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مالسلاهیلع یلع  نب  نسح  مراهچ  موصعم 

باتک تاصخشم 

 - 1335 یملع ، ربکایلع  نارهت : رشن : تاصخـشم  . 1340-1293 لضاف ، داوج  ملق  هب  هناـگهدراهچ /  نیموصعم  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
1 و 2. شخب . . 2 ج . .- موصعم نیتسخن  . 1 ج . تاجردنم : هرود )  ) لایر  3500 کباش : دلجم .) رد 10   ) 9 ج يرهاظ : تاصخشم  . 1338

.- متشه متفه و  موصعم  . 7 ج . .- مشش موصعم  . 6 ج . .- مجنپ موصعم  . 5 ج . .- مراهچ موصعم  . 4 ج . .- موس موصعم  . 3 ج . .- مود موصعم 
همان تشذگرـس  موصعم –  هدراهچ  عوضوم : مهدراـهچ . موصعم  . 9 ج . مهدزیـس -. مهدزاود و  مهدزاـی و  مهد و  مهن و  موـصعم  . 8 ج .

م2011-62 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/95 ییوید : يدنب  هدر  BP3/ف2م76 1335  هرگنک : يدنب  هدر 

همدقم

نیمراهچ اهرما  هللا  دـشرا  هیماما  يهیجان  يهفیاط  يهدـیقع  هب  انب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  دـمحموبا  یبتجم  ماما  هنأش  یلاعت  هللا  مسب 
نامهب تسا . یـضترم  یلع  نینمؤملا  ریما  نادنزرف  دـشرا  هللا و  لوسر  ربکا  طبـس  يو  تسا . مالـسا  يهناگ  هدراهچ  نیموصعم  زا  موصعم 

تفریذپ يراکـشآ  تهارک  اب  ار  تفالخ  ناونع  ام  مراهچ  موصعم  دـش  دـهاوخ  فیرعت  لالدتـسا  لیـصفت و  هب  باتک  نتم  رد  هک  بیترت 
نیا یط  مه  یلع  تسد  اب  یتح  هک  دوب  هداتفا  فارحنا  هب  يروط  هدعاس  ینب  يهفیقس  یـسایس  ياه  هسیـسد  يهجیتن  رد  تفالخ  ربنم  اریز 
دابآ نوگژاو  يانب  نیا  تسـشن و  یمن  تسار  هداتفا  جک  دنـسم  نیا  ددرگزاب . دوخ  نیتسخن  تروصب  تسناوتن  تموکح  لاس  جـنپ  راهچ 

هتـشاد اپ  ریز  هب  تموکح  یـسرک  ماما  نیا  هاوخ  تسوا . تماـما  تسا  مهم  هچنآ  دوب و  ماـما  اـم  قح  رب  ماـما  یلع  نب  نسح  دوبن . یندـش 
قارع مدرم  لابقتـسا  سابع و  نب  هللادبع  رارـصا  هب  یبتجم  نسح  هحفـص ب ] . ] دنیزگب اوزنا  تلزع و  دوخ  يهناخ  جـنک  رد  هاوخ  دـشاب و 

يالعا تقیقح  هجهل و  قدـص  نطاب و  يافـص  اب  ار  شیوخ  دـید و  ار  مدرم  راکـشآ  فلخت  یتقو  یلو  درک  لوبق  تهارک  اـب  ار  تفـالخ 
نیا دیـشک و  تفالخ  زا  تسد  هرابکی  دومرف ، هدـهاشم  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  نوچمه  یـسایس  هیاـمورف و  دـحلم و  يدرم  ربارب  رد  دوخ 

ار يو  رادرک  دـیایب و  رانک  تسناوتن  هیواعم  اب  زگره  دوخ  هک  یتروص  رد  تفاـی  حلـص »  » ماـن طـلغ  هب  خـیرات  رد  افعتـسا  يریگ و  هراـنک 
كاخب رایـسب  ياهنوخ  یـسرک  نیا  رطاخب  دیدیم  اریز  درک  درط  دوخ  ياپ  شیپ  زا  ار  تفالخ  یـسرک  نسح  ماما  دیامرف . اضما  قیدصت و 

نیملسملا ءامدل  اظفح  دش . دهاوخ  راوتسا  یـسرک  نیا  رب  یقحان  ياپ  مه  زاب  هجیتن  رد  دش و  دهاوخ  هابت  رایـسب  تمرح  تخیر و  دهاوخ 
بصعتم و نیب و  رهاظ  ناناملـسم  باب  نیا  رد  تفرگ . هرانک  نتـشیوخ  تشاذگاو و  ایند  لها  هب  ار  ایند  مود  ماما  مالـسألا  ۀـمرحل  انوص  و 
هلئسم و قیاقح  زا  تخس  مهل -  هللا  رفغ  دنهد . یم  تبسن  لامها  یتسس و  هب  هللااب  ذوعن  دنتسه  شیوخ  تاساسحا  شوختسد  نوچ  ساسح 

مالـسا رکیپ  رب  هدعاس  ینب  هفیقـس  نارگ  هئطوت  تسد  زا  هک  دیدش  يهبرـض  نآ  تمظع  هب  دنناوت  یمن  موق  نیا  دـنرودب . زور  تایـضتقم 
ینب هب  ار  تفالخ  میقتـسم  ریغ  دیناشن و  ربمغیپ  ياج  رب  ار  نامثع  هک  يا  هشقن  باطخ و  نب  رمع  ياروش  زا  موق  نیا  دنربب . یپ  هدمآ  دورف 

هک دوب  نیا  انب  دریگب و  رارق  نامثع  ياپ  ریز  رد  تنطلس  تخت  هک  دوب  نیا  انب  دنرادن . یخیرات  تیاکح  کی  زج  يربخ  درک  راذگاو  هیما 
رگید ياهداژن  رب  برع  داژن  ات  دوش  مهارف  یتامدقم  هک  دوب  نیا  انب  دنروآرد و  دوخ  ناطلس  هرطیس و  تحت  ار  مالسا  يروطارپما  هیما  ینب 

تـساوخیمن هتبلا  دوب و  کیدزن  راک  بیترت  اب  تخانـش و  یم  ار  اه  انب »  » نیا مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  و  هحفـص ج ] . ] دنک تموکح 
هللاءاشنا هک  دراد  يرگید  باسح  فطلا  موی  يهعجاف  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تضهن  دزیمایب . كاـخب  هدوهیب  ناناملـسم  نوخ 

رد رطـس  نیا  هب  دوخ  زیزع  ناگدنناوخ  ریمـض  بیرقت  رطاخب  ام  دمآرد و  دهاوخ  لیلحت  قیقحت و  تحت  مجنپ » موصعم   » هدـنیآ باتک  رد 
. تفای دهاوخ  حیـضوت  بلاطم  نیا  الـصفم  باتک  نتم  رد  مینکیم . تعانق  همدقم  مان  هب  رطـس  دنچ  نیمه  هب  میا و  هتـسج  تردابم  همدقم 

تـسدب نونکا  هک  مالـسلا  مهیلع  تسا  هناگ » هدراهچ  نیموصعم   » تاراشتنا يهلـسلس  زا  باتک  نیمجنپ  مراـهچ » موصعم   » یمارگ باـتک 
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فطاوع زا  ملق  مادک  نابز و  هچ  اب  دنادیمن  هدنراگن  دباییم و  راشتنا  هلـسلس  نیا  زا  هک  تسا  باتک  نیمجنپ  نیا  دسریم . زیزع  ناگدنناوخ 
رکـشت دـنا  هدومرف  قیوشت  میظع  تمدـخ  نیا  میدـقت  رد  ار  يو  نونکاـت  هک  قارع  ناتـسکاپ و  ناریا و  هاوخ  تقیقح  ناناملـسم  محارم  و 
يهیهت رد  هک  منک  رارکت  مهاوخیم  اذهعم  تسیچ و  اه  تشاددای  نیا  زا  نم  فده  هک  دنا  هتفایرد  مک  شیب و  هنایمرواخ  ناناملـسم  دنک .

هکلب میرادـن . عازن  لادـج و  سکچیه  اب  ام  تسین . یبلط  اغوغ  ییوج و  ترهـش  ادـص و  رـس و  اوعد و  گـنج و  نم  مارم  اـه  باـتک  نیا 
قیدصت قیقحت  نیا  زا  میوج  سپـس  قیقحت  ياپ  رد  ار  رما  مراذگ  تساه . قافن  اه و  فالتخا  عفر  ناهج و  ناناملـسم  تدـحو  ام  دوصقم 

تافالتخا نیا  زا  هدیناشک  یتخبدب  داسف و  بالجنم  هب  تمظع  جوا  زا  هدیناشن و  زورما  زور  هب  ار  مالسا  قح  اب  قح و  رب  تلم  هک  یلماوع 
تلم تمظع  دجم و  ون  زا  دـنهاوخب  مالـسا  لماع  ياملع  یمالـسا و  ياهروشک  نایاوشیپ  یتسارب  رگا  دریگ و  یم  همـشچرس  هحفـص د ] ]

هل نم   » هب قح  يهداعا  قح و  نافرع  زج  يا  هراچ  مه  فالتخا  لح  رد  و  دـنرادن . فالتخا  لح  زج  يا  هراچ  دـنروایب  خـیرات  هب  ار  مالـسا 
هتفرگ هدهعب  هک  یتمدخ  لیمکت  افیا و  رد  ار  زیچان  يهدنب  نیا  مراد  تلئسم  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  همدقم  نیا  ياهتنا  رد  تسین . قحلا »

رهم نارهت  درادب . دیؤم  قفوم و  هراومه  اه  تمدخ  هنوگنیا  ماجنا  رد  ار  وا  یتاعوبطم  يهسـسؤم  یملع و  ربکا  یلع  ياقآ  دـیامرف و  يرای 
هحفص 8]  ] لضاف داوج  هام 1336 

یناوج ات  یکدوک  زا 

هراشا

. دوب رـسپ  دنزرف  نیا  دمآ و  ایندب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  دنزرف  نیتسخن  ترجه  مود  لاس  هب  كرابملا  ناضمر  هام  يهمین  بش  رد 
هک تیبوذجم  احمنا و  تلاح  نآ  اب  نخس  نیا  یلو  دوب  هتشاذگ  برح »  » ار رـسپ  نیا  مان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یلع  دوشیم  هتفگ 
زا هتـسراو و  نانچ  شماقم  یلاـع  ياوشیپ  ربارب  رد  یلع  تسین . قیبطت  لـباق  زگره  میراد  غارـس  مرکا  لوسر  هب  تبـسن  یلع  دوجو  رد  اـم 

يهمطاـف باوج  رد  یـضترم  یلع  يرت  قیمع  قیقحت  هب  اـنب  سپ  دراذـگب . مسا  شرـسپ  يارب  دوخ  شیپ  دوب  لاـحم  هک  دوب  هتـشذگ  دوخ 
هک یهاتوک  رفس  زا  مرکا  لوسر  ات  دیشک  لوط  زور  دنچ  دراذگب . مسا  رسپ  نیا  يارب  هللا  لوسر  ات  دینک  ربص  دینکم ، باتـش  تفگ : ارهز 

لوزن شرتخد  يهناخ  هب  هار  درگ  زا  نانچمه  رمتسم  تداع  کیب  انب  تشگرب  رفـس  زا  ربمغیپ  نویامه  بکوم  هک  یتقو  ددرگرب . دوب  هتفر 
اب مرکا  لوسر  تشاذگ . شردپ  نمادب  دوب  هدش  هدیچیپ  یگنر  درز  يهقادـنق  رد  هک  ار  دازون  نیا  ارهز  يهمطاف  هحفص 9 ] . ] درک لالجا 

شیارب داد  روتـسد  دـعب  و  دـیچیپن . گـنر  درز  يهقادـنق  يوـت  ار  هچب  متفگن  امـش  هب  نم  رگم  دوـمرف - : يا » هدـننک  خـیبوت  یمک   » نـحل
هدمآ ایندب  هزات  لفط  نیا  مرکا  لوسر  دیشک . ششوغآ  هب  دعب  دندیچیپ و  شدیفس  يهقادنق  رد  تقونآ  دندرک و  هدامآ  يدیفـس  يهچراپ 

: - تفگ رایـسب  يدونـشخ  اب  دعب  دناوخ و  دیحوت  يهملک  شپچ  تسار و  ياهـشوگ  رد  هک  ریبعت  نیاب  درک . سیدـقت  دوخ  شوغآ  رد  ار 
. دوب هتفرگ  رارق  يو  نماد  رب  تثعب  زا  سپ  هک  دوب  مرکا  لوسر  يهیرذ  زا  رسپ  نیتسخن  نسح  نیا  ما . هتشاذگ  نسح »  » ار رسپ  نیا  مان  نم 
مالسا و توعد  زا  شیپ  هس  ره  رـسپ  هس  نیا  یلو  رهاط . بیط و  مساق و  دوب . هدش  بیـصن  رـسپ  اهیلع  هللا  ناوضر  هجیدخ  زا  هللا  لوسر  هب 

یبتجم نسح  ماما  دالیم  تهج  نیمه  هب  دـندوب . هتفگ  دوردـب  ار  اـیند  تثعب  زا  شیپ  مه  هس  ره  دـندوب و  هدـمآ  ایندـب  نییبنلا  متاـخ  تثعب 
زا ار  یگدنز  گنهآ  ترجه  مود  لاس  رد  هک  دندوب  دنسرخ  لاحـشوخ و  همه  دوب . هتخیگنارب  توبن  نادناخ  رد  يرگید  ياغوغ  هلولو و 

شدنزرف يارب  داد  روتسد  هللا  لوسر  دمآ  لمعب  يراذگ  مسا  مسارم  هک  زور  نآ  يادرف  دندینش . یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  سدقم  نامدود 
اهمظع مهللا  نسحلا . نع  ۀـقیقع  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  : » دومرف اشنا  ترابع  نیاـب  ار  هقیقع  ياـعد  اصخـش  دـننک و  هقیقع  يدنفـسوگ 

هقیقع لمع  راـب  نیتسخن  يارب  و  هحفـص 10 ] « ] هلآ دـمحمل و  ءاق  اهلعجا و  مهللا  هرعـشب  اهرعـش و  همدـب و  اهمد  همحلب و  اهمحل  همظعب و 
تشوگ و هک  درک  تلئسم  راگدرورپ  هاگرد  زا  اعد  نیا  رد  هللا  لوسر  دوبن . باب  مالسا  نادازون  يارب  ینابرق  نیا  تقونآ  ات  دش و  عیرـشت 
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نمیا اـیالب  زا  ار  دـمحم  لآ  دـمحم و  یناـبرق  نیا  ددرگ و  نسح  يوم  نوخ و  ناوختـسا و  تشوگ و  يادـف  دنفـسوگ  يوـم  ناوختـسا و 
نـسح ماما  يهلباق  دینک ». هیده  هلباق  هب  ار  دنفـسوگ  نار  کی  دیناروخب و  نارگید  هب  دیروخب و  تشوگ  نیا  زا  : - » دومرف دـعب  و  درادـب .
هتسشن مه  رود  هداوناخ  نانز  دوب . ربمغیپ  يومع  نز  ینعی  دوب . مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  يهزمح  رـسمه  هک  دوب  سیمع  رتخد  یملـس » »

ناـهگان دربـیم . رایـسب  تذـل  اـشامت  نیا  زا  مرکا  ربـمغیپ  دـندینادرگ . یم  تسد  هب  تسد  لـگ  يهتـسد  لـثم  ار  نسح  يهقادـنق  دـندوب و 
مه سیمع  تنب  هبابل  دوب . ربمغیپ  يومع  نز  یملس و  رهاوخ  مه  هبابل  نیا  داتفا . بلطملادبع  نب  سابع  رـسمه  لضفلا  ما  هبابل  هب  شمـشچ 

سدـقم ناهد  هب  مشچ  دـندش و  شوماخ  همه  نانز  دـیوگب . ینخـس  دـهاوخیم  مرکا  لوسر  هک  درک  ساسحا  تخود و  وا  رب  ار  شهاـگن 
یباوخ راگنا  مورب . رفس  هب  هکنآ  زا  شیپ  بش  دنچ  هبابل ! : - » دومرف دز و  يدنخبل  مرکا  لوسر  دنونشب . ار  شنانخس  ات  دنتخود  هللا  لوسر 

فیرعت هرابود  هللا - ! لوسر  اـی  تسا  روطنیا  هحفـص 11 - ] : ] تفگ درک و  روج  عمج و  ار  دوخ  لضفلا  ما  تسین »؟ روطنیا  يدوب ، هدـید 
ياضعا زا  يوضع  هکنیا  لثم  مدوب  هدـید  يرآ ، تفگ - : درک و  عمج  ار  شـساوح  هباـبل  يدوب . هدـید  هچ  بش  نآ  ياـیؤر  رد  منیبب  نک 

زا هک  دشاب  هتـساوخن  ادخ  دنکن ، ادخ  دندرک - : تشحو  فرح  نیا  زا  همه  نانز  تسا . هداتفا  نم  نماد  هب  هدش و  ادج  امـش  رکیپ  سدقم 
. تسنیا شریبعت  تفگ  درپس و  هبابل  شوغآ  هب  ار  نسح  ماما  يهقادنق  نانک  هدنخ  مرکا  لوسر  یلو  دوش . ادج  يوضع  ربمغیپ  نینزان  رکیپ 
رد وت  ار  ششرورپ  تلافک و  راختفا  ات  مهدیم  وت  شوغآ  هب  ار  نینزان  وضع  نیا  نونکا  نم  تسا و  نسح  هدش  ادج  مندب  زا  هک  وضع  نآ 

تشاد و ناوارف  ریش  دوب . هدییاز  ار  مَُثق »  » شرسپ شیپ  تقو  دنچ  مه  لضفلا  ما  دنتفگ . کیربت  لضفلا  ما  هب  دندیشک و  هلهله  نانز  یبای .
هدرمش رگیدمه  یعاضر  ردارب  سابع » نب  مَُثق   » یبتجم و نسح  ماما  بیترت  نیدب  و  دهدب . ریـش  ار  مَُثق »  » و نسح »  » یناسآ هب  تسناوت  یم 

مالس ارهز  يهمطاف  یناگدنز  فیرعت  نمض  موس  موصعم  باتک  رد  هک  بیترت  نامه  هب  دنا . هدیـشون  ریـش  ناتـسپ  کی  زا  اریز  دنوش  یم 
اهراب هللا  لوسر  هک  تسا  ققحم  مه  ثیدح  نیا  دنوشیم و  هدرمش  ربمغیپ  نارسپ  اققحم  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  میا  هدرک  اهیلع  هللا 

هب هللا  لوسر  ریظن  یب  يهقالع  زا  دوشیم  تفایرد  هداوناخ  نیا  یگدـنز  قیاقد  تاکن و  زا  هچنآ  اما  نیـسح » نم  اـنا  ینم و  نیـسح  : » دومرف
تـسود رتشیب  همه  زا  ار  یلع  نب  نسح  مرکا  لوسر  هک  تسین  مه  بیجع  و  هحفـص 12 ] . ] دنکیم تیاکح  نسح  ماما  هب  طقف  نسح . ماما 

بلق هک  دوب  یتسد  نیتسخن  ابیرقت  دوب و  هداتفا  مرکا  لوسر  نمادـب  لاس  ياهلاس  زا  سپ  هک  دوب  يرـسپ  نیتسخن  نسح  اریز  دـشاب  هتـشاد 
لوسر ماک  رد  نسح  قشع  دوب . هدش  هتفکـش  هللا  لوسر  يورب  هک  دوب  يا  هناکدوک  دـنخبل  نیتسخن  دوب ، هدرک  سمل  ار  هللا  لوسر  نینزان 

دوب يا  هرهچ  اهنت  یلع  نب  نسح  هوالعب  دوبن . یندـش  شومارف  اه  قشع  دـیدجت  مایا  رورم  اـب  هک  دوب  هتـشاذگ  ار  نیتسخن  قشع  يهزم  هللا 
لماک بیکرت  نسح  مادـنا  لکیه و  هفایق و  ياشامت  اـب  دنتـسناوتیم  مدرم  هک  اـجنآ  اـت  تشاد . تهابـش  هللا  لوسر  هب  دـص  رد  دـص  رد  هک 
نیمه هب  دننیبب . نسح  دوجو  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  امن  مامت  هنییآ  کی  لثم  دـننک و  اشامت  یکدوک  دـهع  رد  ار  مرکا  لوسر 

نم و زا  نسح  یتـما » یف  یتـعیدو  اـمه  یلع و  نم  نیـسح  ینم و  نسح  : » دومرف هک  تسا  تسرد  مرکا  لوـسر  زا  مه  ثیدـح  نیا  لـیلد 
. تشاد یبیجع  تیبوبحم  هللا  لوسر  باحصا  نایم  رد  نسح  دنتسه . نم  تما  نایم  رد  نم  ياه  تناما  رسپ  ود  نیا  تسا و  یلع  زا  نیـسح 

باحصا نایم  رد  دندرکیم . راوس  دوخ  شود  ندرگ و  رب  دندیشک و  یم  شوغآ  هب  ار  رسپ  نیا  يراشرـس  قوش  روش و  اب  ربمغیپ  باحـصا 
شا یمرگرـس  يارب  درک و  یم  راوس  دوخ  ندرگرب  ار  نسح  رکبوبا  هک  دش  هدید  اهراب  دادـیم . ناشن  قشع  قایتشا و  همه  زا  شیب  رکبوبا 
عون نیا  و  ینام . یمن  چیه  یلع  هب  يراد . تهابـش  هللا  لوسر  هب  وت  هحفص 13 ]  ] یلعب اهیبش  تسل  یبنلاب  هیبش  تنا  تفگ : یم  دیصقریم و 

. دیناشن یم  دوخ  شود  رب  هشیمه  ار  نیسح  نسح و  هللا  لوسر  دندوب . هتخومآ  شدوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  باحـصا  ار  شزاون 
یم دـیناشن و  یم  شاهنیـس  يورب  ار  نسح  الثم  داد . یم  يزاب  ار  اه  هچب  دـننام » رعـش   » راد هیفاق  عجـس و  ياه  هلمج  اـب  برع  تداـع  هب  و 
نم بحاف  هبحا  ینا  مهلا  : » درک یم  اعد  دعب  و  رتالاب . ایب  هشپ  مشچ  ردق  هب  رتالاب ، یمک  رتالاب ، یمک  ۀقب » نیع  قرت  ۀقزح . ۀقزح ، : » دومرف
رسب رس  رتمک  هک  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  زجب  و  رادب . تسود  ار  وا  وت  درادیم  شتـسود  سک  ره  ایادخ و  مرادیم  شتـسود  نم  هبحی »

شردام دندورـسیم . دورـس  عون  کی  یبتجم  نسح  يارب  مادک  ره  هداوناخ  ياضعا  تشاد  يرگید  يوخ  دوخ  يارب  تشاذـگیم و  اه  هچب 
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تردـپ هب  نسح ! يا  نح  الاذ  لاوت  الو  ننماذ  اهالا  دـبعا  نسرلا و  قحلا  نع  علخا  نسح و  ای  كابا  هبـشا  تفگ : یم  وا  هب  ارهز  يهمطاـف 
نیا مه  هللا  لوسر  رهطم  رسمه  هملس  ما  ریگم  یتسودب  ار  نازرو  هنیک  و  نک . یگدنب  ار  نانم  راگدرورپ  شاب  میرک  تسد و  هداشگ  نامب 

نک یلح  نانـساک  نک  یلم  ریخلااـب  تنا  یلع  نـبا  یباـب  تـفگ : یم  دـیناخرچ و  یم  تـسار  و  هحفـص 14 ]  ] پچ هب  ار  نینزان  يهقادـنق 
چوق لثم  شاب . ابیز  فافش و  دنب  ندرگ  ياه  هناد  لثم  يراشرـس  تاریخ  زا  وت  یلع ! رـسپ  يا  داب . یلع  رـسپ  يادف  مردپ  یلوحلا  شبکک 

نب ای  دیصقر : یم  نانک  همزمز  دیشک و  یم  شوغآ  هب  ار  وا  دوب  نسح  راتسرپ  هک  بلطملادبع  نب  سابع  نز  لضفلا  ما  شاب . ریلد  هلاسکی 
يا اـم ! ردـتقم  ياوشیپ  رـسپ  يا  هللا ! لوـسر  رـسپ  يا  یهاودـلا . مما  نم  یهلا -  هذاـعا  هابـشاالب -  درف  هاـجلا -  ریثـک  نب  اـی  هللا -  لوـسر 

مدرم دشیم و  گرزب  درک . یم  دشر  مرکا  لوسر  ربکا  طبس  مایا  رورم  اب  داب . وت  رادهگن  ادخ  ناهج  ثداوح  ایالب و  زا  دننام  یب  يهنادرُد 
یم يرارصا  هللا  لوسر  هکنیا  لثم  دنراد . اج  ناشرهطا  دج  شوغآ  شود و  هب  هشیمه  نیسح  نسح و  هک  دندوب  دهاش  مالسا  تلم  هنیدم ،

شنارـسپ رد  ار  مرکا  لوسر  قح  دنروایب و  رطاخب  هدنیآ  راگزور  رد  ار  هرطاخ  نیا  دـننک و  اشامت  ار  دـیدش  يهقالع  نیا  مدرم  ات  دـیزرو 
یناشیپ وا  يادتقا  هب  تعامج  فوفص  دوب . هتشاذگ  هدجس  هب  رـس  مرکا  لوسر  تدابع  بارحم  رد  هنیدم ، مظعا  دجـسم  رد  دننک . تیاعر 

رارکت مه  مدرم  درکیم  رارکت  مرکا  لوـسر  ار  رکذ  نیا  هدـمحب  یلعـألا و  یبر  ناحبـس  دـندرک : یم  رارکت  همه  دـندوب . هداـهن  كاـخ  رب 
هب ریبکت  رکذ  هرخألاب  درادیمن . رب  هدجس  زا  رس  نییبنلا  متاخ  ارچ  تسنادیمن  یـسک  راب ، هد  راب ، هس  رابود ، رابکی ، هحفص 15 ] . ] دندرکیم
هک دنتشاد  يدیدش  قایتشا  مدرم  دیسر . نایاپ  هب  زامن  دندیناسر ، نایاپ  هب  ار  زامن  دنتشاد و  رب  رس  نارازگ  زامن  ربکا . هللا  دیسر . ناششوگ 
رد هک  یماـگنه  داد - : حیـضوت  نینچ  هللا  لوسر  یلو  هدـش  لزاـن  مرکا  یبن  رب  یحو  هک  دـندوب  هدرک  لاـیخ  دـنبایرد . ار  ثکم  نبا  تلع 
زا مدنزرف  ات  مدرک  ثکم  ردـقنآ  دوش  هدرزآ  شـساسح  بلق  متـساوخ  یمن  نوچ  دوب و  هدـش  راوس  مندرگ  رب  نسح  مرـسپ  مدوب  هدـجس 

تـشاد دوب  هتـسشن  تمکح  ظعو و  ربنم  رب  مرکا  لوسر  متـسشن . دهـشت  هب  مداد و  نایاپ  ار  دوجـس  رکذ  ماگنه  نیا  رد  دمآ . دورف  مندرگ 
شنارـسپ هب  شهاگن  ناهگان  دـید . یم  ار  دجـسم  رد  مرکا  لوسر  دوب . وربور  دجـسم  رد  اـب  هک  تشاد  رارق  يروط  ربنم  تفگ  یم  نخس 

یمن رب  ناشمـشچ  زا  مشچ  هظحل  کـی  اـما  دزیم  فرح  تشاد  مه  ناشدـج  دـندمآ . یم  دنتـشاد  كدوـک  ود  نیا  داـتفا . نیـسح  نسح و 
. دیود دوب  طلـسم  دجـسم  ياضف  رب  هک  قلطم  توکـس  نآ  رد  یقیمع  تریح  تخیـسگ . مه  زا  هللا  لوسر  راتفگ  يهتـشر  ناهگان  تشاد .

تقونآ ات  هک  ار  كدوک  ود  نیا  دوشگ و  شوغآ  تفر و  رد  فرط  هب  همیـسارس  دمآ و  نییاپ  ربنم  ياه  هلپ  زا  هللا  لوسر  هک  دـندید  مدرم 
پچ يوناز  رب  ار  يرگید  تسار و  يوناز  رب  ار  یکی  تسشن  دعب  و  تفر . الاب  ربنم  ياه  هلپ  زا  هرابود  تفرگ و  رب  هب  دوب  هدیدن  سکچیه 

نییبصلا هحفص 16 ]  ] نیذه یلا  ترظنف  ۀنتف . مکدالوا  مکلاوما و  امنا  همسا  زع  هللا  قدص  تفگ : دیـشک و  یقیمع  سفن  تقونآ  دیناشن و 
نم دنتسه  هنتف  امش  نادنزرف  امـش و  تورث   » هک هتفگ  تسار  لاعتم  راگدرورپ  امهتعفر . یثیدح و  تعطق  یتح  ربصا  ملف  نارثعی  ناشیمی و 
نانآ ات  مدرک  عطق  ار  منخـس  مریگب ، مارآ  متـسناوتن  دنزغل ، یم  دچیپ و  یم  ناشیاپب  نهاریپ  نماد  دنیآ و  یم  هار  هک  مدید  ار  رـسپ  ود  نیا 

ضرع هب  ار  متجاح  متـشاد . یمهم  مدوب  هتفر  مرکا  لوسر  رادـید  هب  ماـگنه  بش  تفگ : دـیز  نب  ۀـماسا  مناـشنب . ناـشنماد  رب  مرادرب و  ار 
هتخود شا  هدمآرب  يولهپ  ود  هب  ممـشچ  متـشاد  مرکا  ربمایپ  اب  هک  اهوگتفگ  نیا  یط  نم  دومرف . تباجا  ار  میاضاقت  هللا  لوسر  مدـیناسر .

هب اما  تسا . هدـمآرب  ارچ  وا  ياهولهپ  منیبب  نم  ات  دـنزب  رانک  هب  ار  شیادر  هللا  لوسر  هک  دـیایب  شیپ  یتاـبجوم  تساوخیم  ملد  دوب . هدـش 
رانک هب  ار  شیابع  دز و  يدنخبل  ربمغیپ  دیا ؟ هدرک  ناهنپ  هچ  ناتیابع  ریز  امش  هللا  لوسر  ای  مدمآ - : فرح  هب  هرخألاب  مدیـسرن . مهاوخلد 
ناذه لاق  : » دومرف لاح  نیا  رد  ترضح  و  دندوب . هتفر  باوخ  هب  هکنیا  لثم  دنا . هدیمل  ناشدج  يوناز  يور  نیسح  نسح و  مدید  دیـشک .

ود نیا  نم  ایادـخ  دنتـسه . مرتخد  نارـسپ  دنتـسه ، نم  نارـسپ  ود  نیا  .« » امهبحی نم  بحا  امهبحاف و  امهبحا  ینا  مهللا  ینتبا . انبا  يانبا و 
هللا لوسر  يهناش  رب  یلع  نب  نسح  رادب ». تسود  مه  ار  رسپ  ود  نیا  نارادتسود  نم و  يادخ  يا  رادب  ناشتسود  مرادیم . تسود  ار  رـسپ 
یب درکیم  هاگن  رظنم  نیا  هب  تریح  اب  هک  يراذـگهار  هحفـص 17 ] . ] تشگ یمرب  هناخب  هچوک  زا  بیترت  نیمه  اب  مرکا  لوسر  دوب . راوس 

هریرهوبا تسا ». زیزع  یلیخ  زین  بکرم  نیا  راوس  : - » دوـمرف مرکا  لوـسر  يا . هدـش  راوـس  يزیزع  بکرم  رب  وـلوچوک ! تفگ - : راـیتخا 
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نوـچ مدز  یمن  فرح  مه  اـب  مدوـب . شلابندـب  مه  نم  تفریم و  شیپ  زا  وا  مدیـسر  عاـقیق  ینب  رازاـب  هب  مرکا  لوـسر  تمدـخ  رد  تـفگ 
مثا دومرف : هدرپ  تشپ  زا  مرکا  لوسر  دوب . مامح  راـگنا  دیـسر  يا  هناـخ  مرگ  هب  هرخـألاب  تسیزیچ . يوجتـسج  رد  وا  هک  مدرک  ساـسحا 
ارهز يهمطاـف  هک  مدـیمهف  نم  تساـجنیا ؟ ـالقان  يا  دومرف - : راـگنا  تسا . ـالقان »  » ینعم هب  اـبیرقت  يزیمآ  یخوش  تغل  عـکل  تغل  عـکل 

شروضح رد  هک  میدوب  هدـش  رفن  هس  ود  ام  دوب . هداتـسیا  اپرـس  مرکا  لوسر  دیـشک . لوط  هقیقد  دـنچ  تسا  هدروآ  مامح  هب  ار  شدـنزرف 
مرکا لوسر  مه  دوب . ییاشامت  دـمآرد . هدرپ  تشپ  زا  هدـش  ضوع  سابل  هتـسش و  تروص  ورـس  اب  نسح  میدـید  ناهگان  میدوب . هداتـسیا 

ورف مه  شوغآ  رد  هناقاتـشم  رفن  ود  نیا  دوب . هدرک  او  شدـج  يورب  ار  شکچوک  ياـهوزاب  نسح  مه  دوب و  هدوشگ  نسح  يورب  شوغآ 
ار نسح  رادتسود  مراد و  یم  یتسود  ار  نسح  نم  ایادخ  هبحی » نم  بحا  هبحا و  ینا  مهللا  : » دنکیم اعد  هللا  لوسر  هک  مدینـش  یم  دنتفر .
هک مدوب  هدینـش  میاهـشوگ  اـب  اریز  دوب  هدـش  رتزیزع  میارب  مناـج  زا  یلع  نب  نسح  خـیرات  نآ  زا  دـیوگیم  هریرهوـبا  مرادـیم . تسود  مه 

ریما تداهش  زا  سپ  اهلاس  مرکا . لوسر  تلحر  زا  سپ  اهلاس  هریرهوبا  نیمه  هحفص 18 ] . ] دنکیم اعد  نسح  ناتسود  قح  رد  مرکا  لوسر 
تباجا ار  میاضاقت  ونـشب ، ار  مفرح  تسیاب ، هللا  لوسر  نبای  تفگ  هچوک  نامه  ناـیم  دـید . هچوک  رد  ار  نسح  ماـما  زور  کـی  نینمؤملا .

هریرهوبا دنتفیب  ات  دندنام  هار  زا  تریح  تهب و  اب  مه  ناراذگهار  دنداتـسیا . دنتفریم  شلابندـب  هک  یهورگ  داتـسیا . یبتجم  ترـضح  نک .
دج يهسوب  ياـج  هللا  لوسر  نباـی  تفگ  هریرهوبا  تساوـخ . دـهاوخ  هچ  هللا  لوـسر  رـسپ  زا  تسا  مرکا  لوـسر  روهـشم  باحـصا  زا  هک 
هب ار  دوخ  فان  يالاب  ابیرقت  دوشگ . ار  شنابیرگ  ياه  همگد  یلع  نب  نسح  دیـسوبیم . داـیز  یلیخ  هک  ار  اـجنآ  هدـب ،. مناـشن  ار  تیمارگ 

ياه بل  ياج  رب  هک  میوگ  یم  رکـش  ار  ادـخ  تفگ  دیـسوب و  ار  نسح  ماما  فان  مارتحا  قایتشا و  اب  تفر و  شیپ  وا  داد . ناشن  هریرهوبا 
هللا لوسر  دوشب و  رتش  ناشیارب  وا  دننیـشنب و  شا  هناش  يور  هک  دندرکیم  اضاقت  مرکا  لوسر  زا  اهراب  نینـسح  ما . هتـشاذگ  بل  هللا  لوسر 
مه فع » فع   » رتش دـننام  یتح  دـیناشن و  یم  تسار  يهناش  رب  ار  یکی  شپچ و  يهناش  رب  ار  یکی  تفریذـپ . یم  ار  اضاقت  نیا  هناقاتـشم 

هدرک لایخ  مک  شیب و  هک  دوب  هدیسر  ییاجب  رـسپ  ود  نیاب  مرکا  لوسر  يهقالع  ثیدح  دروایب . تسدب  ار  كدوک  ود  نیا  لد  ات  درکیم 
نیسح نسح و  زا  تقو  ره  هک  دوب  هتـشاداو  ار  هللا  لوسر  مهوت »  » نیمه دنراد و  يرترب  تلیـضف  رد  یلع  ناشردپ  زا  همطاف  نارـسپ  دندوب 

يور هحفص 19 ] . ] تسا رت  فیرش  ناشدوخ  زا  ناشردپ  امهنم  ریخ  امه  وبا  دیوگب : تبسانم  یب  هاوخ  تبـسانم و  اب  هاوخ  دنک  یم  دیجمت 
رب بل  یمومع  رظانم  رد  رازاب ، رد  هچوک ، رد  هباطخ ، هظعوم و  ربنم  يور  تدابع ، بارحم  رد  اـه ، ندیـشک  شوغآ  هب  اـه ، ندـناشن  وناز 

قدـص و تمـصع و  هب  دوخ  ماـقمیلاع  ياوشیپ  يهراـبرد  هک  مالـسا  تلم  ندرک . اـعد  ناشناتـسود  قح  رد  نداـهن و  كدوک  ود  نیا  بل 
متاخ هک  دنیب  یم  یتقو  یحوی . یحوالا  وه  نا  يوهلا . نع  قطنی  ام  مرکا . لوسر  دراد  هدـیقع  هک  مالـسا  تلم  دراد ، قلطم  نامیا  تقیقح 

هک دنکیم  لایخ  الثم  دشیدنا . یم  هغلابم  هب  نیسح  نسح و  قح  رد  امتح  دزرویم  تبحم  هناصلخم  نینچ  نیـسح  نسح و  هب  تبـسن  نییبنلا 
هرخآلا و ایندلا و  یف  نالضاف  امه  : » دومرف یم  رارکت  هب  ههبش  عفر  رطاخب  مرکا  لوسر  دنرت . فیرش  مه  ناشردام  زا  ناشردپ و  زا  نینسح 

ناشدوخ زا  ناشردپ  دنسر . یمن  دوخ  ردپ  يهیاپ  هب  دنشاب  فیرش  میرک و  لضاف و  ناهج  ود  رد  رـسپ  ود  نیا  هچ  ره  امهنم ». ریخ  امهوبا 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  دوب  هلاس  هن  نسح  دیسر . یگلاس  هن  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زیزع  رمع  بیترت  نیدب  و  تسا . رتلـضاف 

ماما تقو  نیا  ات  تفگ . دوردـب  ار  یگدـنز  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  لاس  نامه  يهیناثلا  يدامج  هام  رد  دومرف و  تلحر  ایند  زا  هلآ 
هیلع یلع  ياه  جاودزا  دیدجت  همطاف و  تافو  خـیرات  زا  یلو  تشادـن  دوخ  رانک  رد  يردارب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  وبا  زج  یبتجم 

رت یمارگ  رتزیزع و  رتبوبحم و  همه  زا  ردـپ  شیپ  دوخ  ناردارب  نایم  رد  نسح  مه  زاب  دیـسر  رفن  هدزای  هب  یلع  نارـسپ  دادـعت  هک  مالـسلا 
توبن نامدود  رد  هک  تشاد  یفرگش  یعامتجا  يههجو  کی  فیرـش  تلـصخ  ود  نیا  رب  هوالع  دوب و  رونخـس  عاجـش و  یناوج  يو  دوب .

هحفص 20] . ] دوب ریظن  یب 

تعاجش رد  نسح 
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يافص رب  هوالع  تسا . هدمآ  شیپ  يا  هثداح  هچ  تسنادیم  دوب . هلاس  هن  یکدوک  یلع  نب  نسح  دوب . هتفر  ناهج  زا  مرکا  لوسر  هزات   - 1
هتفر یهار  زا  هتفر ، شدج  هک  تسناد  یم  وا  دبایرد . ار  یمظع  يهعجاف  نیا  دناوتن  هک  دوبن  هچب  نادنچ  دوخ  يدادادـخ  يهحیرق  نهذ و 
کی ات  تسا . هدروآ  دوجو  هب  مالـسا  رد  ییاه  تبیـصم  هچ  رفن » کی  نیا  نتفر   » نتفر نیا  تسنادیمن  یلو  تشگ  دـهاوخن  زاب  رگید  هک 

همه هک  نسح  نیا  دوب . هدیدن  ار  شدـج  بارحم  دجـسم و  گنر  هلاس  هن  نسح  هک  دـندوب  تحاران  راد و  هصغ  يردـقب  هداوناخ  نیا  هام 
اب زور  کی  هام  کی  زا  سپ  دوب . هتـشاذگن  دجـسم  هب  اپ  مامت  هاـم  کـی  تشذـگ  یم  هللا  لوسر  راـنک  دجـسم  رد  شزور  همه  هزور ش ،

سک ره  هک  ریبعت  نیاب  دش  یم  هدوشگ  مرکا  لوسر  ربنم  لباقم  تهج  رد  دجسم  رد  هک  میا  هتفگ  دنتفر  دجسم  تمس  هب  نیسح  شردارب 
لثم اه ، هتشذگ  لثم  دش و  دجسم  لخاد  دجسم  رد  زا  نسح  داتفا . یم  ربمغیپ  ربنم  هب  شمشچ  زیچ  همه  زا  شیپ  دشیم  دراو  دجسم  رد  زا 

دنموزرآ نامشچ  اب  نسح  اهزور  نامه  لثم  درب . یم  ربنم  هب  شدوخ  اب  دیـشک و  یم  شوغآ  هب  ار  شردارب  وا و  هللا  لوسر  هک  اهزور  نآ 
ایند نیا  رد  شدج  تسنادیم  هک  وا  داتفا . ربمغیپ  كدوک  ناج  هب  یناهگان  ناجیه  نیا  هک  دش  روطچ  دنادیم  ادـخ  درک . هاگن  ار  ربنم  دوخ 

هتسشن ربنم  يور  هک  داتفا . رکبوبا  هب  شمـشچ  یتقو  اذهعم  یلو  دنا . هدیناشن  شدج  ياجب  ار  يرگید  تسنادیم  مک  شیب و  هک  وا  تسین .
تفر و رد  اـج  زا  هدـش و  غاد  داـتفا . شوج  بنج و  هب  یمیظع  نارحب  اـب  هحفـص 21 ]  ] شباصعا دیزرل . تدش  هب  دـنز  یم  فرح  دراد  و 

یم مردـپ  ياج  رب  هک  يراد  یقح  هچ  دـندیمان » یم  ردـپ  اقلطم  مرکا  لوسر  نینـسح  . » مردـپ ياج  زا  نییاپ  ایب  نییاپ ، ایب  دیـشک - : دایرف 
. دنام ورف  نخـس  زا  هرابکی  رکبوبا  نییاپ . ایب  میوگ  یم  وتب  دیود - . رکبوبا  فرطب  ابیرقت  تفرگ و  دوخب  يا  هلمح  تلاح  دـعب  و  ینیـشن !؟

ربنم يور  رب  هقیقد  دنچ  رکبوبا  درک . ششزاون  دیشک و  شوغآ  هب  ار  نسح  باحصا  زا  يدرم  داتفا . دجسم  ياضف  هب  يزیگنا  مغ  توکس 
یم تسار  تفگ - : دشاو و  شنابز  هرخألاب  دنزب . فرح  تسناوت  یمن  مه  دیاش  دـیوگب و  هچ  تسنادـیمن  هک  اجنآ  ات  دوب  هدز  شکـشخ 
زور نآ  يادرف  یلو  دـنزب . تشادـن  یفرح  نوچ  دزن . یفرح  هلمج  نیا  لاـبند  رگید  ییوگ ... یم  تسار  تست . ردـپ  ياـج  اـجنیا  ییوـگ .

ار يو  شردـپ  هک  درک  ریبعت  هنوگ  نیا  ار  ریخا  دـمآ  شیپ  درک و  هلگ  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  ماوع  نب  ریبز  بلطملادـبع و  نب  سابع  شیپ 
تماهش و نیا  اب  دناوت  یمن  هلاس  هن  یکدوک  هنرگو  تسا  هتـشاذگ  نسح  ناهد  ار  یلع  ار  نخـس  نیا  درادیم . او  تراسج  تأرج و  نیدب 
اه کیرحت  هنوگنیا  زا  یـضترم  یلع  رکف  هک  دوب  نیا  تقیقح  اما  دنک . شریقحت  دتـسیاب و  هلاس  کی  تصـش و  دـیرم  يور  رد  تعاجش 

تسین نم  نأش  نیا  مدوب . هتشادن  او  راتفگ  نیاب  ار  نسح  زگره  نم  هک  دروخ  مسق  رکبوبا  باوج  رد  یلع  نینمؤملا  ریما  دوب . رازیب  يرب و 
نیا یلع ، هحفـص 22 ] . ] دـنتفای هدوهیب  اجبان و  ار  شتمهت  اریز  دـندرک  داقتنا  رکبوبا  زا  مه  لوسر  باحـصا  منک . مادـقا  اهراک  نیدـب  هک 
ییاج هب  شراک  الاح  تساه  گنج  نیرتگرزب  يوجگنج  اهنادیم و  نیرت  فوخم  نامرهق  هک  یلع  نیا  نکش ، فص  نکـش و  رکـشل  یلع 

یتیصخش هب  تمهت  نینچ  کی  دتسرفب . فیرح  گنج  هب  ار  شا  هلاس  هن  دنزرف  دزخب و  شقاتا  جنک  هب  دنکشب و  ار  شریشمش  هک  هدیـسر 
، درادـن یهانگ  مه  نسح  دوب - : هدومرف  یلع  تسا . هناقمحا  دـیاش  هناـکدوک و  يرکف  مه  تمهت  نیا  رکف  تساوراـن . رایـسب  یلع  دـننام 
ار يا  هناگیب  ناهگان  یتقو  هدیمرآ  ربنم  نیا  يور  شدج  يوناز  رب  هدـید و  ربنم  نیا  رب  ار  شدـج  هدوشگ  ایند  هب  ار  شمـشچ  ات  هک  یلفط 

تـضهن میا  هدرک  دای  مود  موصعم  باتک  رد  هک  بیترت  نامه  هب   - 2 دور . یم  رد  اج  زا  ارهق  دتفا . یم  مشخ  هب  ارهق  دـنیب  یم  وا  ياج  رب 
نب رامع  لثم  دـنا . هدوب  دـهاز  بذـهم و  لداع و  لقاع و  یموق  بالقنا  نیا  نارـس  هتبلا  دوب . كانرطخ  یتضهن  ناـمثع  دـض  رب  ناناملـسم 

یهورگ دندوب  هدرک  هرصاحم  ار  نامثع  هناخ  رفن  هس  نیا  مچرپ  تحت  هک  یموق  یلو  رکب . یبا  نب ، دمحم  رتشا »  » ثراح نب  کلام  رسای ،
نارادفرط نامثع و  دـض  رب  تنوشخ  مشخ و  ياهتنم  اب  هداد  مه  هب  تسد  هنیدـم  هرـصب و  هفوک و  زا  یعمج  نمی و  زا  یهورگ  رـصم و  زا 

هب يدیما  رگید  دوب  هدیشک  کیراب  رایسب  ياهاج  هب  راک  دندادیم . ناکت  هزین  ریشمش و  دندیـشک و  یم  هرعن  شیرق  دض  رب  دیاش  نامثع و 
هداتفا ناتسین  هب  خاتسگ  كاب و  یب  یـشتآ  دوبن . یـسک  هب  یـسک  دشیم . رت  بیهم  رتدیدش و  مدبمد  نویبالقنا  راشف  دوبن . شمارآ  دیدجت 

باـبان و یتـسار  تسار  درم  نیاـب  تفرگ  میمـصت  داـتفا . ناـمثع  رکف  هب  نینمؤملا  ریما  اولب  کـی  رد  تخانـش . یمن  کـشخ  رت و  هک  دوب 
رگا هک  دناسرب  شـشوگ  هب  دهدب . ماغیپ  وا  هب  دـیاب  دوش . هتخیر  كاخ  هب  شنوخ  هحفـص 23 ]  ] دراذگن مک  تسد  دنک . کمک  فرحنم 
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نامثع شوگب  میظع  ياولب  نیا  رد  ار  ماغیپ  نیا  یـسک  هچ  اما  دـنا . هدامآ  یلع  نارادـفرط  یلع و  دراد  تدـعاسم  یناـبیتشپ و  هب  یتجاـح 
نامثع درذگب و  ینابـصع  هدرک و  نایغط  برع  رفن  نارازه  نایم  زا  دیایب  دیاب  مدآ  دوب . ناج  زا  نتـشاذگ  اب  ربارب  نامثع  اب  سامت  دناسرب .

، دوـب زیزع  دوـب ، گرزب  نسح  موریم . نم  اـباب  درک : ضرع  تساـخرب و  یلع  نب  نسح  دـنک . زارد  شیوـس  هب  کـمک  تـسد  دـنیبب و  ار 
هب نسح  درک و  لوبق  ینارگن  اب  نینمؤملا  ریما  دنتخانش . یم  اجک  ار  نسح  راوخنوخ  ياه  يودب  اه و  یقارع  اهیرـصم و  یلو  دوب ، فیرش 

ياه هزین  هتخآ و  ياهریـشمش  شیپ  زا  تشذـگ و  نویبالقنا  بلق  زا  هتـشارفا  ندرگ  هدیـشک و  تماق  اـب  خـماش  یهوک  نوچمه  داـتفا . هار 
مایپ تسـشن و  شیولهپ  درک . رادید  شقاتا  جنک  رد  ار  نامثع  تشاذگ و  اپ  ریز  ار  اج  همه  هثداح  رهب  انتعا  یب  تشذگ و  هدـننک  دـیدهت 
لثعن يا   » دایرف دـینازرل . یم  ار  نامثع  رـصق  راوید  رد و  نویبـالقنا  يهرعن  درک . اـه  تروشم  درک ، تبحـص  وا  اـب  دـیناسر .. وا  هب  ار  ردـپ 

ناـمثع يهناـخ  هب  تلم  رگا  بیجع  يهماـگنه  نآ  رد  درک . یم  رک  ار  کـلف  شوگ  نک » علخ  تفـالخ  زا  ار  دوخ  لـثعن  يا  نک ، افعتـسا 
هتـسشن نامثع  رانک  رد  هک  یمدرم  هب  و  دینازوس » تسکـش و  هچنانچ   » دینازوس یم  تسکـش و  یم  ار  رـصق  ياهرد  رگا  دروآ . یم  هلمح 

یمن نمشد  نسح و  نیمه  لد ، ریش  نسح  عاجش ، نسح  اما  تخانش  یمن  نمشد  تسود و  هانگ و  یب  راکهانگ و  دروآ  یم  موجه  دندوب 
هحفـص  ] تفگیم نامثع  هب  تحارـص  اب  دزیم و  فرح  نانچمه  نانچمه  یلع  نب  نسح  نیمه  لد ، ریـش  نسح  عاجـش ، نسح  اما  تخاـنش 
یتخـس هب  موق  نیا  زیخرب . هللا  لوسر  نبای  هک  دـمآرد  دایرف  هب  نامثع  هرخألاب  دـنک . عافد  وت  زا  تسا  هدامآ  دوخ  ياوق  مامت  اب  مردـپ  [ 24
زیخرب زیخب  ردقنآ  نامثع  تسناشیرپ . تخس  وت  يارب  منادیم  نم  هتـسشن و  وت  هار  هب  مشچ  تردپ  منارگن . وت  رطاخب  نم  دنا . هدرک  نایغط 

شا هناخب  تشذـگ و  ناشف  شتآ  ماحدزا  نآ  نایم  زا  مهزاب  تناتم  يدرـسنوخ و  ياهتنم  اب  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  نسح  ماـما  اـت  درک 
موق ود  هانپ  رد  مه  جدوه  نیا  دوب و  هدـش  بصن  هشیاع  جدوه  يور  رب  نویرـصب  ملع  هک  میا  هدرک  داـی  مود  موصعم  باـتک  رد  تشگرب 

دندرک یم  يراشفاپ  یناشفناج و  هشیاع  هار  رد  نانچ  هبض »  » و دزا »  » نازابرس دوب . هتفرگ  رارق  دزا » « » هبـض  » لد يوق  عاجـش و  بصعتم و 
درک و یم  هلمح  هفوک  هاپس  تشاد . ماود  نانچمه  گنج  دوب . رتناسآ  فوفص  نیا  نتسکش  زا  ردنکسا  ریذپان  تسکـش  دس  نتـسکش  هک 

رطاخب رـسکی  اهراتـشک  اه و  يزیر  نوخ  نیا  یهگناو  دروآ  یم  لالم  تشاد  كدنا  كدنا  عافد  هلمح و  نیا  درک . یم  عافد  هرـصب  هاپس 
نینمؤملا ریما  دوبن . ملع  نتخادـنا  رب  زیچ  ره  زا  رتوج  حلـص  رتدـنمدوس و  رتهب و  ماگنه  نیا  رد  اـیآ  تفرگ . یم  تروص  اـه  يرـصب  ملع 

دمحم تمس  هب  دعب  و  تسین . ریذپ  نایاپ  گنج  نیا  هداتـسیا  اپ  رـس  دراد  تشپ  رب  ار  نویرـصب  ملع  هشیاع و  جدوه  هک  رتش  نآ  ات  دومرف :
ادخ مان  هب  نک . مخ  نیز  چاق  رب  رس  راشفب . مهب  ار  تیاهنادند  شک . رب  فالغ  ار  تریشمش  دمحم  نک  هاگن  دومرف - : تشگرب  هیفنح  نب 

هحفـص  ] نینمؤملا ریما  هک  دوب  یناوج  دـمحم  دوب . يروالد  ناوج  دـمحم  درگم . زاب  يا  هتخادـنین  اپ  زا  ار  هشیاع  رتش  ات  نکفا و  رد  هلمح 
دنمروز کی  اب  وا  هک  يا  هقباسم  رد  دوب . شزرو  نامرهق  هتشذگ  زیچ  همه  زا  يوق  راکشزرو و  ناوج  نیا  تشادیم . شتسود  رایـسب  [ 25
منیـشن یم  نم  درک . میهاوخ  ییامزآروز  نینچ  تفگ  دـمحم  هب  یمور  نامرهق  دوب . هتـشاذگ  يراختفا  رپ  راگدای  دوخ  زا  دوب  هداد  یمور 

مامت اب  تفرگ و  ار  شتـسد  یمور  تسـشن و  دـمحم  منیـشن . یم  نم  منازیخ - . یمرب  ياج  زا  را  امـش  اـی  دـینازیگنا . رب  ياـج  زا  ارم  اـمش 
رایـسب تفگ  تسا  يراوشد  راک  ندنابنج  ار  هتـسشن  الـصا  هک  درک  لایخ  كدرم  دهدب . شناکت  تسناوتن  درک  یعـس  هچره  دوخ  يورین 
يوزاب هب  دوخ  رداق  تشرد و  ياه  هجنپ  اـب  هیفنح  نب  دـمحم  هک  دـندید  همه  دـیهدب . مناـکت  دـیناوتیم  رگا  منیـشن و  یم  نم  ـالاح  بوخ 

اب هکلب  درک  شدنلب  اج  زا  اهنت  هن  دینابنج ، اج  زا  اهنت  هن  هایگ  هتـسد  کی  دـننام  ار  یمور  نامرهق  لوا  تکرح  نامه  رد  دـیبسچ و  فیرح 
ار هشیاع  رتش  دفاکشب و  ار  دزا »  » و هبض »  » فوفـص هک  داد  روتـسد  دمحم  نیاب  نینمؤملا  ریما  درب . شرـس  يالابب  ار  يو  تسد  کی  نامه 
ار اهریت  دندید  رود  زا  ار  هیفنح  نب  دمحم  یتقو  هرـصب  نارادنامک  درک . تعاطا  مه  دمحم  دوش ، نوگژاو  گنج  نیا  ناینب  ات  دنک  رقع » »

هتخاس هریت  ار  اضف  هک  دوب  يراهب  رابگر  نیا  دیشک . یم  رپ  دمحم  تمس  هب  تسار  پچ و  زا  هک  دوبن  ریت  نیا  دنتـشاذگ . نامک  يهلچ  هب 
راک ینکش  رکشل  یفاکش و  فص  هماگنه  نینچ  کی  رد  تسا . هدوهیب  يورشیپ  نیا  هک  درک  ساسحا  یلو  تفریم  شیاذهعم  دمحم  دوب .

نادیم يهنحص  نیا  نینمؤملا ! ریما  ای  دیسر - . ردپ  تمدخ  هب  درک و  ینیشن  بقع  تشگرب . نادیم  نایم  زا  هحفص 26 ] . ] تسین سکچیه 
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. - دنار شبقع  هب  دز و  دمحم  يهنیـس  رب  تنوشخ  اب  یلع  دریگب . مارآ  یمک  نارابریت  نیا  دـیهدب  هزاجا  تسا  تمایق  يهصرع  نیا  تسین 
هداتفا مشخ  هب  نینمؤملا  ریما  دندیسرت . یمن  ریت  رابگر  زا  زگره  وت  ناردپ  هن  هنرگو  يا  هدرب  ثاریمب  ردام  نوخ  زا  ار  لامها  یتسس و  نیا 

! نینمؤملا ریما  ای  موریم  نم  دـمآ - : شیپ  یلع  نب  نسح  هک  تساخ  یم  رب  تشاد  دـناسرب . ناـیاپ  هب  ار  راـک  نیا  اصخـش  تساوخیم  دوب .
دوجوم ود  نیا  دوجو  ورگ  رد  ربمغیپ  لسن  اریز  درک  دـیاب  طایتحا  نیـسح  نسح و  يهرابرد  تشاد  هدـیقع  هکنآ  رب  هوـالع  یـضترم  یلع 

یلع رس  دومرف : درک و  رکف  یکدنا  موریم . نم  اباب  يرآ  دمحمابا - ! ای  يوریم  وت  تشادیم - . تسود  هناقشاع  ار  نسح  اساسا  تسا  زیزع 
. دوب دـیدش  مه  ریت  ناراب  دوب . هدـنام  راشف  اپ  رادـیاپ و  نانچمه  هرـصب  لـیابق  هتبلا  تخادرپ . هلمح  هب  نسح  ادـخ . ماـن  هب  ورب ، هللا - . مسا 

شیپ نسح  تشادـن . تشگزاـب  لاـیخ  یلع  نب  نسح  یلو  دـننزب  نیمز  هب  ار  هشیاـع  جدوـه  دنتـساوخ  یمن  مه  اـه » يدزا   » و اـه » یبـض  »
یقیرغ نوچمه  هک  دیدیم  ار  شدنزرف  رود  زا  نینموملا  ریما  درک . یم  يورشیپ  مه  زاب  تسکش و  یم  نوتس  تسکـش ، یم  فص  تفریم ،

زا هرصب  میظع  هاپس  دش و  نوگنرس  اه  يرصب  مچرپ  هک  دید  ماجنارـس  هحفـص 27 ] . ] دوشیم دیدپان  یهاگ  رادیدپ و  یهاگ  ایرد  نایم  رد 
. درک یم  اشامت  ار  یندید  يهنحص  نیا  دوب  هداتسیا  ردپ  رانک  رد  هک  مه  هیفنح  نب  دمحم  داهن . زیرگ  هب  تشپ  دش و  ناشیرپ  دیشاپ و  مه 
؟ دـنک یم  هچ  هنت  کی  هک  ینیب  یم  ار  نسح  تردارب  رـسپ . ینیب  یم  تفگیم  دـمحم  هب  هاگن  نیا  دوب . يراذـگ  ناوختـسا  هاگن  هاـگن  نیا 

يارای هک  دوب  هدـش  خرـس  نانچ  مشخ  مرـش و  شتآ  رد  هیفنح  نب  دـمحم  تخادـنا  رد  ياپ  زا  ار  قافن  ملع  وا  ریـشمش  تبقاع  هک  يدـید 
اریز راذـگم  سایق  کیب  نسح  اب  ار  دوخ  شکم . تلاجخ  دـمحم . شکم  تلاجخ  هن ، تفگ - : نینمؤملا  ریما  یلو  تشادـن . نتفگ  نخس 
زونه يرونخـس  رد  نسح  تسین . یندـمآ  رب  وت  تسد  زا  دـیآ  یمرب  وا  تسد  زا  هچنآ  یتـسه . نم  دـنزرف  وت  تسا و  هللا  لوسر  دـنزرف  وا 

هاگ و نسح  هک  دید  یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  دوب . هلاس  تفه  یلفط  دیاش  تشاد . رـس  رب  ردام  دج و  يهیاس  دوب . كدوک  یلیخ 
هچ هب . هب  دنک - . یم  داریا  هباطخ  دنیشن و  یم  شیور  تقونآ  دنیب و  یم  هیهت  يربنم  دوخ  يارب  دراذگ و  یم  مه  يالاب  ار  اه  شلاب  هاگیب 

. يزادرپ یم  بلاطم  داریا  هب  غیلب  حیـصف و  هچ  ینک . یم  شیاین  شیاتـس و  ار  دوخ  راـگدرورپ  وکین  هچ  نم  زیزع  يا  ینزیم  فرح  بوخ 
زا هلئسم  نیا  هحفـص 28 ] . ] درک یم  ینارنخـس  شیپ  زور  زا  رت  فیطل  رت و  نیریـش  زور  ره  دوـشگ و  یم  رپ  لاـب و  قـیوشت  نیا  زا  نسح 

هباطخ ظعو و  ربنم  رب  هدید  تولخ  ار  هناخ  تقو  ره  یبتجم  نسح  هک  تسنادیمن  سک  چیه  شنارهاوخ  ردارب و  شردام و  زج  دوب . رارسا 
زا بوخ  هچ  وت  رـسپ  هک  نسحلاابا ! ای  يا  هدـیدن  درک - : شاـف  یـضترم  یلع  يارب  ار  زار  نیا  رهطا  يارهز  هک  بش  کـی  اـت  دنیـشن . یم 
: - تفگ نینمؤملا  ریما  ینیشنب ؟ تدنزرف  ربنم  ياپ  هک  يراد  یمن  تسود  تسا . غیلب  حیـصف و  ریلد و  رایـسب  دیآ . یم  رب  يرونخـس  هدهع 

دهاوخ مگ  ار  وخ  ياپ  تسد و  مرـسپ  هن . روطنیا  هن ، اما  ادرف - ... نیمه  مقاتـشم  مه  رایـسب  مراد ، یمن  تسود  روطچ  مراد ؟ یمن  تسود 
ار دوخ  زور  نآ  یلع  دنزب . ار  دوخ  ياهفرح  دنیبب و  رود  ار  امش  هزور  همه  لثم  دیراذگب  دیوش و  ناهنپ  يا  هشوگ  رد  امش  تسبوخ  درک 

يور ار  اه  شلاب  هشیمه  لثم  یبتجم  نسح  تشذـگ  هظحل  دـنچ  هک  یتقو  تشاذـگ . دوخ  لاحب  ار  شنارـسپ  درک و  ناهنپ  يا  هشوگ  رد 
مرکا لوسر  رب  دورد  راـگدرورپ و  شیاتـس  هب  هک  یماـگنه  دـمحلا هللا . میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  تفگ : تسـشن و  نآ  يـالاب  دـیچ و  مه 

هدش هچ  تفگ : يزیمآ  فطل  تنوشخ  اب  شردام  دیچیپ . شنابز  هجیتن  رد  و  درک . رارف  شگنـشق  تغل  راب  دنچ  هبطخ  يادا  یط  تخادرپ 
لثم یناوـت  یمن  زورما  ارچ  یتـشاد . ناـشخرد  هدـنرب و  يدـنه  ریـشمش  نوـچمه  ناـبز  هک  وـت  ینک ؟ یم  تنکل  همهنیا  هـک  زورما  مرـسپ 
یم نامگ  ینعمـسی . اریبک  نا  هاما  اـی  نظا  تفگ : تقونآ  درک و  ثکم  هظحل  کـی  نسح  هحفص 29 ] [ ؟ یهدب نخـس  داد  شیپ  ياهزور 
یم زاب  ینارنخـس  زا  ار  مناـبز  تسین  مربارب  رد  مه  دـنچ  ره  وا  تمظع  تهبا و  دـهد و  یم  شوگ  نم  نانخـس  هب  یگرزب  تیـصخش  منک 

: دومرف شدیجمت  قیوشت و  دیـشک و  شوغآ  هب  ار  نسح  دمآ و  ردـب  هدرپ  تشپ  زا  نینمؤملا  ریما  اجنیا  رد  ناج ! ردام  تسین  روطنیا  دراد ،
هب ناوارف  ياه  نیرمت  یتاذ و  تردـق  ساسا  رب  نانچمه  دوب و  هداد  رارق  نیرمت  تحت  یگلاـس  تفه  زا  ار  ینار  نخـس  نف  یلع  نب  نسح 
مان هب  یلع  نب  نسح  هک  راب  نیتسخن  و  تخاسیم . نوتفم  بوذـجم و  ار  مدرم  دوخ  نایبزجعم  ناـبز  اـب  شردـپ  نوچمه  هک  دیـسر  يدـح 
ادا هیلع  هللا  ناوضر  يرافغ  رذوبا  هدانج  نب  هللادـبع  يهقردـب  هب  ترجه  مراهچ  یـس و  لاـس  رد  هک  ینانخـس  درک  تبحـص  بیطخ  کـی 
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دای مود  موصعم  باتک  رد  هکنانچ  درک  یم  دـیعبت  هذـبر »  » هب ار  يرافغ  رذوبا  نافع  نب  نامثع  هک  ترجه  مراهچ  یـس و  لاس  رد  دومرف .
نینمؤملا و ریما  یلع  دـنزم  فرح  وا  اـب  دـنکم و  هقردـب  رذوبا  زا  یـسک  هکنیا  رب  ریاد  تموـکح  زیمآ  دـیدهت  راـطخا  مغر  یلع  میا  هدرک 

رهش نوریب  ات  ار  يرافغ  رذوبا  نامثع  راطخا  هب  انتعا  یب  مالسلا  مهیلع  بلاطیبا  نب  لیقع  رسای و  نب  رامع  یلع  نب  نیسح  یلع و  نب  نسح 
تشاد رارق  هللا  لوسر  باحـصا  نیرتهب  فیدر  رد  قحب  هک  اسراپ  درمریپ  نآ  اب  یگنهآ  مه  ییوجلد و  مان  هب  مادک  ره  دندرک و  تعیاشم 
هاوخان هاوخ و  ناگدـننک  هقردـب  هک  سوسفا  دومرف . نینچ  دیـسر  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دـمحموبا  هب  تبون  یتقو  دـنتفگ و  نخس 
كاردا ناگمه  هنرگو  دنروآ  نابز  هب  تغل  دنچ  یط  ار  عادو  راوگان  خلت و  تقیقح  دیاب  ناگدـننک  هحفص 30 ]  ] عادو دنادرگزاب و  دیاب 

مه یمارگ ! مع  يا  تفاـی . دـهاوخن  اـهتنا  زگره  ناگدـننک  عادو  ترـسح  تسا و  يراوـشد  يهلحرم  هچ  عادو  يهلحرم  هـک  دـندرک  یم 
رد نک و  ریقحت  ار  ایند  هنب . ورف  فک  زا  ار  ایند  مع ! يا  مییوگ . عادو  ارت  میهاوخ  یمه  میا و  هدـمآ  وت  يهقردـب  هب  ام  هک  ینیب  یم  نونکا 

كدنا شراگزور  اریز  شاب  ابیکش  دنرازآ  یم  ارت  ناج  نونکا  هک  اه  جنر  اه و  یخلت  نیا  رب  شیدنیب . زورب  شیاه  هلیح  اه و  بیرف  ربارب 
لوسر زیخاتـسر  زورب  ات  نامب  رابدرب  شاب . راودیما  تسا  قیاقح  يهصرع  نادـیواج و  ناهج  هک  ایند  نیا  يارو  هب  تسا . هاتوک  شرمع  و 

رطاـخب نینمؤملاریما  هک  ترجه  مشـش  یـس و  لاـس  هب  ضار . کـنع  وه  کـیبن و  یقلت  یتح  ربـصا  یباـیب . دونـشخ  نتـشیوخ  زا  ار  مرکا 
يهدابع نب  دعس  نب  سیق  رـسای و  رامع  اب  ار  یبتجم  نسح  شدشرا  دنزرف  دومرف  یم  جیـسب  اجنآ  نارگبوشآ  یبوکرـس  هرـصب و  شمارآ 

مازعا هاگرکشل  هب  ار  هفوک  هاپـس  دنریگب و  ار  يرعـشا  یـسوموبا  ياه  هدسفم  اج و  ات  داتـسرف  هفوک  هب  يدبع  ناحوص  نب  دیز  يراصنا و 
عامتجا دجـسم  رد  هفوک  مدرم  هک  زور  نآ  يادرف  رد  اذهعم  درک و  بت  هار  جنر  زا  دیـسر  هفوک  هب  یتقو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دنراد .

