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نوتیز
: هدنسیون

( هر  ) يرتشوش رفعج  خیش  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

عافد تاراشتنا  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  نامزاس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

 ( هینیسحلا صئاصخ  همجرت   ) 17نوتیز

باتک 17تاصخشم 

مجرتم 17همدقم 

18همدقم

یحور 18ریس 

دوجو ملاوع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لوا :  23ناونع 

لوا 23ناونع 

تسخن قولخم  نیسح  لوا :  23دصقم 

تسخن قولخم  23نیسح 

دننایرگ نیسح  رب  تادوجوم  24همه 

نآ قلخ  زا  دعب  ماما  رون  لحم  نیا  رد  مود ؛  24دصقم 

نآ قلخ  زا  دعب  ماما  رون  لحم  نیا  24رد 

بلاغ رون  مالسلا  هیلع  25نیسح 

تدالو زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگیاج  موس :  25دصقم 

نفد زا  لبقو  تداهش  زا  دعب  تداهش ،  لحم  نیسح و  مراهچ :  26دصقم 

خزرب نیسح و  مجنپ :  26دصقم 

رشح زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگیاج  مشش :  26دصقم 

تشهب رد  نیسح  متفه :  26دصقم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قلطم  ماع و  تادابع  قالخا و  تافص ،  مود :  27ناونع 

27حیضوت

دنهد یمن  تلذ  هب  نت  زگره  27ماما 

تعاجش نیسح و  27ماما 
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تدابع نیسح و  27ماما 

لئاس هب  مارتحا  27ماما و 

مغ مه و  عفر  نیسح و  28ماما 

تاقدص ياطعا  28ماما و 

باذع زا  نداد  تاجن  هب  هژیو  مامتها  28ماما و 

ادخ زا  فوخ  تدش  نیسح و  28ماما 

وا زا  ادخ  شیاتس  29نیسح و 

مالسلا هیلع  نیسح  زا  ادخ  لوسر  29شیاتس 

نمشد تسود و  شیاتس  دروم  29نیسح 

يداش نزح و  بجوم  29نیسح 

اروشاع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدابع  قالخا و  تافص ،  موس :  30ناونع 

دش رگید  تایصوصخ  همه  ءاشنم  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صاخ  30یگژیو 

 ( ص  ) ربمایپ يایصوا  هژیو  30نامرف 

يرهاظ تراهط  مالسلا و  هیلع  نیسح  31ماما 

ینطاب تراهط  مالسلا و  هیلع  نیسح  31ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  صاخ  31زامن 

صاخ هزور  مالسلا و  هیلع  نیسح  31ماما 

هزانج عیشت  هزانج ،  32باب 

هزانج 32عیشت 

تاقدص 32تاکز و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  صاخ  داهج  داهج :  32باب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  33رما 

بحتسم ياه  33تدابع 

ینابرهم 34تفطالم و 
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مولظم زا  تیامح  ملاظ و  زا  يریگولج  عیدب ؛  34هتکن 

نآرق 34توالت 

اعد هب  34مامتها 

هدیمح تافص  هیبلق و  35تادابع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  35نیقی 

نیسح ماما  ياضر  میلست و  35ماقم 

نیسح ماما  35تواخس 

نیسح ماما  35تعاجش 

ریظن یب  هنینءامط  36راقو و 

ماما بلق  36تقر 

نیسح ماما  36ملح 

ماما قلخ  36نسح 

نیسح ماما  36تورم 

ماما 36تریغ 

ماما 37تعانق 

ماما ییابیکش  37ربص و 

ماما يوس  زا  ربص  هب  37شرافس 

ماما ربص  زا  ناگتشرف  38بجعت 

نیسح ماما  38هیرگ 

38همتاخ

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  دنوادخ  هژیو  تامارتحا  فاطلا و  مراهچ :  40ناونع 

یهلا فاطلا  زا  ترضح  نآ  يرادروخرب  تهج  زا  نیسح  ماما  صیاصخ  لوا :  40شخب 

40حیضوت

نیسح ماما  هب  دنوادخ  صاخ  فاطلا  40فلا : 
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40لوا

41مود

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  دنوادخ  صاخ  يایاطع  41ب : 

41حیضوت

41لوا

41مود

42موس

42مراهچ

43مجنپ

43مشش

وا اب  نتفگ  نخس  نآرق و  رد  نیسح  ماما  هب  دنوادخ  صاخ  فاطلا  43ج ) 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ادخ  ربمایپ  صاخ  فاطلا  تیانع و  44د )

مود 44شخ 

موس 44شخب 

نیسح هب  ربمایپ  هژیو  ياه  مارتحا  تلع  مراهچ :  45شخب 

مجنپ 46شخب 

مشش 46شخب 

متفه 46شخب 

46همدقم

نامسآ 47باب 

نیمز 48باب 

تسا هدیشخب  نیسح  هب  اضف  اوه و  زا  دنوادخ  هچنآ  49باب 

تسا هدرک  اطع  ناشیا  هب  بآ  زا  دنوادخ  هچنآ  49باب 

ناتخرد 50باب 
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اهایرد 50باب 

اه هوک  50باب 

نج سنا و  50باب 

ترضح نآ  هب  تبسن  شوحو  ياه  یگژیو  51باب 

ناگدنرپ تایصوصخ  51باب 

51هراشا

نارتش نابسا و  هب  طوبرم  51باب 

تفای صاصتخا  نیسح  هب  ییایند  عاضوا  زا  هچنآ  51باب 

ینابر صاخ  فاطلا  رهظم  نیسح  مجنپ :  55ناونع 

صاخ فاطلا  رهظم  55نیسح 

یهلا تمحر  هطساو  56نیسح 

56حیضوت

ینامسآ 56ياهرادشه 

لوا 56همدقم 

مود 57همدقم 

اه باطخ  زا  لاثتما  لیصحت  حیرشت  لوا ؛  59تیفیک 

تدابع باطخ  لوا ؛  59باطخ 

اوقت باطخ  مود ،  60باطخ 

ادخ هار  رد  قافنا  موس ؛  60باطخ 

داهج باطخ  مراهچ ،  60باطخ 

اوقت هشوت  مجنپ ،  61باطخ 

ادخ هب  نداد  ماو  مشش ،  61باطخ 

متفه 61باطخ 

متشه 61باطخ 
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مهن 61باطخ 

مهد 61باطخ 

مهدزای 62باطخ 

مهدزاود 62باطخ 

مهدزیس 62باطخ 

مهدراهچ 62باطخ 

مود 62تیفیک 

موس 63تیفیک 

موس 63تیفیک 

لوا 63تهج 

مود 63تهج 

موس 63تهج 

مراهچ 63تهج 

مجنپ 63تهج 

مشش 64تهج 

متفه 64تهج 

متشه 64تهج 

مهن 64تهج 

مهد 64تهج 

مهدزای 64تهج 

مالسلا هیلع  نیسح  رکذ  ماگنه  عوشخ  هب  طوبرم  تایصوصخ  مشش :  65ناونع 

مشش 65ناونع 

65همدقم

تسا هیرگ  عوشخ و  ماسقا  ءاشنم  هرابرد  لوا  66دصقم 
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هیرگ 66ءاشنم 

ازع بحاص  اب  يا  هطبار  هقلع و  نتشاد   - 166

نتسویپ مه  هب  ندش و  یکی  هطبار  هقلع و  رطاخ  هب  هیرگ  تقر و   - 266

دراد وت  رب  یقح  هدید ،  تبیصم  صخش  هکنیا  رطاخ  هب  تبیصم  رب  هیرگ  تقر و   - 367

 : تسا گرزب  یصخش  وا  هکنیا  رطاخ  هب  هدید  تبیصم  صخش  رب  هیرگ  تقر و   - 468

دراد يا  هدیدنسپ  تافص  هک  یسک  رب  تقر  هیرگ و   - 568

نارگید زا  تیعبت  هب  هیرگ   - 670

رشب عون  هب  محرت   - 770

اه تفص  نیا  همه  رطاخ  هب  هیرگ   - 870

مود 71دصقم 

موس 74دصقم 

مراهچ 75دصقم 

75همدقم

لوا 75عون 

مود 75عون 

موس 78عون 

عوضوم 79لیصفت 

نیسح اب  ربمایپ  هژیو  79تالاح 

مالسلاامهیلع نیسح  ماما  یلع و  82ماما 

مجنپ 94عون 

مجنپ 94دصقم 

مشش 94دصقم 

متفه 95دصقم 

متشه 96دصقم 
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مهن 96دصقم 

نایرگ مشچ  صاوخ  مهد ؛  99دصقم 

مهدزای 99دصقم 

مهدزاود 99دصقم 

مالسلا هیلع  نیسح  ترایز  تایصوصخ  متفه :  100ناونع 

لوا 100باب 

100حیضوت

ندوب عماج   - 1101

101همدقم

زامن 101اما 

تاکز 101اما 

جح 101اما 

هقدص 102اما 

هزور 102اما 

داهج گنج و  102اما 

هدنب ندرک  دازآ  102اما 

حیبست رکذ و  102اما 

نامیا لها  هب  ناسحا  محر و  هلص  103اما 

ماعطا 103اما 

نم ؤم  ترایز  103اما 

هنسحلا ضرق  103اما 

ضیرم تدایع  103اما 

نم ؤم  نفد  نفک و  هزانج و  عییشت  104اما 

نم ؤم  بلق  رد  رورس  لاخدا  104اما 
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دیآ یم  لیان  یتلیضف  هب  دوخ ،  تالاح  زا  یتلاح  ره  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز   - 2104

104همدقم

104لوا

104مود

105موس

105مراهچ

105مجنپ

105مشش

105متفه

105متشه

105مهن

106مهد

106مهدزای

106مهدزاود

106مهدزیس

107مهدراهچ

107مهدزناپ

107مهدزناش

دوش یم  صلاخ  ناهانگ  زا  یصاخ  وحن  هب  ترضح  نآ  رئاز   - 3107

دوش یم  مه  نارگید  صالخ  ییاهر و  بجوم  هلیسو  نیا  هب  رئاز ،  صخش   - 4108

دوش یمن  عطقنم  رئاز  زا  تسا و  لصتم  تمایق  زور  ات  ع )  ) نیسح ترایز   – 5108

دوش یم  لیان  یباوث  رجا و  هب  راک  نیا  هطساو  هب  رئاز   - 6108

دسر یم  یباوث  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هطساو  هب  رئاز   - 7109

دنادرگن شدیماان  دنک ،  ترایز  ار  وا  سک  ره  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  دنوادخ   - 8109
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تسا یناسنا  ره  يوزرآ  تیاهن  هک  دراد  یصاخ  یگژیو  ترضح  نآ  ترایز  - 9109

تسا صاخ  تاریثءات  ياراد  ترضح  نآ  ترایز   - 10109

تسا هدنز  یح و  ماما  ترایز  زا  رترب  ترضح ،  نآ  ترایز   - 11110

مود 110باب 

موس 113باب 

مراهچ 114باب 

مجنپ 115باب 

مشش 116باب 

متفه 116باب 

متشه 117باب 

مهن 118باب 

مهد 119باب 

119همدقم

هدننک تباجا  ياه  تلاح  هظحالم  120فلا : 

تسا ترضح  نآ  ترصن  يرای و  بلط  هب  خساپ  عقاو  رد  هناگتفه  ياه  کیبل  120ب : 

دشاب یم  ترضح  نآ  هناگتفه  ياه  هثاغتسا  هب  خساپ  رد  هناگتفه ،  ياه  کیبل  125ج : 

مهدزای 129باب 

مهدزاود 130باب 

دیجم نآرق  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تایصوصخ  متشه :  133ناونع 

133همدقم

لوا 133دصقم 

مود 134دصقم 

موس 137دصقم 

مراهچ 141دصقم 
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مجنپ 142دصقم 

مشش 142دصقم 

دوش یم  طوبرم  هللا  تیب  هب  هچنآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تایصوصخ  مهن :  146ناونع 

146حیضوت

لوا 146بلطم 

مود 147بلطم 

هرمع جح و  تبسن  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  صاخ  ریثءات  موس :  159بلطم 

ثحب نیا  164همتاخ 

هکئالم هب  طوبرم  تایصوصخ  مهد :  166ناونع 

166حیضوت

لوا 166دصقم 

مود 168دصقم 

موس 169دصقم 

دراد قلعت  ماظع  ناربمایپ  هب  هچنآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  صیاصخ  مهدزای :  170ناونع 

لوا 170دصقم 

مود 170دصقم 

موس 170دصقم 

171حیضوت

مالسلا هیلع  مدآ  171باب 

مالسلا هیلع  سیردا  173باب 

مالسلا هیلع  حون  174باب 

مالسلا هیلع  میهاربا  174باب 

مالسلا هیلع  بوقعی  174باب 

مالسلا هیلع  فسوی  175باب 
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مالسلا هیلع  حلاص  175باب 

مالسلا هیلع  دوه  176باب 

مالسلا هیلع  بیعش  176باب 

مالسلا هیلع  بویا  176باب 

مالسلا هیلع  ییحی  176باب 

مالسلا هیلع  یسوم  178باب 

مالسلا هیلع  هللا  حیبذ  لیعامسا  180باب 

مالسلا هیلع  دعولا  قداص  لیعامسا  180باب 

مالسلا هیلع  دوواد  181باب 

مالسلا هیلع  نامیلس  181باب 

مالسلا هیلع  یسیع  181باب 

مراهچ 182دصقم 

ناربمایپ لضفا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مهدزاود :  182ناونع 

اهتشون 183یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  184هرابرد 
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 ( هینیسحلا صئاصخ  همجرت   ) نوتیز

باتک تاصخشم 

مان ناونع و  یسراف  مولظملا  دیسلا  ایازم  هینیـسحلا و  صئاصخ   : ] يدادرارق ناونع  1303ق . نیسح 1230 -  نبرفعج  يرتست ، هسانشرس : 
تاصخشم یلضاف  هللا  لیلخ  مجرتم  يرتشوش  رفعج  خیش  یمظعلا  هللا  هیآ  مولظملا  ایازم  نیـسحلا و  صئاصخ  همجرت  نوتیز "  روآدیدپ : 

-964 کباش :  ص 411  يرهاظ :  تاصخـشم  . 1384 عافد ،  تاراشتنا  حلـسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  ناـمزاس  نارهت :  رـشن : 
ساسارب یـسیونتسرهف  تشاددای :  تفهرـشن 1380  یلبق  پاچ  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   2-63-5907
مولظملا دیـسلا  ایازم  هینیـسحلا و  صئاصخ  رگید :  ناونع  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  مود  پاچ  تشادداـی :  اـپیف  تاـعالطا 

هسانش مجرتم  هللا ،  لیلخ  یلضاف  هدوزفا :  هسانـش  ق61  البرک ، هعقاو  عوضوم :   4 موس ق61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح  عوضوم :  یـسراف 
BP41/ت5خ6041 1384 هرگنک :  يدنب  هدر  عافد  تاراشتنا  حلسم  ياهورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  یـسایس  یتدیقع  نامزاس  هدوزفا : 

م30159-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/953 ییوید :  يدنب  هدر 

مجرتم همدقم 

ۀیقرش و ال هنوتیز ال  ۀکرابم  ةرجش  نم  دقوی  يرد  بکوک  اهناک  ۀجاجز  یف  حابصم  اهیف  ةوکشمک  هرون  لثم  ضرالا  تاومـسلا و  رون  هللا 
میلع یش ء  لکب  هللا  سانلل و  لاثمالا  هللا  برضی  ءاشی و  نم  هرونل  هللا  يدهی  رون  یلع  رون  ران  هسـسمت  مل  ؤل  یـضعی ء و  اهتیز  داکی  ۀیبرغ 

هک تسا  يا  هنیگبآ  رد  غارچ  نآ  و  یغارچ ،  نآ  رد  هک  تسا  ینادـغارچ  دـننامه  شروـن  لاـثم  تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ  روـن  دـنوادخ 
وا دشخردب .  دشاب  هتشاد  دوش .  یم  هتخورفا  یبرغ  هن  تسا و  یقرش  هن  هک  نوتیز  كرابم  تخرد  زا  و  تسا ؛  ناشخرد  يا  هراتس  ییوگ 
ره هب  وا  دنز و  یم  ار  اهلثم  نیا  مدرم  يارب  دنوادخ  و  دنک ،  تیاده  دهاوخ  هک  ار  سک  ره  شیوخ  رون  هب  دـنوادخ  تسا ؛  رون  قوف  رون 
مان دای و  هک  اروشاع  گنهرف  راذگناینب  هب  دورد  مالس و  ةاجنلا  ۀنیفس  يدهلا و  حابـصم  نیـسحلا  نا  هیآ 35  رون  هروس  تسا .  اـناد  يزیچ 

دورد مالس و  دیامن .  یم  هرهلد  سرت و  زا  زیربل  ار  شبتکم  نانمشد  هنیس  دیون و  دیما و  زا  لامالام  ار  شنایلاوم  نابحم  لد  ترضح ،  نآ 
 ، مامت هچ  ره  صالخا  تماهـش و  راقو و  شمارآ و  اب  اما  تبرغ ،  ییاهنت و  رد  اروشاع  زور  منازوس  ياـمرگ  رد  هک  يدیهـش  ماـما  نآ  رب 

شیوخ راگدیرفآ  دیرب و  هللا  يوس  ام  اه و  هدیدپ  همه  زا  ریذپان  فصو  زیگناروش و  یشیاین  اب  داهن و  كاخ  رب  یناشیپ  قشع  هاگنابرق  رد 
وا هرابرد  كالفالا  تقلخ  اـمل  كـالول  دومرف :  وا  فصو  رد  دـنوادخ  هکنآ  تمحر و  ربماـیپ  هک  نیـسح  هب  اـم  دورد  مالـس و  تسویپ . 
رد تشاد  هچنآ  ره  مالسا ،  میرح  زا  عافد  رطاخ  هب  هک  يریظن  یب  تیـصخش  نآ  رب  دورد  مالـس و  نیـسح .  نم  انا  ینم و  نیـسح  تفگ : 

شیپ رد  هک  یباتک  دیدرگ .  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  باطخ  هب  بطاخم  ات  دومن  میدقت  شراگدرورپ  هاگشیپ  هب  تشاذگ و  صالخا  قبط 
رفعج خیـش  هللا  ۀـیآ  موـحرم  ردـقیلاع  هیقف  میکح و  هتـشون  موـلظملا  اـنازیملا  هینیـسحلا و  صئاـصخ  دنمـشزرا  باـتک  همجرت  تساـمش ، 

هک ناتسزوخ )  ناتسا  ياهرهش  زا  یکی   ) رتشوش یلاها  زا  نیسح  دنزرف  يرتشوش  هللا  ۀیآ  موحرم  تسا .  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  يرتشوش 
دوب دـنم  هرهب  زین  حـلاص  لمع  صالخا و  ياهبنارگ  رهوگ  زا  قیمع ،  رهوگ  زا  قیمع ،  یهاگآ  هدرتسگ و  شناد  زا  يرادروخرب  رب  هوالع 
یم نخـس  لد  قمع  زا  مدرم ،  داشرا  ظعو و  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  تایاور  لیلحت  یهلا و  تاـیآ  ریـسفت  نآرق  توـالت  ماـگنه  هب  و 

يریذـپان فصو  صاخ و  تدارا  راوگرزب  ملاع  نیا  داد .  یم  رارق  ریثءات  تحت  تدـش  هب  ار  همه  تسـشن و  یم  اه  لد  رب  مرجال  تفگ و 
شیوخ رمع  تکربرپ  ياهزور  نیرخآ  ات  رطاخ  نیمه  هب  تشاد ؛  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تشهب  لها  ناناوج  رورس  نادیهـش و  رالاس  هب 

یم نخس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياه  يراکادف  راثیا و  زا  یـصاخ  تدارا  قشع و  اب  تفر و  یم  ربنم  زارف  رب  یهقف ،  یملع و  ماقم  نآ  اب 
نانچ زا  ینابر  ملاع  نیا  درک .  یم  میـسرت  شنایلاوم  نارادتـسود و  يارب  ار  ترـضح  نآ  يزیتس  ملظ  يزوس و  متـس  مسر  هار و  تفگ و 
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هراب نیا  رد  هنومن  کی  رکذ  هب  هک  تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیانع  دروم  هک  دوب  دـنم  هرهب  یقـشع  نافرع و  صالخا ،  رهوگ 
نطو هب  مدش و  غراف  فجن  هزوح  رد  لیصحت  هکنآ  زا  سپ  دومرف :  یم  هک  دنا  هدروآ  يرتشوش  هللا  ۀیآ  موحرم  دوخ  زا  مینک :  یم  افتکا 

تسخن ماگ  رد  رطاخ  نیمه  هب  منک ،  شالت  مالسا  نآرق و  فراعم  اب  مدرم  رتشیب  ندرک  انشآ  يارب  دیاب  متفایرد  متـشگزاب ،  رتشوش  دوخ 
هویش اما  مداد ،  همادا  شیوخ  ربنم  هب  هفیظو  ماجنا  رطاخ  هب  ناضمر ،  كرابم  هام  ندیسر  ارف  اب  مورب و  ربنم  هعمج  ياهزور  متفرگ  میمصت 
ناـیب هب  مه ،  ربنم  رخآ  رد  مدرک و  یم  داـشرا  ظـعو و  مدرم  نآ  يور  زا  متفرگ و  یم  تسد  هب  ار  یفاـص  ریـسفت  هک  دوب  هنوگ  نیا  راـک 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  زوسناج  ياه  تبیـصم  يروآدای  مه  داشرا  ظعو و  سلجم  کمن  دراد و  زاین  کـمن  هب  ییاذـغ  ره  هک  روهـشم 
اما مدنارذگ ،  تروص  نیمه  هب  دوب ،  شیپ  رد  هک  زین  ار  مرحم  هام  مدناوخ .  یم  هیثرم  يرادقم  ءادهـشلا  ۀضور  بتک  زا  راچان  هب  تسا ، 
ره هب  اما  دندرب ،  یمن  یفاک  هرهب  تروص  نیدب  زین  مدرم  متـشادن و  ار  باتک  نودب  نتفر و  ربنم  باتک و  زا  ییادج  ییاناوت  هجو  چـیه  هب 
رد باتک  دیاب  ینامز  هچ  ات  هک  مدرک  همزمز  دوخ  اب  مرحم  هام  ندیـسر  ارف  اب  دـعب  لاس  تشذـگ .  تروص  نیا  هب  لاس  کی  دودـح  لاح 
زا ار  نتـشیوخ  مشیدـنیب و  يا  هراچ  دـیاب  مورب ؟  ربنم  ظفح  زا  مناوتن  یک  ات  منک و  هرادا  ار  ربنم  سلجم و  باـتک  يور  زا  مریگ و  تسد 
ارف ار  مدوجو  رسارس  یگتسخ  دایز ،  رکف  رثا  رب  مدربن و  ییاج  هب  هار  مشیدنا  دروم  نیا  رد  هچ  ره  اما  مشخب ،  تاجن  راوگان  تیعضو  نیا 

 ، متـسیرگن اج  همه  هب  تسرد  مه  نآ  متـسه ،  البرک  نیمزرـس  رد  هک  مدـید  ای  ؤر  ملاع  رد  متفر .  باوخ  هب  ینارگن  تدـش  زا  تفرگ و 
 ، مدش دراو  تسا ،  هتسشن  نیسح  ماما  همیخ  درگ  رب  هدرشف  ياه  فص  رد  نمشد  هاپس  هک  متفایرد  داتفا ،  هتـشارفارب  يا  همیخ  هب  ممـشچ 

خیـش بیبح !  دومرف :  رهاظم  نب  بیبح  هب  داد و  ياج  شیوخ  یکیدزن  رد  ارم  ترـضح  مدومن  ناـشفارون  يامیـس  نآ  راـثن  یمرگ  مـالس 
زیخرب و تسا ،  دوجوم  نغور  درآ و  اما  تسین ،  همیخ  رد  بآ  هک  تسا  تسرد  درک ،  ییاریذـپ  نامهیم  زا  دـیاب  تسام ،  ناـمهیم  رفعج 

دراو همیخ  هب  دنچ  یتاظحل  زا  سپ  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روتـسد  هب  رهاظم  نب  بیبح  نک .  هدامآ  ییاذغ  ام  نامهیم  يارب 
هدروخ تفص  یتشهب  ياذغ  نآ  زا  یقشاق  دنچ  دوب .  اذغ  فرظ  رد  مه  یقشاق  هک  منک  یمن  شومارف  داهن .  نم  يور  شیپ  ییاذغ  دش و 

زا ییاه  تفارظ  تایانک و  فیاطل و  تاکن و  وا ،  تیانع  ترـضح و  نآ  ترایز  تکرب  زا  هک  متفاـیرد  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  هک  مدوب 
هتفرگن یـشیپ  نم  زا  اهنآ  رب  یـسک  مهف  هتـشگن و  ماهلا  یـسک  رب  تعاس ،  نآ  ات  هک  تسا  هدش  ماهلا  نم  رب  تلاسر  یحو و  نادناخ  راثآ 
یبلاطم عون  نامه  زا  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  رادروخرب  ییاه ،  تفارظ  و  فیاطل ،  تاکن ،  نامه  زا  نیسحلا  صیاصخ  باتک  ( 1  . ) دوب

نیا رب  يدـنچ  ياـه  همجرت  هتـشذگ  رد  تسا .  هتفرگن  یـشیپ  وا  زا  بلاـطم  نآ  رب  یـسک  مهف  هنیمز  نیا  رد  هدـش و  ماـهلا  وا  رب  هک  تسا 
رتاسر و تروص  هب  همجرت  هک  هدوب  نآ  رب  یعـس  همجرت  نیا  رد  اما  دنتـسه  ياه  یگژیو  ياراد  کـی  ره  هک  تسا  هدـش  هتـشاگن  باـتک 

نآ مالک  رد  ریثءاـت  ناـمه  زا  مه  یـسراف  نتم  دـیاش  هک  دـیما  نیا  اـب  دـشاب .  هدـش  تناـما  تیاـعر  رگید  يوس  زا  هتفرگ و  ماـجنا  رتناور 
رد هدومن و  ینادردق  دندرک  شالت  لد  ناج و  اب  رثا  نیا  ندمآ  مهارف  رد  هک  ینازیزع  زا  الوا  همتاخ  رد  دـشاب .  رادروخرب  تسا  راوگرزب 

یهلا هاگرد  زا  مرازگساپس و  دنتشاد  تیانع  اهبنارگ  رثا  نیا  پاچ  تامدقم  رد  هک  ناگدازریـش  نیـسح  جاح  روفغم  موحرم  هثرو  زا  یناث 
لومـشم زین  ایند  رد  دزیگنارب و  نادیهـش  رالاس  سدقم  ناتـسآ  هب  نارازگتمدـخ  هرمز  رد  زیخاتـسر  زور  رد  ار  اهنآ  همه  هک  مراد  تلئـسم 

یلضاف هللا  لیلج  دیامرف .  ررقم  دوصقم  هبعک  نآ  هژیو  تمارک  تیانع و 

همدقم

یحور ریس 

زا ریس  رد  دیسر  تگرم  دصاق  هر  زا  ینعی  دیفس  دش  یهایسور  رد  وت  يوم  هانگ  راب  زا  هتشگ  مخ  تتماق  هابت  ترمع  همه  دش  یـصاعم  رد 
هب وش و  زهجم  نک ؛  محر  دوخ  رب  ینک  یم  محر  نارگید  هب  هک  ردقنآ  سفن !  يا  متفگ :  متـساوخ و  تمحر  دوخ  يارب  شیوخ ،  سفن 
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 ، ییآ راـتفرگ  ردـتقم  راـهق  گـنچ  رد  دـیابرب و  ار  وت  گرم  هکنآ  زا  شیپ  ینک .  یم  یلیحر  چوـک و  هناتـسآ  رد  هک  سرب  شیوـخ  داد 
متفگ ردـقنآ  متفگ و  لاح  نابز  هب  مدرک و  هظعوم  یماما  ربمایپ و  ره  نابز  هب  ار  وا  هاگنآ  رامـش .  تمینغ  ار  نآ  بایرد و  ار  اـه  تصرف 

هک نانچ  تشاد ؛  یپ  رد  راوتسا ،  مکحم و  هن  يا  هدارا  هک  يا  هزادنا  هب  داد ؛  تسد  یکدنا  رکذت  دش و  لصاح  شیارب  یهبنت  كدنا  هک 
هک دـمآ  دـیدپ  دـیما  زا  یتلاح  ماجنارـس  اما  ددرگ ،  سویءام  تسا ،  یناسنا  تاجن  ببـس  اهنت  هک  راـگدرورپ ،  هب  برقت  زا  دوب  کـیدزن 

نامیا هب  يرآ ،  تسا .  تاجن  لوصح  رایعم  بجوم و  نامیا  تسخن :  تلاح  تسا :  نینچ  نآ  لیصفت  هک  دش  نانیمطا  نوکـس و  بجوم 
هچ صقان و  هچ  نآ ،  ياه  هناشن  زا  هنافـسءاتم  مدـنکفا ؛  رظن  تسا ،  تارطخ  لاوها و  زا  تاجن  لیـصحت  طرـش  لاـمعا و  لوبق  رادـم  هک 
زا عنام  دـناوتب  هک  متفاین  يزیچ  شیوخ  ياضعا  بلق و  رد  نآ  نیرت  یلاع  نامیا و  تاـجرد  نیرت  فیعـض  زا  یتح  مدـیدن ،  يرثا  لـماک 
رد ار  هدیدنـسپ  قالخا  فالخ  لیاذر و  هک  اتفگـش  مدرک ؛  رظن  هدیدنـسپ  قالخا  هب  ینالوط ،  تدم  زا  دعب  دـشاب .  شتآ  رد  یگنادواج 
راب کی  یتح  نم  هک  یطیارش  نآ  شریذپ  تحـص  هک  مدید  مداد ؛  رارق  تقد  دروم  ار  تابجاو  تاعاط و  حلاص و  لامعا  متفای .  شیوخ 

 : مود تلاح  اما :  مدش ؛  کیدزن  سءای  طونق و  دح  رس  هب  دش و  هریچ  نم  رب  فوخ  هک  دوب  اجنیا  رد  ما .  هتشادن  ار  نآ  بسک  قیفوت  مه 
ار قح  يوس  هب  رفـس  لیاسو  مدرک و  رظن  ناعما  دوب  هدش  هریچ  نم  رب  سءای  فوخ و  هک  لاح  نامه  رد  تسا .  تاجن  یتشک  لها  تیالو 

مهیلع تیب  لـها  ناـیلاوم  زا  یلع و  نایعیـش  زا  صوصخب  هیلع و  هللا  تاولـص  یما  یبـن  تما  زا  نم  ـالوا  هک  مدـید  هداد ؛  رارق  تقد  دروم 
رد سک  ره  هک  دنتاجن ،  یتشک  هللا و  مکحتسم  نامسیر  مکحم و  ژد  راوتسا و  میوق و  طارص  میقتـسم و  هار  هک  نانآ  مشاب ؛  یم  مالـسلا 
 : موس تلاح  تخورفا .  رب  ملد  رد  يدیما  غارچ  دیدرگ و  ضراع  نم  رب  ءاجر  تلاح  لاح ،  نیا  رد  دـبای .  تاجن  امتح  دنیـشن  یتشک  نآ 

ادتقا هب  زاین  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یبن  تما  رد  ندش  دراو  هک  متفایرد  سپ  دراد .  ییاه  هناشن  هللا  تاولـص  مهیلع  تیب  لها  تبحم 
فاـصوا لاـمعا و  رد  راوگرزب ،  نآ  زا  يوریپ  هب  زاـین  ندوب  یلع  نیتسار  هعیـش  هک  مدـید  و  دراد .  وا  زا  یلمع  يوریپ  ترـضح و  نآ  هب 

یلاح رد  دشاب ؛  هدـش  ققحم  وا  رد  تیالو  تبحم و  ياه  هناشن  زا  یکی  دـیاب  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بحم  هک  یـصخش  دراد و 
 : اما تشگ ؛  هریچ  نم  رب  فوخ  هدـش و  برطـضم  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  مبای .  یمن  دوخ  دوجو  رد  ار  اه  هناشن  نآ  زا  کی  چـیه  نم  هک 

هـشیدنا ناهگان  هک  مدوب  رو  هطوغ  سءای  فوخ و  لاح  رد  تسا .  هژیو  یتیـصوصخ  ياراد  رتزاسراک و  ینیـسح  لیاسو  مراهچ :  تلاح 
و شاداـپ ،  باوـث و  رظن  زا  نیرت  میظع  هدـیاف و  رظن  زا  لـیاسو  نیرت  لـیلج  هک  مدـید  داد و  تسد  نم  هب  مالـسلا  مـهیلع  هـمئا  هـب  برقت 

ناناوج دیـس  ینیـسح ،  لیاسو  انامه  ماقم ،  هجرد و  تهج  زا  تعفنم و  تقیقح و  رظن  زا  همه  نیرتریگارف  نیرت و  لـماش  نیرت ،  یمومع 
لضفا لماش  یتح  هک  تسا  صوصخم  يزایتما  درف و  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  نامولظم ،  رورـس  نیموصعم و  همئا  دلاو  تشهب ،  لها 

رد سپ  رگید .  یتیـصوصخ  ماـقم و  اـهنآ ،  تنیط  راونا و  داـحتا  و  تسا ،  یماـقم  تلیـضف  رد  تواـفت  هک  ارچ  دوش ؛  یمن  مه  ناـشیا  زا 
تشهب و ياهرد  زا  يرد  ترضح  نآ  هک  ارچ  متفای ،  یتیصوصخ  يدنوادخ ،  هاگرد  هب  ندروآ  يور  رد  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  هب  لسوت 

يارب نیـسحلا ،  باب  نکل  دنتـشهب ،  ياهرد  مالـسلا  مهیلع  همئا  همه  توبن و  ماقم  هکنیا  اـب  و  ( 2  . ) تسا تیادـه  غارچ  تاجن و  یتشک 
يرتشیب تعرس  اه  نافوط  اه و  جوم  نایم  رد  ینیسح  یتشک  اما  دنتاجن ،  ياه  یتشک  مالـسلا  مهیلع  همئا  همه  تسا .  رت  عیـسو  ناگدنور 

عیسو مالسلا  هیلع  نیسح  رون  هب  هئاضتسا  هدودحم  یلو  دنتیاده ،  غارچ  ناماما  همه  نینچمه  دسر .  یم  تاجن  لحاس  هب  رت  ناسآ  دراد و 
نآ دراو  رطاخ  نانیمطا  تمالس و  هب  دیباتـشب و  ینیـسح  ياهرد  يوس  هب  من  متفگ  نآ  ياکرـش  سفن و  هب  هک  دوب  لاح  نیا  رد  تسا .  رت 

 ، درگن یم  امش  هب  هک  ینیسح  راونا  نیا  هب  تسا .  نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  دیوش  ینیسح  یتشک  رب  راوس  راگدرورپ  مان  هب  دیوش و 
رد نامیا  میالع  زا  ـالبق  هک  هچنآ  هراـبرد  هژیوب  دـش ،  رتشیب  رما  نیا  هب  قوش  نم  سفن  رد  مد  نیا  رد  دـیریگ .  رب  رون  نآ  زا  دـینک و  رظن 

تسد بلطم  ود  هب  مدرک و  ادیپ  مدوب ،  نآ  دقاف  هک  ار  یلامعا  نینچمه  متفای و  ینیسح  لیاسو  رد  ار  اهنآ  مدوب ،  هدش  دیماان  دوخ  دوجو 
 : تسا حرـش  نیا  هب  کی  ره  لیـصفت  هک  دوب  اهنآ  نالطب  مدـع  لامعا و  دوجو  رب  لیلد  مود  بلطم  نامیا و  دوجو  رب  لیلد  یلوا  هک  متفای 

يارب هکنیا  رگم  دوش  یمن  دای  نم  زا  ینم  ؤم  چیه  دزن  متسه .  مشچ  کشا  هتشک  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  فلا :  لوا :  بلطم  اما 
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نآ مان  ندینـش  ماگنه  ار  تلاح  نیا  نم  تسا .  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  همه  تافـص  زا  نیا  و  دـنک .  هیرگ  دوش و  نیگمغ  اـم  ياـه  تبیـصم 
هک هاگنآ  ب :  مدرب .  یپ  مدوجو  رد  منهج -  رد  یگنادواج  عفر  دح  رد  لقادح  نامیا -  زا  یکدـنا  هب  ور  نیا  زا  متفای  دوخ  رد  ترـضح 
رما نیا  و  دنا ،  هدوب  نینچ  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  دروآ .  یم  يور  نم  رب  هودنا  نزح و  هدش و  مغ  راچد  دسر  یم  ارف  اروشاع  مرحم و  هام 

هدـیرفآ ام  تنیط  لگ  يدایز  زا  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  دـنا :  هتفگ  هک  ارچ  متفای ،  دوخ  رد  همئا  تیالو  زا  يرثا  دوجو  رب  لیلد  ار 
هاگ ره  هک  دراد  انعم  نیا  رب  تلالد  زین  رابخا  و  دسر .  یم  ام  هب  هچنآ  دسر  یم  نانآ  هب  دنا ،  هدیدرگ  نیجع  ام  تیالو  رون  هب  دنا و  هدـش 

نادنخ ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مرحم  مایا  رد  سک  چیه  دیدرگ .  یم  ضراع  ناماما  زا  کی  ره  رب  هودنا  هیرگ و  راثآ  دش ،  یم  مرحم 
مالـسلا هیلع  نیـسح  تبیـصم  رثا  رد  ترـضح  گنر  دندوب و  نوزحم  نیگمغ و  اروشاع  مایا  همه  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـیدن و 

یـسک هاگ  ره  دنتـسشن .  یم  ینیـسح  يازع  هب  هدرپ  سپ  رد  زین  شتیب  لها  تسـشن و  یم  ینیـسح  يازع  سلجم  رد  ترـضح  دوب .  ریغتم 
لبعد هیـضق  رد  هچنانچ  دنک .  ءاشنا  یبلطم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  دـنداد  یم  روتـسد  دوب ،  رعـش  لها  دـش و  یم  دراو  ناشیارب 
یتقو هک ،  تسا  هدمآ  بیبش  نب  نایر  تیاور  رد  درک .  یم  دای  ار  شدج  بئاصم  دوخ  ترـضح  دوبن  یـسک  رگا  و  تسا ،  هدمآ  یعازخ 

دنفسوگ دننام  ار  وا  هک  نک  هیرگ  نیسح  رب  ینک ،  هیرگ  یهاوخ  یم  رگا  بیبش  رسپ  يا  دومرف :  مدش ،  دراو  ترضح  رب  مرحم  لوا  زور 
هب لد  ندش  هتـسکش  نیاربانب ،  تسا .  هدوب  نیمه  زین  رگید  ناماما  ریاس  شور  دندش .  هتـشک  شتیب ،  لها  زا  رفن  هدجیه  اب  دـندیرب و  رس 

تاجرد توافت  رما ،  نیا  رد  رثءات  رادـقم  اب  هچنانچ  تسا .  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  هقالع  هناـشن  مرحم ،  هاـم  لـاله  تی  ؤر  ماـگنه 
رد هک  هنوگ  نامه  البرک  هب  دورو  ماگنه  یگدزمغ ،  هظحالم  ج :  یفنم .  تهج  رد  هچ  تبثم و  تهج  رد  هچ  دوش ،  یم  صخـشم  نامیا 
 ، رگید لیلد  د :  تسا .  البرک  هب  دورو  ماگنه  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  شرهاوخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  شردپ  تافـص  زا  نیا  هدمآ ،  تایاور 
اما تسا .  هدوب  مالـسلاامهیلع  یلع  شدج و  تافـص  زا  نیا  هک  تسا  ترـضح  نآ  كاپ  تبرت  ندـیئوب  ماگنه  مشچ  کشا  ندـش  يراج 

رتشیب رب  ناوت  یمن  یتسار  هب  شریذـپ ،  طیارـش  نتـشادن  رطاخ  هب  هک  متفایرد  متـسیرگن ،  یم  دوخ  لاـمعا  هب  تقد  هب  یتقو  مود :  بلطم 
تسا هنوگ  نیمه  هب  زین  ما  هزور  تسین ،  زامن  ای  تسا  زامن  مناد  یمن  متفرگ .  رظن  رد  ار  مزامن  الثم  درک ؛  قالطا  ار  لمع  یعقاو  مان  اهنآ 

رظن تسا ،  يراج "  کشا  بحاص   " هک یماما  رب  ما  هیرگ  هب  رگید  يوس  زا  اما  دـنراد .  ار  تیعـضو  نیمه  زین  ما  يداـبع  لاـمعا  ریاـس  . 
هب ددرگ  لصاح  یکابت  رگا  لقادح  درک .  بلـس  نآ  زا  ار  ترـضح  نآ  رب  ندنایرگ  هیرگ و  مسا  ناوت  یمن  هک  مدومن  هظحالم  مدنکفا ، 

هیرگ هیبش  ار  دوخ  ای  دروآ  هیرگ  هب  ای  دنک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  هک  یـسک  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  و  تسا .  یکابت  هک  یتسار 
رب دعب  تلاح  هاگنآ  دش ،  رتشیب  منانیمطا  متفای و  دوخ  رد  ار  نامیا  ياه  هناشن  نیا  نوچ  و  تسا .  بجاو  وا  رب  تشهب  دـهد ،  رارق  هدـننک 

ساسحا ار  هچنآ  متفگ :  دوخ  اب  مدرک و  لمءات  دوخ  رما  رد  یکدنا  تسا .  هدنزاس  لامعا ،  رد  لمءات  مجنپ :  تلاح  دیدرگ .  ضراع  نم 
رـشح و زور  رد  باذـع  لحارم  یط  زا  دـعب  ار  وت  هک  دـشاب  ینازیم  هب  دـیاش  دـشاب و  تمالع  نامیا ،  زا  یئزج  يارب  دـناوت  یم  منک ،  یم 
ایند و كدـنا  يالب  لـباقم  رد  تا  یناوتاـن  زا  وت  هکنآ  لاـح  و  دـهد ،  تاـجن  يدـبا  شتآ  زا  خزرب ،  ینـالوط  نارود  رد  باذـع  لـمحت 

ماود زا  يرادـن و  مه  ار  تمعن  لمحت  هک  یناد  یم  وت  هکلب  یتسه .  هاگآ  دوش ،  یم  يراج  شلها  رب  اه  یتخـس  زا  هچنآ  نآ و  تاـبوقع 
نیرتکچوک اب  هک  اسب  هچ  دشاب ،  فیعض  نامیا  رگا  رگید  يوس  زا  يدرگ .  یم  ییامندوخ  رخف و  ربکت و  راچد  يوش و  یم  لولم  تمعن 

؟  يراد یناـنیمطا  هچ  سپ  دوش ،  یهارمگ  راـچد  بلق  گرم ،  ماـگنه  ناـفوط  اـهالب و  ندروآ  يور  ماـگنه  هب  دوش و  لـیاز  يا  هثداـح 
هب طوبرم  روما  رد  تسا .  شرع  رد  ادخ  ترایز  نیـسح  ترایز  مشـش :  تلاح  دش .  ضراع  نم  رب  رگید  یتلاح  مدش و  برطـضم  هاگنآ 
هک یـسک  دومرف :  هک  تیاور  نیا  دـننام  دوش ؛  یم  نآ  تابث  تیوقت و  نامیا و  لامک  ثعاـب  هک  متفاـی  یبلطم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

تیاهن زا  هیانک  یلاعت ،  يادخ  ترایز  و  دشاب .  هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ،  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
تسا نینچمه  تسا .  هدش  فرحنم  تیاده ،  زا  دعب  هک  دشاب  یبلق  و  یتیراع ،  نامیا  يارب  دناوت  یمن  انعم  نیا  هک  تسا  ادخ  هب  یکیدزن 
يادخ هک  دیوگ  یم  وا  هب  دیآ و  یم  یکلم  دنک ،  یم  تعجارم  دصق  هکنآ  زا  دعب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  دیامرف :  یم  هک  یتیاور 
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 ، دتـسرف یم  مالـس  وا  رب  دنوادخ  هک  یـصخش  دـیزرمآ .  ار  هتـشذگ  دـنوادخ  نک ،  زاغآ  هرابود  هک  دـیامرف  یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت 
مدرک و ادیپ  نانیمطا  سپ  درادن .  هگن  ناما  رد  تسا -  نامیا  نداد  تسد  زا  نامه  هک  اه -  تبیصم  نیرتگرزب  ار  وا  هک  تسا  نکممریغ 

کـش یب  تسا .  هنـسح  ینیـسح  لیاسو  متفه :  تلاـح  تسا .  نوصم  یتسین  لاوز و  زا  هک  تسا  يزیچ  ینیـسح  لـیاسو  رد  هک  متـسناد 
نیا زا  دنک ؛  طبح  ار  لامعا  نآ  هک  دـشاب  یتائیـس  ناهانگ و  وت  لامعا  نایم  رد  تسا و  نکمم  اما  تسا .  هنـسح  لامعا  ینیـسح ،  لیاسو 

مشیدنا لمع  طبح  دروم  رد  تسا .  طبح  لباق  یصخش  لامعا  متشه :  تلاح  مدیدرگ .  يرگید  تلاح  راچد  مدش و  نارگن  رگید  راب  ور 
یم تبث  هب  دارفا  لمع  همان  رد  هک  تسا  یحلاص  لامعا  ینیـسح  لیاسو  رد  تسا و  صخـش  دوخ  لامعا  طبح ،  لـباق  لاـمعا  هک  مدـید  . 

تلیضف هب  طوبرم  تایاور  رد  هچنانچ  دریگ .  رارق  طبح  ضرعم  رد  ات  دیآ  یمن  باسح  هب  صخـش  دوخ  لامعا  زا  هناتخبـشوخ  هک  دسر ؛ 
زا دهد  ماجنا  ربمایپ  هک  یجح  دوش و  یم  هتـشون  ربمایپ  ياه  جـح  زا  یجح  رئاز ،  يارب  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز 
هک تسا  یتایاور  تایاور ،  نیا  بیاجع  زا  و  تسا ،  یمتح  یمزج و  ص )   ) یبن لمع  هکنیا  نمض  ددرگ ؛  طبح  ات  تسین  صخش  لامعا 

درک و یم  يزاب  وا  اب  ترضح  دوب و  ص )   ) ربمایپ نماد  رد  يزور  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
میاین تفگـش  هب  وا  زا  مشاب و  هتـشادن  تسود  ار  وا  هنوگچ  دومرف :  ربمایپ  يراد ؟  تبحم  نیا  هب  ردقچ  تفگ :  هشیاع  دنادنخ ؛  یم  ار  وا 

ترایز شتافو  زا  دعب  ار  وا  هک  یـسک  سپ ،  دنـشک .  یم  ار  وا  هدـنیآ  رد  تما  اما  تسا ؛  نم  نامـشچ  ییانـشور  و  نم ،  بلق  هویم  هک   ؛
ود یلب ،  دومرف :  امـش ! ؟  ياه  جح  زا  یجح  تفگ :  درک و  بجعت  هشیاع  دسیون .  یم  نم  ياه  جـح  زا  یجح  وا  يارب  دـنوادخ  دـنک ، 
زا جح  هب 90  درب  الاب  ردقنآ  ار  مقر  نیا  و  جـح .  راهچ  یلب  دومرف :  امـش ! ؟  ياه  جـح  زا  جـح  ود  تفگ :  هشیاع  نم .  ياهجح  زا  جـح 
هک یملاظم  مدرم و  قوقح  تمایق  زور  مدیـسرت  ملاظم .  هلیـسو  هب  لاـمعا  نتفر  نیب  زا  مهن :  تلاـح  شیاـه .  هرمع  اـب  لوسر  ياـه  جـح 

هدمآ تیاور  رد  اریز  موش ؛  منهج  راپـسهر  دـنک و  یلاخ  هنـسح  لامعا  زا  ارم  تسد  دربب و  ارم  لامعا  دـشاب ،  نم  هدـهع  رب  تسا  نکمم 
ار تانـسح  نآ  ملاظم ،  نابحاص  ناراکبلط و  اما  دـشخرد ،  یم  ناشتـسد  زارف  رب  نانآ  ار  تانـسح  هک  دـنوش  یم  روشحم  یناسک  تسا : 

تلاح داد :  تسد  نم  هب  دعب  تلاح  تروص  نیا  رد  دنوش ؛  یم  راپسهر  یهلا  باذع  هب  هداهن و  نانآ  هدهع  رب  زین  دوخ  تائیـس  زا  هدرب و 
یم بترتم  یباوث  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیرگ  رب  هک  انعم  نیا  هظحالم  دریذپ .  یمن  لاوزو  تسین  دودحم  نیـسح  ترایز  باوث  مهد : 

میارب دش -  مهاوخن  مک  دنرادرب ،  نآ  زا  ردق  ره  نیاربانب  دریذپ ؛  یمن  یتسین  لاوز و  درادن  يدح  هچنآ  هتبلا  و  درادـن -  يدـح  هک  دوش 
 ، يدابع یلامعا  یلوبق  طرـش  هک  مدرک  هظحالم  یفرط  زا  سءای و . . .  زا  سپ  دیما  مهدزای :  تلاح  دش .  ینانیمطا  هچیرد  دیما و  هنزور 

رگا دوشن و  هتفریذپ  نم  زامن  اسب  هچ  هک  یلاح  رد  دنوش ؛  یم  لوبق  زامن ،  ندـش  هتفریذـپ  زا  سپ  رگید  ياه  تدابع  تسا و  زامن  یلوبق 
دوب ماگنه  نیا  رد  دنوش ؟  یم  هتفریذپ  تسا ،  ینیـسح  لیاسو  زا  هک  لامعا  نیا  هنوگچ  نیاربانب  دنوش .  یم  در  مه  رگید  لامعا  دوش  در 
هریچ نم  رب  يدیماان  سءای و  ضیقن ،  دـض و  ياه  تلاح  هبلغ  اه و  تلاح  ندـش  ضراع  زا  دـعب  ات  تفر  یم  دـش و  راوشد  نم  رب  رما  هک 

یم يدعب  تلاح  نآ  داد و  همتاخ  ضراعتم  ياه  تلاح  نآ  هب  هک  دـش  یهتنم  يدـیما  ءاجر و  هب  نم  رما  داهن ،  تنم  نم  رب  ادـخ  هک  دوش 
 ، دشخب یم  تینما  نم  هب  هچنآ  بلق و  نانیمطا  ياه  هار  اریز  درک ؛  دک  ؤم  ارم  دـیما  تلاح ،  نیا  دـک  ؤم  دـیما  مهدزاود :  تلاح  دـشاب . 

یکی الوا :  داد .  نم  هب  بلق  نوکس  رطاخ و  شمارآ  مدرک  هظحالم  ینیسح  لیاسو  رد  هک  یبیجع  ياه  یگژیو  صاوخ و  دندش و  یپایپ 
یم نیفلکم  لامعا  رگید  شریذپ  ببس  نآ  شریذپ  هک  بجاو  زامن  ندش  هتفریذپ  رد  بجاو  ياهزامن  لفاون  هک  تسا  نیا  صاوخ  نآ  زا 

لوبق رد  دـنراد ،  يرتالاب  تلیـضف  هک  ینیـسح  لیاسو  هنوگچ  نیارباـنب  دـنک .  یم  عفر  ار  ضئارف  ياـه  یتساـک  دراد و  لـماک  رثا  دوش ، 
فلکت و رایتخا و  هب  هک  تسا  ییاج  رد  تادابع  لامعا و  طبح  ای  لوبق  ایناث :  دنـشخب .  یم  رثا  یلوا  قیرط  هب  اـمتح  دنـشخبن ،  رثا  لاـمعا 

تسین رایتخا  هب  طونم  طوبرم و  هشیمه  راثآ ،  ندش  بترتم  ینیسح  لیاسو  رد  هک  یلاح  رد  دشاب ،  هدزرس  فلکم  صخش  زا  تبرق  دصق 
نیسح ماما  بئاصم  رب  يزوسلد  تقر و  دننام  تفرگ .  شبحاص  زا  ار  اهنآ  ناوتب  ای  دنوش  طبح  ای  در  هک  دنتسین  یلامعا  ینیسح  لیاسو  و 
نودب ءاکب  تقر و  یهاگ  و  دنتسه ،  ۀعاطلا  ضرتفم  ماما  ترضح ،  نآ  هک  تسا  نیا  هظحالم  لمءات و  دصق و  اب  یهاگ  هک  مالـسلا  هیلع 
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وا دـنادب  هک  ردـق  نیمه  ام  دسانـشن ،  ار  مولظم  صخـش ،  هک  دـنچ  ره  دوش ،  یم  لصاح  عقوام  ندینـش  ضحم  هب  طقف  يرما و  هظحـالم 
نیا مه  مالـسا  فلاخم  رب  رگا  نیا ،  زا  رتالاب  یتح  دـهد .  یم  تسد  وا  رب  ءاکب  تقر و  تلاح  تسا ،  ناملـسم  اـی  ادـخ  ناگدـنب  زا  یکی 
هتشک اهنآ و  یگنشت  زا  یشان  گرم  یگنوگچ  ناکدوک و  هرابرد  لقادح  دوش .  یم  ءاکب  تقر و  راچد  هدنونـش  دوش ،  دراو  اه  تبیـصم 
يارب بآ  بلط  تلاـح  رد  هـک  ندز  ناـشیا  كرابم 3  تسد  رب  ریت  اب  ای  نتـسشن ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هنیـس  رب  ریـشمش و  اـب  ندـش 
انامه دیآ ،  یم  رب  نآ  ماجنا  ددصرد  نمشد  هچنآ  تیاهن  هک  ارچ  دوش ؛  یم  ضراع  یتلاح  نینچ  دندوب ،  دوخ  هنـشت  راوخریـش  كدوک 

فلتخم ياهاج  رد  ندرک و  اه  هزینرس  ریز  ار  ندب  اما  تسا ،  هداتفا  نیمز  يور  هک  تسا  یلوتقم  هتشک و  رب  تناها  حورجم و  بورضم و 
ندش يراج  بجوم  رایتخا  یب  هک  تسا  زیگنا  تقر  دنسپان و  تشز و  رایسب  روما  هلمج  زا  ندرک ،  ربق  شبن  لاس  زا 200  دعب  ندنادرگ و 

هک تسا  نیا  هن  رگم  ددرگ .  یم  یلاـعت  يراـب  ياـه  تمحر  بلج  قح و  تیاـنع  بجوم  تارثءاـت  نیا  دـیدرت  نودـب  دوش و  یم  کـشا 
(3  ، ) دـیدرگ عفر  وا  زا  ایند  باذـع  دـش و  عقاو  قح  تیانع  دروم  نارمع  لآ  نوراه و  یـسوم و  گرم  رب  هودـنا  رثءات و  رطاخ  هب  سنوی 

همه زا  عنام  یلمع  چـیه  دـنک ! ؟  سویءام  دراد ،  لد  هب  هودـنا  فسءات و  میهاربا  لآ  نارمع و  لآ  رب  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  هنوگچ  سپ 
تـسد زا  ار  یلک  ریثءات  تسا  نکمم  ددرگ ،  هارمه  یعناـم  اـب  رگا  يوق ،  یلک  تارث  ؤم  دوش .  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تاریثءاـت 

تافـص و هاگ  ره  هک  تسا  یمیظع  تاریثءات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  لسوت  رد  دوب .  دـهاوخ  یقاب  نآ  یئزج  یـشخبرثا  اـما  دـهدب ، 
ریثءات رد  هک  ارچ  متـسه ؛  عناق  یئزج  ریثءات  نامه  هب  نم  و  تسا .  یقاب  نآ  یئزج  ریثءات  دوشب ،  اهنآ  مات  ریثءات  زا  عناـم  یـصخش  لاـمعا 

تـسود هک  ار  سک  ره  تسد  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  ای  دریگ ،  یم  رارق  رفن  دـص  ای  هد  عیفـش  شرئاز  هک  تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  تراـیز 
نیمه رد  هکلب  تسا ،  هدـش  زاـب  میور  رب  منهج  هناـگتفه  ياـهرد  هک  منیب  یم  ار  دوـخ  نم  نوـچ  و  نک .  تشهب  دراو  ار  وا  ریگب و  يراد 

يدـیما هدـیدرگ ،  رهاظ  نم  رب  شتآ  رد  یگنادواج  ياه  هناشن  دراد و  هطاحا  نم  رب  شیاه  لغ  اهریجنز و  اب  هک  منک  یم  هظحـالم  لاـح 
نم یتح  دهد ؛  تاجن  تمایق  تارطخ  زا  دریگب و  ارم  تسد  یسک  هک  متسه  عناق  نیا  هب  هکلب  مشاب ،  ناعیفش  زا  رشحم  زور  رد  هک  مرادن 
ماما ترایز  تلیـضف  رد  نینچمه  دـهد .  تاجن  شتآ  دولخ  زا  دروآ و  نوریب  منهج  زا  ارم  یتدـم -  زا  دـعب  ولو  هک -  متـسه  نیا  هب  عناـق 

هاگیاج نیا  رد  نم  دشاب .  یم  نخس  مه  یلاعت  يراب  قح  ترـضح  اب  شرع  رد  نیـسح  ماما  رئاز  هک  تسا  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هدمآ ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  رد  نینچمه  دیوگب .  نخس  نم  اب  تمحر  ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  هک  منک  یم  هدنـسب  نیا  هب  و  متـسین ، 

یناسک زا  متسه  یضار  یلو  مرادن ،  ار  یتقایل  یگتسیاش و  نینچ  نم  زاب  دشاب ،  رثوک  نایقاس  زا  هلیسو  نیا  هب  تسا  نکمم  رئاز  هک  تسا 
باریـس ارم  رثوک  نایقاس  زا  یکی  دیهدب و  مه  ام  هب  بآ  نآ  زا  میوگب :  هداد و  رارق  بطاخم  ار  نایتشهب  خزود ،  شتآ  نایم  رد  هک  مشاب 

یماقم هب  صخـش  تسا  نکمم  ناشیا ،  ترایز  هطـساو  هب  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  تلیـضف  رد  زین  و  دـنک . 
نیا هب  مرادن و  ار  تقایل  نیا  نم  هتبلا  هک  دنیشنب ،  هرفس  کی  رـس  رب  ترـضح  نآ  اب  تشهب  رد  دوش و  هرفـسمه  مالـسا  ربمایپ  اب  هک  دسرب 

نآ زا  یئزج  راثآ  ددرگ ،  هارمه  عناوم  اـب  يوق  میظع و  تاریثءاـت  نیا  رگا  نیارباـنب ،  مباـی .  ییاـهر  موقز  تخرد  زا  هک  منک  یم  هدنـسب 
نآ هجرد  نیرت  نیئاپ  هک  دبای  تسد  ینیـسح  لیاسو  همه  هب  دحاو  نآ  رد  صخـش  تسا  نکمم  هکنیا  رگید  بلطم  دـش .  دـهاوخن  بلس 
همه دزم  رجا و  دحاو ،  نآ  رد  تداهـش ،  لوصح  اب  هک  دـشاب  یم  شهاگـشیپ  رد  تداهـش  نآ ،  نیرتالاب  تسا و  ترـضح  نآ  رب  یکابت 

نآ رد  دش و  اپرب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  تبیـصم  رکذ  يارب  یـسلجم  رگا  الثم  هک  تسا  نینچ  نیا  و  دوش .  یم  لصاح  اه  تدابع 
لد دوش و  لصاح  هودنا  مغ و  نزح و  یکابت و  دننک و  هیرگ  دـننایرگب و  سلجم  نآ  رد  دـنوش و  روآدای  تفر  ناشیا  رب  ار  هچنآ  سلجم 

روصت ترـضح و  نآ  تمظع  ماقم و  هب  هجوت  تفرعم و  اب  تلاـح  نیا  دتـسرفب و  مالـس  دورد و  وا  رب  دـنک و  ادـیپ  هجوت  ترـضح  نآ  هب 
هتفای و تسد  ینیسح  لیاسو  مامت  باوث  هب  یـصخش  نینچ  دشاب ،  شهاگـشیپ  رد  تداهـش  وا و  يرای  ترـصن و  يوزرآ  ناشیا و  تلاح 

نیا رب  تلالد  هک  ار  یتایاور  رابخا و  ام  هک  تسا  هتشگ  لئان  ادخ  هار  رد  تداهش  باوث  هب  یتح  هدروآ و  اج  هب  ار  ادخ  ياه  تدابع  همه 
تافـص عیمج  یـسلجم ،  نانچ  دوش ،  یم  طابنتـسا  تایاور  رابخا و  زا  هک  هچنآ  ساـسا  رب  اـهنیا ،  رب  هوـالع  دروآ .  میهاوخ  دراد ،  روما 
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دنوادخ تاولص  لحم  ینعی  ادخ ،  يالصم  مالسلا -  هیلع  نیسح  سلجم  دشاب .  یم  یگژیو  هدراهچ  ياراد  تساراد و  ار  هفیرـش  دهاشم 
مالـسلا مهیلع  یبتجم  ارهز و  یلع ،  ربمایپ ،  ياعد  هب  لین  لحم  تسا - ،  یهلا  هاگرد  برقم  هکئالم  دهـشم  تسا - ،  سلجم  نآ  لها  رب 

ار سلجم  نآ  لـها  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  یلحم  دـنراد - ،  رظن  نآ  هب  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تیاـنع  دروـم  تسا - ، 
مارحلارعـشم تسا - ،  هفرع  تسا - ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هقالع  تیانع و  دروم  دـیوگ - ،  یم  نخـس  نانآ  اـب  هداد و  رارق  بطاـخم 

یبآ تسا - ،  شتآ  نازورف  ياه  هلعـش  هدننک  شوماخ  تسا - ،  نیـسحلا  ۀبق  تسادـخ - ،  هناخ  فاوط  لحم  تسا - ،  میطح  تسا - ، 
نآ رخآ  ملاع و  قلخ  زا  لبق  نآ  نیلوا  هک  تسا  یسلاجم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  سلجم  ماجنارس  و  ناویح - ،  بآ  مان  هب  تشهب  رد  تسا 
نیا دوجو  اـب  دـهاشم -  سلاـجم و  نیا  زا  هک  درک  روصت  ناوت  یم  هنوگچ  ییاـمن  قمعت  لـمءات و  یناـعم  نیا  رد  نوـچ  و  تسا .  رـشحم 

هتـشاد دوجو  تاریثءات  هار  رـس  رب  یعناوم  دـنچ  ره  و  ییآ ؛  یم  نوریب  دـیماان  یلاخ و  تسد  تافـص -  ندوب  مهارف  تادابع و  تـالاح و 
اب وگتفگ  هب  مدرک ،  ادیپ  نیقی  روما  نیا  هب  هکنآ  زا  دعب  تسا .  یفاک  وت  يارب  تاریثءات ،  زا  یکی  بتارم  نیرت  نیئاپ  زا  یکدنا  اما  دشاب ، 

هدروآ و يور  سلاجم  لیاسو و  نیا  بحاص  هب  هاگنآ  دـیدرگ ،  لصاح  میارب  ینیـسح  لیاسو  هب  صلاخ  قثاو  ياجر  مداد و  نایاپ  سفن 
مالسلا مهیلع  ناماما  ءایبنا و  یتح  تاقولخم ،  همه  زا  ار  ترضح  نآ  هک  دشاب  یصیاصخ  مامت  عماج  هک  منک  فیلءات  یباتک  متـسب  نامیپ 
بجوم ار  نآ  هک  مراد  راگدرورپ  لضف  هب  دـیما  مداهن .  مان  مولظملاایازم  نیـسحلا و  صیاـصخ  ار  باـتک  نیا  نم  دـنادرگ .  یم  زاـتمم  ، 
یحلاص لمع  میارب  ناگدـنب ،  تسد  هب  لامعا  همان  نداد  تقو  هب  درادـب و  نمیا  ربکا  عزف  لاوها  زا  ارم  دـهد و  رارق  مربق  رون  ییانـشور و 

ام ةوق و  هنم و  لوحب  دیآ .  مهارف  نم  زا  يدای  مان و  هک  دوش  بجوم  اه  نرق  لوط  رد  دوش و  رورـس  تمارک و  ثعاب  زور  نآ  رد  دـشاب و 
صیاصخ و تسرهف  هدـنریگ  رب  رد  همدـقم  تسا .  ناونع  هدزای  همدـقم و  کی  ياراد  باتک  نیا  بینا  هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت 

ناشیا تاماقم  هاگیاج و  دوجو و  ملاوع  رد  ماما  تایـصوصخ  هرابرد  لوا :  ناونع  تسا :  دراوم  نیا  لماش  نیواـنع  اـما  تسا ؛  نآ  لوصا 
 : مود ناونع  دراد .  دوـجو  دـصقم  تفه  نآ  رد  تسا و  تماـیق  زور  اـت  شنیرفآ  زا  دـعب  شنیرفآ و  زا  لـبق  ترـضح ،  نآ  تقلخ  لوا  زا 

هرابرد موس :  ناونع  تسا .  ناشفیرـش  رمع  نارود  رد  ترـضح  نآ  تباث  قلطم  میاد  تادابع  قالخا و  تافـص و  تایـصوصخ ،  نوماریپ 
دنوادخ هژیو  تامارتحا  فاطلا و  لماش  مراهچ :  ناونع  درک .  زورب  ترضح  نآ  زا  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  یتادابع  قالخا و  تافص و 

 . تسا ترـضح  نآ  هب  ینابر  صاخ  فطل  روهظ  نایب  رد  مجنپ :  ناونع  دـشاب .  یم  دـصقم  تشه  نآ  رد  تسا و  ترـضح  نآ  هب  تبـسن 
ترایز ياه  یگژیو  هرابرد  متفه :  ناونع  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  تقر و  رکذ و  ماـگنه  عوشخ  هراـبرد  مشـش :  ناونع 
نیدنچ ياراد  هک  دشاب  یم  دـیجم  نآرق  هب  قلعتم  ترـضح  نآ  تایـصوصخ  هرابرد  متـشه :  ناونع  دـشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

ياه باب  یلک و  دصقم  نیدنچ  نآ  رد  دشاب و  یم  تسا ،  ماظع  يایبنا  هب  قلعتم  هک  ماما  تایصوصخ  هرابرد  مهد :  ناونع  تسا .  دصقم 
هیلع هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هب  قلعتم  دراوم  هرابرد  مهدزاـی :  ناونع  تسا .  ناربماـیپ  زا  یکی  هب  طوبرم  یباـب  ره  هک  دراد  دوجو  یـصاخ 

(4  ) نوسفانتملا سفانتیلف  کلذ  یف  و  مداد .  رارق  لوا  دلج  همتاخ  کسم -  هماتخ  ناونع  هب  ار -  ناونع  نیا  نم  دشاب .  یم  هلآو 

دوجو ملاوع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لوا :  ناونع 

لوا ناونع 

تمایق زور  ات  شنیرفآ  زا  دعب  شنیرفآ و  زا  لبق  ترضح  نآ  تقلخ  لوازا  ناشیا  هاگیاج  دوجو و  ملاوع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

تسخن قولخم  نیسح  لوا :  دصقم 

تسخن قولخم  نیسح 
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 ، قولخم نیلوا  ناوارف ،  حیحـص  تایاور  ساسا  رب  اما  دنراد ،  رظن  فالتخا  مه  اب  قولخم  نیلوا  نییعت  رد  ناملکتم  املع و  امکح ،  رتشیب 
رد تیبوبحم  انتعا و  ترثک  تیفرـشا و  هک  ارچ  دراد ؛  تلالد  نآ  رب  زین  میلـس  لقن  هک  دـشاب ،  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  رون 

همئا و  ص )   ) مالـسا ربمایپ  رون  هک  تسا  هدـمآ  رگید )  ) تایاور یـضعب  رد  تسا .  شنیرفآ  رد  مدـقت  بجوم  یلاـعت ،  دـنوادخ  هاگـشیپ 
ترضح نآ  رون  ای  و  ص )   ) یبن رون  قولخم  نیلوا  هک  تسا  هدیـسر  تابثا  هب  تقیقح  نیا  نوچ  سپ  تسا .  قولخم  نیلوا  مالـسلا  مهیلع 

 : دـندومرف ص )   ) ربمایپ اریز  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رون  نامه  قولخم  نیلوا  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  نیلوا  همئا  و 
زا نم  ینم  نیسح  نیسح و  نم  انا  تسا ؛  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  نیـسح .  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  نیـسح  نم  انا  ینم و  نیـسح 
نآ عباـت  یقولخم  ره  تسا و  هدـش  داـجیا  لوا  زور  زا  هک  تسا  يزیچ  نیلوا  قوـلخم و  نیلوا  نیـسح  نیارباـنب  نم .  زا  نیـسح  منیـسح و 

 . تسا ترضح 

دننایرگ نیسح  رب  تادوجوم  همه 

ای هغلابم  دزیر ،  یم  کشا  وا  رب  یقولخم  ره  مییوگ  یم  رگا  تسین و  یتفگش  ياج  دننایرگ ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  تادوجوم  همه  رگا 
هکلب تسین ،  راک  رد  مه  يرگید  ضرف  ای  لاح و  نابز  یتح  دـشاب ؛  یمن  مه  هراعتـسا  لیثمت و  باب  زا  هچنانچ  میا ،  هدرکن  ییوگ  هفازگ 

همه هام ،  دیشروخ و  ناویح ،  هایگ و  تخرد و  منهج ،  تشهب و  ناطیش ،  سنا ،  نج و  کلم ،  هتـشرف ،  ربمایپ ،  هلمج  زا  تادوجوم  مه 
 ، دروم نآ  بسح  رب  يدوجوم  ره  هیرگ  و  دـننک ،  یم  هیرگ  وا  يارب  همه  مه ،  اهنآ  نانکاس  اه و  نیمز  اه ،  نامـسآ  اه و  هام  اه ،  ناهج 
زا لـبق  تادوجوم  هیرگ  دوصقم  هکلب  دـشاب ،  یمن  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  دـعب  يزیچ  ره  هیرگ  هیرگ ،  زا  روظنم  تسا و  یقیقح  هیرگ 
ره نامـسآ و  هک  تسا  هدمآ  نابعـش  هام  رد  جع )   ) تجح ترـضح  زا  لوقنم  ترایز  رد  هک  روط  نامه  تسا .  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  لتق 
هب ترـضح  اـهنآ  هطـساو  هب  هک  یلیاـسو  یتـح  دـننایرگ .  ترـضح  نآ  لاـح  هب  تسا ،  نآ  يور  رد  هچ  ره  نیمز و  تـسا و  نآ  رد  هـک 

يرفی فیسلا  تسا ؛  هتفگ  دوخ  هدیصق  رد  میکح  هچنانچ  دنتسه ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  ناگدننک  هیرگ  هلمج  زا  زین  دیسر  تداهش 
هیرگ زا  جراخ  مه  ترـضح  نآ  نـالتاق  ( 5  ) یکبی سارلل  لئاش  حـمرلاو  یکبی  هبیـصی و  لبنلاف  ینثنی  اـمئاق و  یعنی  حـمرلاو  اـیکاب  هرحنب 
هیلع نیـسح  رب  ناشترطف  قیاقح و  هب  دـنوش و  یم  راسکنا  راچد  ناش  تیهام  ماع و  دوجو  هب  زین  اـهنآ  اریز  دنتـسین ؛  ناـشیا  رب  ناگدـننک 
لفاغ دوخ  لامعا  زا  هک  یتقو  رگم  دننک  یمن  هیرگ  و  دننادواج .  شتآ  رد  يرایتخا ،  یلاعفا  تافـص  ياضتقم  هب  یلو  دـننایرگ ،  مالـسلا 
حور ناج و  اما  دننک ،  یم  راکنا  نایغط  متس و  يور  زا  ار  ادخ  هک  یـسک  دننام  دنراد ،  يرایتخا  يرهاظ و  هیرگ  لاح  نیا  رد  هک  دنـشاب 

(6  . ) دراد نیقی  ادخ  هب  ناش 

نآ قلخ  زا  دعب  ماما  رون  لحم  نیا  رد  مود ؛  دصقم 

نآ قلخ  زا  دعب  ماما  رون  لحم  نیا  رد 

هراومه هلالج  لج  يادخ  هک  شاب  هاگآ  نادب و  تسا .  تدالو  ماگنه  ات  رون  لاقتنا  قلخ و  زا  سپ  ماما  رون  نایب  رد  دصقم  نیا  رد  نخس 
رون زا  دـیرفآ و  ار  تاقولخم  لضفا  تسخن  درک  زاغآ  ار  تقلخ  نوچ  و  یناکم .  ناـمز و  هن  دوب و  یقولخم  هن  هک  یلاـح  رد  هدوب  هناـگی 
دروآ دوجو  هب  فلتخم  ددعتم و  ملاوع  اه و  هاگیاج  نانآ  يارب  تخاس و  قتشم  ار  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  رون  نآ ، 

وا و ناتشگنا  رد  راب  کی  مدآ و  تشپ  رد  راب  کی  ار  ترضح  نآ  رون  هاگنآ  دوش .  یم  رهاظ  ربتعم  تایاور  عومجم  زا  انعم  نیا  هچنانچ  . 
مامت یناشیپ  رد  بلطم و  نب  هللادـبع  ربمایپ ،  راوگرزب  ردـپ  ات  مدآ  زا  ناشیا  ناردـپ  مامت  یناـشیپ  رد  سپـس  مدآ و  یناـشیپ  رد  رگید  راـب 
رارق بهو ،  تنب  هنمآ  مالـسا ،  یبن  ردام  ات  اوح  زا  دوب -  وا  بلـص  رد  ترـضح  نآ  هک  یناسک  زا  ندش  هلماح  ماگنه  هب  ناشیا -  ناردام 
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زا هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  رون  زایتما  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبن  رون  اه ،  ناهج  نیا  راونا  همه  ردصم  هک  میدقتعم  ام  داد . 
 ( صاخ  ) تیـصوصخ نیـسح  رون  دـندش ،  ادـج  مه  زا  ود  نیا  هک  یماگنه  و  نیـسح .  زا  وا  تسوا و  زا  نیـسح  هک  ارچ  تسا ؛  یبن  رون 
 - دش رهاظ  شناتـشگنا  رد  راونا  نآ  هک  یماگنه  مدآ -  يارب  رما  نیا  دیدرگ .  هودـنا  نزح و  بجوم  نآ  تی  ؤر  هک  ارچ  تفای ،  ار  دوخ 

ادیپ هبلغ  وا  رب  هدـنخ  هک  یـسک  رگا  الثم  تسا .  یقاب  زین  لاح  هب  ات  رثا  نیا  دوب .  ماهبا  تشگنا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رون  داتفا و  قافتا 
 . داـتفا قاـفتا  زین  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يارب  تلاـح  نیا  دوش .  یم  بلاـغ  وا  رب  هودـنا  درگنب ،  دوـخ  ماـهبا  تشگنا  تشپ  هب  تسا ،  هدرک 

ترـضح نآ  رون  هب  بستنم  هچنآ  هرابرد  هلءاسم  نیا  دوش ؛  یم  نزح  بجوم  زین  نآ  ندینـش  ترـضح و  نآ  مان  ندروآ  نابز  رب  نینچمه 
اب ات  دروآ  مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  يارب  ار  اهنآ  نیما  لیئربج  هک  هناگ  جنپ  ياه  خیم  ثیدح  رد  هکنیا  امک  دشاب .  یم  قداص  زین  تسا 

نیـسح ماما  رون  هب  بستنم  حون  یتقو  دوب ،  هناگ  جنپ  راونا  زا  یکی  مان  هب  یخیم  ره  تسا :  هدمآ  دنک ،  بوک  خیم  ار  یتشک  فارطا  اهنآ 
نآ دش :  هتفگ  وا  هب  درک ،  لاوئس  هراب  نیا  رد  درک .  ساسحا  نوخ  گنر  هب  یتبوطر  نآ  زا  دیشخرد و  خیم  نآ  تفرگ ،  ار  مالـسلا  هیلع 

 . تفرگ تروص  یصاخ  وحن  هب  هک  تسا  ناشیا  تداهش  نآ ،  زا  نوخ  روهظ  ببس  تسا و  نیسح  هب  بستنم  خیم 

بلاغ رون  مالسلا  هیلع  نیسح 

رادراب تقو  هب  هنمآ  نیبج  رب  نینچمه  دـش و  یم  رهاظ  ص )   ) ربمایپ دادـجا  زا  یکی  هب  ندـش  رادراب  ماـگنه  هب  نارداـم  یناـشیپ  رب  يرون 
 ، دندش یم  هلماح  رون  نآ  هب  یتقو  یتقو  نیاربانب  دنتـسین ؛  راونا  نیا  زا  ناردام  نآ  هک  تسا  نآ  هناشن  دـش ،  رهاظ  مالـسا  ربمایپ  هب  ندـش 

رهاظ هرهچ  رب  رون  هژیوب  تسین و  رون  روهظ  يارب  یهجو  دـشاب ،  راونا  زا  دوخ  ردام  هک  اجنآ  اما  دـش ،  یم  رهاظ  نانآ  یناشیپ  رد  رون  رثا 
یتقو رطاخ  نیمه  هب  دوش .  یمن  رهاظ  هرهچ  رب  رون  هژیوب  تسین و  روهظ  يارب  یهجو  دـشاب ،  راونا  زا  دوخ  ردام  هک  اـجنآ  اـما  دـش ،  یم 
ماما یگژیو  نکل  دـشن ؛  رهاظ  ارهز  هرهچ  رب  يرگید  رون  دـش ،  هلماح  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
هرهچ رد  نم  دندومرف :  همطاف  هب  ص )   ) مالسا ربمایپ  دش ،  هلماح  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  ردام  یتقو  هک  تسا  يروط  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

رد مدـش ،  هلماح  دـنزرف  نیا  هب  نوچ  دومرف :  س )   ) ارهز و  دوش .  یم  دـلوتم  وت  زا  ادـخ  قلخ  يارب  یتجح  يدوز  هب  منیب و  یم  يرون  وت 
یصخش اذل  ددرگ ،  یم  بلاغ  نآ  رب  دوش و  یم  رهاظ  رون  رب  هک  تسا  نیا  نیسح  رون  تیصوصخ  نیاربانب  متشادن .  غارچ  هب  يزاین  بش 

وا يامیـس  رون  دنگوس  ادخ  هب  تسا :  هتفگ  دـید ،  هداتفا  نیمز  رب  ار  شکرابم  رکیپ  زور  طسو  رد  ترـضح ،  نآ  تداهـش  ماگنه  رد  هک 
ترضح نآ  ياه  یگژیو  رگید  زا  و  مدش .  لفاغ  راوگرزب  نآ  لتق  تیفیک  رد  لمءات  رظن و  زا  هک  هنوگ  نادب  درک ،  لوغـشم  دوخ  هب  ارم 

هک ار  ینوخ  كاخ و  هب  هتشغآ  هتـشک  مدیدن  دیوگ :  یم  يوار  صخـش  نامه  دناشوپ ،  یمن  ار  ناشیا  رون  یبجاح  عنام و  چیه  هک ؛  نیا 
 . دوب هدشن  تسا ،  بلاغ  يرون  ره  رب  هک  نیسح  رون  زا  عنام  نوخ ،  كاخ و  دشاب .  نیسح  هرهچ  زا  رت  ینارون 

تدالو زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگیاج  موس :  دصقم 

تمحر ربمایپ  تفرگ .  ياج  نآ  رد  تدالو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  یلحم  نیتسخن  ص )   ) مالـسا ربمایپ  كرابم  ناتـسد 
ربمایپ دوب ،  هدجس  لاح  رد  ناهج  نیا  هب  دورو  هظحل  رد  ماما  دوب .  مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  تدالو  رظتنم  هداتسیا و  هناخ  هناتـسآ  رد 

شکرابم ناتـسد  اب  ربمایپ  دروآ .  ترـضح  نآ  دزن  هدیـشوپ  مشپ  زا  يا  هچراـپ  رد  ار  ءامـسا  رواـیب .  ار  مدـنزرف  دومرف :  ءامـسا  هب  (ص ) 
فتک تسا .  نیگنـس  نم  يارب  وت  تبیـصم  هللادـبع !  اـبا  يا  دومرف :  داد و  رـس  هیرگ  درک و  هاـگن  وا  هب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ماما یهاگ  لوسر  ترضح  تسشن .  یم  ربمایپ  كرابم  هنیس  تشپ و  رب  مه  یهاگ  دوب .  نیـسح  رگید  هاگیاج  زین  ربمایپ  لیئربج و  فیرش 
ینامز دننیبب .  ار  ناشیا  مدرم  همه  ات  درک  یم  دنلب  يردق  هب  ار  وا  یهاگ  دیـسوب و  یم  ار  وا  ناهد  درک و  یم  دـنلب  تسد  يور  ار  نیـسح 

زین ربمایپ  هک  هاگنآ  دیسوب .  یم  ار  وا  ربمایپ  درک و  یم  دنلب  ار  وا  ریما  ترضح  تفرگ و  یم  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسد  يور 
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هب ادخ  تسا .  راک  هچ  نیـسح  نم  دنزرف  اب  ار  دیزی  دومرف :  دیـسوب و  دناشن و  دوخ  هنیـس  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوب  راضتحا  لاح  رد 
 . دهدن تکرب  دیزی 

نفد زا  لبقو  تداهش  زا  دعب  تداهش ،  لحم  نیسح و  مراهچ :  دصقم 

نانآ زا  یخرب  رگا  اریز  دراد ؛  ییاه  یگژیو  تسا ،  هدـش  هتـشک  هک  یماما  ربماـیپ و  ره  هب  تبـسن  نفد  زا  لـبق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
رب رکیپ  هک  هداتفین  قافتا  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  يارب  عوضوم  نیا  هدوب و  تشط  رد  ای  بارحم و  اـی  هناـخ  رد  دـندش ،  مومـسم  اـی  هتـشک و 
هب سپس  دندرب ؛  اه  نامسآ  هب  ار  شکرابم  دسج  دیسر  تداهـش  هب  یتقو  هکنیا  رگید  یگژیو  یگرزب !!  تبیـصم  هچ  دشاب .  هداتفا  كاخ 

فلتخم ياه  ناـکم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  كراـبم  رـس  هکنیا  رگید  و  دوب .  هداـتفا  نیمز  رب  زور  هس  دـندنادرگ و  رب  ـالبرک  نیمزرس 
قشمد هزاورد  رب  دیزی و  هناخ  رد  رب  دندرک ،  نازیوآ  تخرد  هب  دندومن ،  بصن  اه  هزین  رـس  يور  رب  دنتفرگ ،  اه  تسد  يور  دندنادرگ ؛ 

یم و  ماش -  ات  البرک  زا  رایـسب  ياه  نیمزرـس  رد  ار  نآ  دـندرب و  دـیزی  شیپ  تشط  اب  دنتـشاذگ و  داـیز  نبا  دزن  قبط  رد  دـندرک .  بصن 
 . دندرب نامسآ  هب  ماش  زا  ای  البرک  هب  ماش  زا  و  هنیدم -  هب  ات  رصم  زا  رصم و  ات  ماش  زا  دنیوگ 

خزرب نیسح و  مجنپ :  دصقم 

 ، هاـگلتق هب  دراد و  رارق  شرع  نیمی  رد  نیـسح  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد  دراد ؛  يرگید  تیـصوصخ  زین  شخزرب  رد  نیـسح  هاـگیاج 
دنوادخ دزن  رد  دوخ  نارئاز  تلزنم  ماقم و  هب  دسانش و  یم  ار  اهنآ  یـسک ،  ره  زا  رتهب  ترـضح  نآ  درگن .  یم  دوخ  نارئاز  هاگرگـشل و 

رگا نم ،  رب  هدننک  هیرگ  يا  دیامرف :  یم  دنک و  یم  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  دنیب و  یم  ار  دوخ  رب  ناگدـننک  هیرگ  نیـسح  تسا .  هاگآ 
 . دوش یم  تا  هصغ  مغ و  زا  شیب  تا  یلاحشوخ  هدرک ،  مهارف  وت  يارب  ار  يزیچ  هچ  دنوادخ  هک  ینادب 

رشح زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگیاج  مشش :  دصقم 

نآ لها  تسا .  رادروخرب  يا  هژیو  تیـصوصخ  زا  هک  دراد  یـسلجم  رـشح  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
هیلع نیـسح  ماما  نانخـس  هتفیـش  نانچ  رطاخ  نانیمطا  شمارآ و  اـب  دـنا ،  هلمج  نآ  زا  ترـضح  نآ  نارئاز  ناگدـننک و  هیرگ  هک  سلجم 

رد ام  هک  دنراد  یم  رهاظ  نانآ  یتشهب  نارسمه  دنچ  ره  دنـشوپ و  یم  دنچ  ره  دنـشوپ و  یم  مشچ  اه  تذل  همه  زا  هک  دنوش  یم  مالـسلا 
رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نینچمه  دنهد .  یم  حیجرت  تشهب و  نارسمه و  نآ  رب  ار  نیسح  ماما  نخـس  اهنآ  میتسه  امـش  قاتـشم  تشهب 
رد رس و  یب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  ینامز  نآ  دنوش و  یم  برطـضم  رـشحم  لها  نآ  بجوم  هب  هک  دراد  یـصاخ  هاگیاج  رـشحم 

هنحـص نآ  هب  یتقو  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  ترـضح  دوش و  یم  روشحم  هداتـسیا  دزیر ،  یم  نوخ  شندرگ  ياه  گر  زا  هک  یلاح 
 . دنز یم  دایرف  درگن ،  یم 

تشهب رد  نیسح  متفه :  دصقم 

دراد یصاخ  تاجرد  زور  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  اما  دنراد ،  یـصوصخم  ماقم  تشهب  هب  دورو  ماگنه  ازج و  زور  رد  ناماما  کی  ره 
 . يوش یم  لیان  نآ  هب  تداهش  اب  اهنت  هک  يراد  یتاجرد  تشهب  رد  وت  نیسح !  يا  دندومرف :  هداد و  ربخ  نآ  زا  ص )   ) مالـسا ربمایپ  هک 
نآ يارب  همه  دنراد و  روضح  تشهب  رساترس  رد  ترضح  نآ  ییوگ  تسا و  تنیز  تشهب  رساترس  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  همه  نیا  اب 

 . تسا ترضح 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قلطم  ماع و  تادابع  قالخا و  تافص ،  مود :  ناونع 

حیضوت

زا عون  ود  نایب  هکلب  تسین ؛  یهار  اهنآ  هنک  هب  ار  لقع  هک  دـشاب ،  یمن  تماما  هب  طوبرم  تافـص  تادابع ؛  قالخا و  تافـص ،  زا  روظنم 
زور رد  تادابع  تافص و  نآ  یگژیو  ناشفیرش ب :  رمع  لوط  رد  ماما  قلطم  تادابع  تافص و  فلا :  تسا :  ترـضح  نآ  تایـصوصخ 

 : تسا حرش  نیا  هب  تایصوصخ  زا  کی  ره  لیصفت  اروشاع . 

دنهد یمن  تلذ  هب  نت  زگره  ماما 

دومرف دریذپب ،  ار  دایز  رسپ  دیزی و  مکح  هک  دنتساوخ  ترضح  نآ  زا  یتقو  دنراد .  یصاخ  یگژیو  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
مالـسلا هیلع  نیـسح  نیا  دـنا :  هتفگ  هک  ییاج  ات  میامن .  یمن  رارقا  ناگدرب  دـننام  منک و  یمن  تعیب  هنالیلذ  مسق ،  ادـخ  هب  زگره ،  هن ،  : 

 . دننک یم  ءادتقا  ترضح  نآ  هب  دنهد  یمن  تلذ  هب  نت  هک  یناسک  همه  داهن و  تنس  ار  ملظ  نتفریذپن  هک  دوب 

تعاجش نیسح و  ماما 

هیلع نیسح  ماما  زا  یتعاجش  نانچ  نآ  اروشاع  زور  رد  ینیسح .  تعاجش  دنا :  هتفگ  ور  نیا  زا  دنراد ؛  یـصاخ  یگژیو  ماما  هراب  نیا  رد 
تعاجـش هب  هک  ینارگید  تسا و  فورعم  رارک  هب  هک  شراوـگرزب  ردـپ  زا  یتـح  تسا ؛  هدزن  رـس  سک  چـیه  زا  هک  درک ،  زورب  مالـسلا 

 . دادن خر  یتلاح  نینچ  دنراد ،  ترهش 

تدابع نیسح و  ماما 

رـس هک  ینامز  ات  دینـش ،  یم  حیبست  رکذ و  ناشیا  زا  ردام  دـندوب و  ردام  مکـش  رد  هک  ینامز  زا  هک  دراد  یـصاخ  تلاح  زین  ماما  تدابع 
دـش هتفگ  وا  هب  یتقو  مالـسلا -  هیلع  داجـس  ماما  هک  تسا  يزیچ  نآ  رب  هوالع  یگژیو  نیا  و  تشاد .  همادا  تفر ،  اـه  هزین  رب  ناـشکرابم 

هتشاد يدنزرف  دناوخ ،  یم  زامن  تعکر  رازه  بش  ره  رد  هک  یسک  هنوگچ  متفگـش  رد  دندومرف :  تسا -  كدنا  تردپ  نادنزرف  ردقچ 
 . دشاب

لئاس هب  مارتحا  ماما و 

نیشن هیداب  برع  کی  تیاکح  دندرک .  یم  تفر  وا  رب  دندش و  یم  ایح  مرش و  راچد  لئاس  هب  ششخب  ماگنه  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما 
ناـشیابع رد  مهرد  رازه  راـهچ  دـندش و  هناـخ  دراو  ترـضح  تسا .  هلمج  نآ  زا  درک ،  یتساوخرد  یتاـیبا  ندـناوخ  نمـض  ماـما  زا  هک 

رد رگا  هک  مهاوخ  یم  ترذعم  وت  زا  نم  ریگب ،  دنتفگ :  دنداد و  وا  هب  هناخ  رد  فاکش  زا  لئاس  زا  ایح  مرش و  رطاخ  هب  ار  نآ  دندیچیپ و 
یکدنا ایند  لام و  زا  ام  تسا و  لوحتم  هنامز  هک  منک  هچ  اما  دیراب ؛  دهاوخ  وت  رب  ام  تمحر  ربا  میدروآ ،  تسد  هب  یتورث  لام و  هدـنیآ 
ترضح نآ  نزاخ  درک .  نآ  شرامـش  هب  عورـش  تفرگ و  ار  نآ  لئاس  دنداد .  مهرد )   ) رازه یلئاس  هب  ماما  هک  نیا  رگید  هنومن  میراد . 

رازه هس  دومرف :  ماما  ما .  هداد  ار  دوخ  يوربآ  هلب ،  تفگ :  يرامـش ؟  یم  تقد  اـب  ار  نآ  ياـهب  هک  يا  هتخورف  يزیچ  رگم  تفگ :  وا  هب 
يا همان  یصخش  موس ؛  هنومن  هدمآ  ام  دزن  هکنیا  يارب  مه  رازه  شیوربآ و  يارب  مهرد  رازه  تسا .  لئاس  هکنیا  يارب  رازه  دیهدب .  وا  هب 

هظحالم ایآ  دیـسرپ :  ماما  زا  یـسک  تسا .  هدـمآ  رب  تا  هتـساوخ  دـندومرف :  نآ  ندـناوخ  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  داد .  ماـما  هب 
 . درک دهاوخ  لا  ؤس  مناوخب ،  ار  همان  هک  يرادقم  هب  نم  دزن  رد  وا  راظتنا  زا  دنوادخ  دندومرف :  ماما  تسا ؟  هتـشون  هچ  همان  رد  دـیدومرف 
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تیاور رد  درک .  یم  مرـش  وا  زا  دزومایب ،  ار  یبلطم  مه  یلهاج  هب  تساوخ  یم  یتقو  یتح  هک  دوب  يدـح  هب  ماـما  رد  صاـخ  تفـص  نیا 
 . درک یم  ایح  دوش ،  ریقحت  وا  هکنیا  زا  اما  دهدب ،  دای  وا  هب  تساوخ  ماما  تسین ،  دلب  یبوخب  ار  وضو  هک  دـید  ار  يدرمریپ  ماما  هک  تسا 

مالـسلاامهیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تسا .  رتهب  کیمادک  يوضو  وگب  وت  هاگنآ  میریگ ،  یم  وضو  وت  دزن  مردارب  نم و  دومرف :  وا  هب 
مدوبن دلب  ار  نتفرگ  وضو  هک  متسه  نم  وضو  نیا  اما  دیریگ ،  یم  وضو  بوخ  امش  يود  ره  تفگ :  نیـشنارحص  درم  نآ  دنتفرگ و  وضو 

.

مغ مه و  عفر  نیسح و  ماما 

دید ار  ترضح  نوچ  دندش .  دراو  دوب ،  راضتحا  لاح  رد  هک  هماسا  رب  يزور  دنتشاد .  یصاخ  تقر  مغ ،  لها  ناراتفرگ و  هب  تبسن  ماما 
ار وت  نید  دومرف :  ماما  مراد .  یهدب  مهرد  رازه  تصـش  تفگ :  هماسا  دـش .  ایوج  ار  تلع  ماما  درک .  هودـنا  مغ و  راهظا  دیـشک و  یهآ 
هب ار  نآ  دراپـس ،  ناج  هماسا  هکنآ  زا  لبق  دـندرک و  رـضاح  ار  لاـم  داد  روتـسد  ماـما  مریمن .  نویدـم  مراد  تسود  تفگ :  منک .  یم  ادا 

 . درک تخادرپ  شناراکبلط 

تاقدص ياطعا  ماما و 

رد اروشاع  زور  رد  هکنیا  هلمج  زا  درادـن .  دوجو  نارگید  رد  نآ  هنومن  هک  تشاد  یـصاخ  یگژیو  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
رثا رد  اه  مخز  نیا  دندومرف :  دندرک ،  لا  ؤس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هراب  نیا  رد  دش .  هدید  ییاه  كورچ  نیچ و  ترضح  نآ  تشپ 
یم اذغ  نامیتی  يارب  هنابـش  هنایفخم و  هک  یتشپ  تفگ :  يا  هدننیب  درب .  یم  اذغ  نانز  هویب  نامیتی و  يارب  هنابـش  نآ  اب  هک  دوب  یلیبنز  دنب 

 . تسا هتسکش  مهرد  درب ، 

باذع زا  نداد  تاجن  هب  هژیو  مامتها  ماما و 

دیزگرب ار  فیلاکت  نیرت  تخس  رطاخ  نیمه  هب  و  تشاد ،  یهلا  باذع  زا  ناگدنب  نداد  تاجن  رد  صاخ  یمزع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ار نانمشد  یتح  روظنم  نیا  دوش و  عقاو  رث  ؤم  دنا ،  هدش  رفیک  بجوتسم  هک  یناسک  هرابرد  ناشتعافش  هک  دوش  لیان  یـصاخ  هجرد  هب  ات 

دوب هدمآ  شکرابم  رس  ندرکادج  يارب  هک  یسک  يور  رب  ماما  یتح  دومرف .  یعس  مه  اهنآ  زا  باذع  عفر  يارب  ماما  دریگ .  یم  رب  رد  مه 
 ، درادن ناکما  باذـع  زا  اهنآ  یلک  نداد  تاجن  دومرف  هظحالم  هک  هاگنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومرف ! تحیـصن  ار  وا  دز و  دـنخبل  ، 

دادن تاجن  ار  وا  ماما  هظعوم  یتقو  دش .  عقاو  ملسم  یبا  نب  ۀمثره  هرابرد  هیضق  نیا  هکنیا  امک  دهد .  شهاک  ار  اهنآ  باذع  درک ،  یعس 
ار تحیـصن  نیمه  زین  یفعج  هللادیبع  هب  ماما  يونـشن .  ار  ام  يادص  ینیبن و  ار  ام  هک  وش  رود  اجنیا  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ، 

 . دومرف

ادخ زا  فوخ  تدش  نیسح و  ماما 

یم هزرل  هب  ناشکرابم  ندـب  دـش و  یم  نوگرگد  شا  هرهچ  گنر  تفرگ  یم  وضو  هاگره  هک  دوب  يدـح  هب  ادـخ  زا  ماـما  فوخ  تدـش 
هزرل هب  شندب  دوش و  یم  درز  شا  هرهچ  گنر  دریگ  یم  رارق  راهق  دنوادخ  هاگشیپ  رد  یتقو  نم  ؤم  هک  تسا  هتسیاش  دومرف :  یم  داتفا و 

تیادخ زا  ردقچ  دنتفگ :  یم  دندش و  یم  تفگـش  رد  ناشیا  تلاح  نیا  زا  دندرک ،  یم  هدهاشم  ماما  رد  ار  تلاح  نیا  هک  یناسک  دتفا . 
! ام رب  ياو  دـنراد .  فوخ  ادـخ  زا  ایند  رد  هک  دنتـسه  ناما  رد  یناسک  اـهنت  تماـیق  زور  رد  دومرف :  یم  باوج  رد  ماـما  يراد ! ؟  فوخ 
ام اما  دوش ،  یم  درز  ناش  هرهچ  گنر  دزرل و  یم  ناشندب  فوخ  تدش  زا  دنریگ  یم  وضو  ادخ  تدابع  يارب  هاگنآ  ءادهشلادیس  نیسح 
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! ؟  تسام يوگلا  هوسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  مینک  یم  اعدا  هنوگچ  سپ  میتسین ؛  نارگن  چیه  میلوغشم و  گرزب  ناهانگ  باکترا  هب 

وا زا  ادخ  شیاتس  نیسح و 

لفک هنئمطم ،  سفن  هب  ار  ترـضح  نآ  تسا و  هداد  رارق  شیاتـس  حدـم و  دروم  اهراب  دـیجم  نآرق  شباـتک  رد  ار  نیـسح  ماـما  دـنوادخ 
( ، دندرک یکین  نءاشلا  میظع  ردـپ  نیا  قح  رد  ردـقچ  تما  اما   ) هدومرف رما  ار  ناشیا  هب  ندرک  یکین  هک  يردـپ  نیرت  ماقمالاو  تمحر ، 
رد هدرب و  مان  ناجرم  نوتیز و  رجف ،  هب  نیسح  زا  نینچمه  تسا و  هدوتس  صعیهک  میظع و  حبذ  دیـسر ،  تداهـش  هب  هنامولظم  هک  یـسک 

تسا هدوتس  ار  نیسح  یسدق  ثیداحا  رد  دنوادخ  هکنیا  امک  ( 7  . ) تسا تاجن  یتشک  تیاده و  غارچ  نیسح  تسا :  هتشون  شرع  نیمی 
هب ار  نیـسح  نینچمه  دنوادخ  ( 8  . ) تسوا رب  نم  تاکرب  تمحر و  تاولـص و  هک  يدولوم  داب  كرابم  هدومرف :  یثیدـح  رد  دـنوادخ   ؛

 . تسا هدومرف  فیصوت  ناراکهانگ  يارب  هریخذ  قلخ و  رب  ادخ  تجح  ءایلوا ،  رون 

مالسلا هیلع  نیسح  زا  ادخ  لوسر  شیاتس 

تنیز يا  وت  رب  نیرفآ  دندومرف :  ترـضح  نآ  هب  يزور  هلمج :  زا  دنا  هدرک  حدم  بیجع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ص )   ) مرکا ربمایپ 
ربمایپ دشاب ؟  نیمز  نامـسآ و  تنیز  دـناوت  یم  يرگید  یـسک  وت  زا  ریغ  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ :  بعک  نبا  یبا  نیمز !  اه و  نامـسآ 

رد دـنوادخ  تسا .  نیمز  زا  رترب  اه  نامـسآ  رد  یلع  نب  نیـسح  ماـقم  درک ،  ثوعبم  يربماـیپ  هب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  یبا !  يا  دومرف : 
نب نیسح  نیا  مدرم !  يا  تفگ :  تفرگ و  ار  نیسح  ربمایپ  سپس  تسا .  تاجن  یتشک  تیاده و  غارچ  نیسح  تسا :  هتـشون  شرع  نیمی 

 ، ناربمایپ مامت  نینچمه  تسا .  هداد  يرترب  ار  وا  دنوادخ  هک  روط  نامه  دیهد ،  حـیجرت  نارگید  دوخ و  رب  دیـسانشب و  ار  وا  تسا ،  یلع 
 . دنا هدرک  شیاتس  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دنوادخ ،  هتسیاش  ناگدنب  هکئالم و 

نمشد تسود و  شیاتس  دروم  نیسح 

حدم ار  ماما  دیزی  هب  تیصو  رد  هیواعم  هتفرگ :  رارق  نمـشد  تسود و  شیاتـس  دروم  هک  دراد  يا  هژیو  تیـصوصخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ماما زا  زین  رمـش  دنتفگ .  انث  حدـم و  ار  وا  دنداتـسیا ،  ترـضح  لباقم  رد  یتقو  ماما  نالتاق  هدوتـس ،  ار  ماما  یتایبا  رد  دعـس  رـسپ  هدرک ، 

كراـبم رـس  هک  یـسک  دوب .  ناـسک  نیرتـهب  تردـپ  هک  مراد  نیقی  ملع و  مشک و  یم  ار  وت  تفگ :  هک  هاـگنآ  درک ،  دـیجمت  فیرعت و 
ارم باکر  تفگ :  وا  درک ،  شیاتس  فیرعت و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  زین  دروآ ،  دایز  رسپ  شیپ  درک و  هزین  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح 

سلجم رد  زین  دـیزی  تسا .  نیرتـهب  شرداـم  ردـپ و  هک  ما  هتـشک  ار  یـسک  نم  ما .  هتـشک  ار  یگرزب  دیـس  نم  هک  نک  هرقن  ـالط و  زا  رپ 
نیسح رب  ورب و  تفگ :  دنه  هب  باطخ  دوتس و  ار  نیسح  دش ،  دراو  وا  رب  نیگمغ  یتلاح  هنهرب و  رس  اب  دنه  شرسمه  هک  هاگنآ  شدوخ ، 

هیرگ و نیسح  يارب  دیوگ :  یم  دیزی  یتقو  درک .  باتـش  وا  نتـشک  رد  دایز  رـسپ  تسا ،  شیرق  سردایرف  نیـسح  هک  نک  يراز  هیرگ و 
! ؟  تسا هنوگچ  دننک ،  یمن  يراز  نویش و  تشهب  لها  ناناوج  رورس  يازع  رد  هک  یناسک  لاح  سپ  دیتسه .  تکاس  ارچ  دینک ،  يراز 

يداش نزح و  بجوم  نیسح 

 ، تسا تماـیق  زور  اـت  شنیرفآ  لوا  زا  دـنوادخ  هب  نم  ؤم  ياـه  ناـسنا  همه  هودـنا  نزح و  بجوـم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  روـط  ناـمه 
دیرفآ نیسح  رون  زا  ار  یتشهب  ناروح  تشهب و  دنوادخ  هک  ارچ  تسا ؛  هداد  رارق  زین  نانم  ؤم  همه  رورـس  يداش و  بجوم  ار  وا  دنوادخ 

 ، دیرفآ نیسح  مدنزرف  رون  زا  ار  یتشهب  نایروح  تشهب و  دنوادخ  دومرف :  ابع  لآ  نت  جنپ  تقلخ  زاغآ  نوماریپ  یثیدح  رد  مرکا  ربمایپ  . 
 . تسا رترب  نایروح  تشهب و  زا  وا  تسادخ و  رون  زا  نیسح  رون 
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اروشاع زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تدابع  قالخا و  تافص ،  موس :  ناونع 

دش رگید  تایصوصخ  همه  ءاشنم  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صاخ  یگژیو 

تفص نیا  تسا .  ترـضح  نآ  ياه  یگژیو  همه  همـشچرس  هک  میتسه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یـصاخ  نایب  ددص  رد  ناونع  نیا  رد 
ناونع هب  لباقم  رد  دومرف و  رما  صاخ  يزور  رد  صوصخم  یتدابع  هب  ار  ماما  هک  دوب  دنوادخ  بناج  زا  یـصاخ  مایپ  زا  ماما  لاثتما  انامه 

سک چیه  زا  هک  تسا  یتدابع  زور ،  نآ  رد  نیـسح  ماما  تدابع  تفرگ .  رارق  هژیو  فاطلا  دروم  دـنوادخ  بناج  زا  تدابع ،  نآ  شاداپ 
رب رد  ینعی  تسا ،  روصت  لباق  تادابع  عیمج  عماج  تدابع ،  نآ  دـبای .  یمن  ققحت  زین  ترـضح  نآ  زا  دـعب  تسا و  هدزن  رـس  ناشیا  لـبق 

دارفا نیرت  لماک  طسوت  دـناوت  یم  هک  تساهنآ  تروص  حور و  ینطاب ،  يرهاظ ،  بحتـسم ،  بجاو ،  یندـب  ياه  تداـبع  همه  هدـنریگ 
اب داضتم  راگزاس و  هنـسح  تافـص  قالخا و  مراکم  مامت  تسا .  بحتـسم  بجاو و  یبلق  ياه  تدابع  همه  لماش  نینچمه  دوش و  ماـجنا 

کی رد  نکمم  هجو  نیرت  یلاع  هب  بئاصم  رب  رکـش  یتح و  اهنآ و  هب  تبـسن  لمکا  ربص  اه و  تبیـصم  نیرتگرزب  لـمحت  هفاـضا  هب  مه ، 
نیرت و هزیکاپ  بجوم  هک  یتایـصوصخ  اه و  تیزم  هب  امه  تدابع  نیا  اب  ماـما  تشگ .  رولبتم  رهاـظ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رد  زور 

یگژیو زا  تفـص  نیا  هک  دوزفا  مه  ار  تبیـصم  ماگنه  رد  تداـبع  یگژیو  اـهنآ ،  رب  تفاـی و  تسد  دوش ،  یم  لـیاضف  نیرت  هدنـشخرد 
ییاتمه هراب  نیا  رد  هک  تسا  یتدابع  ياراد  ماما  نیاربانب ،  دنک .  یم  تاهابم  ناگتشرف  رب  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یناربمایپ  زا  يدادعت 

یلا یعجرا  ۀـنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  دومرف :  وا  هب  باطخ  دـنوادخ  تفرگ و  رارق  دـنوادخ  صاخ  باطخ  دروم  رطاـخ  نیمه  هب  درادـن و 
تیدوبع هب  ار  وا  دومرف و  مالعا  ۀیـضرم  ۀیـضار  هتفگ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  شدوخ  تیاضر  شیادـخ و  زا  ار  وا  تیاضر  کبر و 

 . دینادرگ صتخم  یتنج  یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هتفگ  نیا  اب  شدوخ  هب  بوسنم  تنج  صاخ و 

 ( ص  ) ربمایپ يایصوا  هژیو  نامرف 

يادخ تسا .  هداد  رارق  یتعیرـش  يربمایپ  ره  يارب  هدومرف و  فلکم  اهنآ  تاجرد  بتارم و  ساسا  رب  ار  شناگدنب  هلالج ،  لج  دـنوادخ 
تیصوصخ زا 21  شیب  هب  هک  تسا  هداد  رارق  يدایز  صیاصخ  ناشیا  يارب  هدومرف و  ررقم  ار  لهس  فینح  نید  ص )   ) ربمایپ يارب  یلاعت 

فحـص رد  هک  تشاد  ررقم  یـصاخ  ماکحا  نید ،  هب  توعد  تماـما و  هب  طوبرم  دروم  رد  ناـشیا  يایـصوا  يارب  هاـگنآ  دوش .  یم  غلاـب 
 ، دیدرگ الط  متاخ  هب 12  روهمم  موتخم و  هک  یباتک  رد  ار  نآ  هک  دومرف  عضو  ار  یـصاخ  فیلکت  کی  ره  يارب  هدیدرگ و  تبث  همرکم 

ناگبخن هب  وت  تیـصو  نیا  دـمحم ! يا  تفگ :  دروآ و  ترـضح  نآ  يارب  ربمایپ  تافو  زا  لبق  لیئربج  ار  باـتک  نیا  تسا .  هدومرف  ناـیب 
هب ار  باـتک  نآ  ربماـیپ  هاـگنآ  شنادـنزرف .  بلاـط و  یبا  نب  یلع  تفگ :  دنتـسه ؟  یناـسک  هچ  ناـگبخن  دیـسرپ  دـشاب .  یم  تتیب  لـها 

شدنزرف هب  ار  نآ  وا ،  سپس  دنک .  لمع  نآ  تاروتسد  هب  دیاشگب و  ار  نآ  زا  متاخ  کی  هک  داد  روتسد  داد و  مالسلا  هیلع  نییـصولادیس 
نآ زین  ترضح  نآ  داد ،  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  هب  ار  نآ  سپس  درک .  لمع  نآ  قبط  دوشگ و  نآ  زا  یمتاخ  مه  ناشیا  داد و  نسح 

نانآ يارب  وت  اب  زج  ادـخ  هار  رد  تداهـش  هک  وش  جراخ  موق  اب  تداهـش  يارب  تسا  هدـش  هتـشون  هک  دومن  هظحـالم  نآ  رد  درک و  زاـب  ار 
ماـما صوصخم  فیلاـکت  زا  یکی  نوـچ  و  تسا .  لاـتق  زور  رد  ناـج  لذـب  نآ  زا  دارم  هک  ( 9  . ) شورفب ادـخ  هب  ار  دوـخ  ناـج  تسین و 
هیلعف تادابع  ماسقا  عاونا و  لماش  هک  یبلق  یندب و  ياه  تدابع  مامت  ماما  تسیاب  یم  تسا ،  هدوب  ادخ  هب  ناج  شورف  مالسلا  هیلع  نیسح 

اب هلماعم  نآ  ات  دـهد  ماجنا  ار  دوخ  هب  صتخم  ياه  تدابع  هچ  تسا و  نارگید  ترـضح و  نآ  كرتشم  هک  ییاـه  تداـبع  هچ  هیکرت ،  و 
نیـسح ماما  دنک .  اطع  درک ،  اطع  یقولخم  هب  ناوت  یم  هک  هچنآ  ره  وا  هب  دنوادخ  هک  دوش  نآ  راوازـس  تهج  نآ  هب  دوش و  ققحم  ادـخ 

زاین تدابع  هلماعم و  نیا  لیصفت  حرش و  دیدرگ .  دنوادخ  ناهنپ  راکشآ و  صاخ  فاطلا  لومشم  نآ  يازا  رد  داد و  ماجنا  ار  تدابع  نآ 
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اه و تدابع  نآ  ماجنا  تیفیک  سپـس  دوش و  ناونع  تسا ،  هدـمآ  یهقف  ياه  باتک  رد  هچنآ  ساسا  رب  قالخا  تاداـبع و  هک  دراد  نآ  هب 
 . ددرگ يروآدای  نآ  ياه  یگژیو  زا  یخرب 

يرهاظ تراهط  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

 ، دنک یم  ادیپ  جایتحا  بآ  نآ  هب  تسناد  یم  هکنیا  اب  دروآ ،  وا  يارب  یلع  شدنزرف  هک  یبآ  اب  تداهش  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ناشبلق نوخ  نامه  هک  صاخ  يرهاط  هب  سپـس  دروآ .  مهارف  ار  تراهط  ماـسقا  هک  تسا  ماـما  ياـه  یگژیو  زا  یکی  نیا  هک  درک  لـسغ 

راب کی  هاگنآ  داد و  لسغ  ار  دوخ  ندـب  داد و  ماجنا  یبیترت  لسغ  دوخ  نوخ  اـب  سپـس  داد .  وضو  ار  تروص  نآ  زا  دـش و  رهطم  هدوب ، 
 . تفر ورف  دوخ  نوخ  رد  یسامترا  لسغ  يارب  رگید 

ینطاب تراهط  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

ار كرابم  يامیـس  نآ  اب  درک و  رپ  دوخ  نوخ  اب  ار  دوخ  تشم  تفرگ .  یـصوصخم  يوضو  تداهـش  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ار هچنآ  ات  دش  یم  هدامآ  هک  هاگنآ  درک و  حسم  ار  تروص  نآ  اب  دعب  درک ،  ممیت  كرابم  كاپ  كاخ  اب  سپس  دومن .  باضخ  تسش و 

 . داهن كاخ  رب  ار  یناشیپ  دنک ،  میلست  تسا ،  هتخورف  ادخ  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  صاخ  زامن 

ار زامن  وت  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد  صوصخب  دـیتشاد و  اپرب  ار  زامن  امـش  هک  تسا  هدـمآ  هعماـج  تراـیز  رد 
 ، بش زامن  دناوخ :  زامن  عون  راهچ  زور  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا .  یـصوصخم  زامن  هماقا  ياراد  ماما  نیاربانب  يدرک .  هماقا 
هب ناشدوخ  صاخ  وحن  هب  هک  فوخ  زامن  هویش  هب  رهظ ،  زامن  مود ؛  تساوخ .  تلهم  نآ  يارب  نمـشد  زا  اروشاع  بش  هک  يزامن  نامه 
هک ارچ  دـش ،  رـصقلارصق  یـضعب  يارب  اما  دوب ،  رـصق  زامن ،  نآ  دوب .  لحنلا  نطب  عاقرلا و  تاذ  نافـسع و  زامن  زا  ریغ  هک  دـندروآ  اـج 

نانچ نآ  تیفیک  لاوقا و  لاعفا ،  رارـسا ،  زا  یخرب  هک  زامن  حور  موس ؛  دـنداتفا .  نیمز  رب  هدیـسر ،  تداهـش  زامن  نیب  اـهنآ  زا  يدادـعت 
دوجس عوکر ،  مایق ،  تئارق ،  صاخ ،  يریبکت  ياراد  هک  ترضح  نآ  صوصخم  زامن  مراهچ ؛  تسا .  هدمآ  ةولـصلا  باتک  رد  هک  تسا 

اپ يور  هک  دوب  یماگنه  وا  مایق  درک .  مایق  تسب و  مارحا  داتفا ،  نیمز  رب  بسا  زا  هک  هاگنآ  زامن  نیا  يارب  دوب .  یصاخ  مالـس  دهـشت و  ، 
 ، يا هبترمدـنلب  هزنم و  ایادـخ ! هک  دوـب  نیا  شیاـعد  توـنق و  داـتفا و  یم  ورف  تفر و  یم  نازرل  هک  دوـب  ماـگنه  نآ  شعوـکر  داتـسیا و 
ام اـب  موق  نیا  متـسه .  وت  بیبح  دـنزرف  وت و  ربماـیپ  ترتع  نم  يزاـین ،  یب  همه  زا  وت  دـیدش ،  تباذـع  تسا و  میظع  تتردـق  توربج و 

دهـشت و دوب و  كاخ  رب  كرابم  هرهچ  نتـشاذگ  زین  شا  هدجـس  دنتـشک .  ار  ام  دـندرکن و  يرای  ار  ام  دـندز و  هعدـخ  ام  هب  دـندیگنج و 
رـس زا  هک  دوب  فهک  هروس  توـالت  راـکذا و  زا  یخرب  شزاـمن  بیقعت  دوب و  اـه  هزین  رب  رـس  نتفرـالاب  ندـب و  زا  حور  جورخ  شتمـالس 

 . دش هدینش  دوب ،  هزین  رب  هک  هاگنآ  ناشیا  فیرش 

صاخ هزور  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

 ، نینچمه دندومن و  كاسما  ندیماشآ  ندروخ و  زا  نآ  رد  هک  تفرگ  يا  هزور  ماما  دوب .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هزور  هزور ،  نیرترب 
نآ هک  دومرف  ررقم  ار  یـصاخ  راطفا  ناشیا  هزور  يارب  دنوادخ  رطاخ  نیمه  هب  دندوزفا .  نآ  رب  ار  یمـسج  یبلق و  قیالع  همه  زا  كاسما 
يا هساک  شتسد  رد  دومن و  باریـس  ارم  مدج  هک  داد  ربخ  ربکا  یلع  شدنزرف  هچنانچ  درک .  هیده  ماما  هب  ربمایپ  كرابم  ناتـسد  يور  ار 

 . تسا هتشاد  هگن  امش  يارب  هک  تسا 
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هزانج عیشت  هزانج ،  باب 

هزانج عیشت 

 ، دسر یم  تداهش  هب  دربن  هنحص  رد  هک  يدیهـش  هرابرد  اما  دناوخ .  زامن  اهنآ  رب  دومن و  نفک  لسغ و  ار  تاوما  هزانج  هک  تسا  بجاو 
تسا و بحتسم  زین  هزانج  لحم  رد  عیبرت  نآ و  لمح  هزانج ،  عیـشت  درپس .  كاخ  هب  مزر  سابل  نامه  اب  دناوخ و  زامن  وا  رب  تسا  بجاو 

البرک يادهـش  يارب  ار  دراوم  همه  هک  دوبن  مهارف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ناکما  نیا  اـما  دراد .  دوجو  يرگید  تاـبجاو  نینچمه 
تیاور ءادهـش  نفد  هرابرد  اما  دـندومرف .  افتکا  دـش ،  مهارف  نآ  ناکما  هک  یناسک  رب  زامن  ینعی  بجاو  نیرتمک  هب  دـیاش  دـهد و  ماـجنا 

ربق رفح  وا  يارب  اهنت  درپس - :  كاخ  هب  ار  وا  لـیالد  نیا  هب  اـنب  درک و  رفح  يربق  يریـشمش  اـب  شراوخریـش  دـنزرف  يارب  هک  تسا  هدـش 
نیب زا  وا  هزانج  اه  بسا  مس  ریز  رد  ات  دنامن - ،  نیمز  يور  وا  هزانج  هکنیا  يارب  دنربن - ،  ار  كدوک  رـس  هکنیا  ات  دـش - ،  ریذـپ  ناکما 
عمج ار  اهرکیپ  زا  یخرب  ناشکرابم  دوجو  دوب ،  مهارف  تصرف  هک  اجنآ  ات  هتبلا  تشادن .  ار  وا  رب  هاگن  لمحت  تردـق  ییاناوت و  دورن - ، 

رد ایوگ  یلو  درک ،  یم  عیشت  ار  هزانج  نآ  ماما  دنک ،  لمح  ار  يدیهش  رکیپ  هک  دش  یم  تفای  یسک  رگا  داد و  رارق  مه  رانک  رد  درک و 
 . دنام یقاب  همقلع  رهن  رانک  رد  وا  ندب  اذل  دوب و  ناوتان  لضفلاوبا  شدیشر  ردارب  كرابم  دسج  لمح 

تاقدص تاکز و 

نآ یتح  تخادرپ ،  ار  همه  هکلب  مراهچ ،  کی  مهد و  کی  هن  اما  تخادرپ ،  ار  ود  ره  ندـب ،  لام و  تاـکز و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
 - هک داد  ار  ییاه  ساـبل  یخرب ،  يدازآ  يارب  اروشاـع  بش  رد  صوصخب  داد .  دوبن ،  روصت  لـیاق  ناـنآ  يارب  یتمیق  هک  ار  هنهک  ساـبل 

 . تشاد شزرا  رانید  رازه  لقن -  قبط 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  صاخ  داهج  داهج :  باب 

ماما ترایز  رد  دـیدناسر .  ماجنا  هب  ار  داـهج  قح  دـیدرک و  داـهج  ادـخ  هار  رد  نید ،  همئا  امـش  تسا :  هدـمآ  هریبک  هعماـج  تراـیز  رد 
يدروآ اج  هب  ار  داهج  قح  يدرک و  داهج  ادخ  هار  رد  نیسح )  يا   ) وت هک  مهد  یم  تداهش  تسا :  هدمآ  صوصخب  مالسلا  هیلع  نیـسح 

تسا لیبق  نیا  زا  نآ  تایصوصخ  هک  دوب ،  هدشن  فیلکت  نانچ  ناشیا  زا  لبق  سک  چیه  هب  هک  دش  یصوصخم  داهج  هب  رومءام  ماما  هلب  . 
داد و فیفخت  مکح  نیا  رد  دنوادخ  سپس  دنک .  داهج  رفن  هد  زا  رتشیب  اب  رفن  کی  هکنیا  هن  دوب ،  هد  هب  کی  رما ،  يادتبا  رد  داهج   - 1 : 

رتشیب ای  رازه  یـس  اب  ار ،  رفن  کی  هلباقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  دـنوادخ  اما  دومرف ،  ررقم  رفن  ود  هب  یکی  ار  داهج  بوجو  طرش 
نزریپ و نآ  دـنزرف  مساق و  دـننام  ناکدوک  رب  البرک  هعقاو  رد  اما  تسین ،  بجاو  ناگدروخلاس  ناـکدوک و  رب  ناـهج   - 2 دومرف .  ررقم 
رب نامگ  نظ و  دـیاب  داهج  رد   - 3 دـیدرگ .  زیاج  رهاظم  نب  بیبح  دـننام  يا  هدروخلاس  ریپ  نسحلا و  نب  هللادـبع  نوچ  یکدوک  رب  یتح 

امـش همه  هک  مهد  یم  یهاوگ  دومرف :  باحـصا  هب  و  تشاد ،  ملع  شباحـصا  دوخ و  لتق  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اـما  دـشابن ،  ندـش  هتـشک 
تیاعر مه  ار  گنج  ماکحا  ترـضح  نآ  اب  گنج  رد  ماما  نانمـشد  دنک .  یمن  ادیپ  تاجن  یـسک  یلع  مدنزرف  زجب  دـیوش و  یم  هتـشک 

هام رد  دندرکن و  تیاعر  اهنآ  اما  تسا ،  عونمم  مارح  ياه  هام  رد  گنج  فلا )  هلمج :  زا  تسا ؛  يرایسب  دراوم  هراب  نیا  رد  هک  دندرکن 
نآ یتح  دنتشک ،  ار  ناکدوک  نانآ  یلو  دنوش ؛  هتشک  نانز  ناکدوک و  دیابن  گنج  رد  ب )  دندیگنج .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  مارح 

نانمشد یلو  دنازوس ،  دیابن  ار  عرازم  ج )  دندناسر .  تداهـش  هب  تساوخ ،  بآ  وا  يارب  اهنآ  زا  ماما  هک  یتقو  مه  ار  راوخریـش  كدوک 
ار اه  همیخ  دنتـشاد  دـصق  دندیـشک و  شتآ  هب  دوب  هدـنز  ماما  زونه  هک  ینامز  رد  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  ياـه  همیخ  زا  يدادـعت  ماـما 
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اب ولو  دشاب - ،  طرش  نت  هب  نت  گنج  هک  یتروص  رد  د ) دندیشک .  شتآ  هب  ار  اه  همیخ  ترضح  نآ  تداهـش  زا  دعب  دننازوسب و  شلها 
لوط هب  راتـشک  هکنیا  ات  دنیامن  زاغآ  رـصع  هکلب  دننکن ،  زاغآ  رهظ  زا  لبق  ار  دربن  ه )  دریذـپ .  تروص  موجه  هراب  کی  هب  دـیابن  رافک - 
دربن هنحـص  رد  نآ  ندناخرچ  رفاک و  رـس  ندیرب  هچ  رگا  دوش ،  جراخ  هکرعم  زا  يرـس  دـیابن  و ) ددرگ .  لیاح  اهنآ  نیب  بش  دـماجنین و 
نایرع دیابن  ار  یگرزب  مان و  بحاص  لوتقم  ز ) دشاب .  رفاک  رگا  یتح  دوش ،  هدرب  يرگید  ناکم  هب  گنج  نادیم  زا  دیابن  اما  تسا ،  زیاج 
نوریب ار  وا  سابل  زا  يا  هکت  دوب -  رفک  مامت  مسجت  وا  هکنیا  اب  دناسر -  لتق  هب  ار  دودبع  نبورمع  یتقو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  درک ، 

مالـسلا هیلع  یلع  هب  یتقو  درواین .  نوریب  شنت  زا  تسا ،  هدوب  ریظن  یب  ایناث  دوش و  یمن  بوسحم  سابل  ـالوا  هک  ار  وا  هرز  یتح  درواـین ، 
دمآ و شرهاوخ  یتقو  رطاخ  نیمه  هب  دوش .  کته  شتمرح  مرادن  تسود  تسا ،  شدوخ  موق  گرزب  وا  دومرف :  دش ،  راک  نآ  داهنـشیپ 

هیلع یلع  نوچ  يردقلا  لیلج  صخـش  راوگرزب و  فیرح  شردارب  لتاق  هک  تسناد  دنا و  هدرکن  تخل  ار  شردارب  ندب  هک  درک  هظحالم 
مه رافک  زا  لوتقم  رگا  یتح  ح )  مدرک .  یم  هیرگ  دـبا  اـت  دوب ،  یلع  زا  ریغ  وت  لـتاق  رگا  تفگ :  دـش و  لاحـشوخ  تسا ،  هدوب  مالـسلا 

ینعی نآ ،  رخآ  ات  تقلخ  لوا  زا  نیمز  يور  صخش  نیرت  یقش  ندرک  هلثم  زا  یتح  مالـسلا  هیلع  یلع  تسین .  زیاج  وا  ندرک  هلثم  دشاب ، 
یتـح تیلهاـج  نارود  رد  ناتـسرپ  تب  راـفک و  دزن  مکح  نیا  دـینکن .  هلثم  ار  وا  متفر  اـیند  زا  نم  رگا  تفگ :  دوـمرف و  یهن  مـجلم  نـبا 

رب دحا  گنج  رد  نایفسوبا  یتقو  لاثم  ناونع  هب  تسا .  هدوب  تباث  يرما  هتشاد و  دوجو  زین  دندیگنج ،  یم  نانآ  اب  هک  یناناملـسم  هرابرد 
درک و تتامش  ار  وا  داهن و  ترضح  نآ  ناهد  رب  ار  هزین  دش ،  رضاح  شرس  يالاب  دید  ار  هزمح  دسج  دمآ و  ناملسم  يادهـش  هزانج  رس 

هدروآ نوریب  ار  شرگج  هدرک و  هراپ  هراپ  ار  شمکش  دنا و  هدیرب  ار  وا  ناتشگنا  هک  درک  هظحالم  نوچ  اما  تسا ،  وت  يازس  نیا  تفگ : 
نینچ نم  دنگوس  ادخ  هب  تسا ،  هدرک  هلثم  هک  تسا  یـصخش  امـش  ناگتـشک  نایم  رد  دمحم  ناوریپ  يا  دز :  دایرف  دنلب  يادـص  اب  دـنا ، 

هدب رارق  اه  بسا  مس  ریز  ار  وا  ندب  یتشک ،  ار  نیسح  یتقو  تشون :  دعس  رسپ  هب  هیواعم  رسپ  اما  مدوبن .  یضار  نآ  هب  مدادن و  يروتسد 
نیا وا  اب  مشکب  ار  نیسح  هاگ  ره  هک  متسه  دنبیاپ  دوخ  هتفگ  نیا  هب  نم  اما  دناسر ،  یمن  یبیـسآ  ام  هب  رگید  گرم  زا  دعب  هک  مناد  یم  ، 

 ( ص  ) ربمایپ رطاخ  نیمه  هب  داد ،  روبع  نانآ  ياه  هتـشک  رب  ار  راـفک  زا  یتح  ریـسا  ناـکدوک  ناـنز و  دـیابن  ط ) درک .  مهاوخ  ار  هلماـعم 
تبیـصم نیا  اما  داد .  رارق  باتع  دروم  ار  وا  درک ،  ندـیزرل  هب  عورـش  شندـب  داد و  روبع  دوهی  ناگتـشک  رب  ار  ریـسا  هیفـص  لالب ،  یتقو 
ناگتـشک هارمه  ار  اهنآ  هکلب  دـنداد ،  روبع  نوخ  هب  هتـشغآ  نادیهـش  رانک  زا  ار  اـهنآ  اـهنت  هن  دـش و  دراو  دـمحم  لآ  ناریـسا  رب  گرزب 

رد ي )  تشاد .  رارق  ناشدـید  ضرعم  رد  نادیهـش  ياهرـس  هک  یلاـح  رد  هاـم و  کـی  زا  شیب  ینـالوط  یتدـم  مه  نآ  دـنداد ؛  تکرح 
هب ار  نانآ  تشاذگ و  شورف  ضرعم  هب  رازاب  رد  ار  اهنآ  دیابن  دنشاب ،  نیطالـس  ناگرزب و  نارتخد و  زا  رافک ،  زا  ریـسا  نانز  هک  یتروص 
هک مدید  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  اما  داد ؛  ناشن  نارگید  هب  نایرع  رفاک ،  نانز  رگید  دـننام  ار  اهنآ  ياه  هرهچ  درب و  سلاجم 
رد میا و  هدـیدن  ییابیز  نیا  هب  یناریـسا  ام  دـنتفگ  نایماش  دوب و  راکـشآ  نانآ  ياه  تروص  دـندروآ  ماش  هب  ار  اـم  ناریـسا  یتقو  دومرف : 

 . شخبب نم  هب  ار  ریسا  رتخد  نیا  دیزی ! تفگ :  یماش  نآ  دیزی  سلجم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هکنیا اب  دش  هضیرف  نیا  ماجنا  هب  فلکم  ترضح  نآ  تسا و  نارگید  زا  شیب  زین  تدابع  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بیـصن  مهس و 
ار وا  دز و  دنخبل  درک ،  ادج  نت  زا  ار  وا  كرابم  رـس  هک  هاگنآ  شلتاق  هب  یتح  دناسر .  یم  ررـض  ناشیا  هب  تدابع  نیا  ماجنا  تسناد  یم 

مالسلا هیلع  نیـسح  ریغ  زا  یفورعم  هب  رما  نینچ  ایآ  درک .  مالـسا  هب  توعد  ار  ینارـصن  بهار  ترـضح  نآ  هدیرب  رـس  و  دومرف .  هظعوم 
!! زگره دیا ،  هدینش  ای  هدید 

بحتسم ياه  تدابع 
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ینابرهم تفطالم و 

یتقو داد .  ماجنا  ار  راک  نیا  هجو  نیرتهب  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا .  بحتسم  نارتخد  هژیو  هب  نادنزرف ،  هب  تبـسن  ناردپ  ینابرهم 
هب ردپ  نتفر  هنافسءاتم  اما  دیشک ؛  شرـس  رب  شزاون  تسد  دیـسوب و  ار  وا  دنک ،  مارآ  ار  هنیکـس  شلاسدرخ  رتخد  تساوخ  ترـضح  نآ 

 . دوزفا وا  هصغ  مغ و 

مولظم زا  تیامح  ملاظ و  زا  يریگولج  عیدب ؛  هتکن 

دهاوخن هدشن و  ققحم  خیرات  لوط  رد  یسک  يارب  طیارش  نآ  هک  تخادرپ  بحتسم  ود  نیا  ماجنا  هب  یطیارش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یهاوخداد هب  دـندوب ،  هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  نانمـشد  هک  مرح  نانز  دایرف  رگید ،  يوس  زا  هدـیطلغ و  نوخ  رد  هاگلتق  رد  ماما  یتقو  دـش . 

هب باطخ  تسب و  مجاهم  نمـشد  رب  ار  هار  داتـسیا و  وناز  ود  يور  تمحز  اب  عیدب  هوکـشاب و  یتبیه  رد  ناملاظ  لباقم  رد  دوب ،  هدش  دنلب 
کمک هب  ماما  نینچمه  دیوشن .  نم  مرح  ضرعتم  اما  دیرآ ،  دورف  نم  رب  ار  ناتیاه  هزین  اهریـشمش و  دیهد ،  رارق  فدـه  ارم  تفگ :  اهنآ 
توعد ماما  دنوش ،  رضاح  ناشنیلاب  رب  هک  دندز  یم  ادص  ار  ماما  دنداتفا و  یم  نیمز  رب  اهنآ  یتقو  دنتفاتش .  ناشباحـصا  زا  نت  ود  داتفه و 

رادید نم و  ؤم  ندرک  لاحشوخ  دندوب .  ناشدوخ  تیب  لها  زا  رفن  نایم 27  نآ  زا  هک  تفاتـش  ناش  کمک  هب  درک و  تباجا  ار  اهنآ  همه 
دنپ و ندرک و  ربص  هب  رما  اب  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنلامعا .  لضفا  زا  هدـمآ -  تایاور  رد  هک  روط  نآ  رما -  ود  نیا  وا  زا 

نیوانع هب  رما  نیا  نانم ،  ؤم  زا  رادید  باب  رد  اما  دنک ؛  لاحـشوخ  ار  نم  ؤم  نانز  نادرم و  درک  یعـس  ندرک ،  تفطالم  ندومن و  زردـنا 
رانک رد  نتسشن  ندمآ و  هب  اهنت  ماما  تفریذپ .  تروص  اه  یمخز  نارامیب و  زا  تدایع  لکـش  هب  یهاگ  هک  دش  ققحم  ماما  يارب  فلتخم 

نآ نیلاب  رب  هچنانچ  داد ؛  رارق  شیوخ  صاـخ  تمحرم  فطل و  دروم  ار  بیرغ  دارفا  هژیو  هب  اـهنآ  زا  یخرب  هکلب  درک ،  یمن  اـفتکا  اـهنآ 
هب اریز  دشن ،  رـسیم  ماما  يارب  دشاب ،  ربکا  یلع  شزیزع  دـنزرف  نامه  هک  اهنآ  زا  یکی  تدایع  اما  دـش ،  رـضاح  كرت  مالغ  هایـس و  هدرب 

ینم کیلع  اتبا  ای  دیوگ :  یم  هک  دینـش  ار  وا  عادو  ماما  یتقو  اما  دزن  ادص  ار  ماما  نارگید  دننام  ردـپ ،  هب  مارتحا  تشاد و  هک  یبدا  رطاخ 
مالـسلا هیلع  ماما  دنتـشک  ار  وت  مرـسپ  دومرف :  دنلب  يادص  اب  دمآ و  دنزرف  يوس  هب  دبای ،  یمن  رد  هدنز  ار  وا  تسناد  یم  هکنیا  اب  مالـسلا 

 . دش ایوج  ار  وا  لاوحا  درک و  تدایع  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  شدنزرف  زا  اروشاع  زور  رد  نینچمه 

نآرق توالت 

بـش هک  اجنآ  ات  دنتـشاد ،  نآرق  توالت  هب  یناوارف  قاـیتشا  لاـح  نیع  رد  دنتـسه ،  قطاـن  نآرق  دوخ  هکنیا  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ماما و طسوت  نآرق  تایآ  توالت  ندینـش  اب  بش  نآ  رد  دنتـساوخ .  تلهم  نمـشد  زا  نآرق  توالت  هلمج  زا  يروما ،  ماجنا  يارب  اروشاع 
هب ماما  هاگشیپ  رد  دنتسویپ و  ماما  هاگودرا  هب  دنتفای و  ار  تیاده  هار  دعـس  رمع  نایرکـشل  زا  رفن  دادعت 30  دـنوادخ ،  اب  ناشیا  زاین  زار و 

ینامز دراوم ،  نآ  زا  یکی  دندرک ،  توالت  نآرق  یصوصخم  تاماقم  رد  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دندمآ .  لیان  تداهـش  فرش 
ترضح كرابم  رس  هک  ینامز  ات  تفای  موادت  نانچمه  نآرق  توالت  نیا  تفرگ و  رارق  نمـشد  هاپـس  ربارب  رد  ربکا  یلع  شدنزرف  هک  دوب 

هیلع نیـسح  ماما  تانکـس  تاکرح و  راتفگ ،  رادرک ،  تالاح ،  مامت  ادـخ  داـی  دومن .  توـالت  ار  فهک  هروس  زا  یتاـیآ  هزین ،  يـالاب  رب 
ار شتناما  هکنیا  ات  دوب ،  شراگدرورپ  اب  ترـضح  نآ  دهعت  قاثیم و  روآدای  ادخ و  رکذ  همه  اروشاع ،  رـصع  ات  اعوسات  رـصع  زا  مالـسلا 

تدش زا  ناشکرابم  نابز  ناهد و  هک  ساسح  تاظحل  نآ  رد  یتح  تشادـن .  زاب  ادـخ  دای  زا  ار  وا  يرـشب  روما  زا  يرما  چـیه  درک و  ءادا 
 . دندوب لوغشم  ادخ  رکذ  هب  نانچمه  دوب ،  هدیکشخ  یگنشت 

اعد هب  مامتها 
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بش نآ  رد  ماما  دنتساوخ .  تلهم  نمشد  زا  روظنم  نیمه  هب  اروشاع  بش  هک  دنتـشاد  مامتها  زاین  زار و  اعد و  هب  ردقنآ  مالـسلا  هیلع  ماما 
نانیمطا قوثو و  دروم  یتنحم  جنر و  ره  رد  وت  ایادخ ! هک  دوب  نیا  ترضح  ياهاعد  هلمج  زا  دوب و  لوغـشم  ادخ  اب  زاین  زار و  هب  حبـص  ات 

هچ ایادخ ! ییوت .  نم  هار  هشوت  داز و  ایادخ ! ینم ،  دامتعا  دروم  وت  دسرب  نم  هب  هچ  ره  رد  یتسه .  نم  دیما  هانپ و  یلکشم  ره  رد  ینم و 
هب نابز  نانمـشد  هدروخ و  تسکـش  اجنآ  رد  تسود  كدـنا ،  نآ  لباقم  رد  ییوج  هراـچ  ناوتاـن ،  نآ  ربارب  رد  بلق  هک  ییاـه  تبیـصم 

هدرک و رود  نم  زا  ار  نآ  وت  ایادخ ! مروآ .  یم  وت  شیپ  ار  تبیـصم  نآ  تیاکـش  میآ و  یم  وت  هاگرد  هب  نم  هب  ایادـخ  هدوشگ .  تتامش 
هاگرد هب  لاح  نآ  رد  ماما  تشاد .  همادا  دـنداتفا ،  نیمز  رب  هک  ینامز  ات  نانچمه  ماـما  زاـین  زار و  اـعد و  زاـس  اـهر  تنحم  جـنر و  هب  ارم 

 . متسه وت  بیبح  دنزرف  وت و  ربمایپ  ترتع  نم  تسا . . .  میظع  تهوکش  توربج و  يا و  هبترم  دنلب  وت  ایادخ ! تشاد :  هضرع  دنوادخ 

هدیمح تافص  هیبلق و  تادابع 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیقی 

ار تلصخ  هدزاود  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دومرف .  زاربا  ار  قالخا  مراکم  نیرت  یلاع  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زا هک  ارچ  دش ،  لصاح  نیقی  ماقم  نیرت  یلاع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  تسا .  نیقی  اهنآ  هلمج  زا  هک  هداد  صاصتخا  شناربمایپ  هب 

ترضح نآ  تشاد ،  دوجو  ماما  رد  لامک  مامت و  هب  انعم  نیا  دنک ،  یشوپ  مشچ  يرود و  ایند  زا  سفن ،  هک  تسا  نآ  نیقی  تقیقح  راثآ 
یقاب ترخآ  یناف و  ایند  دـعب ،  اما  تشون  مشاه  ینب  ریاس  هیفنح و  دـمحم  شردارب  هب  دیـسر  البرک  هب  دـش و  جراـخ  هنیدـم  زا  هک  يزور 

 . راد هگن  نآ  هب  ندش  هدولآ  زا  ار  دوخ  بلق  رادنپب و  نکی  مل  ناک  ار  ایند  سپ  تسا ، 

نیسح ماما  ياضر  میلست و  ماقم 

هک منیب  یم  ایوگ  دندومرف :  دندش  یم  جراخ  هکم  زا  یتقو  دنتشاد .  رارق  میلـست  اضر و  تاجرد  نیرت  یلاع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 . تسا تیب  لها  ام  ياضر  ادخ ،  ياضر  انامه  دـننک .  یم  هعطق  هعطق  ارم  ندـب  البرک  سیواون و  نایم  ینیمزرـس  رد  هنـسرگ  ياه  گرگ 

نابسا مس  ریز  شکرابم  ندب  دهد و  نت  اه  تبیصم  نیرتگرزب  هب  دش  رـضاح  هک  دیـسر  اجنآ  هب  ات  ترـضح  نآ  ياضر  ربص و  ماقم  يرآ 
 . دریگ رارق 

نیسح ماما  تواخس 

هار رد  تشاذگ و  صالخا  قبط  رد  تیب ،  لها  دنزرف و  لام و  زا  تشاد  هچنآ  ره  ادـخ  ياضر  هار  رد  ماما  هک  نیا  زا  رتالاب  یتواخـس  هچ 
 . دش یمن  هصالخ  لام  رد  اهنت  هک  یتواخس  درک ؛  راثیا  ادخ 

نیسح ماما  تعاجش 

هک درک  زورب  ماما  زا  یتعاجـش  نانچنآ  اروشاع  زور  رد  دوب .  هدرب  ثرا  هب  ص )   ) ربمایپ شدـج  زا  ار  تعاجـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
شنارای تیب و  لها  نادنزرف و  نیـسح  دـننام  هک  مدـیدن  ار  یـسک  زگره  نم  تسا :  هتفگ  رامع  نب  هللادـبع  هک  نانچ  دـش ؛  لثملا  برض 

خلم جوف  نوچ  اهنآ  دنک و  هلمح  دوب ،  رفن  رازه  یس  رب  غلاب  هک  نمشد  هاپس  رب  ریظن  یب  یتعاجش  تبیه و  اب  اما  دنـشاب ،  هدش  هتـشک  همه 
یب تعاجش  رب  تلالد  بلق و  توق  زا  یشان  رفن  رازه  یس  رب  هلمح  دوب .  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنوش .  هدنکارپ  شلباقم  رد 

 . دراد ترضح  نآ  ریظن 
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ریظن یب  هنینءامط  راقو و 

بئاصم تدش  رب  زور  نآ  رد  هچ  ره  دوب .  ریظن  یب  درف و  هب  رـصحنم  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لماک  شمارآ  هنینءامط و 
 . تشگ یم  رت  هتخورفارب  شینارون  هرهچ  دش و  یم  رت  نوزفا  زین  ترضح  هنینءامط  راقو و  دش ،  یم  هدوزفا  ناشیا 

ماما بلق  تقر 

عفر رد  دوب و  نیگنـس  ماما  يارب  نانآ  ياه  يراـتفرگ  رطاـخ  نیمه  هب  دوب .  ناـبرهم  ناـهارمه ،  همه  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
نادیم هب  نتفر  ياضاقت  شردارب  دنزرف  یتقو  اذل  دوب .  رتشیب  ماما  ياه  تبیصم  بلق  تقر  نیمه  بسانت  هب  هک  دیشوک ،  یم  اهنآ  بئاصم 

بلق و تقر  نیا  اب  ماما  سپ  دـنور .  یم  شوه  زا  هک  دـننک  یم  هیرگ  نانچنآ  ماما  يرباربان ،  گنج  ناـنچ  رد  مه  نآ  دـنک ،  یم  هزراـبم 
هچ دـسر ،  یم  شوگ  هب  مساق  دایرف  دـنیب و  یم  هتـسکش  مه  رد  نمـشد  نابـسا  مس  ریز  رد  ار  ناوجون  نآ  ندـب  هک  ماـگنه  نآ  هفطاـع ، 

! ؟  دنراد یتلاح 

نیسح ماما  ملح 

نمـشد رب  تاحارج ،  برـض و  لمحت  اه و  تبیـصم  نیا  همه  اب  هک  تسا  یفاک  هتکن  نیا  هب  هراشا  ترـضح  نآ  ملح  يراـبدرب و  هراـبرد 
ار ترـضح  مه  هک  رـسی  نب  کـلام  دـننام  یخرب  هراـبرد  یتح  درکن .  لـمحت  ار  نآ  دـندز ،  ماـما  هب  ناـبز  مخز  یتقو  اـما  درکن ،  نیرفن 

اریز درادن ،  تافانم  ملح  اب  هلءاسم  نیا  هتبلا  دومن .  نیرفن  ار  وا  تفگ ،  وا  هک  ییازـسان  رطاخ  هب  ماما  تفگ ،  ازـسان  مه  درک و  بورـضم 
اب هارمه  یگدـنز  زا  تسا  رتهب  گرم  دـندومرف :  ماـما  رطاـخ  نیمه  هب  و  يراـبدرب ،  ملح و  هن  تسا  شیوخ  ندرک  راوخ  ریقحت ،  لـمحت 

 . يراوخ تفخ و 

ماما قلخ  نسح 

زورب ترـضح  زا  یبیجع  ياه  تلاح  اروشاع  بش  رد  اما  دـندوب ،  رادروخرب  وکین  قالخا  زا  ناشفیرـش  رمع  لوط  مامت  رد  ماـما  هکنیا  اـب 
 ، تسا ناشیا  هب  رـصحنم  طقف  یتـالاح  نینچ  هک  دوش  یم  راکـشآ  لاـیع  لـها و  باحـصا و  اـب  ترـضح  نآ  راـتفر  رد  تقد  اـب  هک  درک 

 ! تسا هدوب  مهارف  وس  ره  زا  ساوح  هقرفت  تابجوم  هک  دنک  یم  زورب  ینامز  رد  تلاح  نیا  مینادب  هک  دوش  یم  رتشیب  اجنآ  یتفگش 

نیسح ماما  تورم 

عوقو زا  لبق  رمـش  یتقو  هکنیا  رت  بیجع  دـشن و  ناینج  کـمک  يراـی و  هب  یـضار  داد و  بآ  نمـشد  هب  هک  دوب  اـجنآ  هب  اـت  ماـما  تورم 
زاغآ ار  گنج  نم  نکن ،  ار  راک  نیا  زگره  دومرف  ماما  دنزب ،  ریت  اب  ار  وا  تساوخ  باحـصا  زا  یکی  دوب و  هدمآ  وگتفگ  يارب  يریگرد ، 

 . منک یمن 

ماما تریغ 

وا نانخـس  راعـشا و  ترـضح و  نآ  نانخـس  زا  دوب .  تریغ  ياراد  شلایع  لها و  هب  تبـسن  مه  شیوخ و  هب  تبـسن  مه  مالـسلا  هیلع  ماما 
نیا دـنک  یم  راد  هحیرج  ار  بلق  هچنآ  اما  تسا ؛  نآ  رگناـیامن  زین  وا  لاـمعا  دوش و  یم  راکـشآ  شیوخ  سفن  رب  تریغ  هلمح ،  ماـگنه 

هکنیا يارب  داتفا ،  نیمز  رب  تروص  اب  بسا  زا  دنامب و  بسا  يور  رب  تسناوتن  بهو  نب  حـلاص  هبرـض  رثا  رب  ترـضح  نآ  یتقو  هک  تسا 
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هب دنامب ،  نیمز  يور  رب  هداتفا  تساوخ  یمن  تشاد ،  دوخ  لایع  لها و  هب  تبسن  هک  یتریغ  هطساو  هب  دوشن و  عقاو  نمشد  شنزرس  دروم 
رب يرگید  تابرـض  سپـس  تسـشن .  ور  نیا  زا  دتـسیاب ،  تسناوتن  هک  دـش  دراو  ناشیا  رب  يرگید  تابرـض  اـما  تساـخرب ،  رطاـخ  نیمه 

تتامش هب  نابز  دنیبن و  هداتفا  نیمز  رب  شقن  یهاگ  دش و  یم  دنلب  یهاگ  اذل  دیدرگ ،  لکشم  ناشیارب  مه  نتسشن  هک  دش  دراو  ناشرکیپ 
میرح ظفح  يارب  ار  دوخ  ششوک  یعس و  تیاهن  هک  دوب  اجنآ  هب  ات  فیرش  مرح  تیب و  لها  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  تریغ  اما  دیاشگن . 
لها ضرعتم  تفگ :  نمـشد  هب  باطخ  اهراب  تخورفا و  شتآ  نآ  رد  دـنک و  قدـنخ  مایخ  رود  رب  روظنم  نیمه  يارب  درب و  راک  هب  اـهنآ 
دوب هنشت  ادیدش  هکنیا  اب  دروآ ،  ناهد  کیدزن  هب  ار  نآ  تشاد و  تسد  فک  رد  بآ  یتقو  نینچمه  و  دیایب .  نم  فرط  هب  دیوشن ،  متیب 

 . تخیر نیمز  رب  ار  بآ  تسا  هدرک  هلمح  اه  همیخ  هب  نمشد  دینش  هک  نیمه  ، 

ماما تعانق 

زا هک  دوزفا  دح  نآ  هب  ات  دوخ  تعانق  هب  سپس  دورب و  تادحرس  زا  یکی  هب  هک  درک  تعانق  نیا  هب  ایند  زا  اهنآ  رب  تجح  مامتا  يارب  ماما 
 . دومن تعانق  تشادن  یشزرا  هک  يا  هراپ  نهاریپ  هنهک  هب  نآ ،  لاوما  ایند و  مامت 

ماما ییابیکش  ربص و 

مالـسلا و مهیلع  همئا  تماما  روحم  كالم و  ربص ،  ( 10  ) اوربص امل  انرماب  نودهی  ۀمئا  مهنم  انلعج  دـیامرف و  یم  هک  دـنوادخ  هتفگ  هب  انب 
رد هک  تسا  لقن  نومـضم  نیا  هب  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فورعم  دنـس  هب  نازحالا  جـیهم  باتک  رد  تساهنآ .  شاداپ  ببس 

ربمایپ تسا .  هنوگچ  وت  ربص  دوش  مولعم  ات  منک  یم  شیامزآ  هلئـسم  هس  اب  ار  وت  نم  هک  داتـسرف  یحو  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  جارعم  بش 
ار تما  يارقف  دیاب   - 1 هک :  دمآ  یحو  هاگنآ  مرادن .  وت  تیانع  اب  زج  ار  ربص  لمحت  ناوت  متـسه و  وت  نامرف  میلـست  نم  تشاد :  هضرع 

میلـست تشاد ،  هضرع  ربمایپ  ینک ،  لمحت  ار  اه  بیذکت  اهرازآ و  دیاب   - 2 منک .  یم  ربص  متسه و  میلـست  تفگ  یهد ؛  حیجرت  دوخ  رب 
تردارب قح  ینک ؛  ربص  یـشاب و  میلـست  دیآ ،  یم  شیپ  تتیب  لها  يارب  هک  ییاه  تبیـصم  هب  تبـسن  دـیاب   - 3 منک .  یم  ربص  متـسه و 

تسا و هلماح  هک  یلاح  رد  دننز  یم  ار  همطاف )   ) ترتخد دوش .  یم  روهقم  دـنیامن و  متـس  وا  هب  دـننک و  یم  بصغ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
دنناسر و یم  لتق  هب  گنرین  هلیح و  هار  زا  ار  یلوا  دنشک .  یم  ار  نیـسح )  نسح و   ) تدنزرف ود  دنوش .  یم  شا  هناخ  دراو  هزاجا  نودب 
ار شتیب  لها  دنشک و  یم  ار  شناهارمه  نادنزرف و  همه  وا و  سپس  دننک ،  یم  توعد  تما ،  ار  یمود  دننک و  یم  نارابریت  ار  شا  هزانج 

منک یم  ییابیکـش  ربص و  بلط  وا  زا  مراذگ و  یم  او  ادخ  هب  ار  دوخ  رما  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ  ربمایپ  هاگنآ  دنرب .  یم  تراسا  هب 
هکلب درادـن ،  تافانم  ربص  اب  هیرگ  هتبلا  داد .  رـس  هیرگ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  زجب  درک ،  ربص  لحارم  ماـمت  رد  مالـسا  ربماـیپ  . 
هیرگ دـنک و  يروآدای  ار  شتیب  لها  زا  یکی  ای  دوخ  تبیـصم  مالـسا  ربمایپ  هک  دـشن  هدینـش  هاگچیه  تسا .  بلق  تقر  ینابرهم و  همزال 

 . درک یم  هبلغ  وا  رب  هیرگ  دید ،  یم  ار  وا  ای  دش و  یم  هدرب  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  هاگ  ره  اما  دیامن ، 

ماما يوس  زا  ربص  هب  شرافس 

تروص ندرک  راد  هشدخ  زا  دومن و  هظعوم  ار  اهنآ  درک و  شرافس  ربص  هب  ار  شتیب  لها  یظفاحادخ ،  ماگنه  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما 
ار هنیکس )   ) شرتخد طقف  مراد ،  یمن  زاب  ندرگ  هیرگ  زا  ار  امـش  نم  تفگ  اما  دومرف ؛  یهن  نداد ،  رـس  يراز  ندرک و  كاچ  نابیرگ  و 

ندرک هیرگ  يارب  همه  زا  وـت  دنتـشک  ارم  هـک  هاـگنآ  نازوـسن  ارم  لد  تناگدـید  کـشا  اـب  مرتـخد  دوـمرف :  درک و  عـنم  ندرک  هـیرگ  زا 
 . نانز نیرتهب  يا  یتسه ،  رتراوازس 
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ماما ربص  زا  ناگتشرف  بجعت 

ترضح هک  امنب  روصت  نک و  ربدت  لاوحا  نیا  رد  یمک  تشاداو .  بجعت  هب  ار  نامـسآ  ناگتـشرف  ماما  ربص  دنا ،  هدرک  لقن  هک  روط  نآ 
خاروس ار  شبلق  هبعـش  هس  ریت  هتـسکش ،  شا  یناشیپ  هتفاکـش ،  شکرابم  رـس  هداتفا ،  نازوس  غاد و  ياه  گیر  يور  هراـپ  هراـپ  ندـب  اـب 

هثاغتـسا دایرف  هداتفا و  شناگدید  يولج  رد  شنازیزع  نادیهـش و  هدش  هکت  هکت  رکیپ  هتفرگ ،  شتآ  یگنـشت  تدـش  زا  شرگج  هدومن ، 
یمن هآ  دـنروآ و  یمن  وربا  هب  مخ  ماما  تبیـصم ،  همه  نیا  اب  اـما  هدوشگ ؛  تتامـش  هب  ناـبز  مه  نمـشد  هدومن ،  رثءاـتم  ار  وا  مرح  لـها 

تسین وت  زج  يدوبعم  مرباص ،  وت  مکح  هب  تبسن  نم  ایادخ ! دیوگ  یم  دوخ  بوبحم  هب  باطخ  هکلب  دنزیر ،  یمن  یکـشا  هرطق  دنـشک و 
بجعت هب  ار  نامـسآ  ناگتـشرف  وـت  ربـص  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  رد  نینچمه  ناـهاوخدایرف .  سرداـیرف  يا  ، 
ینارون مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرهچ  گنر  دش  یم  رتشیب  اه  تبیصم  هچ  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  تشاداو . 

