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ّصن لباقم  رد  داهتجا 

باتک تاصخشم 

رد داهتجا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  یـسراف . . داـهتجالا صنلا و  يدادرارق :  ناونع  1958م .  - 1873 نیسحلادبع ، نیدلافرش ، هسانـشرس : 
نیسردم هعماج  مق : رشن :  تاصخشم  تساریو 2 .]  : ] تساریو تیعضو  یناود . یلع  مجرتم  نیدلافرش ؛ نیسحلادبع  فلوم  صن / لباقم 

هعماـج هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراـشتنا  رتفد  تسورف :  647 ص . يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1375 یمالـسا ، تاراـشتنا  رتـفد  مق ، هیملع  هزوح 
 : مهدزای پاچ  لایر :  97000 مهن ؛ ) پاچ   ) لایر  15500 لایر 964-470-237-9 ؛ :   1150 کباش :  . 848 مق ؛ هیملع  هزوح  نیسردم 

تروـص هب  هماـنباتک  تشادداـی :  زییاـپ 1388 . مهدزاـی :  پاـچ  تشادداـی :  . 1377 مـهن :  پاـچ  تشادداــی :   2-237-470-964-978
 : هدوزفا هسانـش  تماما  عوضوم :  تفالخ  تاـبثا  40ق -- . ترجه -  زا  لـبق   23 لوا ، ماـما  ع ،)  ) بلاـطیبا نبیلع  عوضوم :  سیونریز .
 : هرگنک يدـنب  هدر  یمالـسا  تاراـشتنارتفد  مق . هیملع  هزوـح  نیـسردم  هعماـج  هدوزفا :  هسانـش  مجرتـم  .، 1385  - 1308 یلع ، یناود ،

م4261-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/452 ییوید :  يدنب  هدر  BP223/5/ش4ن6041 1375 

فّل ؤم  همدقم 

دومرف و زارفرـس  اهماقم  نیرتالاب  هب  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص   - دّـمحم دوخ  ربمغیپ  هدـنب و  هک  تسا  يدـنوادخ  راوازـس  ساپـس  دـمح و 
تلاسر دناد  یم  رتهب  ادخ  يرآ ،  دوب .  هتشادن  ینازرا  سک  چیه  هب  يو  زا  شیپ  هک  یـشناد  تخومآ .  يو  هب  ار  هدنیآ  هتـشذگ و  شناد 

هّللا یّلص  یفطصم -  دّمحم  تثعب  اب  ار  یحو  توبن و  نارود  دنوادخ ،  ناسنیدب  دنک .  راذگاو  یـسک  هچ  هب  دهد و  رارق  اجک  رد  ار  دوخ 
( . 1) دینادرگ خوسنم  دراد -  یگتـسب  ناگدنب  لامعا  هب  هک  يو -  لدـتعم  تعیرـش  اب  ار  ینامـسآ  عیارـش  عیمج  درک و  متخ  هلآو -  هیلع 

ماـکحا هاوخ  شماـکحا ،  ریاـس  دـننام  دوب ؛ دـهاوخ  مارح  وا  مارح  لـالح و  تماـیق  زور  اـت  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  دّـمحم -  لـالح  سپ 
نآ توبن  هرابرد  یگمه  هک  روط  نامه  تسا .  ناناملسم  همه  قافتا  دروم  هک  تسا  یعوضوم  نیا  یعضو .  ماکحا  هاوخ  دشاب و  یفیلکت 
رد دنوادخ  ناهاوگ  هک  وا  نامدود  ناماما  رب  دودحمان  دورد  و  تسا .  هتفگن  نآ  فالخ  رب  ینخس  نت ،  کی  دنراد و  رظن  قافتا  ترضح 