دنریذپب و ار  یلع  نامرف  ای  دننک و  يراددوخ  تمیزع  زا  دنهدب و  شوگ  یـسوموبا  فرح  هب  ای  دنریگب . میمـصت  دوخ  رطاخ  هب  ات  دـندرک 
رامیب مرکا  لوسر  رسپ  هک  دنتسناد  یم  هفوک  مدرم  دمآ . دجـسم  هب  دوخ  روجنر  مادنا  رادبت و  نت  اب  نسح  دنیامیپ ، هب  هرـصب  يوس  هب  هار 
دنکب ینارنخـس  دهاوخ  یم  نسح  هک  دندیمهف  یتقو  و  دندرک . اه  يداش  دندیـشک ، اه  هلهله  هحفص 31 ]  ] داتفا وا  هب  ناشمـشچ  ات  تسا .

يروجنر و نیا  اب  نسح  هک  دندیسرت  مدرم  يامرف . راوتسا  ار  ام  ربمایپ  رـسپ  راتفگ  ایادخ  انیبن  نبا  قطنم  ددس  مهللا  دنتـشادرب . اعدب  تسد 
تلاسک هب  انتعا  یب  نسح  یلو  دندرکیم . اعد  دنتشاد  هک  میب  نیمه  رطاخب  دزغلب . شنابز  دندیـسرتیم  دنک . ادا  ار  شنانخـس  دناوتن  يرامیب 

نیا داریا  هب  دـعب  دـناوخ و  هفوک  مدرم  يارب  ار  نینمؤملا  ریما  يهمان  ادـتبا  درک و  هیکت  دجـسم  نوتـس  رب  تساخرب و  اج  زا  دوخ  تهاقن  و 
نانخـس هک  سکنآ  منکیم . شیاتـس  ینایب  نیرت  لیمج  اب  تسا  راهق  اتکی و  لاعتم و  ریبک و  هک  ار  رابج  زیزع  راگدرورپ  تخادرپ : هباـطخ 

امعن الآ و  همه  نیا  رب  ار  وا  سدقا  تاذ  دشاب . هاگآ  تانیاک  ناهنپ  ادـیپ و  زا  دونـش و  یمه  دوش  ادا  يوجن  هب  هاوخ  دایرف و  هب  هاوخ  ار  ام 
رکش و رکذ  زا  مریگ  مشخ  هچ  مهد و  اضر  راگزور  ثداوح  رب  هچ  لولم ، هچ  مشاب و  لدشوخ  هچ  مرازگساپس و  هتـشاد  ینازرا  ام  هب  هک 
رد تشاذگ و  تنم  ام  رب  وا  توبن  ياطعا  اب  هلوسر . هدبع و  ادمحم  نا  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  نا ال  دهـشا  مچیپن و  رـس  دمح  يادا 
اه هدـکتب  زا  ار  اه  تب  وا  تسد  اـب  دومرف . شثوعبم  شیوخ  ناگدـیرفآ  يوس  هب  دـیزگرب و  تلاـسر  غیلبت  یحو و  لوبق  هب  ار  وا  اـم  ناـیم 

يوقت تلیضف و  لدع و  ملع و  ساسارب  ار  یگدنز  لوصا  وا  تسد  اب  تخادنا . ورف  تنطلس  تردق و  زا  ار  ناطیش  وا  تسد  اب  تخیرورف .
. مهاوخ هچ  رارکت  ار  تاررکم  میوگ و  هچ  دـیهاگآ  هچنآ  زا  دـعب : و  نیلـسرملا . يزج  ام  لضفا  هازج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  داهن . ناـینب 

امـش شوگب  ار  شیادـص  مرازگب و  شمایپ  ات  تخیگنارب  هحفـص 32 ]  ] امـش يوس  هب  ارم  هرـصن  زعا  هرما و  هللا  دـشرا  نینمؤملاریما  کنیا 
رادرک يهمانرب  ار  شتایآ  هتفرگ و  تسد  رس  رب  ار  دیجم  نآرق  وا  دناوخ . یمه  حلاص  لمع  میقتسم و  طارص  يوس  هب  ار  امـش  وا  مناسرب .

یناـیاپ تسا ، هیرک  یکدـنا  شزاـغآ  رد  هچرگا  توعد  نیا  دـنک و  یم  توعد  تلیـضف  راـختفا و  هب  ار  امـش  وا  تسا . هداد  رارق  شیوخ 
زور نآ  رد  تشاذگ و  زامن  هللا  لوسر  اب  هک  دوب  يدرم  نیتسخن  یلع  هک  دیرت  هاگآ  همه  زا  امش  تشاد . دهاوخ  ریذپلد  بوبحم و  رایـسب 

يزابناج و يراکادـف و  هک  دـیرت  هاـگآ  همه  زا  امـش  دوب . وا  قدـصم  نمؤم و  نیتسخن  وا  درک  یم  بیذـکت  ار  نییبنلا  متاـخ  یناـهج  هک 
دیحوت ینابم  میکحت  ياوه  هب  هللا و  تاضرم  بلط  رد  دـیناسر و  زورما  تردـق  التعا و  توق و  هب  ار  مالـسا  فیعـض  لاـهن  یلع  تشذـگ 
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تشاد و یم  تسود  ار  یلع  دیناشوپ  یمورف  ناهج  نیا  زا  هدید  هک  زور  نآ  رد  مرکا  لوسر  دروآ . هاگنابرق  هب  ار  دوخ  نیریش  ناج  اهراب 
یسک اهنت  یلع  تشاد . هدهعب  ار  مرکا  لوسر  نفد  نفک و  لسغ و  تیلوت  هک  دوب  یـسک  اهنت  یلع  و  دوب . دونـشخ  یلع  راتفگ  رادرک و  زا 

بقانم و نیا  هک  تسا  ملـسم  و  دوب . هللا  لوسر  يانتعا  داـمتعا و  هتـسیاش  هک  دوب  یـسک  اـهنت  یلع  درک و  ادا  ار  مرکا  ربماـیپ  نید  هک  دوب 
میظع عینم و  بلق  هب  تفالخ  دنـسم  يوزرآ  زگره  مردـپ  هک  مریگ  یم  هاوگ  هب  ار  ادـخ  دوب . هدیـسر  یلع  هب  یهلا  فاـطلا  زا  مه  لـیاضف 

هک دندوب  مدرم  نیا  اهدورو . دنع  میهلا  لبألا  هیلا  سانلا  كادت  دقل  و  دوب . هدناوخن  شیوخ  تعیب  هب  ار  یـسک  زگره  دوب . هدادن  هار  دوخ 
دنداد و شتسدب  تعیب  تسد  نانک  باتش  نانز و  سوک  دندوب و  هتفاتش  شخب  هحفص 33 ]  ] ناج لالز  نیا  يوس  هب  هنشت  نارتش  نوچمه 

دننیب یجاجوعا  فارحنا و  دوخ  ماما  زا  هکنآ  یب  دنتـسکشب و  شیوخ  تعیب  یموق  اذهعم  دـنداهنورف . شهاگـشیپ  هب  میلـست  تعاط و  رس 
هللااب و ۀناعتـسالا  ربصلا و  دـحلا و  هتعاـط و  هللاداـبع و  مکیلعف  دنتـساخرب . بـالقنا  يرگ و  هنتف  هب  هنادوسح  دندیـشک و  فـالخ  هب  ندرگ 
دییوجب و کمک  شهاگرد  زا  دـیزادرپب و  یهلا  تعاط  يوقت و  هب  هک  تسا  هضیرف  نونکا  امـش  رب  نینمؤملاریما . مکاعد  ام  یلا  فوفحلا 
يوقت و تمعن  نتـشیوخ  مه  درادب و  نمیا  اطخ  شزغل و  زا  ار  ام  هک  مهاوخ  یمه  تیهولا  سدقا  تاذ  زا  دیباتـشب . نینمؤملاریما  يوس  هب 

نیا مناوت  یم  مکل . یل و  میظعلا  هللارفغتسا  دزاس . نامزوریپ  دراد  شیپ  هب  مالسا  نانمشد  اب  هک  يداهج  رد  دیامرف و  ینازرا  ام  هب  ار  زیهرپ 
یعامتجا و بیطخ  کی  ماقم  رد  مرکا  لوسر  ربکا  طبـس  تقو  نیا  ات  اریز  میمانب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  يهباطخ  نیتسخن  ار  هبطخ 

یماگنه هفوک  عماج  دجـسم  رد  مه  زاب  دش . داریا  هفوک  نیمه  رد  مه  زاب  نسح  ماما  يهباطخ  نیمود  دوب . هتـساخنرب  مدرم  نایم  یـسامح 
ار امش  مالسا  تلم  يا  ام  دومرف : نینچ  یبتجم  نسح  ماما  تشاد  یم  زاب  داهج  زا  ار  مدرم  نادجو  قح و  فالخ  رب  يرعـشا  یـسوموبا  هک 

مدرم امش  ات  میا  هدمآ  قارع  هب  زاجح  زا  ام  میناوخ . یمه  مرکا  لوسر  يهیـضرم  هینـس و  ننـس  میرک و  نآرق  دیجم و  راگدرورپ  يوس  هب 
تسا یلع  وا  میناشکب . درادن  دننامه  ناهج  ناناملسم  نایم  تلیضف  لدع و  ملع و  هقف و  رد  هک  یـسک  هحفص 34 ]  ] يوسب ار  هفوک  دیشر 

هب یناملـسم  ره  زا  هک  تسا  یلع  وا  دراد . یم  رتزیزع  رت و  یمارگ  همه  زا  ار  نآرق  ماکحا  هدرک و  توالت  رت  تسرد  همه  زا  ار  نآرق  هک 
هب دیباتـشب  وا  يوس  هب  تسا . یلع  محر  رظن  زا  نید و  رظن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  رـشب  نیرتکیدزن  تسا . رتکیدزن  مرکا  لوسر 

هدرک تباجا  هنامیمـص  ار  ادـخ  لوسر  ادـخ و  هک  یـسک  يوس  هب  تسا . هتفرگ  تقبـس  نایناهج  زا  لیاضف  بقاـنم و  رد  هک  یـسک  يوس 
رد هک  یسک  يوس  هب  تسا . هداد  يرای  شیوخ  لد  ناج و  اب  یگدرـسفا  یگدومخ و  ياهتنم  رد  ار  مالـسا  نید  هک  یـسک  يوس  هب  تسا 

یتقو هک  دیباتشب  یسک  يوس  هب  تسا . هتشاد  شنمیا  ثداوح  نافوت  زا  هداتسیا و  ياپ  رب  مالـسا  سدقم  عمـش  رانک  كرـش  رفک و  تملظ 
عافد دمحم  سدقم  سفن  زا  هدنام و  ياجرب  دنا  هدرپس  الب  گنج  هب  اهنت  ار  مالـسا  ربمایپ  دنا و  هتـشاذگ  زیرگ  هب  اپ  هرابکی  مالـسا  رکـشل 

. نومزهنم مه  هعم و  لتاق  نوکرـشم و  مه  هعم و  یلـص  نودـعابتم و  مه  هنم و  برقف  نولذاختم  ساـنلا  هلوسر و  هب  هللا  یفک  تسا . هدرک 
يرایب ار  امش  نید  نادنزرف  نیرتدیـشر  مالـسا ، زابرـس  نیرتریلد  دمحم ، هب  هدننک  ادتقا  نیتسخن  دمحم ، يهدننک  قیدصت  نیتسخن  نونکا 

دهع یموق  اب  دـیهد ، شیراـی  دیباتـشب ، وا  يوس  هب  هک  دـهاوخ  یمه  دـنک . یم  توعد  تقیقح  قح و  يوس  هب  ار  امـش  دـناوخ . یم  دوخ 
تاداـع زا  مه  زونه  هک  یموـق  اـب  دـینک . داـهج  دـنا  هتفاـترب  رـس  دوـخ  ناـمیپ  زا  دـنا و  هدـنگفا  اـپ  ریز  هب  ار  شتعیب  هک  فرحنم  نکش و 

نع وهنا  فورعملا و  اورمأف  هللا ، مکمحر  دـیگنجب . دـننک ، یم  هلثم »  » ار ناناملـسم  و  هحفص 35 ]  ] هتـشادن زاب  تسد  تیلهاج  يهدیهوکن 
خـساپ ام  يادـن  هب  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  نوچمه  دـیرادبزاب و  رکنم  زا  دـینک  رما  فورعم  هب  نوحلاصلا  هبرـضحی  امب  اورـضحا  رکنملا و 

. دوب مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هللا  لوسر  ربکا  طبـس  نانخـس  زا  يا  هنومن  طقف  ارغ  يهباطخ  نیا  يهمجرت  زا  هدـنراگن  فدـه  دـییوگب .
میهاوخ دای  نینمؤملاریما  دشرا  رـسپ  ياهبنارگ  راتفگ  زا  مه  زاب  دجنگ  یم  رـصتخم  تشاددای  نیا  رد  هک  اجنآ  ات  لاعتم  راگدرورپ  يرایب 

. درک

یمومع ههجو  رد  نسح 
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هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  نادنزرف  نیرتبوبحم  یلع  نب  نسح  هک  میا  هتفایرد  میا  هدرک  داریا  باتک  نیا  رد  نونکات  هک  یتایاور  ساسارب 
نیا انب  ینعی  تسناوت  یمن  مه  زاب  مرکا  لوسر  هاگـشیپ  رد  دوخ  تمرح  تزع و  تیبوبحم و  همه  اب  هادـف  انحاورا  نیـسح  تسا . هدوب  هلآ 
عیمج زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  نادنزرف  ادتبا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  بیترت  نیمه  هب  و  دشاب . رتزیزع  نسح  زا  هک  دوبن 

نارـسپ تشاذـگ  یمن  اـساسا  هک  تفرگ  یم  شیپ  هب  یـشور  تفوطع  تبحم و  زاربا  رد  یتح  تشاد و  یم  تسود  رتـشیب  دوخ  نادـنزرف 
. تشاد يرگید  ملاع  نسح  اب  دندوب  هدنام  راگدای  هب  هللا  لوسر  زا  هک  رسپ  ود  نیا  نایم  رد  دنشاب . هسیاقم  فرط  شدوخ  نارسپ  اب  ربمغیپ 
. دوب قشع  هکلب  دوـبن  تبحم  نسح  هب  تبـسن  یـضترم  یلع  تبحم  هک  تفگ  دوـش  یم  یتـح  درک و  یم  هاـگن  يرگید  مشچ  اـب  ار  نسح 

یسوم نب  نیسح  نب  دمحم  نسحلاوبا  لیلج  فیرش و  دیس  تیاور  هب  هک  نینمؤملاریما  ياه  تیصو  نیرتگرزب  زا  نونکا  نم  هحفص 36 ] ]
نامگ منک و  یم  دای  اجنیا  رد  هملک  دنچ  هتـشاگن  نسح  شدـنزرف  مان  هب  نیفـص » کیدزن  نیرـضاح   » يهیرق رد  هیلع  هللا  ناوضر  يوسوم 

یـصوصخ يهمان  تیـصو  رد  نینمؤملاریما  دـنک : تیاکح  فافک  دـح  هب  نسح  هب  تبـسن  یلع  يهقالع  نازیم  زا  هملک  دـنچ  نیمه  مراد 
هدرک تشپ  ناهج  نیا  یگدنز  هب  هک  يردپ  تسا . روجنر  مایا  تنحم  زا  تخس  هک  هدوسرف  ریپ و  يردپ  دراگن : یم  نینچ  نسح  هب  دوخ 

يردپ دنک . یم  ریقحت  خیبوت و  ار  ایند  هک  يردپ  تسا . هدادرد  نت  ایند  ياه  باذع  اهراشف و  هب  هک  يردپ  هداهن ، رگید  ناهج  هب  يور  و 
شناوج رـسپ  دیـشک  دهاوخ  ناهج  نآ  هب  ناهج  نیا  زا  تخر  کیدزن  يهدنیآ  رد  هک  يردپ  دمارایب . يدبا  هاگباوخ  رب  هدنامن  يرید  هک 

یمه ار  يرامیب  تکاله و  هار  هک  ار  يرـسپ  درگن . یمه  مالحا  يهدـید  اب  اـیند  ياـهوزرآ  هب  زونه  هک  ار  يرـسپ  دـنک . یمه  تیـصو  ار 
گرم و راکش  رورغ و  رگادوس  ایند و  ریسا  هک  ار  يرسپ  تسا . یگدنز  ياه  جنر  ناگورگ و  ایند و  بیاصم  فده  هک  ار  يرسپ  دیامیپ .
هک ماگنه  نیا  رد  دعب : اما  دهد : یمه  دنپ  ار  رسپ  نیا  ردپ  نآ  تسا . تاوما  راگدای  تاوهـش و  دروآ  مه  اه و  هصغ  نیرق  اه و  مغ  مدمه 

يور اـب  يور  ار  گرم  هتفرگ و  تخـس  نم  رب  هک  مباـی  یمه  ار  یگدـنز  هدـینادرگرب و  يور  مربارب  زا  مـنیب  یمه  ار  اـیند  لـیمج  نیبـج 
ار دوخ  مدرم  مغ  زا  هک  یمد  ماـگنه  نیا  رد  دیـشیدنا . هحفـص 37 ]  ] مناوتن زیچ  چیه  سک و  چـیه  هب  نتـشیوخ  هب  زج  مرگن  یم  شیوخ 

سفن رد  ارت  دوـجو  حیرـص  یعطق و  يدـج و  تخـس  یبـیترت  هب  اـما  مزادرپ . یمه  نتـشیوخ  هـب  مروـخ و  یمه  نتـشیوخ  مـغ  مباـی  مارآ 
هغلابم و هکنآ  یب  یلک . کت  دجو  لب  یضعب  کتدج  بذک و  هبوشی  قرص ال  بعل و  هیف  نوکیال  دج  یلا  یب  یضقاف  مبای . یم  نتشیوخ 

وت زیزع  ناجب  یجنر  ای  دـبایرد  ارت  يرازآ  رگا  هکنانچنآ  مبای . یم  شیوخ  لـماک  سفن  ارت  هکلب  شیوخ ، سفن  زا  یخرب  ارت  دور  یفازگ 
يهجنپ گرم  رگا  هک  تسنیا  لثم  یناـتا . كاـتاول  توملا  ناـک  و  منک . یم  كاردا  اراکـشآ  شیوخ  دوجو  رد  ار  جـنر  رازآ و  نآ  دـتفا 

هب هظحل  ره  نیاربانب  تسا . هدوبر  ارم  دیابرب  ارت  هکنآ  زا  شیپ  هدرشف و  ارم  تایح  نایرش  دروآ  شیپ  وت  يولگ  يوس  هب  ار  دوخ  يازگناج 
ياـه هماـن  تیـص  نیرتـگرزب و  زا  هماـن  تیـصو  نیا  مراد . وت  ياـه  مغ  وت و  يهشیدـنا  مه  زاـب  مزادرپ  یم  شیوـخ  ياـه  مغ  شیوـخ و 

تسین دنمزاین  شرارکت  هب  هدرک و  داریا  هغالبلا  جهن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نانخـس  رد  ار  شلماک  يهمجرت  هدنراگن  هک  تسا  نینمؤملاریما 
بیبشت سکچیه  يارب  دوبن  فراعت  هلماجم و  درم  زگره  خیرات  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  هک  تسنیا  تسا  ینتفگ  هچنآ  یلو 

هدوبر ارم  دیابرب  ارت  گرم  رگا   » تفگ یم  هحفص 38 ]  ] هکنیا دناد . یم  دوخ  سیفن  سفن  رد  ار  نسح  شدنزرف  هکنیا  و  درکیمن . لزغت  و 
موتحم تقیقح  کی  هکلب  دنک  زان »  » ار شرسپ  تساوخ  یمن  دیارسب . لزغ  لوق و  تساوخ  یمن  هداتفا » نم  ناجب  دتفا  وت  ناجب  یجنر  رگا 

نینچ مه  نیـسح  شنینزان  رایـسب  دـنزرف  اب  یتح  شنادـنزرف ، زا  کیچیه  اب  زگره  یلع  دـیامرف . ناـیب  احیرـص  تساوخ  یم  ار  یملـسم  و 
یفطصم و لوسر  زا  تسا . هدرمشن  دوخ  یگدنز  گرم و  ار  وا  یگدنز  گرم و  هدیمانن و  دوخ  ناج  ار  وا  ناج  هتفگن و  نخـس  هناقـشاع 
یلع و نب  نیـسح  شردارب  بـلق  رد  ار  نـسح  تیبوـبحم  تـمظع و  تـمرح و  نازیم  میرادـن  یتجاـح  رگید  میرذـگب  هـک  یـضترم  یلع 
، دنتـسیرگن یم  يا  هدید  هچ  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  دوخ  ماما  هب  موق  نیا  هک  تسادیپ  میجنـس . هب  شا  هداوناخ  يهتـسجرب  ياه  تیـصخش 

مالسا تلم  نایم  تشاد  شا  هداوناخ  طیحم  رد  هک  یتمظع  زا  هتشذگ  یلع  نب  نسح  دندرک . یم  شمارتحا  دنتـشاد ، یم  شتـسود  ردقچ 
ساسارب انایحا  رگا  دنتـشاد و  یم  تسود  ار  ارهز  يهمطاف  دـشرا  رـسپ  ارچ ، دـننادب  هکنآ  یب  مدرف  تسیز . یم  مارتحا  تهبا و  ياهتنم  اـب 
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هنیدم زا  هدایپ  ياپ  اب  هک  دوب  هدرک  رذن  دنراذگب . اپ  ریز  هب  ار  شتمرح  دنتسناوت  یمن  دندینارورپ  یم  رطاخ  رد  ار  شدانع  یـسایس  لیاسم 
هیلع نیـسح  شردارب  داهن . يور  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  هدایپ  ياپ  اب  دـیامرف . رازگرب  بیترت  نیدـب  ار  لاس  نآ  جـح  دـنک و  رفـس  هکم  هب 

عصرم و ياه  گرب  نیز و  لیـصا و  ياهبـسا  اب  برع  فارـشا  هنیدـم ، لاـجر  دوب . جـح  مسوم  مسوم ، تشاد . تمدـخ  مازتلا  مه  مالـسلا 
هیداب هدایپ  هک  داتفا  هللا  لوسر  یمارگ  رـسپ  ود  نیـسح  نسح و  هب  ناشمـشچ  ناـهگان  هحفـص 39 ] . ] دنتفر یم  هکم  هب  هناکولم  تافیرـشت 

ورف دوخ  عصرم  ياـه  نیز  زا  زاـجح  فارـشا  دـنزیر . یم  ورف  اـه  تخرد  زا  اـهگرب  نازخ  لـصف  رد  هک  تئیه  نآ  هب  دـننک . یم  ییاـمیپ 
ییارحـص و بارعا  زا  هاوخ  دندیـسر . یم  هک  يا  هراوس  رهب  دعب  و  دنداتفا . هارب  نسح  لابند  هدایپ  ياپ  اب  همه  دندش و  هدایپ  همه  دنتخیر .

هدایپ امومع  هک  لیابق  لاجر  مالـسلاامهیلع و  نینـسح  ربارب  رد  هراوس  نآ  ینعی  دـندرک ، یم  شا  هدایپ  گنردـیب  نیـشنرهش  مدرم  زا  هاوخ 
هرخالاب دوب . رتاسرف  ناج  هدننک و  هتسخ  يور  هدایپ  زا  راب  رازه  وا  يارب  يراوس  طیارـش  نینچ  کی  رد  دنامب . هراوس  تسناوت  یمن  دندوب 

ییابیز تروص  ام  رفس  دریگب  ماود  بیترت  نیا  رگا  هک  دیناسر  شردارب  ضرع  هب  نیسح  ماما  دندرک . تبحص  مه  اب  مرکا  لوسر  ناگریبن 
راوس ناشبـسا  رب  هنادازآ  اـت  میراذـگب  دازآ  هارهاـش  رد  ار  مدرم  مینک و  ضوع  ار  ناـمهار  تسا  رتهب  مینک - ؟ راـکچ  تشاد - . دـهاوخن 

دـندومرف و تمیزع  تشاد  رارق  هداج  رانک  رد  هک  يا  هدـکهد  تمـس  هب  مالـسلاامهیلع  نینـسح  رگید  زور  دـنورب . ناشراک  یپ  دـنوش و 
شیارب هناخ  ناتسآ  رب  رد  نوریب  رد  هک  دومرف  یم  روتـسد  یلع  نب  نسح  رـصع  ماگنهب  يزور  دنچ  دنتـشاذگ . دازآ  ار  دوخ  ياهرفـسمه 

هظحل نآ  ات  دنتشاد . یم  تبحـص  دنتـسشن و  یم  هچوک  رانک  حیرفت  ناونعب  برع  يارما  مشاه و  لآ  زا  یهورگ  اب  وا  دنراذگب و  یـسرک 
هک یتقو  یلو  دندرک  یم  تفر  دـمآ و  یگدوسآ  هب  یمومع  ربعم  نآ  زا  هحفص 40 ]  ] اهراذگهار تفرگ  یمن  رارق  دوخ  یسرک  رب  نسح 

، نادرم ناـنز ، دـش . یم  دودـسم  رورم  روـبع و  هار  هراـبکی  دـمآ  یم  هچوـک  هب  شیاـبیز  يامیـس  نوزوـم و  لـکیه  نآ  اـب  یلع  نب  نسح 
، نسح تمـشح  دـندنام . یم  راتفر  زا  دـندید  یم  ار  وا  للجم  مشتحم و  يهفایق  هکنیمه  لاسدرخ  ناکدوک  یتح  اه و  سانـشان  نایانـشآ ،

نوچ دننیبب  کیدزن  زا  ار  ارهز  يهمطاف  رسپ  دندوب  قاتشم  هک  مه  یهورگ  تفگ : یم  شابرود  ار  مدرم  نسح  دوجو  تهبا  نسح ، لالج 
یماحدزا نانچ  دندمآ و  یم  ربعم  هب  تقو  رس  شیاشامت  يارب  دنیـشن  یم  هچوک  هب  غیردیب  هدرپ و  یب  ناشلآ  هدیا  هک  دندوب  هدینـش  نوچ 

رگید درک . يراددوخ  حیرفت  نیا  يهمادا  زا  یبتجم  نسح  ماما  هرخالاب  تخاس . یم  زیربل  ار  رهش  شیادص  رـس و  هک  دندروآ  یم  دوجوب 
روهشم یثیدح  شرایسب  ياه  قالط  نسح و  ماما  ياه  جاودزا  ثیدح  ددنبب . نیرباع  يورب  ار  یمومع  هار  ات  داتـسیا  یمن  شا  هناخ  رد  رب 
دندروآ یمرد  وا  دقعب  هناقاتشم  ار  دوخ  نارتخد  موق  مظاعا  فارشا و  اذهعم  یلو  دوب . هداد  قالطم »  » ناونع يوب  نینمؤملاریما  یتح  تسا 

راگتـساوخ ار  یبتجم  نسح  ماما  هک  یتقو  لاجر  زا  یکی  یتح  دـنتخورف . یم  راختفا  تاهابم و  ناـمز  نیمز و  هب  تلـصو  نیا  تکرب  زا  و 
اب ییوگ . یم  قالط  تعرـس  هب  ار  دوخ  نانز  مناد  یم  هکنیا  اب  قلق . قلم  قلط  کنا  ملعا  کجوزم و  ینا  تفگ : یگداس  هب  دـید  شرتخد 
مه زاب  تامولعم  نیا  يهمه  اب  تسین . يراد  نز  تماقتـسا  وت  رد  مناد  یم  هکنیا  اب  تسا . یهت  تتـسد  ایند  لانم  لاـم و  زا  مناد  یم  هکنیا 

نیرتفیرش وت  يهداوناخ  ابا . ادج و  مهعفرا  ابـسن و  سانلاریخ  کنا  هوالعب : مراد  یم  تتـسود  اریز  هحفـص 41 ]  ] داد مهاوخ  وتب  ار  مرتخد 
تداهــش زا  سپ  ار  يو  یعاـمتجا  تیبوـبحم  یموـمع و  يهـهجو  نـیمه  و  تساـهداژن . نیرتـعیفر  وـت  داژن  تـسا و  رــشب  ياـه  هداوناـخ 

شک رد  هک  یلیابق  ماوقا و  ینعی  مدرم ، يهدوت  ینعی  مدرم ، دیناشن . تفالخ  ربنم  رب  هتفـشآ  طیحم  شعترم و  طیارـش  نآ  رد  نینمؤملاریما 
دوخ یماـظن  یـسایس و  ییاوشیپ  هب  ار  یلع  نب  نسح  دوب  ناـشقلطم  ياـمنهار  ناـشبلق  دنتـشادن و  ماـقم  لاـم و  هب  مشچ  تسایـس  سوق  و 

مالسا خیرات  رد  هک  دوب  اه  تعیب  نیرت  هداس  نیرت و  یعیبط  نسح  اب  مدرم  تعیب  درک  میهاوخ  فیرعت  لصف  نیا  رد  هچنانچ  و  دیدیزگرب .
هحفص 42] . ] تفرگ تروص 

تملظ لصف 

هراشا
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یتیطع ینامـسآ و  یتبهوم  تماما  ماقم  اریز  دـنادیم  اوس  تفالخ  زا  اج  همه  ار  تماما  يهلئـسم  اـهتملک  هللا  یلعا  هیماـما  يهقح  يهفیاـط 
یشک قح  اهدیعبت و  اه و  لتق  یـسایس و  ياه  هئطوت  اه و  هسیـسد  يهیاس  رد  میا » هدید  هچنانچ   » هک تفالخ  اب  یکاکطـصا  تسا و  یهلا 
هدشن هدرپس  كاخب  مرکا  لوسر  رهطا  يهزانج  زونه  هک  اهزور  نآ  رد  مالـسا  ردص  رد  هک  میا  هدید  درادن . دیآ  یم  تسدـب  رت  ناسآ  اه 

يراصنا يهدابع  نب  دعـس  دـش ، هداد  اه  مانـشد  دـش ، هتفگ  اه  غورد  تفرگ . رارق  لوا  يهفیلخ  رایتخا  رد  بیترت  هچ  هب  تفالخ  ربنم  دوب ،
نایفـسوبا دننام  موق  لاجر  نانابنجرـس و  هب  تفرگ ، رارق  لذارا  شابوا و  مجاهت  فدـه  تلاسر  توبن و  لحم  هکیالم و  طبهم  دـش ، رورت 

ارهز يهمطاف  دندیـشک . ورف  ضامغا  يهدرپ  دیلو  نب  دلاخ  دننام  تردق  بابرا  ملاظم  عیاجف و  يور  رب  دنداد  اهدـیون  برح » نب  رخـص  »
. دنتخاس كانمشخ  ار  هللا  لوسر  ینعی  دندروآرد  مشخ  هب  هللا . لوسر  بضغا  دقف  اهبضغا  نم  ناشدوخ : تیاورب  هک  ار  اهیلع  هللا  تاولص 

قطنی ام  نآرق : حیرـص  صن  ساسارب  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  قدـصم  قداص و  لوسر  ناشدوخ  تیاور  هب  مه  زاب  و 
بیترت نیدب  دنداد و  هحفص 43 ]  ] تبـسن رجه »  » ییوگ و هوای  هب  هللااب  ذایعلا  دوخ  فده  نیمأت  رطاخب  یحوی . یحو  الا  وه  نا  يوهلا ، نع 

یناحور و دصرددص  ماقم  کی  هک  تماما  ماقم  دراد  هدـیقع  اهرما  هللا  دـشرا  هیماما  دـندیناشن . تفالخ  ربنم  رب  ار  نامثع  نب  قیتع  رکبوبا 
یم ماما  هتبلا  درادـن . یطابترا  تسا  تنطلـس » تخت   » مکو شیب  هک  تفالخ  یـسرک  اب  تسا  لامک  تلیـضف و  ملع و  تمـصع و  هب  دـیقم 

هب اپ  تسایـس  يهبرح  اب  عامتجا  نارادمتـسایس »  » هک اجنآ  رد  اما  دنک  تموکح  مدرم  رب  دنیـشنب و  تفالخ  ربنم  رب  هک  تسوا  قح  دناوت و 
هدـیقع اعامجا  تهج  نیمه  هب  و  تساهارجام . نیا  زا  يریگ  هرانک  ماـما  فیلکت  دـنریگب  شیپ  هب  اوعد  گـنج و  رـس  دـنراذگب و  نادـیم 

تسا و تماما  ناونع  ناونع  نیا  تسین . دوعق  مایقب و  طورـشم  نیـسح  نسح و  تماما  ادعق . وا  امئاق  ناماما  نیـسحلا  نسحلا و  هک  دـنراد 
هک مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دوش . اـفیا  دـناوتیم  رذـگهار  كاـخ  رب  هاوـخ  تفـالخ و  ریرـس  رب  هاوـخ  تماـما  يهفیظو 

يهیمـالعا و  نوعکار . مه  ةوکزلا و  نوتؤی  ةولـصلا و  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوـسر و  هللا و  مکیلو  اـمنا  همیرک ي : يهیآ  ساـسارب 
یماگنه درک  عافد  دوخ  قح  زا  تجح  مامتا  رطاخب  راب  کی  طقف  دوب  هللا  لوسر  صوصنم  بوصنم و  يهفیلخ  مخریدـغ »  » ریذـپان راـکنا 

تفالخ يهرابرد  باحصا  نایعا  زا  نت  هدزاود  یلع و  دندرک  لیمحت  مالـسا  تلمرب  ار  رکبوبا  هدعاس  ینب  يهفیقـس  رد  شیرق  خیاشم  هک 
تـسد يور  تسد  دنتـشگرب و  دوـخ  ياـه  هناـخ  هب  تجح » ماـمتا  يهفیظو   » هفیظو نـیا  ياـفیا  زا  سپ  دـنتفگ و  نخـس  رکبوـبا  دـض  رب 

یم هک  ار  نایفـسوبا  یتح  دادـن و  ناشن  یـشوج  بنج و  دوخ  زا  تفـالخ  قح  يهراـبرد  رگید  خـیرات  نآ  زا  بلاـطیبا  نب  یلع  دنتـشاذگ 
یم مه  تفـالخ  ربنم  زا  رود  هک  دـید  یم  اریز  دومرف  درط  دوخ  هاگـشیپ  زا  هحفـص 44 ]  ] دنک هاپـس  زیهجت  رمع  رکبوبا و  دض  رب  تساوخ 

تداعـس دشاب  تما  مکاح  ماما  رگا  هتبلا  دنیـشنب  تموکح  تخت  رب  امتح  هک  تسین  یترورـض  تسا و  قح  رب  ماما  وا  دنک  تماما »  » دـناوت
نیا نیع  رد  نتـسج و  تلزع  نتفرگ و  هشوگ  ماما  فیلکت  دریگب  نایم  رد  ار  تموکح  تردق  داسف  راصح  یتقو  یلو  تسا  یمتح  طیحم 
میا هدرک  فـیرعت  لیـصفت  هـب  ار  قیاـقح  نـیا  مود  موـصعم  باـتک  رد  هچناـنچ  تـسا . ندیـسر  مدرم  ینید  تالکـشم  هـب  اوزنا  تـلزع و 

يهثداـح زا  سپ  تفرگرب و  راـک  نیا  زا  لد  ملق  کـی  تفاـی  فرحنم  بوضغم و  ار  تفـالخ  هک  زور  نآ  زا  یـضترم  یلع  نینمؤـملاریما 
يارب تراما  ياجب  مهد  یم  حـیجرت  دومرف - : دـندش  بایفرـش  شروضح  هب  تعیب  ماجنا  يارب  راصنا  رجاهم و  هوجو  هک  یماگنه  ناـمثع 
رابجا هب  ابیرقت  هارکا و  اب  مه  ار  دوخ  يهلاس  جـنپ  تفالخ  یلع  هک  هللا  دهـش  و  منک . اـفتکا  تماـما  ماـقم  ناـمهب  ینعی  منک . ترازو  اـمش 
ردقنآ تفالخ  لاس  جـنپ  نیا  یط  رد  یـضترم  یلع  درک . حیرـصت  رابجا  تهارک و  نیاب  دوخ  نادـیواج  ياه  هباطخ  رد  اهراب  تفریذـپ و 

نیا نایم  رد  یلو  دنام  راگدای  هب  شنانخـس  زا  هغالبلا  جهن  دننام  یباتک  هک  درک  اقلا  تظعوم  تمکح و  ردـقنآ  دومرف و  یم  داریا  هباطخ 
يایاصو رد  یتح  و  درواین . نابز  رب  هدـنیآ  يهفیلخ  زا  یماـن  اـقلطم  اـه  تیـصو  اـه و  هماـن  همهنیا  ناـیم  رد  قطن و  نخـس و  باـتک  کـی 

تسناد یم  اریز  دننک . تموکح  مدرم  رب  دبایرد و  ار  تفالخ  یسرک  وا  زا  سپ  هک  دومرفن  شرافس  نسح  ماما  هب  زگره  دوخ  یـصوصخ 
تشگ دهاوخن  زاب  يوج  هب  هتفر  بآ  بیترت  چیه  هب  رگید  هدنار و  فارحنا  هب  شا  یقیقح  يارجم  زا  ار  بآ  نیا  هدعاس  ینب  يهفیقس  هک 

ناضمر هاـم  مکی  تسیب و  بش  ياـه  همین  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هحفـص 45 ] . ] درک دـهاوخن  تدوع  قحلا » هل  نم   » هب قح  و 
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ریدـقت و هب  انب  تماما  ماقم  اما  دـناشنب . دوخ  ياج  رب  ار  سکچیه  تفالخ  ناونعب  هکنآ  یب  تسبورف  ناـهج  زا  هدـید  ترجه  ملهچ  لاـس 
هللا لوسر  زا  یلع  هک  ار  فراعم  قیاقح و  نآ  دـش . ضیوفت  یبتجم  نسح  هب  دوخب  دوخ  ماـقم  نیا  دوب و  نسح  قح  یهلا  موتحم  ياـضما 

حبـص يهعیلط  ات  نینمؤملاریما  نیفدـت  زیهجت و  مسارم  دیـشک و  تخر  نییلع  یلعا  هب  ایند  نیا  زا  دوخ  درک و  نیقلت  نسح  هب  دوب . هتفایرد 
زا شیپ  دـنتفای  روضح  هفوک  مظعا  دجـسم  رد  موق  لاجر  نایعا و  هک  زور  نامه  رهظ  ماگنه  تفای و  ماجنا  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  زور 

ياپرب یلع  بارحم  ياپ  درب  یم  رسب  هفوک  رد  ماما  تداهـش  يهعجاف  رطاخب  هک  هرـصب » یلاو   » بلطملادبع نب  سابع  نب  هللادبع  زیچ  همه 
يهرابرد سابع  نبا  هک  دـندوب  هتفایرد  تلم  تفرگ . مارآ  اه  همهمه  دـش . شوماخ  اهادـص  رـس و  داتفا  وا  هب  مدرم  مشچ  یتقو  تساـخ و 

همه اه  شوگ  دوب و  زاب  همه  اه  مشچ  دش . طلسم  مدرم  ماحدزا  رب  قلطم  توکس  تقو  نیا  رد  دنک . تبحـص  دهاوخ  یم  یمهم  عوضوم 
افلخ مکل  كرت  دـق  یفوت و  نینمؤملاریما  نا  تفگ : يدولآ  مغ  يادـص  اب  سابع  رـسپ  دـنبایرد . ار  سابع  نبا  راتفگ  ات  دوب  هدـش  ساسح 
رگا تشاذگ . ياجرب  امـش  نایم  رد  ار  شرـسپ  تفر و  ناهج  زا  نینمؤملاریما  دحا - . یلع  دحأل  الف  متهرک  نا  مکیلا و  جرخ  متببحا  ناف 

ياهمغب قارع  مدرم  هک  ییوگ  تسین . يراک  یـسک  اب  ار  یـسک  هنرگ  دنک و  رادید  امـش  اب  دیایب و  شیپ  امـش  يوس  هب  دیراد  یم  تسود 
دندرک هیرگ  هحفص 46 ]  ] ياه ياه  دنداد ، رس  ار  اه  هیرگ  هرابکی  دندینش  ار  نخس  نیا  ات  دنتشاد . راجفنا  فرـش  رد  یـضُغب  هدش و  هرگ 

نانچمه مدرم  تعاس  کی  نیا  یط  دیـشک و  لوط  تعاس  کی  مک  شیب و  دیایب . دیایب ، انیلا . جرخی  یلب  دندیـشک . دایرف  اه  هیرگ  نایم  و 
نینمؤملاریما رسپ  دمآ . نوریب  تشاد  دجـسم  هب  یهار  دوب و  نینمؤملاریما  يهناخ  هک  هَبحَر »  » زا یبتجم  نسح  ماما  هرخالاب  دنتـسیرگ . یم 

رب ربنم  يور  دـمآ و  دجـسم  هب  یمومع  يابیز  يههجو  یعامتجا و  دـیدش  تیبوبحم  نآ  اب  يو  دوب . هدیـشوپ  هایـس  يا  هماـج  زور  نآ  رد 
تاولص مرازگ و  یم  ساپس  شیاه  تمعن  رب  میوگ و  یم  شیاتس  ار  کیرش  یب  اتمه و  یب  راگدرورپ  : » تفگ نینچ  تسشن و  ردپ  ياج 

نایم هک  دیـشک  تخر  نادـیواج  ناهج  هب  ام  ناـهج  زا  يدرم  هتـشذگ  بش  دـعب : و  منک . یم  ادـها  هللا  لوسر  سدـقم  ناور  هب  رامـش  یب 
دقل تشاد . یم  ینابرق  يهدامآ  هراومه  ار  دوخ  ناج  مالسا  هار  رد  هک  دوب  یسک  وا  دوب . ریظن  یب  لمع  ملع و  رد  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و 

مچرپ اج  همه  هلامـش . نع  لـیئاکیم  هینمب و  نع  لـیئربج  هیفکیف  هتیارب  ههجوی  هللا  لوسر  ناـک  هسفنب و  هلبقیف  هللا  لوسر  عم  دـهاجی  ناـک 
بشید زیزع  میظع و  تیصخش  نینچ  کی  تشگ . یمزاب  يزوریپ  اب  هکلهم  هکرعم و  ره  زا  درک و  یم  زازتها  وا  تیافک  اب  فک  رد  مالسا 
یسوم یصو  نون  نب  عشوی  وا  تلحر  بش  رد  دندرب . اهنامسآ  هب  مه  ار  میرم  نب  یسیع  هک  دوب  یبش  وا  تلحر  بش  تفگ و  كرت  ار  ام 

رانید و زا  مردپ  [ » هحفص 47 : ] دومرف تقو  نآ  درک و  ثکم  یکدنا  یبتجم  ماما  اجنیا  رد  تفگ ».. یگدنز  دوردب  مالسلا  هیلع  نارمع  نب 
نیمه وا  ثاریم  دنراذگ  یم  ثاریم  هب  مدرم  هک  ناهج  تنکم  تورث و  زا  هچنآ  هتـشاذگن و  ياجرب  مهرد  دصتفه  زا  شیب  ایند  نیا  مهرد 

دش و قاط  نسح  تقاط  ماگنه  نیا  رد  دیامرف ».. هیهت  يراکتمدخ  دوخ  يهداوناخ  يارب  غلبم  نیا  اب  تساوخ  یم  ایوگ  هک  دوب  زیچان  غلبم 
یم تقو  یتعاـس  تخادـنا . رد  اـغوغ  هرعن و  هب  اـجکی  ار  هفوـک  مدرم  وا  يهیرگ  داـتفا و  هیرگ  هب  نسح  دـیرب . ار  شنخـس  هـیرگ  ناـیغط 
نب انا  ریـشبلا . نب  انا  . » تخادرپ نخـس  هب  ون  زا  نسح  دـش  شوماخ  اـه  هیرگ  هک  یماـگنه  دریگب . مارآ  مدرم  نویـش  داـیرف و  اـت  تساوخ 
نآ رـسپ  داد . یم  تراشب  تاداعـس  اه و  يزوریپ  ادخ و  تمحر  هب  ار  مدرم  هک  مشاب  سک  نآ  رـسپ  هنذاب . هللا  یلا  یعادـلا  نب  انا  ریذـنلا .
هب ار  مدرم  مردپ  دوب . ریذن  مردپ  دوب . ریـشب  مرکا  لوسر  مردـپ  تشاد  یم  رذـح  رب  یهانم  دـسافم و  ماجنارـس  زا  ار  مدرم  هک  مشاب  سک 

مرکا لوسر  مردپ  دناشفا . یم  رون  تیرشب  ياپ  شیپ  رد  تشحو  لهج و  تاملظ و  رد  هک  دوب  ینشور  غارچ  مردپ  دناوخ . یم  ادخ  يوس 
بهذا تیب  لها  نم  تسا . هتخاس  رود  شتحاس  زا  ار  اه  یتشز  اه و  يدیلپ  لاعتم  راگدرورپ  هک  ما  هدش  تیبرت  نامدود  نآ  رد  نم  دوب و 

الا ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق  تسا . ملـسم  ضرف  مالـسا  تلم  رب  شتدوم  هک  مشاـب  یتـیب  لـها  زا  نم  اریهطت . مهرهط  سجرلا و  مهنم  هللا 
تیب لها  ام  تدوم  تسا  لاعتم  راگدرورپ  بولطم  هک  هنسح  نآ  و  هحفص 48 ] . ] انسح اهیف  هل  دزن  ۀنـسح  برتقی  نم  یبرقلا و  یف  ةدوملا 

مکیبن و نیاذـه  سانلا  رـشاعم  دیـشک : دایرف  تساخرب و  اج  زا  سابع  هللادـبع  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  یبتجم  ماما  يهباطخ  زونه  تسا ».
لد رد  ار  وزرآ  نینچ  زابرید  زا  ییوگ  هک  مدرم  دینک . تعیب  وا  اب  تسامش ، ماما  یصو  امـش و  ربمغیپ  رـسپ  نیا  هوعیابف - . مکماما  یـصو 
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بوبحم ام  لد  رد  وا  ردقچ  هک  هوا ! انیلع . هقح  بجوا  انیلا و  هبحا  ام  دنتفگ : یم  هک  دش  هدینـش  دندیبنج . اج  زا  هرابکی  دنا  هدینارورپ  یم 
نب نسح  اب  ترجه  ملهچ  لاـس  ناـضمر  هاـم  مکی  تسیب و  زور  رد  مدرم  تعیب  بیترت  نیدـب  و  تسا . بجاو  اـم  رب  وا  قح  ردـقچ  تسا ،

هاـتوک نارود  رد  هیلع  هللا  تاولـص  یـضترم  یلع  هکنآ  رب  هوـالع  دـش . زاـغآ  وا  تفـالخ  نارود  تفریذـپ و  تروـص  مالـسلاامهیلع  یلع 
مایا تنحم  هنامز و  ياهمغ  زا  ات  تساوخ  یم  گرم  ادخ  هاگرد  زا  زور  بش و  تشاد و  نوخ  بلابل  تفالخ  تسد  زا  یلد  دوخ  تفالخ 

ار نسح  احیولت  هن  احیرـصت و  هن  درواین ، نایم  هب  هدنیآ  تموکح  زا  یمان  اقلطم  دوخ  نانخـس  ایاصو و  رد  هکنآ  رب  هوالع  دوش و  صالخ 
هتخیرن دوخ  دیدج  ماما  يارب  یحرط  نینچ  اساسا  مه  وا  نادنزرف  وا  تداهـش  يهعجاف  زا  سپ  تشامگن  مدرم  رب  شیوخ  دـهع  تیالو  هب 

درک هضرع  مدرم  هب  ار  وا  تعیب  دوخ  مه  دنیبب و  هحفص 49 ]  ] ار یلع  نب  نسح  داد  داهنـشیپ  مدرم  هب  سابع  نبا  هک  میا  هدید  طقف  دندوب .
حیاشم سابع و  نبا  طقف  هکنیا  لثم  دـندیناشن . تفالخ  ربنم  رب  ار  يو  دـنداد و  شتـسد  هب  تعیب  تسد  باهتلا  قایتشا و  ياهتنم  اب  تلم  و 

هب تفرگ و  رارق  تفالخ  دنسم  رب  یبتجم  ماما  بیترت  نیدب  يرآ  دندوب . هتـشاد  او  تموکح  هب  هناروبجم  مهنآ  ار  لوسر  طبـس  مشاه  ینب 
هلئـسم لح  و  دوبن . ریذـپ  تروص  ماش  هلئـسم  لح  اب  زج  تفالخ  روما  يهرادا  هک  دوب  نیا  دوب  ملـسم  هچنآ  اـما  تخادرپ . روما  قتف  قتر و 

رـصم تاـماش و  ینعی  مالـسا  يوق  عیـسو و  روشک  ود  رب  ماـگنه  نیا  رد  نایفـس  یبا  نب  يهیواـعم  دوـمن . یم  لاـحم  مک  شیب و  مه  ماـش 
دش یم  مهارف  ماش  يوس  هب  جیسب  تامدقم  قارع  بناج  زا  دش . یم  رتراوتسا  رت و  يوق  هنازور  وا  تنطلس  تالیکـشت  درک و  یم  تنطلس 

ونازب اوـعد  گـنج و  یب  ار  فـیرح  اـت  دـندوب  هدرک  زارد  قارع  يوـس  هـب  يرگلـالخا  ياهتـسد  هاپـس  زیهجت  ياـجب  ماـش  بناـج  زا  یلو 
يراکبارخ يهلیسو  هب  ات  دوب  هتشاد  مازعا  زاجح  هرصب و  هب  رگغولش  سوساج و  یعمج  برع  يهیهاد  نایفس  یبا  نب  يهیواعم  دنروآرد .