 . تسا انتعا  یب  گرم  هب  تبسن  ماما  هنوگچ  دینیبب  دنتفگ ،  یخرب  تفرگ .  یم  مارآ  شحراوج  اضعا و  تشگ و  یم  رت 

نیسح ماما  هیرگ 

زا تیب  لها  رب  هیرگ  لصا  هک  ارچ  درک ،  هیرگ  دوخ  تیب  لها  لاح  هب  لوا :  درک :  هیرگ  دروم  دنچ  رد  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هداد تسد  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  ناردارب و  نارای و  هک  یلاح  رد  دـنکن ،  هیرگ  تسناوت  یم  هنوگچ  ماما  رخآ  دوش .  یم  بوسحم  تاعاط 
رارق نمشد  هرصاحم  رد  اه  همیخ  رد  هنشت  بل  شتیب  لها  دوخ و  هدش و  گنت  شیارب  شا  یگرزب  همه  اب  نیمز  هدنام ،  سک  یب  اهنت و  و 
مارآ يارب  دناوخ و  یم  ارف  ربص  هب  ار  اهنآ  دینک و  هدامآ  تراسا  يارب  ار  دوخ  هک  دیوگ  یم  اهنآ  هب  دورب و  نادـیم  هب  دـهاوخ  یم  دراد ، 

یم ار  ردـپ  نماد  دـیآ و  یم  هنهرب  رـس  نانک و  نویـش  شکچوک  رتخد  هک  دورب  نادـیم  هب  دـهاوخ  یم  دـتفا .  یم  تمحز  هب  اهنآ  ندرک 
ياپ تسد و  هاگنآ  تسا .  رخآ  عادو  نیا  هک  منیبب  ریـس  ار  وت  مریگرب و  هشوت  وت  رادید  زا  ات  تسیاب  رت ،  هتـسهآ  ردـپ  دـیوگ  یم  دریگ و 

یم كاپ  نیتسآ  اب  ار  شناگدید  کشا  دنک و  یم  هیرگ  ادیدش  دریگ و  یم  دوخ  نماد  رد  ار  رتخد  دنیـشن و  یم  ماما  دسوب .  یم  ار  ردـپ 
درک روصت  ناوت  یم  ایآ  ینک .  هیرگ  وت  نم  گرم  زا  دعب  دیاب  دش .  دهاوخ  ینالوط  وت  هیرگ  نم  زا  دعب  ناج !  هنیکس  دیوگ :  یم  دنک و 

نیلاب رب  هک  دوب  یماـگنه  درک  هیرگ  نیـسح  ماـما  هک  يدراوم  زا  رگید  یکی  دوشن ! ؟  رثءاـتم  درواـیب و  تقاـط  یـسک  یتلاـح ،  نینچ  رد 
نیا رد  دنا .  هدش  ترپ  یفرط  هب  هدش و  عطق  شناتـسد  ود  ره  هداتفا و  نیمز  رب  هراپ  کشم  اب  هک  دید  ار  وا  دـش و  رـضاح  سابع  شردارب 

شوه زا  هک  درک  هیرگ  نانچنآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ماما  زین  درک  نادـیم  مزع  مساق  هک  هاـگنآ  درک .  هیرگ  تخـس  ماـما  هک  دوب  لاـح 
ربکا یلع  شدـنزرف  هک  مه  ینامز  درک .  هیرگ  ادـیدش  هدـش ،  نابـسا  لامیاپ  هک  دـید  دـمآ و  مساق  دـسج  نیلاب  رب  هک  مه  ینامز  تفر و 

 . دومن اعد  شراگدرورپ  هاگرد  هب  درک و  دنلب  ار  رس  درب و  فیرـش  نساحم  هب  تسد  دیدرگ و  يراج  شناگدید  کشا  دش  نادیم  یهار 
دراوم نیا  زا  کی  ره  رد  رگا  دندرک .  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زین  داد  یم  يرادلد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  شرهاوخ  هک  یماگنه 

رد هک  یبای  یم  رد  دنکن و  هیرگ  یتالاح  نینچ  رد  تسا  نکمم  ریغ  نابرهم  میلـس و  بلق  بحاص  يارب  هک  يوش  یم  هجوتم  ینک  لمءات 
هظحالم هک  دوب  نیا  يارب  نیـسح  ماما  هیرگ  لیالد  زا  رگید  یکی  مود :  تسا .  هتفهن  یتیـصوصخ  تمکح و  اه  تلاـح  نیا  زا  مادـک  ره 

 . تسا يدوبان  لالحمضا و  لاح  رد  مالسا  نید  دندرک ،  یم 

همتاخ

دادـضا نیب  عماج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فلا )  مینک :  یم  هراشا  اروشاع  زور  رد  ماما  صاخ  یگژیو  ود  رکذ  هب  ناونع  نیا  همتاـخ  رد 
 ، دـش یم  هدوزفا  ترـضح  بارطـضا  هب  هچ  ره  اما  دـندش ،  برطـضم  يروما  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  زور  رد  دوب * : 
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 ، دندرک هیرگ  يدراوم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا * .  روقو  برطـضم  نامه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیاربانب  دش .  یم  رت  مارآ  شبلق 
هیلع نیسح  ماما  تسا * .  روبص  نایرگ  ماما  سپ  تشاداو ،  بجعت  هب  ار  هکئالم  وا  ربص  هک  ییاج  ات  دوزفا  ترضح  نآ  ربص  رب  هیرگ  اما 
هلمح نمـشد  هب  یتقو  ییاهنت  هب  و  دوب ،  رکـشل  کی  دوخ  تمظع ،  نءاش و  تلالج  رد  لاح ،  نامه  رد  اما  دوب ،  روای  یب  اهنت و  مالـسلا 
کی بحاص  اما  اـهنت  ماـما  سپ  تخیرگ ،  یم  ماـما  لـباقم  زا  دـشاب ،  هدـش  رو  هلمح  وا  رب  گرگ  هک  يزب  هلگ  نوچ  نمـشد  درک ،  یم 

ابا ای  تفگ :  یم  دز و  یم  ادـص  ار  وا  هک  سک  ره  دایرف  هب  لاح  نامه  رد  و  درک ،  یم  هثاغتـسا  تجح  مامتا  يارب  ماـما  تسا * .  رکـشل 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  يادـف  ار  دوخ  ناج  همه ،  ادهـش  ثیغتـسم * .  مه  تسا و  ثیغم  مه  ماما  سپ  دیـسر ،  یم  باـیرد  ارم  هللادـبع 

باطخ ار  ترضح  لاح  نابز  امکح  زا  یخرب  رطاخ  نیمه  هب  درک .  ادف  اهنآ  تیاده  تاجن و  يارب  ار  دوخ  فیرش  ناج  زین  ماما  دندرک ، 
 . مدرک ادف  منهج  شتآ  زا  امش  تاجن  يارب  ار  دوخ  مه  نم  دیدرک و  نم  يادف  ار  دوخ  ناج  امش  هک :  دنا  هدرک  نایب  نینچ  شباحـصا  هب 
اب هک  یلاح  رد  ماما  دش * .  اه  ناج  يادف  شدوخ  مه  دش و  ادـف  شیارب  اه  ناج  مه  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیاربانب ، 

سپ درک ،  یم  شالت  دوب ،  هدـمآ  وا  يوس  هب  سک  ره  تیب و  لها  تاجن  يارب  لاح  نامه  رد  دوب ،  هداـتفا  نیمز  رب  هدـش  هکت  هکت  ندـب 
رد اما  دنادرگ ،  یم  ناهد  فارطا  رد  ار  ناشنابز  هک  دندوب  هنشت  يردق  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا * .  رگـشالت  ناطلغ  نوخ  هب  نامه  ماما 

دننک باریس  مه  ار  حانجلاوذ  دنشونب ،  بآ  ناشدوخ  هکنیا  زا  لبق  دنتساوخ  ماما  یتح  دنک .  باریس  ار  ناگنشت  درک  یم  یعس  لاح  نیع 
ار یهانپ  یب  فئاخ  ره  ماما  اما  دوب ،  هدنامن  یقاب  یهانپ  نمءام و  چیه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  تسا * .  هنـشت  بل  یقاس  ماما  سپ   ؛

هژیو تایـصوصخ  زا  رگید  یکی  دوب  فلتخم  فیلاکت  نیب  عماج  ماما  ب )  تسا .  ناهانپ  یب  هانپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اذـل  دوب .  هانپ 
اب قفاوم  یعقاو و  فیلکت ،  ود  نآ  زا  یکی  هک  دروآ ،  اج  هب  ار  مه  اب  فلاخم  رهاظ  هب  فیلکت  ود  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

یصاخ فیلکت   ) نیـسح ماما  هلمج  زا  ناماما و  هب 12  موتخم  هک  یـصاخ  باتک  رد  هک  یفیلکت  نامه   ) دوب ترـضح  نآ  صاـخ  فیلکت 
گرم و هب  مادـقا  هب  توعد  ار  ماما  هک  یعقاو  فیلکت  هیجوت  اما  دوب .  مدرم  ریاس  فیلکت  اب  قفاوم  هک  يرهاظ  يرگید  و  دوب ) هدـش  ررقم 

نایتوغاط هک  تسا  نیا  درک ،  یم  لئاسم  نیا  هب  یهاگآ  ملع و  اب  ناکدوک ،  ندـش  هتـشک  لایع و  لها و  نتفر  تراسا  هب  ندـش و  هتـشک 
یم نامگ  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنیامن ،  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  تبحم  هعدـخ  رکم و  اب  دـندوب  هتـسناوت  هیواـعم ،  هژیو  هب  هیما  ینب 

يازجا زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هب  مانـشد  ازـسان و  یتح  دنلطاب .  اهنآ  نایعیـش  ترـضح و  نآ  نادنزرف  یلع و  تساهنآ و  اب  قح  هک  دندرک 
هب دندرک و  شومارف  هبطخ  نیح  رد  ار  یلع  ماما  رب  ازـسان  اهنآ  ناوریپ  زا  يدادعت  هک  دوب  هدیـسر  اجنآ  هب  راک  دنتـسناد و  یم  هعمج  زامن 

يارب دنتخاس و  يدجـسم  اجنآ  رد  دـندروآ و  اج  هب  ار  نآ  ياضق  اجنامه  رد  دـندروآ و  رطاخ  هب  ار  عوضوم  نابایب  رد  دـنتفر و  ترفاسم 
میلست درک و  یم  تعیب  اهنآ  اب  هیقت  يور  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  نیاربانب ،  دنتـشاذگ .  رکذ  دجـسم  ار  نآ  مان  رما  نیا  رب  دیکءات 

تسین و اهنآ  فلاخم  یـسک  تما  یمامت  نایم  رد  هک  دندرک  یم  ادیپ  داقتعا  مدرم  هک  ارچ  دـنام ؛  یمن  یقاب  يرثا  قح  زا  دـش ،  یم  اهنآ 
لایع و اب  داد و  خر  هعقاو  نآ  دیگنج و  اهنآ  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنیا  زا  سپ  اما  دنتـسه ؛  ص )   ) ربمایپ نانیـشناج  یتسار  هب  اهنآ 

روج نیطالس  هیما  ینب  هک  دنتفایرد  دندرب و  یپ  اهنآ  یهارمگ  هب  دندش و  رادیب  مدرم  دندرک ،  راتفر  هنوگ  نآ  هللا  لوسر  مرح  وا و  لافطا 
دوخ و ظـفح  يارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک :  تفگ  دـیاب  ترـضح ،  نآ  يرهاـظ  فیلکت  هراـبرد  اـما  قـلخ .  رب  ادـخ  تجح  هن  دنمتـس و  و 

رطاخ نیمه  هب  دـناسرب ؛  لتق  هب  ار  ماما  رب  ار  هصرع  نانچنآ  دـشن .  ریذـپ  ناکما  شیارب  اما  درک ،  شـالت  نکمم  وحن  ره  هب  شا  هداوناـخ 
درب هانپ  ادخ  مرح  هب  هاگنآ  دومرف .  توالت  ار  ( 11  ) بقرتی افئاخ  ۀنیدملا  یف  حبصاف  هیآ  جورخ  ماگنه  دش و  جراخ  سرت  اب  اجنآ  زا  ماما 

دـصق مه  اجنآ  رد  تسا .  هداد  رارق  نما  لحم  ناـتخرد ،  ناگدـنرپ و  تاـناویح و  لـتاق و  رفاـک و  یتح  مدرم ،  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک 
ینما ياج  رگید  دش .  جراخ  هکم  زا  دـناسرب و  نایاپ  هب  ار  جـح  مسارم  تسناوتن  ماما  رطاخ  نیمه  هب  دنتـشاد .  ار  ماما  رورت  ای  يریگتـسد 
هفوک لها  اریز  دش ؛  ققحم  هفوک  يوس  هب  تکرح  يارب  يرهاظ  فیلکت  هک  دوب  لاح  نیا  رد  دوب .  هدنامن  یقاب  نیمز  يور  رد  ماما  يارب 
هکنآ زا  دـعب  هژیو  هب  دـندرک و  مامت  همان  ماما  رب  ار  تجح  بیترت  نیا  هب  هدومن و  مالعا  ماما  زا  ار  دوخ  يوریپ  هتـشون  همان  ماما  هب  یگمه 
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یتجح دـیاین ،  اـهنآ  يوس  هب  هکنیا  يارب  ماـما  رگید  دـنا ،  هدرک  تعیب  وا  اـب  مدرم  هک  تشون  هماـن  ماـما  هب  مالـسلا  هیلع  لـیقع  نب  ملـسم 
نیا اب  دندادن ،  تشگزاب  هزاجا  ماما  هب  رگید  دنا ،  هتـسکش  ار  دوخ  تعیب  اهنآ  هک  تفای  عالطا  دمآ و  هفوک  يوس  هب  ماما  یتقو  تشادن . 
هراچ چیه  رگید  دوب .  هدش  گنت  ماما  يارب  شتعـسو  همه  اب  نیمز  دورب ؟  تسناوت  یم  اجک  دمآ ،  یمن  اجنآ  هب  ماما  رگا  تفگ  دیاب  همه 

ای اهراغ و  رد  ای  اه و  نابایب  هب  ای  مورب  نمی  هب  رگا  هک  تسا  هیفنح  دمحم  شردارب  اب  ترضح  نخس  بلطم  نیا  لیلد  تشادن * .  یهار  و 
يزیچ هچ  دیـسرپ  هک  يردزا  هرهوبا  باوج  رد  ماما  نینچمه  دنـشک .  یم  دنروآ و  یم  نوریب  ارم  موش ،  نیمز  ناگدـنبنج  هنال  لخاد  رد 

ضرتعم مدرک ،  ربص  دندرک ،  بحاصت  ارم  لام  هیما  ینب  هرهوبا ،  دومرف :  ییآ ،  نوریب  ربمایپ  تدج  مرح  ادخ و  مرح  زا  هک  دـش  بجوم 
زا يدرمریپ  نازوی -  نب  ورمع  هب  باطخ  ترضح  نآ  نانخس  مدرک .  رارف  هک  دنزیرب  ار  منوخ  دنتـساوخ  اما  مدرک ،  ربص  دندش ،  میوربآ 

يورب اجک  هب  یهاوخ  یم  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  درم  نآ  دراد :  انعم  نیمه  هب  تلالد  زین  همرکع -  ینب 
هزین اهریـشمش و  يوس  هب  دنگوس  ادخ  هب  يوش .  فرـصنم  هفوک  هب  نتفر  زا  هک  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  تفگ :  درم  نآ  هفوک .  دومرف :   ؟

ار زیچ  همه  دندرک و  یم  نیمءات  ار  وت  گنج  هنیزه  دندوب  وت  اب  رگا  دنداتسرف ،  وت  لابند  هب  دنتشون و  همان  وت  يارب  هک  اهنآ  يور .  یم  اه 
ره اما  تسین ،  یفخم  نم  رب  رما  نیا  ادـخ ! هدـنب  يا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  ماما  یتفر .  یم  اهنآ  يوس  هب  هاـگنآ  دـندومن ،  یم  اـیهم  تیارب 
 . دنزیرب ارم  نوخ  دنهاوخ  یم  هکنیا  رگم  دنا ،  هدرکن  توعد  ارم  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  سپـس  دوش .  یم  نآ  دهاوخب ،  ادخ  هچنآ 

هدـیاف رارف  تعجارم و  هکنیا  تسا و  رارطـضا  ماقم  نایب  رد  نآ  مود  شخب  ناشیا و  یعقاو  فیلکت  رگنایب  ماما ،  ریخا  شیامرف  لوا  شخب 
 . دراد رما  نیا  رب  تلالد  دایز  نبا  نخـس  اریز  دنتـشک ؛  یم  ار  وا  دوب ،  هدرک  مه  تعیب  اهنآ  اب  ماما  رگا  تفگ :  دیاب  نینچمه  درادـن .  يا 
 . میزاس یم  شیاهر  ای  میـشک ،  یم  ار  وا  ای  دهد ،  رارق  ام  رایتخا  رد  دـیاب  ار  دوخ  ینعی  تسا ؛  دـیزی  نم و  مکح  عبات  نیـسح  تفگ :  وا 

ییاهنت بیرغ و  ماما  نآ  يادف  مردپ  دریگ .  یم  رارق  يزیچ  هچ  رب  وا  هرابرد  ام  يءار  مینیبب  دـعب  دـنک ،  تعیب  دـیاب  وا  هک  تفگ  زین  رمش 
ادـخ هب  هک  تسا  اروشاع  زور  رد  ماما  شیاـمرف  نیا  اـما  دـنک ! یگدـنب  هب  رارقا  اـهنآ  ربارب  رد  ناـگدرب  نوچمه  دنتـساوخ  وا  زا  هک  دوشب 

 . مهد یمن  امش  هب  يراوخ  تلذ و  تسد  منک و  یمن  فارتعا  رارقا و  ناگدرب  دننام  امش  ربارب  رد  دنگوس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  دنوادخ  هژیو  تامارتحا  فاطلا و  مراهچ :  ناونع 

یهلا فاطلا  زا  ترضح  نآ  يرادروخرب  تهج  زا  نیسح  ماما  صیاصخ  لوا :  شخب 

حیضوت

 : تسا مسق  دنچ  رب  نآ  و  ینابر ؛  تامارتحا  یهلا و  فاطلا  زا  ترضح  نآ  يرادروخرب  تهج  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صیاصخ 

نیسح ماما  هب  دنوادخ  صاخ  فاطلا  فلا : 

لوا

ربمایپ شوغآ  رد  نینـسح  دندوب و  مالـسلااهیلع  همطاف  لزنم  رد  ادخ  لوسر  هک :  تسا  هدـش  لقن  ربتعم  تیاور  رد  ةرایزلا  لماک  رد  لوا : 
رد تعاس ،  نیا  رد  یلعا  یلع  دنوادخ  همطاف ،  دومرف :  سپس  داتفا و  هدجـس  تلاح  هب  درک و  هیرگ  ادخ  لوسر  ناهگان  هک  دنتـشاد  رارق 
وا يرآ ؛  متفگ  يراد ؟  تسود  ار  نیـسح  ایآ  دـمحم ! ای  دومرف :  تفگ و  تینهت  نم  هب  درک و  یلجت  نم  رب  تروص  نیرتهب  رد  وت  هناـخ 

يدولوم داب  كرابم  دومرف :  نم  هب  تشاذگ و  نیـسح  رـس  رب  ار  شتـسد  دنوادخ )  ) هاگنآ تسا .  نم  لد  هویم  نم و  لگ  نم ،  مشچ  رون 
لها ناناوج  ياقآ  تسا و  ترخآ  ایند و  رد  نیرخآ  نیلوا و  نادیهش  رورس  وا  تسا .  وا  رب  نم  ناوضر  تمحر و  تاولص و  تاکرب و  هک 
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ظفاح و نم و  يایلوا  راونا  عبنم  تیاده و  مچرپ  هک  هدب  هدژم  ار  وا  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  تسا .  رترب  وا  زا  شردـپ  دـشاب .  یم  تشهب 
( دنوادخ  ) یلجت زا  روظنم  تسا .  نیلقث  سنا و  نج و  نیمز و  اه و  نامـسآ  لها  رب  نم  تجح  نم و  ملع  راد  هنازخ  قلخ و  رب  نم  دـهاش 

صاخ تمحر  هضافا  زا  هیانک  تسد  نداـهن  زا  روظنم  و  لاـمک ،  تافـص  روهظ  تروص ،  نیرتهبزا  تسا و  روهظ  تیاـهن  تیاور  نیا  رد 
نیسح هب  یهلا  صاخ  فطل  رگنایب  هک  دراد  دوجو  تیصوصخ  هدزناش  تیاور  نیا  رد  دشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  تبـسن  دنوادخ 

نیا اریز  داهن ؛  نیـسح  رـس  رب  ار  شتـسد  دـنوادخ  دومرف :  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرتراـختفارپ  صخا و  هک  تسا  مالـسلا  هیلع 
هکنانچ دومن .  روصت  ار  نآ  زا  رترب  یفطل  ناوت  یمن  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  لـماک  فطل  هضاـفا  زا  هیاـنک  بلطم 

 . دومرف نایب  ربمایپ  تشپ  رب  تسد  نداهن  اب  ار  جارعم  بش  رد  ص )   ) ربمایپ رب  دوخ  لماک  فطل  هضافا  تیاهن  دنوادخ 

مود

تاریبـعت نیا  داتـسرف .  دورد  وا  رب  دوـب و  تداهـش  ماـگنه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  حور  ضبق  راد  هدـهع  شدوـخ  دـنوادخ  مود :  * 
اطع و ناکما  هچنآ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  و  درک .  روصت  ار  نآ  قوف  ناوت  یمن  هک  تسا  یهلا  صاخ  فاطلا  زا  ییاه  هیانک  یگلمج 

حالصا هک  میراد  نآ  دیما  ترضح ،  نآ  هاگشیپ  هب  لسوت  اب  تسا .  هدرک  هضافا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دنوادخ  هتشاد ،  دوجو  فطل 
 . دهد رارق  ناشیا  هب  قح  ترضح  فاطلا  هلمج  زا  ار  ام  ترخآ  ایند و  روما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  دنوادخ  صاخ  يایاطع  ب : 

حیضوت

اطع مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  ادخ  هچنآ  مییوگ  یمن  هتبلا  تسا ،  هداد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ییایاطع  شدوخ  تافـص  اب  بسانتم  دنوادخ 
صاصتخا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هک  تسا  يدنوادخ  تافص  زا  ییاه  هنومن  هکلب  دشاب ،  یم  شدوخ  تافص  دننام  ای  șو  هدرک ش

 : تسا نینچ  عوضوم  نییبت  تسا .  هداد 

لوا

یم حیبست  ار  دنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  زیچ  چـیه  ( 12  ) هدمحب حبسی  الا  یـش ء  نم  نا  هک و  تسا  نیا  دنوادخ  تافـص  زا  یکی  لوا :  * 
تـسین زیچ  چیه  هتبیـصمل  یکب  دق  الا و  یـش ء  نم  نا  هکنیا و  نآ  تسا و  انعم  نیا  اب  بسانتم  یتیـصوصخ  ياراد  زین  نیـسح  ماما  دنک . 

لاح بسح  هب  يزیچ  ره  هیرگ  اریز  مینک ؛  یمن  كرد  ار  اهنآ  هیرگ  ام  هتبلا  درک .  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  رد  هکنیا  رگم 
شزیر نامسآ ،  هیرگ  هدمآ  تایاور  رد  هک  روط  نامه  هکلب  تسین ؛  مشچ  زا  کشا  ندش  يراج  هب  رصحنم  طقف  هیرگ  و  تسا ،  شدوخ 

زا نآ  نداتفا  نوریب  یهام  هیرگ  دـندید و  یم  نوخ  نآ  ریز  دنتـشاد ،  یم  رب  ار  یگنـس  ره  هک  تسا  هدوب  نیا  نیمز  هیرگ  نوخ و  تارطق 
 . تسا هدوب  نآ  فوسخ  هام  هیرگ  نآ و  فوسک  دیشروخ  هیرگ  نآ و  ندش  کیرات  اوه  هیرگ  هدوب و  بآ 

مود

یکلـسم ره  ناوریپ  نیاربانب  تسا .  هدـیرفآ  ترطف  نآ  ساسا  رب  ار  اه  ناـسنا  هک  تسا  يرطف  يرما  میکح  عناـص  دوجو  هب  رارقا  مود :  * 
اما دـننک ،  یم  راکنا  ار  ادـخ  دوجو  نابز ،  اب  هک  هاـگنآ  زین  ناـنید  یب  نادـحلم و  دـننک و  یم  رارقا  دـنوادخ  دوجو  هب  ناتـسرپ  تب  یتح 
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 . تسا نیمه  بلطم  زین  دزوس ،  یم  شبئاصم  رد  لد  هچنآ  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دروم  رد  دـنیامن .  یم  تاـبثا  ار  وا  دوجو 
ياهودـنه زا  یـضعب  دـننام  دـنراد ،  یم  اـپرب  ار  وا  يازع  دـننک و  یم  هیرگ  وا  رب  دنـسانش  یمن  ار  ترـضح  نآ  هک  یناـسک  یتـح  همه ، 

 . دـندرک یم  هیرگ  وا  يارب  دـندومن ،  یم  زاربا  ماما  اب  ار  دوخ  ینمـشد  هک  لاح  نامه  رد  ترـضح ،  نآ  نانمـشد  یتح  مالـسا .  فلاخم 
هیرگ تفگ ،  نخـس  وا  اب  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  هک  ینامز  نینچمه  داد و  ماما  لتق  هب  نامرف  هک  ماـگنه  نآ  رد  دعـس  رمع  ـالثم 

ای هدـش و  رثءاتم  هک  تسا  هدـماین  یتیاور  رد  نوعلم ،  دایز  نبا  دروم  رد  اهنت  يرآ ،  درک .  هیرگ  زین  دوبر ،  ار  همطاف  سابل  هک  نآ  درک . 
هک تسا  ینامز  نآ  تسوا و  لاح  رییغت  رگنایب  وا  راتفر  هک  تسا  هلحرم  کی  رد  اهنت  دـشاب .  هدرک  هیرگ  نیـسح  ياه  تلاح  زا  یلاـح  رب 

ار وا  یهاوخ  یم  رگا  تفگ :  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  شا  همع  اما  داد ،  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لـتق  هب  روتـسد 
سب ار  وا  شا  يرامیب  هدـش و  دراو  وا  رب  هک  یبئاـصم  دـینک ،  شیاـهر  تفگ :  داـیز  نبا  هک  دوب  لاـح  نیا  رد  شکب .  ار  مه  ارم  یـشکب 

 . تسا

موس

 ، دشاب يراج  رهاظ  بسح  هب  هچ  رگا  درادن ،  نایرج  اقیقح  رگید ) تفـص  زا  رترب  یتفـص   ) لیـضفت لعفا  دـنوادخ ،  تافـص  رد  موس :  * 
نم کلئسا  ینا  مهللا  میناوخ  یم  اعد  نآ  رد  تسا .  بلطم  نیا  رب  هاوگ  ناضمر )  هام  ياهرحـس   ) ءاهب ياعد  ياه  شخب  مامت  هکنیا  امک 

بتارم مامت  هک  یتروص  رد  منک ،  یم  تساوخرد  تراونا  بتارم  نیرت  ینارون  قح  هب  وت  زا  نم  ایادـخ ! یهب  کئاهب  لک  هاهباب و  کئاهب 
هب دنوادخ  ءامسا  همه  تقیقح  رد  اما  مظعا ،  مسا  دوش  یم  هتفگ  دنچ  ره  تسا .  نیمه  بلطم  زین  یهلا  ءامـسا  هرابرد  تسا .  ینارون  نآ 

میهاوخ یم  دوش  یم  هتفگ  یهاـگ  تسا .  بساـنت  نیمه  هب  عوضوم  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دروم  رد  دنتـسه .  مظعا  يواـسم  روط 
ياه تبیصم  نیرتکچوک  رد  رگا  هک  اجنآ  ات  تسا ،  میظع  ترـضح  نآ  بئاصم  همه  اما  مینک ،  يروآدای  ار  وا  ياه  تبیـصم  نیرتگرزب 

 . ینیب یم  اه  تبیصم  نیرت  لکشم  ار  نآ  يرگنب ،  اهنآ  نیرت  هداس  هب  هاگ  ره  یبای و  یم  بئاصم  نیرتگرزب  ار  اهنآ  ینک ،  لمءات  وا 

مراهچ

تسا هداد  رارق  يرایـسب  لیاسو  رد  ار  اهنآ  شزومآ  ناگدنب و  زا  يدونـشخ  شدوخ و  هب  یکیدزن  برقت و  هار  لاعتم  دنوادخ  مراهچ :  * 
دوش یمن  هک  هداد  رارق  یلماوع  شناگدـنب  همه  هب  ضیف  ندـناسر  يارب  و  هداد ،  رارق  یتین  تفـص و  ای  راک  ره  ماجنا  رد  ناگدـنب  يارب  و 

دوجو رد  ینعی  تسا ؛  هدش  اطع  تیصوصخ  نیمه  اب  بسانتم  يزیچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  نینچمه  درک .  طبض  تبث و  ار  اهنآ  همه 
زا ار  سک  چیه  هک  ییاج  ات  تسا ،  هتـشاد  ررقم  زین  ضوع  لدـب و  اهنآ  يارب  اه ،  تدابع  دـننام  هداد و  رارق  يرایـسب  لیاسو  لماوع و  وا 

تاقوا یـضعب  رد  لمع  تین  يارب  یتح  داد و  رارق  یلدـب  ضوع و  یلمع  ره  يارب  دـنوادخ  هک  روط  ناـمه  و  تسا .  هدرکن  مورحم  اـهنآ 
شزرا ترـضح  نآ  تراـیز  يارب  هک  يوـحن  هب  تسا ،  نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هراـبرد  تشاد ،  ررقم  ار  لـمع  ناـمه  باوـث 

اجنآ زا  نینچمه  داد .  رارق  رود  هار  زا  ترضح  ترایز  وا و  يوس  هب  نتفر  يارب  ندش  هدامآ  ار  رما  نیا  ضوع  لدب و  دش و  لیاق  یناوارف 
ور نیا  زا  ددرگن ؛  مورحم  ریخ  نیا  زا  سک  چـیه  تسا  هتـساوخ  تشاد ،  ررقم  یناوارف  شاداـپ  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  يارب  دـنوادخ  هـک 

تبیصم رب  یلد  اسب  هچ  الثم  دینادرگ .  عونتم  اه  هزیگنا  اه و  لد  فالتخا  بسح  هب  ار  ماما  رب  هیرگ  تابجوم  رایـسب و  ار  وا  ياه  تبیـصم 
يور اه  مخز  هک  يرکیپ  رب  اما  دنکن ،  ادیپ  تقر  حورجم  يرکیپ  رب  یلد  تسا  نکمم  دزوس .  یم  بل  هنشت  بیرغ  رب  اما  دزوسن ،  یبیرغ 

شنامشچ زا  کشا  حورجم  ندب  رب  بسا  اب  نتخات  رطاخ  هب  اما  دزوسن ،  تلاح  نیا  هب  شلد  یسک  اسب  هچ  دنک و  ادیپ  تقر  تسا ،  مخز 
دوجو مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  نآ  نیرت  میظع  يریگب  رظن  رد  هک  ار  یتبیصم  ره  اریز  تسا ؛  رایسب  هراب  نیا  رد  نخـس  دوش .  يراج 
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 . دمآ دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  همه  اه ،  تبیصم  نیرتدیدش  نیرت و  میظع  هک  يوحن  هب  دراد ؛ 

مجنپ

نآ صاخ  تسوا  هب  قلعتم  بوسنم و  هچ  ره  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  درادـن .  یکیرـش  تافـص  رد  یلاعت  دـنوادخ  مجنپ ،  * 
 . دراد يرترب  نارگید  رب  زاتمم و  نآ  رد  ماما  تسا و  ترضح 

مشش

تبحم هب  تسوا و  دوخ  هب  صوصخم  یتبحم  دنوادخ ،  تبحم  هک  تسا  نیا  هدـش ،  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  هک  یتافـص  هلمج  زا  مشـش :  * 
رترب ای  يواسم  وا  اب  ماقم  ثیح  زا  هک  یـسک  تبحم  یتح  تسا .  نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبحم  درادن .  تهابـش  رگید  نابحم 

قامعا رد  نیسح  تبحم  دندومرف ؛  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  روط  نامه  درادن و  تهابـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبحم  اب  تسا ، 
هک هاگنآ  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  دـنم  هقالع  نانم ،  ؤم  ياه  لد  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  تسا .  هتفهن  نانم  ؤم  ناـج 

رگید هتکن  تسا .  رگید  همئا  ترایز  جح و  هب  هقالع  زا  شیب  هقالع  نیا  و  دننک ،  یم  هیرگ  وا  رب  دـنوش و  یم  رثءاتم  دنونـش  یم  ار  وا  مان 
هب اهنآ  هکنیا  اب  البرک ،  زا  دـنیوگ  یم  دـییآ ،  یم  اجک  زا  ای  دـیور  یم  اـجک  هب  هک  ینک  لا  ؤس  قارع )  رد   ) همئا ربق  نارئاز  زا  رگا  هکنیا 

یصاخ ریثءات  ترضح  نآ  فیرـش  مان  رگید  يوس  زا  دنا .  هدش  فرـشم  مه  ءارماس  نینچمه  نیمظاک و  همئا  نینم و  ؤملاریما  ربق  ترایز 
نم و ؤم  ره  مشچ  کشا  يا  دومرف :  هداد ،  رارق  بطاخم  ار  وا  شراوگرزب  ردـپ  هک  تسا  هنوگ  نامه  مالـسلا  هیلع  ماما  دراد .  اه  لد  رد 
 ، دوش هدرب  ینم  ؤم  ناسنا  ره  دزن  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  مکشا ؛  هتشک  نم  هک  دندومرف  ناشدوخ  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  روط  نامه 

تقر و نینچمه  دوش و  یم  هودـنا  مغ و  زا  رپ  اه  لد  مرحم  هام  لولح  اب  هکنیا ؛  دراوم  زا  رگید  یکی  دوش .  یم  يراج  شنامـشچ  کشا 
ماما هک  دنوش  روآدای  وا  دزن  هکنیا  ضحم  هب  تسین ،  روآ  لالم  دوش  رارکت  رایـسب  ترـضح  نآ  بئاصم  دنچ  ره  ترـضح ،  نآ  رب  هیرگ 

 . دوش یم  دنلب  هیرگ  هب  شدایرف  دینک  روصت  دوب ،  هداد  رس  هثاغتسا  دایرف  دوب و  هداتسیا  ماما  هک  ار  یتلاح  ای  دندیرب ،  رس  هنشت  بل  ار 

وا اب  نتفگ  نخس  نآرق و  رد  نیسح  ماما  هب  دنوادخ  صاخ  فاطلا  ج ) 

رد یلاعت  قح  نینچمه  تفگ .  میهاوخ  نخـس  یلقتـسم  ناونع  تحت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نآرق  دـنوادخ  صاخ  تیاـنع  باـب  رد 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  اهراب  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ات  ناربمایپ  رگید  اب  نآ  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  مدآ  اب  دوخ  نانخس 

نیـسح ماما  اب  دنوادخ  صاخ  نتفگ  نخـس  دمآ .  دهاوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يازع  سلاجم  ناونع  رد  نآ  لیـصفت  هک  تسا  هدرک  رکذ 
رب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  دیوگ :  یم  سنا  تسا .  دراوم  نیا  زا  یکی  هدرک ،  تیاور  کلام  نب  سنا  هچنآ  تسا .  رایـسب  مالـسلا  هیلع 

ینالوط ماما  شیاین  مدرک .  یفخم  ماما  زا  ار  مدوخ  نم  راذگب .  اهنت  ارم  دـندومرف :  نم  هب  دـندرک و  هیرگ  ماما  میدـمآ .  هجیدـخ  ربق  رس 
دنوادخ يا  نک .  محر  هدش ،  هدنهانپ  وت  هب  هک  تا  هدنب  هب  ینم ،  يالوم  وت  راگدرورپ ،  يا  نم !  يادخ  يا  تفگ :  یم  هک  مدینش  دش . 
لکـشم هک  ینامیـشپ  راد  هدـنز  بش  نآ  لاح  هب  اشوخ  یتسه .  وا  يالوم  وت  هک  یـسک  لاح  هب  اـشوخ  منک .  یم  هیکت  وت  هب  هبترمدـنلب ، 

هب قشع  زا  رت  هاکناج  يدرد  چیه  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دنک .  یم  هلان  وا  هاگرد  هب  دراذگ و  یم  نایم  رد  لالجلا  يذ  دـنوادخ  اب  ار  دوخ 
رد دوش و  راتفرگ  هک  هاگنآ  دـیوگ و  کیبل  هدرک ،  تباجا  ار  وا  دراذـگب ،  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  هودـنا  نزخ و  نوچ  درادـن و  شیـالوم 

دمآ ادن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  باطخ  هاگنآ  دزاس .  یم  کیدزن  دوخ  هب  هتشاد و  یمارگ  ار  وا  دهد ،  رـس  يراز  هلان و  بش  یکیرات 
وت يارب  ادص  نیمه  دنتـسه .  وت  يادص  قاتـشم  مناگتـشرف  میهاگآ .  وت  ياه  هتفگ  هب  ام  ینم .  تیانع  فنک  رد  وت  نم !  هدنب  يا  کیبل  : 
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رانک ار  اه  هدرپ  وت  يارب  هک  تسا  سب  نیمه  سپ  دراد .  نالوج  اـه  باـجح  رد  نم  دزن  رد  وت  ياـعد  میدینـش .  ار  نآ  اـم  تسا ،  یفاـک 
نم زا  دوش .  یم  طقاس  دراد ،  هک  یعوضخ  تدـش  رطاخ  هب  دزوب ،  وا  فارطا  زا  داب  رگا  هک )  دراد  یماـقم  ناـنچ  نآ  وت  ياـعد   . ) میدز

ياهادـن مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  اـب  دـنوادخ  نتفگ  نخـس  دراوم  هلمج  زا  و  مراـگدرورپ .  نم  هک  سرپب  یباـسح  سرت و  چـیه  نودـب 
 . دشاب یم  ۀنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  ترابع  نامه  اهادن ،  نآ  نیرترب  هک  دشاب  یم  ناشتداهش  زور  رد  ترضح  نآ  هب  صوصخم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ادخ  ربمایپ  صاخ  فاطلا  تیانع و  د )

وا هب  تبحم  صوصخم  هاگیاج  لحم و  ار  نآ  هدرک و  اطع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  دوخ  ینطاب  بلق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
شدنزرف یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا .  هداد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  زین  ار  شیرهاظ  بلق  ادخ  لوسر  نینچمه  تسا .  هداد  رارق 

هقالع مدرک .  وا  يادف  ار  میهاربا  مرـسپ  هک  موشب  یـسک  نآ  يادف  دومرف :  یم  هتـسویپ  داد و  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ییادـف  ار  میهاربا 
شیپ دمآ  تفر و  و  ادخ ) لوسر   ) راوگرزب نآ  دزن  روضح  تاقالم و  هوحن  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 

اما تسا ،  یلومعم  يرما  اهنآ  اب  ندرک  يزاب  اهنآ و  اب  سنا  ناکدوک و  هژیو  هب  نادـنزرف  هب  هقالع  هتبلا  ددرگ .  یم  راکـشآ  ترـضح  نآ 
 ، دوب هدومرف  هنیکس  راقو و  لالج و  هوکش و  همه  نآ  اب  ربمایپ  تسا .  هداعلا  قراخ  يرما  ماما  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفر  هقالع و 
زا درک و  یم  عطق  ار  شنانخس  تفگ ،  یم  نخس  باحصا  اب  هک  یلاح  رد  دمآ و  یم  وا  فرط  هب  دید ،  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو 
رد ای  شدوخ و  رانک  رد  ای  دروآ و  یم  دوخ  اب  تشاذگ و  یم  شا  هناش  يور  ار  وا  دـمآ و  یم  ماما  لابقتـسا  هب  تساوخ و  یم  رب  شیاج 

هیلع نیـسح  هک  نیمه  دندرک ،  یم  داریا  هباطخ  دندوب و  ربنم  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  هکنیا ،  رت  بیجع  دـناشن .  یم  شـشوغآ 
هک دنتفگ  یم  ینخـس  دـنتفر و  یم  وا  لابقتـسا  هب  دـندمآ و  یم  نیئاپ  ربنم  زا  دـندرک و  یم  عطق  ار  دوخ  نانخـس  دـش ،  یم  دراو  مالـسلا 

 . تخیگنا یم  رب  ار  نارگید  بجعت 

مود شخ 

یلـص ربمایپ  هک  دنا  هتفگ  اهنآ  دـنا .  هدرک  لقن  قئافلا  رد  يرـشخمز  ننـسلا و  رد  هجام  نبا  هک  تسا  یعوضوم  همه ،  زا  رتروآ  بجعت  و 
ار دوخ  تسد  کی  دـمآ  مدرم  يولج  ربمایپ  دـنک .  یم  يزاب  هچوک  رد  ناکدوک  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دومرف  هظحالم  هلآو  هیلع  هللا 

سپس دنادنخ .  یم  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  درک و  یم  رارف  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  مالسلا )  هیلع  نیسح   ) كدوک هدوشگ 
ار وا  تشاذـگ و  وا  نابل  رب  ار  شکرابم  نابل  شیناشیپ و  يالاب  رب  ار  يرگید  داد و  رارق  شا  هناچ  ریز  ار  شناتـسد  زا  یکی  تفرگ و  ار  وا 

نم هون  نیسح  دراد ،  یم  تسود  ار  نیسح  هک  ار  یـسک  درادب  تسود  دنوادخ  تسا ،  نم  زا  نیـسح  منیـسح و  زا  نم  دومرف :  دیـسوب و 
 . تسا

موس شخب 

 . دوش یم  زین  دـنراد ،  تسود  ار  وا  هک  مه  یناسک  لماش  هکلب  درادـن ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  صاـصتخا  اـهنت  ربماـیپ  تبحم  يروآداـی 
نآ مراد .  تسود  زین  ار  وا  ناـبحم  مراد و  تسود  ار  نیـسح  نـم  ایادـخ ! دـیوگ :  یم  دریگ و  یم  هاوـگ  رما  نـیا  رب  ار  دـنوادخ  ربماـیپ ، 

تسشن و دید .  هار  رد  ار  يا  هچب  ص )   ) ربمایپ يزور  درادب .  تسود  ار  نیسح  نابحم  دنوادخ  دندومرف :  یم  دندرک و  یم  اعد  ترضح 
ار نیـسح  مدـنزرف  وا  نوچ  مراد ،  تسود  ار  وا  نم  دومرف :  دـندش  ایوج  ار  تلع  یتقو  درک .  ینابرهم  فطل و  راهظا  وا  هب  تفرگ و  ار  وا 
داد ربخ  نم  هب  لیئربج  دیـشک و  یم  تروص  رب  تشاد و  یم  رب  ار  شیاپ  ریز  كاخ  تشذگ  یم  نیـسح  یتقو  مدـید  اریز  دراد ،  تسود 

ام هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ات  میشاب  مالسلا  هیلع  نیسح  نابحم  زا  هک  میراد  نآ  دیما  دوب .  دهاوخ  البرک  هعقاو  رد  نیسح  نارای  زا  وا  هک 
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دروم دزرمآ و  یم  ار  ام  تروص ،  نیا  رد  هک  ارچ  درادب ،  تسود  ار  ام  زین  دنوادخ  ام ،  قح  رد  ترـضح  نآ  ياعد  اب  درادب و  تسود  ار 
دش و یم  راوس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تشپ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  داتفا  یم  قافتا  رایـسب  هکنیا  رگید  بلطم  دهد .  یم  رارق  وفع 
هک داتفا  یم  قافتا  اریز  دوب ؛  هداعلا  قراـخ  هکلب  دوبن ،  یلومعم  دـننک ،  یم  راـتفر  ناشنادـنزرف  اـب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  روط  نآ  رما  نیا 
یم لوط  ار  هدجس  ترضح  نآ  هاگنآ  تسا .  راوس  ترضح  نآ  تشپ  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  دنتسه و  هدجـس  رد  تعامج  زامن  رد  ربمایپ 

رب یحو  ایآ  دندیسرپ  یم  دش و  یم  نارازگزامن  بجعت  بجوم  رما  نیا  دزیخرب .  دوخ  رایتخا  هب  نیسح  ات  دنتـشاد  یمن  رب  ار  رـس  دنداد و 
رب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  اما  دوب .  راوس  متشپ  رب  مرـسپ  هن ،  دومرف :  یم  ربمایپ  دوب ؟  هدش  لزان  امش 
یم شود  رب  ار  كدوک  ترـضح  نآ  درک .  یمن  ار  راک  نیا  يردـقلا  لیلج  ناسنا  چـیه  هک  تسا  یعوضوم  درک ،  یم  لمح  دوخ  هناـش 
راوس ود  نیا  دومرف :  یم  ترـضح  دـننک ،  لمح  ار  شردارب  وا و  دنتـساوخ  یم  باحـصا  هاگ  ره  تفر و  یم  رازاب  هچوک و  رد  دـناشن و 
هکنیا هرابرد  درک .  یم  لمح  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـندوب ،  زامن  رد  ناشیا  یتقو  ربمایپ ،  ياج  هب  لیئربج  یهاـگ  يرآ  دنتـسه .  یبوخ 

هللا یلـص  ربمایپ  دنوش .  یمن  راد  هدـهع  نانز  زج  هک  دـندش  راد  هدـهع  ار  يراک  ترـضح  نآ  داد ،  یم  رارق  دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  ربمایپ 
تفگ ءامسا  روایب .  ار  مرسپ  دنتفگ  ءامـسا  هب  دنتفرگ و  دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  دش ،  دلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکنیا  ضحم  هب  هلآو  هیلع 
تفرگ ار  وا  هاگنآ  تسا .  هدومرف  ریهطت  ار  وا  دنوادخ  یهد ؟  وشتسش  ار  وا  یهاوخ  یم  وت  دومرف :  ربمایپ  میا ،  هدادن  وشتـسش  ار  وا  زونه 

دناوخ و یم  وا  يارب  دنناوخ  یم  نانز  هک  ییاه  همغن  درک و  يزاب  وا  اب  نانز  دننام  داد و  ریش  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  شماهبا  تشگنا  زا  و 
زا یکی  یتح  دـش و  بجعت  بجوم  راتفر  نیا  هک  ییاج  ات  لئاسم .  نیا  لاثما  تفگ و  یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  هناکدوک  نابز  اب 

هلءاسم نیا  هک  دوش  یم  مولعم  نیاربانب  تسا .  رایسب  تسا ،  هدیشوپ  وت  رب  هچنآ  دومرف :  ترضح  تفرگ .  داریا  ترضح  نآ  رب  باحـصا 
 . تسا هدرک  رما  دنزرف )  ) ود نیا  تبحم  هب  ارم  دنوادخ  دومرف :  یم  درک و  یم  راکشآ  ار  دوخ  رذع  ربمایپ  یهاگ  تسا .  یهلا  رما  کی  ، 
وا اب  ندیود  هناش و  رب  وا  ندرک  لمح  نینچمه  دوب و  راوس  وا  تشپ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه  هدجـس  زا  ندشن  دـنلب  ور  نیا  زا 

یلص ربمایپ  هک  نیا  رگید  دروم  تسا .  هدوب  یهلا  رما  هب  همه  وا ،  نتفرگ  يارب  نخس  عطق  نتفر و  وا  لابقتـسا  هب  نتـساخرب و  هچوک ،  رد 
ربمایپ دوب .  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  ربمایپ  ندیسوب  هوحن  نیا  هک  درادن ،  یبجعت  دیسوب ،  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ياه  بل  هلآو  هیلع  هللا 

رد یهاگ  و  دنتسه ،  نم  لگ  هتسد  ود  اهنآ  دومرف :  یم  دیسوب و  یم  دیئوب و  یم  تعاس  مین  تدم  هب  دیشک و  یم  شوغآ  رد  ار  نینـسح 
هللا یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  دیـسوب .  یم  ار  نینـسح  دوب ،  ربمایپ  تسد  رد  اهنآ  زا  یکی  تسد  هک  یلاح  رد  زامن  ماـگنه 

ار رما  نیا  دندیسوب و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  بل  ود  اه و  نادند  یهاگ  ندب و  مامت  ینامز  یناشیپ و  یهاگ  يولگ ،  یهاگ  هلآو  هیلع 
یتقو ربمایپ  دندرک .  یم  نایب  مه  ار  نآ  تلع  یهاگ  هک  تسا  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  یکی  یتیـصوصخ  نینچ  دنداد .  یم  ماجنا  ررکم 

اه و بل  ندیسوب  تلع  اما  منک ؛  یم  هیرگ  مسوب و  یم  ار  اهریـشمش  ياج  دنتفگ :  یم  دندیـسوب ،  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندب  مامت 
 . دیدرگ راکشآ  البرک  هثداح  عوقو  زا  سپ  نآ  تلع  هکنیا  ات  دندومرف  نایب  ار  بلق  ریز  اه و  نادند 

نیسح هب  ربمایپ  هژیو  ياه  مارتحا  تلع  مراهچ :  شخب 

هیلع نیـسح  تمارک  هجرد و  تمظع  هبترم و  نییبـت  فلا :  دوـب :  لـیلد  هس  هب  نیـسح  هب  ربماـیپ  هژیو  ياـه  مارتـحا  تلع  هک  تسناد  دـیاب 
راکشآ یتقو  ترضح  نآ  هب  هدراو  تبیصم  یگرزب  ترـضح ؛  نآ  تمرح  کته  يازا  رد  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  هب  مارتحا  ب :  مالـسلا ؛ 

بیرغ و نانچ  ینامز  اما  درک ،  یم  لابقتسا  دوب ،  كدوک  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  زا  تلاح  نآ  اب  ربمایپ  دنک  هظحالم  ناسنا  هک  دوش  یم 
اهنآ ور  نیا  زا  دومن ؛  یم  يرای  بلط  دادمتسا و  وا  زا  ادابم  ات  دمآ  یمن  دورف  ترـضح  نآ  اب  لزنم  رد  یـسک  یتح  هک  دوش  یم  روای  یب 
هیلع نیـسح  ندرک  رورـسم  ج :  داتفا .  قافتا  نیا  يدسا  درم  ود  نآ  يارجام  رد  هکنیا  امک  دننیزگ .  يرود  ماما  زا  ات  دـندرک  یم  جـک  ار 

هب دوش  ناربج  یهودـنا  مغ و  نینچ  وا  زا  اـت  دـشاب  نیا  دوصقم  رگا  اریز  دوش ؛  ناربـج  ترـضح  نآ  تیمولظم  هودـنا و  مغ و  اـت  مالـسلا 
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دورد مالس و  هیرگ و  اب  هک  دیراد  غارس  يا  هنومن  امش  نیسح  زا  ریغ  ایآ  دریگ .  رارق  تیانع  فطل و  دروم  هزادنا  نیا  ات  دیاب  نآ ،  یفالت 
رتالاب و هلءاسم  هک  تفگ  دیاب  اهنیا  همه  زا  دعب  دیامن ! ؟  فرط  رب  ار  اه  هصغ  مغ و  دشخب و  مایتلا  ار  هتـسکش  ياه  بلق  وا ،  رب  تیحت  و 

نیا و  دـشاب ؛  یم  نیـسح  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز  دومرف ،  اـطع  شربماـیپ  هب  ار  وا  دـنوادخ  دوش :  هتفگ  هک  تسا  نآ  زا  رتاـسر 
نیسح زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  دندومرف :  ص )   ) ربمایپ دوخ  هکلب  تسین ،  ییوگ  هفازگ  هغلابم و  باب  زا  بلطم 

مجنپ شخب 

دراد ییاه  تیفیک  ءاطعا  نیا  هدومرف و  اطع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دنوادخ  هک  تسا  شرع  ینعی  تاقولخم ،  مظعا  هرابرد  شخب  نیا 
 : فلا مییوگب :  دیاب  هراب  نیا  رد  دراد .  صاصتخا  ترـضح  نآ  هب  هک  تسا  شرع  زا  یتایـصوصخ  هرابرد  لوا ؛  تسا :  حرـش  نیا  هب  هک 

دنیشن و یم  اجنآ  رد  تمایق  زور  تسا .  هداد  رارق  راوگرزب  نآ  سولج  لحم  ار  نآ  تسا و  هدومرف  اطع  نیـسح  هب  ار  شرع  هیاس  دنوادخ 
نارسمه رب  ار  ناشیا  نانخس  هب  نداد  شوگ  ترضح و  نآ  رضحم  اهنآ  دنتـسه .  ترـضح  نآ  تیعم  رد  وا  رب  ناگدننک  هیرگ  شنارئاز و 

 . تسا هداد  رارق  ناشخزرب  رد  ماما  يارب  يرقم  ار  اجنآ  تسا و  هدیشخب  نیسح  هب  ار  شرع  نیمی  دنوادخ  ب :  دنهد .  یم  حیجرت  یتشهب 
اهنآ اب  دـیامن و  یم  شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  دـنک و  یم  هظحالم  ار  شناگدـننک  هیرگ  نارئاز و  درگن و  یم  دوخ  هاگلتق  هب  اجنآ  زا  ماـما 
نخس لحم  زین  ار  شرع  قوف  یلاعت  يراب  ج :  دننک .  رافغتسا  اهنآ  يارب  دنک  یم  اضاقت  مالسلاامهیلع  یلع  ربمایپ و  زا  دیوگ و  یم  نخس 

هک تسا  هدمآ  ترضح  نآ  ياه  ترایز  ماسقا  زا  یضعب  رد  ینیشنلد !!  نانخس  هچ  تسا و  هداد  رارق  مالسلا  هیلع  نیـسح  نارئاز  اب  نتفگ 
نارئاز اب  نتفگ  نخس  لحم  شرع  نیاربانب  دیوگ .  یم  نخس  وا  اب  شرع ،  يالاب  ادخ  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز 
یناسک يارب  شیالاب  دیوگ و  یم  نخس  اهنآ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هک  تسا  یناسک  يارب  شا  هیاس  تسا :  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  شرع  دـنوادخ  هک  مییوگب  دـیاب  اهنیا  زا  رتاسر  رتـالاب و  مود ؛  دـیوگ .  یم  نخـس  اـهنآ  اـب  ادـخ  هک  تسا 

ره سپ  دنا .  شرع  هراوشوگ  تنیز و  شردارب  اب  ترضح  نآ  اریز  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نآ  زا  شرع  مامت  ییوگ  تسا .  هدیـشخب 
 . منیسح زا  نم  تفگ :  دهاوخ  دیآ  رد  نخس  هب  شرع  رگا  تسا و  نیزم  نیسح  تنیز  هب  يزیچ 

مشش شخب 

 : فلا تسا :  تیفیک  ود  ياراد  هدومرف و  اطع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هک  تسا  تشهب  ینعی  ادخ ،  تاقولخم  نیرتهب  هرابرد  تمـسق  نیا 
ناشیا صوصخم  يا  هیروح  هدومرف و  اطع  نیـسح  هب  یـصوصخم  رـصق  تخرد و  تشهب  رد  دنوادخ  تسا ؛  تشهب  ياه  یگژیو  هرابرد 

زا رتالاب  ب :  تسا .  تشهب  ياهرد  نیرتگرزب  نآ  هک  درک  اطع  ناشیا  هب  لقتـسم  روطب  نیـسحلا  باب  مان  هب  ار  يرد  تشهب  زا  هدـیرفآ و 
روط نامه  نیاربانب  تسا .  هدش  هدیرفآ  نیـسح  رون  زا  تشهب  اریز  هدومرف ؛  اطع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  تشهب  یمامت  دـنوادخ  اهنیا ، 

 : تفگ دهاوخ  تقیقح  هب  دیآ ،  رد  نخـس  هب  تشهب  رگا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نآ  زا  تشهب  همه  هدـمآ ،  حیحـص  تیاور  رد  هک 
 . منیسح زا  نم 

متفه شخب 

همدقم

 : تفگ دـیاب  هراب  نیا  رد  و  دومرف ،  اـطع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دـنوادخ  هک  تسا  رگید  تاـقولخم  زا  یتایـصوصخ  نوماریپ  شخب  نیا 
ات ار ،  شنیرتوکین  نیرتهب و  سنا - . . .  نج و  اههوک ،  اهایرد ،  ناتخرد ،  اضف ،  اوه ،  بآ ،  نیمز ،  نامـسآ ،  تادوجوم -  زا  دنوادخ 
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 : تسا نینچ  نآ  حرش  هک  تسا ،  هدیشخب  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  دوب ،  نکمم  هک  اجنآ 

نامسآ باب 

زور رد  ترـضح  نآ  كاـپ  رکیپ  دوعـص  لـحم  ار  نآ  دوـمرف و  اـطع  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  هـب  ار  اـه  نامـسآ  زا  یـصاخ  شخب  دـنوادخ 
یگژیو البرک ،  يونعم  يرهاظ و  صیاصخ  زا  سپـس  داد .  رارق  نایرگ  وا  رب  خرـس  زمرق و  كاخ  نوخ و  اب  ار  نآ  داد و  رارق  ناـشتداهش 

اهنآ قوف  ام  هناگتفه و  ياه  نامـسآ  هب  هچنآ  بسح  رب  نیاربانب  دیـشخب .  وا  هب  نامـسآ  زا  هچنآ  زا  رتهب  دومرف ،  اطع  نیـسح  هب  ار  ییاـه 
رگنب و يرهاظ  تادوجوم  هب  رگید  راب  يونعم و  تافـص  هب  راب  کـی  دراد .  قلعت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  اـهنآ  نیرتهب  دومرف ،  اـطع 

یم قیبطت  مه  اب  البرک ) نامسآ و   ) تایصوصخ هک  ینک  یم  هظحالم  هک  تسا  هاگنآ  دوش ،  یم  توالت  وت  رب  هچنآ  هب  راپـسب  لد  شوگ 
هک توافت  نیا  اب   ) اما تسا ،  تاضویف  نآ  ندعم  نیسح  و  تسا ،  یهلا  تاضویف  همشچرس  ندعم و  نامسآ  يونعم  تافص  فلا :  دننک . 
مان تسا ،  نآ  تباجتسا  اعد و  نتفر  رتالاب  لحم  نامـسآ  تسا .  رتشیب  نآ  یـشخب  رثا  رت و  مهارف  نآ  بابـسا  رت و  ناسآ  نآ  هب  لوصح  ( 

هب لسوتم  هک  یناسک  رگید  مالسلاامهیلع و  ایرکز  مدآ و  ياعد  رد  رما  نیا  هکنیا  امک  تساعد ،  تباجتسا  بجوم  زین  مالسلا  هیلع  نیسح 
هلان تساخرب .  یـصاخ  وحن  هب  نامولظم  دایرف  مه  البرک  زا  دسر ،  یم  نامـسآ  هب  مولظم  دایرف  تسا .  هتفای  ققحت  دنا ،  هدش  هبیط  هسمخ 

 ، ناشدوخ صاخ  طیارش  نآ  اب  نامیتی  هلان  مه  البرک  رد  دزرل ؛  یم  ادخ  شرع  دننک  هیرگ  هک  هاگنآ  هژیوب  دسر ،  یم  نامـسآ  هب  نامیتی 
ار شبحاص  هک  تشاد  دوجو  حانجلاوذ  زین  البرک  رد  دناسر ؛  نیسوق  باق  ات  ار  دوخ  راوس  هک  دراد  دوجو  قارب  نامسآ  رد  دیدرگ .  دنلب 

جارعم البرک  اما  تسا ،  ناربمایپ  جارعم  نامـسآ  دـناسر .  منیـسح )  زا  نم   ، ) نیـسح نم  انا  هبترم  هب  داتفا -  نیمز  هب  نیز  زا  هک  هاـگنآ  - 
نامـسآ رد  تشاذـگ .  رثا  شرع  نامـسآ و  رد  البرک  تیعقوم  اـما  دراد ،  نیمز  اوه و  رد  رث  ؤم  تیعقوم  نامـسآ ،  دـشاب .  یم  ناگتـشرف 

رد اما  دـنا ؛  تونق  دوجـس و  عوکر و  مایق و  لاح  رد  ییاه  هورگ  دنتـسه و  ریبکت  لیلهت و  حـیبست ،  لاح  رد  هک  دـنراد  دوجو  یناگتـشرف 
 . تسا رت  بوبحم  دنوادخ  دزن  هکئالم ،  حیبست  زا  میلست  تیدوبع و  ملاع  رد  دایرف  هلان و  نیا  هک  دوب ،  دنلب  هثاغتـسا  هلان و  دایرف و  البرک 

دندناوخ زامن  مالسلا  هیلع  نیسح  ندب  رب  ناربمایپ  هکئالم و  همه  البرک  رد  اما  دندرک ،  هدجس  مدآ  ربارب  رد  ناگتشرف  یمامت  نامـسآ  رد 
نیلسوتم يارب  تاجرد ،  عفار  فقس  زین  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  و  تسا ،  هدرک  فیصوت  هتشارفارب  عوفرم و  فقس  هب  ار  نامـسآ  دنوادخ  . 

رارق یناسک  يارب  ظفاح  فقس  زین  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درک ،  فیصوت  ظوفحم  فقس  هب  ار  نامـسآ  دنوادخ  زین  و  داد .  رارق  وا  هب 
ورف كاپ  بآ  نامـسآ  زا   ) (13)پ اروهط ءام  ءامـسلا  نم  انلزنا  و  تسا :  هدومرف  نامـسآ  دروم  رد  دـنوادخ  دـنرب .  یم  هاـنپ  وا  هب  هک  داد 

نینچمه و  دتـسرف ،  یم  ورف  ار  ناراب  هک  تسوا  رطاخ  هب  اریز  تسا ،  كاپ  بآ  لوزن  ببـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  میداتـسرف ، ) 
هوالع دندش .  باریس  نآ  زا  يرایسب  مدرم  عرازم و  ات  نایاپراهچ  زا  ادخ  تاقولخم  دش و  لزان  وا  رب  ناراب  درک ،  ناراب  بلط  هک  یماگنه 
كاپ ار  يونعم  تایلب  اه و  یکاپان  همه  هک  هداتسرف  ورف  یبآ  وا  هطساو  هب  هک  تسا  هداد  ار  یگژیو  نیا  ترـضح  نآ  هب  دنوادخ  نیا ،  رب 

ءامسلا یف  تسا و  هدومرف  نامسآ  هرابرد  دنوادخ  تسا .  تشهب  بآ  زا  تسرد  بآ ،  نیا  هک  دزاس ،  یم  شوماخ  ار  شتآ  و  دنک ،  یم 
نامـسآ رد  یناف  يایند  يزور  نیاربانب  تسا ) .  نامـسآ  رد  هدش ،  هداد  هدـعو  امـش  هب  هچنآ  امـش و  يزور  ( ) 14  ) نودـعوت ام  مکقزر و 
مالـسلا هیلع  نیـسح  رد  هدش ،  هداد  هدعو  امـش  هب  نآ  تاجرد  اه و  تشهب  هب  یبایتسد  زوف و  زا  هچنآ  نادواج و  تایح  يزور  اما  تسا ؛ 

نیـسح هرابرد  رگید  يوس  زا  داد .  تنیز  درک و  انب  ار  نآ  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـنرگن  یمن  نامـسآ  هب  ایآ  يرهاظ  تایـسح  ب :  تسا . 
فارطا حیباصم  تنیز و  ترـضح و  نآ  تداهـش  لحم  هاگیاج و  هک  ینک  یمن  هاگن  البرک  نیمزرـس  هب  ایآ  هک  مییوگب  دیاب  مالـسلا  هیلع 

يارب رگنب و  بوخ  رگید  راب  سپ  ینیب .  یمن  ار  شا  ییانـشور  رون و  ایآ  دنوش و  یم  مجر  نیطایـش  اجنآ  رد  هنوگچ  تسا و  هنوگچ  نآ 
شتاریثءات و نآ و  تنیز  نامـسآ و  عاضوا  هب  ادتبا  ددرگ .  زاب  نازیر  کشا  هدز و  ترـسح  وت  يوس  هب  هدـید  هکنیا  ات  رگنب  راب  نیمدـنچ 

رارق میظع  شرع  نامسآ  رد  نک .  رظن  البرک  رد  وا  نفدم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هب  هاگنآ  رگنب ،  دنراد ،  رارق  هاگیاج  نآ  رد  هک  یناسک 
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تفر لحم  مالسلا  هیلع  نیسح  يالبرک  هک  یلاح  رد  تسا ،  هکئالم  نکسم  نامـسآ  دراد .  دوجو  میظع  شرع  تنیز  البرک  رد  اما  دراد ، 
نآ زین -  مالسلا  هیلع  نیسح  تساه ،  جرب  ياراد  نامسآ  هکئالم ؛  جارعم  البرک  تسا ،  ناربمایپ  جارعم  نامـسآ  تسا .  ناگتـشرف  دمآ  و 

حیرض نامسآ  رد  تسا .  ماما  هن  ردپ  ماما و  ردارب  ماما ،  دنزرف  ترـضح ،  نآ  هک  ارچ  تساه ؛  جرب  بحاص  هدمآ -  تیاور  رد  هک  روط 
مالـسلا هیلع  نیـسح  تسا .  هدیـسرن  اهنآ  همه  هب  تبون  مه  زونه  دـننک و  یم  فاوط  ار  نآ  هتـشرف  رازه  داتفه  زور  ره  رد  هک  تسا  ییاه 

یم رییغت  زور  ره  هک  رگید  رازه  داتفه  دـننک و  یمن  رییغت  هک  دـنا  هدـش  هتـشامگ  نآ  رب  هتـشرف  رازه  داتفه  هک  تسا  یحیرـض  ياراد  مه 
ترـضح نآ  ربق  هدش و  هدیرفآ  وا  رون  زا  تشهب  تسا و  تشهب  نآ  تنیز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اما  دراد ،  رارق  تشهب  نامـسآ  رد  دننک . 

دراد رارق  لیئربج  نامسآ ،  رد  دنشاب .  یم  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  رورس و  زین  ناشیا  دوخ  تسا و  تشهب  ياه  ناتسب  زا  يدنلب  هاگیاج 
ادـخ ربمایپ  البرک  رد  اما  دـش ،  هداد  ریـس  نآ  رد  هنابـش  ادـخ  ربمایپ  نامـسآ ،  رد  تسوا .  مداخ  لیئربج  هک  تسا  یـسک  ـالبرک  رد  اـما  ، 

رد تسا و  یـسوم  نامـسآ ،  رد  دوش .  یم  هتفگ  البرک  هب  هک  دنداد  ریـس  یعـضوم  هب  ارم  دومرف :  هچنانچ  دش ؛  هداد  ریـس  نآ  رد  هنازور 
یم فوسک  راچد  هک  دراد  دوجو  يدیشروخ  نامسآ  رد  تفای .  دلوت  یسیع  البرک  رد  تسا و  یسیع  نامـسآ  رد  یـسوم .  هرجـش  البرک 

رت و هدنشخرد  دیدرگ ،  یم  رت  کیدزن  تداهش  هب  رت و  تخس  وا  رب  راک  هچ  ره  مالسلا ،  هیلع  نیسح  يور  غورفرپ  دیـشروخ  اما  ددرگ ، 
گنج نادیم  رد  هکنیا  اب  تسا و  سابعلا )  لضفلاوبا  ترـضح   ) مشاه ینب  هام  مه  البرک  رد  تسه ،  هام  نامـسآ  رد  دـش .  یم  رت  غورفرپ 

رد دـش .  فوسخ  راچد  شدوجو  هام  دـندرک ،  ادـج  مه  زا  ار  نانآ  دـندش و  لیاح  شردارب  وا و  نیب  هک  هاـگنآ  دوب ،  شردارب  راـنک  رد 
اعد تباجتسا  رد  اذل  تسا و  هدش  باضخ  ندب  تروص و  رس و  ياراد  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  دراد ،  دوجو  ( 15  ) بیطخلا فک  نامسآ 

 ، رفعج نوع ،  سابع ،  نیسح ،   ) مالـسلا هیلع  یلع  نادنزرف  زا  نت  تفه  مه  البرک  رد  تسا ،  هناگتفه  تارایـس  نامـسآ  رد  دراد .  ریثءات 
رازه نامسآ  رد  دندناخرچ .  اج  همه  رد  هدرک و  هزین  رـس  رب  ار  ناشیاهرـس  هک  دندوب  رگید  نت  ود  داتفه و  و  موثلک )  ما  بنیز ،  نامثع ، 
هیلع نیـسح  ماما  ندب  رد  دنراد .  یـصوصخم  ریثءات  مادـک  ره  دنرامـش و  یب  ادـیپان  ناگراتـس  اما  تسا ،  يرهاظ  هراتـس  جـنپ  تسیب و  و 
مادک ره  يارب  هک  دوبن  شرامش  لباق  زین  اهادیپان  هک  یلاح  رد  تشاد ،  دوجو  ریت  هزین و  ریـشمش و  زا  راکـشآ  رثا  رازه  راهچ  مه  مالـسلا 

هب هک  تسا  رغصا ) بد  ربکا و  بد   ) شعنلا تانب  بطق و  هراتس  نامـسآ  رد  ددرگ .  یم  یـصاخ  فاطلا  بجوم  هک  تسا  یـصاخ  ریثءات 
هب تبون  رگید  دنخرچ و  یم  شرود  هب  دایرف  هلان و  اب  شنادنزرف  هک  تسا  هتشاد  تماما  بطق  ندب  مه  البرک  رد  دنخرچ .  یم  بطق  رود 

ناونع ثحب  رد  ام  هک  دـننک  یم  فاوط  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  درگ  رب  تیفیک  نامه  اب  ناگتـشرف  مه  ـالبرک  رد  دـسر .  یمن  اـهنآ 
لیعامـسا ترـضح  ینابرق  هک  تسا  يدنفـسوگ  رثا  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  يریـش  هار  نامـسآ  رد  دـش .  میهاوخ  روآدای  ار  نآ  هکئالم 

و ددرگ .  یم  روشحم  تمایق  زور  رد  رثا ،  نآ  اب  ات  دنام  یم  یقاب  نآ  رثا  هک  تسا  یناشکهک  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـش .  مالـسلا  هیلع 
 . تسا بترتم  نآ  رب  ناراکهانگ  تاجن  يارب  هک  يراثآ  صاخ و  یتمکح  روظنم  هب  تسا ،  راوگرزب  نآ  ياه  یگژیو  زا  رما  نیا 

نیمز باب 

باب رد  هک  تسا  هدیـشخب  تلیـضف  اه  نیمز  ریاس  رب  ار  نآ  ییاـه ،  یگژیو  اـب  هک  هدرک  اـطع  ار  ینیمز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دـنوادخ 
رد اریز  تسا ،  هداد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  نیمز  ياه  یگژیو  تافـص و  مامت  دـنوادخ  دـمآ .  دـهاوخ  راوگرزب  نآ  نفدـم  هب  مارتحا 
رد دـنوادخ  تسا .  هرقن  الط و  توقای ،  ؤل ،  ؤل  زا  ییاهرـصق  ندـعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یلاح  رد  تسا ،  هرقن  الط و  رهاوج و  نیمز 
نآ دوجو  نودـب  هک  دـیرفآ  ار  يزاتمم  يوکین  ياهزیچ  مامت  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رطاـخ  هب  دـیرفآ و  ار  ییوکین  جوز  ره  نیمز 

روما دنریگ و  رارق  نآ  رد  يراگزور  ات  هداد  رارق  هراوهگ  مدرم  رارقتسا  يارب  ار  نیمز  دنوادخ  تسا .  ینتفایان  تسد  مدرم  يارب  راوگرزب 
نفد لحم  هداد و  رارق  هراوهگ  میاد  رارقتسا  شمارآ و  بجوم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  اما  هدرم ،  ای  دنشاب  هدنز  هاوخ  دنک ،  تیافک  ار  اهنآ 

 . دنک یم  تیافک  هدرم ،  ای  هدنز  هچ  ار ،  شنایعیش  ترضح ،  نآ 
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تسا هدیشخب  نیسح  هب  اضف  اوه و  زا  دنوادخ  هچنآ  باب 

هک هداد  رارق  یجارعم  ناگتـشرف و  دمآ  تفر و  لحم  ار  نامـسآ  هاگلتق و  نیب  هکلب  نامـسآ ،  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ربق  نایم  دـنوادخ  * 
لحم ار  اجنآ  درادـن * .  يریظن  هک  هداد  رارق  یلامعا  دوعـص  لحم  ار  ناکم  نآ  دـننک * .  یم  جورع  نآ  زا  یلامعا ،  هطـساو  هب  شنارئاز 
تسا هکئالم  جارعم  نامسآ و  لها  يارب  نیمز  زا  تاضویف  دوعـص  لحم  اجنآ  تسا * .  هداد  رارق  دوخ  ياتمه  یب  صاخ و  تمحر  لوزن 

.

تسا هدرک  اطع  ناشیا  هب  بآ  زا  دنوادخ  هچنآ  باب 

بآ عون  راهچ  ترضح  نآ  هب  دنوادخ  دنتـشاد ،  زاب  تسا ،  مدرم  ریاس  قح  هک  یبآ  ندیـشون  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  اجنآ  زا 
یماگنه اروشاع ،  زور  رد  بآ  رثا  نیا  زا  ار  اـهنآ  داد و  رارق  شیادهـش  وا و  شطع  قح  ار  نآ  دـنوادخ  رثوک ؛  بآ  فلا :  دومرف :  اـطع 

هب باطخ  داتفا ،  نیمز  رب  ربکا  یلع  ترـضح  یتقو  هکنیا  امک  دومن .  باریـس  ناشندب ،  زا  حور  جورخ  زا  لبق  دـنداتفا و  یم  نیمز  رب  هک 
لامعا زا  يرایـسب  شاداپ  هتبلا  دنـشون .  یم  بآ  نآ  زا  ربکا  شطع  زور  رد  هک  درک  باریـس  یماج  هب  ارم  مدـج ،  ردـپ ! يا  تفگ :  ماـما 
نیـسح رب  ناگدننک  هیرگ  هک  هاگنآ  رثوک ،  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگژیو  اما  تسا ،  رثوک  بآ  زا  ندـش  باریـس  کین 

هک ییاه  کشا  اب  تشهب  رد  تایح  بآ  تسا ،  هدمآ  تیاور  رد  هک  روط  نآ  ب :  دوش .  یم  لاحشوخ  دنـشون ،  یم  نآ  زا  مالـسلا  هیلع 
ترـضح نآ  هب  ار  اه  هدـید  کشا  دـنوادخ  ج :  دـیازفا .  یم  نآ  ییاراوگ  رب  دزیمآ و  یم  مه  رد  تسا ،  هدـش  هتخیر  ترـضح  نآ  يارب 

رثا رد  تسوا و  مان  هب  هچنآ  ره  ترـضح و  نآ  مان  ندرب  رثا  رد  تسا و  مشچ  کشا  هتـشک  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسا ،  هداد  صاـصتخا 
دنشونب ییاراوگ  درس و  بآ  ره  ترضح  نآ  نایعیـش  د :  دوش .  یم  يراج  اه  هدید  زا  کشا  وا  كاپ  تبرت  ندییوب  ماما و  تبیـصم  رکذ 

 . دینک دای  ارم  دیدیـشون  ییاراوگ  درـس و  بآ  هاگ  ره  نم ،  نایعیـش  يا  دندومرف :  ناشیا  هک  ارچ  دننک ،  دای  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیاب 
هک یتمکح  مدرک .  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هکنیا  رگم  مدیشونن  ییاراوگ  درس و  بآ  زگره  نم  دندومرف :  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

هکنیا یکی  دشاب :  هجو  ود  نیا  زا  یکی  رطاخ  هب  تسا  نکمم  دراد ،  دوجو  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  بآ  هب  طوبرم  هناگراهچ  قوقح  رد 
قح بآ  مکی :  زا :  دـنترابع  قوقح  نیا  هک  دـندرک ؛  عنم  تشاد  بآ  هب  تبـسن  هک  يا  هناگراهچ  قوقح  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
هب قلعتم  هک  ییاـهرهن  زا  ناوت  یم  رطاـخ  نیمه  هب  دنکیرـش .  نیمز  بآ و  رد  مدرم  همه  اریز  تسا ؛  مدرم  همه  ناـشیا و  ناـیم  كرتـشم 

بحتـسم يرما  هنـشت ،  رفاک  ندرک  باریـس  هک  دـشاب  رطاخ  نیمه  هب  دـیاش  و  دیـشون ،  بآ  اهنآ ،  نابحاص  هزاجا  نودـب  تسا ،  نارگید 
هب دـنوش .  دـنم  هرهب  بآ  زا  دـنراد  قح  حور  يذ  تادوجوم  ماـمت  اریز  حور ؛  يذ  تادوـجوم  ماـمت  اـب  كارتـشا  تهج  زا  مود :  تسا . 
 : موس داد .  نآ  هب  ار  بآ  درک و  ممیت  تسا  مزال  دوش ،  یم  فلت  یگنشت  زا  یحور  يذ  ای  ناویح  هک  دور  نآ  فوخ  هاگره  لیلد  نیمه 

کی درک .  باریس  هفوک  رد  ار  اهنآ  هبترم  هس  مالسلا  هیلع  ماما  دراد .  اهنآ  رب  ترـضح  هک  تسا  هفوک  مدرم  ندرک  باریـس  قح  رطاخ  هب 
هیلع نیسح  ماما  صاخ  قح  مراهچ :  دش .  وربور  یحایر  نبرح  رکشل  اب  هک  یماگنه  مه  راب  کی  هیـسداق و  رد  رگید  راب  نیفـص ،  رد  راب 

 . تسا مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  جاودزا  ماگنه  دنوادخ ،  بناج  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  رهم  تارف  اریز  تارف ؛  هب  تبـسن  مالـسلا 
هب ار  كدوک  درک و  هبلاطم  شدـنزرف  يارب  بآ  يا  هرطق  یتقو  یتح  درکن ،  تیاعر  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ار  قوقح  نیا  سک  چـیه  اما 
بآ مه  ترضح  نآ  هب  اما  تساوخ ،  بآ  شدوخ  يارب  هاگنآ  دندرکن .  محر  وا  هب  دنز ،  یم  رپرپ  یگنـشت  زا  هنوگچ  هک  داد  ناشن  اهنآ 

هک يریش  ای  دشاب و  هدرم  یگنشت  زا  ییایرد  هک  مرادن  غارـس  وت  زا  شیپ  نم  نیـسح !  يا  دیـسر .  تداهـش  هب  هنـشت  بل  ناشیا  دندادن و 
بل تشاذـگ :  رثا  ناـشیا  وـضع  راـهچ  رد  ترـضح  نآ  یگنـشت  هک  تـسا  نـیا  مود  هـجو  مود  هـجو  دنـشاب .  هـتفرگ  ار  وا  درگ  نارتـش 

یگنـشت راهظا  یتقو  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  دیدرگ .  هدیتفت  بآ  ندوبن  رثا  رد  ناشیا  دبک  دـش .  هدیکـشخ  یگنـشت  تدـش  زا  ناشکرابم 
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هکلب درکن ،  راهظا  ار  عوضوم  نیا  دوب  هداتسیا  دوخ  ياپ  يور  رب  هک  ینامز  ات  نآ ،  زا  لبق  مالسلا  هیلع  ماما  داد .  ربخ  هلءاسم  نیا  زا  درک 
 ، دیهدب نم  هب  یبآ  هرطق  تفگ :  اهنآ  هب  باطخ  دنام ،  یمن  هدنز  ناشیا  هک  هدرک  ادیپ  نیقی  زین  نمـشد  تفایرد  دش و  دـیماان  هک  ینامز 

دوب و هدش  حورجم  ناهد ،  رد  ندنادرگ  تدش  زا  زین  ماما  نابز  تسا ،  هدمآ  ثیدـح  رد  هک  روط  نآ  دـش .  هراپ  هراپ  یگنـشت  زا  مرگج 
یلاح رد  يدید  یم  ار  وا  شاک  مدآ !  يا  تسا :  هدمآ  مدآ  هب  لیئربج  ثیدح  رد  دوب .  هدش  رات  هریت و  یگنشت  تدش  زا  زین  ناشیا  مشچ 
دینک هیرگ  یبل  هنشت  نآ  رب  دندرک و  هیرگ  وا  رب  يرایسب  ناگدید  هک  دینک  هیرگ  ینوخ  هب  هتـشغآ  دیهـش  رب  دنز .  یم  اشطعا  دایرف و  هک 

 . تشون ار  وا  حدم  ناوت  یمن  دنور  راک  هب  وا  يانث  حدم و  يارب  دنوش و  بکرم  اهایرد  بآ  مامت  رگا  هک 

ناتخرد باب 

نآ هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  میادـخ .  نم  انامه  دـمآ  باطخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  نآ ،  هیحان  زا  هک  تسا  یتخرد  ناتخرد ،  نیرتهب 
مالسلااهیلع میرم  هب  باطخ  هک  تسا  میرم  لخن  امرخ ،  تخرد  نیرت  تلیضف  اب  و  تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  لحم  رد  تخرد 

نآ هدـمآ  تایاور  رد  هک  دـیدرگ ،  دـلوتم  نآ  ياپ  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یـسیع  شدـنزرف  و  هدـب .  ناکت  ار  تخرد  نآ  هخاـش  دـش  یحو 
 . تسا هدوب  البرک  رد  تخرد 

اهایرد باب 

مغ سابل  هک  دز  دایرف  اهایرد  هتشرف  دیسر ،  تداهش  هب  ترضح  نآ  یتقو  هک  تسا  نیا  اهایرد  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگژیو 
 . دندیرب رس  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  دینک  نت  رب  هودنا  و 

اه هوک  باب 

يدوج نامه  هوک  نیا  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  لـحم  رد  هوک  نآ  هک  تسا  تیاور  دـشاب ؛  یم  انیـس  روط  اـه ،  هوک  نیرت  فیرش 
درک یهاوخ  هظحالم  ینکفا ،  رظن  ام  لاوحا  هب  رگا  کنیا  تفای .  رارقتـسا  نآ  رب  حون )  هنیفـس   ) ناهج تاـجن  یتشک  هک  تسا  یهوک )  )

 . تسا دـیدش  ياه  نافوط  راتفرگ  اهایرد  لد  رد  هک  دـناشک  یم  یتشک  ناـیم  هب  ار  امـش  اـیند  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هنوگ  ناـمه 
هاگ نآ  دنتکرح .  رد  ییا  هکلهم  تمـس  هب  دنبای  تاجن  هک  مه  ییاهنآ  دـننک و  یمن  ادـیپ  تاجن  دـنوش ،  قرغ  یتشک  نیا  زا  هک  یناسک 

 ( هوک  ) يدوج رب  هک  هاگنآ  اما  دراد ؛  یتیعـضو  هچ  میا  هدروآ  هاـنپ  نآ  هب  هک  یتشک  نیا  میناد  یمن  اـم  دوش  رداـص  دـنوادخ  ناـمرف  هک 
 . تشاد میهاوخ  تمالس  تاجن و  دیما  دبای ،  رارقتسا  مالسلا  هیلع  نیسح 

نج سنا و  باب 

رتهب یباحصا  سک  چیه  هک  هدرک  فیصوت  ار  اهنآ  هنوگ  نیا  دومرف و  اطع  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  یصاخ  باحـصا  اه ،  ناسنا  زا  دنوادخ 
نایم زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دـنوادخ  نینچمه  تسا .  صخـشم  مه  اهنآ  تالاح  زا  هلءاسم  نیا  هتبلا  درادـن .  نیـسح )   ) وا زا  رتافواب  و 
تحت هک  دـنهد  یم  زورب  یـصاخ  لاعفا  اب  ار  تبحم  نآ  دـنراد و  ترـضح  نآ  هب  یـصاخ  تبحم  هک  هدرک  اطع  وا  هب  یناوریپ  اـه  ناـسنا 

نیا دـنراذگ .  یمن  یعقو  تسا ،  تیـصعم  اـهراک  نیا  هک  دوـش  هتفگ  اـهنآ  هب  رگا  هکلب  دـنوش ؛  یمن  دراو  دـنوادخ  هـب  برقت  هظحـالم 
قوثو دروم  دارفا  زا  یخرب  تسادـیپ .  اروشاع  زور  رد  ناشدوخ  نتخاس  حورجم  ندز و  همطل  رد  اهنآ  ياه  تلاـح  زا  یـضعب  رد  هلءاـسم 

یم رفح  ییاه  لاناک  دننز و  یم  هنیس  یصاخ  هویـش  هب  اروشاع  زور  رد  هک  دنتـسه  ینایعیـش  نیچ ،  روشک  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  نم  يارب 
یم دنرذگ و  یم  راب  دـنچ  نآ  زا  دـننز و  یم  هنیـس  رب  دـنور و  یم  ورف  نآ  رد  دـننز و  یم  شتآ  دـنیامن و  یم  مزیه  زا  رپ  ار  نآ  دـننک و 

 ( هینیسحلا صئاصخ  همجرت   ) زا 187نوتیز هحفص 50 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ماما جورخ  ماگنه  هک  دومرف  اطع  يراصنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  نج  زا  دنوادخ  نج ؛  اما  مینک .  یمن  ساسحا  ار  شتآ  ترارح  دنیوگ 
 . دـییآ نم  دزن  مدـش ،  دراو  اجنآ  هب  تقو  ره  نم ،  هعقب  ربق و  ام ،  هدـعو  دومرف :  اـهنآ  هب  ترـضح  دندیـسر و  ناـشیا  تمدـخ  هنیدـم  زا 
رد تکرش  هزاجا  اهنآ  هب  دیزگرب و  ار  راگدرورپ  ياقل  راوگرزب  نآ  اما  دندیسر ،  ماما  تمدخ  هب  اروشاع  زور  رد  نج  زا  ینارای  نینچمه 

رکیپ درگ  هاگنآ  تسا ،  هدیـسر  تداهـش  هب  ماما  دـندرک  هظحـالم  دـندمآ و  مرحم  مهدزاـی  بش  نج  زا  يرگید  هورگ  دادـن .  ار  گـنج 
دـندناوخ و هیثرم  ماما  يارب  سدـقملا  تیب  هفوک و  هنیدـم ،  هرـصب ،  رد  نینچمه  دـندناوخ .  هیثرم  دـنداد و  رـس  يراز  هلاـن و  ماـما  رهطم 

مه ییاه  بش  نآ  رد  دش .  هتـشک  نیـسح  هک  دنداد  رـس  ادن  ناهج  راطقا  مامت  رد  دایرف  هلان و  اب  زین  ناینج  زا  يدادعت  دـندرک .  يرادازع 
ناش هیرگ  انیـسحا و  دایرف و  دندرک و  یم  ییارـس  هحون  ترـضح  نآ  رکیپ  فارطا  رد  نج  نانز  دوب ،  هداتفا  نیمز  يور  رب  ماما  ندـب  هک 

 . دوب دنلب 

ترضح نآ  هب  تبسن  شوحو  ياه  یگژیو  باب 

رد ییوهآ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هکنیا  امک  دننک ؛  يرادازع  ترـضح  نآ  يارب  هک  درک  رما  یـشوحو  هب  دـنوادخ  ماما ،  نفد  زا  لبق 
 . تسا هتفگ  نخس  هراب )  نیا  رد   ) مالسلا هیلع  یسیع  اب  البرک 

ناگدنرپ تایصوصخ  باب 

هراشا

هنیدم رد  دندوشگ و  ماما  رهطم  رکیپ  رب  ار  دوخ  ياه  لاب  اهنآ  نینچمه  داد .  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارـس  هحون  ار  ناگدنرپ  دنوادخ 
 . دندناسر رگید  ناگدنرپ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  ربخ  دندرک و  ییارس  هحون  ماما  يارب  ادخ ،  لوسر  شدج  ربق  رانک 

نارتش نابسا و  هب  طوبرم  باب 

یبکرم دوش .  یم  هدیمان  حانجلاوذ  هک  دشاب  یبسا  نامه  دیاش  هک  داد  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  هللا  لوسر  بسا  دنوادخ 
حانجلاوذ دندش ،  بآ  رب  دراو  دربن  هماگنه  یتقو  اریز  درمش ؛  مدقم  دوخ  رب  ار  وا  راک  نیا  رد  درک و  شبحاص  هب  يادتقا  یگنشت  رد  هک 

هاـگنآ مشوـن .  یمن  بآ  نم  یـشونن ،  اـت  دـنگوس  ادـخ  هب  هنـشت ؛  مه  نم  يا و  هنـشت  وـت  دوـمرف :  ماـما  تشاذـگ و  بآ  رد  ار  شناـهد 
یم مه  نم  شونب  دومرف :  ماما  سپس  مشون .  یمن  نم  دیـشونن  بآ  امـش  ات  نم  يالوم  يا  هک  انعم  نیا  هب  تشاد ،  رب  ار  شرـس  حانجلاوذ 

بسا نیا  ماما ،  تداهـش  زا  دعب  نینچمه  دمآ .  دهاوخ  ادعب  هک  دش  عقاو  ارجام  نآ  سپـس  درب و  بآ  فرط  هب  ار  شتـسد  هاگنآ  مشون ؛ 
اب هدمآ  تیاور  رد  هک  روط  نآ  زین  و  دنتشک .  ار  ادخ  ربمایپ  رتخد  دنزرف  هک  داد  رس  یتما  زا  متس  دایرف  ترضح ،  نآ  نالتاق  زا  هوکـش  هب 

اروشاع حبص  هک  داد  صاصتخا  ترـضح  نآ  هب  ار  يا  هقان  دنوادخ  زین  نارتش  زا  دناسر .  شتیب  لها  هب  ار  ماما  تداهـش  ربخ  يراز  هلان و 
ناباوخب و ینعی   ) نک لاقع  ار  نآ  هک  دومرف  ناعمس  نب  ۀبقع  هب  دش و  هدایپ  نآ  زا  سپـس  دومن و  داریا  هبطخ  نآ  يور  دش و  راوس  نآ  رب 

 . درم ات  دیبوک  نیمز  رب  ار  دوخ  رس  هاگنآ  دیسر ،  تداهش  هب  ترضح  ات  دوب  لاقع  لاح  رد  نانچمه  هقان  نیا  دنبب . ) ار  شیاهتسد 

تفای صاصتخا  نیسح  هب  ییایند  عاضوا  زا  هچنآ  باب 

ار ناشیا  ندب  دندرک و  عنم  اذغ  بآ و  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  اجنآ  زا  اما  تسا ،  هتساوخن  شیایلوا  يارب  ار  ایند  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  اب 
 . دومرف اطع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دندرک ،  عنم  نآ  زا  ار  ناشیا  هک  ییاهزیچ  نامه  سنج  زا  زیچ  هس  دنوادخ  دندومن ،  اهر  هدرکن  نفد 
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ربق رانک  رد  راک  نیا  هک ،  تفگ  دـیاب  تیاقـس  هرابرد  داد .  رارق  تمایق  زور  ات  میاد  لصتم  ترامع  ماعطا و  تیاقـس ،  ناـشیا  يارب  ینعی 
ار نارگید  ترـضح  نآ  ربق  رانک  رد  اروشاع  بش  هک  یـسک  تسا  هدش  دراو  تیاور  رد  دراد .  يا  هژیو  شاداپ  اروشاع  بش  رد  شفیرش 

شاداپ هک  یتیاقس  دوش ،  یم  طابنتسا  هلءاسم  نیا  زا  دشاب .  هدرک  باریس  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نایهاپس  تسا  یسک  دننام  دنک ،  باریس 
ترضح نآ  نایعیش  ور  نیا  زا  دراد ؛  صاصتخا  ناشطع  نیسح  هب  نآ  رجا  نیرتگرزب  دوش ،  هداد  تمایق  زور  هک  تسا  یشاداپ  نیلوا  نآ 

نیسح يارب  اهنت  ایوگ  هک  ییاج  ات  دنهد .  یم  ماجنا  ترضح  نآ  مان  هب  ار  راک  نیا  دنهد ،  بآ  نارگید  هب  هللا  لیبس  یف  هک  ییاج  ره  رد 
مامت رد  دـیاش  مرحم و  هاـم  رد  هژیوب  هشیمه ،  ترـضح ،  نآ  يرادازع  مسارم  رد  ماـعطا  عوضوم  دوش .  یم  ماـجنا  تیاقـس  مالـسلا  هیلع 

لاس ياهزور  دادعت  هب  دسر ،  یم  فرـصم  هب  ماعطا  ناونع  هب  ترـضح  نآ  يازع  سلاجم  رد  هچنآ  رگا  و  دراد ؛  رارمتـسا  لاس  ياهزور 
دندرک اهر  نیمز  رب  ار  ترضح  نآ  رکیپ  هک  اجنآ  زا  ترضح ؛  نآ  ترامع  هرابرد  دوش .  یم  راورخ  کی  زا  شیب  زور  ره  دوش ،  میسقت 
هاگراب درک -  تیاور  ار  ربخ  نآ  داجـس  ماما  زا  بنیز  ترـضح  داد و  ربخ  دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  هک  روط  نآ  لباقم -  رد  دـنوادخ  ، 
تاـبتع مارحلا و  هللا  تیب  ریمعت  تراـمع و  هک  تسور  نیا  زا  دوش ؛  یم  هدوزفا  نآ  هبترم  ولع و  هب  تماـیق  زور  اـت  هک  داد  ماـما  هب  یعیفر 

نآ لکوتم  هک  يزور  ات  دش  انب  هک  يزور  زا  ینیسح  مرح  اما  تسا ،  هدیـسر  نایاپ  هب  اهنآ  تخاس  يانب و  راک  هدیـسر و  مامتا  هب  هسدقم 
تشاد دهاوخن  ینایاپ  راک  نیا  دنا و  هتشاد  لاغتشا  نآ  زاس  تخاس و  هب  نیطالـس  افلخ و  تخاس ،  ار  نآ  شدوخ  هرابود  درک و  ناریو  ار 

هژیو تامارتحا  دشاب .  هتشاد  رارمتسا  تمایق  زور  ات  رما  نیا  ارهاظ  دنتسه و  نآ  هب  لوغشم  میاد  روط  هب  ناراک  بیهذت  ناشاقن و  اهانب و  و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  هب  ندـش  هلماح  هب  طوبرم  نآ  نیلوا  دراد  قلعت  ترـضح  نآ  هب  هچنآ  ره  هب 

منیب و یم  يرون  وت  یناشیپ  رد  نم  دندومرف :  همطاف  ترضح  هب  باطخ  ربمایپ  تسا .  راکشآ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ياه  تلاح 
هب زاین  کیرات  هناخ  رد  نیـسح ،  هب  يرادراب  نامز  رد  دندومرف :  ءارهز  ترـضح  نینچمه  يروآ .  یم  ایند  هب  یتجح  قلخ ،  نیا  يارب  وت 
یم باوخ  رد  ار  ینارون  صخش  ود  مدیباوخ  یم  هاگ  ره  مدینـش .  یم  ار  وا  حیبست  سیدقت و  يادص  يرادراب  نارود  رد  متـشادن .  غارچ 

تدالو ماگنه  تسا .  ترـضح  نآ  تدالو  تبـسانم  هب  تینهت  کیربت و  صاخ و  مارتحا  مود ؛  دـننک .  یم  تئارق  نآرق  نم  رب  هک  مدـید 
يارب هک  يدنزرف  تمارک  مارتحا و  هب  ار  نانج  هک  داتسرف  یحو  ناوضر  تشهب  هب  دنوادخ  دش .  لزان  یحو  مسق  جنپ  مالسلا  هیلع  نیسح 

دوخ دولوم  نیا  مارتحا  هب  هک  داتسرف  یحو  نیعلاروح  هب  دنشخبب .  تنیز  دننک و  وبـشوخ  تسا ،  هدمآ  ایند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم 
هب دـنیوگب .  ریبـکت  اـنث و  دـمح ،  حـیبست ،  دولوم  نیا  تمارک  هب  دـندنبب و  فـص  دـنزیخاپب و  هک  درک  یحو  هکئـالم  هب  دـننک .  تنیز  ار 

لعـشم هک  یناحور  ناگتـشرف  هارمه  هب  و  دـنا ،  هتـشرف  رازه  رازه  هورگ  رازه  ره  هک  هورگ ،  رازه  اب  هک  درک  یحو  مالـسلا  هیلع  لـیئربج 
دولوم نیا  تبسانم  وا  رب  دییآ و  دورف  مربمایپ  تیب  رب  توقای  رد و  ياه  هبق  هب  هدش  نیزم  قلبا  ياه  بسا  رب  دنراد ،  تسد  هب  رون  زا  ییاه 
ناشیا يراذگمان  هب  هژیو  تامارتحا  موس ؛  دراد .  لمءات  ياج  ربمایپ  هب  کیربت  يادا  يارب  تیفیک  نیا  هتشرف و  دادعت  نیا  دییوگ .  تینهت 

هب ار  وا  هدرب و  مان  نیسح  زا  شباتک  رد  نینچمه  دنوادخ  ما .  هداهن  نیسح  ار  وا  مان  هدب و  ربخ  ربمایپ  هب  دومرف  لیئربج  هب  دنوادخ  تسا . 
صاصتخا مالسلا  هیلع  نیسح  هب  یصاخ  یماسا  زین  اه  نامـسآ  رد  هدمآ  تیاور  رد  هک  روط  نآ  تسا و  هدرک  فیـصوت  یـصاخ  فاصوا 

هب مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  يراذگمان  ربمایپ و  هب  تینهت  زا  دعب  دنوادخ  تسا .  ترـضح  نآ  يرادازع  هب  هژیو  مارتحا  مراهچ ؛  تسا .  هداد 
هیروح دنوادخ  دـشاب .  یم  ترـضح  نآ  هلباق  يارب  هژیو  مارتحا  مجنپ ؛  تشک .  دـنهاوخ  ار  نیـسح  وت  تما  وگب  وا  هب  هک  دومرف  لیئربج 

هب هژیو  مارتحا  مشـش ؛  داتـسرف .  ترـضح  نآ  هلباق  ناونع  هب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  تدالو  ماـگنه  هب  تسا ،  روح  زا  رترب  هک  ار  یـصاخ 
هیلع نیـسح  هراوهگ  ندـنابنج  هب  صوصخم  مارتحا  متفه ؛  ( 16  . ) درب هاـنپ  نآ  هب  کـلم )   ) سرطف هک  دـشاب ،  یم  ترـضح  نآ  هراوهگ 

 . تسا هراوهگ  رد  وا  اب  نتفگ  نخـس  هب  هژیو  مارتحا  متـشه ؛  دـندوب .  ترـضح  نآ  ناـبنج  هراوهگ  لـیئاکیم  هکئـالم و  هک  تسا  مالـسلا 
هیلع نیسح  یگراوخریش  هب  صوصخم  مارتحا  مهن ؛  دیوگب .  نخس  هراوهگ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هک  درک  رومءام  ار  لیئربج  دنوادخ 

زا ترضح  نآ  هکنیا  نمض  درک .  هیذغت  ناشیا  ماهبا  تشگنا  ربمایپ و  كرابم  نابز  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  دنوادخ  دشاب .  یم  مالـسلا 
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لضفا فرشا و  مالسا  ربمایپ  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ؛  هداد  رارق  اه  هنیس  همه  زا  فرشا  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  هدیـشون  ریـش  يردام  هنیس 
ترایز رد  تفای .  ققحت  ترـضح  نآ  يارب  هدـمآ ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  باطخ  رباـج  تراـیز  رد  هچنآ  قادـصم  تسا ،  همه  زا 

؛  مهد یتفای .  تیبرت  مالـسا  نماد  رد  يدیـشون و  ریـش  نامیا  هنیـس  زا  درک و  هیذـغت  ار  وت  تمحر  ربماـیپ )  ) ناتـسد میناوخ :  یم  روکذـم 
 ، هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  درک .  ءادها  یصوصخم  سابل  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  دنوادخ  تسا .  ترـضح  نآ  سابل  هب  صاخ  مارتحا 
نم هدومرف و  ءادها  نیـسح  هب  مراگدرورپ  هک  تسا  يا  هیدـه  نیا  دومرف :  نآ  هرابرد  دـناشوپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ار  نآ  هک  یماگنه 
چیه هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ياه  یتفگش  زا  تسا .  ترـضح  نآ  ربق  هب  هژیو  مارتحا  مهدزای ؛  مناشوپ .  یم  وا  رب  ار  نآ 
متاخ ات  مدآ  زا  ناربمایپ  مامت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نفدم  اما  دشن ،  ترایز  دوش ،  هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد  یندب  هکنآ  زا  لبق  يربق 

قبط دوش .  یم  هتخیر  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  هک  تسا  یکـشا  هب  هژیو  مارتحا  مهدزاود ؛  دندرک .  ترایز  نفد  زا  لبق  مالـسلا )  مهیلع  )
دـنیامن و یم  هریخذ  هدـننک  هیرگ  يارب  دـننک و  یم  عمج  ار  ینیـسح  نارادازع  ناتـسود و  مشچ  کشا  دـمآ ،  دـهاوخ  ادـعب  هک  یتایاور 

مالسلا هیلع  نیسح  نوخ  دشاب .  یم  ترضح  نآ  نوخ  هب  صوصخم  مارتحا  مهدزیـس ؛  دننک .  یم  جوزمم  تایح  بآ  اب  ار  نآ  ناگتـشرف 
نآ هک  داد  رارق  گـنر  زبس  يا  هشیـش  رد  درک و  عمج  ار  نآ  ناـشکرابم  تسد  اـب  ربماـیپ  هک  تسا  رادروخرب  یتسادـق  مارتحا و  ناـنچ  زا 
رب هکنآ  هرهچ  تسا .  کـشا  ناـیرج  لـحم  هب  صوـصخم  مارتـحا  مهدراـهچ ؛  دروآ .  روـظنم  نیمه  هب  میظع  یماـقم  زا  یکلم  ار  هـشیش 

مارتحا مهدزناپ ؛  دنیـشنن .  وا  رب  تلذ  یناشیرپ و  درگ  زگره  تسوا ،  مشچ  کشا  ناـیرج  لـحم  نوچ  دـنک ،  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مارتحا مهدزناش ؛  دـش .  دـهاوخ  هتخادرپ  ینیـسح  سلاجم  صاوخ  يروآدای  ماگنه  هلءاسم  نیا  هب  تسا .  ترـضح  نآ  سلجم  هب  صاخ 

زور رد  ار  ناـشیا  هک  تسا  لـیاق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تعافـش  يارب  یمارتحا  ناـنچ  دـنوادخ  دـشاب .  یم  ترـضح  نآ  تعافـش  هب  هژیو 
كاخ هب  صوصخم  مارتحا  مهدفه ؛  دش .  دنهاوخ  رادروخرب  وا  تعافـش  زا  مدرم  زین  تمایق  زور  رد  داد و  رارق  هکئالم  عیفـش  ناشتدالو 

ربق فارطا  كاخ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  فیرـش  ربق  كاخ  تفارـش  تمرح و  رب  هوالع  دشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  میرح 
زور رد  دـنوادخ  نینچمه  دـنک .  یم  تواـفت  فیرـش  ربـق  اـب  ندوب  رود  یکیدزن و  ثیح  زا  نآ  مارتـحا  هک  تسا  تمرح  ياراد  زین  ماـما 

ياهدنس هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زا * :  تسترابع  هک  دش  لیاق  یتایصوصخ  نآ  يارب  دیزگرب و  ماما  نفدم  يارب  ار  البرک  ضرالاوحد 
نآ زا  نینچمه  درمـش * .  كرابم  درک و  سیدقت  ار  نآ  دیرفآ و  هبعک  قلخ  زا  لبق  ار  نیمزرـس  نیا  دنوادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  ربتعم 
یتح دشاب .  یم  نانچمه  هدوب و  كرابم  سدقم و  تادوجوم ،  قلخ  زا  لبق  نیمزرس  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  ددعتم  ياهدنس  هب  ترـضح 

دنوادـخ دـنادرگ * .  یم  نکاـس  نآ  رد  ار  شیاـیلوا  هک  داد  رارق  ینکـسم  لزنم و  نیرتهب  تشهب و  رد  نیمزرـس  نیرترب  ار  نآ  دـنوادخ 
نیمزرـس دوش ،  اپرب  تمایق  هلزلز  یتقو  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  داد * .  رارق  تشهب  تبرت  عون  زا  ار  ـالبرک  تبرت 

ضایر زا  هضور  نیرترب  نیرتـالاب و  رد  دریگ و  یم  رارق  یعیفو  هاـگیاج  رد  تسه -  هک  روط  ناـمه  شکاـپ -  ینارون و  تبرت  اـب  ـالبرک 
نآ رون  و  دشخرد ،  یم  رگید  ناگراتس  نایم  رد  هرهز  هراتـس  هک  دشخرد  یم  روط  نآ  تنج  ضایر  نایم  رد  دوش و  یم  هداد  رارق  تنج 

ءادهـشلادیس و رکیپ )  ) هک متـسه  دنوادخ  كرابم  بیط و  سدقم ،  نیمزرـس  نم  دهد  یم  ادـن  دـنک و  یم  هریخ  ار  تشهب  لها  ناگدـید 
داتفه شباوث  دـشاب ،  هدـش  هتخاس  البرک  تبرت  زا  هک  ییاه  هناد  اب  رافغتـسا  حـیبست و  رکذ  مراد * .  رب  رد  ار  تشهب  لـها  ناـناوج  رورس 
ماگنه دوش و  هتخاس  حیبست  البرک  كاخ  زا  رگا  دراد * .  ار  حـیبست  باوث  زین  رکذ  نودـب  البرک  تبرت  زا  حـیبست  ندـنادرگ  تسا .  ربارب 
حیبست هک  ینامز  ات  مناد ،  یم  شیاتس  لها  هتسیاش و  ار  وت  منک و  یم  شیاتـس  دمح و  ار  وت  مدرک و  حبـص  نم  ایادخ  دوش :  هتفگ  حبص 

دراد تسد  رد  ار  حیبست  نآ  یتقو  ات  هدب ، )  رارق  تدوخ  شیاتس  دمح و  باسح  هب  و   ) نک شرامش  ار  نآ  دوخ  وت  دخرچ  یم  متسد  رد 
ساسا رب  دراذگب -  رس  ریز  ار  حیبست  دیوگب و  دباوخب ،  هکنیا  زا  لبق  ار  رکذ  نآ  رگا  و  دنسیون ،  یم  حیبست  رکذ  دمح و  باوث  وا  يارب  ، 
هناگتفه ياه  باجح  البرک ،  كاخ  رب  هدجس  دنراد * .  یم  ررقم  وا  يارب  ار  باوث  نامه  مالـسلا -  هیلع  داجـس  ماما  زا  هدش  لقن  تیاور 

موهفم دنک .  یم  هراپ  ار  هناگتفه  ياه  باجح  روظنم  ای  تسا و  دوعص  يارب  اه  نامـسآ  نتفاکـش  ای  ثیدح  نیا  موهفم  دنک .  یم  هراپ  ار 
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 - لبج نبذاعم  تیاور  ربانب  هک -  تسا  ناهانگ  هناگتفه  ياه  باجح  روظنم  ای  تسا و  دوعـص  يارب  اه  نامـسآ  نتفاکـش  ای  ثیدـح  نیا 
ندروخ لثم  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  رد  تسا و  مارح  یلگ  عون  ره  ندروخ  دـنوش * .  یم  لامعا  یلوبق  عناـم 

افش يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  كاخ  ندروخ  رگم  دنراذگن ؛  زامن  وا  رب  دریمب  دروخب و  كاخ  یـسک  رگا  تسا و  كوخ  تشوگ 
نآ نیرت  هدمع  هک  دراد  یبادآ  طیارش و  نآ ،  رب  تین  ندروخ و  يرادهگن ،  كاخ ،  نآ  نتـشادرب  ناکم  هب  تبـسن  راک  نیا  هتبلا  نتفای . 

مالـسلا هیلع  قداص )  ماما   ) هللادبع یبا  هب  تسا :  هدرک  لقن  هک  تسا  هدمآ  ددـعتم  ياهدنـس  اب  روفعی  یبا  نبا  زا  ثیدـح  رد  تسا .  تین 
عفتنم نآ  زا  یلو  دراد  یم  رب  ار  وا  ربق  كاخ  زا  ریغ  اما  دوش ،  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  دراد و  یم  رب  نیـسح  ماما  ربق  كاـخ  زا  ناـسنا  متفگ 

هب دـنوادخ  هک  دـشاب  هتـشاد  داقتعا  دراد و  رب  كاـخ  نآ  زا  سک  ره  تسین ،  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دـندومرف :  ماـما  دوش .  یمن 
نیطایش نج و  نوچ  دور ؛  یم  نیب  زا  دنناشوپن ،  ار  نآ  رگا  تبرت  نیا  رثا  هتبلا  دش .  دهاوخ  نینچ  اعطق  دناسر ،  یم  عفن  وا  هب  نآ  هطـساو 

هانپ ار  ناسنا  نتـشاد ،  دوخ  اب  ار  البرک  كاخ  دراد * .  ییاه  هار  زین  نآ  ندناشوپ  هدمآ  تیاور  رد  هک  روط  نآ  دننک و  یم  حـسم  ار  نآ 
رد البرک  كاخ  نتـشاذگ  تسا ؛  هدمآ  تیاور  رد  دوش * .  لمح  تین  هب  رگا  هتبلا  دراد ،  یم  نوصم  روآ  سرت  روما  زا  ار  وا  دهد و  یم 
 ، تدالو زا  سپ  دوخ  نادنزرف  ماک  هب  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  دوش * .  یم  نآ  رد  تکرب  بجوم  تسا ،  دتـس  داد و  يارب  هک  ییالاک 

مالـسلا هیلع  نیـسح  تبرت  زا  يرادقم  وا  ربق  رد  تیم  هارمه  هب  رگا  تسا * .  ناما  بجوم  هک  دیناسرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تبرت 
راب نیدنچ  نیمز  دش ،  نفد  درم و  یتقو  تشک ،  یم  ار  دوخ  نادنزرف  دوب و  هراکدب  ینز  هک  تسا  هدش  لقن  تسا .  ناما  رد  دنهد ،  رارق 

وا دسج  نیمز  رگید  دندرک ،  نفد  وا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تبرت  زا  يرادقم  ناماما  زا  یکی  روتـسد  هب  دنکفا ،  نوریب  ار  وا  هزانج 
بجوم البرک  كاـخ  رد  نفد  دومن * .  طولخم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يـالبرک  تبرت  اـب  ار  طونح  تسا  بحتـسم  تخادـنین * .  نوریب  ار 

یناگتشرف زا  ندش ،  كربتم  يارب  هیده  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  تبرت  نیعلاروح  تسا * .  باسح -  نودب  تشهب -  هب  دورو 
ءادها هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  نآ  هتشادرب و  یکلم  ره  ار  نیـسح  ربق  تبرت  دننک * .  یم  تساوخرد  دنوش ،  یم  لزان  نیمز  هب  هک 

زا لبق  كاخ  نیا  رد  هدمآ  تیاور  رد  هک  روط  نامه  دنا * .  هتـشادرب  نآ  زا  ناشدوخ  زین  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ربمایپ و  تسا * .  هدومن 
تبرت ندییوب  دنا * .  هدش  نفد  دنتسه ،  ادهش  زا  همه  هک  طبس  تسیود  یصو و  تسیود  ربمایپ ،  تسیود  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نفد 
قافتا نیسح  ماما  مالـسا و  ربمایپ  يارب  زین  ترـضح  نآ  نفد  زا  لبق  عوضوم  نیا  تسا و  کشا  ندش  يراج  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

زا هلءاـسم  نیا  دـیدرگ .  لیدـبت  نوخ  هب  دـش ،  هتخیر  نیمز  هب  ترـضح  نآ  نوخ  هک  هاـگنآ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  داـتفا * . 
نآ مالـسا  ربمایپ  دوش .  یم  راکـشآ  دـنا ،  هدرک  لقن  ار  نآ  هصاخ  هماع و  تسا و  هملـس  ما  دزن  هک  یتیاور  هلمج  زا  ناوارف  ياـه  تیاور 

هگن ار  كاخ  نیا  دومرف :  وا  هب  داد و  هملس  ما  هب  دوخ  فیرش  تسد  اب  دوب ،  هدروآ  شیارب  جارعم  بش  رد  لیئربج  هک  ار  تبرت  ترضح 
هاگن نآ  هب  زور  ره  مداد و  رارق  هشیش  رد  ار  نآ  نم  دیوگ :  یم  هملس  ما  تسا .  هدش  هتـشک  مدنزرف  دش ،  لیدبت  نوخ  هب  نامز  ره  راد و 

رهظزادعب سپس  دوب ،  دوخ  لاح  نامه  هب  كاخ  مدرک ،  هاگن  نآ  هب  حبص  ماگنه  مرحم  هام  رد  اروشاع  زور  ات  متـسیرگ  یم  مدرک و  یم 
تسوا لباقم  هشیش  نآ  هک  مدید  نم  دیوگ :  یم  یملس  مدز .  دایرف  هاگنآ  تسا ؛  هدش  لیدبت  نوخ  هب  هک  مدید  ناهگان  مدرک و  هعجارم 
هظحالم يوش و  کیدزن  فیرـش  ربق  هب  یتقو  هژیوب  دوش ،  یم  هودنا  نزح و  بجوم  البرک  كاخ  هب  دورو  دـشوج * .  یم  نآ  زا  نوخ  و 

ناشیا ياپ  نیئاپ  رد  شدـنزرف  ربق  هب  سک  ره  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  داد .  رارق  ناشیا  كراـبم  ياـپ  نیئاـپ  رد  شدـنزرف  ربق  هک  ینک 
يرادقم وا  اب  دیـسر ،  ربمایپ  تمدخ  هب  هک  يا  هتـشرف  ره  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  دوش * .  یم  عقاو  قح  تمحر  لومـشم  دـنک ،  هاگن 
ناربمایپ همه  ماقم  البرک  كاخ  تسا و  هدیئوب  ار  نآ  هتـشادرب و  نآ  تبرت  زا  هدرک ،  ترایز  ار  البرک  هک  يربمایپ  ره  دوب و  البرک  تبرت 

ات تسا ؛  هدومرف  ررقم  یـصوصخم  مارتحا  ناشیا  يارب  نمـشد ،  طسوت  ماما  تمرح  کـته  لـباقم  رد  دـنوادخ  تسا * .  تماـیق  زور  اـت 
هدرک مارتحا  هدرمش و  زیزع  ار  ماما  ناشدوخ  دندمآ ،  رب  ترضح  نآ  لالذا  ددص  رد  هتـسکش و  ار  ماما  تمرح  هک  ینانآ  یتح  هک  ییاج 

یناسک تشذگرس  تایئزج  هب  هک  تسا  یفاک  رما  نیا  دیئءات  يارب  ما .  هدرک  هظحالم  هیضق  لهچ  هب  کیدزن  رد  ار  انعم  نیا  نم  هک  دنا ، 
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هتـشک و تسا و  عوضوم  کی  تمرح  کته  لالذا و  رگید ،  يوس  زا  ینک .  تقد  دنتـسکش ،  ار  وا  تمرح  دندرک و  تراسج  ماما  رب  هک 
يوحن هب  ار  شیایلوا  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  رب  بجاو  فاطلا  هلمج  زا  هک  اجنآ  زا  و  يرگید .  عوضوم  نمـشد ،  تسد  هب  ندـش  حورجم 

 ، انغ هک  تسا  هداد  رارق  نانچنآ  يرهاظ ،  یتسدـگنت  فعـض و  نیع  رد  ار  اهنآ  دـنوش ،  نادرگ  يور  اـهنآ  زا  اـه  لد  هک  دـنادرگن  لـیلذ 
یگژیو ام ،  مولظم  ماما  يارب  هنیمز  نیا  رد  دـنوادخ  دزاس .  یم  هریچ  اـه  بلق  رب  دـنک و  یم  رپ  ار  ناگدـید  ناـشراقو  تبیه و  تلوص و 

نیسح ماما  نتشک  هب  دنم  هقالع  هک  دوب  یـسک  نیلوا  هیواعم  دوش : ) یم  افتکا  هنومن  دنچ  رکذ  هب  طقف  هک   ) دنا هدش  رکذ  لباق  ار  یـصاخ 
نب نیسح  زا  وت  هب  تبـسن  نم  تفگ :  وا  درک .  هیـصوت  ماما  هب  مارتحا  هب  ار  وا  دیزی ،  هب  شتیـصو  رد  هیواعم  نیمه  اما  دوب ،  مالـسلا  هیلع 
ماما نتـشک  روتـسد  هک  یـسک  نیلوا  تسادخ .  لوسر  رگج  هراپ  وا  اریز  نک ،  تیاعر  ار  شقح  يدش  زوریپ  وا  رب  رگا  اما  منارگن ،  یلع 

تنعل هک  دعس -  رـسپ  مرب .  یم  هانپ  ادخ  هب  موش ،  التبم  نیـسح  نوخ  نتخیر  هب  هک  نیا  زا  تفگ :  وا  اما  دوب .  هنیدم  مکاح  دیلو  داد ،  ار 
رد منک  یم  اهر  ار  ير  کلم  تفگ :  هلمج  زا  دورس ؛  یتایبا  درک و  مارتحا  ار  ناشیا  تفرگ ،  ماما  اب  گنج  هب  میمـصت  ینامز  داب -  وا  رب 

يارب یعنام  باجح و  هک  تسا  یشتآ  بجوم  وا  نتشک  موش .  یم  راکهانگ  نیـسح  نتـشک  اب  هکنیا  ای  تسا ؛  نم  يوزرآ  ير  هک  یلاح 
دومن مارتحا  ار  ناشیا  درک ،  رداص  ار  ترضح  نآ  رب  موجه  روتـسد  یتقو  زین  رمـش  تسا .  نم  مشچ  رون  ير  کلم  اما  درادن ،  دوجو  نآ 

ار ماما  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  سءار  لماح  تسین .  راع  وا  تسد  هب  ندش  هتـشک  هک  تسا  یمیرک  راوگرزب و  فیرح  نیـسح  تفگ :  وا 
 . دـنیادخ قلخ  نیرتهب  وا  رداـم  ردـپ و  هک  ما  هتـشک  ار  يراوگرزب  دیـس  نم  هک  نک  رپ  هرقن  ـالط و  زا  ارم  باـکر  تفگ  وا  درک .  مارتحا 

میظعت ناشیا  هب  يراعشا  ندورس  اب  دندرک و  مارتحا  ار  ترضح  نآ  دندیناود ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رکیپ  رب  تسا  مه  هک  ینانآ 
ماما زا  هک  یـشیاتس  حدم و  اب  دوب ،  شلباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  هاگنآ  داب -  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  دیزی -  یتح  دندومن . 

دنیامن ار  ماما  تمرح  کته  نابز ،  اب  دندمآرب  ددص  رد  یخرب  هک  عوضوم  نیا  اب  نامزمه  اهنیا ،  رب  هوالع  درک .  مارتحا  ار  ناشیا  دومن ، 
هک شتآ ،  رب  داب  تراشب  ار  وت  تفگ :  ماما  هب  اروشاع  بش  رد  یـسک  هلمج :  زا  دراد ؛  ماما  صاخ  مارتحا  زا  ناشن  هک  داد  خر  یلئاسم  ، 

قدـنخ فرط  هب  ار  وا  بسا  درک و  ریگ  باکر  رد  شیاپ  وا  درک و  مر  شبـسا  هک  هلءاـسم  نیا  اـب  درک  ناـمزمه  ار  وا  هتفگ  نیا  دـنوادخ 
زا نیـسح !  يا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  زور  نآ  رد  يدرف  هک  هدـش  هتفگ  زاـب  دروم  نیمه  رد  دـنکفا .  اـجنآ  رد  درب و  شتآ 

نایم رد  وا  دز و  شین  ار  وا  يرام  تفر و  نوریب  تجاح  ياضق  يارب  تعاس  نامه  رد  تسا ؟  هدیسر  وت  هب  یتمرح  هچ  ادخ  لوسر  فرط 
هنشت ات  يرادن  ار  نآ  زا  ندیـشون  قح  وت  اما  نک  هاگن  بآ  هب  تفگ :  ماما  هب  یـصخش  نینچمه  درم .  اج  رد  دوخ  تافاثک  اه و  یگدولآ 

کـشم داد .  رـس  شطعلا  دایرف  هک  داد  تسد  وا  هب  یتلاح  هاگنآ  ناریمب .  هنـشت  ار  وا  ایادـخ ! دومرف :  ماما  لاح  نیمه  رد  يورب .  اـیند  زا 
 ، دنوادخ تسا .  رادروخرب  یصاخ  مارتحا  زا  ماما  ماعط  درم * .  شطع  زا  ات  داد  یم  رس  یگنشت  دایرف  زاب  دیـشون و  وا  دنداد ،  وا  هب  یبآ 

هکلب تسا .  هلمج  نآ  زا  بیـس  یبالگ و  بطر و  ثیدح  هک  دندومرف  ءادـها  ناشیا  هب  یتشهب  ياه  هویم  زا  دیـشک ،  ناشلیم  ماما  هاگ  ره 
سابل يارب  دوب * .  وا  رطاخ  هب  ای  ناشیا  ياعدتـسا  هب  اتدمع  دـیدرگ ،  ادـها  ناشیا  ردارب  ردام و  ردـپ ،  دـج ،  هب  تشهب  زا  هک  یماعط  ره 

ياه سابل  زا  اهراب  هک  دـینادرگ  نیا  هب  صتخم  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  دـنوادخ  دراد .  دوجو  یـصوصخم  تافیرـشت  زین  ماـما 
مدید دیوگ :  یم  هملس  ما  دندومرف .  سبلم  یـصوصخم  سابل  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنوادخ  اما  دیامن ،  ءادها  ود  نآ  هب  یتشهب 

زا يا  هیده  نیا  دندومرف :  مدرک .  لا  ؤس  هراب  نیا  رد  ناشیا  زا  مدوب ،  هدیدن  ایند  رد  ار  نآ  دننام  هک  دناشوپ  یم  نیـسح  رب  یـسابل  ربمایپ 
 . مناشوپ یم  وا  رب  ار  نآ  نم  تسا و  نیسح  يارب  دنوادخ  بناج 

ینابر صاخ  فاطلا  رهظم  نیسح  مجنپ :  ناونع 

صاخ فاطلا  رهظم  نیسح 
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دنوادـخ هک  تسا  هدـش  ریبعت  هنوگ  نیا  هب  نآ  زا  تسا و  یهلا  صاخ  فاطلا  رهظم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  نیا  نایب  رد  ناونع  نیا 
تایاور رد  هک  روط  نآ  تسا و  ترـضح  نآ  هب  تمحر  رظن  تیاهن  زا  هیانک  ریبعت  نیا  هتبلا  داهن .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  رب  ار  شتـسد 

ماما هطـساو  هب  مدرم  هچنآ  مود ؛  دـنا ،  هدـش  لیان  نآ  هب  ترـضح  نآ  هب  دوخ  هچنآ  لوا ؛  تسا :  هدـش  رهاـظ  زیچ  ود  رد  هدـمآ  حـیحص 
فیصوت لباق  هن  هک  تسادخ  هب  برق  زا  یصاخ  هبترم  لوا :  تسا :  نینچ  اهنآ  حیـضوت  هک  دنبای ؛  یم  تسد  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نیا رد  يرایسب  روما  مود :  تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیرذ  رد  تماما  نداد  رارق  نآ  ياه  هخاش  زا  یکی  هک  روصت ؛  لباق  هن  تسا و 
هتبلا دوش .  یم  تباجا  اعد  ترضح  نآ  هبق  ریز  رد  تسافش و  بجوم  ترضح  نآ  تبرت  هک  تسا  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  دوجو  هراب 

شناگدنب رب  دوخ  تمحر  یلک  ببس  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنوادخ  هک  تسا  نآ  روما  نیا  نیرت  لیلج  نیرت و  میظع  نیرت ،  هدمع 
ربمایپ هک  اجنآ  داد و  رارق  تمحر  ببس  تلع و  هدمع  بیترت  نیا  هب  ار  ترـضح  نآ  سپ  دیرفآ ،  شتمحر  يارب  ار  شناگدنب  داد و  رارق 

تسا و نم  زا  نیسح  دومرف :  ربمایپ  اذل  داد .  رارق  نیـسح  زا  ار  ربمایپ  ربمایپ و  زا  ار  نیـسح  دنوادخ  تسا ،  نایناهج  يارب  تمحر  مالـسا 
هیذغت تمحر  تسد  زا  نیسح  تسوا .  زا  تمحر  تسا و  تمحر  تسد  نتفرگ  رارق  هاگیاج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیاربانب  نیـسح  زا  نم 

وا تسا .  تمحر  مشچ  رون  دـییور و  تمحر  زا  وا  نوخ  تشوـگ و  دیـشون و  تمحر  ناـبز  زا  تفاـی ،  شرورپ  تمحر  نماد  رد  درک و 
تسا و تمحر  صاخ  ندـعم  تمحر و  يوس  هب  شریـسم  تمحر و  شود  شبکرم  تمحر و  هنیـس  شهاگیاج  تسا و  تمحر  هناـحیر 

ياه همـشچرس  يوس  هب  ناگدنور  هدننک  باریـس  تمحر ،  ياه  همـشچرس  عبنم  تمحر ،  لیاسو  عماج  نیـسح  تمحر .  بابـسا  عمجم 
تمحر و داوم  كرحم  تمحر و  ياه  هخاش  شیور  لـحم  تمحر و  تارمث  رهظم  تمحر و  ياـه  غاـب  ناـتخرد  سرغ  لـحم  تمحر و 
هب دـنوادخ  تمحر  عیـسو  هریاد  هب  دورو  دریگ و  یم  رارق  تمحر  وفع و  هاگیاج  رد  ملاع  وا  هطـساو  هب  و  تسا ،  تمحر  تاکرب  ياهربا 

لـصو هقلح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ددرگ و  یم  بوتکم  ققحم و  دـنوادخ  هعـساو  تمحر  وا ،  رب  تمحر  اب  ددرگ و  یم  ققحم  وا  هطـساو 
وت رب  تمحر  راگدرورپ  ات  یشاب ،  وا  رب  ناگدننک  هیرگ  هلمج  زا  هک  تسا  یتقفس  محر و  نیسح  هب  تبسن  وت  بلق  رد  ایآ  تسا .  تمحر 

 !! تمحر محار  يا  وت  رب  ادخ  دورد  تمحر و  بحاص  يا  وت  رب  ادخ  دورد  دوش :  هتفگ  وت  هب  دتسرفب و  دورد 

یهلا تمحر  هطساو  نیسح 

حیضوت

 : دراد همدقم  رکذ و  هب  زاین  ثحب  نیا  همادا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  طسوت  تمحر  لیاسو  نییبت  يارب  ناونع  نیا 

ینامسآ ياهرادشه 

لوا همدقم 

دنا و هتخاس  اهر  ار  وت  يا و  هدش  هدـیرفآ  هدوهیب  هک  نکن  نامگ  ناسنا  يا  تسا .  هدـش  اهر  هدوهیب و  هک  دـنک  یم  نامگ  ناسنا  ایآ   - 1
زا دعب  ناسنا  يا   - 2 تسا .  هدوهیب  ثبع و  راک  ره  زا  هزنم  زاین و  یب  اناوت و  میکح ،  وت  قلاـخ  هک  ارچ  تفر ؛  یهاوخ  هدوهیب  هک  رادـنپم 

يدش تابن  يرگید  باطخ  اب  يدش ،  لیدبت  كاخ  هب  یباطخ  اب  يدـمآ .  دوجو  هب  ینیوکت  ياه  باطخ  طسوت  يدوبن ،  يزیچ  وت  هکنآ 
نآ رب  تشوگ  زا  یـسابل  دـعب  يدـش و  ناوختـسا  يرگید ،  باطخ  هب  هاگنآ  هقلع ،  هب  دـعب  هفطن ،  هب  سپـس  اذـغ و  هب  یباطخ  اب  هاگنآ   ؛
هب هک  هاگنآ   - 3 يدش .  رگید  ياوق  لقع و  ياراد  دنوادخ  بناج  زا  يرگید  باطخ  اب  سپـس  يدـش .  ناسنا  يرگید  باطخ  هب  دوزفا و 
وت هب  تبسن  تاروتسد  اه و  باطخ  عاونا  نآ ،  زا  هک  دش  وت  هجوتم  یفیلکت  ياه  باطخ  ماسقا  يدمآ ،  دوجو  هب  اه  باطخ  نآ  ياضتقم 

تابجاو و یـشاب ،  هتـشاد  یتافـص  تاداـقتعا و  هک  يا  هدـش  عقاو  بطاـخم  وت  کـنیا  تسا :  نینچ  اـهنآ  حیرـشت  نییبت و  هک  دـش  غرفتم 
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یتسه يرگید  ياه  مایپ  بطاخم  سپـس  ینک .  كرت  ار  یلامعا  واه  هتفگ  لاعفا ،  تافـص ،  یهد و  ماجنا  ار  یلامعا  یندـب و  تابحتـسم 
يوس هب  تقبـس  تاعاط و  ماجنا  هرابرد  يداشرا  ياـه  باـطخ  دروم  وت  نآ  زا  دـعب   - 4 ینک .  لمع  دعب  ینادـب ،  ار  اهنآ  دـیاب  ادـتبا  هک 
يوس هب  نتفاتـش  ادخ ،  هار  رد  داهج  ادخ ،  هب  نداد  ضرق  ادخ ،  يوس  هب  هار  باختنا  ادـخ ،  هب  ندیـسر  يارب  هلیـسو  باختنا  اه ،  یبوخ 

وت هجوتم  ینیوکت  تابلاطم  يدـش ،  عقاو  اه  باطخ  نیا  بطاخم  وت  هکنآ  زا  دـعب   - 5 يدش .  عقاو  لیبق  نیا  زا  يروما  و  ادـخ ،  ترفغم 
ار تنامشچ  طوقس و  هب  ار  وت  ینامـسج  ياوق  ندب ،  زا  تقرافم  هب  ار  وت  ناج  حور  ضبق  رومءام  دسر ،  ارف  لجا  هک  یماگنه  دوش و  یم 

تـسد رد  هچنآ  ره  دـیوگ :  یم  وت  هب  باطخ  دـناوخ و  یم  ارف  ندـش  لال  هب  ار  تنابز  ندـش ،  رک  هب  ار  تیاه  شوگ  ندـش ،  کیراب  هب 
رومءام نیا  هب  یتسین  رداق  وت  دنک و  یم  ادیپ  ققحت  اهنآ  همه  باطخ  نیا  درجم  هب  و  نک ؛  اهر  اروف  دنیب  یم  ار  اهنآ  تیاه  مشچ  يراد و 

رد وت  دش ،  ادج  تمـسج  حور و  زا  تدوجو  يازجا  هکنآ  زا  دعب  تفای و  ققحت  لئاسم  نیا  هکنآ  زا  دـعب   - 6 یهدن .  تبثم  خساپ  یهلا 
يوش یم  عقاو  تسه -  کنیا  هک  روط  نامه  نآ -  هب  حور  تشگزاب  دوخ و  رکیپ  يازجا  عامتجا  هرابرد  يرگید ،  ياه  باـطخ  ضرعم 

کـسفنب یفک  کباتک  ءارقا  دسر  یم  باطخ  هاگنآ  دـش .  دـهاوخ  ققحم  يوش ،  یم  عقاو  باطخ  دروم  وت  هک  نآ  درجم  هب  زین  رما  نیا  . 
تـسد اب  ای  ار  نآ  وت  هاگنآ  یتسه .  یفاک  شیوخ  باـسح  يارب  اـهنت  وت  هک  ناوخب  ار  تلاـمعا  باـتک  تدوخ  ( 17  ) ابیسح کیلع  مویلا 

زا دـنداد و  یمن  نم  هب  ار  مباـتک  شاـک  يا  ییوگ  یم  اـی  سپـس  یناوخ .  یم  يریگ و  یم  رـس  تشپ  زا  اـی  پچ و  تسد  اـب  اـی  تسار و 
ياه باطخ  هلمج  زا   - 8 دید .  مهاوخ  ار  دوخ  باسح  هک  متشادنپ  یم  نم  دیناوخب ،  ار  مباتک  دییایب  ییوگ  یم  ای  متشادن و  ربخ  مباسح 

 . دیشابن نیگهودنا  دیشاب و  هتـشادن  یـسرت  نم !  ناگدنب  يا  هک :  تسا  باطخ  نیا  تسا ،  ناگدنب  هجوتم  دنوادخ  بناج  زا  هک  يرگید 
 - 9 دیوش .  ادج  ناراکوکین  فص  زا  امـش  زورما  ناراکدب  يا  ( 18  ) نومرجملا اهیا  مویلا  اوزاتماو  دوش :  یم  باطخ  زین  يرگید  هدـع  هب 

دیرادهگن ار  اهنآ  ( 19  ) نولوئسم مهنا  مهوفقو  هکنیا  هلمج  زا  دوش ،  یم  رشحم  لها  هب  رـشحم  هکئالم  بناج  زا  زین  يرگید  ياه  باطخ 
یتلا ۀـنجلاب  اورـشبا  دـنیوگ  یم  اهنآ  هب  باطخ  دـننک  تاقالم  نانم  ؤم  زا  یخرب  اب  هکئالم  یتقو  نینچمه  دوش .  شـسرپ  اهنآ  زا  دـیاب  هک 

 : دوش یم  باطخ  زین  ناراکهانگ  زا  یضعب  اب  هطبار  رد  و  دش .  هداد  هدعو  امـش  هب  هک  یتشهب  رب  داب  تراشب  ار  امـش  ( 20  ) نودعوت متنک 
 !! يا هدرک  هدمآ  اه  مایپ  نیا  لاثتما  يارب  ار  دوخ  وت  ایآ  نیبب  نک  تقد  دیشکب .  ریجنز  لغ و  هب  دیریگب و  ار  اهنآ 

مود همدقم 

ياه تبیـصم  فده  وت  فلا :  هک :  ارچ  تسا ،  نیگنـس  میظع و  مه  اهنآ  روصت  یتح  هک  یتسه  ییاه  تبیـصم  راتفرگ  وت  هک  ینادب  دیاب 
هچ یناد  یمن  هک  يراد  رارق  يا  هدز  ناـفوط  یتشک  نورد  رد  یتسه ؛  گرم  يایـسآ  موقلح  رد  اـهالب و  فدـه  اـهوزرآ ،  ریـسا  هدراو ، 

یمن كرد  ار  نآ  هک  تسوت  هار  رد  یتبیصم  ب :  دنناشک .  یم  یفرط  هب  کی  ره  دنا و  هدرک  هطاحا  ار  وت  نانمشد  دوش ؛  یم  قرغ  عقوم 
یم هیرگ  هداد  تسد  زا  دـنزرف  نوچ  دـیچیپ و  یم  دوخ  رب  هدـیزگ  رام  نوچ  دـنک ،  یم  دای  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یتقو  اما  ینک ، 

تـسد يراد و  یبکرم  هن  تسا ؛  هنهرب  ءاپ  مک و  هشوت و  داز و  اما  كانلوه ،  هاگلزنم  تسا و  زارد  هار  هک  تسا  نیا  تبیـصم  نآ  دـنک . 
هک ارچ  تسا ؛  هتـشذگ  دـح  زا  وت  لاـح  تماـخو  تسا و  گرزب  یـسب  وت  تبیـصم  ـالب و  ج :  تسا .  كانتـشحو  هار  تسا و  یلاـخ  وـت 

شتآ ياه  هلعـش  هب  تیاهاپ  نطب و  ناـبز ،  ندـب ،  بلق ،  هک ،  یتسه  یـسک  ناـمه  وت  تسا .  هتفرگ  ارف  یناوارف  ياـه  شتآ  ار  تدوجو 
ارف شتآ  ار  تحراوج  ءاضعا و  مامت  یناطیش .  هراما  سفن  ریـسا  وت  یلوتقم ؛  روهقم و  ناهانگ  دربن  هنحـص  رد  وت  تسا .  راتفرگ  ناهانگ 

لامیاپ ار  وت  تیاده  ياضعا  تلالض  ياه  بسا  يراد و  نت  رب  هانگ  مخز  رازه  دص  هدش و  هکت  هکت  وت  تیناسنا  ياضعا  يازجا  هتفرگ و 
نـس هب  اپ  نوچ  یتسه و  ینغ  ای  ریقف  ای  وت  هک  تسا  نیا  تسین ،  نآ  زا  یـصالخ  رارف و  ناکما  هک  یگرزب  تبیـصم  الب و  د :  دـنا .  هدرک 

تبیصم یشاب  ریقف  رگا  يرب و  یمن  تذل  يراد  هچ  نآ  زا  یـشاب  ینغ  رگا  دراذگ و  یم  فعـض  هب  ور  تا  ینامـسج  ياهورین  يراذگب ، 
یم ار  وت  گرم  يوزرآ  هک  ییاج  ات  يزادـنا ،  یم  تمحز  جـنر و  هب  ار  دوخ  ناسک  نیرت  بوبحم  دوش و  یم  هدوزفا  نآ  رب  مه  رقف  ياه 
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لمع اب  يا و  هدرکن  هدامآ  نتفخ  يارب  ار  نآ  هک  دـنراذگ  یم  يربق  رد  ار  وت  يورب  ایند  زا  نوچ  دـنوش و  یم  نازیرگ  وت  زا  همه  دـننک و 
ینام و یقاب  هداتفا  راک  زا  ییاـضعا  كرحت و  یب  یندـب  سوبع و  يا  هرهچ  اـب  نآ  رد  يوش  نآ  دراو  نوچ  يا و  هتخاـسن  شورفم  حـلاص 
هک يور  یم  يرـشحم  هب  يوش  نوریب  اج  نآ  زا  نوچ  دنـشاب و  یم  اـه  کـسوس  اـه و  برقع  اـه ،  مرک  اـهروم ،  وت  بحاـصم  مدـمه و 

و ینک !!  لمحت  یناوت  یم  هنوگچ  ینامب  اجنآ  رگا  تسا .  ناـهانگ  زا  یـشتآ  شفارطا  دیـشروخ و  زا  یـشتآ  نآ  فقـس  شتآ و  شنیمز 
نت رب  هایـس  سابل  يوش  یم  راتفرگ  اه  تبیـصم  اهالب و  نیا  هب  هک  ینادـب  رگا  يرادـن !!  رارف  هار  يور ،  یم  اجک  هب  يورب ،  یهاوخب  رگا 

رب هک  يروم  هب  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هچنانچ  ینک .  یم  اهر  ار  دنزرف  لام و  لایع و  لها و  ینیـشن و  یم  رتسکاخ  رب  ینک و  یم 
هب تبـسن  دـیدز و  یم  دوخ  هرهچ  رب  دـیتشاذگ و  یم  نابایب  هب  رـس  دـیدوب ،  ربخ  اب  مه  امـش  مراد ،  ربخ  نآ  زا  نم  تسا و  هدیـشوپ  اـمش 

يراتفرگ رکف  هب  سک  ره  دش و  یمن  نآ  ضرعتم  یـسک  دـیدرک و  یم  اهر  نابهگن  نودـب  ار  دوخ  لاوما  دـیدرک و  یم  هیرگ  ناتیاهراک 
ای نادـنزرف  ای  امـش ،  يارب  هک  يرگید  تبیـصم  ره  زا  ار  امـش  هک  دـنک  یم  دوخ  هب  لوغـشم  ار  امـش  ناـنچ  یتبیـصم  نینچ  دوب .  شیوخ 
ابا ترـضح  ءادهـشلادیس  ابع و  لآ  سماخ  هک  نادب  دش ،  نشور  وت  يارب  تامدـقم  نیا  نوچ  و  دـنک .  یم  لفاغ  هدـمآ ،  شیپ  تناردارب 
نآ لیئربج  هدش و  هتشون  ناشیا  صوصخم  هفیحص  رد  هک  دروآ  اج  هب  ار  دنوادخ  بناج  زا  ینامرف  ءانثلا ،  ۀیحتلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادبع 
نآ درپس و  یبتجم  نسح  هب  ار  نآ  یلع  دعب  یلع و  هب  ار  نآ  ربمایپ  سپس  داهن و  تعیدو  هب  مالسا  ربمایپ  دزن  دروآ و  دنوادخ  بناج  زا  ار 
ياج هب  ار  ناشدوخ  صاخ  فیلاکت  زا  یصاخ  نامرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  درپس .  نیسح  ماما  هب  شتیصو  ماگنه  هب  ار  نآ  زین  ترضح 

یفیلکت رما  وا  لاثتما  اب  و  دوش .  یم  لصاح  يداشرا  فیلاکت  دزم ) رجا و   ، ) دـنوش لسوتم  ینیـسح  لیاسو  هب  هک  یناسک  يارب  هک  دروآ 
دوش یم  هداد  یشاداپ  رجا و  دنیوج ،  یم  کسمت  ترضح  نآ  اب  هک  یناسک  هب  مالسلا ؛  هیلع  نیـسح  ماما  بناج  زا  اه  تبیـصم  لمحت  و 

فیلکت نآ  ماجنا  ماما  هک  یماگنه  و  دوش .  یم  لصاح  اهرفیک  زا  تاـجن  نآ ،  زا  دوش و  یم  عفترم  اـه  تبیـصم  ماـمت  نآ  هلیـسو  هب  هک 
دیدش رایسب  تقاط و  قوف  ياه  باطخ  ترضح  نآ  هب  نالـسوتم  يارب  نآ ،  هطـساو  هب  هک  دش  عقاو  یباطخ  بطاخم  تفریذپ ،  ار  صاخ 

دوش یم  لصاح  داهج  هرمع و  جح ،  تاقدص ،  هزور ،  زامن ،  هب  رما  اه و  تعاطا  هب  رما  لاثتما  ینیـسح ،  لیاسو  رد  سپ  دیدرگ .  عفترم 
رد داهج  جـح و  زامن و  باوث  دـننام  دوش ؛  یمن  نآ  عوقو  روصت  هک  دوش  لـصاح  وت  يارب  یباوث  هکلب  دـیآ .  یم  تسد  هب  اـهنآ  باوث  و 

عوقو ناکما  رادـقم  ددـع و  بسح  رب  هک  دوش  یم  لصاح  یلامعا  باوث  وت  يارب  نیا  زا  رتالاب  هلآو .  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  باکر 
وت يارب  جح  رازه  دص  باوث  نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  يروما  ینیـسح  لیاسو  رد  يروآ .  اج  هب  جح  دص  هکنیا  دـننام  درادـن ،  دوجو  نآ 

يارب تسا  نکمم  نیا ،  رب  هوالع  دوش .  یم  لصاح  وت  يارب  جـح  رازه  دـص  باوث  مدـق  ره  هب  ترایز  کی  رد  یهاگ  دوش و  یم  لصاح 
هار رد  ناسنا  هک  دراد  دوجو  نیا  ناکما  راب  کی  اهنت  لاثم  ناونع  هب  تسین ؛  ریذـپ  ناکما  هسفن ،  یف  نآ  عوقو  هک  دوش  لـصاح  یباوث  وت 
هار رد  دوخ  نوخ  رد  راب  رازه  لداعم  هک  تسا  يروما  ینیـسح  لیاسو  رد  هک  یلاح  رد  ددرگ ،  روانـش  دوخ  نوخ  رد  دوش و  هتـشک  ادخ 
وت هک  یلاح  رد  دوش ،  یم  عفترم  هتشگ ،  ققحم  وت  هرابرد  کنیا  هک  ییاه  تبیـصم  ینیـسح  لیاسو  هطـساو  هب  تسا .  ندش  روانـش  ادخ 

راومه دنراد ،  رارق  وت  هار  رس  رب  هک  یعناوم  یتسه و  اهنآ  هب  يالتبا  ضرعم  رد  هک  دوش  یم  عفد  ییاهالب  وت  زا  ینک و  یمن  كرد  ار  نآ 
زا لاثتما  نآ ،  هطـساو  هب  دراد و  یم  هگن  نمیا  يراد  یم  رب  ماگ  نآ  رد  هک  يا  هداج  رد  هک  ییاـه  تشحو  سرت و  زا  ار  وت  دـنوش و  یم 

ترفغم دور و  یم  نیب  زا  کلهم  تافص  ریثءات  دیآ و  یم  تسد  هب  هدیدنـسپ  تافـص  دوش و  یم  لصاح  يداشرا  یفیلکت و  ياه  باطخ 
منهج ياهرد  دور و  یم  نایم  زا  هدرک ،  داـجیا  دوخ  تسد  هب  صخـش  هک  تشهب ،  هب  دورو  عناوم  دوش و  یم  لـصاح  ناراـکهانگ  يارب 

ياقترا نیسح  هطساو  هب  دوش .  یم  شوماخ  هتفرگ  ارف  ار  وا  کنیا  هک  یشتآ  دوش و  یم  هتـسب  هدرک ،  زاب  شیوخ  يورب  ار  نآ  ناسنا  هک 
 . تسا روصت  قوف  هک  دراد  دوجو  یتاجرد  ینیـسح  لیاسو  رد  اـهنیا ،  زا  رتـالاب  دوش .  یم  لـصاح  تاـجرد  نیرت  عیفر  هکلب  تاـجرد و 

بناـج زا  کـنیا  هک  راپـسب ،  لد  شوـگ  نک و  ادـیپ  روـضح  سپ  دراد .  جاـیتحا  بلق  روـضح  اونـش و  یـشوگ  هب  بلاـطم  نـیا  حیـضوت 
هک دوش  یم  لـصاح  وت  يارب  یتلاـح  یتدـم  زا  دـعب  و  دروآ ،  یم  دوخ  هب  ار  وت  هک  تسا  وت  هجوتم  یناوارف  ياـه  باـطخ  تراـگدرورپ 
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يرگید تلاح  نآ ،  زا  دعب  رادشه ! رادشه ،  سپ  دـنراوشد ! نیگنـس و  هچ  هک  تسوت  هجوتم  ییاه  باطخ  تسا و  يرغـص  تمایق  نامه 
!! دـنزیگنا لوه  كانمهـس و  گرزب ،  هچ  هک  دوش  یم  وت  هجوتم  ییاه  باطخ  تسا و  يربک  تمایق  ناـمه  هک  دوش  یم  لـصاح  وت  يارب 

 : دراد دوجو  تیفیک  هس  اج  نیا  رد  هتبلا  هک  دوش  یم  لصاح  مالسلا  هیلع  نیسح  هطساو  هب  اه  باطخ  نیا  مامت  لاثتما  اما 

اه باطخ  زا  لاثتما  لیصحت  حیرشت  لوا ؛  تیفیک 

تدابع باطخ  لوا ؛  باطخ 

ار ناتراگدرورپ  مدرم !  يا  ( 21  ) نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلاو  مکقلخ  يذلا  مکبر  اودبعا  سانلا  اهیا  ای  تسا :  هدومرف  یلاعت  دنوادخ 
 ، ناحلاص ایـصوا ،  ربمایپ ،  رازه  نابز 124  رب  باطخ  نیا  دینک .  هشیپ  اوقت  دیاش  دیرفآ ،  ار  امـش  ناینـشیپ  امـش و  هک  یـسک  دـیتسرپب و 
ای قباس  نایدا  زا  یکی  نییآ  لوصا و  اب  قباطم  ار  ادـخ  ایآ  نیبب  نک  تقد  سپ  تسا .  هدـش  يراج  نایدا  ناوریپ  افرع و  امکح ،  هکئالم ، 

فـصن رمع ،  لوط  مامت  ایآ  امن ،  هظحالم  نک و  تقد  هاگنآ  ینک .  یم  تدابع  یتسه ،  نآ  زا  يوریپ  یعدـم  کـنیا  هک  ینید  ساـسا  رب 
نیبب نک  رکف  بوخ  دـعب  يا ! ؟  هدرک  تراگدرورپ  تدابع  فرـص  ار  تدوخ  رمع  زا  یتعاس  اـی  زور  کـی  هاـم ،  کـی  لاـسکی ،  رمع ، 

یناسک تدابع  عون  زا  ناصلخم و  ناگدـیدزگرب ،  نیمرکم ،  تدابع  عون  زا  وت  تدابع  هک  هتبلا  تسا .  تداـبع  عون  مادـک  زا  وت  تداـبع 
وت اریز  تسین ؛  نانم  ؤم  تدابع  عون  زا  نینچمه  تسین و  درادن ،  اهنآ  رب  يا  هطلـس  عون  چیه  ناطیـش  هک  دومرف  دـنوادخ  اهنآ  هرابرد  هک 
امک درادن .  دوجو  اوقت  تمالع  وت  رد  هک  ارچ  تسین ،  اوقتاب  ياه  ناسنا  تدابع  عون  زا  وت  تدابع  يرادن .  ار  اهنآ  تافـص  زا  کی  چـیه 

دیوشن دیماان  ادخ  تمحر  زا  دومرف  اهنآ  هب  باطخ  دنوادخ  دندرک و  فارسا  دوخ  هب  تبسن  هک  یناگدنب  تدابع  عون  زا  وت  تدابع  هکنیا 
هک یتـسین  ناگدـننک  هبوـت  زا  وـت  هک  یلاـح  رد  دـیدرگ ،  زاـب  ناـتراگدرورپ  يوـس  هب  هک  تسا  هدوـمرف  دـنوادخ  هک  ارچ  تسین ،  ( 22)

دننام هکلب  تسین ،  صاخ  صلاخ و  تدابع  وت ،  تداـبع  رگنب ؛  تراـگدرورپ  زا  دوخ  تداـبع  هب  هاـگنآ  يوش .  عقاو  اوطنقتـال  بطاـخم 
نیا هب  شاک  يا  تسین .  مه  تشهب  عمط  دیما و  هب  راجت  تدابع  دـننام  یتح  تسین .  مه  دـشاب ،  شباذـع  زا  سرت  زا  هک  ناگدرب  تدابع 

تدابع هب  افتکا  یتح  میدرک .  تدابع  ار  ادخ  نمـشد  نامدوخ و  نمـشد  وا  ياج  هب  ام  اما ،  مینکن ،  تدابع  ار  ادـخ  هک  میدرک  یم  افتکا 
افتکا مه  اهنآ  شتـسرپ  زا  مسق  کی  هب  میدرک .  شتـسرپ  ار  يرامـش  یب  ياه  ههلا  مه و  رد  ایند ،  سفن ،  ياوه  هکلب  میدرکن ،  هلا  کـی 
بناج زا  تراگدرورپ  تداـبع  هب  نوچ  سپ  میدرک .  تداـبع  ار  اـهنآ  دـشاب ،  روصت  لـباق  هک  تداـبع  فلتخم  ماـسقا  هب  هکلب  میدرکن ، 
مامت تدابع  اه و  تدابع  عاونا  همه  اه و  تدابع  ماسقا  عیمج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  لـسوت  اـب  ناوت  یم  هک  نادـب  يدرب ،  یپ  تدوخ 

رد روما  نیا  حیضوت  هک  دمآ ؛  لیان  نآ -  ماسقا  عاونا و  عیمج  هب  تیدوبع -  هبترم  هب  ترضح  نآ  هطساو  هب  ناوت  یم  تفای و  تسد  رمع 
دنشاب هکئالم  نامه  هک  نیمرکم -  تدابع  زا  یبتارم  هب  يوش ،  لیان  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  نوچ  لوا :  بلطم  تسا :  بلطم  دنچ 

اهنآ سیدقت  حـیبست و  هکئالم ،  تاولـص  دورد و  تسا .  ناشتدابع  بتارم  رثا  رد  اهنآ  بتارم  تاجرد و  ولع  هک  ارچ  یبای ؛  یم  تسد  - 
رئاز تمایق  زور  ات  وا  زا  تباین  هب  هکئالم ،  نیا  زا  رتالاب  دوش ،  یم  نیـسح  نارئاز  لاح  لـماش  تماـیق  زور  اـت  ناـشتدابع  نارود  ماـمت  رد 

ناگدنب زا  دنک ،  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  سک  ره  دیامرف  یم  هک  تایاور  زا  یخرب  ینعم  هک  تساجنیا  دنتسه .  مالسلا  هیلع  نیسح 
هک ناگدیزگرب -  تدابع  زا  يا  هرهب  ینک ،  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  مود :  بلطم  دوش .  یم  راکشآ  دشاب  یم  دنوادخ  مرکم 

مهیلع ایـصوا  ربمایپ و  تاجرد  رد  نتفرگ  رارق  نآ ،  صاوخ  زا  یـضعب  هک  دش .  دهاوخ  وت  بیـصن  دنـشاب -  مهیلع  هللا  مالـس  ءایبنا  نامه 
هب موس :  بلطم  تسا .  وت  رب  اهنآ  دورد  مالس و  وت و  اب  نتفگ  نخس  وت و  قح  رد  وت  اب  اهنآ  هحفاصم  نتسشن ،  اهنآ  هرفس  رس  رب  مالـسلا ، 
وت يارب  نیفئاخ  نیدـهاز و  نیقتم و  نانم ،  ؤم  ناـصلخم ،  ناـحلاص ،  تداـبع  زا  یبیـصن  هرهب و  ینیـسح ،  لـیاسو  ياـه  یگژیو  هطـساو 