هّللادمحب دنیآ .  دیدپ  هک  یلـسن  ره  رد  ناشیا  ناتـسود  اهنآ و  نامدود  ناگتـسیاش  رب  و  دنرگید ،  يارـس  رد  تّما ،  ناعیفـش  ناهج و  نیا 
يویند و تاهج  مامت  شلادـتعا ،  تیاعر  ماـکحا و  رد  نآ  ياـهتمکح  نیناوق و  تاـماظن و  اـب  یمالـسا  میلاـعت  هک  دـنناد  یم  همه  زورما 
ناکم و ره  رد  نیمز  نانکاس  هّیلک  يارب  و  دراد .  لدتعم  هنامیکح و  یندمت  مالـسا  هک  دـنناد  یم  و  تسا .  هتـشاد  روظنم  ار  رـشب  يورخا 

بیغ دنوادخ  هک  مالسا (  سّدقم  عراش  دراد .  یگتسیاش  دنراد ،  نابز  گنر و  عون ،  سنج ،  رد  هک  یفالتخا  همه  اب  دنـشاب و  هک  ینامز 
تسا هداد  ناشن  نادنمدرخ ،  هب  ار  نآ  تخانش  هار  و  هتخاس ،  نشور  ار  نآ  هکنیا  زج  هتشاذگن  یقاب  ار  یعوضوم  تسا )  هلالج  ّلج  ناد 

 ، دننادرگ دوخ  سوه  يوه و  هبعلم  ار  وا  نید  هک  دـنک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  شناگدـنب  لاعتم  دـنوادخ  تسین  نکمم  هک  تسا  ملـسم  و  . 
زا ار  مدرم  ردقنارگ ،  نیگنس و  هنزو  ود  نآ  ابو  تخاس .  طبترم  ترتعو ،  باتک  نامسیر  ود  اب  شربمایپ )  نیرخآ  نابز  هب   ) ار اهنآ  هکلب 
هک داد  رادـشه  و  دـنراد .  یمرب  ماگ  تسار  هار  رد  دـنا ،  هدز  گنچ  ود  نآ  هب  یتقو  ات  هک  داد  دـیون  و  تشاد .  زاـب  فارحنا  یهارمگ و 
زا زگره  ترتع )  نآرق و   ) ود نآ  هک  تخاس  هاگآ  و  دش .  دـنهاوخ  یهارمگ  تلالـض و  راتفرگ  دـنرادرب ،  ترتع  باتک و  زا  تسد  رگا 
زا سپ  ناناملـسم و  هاگهانپ  ربمایپ ،  هرهاط  ترتع  نآرق و  نیاربانب ،  دنام .  یمن  یلاخ  اهنآ  دوجو  زا  نیمز  و  دنوش ،  یمن  ادـج  رگیدـکی 
هک یناسک  دندنویپ و  یم  ربمغیپ  هب  دـنور ،  یم  ترتع  نآرق و  لابند  هک  اهنآ  زین  تهج  نیمه  هب  دنـشاب .  یم  مالـسا  تّما  عجرم  ربمغیپ ، 

و تسا .  لیئارـسا  ینب  هّطح  باب  نوچمه  ربمغیپ ،  ترتع  لَثَم  دـنراد .  ییادـج  ترـضح  نآ  اب  دـنبات ،  یمرب  يور  اهنآ  زا  یکی  ای  نآ  زا 
اهنآ هار  زج  یهار  هک  دشاب ) گرزب  یماقم  ياراد  دنچ  ره   ) دسر یمن  ار  سک  چیه  سپ  دنـشاب .  یم  يو  موق  نایم  رد  حون  یتشک  دننام 
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سک ره  و   : )) ینعی 2 ؛ ) (() َمَّنَهَج ِِهلُْصن  ّیلَوَتام و  ِهِّلَُون  َنینِم  ؤملا  لیبَس  ْریَغ  عبَّتیو  يدُهلا  َُهل  َنَّیبَتام  ِدَعب  ْنِم  َلوُسّرلا  ِِققاُشی  نَمَو  : )) دیامیپب
هب مینک و  راذـگاو  دراد  تسود  هچنآ  رب  ار  وا  دور ،  ناـنم  ؤم  هار  هب  زج  دـنک و  تفلاـخم  ربمغیپ  اـب  دـش ،  نشور  وا  رب  قح  هکنآ  زا  سپ 
 ، دسر یم  ناهذا  هب  هک  نآ  رهاظ  فالخ  رب  تسا ،  هدیـسر  ربمایپ  ادـخ و  زا  ار  هچنآ  هک  دـسر  یمن  ار  یـسک  زین  و  میروآ . ))  رد  مّنهج 