زا قیاقح  نیا  دوش . دـنم  هرهب  دوخ  عفن  هب  عاـضوا  یگتفـشآ  زا  دـبوشایب و  یلع  نب  نسح  رب  ار  تکلمم  تاـماظتنا  لـالخا  کـیرحت و  و 
همه زا  شیب  مه  زاجح  قارع و  طیحم  هک  تسناد  دیاب  دش و  فشک  دندوب  هدش  تشادزاب  ریگتـسد و  هنیدـم  هرـصب و  رد  هک  یناسوساج 
همان نیا  رد  دنازیگنارب و  هیواعم  گنج  هب  ار  رـصع  ماما  هک  دیزرو  یم  يرارـصا  سابع  نبا  اذهعم  دوب . لالتخا  یگتفـشآ و  دعتـسم  تقو 

ناـیرج نیا  رد  ساـبع  نب  هللادـبع  يهدـیقع  داتـسرف  هفوک  هب  هرـصب  زا  ترجه  هحفـص 50 ]  ] ملهچ لاـس  يهجحلا  يذ  يهرغ  خـیراتب  هک 
مالسا تلم  دیشون و  تداهـش  تبرـش  یلع  نینمؤملاریما  دسیون ..« : یم  نینچ  یبتجم  نسح  ماما  هاگـشیپ  هب  سابع  نبا  دوش . یم  راکـشآ 

تسود و اـیند  تسرداـن و  مدرم  زاـس . راـکیپ  شیوخ  نمـشد  رب  زیخرب و  ياـج  زا  نونکا  مه  درپـس . وـت  تیاـفک  فـک  هب  ار  روـما  ماـمز 
لیابق و میاوق  هتـسجرب و  ياهتیـصخش  يامرف و  يرادـیرخ  رز  میـس و  اب  ار  ناشنهد  روآرد و  وناز  هب  مهرد  رانید و  ربارب  رد  ار  كانرطخ 

اجنآ رد  تسین و  رـسیم  گنرین  هعدخ و  یب  تنطلـس  نک . تموکح  مدرم  رب  هنارادمتـسایس  زاس و  گنهآ  مه  نتـشیوخ  اب  ار  اه  هداوناخ 
زومر نک و  ادتقا  نیدشار  يافلخ  هب  دنـشاب . عونمم  مرادـن  نامگ  دـنراد  ياپ  رب  ار  قح  لدـع و  تموکح  دـنناوتب  هعدـخ  گنرین و  اب  هک 

شاـعترا یگتفـشآ و  هب  وا  عطاـق  حیرـص و  تلادـع  طـقف  ار  تردـپ  تموـکح  هک  ياـمرفم  شوـمارف  زوماـیب و  ناـنآ  زا  ار  يراد  روـشک 
یلع مهیلع . لقث  اطعلا و  یف  مهنیب  يوس  یفلا و  یف  مهنیب  یسآ  هنا  ۀیواعم  یلا  هنع  سانلا  بغر  امنا  كابا  ایلع  نا  ملعا  و  دوب . هتخادنارد 

تخاس و فیعـض  ار  وا  یمومع  يههجو  تلادـع  نیمه  دومرف و  یم  راتفر  تلادـع  هب  مدرم  نایم  لاملا  تیب  میـسقت  رد  وت  راوگرزب  ردـپ 
تسیفاک میناوخ و  هب  نایاپ  ات  هملک  هب  هملک  ار  سابع  نبا  يهمان  هک  تسین  یترورـض  دینادرگرب »... هیواعم  يوس  هب  وا  هاگرد  زا  ار  مدرم 
هاگتـسد رد  هنارادمتـسایس  یتالیکـشت  دنک و  ضوع  تلاسر  نادـناخ  رد  ار  تموکح  میژر  درک  یم  یعـس  سابع  نب  هللادـبع  هک  مینادـب 

یمن ار  شور  نیا  یلع  نب  نسح  هک  دوب  ققحم  یلو  دـیاشگب  یناکد  هیواعم  ناکد  لباقم  اـبیرقت  درواـیب  دوجوب  نسح  ماـما  هحفص 51 ] ]
. دوب هدـمآ  دوجوب  یلع  يهیامنارگ  دوجو  زا  وا  دوب ، هدروخ  ریـش  ارهز  يهمطاف  رهطم  ناتـسپ  زا  وا  دوب ، ربمغیپ  رـسپ  وا  دریذـپب . تسناوت 

تنطلـس گنروا  فارحنا  قافن و  يهیاس  رد  دنک و  نهپ  بیرف  گنرین و  طاسب  هیواعم  دننام  تسناوت  یمن  زگره  بلاطیبا  نب  یلع  دـنزرف 
رد دنام و  یم  اسران  صقان و  وا  تفالخ  تروصنیا  ریغ  رد  اریز  دگنجب  هیواعم  اب  هک  درمش  یم  بجاو  دوخ  رب  نسح  ماما  هتبلا  دزاس . اپرب 

دبنجب اج  زا  هیواعم  هکنآ  زا  شیپ  دریگب و  میمصت  رتدوز  هک  تشاذگ  یمن  لالم  ینامیشپ و  نیا  دوب . نامیشپ  تفالخ  لوبق  زا  لاح  نیع 
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هدافتـسا تصرف  زا  نایفـس  یبا  نب  يهیواعم  هک  تخاس  مهارف  یتابجوم  شیوشت  دـیدرت و  نیمه  و  دـنابنجب . ماـش  يوس  هب  ار  قارع  هاـپس 
ۀیواعم یبتجم و  ترـضح  نایم  همان  دنچ  هاتوک  تدم  نیا  یط  دنک . جیـسب  هفوک  يوس  هب  قشمد  زا  هدایپ  هراوس و  رازه  تصـش  اب  دنک و 

هب دـهاوخ  یم  گنرین  يزاب و  هلیح  يهبرح  اب  طقف  هیواـعم  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  هماـن  نیا  ياـشنا  زا  دـش و  هلداـبم  نایفـس  یبا  نب 
هنارمآ و همه  یبتجم  نسح  ماما  ياه  هماـن  دـنک . لـیمحت  مالـسا  يروطارپما  رب  ار  دوخ  تنطلـس  دـهدب و  همتاـخ  قارع  ماـش و  فـالتخا 

نیریش نیا  اب  درک  یم  یعس  هیواعم  دوب . راشرس  یـسولپاچ  قلمت و  زا  امومع  هیواعم  ياه  باوج  یلو  دش  یم  هتـشاگن  حیرـص  لدتـسم و 
نمض تفر و  هفوک  دجسم  هب  نسح  ماما  ترضح  هرخألاب  هحفـص 52 ] . ] دروایب گنچ  هب  ار  شیوخ  يوزرآ  اه  ییوگ  برچ  اه و  ینابز 

اج زا  ییاط  متاح  نب  يدـع  هک  اجنآ  ات  دوب . راکـشآ  اه  هرهچ  رد  لالم  ینیگنـس و  راثآ  اما  داد  داهج  نالعا  مدرم  هب  یهاـتوک  يهباـطخ 
نونکا مه  تفگ - : دروآ و  دورف  ماما  ربارب  رد  لوبق  رس  دعب  درک و  شاخرپ  تسردان  نکـش و  دهع  درـسنوخ و  ياه  یقارع  هب  تساخرب 

زا یهورگ  یمیمت و  يهعـصعص  نب  دایز  دعب  یحایر و  سیق  نب  لقعم  دعب  يراصنا و  يهدابع  نب  سیق  شلابندـب  و  مراکیپ . يهدامآ  نم 
هیلع یبتجم  ماما  دش . هدید  ناس  هیلخن  رد  زرابم  زابرس  رازه  لهچ  هتفه  ياهتنا  ات  دنتخادرپ و  هاپس  زیهجت  هب  دنتساخ و  اپ  رب  هفوک  فارشا 

. دندوب هدشن  نییعت  ههبج  يارما  دوب  هدشن  زاغآ  گنج  زونه  نوچ  دوب و  هتفرگ  هدهع  هب  ار  هاپس  یهدنامرف  اصخش  مالسلا 

تنایخ زاغآ 

ریما درک  یم  تموکح  هرـصب  رب  مه  نسح  ماما  تفالخ  رد  هک  هرـصب  یلاو  سابع  نب  هللادـبع  دوب . قارع  فارـشا  زا  يدرم  يدـنک  مکح 
هب داد و  ییاورنامرف  حلـسم  راوس  رازه  راهچ  رب  ار  يو  یبتجم  ماما  یفرعم  نیمه  دامتعا  هب  دیاش  درک و  یفرعم  ماما  هاگـشیپ  هب  ار  يدـنک 

راوس و رازه  تصش  اب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  ماش  يوس  زا  تفر و  رابنا  تمـس  هب  دوخ  ناراوس  اب  يدنک  مکح  دومرف . مازعا  رابنا »  » تمس
ار تسایـس  يهشقن  اقلطم  نینمؤملا  ریما  تداهـش  زا  سپ  هیواعم  دوب . گنج  گنهآ  وا  گنهآ  اما  درک  گنهآ  قارع  بناجب  حلـسم  هدایپ 

هیواعم ياهگ  نرین  دوب  هدنز  بلاطیبا  نب  یلع  ات  دوش . هریچ  تالکشم  رب  گنرین  هدعو و  لوپ و  يهبرح  اب  اهنت  داد  حیجرت  درک و  ضوع 
هب يرحـس  مسلط و  چیه  هک  دندوب  راصنا  رجاهم و  زا  باحـصا  يهبخن  زا  یهورگ  یلع  ناوریپ  اریز  تشادـن  هحفص 53 ]  ] ییور گنر و 

تفای دعاسم  دوخ  یسایس  ياه  هشقن  يارجا  رطاخب  ار  نادیم  هیواعم  قارع  ناکرا  یگتفشآ  یلع و  لتق  زا  سپ  یلو  دوبن  رگراک  ناشبولق 
یـسایس ياه  هسیـسد  اب  تشاد  میمـصت  یناهن  دروآ  قارع  يوس  هب  ور  ریت  ریـشمش و  اب  درک و  هاپـس  زیهجت  هکنیا  اـب  هظحـالم  نیمه  هب  و 

یلع نب  نـسح  هاپـس  يهیـالط  رب  هـک  درم  نـیا  دـشکب - . شوـغآ  هـب  ار  وزرآ  دـهاش  لادـج  گـنج و  یب  دـناروشب و  نـسح  رب  ار  قارع 
: - تـفگ تقوـنآ  درک و  رکف  یکدـنا  هیواـعم  تـسا . مـکح  شمــسا  هدـنک . يهلیبـق  زا  يدرم  دـش - : هـتفگ  تـسیک ؟ دراد  یهدــنامرف 

اب نونکا  مه  نک . شوگ  داد - . شمالغ  تسد  هب  تشون و  دوخ  طخ  اب  ذغاک  نآ  رب  هملک  دـنچ  دـیبلط و  ذـغاک  هکت  دـعب  و  شمتخانش .
دـیناسر و یهاوخ  تسا  قارع  يهیـالط  ریما  هک  مکح »  » هب ار  دوـخ  اـجنآ  رد  دروآ و  یهاوـخ  يور  راـبنا  يوـس  هب  اهتعرـس  نیرت  عـیرس 

گنج زاغآ  زا  شیپ  رگا  : » دوب هتشون  نینچ  مکح »  » يارب ذغاک  هکت  کی  نآ  يور  هیواعم  تشاد . یهاوخ  میلست  وا  هب  ارم  يهمان  تقونآ 
زور هس  يهلصاف  هب  دیشخب . مهاوخ  ارت  ياه  هتشذگ  تخاس و  مهاوخ  ترادنامرف  هریزج  ای  ماش  ياهرهش  زا  يرهش  رب  ییایب  نم  يوس  هب 

دش راوس  شبسا  رب  دنک  زاربا  یـسک  يارب  ار  زار  نیا  هکنآ  یب  دسرب و  بش  هب  شزور  هکنآ  زا  شیپ  مکح  یلو  دیـسر  مکح  هب  همان  نیا 
هب نسح  ماما  تمدخ  زا  مکح  رارف  درک . اهر  هدنامرف  یب  ار  دوخ  رکـشل  داد و  شتـسد  هب  تعیب  تسد  دروآ و  ماش  يوس  هب  ور  رابنا  زا  و 

کی زاغآ  رد  نوچ  یلو  دـننک  باـسح  شرادرک  يور  هک  دوبن  یمدآ  يدـنک  درم  نیا  هحفـص 54 ]  ] اریز دوبن  مهم  نادنچ  هیواعم  رابرد 
جنشت کی  ار  مکح  رارف  هیواعم  یتاغیلبت  هاگتـسد  تخادنا . یفرگـش  يادص  رـس و  دوب و  هدمآ  دوجوب  هثداح  نیا  دیدج  ناوج و  تضهن 

هب هنامیمـص  دنا و  هدرک  جیـسب  نسح  باکر  رد  اربج  قارع  يارما  هک  داد  ترهـش  هنوگنیا  درک و  دومناو  قارع  طیحم  رد  قیمع  میظع و 
تسکش ار  ام  تعیب  نکش  تعیب  يدنک  نیا  دومرف ...« : ناونع  ربنم  رب  ار  مکح  رارف  تیاکح  یبتجم  نسح  ماما  دنا . هدشن  میلـست  شتماما 
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يهدنب امش  دیتسه . نکشدهع  رادیاپان و  یموق  هک  ما  هدرک  حیرصت  حیولت و  اهراب  درک . تنایخ  امش  نم و  هب  تخیرگ  هیواعم  يوس  هب  و 
مهاوخ يرادیاپ  اذهعم  ایندلا  دیبع  متنا  مکل . ءافو  هنا ال  تسا . هدش  هتخود  ناهج  نیا  يدام  تالوحت  هب  امش  شوگ  مشچ و  دیـشاب و  ایند 
يدنک دننام  مه  وا  هک  منادیم  دنک و  یهدنامرف  ام  يهیالط  رب  ات  داتـسرف  مهاوخ  رابنا  هب  ار  يرگید  درم  يدـنک » مکح   » نیا ياجب  درک و 

هدنامرف درک . دهاوخن  تیاعر  دوخ  رادرک  رد  ار  یهلا  سدـقا  تاذ  داد و  دـهاوخ  ناحجر  قح  رب  ار  لطاب  دـیزرو و  دـهاوخ  تنایخ  نمب 
نامیپ دـهع و  ون  زا  وا  اب  دومرف و  باختنا  مکح  ياـجب  ار  يو  یبتجم  نسح  ماـما  دوب . دارم  ینب  يهلیبق  ياـه  تیـصخش  زا  يدرم  دـیدج 

نیا بیترت  نیدـب  و  دـنک . افیا  هنامیمـص  ار  دوخ  يهفیظو  هک  درک  دای  مسق  يدارم  ریما  دروآ . نایم  هب  دادـش  ظالغ و  ياـه  مسق  تسب و 
مهرد رازه  دصناپ  اب  هیواعم  زومرم  يهداتسرف  دسرب  رابنا  هب  هکنآ  زا  شیپ  اما  دروآ  ور  رابنا  تمـس  هب  هتـسب  دهع  هدروخ و  مسق  يدارم » »

ار راوتـسا  نامیپ  دهع و  دادش و  ظالغ و  ياه  مسق  نآ  داتفا  لوپ  همه  نآ  هب  شمـشچ  ات  دیـسر . يدارم  ریما  دوب . هتخود  شهار  هب  مشچ 
دیون لوپ و  يهیاس  رد  دناوتیم  هک  درک  ساسحا  هبرجت  ود  نیا  اب  هیواعم  تخیرگ . ماش  هب  هحفص 55 ]  ] رابنا زا  بش  همین  درک و  شومارف 

هک گنج  حالس  زرابم و  درم  هچ  ره  زا  ار  هللا  لوسر  رـسپ  لادج  گنج و  یب  دزادنیب و  یلع  نب  نسح  تموکح  هب  يرتیوق  ياه  تسکش 
يورین يارب  عنام  نیا  دوب . هدز  ودرا  راوس  هدایپ و  رازه  هدزاود  اب  بلطملادـبع  نب  سابع  نب  هللادـیبع  نکـسم »  » تالف رد  دـنک . علخ  دراد 

سابع نب  هللا  دیبع  هب  وا  ياوق  هک  داد  روتسد  تفرگ و  تماقا  هضویح »  » يهدکهد رد  اصخش  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  دوب . یمهم  عنام  ماش 
زا ماش و  رکـشل  هک  يزور  نیتسخن  رد  تشگیم . يرت  ناسآ  يهراچ  یپ  لاح  نیع  رد  دـنزاس و  دازآ  تفرـشیپ  يارب  ار  هار  دـننک و  هلمح 

باـسح هدـنامرف  شرازگ  یلو  دوبن  اـنتعا  لـباق  حورجم  لوتقم و  دادـعت  هچ  رگا  دـنداتفا  مه  ناـجب  رگید  فرط  زا  قارع  رکـشل  یفرط و 
رد نانچمه  نیفـص  تارطاخ  تخانـش و  یم  ار  قارع  نایوجگنج  هک  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  دوب . هداد  هولج  میخو  يردـق  ار  زور  عاضوا 

رکـشل ریما  سابع  نب  هللادیبع  هب  اشنا  نیدب  يا  همان  تشادرب و  ار  ملق  رکف  تعاس  دنچ  زا  سپ  دـش . تحاران  یکدـنا  دزیم  شین  شریمض 
عبات و تنا  تلخد و  الا  اعوبتم و  تنک  نآلا  یتعاط  یف  تلخد  ناف  یلا  رمالا  ملسم  وه  حلـصلا و  یف  ینلـسا  ردق  نسحلا  نا  تشون . قارع 

یلع نب  نسح  رخآلا . فصنلا  هفوکلا  تلخد  اذا  اهفـصن و  تقولا  اذـه  یف  کل  لـجعا  مهرد . فلا  فلا  کـیطعا  نـآلا  ینتببحا  نا  کـل 
میلست تعاط و  رـس  نونکا  رگا  سابع  رـسپ  يا  وت  تشاذگ و  دهاوخاو  هحفـص 56 ]  ] نم هب  ار  تفالخ  رماوا  دنک . یم  حلـص  نم  اب  دراد 

رد اربج  وت  ما  هدز  هیکت  تنطلس  يهکیرا  رب  نم  هک  رگید  زور  ود  اما  دوب  یهاوخ  عوبتم  عاطم و  یتیـصخش  نم  تموکح  رد  يروآ  شیپ 
نم يوس  هب  هظحل  نیمه  رد  رگا  دوب . یهاوخ  روهقم  موکحم و  يدرم  زور  نآ  رد  یلو  تشاذـگ  یهاوخ  نیمز  هب  وـناز  نم  تردـق  ربارب 

هفوک ریخست  زا  سپ  ار  رگید  مهرد  رازه  دصناپ  ادقن و  ار  شمه  رد  رازه  دصناپ  اهتنم  تفرگ  یهاوخ  شاداپ  مه  رد  نویلیم  کی  یباتشب 
بـشمین وا  دیـسر و  بلاطیبا  نب  یلع  يومع  يهداون  ینعی  بلطملادبع  نب  هللادبع  هب  همان  نیا  باتفآ  بورغ  ماگنهب  تخادرپ . مهاوخ  وتب 

ار فرش  نید و  بیترت  نیدب  درک و  رارف  هضویح »  » هب نکسم »  » زا دوب  هدروآ  ار  هیواعم  يهمان  هک  درم  نآ  ییامنهار  اب  تساخرب و  اج  زا 
دندش هدامآ  زامن  يارب  قارع  هاش  هک  مد  هدیپس  دـیزرو . تنایخ  یلع  نب  نسح  دـننام  یمع  رـسپ  قح  رد  تخورف و  مهرد  نویلیم  کی  هب 

دوب هدرک  رارف  دوب  رکـشل  ریما  هک  سابع  نب  هللادیبع  نوچ  یلو  دشاب  تعامج  ماما  رکـشل  ریما  هک  دوب  ررقم  دنرادن . تعامج  ماما  دندید 
یتخس هب  ار  سابع  يهیام  ورف  رسپ  هباطخ  نآ  رد  دومرف و  داریا  يا  هباطخ  دعب  درک و  ادا  ار  حبص  زامن  وا  ياج  هب  يراصنا  دعس  نب  سیق 

هچ امش  ات  درک  مهاوخ  داهج  تسا  مالسا  نید  راکبان  يودع  ادخ و  نمـشد  هک  هیواعم  اب  مراد  نت  رد  ناج  ات  نم  تفگ - : درک و  ریقحت 
یلا انب  ضهنا  تفات . میهاوخن  رب  وت  نامرف  زا  رس  میراد  نت  رد  ناج  ات  مه  ام  هک  دندیشک  دایرف  اجکی  زرابم  درم  رازه  هدزاود  نیا  دییوگ .
دیما هب  هیواـعم  رکـشل  هک  رگید  زور  هحفـص 57 ] . ] دوب میهاوخ  وت  اب  اج  همه  اـم  هک  زیخرب  نمـشد  دـض  رب  ادـخ  ماـن  هب  هللا . مسب  انودـع 
تریح یلیخ  دنتفای . شیپ  زور  زا  رت  كانمشخ  جوجل و  ییورین  ربارب  رد  ار  دوخ  ناهگان  دندوب  هتشادرب  باوخ  زا  رس  تفرشیپ  يزوریپ و 

نب هللادیبع  ماش  ریما  دیگنج . یم  هدوهیب  قارع  مدرم  يا  دیـشک -  دایرف  تخات و  ولج  دوب  ماش  رکـشل  هدـنامرف  هک  ةاطرا  نب  رـسب  دـندرک .
هچ رطاخب  امـش  تسا ، هدیـشک  شوگب  ار  شتعاط  يهقلح  هضویح »  » رد نونکا  هدرک و  تعیب  هیواعم  اب  تسامـش  ماما  مع  رـسپ  هک  سابع 
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ام هک  دنداد  باوج  شرکـشل  ناگنهرـس  دعـس و  نب  سیق  دـیهدیم ؟ تسد  زا  تهج  یب  ار  دوخ  زیزع  ناج  ارچ  دـینک ؟ یم  راکیپ  یـسک 
داهج تایح  يهظحل  نیرخآ  ات  مالـسا  نید  نمـشد  اب  ام  میا  هتـشاذگن  باکر  هب  اپ  ایند  لانم  لام و  ياوه  هب  ام  میتسین . سابع  نب  هللادیبع 
هکنیا نیع  رد  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  تسـشن . بقع  هیواعم  ياوق  تفرگرد و  ینینوخ  گنج  دش . هداد  هلمح  نامرف  دـعب  و  درک . میهاوخ 
تسا نامیا  یتسار و  تعاجش و  يوقت و  تماهش و  زا  ینالک  هوک  ناسنا  نیا  تسنادیم  تخانش و  یم  ار  يراصنا  يهدابع  نب  دعـس  رـسپ 

زا يروـشک  ره  رب  ارت  نم  تـسین . مـهرد  نوـیلیم  ود  نوـیلیم و  کـی  زا  تبحـص  : » تشوـن يوـب  هناـمرحم  دـنکن و  يو  زا  عـمط  مـه  زاـب 
زا تشاذـگ . مهاوخ  زاب  زیچ  همه  اج و  همه  هب  ارت  تسد  داد و  مهاوخ  قلطم  تموکح  يدنـسپب  دوخ  هک  مالـسا  يروطارپما  ياـهروشک 

لاحم نیا  میرگیدـکی . يدـبا  دـض  ود  وت  نم و  تشون ..« : هیواعم  باوج  رد  دعـس  نب  سیق  یلو  وش ». کـیدزن  نمب  نک و  يرود  نسح 
ارم دـشاب  لیاح  هزین  وت  نم و  نایم  هکنآ  زج  حـمرلا . کنیب  ینیب و  الا  ادـبا  یناـفلت  ـال  هللا  ـال و  هحفـص 58 ] . ] مییایب رانک  مه  اـب  هک  تسا 
نب سیق  هب  یتشز  يهمان  شیراد  مدرم  يرادمتـسایس و  همه  اب  هک  تفرگ  شمـشخ  نانچ  دش . كانمـشخ  هیواعم  درک ». یهاوخن  رادـید 

رادرک نیا  رفیک  هب  درک و  ردب  دوخ  میلگ  زا  ياپ  وت  ردپ  تشون ..« : و  دیمان . هداز  يدوهی  ار  دعـس  نب  سیق  دوخ  يهمان  رد  تشون : دعس 
خـساپ رد  دعـس  نب  سیق  یلو  دیـسر ». یهاوخن  ریذپلد  يهجیتن  هب  دشاب  بولغم  هاوخ  بلاغ و  هاوخ  گنج  نیا  نایاپ  رد  وت  دـش و  رورت » »

ار نایفسوبا  شردپ  مان  درک . دای  مالسا  تیلهاج و  رد  شعینـش  قباوس  زا  درک و  باطخ  هداز  تسرپ  تب  تسرپ و  تب  ار  هیواعم  همان  نیا 
دوب و هدرک  زارد  دوخ  میلگ  دودـح  رد  ار  دوخ  ياپ  نم  ردـپ  تشون ..« : دروآ و  ناـیم  هب  دوب  نید  نانمـشد  نیرتدونع  نیرت و  جوجل  هک 

تسپ ردقنآ  دندوب . هیامورف  تسپ و  یموق  رمع » رکبوبا و  ینعی   » دندوب هتخارفارب  تباقر  يرسمه و  هب  تماق  مردپ  ربارب  رد  هک  ناسک  نآ 
يو اب  دوبن  هتـسیاش  اریز  دـندرک  ش  رورت »  » تهج نیمه  هب  دـسریمن و  مه  نم  ردـپ  ياـپ  بعک »  » هب یتح  ناـشتماق  هک  دـندوب  هیاـمورف  و 

راصنا يهدوناخ  ام و  يهناخ  اریز  يا  هتفگ  نخس  هدوهیب  رایـسب  و  هیواعم ! يا  هدیمان  يدوهی » رـسپ  يدوهی   » ارم وت  دننک . ههجاوم  هلباقم و 
نیدلا راصنا  هنم و  تجرخ  يذلا  نیدلا  ءادعا  یبا  ینا و  سانلا  ملع  تملع و  دق  و  تسا . رت  فیرش  رتراکـشآ و  رت و  نشور  دیـشروخ  زا 

مالـس نآرق و  روای  رای و  رفک و  هحفص 59 ]  ] كرش و نمـشد  مردپ  نم و  هک  دیهاگآ  مالـسا  تلم  مه  وت و  مه  هیلا . ترـص  هیف و  يذلا 
رد دوخ  زرابم  يورین  هدنامرف  ةاطرا  نب  رـسب  هب  دربب . شیپ  زا  يراک  دـناوت  یمن  بیترت  نیا  اب  هک  درک  ساسحا  هیواعم  مالـسلاو . میـشاب ».

ثعشا هب  يا  همان  ادتبا  تخادرپ . دوخ  یـسایس  ياه  هشقن  يارجا  هب  دوخ  دعب  دنیـشنب و  بقع  گنج  يههبج  زا  هک  داد  روتـسد  نکـسم » »
نامیا مزع و  رد  لالخا  هزرابم و  كرت  هب  ار  يو  همان  نآ  رد  تشاگن و  دوب  هدـنک  لیابق  دـیاق  مه  نسح و  ماما  نز  ردـپ  مه  هک  سیق  نب 

زا هک  یعبر » نب  ثیـش   » مان هب  يا  همان  دـعب  و  تفرگ . نیگنـس  تفگنه و  رایـسب  ار  وا  شاداپ  هک  تسا  ملـسم  تخاس . رومأـم  قارع  مدرم 
یهورگ رجح و  نب  رجح  ثیرح و  نب  ورمع  اب  همان  نیا  لابندب  و  درک . شتسم  دیون  هدعو و  زا  تسناوت  یم  ات  داتسرف و  دوب  قارع  يارما 

شیب هک  یبتجم  نسح  ماما  درک . هرـصاحم  وا  تفالخ  طیحم  رد  ار  یبتجم  ماما  ابیرقت  تفرگ و  سامت  هنامرحم  نسح  ماما  هاپـس  يارما  زا 
نیا تسد  اب  تسنادیم  یبوخ  هب  دوب  هدید  ناشرانک  رد  ار  شردپ  خلت  تیاهن  یب  یناگدنز  نایرج  اریز  تخانـش  یم  ار  قارع  مدرم  مک  و 

دومرف روتسد  و  دومن . بیغرت  قیوشت و  داهج  هب  ار  مدرم  تفر و  ربنم  هب  اذهعم  یلو  دیبوک  هیواعم  نوچمه  يدرم  يهلک  رب  دوشیمن  مدرم 
یعمج زج  درک  تمیزع  موق » هاگداعیم   » ینعی هاگودرا  تمـس  هب  دوخ  هک  یماگنه  اما  دننزب . ودرا  اجنآ  رد  دـننک و  جیـسب  نیادـم  هب  هک 

امش دیدرب . راکب  هلیح  ییورود و  نم  اب  دیداد . بیرف  ارم  هحفص 60 ..« ] : ] دومرف داریا  تبسانم  نیاب  ار  هباطخ  يا  تفاین . اجنآ  رد  كدنا 
هلیح اـج  همه  دـیتشاد . شیپ  هب  نینچ  یـشور  شیوخ  ناـیاوشیپ  يهمئا و  اـب  زین  اـه  هتـشذگ  رد  امـش  دـیراد . تداـع  فارحنا  قاـفن و  هب 
سک هچ  باکر  رد  نم  زا  سپ  دـییوگب  دـیگنج  یمن  نید  نانمـشد  اـب  نم  باـکر  رد  هک  امـش  دـیدزیم . گـنرین  اـج  همه  دـیدیزرویم و 
رفاک نیا  فیـسلا . نم  اقرفالا  ۀیماونب  وه و  مالـسالا  رهظا  الو  طق  هلوسرب  الو  هللااب  نمؤی  يذـلا ال  ملاظلا  رفاکلا  درم : نیا  دـیگنج  دـیهاوخ 
یمه امـش  دـنا . هدـیورگن  مالـسا  هب  غیت  میب  زا  زج  هک  هیما  ءانبا  نیا  درادـن و  نامیا  لوسر  ادـخ و  هب  اقلطم  هک  ثیبخ  دوجوم  نیا  ملاـظ .

ژوگ ینزریپ  زج  هیما  ینب  نادـناخ  زا  رگا  دومرف : مرکا  لوسر  دـینک . میکحت  نیمأـت و  ار  شیوخ  ياـیند  نید و  يو  هاـنپ  رد  هک  دـیهاوخ 
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نسح ياسر  غیلب و  نانخس  دنک ». تسار  تماق  دزیخ و  ياپ  رب  مالـسا  تعیرـش  دض  رب  دوخ  يهدش  ات  ود  تشپ  اب  زین  وا  دنامن  یقاب  تشپ 
دهاوخن يدـنمدوس  يهجیتن  مادـقا  نیا  هک  تفایرد  مالـسلا  هیلع  ماما  تهج  نیمه  هب  دیـشخبن و  يرثا  شترارح  تغالب و  همه  اب  یلع  نب 

درک تکرح  بعک » رید   » يوس هب  اجنآ  زا  و  ورمع » مامح   » تمـس هب  نمحرلادبع » رید   » زا نیادـم  مزع  هب  نانچمه  یلع  نب  نسح  تشاد .
يهیمالعا نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  هک  دـندرک  غـالبا  ماـما  ضرع  هب  داـبآ » هاـش   » رد دیـسر . داـبآ » هاـش   » نیادـم طاـباس  هب  یهاگرحـس  اـت 

نالک شاداپ  ود  دـنک  رورت »  » ار یلع  نب  نسح  سک  ره  هک  تشاد  مـالعا  هیواـعم  هحفـص 61 ] . ] درک شخپ  قارع  مدرم  نایم  یکانرطخ 
دهاوخ وا  دـقع  هب  ار  دوخ  نارتخد  زا  يرتـخد   - 2 تخاس . دهاوخ  رالاس  میظع  يرکـشل  رب  ار  هدـننک  رورت   - 1 تشاد . دهاوخ  تفایرد 

رگید فرط  زا  تخادـنا و  هرـصب  هفوک و  تسود  ایند  قفانم و  مدرم  نایم  رد  یمیظع  شوج  بنج و  فرط  کی  زا  هیمـالعا  نیا  دروآرد .
دـشوپب و هرز  دوخ  نهاریپ  ریز  رد  هراومه  هک  دـش  روبجم  خـیرات  نآ  زا  نسح  ماما  دـنگفا . ساره  لوه و  هب  تخـس  ار  توبن  يهداوناـخ 
هب رابود  اذهعم  دریگ . رارق  اه  تسیرورت  يهلمح  فدـه  ادابم  ات  دـندیخرچیم  ماما  رود  هب  زور  بش و  لوسر  نادـناخ  ناییادـف  زا  یعمج 
رد یلع  نب  نسح  داتفین . رگراک  ریت  نیا  دوب  شوپ  هرز  شا  هنیـس  نوچ  یلو  دیـسر  نسح  سدـقم  يهنیـس  هب  ناشکرپ  يریت  زاـمن  ماـگنه 

املک هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  دماح و  هدمح  امک  دمحلا هللا  : » درک داریا  ار  هباطخ  نیا  تفر و  ربنم  رب  راب  نیرخآ  مان  هب  یطیارـش  نینچ  کی 
یگناـگی و رب  يدوجوم  اـت  تسا و  نخـس  مه  وا  اـب  نم  ناـبز  دـیوگ  شیاتـس  ار  راـگدرورپ  سدـقا  تاذ  يرگـشیاتس  اـت  دـهاش ». دـهش 
. تسادـخ لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  هک  مهدـیم  یهاوگ  مزاوآ . مه  وا  اب  نم  دـهد  یهاوگ  تیهولا  تاذ  تینادـحو 
شیاتس و نیا  لابندب  . » درمش شنیما  شیوخ  یحو  رب  داتـسرف و و  رـشب  يوس  هب  قدص  قح و  هب  ار  وا  یحولا . یلع  هنمتئا  قحلاب و  هلـسرا 
مومع و زا  هک  مراودیما  مشاب . قفشم  یحصان  حصان و  يدیاق  مالـسا  تما  نایم  رد  زورما  هک  مراودیما  هحفص 62 ] « : ] دومرف نینچ  دورد 

دض رب  زگره  مرادن و  وزرآ  ار  ناناملـسم  نایز  زگره  نم  میوگ . نخـس  رت  حیرـص  ناش  یناگدنز  حلاصم  رد  رتنابرهم و  مدرم  يارب  مدرم 
یهورگ قوذ  هچ  ره  تلم  نیا  یناشیرپ  رب  دشاب  هدنزگ  هورکم و  دنچ  ره  ار  مالسا  تلم  تدحو  نم  مشیدنا . یمن  ناش  تداعس  تایح و 

امـش زا  ار  امـش  تحلـصم  نم  مرادن . یفده  حلاصم  يوس  هب  امـش  تیاده  باوص و  حالـص و  ریخ و  زج  نم  مهدیم . حیجرت  دتفا  ریذپلد 
نامرف اَضِّرلا . َو  ُۀَّبَحَْملا  ِهِیف  اَِمل  ْمُکاَّیِإ  َو  ِینَدَشْرَأ  َو  ْمَُکل  َو  ِیل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِییْأَر  َّیَلَع  اوُّدَُرت  َال  َو  يِْرمَأ  اوُِفلاَُخت  اَلَف  مهدیم . صیخشت  رت  نشور 

دیاش توکـس  دیـسر  نایاپ  هب  هباطخ  نیا  یتقو  داب ». اـم  نیرق  هراومه  یهلا  داـشرا  شزرمآ و  دـیچیپم . رـس  نم  يهشیدـنا  زا  ریذـپب و  ارم 
چیپ  » کیدزن و اه  شوگ  هب  اهرـس  توکـس  نیا  لابندـب  و  درب . ورف  دوخ  رد  ار  مدرم  یقیمع  توکـس  هرخـألاب  تشحو و  دـیاش  تریح و 
رتهب امش  زا  ار  امش  تحلـصم  نم  دیوگ  یم  دوب - ؟ هچ  شدوصقم  دیوگب - ؟ تساوخیم  هچ  نسح  داتفا - . هارب  رانک  هشوگ و  زا  اه  چیپ »
تسا اراوگ  امش  قاذم  هب  فالتخا  یگدنکارپ و  دنچره  دیوگ  یم  تسا - . رتدنمدوس  هقرفت  زا  امش  يارب  عامتجا  دیوگ  یم  مسانـشیم - .

. دینادرگن رب  ار  مفرح  دیوگ  یم  دیبایرد - . ار  داحتا  مه  زاب  دیآ  یم  ناتدب  داحتا  زا  رگا  دـیوگ  یم  تسین - . بوخ  مه  زاب  هحفص 63 ] ]
زا هیواعم  اب  هک  تسنیا  شفده  ایآ  دنک - ؟ راکچ  دهاوخیم  دیوگب - ؟ دهاوخیم  هچ  دینکم - . درمت  یچیپ و  رس  مروتـسد  زا  دیوگ  یم  - 
هک دوب  نیا  شدب  درک ؟ دهاوخ  هچ  یلع  نب  نسح  دناشنب -  تفالخ  ریرس  رب  هیواعم  دریگب و  هرانک  تفالخ  زا  ینعی  دیآرد - ؟ حلـص  رد 

چیه هب  دوـخ  عفاـنم  هب  زج  هک  وـجدوس  تـسرپ و  اـیند  ثیبـخ و  قفاـنم و  یهورگ  دـندوب . هتفاـی  لیکـشت  داـضتم  هورگ  ود  زا  قارع  مدرم 
ره زا  دوخ  هدـیقع  نید و  هار  رد  هک  ساـسح  مرگنوخ و  یطارفا و  بصعتم و  یموق  رگید  هورگ  و  دـندوبن . دـنب  ياـپ  یـسومان  تقیقح و 
ایند ربخ  نیا  دنک  حلص  هیواعم  اب  دهاوخیم  یلع  نب  نسح  دندیشوپ . یم  مشچ  دننادب » ناشدوخ  هکنآ  یب   » مه هدیقع  نید و  زا  یتح  زیچ 
نید دوشیم  بوخ  هیواعم  هب  دمآ . رانک  دوشیم  بوخ  هیواعم  اب  تسا . راد  مدرم  رادمتسایس و  يدرم  هیواعم  . تخاس لاحـشوخ  ار  ناتـسرپ 

راـنید و تموکح  تموکح  یتـقو  درب . ار  مدرم  ضرع  دروخ و  ار  مدرم  لاـم  دوـشیم  یناـسآ  هب  هیواـعم  تموـکح  رد  تخورف . ناـمیا  و 
دوخ سک  همه  زیچ و  همه  هک  تسا  يردـپ  رـسپ  یلع  نب  نسح  یلو  داد . تروص  دوشیم  يراک  ره  مهرد  رانید و  روز و  اب  دـشاب  مهرد 

نـسح تموکح  زا  ام  دروخیمن . ام  دردب  بلاطیبا  نب  یلع  رـسپ  نیا  نسح ، نیا  درک . یم  ادف  دوخ  يهدیقع  نید و  هار  رد  ار  هحفص 64 ] ]
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موـق نآ  رگید  يهقرف  یلو  دـیایب  راـک  يورب  هیواـعم  هـک  دـندرک  یم  یعـس  هـقرف  نـیا  تـسج . میهاوـخن  یماـک  تـسب ، میهاوـخن  یفرط 
نیا درک . گنر  یلع  سدقم  نوخب  ار  بارحم  نماد  داتـسرف و  ناورهن »  » هب جراوخ »  » دوخ نایم  زا  هک  مرگ  نوخ  بصعتم و  یتاساسحا و 

نـسح ماما  یخیرات  يهباطخ  یتقو  تسا . رفک  هیواعم  اب  حلـص  تسا و  بجاو  هیواعم  اب  داهج  تسا . رفاـک  هیواـعم  هک  تشاد  هدـیقع  موق 
اما دندیدیم  لامک  هب  ور  دوب  ناشدیما  يهیام  هک  ار  هیواعم  تردق  اریز  دندش  دونـشخ  تذل  توهـش و  نارادـفرط  دیـسر  نایاپ  هب  یبتجم 
هک مسق  ادخب  لجرلا . هللا  ورفک  دندیـشک : ایرف  اراکـشآ  دنتفـشآ . رب  یتخـسب  مرگنوخ  بصعتم و  اسراپ و  دـهاز و  يهقبط  نیا  هقبط ، نیا 
یم کمک  بالقنا  بوشآ و  نیاب  دوب  هیواعم  رادفرط  هک  یموق  تساخرب . یمیظع  بوشآ  ماگنه  نیا  رد  تسا . هدش  رفاک  یلع  نب  نسح 

رات و مدرم  تسکش . مهرد  قارع  هاپس  دش . هتشک  نکسم »  » نادیم رد  يراصنا  دعس  نب  سیق  دیا . هتـسشن  هچ  دیـشک - : دایرف  يدرم  داد .
دوب هدرک  ریفکت  ار  ارهز  يهمطاف  رسپ  هک  قمحا  لهاج و  يهقرف  نآ  فرطنیا  زا  و  دنسریم . هار  زا  ماش  زوریپ  هاپس  نونکا  مه  دندش و  رام 

رو هلمح  تماـما  هاـگره  همیخ و  رب  هتفرگ  مه  تسد  هحفـص 65 ] . ] دیبنج دوخ  ماما  دـض  رب  دوش  زیوالگ  هیواعم  اب  دـبنجب و  هکنیا  ياجب 
نب نسح  يورب  هک  دنتشاد  میمصت  ابیرقت  دندرک و  تراغ  ار  همه  دوب  هتـسشن  شیور  رب  ماما  هک  یـشرف  یتح  دوب  مایخ  رد  هچ  ره  دندش .

هک دندوبن  نمیا  اذهعم  دندش و  عافد  يهدامآ  دنتسب و  فص  تشپ  فص  ربمغیپ  رسپ  رودب  نادمه  هعیبر و  لیابق  اما  دنـشکب  ریـشمش  یلع 
چیپ رد  بش . تملظ  رد  دندروآ . نیادم  هب  ور  دابآ » هاش   » طاباس زا  دندیناشن و  بکرم  رب  ار  ماما  دنتسب و  نیز  بسا  رب  دننامب . طاباس  رد 

تفالخ یسرک  رب  حاحلا  رارـصا و  اب  ار  هللا  لوسر  يهریبن  هک  یموق  دندربیم . نیادم  يوس  هب  طایتحا  اب  ار  ماما  دابآ  هاش  ياه  هداج  مخ  و 
تملظ لد  رد  ناهگان  دـهدیم . شرارف  نیادـم  تمـس  هب  دراد  هتخیهآ و  ریـشمش  هدرک و  ییارآ  فص  شدـض  رب  نونکا  دـندوب  هدـیناشن 

. يا هدـش  فرحنم  قح  هار  زا  شلابندـب  مه  وت  تفر . فارحنا  هب  وت  ردـپ  تکرـشا . مث  كوبا  كرـشا  نسح . ای  ربکا  هللا  دیـشک : يداـیرف 
ار فیخـس  حـیبق و  نخـس  نیا  يهدـنیوگ  اـت  درک  هاـگن  دوـخ  تسار  پچ و  هب  نسح  ماـما  دـندرک . تریح  راـجنهان  گـناب  نیا  زا  مدرم 

نایم هک  تسا  یهاتوک  يهزین  لوعم » . » دش هدرشف  یبتجم  ماما  نار  يور  رب  لوعم »  » يهغیت هدشن  هتخانش  ادص  بحاص  زونه  ماما  دسانشب .
ماما تفر . ورف  نار  ناوختسا  ات  دش و  هدرشف  نسح  نار  هب  لوعم  كون  دوشیم . ناهنپ  اصع  فالغ  رد  ریـشمش  لثم  دنهدیم و  شیاج  اصع 

يورب كدرم  دروآ . دورف  یتبرـض  دوب  هداتـسیا  شربارب  هحفـص 66 ]  ] رد هک  فوـخم  حبـش  نیا  رب  درب و  ریـشمش  يهضبق  هب  تسد  نسح 
رجنخ اب  ار  شا  ینیب  تخادـنا و  براض »  » يور رب  ار  دوخ  تشگرب و  گنردـیب  تفریم  هلفاق  شیپاشیپ  هک  هرامع  نب  ناـیبط  دـیتلغ . نیمز 

. دنتخانش ار  مانمگ  درم  نیا  دیمد  هدیپس  یتقو  داد . همتاخ  شیگدنز  هب  هک  تفوک  شا  هلک  رـس و  رب  ردقنآ  گنـس  رجآ و  اب  دعب  و  دیرب .
راوس بکرم  رب  تسناوت  یمن  رگید  یبتجم  ماما  تشاد . داقتعا  جراوخ  نید  هب  و  دوب . رـصن  ینب  يهداوناخ  زا  يدسا  نانـس  نب  حارج  يو 
یفقث يهدیبعوبا  ردارب  یفقث  دوعسم  نب  دیعس  دندیـسر . نیادم  هب  رایـسب  تمحز  اب  دندیناشن و  یناور  تخت  يور  رب  ار  يو  ریزگان  دوش .

کی مک  شیب و  یبتجم  نسح  ماما  درب و  دوخ  يهناخ  هب  مارتحا  اـب  ار  دوخ  یمارگ  ياوشیپ  تفاتـش و  ماـما  لابقتـسا  هب  دوب . نیادـم  یلاو 
يهدیبعوبا نب  راتخم  يومع  یفقث  نب  دیعس  نیا  دریذپ . مایتلا  تشاد  شسدقم  نار  رب  هک  یمخز  ات  درب  رسب  نیادم  یلاو  يهناخ  رد  هتفه 

ناریا و گـنج  رد  هدـیبعوبا  شردـپ  اریز  درک  یم  یگدـنز  دوخ  يومع  يولهپ  هک  دوب  یـسرون  ناوج  ماـگنه  نیا  رد  راـتخم  دوب . یفقث 
هک دننک  یم  فیرعت  دوش . زبس  دمآ  یم  شبل  تشپ  هزات  دوب  ناوج  یلیخ  راتخم  دوب . هدیـسر  لتق  هب  ناریا  یگنج  ياه  لیپ  یپ  ریز  برع 

یبسانم تصرف  ناج  ومع  ینادـیم  تفگ - : دوخ  يومع  هب  هنامرحم  زور  کـی  دوب » ناـشنامهم  نسح  ماـما  هک  اـهزور  نیمه  رد   » راـتخم
هچ رتهب  نیا  زا  منیبـب - . وگب  یتـصرف  هچ  هحفـص 67 - ] . ] درب میهاوخ  يراشرـس  دوس  مینک  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  رگا  هدمآ  ام  تسدب 
رد ار  نسح  ایب  دننک . عافد  يو  زا  ات  درادـن  يروای  رای و  تسا . هیواعم  بیقر  يو  دـنک  یم  یگدـنز  ام  يهناخ  رد  یلع  نب  نسح  دوشیم .

نیا شاداپ  هب  هیواعم  هک  ینک  یمن  رکف  میراپسب . يوب  هتـسب  تسد  ار  شبیقر  تقونآ  میهدب و  ربخ  هیواعم  هب  مینک و  فیقوت  رـصق  نیمه 
يهناکدوک راکفا  هب  لد  رد  نیادـم  یلاو  دزاـس  تزاـین  یب  اـیند  لاـم  زا  دراپـسب و  وت  هب  ناـسارخ  ياـصقا  اـت  ار  قارع  تموکح  تمدـخ 

رـسپ تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نیا  هیامورف ! وش  هفخ  تفگ  درک و  مخا  دیـشک و  مه  رد  ار  شا  هرهچ  یلو  دیدنخ  شا  هدازردارب 
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وا نانچمه  نینمؤملا  ریما  تداهـش  زا  سپ  هدرپس و  نم  هب  شردپ  ار  نیادـم  تموکح  تسام . ماما  تسا ، ربمغیپ  رـسپ  تسارهز ، يهمطاف 
تـسد ار  شنامهم  هک  تسا  لیـصا  فیرـش و  برع  مادـک  نآ  تسا . نم  نامهم  وا  تازایتما  نیا  زا  هتـشذگ  هدرک و  اضما  ار  ناـمرف  نیا 
يهرطق نیرخآ  ات  دنک  هلمح  نیادم  هب  وا  يورین  رگا  هکلب  مشخب  یمن  هیواعم  هب  ار  شنیلعن  كاخ  اهنت  هن  نم  دراپسب  نمشد  تسدب  هتـسب 

ياهرکف نیا  رگید  راـتخم ! يدـیمهف  منک  یم  عاـفد  ربمغیپ  رـسپ  زا  متـسیا و  یم  هللا  لوسر  يهریبن  يور  شیپ  رد  مدوخ  نوخ  وت و  نوخ 
تلاجخ دـش . شوماخ  راتخم  مراذـگب . ترانک  رد  ریـشمش  اب  ارت  يازـس  هک  تسنآ  میب  اریز  هدـم  هار  تزغم  هب  ار  نیگنن  دـیلپ و  ثیبخ و 

. دیسر رمث  هب  مخت  نآ  رگید  لاس  راهچ  تسیب و  زا  سپ  هرخالاب  ات  تشاک  هنیس  رد  ار  تلاسر  نامدود  تبحم  مخت  خیرات  نآ  زا  دیشک و 
هحفص 68] . ] درک میهاوخ  فیرعت  لیصفت  هب  مجنپ  موصعم  باتک  رد  ار  راتخم  نیمه  مایق  هللا  ءاشنا  ام  .. 

تشحو دیدجت 

هراشا

زا رفن  دـنچ  زج  یـسک  یلع  نب  نسح  نوماریپ  رد  رگید  دیـسر . دوخ  ییاـهن  دـح  هب  اـت  دـشیم  رت  هتفـشآ  هتفـشآ و  مدـبمد  قارع  عاـضوا 
دوخ يوزرآ  اب  ار  عاضوا  نایرج  یتقو  دوب  هکرعم  نیا  دـهاش  رود  زا  هک  هیواعم  دوب . هدـنامن  مشاه  ینب  نینمؤملا و  ریما  صاخ  باحـصا 

تـسا یهاتوک  يهمان  نتم  نیا  تفرگ . شیپ  هب  تبحم  تفطالم و  هار  یبتجم  نسح  اب  دوشگ و  یمرگ  یمرن و  هب  ناـبز  تفاـی  گـنهامه 
کیب اب  کب و  اوردغ  دق  سانلا  ناف  کنیب  ینیب و  يذلا  محرلا  عطقت  مع ال  نبای  دتـسرفیم ..« : نسح  ماما  هب  دابآ  هاش  ثداوح  زا  سپ  هک 
راکب ار  شور  نیمه  وت  زا  شیپ  زین  وت  ردـپ  هب  دـندرک و  تنایخ  وتب  مدرم  نیا  مع ! رـسپ  يا  نکم  عطق  ار  تماحر  يهطبار  کـلبق ..« . نم 

ماما دمآ . شیپ  هفوک  يوس  هب  ماش  شترا  اب  کمرن  مرن  زین  دوخ  داتسرف و  زیگنارهم  زیمآرهم و  فطل و  ياه  مایپ  همان  نیا  لابندب  دندرب ».
یبا نب  ۀـیواعم  ربارب  رد  دـناوتب  تسا  لاحم  هیامورف  مدرم  نیا  اب  هک  دوب  هدـید  اریز  دریگب  هرانک  تفالخ  زا  دوب  هتفرگ  میمـصت  رگید  مه 

. یلقث اوبهتنا  یلتق و  اوعبتا  ۀعیـش  یل  مهنا  نومعزی  ءالؤه  نم  یل  ریخ  ۀیواعم  نا  هللاو  يرا  : » دوب هدومرف  یتح  و  دـنک . ییارآ  فص  نایفس 
یم رمک  نم  لتق  هب  لاـح  نیع  رد  دـنادیم و  نم  يهعیـش  ار  دوخ  هک  موق  نیا  زا  تسا  نم  دونع  جوجل و  نمـشد  هک  هیواـعم  هحفص 69 ] ]

یثداوح اب  دومرف ..« : موقرم  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هیواعم  خساپ  رد  یلو  تسا ». رتهب  ادخب  نم  يارب  دـنک  یم  تراغ  ارم  يهناخ  ددـنب و 
رد نم  شور  مراذـگب . دازآ  وت  يارب  ار  تموکح  يهصرع  مشوپب و  مشچ  تفالخ  ماقم  زا  هک  ما  هتفرگ  میمـصت  نینچ  هتفرگ  تروص  هک 

یلو منک  دـیدجت  شتما  رد  ار  هللا  لوسر  شور  مناتـسب و  ملاظ  زا  مولظم  داد  متـساوخ  یمه  نم  دوب . لطاب  يانفا  قح و  يایحا ، تموکح 
یلاـبو وت  يارب  وزرآ  نیا  یلو  دیـسر  یهاوخ  وزرآ  هب  وت  تفرگ و  مهاوخ  هراـنک  نم  تسین . رودـقم  نم  يارب  هفیظو  نیا  ياـفیا  نوـنکا 

هک زور  نآ  رد  اهتنم  هیواعم ! يا  دش  یهاوخ  نامیشپ  وت  هیواعم ! يا  دیشچ  یهاوخ  ار  شباذع  ترارم و  گرم  زا  سپ  هک  تشاد  دهاوخ 
رب اپ  رایسب  وت  زا  شیپ  یشاب . خیرات  يهحفص  رد  رهاق  بلاغ و  ناسنا  نیتسخن  هک  نکم  نامگ  وت  تشاد . دهاوخن  يدوس  وت  ینامیشپ  نیا 

يهنیـس رد  اه  لکیه  نآ  هتـسکش و  اهاپ  نآ  زورما  یلو  داد  هیکت  تموکح  شلاب  راهچ  رب  لکیه  رایـسب  دـش و  راوتـسا  تنطلـس  يهکیرا 
هماندهع نآ  رد  هک  یطورـش  تحت  دیـسر و  دهاوخ  وت  ياضما  هب  هک  يا  هماندـهع  یط  نم  تسا . هدـنام  هدیـشاپ  هدیـسوپ و  هایـس  كاخ 

رد نونکا  مه  تسنورقم  ییورهایـس  تواقـش و  زجع و  فعـض و  اب  هک  ارت  رمع  ياهتنا  یلو  مهدیم  افعتـسا  تفالخ  زا  دش  دهاوخ  میظنت 
گنج یب  دوب . هدش  لح  تفالخ  يهلئسم  تخاس . راشرس  لاحشوخ و  تخـس  ار  هیواعم  نسح  ماما  يهمان  هحفص 70 ] .« ] منیب یم  مربارب 

دییوگب یلع  نب  نسح  ممع  رسپ  هب  منک . یم  لوبق  منک ، یم  لوبق  دشیم - . شیارآ  شرطاخب  تفالخ  سورع  راتشک ، لتق و  یب  لادج ، و 
ربخ ناهگان  تسا . رارق  هچ  زا  رما  نایرج  هدرپ  سپ  رد  تسنادیمن  یـسک  متـسه . میلـست  دوشیم  هتـشاذگ  هماندهع  نآ  رد  هک  یطرـش  رهب 

هلولو و هب  مشاه  ینب  لاجر  باحصا و  نایعا  دنک » حلص  امـسر  هیواعم  اب  دهاوخیم  یلع  نب  نسح  : » دیـشک شتآ  هب  ار  اج  همه  پوت  لثم 
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مشچ مه  دننیشنب . مارآ  دنتسناوت  یمن  مه  زاب  یلو  دنکاو  ضارتعا  هب  بل  اروضح  یسک  تشاذگ  یمن  نسح  تمـشح  دنداتفا . بارطـضا 
یم نیـسح  ماما  درادب  زاب  میمـصت  نیا  زا  ار  يو  دنزب و  فرح  شردارب  اب  دناوت  یم  هک  تسوا  اهنت  دندوب  هتخود  یلع  نب  نیـسح  هب  دیما 

مشخ و ياهتنم  اب  متساخرب و  دندیرب . دراک  اب  ار  ما  ینیب  شوگ و  ییوگ  هک  مدش  تحاران  هدرشف و  نانچ  مدینش  ار  ربخ  نیا  یتقو  دیوگ :
زا کـشا  مدرک . یم  هیرگ  مشخ  تدـش  زا  نـم  دوـب . مارآ  دوـب و  هتـسشن  درک . یم  درد  شیاـپ  زوـنه  مـتفر . مردارب  تمدـخ  هـب  ترارح 

مدوب هتفر  رد  اج  زا  رگید  هک  نم  تفگ . یمن  يزیچ  یلو  دیدیم  ار  میاهکشا  رایسب  هودنا  اب  مردارب  دیتلغ . یمورف  میاه  هنوگ  رب  منامـشچ 
تناتم شمارآ و  نامه  اب  مردارب  يا ؟ هدیشک  تسد  تفالخ  زا  هک  هدرک  راداو  ارت  راکچ  ۀفالخلا . میلـست  یلا  كاعد  اذام  مدیـشک : دایرف 

زا مدقت . امیف  كابا  اعد  يذلا  تفگ - : يا  هتفرگ  يادص  اب  دینادرگرب و  نم  تمس  هب  ار  هحفص 71 ]  ] شنینزان يهرهچ  دوب  وا  يهژیو  هک 
يریگ هراـنک  هب  هدـعاس  ینب  يهفیقـس  ناـیرج  زا  سپ  ار  تردـپ  هک  اـهراک  ناـمه  هتـشاداو  يریگ  هراـنک  هب  ارم  راـکچ  هک  یـسرپیم  نم 

زا نم  ناشوج  نوخ  دش . کشخ  نم  مرگ  ياهکشا  هک  مدرک  خی  نانچ  مدیزرل و  نانچ  مدروخ و  اج  نانچ  باوج  نیا  ربارب  رد  تشاداو .
هبنـشود زور  هب  مراد . اـضر  میلـست و  رـس  وت  ناـمرف  هب  نم  یتسه و  نم  ماـما  وت  متفگ - : مدـنکفا و  ریز  هب  رـس  دـناماو . شورخ  شوج و 

دوب هبنـش  هس  زور  هک  زور  نآ  يادرف  دیـسر و  هیلخن »  » هب نیادم  زا  یبتجم  نسح  ماما  ترجه  مکی  لهچ و  لاس  لوالا  عیبر  هام  مهدجیه 
مکی لهچ و  لاس  لوالا  عیبر  هام  مود  تسیب و  هبنش  زور  رد  ینعی  زور  راهچ  زا  سپ  دمآ و  دورف  هیلخن  يارحـص  رد  ماش  شترا  اب  هیواعم 

نب یلع  نب  نسحلا  هیلع  حلاص  ام  اذه  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  . » دیسر اضما  هب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  یلع و  نب  نسح  نایم  هماندهع  نیا 
تفالخ ماقم  هب  هحلاـصم  نیا  بجوم  هب  هک  هیواـعم   - 1 تفای : میظنت  بیترت  نیدب  هماندهع  طیارـش  و  نایفـس . یبا  نب  ۀـیواعم  بلاطیبا و 

درادن قح  هیواعم   - 2 دنک . راتفر  نیدشار  يافلخ  تریس  مرکا و  لوسر  ننس  دیجم و  نآرق  ساسارب  مالـسا  تلم  اب  تسا  فظوم  دسریم 
دراپسب دوخ  يهثرو  هب  تنطلس  دننام  ار  تفالخ  دنک و  لیمحت  مدرم  رب  دهع  تیالو  ناونعب  ار  يرگید  ای  دوخ  ناشیوخ  ماوقا و  زا  یـسک 

هحفـص . ] دنناشنب شربنم  رب  دنا  هتخانـش  تفالخ  يهتـسیاش  ار  سک  ره  وا  زا  سپ  ات  دراذگب  ناناملـسم  ياروش  هب  ار  ماقم  نیا  دـیاب  هکلب 
زاجح و ماش و  زا  هقطنم  ره  رد  دـنک و  رفـس  تساوخ  يرهـش  رهب  هک  دوب  دـهاوخ  دازآ  مالـسا  تلم  هیواعم  تفـالخ  نارود  رد   - 3 [ 72
رد اربج  ار  یـسک  ای  دنک  جارخا  يرهـش  زا  اربج  ار  یـسک  درادن  قح  تموکح  هاگتـسد  دـنیزگ و  تماقا  تسوا  هاوخلد  هک  نمی  قارع و 

. تشاد دنهاوخ  قلطم  ناما  دازآ و  هیواعم  تموکح  رد  وا  ناوریپ  نینمؤملا و  ریما  یلع  باحصا   - 4 دناشنب . تسین  وا  بولطم  هک  يرهش 
تبسن ضرعت  قح  ار  یسک  درب و  دنهاوخ  رسب  شیاسآ  نما و  رد  همه  ناش  ناگتسویپ  ناشیوخ و  نادنزرف و  نانز و  ناشلاوما ، ناشدوخ ،

شردارب یلع و  نب  نسح  هب  تبـسن  هک  تسا  مزلم  دـهعتم و  ادـخ  قاثیم  دـهع و  هب  هیواـعم   - 5 دوب . دـهاوخن  نارگید  راکفا  دـیاقع و  هب 
دهدن هار  دوخب  راجنهان  يهشیدنا  ءوس و  دصق  راکـشآ  رد  هچ  ناهنپ و  رد  هچ  ناونع  مسا و  چیه  هب  هللا  لوسر  نامدود  یلع و  نب  نیـسح 

نیا رب  هکنیا  رب  هوالع  ادیهـش و ».. هللااب  یفک  هللا و  کلذـب  هیلع  دهـش  دـنکم . دـیعبت  دـیدهت و  ار  تیب  لها  ياه  تیـصخش  زا  کـیچیه  و 
تسیب و هبنش  زور  رد  لیـصفت  حرـش و  نیا  اب  دندرک و  شیاضما  مه  موق  لاجر  زا  یهورگ  دنا  هتفرگ  هاوگ  ار  یهلا  سدقا  تاذ  هماندهع 

یلو دیـشخب  نایاپ  تافالتخا  هب  درک و  ءاضما  هب  ار  هحلاصم  دنـس  نیا  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  ترجه  مکی  لهچ و  لاس  لوـالا  عیبر  مود 
ترجه مکی  لهچ و  لاس  یناثلا  عیبر  هام  يهرغ  زا  تفرگ  رارقتسا  مشاه  ینب  لاجر  قارع و  مدرم  تعیب  ماجنا  زا  سپ  هک  هیواعم  تفالخ 
ترجه مکی  لهچ و  لاس  رد  امـسر  نینمؤملا » ریما   » ناونع دنا و  هدیمان  ۀعامجلا  ماع  یناثلا  عیبر  خیرات  زا  ار  لاس  نامه  دوش و  یم  زاغآ 

هفوک رد  دـندرک و  تمیزع  هفوک  هب  هیلخن  زا  مه  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  هیواعم و  همان  حلـص  نیا  ياـضما  زا  سپ  داـتفا . هیواـعم  گـنچ  هب 
هب یلو  تسا . هدرک  تعیب  هیواـعم  اـب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نـسح  هـک  دوـشیم : هـتفگ  هحفـص 73 ] . ] دـش رازگرب  هیواـعم  تعیب  مسارم 
روآ مرش  يداهنشیپ  یبتجم  نسح  هب  هیواعم  فرط  زا  داهنشیپ  نیا  هکنآ  رب  هوالع  اریز  تسین  لوبقم  نادنچ  تیاور  نیا  هدنراگن  يهدیقع 
دنک یم  تبحص  هیواعم  اب  دوخ  يهمان  رد  مالسلا  هیلع  ام  ماما  هک  ینحل  زا  و  تشادن . نسح  تعیب  هب  یتجاح  هیواعم  الصا  دوب  فیخس  و 

زا هللا  لوسر  تما  تحلـصم  هب  یلع  نب  نسح  دوشیم . هدرمـش  بلاغ  یملاظ  طلـسم و  يراگ  هزب  نسح  يهدـیقع  رد  هیواعم  هک  تسادـیپ 
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هیواعم اب  یبتجم  ماما  نیا  ربانب  دنک . تعیب  يو  اب  هک  تسین  نایم  رد  یلیلد  چیه  رگید  درک . يریگ  هرانک  تفالخ  ماقم  هیواعم و  اب  هزرابم 
نسح ماما  هب  يا  هدننک  اضاقت  يهجهل  اب  هیواعم  تفاترب . رس  هیواعم  اب  تعیب  زا  مه  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  شردارب  درکن و  تعیب 

هک مراد  یم  تسود  مع ! نب  ای  يرآ  تفگ - : هیواعم  دییوگ »؟ یم  ار  نیسح  . - » دنک تعیب  نم  اب  ات  دیهدب  روتـسد  ناتردارب  هب  تفگ - :
تعیب امش  اب  وا  دیراذگب . دوخ  لاحب  ار  مردارب  دیرذگرد و  وزرآ  نیا  زا  منک  یم  رکف  دومرف - : ماما  دهدب . متسد  هب  تعیب  تسد  نیسح 

ینب ارهق  دـمآ و  دـهاوخ  ردـب  فالغ  زا  شریـشمش  ارهق  دـیزادرپب  راشف  ربج و  هب  اضاقت  نیا  ماجنا  هار  رد  دـیهاوخب  رگا  و  درک . دـهاوخن 
دهاوخ حیجرت  تعیب  نیا  رب  ار  لتق  مه  وا  دش و  دهاوخن  هتـشک  نیـسح  دنا  هدنز  مشاه  ینب  ات  تشاذگ . دـنهاوخ  دربن  نادـیم  هب  اپ  مشاه 

زگره وا  دـنک  یم  مارتـحا  نم  ياـضما  هب  مدرارب  اریز  دیـسرتن  نیـسح  زا  و  هحفـص 74 ] . ] تسامـش حالـص  هب  دیرذگب ، رکف  نیا  زا  داد .
نیا اب  ار  دوخ  یـسایس  تایـضتقم  یتقو  مه  هیواـعم  تسکـش ». دـهاوخن  ارم  دـهع  درک و  دـهاوخن  ضقن  ما  هدرپس  امـش  هب  هک  ار  يدـنس 

نب سیق  هب  تشذگ و  نیـسح  زا  تهج  نیمه  هب  دـش و  دـهاوخ  مامت  نارگ  رایـسب  شیارب  تعیب  نیا  دـید  دیجنـس  عوقولا  یمتح  ثداوح 
یم راظتنا  دوب و  هدز  ودرا  نکسم »  » ههبج نانچمه  يراصنا  روالد  دیشر و و  رادرـس  نیا  دعـس ، نب  سیق  تخادرپ . يراصنا  يهدابع  دعس 

هک تشادن  ربخ  تشادن ، ربخ  هفوک  زا  تشادن ، ربخ  راگزور  نایرج  زا  دیامرف . غالبا  هلمح  روتسد  يوب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دیشک 
هار زا  يا  هدایپ  ناهگان  دریگ . یم  تعیب  قارع  مدرم  زا  دراد  هدز و  هیکت  تردـق  تزع و  دنـسم  رب  هفوک  رد  نونکا  ماـش  يارما  اـب  هیواـعم 

: داد باوج  يدرسنوخ  اب  هدابع  نب  دعس  رسپ  تسا . هدمآرد  یتروص  هچب  هزرابم  نیا  هرخالاب  ینادیم  چیه  تفگ  سیق  هب  دیـسر و  يرود 
همه هدیسر  نایاپ  هب  هصق  نیا  تفگ - : درک و  يا  هدنخ  كدرم  میگنج . یم  نایفسوبا  دحلم  رسپ  اب  نانچمه  ام  دراد . همادا  ام  يهزرابم  - 

زا یلع  نب  نسح  هکلب  هن . دش - : هدرـشف  مهب  درم  نیا  يهفایق  دش . میلـست  هیواعم  روطچ ؟ تسا - . هدـش  مامت  راک  همه  هدـش و  مامت  زیچ 
[ - هحفـص 75 . ] تسین یندـش  رواب  ینخـس  نینچ  هچ !! ینعی  دیـشک - : دایرف  تریح  طرف  زا  دعـس  نب  سیق  تسا . هتفرگ  هراـنک  تفـالخ 
ياه ترابع  اب  ار  خـلت  ربخ  نیا  همه  دنتـشذگ  یم  اجنآ  زا  هک  یلیابق  لاوقا و  درم  نیا  لابندـب  تسا . هتفای  عوقو  هک  تسا  یتقیقح  اذـهعم 
یناتا داتـسرف . نسح  ماما  يارب  تشون و  ار  رعـش  تیب  ود  یکچوک  ذـغاک  يور  رب  يو  دـنتفگ . زاب  يراـصنا  دیـشر  رادرـس  هب  نوگاـنوگ 

نیمزرـس رد  امجا  بلقلا و  عشاخ  اموجن  یعارا  اددـلتم  هتنیب  ذـم  تلز  امف  املاسم  یحـضا  قحلا  ماـما  ناـب  نکـسم  ضرا  یف  موقلا  لوسر 
مشکیم و درد  هراومه  ما  هدینـش  ار  ربـخ  نیا  هک  هظحل  نآ  زا  تسا . هدرک  حلـص  قحاـن  فیرح  اـب  قح  رب  ماـما  دـنا : هتفگ  نم  هب  نکـسم 

تمس هب  هک  داد  روتسد  دیسر و  يوب  ماما  يهمان  هک  دوب  هدیسرن  ماما  هب  رعـش  ود  نیا  زونه  منیب . یم  نازرل  عشاخ و  ار  نامـسآ  ناگراتس 
هدیـسر تعیب  مان  هب  یبتجم  نسح  یـضترم و  یلع  تسدب  هک  ار  یتسد  تساوخیمن  درک و  یمن  تعیب  مه  دعـس  نب  سیق  ددرگزاب . هفوک 

يارو رد  زج  ار  هیواعم  هک  ما  هدروخ  مسق  نم  تفگ  یم  منک . یمن  تعیب  تفگ  یم  دراپـسب . هیواـعم  راـک  تیاـنج  هدولآ و  ياهتـسد  رد 
رهطم سدـقم و  نامـشچ  نک ». تعیب  هیواعم  اب  هتـشذگ  اهراک  نیا  زا  ام  راک  سیق  يا  : - » دومرف يوب  یبتجم  نسح  ماما  منیب . هن  اـه  هزین 

دازآ رگید  ما - » هتـشادرب  يرآ  « - ؟ دـیا هتـشادرب  نم  زا  ار  دوـخ  تعیب  هللا  لوـسر  نباـی  هحفـص 76 - ] : ] تفگ دـش و  کشا  زا  رپ  سیق 
ما هداد  روتسد  هک  ایب  يراصنا . دعـس  رـسپ  يا  ایب  : - داد ماغیپ  هیواعم  منکچ . دوخ  مسق  اب  ما  هدروخ  مسق  نم  اما  دیتسه - . دازآ  متـسه - .