لصاح وت  يارب  ناگدنب  بتارم  مامت  هک  روط  نامه  دوش و  یم  رهاظ  صوصخم  ياه  تیاور  زا  بلاطم  نیا  لیـصفت  هک  دوش  یم  لصاح 
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تاجرد نیرت  یلاع  باوث  تاقدـص و  فوقو و  داهج و  هرمع و  جـح ،  تاکز ،  زامن ،  ياه  باطخ  هلمج  زا  اه  تدابع  همه  باوث  دوش ، 
دوش یم  وت  بیصن  یگژیو  نیا  ینیـسح ،  لیاسو  هطـساو  هب  مراهچ :  بلطم  دوش .  یم  لصاح  وت  يارب  رمع ،  مامت  تدابع  باوث  تاین و 

هک دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  ( 23  ) اعیمج بونذلا  رفغن  هللا  نا  ۀمحر هللا ،  نم  اوطنقنت  هک ال  يوش  عقاو  دـنوادخ  مایپ  نیا  بطاخم  هک 
دنوادـخ ترفغم  شزرمآ و  دوش .  یم  لصاح  ناشیا  ربق  ترایز  ترـضح و  نآ  رب  هیرگ  اب  رما  نیا  دزرمآ .  یم  ار  ناهانگ  همه  دـنوادخ 

نیدلاو ناهانگ  مامت  هک  ار ،  وت  ناهانگ  همه  اهنت  هن  ددرگ و  یم  لماش  زین  ار  هدنیآ  ناهانگ  هکلب  دوش ،  یمن  هتـشذگ  ناهانگ  لماش  اهنت 
 . دمآ دهاوخ  اه  تیاور  رکذ  ماگنه  هلءاسم  نیا  لیصفت  دزرمآ .  یم  يراد  تسود  وت  هک  ار  یناسک  همه  وت و 

اوقت باطخ  مود ،  باطخ 

یماسقا هک  تسا ؛  ینامسآ )   ) باتک ره  نومضم  ربمایپ و  ره  مالک  هصالخ  لوا  باطخ  دننام  باطخ  نیا  ( 24  ) مکبر اوقتا  سانلا  اهیا  ای 
یقتم ياه  ناسنا  هب  باطخ  تمایق  زور  رد  دیآ .  یم  تسد  هب  اهنآ  نیرت  یلاع  نآ و  ماسقا  مامت  تارمث  ینیسح  لیاسو  هطـساو  هب  دراد و 
هدرک ترایز  تفرعم  اب  زین  ار  نیسح  ماما  هک  یناسک  دیـشاب .  هتـشادن  یهودنا  سرت و  چیه  زورما  نم !  ناگدنب  يا  هک  دوش  یم  هداد  ادن 

 . دنوش یم  عقاو  یمایپ  نینچ  بطاخم  دنشاب 

ادخ هار  رد  قافنا  موس ؛  باطخ 

 ، ماعطا ءاطعا ،  هلمج ،  زا  ادخ  هار  رد  قافنا  عاونا  همه  مالسلا  هیلع  نیسح  هطساو  هب  دینک .  قافنا  ادخ  هار  رد  ( 25  ) هللا لیبس  یف  اوقفنا  و 
 ، ترـضح نآ  هطـساو  هب  اسب  هچ  هکلب  دوش .  یم  لصاح  تسا -  هقدص  یفورعم  ره  هکنیا  هب  ملع  اب  تاقدص -  تاکز و  ندرک ،  باریس 
وت يارب  هک  دراد  ار  تیـصوصخ  نیا  ینیـسح  لـیاسو  ياـه  یگژیو  زا  یخرب  دوـش .  یم  نکمم  تسا ،  نکممریغ  نآ  هب  یباـیتسد  هچنآ 
نآ ربق  رانک  رد  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  یسک  يارب  باوث  نیا  دراد .  ار  اروشاع  زور  رد  ار  ترضح  نآ  نایرکشل  ندرک  باریـس  باوث 

یناکم ره  رد  البرک  دوش و  یم  هدـید  ترـضح  نآ  ربق  ییاج  ره  اما  یتسین ،  ترـضح  نآ  ربق  رانک  رد  وت  رگا  دـنک و  تیاقـس  ترـضح 
دهشم هاگیاج و  تبلق  تفرگ ،  شتآ  ناشیا  ياه  تلاح  يارب  وت  بلق  يدروآ و  رطاخ  هب  ار  ترـضح  نآ  یتقو  سپ  ددرگ .  یم  هدهاشم 
تیاقس ار  ترضح  نآ  لافطا  لایع و  نایهاپس ،  ماما ،  هک  نک  تیاقس  تناگدید  بآ  اب  ترـضح  نآ  دزن  نیاربانب  تسا ،  ناشیا  نفدم  و 

 . يا هدرک 

داهج باطخ  مراهچ ،  باطخ 

 . تسا تخبـشوخ  دـشک  یم  هکنآ  داهج ،  ود  نیا  رد  رغـصا .  داهج  ربکا و  داهج  تسا :  عون  ود  داهج  ( 26  ) هداهج قح  هللا  یف  اودهاج 
رد لوتقم و  هن  یلتاق و  هن  لوا  عون  رد  وت  هک  یلاـح  رد  تسا .  دورطم  لوتقم  رغـصا  داـهج  رد  اـما  تسا ،  دیهـش  لوتقم ،  ربکا  داـهج  رد 

بلطم دنچ  حیضوت  هراب  نیا  رد  تفای .  تسد  بتارم  نآ  هب  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هطـساو  هب  اما  یتسین ؛  لتاق  مه  مود  عون  داهج 
رد نم  شاک  يا  ییوگب  مدیـسر و  یم  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باکر  رد  شاـک  يا  هک  ینک  وزرآ  هاـگ  ره  فلا :  تسا :  مزـال 

ب دوش .  یم  بوسحم  وت  يارب  دندیسر ،  تداهش  هب  ترضح  نآ  باکر  رد  هک  یناسک  باوث  مکعم )  تنک  ینتیل  ای   ) مدوب امـش  باکر 
مهد یم  تداهش  هلب ،  تفگ :  هک  تسا  رباج  تیاور  رد  هکنیا  امک  یتسه .  کیرش  اهنآ  اب  يرادب ،  تسود  ار  ادهـش  لمع  مادقا و  رگا  : 

ترضح نآ  دزن  حبص  ات  ینک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  اروشاع  بش  رد  رگا  ج :  میتسه .  کیرش  ام  دیدش  دراو  امش  هچنآ  رد  هک 
 : د ینک .  یم  تاقالم  یتسه ،  نوخ  هب  هتـشغآ  هک  یلاح  رد  دندیـسر ،  تداهـش  هب  وا  باکر  رد  هک  یناسک  دننام  ار  ادخ  ییامن ،  هتوتیب 
رد هک  یلاح  رد  دوشن ،  تسا ،  نکمم  دوش و  لصاح  تداهش  تسا  نکمم  داهج  هطساو  هب  اریز  دراد ،  يرترب  داهج  لصا  رب  هلءاسم  نیا 
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هار رد  هک  یسک  اریز  تسا ،  رترب  مه  نیا  زا  یهاگ  ه :  دیآ .  یم  تسد  هب  ندش ،  نوخ  هب  هتشغآ  تداهـش و  داهج و  باوث  لیاسو ،  نیا 
نیا هبترم  نیدنچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هطـساو  هب  هک  یلاح  رد  دوش ،  یم  ققحم  رما  نیا  راب  کی  طقف  تسا ،  هدیطلغ  دوخ  نوخ  رد  ادخ 

 . دوش یم  لصاح  رما 

اوقت هشوت  مجنپ ،  باطخ 

 . دـناسرب دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  صخـش  دـشاب و  كاـپ  بیط و  هک  تسا  نآ  هشوـت  داز و  نیرتـهب  ( . 27  ) يوقتلا دازلا  ریخ  ناـف  اودورت 
يا هشوت  داز و  ره  رب  تسا و  بیط  عفان و  یلزنم  ره  رد  هک  ارچ  تسا ؛  ینالوط  رفس  نیا  يارب  یبوخ  هشوت  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ترایز 

يراد تسود  وت  هک  ار  یناسک  تسد  ترـضح  نآ  اسب  هچ  اریز  تسه .  زین  نارگید  يارب  هکلب  تسین ،  وت  هشوت  داز و  اهنت  دراد و  يرترب 
 . دنادرگ یم  تشهب  دراو  دریگ و  یم 

ادخ هب  نداد  ماو  مشش ،  باطخ 

ماما هب  یبتجم و  نسح  ارهز ،  بلاـط ،  یبا  نب  یلع  ادـخ ،  ربماـیپ  ادـخ ،  هب  وکین  ضرق  ینیـسح ،  لـیاسو  ( 28  ) انـسح اضرق  هللاوضرقا  و 
ادخ زج  هک  دنک  یم  ربارب  دنچ  نانچنآ  ار  نآ  رادـقم  وت  يارب  اهنآ ،  زا  کی  ره  هب  یـضرق  ره  رد  دـنوادخ  تسا .  مالـسلا  مهیلع  نیـسح 

 . دنادن ار  شرادقم 

متفه باطخ 

قلعت مالسلا  هیلع  نیسح  هب  هچنآ  هطـساو  هب  ار  ام  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ( . 29  ) مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  هللا و  اوبیجتـسا 
یقیقح تایح  هب  ندیـسر  يارب  ییاه ،  ببـس  هب  ناشربق -  ترایز  وا و  رب  هیرگ  ناـشیا ،  يراـی  ترـضح ،  نآ  هب  تبحم  هلمج  زا  دراد - 

 . تسا هدرک  توعد 

متشه باطخ 

 . دسر یم  نآ  هب  دوش و  یم  دیدجت  گرم  زا  سپ  زین  نآ  باوث  دوش و  یم  هداتسرف  شیپ  سفن ،  يارب  نیا  و  ( 30  ) مکسفنال اومدق  و 

مهن باطخ 

ضحم هب  دوش .  یم  لصاح  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  رد  اـه  ترفغم  نیرت  عیرـس  ( . 31  ) تاریخلا اوقبتـسا  مکبر و  نم  ةرفغم  یلا  اوعراس  و 
 . دوش یم  هدیشخب  ناهانگ  دننک ،  ترضح  نآ  ترایز  مزع  تین و  هکنیا  درجم  هب  مشچ و  هقدح  رد  کشا  ندش  عمج 

مهد باطخ 

ار ترضح  نآ  رگا  و  یسر .  یم  ینک -  اعد  هک  يروظنم  ره  هب  اعد -  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هطـساو  هب  ( 32  ) ۀیفخ اعرـضت و  مکبر  اوعدا 
نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  همئا  رگید  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  ياعد  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياعد  هب  ینک ،  ترایز 

رب هکنیا  رگم  دراذگ  یمن  يزیچ  رب  ار  شمدق  ترـضح  نآ  نارئاز  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  يوش .  یم  لیان  هکئالم ،  ياعد  و 
ماما دننک .  اعد  وا  رب  ناگدننک  هیرگ  نارئاز و  هک  دـهاوخ  یم  شراوگرزب  ردـپ  دـج و  زا  ترـضح  نآ  دوخ  نینچمه  دـنک و  یم  اعد  وا 

هدجـس لاح  رد  هک  یـسک  تشاذگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  رب  ار  دوخ  هرهچ  هک  یـسک  يارب  ناشتایح  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  قداص 
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 . درک اعد  دز ،  هلان  تخیر و  کشا  وا  يارب 

مهدزای باطخ 

يرای نامه  ادخ  نید  ءایلوا و  ترـصن  اما  دـشاب ،  هتـشاد  جایتحا  یکمک  هنوگ  ره  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دـنوادخ  ( 33  ) هللاراصنا اونوک 
 . تسا رتزراب  نآ  رد  ادخ  يرای  ققحت  دشاب ،  مولظم  روهقم  فعـضتسم ،  ادخ ،  يایلوا  زا  هدش  يرای  صخـش  هاگ  ره  تسادـخ و  ندرک 

ترـصن بیرغ ،  نیا  ترایز  نیاربانب  داب .  روای  رای و  نودب  بیرغ  فعـضتسم  نآ  يادف  مردام  ردپ و  دندومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
؛  هک تفگ  دـیاب  هکلب  تسادـخ .  ترـصن  وا ،  ندرک  يرای  يوزرآ  ادـخ و  ترـصن  وا ،  يازع  هماـقا  ادـخ ،  ترـصن  وا ،  رب  هیرگ  ادـخ ، 
رد دوجوم  تلیضف  هک  ارچ  دشاب ؛  یم  وا  ترصن  تسوا ،  تبرت  زا  هک  یحیبست  ياه  هناد  اب  نتفگ  حیبست  ترـضح و  نآ  تبرت  رب  هدجس 

 . تسا هدرک  اطعا  ترضح  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یصاخ  ياه  ضوع  زا  یکی  ود ،  نیا  زا  یکی 

مهدزاود باطخ 

درک و توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  هک  دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نامه  ادخ ،  يوس  هب  هدـننک  توعد  ( 34  ) هللا یعاد  اوبیجا 
داقتعا نالطب  زا  ار  قح  تخاس و  راکـشآ  ار  ناـمیا  يوس  هب  توعد  دومن و  توعد  ناـمیا  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نآ ،  زا  سپ 

هک درک  نآ  هب  توعد  ترضح  نآ  هک  هچنآ  هب  تسا  تباجا  ینیسح  لیاسو  عیمج  نینچمه  دومرف .  ادج  نایـصع ،  لها  تفالخ  هب  مدرم 
لئاسم نیا  رد  ناشیا .  توعد  هب  تسا  یخـساپ  ترـضح  نآ  تبرت  هب  ءافـشتسا  یتح  دوش .  یم  كرد  لیاسو  نآ  رد  لمءات  اـب  اـنعم  نیا 

 . یمهفب ار  انعم  نیا  ات  نک  لمءات 

مهدزیس باطخ 

لیاسو هک  ارچ  میتسه ،  نآ  بلط  رد  اـم  هک  تسا  يا  هلیـسو  نیرترب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ادـخ ؛  يوس  هب  نتفر  يارب  هلیـسو  ندرک  بلط 
 . دراد دوجو  اهوزرآ  قوف  مینک و  وزرآ  هچنآ  تیاهن  اهنآ  رد  و  تسا .  لوصحلا  لهس  سرتسد و  لباق  ناوارف ،  میظع ،  ینیسح 

مهدراهچ باطخ 

ناسآ نیرتراکشآ ،  نیرتراومه ،  ترضح ،  نآ  تسا .  موقا  طارص  مظعا و  لیبس  مالسلا  هیلع  نیسح  ( 35  ) الیبس هبر  یلا  ذختا  ءاش  نمف 
باطخ عیمج  یهلا و  ياه  باطخ  رگید  دوخ  وت  دوب .  هدعاق  هنومن و  ناونع  هب  دش  نایب  هچنآ  تسادـخ .  يوس  هب  هار  نیرتکیدزن  نیرت و 

 . دوش یم  راکشآ  تیفیک ،  نیا  هب  اه  باطخ  نیا  لاثتما  تارمث  هاگنآ  نک ،  شجنس  هنوگ  نیا  ار ،  نآرق  رد  لیبق  نیا  زا  ییاه 

مود تیفیک 

يارب يرغص  تمایق  ندش  اپرب  ماگنه  هب  وت ،  رب  يراج  ینیوکت  ياه  باطخ  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  هطـساو  هب  هک  تسا  انعم  نیا  حرـش  رد 
تفگ دیاب  نیاربانب  تسا .  وت  خزرب  نارود  ینعی  نآ ،  نارود  وت و  گرم  ارغـص ،  تمایق  ندش  اپرب  زا  روظنم  دبای .  یم  نایرج  ناسآ  وت ، 
ماعط هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ،  یم  تشذگ ،  وا  رب  هچنآ  يروآدای  ماگنه  هب  لاوحا  رییغت  ترـضح و  نآ  رب  هیرگ  ینیـسح ،  لیاسو  زا  یکی 

رـضاح وا  رب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  تلاح  نیا  صاوخ  هلمج  زا  و  دشابن .  اراوگ  ناسنا  يارب  یبارـش  و 
یقاب وا  لد  رد  تمایق  زور  ات  هک  دوش  یم  یحرف  يداش و  نانچنآ  راـچد  نآ  بجوم  هب  هک  دنتـسرف  یم  یتیحت  تراـشب و  هب  دـنوش و  یم 

 . ددرگ یم  ناسآ  تسوا ،  هجوتم  هک  لیبق  نیا  زا  ییاه  باطخ  خزرب و  راضتحا و  هب  طوبرم  ياه  باطخ  هیلک  هلیسو ،  نیا  هب  دنام و  یم 
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موس تیفیک 

موس تیفیک 

هب هک  تسوا  ندـناشک  ریجنز  لغ و  هب  ناسنا و  نتفرگ  هب  طوبرم  ياه  باطخ  ناوت و  زا  جراخ  دـیدش و  ياه  باـطخ  عفر  هوحن  هراـبرد 
نیمضت هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  دنوش ؛  یم  عفد  عفر و  ای  لیدبت و  تمحرم  تفطالم و  ياه  باطخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هطـساو 

قح نیا  ما و  هداد  دهعت  ادخ  هب  تسا :  هدومرف  دور و  یم  دـنک ،  ترایز  ار  نیـسح  هک  سک  ره  رادـید  هب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هدرک 
تاجن تمایق  ياه  یتخـس  تارطخ و  زا  مریگب و  ار  وا  تسد  تسا و  هدرک  ترایز  ار  وا  هک  ار  یـسک  منک  ترایز  هک  تسا  نم  هدهع  رب 

هک تسا  يا  هدـش  هتفریذـپ  لامعا  تاحلاص و  تایقاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  نیا ،  زا  رتـالاب  یتح  مزاـس .  تشهب  دراو  ار  وا  مهد و 
تشهب گرزب  رد  شوماخ و  باذع  منهج و  شتآ  ياه  هلعش  مالسلا  هیلع  نیـسح  هطـساو  هب  نیاربانب  دیآ .  یم  یپ  زا  نانچمه  نآ  باوث 

هیلع نیـسح  هک  ارچ  تسا ،  ریذـپ  ناکما  یباـب  ره  هب  دورو  ترـضح ،  نآ  هطـساو  هب  دوش .  یم  هدوشگ  دراد -  ماـن  نیـسحلا  باـب  هک  - 
ار امش  داب  تراشب  دیباتشب و  ینیسح  لیاسو  يوس  هب  سپ  تسا .  منهج  تاقبط  ياهرد  لفق  تشهب و  ياه  باب  دیلک  باب و  دوخ  مالسلا 
يرترب و رگید  لیاسو  بابسا و  همه  رب  ریز  تاهج  رب  انب  هک  تسا  يرگید  تایصوصخ  ترـضح  نآ  هب  لسوت  ینیـسح و  لیاسو  رد  اریز 

 : دراد ناحجر  ناحلاص  لامعا  هیلک  رب 

لوا تهج 

زین نارگید  تاجن  اهنآ  هطساو  هب  نوچ  تسا ،  نآ  زا  رترب  ینیسح  لیاسو  هرمث  هک  یلاح  رد  تسا ،  شتآ  زا  تاجن  لامعا ،  هجیتن  تیاهن 
 . دوش یم  ریذپ  ناکما 

مود تهج 

 . تسا تشهب  هب  ندرک  دراو  نآ  هدیاف  هک  ارچ  تسا ،  رترب  ینیسح  لیاسو  هرمث  اما  تسا ،  تشهب  هب  دورو  لامعا  هرمث  تیاهن 

موس تهج 

 ، لیاسو نآ  هطـساو  هب  اما  ددرگ ،  باریـس  نآ  زا  ناسنا  دوش و  ناسنا  يزور  قزر و  رثوک  زا  ندیـشون  هک  تسا  نیا  لامعا  هجیتن  تیاهن 
 . دوشب رثوک  یقاس  شدوخ  صخش  دراد  ناکما 

مراهچ تهج 

هطـساو هب  اما  دوش ،  هداد  تسار  تسد  هب  باتک  نآ  دـنوش و  هتـشون  تانـسح  باتک  رد  دـنورب و  ـالاب  هک  تسا  نیا  وکین  لاـمعا  تیاـهن 
 - تاقولخم لضفا  ربمایپ و  لامعا  زا  ینعی  ادخ -  ناگدنب  نیرتهب  لامعا  زا  وت  باتک  رد  هک  دوش  یم  لصاح  رما  نیا  مالسلا  هیلع  نیـسح 

 . دوش تبث 

مجنپ تهج 

ترضح نآ  هطساو  هب  وت  دشابن و  یلیاح  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  وت و  نایم  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نیا  اهراک  هرمث  تیاهن 
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وت دوش و  یم  ایوج  ار  وت  لاوحا  ربمایپ  هک  دریذپ  یم  ناکما  رما  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  هطـساو  هب  اما  ینک  تعافـش  بلط  یهلا  هاگرد  زا 
 . دهد یم  تاجن  تمایق  زور  ياه  یتخس  زا  ار  وت  دریگ و  یم  ار  تتسد  دبلط و  یم  ار 

مشش تهج 

ترضح نآ  رب  هیرگ  مالسلا و  هیلع  نیسح  هب  طوبرم  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  یلاح  رد  تسا .  نیعلاروح  تشهب و  لامعا ،  جیاتن  تیاهن 
یپ رد  یتشهب  نایروح  هاگنآ  دننیشن ،  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  تبحـص  ياپ  رد  تحت  نیـسح  رب  ناگدننک  هیرگ  نارئاز و  هک  تسا  هدمآ 
یم حیجرت  تشهب  رب  ار  ترضح  نآ  اب  تبحص  دننک و  یم  يراددوخ  نتفر  زا  اهنآ  اما  میتسه ،  امش  رادید  قاتشم  ام  هک  دنتسرف  یم  اهنآ 

 . دنهد

متفه تهج 

؛  تسا رترب  اهنیا  زا  ینیسح  لیاسو  اما  دوش ،  رترب  نانم  ؤم  زا  یخرب  هب  تبسن  صخش  ماقم  هجرد و  هک  تسا  نیا  تاجرد  ياقترا  تیاهن 
 . تسشن دهاوخ  اهنآ  هرفس  رب  دوب و  دهاوخ  نینم  ؤملاریما  ناربمایپ و  لضفا  باکر  رد  صخش  اهنآ  هطساو  هب  اریز 

متشه تهج 

هیلع نیـسح  هطـساو  هب  هک  یلاح  رد  تسا .  تشهب  زا  رترب  رت و  میظع  نآ  هک  تسا  يدنوادخ  ناوضر  هب  یبایتسد  حـلاص ،  لامعا  تیاهن 
 . دیوگ یم  نخس  شرع  قوف  رد  ادخ  اب  هک  دشاب  یناسک  هرمز  زا  هک  دوش  یم  مهارف  صخش  يارب  ناکما  نیا  مالسلا 

مهن تهج 

نفک تلالح  لام  زا  ار  وت  دهدب و  لسغ  ار  وت  راکوکین ،  ناگیاسمه  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دننک  وت  يارب  گرم  زا  دعب  هک  يراک  تیاهن 
هک دراد  دوجو  يرس  ینیسح  لیاسو  بابسا و  رد  اما  دناوخب ؛  زامن  وت  رب  دشاب ،  رهاظ  نسح  ياراد  هک  ییاحلـص  ای  املع  زا  یکی  دننک و 
اب ار  وت  دـننک و  نفک  ار  وت  یتـشهب  ياـه  نفک  اـب  دـنناوخب و  زاـمن  وت  هزاـنج  رب  برقم  هکئـالم  هارمه  هب  نیمـالا  حور  دوش ،  یم  بجوم 

 . دنیامن طونح  تشهب  زا  یطونح 

مهد تهج 

تدـم ات  هک  تسا  نیا  دوش ،  یمن  عطقنم  نآ  هب  لـمع  هک  یتاـحلاص  تاـیقاب  دـیآ و  یم  لاـبند  هب  نآ  هجیتن  هک  یلاـمعا  راـثآ و  تیاـهن 
زا تباین  هب  وا  زا  سپ  مدرم  هک  دشاب -  حیحـص  هک  تروص  رد  مه  نآ  یلامعا -  باوث  مهد  کی  دراد و  رارمتـسا  گرم  زا  دعب  يدیدم 
ای دنک ،  یم  هدافتـسا  وا  لپ  ای  نکـسم  ای  بآ ،  ای  بکرم  ای  ملع  زا  یـسک  هکنیا  ای  دنوش ،  یم  تیاده  وا  هلیـسو  هب  ای  دـنهد  یم  ماجنا  وا 
اب اریز  دـنام ؛  یمن  یقاب  لاـس  رازه  دـص  زا  شیب  لومعم ،  قبط  اـهنیا  دـسر و  یم  وا  هب  دـنک ،  رافغتـسا  هک  دـشاب  یحلاـص  دـنزرف  ياراد 
زا دـعب  وت  ناگدـنیامن  نآ ،  بجوم  هب  هک  تسا  يروما  لـیاسو  نیا  رد  اـما  دوش ؛  یم  لوحت  رییغت و  راـچد  اـهنآ  لاوـحا  ناـمز  تشذـگ 

اهنآ باوث  همه  دـننک و  یم  ءادـها  وت  هب  ار  ناشلامعا  باوث  ای  دـننک و  یم  لمع  تمایق  زور  ات  وت  زا  تباین  هب  دنتـسه و  هکئالم  تگرم ، 
 . دننک یمن  رییغت  مه  عاضوا  رد  لوحت  رییغت و  اب  دوش و  یم  تبث  وت  يارب 

مهدزای تهج 
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ار صخـش  هک  تسا  يزیچ  ینیـسح  لیاسو  رد  هک  یلاح  رد  يوشب .  ادخ  حلاص  ناگدـنب  زا  هک  تسا  نآ  وت  یقرت  لامک و  هجرد  تیاهن 
هک ناـیبورک -  زا  صخـش  هک  میوگب  دـیاب  دوـشن -  بجعت  بجوـم  رگا  نیا -  زا  رتـالاب  هکلب  دـنادرگ ،  یم  دـنوادخ  برقم  هکئـالم  زا 

 . دوش یم  دنتسه -  برقم  هکئالم  تاداس 

مالسلا هیلع  نیسح  رکذ  ماگنه  عوشخ  هب  طوبرم  تایصوصخ  مشش :  ناونع 

مشش ناونع 

ترضح نآ  يارب  ازع  متام و  نتشاد  اپربو  هیرگ  تقر ،  مالسلا و  هیلع  نیسح  رکذ  ماگنه  عوشخ  هب  طوبرم  تایصوصخ 

همدقم

نانم ؤم  هک  هدیسرن  ارف  تقو  ایآ  ( 36  ) قحلا نم  لزن  ام  هللا و  رکذل  مهبولق  عشخت  نا  اونمآ  نیذلل  نءای  ملا  تسا :  هدومرف  یلاعت  دـنوادخ 
هدهاشم زا  دعب  مداد و  ریبدت  لقع و  امـش  هب  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  ددرگ .  عشاخ  تسا ،  هدـش  لزان  قح  زا  هچنآ  ادـخ و  دای  هب  ناشاه  بلق 

تایآ هکنآ  زا  دعب  نالفاغ ،  زومآ  تربع  تشذگرس  ندید  زا  دعب  و  هگرب ،  هرذ و  ره  رد  نیمز و  اه و  نامسآ  سفنا و  قافآ و  رد  تایآ 
ياعدا دیدنارذگ و  مالـسا  رد  ار  يرمع  هکنآ  زا  دعب  دیدشن و  رکذتم  چیه  تشذگ و  امـش  زا  يرمع  هکنآ  زا  دعب  دش و  توالت  امـش  رب 

ادخ دای  هب  رگا  دوش .  عشاخ  ادـخ  دای  هب  ناش  ياه  لد  هک  هدیـسرن  ارف  نانم  ؤم  يارب  نآ  تقو  ایآ  دـیتفریذپ ،  ار  نآ  دـیدرک و  یناملـسم 
زا رطاـخ  نیا  هب  سپ  دوش .  نازرل  ناـسرت و  ناـشیاه  لد  دوش ،  ادـخ  داـی  نوچ  هک  دـیتسه  یناـنم  ؤم  هلمج  زا  دـیوش ،  رکذـتم  دیـشاب و 
رد هک  هاگنآ  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  دـنا ،  هدرک  كرد  ار  ناشراگدرورپ  تمظع  هک  نانآ  نانم و  ؤم  يارب  ایآ  درذـگ .  یم  امـش  ناـهانگ 
رد هک  دنشاب  ینانم  ؤم  هلمج  زا  ات  دوش  عشاخ  ادخ  دای  هب  ناشاه  لد  دنهد ،  یم  رارق  بطاخم  ار  وا  دنتـسیا و  یم  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ 

يارب زامن  کی  اهنت  سپ  يا .  هدناوخن  دنوادخ  هاگرد  هب  عوشخ  يارب  زامن  تعکر  ود  وت  اما  دش ،  يرپس  يرمع  دنا .  عشاخ  ناشیاهزامن 
تـسین يروای  ءاجلم و  چیه  ادخ  زج  دنا  هتفایرد  هک  یناسک  نانم و  ؤم  يارب  نآ  تقو  ایآ  دشاب .  وت  رخآ  زامن  هک  دیاش  روآ ،  اج  هب  ادخ 

 ، دننیب یمن  يزیچ  هک  دنوشب  یناسک  زا  ات  دنشاب  هتشادن  ادخ  زج  يرکذ  رکف و  چیه  ات  دوش  عشاخ  ادخ  دای  هب  ناشیاه  لد  هک  هدیسرن  ارف 
تقو ایآ  دننیب .  یم  نآ  زا  لبق  ای  نآ  اب  ار  ادخ  هکنیا  رگم  دـننیب  یمن  ار  يزیچ  هک  یناسک  زا  ای  دـننیب  یم  ار  ادـخ  نآ  زا  دـعب  هکنیا  رگم 

هدیـسرن ارف  دنا ،  هدرکن  دای  ار  وا  تعاس  کی  ای  زور  کی  یتح  هدرک و  انف  ادخ  زا  يرود  رد  ار  دوخ  رمع  اسب  هچ  هک  ینانم  ؤم  يارب  نآ 
هبوت و وا  يوس  هب  ادـخ ،  زا  عاطقنا  زا  سپ  دـیاش  ات  دوش  عشاخ  ادـخ  دای  هب  ناـشاه  لد  نآ  کـی  اـهنآ ،  رب  بارطـضا  فوخ  هبلغ  اـب  هک 

نانم ؤم  يارب  نآ  تقو  ایآ  دنریمن .  ادخ  زا  بوجحم  دنوش و  لصو  یهلا  هاگرد  هب  ادخ ،  زا  ندـیرب  يرود و  زا  دـعب  دـنیامن و  تشگزاب 
دوش و عشاخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  دای  هب  ناشیاه  لد  هک  هدیـسرن  ارف  هدرک ،  ناش  بیـصن  ار  شیایلوا  تفرعم  دنوادخ  هک  ینانآ  ادخ و  هب 
ار ادخ  دنک  يرای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  سک  ره  هکنیا  امک  دوش .  یم  یـشان  ادخ  دای  هب  لد  عوشخ  زا  وا  رب  هیرگ  هک  دننک ،  هیرگ  وا  رب 
وا هب  سک  شاد تسود  ار  ادخ  درادـب ،  تسود  ار  وا  سک  ره  هدرک و  ینمـشد  ادـخ  اب  دـنک  ینمـشد  وا  اب  سک  ره  هدرک و  يرای 
هب شلد  دوش ،  عشاخ  وا  دای  هب  شلد  سک  ره  هدرک و  ترایز  ار  ادخ  دـنک ،  ترایز  ار  وا  سک  ره  هدـش و  لسوتم  ادـخ  هب  دوش  لسوتم 
یم ار  اه  بلق  مدرم  هلان  هیرگ و  يادـص  دوش ،  یم  اروشاع  دـسر و  یم  ارف  مرحم  یتقو  هک  ینیب  یمن  اـیآ  تسا .  هدـش  عشاـخ  ادـخ  داـی 
یم زاب  ادـخ  دای  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دای  هب  بلق  عوشخ  تقو  ناـمز ،  نیا  دـیا ،  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  سپ  دراـشف . 

عشاخ ار  ناتیاه  بلق  ناشیا ،  يازع  نتشاد  اپرب  ترضح و  نآ  رب  هیرگ  اب  دینک و  دای  رایسب  ار  ادخ  مالسلا  هیلع  نیسح  دای  اب  سپ  ددرگ ، 
دای هب  بلق  عوشخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  يا  هیرگ  ره  نیاربانب  ددرگ .  زاب  ادـخ  دای  هب  بلق  عوشخ  هب  عوشخ  نیا  هک  ناـنچنآ  دـینک ، 
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لمءات سپ  دراد ،  دوجو  لاکـشا  نآ  رد  دشاب  يرـشب  تقر  يارب  طقف  هک  هچنآ  هک  یلاح  رد  دنک ،  یمن  لطاب  ار  زامن  هک  دشاب  یم  ادخ 
مالسلا و هیلع  نیسح  يارب  بلق  عوشخ  ماسقا  نییبت  هب  يدصاقم  نمض  ام  هک  دراد  لیـصفت  حرـش و  هب  زاین  فیرـش  بلطم  نیا  نایب  نک . 

 . میزادرپ یم  ترضح  نآ  ياثر  هب  طوبرم  دراوم 

تسا هیرگ  عوشخ و  ماسقا  ءاشنم  هرابرد  لوا  دصقم 

هیرگ ءاشنم 

یببـس ظاحل  هب  هک  يا  هیرگ  ینعی  لوا ،  عون  تسا :  عون  ود  رب  هیرگ  سپ  ظوحلمریغ ؛  یهاگ  تسا و  ظوحلم  ببـس  یهاگ  هیرگ  ءاشنم 
 : تسا مسق  ظوحلم 8  ببس  هطساو  هب  هیرگ  و  دشاب ، 

ازع بحاص  اب  يا  هطبار  هقلع و  نتشاد   - 1

 : تسا هدومرف  هداد و  طابترا  دـیحوت  اب  ار  نیدـلاو  قح  دـنوادخ  ور  نیا  زا  تسا ؛  يدـنزرف  ردـپ و  هطبار  اه ،  هقلع  اه و  هطبار  نیرتـالاب 
یکین ردام  ردـپ و  هب  دـیتسرپب و  ار  وا  اهنت  هک  درک  رما  نینچ  وت  راـگدرورپ  و  ( 37  ) اناسحا نیدلاولااب  هایا و  الا  اودـبعت  الا  کبر  یـضقو 

هبترم نیا  هب  يروص  داجیا  تلع  قح  رگا  سپ  دنتسه .  وت  ندمآ  دوجو  هب  يونعم  يروص و  تلع  اهنآ  هک  تسا  نآ  راک  نیا  تلع  دینک . 
امهیلع هللا  مالس  ناشیا -  یصو  ربمایپ و  ام ) يونعم   ) یقیقح و ردپ  هک  یلاح  رد  تسا .  رتالاب  نآ  زا  يونعم  يروص و  داجیا  تلع  دشاب ، 

مالـسلا هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  ازع و  ندومن  اپرب  کـش  نودـب  مینک .  ناـسحا  اـهنآ  هب  هک  هدومرف  مکح  نینچ  دـنوادخ  نیارباـنب  تسا .  - 
نیدـلاولاب هک  دـنوادخ  شیامرف  نیا  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  زا  یـضعب  رد  یتح  تسا .  مهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  یلع و  ربماـیپ ،  هب  ناـسحا 

تسا ردپ  هب  ناسحا  ترضح  نآ  رب  هیرگ  نیاربانب  دنا .  هدرک  رکذ  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  ار  نیدلاو  زا  روظنم  تسا ،  هدمآ  اناسحا 
ندرمـش و زیزع  عفن ،  هدـمع  تسا و  ندـناسر  عفن  دوس و  ناسحا  هک  دـشاب  یم  رطاخ  نیا  هب  تسا ،  ناسحا  عون  کی  هیرگ  هکنیا  تلع  . 

شراگدرورپ زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ور  نیا  زا  تسا .  ناردام  ناگدش و  هتشک  ندرمش  زیزع  یعون  ندرک ،  هیرگ  و  تسا ،  ندرک  مارتحا 
هتـشک يارب  راـصنا  ناـنز  هک  دینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتقو  نینچمه  دـنک .  هیرگ  وا  رب  شگرم  زا  دـعب  شرتخد  اـت  درک  اـضاقت 

یتقو دننک و  يرادازع  هزمح  يارب  داد  روتسد  راصنا  نانز  هب  هاگنآ  درادن ،  هدننک  هیرگ  هزمح  دومرف :  دننک ،  یم  يراز  هیرگ و  ناگدش 
هماقا نفک ،  هلمج ،  زا  دوش ،  ماجنا  دیاب  تیم  يارب  هک  هچنآ  مامت  هتکن  درک .  اعد  نانآ  يارب  دـنا ،  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دـش  ربخاب 

دوب نیگنس  ادخ  ربمایپ  يارب  هلءاسم  نیا  هک  تشادن ،  هدننک  هیرگ  هکنیا  زج  دمآ ،  لمع  هب  هزمح  يارب  هریغ  عییـشت و  نفد و  وا ،  رب  زامن 
ربمایپ هحون ،  رد  شرهاوخ  دنداد و  رس  هحون  ترضح  نآ  يارب  نانز  تشادن .  يرگید  زیچ  ارس ،  هحون  زج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اما  . 

 ، درک عنم  کشا  نتخیر  هیرگ و  یتح  راک و  نیا  زا  ار  مرح  نانز  نمـشد ،  اما  دشاب ،  ییارـس  هحون  نیا  دـهاش  هک  داد  رارق  باطخ  ادـخ 
عطاق قاع و  دنکن ،  هیرگ  نینچ  یسک  رگا  اریز  مینک ،  هیرگ  اعقاو  میتسه ،  ترضح  نآ  یعقاو  نارادتسود  زا  رگا  ترضح  نآ  رب  ایب  سپ 

 . تسا محر 

نتسویپ مه  هب  ندش و  یکی  هطبار  هقلع و  رطاخ  هب  هیرگ  تقر و   - 2

اـضعا مامت  دوش ،  یـضرم  ای  درد و  راچد  رگا  هک  ناسنا  رکیپ  زا  يوضع  دـننام  تسا .  تبارق  نیرتـالاب  نیرتکیدزن و  هقلع ،  عون  نیا  هک 
رون زا  نیعلاروح  دوب .  ور  نیمه  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رطاخ  هب  ندومن  بورـضم  ار  دوخ  نیعلاروح و  هیرگ  دنوش .  یم  درد  راچد 

 . دندوب محتلم  ناشیا  اب  نیسح و  هارمه  هب  اهنآ  سپ  دندش ؛  محتلم  ناشیا  اب  نیسح و  هارمه  هب  اهنآ  سپ  دندش ؛  قلخ  مالسلا  هیلع  نیسح 
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شنوخ دریگ و  رارق  اه  هزین  يالاب  شرس  دتفیب و  نابـسا  مس  ریز  رب  نیمز و  يور  رب  ترـضح  نآ  رکیپ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  نیاربانب ، 
اه تمعن  نیرتهب  اب  لاح و  نیرتهب  رد  اهرـصق  رد  نیعلاروح  اما  دـشاب ،  هتخوس  حورجم و  شرگج  خاروس و  شبلق  دوش ،  يراج  نیمز  رب 

تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  نوچ  تسا ؛  عون  نیمه  زا  مه  ترضح  نآ  رب  نایعیش  هیرگ  عاونا  زا  یکی  دننامب .  یقاب 
یضار ام  تماما  زا  اهنآ  دنا .  هدش  نیجع  ام  تیالو  رون  هب  هدش و  قلخ  ام  تنیط  لگ  يدایز  زا  اهنآ  دنتسه ،  ام  زا  ام  نایعیـش  دومرف :  هک 

هیرگ اهنآ  رب  تساهنآ و  ياه  تبیصم  ام ،  ياه  تبیصم  میتسه ،  یضار  اهنآ  زا  دنتسه ،  ام  هعیـش  ناونع  هب  اهنآ  هکنیا  زا  ام  دنـسرخ و  و 
یم ملءاتم  اهنآ  تاملءات  درد و  هب  مه  ام  دنادرگ .  یم  داش  ار  اهنآ  ام ،  يداش  دنک و  یم  نیگهودنا  ار  اهنآ  ام  هودـنا  نزح و  دـننک ،  یم 
هعیش دومرف :  ماما  سپس  میوش .  یمن  ادج  اهنآ  زا  مه  ام  دنوش و  یمن  ادج  ام  زا  دنتسه و  ام  اب  اهنآ  میراد .  عالطا  ناشلاوحا  زا  میدرگ و 

بذـعم منهج  شتآ  هب  ار  وا  هک  دراد  مرـش  دـنوادخ  دـنک ،  هیرگ  ام  رطاخ  هب  دـیامن و  دای  ار  ام  ياـه  تبیـصم  سک  ره  تسا .  اـم  زا  اـم 
ینایعیـش ام  يارب  دـیزگرب و  ار  ام  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  تسا :  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  هئاـمعبرا  ثیدـح  رد  دـنادرگ . 

لام ناج و  ام  هار  رد  دنوش و  یم  نیگمغ  ام  هودـنا  مغ و  رطاخ  هب  دـنوش و  یم  داش  ام  يداش  هب  دـننک و  یم  يرای  ار  ام  هک  درک  باختنا 
هدیزگرب ار  صلخم  نایعیش  دنوادخ  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  تیاور  نیا  دنیآ .  یم  ام  يوس  هب  دنتسه و  ام  زا  اهنآ  دننک ؛  یم  راثن  ار  دوخ 

زا هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  امک  دراد ،  ییاه  هناشن  تامالع و  رما  نیا  دیزگرب .  ناشتداهش  زا  لبق  ار  ادهـش  هک  روط  نامه  تسا ، 
یم البرک  هعقاو  رد  ماما  راصنا  زا  كدوک  نیا  هک  داد  ناشن  دـنک ،  یم  يزاب  نیـسح  اب  دومرف  هظحالم  هک  یکدوک  هب  هژیو  تبحم  قیرط 

رب هک  یسک  هک  دینک ،  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  دییایب و  سپس  هن ،  ای  تسه  تدوجو ،  رد  هعیش  تمالع  نیبب  نک ،  تقد  سپ  دشاب . 
 ، میـشاب رثءاتم  ملءاتم و  ترـضح  نآ  يارب  دییایب  دشاب .  یم  ادـج  وا  زا  درادـن و  ترـضح  نآ  اب  يا  هطبار  هقلع و  چـیه  دـنکن ،  هیرگ  وا 

 . دنیآ یم  نام  غارس  هب  ام  ملءات  جنر و  درد و  نارود  رد  دنوش و  یم  ملءاتم  ام  يارب  مه  میهاربا  ترضح  نآ  هاگنآ 

دراد وت  رب  یقح  هدید ،  تبیصم  صخش  هکنیا  رطاخ  هب  تبیصم  رب  هیرگ  تقر و   - 3

رب یقح  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دشاب .  دادجا  نیدلاو و  قح  نامه  هک  تسا  داجیا  قح  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنرایسب  ددعتم و  قوقح ، 
یتباث قح  نآ  هک  تسا  نامیا  مالـسا و  قح  قوقح ،  رگید  زا  تسا * .  ناـشیا  دوجو  تکرب  هب  اـم  ناردـپ  اـم و  دوجو  هک  ارچ  دراد  اـم ، 

هب ام  تیاده  بجوم  هک  یـسک  بلاطم ،  نیا  هب  هجوت  اب  تسا .  مالـسا  رد  تکراشم  تهج  زا  يرگید  ناملـسم  ره  رب  یناملـسم  ره  يارب 
نیا مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگا  هک ،  انعم  نیا  هب  درک ؛  نید  يادف  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دراد .  ام  رب  یمیظع  قح  تسا ،  هدـش  نامیا 

یمالسا دالب  رب  داب -  اهنآ  رب  ادخ  تنعل  هک  هیما -  ینب  یتقو  نوچ  دنام ؛  یمن  یقاب  ینید  نایعیـش  يارب  درک ،  یمن  لمحت  ار  اه  تبیـصم 
هب نتفگ  ازـسان  مدرم  هک  ییاج  ات  دش  هبتـشم  مدرم  رب  رما  دندرک ،  شالت  قح  يافخا  رد  دندش و  داسف  شرتسگ  بجوم  دـندش و  طلـسم 

نهذ و رد  یتاداقتعا  نینچ  دنا .  مالـسا  همئا  هیما  ینب  هک  دندرک  مدرم  نهذ  رد  نینچ  دنداد و  رارق  زامن  يازجا  ءزج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
تلالـض و سرادـم  اه و  هناخ  بتکم  رد  ناملعم  ار  لـیاسم  نیا  هک  يوحن  هب  درک ؛  یم  ادـیپ  خوسر  ناـش  یکدوک  ناـمز  زا  مدرم  ناـج 

رادیب مدرم  دنتفر ،  تراسا  هب  تیعضو  نآ  اب  شنادناخ  دیسر  تداهش  هب  طیارش  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  اما  تسا ،  یهارمگ 
نینچ دندش  دقتعم  دندرک و  یمن  وا  نادناخ  نیـسح و  اب  ار  يا  هلماعم  نانچ  دندوب ،  قح  همئا  هیما  ینب  ماکحا  رگا  هک  دـنتفایرد  دـندش و 

دنتفایرد ور  نیا  زا  دنک ،  یمن  تقباطم  مه  ناراکمتس  متـس  اب  یتح  دناوخ و  یمن  تلادع  اب  تسین و  ینییآ  نید و  چیه  اب  قباطم  يراتفر 
عقاو رد  سپ  دندرمش .  زیاج  ار  اهنآ  رب  نیرفن  تنعل و  دنتـسه و  روج  نامکاح  اهنآ  هک  دندیمهف  تسا و  لطاب  اهنآ  تفالخ  هب  داقتعا  هک 
همه تایح  هک  یلاح  رد  تسا ؛  داز  قح  قوقح ،  عاونا  زا  رگید  یکی  تفرگ * .  همشچرس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  نید  يوس  هب  تیاده 

ماعط و عاونا  مامت  سپ  دـیور .  یم  هاـیگ  دوش و  یم  لزاـن  ناراـب  هک  تسوا  دوجو  تکرب  هب  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هطـساو  هب  زیچ 
هیلع نیـسح  تکرب  هب  اـم  یقیقح  تاـیح  اـیآ  تسا .  قوقح  زا  رگید  یکی  ءاـیحا ،  قـح  تسا .  ترـضح  نآ  دوـجو  تکرب  هب  وـت  بارش 
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داد و قح و  تسین * ؟  اهنآ ،  یلوبق  بابـسا  فرط  هب  ترـضح  نآ  بناج  زا  اـم  تیادـه  هطـساو  هب  اـم  لاـمعا  همه  اـیآ  تسین ؟  مالـسلا 
نیمی رب  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دراد ؟  تسود  ار  شنایعیش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  یـسک  ایآ  تسا .  قوقح  زا  رگید  یکی  یتسود 

وت رطاـخ  هب  یـسک  رگا  تسا .  قوـقح  هلمج  زا  زین  جـنر  تمحز و  قـح  درگن * .  یم  شناگدـننک  هـیرگ  نارئاز و  رب  دراد و  رارق  شرع 
قح ناربج  ددص  رد  ایآ  ینک .  ناربج  ار  وا  تمحز  هک  ینآ  یپ  رد  یتسه و  هدنمرش  وا  زا  دبا  ات  دوشب ،  یکدنا  تحارج  رسدرد و  راچد 

دیشک ام  رطاخ  هب  هک  ار  ییاه  جنر  درد و  ناوت  یم  هنوگچ  یتسین .  ترضح ،  نآ  ياه  تبیصم  مالسلا و  هیلع  نیـسح  تامحز  اه و  جنر 
هیرگ وا  رب  ترـضح ،  نآ  قوقح  يادا  يارب  دـییایب  سپ  دـنک .  یفالت  یکدـنا )   ) دـناوتب کـشا  ترطف  نیا  هکنآ  دـیما  هب  درک .  ناربج  ، 

 . تسا هدرکن  افو  شدهع  هب  تسین و  وا  يارب  یقوقح  قح و  دنکن ،  هیرگ  نینچ  وا  رب  هکنآ  اریز  مینک ، 

 : تسا گرزب  یصخش  وا  هکنیا  رطاخ  هب  هدید  تبیصم  صخش  رب  هیرگ  تقر و   - 4

بجوم دشاب ،  هتـشاد  تافانم  شردق  تلالج  اب  هک  دـننکب  يراتفر  وا  اب  رگا  هژیوب  دـشاب ،  یگرزب  ناسنا  هدـید ،  تبیـصم  صخـش  یتقو 
اب زین  نایاورنامرف  ناهاشداپ و  راتفر  هویـش  دشاب .  نمـشد  رگا  هکلب  رفاک و  ای  یبنجا و  صخـش  نآ  دنچ  ره  ددرگ ،  یم  وا  رب  اه  لد  تقر 

ساسا نیمه  رب  زین  سدقم  عراش  مکح  دش .  نینچ  اراد  دنزرف  اب  اراد ،  اب  نینرقلا  يذ  هیضق  رد  هکنیا  امک  تسا .  هدوب  نینچ  ناشنانمـشد 
دنیـشنب و نآ  رب  ات  دـنداد  دوب -  رفاک  هک  ینامز  رد  متاح -  نب  يدـع  هب  ار  دوخ  يابع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رطاـخ  نیمه  هب  تسا . 

یتقو ار  دودـبع  نبورمع  سابل  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب  زین  دـینک و  مارتحا  تسا ،  هدـش  لیلذ  هک  ار  یموق  زیزع  دومرف : 
ؤـس ترـضح  نآ  زا  هراب  نیا  رد  هک  یماگنه  تشادن و  رب  دوب  ریظن  یب  هک  ار  وا  هرز  یتح  درواین ،  نوریب  شنت  زا  دروآرد  اپ  زا  ار  وا  هک 

سدـقم عراش  منک .  کته  ار  شتمرح  وا  ندرک  نایرع  اب  مدوبن  لـیام  نم  دوب و  یگرزب  صخـش  دوخ  موق  ناـیم  رد  وا  دومرف :  دـش ،  لا 
اهنآ دراد .  يرگید  مکح  اـهنآ  هب  مارتـحا  ساـپ  هب  دـنیآرد -  يزینک  تراـسا و  هب  هـک  یتروـص  رد  رفاـک -  ناـهاشداپ  نارتـخد  هراـبرد 
مینک هیرگ  نانچ  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  دییایب  سپ  دنوش .  یمن  هتشاذگ  شورف  ضرعم  هب  رازاب  رد  دنراد و  باختنا  قح  رسمه  ندیزگرب 

 ، دنتـشاذگ اپ  ریز  ار  شتمرح  هک  دوب  يراوگرزب  ردـقلا و  لیلج  ناسنا  ترـضح  نآ  هک  اریز  شیالوم ،  دیـس و  يارب  دـبع  هیرگ  دـننام  ، 
سپ دـندیزرو .  عمط  نانآ  هب  نازینک  دـننام  دـندناخرچ و  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  تراسا  هب  ار  شلایع  لها و  دـندرک و  نایرع  ار  شنت 

 . درادن ییانشآ  ترضح  نآ  تلزنم  ردق و  هب  دنکن ،  هیرگ  وا  رب  نینچ  نیا  هک  یسک 

دراد يا  هدیدنسپ  تافص  هک  یسک  رب  تقر  هیرگ و   - 5

سدقم عرش  رد  دشاب .  هتشادن  ییانشآ  صخش  نآ  اب  هک  دنچ  ره  دوش ،  یم  تافص  نآ  هدنراد  رب  تقر  بجوم  هدیدنـسپ  وکین و  تافص 
يرماس نآ  هک  دش  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  هکنیا  امک  تسا .  هدش  دراو  دشاب ،  مه  رفاک  هک  یتروص  رد  دارفا ،  هنوگ  نیا  هب  مارتحا 

یهن ار  وا  نتـشک  دـش و  لزان  ادـخ  بناج  زا  لیئربج  رفاک ،  يارـسا  زا  یکی  هرابرد  نینچمه  تسا .  یتواخـس  اب  ناسنا  نوچ  دـشکن ،  ار 
هک هژیوب  دنادرگ ،  یم  رثءاتم  ار  بلق  دشاب ،  وکین  تافص  ياراد  هک  یناسنا  هب  ندناسر  رازآ  لاح  ره  هب  درک .  یم  ماعطا  وا  اریز  دومرف ، 
یم رازه  رازه  هک  یـصخش  ینک ،  هظحالم  یتقو  ور  نیا  زا  تسا .  لـباقت  رد  وا  تافـص  اـب  هک  دوشب  ییاـه  تبیـصم  راـچد  صخـش  نآ 

دـشاب ءایح  مرـش و  اب  یـسک  نینچمه  دزوس .  یم  وا  لاح  هب  تلد  دـنک ،  یم  تساوخرد  ار  نآ  دراد و  جایتحا  ناـن  همقل  کـی  هب  دـشخب 
ءادهشلادیس تایصوصخ  تافص و  یتقو  بیترت ،  نیمه  هب  يوش .  یم  رثءات  راچد  دوش ،  یم  نیهوت  وا  هب  ماع  ءالم  رد  هک  دنیب  یم  یتقو 

ترضح نآ  رب  صوصخم  هیرگ  صاخ و  تقر  بجوم  ینک ،  هسیاقم  دش ،  دراو  ناشیا  رب  هک  ییاه  تبیـصم  اب  ار  نآ  ینک و  هظحالم  ار 
ترضح نآ  هژیو  بئاصم  هب  راپسب  ناج  شوگ  کنیا  و  مینک .  هیرگ  ترضح  نآ  يوکین  هدیدنسپ و  تافـص  يارب  دییایب  سپ  دوش .  یم 

نیا هکئالم  هتفگ و  هللا  الا  هلا  رکذ و ال  ار  ادـخ  نیمز  اه و  نامـسآ  قلخ  زا  لبق  هک  ییاه  بل  فلا -  ناشیا  صوصخم  تافـص  لـباقمرد 
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نآ زا  دعب  دنا و  هتفرگ  دای  وا  زا  ار  حیبست  دمح و  هکئالم  هتفگ و  دمح  حیبست و  ار  ادخ  هک  ینابل  دنا ؛  هتفرگ  ارف  ترـضح  نآ  زا  ار  رکذ 
نارود رد  سپـس  دش ،  یم  هدنیـش  لیلهت  حیبست و  يادص  وا  زا  شردام  مکـش  رد  دعب  هتفگ ؛  ار  ادخ  رکذ  لالظ  حابـشا و  رون و  ملاع  رد 
نآرق دـندرک ،  هزین  رب  ار  شرـس  هک  یماگنه  تداهـش و  ماـگنه  سپـس  یلاـسگرزب و  نارود  رد  یکدوک و  یلاـسدرخ و  ماـیا  تدـالو ، 
ییاه بل  نینچ  رب  شتیب  لها  روضح  رد  يداش ،  یتسمرـس و  اب  داـیز  نبا  دـیزی و  نوچ  یـصخش  تسا ،  هتـسیاش  اـیآ  درک ؛  یم  توـالت 
ماما شردارب  اب  تفرگ ؛  یمن  وضو  تسرد  هک  دـید  ار  ینیـشن  هیداب  برع  صخـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ب :  دـننزب !! نارزیخ  بوچ 

هب مناج  تفگ :  درم  نآ  دریگ .  یم  وضو  تسرد  اـم  زا  کیمادـک  دـنتفگ :  وا  هب  دـنتفرگ و  وضو  درم  نیا  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  نسح 
تخس مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  مهد .  یمن  ماجنا  تسرد  ار  راک  نیا  هک  متسه  نم  نیا  دیریگ ،  یم  وضو  حیحص  ود  ره  داب ،  امش  يادف 

یلاح هچ  ترـضح  نآ  دـینک  روصت  دوب .  لهاج  راک  نیا  هب  تبـسن  اـعقاو  هکنیا  اـب  یتسین ،  دـلب  ار  نتفرگ  وضو  دـیوگب  درم  نآ  هک  دوب 
 . يدرک هلجع  ایند  شتآ  رب  هک  دنتفگ  ترـضح  نآ  هب  تسادـخ .  نانمـشد  هتـسیاش  اهنت  هک  دـش  عقاو  ییاه  باطخ  دروم  یتقو  تشاد ، 
هب يا  همان  يدرم  ج -  تسین .  لوبق  وت  زامن  تفگ :  ناشیا  هب  دـناوخب ،  زامن  تساوخ  ماما  یتقو  زین  داب -  وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  نیـصح - 
رد وا  هک  یتلذ  زا  دـنوادخ  دومرف :  یناوخ ؟  یمن  ار  همان  ایآ  دـش .  هتفگ  ماما  هب  دـش .  هدروآرب  وت  تجاح  دومرف :  اروف  ماـما  داد ؛  ماـما 

رارق ءاجر  فوخ و  نیب  رد  وا  مناوخب  ار  همان  نم  ات  ینعی  دـنک .  یم  لا  ؤس  نم  زا  دـشک ،  یم  مناوخب -  ار  همان  هک  یماگنه  نم -  لـباقم 
هک هاگنآ  تشاد  یتلاح  هچ  ترـضح  دـینیبب  مرادـن .  تسود  ار  تلاح  نیا  نم  دوش و  یم  یگدنکفارـس  راچد  نم  لـباقم  رد  دریگ و  یم 

یتـقو هک  دـش  یـضار  نیا  هب  اـهنت  دـنهد و  یمن  تبثم  خـساپ  نآ  هب  تسناد  یم  هک  درک  ییاـهاضاقت  اـهنآ  زا  داتـسیا و  هفوک  لـها  ناـیم 
شوگ ایآ  دیونـش ،  یمن  ایآ  امـش ،  رب  ياو  دومرف ،  ترـضح  نآ  دنهد .  شوگ  شنانخـس  هب  دـننکن و  يداش  دایرف و  دـنک ،  یم  تبحص 

دیشک و یهآ  درم  نآ  دش .  رـضاح  شنیلاب  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب ،  راضتحا  لاح  رد  دیز  دنزرف  هماسا  یتقو  د -  دینک ! ؟  یمن 
نم تفگ :  ماـما  مراد .  یهدـب  مهرد  رازه  تصـش  تفگ :  یتـسه ؟  تحاراـن  هچ  زا  ردارب  يا  تفگ :  ماـما  درک .  سوـسفا  مغ و  راـهظا 

 . درک تخادرپ  ار  نآ  اروف  مالـسلا  هیلع  ماما  دوش .  ادا  ما ،  هدـنز  هک  یلاح  رد  مراد  تسود  تفگ :  مریگ .  یم  هدـهع  رب  ار  نآ  تخادرپ 
يا هداتفا  اپ  شیپ  هدـیدع  روما  تساوخرد  راضتحا  تلاح  رد  دـشکب و  هآ  یتورم  محراب و  نابرهم و  تیـصخش  نینچ  تسا  هتـسیاش  اـیآ 

ینیشن هیداب  درم  ح -  ءادهشلادیس !! . . .  ای  الوم  ای  وت ،  رب  هافسا  او  دنهدن .  وا  هب  بآ  يا  هرطق  یتح  دهدن و  وا  هب  یخساپ  یسک  دنکب و 
دـش و هناخ  دراو  ماما  دوش .  یمن  دـیماان  دراد ،  دـیما  مشچ  وت  هب  دـنز و  یم  ار  وت  هناخ  رد  هک  یـسک  تفگ :  داتـسیا و  ماما  هناـخ  رد  رب 
 . مهاوخ یم  ترذـعم  وت  زا  ریگب ،  ار  نیا  تفگ :  داد و  وا  هب  رد  تشپ  زا  وا  زا  مرـش  رطاخ  هب  دـیچیپ و  دوخ  يادر  رد  راـنید  رازه  راـهچ 

یتسناد كدنا  ار  اطع  دیسرپ :  ماما  درک .  هیرگ  صخش  نآ  میداد .  یم  وت  هب  میتشاد  نیا  زا  شیب  رگا  مروخ .  یم  ار  وت  مغ  نم  هک  نادب 
نآ تسد  نفد  يارب  نیـشن  هیداـب  برع  نآ  هیرگ  دریگ .  یم  وت  زا  ار  وـت  دوـج  يذ  تسد  كاـخ  هنوـگچ  هک  مرکف  نیا  رد  هن ،  تفگ   ؟

ناشیا زا  هک  یسک  زا  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يایح  مرـش و  هکنیا  يارب  مینک  یم  هیرگ  ام  اما  دوب .  كاخ  رد  ترـضح 
یم هدنمرـش  دوجو  نیا  اب  دهد ،  یم  يدایز  غلبم  صخـش  هب  و  دنهد ،  یم  تبثم  خساپ  تساوخرد  نیا  هب  هکنیا  اب  دـنک ،  یم  یتساوخرد 

تبثم خساپ  وا  هب  تسناوتن  ناشیا  درک و  یتساوخرد  ناشیا  زا  رارطضا  يور  زا  یسک  یتقو  دندش  هدنمرـش  ردقچ  ماما  دینک  روصت  دوش . 
لاح درک  بلط  بآ  یکدنا  شراوخریـش  لفط  يارب  شرـسمه  تساوخ و  بآ  يرادقم  ناشیا  زا  شکچوک  رتخد  یتقو  نینچمه  دهدب . 

وا رـس  يالاب  ماما  هک  تساوخ  داتفا و  نیمز  رب  شردارب  دنزرف  یتقو  دنتـشاد ،  یلاح  هچ  ماما  اهنیا ،  زا  رتالاب  دوب ! ؟  هنوگچ  ترـضح  نآ 
تبثم خساپ  ای  دنکن ،  تباجا  ار  وت  یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  تخس  تیومع  يارب  تفگ :  اذل  تفاین .  رد  ار  وا  اما  دمآ  ماما  دوش ،  رضاح 

زا هراب  نیا  رد  دش .  هدید  يرثا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  تشپ  رد  اروشاع ،  زور  رد  و -  دشاب !! هتـشادن  وت  يارب  يدوس  اما  دهدب 
 . درب یم  نانیکسم  ارقف و  نامیتی و  نانز ،  هویب  يارب  بش  ماگنه  هک  دوب  یماعط  ياهراب  رثا  رد  دومرف :  دندیسرپ .  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ناشیا هب  ار  خساپ  نآ  دنک و  بآ  تساوخرد  وا  يارب  دریگب و  تسد  يور  ار  يراوخریـش  لفط  يراوگرزب  ناسنا  نینچ  تسا  راوازـس  ایآ 
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هب توعد  هب  ار  ماما  اهنآ  دـندروخ .  یم  هدروآ و  نوریب  ییاه  نان  هدروخ  هک  درک  رذـگ  ریقف  يدادـعت  رب  ماما  زور  کـی  ز -  دـنهدب ! ؟ 
ماما دعب  درادن .  تسود  ار  ربکتم  ياه  ناسنا  دنوادخ  دندومرف :  دنتسشن و  اهنآ  هرفـس  رـس  دندش و  هدایپ  بکرم  زا  ناشیا  دندرک ،  ماعط 
مداخ هب  ماما  دـندمآ و  ماما  لزنم  هب  هاگنآ  لوبق .  دـنتفگ :  دـیریذپب .  ارم  توعد  مه  امـش  متفریذـپ ،  ار  امـش  توعد  نم  دومرف :  اهنآ  هب 

تسـشن و ناشرانک  رد  اـهنآ  رتشیب  ندرک  لاحـشوخ  يارب  ماـما  دـش و  هدروآ  اذـغ  نیرتهب  اـهنآ  يارب  رواـیب .  يراد  هچ  ره  تفگ :  لزنم 
یلو دـننک ،  داش  ار  نانز  ناکدوک و  لد  بآ  يرادـقم  ندرک  مهارف  اب  هک  دـندرک  رایـسب  یعـس  ماما  اروشاع ،  زور  رد  اما  دومرف .  لواـنت 

 . تسناوتن

نارگید زا  تیعبت  هب  هیرگ   - 6

هب وت  نیاربانب  دریذپ .  یم  تروص  دننک ،  یم  هیرگ  وا  يارب  هک  یصخش  نتفرگرظن  رد  نودب  ناگدننک و  هیرگ  زا  تیعبت  هب  هیرگ  یهاگ 
 . تسا هنسح  هوسا  ام  يارب  نآرق )  هدومرف  قبط  لوسر (  ترضح  هک  ارچ  نک ،  هیرگ  ترضح  نآ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يوریپ 

هدید هچنآ  ران ،  تنج و  ناگدنرپ ،  شوحو ،  اه ،  نیمز  اه ،  نامسآ  زا  يوریپ  هب  هکلب  ءایـصوا  ناربمایپ و  زا  يوریپ  تیعبت و  هب  نینچمه 
مالسلا هیلع  نیـسح  رب  نهآ  زا  تیعبت  هب  یتح  نک .  هیرگ  ترـضح  نآ  يارب  اه  گنـس  یتح  ناتخرد و  يرپ ،  نج و  دوش ،  یم  هدیدن  و 

هیرگ نوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  اه  خـیم  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  حون  هنیفـس  خـیم )   ) رامـسم تیاکح  رد  هک  اریز  نک ،  هیرگ 
 . زیرب کشا  اهنآ  زا  يوریپ  هب  وت  سپ  دندرک ، 

رشب عون  هب  محرت   - 7

هک يونـش  یم  یتقو  الثم  تسا .  تقر  بجوم  مولظم  صخـش  هب  هقالع  تفـص و  قح ،  هنوگره  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  رـشب  عون  هب  محرت 
اب هدمآ و  ینابایب  هب  شنارای  نارهاوخ و  ناردارب و  نانز و  دوخ و  کچوک  گرزب و  نادنزرف  هارمه  هب  يریـصقت  هنوگ  چیه  نودب  يدرم 
ای مارح و  ار  یلالح  هک  يراکریـصقت  ناسنا  رفن  کی  اـب  هک  يوش  ربخاـب  رگا  یتح  دریگ .  یم  شتآ  تبلق  دـننک ،  یم  يراـتفر  ناـنچ  وا 
هب باطخ  ماما  دزوس .  یم  وا  لاـح  هب  تلد  دـنا ،  هدرک  يراـتفر  ناـنچ  ادـخ ،  هب  رفاـک  اـب  اـی  وت و  نمـشد  اـب  اـی  هدرک  لـالح  ار  یمارح 
رد یتعدب  ای  ما و  هدرک  بحاصت  ار  یلام  ای  ما  هتـشک  ار  وا  نم  هک  دـینک  یم  ار  يا  هتـشک  نوخ  هبلاطم  نم  زا  ایآ  دومرف :  یم  شنانمـشد 

دییایب سپ  يدوبن ،  دـندروآ  وت  رـس  رب  هچنآ  راوازـس  يدوب ،  هدرک  نینچ  یتح  رگا  تیادـف ،  هب  مناج  میوگب :  دـیاب  ما ! ؟  هتـشاذگ  نید 
 . تسا تورم  یب  دنکن ،  هیرگ  نینچ  نیا  وا  رب  هک  یسک  اریز  مینک ،  هیرگ  نیسح ،  رب  محرت  يارب 

اه تفص  نیا  همه  رطاخ  هب  هیرگ   - 8

اه و نامسآ  رد  یتسه ،  هتسویپ  هتسباو و  وا  هب  تسا ،  وت  یعقاو  ردپ  وا  تسا .  مهارف  مالسلا  هیلع  نیـسح  رد  اه  تفـص  نیا  مامت  هک  ارچ 
مرج و چیه  تسا و  رشب  عون  زا  وا  دندرک ؛  هیرگ  وا  رب  قیالخ  مامت  تسا ،  هدیمح  تافص  همه  بحاص  دراد ،  يالاو  نءاش  ماقم و  نیمز 

هیرگ وا  رب  هنوگ  نیا  هک  یسک  اریز  دینک ،  هیرگ  وا  رب  دراوم  نیا  همه  يارب  سپ  دمآ .  شیپ  شیارب  اه  تبیـصم  نآ  اما  تشادن ،  یهانگ 
مود عون  هیرگ  ءاشنم  زا  مود  عون  تسا .  تیناسنا  تقیقح  زا  جراخ  تورم و  یب  سانشانردق ،  قوقح ،  یب  افو ،  یب  یقش ،  قاع ،  دنکن ، 

هک یمغ  مه و  لد ،  نتـسکش  عوشخ ،  عوضخ ،  عون  ره  فلا :  دراد :  یعاونا  ظوحلمریغ ،  ببـس  هب  هیرگ  ینعی  تقر ؛  هیرگ و  ءاشنم  زا 
هک دراد  یتاحیـضوت  تامدقم و  نایب  هب  زاین  بلاطم  نیا  ددرگ .  یم  زاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  نآ  عجرم  عبنم و  ددرگ ،  یم  مدرم  راچد 

نیا دندش .  قلخ  نآ  رب  مدرم  هک  یترطف  نامه  تسا ،  رایتخا  نودب  هرطفلاب و  ترضح  نآ  رب  تقر  ب -  تسین .  اهنآ  نایب  لحم  اجنیا  رد 
زا تلفغ  يارب  یبجوم  هک  اجنآ  ترـضح  نآ  نانمـشد  تسا .  قداص  ناشـضغب -  زا  تلفغ  اـب  نیـسح -  نانمـشد  ناتـسود و  هراـبرد  رما 
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هیلع یلع  رب  هیواعم  هیرگ  دید و  ار  وا  دنه  یتقو  دـیزی  هیرگ  دـننام  دـنک .  یم  ادـیپ  هبلغ  اهنآ  رب  هیرگ  تقر و  دوش ،  یم  مهارف  ناشـضغب 
ضرف نک و  رظن  فرص  زیچ  ره  زا  هک  مییوگب  دیاب  هکلب  دینک .  هیرگ  يزیچ  رب  دییایب و  مییوگب  هک  درادن  نآ  هب  يزاین  مسق  نیا  مالسلا . 

نآ رب  هیرگ  هک  نک  ضرف  درادن و  وت  دزن  یماقم  نءاش و  تافص و  قوقح ،  دنویپ ،  چیه  یـسانش و  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  نک 
رایتخا نودـب  هک  یترطف  ج :  هن ! ؟  ای  دوش  یم  يراج  رایتخا  یب  وت  کشا  اـیآ  نک  هظحـالم  هاـگنآ  درادـن ؛  یباوث  رجا و  چـیه  ترـضح 

نیا اب  ندرک .  هشیپ  ربص  هب  نآ  بیغرت  قیوشت و  تقر و  زا  سفن  تعنامم  هنیک و  ضغب و  تهج  هب  هجوت  اب  یتح  دوش ،  یم  تقر  بجوم 
رتخد همطاف  هراوشوگ  هدـنیابر  هیرگ  یلوخ و  هیرگ  دـیز و  نب  سنخا  و  دعـس ،  رـسپ  هیرگ  دـننام  دوش ؛  یم  بلاـغ  ناـسنا  رب  هیرگ  همه 

هک دوب  یلاح  رد  نیا  و  تخادنا ؛  هیرگ  هب  ار  اهنآ  هک  دش  ضراع  ییاه  تلاح  دعـس .  رـسپ  نایرکـشل  مامت  هیرگ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
 . دنتشاد هجوت  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  هب  تبغر  مدع  ناش و  هنیک  ضغب و  هب  دنریگب و  ار  دوخ  هیرگ  يولج  دنتـساوخ  یم  اهنآ 
هب رثءات  هیرگ و  دوجو ،  نیا  اب  اما  تشاد .  تافانم  دنداد ،  یم  ماجنا  ار  نآ  ای  دندوب و  نآ  ماجنا  ددص  رد  هچنآ  اب  راک  نیا  هک  نیا  نمض 

دوجو تواقـش  قافن و  رفک ،  انز ،  نادـنزرف  اهنآ  نایم  رد  هکنیا  اب  درک ،  هبلغ  ناشتنیط  ثبخ  تواقـش و  رب  یتح  اهنآ ،  ياه  تلاـح  همه 
ینمشد نیا  هب  وا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا -  ترضح  نآ  نمشد  هک  یسک  يارب  يروآ  نزح  تلاح  نینچ  هب  یهاوخ  یم  رگا  سپ  تشاد . 
راـیتخا نودـب  هک  ینک  یم  هظحـالم  وش ،  دوخ  هیرگ  زا  عناـم  سپـس  نک ،  تقد  يربب ،  یپ  دوش -  یم  دوخ  هیرگ  زا  عناـم  دراد و  هجوت 

يولج مییوگ  یم  هکلب  مینک ،  هیرگ  دـییایب  مییوگ  یمن  میوش و  یم  روآدای  ار  اه  تلاح  نآ  زا  یخرب  کـنیا  دـنک .  یم  هبلغ  وت  رب  هیرگ 
 . دینک يراک  نینچ  دیناوت  یم  ایآ  دینیبب  دینک  تقد  هاگنآ  دـیریگ ،  هشیپ  ربص  دـینک و  راومه  دوخ  رب  ار  یتخـس  دـیریگب و  ار  دوخ  هیرگ 

شرـس دوب ،  هدـش  دراو  مخز  دـصناپ  رازه و  شرهطم  رکیپ  رب  هک  یلاح  رد  دوب ،  هداتـسیا  نادـیم  رد  ماما  هک  دوب  نیا  اه  تلاـح  زا  یکی 
زا شکرابم  دوجو  دوب ؛  هدـش  هراپ  هراپ  شتیب  لها  طیارـش  هظحالم  زا  نطاب  بسح  رب  ریت و  زا  رهاظ  بسح  هب  شبلق  دوب ،  هدـش  هتفاکش 
بآ تساوخرد  دنز و  یم  هاگنابرق  رب  ریشمش  اب  یطیارـش  نینچ  رد  دوب .  هتفرگ  شتآ  نارای  ناردارب و  نادنزرف ،  قارف  درد  زا  یگنـشت و 

يراج شیاه  هنوگ  رب  کشا  هک  درک  هیرگ  نانچ  یتلاح  نینچ  رب  دعـس  رـسپ  ریگب .  ار  دوخ  هیرگ  يولج  یناوت  یم  رگا  لاـح  دـنک .  یم 
تـسد ار  نانز  نارتخد و  دنتـشاذگ و  نیمز  رب  ار  اهرـس  دندروآ .  دیزی  شیپ  ار  ءادهـش  رـس  تیب و  لها  نانز  هکنیا ؛  رگید  تلاح  دـش . 
هناجرم رسپ  يور  ادخ  تفگ :  دش و  رثءاتم  هیلع  هللا  تنعل  دیزی  هک  يوحن  هب  دش ؛  داجیا  یکانفسا  رایسب  تلاح  دنتشاد .  هگن  اپرس  هتـسب 

 . دنادرگ هایس  ار 

مود دصقم 

حرش هب  دروم  هدراهچ  هک  دوش ،  یم  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  هیرگ  بجوم  هک  تسا  یـصاخ  ياه  هزیگنا  هرابرد  ثحبم  نیا  مود ،  دصقم 
هیرگ ثعاب  سدـق ،  ملاع  رد  ناشیا  تی  ؤر  بجوم  هکلب  اه ،  هیاس  حابـشا و  ملاع  رد  ترـضح  نآ  هیاس  حبـش و  تی  ؤر   - 1 تسا :  ریز 

وا يارب  ار  البرک  هیضق  دنوادخ  داتفا .  قافتا  درک -  هدهاشم  ار  رذ  رذ ،  ملاع  رد  هک  یماگنه  مالسلا -  هیلع  مدآ  يارب  یتلاح  نینچ  دش . 
تحت ار  هبیط  حابـشا  دید ،  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  توکلم  یتقو  زین  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دومن .  هیرگ  دـش و  رثءاتم  مدآ  درک و  فیـصوت 

هیرگ بجوم  ترضح  نآ  مان  ندینش   - 2 تخادنا .  هیرگ  هب  ار  وا  مالسلا )  هیلع  نیسح   ) اهنآ نیمجنپ  ندید  هاگنآ  درک ،  هظحالم  شرع 
ار وا  نم  ياـه  تبیـصم  دـنک و  یم  هیرگ  دوش ،  هدرب  نم  ماـن  هک  ینم  ؤم  درم  نز و  ره  دزن  دومرف :  شدوـخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا . 

ایرکز مدآ و  تسا .  هـیرگ  ثعاـب  ترـضح ،  نآ  ماـن  ندرب   - 3 تسا .  نم  ؤم  ياـه  ناـسنا  هیرگ  ببـس  وا  نیارباـنب  دزاـس .  یم  نیگمغ 
هیلع نیـسح  هب  هاگن   - 4 دنکـش .  یم  ار  بلق  دـنک و  یم  يراج  ار  کشا  وا  مان  ندرب  هک  دـنتفگ  نیـسح  مان  ندرب  هرابرد  مالـسلاامهیلع 

ار وا  راب  نیلوا  يارب  دـمآ و  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  هلءاـسم  نیا  تسا .  هیرگ  بجوم  مالـسلا 
هب یتقو  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  درک .  یم  هیرگ  دـید ،  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکنیا  ضحم  هب  هشیمه  مه  نآ  زا  دـعب  داد .  خر  دـید ، 
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 . هلب تفگ :  متسه ؟  نم  ردپ ،  يا  دیـسرپ :  نیـسح  ماما  نم !  ؤم  ره  مشچ  کشا  يا  تفگ :  تسیرگ و  درک ،  هاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
حیحـص تیاور  رد  درگن .  یم  امـش  هب  ترـضح  نآ  دـیا  هدرکن  يراک  نینچ  امـش  رگا  دـیا ؟  هدرک  هاگن  ترـضح  نآ  لاوحا  هب  ایآ  سپ 

هیرگ وا  رب  هک  یناسک  هب  راوگرزب  نآ  کشا  نودـب  درگن .  یم  شنارئاز  هاـگلتق و  هب  شرع  نیمی  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  هدـمآ 
دقرم هب  هاگن   - 5 دنوش .  ترـضح  نآ  هاگن  عنام  دنناوت  یمن  عناوم ،  تفاسم و  دعب  هک  درادن  بجعت  ياج  چـیه  درگن و  یم  دـننک ،  یم 

ره تسا ،  بیرغ  تبرغ ،  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوش .  یم  هیرگ  ثعاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ربق هب  هک  یـسک  دزوس و  یم  شلد  هدیدن  ار  وا  هکنآ  دوش و  یم  نیگهودنا  دنکن ،  شترایز  هکنآ  دـیرگ و  یم  دـنک  ترایز  ار  وا  سک 
نیا دـش .  یم  هیرگ  بجوم  شندیـسوب  ترـضح و  نآ  رکیپ  سمل   - 6 دـنک .  یم  محرت  وا  رب  درگنب ،  شکرابم  ياـپ  دزن  رد  شدـنزرف 
یم هیرگ  دیسوب و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  يولگ  ریز  ترـضح  نآ  دمآ .  یم  شیپ  يدراوم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  هیـضق 

ینامز درک .  یم  هیرگ  دیـسوب و  یم  ار  نیـسح  بلق  يالاب  یهاـگ ،  درک .  یم  هیرگ  دیـسوب و  یم  ار  نیـسح  بلق  يـالاب  یهاـگ ،  درک . 
 : دیسرپ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  درک .  یم  هیرگ  دیـسوب و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندب  مامت  مه  یهاگ  و  وا ،  ياه  نادند  وا ،  یناشیپ 

ياه نادـند  یتقو  شا ،  هیرگ  هراـبرد  ترـضح  نآ  زا  رگا  مسوب .  یم  ار  اهریـشمش  ياـج  دومرف :  ربماـیپ  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  ردـپ  يا 
نبا یتقو  هک  مسوب  یم  ار  ییاج  مسوب و  یم  ار  نارزیخ  بوچ  ياج  تفگ :  یم  باوج  رد  ربمایپ  دش ،  یم  لاوئس  دیسوب ،  یم  ار  نیسح 

 ، اجنآ دومرف :  یم  یـسوب ،  یم  ار  وا  بلق  يالاب  ارچ  دـش ،  یم  لا  ؤس  رگا  میرگ .  یم  وا  هدـنخ  رب  نم  دـنک و  یم  مسبت  دـنیبب ،  ار  داـیز 
نوچ تسناوتن ،  یلو  دیـسوب ،  یم  هللا  لوسر  هک  دسوبب  ار  ییاهاج  تساوخ  بنیز  شرهاوخ  اما  تسا .  هبعـش  هس  ریت  ندمآ ،  دورف  ياج 
یمن مه  ار  راک  نیا  رگا  یتح  دنتخات .  شرکیپ  رب  مه  بسا  اب  هک  هژیوب  دوب ؛  هراپ  هراپ  حورجم و  مالسلا  هیلع  نیـسح  رکیپ  اضعا و  مامت 

ینب ناگرگ  ایوگ  دندومرف :  ناشدوخ  هکنیا  امک  دوب .  هدش  هراپ  هراپ  اه  هزین  اهریـشمش و  ندش  دراو  رثا  رد  ترـضح  نآ  رکیپ  دـندرک ، 
ریت و رثا  زک  مرـس ،  رب  ملاع  كاخ  تسا :  هدش  هتفگ  یـسراف  هب  بنیز ،  لاح  نابز  هب  اذل  دـننک .  یم  رپ  نم  ندـب  تاعطق  زا  ار  دوخ  هیما 
 ، دوب هدیسوبن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیسوب  ار  ییاج  مالـسلااهیلع  بنیز  هلب ،  تسین  وت  ياضعا  همه  رد  نم  هسوب  کی  ياج  نانس 

دوب هدیسوب  ار  وا  رهاظ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیسوب  ار  يزیچ  نطاب  مالسلا و  هیلع  نیسح  هدش  عطق  ياه  گر  و  هدیرب ،  يولگ  وا 
هراپ هراپ  شرکیپ  هک  تسا  نیسح  نیا  تفگ :  داد و  رارق  بطاخم  ار  ربمایپ  تشاذگ ،  نیـسح  هدیرب  يولگ  رب  ار  شا  هرهچ  بنیز  اذل  و  . 

رد اما  دنا ،  هدیرب  افق  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هک  تفایرد  اجک  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  مناد  یمن  دنا .  هدیرب  افق  زا  ار  شرـس  هدش و 
رب نیا  اما  تسا ،  هدوب  هنحص  نیا  دهاش  دوخ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  رـس  ندرک  ادج  ماگنه  هکنیا ،  یکی  دراد :  دوجو  هجو  دنچ  هراب  نیا 

هکنیا مود  ددرگ .  زاب  اه  همیخ  هب  هک  داد  روتـسد  ناـشیا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  دـیآ ؛  یم  رب  تاـیاور  زا  هک  تسا  يزیچ  فـالخ 
هللا مالس  بنیز  دندومن و  مالعا  ار  هلءاسم  نیا  ای  هدرک  لقن  ار  ارجام  نیا  دندوب و  رـضاح  هنحـص  رد  هک  دشاب  هدینـش  یناسک  زا  ار  هیـضق 

هظحالم نوچ  دشاب ،  هدرک  طابنتسا  ار  عوضوم  نیا  دید ،  تیعـضو  نآ  هب  ار  رهطم  رکیپ  یتقو  هکنیا  موس  دشاب .  هدینـش  ار  نآ  مه  اهیلع 
هیضق لصا  زا  شتبیـصم  نابایب  رد  رهطم  رکیپ  نداتفا  هیـضق و  نیا  هک  تسا  هداتفا  نیمز  هب  ور  نوگژاو و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هزانج  درک 
هدیرب افق  زا  ار  شرس  هک  تسوت  نیـسح  نیا  تفگ  داد و  رارق  بطاخم  ار  ربمایپ  شدج  ور  نیا  زا  دوب ،  رت  نیگنـس  بنیز  يارب  تداهش ، 

لآ نت  جنپ  مان  هب  هک  یخیم  جـنپ  نایم  زا  یتح  تسا .  هیرگ  نزح و  بجوم  ترـضح  نآ  هب  باستنا   - 7 دنا .  هدرک  اهر  نابایب  رد  دـنا و 
ياه خیم  مالـسلا  هیلع  لیئربج  یتقو  هک  تسا  نآ  هیـضق  نیا  حرـش  دش .  هیرگ  نزح و  بجوم  دوب ،  ناشیا  مان  هب  هک  مجنپ  خیم  دوب ،  ابع 

تفرگ ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  حون  دروآ .  یتشک  يولج  يارب  خیم  جنپ  دوب ،  ربمایپ  کی  مان  هب  یخیم  ره  دروآ ،  ار  مالـسلا  هیلع  حون  هنیفس 
هـس هرابرد  تسا .  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ءایبنالا  متاخ  مان  هب  خیم  نیا  تفگ :  لیئربج  دیـشخرد .  هدش و  نشور  اهنآ  نیلوا  ، 
نآ زا  تفرگ ،  تسد  هب  ار  خـیم  نیمجنپ  یتقو  اما  داتفا .  قافتا  نیمه  دوب ،  مالـسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع ،  مان  هب  هک  زین  رگید  خـیم 

ینیسح ینهآ ،  یتقو  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  هب  خیم  نیا  تفگ :  لیئربج  تشگ .  هتـشغآ  نوخ  نآ  هب  شتـسد  دش و  رهاظ  نوخ 
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رد يداش  حرف و  بابسا  للع و  هک  تسا  بجعت  ثعاب  دنـشاب ؟  ینیـسح  رگا  دوشن ،  نینوخ  اه  بلق  ارچ  سپ  ددرگ ،  یم  نینوخ  دشاب ، 
نآ دیدج  سابل  ندیشوپ  وا و  دیع  تسا .  نایرگ  تشهب  رد  ترضح  نآ  صوصخم  يروح  تسا .  هیرگ  بجوم  ترـضح  نآ  هب  باستنا 

شردپ يارب  گنج ،  رد  شا  يزوریپ  تسا ،  هیرگ  ثعاب  شندرک  يزاب  تسا .  هیرگ  بجوم  ربمایپ  شدج  يارب  دیع ،  زور  رد  ترـضح 
دورد و ناشتدالو و  ناشیا ،  هب  ساپـس  شیاتـس و  هکلب  تسا ،  هیرگ  بجوم  ترـضح  نآ  طسوت  عوبطم  ییاذـغ  لوانت  تسا .  روآ  هیرگ 
نزح و بجوم  هاـم  نیا  تسا .  هیرگ  نزح و  بجوم  مرحم  هاـم  لولح   - 8 تسا .  هیرگ  بجوم  تاـیاور -  بسح  رب  ناـشیا -  هب  تینهت 

نیا تسا .  هیرگ  نزح و  ترـضح  نآ  دقرم  كاخ  هب  دورو   - 9 دراشف .  یم  ار  اهنآ  يولگ  ضغب  دوش و  یم  ترـضح  نآ  نایلاوم  هودنا 
البرک هکنیا  رگم  هدوبن  يربمایپ  چیه  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  تسا .  هدمآ  شیپ  هدـش ،  نیمزرـس  نآ  دراو  هک  يربمایپ  ره  يارب  هیـضق 

یم كاخ  نیا  دراو  هک  يربمایپ  ره  دوش و  یم  نفد  ناـشخرد  هاـم  وت  رد  هک  تسا  هتفگ  كاـخ  نیا  هب  باـطخ  تسا و  هدرک  تراـیز  ار 
هدرک لا  ؤس  دوخ  راگدرورپ  زا  هراب  نیا  رد  تسا و  هتفرگ  یم  ارف  ار  وا  هودنا  مغ و  هدـش و  یم  گنتلد  نوگرگد و  شلاح  تسا ،  هدـش 

نآ تیب  لها  يارب  یتلاح  نینچ  دـسر .  یم  تداهـش  هب  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسـالبرک و  اـجنیا  هک  هدـش  یحو  اـهنآ  هب  دـنا و 
ماما تسا .  یکانلوه  نابایب  اجنیا  ردارب  يا  تفگ :  موثلک  ما  دمآ .  شیپ  زین  دندمآ ،  دورف  اجنآ  رد  دندش و  البرک  دراو  یتقو  ترـضح ، 
تفگ دعب  مدید .  برطضم  نوخ  زا  ییایرد  رد  ار  نیسح  مرسپ  تفگ :  دش و  رادیب  هیرگ  اب  تفر و  باوخ  هب  نیمزرس  نیا  مردپ  دومرف : 
نینچ تسا .  هیرگ  ثعاب  البرک  ماـن  ندینـش   - 10 تشاد ؟  یهاوخ  یتلاـح  هچ  وت  دـهد  خر  اـجنیا  رد  هعقاو  نآ  یتقو  هللادـبع !  اـبا  يا  : 
دنداد ربخ  ناشیا  هب  درک ،  لا  ؤس  نآ  مان  هرابرد  دش و  البرک  نیمزرس  دراو  یتقو  دمآ .  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  يارب  یتلاح 

جنر و زا  نم  ایادخ ! تفگ :  دش و  کشا  زا  رپ  شنامشچ  مان  نیا  ندینـش  اب  ترـضح  تسالبرک .  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  يدایز  ياه  مان 
یم رـس  ار  نام  ناکدوک  دوش ،  یم  هتخیر  ام  ياه  نوخ  نآ  رد  هک  تسا  ییاج  ام و  ناوراک  دورف  لحم  اـجنیا  مروآ .  یم  هاـنپ  وت  هب  ـالب 

ناعاجش اجنیا  رد  دنراد .  نت  رب  تراسا  سابل  دنا و  هتشادرب  اهنآ  زا  هدرپ  هک  ینیب  یم  ارم  مرح  دوش و  یم  يراج  نآ  رد  نم  نوخ  دنرب ، 
نم زا  دییآ و  دورف  موق !  يا  سپ  دنریگ .  یم  یگدنب  تراسا و  هب  ار  ناگدازآ  لذارا ،  دنرب و  یم  رس  ار  منادنزرف  دنوش و  یم  هتشک  نم 

زا یکی  تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  هودنا  نزح و  بجوم  درس  بآ  ندیـشون   - 11 منام .  یم  نیمزرس  نیا  رد  نم  هک  دیریگب  هلصاف 
 : تفگ هک  تسا  هدش  لقن  یقر  دوواد  زا  دوب .  کنخ  بآ  ندیـشون  دش ،  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هیرگ  بجوم  هشیمه  هک  يدراوم 

نیسح مان  ردقچ  تفگ :  دیدرگ و  کشا  زا  رپ  شنامشچ  دش و  رثءاتم  دیشون و  بآ  يرادقم  مدوب ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد 
هیلع نیسح  زا  ثیدح .  رخآ  ات  مدرک .  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هکنیا  رگم  مدیـشونن  یبآ  نم  و  دنک !! یم  صقنم  ار  شیع  مالـسلا  هیلع 

 ، ترضح نآ  تبرت  ندییوب   - 12 دینک .  دای  ارم  دیدیشون  ییاراوگ  بآ  هاگ  ره  نم !  نایعیش  يا  دومرف :  هک  تسا  هدش  لقن  زین  مالـسلا 
دش و دراو  ترـضح  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  راب  کی  دنایرگ .  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  شدـج  رما  نیا  تسا .  رثءات  بجوم 

دوب يراج  ناشنامشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  مدش  ربمایپ  رب  دراو  دنیوگ :  یم  یلع  ترضح  دنزیر .  یم  کشا  هدید  ود  ره  زا  ربمایپ  دید 
هکلب هن ،  دومرف :  تسا ؟  هدـش  امـش  یتحاران  بجوم  یـسک  اـیآ  ینک ،  یم  هیرگ  ارچ  هللا !  لوسر  اـی  تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  متفگ :  . 

؟  ینک مامشتسا  ار  وا  تبرت  یلیام  ایآ  تفگ :  سپس  دسر .  یم  لتق  هب  تارف  رانک  رد  نیـسح  هک  داد  ربخ  نم  هب  وا  دوب ،  نم  دزن  لیئربج 
ماما يارب  تلاح  نیمه  تسالبرک .  نیمزرس  نآ  مان  دش و  يراج  مکـشا  نآ )  ندییوب  اب   ) هک داد ،  نم  هب  كاخ  زا  یتشم  يرآ .  متفگ ، 

 . متـشادرب زمرق  كاخ  يرادقم  كرابم  رـس  کیدزن  زا  مدرک و  ترایز  ار  البرک  دیوگ :  یم  راکب  یبا  دـمآ .  شیپ  زین  مالـسلا  هیلع  اضر 
هیرگ سپـس  درک ،  مامـشتسا  تفرگ و  شتـسد  رد  ار  نآ  مدرک .  هضرع  ناشیا  هب  ار  نآ  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  هاگنآ 

تبیصم ندینش   - 13 تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدـج  تبرت  نیا  دومرف :  ماما  دـعب  دـش .  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  هک  ییاج  ات  درک 
هیلع نیـسح  ماما  دوش .  یم  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  بجوم  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  روآدای  یمولظم  ای  بیرغ  اـی  دیهـش ،  ره  رب  هدراو 

 ، ترضح نآ  ياه  تبیصم  ندینش   - 14 دینک .  يرادازع  نم  يارب  دیدینش  ار  يدیهـش  ای  بیرغ  مان  هاگ  ره  دندومرف :  ناشدوخ  مالـسلا 
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توافت مه  اهنآ  ریثءات  اهنآ  توافت  اب  دراد و  هدنونش  هب  یگتسب  هک  دراد  يددعتم  تاریثءات  دراوم  نیا  تسا .  هیرگ  بجوم  اهنآ  روصت  ای 
 . یلاعت هللا  ءاش  نا  دمآ .  دهاوخ  دعب  لیصفت  هک  دنک  یم 

موس دصقم 

 ، هودنا مغ و  هطساو  هب  بلق  هیرگ  لوا :  تسا :  یماسقا  يارادهک  تسا  ترضح  نآ  رب  هیرگ  عزج و  تقر و  یگنوگچ  هرابرد  ثحب  نیا 
هچنانچ دـهد .  یم  رارق  دـنوادخ  حـیبست  ار  نوزحم  مومغم و  صخـش  ياه  سفن  هک  تسا  نیا  نآ  هدـیاف  و  تسا ،  هیرگ  هبترم  نیلوا  هک 

رد بلق ؛  ملءات  مود :  دـیآ .  یم  باسح  هب  حـیبست  دـشاب ،  مومغم  هتفر ،  ام  رب  هک  یمتـس  رطاخ  هب  هک  یـصخش  ياه  سفن  دـنا ،  هدومرف 
رد هکنیا  ات  دراد  همادا  وا  یلاحـشوخ  نیا  تسا و  لاحـشوخ  گرم  ماگنه  دوش ،  ملءاتم  شبلق  ام  رطاخ  هب  هک  یـسک  تسا  هدمآ  ثیدح 
 . تسا یهلا  تمحر  بجوم  یلاح  نینچ  دوش ؛  يراج  هکنیا  نودـب  مشچ ،  رد  کشا  ندـش  عمج  موس :  دوش .  دراو  اـم  رب  ضوح  راـنک 

هیرگ صخـش  دـنوادخ  هک :  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ناگدـننک  هیرگ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  رد  هچناـنچ 
هب رگا  یتح  مشچ ،  زا  کشا  جورخ  مراهچ :  دهد .  یم  رارق  دوخ  تمحر  دروم  دوش ،  يراج  شنامشچ  زا  کشا  هکنآ  زا  لبق  ار  هدننک 
هب هچ  رگا  تسا  ناهانگ  شزرمآ  بجوم  راک  نیا  هک  تسا  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  کشا ؛ )  زا  مشچ  ندش  رت   ) دشاب یـسگم  لاب  هزادـنا 

هرطق دوش و  يراج  مشچ  زا  کشا  رگا  مالسلا ،  هیلع  موصعم  هدومرف  هب  انب  مشچ ؛  زا  کشا  ندش  يراج  مجنپ :  دشاب .  ایرد  فک  هزادنا 
ماما هنیـس ؛  نساحم و  هرهچ ،  هب  نآ  نتخیر  کشا و  ندش  ریزارـس  مشـش :  دـیارگ .  یم  يدرـس  هب  شترارح  دـتفا ،  منهج  رد  نآ  زا  يا 

ام زا  رتشیب  هکلب  ام ،  لثم  مه  هکئالم  دومرف :  دعب  درک و  هیرگ  نینچ  نیا  دینـش ،  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیثرم  یتقو  مالـسلا  هیلع  قداص 
نیا هب  نداد  ناج  ناغف و  هلان و  متفه :  تسا .  هدینادرگ  بجاو  وت  رب  ار  تشهب  رساترس  دنوادخ  يا  هیرگ  نینچ  هطـساو  هب  دندرک .  هیرگ 

نآ رب  ایادخ  تفگ :  دومرف و  اعد  درک ،  يراک  نینچ  هک  یسک  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ندادرـس ؛  هلان  ینعی  لوا  دروم  رد  روظنم ؛ 
نآ تسا ؛  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  نءاـش  راـک و  ندرک ؛ )  ناـغف   ) یمود هراـبرد  نک .  محرت  تساـم ،  رطاـخ  هب  هک  ییاـه  هلاـن 

 ( نداد ناج   ) موس دروم  رد  دننک .  یم  تکاس  ار  ناشیا  شردپ ،  هکنیا  ات  دهد ،  یم  رـس  هلان  ناغف و  شدنزرف  رطاخ  هب  زور  ره  راوگرزب 
ار تبیصم  نآ  ینیگنس  تمظع و  رگا  هک  تفگ  نومضم  نیا  هب  یبلطم  داد ،  ربخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتـشک  هب  ار  مدرم  یتقو  رذوبا 

لتاق هک  میوگب  نخس  هراب  نیا  رد  هنوگچ  نم  و  دنلب ،  يادص  اب  ندرک  هیرگ  متـشه :  دیهدب .  ناج  ات  دینک  یم  هیرگ  ردقنآ  دینک  كرد 
رس اب  ترضح  نآ  يارب  هک  داد  روتسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتاق  دیزی ،  تسا .  بیاجع  زا  راک  نیا  داد ،  راک  نیا  هب  روتـسد  نیـسح 

تسا شیرق  سردایرف  وا  هک  نک  هیرگ  امن و  نویش  نیسح  يارب  دنه  يا  تفگ :  دنه  شرسمه  هب  وا  دننک .  يرادازع  يراز  هیرگ و  نداد 
 ، دینـش ار  نیـسح  لتق  ربخ  یتقو  رمع ،  نب  هللادبع  ندز ؛  تروص  رـس و  رب  مهن :  داب .  وا  رب  ادخ  تنعل  درک ،  هلجع  وا  هرابرد  دایز  رـسپ  ، 
او توکس  هب  ار  وا  يوحن  هب  دیزی  هکنیا  ات  تسین ؛  نیسح  دننام  یتبیصم  چیه  تفگ :  یم  دز و  یم  دوخ  تروص  رس و  رب  وا  درک ؛  نینچ 
نآ زا  تشهب  دنک ،  یکابت  هک  یسک  تسا :  هدش  دراو  صوصخ  نیا  رد  تسا ؛  یکابت  نامه  هک  هدننک  هیرگ  اب  تهباشم  مهد :  تشاد . 

هتـسکشلد هدز و  تبیـصم  هیبش  ار  دوخ  دنکفا و  ریز  هب  ار  رـس  دیاب  دریگ ،  یمن  شتآ  شلد  هدش و  لد  گنـس  یـسک  رگا  ینعی  تسوا . 
شتبیـصم رب  ربص  رگا  ربص -  یتـح  هک  يرکذ  دزوس .  یمن  مولظم  رکذ  رب  دـنک و  یم  ادـیپ  تواـسق  بلق  هنوگچ  مناد  یمن  نم  دـیامنب . 

نآ تارثا  زا  تواـسق  هک  ندـش ،  يداـم  یبلط  نوزفا  رد  قرغ  یکی  تسا :  زیچ  ود  تواـسق  نیا  ءاـشنم  دـیرگ .  یم  نآ  رب  دـبای -  ققحت 
زا مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادـخ ! عبـشی  نطب ال  عمدـت و  نیع ال  عشخت و  بلق ال  نم  کـب  ذوعا  ینا  مهللا  تسا :  هدـش  دراو  اـهاعد  رد  تسا . 

طوبرم ناسنا  هب  هک  یلئاسم  هرابرد  یفرحرپ  مود ؛  دوش .  یمن  ریس  هک  یمکش  زا  دیرگ و  یمن  هک  یمشچ  زا  دوش و  یمن  عشاخ  هک  یلد 
رجا و هکنیا  نمض  يراک  نینچ  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  رد  تسا .  ندیشک  نامیتی  رس  رب  شزاون  تسد  تواسق  نیا  جالع  دوش .  یمن 
؛  ندـش يراج  ترثک  زا  کشا  ندـش  کشخ  رطاخ  هب  نتخیر  کشا  نودـب  هیرگ  مهدزای :  دـنک .  یم  فرطرب  ار  تواسق  دراد ،  شاداپ 
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هب ندرک  هیرگ  مهدزاود :  داد .  خر  ترضح  نآ  يرادازع  ندرک  اپرب  هنیدم و  هب  ناشتشگزاب  زا  دعب  ترضح  نآ  نانز  يارب  یتلاح  نینچ 
 . تسا هدمآ  کلملادبع  نب  عمسم  تیاور  رد  يرما  نینچ  دوش ؛  ندیماشآ  ندروخ و  عنام  دوش و  رهاظ  صخش  يور  رب  شرثا  هک  يوحن 

ضراع نم  رب  یتلاح  نینچ  دش ،  وا  اب  هک  يراتفر  يروآدای  مالسلا و  هیلع  نیسح  رکذ  ماگنه  درک ؛  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  وا 
زور نایاپ  ات  ندرپس  ناج  ماگنه  زا  وا  يارب  لصاح  شاداپ  رجا و  سپـس  دنک .  محرت  تمـشچ  کشا  هب  دـنوادخ  دومرف :  ماما  دوش .  یم 

 . دومرف رکذ  ار  ازج 

مراهچ دصقم 

همدقم

مسق جنپ  رب  یلک  روط  هب  دوش و  یم  دقعنم  ناشیا ،  رب  هیرگ  ترضح و  نآ  ياه  تبیـصم  رکذ  يارب  هک  تسا  یـسلجم  هرابرد  دصقم  نیا 
 . دش دقعنم  مالسلا  هیلع  نیسح  تدالو  زا  لبق  نآ و  زا  دعب  هک  یـسلجم  مود  دش .  اپرب  مالـسلا  هیلع  مدآ  قلخ  زا  لبق  هک  یـسلجم  تسا : 

یم اپرب  ایند  رد  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  یـسلاجم  مراهچ :  دش .  اپرب  راوگرزب  نآ  تداهـش  زا  لبق  تدالو و  زا  دـعب  هک  یـسلجم  موس : 
 . ددرگ یم  دقعنم  تمایق  زور  رد  ایند  ندش  یناف  زا  دعب  هک  یسلجم  مجنپ :  دوش . 

لوا عون 

 . تسا ترـضح  نآ  ریدـقت  لـحم  لوا ،  سلجم  تسا  يزاـجم  اـجنیا  رد  سلجم  زا  ریبـعت  دـنچ  ره  تـسا ،  سلجم  ود  لـماش  لوا ،  عوـن 
فارطا رد  مود  دندش .  نیگهودنا  ترـضح  نآ  رب  حول  ملق و  دیـشک ،  ریدـقت  حول  رب  ملق  دومرف و  هدارا  رما  نیا  رب  دـنوادخ  هک  یماگنه 

اهنآ مداد ،  رارق  نیـشناج ،  دوخ  يارب  نیمز  يور  رد  نم  دومرف  هکئـالم  هب  راـگدرورپ  یتقو  تسا .  مالـسلا  هیلع  مدآ  قلخ  زا  لـبق  شرع 
نیا رد  اـهنآ  هک  تسا  هدـمآ  اهریـسفت  زا  یـضعب  رد  دـنک ؟  یم  يزیرنوـخ  هک  ینادرگ  یم  هفیلخ  ار  یـسک  نیمز  يور  رد  اـیآ  دـنتفگ ، 

 : دومرف یلاعت  دنوادخ  سپس  دندومن ؛  نایب  ترسح  هودنا و  باب  زا  ار  نخس  نیا  دندرک و  هظحالم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  هلءاسم ، 
 . متسه هاگآ  دیناد ،  یمن  امش  هچنآ  هب  نم 

مود عون 

ار هسمخ  ءامـسا  درک و  هاگن  شرع  قاس  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  یتقو  تاـفرع :  لوا ؛  دراد :  دوجو  سلجم  هدراـهچ  عون  نیا  رد  مود :  عون 
نـسحم ای  همطاف  قحب  رطاف  ای  یلع ،  قحب  یلاع  ای  دمحم ،  قحب  دیمح  ای  دیوگب :  هک  داد  دای  وا  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دومن و  هدـهاشم 

دـیدرگ و عشاخ  شبلق  دـش و  يراج  شکـشا  دروآ ،  نابز  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  یتقو  ناسحالا  کنم  نیـسحلا و  نسحلا و  قحب 
يارب ییارس  هیثرم  اب  مالسلا  هیلع  لیئربج  هاگنآ  دزاس .  یم  يراج  ار  مکـشا  دنکـش و  یم  ارم  بلق  مسا ،  نیمجنپ  رکذ  ردارب ! يا  تفگ : 

 : تفگ لیئربج  هاگنآ  دندرک .  یم  هیرگ  دندینش و  یم  اجنآ  رد  رضاح  هکئالم  مدآ و  داد ،  حیضوت  ار  رما  نیا  تلع  مالسلا ،  هیلع  نیسح 
بل تفگ :  تسا ؟  یتبیصم  هچ  نآ  دیسرپ  دوش .  یم  زیچان  اه  تبیصم  مامت  نآ  ربارب  رد  هک  دوش  یم  راتفرگ  یتبیـصم  هب  وت ،  دنزرف  نیا 

دیوگ و یم  اشطعاو  وا  هک  يدید  یم  وت  شاک  يا  مدآ !  يا  دوش .  یم  هتشک  درادن  يروای  رای و  چیه  هک  یلاح  رد  اهنت  بیرغ و  هنشت و 
دنهد یم  ریشمش  اب  طقف  ار  وا  باوج  ددرگ ؛  یم  رات  هریت و  شمشچ  يولج  نامسآ  ایند و  یگنـشت ،  تدش  زا  هلان و  روای  رای و  یمک  زا 

مود دننادرگ .  یم  اهرهش  رد  شنانز  هارمه  هب  ار  اهنآ  ياهرس  دننک و  یم  تراغ  ار  شمایخ  دنرب ،  یم  رـس  افق  زا  دنفـسوگ  نوچ  ار  وا  و 
لیئربج هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هدنونـش ،  دوب و  هیروح  ارـس  هیثرم  لوا ،  سلجم  رد  دش .  اپرب  سلجم  ود  تشهب  رد  تشهب ؛  موس  و 
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ربمایپ زا  راونالاراحب  رد  دـندوب .  نیعلاروح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هدنونـش ،  لـیئربج و  ارـس  هیثرم  مود ،  سلجم  رد  مالـسلا .  هیلع 
لاحـشوخ هک  ارم  تفرگ و  ارم  تسد  لـیئربج  دـنداد ،  ریـس  ارم  یتقو  جارعم  بش  رد  دومرف :  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

تمایق زور  ات  هک  دنتسه  کلم  رد  تخرد  نآ  لصا  رد  دوب .  هدش  نیزم  رون  اب  هک  مدید  رون  زا  یتخرد  هکنیا  ات  درک ،  تشهب  دراو  مدوب 
مین ود  ار  نآ  متشادرب و  یبیس  مدوب ،  هدیدن  ار  نآ  زا  رتگرزب  هک  مدیسر  یبیس  تخرد  هب  ات  متفر  شیپ  سپس  دنا .  هتـسارآ  رویز  رز و  هب 

درک و هیرگ  یتسیک ؟  لام  وت  مدیـسرپ  وا  زا  دوب .  باقع  لاب  رپ  هاش  دننام  شیاه  کلپ  هک  دش  جراخ  يا  هیروح  نم  يارب  نآ  زا  مدرک ، 
یتقو هک  تسا  هدش  تیاور  رگید ؛  تیاور  اما  دسر .  یم  تداهش  هب  هنامولظم  هک  بلاط ،  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  وت ،  دنزرف  لام  تفگ : 

تگنر ارچ  تفگ :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش ،  زبس  شگنر  درک و  رثا  ناشیا  ندب  رد  مس  دش و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تافو 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  سپـس  درک :  قدص  وت  نم و  هرابرد  مدج  ثیدح  ردارب  يا  تفگ :  نسح  ماما  درک .  هیرگ  دعب  تسا و  هدش  زبس 

هک داد  ربخ  نم  هب  مدج  دنتفگ :  ناشیا  درک ؛  لا  ؤس  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  هراب  نیا  رد  درک .  هیرگ  تدش  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار 
خرس توقای  زا  يرگید  دوب و  زبس  دجربز  زا  یکی  هک  مدید  مه  هب  هیبش  مه و  رواجم  یلاع  رـصق  ود  مدش  تشهب  دراو  جارعم  بش  یتقو 

دور و یم  اـیند  زا  مس  هطـساو  هب  نسح  اریز  دراد ،  قلعت  نیـسح  هب  يرگید  نسح و  هب  اـهنآ  زا  یکی  تفگ :  مدرک ،  لا  ؤس  لـیئربج  زا  ، 
نآ رد  ددرگ .  یم  هتشغآ  نوخ  هب  شا  هرهچ  دوش و  یم  هتشک  نوچ  تسا ،  نیـسح  رـصق  تسا ،  خرـس  هکنآ  اما  دوش ،  یم  زبس  شگنر 

؛  البرک رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  سلجم  مراهچ ؛  دـندز .  هجـض  هلان  هیرگ و  هب  اجنآ  رد  ناگتـشرف  دـندرک و  هیرگ  لیئربج  ربمایپ و  ماگنه ، 
يراج شیاپ  زا  نوخ  داتفا و  نیمز  هب  دیزغل و  شیاپ  دیسر ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  لحم  هب  نوچ  تشگ ،  یم  نیمز  رد  یتقو  مدآ 

 ، دش یحو  وا  هب  يدرک ؟  تازاجم  ارم  دز و  رـس  نم  زا  يرگید  ياطخ  ایآ  اهلاراب ! تفگ :  درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  هاگنآ  دش ، 
 : دیسرپ دش .  يراج  وا  نوخ  اب  تقفاوم  باب  زا  وت  نوخ  ور  نیا  زا  دوش ،  یم  هتـشک  هنامولظم  نیـسح  وت  دنزرف  نیمزرـس  نیا  رد  اما  هن ، 

تافرع يوک  تمـس  هب  یمدق  دـنچ  درک و  تنعل  ار  دـیزی  هبترم  راهچ  مدآ  هاگنآ  دـیزی .  هک  دـمآ  یحو  وا  هب  تسا ؟  یـسک  هچ  وا  لتاق 
مالسلا هیلع  نیسح   ) تیب لها  هنیفس  نافوط  لحم  مالسلا و  هیلع  نیسح  هاگلتق  يالاب  هنیفس  یتقو  مالسلا ؛  هیلع  حون  هنیفـس  مجنپ ؛  تفر . 

هتفرگ ارف  بآ  ار  ایند  ایادخ ! درک :  ضرع  یهلا  هاگرد  هب  هاگنآ  دوش .  قرغ  هک  دیـسرت  مالـسلا  هیلع  حون  دش و  لکـشم  راچد  دیـسر ،  ( 
مالـسلا هیلع  نیـسح  هیـضق  نایب  يارب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  مدشن .  ساره  تشحو و  راچد  نیمزرـس  نیا  دننام  یناکم ،  چیه  رد  و  تسا ، 

 . دنتشذگ اجنآ  زا  دندومن و  تنعل  ار  دیزی  دندرک و  هیرگ  هنیفس  باحصا  حون و  هاگنآ  دوش .  یم  هتـشک  اجنیا  رد  وا  تفگ :  دش و  لزان 
وا يارب  رضخ  درک ،  تاقالم  مالسلا  هیلع  رضخ  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  یتقو  تسا ،  هدمآ  تیاور  رد  هک  روط  نآ  نیرحبلا ؛  عمجم  مشش ؛ 
 . دش دنلب  هیرگ  هب  اهنآ  يود  ره  يادص  دیسر ،  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  نخس  یتقو  تفگ :  نخـس  اهنآ  ياه  تبیـصم  دمحم و  لآ  هرابرد 

هچیلاق يور  رب  اوه  رد  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  یتقو  ناگدنرپ ؛  نج و  سنا ،  زا  دـندوب  ترابع  هک  وا ،  نایرکـشل  نامیلـس و  هچیلاق  متفه ؛ 
دروم ار  داب  نامیلـس  تخادـنا .  نیمز  رب  دـناخرچ و  رود  هس  ار  هچیلاـق  داـب  تفرگ ،  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاـگلتق  زارف  رب  نوچ  دوب ، 

رخآ ات  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  لحم  اجنیا  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ :  درک و  ییارـس  هحون  هب  عورـش  داب  اما  داد ،  رارق  شنزرس 
هظحالم ار  مالسلا  هیلع  نیسح  حبش  دش و  هئارا  نیمز  اه و  نامسآ  توکلم  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  یتقو  نازرح ؛  لحاس  متشه ؛  ثیدح . 

متسه شوخان  نم  تفگ :  دنکشب ،  ار  اه  تب  تساوخ  یتقو  ترضح  نآ  میهاربا ؛  مود  سلجم  مهن ؛  دومن .  هیرگ  ترضح  نآ  رب  درک ، 
ار یچوق  شدـنزرف  ياج  هب  هک  یناـمز  مالـسلا  هیلع  میهاربا  موس  سلجم  مهد ؛  دوش .  یم  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هچنآ  يارب  ینعی 

یچوق لیعامسا ،  شدنزرف  ياج  هب  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  لج  زع و  دنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  درک ؛  ینابرق 
حبذ روتـسد  وا  هب  دنک و  حـبذ  شدوخ  تسد  هب  ار  لیعامـسا  شدـنزرف  دوب  لیام  میهاربا  دـنک .  حـبذ  دوب ،  هدـش  هداتـسرف  شیارب  هک  ار 
حبذ شدوخ  تسد  هب  ار  شدنزرف  نیرتزیزع  هک  ددرگ  یم  زاب  يردپ  بلق  هب  هک  ددرگزاب  يزیچ  نآ  شبلق  هب  ات  دش  یمن  هداد  دنفـسوگ 
مادک میهاربا !  يا  داتـسرف  یحو  لج  زع و  دنوادخ  هاگنآ  دوش .  اه  تبیـصم  رب  باوث  لها  تاجرد  ياقترا  راوازـس  قیرط  نیا  زا  ات  دـنک 
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هیلع هللا  یلـص  دـمحم  بیبـح  زا  نم  يارب  رت  ینتـشاد  تسود  یقولخم  راـگدرورپ ! يا  تفگ :  تسا ؟  رت  بوبحم  وت  يارب  نم ،  قوـلخم 
رت بوبحم  مدوخ  زا  نم  يارب  وا  درک ؛  ضرع  ار ؟  تدوخ  اـی  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  اـیآ  درک :  یحو  دـنوادخ  يا .  هدرکن  قلخ  هلآو 

هنامولظم حـبذ  دومرف :  دـنوادخ  وا .  دـنزرف  درک ؛  ضرع  تدوخ ؟  دـنزرف  اـی  تسا  رت  بوبحم  وت  دزن  وا  دـنزرف  تفگ :  دـنوادخ  تسا . 
يا تفگ :  نم ؟  زا  تعاـطا  هار  رد  تدوخ  تسد  هب  تدـنزرف  حـبذ  اـی  دروآ  یم  درد  هب  رتشیب  ار  وت  بلق  شنانمـشد  تسد  هب  وا  دـنزرف 

زا دننک  یم  نامگ  هک  يا  هفئاط  میهاربا !  يا  دومرف :  دنوادخ  دروآ .  یم  درد  هب  ارم  بلق  رتشیب  شنانمـشد  تسد  هب  وا  حبذ  نم !  يادخ 
هب دنشک و  یم  ار  دنفسوگ  هک  نانچنآ  دنشک ،  یم  ناودع  متس و  يور  زا  هنامولظم و  وا  زا  دعب  ار  نیسح  شدنزرف  دنتـسه ،  دمحم  تما 
 . داد رـس  هیرگ  دمآ و  درد  هب  شبلق  دش و  بات  یب  تیاکح  نیا  زا  میهاربا  هاگنآ  دش .  دنهاوخ  نم  بضغ  مشخ و  بجوتـسم  رطاخ  نیا 
رد لیعامسا -  تدنزرف  رب  وت  یبات  یب  يادف  ار  وا  نتشک  نیسح و  رب  وت  یبات  یب  میهاربا !  يا  هک  داتـسرف  یحو  لج  زع و  دنوادخ  سپس 

ریـسفت میدرک .  بجاو  ار  اه  تبیـصم  رب  باوث  لـها  تاـجرد  وت  يارب  میدومن و  يدرک -  یم  حـبذ  تدوخ  تسد  هب  ار  نآ  هک  یتروص 
سلجم مهدزای ؛  تسا .  نیا  میدرک ؛  وا  يادـف  ار  یگرزب  حـبذ  اـم  ( 38  ) میظع حبذب  هانیدف  و  دـیامرف :  یم  هک  یلاعت  دـنوادخ  شیامرف 

دیزغل و شبسا  ياپ  دیسر ،  شتیب  لها  هب  بسا  رب  راوس  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  یماگنه  البرک ؛  رد  مالسلا  هیلع  هللا  لیلخ  میهاربا  مراهچ 
وت زا  ما  یگدنمرش  تفگ :  درک و  تبحص  هب  عورش  بسا  تسا .  هدزرس  هچ  نم  زا  یهلا  تفگ :  هاگنآ  تسکش .  شرـس  داتفا و  نیمز  رب 
وا نوخ  اب  تقفاوم  باب  زا  وت  نوخ  دوش ،  یم  هتـشک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  دـنزرف  اـجنیا  رد  هک  دوب  نآ  تلع ،  تسا ،  میظع 

نایم توافت  هب  اما  دشاب ،  بسا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نداتفا  لحم  نامه  بسا ،  زا  میهاربا  نداتفا  لحم  دیاش  میوگب :  دیاب  دش .  يراج 
تارف لحاس  رد  ترضح  نآ  نادنفسوگ  تارف ؛  هعیرش  رد  مالسلا  هیلع  هللا  حیبذ  لیعامـسا  سلجم  مهدزاود ؛  نک !  هجوت  نداتفا  ود  نیا 

درک لا  ؤس  شراگدرورپ  زا  هراب  نیا  رد  دنشون .  یمن  بآ  نیا  زا  تساه  تدم  نادنفسوگ  هک  داد  عالطا  ناشیا  هب  ناپوچ  دندیرچ ؛  یم 
هک تسا  هدیسر  ربخ  ام  هب  دنتفگ :  تحارص  هب  دیشون ؟  یمن  بآ  نیا  زا  ارچ  دیسرپ :  لیعامسا  سرپب .  تنادنفسوگ  زا  دش  یحو  وا  هب  ، 

نیا زا  مغ  هصغ و  زا  ام  ور  نیا  زا  دوش ؛  یم  هتـشک  هنـشت  بل  اجنیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  طبـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وت ،  دنزرف 
دوب وهآ  ارس  هیثرم  اجنآ  رد  سابع  نبا  لقن  هب  انب  البرک ،  رد  مالسلاامهیلع  میرم  نب  یسیع  سلجم  مهدزیس ؛  میشون .  یمن  بآ  هناخدور 

 ، تبیصم رکاذ  سلجم  نآ  رد  دش و  اپرب  نیسح  سلجم  هطقن  نیا  رد  راب  نیدنچ  انیس ؛  روط  مهدراهچ ؛  نویراوح .  وا و  هدننک ،  هیرگ  و 
یسوم لیئارسا  ینب  زا  رفن  کی  هک ؛  دوب  نآ  سلاجم  نیا  زا  یکی  دوب .  مالسلا  هیلع  یـسوم  هدنونـش  و  نایناهج ،  دنوادخ  بناج  زا  یحو 

هک تسناد  دور ؛  یم  هداتفا ،  دوگ  شنامشچ  دزرل و  یم  شیاه  هناش  هدش ،  درز  شگنر  هک  یلاح  رد  هلجع و  اب  هک  دید  ار  مالـسلا  هیلع 
تراـگدرورپ زا  ما ،  هدـش  بکترم  یگرزب  هاـنگ  نم  ادـخ ! ربـمغیپ  يا  تفگ :  صخـش  نآ  تسا .  هدـش  توـعد  ادـخ  اـب  تاـجانم  يارب 

زا لبق  وت ،  ادـخ ! يا  تفگ :  درک ؛  تاجانم  ادـخ  اب  دیـسر و  شماقم  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  یتقو  درذـگ .  رد  نم  زا  نک ،  تساوخرد 
دنوادـخ دراد .  شـشخب  وفع و  تساوخرد  وت  زا  تسا و  هدـش  یهانگ  بکترم  صخـش  نـالف  یتسه ؛  هاـگآ  میوگب ،  ینخـس  نم  هکنیا 

نیا ادـخ ،  يا  دیـسرپ :  یـسوم  ار .  نیـسح  لـتاق  زجب  مشخب ،  یم  ار  وا  دـیامن ،  ترفغم  بلط  نم  زا  هـک  سک  ره  یـسوم !  يا  دوـمرف : 
 : دومرف دنوادخ  دشک ؟  یم  ار  وا  یسک  هچ  دیـسرپ :  تفر .  وت  رب  نآ  رکذ  روط  هوک  رانک  رد  هک  یـسک  نامه  دومرف :  تسیک ؟  نیـسح 

یم دوخ  ههیـش  رد  دشک و  یم  ههیـش  دزیرگ و  یم  شبـسا  دنـشک و  یم  البرک  نیمزرـس  رد  ار  وا  شدج  تما  زا  یغاط  یغاب و  يا  هدـع 
لسغ و هکنیا  نودب  دننک ،  یم  اهر  اه  لمر  يور  رب  ار  وا  دسج  دنتـشک .  ار  دوخ  ربمایپ  رتخد  دنزرف  هک  یتما  ملظ  زا  تبیـصم  او  دیوگ : 

هارمه هب  ار  اهنآ  رس  دنشک و  یم  ار  شنارای  دنرب و  یم  تراسا  هب  اهرهش  رد  ار  شنانز  دنیامن و  یم  تراغ  ار  شمایخ  دشاب و  هدش  نفک 
كورچ نیچ و  ناشندب  تسوپ  وا  نالاسگرزب  دروآ و  یم  رد  اپ  زا  یگنـشت  ار  وا  لاسدرخ  دارفا  یـسوم !  يا  دننک .  یم  اه  هزین  رب  وا  رس 

هیرگ مالـسلا  هیلع  یـسوم  هاگنآ  درادـن .  ییاوءام  اما  ددرگ ،  یم  یهاگهانپ  یپ  رد  درادـن ،  يروای  اما  دـبلط ،  یم  کمک  دراد ؛  یم  رب 
( ، دـنک هیرگ  هب  رهاظت   ) یکابت ای  دـنایرگب  ای  دـنک ،  هیرگ  وا  رب  سک  ره  هک  شاب  هاـگآ  یـسوم !  يا  دومرف :  ناحبـس  دـنوادخ  و  درک ؛ 
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یم نخـس  هللا  میلک  یـسوم  اب  دندوب ،  مدق  تباث  نامیا  رد  هک ،  نانآ  لاح  هب  اشوخ  هک ؛  میوگب  دـیاب  دوش .  یم  مارح  شتآ  رب  شدـسج 
؛  درادب هضرع  ادخ  هب  ار  نآ  تاجانم  ماقم  رد  هک  دنتساوخ  یم  یسوم  زا  دندرک ،  یم  شزرمآ  بلط  ای  دنتـشاد  یتجاح  هاگ  ره  دنتفگ و 

هشیمه انیـس -  هوک  رب  هن  شرع -  نیمی  رد  هک  تسا  یتازجعم  اصع و  ءاضیب ،  دی  بحاص  وا  میراد ؛  هللا  میلک  مه ،  ام  هک  میوگب  دیاب  اما 
گنر ام ،  هللا  میلک  اما  دنک ؛  یم  شزرمآ  بلط  ام  يارب  دوش ،  حرطم  ام  بناج  زا  یلا  ؤس  هکنیا  نودـب  تسا و  هداتـسیا  تاجانم  ماقم  رد 

 . تسا هراپ  هراپ  هدـیرب و  شحراوج  اـضعا و  اـه و  تسد  هکلب  دزرل ،  یمن  شیاـه  هناـش  تسا و  نوگلگ  هکلب  تسین ،  درز  شا  هرهچ  و 
هب مالسلا  هیلع  ایرکز  هدننک  هیرگ  و  ادخ ،  دنک ،  یم  هراشا  تبیـصم  هب  هک  یـسک  الامجا ،  سدقملا ،  تیب  رد  سدقملا ،  تیب  مهدزناپ ؛ 

شیادـخ زا  اـیرکز  دـندومرف :  ماـما  تسا .  هدـمآ  هجرف -  یلاـعت  هللا  جـع  رـصع -  ماـما  زا  یتـیاور  رد  بلطم  نیا  تسا .  زور  هس  تدـم 
مان ایرکز  یتقو  تخومآ .  وا  هب  ار  یماسا  نآ  دـش و  لزان  وا  رب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هاگنآ  دزوماـیب ،  ار  هسمخ  ءامـسا  وا  هب  هک  تساوخ 

هب کشا  درب ،  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  یتقو  اما  دـش ،  فرط  رب  شا  هصغ  مغ و  درب ،  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع ،  دـمحم ، 
 ، مدروآ نابز  هب  ار  نیـسح  مان  یتقو  تسا !  هدش  هچ  ارم  ادخ ،  يا  درک :  ضرع  ییادخ  هاگرد  هب  هاگنآ  دـش .  توهبم  دـمآ و  شمـشچ 
 : تفگ درک و  هاگآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارجام  زا  ار  ایرکز  دـنوادخ  هاـگنآ  تساـخرب .  مداـهن  زا  هآ  دـش و  يراـج  ممـشچ  زا  کـشا 
هب هراشا  داص ،  ناشطع و  نیع ،  نیـسح ، )  لتاق   ) هللا تنعل  دـیزی  ءای ،  كاپ ،  ترتع  تکاله  ءاه ،  البرک ،  مسا  فاـک ،  ( 39  ) صعیهک

دورو زا  تدم  نیا  رد  ار  مدرم  دشن و  جراخ  شتدابع  لحم  زا  زور  هس  تدم  دینش ،  ار  بلاطم  نیا  ایرکز  یتقو  دراد .  ترـضح  نآ  ربص 
 . دروآ درد  هب  ار  مبلق  وت  قلخ  نیرتـهب  دـنزرف  تبیـصم  تفگ :  یم  يراز  هحون و  اـب  وا  دوـمن .  هلاـن  هیرگ و  هب  عورـش  درک و  عـنم  نآ  هب 
وا هتفیـش  ارم ،  يدرک ،  میزور  ار  وا  نوچ  و  دوب ،  ممـشچ  ینـشور  ثعاب  يریپ  رد  هک  نک  يزور  يدـنزرف  نم  هب  ایادـخ ! تفگ :  سپس 
وا هب  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  دنوادخ  ادعب  دوش .  یم  شدنزرف  رادـغاد  وت  بیبح  دـمحم  هک  روط  نامه  نک ،  شرادـغاد  ارم  سپـس  نک ، 
؛  مهدزناش دندمآ .  ایند  هب  ههام  شش  ود  ره  مالسلاامهیلع  نیسح  ییحی و  هکنیا ،  رگید  هتکن  دش .  شدنزرف  رادغاد  ایرکز  دومرف و  اطع 

نیا هب  دـندوب .  نویراوح  یـسیع و  هدنونـش ،  یـشحو و  ناویح  تبیـصم ،  رکاذ  سلجم  نیا  رد  ـالبرک ،  رد  میرم  نب  یـسیع  مود  سلجم 
مالسلا هیلع  یسیع  تسا .  هتسب  اهنآ  رب  ار  هار  هک  دندید  ار  هدرسفا  يریش  دنتشذگ ،  یم  البرک  زا  ناشتحایس  نمـض  رد  یتقو  هک ،  بیترت 

رب هکنیا  رگم  دیورب ،  مراذگ  یمن  تفگ :  ریـش  مینک ؟  رذگ  نآ  زا  ام  يراذگ  یمن  يا و  هتـسشن  ام  هار  رـس  رب  ارچ  تفگ :  تفر و  شیپ 
 . دیتسرفب تنعل  امهیلع ،  هللا  مالس  هللا  یلو  یلع  دنزرف  یما و  ربمایپ  دمحم  طبس  مالسلا  هیلع  نیسح  لتاق  دیزی 

موس عون 

دزن اه ،  نامسآ  قوف  لوا ؛  سلجم  دشاب :  یم  سلجم  یس  هک  تسا  ناشیا  تداهـش  زا  لبق  تدالو و  زا  دعب  ترـضح  نآ  يازع  سلاجم 
هکئالم زا  فنص  رازه  لیئربج و  هدنونـش  دوب و  ادخ  دوخ  تبیـصم ،  هدننک  نایب  دش .  اپرب  ترـضح  نآ  تدالو  بش  رد  یهتنملا ،  ةردس 

هللا یلـص  ربمایپ  هب  تینهت  کیربت و  ضرع  يارب  داد  روتـسد  اهنآ  هب  ماگنه  نآ  رد  دـنوادخ  دـش .  یم  رازه  رازه ،  رب  غلاب  یفنـص  ره  هک 
هنامولظم وت  دنزرف  نیا  هک  وگب  یتفگ  تینهت  وا  هب  یتقو  دومرف :  لیئربج  هب  دنوش و  لزان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تدالو  رطاخ  هب  هلآو  هیلع 

 . هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  نارـسمه  ياـه  نماد  موس ؛  سلجم  مالـسلاامهیلع .  همطاـف  ترـضح  نماد  مود ؛  سلجم  دوـش .  یم  هتـشک 
يارب هک  دوب  کلم  هدزاود  یهاگ  رطقلا و  کلم  لیئربج  یهاگ  ربمایپ ،  ارس  هیثرم  یهاگ  سلجم ،  نیا  رد  یبنلادجسم ؛  مراهچ ؛  سلجم 
يارب رگم  دنامن ،  یقاب  یکلم  چیه  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دندوب .  هکئالم  مامت  مه  یهاگ  دـندوب و  فلتخم  ياه  لکـش  هب  وا  ترایز 

زا ار  يوبن  سلاجم  نیا  دادعت  مدمآرب  ددص  رد  هاگره  دیآ و  یمن  شرامش  هب  سلاجم  نیا  دش و  لزان  مالسلا  هیلع  نیـسح  ییارـس  هیثرم 
ثیداحا يریگیپ  زا  اما  متسناوتن .  منک ،  طبض  تبث و  سلاجم  رگید  دننام  نایارـس ،  هیثرم  ناگدننک و  هیرگ  نامز ،  ناکم ،  تلاح ،  رظن 

 ، دـش هلماح  وا  هب  شردام  هک  یناـمز  زا  هکلب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  تدـالو  ناـمز  زا  هک  تسا  هدـش  راکـشآ  میارب  اـهنآ  رد  وجتـسج  و 
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 ، رضح رفس و  رد  زور ،  هنابش  هنیدم ،  ياه  هچوک  رد  اه و  ناتسب  غاب و  رد  اه ،  هناخ  رد  دجسم ،  رد  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سلاجم 
هآ دنروآ و  یم  رطاخ  هب  یهاگ  هکئالم و  زا  ندینـش  اب  یهاگ  تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياثر  سلجم  يرادـیب ،  باوخ و  رد 
هک متسه  ناریسا  اب  نم  ییوگ  دندومرف :  یم  یهاگ  دش و  یم  مسجم  ناشرظن  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ياه  تلاح  یهاگ  دندیـشک و  یم 
رـس هب  سک  ره  سپ  دوش ،  یم  ءادها  هیلع  هللا  تنعل  دیزی  هب  هک  متـسه  وا  رـس  هارمه  هب  نم  ییوگ  دومرف :  یم  رابکی  دنراوس و  نارتش  رب 
ربص هللادـبع !  ابا  يا  دومرف :  یم  یهاگ  و  تسا ؛  هدرک  تفلاخم  شبلق  نابز و  نایم  رد  ادـخ  اب  دوش  لاحـشوخ  رطاـخ  نیا  هب  درگنب و  وا 

طسوت ون  سابل  ندیشوپ  تفر و  یم  وا  لابقتـسا  هب  هاگن  ضحم  هب  درک و  یم  رییغت  ناش  هرهچ  گنر  دید و  یم  ار  وا  لتاق  یهاگ  و  نک ؛ 
ذیذـل ياذـغ  ندروخ  دـش ،  یم  وا  هیرگ  بجوم  شیزاب  دـنایرگ ،  یم  ار  ربمایپ  دـیع ،  رد  وا  يداش  دـش ،  یم  ربمایپ  هیرگ  ثعاب  نیـسح 

دش یم  ترضح  نآ  هیرگ  ثعاب  مالسلا  هیلع  نیسح  هیرگ  نینچمه  و  هنوگ ،  نیمه  هب  زین  شا  یگنسرگ  دش و  یم  وا  يارب  هیرگ  بجوم 
ترضح نآ  دینش ،  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هیرگ  يادص  تشذگ و  یم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  هناخ  رانک  زا  راب  کی  هکنیا  امک   ؛
شتبرت ندییوب  نینچمه  دهد ؟  یم  رازآ  ارم  وا  هیرگ  هک  یناد  یمن  ایآ  نک .  تکاس  ار  وا  دومرف :  دـمآ و  همطاف  هناخ  هب  داتفا و  هیرگ  هب 

لتاق مه  یهاگ  دـندرک و  هیرگ  راب  ره  ناشیا  دروآ ،  ار  تبرت  نیا  ترـضح  نآ  يارب  هک  یکلم  ره  دـش ،  یم  ترـضح  نآ  هیرگ  ثعاـب 
اما و  تسا ،  ترـضح  نآ  سلاجم  هرابرد  مالک  هصالخ  دش  نایب  هچنآ  دندرک .  یم  هیرگ  دندروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 : تسا نینچ  عوضوم  لیصفت 

عوضوم لیصفت 

نیسح اب  ربمایپ  هژیو  تالاح 

دقعنم هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ترضح ،  نآ  ياثر  سلاجم  دش ،  هلماح  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هک  یماگنه  زا 
 : تسا حرـش  نیا  هب  بلطم  حیـضوت  هک  تسا ؛  نکممریغ  راوشد و  ربمایپ ،  تافو  زور  اـت  سلاـجم  نیا  شرامـش  هک  يوحن  هب  دـش ،  یم 
وا تداهش  ربخ  نامزمه  دوش ،  یم  دلوتم  مالسلااهیلع  همطاف  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  دیـسر  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو 
مه ینامز  دندرک ،  هیرگ  ربمایپ  مه  زاب  دـش ،  رادراب  وا  هب  ردام  هک  یتقو  دـعب ،  درک .  هیرگ  ترـضح  نآ  دـنداد و  راوگرزب  نآ  هب  مه  ار 
ادخ لوسر  دزن  دندوب ،  هدـناشوپ  دیفـس  مشپ  زا  يا  هچراپ  رد  ار  وا  هک  یلاح  رد  تعاس  نامه  رد  دـمآ ،  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک 

دـندرک و هاـگن  وا  هب  دـنداهن و  دوخ  نماد  رد  ار  وا  دـنتفگ و  هماـقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  دازون  تسار  شوـگ  رد  ترـضح  دـندروآ ، 
وا لتاق  ایادخ ! دوب .  دهاوخ  وت  هرابرد  نخس  دندومرف :  لاح  نامه  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک .  هیرگ  دندناوخ و  هیثرم  شیارب 

نزومه دیـشارت و  ار  شرـس  درک و  هقیقع  ار  يدنفـسوگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش ،  هزور  كدوـک 7  هکنآ  زا  دـعب  نک .  تنعل  ار 
سپس تسا .  راوشد  تخس و  نم  يارب  وت  تبیـصم  هللادبع !  ابا  يا  دومرف :  درک و  هیرگ  تفرگ و  نماد  رد  ار  وا  دعب  داد و  هقدص  شیوم 

مراد تسود  ار  وا  نم  ایادخ ! تساوخ .  شا  هیرذ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  مراد  ار  هتـساوخ  نامه  وت  هاگرد  زا  نم  ایادخ ! دومرف : 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تیلـست  ضرع  يارب  هکئالم  تشذگ ،  لماک  لاس  کی  یتقو  دراد .  یم  تسود  ار  وا  هک  ره  رادب  تسود  ، 
مدآ ینب  لکـش  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  دوب  فلتخم  ياه  لکـش  هب  کلم   12 دش ،  لزان  هک  یهورگ  نیلوا  و  دـندرک .  ندـش  لزان  هب  عورش 

 ، رطقلا کلم  دـعب  دـنتفگ .  یم  تیلـست  ربمایپ  هب  دـندناوخ و  یم  هیثرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هدرتسگ و  ار  دوخ  ياه  لاب  اهنآ  دوب . 
یلص ربمایپ  هب  تیلست  يارب  هکنیا  رگم  دنامن ،  یقاب  يا  هتـشرف  چیه  دندش و  لزان  هکئالم  نآ  زا  دعب  تفگ ؛  تیزعت  ربمایپ  هب  دش و  لزان 

تیلـست و باوث  زا  اـهنآ  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  ناگتـشرف  همه  لوزن  تلع  دـش .  لزاـن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  رکذ  هلآو و  هیلع  هللا 
 ، راب نیلوا  نامه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ندرک  ربخاب  هنرگو ،  دنوش ،  دـنم  هرهب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  تیزعت 
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هیلع لیئربج  داد ،  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  يا  هتشرف  نیلوا  دندروآ .  یم  ربمایپ  يارب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  هکئالم  سپس  داتفا .  قافتا 
يراج راوگرزب  نآ  نامشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  مدش ،  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب .  مالـسلا 

 ، هن دومرف :  تسا ؟  هدرک  تحاران  ار  امش  یسک  ایآ  دیراب ،  یم  کشا  ناگدید  زا  ارچ  ادخ ! ربمایپ  يا  تیادف  مردام  ردپ و  متفگ :  دوب . 
مکشا نآ  زا  دعب  منک ،  مامشتسا  ات  داد  نم  هب  وا  تبرت  زا  دوش و  یم  هتشک  البرک  نیمزرس  رد  نیـسح  مدنزرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج 

رد درک ،  تکرح  رفـس  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذگ ،  لاس  ود  یتقو  تسا .  البرک  نیمزرـس ،  نآ  مان  دـش .  يراج  رایتخا  یب 
 : دومرف دندرک ،  لا  ؤس  ناشیا  زا  هراب  نیا  رد  دوب .  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  هک  یلاح  رد  دـنک ،  تعجارم  تساوخ  دومن و  فقوت  هار  نیب 

ییوگ دنشک و  یم  ار  نیـسح  مدنزرف  اجنآ  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  دنیوگ ،  یم  البرک  نآ  هب  هک  تارف  دور  رانک  رد  ینیمزرـس  زا  لیئربج 
ار نیسح  مدنزرف  رس  هک  منیب  یم  منیب و  یم  نارتش  تشپ  رب  ار  ناریـسا  مراد  هک  تسا  نیا  لثم  منیب .  یم  ار  شنفدم  هاگلتق و  وا ،  نم  هک 

شنابز بلق و  نایم  رد  ادخ  اب  دوش ،  لاحشوخ  درگنب و  نیسح  رـس  هب  سک  ره  دنگوس  ادخ  هب  دننک .  یم  هیده  هیلع ،  هللا  تنعل  دیزی  هب 
 ، مومغم یتلاح  اـب  رفـس  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپـس  دـنک .  یم  یکاـندرد  باذـع  راـچد  ار  وا  دـنوادخ  تسا و  هدرک  تفلاـخم 

دندناوخ و هبطخ  دـندرب و  ربنم  يالاب  دوخ  اب  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  دـنتفر و  ربنم  يالاب  هب  دنتـشگزاب و  هدرـسفا  نیگهودـنا و 
تشاذگ مالسلاامهیلع -  نیسح -  رس  رب  ار  شپچ  تسد  نسح و  رس  رب  ار  شتـسار  تسد  هبطخ ،  نایاپ  زا  سپ  دندرک و  هظعوم  ار  مدرم 

رد هک  یناسک  ود و  نیا  و  نم ،  رابت  نیرتهب  نم و  ترتع  نیرتکاپ  ود  نیا  و  تسا ،  وت  ربماـیپ  هدـنب و  دـمحم  هک  اـنامه  ایادـخ ! دومرف :  و 
دنزرف دوش و  یم  هتـشک  مس  اب  مدنزرف  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  دنتـسه .  نم  هیرذ  نیرترب  دنوش ،  یم  اهنآ  نیـشناج  نم  تما  نایم 

زا ار  تکرب  ایادخ ! هدب .  رارق  نادیهش  رالاس  رورس و  ار  وا  نادرگب و  كرابم  ار  وا  لتق  ایادخ ! ددرگ .  یم  نوخ  رد  هقرغ  دیهش  مرگید ، 
دنلب مدرم  يراز  هیرگ و  يادص  هاگنآ  امن .  روشحم  منهج  زا  لفـسا  كرد  رد  نادرگب و  منهج  شتآ  راچد  ار  وا  ریگب و  وا  لذاح  لتاق و 

رای و دوخ  وت  ایادـخ ! دـینک ؟  یمن  شیرای  اما  دـینک ،  یم  هیرگ  وا  يارب  ایآ  مدرم !  يا  دومرف :  اهنآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش و 
یم ياج  رب  ار  مبلق  نوخ  بلق و  هرمث  مرابت و  مترتع و  ادـخ و  باتک  نیلقث ؛  امـش  نایم  رد  نم  مدرم !  يا  دومرف :  سپـس  شاـب .  وا  رواـی 

 ، مهاوخ یمن  يزیچ  امـش  زا  هراب  نیا  رد  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  دنوش .  دراو  نم  رب  ضوح  رد  ات  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  مراذـگ ؛ 
هکنیا زا  دیسرتب  سپ  مهاوخ .  یم  ار  مناشیوخ  هب  تدوم  امـش  زا  نم  مهاوخب ،  امـش  زا  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  هک  ار  نامه  رگم 

هاگآ دیشاب .  هتشاد  اور  متـس  اهنآ  هب  هتـشک و  ار  متیب  لها  هدناسر و  رازآ  مترتع  هب  هک  یلاح  رد  دینک ،  تاقالم  ضوح  رانک  رد  ادرف  ارم 
هکئالم دنیآ ،  یم  کیرات  هایس و  یمچرپ  اب  لوا  هتـسد  دنوش .  یم  دراو  نم  رب  تما  نیا  زا  هورگ )   ) مچرپ هس  تمایق  زور  رد  هک  دیـشاب 

یم دـننک و  یم  شومارف  ارم  مان  اهنآ  دـیتسه ؟  یناسک  هچ  امـش  میوگ :  یم  اهنآ  هب  نم  دنتـسیا و  یم  نم  لباقم  رد  دنـسرت ،  یم  اهنآ  زا 
وت تما  زا  ام  دنیوگ  یم  اهنآ  متـسه .  برعریغ  برع و  ربمایپ  دمحا ،  نم ،  هک  میوگ  یم  اهنآ  هب  میتسه .  برع  زا  دیحوت  لها  ام  دنیوگ 

ار ترتع  میدرک و  عیاض  ار  باتک  دنیوگ :  یم  دـیدرک ؟  راتفر  هنوگچ  ادـخ  باتک  متیب و  لها  اب  نم  زا  دـعب  مسرپ :  یم  اهنآ  زا  میتسه . 
سپـس دـندرگ .  یم  زاب  يور ،  هیـس  هنـشت و  اهنآ  منادرگ و  یم  رب  يور  اهنآ  زا  مونـش  یم  اهنآ  زا  ار  نانخـس  نیا  یتقو  میدومن .  میرحت 

یم دیدرک ؟  هچ  مترتع  ادخ و  باتک  نیلقث ،  اب  نم  زا  دعب  مسرپ :  یم  اهنآ  زا  دـنوش ؛  یم  دراو  نم  رب  يرت  هایـس  مچرپ  اب  يرگید  هورگ 
يور هیس  هنشت و  مه  اهنآ  دیوش ؛  رود  نم  زا  میوگ  یم  اهنآ  هب  میدومن .  هراپ  هکت  ار  رغـصا  لقث  میدرک و  تفلاخم  ربکا  لقث  اب  دنیوگ : 

یم دـیتسه ؟  یناسک  هچ  امـش  مسرپ  یم  اهنآ  زا  دـشخرد .  یم  رون  زا  ناشیاه  هرهچ  هک  دـنیآ  یم  يرگید  هورگ  دـعب  دـندرگ .  یم  زاـب 
 ، میدرک مارح  دوخ  رب  ار  شمارح  میدومن و  لالح  ار  وا  لالح  میتشاد ،  دوخ  اب  ار  نامراگدرورپ  باتک  میتسه ،  قح  لها  زا  ام  دـنیوگ : 
اب هک  یناسک  اب  میدومن و  يرای  ار  اهنآ  میدرک ،  يرای  ار  دوخ  هچنآ  ره  اب  میتشاد و  تسود  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  نامربمایپ  هیرذ 
رد امش  متـسه ؛  دمحم  امـش ،  ربمایپ  نم  امـش ! رب  داب  تراشب  میوگ :  یم  اهنآ  هب  سپـس  میدیگنج .  ناشرانک  رد  دندرک ،  ینمـشد  نانآ 
یم تشهب  دراو  دعب  دندرگ و  یم  زاب  باداش  باریس و  اهنآ  منک و  یم  باریـس  ار  اهنآ  مضوح  زا  سپـس  دیتفگ ؛  هک  دیدوب  نانچنآ  ایند 
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 ، دوب رایسب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  هب  تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تبیـصم  اهنیا ،  همه  زا  دعب  دنتـسه .  نادواج  نآ  رد  دبا  ات  دنوش و 
يارب شندید  درک .  یم  يراوگوس  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  شدوعق  مایق و  رد  رضح و  رفـس و  رد  ربنم ،  يور  رب  دجـسم ،  رد  هناخ ،  رد 

دش و یم  شکـشا  ندش  يراج  بجوم  شندیـسوب  درک ،  یم  نیگهودـنا  ار  وا  شندیـشک  شوغآ  رد  دـش ،  یم  هیرگ  بجوم  ترـضح 
 ، هلآو هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  یتقو  تسا :  نینچ  بلاطم  نآ  لیـصفت  دش .  یم  هودنا  نزح و  بجوم  وا ،  يداش  رورـس و  بابـسا 

باحصا هب  درک و  یم  هیرگ  تسا و  هزین  يور  رب  هک  داتفا  یم  وا  رس  دای  هب  درک ،  یم  لمح  دوخ  هناش  شود و  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
یتـقو تسا .  هدـش  هداد  هیدـه  هیلع -  هللا  تنعل  دـیزی -  هب  مدـنزرف  رـس  دـنراوس و  نارتـش  رب  هک  مرگن  یم  ناریـسا  هب  ییوگ  تفگ :  یم 

 ، متسه نیسح  اب  ییوگ  دومرف :  یم  دومن و  یم  هیرگ  درک و  یم  هاگن  وا  هرهچ  هب  تسشن ،  یم  ترضح  نآ  نماد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 
يرای اما  دـبلط ،  یم  يرای  دـنهد ،  یمن  شباوج  اما  دـناوخ ،  یم  ارف  ار  نارگید  تسا ،  هدـش  باضخ  شنوخ  اب  شنـساحم  هک  یلاح  رد 

وا تبیصم  ازع و  اریز  درک ؛  یم  هیرگ  اما  تسا ،  هدیـشوپ  ییون  سابل  هک  دید  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیع  رد  ادخ  ربمایپ  دوش .  یمن 
لوسر ترضح  هنحص  نیا  دروخ ،  یم  اذغ  هتـسشن و  شردارب  ردام و  ردپ ،  اب  هک  دید  یم  ار  وا  دروآ ؛  یم  رطاخ  هب  البرک  يارحـص  رد 
هنوگچ هک  دروآ -  یم  وا  رطاـخ  هب  لـیئربج  اـی  دروآ -  یم  رطاـخ  هب  نوچ  دومن ؛  یم  هیرگ  هب  عورـش  دـعب  اـما  درک ،  یم  لاحـشوخ  ار 

زا يدادعت  سپـس  تسا و  هدش  رات  هریت و  ناشنامـشچ  ربارب  رد  ایند  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ،  هدنام  هنـشت  شنادنزرف  و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح 
ادج ای  دیسرپ  یم  نوچ  يدرک و  یم  هیرگ  دیسوب ،  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  يولگ  ریز  یتقو  دنور .  یم  تراسا  هب  یخرب  هتشک و  اهنآ 

دوزفا نآ  رب  اهریـشمش  هک  تسا  ییاج  وت  يولگ  ینعی  منک ؛  یم  هیرگ  مسوب و  یم  ار  اهریـشمش  ياج  دومرف :  یم  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ 
نادند اه و  بل  ادخ  لوسر  منک .  یم  هیرگ  مروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  اه  هنحص  نیا  دننک .  یم  هعطق  هعطق  اهریشمش  ار  وت  رکیپ  دنیآ و  یم 

اب امهیلع  هللا  تنعل  دـیزی  دایز و  نبا  سلجم  رد  هک  دروآ  یم  رطاـخ  هب  نوچ  درک ،  یم  هیرگ  دیـسوب و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياـه 
رد دوب ،  نیسح  ماما  اب  ترضح  نآ  ياهراتفر  دهاش  ادخ ،  لوسر  نامز  رد  هک  مقرا  نبدیز  دننز .  یم  نادند  بل و  نیا  رب  نارزیخ  بوچ 
رد هفوک  رد  دوب ،  نیـسح  ماـما  اـب  ترـضح  نآ  ياـهراتفر  نآ  هک  یناـمز  داـیز ،  نبا  سلجم  رد  هک  یناـمز  داـیز ،  نبا  سلجم  رد  هفوک 

تساخرب و ور  نیا  زا  دوب .  رـضاح  دز ،  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـند  بل و  رب  بوچ  اب  نوعلم  نآ  هک  یناـمز  داـیز ،  نبا  سلجم 
ار اه  بل  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  مدید  مدوخ  نم  تسین ،  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  نزن ،  بوچ  اه  بل  نیا  رب  تفگ : 
نآ هرهچ  گـنر  دوب ،  اـهنآ  اـب  مه  دعـس  نبرمع  هک  دـندش  دراو  شیرق  زا  یهورگ  دوـب ،  هتـسشن  دجـسم  رد  ربماـیپ  يزور  دیـسوب .  یم 

رطاخ هب  ار  متیب  لها  یگراوآ  متـش و  لتق و  برـض و  دومرف :  دیدش ؟  تحاران  ارچ  ادخ  ربمایپ  يا  دندیـسرپ :  دـش .  نوگرگد  ترـضح 
یلص ربمایپ  كرابم  تایح  لوط  رد  یتلاح  نینچ  تسا .  نیـسح  مدنزرف  رـس  دوش ،  یم  هزین  رب  هک  دوب  يرـس  نیلوا  هکنیا  و  مدروآ ،  یم 

ترـضح نآ  راضتحا  یتح  تشاد .  همادا  دـنتفرگ ،  رارق  تافو  رتسب  رد  هک  ینامز  اـت  روضح و  رفـس و  رد  زور ،  بش ،  رد  هلآو  هیلع  هللا 
 . تفای تدـش  شا  يرامیب  دـش و  کیدزن  ترـضح  نآ  تلحر  نامز  یتقو  هک  هنوگ  نیا  هب  دـش ،  لیدـبت  هللادـبع  اب  يازع  سلجم  هب  مه 
 : تفگ درک ،  یم  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  تخیر و  یم  وا  رب  ربمایپ  قرع  هک  یلاح  رد  دنابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

شوه هب  هرابود  دنتفر و  شوه  زا  ربمایپ  سپـس  دنک .  تنعل  ار  دـیزی  ادـخ  دـهدن ،  تکرب  دـیزی  هب  دـنوادخ  تسا ؟  راک  هچ  دـیزی  اب  ارم 
سلجم داتفا .  قافتا  هنیدـم  رد  اهارجام  نیا  مامت  تسا .  یماقم  لج  زع و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  وت  لـتاق  نم و  يارب  دـندومرف :  دـندمآ و 

ریـس دوش ،  یم  هتفگ  البرک  نآ  هب  هک  ییاج  هب  ارم  دـندومرف ،  ترـضح  نآ  ـالبرک ؛  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  سلجم  مجنپ ؛ 
نآ سلجم  متفه ؛  سلجم  دـش .  اـپرب  وا  يازع  يارب  یـسلجم  اـجنآ  رد  سپـس  مدـید ،  ار  شباحـصا  نیـسح و  هاـگلتق  اـجنآ  رد  دـنداد ، 

هاگلتق عیطم و  مار و  ترـضح  نآ  يارب  نیمز  هک  دوب  یناـمز  رد  سلجم  نیا  ـالبرک ؛  هنیدـم و  ندـمآدرگ )  لـحم  عمجم (  رد  ترـضح 
هگن ار  وا  دندومرف :  دنداد و  هملس  ما  هب  ار  نآ  هک  دشاب  یتبرت  نامه  نیا  دیاش  دنتشادرب .  نآ  تبرت  زا  دش و  هداد  ناشن  ناشیا  هب  نیـسح 
نامه هب  ار و  تبرت  نامه  دننام  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا .  هدش  هتـشک  نیـسح  هک  نادب  دش ،  لیدبت  نوخ  هب  هک  یماگنه  راد و 
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 . داد هملس  ما  هب  تیفیک ، 