دنادرگب دنک -  یم  روطخ  نهذ  هب  هک  شرهاظ -  یناعم  زا  ار  ربمایپ  ادخ و  راتفگ  نشور ،  لیلد  نودب  هک  درادن  ار  قح  نیا  و  دنک .  انعم 
هب دـهد ،  رییغت  ار  رهاظ  يانعم  هک  دـشاب  یلیلد  رگا  هک  ناـیب  نیا  هب  دـشاب .  حیرـص  ّصن  ربماـیپ ،  راـتفگ  اـی  نآرق  هیآ  هک  دـسر  هچ  اـت  ، 

فیاوط هّیلک  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دوب .  دهاوخ  رازگتعدب  هارمگ و  هدـنهد ،  رییغت  تروص ،  نیا  ریغ  رد  دوش و  یم  لمع  نآ ،  ياضتقم 
یم هک  یظافلا  یناعم  زا  لمع ،  ماقم  رد  هک  انعم  نیا  هب  دنتـسه .  دـنبیاپ  نادـب  ناشراتفگ  رد  القع  همهو  دـنراد .  داـقتعا  نادـب  نیملـسم 

هنوگچ هک  منادرگرـس  ناریح و  صوصن ،  زا  يرایـسب  رد  نم  فصو ،  نیا  اب  دنیامن .  یمن  زواجت  دـنک ،  یم  روطخ  ناشنهذ  هبو  دـنونش 
یناعم فالخ  رب  هک  ار  حیرـص  صوصن  نآ  هک  يروط  هب  دندرک .  لیو  أت  ار  نآ  نیملـسم ،  ناگرزبو  هتـشذگ  نارادمتـسایس  زا  يرایـسب 

مامت اب  ار  مدرم  و  دنتـساخرب ! ؟  اهنآ  اب  هضراعم  هب  تراسج ،  أرج ت و  اب  دـندرک و  اـنعم  هنیرق  نودـب  دـنک ،  یم  روطخ  ناـهذا  هب  اـهنآ 
نوعجار هیلا  ّانا  هّلل و  ّاناف  تفای .  نآ  يارب  یتلع  ناوت  یمن  هک  تسا  يراک  نیا  دندومن .  راداو  نآ  اب  هضراعم  هب  رابجا ،  لیم و  هب  تردـق 

كرت تسا ،  هتشاد  رذح  رب  نآ  زا  ار  امش  هچنآ  زا  دیریگب و  تسا  هدروآ  امـش  يارب  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  : )) دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  ! 
ادخ و یتقو  هک  دسر  یمن  ار  ینم  ؤم  نز  درم و  چیه  دـیامرف (( : یم  و  ( . 3  (() تسا تخس  دنوادخ  باذع  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  و  دینک . 