يور شیپ  رد  یطخ  يهزین  دنچ  دندرک . مه  ار  راک  نیمه  ینیب . هن  اه  هزین  سپ  رد  زج  ارم  وت  ات  دنراکب  نیمز  رب  هزین  دـنچ  نم  لفحم  رد 
ار دوخ  نمشد  تشاذگ  هیواعم  طاسب  هب  اپ  دوخ  نوزوم  هدیزرو و  مادنا  دنلب و  تماق  نآ  اب  دعس  نب  سیق  یتقو  دنتشاک . نیمز  رب  هیواعم 

نیا زا  ایب  دیـشک - : دایرف  نایفـسوبا  رـسپ  دنک . تعیب  هیواعم  اب  تساوخیمن  مهزاب  تساوخیمن ، تفرن ، شیپ  اذهعم  تفای  اه  هزین  يارو  رد 
ساره سکچیه  زا  يادخ  زا  زج  دسریم  مریـشمش  يهضبق  هب  نم  تسد  ات  تفگ - : نانک  هدنخ  سیق  سرتب . نم  زا  رادرب . تسد  تجاجل 

ترفن و نانچنآ  دعـس  نب  سیق  اما  دوش . کیدزن  وا  تخت  هب  ات  دندناریم . هیواعم  تمـس  هب  ار  سیق  هتفرگ  ار  مه  تسد  موق  لاجر  مرادن .
دوخ ياه  هجنپ  ناـیم  ار  وا  تسد  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  سیق  دـیرپ و  دوخ  ياـج  زا  هیواـعم  هرخـالاب  تفریمن . شیپ  هک  تشاد  تهارک 
دیـس هدابع  نب  دعـس  و  دوب . هدابع  نب  دعـس  رـسپ  سیق  نیا  تفاـی . تغارف  مه  هحفـص 77 ]  ] يراصنا دیـس  تعیب  زا  بیترت  نیدب  درـشف و 
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نید يارب  هدابع  نب  دعـس  دـنتفریذپ . ار  مالـسا  نید  دـندرک و  تعیب  هللا  لوسر  اب  هک  دوب  یناسک  نیتسخن  فیدر  رد  دوب و  جرزخ  يهلیبق 
نیمه هب  دـبایرد و  ار  تفالخ  ربنم  هک  داتفا  رکف  نیاـب  هللا  لوسر  تلحر  زا  سپ  یلو  داد  ناـشن  دوخ  زا  هتـسجرب  یتامدـخ  مالـسا  فینح 

لتق هفیلخ  یتاغیلبت  هاگتـسد  اما  دش  رورت »  » دیلو نب  دلاخ  تسد  اب  باطخ  نب  رمع  بیوصت  هفیلخ و  روتـسد  هب  رکبوبا  تفالخ  رد  تهج 
درک لعج  هتسب  نابز  ياه  نج  نابز  زا  دوب  دعس  لتق  هب  حیرص  فارتعا  زا  یکاح  هک  مه  رعش  تیب  ود  داد و  تبسن  اه » نج   » هب ار  دعس » »
یلع نینمؤملا  ریما  راکادـف  نمؤم و  راصنا  زا  سیق  نیا  دوب . دعـس  نیمه  رـسپ  سیق  تخاس . لامیاپ  ار  جرزخ  دیـس  نوخ  بیترت  نیدـب  و 

دشیم و مومسم  رتشا  کلام  هن  دشاب  رصم  رادنامرف  سیق  هک  دنتشاذگ  یم  رگا  دوب . هدیسر  رـصم  يرادنامرف  هب  يو  یلع  تفالخ  رد  دوب .
تفریم ردب  نینمؤملا  ریما  تموکح  هزوح  زا  اقیرفا  لامـش  رد  مالـسا  نافرـصتم  هن  تخوس و  یم  عیجف  عضو  نآ  اب  رکب  یبا  نب  دـمحم  هن 

ماما تمدخ  رد  نینموملا  ریما  تداهش  زا  سپ  دوب و  ناراوس  رادرـس  نیفـص  رد  تشگرب و  یلع  روضح  هب  سیق  هرخالاب  دنتـشاذگن . یلو 
لاجر هک  دـننک  یم  تیاکح  تفگ . یناگدـنز  دوردـب  هنیدـم  رد  ترجه  مهن  هاجنپ و  لاس  هب  هرخالاب  تشاد و  يرادرـس  ماقم  زین  نسح 

: دیسرپ دنا  هدیشک  اپ  شا  هناخ  زا  دنیآ و  یمن  شنیلاب  هب  مدرم  هک  درک  ساسحا  يراصنا  دیـس  دنتـسج . یم  زارتحا  سیق  تدایع  زا  هنیدم 
وت يور  زاو  دنرادن  سرتسد  دوخ  نید  يادا  هب  نوچ  دنتـسه و  نویدم  وتب  یتفگنه  غلبم  ناشمادک  ره  هک  دش : هتفگ  هحفص 78 ] [ ؟ ارچ - 

راکهدب يراصنا  دعس  نب  سیق  هب  غلبم  ره  سک  ره  هک  دندرک  مالعا  هنیدم  رهش  رد  داد  روتسد  درک و  یمسبت  يراصنا  دیس  دنا . هدنمرش 
هب هنیدم  ناگرزب  لاجر و  زور  نآ  زا  تسا . هدیـشخب  شناراکهدب  هب  اقلطم  ار  دوخ  قوقح  مدرم  نیا  اریز  تسا  فاعم  نید  يادا  زا  تسا 

. دندرک یم  اعد  شقح  رد  دنتفرگ و  یم  غارس  يو  لاح  زا  دنتفر و  یم  شنیلاب  هب  هتسد  هتسد  گرم  مد  ات  دنتفای و  راختفا  شتدایع 

طوقس سوق  رد  مالسا 

رارقتسا تنطلـس  تخت  رب  مییوگب  تسا  رتهب  تفالخ ... یـسرک  رب  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  ترجه  مکی  لهچ و  لاس  یناثلا  عیبر  يهرغ  رد 
ار دوخ  تقیقح  دیاب  هک  تفرگ  رارق  ینایرج  رد  اریز  درک . زاغآ  ار  دوخ  طوقس  فعض و  سوق  مالسا  فینح  نید  وا  رارقتـسا  اب  تفای و 

مزاول زا  یگدنزگ  یخلت و  نوچ  تسا . هدنزگ  خلت و  املـسم  هک  دشکب  نایم  هب  ار  یقیاقح  اجنیا  رد  تسا  راچان  هدنراگن  دهدب . تسد  زا 
مسیونیم هچنآ  رد  هک  مریگ  یم  هاوگ  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يهسدقم  حاورا  لاعتم و  راگدرورپ  رگید  راب  تسا . قیاقح  يرورض 

. مرواین ملق  هب  يا  هملک  قدـص  قح  زج  هک  منک  یم  دای  مسق  متـسین . دوخ  یبهذـم  تاساسحا  تابـصعت و  شوختـسد  مه  هشپ  لاب  ردـقب 
لیوأت و هیما  ینب  هب  ار  نآرق  رد  ۀـنوعلملا  ةرجـشلا  و  هحفـص 79 ] : ] هسدـقم ي تیآ  نیموصعم  قیرط  زا  مهیلع  هللا  ناوضر  هیماما  ياـملع 
هدش و دای  نآرق  رد  هک  یهام  رازه  زا  دارم  : - » دنـسیون یم  مه  ردق »  » هکرابم يهروس  رد  رهـش » فلا   » تغل يهرابرد  و  دننک . یم  ریـسفت 
هک تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  هیآ  ود  نیا  لیوأت  ریـسفت و  زا  هتـشذگ  تسا ». هیما  ینب  يههام  رازه  تموکح  هتفای  يرترب  نآ  رب  ردـق  بش 

ار هکم  ناتـسرپ  تب  ردـب  يهوزغ  رد  تسا . هتـشادن  هیما  ینب  زا  رت  مـحر  یب  رتدوـنع و  ینمـشد  خـیرات  تداهـش  هـب  مالـسا  فـینح  نـید 
يهوزغ دـعب  دـحا و  يهوزغ  شلابندـب  دـندوب و  هدرک  زیهجت  هیما  لآ  ناگتـسب  هعیبر و  نارـسپ  هبیـش  هبتع و  برح و  نب  رخـص  نایفـسوبا 
ساسا نیمه  يور  هتفرگ و  تروص  هیما  ینب  تسد  اب  دـش  اپ  رب  مالـسا  دـض  رب  هک  ییاه  تضهن  اـه و  راـکیپ  نیرت  نینوخ  ینعی  بازحا .
تشاد هیما  ینب  هب  تبسن  مرکا  لوسر  هک  ترفن  نیا  ربارب  رد  و  دندوب . ضوغبم  روفنم و  مرکا  لوسر  هاگـشیپ  رد  هشیمه  يوما  يهداوناخ 

یتصرف هک  دندوب  هتـسشن  نیمک  رد  هشیمه  دنتـسیرگن و  یم  توادع  ضغب و  اب  مالـسا  یبهذم  تالیکـشت  نید و  هب  هراومه  مه  هیما  ینب 
دصرد و دون  مالـسا  هب  تبـسن  هیما  لآ  توادع  ضغب و  تلع  هک  تسناد  دیاب  و  دنزیرب . مهب  ار  نادیواج  نامزاس  نیا  دـنروایب و  تسدـب 

یب نید  کی  یناسنا ، نید  کی  يرـشب ، نید  کی  مالـسا  فینح  نید  دوب . مالـسا  نیناوق  رد  تاواـسم  دـیدش  تیاـعر  دـصرددص  دـیاش 
هللا یلص  هللا  لوسر  هللادبع  نب  دمحم  دوب . هدمآ  دورف  نیمزب  نامسآ  زا  داژن  یبرع  ناسنا  کی  يهلیـسوب  هک  دوب  يا  هلماجم  یب  هظحالم و 

، تسا رشب  هک  ره  تاجن  رطاخب  ار  مالـسا  يهرهطم  تعیرـش  درک و  عولط  هکم  ياهرازگیر  هحفـص 80 ]  ] زا ناسنا  کی  مان  هب  هلآ  هیلع و 
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دقتعم يا  هژیو  تزع  تمرح و  دوخ  يارب  تیـشرق  تیبرع و  تسنادـیم  همه  زا  رتـهب  هک  مرکا  لوـسر  دوـمرف . مـالعا  تسا  ناـسنا  هک  ره 
. دومرف یم  ریقحت  حیبقت و  ار  هنالهاج  ياهرکف  نیا  دروآ  یم  تسدب  یتصرف  تقو  ره  دنکـشب  مه  رد  ار  داقتعا  نیا  هکنیا  ياوه  هب  تسا 

مکیلا هللا  لوسر  ینا  سانلا  اهیا  ای  و : مکلثم . رشب  انا  امنا  لق  و : سانلا . ۀفاک  كانلـسرا  انا  تایآ : دیجم  نآرق  رد  هکنآرب  هوالع  هللا  لوسر 
. ةوخا نونمؤملا  امنا  و : مکیقتا . هللادنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لیابق . ابوعش و  مکانلعج  یثنا و  ورکذ  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای  اعیمج و :

ياه هباطخ  رد  نتشیوخ  دوب  هدرک  توالت  مدرم  رب  ار  مالسا  نوناق  رد  ناناملـسم  تاواسم  زا  یکاح  تانیب  تایآ  رگید . تیآو  نیدنچ  و 
توخن زاـن و  نارگید  هب  نم  تبارق  تماـحر و  ماـن  هب  هک  مونـشن  بلطملادـبع ! ینب  يا  مشاـه ! ینب  يا  : - » دیـشک یم  داـیرف  دوـخ  يارغ 

رتالاب رترب و  ار  دوخ  تسام  نادناخ  زا  دمحم  هکنیا  مان  هب  دیرامش و  هب  شیوخ  تاهابم  راختفا و  يهیام  ارم  تبـسن  هک  منوشن  دیـشورفب .
دوب نیا  هحفـص 81 ] .« ] ما هتخاس  تسپ  دوخ  ياپ  ریز  رد  شتالیکـشت  مامت  اب  ار  تیلهاج  نم  تسا و  تیلهاج  راگدای  اهرکف  نیا  دـیمانب .

اب دندوب و  هدرک  مخ  عوضخ  ندرگ  هاوخان  هاوخ و  فده  نیا  مارم و  نیا  ربارب  رد  برع  ناناملسم  و  مالـسا ، فده  دوب  نیا  مالـسا ، مارم 
مه رد  مسیلانویسان »  » نیا ون  زا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  یلو  دنتشادن . لوبق  میلـست و  زج  يا  هراچ  دوب  راوشد  ضماغ و  رایـسب  هلئـسم  هکنیا 

تروص يراک  تشادن  یگدنز  تصرف  لاس  ود  زا  شیب  هک  لوا  يهفیلخ  داتفا . شوج  بنج و  هب  هتـسهآ  هتـسهآ  هدش  لامیاپ  هتـسکش و 
یـسایس تردق  همه  اب  مود  يهفیلخ  اریز  دش  هدنز  يداژن  ناونع  دیـسر  باطخ  نب  رمع  صفحوبا  هب  تفالخ  تبون  هک  یتقو  زا  یلو  دادن 

رد ار  هیما  ینب  نوچ  دیـشخب و  زایتما  تیـشرق  تیبرع و  هب  ون  زا  باطخ  نب  رمع  دـنک . هفخ  دوخ  بلق  رد  ار  وزرآ  نیا  تسناوت  یمن  دوخ 
تراهم اب  ار  هفیاط  نیا  تموکح  خاک  تفرگ و  مرگ  موق  نیا  اب  هناقاتـشم  تفای  رت  بصعتم  رتدـقتعم و  مسیلانویـسان  هب  برع  لیابق  ناـیم 

منک و یم  داریا  مراد  داـیب  باـطخ  نب  رمع  صفحوبا  فرحنم  مارم  زا  یکاـح  هک  ار  یلیـالد  اـجنیا  رد  نم  . درک يزیر  یپ  قـیقد و  رایـسب 
نب ینثم   -. 1 لیکولا . معن  هللا و  یبسح  مزادـنا . یم  نادـجو  بابرا  يهدـهع  هب  ار  تواـضق  مراذـگ و  یم  قیقحت  لـها  ربارب  رد  ار  نخس 

هب مالـسا  يورین  ماـگنه  نیا  رد  دـناسرب . هریح »  » بارعا هب  باـطخ  نب  رمع  تقو  يهفیلخ  فرط  زا  دـیاب  هـک  دوـب  یماـیپ  لـماح  هجراـخ 
زرم قارع و  فارطا  لـیابق  هب  رمع  بناـج  زا  هجراـخ  نب  ینثم  دوب . هدرک  زاـغآ  ار  ناریا  هب  هلمح  تامدـقم  یفقث  يهدـیبعوبا  یهدـنامرف 

كرـش و دـیحوت و  گنج  گنج  نیا  هک  دـننادب  هریح  قارع و  ياـهداژن  یبرع  [ » هحفـص 82 : ] دوب هدرب  مایپ  نینچ  برع  ناریا و  نانیـشن 
رفاک هاوخ  دنراد  هقالع  دوخ  بسح  تبسن و  هب  هک  یبرع  لیابق  نیا  ربانب  تسا  مجع  داژن  اب  برع و  داژن  گنج  هکلب  تسین  رفک  مالـسا و 

هب هک  یشور  دروم  رد  ار  باطخ  نب  رمع  يهدیقع  اراکـشآ  هیمالعا  نیا  دننک ». کمک  ام  هب  یلم  راکیپ  نیا  رد  دنناوتیم  ناملـسم  هاوخ  و 
ینب تمس  هب  ار  تفالخ  ریرـس  باطخ  نب  رمع  هک  دنک  یم  تباث  دنک و  یم  نایب  یمالـسا  تفالخ  رد  ار  يو  تسایـس  دوب و  هتفرگ  شیپ 

نونکا دنک . نیمأت  ار  وا  مسیلانویـسان »  » یـسایس و فده  هجیتن  رد  دریگ و  تسدب  ار  روما  مامز  برع  لیابق  نیرت  لهاج  ات  دـیناخرچ  هیما 
. دیـسر دهاوخ  نامثع  تسدب  ار  تفالخ  هک  دوب  ادیپ  تخیر  ار  يروش  ساسا  باطخ  نب  رمع  هک  یـسایس  حرط  نآ  اب   - 2 ام : مود  لیلد 

نب نمحرلادبع  ماوـع 4 -  نب  ریبز  نافع 3 -  نب  ناـمثع   - 2 مالسلا . هیلع  نسحلاوبا  یـضترم  یلع   - 1 دندوب : رفن  شش  يوش  باحـصا 
یلع يهمع  رسپ  ملاوع  نب  ریبز   - 1 دنتشاد . تبسن  مه  اب  ود  هب  ود  رفن  شش  نیا  صاقو . یبا  نب  دعس   - 6 هللا . دیبع  نب  ۀحلط   - 5 فوع .

اب مه  هللادیبع  نب  ۀحلط   - 3 دوب . . هلیبق نیمه  زا  مه  صاقو  یبا  نب  دعـس  دوب و  هرهز  ینب  زا  فوع  نب  نمحرلادـبع   - 2 دوب . بلاطیبا  نب 
هب اروش  نیا  رد  ار  دوخ  قح  ریبز   - 1 تفرگ . ناینب  بیترت  نیدب  باطخ  نب  رمع  هشقن  هحفص 83 ]  ] تشاد افص  تدارا و  نافع  نب  نامثع 

دوب صخشتم  سانشرس و  يدرم  هک  فوع  نب  نمحرلادبع  ربارب  رد  تشادن  تفالخ  يهیعاد  المع  هک  صاقو  نب  دعـس   - 2 دیشخب . یلع 
2 یضترم . یلع   - 1 دندوب . هدنام  رفن  هس  رفن  شـش  نیا  زا  تشاذگ . دوخ  ياجب  ار  نامثع  مه  هحلط  و   - 3 تشادن . میلست  زج  يا  هراچ 

نت شـش  نیا  زا  هقرف  ود  ناـیم  رد  رگا  : » دوب هدرک  حیرـصت  نینچ  دوخ  تیـصو  رد  رمع  فوع . نب  نمحرلادـبع   - 3 نافع . نب  ناـمثع  - 
حاـضیتسا هب  یتجاـح  رگید  دراد ». دوخ  هارمه  ار  فوع  نب  نمحرلادـبع  هک  تسیا  هقرف  اـب  قح  دـیآ  دوجوب  فـالتخا  يواـسم  تروـصب 

حضاو شحیضوت  تسا . هداد  نمحرلادبع  هب  یسک  هچ  ار  یگتسجرب  نیا  هدیسر و  يزایتما  نینچ  هب  فوع  نب  نمحرلادبع  ارچ  هک  تیسن 
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تفالخ يامه  هک  تسنادیم  شدوخ  و  دوب . وا  داماد  وا و  رهاوخ  رهوش  ینعی  تشاد . هناخ  رد  ار  نامثع  يردام  رهاوخ  نمحرلادبع  تسا .
دلب بوخ  ار  شـسرد  دوب . كریز  یـسایس و  يدرم  مه  درم  نیا  داتفا . نمحرلادبع  تسدب  قلطم  رایتخا  دروآ . دورف  یـسک  هچ  رـس  رب  ار 
نیا تحت  ات  ایب  ما  هدرک  باختنا  ار  وت  نم  تفگ  درب و  شیپ  ار  شیاهتـسد  داتـسیا و  بلاطیبا  نب  یلع  شیپ  ماع  ءالم  رد  تساخرب و  دوب .

اج یضترم  یلع  هحفـص 84 ] . ] رمع رکب و  یبا  نخیـشلا  ةریـس  هلوسر و  ۀنـس  هللا و  باتک  یلع  لمعت  نا  یلع  کعیابا  منک . تعیب  طیارش 
شور زا  يوریپ  یلو  تسا  هفیلخ  تباث  ملـسم و  يهماـنرب  لوسر  تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  لـمع  تسیا . هدوهیب  طرـش  موس  طرـش  دروخ .

دوخ يارب  یشور  مادک  ره  رمع  رکبوبا و  دنتسه . عوبتم  عاطم و  نآرق  يهدنروآ  نآرق و  مالـسا  يهرهطم  تعیرـش  رد  هچ ؟ ینعی  نیخیش 
هلوسر ۀنس  هللا و  باتک  یلع  لب  تفگ : درک و  ثکم  یمک  یلع  دنربب . راکب  ار  شور  نآ  هک  دندوب  هدید  تحلصم  ناشدوخ  اریز  دنتشاد 
داهتجا هب  نم  تفریذـپ . مهاوخن  ار  يرگید  قشم  رـس  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  زج  نم  دـینک . تعیب  هنوگ  نیا  نم  اب  یئار - . داهتجا  و 
نیخیش تنـس  دهاوخیمن  یلع  دزاسب ، ام  اب  دیآ  یمن  یلع  دنیبب . ینعی  تخادنا . تلم  هب  یهاگن  نمحرلادبع  درک . مهاوخ  لمع  دوخ  يأر 

هب تفرگ . داوخن  يرگید  باوج  باوج  نیا  زا  زج  یلع  زا  تسنادیم  هک  فوع  نب  نمحرلادـبع  مرادـن . يریـصقت  نم  دـینیبب . دریذـپب . ار 
نینچ دوب  اهلاس  هک  نامثع  نخیـشلا . ةریـس  هلوسر و  ۀنـس  هللا و  باتک  یلع  کعیابا  تفگ : داتـسیا و  نامثع  شیپ  دـش و  کـیدزن  فدـه 

یم لد  رد  دیاش  متـسه . میلـست  نیخیـش  تریـس  لوسر و  تنـس  ادخ و  باتک  هب  نم  درک - . لوبق  هناقاتـشم  دینارورپ  یم  لد  رد  ار  وزرآ 
اب مه  رگید  رابکی  تجح » مامتا   » يارب فوع  نب  نمحرلادبع  مریذـپ . یم  ینک  داهنـشیپ  نمب  مه  ار  نادوهی  نایاسرت و  تریـس  رگا  تفگ 

رکبوبا و يهفایق  هک  تسین  رودقم  شیارب  دناوتیمن ، یلع  هک  دوب  ادـیپ  یلو  درک  رارکت  ار  دوخ  داهنـشیپ  درک . تبحـص  هحفص 85 ]  ] یلع
يارب ار  دوخ  ياهداهنـشیپ  تفر و  نامثع  فرطب  درادـن  شلاـجم  فوع  نمحرلادـبع  اـما  درک . جاـجتحا  دز . فرح  دریگب . دوخب  ار  رمع 

داهنـشیپ نیا  تیحالـص  يور  اـهفرح ! نیا  ساـسا  يور  تساوخیم  یلع  تفرگ . تعیب  تفریذـپ و  مه  وا  دـناوخ و  ناـمثع  رب  راـب  نیرخآ 
نیا دییامرفب . تفگ  دمآ و  شیپ  دوب . هطرش  ریما  رمع  نامز  رد  هحلطوبا  هحلطوبا ! هحلطوبا ! دیشک - : دایرف  نمحرلادبع  هک  دیوگب  نخس 

تسا مادعا  هب  موکحم  دنوشن  میلست  تیرثکا  هب  ياروش  باحصا  رد  تیلقا  رگا  هک  دوب  نیا  رمع  روتسد  تفگ - : هقیاضم  یب  مه  كدرم 
باحصا زور  هس  زا  سپ  رگا  دوش و  هتـشک  دیاب  هدننک  یچیپرـس  دوش  یچیپ  رـس  يو  داهنـشیپ  زا  دتفیب و  نمحرلادبع  تسدب  راک  رگا  و 

تعیب رگید  رفن  کی  اب  ناناملـسم  ات  دـنزب  ار  رفن  شـش  ندرگ  تسا  رومأم  هحلطوبا  دـننک  باختنا  ار  هفیلخ  دوخ  نایم  رد  دـنناوتن  يروش 
یتح دوریمن  نامگ  تسا . روتـسد  نیا  هدیـسر  ایند  شوگ  هب  دبتـسم  دـیاق  کـی  زا  خـیرات  لوط  رد  هک  ییاهروتـسد  نیرت  هرخـسم  دـننک .
يارب باطخ  نب  رمع  صفحوبا  یلو  دـشاب . هداد  ار  یفرحنم  فرخزم و  نامرف  نینچ  دوخ  گرم  ماگنه  هب  مه  کیداس »  » هناوید و نورن » »

مالـسا تلم  رد  ار  اه  میژر  نیرت  نکـش  مالـسا  ینعی  ار  برع  مسیلانویـسان  نویوما ، دوخ  تسد  اب  دراپـسب و  هیما  ینب  هب  ار  تفالخ  هکنیا 
مدق نیا  اهتنم  تشادرب  شیب  مدق  کی  رمع  مسیلانویـسان  دـش . هفیلخ  نامثع   - 3 هحفـص 86 ] . ] دوب هداد  ار  دنرچ  نامرف  نیا  دزاس  رارقرب 

ردـقنآ هیواعم  یلو  دیـسر  تکاله  هب  مالـسا  نویبالقنا  تسد  اب  حـیبق  عضو  نآ  اب  هک  داد  تروص  ییاـهراک  ناـمثع  تسکـش . هارمین  رد 
تشاداو و میلست  حلـص و  هب  ار  یبتجم  نسح  ماما  یتقو  هیواعم  درک . ریبعت  ار  هفیلخ  سوحنم  يایؤر  هک  داد  جرخ  هب  يرادیاپ  يراشفاپ و 

راکب یـشیامرف »  » نوناق کی  تروص  هب  مالـسا  نیناوق  رد  ار  توافت  ضیعبت و  لوصا  راب  نیتسخن  يارب  تفای  رارقتـسا  دوخ  ماـقم  رب  یتقو 
هک دوب  يا  همان  رت  حیقو  رت و  عینش  همه  زا  و  لیلد . یب  ششخب  لیلد ، یب  راتـشک  لیلد ، یب  ياطعا  لیلد ، یب  در  لیلد ، یب  لوبق  تخادنا .

دهدیم حیضوت  یبوخب  ار  باطخ  نب  رمع  تسایس  همان  نیا  رد  هیواعم  تشون . ناریا  يهنطلسلا  بیان  هفوک و  هرصب و  یلاو  هیبا  نب  دایز  هب 
یـسراف هب  یبرع  نتم  زا  ار  همان  نیا  نونکا  ام  درک . نشور  دنریگب  شیپ  هب  دـیاب  دـنا و  هتفرگ  شیپ  هب  هک  یـشور  رد  ار  دوخ  رادـنامرف  و 

نم زا  دـعب : اما  دـسیونیم . نینچ  هیبا  نب  دایز  هب  هیواعم  دـنک . ادـج  لـطاب  زا  ار  قح  نادـجو  تواـضق  اـب  مالـسا  تلم  اـت  مینک  یم  همجرت 
هلیبـق مادـک  لـیابق  نیا  ناـیم  رد  هک  ینادـب  یهاوخیم  تسیچ ؟ برع  فیاوط  لـیابق و  ربارب  رد  تموکح  نیا  يهفیظو  هک  يدوب  هدیـسرپ 

؟ تسا رازآ  راشف و  نانایحا  نیهوت و  ریقحت و  قحتسم  کی  مادک  لیلجت و  مارتحا و  يهتسیاش 
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نمی ماوقا 

مدرم مومع  زا  وـت  ردارب  یتـساوخ . ار  برع  ياـه  نادـناخ  يهفرعت  نم  زا  هک  يدرک  بوـخ  نم ! ردارب  يا  نک  شوـگ  داـیز ! نک  شوـگ 
رد ار  نمی  لاجر  دنشکندرگ  نئمطمان و  یموق  برع  لیابق  نک ! هاگن  مینک . یم  عورـش  نمی  زا  تسا . رتانـشآ  برع  هحفص 87 ]  ] خیراتب

. دوش زیچان  فیعـض و  مالـسا  تلم  رد  ماوقا  نیا  یمومع  ههجو  نک  یعـس  هاکب و  ناشناونع  ماقم و  زا  باـیغ  رد  یلو  نک  مارتحا  روضح 
نم مزاس ، ناشتـسپ  هک  منیب  یمن  تحلـصم  بایغ  رد  یلو  منکیم ، لیلجت  مروضح  رد  ار  نوینمی  مدوخ  تسنیا . نمی  مدرم  اب  نم  تساـیس 

رادوخرب بهاوم  تایطع و  زا  ار  نمی  مدرم  اطع  ماگنهب  دنتسه . برع  لیابق  نیرتراکبان  اه  ینمی  نم  مشچ  رد  دیآ . یم  مدب  نمی  مدرم  زا 
. ددرگ مهارف  داسف  هنتف  تابجوم  دوش و  رادیب  ناشتداسح  سح  هک  تسین  دیعب  نوچ  زادرپم  نادنچ  نارگید  هب  ناشمشچ  شیپ  یلو  زاس 

هعیبر ینب 

نیهوت ریقحت و  ار  هعیبر  لـیابق  دارفا  ضوـع  رد  يرامـش و  مرتـحم  زیزع و  ار  هعیبر  يارما  لاـجر و  هک  تسنیا  تبثم  یـضتقم و  تساـیس 
دننام فیاوط  نیا  تسا . هدش  هتخود  ناشناپوچ  لکیه  هب  ناشمـشچ  هک  دنفـسوگ  نوچمه  یموق  متفای : نینچ  نیا  ار  هعیبر  ینب  نم  ینک .

باذـع جـنر و  وت  تسد  زا  دـنچ  ره  ناشدوخ  دنـشاب  دونـشخ  وت  زا  ناشیارما  هکنیمه  دـنا . هراچیب  رایتخا و  یب  دوخ  بابرا  فک  رد  موم 
. دندونشخ وت  زا  مه  زاب  دننیبب 

رضم ینب 

تحاران و قالخادـب و  وخ ، توخن  ربکتم ، یموق  دننیـشنب . مارآ  دـنناوتیمن  تقوچیه  دـنباذع  رد  شیاسآ  یـشوخ و  زا  هشیمه  هفیاـط  نیا 
ناشنایم رد  هلیح  کی  هب  یهاگ  هاگ  ره  هک  تسنیا  وت  فیلکت  دـنروط . نیمه  مد  زا  همه  ناشدارفا  هچ  ناـشریما و  هچ  دنتـسه . وجارجاـم 

هحفـص . ] يزاس رود  تناج  زا  ناشدوخ  تسد  اب  ار  ناشرـش  و  ینک . زیت  ناشدوخ  لتق  مزع  هب  ار  ناشیاهریـشمش  يزادـنیب و  قافن  گـنس 
فالغ زا  ار  اهریشمش  ناهگان  دنهدب  مه  تسدب  تسد  یتقو  رضم  ینب  دروآ . یهاوخ  دوجوب  دیدش  ياهرـس  درد  دوخ  يارب  هنرگو  [ 88

هلیح قفانم و  یموق  رـضم  ینب  داد . دـنهاوخن  ناما  مه  ارت  داتفا و  دـنهاوخ  نارگید  ناجب  ناشدوخ  بضغ  ياـفطا  يارب  دیـشک و  دـنهوخ 
شکم ناشرـس  زا  تسد  دنناسرن  ناماسب  ار  راک  ات  نکم و  رواب  ار  ناشمادقا  دننزن  يراکب  تسد  ات  رادم ، دامتعا  ناشلوق  هب  زگره  دـنزاب .

هک موق  نیا  نایناریا . مهلذ . مهیزخ و  کلذ  یف  ناف  باطخ  نب  رمع  ۀنسب  مهذخف  مجاعالا  نم  ملسا  نم  یلاوملا  یلا  رظنا  و  نایناریا : اما  و 
لیلذ دیاب  درک ، ریسا  دیاب  ار  تلم  نیا  دنتـسین . یندش  هرادا  باطخ  نب  رمع  تسایـس  اب  زج  . دنربیم رـسب  مالـسا  تما  نایم  رد  یلاوم  مان  هب 

رد وت  يهمانرب  دایز ! نک  شوگ  دـنرادرب . رـس  دـنناوتن  زگره  هک  دـیبوک  يروط  دـیاب  دـیبوک  یم  رمع  هک  شور  نامهب  ار  تلم  نیا  درک .
دیاب برع  اریز  دنریگب . یبرع  نز  دنرادن  قح  نایناریا  یلو  دننک ، جاودزا  یناریا  نانز  اب  دنراد  قح  بارعا   - 1 تسا : نینچ  نایناریا  ربارب 

 - 3 هاکب . یناوتیم  اـت  تسا  تلم  یمومع  قح  هک  ناـشیاطع  زا   - 2 درادـن . ار  یقح  نینچ  یناریا  یلو  دربب  ثاریم  یناریا  ياه  هداوناـخ  زا 
رد ار  یناریا  نازابرـس  نایوج و  گنج  هشیمه  گنج  ياه  ههبج  رد   - 4 نک . مک  ناشمهس  زا  یناوتیم  ات  قازرا ، راب و  راوخ و  میـسقت  رد 

هسوش راک  هب  ار  یناریا  نازابرـس  اه  گنج  رد   - 5 دنریگ . رارق  نمـشد  دیدش  سفن و  هزات  ياه  هلمح  فده  ادتبا  ات  رامگب  مدـقم  فص 
اه یناریا  تسد  اب  هتفرگ  ار  هداج  شیپ  هک  ار  ییاه  هشیب  تسا  رکشل  روبع  عنام  هک  ار  ییاه  تخرد  راذگب . اه  هداج  حالصا  هار و  ندرک 

نیا شود  رب  اهراب  ینیگنس  نک  یعس  دشاب . مجاعا  بیـصن  تسا  باذع  راوشد و  هچره  نک  یعـس  هحفـص 89 ]  ] هرخالاب رادرب و  نایم  زا 
دنچ ره  یناریا   - 7 دنک . تماما  زامن  تعامج  فوفـص  رب  درادن  قح  دشاب  راگزیهرپ  حلاص و  مه  دنچ  ره  یناریا   - 6 دروایب . راشف  تلم 
قح یناریا   - 8 دتفیب . ولج  رورم  روبع و  رد  و  دـیوجب . مدـقت  دـشاب  لذر  تسپ و  دـنچ  ره  برع  رب  درادـن  قح  دـشاب  راوگرزب  فیرش و 
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 - 9 دـشابن . یفاک  فوفـص  لیمکت  يارب  بارعا  يهدـع  هکنآ  رگم  دـنک  لاغـشا  ار  هیلوا  فوفـص  ای  لوا  فص  تعامج  زاـمن  رد  درادـن 
هقف رد  مه  دنچره  یناریا   - 11 دنک . تموکح  مالسا  ياهرهش  زا  يرهش  رب  دیابن  یناریا   - 10 ددرگ . اورنامرف  اهزرم  رب  درادن  قح  یناریا 
نیا ءازجلا . لضفا  ۀصاخ  هیما  ینب  نع  دمحم و  ۀـما  نع  هازج  هتریـس  مهیف و  ۀنـس  هذـه  ناف  درادـن . تواضق  قح  دـشاب  دنمـشناد  نآرق  و 

اه شاداپ  نیرت  هتسیاش  هیما  ینب  زا  هژیوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  زا  هک  تسا  هتسیاش  تسایس  نینچ  اب  رمع  تسا و  رمع  تسایس 
ام و زورما  دندوبر  یمن  ار  تفالخ  یـسرک  رکبوبا »  » وا رای  رمع و  رگا  هک  نم ! ردارب  يا  مروخ  یم  مسق  مدوخ  ناجب  دنیبب . ار  اه  یفالت  و 

تـسد دوخ  ینوناق  ثاریم  مان  هب  ار  تفالخ  مشاه  يهداوناخ  میدزیم . اپ  تسد و  یتخبدـب  ياـهتنم  اـب  مشاـه  ینب  گـنچ  رد  مالـسا  تلم 
رد مالـسا  مان  هب  ار  اهرـصیق  نایناساس و  يروطارپما  ون  زا  دنتـسشن و  یم  تنطلـس  تخت  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  دندینادرگ و  یم  تسدب 

دعب و  هرم » نب  میت   » هب ادتبا  تفرگ و  مشاه  ینب  زا  ار  تبهوم  نیا  لاعتم  دـنوادخ  یلو  دـنتخادنا  یم  هحفص 90 ]  ] هار هب  مالسا  تلم  نایم 
نیا رد  دوبن ؟ رت  تسپ  رت و  هیاـمورف  رت و  لـیلذ  هلیبق  ود  نیا  زا  يا  هلیبق  شیرق  رد  هک  داـیز ! ینادـیم  چـیه  دیـشخب . بعک » نب  يدـع   » هب

ام تسا . رت  قیال  رت و  هتـسیاش  تفالخ  يارب  يدع  میت و  زا  راب  نارازه  هیما  يهداوناخ  هک  میدرک  ساسحا  اریز  میداتفا . عمط  هب  ام  ماگنه 
میت و يهداوناخ  زا  شیب  راب  رازه  ام  يهداوناخ  رد  تفالخ  طرـش  میتشاد . تماحر  دمحم  اب  ام  میتشاد . تیلهاج  ناونع  ام  میتشاد ، تورث 

لیکـشت رمع  تیـصو  هب  انب  هک  ییاروش  رد  نافع  نب  نامثع  ام  خیـش  ادتبا  میتفر . شیپ  میدرک و  تأرج  تهج  نیمه  هب  دوب . هدامآ  يدع 
ناونعب اـم  دیـسر  لـتقب  هک  لاـس  دـنچ  زا  سپ  دروآ و  تسد  هب  ار  تفـالخ  ماـقم  تشاد  ماود  وگتفگ  هرواـشم و  اـب  مه  زور  هس  تفاـی و 

یهاوخنوخ هب  میدوب و  نامثع  نوخ  یلو  ام  اناطلـس . هیلول  انلعج  لقف  امولظم  لتق  نم  دوب . هدومرف  نآرق  رد  نوچ  میدرک  مایق  یهاوخنوخ 
داژن هک  مینادـب  دـیاب  یلو  میراوس  وزرآ  نسوت  رب  نونکا  میدروآ و  گنچب  تسا  تفالخ  یـسرک  هک  ار  وا  ثاریم  هجیتن  رد  میتساـخرب و 

. تسام تردق  تموکح و  نمشد  ناریا 

رمع ياطخ 

دروآ یم  دوجوب  یتاماظن  نیناوق و  دیاب  رمع  دوبن . یکچوک  هابتـشا  مه  میتسه  وا  ياه  تبحم  اه و  تمحرم  نویدـم  هکنیا  اب  رمع  هابتـشا 
وا يالوم  تید  فصن  دـبع  تید  هک  دومرفیم  ررقم  رگا  الثم  تشاد . یم  راوخ  لیلذ و  ار  یبرع  ریغ  تاقبط  ناریا و  تلم  هشیمه  يارب  هک 

همانماظن نیا  نونکا  مه  مدید  یم  قبطنم  هحفص 91 ]  ] یـسایس نیزاوم  اب  رگا  نم  و  دوبیم . رت  نورقم  رتکیدزن و  فورعم  يوقت و  هب  دشاب 
راوادیما رگا  درادن . ار  تاررقم  هنوگ  نیا  ياضتقا  زور  عاضوا  هتفاین و  مارآ  اهادص  ورـس  زونه  هک  سوسفا  یلو  متخادنا  یم  نایرج  هب  ار 

هک متـشاد  یم  ررقم  ددرگن  مهارف  تلم  رد  قاـفن  فـالتخا و  تاـبجوم  دریذـپب و  ار  نوناـق  نیا  ناـجیه  لوه و  یب  مالـسا  تلم  هک  مدوب 
دناسر لتق  هب  ار  یبرع  کی  یناریا  کی  رگا  الثم  دنـشابن . يواسم  اهداژن  یبرع  اب  هعورـشم » نیناوق   » مالـسا نیناوق  ربارب  رد  اـهداژن  یناریا 

موکحم صاصق و  زا  فاعم  دناسرب  لتق  هب  ار  یناریا  کی  یبرع  کی  رگا  ضوع  رد  یلو  دزادرپب  هلماک  تید  ای  دشاب  صاصق  هب  موکحم 
زورما زا  داـیز ! اذـهعم  تسا و  دوز  زونه  تاررقم  هنوگنیا  میظنت  بیوصت و  هک  مراد  رایـسب  سوسفا  یلو  ددرگ . تید  فصن  تخادرپ  هب 

هب نک . لیلذ  ار  اه  یناریا  ۀـجاح . مهل  ضقت  مهنم و ال  دـحاب  نعتـستال  مهـصقا و  مهنها و  مجعلا و  لذاف  دـسریم : وت  تسدـب  ما  هماـن  هک 
انتعا نایناریا  جیاوح  اه و  تساوخرد  هب  هاوخم  کمک  روما  قتف  قتر و  رد  نایناریا  زا  راد . رودب  تهاگشیپ  زا  ار  یناریا  نک  نیهوت  یناریا 

. زادنا راکب  دور  راک  هب  ناشقح  رد  دیاب  هک  ار  تاررقم  نآ  میقتسم  ریغ  نکم و 

رمع رکف 

یم دایب  رمع  دهع  رد  ارت  يارجام  یتقو  یلو  يا . هدمآ  دیدپ  نایفـسوبا  بلـص  زا  وت  یتسه . نم  ردارب  وت  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  ... 
دوخ ار  تیاـکح  نیا  داـیز ! میوگ  یم  هچ  یمهف  یم  تسا . فیعـض  یکدـنا  وـت  ياـهگر  رد  تیـشرق  نوـخ  هک  منک  یم  ساـسحا  مروآ 
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هحفـص 92]  ] زونه هک  وت  دوب و  هرـصب  یلاو  يرعـشا  یـسوموبا  دـهع  رد  دروآ . یهاوخ  رطاخب  امتح  يا . هدرک  فیرعت  نم  يارب  اـصخش 
يدرک یم  تمدخ  يرعشا  يدرم  تسد  ریز  رد  تموکح  یشنم  تمس  هب  یتشادنپ  یم  فیقث  ینب  يهدنب  ناپوچ و  دیبع  رسپ  ار  نتشیوخ 
يهدنب وت  هک  درکیم  رکف  اریز  درمـشیم  هرـصب  مدرم  نیرت  تخبدب  نیرت و  تسپ  یتح  تسپ  تخبدب و  يدوجوم  ماگنه  نآ  رد  ات  ارت  يو 

هدـمآ و دوجوب  نایفـسوبا  نوخ  زا  وت  يهفطن  یتسنادـیم  شاـکیا  تسیک . تردـپ  یتسنادـیم  مه  تقونآ  رد  شاـک  يا  یتسه . فیقث  ینب 
تـشادن یتسرد  بسن  بسح و  دوب و  نییرعـشا  هب  هتـسباو  همک  یقمحا  درم  تساـیر  تحت  يدرب و  یم  یپ  شیوخ  تیـصخش  فرـشب و 

. مینادیم نیقی  هب  ام  مه  ینادیم و  وت  مه  سمش  دبع  نب  ۀتیما  وذخ  ودخی  ناک  نایفسابا  نا  انیقی  نحن  ملعت و  تنا  يداتـسیا . یمن  تمدخب 
رما و قمحا  شوگ  زارد  نآ  زا  دیابن  يدوب  وا  دنزرف  هک  وت  دوب و  سمـش  دبع  نب  ۀیما  شدج  شودـمه  ناونع  فرـش و  رد  نایفـسوبا  هک 

نآ اب  دوب و  هدیـسر  هرـصب  یلاو  ناونعب  باطخ  نب  رمع  زا  يا  همان  مروآ . وت  دایب  ارت  يارجام  مرذـگب و  نانخـس  نیا  زا  يدینـش . یم  یهن 
هرصب رادنامرف  هب  همان  نآ  رد  باطخ  نب  رمع  دوب . نامـسیر  نآ  رد  دوب  تیاکح  هچ  ره  هک  دوب  همیمـض  بجو  جنپ  لوطب  ینامـسیر  همان 

برـضاف همدقف  هتـسمخ  غلب  دـق  مجاعالا  نم  ملـسا  نم  یلاوملا و  نم  تدـجو  نمف  هرـصبلا  لها  نم  کلبق  نمع  ضرعا  دوب : هداد  نامرف 
ریغ ناملـسم و  ناـیناریا  زا  هرـصب  مدرم  ناـیم  رد  نک و  راـضحا  اـمومع  ار  هرـصب  مدرم  هماـن  نیا  بجوم  هب  دوـب : هتـشون  نینچ  رمع  هقنع .

ار شنتم  دوب . هدناوخ  ار  همان  نیا  طیعم  یبا  نبا  نزب . ریشمش  اب  ار  شندرگ  دوب  هزادنا  نامسیر  نیا  اب  شتماقا  لوط  هک  سک  ره  ناملـسم 
یـسوم وبا  هک  درک  یم  فیرعت  هحفـص 93 ]  ] نم يارب  مه  طیعم  یبا  نب  ۀـبقع  نب  دـیلو  دوب  هتـشادرب  نآ  زا  مه  یتشاددای  تشاد و  رب  زا 

لمع هب  يرتشیب  يهعلاـطم  شیور  اـی  دراپـسب  ارجا  تسدـب  ار  رمع  ناـمرف  اـیآ  دـنک . هچ  تسنادـیمن  دوب  هدـنامرد  دوخ  راـک  رد  يرعـشا 
ریما نامرف  تسبوخ  هک  دوب  نیا  تا  هدـیقع  یتشاد و  زاب  ناـمرف  نیا  يارجا  زا  ار  يو  گـنرد  یب  درک . تروشم  وت  اـب  هرخـالاب  درواـیب !؟
دوخ ات  داتـسرف  هنیدم  هب  رمع  نامرف  اب  ارت  یـسوموبا  دنک . رظن  دیدجت  هدومرف  هچنآ  رد  اصخـش  ددرگرب و  شدوخب  هرابود  رمع  نینمؤملا 
ینب يهدنب  ار  نتشیوخ  راگزور  نآ  رد  وت  يدیزرو . یم  يدیدش  بصعت  نایناریا  تبـسن  ماگنه  نآ  رد  وت  ییوگزاب . يو  هب  ار  اه  ینتفگ 

هب هفیلخ  هاگـشیپ  رد  ادـتبا  وت  یتشادـیم . ناـگراچیب  ناـتخب و  هریت  مغ  يدوب  تخبدـب  ریقح و  دوخ  لاـیخ  هب  نوچ  یتـسناد و  یم  فـیقث 
ار تلم  قحان  ماع  لتق  نیا  يدوب  هتفگ  رمع  هب  وت  يدرک . شدیدهت  دـعب  ینادرگزاب و  نایناریا  نوخ  زا  ار  وا  ات  يدـمآرد  اجتلا  سامتلا و 

ناجیه كانمشخ و  دایرف  نارازه  ینابیتشپ  اب  ار  یلع  ریشمش  وت  دنار . دنهاوخ  یلع  يوس  هب  ار  لیابق  ماوقا و  تخیگنارب و  دهاوخ  هرابکی 
زا ار  رمع  نینمؤملا  ریما  اـت  یتـفگ  نخـس  ولهپ  هس  ولهپ و  ود  ردـقنآ  يدز و  خـیم  هب  لـعن و  هب  ردـقنآ  يدوـب و  هداد  ناـشن  رمع  هب  هدرک 

تسد اب  یتشاذگن  اریز  ما  هدیدن  رت  موئشم  رت و  كرابمان  وت  زا  يرسپ  نایفسوبا  نادنزرف  نایم  رد  نم  دایز ! يا  يدینادرگ . زاب  شا  هدیقع 
یم یلع  هک  دوب  هتفگ  رمع  نینمؤملا  ریما  دوش . هتـشادرب  راگزور  يهحفـص  زا  اـم  نمـشد  نیرتکاـنرطخ  نیرت و  جوجل  نیرت و  دونع  رمع 

هحفص 94]  ] تمس هب  ریشمش  برض  اب  ار  نایناریا  بارعا  هک  بیترت  نامهب  ادب . هیلع  مهومتب  رـض  امک  ادوع  مجاعأالا  مکنب  رـضیل  دیوگ :
تموکح مامز  هاوخان  هاوخ و  نایناریا  هک  دوب  هتفگ  و  دنار . دنهاوخ  مالسا  يوس  هب  ریشمش  برض  اب  ار  بارعا  مه  نایناریا  دندنار  مالـسا 

ندرگ تخیرگ . دنهاوخن  امش  گنچ  زا  زگره  دش . دنهاوخ  رو  هلمح  امش  رب  هزرش  ناریـش  نوچمه  تفرگ و  دنهاوخ  تسد  هب  ار  مالـسا 
هتفگ رمع  نینمؤملا  ریما  دروآرد . دنهاوخ  شیوخ  فرصت  هب  ار  امـش  يهنازخ  دینارذگ و  دنهاوخ  هتخآ  ياهریـشمش  مد  زا  ار  امـش  ياه 

نایناریا ماع  لتق  هب  ار  یـسوموبا  نم  تهج  نیمه  هب  هدینـش و  مرکا  لوسر  زا  هکلب  تسا . هدرواین  رد  دوخ  زا  یلع  ار  نانخـس  نیا  هک  دوب 
رگا نینمؤملا ! ریما  ای  هک  دوب  نیا  وت  باوج  مرامگب . مجاعا  لسن  عطق  هب  امومع  ار  دوخ  لامع  هک  ما  هتفرگ  میمصت  زین  ما و  هتخاس  رومأم 

ریشمش مد  زا  دراد  هک  یمولظم  دش و  هدرـشف  تلم  درک ؟ یهاوخ  هچ  دزیخرب  وت  دض  رب  دناوخب و  شیوخ  يوس  هب  ار  نایناریا  یلع  نیمه 
هب تسد  دنازیگنارب و  شیوخ  تدایق  تماما و  هب  ار  یلع  دبنجب و  ناهگان  تلم  نیا  رگا  تسا . هتـشذگ  ناج  زا  یتلم  درذگ  یم  وت  لامع 

، ار شتأرج  ار ، شتعاجش  یـسانشیم . رتهب  همه  زا  ار  یلع  وت  نینمؤملا ! ریما  ای  يدوب  هتفگ  دش . دهاوخ  هایـس  ام  راگزور  دربب  غیت  يهمیاق 
هک راگزور  نآ  رد  ایآ  يا . هدرک  اشامت  کیدزن  زا  فوفص  ندز  كاچ  اهرگنس و  نتـسکش  رد  ار  شتردق  یماظن و  نونف  رب  ار  شطلـست 
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توادـع و زا  نینمؤملا ! ریما  ای  هوالعب  دـیارایب . فص  شربارب  رد  دـناوتیم  یـسک  هچ  دـنک  زیهجت  یمیظع  رکـشل  ناـیناریا  ناریا و  زا  یلع 
ریما رگا  هک  دوب  نیا  تقیقح  یلو  دـیناشن  شیاجب  ار  رمع  داـیز ! يا  وت  نانخـس  هحفـص 95 ] . ] شابم لفاغ  شیوخ  هب  تبـسن  یلع  يهنیک 

هب ناـیناریا  هن  دروخیمن . ناـکت  بآ  زا  بآ  دروآ  یمرد  خـیب  زا  ار  مجع  هشیر  تخادـنا و  یم  ناـیرج  هب  ار  دوخ  میمـصت  رمع  نینمؤـملا 
زج هک  يدوب  هدرک  فارتـعا  نم  شیپ  زین  دوخ  وت  دیـشک . یم  ریـشمش  رمع  يورب  یلع  هن  دـندرک و  یم  زارد  هثاغتـسا  تسد  یلع  يوـس 

تموکح رد  هک  يدوب  هدرک  فیرعت  نم  يارب  وت  نک . شوگ  دایز ! یتشادن . یهن  عنم و  نیا  رد  يرگید  فده  نایناریا  هب  تبـسن  بصعت 
مه ناسارخ  نم  لبقت  یتلا  دؤسلا  تایارلا  باحـصا  نا  تفگ : یم  نینچ  یـسایس  نایرج  کی  تبـسانم  هب  بلاطیبا  نب  یلع  يزور  ناـمثع 

ناسارخ زا  هایـس  ياه  مچرپ  اب  هک  يرکـشل  تفگ : یم  یلع  بکوک . لک  تحت  مهنولتقی  مهکلم و  یلع  ۀیما  ینب  نوبلعی  مهنا  مجاعألا و 
زا دنشاب  هک  اجک  ره  رد  ار  هیما  ینب  دنزیر و  یم  ناتسبرع  هب  دننک و  یم  تضهن  هک  دنتسه  نایناریا  نیا  تسا . ناریا  رکـشل  دوشیم  جیـسب 

. دوب راوتسا  تباث و  یتنس  ام  يارب  وا  راک  دنک  زاغآ  ار  مجاعا  لتق  باطخ  نب  رمع  هک  يدوب  هتشاذگ  رگا  ردارب ! يا  دننارذگ . یم  غیت  مد 

. میدروآ یم  رد  ناسارخ  كاخ  زا  ار  هایس  ياه  مچرپ  يهشیر  میتشاذگیم و  نایناریا  ناریا و  رد  ریـشمش  میتسج و  یم  ادتقا  يو  هب  مه  ام 
ار موق  نیا  ام  تسد  اب  ادخ  ران . خفن  اب  رفط و  اب  رعش و  مهنم  یقبی  اب  یتح  هدعب  ءافلخلا  هب  بست  اذا ال  مهلصا و  عطق  هللا و  مهلـص  أتـسألو 
زا رگید  دشیمن . هداد  ازـسان  مانـشد و  افلخ  هب  ناریا  كاخ  رد  رگید  درک و  یم  نوگژاو  ار  ناشتایح  ساسا  تخاسیم ، مدهنم  لصأتـسم و 
را هکب  هللا  لوسر  نید  رد  رمع  هچنآ  زا  ردارب ! يا  يراد  ربخ  هچ  هحفص 96 ] . ] دنام یمن  ياج  رب  ینخان  يوم و  ناریا  یغای  یغاط و  تلم 

یتشاذگ یم  تفرگن . داریا  ضارتعا و  هدرخ و  يو  رب  سکچیه  تشاذگ و  اجب  مالسا  نید  رد  فلاخم  تنس  اهدص  باطخ  نب  رمع  درب .
یهلا هاگرد  هب  برقت  يهلیـسو  ار  یـشک  مجع  دنتفریذپ و  یم  يو  زا  رگید  ننـس  دننام  همه  مدرم  تشادیم و  رارقرب  زین  ار  تنـس  نیا  هک 
ممیت زا  ار  بنج »  » باطخ نب  رمع  دوزفا . دوب  هدرک  نییعت  ربماـیپ  هچنآ  مغر  یلع  دـم »  » و عاـص »  » رادـقم رب  باـطخ  نب  رمع  دندرمـشیم .

ار مالـسا  نید  شیوخ  هاوخلدـب  باـطخ  نب  رمع  درک . وغل  دوب  هداد  رارق  لـسغ  ياـج  هب  ار  ممیت  هک  مرکا  لوسر  فـالخرب  تشادزاـب و 
اجب مالـسا  تلم  نایم  رد  وا  تسد  اب  هیـضرم  تنـس  کی  نوچمه  مه  یـشک  مجع  هک  دوب  بوخ  هچ  تخاس . لـیوحت  رییغت و  شوختـسد 

ناساره نانچمه  ار  ام  یتشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  يو  نایفـس ! یبا  نب  دایز  يا  ردارب ! يا  وت  دوسآ  یم  موق  نیا  رـش  زا  ار  ام  رکف  دنامیم و 
موق نیا  يهشیر  رادرب و  نایم  زا  ار  مجاعا  هتفرن  تسد  زا  تصرف  ات  تسا . هدشن  رید  زیخرب  تلفغ  باوخ  زا  نونکا  اما  یتشاذگ . ناسرت  و 
لوق زا  نارهت ) پاچ  يهحفـص 47   ) خیراوتلا خسان  مود  باتک  زا  مشـش  دلج  رد  ار  همان  نیا  رهپـس  يهلودلا  خروم  ناورداش  نازوسب . ار 

شیور زا  نم  داد و  ناشن  نم  هب  هیبا  نب  دایز  یـشنم  ار  هیواـعم  يهماـن  هک  دـیوگ : یم  میلـس  نب  ناـبا  و  دـنکیم : تیاـکح  میلـس  نب  ناـبا 
یم شدب  نایناریا  زا  باطخ  نب  رمع  هک  دناسر  یمن  تقیقح  نیا  هب  ینایز  تسردان  هاوخ  تسرد و  هاوخ  تیاور  نیا  متـشادرب . یتشونور 

نمـض درک و  حتف  ار  سراف  يرعـشا  یـسوموبا  هک  ماگنه  نآ  رد  تشادـیم و  نمـشد  تهج  یب  ار  یناریا  ناریا و  رمع  هحفص 97 ] . ] دمآ
شاکیا ناسارخ ! دیشک - : دایرف  رمع  دنک . جیسب  ناسارخ  يوس  هب  درادیم  تسود  مالـسا  رکـشل  هک  تشون  رمع  هب  يزوریپ  نیا  شرازگ 

ام و نایم  شاکیا  راکچ ؟ ام  اب  ار  ناسارخ  راکچ ؟ ناسارخ  هب  ار  ام  ناسارخ و  داب  ناریو  دـنام  یمن  نیمز  يورب  ناسارخ  ماـن  هب  ینیمزرس 
یمدرم ناسارخ  دشیم . رارقرب  حوجأم  حوجأی و  دس  ناسارخ  ام و  نایم  شاکیا  دوب . یم  هلصاف  شتآ  زا  اهایرد  نهآ و  زا  اههوک  ناسارخ 

عافد نانچ  ناسارخ  مدرم  ناسارخ و  زا  تفرگ و  ار  رمع  ولج  یلع  نینمؤملا  ریما  هچ  رگا  دراد . زیرنوخ  وجارجاـم و  اـفو و  یب  دـهع و  دـب 
زا هک  تشون  مه  یـسوموبا  هب  یتح  دنک . مادقا  ار  ناسارخ  حتف  برع  رکـشل  دوبن  یـضار  هفیلخ  اذـهعم  یلو  دـنام  شوماخ  رمع  هک  درک 

ار رمع  يهمان  هدروآ  تسدب  ناریا  رد  هک  ینالک  ياه  تمینغ  هدرک و  هک  یتاحوتف  اب  برع  زوریپ  رکـشل  اهتنم  ددرگزاب  هرـصب  هب  سراف 
ینب تنطلـس  دض  رب  ار  نیمزرـس  نآ  مدرم  مایا  رورم  دوش و  هدوشگ  ناسارخ  هک  دوب  نینچ  ردـقم  درک . ناسارخ  مزع  تفرگ و  هدـناوخان 

ریدـقت نیا  دـناسر . ضارقنا  هب  ار  هیما  ینب  يههام  رازه  تموکح  دـنابنجب و  رامح  ناورم  گنج  هب  ار  یناسارخ  ملـسموبا  دـناروشب و  هیما 
دوب هتشاذگ  باطخ  نب  رمع  هک  ییانب  تفرگ و  یم  ققحت  دیاب  دهاوخن  هچ  دهاوخب و  رمع  هچ  دوب . هدش  اضما  لوا  زور  رد  هک  دوب  یهلا 
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. درکیم ناری 

هیما ینب  تموکح 

سایس درم  نیا  هدش و  هتشاذگ  باطخ  نب  رمع  صفحوبا  تسد  اب  هیما  ینب  تنطلـس  يهدولاش  هک  مرادیاپ  شیوخ  يهتفگ  رب  میا و  هتفگ 
رادیاپ ناهج  رد  برع  يداژن  قوفت  هلیـسو  نیدب  دروآ و  رد  اپ  ریز  هب  ار  تفالخ  تخت  هیما  ینب  ات  دوب  هدیچ  یبیترت  هحفص 98 ]  ] هیهاد و 
تنطلس دهع  رد  یملاظم  عیاجف و  هچ  هیما  ینب  هک  تسنادیمن  املسم  دوب و  ناملسم  املسم  دوب  ناملسم  باطخ  نب  رمع  اذهعم  یلو  دنامب .

رمع دـیچ . یمن  ار  هیواعم  تنطلـس  طاـسب  دوخ  تسد  اـب  تخیر و  یمن  ار  حرط  نینچ  زگره  هنرگو  درک  دـهاوخ  زاربا  نتـشیوخ  زا  دوخ 
نوهوم و مالـسا  خـیرات  رد  شماـن  هک  دـید  یمن  راوازـس  زگره  دوش . هتـشاذگ  مالـسا  زیزع  يهشیر  رب  هشیت  هک  تشاد  یمن  اـضر  زگره 

یمن تهج  نیمه  هب  تشادـن و  درم  نیا  دـنراد  شیوخ  سفن  رب  بیذـهت  لامک و  باـبرا  هک  تردـق  تنطلـس و  نآ  اـهتنم  ددرگ . زیچاـن 
یب دادیم . ناشن  نایناریا  هب  تبـسن  ییاج  یب  توادع  هوالعب  دـنیبب ، شودـمه  فص و  مه  اهداژن  یبرع  اب  ار  برع  ریغ  ياه  تلم  تسناوت 

لاعتم و يادخ  تسیرشع  ینثا  یناریا  رفن  کی  هک  هدنراگن  درازایب . ار  موق  نیا  دیـشوک  یم  دشاب و  هدید  يرازآ  نایز و  نایناریا  زا  هکنآ 
هب ار  دوخ  يهدـیقع  ود  نیا  زا  کـیچیه  تیلم  هن  بهذـم و  هن  دـسیونیم  هچنآ  رد  هک  دریگ  یم  هاوـگ  ار  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  يهسدـقم  حاورا 

تما نایم  زا  فالتخا  نیا  هک  دشاب  دروآ . یم  هحفـص  هب  غیردیب  تسا  تقیقح  هچنآ  تسا و  قح  هچنآ  دـهدیمن . هار  شـشراگن  راتفگ و 
ياه یگدنکارپ  دیآ و  دوجوب  مالسا  تلم  نایم  رد  ون  زا  مالسا  ردص  داحتا  قافتا و  يراگزور  دوش و  رانکرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
هحفص  ] مان هب  تفرگ و  رارق  تفالخ  ریرس  رب  امسر  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  میدرگ . یمزاب  میتفگ  یم  هچنآ  هب  دنک . لیدبت  عامتجا  هب  ار  ام 

نب نسح  اب  هک  ار  نامیپ  نآ  درک ..« : حیرـصت  نینچ  دوخ  يهباـطخ  نیتسخن  رد  وا  هک  دوشیم  هتفگ  درک . داریا  هباـطخ  نینمؤملا  ریما  [ 99
دیعب هیواعم  نوچمه  ياهیهاد  زا  ار  هناـکدوک  نخـس  نیا  هدـنراگن  یلو  منگفا » یم  دوخ  ياـپ  ریزب  منکـش و  یم  نونکا  مه  ما  هتـسب  یلع 

فوفـص رب  بلاـطیبا  نب  یلع  دجـسم  رد  دـیآرد و  هفوک  هب  هک  تفاـی  ناـما  ناـمیپ  ناـمه  راـبتعا  هب  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  اریز  دـنادیم .
هناقمحا ناونع  نیا  وا  دننام  يراد  مدرم  سانش و  تقو  سایس و  درم  هب  زگره  دنزب . فرح  دنیـشنب و  یلع  ربنم  رب  دنک و  تماما  ناناملـسم 

نیا راهظا  اما  دـشاب . شا  هتـسسگ  نامیپ ، نتـسب  نیح  رد  مه  ابلق  دـیاش  دنکـشب و  هک  دوب  هتـسب  ار  نامیپ  نآ  هیواعم  هتبلا  تسین . هدنبـسچ 
قارع لاجر  توبن و  نادناخ  اب  تشاد  یعامتجا  بادآ  رد  هک  يا  هژیو  شور  اب  هیواعم  دوب . دـیعب  رایـسب  وا  ناهد  زا  ماع  ءالم  رد  تقیقح 
تشاد راظتنا  هیواعم  دوب . یضاران  هدرشف و  تخـس  تلم  نایم  یلع  نب  نسح  هوکـش  تمـشح و  زا  لاح  نیع  رد  دوب و  هتفرگ  مرگ  رایـسب 

نیا فالخ  رب  یلو  دـنزادنیب  شتـسد  باـیغ  روضح و  رد  دـنرگنب و  نیهوت  ریقحت و  مشچ  اـب  هدـش  علخ  يهفیلخ  نیا  هب  تبـسن  مدرم  هک 
. دـنرادیم غیرد  يو  زا  مه  ار  شمدـص  کی  دـنرب  یم  راکب  لیلجت  تمرح و  نسح  هب  تبـسن  هچنآ  زا  مدرم  هک  دـید  یم  اراکـشآ  راـظتنا 

تـسد اب  ات  تشگ  یم  تصرف  یپ  رد  طقف  درک . یمن  رهاظت  تشاد  لد  رد  هچنآ  هب  زگره  اما  دربیم  جـنر  قیاقح  نیا  زا  هناـمرحم  هیواـعم 
هب نینچمه  دـیبلط و  هحفـص 100 ]  ] روضحب ار  شیرق  لاـجر  زا  یعمج  دنتـسارآ و  یلفحم  داد  روتـسد  دروآرب . ار  دوخ  يوزرآ  نارگید 

نیا رد  دـش . هدـنگآ  ماش  قارع و  عیفر  عینم و  ياه  تیـصخش  زا  هفوک  يهرامالا  راد  شوگ  هب  ات  شوگ  اـت  داد  راـب  قارع  يارما  ناـیعا و 
دنا و هتـسشن  مه  درگ  مه  فارـشا  ناگرزب و  ماهداد ، بیترت  یـسنا  لفحم  دمحمابا ! ای  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  یبتجم  ماما  لابندـب  ماگنه 

هرامالاراد تمـس  هب  ور  تخاس و  هدامآ  ار  دوخ  تساخرب و  ربخ  یب  لایخ و  یب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دـنراد . وت  زیزع  مدـقم  هب  مشچ 
ار شتسد  تفر و  ماما  لابقتسا  هب  مدق  دنچ  تساخرب و  دوخ  ریرس  زا  هیواعم  دش  رادیدپ  رالات  ناتسآ  زا  یلع  نب  نسح  هکنیمه  تشاذگ .