مالسلاامهیلع نیسح  ماما  یلع و  ماما 

تحت دجـسم  رد  ربـنم و  يور  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اـهاج ؛  رگید  هفوک و  هنیدـم ،  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  سلجم  متفه ؛  سلجم 
مظن و تروص  هب  فلتخم  ياحنا  هب  ار  ترضح  نآ  تالاح  دندومن و  یم  هیرگ  يراوگوس و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  فلتخم ،  نیوانع 

ءامدلاب یحللا  انم  بضحتف  اهبارحم ،  ءالبرکلاب و  اهباقعا و  یـسفنب و  ینءاک  دندومرف :  دراوم  نیا  زا  یکی  رد  هک  دندش  یم  روآدای  راثیا 
نوخ اـب  ناـش  نساـحم  اـم  زا  یخرب  هک  منیب )  یم   ) نآ بارحم  ـالبرک و  رد  ار  منادـنزرف  مدوخ و  هک  ییوگ  اـهباوثاب .  سورعلا  باـضخ 
نیمز رب  هتفاکـش  رـس  اب  هک  تسا  یلاح  رد  دجـسم و  بارحم  رد  ترـضح  نآ  سلجم  سلاجم ،  نآ  زا  رگید  یکی  تسا .  هدـش  باضخ 

هیلع نیـسح  ارـس و  هیثرم  ترـضح  نآ  یتسه .  تما  نیا  دیهـش  وت  هللادبع !  ابا  يا  دومرف :  لاح  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  داتفا . 
درک اپرب  مالسلا  هیلع  نیـسح  يارب  يرگید  سلجم  ترـضح  نآ  سلجم ،  نیا  زا  دعب  دندوب .  هدنونـش  هفوک  یلاها  هدننک و  هیرگ  مالـسلا 

رد ریما  ترـضح  هک  اجنآ  ینعی  اهیلع ؛  هللا  مالـس  يربک  بنیز  هدنونـش  دوب و  شدوخ  ارـس  هیثرم  نآ  رد  دوب و  ناشیا  سلجم  نیرخآ  هک 
هب نم  هک  ییوگ  مرتخد !  يا  دـنتفگ :  بنیز  ناشرتخد  هب  باطخ  دـندوب ،  هدـیمرآ  رتسب  رد  هتفاکـش  رـس  اـب  ناـشتافو  زور  رد  هک  یلاـح 
ات دنیابرب ؛  ار  اهنآ  مدرم  ادابم  هک  دنـسرت  یم  نیا  زا  و  دنوش ،  یم  هدرب  تراسا  هب  نیمزرـس  نیا  رد  هک  متـسه  تیب  لها  نانز  وت و  هارمه 
يا تفگ :  یم  درک و  یم  هیرگ  دید  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ناشیا  هاگره  دوب ،  اپرب  زین  هنیدم  رد  ترـضح  نآ  سلاجم  ثیدح .  رخآ 

هدرک تیاور  سابع  نبا  زا  دهاجم  لوا ؛  البرک :  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هناگ  هس  سلاجم  متشه ؛  سلجم  نم !  ؤم  ره  مشچ  کشا 
دنتفگ دنلب  يادص  اب  دندمآ ،  دورف  تارف  دور  رانک  رد  اونین و  رد  یتقو  مدوب ،  نینم  ؤملاریما  هارمه  هب  نیفص  هب  تمیزع  ماگنه  هک  تسا 

وت مسانـش ،  یم  ار  اجنیا  نم  هک  روط  نآ  رگا  دومرف :  مناد ،  یمن  نینم !  ؤملاریما  يا  متفگ :  تساجک !  اجنیا  یناد  یم  ایآ  ساـبع !  نبا  : 
هیرگ يردـق  هب  ترـضح  نآ  تفگ :  ساـبع  نبا  يدرک .  یم  هیرگ  نم  نوـچ  هـکنیا  رگم  يدرک ،  یمن  روـبع  نآ  زا  یتخانـش ،  یم  مـه 

یم هآ  ترـضح  نآ  میدرک .  هیرگ  وا  هارمه  هب  مه  ام  دیدرگ و  يراج  شا  هنیـس  رب  کشا  دش و  شیخ  کشا  زا  ناشنـساحم  هک  دـندرک 
 ، نک هشیپ  ربص  هللادبع !  ابا  يا  تسا ؟  راک  هچ  رفک  نارس  ناطیش و  بزح  اب  ارم  تسا ،  راک  هچ  نایفسوبا  لآ  اب  ارم  تفگ :  یم  دیشک و 

زامن یتعکر  دـنچ  تفرگ و  وضو  زامن  يارب  تساوخ و  بآ  هاـگنآ  یـشک .  یم  وت  هک  هدیـشک  ناـمه  اـهنآ  تسد  زا  زین  تردـپ  هک  ارچ 
اجنیا نم  هلب ،  سابع !  نبا  دنتفگ :  دندش و  رادیب  دعب  دندرک و  تحارتسا  یتعاس  هاگنآ  دندش .  روآدای  ار  نانخس  نامه  هرابود  دناوخ و 

ریخ تفر و  باوخ  هب  تنامشچ  متفگ :  مدید ؟  هچ  مدوب ،  هتفر  نالا  هک  یباوخ  نیا  رد  میوگب  وت  هب  هک  یتسه  لیام  ایآ  دومرف :  متسه ، 
هتخیوآ ار  دوخ  ياهریشمش  دندمآ و  دورف  دیفـس  ياه  مچرپ  اب  نامـسآ  زا  ینادرم  هکنیا  لثم  مدید ،  دومرف :  نینم !  ؤملاریما  ای  يا  هدید 

 ، امرخ ناتخرد  نیا  هکنیا  لـثم  مدـید  سپـس  دندیـشک .  یطخ  نیمز  نیا  رود  اـهنآ  دز .  یم  قرب  دوب و  دیفـس  هک  ییاهریـشمش  دـندوب ، 
نیا رد  تسا ،  هدش  قرغ  نآ  رد  هک  متسه  نیـسح  اب  نم  ییوگ  دوب و  شورخ  شوج و  هب  هزات  نوخ  دروخ و  یم  نیمز  هب  ناشیاه  هخاش 

دندز و یم  ادص  ار  وا  دندوب ،  هدش  لزان  نامـسآ  زا  هک  هماج  دیفـس  نادرم  نآ  دـنک و  یمن  شا  يرای  یـسک  اما  دـبلط ،  یم  کمک  هراب 
قاتـشم تشهب  نیا  هللادبع !  ابا  ای  دیوش و  یم  هتـشک  رورـش  یمدرم  تسد  هب  امـش  دینک .  هشیپ  ربص  ادخ ! لوسر  نادناخ  يا  دنتفگ :  یم 

هک يزور  ار ،  وت  مشچ  دنوادخ  داب ،  تراشب  ار  وت  نسحلاابا !  ای  دـنراد :  یم  راهظا  دـنیوگ و  یم  تیلـست  نم  هب  سپـس  تسوت ؛  رادـید 
تسد رد  یلع  ناج  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  مدش .  رادیب  باوخ  زا  سپس  دنادرگ .  نشور  دنتسیا ،  یم  نایناهج  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مدرم 

 : دـندومرف نم  هب  دـندرک ،  زواجت  ام  رب  هک  یناسک  يوس  هب  نم  تمیزع  نامز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مساقلاوبا  قدـصم  قداص  تسوا ، 
 ، دوش یم  دای  الب  برک و  نیمزرس  هب  نآ  زا  تسا و  هدش  هتخانـش  اه  نامـسآ  رد  نیمزرـس  نیا  دنوش .  یم  دای  الب  برک و  نیمزرـس  نیا 

وهآ نیگرـس  یپ  رد  فارطا  نیا  رد  سابع !  نبا  دومرف :  نم  هب  سپـس  دوش .  یم  داـی  سدـقملا  تیب  نیمرح و  هاـگراب  زا  هک  روط  ناـمه 
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نآ تفگ :  سابع  نبا  تسا .  نارفعز  گنر  درز و  اه  نیگرس  نیا  متفگ .  غورد  هن  متـشاداو و  نتفگ  غورد  هب  هن  دنگوس  ادخ  هب  درگب ، 
مالسلا هیلع  یلع  متفای .  دیدرک ،  فیصوت  امـش  هک  يروط  نامه  ار  اهنآ  متفگ :  مدز و  ادص  ار  ماما  مدرک و  ادیپ  ییاج  رد  ار  اه  نیگرس 

تسا نامه  تفگ :  دییوب و  تشادرب و  ار  اهنآ  دمآ و  اهنآ  فرط  هب  تعرس  اب  تساخرب و  سپس  دنتفگ .  تسار  شربمایپ  ادخ و  دومرف : 
ترضح نآ  هک  دوب  ینامز  نآ  و  تسا .  هدییوب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ار  اه  نیگرس  نیا  هک  یناد  یم  سابع !  نبا  تسا .  شدوخ  ، 

هارمه هب  تسشن و  مالسلا  هیلع  یسیع  دننک .  یم  هیرگ  دنا و  هدش  عمج  وهآ  دنچ  هک  دندید  دنتشذگ و  یم  اج  نیا  زا  نویراوح  هارمه  هب 
تسـشن و یـسیع  ارچ  دنتـسناد  یمن  هک  یلاح  رد  دـندرک ،  هیرگ  مه  نویراوح  درک و  هیرگ  ترـضح  نآ  دنتـسشن .  مه  نویراوح  ناشیا 
 : تفگ یـسیع  هن ،  دـنتفگ :  تسا ؟  ینیمزرـس  هچ  اجنیا  دـیناد  یم  اـیآ  تفگ :  يدرک ؟  هیرگ  ارچ  ادـخ ! حور  يا  دـنتفگ :  درک .  هیرگ 
نآ رد  دوش و  یم  هتشک  نم ،  ردام  هیبش  لوتب  هرهاط  دنزرف  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  دمحا  لوسر  هون  نآ  رد  هک  تسا  ینیمزرس  نامه  اجنیا 

نادـنزرف ناربمایپ و  تنیط  تسا و  دیهـش  ربماـیپ و  هون  هون  تنیط  وا  نوچ  دوش ؛  یم  هدرپس  كاـخ  هب  تسا  کـشم  زا  رت  بیط  هک  یتنیط 
یم ربمایپ  هون  كاـپ  تبرت  قوش  هب  نیمزرـس  نیا  رد  اـهنآ  هک  دـنیوگ  یم  دـننز و  یم  فرح  نم  اـب  ناوهآ  نیا  و  تسا ،  نینچ  نیا  اـهنآ 

دییوب و ار  نآ  درک و  زارد  نیگرس  نیا  يوس  هب  ار  شتسد  سپس  دنشاب .  ناما  رد  نیمزرـس ،  نیا  رد  اهنآ  هک  منک  یم  نامگ  نم  دنرچ و 
ات دیوبب  ار  اهنآ  دیهش  نآ  ردپ  ات  رادب  یقاب  ار  اهنآ  ایادخ  دنتـسه .  بیط  هنوگ  نیا  ناش  یناکم  تیعقوم  رطاخ  هب  اه  نیگرـس  نیا  تفگ : 

نیا هدرک و  درز  ار  اهنآ  گنر  وا  يارب  ات  تشذـگ  دـنا و  هدـنام  یقاـب  اـم  راـگزور  اـت  اـهنآ  ور  نیا  زا  دـشاب ؛  تیلـست  تیزعت و  وا  يارب 
ار وا  يرای و  ار  شنمـشد  هک  نانآ  وا و  نالتاق  هب  میرم !  نب  یـسیع  يادخ  يا  تفگ :  دنلب  يادص  اب  سپـس  تسا .  الب  برک و  نیمزرس 

تروص هب  هک  اجنآ  ات  میتسیرگ ،  وا  هارمه  مه  ام  درک و  هیرگ  ینالوط  یتدم  ترضح  نآ  سپس  هدن .  تکرب  ریخ و  دنتشاذگ ،  روای  یب 
نم هب  تشاذگ و  دوخ  يادر  رد  ار  نآ  تشادرب و  ار  اه  نیگرـس  دمآ و  شوه  هب  دعب  دـش ؛  شوه  یب  یتدـم  يارب  داتفا و  نیمز  يور  رب 
ابا هک  نادـب  دـهج ،  یم  نوریب  هزات  نوخ  نآ  زا  هک  يدـید  هاگ  ره  سابع !  نبا  تفگ :  دـعب  مهد .  ماجنا  ار  راـک  نآ  هک  داد  روتـسد  مه 
 ، تسا هدرک  بجاو  نم  رب  ار  نآ  ظفح  دنوادخ  هک  يزیچ  ره  زا  رتشیب  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  سابع  نبا  تسا .  هدش  هتـشک  هللادـبع 
نآ زا  هک  مدید  مدش و  رادـیب  ناهگان  مدوب و  باوخ  هب  هناخ  رد  هک  نیا  ات  متـشاد  منیتسآ  رد  ار  اهنآ  هشیمه  مدرک و  یم  تبقارم  اهنآ  زا 

نیسح دنگوس  ادخ  هب  متفگ :  متسشن و  مدرک  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  تسا .  هدش  هتـشغآ  هزات  نوخ  هب  منیتسآ  تسا و  يراج  هزات  نوخ 
عقاو نانچنآ  هکنیا  رگم  درکن ،  ربخاب  یعوضوم  زا  ارم  تفگن و  غورد  نم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زگره  دنگوس  ادخ  هب  تسا .  هدش  هتـشک 
مدرک تشحو  نم  هاگنآ  درک .  یمن  ار  نارگید  هک  درک  یم  هاگآ  یلئاسم  زا  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز  تفگ ؛  ناشیا  هک  دش 
هدید نآ  زا  يرثا  چیه  هک  دوب  هتفرگارف  نانچنآ  هم  ار  هنیدم  رهش  رـساترس  دنگوس  ادخ  هب  دوب ،  رجف  عولط  ماگنه  مدش ،  جراخ  هناخ  زاو 

رد تسا .  دولآ  نوخ  هنیدـم  رهـش  ياهراوید  هک  دـمآ  یم  رظن  هب  دوب ؛  هتفرگ  دیـشروخ  مرظن  هب  درک ،  عولط  دیـشروخ  دـعب  دـش .  یمن 
لآ يا  تفگ :  یم  هک  مدینش  ار  ییادص  تیب  هیحان  زا  هاگنآ  دش .  هتشک  نیسح  مسق  ادخ  هب  متفگ :  متسشن و  مدرک  یم  هیرگ  هک  یلاح 
نم دومن و  هیرگ  دنلب  يادص  اب  سپـس  دمآ .  دورف  يراز  هیرگ و  اب  نیمالا  حور  و  دش ،  هتـشک  ارهز  دنزرف  دـینک .  هشیپ  ربص  هللا !  لوسر 

نامه رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  متفایرد  تسا و  هدوب  مرحم  هام  مهد  زور  نآ  هک  دـش  تباـث  نم  يارب  تعاـس  نآ  رد  مدرک .  هیرگ  مه 
وت هک  ار  یبلاطم  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ :  یم  دندوب ،  وا  اب  هک  یناسک  تسا .  هدش  هتـشک  دوب ،  هدیـسر  ام  هب  نآ  خیرات  ربخ و  هک  يزور 
مود تسا .  مالسلا  هیلع  رضخ  وا  هک  میدرک  یم  رکف  ام  تسیچ ؟  نآ  هک  میدیمهفن  میدوب و  دربن  نایم  رد  ام  میا ،  هدینش  مه  ام  يدینش ، 

 ، میتشگزاب یتقو  میدیگنج ،  یم  نیفص  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  باکر  رد  تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  ملسموبا  نب  ۀمثره  زا  : 
ینامدرم وت  نایم  زا  كاـخ !  يا  تفگ :  درک و  وب  تشادرب و  نآ  تبرت  زا  سپـس  دـناوخ .  حبـص  زاـمن  اـجنآ  رد  دـمآ و  دورف  ـالبرک  رد 

وا هب  تشگزاب و  دوب ،  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  هک  شرـسمه  دزن  همثره  دنوش .  یم  تشهب  دراو  باسح  نودب  هک  دنوش  یم  روشحم 
 ، دـناوخ زاـمن  دـمآ و  دورف  ـالبرک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  میوگب .  وت  هب  نسحلاوبا  وت ،  ماـما  یلو و  هراـبرد  ار  یبـلطم  مهاوخ  یم  تفگ : 
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نآ دنوش .  یم  تشهب  دراو  باسح  نودـب  هک  دـنوش  یم  روشحم  ینامدرم  وت  نایم  زا  كاخ !  يا  تفگ :  تشادرب و  نآ  كاخ  زا  سپس 
ءزج نم  دـمآ ،  هفوک  تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتـقو  دـیوگ :  یم  همثره  دـیوگ .  یمن  قح  زج  نینم  ؤـملاریما  درم ! يا  تفگ :  نز 
هیلع یلع  شیاـمرف  نآ  مدـید ،  ار  تخرد  نآ  لـحم و  نآ  نم  یتقو  دوب .  هدرک  مازعا  هیلع  هللا  تنعل  داـیز  نب  هللادـیبع  هک  مدوب  یهورگ 

هدینش شردپ  زا  ار  هچنآ  مدرک و  مالس  ترضح  نآ  هب  متفر ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  دزن  مدش و  مرتش  رب  راوس  مدروآ ،  رطاخ  هب  ار  مالـسلا 
ییاه هچب  نم  وت ؛  هیلع  هن  متسه  وت  اب  هن  متفگ :  ام ؟  هیلع  ای  یتسه  ام  اب  وت  درک  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  متفگ .  ناشیا  هب  مدوب ، 

؛  يونـشب ار  ام  يادص  هن  ینیبب و  ار  ام  ندش  هتـشک  هن  هک  ورب  ییاج  هب  سپ  دومرف :  ماما  مسرت .  یم  دایز  نب  هللادـیبع  زا  اهنآ  رب  هک  مراد 
شتآ هب  ار  وا  دنوادخ  دباتـشن  ام  کمک  هب  دونـشب و  ار  ام  يادص  سک  ره  زور  نآ  رد  تسوا ،  تسد  هب  نیـسح  ناج  هک  ییادخ  نآ  هب 

ود اب  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف :  ترضح  نآ  تسا ،  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  تسا  یبللطم  موس :  دنک .  یم  راتفرگ  منهج 
رد تساهنآ ؛  دورف  لحم  اجنیا  تفگ :  دـش و  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  درک ،  روبع  اجنآ  زا  یتقو  تشذـگ ،  یم  ـالبرک  زا  شناراـی  زا  نت 

سلاـجم مهن ؛  سلجم  دوش .  یم  هتخیر  وت  رب  نازیزع  نوخ  هک  وت  لاـح  هب  اـشوخ  كاـخ !  يا  دوش ؛  یم  هتخیر  اـهنآ  ياـه  نوخ  اـجنیا 
عوضوم زا  ار  ترضح  نآ  يا ،  هدیدع  لیالد  هب  انب  هاگ ،  ره  اریز  تسا ؛  رایـسب  سلاجم  نیا  هنیدم ؛  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 

سلجم نیا  رد  هنیدـم ؛  رد  نمیا  ما  سلجم  مهد ؛  سلجم  درک .  یم  اپرب  نیـسح  يارب  ییارـس  هحون  هیرگ و  سلجم  دـندرک ؛  یم  ربخاب 
ثیدح ثیدح ،  نیا  و  درک .  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  وا  يارب  هک  دوب  مالـسلااهیلع  بنیز  هدنونـش  نمیا و  ما  ارـس  هیثرم 

نامه نیا  و  تسا ؛  هدـش  نایب  وا ،  نفد  نفک و  هوحن  ناشیا و  نداتفا  نیمز  هب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  لتقم  نآ  نایم  رد  هک  تسا  ینـالوط 
ماگنه نآ  درک ،  لقن  وا  هب  يرادلد  روظنم  هب  هاگلتق  لحم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يارب  ار  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  هک  تسا  یثیدح 

نیا رد  مالـسلا ؛  هیلع  نسح  ماما  سلجم  مهدزای ؛  سلجم  دـندرب .  یم  هفوک  هب  تراسا  هب  ار  اـهنآ  دوب و  هداـتفا  نیمز  رب  ادهـش  رکیپ  هک 
راضتحا لاح  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  ینامز  دندوب .  هدنونـش  شتیب  لها  نیـسح و  ماما  دوب و  ترـضح  نآ  دوخ  ارـس  هیثرم  سلجم 

ار شردارب  دمآ و  وا  دزن  مالسلا  هیلع  نیـسح  دندروآ ،  یم  الاب  نوخ  دوب و  هدش  رهاظ  ناشندب  ياضعا  مامت  رد  تیمومـسم  راثآ  دندوب و 
رازه یس  تسین .  وت  زور  دننام  يزور  چیه  هللادبع !  ابا  يا  هللادبع  ابا  ای  موی  ال  تفگ :  وا  هب  نسح  ماما  داد .  رس  هیرگ  دیشک و  شوغآ  هب 

تنوخ و نتخیر  وت و  نتشک  هب  تبـسن  و  دنروآ ،  یم  موجه  وت  رب  دنمالـسا ،  نید  ناوریپ  دنتـسه و  ام  دج  تما  زا  دننک  یم  اعدا  هک  رفن 
زیچ همه  دراب و  یم  رتسکاخ  نوخ و  نامـسآ  زا  ماگنه  نآ  رد  دنـسر .  یم  قفاوت  هب  مه  اب  وت  نانز  نادنزرف و  تراسا  وت و  تمرح  کته 
هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  یـسلجم  مهدزاود ؛  سلجم  دننک .  یم  هیرگ  تیارب  اهایرد  رد  نایهام  اه و  نابایب  رد  یـشحو  تاناویح  یتح 

نآ و  تسا .  مالسلا  هیلع  نیـسح  هدنونـش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ارـس  هیثرم  سلجم  نیا  رد  ترـضح ؛  نآ  فیرـش  ربق  رـس  رب  هلآو 
جراخ هنیدـم  زا  دومرف  هدارا  ماما  دـنک و  تعیب  هیلع  هللا  تنعل  دـیزی  اب  ماما  هک  تشاد  نیا  رب  رارـصا  هنیدـم  مکاح  دـیلو  هک  دوب  یماگنه 

 ، همطاف دنزرف  نیـسح  نم  ادخ ! لوسر  يا  وت  رب  مالـس  دنتفگ :  دندمآ و  شدج  رانک  هب  دندش و  جراخ  ناشلزنم  زا  ماما  بش  کی  دوش . 
رای و یب  ارم  اهنآ  هک  شاب  دهاش  وت  ادخ ! ربمایپ  يا  یتشاذگ ؛  ياج  رب  تناما  هب  تدوخ  تما  نایم  رد  ارم  هک  متسه  وت  طبـس  وت و  دنزرف 

منک تاقالم  ار  وت  هک  يزور  ات  تسا  وت  هب  نم  ياوکش  نیا  دندرکن و  ظفح  ار  ناشنامیپ  دهع و  دندرک و  عیاض  ارم  قح  دنتشاذگ ،  روای 
هدش جراخ  هنیدم  زا  ایآ  دنیبب  ات  داتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لزنم  هب  رومءام  دیلو  دناوخ .  زامن  ینالوط  تدـم  تساخرب و  سپـس  . 

مالـسلا هیلع  نیـسح  مدشن .  راتفرگ  وا  نوخ  هب  نم  دـش و  جراخ  هنیدـم  زا  هللادـمحلا  تفگ :  تفاین ،  شلزنم  رد  ماما  نوچ  و  هن ،  ای  تسا 
 : تفگ دـش ؛  غراف  زامن  زا  یتقو  دـناوخ ،  زامن  یتعکر  دـنچ  دـمآ و  ربمایپ  ربق  رانک  هب  زین  مود  بش  تشگزاـب .  لزنم  هب  حبـص  کـیدزن 
نم ایادـخ ! یهاـگآ ؛  نآ  زا  دوخ  هک  تسا  هدـش  دراو  يرما  نم  رب  متـسه ،  وت  ربماـیپ  رتخد  دـنزرف  نم  تسا و  وت  ربماـیپ  ربق  نیا  ایادـخ !
مراد تلئسم  وت  زا  تسا ،  هدیمرآ  نآ  رد  هک  یـسک  ربق و  نیا  قح  هب  مارکلا !  لالجلاوذ و  يا  رفنتم ؛  رکنم  زا  مراد و  تسود  ار  فورعم 

 . حبـص ياه  یکیدزن  ات  درک  هیرگ  هب  عورـش  ربق  رـس  رب  هاگنآ  تسا .  نآ  رد  وت  ربمایپ  وت و  ياضر  هک  ینیزگرب  ار  يزیچ  نآ  نم  يارب  ، 
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هب هکئالم  زا  یهورگ  نایم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دید  باوخ  رد  تفر .  باوخ  هب  تشاذگ و  ربق  يور  رب  ار  شرس  سپس 
منیب یم  نیسح !  يا  نم !  بوبحم  يا  دومرف :  دیسوب و  ار  شمشچ  ود  نایم  دنابسچ و  هنیس  هب  ار  نیـسح  هکنیا  ات  دمآ  دیآ .  یم  وا  يوس 
هنـشت هک  یلاح  رد  دوش ،  یم  ادج  تندـب  زا  رـس  نم  تما  زا  یهورگ  تسد  هب  البرک  نیمزرـس  رد  یطلغ و  یم  دوخ  نوخ  هب  يدوزب  هک 

یمن اهنآ  لماش  تمایق  زور  رد  ارم  تعافـش  دـنوادخ  دـنراد .  نم  تعافـش  هب  دـیما  اـهنآ  دوجو  نیا  اـب  دـنهد ،  یمن  وت  هب  بآ  اـما  يا ، 
اب زج  هک  يراد  یتاجرد  تشهب  رد  وت  دنتـسه ؛  وت  قاتـشم  اهنآ  دنا ،  هدمآ  نم  دزن  تردارب  ردام و  ردپ ،  نیـسح !  نم ،  بیبح  دنادرگ . 
ایند هب  تعجارم  هب  يزاین  ردپ ! يا  تفگ :  یم  درک و  یم  هاگن  ربمایپ  هب  باوخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوش .  یمن  لئان  اهنآ  هب  تداهش 

رد دنوادخ  هک  یمیظع  شاداپ  تداهـش و  ات  ییامن  تعجارم  ایند  هب  دـیاب  وت  دومرف :  وا  هب  ربمایپ  امنب .  ربق  دراو  ربب و  دوخ  اب  ارم  مرادـن ، 
دیوش یم  هورگ  کی  رد  تمایق  زور  رد  تردپ  يومع  تیومع و  تردارب و  تردپ و  وت و  دوش .  تبیصن  تسا ،  هدومرف  ررقم  تیارب  نآ 

فیرعت بلطملادبع  نادنزرف  دوخ و  تیب  لها  يارب  ار  ای  ؤر  نیا  دش و  رادیب  باوخ  زا  برطضم  ماما  هاگنآ  دیوش .  تشهب  دراو  هکنیا  ات 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لـها  زا  رت  ناـیرگ  رت و  نیگهودـنا  یمدرم  قرـشم ،  رد  هن  برغم و  رد  هن  زور ،  نآ  رد  درک . 

هیلع نیسح  هدنونش  دوب و  هملس  ما  ناوخ  هیثرم  سلجم  نیا  رد  هنیدم ،  زا  جراخ  رد  هملـس  ما  سلجم  مهدزیـس ؛  سلجم  دش .  یمن  تفای 
یعمجم البرک و  هیضق  زا  يا  هنحص  نآ  رد  هک  دوب  یبیجع  سلجم  هملس .  ما  هدنونش  دوب و  مالسلا  هیلع  نیح  ناوخ  هیثرم  سپس  مالسلا ، 

نآ شیپ  اـهنع  هللا  یـضر  هملـس  ما  هک  تشاد  ار  هنیدـم  زا  جورخ  دـصق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دوب  نیا  نآ  و  دوـب .  ـالبرک  هنیدـم و  زا 
نیمزرس رد  نیسح  مرسپ  تفگ :  یم  تدج  مدینش  هک  ارچ  نکم ؛  نیگهودنا  ارم  قارع  هب  تنتفر  اب  مدنزرف !  يا  تفگ :  دمآ و  ترضح 

ره رد  نم  مناد و  یم  ار  نیا  نم  مسق !  ادـخ  هب  رداـم ! يا  تفگ :  ماـما  دوش .  یم  هتـشک  دـنیوگ ،  یم  ـالبرک  نآ  هب  هک  ییاـج  رد  قارع 
رگا ردام ! دنوش .  یم  هتـشک  یناسک  هچ  منایعیـش  مناکیدزن و  متیب و  لها  زا  مناد  یم  نم  مرادن .  يا  هراچ  دـش و  مهاوخ  هتـشک  تروص 

نفدم هاگراب و  هک  يروط  هب  دش ،  تسپ  نیمز  درک ،  هراشا  البرک  فرط  هب  ماما  سپس  مهدب !  وت  ناشن  ار  مهاگمارآ  ربق و  یتسه ،  لیام 
راذـگاو ادـخ  هب  ار  ماما  رما  درک و  هیرگ  تدـش  هب  هملـس  ما  ماگنه  نیا  رد  داد .  ناشن  هملـس  ما  هب  ار  شتداهـش  لحم  هاگودرا و  لحم  ، 

دنوادخ تسا و  هدش  ادج  نت  زا  مرـس  هتـشک و  متـس  يور  زا  هنامولظم و  هک  دـنیبب  ارم  تسا  هتـساوخ  ادـخ  ردام ! يا  دومرف :  ماما  دومن . 
کمک و تساوخرد  دنـشاب و  دنبرد  ریـسا و  مولظم ،  هدیربرـس ،  مناکدوک  دـنیبب و  هراوآ  ارم  نانز  تیب و  لها  مرح و  هک  تسا  هتـساوخ 
رد ار  نآ  تدج  هک  تسا  یتبرت  نم  دزن  تفگ :  هملس  ما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  دنشاب .  هتشادن  يروای  رای و  اما  دننک ،  يرای 
 . دنـشک یم  ارم  مورن ،  مه  قارع  هب  رگا  مسر و  یم  تداهـش  هب  نینچ  نیا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  ماما  هاگنآ  داد .  نم  هب  يا  هشیش 
وت هب  مدج  هک  يا  هشیش  هارمه  هب  ار  نآ  دومرف :  داد و  هملس  ما  هب  ار  نآ  داد و  رارق  يا  هشیـش  رد  ار  نآ  تشادرب و  تبرت  يرادقم  سپس 
رد مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  همع  سلجم  مهدراهچ ؛  سلجم  ما .  هدش  هتشک  نم  هک  نادب  دندش ،  لیدبت  نوخ  هب  هاگ  ره  راد و  هگن  داد ، 

ندادرـس هحون  يارب  دندمآ و  بلطملادبع  ینب  نانز  دوش ،  جراخ  هنیدـم  زا  تفرگ  میمـصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  هنیدـم .  زا  جراخ 
تیصعم هک  دینکن  يراز  هحون و  اراکشآ  دنگوس ،  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :  تفر و  اهنآ  نایم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هکنیا  ات  دندش ،  عمج 

نوچ زورما  ام  يارب  هک  یلاح  رد  میراد ؛  هگن  ار  هیرگ  هحون و  یسک  هچ  يارب  سپ  دنتفگ :  بلطملادبع  ینب  نانز  تسوا .  لوسر  ادخ و 
هک میهد  یم  دنگوس  ار  ادخ  دنتفر .  ایند  زا  موثلک  ما  بنیز و  هیقر و  همطاف و  یلع و  و  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزور 

دهاش نیـسح  يا  تفگ :  درک ،  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دمآ و  ولج  ماما  ياه  همع  زا  یکی  هاگنآ  راربا ! بوبحم  يا  دنک ،  وت  يادـف  ار  ام 
لتق تبیصم  زا  دینک ،  هیرگ  نادیهش  رالاس  دیـس و  نیـسح  يارب  دنیوگ :  یم  دننک و  یم  یناوخ  هحون  وت  يارب  هنجا  هک  میدینـش  ام  شاب 

وا دش .  نوگرگد  دالب  دیشروخ  دش و  گنر  خرس  نامـسآ  ياه  قفا  تفرگ و  هام  وا  لتق  رطاخ  هب  میداتفا و  هزرل  هب  دش و  دیفـس  اهوم  وا 
هنیدم زا  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  سلجم  مهدزناپ ؛  سلجم  دنوش .  یم  هداد  شاداپ  رشب  قیالخ و  شا  هطساو  هب  هک  تسا ،  همطاف  دنزرف 

؛  دندرک تکرح  هنیدـم  زا  ماما  یتقو  هک  دوب  هیرگ  نیا  نآ  دـندوب و  هکئالم  هدنونـش  نیـسح و  ارـس  هیثرم  سلجم  نیا  رد  درک .  تکرح 
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دندمآ ناشیا  تاقالم  هب  دندوب ،  راوس  یتشهب  ياه  بسا  زا  ییاه  بسا  رب  دنتشاد و  هزینرـس  تسد  رد  هک  راد  ناشن  هکئالم  زا  ییاهورگ 
هب ناوارف  عقاوم  رد  ار  تدج  ناحبـس  دنوادخ  تردارب !  ردپ و  دج و  زا  سپ  قلخ ،  رب  ادخ  تجح  يا  دنتفگ :  دـندرک و  مالـس  ماما  هب  ، 
هب اجنآ  رد  هک  مهاگراب  ربق و  ام ،  هدـعو  تفگ :  اهنآ  هب  ماما  دـنک .  يرای  ام  هطـساو  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  انامه  درک ،  يرای  اـم  هطـساو 

ماما یتقو  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  سلجم  مهدزناش ؛  سلجم  دییآ .  نم  دزن  مدش ،  نآ  دراو  یتقو  تسالبرک ،  اج  نآ  مسر و  یم  تداهش 
هنجا زا  ییاهورگ  درک ،  تکرح  هنیدم  زا  ماما  یتقو  هک ،  بیترت  نیا  هب  دـندوب .  هنجا  هدنونـش ،  سلجم  نیا  رد  درک .  تکرح  هنیدـم  زا 

هچ ره  تسامـش .  رما  رما ،  هدب ،  روتـسد  ام  هب  میتسه .  وت  راصنا  نایعیـش و  ام  ام ! يالوم  رورـس و  يا  دنتفگ :  دندمآ و  وا  دزن  ناملـسم ، 
يارب راک  نیا  ماجنا  يارب  ام  دیشاب ،  ناتدوخ  ناکم  نیمه  رد  امش  یهدب و  ار  تنانمشد  همه  نتشک  روتسد  ام  هب  رگا  امرفب ،  یهاوخ  یم 

 ، دـش لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدـج  رب  هک  ار  ادـخ  باتک  ایآ  تفگ :  داد و  ییوکین  شاداـپ  اـهنآ  هب  ماـما  میتسه .  یفاـک  وت 
خاک رد  هچ  رگا  دیشاب ،  اجک  ره  ( 40  ) ةدیـشم جورب  یف  متنک  ول  توملا و  مککردی  اونوکت  امنیا  دومرف :  نآ  رد  هک  دـیا  هدرکن  توالت 

لتقلا مهیلع  بتک  نیذلا  زربل  مکتویب  یف  متنک  ول  لق  دومرف :  ناحبس  دنوادخ  نینچمه  دبای .  یم  رد  ار  امـش  گرم  مکحم ،  رایـسب  ياه 
 ، تسا ندش  هتـشک  یهلا ،  ياضق  رد  ناشتـشونرس  هک  نانآ  زاب  دیدوب ،  مه  دوخ  ياه  هناخ  رد  رگا  وگب  ربمغیپ  يا  ( 41  ) مهعجاضم یلا 
هچ دنوش و  ناحتما  شیامزآ و  قلخ  نیا  هنوگچ  منامب ،  دوخ  ياج  رد  نم  رگا  نیاربانب  دندمآ .  یم  نوریب  دوخ  ياپ  هب  هاگلتق  هب  هناخ  زا 
 ، داد رارق  ام  نایعیـش  هاگهانپ  ار  نآ  دیزگرب و  ار  اجنآ  دـنارتسگ ،  ار  نیمز  هک  يزور  دـنوادخ  دوش .  نکاس  البرک  رد  نم  ربق  رد  یـسک 

موش و یم  هتـشک  زور  نآ  رخآ  رد  نم  دـیوش .  رـضاح  دـشاب  اروشاع  هک  هبنـش  زور  امـش  اما  تسا .  ناما  بجوم  ترخآ  ایند و  رد  اجنآ 
دزن هب  ندرب  يارب  ار  مرس  دنوش و  یم  ریـسا  متیب  لها  نارهاوخ و  دنام ،  یمن  یقاب  ندش  هتـشک  يارب  یـسک  متیب  لها  زا  نم  زا  سپ  رگید 

درک و تعاطا  وت  رما  زا  دیاب  هک  دوبن  نیا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  وا ! بیبح  دنزرف  ادخ و  بیبح  يا  دنتفگ :  هنجا  دنهد .  یم  تکرح  دیزی ، 
هب دومرف :  هیلع  هللا  مالـس  ماما  میتشک .  یم  دـنبای ،  تسد  وت  هب  هکنیا  زا  لبق  ار  وت  نانمـشد  مامت  دوب ،  زاجم  اـم  يارب  وت  رما  اـب  تفلاـخم 

تسا یندش  كاله  سک  ره  ات  ( 42  ) ۀنیب نع  یح  نم  ییحی  ۀنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  اما  میرتاناوت ؛  امـش  زا  اهنآ  رب  ام  دنگوس  ادـخ 
نآ رد  هک  مارحلادجـسم ،  رد  یـسلجم  مهدـفه ؛  سلجم  دـنامب .  هدـنز  ناهرب  اب  تسا ،  یندـنام  هدـنز  سک  ره  دورب و  نیب  زا  ناهرب  اـب 

ینارنخس يارب  درک ،  قارع  هب  نتفر  دصق  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندوب .  جاجح  هدنونش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ارـس  هیثرم  سلجم ، 
نوچ مدآ  نادنزرف  يارب  گرم  ملس .  هلوسر و  یلع و  هللا  یلـص  هللااب و  الا  ةوق  الو  لوح  هللاءاش و ال  ام  هللادمحلا و  دومرف :  تساخ و  اپ  هب 

یگرم نم  يارب  فسوی ،  هب  بوقعی  قاـیتشا  دـننام  متـسه ،  دوخ  دادـجا  ءاـبآ و  قاتـشم  هچ  ناوج و  نارتخد  ندرگ  رب  تسا  يدـنبندرگ 
دننک و یم  هعطق  هعطق  البرک  سیواون و  نایم  رد  نابایب  ناگرگ  ار  مندـب  ياضعا  ییوگ  منک .  یم  تاقالم  ار  نآ  هک  تسا  هدـش  باختنا 
 ، ادـخ ياـضر  تسین .  تسا ،  هدروخ  مقر  هک  یتشونرـس  زا  يا  هراـچ  دـننک .  یم  رپ  ار  دوخ  مکـش ه محر  یب  هنـسرگ و  تعامج  نآ 

ادـخ لوسر  نوخ  تشوگ و  زا  يزیچ  زگره  دوش .  یم  هداد  نارباص  شاداپ  ام  هب  مینک و  یم  ربص  وا  يالب  رب  تسا ،  تیب  لها  ام  ياضر 
اهنآ يارب  وا  هدـع  دوـش و  یم  نشور  اـهنآ  هب  ترـضح  نآ  مشچ  دـنوش و  یم  عـمج  وا  يارب  سدـقلا  ةریظح  رد  همه  دور و  یمن  نـیب  زا 

هب نم  هک  دنک ،  تکرح  ام  اب  دـیاب  سپ  دـیامن ،  تاقالم  ار  ادـخ  دـنک و  ادـف  ام  هار  رد  ار  شناج  دـهاوخ  یم  سک  ره  دوش .  یم  ققحم 
هیفنح دمحم  هدنونش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ارس  هیثرم  نآ  رد  هک  هکم ،  زا  جراخ  یـسلجم  مهدجیه ؛  سلجم  متـسه .  مزاع  ادخ  تساوخ 

يا تفگ :  دمآ و  ماما  دزن  تشاد ،  ار  هکم  زا  جورخ  دصق  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نآ ،  دعب  زور  حبـص  هک  یبش  رد  هیفنح  دمحم  دوب . 
نم رظن  دوشب ،  اهنآ  دـننام  مه  وت  تشذگرـس  هک  مراد  نآ  فوخ  نم  یهاگآ ،  تردارب  ردـپ و  هب  تبـسن  هفوک  لها  تنایخ  زا  وت  ردارب !

رد هیواعم  نبدـیزی  هک  مسرت  یم  ردارب ! يا  دومرف :  ماما  یتسه .  ادـخ  مرح  لـها  دارفا  نیرتزیزع  وت  ینک ،  تماـقا  مرح  رد  هک  تسا  نیا 
يرگید ياج  ای  نمی  هب  سپ  يراد ،  نیا  فوخ  رگا  تفگ :  هیفنح  دمحم  موش .  ادخ  تیب  تمرح  نتـسکش  ببـس  دـنک و  رورت  ارم  مرح 

نوچ منک .  یم  رکف  وت  داهنـشیپ  هرابرد  دومرف :  ماما  دوش .  وت  عنام  دـناوت  یمن  یـسک  یتسه و  رتاـناوت  راـک  نیا  رب  همه  زا  هک  ارچ  ورب ، 
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 ، دوب راوس  نآ  رب  هک  ار  ترـضح  نآ  هقان  راهم  دمآ و  ماما  دزن  دش ،  ربخاب  ارجام  زا  دمحم  داتفا ؛  هار  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دش ،  رحس 
يا هلءاـسم  هچ  دیـسرپ :  دـمحم  هلب ،  دومرف :  ماـما  ینک ؟  یم  رکف  مداهنـشیپ  هب  هک  يدادـن  لوـق  نم  هب  اـیآ  ردارب ! يا  تفگ :  تفرگ و 

 : تفگ دمآ و  مباوخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مدش ،  ادج  وت  زا  هکنیا  زا  دـعب  دومرف :  ماما  يوش ؟  جراخ  هلجع  اب  دـش  بجوم 
یلاح رد  تفگ :  دمحم  نوعجار .  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ :  دمحم  دنیبب .  هتشک  ار  وت  هک  تسا  هتساوخ  دنوادخ  ورب ؛  قارع  هب  نیـسح !  يا 

هک تسا  هتـساوخ  دنوادخ  دومرف :  ماما  دراد ؟  یموهفم  انعم و  هچ  تدوخ ،  هارمه  هب  نانز  ندرب  يوش ،  یم  جراخ  طیارـش  نیا  اب  وت  هک 
هیثرم نآ  رد  دش و  دقعنم  هکم  زا  جراخ  رد  زین  سلجم  نیا  مهدزون ؛  سلجم  تفر .  درک و  یظفاحادخ  دمحم  هاگنآ  دنیبب .  ریسا  ار  اهنآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یتقو  دندوب .  نآ  هدنونـش  ریبز  نب  هللادبع  رگید  راب  رمع و  نب  هللادبع  راب  کی  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناوخ ، 
هب ماما  دنک .  يراددوخ  نتفر  زا  هک  دنتفگ  ناشیا  هب  احیولت  دـندمآ و  ناشیا  دزن  ریبز  نب  هللادـبع  سابع و  نب  هللادـبع  دـش  جراخ  هکم  زا 
 ، تفگ یم  انیـسحاو  هک  یلاـح  رد  ساـبع  نبا  سپ  منک .  یم  ارجا  ار  وا  رما  نم  تسا و  هداد  يروتـسد  نم  هب  ادـخ  ربماـیپ  دومرف :  اـهنآ 

راتـشک لتق و  تبـسن  ماما  هب  دنک و  حلـص  تلالـض  لها  اب  هک  درک  داهنـشیپ  ناشیا  هب  دمآ و  ماما  دزن  رمع  نب  هللادبع  سپـس  دش .  جراخ 
ایرکز دـنزرف  ییحی  رـس  هک  تسا  یلاعت  دـنوادخ  دزن  ایند  یتسپ  زا  نیا  هک  یناد  یمن  ایآ  نمحرلادـبع !  ابا  يا  دومرف :  ماما  داد .  رادـشه 
ربمایپ داتفه  سمش ،  عولط  ات  رجف  عولط  نایم  لیئارسا  ینب  هک  یناد  یمن  ایآ  دش ؟  ادها  لیئارسا  ینب  نارگمتـس  زا  یکی  هب  مالـسلاامهیلع 

رد دنوادخ  دوجو ،  نیا  اب  تسا .  هداتفین  یقافتا  الصا  ییوگ  دندرک ،  یم  شورف  دیرخ و  دنتـسشن ،  یم  رازاب  رد  سپـس  دنتـشک ،  یم  ار 
ارم يرای  ترـصن و  سرتب و  ادخ  زا  نمحرلادـبع !  وبا  يا  درک .  تازاجم  ار  اهنآ  دـنوادخ  نآ  زا  دـعب  هکلب  دومرفن ،  لیجعت  اهنآ  باذـع 

نیسح ماما  یتقو  دوب .  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  هدنونش ،  هنجا و  ارس  هیثرم  سلجم  نیا  رد  ۀیمیزخ ،  رد  یسلجم  متـسیب ؛  سلجم  نکن .  اهر 
یم ردارب ! تفگ :  دمآ و  ماما  دزن  بنیز  شرهاوخ  دش ،  حبص  یتقو  دنام .  اجنآ  رد  زور  هنابـش  کی  دمآ ،  دورف  هیمیزخ  رد  مالـسلا  هیلع 

يارب بش  زا  یـساپ  رد  داد :  باوج  بنیز  تسا ؟  هدش  هچ  دیـسرپ ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مهدـب .  وت  هب  مدینـش  ار  نآ  هک  يربخ  مهاوخ 
یپ رد  گرم  هک  یهورگ  رب  ادهـش ،  رب  نیا  زا  دعب  یـسک  هچ  دـینک ،  هیرگ  اه  مشچ  يا  دـیوگ :  یم  یفتاه  مدینـش  متفر ،  نوریب  يراک 

سلجم دوش .  یم  نامه  دشاب ،  هدرک  ررقم  ادـخ  هچ  ره  رهاوخ ! يا  تفگ :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنک ،  یم  هیرگ  تسا ،  نانآ 
نب ملـسم  يارب  لعمـشملا  نبرذـنم  نامیلـس و  نب  هللادـبع  ینعی  دـسا  ینب  هفیاـط  زا  رفن  ود  سلجم  نیا  رد  هیبلعث ؛  سلجم  مکی ؛  تسیب و 

باحصا تیب و  لها  هدنونش  مالسلا و  هیلع  نیسح  ارس  هیثرم  سپس  دوب .  مالسلا  هیلع  نیـسح  هدنونـش ،  دندرک و  یم  ییارـس  هیثرم  لیقع 
رد هک  دوب  نیا  رب  ام  شالت  یعـس و  مامت  میدروآ ،  یم  اج  هب  جـح  یتقو  دـنتفگ :  اهنآ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناـیرج  دـندوب .  ترـضح  نآ 

میدـید میـسرب ؛  وا  هب  ات  میدرک  تکرح  تعرـس  اب  دـماجنا .  یم  اجک  هب  ناشراک  مینیبب  ات  میوش  قحلم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هار  ناـیم 
دوخ هار  هب  زین  ماما  هداج ،  زا  درم  نآ  فارحنا  اب  دـنکن ،  تاـقالم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـت  هدرک  جـک  ار  دوخ  هار  هفوک  لـها  زا  يدرم 

وا هب  میدیسر .  وا  هب  ات  میتفر  تسا .  ربخاب  هفوک  زا  وا  میورب ،  صخـش  نآ  دزن  تفگ :  ام  زا  یکی  میتفر ؛  درم  نآ  فرط  هب  ام  داد .  همادا 
مه ام  میتفگ  صخش .  نالف  رسپ  رکب  متسه ،  يدسا  تفگ :  يا ؟  هفیاط  مادک  زا  میدیـسرپ  وا  زا  داد .  ار  ام  مالـس  باوج  میدرک .  مالس 
نم دـندوب .  هدـش  هتـشک  یناه  ملـسم و  مدـش ،  جراخ  هفوک  زا  یتقو  تفگ :  نک .  ربخاب  هفوک  لها  زا  ار  ام  میتفگ :  وا  هب  میتسه  يدـسا 

ات میدرک  تکرح  ناشیا  اب  میتسویپ و  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  ات  میدمآ  هاگنآ  دنـشک .  یم  نیمز  يور  رب  رازاب  رد  ار  اهنآ  هک  مدید  مدوخ 
 ، دنک تمحر  ار  امش  ادخ  میدرک  ضرع  ناشیا  هب  داد .  ار  ام  مالس  باوج  میدرک .  مالـس  میتفر و  ناشیا  دزن  دمآ .  دورف  هیبلعث  رد  هکنیا 

اـم و هب  مینک .  ضرع  ار  نآ  یـصوصخ  روط  هب  دـیهاوخ  یم  رگا  مییوـگب و  راکـشآ  ار  نآ  دـیتسه  لـیام  رگا  میراد .  يربـخ  امـش  يارب 
هب دوب ،  هدـمآ  هتـشذگ  بش  هک  ار  يدرم  نآ  میدرک :  ضرع  منک .  یمن  ناهنپ  يزیچ  اـهنیا  زا  نم  دومرف :  سپـس  درک و  هاـگن  شناراـی 
 ، دـنک یم  تیافک  ار  امـش  هک  ییاـهربخ  ماـمت  دـنگوس  ادـخ  هب  میتفگ :  مریگب .  يربخ  وا  زا  متـساوخ  یم  هلب ،  دومرف :  دـیراد ؟  رطاـخ 
 ، مدـش جراخ  هفوک  زا  یتقو  تفگ :  مام  هب  وا  تسا .  لقاع  تقادـصاب و  رظن  بحاص  يدرم  تسام و  هفیاط  دارفا  زا  یکی  وا  میا .  هدروآ 
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ره دنوادخ  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دومرف :  ماما  دنشک .  یم  نیمز  يور  رازاب ،  رد  ار  اهنآ  هک  دوب  هدید  دندوب و  هتـشک  ار  یناه  ملـسم و 
دنگوس تتیب  لها  تدوخ و  ناج  هب  ار  وت  میدرک :  ضرع  ناشیا  هب  درک .  رارکت  راب  دنچ  ار  ترابع  نیا  ماما  دـنک .  تمحر  ار  اهنآ  يود 

 . دنـشاب امـش  هیلع  اهنآ  هک  میراد  نآ  فوخ  ام  هکلب  دـیرادن ؛  يوریپ  روای و  رای و  هفوک  رد  امـش  يدرگزاب ،  اـج  نیمه  زا  هک  میهد  یم 
ات میدرگ  یمن  رب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ :  تسا .  هدـش  هتـشک  ملـسم  تسیچ ؟  امـش  رظن  دومرف :  درک و  لیقع  نادـنزرف  هب  یهاگن  ماما 
ام درادـن .  يریخ  یناگدـنز  اهنیا  زا  دـعب  تفگ :  درک و  ام  هب  ور  ماما  میـسرب .  تداهـش  هب  وا  دـننام  ای  میریگب  ار  وا  نوخ  ماقتنا  اـی  هکنیا 
 . دنک باختنا  امـش  يارب  ار  یبوخ  ریخ و  دنوادخ  میدرک :  ضرع  وا  هب  دـنهد .  همادا  دوخ  ریـسم  هب  دـنا  هتفرگ  میمـصت  ماما  هک  میتفایرد 
 ، دنگوس ادخ  هب  دنتفگ :  ناشیا  هب  ترضح  نآ  باحصا  سپـس  دهد .  رارق  شیوخ  تمحرم  فطل و  دروم  ار  امـش  دنوادخ  دومرف :  ماما 

هیلع هللا  تمحر  دیـس   . ) دش تکاس  ماما  دنیآ .  یم  امـش  يوس  هب  باتـش  اب  مدرم  دـیوش ،  هفوک  دراو  رگا  دـیتسین ،  لیقع  نب  ملـسم  امش 
ار ناشیا  دنزرف  هکنیا  ات  داد ،  همادا  دوخ  هار  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  سپس  دش ) .  هداد  ماما  هب  هلابز  رد  ملسم  تداهـش  ربخ  هک  تسا  هتفگ 
هک دنتـسه  یناسک  نامه  اهنآ  ینک ،  یم  دامتعا  هفوک  لها  هب  هنوگچ  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ :  مالـس  ضرع  زا  سپ  درک و  تاقالم 
هب وا  ار ! ملسم  دنک  تمحر  ادخ  دومرف :  سپس  دش و  يراج  ماما  ناگدید  زا  کشا  دنتشک .  ار  شناوریپ  لیقع و  نب  ملسم  تیومع  رـسپ 

ماما سپـس  تسا .  یقاب  تسام ،  رب  هچنآ  اما  دـمآ ،  شیپ  دوب ،  ردـقم  شیارب  هچنآ  تسویپ و  شناوضر  تیحت و  ادـخ و  تمحر  حور و 
فیسلاب ءرما  لتقف  تئشنا  توملل  نادبالا  نکت  نا  لبناو و  یلعا  هللا  باوث  رادف  ۀسیفن  دعت  ایندلا  نکت  ناف  تایبا :  نیا  نایب  هب  درک  عورش 

رحلا هب  كورتم  لاب  امف  اهعمج  كرتلل  لاومالا  نکت  نا  لمجا و  قزرلل  ءرملا  صرح  هلقف  اردـقم  امـسق  قازرالا  نکت  نا  لـضفا و  هللا  یف 
سپ تسا  هدش  هدیرفآ  ندرم  يارب  اه  ندب  رگا  تسا و  رت  هتسیاش  رت و  یلاع  ترخآ  ملاع  اما  تسا  سیفن  دنمشزرا و  ایند  هچ  رگا  لحبی 

صرح رتمک  هچ  ره  ناسنا  سپ  تسا  ردقم  هدش و  میسقت  اه  يزور  قزر و  رگا  تسا و  نیرتهب  ادخ  هار  رد  ریشمش  اب  ناسنا  ندش  هتـشک 
تـسیب سلجم  دورن  نآ  لابند  هب  هدازآ  ناسنا  هک  كاب  هچ  سپ  دوش  یم  عمج  ندرک ،  كرت  يارب  ایند  لاوما  رگا  تسا و  رتابیز  دزروب ، 
صخش نیا  هک ،  وحن  نیا  هب  دوب .  نازوی  نبورمع  هدنونش  مالسلا و  هیلع  نیسح  سلجم  نیا  يارس  هیثرم  هبقع ؛  نطب  رد  یسلجم  مود ؛  و 

 . هفوک هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هللادبع !  ابا  ای  يورب  یهاوخ  یم  اجک  دیـسرپ :  ماما  زا  دید و  هبقع  نطب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رد هک  ییاهنیا  يور .  یم  اهزین  اهریـشمش و  يوس  هب  دنگوس  ادـخ  هب  يدرگ ،  زاب  هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  درک :  ضرع  ماما  هب  ورمع 
 ، دوب حالص  هب  یتفر ،  یم  اهنآ  يوس  هب  هاگنآ  دندرک ،  یم  مهارف  ار  هنیمز  نیمءات و  امش  يارب  ار  گنج  هنیزه  رگا  دنداتـسرف ،  امـش  یپ 
رب هیـضق  ادخ ! هدنب  يا  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینکب .  دیاب  هچ  مناد  یمن  نم  دـیوش ،  یم  روآدای  امـش  هک  یتلاح  نیا  اما 
هب درک  عورش  سلجم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  دوش .  بلاغ  یلاعت  يادخ  رما  رب  دناوت  یمن  یـسک  اما  تسین ،  هدیـشوپ  نم 

دیاش دنروایب .  نوریب  ارم  بلق  نوخ  دنهاوخ  یم  هکنیا  رگم  دندرکن ،  توعد  ارم  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  دوخ و  يارب  ییارـس  هحون 
رـس و درک و  رپ  نآ  زا  راب  دنچ  ار  شکرابم  تسد  هک  دشاب  نآ  نوخ  ندـش  يراج  ناشکرابم و  بلق  رب  هبعـش  هس  ریت  تباصا  ماما  روظنم 

دش حورجم  ناشیاهرگج  نوخ و  ناتنایعیش  بلق  امش ،  هتفگ  نیا  اب  تیادف ؛  هب  مردام  ردپ و  نیسح !  يا  دومن .  هتشغآ  نآ  هب  ار  تروص 
زا یکی  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  موس ؛  تسیب و  سلجم  تسا !!  زادگناج  هچ  امش  مالک  نیا  و  دیدرگ .  يراج  ناشنامشچ  زا  کشا  و 
 ، دننک یم  ءادها  دیزی  هب  ار  نآ  دیآ و  یم  شیپ  ناشکرابم  رس  يارب  هک  ییاهارجام  هب  هجوت  اب  تکرح ،  نتخادنا و  راب  ماگنه  اه ،  لزنم 
نز هب  ییحی  رس  هک  تسا  ایند  یتسپ  زا  نیا  دومرف :  دش و  رکذتم  ار  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  نآ  دندرک .  ییارس  هیثرم  ناشدوخ  يارب 
هب دورو  زا  لبق  ماما  البرک ؛  یکیدزن  رد  یـسلجم  مراهچ ؛  تسیب و  سلجم  دـندرک .  هیرگ  ماما  نآ ،  زا  دـعب  دـش ،  هداد  هیدـه  يراکانز 
هک دوب  هنوگ  نیدب  سلجم  نیا  تیفیک  دندوب .  ترـضح  نآ  تیب  لها  سلجم  نیا  هدنونـش  هک  دـندناوخ  یبیجع  هیثرم  دوخ  يارب  البرک 
هب درک و  عمج  یـصاخ  ياج  رد  ار  شتیب  لها  ناردارب و  نادنزرف ،  دـندرک ،  اپرب  ار  اه  همیخ  دـندمآ و  دورف  لزنم  نیرخآ  رد  ماما  یتقو 

يارب رگید  اریز  دـمآ ،  دـهاوخ  ناشرـس  رب  هچ  هک  دروآ  یم  رطاخ  هب  تسیرگن و  یم  اهنآ  هب  ماما  دومن .  هیرگ  یتعاس  درک و  هاگن  اـهنآ 
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هدـش هدـنار  تسا -  ناهایگ  ناتخرد و  تاناویح ،  رفاک ،  هاگهانپ  هک  ادـخ -  مرح  یتح  يرگید ،  نما  ناکم  ره  ناشنطوم و  زا  هک  اـهنآ 
! اهلاراب دومرف :  دومن و  هوکـش  یهلا  هاگرد  هب  عوضوم  نیا  زا  درک و  هیرگ  یتعاس  رطاخ  نیمه  هب  دوب .  هدنامن  یقاب  ینما  ناکم  دـندوب ، 
؛  مجنپ تسیب و  سلجم  درک .  يدعت  ام  رب  هیما  ینب  دندومن و  تمحز  جنر و  راچد  دـندرک و  درط  ار  ام  اهنآ  متـسه .  وت  ربمایپ  ترتع  نم 

هتخادنا نییاپ  هب  ار  رس  هدرک و  هیکت  دوخ  ریشمش  رب  هتسشن و  همیخ  هناتسآ  رد  ماما  اعوسات ؛  رـصع  رد  اه  همیخ  زا  جراخ  رد  ماما  سلجم 
ماما يونـش ؟  یمن  دنا ،  هدش  کیدزن  هک  ار  اهادص  نیا  ایآ  ردارب ! تفگ :  دمآ و  شردارب  کیدزن  دینـش ،  يا  هحیـص  شرهاوخ  هک  دوب 

وت دومرف :  نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  تعاس  نیا  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نم  دومرف :  درک و  دنلب  ار  رس  مالسلا  هیلع  نیـسح 
هحون و رهاوخ ! تفگ :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داد و  رـس  ـالیواو  داـیرف  دز و  تروص  هب  شرهاوخ  هاـگنآ  ییآ .  یم  اـم  يوس  هب 

نیمه نم  رهاوخ ! يا  تفگ :  ماما  هک ؛  تسا  دیـس  تیاور  رد  دـهد .  رارق  تمحرم  فطل و  دروم  ار  وت  ادـخ  شاب ،  تکاس  نکن ،  يراز 
وت نیـسح !  دنیوگ :  یم  هک  مدید  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  مردارب  همطاف و  مردام  یلع و  مردپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  مدـج ،  نالا 

دز و شتروص  هب  بنیز  تسا :  هتفگ  دیـس )  ( . ) ییآ یم  ام  دزن   ) ادرف هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  و  ییآ .  یم  اـم  دزن  يدوزب 
بش رد  یسلجم  مشش ؛  تسیب و  سلجم  میوشن .  عقاو  موق  نیا  تتامش  دروم  ات  شاب  مارآ  تفگ :  وا  هب  نیسح  ماما  هاگنآ  دیـشک ؛  دایرف 
اهنت هک  لاح  نآ  رد  ترضح  نآ  درک .  ییارس  هیثرم  دوخ  يارب  تفر و  يا  هشوگ  هب  اروشاع  بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع ؛ 

بطاخم ار  هنامز  یهاگ  درک و  یم  هدامآ  ار  شا  هحلسا  دروآ ،  یم  رطاخ  هب  ار  دوخ  ندش  هتـشک  بئاصم و  تشادن ،  يا  هدنونـش  دوب و 
یتح یتشک .  ماش  حبص و  رد  ار  اهنآ  اما  دندوب ،  وت  قیفر  بلاط و  هک  يدارفا  رایسب  هچ  وت ؛  رب  فا  هنامز !  يا  تفگ :  یم  داد و  یم  رارق 
هیلع داجـس  ماما  دورب .  ار  هار  نیا  دیاب  يا  هدـنز  دوجوم  ره  ددرگ و  یم  زاب  لیلج  دـنوادخ  يوس  هب  روما  همه  يدـشن .  عناق  اهنآ  لید  هب 

میولگ رد  ضغب  هاگنآ  تسیچ .  ناشدوصقم  هک  متسناد  نم  درک ،  رارکت  ار  بلطم  نیا  موس  ای  مود  راب  يارب  یتقو  تسا :  هدومرف  مالسلا 
اجنآ زا  دینـش ،  مه  وا  مدینـش ،  نم  ار  هچنآ  یتقو  بنیز ،  ما  همع  یلو  تسا ؛  هدش  لزان  الب  هک  مدیمهف  مدرک و  توکـس  اما  درک ،  ربگ 

هک يروط  هب  دـیود ،  دـنک ؛  لرتـنک  ار  شدوـخ  تسناوـتن  تسا ،  ناـنز  تایـصوصخ  زا  عزج  بلق و  تقر  دـندوب و  نز  کـی  ناـشیا  هک 
ناینیشیپ نیشناج  يا  مدوبن .  هدنز  شاک  يا  اتبیصماو ! تفگ :  دیسر و  وا  هب  هکنیا  ات  دیدرگ  هنهرب  شرس  دش و  هدیـشک  نیمز  رب  شـسابل 

ناشیا هب  یهاگن  درک  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  مردـپ  دـنا ! هتفر  ایند  زا  نسح  مردارب  یلع و  مردـپ  همطاف ،  مرداـم  ناگدـنامزاب !  هاـنپ  ياو 
هب سپـس  تسا .  نارگ  نم  رب  تبیـصم  نیا  دزوس و  یم  ملد  تفگ :  ما  همع  دربـب .  ار  تربـص  ناطیـش  اداـبم  رهاوخ ! يا  تفگ :  دوـمن و 

! رهاوخ تفگ :  دیـشاپ و  شتروص  رب  بآ  دمآ و  وا  فرط  هب  مردـپ  داتفا .  نیمز  رب  تفر و  لاح  زا  درک و  كاچ  نابیرگ  دز و  شتروص 
دوبان یهلا ،  تاذ  زجب  زیچ ،  همه  دننام و  یمن  یقاب  اه  نامسآ  لها  دنریم و  یم  نیمز  لها  هک  نادب  شاب و  روبص  نک ،  هشیپ  یهلا  يوقت 

مردام و مردپ ،  تساتکی .  ادخ  اهنت  دنادرگ و  یم  زاب  دنک و  یم  ثوعبم  ار  اهنآ  هدیرفآ  شتردق  هب  ار  قلخ  هک  ییادخ  نامه  دوش .  یم 
وا هب  درک و  مارآ  ار  شرهاوخ  نانخس  نیا  اب  مردپ  تسا .  قشمرس  هوسا و  یناملسم  ره  نم و  يارب  ادخ  ربمایپ  دندوب و  رتهب  نم  زا  مردارب 

هلان داـیرف و  اـب  ینزن و  دوخ  تروص  رـس و  هب  ینکن ،  هراـپ  ار  تساـبل  متفر  اـیند  زا  نم  یتقو  هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  رهاوخ ! تفگ : 
هیلع نیـسح  ماما  همیخ ؛  رد  ترـضح  نآ  سلجم  متفه ؛  تسیب و  سلجم  دـناشن .  نم  رانک  رد  دروآ و  ار  ناـشیا  سپـس  و  ینکن ؛  هیرگ 
هیثرم شباحـصا  همه  دوخ و  يارب  نآ  یط  رد  دومن و  ینارنخـس  اهنآ  يارب  درک و  عمج  يا  همیخ  رد  ار  شباحـصا  اروشاـع  بش  مالـسلا 

تداهـش هب  ترـضح  نآ  هار  رد  هک  دـندرک  تعیب  هرابود  ترـضح  نآ  اب  سلجم  نیا  رد  اـهنآ  سپـس  داد ؛  نذا  اـهنآ  هب  هاـگنآ  دـناوخ ؛ 
دننک لیدبت  رتسکاخ  هب  دننازوسب و  ار  شدسج  دنشکب و  ار  وا  راب  رازه  رگا  هک  درک  تعیب  نینچ  ترضح  اب  اهنآ  زا  یکی  يرآ ،  دنسرب . 

ترـضح نآ  سلجم  متـشه ؛  تسیب و  سلجم  منیزگ .  یم  رب  ار  هار  نامه  نم  دشاب  یقاب  ایند  رگا  تفگ :  وا  درادن .  رب  ناشیا  زا  تسد  ، 
یخرب هک  درک  ییارس  هیثرم  يراعشا  اب  هنیکس  شکچوک  رتخد  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سلجم  نیا  رد  لتقم .  اه و  همیخ  نایم  رد 

 . درک یهاوخ  هیرگ  دایز  وت  دوش ،  یم  نابـسا  مس  لامیاپ  مرکیپ  هک  هاگنآ  نم ،  زا  دعب  ناج !  هنیکـس  مرتخد  تسا :  نینچ  راعـشا  نآ  زا 
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نآ ییارـس  هیثرم  سلجم  مهن ؛  تسیب و  سلجم  نازوسن .  ارم  بلق  تراب  ترـسح  ياـه  کـشا  اـب  مراد  ندـب  رد  ناـج  هک  یتقو  اـت  سپ 
ردارب رسپ  يارب  یهاگ  دنزرف ،  يارب  ینامز  ردارب ،  يارب  یهاگ  باحصا ،  زا  یکی  يارب  یهاگ  ماما  سلجم  نیا  رد  هاگلتق ؛  رد  ترـضح 

؛  اروشاع هاگرحـس  رد  یـسلجم  ما ؛  یـس  سلجم  درک .  یم  ییارـس  هیثرم  دوخ  تیب  لها  يارب  مه  ینامز  اهنآ و  همه  يارب  مه  یناـمز  و 
 ، هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تقو  نامه  رد  هک  دناوخ ،  يا  هیثرم  شدوخ  هرابرد  سلجم  نیا  رد  همیخ و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

رادیب سپـس  تفر و  باوخ  هب  یمک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش ؛  رحـس  تقو  نوچ  هک  تسا  هدمآ  بقانم  باتک  رد  دناوخ .  وا  هرابرد 
رب ییاه  گس  هکنیا  مدید  دومرف :  يدید ؟  هچ  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  دندیـسرپ  مدید ؟  هچ  باوخ  رد  نالا  نیمه  دیناد  یم  دومرف :  دش و 
نم درک .  یم  هلمح  نم  رب  رتشیب  همه  زا  دوب و  یـسیپ  ضرم  راچد  هک  دوب  یگـس  اهنآ  نایم  رد  دـنریگب ،  زاگ  ارم  ات  دـندش  رو  هلمح  نم 
یلص ادخ  ربمایپ  مدج  سپس  دشاب .  یسیپ )   ) صربا راچد  هک  دشاب  یسک  موق  نیا  نایم  زا  تسا ،  نم  نتـشک  رومءام  هک  منک  یم  نامگ 

اه نامسآ  لها  يدمحم .  لآ  دیهش  وت  مرـسپ !  يا  دومرف :  نم  هب  وا  دندوب .  شهارمه  هب  باحـصا  زا  یهورگ  هک  مدید  ار  هلآو  هیلع  هللا 
نوخ ات  هدش  لزان  نامسآ  زا  هک  تسا  يا  هتشرف  نیا  نکن .  ریخءات  باتـشب و  دشاب .  دیاب  نم  دزن  بشما  وت  راطفا  دنا .  هداد  تراشب  وت  هب 

نآ رد  دیدرگ و  کیدزن  نتفر  نامز  دش و  مکحم  رما  رگید  مدـید و  هک  دوب  یباوخ  نیا  دومرف :  ماما  دریگب .  یگنر  زبس  هشیـش  رد  ار  وت 
نیا هدنونـش  تسا .  درف  هب  رـصحنم  ندوب ،  كاـندرد  تلاـح و  ییارـس و  هیثرم  رظن  زا  سلجم  نیا  اـه  سلجم  نیا  همتاـخ  تسین .  یکش 

هداتفا هراپ  هراپ  ندـب  اب  هاگلتق  نایم  رد  ماما  هک  دوب  یـسلجم  زا  ترابع  نآ  و  دینـش ،  ار  هیثرم  نیا  هک  دوب  نیملاعلا  بر  دـنوادخ  سلجم 
هیثرم شتیب  لها  دوخ و  لاح  هرابرد  ماما  طیارش  نآ  رد  تفر .  یم  شوه  زا  مک  مک  دوب و  یشوماخ  هب  ور  ترضح  نآ  ياه  سفن  دوب و 

نم ییایربکلادـیدش ؛  توربـجلا و  میظع  تسـالاو ،  وت  تمظع  نءاـش و  ایادـخ ! تفگ :  داد و  رارق  بطاـخم  ار  شراـگدرورپ  دـناوخ و 
ام هب  دندرک و  درط  ار  ام  دنتشاذگ ،  روای  رای و  یب  ار  ام  اهنآ  متسه .  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  بیبح  دنزرف  وت و  ربمایپ  ترتع 

سلجم دش :  اپرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  یـسلجم  مراهچ ،  عون  ثیدح .  رخآ  ات  دنتـشک . . .  ار  ام  دندز و  گنرین 
 . دوب هملس  ما  هدنونش  دندوب و  ناوخ  هیثرم  یصاخ  هویش  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  هنیدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سلجم  لوا ؛ 

دایرف هلان و  يادـص  هک  مدوب  تحارتسا  لاح  رد  ما  هناخ  رد  نم  تسا :  هتفگ  سابع  نبا  تسا .  هدـمآ  سابع  نبا  زا  یتیاور  رد  بلطم  نیا 
لها نز  درم و  درک .  ییامنهار  وا  هناخ  هب  ارم  یسک  مدش و  جراخ  مدینـش .  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هملـس  ما  هناخ  زا  ار  يدنلب 

؟  ینک یم  هثاغتـسا  هلان و  ارچ  تسا ،  هدش  هچ  نینم !  ؤملا  ما  اب  متفگ :  مدیـسر ،  اجنآ  هب  یتقو  دندروآ .  هناخ  نآ  يوس  هب  ور  مه  هنیدم 
ادـخ هب  دـینک .  هیرگ  نم  هارمه  هب  دـیوش  عمج  بلطملادـبع !  نارتـخد  يا  تفگ :  تفر و  مشاـه  ینب  ناـنز  فرط  هب  دادـن .  ارم  باوـج 
هتشک مالسلا  هیلع  نیسح  وا ،  هناحیر  ادخ و  ربمایپ  طبس  دنگوس  ادخ  هب  دش .  هتشک  تشهب  لها  ناناوج  دیس  امش و  رورس  دیس و  دنگوس 

ناشکرابم رـس  مدید و  باوخ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نالا  نیمه  تفگ :  یتسناد ؟  اجک  زا  نینم !  ؤملا  ما  ای  متفگ :  دـش . 
نفد ار  اهنآ  نم  دـندش و  هتـشک  زورما  وا  تیب  لـها  نیـسح و  مدـنزرف  دومرف :  مدرک .  لا  ؤس  وا  زا  هراـب  نیا  رد  دـشاب .  یم  دولآ  كاـخ 

رس و رب  كاخ  رثا  هک  مدید  ار  ادخ  ربمایپ  تفگ :  هملس  ما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  مدش .  غراف  راک  نیا  زا  نالا  نیمه  مدرک و 
هک مدید  ار  وا  مدوخ  نم  دنتـشک .  ار  وا  دـندرب و  موجه  مدـنزرف  رب  مدرم  دومرف :  تسا ؟  هدـش  هچ  مدیـسرپ ،  تشاد .  دوجو  شنـساحم 

نیسح تبرت  هب  ممشچ  منک .  رکف  متـسناوت  یمن  متفر ،  هناخ  نآ  لخاد  هب  متـساخرب و  داتفا ،  هزرل  هب  مندب  تفگ :  هملـس  ما  دش .  هتـشک 
تسا و هتـشک  وت  دنزرف  دش ،  لیدـبت  نوخ  هب  تبرت  نیا  یتقو  تفگ :  دروآ و  البرک  زا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هک  داتفا  مالـسلا  هیلع 

هتشک نیـسح  دش ،  لیدبت  نوخ  هب  نوچ  راد و  هگن  تدوخ  شیپ  هدب و  رارق  هشیـش  کی  رد  ار  تبرت  نیا  دومرف  داد و  نم  هب  ار  نآ  ربمایپ 
رب تشادرب و  نوـخ  نآ  زا  هملـس  ما  تفگ :  ساـبع  نبا  دـشوج .  یم  هدـش و  لیدـبت  نوـخ  هب  هک  مدـید  ار  هشیـش  نآ  نـالا  تسا .  هدـش 

دندروآ ار  ترضح  نآ  ربخ  راوس  سپس  داد .  رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  يراوگوس  ییارـس و  هحون  زور  ار  زور  نآ  دیلام و  شتروص 
رد تاـقولخم  همه  زیچ و  همه  ینعی  تسا .  ملاـع  همه  لـماش  هک  تسا  یمومع  یـسلجم  مود ؛  سلجم  دـش .  هتـشک  زور  نآ  رد  يو  هک 
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یـسلجم نآ  و  دریگ .  یم  رب  رد  ار  دوش  یمن  هدید  ای  دوش و  یم  هدید  هچنآ  ره  نامز ،  دوخ  نامز و  لها  ناکم ،  دوخ  اه و  ناکم  عیمج 
ياه نامـسآ  شرع ،  نالماح  میظع و  شرع  تسا و  نآ  نانکاس  اه و  باجح  رد  هچنآ  زا  تاقولخم  عاونا  لماش  هک  هللا  يوس  ام  زا  تسا 

نآ زا  هچنآ  اه و  نیمز  رصانع ،  تساهنآ ،  تحت  رد  اهنآ و  نایم  اهنآ ،  رد  هچنآ  ره  تارایس و  ناگراتـس ،  ینامـسآ ،  هکئالم  هناگتفه ، 
نآ و ناراد  هنازخ  کلام و  منهج ،  نآ ،  ياه  هویم  اهدور و  ناتخرد و  اهرـصق و  اهروح و  نآ ،  نانکاس  ناوضر و  تشهب ،  دـیور ،  یم 

یم کشا  اه  مشچ  زا  الثم  دراد .  نآ  طیارـش  لاح و  هب  یگتـسب  يزیچ  ره  رد  ریثءات  داجیا  دشاب و  یم  تسا ،  شتآ  رد  بلقنم  هکنآ  ره 
مه هب  ناشفوفص  هکئالم  دوش .  یم  هریت  دریگ و  یم  دیـشروخ  دوش .  یم  خرـس  دنک و  یم  هیرگ  نوخ  دتفا و  یم  جوم  هب  نامـسآ  دراب ، 
رد تکرح  هب  اه  هوک  دـتفا ،  یم  هزرل  هب  نیمز  دوش ؛  یم  کیرات  اوه  دـهج ،  یم  نوخ  ناتخرد  زا  دـننام ،  یم  زاب  تدابع  زا  دزیر و  یم 

دنور یم  ورف  مه  رد  دنفاکش و  یم  اهایرد  دنتفا ،  یم  نوریب  بآ  زا  نایهام  دننک ،  یم  طوقس  ناگدنرپ  دنوش ،  یم  برطضم  دنیآ و  یم 
نامز رد  یـسلجم  نینچ  تسا .  صاخ  مه  ماع و  مه  یـسلجم  نینچ  ددرگ .  یم  برطـضم  شلاوحا  سنا  دـنک ،  یم  ییارـس  هحون  نج  ، 

مالـسلا هیلع  نیـسح  هک  دوب  ینامز  نآ  هک  دـنا  هدرک  ریبعت  نینچ  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنیا  امک  تسا ،  هدـش  دـقعنم  یـصاخ 
هیلع نیـسح  ماما  هک  تسا  نینچ  بلاطم  حرـش  دنک .  ادج  ندب  زا  ار  ناشکرابم  رـس  ات  دمآ  ناشیا  يوس  هب  لتاق  دروخ و  ریـشمش  تبرض 

هتسشن یتقو  دندز ،  ناشیا  هب  ریشمش  تبرض  کی  دوب ،  حانجلاوذ  رب  راوس  یتقو  تفرگ .  رارق  ریشمش  تباصا  دروم  تلاح  هس  رد  مالسلا 
ترـضح نآ  يولگ  رب  اهراب  ریـشمش  کی  اب  داتفا  نیمز  يور  رب  هک  یماگنه  تفرگ و  رارق  ریـشمش  ناوارف  ياه  هبرـض  تباصا  دروم  دوب 

ماما تخیمآ .  مه  رد  ییاه  هحیـص  تساخرب و  ییاهادن  هک  دننک  ادـج  نت  زا  ار  ماما  كرابم  رـس  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  سپـس  دـندز ، 
لاح نآ  رد  تسا ! ؟  یفطـصم  دمحم  ادخ  ربمایپ  نم  دج  هک  یلاح  رد  دیـشک  یم  بل  هنـشت  ارم  ایآ  هک  داد  ادـن  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

سودرف هکئالم  زا  یکلم  دیوش .  یمن  نابرق  رطف و  دیع  هب  قفوم  امـش  هارمگ !  ریحتم  تما  يا  داد :  ادن  ادـخ  رما  هب  شرع  نطب  رد  یکلم 
ار ادخ  لوسر  دـنزرف  هک  دـینک  نت  رب  متام  سابل  اهایرد ! لها  يا  دز :  دایرف  دوب ،  هدرتسگ  اهایرد  رب  ار  دوخ  ياه  لاب  هک  یلاح  رد  یلعا 

يا ادخ و  يا  هک  دـنداد  رـس  يراز  هیرگ و  هرابکی  هب  هکئالم  دـش و  هتـشک  البرک  رد  نیـسح  دز  دایرف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دـندیرب .  رس 
ای دایرف  دروآ و  هاگلتق  يوس  هب  ور  اه  همیخ  زا  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  دندرک .  نینچ  نیا  وت  ربمایپ  دنزرف  وت و  یفـص  نیـسح  اب  ام ! يالوم 

دنتشک ار  ناشربمایپ  رتخد  دنزرف  هک  داد  رس  یتما  ملظ  زا  اتبیصم  دایرف  تفر و  اه  همیخ  يوس  هب  لتقم  زا  حانجلاوذ  داد :  رس  ادیـس  ای  اخا 
 . تشاذـگ ریثءات  تادوجوم  يازجا  مامت  رد  تفرگ و  تروص  بالقنا  ناهج  رد  اهنآ  نتخیمآ  مه  رد  اـهدایرف و  نیا  نتـساخرب  ماـگنه  . 

بلاطم نیا  زا  ییاه  هشوگ  نایب  زا  سپ  رذوبا  دوش ؟  یمن  ینوگرگد  بالقنا و  یعون  راچد  عوضوم  نیا  ناـیب  ماـگنه  امـش ،  لاوحا  اـیآ 
سپ دینک .  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ات  دینک  یم  هیرگ  ردقنآ  تروص  نیا  رد  دوش ،  یم  دراو  ملاع  لها  رب  هچ  هک  دـینادب  رگا  تفگ : 
دوش یمن  رثءاتم  یبلق  ایآ  دوش ،  یمن  عمج  مشچ  رد  یکشا  ایآ  تسین ؟  راک  رد  مه  يا  هجض  دایرف و  دوش و  یمن  ادج  ندب  زا  حور  رگا 

رد هک  یمـشچ  زا  دوش و  یمن  عشاخ  هک  یبلق  زا  ایادـخ ! دوش ! ؟  یمن  لصاح  شیارب  یکابت  تلاح  تسا ،  هدـش  لد  گنـس  هکنآ  اـیآ  ، 
هیثرم سلجم  نیا  رد  دـش ،  اپرب  هاگلتق  رد  هک  تسا  یـسلجم  موس ،  سلجم  میرب .  یم  هانپ  وت  هب  دـیرگ ،  یمن  صاخ  ماع و  سلاـجم  نیا 

 ، نآ رد  هک  ناگدنرپ  سلجم  مراهچ ،  سلجم  نازابرـس .  هاپـس و  تیب ،  لها  ناگدـننک  هیرگ  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  ناوخ 
فرط هب  ار  دوخ  ياه  ندرگ  اهنآ  سلجم  نیا  رد  مهدزای .  بش  رد  شوحو  سلجم  مجنپ ،  سلجم  دوب .  یگنر  دیفس  هدنرپ  ناوخ  هیثرم 

هیلع ماما  فیرـش  دسج  درگ  رد  هنجا  سلجم  مشـش ،  سلجم  دندومن .  ییارـس  هیثرم  وا  يارب  حبـص  ات  دندرک و  زارد  ترـضح  نآ  دسج 
هیرق فارطا  رد  نج  کی  سلجم  متـشه ،  سلجم  مالـسلا .  هیلع  ماما  كرابم  دـسج  نوماریپ  هنجا  ناـنز  سلجم  متفه ،  سلجم  مالـسلا . 

 . دـندشن قحلم  ناشیا  هب  اما  دـندوب ،  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  يارب  هک  دـندوب  هفوک  لها  زا  نت  جـنپ  نآ  هدنونـش  هک  یهاش 
رد اهنآ  زا  کی  ره  لیـصفت  هک  دـندناوخ  یم  یـصوصخم  هیثرم  هک  نکاـما  همه  رد  یناـکم و  ره  رد  ناـینج  ماـمت  سلجم  مهن ،  سلجم 

هدراو تبیصم  نارکاذ  سلجم  نیا  رد  ناریـسا ،  هدش و  هدیرب  ياهرـس  فارطا  رد  هفوک  هلحم  سلجم  مهد ،  سلجم  دیآ .  یم  دوخ  ياج 
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نز و لماش  هفوک ،  لها  همه  ناگدـننک  هیرگ  دـندوب و  مالـسلا  مهیلع  داجـس  ماما  يرغـص و  همطاف  موثلک ،  ما  بنیز ،  ینعی  نت ،  راهچ  ، 
هتفگ دندنک .  یم  ار  دوخ  يوم  اهنآ  نانز  دندیشاپ و  یم  رـس  رب  كاخ  دندز و  یم  هنیـس  رـس و  رب  دنداد ،  رـس  دایرف  هلان و  نایفوک  درم . 

یـسق هکنآ  ایآ  دوش ،  یمن  رثءاتم  بلق  ایآ  دننک .  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  نز  درم و  همه  نیا  دوب  هدشن  هدـید  زگره  تسا  هدـش 
صاخ ماع و  سلاجم  نیا  رد  هک  یمـشچ  زا  دوش و  یمن  عشاخ  هک  یبلق  زا  ایادـخ  دوش ؟  یمن  لصاح  شیارب  یکابت  تلاـح  تسا  بلقلا 
البرک زا  نکاما ؛  همه  رد  ینامز و  ره  رد  مالسلا ،  هیلع  نیسح  تیب  لها  همه  سلجم  مهدزای ،  سلجم  میرب .  یم  هانپ  وت  هب  دیرگ ،  یمن 

لهچ لوط  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نینچمه  و  ناشتایح ؛  نارود  مامت  رد  هنیدـم  رد  هنیدـم و  ات  البرک  زا  البرک و  ات  اجنآ  زا  ماش و  ات 
ادـخ لوسر  دـنزرف  دومرف :  یم  درک ،  یم  لوانت  ییاذـغ  هاگ  ره  تخیر .  یم  کشا  دوب و  نایرگ  هشیمه  تدـم  نیا  یط  رد  ماما  لاـس . 
يارب دیزی  سلجم  مهدزاود ،  سلجم  دیسر .  تداهش  هب  هنشت  ادخ  ربمایپ  رسپ  تفگ :  یم  دیشون ؛  یم  یبآ  هاگ  ره  دش و  هتـشک  هنـسرگ 

 : تفگ دنه  شرسمه  هب  وا  رکشل .  ناهدنامرف  همه  هدنونش  دوب و  نوعلم  نآ  دوخ  ارـس  هیثرم  سلجم  نیا  رد  مالـسلا ؛  هیلع  نیـسح  ياثر 
ار وا  ادخ  درک ؛  باتش  وا  نتـشک  رد  دایز  نبا  تسا ؛  شیرق  سردایرف  نیـسح  هک  نک  يراز  هیرگ و  همطاف  دنزرف  نیـسح  يارب  دنه ! يا 

سلجم نیا  رد  دوب .  مالسلا  هیلع  نیدجاسلادیس  ترضح  ارس  هیثرم  هک  ماش  رد  يوما  دجسم  رد  یـسلجم  مهدزیـس ،  سلجم  دنک .  تنعل 
ینانخـس یط  تفر و  ربنم  يالاب  رب  تفرگ و  هزاجا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دنتـشاد ،  روضح  ماش  لها  هیما و  ینب  نارـس  همه  دیزی و  هک 

انث دمح و  وا  رب  دومن و  فیـصوت  ار  ترـضح  نآ  درک و  دای  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپـس  تفگ ،  ار  ادخ  شیاتـس  دـمح و  ادـتبا 
شمولظم و ردپ  يارب  ییارس  هیثرم  هب  درک  عورـش  هاگنآ  تخادرپ ،  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شدج  لیاضف  رکذ  هب  دعب  داتـسرف . 
ار ءادر  همامع و  دندیرب و  افق  زا  ار  شرس  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم  هک  تفگ  داجـس  ماما  یتقو  و  تشذگ ،  ترـضح  نآ  رب  هچنآ  نایب 

یتقو تشادزاب .  هیرگ  زا  ار  اهنآ  ناذا  اب  نذ  ؤم  دیزی  روتـسد  هب  هکنیا  ات  دندز ،  هجـض  هیما  ینب  ماش و  لها  همه  دندروآ ،  نوریب  شنت  زا 
 ، دننز یم  هجـض  دندوبر ،  شرکیپ  زا  ار  ءادر  شرـس و  زا  ار  همامع  دندیرب و  رـس  افق  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دنونـش  یم  ماش  لها 

ترضح نآ  رـس  زا  ار  همامع  هنوگچ  هک  دندومن  روصت  ای  دندینـش و  ار  بئاصم  نیا  هاگ  ره  ترـضح  نآ  نایعیـش  تسا  هتـسیاش  نیاربانب 
زا دـعب  دـیزی ؛  هناخ  رد  نانز  سلجم  مهدراهچ ،  سلجم  دـننک .  رـس  هلان  دایرف و  دـننزب و  هجـض  ینامز  ره  رد  تلاح و  ره  رد  دـندوبر ، 

يراز هیرگ و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  موثلک و  ما  بنیز ،  سلجم ،  نیا  ناناوخ  هحون  نایارـس و  هیثرم  داد ؛  هزاجا  دیزی  هکنآ 
 ، مهدزناپ سلجم  دوب .  اپرب  زور  تفه  تدم  يراوگوس  سلجم  نینچ  دـندوب .  هیما  ینب  نارتخد  وا و  نارتخد  دـیزی ،  رـسمه  ناگدـننک ، 

یلدنـص يور  رب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دوب .  هدش  اپرب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يارب  هک  يرداچ  رد  هنیدم  کیدزن  نابایب  رد  یـسلجم 
یلاها دوبن .  ناشیاه  کشا  رادولج  ناشیا  درک ،  یم  كاپ  ار  اهنآ  تشاد  تسد  رد  هک  يا  هچراپ  اب  دوب و  يراج  ناشیاه  کشا  هتسشن و 

هب هاگن  هک  ییوگ  دندیشک ،  هجض  هرابکی  هب  دندید ،  ار  ماما  یتقو  دندوب ،  هدمآ  هنیدم  زا  نوریب  هب  لابقتسا  يارب  هک  درم  نز و  زا  هنیدم 
هیلع ماـما  دـندرک .  یم  هیرگ  تدـشب  هطقن  نآ  رد  مدرم  ماـمت  دـنتفگ .  یم  تیزعت  مه  هب  ییاـج  ره  رد  مدرم  دوب .  هیثرم  شدوخ  ماـما ، 
همه قلاخ  هک  ییادخ  نیدلا ،  موی  کلام  نیملاعلا  بر  هللادمحلا  تفگ :  ماما  دندش .  تکاس  اروف  دنوشب .  تکاس  هک  درک  هراشا  مالسلا 

نانخـس و نیرت  يرـس  هاوگ  دهاش و  هک  تسا  کیدزن  لاح  نیع  رد  اما  تسا ،  عیفر  اه  نامـسآ  رد  شماقم  هک  ییادخ  تسا ،  تاقولخم 
ساپس دمح و  هک  دنوادخ -  مدرم !  يا  مییوگ .  یم  ساپس  دمح و  تبیـصم  یگرزب  هنامز و  عیاجف  میظع و  روما  رب  ار  ادخ  تساهاوجن . 

ندناخرچ شنارتخد و  نانز و  تراسا  وا و  ترتع  هللادبع و  ابا  تداهـش  درک .  ناحتما  یگرزب  ياه  تبیـصم  هب  ار  ام  تسوا -  صوصخم 
نانز و تراسا  وا و  ترتع  هللادـبع و  ابا  تداهـش  درک .  ناحتما  یگرزب  فاکـش  تساه ،  هزین  يـالاب  رب  هک  یلاـح  رد  اهرهـش ،  رد  وا  رس 

هنومن هک  تسا  یتبیصم  تسا و  مالسا  رد  یگرزب  فاکش  تساه ،  هزین  يالاب  رب  هک  یلاح  رد  اهرهش ،  رد  وا  رـس  ندناخرچ  شنارتخد و 
یم يراددوخ  ندرک  هیرگ  زا  مشچ  مادک  ای  دیتسه ،  لاحـشوخ  امـش  زا  کی  مادک  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  دعب  مدرم !  يا  درادـن .  يا 
قمع نایهام و  ناشیاه ،  هخاش  اب  ناتخرد  دوخ و  فارطا  اب  نیمز  ناشجاوما ،  اب  اهایرد  ناـشناکرا ،  اـب  اـه  نامـسآ  هک  یلاـح  رد  دـنک ، 
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یمن هتفاکش  وا  تداهش  رطاخ  هب  بلق  مادک  مدرم !  يا  دننایرگ .  تبیصم  نیا  رب  همه  همه و  اه و  نامـسآ  لها  برقم و  هکئالم  اهایرد ، 
يا دونشن .  دش ،  داجیا  مالـسا  رد  هک  ار  فاکـش  نیا  يادص  هک  تسا  شوگ  مادک  ای  و  دزوس ،  یمن  وا  يارب  هک  تسا  لد  مادک  دوش و 

اهرهش زا  میشاب ،  هدرک  دراو  مالسا  هب  یصقن  ای  دشاب  هدزرس  ام  زا  يدنـسپان  راک  ای  میـشاب  هدش  بکترم  یمرج  هکنیا  نودب  ار  ام  مدرم ! 
هب تسا .  یلعج  یگتخاس و  يراتفر  نینچ  دنـشاب .  هدرک  نینچ  نامردـپ  اب  هک  میدینـشن  ام  دـندومن .  رد  هب  رد  هراوآ و  دـندنار و  دـالب  و 
 ، دگنجب ام  اب  هک  درک  یم  هیـصوت  اهنآ  هب  دومرف -  اهنآ  هب  ار  ام  شرافـس  هک  نانچمه  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  هک  دنگوس  ادخ 

تسا هاکناج  خلت و  قاش ،  عیجف ،  كاندرد ،  گرزب ،  هچ  هک  یتبیصم  زا  نوعجار  هیلا  انا  هللا و  انا  دندرک .  یمن  يراک  نیا  نیا ،  زا  شیب 
کیدزن یسلجم  مهدزناش ،  سلجم  تسا .  ماقتنا  بحاص  زیزع و  وا  هک  انامه  میرب ،  یم  ادخ  شیپ  ام  رس  رب  هچنآ  ار و  تبیصم  نیا  ام  !! 

ماـما سلجم  نیا  هدنونـش  دـناوخ و  هیثرم  مظن  هب  موثلک  ما  سلجم  نیا  رد  دـش .  ادـیپ  موثلک  ما  يارب  رود  زا  رهـش  یهایـس  یتقو  هنیدـم ، 
 ، هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دعب  هنیدم ،  لها  ادـتبا  هیثرم  نیا  رد  موثلک  ما  دـندوب .  ناکدوک  تیب و  لها  هیقب  هیلع و  هللا  مالـس  داجس 

مهدفه سلجم  دمآ .  دهاوخ  ادعب  نآ  حرش  هک  داد ؛  رارق  بطاخم  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دعب  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  سپس 
دهاوخ هکئالم  هب  طوبرم  ناونع  رد  سلاجم  نیا  تیفیک  دوش .  یم  اپرب  تمایق  ات  زور  ره  هک  ترـضح  نآ  ربق  رانک  رد  هکئـالم  سلجم  ، 

هیثرم سلجم ،  نیا  رد  تساپرب .  تمایق  اـت  زور  ره  هک  اـه  نامـسآ  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف  سلجم  مهدـجیه ،  سلجم  دـمآ . 
هیلع نیـسح  يازع  سلجم  ییاپرب  يارب  لاـس  ماـیا  زور  ره  هک  دوش  یم  طابنتـسا  سلجم  نیا  زا  تساـپرب .  داـیرف  هلاـن و  هیرگ ،  ییارس ، 

نآ هک  تسا ،  هنوـگ  نیا  ـالامجا  سلجم  نیا  تیفیک  تسین .  حرطم  رگید  ياـه  تبـسانم  دـیع و  ناـیم  نـیا  رد  تـسا و  بساـنم  مالـسلا 
اهایرد و نیمز و  اه و  نامسآ  تادوجوم  ناکرا  هک  دشک  یم  يدایرف  نانچنآ  درگن و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگلتق  هب  زور  ره  ترـضح 
ار شدنزرف  نارئاز  نآ  زا  دعب  و  دننک ،  یم  تکاس  ار  ناشیا  دنیآ و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  ات  دنوش ،  یم  برطـضم  هکئالم 

ماما هک  تسا  یـسلاجم  سلاجم ،  نیا  هلمج  زا  تسا .  رایـسب  اهنآ  دادـعت  هک  مالـسلا  هیلع  همئا  سلاجم  مهدزون ،  سلجم  دـنک .  یم  اعد 
 : تفگ یتایبا  یط  دـناوخ و  هیثرم  مظن  هب  هک  دوب  نافع  نبرفعج  ارـس  هیثرم  سلاجم ،  نیا  زا  یکی  رد  درک .  یم  اپرب  مالـسلا  هیلع  قداص 

تبیصم اه  هزین  رب  نیسح  رس  دندومن .  لالح  ار  شمارح  دندرک و  عیاض  ار  نآ  ماکحا  کیبل ،  تسا  نایرگ  مالسا  يارب  هک  یسک  نآ  رب 
هللادبع نآ  يارس  هحون  دومن ،  اپرب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يرگید  سلجم  رد  دندش .  باریـس  وا  نوخ  زا  اهریـشمش  تسا ،  یگرزب 
نوراه وبا  يرگید  سلجم  رد  دشاپ .  یم  رابغ  درگ و  ترـضح  نآ  كرابم  دـسج  رب  داب  تفگ :  شتایبا  زا  یتمـسق  رد  هک  دوب  بلاغ  نب 
تکاس نوراه  وبا  داتفا و  هیرگ  هب  ماما  دـناوخ .  یتایبا  وا  ناوخب .  هیثرم  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دوب .  ارـس  هیثرم  فوفکم 

يارب زیخرب و  میرم  ای  تفگ :  يا  هدیصق  یط  نوراه  وبا  هاگنآ  ناوخب .  رتشیب  دومرف :  ماما  دناوخ .  هرابود  نک .  رارکت  دومرف :  ماما  دش . 
ترـضح نآ  مرح  درک و  هیرگ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هاـگنآ  دـشاب .  وت  راـی  قـیفوت  نیـسح  رب  هیرگ  اـب  نک ؛  يراز  هیرگ و  تیـالوم 

لبعد وا  يوگ  هدیـصق  ارـس و  هیثرم  هک  دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  سلجم  رگید ،  سلجم  دنداد .  رـس  اتبا  ای  دایرف  دش و  برطـضم 
نانز هب  دندیـشک و  يا  هدرپ  دنتـساخرب و  ناشیاج  زا  ناشیا  دنداد .  بیترت  ناشدوخ  ار  سلجم  نیا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا .  یعازخ 

دندومرف و نییبت  ار  راک  نیا  تلیـضف  ناشدوخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دناوخب .  هیثرم  هک  دومرف  لبعد  هب  دننیـشنب و  هدرپ  تشپ  دندومرف ، 
رد لبعد  یتقو  دنک .  یم  روشحم  ام  هرمز  رد  ام و  اب  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دـنک ،  هیرگ  مدـج  ياه  تبیـصم  رب  سک  ره  دـنتفگ : 
 ، متـسیب سلجم  دوب .  دنلب  يراز  هیرگ و  هب  نانز  يادص  درک و  یم  هیرگ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دناوخ  یم  ار  شا  هدیـصق  نیـسح  ياثر 

سلاجم مکیو ،  تسیب  سلجم  دمآ .  دـهاوخ  هکئالم  هب  طوبرم  ناونع  رد  دوش و  یم  اپرب  یـصاخ  هویـش  هب  زور  ره  هک  هکئالم ،  سلجم 
نآ سلاجم  نیا  تایصوصخ  زا  تساپرب و  هشیمه  تمایق  زور  ات  یسلاجم  نینچ  دوش .  یم  اپرب  وا  يرادازع  يارب  هک  ترضح  نآ  نایعیش 

دوش و یم  رتشیب  اهنآ  شزرا  تزع و  دوش و  یم  هدوزفا  سلاجم  هنوگ  نیا  دادـعت  رب  لاس  ره  تسین و  اهنآ  رد  لالم  یگتـسخ و  هک  تسا 
سلجم اهنآ  رد  هکنیا  رگم  دوش ،  یمن  تفای  مالسا  نیفلاخم  رفک و  قافن ،  ياه  نیمزرس  زا  ینیمزرس  چیه  یتح  هک  تسا  بیاجع  زا  نیا 
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هب ماش  رـصم و  هینطنطـسق ،  دادـغب ،  رد  سلاجم  هنوگ  نیا  ییاپرب  ریخا  ياه  لاس  یط  رد  یتح  دوش .  یم  اپرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يازع 
 . تسا هدرک  ادیپ  جاور  راکشآ ،  روط 

مجنپ عون 

یم ییارس  هیثرم  دنراد و  تسد  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نهاریپ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هک  تمایق ،  زور  رد  رـشحم  لها  سلجم 
دهاوخ ادعب  بلطم  نیا  لیـصفت  دننک .  یم  يراز  هیرگ و  رخآ ،  ات  لوا  زا  نانم  ؤم  همه  و  ناربمایپ ،  هکئالم ،  همه  ادـخ و  ربمایپ  دـننک و 

 . دمآ

مجنپ دصقم 

نآ تداهـش  ماگنه  تداهـش و  زا  لبق  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ياثر  اهنآ  رد  هک  تسا  ییاه  باتک  ءاثر و  ياه  هفیحـص  هرابرد  دصقم  نیا 
مکح هب  ملق  هک  یماـگنه  ظوفحم .  حول   - 1 زا :  دنترابع  هک  دشاب  یم  ددع  هد  اهنآ  دادعت  تسا و  هدـمآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  ترـضح ، 

زا لبق  ملق  هدمآ -  تیاور  رد  هک  روط  نآ  دش -  تبث  حول  نیا  رب  دوب ،  ردقم  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  هچنآ  تفر و  نآ  رب  رابج  دنوادخ 
نآرق ناونع  رد  هک  تسا  یتایآ  هراـب  نیا  رد  نآرق  رد  دـیجم .  نآرق   - 2 دش .  يراج  ترـضح  نآ  نالتاق  نعل  هب  دنک ،  ادـیپ  نذا  هکنآ 

یک تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  ایمرا .  باتک   - 4 دراد .  دوجو  هراب  نیا  رد  یبلاطم  نآ  رافسا  زا  یکی  رد  تاروت .   - 3 دش .  دهاوخ  رکذ 
يارب يردقلا  لیلج  صخش  تارف  طش  رانک  رد  نیمز ،  لامش  تمسق  رد  ینعی  تارپرهن  لا  نوفاص  ضراب  ثوواوص  میهولا  يانودل  حبذ 

7 تسا .  هدش  البرک  هعقاو  هب  یتاراشا  باتک  ود  نیا  رد  ثیش ؛  فحصم   - 6 نامخل .  باتک   - 5 دوش .  یم  ینابرق  نیملاعلا  بر  يادخ 
رد اهنت  هک  یهورگ  اب  شورفب و  ادخ  يارب  ار  دوخ  ناج  نیـسح !  يا  هدمآ :  نآ  رد  تسا و  هدش  هتـشون  وا  صوصخم  هک  يا  هفیحـص  - 
هک دراد  دوجو  يا  هتـشون  هسیک  نیا  رد  يراصن ،  هسینک   - 8 يوش .  هتشک  ات  گنجب  و  وش ،  جراخ  دوش  یم  ناشبیصن  تداهـش  وت  رانک 
رد شدج  تعافـش  هب  دیما  دنتـشک ،  ار  نیـسح  هک  یتما  ایآ  تسا :  هدمآ  نآ  رد  ددرگ و  یم  رب  تثعب  زا  لبق  لاس  دصیـس  هب  نآ  خـیرات 
رد يرید  يراوید  رب  نینچمه ،  دنتـسه .  بذعم  تمایق  زور  رد  دنرادن و  یعیفـش  اهنآ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  زگره ،  دـنراد ؟  باسح  زور 
رد دش و  ادیپ  هفوک  دجسم  رد  هک  راثنلاراد ،  - 9 دش .  هتـشون  نانچ  دندش ،  عمج  نآ  رود  دندرک و  بصن  ار  سءار  هک  یماگنه  ماش  هار 
رت یفصم  رتدیفس و  يدیفس ،  رظن  زا  دندرک .  راثن  ارم  نیطبس  ردپ  جاودزا  زور  رد  هک  متسه  نامسآ  زا  يرد  نم  تسا :  هدش  هتـشون  نآ 
رد اـهنآ ،  رد  هک  دراد  دوجو  فلتخم  طاـقن  رد  ییاـه  گـیر  نینچمه  درک .  نیگنر  ارم  نیـسح  يولگ  نوخ  مدوب ،  رتـش  نهد  فـک  زا 
هک روط  نامه  اریز  وا ؛  صلاخ  نایعیش  ترضح و  نآ  ناقشاع  بلق   - 10 تسا .  هدش  تفای  نوخ  نوچ  گنر ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ياثر 

يایاضق بئاصم و  نآ  رد  هک  تسا  یحول  بلق  قمع  هک  ییوگ  هدـش و  تبث  زین  هودـنا  مغ و  تسا ،  هدـش  تبث  نامیا  اهنآ  ياه  بلق  رد 
یم نیگمغ  اه  لد  وا  مان  ندینش  ای  ترضح و  نآ  مان  رکذ  ضحم  هب  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  تسا ،  هدش  هتسب  شقن  مالسلا  هیلع  نیسح 

 . دوش

مشش دصقم 

نآ دراد * :  دوجو  بلطم  تشه  هراب  نیا  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  یناوخ و  هیثرم  سلاجم  صاوخ  هراـبرد  دـصقم  نیا 
دریم یمن  وا  بلق  دنریم ،  یم  اه  بلق  هک  يزور  رد  دوش ،  یم  ءایحا  ام  رما  نآ  رد  هک  دنیشنب  یسلجم  رد  سک  ره  تسا  هدومرف  ترضح 
نینچ تسا * .  حـیبست  تسا ،  مومغم  وا  يارب  هک  یـسک  ياـه  سفن  هک  ارچ  تسادـخ ،  ياـنث  دـمح و  دوعـص  لـحم  یـسلجم  نینچ  . * 

نیا مراد و  تسود  ار  یـسلاجم  نینچ  هک  تسا  هدوـمرف  ترـضح  نآ  تسا .  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تیاـنع  هقـالع و  دروـم  یـسلاجم 
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نیـسح تیانع  دروم  یـسلجم  نینچ  تسا * .  دـنوادخ  دنـسپ  دروم  اهنیا  زا  رتالاب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هقالع  دروم  سلاجم 
 ، دندیسر تداهـش  هب  اجنآ  رد  هک  یناسک  شهاگودرا و  درگن ،  یم  زیچ  هس  هب  شرع  نیمی  زا  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسا ،  مالـسلا  هیلع 
هک تسا  هدـش  تیاور  هچناـنچ  تسادـخ .  هاـگرد  برقم  هکئـالم  دهـشم  یـسلاجم  نینچ  دـننک * .  یم  هیرگ  وا  رب  هک  ناـنآ  شنارئاز و 

! رفعج يا  تفگ :  سپـس  دـناشن .  دوخ  دزن  دـینادرگ و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  ماما  دـش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  ناـفع  نبرفعج 
هلب تفگ :  رفعج  ییارس .  یم  هدیصق  ییابیز  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  وت  دومرف :  ماما  دنادرگ .  وت  يادف  ارم  ادخ  هلب ،  تفگ :  رفعج 

 ، دندرک هیرگ  شنایفارطا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  دناوخ .  ار  شراعـشا  رفعج  هاگنآ  وگب ،  دومرف :  ماما  دنادرگ .  امـش  يادف  ارم  ادخ   ؛
رد دنوادخ  هاگرد  برقم  هکئالم  دنگوس ،  ادخ  هب  رفعج ! يا  دومرف :  ماما  سپـس  دش .  يراج  ترـضح  نآ  هرهچ  رب  کشا  هک  يوحن  هب 
 : تفگ رفعج  دندرک .  هیرگ  ام  زا  رتشیب  ای  ام  دننامه  دندینش و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  وت  نانخس  مه  اهنآ  دندش ،  رضاح  اجنیا 

دنک یم  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دنایرگب ،  ای  دنک  هیرگ  دیوگب و  یبلطم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  سک  ره  دومرف :  ماما  هاگنآ 
 ، تسین یصاخ  يانب  هب  صتخم  مالسلا ،  هیلع  نیسح  هاگراب  هک  اریز  تسا .  نیسح  هاگراب  نیـسح ،  يازع  سلجم  دزرمآ * .  یم  ار  وا  و 
نآ هاگراب  دشاب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رکذ  يارب  هک  هژیوب  یعوضخ ،  سلجم  ره  نیاربانب  تسا .  عوشخ  عوضخ و  نامه  وا  هاگراب  هکلب 

سپ دوش ،  هدید  هک  تسا  یناکم  ره  رد  البرک  دوش و  یم  هدـید  وا  ربق  ینیمزرـس  ره  رد  تسا :  هتفگ  افرع  زا  یکی  اذـل  تسا .  ترـضح 
لحم یـسلجم  نینچ  تسا .  هدننک  هیرگ  جارعم  نیـسح  سلجم  دراد * .  دوجو  اعد  تباجا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگراب  ریثءات  نآ  رد 

رفن کی  يارب  هلءاسم  نیا  رگا  یتح  تسا .  تاجرد  ياقترا  ناهانگ و  شـشخب  بجوم  تسا و  دـنوادخ  صاخ  تمحر  تاولـص و  لوزن 
زا میراد ،  مه  نارگید  هب  ار  نآ  تیارـس  دیما  دوش ،  ققحم  دنک ،  یم  یکابت  ای  دنک  یم  هیرگ  ای  دزادنا ،  یم  هیرگ  هب  هک  سلجم  لها  زا 
 ، رت مدـقم  یـسلجم  چـیه  هک  تسا  یفیرـش  سلاجم  سلاجم ،  عون  نیا  دومرف :  دوش * .  یم  هلماعم  عون  کی  هب  سلجم  لها  اب  هک  اجنآ 

 . درادن دوجو  نآ  زا  صخا  رت و  میظع  رتزیزع ،  رتراختفارپ و 

متفه دصقم 

هلص مالسلا ،  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ   - 1 دراد :  دوجو  هتکن  تشه  هراب  نیا  رد  هک  تسا  تافـص  باب  زا  هیرگ  صاوخ  هرابرد  دـصقم  نیا 
نآ هک  ارچ  دوش ،  یم  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يدنـسرخ  بجوـم  ترـضح  نآ  رب  هیرگ   - 2 دشاب .  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

همطاف هک  یـشاب  یناسک  زا  يرادن  تسود  ایآ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  نایرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  زور  ره  ترـضح ، 
هدمآ تیاور  رد  اریز  تسا .  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  قح  يادا  راک  نیا   - 3 دنزاس .  یم  دنسرخ  ار  مالـسلااهیلع 

ره رد  ندرک  يرای  هک  ارچ  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـصن  يرای و  لمع ،  نیا   - 4 تسا .  هدرک  ادا  ار  ام  قح  هدـننک  هیرگ  هک  تسا 
 ، مالـسلا مهیلع  ناربماـیپ  زا  هک  تسا  يا  هنـسح  هوسا  زا  يوریپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ   - 5 دـشاب .  یم  نامز  نآ  بسح  رب  یناـمز 

ناکیدزن هرابرد  تدوم  هلمج  زا  تسا و  تلاـسر  دزم  رجا و  راـک  نیا   - 6 تسا .  هدنام  ياج  رب  دنوادخ  صلخم  ناگدـنب  همه  هکئالم و 
ره رب  هک  تسا  یتبیصم  عون  ره  رب  هیرگ  شخب  یلست  نیسح ،  رب  هیرگ   - 8 تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  افج  راک  نیا  كرت   - 7 تسا . 

یبا نب  یلع  نب  نیـسح  يارب  يدش ،  نایرگ  يزیچ  رطاخ  هب  رگا  بیبش  رـسپ  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دشاب .  هدـش  دراو  یـسک 
نیمز يور  رد  هـک  ار  شتیب  لـها  زا  نـت  شهارمه 18  هب  دـندیرب و  رـس  دنفـسوگ  نوـچ  ار  وا  هک  ارچ  نک ،  هیرگ  مالـسلا  مهیلع  بلاـط 
دراد دوجو  يا  هتکن  تسا  هدرک  ریبعت  لتق  هب  شتیب  لها  زا  حبذ و  هب  ماما  زا  ترضح ،  هک  اجنآ  ثیدح  نیا  رد  دنتشک .  دنرادن ،  يدننام 
مخز ببس  هب  نیمز  رب  نداتفا  زا  سپ  دندیسر و  تداهش  هب  تابرـض  ندمآ  دراو  ندش و  یمخز  هطـساو  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  و 
يراک يا  هزادنا  هب  اه  مخز  نیمه  داتفا و  نیمز  رب  تشادرب و  ییاه  مخز  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندرپس .  ناج  دنتـشادرب ،  هک  ییاه 

 . دیرب رس  دنفسوگ  نوچ  ار  وا  هکلب  درکن ،  هدنسب  رادقم  نیا  هب  نمشد  اما  دنک ،  ادف  ار  شناج  ترضح  نآ  هک  دوب 
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متشه دصقم 

هیلع نیسح  رب  هک  یسک  هب  ناوت  یم   - 1 دراد :  دوجو  هتکن  جنپ  نآ  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  لیاضف  هرابرد  دصقم  نیا 
رب دنوادخ  مالس  دورد و  دومرف :  هک  تسا  هدمآ  يوبن  تیاور  رد  نوچ  وت .  رب  دنوادخ  مالس  تاولـص و  تفگ :  دنک ؛  یم  هیرگ  مالـسلا 
ره رد  هک  دشاب ،  ربخ  مه  دشاب و  هتشاد  اعد  موهفم  مه  دناوت  یم  ترابع  نیا  دننایرگ .  نیسح  رب  تقفش  محرت و  يور  زا  هک  داب  یناسک 

حبذ نامه  هک  دشاب  لامعا  نیرت  خلت  نیرتراوشد و  تلیـضف  دـح  رد  تسا  نکمم  راک  نیا  تلیـضف   - 2 تسا .  تباـث  بولطم  تروص ، 
نآ زا  دوش .  یم  طابنتـسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لوقنم  تیاور  زا  هتکن  نیا  دـشاب .  یم  یلاعت  دـنوادخ  ینابرق  ناونع  هب  دـنزرف  ندرک 
حبذ ار  شدزرف  شاک  يا  هک  دومن  وزرآ  درک ،  ینابرق  هیده  ناونع  هب  ار  دنفـسوگ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  یتقو  تسا :  هدـش  لقن  ترـضح 
يراز هیرگ و  هب  عورش  مالسلا  هیلع  میهاربا  دش و  یحو  وا  هب  البرک  رد  نیسح  هعقاو  هاگنآ  دوش .  لئان  تاجرد  نیرت  یلاع  هب  ات  درک  یم 

لیعامسا تدنزرف  رب  وت  يراز  هیرگ و  يادف  ار  وا  لتق  نیسح و  رب  وت  يراز  هیرگ و  هک  درک  یحو  میهاربا  هب  یلاعت  دنوادخ  سپس  درک . 
نیا موهفم  میدومن .  ررقم  ار  اه  تبیـصم  رب  باوث  لها  تاجرد  نیرت  یلاع  وت  يارب  میدومن و  يدرک -  یم  حبذ  ار  نآ  هک  یتروص  رد  - 

 ، دسر یمن  میظع  هبترم  ماقم و  نیا  هب  قیرط ،  نیا  هب  یسک  ره  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دسرب  تلیضف . . .  دح  رد  تسا  نکمم  هک  ترابع 
تلع دوـب .  زیزع  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يارب  هک  دـشاب  زیزع  شیارب  ناـنچنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـسر  یم  تلزنم  نیا  هب  یـسک  هکلب 

وا هب  دـنوادخ  درک ،  حرطم  ار  وزرآ  نآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هکنآ  زا  دـعب  تسا :  هدـمآ  تیاور  نیمه  رد  هک  تسا  نآ  دـیق  نـیا  دوـجو 
دمحم بیبـح  زا  نم  يارب  رت  بوبحم  یقولخم  ادـخ ! يا  تفگ :  تسا ؟  رت  بوبحم  وـت  دزن  قوـلخم  مادـک  میهاربا !  يا  هک  دوـمن  یحو 

ار وا  درک :  ضرع  ار ؟  تدوخ  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  میهاربا !  يا  دومرف :  یحو  دنوادخ  يدیرفاین .  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم 
دنوادخ ار .  وا  دنزرف  درک :  ضرع  ار ؟  تدوخ  دنزرف  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  دنزرف  دومرف :  دـنوادخ  مراد .  تسود  رتشیب  مدوخ  زا 

رد تدوخ  تسد  هب  تدنزرف  حبذ  ای  دروآ  یم  درد  هب  رتشیب  ار  وت  بلق  شنانمـشد  تسد  هب  هناملاظ  روط  هب  وا  دنزرف  رـس  ندیرب  تفگ : 
هعقاو دنوادخ  هاگنآ  دروآ .  یم  درد  هب  رتشیب  ارم  بلق  شنانمـشد  تسد  هب  وا  دـنزرف  هنامولظم  حـبذ  تفگ :  میهاربا  نم ؟  زا  تعاطا  هار 

میهاربا دزن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ندوب  زیزع  نازیم  هک  نآ  زا  دعب  درک .  يراز  هیرگ و  رطاخ  نیا  هب  میهاربا  دومن و  یحو  وا  هب  ار  البرک 
مدومن لیعامسا  تدنزرف  رب  وت  يراز  هیرگ و  يادف  ار ،  وا  لتق  نیسح و  رب  وت  يراز  هیرگ و  هک  دومرف  یحو  وا  هب  دنوادخ  دش  صخـشم 

هار رد  ناتنادنزرف  نیرتزیزع  حبذ  رتروآدرد  وا  رس  ندیرب  تسا و  ناتنادنزرف  زا  رتزیزع  ناتیارب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یناسک  يا  سپ ،  . 
رد يدنزرف  حبذ  باوث  تبون ،  ره  رد  دینک ،  یم  يراز  هیرگ و  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  هاگ  ره  هک  ار  امـش  داب  تراشب  دشاب ، ! یم  ادخ 

یلمع ره  هک  یلاح  رد  درادن ،  تیدودحم  ندوب ،  كدنا  رظن  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ   - 3 دنسیون .  یم  امش  يارب  ار  ادخ  هار 
 - 4 تسین .  روصتم  شباوث  يارب  يدح  ترثک  رظن  زا  ماما  رب  هیرگ  نینچمه  دنک و  یمن  ادـیپ  ققحت  لمع  نآ ،  نودـب  هک  دراد  یلقادـح 

بیـصن نآ  باوث  دوش ،  لـصاح  نآ  هب  هبـشت  دـنکن و  ادـیپ  رهاـظ  تروص  رگا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  هک  تساـه  یتفگـش  زا  نیا 
یم هیرگ  هک  دنک  یسک  هیبش  ار  دوخ  تلاح  صخش  ینعی  دریگ ،  تروص  یکابت  دنکن و  ادیپ  ققحت  هیرگ  رگا  ینعی  ددرگ .  یم  صخش 

؛  ددرگ یم  ردقم  وا  يارب  هیرگ  باوث  دوش ،  رهاظ  وا  رد  رثءات  تقر و  میالع  دروآ و  رد  هیرگ  يادص  دزادنا و  نیئاپ  ار  شرـس  دـیامن و 
رب هیرگ   - 5 دشاب .  یم  نآ  طرـش  صالخا  هک  تسا  یلمع  یکابت  اریز  مدرم ؛  هب  رهاظت  يارب  هن  دنک ،  یکابت  ادـخ  يارب  هک  انعم  نیا  هب 

 . دراد يرترب  يا ،  هدیدع  لیالد  هب  انب  وکین ،  لامعا  نامیا و  ماسقا  همه  رب  مالسلا  هیلع  نیسح 

مهن دصقم 

 . تسا لاوها  باـقع و  زا  تاـجن  هب  طوبرم  لوا ؛  عون  دراد * :  یعاوـنا  هک  تسا  باوـث  رجا و  رظن  زا  هیرگ  صاوـخ  هراـبرد  دـصقم  نیا 
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باذـع دـیدش و  لوـه  گرزب ،  يراـتفرگ  ندـب  زا  حور  جورخ  فـلا :  زا :  دـنترابع  هک  تسا  هتفهن  هـتکن  دـنچ  رد  بـلطم  نـیا  لیـصفت 
هک تسا  نآ  زا  رتزیگنا  تشحو  هک  دراد  یتخـس  ندـنک  ناـج  گرم ،  تسا :  هدوـمرف  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تـسا .  یکاـندرد 

دهد یم  تاجن  نآ  زا  ار  ناسنا  مالسلا ،  هیلع  نیسح  رب  هیرگ  هک  یلاح  رد  دوشب .  كرد  ایند  نیا  لها  ياه  هشیدنا  رد  ای  دوش و  فیصوت 
ترایز ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ایآ  یتسه ،  قارع  یلاها  زا  وت  عمـسم !  يا  دومرف :  کلملادبع  نب  عمـسم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 

هب ایآ  دومرف :  ماما  موش .  تازاجم  دـننک و  ارم  تیاعـس  یلاو  دزن  مسرت  یم  مراد ،  يداـیز  یبصاـن  نانمـشد  اریز  هن ،  تفگ :  ینک ؟  یم 
 . منک یم  عاـنتما  ماـعط  زا  یتح  دـننیب و  یم  نم  رد  ار  نآ  رثا  ما  هداوناـخ  منک و  یم  هیرگ  ادـخ  هب  هلب ،  تفگ :  یتفا ؟  یم  يراز  هیرگ و 
هب دننک ،  یم  ار  وت  شرافس  توملا  کلم  هب  دنوش و  یم  رضاح  وت  نیلاب  رب  نم  ناردپ  هک  دید  یهاوخ  گرم  ماگنه  دومرف :  قداص  ماما 

میظع و يراـتفرگ  دـیدش و  لوه  تیـصعم ،  لـها  يارب  صوصخب  توملا ،  کـلم  هدـهاشم  ب :  دوـش .  یم  نشور  تمـشچ  هک  يوـحن 
 ، شیامرف نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوش .  یم  رما  نیا  زا  تاجن  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  اما  تسا ؛  زیگنا  تشحو 

دورف ج :  تسا ؟  كانتـشحو  نابرهم  ردام  ندید  ایآ  تسا .  شدـنزرف  هب  نابرهم  ردام  زا  رت  نابرهم  وت  هب  توملا  کلم  تفگ :  عمـسم  هب 
هب هلحرم  هس  رد  تیم  هک  تسا  بحتـسم  رطاخ  نیمه  هب  تسا ،  یکانلوه  يراتفرگ  گرزب و  تبیـصم  كاندرد و  باذع  ربق ،  رد  ندمآ 

يدایز ياه  تیاور  رد  تسا .  يراتفرگ  نیا  زا  تاجن  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  اـما  دوش ؛  هتخیر  شـسرت  اـت  دوش  لـقتنم  ربق 
صخش زا  لبق  ات  دیامن :  یم  قلخ  ار  ییوکین  تروص  نآ  زا  دنک ،  یم  دراو  نم  ؤم  ربق  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  يرورـس  تسا ،  هدش  دراو 

وا ناوضر  دنوادخ و  تمارک  هب  تراشب  ار  وت  دنوادخ ! رادتـسود  يا  دیوگ :  یم  وا  هب  دنک و  تاقالم  ار  نم  ؤم  صخـش  دوش و  ربق  دراو 
 ، هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  بلق  ام  هک  یتقو  دسر .  یم  نایاپ  هب  باسح  هک  یتقو  ات  دهد  یم  نانیمطا  وا  هب  دریگ و  یم  سنا  وا  اب  و  داب ، 
داش نیسح  رب  هیرگ  اب  ار  مالسلاامهیلع  ءادهشلادیس  یبتجم و  نسح  بلق  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  بلق  مالـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما 
سپ تسا .  ام  يارب  امش  فرط  زا  یناسحا  هلص و  راک  نآ  هک  دنیامرف  یم  اهنآ  مییامن ،  رورسم  ار  ناراوگرزب  نآ  بیترت  نیا  هب  و  مینک ، 

قلخ اهنآ  تافـص  زا  هک  یتروص  لامج  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دوش و  یم  قلخ  اهنآ  رورـس  زا  هک  یلاثم  تروص  ییابیز  دوب  دهاوخ  هنوگچ 
كاندرد و یباذـع  خزرب  ربق و  رد  ندـنام  یقاـب   - 4 دریگ !! یم  سنا  ام  اـب  دـنک و  یم  تاـقالم  اـم  اـب  ربق  هب  دورو  ماـگنه  تسا و  هدـش 

اهنآ يا ؟  هدینش  تسا  روبق  لها  لاح  نابز  هب  هک  ار  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  شیامرف  ایآ  تسا .  یکانلوه  يراتفرگ  گرزب و  تبیـصم 
هک یلاح  رد  دـیدرگ .  ینالوط  تشحو  لزانم  رد  ناـمتماقا  و  تسا . . . ،  راوشد  تخـس و  اـم  يارب  ربق  یگنت  هک  دـنهد  یم  ماـیپ  نآ  ره 

ماگنه هب  صخش  نیا  هک  تسا  هدمآ  نیسح  رب  هدننک  هیرگ  هرابرد  هک  یلاح  رد  تسا ؛  دنمدوس  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هیرگ 
میظع و یتشحو  گرزب و  یتبیصم  ربق  زا  جورخ   - 5 دـنام .  یم  یقاب  وا  بلق  رد  يداش  نیا  تمایق  زور  ات  هک  دوش  یم  داش  نانچ  گرم 

يارب نم  هیرگ  دومرف :  یم  درک و  یم  هیرگ  ترضح  نآ  تشاداو .  هیرگ  هب  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  هک  تسا  یکانلوه  يراتفرگ 
راب تسار و  فرط  هب  راب  کی  منک ،  یم  لمح  ار  مراب  دوخ  تشپ  رب  متـسه و  لـیلذ  ناـیرع و  هک  تسا  یلاـح  رد  مربق  زا  مندـش  جراـخ 

نازورف ییاه  هرهچ  زور ،  نآ  رد  دنتسه .  لوغشم  نم  راک  زا  ریغ  يراک  هب  کی  ره  قیالخ  هک  منیب  یم  مرگن و  یم  مپچ  تمـس  هب  رگید 
بجوم مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  اما  تسا .  هتفرگارف  ار  نآ  یکیرات  دود  هک  تسا  دولآرابغ  ییاهراسخر  تسا و  نامداش  نادنخ و  و 

رد هک  دراد  دوجو  سرت  فوخ و  نیا  رگا  نیاربانب  تسا .  ناسنا  تشپ  رب  هک  تسا  يراب  ندـش  کبـس  ناهانگ و  ندـش  هدیـشوپ  تزع و 
وا هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هدننک  هیرگ  هرابرد  اما  دشاب ،  هتسشن  تلذ  یگریت و  رابغ  نآ  رب  دشاب و  دولآرابغ  هرهچ  زور  نآ 

يارب دنوادخ  هک  دـنهد  یم  تراشب  وا  هب  دـننک و  یم  تاقالم  وا  اب  هکئالم  دراد و  هرهچ  رب  يداش  هک  دـیآ  یم  نوریب  شربق  زا  یلاح  رد 
تسا یفقاوم  نطاوم و  ياراد  هلزلز  نیا  تبیصم  نامه  هک  تسا  یگرزب  هیضق  تمایق  هلزلز   - 6 تسا .  هدید  كرادت  ار  ییاهزیچ  هچ  وا 

 ، یتلاح رابتعا  هب  الثم  تسا .  يددعتم  یماسا  ياراد  دراد ،  دوجو  نآ  رد  هک  ییاه  تلاح  بسح  رب  و  دراد ؛  ییاه  یتخـس  اه و  تلاح  و 
ضرعلا موی  ربکالا ،  عزفلا  موی  نیدـلا ،  موی  لصفلا ،  موی  ۀـعراق ،  هقاح ،  هلزلز ،  تعاس ،  هیـشاغ ،  رگید  ياه  تلاح  رابتعا  هب  تماـیق و 
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نوکی موی  ۀـفزالا ،  موی  نباغتلا ،  موی  دانتلا ،  موی  ءاکبلا ،  موی  رارفلا ،  موی  ۀـعقاولا ،  ۀـخاصلا ،  يربکلا ،  ۀـماطلا  باـسحلا ،  موی  ربکـالا ، 
لامعا هب  زاین  هلزلز ،  نیا  فقوم  نطوم و  ره  زا  نتفای  تاجن  تسا .  هدش  هدیمان  امیمح ،  میمح  لئـسی  موی ال  ثوثبملا و  شارفلاک  سانلا 
يرود اه و  یتحار  كرت  اه ،  تدابع  اه ،  يراد  هدـنز  بش  لاوما ،  ناج و  لذـب  راوشد ،  ياـه  تدـهاجم  قـالخا ،  لاوحا ،  تافـص ،  ، 

مالس همطاف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  ارچ  دیآ ،  یم  اهنیا  همه  ياج  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  اما  دراد ؛  ایند  زا  نتـسج 
ره دوش ،  اپرب  تمایق  زور  یتقو  دومرف :  دراد -  یم  اپرب  ار  نیـسح  مدـنزرف  يازع  یـسک  هچ  هک  درک  لا  ؤس  شردـپ  زا  یتقو  اهیلع -  هللا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مینادرگ .  یم  تشهب  دراو  میریگ و  یم  ار  وا  تسد  ام  دشاب ،  هدرک  هیرگ  نیـسح  ياه  تبیـصم  رب  سک 
وا رب  تافـص  نآ  زا  کـی  چـیه  دریگ و  یمن  رب  رد  ار  وا  یمیظع  تبیـصم  دـبوک و  یمن  مه  رد  ار  وا  ۀـعراقلا  دریگب ،  ار  سک  ره  تـسد 
وا نوچ  تسین ،  وا  هودـنا  مغ و  زور  تمایق  زور  نینچمه  تسین .  هیرگ  زور  شیارب  تمایق  زور  تسا و  نادـنخ  هکلب  دوش ،  یمن  يراـج 

یماح نیا  دسرپ و  یم  وا  لاح  زا  نیسح  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  عمجم  رد  وا  هک  ارچ  تسین ،  وا  يارب  مه  نباغت  زور  تسا .  تحار 
دراد یمیظع  لوه  ناسنا  لمع ،  همان  ندناوخ  یسرباسح و  عقوم   - 7 دوش .  یم  ایوج  ار  دوخ  رب  ناگدننک  هیرگ  لاوحا  هک  تسا  نابرهم 

هب تفر و  یم  نابایب  هب  بش  ياه  همین  ترـضح  نآ  درک .  یم  هیرگ  یتلاح  نینچ  روصت  ماگنه  ناقیدص ،  رورـس  نایقتم و  ماما  هک  ارچ   ؛
 ، مدوب هدرک  شومارف  ار  اهنآ  نم  هک  منیب  یم  ار  یناهانگ  ملامعا  همان  رد  هک  ینامز  نآ  زا  هآ  تفگ :  یم  داد و  یم  رـس  هحون  رطاـخ  نیا 

هاگنآ دهد .  تاجن  ار  وا  دناوت  یمن  شا  هریـشع  هک  راتفرگ  نیا  لاح  رب  ياو  ار .  وا  دـیریگب  ییوگ  یم  سپ  يدوب ،  هتـشون  ار  اهنآ  وت  اما 
رب هیرگ  اما  دش .  یم  کشخ  بوچ  دـننام  درک و  یم  شغ  هکنیا  ات  دـیچیپ  یم  دوخ  رب  هدـیزگ  رام  دـننام  درک و  یم  هیرگ  ترـضح  نآ 

هیرگ هک  ارچ  تسا .  دـنمدوس  ناوخب ،  ار  تا  همان  هک  دـسر  یم  مایپ  هک  نامز  نآ  لامعا و  همان  ندـناوخ  ماـگنه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
سپ لاح  رد  مدرم  یقاب  هک  یلاح  رد  دـنهد ،  یم  ارف  شوگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نانخـس  هب  شرع  هیاـس  رد  ترـضح ،  نآ  رب  ناگدـننک 

ار نآ  دنوادخ  هک  تسا  یمتح  روما  زا  تشذـگ و  نآ  زا  دـیاب  مه  امتح  تسا و  كانتـشحو  طارـص  زا  روبع   - 8 دنتـسه .  باسح  نداد 
تسد راهچ  ناکدوک  دننام  يدادعت  دنرذگ ،  یم  قرب  نوچ  یخرب  دننک ،  یم  روبع  نآ  زا  توافتم  روط  هب  مدرم  اما  تسا ،  هدومرف  ررقم 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دـنتفا ؛  یم  شتآ  لخاد  هب  ساس  دـننام  نآ  زا  روبع  ماگنه  يدادـعت  دـنور ؛  یم  اپ  و 
ربتعم ياه  تیاور  رد  هک  روط  نآ  اما  نک ؛  ظفح  تدوخ  وت  ادخ ! يا  دنیوگ :  یم  دننک و  یم  هثاغتـسا  دنوادخ  هاگرد  هب  دـنا و  هداتـسیا 
منهج يوـس  هب  ندرب  - 9 دـهد .  یم  روبع  طارـص  زا  ار  وا  دریگ و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هدـننک  هیرگ  تسد  ربمایپ  تسا :  هدـمآ 

ار باذع  نیا  هک  دراد  یتارثا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  اما  دـشاب ؛  ربکا  عزف  نامه  هک  تسا  تازاجم  عون  نیرتدـیدش  لاوها و  مظعا 
یلو دـنرادن ،  ار  نآ  لمحت  تقاط  اـه  نامـسآ  نیمز و  هک  تسا  یباذـع  تسا و  تاـیلب  مظعا  زا  شتآ ،  رد  نداـتفا   - 10 دـنک .  یم  عفد 
منهج شتآ  کشا ،  نآ  زا  ییاه  هرطق  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هک  روط  نآ  دوش و  یم  نآ  زا  تاجن  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ 
شتآ رد  عوقو  شتازاجم  هک  یتروص  رد  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  رب  هدـننک  هیرگ  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  نیا  و  دـنادرگ ،  یم  شوماـخ  ار 
هدـمآ اه  تیاور  رد  تساهاطخ ؛  ناـهانگ و  ندـناشوپ  هب  طوبرم  مود ؛  عون  دوش .  یم  جراـخ  هیرگ  نیا  هطـساو  هب  نآ  زا  دـشاب -  منهج 

یم دشاب -  ناگراتـس  اهایرد و  هزادـنا  هب  هچ  رگا  ار -  ناهانگ  اهاطخ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  مشچ  کشا  هرطق  کی  هک  تسا 
ؤملاریما هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ياعد  هک  تسین  نآ  زا  رتوکین  یتلاح  و  دشاب ؛  یم  اه  تلاح  نسح  هب  طوبرم  موس ؛  عون  دـناشوپ . 

رب ياعد  يارب  ناراوگرزب  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  تساوخرد  اب  رما  نیا  و  ددرگ ؛  وت  لاح  لماش  مالـسلا  مهیلع  نسح  ءارهز و  نینم و 
هب ندیـسر  باوث و  بسک  هب  طوبرم  مراهچ ؛  عون  دوش .  یم  لصاح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هیرگ  اب  تلاح  نیا  دریذـپ و  یم  تروص  وت 

بحاص دنوادخ  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هتخیر  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  هک  یکـشا  هرطق  ره  رجا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  تسا .  تانج 
عون تسا .  تشهب  رد  هدـننک  هیرگ  یگنادواـج  ماود و  تیاور  نیا  زا  روـظنم  هک  دـهد .  یم  ياـج  تشهب  رد  یتدـم  يارب  ار  کـشا  نآ 

 ، ناشیا تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  تاقولخم  لضفا  هجرد  زا  رت  یلاـع  يا  هجرد  چـیه  و  تسا ؛  تاـجرد  ياـقترا  هب  طوبرم  مجنپ ؛ 
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نآ دـننام  یتاجرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هدـننک  هیرگ  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد  هک  یلاـح  رد  تسین .  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا 
 . دراد ناراوگرزب 

نایرگ مشچ  صاوخ  مهد ؛  دصقم 

نینچ  - 1 دراد :  دوجو  هتکن  دـنچ  هراـب  نیا  رد  و  دوـش ؛  یم  يراـج  نآ  زا  کـشا  هک  تسا  ناـیرگ  مشچ  صاوـخ  هراـبرد  دـصقم  نیا 
 ، تسا نایرگ  دیادش  باذع و  رطاخ  هب  یمـشچ  ره  تمایق  زور  رد   - 2 تسا .  یلاعت  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مشچ  نیرت  بوبحم  یمـشچ ، 

تـشهب ياه  تمعن  هب  ار  وا  دـشاب و  یم  نادـنخ  یمـشچ  نینچ  بحاص  تسا .  هدوب  ناـیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هک  یمـشچ  نآ  زجب 
 ، تسا نآ  زا  ندش  دنم  هرهب  معنت و  هاگن  رثوک ،  هب  وا  هاگن  ینعی  دوش ؛  یم  معنتم  رثوک  رب  هاگن  اب  یمشچ  نینچ   - 3 دنهد .  یم  تراشب 
یم كاپ  اـه  مشچ  نآ  زا  ار  کـشا  اـهنآ  هک  ارچ  دـننک ،  یم  سم  ار  یمـشچ  نینچ  هکئـالم   - 4 دـننک .  یم  هاـگن  رثوک  هب  همه  هنرگو 

 . دنیامن

مهدزای دصقم 

یم تفایرد  هتکن  جنپ  تسا ،  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  ییاه  تیاور  زا  دوش  یم  يراج  مالسلا  هیلع  نیسح  يازع  رد  هک  یکشا  صاوخ 
شوماخ درس و  ار  وا  دتفا  منهج  رد  کشا  نیا  زا  يا  هرطق  رگا   - 2 تسا .  دنوادخ  دزن  رد  تارطق  نیرت  بوبحم  کشا ،  نآ   - 1 دوش : 

هداد تشهب  ناراد  هنازخ  هب  یکشا  نینچ   - 4 دننک .  یم  يرادهگن  يا  هشیـش  رد  دنریگ و  یم  ار  اه  کشا  نیا  هکئالم   - 3 دنادرگ .  یم 
دوش یم  هدوزفا  ییاراوگ  هب  ربارب  رازه  هجیتن  رد  دـنزیمآ و  یم  مه  رد  دراد ،  دوجو  تشهب  رد  هک  ناویح  بآ  اب  ار  نآ  اهنآ ،  ات  دوش  یم 
هیلع نیـسح  رب  هیرگ  شاداپ  رجا و  زج  دراد ،  یـصخشم  شزرا  يزیچ  ره  دیجنـس ؛  ناوت  یمن  ار  یکـشا  نینچ  باوث  شزرا  ردق و   - 5 . 

 . مالسلا

مهدزاود دصقم 

ره هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هک  يدینـش  اهنآ ،  رب  هوالع  يدینـش و  ار  بیجع  صاوخ  اه و  تیفیک  نیا  هاگ  ره  تسا .  دـصاقم  همتاـخ 
درادن يرکذ  لباق  دودح  تسین  مولعم  نآ  باوث  نازیم  ینعی  دوش ؛  یم  هتخیر  ام  رطاخ  هب  هک  یکشا  زجب  دراد ،  یـصخشم  باوث  يزیچ 

هب هدـننک ،  هیرگ  رب  ياطع  باوث و  رجا و  نیا  عقاو  رد  اریز  رواین ؛  باـسح  هب  داـیز  كدـنا ،  لـمع  نیا  رطاـخ  هب  ار  نآ  نکن و  بجعت  ، 
هیرگ صخـش  هک  تسا  يزیچ  نآ  يازا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بناـج  زا  یـششخب  اـطع و  هکلب  تسین ،  کـشا  هرطق  نآ  شزرا  رطاـخ 

اب كولم  ناـهاشداپ و  لاوحا  هب  طوبرم  راـبخا  رد  هک  ارچ  تسین ،  داـیز  ترـضح  نآ  بناـج  زا  رادـقم  نیا  و  تسا ؛  هدرک  لذـب  هدـننک 
یقاب لذب و  نانچنآ  هدـش ،  هدورـس  اهنآ  حدـم  رد  هک  يا  هدیـصق  يازا  رد  ای  یئزج  تمدـخ  کی  لابق  رد  اهنآ  هک  تسا  هدـمآ  تواخس 

نیا دعب  زور  هاگنآ  درک .  اطع  تفگ ،  رعش  تیب  کی  وا  حدم  رد  هک  یسک  هب  مهرد  رازه  دص  دئاز  نب  نعم  لاثم ،  ناونع  هب  تسا  هدنام 
هکنیا سرت  زا  دنتفگ :  دندمآ و  داتـسرف .  رعاش  نآ  یپ  رد  مراهچ  زور  سپـس  دوزفا .  نآ  رادـقم  هب  زین  موس  زور  دومن و  ربارب  ود  ار  اطع 

رد مدرک .  یم  هنیزه  وا  هب  ياطع  رد  ار  منئازخ  مامت  دنام  یم  رگا  تفگ :  نعم  تسا .  هدرک  رارف  يریگب  سپ  زاب  وا  زا  ار  ایاطع  نآ  ادابم 
کی اب  ار  وا  هک  دـشخب  یم  یـسک  هب  دوب -  جاتحم  نآ  هب  تشادـن و  يزیچ  نآ  زج  هک  ار -  دوخ  نئازخ  مامت  دـئاز  نب  نعم  هک  یتروص 

رب زج  مرک  دوج و  تسا و  ریذـپان  ناـیاپ  شنئازخ  هک  ییادـخ  تسا  نکمم  اـیآ  تسا ،  هدرک  حدـم  یبلق ،  هن  یناـبز  مه  نآ  رعـش ،  تیب 
وا هار  رد  ار  دوخ  تایح  یتحار و  لایع ،  دـنزرف ،  حراوج ،  اضعا و  مامت  تسد و  و  رـس ،  ناج ،  هک  یـسک  هب  دـیازفین ،  شیاـطع  ترثک 

لایع و لـها و  هب  طوبرم  روما  رد  بل و  هنـشت  نیگمغ ،  ترـضح ،  نآ  اـهنیا ،  رب  هوـالع  دـنکن ! ؟  اـطع  ار  نآ  دـننام  تسا ،  هدرک  لذـب 
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 . دیراب یم  ناشیا  رب  مه  هظحل  ره  گنـس  مانـشد و  شنزرـس و  نانـس ،  هزین و  نابز ،  مخز  ریـشمش و  ياه  مخز  دوب و  ریحتم  شناکدوک 
زا فرح  کی  ات  داد  يرعاش  هب  ار  دوخ  تارهاوج  رویز و  ماـمت  هصلاـخ ،  ماـن  هب  ینز  ماـشه ،  هقوشعم  هک  تسا  هدـش  تیاـکح  نینچمه 
 . دـنک لیدـبت  وا  شیاتـس  حدـم و  هب  وا  وجه  زا  ار  رعـش  تیب  نآ  بیترت  نیا  هب  دـهد و  رییغت  دوخ  رعـش  تیب  کی  رد  ار  ءاب  فلا  فورح 

دهد رییغت  دوخ  رطاخ  هب  ار  ءاب  فلا  فورح  زا  فرح  کی  ات  دشخب  یم  تسا ،  زیزع  رایـسب  شیارب  هک  ار  دوخ  کلمیام  مامت  ینز  یتقو 
دوب دهاوخ  هنوگچ  تسا ،  هداد  وا  هار  رد  ار  شدوجو  مامت  هک  یسک  هب  تسا ،  نیرت  هدنـشخب  هکنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ  قلاخ  ياطع  ، 

بجعت ياج  دشاب ،  هدرک  اطع  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  دیشخب ،  یـسک  هب  ناوت  یم  تسا و  روصت  لباق  هک  ار  هچنآ  ره  دنوادخ  رگا  سپ   ؟
لخب تبـسن  هدنـشخب  داوج و  دنوادخ  هب  تروص ،  نیا  ریغ  رد  اریز  دش ؛  دنوادخ  بناج  زا  ییاطع  نینچ  رکنم  دیابن  درادن و  یتفگـش  و 

لد نتـسکش  ثعاب  دنا ،  هدرک  لقن  ار  نآ  نارگید  یـسلجم و  موحرم  هدید و  باوخ  رد  ینیـسح  یلع  دیـس  هک  روط  نآ  دوش و  یم  هداد 
سپ ددرگ .  یم  ترـضح  نآ  رجا  لیلقت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ردق  زا  نتـساک  بجوم  نینچمه  دوش و  یم  اهیلع  هللا  مالـس  لوتب  يارهز 

 ، دش هدنار  شراید  رهش و  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  رطاخ  نیا  هب  رگا  نیاربانب  تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  رجا  زا  یـشان  اه  باوث  نآ  همه 
نآ ات  تسین  وت  کشا  رطاخ  هب  میدرک ،  رکذ  هک  یگژیو  نآ  اب  وت  شاداپ  رجا و  دـیدرگ ،  يراج  تا  هدـید  زا  کشا  دـش و  رثءاتم  تبلق 

هطقن ره  زا  ناشیا  هک  يوحن  هب  ترـضح ،  نآ  يرد  هب  رد  ندش و  هدـنار  یگنوگچ  يارب  تسا  یـشاداپ  رجا و  هکلب  يرادـنپب ،  يدایز  ار 
ترضح نآ  هداتفا  نیمز  رب  رکیپ  هدیرب و  رس  هک  دنداد  یمن  هزاجا  شنانمـشد  یتح  هک  ییاج  ات  دندش ،  هراوآ  هدنار و  نیمز  يور  رب  يا 
ترضح نآ  يارب  یتلاح  نینچ  شاداپ  رجا و  لصا  رد  دش ،  هتفگ  نآ  فیصوت  هک  یـشاداپ  رجا و  نآ  نیاربانب ،  دبای .  رارقتـسا  ییاج  رد 

رطاخ نیا  هب  يدـش و  رثءاتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یگنـشت  رطاخ  هب  رگا  و  تسا ! ؟  دایز  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  يرجا  نانچ  اـیآ  تسا . 
هب هک  یشاداپ  رجا و  اهنت  یتح  تسین ،  کشا  ندش  يراج  رجا  دوش ،  یم  هداد  وت  هب  هک  یـشاداپ  رجا و  دش ،  يراج  تناگدید  زا  کشا 

رجا ترضح و  نآ  دبک  شزوس  رجا  هکلب  تسین ،  ترـضح  نآ  شطع  رجا  اهنت  یتح  تسین ،  کشا  ندش  يراج  رجا  دوش ،  یم  هداد  وت 
ندش کشخ  رجا  نینچمه  دـیدرگ و  یمخز  دـناخرچ  شناهد  رود  ار  نآ  سب  زا  یگنـشت  تدـش  زا  هک  تسا  ناشیا  نابز  ندـش  یمخز 

نآ هتخوس  بلق  رجا  اهنیا ،  زا  رتالاب  دـشاب و  یم  یگنـشت  تدـش  زا  ناشنامـشچ  لباقم  رد  نامـسآ  ندـش  رات  هریت و  ترـضح و  نآ  نابل 
و یماشایب .  نآ  میمح  زا  يوش و  منهج  دراو  ات  میهد  یمن  بآ  وت  هب  تفگ  دز و  ناشیا  هب  نمشد  هک  تسا  ینابز  مخز  رطاخ  هب  ترضح 
 ، دوش یم  هداد  وت  هب  هک  يرجا  دش ،  عمج  تنامـشچ  رد  کشا  يدش و  رثءاتم  ترـضح  نآ  ندب  وت  ياضعا  ندـش  یمخز  رطاخ  هب  رگا 

بجو هک 7  یندـب  دوش  روصت  یتـقو  دـش .  یم  دراو  رگید  مخز  يور  رب  یمخز  هک  تسا  ترـضح  نآ  رب  هدراو  ياـه  مخز  لـمحت  رجا 
زا کشا ،  ياج  هب  تسا ،  هدش  دراو  وا  رب  هزین  تبرض  دادعت  نیمه  هب  ریـشمش و  تبرـض  يدنا  داتفه و  ریت ،  رازه  راهچ  تسا ،  نآ  لوط 
وت شاداپ  رجا و  دوش ،  يراج  تنامشچ  زا  کشا  يوش و  رثءاتم  ترضح  نآ  تداهش  هوحن  رطاخ  هب  رگا  و  دوش .  یم  يراج  نوخ  هدید 

ترضح نآ  تداهش  رطاخ  هب  اهنت  هن  هک  یشاداپ  رجا و  مه  نآ  دوش ،  یم  هداد  ترضح  نآ  هب  هک  تسا  يرجا  نامه  راک ،  نیا  رطاخ  هب 
 !! تسا گرزب  هچ  اه  نیمز  اه و  نامسآ  رد  تبیصم  نیا  یگرزب !  تبیصم  هچ  دندیرب .  رس  دنفسوگ  نوچ  ار  وا  هکنیا  رطاخ  هب  هکلب  ، 

مالسلا هیلع  نیسح  ترایز  تایصوصخ  متفه :  ناونع 

لوا باب 

حیضوت

 : تسا ریز  حرش  هب  یگژیو  هدزای  ياراد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  صاخ  لئاضف  هرابرد  باب  نیا 

 ( هینیسحلا صئاصخ  همجرت   ) زا 187نوتیز هحفص 100 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ندوب عماج   - 1

همدقم

رد کی  ره  هک  دنوشب  تابحتسم  تابجاو و  هژیوب  یلامعا ،  هب  فلکم  شناگدنب  هک  دنک  یم  اضتقا  نینچ  ناحبـس  دنوادخ  هغلاب  تمکح 
يرگید زا  ار  ام  اهنآ ،  زا  یکی  هک  يا  هنوگ  هب  اه ،  ندب  يارب  اهاذغ  صاوخ  دـننام  دنتـسه .  یـصاخ  راثآ  ياراد  وا  هب  برقت  هب  ندیـسر 

افتکا نآ  هب  دنک و  بلط  ار  بحتسم  تادابع  لضفا  ناسنا  تسین  هتـسیاش  هک  تسا  هدش  روآدای  نیققحم  زا  یکی  اذل  دنک و  یمن  زاین  یب 
همه صاوخ  هک  دراد  ار  تیصوصخ  نیا  نیسح  ماما  ترایز  ینعی  تعاطا  نیا  اما  دور .  یم  تسد  زا  تایـصوصخ  رگید  هک  ارچ  دیامن ، 

ناسنا زا  تابجاو  فیلکت  هک  دـنچ  ره  تسا ،  عمج  نآ  رد  یبلق  یندـب و  یلعف ،  یلوق و  ياه  تداـبع  بحتـسم ،  بجاو ،  ياـه  تداـبع 
 . تسا يرگید  رما  نآ  هک  اریز  دوش ،  یمن  طقاس 

زامن اما 

رد زامن  هماقا  ترـضح و  نآ  ترایز  اب  لوا ؛  دـشاب ؛  یم  رـسیم  قیرط  ود  زا  نآ  هب  یبایتسد  تسا ،  لامعا  لـضفا  نید و  نوتـس  هک  زاـمن 
زامن باوث  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  اب  مود ؛  دـیآ .  یم  تسد  هب  تیاهن ،  یب  ات  نآ  ربارب  نیدـنچ  هکلب  زامن  شاداپ  رجا و  ناشیا  ربق  رانک 

 ، هدـمآ تایاور  رد  هک  روط  نآ  دـیآ .  یم  تسد  هب  تسا ،  نایمدآ  رازه  رازه  زامن  لداعم  اهنآ  زا  کی  ره  زامن  هک  هکئالم ،  رازه  داتفه 
 . دراد صاصتخا  ترضح  نآ  نارئاز  هب  اهنآ  زامن  باوث  دنناوخ و  یم  زامن  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ربق  رانک  رد  هکئالم 

تاکز اما 

 . دراد ار  دنوادخ  هاگرد  لوبقم  تاکز  رازه  باوث  ترضح ،  نآ  ربق  ترایز  راب  ره  هدمآ ،  تیاور  رد  هک  روط  نآ 

جح اما 

هدش لقن  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ترایز  اب  هسیاقم  رد  تسه -  مه  زامن  نآ  رد  هک  ارچ  تسا -  زامن  زا  رترب  یتح  لامعا ،  لضفا  هک  جـح 
دص و داتشه ،  ود ،  تسیب و  تسیب ،  هد ،  ود ،  کی ،  لداعم ،  هک  تسا  هدمآ  نینچمه  هرمع و  کی  لداعم  ترضح ،  نآ  ربق  ترایز  هک 
رد ناهدلاریشب  تیاور  رد  تسا .  هرمع  کی  لداعم  یمدق  ره  نتشادرب  جح و  کی  لداعم  دوش  هتـشادرب  ترـضح  نآ  ربق  يوس  نینچمه 

ترضح نآ  قح  هب  هاگآ  دیایب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  دعب  دنک  لسغ  تارف  رانک  رد  امـش  زا  سک  ره  هک  تسا  هفرع  ترایز 
رد دشخب .  یم  وا  هب  ار  روربم  هرمع  دص  لوبقم و  جح  دص  باوث  نآ  لابق  رد  دنوادخ  دراذـگ ،  یم  دراد و  یم  رب  هک  یمدـق  ره  دـشاب ، 
زا یـضعب  رد  تسا .  هدـش  دادـملق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  باکر  رد  جـح  نیا  هدـش و  هدوزفا  نازیم  نیا  هب  اـه  تیاور  زا  یخرب 

هاگرد لوبق  هک  تسا  یجح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  جح  باوث  لداعم  ترضح  نآ  ربق  ترایز  باوث  هک  هدمآ  مه  اه  تیاور 
نآ باکر  رد  جح  دص  باوث  رگید  یخرب  رد  ادخ و  لوسر  اب  جـح  باوث 50  زین  اه  تیاور  زا  یخرب  رد  تسا .  هیکاز  هدـش و  عقاو  قح 
نآ تسا و  بجعت  ثعاب  هک  دنا  هدوزفا  اجنآ  ات  ترضح  نآ  ربق  ترایز  باوث  نازیم  هب  اهنیا ،  زا  رتالاب  یتح  دنا .  هدرک  رکذ  ار  ترـضح 

هکنیا هن  دنـشاب ،  هدروآ  اج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دوخ  هک  تسا  یجح  باوث  دـننام  ترـضح  نآ  ربق  تراـیز  باوث  هک  نیا 
البق ام  تسا و  هدـمآ  هشیاع  تیاور  رد  بلطم  نیا  هک  رتشیب ؛  هکلب  ربمایپ ،  جـح  کی  هن  و  دـشاب ،  هدروآ  اج  هب  جـح  وا  باکر  رد  ناسنا 
دون دنوادخ  دنک  ترایز  ار  نیـسح  سک  ره  دومرف :  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  نآ  رخآ  رد  میدرک .  رکذ  ار  نآ 
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تاجرد بتارم و  رد  فالتخا  هب  طوبرم  شاداپ  رد  فالتخا  نیا  و  دـنادرگ .  یم  ررقم  وا  يارب  ار  شیاه  هرمع  اب  نم  ياـه  جـح  زا  جـح 
هب اصوصخم  ترـضح و  نآ  تیب  لها  ربمایپ و  قح  هب  دنوادخ و  هب  اهنآ  تفرعم  تاجرد  نامیا و  تردق  بسح  رب  ترـضح ،  نآ  نارئاز 

شیامرف نیا  ترضح  نآ  تایصوصخ  زا  یکی  هک  تسا .  ترضح  نآ  صیاصخ  تلیـضف و  هب  نیقی  رادقم  هب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  قح 
ترضح نآ  ترایز  هکنآ  تلع  دیاش  هک  بلطم  نیا  هلمج ،  زا  دوش و  یم  بعـشنم  یهوجو  نآ  زا  هک  منیـسح  زا  نم  هک  تسادخ  ربمایپ 

نآ يوس  هب  ور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  وا و  قشع  هب  ترـضح و  نآ  قوش  هب  رئاز ،  یتقو  هک  دـشاب  نیا  تسا  ربمایپ  جـح  لداعم 
نیا هب  دروآ و  یم  اج  هب  وا ،  هب  قشع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  بلق  اب  بسانتم  یبلق  اب  ار  ادخ  یقیقح  تیب  جح  دروآ ،  یم  ترـضح 

وا هجوتم  رود  ینیمزرـس  زا  ار  دوخ  بلق  ای  دوش و  یم  رـضاح  ترـضح  نآ  ربق  رانک  رد  رئاز  هک  یماگنه  و  دوش .  یم  طبترم  وا  اب  رطاـخ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  بلق  اب  ییوگ  دنک ،  یم  ترایز  هتسکش  یبلق  اب  ار  وا  تفر ،  ترضح  نآ  رب  هک  ییاه  تبیـصم  رطاخ  هب  دیامن و  یم 

هدجـس لاح  رد  هک  هاگنآ  ادخ  ربمایپ  هک  دروآ  رطاخ  هب  ار  بلطم  نیا  ترـضح  نآ  رئاز  یتقو  تسا .  هدرک  ار  ترـضح  نآ  دصق  هلآو ، 
لاح نیع  رد  اما  دنراذگب ،  نیمز  رب  ار  وا  ینابرهم  تمیالم و  اب  یتح  دـندوبن  لیام  دوب ،  راوس  ناشتـشپ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـندوب و 

شبلق وا  رب  مالس  اب  هاگنآ  داد ،  رارق  تباصا  دروم  هزین  اب  ار  وا  راکانز  بهو  نبا  هنوگچ  داتفا و  نیمز  رب  هنوگچ  البرک  رد  هک  دنک  روصت 
 ، ترضح نآ  هک  اجنآ  زا  و  تسا ؛  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دصق  دننام  وا  دصق  دشخبب ،  دنک و  اطع  وا  هب  ار 
هب صوصخم  رارسا  زا  زار  دون  رب  فوقو  نامیا و  تاجرد  هب  هتسب  جح -  دون  هب  ناشیا  ترایز  باوث  تسا ،  تیب  زا  مظعا  یتلیـضف ،  ربانب 

 . دسر یم  ربمایپ  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

هقدص اما 

 . دراد ار  لوبقم  هقدص  رازه  باوث  ترضح ،  نآ  ترایز  حیحص ،  تیاور  رب  انب 

هزور اما 

ار ترـضح  نآ  هک  یـسک  ادـخ  هار  رد  ندـناسر  يرای  اما  دراد .  ار  راد  هزور  رازه  باوث  ترـضح ،  نآ  ترایز  حیحـص ،  ثیدـح  رب  انب 
 . تسا هدرک  هلمح  هدامآ  زهجم و  راکراوس  رازه  هب  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ،  ترایز 

داهج گنج و  اما 

هب ادخ ،  هار  رد  ندیطلغ  دوخ  نوخ  هب  باوث  نآ ،  هطساو  هب  هکلب  دراد ،  ار  ردب  يادهش  زا  دیهش  رازه  رجا  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ترایز 
 . دیآ یم  تسد 

هدنب ندرک  دازآ  اما 

مالسلا هیلع  نیـسح  ربق  سک  ره  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  رد  دراد .  ار  ادخ  هار  رد  هدنب  رازه  ندرک  دازآ  باوث  ترـضح ،  نآ  ترایز 
هیلع لیعامـسا  نادنزرف  زا  هدنب  کی  ندرک  دازآ  باوث  دراذگ ،  یم  دراد و  یم  رب  وا  هک  یمدق  ره  يارب  دـنوادخ  دـنک ،  ترایز  هدایپ  ار 

 . تسا هتشاد  ررقم  ار  مالسلا 

حیبست رکذ و  اما 
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دمح و ار  دنوادخ  هک  دـنک  یم  قلخ  کلم  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارئاز  قرع  هرطق  ره  زا  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
 . دیآ یم  لیان  دنوادخ  رکاذ  برقم  هکئالم  باوث  هب  رئاز  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ترایز  هطساو  هب  نینچمه  دننک .  یم  سیدقت  شیاتس و 

نامیا لها  هب  ناسحا  محر و  هلص  اما 

یقیقح ردپ  ترضح  نآ  هک  ارچ  دشاب ،  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  تبسن  محر  هلص  ندروآ  اج  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز 
 . تسا مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  ربمایپ ،  هب  ناسحا  وا ،  ترایز  نینچمه  تسا و 

ماعطا اما 

میتـی هک  ییوگ  ینک ،  تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  داـتفا ،  ناـبایب  رد  شرهطم  رکیپ  هک  یـسک  نآ  رب  مالـس  هک  هتفگ  نیا  اـب  هاـگ  ره 
تیب لها  ندرک  باریس  نوچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  نینچمه  يا .  هدرک  ماعطا  یگنـسرگ  زور  رد  ار  يریگنیمز  ریقف  ای  يدنواشیوخ 

 . دش ریگنیمز  هک  تسا  یماما  هب  ناسحا  وا و  هنشت 

نم ؤم  ترایز  اما 

اب تسا .  ناشیا  تشادگرزب  میظعت و  هلزنم  هب  دوش و  یم  ءادها  ناشیا  هب  هک  تسا  یتبحم  هفحت  وا  ترایز  تسا و  نینم  ؤملادیـس  نیـسح 
 . دیآ یم  تسد  هب  نم  ؤم  ترایز  باوث  رجا و  یمیظعت ،  یسلجم و  هب  ولو  ترضح  نآ  مارکا  نیسح و  رب  مالس 

هنسحلا ضرق  اما 

رطـضم ماما  نینم ،  ؤم  ماما  هب  وت  نوچ  و  تسا .  هدیمان  دوخ  هب  ضرق  ار  نآ  دـهد ،  یم  ضرق  يرطـضم  نم  ؤم  هب  هک  یـسک  هب  دـنوادخ 
نآ دـصق  یهد و  یم  ضرق  دـنام ،  یقاب  نیمز  رب  شدـسج  هک  ییاـج  اـت  دنتـشادزاب ،  زیچ  همه  زا  ار  ترـضح  نآ  مدرم  هک  نطو  زا  رود 
نآ دـنک و  یم  ربارب  دـنچ  ار  وا  دـنوادخ  هک  مناد  یمن  نم  تسا و  دـنوادخ  هب  ضرق  نیرت  میظع  رما  نیا  ینک ،  ار  وا  ترایز  ترـضح و 

؟  دسر یم  نازیم  هچ  هب  تسا ،  هداد  ار  نآ  هدعو  وکین  ضرق  نیا  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یمیرک  رجا 

ضیرم تدایع  اما 

يا دیوگ :  یم  دهد و  یم  رارق  باتع  دروم  تسا ،  هدرک  كرت  ار  لمع  نیا  هک  یسک  دنوادخ  هک  دراد  تیمها  يردق  هب  ضیرم  تدایع 
زا تدایع  یـشیدنیب ،  نآ  هنک  هب  رگا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هک  یلاح  رد  يدـماین ؛  متداـیع  هب  وت  اـما  مدـش ،  راـمیب  نم  نم !  هدـنب 

رتالاب بل و  هنشت  حورجم  زا  تدایع  هکلب  تسین ؛  مه  ناشیا  لاح  زا  دقفت  يارب  تسین و  دردرـس  ای  بت  نآ ،  يرامیب  تلع  هب  هک  يرامیب 
نیمه اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  دـنا .  هدـیبوک  مه  رد  ار  شندـب  هعطق و  هعطق  ار  وا  ياـضعا  هـک  تـسا  یـسک  زا  تداـیع  نآ ،  زا 

هیرگ دیزیرب و  کشا  اه ! مشچ  يا  دنا :  هدرک  رکذ  حیحـص ،  يای  ؤر  رد  وا  ربق  رـس  رب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ترایز  ماگنه  ار  نومـضم 
وت سپ  دوبن .  رامیب  ضیرم و  وا  دش ،  هتشک  هک  یلاح  رد  مدرکن  يراتسرپ  وا  زا  تسا .  هدش  اهر  هتـسکش ،  مهرد  یندب  البرک  رد  دینک ، 

نیمز رب  هک  ار  یـسک  يا و  هدرک  يراتـسرپ  يدیهـش  زا  ییوگ  هک  ارچ  امنب ،  ار  وا  تدایع  دصق  یتفر ،  ترـضح  نآ  ربق  رانک  هب  هاگ  ره 
ناشیا فیرـش  ربق  هب  ندرک  هاـگن  تاریثءاـت  رد  ار  هلءاـسم  نیا  يدـش ،  ترـضح  نآ  هضور  لـخاد  هاـگ  ره  و  يا .  هدرک  تداـیع  هداـتفا 
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 . ینک یم  هظحالم 

نم ؤم  نفد  نفک و  هزانج و  عییشت  اما 

ماما ترایز  هک  یلاح  رد  دیاین ،  رامـش  هب  هک  تسا  یتلیـضف  ياراد  دـشاب ،  اهنت  بیرغ و  رگا  هژیوب  نم ،  ؤم  نفد  نفک و  هزانج و  عییـشت 
تسا بلق  رد  نآ  ندومن  نفد  نایرع و  ندب  نآ  ندومن  نفک  لسغ و  هداتفا و  نیمز  رب  هزانج  عییشت  ناشربق ،  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

 . دوش یم  لصاح  ینطاب  يربق  ترضح  نآ  يارب  نیاربانب  ، 

نم ؤم  بلق  رد  رورس  لاخدا  اما 

رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدـش .  هداد  تراشب  نآ  هب  لاوها  عیمج  ماـگنه  هب  هک  تسا  یمکح  تسا و  لاـمعا  لـضفا  زا  هلءاـسم  نیا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  ار  يرورس  يداش و  هچ  هک  دنادب  نیسح  رئاز  رگا  هک ؛  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باب 

ایند و رد  یباوث  هچ  اهنآ  ياعد  زا  هلیسو  نیا  هب  دنک و  یم  دراو  تیب  لها  زا  ام  يادهش  مالسلا و  مهیلع  همئا  همطاف و  نینم و  ؤملاریما  و  ، 
دنک زاورپ  شدسج  زا  حور  هک  دراد  تسود  کش  نودب  دوش ،  یم  هریخذ  وا  يارب  ادـخ  دزن  رد  يزیچ  هچ  ددرگ و  یم  زاب  وا  هب  ترخآ 
هلمج زا  و  دوش .  یم  ادـج  شندـب  زا  حور  تسا ،  هدرک  ایهم  وا  يارب  دوخ  تمارک  زا  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  ندیـسر  قوش  هب  رئاز  ینعی  . 