يراکشآ یهارمگ  رد  دنک ،  یچیپرس  شربمغیپ  ادخ و  نامرف  زا  سک  ره  دنـشاب ،  هتـشاد  يرایتخا  دوخ  شیپ  زا  دنداد ،  ینامرف  ربمغیپ ، 
و دننک .  مکاح  شیوخ  فالتخا  رد  ار  وت  ات  دنروآ  یمن  نامیا  مسق !  ادخ  هب  هن  : )) دیامرف یم  ربمغیپ  هب  باطخو  ( . 4  (() تسا هتفر  ورف  ، 

یم و  ( . 5 (() دنریذپ یم  ارچ  نوچ و  نودـب  ار  وت  مکح  دـننیب و  یمن  یتحاران  يا ،  هدرک  مکح  وت  هچنآ  زا  دوخ  ياهلد  رد  نآ ،  زا  سپ 
یماقم شنیرفآ ،  يادخ  دزن  رد  هک  دنمورین  يا  هتشرف  هدش )  لزان  دنمجرا  يا  هتشرف  هلیـسو  هب   ) تسا دنمجرا  يراتفگ  نآرق  دیامرف (( : 
هلیـسو هب  هک  تسا  يراـتفگ  نآرق  دـیامرف (( :  یم  و  ( . 6  (() تسین هناوید  امـش  ربـمغیپ  هک  دـینادبو  تسا .  نیما  عاـطم و  دراد و  گرزب 
دیروآ یم  دای  هب  تردن  هب  تسین ،  نهاک  راتفگ  زین  و  دیروآ .  یم  نامیا  تردـن  هب  تسین .  يرعاش  راتفگ  هدـمآ و  دورف  گرزب ،  یکیپ 
نانخس دیوگ ؛  یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  ام  ربمغیپ  : )) دیامرف یم  و  ( . 7  (() تسا هدش  لزان  نایملاع  دنوادخ  بناج  زا  نآرق  نیا  ، 
ربمایپ نانخس   )) نیاربانب ( . 8 (() دزومآ یم  يو  هب  تسا ،  دنمورین  تخـس  هک  سا  هتـشرف  ار  یحو  نیا  دسر .  یم  وا  هب  هک  تسا  یحو  وا 

زا ( . 9  (() تسا هدش  لزان  هدوتـس ،  میکح  دـنوادخ  بناج  زا  هتفاین و  هار  نآ  رد  یلطاب  نایاپ ،  ات  زاغآ  زا  هک )  تسا  دـیجم  نآرق  دـننام 
ینآرق حیرص  صن  زا  ییوم  رس  زا  رتمک  دیابن  دنک ،  یم  قیدصت  توبن ،  ماقم  هب  ار  ربمغیپ  دراد و  تایآ  نیا  هب  نامیا  هک  یسک  ور ،  نیا 

لیو أـت  دوخ  رظن  هب  ار  ربمغیپ  ادـخ و  صوصن  یلو  دنتـشاذگن ،  راـنک  ار  نآ  تارـضح ،  هتبلا  دـیامن .  یچیپرـس  یهلا  ربمغیپ  راـتفگ  اـی  ، 
ّاناف ( 10 (() ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّن  ءا  َنُوبَسْحَی  ْمُهَو   ! )) دنا هدرک  یبوخ  راک  هک  دنتـشادنپ  دندومن و  داهتجا  شیوخ  أر ي  اب  نآ  رد  دندرک و 
دنا هدومن  داهتجا  صن  لباقم  رد  عقاو  رد  دندرک و  لیو  أت  ار  حیرص  صن  اهنآ  هک  يدراوم  زا  يا  هراپ  کنیا  ( . 11  ) نوعجار هیلا  ّانا  هّلل و 

رب لمتشم  باتک  نیا  درذگ .  یم  ناگدنناوخ  رظن  زا  دنک ،  یم  باجیا  راگزور  بئاصم  نم و  يریپ  فعـض  مک و  تقو  هک  يرادقم  هب  ، 
رب دـندومن و  داهتجا  ربمغیپ  ادـخ و  صن  لباقم  رد  اـهنآ  تلود  لاّـمع  ناگتـسب و  اـفلخ و  هک  تسا  يدراوم  زا  دروم  دـص  لـصف و  تفه 
یم راذگاو  مرتحم  ناگدنناوخ  امش  هدهع  هب  ار  تواضق  سپـس  مهد ،  یم  حرـش  ار  اهنیا  نم  دندرک .  راتفر  اهنآ ،  حیرـص  راتفگ  فالخ 