یتـقو تخادـنا و  شفارطا  هب  یهاـگن  تسـشن و  نسح  ماـما  داد . شیاـج  دوـخ  راـنک  رد  درب و  تنطلـس  ریرـس  هب  دوـخ  اـب  ار  يو  تفرگ 
اذـهعم تشذـگ . دـهاوخن  یگداـس  هب  زورما  يهسلج  هک  تفاـیرد  داـتفا  شراوخنوخ  جوجل و  محریب و  نانمـشد  زا  یهورگ  هب  شمـشچ 

يهمطاف رسپ  دنتـشاد  لایخ  دندوب و  هتـسشن  رخاف  ياه  یـسرک  رب  هیواعم  ریرـس  نوماریپ  رد  هک  یموق  دیآ . شیپ  هچ  ات  تسـشن  درـسنوخ 
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یبا نب  ۀبتع   - 3 لئاو . نب  صاـع  نب  ورمع   - 2 نافع . نب  ناـمثع  نب  ورمع   - 1 دندوب : ناشن  مان و  نیدـب  دـنرازایب  نابز  مخز  اب  ار  ارهز 
رد نآ  رد و  نیا  زا  دوخ  تداع  هب  ناـنچمه  هیواـعم  مکح . نب  ناورم   - 6 هبعش . نب  ةریغم   - 5 طیعم . یبا  نب  ۀبقع  نب  دـیلو   - 4 نایفس .

دـیناشک و نامثع  دولآ  هحفـص 101 ]  ] نوخ يهماج  هب  ار  نخـس  يهنماد  هتـسهآ  هتـسهآ  اـت  دـنادنخیم  دـیدنخ و  یم  تفگ و  یم  نخس 
هک تسیرید  تخت » ياپب  هراـشا   » شیرق ناـیعا  زا  یهورگ  دـمحمابا ! اـی  یتسار  تفگ - : دـینادرگرب و  یبتجم  ماـما  تمـس  هب  ور  تقونآ 
هک ییانمت  زا  ار  هقرف  نیا  اهراب  نم  دـننک . تبحـص  مولظم  لوتقم و  ناـمثع  نینمؤملا  ریما  يهراـبرد  وت  اـب  دـننیبب و  ارت  دنـشک  یم  راـظتنا 

نیا مهانگ و  یب  نم  هک  دنهاوگ  همه  دنزادنا . نایرج  هب  ار  شیوخ  يهشقن  هک  دـنداتفا  رکف  نیاب  ون  زا  زورما  یلو  مدـینادرگزاب ، دنتـشاد 
شوگ ناشفرح  هب  دننزب . فرح  دیراذگب  دـننک . نخـس  زاغآ  نونکا  مه  دـیاش  دـننک . یم  مادـقا  لمع  نیا  هب  هنایـصاع  نم  مغر  یلع  موق 
قیاقح ياشفا  عنام  زگره  نم  روضح  دیتسه  دازآ  دص  رد  دص  قح  يادا  رد  هک  مروایب  ناتدایب  دیاب  دییوگب و  ار  ناشباوج  دـعب  دـیهدب و 

لثم وت و  قلطم  راـیتخا  رد  هراـمالاراد  نونکا  تسا و  هراـمالاراد  اـجنیا  هللا  ناحبـس  تفگ - : دز و  يدـنخبل  یلع  نب  نسح  دـش . دـهاوخن 
اه شحف  نیا  دنیوگب  نمب  هک  دنا  هدرک  عامتجا  امش  يهناخ  رد  امـش  يهزاجا  اب  موق  نیا  رگا  دییوگب ؟ دیهاوخیم  هچ  امـش  تست . يهناخ 

یلع امش  يهناخ  رد  هک  دنتفرگ  میمصت  دنتخات و  هرامالارادب  امش  يهزاجا  یب  رگا  دش و  دهاوخ  هتشاذگ  امـش  ناهد  باسحب  اهازـسان  و 
ود نیا  زا  دییوگب  نم  هب  دیا ...  هدروآ  شیوخ  فعض  هب  یعطاق  حیرـص و  فارتعا  دننک  تبحـص  راجنهان  تشز و  مدرم  اب  ناتدوخ  مغر 

نیا دادعت  هب  مه  نم  ات  دیا  هدرکن  مایپ  نم  هب  دوخ  يهداتسرف  يهلیسوب  ار  دوخ  فده  ارچ  هزات  تسا . نورقم  تقیقح  هب  شمادک  لامتحا 
يهدـهع زا  ییاـهنت  هب  نم  مرادـن . یکاـب  اذـهعم  منیـشنن  مصخ  نیدـنچ  ناـیم  رد  هنت  کـی  مرواـیب و  مهارمهب  یهورگ  مشاـه  ینب  زا  موق 

هحفـص 102]  ] كاب یب  شاب ، دازآ  نخـس  ياقلا  رد  شخبب و  ارم  دمحمابا ! ای  تفگ - : دیدنخ و  هرابود  هیواعم  دمآرب . مهاوخ  ناشباوج 
نب یلع  تردـپ  مه  شلتاق  هدـش و  هتـشک  هنامولظم  نامثع  هک  تسنیا  ناـشفرح  راـگنا  تفگ - : تقونآ  درک و  ثکم  یمک  دـعب  شاـب و 

هک متـشادن  راظتنا  زگره  نم  درک . زاغآ  ار  هرظانم  نیا  ابیرقت  دمآرد و  نخـس  هب  نافع » نب  نامثع  نب  رمع   » ماگنه نیا  رد  تسا . بلاطیبا 
هدنز بلطملادبع  نادنزرف  ینعی  شنیلتاق  دسر و  لتق  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  نینمؤملا  ریما  نامثع  مردـپ  هک  منیبب  منیبب . ار  زورما  لثم  يزور 

دوب و مالسا  تلم  نایم  رد  تیصخش  نیرتفیرش  دوب ، ناشماما  دوب ، ناش  هداز  رهاوخ  نامثع  دنتشک . ار  نامثع  بلطملادبع  نادنزرف  دننامب 
رب دیاش  ات  دندیناسر  لتق  هب  شا  هناخ  رد  ار  يو  بلطملادبع  نارـسپ  اذهعم  دوب . راکـشآ  همه  رب  مرکا  لوسر  روضح  رد  شتلزنم  فرش و 

دایرف درک و  رت  تشرد  ار  شیادـص  دـش و  یبصع  ماـگنه  نیا  رد  ناـمثع  نب  رمع  دنـشک ...  شوغآ  هب  ار  تفـالخ  سورع  شـشعن  يور 
نب نسح  تسا  راوازس  نیا  دیهدب ؛ ارم  داد  امش  دینک ، تواضق  امش  دینک ، شوگ  نم  فرح  هب  مالسا ! فارشا  برع ! لاجر  امـش  دیـشک :
نوخ هک  تسا  راوازـس  ایآ  دننامب ؟ هدنز  دنتـشک  ار  نینمؤملا  ریما  نامثع  هک  موق  نیا  دنـشاب ، هدنز  بلطملادبع  نارـسپ  دشاب ، هدـنز  یلع 

: - دیـشک یم  هرعن  دزیم و  سفن  سفن  دوب . هدرک  شومارف  ار  زور  تسایـس  دوب  هدـش  غاد  رگید  هک  نامثع  نب  ورمع  دوش ؟ لاـمیاپ  مردـپ 
يهدنـشک دـنرادن  قح  هیما  ینب  ایآ  دز . ندرگ  ردـب  هاچ  بل  رد  ار  هیما  ینب  فارـشا  زا  نت  هدزون  درم  نیا  ردـپ  تسین . نامثع  فرح  اهنت 

رخآ دـننزب ؟ ندرگ  ردـپ  مرج  هب  دوب  هحفـص 103 ]  ] هیما ینب  فارـشا  ملـسم  لتاق  هک  ار  یلع  نادنزرف  دـیابن  ایآ  دنـشکب . ار  دوخ  ناکاین 
دنب شـسفن  دنزب . فرح  تسناوتن  رگید  هک  دوب  هدز  شوج  ردـقنآ  نامثع  نب  ورمع  درک ؟ دـهاوخ  یتموکح  هچ  امـش  تلادـع  فاصنا و 

، نک شوگ  یلع ! رسپ  يا  نسح ! يا  نک  شوگ  دمآرد - : نخـس  هب  درک و  هدافتـسا  شیـشوماخ  زا  صاع  نب  ورمع  دش . شوماخ  دمآ و 
ار قیدص  رکبوبا  وت  ردـپ  هک  نک  رارقا  بارتوبا ! رـسپ  يا  ینک  فارتعا  احیرـص  قیاقح  هلـسلس  کیب  ات  میا  هدـیناشک  لفحم  نیا  هب  ارت  ام 

دعب دیناسر و  لتق  هب  دجسم  رد  ار  قوراف  رمع  دیچ و  هئطوت  یناریا  ناتسرپ  شتآ  هدحالم و  زا  یهورگ  اب  دعب  تخاس و  مومسم  هنامرحم 
نارـسپ امـش  داد . ماجنا  تفالخ  يوزرآ  رد  اهراک  نیا  و  تشادرب . نایم  زا  دوخ  یـسایس  تاکیرحت  يهجیتن  رد  مه  ار  نیرونلاوذ  ناـمثع 

ینک یم  لایخ  وت  دیتسین . تنطلس  يهتسیاش  امش  دنراد ، یمن  رب  یهاشداپ  هب  ار  امـش  دینزن ، شوج  تنطلـس  سوه  رد  همهنیا  بلطملادبع 
دوخ روضحب  ارت  ام  نسح ! يا  نک  شوگ  تشادـن . ار  ناونع  نیا  تقایل  بارتوبا  یلع  ینادـیمن  هک  سوسفا  و  دوب ؟ نینمؤملا  ریما  تردـپ 
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رد اریز  ینک  دای  يراومهان  يدب و  هب  ام  زا  یناوت  یمن  وت  اما  مییوگب . ازـسان  مانـشد و  وت  ردپ  هب  وت ، هب  میهدب . تمانـشد  هک  میا  هدـناوخ 
ره بارتوبا  تردپ  وت و  نسح ! يا  وت  مییوگ . یم  تسار  نوچ  ینک  بیذکت  ار  ام  یناوت  یمن  وت  ینیب . یمن  یفعـض  يهطقن  ام  یناگدنز 

مالسا تلم  دوب و  میهاوخن  راکهانگ  ادخ  هاگشیپ  رد  مینارذگ  رد  ریـشمش  مد  زا  ارت  نونکا  رگا  ام  و  دیوشیم . هدرمـش  قلخ  نیرتدب  زا  ود 
اریز دش  شوماخ  صاع  نب  ورمع  بارتوبا ؟ رـسپ  يا  تسین  روطنیا  تشاد  دهاوخن  هحفص 104 ]  ] یتمالم هدوتـس  رادرک  نیا  رد  ام  رب  مه 

هاتوک ییوگ  ازـسان  نیا  هلابند  تشاذگن  هیواعم  ردارب  نایفـس  یبا  نب  ۀبتع  اما  دوب . هدش  مامت  شفرح  دیوگب ، تشادن  یهاریب  دـب و  رگید 
، دوب شیرق  نمـشد  اریز  دوب . شیرق  يارب  شیرق  ياهتیـصخش  نیرتدب  دوب . يدب  درم  شیرق  يارب  تردپ  دـمآرد - : فرح  هب  هبتع  دوش .

يا وت  هتشک و  ار  نامثع  تردپ  هتشک . ار  صخشتم  سانشرس و  یشرق  زا  نت  هدزون  وت  ردپ  دوب . هدرک  محر  عطق  وت  ردپ  دوب . شیرق  لتاق 
میا هتـسج  ار  دوخ  قح  مینزب . ار  تندرگ  ریـشمش  اب  میرادـب و  ياپ  رب  ارت  رگا  اـم  ییآ و  یم  رامـش  هب  ناـمثع  يهلتق  فیدر  رد  زین  نسح 

تردـپ ادـخ  هک  سوسفا  میا  هدرک  راـتفر  نآرق  روتـسد  هب  میرادرب  ناـیم  زا  ارت  رگا  اـم  تسا و  صاـصق  هب  موکحم  نآرق  ناـمرف  هب  لـتاق 
هدوهیب نسح ! يا  وت  میدـیناشک . یم  نوخ  كاخ و  هب  هتخیر  هک  ییاهنوخ  صاـصق  مه  ار  وا  زورما  هنرگ  تشادرب و  ناـیم  زا  ار  بارتوبا 

هب هک  درادن  ار  رون  نآ  وت  يهلعـش  ترارح و  نآ  وت  شتآ  یتسین . راکنیا  درم  هک  یتسنادیم  دیاب  وت  يا  هدیـشک  تمحز  تفالخ  بلط  رد 
نب نامثع  هکنیمه  مشاه  ینب  امـش  تفگ  دیلو  داد . طیعم  یبا  نب  ۀبقع  نب  دیلو  هب  ار  شتبون  تسب و  ورف  بل  مه  هبتع  دـیایب . تفالخ  راک 
اجنآ اجنیا و  دیزیخرب  زیتس  گنج و  هب  يو  اب  دیتشادن  تردق  نوچ  و  هحفص 105 ] . ] دیدرب دسح  يو  رب  دیدید  تفالخ  ریرس  رب  ار  نافع 

هب مدرم  مشچ  رد  دوب  هاک  یکچوک  هب  رگا  ار  شیاه  شزغل  اه و  یتسس  بیاعم و  دیتشاذگ . ضارتعا  داقتنا و  ییوگدب و  هب  انب  دیتسشن و 
ار عورـشمان  راک  نیا  امـش  دندیـشک  شنوخ  كاخ و  هب  ماجنارـس  دیتخیگنا و  رب  شدـض  رب  ار  مدرم  هک  اجنآ  ات  دـیدروآرد  هوک  یگرزب 
. تسامـش داماد  امـش و  يهدازرهاوخ  نامثع  هک  دیتسنادیم  ناتدوخ  لاح  نیع  رد  دیا و  هداد  ماجنا  ایند  بح  تنطلـس و  يوزرآ  رد  افرص 
ار دوخ  رادرک  يازج  هک  تسا  راوازـس  دیراتفرگ و  شنوخ  يایلوا  هثرو و  گنچ  رد  نونکا  دـیدیناسر و  شلتق  هب  دـیدرب و  دـسح  يو  رب 

فرح تساوخیم  زونه  دیلو  دیوش . تازاجم  دیاب  مه  زاب  یلو  هتخیر  مهب  ار  امش  تموکح  طاسب  هداد و  ار  امـش  يازج  ادخ  هتبلا  دیبایرد 
یلع هک  دـییوگب  دـیهاوخیم  ـالثم  تفگ - : دروآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هب  يور  دـیود و  شفرح  ناـیم  هبعـش  نب  ةریغم  هـک  دـنزب 

شناگدنـشک زا  ارچ  داد ؟ هار  دوخ  تمدـخ  هب  ار  شناگدنـشک  ارچ  هک  دـیهدب  حیـضوت  ام  يارب  اما  میراد  لوبق  دوبن ؟ ناـمثع  يهدنـشک 
هک دینک  فارتعا  دیاب  تسا . هتـشک  ار  نامثع  یلع  هک  دینک  فارتعا  دیاب  دـیرادن . لوبق  میلـست و  زج  یباوج  هک  تسادـیپ  درک ؟ تیامح 

شیرق شنابز  اب  مه  شریشمش  اب  مه  دوب . شیرق  محریب  نمـشد  نسح ! يا  وت  ردپ  تسا . هتخیر  كاخ  رب  قح  انب  ار  مولظم  يهفیلخ  نوخ 
هلگ هیما  ینب  زا  تهج  یب  مشاه  نادـنزرف  يا  امـش  دوبن ؟ روطنیا  رگم  تفگ  یم  دـب  شنابز  اب  تشک و  یم  شریـشمش  اـب  دادـیم  رازآ  ار 
نب یلع  تردـپ  هک  هتفگ  صاع  نب  ورمع  هللادـبعوبا  هیما . ینب  يارب  امـش  ات  دنتـسه  رت  هدنـشخب  رتناـبرهم و  امـش  يارب  هیما  ینب  دـیرادیم 
وت ردـپ  میوگب  مهاوخیم  هحفـص 106 ]  ] نم یلو  دوب  هدـش  هدولآ  مه  قوراـف  قیدـص و  نوخ  هب  هکلب  ناـمثع  نوـخ  رد  اـهنت  هن  بلاـطیبا 

مرکا لوسر  یلو  دزاسب  ار  شراک  هک  دوب  هداتفا  رکف  نیا  رد  دوب  ادخ  ربمایپ  نمـشد  وت  ردپ  دناسر . لتق  هب  مه  ار  مرکا  لوسر  تساوخیم 
رکبوبا رمع و  نامثع و  لتق  هنوگچ  ددنب  هب  مرکا  لوسر  نوچمه  يدوجوم  لتق  هب  رمک  هک  یسک  تفرگ . ار  شـشیپ  درب و  یپ  شلایخ  هب 

: میرک نآرق  نامرف  هب  هکییاجنآ  زا  یتشاد و  يراکمه  يو  اب  رادرک  نیا  رد  زین  وت  تشک و  ار  نامثع  تردپ  نسح ! يا  تشاد . دهاوخ  ابا 
ناـمثع نوخ  صاـصق  هب  ارت  هک  تسوا  قح  تسا و  ناـمثع  یلو  هیواـعم  نینمؤملا  ریما  نونکا  ًاناْطلُـس  ِهِِّیلَوـِل  اـْنلَعَج  ْدَـقَف  ًاـمُولْظَم  َلـُِتق  ْنَم 

لآ يا  امـش  هدوهیب  تسین ؟ روطنیا  میناسر . لتق  هب  نامثع  لتق  صاصق  هب  ار  نیـسح  تردارب  وت و  هک  میراد  تیحالـص  زورما  ام  دـناسرب .
دیشخب دهاوخن  هداوناخ  کی  هب  ار  تنطلس  توبن و  ادخ  هک  دینادیمن  یلو  دیبایرد  ار  تنطلـس  تخت  دینک  یم  یعـس  فانمدبع  نب  مشاه 

دیـسر و هار  زا  مکح  ناورم  هبعـش  نب  هریغم  نانخـس  ياهتنا  رد  دـیا . هتفایرد  ار  خـلت  تقیقح  نیا  دـیا و  هدرک  هبرجت  اهراب  زین  ناتدوخ  و 
لآ نمشد  يا  نامثع ! يهدنشک  يا  تخادنا - : رد  ادص  رس و  هتسشنن  هتسشن و  دیوگب  دیاب  هچ  تسا و  رارق  هچ  زا  هیـضق  تسنادیم  نوچ 
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ریرـس يزیرب و  تنطلـس  حرط  ناثمع  يهدیکـشخ  ياهنوخ  رب  شیرق و  رباقم  رب  یناوت  یم  هک  يدرک  نامگ  داـسف ! هنتف و  ساـسا  يا  هیما !
اهنت هن  امـش  دـیبای . تسد  شیوخ  فدـه  هب  امـش  دـنراذگب  هیما  لآ  هک  تسا  لاحم  نیا  نسح ! يا  تاهیه  تاـهیه . يراذـگب ؟ تفـالخ 

هحفص 107] . ] میناسر لتقب  هتسب  تسد  دیا  هتخیر  هک  ییاهنوخ  رفیکب  ار  امـش  میا  هتـسیاش  ام  هکلب  دیتسین  تنطلـس  تفالخ و  يهتـسیاش 
مـشتحم فیرـش و  زیزع و  ار  اـم  هک  تسادـخ  نیا  دـیروآ . تسد  هب  ار  هیما  لآ  تمـشح  تکوش و  تزع و  دـیناوت  یمن  مشاـه  لآ  اـمش 

ار هیما  ینب  يهداوناخ  توخن و  ایربک و  دـیناخرچ و  یم  فرطنآ  فرطنیا و  ار  دوخ  جـک  مین  ندرگ  مه  زاـب  مکح  ناورم  تسا . هتـساوخ 
. دندوب هداد  نارگید  دوب  مانـشد  ازـسان و  هچره  اریز  دوب  هدش  مامت  شفرح  اما  دادیم  ناشن  دوخ  نانیـشنمه  هب  دوخ  يهراوق  یب  لکیه  رد 
. كانمشخ توکس  کی  دادیم . راشف  هیواعم  هاگراب  رب  ینیگنس  توکـس  دش و  شوماخ  مه  وا  هرخالاب  دوب . هدنامن  اجب  وا  يارب  يا  هملک 

نانیـشن هیـشاح  ياه  ییوگ  تشز  قلطم  یـشوماخ  رد  هدـنکفا  ریزب  رـس  تقو  نآ  ات  هک  یبتجم  نسح  ماما  راجفنا . دعتـسم  توکـس  کی 
هتخود رالات  يهشوگ  هب  يزومرم  هاگن  اب  ار  دوخ  يذوم  هزره و  نامشچ  هیواعم  درک . دنلب  ار  دوخ  كرابم  رـس  اجنیا  دینـش  یم  ار  هیواعم 

هب شیور  درک و  دـنلب  نابیرگ  زا  ار  وخ  نینزاـن  رـس  یلع  نب  نسح  دوب . هتخادـنا  نیچ  وا  يهسوک  يهناـچ  هب  يا  هنارگ  هلیح  دـنخبل  دوب .
هللا لوسر  رب  هدش و  نومنهار  ام  تیاده  رون  هب  ار  ناگمه  امـش  هک  منک  یم  شیاتـس  ار  يدنوادخ  هللادمحلا . .: » دینادرگرب هیواعم  تمس 

دنوشب ارم  نانخس  منک  یم  انمت  همه  زا  مریگ و  یم  هاوگ  هب  ار  نمجنا  نیا  راضح  دعب  متسر و  فیم  دورد  دوب  يوقت  ملع و  رادمچرپ  هک 
! هیامورف قرزا  يا  مدینش  نآ  نیا و  ناهد  زا  زورما  هچنآ  منزیم . فرح  دابکالا  ۀلکآ  رسپ  يا  نایفسوبا ! رـسپ  يا  وت  اب  مراتفگ  زاغآ  رد  اما 

تخس هک  میوگب  دیاب  اما  هحفص 108 ] . ] مراذگ یم  وت  باسح  هب  ار  راوازس  ان  ياه  مانشد  نیا  اه . شحف  نیا  يا . هتفگ  نم  هب  وت  ار  همه 
. تسا تسکش  قحتسم  تسپ و  فیخـس و  رایـسب  تسا  هنادنمدرخ  هناکریز و  یتسایـس  وت  يهدیقع  هب  هک  تسایـس  نیا  يور . یم  اطخ  هب 
زج یناشن و  ورف  یتسپ  تراقح و  هب  یتسناوتن  ارم  يـالعا  سدـقا و  ماـقم  نیهوت  ریقحت و  همه  نیا  زا  هک  درک  یهاوخ  كاردا  نونکا  مه 
رد نونکا  ام  شاکیا  دوب  هدـشن  لیکـشت  هرامالاراد  رد  ام  لفحم  دوبن و  هفوک  اـجنیا  شاـک  يا  یتفاـین . يا  هجیتن  شیوخ  تلذ  تراـقح و 

وت و هن  اجنآ  رد  ادخ  هب  دندینش . یم  ار  امش  نانخس  مالسا  لاجر  میدوب و  هتسشن  راصنا  رجاهم و  رضحم  رد  هللا . لوسر  دجـسم  رد  هنیدم 
نونکا مه  دنیوگ . نخس  راجنهان  راومهان و  نینچ  بلاطیبا  نب  یلع  هب  تبسن  دندرک  یمن  تأرج  هیامورف ! قرزا  يا  وت  نانیـشن  هیـشاح  هن 

ابا و  ] مفاب یم  لطاب  رگا  دینک و  مقیدصت  میوگ  یم  نخس  قحب  رگا  دینک . شوگ  مهدیم  مسق  تسامـش  بولطم  دوبعم و  هچ  رهب  ار  امش 
نآ رد  قرزا ! يا  وت  تشاذگ و  زامن  هلبق  ود  ربارب  رد  مرکا  لوسر  يادـتقا  هب  هک  تسین  یـسک ] نم  ریغ  هب  امـش  نایم  رد  .[ ] دـیئامن عانتما 

يرگید ناوضر و  تعیب  یکی  درک . تعیب  مرکا  لوسر  رب  راـب  ود  هک  تسین  سک  نآ  یلع  نیا  اـیآ  يدـیتسرپ ؟ یم  ار  يزع  تـال  ماـگنه 
هار رد  هک  تسین  یلع  نامه  یلع  نیا  ایآ  يدوب ؟ هتسکش  نامیپ  مود  تعیب  رد  يدوب و  رفاک  تسخن  تعیب  رد  هیواعم ! يا  وت  حتف و  تعیب 
دنه رسپ  يا  وت  دوب و  ششود  هب  مالسا  مچرپ  درک و  یم  داهج  ردب  هاچ  رانک  هتفرگ  فک  رب  ریشمش  دیحوت  جیورت  قح و  يهملک  يالعا 

وت دیشک و  یم  ملع  هللا  لوسر  شیپ  رد  یلع  بازحا  يهوزغ  رد  هک  يراد  رطاخ  هب  ایآ  يدوب . ناتـسرپ  تب  رادمچرپ  اجنآ  رد  راوخرگج !
دوشگ و ار  نادوهی  عـالق  ادـخ  ناـمرفب  ربیخ  يهعقاو  رد  هک  تسین  یلع  نآ  یلع  نیا  اـیآ  یتشاد ؟ شودـب  ار  قاـفن  كرـش و  رفک و  ملع 

ریغ رارک  بقل  هک  تسین  یلع  نآ  یلع  نیا  اـیآ  دومرف ؟ هلوسرو . هحفـص 109 ]  ] هللا هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  يو ؟ قح  رد  مرکا  لوسر 
يو يهرابرد  مرکا  لوسر  هک  تسین  یلع  نآ  یلع  نیا  ایآ  تشادـن ؟ دوجو  اقلطم  رارف  يهثداح  يو  یگدـنز  رد  دـش و  هداد  يوب  يرارف 

ار يو  مرکا  لوسر  ریدـغ  يهباطخ  رد  هک  تسین  یلع  نآ  یلع  نیا  ایآ  يدـعب . یبنال  هنا  ـالا  یـسوم  نم  نوراـه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  دومرف :
یلع ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امـش  نم  هاداع . نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  دـیمان ؟ تانمؤم  نینمؤم و  يالوم 
اونمآ نیذلا  اهیا  ای  دمآ : دورف  وا  قح  رد  هفیرش  تیآ  نیا  هک  اجنآ  ات  دوب . هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  ایند  تاذل  تاوهـش و  هک  تسین  سکنآ 

هک دـیهدیم  یهاوگ  ایآ  دومرف . عنم  ییاسراپ  دـهز و  همهنیا  زا  ار  يو  لاعتم  راگدرورپ  هک  اجنآ  ات  مکل . هللا  لـحا  اـم  تاـبیط  اومرحت  ـال 
مرکا لوسر  دوب . كاروخ  مرگ  رس  هرفس  رس  رب  هیواعم  هک  اجنآ  رد  داد . رارق  دوخ  ترفن  تنعل و  فده  اهراب  ار  هیواعم  نیا  مرکا  لوسر 
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ادنوادخ دومرف - : درک و  شنیرفن  دـبایرد  ار  یهلا  ربمایپ  دـنکرب و  كاروخ  زا  لد  تسناوتیمن  نوچ  دوب و  هدومرف  شراضحا  راب  نیدـنچ 
راوس يرتش  رب  شردپ  دمآ . یم  نایفسوبا  نب  دیزی  شردارب  نایفسوبا و  شردپ  اب  هک  تسین  هیواعم  نامه  هیواعم  نیا  ایآ  يامرفم . شریس 

دـئاقلا و بکارلا و  نعلا  مهللا  دومرف : مرکا  لوسر  دـناریم ؟ ار  ردـپ  رتـش  بقع  زا  وا  دوـخ  دیـشک و  یم  وـلج  زا  ار  رتـش  نآ  دـیزی  دوـب و 
ایآ و  تخاس ؟ راکشآ  ار  شدادترا  تشگرب و  رفک  هب  انلع  نامثع  تعیب  زور  رد  هک  تسین  نامه  نایفسوبا  نیا  ایآ  هحفص 110 ] . ] قئاسلا
دوخ راک  رد  يرگید  يهمانرب  فارحنا  ملظ و  زج  يدیـسر  ماش  تموکح  هب  باـطخ  نب  رمع  فرط  زا  یتقو  هک  یتسین  هیواـعم  ناـمه  وت 

وت زا  نامثع  هک  تخس  راگزور  نآ  رد  يدوزفا و  شیوخ  تنایخ  رب  دیـسر  نامثع  هب  تبون  یتقو  يدرک و  اه  تنایخ  رمع  هب  وت  یتشادن .
شدوجو زا  ار  تفالخ  ریرـس  هک  یماگنه  دـنتخادرپب و  شدوجو  زا  ار  نیمز  مدرم  ات  یتشاد  اور  لـلعت  لاـمها و  ردـقنآ  تساوخ  کـمک 

توعد شیوخ  روضحب  ارم  هک  هدیسر  ییاجب  وت  راک  نونکا  راوخرگج ! دنه  رـسپ  يا  هیواعم ! يا  یتساخرب ؟ شیهاوخنوخ  هب  یتفای  یهت 
زا ارم  ماقم  یناوت  یم  ینارپ  مانشد  ییوگازسان و  هیاس  رد  هک  يا  هدرک  نامگ  یناود و  یم  نم  يوس  هب  ار  دوخ  ياهگـس  دعب  ینک و  یم 

دش و دهاوخن  تسپ  وت  تسد  اب  هتفرگ  الاب  یهلا  تردق  هدارا و  اب  هک  ار  ياهبترم  ینادـیمن  وت  ینک ؟ متـسپ  يروآ و  دورف  شرابتعا  ولع و 
درک یهاتوک  ثکم  یبتجم  ماما  اجنیا  رد  دنهاکب .. شتفارش  تزع و  زا  دنناوت  یمن  ادخ  قلخ  هتساوخ  فیرـش  زیزع و  ادخ  هک  ار  سکنآ 

تاهرت و هب  يدوب  وت  نیا  قمحا ! ورمع ! دومرف - : دـینادرگرب و  نامثع  نب  ورمع  يوس  هب  هیواـعم  زا  ار  شهاـگن  دیـشک و  يدـنلب  سفن  و 
هـشپ يهصق  وت  يهصق  تسین . باوج  يهتـسیاش  وت  راـتفگ  نتفگ ! نخـس  ناـگداز  یمدآ  لـفحم  رد  وت و  يدوب ؟ هدوشگ  بل  تـالیاطال 
هحفـص . ] منک زاورپ  مهاوخیم  هک  رادـب  هاگن  ار  دوخ  تفگ - : هلخن  نآ  هب  نتـساخرب  ماگنه  تسـشن و  ییامرخ  يهلخن  رب  یتقو  هک  تسا 

. مرادب هاگن  ار  دوخ  وت  نتساخرب  يارب  ات  ما  هدرکن  ساسحا  ار  وت  نتـسشن  نم  تفگ - : دیدنخ و  ازهتـساب  شباوج  رد  امرخ  يهلخن  [ 111
تسا راوشد  رایـسب  نم  رب  منک  رکف  وت  ینمـشد  یتسود و  هب  مناوت  یمن  هک  تسا  ریقح  زیچان و  کچوک و  ردقنآ  نم  مشچ  رد  وت  دوجو 
ییوگ راوازـس  ان  نیا  هک  يا  هدیـشیدنین  يا و  هدرک  دای  تسیاشانب  ار  یلع  وت  میوگ . خـساپ  وت  دـننام  يا  هیامورف  نوهوم و  دوجوم  هب  هک 

ایآ يا ؟ هتفای  وا  نید  رد  یتسس  ای  وا  داژن  رد  یصقن  ایآ  تسا . مانشد  بس و  راوازـس  یلع  ارچ  دریگ . یم  هیام  یـساسا  هچ  زا  وت  ناهد  رد 
رـس تلادع  زا  دوخ  تواضق  تموکح و  رد  ایآ  هدیـسر ؟ ینایز  مالـسا  نید  هب  یلع  تسد  زا  ایآ  تسا ؟ رود  مرکا  لوسر  زا  یلع  تبـسن 

تبـسن صیاقن  نیا  زا  مادـک  رهب  ار  یلع  رگا  وت  ورمع ! يا  تفگ  یهاوخ  هچ  دوب ؟ رورپ  توهـش  تسود و  ایند  يدرم  یلع  اـیآ  هدـیچیپ ؟
راختفا نیا  راک ، نیا  هدز ؟ ندرگ  ردب  هاچ  بل  رب  ار  هیما  ینب  ناتـسرپ  تب  زا  نت  هدزون  یلع  هک  يدوب  هتفگ  يا . هدرک  اوسر  ار  دوخ  یهد 

مرکا لوسر  دنا  هدیـسر  تکاله  هب  ادخ  لوسر  ادخ و  تسدـب  شیرق  نیکرـشم  هک  ینادـیمن  یلو  يا  هدرمـش  یگنن  یلع  یگدـنز  رد  ار 
مهیلع تققح  ارـشع  هئامثالث و  اوغلب  اذا  العذ و  هباتک  الوخ و  هدابع  الود و  مهنیب  هللا  لاما  ذـخا و  الجر  نیثـالث  غزولادـلو  غلب  اذا  دومرف :

یگدنب هب  ار  ادخ  ناگدنب  دننک و  فرـصت  کلمت و  روج  هب  ار  لاملا  تیب  دنـسر  نت  هدزیـس  یتقو  غزو  نادـنزرف  رادـل . ءوس  مهل  هنعللا و 
هب ددع  نیا  یتقو  تفرگ و  دهاوخ  ققحت  نانآ  رب  ادخ  تنعل  دوش  غلاب  نت  هدزیـس  دصیـس و  هب  موق  نیا  ار  امـش  نوچ  دنروآرد و  شیوخ 

رادیدپ صاع  نب  مکح  ماگنه  نیا  رد  دتفارب . نیمز  زا  ناشناشن  دـنوش و  كاله  هحفـص 112 ]  ] هرابکی دور  الاب  جنپ  داتفه و  دصراهچ و 
امش نانخس  غزو  دینک  طایتحا  هدمآ ، غزو  دینزب . فرح  هتسهآ  دومرف - : دوخ  باحصا  هب  درک و  هاتوک  ار  دوخ  نخـس  مرکا  لوسر  دش .

زا دنهج و  یم  شربنم  رب  هنیزوب  یتشم  هک  دوب  هدید  دوب . هدید  باوخ  رد  مرکا  لوسر  هک  دوب  یکانمهس  يایؤر  نایب  نیا  تلع  دونشن . ار 
تـسا نینچ  ردـقم  هللا ! لوسر  ای  تفگ  درک و  لوزن  يو  رب  یحو  يهتـشرف  دـش و  كانهودـنا  اـیور  نیا  رطاـخ  هب  دـنزخ  یم  ورف  شربنم 
ضوـع رد  لاـعتم  راـگدرورپ  اـما  دـنریگ . یم  هچیزاـب  هب  ارت  نید  وـت  تلحر  زا  سپ  هک  دـنا  هیما  ینب  ناـگنیزوب  نیا  شاـبم . كانهودـنا 

ینب ههام  رازه  تموکح  زا  ردق  بش  تمظع  رهش . فلا  نم  ریخ  ردقلا  ۀلیل  و  هدرک . اطع  وتب  ار  ردقلا  ۀلیل  هیما  ینب  يههام  رازه  تموکح 
نب نسح  درک . دهاوخن  زواجت  هام  رازه  زا  امش  تموکح  رمع  هک  مهدیم  نانیمطا  امش  هب  ناگداز . غزو  يا  هیما . ینب  يا  تسا . رتشیب  هیما 

نیعل نآ  وت  صاع ! نب  ورمع  وت  تفگ : نینچ  تسیرگن و  صاـع  نب  ورمع  يوس  هب  تفاـی  تغارف  ناـمثع  نب  ورمع  خـساپ  نیا  یتقو  یلع 
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رجاف و باوختخر  کی  رد  وت  يهفطن  هک  یتسین  هدولآ  كاپان و  كدوک  نامه  وت  دوب ؟ فورعم  روجف  اشحف و  هب  وت  ردام  هک  یتسین  رتبا 
. رفن جنپ  ینعی  لئاو  نب  صاع  ثراح و  نب  رضن  ثراح و  نب  نامثع  هریغم و  نب  دیلو  نایفسوبا و  هک  یتسین  هچب  نامه  وت  هدش . هتسب  دیلپ 

لاـجر نیرت  قساـف  نیرت و  ثیبخ  نیرت و  میئل  هب  ارت  وت  هحفـص 113 ]  ] ردام تبقاع  دنا و  هتـشاد  راهظا  ارت  يردپ  ياعدا  راکانز  درم  جنپ 
یتقو تسا و  رتبا  دـمحم  دوب - : هتفگ  هک  دوبن  وت  ردـپ  رگم  دـش . هتخانـش  لئاو  نب  صاع  ماـن  هب  وت  ردـپ  زور  نآ  زا  داد و  تبـسن  شیرق 

يادـخ دوب و  هدـشن  لزان  يو  خـساپ  رد  رثوک »  » يهفیرـش يهروس  رگم  دـش . دـهاوخ  شومارف  شیادـص  رـس و  شنید و  شماـن و  دریمب 
هدایپ ياپ  اب  هک  دوبن  ینز  نامه  وت  ردام  رگم  دَّمَُحم . ُِئناَش  اَنَأ  يدوب ؟ هتفگن  ار  دوخ  يهباـطخ  وت  رگم  دوب ؟ هدـیمانن  رتبا  ارت  ردـپ  گرزب 

فورعم ياه  هکرعم  هدـهاشم و  رد  هک  یتسین  سکنآ  وت  ایآ  تخادرپیم ؟ روجف  اشحف و  هب  اـجنآ  رد  تفر و  یم  سیقدـبع  ینب  يهلیبق  هب 
نامه وت  رگم  يدیگنج ؟ یم  مالـسا  تسکـش  يوزرآ  هب  يدیـشوپ و  یم  ناتفخ  دوخ و  مالـسا  نید  هللادبع و  نب  دمحم  دـض  رب  اج  همه 

نب ورمع  وت  رگم  یتفرگ . یمه  تقبـس  مالـسا  نید  نانمـشد  همه  رب  جاـجل  توادـع و  رد  هک  یتـسین  مرکا  لوسر  دونع  جوجل و  نمـشد 
قیوشت مالسا  نیرجاهم  رفعج و  لتق  هب  ار  یشاجن  یتفر و  هشبح  هب  هکم  زا  یتسشن و  یتشکب  كرـش  رفک و  باحـصا  اب  هک  یتسین  صاع 

. تشاذگ هدوهیب  ارت  یعس  رهاق  رداق و  دنوادخ  یلو  ینکش  مهرد  ار  مالسا  رهطم  تعیرش  هک  يدربیم  راکب  رایسب  یعس  وت  يدرک ؟ یمه 
یتسرپ تب  رفک و  كرش و  تالیکشت  گرزب  راگدرورپ  ایلعلا . یه  هللا  ۀملک  یلفـسلا و  اورفک و  نیدلا  ۀملک  لعج  کنثو و  دحا  بذکا 

هحفص [ ؟ ینک یم  دای  نامثع  زا  وربآ ! یب  وت  مرشیب ! وت  اذهعم  و  دیناشن . یـسرک  رب  ار  دوخ  يایلع  يهملک  تخیرورف و  هرابکی  ار  لهج  و 
یتخیگنارب یتفشآ و  رب  نامثع  دض  رب  ار  مدرم  ردقنآ  وت  یتشاد  هسیـسد  هئطوت و  غیلبت و  نامثع  دض  رب  دوخ  نید ! یب  يایح  یب  وت  [ 114

زا وت  دش  هتخورفا  ار  اه  شتآ  هک  ماگنه  نیا  رد  دنتـساخرب و  شناج  دصق  دندیـشک و  فالغ  زا  ار  اهریـشمش  هرابکی  هک  يدیناروش  رب  و 
يادن یتخورف و  هیواعم  يایند  هب  ار  دوخ  نید  نامثع  لتق  زا  سپ  يدیشک و  رانک  هکرعم  زا  ار  نتـشیوخ  يدرک و  رارف  نیطـسلف  هب  هنیدم 
مـشاه لآ  اب  وت  مرادن . افـص  یتسود و  عقوت  وت  زا  نم  منک . یمن  تمالم  هللا  لوسر  لآ  توادع  ضغب و  هب  ارت  نم  یتخادـنا . رد  انامثع  او 
تسد وا  هک  يدیناجنر  نانچ  ار  شسدقم  لد  يدرک و  وجه  رعش  داتفه  اب  ار  هللا  لوسر  وت  يدیزرو . یمه  توادع  مالـسا  تیلهاج و  رد 

یلو میوگ  خساپ  رعش  اب  ار  صاع  رسپ  مزاسب و  رعـش  تسین  راوازـس  نم  يارب  متـسین . رعاش  نم  اراگدرورپ  تفگ - : تشادرب و  نیرفن  هب 
نیرجاهم هب  یتسناوتن  هشبح  رد  یتقو  هک  يدوب  هیامورف  تسپ و  ردقنآ  ورمع ! يا  وت  يامرف . تنعل  ار  يو  هدیصق  نیا  زا  تیب  ره  ددعب  وت 

نادب ار  تخب  هریت  نآ  يدرب و  راکب  دیلو  نب  ةرامع  دوخ  تسود  دـض  رب  ار  دوخ  ياه  تنطیـش  اه و  هلیح  یناسرب  يرازآ  نایز و  مالـسا 
نب یلع  نوچمه  يدرم  يهراـبرد  ییوگ و  نخـس  قطنم  تجحب و  هللا  لوـسر  يهریبـن  اـب  هک  يا  هتـسیاش  وـت  مه  زاـب  اـیآ  يدـیناشن . زور 

هب یبتجم  ماما  ماگنه  نیا  رد  دروخ . ورف  مد  دینش و  ار  یلع  نب  نسح  خساپ  هدنگفا  ورف  رس  صاع  نب  ورمع  ینک . زاب  ناهد  هوایب  بلاطیبا 
یلع ینمشد  رب  ارت  نم  ینکچ ! یشابن  نمشد  یلع  اب  رگا  هبقع ! نب  دیلو  يا  وت  هحفص 115 ]  ] تخادرپ طیعم  یبا  نب  ۀبقع  نب  دیلو  خساپ 

وت يراسگ  یم  يارجام  دز . هنایزات  داتـشه  يراوخبارـش  مرج  هب  ارت  داتفا و  ورف  كرد  هب  وا  ریـشمش  مد  اب  وت  ردـپ  اریز  منک  یمن  تمـالم 
ردغلاب قحا  دیلولا  نا  هبر  یقلی  موی  ۀئیطحلا  دهـش  درک . دای  رعـش  هب  ار  عینـش  يارجام  نآ  روهـشم  رعاش  هئیطح  هک  تفرگ  ترهـش  نانچ 
بارحم هب  رومخم  تسم و  يزغم  بارش و  هب  هدولآ  ناهد  اب  ثیبخ  يهیامورف  وت  يردی  ام  ارکـس و  مک  دیزا  مهتاولـص أ  تمتدق  يدات و 

رگا مراد و  يراشرـس  طاشن  زورما  نم  یتفگ - : هناتـسم  یتشازگ و  تعکر  راـهچ  تعکر  ود  ياـجب  ار  حبـص  يهضیرف  يداتـسیا و  زاـمن 
وت هب  دیمان و  نمؤم  میرک  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  ار  وا  هک  یـشابن  نمـشد  یلع  اب  هنوگچ  وت  مرازگب . رت  نوزفا  تعکر  دنچ  دیهاوخ  یمه 

يراصنا یمان  رعاش  تباث  نب  ناسح  هک  تفای  ترهش  اجنآ  ات  ینعم  نیا  و  نوتسی . ال  اقـساف ؟ ناک  نمک  انمؤم  ناک  نمفا  داد . قسف  ناونع 
انمؤم ناک  نم  سیل  انآرق  دیلولا  یف  یلع و  یف  انیلع  لالجلاوذ  هللا  لزنا  تفگ : نینچ  شا  هدیـصق  یط  دورـس و  يا  هدیـصق  شنوماریپ  رد 
انامی الا  ءوبت  یلع  رفک و  لزنم  دیلولاع  وبتف و  اندابع  ءازجلا  یلا  یلع  لیلق و  دـعب  دـیلولا  یعدـی  قوس  اناوخ  اقـساف  ناک  نمک  هللا  كرمع 
نمؤم داتـسرف  ینآرق  دیلو  یلع و  قح  رد  ام  رب  ام  لالجلاوذ  راگدرورپ  اناوه  كانه  يزج  دـیلو  انانج و  كانه  يزج  یلعف  هحفص 116 ] ]
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نآ رد  داتسیا  دنهاوخ  ادخ  هاگشیپ  رد  ود  ره  یلع  دیلو و  هک  تشذگ  دهاوخن  يرید  دنوشیمن  هدرمش  نازیم  کی  هب  مه  اب  زگره  قساف  و 
شیوخ قسف  رفک و  يازـس  هب  دیلو  تفای و  دهاوخ  نادیواج  تشهب  یلع  اجنآ  رد  و  دـش . دـهاوخ  هتخانـش  نمؤم  یلع  رفاک و  دـیلو  زور 

تب درم  وت  ردـپ  يرآ  نابزب  شیرق  زا  نخـس  ات  یتسین  یـشرق  الـصا  وت  راکچ ؟ برع  ياـبجن  افرـش و  شیرق و  اـب  ارت  وت . دیـسر . دـهاوخ 
ام هک  يراد  اعدا  وت  يروآ  نابز  رب  شیرق  مان  هک  یشاب  نآ  زا  رتدیلپ  رتکچوک و  وت  دوب . ناوکذ »  » شمسا دوب . هیروفـص  مدرم  زا  یتسرپ 

تسبوخ دننابسچ . یلع  هب  ار  تسیاشان  قحان و  تمهت  نیا  دنتـسناوتن  هشیاع  ریبز و  هحلط و  هک  يربخ  یب  میا و  هدیناسر  لتق  هب  ار  نامثع 
هیواعم ردارب  نایفس  یبا  نب  ۀبتع  يرب ». ورف  نابیرگ  هب  ار  شیوخ  نیگنن  رس  يزادرپ و  نتشیوخ  هب  یلاگس  هدوهیب  تالیاط و  نیا ال  ياجب 
دندید یلو  دزادرپب  هبتع  باوج  هب  یلع  نب  نسح  هک  دنتـشادن  نامگ  راضح  دوب . رتشیب  شتردق  رت و  ناشخرد  نارگید  زا  شناونع  دوب و 
خساپ ات  دندرک  زیت  ار  اهـشوگ  همه  دیخرچ . درم  نیا  هحفص 117 ]  ] يوس هب  یلع  نب  نسح  كانمشخ  نامـشچ  هتخورفارب و  يهرهچ  هک 

هن ییوگ ؟ یم  هچ  لطاب  لـطاع و  لـکیه  يا  رگید  وت  : » دومرف هبتع  هب  هدرک  بضغ  ناـنچمه  یبتجم  ماـما  دنونـشب . هیواـعم  ردارب  هب  ار  وا 
يدنمدوس تیصخش  هن  دنک . كاردا  ار  قیاقح  دناوتب  هک  هتفای  هار  وت  زغم  هب  یلقع  هن  دشاب و  باوج  قحتـسم  هک  يراد  ناهد  رد  یقطنم 

هب اذهعم  دننامب . كانمیب  وت  ربارب  رد  دنسرتب و  وت  زا  نارگید  هک  يراد  یتیافک  رادتقا و  هن  دزودب . عمط  مشچ  وت  دوس  هب  سک  هک  یـشاب 
اب هک  وت  تسا . رت  هیامنارگ  رت و  یمارگ  رتفیرـش  وت  زا  یلع  يهدنب  يهدـنب  هک  دـننادیم  همه  اریز  يرادـیمن  مرـش  یهد و  یم  مانـشد  یلع 
وت لاعتم  دـنوادخ  هک  ینادـب  دـیاب  وت  اما  تفگ  مهاوخن  خـساپ  وتب  نم  يراد  وگتفگ  هچ  یلع  اب  یتسین  زارط  کی  هب  یلع  يهدـنب  يهدـنب 

هیماح اران  یلصت  ۀیصان  ۀلماع  هب : میرک  نآرق  هک  یشاب  یموق  لسن  وت  دیناسر . دنهاوخ  ناتیازـس  تازاجم و  هب  ارت  ردام  ردپ و  وت و  ردارب 
وت ینک ، یم  مدـیدهت  لتق  هب  وت  دـنا  هدـش  دـیدهت  عوج . نم  ینعی  نمـسیال و ال  عیرـض  نم  ـالا  ماـعط  مهل  سیل  هینآ و  نیع  نم  یقـست  و 
رد هک  ار  درم  نآ  ارچ  يدوب  لتق  گنج و  ریشمش و  درم  رگا  وت  يراد ؟ یمن  مرش  وت  ینارذگب ؟ ریشمش  مد  زا  نامثع  نوخب  ارم  یهاوخیم 

مارح يهفطن  ترسمه  هک  دیسر  ییاجب  وت  راک  یتسـشن ؟ نوخب  ار  گنن  نیا  ارچ  يدینارذگن ؟ ریـشمش  مد  زا  یتفای  ترـسمه  باوختخر 
تلعن تفگ : نینچ  وت  قح  رد  جاجح  نب  رصن  هک  دیـسر  ییاجب  وت  هحفص 118 ]  ] ییاوسر درمش و  وت  دنزرف  داد و  تبـسن  وتب  ار  نارگید 

هک یهاوخ  یمه  وت  اذهعم  ناوسنلا  ۀیـشح  کسما  الحف و  نکی  مل  شارفلا و  یف  اهعم  هاقلا  نایعالا  نم  یلذهلا  ۀفا  دـصل  هسرع  هتیه  هبتع 
هب دـحا  گـنج  رد  ار  هلظنح  تردارب  هک  تسا  یلع  نآ  یلع  نیا  اریز  يراوازـس  یهد و  یم  مانـشد  یلع  هـب  ینارذـگب  ریـشمش  مد  زا  ارم 
زا ار  ود  ره  تشادرب و  نایم  زا  ار  هبتع  وت  دـج  اـت  درک  کـمک  ردـب  يهوزغ  رد  بلطملادـبع  نب  ةزمح  شیومع  هب  تخادـنا و  رد  كرد 

هدروآ ناـیم  هب  تفـالخ  زا  یماـن  درک . جارخا  هنیدـم  زا  ارت  يومع  مرکا  لوسر  ناـمرف  هب  یلع  نیا  داتـسرف . منهج  قاـمعا  هب  دربن  نادـیم 
هب رتشیب  همه  زا  اما  مرت  قیال  رت و  هتـسیاش  ماقم  نیاب  همه  زا  نم  ادـخب  منک . رکف  تفالخ  هب  مرادـن  تقاـیل  نم  هک  يدرک  ناـمگ  يدوب و 

هنادرمتم درامـشیم  رترادقم  یب  تارف  هلجد و  ياهبآ  زا  ار  اهناسنا  نوخ  هک  وت  ردارب  منک . يراکادف  تشذگ و  مناوتیم  دمحم  تما  رطاخ 
مهرکمی دزرو . یم  گنرین  رکم و  مدرم  هب  تبسن  هک  تسا  زاب  هلیح  يدرم  وت  ردارب  تفایرد . ار  تنطلس  ریرس  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا 

یـشرق ره  زا  شیرق  يارب  ار  یلع  وت  دیـسر . دهاوخ  شیوخ  بیرف  هعدـخ و  يازج  هب  مه  يزور  هرخالاب  نیرکاملا . ریخ  هللا  هللارکمی و  و 
درک و یمن  ریقحت  ار  تمحر  تمحرم و  نیقحتسم  تشاد . تلادع  دوخ  تموکح  رد  یلع  هک  دنناد  یم  همه  یلو  ياهدرمش ، رتدب  رگید 

خیرات هک  دوب  فیقث  ینب  زا  یتیـصخش  هریغم  نیا  داتفا ، هبعـش  نب  ةریغم  هب  تبون  اجنیا  رد  هحفص 119 ] .« ] دراد یمن  هجنکش  ار  نیمولظم 
ترهـش روجف  قـسف  هب  لاـح . نیع  رد  دوـب و  سانـش  مدرم  راد و  مدرم  لاـعف و  كریز و  سایـس و  يدرم  درامـشیم . هیهاد »  » ار يو  برع 

وـضع درم  نیا  نوچ  اـما  دـش  مجر  هب  موکحم  درک و  اـنز  هفوک  رد  دیـسر  هفوک  تموـکح  هب  باـطخ  نب  رمع  ناـمز  رد  تشاد . یفرگش 
هیواعم اب  ماگنه  نیا  رد  دوب و  هفوک  رادنامرف  يدنچ  مه  نامثع  نامز  رد  هریغم  درک . شفاعم  تازاجم  زا  هفیلخ  دوب  رمع  یسایس  يهتیمک 
لاـعتم يادـخ  اـب  : » دومرف درک و  هریغم  هب  یهاـگن  مالـسلا  هیلع  نسح  دوب . هتـشامگ  هفوک  يرادـنامرف  هب  ار  يو  مه  هیواـعم  دوـب  هتـسویپ 

مجر رفیک  زا  ندرک و  انز  نز  نتـشاد  اب  هرخـالاب  نداد و  تبـسن  غورد  هب  ار  شربمغیپ  ندرمـش و  زیچاـن  ار  میرک  نآرق  ندرک و  ینمـشد 
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رب لسغ  تبوطر  زونه  هک  یتسین  هریغم  نامه  وت  تخیرگ . یناوت  یم  یهلا  تردـق  يهطیح  زا  هک  هبعـش ! رـسپ  يا  رادـم  نامگ  نتخیرگ .
هنایزات هللا  لوسر  رتخد  ارهز  يهمطاف  مردام  يوزاب  هب  يدروآ و  هلمح  هیامورف  یعمج  اـب  توبن  يارـس  رد  رب  دوب  هدیکـشخن  ربمغیپ  نفک 

رد اما  يدرب  راکب  یتیانج  نینچ  ناملسم  کی  مان  هب  وت  درک . طقـس  ار  شدنزرف  وا  هک  يدرک  يراک  یتخادنا و  نوخ  شیوزاب  رب  يدز و 
هللا لوسر  تمرح  يراذگ و  ياپ  ریز  هب  ار  يادخ  نامرف  يزادنا و  ورف  تموکح  زا  ار  مالسا  نیبم  نید  بیترت  نیدب  یتساوخیمه  تقیقح 
یلع هکنیا  نیع  رد  یتخاس  مهتم  نامثع  لتق  هب  ار  یلع  وت  هحفص 120 ] . ] دیمان تشهب  نانز  يهدیس  ار  همطاف  مرکا  لوسر  ینک . ریقحت  ار 

قح رد  وگب  نمب  ینارَد  یم  نابیرگ  نامثع  مان  هب  زورما  هک  وت  تساه . شیالآ  اه و  تمتهت  هنوگنیا  زا  رت  كاپ  رتفیرـش و  رتراـگزیهرپ و 
وت يدروخن و  سوسفا  يو  گرم  رب  شلتق  زا  سپ  يدرکن و  شیرای  دوب  هدـنز  اـت  يداد . کـمک  هچ  يو  هب  يدرک ، تمدـخ  هچ  ناـمثع 

عمج دوخ  رود  هب  ار  هرجاف  هشحاف و  ناـنز  یهورگ  يدـیزخ و  دوخ  يهناـخب  اـجنآ  رد  یتشاذـگ و  فیاـط  هب  ور  هراـبکی  وا  لـتق  زا  سپ 
زا وا ؟ يهرابرد  وت  يافو  دوب  نیا  ایآ  ناـمثع ؟ گرم  رب  وت  يراد  متاـم  دوب  نیا  اـیآ  یتخادرپ . ینارتوهـش  قسف و  يراـکانز و  هب  يدرک و 

قح و كـالم  اـه  تنطلـس  اـه و  یگریچ  نیا  هک  یتسنادـن  یتـخادرپ و  ناشتردـق  هبلغ و  رکذ  هب  هنارورـسم  يدرک و  داـی  رمع  رکبوـبا و 
قلطم کلم  رد  ایند  نیا  نایقلی . ام  نایقلی  نالسرم  مالسلا  امهیلع  نوره  یسوم و  هنس و  هئامعبرا  ارـصم  نوعرف  کلم  دقف  تسین . تقیقح 

لیلد هب  ار  نتـشیوخ  دنناوت  یمن  نابایماک  دراذگ . یم  ماکان  ار  يرگید  بایماک و  ایند  رد  ار  یکی  دوخ  تیـشم  هب  هک  تسوا  تسا . یهلا 
و دوب . دنهاوخن  رود  یهلا  تاذ  تمحرم  تمحر و  زا  دـنا  هدـنام  ماکان  هکنآ  مان  هب  زین  اهماکان  دنرامـشب و  کیدزن  ادـخ  هب  یبایماک  نیا 

یم قساف  رجاف و  مدرم  تشم  رد  ار  تردق  تنطلـس و  مامز  یهاگ  دزادرپ و  یم  ناراگزیهرپ  هب  یهاگ  رجافلا . ربلا و  هطیعی  هیلا  کلم  وه 
هحفص . ] تسین روطنیا  هن  تسا . هاوگ  وا  تقیقح  تسکش  رب  هدعاس  ینب  يهفیقس  رد  یلع  تسکـش  هک  هریغم ! يا  رادم  نامگ  وت  دراذگ .

ماک يدنچ  دنا  هتفای  تردق  دنا  هدرک  هبلغ  للم  ماوقا و  رب  هک  یـصاع  یغاط و  مدرم  نآ  هوالعب  نیح . یلا  عاتم  هنتف و  هلعل  يردا  نا  [ 121
راب هب  یهلا  تمحر  زا  نامرح  يدـبا و  یماکان  ناشیارب  ینارماک  نیمه  و  تفای . همتاخ  ناـشرامد و  اـنف و  هب  ینارماـک  نیا  اـما  دـنا  هدـنار 
نب نامثع  رگا  هیامورف  وت  یناوخیم ؟ فیرـش  مشتحم و  هدازهاش و  ار  متـشیوخ  هک  ییوت  نیا  : » دومرف خساپ  مکح  ناورم  هب  دعب  و  دروآ ».

رد نامثع  لتاق  دوب . هدـشن  هابت  شراگزور  يدوب  هدرکن  لیمحت  مالـسا  تلم  رب  وا  باسح  هب  ار  شیوخ  ملاـظم  يدوب و  هتفیرفن  ار  ناـفع 
شیوخ يهغاط  تاوهـش  هک  يا  هدوب  قمحا  درخبان و  ریزو  نآ  ناورم ! يا  وت  دـش و  اپ  هب  اه  هنتف  نیا  وا  رطاخب  هک  تسا  سکنآ  تقیقح 

يا هتفرگ  تسدب  ار  تردق  مامز  زورما  هک  تسا  تسرد  نیا  يا  هدیـشخب  نیکـست  فیفخت و  نامثع  نوخ  اب  دعب  مدرم و  نوخ  اب  ادـتبا  ار 
یبتجم ماما  دوریمن ». راظتنا  امش  زا  كولم  تمظع  دوشیمن و  هدید  امش  يهرهچ  رب  تنطلـس  تمـشح  هک  دیتسه  نود  تسپ و  يدرم  یلو 

ناکت ار  شنماد  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  ماگنه  نیا  رد  دوب  هدش  هتسخ  تخس  ندش  مرگ  ندروخ و  شوج  يهجیتن  رد  هک  مالـسلا  هیلع 
دنا هتفای  لیکـشت  اه  ثیبخ  زا  همه  هک  امـش  . » کباحـصا تنا و  هیواعم  ای  هللاو  مه  تاـثیبخلل  نوثیبخلا  نیثبخلل و  تاـثیبخلا  دومرف : داد و 

راضح دروآ . ور  رد  تمـس  هب  دعب  و  میتسین ». زاسمد  نیرق و  امـش  اب  میتسه و  نیبیط  تابیط و  هحفـص 122 ]  ] ام یلو  دییآ . یم  مهب  وکین 
ییوگ هکنانچ  دوبن . ناشدوجو  رد  نخـس  يارای  دـندوب . هتـسشن  نابیرگب  رـس  ناگدز  تهب  نوچمه  هیواعم  رابرد  لاجر  هیواعم و  هاگراب 

كادی و تبسک  ام  لابو  قذ  دومرف : تخادنا و  هیواعم  هب  یهاگن  تشگرب و  رگید  راب  رد  مد  ماما  دنشاب . نهآ  گنس و  زا  ییاه  همـسجم 
و يا »! هتخاس  مهارف  نتـشیوخ  يارب  دوخ  هک  ار  هچنآ  شچب  . » میلالا باذعلا  ایندلا و  ةایحلا  یف  يزخلا  نم  کل  هللادعا  دـق  ام  تینج و  ام 

مه امـش  تفگ - : دروآ و  دوخ  باحـصا  هب  ور  هیواعم  تفر . ردب  يارـس  رد  زا  نسح  هک  یتقو  دومرف . كرت  ار  یخزود  يارـس  نآ  دـعب 
هک دیدوب  امـش  نیا  منیبب و  مهاگـشیپ  رد  ار  ینایرج  نینچ  هک  متـشاد  یمن  تسود  ادخ  هب  دیـشچب و  ار  دوخ  فعـض  ینامرفان و  يهجیتن 

باوج رد  ورمع  یلو  دـندنام . شوماخ  همه  صاع  نب  ورمع  زج  مزاس . مهارف  ار  منادـناخ  دوخ و  یگتـسکشرس  تابجوم  دـیدرک  مراداو 
رگا نیاربانب  داد . ناشن  دوخ  زا  تأرج  همهنیا  وت  ترطیـس  تردـق و  ربارب  وت ، رـضحم  رد  وت ، يهناـخ  رد  یلع  نب  نسح  تفگ - : هیواـعم 

اذـهعم امرخ . فصو  رد  تشاذـگ . باوج  یب  ار  ضارتعا  نیا  هیواـعم  يراوازـس . تمـالم  هب  نارگید  زا  شیب  وت  دـیایب  ناـیم  رد  یتمـالم 
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تردق هک  دوب  نیا  شفدـه  دزاس . کچوک  مدرم  مشچ  هحفص 123 ]  ] شیپ رد  ار  یلع  نب  نسح  هک  دیـشوک  یم  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم 
ياه تردق  دربیم . باسح  يدام  تردق  زا  شیب  يونعم  تردق  زا  هیواعم  دیـسرتیم . رایـسب  يونعم  تردـق  زا  هیواعم  دنکـشب . ار  شیونعم 

نویلیم نویلیم  دننک . یم  لش  ار  اه  هسیک  رس  دیایب  نایم  رد  لام  ياپ  رگا  دنتسکش . یم  یناسآ  هب  هیواعم  پیت  زا  ییاه  تیصخش  ار  يدام 
نایم رد  قاـفن  هقرفت و  گنـس  مه  دزادرپیم و  رکـشل  زیهجت  هب  مه  هک  تسا  نکـش  رکـشل  شک و  رکـشل  فیرح  رگا  دـنزیریم و  كاـخب 

تردـق نیا  یلو  تسیندـش  درخ  دنتـسه  يدام »  » هرخالاب گنرین و  هلیح و  لـها  هک  یمدرم  تسد  رد  يداـم  تردـق  دزادـنا . یم  نمـشد 
نیفـص دربن  رد  دوب . هدروخ  تسکـش  هفیقـس  يهئطوت  يهجیتن  رد  بلاطیبا  نب  یلع  تسین . ریذپ  تسکـش  ریبدت  چـیه  هب  هک  تسا  يونعم 

دوب و هدروخ  تسکـش  یلع  نیمکح  تموکح  اه و  هزین  رب  اه  نآرق  بصن  قارع و  يورین  نایم  رد  تتـشت  دـمآ . شیپ  هک  یثداوح  اب  مه 
یم رامـش  هب  تسکـش  نیرخآ  تسکـش و  وا  يارب  هعقاو  نیا  دیـسر  تداهـش  هب  شدوخ  شترا  نایوجگنج  زا  نت  کی  تسد  اب  ماجنارس 
مشچ رد  یلع  مه  زاب  اما  دمآ  یلع  غارس  هب  يرگید  زا  رت  هدننکـش  رت و  يوق  یکی  يرگید و  زا  سپ  یکی  يدام  ياه  تسکـش  نیا  دیآ .
ریذپ تسکش  دیاش  دوب و  هدروخن  تسکش  زونه  یلع  يونعم  تیصخش  هک  دوب  نیا  شتلع  دوب . رتازگناج  نالیغم  ياهراخ  زا  شنانمـشد 

يهریبن هحفـص 124 ] . ] دیـسرتیم یلیخ  یلع  نب  نسح  زا  تهج  نیمه  هب  تشاد و  ساره  یلیخ  ریذپان  تسکـش  ياهتردق  زا  هیواعم  دوبن .
رانک هب  ار  یـسک  هللا  لوسر  لآ  زا  تشم  کی  زج  دوب و  هدرک  میلـست  ار  قارع  دوب . هدیـشک  تسد  تفالخ  زا  هکنیا  اـب  هللا  لوسر  یمارگ 
ماقم هک  دـهدب  یبیترت  تساوخیم  هیواعم  دوب . هیواعم  يونعم  ياه  هلمح  فدـه  مه  زاب  حالـس  هن  هاپـس و  هن  لاح و  هن  لام و  هن  تشادـن .