زا حیحص  تیاور  رب  انب  ترضح -  نآ  ياه  ترایز  باوث  ندش ،  لیان  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  راب  کی  اب  هک  تسا  نیا  اه  یتفگش 
 . دوش یم  لصاح  تمایق  زور  ات  دمآ -  دهاوخ  ادعب  هک  ناوفص 

دیآ یم  لیان  یتلیضف  هب  دوخ ،  تالاح  زا  یتلاح  ره  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز   - 2

همدقم

يروآ عمج  تلاح  هدزناش  رد  ربتعم ،  حیحـص  ثیداحا  زا  ار  اهنآ  لصاح  نم  دـیآ و  یم  لیان  یتلیـضف  هب  دوخ ،  تالاح  زا  یتلاح  ره  رد 
 : ما هدرک 

لوا

یلکوم هکئالم  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رانک  رد  دنوادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنک ؛  ار  وا  ترایز  دصق  صخـش  یتقو  لوا ؛  * 
دوبان وحم و  ار  ناهانگ  نآ  درادرب ،  ماگ  نوچ  دـهدب و  اهنآ  هب  ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  دـیامنب ،  ار  نیـسح  ترایز  دـصق  نوچ  هک  دراد ، 
هکنیا ات  دیازفا  یم  نآ  رب  نانچمه  دنک و  ربارب  دـنچ  وا  يارب  ار  شتانـسح  یکین و  دـنوادخ  دراد ،  رب  ار  يدـعب  ياه  ماگ  نوچ  و  دزاس ؛ 

يا هک  دـهد  یم  مایپ  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  دوش ،  لیان  وا  تراـیز  هب  دـنک و  لـسغ  هک  یماـگنه  ددرگ و  بجاو  وا  رب  تشهب 
جیاوح ندش  هدروآرب  نم  دیوگ :  یم  وا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  و  تشهب ،  رد  نم  یهارمه  هب  داب  تراشب  ار  وت  ادخ ! رب  هدنوش  دراو 

 . ددرگ یم  رب  ات  دنراد  رب  رد  ار  وا  تسار  پچ و  زا  هکئالم  منک و  یم  نیمضت  ار  وت 

مود

 . دنریگ یم  هدهع  رب  ار  وا  رما  نامسآ  لها  دنک ،  ترایز  يارب  ندش  هدامآ  هب  عورش  نوچ  مود ؛  * 
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موس

تانـسح وا  هب  دحا  هوک  هزادنا  هب  تسا ،  هدرک  هنیزه  وا  هک  یمهرد  ره  لباقم  رد  دـنوادخ  دـنک ،  هنیزه  ندـش  هدامآ  يارب  رگا  موس ؛  * 
یم زاب  وا  زا  دوش ،  لزاـن  وا  رب  تسیاـب  یم  هک  ار  ییـالب  دـنک و  یم  نیزگیاـج  وا  يارب  تسا  هدرک  هنیزه  هچنآ  ربارب  دـنچ  دـشخب و  یم 

 . دوـش یم  بجاو  درمـش -  راـب  هد  اـت  رازه -  رازه و  رازه ،  وا  يارب  مهرد ،  ره  يازا  هب  هک  تسا  هدـمآ  نانـس  نبا  تیاور  رد  دـنادرگ . 
همئا ياـعد  نینم و  ؤملاریما  ياـعد  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ياـعد  نینچمه  تسا و  رتهب  وا  يارب  دـنوادخ  ياـضر  و  دومرف :  سپس 

 . تسا رتهب  وا  يارب  مالسلا  مهیلع 

مراهچ

 . دننک یم  تعیاشم  هناگ ،  شش  تاهج  رد  کلم  دصشش  ار  وا  دیآ ،  نوریب  شا  هناخ  زا  ترضح  نآ  رئاز  هاگ  ره  مراهچ ؛  * 

مجنپ

دنک و یم  اعد  وا  يارب  یـش ء  نآ  دراذگ ،  یم  يزیچ  ره  يور  ار  شیاپ  دراد و  یم  رب  هک  یمدـق  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  مجنپ ؛  * 
 . دوش یم  هتشون  وا  يارب  هنسح  رازه  مدق  ره  رد 

مشش

یم بوذ  ار  وا  ناهانگ  دباتب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز  رب  باتفآ  نوچ  تسا ؛  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  روط  نآ  مشش ؛  * 
 . دعلب یم  ار  مزیه  شتآ  هک  روط  نامه  دنک ، 

متفه

هرطق ره  زا  دنک ،  قرع  یگتـسخ  طحق  ای  امرگ و  تدـش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  رگا  هک  تسا  هدـش  تیاور  ریبکلارازم  رد  متفه ؛  * 
بلط تمایق  زور  ات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارئاز  يارب  دـنیوگ و  یم  ار  ادـخ  حـیبست  دـمح و  هک  دوش  یم  قلخ  کلم  رازه  داـتفه  وا  قرع 

 . دننک یم  ترفغم 

متشه

هللا یلـص  ربمایپ  سپـس  دوش ،  یم  هتخیر  شناهانگ  دنک ،  یم  لسغ  تارف  رد  ترایز  دـصق  هب  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  متـشه ؛  * 
نینم ؤملاریما  سپـس  داب .  تراشب  تشهب  رد  نم  یهارمه  هب  ار  وت  ادـخ ! رب  هدـنوش  دراو  يا  دـیامرف :  یم  وا  هب  باـطخ  ملـسو  هلآو  هیلع 

 . منک یم  نیمضت  وت  زا  ترخآ  ایند و  رد  الب  عفر  وت و  تاجاح  ندروآرب  نم  دیوگ :  یم  وا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع 

مهن

هرمع دص  لوبقم و  جـح  دـص  باوث  دراذـگ  یم  دراد و  یم  رب  هک  یمدـق  ره  هب  دـنوادخ  داتفا  هار  هب  درک و  لسغ  هکنآ  زا  دـعب  مهن ؛  * 
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 . دنادرگ یم  ررقم  وا  يارب  وا ،  نانمشد  نیرت  نمشد  اب  لسرم ،  ربمایپ  باکر  رد  هوزغ  دص  روربم و 

مهد

دنتسه یناگتشرف  اهنآ  رازه  راهچ  نیب ،  نیا  زا  هک  دنیآ  یم  وا  لابقتسا  هب  هکئالم  زا  فنـص  رازه  دوش ،  کیدزن  البرک  هب  نوچ  مهد ؛  * 
رازه داتفه  اهنآ  زا  رگید  هورگ  کی  دننامب و  ماما  ربق  ترواجم  رد  هک  دندش  رومءام  سپس  دندمآ ،  ماما  يرای  يارب  اروشاع  زور  رد  هک 

 . دمآ دهاوخ  کئالم  هب  طوبرم  ناونع  رد  نآ  لیصفت  هک  دنتسه  يرگید  دادعت  رگید  ياه  هورگ  و 

مهدزای

دج و زا  سپس  دنک ،  اعد  وا  رب  دنکفا و  رظن  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  دنک ،  ترایز  ار  وا  ربق  نوچ  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  رئاز  مهدزای ؛  * 
اعد وا  يارب  نالوسر  ناربمایپ و  مامت  دعب  دـننک و  یم  اعد  وا  يارب  هکئالم  هاگنآ  دـننک ،  ترفغم  بلط  وا  يارب  هک  دـیامن  اضاقت  شردـپ 

وا هرهچ  رب  سپـس  دـنیامن و  یم  هحفاصم  وا  اب  هکئالم  دـعب  دوش و  یم  هتـشون  اه  تداـبع  عومجم  باوث  وا  يارب  نآ  یپ  رد  دـنیامن و  یم 
ءادهـشلادیس هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاـخ  دـنزرف  ربق  رئاز  نیا  تسا :  هتـسب  شقن  هلمج  نیا  نآ  رب  هک  دـننز  یم  شرع  رون  زا  يرهم 

تسا مالسلا  هیلع 

مهدزاود

رازه نینچمه 74  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لـیئربج ،  هژیوب  هکئـالم ،  زا  ییاـه  هورگ  ددرگ ،  زاـب  شا  هداوناـخ  يوس  هب  یتقو  مهدزاود ؛  * 
 ، يا هدش  هدیزرمآ  وت  ادخ ! یلو  يا  دنیوگ :  یم  وا  هب  دننک و  یم  یظفاحادخ  وا  اب  دننک و  یم  تعیاشم  ار  وا  هتشرف  ود  صوصخب  کلم 

تمـشچ هب  ار  منهج  شتآ  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  یتـسه .  وا  تیب  لـها  بزح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بزح  هللا و  بزح  زا  وت 
 . داب وت  ياراوگ  تشهب  يدش و  هزیکاپ  كاپ و  تلاح ،  هب  اشوخ  دهد :  یم  ادن  يدانم  سپس  دنیب .  یمن  ار  وت  مه  نآ  ینیب و  یمن 

مهدزیس

سپـس دننک ،  یم  ترفغم  بلط  شیارب  هدـش و  رـضاح  وا  هزانج  رب  ناگتـشرف  دریمب ،  نآ  زا  دـعب  لاس  ود  ای  لاس  کی  رگا  مهدزیـس ؛  * 
رادید هب  شگرم  زا  دعب  دنک ،  ترایز  ارم  سک  ره  دومرف :  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  دیآ .  یم  شرادید  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

بـش رد  اـی  دوش و  یم  هتـشاذگ  ربـق  رد  هک  یماـگنه  اـی  دـشاب  توم  يادـتبا  ناـمه  رد  ترـضح  نآ  رادـید  تسا  نکمم  و  میآ ؛  یم  وا 
زا حور  نوچ  دـیناد  یم  هک  یناسک  يا  تشحو ،  ییاهنت و  لها  يا  دـیتسه و  بیرغ  اهنت و  اهربق  رد  هک  یناسک  يا  سپ  دـشاب .  تشحو 
يا و  دنریگ ،  یم  هلـصاف  امـش  زا  دـنیایب  ناترادـید  هب  رگا  هکلب  دـنک ،  یمن  تاقالم  ار  امـش  ور  رد  ور  یـسک  رگید  دوش ،  ادـج  ناتندـب 
نآ دیوش ،  لیان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  رگا  دینیب ! یمن  ار  اهنآ  رگید  دوش و  یم  عطق  مدرم  همه  امـش و  نایم  ههجاوم  هک  یناسک 
یم لامتحا  ایآ  نیاربانب  دننیب .  یم  ار  امش  مه  ناشیا  دینیب و  یم  ناتدوخ  لباقم  رد  ار  وا  دیآ و  یم  امش  يوس  هب  طیارش  نآ  رد  ترـضح 
نآ هک  یتاعفد  دادعت  هب  دنامب ؟  یقاب  تیارب  یمغ  تشحو و  سرت و  رگید  وت ،  هب  ناشیا  مالـس  ترـضح و  نآ  تاقالم  زا  دـعب  هک  یهد 

تلاح نآ  رد  دـیآ و  یم  وت  تاقالم  هب  مه  ترـضح  نآ  ناشیا ،  تراـیز  هب  وت  قاـیتشا  قوش و  نازیم  هب  ینک و  یم  تراـیز  ار  ترـضح 
 . دوش یم  مدمه  سنوم و  وت  اب  تشحو ،  ییاهنت و 
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مهدراهچ

يارب دننک و  یم  عییـشت  ار  وا  هکئالم  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دورب ،  ایند  زا  ترایز  هار  رد  رئاز  رگا  مهدراهچ ؛  * 
یم شرف  ناحیر  شیاـپ  ریز  دـنناشوپ و  یم  نفک  شنفک ،  يور  رب  دـنناوخ و  یم  زاـمن  وا  رب  دـنروآ و  یم  تشهب  زا  یـسابل  طونح و  وا 

 . ددرگ اپرب  تمایق  ات  دوش  یم  دراو  وا  رب  نآ  ناحیر  حور و  دنیاشگ و  یم  شربق  هب  تشهب  زا  يرد  وا  يارب  دننک و 

مهدزناپ

دوش عقاو  برض  دروم  ای  ینادنز و  هار  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز  رگا  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مهدزناپ ؛  * 
دـش لا  ؤس  ترـضح  نآ  زا  تسا .  یلاحـشوخ  تمایق  زور  رد  شیارب  هدیدرگ ،  دراو  مغ  وا  رب  هدش و  ینادـنز  هک  يزور  ره  لباقم  رد  ، 
يا هبرـض  ره  لباقم  رد  دومرف :  دوش ؟  یم  هنوگچ  دیدرگ ،  عقاو  مه  برـض  دروم  دش ،  ینادنز  هکنآ  زا  دعب  تشگزاب ،  هار  رد  رگا  هک 
یم شیارب  هنـسح  رازه  رازه  دوـش ،  دراو  وا  رب  هک  یجنر  درد و  ره  لـباقم  رد  دـنهد و  یم  ءاروـح  کـی  وا  هب  دوـش ،  یم  دراو  وا  رب  هک 
ادخ لوسر  اب  هک  دسر  یم  یماقم  هب  صخش  دنیازفا و  یم  وا  هجرد  هب  هبترم  رازه  رازه  دنـسیون و  یم  شیارب  هئیـس  رازه  رازه  دنـسیون و 

دنیوگ یم  وا  هب  دـننک و  یم  هحفاصم  وا  اب  شرع  نالماح  ددرگ و  یم  غراـف  باـسح  زا  یتح  دوش .  یم  تبحـص  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
يارب يزیچ  دوش و  یمن  یلا  ؤس  چیه  وا  زا  دنروآ ،  یم  باسح  نداد  سپ  يارب  ار  وا  براض  هاگنآ  نک .  تساوخرد  یهاوخ  یم  هچ  ره 

یم شتآ  زا  یهوک  رب  دنهد و  یم  نیلـسغ  زا  یبآ  میمح و  زا  یبآ  وا  هب  دنرب و  یم  یکلم  دزن  دنریگ و  یم  ار  وا  دیآ ،  یمن  باسح  هب  وا 
ار وا  وت  هک  تسا  یـسک  نامه  صخـش  نیا  يداتـسرف و  شیپ  تدوخ  هک  تسا  يزیچ  مناـمه  نیا  شچب ،  دـنیوگ :  یم  وا  هب  دـنراذگ و 
 : دـنیوگ یم  وا  هب  دـنروآ و  یم  منهج  باب  هب  ار  بورـضم  صخـش  هاگنآ  دوب .  شربمایپ  ادـخ و  رب  هدـنوش  دراو  وا  هک  یلاح  رد  يدز ، 

هاـگنآ میدرک .  صاـصق  ار  وا  وت  رطاـخ  هب  دـش ،  کـنخ  مارآ و  تلد  اـیآ  نیبب ،  هدـمآ ،  شرـس  رب  هچنآ  ار و  دوخ  براـض  نک و  هاـگن 
 . درک يرای  ادخ  لوسر  دنزرف  دنزرف  دروم  رد  ارم  هک  ار  ییادخ  ساپس  دمح و  دیوگ :  یم  بورضم 

مهدزناش

وا نوخ  هرطق  لوا  هطساو  هب  دوش ،  هتشک  وا  هار  رد  رئاز  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  مهدزناش ؛  * 
رفک لها  دوش ،  صلاخ  هکنیا  ات  دوش  یم  هداد  لسغ  دـنا ،  هدـش  قلخ  نآ  زا  هکئالم  هک  وا  تنیط  دوش و  یم  هدـیزرمآ  شیاهاطخ  مامت  ، 

ار ادخ  یلاح  رد  ددرگ و  یم  نامیا  زا  رپ  دنک و  یم  ادیپ  ردص  حرش  دنهد و  یم  وش  تسش و  ار  شبلق  ددرگ و  یم  كاپ  هدوب ،  طولخم 
شتیب لها  هرابرد  تعافـش  وا  يارب  و  دوش ؛  یم  صلاخ  دنادرگ ،  یم  صلاخان  ار  اه  بلق  اه و  ندب  هک  هچنآ  ره  زا  هک  دنک  یم  تاقالم 

دـننک و یم  عیـسو  ار  شربق  دـنروآ ،  یم  شیارب  توملا  کلم  لیئربج و  هارمه  هب  هکئالم  دـنراد و  یم  ررقم  ار  شناردارب  زا  رفن  رازه  و 
وا دنرب و  یم  الاب  ار  وا  سدقلا  ةریظح  يوس  هب  زور  تدم 18  دنیاشگ و  یم  تشهب  زا  يرد  شیارب  دنراذگ و  یم  شربق  رد  ییاه  غارچ 

دوشب مود  هحفن  نوچ  دراذگ و  یمن  یقاب  زیچ  چـیه  هک  دزوب  وا  رب  يا  هحفن  هکنیا  ات  تسادـخ ،  يایلوا  رانک  رد  هاگیاج  نآ  رد  نانچمه 
ءایصوا مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دننک ،  یم  هحفاصم  وا  اب  هک  یناسک  نیلوا  دیآ ،  نوریب  شربق  زا  و 

دشون و یم  نآ  زا  دنناشن و  یم  ضوح  رب  ار  وا  شاب و  ام  مزالم  دنیوگ :  یم  دنهد و  یم  تراشب  وا  هب  دنشاب و  یم  مهیلع  هللا  تاولـص  وا 
 . دنک یم  باریس  دشاب ،  هتشاد  تسود  هک  ار  سک  ره 

دوش یم  صلاخ  ناهانگ  زا  یصاخ  وحن  هب  ترضح  نآ  رئاز   - 3
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رد دزرمآ .  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  ناهانگ  مامت  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ربتعم  حیحـص  ثیداحا  زا  ثیدـح  لهچ  هب  کیدزن  رد 
هک تسا  هدمآ  اه  تیاور  زا  یضعب  رد  تسا و  هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  دوش  یم  يزور  دننام  هب  صخـش  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیداحا 

همه تسا  هدمآ  یتیاور  رد  هک  تسا  نیا  اه  یتفگـش  زا  دوش .  یم  كاپ  بآ  رد  فیثک  سابل  هک  روط  نامه  دوش ،  یم  كاپ  ناهانگ  زا 
یم يا  هبترم  هب  ات  دریگ  یم  رارق  میرکت  سیدـقت و  دروم  دراد ،  یم  رب  هک  یماـگ  ره  رد  دـعب  دوش و  یم  عقاو  لوا  مدـق  ناـمه  رد  اـهنیا 

هدمآ يرگید  تیاور  رد  منک .  اطع  وت  هب  ات  نک  تساوخرد  نم  زا  نم !  هدـنب  دـیامرف :  یم  هداد و  رارق  بطاخم  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـسر 
یم دناسر و  یم  مالس  وت  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیوگ :  یم  وا  هب  دیآ و  یم  وا  دزن  يا  هتـشرف  ترایز ،  زامن  زا  سپ  هک  تسا 

 . نک زاغآ  رس  زا  ار  لمع  شالت و  دش و  هدیشخب  وت  ناهانگ  دیامرف 

دوش یم  مه  نارگید  صالخ  ییاهر و  بجوم  هلیسو  نیا  هب  رئاز ،  صخش   - 4

عیفـش تمایق  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  دومرف :  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  رامت  فیـس  زا  یتیاور  رد 
تسد دوش :  یم  هتفگ  وا  هب  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  ياه  تیاور  رد  تسا .  هدش  بجاو  اهنآ  همه  رب  منهج  شتآ  هک  دوش  یم  رفن  دص 

 . نک تشهب  دراو  ار  وا  ریگب و  يراد  تسود  هک  ار  سک  ره 

دوش یمن  عطقنم  رئاز  زا  تسا و  لصتم  تمایق  زور  ات  ع )  ) نیسح ترایز   – 5

لصتم تمایق  زور  ات  عوقو -  تهج  هب  مالسلا -  هیلع  نیسح  ترایز  اما  دنامب ،  یقاب  شباوث  هچ  رگا  دوش ،  یم  عطقنم  ماجنارس  یلمع  ره 
ترایز دصق  هب  صخش  هاگ  ره  تسا :  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناوفص  بلطم :  حرـش  دوش .  یمن  عطقنم  رئاز  زا  تسا و 

و دنناسرب ؛  شیاوءام  هب  ار  وا  ات  دننک ،  یم  تعیاشم  ار  وا  تهج  ره  زا  کلم  دـصتفه  دوش ،  جراخ  شا  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق 
سپـس نک ،  زاغآ  رـس  زا  ار  شالت  راک و  يدش و  هدیزرمآ  وت  دیوگ  یم  وا  هب  باطخ  يدانم  دنک ،  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ 

اهنآ میراپـس ،  یم  ادـخ  هب  ار  وت  دـنیوگ ،  یم  دوش  دراو  شلزنم  هب  نوچ  دـننک و  یم  یهارمه  شلزنم  اـت  ار  وا  دـندرگ و  یمرب  وا  هارمه 
بیـصن ترایز  نیا  باوث  دننک و  یم  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  زور  ره  سپـس  دننک و  یم  ترایز  ار  وا  شتافو  زور  ات  نانچمه 

 . دوش یم  رئاز  صخش  نآ 

دوش یم  لیان  یباوث  رجا و  هب  راک  نیا  هطساو  هب  رئاز   - 6

نیا و  هلآو .  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  جح  ندروآ  اج  هب  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ،  لاحم  تروص  نیا  ریغ  رد  شعوقو  ناکما  هک 
ماما هک  تسا  هدرک  لقن  وا  يرـضخ ؛  مساق  نب  یـسوم  زا  تسا  یتیاور  اهنآ  نیرت  فیطل  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  ياه  تیاور  رد  بلطم 

يا دندومرف :  دندیزگ و  لزنم  فجن  رد  دندروآ و  فیرشت  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  تیالو  لیاوا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص 
کیدزن وت  هب  نوچ  دـمآ ،  دـهاوخ  وت  يوس  هب  هیـسداق  هیحان  زا  يدرم  شاب ،  بظاوم  تسیاب و  اجنآ  ورب و  گرزب  هداج  رـس  رب  یـسوم ! 

متفر و دمآ .  دهاوخ  وت  اب  وا  دبلط ،  یم  ار  وت  دراد و  روضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نادـنزرف  زا  یکی  اجنیا  رد  وگب  وا  هب  دـش ، 
هک مدش  هجوتم  ناهگان  مدرگ .  زاب  منک و  یچیپرـس  روتـسد  زا  دوب  کیدزن  هک  مداتـسیا  ردق  نآ  دوب ،  مرگ  رایـسب  اوه  مداتـسیا ،  هار  رد 
زا یکی  اجنیا  رد  صخـش !  يا  متفگ :  وا  هب  هاگنآ  دـش ،  کـیدزن  نم  هب  اـت  متفرگ  رظن  ریز  ار  وا  دـیآ .  یم  دراد  يرتش ،  رب  راوس  يدرم 
هب تفگ :  تسا .  هدرک  یفرعم  نم  هب  ار  امش  ناشیا  دنبلط ،  یم  روضح  هب  ار  وت  دنراد و  فیرشت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نادنزرف 

دراو دش و  توعد  ناشیا  شیپ  هب  نیشن  هیداب  برع  نآ  دناباوخ .  همیخ  هب  کیدزن  هیحان  رد  ار  شرتش  هکنیا  ات  میدمآ  میورب .  ناشیا  دزن 
وا زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدید .  یمن  ار  اهنآ  اما  مدینـش ،  یم  ار  اهنآ  نخـس  مدیـسر ،  همیخ  رد  هب  متفر و  کیدزن  مه  نم  دیدرگ . 
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ماما متسه .  اج  نامه  زا  هلب  داد  باوج  یتسه ؟  هقطنم  نالف  زا  دومرف :  ماما  نمی .  زا  يرود  هطقن  زا  تفگ :  يا ؟  هدمآ  اجک  زا  دیـسرپ : 
زامن شربق  رانک  رد  هکنیا  زج  متـشادن  يدوصقم  چـیه  تفگ :  یتشادـن ؟  يرگید  دوصقم  چـیه  يا و  هدـمآ  ترایز  يارب  طـقف  دیـسرپ : 

وا ترایز  رد  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدرگزاب .  ما  هداوناخ  دزن  متسرفب و  دورد  مالس و  وا  رب  منک و  ترایز  ار  وا  مناوخب و 
هظحالم ار  نام  جـیاوح  ندـش  هدروآرب  شاعم و  لاوما ،  دـنزرف ،  هداوناخ ،  ناج ،  رد  تکرب :  تفگ :  ینک ؟  یم  هظحـالم  ار  يزیچ  هچ 

دنزرف يا  ازفیب  نم  رب  تفگ :  میازفیب ؟  وت  رب  شلضف  زا  یلضف  يراد  تسود  ینمی !  ردارب  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  منک .  یم 
نآ دشاب .  هدش  هدروآ  اج  هب  ادخ  ربمایپ  باکر  رد  هک  تسا  یلوبقم  جح  لداعم  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترایز  دومرف :  ماما  ادخ ! لوسر 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  لوبقم  روربم و  جح  ود  لداعم  هلب  دنگوس ،  ادخ  هب  دومرف :  ماما  درک .  بجعت  نخـس  نیا  زا  درم 
باکر رد  لوبقم  روربم  جح  یس  اب  ربارب  دومرف :  دیـسر و  جح  یـس  هب  ات  دوزفا  دادعت  هب  نانچمه  ماما  دش .  هدز  تفگـش  درم  نآ  تسا . 

 . تسا هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

دسر یم  یباوث  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هطساو  هب  رئاز   - 7

عوضوم نیا  دشاب .  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  جح  نامه  وت ،  جح  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  نکممریغ  نآ  عوقو  هسفن  یف  هک 
 . میدش روآدای  ار  نآ  البق  ام  تسا و  هدش  دراو  هشیاع  زا  یتیاور  رد 

دنادرگن شدیماان  دنک ،  ترایز  ار  وا  سک  ره  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  دنوادخ   - 8

 ، البرک بحاـص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دومرف :  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  رفعجوبا ،  زا  بوبحم  نبا  زا  یتیاور  رد  بلطم  نیا 
 ، هدزمغ ناسنا  ره  هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  دوخ  سفن  هب  لج  زع و  دنوادخ  و  دیسر ،  تداهش  هب  هصغ  مغ و  اب  هنشت و  بل  هنامولظم ، 

مالسلاامهیلع یلع  نب  نیسح  هطساو  هب  دنک و  اعد  وا  ربق  رانک  رد  دیایب و  مالسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب  هک  يرامیب  بل و  هنـشت  راکهانگ ، 
لوط هب  دزرمایب ،  ار  شناهانگ  دـنک ،  هدروآرب  ار  شا  هتـساوخ  دزاس ،  فرط  رب  ار  وا  هودـنا  مغ و  دـیوج ،  برقت  لـج  زع و  دـنوادخ  هب 

!! دیریگب تربع  هشیدنا  نابحاص  يا  دهد .  شرتسگ  شیور  قزر و  هب  دیازفیب و  شرمع 

تسا یناسنا  ره  يوزرآ  تیاهن  هک  دراد  یصاخ  یگژیو  ترضح  نآ  ترایز  - 9

 ، دشاب یم  تمحز  جنر و  رد  زور  تسا و  راد  هدنز  بش  هک  دیامن  هظحالم  ار  نیـسح  رئاز  ادخ  نوچ  هدـش ،  تیاور  هک  تسا  نیا  نآ  و 
 . دوش یم  بجاو  وا  رب  یلعا  سودرف  هک  دنکفا  یم  يرظن  وا  هب 

تسا صاخ  تاریثءات  ياراد  ترضح  نآ  ترایز   - 10

هفرع ترایز  رد  دیازفا .  یم  يزور  قزر و  هب  دهد و  یم  شیازفا  ار  رمع  راک  نیا  هک  تسا  هدمآ  ددعتم  ياه  تیاور  رد  هک  نیا  هلمج  زا 
هک يرگید  رثا  ره  زا  رثا  نیا  هک  دوش  یم  تاهبـش  عفر  هقح و  دیاقع  رد  نانیمطا  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هک  تسا  هدـمآ  زین 

نینچمه دنک .  یم  عفد  ار  ءوس  ياه  گرم  دب و  ثداوح  اهالب و  ترضح  نآ  ترایز  نینچمه  تسا .  رتالاب  رترب و  تسا ،  نآ  رب  فقوتم 
هدومن ار  نانآ  تنامض  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوش  عقاو  یناسک  هرمز  رد  صخش  هک  دوش  یم  بجوم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترایز 

ای ردپ  ای  نیـسح  سک  ره  هک  تسا  هدرک  نیمـضت  ادخ  لوسر  هک :  تسا  هدمآ  نومـضم  نیا  هب  یبلطم  ثیدـح  هدزناپ  دودـح  رد  تسا . 
 . دهد تاجن  زور  نآ  كانلوه  روما  دیادش و  زا  ار  وا  دیامن و  تاقالم  تمایق  رد  ار  وا  دنک ،  ترایز  ار  شردام  ای  ردارب 
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تسا هدنز  یح و  ماما  ترایز  زا  رترب  ترضح ،  نآ  ترایز   - 11

وت اب  ناشیا  یتفگ و  یم  نخـس  وا  اب  يدیـسر و  یم  ناشیا  تمدخ  هب  وت  دوب و  تایح  دیق  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگا  لاثم  ناونع  هب 
رادید هب  نوچ  هک  تسا  هدرک  لقن  بوقعی  یبا  نبا  تسا .  نآ  زا  رترب  رضاح  لاح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  تفگ ،  یم  نخس 
کشا ادخ  هب  دومرف :  ماما  درک .  راومه  نم  رب  ار  تمحز  جنر و  امـش  رادید  قوش  مدرک :  ضرع  ناشیا  هب  متفر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

میظع قح  هک  یسک  رادید  هب  وت  هک  ناشیا  شیامرف  نیا   . ) يا هتفرن  دراد ،  وت  رب  نم  هب  تبسن  يرت  میظع  قح  هک  یـسک  رادید  هب  نکن ، 
میظع قح  نم  رب  یـسک  هچ  مدیـسرپ :  نکن ) .  کش  ادخ  هب  هکنیا  زا  دوب  رت  نیگنـس  نم  يارب  يا ،  هتفرن  دراد ،  وت  رب  نم  هب  تبـسن  يرت 

عفر نک و  اعد  ناشیا  ربق  رانک  رد  يدـش ،  لیان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  رگا  مالـسلاامهیلع .  یلع  نب  نیـسح  دراد ؟  امـش  زا  يرت 
یم زاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  زا  هک  یناسک  رادید  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هکنیا  رگید  بلطم  هاوخب .  ادخ  زا  ار  تیاه  تجاح 

مالسلا هیلع  رفعجوبا  متشگزاب  نوچ  مدرک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  نارمح  زا  تفر .  یم  دنتـشگ ، 
اریز نارمح !  يا  وت  رب  داب  تراشب  دومرف :  مالسلا  هیلع  رفعجوبا  دوب .  ناشیا  هارمه  زین  یلع  نب  هللادبع  نب  یلع  نبرمع  دمآ ،  نم  شیپ  هب 
ردام زا  هک  دوش  یم  يزور  دننام  دوش و  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت  دنک ،  ترایز  تبرق  دـصق  هب  ار  دـمحم  لآ  يادهـش  روبق  سک  ره 
ياراد تشهب  هب  دورو  ماـگنه  ترـضح  نآ  نارئاز  هک  تسا  نیا  زین  ترـضح  نآ  تراـیز  لـئاضف  فیاـطل  هلمج  زا  تـسا .  هدـش  دـلوتم 

رد دیوج و  یم  كربت  ترضح  نآ  رئاز  هب  زیچ  همه  دنوش و  نآ  دراو  تشهب  زا  لبق  لاس  لهچ  اهنآ  تسیاب  یم  دنتسه و  یصاخ  یگژیو 
نیا ياه  تلیـضف  مامت  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  لئاضف  ياه  یتفگـش  رگید  زا  دراد .  ریخ  يوزرآ  دـیما و  ترـضح  نآ  نارئاز  هب  هاگن 

زا دراد ،  یلئاضف  هچ  نیـسح  ترایز  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  هک  تسا  هدـش  دراو  حیحـص  تیاور  رد  تسا .  هدـشن  نایب  مدرم  يارب  راـک 
تسد و راهچ  طاقن  نیرترود  زا  دندوب  هاگآ  راک  نیا  تلیـضف  هب  مدرم  رگا  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  و  دنداد .  یم  ناج  رادـید  قوش 

 . دندمآ یم  اپ 

مود باب 

تسا و هدش  هدروآ  ییاهنت  هب  دراد ،  هک  یگژیو  زایتما و  رطاخ  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  صاخ  تلیـضف  هرابرد  باب  نیا 
اهراک و نآ  ياضتقم  نایب  رد  طقف  دوش ،  یم  هتفگ  اهنآ  صاوخ  لامعا و  باوث  هرابرد  هچنآ  مامت  دراد .  همدقم  کی  هب  زاین  نآ  حیرـشت 

نآ ياضتقم  هک  دنراد  یعناوم  اهنآ  زا  مادک  ره  دنراد و  اهوراد  هک  یصاوخ  دننام  الثم ،  تسا .  دشاب -  دیاب  هک  روط  نآ  اهنآ -  صاوخ 
دوجو رطاخ  هب  رگا  اما  درب ؛  یم  نیب  زا  ار  ارفـص  نیبجنکـس  الثم  دـنک .  یمن  یفن  ار  نآ  تیـصاخ  هلءاـسم  نیا  و  دزاـس ،  یم  فرطرب  ار 
لامعا باوث  لئاضف  هرابرد  هچنآ  مامت  نیاربانب  درب .  یم  نیب  زا  ار  ارفص  نیبجنکس  درادن و  رما  نیا  هب  یتافانم  دوشن ،  داجیا  ارفص  یعنام 

هچ و  دـنک .  عفد  دربب و  نیب  زا  ار  نآ  تیـصاخ  هک  دـنک  دروخرب  یعنام  اب  تسا  نکمم  دوش ،  یم  هتفگ  لیبق  نیا  زا  ییاهراک  اهاعد و  و 
یماگنه رد  مدرم  تلاح  رطاخ ،  نیمه  و  دـنامب ؛  یقاب  نآ  زا  يرادـقم  ای  دربب و  نیب  زا  یلک  روط  هب  ار  اعد  ای  راک  نآ  رثا  عنام ،  نآ  اـسب 

لوا لاح  ناـمه  رد  ار  اـهنآ  لاـمعا ،  نآ  دـنراد  ناـمیا  يرادـقم  هک  ییاـهنآ  تسا  نکمم  تسا .  تواـفتم  مه  اـب  دـنوش  یم  روشحم  هک 
ای خزرب و  زا  دعب  ای  خزرب و  رد  باذـع  یتدـم  زا  سپ  تسا  نکمم  دـبای و  تاجن  راضتحا  باذـع  زا  سپ  اسب  هچ  دـهد و  تاجن  راضتحا 

ادـیپ هبلغ  عنام  تسا  نکمم  نینچمه  و  دـنک ؛  ادـیپ  تاجن  نآ  فقاوم  زا  یکی  رد  تمایق و  زور  یط  رد  اسب  هچ  دـبای و  تاجن  رـشح  لوا 
هانپ دوشب .  منهج  شتآ  راتفرگ  هشیمه  يارب  صخش  دنکن و  ادیپ  ققحت  قوف  دراوم  زا  مادکچیه  صخش ،  زا  نامیا  بلس  رطاخ  هب  دنک و 

ترایز هک :  نادـب  همدـقم  نیا  رکذ  زا  سپ  لاح ،  تسا .  قداص  اه  باوث  لاـمعا و  ماـمت  هراـبرد  مکح  نخـس و  نیا  میرب .  یم  ادـخ  هب 
تفر اـهنآ  رکذ  هک  یعناوم  رگا  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  نآ  تسا و  لـئاضف  همه  زا  رترب  هک  دراد  یـصاخ  تلیـضف  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
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رایسب نآ  فقاوم  نآ و  هطـساو  هب  ندرک  ادیپ  تاجن  ياه  هار  اریز  درادن ،  دوجو  ترایز  تاریثءات  همه  نتفر  نیب  زا  ناکما  دوش ،  ققحم 
يارب هک  یتروص  رد  دوش و  یم  داجیا  يرگید  ریثءات  يارب  يرگید  ياضتقم  دوش ،  داجیا  نآ  ریثءاـت  لـباقم  رد  یعناـم  هاـگ  ره  و  تسا . 
مامت تسا :  هنوگ  نیا  بلطم  نیا  حیـضوت  دـنک .  یم  ادـیپ  ققحت  يرگید  ياضتقم  دوش ،  لطاب  نآ  ياضتقم  ای  دوش  داجیا  یعنام  مه  نآ 
دشاب يرشحم  یخزرب و  تءاشن  ياه  تلاح  زا  یـصاخ  ماقم  ياراد  ناشرثا  روهظ  هک  تسا  هدومرف  ررقم  دنوادخ  ار  شخب  تاجن  لامعا 

رد يرگید  ماـقم  هبترم و  رد  دوش و  یم  لـطاب  یلک  روط  هب  رثا  راـچانب  دـنک ،  يریگولج  ررقم  لـحم  رد  رثا  روهظ  زا  یعناـم ،  نوـچ  و  . 
یلحم رد  نآ  ریثءات  زا  عنام  ناهانگ  هاگ  ره  دوش و  یمن  لطاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رثا  اـما  دوش ،  یمن  رهاـظ  جاـیتحا  نطاوم 

هدـیزرمآ زا  کی  ره  نتفرگ  رارق  تمایق و  زور  ياضقنا  زا  دـعب  اـت  راـضتحا  ناـمز  زا  اـنعم  نیا  دوش و  یم  رهاـظ  رگید  یلحم  رد  ددرگ ، 
 . تسا بلطم  نیا  رب  لاد  ترـضح ،  نآ  ترایز  تلیـضف  هب  طوبرم  تایاور  هعومجم  دراد .  همادا  ناشدوخ ،  ياج  رد  نابذعم  ای  ناگدش 

هللادبع نب  رباج  هکنیا  امک  دروآ .  میهاوخ  ار  نآ  ادعب  هک  تسا  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یتیاور  رد  نینچمه 
بلطم نیا  درک ،  ترایز  یصاخ  هویش  هب  ار  ترضح  نآ  دش و  نیعبرا  زور  رد  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  ترایز  مزاع  هک  یماگنه  يراصنا 

رد یناهانگ  رطاخ  هب  ترضح  نآ  رئاز  رادتسود و  ياپ  رگا  هکنیا :  هلمج  زا  تسا  هتفگ  یبلاطم  نآ  تلیضف  رد  دعب  تسا و  هدرک  نایب  ار 
رب دـش -  رکذ  هک  یلیـالد  هب  اـنب  تفگ - :  ناوت  یم  نیارباـنب  دوـش .  یم  تباـث  يرگید  ماـقم  رد  يرگید  مدـق  وا  يارب  دزغلب ،  یتـیعقوم 
ایند زا  هدش ،  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  رئاز  صخش  هجیتن  رد  هک  دوش ،  یم  بترتم  یتباث  لئاضف  راثآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  ترایز 

یبایتسد زا  عنام  ناهانگ  ترثک  رگا  دوش و  یم  نایبورک  زا  ای  دسر و  یم  نیییلع  یلعا  رد  تاجرد  نیرت  یلاع  هب  نآ  هطساو  هب  دور و  یم 
ماگنه مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ترایز  هطـساو  هب  هک  تسه  يراودـیما  نیا  دورب ،  اـیند  زا  راـکهانگ  رئاز  دوشب و  تاـجرد  بتارم و  نیا  هب 

 ، دـتفا ریخءات  هب  رئاز  ناهانگ  تمظع  رطاـخ  هب  یلیلد و  هب  راـک  نیا  رگا  و  ددرگ ،  حالـصا  وا  رما  شا  یخزرب  تاـیح  ناـمه  رد  گرم و 
بسح رب  خزرب ،  نارود  رد  لیجعت  ریخءات و  و  دورب ،  وا  تاقالم  هب  رئاز ،  صخش  خزرب  نارود  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  میراد  نآ  دیما 
دشاب دیدش  ررقم  عناوم  دشاب و  هتـشادن  خزرب  نارود  رد  ار  راک  نیا  تیلباق  رگا  و  دشاب .  یم  هدیدرگ ،  ررقم  عناوم  اه و  تیلباق  رد  هچنآ 
لیئربج هارمه  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنوش و  یم  روشحم  مدرم  یتقو  دوش ،  عقاو  بذـعم  شخزرب  نارود  مامت  رد  رئاز  صخـش  و 

هک رون  زا  یناشن  اب  ماما  نارئاز  دنیامن -  باختنا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نارئاز  ات  دنرگنب  تقد  اب  رشحم  لها  هرهچ  رب  دنیایب و  مالسلا  هیلع 
ار وا  تسد  دراد ،  هرهچ  رب  يرون  نینچ  سک  ره  دنوش -  یم  ییاسانش  تسا ،  ادهـش  نیرتهب  ربق  رئاز  نیا  هدش  هتـشون  دنراد و  یناشیپ  رب 
زا ناشن  نآ  ناهانگ ،  تملظ  دوبن و  مه  یتیلباق  نینچ  صخش  رد  رگا  و  دنهد .  تاجن  نآ  باذع  تمایق و  ياه  یتخـس  زا  ار  وا  دنریگب و 
نآ دراد و  دوجو  يرگید  هار  زا  وا ،  تاجن  هب  دیما  دنامب ،  یقاب  التبم  رـشحم  لها  نایم  رد  دـشاب و  هدرک  وحم  یناشیپ  زا  ار  هتـشون  رون و 
هک دوش  یم  هدیـشک  مدرم  نایم  زا  ییاه  ندرگ  هاگنآ  تساجک ؟  رد  دمحم  لآ  هعیـش  هک  دـیآ  یم  باطخ  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نیا 
 ، دنزیخ یم  اپب  یمدرم  ماگنه  نآ  رد  دنتـسه ؟  اجک  یلع  نب  نیـسح  ربق  نارئاز  دیآ  یم  ادن  سپـس  دنک .  یمن  شرامـش  ار  اهنآ  ادخ  زج 
هک ار  سک  ره  تسد  رئاز  صخـش  دـیوشب .  تشهب  دراو  دـیریگب و  دـیراد  تسود  هک  ار  یناـسک  تسد  دوش ،  یم  هتفگ  اـهنآ  هب  هاـگنآ 

چیه نودب  مه  ار  وا  تسد  هک  مدرک ،  ار  راک  نالف  وت ،  يارب  يزور  نم  دـیوگ ،  یم  وا  هب  یـسک  هک  ییاج  ات  دریگ ،  یم  دراد ،  تسود 
قیرط زا  هکنآ  دـیما  دـنریگب ،  ار  تتـسد  هک  یتشادـن  ار  نآ  یگتـسیاش  وت  دوبن و  مه  یتیلباـق  نینچ  وـت  رد  یتـح  رگا  دریگ .  یم  یعناـم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  ثیدح  رد  دیآ .  یم  يرگید  صاخ  يادن  هک  تسا  یماگنه  نآ  دراد و  دوجو  ینک  ادیپ  تاجن  يرگید 
نایم زا  ییاه  ندرگ  هاگنآ  دنتـسه ؟  اجک  یلع  نب  نیـسح  نارئاز  هک  دـهد  ادـن  يداـنم  دوش ،  تماـیق  زور  نوچ  دومرف :  هک  تسا  هدـمآ 

هچ دصق و  هچ  نیسح  ربق  ترایز  زا  امش  دنسرپ ،  یم  اهنآ  زا  سپس  دنک ،  یمن  شرامـش  ار  اهنآ  دنوادخ  زج  هک  دوش  یم  هدیـشک  مدرم 
نیسح ماما  زا  مالـسلا  مهیلع  همطاف  یلع و  ادخ و  ربمایپ  هب  قشع  رطاخ  هب  ار  راک  نیا  ادخ ! يا  دنیوگ :  یم  باوج  رد  دیتشاد ؟  يروظنم 

نسح و همطاف و  یلع و  دـمحم و  دوش :  یم  هتفگ  اهنآ  هب  میداد .  ماجنا  دـندش ،  بکترم  ناشیا  هرابرد  هک  یلامعا  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياول  ریز  هب  دیتسه ،  اهنآ  اب  ناشتاجرد  رد  امش  دیوش ،  قحلم  اهنآ  هب  دنتسه ،  اجنیا  مالسلا  مهیلع  نیسح 
 ! ناراکهانگ يا  دـنریگ .  یم  رارق  نآ  ریز  رد  فرط  ره  زا  نارئاز  دـشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسد  رد  مچرپ  نیا  دـییآرد . 
هب مالـسلا  هیلع  لیئربج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دیا  هداد  تسد  زا  ار  یگتـسیاش  نیا  دیتسه و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارئاز  زا  رگا 

دیوشب تشهب  دراو  ات  تفرگن  ار  امش  تسد  یسک  رگا  و  دنهد ،  تاجن  اه  یتخس  دیادش و  زا  دنریگب و  ار  امش  تسد  دنیایب و  امش  يوس 
هیلع نیـسح  ترایز  راثآ  زا  مه  زاب  دییآرد ،  مچرپ  ریز  هب  دـیزیخرب و  دـیهد و  خـساپ  مایپ  نیا  هب  هک  دـیتشادن  ار  نیا  تیلباق  رگا  یتح  و 
نامه هک  دوش ،  یم  عقاو  رشحم  رد  هک  دیـشاب  يرگید  تلاح  رد  ییاهر  تاجن و  رظتنم  دیوشن و  دیماان  ترـضح  نآ  هب  لسوت  مالـسلا و 

یـصاخ تیفیک  رـشحم  رد  شنابحم  هب  تبـسن  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  تسا :  نینچ  بلطم  نایب  دـشاب .  یم  میظع  ياجر  تلاـح 
ياه سابل  زا  سابل  رازه  نآ ،  يور  رب  هدش و  هتخیمآ  ناویح  بآ  اب  هک  ۀمارکلا  ۀلح  مان  هب  تسا  یـصوصخم  سابل  ناشیا  يارب  دـنراد و 

شنطاب و زا  شرهاـظ  هک  دـنراد  رـس  يـالاب  رب  یهلا  رون  زا  يا  هبق  نینچمه  تسا .  هدـش  هتـشون  زبس  طـخ  اـب  نآ  يور  رب  تسا و  یتشهب 
ناشخرد هراتـس  دـننام  تسا و  توقاـی  رد و  هب  نیزم  ینکر  ره  تسا و  نکر  هک 70  دـنراد  رون  زا  یجات  تسادـیپ و  شرهاظ  زا  شنطاب 

هیلع لیئربج  هدش و  نیزم  تهج  ره  زا  رتش  نآ  هک  تسا  یتشهب  ياهرتش  زا  يرتش  رب  راوس  رشحم ،  هب  دورو  ماگنه  دنک و  یم  یناشفارون 
ناگدننک لابقتـسا  درذگب .  ربمایپ  رتخد  همطاف  ات  دیـشکرب  ار  دوخ  ياه  هاگن  دنک :  یم  باطخ  دنلب  يادـص  اب  دـنار و  یم  ار  نآ  مالـسلا 

یسک زا  نآ  زا  لبق  هک  يروح  رازه  هدزاود  هک  تسا  تیاور  رد  دنشاب .  یم  تشهب  زا  دنتـسه و  یـصاخ  یگژیو  ياراد  زین  ترـضح  نآ 
هب رهاوج  زا  یجات  دنراد و  تسد  هب  رون  زا  یلعـشم  نایروح  نیا  زا  کی  ره  دنیآ .  یم  همطاف  ترـضح  لابقتـسا  هب  دنا ،  هدرکن  لابقتـسا 

داتفه نایم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  شردام  دعب  دنک .  یم  لابقتسا  ناشیا  زا  يروح  رازهداتفه  هرمه  هب  نارمع  رتخد  میرم  سپس  رس . 
تبون دعب  دنک .  یم  لابقتسا  ناشیا  زا  هدش ،  هتـشون  ربکا  هللا  اهنآ  يور  رب  هک  دنراد  ییاه  مچرپ  دوخ  تسد  رد  کی  ره  هک  هتـشرف  رازه 

رون زا  يربنم  دراد ؛  یصاخ  یگژیو  زین  ترضح  نآ  سولج  لحم  دنیآ .  یم  لابقتسا  هب  هتشرف  رازه  داتفه  اب  هک  دسر  یم  هیسآ  اوح و  هب 
اب هک  تسا  هدمآ  رایـسب  ياه  تیاور  رد  و  دنا ؛  هداتـسیا  فص  هب  هکئالم  اه  هلپ  نایم  رد  و  دراد ،  هلپ  داتفه  هک  دوش  یم  اپرب  ناشیا  يارب 
 ، تسوا نوخ  هب  هتشغآ  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نهاریپ  دوخ  اب  هک  هدمآ  تایاور  از  یخرب  رد  و  دنراد ،  نوخ  هب  هتـشغآ  یـسابل  دوخ 

نیسح نسح و  ادخ ! يا  دیوگ :  یم  رشحم  نیمز  طسو  رد  ترضح  نآ  تسا .  یصاخ  هویش  هب  زین  ترضح  نآ  یهاوخداد  هوحن  دنراد . 
نایامن ناشیا  يارب  تسا  يراج  نوخ  ناشیاه  گر  زا  درادن و  ندب  رد  رس  هداتسیا و  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  نایامنب !  نم  هب  ار 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دتفا .  یم  نیمز  هب  رتش  يور  زا  دشک و  یم  يدایرف  دنیب  یم  هنوگ  نیا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  دوش ،  یم 
زا یخرب  رد  دـننز .  یم  دایرف  رطاخ  نامه  هب  زین  هکئـالم  منز و  یم  داـیرف  همطاـف  رطاـخ  هب  زین  نم  دومرف :  بلطم  نیا  ناـیب  ماـگنه  هلآو 

نانچ دنیب ،  یم  ار  وا  مالسلااهیلع  همطاف  نوچ  دیآ و  یم  دراد ،  تسد  رد  ار  دوخ  رس  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  تایاور 
یم یهاوخداد  هب  عورش  مالسلااهیلع  همطاف  سپـس  دننک .  یم  هیرگ  نانم  ؤم  لسرم و  ناربمایپ  برقم و  هکئالم  مامت  هک  دنز  یم  يدایرف 

زا یتیصوصخ  نینچ  تسا .  نیسح  مدنزرف  نهاریپ  نیا  ایادخ ! دیوگ :  یم  دریگ و  یم  تسد  يور  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نهاریپ  دنک و 
رد دتسیا  یم  ییاهنت  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دشاب ،  یم  لامعا  يازج  زور  تمایق ،  زور  هک  ارچ  تسا ؛  مالسلا  هیلع  نیـسح  صیاصخ 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  بلق  هنحص  نیا  و  دش ؛  عقاو  ایند  رد  هک  روط  نامه  دزیر ،  یم  نوخ  شیاه  گر  زا  درادن و  ندب  رد  رـس  هک  یلاح 
رد اهریت  اه و  هزین  اهریشمش ،  هلیسو  هب  یگراپ  راثآ  هکنیا  رطاخ  هب  ای  دهد ،  یم  رارق  تجح  لیلد و  ناونع  هب  ار  نهاریپ  دنازوس و  یم  ار 
 . تساه مخز  زا  رت  عیجف  راک  نیا  هک  دندرب ؛  تراغ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  كرابم  ندـب  زا  ار  نآ  هک  رطاخ  نآ  هب  ای  دراد و  دوجو  نآ 

هدوب یضار  ناشناردپ  لامعا  هب  تبسن  هک  اهنآ  نادنزرف  نادنزرف  اهنآ و  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نالتاق  زا  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد 
راتفرگ دنیچ و  یم  ار  هناد  هدنرپ ،  هک  روط  نآ  دعلب ،  یم  ار  اهنآ  دشک و  یم  هنابز  منهج  زا  یهایـس  هلعـش  سپـس  دریگ .  یم  ماقتنا  دنا ، 

هک تسا -  یصاخ  یگژیو  ياراد  ناشتعافش  همطاف  ترـضح  هاگنآ  تسا .  هدش  هدید  كرادت  اهنآ  يارب  منهج  رد  هک  دنوش  یم  یباذع 
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تجاح همطاف !  ای  دوش :  یم  هتفگ  ناشیا  هب  باطخ  هک -  تسام  روظنم  بلطم  ياجنیا  میدرک و  رکذ  روظنم  نیمه  هب  ار  ثیدـح  نیا  اـم 
يا دیوگ :  یم  همطاف  ترـضح  مدیزرمآ .  ار  اهنآ  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  بایرد .  ارم  نایعیـش  نم !  يادـخ  دـیوگ :  یم  هاوخب .  ار  دوخ 
مه ارم  نایعیش  نایعیش  دنک :  یم  ضرع  ءارهز  ترضح  مدیزرمآ .  مه  ار  اهنآ  دیامرف :  یم  دنوادخ  بایرد .  مه  ار  مدنزرف  نایعیش  ادخ !
رب اهنآ  همه  دتفا و  یم  هار  هب  ترضح  تسا .  وت  اب  دوش ،  لسوتم  وت  هب  سک  ره  نک ،  تکرح  دسر :  یم  باطخ  ادخ  بناج  زا  بایرد . 

ترـضح نآ  دیا و  هدرک  ترایز  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دنزرف  ربق  هک  یناسک  يا  سپ  دننک .  یم  تکرح  ناشیا  هارمه  هب  دنزیخ و  یم 
یماگنه ای  دهد و  تاجن  دریگب و  ار  امش  تسد  ربمایپ  هک  دیتفاین  ار  یگتسیاش  نیا  رگا  دیا ! هدومن  يرای  کمک و  شدنزرف  رب  هیرگ  اب  ار 

یمن یقاب  اه  یتخـس  باذع و  رد  همطاف ،  تعافـش  ماگنه  یتلاح و  نینچ  رد  هک  دـینادب  دـیزیخرب ،  دـیتسناوتن  دـهد ،  یم  ادـن  يدانم  هک 
امش لاح  لماش  باطخ  نیا  رگا  دوش و  یم  امش  لاح  لماش  بایرد ،  ارم  نایعیـش  دیوگ  یم  ادخ  هب  باطخ  همطاف  هک  هاگنآ  اریز  دینام ، 

زا یکی  لقادح  وت  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دش .  دهاوخ  امش  لماش  دزرمایب ،  مه  ار  وا  نایعیش  نایعیـش  دهاوخ  یم  ادخ  زا  هک  هاگنآ  دوشن ، 
هک اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  قح  ترـضح  شیامرف  نیا  دوشن ؛  وت  لماش  مه  تلاح  نیا  رگا  یتح  يراد .  تسود  ار  ترـضح  نآ  نایعیش 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  شدـنزرف  ترایز  زا  رتمکحم  یلـسوت  هچ  و  دـش .  دـهاوخ  تلاح  لماش  تسا ،  وت  اب  دوش ،  لسوتم  وت  هب  سک  ره 
مرادن نامگ  نم  نیاربانب  دنراد .  مامتها  دراد ،  قلعت  نیسح  هب  هک  هچنآ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هک  ارچ  ترضح ؛  نآ  رب  هیرگ 

رد یتفین ،  هار  هب  ناشیا  هارمه  هب  ینامب و  یقاب  تمایق  نیمزرـس  رد  وت  دنک ،  یم  تکرح  تشهب  فرط  هب  همطاف  ترـضح  هکنآ  زا  دعب  ، 
هب تبسن  یتح  هک  یـسرت  یم  تناهانگ ،  ریثءات  تدش  رطاخ  هب  رگا  دوجو  نیا  اب  یـشاب .  هدرک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یلاح 
هب ار  وت  هکنیا  زج  تسین  یهار  چیه  و  ینامب ،  یقاب  راتفرگ  بذعم و  رـشحم  رد  نآ  زا  دعب  يوش و  يدیماان  سءای و  راچد  مه  تلاح  نیا 

تیعـضو نیا  هک  دمآ .  دهاوخ  وت  رادید  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اریز  وشن ،  دیماان  مه  زاب  يدش ،  یباذـع  نانچ  راچد  رگا  دـنربب ،  منهج 
 : دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  اریز  دنـشاب ؛  هدرک  ترایز  ار  وا  هک  تسا  یناسک  زا  ترـضح  نآ  تاقالم  تاقوا  نیرخآ 
 ، یتلاـح نینچ  مروآ .  یم  نوریب  ار  وا  مباـیب ،  شتآ  رد  ار  وا  رگا  مـنک و  یم  تراـیز  ار  وا  شتاـفو  زا  دـعب  دـنک ؛  تراـیز  ارم  سک  ره 

 . تسا اهنآ  نیرتراک  هانگ  ترضح و  نآ  رئاز  نیرت  تسپ  يارب  ییاهر  تلاح  نیرخآ 

موس باب 

یم اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  رایسب  یتافـص  نینچ  دوش  یم  لصاح  ترـضح  نآ  نارئاز  يارب  هک  تسا  یـصوصخ  تافـص  هرابرد  باب  نیا 
هطساو هب  برقم  هکئالم  شرع و  نالماح  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  درک * :  هراشا  دروم  دنچ  هب  ناوت 

رئاز دنیآ * .  یم  وا  يوس  هب  هقالع  قایتشا و  اب  نیـسح  ربق  نارئاز  هک  دینیب  یمن  ایآ  دـیامرف :  یم  دـشورف و  یم  رخف  ترـضح  نآ  نارئاز 
نیا مالسلا  هیلع  نیسح  هب  هقالع  قشع و  هناشن  درگن * .  یم  اهنآ  هب  تمحر  رظن  اب  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  هرمز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

دنوادخ هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز  دنک * .  ترایز  رایسب  ار  وا  ینعی  دشاب ،  ترضح  نآ  راوز  صخش ،  هک  تسا 
رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  دنـسیون * .  یم  نییلع  رد  ار  وا  مان  هک  تسا  هدمآ  تیاور  هد  رد  دیوگ * .  یم  نخـس  اهنآ  اب  شرع  قوف  رد 

تمعن ناوخ  زا  دنیشن و  یم  اهنآ  هرفس  رـس  رب  دریگ ،  یم  رارق  مالـسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  راوج  رد  تشهب ، 
هب هکئالم  تاداس  نایبورک و  زا  دنسیون * .  یم  تخبشوخ  دیعس و  ياه  ناسنا  هرمز  رد  وا  مان  دشاب ،  یقش  رگا  تسا * .  رادروخرب  اهنآ 

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  زور  ره  ترـضح  نآ  اریز  تسا ،  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  روای  رای و  دـعاسم و  نیـسح ،  رئاز  دـیآ * .  یم  باـسح 
رد ترـضح  نآ  تسا .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ياعد  دروم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  بلق  مشچ و  هنوگ ،  امیـس ،  دـنک * .  یم  ترایز 

هدش هداهن  هللادبع  یبا  ربق  رب  هک  ییاه  هرهچ  نآ  رب  ایادخ ! درک :  یم  ضرع  ادخ  هاگرد  هب  دومرف و  یم  اعد  نایرگ  مشچ  اب  هدجـس  لاح 
تمحر دـنتخوس  دـندرک و  یباـت  یب  هک  ییاـه  لد  نآ  رب  و  نک ؛  محر  تسا  يراـج  اـهنآ  کـشا  هک  ییاـه  مشچ  نآ  رب  و  نـک ،  مـحر 
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تسا دنوادخ  دزن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تناما  مالسلا ،  هیلع  نیسح  رئاز  نک * .  محر  دوب ،  ام  رطاخ  هب  هک  ییاه  هلان  نآ  رب  تسرفب و 
زاب ار  اهنآ  یگنـشت  ماگنه  ضوح  رب  هکنیا  ات  مراپـس  یم  تناما  هب  وت  دزن  ار  اه  ندب  نیا  نم  ایادخ ! تفگ :  یم  اهراب  ترـضح  نآ  اریز   ؛

ره رد  سک  ره  تمایق  زور  رد  تسا * .  ادخ  ربمایپ  ادخ و  رئاز  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  رئاز  هدمآ ،  تایاور  رد  هک  روط  نآ  یهد * .  سپ 
شاک يا  هک  دنک  یم  وزرآ  دوش -  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارئاز  هب  هک  يا  هژیو  تمارک  فطل و  رطاخ  هب  دشاب -  هک  يا  هبترم  ماقم و 

 . دوب مالسلا  هیلع  نیسح  نارئاز  زا  مه  وا 

مراهچ باب 

نانچ نآ  دیآ و  یم  تسد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هطساو  هب  هک  تسا  یبیجع  هژیو و  رجا  زاتمم و  صاخ ،  تفـص  هرابرد  باب  نیا 
تسا و هدـمآ  ربتعم  دانـسا  اب  تیاور  کـی  رد  بلطم  نیا  فلا :  دریگ .  رارق  هراـشا  دروم  لقتـسم  روط  هب  تسا  هتـسیاش  هک  دراد  یتیمها 

نیـسح ترایز  هک  تسا  نیا  نآ  لصاح  دنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  ریبکلارازملا  باتک  فل  ؤم  یمعفک و  سوواط ،  نبدیـس  قودـص ،  خـیش 
لومشم دوش ،  یم  هدیمد  روص  رد  هک  يزور  ات  ترـضح  نآ  ترایز  دصق  ماگنه  زا  هک  تسا  يرجا  ياراد  هنـسح و  لامعا  مالـسلا  هیلع 

رب هوالع  دـشاب .  یم  تاحلاص  تایقاب  عون  نیرت  یلاع  تسا و  رمتـسم  هحلاص و  لامعا  هلمج  زا  راک  نیا  دوش ؛  یم  یهلا  هاـگرد  رد  تبث 
بجوم هک  يروما  زا  و  دوش .  یم  لصاح  یصاخ  تافص  حور ،  ضبق  رومءام  هتشرف  هب  تبسن  یتح  مالسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  يارب  اهنیا ، 

 . تسا رترب  تلیضف  دص  زا  اه  تلیضف  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  هژیو  تلیضف  ياراد 16  راک  نیا  هک ،  تسا  نیا  دوش ،  یم  لقع  یتفگش 
 ، اهنیا همه  اب  تسوا ؛  هراـبرد  هک  تسا  یتراـیز  زا  يا  هملک  ره  رد  دـنوادخ  تمحر  زا  هرهب  بیـصن و  ياـطعا  اـه  تلیـضف  نیا  زا  یکی 
زا هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  فیرـش  تیاور  رد  تسا .  تراـیز  باوـث  رجا و  زا  يرادـقم  اـهنت  همه ،  نیا  هک  تسا ،  بیجع 

مردام ردـپ و  دـهد :  یم  باوج  تسا ؟  رادـقم  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  وت و  نایم  هلـصاف  دومرف :  لا  ؤس  یفعج  رباج  ای  لـضفم 
مهاوخ یم  دومرف :  ماما  هلب .  داد ،  باوج  ینک ؟  یم  ترایز  ار  وا  سپ  دومرف :  ماما  رگید .  زور  دنچ  ای  زور ،  کی  دنوشب ،  امـش  يادـف 

دوخ درادرب و  هشوت  هک  امـش  زا  کی  ره  دومرف :  ماما  هاگنآ  منک .  لاحـشوخ  راک ،  نیا  باوث  زا  يرادقم  هب  ار  وت  مهدـب و  تراشب  وت  هب 
راهچ دنوادخ  دیآ ،  نوریب  هدایپ  ای  هراوس  شا  هناخ  رد  زا  نوچ  دندنویپ و  یم  وا  هب  نامسآ  لها  دنک ،  ایهم  ترـضح  نآ  ترایز  يارب  ار 

رب نوچ  لضفم !  يا  دسرب .  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  هب  ات  دنتسرفب  تاولص  دورد  وا  هب  ات  دنک  یم  رومءام  ار  نامسآ  هکئالم  زا  کلم  رازه 
ادخ تمحر  زا  یبیـصن  هرهب و  نآ  هملک  ره  هک  وگب  ار  تالمج  نیا  تسیاب و  رد  کیدزن  يدمآ ،  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  رس 

کیلع مالسلا  هللا ،  یبن  حون  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ،  ةوفـص  مدآ  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  تسا :  نینچ  تاملک  نیا  دسر .  یم  وت  هب 
ثراو ای  کیلع  مالـسلا  هللا ،  حور  یـسیع  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ،  میلک  یـسوم  ثراو  ای  کیلع  مالـسا  هللا ،  لیلخ  میهاربا  ثراو  ای 

اهیا کیلع  مالسلا  قیدصلا ،  دیهشلا  اهیا  کیلع  مالسلا  هللا ،  لوسر  یصو  ثراو  ای  کیلع  مالسلا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا  بیبح  دمحم 
دهشا کب ،  نیقدحملا  هکئالملا  یلع  مالسلا  کلحرب ،  تخانا  کئانفب و  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  کیلع و  مالـسلا  یقتلا ،  رابلا  یـصولا 

کیلع و مالـسلا  نیقیلا .  کیتا  یتح  اصلخم  هللا  تدـبع  رکنملا و  نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  ةوکزلا و  تیتا  ةولـصلا و  تمقادـق  کنا 
هب ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  باوث  دننام  يراذگ ،  یم  يراد و  یم  رب  هک  یمدق  ره  باوث  هک  نک ،  تکرح  سپـس  هتاکرب  هللا و  ۀمحر 
 ، دعب هضرا ،  هئامـس و  یف  هللا  ۀجح  ای  کیلع  مالـسلا  وگب  نک و  سمل  تسد  اب  ار  كرابم  ربق  سپـس  تسا ؛  هدش  هتـشغآ  شدوخ  نوخ 
راب رازه  هدرک و  دازآ  هدنب  رازه  هدروآ و  اج  هب  هرمع  جح و  رازه  هک  تسا  یسک  باوث  دننام  نآ  تعکر  ره  باوث  هک  روآ ،  اج  هب  زامن 
دهد یم  وت  هب  یمایپ  يدانم  یتشگزاب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رانک  زا  نوچ  و  دشاب .  هدرک  داهج  ادخ  هار  رد  یلـسرم ،  ربمایپ  باکر  رد 
هرهب هدنب !  يا  تلاح  هب  اشوخ  دیوگ :  یم  وا  يدـنام  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  رانک  رد  ار  ترمع  مامت  يدینـش  یم  ار  نخـس  رگا  هک 

زا لاس  نامه  رد  صخـش  نیا  رگا  و  نک .  زاغآ  رـس  زا  ار  شالت  راک و  سپ  دش ؛  هدیزرمآ  وت  ناهانگ  مامت  یتفای ،  تاجن  يدـش و  دـنم 
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بلط شیارب  دننک و  یم  تکرح  وا  شیپاشیپ  هکئالم  دـسرب ،  شا  هناخ  هب  هک  ینامز  ات  تسا و  وا  حور  ضبق  یلوتم  دـنوادخ  دورب ،  ایند 
رتخد دنزرف  ترایز  هب  وا  تسوت ،  هدنب  نیا  ادخ ! يا  دنیوگ :  یم  هکئالم  هاگنآ  دنتسرف .  یم  تاولص  دورد و  وا  رب  دنیامن و  یم  رافغتسا 
هدنب هناخ  رد  رب  نم !  هکئالم  يا  دسر :  یم  ادـن  ادـخ  بناج  زا  میورب ؟  اجک  هب  ام  تسا ،  هتـشگزاب  شا  هناخ  هب  کنیا  هدـمآ و  تربمایپ 

عییـشت مسارم  رد  دـبای ،  تافو  نوچ  دورب و  ایند  زا  صخـش  نیا  هک  يزور  ات  دنتـسه  وا  هناخ  رد  رب  نانچمه  ناگتـشرف  نیا  دـیتسیاب .  نم 
وا کنیا  میتسیاب ،  تا  هدنب  هناخ  رد  رب  يداد  تیرومءام  ام  هب  ایادخ ! دنیوگ :  یم  دنوش و  یم  رـضاح  وا  رب  زامن  نفک و  لسغ و  هزانج ، 

دینک و سیدقت  حیبست و  ارم  دیتسیاب و  نم  هدنب  ربق  رـس  رب  نم !  هکئالم  يا  دسر :  یم  ادـن  اهنآ  هب  میورب ؟  اجک  هب  ام  تسا ،  هتفر  ایند  زا 
نیسح ربق  رئاز  يارب  هک  یصاخ  تفص  نآ  رابخا ،  ياضتقم  هب  انب  صاخ  تفص  ب :  دیسیونب .  وا  تانسح  ءزج  ار  راک  نیا  تمایق  زور  ات 

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  سک  ره  هک  تسا  نیا  دریگ ،  رارق  هراشا  دروم  لقتـسم  روط  هب  هک  تسا  هتـسیاش  دوش و  یم  لصاح  مالـسلا  هیلع 
رتالاب تسا .  لامک  هجرد  ياقترا  دنوادخ و  هب  برق  تیاهن  زا  هیانک  بلطم  نیا  تسا .  هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  دنوادخ  دنک ،  ترایز 

ار راگدرورپ  تراـیز  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ربق  تراـیز  هطـساو  هب  رئاز  صخـش  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  يرگید  تفـص  نیا ،  زا 
ار نآ  سک  ره  سپ  دوش .  یم  عقاو  ادـخ  تمحر  زا  صاخ  هضاـفا  دروم  صخـش ،  هک  تسا  نآ  زا  هیاـنک  عوضوم  نیا  دـنک .  یم  كرد 

مهارف مه  اب  تفـص  ود  نیا  نوچ  دوشن .  شبیـصن  نآ  زا  يا  هرهب  هک  دور  یمن  روصت  ددرگ و  مورحم  نآ  زا  درادـن  ناکما  دـنک ،  كرد 
ره هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  درادـن .  ناکما  نآ  زا  شیب  هک  دریگ  یم  رارق  یهلا  تمحر  لومـشم  نانچنآ  رئاز  صخـش  دـنیآ ، 

ترایز ادخ و  ترایز  تارابع  ثلث  اهنیا  دنک .  ترایز  دایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  درگنب ،  ادخ  هب  تمایق  زور  دهاوخ  یم  سک 
تفـص نیا  رطاخ  نیمه  هب  تسا ؛  روصت  لباق  قولخم  يارب  هک  تسا  یقرت  برق و  تاجرد  تیاهن  روظنم ،  تسا و  ادخ  هب  رظن  ادـخ و  اب 

 . دراد يرترب  اهنآ  رب  دنک و  یم  يربارب  ایاضق  مامت  اب  هک  ارچ  دش ،  هدروآ  یلقتسم  باب  رد 

مجنپ باب 

یلمع ره  هکنیا :  هلمج  زا  دراد ،  دوجو  یناوارف  ماکحا  هراب  نیا  رد  تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  صوصخم  ماکحا  هرابرد  باب  نیا 
هک تسا  هدش  لقن  یتایاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هرابرد  اما  دوش ،  یم  طقاس  نآ  بابحتسا  ای  بوجو  سرت ،  فوخ و  دوجو  اب 
نب ۀیواعم  تسا .  هدمآ  عبانم  رگید  راحب و  رد  هک  متفای  تسد  ربتعم  دانسا  اب  تیاور  هب 9  هنیمز  نیا  رد  نم  دهد .  یم  ناشن  ار  نآ  فالخ 

فوخ تهج  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هیواعم !  يا  دومرف :  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو 
ایآ درک :  لا  ؤس  نم  زا  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  يرگید  تیاور  رد  نکن .  اهر  سرت ،  و 

فوخ سرت و  هزادـنا  هب  راک  نیا  باوث  دومرف :  ترـضح  فوخ .  سرت و  اب  اما  هلب ،  متفگ :  يدرک ؟  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق 
نداد سپ  يارب  مدرم  هک  يزور  رد  تشحو ،  سرت و  زا  ار  وا  دنوادخ  دیایب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  سرت  اب  سک  ره  تسا . 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ددرگ و  یم  زاب  هدش  هدیزرمآ  هک  یلاح  رد  دراد و  یم  هگن  ناما  رد  دنزیخ ،  یم  رب  نایناهج  دـنوادخ  باسح 

رد دنک .  یمن  دراو  هشدخ  اهنآ  هب  يدب ،  چیه  هک  ددرگ  یم  زاب  یلـضف  ادخ و  زا  یتمعن  اب  دنک و  یم  اعد  شیارب  دیآ و  یم  شرادید  هب 
ناجرا رد  یتقو  نم  مدرک ؛  ضرع  ترـضح  نآ  هب  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  لـقن  هب  ریکب  نب  مصا  زا  يرگید  تیاور 

زا مدرگ  یم  رب  هک  ینامز  ات  موش و  یم  جراخ  سرت  اب  نازرل و  یلد  اـب  هاـگنآ  دـنک ،  یم  ار  تردـپ  ربق  قوش  ملد  منک ،  یم  لزنم  ( 43)
ناسرت ام  هرابرد  ار  وت  دـنوادخ  هک  يرادـن  تسود  ایآ  ریکب ! رـسپ  يا  دومرف ،  ماما  مسرت .  یم  تحلـصم ،  بابرا  ناهاوخدـب و  ناطلس ، 

ریز رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  دـهد و  یم  رارق  دوخ  شرع  هیاس  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـسرتب ،  ام  رطاخ  هب  هک  یـسک  یناد  یمن  ایآ  دـنیبب ؟ 
ناما رد  دنتسه ،  یناشیرپ  بارطـضا و  رد  مدرم  هک  تمایق  زور  ياه  یناشیرپ  بارطـضا و  رد  ار  وا  دنوادخ  دوش و  یم  نخـس  مه  شرع 

 . دنهد نیکست  ار  شبلق  وا  رب  تراشب  اب  دنهدب و  بلق  توق  وا  هب  هکئالم  دوش ،  ناشیرپ  برطضم و  رگا  دراد و  یم  هگن 

 ( هینیسحلا صئاصخ  همجرت   ) زا 187نوتیز هحفص 115 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مشش باب 

کی رب  اه  تدابع  ریاس  زا  شیب  تاـیاور ،  طیارـش  فلا :  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تراـیز  یعرـش  بادآ  طیارـش و  هراـبرد  باـب  نیا 
ایر یـساپسان و  یتسمرـس ،  يور  زا  هن  دـشاب و  ادـخ  ياضر  يارب  صلاخ و  ترایز ،  هکنیا ،  نآ  دراد و  تلالد  هراـب  نیا  رد  تیـصوصخ 

دصق دشاب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تقفش  رهم و  ای  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  يارب  يا  هلص  ترایز ،  هکنیا  ای  دریگ ،  تروص 
هب تفرعم  توافت  هب  یگتـسب  ترایز  ریثءات  توافت  و  دوش ،  ناربج  ناشیا  رب  هدراو  ياه  تبیـصم  ترـضح ،  نآ  ترایز  اـب  هک  دـشاب  نآ 
رد تراـیز  بادآ  ب :  تسا .  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  قح  هب  تفرعم  دـیق  تاـیاور ،  رد  هک  ارچ  دراد ؛  مالـسلا  هیلع  نیـسح  قح 

هیلع نیسح  ترایز  هب  یتقو  تسا :  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ددعتم  دانسا  هب  لماکلا  بیذهتلا و  لامعالا ،  باوث  راونالاراحب ، 
هب هنـشت  اریز  نک ،  ترایز  هنـشت  هنـسرگ و  دولآ ،  كاخ  يوم ،  ناـشیرپ  نیگمغ ،  نیزح ،  یتلاـح  اـب  ار  ترـضح  نآ  يور  یم  مالـسلا 

هرفـس دوخ  اب  دندمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  یهورگ  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دندومرف :  نینچمه  ترـضح  نآ  دیـسر .  تداهش 
نانچ دـنتفر ،  یم  ناشدوخ  نازیزع  ربق  رادـید  هب  اهنآ  رگا  هک  یتروص  رد  تسا ؛  هدوب  اهنآ  لاثما  اولح و  نان و  نآ  رد  هک  دنتـشاد  ییاه 
دنتفگ دیراد ؟  یم  رب  هشوت  رفس  نیا  يارب  ایآ  دومرف :  اهنآ  هب  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  دندرب .  یمن  دوخ  اب  ییاهزیچ 
دومرف میروخب :  هچ  رفس  نیا  رد  میدیسرپ :  دیدرک .  یمن  ار  راک  نیا  دیتفر ،  یم  ناتدوخ  ناردام  ناردپ و  ربق  رـس  رب  رگا  دومرف :  هلب ،  : 

رتهب امش  ترایز  یهاگ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ :  هک  هدش  تیاور  لضفم  زا  ربتعم  دانسا  اب  لماکلا  باتک  رد  ریش .  نان و  : 
متـشپ متفگ :  دـیوگ :  یم  لـضفم  دـینک .  تراـیز  هک  تسا  نیا  زا  رتـهب  امـش  ندرکن  تراـیز  یهاـگ  دـینکن و  تراـیز  هک  تسا  نیا  زا 
نیسح ترایز  يارب  اما  دنور ،  یم  ناشناردپ  ربق  رس  هب  راد  هصغ  نیگهودنا و  یتلاح  اب  امـش  زا  یخرب  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  تسکش . 
بادآ هلمج  زا  دنیایب .  وا  ترایز  هب  دولآ  كاخ  ناشیرپ و  یتلاح  اب  هکنیا  رگم  تسین ،  لوبق  لباق  زگره  دنیآ ؛  یم  هرفس  اب  مالـسلا  هیلع 
نیسح ترایز  تیفیک  باب  رد  بلطم  نیا  تسا .  هدمآ  ترضح  نآ  ربق  زا  رباج  ترایز  هوحن  رد  هک  تسا  يدراوم  ترضح ،  نآ  ترایز 

 . تسا تارف  بآ  اب  ندرک  لسغ  ترایز ،  بادآ  نیرتمهم  زا  رگید  یکی  دمآ .  دهاوخ  نیعبرا  زور  رد  مالسلا  هیلع 

متفه باب 

هیلع قداص  ماما  زا  یبلح  تیاور  رد  فلا :  دشاب :  یم  رایسب  هک  تسا  ترضح  نآ  ترایز  كرت  زا  هلصاح  جیاتن  راثآ و  هرابرد  باب  نیا 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  زا  دشاب ،  راک  نیا  هب  رداق  هک  یلاح  رد  دنک ،  كرت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا 

هب جح  ار  دوخ  رمع  مامت  یـسک  رگا  دومرف :  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ریثک  نب  نمحرلادـبع  ب :  تسا .  هدرک  ینامرفان  هلآو  هیلع 
يرگید تیاور  رد  تسا .  هدومن  كرت  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  قوقح  زا  یقح  دنکن ،  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اما  دروآ ،  اج 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  قوقح  زا  یقح  دورن ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  اما  دراذگب ،  جح  رازه  امـش  زا  یکی  رگا  هک  هدـمآ 
ام هعیش  زا  یسک  دومرف :  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  رفعجوبا  زا  ملـسم  نبدمحم  تیاور  رد  ج :  تسا .  هدرک  كرت  ار  هلآو 

نیـسح ترایز  كرت  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تایاور  تسا د :  هدش  دـساف  شنید  نامیا و  دـیاین ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  هک 
هفوک تشپ  رد  وا  دوش ،  نیـسح  مردپ  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  هلمج ،  زا  تسوا .  رب  يافج  مالـسلا ،  هیلع 
یتـقو دـننک ؛  یم  ییارـس  هیثرم  شیارب  حبـص  اـت  هدرک و  زارد  وا  رکیپ  رب  ار  دوخ  ياـه  ندرگ  شوحو  منیب  یم  ییوگ  دوش .  یم  هتـشک 

ربـخ نم  هب  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  هدرک  تیاور  نومیم  نبا  ه :  دـیزیهرپب .  نیـسح  رب  ياـفج  زا  تسا ،  نینچ 
بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  ترایز  هب  اما  درذگ ،  یم  ناشرمع  زا  نیا ،  زا  شیب  لاس و  ود  لاس ،  کی  ام ،  نایعیش  زا  یخرب  هک  هدیسر 

اطخ دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  مسانـش .  یمن  یگژیو  نیا  اب  ار  يدایز  دارفا  نم  تیادف !  هب  مناج  مدرک :  ضرع  دنور .  یمن  مالـسلاامهیلع 

 ( هینیسحلا صئاصخ  همجرت   ) زا 187نوتیز هحفص 116 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ترایز هب  راب  کی  یلاس  یـسک  رگا  مدیـسرپ :  دندش .  رود  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  راوج  زا  دندرک و  عیاض  ار  ادـخ  باوث  دـندرک و 
هک تسا  هدـش  دراو  تسا .  ریخ  وا  يارب  دراد و  میظع  يرجا  شراـگدرورپ  دزن  هسفن ،  یف  وا  جورخ  هلب ،  دوـمرف :  تسا ؟  یفاـک  دورب ، 

ناوارف ياه  تیاور  رد  و :  دشاب .  یم  قداص  دنک ،  كرت  ار  ترضح  نآ  ترایز  لاس  هس  تسا و  رود  رداق و  هک  یـسک  رب  اه  ناونع  نیا 
لاس کی  ندش  مک  ترضح ،  نآ  ترایز  كرت  راثآ  زا  هک  هدمآ  يرگید  تایاور  رد  دنک .  یم  هاتوک  ار  رمع  راک ،  نیا  هک  تسا  هدمآ 

ؤم ره  زا  رت  نییاپ  شماقم  دوش ،  تشهب  دراو  رگا  ترضح ،  نآ  ترایز  كرات  یتیاور ،  ربانب  ح :  تسین .  یفلخت  نآ  رد  تسا و  رمع  زا 
شتآ لها  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  كرات  ط :  دشاب .  یم  رود  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  راوج  زا  تسا و  یتشهب  لها  نم 
دشاب رداق  هک  یسک  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هک  دندقتعم  هدراو ،  رابخا  نیمه  لیلد  هب  یخرب  دوش .  یم  کبس  راوخ و  تسا و 

نیا هب  احیرص  یتیاور  رد  هچنانچ  تسین ،  همئا  وریپ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  كرات  ي :  تسا .  بجاو  رمع  لوط  رد  راب  کی  ، 
 . تسا هدش  هراشا  بلطم 

متشه باب 

يارب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هک  تفگ  دـیاب  تسا .  صاخ  تاقوا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  صوصخم  ياه  ترایز  هراـبرد  باـب  نیا 
هنوگ ود  رب  ترـضح  نآ  تراـیز  یلک  روط  هب  تسا .  لـمع  نیرتهب  دـیازفیب ،  نآ  رب  دربـب و  هرهب  یبوخ  ریخ و  زا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 

 ، صاخ تاقوا  رد  صوصخم  ترایز   - 2 میدرک .  رکذ  ار  نآ  ام  هک  دراد  یلیاضف  صاوخ و  راـک  نیا  هک  تاـقوا ،  همه  رد   - 1 تسا : 
ياه ترایز  درک .  روصت  ناوت  یمن  تلیـضف  نآ  زا  شیب  هک  دنچ  ره  دیازفا ؛  یم  نآ  قلطم  تلیـضف  لصا  رب  تقو ،  نآ  تیـصوصخ  هک 

 ، اهنآ زا  کی  ره  رکذ  ماگنه  هک  دنتـسه  یـصاخ  تلیـضف  رثا و  ياراد  اه  ترایز  نیا  زا  کی  ره  تسا ؛  دروم  هب 30  کیدزن  صوصخم 
؛  دشاب رود  ترضح  نآ  زور  کی  هلصاف  هب  هک  یـسک  يارب  راب ؛  کی  هعمج  زور  ره   - 1 مینک :  یم  حیرشت  ار  صاخ  تلیـضف  رثا و  نآ 

ماما زا  لقن  هب  دـیزی  نب  دوواد  تیاور  رد  هک  تسا  يزیچ  رما ،  نیا  صاوخ  هلمج  زا  تسا .  هدرک  افج  ادـیدش  دـنک ،  كرت  ار  نآ  رگا  و 
رد دـنام و  یمن  یقاب  اـیند  زا  یترـسح  وا  لد  رد  دزرمآ و  یم  ار  وا  دـنوادخ  هک  هدـمآ  تیاور  نآ  رد  تسا .  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص 
ره هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راب ؛  کی  هام  ره   - 2 دنیزگ .  یم  نکسم  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  راوج  رد  تشهب 

یناسک يارب  ار  راک  نیا  دندومرف :  ترضح  نآ  درب .  یم  ار  دیهش  رازه  باوث  دنک ،  ترایز  راب  کی  هام  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  سک 
دوخ دنک ،  كرت  هام  کی  زا  شیب  ار  ترـضح  نآ  دشاب و  کیدزن  یـسک  رگا  سپ  تسا ؛  لقادح  دنتـسه ،  کیدزن  ترـضح  نآ  هب  هک 

؛  راب ود  لاس  ره  رد   - 3 تسا .  هدرک  لقن  ار  نآ  هبقع  هک  هدمآ  یتیاور  رد  بلطم  نیا  تسا .  هدیمان  راک  افج  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
يرگید تیاور  رد  دـنیایب .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  راب  ود  لاس  رد  ءاینغا  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

 . دراد یم  نمیا  رقف  زا  ار  رئاز  ترایز ،  لصا  صاوخ  رب  هوالع  راک  نیا  هبترم ؛  هس  لاس  ره  رد   - 4 دنیایب .  ترایز  هب  راب  هس  دنا  هدومرف 
رگا تسا و  قح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  رداق  ریقف  رب  راک  نیا  هک  تسا  هدمآ  ثیدـح  هدزناپ  رد  انعم  نیا  راب ؛  کی  لاس  ره   - 5

هک یناسک  يارب  راب  کی  لاس  هس  ره   - 6 تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  افج  نیلوا  رما  نیا  دنک ،  كرت  ار  ترضح  نآ  ترایز  لاس  کی 
ربانب  - 7 دنا .  هدرک  ینامرفان  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  دوش  یم  یناسک  هرمز  رد  دنک  زواجت  لاس  هس  زا  رگا  دنتـسه و  رود 

صوصخم ياهزور   - 8 دوش .  یم  دایعا  رگید  ریدغ و  دولوم ،  ثعبم ،  زورون ،  دیع  لماش  هک  يدـیع ؛  ره  رد  هدـمآ ،  تایاور  رد  هچنآ 
یگژیو رکذ  هب  اما  دنتـسه ،  يدایز  لیاضف  ياراد  اهزور  نیا  زا  کی  ره  مینک .  یم  رکذ  هناگادـج  روط  هب  ار  هاـم  ره  اـجنیا  رد  هاـم ؛  ره 
تلیضف یگژیو  نآ ؛  زور  هام و  نآ  همین  بش  لوا و  زور  جنپ  ای  راهچ  بجر ،  هام  رد  مینک * :  یم  افتکا  نآ  هب  صوصخم  تلیـضف  کی 

هام لوا  ترایز  و  تسا .  هدـش  دـلوتم  رداـم  زا  هک  دوش  یم  يزور  دـننام  رئاز  دـنک ،  یم  وحم  ار  ناـهانگ  هکنیا  رب  هوـالع  تراـیز ،  نیا 
همین بش  هام و  نیا  موس  زور  نابعـش ؛  هام  رد  تسا * .  هدرک  بجاو  دوخ  رب  ار  رما  نیا  دـنوادخ  دوش ؛  یم  ترفغم  بجوم  امتح  بجر 
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رگا و  تسا .  مزعلاولوا  ناربمایپ  هلمج  زا  ربمایپ  رازه  اب 124  هحفاصم  هب  ندش  فرشم  اه ،  ترایز  نیا  تلیـضف  هدمع  نآ ؛  زور  نابعش و 
ریثءات ناهانگ  عفر  رد  نآ ،  یلـصا  باوث  رب  هوـالع  راـک  نیا  دـنک ،  تراـیز  نابعـش  همین  رد  ار  ترـضح  نآ  یپ  رد  یپ  لاـس  هس  یـسک 
ناضمر كرابم  هام  رد  دهد * .  یم  رس  ترفغم  يادن  وا ،  يارب  يدانم  نابعش  لوا  رد  هک  تسا  نیا  نآ  صاوخ  هلمج  زا  دراد و  یـصاخ 

ربق سک  ره  دومرف :  مالسلااهیلع  دمحم  نب  رفعج  مدینـش  تسا :  هتفگ  هک  هدمآ  لضفلا  نبا  زا  تیاور  رد  نآ ؛  صاخ  یگژیو  رطاخ  هب  ، 
یم هتفگ  وا  هب  دریگ و  یمن  رارق  هبساحم  دروم  دوش و  یمن  وا  ضرعتم  یسک  دورب ،  ایند  زا  هار  رد  دنک و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

قداص ماما  زا  ربتعم  تیاور  رد  هچنانچ  تسا ،  هام  نیا  رخآ  و  همین ،  لوا  ياـه  بش  رگید ،  دروم  وش .  تشهب  دراو  رطاـخ  هدوسآ  دوش ، 
هک تسا  هدـمآ  ددـعتم  ياـه  تیاور  رد  تسا .  نآ  ياـهزور  ردـق و  بش  هس  رگید ،  صوـصخم  تقو  شـش  تسا .  هدـمآ  مالـسلا  هیلع 

سک ره  دنوادخ  لاوش ؛  هام  رد  دهد * .  رارق  شدوخ  نارفغ  تمحر و  دروم  تسا ،  هدمآ  نیسح  ربق  ترایز  هب  هک  ار  سک  ره  دنوادخ 
نآ هام  نیا  ترایز  تلیضف  یگژیو  دزرمآ .  یم  دیایب ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  نآ ،  زور  دیع و  بش  رد  لاوش ،  هام  رد  هک  ار 
نیا رد  ۀجحلا ؛  يذ  هام  رد  دنز * .  یم  رس  وا  زا  نآ  زا  دعب  هدز و  رـس  وا  زا  نیا  زا  شیپ  هک  دوش  یم  یناهانگ  ترفغم  بجوم  هک  تسا 
هروس لوزن  زور  قیرـشت ،  مایا  نآ ،  زور  یحـضا و  بش  نآ ،  زور  هفرع و  بش  دراد :  دوجو  ترایز  صوصخم  تاقوا  هد  اـی  تشه  هاـم 

یبورک قیدص و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هفرع  زور  ترایز  تلیـضف  نآ -  ندوب  دیع  یگژیو  ربانب  ریدغ -  دیع  هلهابم و  زور  یتا  له 
هار رد  هدنب  رازه  رازه  ندرک  دازآ  ادخ و  لوسر  اب  هرمع  رازه  رازه  و  جع )   ) مئاق ترـضح  اب  جـح  رازه  لداعم  ترایز  لصا  دـمان و  یم 

باوث دراد ،  یم  رب  هک  یمدق  ره  هب  وا  يارب  دنوادخ  دش ،  مزاع  درک و  لسغ  هکنآ  زا  دعب  تسا ،  ادخ  هار  رد  بسا  رازه  رازه  راب  ادخ و 
هتشون وا  يارب  جح  دص  باوث  یمدق  ره  يازا  هب  هک  هدمآ  اه  تیاور  زا  یـضعب  رد  دسیون .  یم  ار  نآ  کسانم  اب  جح  کی  ندروآ  اج  هب 

 . دزرمآ یم  ار  وا  ناهانگ  مامت  دنک و  یم  ظفح  ایند  رد  لاس  نآ  رـش  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نابرق  دیع  ترایز  یگژیو  دوش .  یم 
اریز دشاب ؛  ترضح  نآ  ترایز  صوصخم  مایا  زین  هام  نیا  مهدزیس  زور  هک  تسین  دیعب  چیه  نآ ،  زور  اروشاع و  بش  مرحم ؛  هام  رد  * 
هرمز رد  رئاز  صخش  هک  تسا  نیا  ترضح ،  نآ  دزن  ندومن  هتوتیب  اروشاع و  بش  ترایز  تلیـضف  دندش .  نفد  زور  نیا  رد  نیـسح  ماما 

نایهاپـس هب  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک ،  باریـس  ار  نارگید  بش  نآ  رد  ترـضح  نآ  ربق  رانک  رد  هک  یـسک  و  دریگ ،  یم  رارق  ادـهش 
تلیضف یگژیو  تسا ؛  فورعم  نیعبرا  هب  هک  هام  نیا  متـسیب  زور  رفـص ؛  هام  رد  دشاب * .  هداد  بآ  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

اه ترایز  نیا  زا  کیمادـک  لا ؛  ؤس  دـشاب .  یم  نامیا  ياه  هناشن  زا  راک  نیا  هک  تسا  نآ  زور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز 
جهن شور و  هب  هک  دراد  دوجو  یتایـصوصخ  نآ  رد  هک  متفاـیرد  مدرک ،  تقد  هک  اـه  تلیـضف  زا  کـی  ره  هب  تفگ :  دـیاب  تسا ؟  رترب 

 ، يرگنب هک  کی  ره  هب  و  ددرگ ؛  یم  هتخانـش  لوضفم  زا  لضاف  دوش و  مولعم  روظنم  تیاغ و  اهنآ ،  رکذ  ماـگنه  هب  اـت  دنتـسین  يدـحاو 
زا انعم  نیا  دـیاش  تسا و  لـضفا  بجر  همین  نابعـش و  همین  تراـیز  تاـیاور ،  زا  یخرب  قبط  اـما  تسا ؛  رترب  ناـمه  ییوگب  تسا  نکمم 

نایم نیا  رد  هچنآ  تسا و  اروشاع  هفرع و  تیلـضفا  دوش ،  یم  راکـشآ  لیاضف  هعومجم  هظحـالم  زا  هک  هچنآ  اـما  دـشاب .  یـصاخ  تهج 
هب هتـشغآ  هک  دوش  یم  روشحم  یلاح  رد  ترـضح  نآ  رئاز  هک  تسا  هدـش  دراو  نآ  رد  هک  تسا  اروشاع  تراـیز  یگژیو  دراد  ناـحجر 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  باکر  رد  جح  رازه  دص  زا  تیصوصخ  نیا  هک  دشاب ،  یم  ادهش  هرمز  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  نیـسح  سدقم  نوخ 

دنوادـخ رئاز ،  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدـمآ  زین  يرگید  تایـصوصخ  نیا  رب  هوالع  اروشاع  زور  هرابرد  تسا .  رتالاب  رترب و  هلآو  هیلع 
 . تسا هدرک  ترایز  شرع  رد  ار 

مهن باب 

زا یتلیضف  دیاش  ات  دومرف ،  عضو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  فطل  يور  زا  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  نیزگیاج  هرابرد  باب  نیا 
دشاب دوخ  نیمزرس  نامه  زا  دناوت  یم  بیان  ترضح ؛  نآ  ترایز  يارب  نتفرگ  بیان   - 1 تسا :  یماسقا  ياراد  نآ  دوشن و  بلس  یسک 
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دوخ تمیزع  هک  دنچ  ره  دراد ،  ار  ترـضح  نآ  ترایز  رجا  راک  نیا  دنک .  ترایز  ار  ترـضح  نآ  وا  زا  تباین  هب  دـشاب و  اجنآ  رد  ای  و 
 . دـشابن وا  زا  تباین  هب  هچ  رگا  ترـضح ،  نآ  تراـیز  يارب  نارگید  كرادـت  زیهجت و   - 2 تسا .  يرتشیب  شاداـپ  رجا و  ياراد  صخش 

ربانب دراد ،  یگتـسب  اهنآ  هب  رفـس  ماجنا  هک  لیبق  نیا  زا  یلیاسو  اـی  بکرم  اـی  یجرخ  نداد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رئاز  زیهجت  لـصا  اریز 
نآ کیدزن  ترایز  نیزگیاج  رما  نیا  رود ؛  هار  زا  ترضح  نآ  ترایز  ماجنا   - 3 تسا .  ترایز  باوث  بجوم  هدیسر ،  ثیداحا  رابخا و 

ياـه تیفیک  ياراد  راـک  نیا  دـنادرگ .  یم  عـفترم  ار  ترـضح  نآ  تراـیز  كرت  زا  لـصاح  ياـفج  تـسا و  باوـث  رجا و  رد  ترـضح 
هیلع نیـسح  ربق  هب  ور  دـعب  دـنک ،  هاگن  پچ  تسار و  فرط  هب  سپـس  دورب ،  ماب  يور  رب  تراـیز  دـصق  هب  هلمج * :  زا  تسا ؛  یتواـفتم 
تین هب  هتاکرب *  هللا و  ۀـمحر  کیلع و  مالـسلا  هللا ،  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  هللادـبع ،  ابا  ای  کـیلع  مالـسلا  دـیوگب  دتـسیاب و  مالـسلا 

ترایز دصق  هب  دنک * .  هراشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هب  مالـس  اب  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  دورب و  دوخ  لزنم  هطقن  نیرتدنلب  هب  ترایز 
دتسیاب هلبق  هب  ور  ادتبا  ای  دتسیاب و  فیرش  ربق  ای  هلبق  هب  ور  دورب و  ارحص  ناکم  نیرتالاب  هب  دشوپب و  ار  شـسابل  نیرت  هزیکاپ  دنک و  لسغ 

نبا لیتق  ای  يالوم  ای  کیلع  مالسلا  يدیس ،  نبا  يدیس و  يالوم و  نبا  يالوم و  ای  کیلع  مالسلا  دیوگب :  دروآ و  فیرـش  ربق  هب  ور  دعب 
هک دنچ  ره  متسه ،  وت  رئاز  محراوج  نابز و  بلق و  اب  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالسلا  دیهشلا ،  نبا  لیتقلا 

هللا و لیلخ  میهاربا  ثراو  هللا و  یبن  حون  ثراو  هللا و  ةوفـص  مدآ  ثراو  اـی  کـیلع  مالـسلا  سپ  مدرکن ؛  هدـهاشم  تراـیز و  ار  وت  مدوخ 
نینم و ؤملاریما  یلع  ثراو  هلوسر و  هیبـن و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  بیبـح  دـمحم  ثراو  و  هللا ،  حور  یـسیع  ثراو  هللا و  میلک  ثراو 

لک ۀعاسلا و  هذه  یف  باذـعلا  مهیلع  ددـج  کلتاق و  هللا  نعل  نینم ؛  ؤملاریما  یـصو  یلع  نب  نسحلا  ثراو  هتفیلخ و  هللا و  لوسر  یـصو 
ای کـیلا  نسحلا و  کـیخا  یلا  نینم و  ؤملاریما  کـیبا  یلا  هللا و  لوسر  كدـج  یلا  لـج و  زع و  هللا  یلا  برقتم  يدیـس  اـی  اـنا  ۀـعاسلا ، 

ۀئاربلاب انا  ینم و  کلذ  لوبقل  یعیفش  يدیس  ای  نکف  یحراوج  عیمج  یناسسل و  یبلقب و  کل  یترایزب  هتمحر  هللا و  مالس  کیلع  يالوم ، 
فرط هب  یمک  سپـس  هتمحر .  هناوـضر و  هللا و  تاولـص  کـیلعف  نیعمجا ،  مکیلا  هللا و  یلا  برقتا  مهیلع ،  مهل و  ۀـنعللا  کئادـعا و  نم 

وحن نامه  هب  نادرگرب و  دراد  رارق  شردپ  ياپ  ریز  رد  هک  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ربق  فرط  هب  ار  تا  هرهچ  نک و  تکرح  پچ 
اریز ناوخب ؛  زامن  تعکر  راهچ  دـعب  ناوخب .  تیایند ،  نید و  رما  هرابرد  تسا  زیزع  شیارب  هچنآ  هب  ار  ادـخ  دـعب  نک .  مالـس  ناـشیا  هب 

انا وگب  نک و  هللادبع  ابا  ربق  هب  ور  دـعب  تسا .  تعکر  تشه  نآ  نیرتهب  هک  تسا ،  تعکر  ود  ای  راهچ  ای  شـش ،  ای  تشه  ترایز ،  زامن 
ای یتاداس  ای  مکدعوم  نیسحلا و  نب  یلع  ای  يدیـس  نبا  يدیـس و  ای  كدعوم  يدیـس و  نبا  يدیـس و  يالوم و  نبا  يالوم و  ای  كدعوم 

اریز وا ،  زا  لابقتسا  ای  ددرگ و  یم  زاب  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  ترایز  هناوضر 4 -  هتمحر و  هللا و  مالس  مکیلع  ءادهشلا و  رـشاعم 
 . دراد ار  ترضح  نآ  ترایز  باوث  دیآ -  یم  رب  رابخا  زا  هچنآ  ربانب  راک -  نیا 

مهد باب 

همدقم

عون دنچ  و  تسا ،  هدماین  رگید  همئا  ءایبنا و  ترایز  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  صتخم  ياه  باطخ  هرابرد  باب  نیا 
بلطم نیا  هک  تسا  ناشتداهش  ماگنه  هب  ناشیا  تبیصم  تافص  هب  طوبرم  ابلاغ  هک  یتافـص  هب  ترـضح  نآ  ندرک  صتخم  لوا ؛  تسا : 

موس هللارتو .  هللا و  لیتق  هللا ،  حیبذ  هللاراث ،  دننام  یصوصخم  تافص  هب  ناشیا  ندرک  صتخم  مود ؛  تسا .  ناشیا  صاخ  تلیـضف  رب  لیلد 
نیسح تافص  اریز  ناشتافص ،  یماسا و  یگژیو ،  اب  ترضح  نآ  رب  ندرک  مالـس  ماگنه  هب  ناربمایپ  رب  مالـس  هب  نیـسح  ندرک  صتخم   ؛

صتخم مراهچ ؛  میا .  هدـش  روآدای  ناربمایپ  هب  طوبرم  ناونع  هب  ار  نآ  ام  هک  تسا ،  ناربمایپ  تافـص  یماـسا و  ماـمت  رهظم  مالـسلا  هیلع 
تفه وا  رب  مالـس  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  دراو  ناشیا  هب  طوبرم  ياه  ترایز  زا  یـضعب  رد  ترـضح ؛  نآ  ترایز  رد  کـیبل  نتفگ  ندرک 
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ادخ يوس  هب  هدننک  توعد  صخش  نیمود  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  وا  هب  نتفگ  کیبل  تلع  دوش .  رارکت  هللا  یعاد  کیبل  ترابع  هبترم 
يرای و هب  ار  دوخ  توعد  درک و  توعد  نیتداهش  مالسا و  هب  ار  مدرم  لوا ،  هدننک  توعد  دشاب .  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شدج  زا  سپ 
زا يدادـعت  کمک  مالـسلا و  هیلع  یلع  بلاغلا  هللادـسا  ریـشمش  هکئالم و  دادـما  اـه و  لد  رد  ناـشیا  زا  بعر  داـجیا  دـنوادخ و  ترـصن 

همئا قح و  ماـما  هب  داـقتعا  ناـمیا و  هب  مود ،  هدـننک  توعد  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  دـناسر و  يزوریپ  هب  راکـشآ و  شدـهاجم ،  باحـصا 
ماجنا دمآ ،  شیپ  ناشیا  يارب  هک  یصاخ  تیفیک  ناشتیمولظم و  تداهـش  هطـساو  هب  لئاسم  نیا  هب  ناشیا  توعد  دومن و  توعد  نیدشار 

هب مه  ینابز و  روط  هب  مه  ترـضح  نآ  نوچ  داد و  تبثم  خـساپ  مه ،  هدـننک  توعد  نیا  هب  کیبل  نتفگ  اب  تسیاب  یم  نیاربانب  تفرگ . 
 : هلمج زا  دراد ؛  یلیالد  کیبل  راب  تفه  اما  تسا ،  بحتسم  ناشیا  هب  نتفگ  کیبل  اذل  درک ،  توعد  ادخ  يوس  هب  یلمع  روط 

هدننک تباجا  ياه  تلاح  هظحالم  فلا : 

یم رب  ترایز  ترابع  زا  هک  روط  نآ  و  دـشاب ،  یم  هقالع  قشع و  يءار ،  مشچ ،  شوگ ،  ناـبز ،  تسد ،  ندـب ،  هطـساو  هب  تباـجا  اریز 
هدمآ دوش ،  یم  رارکت  راب  تفه  هللا  یعاد  کیبل  هلمج  هکنآ  زا  سپ  ترایز ،  ترابع  رد  تسا .  یتوعد  هب  خـساپ  رد  یکیبل ،  ره  دـیآ ، 
ینعی ییاوه  ییءار و  يرصب و  یعمـس و  یبلق و  کباجا  دقف  كراصنتـسا ،  دنع  یناسل  کتثاغتـسا و  دنع  یندب  کبحی  مل  ناک  نا  تسا 

هک ار  سک  ره  لمع  هکنیا  هب  نم  يءار  وت و  رب  هیرگ  اب  ممـشچ  وت و  تبیـصم  ندینـش  اب  مشوگ  درک و  تباجا  ار  وت  وت ،  هب  قشع  اـب  ملد 
يوس هب  کنیا  نم  مسج  درک و  تباجا  ار  وت  تسا ،  وت  هب  نم  لیم  هکنیا  هب  نم  هقالع  اوه و  مرادـب و  تسود  درک ،  تباجا  ار  وت  توعد 

 . دیوگ یم  وت  رب  مالس  انث و  کنیا  منابز  دیآ و  یم  وت 

تسا ترضح  نآ  ترصن  يرای و  بلط  هب  خساپ  عقاو  رد  هناگتفه  ياه  کیبل  ب : 

مدرم ناـیم  رد  مارحلادجـسم  رد  دـنک  تکرح  اـجنآ  زا  تساوـخ  هک  یماـگنه  همظعم ؛  هکم  رد  راـب  کـی  دوـمرف :  رارکت  راـب  تفه  هک 
هدامآ هللا  ءاقل  يارب  ار  دوخ  دهد و  یم  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  بلق  نوخ  سک  ره  دومرف :  دیبلط و  ترـصن  يرای و  سپـس  درک و  ینارنخس 

زا ناهاگحبـص  هک  یماگنه  هکم ،  زا  جراخ  رد  مود  راب  درک .  مهاوخ  تکرح  ادـخ  تساوخ  هب  حبـص  ادرف  نم  هک  دـنک  تکرح  هدرک ، 
زا ار  وا  ات  دندمآ  ناشیا  دزن  رمع ،  نب  هللادبع  ریبز و  نب  هللادبع  رفعج ،  نب  هللادبع  سابع ،  نب  هللادبع  ماگنه  نآ  رد  دش ؛  جراخ  رهـش  نآ 
نآ هک  متسه  يرما  هب  رومءام  نم  هک  دومرف  اهنآ  هب  خساپ  رد  ماما  دنتفگ و  نخس  يا  هویـش  هب  اهنآ  زا  کی  ره  دنراد و  زاب  قارع  هب  نتفر 

ار دمحم  نوع و  شدنزرف ،  ود  رفعج  نب  هللادـبع  هاگنآ  دـننک .  يرای  ار  وا  تساوخ  اهنآ  زا  درک و  يرای  بلط  سپـس  منک و  یم  ارجا  ار 
سرتب ادخ  زا  نمحرلادبع !  وبا  يا  دومرف :  رمع  نب  هللادبع  هب  ماما  موش .  یم  قحلم  امش  هب  ود  نیا  زا  دعب  نم  تفگ  داتـسرف و  ماما  هارمه 

ار ماما  بلق  رمع  نب  ربمایپ  هک  ار  ییاج  نآ  نم  هللادـبع !  ابا  ای  تفگ :  دومن و  عادو  ماـما  اـب  دروآ و  رذـع  وا  اـما  نکن ؛  اـهر  ارم  يراـی  و 
یم تاقالم  هک  سک  ره  اب  هار  نیب  رد  ماما  البرک ؛  هب  هکم  هار  رد  موس ،  راب  تفر .  درک و  یظفاحادـخ  ناـشیا  اـب  درک و  هیرگ  دیـسوب و 
نوچ و  دوب .  هدنیامن  نداتسرف  اب  یهاگ  ینابز و  یهاگ  ماما  نتـساوخ  يرای  درک .  یم  يرای  بلط  وا  زا  مدرم ،  رب  تجح  مامتا  يارب  درک 

رذـع و ندروآ  هب  عورـش  یخرب  درک ،  یم  يرای  بلط  اهنآ  زا  ماما  یتقو  دـننک ،  یم  تیعبت  ناشیا  زا  یکدـنا  دادـعت  هک  دـندرب  یپ  مدرم 
دمآ میهاوخ  هک  دنداد  هدعو  مه  یخرب  دندرک و  هناهب  ار  لایع  لها و  تعراز و  هلءاسم  یخرب  تراجت و  عوضوم  يدادعت  دندرک ،  هناهب 

دنکن يرای  بلط  اهنآ  زا  ات  دندش  یم  رود  لزنم  نآ  زا  دنا ،  هدمآ  دورف  یلزنم  رد  ماما  هک  دندش  یم  هجوتم  یتقو  مه  مدرم  زا  يدادـعت  . 
ناشیا اب  میدش و  قحلم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  جح  ماجنا  زا  سپ  دنتفگ :  اهنآ  دندرک .  نینچ  هلیجب ،  هزارف و  زا  یهورگ  هک  نانچ  . 

دورف یبآ  رب  ناشیا  هاگ  ره  مییآ .  دورف  لزنم  کی  رد  وا  اب  هک  دوبن  نیا  زا  رت  هدـننک  تحاران  ام  يارب  زیچ  چـیه  اما  میدرک ؛  یم  تکرح 
يرگید فرط  رد  ام  مییآ ،  دورف  لزنم  کی  رد  وا  اب  هکنیا  زج  میتشادن  يا  هراچ  رگا  میدمآ و  یم  دورف  يرگید  ياج  رد  ام  دندمآ ،  یم 
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بوخ تلاح  نیا  يزور  رگا  تفگ :  دـیاب  دـنکن .  توعد  شترـصن  يراـی و  هب  ار  اـم  هک  دوب  رطاـخ  نآ  هب  اـهنیا  همه  میدرک .  یم  لزنم 
یضعب ترضح  نآ  نیا ،  زا  رتالاب  تسا و  هدوب  ترضح  نآ  ياه  تبیـصم  نیرتگرزب  زا  یتیعـضو  نینچ  نیا  هک  یبای  یم  رد  ینک  لمءات 

یم رگید  فرط  هب  دندرک و  یم  جک  ار  هار  اما  دنیآ ،  یم  ناشیا  تمس  هب  دنتکرح و  رد  هار  نایم  رد  يا  هدع  درک ،  یم  هظحالم  اه  تقو 
هفوک لها  زا  يدادعت  يارب  یتلاح  نینچ  هکنیا  امک  دنکن .  دوخ  يرای  ترـصن و  هب  فلکم  ار  اهنآ  دـنیبن و  ار  اهنآ  ترـضح  نآ  ات  دـنتفر 

 ، دـمآ دورف  اجنآ  رد  دیـسر و  لتاقم  ینب  رـصق  هب  ماما  هک  یماگنه  تسا .  یفحج  رح  نب  هللادـیبع  نانخـس  اـهنیا  زا  رتـالاب  داـتفا .  قاـفتا 
دزن دینک  توعد  ار  وا  دومرف :  تسا .  یفحج  رح  نب  هللادیبع  نآ  زا  دـنتفگ :  تسیک ؟  نآ  زا  دیـسرپ ،  تساپرب .  يرداچ  درک و  هظحالم 

انا هللا و تفگ :  هللادیبع  دنبلط .  یم  روضح  هب  ار  وت  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  تفگ :  وا  هب  دمآ  وا  دزن  ماما  هداتـسرف  یتقو  دیایب .  نم 
متسه اجنآ  رد  نم  هک  یلاح  رد  دوش  نآ  دراو  نیسح  متـشاد  هارکا  هکنیا  رگم  مدشن  جراخ  هفوک  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  نوعجار  هیلع  انا 

هیلع نیسح  ماما  درک .  هاگآ  دوب ،  هتـشذگ  هچنآ  زا  ار  ناشیا  دمآ و  ماما  دزن  هداتـسرف  دنیبب .  ارم  وا  هن  منیبب و  ار  وا  مهاوخ  یمن  ادخ  هب  . 
نامه رح  نب  هللادـیبع  دـنک .  جورخ  شهارمه  هب  هک  درک  توعد  وا  زا  سپـس  تسـشن .  درک و  مالـس  تفر و  وا  دزن  تساخرب و  مالـسلا 

راکهانگ و وت  درم ! يا  تفگ :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دعب  دـنک .  فاعم  ار  وا  تساوخ  ماما  زا  درک و  رارکت  ماما  يارب  ار  نانخس 
 ، ایب نم  يرای  هب  دنک .  یم  هذـخا  ؤم  ار  وت  ینکن -  هبوت  الاح  نیمه  رگا  ینک -  یم  هک  يراک  رطاخ  هب  لج  زع و  دـنوادخ  يدرک ،  اطخ 
رد هتـشک  نیلوا  منک ،  يرای  ار  وت  رگا  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ :  وا  دوش .  یم  وت  عیفـش  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  مدـج 
نآ هب  متـساوخ  ار  يزیچ  مدـش و  نآ  رب  راوس  هاـگ  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  تدوخ ،  يارب  ریگب ،  ارم  بسا  نیا  اـما  دوب ؛  مهاوـخ  وـت  لـباقم 

يور ناـشیا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربـب .  دوـخ  اـب  ار  نآ  امـش ،  يارب  بسا  نیا  مدرک ؛  هبلغ  وا  رب  مدـید  هک  ار  سک  ره  مدیـسر و 
؛ )  مریگن يراکددم  هب  ار  ناهارمگ  زگره  نم  ( ) 44) ادضع نیلـضملا  ذختم  تنک  ام  میرادن  وت  بسا  وت و  هب  يزاین  ام  دومرف :  دنادرگ و 

رب هرهچ  هب  ار  وا  دنوادخ  دیوگن ،  کیبل  دونشب و  ار  تیب  لها  ام  يرای  بلط  هک  یسک  اریز  ام ؛  هیلع  هن  شاب و  ام  اب  هن  نک ،  رارف  وت ،  اما 
کیدزن هک  يوحن  هب  دش  ینامیـشپ  راچد  هللادیبع  نآ ،  زا  دعب  دش .  دوخ  همیخ  دراو  تفر و  تساخرب و  ماما  سپـس  دنکفا .  منهج  شتآ 

تلالـض قافن و  لها  هب  تبـسن  ترـصن  يرای و  بلط  نم  زا  نیـسح  مروخب ،  ترـسح  دیاب  مراد  رمع  ات  تفگ :  وا  دوش .  حور  ضبق  دوب 
هارمه هب  مدرک  یم  شیادـف  ار  مناج  رگا  يراد ؟  ار  ام  ییادـج  دـصق  ینک و  یم  اهر  ار  ام  ایآ  دومرف :  نم  هب  لـتاقم  ینب  رـصق  رد  درک . 

 . تفر درک و  یظفاحادـخ  سپـس  دـنادرگرب ،  يور  نم  زا  مدـش .  یم  لیان  تمایق  زور  تمارک  هب  داب ،  شیادـف  مناـج  هک  ربمغیپ  دـنزرف 
هیلع نیـسح  ماما  ياه  ندومن  يرای  بلط  دندید .  نارـسخ  دندیزرو و  قافن  نارگید  دندش و  راگتـسر  دندرک  يرای  ار  نیـسح  هک  ینانآ 
کی رد  اهنآ  دنتسج .  یم  يرود  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  دوب  هلیجب  هزارف و  هارمه  هب  ریهز  درک .  رثا  نیق  نب  ریهز  رد  اهنت  مالـسلا 

ات میتسشن  ام  یتقو  دنتفگ :  ریهز  ناهارمه  دندنکفا .  تماقا  لحر  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  رود  هب  يا  هشوگ  رد  و  دندمآ ،  دورف  لزنم 
ات هداتسرف  امش  یپ  رد  هللادبع  ابا  ریهز ! تفگ :  دش و  دراو  درک و  مالس  دمآ ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هداتـسرف  ناهگان  میروخب ،  ییاذغ 

دیـس تفگ -  وا  هب  شرـسمه  تفرگ .  ارف  ار  اـج  همه  توکـس  داـتفا .  نامتـسد  زا  میتشاد  تسد  رد  هچ  ره  اـم  همه  يورب .  شروضح  هب 
یهاوخ یمن  اما  هداتسرف ،  وت  یپ  رد  ار  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هللا !  ناحبـس  دوب -  ورمع  رتخد  ملید  وا  تسا  هتفگ 

یلوط دمآ ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روضح  هب  ریهز  يدرگرب .  يونشب و  ار  شنانخس  يورب ،  ناشیا  دزن  تسا  رتهب  يورب ؟  شروضح  هب 
نیسح يوس  هب  دنرادرب و  ار  شا  هشوت  راب و  رداچ ،  داد ،  روتسد  تشگزاب و  دیـشخرد  یم  شیامیـس  هک  یلاح  رد  نادنخ و  هک  دیـشکن 

ریخ و زج  نم  هیحاـن  زا  مرادـن  تسود  نم  وش ،  قحلم  تا  هداوناـخ  هب  یتسه ،  دازآ  وت  تفگ :  شرـسمه  هب  هاـگنآ  دـنربب .  مالـسلا  هیلع 
هب ار  شلاوما  سپـس  منک .  تظاـفح  وا  زا  میاـمن و  شیادـف  ار  مناـج  اـت  منک  یهارمه  ار  نیـسح  ما  هتفرگ  میمـصت  دـسرب .  وت  هب  یبوـخ 
وا اـب  درک و  هیرگ  داتـسیا و  ریهز  هب  ور  ریهز  رـسمه  دـناسرب .  شا  هداوناـخ  هب  اـت  درپس  شیاهومعرـسپ  زا  یکی  هب  ار  وا  داد و  شرـسمه 
 . يروآ رطاخ  هب  ارم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دج  هاگـشیپ  رد  تمایق  زور  مهاوخ  یم  وت  زا  دیزگرب ؛  ار  وت  ادخ  تفگ :  دومن و  یظفاحادـخ 
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ار ینخـس  مهاوخ  یم  تسا .  نامیپ  دهع و  نیرخآ  نیا  هنرگ  دیایب و  نم  هارمه  هب  دراد  تسود  سک  ره  تفگ :  شناهارمه  هب  ریهز  دعب 
 . میتفای تسد  یمیانغ  هب  دومن و  زوریپ  اهنآ  رب  ار  اـم  دـنوادخ  میدـیگنج و  رحبلا  ماـن  هب  برع  فیاوط  زا  یکی  اـب  اـم  میوگب .  امـش  يارب 

دیلاحشوخ دیروآ ،  تسد  هب  هک  یمیانغ  درک و  ناتبیصن  ادخ  هک  يزوریپ  حتف و  رطاخ  هب  ایآ  تفگ  ام  هب  هنع )  هللا  یضر   ) ناملـس هاگنآ 
یمیانغ دیگنج و  یم  وا  باکر  رد  هکنیا  هطـساو  هب  دیدرک ،  كرد  ار  دمحم  لآ  ناناوج  دیـس  هک  هاگنآ  تفگ :  ناملـس  هلب ،  میتفگ :   ؟

رد وا  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ :  مراپس .  یم  ادخ  هب  ار  امش  نم  اما  تفگ :  ریهز  دیـشاب .  رت  لاحـشوخ  دوش ،  یم  ناتبیـصن  زور  نآ  رد  هک 
هب یصخش  هداتسرف ،  درک .  يرای  بلط  اهنآ  زا  هرصب  ناگرزب  يارب  همان  نداتسرف  اب  ماما  مراهچ ؛  راب  دیسر .  تداهـش  هب  ات  دوب  موق  نایم 
ادخ يوس  هب  ار  امش  نآ ،  نایعا  هرصب و  لها  فارـشا  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحرلا .  نمحرلا  هللا  مسب  دوب :  نینچ  همان  نتم  نیرذابا و  مان 

دشر و هار  هب  ار  امش  دییامن ،  تعاطا  نم  رما  زا  دینک و  تباجا  ارم  توعد  رگا  تسا ؛  هدرم  ادخ  لوسر  تنس  مناوخ .  یم  ارف  شربمایپ  و 
دعس ینب  هیطحق و  ینب  میمت ،  ینب  زا  يدارفا  دوعـسم ،  نبدیزی  دیـسر ،  اهنآ  تسد  هب  ماما  همان  یتقو  مالـسلاو .  منک .  یم  تیاده  حالص 

نیسح صخش  نیا  تفگ :  اهنآ  هب  باطخ  دوخ  نانخس  زا  یتمسق  رد  وا  درک .  هظعوم  ار  اهنآ  دومن و  تبحـص  اهنآ  يارب  درک و  عمج  ار 
و تسا ،  قیمع  يرظن  يءار و  اب  لیصا و  تفارـش ،  اب  یناسنا  وا  دشاب .  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  مالـسلاامهیلع  یلع  نب 

یناـهانگ لـمج  گـنج  رد  امـش  داد .  همادا  نینچ  ار  دوخ  نانخـس  سپـس  دـشاب ،  یم  ریذـپانانف  یلمع  یندـشان و  فـصو  یلـضف  ياراد 
دیتفریذپ و ار  وا  توعد  دارفا  دینک .  كاپ  دوخ  زا  دییوشب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنزرف  يرای  اب  ار  ناهانگ  نآ  دیدش ،  بکترم 

اهنآ هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  دنتفا ،  هار  هب  هکنیا  زا  لبق  دندش ،  تکرح  هدامآ  یتقو  دنورب ،  ماما  يوس  هب  دنتفرگ  میمصت 
ماما دنتـسه .  یقاب  دوخ  رظن  يءار و  هب  زونه  تفر ،  یم  نامگ  هک  یناسک  زا  هفوک ،  ناگرزب  زا  ماما  ندـیبلط  يراـی  مجنپ ؛  راـب  دیـسر . 

هللادبع دادش و  نب  ۀعافر  هیجن و  نب  بیصم  درص و  نب  نامیلـس  هب  یلع ،  نب  نیـسح  زا  میحرلا .  نمحرلا  هللا  مسب  تشون :  اهنآ  هب  باطخ 
دنیبب سک  ره  دومرف :  ناـشتایح  ناـمز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  دـیناد  یم  امـش  دـعب ؛  اـما  ناـنم .  ؤم  تعاـمج  لاو و  نب 

رد دنک و  یم  تفلاخم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنس  اب  دنکش ،  یم  ار  وا  نامیپ  درامـش ،  یم  لالح  ار  ادخ  يرگمتـس  ياورنامرف 
نیا هک  تسا  دنوادخ  رب  دنکن ،  تفلاخم  ییاورنامرف  نینچ  اب  لمع ،  نابز و  اب  وا  و  دیامن ،  یم  لمع  زواجت  هانگ و  هب  ادخ  ناگدـنب  نایم 

هدومن و مزال  دوخ  رب  ار  ناطیش  تعاطا  موق  نیا  هک  دیناد  یم  امش  دهد .  رارق  خزود  شتآ  رد  اجکی  رگمتـس  ياورنامرف  نآ  اب  ار  صخش 
مارح دنا ،  هدرک  لواپچ  ار  ناناملسم  لاملا  تیب  هدرک و  لیطعت  ار  یهلا  دودح  هدومن و  راکشآ  ار  داسف  هدز و  زاب  رـس  دنوادخ  تعاطا  زا 

تفلاخم  ) راک نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  ما  یکیدزن  رطاخ  هب  نم  هک  انامه  دنا و  هدومن  مارح  ار  شلالح  لالح و  ار  ادـخ 
دینک یمن  اهر  ارم  امش  دمآ .  نم  دزن  امش ،  اب  تعیب  يارب  ناتناگداتسرف  دیسر و  متسد  هب  امش  ياه  همان  مرت .  هتسیاش  رگمتس ) ناطلـس  اب 

 . دیا هدش  تیاده  دیـسر و  یم  ناتبیـصن  هرهب و  هب  دینک  افو  نم  هب  تبـسن  دوخ  تعیب  هب  رگا  دـیراذگ ،  یمن  اهنت  نمـشد  لباقم  رد  ارم  و 
دینکن و نینچ  رگا  متسه .  هوسا  وگلا و  امش  يارب  نم  دنشاب و  یم  امش  نادنزرف  اه و  هداوناخ  اب  منادنزرف  هداوناخ و  متـسه و  امـش  اب  نم 

امـش بیرف  هک  تسا  یـسک  رورغم  دیدش .  بکترم  میومعرـسپ  مردارب و  مردپ ،  هرابرد  ار  نآ  هک  تسا  يرکنم  تشز و  نامیپ و  دهع و 
دوخ نایز  هب  دنکـشب ،  نامیپ  دـهع و  سک  ره  دـیدومن و  عیاـض  ار  دوخ  بیـصن  دـیتفر و  اـطخ  هب  دوخ  هرهب  ظـح و  رد  سپ  دروخب .  ار 

رهـصم سیق  هب  ار  نآ  دـیچیپ و  مه  هـب  درک و  رهم  ار  هماـن  ماـما  سپـس  مالـسلاو .  درک .  دـهاوخ  زاـین  یب  امـش  زا  ارم  دـنوادخ  تـسوا ؛ 
نوریب ار  همان  دـنک .  یـسرزاب  ار  وا  ات  تفرگ  وا  رب  ار  هار  رـس  ریمن ،  نب  نیـصح  دیـسر ،  هفوک  رد  کیدزن  هب  سیق  یتقو  داد .  يوادـیص 
یتسه یسک  هچ  وت  دیسرپ :  وا  زا  دش  رـضاح  دایز  نبا  شیپ  نوچ  درب .  هیلع  هللا  تنعل  دایز  نبا  دزن  ار  سیق  نیـصح ،  درک .  هراپ  دروآ و 

زا همان  دیسرپ :  وا  زا  دایز  رـسپ  متـسه .  مالـسلاامهیلع  وا  دنزرف  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  نایعیـش  زا  يدرم  نم  تفگ :  سیق   ؟
یمن ار  اهنآ  یماسا  نم  هک  هفوک  لها  زا  یتعاـمج  هب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  داد :  باوج  دوب ؟  یناـسک  هچ  يارب  یـسک و  هچ 

رب ای  ییوگب  نم  هب  ار  اهنآ  یماسا  اـت  يور  یمن  اـجنیا  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  دـش و  نیگمـشخ  هیلع -  هللا  تنعل  داـیز -  رـسپ  مناد . 
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تعامج نآ  یماسا  تفگ :  سیق  درک .  مهاوخ  هکت  هکت  ار  وت  هنرگو  ینک ،  نعل  ار  شردارب  ردپ و  یلع و  نب  نیسح  يورب و  ربنم  يالاب 
دمح تفر و  ربنم  يالاب  رب  سیق  منک .  یم  شردارب  ردپ و  نیسح ،  هب  تبسن  ار  راک  نآ  مور و  یم  ربنم  يالاب  رب  اما  میوگ ،  یمن  وت  هب  ار 
دعب دوزفا ،  مهیلع  هللا  تاولـص  شنادـنزرف  یلع و  هب  دوخ  تبحم  رهم و  رب  داتـسرف و  تاولـص  دورد و  ربمایپ  رب  تفگ و  ار  ادـخ  ياـنث  و 
يوس هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هداتسرف  نم  تفگ :  دعب  دومن ،  نعل  رخآ  ات  لوا  زا  ار  هیما  ینب  نارگمتس  سپـس  شردپ و  دایز و  نب  هللادیبع 

هک دنزادنا ،  نیئاپ  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  داد  روتـسد  هللادیبع  دیهدب .  تبثم  خساپ  وا  توعد  هب  دنتـسه ،  هطقن  نالف  رد  ناشیا  متـسه ،  امش 
هک تشاد  ندب  رد  یقمر  زونه  تسکـش و  مه  رد  شیاه  ناوختـسا  داتفا و  نیمز  رب  هتـسب  فتک  وا  هدش  هتفگ  دندرک .  وا  اب  ار  راک  نیمه 
 . يدرک ار  راک  نیا  ارچ  دنتفگ  دنتفرگ و  داریا  وا  هب  درک .  ادج  شنت  زا  رس  دمآ و  شرس  يالاب  یمخللاریمع  نب  کلملادبع  مان  هب  يدرم 
هب دـندوب ،  هدامآ  ترـضح  نآ  اب  ندـیگنج  يارب  هک  یناـسک  زا  ندرک  يراـی  بلط  مشـش ؛  راـب  منک .  تحار  ار  وا  متـساوخ  یم  تفگ : 

بلط دـندش ،  ماما  تشگزاب  زا  عنام  درک و  دروخرب  اهنآ  اب  هک  یماگنه  شنایهاپـس ،  رح و  زا  راب  کی  ماما  اهنآ ؛  اب  تجح  مامتا  روظنم 
يولج شدارفا  رح و  هک  یماگنه  رح .  دروم  رد  اما  دـیبلط .  يرای  هیلع  هللا  تنعل  دعـس  نب  رمع  زا  مه  مرحم  مشـش  بش  رد  درک و  يراـی 

ماما دـش .  رهظ  زامن  تقو  هکنیا  ات  دـندمآ  ماما  ياپ  هب  اپ  دـندرک و  تکرح  ماما  هارمه  هب  اهنآ  درک ،  باریـس  ار  اهنآ  ماما  دـندمآ ،  ماـما 
ار ادخ  دمآ ،  نیلعن  ابع و  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیـسر ،  هماقا  هب  یتقو  دـیوگب ،  ناذا  هک  دومرف  قورـسم  نب  جاجح  هب  مالـسلا  هیلع 

ناگداتسرف دیسر و  متسد  هب  امش  ياه  همان  هک  مدمآ  رطاخ  نیا  هب  اجنیا  نم  مدرم !  يا  دومرف :  سپـس  داتـسرف ،  دورد  وا  رب  درک و  دمح 
 . دروآ درگ  قح  تیاده و  رب  ار  امـش  ام و  دنوادخ  دیاش  میرادـن ،  ماما  ام  دـنتفگ  اهنآ  میایب ،  امـش  شیپ  نم  هک  دـندمآ  نم  شیپ  امش ، 
 . منک ادیپ  نانیمطا  ات  دیهدب  يزیچ  ناتیاه ،  نامیپ  دهع و  زا  نم  هب  ما ،  هدمآ  امـش  يوس  هب  نم  دیتسه ،  دوخ  نامیپ  دـهع و  رب  امـش  رگا 

کی یتح  دندش و  تکاس  همه  ما .  هدمآ  امـش  يوس  هب  هک  مدرگ  یم  رب  ییاج  هب  دیراد ،  هارکا  نم  ندـمآ  زا  رگا  تروص ،  نیا  ریغ  رد 
؟  یناوخب زامن  تدوخ  تنارای ،  اب  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف :  رح  هب  دش .  اپرب  زامن  وگب و  هماقا  دومرف :  نذ  ؤم  هب  ماما  هاگنآ  دنتفگن .  هملک 
درگ هب  شباحـصا  دـندش و  دوخ  همیخ  دراو  سپـس  دومرف ،  هماقا  ار  زامن  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  میناوخ .  یم  زامن  امـش  اب  داد :  باوج 
رود زین  شنارای  زا  رفن  دصناپ  و  دندوب ؛  هدرک  اپرب  شیارب  هک  دـش  يا  همیخ  دراو  تشگزاب و  دوخ  ناکم  هب  زین  رح  دـندش .  عمج  ناشیا 

نیسح ماما  دش ،  رصع  یتقو  دنتسشن .  نآ  هیاس  رد  هتفرگ و  ار  دوخ  بسا  راسفا  کی  ره  دنتشگزاب و  دوخ  فص  هب  هیقب  دندش و  عمج  وا 
اب دروآ و  فیرـشت  ماما  دیوگب .  ار  رـصع  ناذا  نذ  ؤم  دومرف  رما  سپـس  دندش ،  هدامآ  همه  دنوش ،  هدامآ  نتفر  يارب  دومرف  مالـسلا  هیلع 

دیـسرتب و ادخ  زا  رگا  مدرم !  يا  دومرف :  ادخ  يانث  دمح و  زا  دعب  دومن و  تیعمج  يوس  هب  ور  درک و  مالـس  دـناوخ و  زامن  تعامج  نآ 
امش رب  رما  تیالو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  ام  تسا و  دونشخ  یـضار و  امـش  زا  دنوادخ  دیـسانشب ،  زین  شلها  يارب  ار  قح 

زا امش  رگا  دننک .  یم  لمع  زواجت  متس و  اب  امـش  نایم  تسین و  اهنآ  قح  هک  دننک  یم  ار  يزیچ  ياعدا  اهنیا  میتسه .  رت  هتـسیاش  اهنیا  زا 
امـش و ياـه  هماـن  هک  تـسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  کـنیا  امـش  رظن  يءار و  رگا  و  دـیتسه ،  لـهاج  اـم  قـح  هـب  تبـسن  دـیراد و  تـهارک  اـم 
هب یناگداتـسرف  اه و  همان  نیا  زا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  رح  مور .  یم  امـش  دزن  دراد ،  نآ  زا  تیاکح  نم ؛  يوس  هب  ناتناگداتـسرف 
 ، دراد رارق  اهنآ  ياه  همان  نآ  رد  هک  ار  ینیجرخ  دومرف :  شباحصا  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرادن .  ربخ  دیدش ،  رکذتم  امش 
 ، دـنا هتـشون  همان  امـش  يارب  هک  ییاهنیا  ءزج  ام  تفگ  رح  درک .  هدـنکارپ  وا  لـباقم  دروآ و  دوب  اـه  هماـن  زا  ولمم  هک  ار  نیجرخ  رواـیب ، 
 : دومرف ماما  میربب .  دایز  هللادیبع  شیپ  هفوک  رد  ار  امش  ات  میوشن  ادج  امش  زا  میدید ،  ار  امش  رگا  تسا ،  هدش  هداد  روتسد  ام  هب  میتسین . 
ار یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیلع ؛  هللا  تنعل  دعـس  رـسپ  زا  ماما  ندرک  يرای  بلط  اما  تسا .  رت  کیدزن  فدـه  نیا  زا  وت  هب  گرم 
اب هیلع -  هللا  تنعل  دعـس -  رـسپ  مینک .  تاقالم  مه  اـب  رگـشل  ود  ناـیم  بشما  منک ؛  تبحـص  وت  اـب  مهاوخ  یم  دومرف  داتـسرف و  وا  شیپ 

شباحـصا هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندید ،  ار  مه  یتقو  دندش .  رـضاح  ناشیا  دننامه  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـمآ .  رفن  تسیب 
شرـسپ دـنوش و  رود  داد  روتـسد  شناراـی  هب  زین  دعـس  نب  رمع  دـنوش ،  رود  هیقب  ربکا ،  یلع  شدـنزرف  ساـبع و  شردارب  زجب  هک  دومرف 
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هب هک  یناد  یم  هک  ییادخ  زا  ایآ  دعس ! رسپ  يا  وت  رب  ياو  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دندنام .  یقاب  شرانک  رد  شمالغ  صفح و 
اهر ار  موق  نیا  متـسه .  یـسک  هچ  دـنزرف  نم  یناد  یم  هک  یتروص  رد  یگنجب  نم  اب  یهاوخ  یم  یـسرت ،  یمن  يدرگ ،  یم  زاب  شیوس 

بارخ ما  هناخ  مسرت  یم  تفگ :  هیلع  هللا  تنعل  دعـس  نب  رمع  تسا .  رتکیدزن  ادـخ  ياضر  هب  وت  يارب  راـک  نیا  هک  شاـب ،  نم  اـب  نک و 
زا ار  نآ  زا  رتهب  نم  دومرف :  نیـسح  ماما  دـنریگب .  ارم  هعرزم  مسرت  یم  تفگ :  مزاس .  یم  تیارب  ار  نآ  نم  دومرف :  نیـسح  ماـما  دوش . 

یباوج چیه  دش و  تکاس  سپـس  مسرت ،  یم  اهنآ  هب  تبـسن  مراد  هچب  نز و  نم  تفگ :  دعـس  رمع  مهد .  یم  وت  هب  زاجح  رد  مدوخ  لام 
ار وت  رتدوز  هچ  ره  دنوادخ  تسا ،  هدـش  هچ  ار  وت  دومرف :  یم  هک  یلاح  رد  تشگزاب  وا  شیپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  دادـن . 