 ، لیکولا معن  انبـسح و  وهو   )) تسوا يوس  هب  زین  همه  تشگزاب  تسا .  تقیقح  قح و  يوس  هب  اـم  همه  ياـمنهار  دوخ  دـنوادخ ،  منک . 
(( . ریصّنلا معن  یلوملا و  معن 

رتفد همدقم 
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هّللا یلـص  مرکا -  لوسر  ياهتنـس  ضقن  هب  مک  مک  تشگ و  حوتفم  نید  لئاسم  رد  داهتجا  باب  مرکاربمایپ ،  تلحر  زا  سپ  یلاعت  همـسب 
اناو هّللا  لوسر  نمز  یف  اتناک  ناتللحم  ناتنـس  :)) دنا هدرک  لقن  هعتم ،  هلءاسم  رد  ار  مود  هفیلخ  نیقیرف  نخـس  هچنانچ  دیماجنا  هلآو -  هیلع 

مهبولق ۀفل  ؤم   )) مهـس هب  مود  هفیلخ  نداد  هوشر  تبـسن  هچنانچ  درک  تیارـس  مه  نآرق  تایآ  ربارب  رد  داهتجا ،  یهاگ  هکلب  امهمرحا ، ))
مان هب  رضاح ،  باتک  تسا .  هتشاد  يراکنا  لباق  ریغ  ّمهم و  ریثءات  مالسا ،  خیرات  رد  تاداهتجا  نیا  و  تسا .  فورعم  تاکز  ماهس  رد  (( 

تـسا هیلع -  هّللا  ۀمحر  یلماع -  نیدلا  فرـش  ریهـش ،  همالع  فیلءات  داهتج ، )) ِالاو  صنلا   )) باتک همجرت  صن ، ))  لباقم  رد  داهتجا  ))
هدومن و تفلاخم  حیرص ،  صن  اب  نامثع )  رمع و  رکبوبا ،   ) هثالث يافلخ  هک  ار  يا  هتسجرب  دراوم  زا  دروم  دص  نآ ،  ردقیلاع  فل  ؤم  هک 
هک ار  ییاهتعدب  نینچمه  و  تسا .  هدومن  نایب  یّنـس  هعیـش و  زا  يذخَّام  عبانم و  رکذ  اب  دـنا ،  هدرک  رظن  راهظا  تقیقح ،  قح و  فالخرب 

ییاهتعدب تسا ؛  هدرمشرب  هدش ،  جیار  هاگآان  ناملسم  اهنویلیم  نیب  یبهذم ،  ياهتّنـس  مان  هب  زورما  دنتـشاذگ و  نید  رد  هدش  دای  يافلخ 
هقالع هب  ار  ریظن  مک  دوخ  عون  رد  دنمـشزرا و  رثا  نیا  هعلاطم  ام  تسا .  رازیب  اهنآ  مامت  زا  اـعطق  هلآو -  هیلع  هّللا  یلـص  مرکاربمغیپ -  هک 
هقالع رایتخا  رد  عبط و  ار  نآ  دـنچ ،  یتاحالـصا  هلباقم و  شیاریو ،  یـسررب ،  زا  دـعب  رتفد ،  نیا  مییامن .  یم  شرافـس  هیـصوت و  نادـنم 

نیـسردم هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  دریگ .  رارق  لاعتم  راـگدرورپ  لوبق  دروم  هک  تسا  راوادـیما  دـهد و  یم  رارق  نادـنم 
مق هیملع  هزوح 