تـسناوت یمن  ینعی  درکیمن  يراددوخ  یطاـسب  چـیه  ندـیچ  زا  دوـخ  هاوـخلد  رطاـخب  دزاـس و  کـچوک  اـه  هدـید  اـه و  لد  رد  ار  نسح 
ناناملـسم فوفـص  رب  داتـسیا و  یم  ياـج  رب  یلع  بارحم  رد  تفریم و  هفوک  دجـسم  هب  هزور  همه  دوب . هتفر  دجـسم  هب  دـنک . يراددوخ 

باب نیا  رد  یـسک  اب  هکنآ  یب  زور  کی  درک . یم  داریا  یـسایس  ياه  هباطخ  تسـشن و  یم  ربنم  رب  زاـمن  يادا  زا  سپ  درک و  یم  تماـما 
نب نسح  دـمحم - ؟ وبا  نیا  تفگ : تشگرب و  دـش  مامت  شزامن  یتقو  دـهدب  یعالطا  یبتجم  ماما  هب  هکنآ  یب  دروایب . لـمع  هب  یتروشم 

ییارس نخس  طاشن  زورما  تفگ - : ییابرلد  رایسب  زیمآ و  شنرک  رایسب  نحل  اب  هیواعم  دوب . هدیسر  هار  زا  هزات  نسح  ماما  تساجک ؟ یلع 
یلع نب  نسح  دوـب . یبوـخ  تصرف  دـنک . ادا  ار  نخـس  قـح  دنیـشنب و  ربـنم  رب  نم  ياـجب  منک  یم  اـنمت  ممع  رـسپ  زا  منیب . یمن  دوـخ  رد 
سپ هزور  همه  هک  تسنیا  راک  يهمانرب  دوب و  هدرک  باسح  روطنیا  دوخ  شیپ  هیواعم  درک . یم  شریگلفاغ  مه  دـیاب  دوب و  هدـش  ریگلفاغ 

ییارس نخس  تسا  یمسر  همانرب  نیا  دننادیم  همه  دننادیم . ار  نیا  همه  میوگ  یم  نخس  منیشن و  یم  ظعو  یـسرک  رب  مدوخ  رهظ  زامن  زا 
مدرم زغم  هب  مه  شرکف  یتح  دنک . رکف  دناوت  یمن  سک  چیه  هحفص 125 ]  ] هفیلخ يهفیظو  طقف  هفیلخ  روضح  اب  هفوک  مظعا  دجسم  رد 

هدش رانک  رب  تفالخ  زا  رگید  هک  یلع  نب  نسح  دنزب . فرح  دنیشنب و  هیواعم  ياجب  يرگید  هیواعم  روضح  اب  تسا  نکمم  هک  دزخ  یمن 
نینچ لاـمتحا  نوچ  تسا . لـفاغ  نوچ  دـننک . توعد  ربنم  هب  ار  يو  هک  دـهدیمن  لاـمتحا  زگره  عوطقم  موتحم و  شور  نیمه  ساـسا  رب 

درک و دهاوخ  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دننک  شتوعد  ربنم  هب  دـنروایب و  نابز  هب  ار  شمـسا  یناهگان  هک  یتقو  دـهدیمن  ار  يدـمآ  شیپ 
ار یعامتجا  تهبا  یگرزب و  تیـصخش و  فرـش و  هک  برع  لیابق  دمآ . دهاوخن  رب  نخـس  يادا  يهدهع  زا  دـش  دـهاوخ  ترپ  شـساوح 
هچاپ و تسد و  ربنم  يور  رب  ار  یلع  نب  نسح  هرابکی  تحاصف .  - 3 تواخس .  - 2 تعاجش .  - 1 دنسانش . یم  تلصخ  هس  ورگ  رد  طقف 

تمـشح تمظع و  نآ  درک  دنهاوخن  انتعا  نسح  هب  رگید  دنزب . فرح  تسین  رداق  یـضترم  یلع  رـسپ  هک  دنیب  یم  ناشیرپ  هدرک و  تنکل 
مراد شهاوخ  دوخ  مع  رسپ  زا  منک . داریا  يا  هباطخ  مناوت  یمن  زورما  تسکش - . دهاوخ  جیردتب  تسا  هللا  لوسر  يهداز  رد  هک  فوخم 

رد شیادا  رد  دریذپب و  هچ  دنک و  عانتما  انمت  نیا  لوبق  زا  نسح  هچ  دوب . ناس  کی  هیواعم  يارب  دـیامرف . افیا  ار  هفیظو  نیا  نم  ياجب  هک 
ربنم هحفص 126 ]  ] تمس هب  دعب  و  ما » هدامآ  نخـس  داریا  يارب  بوخ . رایـسب  : - » دومرف یبتجم  ماما  یلو  تسا . هتفر  دابرب  شیوربآ  دنامب 

. دوب زیربل  ارس  نخس  جنـس و  نخـس  مدرم  ارعـش و  نمی و  يابطخ  قارع و  يارما  ماش و  فارـشا  زا  زور  نآ  رد  هفوک  مظعا  دجـسم  تفر .
يدنلبرـس اب  دناوتب  مولظم  لوزعم و  ماما  نیا  تشادـن  نامگ  سکچیه  هک  تسنیا  تقیقح  دوب . هدـش  هتخود  نسح  يوس  هب  اه  مشچ  همه 
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ار یلع  نب  نسح  ياسر  يادص  هرابکی  دوب  هتفای  زکرمت  اه  شوگ  اه و  مشچ  هب  اوق  هدـمآ و  دـنب  اه  هنیـس  رد  اه  سفن  دـیآ . دورف  ربنم  زا 
یتارابع ياه و  هلمج  اب  دوخ  يهباطخ  حاتتفا  رد  یلع  نب  نسح  تسا . هدوشگ  لاـعتم  راـگدرورپ  شیاـین  شیاتـس و  هب  ناـبز  هک  دـندینش 

نیا يهیهت  نیودت و  رد  اهلاس  یمـشاه  درم  نیا  ییوگ  هکنانچ  دندنام . توهبم  تام و  هباطخ  لها  هک  داد  شرورپ  ار  یهلا  يانث  دـمح و 
هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شدج  تشاذگ و  رکـش  دمح و  ار  دوخ  دوجـسم  دوبعم و  راگدرورپ  نسح  هدیـشک . تمحز  هباطخ 

سکنآ مردپ  متـسه . بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نم  منک . ییانـشآ  تسبوخ  دنـسانش  یمن  ارم  هکنانآ  اب  : » دومرف تقونآ  درک و  دای  دورد 
ادخ و هب  ناناملسم  مومع  زا  شیپ  هک  یلع  نآ  رسپ  مبلاط . یبا  نب  یلع  رسپ  نم  درک و  قیدصت  توعد  يادتبا  رد  ار  مرکا  لوسر  هک  دوب 

یبن راگدرورپ و  لوسر  هللادبع  نب  دمحم  مدج  تسارهز و  يهمطاف  مردام  تسادخ . لوسر  رتخد  همطاف  مردام  دروآ . نامیا  ادـخ  لوسر 
یهلا تمحرم  فطل و  هب  ناراک  وکین  مردپ  نیملاعلل . همحر  ثعب  نب  انا  رینملا . جارـسلا  نب  انا  ریذـنلا . نب  انا  ریـشبلا . نب  انا  تسا . تمحر 

لعـشم نشور و  غارچ  مرکا  لوـسر  مردـپ  درک . یم  راذـنا  دـیدهت و  راـگدرورپ  بضغ  هب  ار  ناراـک  هحفـص 127 ]  ] دب دادـیم و  تراشب 
طوقـس زا  ار  تیرـشب  يوقت  ملع و  غورف  اب  ات  دش  ثوعبم  وا  دش . ثوعبم  ادـخ  يوس  زا  تمحر  هب  هللادـبع  نب  دـمحم  مردـپ  دوب . نازورف 

نییآ یگدـنرد و  يوخ  زا  ار  تیمدآ  ناهج  اـت  دوب  هدـش  ثوعبم  رـشب  يوس  هب  مردـپ  دوب . نیملاـعلل  ۀـمحر  مردـپ  دـهد . تاـجن  موتحم 
يهرهچ هب  یهاگن  تسا . هداتسرف  ربنم  هب  ار  نسح  هک  هدرک  دب  رایسب  مه  دیاش  هدرکن ! يراک  بوخ  هک  دید  هیواعم  دروآ ». ردب  تیلهاج 

. داد خرچ  دجسم  مدرم  نایم  یهاگن  دشخردیم . شردپ  ربنم  هب  رینم  هام  نوچمه  ارهز  همطاف  رـسپ  هک  دید  تخادنا و  نسح  يهتخورفا  رب 
کی یتح  دنک  توعد  داهج  هب  ار  تلم  دروآرب و  يدایرف  نونکا  مه  رگا  هک  دننک  یم  شهاگن  هناقشاع  هنابوذجم و  نانچ  مدرم  هک  دید 

. دنشک ورف  ربنم  زا  ار  نسح  هک  دهدب  روتسد  دیوگب ، هچ  دنک ، هچ  دوب . هدنام  ناریح  هیواعم  دزروب . عانتما  شتعاطا  زا  دناوت  یمن  مه  رفن 
رایـسب تبقاع  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، زور  تسایـس  فالخ  رب  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، هناـکدوک  هناـقمحا و  رایـسب  هکنیا  رب  هوـالع  راـک  نیا 

همه رگید  دروآرد . دهاوخ  يرتدب  تروص  هب  مه  دب  تروصنیا  زا  ار  هیـضق  ارجام  تافاکم و  همهنیا  زا  هتـشذگ  تشاد . دـهاوخ  یمیخو 
شدورف اربج  هداد  لیوحت  يوب  سامتلا  انمت و  اب  دوخ  هک  يربنم  زا  هدیزرو و  تداسح  شمع  رـسپ  هب  تبـسن  هیواعم  هک  دش  دـهاوخ  ناد 

تفگ دـنهاوخ  هک  مدرم  باوج  رد  تأرج ، هچب  ور ، هچب  نییاـپ ! اـیب  دـمحم  اـبا  دـیوگب  دـنک ؟ راـکچ  سپ  هحفـص 128 ] . ] تسا هدروآ 
ساسحا هیواعم  تسیبوخ . يهراچ  تیزاراپ » . » اه تقو  نیا  رد  دیـسر . شرطاـخب  يرکف  دزیرب . رـسب  یکاـخ  هچ  دـنزب » فرح  دـیراذگب  »

رد هکنانچ  مه  دیشک . دهاوخ  . کیراب ياهاجب  شا  هباطخ  يهنماد  دنکن  عطق  ار  نسح  نانخس  دیوجن و  لسوت  تیزاراپ »  » هب رگا  هک  درک 
هیواعم راجنهان  يهرعن  نک . فیـصوت  نم  يارب  ار  امرخ  بطرلا . تعنب  کیلع  دـمحم  ابا  اـی  تفگ : دـینادرگرب و  رـس  دوب  هتـسشن  بارحم 

هحفنت و حبرلا  معن . دومرف : گنردیب  تشاذگن . نسح  یلو  دنک  عطق  ار  یلع  نب  نسح  ياویش  نایب  هک  دیشک  هغیت  هدنرب  يرجنخ  موچمه 
ودب بش  ياوه  دناسریم و  شرمث  هب  دیـشروخ  ترارح  دنهدیم و  شرورپ  ار  امرخ  ياه  هشوخ  اهداب  . » هبطی هدریب و  لیللا  هحبـضنیرحلا و 
دوخ نانخس  يهلابند  سپس  درک و  فیـصوت  هیواعم  يارب  ار  امرخ  هلمج  دنچ  نیا  یط  یلع  نب  نسح  دشخب ». یم  فطل  رطع و  تدورب و 

يدرم مردپ  دوب . باجتـسم  هراومه  شیاعد  هک  دوب  يدرم  مرکا  لوسر  مردپ  . » عاطملا عیفـشلا  نبانا  هوعدـلا . باجتـسم  نب  انا  تفرگ : ار 
زا رـس  زیخاتـسر  زور  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  مردـپ  تسا . عوبتم  لوبقم و  اـج  همه  تسا  گرزب  تسا . عاـطم  تسا . عیفـش  هک  تسا 

ياهرد هک  تسا  یـسک  نیتسخن  مردپ  هحفـص 129 ] . ] دبوک یم  تشهب  رد  رب  هقلح  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  مردپ  درادـیمرب . ربق  كاخ 
تـسیدهاجم اهنت  مردپ  دندرک . یم  داهج  شباکر  رد  ادـخ  ناگتـشرف  هک  دوب  تسا  یلوسر  اهنت  مردـپ  دوش . یم  هدوشگ  شیورب  تشهب 

ناونع چیه  هب  هک  دید  دـش . زیربل  هیواعم  يهلـصوح  مردـپ »... تفاکـش . یم  ار  نمـشد  يهرهز  وا  ریـشمش  زا  شیب  شزیگنا  بعر  مان  هک 
لثم هدز و  ترس  هب  تفالخ  ياوه  ون  زا  بارتوبا . رـسپ  يا  تفگ - : تساخرب و  اج  زا  دریگب . ار  ناور  لایـس و  نانخـس  نیا  ولج  دناوتیمن 
ماما تسین . شیب  یماخ  يوزرآ  وت  يارب  وزرآ  نیا  هک  ینادـب  دـیاب  سوسفا  یلو  يدرگرب  تنطلـس  تخت  هب  هرابود  یهاوخیم  هک  تسنیا 
شیپ نونکا  وت  هک  يراک  تسا و  تفالخ  يهماـج  يا  هدیـشوپ  زورما  وت  هک  نیا  يا  هدرک  لاـیخ  تفـالخ ؟ : - » دومرف شباوج  رد  نسح 
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هب هک  تسا  سکنآ  هفیلخ  تسین . تفالخ  طاسب  وت  طاسب  یتسین و  هفیلخ  وت  هیواـعم ! يا  يدرک  اـطخ  دوشیم  هدرمـش  تفـالخ  يا  هتفرگ 
يوبن ننس  دنا و  هتسشن  ملظ  روج و  دنسم  رب  هکنانآ  دنک . تعاطا  ار  دوخ  قلاخ  هک  تسا  سکنآ  هفیلخ  دریگ . شور  مرکا  لوسر  تریس 

دنرامش یم  ردام  ردپ و  نتـشیوخ  يارب  ار  ایند  دنروآ و  یم  راشف  تیعر  رب  مور  سراف و  راگمتـس  كولم  نییآ  رب  دنیوگ و  یم  كرت  ار 
رب تنطلـس  تخت  زا  ناهگان  دـنریگ و  یم  رارق  یهاـشداپ  يهکیرا  رب  اـیند  نیا  رد  يدـنچ  هک  دنـشاب  یناـهاشداپ  موق  نیا  دنتـسین . هفیلخ 
ماک هب  يا  هزم  تمادن  یخلت  زج  اه  تذل  همه  نآ  زا  ماگنه  نیا  رد  دننک . یم  عادو  ترسح  هاگن  اب  ار  ایند  دنتلغ و  یمورف  توبات  يهتخت 
هللا لاق  اـمک  ناـک  و  تسین . هتخیوآ  يرگید  هحفـص 130 ]  ] قوط ناشندرگ  لابو  زج  دـنا  هدروآ  درگ  هک  لاوما  ياه  هنازخ  زا  دـنرادن و 
نب نسح  دیناسر ». دـهاوخ  رـسب  ار  شنارود  موتحم  لجا  هک  یعتمت  يا و  هنتف  . نیح یلا  عاتم  مکل و  هنتف  هلعل  يردا  نا  یلاعت و  كرابت و 
نیا یلو  دومرف  كرت  ار  دجـسم  رـس  کی  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  ترودـک  مشخ و  اب  دادـن . همادا  شا  هباطخ  هب  رگید  مالـسلا  اـمهیلع  یلع 

شیب و درواین . لمعب  یمادقا  یلع  نب  نسح  نیهوت  ریقحت و  هب  تسا  هدـنز  ات  درک  دـهع  رگید  دوب . هدـش  یتربع  سرد  هیواعم  يارب  هعقاو 
هدش هاربور  اهراک  دندوب . هدرک  تعیب  نایفـسوبا  رـسپ  اب  قارع  مدرم  تشذگ . یم  هیواعم  تفالخ  رارقتـسا  حلـص و  ياضما  زا  هام  ود  مک 

هیواـعم دوب . هدادـن  تروص  ناریا  نمی و  زاـجح و  قارع و  ینعی  عیـسو  يهقطنم  نیا  رد  ار  دوخ  یتـلود  ناـمزاس  هیواـعم  زوـنه  یلو  دوـب 
مه زاب  دیاش  درک و  یم  ایح  دـیاش  دزادرپب . یتلود  تامادـقا  هب  هفوک  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  روضح  اب  هک  تشاد  یمن  تسود 
راد هک  هفوک  زا  ار  یبتجم  ماما  اـت  درکیم  تسد  نآ  تسد و  نیا  هیواـعم  تهج  نیمه  هب  دوب . ناـیم  رد  یـسایس  تاـظحالم  هلـسلس  کـی 

نیاربانب دوب . هدناوخ  هیواعم  يهرهچ  رد  ار  سوه  نیا  هللا  لوسر  ربکا  طبـس  هک  دوریم  لامتحا  دنادرگزاب . هنیدم  هب  دوب  شردپ  تارجاهم 
نادناخ مامت  لاس  شـش  مک  شیب و  دنـشکب . تخر  هنیدم  تمـس  هب  هفوک  زا  دنیارایب و  ار  اه  لمحم  دـندنب و  هب  ار  اهراب  هک  داد  روتـسد 
نونکا درک  دـیاب  هچ  اـما  دوب . هدـش  یمود  نطو  ناـشیارب  هفوک  هحفـص 131 ] . ] دـندوب هتفرگ  وخ  هفوک  هب  دـندربیم  رـسب  هفوک  رد  توبن 

رفس راب  یلع  نب  نسح  هک  دندینش  یتقو  هفوک  لاجر  دنرادن . راید  نیا  كرت  زج  يا  هراچ  هدیسر و  رسب  رهـش  نیا  رد  ناشتموکح  نارود 
هیامنارگ حلاص و  نمؤم و  یموق  دنتشادن . تقفاوم  هحلاصم  اب  هک  دندوب  یمدرم  زا  هتسد  نیا  هتبلا  دندش . بایفرـش  شروضح  هب  ددنب  یم 

تماقتـسا يرادـیاپ و  داهج  نادـیم  رد  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  دـنگنجب و  هیواعم  اب  دـنراد  هچره  تمیق  هب  دـندادیم  حـیجرت  دـندوب و 
اب ییاط . متاـح  نب  يدـع  یمیمت . سیق  نب  دیعـس  يدعـس . همادـق  نب  ۀـثراح  یمیمت . هراـمع  نب  ناـیبظ  يرازف . هیجن  نب  بیـسم  دـنزروب .

. دنتفای راب  یبتجم  نسح  روضحب  عادو  مان  هب  دندوب  هداد  ناشن  اه  تداشر  نیفـص  رد  هک  هفیاط  نآ  زا  یماظن . ياه  تیـصخش  زا  یهورگ 
تسا ریذپ  تروص  هدش  اضما  اضق  نامرف  رد  هچنآ  تسا . موتحم  تسا  یهلا  ریدقت  هچنآ  . » هرما یلع  بلاغلا  هللادمحلا  دومرف : یبتجم  ماما 

یلع نب  نیـسح  یلو  درب ». دـنهاوخن  یلـصاح  هدوهیب  جـنر  زج  دـننک  نوگرگد  ار  ینامـسآ  ياضق  هک  دـبنجب  اج  زا  هرابکی  تاـنیاک  رگا 
نم متـشاد  تهارک  تدش  هب  هحلاصم  نیا  زا  نم  . » یتا ام  یبا  لیبس  یلع  سفنلا  تنک  امک  اهراک  تنک  دقل  تفگ : نینچ  مالـسلا  امهیلع 

تعاطا ار  مردارب  تهارک  ياهتنم  اـب  درک . متـسناوت  یم  هچ  یلو  مدیدنـسپ  یم  تشادـن  يرگید  يهماـنرب  گـنج  زج  هک  ار  مردـپ  شور 
اما هحفـص 132 ]  ] متـشاذگ مارتحا  مردارب  حلـص  هب  مدرک و  تعاطا  ار  مردارب  نم  يرآ  یـساوملا . اـب  یفن  اذـجی  اـمناک  هتعطاـف و  مدرک .
هب ار  قارع  يارما  رگید  راب  یلع  نب  نسح  يهدـنهد  ناکت  نایب  دـنرب ». یمه  غیت  اب  ار  ما  ینیب  ییوگ  هک  مدوب  بذـعم  تحاران و  ناـنچنآ 

تسا راچان  هدرک و  هبلغ  هفوک  رب  نونکا  هک  تسا  يدرم  وا  میرادن . یساره  هیواعم  زا  ام  ادخب  تفگ - : هیجن  نب  بیسم  تخادنا . ناجیه 
یمیب لوه و  ام  نیاربانب  دنک  تنوشخ  ام  اب  هک  دهدیمن  هزاجا  شا  یتلود  تسایس  دزادرپب  تفطالم  ارادم و  هب  ام  ریظن  ییاه  تیـصخش  اب 

ینارگن و میرادیم و  تسود  هللا  لوسر  نبای  ار  امـش  ام  میرادیم . تسود  ار  دوخ  ربمایپ  نادـناخ  ام  هک  تسنیا  تقیقح  اما  میرادـن  لد  رد 
یمن تموکح  دنـسم  تفالخ و  ربنم  رب  ار  امـش  رگید  هک  تسا  نیا  زا  ام  ترودـک  میگنتلد . تخـس  ام  تسامـش . رطاخب  طقف  ام  سوسفا 

یلو دوب  شوماـخ  ناـنچمه  نسح  ماـما  دریگ . تروص  یمتـس  ضرعت و  امـش  هب  تبـسن  هیما  ینب  تموکح  رد  اداـبم  هک  مینارگن  اـم  مینیب 
ماگنه نیا  رد  تسام ». اب  امـش  بلق  هک  منادیم  نم  دیرادیم . نامتـسود  امـش  هک  مینادیم  ام  : - » دومرف بیـسم  باوج  رد  یلع  نب  نیـسح 
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ار یموق  سک  ره  مهعم . ناـک  اـماق  بجا  نم  تفگ : یم  مرکا  لوسر  لوـق  زا  هک  مدینـش  مردـپ  زا  : - » دـمآ نخـس  هب  مالـسلا  هیلع  نسح 
ار هدـهاعم  نیا  هک  تسبوخ  هچ  هللا  لوسر  نبای  دـندرک  ضرع  اب  سیق  نب  دیعـس  هرامع و  نب  نابیظ  دوب ». دـهاوخ  نانآ  اب  درادـب  تسود 
. می راکیپ  يهدامآ  امش  رـس  تشپ  رد  هتـسب  نفک  رب  ریـشمش  نانچمه  ام  دیریگب . تسدب  ارم  رما  مامز  دیزیخرب . اج  زا  هرابود  دینک . ضقن 

نب نسح  اما  دندرک  دییأت  ار  میمصت  نیا  همه  دندش . دونشخ  همه  داد . قارع  لاجر  هب  یناکت  تحارص  نیا  اب  داهنشیپ . نیا  هحفص 133 ] ]
هفوک زا  حبـص  ماگنه  هب  یلع  نب  نسح  بکوم  رگید  زور  ود  تشذگ و  زور  نآ  درک ». مهاوخن  یمادقا  رما  نیدب  رگید  نم  : » دومرف یلع 
كرت ار  هفوک  شا  هداوناخ  تریـشع و  نینمؤملا و  ریما  نادـنزرف  نیـسح و  شردارب  اـب  نسح  هک  یماـگنه  دیـشک . تخر  هنیدـم  يوس  هب 

ریذـپان تسکـش  رهـش  نیا  رهـش . نیا  رگید  دوشیم . رود  هفوک  زا  نسح  هک  دـیدیم  درک . یم  هاگن  هیواعم  تشاد . روضح  هیواعم  دومرفیم 
یتقو دوب . نامثع  يردام  ردارب  دیلو  نیا  تخادنا . طیعم  یبا  نب  ۀـبقع  نب  دـیلو  هب  یهاگن  تشگرب و  هیواعم  تسا . هدـش  وا  قلطم  میلـست 
یمن ماقتنا  شناگدنشک  ارچ  يزیخ ؟ یمن  ياپ  رب  ارچ  هک  داد . رارق  تمالم  فده  ار  هیواعم  رعـش  دنچ  یط  دیلو  دیـسر  لتق  هب  نامثع  هک 

تخادـنا و دـیلو  هب  یهاگن  هیواعم  دـیوگ  یم  كرت  ار  هفوک  شا  هداوناخ  اـب  دراد  یلع  نب  نسحو  دـش  ماـکب  راـک  هک  نونکا  و  یـشک ؟
تسین یلع  نب  نسح  نیا  ایآ  ما ؟ هتفرگ  ماقتنا  نامثع  نانمشد  زا  ایآ  ما ؟ هدیناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  مادقا  ایآ  تمر . له  بهو  ابا  ای  تفگ :

. تومس معن و  تفگ : هیواعم  باوج  رد  هبقع  نب  دیلو  تسا ؟ هدرک  میلـست  امب  ار  شتموکح  رقم  هتفرگ و  هرانک  تفالخ  ماقم  زا  اربج  هک 

. دیسر دنه  هحفـص 134 ]  ] رید هب  دش و  رود  هفوک  زا  یلع  نب  نسح  بکوم  هک  یتقو  دنیوگ  یم  يدـینارذگ . دـح  زا  ار  ماقتنا  هکلب  هتبلا .
: دومرف لثمت  رعـش  نیاب  درک و  اشامت  هظحل  دنچ  دـمآ  یم  مشچ  هب  يا  هشیب  نوچمه  هک  ار  هفوک  يامنرود  تشگرب  بقع  هب  یبتجم  ماما 

مکی لهچ و  لاس  هیناثلا  يدامج  هام  زونه  دنتـشاد ». یمن  تسود  ارم  راوج  ما  هناخ  لها  هکلب  ما  هتفگن  كرت ع  يرازیب  اب  ار  ما  هناـخ  نم  »
هفوک رد  بجر  همین  ات  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  یلو  دیـسر  هنیدم  هب  دوخ  يهداوناخ  اب  یبتجم  نسح  ماما  هک  دوب  هدیـسرن  خلـس  هب  ترجه 

هحفص 135] . ] دوب مرگرس  ماکح  بصن  یتلود و  تالیکشت  هب  اریز  دنام 

دهع فالخ 

هراشا

یم صیخلت  هلمج  دنچ  یط  ار  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  یفارگویب  اجنیا  رد  یلو  میا  هدرک  دای  هیواعم  زا  یتبـسانم  هب  مود  موصعم  باتک  رد 
اه و هزرابم  هب  نایفـسوبا  دوب . مالـسا  نانمـشد  نیرت  محریب  نیرت و  تاذدـب  نیرت و  دونع  نایفـسوبا »  » برح نب  رخـص  رـسپ  هیواعم  مینک :

خیرات رد  راوخرگج  دنه  دوب . دابکألا  ۀلکآ  هب  فورعم  هبتع  رتخد  دنه  هیواعم  ردام  تسا . روهشم  مالـسا  دض  رب  اه  لادج  اه و  شـشوک 
رب دوخ  داتسرف و  هنیدم  يوس  هب  ار  یلع  نب  نسح  هسیسد  هئطوت و  همدقم و  اهلاس  زا  سپ  هک  هیواعم  نیا  تسا . سانـشرس  دانع  داسف و  هب 
هار رد  هرابکی  اجکی و  ار  تیرشب  تشاد  اضر  هک  هاوخ  تردق  بلط و  هاج  رـشب  کی  دوب : نینچ  نیا  يدرم  تفرگ  رارق  تفالخ  يهکیرا 

مدره فده  نیا  رطاخب  هک  دوب  هدامآ  دصرددص  وا  و  دوب . تنطلـس  یگدنز  رد  هیواعم  فدـه  دـشک . ورف  شتآ  نوخ و  هب  دوخ  هاوخلد 
ناملـسم دناسر  یم  شهاوخلد  هب  ار  وا  مالـسا  نید  رگا  هحفـص 136 ] . ] دریذپب ار  يدیدج  يهدیقع  هظحل  ره  دـیآرد . يرگید  تروصب 

هب تانم  تال و  لبه و  ربارب  رد  هقیاضم  یب  درم  نیا  دـننک  میکحت  ار  شتنطلـس  تخت  دنتـسناوتیم  تانم  تال و  لـبه و  ياـهتب  رگا  دوب و 
ادوب دبعم  رد  نیچ  دنه و  نانمهرب  اب  دریذپب ، دوهی  نید  دوش ، یحیسم  دوب  هدامآ  هیواعم  درک . یم  یتسرپ  تب  اراکـشآ  داتفا و  یم  هدجس 
یمتح شنامرف  ضوع  رد  اما  دشکب  هدیدب  يایتوت  لثم  ار  مدرم  ياپ  كاخ  دـتفیب و  نآ  نیا و  ياپب  دـگنجب ، زور  بش و  دتـسیاب ، زامن  هب 

وا یتسه ؟ یـسک  هچ  دیـسرپ - . وا  زا  هدید و  ار  هیواعم  دوب . هتفر  ماش  هب  هفوک  مدرم  زا  يدرم  دشاب . مرتحم  ذوفن و  اب  شا  هدیقع  ارجالا و 
هک يدرم  شیپ  زا  نم  يرآ  تفگ - : تفر و  رت  شیپ  درم  نآ  يا  هدیسر  ام  روضح  هب  یلع  تمدخ  زا  هوا  متـسه - . یفوک  داد - : باوج 
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یفوک درم  یتفگ ؟ هچ  دیـشک - : دایرف  تریح  اب  هیواعم  میآ . یم  تسا  برع  مدرم  نیرت  فرحنم  نیرتوسرت و  نیرت و  لیخب  نیرت و  میئل 
یم تموکح  ناناملـسم  رب  یناسنا  هفوک  رد  تفگ - : ون  زا  درم  نآ  دـننک . شوگ  ماش  لاجر  ات  وگب  مهزاب  درک - . رارکت  ار  دوخ  نانخس 

؟ ییوگ یم  ار  یلع  دیـشک - : هرعن  هیواـعم  هحفـص 137 ] . ] تسا برع  ياـه  تیـصخش  نیرت  فرحنم  نیرتوسرت و  نیرت و  میئل  هک  دـنک 
زا هک  وا  دراد . يداژن  تمائل  هنوگچ  یلع  تسا ؟ میئل  یلع  دیآ ؟ یمرد  ینخس  هچ  وت  ناهد  زا  یمهف  یم  ییوگ ؟ یم  ار  بلاطیبا  نب  یلع 

دمحم داماد  هک  وا  هدروخ  ریش  مشاه  نب  دسا  تنب  همطاف  ناتسپ  زا  هک  وا  هدمآ  دوجوب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  بلاطوبا  نوچمه  يدرم 
درک ثکم  يا  هظحل  هیواعم  تسا ؟ میئل  وا  تسا . رتروهـشم  باتفآ  زا  ناهج  رد  یگداوناخ  تفارـش  هب  هک  وا  تسا . هللا  لوسر  هللادبع  نب 

زا راشرـس  یکی  دشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  رابنا  ود  رگا  هک  یلع  نیا  تسا ؟ لیخب  یلع  ینزیم ؟ تمهت  لخب  هب  ار  یلع  وت  تفگ - : تقونآ  و 
درگن یم  تمیق  کی  هب  ار  الط  هاک و  دـشخب و  یم  ادـخ  هار  رد  همانرب  کـیب  بیترت و  کـیب  ار  ود  ره  وا  هاـک  زا  راشرـس  يرگید  ـالط و 

هلمح يو  رب  گنهآ  مه  تشپ و  مه  برعلاةریزج  لـیابق  رگا  هک  یلع  تسوسرت ؟ یلع  یماـن ؟ یم  وسرت  ار  یلع  وت  تسا ؟ لـیخب  مهزاـب 
زا دوب ؟ دهاوخ  نکـش  فص  عاجـش و  یـسک  هچ  سپ  دـشاب  تیعـضو  نابج  وا  رگا  تسوسرت ؟ دـنادرگ  یمن  رب  يور  ناشربارب  زا  دـننک 

لثم هک  تسیک  وا  زج  دراذـگب . یفطـصم  دـمحم  دـمحم ، ياپ  ياج  رب  ياـپ  هک  تسیک  وا  زج  يدرک . طـلغ  يدرک و  داـی  یلع  فارحنا 
مدرم نیرت  تسپ  نیرت و  ثیبـخ  نیرت  میئل  دوخ  وت  هیاـمورف  یبارعا  يا  وش ، هفخ  وش ، مگ  ورب  دـنک . تداـبع  ار  اـتکی  يادـخ  هللا  لوـسر 
يراد نامیا  وت  يراد  نامیا  یتفگ  یلع  قح  رد  هچنآ  هب  نمحرلا  دبع  ابا  ای  ادخب  ارت  تفگ - : درک و  يا  هدنخ  یقارع  درم  نآ  یناتـسبرع .

یلع هک  يراد  نامیا  وت  هحفص 138 ] . ] تسا مالسا  تلم  رد  تیصخش  نیرت  راگزیهرپ  نیرت و  عاجـش  نیرتفیرـش و  بلاطیبا  نب  یلع  هک 
تفگ دـمآ و  رتولج  درمنآ  مراد . نامیا  هک  هتبلا  هتبلا . تفگ  دـیزرل . یم  دوخ  باصعا  ناجیه  رد  زونه  هک  هیواعم  تسا . تیادـه  لعـشم 

رد زورف  غورف و  زا  ار  تیادـه  لعـشم  نیا  هک  یـشوک  یم  دوخ  ياوق  مامت  اـب  ارچ  سپ  يا . هتخادـنا  هار  هب  هک  تسا  طاـسب  هچ  نیا  سپ 
. نک هاـگن  نم  تشگنا  هب  تفگ : دیـشک و  يدـنلب  سفن  هیواـعم  يرادرب . ناـیم  زا  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  هـک  ینک  یم  یعـس  ارچ  يزادـنا .
. منک میکحت  ار  شذوفن  ات  مشوک  یم  دشاب و  هتشاد  ذوفن  رهم  نیا  مهاوخیم  نم  یمهف ؟ یم  تسا . نم  نامرف  رهم  نیا  نیبب . ارم  يرتشگنا 

یلع کی  نم  تموکح  تخت  ياپب  هک  مهدیم  حیجرت  نم  مزیهرپ . یمن  یلمع  مادقا و  چیه  زا  دوخ  تنطلـس  تردق و  رارقتـسا  هار  رد  نم 
نیا اـب  يدرم  منک . هیکت  رت  هدوسآ  راـبتعا  تزع و  دنـسم  رب  دوخ  ضوع  رد  اـت  مشک . ورف  نوخ  كاـخب و  ار  یلع  نارازه  هکلب  چـیه  هک 

هیواعم دنا  هدرک  ریفکت  ار  هیواعم  هک  یموق  قطنم ، نیمه  هب  انب  دشاب و  دنب  ياپ  نید  نییآ و  چیه  هب  دناوت  یمن  راتفر  راتفگ و  رکف و  خنس 
هیواـعم يوـنعم  طوقـس  فارحنا و  هب  مه  هک  هللا  مهیدـه  هماـع  يهقرف  زا  اـم  ناردارب  دـنا . هتخانـش  رت  راکـشآ  رت و  نـشور  نارگید  زا  ار 

رواب دـنهاوخیمن  اریز  دـنزرویم  هناقمحا  یبصعت  دـنروآ  یم  دای  هنع » هللا  یـضر   » و هیواعم » اندیـس   » مان هب  ار  يو  مه  دـننک و  یم  فارتعا 
دوب و مالسا  نمشد  تیلهاج  رد  مه  هک  یـسک  تسین . ریذپ  تروص  شزیمآ  شزاس و  هلیح  چیه  هب  مالـسا  ینابم  هب  داقتعا  نایم  هک  دننک 

مالعا هک  تسناد  دـیاب  یلو  هحفـص 139 ] . ] دشاب ناملـسم  دناوتب  تسا  لاحم  دیزرو  یم  قافن  توادـع و  مالـسا  ساسا  اب  مالـسا  رد  مه 
سفن هیواعم  تفر و  هنیدـم  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دنتـسرفیم . تنعل  يو  رب  دـنراد و  قافتا  هیواعم  رفک  رب  هماـع  ياـملع  ناـیعا 

نب ناورم  درک و  ءاضما  یفقث  يهبعـش  نب  ةریغم  مان  هب  ار  هفوک  تموکح  نامرف  تخادرپ . روما  دقع  لح و  هب  گنردـیب  دیـشک و  یتحار 
رومأم هرصب  يرازگ  نامرف  هب  ار  رماع  نب  هللادبع  داد و  هکم  تموکح  ار  ماشه  نب  صاع  نب  دلاخ  تشامگ . هنیدم  يرادنامرف  هب  ار  مکح 
ةریغم هب  دعب  و  دشاب . هتشاد  هدهعب  زین  ار  ناریا  رد  برع  تافرصتم  روما  يهرادا  ات  داتـسرف  ناسارخ  هب  ار  سیق  نب  رماع  نب  هللادبع  درک و 

نمی هب  دوب  نمی  یلاو  نامثع  نامز  رد  هک  ار  هیما  نب  یلعی  دـعب  راذـگب و  او  یـضاق  حیرـش  هب  نانچمه  ار  هفوک  تواـضق  تفگ  هبعـش  نب 
رب ماگنه  نیا  رد  هیواعم  درک . تمیزع  ماش  يوس  هب  هفوک  زا  تقو  نآ  ددرگرب و  شیوخ  راکب  هرابود  لاـس  دـنچ  زا  سپ  اـت  تشاد  مازعا 
وا تنطلـس  ترطیـس و  تحت  ناریا  نمی و  رـصم و  قارع و  هریزج و  ماش و  ياهروشک  اریز  درک  یم  تنطلـس  كاـخ  يهرک  زا  همین  کـی 
یط خیرات ، نیا  ات  ترجه  مشش  یس و  لاس  زا  دوب . هدیـسر  دوخ  يوزرآ  لامک  هب  دوخ ... يوزرآ  هب  رگید  وا  تفالخ  زاغآ  تشاد . رارق 
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هدز اه  هلیح  دوب ، هدرب  راک  هب  اه  تردق  اه و  تورث  دوب ، هدیشک  اه  تمحز  تنطلس  يهکیرا  میهید و  رطاخب  هیواعم  لاس  شـش  جنپ  نیا 
هک یمدق  نیتسخن  هیواعم  دـنیب . یم  قشمد  رد  دوخ  یتنطلـس  خاک  ینعی  ارمح . دـبنگ  ریز  ار  دوخ  ناوارف  ياه  جـنر  يهجیتن  نونکا  دوب و 

هیواعم هک  یتالیکشت  دوب . تنطلس  هب  تفالخ  لیدبت  دوب  هتـشادرب  لوصا  فالخ  هحفص 140 ]  ] رب تفالخ  دنسم  رب  دوخ  رارقتـسا  زا  سپ 
باجح و داجیا  راـبرد ، داـجیا  شترا ، داـجیا  دوب . مور  ناـهاشداپ  يراـبرد  تالیکـشت  زا  يا  هیپک  تسرد  دوب  هداد  قشمد  رد  دوخ  يارب 

یگدنز تافلکت  تافیرشت و  زا  مود  موصعم  باتک  رد  ام  تلم . لیم  فالخرب  یتح  تلم و  عالطا  یب  تلم  روما  قتف  قتر و  ناراد و  هدرپ 
خیرات رد  هک  یندودز  ان  ياه  هکل  نآ  زا  اجنیا  رد  طقف  میزادرپ  یمن  دوخ  ياه  هتفگ  رارکت  هب  رگید  میا و  هدرک  فیرعت  يا  همش  هیواعم 

ای دیبع » نب  دایز  . » دایز قاحلتسا   - 1 مینکیم . دای  تسا  هدرک  هدولآ  مه  ار  شا  یبهذـم  داقتعا  مکو  شیب  هدـنام و  رارقرب  هیواعم  تفالخ 
هتفای هار  یـسایس  ياهدـنب  دز و  اب  باطخ  نب  رمع  تفالخ  دـهع  رد  هک  دوب  يا  هتـسجرب  درم  هیبا  نب  دایز  هشیاع  لوقب  و  هیمـس » نب  دایز  »

رز يهدنب  هک  یناپوچ  يهناخ  رد  هیمـس  شردام  اریز  دنمان  یم  دیبع  رـسپ  ار  دایز  دوب . هلاس  هدزون  هدجیه  يرـسپ  ماگنه  نآ  رد  يو  دوب .
تـشاد رهوش  هکنیا  اب  دوب  يراکدب  نز  شردام  اریز  دنمان  یم  هیمـس  نب  دایز  ار  يو  دوب . هدروآ  ایندب  ار  يو  دوب  هدلک  نب  ثراح  دیرخ 

دایز تفگ - : یم  هشیاع  دندناوخیم . شردام  مان  هب  ار  وا  راچان  مدرم  تشادن  يا  هیوهلا  مولعم  ردـپ  هجب  نیا  نوچ  تشاد و  قیفر  نارازه 
: تسا هدومرف  یملـسم  رودصلا و  یعطق  ثیدح  رد  مرکا  لوسر  اما  دشاب  دهاوخیم  هک  ره  شردـپ  شدوخ . ردـپ  رـسپ  دایز  ینعی  هیبا . نب 
و هدمآ .. ایندب  وا  يهناخ  هحفـص 141 ]  ] رد تسوا و  ردام  رهوش  افرع  هک  دریگ  یم  قلعت  يدرم  هب  دـنزرف  رجحلا . رهاعلل  شارفل و  دـلولا 

دیبع نب  دایز  ار  دایز  نیا  ناناملسم  فیرش  ثیدح  نیاربانب  دیسر . دهاوخن  يرگید  زیچ  مجر  گنـس  زج  راکانز  هب  دشاب  مه  هدازانز  رگا 
هچب دنادیم  ادخ  یلو  دمآ  ایندـب  دـیبع  يهناخ  رد  دایز  دوب . هدـییاز  ار  رـسپ  نیا  دـیبع  مان  هب  دـیبع و  يهناخ  رد  هیمـس  نوچ  دـندیمان  یم 

ار دوخ  دش و  تالوقعم  دراو  لاس  نس و  نامه  رد  دیـسر و  یگلاس  هدزون  هدجیه  نس  هب  ات  دـش  گرزب  تفای و  تیبرت  شرورپ و  بیترت 
تیرومأم دوب  شوج  بنج و  اب  كریز و  لاعف و  يرـسپ  نوچ  تخاس . کیدزن  باطخ  نب  رمع  نانیـشن  هیـشاح  تفـالخ و  تالیکـشت  هب 

هب هک  يزور  داد و  ماجنا  تساوخیم  رمع  هک  روط  نآ  ار  دوخ  تمدـخ  تفر و  شتیرومأـم  بقع  درک و  اـپ  تسد و  دوخ  يارب  یکچوک 
باحصا و نایعا  راصنا و  رجاهم و  هوجو  زا  زور  نآ  رد  هللا  لوسر  دجسم  دیسر . رمع  روضح  تفر و  دجـسم  هب  رـس  کی  تشگرب  هنیدم 

ضرع هفیلخ  هب  ار  دوخ  تمدخ  شرازگ  ات  دمآرد  رد  زا  یتموکح  تاررقم  هب  هنب  دایز  دوب . هتسشن  ربنم  رب  رمع  دوب . لامالام  برع  يارما 
تام و مدرم  هک  دیناسر  رمع  ضرعب  ینایب  اب  دوب  هداد  شماجنا  دوب  هتفرگ  هدهعب  هک  یتمدخ  نایرج  دوشگ و  نخس  هب  بل  كرـسپ  دنک .

هتـسشن شنوماریپ  رد  مه  یعمج  دوب و  هداتـسیا  زامن  هب  یـضترم  یلع  دجـسم  ياه  هشوگ  زا  يا  هداـتفا  رود  يهشوگ  رد  دـندش . توهبم 
زا ار  دوخ  ابیرقت  کچوک  لفحم  نیا  دنرادب . تبحـص  اجنآ  اجنیا و  زا  مه  اب  دسرب و  نایاپ  هب  یلع  زامن  هک  دندیـشک  یم  راظتنا  دـندوب و 

دایز ییارـس  نخـس  تشادرب  زا  هک  صاع  نب  ورمع  دیـسر . نایاپ  هب  مه  شرازگ  دش و  مامت  یلع  زامن  درمـشیم . ادج  تفالخ  تالیکـشت 
نیا رگا  ادـخب  تسا  هدـمآ  دوجوب  اپ  رـسیب و  ناپوچ  کـی  يهفطن  زا  كرـسپ  هک  سوسفا  تفگ - : دوب  هدرک  هحفص 142 ]  ] فیک رایسب 
یلع هب  نارگید  زا  هک  برح  نب  رخص  نایفسوبا ، دربیم . هار  دنفسوگ  نوچمه  بوچ  کی  اب  ار  برع  تلم  دوبیم  شیرق  نامدود  زا  ناوج 
نیا هک  مروخیم  مسق  مسانـش . یمه  مه  ار  شردپ  شمـسانشیم ، نم  تفگ - : هتـسهآ  دیـشک و  یهآ  دوب  هتـسشن  رت  کیدزن  مالـسلا  هیلع 

یهاـگن تسار  پچ و  هب  نایفـسوبا  تسیک ؟ شردـپ  نایفـسابا ! اـی  ار  شردـپ  یـسانشیم  دـیدنخ - . نینمؤـملا  ریما  تسا . یـشیرق  ناوـج 
نامه رد  تیلهاج  رد  شردام  اب  نم  متـسه . نم  يرآ  یتسه - ؟ دایز  ردپ  وت  وت ؟ مدوخ - . تفگ - . ساره  لوه و  اب  تقونآ  تخادـنا و 

رگا ادخب  : » درک اشنا  ار  اهرعش  نیا  تقونآ  و  ما . هدرپس  هیمـس  محر  رد  نم  ار  هفطن  نیا  متـشاد و  هطبار  دوب  ناپوچ  دیبع  نز  هک  راگزور 
ینب يهلیبق  نایم  رد  نم  يهشوگ  رگج  هک  متـشاذگ  یمن  متـشادن  كاب  رگا  دراد  هنیرید  توادع  نم  اب  هک  رمع  زا  مدیـسرت . یمن  رمع  زا 
ینعی هبتع  تنب  دنه  رـس  درم  ود  نیا  دنیوگ  یم  دـنادیم . ادـخ  تشادـن . یبوخ  يهنایم  رمع  اب  نایفـسوبا  دـنک ». یگدـنز  تلذـم  اب  فیقث 
نوناق باطخ  هحفـص 143 ]  ] نب رمع  تسین  دیعب  دنک  رارقا  انز  هب  رگا  هک  دیـسرت  یم  نایفـسوبا  دنتـشاد . تباقر  مه  اب  نایفـسوبا  رـسمه 
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باسح و تساوخ و  یم  شلد  هک  يدراوم  رد  رمع  اریز  دنک . راسگنـس  نصحم  يانز  مرج  هب  ار  يو  دنک و  فطع  قبـسام »  » هب ار  مالـسا 
یضترم و یلع  روضح  رد  زور  نآ  رد  هللا ، لوسر  دجسم  رد  نایفـسوبا  تخادنا . یم  نایرج  رد  یناسآ  هب  ار  مجر  تاررقم  تشاد  یباتک 

دوخ تروپار »  » دوب سرون  یناوج  زونه  هک  زور  نآ  رد  هیمس  نب  دایز  ای  دیبع  نب  دایز  دوب . هتفگ  ینخس  نینچ  یعمج  صاع و  نب  ورمع 
. تخاس مهارف  ار  دوخ  تیـصخش  ترهـش و  يهیام  یگتـسجرب  نیمه  يهیاس  رد  دیناسر و  رمع  ضرع  هب  غیلب  حیـصف و  عماج و  رایـسب  ار 
هک يرعشا  یسوموبا  اب  يدنچ  يو  درادب . هاگن  دوخ  شیپ  تموکح  صوصخم  یـشنم  تمـس  هب  ار  يو  هرـصب  یلاو  هک  داد  روتـسد  رمع 

ار سراف  تموکح  نامرف  نینمؤملا  ریما  تفالخ  نامز  رد  ات  تشادرب  ماگ  یلاعت  یقرت و  هب  زور  هب  زور  دعب  درکراک و  دوب  هرصب  رادنامرف 
رد دیبع  نب  دایز  درک . اقبا  شتموکح  رقم  رد  ار  يو  مه  یبتجم  نسح  ماما  ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر  يهعجاف  زا  سپ  دروآ و  تسد  هب 
هک اجنآ  ات  دنار  شیپ  نامع  رحب  لحاوس  رد  ار  دوخ  ذوفن  دوب  سانش  تقو  سایس و  راد و  راک  تشپ  يدرم  نوچ  تفای و  رارقتـسا  سراف 

تنطلـس تخت  رب  هیواعم  تفرگ و  هرانک  تفالخ  زا  یبتجم  ماما  دندرک و  حلـص  مه  اب  ماش  قارع و  دمآ و  شیپ  هب  هحلاصم  نایرج  یتقو 
تـسایس نیدالوپ  ياه  هجنپ  اب  ار  نامرک  یبونج  تایالو  جیلخ و  ردانب  سراف و  يراتخم  دوخ  تموکح  کی  مان  هب  نانچمه  تفای و  رارق 
تـشون يوب  هدننک  دیدهت  هدننک و  ریقحت  هدننز و  يا  همان  دوخ  تفالخ  نیتسخن  ياهزور  رد  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  درک . یم  هرادا  دوخ 

یباوج یلو  دروایب  دورف  هحفص 144 ]  ] میلست رس  يزکرم  تموکح  ربارب  رد  دنک و  تمیزع  قشمد  هب  رختـسا  زا  هک  داد  روتـسد  هنارمآ  و 
. تسین يا  هنالقاع  تسایـس  اجنیا  رد  راشف  تسایـس  دید  هیواعم  دوب . رت  هدنهد  دیدهت  رت و  هدننک  ریقحت  رت و  هدـننز  تشون  وا  هب  دایز  هک 
هب يرت  یـضتقم  تسایـس  دیآرد و  يرگید  رد  زا  هک  داتفا  رکف  نیا  رد  دنهدیمن . هدش  هرگ  تشم  زج  یباوج  هدش  هرگ  تشم  هب  اجنیا  رد 

نوچ دید . یمن  مه  شخب  رثا  درمش  یم  دایز  یلیخ  هکنآ  رب  هوالع  دایز  هب  تبـسن  مه  ار  قلمت  تلامتـسا و  تسایـس  هیواعم  دریگب . شیپ 
دایز نوچمه  يا  هیامورف  تسپ و  تیـصخش  هب  و  درک . دهاوخن  قیمحت  ار  دایز  وا  ياه  یـسولپاچ  هک  تسنادیم  تخانـش  یم  ار  دایز  نیا 

هلئـسم نیا  يور  تشپ و  هام  کی  مک  شیب و  تفر  ورف  يا  هدـنهد  رازآ  رکف  رد  هیواعم  دوب . نارگ  راوگان و  هیواعم  يارب  نتفگ  قلمت  مه 
هریغم و نیا  نایم  دـیبلط . روضحب  ار  يو  تشون و  دوب  هفوک  یلاو  ماگنه  نیا  رد  هک  هبعـش  نب  ةریغم  هب  یهاتوک  يهمان  دـعب  دیجنـس و  ار 

دایز اب  هریغم  هک  هنامیمص  یتسود  نیمه  رطاخب  هیواعم  دندوب . یمیمص  مه  اب  یلیخ  رفن  ود  نیا  دوب . رارقرب  یتسود  مسارم  زابرید  زا  دایز 
. تفایزاب هیواعم  روضحب  تفالخ  يهناختولخ  رد  بش  کی  دیـسر و  قشمد  هب  هریغم  دزادنیب . راک  نایرج  رد  ار  هریغم  داد  حـیجرت  تشاد 

نک شوگ  دـمآرد - : نخـس  هب  هیواعم  تقونآ  دـندروخ و  اولح  ینیریـش و  مه  اـب  دـندرک و  تبحـص  رد  نآ  رد و  نیا  زا  یمک  دنتـسشن 
هاگن ار  اـم  زار  هک  یباـی  یم  ار  تردـق  تیفرظ و  نآ  دوخ  رد  نینمؤملا - ! ریما  اـی  يرآ  تسیچ - ؟ يرادزار  يهفیظو  هک  یناوتیم  هریغم !
دـشاب دنمزاین  يا  همدـقم  نینچ  هب  نینمؤملا  ریما  هک  مدرک  یمن  نامگ  تفگ - : يا  هدـنهد  نانیمطا  نحل  اب  هریغم  يرادـب . هحفص 145 ] ]

ینیب یم  تفگ - : تقونآ  تفر و  رو  تابن  لـقن و  اـب  یمک  دـش و  شوماـخ  هیواـعم  تشاد . مهاوخ  رتزیزع  مناـج  زا  ار  هفیلخ  رارـسا  نم 
تموکح سراف  رد  تساهلاس  يو  هک  ینادـیم  ار  نیا  تسا . یلاعف  رایـشوه و  سنج و  دـب  زاب و  هقح  درم  هچ  داـیز  وت  تسود  نیا  هریغم !
دراذگب ام  رسب  رـس  دنک  سوه  زور  کی  دایز  نیا  رگا  هک  هریغم ! ینادیم  تسا ؟ هدید  هیهت  دوخ  يارب  یناوارف  تردق  تورث و  دنک و  یم 

تعیب تسد  دـنک و  ملع  ار  مشاه  لآ  زا  نت  کی  دوخ  زهجم  ياوق  اب  دزادرپب و  دوخ  ياوق  زیهجت  هب  الثم  تسین . ناسآ  نادـنچ  شا  هراچ 
شیپ دوشیم  ایآ  تسا . مولعم  راک  تبقاع  تقونآ  رد  ایآ  دروایب . دوجوب  اـم  يارب  نیفـص  يارجاـم  نوچمه  ییارجاـم  دـهدب و  شتـسد  هب 

يزوریپ نیا  هک  ینک  یمن  رکف  ایآ  میبای  تسد  يزوریپ  هب  ام  دـنک و  هبلغ  ام  يورین  رگا  هزات  و  تسا ؟ فرط  مادـک  اـب  هبلغ  هک  درک  ینیب 
دیاب نیاربانب  نینمؤملا - ! ریما  ای  تسا  روط  نیمه  تفگ  هریغم  تسین ؟ روطنیا  نک  رکف  تسرد  هریغم ! دوشیم ؟ مامت  ام  يارب  نارگ  ردـقچ 
ریما تفگ - : رایـسب  عوشخ  عوضخ و  اب  هبعـش  نب  ةریغم  درک . شلح  هنادـنمدرخ  دـیاب  درمـش و  كانرطخ  ضماغ و  رایـسب  ار  هلئـسم  نیا 

: - تفگ تقونآ  تشادرب و  دوب  شیپ  هک  ایهم  ياه  یکاروخ  نآ  زا  همقل  دنچ  دش و  شوماخ  هرابود  هیواعم  دیوگ . یم  تسرد  نینمؤملا 
يا همان  اب  مهاوخیم  نم  تسا . برح  نب  رخـص  مردپ  قیقحت  هحفـص 146 ]  ] هب وا  ردپ  تسا . نم  ردارب  دایز  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
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وگب وا  هب  تسا . نینچ  زورما  تایضتقم  هک  وگب  وا  هب  نزب . فرح  وا  اب  ناسرب و  وا  هب  ارم  يهمان  متسرفب  سراف  هب  ارت  ما  هتشون  وا  يارب  هک 
ذوـفن و تمعن و  تورث و  تردـق و  نم  تلود  رد  هک  وـگب  وا  هب  تسا . هتـسشن  رترود  دوـخ  تداعـس  زا  دنیـشنب  رترود  نم  زا  هـچره  هـک 

ناگرزب فیدر  زا  دش . دهاوخ  رومان  هیما  يهداوناخ  رد  شمان  ددنویپ  هب  نمب  رگا  هک  وگب  وا  هب  دمآ . دـهاوخ  شتـسدب  رایـسب  تیمکاح 
نانچمه رگا  هک  هنوگ  نآ  هب  داتـسیا . دهاوخ  فانمدبع  فیرـش  بیجن و  نادنزرف  فص  رد  دمآ و  دهاوخ  ردـب  تسپ  ناناپوچ  هیامورف و 

نب ةریغم  درک . دهاوخ  لح  دشاب  ضماغ  مه  دنچ  ره  ار  هلئـسم  نیا  تسـشن و  دهاوخن  مارآ  هیواعم  دـهد  همادا  دوخ  تلاذر  تقامح و  هب 
نیا رادید  زا  ادتبا  دایز  تفر . دایز  رادید  هب  رختسا  يهرامالاراد  رد  يزورمین  درک و  تمیزع  سراف  يوس  هب  قشمد  زا  رحس  ماگنهب  هبعش 

ار يو  تبحم  تیمیمـص و  یـشیدناریخ و  اهنت  هک  تفگ  وا  هب  هریغم  یلو  دروخ  اج  یکدنا  دوب  هیواعم  لاعف  يوزاب  هفوک و  یلاو  هک  درم 
تبحـص سراف  رادنامرف  اب  تسا  شیوخ  ردارب  تحلـصم  ریخ و  ناهاوخ  هک  يردارب  نوچمه  دهاوخیم  هدنار و  ناریا  بونج  نیمزرـس  هب 

تولخ ملقع  اب  ات  منزن  فرح  مدوخ  اب  مدوخ  ات  نم  تفگ - : دایز  اذـهعم  دـندز . فرح  مه  اب  هریغم  داـیز و  مد  هدـیپس  اـت  بش  نآ  دـنک .
هب زور  هس  زا  سپ  درک و  تقد  درک و  تروشم  دوخ  لـقع  اـب  مه  يزور  هس  ود  دـیبع  نب  داـیز  تفریذـپ . مهاوـخن  ار  داهنـشیپ  نیا  منکن 

يزیرنوخ و گنج و  زا  ادـتبا  هباطخ  نآ  رد  داـیز  درک . داریا  هنارادـم  هحفص 147 ]  ] تسایـس يا  هباطخ  تسـشن و  ربنم  رب  دمآ و  دجـسم 
دنا و هدرک  فالغ  هب  ار  اهریشمش  زورما  تسافص . حلـص و  راگزور  زورما  تفگ  سپـسو  درک  دیقنت  تدش  هب  اه  یگتفـشآ  اه و  بوشآ 

مدرم سراف و  زا  هک  مه  نم  دننک و  یگدنز  لادج  گنج و  ضوع  دنهاوخیم  مدرم  اریز  دنا  هتـشاذگ  اه  عترم  هب  ار  امیپ  نادـیم  ياهبـسا 
مهم ياه  تیـصخش  زا  يدرم  نونکا  منارب . راید  نیا  زا  ار  گنج  موش  يهیاـس  مهاوخیم  ما  هدـیدن  تبحم  تورم و  تعاـطا و  زج  سراـف 

هک دینادیم  امـش  تسا . هاوخ  حلـص  زیمآ و  تبحم  یمایپ  لماح  هدمآ و  قشمد  زا  تسا  هفوک  یلاو  هبعـش  نب  ةریغم  نم  تسود  هک  مالـسا 
مناد یم  تحلصم  نانچ  نم  دنا و  هدرک  تعیب  يو  اب  ناناملسم  هوجو  هداتسیا و  اسر  نایفـسوبا  نب  ۀیواعم  تماق  رب  زورما  تفالخ  يهماج 

هتسجرب و مدرم  امش  اب  اذهعم  مینیزگرب و  گنج  رب  ار  حلص  میسانشب و  تیمسر  هب  ار  يزکرم  تموکح  منک و  يوریپ  مالسا  لاجر  زا  هک 
نایعا میوش . رو  هلمح  نمـشد  يوس  هب  مینک و  زیهجت  گنرد  یب  دـیراد  یمن  تسود  ار  حلـص  رگا  اـت  منک  یم  تروشم  بیجن  فیرش و 

حلـص رـس  هیواعم  اب  رگا  تسام . يهدیدنـسپ  ددنـسپ  یم  ریما  هچنآ  میرادن و  يا  هدارا  دوخ  زا  ام  دنتفگ  ادص  کی  دایز  خـساپ  رد  سراف 
ریما میمصت  ام  میمصت  میزیخ . یمرب  گنج  هب  دنادیم  رتراگزاس  ام  تحلـصم  هب  ار  گنج  رگا  میروآ و  یم  شیپ  هب  تعیب  تسد  ام  دراد 
مدرم زا  هیواعم  يارب  تقونآ  دوتـس و  ار  ناشیاه  شور  اه و  تلـصخ  درک و  رکـشت  مدرم  زا  رگید  يهملک  دنچ  یط  دـیبع  نب  دایز  تسا .
رادـید يارب  هک  یماگنه  دیـسر و  قشمد  هب  دایز  تفگ . كرت  قشمد  مزع  هب  ار  سراف  هبعـش  نب  ةریغم  اـب  دوخ  رگید  زور  تفرگ و  تعیب 

راب دیبع  نب  دایز  هک  دش  هتفگ  دوب . شدوخ  نانز  يولهپ  ارسمرح  رد  هیواعم  دریگب  تاقالم  روتـسد  ات  هحفص 148 ]  ] دمآ رابرد  هب  هفیلخ 
نانز و تسا  نم  ردارب  تسا  نایفسوبا  رسپ  دایز  نیا  دنادیم . دیبع  رسپ  ار  دایز  یسک  هچ  دیبع ؟ نب  دایز  دیشک - : دایرف  هیواعم  دهاوخیم .