ندروخ تفگ :  ءازهتسا  هب  دعـس  رمع  يروخن ،  قارع  مدنگ  زا  یکدنا  زج  هک  مراودیما  مسق ،  ادخ  هب  دزرماین .  رـشحم  زور  رد  دشکب و 
هدع و دش و  هرـصاحم  البرک  رد  هکنآ  زا  دعب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ندرک  يرای  بلط  متفه ؛  راب  مدنگ .  زا  دنک  یم  تیافک  وج 
دیسر و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رهاظم  نب  بیبح  تلاح  نیا  رد  دندش .  بآ  وا و  نایم  لیاح  دیسر و  رفن  رازه  هب 30  نمشد  هدع 
مورب و اهنآ  دزن  دییامرف  یم  هزاجا  ایآ  دننک ،  یم  یگدنز  دسا  ینب  زا  يا  هفیاط  ام  کیدزن  اجنیا  رد  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک :  ضرع 

هار هب  هنایفخم  بش  لد  رد  بیبح  دومرف و  هزاجا  ماما  دنک .  عافد  امـش  زا  اهنآ  طسوت  دنوادخ  دـیاش  منک ؟  امـش  يرای  هب  توعد  ار  اهنآ 
یبوخ ریخ و  لماح  امـش  يارب  تفگ :  بیبح  يراد ؟  یتجاح  هچ  دندیـسرپ  دوب .  دـسا  ینب  زا  وا  دنتخانـش ،  ار  وا  تفر .  اهنآ  دزن  داتفا و 

وا منک .  ناتربمایپ  رتخد  دنزرف  يرای  هب  توعد  ار  امش  ات  ما  هدمآ  تسا .  هدرواین  ار  نآ  دننام  یموق  يوس  هب  يا  هداتـسرف  چیه  هک  متـسه 
دعس نب  رمع  دینک .  شیاهر  دیراذگب و  روای  یب  ار  وا  ادابم  تسا .  رترب  صخش  رازه  زا  اهنآ  صخـش  کی  هک  تسا  نانم  ؤم  تعامج  زا 

رد زورما  ما ،  هدروآ  ار  یهاوخریخ  تحیصن و  نیا  ناتیارب  دیتسه .  نم  هریشع  موق و  امـش  تسا .  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  هیلع ،  هللا  تنعل  ، 
دای دنگوس  ادخ  هب  نم  دیوش .  یم  لیان  ترخآ  ایند و  فرش  هب  نآ ،  هطساو  هب  هک  دینک  تعاطا  دیونـشب و  ارم  فرح  وا  يرای  ترـصن و 

نییلع یلعا  رد  دیـسرب ،  تداهـش  هب  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  هارمه  هب  ادـخ  هار  رد  امـش  زا  مادـک  ره  هک  منک  یم 
یسک نیلوا  نم  تفگ :  تساخرب و  نایم  زا  رشب  نب  هللادبع  مان  هب  دسا  ینب  زا  يدرم  دیشاب .  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  قیفر  هارمه و 

ات دـندرک  راـک  نیا  هب  ترداـبم  يرگید  دارفا  دـعب  درک .  یناوخ  زجر  هب  عورـش  هاـگنآ  مهد و  یم  تبثم  خـساپ  توعد  نیا  هب  هک  متـسه 
نوریب هفیاط  نایم  زا  يدرم  نامز  نامه  رد  دنداتفا .  هار  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  نتـسویپ  دـصق  هب  دیـسر و  رفن  هب 90  اهنآ  دادـعت  هکنیا 

ارف ار  قرزا  مان  هب  دوخ  نارای  زا  يدرم  دعـس  رمع  دـنک .  هاگآ  ارجاـم  زا  ار  وا  اـت  درک  تکرح  هیلع  هللا  تنعل  دعـس  رمع  فرط  هب  دـمآ و 
همیخ فرط  هب  بیبح  نارای  هک  یلاح  رد  درک .  یهار  دـسا  ینب  هلحم  فرط  هب  ار  وا  تشاذـگ و  شراـیتخا  رد  راوس  دـصراهچ  دـناوخ و 

اب ینادنچ  هلـصاف  اهنآ  دـندش .  هجاوم  دعـس  نبا  هاپـس  اب  تارف  لحاس  رد  دـندوب ،  تکرح  رد  بش  لد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ 
اب قرزا  هب  باطخ  رهاظم  نب  بیبح  دـندومن .  يدـیدش  گنج  دـندش و  ریگرد  رگیدـکی  اب  دنتـشادن .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگودرا 

عانتما تشگزاب  زا  قرزا  دنک  افج  ام  رب  وت  زا  ریغ  راذگب  نک ،  رظن  فرـص  ام  زا  میرادن .  يراک  وت  اب  ام  وت ،  رب  ياو  تفگ :  دنلب  يادص 
دوـخ هلحم  هب  هدروـخ  تسکـش  اذـل  درادـن .  دوـجو  قرزا  ياـهورین  هب  تبـسن  اـهنآ  يارب  يزوریپ  ناـکما  هک  دـنتفایرد  دـسا  ینب  درک و 
ربخاب ارجام  زا  ار  ناشیا  تشگزاب و  ماما  دزن  رهاظم  نب  بیبح  دندرک .  چوک  هنابش  هیلع  هللا  تنعل  دعس  رـسپ  سرت  زا  سپـس  دنتـشگزاب و 

دیما ان  روای  رای و  دوجو  زا  درکن و  يرای  بلط  یسک  زا  نیا  زا  دعب  ماما  رگید  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  دومن ، 
رب ندـش  زوریپ  ندرک و  يرای  بلط  زا  دـشاب  ترابع  هک  يداهج  نآ  دـنک و  یمن  يرای  ار  ترـضح  نآ  یـسک  هک  دـش  صخـشم  دـش و 

ار دوخ  باحـصا  اذل  دش .  نشور  دوب ،  ندش  هتـشک  ات  ندیگنج  نامه  هک  صاخ  داهج  هب  ناشیا  فیلکت  دش و  طقاس  ناشیا  زا  نانمـشد 
رد اهنآ  رگید  تسا و  هدش  عفترم  يزوریپ  لامتحا  ترـصن و  يارب  داهج  فیلکت  درادن و  يروای  رای و  هک  دهد  ربخ  اهنآ  هب  ات  درک  عمج 
یم هظحالم  ناتدوخ  امش  هک  يرما  دومرف :  باحـصا  هب  دیماان  سویءام و  هتـسکش ،  یبلق  اب  تساخرب و  هاگنآ  دنرادن .  یفیلکت  هراب  نیا 

 : دومرف نایب  نومضم  نیا  هب  ینانخس  هکنیا  ات  تسا .  هدیدرگ  لیدبت  رکنم  هب  نآ  فورعم  هدش و  نوگرگد  ایند  تسا .  هدش  لزان  دینک ، 
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نم بناج  زا  دنتـشاذگ ،  روای  رای و  یب  ارم  همه  ما ،  هدش  دیماان  مدرم  يرای  ترـصن و  زا  هکلب  مرادـن ،  یـسک  يرای  هب  يدـیما  رگید  نم 
يارب دـنوادخ  تسین .  يزوریپ  لامتحا  نانمـشد و  رب  يزوریپ  ندرک و  يرای  يارب  نم  هارمه  هب  داـهج  هب  فیلکت  دروم  رد  امـش  رب  یقح 
تعیب نم  اب  ندش  هتشک  يارب  تسا ،  راک  نیا  هب  ممصم  سک  ره  تسا .  هدومرف  ردقم  ار  تداهش  دنتسه ،  نم  هارمه  هب  هک  یناسک  نم و 

ترـضح نآ  باحـصا  هاگنآ  دـنرادن .  يرگید  دوصقم  نم  زج  هورگ  نیا  دورب ،  بشما  نیمه  تسین  راـک  نیا  هب  لـیام  سک  ره  دـنک و 
 . دندومن تعیب  ناشیا  اب  مود  راب  يارب  سپس  درک .  میهاوخ  رکذ  ءادهش  ناونع  رد  ار  اهنآ  ام  هک  دنتفگ  یبیجع  نانخس 

دشاب یم  ترضح  نآ  هناگتفه  ياه  هثاغتسا  هب  خساپ  رد  هناگتفه ،  ياه  کیبل  ج : 

باریـس روظنم  هب  لوا  هثاغتـسا  دیـسرن .  ناشیا  داد  هب  روما  نآ  رد  یـسک  اما  درک ،  هثاغتـسا  یـصاخ  روما  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
نمـشد هب  باطخ  ماما  دوب .  نانز  ناکدوک و  راوخریـش ،  لفط  ندرک  باریـس  روظنم  هب  ماما  مود  هثاغتـسا  دوب .  شباحـصا  لها و  ندرک 
كدوک ندرک  باریـس  يارب  موس :  هثاغتـسا  دـنگنج .  یمن  امـش  اب  زگره  دـنا و  هدـشن  بکترم  یهانگ  امـش  هب  تبـسن  هک  اـهنآ  دومرف : 

ار وا  اهنت  هک  دش  نیا  هب  عناق  سپـس  دهد .  یم  ام  هب  یبآ  هعرج  لفط ،  نیا  رطاخ  هب  یـسک  ایآ  دومرف :  ماما  دوب ؛  رغـصا ) یلع   ) راوخریش
هیلع نیـسح  ماما  تفرگ .  ماجنا  مرح  لـها  يارب  مراـهچ  هثاغتـسا  دـینک .  باریـس  ار  راوخریـش  كدوک  نیا  دومرف :  ماـما  دـننک .  باریس 

هن مجنپ  هثاغتسا  دیتسه .  فرط  نم  اب  امش  دیشاب ،  هتشادن  يراک  نم  مرح  هب  نایفسوبا !  ناوریپ  يا  دومرف :  نمشد  هاپس  هب  باطخ  مالسلا 
تعاس کی  دومرف :  ماما  دـنهدب .  تصرف  مرح  لـها  هب  یتعاـس  راـک ،  نیا  يارب  هکلب  دـننکن ،  تراـغ  ار  اـه  همیخ  هک  دوب  رطاـخ  نیا  هب 

تـساوخرد نمـشد  زا  دوب و  هداتفا  نیمز  رب  ماما  هک  دش  ماجنا  یلاح  رد  مشـش  هثاغتـسا  امـش .  يارب  مراد  نم  هچنآ  دعب  دـیهدب ،  تصرف 
مینازوسب تسا ،  نآ  رد  هک  ره  هب  ار  اه  همیخ  ات  دیروایب  شتآ  دیوگ :  یم  رمش  هک  دینش  نوچ  دنـشکن ،  شتآ  هب  ار  شمرح  لها  دومن ، 

ماما متفه  هثاغتسا  ینازوسب ؟  ارم  تیب  لها  هک  یهاوخ  یم  شتآ  ایآ  نشوجلا !  يذ  رسپ  يا  داد :  ادن  دومن و  هثاغتسا  تلاح  نآ  رد  ماما  . 
نیا هک  یلاح  رد  ار  ترضح  نآ  كرابم  رس  اما  تساوخ ،  بآ  يا  هرطق  لاح  نآ  رد  ماما  تفرگ .  ماجنا  شکرابم  ياه  سفن  نیرخآ  رد 

تبثم خساپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هناگتفه  ياه  هثاغتسا  نیا  زا  کیچیه  هب  یسک  نوچ  دندرک .  ادج  ندب  زا  تشاد ،  بل  رب  ار  هثاغتسا 
نآ رد  ماما  هب  ندناسر  يرای  باوث  هب  ات  دـنیوگ  کیبل  دادـعت  نامه  هب  اهنآ  ناربج  هب  ترـضح  نآ  نارادتـسود  هک  تسا  بسانم  دادـن ، 

ناشتلاح لصا  رطاخ  هب  ناشیا  زا  هک  تسا  ترضح  نآ  بناج  زا  هثاغتسا  تفه  هب  خساپ  هناگتفه ،  ياه  کیبل  د :  دنبای .  تسد  اه  تلاح 
هتشاد یسک  زا  یـصاخ  زیچ  تساوخرد  هکنیا  نودب  ناش ،  ییاهنت  مغ و  ناشیا ،  هب  انتعا  مدع  مدرم ،  يرای  کمک و  زا  ندنام  هرهب  یب  و 

ره صاخ و  يریثءات  ياراد  اه  کـیبل  نیا  زا  کـی  ره  دـیمان و  ( 45  ) ۀـیعاو ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  و  تسویپ .  عوقو  هب  دـشاب 
داجیا یصوصخم  عاضوا  رییغت  صاخ و  ياه  بالقنا  اهنآ  هطساو  هب  دنراد و  يا  هژیو  ریثءات  صاخ و  كرحم  زین  اه  هثاغتسا  نیا  زا  مادک 

سپ تسا .  زادنا  نینط  ترضح  نآ  نایعیش  نابحم و  شوگ  رد  کنیا  هک  يوش  یم  هجوتم  يراپسب  اهنآ  هب  لد  شوگ  رگا  و  تسا ؛  هدش 
هب کیبل  نتفگ  اب  ونـشب و  ار  نآ  راپـسب و  شوگ  نآ  هب  ماما ،  نآ  رب  تقفـش  محر و  هار  زا  دـش ،  دـنلب  ترـضح  نآ  هثاغتـسا  داـیرف  نوچ 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  بناـج  زا  لوا  هثاغتـسا  يدـش :  عقاو  تمحر  فطل و  دروم  دـیاش  هدـب ،  تبثم  خـساپ  ادـخ ،  هب  هدـننک  توعد 
ياقل ترضح  نآ  اما  درک ،  لزان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ار  يرای  ترـصن و  دنوادخ  دندش و  ور  هب  ور  مه  اب  رکـشل  ود  هک  دوب  یماگنه 

رب هوالع  درک و  کیرحت  ار  شباحصا  صاخ  تمه  مزع و  تلاح  نیا  هک  دومرف  هثاغتسا  تجح  مامتا  يارب  سپس  دیزگرب .  ار  راگدرورپ 
هب مه  امـش  سپ  دنتفرگ .  یم  تقبـس  مه  زا  نداد  ناج  نادـیم و  هب  نتفر  يارب  هک  يوحن  هب  دومن ،  تیوقت  گنج  رب  ار  اهنآ  میمـصت  نآ 

نابز رکیپ و  يدومن  يرای  بلط  يدرک و  هثاغتسا  هک  ماگنه  نآ  رگا  نیـسح !  ای  دییوگب :  اهنآ  زا  یـسءات  هب  دییوگب و  کیبل  اهنآ  يوریپ 
نیا هب  نوچ  و  دـیوگ .  یم  کیبل  امـش  هب  هیرگ ،  اب  مناگدـید  اهنآ و  لـمع  هب  قشع  اـب  نم  بلق  کـنیا  تفگن :  کـیبل  ءادهـش  نوچ  نم 

يرگید زا  دعب  یکی  باحصا  دش و  تخس  ترـضح  نآ  رب  راک  یتقو  نک .  هدامآ  ار  دوخ  مود  هثاغتـسا  ندینـش  يارب  یتفگ  کیبل  رطاخ 
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زا هک  تسه  یسک  ایآ  دومرف :  دش و  دنلب  مالسلا  هیلع  نیسح  هثاغتسا  دایرف  دندش ،  ناشیرپ  برطضم و  مرح  نانز  دندیسر و  تداهـش  هب 
نادـنزرف و هجیتن  رد  درک ،  کیرحت  ار  نانآ  تمه  تشاذـگ و  ریثءات  دوب  ناـشهارمه  هک  یناـنز  رد  هثاغتـسا  داـیرف  نیا  دـنک ؟  عاـفد  اـم 

نیا نوچ  و  دمآ .  دهاوخ  ءادهـش  هب  طوبرم  ناونع  رد  هک  دندیـسر  تداهـش  هب  نانآ  زا  یـضعب  دندرک و  ادـف  ار  دوخ  ناج  ناش و  نادرم 
وت رگا  دـنتفگ ،  کیبل  نآ  هب  ناشرگج  ياه  هراپ  ناناوج و  ینعی  دوخ  ناج  زا  رتزیزع  لذـب  اب  درک و  کیرحت  ار  ناـنزریپ  تمه  هثاغتـسا 

لوا کیبل  نتفگ  اب  لوا  هثاغتـسا  هب  يدرک و  روصت  ار  طیارـش  نآ  دش و  کیرحت  تتمه  مزع و  يدش و  لئان  ترـضح  نآ  ترایز  هب  مه 
يدیبلط يرای  يدومن و  هثاغتـسا  هک  ماگنه  نآ  منابز  مسج و  رگا  ادخ ! يوس  هب  هدننک  توعد  يا  کیبل  وگب  کنیا  يداد ،  تبثم  خـساپ 
هثاغتسا هب  راپسب  لد  شوگ  کنیا  یتفگ ،  کیبل  ترضح  مود  هثاغتـسا  هب  نوچ  دیوگ .  یم  کیبل  مبلق  کنیا  دادن ،  تبثم  خساپ  امـش  هب 

ياـقل مزاـع  دـش و  جراـخ  دـنام و  اـهنت  هکی و  ترـضح  دندیـسر و  تداهـش  هب  ناردارب  نادـنزرف و  ناراـی و  همه  هک  ماـگنه  نآ  موـس ؛ 
دیدن ار  یسک  تخادنا ،  دوخ  تسار  فرط  هب  هاگن  تفرگ ،  رارق  موق  لباقم  رد  بسا  رب  راوس  مالسلا  هیلع  نیسح  دیدرگ .  شراگدرورپ 
تـشپ دنا .  هداتفا  نیمز  رب  شتیب  لها  باحـصا و  رکیپ  درک  هظحالم  دنکفا ،  رظن  ولج  هب  دیدن ،  ار  سکچیه  درک ،  هاگن  پچ  فرط  هب  ، 

هب ادخ  رطاخ  هب  هک  تسه  یسر  دایرف  ایآ  دز :  دایرف  ماما  یتلاح  نینچ  رد  دندوب .  هدنام  روای  رای و  یب  ترضح  نآ  لافطا  لایع و  زین  رس 
زا رد  دندینـش  ار  هثاغتـسا  نیا  مرح  نانز  یتقو  دـنک ! ؟  کمک  ام  هب  ادـخ  تمحر  فطل و  دـیما  هب  هک  تسه  يروای  ایآ  دـسرب ،  اـم  داد 

دینـش و ار  اهنآ  نویـش  يادـص  ماما  اجنآ ه  ات  دـندرک  داـیرف  هلاـن و  هب  عورـش  همه  هراـبکی ،  هب  تشاذـگ و  ریثءاـت  ناـشربص  نداد  تسد 
مرح نانز  هلان  دایرف و  هثاغتـسا ،  نیا  دعب .  يارب  دنامب  هیرگ  دینکن ،  راتفرگ  موق  نیا  تتامـش  هب  ار  ام  دیریگب ،  مارآ  دومرف :  تشگزاب و 

هلان و اب  ایآ  امش ! اما  دنک .  تکاس  ار  اهنآ  ات  تشگزاب  اهنآ  يوس  هب  هک  ییاج  ات  دوب ،  راوشد  ترـضح  نآ  يارب  رما  نیا  هک  دروآرب ،  ار 
هثاغتسا نیا  هظحالم  اب  سپ  دوش .  ناربج  ناش  هتسکش  بلق  لاحشوخ و  ناشیا  هطساو  نیا  هب  ات  دییوگ ،  یم  کیبل  ترـضح  نآ  هب  دایرف 

ناشیا رب  یپ  رد  یپ  اه  تبیـصم  دـش و  راوشد  ماما  رب  راک  یتقو  نیا ،  زا  دـعب  دـییوگب .  کیبل  ترـضح  نآ  هب  هللا  یعاد  کیبل  نتفگ  اب  ، 
نانچنآ مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تلاح  رد  دـش و  دـنلب  ترـضح  نآ  مراهچ  هثاغتـسا  دایرف  دـنداتفا ،  نیمز  رب  هک  اجنآ  ات  دـیدرگ و  دراو 

نیا ریثءاـت  یگژیو  تساـخرب و  دوـبن -  بجاو  وا  رب  داـهج  دورب و  هار  تسناوـت  یمن  هکنیا  اـب  يراـمیب -  رتـسب  زا  هک  تشاذـگ  يریثءاـت 
دش و یم  هدیشک  نیمز  يور  رب  هک  تشادرب  يریـشمش  دز و  هیکت  نآ  رب  تفرگ و  تسد  هب  ییاصع  دروآ و  رد  تکرح  هب  ار  وا  هثاغتـسا 

هاگشیپ رد  راذگب  ما !  همع  تفگ :  باوج  رد  داجس  ماما  درگرب .  مرسپ  دز :  دایرف  دمآ و  نوریب  وا  یپ  رد  موثلک  ما  دش و  جراخ  همیخ  زا 
هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  لسن  زا  نیمز  ات  ربب  ار  وا  دومرف :  موثلک  ما  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  مگنجب .  ادخ  لوسر  دنزرف 
یکی اه  تبیـصم  نوچ  نک ،  لیجعت  وگب و  کیبل  مراهچ  تبیـصم  نیا  هب  وت  اما  دنادرگرب .  ار  ناشیا  موثلک  ما  سپـس  دنامن .  یلاخ  هلآو 

رب نینوخ  یندب  اب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  تسا .  ماما  مجنپ  هثاغتـسا  نآ  هناشن  هک  دش  یم  دراو  ترـضح  نآ  رب  يرگید  زا  دعب 
زا ترضح  نآ  هب  کمک  يارب  ناکدوک  زا  نت  ود  تشاذگ و  رثا  ناکدوک  رد  هثاغتـسا  نیا  دش .  دنلب  ناش  هثاغتـسا  دایرف  دوب  هداتفا  نیمز 

پچ و هب  دمآ  نوریب  تشحو  بارطضا و  اب  وا  تشاد ،  هراوشوگ  شوگ  رد  هک  دوب  یکدوک  نامه  ود ،  نآ  زا  یکی  دندمآ ،  نوریب  مرح 
درک دراو  وا  رس  رب  يا  هبرض  ریشمش  اب  هیلع -  هللا  تنعل  بیبش -  نب  یناه  دش ،  رود  اه  همیخ  زا  یمک  نوچ  تسیرگن و  یم  دوخ  تسار 
یمن نخـس  دوب و  هدز  تشحو  ناسنا  دننام  درک و  یم  هاگن  وا  هب  شردام  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دناسر ،  تداهـش  هب  ار  وا  اجنامه  رد  و 

هب دنک ،  یم  هثاغتسا  هداتفا و  نیمز  رب  شیومع  دید  یتقو  دوب .  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هلاس  هدزای  دنزرف  هللادبع  كدوک ،  نیمود  تفگ . 
مالسلااهیلع بنیز  ترضح  ریگب ،  ار  وا  يولج  رهاوخ ! دز :  دایرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفر .  ترـضح  نآ  يوس  هب  تفگ و  کیبل  وا 

هکنیا ات  درک  عافد  وا  زا  دمآ و  ماما  يوس  هب  موش .  یمن  ادـج  میومع  زا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  وا  اما  دریگب ،  ار  وا  يولج  تساوخ 
ار مجنپ  کیبل  ماما  هب  باطخ  نوچ  دمآ .  دهاوخ  تیب  لها  هب  طوبرم  ناونع  رد  نآ  لیصفت  هک  دیسر  تداهش  هب  دعب  دش و  عطق  شتـسد 

هدامآ نمـشد  دوب و  هداتفا  نیمز  رب  ماما  هک  دوب  یماگنه  هثاغتـسا  نیا  دش .  دنلب  ترـضح  مشـش  هثاغتـسا  دایرف  اریز  نک ،  لیجعت  یتفگ ، 
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یم دایرف  هک  یلاح  رد  داد و  رارق  ریثءات  تحت  ار  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  شرهاوخ  هثاغتسا ،  نیا  دناسرب .  تداهـش  هب  ار  ناشیا  ات  دوب  هدش 
هللا تنعل  دعس  رـسپ  زا  دمآ و  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  نیا  زا  رتالاب  دمآ .  لتقم  نایم  هب  دوب -  هنهرب  اپ  رـس و  هک  هدش  هتفگ  دز - 

تخادنا هیرگ  هب  ار  دعس  رسپ  یتلاح  نینچ  ینک ! ؟  یم  هراظن  وت  دوش و  یم  هتشک  دراد  هللادبع  ابا  دعس ! رـسپ  تفگ :  دیبلط و  يرای  هیلع 
رگید هک  اریز  وگب ،  ار  مشـش  کیبل  وت  سپ  دـنادرگرب .  بنیز  زا  ار  دوخ  يور  اما  دـش ،  شراج  شتروص  رب  شیاه  کشا  هک  ییاج  اـت 
تسا هدش  ققحم  دشاب ،  ترضح  نآ  متفه  هثاغتسا  نامه  هک  هثاغتسا  نیرتالاب  هدیسر و  دوخ  تیاهن  هب  تبیـصم  تدش  هدش و  راوشد  رما 

اهنت هن  هجیتن  رد  درک ؛  دنلب  یمیخو  صاخ  تلاح  صاخ و  تقو  رد  صاخ و  یترابع  اب  صاخ و  هویـش  هب  ار  دوخ  يادـص  ترـضح  نآ  . 
تکرح هب  ار  تاقولخم  عیمج  دومن و  رثا  تادوجوم  مامت  رد  هکلب  درک ،  رثا  یصاخ  صاخـشا  رد  ترـضح  نآ  قباس  ياه  هثاغتـسا  نوچ 

رارقتـسا اجک  ره  رد  هک  يدوجوم  ره  داتفا و  هزرل  هب  تسا ،  اهنآ  رد  هچنآ  ره  نیمز و  ات  هتفرگ  اـه  نامـسآ  ناـیناهج و  ماـمت  دروآ و  رد 
تکرح هب  تسا ،  نآ  ناـیم  نآ و  قوف  نآ ،  فارطا  رد  هچنآ  میظع و  شرع  ینکـسم و  رد  نکاـس  ره  دـمآ و  نوریب  دوـخ  رقم  زا  تشاد 
تکرح هب  زین  دوـش ،  یم  هدـیدن  هدـید و  هچنآ  همه  تـسوا و  رد  هـچ  ره  مـنهج و  تـسا ،  نآ  رد  هـکنآ  ره  تـشهب و  يازجا  دـمآرد و 

تخـس و نم  يارب  هک  ارچ  دمآ ،  دهاوخ  هراشا  روط  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  ناونع  رد  نآ  تایـصوصخ  نایب  لیـصفت  هتبلا  دـندمآرد . 
وحن هب  ار  نآ  نوچ  مه  وت  منک .  روصت  ملد  رد  اـی  مزاـس و  يراـج  ناـبز  رب  اـی  مروآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  راوـشد 
رگا هللا !  یعاد  کیبل  وگب :  نک و  يراج  نابز  رب  ار  متفه  کیبل  کنیا  نک و  ادـتقا  ادـخ  تاـقولخم  عیمج  هب  يدومن ،  هظحـالم  لاـمجا 
نویش اب  میاه ،  سفن  دایرف و  اب  محراوج ،  اضعا و  ندب و  مشچ و  شوگ و  بلق و  اب  کنیا  تفگن ،  کیبل  وت ،  هثاغتسا  ماگنه  هب  ممـسج 

رد ار  اهنیا  سپ  میوگ ؛  یم  کیبل  وت  هب  دراد ،  قلعت  نم  هب  هچنآ  عیمج  رد  ملاوحا  رد  بالقنا  و  مندب ،  تاعطق  مامت  هیرگ و  اب  میراز ،  و 
ندرک ظاحل  اب  راک و  نیا  اب  یتفگ و  کیبل  ترـضح ،  نآ  هناگتفه  ياـه  هثاغتـسا  هب  خـساپ  رد  رگا  کـسم .  هماـتخ  هک  نک  ققحم  دوخ 

کیبل و هثاغا ،  ناشیا ،  هب  تباجا  کیبل و  هثاغا و  ره  خـساپ  لباقم  رد  هک  نادـب  يدیـسر ،  ترـضح  نآ  دایرف  دـش ،  هراـشا  نآ  هب  هچنآ 
یشاب مالسلا  هیلع  نیسح  رادتسود  رگا  اما  دسر ،  یمن  وت  داد  هب  یسک  تسین و  یـسردایرف  چیه  ياه  تلاح  وت  يارب  اریز  تسا ؛  یتباجا 

رد هکلب  دهد ،  یم  تبثم  خـساپ  وت  هب  دـسر و  یم  وت  دایرف  هب  زین  ترـضح  نآ  یـشاب ،  هتفگ  کیبل  ناشیا  هب  میداد  حرـش  هک  روط  نآ  و 
یم ثعاب  هک  ییاه  تلاح  نآ  زا  ار  وت  دشاب و  تلاح  هب  دیفم  هک  دـیوگ ،  یم  کیبل  نانچنآ  وت  هب  تا ،  هناگتفه  ياه  هثاغتـسا  هب  خـساپ 
دوش یم  هتفگ  دسر و  یم  ولگ  هب  ناج  هک  هاگنآ  ینعی  تسا ،  راضتحا  تلاح  رد  وت ،  هثاغتسا  یلو  دهد .  یم  تاجن  ینک ،  هثاغتـسا  دوش 

هک تسا  نیا  ماگنه  نآ  رد  وت  ياه  تلاـح  زا  یکی  دـیچیپ .  مه  رد  اـه  قاـس  دـنک و  ییادـج  هب  نیقی  تسا و  هدـنهد  تاـجن  یـسک  هچ 
اهنآ زا  کیچیه  اما  یبلط ،  یم  کمک  ناکشزپ  ناتـسود و  نانیـشنمه ،  نازیزع ،  ناکیدزن ،  ناگداون ،  نادنزرف ،  زا  ینک و  یم  هثاغتـسا 

ات دوش  رضاح  وت  نیلاب  رب  دیاش  یشاب ،  هتفگ  کیبل  ادخ  يوس  هب  هدننک  توعد  نیا  هثاغتـسا  هب  رگا  یلو  دننک ،  تیارب  يراک  دنناوت  یمن 
دشاب تلاح  هب  دیفم  عیرس و  شخب ،  تاجن  هک  دهدب  هناقداص  کیبل  وت  هب  اسب  هچ  دهد و  نیکـست  ار  وت  ياه  ینارگن  دسرب و  تدایرف  هب 
کی ییآ و  یم  نوریب  دننک ،  یم  ینیگنـس  تتـشپ  رب  ناهانگ  هک  یلاح  رد  لیلذ و  تایرع ،  تربق  زا  هک  تسا  ماگنه  نآ  مود  هثاغتـسا  . 
يوس هب  هک  ینیبب  ینک ،  یم  يرای  بلط  وا  زا  ینیبب  ار  یسک  هک  هاگنآ  يرگن و  یم  دوخ  پچ  تمـس  هب  رگید  راب  تسار و  فرط  هب  راب 
ایوج ار  تلاوحا  هک  ینیبب  ار  نیمالا  حور  ترضح  نآ  دج  هکنیا  ای  ددرگ ،  یم  وت  یپ  رد  هک  ینیبب  ار  ترـضح  نآ  هکنیا  ای  دیآ ،  یم  وت 

رد ربکا  شطع  رطاخ  هب  وت  موس  هثاغتسا  ینک .  یمن  هاگن  دوخ  پچ  تسار و  هب  رگید  هک  ماگنه  نآ  رد  دنریگب ؛  ار  تتـسد  ات  دنوش  یم 
نآ رد  تسین .  یسردایرف  چیه  دبات و  یم  اهرس  يالاب  رب  تدم  نیا  مامت  رد  دیشروخ  تسا و  لاس  رازه  هاجنپ  نآ  رادقم  هک  تسا  يزور 

 ، ینک یم  هثاغتسا  شطع  زا  هک  یماگنه  امتح  یشاب ،  هتفگ  کیبل  درک ،  هثاغتسا  شطع  زا  هک  یماگنه  ضوح  یقاس  هب  وت  رگا  ماگنه ، 
هک تسا  یماگنه  وت ،  مراهچ  هثاغتـسا  يوش .  یمن  هنـشت  زگره  نآ  زا  دـعب  هک  دـنک  یم  باریـس  ار  وت  یبآ  اب  دـیوگ و  یم  کـیبل  وت  هب 
 ، دنتـسه وت  هب  تبـسن  مدرم  نیرتنابرهم  هک  ردپ  ردام و  ردارب ،  زا  یقح و  بحاص  ره  زا  وت  دـنا و  هتفرگ  ار  وت  رود  ناراکبلط  نانمـشد و 
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هثاغتـسا هب  رگا  ماـگنه  نآ  رد  يوش .  یم  هدز  تریح  یناـم و  یم  اـهنت  همه ،  زا  سویءاـم  دـیماان و  اـما  یبلط  یم  يراـی  ینک و  یم  رارف 
هک نانآ  تنانمشد و  اب  ار  وت  رما  دسرب و  وت  دایرف  هب  ینک و  تاقالم  ار  ترضح  نآ  تسا  نکمم  یشاب ،  هتفگ  کیبل  مالسلا  هیلع  نیـسح 

دوش یم  رداص  روتـسد  دنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  یتقو  مجنپ ،  هثاغتـسا  دنک .  حالـصا  تنیدلاو ،  یتح  دـننک و  یم  قوقح  هبلاطم  وت  زا 
نکمم یتلاح ،  نینچ  رد  دـنوش .  یم  زیامتم  نارگید  زا  یتمالع  اب  ار  اهنآ  زا  کـی  ره  دـیوش و  ادـج  نارگید  زا  زورما  ناـمرجم !  يا  هک 
هطساو هب  مرجم  ناملاظ  دنوادخ ،  بناج  زا  رما  رودص  ماگنه  هب  هک  دشاب  یتمالع  زا  عنام  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  رئاز  تمالع  رون  تسا ، 

هب دیریگب و  ار  وا  هک  دسر  یم  روتسد  راهق  ياتکی  دنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  یماگنه  مشش ،  هثاغتـسا  دنوش .  یم  زیامتم  نارگید  زا  نآ 
رد ریگب .  رب  رد  ار  وا  هک  منهج  دوخ  هب  ای  دیربب و  منهج  هب  دیریگب و  ار  وا  هک  دوش  یم  رداص  هکئالم  هب  ای  باطخ  نیا  هک  دیربب ،  منهج 
یم هک  ماگنه  نآ  دـیاش  یـشاب ،  هتفگ .  کیبل  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياه  هثاغتـسا  هب  رگا  اما  دـنام ،  یم  زاب  هثاغتـسا  زا  نابز  یتلاح  نینچ 

هنحـص رد  هک  تسا  یتروص  رد  متفه ،  هثاغتـسا  دـیوگب .  کیبل  وت  هب  ترـضح  نآ  دـنک ،  یمن  يرای  تنابز  اـما  ینک ،  هثاغتـسا  یهاوخ 
کلام زا  یهاگ  شتآ ،  نانزاخ  زا  یهاگ  ماگنه  نآ  رد  يا ،  هدش  منهج  دراو  يوحن ،  هب  هللااب  ذاعیلا  يرادن و  یتاجن  هلیـسو  چیه  رـشحم 

 ، درادـن تیارب  يدوس  یپ ،  رد  یپ  ياه  ندـیبلط  يرای  نیا  اما  ینک ،  یم  يرای  بلط  دـنا ،  هدـش  شتآ  دراو  هک  ناربکتـسم  زا  یهاـگ  و 
یم شرئاز  رادید  هب  هک  هدومرف  هدعو  هکنیا  رب  انب  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  دنک ؛  یم  مه  رتشیب  ار  وت  باذع  جنر و  اهنآ ،  باوج  هکلب 

هب اجنآ  رد  امتح  دشاب ،  هدماین  وت  رادید  هب  نامز  نآ  ات  دنتـسین ،  ریذپ  لیدـبت  رییغت و  هک  یتاریثءات  لیالد و  هب  انب  هک  یتروص  رد  دـیآ - 
هارمه هب  ار  وت  دوش و  یم  هتشادرب  وت  زا  اه  باذع  همه  شوماخ و  شتآ  هتخورفارب  ياه  هلعش  وت ،  زا  ناشیا  رادید  اب  دیآ و  یم  وت  رادید 

 ، ترـضح نآ  ترایز  ماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  صتخم  ياه  باـطخ  زا  مجنپ :  درب .  یم  وکین  هاـگیاج  باوث و  راد  هب  شدوخ 
دراو شفاصوا  رکذ  اب  هدـنوش  ترایز  تیـصخش  رب  ندرک  مالـس  اه  ترایز  ریاس  رد  تسا .  ناشندـب  ياضعا  کت  کـت  رب  ندرک  مـالس 
ياه یگژیو  زا  اما  وت .  ندـب  حور و  رب  مالـس  کندـب  کحور و  یلع  مالـسلا  هدـمآ  مه  رگید  ياه  تراـیز  زا  یـضعب  رد  تسا و  هدـش 

هب الثم  دوش .  یم  هداد  صاخ  مالس  هناگادج  روط  هب  ترـضح  نآ  ندب  ياضعا  مامت  رب  صاخ  روط  هب  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
بلق تشپ ،  هنیس ،  نوخ ،  نساحم ،  اه ،  نادند  اه ،  بل  هنوگ ،  امیس ،  رب  نینچمه  دوش و  یم  هداد  مالس  ترضح  نآ  رس  رب  صاخ  روط 

دنچ هب  ترضح ،  نآ  رکیپ  ياضعا  ازجا و  زا  یئزج  ره  رب  مالـس  دوش .  یم  هداد  مالـس  لقتـسم  هناگادج و  کی  ره  ترـضح  نآ  دبک  و 
یهاگ دش و  بصن  اه  هزاورد  رب  هک  يرـس  نآ  رب  مالـس  دوش :  یم  هتفگ  یهاگ  ناشیا  كرابم  رـس  رب  مالـس  ماگنه  هب  تسا :  هدمآ  هجو 

نآ رب  مالس  دوش  یم  هتفگ  یهاگ  ای  هدش و  هداهن  تشت  رب  هک  يرس  نآ  رب  مالس  دوش ،  یم  هتفگ  ای  هدیرب و  رـس  نآ  رب  مالـس  میئوگ  یم 
نآ رد  هک  ییولگ  نآ  رب  مالس  هدیرب ،  يولگ  رب  مالس  تسا :  هدش  دراو  اه  ترابع  نیا  زین  ترضح  نآ  يولگ  رب  مالس  رد  بولصم .  رس 
نآ رب  مالـس  دوش :  یم  هتفگ  اه  ترابع  نیا  زین  ترـضح  نآ  رهطم  رکیپ  رب  مالـس  رد  بورـضم .  يولگ  نآ  رب  مالـس  دندرب ؛  ورف  رجنخ 

مالس هراپ ،  هراپ  رکیپ  نآ  رب  مالـس  هداتفا ،  نیمز  رب  حورجم  رکیپ  نآ  رب  مالـس  نایرع ،  دسج  نآ  رب  مالـس  هدش ،  باضخ  نوخ  هب  دسج 
دوجو هراب  نیا  رد  هک  یئاه  یگژیو  زا  دش .  هدیـشاپ  مه  زا  هک  يرکیپ  نآ  رب  مالـس  دش ،  هدیبوک  مه  رد  نابـسا  مس  ریز  هک  یندب  نآ  رب 

 ، بولـصم رـس  نآ  رب  مالـس  دوش :  یم  هتفگ  هک  هاگنآ  الثم  تسا ؛  هجو  دـنچ  رطاخ  هب  زین  اه  مالـس  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  دراد ، 
رب مالـس  دوش :  یم  هتفگ  هک  هاگنآ  دشاب و  دیزی  هناخ  رد  رب  ای  قشمد و  هزاورد  رب  بولـصم  ای  تخرد و  هب  بولـصم  روظنم  تسا  نکمم 

تلع دشاب .  داب -  اهنآ  يود  ره  رب  ادخ  تنعل  هک  دایز -  نبا  ای  دیزی و  لباقم  رد  هدـش و  هداهن  روظنم  تسا  نکمم  هدـش ،  هداهن  رـس  نآ 
یهلا رما  لابق  رد  ترـضح  نآ  صاخ  میلـست  رگنایب  اه  تبیـصم  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  ترـضح  نآ  هب  صوصخم  ياه  مالـس  نیا 

ترـضح نآ  رب  مالـس  زا  روظنم  و  دنا .  هدومرف  ررقم  ناشیا  يارب  يا  هژیو  تمحر  اهنآ ،  يازا  هب  نامحر  دـنوادخ  اترورـض  تسا و  هدوب 
تعافش بلط  وا  زا  دنوش و  یم  کسمتم  وا  هب  هک  یناسک  ترضح و  نآ  هب  نالسوتم  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنوادخ  هک  تسا  نیا 

همئا ربمایپ و  رب  مالس  یناعم  زا  یکی  هلءاسم ،  نیا  اریز  دهد .  یم  رارق  نما  مرح  دنا ،  هتشاد  يا  هقالع  هطبار و  ترضح  نآ  اب  دننک و  یم 
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اضعا نآ  کت  کت  رب  مینک و  مالس  ترضح ،  نآ  فیرش  ياضعا  رب  صوصخم  ياه  مالس  نیا  اب  هک  یتروص  رد  تسا و  مالـسلا  مهیلع 
رد ار  ام  ياضعا  ات  دشک  یم  هنابز  هب  هک  شتآ  هدش  هتخورفارب  ياه  هلعش  وا ،  رب  یمالس  ره  اب  هک  دراد  دوجو  يدایز  دیما  میئامن ،  هیرگ 
نآ هدـش ،  قرغ  نآ  رد  ام  ياضعا  هتفرگ و  رب  رد  ار  ام  میا و  هداد  ماجنا  ام  هک  یناهانگ  هک  ییاه  هلعـش  نامه  دوش .  شوماـخ  دریگ ،  رب 

 . تسا هتخورفارب  ار 

مهدزای باب 

رد دیدرگ .  نفد  ترضح  نآ  ندب  هک  تسا  ینامز  ات  ناشیا ،  تداهـش  زا  دعب  لبق و  ترـضح ،  نآ  نارئاز  تایـصوصخ  هرابرد  باب  نیا 
 - 1 هلمج :  زا  دراد ،  یماـسقا  هک  تسا  ناشتداهـش  زا  لـبق  ترـضح ،  نآ  نارئاز  هراـبرد  لوا ؛  بلطم  دراد :  دوـجو  بلطم  ود  هراـب  نیا 
هیلع نیـسح  مدـج  هکنآ  زا  لبق  لاس  رازه  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف :  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدـح  رد  هکئالم ؛ 

يربمایپ چیه  هک  تسا  حیحص  ثیدح  رد  مالسلا ؛  مهیلع  ناربمایپ   - 2 دنا .  هدرک  ترایز  اجنآ  هکئالم  دنوش ،  نوفدم  البرک  رد  مالسلا 
اب نامیلـس  هچیلاـق  حون و  یتشک   - 3 دوش .  یم  نفد  ناـبات  هاـم  وـت  رد  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  تراـیز  ار  ـالبرک  هکنیا  رگم  تسا  هدوـبن 
هب اهنیا  زا  کی  ره  تفگ .  نخس  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  اب  هک  ییوهآ  لیعامسا و  ترضح  ینابرق )   ) دنفـسوگ اجنآ و  رد  ندیخرچ 
نآ باکر  رد  هک  ییادهش   - 4 دش .  نایب  ترضح ،  نآ  رب  هیرگ  سلاجم  باب  رد  اهنآ  ثیداحا  هک  دندرک  ترایز  ار  اجنآ  یصاخ  قیرط 
یم مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  دندش ،  یم  هدامآ  هدایپ  ای  هراوس  گنج  نادیم  هب  نتفر  يارب  یتقو  اهنآ  دندیـسر ؛  تداهـش  هب  ترـضح 

رس تشپ  ام  وت و  رب  مالس  تفگ :  یم  باوج  رد  ماما  هللا .  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  هللادبع ،  ابا  ای  کیلع  مالـسلا  دنتفگ :  یم  دندمآ و 
افو الماک  دنتسب  ادخ  اب  هک  ینامیپ  دهع و  هب  اهنآ  زا  یخرب  ( 46  ( ) الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنم  و  میتسه (  وت 
اهنآ مامتها  تلع  دندادن .  رییغت  ار  دوخ  دهع  چیه  دنتسه و  تداهش )   ) راظتنا هب  یخرب  دندومن و  یگداتـسیا  دهع  نآ  رب  یخرب  دندرک و 
یتح ددرگ .  هدوزفا  ناشتداهـش  رجا  هب  ات  دـنوش  لیان  ترایز  ضیف  هب  دـنا  هدـنز  ات  دنتـساوخ  یم  اهنآ  هک  تسا  هدوب  نآ  تراـیز  نیا  هب 

هب ود  نآ  دنـشاب .  یم  نمحرلادـبع  هللادـبع و  ياه  مان  هب  ردارب  ود  هلمج  زا  تسا ،  هدوب  یـصوصخم  وحن  هب  ادهـش  نآ  زا  یخرب  تراـیز 
اهنآ هب  ترضح  هللادبع ،  ابا  ای  کیلع  مالسلا  دنتفگ :  مه  اب  دنداتسیا و  هلـصاف  یمک  اب  ناشیا  لباقم  رد  دندمآ و  ترـضح  ترایز  روظنم 

تداهـش هب  امـش  هاگـشیپ  رد  ات  میا  هدمآ  وت ،  رب  مالـس  هللادبع ،  ابا  ای  دنتفگ :  دنداتـسیا و  دندمآ و  رتکیدزن  دییایب .  نم  کیدزن  دومرف : 
 : دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دندرک .  یم  هیرگ  تدش  هب  اهنآ  يود  ره  داب ،  امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  تفگ :  ماما  میـسرب . 

دنوادخ دنتفگ :  دوش .  نشور  امـش  نامـشچ  دعب  یتعاس  هک  مراد  نآ  دیما  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینک ،  یم  هیرگ  ارچ  مردارب !  نادـنزرف  يا 
 ، دنا هدرک  هطاحا  ار  وت  نانمشد  مینیب  یم  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  ام  هیرگ  مینک .  یمن  هیرگ  نامدوخ  يارب  ام  دنک .  امـش  يادف  ار  ام  ناج 

ناتدوخ هودنا  نزح و  اب  هک  نیمه  مردارب !  نادنزرف  يا  دهدب ،  ریخ  يازج  امش  هب  دنوادخ  دومرف :  ماما  مینکب .  يراک  میناوت  یمن  ام  اما 
تراـیز نیا  اـب  هک  یناـسک  زا  رگید  یکی  دـنک .  یم  اـطع  امـش  هب  ار  نـیقتم  شاداـپ  نیرتـهب  دـنوادخ  دـیداد ،  يراـی  ارم  ناـتتاساوم ،  و 

یلاح رد  دیگنج و  درک و  هزرابم  هکنآ  زا  دعب  ربکا  یلع  ترضح  تسا .  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  درک ،  ترایز  ار  ماما  صوصخم 
بناج زا  ردپ  يا  تفگ :  درک و  شردپ  يوس  هب  ور  ترایز  دصق  هب  هک  دوب  تقو  نآ  رد  و  دومن ،  مالـس  شردپ  رب  داتفا  یم  نیمز  رب  هک 
دورب گنج  نادیم  هب  تساوخ  یتقو  هک  دوب  نآ  دنکفا  ریخءات  هب  تقو  نآ  هب  ات  ترضح  نآ  ار  راک  نیا  هکنیا  تلع  داب .  مالـس  وت  رب  نم 

؛  دنک مالس  هداد ،  رارق  بطاخم  ار  وا  یلع  ات  دندشن  رقتسم  ماما  تفر و  هار  وا  یپ  رد  یمدق  دنچ  دمآ و  وا  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ، 
تمدخ هب  دوب ،  هداتسیا  همیخ  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یلاح  رد  دنورب ،  هزرابم  نادیم  هب  دنتساوخ  یم  یتقو  ادهـش  ریاس  اما 

اما دندرک .  یم  مالس  ماما  هب  دندوب ،  هدنز  هک  یلاح  رد  ترـضح ،  نآ  ترایز  باوث  هب  ندیـسر  يارب  لومعم و  قبط  دندیـسر  یم  ناشیا 
 ، هکراتم مالـس  وا  مالـس  هک ،  دوب  نیا  کیلع  مالـسلا  دـنتفگن  مالـسلا و  کیلع  دـنتفگ :  ناشراوگرزب  ردـپ  هب  باطخ  ناشیا  هکنیا  تلع 
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بجاو نآ  باوج  هک  دوبن  تیحت  مالس  اریز  دادن ،  خساپ  مالس  نیا  هب  زین ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیحت .  مالـس  هن  دوب ،  نتفر  عادو و 
داد و تسد  زا  ار  شیاهورین  ماـمت  هک  دـش  ضراـع  ناـشیا  رب  یتلاـح  دینـش ،  ار  مالـس  نیا  ماـما  هک  یماـگنه  رگید ،  يوس  زا  و  دـشاب ، 

دمآ دهاوخ  ناشیا  تداهش  ناونع  رد  تلاح  نیا  لیصفت  هک  دنتشک  ار  وت  مرسپ  هک  تفگ  خساپ  وا  هب  ادن  نیا  اب  دش و  نوگرگد  شلاوحا 
تداهش زا  دعب  هک  یسک  نیلوا  تسا .  ناشیا  نفد  زا  لبق  تداهش و  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیـسح  نارئاز  هرابرد  مود ؛  بلطم  هللا .  ءاش  نا  . 
دنوادـخ بناج  زا  یناوارف  صاـخ  فاـطلا  هک  تسا  نیا  روظنم  و  تسا ؛  میظع  یلع  دـنوادخ  درک ،  تراـیز  ار  وا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح 

ناشیا هب  دوب ،  هدش  هریخذ  وا  يارب  هک  ار  یماج  نآ  درک و  ترایز  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سپـس  دش .  ترـضح  نآ  هجوتم 
رد ترـضح  نآ  تداهـش  زا  لـبق  ماـج  نیا  هک  دوـش  یم  هدـیمهف  اـنعم  نیا  زا  و  داد ،  ربـخ  نآ  زا  یلع  شدـنزرف  هک  یماـج  ناـمه  داد ، 
نآ رد  مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  اجنآ  زا  دندش .  باریـس  نآ  زا  هلـصافالب  نآ ،  زا  دعب  هدوب و  ناشتـسد 

ماما يرای  يارب  هک  يا  هکئـالم  سپـس  دـنا .  هدوب  ترـضح  نآ  هارمه  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  نسح  همطاـف و  یلع ،  اـعطق  دـندوب ،  طـیارش 
تمایق زور  ات  ار  وا  دننامب و  ماما  ربق  رانک  رد  هک  دیسر  روتـسد  اهنآ  هب  دندرک و  ترایز  ار  وا  دندوب ،  هدش  هداتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

بش رد  ناگدنرپ و  زور ،  ماگنه  هب  سپس  حانجلاوذ ،  نآ  زا  دعب  دمآ .  هکئالم  هب  طوبرم  ناونع  رد  بلطم  نیا  لیـصفت  هک  دننک  ترایز 
اما دندومن .  ترایز  ار  ترـضح  نآ  صوصخم  هویـش  هب  اهنآ  زا  مادـک  ره  دـندرک و  ترایز  ار  ترـضح  نآ  نج  نانز  نج و  شوحو ،  ، 

شرهاوخ مالسلا ،  هیلع  داجس  ماما  اهنآ  نیلوا  دندرک ؛  ترایز  نفد  زا  لبق  تداهش و  زا  دعب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ییاه  ناسنا 
اب دندومن و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  دصق  دندمآ و  مه  درگ  نارئاز  نیا  دندوب .  ترضح  نآ  تیب  لها  ریاس  اهیلع و  هللا  مالس  بنیز 

یتلاح اب  اهنآ  دـندمآ .  تراـیز  هب  تسا ،  هدـمآ  ترـضح  نآ  تراـیز  بادآ  رد  هک  یـصوصخم  قیرط  ناـمه  اـب  تراـیز و  بادآ  ماـمت 
رد اهنآ  زا  يدادعت  یتح  نایرع و  رجعم ،  نودب  هنهرباپ ،  اهنآ ،  اهنیا ،  زا  رتالاب  دـندمآ .  هیرگ  اب  نوزحم و  هنـشت ،  هنـسرگ ،  دولآرابغ ، 

دـصق هب  وضو  ای  تارف  بآ  اب  لسغ  نامه  هک  دـنروآ  اـج  هب  دنتـسناوتن  ار  تراـیز  بادآ  زا  یکی  طـقف  اـهنآ  هلب ؛  دـندوب .  ریجنز  لـغ و 
زا رترب  ممیت  نیا  هک  دندیـشک ؛  دوخ  ياه  تسد  اه و  هرهچ  رب  ار  نآ  دـندرک و  ممیت  كاپ  كاخ  اب  راک  نیا  ياج  هب  اما  دـشاب ،  ترایز 
اب تسا و  هدش  دراو  ماما  ترایز  رد  هک  دش  ماجنا  يوحن  نامه  هب  اهنآ  ترایز  دندومن .  ترایز  هب  عورش  هاگنآ  دش ؛  تارف  بآ  اب  لسغ 

دـناوخ و یم  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ار  ترایز  لصا  دـش .  زاغآ  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  رب  سپـس  همطاف و  یلع ،  ربمایپ ،  رب  مالس 
نآ هکنیا  اب  هدـشن ،  لقن  اـه  مالـس  عاونا  زا  یکی  اـی  تراـبع  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  زا  تقو  نآ  رد  اـما  دـندرک .  یم  تئارق  وا  اـب  هیقب 

هزاجا ناشیا  هب  دوب و  ریجنز  لغ و  رد  رامیب ،  یتلاح  اب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  تلع  هتبلا  دندوب .  رت  یلوا  راک  نیا  هب  تبـسن  ترـضح 
هب دنورب و  ایند  زا  دوب ،  کیدزن  هک  دـش  ضراع  ناشیا  رب  یتلاح  تقو ،  نآ  رد  دـندادن و  دوب ،  راوس  نآ  رب  هک  ار  يرتش  زا  ندـمآ  نیئاپ 

لها هیقب  هب  ار  راک  نیا  درکن و  ترایز  مالـس ،  باطخ و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رطاخ  نیمه  هب  دـندوب .  هدـمآرد  راضتحا  تلاـح 
یلو دندرک ،  داجیا  ییادج  هدـنوش  ترایز  نارئاز و  نایم  دـننک و  مامت  ار  ترایز  ات  دادـن  هزاجا  اهنآ  هب  نمـشد  اما  داد .  صاصتخا  تیب 

 . دنداد تکرح  هفوک  فرط  هب  دندومن و  راوس  نارتش  رب  دنداد و  روبع  ادهش  ياهرکیپ  يور  زا  هدرب ،  ادهش  کیدزن  ار  ناکدوک 

مهدزاود باب 

میاد روط  هب  هک  یهورگ  دنا * :  هتسد  دنچ  هک  تسا ،  ترضح  نآ  رهطم  رکیپ  نفد  زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  نارئاز  هرابرد  باب  نیا 
نآ تماـیق  زور  اـت  زور  هنابـش  لوط  رد  هتـسویپ  روـط  هب  هک  دنـشاب  یم  هکئـالم  هورگ  نیا  دـننک .  یم  تراـیز  ار  ترـضح  نآ  رمتـسم  و 
هک يرئاز  نآ  دننک .  یم  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میاد  روط  هب  نیعم و  تاقوا  رد  هک  یناسک  دننک * .  یم  ترایز  ار  ترـضح 

تسا لاوحا  رییغت  تفر و  دمآ و  ناکم و  زا  هزنم  هک  تسا  هبترم  دنلب  دنوادخ  دنک  یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  هشیمه  اما  نیعم ،  تقو  رد 
ریبعت ترایز  هب  نآ  زا  هک  دیامرف  یم  هضافا  ترضح  نآ  رب  یصاخ  فطل  ینعی  دنک ؛  یم  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  عمج بش  ره  و 
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ره ردقلا  ۀلیل  نابعش و  همین  بش  رد  دننک .  یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  ءایـصوا ،  ناربمایپ و  مامت  هعمج  بش  ره  رد  نینچمه  تسا .  هدش 
هب یـصوصخم  تاقوا  رد  لاس  لوط  رد  زین  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج ،  دـنیآ .  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  ناربمایپ  مامت  لاـس ، 

هیلع داجس  ماما  درک ،  ترایز  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  رهطم  رکیپ  نفد  زا  سپ  هک  یـسک  نیلوا  ایند  لها  زا  اما  دنیآ * .  یم  ماما  ترایز 
صاخ و مالـس  اب  دومن ،  بترم  ار  ربق  نفد و  ار  ماما  كاـپ  ندـب  دـسا  ینب  زا  یهورگ  اـب  یتقو  زور ،  زا 3  دعب  ترضح  نآ  دوب .  مالـسلا 
رد هک  یفیاوط  ، Ơزا آ دعب  درک .  ترایز  ار  شراوگرزب  ردـپ  دوب ،  هتـشاذگ  ربق  رب  ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  یـصوصخم و  ياه  ترابع 
 ، ماما تداهـش  زا  دعب  لاس  ود  ای  کی  لوط  رد  هک  هدش  تیاور  یتح  دندمآ .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  دندوب ،  البرک  فارطا 
زا دعب  زور  دنچ  هک  یناسک  رگید  زا  دندرک .  ترایز  ار  وا  ربق  دنتـشادن ،  تموصخ  ترـضح  نآ  اب  هک  یناسک  زا  نز ،  رازه  دص  دادـعت 

هیلع نیـسح  ماما  ياثر  رد  هک  تسا  يرعاش  نیلوا  وا  تسا  هدش  هتفگ  تسا .  یهـسلارمع  درک ،  ترایز  ار  ترـضح  نآ  ماما ،  رکیپ  نفد 
یناوارف کشا  مدمآ .  نیسح  ربق  رس  رب  البرک  رد  دورس :  انعم  نیا  هب  يراعشا  داتسیا و  ربق  يالاب  رب  دمآ و  ورمع  دورس .  يراعشا  مالـسلا 

ما هنیـس  ياه  هلان  هآ و  منامـشچ و  ياه  کشا  میرگ .  یم  منک و  یم  یناوخ  هیثرم  وا  يارب  نانچمه  دـش .  يراج  وا  يارب  میاـه  مشچ  زا 
رب مالس  داب .  اهنآ  رب  نم  مالس  دیوگب  دنک  یم  ترایز  ار  اهنآ  سک  ره  البرک ،  رد  روبق  لها  رب  مالـس  دننک .  یم  کمک  راک  نیا  رد  ارم 
هب هک  یناسک  زا  اهربق  نآ  ریبع  کشم و  يوب  و  دـناسر ،  یم  اهربق  نآ  هب  راـبغ  داـب و  ار  مالـس  نیا  و  رهظ ،  ماـش و  حبـص و  ره  رد  اـهنآ 

دمآ تسد  رود  يا  هطقن  زا  ترضح  نآ  ترایز  دصق  هب  هک  مه  یسک  نیلوا  دسر .  یم  ماشم  هب  دنا ،  هدش  لیان  ترـضح  نآ  ربق  ترایز 
دنوادخ سپس  دروآ .  میهاوخ  دوخ  ياج  رد  ار  نآ  ام  هک  دراد  یـصاخ  تیفیک  رباج  طسوت  ماما  ترایز  دوب .  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  ، 
ترـضح نآ  ترایز  هب  داب -  اهنآ  رب  ادـخ  تنعل  هک  هیما -  ینب  نامز  رد  نایعیـش  درک و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هتفیـش  ار  مدرم  ناـج  لد و 

ییاه هاگنیمک  دندرامگ و  نابهگن  راک  نیا  زا  يریگولج  يارب  یتح  دندش ؛  یم  هتشاد  زاب  راک  نیا  زا  اما  دنداد ،  یم  ناشن  یصاخ  هجوت 
دندومن رداص  دورب ،  ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  ار  سک  ره  ياپ  تسد و  ندیرب  ندیشک و  بیلص  هب  نتشک و  روتـسد  دندرک و  داجیا  ار 

 ، شتوادع تدش  رطاخ  هب  هیلع -  هللا  تنعل  سابع -  ینب  نامکاح  زا  لکوتم  سپس  دوزفا .  ترـضح  نآ  نارئاز  دادعت  هب  لئاسم  نیا  اما  . 
نیا درک ،  هظحالم  یتقو  اما  دیدرگ ،  مالسلا  هیلع  ماما  ترایز  عنام  تدش  هب  ناشیا ،  نادنزرف  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  اب  هژیو  هب 

ربق راثآ  وحم  يارب  داد  روتسد  اذل  درادن ،  يا  هدیاف  مه  راک  نیا  دید  دعب  دننک .  بیرخت  ار  فیرش  ربق  داد  روتـسد  درادن ،  يا  هدیاف  راک 
نامه هک  داد  رارق  نیا  ار  نیسح  تایصوصخ  زا  یکی  یلاعت  دنوادخ  اما  دنزاس .  يراج  بآ  دننک و  ربق  شبن  دننزب ،  مخش  ار  اجنآ  ماما ، 

وا روتـسد  هب  يدانم  دومن و  رداص  ار  نآ  تخاس  ریمعت و  روتـسد  دومن ،  يراـیبآ  دز و  مخـش  ار  نآ  لـحم  بیرخت و  ار  ربق  هک  یـصخش 
زا لکوتم  تسا :  نینچ  هدمآ ،  رابخا  رد  هک  روط  نآ  بلطم  نیا  لیصفت  دشاب .  یم  زاجم  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هک  درک  مالعا 
داد روتـسد  هک  دوب  وا  تشاد .  يدـیدش  ضغب  دایز و  ینمـشد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  هب  تبـسن  ساـبع  ینب  ياـفلخ 
زا يرثا  هک  يوحن  هب  دـنزاس ،  يراج  نآ  رب  ار  همقلع  دور  بآ  دـنیامن و  وحم  ار  نآ  راثآ  ناریو و  ار  ربق  بارخ ،  ار  نیـسح  ماما  هاـگراب 

هاگنآ دوش .  یم  هتشک  دورب ،  نیسح  ربق  سک  ره  درک  دیدهت  ار  مدرم  وا  دریگب .  يربخ  دنامب و  اجنآ  رد  دناوتن  يدحا  دنامن و  یقاب  نآ 
 . دیـشکب ار  وا  دیایب ،  نیـسح  ترایز  دصق  هب  سک  ره  دومن ،  هیـصوت  اهنآ  هب  درک و  راک  نیا  بقارم  ار  يا  هدـع  دوخ  نارومءام  نایم  زا 

لها زا  يدرم  هب  ربخ  دنیامن .  وحم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هیرذ  راثآ  شوماخ و  ار  ادخ  رون  هطـساو  نیا  هب  دنتـساوخ  یم  اهنآ 
دنتفگ یم  نونجم  وا  هب  رطاخ  نیا  هب  اما  دوب ؛  بئاص  يرظن  ياراد  لقاع و  یناسنا  وا  یلو  دـنتفگ ،  یم  نونجم  دـیز  وا  هب  هک  دیـسر  ریخ 
نخـس زا  داتـسیا و  یمن  زاـب  باوج  زا  درک و  یم  در  ار  وا  ناـهرب  لـیلد و  تشاد و  یم  او  توکـس  هب  ار  یبیدا  دـنمدرخ و  ناـسنا  ره  هک 

نارگ شیارب  هلءاسم  نیا  دینش ،  ار  ربق  لحم  ندز  مخش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هاگراب  بیرخت  ربخ  یتقو  دش .  یمن  لولم  هتـسخ و  نتفگ 
هدایپ و ياپ  دش ،  بلاغ  وا  رب  هودـنا  نزح و  ماما  ربق  بیرخت  رطاخ  هب  ماما  ياه  تبیـصم  دـیدرگ و  دـیدش  شهودـنا  نزح و  دـش و  مامت 
 . دیـسر هفوک  هب  ات  دوب  هدرـسفا  نیگهودنا و  نانچمه  وا  درک .  یم  هوکـش  یهلا  هاگرد  هب  هک  یلاح  رد  دـش ،  جراخ  رـصم  زا  راو  هناوید 
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یم ارم  اجک  زا  دیـسرپ  وا  زا  داد و  ار  وا  مالـس  باوج  لولهب  درک .  مالـس  وا  هب  دـید و  ار  وا  نونجم  دـیز  دوب .  هفوک  رد  نامز  نآ  لولهب 
هک دنتـسه  يزهجم  نازابرـس  نوچ  نانم  ؤم  بولق  هک  نادـب  صخـش  يا  تفگ :  دـیز  يا ؟  هدـیدن  ارم  زگره  وت  هک  یلاـح  رد  یـسانش ، 

دالب نطو و  زا  هدایپ  ياپ  وت  هک  هدش  بجوم  يا  هلءاسم  هچ  دیز ! دیسرپ :  لولهب  دننک .  یم  فالتئا  مه  اب  دنراد  تخانش  هچنآ  هب  تبـسن 
نیا هک  دیسر  ربخ  نم  هب  درک .  راک  نیا  هب  راداو  ارم  مهودنا  نزح و  تدش  اهنت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  باوج  رد  ییایب ؟  نوریب  تدوخ 
نیا دنـشکب .  ار  ترـضح  نآ  نارئاز  دـننزب و  مخـش  ار  اجنآ  درک و  بارخ  ار  نیـسح  ربق  ناـمتخاس  تسا  هداد  روتـسد  لـکوتم )   ) نوعلم

نم دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  لولهب  تسا .  هدوبر  منامشچ  زا  باوخ  يراج و  ار  مکـشا  صغنم ،  ار  مشیع  درک ،  هراوآ  نطو  زا  ارم  هلءاسم 
رگیدکی تسد  مینیبب .  ار  مالسلا  مهیلع  یـضترم  یلع  نادنزرف  روبق  ات  میورب  البرک  هب  زیخرب  تفگ :  وا  هب  هاگنآ  مراد .  یتلاح  نینچ  مه 

ار ربق  نامتخاس  هدرکن ،  يرییغت  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  هب  ربق  هک  دندید  اما  دندیـسر .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هب  ات  دنداتفا  هار  هتفرگ  ار 
نیسح ربق  هب  بآ  هرطق  کی  یتح  هتفر و  ورف  نیمز  رد  رابج  زیزع  دنوادخ  تردق  هب  دنا ،  هتسب  اجنآ  رب  بآ  هچ  ره  اما  دنا ،  هدرک  بارخ 

نیا ندید  زا  نونجم  دیز  دوش .  یم  عفترم  یلاعت  دنوادخ  نذا  هب  ربق  نیمز  دیآ ،  یم  فیرش  ربق  فرط  هب  هاگ  ره  هدیـسرن و  مالـسلا  هیلع 
دهاوخ یم  ادخ  اما  دـننک ،  شوماخ  ناشناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  نیبب !  نک  هاگن  لولهب  تفگ :  لولهب  هب  دـش و  بجعتم  هنحص 

داد روتسد  میاد  بترم و  روط  هب  لاس  لوط 20  رد  لکوتم  تفگ :  وا  دیاین .  شوخ  ار  ناکرشم  هک  دنچ  ره  دنک ،  مامت  لماک و  ار  شرون 
هدرکن و يرییغت  چیه  تسا و  یقاب  دوخ  تلاح  هب  نانچمه  فیرش  ربق  اما  دنراکب ،  تعارز  دننزب و  مخش  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  لحم 

هجاوم هیضق  نیا  اب  دنک ،  تعارز  دنزب و  مخش  ار  لحم  نآ  دوب  رومءام  هک  یصخش  یتقو  تسا .  هدیـسرن  نآ  هب  مه  بآ  هرطق  کی  یتح 
یم نابایب  هب  رـس  راو  هناوید  رگا  دنگوس  ادخ  هب  مدروآ .  نامیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هب  ادخ و  هب  تفگ :  تفر و  ورف  رکف  رد  دش ، 

ار یهلا  هزجعم  هک  تسا  لاس  تسیب  تدـم  مراک .  یمن  تعارز  منز و  یمن  مخـش  ار  ادـخ  لوسر  رتخد  دـنزرف  نیـسح  ربق  اـما  مراذـگ ، 
ار اهواگ  زاب و  اهواگ ) ندرگ  زا   ) ار غوی  هاگنآ  ما .  هتفرگن  تربع  اما  منیب ،  یم  ار  ادـخ  ربمایپ  تیب  لها  ياه  ناهرب  لـیالد و  هدـهاشم و 

اجنیا يروظنم  هچ  يارب  دیـسرپ :  رـصم .  زا  تفگ :  يا ؟  هدـمآ  اـجک  زا  درمریپ ! تفگ :  وا  هب  تفر و  نوـنجم  دـیز  فرط  هب  درک و  اـهر 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هک  مدرک  ادیپ  عالطا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  درک و  هیرگ  دـیز  یـسرت ؟  یمن  ندـش  هتـشک  زا  ایآ  يا ،  هدـمآ 

ندیـسوب هب  عورـش  داتفا و  دیز  ياهاپ  يور  رب  درم  نآ  دش .  نم  یتحاران  مغ و  ثعاب  درک و  نیگهودـنا  ارم  هلءاسم  نیا  دـنا .  هدز  مخش 
ادخ رون  هب  مبلق  دروآ و  يور  نم  هب  یهلا  تمحر  يدمآ  نم  شیپ  وت  یتقو  زا  داب .  وت  يادـف  هب  مردام  ردـپ و  درمریپ ! يا  تفگ :  درک و 

نیسح ربق  هب  بآ  تقو  ره  منز و  یم  مخـش  ار  نیمز  نیا  هک  تسا  لاس  تدم 20  مدروآ .  نامیا  وا  لوسر  ادـخ و  هب  نم  تشگ .  نشور 
لاح هب  اب  نم  هک  ییوگ  دیسرن .  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  هب  نآ  زا  هرطق  کی  دمآ و  رد  بادرگ  تروص  هب  تفر و  ورف  متسب ،  مالسلا  هیلع 

درک و هیرگ  زین  صخـش  نآ  دناوخ .  یتایبا  درک و  هیرگ  دـیز  هاگنآ  ما .  هدـمآ  شوه  هب  وت ،  ندـمآ  تکرب  هب  کنیا  اما  ما ،  هدوب  تسم 
وگزاب شیارب  تسه  هک  روط  نامه  ار  ارجام  و  مور ،  یم  ءارماس  رد  لکوتم  دزن  يدرک .  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ارم  وت  دـیز ! يا  تفگ : 

نآ یتقو  منک .  یم  کمک  وت  هب  هراب  نیا  رد  میآ و  یم  وت  هارمه  هب  مه  نم  تفگ :  دـیز  دـنک .  یم  میاهر  اـی  دـشک  یم  ارم  اـی  منک  یم 
لکوتم دوجو  مامت  بضغ  مشخ و  دناسر ،  وا  عالطا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هرابرد  ار  دوخ  تادهاشم  دـش و  لکوتم  رب  دراو  صخش 

؛  دومن رداص  ار  درم  نآ  لتق  روتـسد  دـش و  رتشیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لـها  هب  تبـسن  شا  هنیک  ضغب و  تفرگ و  ارف  ار 
نانآ يارب  ات  دوش  هتخیوآ  راد  هب  مدرم  نایم  رد  دعب  دنشکب و  رازاب  رد  تروص  اب  ار  وا  دندنبب و  وا  ياپ  هب  ینامسیر  داد  روتـسد  نینچمه 

؛  نونجم دیز  اما  دـنک .  يرای  تیب  لها  زا  ات  دـنکن ) تءارج   ) دـنامن یقاب  یـسک  دـشاب و  یتربع  سرد  دـنریگب ،  تربع  دـنهاوخ  یم  هک 
نایم رد  ار  شدـسج  دـندروآ و  نیئاپ  راد  هبوچ  زا  ار  صخـش  نآ  ات  درک  ربص  درک و  یم  هیرگ  ناـنچمه  دـش و  رتشیب  شهودـنا  نزح و 

وا رب  دومن و  نفک  داد و  لسغ  اجنآ  رد  درب و  هلجد  فرط  هب  تشادرب و  ار  وا  هزانج  دـمآ ،  وا  غارـس  هب  دـیز  هاگنآ  دـنتخادنا .  اـه  هلاـبز 
رد هک  زور  کی  دشن .  ادج  وا  زا  درک و  توالت  نآرق  دـنام و  ربق  رانک  رد  مامت  زور  هس  تدـم  دومن و  نفد  ار  نآ  سپـس  دـناوخ و  زامن 
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ترثک دندرک .  یم  لمح  يا  هزانج  دوخ  اب  هک  دینش  ار  يرایسب  نادرم  نانز و  يراز  هحون و  دایرف و  يادص  هاگانب  دوب ،  هتسشن  ربق  رانک 
وا زا  تفر و  تیعمج  نآ  دارفا  زا  یکی  يوس  هب  تسا .  هدرم  لکوتم  هک  درک  نامگ  دـیز  دوب ،  هدـمآ  دـنب  هار  هک  دوب  يردـق  هب  تیعمج 

لکوتم هک  دوب  یشبح  هایس  زینک  کی  وا  هناحیر و  زینک  نیا  مان  تسا .  لکوتم  نازینک  زا  یکی  هزانج  تفگ :  تسیک ؟  تیم  نیا  دیسرپ : 
رـس و رب  تشگ و  هتخورفارب  شا  هنیـس  شتآ  دـش و  رتشیب  شهودـنا  مغ و  دـید  ار  هنحـص  نآ  دـیز  یتـقو  تشاد .  وا  هب  يدـیدش  هقـالع 

نیمزرـس رد  وت  نیـسح !  ای  افـسا ،  او  ـالیواو  تفگ :  یم  تخیر و  یم  رـس  رب  كاـخ  درک و  یم  كاـچ  ناـبیرگ  دز و  یم  دوخ  تروص 
ار تناکدوک  دـندرب و  تراسا  هب  ار  تلایع  لـها و  تنارتخد و  ناـنز و  يدیـسر ،  تداهـش  هب  هنـشت  بل  بیرغ ،  اـهنت و  ناـیرع ،  ـالبرک 
ات دننز  یم  مخـش  ار  تربق  لحم  دـعب  دـننک و  یم  نفد  نفک  لسغ و  یب  ار  وت  رهطم  رکیپ  دـنک .  یمن  هیرگ  وت  يارب  یـسک  اما  دنتـشک ، 

زینک کی  يارب  تمظع  مارتحا و  همه  نیا  یـشاب .  یم  ءارهز  همطاف  یـضترم و  یلع  دنزرف  امـش  هک  یلاح  رد  دنیامن ،  شوماخ  ار  ترون 
درک و یم  هیرگ  نانچمه  دیز  دنک .  یمن  هیرگ  تسین و  نیگمغ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  دنزرف  يارب  یـسک  اما  دنلیاق ،  هایس 

یتقو تخوس .  وا  لاح  هب  ناشلد  اهنآ  زا  یخرب  دـندوب .  رگ  هراظن  زین  اجنآ  رد  رـضاح  مدرم  ماـمت  تفر و  شوه  زا  اـت  داد  یم  رـس  هحون 
نز نآ  دـنزرف  ربق  اما  دـننز ،  یم  مخـش  البرک  رد  ار  نیـسح  ربق  ایآ  تخاس :  يراج  ناـبز  رب  ار  نانخـس  نیا  دـمآ  شوه  هب  هراـبود  دـیز 

یناف يایند  نیا  رب  ار  هکنآ  داسف و  لها  ادـخ  دـیآ .  راک  يور  قح  تلود  دوش و  ضوع  هرابود  هناـمز  دـیاش  دـننک .  یم  داـبآ  ار  راـکانز 
نآ لکوتم  یتقو  داد .  لکوتم  نانابرد  زا  یکی  هب  ار  نآ  تشون و  يا  هگرب  رد  ار  تارابع  نیا  دیز  هک  دنا  هتفگ  دنک .  تنعل  دراد ،  نامیا 

ریقحت يارب  لکوتم  دـش .  لدـب  در و  خـیبوت  ظعو و  زا  یبلاطم  وا  دـیز و  نایم  درک .  راضحا  ار  وا  دـش و  نیگمـشخ  تدـش  هب  دـناوخ  ار 
بسح و فرـش ،  لضف ،  هب  وت  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ :  دیز  يراد ؟  رظن  هچ  بارتوبا  هرابرد  دیـسرپ  وا  زا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  نءاش 
 . دنک یمن  ینمشد  وا  اب  وگغورد  ناقفانم  زج  دنک و  یمن  راکنا  ار  وا  لضف  نامگدب  نارفاک  زج  یسک  یتسه و  هاگآ  ترـضح  نآ  بسن 
وا داد  روتسد  دمآ و  مشخ  هب  لکوتم  هک  داد  همادا  اجنآ  ات  دومن و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  بقانم  لیاضف و  ندرمش  رب  هب  عورـش  هاگنآ 

نادنز زا  ار  دیز  زیخرب و  تفگ  دز و  وا  هب  يدگل  دمآ و  وا  دزن  یفتاه  تفر ،  باوخ  هب  لکوتم  دیـسر و  ارف  بش  نوچ  دننک .  ینادنز  ار 
تعلخ درک و  دازآ  نادنز  زا  ار  دـیز  تساخرب و  شدوخ  لکوتم  دـنک .  یم  كاله  ار  وت  رتعیرـس  هچ  ره  دـنوادخ  هنرگ  و  روایب ،  نوریب 
مالسلا هیلع  نیسح  ربق  نتخاس  ترامع و  ما  هتساوخ  تفگ :  دیز  وگب .  يراد ،  يا  هتـساوخ  ره  تفگ :  دیناشوپ و  وا  هب  ییاهبنارگ  رایـسب 

نوریب وا  دزن  زا  رورس  يداش و  اب  دیز  درک و  رداص  ار  راک  نیا  روتـسد  لکوتم  دوشن .  ترـضح  نآ  نارئاز  ضرعتم  یـسک  هکنیا  تسا و 
 . تسا ناما  رد  هشیمه  يارب  دراد  ار  نیسح  ربق  ترایز  دصق  سک  ره  تفگ :  یم  دیدرگ و  یم  اهرهش  رد  دمآ و 

دیجم نآرق  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تایصوصخ  متشه :  ناونع 

همدقم

دصقم نیدنچ  ياراد  هدمآ و  زیزع  دنوادخ  مالک  دیجم و  نآرق  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تایـصوصخ  هرابرد  متـشه  ناونع 
 : تسا

لوا دصقم 

هللا مالک  دوحو  يوحن ،  هب  شدوجو ،  هک  تسا  یقیقح  قطان  مالک  ترضح  نآ  اریز  تسا ؛  نآرق  یعقاو و  هللا  مالک  مالسلا  هیلع  نیـسح 
ياج رب  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنـشاب  یم  لقث  ود  دنوش و  یمن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  تسا و  تماص  هللا  مالک  نیبم  و 

نآ درپس .  تما  هب  صاخ  روطب  یصوصخم ،  روما  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  نایم ،  نیا  رد  اما  درپس ؛  تناما  هب  شتما  نایم  رد  تشاذگ و 
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 . دیهد حیجرت  نارگید  رب  ار  وا  دیسانشب و  ار  وا  تسا ،  یلع  نب  نیسح  نیا  مدرم !  يا  دومرف :  درب و  ربنم  هب  دوخ  اب  ار  نیـسح  ترـضح ، 
دزن ادـخ  ربمایپ  تناـما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیارباـنب  مدرپس .  هعیدو  هب  ناـنم  ؤم  حـلاص  وت و  هب  ار  وا  نم  ایادـخ ! دومرف :  ترـضح  سپس 

 . دـشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تناما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زین ،  ام  نامز  رد  هکلب  نامز ،  نآ  رد  اهنت  هن  و  دـشاب ،  یم  ناـشتما 
 . دینک یم  تظافح  تناما  نیا  زا  هنوگچ  دینیبب  دینک  تقد  نیاربانب 

مود دصقم 

ار مدرم  نآرق  تسا .  کیرش  نآرق  اب  لیاضف  صیاصخ و  تافص و  همه  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  رد  دصقم  نیا 
هک  . ) تسا نامیا  يوس  هب  مدرم  يداه  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا .  ناقرف  تیاده و  زا  یتانیب  تایآ  دنک و  یم  تیاده  مالـسا  يوس  هب 

يزور دـگنجب و  رگمتـس  نامکاح  اب  تفرگ  میمـصت  هک  یماگنه  ترـضح ،  نآ  نینچمه  میدرک )  نییبت  دوخ  ياج  رد  ار  بلطم  نیا  ام 
بـش تسا .  ردـقلا  ۀـلیل  نآرق ،  لوزن  بش  تسا .  لطاب  قح و  لها  ناـیم  رد  ناـقرف  تیادـه و  زا  یتاـنیب  تاـیآ  دیـسر ،  تداهـش  هب  هک 

تینهت دورد و  اب  دنوادخ  بناج  زا  بش  نیا  دننادرگ .  یم  لزان  يرما  ره  زا  ادـخ  نذا  هب  حور  هکئالم و  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تدالو 
 ، دنـشخب موادـت  ار  راک  نیا  دـننک و  توالت  ار  نآ  هک  یناسک  يارب  نآرق  تینهت .  تسا و  مالـس  حبـص  هدـیپس  ات  لیئربج ،  نابز  زا  وا  هب 

یناعم صاخ و  بولـسا  اب  نآرق  دـننایرگ .  وا  رب  دـننک و  یم  ترایز  ار  وا  هک  تسا  یناـسک  عیفـش  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا .  عیفش 
تمارک رد  بلطم  نیا  تسا .  هزجعم  زین  شکاپ  تبرت  ترضح و  نآ  نوخ  وا ،  ندب  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  رـس  تسا .  هزجعم  شا  یلاعتم 

لالم هنهک و  رارکت ،  ترثک  اب  تسا و  دیدج  نآرق  دوش .  یم  مولعم  تسا ،  هدزرس  اضعا  نیا  زا  کی  ره  زا  ددعتم  يایاضق  رد  هک  ییاه 
 . تسین روآ  لالم  لاس  ره  رد  اـهنآ  رارکت  يروآداـی و  ترثک  اـب  تسا و  دـیدج  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياـه  تبیـصم  دوش .  یمن  روآ 
هب رهاظت  وا  يارب  نتسشن  وا ،  ياثر  ندینش  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ياثر  تسا .  تدابع  نآرق  هب  هاگن  یهلا و  تایآ  ندینـش  نآرق ،  توالت 

تسا و صاخ  مارتحا  ياراد  نآرق  تسا .  تدابع  همه  همه و  وا ،  يارب  ندرک  هیرگ  هب  رهاظت  وا و  يارب  ندـنایرگ  وا ،  يارب  ندرک  هیرگ 
دننکن سمل  ار  وا  رهطم  كاپ و  ياه  ناسنا  زج  دنیـشنن و  نآ  رب  رابغ  دـنامن ،  روجهم  هکنیا  هلمج  زا  دراد ،  دوجو  یماکحا  هنیمز  نیا  رد 

 ، اهداب اما  دراد .  دوجو  یبادآ  یماکحا و  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  نداهن  مارتحا  رد  دوشن .  هلماعم  يزیچ  اب  ییاـیند  ياـهالاک  دـننام  و 
دوخ نید  ترضح  نآ  ندناسر  تداهش  هب  اب  نمشد  درک و  هطاحا  ار  نآ  كاخ  دنتخیر و  ترضح  نآ  رهطم  رکیپ  رب  هتشادرب و  ار  كاخ 

دیجم فیرش و  میرک ،  نآرق  تسا .  قطان  هللا  مالک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا ،  تماص  هللا  مالک  نآرق  تخورف .  كدنا  ياهب  هب  ار 
ياهارجام اه و  يراتفرگ  تالاح ،  اـه ،  تشذگرـس  نآرق  رد  تسا .  دیهـش  دـیجم و  فیرـش ،  میرک ،  زین ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ، 

راکـشآ و شتایآ  نآرق  تسا .  هدمآ  نایعلاب  يربمایپ  ره  تلاح  تشذگرـس و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  تلاح  رد  تسا .  هدش  رکذ  نوماریپ 
 . تسا رازه  راهچ  دـنا  هتفگ  تسا و  نآ 1900  دادعت  تسا و  راکشآ  شندب  رد  شتایآ  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا .  نآ 6666  دادعت 
 . دوش یم  رب 6666  غلاب  نآ  دادعت  دوش ،  هدرمش  هدش ،  دراو  ترضح  نآ  رب  هک  ییاه  تبرـض  دادعت  مخز و  يور  رب  مخز  دادعت  رگا  اما 
 ، ءزج ياراد  نآرق  تسا .  ریشمش  مخز  دادعت 114  هللا ،  مسب  دننام  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندب  رد  تسا .  هللا  مسب  ياراد 114  نآرق 

هزین تاملک  اهریشمش و  روطس  عامتجا  زا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندب  تسا .  بارعا  هطقن و  فورح ،  تاملک ،  رطـس ،  هیآ ، )   ، ) هروس
تسا مسق  راهچ  نآرق  دیدرگ .  بارعا  اه و  هطقن  فورح ،  تاملک ،  روطـس ،  اه ،  هروس  ءازجا ،  ياراد  اهنآ ،  بارعا  اهریت و  هطقن  اه و 

رد شدـسج  دوب ،  تکرح  رد  اه  هزین  يور  رب  شرـس  تسا :  مسق  راهچ  ياراد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لصفم .  یناثم و  نیبم ،  لاوط ،  : 
ره رد  اهاپ ) اهتسد و   ) دسج فارطا  ياضعا  راغـص  ناگتـشرف و  دزن  ءارـضخ  هشیـش  رب  ناگدنرپ و  ياه  لاب  رب  شنوخ  دوب ،  هداتفا  البرک 
یم هراپ  تصـش  نآ  هب  یـسراف  رد  هک  دـنا  هدروآ  هناگادـج  روط  هب  ار  ءزج  فصن  ره  تسا و  ءزج  یـس  ياراد  نآرق  دوب .  هداـتفا  فرط 

هب نآ  دادعت  هک  هدرب  مسا  ییاه  مان  هب  ار  نآرق  دنوادخ  میوگب !!  هچ  مناد  یمن  نآرق  یگژیو  نیا  اب  قیبطت  رد  نیـسح  هرابرد  اما  دنیوگ . 
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اذه هدومرف  تسا و  هدرب  مان  كرابم  هب  نآرق  زا  دنوادخ  دـننک .  یم  قدـص  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  یماسا  نیا  دـسر .  یم  ناونع   23
هک یبیجع  تیاور  رد  هطـساو  نودب  ار  بلطم  نیا  داهن و  مان  كرابم  زین  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاعتم  دنوادخ  ( . 47  ) كرابم رکذ 
نم كروـب  هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  ظاـفلا  هلمج  زا  هک  دـنک ،  یم  یحو  شربماـیپ  رب  دـهد ،  یم  ترـضح  نآ  بیجع  تلیـضف  زا  ربـخ 

 . میا هدروآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  یهلا  صاخ  فاطلا  هب  طوبرم  ناونع  رد  ار  بلطم  نیا  ام  هک  یتمحر  یتاولص و  هیلع  دولوم 
يرهاظ يرامیب  يافش  وا  تبرت  تسا و  ءافش  ینطاب  ياه  يرامیب  يارب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا .  تمحر  ءافـش و  نانم  ؤم  يارب  نآرق 
لصاح مالسلا  هیلع  نیسح  هطساو  هب  اهنآ  رتشیب  هچ  ره  يراگتسر  تداعـس و  تسا و  تمحر  نانم  ؤم  يارب  نینچمه  ترـضح  نآ  تسا . 

روط نآ  درک .  یناشفا  رون  دش ،  هتشغآ  نوخ  كاخ و  اب  شکاپ  دسج  هک  نامز  نآ  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا .  رون  نآرق ،  دوش .  یم 
ثیدح رد  هک  روط  نآ  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا .  حور  مدرم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  نآرق  تسا ،  هدمآ  هفیرـش  هیآ  رد  هک 

 . دـنک یم  تیادـه  تعاطا ،  هب  ار  اهنآ  هجلاعم و  ار  اه  لد  تسا ؛  میکح  نآرق  تسا .  مدرم  تحار  ادـخ و  لوسر  هناـحیر  تسا ؛  هدـمآ 
 . درک هجلاعم  تعافـش  اب  ار  ناراک  تیـصعم  هجلاعم و  ار  اهنآ  تعاطا ،  هب  یهورگ  تیادـه  اب  هک  تسا  یمیکح  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ربمایپ رکذ  نیـسح  تسا و  نیبم  باتک  نآرق  تسا .  ریذن  ریـشب و  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا .  هدـنهد  رادـشه  هدـنهد و  تراشب  نآرق 
مه نیسح  رد  تسا .  رونلا  ۀیآ  یسرکلا و  ۀیآ  نآرق  رد  تسا .  هدوب  ناشفیرش  رمع  لوط  مامت  رد  ترضح  نآ  درو  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

شوماخ نوخ  كاخ و  اب  هن  بش و  ياه  یهایـس  اب  هن  هک  تسا  يا  هیآ  رونلا و  ۀیآ  نیـسح  رد  تسا و  یهلا  ملع  ندعم  هک  تسا  یـسرک 
دوجو ءاجر  بابسا  ءافـش و  تافـص  تایآ و  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رد  دراد .  دوجو  تمحر  ءاجر و  ءافـش ،  تایآ  نآرق  رد  دوش .  یم 

یم تشهب  رد  نآ  رارقتـسا  ات  قحلاوه -  امک  نآ -  ثودح  لوا  زا  لزنم ،  ياراد 14  نآرق  تسا .  تمحر  همات  للع  ترـضح  نآ  دراد و 
حول رب  رظان  هک  لیفارـسا  بلق  مود ؛  تسا .  يا  هتـشرف  ای  صاخ  یمـسج  هک  دشاب  یم  یحول  رد  نآ  داجیا  ثودح و  لوا ؛  لزنم  دـشاب . 

توالت وا  رب  ار  نآ  لیئاکیم  هک  یتقو  لیئربج ،  بلق  مراهچ ؛  درک .  توالت  شیارب  ار  نآرق  لیفارـسا  یتقو  لیئاکیم ،  بلق  موس ؛  تسا . 
ارف ار  نآ  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  بلق  رب  نآرق  هراـب  کـی  لوزن  مشـش ؛  ردـق .  بش  رد  رومعملا  تیب  رد  نآرق  لوزن  مجنپ ؛  درک . 
رد هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نآرق  لوزن  متفه ؛  تسا .  هدوب  ناضمر  كرابم  هام  رد  نآ  هک  دـنک ،  توالت  مدرم  يارب  هکنیا  هن  دریگب 
؛  مهن حبـص .  هدـیپس  ات  تسا  تینهت  هک  رـصع  ماما  رب  ردـق  بش  ره  رد  نآرق  لوزن  متـشه ؛  دـنک .  توـالت  ار  نآ  هکنیا  يارب  ثعبم  لوا 
؛  مهدزاود قاروا .  نایم  رد  نآرق  هاگیاج  مهدزای ؛  تسا .  توالت  نامه  هک  نابز  رد  نآرق  هاگیاج  مهد ؛  اـه .  شوگ  رد  نآرق  هاـگیاج 

ياراد هک  تشهب  رد  نآرق  هاـگیاج  مهدراـهچ ؛  بـیجع .  یتءاـیه  اـب  رـشحم ،  زور  رد  نآرق  لزنم  مهدزیـس ؛  اـه .  بـلق  رد  نآرق  لزنم 
 . تسا هدـش  يروآدرگ  تایاور  ساسا  رب  دراوم  نیا  همه  ریگب .  ماقم  ءاقترا  نک و  توالت  دوش ،  یم  هتفگ  نآ  يراق  هب  تسا و  یتاجرد 

یم بلط  قیفوت  دـنوادخ  زا  ما ؛  هدرک  رکذ  تانجلا  تاضور  رد  ار  قیاقح  زا  يا  هراپ  نم  هک  دراد  یلیـصفت  حرـش و  لزانم  نیا  تیفیک  و 
لزنم هدراهچ  ياراد  لیاضف  رد  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  میوگب ،  هک  تسا  نآ  دوصقم  رـضاح  لاح  رد  اما  مناسرب .  مامتا  هب  ار  نآ  ات  منک 

هاگیاج حرش  ادتبا  فلا :  تسا :  حرش  نیا  هب  نآ  لیـصفت  هک  دراد  لزنم  هدراهچ  زین  بئاصم  رد  ترـضح  نآ  نینچمه  تسا و  هاگیاج  و 
لمتشم تسا و  شرع  هب  قلعتم  هک  ماما  لزنم  مود ؛  تسا .  شنیرفآ  تقلخ  زا  لبق  ترـضح ،  نآ  رون  قلخ  لوا ،  ترـضح :  نآ  بتارم  و 
یتخرد ماما  هک  تسا  نیا  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  یتاـیفیک  تشهب  رد  ترـضح  نآ  تسا ،  تشهب  رد  ماـما  لزنم  موس ؛  تسا .  یتـالاح  هب 
تـشهب ناـکرا  تنیز  نآ و  هراوشوگ  تشهب و  بنیز  اـهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  شوـگ  هراوـشوگ  نینچمه  تسا ،  نآ  هوـیم  تشهب و  رد 

هب اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  ترـضح  هک  ینامز  هژیوب  كاپ  رهطم و  ياه  محر  رد  رون  تروص  هب  ترـضح  نآ  لزنم  مراهچ ؛  تسا . 
 . متـشادن غارچ  هب  يزاین  کیرات ،  ياه  بش  رد  مدـش ،  رادراب  وا  هب  یتقو  دومرف :  همطاف  ترـضح  هک  ارچ  دـندش ؛  رادراب  ترـضح  نآ 

هیلع هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  كرابم  ندب  متفه ؛  دـش .  هداتـسرف  نیعلاروح  هارمه  هب  هلباق  ناونع  هب  هک  هیروح ،  ءایعل  تسد  رب  مشش ؛ 
مه ینامز  مظعم و  هنیـس  یهاگ ،  ترـضح ،  نآ  كاپ  نماد  یهاگ  كراـبم ،  شود  یناـمز  ترـضح ،  نآ  فیرـش  فتک  یناـمز  هلآو ؛ 
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شدوخ لحم  رد  ار  نآ  اـم  هک  دراد  یـصاخ  تیفیک  دراوم  نیا  زا  کـی  ره  هک  دوب .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاـگیاج  ناـشیا  كراـبم  تشپ 
الثم تسا .  یصاخ  لزانم  ياراد  مالسلا  هیلع  نیسح  مسج  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رهطم  ياضعا  نینچمه  میا .  هدش  روآدای 

وا ات  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسح  قلخ  ربمایپ ،  ماهبا  تشگنا  لزنم  و  دهد .  یم  ریش  ار  وا  هک  تسا  نیـسح  ناهد  ترـضح ،  نآ  نابز  لزنم 
یناشیپ اه  هاگلزنم  نآ  زا  یکی  هک  تسا  ییاه  هاگلزنم  ياراد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مسج  رب  ربمایپ ،  كرابم  ياه  بل  اما  دـنک .  هیذـغت  ار 

نآ فان  يالاب  رگید  ياج  و  دیـسوب ،  یم  ار  اج  ود  نیا  اضعا ،  ریاس  زا  شیب  ترـضح  نآ  دوب .  ترـضح  نآ  يولگ  يرگید ،  نیـسح و 
یلع ناتسد  مهن ؛  مالسلااهیلع .  لوتب  يارهز  ترضح  هنیس  متشه ؛  دیسوب .  یم  ار  لحم  نآ  اصوصخم  لوسر  ترـضح  هک  دوب  ترـضح 

زا نوچ  درک و  هیرگ  دیسوب و  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تفرگ و  تسد  يور  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  ینامز  مالـسلا ،  هیلع 
 ، مالـسلا هیلع  لـیئربج  ندرگ  فتک و  مهد ؛  منک .  یم  هیرگ  مسوـب و  یم  ار  اهریـشمش  ياـج  دوـمرف :  ناـشیا  درک ،  لا  ؤـس  هیرگ  تلع 

ربنم مهدزای ؛  درک .  یم  لمح  دوخ  اب  تفرگ و  یم  ناشیا  زا  ار  نیـسح  درک و  یم  اضاقت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  اهراب  لیئربج 
الاب ار  یلع  ربمایپ ،  ریدغ  دیع  زور  رد  دربن .  ربنم  يالاب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  سک  چیه  ترـضح  نآ  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
دوخ اب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  یلو  تسوا .  يالوم  یلع  نیا  میوا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف :  درب و 
دعب داد و  ار  وا  تداهـش  ربخ  سپـس  تسا .  هداد  يرترب  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  دـناشن  ناشکرابم  نماد  رب  ای  ولج  رد  ار  وا  درب و  ربنم  يـالاب 

هب ار  ترضح  نآ  هک  ییاج  ات  درپس -  تناما  هب  نانم  ؤم  مامت  هب  ار  وا  سپـس  دومن و  نیرفن  دندرکن ،  يرای  ار  وا  هک  ار  یناسک  وا و  لتاق 
 . - مدرپس تناما  هب  نانم  ؤم  حـلاص  وت و  هب  ار  وا  نم  ایادـخ ! دومرف :  هک  دراد  تیمومع  ربماـیپ  شیاـمرف  نیا  اریز  تسا ،  هدرپس  مه  اـمش 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  بلق  مهدزاود ؛  دـییامن ! ؟  یمن  يرای  ار  وا  یلو  دـینک  یم  هیرگ  ایآ  دومرف :  ترـضح  دـندرک و  هیرگ  مدرم  هاگنآ 
نینچ ار  هاگیاج  نیا  ترـضح  نآ  دوخ  هک  تسا  یـصوصخم  تیعقوم  هاگیاج و  ياراد  ادـخ  ربماـیپ  بلق  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هلآو ؛ 

نآ صوصخم ؛  ینامز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هنیـس  مهدزیـس ؛  دریگ .  یمن  شبلق  رد  ار  وا  ياج  یـسک  هک  هدرک  فیـصوت 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  بلق  مهدراهچ ؛  تشاد .  رارق  ناشیا  هنیس  يور  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  دندوب ؛  راضتحا  لاح  رد  ترـضح  هک  ماگنه 
یم روآدای  ار  وا  تالاح  دندروخ و  یم  ترسح  نیسح  يارب  دندوب  راضتحا  لاح  رد  مالسا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  راضتحا ؛  تلاح  رد  هلآو 

شفیرـش حور  مور و  یم  یلعا  قیفر  يوس  هب  دومرف :  سپـس  دهدن .  تکرب  وا  هب  دنوادخ  تسا ؟  راک  هچ  دیزی  اب  ارم  دندومرف :  دندش و 
یلص ربمایپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  تبـسن  یتبحم  نانم  ؤم  ياه  بلق  رد  نانم ؛  ؤم  بولق  مهدزناپ ؛  دش .  ادج  شرهطم  دسج  زا 

قدـص ینک  هعجارم  تدوخ  نورد  هب  وت  رگا  و  تسا ،  هتفهن  اهنآ  نطاب  رد  تبحم  نیا  هک  دـنا  هدرک  ریبعت  هنوگ  نیا  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا 
نیلوا لوا ؛  دروآ :  يور  ترـضح  نآ  رب  بئاصم  نیا  هک  ییاه  هاگلزنم  بئاصم و  حرـش و  ب :  ینک .  یم  دـییءات  ار  ادـخ  ربمایپ  هدومرف 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  رگید  راب  کی  دـمآ و  تخـس  وا  يارب  یلیخ  دـش ،  هدـنار  اـجنآ  زا  ماـما  هک  یماـگنه  دوب ،  هنیدـم  رد  لزنم 
مود دندومن .  عیاض  ار  ام  قح  دندرک و  ینمشد  نم  اب  اهنآ  ما ،  همطاف  دنزرف  نیسح  نم  تفگ :  ترضح  نآ  ربق  رانک  رد  درک و  تیاکش 

 ، تسا نما  ناهایگ ،  ناتخرد و  یـشحو و  تاناویح  هدـنرپ و  ناویح و  ات  هتفرگ  ناـسنا  زا  همه ،  يارب  هک  ییاـج  رد  ترـضح  نآ  لزنم   ؛
هب دنناسرب ؛  تداهـش  هب  لحم  نیا  رد  ار  وا  دندمآرب  ددص  رد  اریز  دش ،  نماان  ترـضح  نآ  يارب  نما  ياج  نیمه  اما  همرکم .  هکم  ینعی 

سک ره  هب  تبـسن  هار  نیب  لزانم  رد  ترـضح  رفـس ،  نیا  یط  رد  هفوک ؛  هکم و  نایم  لصافدح  موس ؛  درک .  كرت  ار  اجنآ  رطاخ  نیمه 
؛  ءالبرک مراـهچ ؛  تشاذـگ .  اـهنت  ار  ترـضح  نآ  درکن و  يراـی  ار  وا  دـید ،  هک  ار  سک  ره  دوب و  نارگن  درک ،  یم  تاـقالم  وا  اـب  هک 
اج نیمه  رد  ار  نارتش  دومرف :  دندوب ،  شهارمه  هک  ینارادرتش  هب  دمآ و  دورف  اجنآ  رد  نطوت  تین  تماقا و  دصق  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح 
زا سپ  ماما  گنج ؛  نادـیم  رد  يا  هطقن  مجنپ ؛  تفر .  مهاوخن  هطقن  نیا  زا  زگره  نم  هک  دـیورب ،  دـیروآ و  نیئاپ  ار  اـهراب  دـیناباوخب و 

میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ـال  تفگ :  یم  تشگ و  یم  رب  هطقن  نآ  هب  دـنک ،  تحارتسا  تساوخ  یم  هاـگ  ره  ندـیگنج ،  یتدـم 
منک یم  تاقالم  ار  نآ  هک  تسا  هدش  باختنا  ( 48  ) یعرصم نم  يارب  دومرف :  هطقن  نآ  هرابرد  ماما  داتفا ؛  نیمز  رب  ماما  هک  اجنآ  مشش ؛ 
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 . دـش نفد  دـشاب ،  ناش  مظعم  فیرـش  ربق  هک  نیمز  نامه  نطب  رد  دـعب  دـنام و  یقاب  نیمز  يور  رب  زور  راهچ  ای  هس  ترـضح  نآ  هزانج 
رد دـندرب .  دـیزی  دـنزرف  یلوخ  هناخ  هب  ار  ترـضح  نآ  رهطم  رـس  مرحم  مهدزای  بش  رد  ترـضح ؛  نآ  كرابم  رـس  لوزن  لحم  متفه ؛ 
رس دایز ،  نبا  لزنم  متشه ؛  دمآ .  دورف  رونت  رد  رون  نآ  هک  تسا  نیا  اه  نابز  رب  روهشم  اما  دنداد ،  رارق  ششوپ  نآ  رب  هک  تسا  ثیدح 
 ، دندوب هدروآ  شیارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هکنیا  زا  وا  دنتـشاذگ و  نوعلم  نآ  يولج  یقبط  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم 
نآ زا  رت  نارگ  مسبت  نیا  دـیاش  دز و  دـنخبل  دنتـشاذگ  شـشیپ  ار  كراـبم  رـس  یتـقو  هک  تسا  نآ  تبیـصم  نیرتـگرزب  دوب .  لاحـشوخ 
رب ار  ترـضح  نآ  رـس  هک  هاگنآ  هفوک ،  رد  ترـضح  نآ  لزنم  مهن ؛  دش .  دراو  ترـضح  نآ  مشچ  بل و  رب  هک  دوب  یتابرـض  نارزیخ و 

هچقودنص رد  یهاگ  اه و  هزین  رب  ترضح  نآ  رس  یهاگ  هلـصاف  نیا  رد  تسا .  ماش  ات  هفوک  نایم  ياه  هاگلزنم  مهد ؛  دنتخیوآ .  یتخرد 
رید مهدزای ؛  تسا .  هدـنام  یقاب  یناشن  تمالع و  نونک  اـت  یلزنم  ره  زا  تسا و  ناوارف  فلتخم  قطاـنم  رد  اـه  لزنم  نیا  دادـعت  دوب .  يا 

فیطل هچراپ  رد  دیدرگ و  هتشغآ  بیط  شوخ و  يوب  هب  دش ،  عقاو  مارکا  مارتحا و  دروم  ماما  رس  نابزیم ،  يوس  زا  لزنم  نیا  رد  بهار ؛ 
نا دمآ .  دهاوخ  شدوخ  ياج  رد  بلطم  نیا  حرش  دنداد .  ار  وا  مالس  باوج  ناشیا  دش و  هداد  مالـس  تیحت و  وا  هب  دش و  هداهن  كاپ  و 
الط زا  یتشت  رد  ار  ترضح  نآ  كرابم  رـس  دوب .  هیلع -  هللا  تنعل  دیزی -  سلجم  ماش ،  رد  ترـضح  نآ  رـس  لوزن  مهدزاود ؛  هللا .  ءاش 

ترـضح نآ  رب  اه  تبیـصم  تسا -  رتشیب  دروم  تسیب  زا  نآ  دادـعت  هک  یتاهج -  رب  اـنب  لزنم  نیا  رد  دـندروآ .  دـیزی  شیپ  دنتـشاذگ و 
ار هنحـص  نیا  تسناوتن  دیزی  رـسمه  اما  دـش ؛  هتخیوآ  دـیزی  هناخ  رد  هب  هک  نامز  نآ  ترـضح  نآ  رـس  لوزن  مهدزیـس ؛  دـندمآ .  مهارف 

هدش هتخیوآ  ام  هناخ  رد  هب  هک  تسا  همطاف  رـسپ  نیـسح  رـس  نیا  ایآ  دز :  دایرف  تفر و  دیزی  دزن  دـمآ و  نوریب  هنهرب  رـس  دـنک و  لمحت 
يارب ورب و  دنه ! تفگ :  وا  هب  و  دنروایب .  نیئاپ  ار  كرابم  رس  داد  روتسد  دنادرگ  زاب  شمرح  هب  دناشوپ و  ار  وا  تساخرب و  دیزی  تسا ؟ 

اج نیا  دنتخیوآ و  اجنآ  رد  ار  ماما  رـس  هک  دوب  قشمد  رهـش  هزاورد  مهدراهچ ؛  نک .  يراز  هیرگ و  شیرق  سردایرف  ادخ و  لوسر  رـسپ 
عورش دوب ،  راوشد  شیارب  نتفگ  نخس  هکنیا  اب  دمآ و  رس  هب  ناشربص  دنک و  لمحت  ار  نآ  تسناوتن  مه  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  دوب 
یتقو اما  تفگن ،  نخـس  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دـندرک ،  تراـسج  وا  رب  نارزیخ  اـب  دـنداهن و  ار  ماـما  رـس  یتقو  دـندومن .  تبحـص  هب 
دنزرف هک  نیا  زا  ایآ  دیزی ! يا  تفگ :  دز و  دایرف  تسا ،  هدش  هتخیوآ  رهش  هزاورد  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  كرابم  رـس  هک  درک  هظحالم 

نآ لزانم ،  نیا  زا  دعب  تسا .  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تناما  وا  ینک .  یمن  ایح  تسا ،  هدش  هتخیوآ  امـش  رهـش  هزاورد  رب  همطاف 
ترضح نآ  صاخ  لحم  شلزانم ،  نایاپ  تسا .  یصاخ  تءایه  هب  شرشحم  نفد و  لحم  رد  یصاخ  لزانم  ياراد  نآرق ،  دننام  ترضح 
تاجرد نآ  نیرت  یلاع  يوشن .  لیان  اهنآ  هب  تداهش  اب  زج  هک  يراد  یتاجرد  وت  دومرف :  وا  هب  شدج  هک  تسا  یتاجرد  رد  تشهب ،  رد 

 . دینادرگ قحلم  شربمایپ  هب  هجرد ،  تلزنم و  رد  ار  ترضح  نآ  دنوادخ  تسا ؛  هدمآ  ثیدح  رد  هک  تسا  نیا  ، 

موس دصقم 

ترـضح نآ  تدالو  ناشیا و  هب  ندش  هلماح  نایب  رد  لوا ؛  دشاب .  یم  ترـضح  نآ  ياثر  رد  هک  تسا  نآرق  زا  یتایآ  هرابرد  دصقم  نیا 
هدشءا و غلب  اذا  یتح  ارهش  نوثالث  هلصف  هلمح و  هتعـضو و  اهرک و  هما  هتلمح  اناسحا  هیدلاوب  ناسنالا  انیـصو  و  دومرف :  دنوادخ  هک  تسا 

یلا یتیرذ  یف  یل  حلصا  هاضرت و  احلاص  لمعا  نا  يدلاو و  یلع  یلع و  تمعنا  یتلا  کتمعن  رکـشا  نا  ینغزوا  بر  لاق  ۀنـس  نیعبرا  غلب 
زاب دیشک و  لمح  راب  جنر  اب  ردام  هک  میدرک  شرافـس  ردام  ردپ و  قح  رد  ناسحا  هب  ار  ناسنا  ام  و  ( 49  ) نیملسملا نم  ینا  کیلا و  تبت 

 ، تشگ هلاس  لهچ  دیـسر و  دـشر  دـح  هب  لفط  هک  یتقو  ات  دوب  يراوخریـش  لمح و  تدـم  مامت  هام  یـس  دومن و  لمح  عضو  تقـشم  اب 
زا وت  هک  ار  يا  هتـسیاش  لمع  مروایب و  اج  هب  يا  هداد  مردام  ردپ و  نم و  هب  هک  ار  یتمعن  رکـش  هدب  قیفوت  نم  هب  نم !  راگدرورپ  تفگ : 

باتک رد  ما .  هدش  وت  نامرف  نامیلـست  زا  ما و  هدمآ  زاب  وت  هاگرد  هب  نم  نادرگ .  حلاص  ارم  نادـنزرف  مهد و  ماجنا  يوش  یم  یـضار  نآ 
 ، دندش رادراب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  یتقو  هک  تسا  هدش  دراو  ربتعم  دانـسا  هب  راونالاراحب  لماکلا و 
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دلوتم همطاف  زا  هک  دهد  یم  تراشب  يدولوم  هب  ار  وت  دتسرف و  یم  مالس  وت  هب  دنوادخ  دمحم ! ای  تفگ :  دش و  لزان  مالسلا  هیلع  لیئربج 
زا هک  يدنزرف  هب  نم  داب .  مراگدرورپ  رب  نم  مالـس  دومرف :  لوسر  ترـضح  دنناسر .  یم  تداهـش  هب  وت  زا  دعب  ار  وا  وت  تما  دوش و  یم 

ار لبق  ياه  ترابع  نامه  دش و  لزان  هرابود  درک و  جورع  لیئربج  مرادن .  یجایتحا  دنناسرب ،  تداهـش  هب  ار  وا  متما  دیآ و  ایند  هب  همطاف 
وت هب  دـنوادخ  درک :  ضرع  دـش و  لزان  موس  راب  يارب  سپـس  درک و  جورع  اددـجم  لیئربج  داد .  ار  باوج  نامه  زین  ربمایپ  درک .  رارکت 
 ، لوسر ترـضح  سپـس  مدـش .  یـضار  تفگ :  ربمایپ  مداد .  رارق  وا  نادـنزرف  رد  ار  تیاـصو  تیـالو و  تماـما ،  هک  دـهد  یم  تراـشب 
هب نم  تفگ :  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  درک .  ربخاـب  دوب ،  هدروآ  لوا  هبترم  رد  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هچنآ  زا  ار  همطاـف  ترـضح 

دوب هداد  وا  هب  لیئربج  هک  داد  ار  يا  هدژم  همطاف  هب  ربمایپ  سپس  مرادن .  جایتحا  دنناسرب ،  تداهش  هب  وت  زا  دعب  ار  وا  وت  تما  هک  يدنزرف 
هیلع نیسح  تسناد  یم  نوچ  دیشک ،  ار  وا  لمح  راب  مغ  جنر و  اب  ءارهز  ترـضح  سپـس  مدش .  یـضار  تفگ :  ءارهز  ترـضح  هاگنآ  . 

ترضح نآ  يراوخریش  لمح و  نارود  دوب .  تقشم  جنر و  اب  زین  ترضح  نآ  عضو  تلاح ،  نامه  هب  نینچمه  دوش و  یم  دیهش  مالـسلا 
ار یتمعن  رکـش  هک  هدب  قیفوت  نم  هب  نم !  يادخ  درک :  ضرع  ادخ  هاگرد  هب  دش و  هلاس  لهچ  دیـسر و  دشر  دح  هب  هکنیا  ات  دوب  هام   30

ناماما نادرگب .  حلاص  ار  منادنزرف  دنک و  دونشخ  ار  وت  هک  مهد  ماجنا  يا  هتسیاش  لمع  مروآ و  اج  هب  يا  هداد  مردام  ردپ و  نم و  رب  هک 
 ، دروخ ریش  يرگید  نز  زا  هن  همطاف و  شردام  زا  هن  مالسلا  هیلع  نیسح  دنشاب .  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  همه  مالسلا  هیلع 
یم ار  نآ  لفط  و  تشاذگ ،  یم  نیسح  ناهد  رد  ار  شماهبا  تشگنا  ترـضح  نآ  دندرب و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  وا  هکلب 
هیلع هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تشوگ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تشوگ  نیاربانب  درک .  یم  تیافک  ار  وا  زور  هس  ای  ود  ات  هک  يروط  هب  دـیکم 

هب ههام  شـش  مالـسلاامهیلع ،  ایرکز  دنزرف  ییحی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  زج  یکدوک  چیه  تسا و  ربمایپ  نوخ  زا  وا  نوخ  دـیئور و  هلآو 
 ، وا ندـمآ  اـیند  هب  وا ،  رب  يراداـب  نارود  هـک  تـسا  نـیا  ترـضح  نآ  رب  فسءاـت  نزح و  اـب  هارمه  هرک  ياـنعم  هـک  نادـب  دـماین .  اـیند 

نزح و اب  همه  همه و  شردام ،  ردـپ و  دـج ،  فرط  زا  وا  ندرک  داش  شا ،  یکدوک  نارود  رد  وا  اـب  يزاـب  شتیبرت ،  شا ،  یگراوخریش 
هیلع نیـسح  رب  اهنآ  شردپ ،  ردام و  تافو  زور  نینچمه  دورب و  ایند  زا  تساوخ  یم  شراوگرزب  دـج  هک  يزور  یتح  دوب .  هودـنا  مغ و 
لتقم رد  زین  شرهاوخ  دندروآ .  یم  نابز  رب  ار  هلءاسم  نیا  تلحر ،  ماگنه  هکنیا  امک  دندوب ،  نیگهودنا  دندروخ و  یم  فسءات  مالـسلا 

؛  مود هیآ  ینویـش !!  دایرف و  هچ  یهاکناج و  فسءات  هودنا و  مغ و  هچ  درک .  اهر  ار  وا  دش و  ادج  ناوارف  هودـنا  مغ و  یتخـس و  اب  وا  زا 
مهرـصن یلع  هللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذـلل  نذا  دومرف :  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  جورخ  نایب  رد 

 ، دـنگنج یم  اهنآ  اب  نارگید )   ) هک ناـنم )  ؤم   ) هب گـنج )   ) تصخر ( 50  ) هللا انبر  اولوقی  نا  الا  قح  مهراید  نم  اوجرخا  نیذـلا  ریدـقل 
و)  ) دندش هراوآ  ناشیاه  هناخ  زا  قحانب  هک  ینانم  ؤم  نآ  تسا .  رداق  اهنآ  يرای  رب  ادخ  دندیـشک و  متـس  نمـشد  زا  اهنآ  اریز  دش ،  هداد 

هرابرد هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنتـشادن . ) یمرج   ) تسا اتکی  يادخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ  یم  هک  نآ  زج 
هک یلاح  رد  دندیسر ،  تداهش  هب  دندش و  هراوآ  ناشیاه  هناخ  زا  اهنآ  تسا .  هدیدرگ  لزان  مالسلا  مهیلع  هزمح  رفعج و  یلع ،  ترضح 

نیا رب  تسا و  اتکی  يادـخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ :  یم  هک  دوب  نیا  طقف  اهنآ  مرج  تشادـن و  اهنآ  رب  یقح  سک  چـیه  دنتـشادن و  یهانگ 
نینچمه شا و  هناخ  زا  ترضح  نآ  اریز  دمآ ،  شیپ  یصاخ  نایرج  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  اما  دنداتـسیا .  مدق  تباث  دوخ  هتفگ 

يا هرشح  هنال  رد  رگا  دومرف :  هک  ییاج  ات  دنتشاذگن  یقاب  ترـضح  نآ  يارب  يرفم  نما و  ياج  چیه  دش و  هراوآ  زین  يرگید  رقم  ره  زا 
دندناسر تداهش  هب  یصاخ  يوحن  هب  ار  ترضح  نآ  سپس  دنناسر .  یم  تداهش  هب  دنروآ و  یم  نوریب  ارم  مورب ،  مه  نیمز  تارشح  زا 

 . درک روهظ  شترصن  يارب  ادخ  تردق  هک  تسا  یـسک  نامه  نیـسح  ماما  و  دنتـشاد .  اور  یـصاخ  ملظ  شناکدوک  نادنزرف و  وا و  هب  و 
اومیقا مکیدـیا و  اوفک  مهل  لیق  نیذـلا  یلا  رت  ملا  تسا :  هدومرف  دـنوادخ  هک  تسا  ترـضح  نآ  ناراـی  ندوب  كدـنا  هراـبرد  موس ؛  هیآ 

الول لاتقلا  انیلع  تبتک  مل  انبر  اولاق  ۀیشخ و  دشا  وا  هللا  ۀیشخک  سانلا  نوشخی  مهنم  قیرف  اذا  لاتقلا  مهیلع  بتک  املف  ةاکزلا  اوتا  ةولصلا و 
دش هتفگ  اهنآ  هب  هدب و  گنج  هزاجا  ام  هب  دنتفگ  یم  هک  یمدرم  نآ  لاح  زا  يرادن  بجع  يرگن و  یمن  ایآ  ( 51  ) بیرق لجا  یلا  انترخا 
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شیب ماگنه  نآ  رد  دـمآ ،  داهج  مکح  اهنآ  رب  هک  هاگنآ  يدـید  دـینک ،  مایق  تاکز  زامن و  هفیظو  هب  هدرک و  يراددوخ  گنج  زا  نونکا 
هب ات  ار  ام  رمع  هک  يدرک  ضرف  ار  گنج  مکح  ام  رب  ارچ  ادخ ! يا  دنتفگ :  دندیـسرت و  مدرم  زا  دنـسرتب  ادـخ  زا  دـیاب  هک  هزادـنا  نآ  زا 
 . مدرک لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیآ  نیا  دروم  رد  تفگ :  هک  هدـش  لقن  راـطع  داـیز  نب  نسح  زا  یهدـن .  تلهم  لـجا  ماـگنه 
 : مدیسرپ دنک .  يراددوخ  گنج  زا  هک  داد  روتسد  دنوادخ  تسا .  هدش  لزان  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف :  ناشیا 

نیمز لها  وا و  رب  دـنوادخ  دـش .  لزان  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  هرابرد  رما  نیا  دومرف :  ماما  دـش :  بجاو  اـهنآ  رب  گـنج  ارچ  سپ 
نآ هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  اـم  باحـصا  زا  یکی  تسا ،  هتفگ  طابـسا  نب  یلع  دـنگنجب .  وا  باـکر  رد  هک  درک  بجاو 

رفعج نب  هللادبع  مالغ  سیردا ،  زا  یشایع  ریسفت  رد  دندش .  یم  هتشک  دندیگنج  یم  وا  باکر  رد  نیمز  لها  مامت  رگا  دومرف :  ترـضح 
زا مالـسلا  هیلع  نسح  اب  هک  دـش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  تسا :  هدـمآ  قوف )   ) هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ام رب  ار  گنج  ارچ  ایادـخ ! دـنتفگ  دـش  بجاو  اهنآ  رب  نیـسح  هارمه  هب  گنج  هک  هاگنآ  دـیراد و  اپ  هب  زاـمن  دـینک و  يراددوخ  گـنج 
 . تسوا اب  ترصن  يزوریپ و  هک  ارچ  يزادنین ؟  ریخءات  هب  هجرف )  هللا  لجع   ) مئاق ترـضح  روهظ  ماگنه  هب  ات  ار  ام  رمع  يدومن و  بجاو 

مراهچ هیآ  مراهچ ؛  هیآ  دشاب .  یم  رتهب  ناگـشیپاوقت  يارب  ترخآ  تسا و  كدـنا  ایند  نیا  عاتم  هک  وگب  اهنآ  هب  دومرف :  یلاعت  دـنوادخ 
نیا هکنیا  اـمک  ( 52  ) صعیهک دومرف :  یلاعت  دـنوادخ  هک  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تالاح  تداهـش و  ناـکم  تداهـش ،  هراـبرد 

ایرکز ترضح  هب  اهنآ  ربص  شطع و  دیزی ،  طسوت  نیسح  كاپ  ترتع  ندش  هتشک  البرک و  هیضق  هک  هاگنآ  ایرکز -  تیاکح  رد  هلءاسم 
تسا ییادن  هرابرد  مجنپ ؛  هیآ  میا .  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياثر  سلاجم  هب  طوبرم  ناونع  رد  ار  نآ  ام  و  تسا ،  هدمآ  دش -  یحو 

سفنلا اهتیا  ای  تسا  هفیرش  تایآ  نیا  نآ  دمآ و  ترضح  نآ  هب  باطخ  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  تداهـش  ماگنه  هب  راگدرورپ  بناج  زا  هک 
يوـس هب  يآ  زاـب  ادـخ ) داـی  هب   ) نئمطم سفن  يا  ( 53  ) یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداـف  ۀیـضرم  ۀیـضار  کـبر  یلا  یعجرا  ۀـنئمطملا 
تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  وش .  لخاد  نم  تشهب  رد  يآ و  رد  نم  ناگدنب  فص  رد  يا ،  هدـش  دونـشخ  دونـشخ و  هک  تیادـخ 

دیاـب اـجنیا  رد  تسا .  ۀیـضرم  ۀیـضار و  هنئمطم و  سفن  بحاـص  ترـضح  نآ  اریز  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  روظنم  دومرف :  هک  هدـش 
ادخ بناج  زا  هچنآ  ره  هب  دزروب ،  قشع  وا  هب  سک  ره  دوش و  یم  ادخ  قشاع  درادب ،  گرزب  ار  وا  دسانشب و  ار  ادخ  سک  ره  هک  میوگب 

ماگنه هب  هکلب  دوش ،  یمن  هودـنا  مغ و  لزلزت و  راچد  دوش ،  دراو  وا  رب  شراگدرورپ  بناج  زا  هچ  ره  تسا و  دونـشخ  یـضار و  دـشاب ، 
نیسح رد  المع  هیضق  نیا  قادصم  دوش و  یم  رتشیب  شا  يدنمتیاضر  رطاخ و  نانیمطا  شمارآ و  اه  يراتفرگ  اه و  تبیـصم  نیرت  تخس 

هک تسا  نآرق  رد  یلاعت  دـنوادخ  شیامرف  نیا  نآ  تسا و  ترـضح  نآ  یهاوخنوخ  نایب  رد  مشـش ؛  هیآ  درک .  ادـیپ  روهظ  مالـسلا  هیلع 
 ، دزیرب قحان  هب  ار  یمولظم  نوخ  هک  یسک  ( 54  ) اروصنم ناک  هنا  لتقلا  یف  فرسی  الف  اناطلس  هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و  دومرف : 

دهاوخ روصنم  دـی و  ؤم  ام  بناج  زا  وا  هک  دـنکن  فارـسا  يزیرنوخ  لتق و  ماقم  رد  سپ  میداد ،  لتاق  رب  طلـست  تموکح و  وا  یلو  هب  ام 
انلعج دقف  دیسر و  تداهش  هب  هنامولظم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  امولظم  لتق  زا  روظنم  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوب . 

الف تسا .  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) مئاق ترضح  مالسلا ،  هیلع  نیسح  یلو  میداد ؛  طلست  تموکح و  وا  یلو  هب  ام  اناطلـس  هیلول 
 . دـشاب یم  روصنم  دـی و  ؤم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ینعی  اروصنم  ناک  هنا  و  دـنک .  یمن  فارـسا  شلتاـق  هراـبرد  ینعی  لـتقلا ،  یف  فرـسی 

دشاب یم  یلو  هملک  نامه  زین  هنا  رد  ریمض ه  عجرم  تسا و  یلو  نامه  فرسی  لعف  لعاف  هک  تسا  هدمآ  اه  تیاور  زا  یضعب  رد  نینچمه 
يانعم هک  مدقتعم  نم  اما  دشاب .  ترثک  تهج  زا  هکنیا  هن  دنک ،  یمن  فارـسا  ترـضح  نآ  لتاق  زا  ریغ  هب  لتق  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  و 

قح وا  یلو  دـسرب ،  لـتق  هب  هناـمولظم  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  دـنک و  یم  قدـص  مدرم  همه  رب  هک  تـسا  ماـع  یمکح  هـیآ ،  يرهاـظ 
ار ترـضح  نآ  لتاق  دـیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلو  انعم ،  نیاربانب  دـنک .  فارـسا  دـیابن  لتاق  زا  ریغ  نتـشک  رد  دراد و  ار  لتاق  صاـصق 
ای دعس ،  نبا  ای  دایز ،  نبا  ای  دیزی  ماما ،  لتاق  ایآ  تسا :  وا  لتاق  یـسک  هچ  مییوگب  مینک و  نیعم  ار  وا  لتاق  میهاوخب  رگا  دنک و  صاصق 

بحاص ای  داتفا  نیمز  هب  بسا  يور  زا  ناشیا  دز و  ریت  اب  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  بهو  نب  حلاص  هلمج ،  زا  نارگید ،  ای  نانـس  ای  رمش ، 
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هن هتبلا  دراد ؛  لتاق  رازه  دص  دیهش  نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دنتسه ! ؟  نارگید  ای  دز و  ماما  بلق  رب  هک  تسا  تسا  يا  هبعش  هس  ریت  نآ 
نآ اـعقاو  دـنوش ،  هتفرگ  رظن  رد  درفنم  روط  هب  ترـضح  نآ  نـالتاق  رگا  دنتـسه و  لقتـسم  رما  نیا  رد  کـی  ره  هکلب  اـکرتشم  ياـنعم  هب 

 . تسا دیزی  مالسلا  هیلع  نیسح  لتاق  هک  هدمآ  ناربمایپ  رابخا  رد  اذلو   ، ) دیزی زا :  دنتسه  ترابع  هک  دراد  لقتسم  لتاق  رازهدص  ترضح 
رـسپ یتقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  رطاخ  نیمه  هب   ) دعـس نبا  تشک ) .  هناجرم  رـسپ  ار  وا  تفگ  دیزی  ور  نیا  زا   ) دایز نبا  ( 

و هبعش ،  هس  ریت  هدننک  باترپ  یلوخ و  نانـس ،  رمـش ،  تسا ، )  نیـسح  لتاق  وا  دنتفگ  یم  دندید ،  یم  دوبن ،  شیب  یکدوک  هک  ار  دعس 
 : دومرف ترـضح  نآ  دوخ  هک  تسا  نامه  رما  تقیقح  اما  تسا .  مشچ  کشا  تریغ و  یگنـشت ،  ترـضح ،  نآ  لتاق  هکنیا ،  مالک  رخآ 

دش و هدیمان  البرک  بحاص  ور  نیا  زا  تشک .  ارم  بلق  هودنا  مغ و  ینعی  تشک ،  ارم  هودنا  مغ و  ینعی  مدـش ،  هتـشک  هودـنا  مغ و  اب  نم 
اب قبطنم  اهنآ  همه  هک  دراد  يرگید  یناعم  امولظم  لتق  ترابع  تفگ :  دـیاب  نانچمه  دراد .  ترـضح  نآ  لتق  ببـس  هب  هراشا  البرک  ظفل 

لتق فلا :  میوش :  یم  روآدای  ار  یناعم  نآ  زا  یخرب  اجنیا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  تقیقح  ترـضح  نآ  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لاـح 
 ، ار وا  زیچ  همه  هک  دندرک  يدعت  وا  رب  دیسر و  تداهش  هب  یتلاح  رد  نیسح  ماما  دیسر .  تداهـش  هب  تیمولظم  تلاح  رد  ینعی  امولظم ، 

همه اـه  هزین  اهریـشمش و  مخز  دـنتفرگ و  ار -  شا  ینطاـب  يرهاـظ و  حراوج  اـضعا و  نادـنزرف ،  ناردارب ،  باحـصا ،  لاـم ،  کـلم ،  - 
اهنت و بیرغ و  هک  یلاح  رد  دش ،  طلسم  ترضح  نآ  نادنزرف  لایع و  لام ،  رب  نمـشد  داد ،  رییغت  ار  ناشفیرـش  يولگ  یتح  وا ،  ياضعا 
 ، دیـسر تداهـش  هب  هنامولظم  زیچ  همه  بسن  هب  هک  یـسک  اهنت  سپ  دیـسر .  تداهـش  هب  یتلاح  طیارـش و  نینچ  اـب  ترـضح  دوب .  هراوآ 

تروص هب  مال  فلا و  اب  مولظم  هملک  ور  نیا  زا  دنک ،  یم  قدـص  ترـضح  نآ  هرابرد  طقف  تیلک  نیا  نوچ  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هدش دراو  اعد  رد  اذل  دنمان .  یم  مولظملا  ار  ترـضح  نآ  تسا و  هدـش  هدروآ  ترـضح  نآ  يارب  تفـص  هفرعم و  مسا  ناونع  هب  مولظملا 

مولظم تسا  هدیـسرپ  زین  يوار  نکن .  كرت  ار  مولظم  ترایز  هک  هدمآ  مه  ثیدح  رد  مهد و  یم  دنگوس  مولظم  نوخ  هب  ار  وت  هک  تسا 
لتق نم  ب :  تسا ! ؟  البرک ،  بحاـص  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ناـمه  وا ،  هک  یناد  یمن  اـیآ  تسا :  هدـش  هتفگ  وا  هب  باوج  رد  تسیک ؟ 

 . دشاب هدش  بکترم  ار  يداسف  ای  دشاب و  يدح  ای  صاصق  قحتسم  هکنآ  یب  ینعی  تسا ،  ترضح  نآ  تداهـش  هب  هراشا  لصا  رد  امولظم 
امک تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  ینعم  نآ  نیرتزراب  هک  دوش  هتشک  یمرج  چیه  نودب  هک  یـسک  تسا :  نیا  ترابع  ینعم  رگید  ترابع  هب 

ای دینک ،  یم  هبلاطم  ما  هدش  بحاص  هک  ار  یلام  ای  ما  هتشک  هک  ار  یـسک  نوخ  نم  زا  ایآ  امـش ! رب  ياو  دومرف :  ترـضح  نآ  دوخ  هکنیا 
امولظم لتق  نم  ج :  دـینک ! ؟  صاصق  ما ،  هدومن  داجیا  نید  رد  يرییغت  اـی  ما  هدرک  دراو  یـسک  رب  هک  یمخز  رطاـخ  هب  ارم  دـیهاوخ  یم 

رد الثم  تاناویح ؛  حبذ  هرابرد  یتح  تسا ،  هداد  روتـسد  یکین  ناسحا و  هب  داعبا  همه  رد  دـنوادخ  تسا .  مولظم  نآ  لتق  تیفیک  هرابرد 
 . دوشن هداد  ناشن  ینابرق  هب  شدوخ  عون  زا  يرگید  ناویح  هتشک  دشاب و  دنت  زیت و  دراک ،  هک  تسا  هدش  شرافـس  ناویح ،  ندرک  ینابرق 

اسب هچ  زین  ناسنا  دروم  رد  دننک و . . .  شباریس  ینابرق  ماگنه  هب  دوشن و  هدیشک  دنب  هب  تدش  هب  ناویح  دنهدن ،  ناشن  ناویح  هب  ار  دراک 
هب تبسن  یلو  دوش ،  هتشک  یسک  تسا  نکمم  اما  دوش ،  ناسحا  شلاح  ای  شندش  هتـشک  هوحن  رد  وا  هب  هک  یلاح  رد  دوش  هتـشک  مولظم 
 ، دیسر تداهش  هب  هنامولظم  ملظ و  يور  زا  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  دننام  دوشن .  وا  هب  یناسحا  چیه  ینعی  دوش ؛  عقاو  مولظم  مه  روما  نیا 
هب دندناسر ،  تداهـش  هب  ار  ترـضح  نآ  یتقو  هک  دشاب  نیا  روظنم  امولظم  لتق  نم  و  د :  دشن .  ترـضح  نآ  هب  یناسحا  هنوگ  چیه  اریز 

دشاب یم  مالسلا )  هیلع  نیسح   ) مولظم دیهش  نامه  هک  تسا  لوتقم  کی  رد  رـصحنم  رما  نیا  و  دندومن .  يدعت  ناشیا  رب  فلتخم ،  هوجو 
 ، دـندیرب ار  شندـب  ياـضعا  دـندروآ ،  نوریب  ترـضح  نت  زا  ساـبل  هک  تسا  ترـضح  نآ  لـتق  زا  دـعب  روـظنم  اـمولظم  لـتق  نم  و  ه :  . 
یم قدص  مولظم  نیـسح  دروم  رد  طقف  ییانعم  نینچ  دندرک .  اهر  نابایب  رد  نفد  نفک و  نودب  دندومن و  نابـسا  مس  لامیاپ  ار  شمـسج 
زور هک  تسا  یماقتنا  هرابرد  هیآ  نیا  متفه ؛  هیآ  دندروآ .  نوریب  وا  نت  زا  تشادن ،  یـشزرا  هک  ار  يا  هراپ  هنهک ي  نهاریپ  یتح  دـنک . 

زا هک  هاگنآ  ( 55  . ) تلتق ع بنذ  ياب  تلئـس  ةدوئوملا  اذا  و  تسا :  یلاعت  دـنوادخ  شیامرف  نیا  هک  دوش ؛  یم  هتفگ  وا  رطاخ  هب  تماـیق 
هرابرد هیآ  نیا  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دندش .  هتـشک  هانگ  نیمادک  هب  دوش ،  لا  ؤس  هدش  روگ  هب  هدنز  نارتخد 
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ندش هریت  دیـشروخ ،  ندـش  کیرات  نوچ  یگرزب  عیاقو  رکذ  زا  سپ  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا .  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
تمظع رظن  زا  دوش ،  يروآدای  میظع  عیاقو  نیا  زا  سپ  هک  يا  هلءاسم  تسیاب  یم  تسا ،  هدمآ  اه  هوک  ندـمآرد  تکرح  هب  ناگراتس و 

راچد نآ  هطـساو  هب  دوش و  لـماش  ار  مدرم  ماـمت  هک  يوحن  هب  دـشاب ،  یـصاخ  یگژیو  ياراد  نآ ،  رد  رـشحم  لـها  لاوحا  ینوگرگد  و 
 ، دندش روگ  هب  هدنز  يریصقت  مرج و  چیه  نودب  اهنآ  هکنیا  تسا و  ناگدشروگ  هب  هدنز  هرابرد  لا  ؤس  دنچ  ره  دنوش .  تشحو  سرت و 

ینعی دوب ؛  انگنت  رد  فرط  ره  زا  دـش و  عقاو  متـس  ملظ و  دروم  راتفرگ و  هک  یـسک  زا  لا  ؤس  اما  تسا ،  یمیظع  رما  راک  نیا  دـنچ  ره  و 
نیمه هب  دیاش  و  تسا .  يرتگرزب  رت و  مهم  لا  ؤس  دندش ،  هتـشک  یهانگ  هچ  هب  اهنآ  هکنیا  و  وا ،  لایع  نادنزرف و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح 

هب هدـنز  هک  تسا  نآ  بلطم  تقیقح  تسا .  هدـش  لزاـن  مالـسلاامهیلع  یلع  نـب  نیـسح  هراـبرد  هـیآ  نـیا  دوـمرف  ماـما  هـک  دـشاب  رطاـخ 
 . دنشاب یم  دنـسرب ،  تداهـش  هب  هکنیا  زا  لبق  اروشاع ،  زور  رد  ترـضح  نآ  لایع  نادنزرف و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  یعقاو  ناگدشروگ 

دوب هدیسر  بل  هب  ناشناج  هدش و  ناقفخ  راچد  اه  تبیصم  ندش  دراو  اه و  يراتفرگ  هرصاحم و  یگنشت ،  تدش  زا  اهنآ  زا  يدادعت  اریز 
هیلع نیـسح  نامه  گرزب ،  حـبذ  هک  هدـمآ  تیاور  رد  میتخاـس .  ادـف  ار  یگرزب  حـبذ  وا  رب  و  ( 56  ) میظع حبذب  هانیدـف  و  متـشه ؛  هیآ  . 
ببس هب  میتخاس  وا  يادف  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  انعم  هکلب  دشاب ،  رترب  دنوش ،  یم  وا  يادف  هک  یسک  هبترم  تسین  مزال  دشاب .  یم  مالسلا 

 ، شراگدرورپ رطاخ  هب  مالسلا )  هیلع  لیعامـسا   ) وا ندش  ادف  هک  تسانعم  نیا  هب  ای  دوش ،  یم  جراخ  وا  بلـص  زا  هک  تسا  یمیظع  حبذ 
 . دومن ادف  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دش  لصاح  اجنآ  زا  یمظع  هبترم  نیا  دش و  يرگید  رتگرزب  ییادف  هب  لیدبت 

مراهچ دصقم 

 ، دمح هروس  تسا :  هدیسر  توبث  هب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  هک  تسا  هللا  مسب  هژیوب  دمح و  هروس  تایصوصخ  هرابرد  دصقم  نیا 
زین مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ،  باتکلا  ما  دـمح ،  هروس  تسا .  تداهـش  فحـصم  حـتاف  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ،  باتکلا  ۀـحتاف 

نیسح تسا و  یفاو  دمح ،  هروس  تسا .  تعافش  بابسا  جنگ  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا ،  تعاطا  جنگ  دمح ،  هروس  تسا .  همئالاوبا 
هیضق رد  هکنیا  امک   ) تسافش ترضح  نآ  تبرت  هک  یلاح  رد  تسا  هدنهدافش  دمح ،  هروس  تسا .  ترفغم  بابسا  هب  یفاو  مالـسلا  هیلع 

و دنک ،  یم  شوماخ  ار  نورب  نورد و  ياه  شتآ  هک  تسا  ییافش  دوش  یم  هتخیر  وا  رطاخ  هب  هک  یکـشا  و  تسا ) .  هدمآ  يدوهی  رتخد 
 ، تسا یفاک  دمح ،  هروس  دنادرگ .  یم  شوماخ  ار  نآ  ترارح  دتفا ،  منهج  رد  نآ  زا  هرطق  کی  رگا  هدمآ -  ثیدح  رد  هک  روط  نآ  - 

یتناما رد  نآ  لدع  نآرق و  کیرش  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا ،  نآرق  لداعم  دمح ،  هروس  تسا .  یفاک  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  تبحم 
نیا زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  و  تسا ،  هدـش  لزاـن  راـبود  اریز  تسا ،  یناـثملا  عبـس  دـمح ،  هروـس  درپـس .  تما  هب  ار  وا  ربماـیپ  هک  تـسا 

ماگنه مالسلا ،  مهیلع  ءایبنا  همئا و  ریاس  دننام  ترضح  نآ  حور  درک .  جورع  رابود  دش و  لزان  نامسآ  زا  رابود  هک  دراد  ار  تیـصوصخ 
نآ ياه  یگژیو  زا  نیا  هک  دـندروآ ،  نیئاپ  هب  سپـس  دـندرب و  ـالاب  ار  ترـضح  نآ  مسج  مه ،  راـب  کـی  دـش ،  لزاـن  تاـفو  تدـالو و 

 ، دندرک اه  هزین  يالاب  ار  ترضح  نآ  رس  دیسر و  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  هک  هدمآ  تیاور  رد  بلطم  نیا  تسا .  ترـضح 
هتـشغآ نوخ  هب  تروص  رانک  رد  ار  نآ  دندرب و  مجنپ  نامـسآ  هب  تلاح  نامه  هب  دنتفرگ و  ار  ترـضح  نآ  دسج  دندمآ و  نییاپ  هکئالم 

هب ار  وا  سپس  دندومن و  تنعل  ار  شلتاق  دندرک و  هاگن  دوب ،  نوخ  هب  هتشغآ  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  هب  دنداد و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع 
 . تسا نآ  هب  ملاع  دـنوادخ  دیـسر و  شهنک  هب  ناوت  یمن  هک  تسا  یناهنپ  تمکح  روما  نیا  رد  دـندروآ و  نییاپ  البرک  رد  شنفد  لحم 
هب نآ ،  فرح  ره  يازا  هب  دنوادخ  دشاب ،  هتشاد  نامیا  نآ  نطاب  رهاظ و  هب  دنک و  توالت  ار  دمح  هروس  سک  ره  هک ،  هدمآ  ثیدح  رد 

هیرگ وا  رب  دـنک و  داـی  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  مه  سک  ره  تسا .  رترب  تسا ،  نآ  رد  هچنآ  ره  اـیند و  زا  هک  دـهد  یم  يا  هنـسح  وا 
نآ سک  ره  دـشاب و  یم  رترب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ره  اـیند و  زا  هک  دـهد  یم  وا  هب  يا  هنـسح  یکـشا ،  هرطق  ره  يازا  هب  دـنوادخ  دـیامن ، 

 . تسا رترب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ره  ایند و  زا  هک  دـنک  یم  اطع  وا  هب  يا  هنـسح  فرح ،  ره  لباقم  رد  دـنوادخ  دـنک ،  تراـیز  ار  ترـضح 
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نانآ رورس  ءادهش و  ناونع  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا ،  اهنآ  ردص  رد  اه و  هروس  ناونع  هللا  مسب  تسا .  هدمآ  البق  بلاطم  نیا  لیـصفت 
تاناویح حبذ  ماگنه  تسا .  نارفغ  بجوم  ببس  هب 114  مه  مالسلا  هیلع  نیـسح  تسا و  نآرق  يازجا  زا  هک  تسات  هللا 114  مسب  تسا . 

زا ترضح  نآ  رحن  تداهش و  هک  اجنآ  زا  يراتـشک ،  رحن و  حبذ و  ره  ماگنه  هب  زین  نانم  ؤم  تسا .  فیلکت  هللا  مسب  نتفگ  نارتش  رحن  و 
 . تسا هدمآ  يوبن  ثیدح  رد  بلطم  نیا  هکنیا  امک  دنروآ .  یم  رطاخ  هب  ار  ترضح  نآ  دوب ،  رت  تخس  يرحن  لتق و  ره 

مجنپ دصقم 

هراشا هدمآ و  نآرق  رد  هک  تسا  یتاملک  تایآ و  اب  قبطنم  هک  ترـضح  نآ  هب  قلعتم  دراوم  نآ  رد  هک  تسا  یفیطل  دصقم  دـصقم ،  نیا 
دننام تسا ،  يا  هژیو  صاوخ  تافـص و  یماسا ،  يواح  هک  دراد  دوجو  یتاـیآ  نآرق  رد  تسا .  هدـش  يروآدرگ  دراد ،  ترـضح  نآ  هب 

زین مالـسلا  هیلع  نیـسح  رد  هدجـس .  تایآ  ءافـش و  تایآ  دنراد و  یـصوصخم  صاوخ  هک  یتایآ  یـسرکلا و  ۀـیآ  ریهطت ،  هیآ  رون ،  هیآ 
يارب رون  هیآ  کی  دراد ،  دوجو  رون  هیآ  ود  نیسح  رد  نینچمه  تسا .  هتفرگ  ارف  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  نآ  ملع  هک  تسا  یعیفر  یـسرک 

نب دیز  يارب  الثم  دش ؛  یلجتم  دـندوب ،  ماش  هار  رد  هک  یناسک  زا  يرایـسب  يارب  لوا  هیآ  شکاپ .  رکیپ  يارب  يرگید  ترـضح و  نآ  رس 
هب هک  يا  هرجنپ  زا  هک  دید  ار  رون  عاعش  وا  دش ،  یلجتم  هیآ  نیا  دنتشذگ ،  وا  هناخ  رانک  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  رـس  اب  هک  یماگنه  مقرا ، 

نینچمه دوش ،  یم  هدرب  اجنآ  زا  تسا و  هزین  رب  هک  تسا  يرـس  زا  رون  دید  درک ،  هاگن  درک و  بجعت  دش ،  شقاتا  دراو  دوب ،  هار  فرط 
ار اه  هتشک  ات  دوب  هدمآ  هنابش  هک  دسا  ینب  هلیبق  زا  عراز  نآ  ار  مود  هیآ  تسا .  فهک  هروس  تایآ  توالت  لاح  رد  رـس  نیا  هک  دینـش  وا 

رانک رد  هدمآ  يریش  درک و  یم  یناشفا  رون  نابات  دیـشروخ  نوچ  بش  رد  هک  مدید  ار  يدسج  اجنآ  رد  تفگ :  وا  درک .  هظحالم  دنیبب ، 
ياه يرامیب  يارب  افش  تایآ  ترضح  نآ  تبرت  رد  يونعم و  ضارما  يارب  افش  تایآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  تبحم  رد  دوب .  هتـسشن  نآ 

نآ نابحم  تسا  مزال  هک  دراد  دوجو  هدجـس  هناگراهچ  تایآ  دـننام  هیآ  راهچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رهطم  رکیپ  رد  دراد .  دوجو  يرهاظ 
 . درک هدجـس  هناگراهچ  تایآ  توالت  ماگنه  تسا  مزال  هک  روط  نامه  دـنیامن ،  هدجـس  هداتفا و  نیمز  رب  اهنآ  هظحالم  ماگنه  ترـضح 

يا هزین  رثا  رگید  هیآ  دـمآ .  نوریب  ترـضح  نآ  تشپ  زا  دـش و  دراو  وا  بلق  رب  هک  تـسا  ترـضح  نآ  بـلق  رب  ریت  رثا  تاـیآ ،  زا  یکی 
هبرـض رثا  موس ،  هیآ  دـتفا .  نیمز  رب  بسا  يور  زا  ماما  دـش  بجوم  دز و  مالـسلا  هیلع  ماـما  يولهپ  رب  راـکانز  بهو  نب  حـلاص  هک  تسا 
داتفا ترضح  رس  زا  هالک  بش  همامع و  نآ  رثا  رد  درک و  دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  رب  رسی  نب  کلام  هک  تسا  يریـشمش 

افق رب  اما  دیدرگ ،  ادج  ندب  زا  رـس  نآ  رثا  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  هدیرب  يولگ  رب  ریـشمش  رثا  مراهچ ،  هیآ  دیدرگ .  هنهرب  ماما  رـس  و 
ماگنه ترـضح  نآ  نابحم  تسا  مزال  تسب و  شقن  ماما  فیرـش  دـسج  رب  هک  تسا  یتاـیآ  ناـمه  هناـگراهچ  تاـیآ  نیا  تشاذـگ .  رثا 

اه و ببس  تایآ ،  مالسلا  هیلع  نیسح  رد  دنتسه :  هژیو  صاوخ  ياراد  هک  صوصخم  تایآ  اما  دننک .  هدجـس  اهنآ  ندینـش  ای  اهنآ  روصت 
 . تفای تسد  ترخآ  ایند و  ياه  هتساوخ  هب  ناوت  یم  اهنآ  هطساو  هب  هک  تسا  دوجوم  یلئاسم 

مشش دصقم 

سان هروس  اـت  باـتکلا  ۀـحتاف  زا  نآ  رخآ  اـت  نآرق  لوا  زا  ار  اـه  هروس  ناونع  هک  تسا  يدـیدج  فیطل و  فیرظ ،  دـصقم  دـصقم ،  نیا 
ۀحتاف هروس  هرابرد  مینک .  یم  حیرـشت  تبـسانم  هب  ای  هراـشا ،  هب  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  قلعتم  اـهنآ  زا  هچنآ  میوش و  یم  رکذـتم 

هدمآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیثرم  نیلوا  هروس  نیا  رد  هرقب ؛  هروس  رد  اما  دمآ * .  نایم  هب  نخـس  یلبق  دـصقم  رد  لقتـسم  روط  هب  باتکلا 
ار یناسک  یهاوخ  یم  اراـگدرورپ  دـنتفگ :  ( 57  ) ءامدـلا کفـسی  اهیف و  دـسفی  نم  اهیف  لجعتا  اولاـق  دومرف :  دـنوادخ  هک  اـجنآ  تسا ؛ 

هظحالم البرک  رد  ار  شنارای  نیـسح و  تداهـش  هکئالم  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دنزیرب .  اه  نوخ  نیمز و  رد  دننک  داسف  هک  يرامگب 
هیلع نیـسح  ماما  نارمع ؛  لآ  هروس  درک * .  تلالد  عوضوم  نآ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  هک  دندیـسر  یهاـگآ  نیا  هب  هطـساو  نآ  هب  دـندرک و 
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لآ احون و  مدآ و  یفطـصا  هللا  نا  درک ؛  توالت  ار  نارمع  لآ  هروس  زا  تایآ  نیا  دش ،  گنج  نادیم  مزاع  یلع  شدنزرف  یتقو  مالـسلا ، 
نارمع هداوناخ  میهاربا و  هداوناخ  حون و  مدآ و  دنوادخ  ( 58  ) میلع عیمس  هللاو  ضعب  نم  اهضعب  ۀیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و 

رد ءاسن ،  هروس  تسا * .  اناد  اونـش و  همه  لاوحا  اه و  هتفگ  هب  ادخ  رگید و  یخرب  لسن  زا  یخرب  دنتـسه  ینادنزرف  دیزگرب .  نایناهج  رب 
ۀـلیح و ال نوعیطتـسی  نادـلولا ال  ءاـسنلا و  لاـجرلا و  نم  نیفعـضتسملا  دراد :  دوجو  ترـضح  نآ  ياـثر  تاـیآ  زا  هیآ  نیمود  هروس  نیا 

دوخ تاجن  هب  یهار  دوبن و  ناشیارب  يا  هراچ  زیرگ و  هک  دـندوب  ناوتاـن  هک  ناـکدوک  ناـنز و  نادرم و  زا  هورگ  نآ  ( 59  ) الیبس نودهتی 
اهنآ هار  رد  هک  ار  امش  تسا  هدش  هچ  سپ  دندوب .  ترضح  نآ  هارمه  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  هورگ  نیا  دارفا  نیرتزراب  دنتفای .  یمن 

زا يا  هدئام  زا  تسا  ترابع  نآ  دشاب و  یم  ماعط  هدـئام  رب  قبطنم  هک  تسا  يا  هدـئام  ترـضح  نآ  يارب  هدـئام ؛  هروس  دـیگنج * .  یمن 
زا هاوخب  ادـخ  زا  هک  دـنتفگن  وا  هب  ماما  باحـصا  هک  یلاـح  رد  دـش ،  لزاـن  ناـش  شطع  عفر  روظنم  هب  شناراـی  وا  يارب  هک  رثوک  بارش 

یضار تداهش  ندش و  یمخز  یگنسرگ ،  یگنشت ،  تیاهن  هب  اهنآ  هکلب  دشاب .  دیع  ام  يارب  ات  ( 60) دنک لزان  ام  يارب  يا  هدئام  نامسآ 
نیـسح هروس ،  نیا  هرابرد  هدراو  یناعم  زا  یـضعب  رب  انب  فارعا ؛  هروس  دوب * .  رتاراوگ  یبارـش  ماعط و  ره  زا  اهنآ  يارب  رما  نیا  دندوب و 
يامیـس ياراد  تماـیق  زور  رد  ترـضح  نآ  رئاز  هک  ارچ  دراد ،  دوـخ  رئاز  يامیـس  هب  یـصاخ  تفرعم  وا  تسا .  فارعا  زا  مالـسلا  هـیلع 

نآ قح  لافنا  لافنا ؛  هروس  میا * .  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  صاوخ  هب  طوبرم  ناونع  رد  ار  نآ  اـم  هک  تسا  یـصوصخم 
هیلع نیسح  ماما  اهنیا ،  رب  هوالع  اما  دش ،  بصغ  هراب  نیا  رد  ناشقح  دندش و  عنم  نآ  زا  هک  تسا  ناشنا  نادنزرف  زا  رفن  قح 9 ترضح و 

زا اهنت  هن  هک  یبآ  دش ؛  هتـشادزاب  بآ ،  ینعی  تسا ،  كرتشم  حور  يذ  تادوجوم  مامت  هکلب  مدرم ،  همه  وا و  نایم  هک  یقح  زا  مالـسلا 
يداهج تایآ  مامت  تئارب ؛  هروس  دـنراد * .  ار  نآ  ندیـشون  قح  تاناویح ،  راـفک و  یتح  دراد ،  حور  هک  سک  ره  هکلب  تسین ،  لاـفنا 

هب هراشا  هک  تسا  يا  هیآ  هروس  نیا  رد  دراد .  تقباـطم  ترـضح  نآ  باحـصا  داـهج  اـب  یقیقح  روط  هب  تسا ،  هدـمآ  هروس  نیا  رد  هک 
نولتاقی ۀنجلا  مهل  نءاب  مهلاوما  مهـسفنءا و  نینم  ؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا  تسا  نیا  هیآ  نآ  دراد و  ادخ  طسوت  نانم  ؤم  ياه  ناج  ندـیرخ 

هب متعیاب  يذلا  مکعیبب  اورـشبتساف  هللا  نم  هدهعب  یفوا  نم  نآرقلا و  لیجنالا و  ةاروتلا و  یف  اقح  هیلع  ادعو  نولتقی  نولتقیف و  هللا  لیبس  یف 
هک دـننک  یم  داهج  ادـخ  هار  رد  اهنآ  هدرک ،  يرادـیرخ  تشهب  هب  ار  نامیا  لها  لام  ناج و  دـنوادخ  ( . 61  . ) میظعلا زوفلا  وه  کـلذ  و 
دای نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک  تسا  يدـهع  ادـخ و  رب  تسا  یعطق  هدـعو  نیا  دـنوش .  هتـشک  دوخ  ای  دـنناسرب و  لـتق  هب  ار  نانمـشد 

تقیقح هب  ادخ  اب  هدهاعم  نیا  هک  دیهد  تراشب  هلماعم  نیا  رد  دوخ  هب  امـش  نامیا !  لها  يا  تسیک ؟  دـهع  هب  رتافو  اب  ادـخ  زا  هدومرف و 
نیا رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اما  دـنا ،  هدرک  هلماعم  یعون  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  مامت  هلماعم  نیا  رازاب  رد  تسا .  یگرزب  يزوریپ  تداعس و 

یـصاخ وحن  هب  ار  نآ  ياهب  دومن و  میلـست  یـصوصخم  وحن  هب  ار  شیوخ  يـالاک  ترـضح  نآ  تسا .  یـصوصخم  هلماـعم  ياراد  هطبار 
نآ و ندرک  نزو  هنامیپ و  عاتم و  لقن  دـیآ ،  یم  تسد  هب  اهنآ  رد  ربدـت  اب  ترـضح  نآ  صیاصخ  عیمج  زا  هک  روط  نآ  درک و  تفاـیرد 

يور رد  ور  نادیم  رد  یتقو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوه ؛  هروس  تفرگ * .  ماجنا  یـصاخ  وحن  هب  نآ ،  لذب  ماجنارـس  ظفح و  نینچمه 
نوکرشت امم  يرب ء  ینا  اودهشا  هللا و  دهـشءا  ینا  درک :  توالت  ار  دوه  هروس  زا  تایآ  نیا  درک ،  ینارنخـس  اهنآ  يارب  داتـسیا و  موق  نآ 

میقتسم طارـص  یلع  یبر  نا  اهتیـصانب  ذخآ  وه  الا  ۀباد  نم  ام  مکبر  یبر و  هللا  یلع  تلکوت  ینا  نورظنت  مث ال  اعیمج  ینودیکف  هنود  نم 
رکف و ره  امـش  مرازیب .  دیتسرپ ،  یم  اتکی  يادـخ  زا  ریغ  هک  ینایادـخ  زا  نم  هک  دـیهد  یهاوگ  مه  امـش  مریگ و  یم  هاوگ  ار  ادـخ  ( 62)
ره رایتخا  مامز  هک  ما  هدرک  لکوت  تسامـش  نم و  راگدرورپ  هک  ادخ  رب  نم  دـیهد .  ماجنا  تلهم  چـیه  یب  دـیراد ،  نم  راک  رد  يریبدـت 

نیا هک  تسا  هدمآ  هماع  تایاور  رد  فسوی ؛  هروس  دوب * .  دـهاوخ  تسار  هار  هب  نم  راگدرورپ  هتبلا  تسوا و  تیـشم  تسد  هب  هدـنبنج 
 ، دـیآ یم  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدـنزرف  يارب  هک  ییارجام  هب  تبـسن  ار  ترـضح  نآ  هکنیا  رطاـخ  هب  دـش ،  لزاـن  ربماـیپ  هب  هروس 

(63  ) هدمحب حبسی  تسا و  هدومرف  هروس  نیا  رد  دنوادخ  دعر ؛  هروس  دراد * .  دوجو  زین  يرگید  تاقیبطت  هروس  نیا  رد  دهد .  يرادلد 
لتاق هب  هکنیا  رگم  دنز  یمن  قرب  دعر و  دـنک و  یمن  تکرح  يربا  چـیه  تسا  ثیدـح  رد  تسا .  لوغـشم  وا  شیاتـس  حـیبست و  هب  دـعر 
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ار دوخ  هیرذ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  تسا  هدش  تیاکح  هروس  نیا  رد  میهاربا ؛  هروس  دتسرف * .  یم  تنعل  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
عادو البرک  رد  ترضح  نآ  طسوت  مالسلا  هیلع  نیسح  هیرذ  ندرک  نکاس  هوحن  اب  هیـضق  نیا  درک .  نکاس  تعارز  لباق  ریغ  يارحـص  رد 

اب داد ،  ناکـسا  نیمزرـس  نآ  رد  ار  اهنآ  هک  یماگنه  شا  هداوناخ  اـب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يوگتفگ  نینچمه  دراد .  تقباـطم  اـهنآ  اـب  وا 
هیلع نیـسح  ءارـسا ؛  هروس  دـنک * .  یم  قیبطت  داد ،  تکرح  البرک  يوس  هب  ار  شا  هداوناخ  هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوگتفگ 

شدـج صاخ  نداد  ریـس  هکئالم و  يارب  نیمزرـس  نآ  نتفرگ  رارق  جارعم  رد  هک  تسا  ـالبرک  نیمزرـس  زا  یـصاخ  جارعم  ياراد  مالـسلا 
دنداد ریس  دوش  یم  هتفگ  البرک  نآ  هب  هک  ییاج  هب  ارم  دومرف :  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ییاج  ات  تشاذگ ؛  رثا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

 ، دوب هزین  رب  ترـضح  نآ  رهطم  رـس  هک  یماگنه  فهک ؛  هروس  دـنداد * .  ناشن  نم  هب  ار  شنارای  نیـسح و  مدـنزرف  هاـگلتق  اـجنآ  رد  و 
نا تبسح  ما  دنک  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  هک  دینش  هفوک  رد  مقرا  نب  دیز  دومن و  توالت  ار  فهک  هروس  زا  یتایآ 

تاـیآ و همه  نیا  لـباقم  رد  میقر  فهک و  باحـصا  هصق  هک  يدرک  ناـمگ  اـیآ  ( 64  ) ابجع اـنتایآ  نم  اوناـک  میقرلا  فهکلا و  باحـصا 
مهنا دنک  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  ماما  رهطم  رـس  هک  دندینـش  ماش  رد  مه  نارگید  تسا ؟  یبیجع  هعقاو  ام  ياه  تمکح  بیاجع  تردق و 

میدوزفا ناشتیاده  نامیا و  ماقم  رب  ام  دندروآ و  نامیا  دوخ  يادخ  هب  هک  دندوب  ینادرمناوج  اهنآ  ( 65  ) يده مهاندز  مهبرب و  اونمآ  ۀیتف 
توـالت ماـش  رد  هک  مود  هیآ  دـش و  تئارق  هفوک  رد  هک  لوا  هیآ  توـالت  اـما  دراد ،  یـصاخ  تمکح  فهک  هروس  لـصا  توـالت  هتبلا  . 