متشه پاچ  همّدقم 

هّللا تیآ  موحرم  هعیش ؛  یمان  همّالع  فیل  أت  ّصن )) لباقم  رد  داهتجا   )) ینعی باتک ؛  نیا  تسخن  پاچ  نامز  زا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
تسرد هکنیا  اب  باتک ،  نیا  رد  درذگ .  یم  لاس   23 یسمش ،  لاس 1351  رد  هیلع -  هّللا  ناوضر  یلماع -  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دّیس 
لئاسم دبای .  یم  راشتنا  تافاضا ،  رظن و  دیددجت  اب  نآ  متـشه  پاچ  کنیا  راب و  تفه  نونکات  فصولا  عم  دشن ،  هضرع  شورف  رازاب  هب 

ییاسرفملق هداد و  نخس  ِداد  هراب  نآ  رد  نید -  ملع و  دیقف  نآ -  دیقف  ّفل  ؤم  هدش و  حرطم  ردقنارگ ،  باتک  نیا  رد  هک  یتاعوضوم  و 
هب مالسا ،  ییالط -  نورق  ینعی  يرجه - ،  مجنپ  مراهچ و  هدس  رد  نآ  ریظن  هک  تسا  یمالسا  ياهیسررب  یمالک و  لئاسم  تسا ،  هدومن 

اهنآ و نوماریپ  لماک ،  يدازآ  رظن و  تعسو  اب  هریغ ،  هّیماما و  هعیـش  هرعاشا ،  هلزتعم ،  زا  یمالـسا  بهاذم  ياملع  و  هدوب ،  حرطم  یبوخ 
 ، یضترم دّیس  یفاش ))   )) یلزتعم و راّبجلادبع  یـضاق  ینغم ))  : )) دننام ییاهباتک  و  دنتخادرپ .  یم  یملع  هلداجم  ثحب و  هب  مه  رانک  رد 

یسررب روظنم  هب  ًافرـص  مارآ و  يّوج  رد  نامز  ره  رد  رگا  اهثحب  هنوگ  نیا  تشاد .  یپ  رد  ار  هریغو  یـسوط  خیـش  یفاشلا ))  صیخلت  )) و
نآ هب  تبسنو  تفرگ  داریا  نآ  هب  دیاب  یمن  اهنت  هن  دوش ،  حرطم  اهیزوت  هنیک  هنالهاج و  ياهّبصعت  اهـضغب و  ّبح و  زا  رود  هب  تایعقاو و 

َلْوَْقلا َنوُعِمَتْـسَی  َنیذَّلا  ِدابِع  ْرّـشَبَف  : )) دـیامرف یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  دومنهر  لماک  قادـصم  هکلب  دوب ،  نیبدـب 
تسین يزیچ  هدش ،  هداد  حرش  باتک  نیا  رد  هک  یعیاقو  ( . 12  (() بابل الا  اولُوا  ْمُه  َِکئلوا  َو  هّللا  ُمُهیادَه  َنیذَّلا  َِکئلُوا  ُهَنَسْحَا  َنوُِعبَّتَیَف 
ثداوح ندمآ  دـیدپ  بجوم  هک  یلماوع  للع و  هرابرد  تخاس و  حرطم  ار  اهنآ  نامز ،  ره  رد  دـیاب  هکلب  درک ،  شومارف  ار  نآ  ناوتب  هک 

ریغ یمالـسا و  فلتخم  بهاذم  نآ  رد  هک  يروشک  نانبل ؛  رد  ار  نآ  باتک ،  راوگرزب  ّفل  ؤم  دومن .  یـسررب  ثحب و  دیدرگ ،  عیاجف  و 
نآ هب  یسک  هن  دوب .  هدش  عقاو  زین  اهنآ  مومع  هجوت  دروم  هتشون و  دنتشاد ،  يزیمآ  تملاسم  یگدنز  دنتـسیا و  یم  مه  رانک  رد  یمالـسا 