یم نایفـس  یبا  نب  دایز  ار  دوخ  راـب  نیتسخن  يارب  هک  دـیبع  نب  داـیز  دـیایب . اـج  نیمه  هب  دـییوگب  دـنریگ  یمن  ور  مردارب  زا  نم  نارتخد 
یناسآ هب  اجنیا  هب  ات  ار  دایز  راک  میا  هدـید  هچنانچ  هیواعم  درک . تاقالم  شردارب  اب  دوخ  لوق  هب  تفر و  هیواـعم  يارـس  مرح  هب  تخاـنش 

نوچ دوب . هدـش  راچد  یگرزب  لاکـشا  هب  هیواعم  دوب . میظع  ضماغ و  رایـسب  نایفـسوبا  يهداوناخ  هب  دایز  باـستنا  يهلئـسم  یلو  دـیناسر 
رب عورشم  ینوناق و  تقیقح  کی  مان  هب  نایفسوبا  يهداوناخ  هب  ار  دایز  قاحلتـسا  دنک . مالعا  امـسر  ار  یگداوناخ  باستنا  نیا  دوب  روبجم 
اپ ریز  هب  اراکـشآ  رجحلا . رهاـعللا  شارفل و  دـلولا  تفگ : هک  ار  هللا  لوـسر  فیرـش  ثیدـح  قاحلتـسا  نـیا  اـب  ینعی  دـنک . لـیمحت  مدرم 

هیواعم دنکـشب . مهرد  ار  مالـسا  نید  لوصا  هیواعم  هک  دوب  دوز  یلیخ  زونه  دوب . هدـشن  کشخ  مالـسا  يادهـش  ياهنوخ  زونه  دراذـگب .
داتسرف هفوک  هب  هریغم  هارمه  تموکح  رواشم  مان  هب  ار  دیبع  نب  دایز  یلو  تسا  دوز  زونه  قاحلتسا  نیا  تفگ  یسایس  تایضتقم  ساسارب 

رد دـص  هک  جراوخ  يهقرف  هحفص 149 ] . ] دوب هدش  هتفـشآ  قارع  عضو  لاس  نآ  رد  دوش . هدافتـسا  شتـسایس  رکف و  زا  هک  داد  روتـسد  و 
تموکح دض  رب  دروتسم »  » نامرف تحت  دندرمشیم  مالسا  رب  كرش  رفک و  طلـست  ار  وا  تنطلـس  دندوب و  فلاخم  هیواعم  تموکح  اب  دص 
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لد هیواعم  رطاخب  نادنچ  ای  دادیم  صیخشت  نینچ  ار  زور  تحلصم  دیاش  درک . یم  ارادم  جراوخ  اب  هلعـش  نب  ةریغم  دندرک . تضهن  هفوک 
رت هدننک  هطاحا  رتطلـسم و  تسایـس  چیه  قارع  رد  تفگ  هریغم  هب  تشاد  ترواشم  تمـس  هفیلخ  نامرفب  هک  دیبع  نب  دایز  دینازوس . یمن 
زج يا  هراچ  جراوخ  ینک . نفد  كاخ  هب  گنردـیب  ار  جراوخ » رکف   » رکف نیا  هک  تسنیا  تحلـصم  تسین . راـشف  تنوشخ و  تسایـس  زا 

اقلطم دینارذگ و  ریـشمش  مد  زا  دیاب  مه  ار  اه  مهتم  دنتـسه . مهتم  رکف  نیا  هب  هک  یمدرم  یتح  تشک و  دیاب  ار  موق  نیا  دنرادن . ریـشمش 
رد ار  بلاطیبا  نب  یلع  رـصع  دوخ  هک  دیبع  نب  دایز  دریگب . مارآ  قارع  ات  درب  ورف  نوخ  جوم  رد  دیاب  ار  یـشکندرگ  تفلاخم و  يهدیقع 

رصحنم ریـشمش  رد  ار  هفوک  يهراچ  هدادن  یلـصاح  هفوک  رد  نایـصع  نایغط و  زج  ماما  تارکمد  تموکح  هک  دوب  هدید  دوب ، هدید  هفوک 
تموکح دض  رب  هک  يزور  ات  ار  جراوخ  نم  مرب . یمن  ورف  ار  منماد  تسد و  مدرم  نوخب  تهج  یب  نم  هن  تفگ  یم  هریغم  یلو  دوب . هتفای 

اما درک  رارـصا  مه  هریغم  هب  هکنیا  لثم  داتـسیا و  دوخ  يهدیقع  يور  یمک  دـیبع  نب  دایز  مرازآ . یمن  دـننکن  جیـسب  دـنوشن و  حلـسم  نم 
تسبورف و مد  دایز  هک  تفرگ  دوخب  يا  هفایق  هفوک  یلاو  مان  هب  هکلب  تشاذـگ  اپ  ریز  ار  دوخ  رواشم  زیمآ  رارـصا  داهنـشیپ  اـهنت  هن  هریغم 
. دوب دایز  اب  قح  هتبلا  تشاذـگ . نایم  رد  هیواعم  اب  ار  قارع  تسایـس  نایرج  تشگرب و  ماش  هب  تفگ و  كرت  ار  هفوک  رهق  تلاح  اب  ابیرقت 
ار هبعش  هحفص 150 ]  ] نب ةریغم  تساوخیمن  هیواعم  یلو  دنتفرگ  مارآ  رارق و  ریشمش  قالش و  ریز  مه  هرخالاب  دندوب و  روطنیا  هفوک  مدرم 
هب هیواعم  مه  زاب  دوب  هدـش  هیواعم  رـسدرد  يهیام  راگزآ  لاس  جـنپ  هریغم  يراـگنا  لهـس  هجیتن  رد  دروتـسم »  » هکنیا اـب  دـناجنرب . دوخ  زا 

تموکح دـش و  كاله  هبعـش  نب  ةریغم  هک  ترجه  مهن  لهچ و  لاس  ات  دـنامب  رادـیاپ  يو  رب  تموکح  نیا  تشاذـگ  تفگن و  دـب  هریغم 
تمـسق رد  دایز  طلـست  ینعی  ار  دوخ  میمـصت  تساوخیم  هیواعم  دـیدرگ . راذـگاو  دوب  هرـصب  یلاو  ماگنه  نآ  رد  هک  دایز  نیمه  هب  هفوک 

همدقم تشاد . ینیگنس  يهمدقم  میمصت  نیا  اما  دراذگب  او  دایز  هب  ار  هرصب  تموکح  دراپسب و  مادقا  تسدب  ار  دوخ  تلود  ساسح  ياه 
یعمج لابندـب  هرخالاب  درک و  رکف  يزور  دـنچ  هیواعم  دریگب . یتروص  رـس و  هیما  يهداوناـخ  هب  داـیز  قاحلتـسا  ناـیرج  هک  دوب  نیا  شا 

دناوخ و نایفسوبا  رـسپ  ار  دیبع  نب  دایز  امـسر  درادب . مالعا  مالـسا  تلم  هب  امـسر  ار  ارجام  نیا  هک  داد  یتامیلعت  اه و  هیـصوت  داتـسرف و 
يزور زور  نآ  دنک . هدافتـسا  دوخ  هاوخلدب  هیهاد »  » نیا تیلاعف  رکف و  زا  بیترت  نیدـب  دـنک و  تبث  شیوخ  یگداوناخ  لجـس  رد  شمان 

هک دوب  يزور  اریز  دنا  هدادـن  ناشن  ار  يزور  رت  فوخم  لاح  نیع  رد  رت و  هدولآ  رت و  نیگنن  زور  نآ  زا  مالـسا  خـیرات  رد  دوب . ییاشامت 
ار هللا  لوـسر  نییآ  درک . ضوـع  ار  مالـسا  سدـقم  نوناـق  زا  ساـسح  تمـسق  کـی  داهـشألا  سوـئر  یلع  اـنلع و  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم 

یبا نب  ۀـیواعم  دزیم . جوم  ماش  نایعا  لاجر و  ماحدزا  زا  قشمد  عماج  دجـسم  تشاذـگ . یم  شیاـج  هب  يرگید  نییآ  دوخ  تشادـیمرب و 
تساوخیم دناوخیم و  زامن  وا  دوب . هداتسیا  بارحم  رد  دوب و  هدمآ  هحفص 151 ]  ] دجسم هب  دوخ  حلسم  نیظفاحم  و  تروکسا »  » اب نایفس 

دیسر نایاپ  هب  زامن  هک  یتقو  دناسانشب . مالسا  مدرم  هب  نایفـس  یبا  نب  دایز  مان  هب  ار  دیبع  نب  دایز  دنیـشنب و  ربنم  رب  تعامج  زامن  زا  سپ 
ناهد دندوب و  هدوشگ  اه  مشچ  همه  دادیم . راشف  اضف  رب  قلطم  توکس  دمآ و  دنب  اه  هنیـس  رد  اه  سفن  تفر . الاب  ربنم  ياه  هلپ  زا  هیواعم 

بل نخـس  هب  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  دونـشب . ار  هیواعم  راـتفگ  هک  دیـشک  یم  راـظتنا  دوب و  زیت  اهـشوگ  همه  دـندرک . یم  هاـگن  ار  هیواـعم 
دروآ و نابز  رب  نیـسحت  دیجمت و  هب  ینخـس  مه  نیدـشار  يافلخ  زا  درک و  دای  ار  مرکا  لوسر  تخادرپ و  یهلا  يانث  دـمح و  هب  دوشگ :
رد قحانب  هک  تشاد  يرـسپ  نایفـسوبا  مردپ  دوش . شاف  مالـسا  تلم  نایم  رد  دیاب  دوب  هدنام  هدرپ  رد  نونک  ات  هک  زار  نیا  تفگ : تقونآ 

تقیقح یلو  دنراد  نامگ  نینچ  مه  زونه  هکنانچ  تسا . یفیقث  يدرم  درم  نیا  هک  دندرک  یم  نامگ  مدرم  دوب . هدنام  فیقث  يهلیبق  نایم 
دندید مدرم  درک . يا  هراشا  دش و  شوماخ  دیسر . اجنیا  هب  هیواعم  نخس  یتقو  تسا . فانمدبع  يهلالس  زا  یـشرق و  يدرم  وا  هک  تسنیا 

، درم نیا  تفگ : يرتاسر  گنهآ  اب  هیواعم  تفرگ . رارق  هیواعم  ياپ  مد  تفر و  رتالاب  هلپ  دـنچ  تساخرب و  ربنم  ياپ  زا  دـیبع  نب  دایز  هک 
لایخ دیتخانش ، یم  دوب  یمانمگ  ناپوچ  هک  دیبع  رسپ  ار  يو  نونکات  هک  تسا  دایز  نیا  مناسانش ، یم  امشب  ار  يو  میوگ ، یم  ار  درم  نیا 
ردپ رسپ  ینعی  تسا . نایفسوبا  رسپ  يو  هدش  شور  نم  رب  هک  روطنآ  اما  تسا  فیقث  يهلیبق  هب  بستنم  تسا و  دیبع  رـسپ  يو  دیدرک  یم 

رد رگا  مهاوخیم  دـیراد  روضح  دجـسم  نیا  رد  هک  لـیابق  ناـیعا  اـبجن و  امـش  زا  نوـنکا  تسا و  نم  ردارب  ینعی  هحفـص 152 ]  ] تسا نم 
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...« دـیروآردب لـطاب  يهفاـفل  زا  ار  تقیقح  نیا  و  دـینک . ادا  ار  تداهـش  قـح  دـیراد  رطاـخب  یتیاـکح  نایفـسوبا  هب  داـیز  تبـسن  تبحص 
دنچ یط  مادـک  ره  دنتـساخرب و  یهورگ  دونـشب . ار  ناهاوگ  یهاوگ  ات  دـش  هدامآ  تسـشن و  شوماخ  دیـسر و  نایاپ  هب  هیواعم  يهباـطخ 

« دایز ردام   » هیمـس نایفـسوبا و  نایم  تیلهاج  رد  هک  دوب  یعورـشمان  يهطبار  موق  نیا  یهاوگ  رادم  دندرک . دـییأت  ار  هیواعم  نخـس  هملک 
امـش راـتفگ  دـییأت  رد  نم  نینمؤملا ! ریما  اـی  تفگ - : تساـخرب و  ینولـس  میرموبا  ماـن  هب  يدرم  هاوـگ  رفن  دـنچ  نیا  لابندـب  دوـب . رارقرب 

يدرم تیلهاج  رد  نم  تفگ - : نینچ  میرموبا  داد و  هزاـجا  هیواـعم  منک . فیرعت  ار  تیاـکح  نآ  مهاوخیم  هزاـجا  مراد و  داـیب  یتیاـکح 
يهناخ یم  ارم و  دندوب  يراسگ  هداب  لها  فیقث » ینب  شیرق و  زا   » هک نانآ  متشاد و  یعیـسو  يهناخبارـش  فیاط  رد  مدوب . شورف  بارش 
نامهب دوب و  هدـمآ  فیاط  هب  هکم  زا  دوب  شیرق  فارـشا  زا  هک  برح  نب  رخـص  نایفـسوبا  زور  کی  دـنروایب . داـیب  یناـسآب  دـنناوتیم  ارم 
يارما يهژیو  هک  يزهجم  للجم و  قاتا  هب  دیسر و  هار  زا  نایفـسوبا  دوب . هتفرگ  ارم  يهناخیم  غارـس  تسار  کی  تشاد  تداع  هک  بیترت 

هحفـص 153] . ] مداد بیترت  شیارب  انهم  يا  هدـئام  ذـیذل  ياهبابک  هنهک و  ياهبارـش  زا  گنردـیب  مه  نم  و  درک . لـالجا  لوزن  دوب  برع 
شروضحب ارم  دـعبو  درک  رابنارگ  بابک  بارـش و  زا  ار  دوخ  تسناوت  ات  دوب  هنـسرگ  هنـشت و  تخـس  هدیـسر و  هار  زا  هزات  هک  نایفـسوبا 

نب رخـص  یلو ، دوب . بوخ  یلیخ  دوب ، بوخ  یلیخ  دوب  شخب  تذل  وت  بابک  اراوگ و  وت  بارـش  میرمابا ! بوخ  رایـسب  دومرف - : راضحا 
شوخ اهنت  نت  اـب  نم  دـننام  هدروخ  باـبک  هدیـشون و  بارـش  يدرم  رب  یلو  تفگ - : تقونآ  درک و  ثکم  یمک  یلو  نیا  لابندـب  برح 
دیدنخ هاق  هاق  دوب . تسم  تسم  نایفسوبا  دینک . ینارذگ  شوخ  يو  اب  هک  دیهاوخیم  ینز  امتح  مدرب - . یپ  شیوزرآ  هب  نم  درذگ . یمن 

ای يرآ  يرآ ، تسا - . یندـش  لـح  هلئـسم  نیا  منیبـب  وگب  ـالاح  يراد . ییانـشآ  بوخ  نم  ناـبز  هب  وـت . رب  میرماـبا  اـی  نیرفآ  تفگ - : و 
مه دیبع  و  دوب . دیبع  رسمه  ماگنه  نیا  رد  يو  متفر . هیمس  غارس  هب  دعب  و  دوش . یمن  تفای  یندشن  لح  يا  هلئـسم  ایند  نیا  رد  نایفـسوبا .

يدمآ شیپ  هچ  هچ ؟... رگید  تفگ  دز و  يدنخبل  دید  ارم  ات  دوب . هتسشن  شا  هناخ  رد  اهنت  هیمـس  درک . یم  یناپوچ  فیقث  فارـشا  يارب 
نب رخـص  نایفـسوبا  متفگ  نزب . فرح  اهبنارگ - . هیام و  نارگ  سناش  کی  بوخ . رایـسب  دـمآ  شیپ  کی  سرپن ، متفگ  میرمابا ! ای  هدـش 
نم يهناخنامهم  هب  دمآ ، فئاط  هب  هدرک - ؟ راکچ  میوگ . یم  ار  وا  يرآ ، فانمدـبع ؟ زا  یـشرق ؟ [ - هحفص 154 . ] یسانش یم  ار  برح 

! زیخرب يریذپ  یم  ار  راختفا  نیا  رگا  دعب - ؟ و  تفگ : دـش و  لاحـشوخ  هیمـس  تساوخ . نز  نم  زا  دروخ و  بابک  دروخ ، بارـش  دـمآ ،
دیبع مرهوش  ات  دنک  ربص  یمک  دیاب  طقف  مرادن  یفرح  تفگ - : درک و  يرکف  تشاد  ییانشآ  اه  هتشذگ  رد  نایفسوبا  اب  ییوگ  هک  هیمس 

ار مدوخ  منک  یم  یعـس  هتبلا  مشاب . وت  هارب  مشچ  سپ  مرادـن - . يراک  رگید  دـباوخب . دروخب و  ار  شماش  ددرگرب و  ینارچ  دنفـسوگ  زا 
مدادیم شا  هدعو  مه  نم  تفرگ و  یم  نز  غارس  نم  زا  مه  رس  تشپ  دزیم و  هل  هل  شقاتا  يوت  دوب . تسم  تسم  نایفسوبا  مناسرب . رتدوز 

ات تخوس  یم  توهش  شتآ  رد  هک  نایفسوبا  دیـسر . هار  زا  نانک  هوشع  ناشک و  نماد  هیمـس  دش . ادیپ  رود  زا  هیمـس  هک  مدید  یتعاس  ات 
میرم وبا  تفرح  هب  مراد . تلوبق  ایب . يراد  لغب  ریز  رد  هک  يا  هدیدنگ  يوب  اب  ایب  ایب ، تفگ - : هناتـسم  يهجهل  اب  تخانـش و  دید  ار  هیمس 

امنا میرمابا .. ای  الهم  تفگ : تفـشآرب و  دـش و  یبصع  دوب  هتـسشن  ربنم  يهلپ  يور  هیواعم  ياپ  مد  هک  دـیبع  نب  داـیز  دـندیدنخ . یعمج 
ازسان مانشد و  هک  دنا  هتساوخن  دنا ، هتساوخ  تداهش  يارب  ارت  میرمابا ! يا  نزب  فرح  تسرد  هحفص 155 ] . ] امتاش مقت  مل  ادهاش و  تمق 

. دیـشخبب مراد  شهاوخ  دیـشخبب ، تفگ - : يراد  هشوگ  نحل  اـب  تخادـنا و  داـیز  هب  یهاـگن  يدرـسنوخ  اـب  ناـنچمه  میرموـبا  ییوـگب .
ینخـس رگید  هیمـس  دوب . روطنیا  يرآ  دوب . روطنیا  مروایب . نابز  رب  وم  هب  وم  ار  دوخ  تادهاشم  تداهـش  يادا  رد  هک  تسنیا  نم  يهفیظو 

دنچ رفن  ود  نیا  هک  مرادـن  رطاخب  رگید  متـسشن  رد  تشپ  دوخ  متـشاذگ و  اـهنت  نایفـسوبا  اـب  ار  وا  مدوشگ و  ار  قاـتا  رد  نم  دوب . هتفگن 
اب مدـید . هدرک  قرع  ینیبج  هتخورفارب و  يا  هرهچ  اـب  ار  نایفـسوبا  دـش  زاـب  قاـتا  رد  یتقو  یلو  دـندرب  رـسب  هناـخ  تولخ  نآ  رد  تعاـس 
نم هب  یهاـگن  تسا ؟ هتـشذگ  شوـخ  امـشب  نایفـس ! اـبا  اـی  دوـب ؟ روـطچ  متفگ  دزیم . سفن  سفن  تخیریم و  قرع  یناـشیپ  زا  شتـشگنا 

هب ار  شتیاکح  میرموبا  دادـیم . وب  مه  زاب  شلغب .. ریز  هوالعب  دوب  لـش  یلیخ  شیاهناتـسپ  طـقف  دوبن . دـب  تفگ - : مباوج  رد  تخادـنا و 
دایز الاح  هک  دیبع  نب  دایز  ماگنه  نیا  رد  تفای . همتاخ  هیـضق  دیناسر و  ضرع  هب  لیلحت  قیقحت و  مامت  اب  ار  شا  یهاوگ  دیناسر و  نایاپ 
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مه دوهش  دناوخ و  شیوخ  ردارب  ارم  نینمؤملا  ریما  مرادن . یهاگآ  نم  نایرج  نیا  زا  تفگ ..« : تساخرب و  اج  زا  دوب  هدش  نایفس  یبا  نب 
ناـهاوگ هن  دومرفیم و  زاربا  ییاـعدا  قحاـنب  نینموملا  ریما  هن  هک  تسا  ملـسم  دـنا و  هدرک  میکحت  دـییأت و  ار  يوعد  نیا  دوخ  یهاوگ  اـب 

تساخرب سنوی  مان  هب  مالسا  هحفص 156 ]  ] ناگرزب زا  يدرم  هک  دوب  هدنام  دایز  ناهد  رد  نخـس  يهلابند  زونه  دندادیم . یهاوگ  هدوهیب 
رگم ینک ؟ یم  زارد  مالـسا  نیناوق  يوس  هب  يدـعت  تسد  ارچ  يا ! هدرک  اـپرب  تسا  طاـسب  هچ  نیا  نینمؤـملا ! ریما  اـی  دیـشک - : داـیرف  و 

. درادن محر  زج  یقح  راکانز  نایفـسوبا  هدـمآ و  ایندـب  دـیبع  شارف  رد  دایز  رجحلا . رهاعلل  شارفلل و  دـلولا  هک : تسا  هدومرفن  هللا  لوسر 
رگا هتفرگ . دوخب  یـشوخان  تروص  هیـضق  هک  دـید  هیواعم  یناوخیم . نایفـسوبا  دـنزرف  ار  دایز  وت  هک  تسا  مالـسا  نوناـق  فـالخ  رب  نیا 

تشم فلاخم  ناهد  هب  گنردیب  دیاب  دش . دهاوخ  نوگژاو  شتنطلس  ساسا  دراذگب  زاب  ار  مدرم  ناهد  دریگب و  شیپ  هب  تمیالم  تسایس 
رگید راـب  رگا  وش ! هفخ  دز - : هرعن  درم  نآ  باوج  رد  تسـشنن و  مارآ  نیارباـنب  دـنک . هفخ  ار  اـه  سفن  نیاو  هناروتاـتکید  دـیاب  دـبوکب .

دجسم رب  فوخ  یشوماخ و  هرابود  داتفا : اضف  هب  يزیگنا  مغ  توکس  هرابود  منک . یم  زاب  تدنب  زا  دنب  مونـشب  وت  ناهد  زا  ینخـس  نینچ 
رـسپ دایز  بیترت  نیدب  هتبلا  دنتـشگزاب . رـصق  هب  دجـسم  زا  مه  اب  تفرگ و  ار  دایز  تسد  دمآ و  دورف  ربنم  زا  مه  هیواعم  تخادنا و  هیاس 

یششوک یعس و  همه  اب  تفرگن و  شودب  ار  راب  نیا  مالـسا  تلم  اما  دیدرگ  لیمحت  مالـسا  تلم  رب  قاحلتـسا  نیا  دش و  هدیمان  نایفـسوبا 
اذهعم تشادن  نتفگ  نخس  يارای  یسک  دایز  هیواعم و  سرت  زا  طقف  دشاب  نایفسوبا  رسپ  تسناوتن  دایز  مه  زاب  تفر  راکب  هار  نیا  رد  هک 
ناورم ردارب  مکح  نب  نمحرلادـبع  دوـب  هدرک  داـی  شرعـش  رد  ار  عینـش  ناوـنع  نیا  هک  یـسک  نیتـسخن  دنتـسشنن  شوماـخ  برع  يارعش 

فع و كوبا  لاقی  نا  بضغلا  ینامیلا  لجرلا  نع  ۀلغلغم  برح  نب  ۀیواعم  غلبا  الا  تفگ : نینچ  نمحرلادبع  دوب . مکح  نب  هحفص 157 ] ]
وت دـییوگب : ینامی  درم  کی  لوق  زا  هیواعم  هب   » نرتالا دـلو  نم  لیفلا  محرک  دایز  نم  کـمحر  نا  دهـشا  یناز و  كوبا  لاـقی  نا  یـضرت 

مهدـیم یهاوگ  نم  دوب ؟ راـکانز  نایفـسوبا  دوش  هتفگ  هک  يراد  یم  تسود  وت  دـنمانب ؟ فـیفع  يدرم  ار  تردـپ  هک  يراد  یمن  تسود 
يا هدـننز  هدـنزگ و  ییاهرعـش  مه  غرفم  نب  دـیزی  ریرج و  قدزرف و  زا  هثداح  يهرابرد  تسا ». غالا  هرک  اب  لیف  تبـسن  دایز  اـب  وت  تبـسن 

. دنا هدرک  خیبوت  هدننک  ریفکت  يریبعت  اب  مادقا  نیا  رد  ار  هیواعم  باحصا  نایعا  زاجح و  ياملع  هوالعب  تسا . هدش  تیاور 

دیعبت لتق و 

دـض رب  مایق  اراکـشآ  هک  عورـشمان  لمع  نیا  اب  درک و  قاحلتـسا  هیما  يهداوناخب  ار  دیبع  نب  دایز  ترجه  مراهچ  لهچ و  لاس  رد  هیواعم 
رهب تسد  هدـنامن و  شبنج  تضهن و  ییورین  رگید  مالـسا  تلم  رد  هک  تفاـیرد  اریز  دـش  ریلد  رگید  ياـه  ماـیق  هب  دوب  مالـسا  نیبم  نید 
دوب هتـسب  مالـسلا » امهیلع  یلع  نبو  نسح  اب  هک  دهع  نآ   » شیوخ دهع  ضقن  هب  لاس  نآ  زا  هیواعم  تساسر . اناوت و  دنک  زارد  هک  تمس 

هب تبسن  دنک و  تموکح  نیبنلا  متاخ  تنس  هحفـص 158 ]  ] میرکلا و هللا  باتک  ساسا  رب  هیواعم  هک  دوب  هدش  ررقم  هدهاعم  رد  تخادرپ .
ضوع رد  دینابـسچ و  دوخ  ناـمدود  هب  ار  دـیبع  نب  داـیز  هیواـعم  هک  یتـقو  دربـن . راـکب  توادـع  يزرو و  هنیک  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ 

وجارجام  » و دننک » یم  شروش   » هکنیا مان  هب  اهتنم  تخادرپ  قارع  نایوجگنج  یلع و  باحـصا  رازآ  ءاذـیا و  هب  دـیدن  یـشبنج  ضارتعا و 
هللادبع درک و  هدافتسا  تصرف  زا  هیواعم  درک . زارد  دیعبت  لتق و  هب  تسد  دننیچ » یم  هئطوت  مالـسا ، يهیلاع  حلاصم  فالخ  رب   » و دنتـسه »
دـشیم هدـیمان  نایفـس  یبا  نب  داـیز  رگید  هک  ار  دـیبع  نب  داـیز  درک و  راـضحا  ماـش  هب  دوـب  هرـصب  یلاو  هک  ار  يوـما  زنرک  نب  رماـع  نـب 

ءاذیا دیعبت  لتق و  هب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  روتسدب  دایز  تشاذگ . وا  يهدهع  رب  زین  ار  ناسارخ  روما  يهرادا  تشامگ و  هرـصب  تموکحب 
لاس رد  دیمان و  دوخ  ردارب  ار  دایز  درک و  لح  ار  قاحلتـسا  يهلئـسم  ترجه  مراهچ  لهچ و  لاس  رد  هیواعم  تخادرپ . ناناملـسم  رازآ  و 

رد هبعـش  نب  ةریغم  هک  رگید  لاس  راهچ  ینعی  ترجه  مهن  لهچ و  لاـس  رد  تشاـمگ و  هرـصب  تموکح  هب  ار  يو  ترجه  مجنپ  لـهچ و 
مه ار  ناریا  روشک  داد و  دادبتسا  تنطلـس و  نیقارع  رب  ار  دایز  درک و  همیمـض  هرـصب  تموکح  اب  زین  ار  هفوک  تموکح  دش  كاله  هفوک 

دیزگرب تمدخ  نیا  رطاخب  ار  دایز  دوب  دنم  هقالع  توبن  نادناخ  يونعم  ماقم  نتسکش  هب  تخـس  هک  هیواعم  تشاذگ . وا  قلطم  رایتخا  رد 
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نوچ دسانشیم . ار  یلع  یمیمص  ناتـسود  ناوریپ و  اعبط  هتـشاد و  تموکح  یلع  هاگتـسد  رد  اهلاس  كاپان  يهفطن  نیا  هک  تسنادیم  اریز 
وا هاوخلد  هب  هک  دیشخب  یگریچ  طلست و  رهش  نآ  رب  ار  دایز  دندربیم  رسب  رهـش  نآ  رد  مه  شناتـسود  دوب و  یلع  هاگ  ترجه  هفوک  رهش 
رد زیرنوخ  راوخنوخ و  درم  نیا  دراذـگب . ناریا  تلم  هحفـص 159 ]  ] هشیر ي رب  هشیت  زین  دروآرب و  ناماس  نآ  ناناملـسم  راگزور  زا  رامد 

مولظم لوزعم و  هکنیا  اب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دوجو  اذهعم  یلو  درک  یمن  غیرد  یگدـنرد  تیانج و  چـیه  زا  هیواعم  ياضرا  هار 
هدنز نسح  ات  هک  درک  ساسحا  هیواعم  دشیم . هدرمـش  یگرزب  عنام  هیواعم  دصاقم  ماجنا  يارب  دوب  هدـیزگ  تلزع  يهشوگ  هنیدـم  رد  دوب 

هیفصت رب  هوالع  هیواعم  دسرب . دنارورپ  یم  لد  رد  تساهلاس  هک  ییوزرآ  هب  دنک و  تنطلس  دهاوخیم » شلد  هک  روطنآ   » دناوت یمن  تسا 
. تشاد شیپ  هب  مه  يرتگرزب  فده  بلاطیبا  نب  یلع  ناوریپ  زا  مالسا  تلم 

دهع تیالو 

يو دشیم . هدرمش  هیواعم  ياهوزرآ  نیرتگرزب  يارب  یگرزب  عنام  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  یگدنز  هتـشذگ  میا  هتفگ  هچنآ  زا  يرآ 
یکی تشاد . رـسپ  ود  هیواعم  دوب . دیزی  دهع  تیالو  وزرآ  نآ  دسرب و  وزرآ  نیاب  تسا  لاحم  تسا  هدنز  یبتجم  نسح  ات  هک  تسناد  یم 

یم یلع  نینمؤملا  ریما  اب  هک  اهلاس  نامه  رد  هیواـعم  دوب . دـیزی  يادیـش  قشاـع و  ردـپ  نیا  دـندش و  یم  هدـیمان  دـیزی  يرگید  هللادـبع و 
هک بیترت  نامهب  دنیزگرب و  شیوخ  دهع  تیالو  هب  ار  دیزی  هک  تشاد  میمصت  تشاد  رسب  تنطلـس  ياوه  ینعی  تفالخ ، ياوه  دیگنج و 

ار زار  نآ  هیواعم  دراذـگب . ثاریم  هب  شدوخ  يهداوناخ  رد  ار  تفالخ  مه  وا  تشگ  یم  تسدـب  تسد  يرـسک  نادـناخ  ناریا و  تنطلس 
نیا مه  نسح  حلـص  یلع و  تداهـش  زا  سپ  دراد و  لایخ  هچ  تفگ  یمن  سک  چیه  هب  دوب . هداد  اج  شا  هنیـس  ياه  هدرپ  نیرت  ناهنپ  رد 

تـسا فظوم  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  هک  دوب  هدش  حیرـصت  همان  حلـص  نتم  رد  یتح  هحفـص 160 ] . ] تشادـیم هاگن  موتکم  ار  فوخم  رس 
دنک شباختنا  دـید  هتـسیاش  حـلاص و  تفالخ  يارب  ار  سک  ره  تما  عامجا  ات  دراذـگب  او  ناناملـسم  ياروش  هب  ار  تفالخ  گرم  ماگنهب 

دوب و دـیزی  شیپ  شلد  لاـح  ناـمه  رد  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  دوب  هدرک  اـضما  ارچ  نوـچ  یب  مه  ار  هماـن  حلـص  نآ  هیواـعم 
نکمم دربیم  رـسب  ایند  نیا  رد  یلع  نب  نسح  ات  هک  تسنادیم  مه  ار  نیا  لاح  نیع  رد  و  تخاسیم . مهارف  ار  دـیزی  دـهع  تیالو  تامدـقم 

دیاب وا  دوش . لح  یناسآ  نیاب  هک  دوبن  دایز  قاحلتسا  يهلئسم  دهع  تیالو  هلئسم  دنک . زاربا  ار  عینـش  حیبق و  میمـصت  نیا  دناوتب  وا  تسین 
« نینمؤملا ریما   » مان هب  ار  دوخ  زاب  هنیزوب  یچراکش و  رمخلا و  میاد  رگرامق و  رـسپ  ینعی  ار  دیزی  دیاب  وا  دریگب . تعیب  دیزی  يارب  مدرم  زا 

هشقن حرط  هب  هنامرحم » یلیخ  مه  زاب  . » داتفا رکف  نیاب  هیواعم  دوب . لاحم  مادقا  نینچ  کی  یلع  نب  نسح  تایح  رد  دنک . لیمحت  مدرم  رب 
نیمأت هار  رد  هیواعم و  ياه  فدـه  دـصاقم و  تفرـشیپ  هار  رد  یلع  نب  نسح  دـهد . همتاـخ  یبتجم  ماـما  یگدـنز  هب  هک  تخادرپ  ییاـه 

. درادرب دوخ  هار  رس  زا  ار  گرزب  عنام  نیا  دوب  هتفرگ  میمصت  يو  دوب . یگرزب  عنام  دیزی  دهع  تیالو  ینعی  وا  ياهوزرآ  نیرتزیزع 

سیق نب  ثعشا 

شرـس ياهوم  اریز  دندیمان  یم  ثعـشا »  » ار يو  دوب . هدنک »  » لیابق تاداس  زا  دوب . نمی  يابجن  فارـشا و  زا  دوب . برک » يدعم   » شمـسا
رگامغی و ناراکراوس  زا  تیلهاج  رد  يو  دوشیم . لامعتـسا  گنر  یکاخ  ياه  فلز  هراـبرد  ثعـشا »  » تغل دـمآ . یم  مشچ  هب  دولآراـبغ 

رازه هس  دندوب  ثعشا  مامعا  ینب  مامعا و  هک  هدنک  يامعز  دش . ریـسا  ثراح  ینب  يهلیبق  هحفـص 161 ]  ] تسد هب  مه  رابکی  دوب  وجگنج 
نب ثعـشا  دوب . ریظن  یب  برع  خیرات  رد  هیدف  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  دندروآ . ردب  تراسا  زا  ار  ثعـشا  ات  دنداد  هیدـف »  » ثراح ینب  هب  رتش 
ون زا  دش و  ریـسا  دیلو  نب  دلاخ  تسدب  یلو  تشگرب . نید  زا  هللا  لوسر  تلحر  زا  سپ  دیورگ  مالـسا  نیدب  مرکا  لوسر  تایح  رد  سیق 

دنارب شزغم  زا  ار  دادـترا  رکف  دروایب و  تسدـب  ار  ناملـسم  هزات  نیا  لد  هکنیا  ياوه  هب  هفاـحق  یبا  نب  رکبوبا  تفریذـپ و  ار  مالـسا  نید 
درک و تلصو  رکبوبا  نوچ  دوب  صخشتم  مرتحم و  يدرم  تیلهاج  رد  هک  سیق  نب  ثعشا  دروآرد . يو  دقع  هب  ار  هورف » ما   » دوخ رهاوخ 
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یلاو ناـفع  نب  ناـمثع  تموـکح  رد  درم  نـیا  تـفرگ . دوـخب  صخـشت  ناوـنع و  ره  مالـسا  رد  دروآ  تسدـب  ار  هـفیلخ  يداـماد  راـختفا 
شرتخد دـیزگرب و  قارع  يورین  ناـگداپ  یهدـنامرف  هب  ار  يو  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ناـمثع  لـتق  زا  سپ  دوب و  ناـجیابرذآ 

يورین هک  اهزور  نآ  رد  دوب . قفانم  يدرم  وا  یلو  تخاس . رارقرب  يدـنواشیوخ  يهطبار  وا  اـب  دروآرد و  نسح  ماـما  دـقع  هب  ار  هدـعج » »
تامدقم ثعـشا  نیمه  دننک  ریخـست  ار  ماش  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دـندربیم و  راکب  ماش  رکـشل  رب  ار  دوخ  تالمح  نیرترگراک  نآ  قارع 

تتـشت و یلع  رکـشل  رد  وا  حلـص  داهنـشیپ  داد . حلـص  داهنـشیپ  نینمؤملا  ریما  هب  قارع  يارما  زا  یعمج  اـب  اریز  دـید  هیهت  ار  داـسف  هنتف و 
دـندش و باـختنا  نیمکح  داهنـشیپ  نیا  لابندـب  اریز  تخاـس  مهارف  ار  جراوخ  يهثداـح  ثعـشا  حلـص  داهنـشیپ  دروآ . دوـجوب  فـالتخا 

هحفص . ] دیناشک جراوخ  نیدب  ار  قارع  مدرم  نیرتراکادف  نیرت و  هتسجرب  نیرتهب و  زا  يرفن  رازه  هدزاود  نوتـس  کی  نیمکح  تموکح 
نب نمحرلادـبع  اـب  زین  نینمؤملاریما  لـتق  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یتح  تخیگنارب و  ثعـشا  ار  اـه  هنتف  نیا  درک . ثعـشا  ار  اـهراک  نیا  [ 162

زا هک  ثعـشا  نـب  دـمحم   - 1 شنارـسپ : مسانـشیم . رتـخد  کـی  رـسپ و  ود  ثعـشا  نیا  زا  تشاد . هناـمرحم  يراـکمه  يرکفمه و  مجلم 
دایز نیا  هب  هتسب  تسد  ار  ملـسم  دیگنج و  لیقع  نب  ملـسم  اب  هفوک  رد  مه  دمحم  نیا  دوشیم . هدرمـش  دایز  نب  هللادیبع  هاگتـسد  نارادرس 

تفرگ شیپ  هب  ار  جراوخ  شور  هک  ثعشا  نب  نمحرلادبع   - 2 دیشک . ریشمش  یلع  نب  نسح  يورب  البرک  يهعجاف  رد  مه  داد و  لیوحت 
ماما رـسمه  هک  دشیم  هدیمان  امـسا  شرتخد  شرتخد : و  دش . هتـشک  یفقث  فسوی  نب  جاجح  تسدب  ناورم  نب  کلملادبع  تموکح  رد  و 
یلع نب  نسح  یناگدنز  زا  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  دندوب . هداد  هدعج »  » بقل امسا  هب  تشادن . يدنزرف  یبتجم  ماما  زا  اما  دوب  یبتجم  نسح 

هتشادرب نایم  زا  دیاب  وا  هک  درکیم  نیقلت  شدوخب  دیدیم . رت  تحاران  رت و  یـضاران  ار  دوخ  زور  هب  زور  دوب و  تحاران  یـضاران و  تخس 
تـسد دوشیمن  هتـشک  شیونعم  ماقم  رد  ارهز  يهمطاف  رـسپ  رگا  تسین . ریذپ  تسکـش  شیونعم  تایح  رگا  تخاس . دیاب  ار  وا  راک  دوش .

نیا زا  هدرپ  هک  درک  یمن  دامتعا  سک  چیه  هب  دزیم . فرح  شدوخ  اب  هیواعم  تشک . ار  نسح  دـیاب  تسکـش . دـیاب  ار  شیدام  تایح  مک 
اما تشک  دـیاب  ار  نسح  هلب . درک . یم  تروشم  شدوخ  اـب  هحفـص 163 ]  ] طقف درمـش . یمن  دوخ  مرحم  ار  سک  چـیه  درادرب . هتفهن  زار 

یسک هچ  دشکب  هللا  لوسر  طبس  يورب  ریـشمش  دهدب و  یخاتـسگ  تأرج و  دوخب  هک  سکنآ  تسیک . دشکب  ار  نسح  دناوتب  هک  سکنآ 
هچ مدرم  هب  دنک  فیقوت  دنک و  ریگتـسد  ار  نسح  رگا  دراذگب . شنامادب  دناوتیم  يا  هکل  هچ  ددنبب . نسح  هب  دناوت  یم  یتمهت  هچ  تسا .

دنهاوخ توکس  مشاه  ینب  تسشن  دنهاوخ  شوماخ  مدرم  دایز  قاحلتسا  زور  لثم  زورما . لثم  مه  زور  نآ  رد  ایآ  تفگ . دهاوخ  یخساپ 
نیا تسا . لاـحم  نیا  تشاد ؟ دـهاوخ  میلـست  نمـشد  هب  ار  نسح  تشاذـگ و  دـهاوخ  تسد  يور  تسد  یلع  نب  نیـسح  شردارب  درک ؟
رکف هب  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  هنوگچ  هک  دنادیم  ادخ  دیـشک . يرگید  يهشقن  دیاب  تفرگ . شیپ  هب  يرگید  هار  دیاب  سپ  تسین . رودـقم 
تفگ شدوخب  درک . يربهر  نز  سنج  تواسق  تواقـش و  داسف و  رکم و  هلیح و  هب  ار  هیواعم  زغم  يا  هثداح  هچ  دنادیم  ادخ  داتفا . اهنز » »

. تفای ار  هدـش  مگ  درک و  شدرگ  وا  مرح  ياهنز  يوت  دـیاب  نز ؟ مادـک  تسا . نز  مهنآ  درادرب و  نایم  زا  ار  نسح  دـناوتیم  رفن  کی  اهنت 
دید دز  فرح  ناشیاه  سوه  هدیقع و  قوذ و  رکف و  اب  دیـشک و  ولج  لایخ  ملاع  رد  ار  یکی  یکی  هیواعم  تشاد . نز  نیدـنچ  نسح  ماما 

لاحشوخ دروآ  رطاخب  ار  سیق  نب  ثعشا  هحفص 164 ]  ] رتخد هدعج »  » مان یتقو  دنزاس  مومسم  ار  هللا  لوسر  رـسپ  دنرادن  اضر  مادکچیه 
ار نز  نیا  دیاب  مسانـش . یمن  ار  یـسک  رت  هاربور  رت و  دـعاسم  رتدعتـسم و  وا  زا  هدـعج  نیمه  نیمه . تفگ  لد  رد  دز و  يدـنخبل  و  دـش .

ماجنا ار  تمدخ  یناسآ  هب  تسا . نسح  رسمه  دشاب  هچره  وا  دوخ  یلو  دوب  یلع  نمـشد  ثعـشا  شردپ  هک  تسا  تسرد  نیا  داد . بیرف 
هب يا  همان  همه  زا  ناهنپ  تسا . مادک  اه  نز  دوجو  رد  فعـض  يهطقن  هک  تسنادیم  رتهب  همه  زا  هیواعم  تفیرف . ار  وا  دـیاب  داد . دـهاوخن 
يا هشیـش  داد و  اج  ناورم  يهمان  يـال  ثعـشا » تنب  امـسا   » ناونع هب  مه  یکچوک  يهماـن  تشون و  دوب  هنیدـم  یلاو  هک  مکح  نب  ناورم 
تنب ءامسا  هب  ینزریپ  يهلیسو  هب  ار  فوج  يهمان  هیواعم  روتـسد  هب  ناورم  داتـسرف . ناورم  يارب  هیمیمـض  مه  هدش  موم  رهم و  هتـسبرس و 

وت قشع  شتآ  رد  هک  تساهلاس  تسا  نم  نازیزع  نیرتزیزع  هک  دیزی  مرـسپ  دناوخ ..« : نینچ  دوشگ  ار  همان  یتقو  امـسا  دـیناسر . ثعـشا 
رد نونکا  مشوپیم و  مشچ  مراد  هچ  ره  زا  دیزی  هاوخلد  هار  رد  نم  دهدیم . باذع  جـنر و  شدوخ  زا  شیب  ارم  وا  يهتفهن  جـنر  و  دزوسیم .
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هدنز یلع  نب  نسح  وت  رهوش  ات  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  اما  منک . یم  میلـست  ار  متردق  تطلـس و  يهدوبر  ار  دـیزی  بلق  هک  وت  ربارب 
يارب هک  یمس  يهلیسوب  تسنیا  راک  يهراچ  تفگ . دهاوخن  قالط  ارت  یلع  نب  نسح  اریز  دیـسر  دهاوخن  دوخ  يوزرآ  هب  نم  رـسپ  تسا 

هکس رازه  هد  هحفص 165 ] . ] شاب شوغآ  مه  رسمه و  دیزی  مرسپ  اب  قشمد  یتنطلـس  رـصق  رد  دعب  يزاسب و  ار  نسح  راک  ما  هداتـسرف  وت 
ار هیواعم  يهمان  ثعشا  تنب  ءامسا  مرادیم . میدقت  ما  هدنیآ  سورع  يا  وتب  هک  تسیا  هیده  نیتسخن  هفوک  رد  دابآ  يهدکهد  راهچ  الط و 
اب یگدـنز  اجک . قشمد  رد  هیواعم  یتنطلـس  رـصق  اجک و  هنیدـم  رد  نسح  يهناـخ  تفر . ورف  رکف  هب  دـعب  دـناوخ و  هبترم  هس  هبترم و  ود 
نب دـیزی  نوچمه  يدرم  اـب  يرـسمه  اـجک و  درادـن  يرگید  ناوـنع  هللا » لوـسر  نبا   » ناوـنع زج  تردـق و  هن  دراد و  تورث  هن  هک  يدرم 
دوب لاتق  رهز  زا  زیربل  هک  کچوک  يهشیش  نآ  هب  یهاگن  تخادنا و  هیواعم  همان  هب  یهاگن  اجک . دوب  دهاوخ  شردپ  نیـشناج  هک  هیواعم 

تورث و رطاخب  ار  هللا  لوسر  رسپ  ایآ  دزیرب . نسح  ماکب  ار  مومسم  ریش  دزیمایب و  ریش  اب  ار  رهز  نیا  ایآ  تسـشن . لد  ود  یمک  دینادرگرب .
الط و رد  ار  نوخ  هب  هدولآ  ياهتـسد  نیا  دـعب  دـشکب و  دوخ  تسد  اـب  ار  شرهوش  اـیآ  دـنک ؟ ادـف  تسوا  راـظتنا  رد  هک  یناوارف  تردـق 
فرـش و هچ  ره  زا  مشچ  موس  بش  رد  یلو  دوب  شیوشت  دـیدرت و  راچد  مه  بش  ادرف  درک و  رکف  بش  همین  ات  بش  نآ  دربب . ورف  رهاوج 
زا نویـش  دایرف  بش  نآ  يادرف  دـینادرگرب و  ریـش  حدـق  رد  ار  رهز  زا  راشرـس  يهشیـش  نآ  دیـشوپ و  تسا  تورم  تیناسنا و  تمـصع و 

بـش همین  هک  دندینـش  اریز  دنداتفا  مطالت  بارطـضا و  هب  هنیدـم  مدرم  دـیزرل . دوخب  هللا  لوسر  يهنیدـم  تساخرب . مرکا  لوسر  نادـناخ 
تدایع هب  باحـصا  هوجو  راـصنا . رجاـهم و  ناـیعا  زاـجح ، لاـجر  تسا . هداـتفا  راـمیب  رتسب  رب  نونکا  مه  هدـش و  مومـسم  ربمغیپ  يهریبن 

نادـنزرف یلع و  نب  نیـسح  دوب  هدـیباوخ  رتسب  رد  ماگنه  نیا  رد  یبتجم  ماما  دـنداهن . توبن  نادـناخ  هب  ور  یلع  نب  نسح  هحفص 166 ] ]
هناخ نآ  ياضف  رب  مرتحم  مشتحم و  یتوکس  اذهعم  دنتشاد . روضح  شنیلاب  رب  مد  زا  مشاه  ینب  خیاشم  سابع و  نب  هللادبع  نینمؤملاریما و 
هچب عیجف  هثداح  نیا  تسنادیمن  سکچیه  دنتـشگ . یمزاب  دندرک و  یم  مالـس  دندشیم و  بایفرـش  هتـسد  هتـسد  اه  یندـم  تشاد . طلـست 
شرس ای  هدمآ  دوجوب  یـصوصخ  توادع  کی  زا  تیانج  نیا  ایآ  هتخاس . مومـسم  ار  مرکا  لوسر  رـسپ  یـسک  هچ  هتفرگ  تروص  یبیترت 

مه نسح  تمـشح  تفگ و  یمن  نخـس  یـسک  اب  هللادـمحلا  يهملک  زج  مالـس و  باوج  زج  یبتجم  ماما  تسا . دـنب  یـسایس  هئطوت  کـیب 
یم مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  یتح  دوبن . يوگتفگ  يوج و  سرپ و  ياراـی  شربارب  رد  ار  یـسک  هک  دوب  عینم  دوب و  نیگنـس  ردـقنآ 
نیا منک . او  نخس  هب  بل  میاشگب و  ار  هملاکم  باب  هک  مدید  یمن  تردق  نآ  دوخ  رد  نم  درک  یمن  نخـسب  ادتبا  نسح  مردارب  ات  دیوگ :

نب نیسح  اهنت  دنتـشادن . یعالطا  شتیفیک  زا  مادکچیه  شناردارب  نارهاوخ و  هن  و  شنارـسمه . هن  هک  دوب  زومرم  موتکم و  ردقنآ  نایرج 
ناجیه اب  ادهشلا  دیس  ما . هدش  مومـسم  نم  هک  درک  یفیرعت  اهنت  نسح  دوب : هدش  راضحا  شردارب  تمدخ  هب  بش  همین  نامه  رد  هک  یلع 

ات مدرب  بآ » هزوـک  اـی  [ » هحفـص 167  ] ریـش حدق  نیاب  تسد  مدوب . هدـش  رادـیب  باوخ  زا  مدوب . هنـشت  روطچ - ؟ دیـسرپ - : بارطـضا  و 
ممومسم هک  متفایرد  تسا . هدش  ادیپ  یمیظع  بالقنا  نم  ءاعما  رد  هک  مدرک  ساسحا  متشادرب  هزوک  بل  زا  بل  یتقو  مناشنب . ار  یگنـشت 
هثاغتـسا سامتلا و  نحل  اب  راب  نیا  شردارب  درک . توکـس  یبتجم  ماما  هدرک ؟ ار  راک  نیا  یک  دیـشک - : دایرف  یلع  نب  نیـسح  دنا . هدرک 

ماما دوب . زیگنا  تقر  يریبعت  نیسح  ماما  ریبعت  هتخادنا . ام  نامدودب  ار  هعجاف  نیا  یک  هداد . ترهز  یک  نم . ردام  رـسپ  يا  درک - : ضرع 
هچ وت  هداد  مرهز  یسک  هچ  میوگب  رگا  دومرف - : یکاندرد  مسبت  اب  دینادرگرب و  نیـسح  يوس  هب  ار  دوخ  يهدیـشک  بیهل  يهرهچ  نسح 

مهاوخ وا  زا  ار  مماقتنا  داد - : ناشن  ار  شریـشمش  يهضبق  دـیزرلیم  شباصعا  ناـجیه  مغ و  تدـش  زا  هک  یلع  نب  نیـسح  درک ؟ یهاوخ 
يوج ماقتنا  تسد  هک  مراد  نانیمطا  اریز  تفگ  مهاوخن  هن . تسا  روطنیا  هک  الاح  هن . تفگ - : يا  هتـسهآ  يادـص  اب  نسح  ماـما  دیـشک .

ترجه مهاجنپ  لاس  رفـص  هام  متفه  زور  رگید  تعاـس  دـنچ  نیمه ! دیناتـس . دـهاوخ  ارم  ماـقتنا  دوخ  وا  تسا . رتاـناوت  وت  تسد  زا  یهلا 
يارب نسح  هچنآ  زا  یتح  سک  چـیه  رگید  دیـسر . مدرم  شوگ  هب  یلع  نب  نسح  تیمومـسم  ربـخ  درک و  عولط  دیـشروخ  دـش و  نشور 

زا یهورگ  یتح  هحفص 168 ]  ] هنیدم و مدرم  لاس  نآ  رفص  متشه  تسیب و  زور  نآ  زا  یلو  دوب . هتفاین  یعالطا  مه  هدرک  تیاکح  نیسح 
. دندرک یم  تدایع  هللا  لوسر  طبس  زا  هزور  همه  دندرک  یم  یگدنز  زاجح  ياه  نابایب  رد  هک  لیابق  يارما 
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هظعوم نیرخآ 

تمه مومـسم  ماما  يهجلاعم  هب  زور  بش و  هنیدم  يابطا  اریز  دوش  یهتنم  افـش  هب  يرامیب  نیا  هک  دندوب  راودیما  نانچمه  توبن  نادـناخ 
تسیب زور  رد  تساخ . دهاوخنرب  رتسب  نیا  زا  تسنادیم  دوب » وا  دوخ  هدمآ  شیپ  هچ  تسنادیم  هک  یسک  اهنت   » وا دوخ  اما  دندوب  هتشامگ 

هیکت یـشلاب  رب  مدز  وناز  شتمدـخب  یتقو  تفگ  هدانج  دـش . بایفرـش  شروضحب  دوب  زاجح  ياملع  زا  هک  هیما  نب  ةداـنج  رفـص  مشـش  و 
شیپ رد  بآ  نوخ  زا  زیربل  یتشط  دوب . هدـییارگ  يزبس  هب  تشادـن  ریظن  زاجح  راید  رد  هک  شگنـشق  ابیز و  رایـسب  گنر  شگنر  تشاد .

شلاوـحا زا  تسا . هتخیر  تشط  نیاـب  شیوـلگ  زا  هباـنوخ  نـیا  هدرک و  یق  تـشط  نـیا  رد  ربـمغیپ  رـسپ  هـک  مدز  سدـح  مدـید . شیور 
تخادنا و نمب  یهاگن  ماما  ینکیمن . مادقا  درد  نیا  نامرد  هب  ارچ  هللا  لوسر  نبای  متفگ  نم  یلو  هللاودمحلا . دومرف : هشیمه  لثم  مدیسرپ .

تشرد نامـشچ  هک  مدید  اجنیا  رد  نوعجار . هیلا  انا  هللا و  انا  متفگ : منک  هجلاعم  هچ  اب  ار  گرم  نم  توملا . جلاعا  اذامب  هللادبع  ای  دومرف :
ياه تعاس  نیرخآ  دـیاش  رخآ و  ياهزور  ربمغیپ  رـسپ  هک  مدرک  ساسحا  هحفـص 169 ] . ] تسا هدش  کشا  قرغ  یلع  نب  نسح  هایـس  و 
رگید دیسر و  دهاوخن  متسد  هب  یتصرف  نینچ  رگید  مرامشن  تمینغ  ار  زورما  تصرف  رگا  هک  مدیشیدنا  دوخ  شیپ  دنکیم . یط  ار  شرمع 
مدوب ناشیرپ  تخس  یلو  مدوبن  نامیشپ  دوخ  ياعدتسا  زا  هتبلا  يامرف . یتظعوم  ارم  هللا  لوسر  نبای  متفگ  دید . مهاوخن  هدنز  ار  دوخ  ماما 

زا تشاد و  دهاوخن  نورقم  تباجا  هب  ارم  تلئسم  هک  مدرک  یم  رکف  درادن . نتفگ  نخس  تلاح  نادنچ  هللا  لوسر  طبـس  هک  مدیدیم  نوچ 
شیپ هب  هک  زارد  رود و  رفـس  نیا  يارب  يرآ . دومرف - : تسـشن و  رت  تسار  داد و  یناکت  دوخب  مدید  یلو  تساوخ  دـهاوخ  ترذـعم  نم 
یباتش یم  ایند  بلط  رد  وت  هک  نادب  هدانج  يا  زاس . هدامآ  دننز  لیحر  سوک  هک  هظحل  نآ  زا  شیپ  ار  رفس  نیا  هشوت  و  شاب . هدامآ  تسا 

رد هچ  ره  هداـنج ! يا  راذـگم . ادرف  هب  ار  ادرف  راـک  نکم و  لـیمحت  زورما  رب  ار  دوخ  يادرف  مغ  نیارباـنب  دباتـش  یم  وت  بلط  رد  گرم  و 
بیصن يا  هدروآ  تسد  هب  شیوخ  يزور  زا  نوزفا  هچنآ  دروآ و  یهاوخن  گنچ  هب  دوخ  يزور  زا  شیب  یـشوکب  رز  میـس و  يوجتـسج 

هب لالح  بساکم  رد  هک  نادـب  ار  نیا  هدانج ! يا  دوب . دـهاوخن  راد » هنازخ   » کی ناونع  زا  هنازخ  نآ  رب  وت  ناونع  دـش و  دـهاوخ  نارگید 
كان ههبش  هک  اه  همقل  نآ  رطاخب  تشاد و  یهاوخ  باقع  دوش  نیمأت  مارح  يارجم  زا  وت  بسک  رگا  تسا و  ررقم  یباسح  زیخاتـسر  زور 
شیب يرادرم  ینیب  یم  هک  ابیز  يایند  نیا  هدانج ! يا  درب . یهاوخ  تمـالم  باـتع و  ناـنچمه  تسین  ملـسم  شمارح  لـالح و  ینعی  تسا 
دـشاب نوزفا  تجاح  تیافک و  يهزادـنا  زا  رگا  راوخ  يرادرم  اریز  رادرب  شیوخ  تجاـح  نازیم  هب  رادرم  نیا  زا  هحفص 170 ]  ] و تسین .
یهانگ وت  رب  دشاب  مارح  رگا  دوش و  رت  کبس  وت  باسح  شکاشک  دشاب  لالح  رگا  ات  رادرب  کچوک  ياه  همقل  هرفس  نیا  زا  تسا . مارح 

! هدانج يا  تشاد . دهاوخن  هارمه  هب  رایـسب  تمالم  زین  دننک و  هدافتـسا  رادرم  زا  نینچ  نیا  هتیملا . نم  تذخا  امک  تذـخا  اریز : دنـسیونن 
ياهوزرآ هب  دوب و  یهاوخ  هدنز  هشیمه  يارب  ییوگ  هک  رادنپ  نانچ  شابم . صیرح  همیـسارس و  راک و  باتـش  يزادرپب  ایند  راک  هب  یتقو 

وت رمع  زا  زور  کی  زج  هک  نک  هشیدنا  نک و  باتش  نک و  یعس  سانـشم . ياپ  زا  رـس  شیوخ  ترخآ  رطاخب  اما  دیـسر  یهاوخ  شیوخ 
يرادیم تسود  ایآ  یشاب ؟ مرتحم  زیزع و  هریشع  هلیبق و  کمک  یب  هک  يرادیم  تسود  ایآ  هدانج ! دید . یهاوخن  ادرف  ییانـشور  هدنامن و 

ار تدابع  تعاط و  تزع  يآ و  ردب  تیـصعم  تذل  زا  یهاوخ  نینچ  رگا  دشاب ؟ ادیوه  وت  نیبج  رب  تمظع  ناشن  جات  تخت و  زا  رود  هک 
يهیام هک  نیزگرب  شیوخ  ترـشاعم  تبحاصم و  هب  ار  ناسک  نآ  هدانج ! يا  یـشاب . تانئاک  يهجاوخ  ات  شاب  راگدرورپ  يهدـنب  بایرد 

وت تبحم  شاداپ  دـننادب و  وت  ردـق  دنـشاب و  وت  نابهگن  دنـشاب  وت  رانک  رد  ات  هک  يآرد  یتسود  رد  زا  یموق  اـب  دنـشاب . وت  فرـش  وربآ و 
شکاشک رد  دنرامـشب و  تسار  ارت  راتفگ  دنرادن . غیرد  وت  کمک  زا  هتخاس  دنمزاین  نانآ  کمک  هب  ارت  راگزور  ثداوح  رگا  دـنراذگب .

یگتـسکش دزاس و  کیدزن  وت  يوزرآ  هب  ارت  تسد  هک  هدانج  يا  شاـب  تسود  سک  نآ  اـب  هحفص 171 ] . ] دنـشاب وت  هاگ  هیکت  یگدنز 
بل رگا  دیامرفن و  تمورحم  ینک  زارد  شیوسب  تجاح  تسد  رگا  درادم . شومارف  ارت  لیاضف  نساحم و  دنک و  ناربج  ارت  یگدنز  ياه 

وا هارمهب  دسرن و  تسیاشان  راوگان و  وتب  وا  زا  دشاب . وت  رای  مغ  زور  هب  دروآ و  نخـس  هب  ارت  دیوگ و  نخـس  وت  اب  يدـنبورف  یـشوماخ  هب 
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رب ارت  دوس  دـشوپب و  مشچ  شیوخ  يهرهب  زا  تمـسق  ماگنهب  دراذـگم و  اهنت  ییاونیب  راگزورب  ارت  دوشن . جـک  ههاریب  فارحنا و  هب  وت  هار 
نیرخآ زا  هک  تشاد  يرارـصا  دـیاش  دوب و  هدامآ  تظعوم  مکح و  يادا  يارب  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـهد . ناحجر  شیوخ  دوس 

یم رمع  دمآرد . رد  زا  قاحـسا  نب  رمع  هک  دوب  هتـسشن  هیما  نب  ةدانج  زونه  دیوگزاب . ار  اه  ینتفگ  دـیامرف و  هدافتـسا  یگدـنز  ياهزور 
زا یهاوخیم  هچ  ره  رمع ! دومرف - : داتفا  نم  هب  شنیب  قح  نامـشچ  ات  دـنک . تدایع  یبتجم  ماما  زا  ات  دوب  هدـمآ  مهارمه  هب  يدرم  دـیوگ 

شکرابم يهرهچ  ماگنه  نیا  رد  دیـسرپ . مهاوخن  يا  هلئـسم  وت  زا  منیبن  باداش  تسردنت و  هرابود  ارت  ات  ادخب . هن  هن . متفگ - : سرپب . نم 
نزب فرح  رمع ! دومرف - : تسـشن و  تشگرب و  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  تفر و  مرح  هب  تساخرب  اج  زا  شناراتـسرپ  کمک  اـب  دـمآرب و  مهب 
عقوت وت  زا  ددرگن  زاب  وت  يدوبهب  دـهدن و  تیافـش  ادـخ  ات  هللا  لوسر  نبای  هحفـص 172 ]  ] متفگ مه  زاـب  دورب و  تسد  زا  تصرف  مسرتیم 

مه دوب . هدروخ  مهب  ملاح  هللا - . لوسر  نبای  هن  هدـش - ؟ هچ  ینادـیم  دومرف - : درک و  ثکم  یمک  تشاد . مهاوخن  تحیـصن  تظعوم و 
زگره یلو  مدوب  هدش  مومـسم  راب  دنچ  نم  رمع ! مدید . تشط  رد  ار  مدبک  ياه  هراپ  دوخ  مشچ  اب  مدرک و  یق  متفر و  نوردـنا  هب  نونکا 

. تفای مهاوخن  افش  هضراع  نیا  زا  نم  دندوب  هتخیرن  مماک  هب  رهز  نیا  ترارش  تدش و  هب  يرهز 

هظحل نیرخآ 

ار شقاتا  هک  دومرف  روتسد  دیبلط و  روضحب  ار  یلع  نب  نیسح  شردارب  یبتجم  ماما  ترجه  مهاجنپ  لاس  رفص  هام  متفه  تسیب و  زور  رد 
دنچ ردارب  ود  نیا  دیـشک . شـشوغآ  هب  دـیناشن و  شرتسب  رانک  رد  ار  نیـسح  ماگنه  نآ  رد  دـننک . تولخ  تسا  هناـگیب  انـشآ و  هچره  زا 
دوـخ ياـیاصو  ریرقت  هب  تشاذـگاو و  یلع  نب  نیـسح  هب  ار  تماـما  ثیراوـم  یلع  نب  نسح  دـعب  دـندرک و  هیرگ  مه  شوـغآ  رد  هـظحل 

هب ثدـح  هللا ال  لوسر  یلا  ینهجو  مث  ینئیهف  تمانا  اذاف  اهظفحاف . ۀیـصوب  کیـصوا  ینا  تسا . هدیـسر  ناـیاپ  هب  نم  راـگزور  تخادرپ :
میظنت دوخ  يهزانج  زیهجت  يارب  اصخش  یبتجم  نسح  ماما  هک  دوب  يا  همانرب  نیا  عیقبلااب . ینفداف  یندر  مث  همطاف  یما  یلا  ینفرـصا  ادهع 

دعب نک و  مادقا  نم  نیفکت  متسب و  رب  ناهج  زا  هحفص 173 ]  ] مشچ یتقو  رامشب و  مرتحم  ارم  تیـصو  نک . شوگ  مردارب  دوب - . هدومرف 
هب سپـس  نارذگب و  مردام  كاخ  زا  ارم  دعب  منک و  دیدجت  يدهع  سدقم  تبرت  نآ  اب  ات  ربب  هللا  لوسر  يهرهطم  يهضور  هب  ار  ما  هزانج 
ما هزانج  ياپب  هک  مهدیم  مسق  ادخب  ارت  مد . نم  ۀمجحم  يرما  یف  قرهت  اب  نا  مسقا  هللااب  و  راپـسب . كاخ  هب  ارم  عیقب  رد  نادرگزاب و  عیقب 

. زیرم دشاب  مه  تماجح  کی  نوخ  نازیم  هب  دنچره 

رگید تیصو  کی 

. دوب هدـش  زبس  درمز  نوچمه  شیور  گنر و  دوب . هدـنامن  یبتجم  نسح  ماما  يهلاـس  تشه  لـهچ و  رمع  زا  تعاـس  دـنچ  زا  شیب  دـیاش 
رد هب  هدز  باتـش  ربنق  دـنیبب . ارم  هک  وگب  هیفنح  نب  دـمحم  هب  ورب  ربنق ! دومرف  داتفا . ربنق  هب  شمـشچ  تخادـنا و  دوخ  رب  ورد و  هب  یهاگن 

شـشفک دنب  هک  دوب  هدش  هچاپ  تسد و  همیـسارس و  نانچ  هیفنح  نب  دمحم  بایرد . ار  یبتجم  ماما  تفگ - : وا  هب  تفر و  دـمحم  يهناخ 
دمحم هب  دوب  نابیرگ  هب  تسد  گرم  تارکس  اب  هکنیا  نیع  رد  یبتجم  ماما  دش . بایفرش  شرادرب  روضحب  ناباتش  داتفا و  هار  هب  هتـسبن  ار 

دیشوکب دناریم  یم  ار  هدنز  دزاسیم و  هدنز  ار  هدرم  هک  ینانخس  ارم  نانخس  ونـشب  نیـشنب و  دمحم  نیـشنب  دومرف  درک و  یهاگن  هیفنح  نب 
عولط يهظحل  زا  نابات  دیشروخ  دیناشفیب . تیاده  رون  نوماریپ  نابات  لعشم  نوچمه  هک  دیـشوکب  دیـشاب . تمکح  نوناک  ملع و  ناک  هک 

يهمین رد  رایـسب . یهاگ  كدـنا و  یهاگ  تسین . لاونم  کیب  زور  کی  یط  شییانـشور  یلو  تسا  نشور  اقلطم  دوخ  بورغ  يهظحل  اـت 
يا ینادیم  هحفـص 174 ] . ] ضعب یلع  مهـضعب  لضف  همئا و  میهاربا  دـلو  لعج  هللا  نا  تملع  اما  تسا . صقان  زور  نایاپ  رد  لـماک و  زور 

يرترب رگید  هورگ  رب  ار  یهورگ  لاح  نیع  رد  یلو  تشامگ  رـشب  یناحور  ییاوشیپ  هب  ار  میهاربا  نادـنزرف  لاعتم  راـگدرورپ  هک  دـمحم 
دسح نامگ  وت  رد  نم  دمحم . يا  دیزگرب . نیلسرملا  ءایبنالا و  دیـس  مان  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هللادبع  نب  دمحم  دیـشخب و 
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ارت حور  اریز  منیب  یمن  زاسمد  ناطیـش  اب  دمحم  يا  ارت  نم  دومرف . نیرق  رافک  اب  ار  دوسح  میرک  نآرق  رد  اتمه  یب  دـنوادخ  اریز  مرب  یمن 
تفگ هچ  وت  قح  رد  وت  ردپ  هک  میوگب  دمحم  يا  يراد  یمن  تسود  دسانـشب . ار  ناطیـش  هک  مسانـش  یم  نآ  زا  رت  بذـهم  رت و  سدـقم 

يا دزادرپ . هب  یکین  هب  دـمحم  مدـنزرف  قح  رد  دـنک  ییوکین  نم  قح  رد  درادـیم  تسود  هک  سکنآ  دومرف - : هرـصب  گنج  رد  وت  ردـپ 
تعلخ نیا  هک  ینادـیم  تسا  یلع  نب  نیـسح  يهژیو  تماـما  ماـقم  هتفخ  ورف  ناـهج  نیا  يور  زا  نم  نامـشچ  یتـقو  هک  ینادـیم  دـمحم !