هراشا ( 66  ) صعیهک هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  ایرکز  ثیدح  رد  میرم ؛  هروس  دنتسه * .  یصوصخم  تمکح  ياراد  کی  ره  دیدرگ ، 
رد میا .  هدروآ  ار  نآ  البق  هک  دراد  اهنآ  لمحت  ربص و  اب  هارمه  شطع  تلاـح  رد  دـیزی  طـسوت  ربماـیپ  ترتع  ندـش  كـاله  ـالبرک و  هب 
هب تدبتناف  هتلمحف  دومرف :  هک  نآرق  رد  یلاعت  دنوادخ  هتفگ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  راونالاراحب  زا  لقن  هب  بیهذتلا  باتک 
ات دمآ  نوریب  قشمد  زا  تسا :  هدمآ  دیزگ ،  تولخ  رود  ییاج  هب  تشادرب و  راب  رـسپ  نآ  هب  مالـسلااهیلع )   ) میرم سپ  ( 67  ) ایصق اناکم 

هروس نیا  رد  هط ؛  هروس  درک * .  تعجارم  بش  نامه  رد  سپس  دروآ ،  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  لحم  رد  ار  وا  دیـسر و  البرک  هب 
ران تسناء  ینا  اوثکما  هلهال  لاقف  اران  يءار  ذا  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یسوم  تیاکح  رد  دراد .  دوجو  ترضح  نآ  يارب  ییاه  تبسانم 
دینک ثکم  یمک  تفگ  دوخ  تیب  لها  هب  درک ،  هدهاشم  یشتآ  یسوم  هک  هاگنآ  ( 68  ) يده رانلا  یلع  دجا  وا  سبقب  اهنم  مکیتاء  یلعل 
هنیدم رد  هک  هاگنآ  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  مبای .  هار  ییاج  هب  نآ  زا  ای  مروایب  امش  رب  شتآ  يا  هراپ  هک  دیاش  منیب  یم  یـشتآ  رود  زا  هک 

نآ زا  هراـب  نیا  رد  هکم  رد  یتـقو  نینچمه  و  دـییایب ،  نم  هارمه  هک  تفگ  دوخ  تیب  لـها  هب  سپـس  دـید ،  ـالبرک  فرط  زا  يرون  دوـب ، 
نآ يارب  زین  هط  زا  دـعب  ياه  هروس  رد  دـنیبب .  تراـسا  رد  ار  اـهنآ  هک  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  دومرف :  باوج  رد  دـش ،  لا  ؤس  ترـضح 
هب دورو  ماگنه  صصق و  هروس  زا  یتایآ  هنیدم  زا  جورخ  ماگنه  ترضح  نآ  رطاخ  نیمه  هب  دراد ؛  دوجو  یصاخ  ياه  تبسانم  ترضح 

هزرابم ماگنه  هب  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یکی  داد .  میهاوخ  حرـش  ترجه  ناونع  رد  ار  اهنآ  اـم  هک  دومرف ،  توـالت  ار  یتاـیآ  زین  هکم 
زا ییاـه  هنومن  هئارا  روظنم  هب  دـش ،  ناـیب  هچنآ  دـمآ .  دـهاوخ  ادهـش  هب  طوبرم  ناوـنع  رد  هک  درک  توـالت  ار  نم  ؤـم  هروـس  زا  یتاـیآ 

 : * میوش یم  روآدای  ار  اه  هروس  یلک  ياـه  تبـسانم  زا  یخرب  نیا ،  زا  سپ  مینک و  یم  هدنـسب  رادـقم  نیمه  هب  اذـل  دوب ،  اـه  تقباـطم 
 ، شقن رد  فورح  نیا  ياه  تروص  ن ،  ق ،  ملا ،  رملا ،  ص ،  سی ،  مح ،  هلمج :  زا  دنوش ،  یم  زاغآ  هعطقم  فورح  اب  هک  ییاه  هروس 
هب یتاراشا  نینچمه  تسا و  یتاریثءات  ياراد  اهنآ  فورح  دراد و  دوجو  یتاراشا  ناشفورح  دادعت  تبـسن  هب  انب  اهنآ  رد  دنراد و  یتاریثات 

هیلع نیسح  كاپ  رکیپ  رد  درب .  یمن  یپ  نآ  هب  یـسک  هدوب ،  اهنآ  هب  بطاخم  هکنآ  زج  هک  دنتـسه  يزومر  اهنآ  دنراد و  دنوادخ  یماسا 
ود هبرض ،  کی  رثا  رد  هک  يراثآ  هچ  راثآ ،  نیا  زا  کی  ره  يارب  هک  دمآ  دوجو  هب  ییا  هعطقم  فورح  اهریشمش  هبرض  رثا  رد  زین  مالسلا 

میلست و ملاع  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دش ؛  داجیا  یـصاخ  لکـش  تءایه و  دمآ ،  دوجو  هب  هبرـض  جنپ  هبرـض ،  راهچ  هبرـض ،  هس  هبرض ، 
زا دوب ؛  هدرک  ادـیپ  هار  مه  زومر  نآ  هب  دوب  هتفای  هار  نآرق  لیاوا  رد  هعطقم  فورح  زومر  هب  هکنآ  هک  تسا  ییاه  هناشن  اـهزمر و  اـضر ، 

هگن ار  وا  هک  دومرف  یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  یهاگ  دیسوب و  یم  یـصوصخم  روط  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندب  طاقن  زا  یـضعب  ور  نیا 
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 . * درک یم  هیرگ  دیسوب و  یم  ار  هعطقم  فورح  ياهاج  عیمج  ندب و  مامت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تشاد و  یم  هگن  ار  وا  یلع  راد و 
ناونع هب  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  تافص  ياه  بسانت  هلمج  زا  تسا )  هدش  عورش  حبس هللا  اب  هک  ییاه  هروس   ) تاحبـسم ياه  هروس  لیاوا 

نیا نطاب  رثدم ،  هروس  میدرک * .  حیرـشت  یهلا  تامارتحا  هب  طوبرم  ناونع  رد  ار  بلطم  نیا  ام  تسا ؛  هدرک  اطع  ترـضح  نآ  هب  هنومن 
هللا یلص  ربمایپ  رثدم ،  هک  ارچ  تسین ،  جراخ  نآ  يرهاظ  يانعم  زا  هلءاسم  نیا  هکنیا  امک  دراد ،  قلعت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هروس 

تسوا زا  نآ ،  هب  بطاخم  اریز  تسا ؛  نآ  هب  بطاخم  ترضح  نآ  لمزم ؛  هروس  دشاب * .  یم  ترـضح  نآ  زا  نیـسح  تسا و  هلآو  هیلع 
تخاـس و رگ  هولج  ار  قح  رون  دودز و  ار  یکیراـت  درک و  ماـیق  کـیرات  بش  رد  دـش و  هتـشغآ  دوـخ  نوـخ  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  ، 

دومرف دحا  گنج  زور  رد  اهنآ  قح  رد  ربمایپ  هک  دنتسه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  دننام  ترـضح  نآ  هدیطلغ  نوخ  هب  باحـصا 
مالسلا هیلع  نیـسح  باحـصا  يارب  هک  توافت  نیا  اب  متـسه .  اهنآ  رب  هاوگ  نم  هک  دیچیپب  ناش  هتـشغآ  نوخ  هب  ياه  سابل  رد  ار  اهنآ  هک 

ره اه  هروس  نیا  دـنوش ؛  یم  زاغآ  دـنگوس  اب  هک  ییاه  هروس  دـندیچیپ * .  ناشنوخ  رد  ار  اهنآ  هکلب  دوب ،  هدـنامن  یقاب  ینهاریپ  سابل و 
 ، اهنآ ياه  تلاح  وا و  باحصا  بلق و  دسج ،  حور ،  وا ،  يامیس  ترـضح ،  نآ  تداهـش  نیـسح ،  ياه  تلاح  اب  هک  دنراد  ینطاب  کی 

تافاصلاو تسا :  تایآ  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوش ،  یم  توالت  وت  رب  هک  راپـسب  اه  هروس  نیا  زا  یتاـیآ  هب  لد  شوگ  سپ  تسا .  قبطنم 
دنگوس ناگدننک ،  رجز  عنم و  هب  مسق  دنا ،  هدرک  ییارآ  فص  هک  ناگدز  فص  هب  دـنگوس  ( 69  ) ارکذ تایلاتلاف  ارجز  تارجازلاف  افص 
روظنم هب  گنج  رد  ناش  يدـنب  فص  رد  ترـضح  نآ  نایهاپـس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  اب  تاـیآ  نیا  نطاـب  نآرق .  ناگدـننک  توـالت  هب 

رد اهنآ  فص  ناش و  هدیرب  ياهرـس  فص  اهنآ و  هداتفا  نیمز  هب  ياهرکیپ  فص  زامن ،  يارب  ناش  يدنب  فص  ترـضح ،  نآ  زا  تیامح 
 ، بش هد  هب  مسق  هاگحبص و  هب  مسق  ( 70  ) رسی اذا  لیلا  رتولا و  عفـشلا و  رـشع و  لایل  رجفلاو و  تسا - .  قبطنم  دحاو ،  ربق  کی  رد  نفد 

ياه بش  تسا و  رجف  شتیاده  رون  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنک .  تکرح  ینـشور )  هب   ) هک هاگنآ  بش  هب  مسق  درف و  هب  تفج و  هب  مسق 
شنایماح نارای و  هک  يدرف  تسا ؛  درف  دنام ،  روای  یب  اهنت و  هک  هاگنآ  دنتـسه و  تفج )   ) عفـش شردارب  وا و  تسا .  بش  هد  شتبیـصم 

 - هدـمآ اه  تیاور  رد  هک  روط  نآ  تشگزاـب -  شراـگدرورپ  يوس  هب  یتقو  ترـضح  نآ  فیرـش  حور  نینچمه  دندیـسر .  تداهـش  هب 
فقسلا رومعملا و  تیبلا  روشنم و  قزر  یف  روطسم  باتک  روطلاو و  تسا .  هدمآ  هروس  نیا  نیرخآ  رد  هک  دشاب  یم  هنئمطم  سفن  نامه 

مسق دنلب و  قاط  هب  مسق  رومعملا ،  تیب  هب  مسق  ناقرف ،  هدوشگ و  هفیحص  رد  هدش  هتـشون  باتک  هب  مسق  ( 71  ) روجسملا رحبلا  عوفرملا و 
هیلع نیـسح  ماما  تداهـش  لحم  يونعم ،  يرهاظ و  يانعم  ود  هب  انب  روط  تسا ،  هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  روط  نآ  نازورف .  شتآ  يایرد  هب 

هک تسا  يزور  رد  البرک  نادیم  روجسم ،  رحب  ناشیا و  رـس  رومعملا  تیب  ترـضح و  نآ  فیرـش  ندب  روطـسم ،  باتک  تسا و  مالـسلا 
یحضلاو دنک .  یم  نایب  ار  نیمز  هب  ترضح  نآ  نداتفا  هوحن  دیآ .  دورف  نوچ  هراتـس  هب  مسق  ( 72  ) يوه اذا  مجنلاو  دش - .  عقاو  گنج 

جوربلا تاذ  ءامسلاو  تسا - .  ترـضح  نآ  هب  نامیا  راهظا  رون  ای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يامیـس  رون  دیـشروخ .  یناشفا  رون  هب  مسق  ( 73)
ینامسآ ترضح  نآ  اریز  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسح  نامـسآ ،  نیا  عقاو  رد  تسا .  تمظع  اب  ياه  خاک  ياراد  هک  نامـسآ  هب  مسق  ( 74)

هدنبوک نامسآ و  هب  مسق  ( 75  ) بقاثلا مجنلا  قراطلا  ام  کیردا  ام  قراطلا و  ءامـسلاو و  تسا - .  جرب  هکلب 13  جرب ،  ياراد 9 هک  تسا 
هیلع نیـسح  دنک و  یم  ءولءالت  نامـسآ  زا  شرون  هک  تسیا  هراتـس  بقاثلا  تسا .  ناشخرد  هراتـس  تسیچ ،  قراط  یناد  یم  هچ  بش )  )

اهالت اذا  رمقلا  اهیحـضو و  سمـشلاو  دـهد - .  یم  یگدنـشخرد  مه  ار  نیمز  ياـه  یکیراـت  شرون  هک  تسا  یناـشخرد  هراتـس  مالـسلا 
دیـشروخ دنک .  نشور  ار  نیمز  هک  یماگنه  زور  هب  دیآ و  باتفآ  لابند  هب  هک  هام  هب  نآ و  شبات  باتفآ و  هب  مسق  ( 76  ) اهلج اذا  راهنلاو 

هکت کی  اب  دیشروخ  هعشا  اریز  دشاب ،  یم  ترضح  نآ  كرابم  دوجو  یعقاو  دیشروخ  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیـسح  ینارون  يامیـس  نامه 
مک نآ  ششخرد  رون و  زا  يا  هرذ  اما  دیدرگ ،  نوخ  كاخ و  هب  هتـشغآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرهچ  هک  یتروص  رد  دور ،  یم  نیب  زا  ربا 

(77  ) تالـسرملاو درک - .  یم  یناشفارون  دیـشروخ  نوچ  دوب  هداتفا  نابایب  رد  هک  بش  هس  نآ  رد  ترـضح  نآ  رهطم  رکیپ  هکلب  دـشن ، 
 . - دندش هداتسرف  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  طوبرم  روما  روظنم  هب  هک  دنتـسه  يا  هکئالم  تالـسرم ،  دندش .  هداتـسرف  هک  ینالوسر  هب  مسق 
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تالماحلاف اورذ  تایراذلاو  تسا - .  ترضح  نآ  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیسح  رهطم  حاورا  نآ ،  زا  تایآ  و  ( 78  ) اقرغ تاعزانلاو  هیآ 
هدمآ هیآ  ود  نیا  هرابرد  یبلاطم  اهریسفت  زا  یـضعب  رد  ینیگنـس .  ناگدننک  لمح  هب  مسق  نازاس ،  هدنکارپ  عون  کی  هب  مسق  ( 79  ) ارق و 

ریجنا و هب  مسق  ( 80  ) نوتیزلا نیتلاو و  دـشاب - .  یم  اروشاع  زور  رد  اهنآ  داهج  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  اـب  قبطنم  هک  تسا 
هب هراشا  وردنت ،  نابـسا  هب  دنگوس  ( 82  ) تایداعلاو ( - 81  . ) تسا مالـسلا  هیلع  نیـسح  نامه  نوتیز  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  نوتیز ، 

هعقاو نامه  هک  دـش ،  اپرب  اروشاع  زور  هک  تسا  تیب  لها  تمایق  اب  قبطنم  تمایق  هروس  مامت  دراد - .  ندـیود  تلاح  رد  اهنآ  ياه  بسا 
نیا تسا و  رت  نیگنـس  یتبیـصم  ره  زا  تبیـصم  هعقاو و  نآ  هک  اریز  دـشاب ،  یم  یعقاو  ياربکلا  ۀـماط  یقیقح و  هخاصلا  هقاحلا ،  میظع ، 
نامه تخادـنا و  هزرل  هب  ار  نیمز  هک  تسا  يا  هعقاو  نامه  دـیبوک و  مه  رد  ار  نارجاف  ناکین و  ياـه  لد  هک  تسا  ۀـعراقلا  ناـمه  هعقاو 

هب نآ  ثیدح  ایآ  تسا .  هدیـسر  وت  هب  هدنریگ  ارف  ثیدح  ایآ  ( 83  ) ۀیشاغلا ثیدح  کیتا  له  تسا  هدومرف  نآ  هرابرد  هک  تسا  ۀیـشاغلا 
دوش هتفاکش  نامسآ  هک  یماگنه  ( 84  ) تقشنا ءامسلا  اذا  درک - .  ادیپ  ققحت  نآ  هرابرد  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  تسا و  هدیـسر  امش 
دراو تبرض  مالسلا  هیلع  نیسح  كرابم  رس  رب  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  دوش .  هتفاکش  نامـسآ  هک  یماگنه  ( 85  ) ترطفنا ءامسلا  اذا  و  ، 

قبطنم انعم  نیا  دنوش .  هریت  ناگراتس  دوش و  کیرات  نابات  باتفآ  هک  یماگنه  ( 86  ) تردکنا موجنلا  اذا  تروک و  سمشلا  اذا  و  دش - . 
ره دـندش .  یکیرات  راچد  نطاب  تروص  هب  هچ  رهاظ و  تروص  هب  هچ  ینطاـب ،  دیـشروخ  يرهاـظ و  دیـشروخ  هک  تسا  اروشاـع  زور  رب 
زا ما .  هدروآ  نآرق  ياه  هظعوم  هب  طوبرم  ثحب  رد  تانجلا  تاضور  باتک  رد  ار  نآ  نم  هک  دراد  یلیصفت  حرـش و  بلاطم  نیا  زا  کی 

نیسح ماما  يارب  ردق  بش  لیاضف  ردق ،  هروس  مناسرب - .  مامتا  هب  ار  نآ  هک  دهدب  ناوت  دراذگب و  تنم  نم  رب  هک  مراد  تلئسم  دنوادخ 
فیرـش تاقوا  هب  طوبرم  باب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صیاصخ  هب  طوبرم  ناونع  رد  بلطم  نیا  هک  تسا ،  هدـش  تباث  مالـسلا  هیلع 

نتـساریپ نامه  هک  ار  یقیقح  دیحوت  دوخ ،  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیحوت ،  صالخا و  هروس  دـمآ - .  دـهاوخ  ناشیا  ترایز  صوصخم 
هنیمز نیا  رد  وا  تسا ،  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  صوصخم  طقف  دـیحوت  عون  نیا  داد و  زورب  تسا ،  ادـخ  ریغ  هچنآ  ره  زا  یبلق  قیـالع 
تفگ تسج و  يرازیب  اهنآ  زا  دومن و  راکنا  ار  فالخ  قافن و  لها  نارفاک ،  نید  مالسلا  هیلع  نیسح  نورفاکلا ؛  هروس  درادن - .  ییاتمه 

هماع هصاخ و  تیاور  رد  هک  روط  نامه  زین  قلفلا  سانلا و  هروس  نم - .  يارب  نم  نید  امش و  يارب  امـش  نید  ( 87  ) نید یلو  مکنید  مکل 
 . دراد قلعت  مالسلاامهیلع  شردارب  ترضح و  نآ  هب  ود  ره  هدمآ ، 

دوش یم  طوبرم  هللا  تیب  هب  هچنآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تایصوصخ  مهن :  ناونع 

حیضوت

 : تسا بلطم  نیدنچ  لماش  هک  تسا  ادخ  هناخ  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  تایصوصخ  هرابرد  ناونع  نیا 

لوا بلطم 

اما تسا ،  ندیزگ  نکـسم  ندـمآ و  دورف  نامز و  ناکم و  زا  هزنم  دـنوادخ  هک  تسناد  دـیاب  تسا .  یقیقح  هللا  تیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
تدابع لحم  ناکم  نآ  تسا  نکمم  الثم  دنا .  هدـش  لئاق  ناکم  نآ  يارب  هک  تسا  یـصاخ  تفارـش  رطاخ  هب  اه  ناکم  زا  یـضعب  باستنا 

هب ور  تدابع  ماگنه  هب  هک  دشاب  هداد  روتـسد  دنوادخ  ای  دوش و  یم  ماجنا  يرتشیب  تدابع  اجنآ  رد  هکنیا  ای  دـشاب ،  هدـش  هداد  رارق  ادـخ 
ادخ يوس  هب  دـصق  ندـش  صلاخ  بجوم  هک  تسا  لزانم  يراوشد  رطاخ  هب  ای  دـشاب و  یـصاخ  ضیف  لوزن  رطاخ  هب  ای  دـننک ،  نآ  يوس 

هزاجا دنوادخ ،  هک  ییاه  هناخ  هرابرد  دجاسم و  هرابرد  دراوم  نیا  زا  یـضعب  همظعم و  هکم  هرابرد  یناعم  نیا  همه  هکنیا  امک  دوش .  یم 
يزیچ نآ  هللا  تیب  تقیقح  اما  دنتـسه ،  يرهاـظ  هللا  تیب  اـهنیا  همه  تسا .  قداـص  ( 88  ) دوش ادـخ  رکذ  نآ  رد  دـنبای و  تعفر  هک  هداد 
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نم ؤم  هدنب  بلق  اما  درادن ،  ارم  شیاجنگ  مادکچیه  نم ،  نامـسآ  نم و  نیمز  دومرف  دنوادخ  تسا ،  هدمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  هک  تسا 
دواد موش .  نکاس  نآ  رد  هک  نک  یلاـخ  ار  يا  هناـخ  دومرف :  یحو  مالـسلا  هیلع  دواد  هب  دـنوادخ  نینچمه  دراد .  ارم  شیاـجنگ  نم ،  هب 
یلاخ نم  يارب  ار  تبلق  هک  دـش  یحو  وا  هب  باطخ  هاـگنآ  يوش ،  نکاـس  ییاـج  رد  هک  یتسه  نآ  زا  رتگرزب  وت  ادـخ ! يا  درک :  ضرع 
نینچ اریز  تسا ،  هللا  تیب  اتقیقح  لماک ،  نم  ؤم  بلق  تسادـخ و  یعقاو  هناخ  دـشاب  نآ  رد  ادـخ  تبحم  طقف  هک  یبلق  ره  نیاربانب  نک . 

زج وا  هک  دوش  یم  متخ  اجنآ  هب  راک  ماجنارـس  تسین و  ادخ  زج  یمه  رکذ و  رکف ،  چـیه  نآ  رد  تسا و  یلاخ  ادـخ  ریغ  هب  قلعت  زا  یبلق 
وا شوگ  نم  یتح  دومرف :  هک  تسا  یسدق  ثیدح  نآ  رد  دنوادخ  شیامرف  یناعم  زا  یکی  نیا  و  دونـش ،  یمن  ادخ  زج  دنیب و  یمن  ادخ 
 ، ینک هشیدـنا  لـمءات و  بوخ  وت  دـبای و  ققحت  لـئاسم  نیا  هک  یتروص  رد  دـنیب .  یم  وا  اـب  هک  وا  مشچ  دونـش و  یم  وا  اـب  هک  موش  یم 

اتقیقح ار  دوخ  بلق  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بلق  نامه  رتگرزب ،  یعقاو و  هللا  تیب  هک  دوش  یم  راکـشآ  تیارب 
یلاخ زین  درادن  یتافانم  ادخ  هب  هقالع  اب  هک  یقیالع  زا  یتح  دـنامن و  یقاب  ادـخ  هب  هقالع  زج  نآ  رد  هک  ییاج  ات  درک ،  یلاخ  ادـخ  يارب 
عطق تسا و  ادـخ  هب  هقلع  ندوب  رتدـیدش  رب  لیلد  نآ ،  هب  هقلع  تدـش  اب  هژیوب  ادـخ  رطاخ  هب  یـش ء  هب  هقالع  عطق  رگید  بناج  زا  دـش . 

هب نید ،  هب  نیدـت  تسا و  لئاسم  نیمه  رب  ینتبم  عیارـش  تسادـخ و  هب  هقالع  هب  بلق  راصحنا  رب  لیلد  ادـخ  رطاـخ  هب  زیچ  همه  زا  هقـالع 
رظن زا  نآ  كرت  تازیم  قیالع و  فعـض  تدـش و  هب  یگتـسب  زین  فلتخم  تاجرد  تسا و  ادـخ  رطاخ  هب  ادـخریغ  زا  هقـالع  عطق  رادـقم 
دوخ ناج  هک  دش  مالسلا  هیلع  نیسح  هجوتم  باطخ  نیا  یهلا  هفیحص  رد  یتقو  هک ،  نادب  سپ  دراد .  ادخ  رما  زا  تعاطا  تیفیک  نامز و 

هک تین  نیا  اب  دوب ،  یهلا  رما  نیا  لاثتما  شدـصق  ـالبرک ،  هب  سپـس  هکم و  هب  هنیدـم  زا  شترجه  يادـتبا  ناـمه  زا  شورفب ؛  ادـخ  هب  ار 
هعطق هعطق  یتح  دوب ،  هدش  ردقم  ترـضح  نآ  يارب  هچنآ  ور  نیا  زا  تسا .  هللا  یلا  ۀبرق  اهنآ -  عوقو  زا  لبق  دوش -  یم  عقاو  وا  رب  هچنآ 

ار شباحـصا  دالوا و  حبذ  اه و  تبیـصم  مامت  دوب  هکم  رد  زونه  هک  یلاح  رد  تخاس و  راومه  دوخ  رب  تفریذپ و  ار  شندب  يازجا  ندش 
نطو و هب  قلعت  زا  ار  دوخ  بلق  ترـضح  نآ  داد .  ناـشن  هملـس  ما  هب  ار  نآ  عوقو  لـحم  هعقاو و  تروص  یتـح  درک .  لـمحت  تفریذـپ و 

نادنزرف لافطا ،  لایع ،  هب  قلعت  زا  تسایر ،  یتحار و  تنطلس ،  سابل و  یتح  لاوما ،  هب  قلعت  زا  نیمز و  يور  ياه  نکـسم  راید و  عیمج 
يا هرطق  بآ و  یتح  دنیآ .  رد  تراسا  هب  ای  دنوش و  حبذ  شلباقم  رد  ات  درک  میدـقت  ار  اهنآ  درک و  یلاخ  باحـصا  هریـشع و  ناردارب ،  ، 
اهنآ ندنام  یقاب  اهنآ ،  نتسویپ  مه  هب  نآ و  نوخ  تسوپ و  تشوگ و  ناوختـسا و  ندب ،  يازجا  ندب و  هب  قلعت  زا  رـضتحم و  يارب  نآ  زا 

هک بلق  هجهم  اب  تساه و  هنیـس  رد  هک  يرهاظ  بلق  اب  ار  دوخ  بلق  هقالع  یتح  درک .  یلاـخ  ناـشتءایه ،  بیکرت و  تروص و  ناـمه  هب 
تخاس و يراج  نوریب  هب  ار  نآ  نوخ  تفاکـش و  ار  ترـضح  نآ  بلق  يا  هبعـش  هس  مومـسم  ریت  اذل  درک ؛  عطق  دشاب ،  بلق  نوخ  نامه 

هدـمآ ترـضح  نآ  ترایز  رد  هکنیا  امک  دومن ،  باضخ  نآ  اب  ار  دوخ  نساحم  رـس و  تفرگ و  شکرابم  تسد  اب  ار  نوخ  نآ  ترـضح 
درک لذب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  بلق  نوخ  يرهاظ و  بلق  مالسلا  هیلع  نیسح  یتقو  نیاربانب  دیشخب .  وت  هار  رد  ار  دوخ  بلق  نوخ  هک  تسا 

یعقاو یقیقح و  هللا  تیب  دش ،  غراف  هللا  يوس  ام  عیمج  زا  یلاخ و  ادخ  ریغ  زا  دـیدرگ و  صلاخ  ادـخ  يارب  ترـضح  نآ  يونعم  بلق  و  ، 
بجاو هناخ  نآ  ترایز  جح و  مدرم  رب  و  ( 89) الیبس هیلا  عاطتـسا  نم  تیبلا  جح  سانلا  یلع  هللاو  سپ  تسین .  نآ  رد  ادخ  زج  هک  دیدرگ 
ترایز ار  نیـسح  سک  ره  هک  دوش  یم  صخـشم  شیامرف  نیا  يانعم  اجنیا  زا  دـبای .  هار  نآ  رب  هتفاـی و  ییاـناوت  هک  یـسک  ره  رب  تسا ، 

 . دشاب هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننام  دنک 

مود بلطم 

ترضح نآ  هب  ار  هبعک  صیاصخ  دنوادخ  ور  نیا  زا  دش ،  لیاق  يا  هژیو  مارتحا  هبعک  يارب  دنوادخ ،  یعقاو  هناخ  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح 
اجنآ رد  دش و  هکم  دراو  نابعش  هام  زا  هتشذگ  زور  هس  هعمج  زور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا :  نینچ  بلطم  حرش  هک  داد ؛  صاصتخا 

هـس دیزی  هک  دیـسر  ربخ  ترـضح  نآ  هب  نوچ  و  دش ،  مرحم  تایاور ،  فالتخا  رب  انب  عتمت  هرمع  ای  جح  يارب  دنام و  یقاب  جـح  مسوم  ات 
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 ، تسا هدرک  هناور  شا  يریگتـسد  يارب  صاع  نبدیعـس  نبرمع  اب  ار  يرکـشل  دـننک و  رورت  ار  وا  ات  هداتـسرف  ار  هیما  ینب  نیطایـش  زا  رفن 
دزن هیفنح  نب  دـمحم  بش  نآ  رد  تفرگ .  هکم  زا  جورخ  هب  میمـصت  هفرع  زور  اـی  هیورت  زور  درک و  لدـب  هدرفم  هرمع  هب  ار  دوـخ  مارحا 
دننام مه ،  وت  اب  هک  مراد  نآ  فوخ  نم  یتسه ،  هاگآ  تردارب  ردـپ و  هب  هفوک  لها  ییافو  یب  زا  وت  ردارب ! يا  تفگ :  وا  هب  دـمآ و  ماـما 

وا هتفگ  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یتـسه .  مرح  رد  تیـصخش  نیرتزیزع  یناـمب ،  هـک  یناد  یم  حالـص  رگا  سپ  دـننک ،  راـتفر  اـهنآ 
هب هناخ  نیا  تمرح  هک  مشاـب  یـسک  نم  دـنک و  رورت  مرح  رد  ارم  هیواـعم  نبدـیزی  هک  متـسه  نآ  نارگن  ردارب ! دومرف :  درک و  تفلاـخم 

سرتسد رد  تروص  نیا  رد  ورب ،  ارحـص  یحاون  زا  یکی  ای  نمی  هب  يراد  ار  نآ  فوخ  رگا  تفگ :  هیفنح  دمحم  دوش .  حابم  نم  هطـساو 
ماگنه نوچ  منک .  یم  يرکف  وت  ياه  هتفگ  هرابرد  دومرف :  باوج  رد  نیـسح  ماـما  دـبای .  تسد  وت  هب  دـناوت  یمن  یـسک  یتسین و  دـیزی 

 : تفگ تفرگ و  دوب ،  راوس  نآ  رب  ماما  هک  ار  یبکرم  مامز  دمآ و  ماما  دزن  دیسر ،  هیفنح  دمحم  هب  ربخ  دش ،  رفـس  مزاع  ماما  دش ،  رحس 
جورخ هب  ار  وت  يزیچ  هچ  سپ  دیـسرپ :  دـمحم  ارچ ؟  دومرف :  نیـسح  ماما  ینک ؟  رکف  نم  داهنـشیپ  هرابرد  ات  يدادـن  هدـعو  رگم  ردارب !

وـش جراخ  دندومرف :  دندروآ و  فیرـشت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  مدش ،  ادج  وت  زا  هکنآ  زا  دعب  دومرف :  تشاداو ؟  هکم  زا  عیرس 
رد دراد ،  یموهفم  هچ  دوخ  اب  نانز  نیا  ندرب  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ :  هیفنح  دمحم  دنیبب .  هتشک  ار  وت  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  هک 
يا تفگ :  دمحم  شردارب  هب  نینچمه  دنیبب .  ریسا  ار  اهنآ  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  دومرف :  ماما  یتسه ؟  مزاع  طیارـش  نیا  اب  وت  هک  یلاح 

هللادبع ریبز و  نب  هللادبع  سپس  دنناسرب .  تداهش  هب  ات  دنروآ  یم  نوریب  نآ  زا  ارم  مشاب ،  نیمز  تارشح  زا  يا  هرشح  هنال  رد  رگا  ردارب !
ادـخ هناخ  تمرح  متـسین  لیام  نم  داد :  باوج  ریبز  رـسپ  هب  ماما  دنتـشادزاب .  راک  نیا  زا  ار  ماـما  دـندمآ و  رمع  نب  هللادـبع  ساـبع و  نب 
ندش هتـشک  مالـسلا و  هیلع  ربمایپ  يایحی  ندـش  هتـشک  ایند و  یتسپ  نآ  یط  رد  هک  دومرف  ینانخـس  رمع  رـسپ  هب  دوش و  کته  نم  طسوت 
ادـخ ربمایپ  هک  دومرف  زین  سابع  نبا  هب  و  دـش ؛  رکذـتم  ار  دیـشروخ  عولط  ات  رجف  عولط  نایم  رد  لیئارـسا  ینب  طسوت  ربمایپ  داتفه  هنازور 

یظفاحادخ وا  اب  دندش و  میلـست  هس  نیا  زا  کی  ره  متـسه .  نآ  يارجا  ددـص  رد  نم  هک  تسا  هداد  يروتـسد  نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هیلع ماما  هدـب ،  ناشن  نم  هب  دیـسوب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  ار  ییاج  تفگ :  ماـما  هب  رمع  هللادـبع  دنتـسیرگ و  دـندرک و 
هیلع نیـسح  ماما  هاگنآ  دومن .  یظفاحادـخ  وا  اب  درک و  هیرگ  دیـسوب و  ار  ماـما  كراـبم  بلق  نییاـپ  وا  دز و  ـالاب  ار  دوخ  نهاریپ  مالـسلا 

تمرح مسرت  یم  هک  وا  هدومرف  نیا  ردقلا و  لیلج  ماما  نیا  مادقا  رد  ریـصب ! فراع  ناسنا  يا  دش .  جراخ  هکم  زا  قارع  دـصق  هب  مالـسلا 
هک ییاج  ات  داد ،  ناـشن  بدا  دوخ  زا  تشاد و  ساـپ  ار  شراـگدرورپ  لـالج  هنوگچ  هک  رگنب  دوش ،  هتـسکش  نم  هطـساو  هب  ادـخ  هناـخ 
 ، هداد رارق  مرتحم  ار  وا  هتشاد و  میظع  ار  نآ  دنوادخ  هک  یتیب  رانک  رد  دشن  یضار  اما  دوش ،  دراو  شدوخ  رب  اه  تبیصم  نآ  دش  یـضار 
 . تسا رتالاب  رت و  فیرـش  رت ،  میظع  تیب  زا  ترـضح  نآ  هکنیا  اب  دورب ،  نیب  زا  راظنا  رد  ادخ  هناخ  مارتحا  ادابم  ات  دهدب  خر  لئاسم  نیا 

مارتحا و نیا  رطاخ  هب  درگن و  یم  ترـضح  نآ  نارئاز  هب  درگنب ،  تافرع  لها  هب  هکنیا  زا  لـبق  هفرع ،  زور  رد  یلاـعت  دـنوادخ  ور  نیا  زا 
تسا هدرک  اطع  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  تسا ،  هداد  صاصتخا  هبعک  هب  هک  ار  یـصیاصخ  لیاضف و  مامت  دنوادخ  ادخ ،  هناخ  هب  میظعت 

هبعک میهد - :  یم  حیضوت  دنوادخ  يرای  هب  ار  ود  نیا  نایم  تقباطم  هنزاوم و  سپـس  مینک و  یم  هراشا  تلـصخ  هاجنپ  هب  اجنیا  رد  ام  هک 
تـسا يا  هناخ  نیلوا  تسوا ،  زا  ربمایپ  تسا و  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  اجنآ  زا  دش و  عضو  مدرم  يارب  هک  تسا  يا  هناخ  نیلوا 

ردام و ردپ ،  دـج ،  رون  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـشاب و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رون  قولخم  نیلوا  اریز  دـش ،  عضو  مدرم  يارب  هک 
همه هکئالم و  مدرم ،  يارب  هک  تسا  يا  هناخ  نیلوا  وا  سپ  دـنوش ،  قلخ  نیمز  اه و  نامـسآ  هکنآ  زا  لـبق  تسا ،  هدوب  قولخم  شردارب 

نفدم بسن و  رظن  زا  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  دراد ؛  رارق  تسا ،  اه  ناکم  نیرتفیرـش  هک  هکب  رد  ادخ  هناخ  تسا - .  هدش  عضو  تاقولخم 
 . - دوش یم  صخـشم  ناکم  نیا  هبتر  ولع  تسا ،  البرک  زا  هبعک  دومرف ؛  هک  ثیدـح  نیا  زا  تسا و  اه  ناـکم  عضاوم و  شفیرـش  ياراد 
نوخ تشوگ و  زا  شنوخ  تشوگ و  زین ،  مالسلا  هیلع  نیسح  دزاسب ،  ار  هبعک  هناخ  هک  داد  روتسد  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  هب  دنوادخ 

 . تسا رترب  مالسلا )  هیلع  میهاربا  ترضح   ) لیلخ هبتر  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترـضح   ) بیبح هبتر  و  تسا ،  هللا  بیبح  دمحم ، 
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نآ ببـس  هب  مدرم  هب  هدراو  تاضویف  تهج  زا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دینادرگ ،  كرابم  نآ  نارواجم  نارئاز و  يارب  ار  هبعک  دنوادخ  - 
ندرک اپرب  اب  يدادعت  وا ،  رب  هیرگ  اب  یهورگ  ترـضح ،  نآ  باکر  رد  تداهـش  اب  يدادعت  اریز  تسا ،  یهلا  تکرب  بحاص  ترـضح ، 

ماما ندروآ  دای  هب  اب  مه  یضعب  وا و  رب  هیرگ  رب  رهاظت  اب  مه  يا  هدع  ترضح ،  نآ  يارب  نارگید  ندنایرگ  اب  یخرب  ترضح ،  نآ  يازع 
 . دـندش تشهب  دراو  ترـضح و . . .  نآ  نارئاز  هب  کمک  اب  مه  يدادـعت  ترـضح ،  نآ  ترایز  اـب  مه  يا  هدـع  بآ ،  ندیـشون  ماـگنه 

تـسا یناسک  رب  هدراو  تاضویف  بجوم  اه و  يزور  قزر و  رد  مدرم  يارب  تکرب  بجوم  فلتخم  هوجو  هب  ترـضح  نآ  نیا ،  رب  هوـالع 
ناشیا اب  یتبسن  لیبق ،  نیا  زا  يدراوم  ترـضح و  نآ  سلجم  رد  روضح  ناشیا و  يارب  يرادازع  ترـضح و  نآ  اب  ترواجم  رطاخ  هب  هک 

يارب زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  داد ،  رارق  نایناهج  تیاده  هیام  ار  هبعک  دنوادخ  تسا ،  هدمآ  هفیرـش  هیآ  رد  هک  روط  نآ  دننک - .  یم  ادیپ 
بهذم وا  تداهـش  رطاخ  هب  درک و  شدج  نید  يادـف  ار  دوخ  ناج  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسا ،  اهنآ  تیادـه  ببـس  تیادـه و  نایناهج 

دوخ نیسح  هک :  تسا  هدش  دراو  ترضح  نآ  قح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  هب  نیعبرا  ترایز  رد  ور  نیا  زا  تفای .  روهظ  هعیش 
ندرک دیص  هداد و  رارق  میرح  ار  هبعک  فارطا  دنوادخ  دهد - .  تاجن  یهارمگ  تریح  تلاهج و  زا  ار  تناگدنب  ات  دیـشخب  وت  هار  رد  ار 

هدش لیاق  میرح  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نفدم  يارب  دـنوادخ  نینچمه  تسا .  هدومن  مارح  ار  اجنآ و . . .  ناتخرد  هخاش  عطق  اجنآ و  رد 
يرگید تیاور  رد  خسرف و  کی  ار  وا  مرح  هدومن و  لالح  ءافـش  يارب  ار  نآ  زا  يرادـقم  ندروخ  هدرمـش و  مرتحم  ار  نآ  تبرت  تسا و 

سک ره  هداد و  رارق  نما  لحم  ار  هبعک  دنوادخ  تسا - .  هداد  رارق  فیرـش  ربق  فارطا  زا  خسرف  جـنپ  يرگید  تیاور  رد  خـسرف و  راهچ 
اجنآ زا  اما  تسین ،  لالح  شنوخ  نتخیر  دوش  هدنهانپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  مه  سک  ره  تسا .  مارح  شنوخ  نتخیر  دربب ،  هانپ  نآ  هب 

تمرح یتح  اهنآ  دنتـسکش .  دندوب ،  هدروآ  هانپ  ترـضح  نآ  هب  هک  مه  ار  یناسک  تمرح  دنتـسکش ،  ار  ادـخ  هناخ  تمرح  هیما  ینب  هک 
هناشن ریت  اب  دز  یم  رپرپ  شطع  زا  دوب و  هدروآ  هانپ  نیسح  ناتسد  يور  رب  هک  ار  یکی  نآ  دنتشادن و  هگن  مه  ار  لاسدرخ  كدوک  ود  نآ 
دندرک عطق  ار  شتسد  تساوخ ،  یم  کمک  شیومع  زا  هک  یلاح  رد  دوب ،  هدرب  هانپ  ترضح  نآ  هنیس  هب  هک  ار  رگید  كدوک  دنتفرگ و 

دندیخرچ یم  مرح  درگ  ییارس  هحون  يارب  هک  ار  مرح  نیا  ناگدنرپ  یتح  اهنآ  دندناسر .  تداهش  هب  ترضح  نآ  هنیـس  يور  رب  ریت  اب  و 
نوریب مرح  نیا  زا  مه  ار  ترضح  نآ  تیب  لها  دندرک .  رود  ردپ  دسج  زا  دندیشک و  ار  وا  دندز و  زین  ار  هنیکـس  دندرک .  درط  اجنآ  زا  ، 

نیرت فیرـش  هک  زامن  ماگنه  هب  شبیبح  هلبق  ار  هبعک  دـنوادخ  دـندومن - .  نارتش  زاـهج  رب  راوس  دندیـشک و  ریجنز  هب  ار  اـهنآ  دـندرک و 
هب ( 90  ) مارحلا دجـسملا  رطـش  کهجو  لوف  دـمآ  یحو  ترـضح  نآ  هب  باطخ  داد و  رارق  دوب ،  ترـضح  نآ  تادابع  لضفا  تـالاح و 

ربمایپ هک  روط  نآ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  اما  تسا ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يامیـس  هلبق  هبعک  نیارباـنب  نک .  ور  مارحلادجـسم  فرط 
ترـضح نآ  هکنیا  امک  تسا .  ربماـیپ  سفن  نیـسح  هکلب  تسوا ،  هناـحیر  لد و  هویم  ربماـیپ ،  بلق  نوخ  هدرک ،  فیـصوت  ار  وا  شدوخ 

دزن نیسح  هاگ  ره  تسا و  ربمایپ  بلق  يامیس  هلبق  مالسلا  هیلع  نیسح  فصو ،  نیا  اب  متسه .  نیسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  دومرف : 
تـشپ رب  زامن  ماگنه  هب  درک و  یم  هجوت  زامن  لاح  رد  هچ  هبطخ و  لاـح  رد  هچ  وا  هب  درک و  یم  وا  يوس  هب  ور  ربماـیپ  تفر ،  یم  ربماـیپ 

جح و مدرم  رب  ( 91  ) تیبلا جح  سانلا  یلع  دومرف و هللا  داد و  رارق  مالـسا  ناکرا  زا  ینکر  ار  ادخ  هناخ  فاوط  دنوادخ  دـش - .  یم  راوس 
تسا هداد  لیلقت  ار  مالسا  ناکرا  زا  ینکر  طیارش ) ندوب  دجاو  تروص  رد   ) دهدن ماجنا  ار  راک  نیا  سک  ره  تسا .  بجاو  هناخ  ترایز 

تسا و صقان  شنامیا  ترـضح  نآ  ترایز  كرات  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  تسا .  نامیا  ناکرا  زا  ینکر  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  . 
نآ ترایز  كرات  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  دـشاب .  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  قاع  تسا و  وا  محر  ادـخ و  ربمایپ  تمرح  عطاق 

رگید تیاور  رد  و  تسا ؛  نآ  نانامهم  زا  دشاب ،  تشهب  لها  زا  صخش  نآ  رگا  هک  هدمآ  زین  يرگید  تیاور  رد  تسین .  هعیش  ترضح ، 
وا هک  هدش  دراو  يرگید  تیاور  رد  دشاب و  هدروآ  اج  هب  جح  رازه  هچ  رگا  تسا ،  ادخ  قوقح  زا  یقح  كرات  یـصخش  نینچ  هک  هدـمآ 
ای لاس  کی  هک  دنتسه  نایعیـش  زا  یهورگ  هک  دینـش  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  زا  یکی  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  تسا .  مورحم  ریخ  زا 
زا دنتفر و  اطخ  هب  ناش  هرهب  ظح و  رد  اهنآ  هک  دومرف  ترـضح  نآ  دـنیآ ،  یمن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  اما  درذـگ ،  یم  لاس  ود 

 ( هینیسحلا صئاصخ  همجرت   ) زا 187نوتیز هحفص 149 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


طاقن زا  وا  يوس  هب  اه  لد  هداد و  رارق  اه  لد  سیطانغم  ار  هبعک  دنوادخ  دندش - .  رود  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  راوج  دنوادخ و  باوث 
نم ةدئفا  لعجاف  تسا  هدمآ  نآرق  رد  هک  نانچ  تسا .  راید  نآ  لها  ادخ و  هناخ  ترایز  قاتـشم  اه  بلق  و  دنوش .  یم  بذج  تسد  رود 

زا تسا ؛  نایعیش  بولق  سیطانغم  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  نادرگ .  لیام  اهنآ  يوس  هب  ار  مدرم  ياه  لد  وت  ایادخ  ( 92  ) مهیلا يوهت  سانلا 
کی نیا  تسا و  زیامتم  رگید  همئا  هب  تبحم  زا  هک  یلیم  دراد ،  ترـضح  نآ  هب  یـصوصخم  لیم  اـهنآ  لد  هک  دوش  یم  هظحـالم  ور  نیا 

دوـسا نب  دادـقم  زا  رگید  بتک  راونـالاراحب و  رد  دزاـس .  یم  راکـشآ  ار  نآ  تلع  هک  متفاـی  تسد  یتـیاور  هب  نم  تـسا و  ینادـجو  رما 
هتفر نوریب  هناخ  زا  ود  نآ  دـش ،  جراـخ  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  یپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  يدـنک 

زا دوب ،  میخض  گرزب و  درک .  هاگن  داتسیا و  دینش  ار  ربمایپ  ياپ  يادص  یتقو  میدید .  ار  یگرزب  رام  مدوب .  ربمایپ  هارمه  هب  نم  دندوب ، 
هاگن لوسر  ترـضح  هب  هاگنآ  دش ،  یخن  یکیراب  هب  دید  ار  ادخ  ربمایپ  یتقو  درک .  تشحو  راچد و  ارم  دـمآ ؛  یم  نوریب  شتآ  شناهد 

ار يادخ  ساپس  دمح و  دیوگ  یم  دومرف :  ربمایپ  دنتـسه .  رت  هاگآ  شربمایپ  ادخ و  متفگ  دیوگ ؟  یم  هچ  یناد  یم  دومرف :  ربمایپ  درک . 
نآ البق  هک  مدید  ار  یتخرد  دعب  تفر .  ورف  لمر  رد  هاگنآ  داد .  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نادنزرف  نابهگن  هکنیا  ات  تشکن  ارم  هک 

نسح زا  ادتبا  تسـشن ،  نینـسح  نایم  ربمایپ  دوب .  هدنکفا  هیاس  ود  نآ  رب  تخرد  نیا  مدیدن ؛  ار  نآ  مه  زور  نآ  زا  دعب  مدوب و  هدیدن  ار 
ناهد رد  ار  دوخ  نابز  یمارآ  هب  دعب  داهن و  پچ  يوناز  رب  ار  نیـسح  رـس  سپـس  تشاذگ ،  وناز  رب  ار  وا  رـس  درک ،  عورـش  مالـسلا  هیلع 
متفگ تفر .  باوخ  هب  مه  وا  ردپ ! تفگ  دش و  رادیب  نسح  تفر .  باوخ  هب  هرابود  و  ردپ ! تفگ :  دش و  رادیب  نیسح  داد .  رارق  نیسح 

هک تسا  هتفهن  نیـسح  هب  تبـسن  یتفرعم  نانچنآ  نانم  ؤم  نطاب  رد  دومرف :  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ؟  رتگرزب  نسح  هکنیا  لـثم  : 
ینالوط ثیدح  هتبلا  درب .  دوخ  اب  تفرگ و  دوخ  شود  رب  ار  اهنآ  ربمایپ  دـندش ،  رادـیب  ود  نآ  نوچ  و  نک .  لا  ؤس  شتما  زا  هراب  نیا  رد 

نیـسح رد  تسا .  هدرک  رثا  هرخـص  رد  هک  دراد  دوجو  ترـضح  نآ  ياپ  ياج  ینعی  مالـسلا ،  هیلع  لیلخ  میهاربا  ماقم  هناخ  رد  تسا - . 
هللا یلص  ربمایپ  هکنیا  لیلد  هب  نیسح  يولگ  یناشیپ و  نینچمه  تسا .  هتشاذگ  رثا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  بیبح  ناهد  زین  مالـسلا  هیلع 
ماقم رگا  رگید  يوس  زا  تسا .  هدمآ  يرایـسب  تایاور  رد  بلطم  نیا  هک  دـندرک ،  یم  یناشفارون  دیـسوب ،  یم  رایـسب  ار  اجنآ  هلآو  هیلع 

 . دشاب یم  ترضح  نآ  تشپ  هنیس و  ربمایپ ،  هناش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماقم  دراد ،  رارق  ادخ  هناخ  رانک  رد  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ندب 
هنوگچ هک  دـنک  يریگ  یپ  ار  اه  تیاور  نیا  سک  ره  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماقم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  كرابم  ندـب  نیارباـنب 

دیناباوخ و یم  دوخ  هنیس  رب  ار  وا  ای  داتفا و  یم  هار  هب  تفرگ و  یم  شود  رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
هکنیا ای  درک و  یم  ینالوط  رطاخ  نیمه  هب  ار  هدجس  ترضح  نآ  دش و  یم  راوس  وا  تشپ  رب  نیسح  دوب  هدجس  رد  ربمایپ  هک  یلاح  رد  ای 

چیه هک  درب  یم  یپ  يزیگنا  تفگش  هقالع  بیجع و  تبحم  هب  تفر ،  یم  هار  اپ  تسد و  راهچ  درک و  یم  راوس  دوخ  تشپ  رب  ار  نیـسح 
رب دننک و  یمن  زاورپ  نآ  زارف  رب  ناگدنرپ  هک  هداد  رارق  يا  هنیب  هیآ  يرهاظ و  تمارک  هبعک  يارب  دنوادخ  درادن - .  هار  يرگید  هب  سک 
واگ تفرن و  ورف  ترضح  نآ  ربق  رد  بآ  هک  يوحن  هب  دش ،  لیاق  يرهاظ  تمارک  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  يارب  دننیـشن .  یمن  نآ  فارطا 

وا رب  ادخ  تنعل  هک  لکوتم -  درکن .  تکرح  دنیامن ،  وحم  ار  وا  رثا  ات  دننزب  مخش  ار  اجنآ  دنتساوخ  هک  ینامز  ترضح  نآ  ربق  تمس  هب 
نآ رب  بآ  دنراکب و  تعارز  دـننزب ،  مخـش  ار  اجنآ  داد  روتـسد  دـنک و  وحم  ار  ترـضح  نآ  ربق  رثا  درک  شالت  لاس  تسیب  تدـم  داب - 

هدرک نفد  نالا  نیمه  ار  ترضح  نآ  رهطم  ندب  ییوگ  هک  دندید  دندرک و  شبن  ار  ترضح  نآ  فیرـش  ربق  مه  راب  کی  دنزاس .  يراج 
اب ار  اجنآ  دنتـساوخ  هاگنآ  دیـسرن .  نآ  هب  بآ  دمآ و  الاب  ربق  دندومن ،  رتشیب  ار  بآ  نایرج  سپـس  دندزن ؛  تسد  نآ  هب  ور  نیا  زا  دـنا ، 

نوچ دـننز و  یم  ریت  اب  ار  اهنآ  یهورگ  هک  دـندید  یم  تاقوا  یهاگ  یتح  درکن .  تکرح  دـندز ،  ار  واگ  هچ  ره  اما  دـننزب ،  مخـش  واگ 
ترضح نآ  فیرـش  ندب  يور  رب  ناگدنرپ  هتبلا  تشگ .  یم  رب  زادناریت  تمـس  هب  ریت  دنتخادنا ،  یم  تعامج  نآ  تمـس  هب  ریت  مه  اهنیا 

رد ار  شرهطم  رکیپ  دیسر و  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  یتقو  تسا :  نینچ  نآ  لیصفت  هدش ،  تیاور  هک  هچنآ  هب  انب  هک  دندمآ  دورف 
 . تفر درک و  زاورپ  دیکچ  یم  وا  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  دیلام و  فیرـش  ندب  رب  ار  دوخ  رپ  لاب و  دمآ و  يدیفـس  هدنرپ  دـنتخادنا ،  نابایب 
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دیروخ و یم  امـش  ناگدـنرپ !  يا  تفگ :  اهنآ  هب  دـندوب ؛  هتـسشن  اه  هخاش  رب  ناتخرد و  هخاش  ریز  رد  هک  دروخرب  یناگدـنرپ  هب  هاگنآ 
زا ار  شرس  دنا ،  هدیرب  ار  شیولگ  هداتفا ،  نازوس ،  يامرگ  نیا  رد  البرک ،  نیمزرـس  رد  نیـسح  ندب  هک  یلاح  رد  دیهد ،  یم  رـس  همغن 

زاورپ هب  ـالبرک  فرط  هب  ناگدـنرپ  نآ  هاـگنآ  دـنا .  هدرب  تراـسا  هب  هـنهرب  اـپ  رـس و  ار  شناـنز  هدرک و  هزین  يـالاب  هدوـمن و  ادـج  ندـب 
درگ هدش ،  هدیبوک  مه  رد  هداتفا ،  نیمز  رب  نفک  لسغ و  یب  رس و  یب  نیـسح  رهطم  ندب  هک  دندید  دندیـسر ،  اجنآ  هب  نوچ  دندمآرد و 

زا اضف  هریت و  كاخ  دـنناوخ و  یم  هحون  دـننک و  یم  هیرگ  وا  رب  هنجا  هدـمآ و  شترایز  هب  ارحـص  تاـناویح  هتفرگ ،  ارف  ار  نآ  كاـخ  و 
دندنکفا و ترضح  نآ  ندب  يور  رب  ار  دوخ  دندرک و  يراز  نویش و  زین  ناگدنرپ  هجیتن  رد  تسا ؛  هدش  ینارون  ترـضح  نآ  رهطم  راونا 

مرح هب  یتقو  دـمآرد ،  زاورپ  هب  هرونم  هنیدـم  دـصق  هب  ناگدـنرپ  نیا  زا  یکی  دـمآرد .  زاورپ  هب  یتمـس  هب  کـی  ره  دـندش و  دولآ  نوخ 
دیکچ و یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  درگ  رب  وا  رپ  لاب و  زا  نوخ  دوب ،  زاورپ  لاح  رد  نانچمه  هک  یلاح  رد  دیسر ،  لوسر  ترضح 
 . دندیرب رس  البرک  رد  ار  نیسح  هک  دیشاب  هاگآ  دیسر ،  تداهـش  هب  البرک  رد  نیـسح  هک  دیـشاب  هاگآ  دینادب و  تفگ :  یم  دوخ  نابز  هب 
رب نآ  فارطا  رد  هک  یئاه  مدق  تبـسن  هب  داد و  رارق  مدرم  فاوط  لحم  ار  هبعک  دـنوادخ  دـندش - .  عمج  وا  درگ  رگید  ناگدـنرپ  هاگنآ 

نایب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  طوبرم  ناونع  رد  هک  روط  نامه  تسا ؛  هدـیدرگ  لیاق  ار  يدایز  باوث  فاوط  نیا  يارب  دـنراد ،  یم 
هراب نیا  رد  داد .  رارق  هکئالم  فاوط  لحم  ار  هبعک  دنوادخ  تسا - .  ربارب  نیدنچ  نآ ،  هب  تبـسن  ترـضح ،  نآ  ترایز  تلیـضف  دـش ، 

دادـعت نیا  دـندرک ،  فاوط  نآ  درگ  کلم  رازه  داتفه  تخاس ،  ار  هبعک  ادـخ  رما  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  یتقو  هک ،  تسا  هدـش  تیاور 
هکئالم ار  هناخ  نآ  هک  دوب  هدـش  هداهن  يا  هناخ  ياه  هیاپ  رب  دوب و  هدـش  هداتـسرف  تشهب  زا  هک  دـندرک  یم  تسارح  يا  همیخ  زا  هکئالم 

نآ نوچ  و  دـندوب ؛  هدرب  الاب  شرع  رومعملا و  تیب  حارـضلا و  يازا  هب  ار  هناخ  نآ  ياـه  هیاـپ  هدرک و  اـنب  مالـسلا  هیلع  مدآ  قلخ  زا  لـبق 
دنداتفا هار  هب  دندرک و  هاگن  اهنآ  هب  اوح  مدآ و  دندرک ،  فاوط  نآ  درگ  رب  هکئالم  تخاس و  ار  مود  يانب  لیئربج  دـش و  هدز  رانک  همیخ 

زین اهنآ  عیفش  هکئالم و  فاوط  لحم  دوب ،  شرع  فارطا  راونا  زا  يرون  هک  ینامز  زین ،  مالسلا  هیلع  نیسح  دندرک .  فاوط  هبترم  داتفه  و 
يور رب  ار  نیـسح  هک  درک  اعد  وا  يارب  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هدـمآ ،  لیئادرد  لیئاصلـص و  ثیدـح  رد  هک  روط  نآ  دوب ؛ 
نوچ نیرتـگرزب  مودـخم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیلام .  وا  هراوهگ  اـی  ترـضح و  نآ  هب  ار  دوخ  زین  کـلم  سرطف  درک .  دـنلب  دوخ  تسد 

ثیدح رد  هک  روط  نآ  الباقتم -  زین  کلم  سرطف  دندرک .  یم  تبحص  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  هراوهگ  رد  اهنآ  تسا ،  لیئاکیم  لیئربج و 
غالبا ترضح  هاگـشیپ  هب  ار  هلءاسم  نیا  دناوخب ،  وا  رب  يزامن  دتـسرفب و  وا  رب  یمالـس  و  دنک ،  ترایز  ار  ترـضح  نآ  سک  ره  هدمآ - 
دادعت دنتـسه ،  هورگ  هتـسد و  نیدنچ  اهنآ  تسا ؛  اهنآ  هاگترایز  هکئالم و  فاوط  لحم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  همه ،  نیا  اب  دـنک .  یم 

یم لابقتسا  ترضح  نآ  رئاز  زا  اهنآ  دنوش ،  یمن  هتسخ  راک  نیا  هب  تبسن  تسا و  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  ناش  هفیظو  هتـشرف ،  رازه  راهچ 
يارب اروشاع  زور  ناگتـشرف ،  نیا  دننک .  یم  تکرـش  وا  هزانج  عییـشت  رد  دریمب  نوچ  دنیآ و  یم  وا  تدایع  هب  دوش ،  رامیب  رگا  دـننک و 
هکنیا رطاخ  هب  دش ،  یحو  اهنآ  هب  هاگنآ  هدیـسر ،  تداهـش  هب  ترـضح  نآ  دندید  اما  دندش ،  هداتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ندـناسر 

ناگتـشرف نیا  سیئر  ماـن  دـییامن .  شا  يراـی  تعجر ،  يارب  وا  جورخ  ماـگنه  دـینک و  هیرگ  وا  رب  دـیداد ،  تسد  زا  ار  وا  يراـی  تصرف 
هب هک  يزور  زا  زور - ،  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  رانک  رد  هک  هداد  تیرومءام  ار  کـلم  رازه  داـتفه  دـنوادخ  نینچمه  تسا .  روصنم 

لاوز ات  هدیپس  عولط  زا  رگید  هتشرف  رازه  راهچ  دنتـسرفب .  تاولـص  دورد و  وا  رب  هجرف -  هللا  لجع  دمحم  لآ  مئاق  مایق  ات  دیـسر  تداهش 
هب رازه  راهچ  نآ  دنوش و  یم  لزان  رگید  هتشرف  رازه  راهچ  دیامن ،  بورغ  دیـشروخ  نوچ  و  دننک ،  یم  هیرگ  ترـضح  نآ  رب  دیـشروخ 
یم رـضاح  البرک  رد  زین  نابهگن  هکئالم  زور و  بش و  هکئالم  دنتـسه .  راک  نیا  هب  لوغـشم  نانچمه  رجف  عولط  ات  اهنآ  و  دنور ،  یم  الاب 

زا دـنیوگ .  یم  کیربت  اهنآ  هب  نسح  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  روتـسد  هب  دـننک و  یم  هحفاصم  اجنآ  رد  رـضاح  هکئالم  رگید  اب  دـنوش و 
نامسآ هب  دنتشذگ و  ترضح  نآ  رب  هتشرف  رازه  هاجنپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  ماگنه  هب  هک  تسا  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

اما دیسر ،  یم  تداهش  هب  هک  یلاح  رد  دیتشذگ ،  مبیبح  دنزرف  رانک  زا  هک  داتـسرف  یحو  اهنآ  هب  باطخ  دنوادخ  هاگنآ  دندومن ،  جورع 
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هب مه  يوبن  ثیدـح  رد  دـیوش - .  نکاس  تمایق  زور  ات  وا  دولآ  كاـخ  ربق  راـنک  رد  دـییآ و  دورف  نیمز  هب  سپ  دـیدرکن ! ؟  يراـی  ار  وا 
نامسآ ره  زا  زور  هنابش  ره  رد  هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  شردپ  زا  نمیا و  ما  زا  لقن  هب  بنیز  ترضح  زا  بنیز  ترضح  زا  تیاور 

نآ نارئاز  يارب  دننک و  یم  ار  ادخ  شیاتس  دمح و  دنتـسرف و  یم  تاولـص  وا  رب  دننز و  یم  هقلح  ترـضح  نآ  ربق  درگ  هتـشرف  رازهدص 
دنا و هدـمآ  ترـضح  نآ  ترایز  هب  شربمایپ  دـنوادخ و  هاگرد  هب  برقت  تین  هب  هک  ار  یناسک  مان  دـنیامن و  یم  شزرمآ  بلط  ترـضح 

ربق رئاز  نیا  هک  دـننز  یم  نانآ  هرهچ  رب  ار  رهم  نیا  ادـخ  شرع  رون  اـب  دـننک و  یم  تبث  ار  اـهنآ  قطاـنم  ریاـشع و  ناردـپ ،  ماـن  نینچمه 
هک دـشخرد  یم  اهنآ  ياه  هرهچ  زا  يرون  رهم ،  نآ  رثا  رد  دوش ،  اپرب  تماـیق  نوچ  و  تسا ،  ناربماـیپ  نیرتهب  دـنزرف  نادیهـش و  نیرتهب 

هیلع قداص  ماما  تسا .  هدـش  لزان  نامـسآ  زا  هبعک  دوش - .  یم  ناش  ییاسانـش  ثعاب  اهنآ و  لیلد  رون  نیا  دـنک و  یم  هریخ  ار  اه  مشچ 
رگا تسا .  هدش  هتخیوآ  الط  زا  یلیدنق  نآ  رد  ره  رب  هک  تسا  رد  راهچ  ياراد  دومرف و  لزان  نامـسآ  زا  ار  تیب  دنوادخ  دومرف :  مالـسلا 

 - تسا هدوب  يرون  نامسآ ،  قلخ  زا  لبق  هکنیا  نمض  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا ،  هدش  لزان  نامـسآ  زا  هک  دراد  ار  تفارـش  نیا  هبعک  هچ 
ماگنه تسا -  رترب  ود  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنا و  هدـش  قلخ  ترـضح  نآ  رون  زا  یـسرک  حول و  هک  هدـمآ  يوبن  ثیدـح  رد  هکلب 

رد دراد ،  دوجو  مجلم  نبا  تبرض  رثا  نآ ،  رب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  تروص  اب  دش و  هدرب  نامـسآ  هب  شنوخ  هب  هتـشغآ  مسج  تداهش ، 
هیلع نیسح  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  دنرگن ؛  یم  نآ  هب  هدش و  لزان  نآ  ریز  زارف و  زا  هکئالم  دش و  هتشاد  هگن  مجنپ  نامسآ 

هب طوبرم  ناونع  رد  ار  ثیدح  نیا  ام  هک   . ) درگن یم  دـننایرگ ،  وا  رب  هک  یناسک  دوخ و  نارئاز  نفدـم و  هاگلتق ،  شرع  نیمی  زا  مالـسلا 
هداد و رارق  للجم  مظعم و  لاح  هب  ات  مدآ  نارود  زا  هکلب  مالـسا ،  تیلهاـج و  نارود  رد  ار  هبعک  دـنوادخ  میدرک - )  رکذ  هیرگ  صاوخ 

هیلع نیسح  دندمآ .  یم  نآ  ترایز  هب  دندرک و  یم  ار  نآ  دصق  دندرمش و  یم  گرزب  ار  هبعک  زین  تکرش  رفک و  یتح  نایدا ،  همه  لها 
نیـسح نـسح و  تـبحم  هـک  تـسا  هدـمآ  یتـیاور  رد  تـسا .  تـمظع  لـالج و  اـب  مـظعم و  ءایقـشا ،  نانمـشد و  دزن  یتـح  زین ،  مالـسلا 

یقاب و تساجرباپ ،  نیمز  اه و  نامـسآ  هک  ینامز  اـت  هبعک  تسا - .  هدـش  هدـنکفا  مه )   ) نارفاـک ناـقفانم و  ياـه  لد  رد  مالـسلاامهیلع 
ام هدمآ و  شردپ  زا  نمیا و  ما  زا  بنیز  تیاور  رد  هک  يروط  نآ  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  تسا .  نید  مالعا  اه و  هناشن  زا  تساجرب و 
ار زامن  دناوت  یم  رفاسم  رتروهشم ،  رت و  يوق  لوق  ربانب  مارحلادجسم ،  فارطا  رد  تسا - .  هنوگنیا  میدرک ،  رکذ  ناونع  نیمه  رد  ار  نآ 

رطاخ هب  رما  نیا  هک  دروآ ،  اج  هب  تسا ،  طقاس  ناسنا  زا  ترفاـسم  ماـگنه  هب  نآ  يادا  هک  ار  یلفاون  ناوت  یم  نینچمه  دـناوخب و  لـماک 
هب نآ  يادا  هک  ار  یلفاون  تسا و  لماک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  رفاـسم  زاـمن  رت ،  يوق  لوق  رباـنب  نینچمه  تسا .  هبعک  تفارش 

مهیلع متاخ  ات  مدآ  زا  ناربمایپ  همه  ناوارف ،  رتاوتم  تایاور  ربانب  دروآ - .  اج  هب  اجنآ  رد  ناوت  یم  دوش ،  یم  طقاس  ناسنا  زا  رفس  ماگنه 
نآ رهطم  رکیپ  اب  هطبار  رد  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يا  هلئسم  نینچ  دنا .  هدرک  فاوط  نآ  رود  هب  هدرک و  ترایز  ار  هبعک  مالـسلا 

ترایز ار  ترضح  نآ  نابعش  همین  بش  رد  سک  ره  هک  تسا  هدش  دراو  یتح  تسا .  تباث  زین  ناشفیرش  ربق  ناشکرابم و  رس  ترـضح ، 
هتفگ هدرک و  ترایز  ار  البرک  نیمزرـس  ناربمایپ  مامت  هک  تسا  لقن  رابحالا  بعک  زا  و  دـننک .  یم  هحفاصم  وا  اب  ربمایپ  رازه   124 دنک ، 
نیسح تسا .  هدرک  نیزم  تسا ،  تشهب  ياه  توقای  زا  یتوقای  هک  دوسالارجح  هب  ار  هبعک  دنوادخ  دوش - .  یم  نفد  نابات  هام  وت  رد  دنا 

هک تسا  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  تسا .  شرع  تنیز  ینعی  تشهب ،  زا  رترب  یتح  تشهب و  تنیز  زین  مالـسلا  هیلع 
 ، مدرک نیزم  نیـسح  نسح و  هب  ار  وت  ناکرا  هک  درک  یحو  نآ  هب  دـنوادخ  دـشخبب ،  تنیز  ار  وا  هک  درک  اضاقت  یهلا  هاـگرد  زا  تشهب 
ربخ رد  دش .  نوزفا  تشهب  رورـس  يداش و  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  دیلاب .  دوخ  هب  ناسورع  نوچ  یلاحـشوخ  زا  تشهب  هاگنآ 

زا ربنم  ود  سپـس  دوش ،  یم  یتنیز  ره  هب  نیزم  نامحر  دـنوادخ  شرع  دوش ،  تمایق  زور  نوچ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يرگید 
نیـسح نسح و  هاگنآ  دوش ،  یم  هداد  رارق  شرع  پچ  بناـج  رد  يرگید  شرع و  تسار  تمـس  رد  اـهنآ  زا  یکی  دوش ؛  یم  هدروآ  رون 

هب ار  دوخ  نانز ،  هک  نانچنآ  دـنک ،  یم  نیزم  ار  دوخ  شرع  اهنآ  اب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دـنروآ  یم  ار  مالـسلاامهیلع 
هاگیاج ار  میهاربا  ماـقم  و  ( 93  ) یلـصم میهاربا  ماـقم  نم  اوذـختا  تسا و  هدومرف  دـنوادخ  میرک  نآرق  رد  دـننک - .  یم  نیزم  هراوشوگ 
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ادخ بیبح  دـناوخ .  زامن  تعکر  ود  هبعک ،  مارتحا  هب  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ماقم  رد  هک  تسا  بجاو  نیاربانب  دـیهد .  رارق  شتـسرپ 
ماگنه ترـضح  نآ  دروآ .  اج  هب  رکـش  زامن  تعکر  ود  برغم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تدالو  ماگنه  زین  یفطـصم  دمحم  ترـضح 

مدرم همه  سپ  تمایق .  زور  ات  دـش  یتنـس  برغم و  زامن  هلفان  رما  نیا  دوب و  هداد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دـلوت 
تیاور مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ربتعم  دانسا  هب  یفاک  رد  دنناوخ .  یم  وا  هب  مارتحا  ترضح و  نآ  دوجو  هنارکش  هب  ار  زامن  تعکر  ود  نیا 

نسح و نوچ  دندش و  لزان  یتعکر -  ود  تروص  هب  زامن -  تعکر  هد  اب  دندرک ،  جورع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  هک  تسا  هدـش 
هب ار  هزاجا  نیا  زین  دـنوادخ  دوزفا و  نآ  رب  تعکر  تفه  یهلا  هاگرد  هب  رکـش  رطاخ  هب  ادـخ  ربمایپ  دـندش  دـلوتم  مالـسلاامهیلع  نیـسح 
هام دننام  هبعک  هناخ  هدمآ ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  شردپ  زا  یمشاه  هللادبع  نب  یـسیع  تیاور  رد  هک  روط  نآ  داد - .  ناشیا 

تسا هدمآ  يرگید )   ) تیاور رد  دش .  هایس  هاگنآ  دناسر ،  لتق  هب  ار  دوخ  ردارب  مدآ  نادنزرف  زا  یکی  هکنیا  ات  دوب  ینارون  دیـشروخ ،  و 
هتخانش هبعک  رون  اب  مالعا  دیسر و  یم  اه  هناشن  مالعا و  عضوم  هب  شا  یئانـشور  رون و  هک  دوب  یگنر  خرـس  توقای  دننام  هبعک  عضوم  هک 

مه مالسلا  هیلع  نیـسح  تفر ،  نایم  زا  شرون  دوب و  ینارون  هبعک  رگا  هک  مدقتعم  نم  داد .  رارق  مرح  ار  اجنآ  دنوادخ  هاگنآ  دندش ،  یم 
تسا هتفگ  عفان  نب  لاله  دراذگب .  يریثءات  رون  نآ  ششخرد  رد  تسناوتن  زیچ  چیه  دیشخرد و  یم  وا  یناشیپ  امیس و  رون  دوب و  ینارون 

ود نایم  هاگنآ  تشک .  ار  نیـسح  رمـش  هک  داب  تراشب  ار  وت  ریما ! يا  تفگ :  دز و  دایرف  رفن  کی  هک  مدوب  دعـس  نبرمع  هاپـس  نایم  رد  : 
وا زا  رت  ینارون  شیامیس  هک  مدیدن  ار  يا  هتشغآ  نوخ  هب  هتشک  چیه  دنگوس  ادخ  هب  دوب .  نداد  ناج  لاح  رد  نیسح  مدش ،  رهاظ  فص 

رون زا  هبعک  ییانشور  رون و  رگا  تساوخ .  یم  بآ  تلاح  نآ  رد  ترضح  نآ  تشادزاب ،  شلتق  هرابرد  رکفت  زا  ارم  وا  هرهچ  رون  دشاب . 
هعقب نمیا و  يداو  البرک  هک  ارچ  دـش ،  نشور  هکرابم  هرجـش  رد  یلجت  رون  زا  البرک  تشد  دیـسر ،  یم  مـالعا  هب  نآ  رون  دوب و  توقاـی 

نینچمه دیشخب .  ییانشور  ار  ناهج  مامت  نامـسآ و  قافآ  نآ  ییانـشور  دید و  ار  يرون  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  تسا  یکرابم 
رد یتـح  دیـشخرد ،  یم  دیـشروخ  نوچ  بش  رد  تسا -  هدـمآ  يدـسا  صخـش  نآ  تیاور  رد  هک  روط  نآ  ترـضح -  نآ  كاـپ  رکیپ 
ما هکم ،  دـندوب - .  هدرک  رون  زا  رپ  ار  یکیراـت  ییاـه ،  غارچ  دـننام  دـمآ و  یم  نوخ  ناـشیاهولگ  زا  هک  دـندوب  ینادرمناوـج  وا  فارطا 

نیا دنوادخ  تسا ،  هدمآ  ناوارف  تایاور  رد  هک  روط  نآ  و  دشاب ،  یم  راوگرزب  همئا  ردپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  یلاح  رد  تسا ،  يرقلا 
 . - تسا هداد  دومرف ،  تیانع  ناشیا  هب  هک  يرگید  تازایتما  صیاصخ و  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  تداهـش  نآ  ضوع  رد  ار  زایتما 
لها همه  هکنیا  نمض  تسا ،  تشهب  لها  ناناوج  رالاس  رورس و  دیس و  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  تسا ،  اه  هناخ  همه  رالاس  رورـس و  هبعک 
 . - دنا هدرک  لقن  رتاوتم  روط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  باطخ ،  نبرمع  یتح  هصاخ ،  هماع و  ار  ثیدح  نیا  دنتسه .  ناوج  تشهب 

 ، دوش یم  عمج  اجنآ  رد  اه  تمعن  مامت  مالـسلا ،  هیلع  میهاربا  ياـعد  تکرب  هب  دراد ،  رارق  تعارز  لـباقریغ  نیمزرـس  رد  هبعک  هکنیا  اـب 
زا هک  هدـمآ  یناوارف  ياه  تیاور  رد  بلطم  نیا  تسا .  تشهب  تارمث  ینعی  تارمث ،  مظعا  ندـش  مهارف  بجوم  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

یلـص ربمایپ  تمدخ  هب  تسا :  هتفگ  ناملـس  تسا .  هدمآ  هر )   ) ناملـس لوق  زا  ناذاش  نبا  زا  لقن  هب  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  نآ  هلمج 
دنا و هنسرگ  نیسح  نسح و  تفگ :  نم  هب  ترضح  نآ  متفر .  مالسلااهیلع  همطاف  دزن  سپس  مدرک ،  مالس  وا  رب  و  مدیسر ،  هلآو  هیلع  هللا 

ترضح نآ  مدرب .  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  دوخ  اب  متفرگ و  ار  اهنآ  تسد  ربب .  ناشدج  دزن  ریگب و  ار  اهنآ  تسد  دننک ،  یم  هیرگ 
! ایادخ تفگ :  هبترم  هس  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  میراد .  جایتحا  اذغ  ادخ ! ربمایپ  يا  دـنتفگ :  نم ؟  نینـسح  تسا  هدـش  هچ  دیـسرپ 

درک همین  ود  ار  نآ  ربمایپ  تسا .  فرب  زا  رتدیفس  هک  تسا  هزوک  هیبش  یبالگ  کی  ربمایپ  تسد  رد  مدید  مدرک  هاگن  نک .  ماعطا  ار  اهنآ 
 . مروخب نآ  زا  متـشاد  لیم  مدرک و  یم  هاـگن  فصن  ود  نآ  هب  نم  داد .  مالـسلاامهیلع  نیـسح  هب  ار  رگید  فصن  نسح و  هب  ار  یفـصن  ، 
زا دروـخب  نآ  زا  سک  ره  تسا ،  تشهب  ماـعط  زا  نیا  دوـمرف :  هلب !  متفگ :  يروـخب .  نآ  زا  يراد  لـیم  اـیوگ  ناملـس !  دوـمرف :  ربماـیپ 

هاگنآ دیشک ،  شلیم  مالسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  ییامرخ  ثیدح  ثیداحا ،  زا  رگید  یکی  دنک .  یم  ادیپ  تاجن  زیخاتـسر  زور  باسح 
يروهشم ینالوط و  ثیدح  نیا  دندروآ .  دوب ،  هدش  هدیشوپ  زبس  شدنس  زا  يا  هچراپ  رد  هک  رولب  زا  یقبط  رد  ار  نآ  ترـضح  نآ  يارب 
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نسح و هک  هدـش  لقن  هملـس  ما  يرـصب و  نسح  زا  هک  تسا  يرگید  ثیدـح  راـحب  رد  تسا .  هدـش  هدروآ  ءـالجلا  راـحب و  رد  هک  تسا 
یسک دننام  لیئربج  ندیخرچ ،  وا  رود  هب  دندرک  عورش  اهنآ  دوب ،  ربمایپ  روضح  رد  لیئربج  دنتفر ،  ادخ  ربمایپ  دزن  مالسلاامهیلع  نیـسح 

نینـسح دش .  هدید  يرانا  یبالگ و  بیـس و  کی  وا  تسد  رد  ناهگان  ندرک .  هراشا  دوخ  تسد  اب  درک  عورـش  دریگ ،  یم  ار  يزیچ  هک 
راچد ادخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  تایح  مایا  رد  اه  هویم  نآ  ربمایپ  دندیود ،  ناشدج  دزن  دش و  ادـیپ  ناش  هرهچ  رد  يداش  دـنتفرگ و  ار  اهنآ 

 ، دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  یماگنه  میداد ،  تسد  زا  ار  رانا  دنتفر ،  ایند  زا  ناشیا  یتقو  اما  دندشن ،  ناصقن  رییغت و 
رد مدـش و  عنم  بآ  هب  ندیـسر  زا  نم  هک  یماگنه  ات  بیـس  دـنام و  یقاـب  نسح  يارب  لکـش  ناـمه  هب  بیـس  اـهنت  دـش و  دوقفم  یبـالگ 
 ، تفای تدش  ما  یگنشت  نوچ  دش و  یم  مارآ  مشطع  شتآ  مدیئوب و  یم  ار  نآ  مدش  یم  هنشت  هاگ  ره  دوب .  یقاب  متفرگ ،  رارق  هرـصاحم 
زا لبق  تعاس  کی  ار  بلاطم  نیا  نم  تسا :  هتفگ  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  موش .  یم  هتـشک  هک  مدرک  نیقی  مدز و  نادند  ار  نآ 

يرثا مدرک ،  صیحفت  نوچ  تشاد و  دوجو  هاگلتق  رد  بیس  نآ  يوب  دیسر ،  تداهش  هب  نوچ  و  مدینش ؛  ناشیا  زا  ترـضح  نآ  تداهش 
مدومن هظحالم  مدرک ،  ترایز  ار  ترضح  نآ  ربق  دوب .  یقاب  نانچمه  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زا  سپ  نآ  يوب  اما  دشن ،  هدید  نآ  زا 

دننک مامشتسا  ار  هحیار  نآ  دنهاوخب  رگا  دنیآ ،  یم  نیسح  ربق  ترایز  هب  هک  ام  نایعیش  سپ  دوش .  یم  مامـشتسا  شربق  زا  هحیار  نآ  هک 
نیا نآ  تمرح  تیب و  گرزب  تامارتحا  زا  درک - .  دـنهاوخ  مامـشتسا  ار  نآ  دنـشاب ،  صلخم  رگا  و  دـنبایب ،  ار  نآ  رحـس  ماگنه  دـیاب  ، 

ءادها ار ) شـشوپ   ) بارعا دنک .  نیزم  ار  نآ  دناشوپب و  ار  تیب  درک  رومءام  ار  مالـسلاامهیلع  میهاربا  دنزرف  لیعامـسا  دنوادخ  هک  تسا 
نآ زا  دعب  نامیلس و  سپس  دناشوپ .  یم  نآ  اب  ار  تیب  ترضح  نآ  دنتخود و  یم  ار  نآ  لیعامـسا  ترـضح  رـسمه  ردام و  دندرک و  یم 

دنوادـخ هک  تسا  الاو  نانچنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تمرح  زین  صاخ  هبترم  نیا  رد  دـندناشوپ .  ار  نآ  ینامز  ره  رد  كولم  ناـهاشداپ و 
ما تیاور  رد  بلطم  نیا  دـناشوپ .  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ار  نآ  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف و  ءادـها  ار  سابل  وا  يارب  یلاـعت 

هراب نیا  رد  دوبن .  ایند  نیا  سابل  عون  زا  هک  دناشوپ  یم  نیسح  رب  یسابل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  مدید  تفگ :  وا  هک  تسا  هدمآ  هملس 
 . دـشاب یم  لیئربج  ياهرپ  زا  شدوپ  رات و  تسا و  نیـسح  يارب  راگدرورپ  بناج  زا  هک  تسا  يا  هیدـه  نیا  دومرف :  مدرک ،  لا  ؤس  وا  زا 

مالس همطاف  ترـضح  دومن و  هیده  ار  نآ  ناوضر ،  درک ؛  اضاقت  يرون  سابل  تنیز ،  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیع ،  بش  راب  کی 
ءادها دنوادخ  هک  درک  سابل )   ) تساوخرد دیع  زور  ترضح  نآ  رگید  راب  کی  دیناشوپ .  شردارب  وا و  رب  دیع  بش  رد  ار  نآ  اهیلع  هللا 

دـیناشوپ و مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  درک و  زمرق  گـنر  هب  یتشت  رد  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  دومرف و 
تـساوخ اروشاع  زور  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  شرهاوخ  زا  رگید  راـب  کـی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نینچمه  درک .  هیرگ  لـیئربج  هاـگنآ 

نآ بنیز  دناشوپب .  نآ  اب  ار  شکرابم  ندـب  ات  تساوخ  ینهاریپ  هنهک  هکلب  دـیع ،  يارب  هن  تنیز و  يارب  هن  هتبلا  دروایب ،  ینهاریپ  شیارب 
رب البرک  كاخ  دومن و  نیگنر  ار  نیسح  نهاریپ  نآ ،  اب  لیئربج  هک  درک  یگنر  نامه  هب  ار  نآ  شرهطم  نوخ  و  دیشوپ ،  ماما  دروآ و  ار 

رکیپ دروآ و  نوریب  ترـضح  نت  زا  ار  نآ  هیوخ  نب  قاحـسا  دوـمن و  خاروـس  خاروـس  ار  نآ  اهریـشمش  اـهریت و  اـه و  هزین  تسـشن و  نآ 
ملا تسا - ! ؟  هتـشغآ  نوخ  هب  هک  تسا  نیـسح  نیا  دز :  دایرف  دید و  ار  وا  بنیز  شرهاوخ  نآ  زا  دـعب  داتفا و  نایرع  نابایب  رد  شرهطم 
هناخ دندمآرب  ددص  رد  هک  ینامز  نآ  درک ؛  هچ  لیف  باحـصا  اب  وت  راگدرورپ  هک  يدیدن  ایآ  ( 94  ) لیفلا باحصاب  کبر  لعف  فیک  رت 
يارب هک  ار  يریبدت  ایآ  ( 95  ) لیجـس نم  ةراجحب  مهیمرت  لیبابا  اریط  مهیلع  لسرا  لیلـضت و  یف  مهدیک  لعجی  ملا  دننک .  بارخ  ار  ادـخ 

 . دننک نارابگنس  لیجـس  ياه  گنـس  هب  ار  هاپـس  نآ  ات  داتـسرف  ار  لیبابا  ناگدنرپ  نانآ  كاله  رب  درکن و  هابت  دندیـشیدنا ،  هبعک  یبارخ 
دمآ یم  نوریب  ناش  نیئاپ  زا  درک و  یم  تباصا  اهنآ  زغم  هب  هک  دوبن  شیب  یسدع  هزادنا  هب  مادک  ره  دندروآ و  منهج  زا  هک  ییاه  گنس 
ددـص رد  كوخ  گـس و  باحـصا  یتقو  دـینادرگ .  درخ  ناویح  نادـند  ریز  یفلع  نوچ  ار  ناـشنت  و  ( 96  ) لوکءاـم فصعک  مهلعجف  . 

یکدنا اهنآ  هب  يا  هدیدع  لئاسم  رطاخ  هب  ادخ  دنچ  ره  دندمآ ،  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ندناسر  تداهـش  هب  اب  ادخ ،  لوسر  تیب  بیرخت 
هب دـنتخادرپ و  ناـشیبقعت  هـب  هـک  داتـسرف  اـهنآ  یپ  رد  ار  یـسک  اـیند  نـیمه  رد  درک و  هاـبت  ار  ناشدـیک  یتدـم  زا  سپ  اـما  داد ،  تـلهم 
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نغور دش و  هتخورفارب  راتخم  روتسد  هب  هک  یـشتآ  رد  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  دندش و  هلثم  تروص  نیدب  دندیـسر و  لتق  هب  هجو  نیرتدیدش 
هکنانچ تخوس ،  یم  شطع  شتآ  هب  دایز  نبا  یهاگ  دش و  يا  هلماعم  نینچ  دیز  نب  سنخا  دایز و  نبا  دسج  هکنیا  امک  دندنازوس ،  غاد 

یتسم لاح  رد  زین  دیزی  درک .  یم  شوماخ  ار  نآ  دـعب  تفرگ و  یم  شتآ  شا  هرهچ  تاقوا  یهاگ  هک  هدـش  تیاکح  وا  نابرد  زا  لقن  هب 
قح هب  فراع  هک  یناسک  يارب  هبعک  هب  نرک  هاگن  دـشاب - .  هدـش  هدولآ  عوفدـم  هب  هک  یـسک  دـننام  دوب ،  رادرم  نوچ  شا  هزانج  درم و 
زین مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هاـگن  دـنک .  یم  تیاـفک  زین  ار  ترخآ  اـیند و  مه  دوـش و  یم  ناـهانگ  هـمه  شزرمآ  بجوـم  دنتـسه ،  هـمئا 
دش یم  هنـسرگ  نوچ  تاقوا  یـضعب  یتح  تشاد ،  دهعت  راک  نیا  هب  تبـسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ارچ  تسا .  تدابع  نیرتگرزب 

نیـسح هب  هاگن  هب  تبـسن  زین  شردـپ  نینچمه  دوش .  یم  فرطرب  ما  یگنـسرگ  منک و  یم  هاـگن  نیـسح  نسح و  هب  مور و  یم  دومرف  یم 
تسا و تدابع  زین  ترـضح  نآ  ربق  هب  هاـگن  درک .  یم  هبلغ  وا  رب  تقر  هیرگ و  نیـسح  هب  هاـگن  درجم  هب  اـما  تشاد ،  هجوت  مالـسلا  هیلع 

هبلغ وا  رب  تقر  دریگ و  یم  رارق  ریثءات  تحت  دـتفیب ،  شیاپ  نییاپ  رد  شدـنزرف  ربق  هب  هاـگن  یتقو  هژیو  هب  درگن ،  یم  شربق  هب  هک  یـسک 
 ، دنک هنیزه  هار  نیا  رد  مهرد  کی  سک  ره  هک  تسا  هدش  دراو  جح  رد  تسا - .  هدمآ  تیاور  رد  دراوم  نیا  همه  هکنیا  امک  دنک .  یم 
هب مهرد  رازه  دوش ،  هنیزه  جح  رد  هک  یمهرد  ره  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نبا  دیآ .  یم  باسح  هب  وا  يارب  مهرد  رازه 

رـسپ يا  دومرف :  ماما  دراد ؟  دوجو  یمکح  هچ  دوش ،  یم  هنیزه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تردـپ  ربق  هار  رد  هچنآ  هرابرد  دـیآ ،  یم  باسح 
وا تاجرد  دادـعت ،  نامه  هب  دـیآ و  یم  باسح  هب  مهرد  دیـسر -  هد  ددـع  هب  اـت  درمـش  و  رازه -  رازه  وا  يارب  مهرد  ره  يازا  هب  ناـنس 
مرح ناونع  هب  نیمز  طسب  زا  لـبق  دومن و  قلخ  ار  هکئـالم  دـنوادخ  تسا - .  نیرتهب  وا  يارب  دـنوادخ  تیاـضر  دـنک و  یم  ادـیپ  شیازفا 

نیمزرـس هکنآ  زا  لبق  لاس  رازه  دـنوادخ 24  دومرف :  هک  تسا  هدـش  دراو  البرک  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  اما  دـیزگرب ، 
دنوادـخ نوچ  و  دوب ،  هدـیزگرب  كراـبم  نما و  مرح  ناونع  هب  ار  ـالبرک  نیمزرـس  دـنیزگرب ،  مرح  ناونع  هب  ار  نآ  دـنک و  قلخ  ار  هبعک 

هضور نیرتهب  رد  دنامب و  عفترم  نانچمه  شکاپ  ینارون و  تبرت  اب  البرک  نیمزرـس  دهد ،  ریـس  دروآرد و  هزرل  هب  ار  نیمز  یلاعت  كرابت 
نکاس نآ  رد  ادـخ  ناگداتـسرف  مزعلاولوا و  ناربمایپ  اـهنت  هک  تشهب  رد  نکـسم  نیرتهب  ناونع  هب  دوش و  هداد  رارق  تنج  ياـه  هضور  زا 
هکنانچ دـشخرد ،  یم  تشهب  ياه  هضور  نایم  البرک ،  نیمزرـس  هک  تسا  هتفگ  ناربماـیپ  زا  یکی  نینچمه  دوش .  یم  هداد  رارق  دـنوش ، 

نیمزرـس نم  هک  دـهد  یم  ادـن  دـنک و  یم  هریخ  ار  تشهب  لها  ناگدـید  نآ  رون  و  دـشخرد ،  یم  ناگراتـس  رگید  نایم  رد  هرهز  هراـتس 
هب دـمآرد و  نخـس  هب  هکم  ما - .  هتفرگ  رب  رد  ار  تشهب  لها  ناناوج  رورـس  ءادهـشلادیس و  رکیپ  هک  مدـنوادخ  كرابم  بیط و  سدـقم 

هدـش و هداهن  انب  نم  يور  رب  ادـخ  هناخ  دوش ،  یم  ادـیپ  اجک  نم  لـثم  تفگ :  درک و  راـختفا  هدومن ،  وا  هب  دـنوادخ  هک  یتمارک  فطل و 
 ، دومرف یحو  وا  هب  باطخ  دـنوادخ  دـیلاب ،  دوخ  هب  هکم  یتقو  اریز  تسا ؛  رترب  البرک  اـما  دـنیآ  یم  نم  يوس  هب  رود  ياـه  هار  زا  مدرم 

بآ زا  دور و  ورف  ایرد  رد  هک  تسا  ینزوس  رس  دننام  مداد ،  البرک  نیمزرـس  هب  هچنآ  لباقم  رد  وت  تلیـضف  شاب ،  عضاوتم  تسا ،  یفاک 
 ، هتفرگ رب  رد  ار  وا  البرک  نیمزرـس  هک  ار  یـسک  نآ  رگا  مداد و  یمن  تلیـضف  وت  هب  دوبن ،  البرک  تبرت  رگا  و  درادرب ؛  يا )  هرطق   ) ایرد
رد شاب و  تسپ  لیلذ و  عضاوتم و  مارآ و  عیطم و  سپ  مدیرفآ ،  یمن  ینک ،  یم  راختفا  وا  هب  هک  ار  يا  هناخ  نآ  ار و  وت  تشادن ،  دوجو 
رد البرک  یلو  مزادـنا .  یم  منهج  شتآ  رد  ار  وت  يریگ و  یم  رارق  نم  مشخ  دروم  هنرگو  شاـبن  رورغم  ربکتم و  ـالبرک  نیمزرـس  لـباقم 
رد زین  تماـیق  زا  سپ  نینچمه  تسا .  هدرکن  در  ار  نآ  تسا و  یـضار  نآ  هب  تبـسن  دـنوادخ  هـک  دراد  يرخاـفت  نخـس و  اـیند ،  نـیمه 
وت هب  دنوادخ  هک  یتلیـضف  هرابرد  هک  دومرف  وا  هب  دـنوادخ  یتقو  ملاع ؛  نیا  رد  البرک  راختفا  اما  دـلاب .  یم  دوخ  رب  نیمزرـس  نیا  تشهب 

رخف و چـیه  تسا و  افـش  مبآ ؛  تبرت و  هک  مدـنوادخ  سدـقم  بیط و  كراـبم ،  نیمزرـس  نم  تفگ :  ـالبرک  وـگب ؛  نخـس  تسا ،  هداد 
 ، مشورف یمن  رخف  یـسک  چـیه  رب  نم  ملیلذ و  عضاخ و  هداد ،  نم  هب  یتلیـضف  نینچ  هک  یـسک  نآ  لـباقم  رد  هکلب  منک ،  یمن  يراـختفا 

مالسلا و هیلع  نیـسح  طسوت  یهلا  هاگرد  هب  شرکـش  عضاوت و  رطاخ  هب  ار  نیمزرـس  نیا  دنوادخ  هجیتن  رد  منک .  یم  رکـش  ار  ادخ  هکلب 
دنک عضاوت  ادخ  رطاخ  هب  سک  ره  دنا :  هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوزفا .  شتلیضف  رب  داد و  رارق  مارکا  دروم  ترضح  نآ  باحصا 
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هب هکنآ  زا  دعب  تشهب ؛  رد  البرک  نیمزرـس  رخافت  اما  و  دیامن .  راوخ  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ،  ربکت  سک  ره  درب و  یم  الاب  ار  وا  دـنوادخ  ، 
بیط و سدـقم ،  نیمزرـس  نم  هک  دـهد  یم  ادـن  دوـش ،  یم  هدـیزگرب  تشهب  رد  هضور  نیرت  ناـشخرد  نیرت و  یلاـع  نـیرترب ،  ناوـنع 
 ( حون  ) نافوط زا  ینعی  تسا ،  قیتعلا  تیب  هبعک ،  مراد .  رب  ار  تشهب  لها  ناناوج  رورس  ءادهـشلادیس و  رکیپ  هک  متـسه  دنوادخ  كرابم 
هک تسا  یقیتـعلا  تیب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنا .  هدرک  یم  فاوط  نآ  درگ  مدرم  قباـس ،  ياـه  ناـمز  زا  هکنیا  اـی  تسا  هدـنام  ملاـس 

دروم نیمز  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  زا  لبق  میدـق ،  نامز  زا  هکنیا  نمـض  دـنام ،  ملاس  دنتـسب  نآ  رب  هک  یبآ  نایرج  نافوط و  زا  شهاگلتق 
هطساو هب  دور ؛  یم  نیب  زا  ناگدنب  ناهانگ  نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  یمیطح  ياراد  ادخ  هناخ  تسا - .  هدش  دازآ  شتآ  زا  هدوب و  مارتحا 

 . - تسا هدش  دلوتم  شردام  زا  هک  دوش  یم  يزور  دـننام  ناسنا  دوش و  یم  هدـیزرمآ  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
سپس هکئالم و  هاگهانپ  دش  دلوتم  هک  يزور  زا  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درب .  یم  هانپ  نآ  هب  باذع  زا  ناسرت  تسا و  هاگهانپ  ادخ  هناخ 
تانیب زا  ار  نآ  دنوادخ  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  روط  نآ  تسادخ و  هناخ  هب  لصتم  حیبذ  لیعامـسا  رجح  دـش - .  تمایق  زور  ات  مدرم 
ربمغیپ داتفه  ربق  ماـقم ،  نکر و  ناـیم  ینعی  رگید ،  فرط  رد  و  تسا .  هدـش  عقاو  اـجنآ  رد  شنارتخد  وا و  ربق  نینچمه  تسا .  هداد  رارق 

رجح لاصتا  دننام  زین  ییادف -  نودب  مود  حیبذ  ربکا -  یلع  ربق  دنتفر .  ایند  زا  بیسآ  یگنسرگ و  زا  یگمه  تایاور ،  قبط  هک  دراد  رارق 
 - ناشیا ياپ  نییاپ  رد  ترضح -  نآ  ربق  فرط  رد  قیدص  ود  داتفه و  ربق  و  تسا ،  لصتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هب  تیب ،  هب  لیعامـسا 
 ، همه نیا  اب  تسا .  اهنآ  هب  طیحم  رئاح ،  دندش و  نفد  ربق  کی  رد  یگمه  دندیسر و  تداهش  هب  هنشت  بل  حورجم و  نت  اب  هک  دراد  رارق 

ناکم ادخ ،  هناخ  فارطا  رد  تسا - .  نوفدـم  اجنآ  رد  یـصو  تسیود  ربمایپ و  تسیود  دادـعت  هدـمآ ،  حیحـص  تیاور  رد  هک  روط  نآ 
یمظعم فرـشم و  ياه  ناکم  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  فارطا  رد  دراد ،  رارق  هورم  افـص و  تافرع ،  رعـشم ،  انم ،  نوچ  یمظعم  ياه 
ندیسر تداهـش  هب  ناکم  لتقم ،  هک  یلاح  رد  تسا ،  لیعامـسا  لت  ناکم  اجنآ  هک  تسا  هطـساو  نیا  هب  انم  تفارـش  هک  ارچ  دراد ؛  رارق 

حبذ لحم  هک  تسا  نیا  هطساو  هب  انم  تفارش  هکنیا  رگید  و  تسا ،  مساق  سابع و  هللادبع ،  یلع ،  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  نوچ  یتیـصخش 
يادهش تاداس  اهنآ  هک  تسا  هدومرف  ناشقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  ییادهـش  حبذ  لحم  لتقم ،  اما  تسا ،  ینابرق 

اما تسا ؛  شدنزرف  حبذ  هب  رومءام  هک  دید  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  زین  مارحلارعشم  فرـش  دنتـسه .  نم  تما 
مالـسلا هیلع  میهاربا  دوخ  لـیلخ  هب  یلاـعت  دـنوادخ  تسا - .  رترب  تسا ،  هدـش  حـبذ  اـجنآ  رد  شدـنزرف  دـنیب  یم  باوـخ  هک  ار  یناـکم 

نم نیتءای  رماض  لک  یلع  الاجر و  كوتءای  جحلاب  سانلا  نذا  دومرف و  وا  هب  دنیایب و  هبعک  يوس  هب  مدرم  دیامن  مالعا  هک  داد  تیرومءام 
هاـگنآ دـنیآ .  عمج  وت  يوس  هب  رود  هار  ره  زا  هراوس  هداـیپ و  مدرم  اـت  نک  مـالعا  جـح  کـسانم  يادا  هب  ار  مدرم  و  ( 97  ) قیمع جـف  لک 

هک داد  تیرومءام  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  شبیبح  دنوادخ  دییایب .  جـح  هب  درک  باطخ  تفر و  ماقم  يالاب  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
ارم تبحم  تدوم و  هک  مهاوخن  نیا  زج  تلاسر  رجا  امـش  زا  نم  وگب  ( 98  ) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ال  دیامن :  جح  مالعا 

ادخ و باتک  یکی  اهبنارگ ،  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  مترتع !  يا  دومرف ؛  ترـضح  نآ  نینچمه  و  دیراد .  روظنم  نادـنواشیوخ  قح  رد 
رد دـینک .  يرای  ار  وا  هک  درک  مـالعا  مدرم  هب  دـنروایب و  شدزن  ار  نیـسح  هک  دومرف  اـهراب  زین  مراذـگ و  یم  ياـج  هب  ار  مترتع  يرگید 
 ! مدرم يا  دومرف :  یم  دوب ،  هتفرگ  ار  نیسح  تسد  ادخ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  مدیش  تفگ :  وا  هک  تسا  هدمآ  نامیلا  نب  ۀقیذح  زا  یتیاور 

شناـبحم و وا و  هاـگیاج  هک  اـنامه  تسوا ،  تسد  رد  نم  ناـج  هک  ییادـخ  ناـمه  هب  دیـسانشب ؛  ار  وا  سپ  تسا ،  یلع  نب  نیـسح  نـیا 
وا دزن  شترصن  يرای و  يارب  هک  درک  مالعا  مدرم  نایم  رد  جح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  سپـس  تسا .  تشهب  رد  وا  ناتـسود  نارادتـسود 
دزن هورگ  فنص و  ره  زا  ینامدرم  هاگنآ  دومن .  هثاغتسا  يرای و  بلط  دناوخ و  هبطخ  البرک  رد  هار و  نایم  رد  هکم و  هنیدم و  رد  دنیایب و 

نامه اهنیا  هک  دندرک  يرای  ار  ماما  دندرکن  كرد  شتایح  نارود  رد  ار  ترضح  نآ  هک  يدارفا  زا  یخرب  نینچمه  دندمآ و  ترضح  نآ 
هیرگ زا  یضعب  ترـضح و  نآ  نارئاز  زا  یخرب  دنراد و  ار  ترـضح  نآ  باکر  رد  تداهـش  يوزرآ  هک  دنـشاب  یم  ترـضح  نآ  نایعیش 

هب نیا  هک  دـناسرب .  هبعک  هب  هیدـه  ناونع  هب  ( 99  ) ۀبعکلا غلاب  ایده  تسا  هدومرف  هفیرـش  هیآ  رد  دـنوادخ  دنـشاب - .  یم  وا  رب  ناگدـننک 
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نیـسح رب  نیا ،  زا  شیب  میظعت  مارتحا و  اب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا .  یلاعت  دـنوادخ  بناج  زا  نآ  تفارـش  هبعک و  تشادـگرزب  رطاخ 
نآ و  دیامن ؛  ادـها  دـنک ،  هیرگ  هکنآ  زا  لبق  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  هب  ار  دوخ  هچب  هک  درک  رما  ییوهآ  هب  هک  يوحن  هب  تسا  هداهن  تنم 

ار نآ  ما و  هدرک  راکـش  ییوهآ  هچب  نم  هللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  دـمآ و  لوسر  ترـضح  دزن  نیـشن  هیداب  برع  کـی  هک  دوب  یناـمز 
هیلع نسح  درک .  اعد  شیارب  تفریذپ و  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دوش .  ادها  نیسح  نسح و  ناتنادنزرف  هب  ات  ما  هدروآ  امش  يارب 

مالسلا هیلع  نیسح  هک  دوب  هتشذگن  یتعاس  داد .  نسح  هب  ار  نآ  ربمایپ  دمآ ،  ششوخ  وهآ  هچب  نآ  زا  دوب و  هداتسیا  شدج  رانک  مالسلا 
ار نآ  لثم  نم  هب  و  يداد ،  ییوهآ  هچب  مردارب  هب  گرزبردپ !  تفگ :  دنک .  یم  يزاب  نآ  اب  هک  دراد  ییوهآ  هچب  شردارب  دـید  دـمآ و 

رطاخ یلست  ار  وا  یمالک  اب  دندوب و  تکاس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  درک و  رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  دنچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  يا ،  هدادن 
 ، یتلاح نینچ  رد  دهد .  رس  هیرگ  دوب  کیدزن  هک  دیـشک  اجنآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راک  ات  دنداد ،  یم  رارق  تمحرم  فطل و  دروم  و 

اهنآ رس  تشپ  زا  یگرگ  هک  دوب  شا  هچب  هارمه  هب  وهآ  کی  میدرک ،  هاگن  دش .  دنلب  دجسم  رد  مد  هک  میدش  ییادص  هجوتم  ام  ناهگان 
تفگ دمآرد و  قطن  هب  شنابز  اب  وهآ  سپس  دروآ .  ترضح  نآ  دزن  ات  درک  یم  تیاده  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  فرط  هب  ار 
دوجو هب  نم  دنام و  یقاب  یکی  نیا  نم  يارب  و  دروآ ،  امش  دزن  درک و  راکش  يدایص  ار  اهنآ  زا  یکی  متشاد  هچب  ود  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  : 
ربمایپ دزن  تعرس  اب  تا  هچب  هارمه  هب  وهآ ! يا  دیوگ ،  یم  نم  هب  باطخ  ییادص  مدینش  اما  مهد ؛  یم  ریش  ار  وا  نالا  مدوب و  رورـسم  وا 

ناشتدابع ياه  لحم  زا  ار  دوخ  رـس  هکئالم  مامت  دنک و  هیرگ  دهاوخ  یم  هداتـسیا و  شدج  لباقم  نیـسح  اریز  ورب ؛  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
دیوگ یم  ییادص  مدینش  نینچمه  دنوش .  یم  نایرگ  وا ،  هیرگ  رطاخ  هب  برقم  هکئالم  دنک  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  رگا  دنا .  هتـشادرب 

یم طلسم  وت  رب  گرگ  نیا  ینکن  نینچ  رگا  و  ورب ؛  رتدوز  هچ  ره  دوش ،  يراج  شا  هنوگ  رب  نیـسح  ياه  کشا  هکنآ  زا  لبق  وهآ ! يا  : 
هکنیا يارب  و  ما ،  هدرک  یط  ار  ینالوط  تفاسم  ما و  هدروآ  وت  دزن  ار  ما  هچب  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  دروخ .  یم  ار  تا  هچب  تدوخ و  دوش و 
نیسح ياه  کشا  ندش  يراج  زا  لبق  هک  میوگ  یم  ساپس  رکش و  ار  مراگدرورپ  دش .  یط  میارب  نیمز  میایب  امـش  دزن  رت  عیرـس  هچ  ره 

ریخ و ياعد  وهآ  نآ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش و  دـنلب  باحـصا  لـیلهت  ریبکت و  يادـص  مدیـسر .  امـش  تمدـخ  شا  هنوگ  رب 
رورـسم ادـیدش  هطـساو  نیا  هب  ردام  تفر و  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  شرداـم  دزن  تفرگ و  ار  وهآ  هچب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک و  تکرب 

ریغ و  داد ؛  جح  هب  صاصتخا  ار  هام  نیا  دیزگرب و  ار  مارح  ياه  هام  نیرت  تلیـضف  اب  جح  کسانم  ماجنا  يارب  یلاعت  دنوادخ  دیدرگ - . 
یتح درک و  نیعم  ار  نامز  نامه  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  يارب  یلاعت  دنوادخ  دومرف .  ررقم  لاس  مایا  مامت  رد  ار  جح  هام ،  نیا  زا 
همه هک  تسا  يرگید  فیرـش  تاقوا  هام ،  نیا  زج  هب  دنک .  یم  فطل  رظن  نیـسح  نارئاز  هب  درگنب ،  تافرع  لها  هکنآ  زا  لبق  هفرع ،  رد 
هدش دراو  ثیدح  رد  تسا .  زامن  رازهدص  لداعم  تایاور -  قبط  مارحلادجـسم -  رد  زامن  دـنراد - .  صاصتخا  ترـضح  نآ  ترایز  هب 

مارحلادجـسم رد  زامن  نیاربانب  تسا ؛  یبنلادجـسم  رد  زامن  رازه  لداعم  مارحلادجـسم  رد  زاـمن و  رازه  لداـعم  یبنلادجـسم  رد  زاـمن  هک 
ربق رانک  رد  سک  ره  بیعش !  يا  دومرف :  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بیعـش  تسا .  زامن  رازه  رازه  لداعم 

ار ریسا  رازه  ندرک  دازآ  هرمع و  رازه  جح و  رازه  باوث  نآ  تعکر  ره  دنک و  یم  لوبق  وا  زا  دنوادخ  دناوخب ،  زامن  مالسلا  هیلع  نیـسح 
ار ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هک  یـسک  دشاب - .  هدرک  یگداتـسیا  ادـخ  هار  رد  یلـسرم  ربمایپ  باکر  رد  راب  رازه  هک  تسا  نیا  لثم  دراد و 
رد سابل و  ندیشوپ  همرس ،  تنیز ،  شوخ ،  يوب  لامعتـسا  زا  دیامن و  كرت  ار  نانز  هب  قیالع  لام و  دوش و  مرحم  هک  تسا  بجاو  دراد 

هنسرگ و ترضح ،  نآ  رطاخ  هب  هودنا  نزح و  هناشن  هب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز  هک  تسا  بحتـسم  دنک .  يراددوخ  نتفرگ  رارق  هیاس 
هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگداز  هکم  دربن - .  هشوت  ناونع  هب  ذـیذل  ياهاذـغ  دوخ  اب  البرک  هب  رفـس  رد  دـشاب و  دولآ  كاـخ  هنـشت و 

ؤملاریما ربمایپ و  هاگترایز  هشیمه  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نفدـم  هک  دومرف  ررقم  نینچ  دـنوادخ  اما  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
هب زین  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دنوادخ  تسا .  ناکرـشم  فص  ندش  ادج  مالـسا و  روهظ  ءادبم  هبعک  دـشاب - .  لاس  تاقوا  رتشیب  رد  نینم 

مالـسالا ۀبق  تایاور  زا  یـضعب  رد  رطاخ  نیمه  هب  دـشاب ،  نافلاخم  فص  ندـش  ادـج  نامیا و  روهظ  ءادـبم  البرک  هک  داد  صاصتخا  نیا 
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هب هچنآ  رد  و  تسا ،  هدروآ  مهارف  هـکم  رد  ار  تـمکح  رازه  دنوادخ 120  تسا ،  هدمآ  ثیدح  رد  هک  روط  نآ  تسا - .  هدـش  هدـیمان 
لیاـسو رکذ  ماـگنه  بلطم  نیا  هک  هدومن  مهارف  ار  دوـخ  صاـخ  تمحر  رازه )  ) زا 120 شیب  زین  دوش  یم  طوـبرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 . درک جورع  بلاطوبا )   ) بیعـش ای  یناه  ما  هناخ  زا  هکم ،  زا  راب  ود  ای  راب  کی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دـش - .  حیرـشت  ینیـسح 
یم هتفگ  البرک  نآ  هب  هک  دنداد  ریـس  ییاج  هب  ارم  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسا ؛  ربمایپ  مود  جارعم  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نفدم 

البرک نینچمه  دوب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  جارعم  اروشاع  زور  رد  البرک ،  هکنیا  نمـض  مدید .  ار  نیـسح  مدـنزرف  هاگلتق  اجنآ  رد  دوش و 
هک هدش  هداد  روتـسد  وا  هب  تسا .  شا  هداوناخ  ناشیا و  نادنزرف  مالـسلا ،  هیلع  لیلخ  میهاربا  ناکـسا  لحم  هکم  تسا - .  هکئالم  جارعم 
رد البرک  رد  ار  شلایع  لها و  هک  تشاد  تیرومءام  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  دورب .  شدوخ  دراذگب و  ار  دوخ  هداوناخ  ادخ  هناخ  رانک  رد 
انبر دومن :  ضرع  یهلا  هاگرد  هب  درک و  اعد  دوخ  هیرذ  يارب  لیلخ  میهاربا  اما  دنک .  اهر  سک  یب  اهنت و  هنشت و  ناریح ،  شنفدم ،  رانک 
نم مهقزرا  مهیلا و  یلوهت  سانلا  نم  ةدـئفا  لـعجلاف  ةولـصلا  اومیقیل  اـنبر  مرحملا  کـتیب  دـنع  عرز  يذ  ریغ  داوب  یتیرذ  نم  تنکـسا  ینا 

اپ هب  يارب  وـت  مارحلا  تیب  دزن  یعرز  تـشک و  یب  يداو  هـب  ار  دوـخ  نادـنزرف  هـیرذ و  نـم  راـگدرورپ ! ( 100  ) نورکـشی مهلعل  تارمثلا 
هب وت  رکش  هک  هدب  يزور  ار  اهنآ  تارمث  عاونا  هب  نادرگ و  لیام  اهنآ  يوس  هب  ار  مدرم  ياه  لد  وت  ایادخ ! راب  مداد .  نکسم  زامن  نتـشاد 

ایالب و هب  تبسن  دینک و  هدامآ  تراسا  يارب  ار  دوخ  دومرف :  اهنآ  هب  درک و  كرت  ار  شلایع  لها و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اما  دنروآ .  ياج 
( دمحم  ) شتاقولخم فرشا  هب  ینعی  تسا ،  هکم  زا  رترب  هک  یسک  هب  دنوادخ  دییامن - .  هشیپ  ربص  تسا ،  امش  هجوتم  هک  ییاه  تبیـصم 

یـصاخ تلیـضف  نیا  هک  دسوبب ؛  ار  نآ  ياه  تمـسق  زا  یـضعب  هژیوب  و  دنک ،  سمل  ار  هبعک  ناکرا  هک  هداد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ربمایپ اریز  تسا ،  هدش  تباث  مالسلا  هیلع  البرک  مولظم  ام ،  رورس  دیـس و  يارب  مه  یگژیو  نیمه  ریظن  تسا .  لیاضف  همه  قوف  هک  تسا 

بل یناشیپ و  ولگ ،  بلق ،  هژیوب ،  اضعا  مامت  دیشک و  یم  شرس  رب  شزاون  تسد  دیـشک ،  یم  شوغآ  رد  ار  نیـسح  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
 ، یماش یقارع و  نکر  هژیوب  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  ناکرا  ندرک  سمل  رد  هک  روط  نامه  دیـسوب و  یم  ار  ترـضح  نآ  ياه 

ندب ياضعا  عیمج  ندیسوب  ندرک و  شزاون  رد  نینچمه  دنتسه ،  شرع  نیمی  زا  اهنآ  هکنیا  هلمج  زا  تسا ،  هتفهن  ییاه  تمکح  رارسا و 
طسوت نیسح  يولگ  دح  زا  شیب  ندیسوب  زار  تسا .  يرابخا  تازجعم و  رارسا ،  صاخ ،  ياهاج  ندیـسوب  رتشیب  ربمایپ و  طسوت  نیـسح 

هک تسا  یگنـس  تباصا  لحم  اجنآ  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاـخ  هب  دوش ،  هتفگ  تسا  نکمم  یناـشیپ ،  اـما  تسا .  راکـشآ  مولعم و  ربماـیپ 
یم و  درک ،  تباصا  یناشیپ  رب  هک  تسا  هدوب  يریت  رطاخ  هب  ای  دش ،  يراج  ناش  هرهچ  رب  نوخ  اجنآ  زا  دش و  باترپ  ترـضح  نآ  يوس 

ؤم یناشیپ  ندیـسوب  هب  طوبرم  تیاور  رد  هک  روط  نامه  رطاخ و  نیمه  هب  تسا .  هدجـس  ياج  یناشیپ  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  تفگ  ناوت 
ترـضح نآ  اریز  تسا ،  رترب  همه  زا  رما  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یلاـح  رد  تسا .  نم  ؤم  رون  عـضوم  یناـشیپ  تسا ،  هدـمآ  نم 

هب دوخ  هدجس ،  تلاح  هک  تسا  نیا  بلطم  حیضوت  دشاب .  یم  ناشیا  درف  هب  رصحنم  ياه  یگژیو  زا  هک  تسا  یصوصخم  هدجس  ياراد 
نم هب  نک و  هدجـس  تسا  هدومرف  دـنوادخ  هکنیا  امک  تسا .  يونعم ،  يرهاظ و  رظن  زا  یهلا ،  هاگرد  هب  برقت  ياه  تلاح  نیرتهب  دوخ 
هیلع نیـسح  ماما  و  تسا .  هدجـس  لاح  رد  هک  تسا  ینامز  دـنوادخ  هب  هدـنب  ياه  تلاح  نیرتکیدزن  تسا  هدومرف  نینچمه  وش  کـیدزن 

هک يدوجـس  تلاح  ات  نطو  زا  جورخ  يادـتبا  ناـمه  زا  دـنوادخ ،  هب  برق  تاـجرد  ياـقترا  یط  هب  درک  عورـش  هک  یماـگنه  زا  مالـسلا 
هک دوب  رطاخ  نیمه  هب  تسا .  یصاخ  هدجـس  ياراد  ( ، 101  ) تشادنرب رگید  ار  نآ  تشاذگ و  كاخ  رب  هدجـس  دصق  هب  ار  شا  یناشیپ 
یم دایز  ار  نیسح  بلق  يالاب  ربمایپ  ترضح  هکنیا  تلع  اما  دیسوب .  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  تروص  هژیوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
بل ندیسوب  ياهزار  زا  یکی  دش .  ناشیا  تداهش  بجوم  ریت  نیمه  الامتحا  دوب و  هبعـش  هس  ریت  تباصا  لحم  اجنآ  هک  دوب  نیا  دیـسوب ، 
دوخ نم  هک  رادرب ،  اه  بل  نیا  زا  ار  تبوچ  تفگ :  داـیز  نبا  هب  وا  تسا .  راکـشآ  مقرا  نب  دـیز  هتفگ  رد  ربماـیپ ،  طـسوت  نیـسح  ياـه 
دنام یمن  یقاب  هدننک  فاوط  نودب  زور  هنابش  لوط  رد  هاگ  چیه  هبعک  دیسوب .  یم  ار  اجنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اهراب  ما  هدید 

ترضح نآ  نارئاز  تسا و  هدوبن  رئاز  نودب  هاگ  چیه  تایاور ،  قبط  لاح ،  هب  ات  دیسر  تداهش  هب  هک  يزور  زا  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  . 
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نایب مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  رگید - .  ملاوع  ای  ایند و  نیا  زا  نج  لها  ای  اه ،  نابایب  تاناویح  ای  هکئالم ،  ای  دنا  هدوب  اه  ناسنا  ای 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ینعی  یقیقح  تیب  نیا  هطـساو  هب  زین  نایناهج  درک .  شیامزآ  هناخ  نیا  هطـساو  هب  ار  نایناهج  دنوادخ ،  دنا ،  هتـشاد 

ره زا  هک  اه  گنس  اهریت و  اه ،  هزین  اهریشمش ،  نایم  رد  دوب و  هدرک  گنت  ترـضح  نآ  رب  ار  هصرع  نمـشد  هک  هاگنآ  دندش .  شیامزآ 
هقدح زا  ناشیاه  مشچ  دوب و  هدیرپ  ناش  هرهچ  زا  گنر  هدـش ،  تشحو  سرت و  راچد  شنایفارطا  دوب و  هتفرگ  رارق  دـش ،  یم  باترپ  وس 

ترصن و هب  رومءام  دنتفرگ و  رارق  شیامزآ  دروم  مدرم  همه  دندوب ،  هدیطلغ  ناشنوخ  رد  ادهـش  دوب و  دنلب  ناشنویـش  هلان و  هدمآ  نوریب 
نیـسح تسا و  يرقلا  ما  هکم  میدرک - .  نایب  ماـما  تراـیز  باـب  رد  ار  نآ  تیفیک  اـم  هک  دـندش ؛  ترـضح  نآ  هب  کـیبل  ماـما و  يراـی 

نمض دشاب ،  یم  جح  كرت  تازاجم  تمظع  رد  هغلابم  رطاخ  هب  رما  نیا  هک  هدومرف  ریبعت  رفاک  دشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  نیرهاط  همئالاوبا 
یلو دشاب ،  هتشاد  ار  راک  نیا  ییاناوت  یسک  رگا  تسا ،  بحتسم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هکنیا  اب  اما  تسا .  بجاو  جح  ماجنا  هکنیا 

 . دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  قاع  صقان و  شنامیا  هکلب  تسین ،  همئا  هعیش  نم و  ؤم  دهدن ،  ماجنا  ار  نآ 

هرمع جح و  تبسن  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  صاخ  ریثءات  موس :  بلطم 

هب یصاخ  ياه  جح  ادخ  يارب  تسا و  هللا  تیب  ترضح  نآ  اریز  دراد ،  یـصاخ  تلاخد  جح  لعف  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تفگ  دیاب 
؛  دهد یم  ای  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  یسک  ناشیا ،  زا  دعب  هن  تسا و  هداد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  یسک  هتـشذگ  رد  هن  هک  تسا  هدروآ  اج 

جاـجح ياراد  یقیقح  تیب  نیا  و  تسا .  یـصوصخم  کـسانم  فـقاوم و  بیکرت ،  ياراد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياـه  جـح  زا  کـی  ره  و 
ءادهش و مود ،  هورگ  دنشاب .  یم  هکئالم  ناربمایپ و  لوا  هورگ  دنتـسه :  هتـسد  دنچ  اهنآ  دشاب و  یم  زین  یـصاخ  کسانم  اب  یـصوصخم 

دوجو يا  هناگجنپ  دصاقم  صوصخ  نیا  رد  نینچمه  دنـشاب .  یم  ناشیا  نایعیـش  مراهچ ،  هورگ  و  ترـضح ،  نآ  تیب  لها  موس ،  هورگ 
1 دروآ :  اج  هب  جح  عون  تشه  ادخ  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  تسا .  نیـسح  جح  هرابرد  لوا  دصقم  تسا * :  هنوگ  نیا  نآ  حرـش  هک  دراد 

يدادعت تفرگ و  ماجنا  مالسلا  هیلع  نسح  شردارب  اب  اهنآ  زا  يدادعت  هک  تفر ،  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هدایپ  ياپ  هبترم  ترضح 25  نآ  - 
نیسح نسح و  هب  هار  رد  وا  ناوراک  یتقو  دوب .  صاقو  یبا  دعس  جاحلاریما  اه ،  جح  نیا  زا  یکی  رد  دوب .  ترـضح  نآ  تافو  زا  سپ  زین 

هب دـندش و  هدایپ  دوخ  ياـه  بکرم  زا  جاـجح  همه  دعـس و  دـندرک ،  یم  یط  ار  هار  هداـیپ  راوگرزب  ود  نآ  نوچ  دیـسر ،  مالـسلاامهیلع 
رد رگید  يوس  زا  تسا و  هتخادنا  تمحز  هب  هتسخ و  ار  مدرم  يور  هدایپ  تفگ :  و  دمآ .  دعس  سپـس  دنداتفا .  هار  هب  هدایپ  ود  نآ  هارمه 

دنوش بکرم  رب  راوس  هک  درک  اضاقت  راوگرزب  ود  نآ  زا  تسا و  راوشد  ام  يارب  اه  بکرم  رب  ندش  راوس  دیور ،  یم  هدایپ  امش  هک  یلاح 
 ، یبلق جح   - 2 میوش .  یمن  بکرم  رب  راوس  میورب و  ادخ  هناخ  ترایز  هب  میا  هدرک  دهع  ام  دندومرف  دنتفریذپن و  مالسلاامهیلع  نینـسح  . 

یبلق يانعم  ياراد  مارتحا  هک  ارچ  تسا ؛  نآ  هتـسوپ  رـشق و  ناشن و  تمـالع ،  لاـمعا ،  نیا  هک  یجح  قیاـقح  ینعی  یناـحور ،  ینطاـب و 
یمر ندیـشارت ،  رـس  ندرک ،  ینابرق  فوقو ،  یعـس ،  فاوط ،  نتفگ ،  کیبل  سابل ،  ندروآ  نوریب  هلمج ،  زا  لامعا  زا  کـی  ره  تسا و 
نایب جح  رارـسا  رد  اهنآ  لیـصفت  هدـش و  عضو  اهنآ  رطاخ  هب  اه  تروص  نیا  هک  دـنراد  یتقیقح  نطاب و  حور ،  ندرک ،  هتوتیب  تارمج و 
قیاقح لامعا و  نیا  حابشا  حور  نآ و  رهاوظ  نطاوب  نآ و  کسانم  تقیقح  جح و  لامعا  همه  نطاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا .  هدیدرگ 
ناـسنا يارب  بلطم  نیا  هک  داـهن ،  ندرگ  دـش ،  دراو  وا  رب  هک  یباـطخ  هب  نآ  یط  رد  هک  دروآ  مـهارف  یتداـبع  رد  ار  نآ  ياـه  تروـص 

قلخ و یتحار  ایند ،  اب  عادو  بلق و  ندرک  یهن  یلک ،  روط  هب  نآ ،  کسانم  جح و  هدارا  حور  اریز  دوش ؛  یم  راکشآ  ربدتم  ریصب  فراع 
رد فوقو  مارحا و  قیرط  زا  یگتسباو  عون  ره  زا  ندنک  لد  و  تسا ،  مسج  هب  طوبرم  هک  هچنآ  یتح  قیالع ،  كرت  یهلا و  ياضق  میلـست 
هب ادخ و  نانمشد  عفد  وا و  تامدخ  ماجنا  رد  هلوره )   ) ندرک باتـش  یلوم و  تمدخ  رد  یعـس  نتفرگ و  هزاجا  رگید و  باب  زا  دعب  یباب 

هیلع نیسح  سپ  دز ،  رس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  قیاقح  نیا  همه  هک  یلاح  رد  تسا .  لیبق  نیا  زا  یلئاسو  ندرب و  هانپ  شهاگرد  هب  وا و 
 ، دـش مرحم  نآ  يارب  هک  یعتمت  جـح   - 3 دومرف .  ققحم  احیولت  هن  اتحارـص  ار  یقیقح  جـح  تیعقاو  هک  تسا  یتیـصخش  نامه  مالـسلا 
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لودع هدرفم  هرمع  جح  هب  دـننک ،  یم  رورت  مرح  رد  ار  وا  دـناسرب ،  مامتا  هب  ار  جـح  رگا  هک  تسناد  نوچ  یلو  دوب ؛  هکم  رد  هک  ینامز 
رگید راب  ندـش و  مرحم  نیا  دـش .  مرحم  يرگید  جـح  ماجنا  يارب  سپـس  دـش ،  جراخ  مارحا  زا  دروآ و  اـج  هب  ار  نآ  کـسانم  دومرف و 

زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ :  ناوت  یم  هراب  نیا  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  ياه  یگژیو  زا  ندـمآ ،  نوریب  مارحا  زا  دـعب  ندـش و  مرحم 
( دوخ ناردپ   ) ياه بلـص  رد  هک  یناسک  دیباتـشب و  جح  يوس  هب  هک  داد  ادن  ادخ  ناگدنب  هب  باطخ  لیلخ  میهاربا  هک  دمآ  نوریب  مارحا 
اه و نامـسآ  قلخ  زا  لبق  یلاعت  دنوادخ  هک  دش  یجح  هب  مرحم  اما  دنتفگ ؛  کیبل  توعد  نیا  هب  دوب ،  هدش  ردقم  ناشیارب  جح  دـندوب و 

دجسم نآ  تاقیم  هک  دش  جراخ  یمارحا  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  شورفب .  ادخ  هب  ار  دوخ  ناج  نیـسح !  ای  داد :  رارق  بطاخم  ار  وا  نیمز 
متسه اتکی  يادخ  نم  انامه  هک  دش  هدینش  ادص  نیا  نآ )  رانک  زا   ) هک تسا  یتخرد  نآ  تاقیم  هک  دش  یجح  هب  مرحم  اما  تسا ،  هرجش 

ود ندیشوپ  نت و  زا  هدش  هتخود  سابل  ندروآ  نوریب  نآ  تاقیم  هک  دش  جراخ  یمارحا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسین .  ییادخ  نم  زج  و 
خرـس یکاخ و  سابل  هکت  ود  ندیـشوپ  اه و  ساـبل  ماـمت  ندروآ  نوریب  نآ  مارحا  هک  دـش  یجح  هب  مرحم  اـما  تسا ؛  دیفـس  هچراـپ  هکت 

 ، هرهچ باضخ  ندرک  كرت  دومن ،  كرت  ار  نآ  دـیاب  هک  يدراوم  هلمج  زا  هک  دـش  جراخ  یمارحا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا .  گنر 
نیـسح تسا .  نوخ  اب  رـس ،  نساحم و  هرهچ ،  باضخ  نآ ،  لامعا  هلمج  زا  هک  دـش  یجح  هب  مرحم  اما  تسا ،  انح  اـب  اـهاپ  اـه و  تسد 

لاح رد  دیاب  نآ  یط  رد  هک  دـش  یجح  هب  مرحم  اما  دومن ،  كرت  ار  هیاس  دـیاب  تکرح  ماگنه  هب  هک  دـش  جراخ  یمارحا  زا  مالـسلا  هیلع 
تسا ندرک  هنهرب  ار  رس  نآ  مارحا  هک  دمآ  نوریب  یجح  مارحا  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  دومن .  كرت  ار  هیاس  يرادیب ،  باوخ و  تکرح ، 

هک دمآ  نوریب  یجح  مارحا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا .  رکیپ  زا  رس  ندش  ادج  نآ ،  ندمآ  نوریب  مارحا  زا  هک  دش  یجح  هب  مرحم  اما  ، 
هدـنرپ ماعطا  نآ ،  لامعا  هلمج  زا  هک  دـش  یجح  هب  مرحم  اما  تسا ،  وج  ای  مدـنگ  ياه  هناد  اب  مرح  ناگدـنرپ  ماعطا  نآ  لاـمعا  هلمج  زا 
بانتجا تیم  يارب  روفاک  لامعتسا  زا  نآ  یط  رد  هک  دمآ  نوریب  یجح  مارحا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا .  بلق  هبح  هب  ترضح  نآ  مرح 

مارحا زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ددرگ .  یم  يراددوخ  صلاخ  بآ  روفاک و  ردس و  لامعتسا  زا  نآ  رد  هک  دش  یجح  هب  مرحم  اما  دوش ،  یم 
زا مالـسلا  هیلع  نیـسح  دشاب .  یم  دارفا  نآرق و  عتمت و  جح  دارفا و  عتمت و  هرمع و  نامه  هک  دش  یجح  هب  مرحم  دمآ و  نوریب  عتمت  جح 
هک دـش  یجح  هب  مرحم  اما  دـندروآ ،  اج  هب  ار  جـح  نآ  مدآ  زا  لبق  لاـس  رازه   30 دنوادخ ،  ناگدـنب  رثکا  هک  دـمآ  نوریب  یجح  مارحا 

نوریب رغصا  جح  مارحا  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  درواین .  اج  هب  یجح  نانچ  ترـضح ،  نآ  زا  ریغ  سک  چیه  هک  یجح  دوب ،  وا  صوصخم 
نیسح دیدرگ .  ینطاب  يرهاظ و  جح  هب  مرحم  اما  دمآ ،  نوریب  يرهاظ  جح  مارحا  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  دش .  ربکا  جح  هب  مرحم  دمآ و 

وا زج  هک  دش  ادـخ  هار  رد  یجح  هب  مرحم  اما  دـنراد ،  ار  نآ  نداد  ماجنا  ییاناوت  مدرم  رثکا  هک  دـمآ  نوریب  یجح  مارحا  زا  مالـسلا  هیلع 
یلص ربمایپ  هب  هدش  لزان  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دمآ  نوریب  یجح  مارحا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درادن .  ار  نآ  نداد  ماجنا  ییاناوت  یـسک 

باطخ یـصوصخم  همان  رد  یلاعت  دـنوادخ  هک  دـش  یجح  هب  مرحم  اما  تسا ،  هدرک  نآ  يادا  هب  رما  ار  سنا  نج و  مامت  هلآ ،  هیلع و  هللا 
يا همان  نامه  دناسرن و  بیسآ  وا  هب  شتآ  هک  ییالط  رهم  هب  روهمم  هفیحص  نامه  دادن ؛  ار  نآ  ماجنا  روتسد  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هب 
هدـش هتـشون  نیـسح  هب  صوصخم  همان  رد  دروآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ار  اهنآ  لیئربج  هک  تسا  يا  هماـن  هدزاود  زا  یکی  هک 

گنجب نک و  مایق  دوش ،  یم  ناشبیصن  وت  باکر  رد  طقف  تداهـش  هک  یهورگ  اب  شورفب و  ادخ  هب  ار  دوخ  ناج  وت  نیـسح !  يا  هک  دوب 
دومرف وا  هب  دنوادخ  دوب و  نآ  نذ  ؤم  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  هک  دمآ  نوریب  یجح  مارحا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  یسرب .  تداهـش  هب  ات 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نآ  نذ  ؤم  هک  دش  یجح  هب  مرحم  اما  ( ، 102  ) رماض لک  یلع  الاجر و  كوتءای  جحلاب  سانلا  یف  نذا  هک 
هوکش هدمآ  شیپ  شیارب  هک  یتلاح  زا  دنک و  عادو  وا  اب  ات  دمآ  ربمایپ  رهطم  ربق  رانک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  ینامز  نآ  دوب و 
ربمایپ باوخ ،  رد  تفر و  یکبـس  باوخ  هب  تشاذـگ و  ربق  يور  رب  ار  شرـس  دـش و  هریچ  ترـضح  نآ  رب  باوخ  هک  دـیامن  تیاکـش  و 

ار وا  داد و  وا  هب  جورخ  روتسد  تداهش  يارب  دسوب و  یم  ار  شمـشچ  ود  نایم  هدیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  هک  دید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هک ملیام  نم  تفگ :  ماما  هب  رباج  هک  یتقو  نآ  دوب و  يرادـیب  تلاح  رد  زین  رگید  راب  کی  دومن .  ربخاب  دـتفا  یم  قاـفتا  شیارب  هچنآ  هب 
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درک و هاگن  نک ،  هاگن  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب .  قفوم  ترـضح  نآ  اریز  ییامن ؛  حلـص  هیما  ینب  اب  تردارب  نوچ  امش 
هب رومءام  هک  دهد  یم  ماجنا  ار  يراک  نیـسح  هک  نومـضم  نیا  هب  دندومرف  ینانخـس  دید و  ار  نسح  یلع و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
 ، نآ کسانم  زا  تغارف  اب  تسا و  مسق  کی  ياراد  هک  دـمآ  نوریب  یجح  مارحا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نکن .  کش  راک  رد  تسا و  نآ 
یم غراف  اه  جح  نآ  زا  یکی  کسانم  زا  هاگ  ره  تسا و  جح  جنپ  زا  بکرم  هک  دـش  یجح  هب  مرحم  اما  دوش ،  یم  جراخ  مارحا  زا  ناسنا 

مالسلا هیلع  نیسح  تسا :  نینچ  لمجم  روط  هب  نآ  نایب  هک  دش ؛  یم  مرحم  يرگید  جح  ماجنا  يارب  دمآ ،  یم  نوریب  نآ  مارحا  زا  دش و 
نیا اب  درک ،  كرت  ار  شموق  نوعرف و  یتقو  هک  یجح  نامه  تفگ ،  میلک  یـسوم )   ) جـح هب  کیبل  دوب و  هدـش  مرحم  هنیدـم  تاـقیم  زا 

بقرتی افئاخ  اهنم  جرخف  تفگ :  هنیدم  زا  جورخ  ماگنه  اذل  و  دومن .  ار  نآ  ماجنا  دـصق  ( 103  ) لیبسلا ءاوس  ینیدهی  نا  یبر  یسع  هتفگ 
راکمتس موق  رش  زا  ارم  اهلاراب ! تفگ  تفر و  نوریب  نمشد  زا  ینارگن  سرت و  لاح  اب  رهش  زا  و  ( 104  ) نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  بر  لاق 

رهـش بناج  هب  ور  نوچ  و  لیبسلا .  ءاوس  ینیدهی  نا  یبر  یـسع  لاق  نیدم  ءاقلت  هجوت  امل  تفگ :  هکم  هب  دورو  ماگنه  هب  و  هدـب .  تاجن 
کـسانم ماجنا  زا  دمآ و  نوریب  مارحا  زا  هک  یماگنه  و  دیامرف .  تیاده  میقتـسم  هار  هب  ارم  ادخ  هک  تسا  دیما  تفگ  دوخ  اب  دروآ  نیدم 

نیدهیس یبر  یلا  بهاذ  ینا  دش :  مرحم  دومن ،  ار  نآ  تین  هتفگ  نیا  اب  هک  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  جح  هب  هکم  زا  دش ،  غراف  جح  نآ 
 ، دـش غراف  زین  جـح  نآ  کسانم  زا  دـمآ و  نوریب  مارحا  زا  نوچ  و  دـنک .  یم  تیادـه  ارم  وا  مور ،  یم  مراـگدرورپ  يوس  هب  نم  ( 105)

دمآ و نوریب  مارحا  زا  نوچ  و  دوب .  شتیب  لها  ترـضح و  نآ  صوصخم  هک  تفگ  کیبل  یجح  هب  دـش و  مرحم  مایخ  زا  تفگ و  کیبل 
و دوب ؛  گنج  نادـیم  رد  ترـضح  نآ  زکرم  هک  دـش  مرحم  یلحم  زا  تفگ و  يرگید )   ) کیبل تفای ،  تغارف  مه  جـح  نآ  کـسانم  زا 
زا سپ  هاگنآ  دوب .  نیمز  رب  ترضح  نآ  نداتفا  لحم  هک  دش  مرحم  یلتقم  نامه  زا  تفگ و  کیبل  دش ،  غراف  زین  جح  نیا  ماجنا  زا  نوچ 

یـصاخ نذ  ؤم  ياراد  هناگ  جنپ  ياه  جـح  نیا  زا  کی  ره  تفگ .  يرگید  صاخ  جـح  هب  کیبل  ناشکاپ  رکیپ  زا  رهطم  حور  ندـش  ادـج 
رما وا  زا  یصاخ  رما  لاثتما  هب  توعد  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  یمالعا  اهنآ  همه  و  دومن .  مالعا  ترـضح  نآ  يارب  ار  جح  نیا  هک  تسا 
نآ ربق  نآ ،  تاقیم  هک  یجح  رد  ار  ادخ  ربمایپ  يادن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا :  نینچ  بلطم  حرـش  دومن .  ناشیا  هب  صوصخم  هفیحص 

دینش و ار  يرگید  توعد  هکم  رد  دیدرگ ،  غراف  نآ  کسانم  زا  نوچ  دش و  جراخ  هنیدم  زا  تفگ و  کیبل  نآ  هب  دینـش و  دوب  ترـضح 
هب ار  موس  توعد  مایخ  رد  هاگنآ  دـش ؛  غراف  نآ  کسانم  زا  اعوسات  رـصع  رد  دیـسر ،  البرک  هب  نوچ  دـش و  مرحم  تفگ و  کیبل  نآ  هب 
 ، تفای تغارف  نآ  کـسانم  ماـجنا  زا  اروشاـع  رهظزادـعب  نوچ  تفگ و  کـیبل  مه  نآ  هب  هک  دینـش  دوب ،  رتراوشد  هک  موس  جـح  روظنم 
زا شدنزرف ،  هدنهد  ءادن  هک  دینـش ؛  تداهـش  هب  ات  ندـیگنج  و  راگدرورپ ) رما   ) لاثتما يارب  ربکا  جـح  ماجنا  روظنم  هب  ار  مراهچ  توعد 
رـس داـتفا و  نیمز  رب  هک  یناـمز  نآ ،  کـسانم  زا  هک  یماـگنه  و  دـش .  مرحم  فقوم  زا  تفگ و  کـیبل  مه  نآ  هب  هک  دوـب  شدـج  ناـبز 

دنوادخ نامه  هطساو ،  نودب  وا ،  يدانم  هک  دش  عقاو  بطاخم  مظعا  جح  ماجنا  يارب  تفای ،  تغارف  دیدرگ ،  ادج  ناشندب  زا  ناشکرابم 
رد ترـضح  نآ  دوب و  ناشیا  هب  صتخم  اهنت  هک  دروآ  اج  هب  ار  یجح  تفگ و  کیبل  زین  ادن  نآ  هب  تءاشن  نآ  رد  هاگنآ  دوب .  هبترم  دنلب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  زا  یتقو  تسا :  نینچ  لصفم  روط  هب  بلاطم  نیا  حرـش  دنـشاب .  یم  درف  هب  رـصحنم  دنرادن و  ییاتمه  چیه  جـح  نیا 
سرت و تلاح  اب  درک و  اهر  ار  شمارآ  نطو و  دـش ،  جراخ  هنیدـم  زا  دـنک  تعیب  هیواـعم  نب  دـیزی  ینعی  تما ،  نوعرف  اـب  هک  دنتـساوخ 
رای و چـیه  هکنیا  نمـض  تفگ ،  کیبل  نانآ  اب  تفلاخم  راهظا  تعیب و  مدـع  رد  شراـگدرورپ  رما  هب  دومن و  كرت  ار  دوخ  راـید  ینارگن 

تـسب مارحا  اهنآ  اب  ندیگنج  تفلاخم و  يارب  سپ  دنراذگ .  یم  شیاهنت  دننک و  یمن  يرای  ار  وا  مدرم  هک  تسناد  یم  تشادن و  يروای 
دـشاب یم  بجاو  اهنآ  اب  ندیگنج  دنلطاب و  رب  هیما  ینب  هک  دومن  مالعا  درک و  توعد  قح  هب  ار  مدرم  دمآ و  هکم  هب  دومن و  اهر  ار  هیقت  و 

 ، شتاقیم زا  نآ  ماجنا  يارب  تفگ و  کیبل  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  جـح  کسانم  ماجنا  يارب  دروآ ،  اج  هب  ار  جـح  نیا  لامعا  یتقو  . 
دوب زور  نامه  رد  وا  لتق  وا  راعـشا  لیقع و  نب  ملـسم  شا )  ینابرق   ) وا يده  هک  دوب  نآرق  جح  وا ،  جح  دش و  مورحم  هفرع  زور  رد  هکم 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  جح  نیا  هب  هدننک  توعد  و  دومن .  كرد  ار  ترضح  نآ  باکر  رد  يادهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  بئاصم  هک  ارچ  ، 
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اب دنیبب و  دیهش  ار  وت  تسا  هتساوخ  دنوادخ  هک  ورب  البرک ) هب   ! ) نیسح يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ای  ؤر  ملاع  رد  هک  دوب  هلآو  هیلع 
 : تفگ کیبل  نینچ  توعد  نیا  هب  خـساپ  رد  ترـضح  هاگنآ  دـنیبب .  تراـسا  رد  ار  اـهنآ  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  ارچ  ربب ،  ار  تناـنز  دوخ 
 ، منانز میدـش و  جراخ  وت  هار  رد  تداهـش  يارب  مصاخ  باحـصا  مناـگدازومع و  مناردارب ،  منادـنزرف ،  مدوخ ،  ایادـخ ! کـیبل !  کـیبل 

طقف تداهـش  هک  وش  جراخ  یهورگ  اب  يدومرف  هک  وت  رما  هب  ایادـخ ! ما .  هدروآ  دوخ  اب  وت  هار  رد  تراـسا  يارب  ار  منارتخد  منارهاوخ و 
یتح دوبن ،  نما  لحم  وا  يارب  مدرم  نمءام  هک  ارچ  دـش ،  مرحم  نما  لحم  زا  هاگنآ  میوگ .  یم  کـیبل  دوش  یم  ناشبیـصن  وت  باـکر  رد 

نمءام نیا  زا  هجیتن  رد  دوبن ،  نما  لحم  وا  يارب  رگید  یـشحو ،  تاـناویح  ناگدـنرپ و  ناکرـشم ،  راـفک و  ناـهایگ ،  ناـتخرد ،  نمءاـم 
يوس هب  تفگ  یم  وا  هب  دناسرت و  یم  ار  وا  دـید ،  یم  ار  ترـضح  نآ  هار  نایم  رد  سک  ره  يرادـیب  لاح  رد  نآ ،  زا  سپ  تسب .  مارحا 

امک دـنداد ،  یم  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  يادـن  دـمآ ،  یم  دورف  ترـضح  نآ  هک  یلزنم  ره  رد  ناـیدانم  نینچمه  يور .  یم  اهریـشمش 
هیرگ یموق  نآ  يارب  دیوگ :  یم  يراعـشا  نایب  اب  نابایب  رد  یفتاه  هک  دینـش  بش  فصن  رد  ۀیمیزخلا  لزنم  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  هکنیا 

وا هب  ماما  درک و  تیاکح  شردارب  يارب  ار  ارجام  نیا  هاگنآ  یـشاب .  هدرک  افو  هدـعو  هب  هک  يرادـقم  هب  تساهنآ ،  یپ  رد  گرم  هک  نک 
يارب تفر ،  یم  باوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هاگ  ره  نینچمه  دوش .  یم  نامه  دشاب ،  هدرک  ردقم  دـنوادخ  هچ  ره  رهاوخ ! يا  تفگ : 

هیرگ ارچ  ردپ  يا  تفگ :  وا  هب  یلع  شدنزرف  هاگنآ  دش .  رادیب  باوخ  زا  هیرگ  اب  زور  کی  هکنیا  ات  دـش  یم  داجیا  فوخ  تلاح  ناشیا 
قح رب  ام  ایآ  ردپ ! دیسرپ :  تسا .  نانآ  یپ  رد  گرم  دنور و  یم  موق  نیا  تفگ  یم  یسک  هک  مدینش  باوخ  رد  دومرف :  ماما  ینک ؟  یم 
زا كاب  هچ  سپ  تفگ :  یلع  هاگنآ  میقحرب .  اـم  تسوا  يوس  هب  ناگدـنب  تشگزاـب  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  ارچ ،  دومرف :  میتسین ؟ 

دیبلط یم  يرای  تجح ،  مامتا  رطاخ  هب  یهاگ  هک  دنچ  ره  تسب ،  مارحا  وا ،  زا  مدرم  يرای  ترصن و  هب  يراودیما  زا  ماما  سپس  گرم . 
نیا دومرف :  تشاد -  رذح  رب  هیما  ینب  اب  ندیگنج  زا  ار  ماما  هک  هاگنآ  ناذوی -  نبرمع  هب  تسب و  مارحا  تایح  همادا  هب  دیما  زا  دعب ،  و  . 

هب عورش  سپـس  دننک .  یمن  میاهر  دنرواین ،  نوریب  مبلق  زا  ار  همقلع  نیا  هک  ینامز  ات  اهنآ  دنگوس  ادخ  هب  تسین .  هدیـشوپ  نم  رب  ارجام 
دیدرگ و لصاح  شیارب  البرک  يافص  فرط  هب  یعـس  اجنآ  زا  تسب و  مارحا  دالب  نکاما و  مامتا  زا  هاگنآ  دومن .  جح  نیا  کسانم  ماجنا 
هب عورش  دش و  مورحم  بآ  ندیشون  زا  اروشاع  کیدزن  دعب  دش و  مرحم  یماعط  ره  زا  البرک  رد  سپس  دمآ ؛  دورف  فوقو  يارب  اجنآ  رد 

نیا کسانم  نوچ  و  دریگب .  قاثیم  اهنآ  زا  دروایب و  دوخ  اب  ار  اهنآ  تشاد  تیرومءام  هک  دومرف  جورخ  یهورگ  اب  دومن و  کسانم  ماجنا 
 ، هلحرم نیا  رد  دـش .  دـنلب  شتیب  لها  باحـصا و  ترـضح ،  نآ  طسوت  موس  جـح  ماجنا  يارب  موس  توعد  يادـص  تفاـی ،  ناـیاپ  جـح 

ادخ بناج  زا  يا  هتشرف  اهنآ  هارمه  هب  دندوب و  مالسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع ،  ادخ ،  ربمایپ  وا  يدانم  البرک و  رد  اه  همیخ  وا  تاقیم 
رب رس  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دوب  اروشاع  بش  هبنشجنپ و  نآ  ماگنه  و  دوب ؛  گنر  زبس  درمز  زا  يا  هشیـش  شتـسد  رد  هک  تشاد  روضح 
اه نامسآ  لها  یتسه و  دمحم  لآ  دیهش  وت  مدنزرف !  يا  تفگ :  داد و  رارق  بطاخم  ار  وا  ربمایپ  دوب و  هدرک  هیکت  ریـشمش  هب  هدز و  وناز 

هدش لزان  نامسآ  زا  هک  تسا  هتشرف  کی  نیا  تسا و  نم  دزن  بشما  وت  راطفا  باتشب ؛  سپ  دنهد ،  یم  تراشب  وت  هب  یلعا  حیفص  لها  و 
اما تفگ ،  کیبل  جـح  نیا  هب  توعد و  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وت .  رب  داب  هدژم  سپ  دریگب ،  گنر  زبس  هشیـش  نیا  رد  ار  وت  نوخ  اـت 
رس هب  هک  یلاح  رد  هنهرب  اپ  رس و  دینش ،  اروشاع  بش  رد  ار  شردارب  میلست  کیبل و  يادص  تفای و  عالطا  مایپ  نآ  هب  تبسن  بنیز  یتقو 

ادیپ نیقی  ندش  هتشک  هب  هک  تسا  یـسک  نخـس  نیا  مدوب ؛  هدرم  نم  شاک  نیا  ردارب ! يا  تفگ :  دیـشک ،  یم  دایرف  دز و  یم  تروص  و 
زا ییاهر  ياه  هار  تسین و  يا  هراچ  ما و  هدش  نآ  میلست  نم  ینعی  رهاوخ ! هلب ،  تفگ :  شرهاوخ  هب  ماما  دشاب .  هدش  نآ  میلـست  هدرک و 

درک و كاـچ  ناـبیرگ  هاـگنآ  دـنک .  یم  راد  هحیرج  ارم  بلق  رتشیب  يرادـن ،  يا  هراـچ  وت  هک  نیا  تفگ :  بنیز  تسا .  هدـش  هتـسب  نآ 
هاگنآ دمآ و  شوه  هب  هکنیا  ات  تخیر ،  شتروص  رب  بآ  تسشن و  وا  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفر .  شوه  زا  دیـشک و  يدایرف 

رد دش .  موسرم  جح  کسانم  ماجنا  هب  لوغشم  ماما  سپس  ندرک .  توعد  ربص  هب  نداد و  رکذت  ندرک  تحیصن  هب  ار  وا  درک  عورـش  ماما 
 ، درک میدقت  ار  ییاه  ینابرق  ایاده و  سپـس  دومن ،  عادو  فاوط  بر ،  هب  قشع  تیب  درگ  رب  نآرق ،  توالت  زامن و  تدابع و  اب  جـح  نیا 
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ادخ و ناگدیزگرب  وا  ناینابرق  هکلب  دشاب ،  یم  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  ییادـف  هک  دنفـسوگ  زا  هن  تسا و  هللارئاعـش  زا  هک  ندـب  زا  هن  هتبلا 
شناوت تردق و  ناگدید و  رون  وا  ینابرق  نینچمه  دندوب ،  لیعامسا  زا  رترب  قطنم  قلخ و  قلخ ،  رظن  زا  هک  یناسک  زا  دندوب ،  وا  ناتسود 

هب يدراوم  رد  هک  دومن ،  مدـق  داـتفه  زا  شیب  یعـس ،  هب  عورـش  تلاـح  نآ  رد  دومن و  ءادـها  راـگدرورپ  هب  یناـبرق و  ار  اـهنآ  سپ  درب . 
يادـن نآ ،  کسانم  مامتا  جـح و  نیا  زا  ندـش  غراف  زا  سپ  سپـس  تشاد .  یم  رب  مدـق  ینءاـت  اـب  يدراوم  رد  تفر و  یم  هلوره  تلاـح 

درک توعد  یجح  هب  ار  دوخ  ردپ  وا  دوب .  یفطـصم  نابز  هب  یفطـصم و  هیبش  ربکا ) یلع   ) جح نیا  يدانم  دش .  دنلب  وا  هب  باطخ  مراهچ 
نب یلع  نآ  يدانم  دوب و  ربکا  جـح  نامه  جـح  نیا  دیـسر و  تداهـش  هب  ات  دـیگنج  هاـگنآ  دوب و  وا  هتفگ  رد  ادـخ  ناـمه  نآ  هب  رمآ  هک 
مدج نیا  ردپ ! يا  تفگ :  ردپ  هب  باطخ  تداهش  لاح  رد  داتفا و  نیمز  رب  گنج  نادیم  رد  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  مالسلاامهیلع  نیـسحلا 

هب شتاقیم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  دوب .  اروشاع  رهظ  جح  نیا  نامز  و  باتـشب ؛  باتـشب ،  دیوگ :  یم  امـش  هب  باطخ  هک  تسادخ  ربمایپ 
مـناردارب و منادـنزرف ،  ایادـخ ! کـیبل ،  مـهللا  دوـمرف :  تـشاد ،  رارق  نادـیم  رد  شفقوـم  رد  هـک  یلاـح  رد  تـفگ و  کـیبل  جــح  نـیا 
 ، کیبل تفگ :  درک و  عادو  شنارهاوخ  نارتخد و  نانز ،  اب  سپس  تسا .  هدنامن  یقاب  میارب  یـسک  رگید  مدرک و  میدقت  ار  مناگدازومع 

يارب ار  ینهاریپ  هنهک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ  متشاذگ .  ياجرب  ناریح  هتشگرس و  هنشت و  ار  منارتخد  نانز و  ایادخ ! کیبل ؛  مهللا 
تمدخ رد  وا  زا  ریغ  یسک  هک  داتـسیا  یبیجع  فقوم  رد  دش و  شبـسا  رب  راوس  دومن و  هراپ  يدایز  عضاوم  رد  ار  نآ  درک و  نت  هب  مارحا 

 ، درکن يا  هزرابم  نانچ  وا  زج  یسک  تفرگن و  رارق  نادیم  رد  ترضح  نآ  دننام  یسک  داتسیان و  رعشم  ینم و  هفرع ،  رد  شراگدرورپ  هب 
هودنا مغ و  بجوم  ما  یبیرغ  سپ  مدرک ؛  مورحم  وت  زا  ریغ  هب  يا  هقالع  هنوگره  زا  وت  رطاخ  هب  ار  مبلق  ما ،  هدـمآ  وت  يوس  هک  یلاح  رد 

ار ملاح  ملایع  لها و  یناشیرپ  دـنک و  یمن  فیعـض  ار  مدـبک  منادـنزرف  ندـش  هتـشک  ددرگ و  یمن  تشحو  ثعاب  ما  ییاهنت  دوش و  یمن 
ترثـک زا  دور و  یمن  نیب  زا  یگنـشت  زا  ممـشچ  رون  دـنک و  یمن  داـجیا  ملاـح  رد  يرییغت  منادرم  ندـش  هتـشک  دزاـس و  یمن  نوـگرگد 
ترضح نآ  سفن  حراوج و  اذل  مدرگ .  یمن  برطـضم  هدراو  ياه  تبیـصم  تدش  رطاخ  هب  موش و  یمن  تشحو  سرت و  راچد  نانمـشد 

تلاح نیا  زا  دش ،  کیبل  نآ  هجوتم  یسک  هک  ییاج  ات  دش ،  نوگلگ  شکرابم  يامیـس  تشگزاب و  شناوت  ورین و  تفرگ و  رارق  مارآ و 
يور رب  مندب  دریگ و  رارق  مندب  يور  رب  مرـس  هک  مدرک  عانتما  وت  رطاخ  هب  نم  ایادخ ! تفگ ) :  یم  نایوگ  کیبل  ماما   . ) دیدرگ بجعتم 

ندییور هزادنا  هب  یتح  ار ،  متسوپ  بآ ،  زا  ار  مرگج  وت  رطاخ  هب  ایادخ ! کیبل ،  مهللا  کیبل ،  دریگب .  ار  يزیچ  متـسد  دتـسیاب و  میاهاپ 
ار مشوگ  و  مه ،  هب  لاصتا  زا  ار  مندب  تاعطق  شدوخ ،  گنر  هب  ندنام  یقاب  زا  تنیز و  باضخ  زا  ار  میوم  ندـنام ،  تمالـس  زا  ییوم ، 

گر شدوخ و  تروص  هب  ندنام  یقاب  نتـشاد و  رارق  مارآ و  زا  ار  مبلق  مه و  هب  نتـسویپ  زا  ار  اه  ناوختـسا  اه و  ناوختـسا  هب  نتـسویپ  زا 
درک فاوط  ادخ  هناخ  درگ  رب  یقیقح )   ) تیب سپس  مدومن .  مورحم  مندرگ ،  هب  لصو  زا  ار  مگرخرس  مرـس و  هب  قلعت  زا  ار  مندرگ  ياه 

هفرع و تقیقح  سپ  درکن .  فوقو  ادخ  ناگدنب  زا  يدحا  هک  دوب  یفوقو  زکرم  نامه  هک  داتسیا  یفقاوم  رد  سپس  دروآ ؛  اج  هب  یعـس  و 
نآ تداهـش  باـب  رد  نآ  لیـصفت  هک  دومن ) یمر  ار   ) هناـگ هس  تارمج  هناـگ ،  هس  تـالمح  اـب  هاـگنآ  دـشاب .  یم  وا  يارب  قح ،  رعـشم 
هب ندرک  ادف  ار  دوخ  ناج  نداد و  رس  يارب  هکلب  ینابرق ،  حبذ  ندیشارت و  رس  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس  دمآ .  دهاوخ  ترضح 
زا جـح ،  نیا  مارحا  زا  ندـمآ  نوریب  کسانم و  نیا  ماجنا  زا  دـعب  درک و  لماک  قیرـشت  مایا  زا  مهدزیـس  ات  ار  هتوتیب  اجنآ  رد  تفر و  ینم 

یجح نامه  نیا  دیدرگ .  ققحم  ءادـن  دـشاب ،  ترـضح  نآ  جـح  زا  مجنپ  مسق  نامه  هک  صخا  مظعا  جـح  هرابرد  ایربک  تمظع  ندـعم 
ار یجح  نینچ  تسناوت  ترضح  نآ  اهنت  دشن ،  لصاح  ناشیا  زا  دعب  مه  يدحا  يارب  درواین و  اج  هب  ترضح  نآ  زا  لبق  یسک  هک  تسا 

ۀیضرم ۀیـضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  دومرف :  هک  دوب ،  هطـساو  نودب  ادخ و  بناج  زا  جح  نیا  مالعا  و  دروآ .  اج  هب 
نآ مارحا  ماگنه  و  تسا ؛  هنئمطم  سفن  هک  تسوا  و  دشاب ،  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مایپ  نیا  بطاخم  هدـمآ ،  تیاور  رد  هک  روط  نآ  و 

 ، دوب هدننک  توعد  هب  نتفگ  کیبل  زین  جح  نیا  لامعا  دوب .  لتقم  شتاقیم  و  ندـب ،  زا  حور  تقرافم  زا  دـعب  اروشاع ،  رـصع  ترـضح ، 
ۀیـضار هب  نآ  زا  دـنوادخ  هک  یـصوصخم  نتفگ  کیبل  هکلب  دـیوگ ،  یم  کیبل  هدـننک  توعد  نیا  هب  ارهق  یـسک  ره  هک  نانچنآ  هن  هتبلا 
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زا ار  وا  تیاضر  تفـص  یلاعت  دـنوادخ  یتح  دومرف و  زاربا  ار  شتیاضر  تیاهن  دـنوادخ  هکلب  ةرباـص ؛  هب  اـهنت  هن  دومرف و  ریبعت  هیـضرم 
ات نک ،  لـمءات  بوخ  قیقد  هتکن  نیا  رد  وت  سپ  تشاد .  مدـقم  تسا -  یـضار  شراـگرورپ  زا  وا  هک  ناوـنع  نیا  تحت  شراـگدرورپ - 
جح رد  هک  ار  یمارحا  یتح  ار  اه  سابل  همه  سپس  دنکفا ،  ار  حالس  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ ،  زا  دعب  ددرگ .  راکـشآ  یبیجع  روما  تیارب ، 

 . دوب گنر  نینوخ  راـبغ  درگ و  داـب و  نآ  دوپ  راـت و  هک  درک  نت  رب  رگید  ساـبل  عون  ود  هتبلا  هلب ،  دروآ .  نوریب  دوب ،  هدرک  نت  رب  یلبق 
تداهـش هب  هک  ینامز  ات  ناـنچمه  دومن و  هنهرب  ار  رـس  سپـس  درک .  كرت  زین  ار  رتشگنا  ياـج  هکلب  ار  رتشگنا  اـهنت  هن  ار ،  تنیز  سپس 

سپـس دومن .  ادج  ندب  زا  ار  نآ  دعب  دراد ؛  یمکح  نینچ  دورب ،  ایند  نیا  زا  مرحم  یـسک  رگا  هکنیا  امک  دنام ،  یقاب  هنهرب  رـس  دیـسر ، 
فاوط دعب  دادـن ،  ماجنا  ار  نآ  دـننام  یـسک  هک  درک  یفاوط  دـعب  درک ،  كرت  ار  اهنآ  همه  هب  تفلا  سنا و  شنادـنزرف و  لایع و  نانز و 

دعب دومن .  هتوتیب  قیرشت  عقوم  رد  زور  هس  كرابم  ندب  سپس  داد .  ماجنا  درک ،  دوعص  نامـسآ  هب  هک  ماگنه  نآ  رومعملا ،  تیب  رد  لوا 
دعب دومن .  یعس  البرک ،  رد  افص  هب  دعب  نامسآ و  هب  سپس  هنیدم و  هب  ماش  زا  ماش و  هب  هفوک  زا  سپس  هفوک و  هب  البرک  يافص  زا  رـس  اب 
يور هکنیا  زا  هکلب  نتفرگ ،  رارق  هیاس  زا  اهنت  هن  ار  دوخ  رـس  سپـس  تفگ .  ار  ادـخ  رکذ  يدـنچ  ياه  ناکم  رد  نآرق  توـالت  اـب  نآ  زا 

قشمد و هزاورد  رب  راب  کی  تخرد و  يور  رب  ینامز  دوب ،  اه  هزین  يور  رب  ترـضح  نآ  رـس  یهاگ  اذل  دومن ؛  مورحم  دریگ ،  رارق  نیمز 
ندب ندرک  باضخ  اب  جح  نیا  مارحا  هکلب  دوبن ،  عونمم  ندرک  باضخ  اهنت  هن  جح  نیا  رد  هلب ،  تفرگ .  رارق  دیزی  هناخ  رد  رب  رگید  راب 
نینچ نیا  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تشادـن ،  دوجو  ندـش  جراخ  مارحا  زا  جـح  نیا  رد  و  دوب ،  نوخ )   ) باضخ اب  رـس  هرهچ و  نساـحم ،  ، 

اریز تسا ،  تمایق  زور  ترـضح  نآ  دوصقم  و  منک .  تاقالم  ما ،  هدـش  باضخ  دوخ  نوخ  هب  هک  یلاـح  رد  یلاـعت  دـنوادخ  اـت  تفگ : 
بانتجا جح  نیا  رد  نینچمه  تسا .  نوخ  هب  هتشغآ  دهج و  یم  نوخ  شیاه  گر  زا  هک  دوش  یم  روشحم  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح 

ات ار  بش  دندومن و  مخ  نیسح  رهطم  دسج  يور  رب  ندرگ  دندمآ و  تاناویح  اذل  تشادن ،  دوجو  ناگدنرپ  یـشحو و  تاناویح  دیـص  زا 
مادک ره  دندومن و  هتشغآ  ترضح  نآ  نوخ  هب  ار  دوخ  ياه  لاب  دنداتفا و  رهطم  رکیپ  يور  رب  زین  ناگدنرپ  دندرک .  هیرگ  وا  يارب  حبص 

 . دندرک زاورپ  یفرط  هب  ناوخ  هحون 

ثحب نیا  همتاخ 

ار ادخ  وا  دننام ،  يا ،  هدـنب  چـیه  هک  یجح  تسا - ،  هدـش  هداد  صاصتخا  ترـضح  نآ  هب  متـشه  جـح  هژیوب  یجح ،  نینچ  هک  اجنآ  زا 
رجا باوث ،  نیا  اریز  دهد ؛  رارق  هرمع  جح و  لداعم  ار  ترـضح  نآ  ترایز  رجا  هدـمع  دـنوادخ  هک  درادـن  یبجعت  سپ  درکن -  تدابع 

بجعت ترایز ،  نآ  تایـصوصخ  بسح  هب  نآ ،  ندش  ربارب  دنچ  زا  دـیابن  و  دروآ .  اج  هب  هک  یجح  نآ  رطاخ  هب  تسا ،  هدـنوش  ترایز 
ره يارب  هک  دسرب  اجنآ  هب  ات  ترضح  ترایز  رجا  هک  تسین  بجعت  ياج  نینچمه  دسرب و  رازه  نارازه  رازهدص و  هب  هک  اجنآ  ات  درک ، 

یلص ربمایپ  اب  جح  رجا  مالسلا ،  هیلع  نیسح  رئاز  هب  هک  تسین  یتفگش  ياج  زین  دنهدب و  وا  هب  یشاداپ  نانچ  دراد ،  یم  رب  رئاز  هک  یمدق 
هکنیا زا  سپـس  درک .  بجعت  دیابن  زین  نآ  ندش  ربارب  دـنچ  زا  یتح  دوش و  هداد  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  مئاق -  ترـضح  اب  هلآو  هیلع  هللا 
نیـسح جح  رجا  لصا )  رد   ) شاداپ نیا  اریز  نکن ،  بجعت  دوش ،  یم  هداد  ربمایپ  ياه  جح  زا  جـح  دون  رجا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  هب 

ءایبنا ات  هتفرگ  هکئالم  زا  ترضح  نآ  صوصخم  جاجح  هرابرد  دصقم  نیا  ترضح  نآ  جاجح  نایب  رد  مود ،  دصقم  تسا .  مالـسلا  هیلع 
هک تسا  هراب  نیا  رد  یصاخ  کسانم  جح و  ياراد  ترـضح  نآ  دشاب .  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اهنآ  نیلوا  هک  تسا ؛  اه  ناسنا  و 
هک ارچ  دندیـسر ؛  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باکر  رد  هک  یناسک  ربمایپ  زا  دعب  درک .  میهاوخ  نییبت  ار  نآ  ادـخ  تساوخ  هب 

لاوما و ناکدوک و  نانز و  دندرک و  عانتما  یتداع  هنوگره  زا  وا  رطاخ  هب  ادهـش  نیا  دندروآ .  اج  هب  جـح  اتقیقح  ترـضح  نآ  يارب  اهنآ 
ياه ساـبل  دـندروآ و  نوریب  نت  زا  ار  هدـش  هتخود  ياـه  ساـبل  دـندرک و  هتوتیب  وا  ياـنم  رد  بش  هس  دـندنادرگزاب و  ماـما  هب  ار  تاـیح 

اب ناشکسانم  رد  فالتخا  اب  زین  ادهش  نیا  جح  هوحن  دندش .  هدرپس  كاخ  هب  نفک  نودب  ور  نیا  زا  دندنادرگزاب ،  وا  هب  مه  ار  هتخودریغ 
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دوبن ندز  رود  ندیخرچ و  اهنت  اهنآ  فاوط  هتبلا  دندرک ،  فاوط  وا  درگ  رب  اهنآ  اذل  تسا ،  یقیقح  تیب  ماما  نوچ  و  تشاد ،  توافت  مه 
رد روضح  اهنت  هک  دنتـشاد  یفوقو  ترـضح  نآ  اب  اهنآ  نینچمه  دشاب ،  نتفر  هار  اهنت  هک  ییعـس  هن  هتبلا  دـندوب ،  مه  یعـس  ياراد  اهنآ   ؛

دننام کسانم  نیا  رد  مه  اهنآ  تین  دوبن .  فاوط  زامن  اـهنت  هک  دـندوب  يزاـمن  ياراد  ترـضح  نآ  راـنک  رد  اـهنآ  و  دوبن ،  حرطم  فقوم 
اهنآ رب  یتلاح  تین  نیا  اب  تشاد و  يا  هژیو  تایـصوصخ  هک  دوب  یـصلاخ  تین  هکلب  دوبن ،  رگید  يادهـش  ریاـس  اـی  جاـجح و  ریاـس  تین 

ناکدوک هداوناخ و  وا و  رارطـضا  ییاهنت و  هوحن  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تلاح  نآ  یتقو  اهنآ  تسین .  نآ  نایب  ناکما  هک  دیدرگ  ضراع 
یخرب دراد .  توافت  مه  اب  اهنآ  کسانم  لامعا و  هتبلا  دندیزرو .  باتش  نداد  ناج  يارب  دندرک ،  هدهاشم  ار  اهنآ  تلاح  ترـضح و  نآ 
یخرب دندیـسر .  تداهـش  هب  اروشاع  زور  لوا  رد  هک  یناسک  دننام  دنروآ ،  اج  هب  ار  کسانم  یقاب  دنتـسناوتن  هتبلا  دندش ،  مرحم  اهنآ  زا 

نبدیعـس دننام  يرگید  دادـعت  درک .  افتکا  تیب  هناتـسآ  ندیـسوب  هب  شجح ،  تین  زا  بارطـضا  رطاخ  هب  یحایر ،  دـیزی  نبرح  دـننام  مه 
ار یعس  فوقو و  فاوط  يرگید ،  دادعت  دیـسر .  تداهـش  هب  درک و  افتکا  یقیقح  تیب  درگ  رب  فاوط  هب  مارحا ،  زا  سپ  یفنح ،  هللادبع 
رد ادهـش  نیا  زا  یخرب  دـندروآ .  اج  هب  تیب  يوس  هب  وا ،  رانک  رد  و  یقیقح )   ) تیب اب  ار  فاوط  زاـمن  زین  رگید  یخرب  دـندروآ .  اـج  هب 
زا دعب  ار  نآ  ناکرا  مالتـسا و  ار  تیب  كرت ،  مالغ  دننام  زین  اهنآ  زا  یخرب  دنراد .  ییاه  یگژیو  فاوط ،  ماگنه  هب  تیب  ناکرا  ندیـسوب 

دنشاب یم  ترضح  نآ  نایجاح  ناونع  هب  هک  ینانز  اما  دش .  رسیم  انم  رد  قیرشت  مایا  هتوتیب  ادهش  نیا  همه  يارب  ام  دندیـسوب .  وا  تداهش 
نز نامه  بهو  ردام  اهنآ  نیلوا  دش .  ققحم  اهنآ  زا  یصاخ  جح  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  هارمه  هب  هک  دنتـسه  یناسک  لوا  هتـسد  . 

درک و فوقو  یصاخ  روعش  اب  رعشم  رد  تسب و  مارحا  تیب ،  جح  يارب  تعاطتسا ،  زا  دعب  دوب .  هدروآ  مالسا  یگزات  هب  هک  دوب  ینارصن 
یم هک  تسا  یتـیب  ترـضح  نآ  تسا و  ررقم  وا  يراـی  ترـصن و  هب  رما  دومن و  يراـی  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا  بجاو  هک  تفاـیرد 

زیخرب و مرسپ !  تفگ :  وا  هب  دمآ و  شدنزرف  دزن  وا  دومن .  میدقت  ار  دوخ  هیده  ینابرق و  ور  نیا  زا  درک ؛  میدقت  ینابرق  وا  يارب  تسیاب 
رد هاگنآ  منک .  یمن  یهاتوک  درک و  مهاوخ  نینچ  رداـم ! يا  تفگ :  رـسپ  نک .  يراـی  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رتخد  دـنزرف 

داتسیا شرسمه  ردام و  لباقم  رد  تشگزاب و  تشک و  ار  هدایپ  رفن  هدزاود  هراوس و  رفن  هدفه  تفر و  نادیم  هب  دناوخ  یم  زجر  هک  یلاح 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  دـنزرف  هاگـشیپ  رد  هکنیا  اـت  هن ،  تفگ :  رداـم  يدـش ؟  یـضار  نم  زا  اـیآ  رداـم ! يا  تفگ :  و 
اب ار  نانمشد  نانچ  زین  نز  نآ  دوخ  سپس  درگزاب ؛  گنج  نادیم  هب  مرـسپ !  يا  سپ  دوشب  وت  عیفـش  تمایق  زور  رد  وا  یـسرب و  تداهش 

مرحم نآ  جح  يارب  تخانش و  یمن  ار  تیب  نیا  ادتبا  نز ،  نیا  دوب .  بهو  رـسمه  نز ،  نیمود  تشادن .  يریظن  هک  درک  یم  یمر  گنس 
ضراع وا  رب  یتلاح  دعب ،  نکن .  شوگ  وا  فرح  هب  تفگ :  بهو  ردام  اما  نکن .  هدرزآ  ارم  تفگ  دش و  شرسمه  عنام  هکلب  دوب ،  هدشن 

يارب درک و  فاوط  هناخ  درگ  زین  دوخ  نز  نیا  نک .  لاتق  ناکاپ  هار  رد  تفگ :  شرـسمه  هب  باطخ  تسب و  مارحا  جح  نیا  يارب  دـش و 
نیا ادهـش  رگید  اب  هارمه  نز  نیا  داتفا .  نیمز  رب  هتـشک  وا  دـناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  رمـش  مالغ  هکنیا  ات  تفر ،  ناـنک  هلوره  ندـیگنج 

دندرب دوخ  اب  ادهش  رس  هارمه  هب  مه  ار  وا  رس  ایآ  هک  تسین  مولعم  اما  دنک ،  هتوتیب  نیسح )   ) يانم رد  زور  هنابش  هس  هک  تفای  ار  یگژیو 
مالـسلا هیلع  نیـسح  دیـسر و  تداهـش  هب  شرـسمه  دوب .  هدیـسرن  غولب  نس  هب  هک  دوب  يدنزرف  رـسمه و  ياراد  نز  نیا  موس ،  نز  هن .  ای 

هب یـضار  شرداـم  دـیاش  هدیـسر و  تداهـش  هب  شردـپ  ناوجون ،  نیا  دومرف :  ماـما  تسا .  نادـیم  مزاـع  زین  شرـسپ  هک  دومرف  هظحـالم 
زیخرب مرسپ !  تفگ :  نم  هب  وا  تسا .  هداد  ار  راک  نیا  روتسد  نم  هب  مردام  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ :  ناوجون  نآ  دشابن .  وا  ندیگنج 

هک یماگنه  درک و  نیـسح  ینابرق  هیده و  ار  دوخ  دنزرف  نز ،  نآ  نیاربانب  گنجب .  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دـنزرف  هاگـشیپ  رد  و 
هیلع نیسح  جح  تقیقح  اما  دومن .  باترپ  اهنآ  فرط  هب  سپس  دیـسوب و  تفرگ و  رب  رد  ار  نآ  دندرک ،  باترپ  شفرط  هب  ار  شرـسپ  رس 

بنیز نامه  صخـش ،  نیا  درواین .  اج  هب  ار  جـح  نآ  کسانم  وا ،  زا  سپ  لبق و  يدـحا  هک  درک  ادـیپ  ققحت  یمناخ  هیجاـح  رد  مالـسلا 
نینچمه دوب و  هنوگچ  وا  نتـسب  مارحا  کسانم و  تیفیک  تسیچ و  وا  جـح  هک  دـناد  یم  هچ  یـسک  اـما  تسا .  مالـسلاامهیلع  یلع  رتخد 

مود دلج  نیوانع  رد  ترضح  نآ  هب  صوصخم  ناونع  رد  بلطم  نیا  حرش  تسیک .  وا  راجتسم  وا و  نکر  وا ،  هبعک  هک  دناد  یمن  یـسک 
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 . دمآ دهاوخ  ادخ -  تساوخ  هب  - 

هکئالم هب  طوبرم  تایصوصخ  مهد :  ناونع 

حیضوت

هب طوـبرم  دراوـم  هراـبرد  لوا ؛  دـصقم  دراد :  دوـجو  دـصقم  دـنچ  نآ  رد  تسا و  هکئـالم  هب  طوـبرم  تایـصوصخ  هراـبرد  ناوـنع  نـیا 
تسا هداد  ترضح  نآ  هب  هک  تسا  هکئالم  تافص  هرابرد  مود ؛  دصقم  دومرف .  اطع  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  دنوادخ  هک  تسا  یناگتـشرف 

 . درک اطع  هکئالم  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  يدراوم  هرابرد  موس ؛  دصقم  . 

لوا دصقم 

مداخ ترـضح  نآ  تایح  مایا  رد  هک  یناگتـشرف  لوا  هتـسد  تسا .  هدومرف  اطع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  هکئـالم  زا  هتـسد  هس  دـنوادخ 
تساه و تروص  شرع و  نالماح  هارمه  بحاص و  وا  هک  درک  راختفا  لیئربج  رب  لیفارـسا  هک  تسا  هدـمآ  اه  تیاور  رد  دـندوب .  ناـشیا 

بحاص دـشاب و  یم  ناربمایپ  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف  یحو و  نیما  هک  درک  راختفا  زین  لـیئربج  تسا .  ناـکم  رظن  زا  هکئـالم  نیرت  برقم 
هب مسق  دیوش .  تکاس  هک  دمآ  یحو  اهنآ  هب  باطخ  دندرب .  ادخ  دزن  هب  يرواد  هاگنآ  دشاب .  یم  اه  هلزلز  هحیص و  فوسخ و  فوذق و 
؟  يا هدرک  قلخ  دوخ  تمظع  رون  زا  ار  ام  هک  یلاح  رد  هنوگچ ،  دندیـسرپ :  تسا .  رتهب  امـش  زا  هک  ما  هدـیرفآ  ار  یـسک  ملالج  تزع و 

هاگنآ نیـسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  دمحم و  هللا ،  الا  هلا  تسا ال  هدش  هتـشون  نآ  رب  هک  دـندید  دـندرک ،  هاگن  شرع  قاس  هب  هاگنآ 
دنوادـخ یهدـب .  رارق  اـهنآ  مداـخ  ارم  هک  مهاوخ  یم  تهاـگرد  زا  وت ،  رب  اـهنآ  قح  هب  اراـگدرورپ ! تفگ :  لـیئربج  دـندش و  هدـنمرش 

هیلع لیئربج  اریز  دراد ،  یـصاخ  یگژیو  هراب )  نیا  رد   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  یلو  دـش .  اهنآ  مداخ  لـیئربج  تفریذـپ و  ار  شتـساوخرد 
 ، یلع هب  قلعتم  هک  تسا  يراج  ریـش  زا  يرهن  تشهب  رد  تفگ :  یم  دـناوخ و  یم  ییـالال  شیارب  داد و  یم  ناـکت  ار  وا  هراوهگ  مالـسلا 
زا اهراب  مالسلا  هیلع  لیئربج  نینچمه  دوش .  یم  تشهب  دراو  رسدرد  یب  دشاب ،  اهنآ  بحم  سک  ره  تسا .  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و 

هکنیا اب  درب و  دوخ  اب  ار  شتبرت  دش و  لزان  وا  يازع  رد  دز و  گنر  ار  شسابل  دروآ و  رویز  هویم و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  تشهب 
تداهش هب  مالسلا  هیلع  نیسح  یتقو  تسا ،  هدمآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تیاور  رد  هک  روط  نآ  اما  دشن ،  لزان  ادخ  ربمایپ  تافو  زا  سپ 

اهنآ هک  یلاح  رد  دیسر ،  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  یتقو  تسا :  هدومرف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دش .  لزان  نیمز  رب  لیئربج  دیـسر ، 
هک یلاح  رد  منکن ،  دایرف  ارچ  تفگ  ینز ؟  یم  دایرف  ارچ  دـش  هتفگ  وا  هب  داد .  رـس  دایرف  دـمآ و  اهنآ  دزن  یـسک  دـندوب ،  هاـگودرا  رد 

دنک و نیرفن  نیمز  لها  رب  هک  مراد  نآ  فوخ  نم  و  امش ،  هورگ  بزح و  هب  رگید  راب  درگن و  یم  نیمز  هب  راب  کی  هداتسیا و  ادخ  ربمایپ 
 ، دز یم  دایرف  هک  یسک  نآ  دومرف :  داجس  ماما  دندش .  هبنتم  اهنآ  زا  يرایسب  ماگنه  نیا  رد  دوش .  كاله  تسا  نآ  رد  هچنآ  ره  نیمز و 

اهنآ هب  دـنوادخ  اما  دـش ،  یم  ادـج  ناشندـب  زا  ناشناج  هک  دیـشک  یم  يا  هحیـص  نانچنآ  تشاد  هزاجا  هک  یتروص  رد  و  دوب .  لـیئربج 
ترـضح نآ  مداخ  هک  داد  تیرومءام  ار  يدایز  ناگتـشرف  دنوادخ  زین ،  وا  ریغ  دوب ؛  هکئالم  لضفا  هرابرد  دـش ،  نایب  هچنآ  داد .  تلهم 

دندش لزان  تینهت  يارب  هک  یناگتشرف  نینچمه  دندوب ؛  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شدج  يارب  وا  تبرت  لماح  هک  یناگتـشرف  هلمج  زا  دنـشاب ؛ 
 ، مود هتـسد  ددرگ * .  یم  مولعم  تیاکح  تایاور و  نمـض  رد  اـهنآ  عضو  هک  دـنراد  دوجو  زین  يرگید  مداـخ  ناگتـشرف  اـهنیا  زا  ریغ  و 
 ، درک تکرح  ماما  یتقو  دوب .  هنیدـم  جراخ  اج ،  کی  دـندمآ :  ماما  يراـی  ترـصن و  يارب  اـج  دـنچ  رد  هکئـالم  ماـما .  راـصنا  هکئـالم 

دـندرک و مالـس  ماما  رب  دـندمآ و  دـندوب ،  یتشهب  ياه  بسا  رب  راوس  دنتـشاد و  ییاه  هزین  تسد  رد  هک  راد  ناشن  هکئـالم  جوف  نیدـنچ 
درک و يرای  ام  هطـساو  هب  يدایز  عقاوم  رد  ار  تدج  ناحبـس  دـنوادخ  تردارب !  ردـپ و  دـج و  از  سپ  قلخ  رب  ادـخ  تجح  يا  دـنتفگ : 
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 ، موش یم  دیهـش  هک  اجنآ  منفد و  لحم  هاگراب و  رد  ام  هدعو  تفگ :  اهنآ  هب  ماما  دنک .  یم  يرای  کمک و  ام  هطـساو  هب  ار  وت  دـنوادخ 
یم تعاطا  ام  دیهد ،  روتـسد  امـش  ادخ ! تجح  يا  دـنتفگ :  اهنآ  دـییآ .  نم  دزن  مدـش ،  دراو  اجنآ  هب  نوچ  تسا ؛  البرک  ناکم  نآ  هک 

تسین نم  رب  یهار  نانآ  يارب  دومرف :  ماما  میتسه .  وت  اب  ام  هک  یلاح  رد  يراد  فوخ  دوش ،  یم  ور  هب  ور  وت  اب  هک  ینمشد  زا  ایآ  مینک . 
ام هک  دنا  هتفگ  حلاص  نب  ةرارز  يدقاو و  دوب .  هکم  رد  رگید  لحم  مسرب * .  ما  هعقب  هب  نم  هکنیا  ات  دسر  یمن  نم  هب  يدنسپان  اهنآ  زا  و 
اب اهنآ  ياه  بلق  هکنیا  ار و  هفوک  مدرم  عاضوا  ترـضح  نآ  هب  میدـید و  قارع  هب  نتفر  زا  لبق  زور  هس  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح 

هدوشگ نامسآ  ياهرد  درک ،  هراشا  نامسآ  فرط  هب  تسد  اب  اما  میداد .  عالطا  تدشاب ،  یم  وا  هیلع  ناشیاهریشمش  اما  تسا ،  ترضح 
نیب زا  دبای و  نایرج  يداع  تروص  هب  اهراک  دیاب  یم  هکنیا  هن  رگا  دومرف :  ماما  دـعب  دـندش .  لزان  يرامـش  یب  دادـعت  هب  هکئالم  دـش و 

یـسک میوش و  یم  هتـشک  مباحـصا  نم و  هک  نادب  نیقی  روط  هب  اما  مدیگنج ،  یم  اهنآ  اب  هکئالم  نیا  اب  دوبن ،  حرطم  تداهـش  رجا  نتفر 
يزوریپ رصن و  مچرپ  دندمآ و  هکئالم  دش ،  تخس  وا  رب  راک  یتقو  دوب .  البرک  رد  موس  لحم  دنک * .  یمن  ادیپ  تاجن  یلع  مدنزرف  زج 

 . دـیزگرب ار  شراـگدرورپ  ياـقل  اـما  دـش ،  ریخم  دـنوادخ  رادـید  يزوریپ و  ناـیم  ترـضح  نآ  دـندروآرد و  زازتـها  هب  ماـما  زارف  رب  ار 
شفیرش ربق  رانک  رد  ناشیا  هب  طوبرم  روما  ترضح و  نآ  هب  یناسر  تمدخ  هب  هک  دنتسه  یناگتـشرف  موس  هتـسد  تمدخ :  رد  ناگتـشرف 

هک یناگتشرف  لوا ؛  هورگ  دنشاب :  یم  هتسد  هورگ و  نیدنچ  دنتسه و  یفلتخم  لغاشم  لامعا و  ياراد  ناگتشرف  نیا  دنشاب .  یم  لوغـشم 
راهچ هب  اهنآ  دادعت  تسا ؛  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  هیرگ  زور  هنابش  ناشراک  دندولآرابغ ،  هک  یلاح  رد  دنتسه و  ترضح  نآ  ربق  رانک  رد 

تدایع اهنآ و  تعیاشم  مالسلا و  هیلع  نیسح  نارئاز  زا  لابقتسا  دنتـسه  ناشتیرومءام  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  مود :  هورگ  دسر .  یم  رازه 
یم ادن  ترضح  نآ  ربق  رانک  رد  هاگحبص  ره  رد  هک  يا  هکئالم  موس :  هورگ  تسا .  اهنآ  تاوما  مسارم  رد  نتفای  روضح  ناشنارامیب و  زا 

 . شاب نمیا  تمادن  زا  دنبب و  رفـس  راب  تمارک  اب  هدـش و  صلاخ  ادـخ  يارب  هک  يوس  هب  باتـشب  يدرک !  رایتخا  ار  ریخ  هکنآ  يا  دـنهد : 
هدنب يا  تلاح  هب  اشوخ  دنیوگ :  یم  دـننک ،  یم  تعجارم  ترـضح  نآ  ربق  رانک  زا  هک  ینارئاز  هب  باطخ  هک  یناگتـشرف  مراهچ :  هورگ 

هب هک  یناگتـشرف  مجنپ :  هورگ  نک .  زاغآ  ون  زا  ار  راک  نیا  هرابود  سپ  دـیزرمآ ،  ار  وت  دـنوادخ  يدـنام و  ملاـس  يدرب و  تمینغ  ادـخ !
ناگتـشرف نیا  دادعت  دننک .  یم  جورع  سپـس  دننام و  یم  ناشیا  ربق  رانک  رد  دنوش و  یم  لزان  ترـضح  نآ  رب  هدننک  هیرگ  رئاز و  ناونع 

دنتسرف یم  تاولص  دورد و  وا  رب  هک  زور  ره  رد  نامسآ  ره  زا  هتشرف  رازهدص  دادعت  مشش :  هورگ  دشاب .  یم  رازه  راهچ  زور  ره  رد  زین 
زا هک  زور  بـش و  ناگتـشرف  متـشه :  هورگ  تـسا .  ترـضح  نآ  نارئاز  يارب  رافغتـسا  اـهنآ  تیرومءاـم  هـک  یناگتـشرف  مـتفه :  هورگ  . 
 : مهن هورگ  دنیامن .  یم  جورع  سپـس  دننک و  یم  هحفاصم  اهنآ  اب  و  دنوش ،  یم  دراو  مرح  هکئالم  رب  اهنآ  دنـشاب ،  یم  ظفاح  ناگتـشرف 

ترـضح نآ  هب  رود  هار  زا  مالـس  غالبا  رومءام  هک  يا  هتـشرف  مهد :  هورگ  دنتـسرف .  یم  تاولـص  ترـضح  نآ  نارئاز  رب  هک  یناگتـشرف 
صاصتخا راک  نیا  هب  دش ،  هدنهانپ  مالسلا  هیلع  نیسح  هراوهگ  هب  هک  يزور  زا  ار  هتـشرف  نیا  دنوادخ  دشاب .  یم  سرطف  نامه  هک  تسا 

ربق رئاز  صخـش  نیا  هک  ناونع  نیا  اب  دـننک ،  یم  ادـخ  رون  هب  روهمم  ار  ترـضح  نآ  نارئاز  هک  یناگتـشرف  مهدزای :  هورگ  تسا .  هداد 
اهنآ يوزاب  مالسلا  هیلع  لیئربج  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنوش و  یم  ییاسانش  تمایق  رد  رون  نیا  اب  نارئاز  نآ  تسا و  ءادهش  نیرتهب 

هک تسا  هدمآ  ثیدـح  رد  دـنریگ .  یم  ار  ترـضح  نآ  رب  ناگدـننک  هیرگ  ياه  کشا  هک  یناگتـشرف  مهدزاود :  هورگ  دـنریگ .  یم  ار 
مهدزیس هورگ  دوش .  یم  رتشیب  نآ  ییاراوگ  دننک و  یم  جوزمم  ناویح  بآ  اب  ار  نآ  دنریگ و  یم  ار  هدش  يراج  ياه  کشا  نآ  هکئالم 

زور ات  درک  روبع  اه ) نامـسآ  زا   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  حور  هک  یماگنه  زا  تشحو ،  سرت و  زا  اهنآ  لصافم  هداتـسیا و  هک  يا  هکئالم  : 
 . تسا رازه  داتفه  نامـسآ  ره  رد  اـهنآ  دادـعت  هدـمآ ،  هیلع  هللا  ناوضر  يراـفغ  رذوبا  ثیدـح  رد  هک  روط  نآ  تسا و  شعترم  تماـیق ، 
 ، دش تخس  ماما  رب  راک  یتقو  هک  دنتسه  ییاهنامه  ناگتشرف  نیا  ناشیا .  تعجر  ماگنه  هب  ترضح  نآ  روای  ناگتشرف  مهدراهچ :  هورگ 

دندش لزان  نوچ  دندش و  هدامآ  هک  دیشکن  یلوط  داد و  اهنآ  هب  ار  هزاجا  نیا  دنوادخ  دنتساوخ و  ار  وا  يرای  ترـصن و  هزاجا  دنوادخ  زا 
 ، يداد ار  نیـسح  يرای  ندمآ و  دورف  هزاجا  ام  هب  وت  ایادـخ ! دـنتفگ :  هکئالم  هاگنآ  تسا .  هدیـسر  تداهـش  هب  ماما  دـندرک ،  هظحالم  ، 
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؛  دنک یم  جورخ  هک  ار  وا  دینیبب  هکنیا  ات  دیـشاب  وا  هبق  مزالم  دش ،  یحو  اهنآ  هب  باطخ  یتفرگ .  ار  وا  ناج  یتشاد و  روذعم  ار  ام  هاگنآ 
دنا و هدنام  اجنآ  رد  ناگتـشرف  دـینک .  هیرگ  دـیداد ،  تسد  زا  ار  وا  يرای  ترـصن و  هکنیا  رطاخ  هب  وا و  يارب  دـینک و  يرای  ار  وا  هاگنآ 
زا یکی  هاگ  ره  تفگ  دـیاب  اجنیا  رد  دوب .  دـنهاوخ  ترـضح  نآ  راصنا  نارای و  زا  اـهنآ  دـیامن ،  جورخ  ماـما  نوچ  دـنا و  هیرگ  لوغـشم 
زا هک  یناگتـشرف  مهدزناپ :  هورگ  دشاب .  هکئالم  نیا  زا  یکی  هک  دور  یم  نآ  دیما  هدرک و  يرای  ار  وا  دـنک ،  هیرگ  ترـضح  نآ  نایعیش 

هورگ تسا .  هدمآ  تیاور  رد  بلطم  نیا  هچنانچ  دنناسر .  یم  مالـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رئاز  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  بناج 
ار هتشرف  رازه  داتفه  یلاعت  دنوادخ  دندومرف :  ترضح  نآ  مدینش  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هبقع  تیاور  رد  مهدزناش : 

باوث تسا و  نایمدآ  زامن  رازهدص  لداعم  اهنآ  زا  کی  ره  زامن  دننک و  تدابع  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رانک  رد  تسا  هدرک  رومءام 
هب هاگنآ  تسا .  هدیـسر  شا  هناخ  هب  هک  تسوت  هدنب  نیا  ارگدرورپ ! مهدـفه :  هورگ  دراد .  قلعت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارئاز  هب  زامن  نیا 

ماجنا ار  راک  نیمه  ناگتـشرف  دننک .  تدابع  ار  ادـخ  وا  زا  تباین  هب  دـننامب و  رئاز  صخـش  نآ  هناخ  رد  رب  هک  دوش  یم  هداد  روتـسد  اهنآ 
هب هک  دوش  یم  یحو  اهنآ  هب  باطخ  تفر ؛  ایند  زا  وت  هدـنب  ادـخ ! يا  دـنیوگ :  یم  سپـس  دورب  ایند  زا  رئاز  نآ  هک  یناـمز  اـت  دـنهد  یم 

مالسلا هیلع  نیـسح  رئاز  تافو  زا  سپ  هک  یناگتـشرف  مهدجیه :  هورگ  دینک .  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تمایق  زور  ات  وا ،  زا  تباین 
مرح فارطا  درگ و  رد  هک  يا  هکئالم  مهدزون :  هورگ  دـننک .  یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  تمایق  زور  ات  دـننام و  یم  یقاب  وا  ربق  رانک  رد 

هب ماما  رما  هرابرد  هک  یناگتـشرف  متـسیب :  هورگ  تسا .  هتـشرف  رازه  تماـیق ،  زور  اـت  زور  ره  رد  اـهنآ  دادـعت  دـنراد .  رارق  ترـضح  نآ 
شکرابم رس  دعب  داتفا و  نیمز  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  یتقو  اهنآ  همه  دوش و  یم  لماش  ار  ناگتشرف  همه  هک  دنشک  یم  هجض  یهلا  هاگرد 

هجض بیهن  هیرگ و  اب  هراب  کی  هب  هکئالم  مامت  هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دندز .  یم  هجض  هرابکی  هب  دندرک ،  ادج  نت  زا  ار 
دنوادخ دننک .  یم  راتفر  هنوگ  نیا  تقلخ  نیرتهب  تربمایپ و  دـنزرف  وت و  یفـص  نیـسح  اب  ام ! يالوم  رورـس و  ایادـخ ! دـنتفگ :  دـندز و 

دـشاب ینامز  تشذگ  زا  دعب  ول  و  مریگ ؛  یم  ماقتنا  اهنآ  زا  ملالج  تزع و  هب  دیریگب ،  مارآ  نم  هکئالم  يا  دومرف :  یحو  اهنآ  هب  باطخ 
یلاح رد  ار  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـضح  هیاس  دومرف و  رهاظ  دنتـسه ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لسن  زا  هک  ار  ناماما  دنوادخ  هاگنآ  . 

تسیب هورگ  مریگ .  یم  ماقتنا  اهنآ  زا  مئاق  نیا  طسوت  دومرف :  اهنآ  هب  دنوادخ  دومن و  اپرب  اهنآ  يارب  دناوخ ،  یم  زامن  دوب و  هداتـسیا  هک 
ناگتشرف زا  يا  هتشرف  هلمج ،  زا  دندرب ؛  اه  نامسآ  هب  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  هک  یناگتـشرف  مکی :  و 

ارچ دینک ،  نت  رب  هودنا  نزح و  سابل  اهایرد ! لها  يا  دز :  دایرف  سپس  درتسگ .  اهایرد  همه  رب  ار  شیاه  لاب  دش و  لزان  ایرد  رب  سودرف 
رگم دنامن  یقاب  يا  هتشرف  چیه  درب و  اه  نامسآ  هب  دوخ  ياه  لاب  رب  ترـضح  نآ  تبرت  زا  سپـس  دندیرب ،  رـس  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  هک 
ماـما نیفکت  طوـنح و  لـسغ و  زیهجت ،  يارب  هک  یناگتـشرف  مود :  تسیب و  هورگ  تفریذـپ .  ریثءاـت  نآ  زا  درک و  مامـشتسا  ار  نآ  هکنیا 

 . داد میهاوخ  حیضوت  مالسلا  هیلع  نیسح  زیهجت  هماقا  هب  طوبرم  ناونع  رد  ار  بلطم  نیا  ام  دندش .  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح 

مود دصقم 

اهنآ زا  یکی  تفص  هب  فصتم  ترضح  نآ  هک  تسین  نیا  روظنم  تسا و  نآ  هب  فصتم  ماما  هک  تسا  هکئالم  تافـص  هرابرد  دصقم  نیا 
زا شیب  ناشدادعت  هک  يا  هکئالم  عومجم  رگا  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  تسین ؛  تلیضف  ترضح ،  نآ  اب  هطبار  رد  رما  نیا  اریز  تسا ، 

رظن رد  رهدـلادبا  ات  ناشتقلخ  لوا  زا  تسا ،  شرامـش  لباقریغ  هک  ار  اهنآ  فلتخم  ياه  تدابع  هعومجم  تسا و  رگید )  ) تاـقولخم همه 
سپ تسا .  هللا  ۀکئالم  هعومجم  ترضح  نآ  هک  ییوگ  دروآ ،  مهآرف  زور  کی  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ار  اه  تدابع  نآ  همه  يریگب ، 

نآ تسا ؛  هدومرف  نییبت  ار  تافـص  نآ  هکئالم  عاونا  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  هکئـالم ،  تافـص  زا  یخرب  هب  راپـسب  شوگ 
یـضعب دنزیخ ،  یمن  رب  عوکر  زا  دـنا و  عوکر  رد  یعمج  دـنرادن ،  عوکر  زگره  دـنا و  هدجـس  رد  اهنآ  زا  یخرب  دـنیامرف :  یم  ترـضح 

یمن لیاز  اهنآ  لقع  دریگ و  یمن  ارف  ار  اهنآ  مشچ  باوخ ،  درادن ،  هار  اهنآ  رد  یگتـسخ  دنیوگ و  یم  حیبست  دنتـسه و  فص  هب  هشیمه 
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وا نابز  ادخ و  یحو  يانما  هکئالم  نیا  زا  یخرب  دهد .  یمن  تسد  اهنآ  هب  یـشومارف  تلفغ و  ددرگ و  یمن  فیعـض  ناشیاه  ندب  دوش ، 
تشهب ياهرد  نانابهگن  ادخ و  ناگدنب  ناظفاح  ناگتـشرف  زا  رگید  یخرب  دنفلتخم .  وا  ياضق  یهلا و  رما  رد  دنتـسه و  ناربمایپ  يوس  هب 

راطقا زا  جراخ  ناشناکرا  هدش و  هدیشک  ایلع  نامسآ  رب  ناشیاه  ندرگ  تسا و  تباث  یلفس  نیـضرا  يور  رب  ناشیاهاپ  رگید  یـضعب  دنا . 
یبای یم  رد  ییامن ،  هظحالم  ار  مولظم  دیـس  ياه  تلاح  رگا  تفگ :  دیاب  دشاب .  یم  شرع  ياه  نوتـس  بسانم  ناشیاه  فتک  و  ملاع )  )
يارب مالسلا  هیلع  نیسح  اریز  دروآ ؛  اج  هب  دنتـسه ،  تدابع  رد  یمولعم  ماقم  ياراد  کی  ره  ار ،  هکئالم  عیمج  تدابع  ترـضح  نآ  هک 
بـش رد  و  دـنام ،  یقاـب  تلاـح  ناـمه  رب  هشیمه  يارب  هک  تفر  یعوـکر  هب  ادـخ  يارب  تساـخنرب و  نآ  زا  هک  تفر  يا  هدجـس  هب  ادـخ 

اه هثاغا  و  اهادن ،  تالمح ،  رف ،  رک و  گنج و  باهذ ،  بایا و  لاعفا ،  لامعا و  ماجنا  هب  مادقا  اه ،  يراوشد  تالکشم و  همه  اب  اروشاع 
ترـضح و نآ  نوچ  و  دوبن .  ماسجا  نیا  ملاع  زا  ندـب  نیا  ییوگ  دـیدرگن ،  ندـب  فعـض  راچد  اهراک  نیا  رد  و  دومن ؛  ییاه  هثاغتـسا  و 
هک یبای  یم  رد  ییامن ،  هظحالم  میدرک -  رکذ  تافاص  هروس  هب  هراشا  رد  هچنآ  ساسا  رب  ناشتعاط -  ماجنا  رد  اهنآ  فص  وا و  باحصا 

اهنآ فصو  رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  دنتـسه ،  یگـشیمه  ناگدیـشک  فص  نامه  ترـضح  نآ  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
هطساو هب  هدرک  ذوفن  ناشبلق  قامعا  رب  ادخ  زا  ياورپ  دنا و  هدیشون  وا  تبحم  زا  یماج  هدیـشچ و  ار  وا  تفرعم  ینیریـش  اهنآ  تسا :  هتفگ 

دنب وا ،  میظع  تفءار  هدرکن و  دوبان  ار  اهنآ  عرـضت  هدام  لصا و  تدابع ،  هب  لیم  لوط  هدیدرگ و  هدـیمخ  ناشتماق  تعاط  ندـش  ینالوط 
اب رگا  میوگ :  یم  نم  دنرامشب . . .  گرزب  هدز  رس  اهنآ  زا  هک  ار  هچنآ  هک  هدشن ،  يدنسپدوخ  بجع و  راچد  هدوشگن و  ار  اهنآ  عوشخ 

یماج نامه  تبحم ،  ماج  دیـشچ و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  نامه  تفرعم  ینیریـش  یبای  یم  رد  يرگنب ،  نیب  تقیقح  مشچ 
عیمج هک  دنچ  ره  دوبن ،  یترارم  یخلت و  نآ  هارمه  هب  هک  دیشچ  ار  یتفرعم  ینیریش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیـشون .  ترـضح  نآ  هک  تسا 
گرم دومرف :  ترضح  نآ  ور  نیا  زا  دش .  ضراع  ترضح  نآ  رب  يرهاظ  ینطاب و  یمسج ،  یحور و  یبلق ،  رظن  زا  ییایند  ياه  ترارم 

ناگدید رون  دـبک و  نابز ،  نابل ،  رب  هک  یگنـشت  نآ  هک  دیـشون  وا  تبحم  زا  یماج  ترـضح  نآ  نینچمه  دـش .  دنـسپلد  عوبطم و  میارب 
رظتنم هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تسد  رد  هک  یماج  نآ  دیاش  دشن و  عقاو  رث  ؤم  وا  بلق  بح  رد  تشاذگ ،  رثا  ناشیا 
هدوب اراد  ار  بآ  ینطاـب  يرهاـظ و  صاوخ )   ) همه هک  هدوب  یبآ  اـی  تسا ،  هدوب  تبحم  ماـج  نیا  عون  زا  یبآ  تشاد ،  رارق  دوب ،  نیـسح 

ناشتماق تعاطا ،  ندش  ینالوط  هطساو  هب  دومرف :  هکئالم  فصو  رد  هک  يرگنب  ترضح  نآ  هتفگ  نیا  هب  تریـصب  هدید  اب  رگا  و  تسا . 
دشاب یم  یسک  نامه  وا  هک  ارچ  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسح  نآ ،  قیداصم  نیرت  هتـسیاش  دارفا و  نیرتزراب  هک  یبای  یم  رد  تسا .  هدیمخ 

شتشپ زا  تسشن و  ترضح  نآ  بلق  رب  هک  يا  هبعـش  هس  ریت  لمحت  اب  دش .  هدیمخ  شتماق  تعاس ،  کی  لوط  رد  یتعاطا  هطـساو  هب  هک 
رد وا  تماق  ندش  هدیمخ  هب  ترـضح  نآ  رکیپ  ندش  هعطق  هعطق  دـش و  هدـیمخ  ترـضح  نآ  تماق  دز ،  هراوق  نآ  زا  نوخ  دـش و  جراخ 

هدام لصا و  تدابع ،  لیم  لوط  دومرف  هک  ماما  هتفگ  نیا  قادـصم  نیرتزراب  هک  یبای  یم  رد  ینک ،  ربدـت  یبوخب  رگا  و  دوزفا .  شتعاـط 
هک یناسک  ریاس  نوچ  اهنآ  هک  تسا  نیا  شیامرف  نآ  يانعم  هک  ارچ  تسا ؛  مالسلا  هیلع  نیسح  نامه  تسا .  هدرکن  دوبان  ار  اهنآ  عرـضت 

دنهاوخ یم  ار  عرضت  اهنآ  هکلب  دوش ؛  عطق  ناشعرضت  هدام  ات  دنا  هتفای  تسد  ناش  هتساوخ  هب  هک  دننک  یمن  هظحالم  دنراد ،  يا  هتساوخ 
یتیصوصخ ياراد  صاخ ،  تفص  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  و  دنراد .  تسود  دنتسه ،  هدنز  هک  ینامز  ات  عرـضت  دوخ  رطاخ  هب  ار  نآ  و 

هکلب دـشن ،  عطق  شعرـضت  دوب ،  ایند  نیا  تایح  دـیق  رد  هک  یناـمز  اـت  اـهنت  هن  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ؛  هکئـالم  زا  رترب  هک  دـشاب  یم 
نارود نیمه  رد  تفگ و  ساپس  دمح و  دوش ،  یم  دراو  شرهطم  رکیپ  رب  شتداهش  زا  دعب  هک  ییاه  تبیصم  رطاخ  هب  ار  ناحبس  دنوادخ 

هظحالم ار  شرـس  ندـناخرچ  نابز و  نابل و  رب  ندز  نارزیخ  بوچ  اه و  تسد  ندـیرب  دـسج و  ندـش  لاـمیاپ  درک و  تین  ار  لـئاسم  نیا 
 . داد رارق  شتدابع  ءزج  ار  لئاسم  نیا  دیآ ،  یم  رب  شنانخس  زا  هک  روط  نآ  دومن و 

موس دصقم 
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هیلع نیـسح  دنوادخ ،  لوا :  تسا :  دروم  نیدنچ  هدش و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هطـساو  هب  هکئالم  هب  هک  تسا  یتایانع  هرابرد  دـصقم  نیا 
 : مود دومن .  ار  لیئادرد  سرطف و  تعافش  ترضح  نآ  هک  روط  نامه  دندب ،  هدش  هانگ  بکترم  هک  داد  رارق  يا  هکئالم  عیفش  ار  مالسلا 

هیلع نیسح  دنوادخ ،  موس :  تسا .  هدمآ  تیاور  رد  عوضوم  نیا  هکنیا  امک  داد .  رارق  هکئالم  جارعم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  دنوادخ 
هب ناشسیدقت  حیبست و  هطساو  هب  هک  دنبای  یم  تسد  یتمحر  ضیف و  هب  ناشتامدخ ،  اب  اهنآ  داد ،  رارق  هکئالم  يارب  ضیف  عبنم  ار  مالسلا 
هب نم  دومرف :  اهنآ  هب  دنوادخ  مینک ،  یم  سیدقت  ار  وت  مییوگ و  یم  ار  وت  ساپس  دمح و  ام  دنتفگ  هک  یماگنه  اذل  دنروآ ؛  یمن  تسد 

قرط هب  ار  هکئالم  تاجرد  ولع  بابسا  دراد ،  قلعت  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  هچنآ  رد  دنوادخ  نینچمه  متـسه .  ملاع  دیناد  یمن  امـش  هچنآ 
 . دروآ مهارف  فلتخم 

دراد قلعت  ماظع  ناربمایپ  هب  هچنآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  صیاصخ  مهدزای :  ناونع 

لوا دصقم 

دنوادـخ هک  هدـمآ  اه  تیاور  رد  دومرف .  اطع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  ناربمایپ  زا  یتافـص  هراـبرد  دـصقم  نیا 
رکذـتم رت  لماک  هجو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ار  تافـص  نیا  ندوب  تباث  ام  هک  تسا ،  هداد  صاصتخا  شناربمایپ  هب  ار  تفـص  هدزاود 

مدرم هدید  هب  هک  ییاه  تلاح  رد  ار  اهنآ  هک  دیامزآ  یم  قیرط  نیا  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ءایبنا  تافـص  هلمج  زا  میدش . 
ناربمایپ ياه  شیامزآ  ءالتبا و  ياه  تلاح  مامت  اما  تسا ؛  هدادن  رارق  ییایند  عاضوا  نانآ  هارمه  هب  دـهد و  یم  رارق  فیعـض  دـنیآ ،  یم 

نآ ندوب  هبئاش  یب  ادخ و  يارب  صالخا  تقیقح  اج  نیا  زا  دش و  مهارف  اه ،  تلاح  نآ  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  فوقو  رد 
هللاءایلوا و ادهش و  تاداس  اهنآ  هکنیا  هلمج  زا  دندش ؛  یتافص  هب  بقلم  ترضح  نآ  ناوریپ  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  ددرگ .  یم  راکشآ 
ای یگنـسرگ ،  ای  رقف ،  هب  اـهنآ  همه  هک  تسا  نیا  ناربماـیپ  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی  دنـشاب .  یم  وا  نارادتـسود  ادـخ و  ناگدـیزگرب 

نایم رد  ینعی  دندش .  راتفرگ  اهالب  نیا  زا  یکی  هب  مادـک  ره  اما  دـندش ؛  التبم  ریقحت  ای  تیذا و  رازآ و  ای  لتق ،  ای  برـض ،  ای  یگنـشت ، 
اه و تبیـصم  مامت  هک  یلاح  رد  دـنتفای .  تافو  امرـس  ای  یگنـشت و  زا  یخرب  دـنتفر و  ایند  زا  یگنـسرگ  زا  هک  دـندوب  یناسک  ناربماـیپ ، 
رد اما  دندش ،  التبم  اه  يراتفرگ  زا  يدادعت  هب  ناربمایپ  زا  یخرب  تسا  نکمم  دمآ .  مهارف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  طقف  اه  يراتفرگ 
زا رگید  یکی  دـنامن .  ملاـس  ییـالب  چـیه  زا  هک  دـش  نیا  هب  صتخم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلو  دـندوب  ناـما  رد  رگید  یخرب  زا  لاـح  نیع 

هحیار اما  تسا .  هدمآ  ثیدـح  رد  بلطم  نیا  هکنیا  امک  دـش ،  یم  مامـشتسا  یبالگ  يوب  اهنآ  ندـب  زا  هک  دوب  نیا  ناربمایپ  همه  تافص 
تداهش نامز  ات  ترـضح  نآ  هارمه  هب  دوب ،  هدش  لقن  نآ  رد  هک  یثیدح  نآ  زا  بلطم  نیا  هک  تسا ؛  بیـس  هحیار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 . دسر یم  ماما  صلخم  نایعیش  ماشم  هب  بیس  يوب  رحس ،  ماگنه  هژیو  هب  ترضح  نآ  ربق  زا  زین  کنیا  و  دوش .  یم  طابنتسا  دوب ،  یبیس 

مود دصقم 

ناربمایپ لوا :  تسا :  هجو  نیدنچ  ياراد  تسا و  هدـش  اطع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ناربمایپ  زا  امومع  هک  تسا  هچنآ  هرابرد  دـصقم  نیا 
ار البرک  هکنیا  رگم  تسین  يربمایپ  چیه  هک  تسا  ثیدح  رد  دنا .  هدرک  ترایز  ترضح ،  نآ  نفد  زا  لبق  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نفدم 

ریس ییاج  هب  ارم  دندومرف :  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  امک  هدش ،  هداد  ریـس  اجنآ  هب  هدماین ،  البرک  هب  يربمایپ  رگا  و  درک .  ترایز 
زور ات  نامز  لوط  رد  ناربمایپ  مامت  مود :  دـش .  هداد  ناشن  نم  هب  یلع  نب  نیـسح  هاگلتق  اجنآ  رد  دـنیوگ .  یم  البرک  اجنآ  هب  هک  دـنداد 

 . ردق بش  نابعش و  همین  دننام  دنیآ ،  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  هب  هک  دنتسه  یصوصخم  تاقوا  ياراد  تمایق 
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حیضوت

ياراد و  تسا ،  هداد  صاصتخا  نیـسح  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  ناربمایپ  ياـه  يراـتفرگ  لـیاضف و  زا  کـی  ره  هراـبرد  دـصقم  نیا 
دراو ترـضح  نآ  ترایز  رد  تسا .  باب  نیدـنچ  ياراد  و  تسا ،  هداد  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  باب  نیدـنچ 
هدش دراو  زین  ترـضح  نآ  ياه  ترایز  زا  یـضعب  رد  تسا .  روهـشم  ترایز  نایم  نیا  رد  تسا .  ناربمایپ  ثراو  نیـسح  هک  تسا  هدـش 

هب بلاطم ،  حیرـشت  ماگنه  هب  ناونع  نیا  رد  دوش .  یم  هداتـسرف  مالـس  ناشزاتمم ،  ياه  تفـص  اهنآ و  ندرب  مان  اـب  ناربماـیپ  رب  هک  تسا 
نیـسح هک  میهد  یم  حیـضوت  نینچمه  میزادرپ و  یم  صاخ  ربماـیپ  کـی  رب  مالـس  تلع  نینچمه  اـهنآ  تیفیک  تثارو و  هوجو  زا  یخرب 

هدرک دـصق  ار  ییحی  تسا  نکمم  ینک ،  مالـس  مولظم  هب  هاگ  ره  تسه و  مه  رباص  بویا  ترـضح  نآ  هک  ارچ  دـشاب ؛  مه  مالـسلا  هیلع 
باب زا  ار  عوضوم  اجنیا  رد  بیترت .  نیمه  هب  و  دشاب ،  مه  مولظم  يایحی  نیسح  اریز  دشاب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ترظن  روظنم  ای  یـشاب و 

 : مینک یم  زاغآ  مالسلا  هیلع  مدآ 

مالسلا هیلع  مدآ  باب 

زاـمن مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  زین  هکئـالم  دوب .  هکئـالم  هلبق  ترـضح  نآ  ینعی  دـندرک ،  هدجـس  مالـسلا  هیلع  مدآ  يارب  هکئـالم  ماـمت  * 
یتشهب رد  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  دـنوادخ  تسا * .  هکئـالم  جارعم  ترـضح  نآ  ربق  نینچمه  دـندومن .  فاوط  شربق  درگ  رد  دـندناوخ و 

سابل هب  نیزم  مدآ  دش * .  قلخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رون  زا  نیعلاروح  تشهب  تنیز  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یلاح  رد  دـینادرگ ،  نکاس 
التبم مالسلا  هیلع  نیسح  اما  دیدرگ ،  تشهب  زا  قارف  هب  التبم  مدآ  داد * .  رارق  یفص  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  دیدرگ ؛  یتشهب 

نیـسح اما  دیـشون .  ار  نآ  نیمز  هک  درک  هظحالم  وا  زا  ار  ینوخ  دش و  لیباه  شدنزرف  ندش  هتـشک  هب  التبم  مدآ  دش * .  نابحم  قارف  هب 
وا يارب  یمزع  درک و  شومارف  دش و  تخرد  کی  هویم )   ) ندروخ زا  یهن  هب  التبم  مدآ  دوش * .  هکت  هکت  شدـنزرف  هک  دـش  نیا  هب  التبم 

درکن شومارف  و  یندیماشآ ،  یندروخ و  عون  ره  زا  يا و  هقالع  هنوگره  زا  یهن  هب  دش  التبم  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  میبای ،  یمن 
مالسلا هیلع  نیسح  تسا .  تروص  ملاع  رد  هللا  ةوفص  مالسلا  هیلع  مدآ  تسا * .  هدشن  هدید  وا  زا  ریغ  رد  هک  دش  هظحالم  یمزع  وا  رد  و 

رتهب نم  هک  هتفگ  نیا  اب  ناطیش  تسوا * .  زا  ةوفص  تسا و  ةوفص  زا  ترـضح  نآ  هک  ارچ  تسا .  یناعم  ملاع  رد  ةوفـص  نیا  زا  یتوفص 
هیلع هللا  ۀنعل  دیزی  دش .  هدیرفآ  نکاس  تسپ  مرن  لگ  زا  مدآ  دید  هک  دوب  یماگنه  نآ  تخورف و  رخف  مالـسلا  هیلع  مدآ  رب  متـسه  مدآ  زا 

هب نیزم  شنارادفرط  هک  درک  هظحالم  نینچمه  دید و  تخت  يور  رب  ار  دوخ  هک  دوب  ینامز  نآ  تخورف و  رخف  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  زین 
نادـنزرف نانز و  اما  دـننک ،  یم  ربکت  ریرح  الط و  رد  قرغ  اه  هدرپ  تشپ  رد  اهرـصق و  رد  شلاـیع  لـها و  دنتـسه و  نیگنر  ياـه  ساـبل 

تنیز نیرتهب  اب  دلاخ  هیواعم و  شنادنزرف  هک  دید  نینچمه  دنا .  هدش  رـضاح  وا  سلجم  رد  دنبرد  هدش و  هراپ  هراپ  ياه  سابل  اب  نیـسح 
( طسوا  ) یلع و  ربکا )  ) یلع مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  هک  یلاح  رد  دنا ،  هتـسشن  شرانک  رد  رهاوج  هحلـسا و  لالج و  هوکـش و  اب  اه و 
دراد و جات  رـس  رب  هک  دید  ار  شدوخ  دـنراد .  رارق  وا  لباقم  رد  رامیب  یمـسج  اب  ریجنز و  لغ و  رد  يرگید  و  کیپ نودب  رس و  اب  یکی 

ناردارب رس  دراد و  رارق  وا  لباقم  رد  نیمز  يور  رب  وا  سلجم  رد  رکیپ  نودب  شرس  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یلاح  رد  هدز ،  هیکت  هکیرا  رب 
هتسشن اه  یلدنص  رب  هیما  ینب  ناگرزب  تسا و  نیسح  نانمشد  زا  ولمم  سلجم  دنراد و  رارق  شلباقم  رد  همه  زین  شباحصا  ترضح و  نآ 

رس هب  هراشا  اب  وا  دومن .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ییوگازسان  تتامش و  هب  عورـش  درک و  سلجم  لها  هب  ور  دیزی  یتلاح  نینچ  رد  دنا . 
وا و دج  زا  مدـج  وا و  ردام  زا  مردام  رتهب و  دـیزی  ردـپ  زا  مردـپ  تفگ :  یم  تخورف و  یم  رخف  نم  رب  صخـش  نیا  تفگ :  ماما  كرابم 

هلداجم وا  ردپ  اب  نم  ردپ  تسا  رتهب  دـیزی  ردـپ  زا  نم  ردـپ  هک  وا  هتفگ  نیا  اما  دـش ،  وا  لتق  ثعاب  رما  نیمه  و  میتسه ،  رتهب  وا  زا  مدوخ 
؛  تسا هتفگ  تسار  هک  مدوخ  ناج  هب  دنگوس  تسا  رتهب  دیزی  ردام  زا  مردام  هک  وا  هتفگ  نیا  اما  داد .  مکح  ود  نآ  نایم  دنوادخ  درک و 
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ادخ و هب  هک  تسین  یـسک  سا رترب  دیزی  دـج  مƠزا  هک ج وا  هتفگ  نیا  تسا و  رترب  نم  رداـم  زا  ادـخ ،  لوـسر  رتـخد  همطاـف  هک  ارچ 
وا دیاش  مدیزی  زا  رتهب  نم  هک  وا  هتفگ  نیا  اما  و  تسا .  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  زا  رترب  وا  هک  دیوگب  دشاب و  هتشاد  Ơ میا ترخآ  زور 

ءاشت نم  لذـت  ءاشت و  نم  زعت  ءاشت و  نمم  کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یت  ؤت  کـلملا  کـلام  مهللا  لـق  هک  دوب  هدـناوخن  ار  هیآ  نیا 
هب يریگب و  یهاوخب  هک  ره  زا  یشخب و  تنطلـس  کلم و  تزع و  یهاوخب  ار  هک  ره  وت  یتسه !  کلم  هاشداپ  يا  ایادخ  راب  وگب ،  ( 106)

هتفگ نیا  اب  هنوگچ  هک  دینک  لمءات  دیزی  هتفگ  نیا  رد  نادنمتریغ !  يا  ینادرگ .  راوخ  یهاوخ  ار  هک  ره  یـشخب و  تزع  یهاوخ  هک  ره 
نادنمتریغ يا  تورم و  تمه و  نابحاص  يا  ترضح و  نآ  نایعیش  يا  نیاربانب ،  تشاد ؛  ار  ماما  ندرک  راوخ  دصق  تلاح ،  نآ  رد  دوخ 

نیمز اه و  نامـسآ  تنیز  نیـسح  مییوگ :  یم  ام  سپ  دنازوس .  یم  ار  بلق  ریقحت ،  قیرط  هب  دـیزی  هتفگ  نیا  هک  دـیرادب ،  زیزع  ار  ماما  ! 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  نامه  نیـسح  تسادخ .  لوسر  زیزع  یهلا و  هاگرد  زیزع  نیـسح  تسادخ ،  شرع  تنیز  وا  تسا ؛ 

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  زیزع  نیـسح  دیـسانشب .  ار  وا  سپ  تسا ،  یلع  نب  نیـسح  نیا  دومرف :  درب و  ربنم  يالاب  هب  دوخ  اـب  ار  وا  هلآو  هیلع 
شتآ تدح  ار و  نآ  يرهاظ  تلذ  یمرن و  لگ و  عضاوت  سیلبا  نک .  تقد  زین  دـیزی  سیلبا و  نایم  یناسمه  هب  نینچمه  اجنیا  رد  تسا . 

زا تسا ،  لگ  رد  ار  هچنآ  هک  یتروص  رد  دراد ،  يرترب  لضف و  لگ  رب  هک  تشادنپ  دـید و  ار  وا  ندـنازوس  ییوج و  يرترب  ترارح و  و 
نزخم تارهاوج و  عاونا  تازلف و  مامت  ندـعم  ناتخرد و  اه و  هویم  اه و  هناد  اه و  ناحیر  اه و  لـگ  هفوکـش و  شیور  لـحم  هکنیا  هلمج 
یتروص رد  هتسشن  تخت  رب  هک  دید  ار  دوخ  زین  دیزی  دیدن .  ار  لیبق  نیا  زا  يدراوم  دراد و  یگتسب  نآ  هب  نارادناج  تایح  هک  تسا  یبآ 

هک درک  هظحـالم  نینچمه  هداتـسیا و  زاـب  تکرح  زا  هدـش و  عطق  شیاـه  سفن  دراد و  رارق  تشت  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدـیرب  رـس  هک 
ماما رب  هک  درک  نامگ  هجیتن  رد  دـنا ؛  هداتـسیا  تمدـخ  رد  حلـسم  دارفا  دنتـسه و  رخاف  ياه  سابل  تـالآرویز و  عاونا  هب  نیزم  شناوریپ 
نیسح هدینادرگ و  زیزع  ار  وا  قیرط  نیا  زا  هداد و  تنطلـس  کلم و  وا  هب  دنوادخ  هک  درک  دانتـسا  بلطم  نیا  هب  دراد و  تلیـضف  يرترب و 

لیلذ و وا  تلاح ،  نیا  اب  هک  دوبن  هجوتم  نوعلم  نآ  اما  دـناوخ ،  ار  هیآ  نآ  ور  نیا  زا  تسا ،  هتخاـس  لـیلذ  تلاـح  نیا  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
مالسلا هیلع  نیسح  هب  یتلاح  نینچ  اب  ار  تنطلس  کلم و  یلاعت  دنوادخ  دشاب و  یم  زیزع  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا  تسا و  راوخ 

یمن زیاج  ار  ءافلخ  زا  مادکچیه  هب  ازـسان  هک  ینافلاخم  مامت  تفرگ و  وا  زا  ار  کلم  دش  بکترم  دیزی  هک  یتشز  لامعا  اب  هدومرف و  اطع 
تسا هتسکش  ترضح  نآ  اب  هک  يراتفر  رطاخ  هب  ار  ایند  لها  همه  بولق  مالسلا  هیلع  نیسح  اما  دنا .  هتـسناد  زاجم  ار  وا  هب  بس  دنرمش ، 

ابا ربق  هب  يربب ،  یپ  ءاشت  نم  لذـت  ءاشت و  نم  زعت  هک  دـنوادخ  شیاـمرف  نیا  قادـصم  هب  یهاوخ  یم  رگا  دـنراد و  ار  وا  تبغر  لـیم و  و 
دبا ات  هدـش و  زاغآ  ترـضح  نآ  تداهـش  نامز  زا  هک  نآ  ینادابآ  نآ و  عاضوا  نآ و  تنیز  يداـیز  نآ و  مارتحا  مالـسلا و  هیلع  هللادـبع 

ره لاح ،  هب  ات  دـش  نفد  اجنآ  رد  نوعلم  نآ  هک  يزور  نامه  زا  نک .  هاگن  زین  ماـش  رد  دـیزی  ربق  هب  رگنب و  بوخ  تشاد ،  دـهاوخ  همادا 
وا ربق  يوس  هب  دراد و  یم  رب  یگنـس  رود  زا  دوخ  اـب  دـنک و  یم  مجر  گنـس  اـب  ناطیـش  نوچ  ار  نآ  دـتفا ،  یم  اـجنآ  هب  شراذـگ  سک 

گنـس اب  ار  اجنآ  یـسک  رگا  هک  تسا  هدش  هبرجت  دریگ .  یم  ماجنا  يدوهی  یحیـسم و  ینـس ،  هعیـش ،  طسوت  راک  نیا  دنک .  یم  باترپ 
اب ییوگتفگ  رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  تسا .  هدش  لیدبت  گنـس  زا  یمیظع  لت  هب  اجنآ  دوش .  یمن  هدروآرب  شتجاح  دهدن ،  رارق  فده 
نآ زا  دیدرگ و  تشهب  زا  هرابکی  هب  یناهگان و  تقرافم  هب  التبم  مالـسلا  هیلع  مدآ  دومن * .  هاگآ  نامگ  نیا  نالطب  زا  ار  وا  تشاد  دـیزی 

هاگنآ دمآ .  تساه ،  تیذا  رازآ و  اه و  یگدنرد  اه و  يدـب  تافآ و  ندـعم  هک  یکاخ  نیمز  هب  جراخ و  یـسدق  ضایر  سنا و  لحم )  )
هدرک و رییغت  یگنر  معط و  اـب  زیچ  ره  تسا ،  حـیبق  یکاـخ و  نـیمز ،  هرهچ  هدرک و  رییغت  تـسا ،  نآ  يور  رب  سک  ره  دـالب و  تـفگ : 
زا هرابکی  هب  یناهگان و  روط  هب  ترـضح  نآ  دش ،  التبم  دروم  نآ  لثم  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا .  كدنا  کمن  اب  نادنخ  ياه  هرهچ 

تیاور رد  هک  روط  نآ  تفرگ و  ماـجنا  تعاـس  ود  فرظ  رد  دراوم  نیا  همه  دـش و  جراـخ  ناردارب  نادـنزرف و  ناـبحم ،  عاـمتجا  تشهب 
نوریب همیخ  زا  تشاد ،  شوگ  رب  هراوشوگ  هک  يا  هچبرـسپ  دوب ،  هدـنامن  یقاب  نیـسح )  ماما  ناراـی   ) زا یـسک  رگید  یتقو  تسا :  هدـمآ 

يا هبرـض  ریـشمش  اب  دمآ و  هیلع -  هللا  تنعل  بیبش -  دنزرف  یناه  هاگنآ  درک ،  یم  هاگن  دوخ  تسار  پچ و  هب  دوب و  هدز  تشحو  دمآ ، 
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بنیز شرهاوخ  هب  دوش ،  سونءام  وا  اب  ماما  هک  دوب  هدنامن  یقاب  یـسک  رگید  هک  یماگنه  نینچمه  دـناسر .  تداهـش  هب  ار  وا  دز و  وا  هب 
كدوک نآ  نوچ  دش .  عقاو  ارجام  نآ  دـعب  دروآ و  ماما  يارب  ار  وا  بنیز  ترـضح  روایب ،  ار  رغـصا  یلع  مدـنزرف  تفگ :  مالـسلااهیلع : 

شیپ زا  نوچ  داد و  رارق  بطاخم  ار  اهنآ  دیوگب ،  نخس  وا  اب  ماما  هک  دوبن  مرح  نانز  زج  یـسک  رگید  دیـسر و  تداهـش  هب  مه  راوخریش 
زا قارف  ماگنه  هب  هک  مدآ  دننام  تسین ،  وا  اب  سک  چیه  هدرک و  رییغت  دالب  نآ  هک  درک  هظحالم  داتفا و  هار  هب  اهنت  دـمآ و  نوریب  مه  اهنآ 

هیرگ یصاخ  عضاوم  رد  اروشاع  زور  ینعی  زور  کی  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  اما  دومن ؛  هیرگ  درک و  اعد  شراگدرورپ  هاگرد  هب  تشهب ، 
لاح رب  محرت  تقر و  هیرگ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  هیرگ  نوچ  دوش ؛  یمن  هسیاقم  مالسلا  هیلع  مدآ  هیرگ  اب  ترـضح  نآ  هیرگ  نکل  درک ، 

هک يوحن  هب  دوب  ینالوط  دایز و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  مدآ  هیرگ  شدوخ .  رطاـخ  هب  هن  دـننک و  یم  هیرگ  ترـضح  نآ  رب  هک  دوب  یناـسک 
مدآ هیرگ  دیـشوج .  یم  بلق  همـشچ  زا  هک  دوب  نوخ  یلو  دوب ،  هاتوک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیرگ  اـما  دـش ،  يراـج  وا  کـشا  زا  اـهدور 
کی اهنت  رطاخ  هب  مدآ  هیرگ  دهدب .  یلست  ار  وا  دوبن  یسک  درک ،  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  هک  یتروص  رد  دوب ،  یلـست  هب  نورقم 

لایع و لها و  باحـصا و  ناگدازومع ،  نادـنزرف ،  ناردارب ،  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیرگ  اما  دوب ،  هدیـسر  لتق  هب  هک  دوب  دـنزرف 
وا دـننام  یـسک  هک  يوحن  هب  مه  نآ  دـش ،  شدوخ  رـسمه و  يارب  ماعط  توق و  لیـصحت  هب  ـالتبم  مالـسلا  هیلع  مدآ  دوب * .  شناـکدوک 

اهنآ بابـسا  ملع  لیـصحت  رد  ادتبا )  ) تسیاب یم  ناشیا  تشادن ،  دوجو  يزیچ  لیـصحت  بابـسا  نیمز  رد  اریز  دـشن ،  راک  نیا  هب  يالتبم 
رگا تسا و  هدوب  راوشد  رایـسب  رما ،  نیا  هک  تفرگ  یم  تروص  شدوخ  عونمه  زا  يروای  راکمه و  دوجو  نودب  وا  شالت  دـنک و  شالت 

عفر يارب  بآ  بابـسا  لیـصحت  هب  یلتبم  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوبن .  ریذپ  ناکما  شیارب  راک  نیا  دوبن ،  دنوادخ ) بناج  زا   ) وا دـییءات 
نیا رد  ترـضح  نآ  دندرک و  مورحم  يراج  دوجوم  لوذبم  بآ  زا  ار  اهنآ  هک  ماگنه  نآ  رد  دـیدرگ ،  شلایع  لها و  ناکدوک و  شطع 
هراب نیا  رد  ار  اهنآ  شدوخ  یهاگ  دـیدرگ .  یحور  یمـسج و  ياه  تقـشم  عاونا  لـمحتم  نآ  بابـسا  لاـمعا  رد  داـتفا و  تمحز  هب  هار 

هک اهنآ  نوچ  دومن ،  بآ  بلط  نانز  يارب  راب  کی  دومن .  هاچ  رفح  هب  مادـقا  راب  کی  و  داتـسرف ،  هنابـش  ار  یـسک  یهاگ  درک و  هظعوم 
بآ اـهنآ  زا  دوـخ  يارب  راـضتحا  لاـح  رد  مه  راـب  کـب  دوـمن و  بآ  بـلط  شراوخریـش  دـنزرف  يارب  راـب  کـی  دـندوبن و  گـنج  لـها 
نیا لمحت  دوجو  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلو  دروآ ،  تسد  هب  ماعط  تمحز ،  جـنر و  لـمحت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  مدآ  درک .  تساوخرد 

هب ار  لیباه  لیباق ،  هک  دش  نیا  هب  التبم  مالسلا  هیلع  مدآ  نیسح * !  ای  تیادف  هب  یملاع  ناج  درپس .  ناج  هنشت  بل  اه ،  تقـشم  اه و  جنر 
یلو دیماشاین ؛  نوخ  رگید  ور  نیا  زا  دش ،  نوعلم  دیـشون و  ار  نوخ  نآ  نیمز  اریز  دیدن ،  ار  وا  نوخ  اما  دنک ،  نفد  ار  وا  دـناسرب و  لتق 
هیلع مدآ  نینچمه  تفر .  نایم  زا  شناوت  رطاخ  نیمه  هب  دید ،  ار  نیمز  يور  رب  نفک  نودب  هکت ،  هکت  ار  دوخ  یلع  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

هاگنآ منک ،  یم  قلخ  ار  هللا  تبه  تیارب  وا  ياج  هب  هک  دـش  یحو  وا  هب  سپـس  درک ،  هیرگ  لیباه  يارب  زور  هنابـش  لـهچ  تدـم  مالـسلا 
لهچ ربارب  تدم  نیمه  هک  درک  هیرگ  دنچ  یقیاقد  شدـنزرف  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  دـش .  دـلوتم  مدآ  يارب  يدـنزرف  نینچ 

وا و نایم  قارف  هب  تبون  دعب  دش و  يرگید  یلع  نداد  تسد  زا  تبیـصم  راچد  نآ  زا  دـعب  سپـس  درب ،  لیلحت  ار  ترـضح  نآ  ناوت  لاس 
 . دش رگید  یلع 

مالسلا هیلع  سیردا  باب 

 ، شحور شمـسج ،  زین ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درب .  الاب  مجنپ  مراهچ و  نامـسآ  نایم  یلاع  یناکم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  سیردا  دنوادخ  * 
نارای ندش  هدنکارپ  ناطلس و  تسد  زا  ترجه  هب  یلتبم  مالـسلا  هیلع  سیردا  تفای * .  ءاقترا  یلاع  یناکم  هب  شتبرت  شلاثم و  شنوخ ، 
یلتبم نینچمه  ددرگ و  ظفح  مرح  مارتحا  دوشن و  هتشک  مرح  رد  ات  دیدرگ  ترجه  هب  یلتبم  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  یتروص  رد  دیدرگ ، 

هب هنـشت  بل  اب  هک  یناشطع  نآ  يادف  مردپ  تفگ :  وا  ياثر  رد  شرهاوخ  هک  ییاج  ات  دـیدرگ ،  زور  هس  تدـم  هب  شطع  ندـیگنج و  هب 
 . دیسر تداهش 
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مالسلا هیلع  حون  باب 

دجسم نامه  هک  مالسلا  هیلع  حون  هناخ  تسا * .  تشهب  لها  ناناوج  همه  دیس  مالسلا  هیلع  نیسح  و  نیلسرملا ،  خیش  مالسلا  هیلع  حون  * 
دنوادخ تفای * .  تفارش  تهج  نیدنچ  زا  هفوک  دجـسم  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نفدم  هک  یتروص  رد  درک ،  ادیپ  تفارـش  تسا ،  هفوک 

نآ ببس  هب  نافوط  زا  مدرم  تاجن  نوچ  نایناهج .  نایم  رد  حون  رب  مالـس  ( 107  ) نیملاعلا یف  حون  یلع  مالس  دومرف :  حون  هرابرد  یلاعت 
مالسلا هیلع  حون  تسا * .  ترضح  نآ  ببـس  هب  شتآ  زا  مدرم  تاجن  هک  ارچ  نیملاعلا ،  یف  نیـسحلا  یلع  مالـس  و  دشاب .  یم  ترـضح 

زا ددرگ ،  راوس  نآ  رب  سک  ره  هک  تسا  یتاجن  یتشک  بحاص  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ،  اه  بآ  جاوما  رب  يراج  یتشک  بحاـص 
ات هک  دش  یم  عقاو  برض  دروم  نانچنآ  درک و  گنرد  لاس  شموق 950  نایم  رد  مالسلا  هیلع  حون  دنک * .  یم  ادیپ  تاجن  شتآ  تاقبط 
ار اهنآ  درک و  گنرد  موق  ناـیم  رد  زور  فصن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیدرگ .  یم  يراـج  شـشوگ  زا  نوخ  دـنام و  یم  شوهیب  زور  هس 

شیاضعا مامت  زا  نوخ  داتفا و  نابایب  رد  رـس  نودـب  شرهطم  رکیپ  زور  هس  اـت  دـندز و  زور  همین  رد  ترـضح  نآ  و  درک ،  قح  هب  توعد 
 . دوب لاس  هبرض 950  زا  رتدیدش  دیدرگ ،  دراو  تعاس  کی  رد  ترضح  نآ  هب  هک  یمتس  و  دوب ،  يراج 

مالسلا هیلع  میهاربا  باب 

گنـسرف کی  درک و  دـنوادخ  میدـقت  ار  دوخ  هک  ینک  دـصق  ار  یلیلخ  یناوت  یم  هللا  لیلخ  میهاربا  یلع  مالـسلا  ییوگ  یم  هک  هاگنآ  * 
اعد شراگدرورپ  هاگرد  هب  شتآ ،  زا  تاجن  يارب  یتح  تفریذـپن و  ار  هکئالم  يرای  کمک و  لاـح  نیا  اـب  دـیدرگ ،  هضرع  وا  هب  شتآ 

میدـقت ار  دوخ  ناج  هک  امنب  دـصق  ار  یلیلخ  یتساوخ  رگا  و  دـنک .  یم  تیاـفک  ندرک  لا  ؤس  زا  ارم  نم ،  لاـح  هب  وا  ملع  تفگ  درکن و 
ار منهج  شتآ  درک و  در  ار  هکئالم  يرای  کمک و  اما  دنتفرگ ،  ترضح  نآ  رب  ار  هار  هزین  ریشمش و  اب  حلسم  دارفا  اه  گنـسرف  ات  درک و 
هک ییامنب  ار  یلیلخ  دصق  یناوت ،  یم  هللا )  لیلخ  میهاربا  یلع  مالسلا  ییوگ  یم  یتقو   . * ) دینادرگ تمالس  درـس و  يرایـسب  مدرم  يارب 

شرکیپ هک  یلاح  رد  ار  وا  دومن و  میدقت  ار  ربکا  یلع  شدنزرف  هک  نک  ار  لیلخ  دصق  یتساوخ  رگا  درک و  میدقتار  لیعامـسا  شدـنزرف 
 ( شرـسمه  ) هراس هک  نک  دـصق  ار  یلیلخ  يدوب ،  لیام  رگا  یتفگ )  ار  ترابع  نآ  نوچ  و   . * ) داهن نیمز  يور  رب  دوب ،  هدـش  هراپ  هراپ 

هسام نآ  دنوادخ  اما  دومن ،  هسام  زا  رپ  ار  يا  هسیک  ور  نیا  زا  ددرگرب ،  یلاخ  تسد  دیـشک و  تلاجخ  وا  تساوخ و  درآ  يرادقم  وا  زا 
بآ نودـب  تفر و  نوریب  هاگنآ  تساوخ ،  بآ  وا  زا  هنیکـس  هک  نک  دـصق  ار  یلیلخ  یتساوخ  رگا  و  درک ،  درآ  هب  لیدـبت  شیارب  ار  اـه 

مالسلا یتفگ  نوچ  و   . * ) تسا نارگ  وت  یگنشت  هلان و  هآ و  نم  يارب  ناج !  هنیکس  هک  دوب  نیا  تفگ  وا  هب  هک  ینخـس  اهنت  تشگزاب و 
رد طقف  دومن و  نکاس  تعارز  لـباقریغ  نیمزرـس  رد  ار  شدـنزرف  نز و  هک  نک  دـصق  ار  یلیلخ  یتساوخ  رگا  هللا ، )  لـیلخ  میهاربا  یلع 

يداو رد  ار  ما  هیرذ  نم  ایادـخ ! درک :  ضرع  یهلا  هاـگرد  هب  تـفرگ و  ار  هـبعک  رد  تشگزاـب و  هاـگنآ  و  دوـب ؛  یبآ  کـشم  ناـشرانک 
يزور تارمث  زا  ار  اهنآ  نک و  اهنآ  هب  لیامتم  ار  مدرم  ياهلد  ادـنوادخ ! هک  دومن  اعد  اهنآ  يارب  دـعب  و  مدومن ؛  نکاس  تعارز  لـباقریغ 

هن دوب و  یبآ  هن  نآ  رد  هک  تشاذگ  اج  هب  ینابایب  رد  نادرگرـس  هنـشت و  ار  شدنزرف  نز و  هک  نک  دصق  ار  یلیلخ  یتساوخ  رگا  و  هدـب ؛ 
بحاص لیلخ  یتساوخ  رگا  یتفگ )  ار  ترابع  نآ  یتقو   . * ) دینک هدامآ  تراسا  يارب  ار  دوخ  تفگ :  اهنآ  هب  ییادـج  ماگنه  ییاذـغ و 

ؤر لیلخ  ای  ار و  نامهیم  رادتـسود  لـیلخ  یتساوخ  رگا  یتفگ )  ار  تراـبع  نآ  رگا  و   . * ) ار تمحر  عبنم  لـیلخ  اـی  نک و  دـصق  ار  تلم 
 . ددرگ یمن  رب  دیماان  دوش ،  لسوتم  ترضح  نآ  هب  سک  ره  هک  ارچ  نک ؛  دصق  ار  نایصع  لها  هب  فو 

مالسلا هیلع  بوقعی  باب 

هک ربمایپ  بوقعی  رب  مالـس  هتمحرب  هرـصب  هیلا  هللا  در  يذـلا  بوقعی  یلع  مالـسلا  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  رد  * 
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ردپ 12 قاحـسا ،  دـنزرف  بوقعی  یتساوخ  رگا  یتفگ )  ار  ترابع  نیا  نوچ   . ) دـنادرگزاب وا  هب  ار  وا  ییانیب  شدوخ  تمحر  هب  دـنوادخ 
ار ام  زا  یکی  ردپ ! يا  دنتفگ :  هداد  رارق  بطاخم  ار  ردپ  هاگنآ  دندوب و  هداتسیا  شتمدخ  رد  دندوب و  هدنز  یگمه  هک  نک  دصق  ار  رـسپ 

دصق ار  ییاهنت  دنزرف  ردپ  بوقعی ،  یتساوخ  رگا  و  دیدرگ ؛  انیبان  شنامشچ  دش و  مخ  مغ  تدش  زا  بوقعی  رمک  هاگنآ  دروخ ،  گرگ 
ار یبوقعی  یتساوخ  رگا  و  متفر * .  نم  هک  ظفاحادخ  ناج  ردپ  مالسلا  ینم  کیلع  هانبا  تفگ :  یم  هک  دینـش  ار  شرـسپ  يادص  هک  نک 

هعطق هک  دـید  ار  شدـنزرف  هک  نک  دـصق  ار  یبوقعی  یتساوخ  رگا  و  دـید ،  ار  فسوی  هدـشن  هراپ  اـما  دولآ ،  نوخ  نهاریپ  هک  نک  دـصق 
دوخ اب  ار  فسوی  هک  دنتـساوخ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  بوقعی  نارـسپ  تسا * .  هدـنامن  یقاب  یملاس  ياج  وا  رکیپ  نهاریپ و  رد  هدـش و  هعطق 
یتقو مالسلا  هیلع  نیسح  دنک .  یم  نیگهودنا  ارم  امـش  طسوت  وا  ندرب  تفگ :  درک و  تفلاخم  اهنآ  اب  اما  دنک ،  يزاب  شدرگ و  ات  دنربب 
رادید قاتـشم  وا  هک  دورب  دیراذگب  دومرف :  ماما  یلو  دنتفرگ ،  ار  وا  دندرک و  تفلاخم  وا  نتفر  اب  نانز  دش ،  نادـیم  مزاع  یلع  شدـنزرف 
يادص مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفایزاب  ار  شا  ییانیب  وا  دروآ و  بوقعی  يارب  ار  فسوی  نهاریپ  هدنهد ،  تراشب  دـشاب * .  یم  شدـج 

 . دش رات  هریت و  شناگدید  دینش و  ار  شدنزرف  یظفاحادخ )  )

مالسلا هیلع  فسوی  باب 

دیزادنا هاچ  رد  هکلب  دیـشکن ،  ار  وا  دنتفگ  اما  دندومن ،  ار  وا  ندرب  نیب  زا  دصق  دندنکفا ،  ییادج  شردپ  فسوی و  نایم  هکنآ  زا  دعب  * 
ناردارب و نادـنزرف و  تداهـش  زا  سپ  هک  نیا  دوجو  اـب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  یلو  دـنتخادنا ،  بآ  هاـچ  رد  ار  ترـضح  نآ  ور  نیا  زا  ، 

دیشکب ار  وا  دز :  دایرف  نمشد  دوب ،  یفاک  ترضح  نآ  تداهش  يارب  شندب  رب  اهریت  اه و  هزین  اهریشمش ،  مخز  ندمآ  دراو  شباحـصا ، 
ار نآ  ریرحت  ناوت  ملق  هک  يا  هویـش  هب  مه  نآ  روحنم ،  نآ  ندرک  رحن  لوـتقم و  نآ  حـبذ  ندـناسر و  تداهـش  هب  يارب  یهورگ  هاـگنآ  ، 
هب ار  وا  دندرک و  دروخرب  وا  هب  نارفاسم  دش ،  هدـنکفا  هاچ  رد  فسوی  هکنآ  زا  دـعب  دـنداد * .  رارق  هلمح  دروم  ار  ترـضح  نآ  درادـن ، 
نآ رس  اب  یهورگ  داتفا ،  نیمز  رب  هکنآ  زا  دعب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  دندنادرگ .  شورف  يارب  رصم  رازاب  رد  دندرب و  دوخ  اب  ریـسا  ناونع 
هیلع فسوی  دـندناخرچ * .  نآ  ياـه  هچوک  ماـش و  هفوـک و  رازاـب  رد  دـندومن و  هزین  نیمز  يور  رب  ار  نآ  دـندرک و  دروـخرب  ترـضح 
شیپ ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس )  ) یلو داد ،  رارق  نیما  گرزب و  دوخ  دزن  ار  فسوی  وا  اما  دندرب ،  رـصم )  ) زیزع دزن  رابجا  هب  ار  مالـسلا 

 . دز نارزیخ )  بوچ  اب   ) ار ترضح  نآ  كرابم  ياه  نادند  درک و  ماما  هب  ءازهتسا  ییوگازسان و  هب  عورش  وا  دندرب و  دیزی 

مالسلا هیلع  حلاص  باب 

هک دوب  یلافطا  لایع و  بحاص  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دش ،  نآ  ندرک  باریـس  هب  یلتبم  هک  دوب  يا  هقان  بحاص  مالـسلا  هیلع  حـلاص  * 
و دشونن ،  یـسک  وا  زا  ریغ  هک  يوحن  هب  دشاب ،  هقان  يارب  بآ  مامت ،  زور  کی  تساوخ  حلاص  دـیدرگ * .  اهنآ  ندرک  باریـس  هب  یلتبم 

مالسلا هیلع  نیسح  یلو  هقان ؛  هب  زور  کی  تشاد و  صاصتخا  اهنآ  هب  بآ  ندیـشون  زور  کی  دنداد .  ماجنا  یتدم  يارب  ار  راک  نیا  اهنآ 
بآ هرطق  کی  شدوخ  هتخوس )   ) رگج يارب  دـعب  هعرج و  کی  كدوک  نآ  يارب  سپـس  بآ و  کـشم  کـی  شناـکدوک  لاـیع و  يارب 
لاح هب  ات  تفر و  هوک  يالاب  رب  دیـشک و  يا  هجـض  شا  هچب  دندرک ،  یپ  ار  حلاص  هقان  یتقو  دندادن * .  وا  هب  لوا  نامه  زا  اما  تساوخ ، 
ریت ار  وا  اما  درک ،  بآ  تساوخرد  شکدوک  يارب  یتقو  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  دوش .  یم  تشحو  راچد  دنک  رذگ  هوک  نآ  رب  سک  ره 

هاگرد هب  راک  نیا  ایادخ ! درک :  ضرع  دـنوادخ  هب  باطخ  دوب ،  نآ  رد  شناج  هک  دز  يا  هجـض  نانچ  لفط  دـنداد و  رارق  تباصا  دروم 
هب نک .  اطع  ام  هب  نآ  زا  رتهب  تسین ،  ماقتنا  رد  تحلـصم  کنیا  رگا  ریگب و  ار  وا  ماقتنا  سپ  تسین ،  رت  شزرا  مک  حـلاص  هقان  هچب  زا  وت 

رـشحم و رد  ناگدننک  هجـض  هب  یـسردایرف  دنوادخ ،  لفط  نآ  دایرف  ناربج  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  لجاع ،  ماقتنا  زا  رتهب  نم ،  داقتعا 
لفط و نیا  دایرف  هب  تبـسن  هجـض  يادـص  ایند  نیا  رد  رگا  هژیوب  درک ،  اـطع  ترـضح  نآ  هب  ار  شتآ  رد  ناگدـننک  هجـض  فقاوم و  رد 
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 . دشاب دنلب  وا  تبیصم 

مالسلا هیلع  دوه  باب 

يریبدت رکف و  امش  ( 108  ) نورظنت مث ال  اعیمج  ینودیکف  تفگ :  هک  تسا  یـسک  دشاب و  یم  صاخ  لکوت  بحاص  مالـسلا  هیلع  دوه  * 
 . * تفگ ار  مالک  نامه  تفرگ  رارق  موق  نآ  لباقم  رد  یتقو  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیهد .  ماجنا  تلهم  چـیه  یب  دـیراد ،  نم  راک  رد 

هک یتروص  رد  دـندومن ،  بورـضم  گنـس  بوچ و  اـب  ار  وا  اـهنت  هک  تفگ ،  اـهنآ  هب  باـطخ  ار  بلطم  نآ  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  دوه 
 . دنداد رارق  هلمح  دروم  گنس  ریت و  بوچ ،  هزین ،  ریشمش ،  هلمج  زا  يرازبا  هلیسو و  ره  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

مالسلا هیلع  بیعش  باب 

هیلع یـسوم  دید .  ینادنفـسوگ  هارمه  هب  نیدم  بآ  رب  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  تسا  يرتخد  ود  نآ  ردپ  مالـسلا  هیلع  بیعـش  * 
ام نوچ  دنورب ،  مدرم  ات  دید  ار  نز  ود  اهنآ  نایم  رد  دندوب و  دوخ  نادنفسوگ  نداد  بآ  لاح  رد  هک  دید  ار  یمدرم  بآ  رانک  رد  مالسلا 

دید یتقو  مالسلا  هیلع  یسوم  دیایب .  ام  هارمه  هب  دناوت  یمن  تسا و  درمریپ  نامردپ  میهد و  بآ  ار  نادنفـسوگ  اهنآ  هارمه  هب  میناوت  یمن 
يارب ار  نادنفسوگ  درک و  محرت  ود  نآ  هب  تبـسن  تسا ،  هدروخلاسریپ  ناوتان و  ناشردپ  هک  تفایرد  دنا و  هدش  مورحم  بآ  زا  اهنآ  هک 

 ، دوب دنزرف  ردارب و  بحاص  ریغـص و  ناکدوک  ردـپ  وا  دوب ،  يدـنچ  نارهاوخ  نارتخد و  ياراد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلو  داد .  بآ  اهنآ 
دنوش و یم  نآ  دراو  تاناویح  رگید  اه و  گس  يراصن ،  دوهی و  دنـشون و  یم  نآ  زا  تاناویح  مدرم و  هک  دـش  دراو  تارف  بآ  هب  یتقو 
رد اپ  زا  ار  اهنآ  دراد  شطع  دنا و  مورحم  باب  نیا  زا  شنادنزرف  لایع و  هک  دومرف  هظحالم  لاح  نیع  رد  اما  دوش ،  یمن  اهنآ  عنام  یسک 

 . دشاب یم  رترب  نایناهج  همه  زا  هک  تسا  راوگرزب  ییاقآ  ناشردپ  هک  یلاح  رد  دروآ ،  یم 

مالسلا هیلع  بویا  باب 

يا هدنب  بوخ  وا  میتفای .  رباص  ار  وا  ام  ( 109  ) باوءا هنا  دبعلا  معن  ارباص  هاندجو  انا  تسا :  هدومرف  مالسلا  هیلع  بویا  هرابرد  دنوادخ  * 
ترـضح نآ  اذـل  تفای ،  یـضار  هکلب  رکاش و  هکلب  رباص ،  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلاـعت  دـنوادخ  تسا .  هدـننک  عوجر  رایـسب  وا  تسا 

هرمز رد  ار  ترـضح  نآ  نینچمه  تسا ،  یبوـخ  هدـنب  وا  هک  دوـمرفن  اـفتکا  نیا  هب  دـنوادخ  دـش و  هیـضارلا  هنئمطملا  سفنل  هـب  فـصتم 
(110  ) هدـبعب يرـسا  يذـلا  ناحبـس  دومرف :  وا  قح  رد  هک  داد  رارق  يا  هدـنب  نآ  زا  ار  وا  نیا  زا  رتالاب  داد .  رارق  شدوخ  صاـخ  ناگدـنب 

مالسلا هیلع  نیسح  نینچمه  داد .  ریس  یصقالادجسم )  هب  مارحلادجـسم  زا   ) ار دمحم )  ) دوخ هدنب  یبش  رد  هک  ییادخ  تسا  هزنم  كاپ و 
هب يرتشیب  قایتشا  قوش و  اب  درک ،  یم  رما  لاثتما  یتعاط  ماجنا  رد  هاـگ  ره  اریز  تسا ،  دـنوادخ  يوس  هب  هدـننک )  عوجر   ) باوا اـتقیقح 
ره رب  مالـسلا  هیلع  بویا  تسا * .  ـالبرک  بویا  ناـمه  یعقاو  باوا  سپ  دوب ،  رتراوشد  یلوا  زا  هک  تخادرپ  یم  يرگید  تعاـط  ماـجنا 
زور رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتروص  رد  درکن ،  لمحت  ار  شرـس  ندـش  هنهرب  يالب  تتامـش و  يالب  اما  درک ،  لـمحت  ربص و  ییـالب 

 - دنناسرب تداهش  هب  ار  ماما  دنتساوخ  هک  ماگنه  نآ  بنیز -  شرهاوخ  یتقو  اما  درک ،  لمحت  ربص و  اه  تبیصم  مامت  هب  تبـسن  اروشاع 
هب ار  شرهاوخ  هک  دوب  نیا  ناشیا  شالت  تمه و  هدمع  دوبن و  ماما  يارب  نآ ،  دننام  یتبیـصم  چیه  دید ،  ار  وا  ماما  دمآ و  نوریب  همیخ  زا 

 . دنادرگزاب همیخ 

مالسلا هیلع  ییحی  باب 

نیسح هک  تسا  هدش  دراو  اصوصخم  لوا :  دنتسه  كرتشم  تیصوصخ  ياراد  تهج  هس  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  مالسلا  هیلع  ییحی 
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رد دومرف :  هک  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مود :  دنتـسه .  مه  تازاوم  هب  يدایز  يایـشا  رد  مالـسلا  هیلع  ییحی  اب  مالـسلا  هیلع 
ماما موس :  نیـسح .  لتاق  اـیرکز و  دـنزرف  ییحی  لـتاق  رگم  تسین ،  هاـگیاج  نآ  قحتـسم  نیقولخم  زا  يدـحا  هک  تسا  یهاـگیاج  منهج 

ار مالـسلا  هیلع  ییحی  درک ،  یم  چوک  اـجنآ  زا  هاـگ  ره  دـمآ و  یم  دورف  هک  یلزنم  ره  رد  ـالبرک ،  هب  رفـس  یط  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نییبت رد  هدـمآ ؛  تایاور  رد  هک  ود  نآ  تازاوم  نایب  رد  فلا :  میزادرپ :  یم  دراوم  نیا  زا  کی  ره  حیـضوت  هب  کـنیا  دـش .  یم  رکذـتم 

مود تراشب  و  میهد ،  یم  تراشب  ییحی  دش .  هداد  تراشب  اهنآ  هرابرد  مالسلاامهیلع ،  نیسح  ییحی و  دلوت  زا  لبق  تفگ * :  دیاب  هیـضق 
 . دهد یم  تراشب  همطاف  زا  يدولوم  هب  ار  وت  دنوادخ  دمحم ! يا  دمآ :  مایپ  لوسر  ترضح  هب  باطخ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد 

اهرک و هما  هتلمح  هک  ارچ  دیدرگ ،  هودنا  نزح و  بجوم  نیـسح  دلوت  تراشب  هک  یلاح  رد  دش ؛  يداش  بجوم  ییحی  دـلوت  تراشب  اما 
ایند هب  ههام  شش  مالسلاامهیلع  نیسح  ییحی و  تسا * .  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  روظنم  هدمآ ،  ثیدح  رد  هک  روط  نآ  اهرک  هتعضو 

يدنزرف هب  ار  وت  ام  دومرف :  ییحی  هرابرد  یلاعت  دنوادخ  درک .  يراذگمان  شدوخ  دنوادخ  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ییحی و  دـندمآ * . 
ییحی و متشاذگ * .  نیسح  ار  وا  مان  نم  دومرف :  لیئربج  نابز  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  میهد و  یم  تراشب  تسا ،  ییحی  شمان  هک 

ربمایپ نابز  ینعی  میظع  شرع  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  دش و  هداد  ریش  نامسآ  زا  ییحی  دندیشونن ،  ریش  ناتسپ  زا  ابلاغ  مالسلاامهیلع  نیـسح 
نیسح ییحی و  درک * .  یم  یناشفارون  دیشخرد و  یم  ناش  یناشیپ  مالسلاامهیلع  نیسح  ییحی و  دیشون * .  ریش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

 . * دش یم  هودنا  نزح و  هب  لیدبت  داتفا ،  یم  قافتا  اهنآ  يارب  رما  نیا  رگا  دـندشن و  هدـید  لاحـشوخ  ناشرمع ،  لوط  رد  مالـسلاامهیلع 
لتاق طقف  هک  تسا  یهاگیاج  منهج  رد  مالـسا ،  ربماـیپ  هدومرف  هب  اـنب  دـناسر * .  تداهـش  هب  انزدـلو  ار ،  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ییحی و 
 . * دندرک هیرگ  نوخ  مالسلاامهیلع  نیسح  ییحی و  يارب  نیمز  نامسآ و  دنراد * .  ار  نآ  قاقحتسا  مالسلاامهیلع ،  نیسح  لتاق  ییحی و 
هیلع نیسح  رس  سرتب و  ادخ  زا  تفگ :  هاشداپ  نآ  هب  باطخ  ییحی  دنتفگ .  نخس  تداهش  زا  دعب  مالسلاامهیلع ،  نیسح  رس  ییحی و  رس 
هیلع داجـس  ماما  رطاخ  نیمه  هب  دوب ،  ربص  لتق  ییحی ،  لتق  هللااب * .  الا  ةوق  الو  لوح  ترابع ال  وا  زا  درک و  توـالت  نآرق  اـهراب  مالـسلا 

مالسلا هیلع  ییحی  تداهش  یلزنم ،  ره  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ب :  دوب .  ربص  لتق  شلتق ،  هک  متسه  یسک  نآ  دنزرف  نم  دومرف :  مالـسلا 
هک ارچ  یبای ،  یم  تبیـصم  نیرت  تخـس  ار  رما  نیا  يرگنب ،  تریـصب  هدید  هب  رگا  و  دش ،  یم  رکذتم  ار  وا  رـس  يادـها  عوضوم  هژیوب  و 

رارق تبیصم  نک  روصت  لاح  تسا .  رتگرزب  يراتفرگ  فعض و  لاح  رد  نمـشد  اب  ندش  هجاوم  اه و  تبیـصم  نیرتگرزب  نمـشد  تتامش 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  يارب  صوصخب  هیـضق  نیا  تسا .  میظع  هزادنا  هچ  ات  نآ  اب  يزاب  نمـشد و  لباقم  رد  هدیرب  رـس  نتفرگ 

 : ج دوـمن .  نیرفن  دـندوب ،  راـک  نآ  هب  یـضار  دـندرک و  هاـگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هب  هک  یناـسک  رب  رطاـخ  نیمه  هب  دوـب ،  راوـشد 
رکذتم ار  ییحی  ترضح  هک  یماگنه  تسب ،  یم  راب  نآ  زا  دمآ و  یم  دورف  هک  یلزنم  ره  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هعجاف :  نیرتگرزب 

وا رب  راوگرزب ) ود  نیا   ) تقباطم لزانم  نیا  رد  زین  ام  سپ  تسا ،  هنـسح  هوسا  اـم  يارب  ماـما  داتـسرف .  یم  دورد  مالـس و  وا  رب  دـش ،  یم 
هللا هفلزا  يذلا  ییحی  یلع  مالسلا  مییوگ :  یم  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد  هک  روط  نامه  میتسرف و  یم  دورد  مالس و 
رگا دندومن و  ادـج  نت  زا  ار  شرـس  دـعب  دنتـشاد و  هگن  ار  وا  دـینادرگ ؛  برقم  شتداهـش  اب  ار  وا  دـنوادخ  هک  ییحی  رب  مالـس  هتداهـشب 

 ، نوخ ندش  يراج  شرهطم و  رکیپ  رب  اه  مخز  ندـش  دراو  رطاخ  هب  ینعی  دوب ،  ربص  لتق  مه  وا  لتق  هک  امنب  ار  ییایحی  دـصق  یتساوخ ، 
هب تسد  اب  شرـس  هک  نک  دصق  ار  ییحی  یتساوخ  رگا  نینچمه  و  تشادن .  یتکرح  چیه  دـندرک ،  یم  ادـج  شندـب  زا  رـس  هک  یماگنه 

هزین نتفر  ورف  اب  هک  نک  دصق  ار  ییایحی  یتساوخ ،  رگا  دیدرگ و  عطق  هاگنآ  دش و  هداد  رارق  یـصوصخ )  ياج  رد   ) دش و هتفرگ  یمارآ 
اب وا  حبذ  اب  نانمـشد ،  توادع  هک  نک  ار  ییحی  دصق  یتساوخ  رگا  دش .  ادج  نت  زا  شرـس  هاگنآ  داتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  شیولهپ ،  هب 

دروم طقف  ار  وا  هک  دـندرکن  افتکا  نیا  هب  وا  نانمـشد  هک  نک  دـصق  ار  ییایحی  یتساوخ  رگا  تسـشن و  ورف  رخآ ،  اـت  لوا  زا  دراـک  کـی 
هراپ ار  شیولگ  دـننک و  عطق  ار  شرـس  دـنهد و  رارق  هزین  هبرـض  رادـقم  نیمه  هب  ریـشمش و  هبرـض  دـنچ  دـص و  ریت و  رازه  راهچ  تباصا 

راکشآ زین  ترضح  نآ  رس  هب  تبسن  ار  دوخ  ینمـشد  هکلب  دننک ،  نابـسا  مس  لامیاپ  دنیامن و  هلثم  تداهـش  زا  سپ  ار  شدسج  دنیامن و 
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بورـضم فلتخم  سلاجم  رد  ار  ترـضح  نآ  نابل  اه و  نادند  دندنادرگ و  دالب  رد  دندرک و  هزین  يالاب  رب  ار  نآ  هک  يوحن  هب  دندومن ، 
هناخ زا  شرس  راب  کی  اهنت  هک  نک  تین  ار  ییحی  یتساوخ  رگا  هتداهـشب )  هللا  هفلزا  يذلا  ییحی  یلع  مالـسلا  یتفگ  نوچ   ) و دندومن * . 

 . دیدرگ ءادها  هبترم  نیدنچ  دش و  هدنادرگ  یناوارف  دالب  رد  شرـس  هک  نک  دصق  ار  ییایحی  یتساوخ  رگا  دش و  ءادها  رگید  هناخ  هب  يا 
شتلاح دـید  ار  رما  نآ  ملاظ  دـش و  ادـج  ندـب  زا  شرـس  یتقو  هک  نک  تین  ار  ییحی  يدوب  لیام  رگا  یتفگ )  ار  تراـبع  نآ  نوچ  و  * )

مسبت هب  عورـش  دش و  هتـشاذگ  نوعلم  نآ  لباقم  رد  شکرابم  رـس  یتقو  نک  نک  تین  ار  یمولظم  يایحی  یتساوخ  رگا  و  دش ،  نوگرگد 
اما دوش ،  ربخاب  مسبت  نیا  زا  هک  یمـشچ  نآ  داب  روک  دوب .  رت  كاـندرد  شرهطم ،  رکیپ  رب  هدراو  ياـه  مخز  همه  زا  وا  مسبت  نیا  درک و 

تداهـش هب  ار  وا  دنتـساوخ  یتقو  هک  نک  دـصق  ییحی  ماـن  هب  ار  یمولظم  یتـساوخ  رگا  تراـبع )  نآ  ناـیب  ماـگنه  هب  و   . * ) دـنکن هیرگ 
دـصق ار  یمولظم  یتساوخ  رگا  و  تشادن ،  یلایع  لافطا و  دوب و  هقالع  نودب  اسراپ و  یناسنا  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  دجـسم  زا  دنناسرب 

زا مادک  ره  دنتـشاد و  رارق  نانمـشد  نایم  رد  بیرغ  اهنت و  نابایب ،  رد  هنـشت  ناریح و  نانز  اهنآ  رد  هک  دش  جراخ  ییاه  همیخ  زا  هک  نک 
دعب دوش ،  یم  جراخ  همیخ  زا  دنک و  یم  تکاس  ار  اهنآ  سپس  يراپس ؛  یم  یسک  هچ  هب  ار  ام  دنتفگ  یم  هداد و  رارق  بطاخم  ار  وا  اهنآ 

 ، دـبلط یم  کمک  هب  ار  وا  دـنز و  یم  دایرف  ییاهنت  زا  دـسوب و  یم  ار  شتـسد  هداـتفا  شیاـپرب  هک  ددرگ  یم  هجاوم  یکچوک  رتخد  اـب  ، 
ار ملد  تراب ،  ترـسح  کشا  اب  مراد  ندب  رد  ناج  ات  مرتخد !  دـیوگ :  یم  وا  هب  دـناشن و  یم  شنماد  هب  ار  وا  ددرگ و  یم  رب  ماما  هاگنآ 
نآ نوچ   ) و نانز * !  نیرتهب  يا  يرتراوازـس ؛  یـسک  ره  زا  نم  يارب  ندرک  هیرگ  يارب  وت  مدیـسر ،  تداهـش  هب  هک  هاـگنآ  نزن و  شتآ 
نک دصق  ار  ییایحی  یتساوخ  رگا  و  دش ،  ینابرق  هک  یلاح  رد  دش و  هتـشک  هک  نک  دـصق  ار  ییایحی  يدوب  لیام  رگا  یتفگ )  ار  ترابع 

دش و ادج  شندب  زا  رس  تشت  رد  هک  نک  دصق  ار  ییحی  یتساوخ  رگا  مالس ،  نآ  نتفگ  ماگنه  هب  و  دیسر * .  تداهـش  هب  هنـشت  بل  هک 
ششوج زا  هاگنآ  دیشوج و  یم  نانچمه  دندش ،  دوبان  لیئارسا  ینب  هک  ینامز  ات  اه و  لاس  ات  هک  تخیر  نیمز  رب  شنوخ  هرطق  کی  طقف 

همه دـش و  هتـشغآ  كاخ  اب  شنوخ  دـندرک و  ادـج  شنت  زا  رـس  كاـخ  يور  رب  هک  نک  دـصق  ار  ییاـیحی  یتساوخ  رگا  و  داتـسیا ؛  زاـب 
هب ار  نآ  زا  يرادـقم  سپـس  دـیلام و  هرهچ  رب  تفرگ و  تسد  اـب  ار  نآ  هک  نآ ،  زا  هرطق  دـنچ  رگم  دـش ،  يراـج  نیمز  يور  رب  شنوخ 

مالس نآ  هاگ  ره  ! * ) دش یم  ور  ریز و  شلها  اب  تخیر ،  یم  نیمز  رب  تارطق )  نآ   ) رگا و  تشگنزاب ،  نیمز  هب  دیـشاپ و  نامـسآ  يوس 
هدزاود اب  ار  شرـس  هک  نک  تین  ار  ییایحی  یتساوخ  رگا  و  دـش ،  هدـیرب  افق  زا  شرـس  هک  نک  دـصق  ار  ییحی  یتساوخ  رگا  یتفگ ، )  ار 

اما دش ،  ادج  شندب  زا  رـس  هک  نک  دصق  ار  ییحی  یتساوخ  رگا  یتفگ )  ار  ترابع  نآ  نوچ  و   . * ) دـندرک ادـج  ندـب  زا  ریـشمش  هبرض 
تدش زا  دش و  لامدگل  نابسا  مس  ریز  شندب  دیدرگ و  ادج  ندب  زا  شرـس  هک  نک  دصق  ار  ییایحی  یتساوخ  رگا  و  دنام ،  ملاس  شرکیپ 

نارزیخ و اب  دیدرگ و  ءادها  اهراب  شرـس  هک  ییایحی  نآ  رب  مالـس  زا  سپ  دوب .  هدش  خاروس  خاروس  شرهطم  رکیپ  هدراو ،  ياه  تبرض 
هزاورد رب  ار  شرس  هک  ییایحی  نآ  رب  مالس  تفرگ ،  رارق  اه  هزین  يالاب  رب  شرس  هک  ییایحی  نآ  رب  مالس  دش ؛  بورـضم  اهراب  ین  بوچ 

ره دندرک ،  نفد  یفلتخم  ياه  ناکم  رد  اسب  هچ  دنداد و  رارق  يددعتم  ياه  ناکم  رد  ار  شرس  هک  ییایحی  نآ  رب  مالس  دش و  هتخیوآ  اه 
 . تفرگ رارق  ندب  رانک  رد  رس  ماجنارس  هک  دنچ 

مالسلا هیلع  یسوم  باب 

دش هکم  دراو  نوچ  دومن و  توالت  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  طوبرم  تایآ  زا  يدادعت  دش  جراخ  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو 
مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  ياه  تلاح  اب  شدوخ  تالاح  هسیاقم  هب  هراشا  تایآ  نیا  توالت  رد  درک .  توالت  ار  تاـیآ  نآ  زا  یخرب 

هب شیارب  تفارش  راختفا و  نیا  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا ؛  هللا  میلک  مالسلا  هیلع  یسوم  مییوگ * :  یم  بلطم  نیا  حیرشت  رد  ام  دراد . 
هب سلاجملا  نویع  رد  ار  نآ  ام  هک  یتیاور  رد  بلطم  نیا  هکنیا  امک  دـشاب ،  یم  هللا  میلک  مه  شتایح  نارود  رد  مه  وا  هک  دیـسر  تاـبثا 

سفنلااهتیا ای  ادخ  شیامرف  نیا  بطاخم  تیاور  قبط  یتقو  تداهـش  ماگنه  هب  نینچمه  و  میا ؛  هدش  رکذتم  هدـمآ  کلام  نب  سنا  زا  لقن 
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یناشفارون یهاگ  ترضح  نآ  تسد  ینعی  تسا ،  ءاضیب  دی  بحاص  مالسلا  هیلع  یسوم  دش * .  هللا  میلک  زین  دیدرگ ،  عقاو  هنئمطملا . . . 
 ، دوب هدیـسوب  ار  اجنآ  ربمایپ  سب  زا  شیولگ  درک ،  یم  یناشفارون  شا  یناشیپ  هک  ارچ  دـشاب ،  یم  اهنیا  زا  شیب  نیـسح  يارب  درک ،  یم 

هوحن هب  هجوت  زا  ار  هدـننیب  هک  درک ،  یم  یناشفارون  نانچنآ  دـش ،  هتـشغآ  كاخ  نوخ و  هب  یتقو  زین  شکراـبم  يامیـس  دیـشخرد و  یم 
انب نینچمه  درک و  یم  یناشفارون  تشذـگ ،  یم  وا  هناخ  رانک  زا  كرابم  سءار  لماح  هک  یماگنه  هب  تشادزاب و  ترـضح  نآ  تداـهش 

دش و يراج  هرخـص  زا  بآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  يارب  دیـشخرد * .  یم  زین  ماما  ندب  همقلع ،  دور  رانک  رد  دسا  ینب  عراز  نآ  تیاور  هب 
 . دش يراج  اه  همشچ  گنس  نآ  زا  زاجعا ،  تمارک و  بسح  رب  تشاذگ و  رثا  نآ  رب  دز ،  گنس  اب  یـسوم  ترـضح  دوخ  هک  يا  هبرض 
رثا دراد ،  دوجو  سدقملا  تیب  ياه  هزیر  گنس  رد  هک  نانچ  اه ،  هرخـص  زا  نوخ  ندش  يراج  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم 

دوجو هزات  نوخ  نآ  ریز  دش ،  یم  هتشادرب  هک  یخولک  گنس و  ره  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  هاگماش  رد  هک  تسا  تیاور  رد  تشاذگ و 
ناگدید نآ ،  همـشچرس  هک  تسا  يراج  یـصوصخم  بآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  نینچمه  دش .  هدـیمد  هدـیپس  هکنیا  ات  تشاد ، 

نابز رب  ار  ترـضح  نآ  مان  هک  تسا  یناسک  ناگدید  نآ ،  همـشچرس  هکلب  دنیآ ،  یمن  مشچ  هب  ای  دنوش و  یم  هدید  هک  تسا  یتاقولخم 
نآ مان  يارب  یتح  هن  ترضح و  نآ  مان  يارب  یتح  بلطم  نیا  و  تسا -  هدمآ  ترضح  نآ  تیاور  رد  بلطم  نیا  هکنیا  امک  دنروآ -  یم 

هتـشاد دوجو  درک  قلخ  ار  اه  مسا  دنوادخ  هک  يزور  نامه  زا  نیا  تسا و  تباث  اهنآ  رب  عالطا  وا و  تبیـصم  ندینـش  یتح  هن  ترـضح و 
ریـسفت رد  یتیاور  رد  بلطم  نیا  هکنیا  امک  تسا ،  هدرک  ادـیپ  ققحت  داد ،  دای  مدآ  هب  ار  اـه  مسا  دـنوادخ  هک  یماـگنه  رثا  نیا  تسا و ، 

زا ( 112  ) يولس نم  مالسلا  هیلع  یسوم  يارب  تسا * .  هدمآ  ( 111  . . . ) هیلع باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف  هک  دنوادخ  شیامرف  نیا 
هدش هتخپ  ماعط  راب  کی  و  امرخ ،  زا  یقبط  راب  کی  دش ،  لزان  يرایسب  تارمث  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  دش .  لزان  نامـسآ 
رانا دندومن ،  تافو  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  دـش و  هداتـسرف  بیـس  یبالگ و  رانا ،  راب  کی  ترـضح و  نآ  يارب  يا 

نآ دزن  اروشاـع  زور  اـت  بیـس  هک  یتروص  رد  تفر ،  تسد  زا  یبـالگ  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماـگنه  دـش ،  دوـقفم 
یتقو دومرف :  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تفای .  یم  شمارآ  شطع  هب  تبـسن  نآ  هحیار  زا  دـییوب و  یم  ار  نآ  دوب و  یقاب  ترـضح 

زا دعب  هک  یماگنه  دشن و  ادیپ  نآ  زا  يرثا  دیـسر ،  تداهـش  هب  نوچ  درب و  ورف  بیـس )   ) نآ رد  نادند  دش ،  دیدش  ترـضح  نآ  شطع 
 ، دننک ترایز  ار  ناشیا  ربق  رحس  ماگنه  هب  هک  ام  صلخم  نایعیش  مدومن و  مامـشتسا  شربق  زا  ار  نآ  هحیار  مدرک ،  ترایز  ار  وا  ربق  نآ ، 
دای دنگوس  نآ  هب  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  درک ،  ادیپ  تفارش  مالسلا  هیلع  یسوم  هطساو  هب  انیس  روط  درک * .  دنهاوخ  مامشتسا  ار  هحیار  نآ 

یسوم تسا * .  انیـس  روط  البرک ،  هک  هدمآ  تایاور  رد  هکلب  دراد ،  یتلاح  نینچ  البرک  نیمزرـس  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دومن . 
نآ هطـساو  هب  هک  تسا  يریـشمش  بحاص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـش .  رهاـظ  وا  تازجعم  نآ  رد  هک  تسا  ییاـصع  بحاـص  مالـسلا  هیلع 

هاگرد هب  مالسلا  هیلع  یسوم  تفای * .  ترهـش  ینیـسح  تعاجـش  هب  دش و  رهاظ  نآ  رد  دوب ،  هدرب  ثرا  هب  ار  نآ  ماما  هک  يوبن  تعاجش 
يارب دنوادخ  ار ؛  نرواه  مردارب ،  هدب ،  رارق  نم  نواعم  ملها  زا  ار  یکی  ( 113  ) یخا نوراه  یلها  نم  اریزو  یل  لعجاو  درک  ضرع  یهلا 

مکحم ار  شتـشپ  وا  هطـساو  هب  داد و  تکرـش  شرما  رد  ار  وا  داد و  رارق  نواعم  ار  سابع  شردارب  شدوخ ،  لـها  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رگا دش .  هتفاکش  مالسلا  هیلع  یـسوم  يارب  ایرد  تسکـش * .  مرمک  کنیا  دندومرف  وا  تداهـش  ماگنه  هب  ماما  رطاخ  نیمه  هب  دینادرگ ، 

مطالت هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رطاخ  هب  اهایرد  همه  اما  دنوش ،  نآ  دراو  لیئارسا  ینب  ات  دش  هتفاکش  مالسلا  هیلع  یسوم  يارب  ایرد  کی  اهنت 
لزان اهایرد  رب  تشهب  هکئالم  زا  یکلم  هک  دوب  یماگنه  نآ  و  دنداد ،  رـس  هحون  دـندمآ و  نوریب  نآ  زا  اه  یهام  هک  ییاج  ات  دـندمآرد 

يرگید تیاور  رد  دش .  هدیرب  رس  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  دیـشوپب  مغ  سابل  اهایرد ! لها  يا  تفگ :  دوشگ و  اهنآ  رب  ار  شیاه  لاب  دش و 
هتفاکـش اهایرد  تسا  کیدزن  دنز  یم  دایرف  دـنک و  یم  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  یتقو  هک  هدـمآ 

 ، ترـضح نآ  زا  راک  نیا  هک  دوش  یم  راکـشآ  تایاور  زا  دوش .  یم  لکوم  يا  هتـشرف  یئایرد  ره  يارب  سپ  دنور ،  ورف  مه  رد  دنوش و 
ار مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یـشاب  یناسک  زا  يرادن  تسود  وت  ایآ  تسا :  هدـش  هتفگ  هلءاسم  نیا  رکذ  زا  دـعب  اذـل  دوش و  یم  عقاو  رایـسب 
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یم يدرم  رانک  زا  یتقو  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجام  دنک .  ار  شدوخ  هاگمارآ  شدوخ ،  تسد  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  دننک * .  یم  دونـشخ 
یسوم دشاب .  یم  ادخ  حلاص  ناگدنب  زا  یکی  يارب  تفگ :  وا  تسیک ؟  يارب  ربق  نیا  دیـسرپ ،  وا  زا  درک ،  یم  رفح  ار  يربق  هک  تشذگ 
مالـسلا هیلع  یـسوم  هب  درم  نآ  دعب  دومن .  لماک  ار  دحل  درک و  کمک  ربق  رفح  وا  هب  هاگنآ  منک ؛  یم  کمک  راک  نیا  رد  وت  هب  تفگ : 

ادـخ زا  هاـگنآ  دـش ،  هداد  ناـشن  وا  هب  شماـقم  و  دـیباوخ ،  ربـق  رد  ترـضح  نآ  هن .  اـی  تسا  بوـخ  میرگنب  اـت  باوـخب  نآ  رد  تفگ : 
هدرپس كاخ  هب  ناشندب  زور  هس  ات  هک  اجنآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  دیدرگ .  حور  ضبق  شربق ،  نامه  رد  دوش و  حور  ضیف  هک  تساوخ 

ما هک  ارچ  دیامن ؛  رفح  ار  وا  باحصا  روبق  یتح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ربق  هک  داد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربمایپ  هب  دنوادخ  دشن ، 
نآ و  دوب ،  كاـخ  رثا  ناشرـس  يور  هک  دـید  یلاـح  رد  دولآ و  كاـخ  باوخ ،  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  اروشاـع  زور  رد  هملس 

هدهاشم دوب ،  هدش  دیهش  هک  یلاح  رد  ار  وا  نم  دندناسر ،  تداهش  هب  ار  وا  دنداد و  رارق  هلمح  دروم  ار  مدنزرف  مدرم  هک  دومرف  ترضح 
 ، تفرگ اـیرد  زا  ار  وا  نوـعرف  هداوناـخ  یتـقو  مالـسلا ،  هیلع  یـسوم  ما * .  هدـش  غراـف  شباحـصا  نیـسح و  ربـق  رفح  زا  کـنیا  مدرک و 

رصم گرزب  نانز  دید  و  ( 114  ) دندیمهف یمن  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـید ،  یم  ار  وا  رود  زا  دوب و  شلاح  بقارم  هنایفخم  دـمآ و  شرهاوخ 
 : تفگ شرهاوخ  هاگنآ  دشون .  یمن  ریش  وا  اما  دنهدب ،  ریـش  ار  وا  ات  دنا  هدش  عمج  دننادرگ و  یم  نماد  هب  نماد  تسد و  هب  تسد  ار  وا 

تبحم و لامک  رد  هک  يا  هداوناخ  هب  منک  ییامنهار  ار  امـش  دیلیام  ایآ  ( 115  ) نوحصان هل  مه  مکل و  هنولفکی  تیب  لها  یلع  مکلدا  له 
هرـصاحم ار  وا  نایفـس  لآ  داتفا ،  نیمز  رب  بسا  زا  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دصقم .  رخآ  ات  و  دـنوش ؟  راد  هدـهع  ار  وا  تیبرت  ینابرهم 

کمک دـیزی  رکـشل  نوعرف  زا  دـش و  جراخ  وا  یپ  رد  شرهاوخ  درک ،  ریخءات  شلایع  لها و  دزن  هب  نتـشگزاب  زا  هک  یماـگنه  دـندرک و 
تکرح دوخ  تیب  لها  اب  یتقو  مالـسلا ،  هیلع  یـسوم  يرگ * ! ؟  هراظن  وت  دوش و  یم  هتـشک  هللادبع  ابا  دعـس ! نبا  يا  تفگ :  تساوخ و 

لاق اران ،  اروط  بناج  نم  سنا  دنزورفارب ،  شتآ  دنتـسناوتن  دندش و  ناراب  امرـس و  راچد  کیرات  یبش  رد  دیـسر و  انیـس  يداو  هب  درک و 
 : تفگ دوخ  تیب  لها  هب  دید ،  روط  بناج  زا  یشتآ  ( 116  ) مکلعل رانلا  نم  ةوذـج  وا  ربخب  اهنم  مکیتآ  یلعل  ران  تسنا  ینا  اوثکما  هلهال 

نولطـصیا هلعـش  امـش  ندـش  مرگ  يارب  ای  مروایب  يربخ  نآ  زا  دـیاش  ات  مور  یم  دیـسر ،  مرظن  هب  یـشتآ  هک  دـینک  ثکم  اـجنیا  رد  اـمش 
هک دوب  هتفگ  دوخ  تیب  لها  هب  هک  نک  دصق  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـنزرف  نیـسح  هللا ،  میلک  یتساوخ  رگا  اجنیا  رد  مریگرب . 

هیلع یسوم  دنیبب * .  ریسا  ار  امـش  تسا  هتـساوخ  دنوادخ  ینعی  دینک ؛  تکرح  سپ  مدید ،  یـشتآ  هکرابم  هعقب  رد  سدقم  يداو  رد  نم 
 ، دش یم  هدید  شمکش  تسوپ  رد  يزبس  رثا  یگنسرگ ،  عفر  يارب  تاجیزبس  ناهایگ و  ندروخ  يرغال و  یگنسرگ و  تدش  زا  مالـسلا 

 . دوب هدش  دوبک  شطع  تدش  زا  شنابل  دش و  یم  هدید  شتسوپ  وم و  رس ،  ندب ،  يازجا  مامت  زا  نوخ  یخرس  زین  مالسلا  هیلع  نیسح 

مالسلا هیلع  هللا  حیبذ  لیعامسا  باب 

دنوادخ ور  نیا  زا  دنک ،  حبذ  ناسحا  قفر و  اب  ادخ  هاگرد  هب  ینابرق  ناونع  هب  ار  وا  شردپ  ات  درک  میلـست  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا 
دنناسرب و تداهش  هب  يوحن  هب  ار  وا  شنانمشد  ات  دومن  میلست  ار  دوخ  هک  تسا  یمیلح  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  درک .  فیصوت  میلح  ار  وا 
هک یبای  یم  رد  یهد ،  رارق  تقد  دروم  ار  نآ  تیفیک  ترضح و  نآ  رب  هدراو  تبیصم  داعبا  مامت  رگا  و  دهد ،  یمن  خر  دبا  ات  نآ  زا  دعب 

 . دهد یم  خر  نآ  زا  دعب  هن  هداد و  خر  لاح  هب  ات  هن  يا  هثداح  نینچ 

مالسلا هیلع  دعولا  قداص  لیعامسا  باب 

نک دای  و  ( 117  ) ایبن الوسر  ناک  دعولا و  قداص  ناک  هنا  لیعامـسا  باتکلا  یف  رکذا  تسا و  هدومرف  هدرک و  دای  وا  زا  نآرق  رد  دـنوادخ 
یموق ربمایپ  وا  دشاب  یم  میهاربا  دنزرف  لیعامسا  زا  ریغ  تیـصخش  نیا  دوب .  راوگرزب  يربمغیپ  قداص و  رایـسب  هدعو  رد  هک  ار  لیعامـسا 
هاگنآ دریگب ،  ار  وا  ماقتنا  ات  داتـسرف  ار  باذع  هتـشرف  موق ،  نآ  رب  دـنوادخ  هجیتن  رد  دـندنک ،  ار  شتروص  تسوپ  دـنتفرگ و  ار  وا  دوب . 
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هیلع نیـسح  هب  شتروص  تسوپ  ندش  ادج  رد  یلک  روط  هب  وا  نیاربانب  تسا ،  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نم  هوسا  تفگ :  لیعامـسا 
اب دیدرگ و  ادج  اه  هزین  ریشمش و  ریت و  اب  شندب  تسوپ  مامت  هک  دوشب  یبیرغ  فعـضتسم  نآ  يادف  مردام  ردپ و  درک .  یـسءات  مالـسلا 

یلاصوءاب ینءاک  هک  تفگ  دوخ  ياثر  رد  هنوگنیا  ترـضح  نآ  هکنیا  اـمک  دـش ،  هدوزفا  نآ  رب  زین  شندـب  ندـش  هعطق  هعطق  دوجو  نیا 
 . دننک یم  هکت  هکت  ار  مندب  نابایب  ياه  گرگ  هک  منیب  یم  ایوگ  تاولفلا  نالسع  اهعطقت 

مالسلا هیلع  دوواد  باب 

هب میاد  دوب و  دنمورین  رایسب  هک  نک  دای  دوواد  ام  هدنب  زا  و  ( 118  ) باوا ع هنا  دیالاذ  دواد  اندبع  رکذاو  دومرف :  نآرق  رد  یلاعت  دنوادخ 
يدب هب  تبسن  تفر و  ربنم  يالاب  رب  دوواد  ترضح  درک .  یم  هبانا  هحون و  رایسب  یهلا  هاگرد  هب  وا  ینعی  درک .  یم  هبانا  هبوت و  ام  هاگرد 
تدش زا  يدایز  دادعت  یتح  دـنداد ،  یم  رـس  هحون  دـندرک و  یم  هیرگ  وا  اب  دـندش و  یم  عمج  وا  رود  مدرم  داد و  یم  رـس  هحون  شیاه 

 ! مرادن یهانگ  نم  هک  دش  دـنلب  شا  هثاغتـسا  دایرف  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنداد .  ناج  وا  يادـص  ندوب  زیگنا  نزح  ناهانگ و  رب  هحون 
هحون و دنداد و  رـس  هحون  شوحو  ناگدنرپ و  وا  يارب  دـندرک و  ادـف  ترـضح  نآ  يرای  يارب  ار  دوخ  ناج  يا  هدـع  ماگنه  نآ  رد  سپ 

 . تساپرب ترضح  نآ  ناقشاع  بناج  زا  تمایق  زور  ات  وا  يازع 

مالسلا هیلع  نامیلس  باب 

ات دـینادرگ  وا  رخـسم  ار  داب  ناگدـنرپ و  شوحو و  سنا ،  نج و  هک  يوحن  هب  داد ؛  یمیظع  ییاورنامرف  نامیلـس  ترـضح  هب  دـنوادخ  * 
اهداب و ناگدنرپ و  شوحو و  اه و  نیمز  اه و  نامسآ  دنوادخ  البرک ،  نامیلـس  اما  دندرک ؛  یم  ارجا  داد ،  یم  هک  يروتـسد  ره  هک  اجنآ 

همه درک و  رخـسم  وا  يارب  دیآ ،  یمن  مشچ  هب  هچنآ  دوش و  یم  هدـید  هچنآ  ار و  منهج  تشهب و  یتح  درک ،  قلخ  هچنآ  ره  ار و  اهایرد 
دش رکذ  شدوخ  لحم  رد  بلطم  نیا  هک  دندز ؛  هجض  دایرف و  هرابکی  هب  دیدرگ  ادج  نت  زا  ترضح  نآ  كرابم  رس  هکنیا  درجم  هب  اهنآ 

 . دندوبر ار  شرتشگنا  دندرک و  عطق  ار  شتشگنا  مالسلا  هیلع  نیسح  اما  دش ،  يرتشگنا  نتفرگ  هب  یلتبم  مالسلا  هیلع  نامیلس  . 

مالسلا هیلع  یسیع  باب 

میرم ای  دنتفگ  هداد  رارق  بطاخم  ار  وا  هکئالم  هک  تسا  میرم  دنزرف  یـسیع  تسارهز .  همطاف  دنزرف  نیـسح  تسا ،  ءارذع  دنزرف  یـسیع 
رب دیـشخب  يرترب  دینادرگ و  هزیکاپ  دیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  میرم  يا  ( 119  ) نیملاعلاءاسن یلع  کیفطصا  كرهط و  کیفطـصا و  هللا  نا 

باب هللارون و  نیسح  دندرک .  باطخ  وا  هملک  هللا و  حور  یسیع  ار  وا  هکئالم  هک  تسا  یـسک  دنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایناهج .  نانز 
 . تسا اه  نارود  مامت  رد  نایناهج  نانز  دنزرف  نیسح  دشاب .  یم  شدوخ  نارود  ناهج  نانز  رورـس  دنزرف  یـسیع  تسا * .  یهلا  تمحر 

 . * دراذگب كاخ  ای  گنس  رب  هک  تشادن  يرـس  نیـسح  اما  تشاذگ .  یم  شرـس  ریز  گنـس  هک  تسا  یـسک  نامه  میرم  نب  یـسیع  * 
یـسیع دروخ ،  یم  نشخ  ياذغ  میرم  نب  یـسیع  تشادـن * .  یـسابل  همطاف )  دـنزرف   ) یـسیع دیـشوپ ،  یم  نشخ  سابل  میرم  نب  یـسیع 

همیخ بحاص  همطاف )  دنزرف   ) یـسیع دنیابرب ،  ار  نآ  هک  تشادن  یلام  میرم  نب  یـسیع  دروخن * .  يزیچ  زور  هنابـش  هس  همطاف )  دنزرف  )
یـسیع دنک ،  نیگمغ  ار  وا  دنزرف  نداد  تسد  زا  مغ  هک  تشادن  يدنزرف  میرم  نب  یـسیع  تسا * .  بولـسم  سابل  هتفر و  تراغ  هب  ياه 

اما درک ؛  رات  هریت و  ار  شناگدید  درب و  نایم  زا  ار  ترضح  نآ  ناوت  وا ،  نداد  تسد  زا  تبیـصم  هک  دوب  يدنزرف  ياراد  همطاف )  دنزرف  )
 ( همطاف دنزرف   ) یسیع اما  دوب ،  نآ  براغم  نیمز و  قراشم  رد  شا  هیاس  میرم  نب  یـسیع  درک * .  ربص  تبیـصم  نیا  هب  تبـسن  ادخ  يارب 

دنزرف  ) یـسیع اما  دوب ،  شیاه  تسد  شمداخ  شیاهاپ و  شبکرم  میرم ،  نب  یـسیع  دوب * .  هداتفا  باتفآ  ریز  رد  زور  هس  شرهطم  رکیپ 
شتـسد زا  رتشگنا  دندرک و  عطق  ار  شکرابم  تشگنا  اه و  تسد  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  دتـسیاب و  اپ  يور  دنتـشاذگن  ار  همطاف ) 
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 . دندوبر

مراهچ دصقم 

اهنآ يارب  نیسح  لوا :  تسا :  زیچ  ود  نآ  هک  هدش  اطع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هطساو  هب  ءایبنا ،  هب  هک  تسا  یتافـص  هرابرد  دصقم  نیا 
نیسح زا  يوریپ  هب  دندرک و  یم  یـسءات  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دندش ،  یم  یتبیـصم  راچد  اهنآ  زا  کی  ره  هاگره  هک  ارچ  تسا ؛  هوسا 
هوسا میدق  راگزور  زا  وت  هللادبع !  ابا  يا  تفگ :  نیـسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور  رطاخ  نیمه  هب  دـندرک ؛  یم  ربص  نآ  هب  تبـسن 
لصاح یجرف  لکشم  نآ  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  مان  ندرب  اب  دمآ ،  یم  شیپ  نانآ )  يارب   ) هک يراتفرگ  لکـشم و  ره  مود :  يا .  هدوب 
ءامـسا دـنوادخ  یتقو  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  مدآ  هبوت  لوبق  هراـبرد  لوا  تیاور  هلمج - :  زا  دراد ؛  دوجو  یتاـیاور  هراـب  نیا  رد  دـش .  یم 

نتفرگ مارآ  هرابرد  مود  تیاور  داد - .  دـنگوس  نیـسح  قح  هب  ار  ادـخ  هک  دـش  باجتـسم  شیاـعد  یناـمز  داد ،  میلعت  مدآ  هب  ار  هسمخ 
رارق يدوج  هوک  رب  یتقو  یتشک  دوش ،  لسوتم  هبیط  هسمخ  هب  هک  دومرف  یحو  وا  هب  دنوادخ  هک  یماگنه  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  حون  هنیفس 

وا یتقو  تسا .  مالسلا  هیلع  ایرکز  ياعد  تباجتسا  هرابرد  موس  تیاور  نیـسح - .  قح  هب  درک  ضرع  دنوادخ  هب  باطخ  حون  هک  تفرگ 
هب ار  هسمخ  ءامسا  دنوادخ  امرف ،  اطع  نم  هب  حلاص  ینیشناج  هتـسیاش و  يدنزرف  تدوخ  بناج  زا  ایادخ ! تفگ :  یهلا  هاگرد  هب  باطخ 

سنوی تاجن  هرابرد  مراهچ  تیاور  داد - .  دنگوس  نیـسح  قح  هب  ار  دـنوادخ  هک  دـش  هداد  وا  هب  ینامز  ییحی  هب  تراشب  داد و  میلعت  وا 
قح هب  تفگ  هک  داتفا  تشد  هب  یماـگنه  درک و  اـعد  یهلا  هاـگرد  هب  هبیط  هسمخ  قح  هب  ترـضح  نآ  تسا ؛  گـنهن  لد  زا  مالـسلا  هیلع 

فرطرب ترضح  نآ  یتحاران  بیـسآ و  ینامز  دشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  بویا  زا  يراتفرگ  ندش  فرطرب  هرابرد  مجنپ  تیاور  نیـسح - . 
يارب ییادف  هب  یبایتسد  هرابرد  مشـش  تیاور  داد - .  دنگوس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  قح  هب  ار  ادخ  هبیط  هسمخ  هب  لسوت  اعد و  رد  هک  دـش 

انعم و بلطم  نیا  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نامه  میظع ،  حبذ  زا  روظنم  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هک  ارچ  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا 
هرابرد متفه  تیاور  دراد - .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  يرت  یلاـع  هبتر  لیعامـسا  هک  دوش  یمن  هجیتن  نآ  زا  هک  دراد  یموهفم 

ار ناوراک  ياقـس  دمآ و  یناوراک  دش و  لصاح  هبیط  هسمخ  هب  لسوت  اب  راک  نیا  تسا ؛  هاچ  نورد  زا  مالـسلا  هیلع  فسوی  ندـمآ  نوریب 
فـسوی ندمآ  نوریب  هرابرد  متـشه  تیاور  نیـسح - .  قح  هب  تفگ :  فسوی  هک  تخادـنا  هاچ  هب  ار  دوخ  ولد  یماگنه  وا  و  دنداتـسرف ، 

 ، نیـسح قح  هب  و  تفگ :  یتقو  دش و  لسوتم  ابع ،  لآ  نت  جنپ  هب  لاس  دنچ  زا  سپ  ترـضح  نآ  یتقو  دشاب .  یم  نادنز  زا  مالـسلا  هیلع 
فرطرب هرابرد  مهن  تیاور  ارجام - . . .  رخآ  ات  نک ،  هاگآ  باوخ  نیا  ریبعت  هب  ار  ام  قیدـص !  يا  فسوی ،  يا  تفگ :  دـمآ و  نابنادـنز 

 ، نک محر  نم  هب  ایادـخ ! درک :  ضرع  یهلا  هاـگرد  هب  دـش ،  راوـشد  وا  رب  راـک  یتـقو  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  بوـقعی  هـصغ  مـغ و  ندـش 
زا نیسح ،  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قح  هب  ایادخ  وگب  هک  درک  یحو  وا  هب  دنوادخ  هاگنآ  درادن .  رون  تفر و  تسد  زا  منامشچ 

هدنهد تراشب  دروآ ،  نابز  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  هکنیا  ضحم  هب  ینادرگزاب .  نم  هب  ار  ممشچ  رون  ممشچ و  هک  مراد  تلئـسم  وت 
ناربمایپ ياه  يراتفرگ  تالکـشم و  ندش  فرطرب  هرابرد  مهد  تیاور  تفایزاب - .  ار  شا  ییانیب  بوقعی  فسوی )  هب  تراشب  اب   ) دـمآ و

هیلع نیـسح  مان  ندرب  نینچمه  دـیدرگ .  عقاو  رایـسب  رما  نیا  هک  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  رکذ  اب  ناـمزمه  اـهنآ ،  زا  ـالب  عفر  و 
هانگ و راتفرگ  میراتفرگ ،  مه  ام  میوگ :  یم  اجنیا  رد  دننادب .  ار  تلع  هکنیا  نودب  اهنآ ،  رب  هیرگ  هبلغ  اب  تسا  هدش  یم  نامزمه  مالـسلا 
مان و تکرب  هب  ار  اه  تبیـصم  الب و  هک  مینک  یم  بلط  یهلا  هاگرد  زا  اذـل  تسا ؛  میظع  سب  ناـمیاهاطخ  زا  یـشان  ياـه  تبیـصم  ـالب ، 

 . دیامن عفد  ام  زا  ترضح  نآ  مسا  ریثءات 

ناربمایپ لضفا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مهدزاود :  ناونع 

یتایـصوصخ رب  هوالع  بلطم  نیا  هتبلا  دشاب .  یم  ناربمایپ  لضفا  هب  قلعتم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تایـصوصخ  هرابرد  ناونع  نیا 
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روظنم اجنیا  رد  دـیدرگ .  رکذ  هدومرف  اطع  ترـضح  نآ  هب  تاقولخم  لضفا  زا  دـنوادخ  هک  ییاـه  یگژیو  هب  طوبرم  ناونع  رد  هک  تسا 
مالسلا هیلع  نیسح  يارب  ترـضح  نآ  ياه  نومزآ  اه و  جنر  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  لیاضف  مامت  هک  تسا  هلءاسم  نیا  نییبت 

لضفا زا  نیـسح  دشاب و  یم  نیـسح  زا  لضفا  وا  تسا و  قیالخ  لضفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک * :  ارچ  تسا ؛  ققحم  زین 
 . تسا نیقیدصلا  ءادهشلادیس و  متاخ  نیسح  دشاب و  یم  ناربمایپ  متاخ  دمحم  ترضح  ( * 120  . ) تسوا زا  نیقولخم  لضفا  نیقولخم و 

ۀمحر  ) ناـیناهج يارب  تمحر  هدـیدع  تاـهج  زا  وا  هطـساو  هب  یهلا  تـمحر  ضیف و  ندـش  ریگارف  ماـع و  رطاـخ  هـب  دـمحم  ترـضح  * 
 ، تسا رشبم  دهاش و  دمحم  ترـضح  تسا * .  نایناهج  يارب  لیلد  نامه  هب  رطاخ و  نامه  هب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تسا ؛  نیملاعلا ) 

دنک و یم  حالـصا  ار  اهنآ  رما  هک  دهد  یم  یتداهـش  دـنا ،  هدرک  هیرگ  وا  رب  هک  یناسک  دوخ و  نارئاز  عفن  هب  تمایق  زور  رد  مه  نیـسح 
 ! هدننک هیرگ  يا  دنک :  یم  باطخ  شرع  نیمی  زا  ترـضح  نآ  دـهد ؛  یم  تراشب  وا ،  رب  هدـننک  هیرگ  رئاز و  هب  ترـضح  نآ  زین  کنیا 

دوـخ هدوـمرف  نیا  هب  ار  دـمحم  ترـضح  دـنوادخ  دوـش * .  یم  وـت  عزج  زا  رتـشیب  تا  یلاحـشوخ  هدـش  مهارف  هچ  وـت  يارب  ینادـب  رگا 
ناگدننک هیرگ  هک  دومرف  اطع  يرثوک  شدوخ  ضیف  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  دنوادخ  نینچمه  رثوکلا ،  كانیطعا  انا  هک  داد  صاصتخا 

هللا یلص  دمحم  ترضح  هب  یلاعت  دنوادخ  تسا * .  هدمآ  کلملادبع  نب  عمسم  تیاور  رد  بلطم  نیا  هکنیا  امک  دنـشونب .  نآ  زا  وا ،  رب 
رارق هلیسو  ماع  روط  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دنوادخ  و  دومرف ؛  اطع  تسا ،  تعافش  يارب  تاماقم  زا  یکی  نامه  هک  ار  هلیسو  هلآو  هیلع 

هب ار  وت  تیادخ  هک  دـشاب  ( 121  ) ادومحم اماقم  کبر  کثعبی  نا  یـسع  دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هب  دـنوادخ  داد * . 
تعافش بابسا  مظعا  زا  مه  مالسلا  هیلع  نیـسح  تسا .  تعافـش  تاماقم  زا  ماقم  نیرت  یلاع  ماقم  نیا  هک  دنادرگ .  ثوعبم  دومحم  ماقم 

هلمج زا  تفرگ ،  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  ناـیرج  رد  لوـسر  ترـضح  یتـقو  تسا ،  هدـش  دراو  تیاور  رد  دـشاب .  یم  ربماـیپ 
دشاب ناراکهانگ  تعافش  يارب  يا  هریخذ  تدنزرف ،  ود  تداهش  یهاوخ  یم  رگا  هک  دوب  نیا  تفگ  ترـضح  نآ  هب  لیئربج  هک  يدراوم 
کی ره  يارب  دنوادخ  دنک * .  ظفح  لتق  مس و  زا  ار  اهنآ  هک  نک  تساوخرد  دنوادخ  زا  یهاوخ  یم  رگا  هدب و  تیاضر  رما  نیا  هب  سپ 
رهظم شرهطم  ندـب  ياـضعا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  داد ؛  رارق  يرهاـظ  تمارک  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ندـب  ياـضعا  زا 

هیلع نیسح  فان  يالاب  ربمایپ  نیمه  دیشخرد .  یم  دوب  هدیـسوب  ار  ترـضح  نآ  يولگ  یناشیپ و  ادخ  ربمایپ  سب  زا  اریز  تسا ؛  تامارک 
یعقاو تلع  ریت  نیمه  درک و  تباصا  ماما  بلق  رب  هبعش  هس  ریت  هکنیا  ات  تسناد  یمن  ار  راک  نیا  لیلد  یسک  اما  دیسوب ؛  یم  زین  ار  مالسلا 

ترـضح دـشاب * .  یم  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  نیا  تسا و  هدوب  رطاـخ  نیا  هب  اـه  هسوب  نآ  هک  دـش  مولعم  هاـگنآ  دوب ؛  ماـما  تداـهش 
ترضح نآ  دراد ،  صاخ  تیفیک  اب  یجارعم  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا .  یصاخ  تیفیک  اب  یجارعم  ياراد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم 

ؤت امب  عدصاف  هک  تفرگ  رارق  دنوادخ  شیامرف  نیا  بطاخم  دمحم  ترضح  دوب * .  یناحور  ینامسج و  جارعم  ياراد  تداهـش  زور  رد 
 ، ردب دننام  اه  گنج  عاونا  تقـشم  لمحتم  داد و  ادن  داتـسیا و  ییاهنت  هب  سپ  ناسرب .  قلخ  هب  يرومءام  هچنآ  دـنلب  يادـص  اب  ( 122  ) رم

بیرغ اهنت و  هک  یلاح  رد  درک و  غالبا  ار  نآ  دنلب  يادص  اب  دوب ،  رومءام  هچنآ  هب  مه  نیـسح  ماما  دندش .  بازحا و . . .  نینح و  دـحا ، 
يا هناگادج  لیـصفت  کی  ره  هک  دـیدرگ  مهارف  اروشاع  زور  رد  شداهج  رد  اه  ینمـشد  نآ  ياه  تقـشم  مامت  داد و  ادـن  داتـسیا و  دوب 
هتفگ نیا  هب  نخـس  همادا  ياج  هب  سپ  منیـسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  تسا  هدومرف  دـمحم  ترـضح  هکنیا  نخـس  هاتوک  و  دـنراد . 

راوگرزب ود  نآ  رگید  ياه  يراتفرگ  لیاضف و  تقباطم  زا  ار  ام  رما  نیا  دمحم و  زا  نیـسح  تسا و  نیـسح  زا  دـمحم  هک  مینک  یم  افتکا 
 . دنک یم  تیافک 

اهتشون یپ 

ۀنیفس يدهلا و  حابصم  نیسحلا  نا  -2 مالسلا .  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  یگژیو  باتک  زا  لقن  هب  تامانملا  ضغب  ۀقیقح  یف  تانیب  تایآ  -1
یـسوم و لاوحا  وا  زا  درک ، رذگ  وا  رب  سنوی  یتقو  یتقو  بذعم ؛  نیمز  مکـش  رد  نوراق  دوب و  راتفرگ  یهام  مکـش  رد  سنوی  ةاجنلا 3-
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