ملع منیزگرب . ار  نیـسح  مرومأم  زین  نم  هدیزگرب  ارم  یلع  هدیزگرب و  ار  یلع  دمحم  هکنانچ  نآ  هدیناشوپ و  شمادـنا  رب  ادـخ  ار  سدـقم 
نیا رد  هیفنح  نب  دمحم  نیـسحلا . انا  ترتخا  هماماللل و  یلع  ینراتحا  ایلع و  دـمحم  راتخا  ادـمحم و  مکنم  یفطـصاف  هقلخ  ریخ  مکنا  هللا 

تـسود نم  یـشخب . طاـبترا  هللا  لوسر  دـمحم  هب  ارم  هک  یـشاب  یـسدقم  يهطـساو  نم و  ياوـشیپ  نم و  ماـما  وـت  تفگ - : نینچ  خـساپ 
دنک یم  مطالت  جاوم  ییایرد  وت  دماحم  لیاضف و  زا  نم  زغم  رد  مشاب . هدرپس  نیریش  ناج  مونشب  ارت  تلحر  ربخ  هک  نآ  زا  شیپ  متشادیم 

هحفـص 175] . ] دزاـس مارآ  ار  شجاوـما  ماـیا  رورم  راـگزور و  تشذـگ  هن  درب و  یپ  شتمظع  قـمع و  هب  دـناوتیم  یـسک  تسود  هـن  هـک 
زا سک  نایم  رد  قطنی . نا  لبق  یحولا  ءارق  قلحی و  نا  لبق  ام  اما  ناک  اـمحر  هللا  لوسر  نم  اـنیرقا  ـالمح و  اـنلقثاو  اـملع  اـنملعا  نیـسحلا 

نخـس هب  بل  زونه  دوـب و  ماـما  دراذـگ  اـپ  ناـهج  هب  هکنآ  زا  شیپ  وا  تسین . رتـکیدزن  مرکا  لوـسر  هب  رتراـبدرب و  رتدنمـشناد و  نیـسح 
یگدنز تالکشم  میـسانش و  یم  دوخ  ياوشیپ  ماما و  ار  یلع  نب  نیـسح  میریذپ . یم  میراد . لوبق  درک . یم  توالت  یهلا  تایآ  هدوشگن 
نیرخآ هک  ییاه  هظحل  رگید  تشگرب و  شردارب  روضح  زا  زیربل  مغ  کـشا و  زا  هک  ینامـشچ  اـب  دـمحم  میرادـیم . هضرع  يوب  ار  دوخ 

نم تشم  رد  ار  دوخ  ياه  هجنپ  دومرف - : دوبن . شنیلاب  رب  سک  یلع  نب  نیسح  زج  دیسریمارف . دادیم  لیکشت  از  نسح  یناگدنز  تاظحل 
نایاپ هب  مرمع  هک  مد  نآ  رد  مهد . یمن  تسد  زا  ار  مکاردا  سفن  نیرخآ  ات  نم  درپس - : شردارب  هب  ار  شناتـشگنا  نیـسح  ماـما  راذـگب .

. درپس دهاوخ  ناج  هنوگچ  وت  ردارب  هک  ینادـب  ات  درـشف  مهاوخ  ارت  تشگنا  دـتفا ، یم  گرم  يهتـشرف  هب  ممـشچ  هک  تقونآ  رد  دـسریم ،
ار ردارب  گرم  يهظحل  دـهد و  اـج  دوـخ  لد  رد  ار  راـشف  ینیگنـس و  نیدـب  یمغ  هک  دوـب  راوـشد  رایـسب  نیـسح  نوـچمه  يردارب  يارب 
رت نیگنس  رت و  هدرمش  مدب  مد  هتسهآ  ياه  سفن  نیا  دیشکیم . سفن  یگتسهآ  هب  یبتجم  ماما  تسشن . مارآ  درک . تعاطا  اذهعم  دسانشب .

ماما داد . رارق  شردارب  ياهبل  مد  ار  شـشوگ  دش . مخ  درک . ساسحا  شناتـشگنا  رد  ار  یفیفخ  راشف  هک  یتقو  ات  دمآ  یم  رب  شا  هنیـس  زا 
یهلا ياضر  هب  ارم  دنزیم . فرح  نم  اب  هک  تسا  توملا  کلم  نیا  هللادبع . ابا  ای  يونـش  یم  هحفص 176 - ] : ] دومرف هظحل  نآ  رد  یبتجم 

دیشکرپ و نیرب  تشهب  هب  ناهج  نیا  يهدنهد  جنر  يانگنت  زا  شسدقم  حور  دعب  و  یلعالا . قیفرلاب  تفگ : هتسهآ  سپس  دهدیم . تراشب 
هللا و ۀمحر  هقلخ و  یلع  هللا  ۀجح  ای  یلع  نب  نسح  ای  دمحم  ابا  ای  کیلع  همالس  هللا و  تاولـص  تفرگ . مارآ  شردام  ردپ  دج و  رانک  رد 

رهش راوید  رد و  زا  دعب  توبن و  نادناخ  زا  ادتبا  متام  نویش  ترجه  مهاجنپ  لاس  رفص  هام  متـشه  تسیب و  زور  رد  هشیاع : نایغط  هتاکرب .
يو دوب . هدرک  یگدنز  زور  هدزیـس  هام و  جنپ  لاس و  تفه  لهچ و  ایند  نیا  رد  مرکا  لوسر  رهطم  طبـس  یلع  نب  نسح  تساخرب . هنیدـم 

مرکا لوسر  زا  هک  تسیروهـشم  ثیدـح  ثیدـح ، نیا  دوب . هدرب  رـسب  تعانم  تناتم و  ملح و  ربص و  اب  ار  مین  لاـس و  تفه  لـهچ و  نیا 
زورمین رد  ما . هدیـشخب  نیـسح  هب  ار  متعاجـش  اـبا و  نسح و  هب  ار  مربـص  ملح و  نم  دومرف  تلحر  ماـگنهب  هللا  لوـسر  دـننک . یم  تیاور 

یلع نب  نسح  دوب . هدـش  هدامآ  زیهجت  يارب  شا  هزانج  رـصع  ماگنهب  دـندرب و  هاگلـسغ  هب  ار  یبتجم  سدـقم  رکیپ  رفـص  متـشه  تسیب و 
نیمه ساسارب  و  منک . دـیدجت  مدـج  تبرت  اب  ار  مدـهع  اـت  دـیزاس  کـیدزن  هللا  لوسر  يهضور  هب  ادـتبا  ارم  شعن  هک  دوب  هدرک  تیـصو 

هحفـص 177] . ] دوب هنیدم  یلاو  تقو  نیا  رد  مکح  نب  ناورم  دوریم . هللا  لوسر  هاگمارآ  تمـس  هب  نسح  يهزانج  هک  هدش  هدید  تیـصو 
دایرف ناورم  دننک . شنفد  ربمغیپ  ربق  رانک  رد  دنهاوخیم  هک  تسا  یلع  نب  نسح  يهزانج  نیا  تفگ - : يا  هدنیوگ  تسا ؟ ربخ  هچ  دیسرپ 

كاخب اهدوهج  ناتـسربق  رد  دوب  نینمؤملاریما  هک  ار  مولظم  نامثع  و  دنناباوخب ؟ ربمغیپ  يولهپ  رد  دـنهاوخیم  ار  نسح  روطچ ؟ دیـشک - :
حالـس اب  ار  هیما  ینب  زا  رفن  داتفه  هب  کیدزن  یهورگ  گنردیب  و  دریگب . تروص  راک  نیا  تشاذـگ  میهاوخن  ام  زگره  زگره . دـنا  هدرپس 

ریخ یهاجیه  برای  تفرگ . دـنتفریم  هللا  لوسر  يهناخ  تمـس  هب  یلع  نب  نسح  شعن  اب  هک  ار  یماحدزا  يولج  تشادرب و  هارمهب  گنج 
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هللا یلص  دمحم  شوغآ  مه  ار  نسح  میناوت  یمن  ام  میشاب . شوماخ  میناوتیمن  ام  تسا . رت  هتسیاش  حلـص  زا  هک  گنج  رایـسب  هچ  هعد . نم 
شدـج رانک  رد  ار  یلع  نب  نسح  دـیناوت  یمن  امـش  روطچ  تفگ  دـیود  ولج  هریرهوبا  مینیبب . نادوهی  ناتـسربق  رد  ار  نامثع  هلآ و  هیلع و 

رد ضارتعا  نیا  زا  ناورم  دوش . هدرپس  كاخب  شردـپ  رانک  رد  رـسپ  نیا  هک  تسا  عناـم  زیچ  هچ  تسا و  ربمغیپ  رـسپ  نسح  ارچ ؟ دـینیبب !
همیـسارس ناورم  دوب . مرکا  لوسر  سانـشرس  باحـصا  زا  هک  دوب  هریرهوبا  ضارتعا  نیا  يهدنروآ  اریز  دنامرد  شراک  هب  تفر . ورف  دوخ 

هیما ینب  دوب . هشیاع  يهناخ  مرکا  لوسر  نفدـم  هک  دوب  نیا  مه  شتلع  دزاس  هاگآ  ار  هشیاع  نینمؤملا  ما  رتدوز  هچ  ره  تفگ  شمـالغ  هب 
. دننک زاب  دوخ  ياپ  يولج  ار  هار  هک  دنتفریم  شیپ  هتخورفارب  هحفص 178 ]  ] ياه هرهچ  اب  مه  مشاه  ینب  دندرک و  یم  یگداتسیا  نانچمه 

رطاق رب  هک  دندید  ار  هشیاع  ناهگان  داتفا . یم  جوم  هب  اه  هقیقش  رد  اهنوخ  دشیم و  کیدزن  ریشمش  ياه  هضبق  تمـس  هب  اهتـسد  هتفر  هتفر 
هناف ینیب  نع  مکبنا  اوحن  دیشک : دایرف  گنردیب  دیسر و  هار  زا  هشیاع  دزاتیم . شیپ  تعرـس  اب  تسا و  راوس  مکح  نب  ناورم  يهدرک  نیز 

هب مراذگ  یمن  نم  دش . دهاوخن  نفد  يهزانج  نم  يهناخ  رد  دیربب  رانک  ار  ناترسپ  هباجح . هللا  لوسر  یلع  کتهی  یئیش و ال  هیف  نفدی  ال 
دیراذگ یمن  امـش  یچ ؟ دومرف - : دوب  شوماخ  ابیرقت  ماگنه  نیا  ات  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادیبع  وبا  دوش . يدـعت  هللا  لوسر  تمرح 

رانک رد  باطخ  نب  رمع  اب  ار  تردپ  هک  يدوبن  وت  نیا  دیا . هتـسکش  ار  تمرح  نیا  هک  تسیرید  وت  ردـپ  وت و  دنکـشب . هللا  لوسر  تمرح 
دباوخب شردـپ  راـنک  رد  رگا  رـسپ  تشاد ؟ یمن  ناشتـسود  زگره  هک  يا  هدـیناباوخ  شیولهپ  ار  یناـسک  يا و  هدرپس  كاـخب  ربمغیپ  ربق 

زونه ناورم  دنا ؟ هتسکشن  ار  شتمرح  دنا  هدش  نفد  مرکا  لوسر  رانکرد  هک  روفنم  فرحنم و  درم  ود  نیا  یلو  دنکـش  یم  يردپ  تمرح 
: تفگ دـینادرگرب و  ناورم  تمـس  هب  ار  شیور  نیـسح  ماما  تسا . لادـج  يزیر و  نوخ  زور  زورما  تفگ  یم  درک و  یم  ناـمثع  ناـمثع 

شوغآ مه  مرکا  لوسر  شدج  اب  هک  تسا  راوازس  یلع  نب  نسح  اهنت  یلع  نب  نسح  هدناوخ  شیوخ  مرح  ار  هکم  هک  سک  نآ  هب  ادخب .
هدرک دـیعبت  هذـبر  هب  ار  رذوبا  هک  نامثع  نیا  دوب  هتفرگ  شودـب  هانگ  هوک  هوک  هک  درم  نیا  امـش . نامثع  نیا  نامثع  هحفص 179 ] . ] دشاب

هب ار  نآرق  فورعم  يراق  دوعـسم  نب  هللادـبع  هک  نامثع  نیا  دوب . هدرک  بوکدـگل  ار  رـسای  نب  رامع  نوچمه  يدرم  هک  ناـمثع  نیا  دوب .
زاـب هنیدـم  هب  مرکا  لوسر  مغر  یلع  مالـسا و  تعیرـش  فـالخ  رب  ار  تردـپ  وت و  هک  ناـمثع  نیا  دوـب . هداد  رازآ  هجنکـش و  تروـصنآ 
دیـس نانخـس  دـمارایب . هللا  لوسر  هاگمارآ  رد  هک  دوبن  راوازـس  نامثع  نیا  دوب . هداد  تنطلـس  مدرم  سومان  لام و  نوخ و  رب  هدـینادرگ و 

لوسر زا  نم  دینارم . شدج  يهناخ  زا  ار  نسح  ناورم . يا  دز : دایرف  هرابود  هریرهوبا  دـیچیپ . مهب  هیما  ینب  فوفـص  اب  ار  هشیاع  ءادهـشلا 
رب دهاوخب  رگا  هتفرگ و  دوخب  یـضماغ  تروص  هیـضق  هک  دید  هشیاع  هنجلا . لها  بابـشا  دیـس  نیـسحلا  نسحلا و  دومرف : هک  مدینـش  هللا 

فرح نیهارب  لیالد و  نیا  باوج  رد  اریز  تسکش  دهاوخ  مهرد  هتفگن  يا  هملک  زونه  دنک  تبحـص  موق  نیا  اب  لالدتـسا  قطنم و  ساسا 
ياه يودب  نوچمه  درک و  هدافتـسا  هنانز  يداع  رایـسب  شور  زا  دوخ  تهبا  تناتم و  همه  هب  اجنیا  رد  هشیاع  دروایب . شیپ  درادـن  یباسح 

نوفدم اجنیا  رد  درادن  قح  نسح  ادخب  اهرعـش - » یلا  اهدیب  تموا  و   » هذه زجت  وا  انه  اه  نسحلا  نفدی  هللاو ال  دیـشک : غیج  راب  دنب و  یب 
تفر و شیپ  دـیزرلیم  اپارـس  مشخ  زا  هک  هیفنح  نب  دـمحم  درک » دوخ  ناوسیگ  هب  هراشا  و  . » دـنک مهاوخ  ار  اهنیا  دـینک  شنفد  رگا  دوش .

هدـننک ریقحت  نحل  اب  هشیاع  یهاوخیم . هچ  مشاه  هحفـص 180 ]  ] ینب ام  ناج  زا  وت  نز  يا  رطاق ! رب  زور  کی  رتش . رب  زور  کـی  تفگ - :
گنج زا  رتش » رب  زور  کی   » يهلک اب  هیفنح  نب  دمحم  تسین . طوبرم  وتب  منک  یم  تبحـص  همطاف  ینب  اب  نم  و - داد : باوج  دمحم  هب  يا 

رب تلیفت . تشع  ول  تلغبت و  تلمجت  هشیاع . يا  هک  دیـشک  هرعن  دروآرد  دایرف  هب  ار  سابع  نب  هللادبع  يروآدای  نیا  دوب . هدرک  دای  لمج 
لیف رب  هرخالاب  دنک  تیافک  وت  رمع  رگا  یتخیگنارب و  ار  هنتف  نیا  يدش و  راوس  رطاق  رب  يدرک و  اپرب  ار  هرـصب  گنج  يدـش و  راوس  رتش 

ار دوخ  هشیاع  ماگنه  نیا  رد  دروآ . یم  ناجیه  هب  زین  ار  هیما  ینب  وا  ناجیه  دشیم و  رت  یبصع  مدـبمد  هشیاع  یلو  دـش . یهاوخ  راوس  مه 
فـالغ زا  اهریـشمش  مشاـه  ینب  دـندروآ و  هلمح  مشاـه  ینب  يوس  هب  هیما  ینب  تشاذـگ  ار  داد  غیج و  ياـنب  تخادـنا و  نیمز  هب  رتسا  زا 

دایرف تخادـنا و  وجگنج  هورگ  نیا  نایم  رد  ار  دوخ  ءادهـشلادیس  ناهگان  دـمآرد  یمتح  هعقاو  کی  تروصب  یلامتحا  گنج  دندیـشک .
ار مردارب  تیـصو  ادخب  ار  امـش  هیف . مصاخا  نا ال  تعنم  انا  نا  یلع  مسقا  هناف  عیقبلا  یلا و  هب  اولدعا  یخا و  هتیـصو  اوعیـضی  هللا ال  هللا  دز 
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رد راـب  نیتسخن  يارب  دوبن  ناـیم  رد  تیـصو  نیا  رگا  ادـخب  دومرف - : هیما  ینب  هب  دـعب  و  دـیربب . عیقب  تمـس  هب  ار  مردارب  دینکـشم . مهرد 
امش لسگ  نامیپ  تسد  اب  زابرید  زا  ام  نامیپ  میرادن . نامیپ  دهع و  امش  اب  ام  دیتفای . یمرد  ار  ندومزآ  روز  ندز و  ریـشمش  ینعم  ناترمع 

رد رهطم  هزانج  نیا  نفد  ام  فدـه  تفگ - : هشیاع  هب  دـعب  و  هحفص 181 ] . ] تسا هتـشادرب  نایم  زا  ار  تماحر  تمرح  هتـسسگ و  مه  زا 
ادخ و هب  مدرم  يهمه  زا  مردارب  مزاس . فرشم  لوسر  تبرت  فرش  اب  ار  شا  هزانج  هک  دوب  هدرک  تیـصو  مردارب  دوبن . مرکا  لوسر  دقرم 

مردارب دوبن . دنماضر  تمرح  نیا  کته  هب  زگره  تخانـش و  یم  بوخ  ار  شدـج  تمرح  مردارب  دوب  رتانـشآ  ادـخ  باتک  ادـخ و  لوسر 
رب ار  شیوخ  ردـپ  وت  یلو  مکل . نذؤی  نا  ـالا  یبنلا  تویب  اولخدـت  ـال  تونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  تسا : هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هک  تسنادـیم 

هزاجا وت  یلو  یبنلا . توص  قوف  مکتاوصا  اوعفرت  ال  هک : هدیـسر  روتـسد  دیجم  نآرق  رد  يداد . هار  شا  هناخ  هب  هللا  لوسر  ياضر  فالخ 
تایآ نیا  مردارب  دنراپـسب  كاخب  شیولهپ  رد  ار  رمع  رکبوبا و  هزاـنج  اـت  دـنبوکب  نیمز  رب  لـیب  گـنلک و  ربمغیپ  شوگ  مد  هک  يا  هداد 

رگا دوبن . نینچ  رگا  ادـخب  دـیآ . لمعب  یمادـقا  مالـسا  نیناوق  دـض  رب  شا  هزانج  رطخ  هب  هک  دادـیمن  هزاجا  تخانـش و  یم  ار  تاـمکحم 
مدرک و یم  نفد  هناخ  نیا  رد  ار  مردارب  شعن  وت  فلا  مغر  یلع  وت  تاحیلـست  تازیهجت و  يهمه  اب  زورما  نم  دوبن  نایم  رد  یهلا  ناـمرف 

نیمز رب  ار  نسح  يرامع  عیقب  رد  تشگرب . هفرغ » عیقب   » تمس هب  مرکا  لوسر  دجسم  زا  هزانج  رـس  مدادیم . ناشن  همه  هب  ارت  تلذ  زجع و 
ریما ردام  دـسا  تنب  همطاف  يدـبا  هاـگمارآ  اـجنآ  دیـسر . ناـیاپ  هب  زاـمن  درک و  تماـما  ناناملـسم  فوفـص  رب  یلع  نب  نیـسح  دنتـشاذگ 

يهرهچ گنـشق و  لکیه  نوزوم و  تماـق  اـب  نسح  هحفـص 182 ] . ] دـندرپس كاخب  وا  ردام  يولهپ  ار  یـضترم  یلع  رـسپ  دوب . نینمؤملا 
نب سابع  نارـسپ  نینمؤملاریما . نارـسپ  دوش . داریا  يا  هباطخ  كاخ  نیا  رـس  رب  دـیاب  زور  نیئآ  هب  انب  دـش و  ناهنپ  كاخ  لد  رد  شیابیز 

دزیخرب و یـسک  هک  دندیـشک  یم  راظتنا  هنیدم  يداع  مدرم  زا  یماحدزا  باحـصا و  نایعا  هیما و  ینب  زا  یهورگ  مشاه . لآ  بلطملادبع .
وا تخیریم . کـشا  هتـسهآ  هتـسهآ  هداد  مغ  يوـناز  رب  رـس  هک  دوـب  هدرک  ترودـک  راد و  هـصغ  ناـنچنآ  ءادهـشلا  دیـس  دـیوگب . یخس 

دوب شیاوشیپ  دوب و  شماما  هکنآرب  هوالع  یبتجم  نسح  ماما  هب  هیفنح  نب  دمحم  نیا  تساخرب . هیفنح  نب  دمحم  وا  ياجب  یلو  تساخنرب 
اب دـمحم  تشادـن . مه  نینمؤملاریما  هب  یتح  ار  هقالع  نیا  دـیاش  هک  تشاد . يرگید  قشع  دوب  شردـپ  رـسپ  دوب  شردارب  هکنآ  رب  هوالع 

. داتفا هیرگ  هب  ياه  ياه  دنلب  يادص  اب  تسکـش و  مهرد  شقاط  هرابکی  یلو  تساخرب  نسح  كاخ  رـس  شا  هدیزرو  مادنا  دـنلب و  تماق 
نیا ات  تشذگ  تقو  زا  یتعاس  دیناسر . کلف  هب  ار  مدرم  ياغوغ  جنشت  ناجیه و  نآ  اب  دمحم  يهیرگ  درک . اپرب  یتمایق  اجنآ  رد  وا  هیرگ 

يزیزع یناگدنز  وت  یگدنز  دمحمابا ! ای  داب  وت  رب  ادخ  دورد  تاولـص و  تفگ : نینچ  هیفنح  نب  دمحم  دـعب  تفرگ و  مارآ  اهدـص  رس و 
تشادیم نشور  ارت  دبلاک  هک  دوب  یحور  اه  حور  نیرت  سدقم  نیرتهب و  تسکش . مهرد  ار  يرایـسب  ياه  تشپ  اهلد و  وتو  گرم  دوب و 

هحفص  ] دمحم رسپ  وت  دشابن ؟ فیرـش  وت  ندب  سدقم و  وت  حور  ارچ  تسا . هدیمرآ  وت  نفک  يال  رد  هک  تسین  دب  اهندب  نیرت  فیرـش  و 
همقل تناهد  هب  يوقت  ياذـغ  اب  قح  تسد  ییابوط . تخرد  ینیرب و  تشهب  رـسپ  وت  ییارهز . يهمطاـف  یـضترم و  یلع  یفطـصم و  [ 183
قباوس زا  وت  تایح  خیرات  يا و  هتفای  شرورپ  مالـسا  شوغآ  رد  وت  دناشفا . تداعـس  تداشر و  ریـش  وت  ماک  رد  نامیا  ناتـسپ  تشاذـگ و 

یمن ناینب  حلـص  راـصح  مالـسا  ناـیم  تلم  يدوبن  وت  رگا  دوب . افـص  حلـص و  تیآ  وت  تیـصخش  تسا . راشرـس  يوصق  تاـباغ  یمظع و 
ریغ انـسفنا  ناک  نا  اتیم و  ایح و  بیط  دقف  مالـسلا  کبلعف  دییارگ . عامتجا  هب  اه  یناشیرپ  دمآ و  مهارف  اه  یگدنکارپ  وت  تسد  اب  تفرگ 

ار ام  ناج  وت  قارف  هک  مییوگب  هچ  ام  یلو  دوب  سدـقم  رهطم  ود  ره  وتو  گرم  وت و  یناگدـنز  هللا . کمحر  دـمحمابا ! ای  کـقارفب  هیخس 
دمآ نایاپ  هب  بیترت  نیدب  هیفنح  نب  دمحم  يهباطخ  داب . وت  يهرهب  یهلا  تمحر  دورد و  تشاد  دهاوخ  جـنر  هجنکـش و  رد  هشیمه  يارب 

ناشیاه هناخ  هب  هفرغ  عیقب  زا  راد  هصغ  ياه  بلق  دولآ و  کشا  نامـشچ  اب  دـندوب  هدرک  نمجنا  یبتجم  ماـما  كاـخ  رـس  رب  هک  یمدرم  و 
هک دوب  ءادهشلادیس  اهنت  نیا  دنتفگ . كرت  ار  نسح  كاخ  مه  نینمؤملاریما  نارسپ  یتح  سابع . نادنزرف  مشاه . ینب  هیما . ینب  دنتشگزاب .

هتـسهآ درکیم و  ءاشنا  ار  اهرعـش  نیا  ییاهنت  رد  دوب و  هدـنام  اهنت  ردارب  كاخ  رـس  رب  نیـسح  دوب . هتـسشن  ردارب  رازم  راـنک  رد  ناـنچمه 
كاخ رب  هنهرب  ارت  نینزان  رـس  هکنیا  ای  هحفـص 184 ] . ] مزاس هتـشغآ  نغور  رطع و  هب  ار  میوم  هک  مشاب  نآ  نم  ایآ  تسیرگ : یم  هتـسهآ 
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یم نارتوبک  هک  مد  نآ  ات  ما ؟ هدید  مشچ  هب  ارت  رمع  نایاپ  هکنیا  اب  دوب  مهاوخ  رو  هرهب  ایند  ياه  تذـل  اه و  عتمت  زا  رگید  ایآ  ما ؟ هداهن 
کـشا وت  رب  نم  نامـشچ  دـیوریم  يزبس  يهخاش  زاجح  كاخ  رد  هک  خـیرات  نآ  ات  ملان . یم  وت  رب  دزویم  بونج  ابـص و  داـب  اـت  و  دـنلان .

يا هناخ  رد  هک  سکنآ  تسا . کیدزن  نم  اب  وت  كاخ  يرود و  نم  زا  وت  تسا . لایـس  نم  کشا  نایاپ و  یب  نم  يهیرگ  تخیر . دهاوخ 
دونـشوخ هنوگچ  اـیند  نیا  ناگدـنز  تسا . بیرغ  هدـیمرآ  روـگ  شوـغآ  رد  هک  سکنآ  هکلب  تسین . بیرغ  دـشاب  اـجک  رهب  دربـیم  رـسب 

هدـید نایز  تسین . هدـید  نایز  هتفر  تراغب  شلام  هک  سکنآ  درـشف . دـهاوخ  ار  ناـشیولگ  تبقاـع  گرم  يهجنپ  هکنیا  اـب  دوب . دـنهاوخ 
دنا هدـش  ناهن  كاخ  سپ  رد  هکنانآ  تفگ : مهاوخ  يوجن  اهایؤر  رد  سپ  نیا  زا  وت  اب  تسا . هدرپس  كاـخب  ار  شردارب  هک  تسا  یـسک 

کیلع افـسا  تما  مل  نا  دورـس . شزیزع  ردارب  ياثر  رد  هادف  یحور  نیـسحلا  هللادبعوبا  زین  ار  رعـش  نیا  و  دنرادن . ایور  زج  یهاگ  هدـعو 
هحفص 185] . ] منیب یم  گرم  قاتشم  ار  دوخ  هشیمه  یلو  هتشک  ارم  وت  گرم  تسح  هچ  رگا  توملا  یلا  اقاتشم  تحبصا  دقف 

مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  گرم  زا  سپ 

هراشا

يارب ار  مالـسا  تلم  هعقاو  نیا  دـش و  هدرپـس  كاـخب  دـسا ، تنب  همطاـف  رازم  راـنک  رد  عیقب  رد  یبـتجم . نسح  نینزاـن  يهزاـنج  هرخـالاب 
نیا تشاذـگن  یتح  دوش و  نفد  هللا  لوسر  ربق  رانک  رد  نسح  يهزانج  تشاذـگن  هشیاع  داد . تاـفتلا  ساـسح  يهتکن  کـیب  راـب  نیتسخن 

« مرادـیمن شتـسود  نوچ   » ار نسح  يهزانج  نم  تسا و  نم  يهناخ  اجنیا  دوب  هتفگ  هشیاع  دـنناسرب . فرـشت  كربت و  هب  اـجنآ  رد  هزاـنج 
هک ار  اجنآ  تشادـن و  يا  هناخ  دوخ  زا  هشیاع  درب . یپ  يا  هدـننک  اوسر  تقیقح  کیب  هشیاع  قطنم  زا  مالـسا  تلم  مهدـیمن . هار  ما  هناخب 

رمع رکبوبا و  دوب . هدرب  ثاریم  هب  شرهوش  زا  ار  هناخ  نآ  دوب  هللا  لوسر  رـسمه  نوچ  وا  و  دوب . مرکا  لوسر  يهناخ  دیمانیم  نم » يهناخ  »
دوخ رب  هناخ  نآ  رد  ار  دوخ  يهزانج  نفد  تسا  هللا  لوسر  شرهوش  زا  وا  يهیثرا  ینعی  تسا  هشیاع  يهناخ  هناخ  نآ  هکنیا  راـبتعاب  ود  ره 

متـشه تسیب و  زور  رد  مالـسا  تلم  تسا . هداد  هزاجا  هللا  لوسر  ثراو  ینعی  هناخ  کلام  ینعی  هشیاع  هک  لیلد  نیاب  دـنا . هدرمـش  لالح 
نیمه تفایرد . ار  هتکن  نیا  دـمآ  دوجوب  ارهز  يهمطاف  رـسپ  يهزانج  ياـپ  هک  یثداوح  رد  هحفص 186 ]  ] ترجه مهاجنپ  لاس  رفـص  هام 

هللا لوسر  لصفالب  دـنزرف  ارهز  يهمطاف  هک  یتقو  دـنا  هدرمـش  هشیاع  ثاریم  ار  مرکا  لوسر  يهناخ  ـالمع  ـالوق و  هک  رمع  نیمه  رکبوبا .
ءایبنالا رشاعم  نحن  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  هک  دندوب  هدروخ  مه  مسق  دندوب و  هتفگ  دروآ  شیپ  هب  ار  كدف  يوعد 

رمع رکبوبا و  میراذگ . یمن  ثاریم  هب  نیمز  هناخ و  هرقن و  الط و  ناهج  نیا  رد  ایبنا  هورگ  ام  اراقع  اراد و ال  هضف و ال  ابهذ و ال  ثرون  ال 
دندرب و دای  زا  ار  لوعجم  ثیدح  نآ  دیـسر  هشیاع  هب  تبون  یتقو  یلو  دنا  هدرک  لعج  مرکا  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  كدـف  بصغ  يارب 

. دندرمش هشیاع  ثاریم  ار  هللا  لوسر  يهناخ 

یندینش تیاکح  کی 

لاضف نسح  نب  لاضف  تشاد . تواضق  تماما و  ماقم  دربیم و  رـسب  هفوک  رد  « 80  - 150  » نویفنح يهقرف  ماما  هیفنح  وبا  تباث . نب  نامعن 
میارب ار  لاکـشا  نیا  مراد  اضاقت  ماما  زا  تسا . هدـمآ  شیپ  میارب  یمیظع  لاکـشا  تفگ - : تفر و  شتواضق  لـفحم  هب  زور  کـی  یفوک 
هارمگ فرحنم و  هک  مراد  يردارب  درک - : فیرعت  تفرگ و  یکچوک  يهمدقم  لاضف  دییامرفب . تفگ - : گنردـیب  هیفنح  وبا  دـنک . لح 

یضفار تسا . حیحص  تفگ  داد و  ناکت  قیدصت  هب  يرـس  هیفنحوبا  هحفص 187 ] . ] تساه یـضفار  نید  شنید  نوچ  روطچ - ؟ تسا - .
یلو منادرگ  شرب  فارحنا  زا  منک  یم  یعس  یلیخ  دینک - . یمن  تیاده  تسار  هار  هب  ار  ناتردارب  ارچ  امـش  یلو  دنهارمگ  فرحنم و  اه 
یم مردارب  قطنم - ؟ مادـک  تفگ - : دـش و  هریخ  لاـضف  هب  هیفنحوبا  مناـمیم . ورف  شباوج  رد  نم  هک  دروآ  یم  ناـیم  هب  ییاـه  قـطنم  وا 
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مردارب دبسچ - . یمن  زگره  نیخیش  هب  تمهت  نیا  هللااب . ذوعن  دنا - . هدرک  مادقا  میرک  نآرق  فالخرب  رمع » رکبوبا و   » نیخیـش هک  دیوگ 
. مکل نذؤی  نا  الا  یبنلا  تویب  ولخدت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  هللا : مالک  صن  فالخ  رب  نیخیش  هک  دیوگ  یم  مردارب  دبـسچ . یم  دیوگ  یم 

رکف یمک  هیفنحوبا  دوش . هدرپس  كاخ  هب  ربمغیپ  يهناخ  رد  ار  ناش  هزانج  هک  دنا  هدرک  تیـصو  ینعی  دـنا  هتفر  شا  هناخب  ربمغیپ  نذا  یب 
نم فرحنم  ردارب  نیا  تفگ - : گنردـیب  لاضف  دـنا  هدـش  نفد  هناخ  نآ  رد  اهنع  هللا  یـضر  هشیاـع  هزاـجا  هب  اـنب  نیخیـش  تفگ : درک و 

رد هللا  لوسر  درب و  یمن  متشه  کی  زا  شیب  دشاب » هتشاد  دنزرف  هک  يرهوش  . » رهوش لام  زا  نز  دیوگیم  الثم  دنز . یم  ینیگنـس  ياهفرح 
کی ات  دوش  تمـسق  هب 9  دـیاب  تسا  هللا  لوسر  نانز  ثاریم  هک  هشیاع  يهناـخ  زا  متـشه  کـی  باـسح  نیا  اـب  تشاد  نز  هن  تلحر  نیع 

هب ادـتبا  ار  هناخ  نآ  امـش  دـیوگ  یم  مردارب  تسا . متـشه  کی  زا  مهن  کی  قاطا  نا  زا  هشیاع  قح  دـسرب . هشیاع  هب  تمـسق  هن  زا  تسمق 
زا تمسق  کی  دعب  دیروایبرد و  تمـسق  هب 9  ار  تمسق  تشه  زا  تمـسق  کی  دعب  دینک و  میـسقت  هحفص 188 ]  ] يواستم تسمق  تشه 

فک کی  زا  شیب  یتحاسم  قاطا  کی  متـشه  کی  زا  مهن  کی  نیا  ایآ  دـیهدب  رارق  هعلاطم  تحت  تسا  هشیاـع  قح  هک  ار  تمـسق  نیا 9 
نفد كاخ  فک  کی  نآ  رد  ار  رمع  رکبوبا و  لثم  گرزب  لکیه  ات  ود  دوشیم  تسد  فک  کی  تحاسم  رد  اـیآ  تشاد ؟ دـهاوخ  تسد 
دیوگ یم  درادیمن . رب  تسد  مه  زاب  نم  دونع  جوجل و  ردارب  نیا  تفگ - : هرابود  درک و  ثکم  یمک  لاضف  دش . شوماخ  هیفنحوبا  درک .
هیثرا دـیابن  دوب  شردـپ  هک  هللا  لوسر  زا  ارهز  همطاف  یلو  دـنربب  هیثرا  دوب  ناشرهوش  هک  مرکا  لوسر  زا  دـیاب  هصفح  هشیاع و  لـیلد  هچب 
لاضف هب  تشادرب و  شیولهپ  زا  ار  شیاصع  تسا  هتـسب  شیورب  تمـس  راهچ  لالدتـسا  هار  هک  دـید  نوچ  دـش و  هراـچیب  هیفنحوبا  دربب ؟

هک تسین  حیضوت  هب  یتجاح  هتبلا  یتسه . یثبخ  یـضفار  ادخب  دوخ  وت  نم . زا  وش  رود  ثیبخ - . یـضفار  هللا  کنا و  ینع  حن  درک . هلمح 
. دنا هدوب  ثیبخ  هیام و  ورف  کیمادک  هیفنح  وبا  لاضف و  نایم 

هدعج شاداپ 

هدژم يوب  دوخ  شرازگ  نیرخآ  رد  اـت  دادـیم  شرازگ  هزور  همه  ار  هیـضق  ناـیرج  مکح  نب  ناورم  دوب . هتـسشن  گـنز  هب  شوگ  هیواـعم 
لـسن زا  هک  رمع  دـبع  نب  ۀـطرق  رتخد  هتخاف  شرـسمه  یلو  تفگ : ریبکت  رورـس  يداش و  زا  هیواعم  تفر . اـیند  زا  یلع  نب  نسح  تفگ - 

بر لوسر  رسپ  نیملـسم و  دیـس  نسح  هحفـص 189 - ]  ] نوعجار هیلا  انا  هللاانا و  تفگ : درک و  هیرگ  ياه  ياـه  دوب . فانمدـبع  نب  لـفون 
کـشا نسح  رب  هچ  ره  ینک . هیرگ  يراد  قح  ادـخب  تفگ : درک و  مرـش  شیور  زا  دـید و  ناـیرگ  ار  شنز  یتـقو  هیواـعم  دوب . نیملاـعلا 

ذوفن و یلع  نب  نسح  لـتق  يهعجاـف  هک  تسنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  اـما  تفگ . كرت  ار  تارهاـظت  هنوـگنیا  هشیمه  يارب  تساور و  يزیرب 
مرگرس دوخ  یسایس  ياهراک  هب  هتشادرب و  نایم  زا  ار  مالـسا  موصعم  نیمراهچ  یبتجم  ماما  هیواعم  تخاس . نادنچ  دص  ار  هیواعم  تردق 

هچ دـیماب  شلتاق  هدیـشون و  رهز  یـسک  هچ  تسد  هب  نسح  هدـمآ  دوجوب  هنوگچ  تیانج  نیا  يهمدـقم  هک  دوب  هتفر  شدای  زا  كاپ  دوب .
ثعـشا و تنب  ءامـسا  زا  همان  نآ  رد  ناورم  دیـسر . وا  هب  مکح  نب  ناورم  زا  يا  همان  هرخالاب  تسا . هداد  ماجنا  ار  عیجف  راـک  نیا  یـشاداپ 
وا ات  تسا  ناراگتساوخ  هارب  مشچ  نینمؤملاریما  ياه  هدعو  دیماب  ءامسا  هک  دوب  هدرک  دیکأت  دوب و  هتشاگن  یناتساد  وا  ياضاقت  تاینمت و 

تنب ءامـسا  هب  ارم  يهمان  هک  داد  نامرف  طقف  ناورم  خـساپ  رد  هیواـعم  دـنربب . قشمد  یتنطلـس  ياهرـصق  هب  دـننک و  سورع  دـیزی  يارب  ار 
هملک راهچ  همان  نآ  دز . شکشخ  اپرس  دناوخ  ار  هیواعم  يهمان  یتقو  امسا  داتسرف . ءامسا  يارب  ار  هیواعم  يهمان  مه  ناورم  ناسرب  ثعـشا 

ار دیزی  یناگدـنز  نم  . » نسحلا لثم  هیمـست  نا  هیلع  تفخ  کنم . هجیوزت  نم  ینعیمی  هتایح  بح  دـیزی و  ةایح  بحا  ینا  دوب : نیمه  دوب .
ارم رسپ  مسرتیم  هک  تسنیا  شتسار  . » منک سورع  يو  يارب  ار  امش  مناوت  یمن  دشاب  هدنز  مرـسپ  مراد  یم  تسود  نوچ  مرادیم و  تسود 

دیزی هب  دوب . هداد  ثعشا  تنب  ءامسا  هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  هک  یشاداپ  دوب  نیا  دیزاس . » مومسم  هحفص 190 ]  ] یلع نب  نسح  لثم  مه 
تنب ءامـسا  دیـشک - : دایرف  دیزی  دنک . یـسورع  وت  اب  هک  درادیم  تسود  ثعـشا  تنب  ءامـسا  هن - . داد  باوج  تسیچ  ینادـیم  دـش  هتفگ 
نسح لثم  يرهوش  هک  ینز  ادخ . رب  هانپ  تفگ  تفرگ و  ار  شنامشچ  تسد  ود  اب  دیزی  ءامسا . نیمه  هلب  یلع - . نب  نسح  رسمه  ثعشا .
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. منیبب ار  نز  نینچ  يور  مهاوخیمن  زگره  نم  درک ؟ دهاوخ  يا  هظحالم  نم  رطاخب  دنک  مومسم  ار  یلع  نب 

نسح لیامش 

ياهوم تشاد . نشور  فیطل و  ییاه  هنوگ  دوب . هایـس  تشرد و  شنامـشچ  دوب  یخرـس  اب  هتخیمآ  دیفـس  شگنر  دوب . ابیز  شمـسا  دننام 
يوق شیاهیدنب  ناوختسا  نهپ و  شیاه  هناش  تشاد . فاص  دیپس و  هرقن  يوبـس  نوچمه  یندرگ  دوب . رقوم  تشپ و  رپ  ناوارف و  شتروص 

یلع نب  نسح  هک  دنیوگ  یم  همه  دوب . دعجم  یگـشم و  شیاهوسیگ  دوب  هاتوک  هن  دنلب و  هن  تشاد . هنایم  نوزوم و  ییالاب  دوب . دنمونت  و 
. دوب هللا  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  لیامش  رد 

شناشن مان و 

مه شا  یمسر  رهم  هک  تشاد  يرتشگنا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  دوب . طبسلاو  یبتجم  شبقل  دمحموبا و  شتینک  نسح و  شمان 
دنیوگ یم  تشاد  يا  هقالع  تزع  يهملک  هب  یبتجم  ماـما  ةزعلا هللا . هحفـص 191 ] : ] دوب هدش  کح  هملک  نیا  نآ  رب  دوب . يرتشگنا  نامه 

دوب هتفگ  دـیجمت  مان  هب  يدرم  تشذـگ . یم  يا  هچوک  زا  میا  هدرک  فیرعت  هک  ییاویـش  یلیامـش  نینچ  کی  اب  مالـسلا  هیلع  ماـما  يزور 
گرزب دـنوادخ  اریز  تزع . وگب  تمظع . وگن  تسا . لاعتم  راـگدرورپ  يهژیو  تمظع  دومرف - : منیب . یم  یتمظع  وت  رد  هللا  لوسر  نباـی 
دیجمت رد  ار  تغل  نیا  میناوت  یم  هدرک  اـطع  اـم  هب  ار  تزع  اـم  راگدـیرفآ  نوچ  نینمؤملل و  هلوـسرل و  ةزعلا هللا و  دوـمرف : میرک  نآرق  رد 

. میرب راکب  ناتسود 

نسح ینب  ناناوج 

. تشاد رتخد  هدزای  رسپ و  تسیب  مالسا  خیرات  رد  قیقحت  نیرت  قیمع  قبط  رب  یبتجم  ماما 

شنارسپ

زا کلملادـبع  نب  نامیلـس  ناـمز  رد  دوب . مرکا  لوسر  شدـج  تاقدـص  ثاـقوا و  یلوتم  دوب . نسحلاوبا  شا  هینک  هک  نسح  نب  دـیز  - 1
 - 2 تفرگ . هدـهع  هب  ار  فاقوا  تیلوت  هرابود  دیـسر  تفالخ  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  یتقو  یلو  دـش  لوزعم  هللا  لوسر  فاـقوا  تیلوت 

نیـسح ماما  دیـشک . یم  تلاجخ  اما  دشاب  نیـسحلا  هللادبعابا  شیومع  داماد  هک  تشادیم  تسود  دوب . رتکچوک  دیز  زا  نسح .. نب  نسح 
ادهـشلادیس یلو  دادـن . باوج  شیومع  هب  مرـش  زا  نسح  یـشاب  نم  داماد  یهاوخیم  هک  ما  هدینـش  تفگ  دومرف و  راضحا  ار  يو  اـصخش 

نـسح مروآ . یمرد  تدقع  هب  یهاوخب  ار  شمادـک  ره  همطاف  یکی  هنیکـس و  یکی  مرادـن . رتشیب  رتخد  اتود  نم  هحفص 192 - ] : ] دومرف
يهمطاف مردام  هب  وا  اریز  ما  هدرک  باختنا  ار  همطاف  وت  يارب  نم  تفگ - : دیـسر و  شدایرف  هب  رگید  راب  شیومع  دوب . شوماخ  ناـنچمه 

نوچمه مه  اب  تسا » ینثم  نسح  هب  فورعم  هک   » نسح همطاف و  داد . نسح  هب  ار  همطاف  ادهـشلادیس  دراد . تهابـش  رتشیب  هنیکـس  زا  ارهز 
نـسح میهاربا و  هللادبع و  بیترت  هب  ناشمان  هک  دروآ  دنزرف  دنچ  نسح  زا  ادهـشلا  دیـس  رتخد  همطاف  دندرکیم . یگدـنز  قوشعم  قشاع و 

مه فط  موی  رد  دوب و  هدرک  كاردا  ار  نیـسحلا  هللادـبعابا  تمزالم  فرـش  ـالبرک  رفـس  رد  ینثم »  » نسح دوب . تلثم » نسح  هب  فورعم  »
هک دوب  ناوج  یلیخ  اذهعم  درک . هجلاعم  ار  شتاحارج  دیناسر و  هفوک  هب  ار  يو  البرک  زا  هجراخ  نب  ءامـسا  دـشن  هتـشک  اهتنم  درک  داهج 

. دوب هدز  رداچ  شربق  رـس  رب  مامت  لاس  یکی  شگرم  زا  سپ  هک  تشادـیم  تسود  ار  شرهوش  ردـقنآ  نیـسحلا  تنب  همطاف  تفر  اـیند  زا 
ياهنادند زا  یکی  نوچ  مرثا ، هب  فورعم  نسح  نب  نیـسح   - 3 دندرگرب . رهش  هب  دننیچرب و  ار  همیخ  هک  دومرف  روتـسد  لاس  کی  زا  سپ 

فورعم ضایفلا  ۀحلط  هب  تشاد  تواخس  دوجو و  سب  هک  نسحلا  نب  ۀحلط   - 4 دندوب . هتشاذگ  مرثا »  » ار شمسا  دوب  هتسکش  شییولج 
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رد شناونع  نسحلا ، نب  مساق   - 6 هحفص 193 ] . ] دوب نیسحلا  تنب  هنیکس  دزمان  يو  تسالبرک  يادهش  زا  هک  نسح  نب  هللادبع   - 5 دوب .
رد هک  نسح  نب  رمع   - 8 هتفر . ایند  زا  هکم  هار  يوت  شردپ  تایح  رد  هک  نسح  نب  نمحرلادـبع   7 تسا . روهشم  اروشاع  يادهش  نایم 

. دوب هتفر  ماش  هب  ارسا  هارمه  دشن و  هتشک  دوب  ولوچوک  یلیخ  نوچ  یلو  تشاد  روضح  راختفا  نیـسحلا  هللادبعوبا  شیومع  تمدخ  البرک 
زا نسح  نب  دمحا   - 13 رغصالا . نسح  نب  هللادبع   - 12 نسح . نب  رفعج   - 11 رغـصا . نسح  نب  یلع   - 10 ربکـالا . نسح  نب  یلع   - 9

. تسا هدمآ  ایندب  ثعـشا  تنب  ءامـسا  زا  بوقعی  هک  دوشیم  هتفگ  نسح ، نب  بوقعی   - 15 نسح . نب  لیعامـسا   - 14 تسالبرک . يادهش 

. نسح نب  رکبوـبا   - 20 نسح . نـب  ةزمح   - 19 رغـصالا . نسح  نب  دمحم   - 18 ربکـالا . نسح  نب  دـمحم   - 17 نسح . نب  لـیقع   - 16
راختفا هک  نسح  تنب  هللادبع  ما  همطاف   - 2 دوب . نسح  نب  دیز  ردام  دنزرف  يو  درک  جاودزا  ریبز  نب  هللادبع  اب  نسحلا . ما   - 1 شنارتخد :

ب یلع . نب  نسح  فلا -  هحفص 194 ] . ] دروآ ایند  هب  رسپ  راهچ  مراهچ  ماما  زا  درک و  كاردا  ار  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  اب  يرـسمه 
اب هک  هیقر  دوب . هدش  نیسح  نب  رمع  رسمه  هک  هملس  ما   - 3 یلع . نب  هللادبع  و  مالسلا » هیلع  رقاب   » یلع نب  دمحم  ج -  یلع . نب  نیـسح  - 

. هللادبع ما   - 9 نمحرلادبع . ما   - 8 ریخلا . ما   - 7 هنیکس .  - 6 يرغص . همطاف   - 5 نیسحلا . ما   - 4 درک . جاودزا  ریبز  نب  رذـنم  نب  ورمع 
اذهعم دندوب و  هقلطم  ناشرتشیب  هک  تشاد  دوخ  رایسب  نانز  زا  دنزرف  کی  یـس و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هلمر .  - 11 هیقر .  - 10

. دنتشاد یم  تسود  ار  يو  هناقشاع  همه 

تمکح هملک  دنچ 

هب ینیریـش  يوگتفگ  نسح  شرـسپ  اب  يزور  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  دـنکیم  ثیدـح  میعنوبا  زا  بهذـملا  یعفاش  همالع  هحلط  نب  دـمحم 
ضرع نسح  تسیچ ؟ حالـص  دشر و  ینعم  رـسپ  يا  دومرف  نینمؤملاریما  دادـیم : باوج  نسح  درک و  یم  لاوئـس  یلع  دوب . هدیـشک  نایم 
هحفص  ] نتشذگ ناشیاطخ  زا  نتشاد و  هاگن  دوخ  يهیاس  رد  ار  نادنواشیوخ  تسیچ ؟ فرش  نتـشادرب . نایم  زا  یکین  اب  ار  اه  يدب  درک :

نتـسیرگن طاـیتحا  اـب  گرزب  کـچوک و  رایـسب و  كدـنا و  رد  تسیچ - ؟ تـقد  لـئاس . ياـطعا  سفن و  فاـفع  تـسیچ ؟ تورم  [ 195
یـشیورد رد  هاوخ  يرگناوت و  رد  هاوخ  لاح  همه  رد  تسیچ - ؟ مرک  نتـساوخ - . دوخ  ناسک  جنر  دوخ و  تحار  تسیچ - ؟ یگیامورف 

رد هچ  یتسدـگنت . رد  هچ  لاح  همه  رد  يربارب  تسیچ - ؟ يردارب  نتـسج - . اه  هیامرـس  رد  شیوخ  فرـش  تسیچ - ؟ لـخب  ندیـشخب .
زیهرپ يوـقت و  هب  تـبغر  تـمینغ  تـسیچ - ؟ تـمینغ  نـتخیرگ - . نمـشد  زا  ندرک و  هـلمح  تـسود  رب  تـسیچ - ؟ سرت  شیاـسآ - .

. ندرک تعانق  شیوخ  تمسق  رب  تسیچ ؟ يزاین  یب  ندروخ . ورف  ار  دوخ  مشخ  نتـشاد و  هاگن  ار  نتـشیوخ  تسیچ ؟ يرابدرب  تسیراک .
عزج ثداوـح  ربارب  رد  هحفـص 196 - ] [ ؟ تسیچ تلذ  نتـشاد . هگن  شیوخ  تمرح  تسیچ ؟ تعاـنم  یتسرپ - . سوه  تسیچ ؟ ییادـگ 
جنر نتفر - . فیرح  راکیپ  هب  ساره  سارت و  یب  تسیچ - ؟ تأرج  ندرک -  يزاب  دوخ  شیر  اـب  لـفاحم  رد  تسیچ ؟ تقاـمح  ندرک - 
- ؟ تسیچ لقع  ندوشخب - . تردق  نیع  رد  ندیشخب و  یتسدگنت  نیع  رد  تسیچ - ؟ تمظع  نتفگ - . نخس  هدوهیب  تسیچ - ؟ هدوهیب 

یکین تسیچ - ؟ ییانشور  نتفاترب - . شنامرف  زا  رس  ندرمش و  کچوک  ار  دوخ  ياوشیپ  تسیچ - ؟ لهج  ندرپس - . رطاخب  ار  اه  هدینش 
تلفغ یگیامورف - . تسیچ - ؟ تهافـس  ندرک - . ارادـم  ناتـسدریز  اب  تسیچ - ؟ طایتحا  نتـسج - . يرود  يدـب  زا  نتـسب و  راـک  هب  ار 

. ندرک هایس  دوخ  تسد  اب  ار  دیپس  تخب  - ؟ تسیچ نامرح  ندیود - . تسدب  ایند  ناگیامورف  یپ  رد  نتفگ و  كرت  ار  دجسم  تسیچ - ؟
یبتجم نسح  ماـما  زا  درادـب . نمیا  هحفـص 197 ]  ] ناتـسد شین  ناـبز و  مخز  زا  ار  دوخ  يهلیبـق  هریـشع و  هک  سکنآ  تسیک - ؟ دیـس  - 

لقع هـک  سکنآ   - 1 تسوا . رامـشیب  نانخـس  زا  يزراب  يهنومن  هملک  دـنچ  نیا  تسا . هدـش  تیاور  رایـسب  اـه  تمظعوم  اـه و  تمکح 
دوخ یقیقح  ینعم  رد  دنمدرخ   - 2 درادن . نید  درادن  ایح  هک  سک  نآ  و  درادن . تورم  درادن  تمه  هک  سک  نآ  و  درادـن . بدا  درادـن 

ایند و زا  دنمورحم  درخ  تمعن  زا  هکنانآ  دنبایماک و  ترخآ  ایند و  رد  نادـنمدرخ   - 3 دنک . ترشاعم  یئوکین  هب  مدرم  اب  هک  تسا  یسک 
یسر و شناد  هب  نتشیوخ  مه  ات  هد  دای  نارگید  هب  یناد  ار  هچنآ  زومایب و  نارگید  زا  ینادن  هک  ار  هچنآ   - 4 دنا . هرهب  یب  ود  ره  ترخآ 
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زا ار  سیلبا  هک  تسا  توخن  اـیربک و  نیتـسخن  تسا . هداز  یمدآ  ناـج  يـالب  فوخم  تفآ  هس  نیا   - 5 یناسر . شناد  هب  ار  یناداـن  مه 
تیانج يهبرح  لیباق  تسدب  هک  تسا  دسح  موس  تخادنا و  ورف  نیرب  تشهب  زا  ار  مدآ  هک  تسا  صرح  مود  درک . ردب  ناگتـشرف  فص 

دشیدنیب وکین   - 6 تسا . قالخا  تفآ  دسح  سفن و  تفآ  صرح  نید و  تفآ  ربک  دشک . ورف  نوخ  كاخ و  هب  ار  لیباه  شردارب  ات  درپس 
دیهاوخ یمه  ناشـشناد  زا  دیکانمیب . نانآ  رهق  زا  ایآ  دیراد ؟ نانآ  کمک  هب  دـیما  ایآ  دـیبایرد  مدرم  اب  ترـشاعم  زا  ار  شیوخ  فدـه  ات 

هک هب  نامه  تسین  رادید  نیا  رد  یفده  رگا  دیرامشیم ؟ ترـشاعم  كالم  ار  يدنواشیوخ  ای  دیریگ  تکرب  ناشیاعد  زا  ای  دیوش . رو  هرهب 
ات راد  هاگن  ار  تلـصخ  راهچ  نیا  نسح ! يا  تفگ : نم  هب  گرم  مد  رد  مردپ   - 7 دیزرو . هحفص 198 ]  ] بانتجا هدوهیب  ياه  شزیمآ  زا 
 - ج تسا . تخبدب  تسد و  یهت  نادان  هک  نیشنم  ینادان  هب  ب –  ینامب . زاین  یب  ات  شاب  لقاع  فلا -  یـشاب . راگتـسر  ترخآ  ایند و  رد 

موملظم یملاظ  هک  ما  هدیدن  زگره   - 8 تسا . قلخ  نسح  رد  یگدنز  تذل  د -  یشاب . بوبحم  ات  زیرگب  يدنـسپ  دوخ  یهاوخ و  دوخ  زا 
باسح هب  دـینک و  شومارف  دـیا  هدرواین  تسدـب  اـیند  زا  ار  هچنآ   - 9 تسا . موـلظم  تسا  ملاـظ  هکنیا  نیع  رد  دوـسح . رگم  دـشاب  شنم 

نایاپ  - 11 تسا . رتدرمناوـج  دراد  هدنـشخب  تسد  هک  سکنآ  زا  تسا  هشیپ  تعاـنق  هـک  سکنآ   - 10 دیراذگب . شیاه  هدـش  شومارف 
یم تمعن  هک  سکنآ   - 13 تسا . لیلذ  دنک  یمن  بضغ  دنیب و  یم  متس  هک  سکنآ   - 12 تسا . رتابیز  شزاغآ  زا  اه  ییوکین  تاریخ و 
. درادب مورحم  دوخ  دوجو  تکرب  زا  ار  دوخ  نیدلاو  هک  تسا  یسک  نیدلاو  قاع   - 14 تسا . تمالم  قحتسم  دراذگ  یمن  رکش  دبای و 

رعش تیب  دنچ 

. تشذـگ هتـشذگ  هک  يرمع  اب  شیئانـشور  تسایند و  ياه  یگریت  نیا  دـنهدیم . تبـسن  هللا  لوسر  طبـس  یبتجم  نسح  هب  ار  اهرعـش  نیا 
سوک وگب . تسایند  يهتفیش  هک  سکنآ  هب  دروخ . دهاوخن  ار  ناهج  بیرف  زگره  تخومآ . هبرجت  راگزور  زا  هک  سکنآ  هحفص 199 ] ]
يادیش هک  امش  يا  دنا . هدش  كاخ  كاخ ، لد  رد  ناگمه  دنا  هدوب  تسود  وت  اب  هک  ناسک  نآ  نک . عادو  ار  ناتسود  دش . هتفوک  تلحر 

بآ يهعرج  کی  و  دزاسیم . مریـس  هدیکـشخ  نان  هراپ  کی  تسا . تقامح  نتـسب  لد  ربا  يهیاس  هب  هک  دـینادیمن  ارچ  دـیرادیاپ  ان  ياـیند 
دیـسر هار  زا  یبرع  دنک . یم  تیافک  منفک  يارب  نهاریپ  نامه  مریمب  رگا  و  دناشوپ . یم  ارم  نهاریپ  هراوق  کی  ما  هدنز  ات  دـنکیم . مباریس 

برع نیاب  دراد  هنازخ  رد  رز  هچ  ره  داد  روتـسد  ربنق  هب  سپـس  و  شاب . مارآ  دومرف - : ماما  یلو  دیوگب  ینخـس  دنک و  ءاشنا  ار  يرعـش  ات 
نیا دـعب  و  هن . دومرف  مبای . راختفا  هحیدـم  ءاشنا  تجاح و  ضرع  هب  دـیراذگ  یمن  هللا  لوسر  نباـی  تفگ  یبارعا  دـنک . لـیوحت  اـپ  هنهرب 

ام دنرچیم . ام  شـشخب  رازغرم  رد  اهدیما  اهوزرآ و  هحفص 200 ] . ] تسا ششخب  ام  تلـصخ  هک  میـشاب  یموق  ام  دومرف : ءاشنا  ار  اهرعش 
تسشن و یم  ورف  شجاوما  تشاد  ربخ  ام  ششخب  سونایقا  زا  ایرد  رگا  دزیرب . كاخب  شیوربآ  ادابم  ات  میهد  یمن  لئاس  هب  لاوئـس  تلهم 

تمکح نانخـس  ار  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  ترـضح  میا  هدرک  دای  باتک  نیا  رد  اـم  هچنآ  زا  هتـشذگ  دیکـشخ . یم  مرـش  ترارح  رد 
یلع نب  نیسح  نانخس  يهمجرت  هب  هکنانچنآ  دبای  قیفوت  یلع  نب  نسح  نانخس  يهمجرت  هب  هک  تسا  راودیما  هدنراگن  تسا . رایسب  زومآ 
يارب هدـش  داـی  باـتک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  نانخـس  زا  نوـنکا  هچنآ  تسا . هتفاـی  قـیفوت  مالـسلا  مـهیلع  نینمؤـملاریما  بلاـطیبا  نـب 

يد 1346 نایاپ 21  تسیفاک . باتک  کبس  مجح و  ياضتقا  هب  یمارگ  ناگدنناوخ 
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