 ، هدـش لقن  نّنـست  لها  ياملع  رخافم  زا  هک  تسا  یعیاقو  اهنیا  سپ  تشون .  یباتک  ای  هلاقم  نآ  ّدر  رد  رفن  کی  یّتح  هن  تفرگ و  يداریا 
أتم ( . 13 (() ّیَغلا َنِم  ُدْشّرلا  نّیَبَت  ْدَق   . )) دنک ادیپ  اهنآ  يالبال  زا  ار  تقیقح  و  دنادب ،  ناملسم  درف  کی  دیاب  و  دنراد ،  لوبق  زین  نایعیش  و 
یم یتاراهظا  اهنآ ،  ياهیـشاپمس  اهیباهو و  تاکیرحت  اب  دنرادن ،  زاب  يدید  دـنرتغاد و  شآ  زا  هساک  هک  يدارفا  یهاگ  ناریا ،  رد  هنافس 

هجوت دیوگب ،  راّطع  هکنآ  هن  دیوب ،  دوخ  هک  تسا  نآ  کشم  هکنآ :  قادصم  هب  دنراد .  یم  ام  تمحز  دنرب و  یم  دوخ  ضرِع  هک  دننک 
هجوت هتکن  نیا  هب  مییوگ :  یم  رظن  گنت  دارفا  هبو  مینک .  یم  لوحم  ناگدـنناوخ ،  طسوت  نآ  قیقد  هعلاطم  هب  ار  باتک  ثحابم  شزرا  هب 
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ياملع مامت  و  دوب .  یمالـسا  ملاع  تدـحو  مهم  تاعد  زا  دوخ  یلماع ،  نیدـلا  فرـش  دّیـس  موحرم  باـتک ،  ردـقیلاع  ّفل  ؤم  هک  دـینک 
نیب بیرقتلاراد  هیرـشن  مالـسالا ))  ۀلاسر   )) رد وا  فرژ  زغن و  تالاقم  اهلاس  دنتخانـش .  یم  تفـص  نیدب  ار  وا  یّنـس  هعیـش و  زا  فصنم 
دروم و  دش .  یم  رشتنم  پاچ و  مالسا  گرتس  نانمشد  ربارب  رد  نیملسم  فوفص  تدحو  نوماریپ  رـصم ، ) پاچ   ، ) هیمالـسالا بهاذملا 

هار نیا  رد  ار  دوخ  ياهبنارگ  رمع  هک  دنتـشاد  فارتعا  و  دنتـسناد .  یم  مالـسا  ملاع  هاوخریخ  ار  وا  همه  دوب .  ناگمه  نیـسحت  باجعا و 
تامدـقم رد  هسنارف  رامعتـسا  اب  شا  هزرابم  مایا  رد  وا  لاوحا  حرـش  نمـض  هک  هیروس -  نیطـسلف و  رـصم ،  هب  وا  ياهرفـس  درک .  فرص 

رهز الا  تقو  سیئر  میلـس ؛  دـیجملادبع  خیـش  هژیوب  رـصم ،  مالعا  ياملع  اب  وا  طابترا  تسا .  تیعقاو  نیا  ياـیوگ  دـیناوخ -  یم  باـتک 
هب کیدزن  نونکات  هک  يو )  فیل  أت   (( ) تاعجارملا  )) باتک رد  و  دنا ،  هتـشاد  مه  اب  هک  یتابتاکم  یمالک و  یملع و  تاعجارمو  رـصم ، 

يوج رد  دنهاوخب  یمالـسا  ياملع  رگا  هک  دـناسر  یم  یبوخ  هب  تسا ،  هتفای  راشتنا  مالـسا ،  يایند  رـسارس  رد  هدیـسر و  عبط  هب  راب  یس 
رد دنـسر .  یم  مه  یلاع  جیاتن  هب  و  تسا .  ریذـپ  ناکما  دـننک ،  یـسررب  ثحب و  مالـسا ،  تیعقاو  نوماریپ  بّصعت ،  زا  رود  هب  دـعاسم و 
ؤم تلحر  زا  سپ  لاس  کی  هک  مالسالا - ))  ۀلاسر   )) هلجم هاتوک  هتشون  ایوگ ،  يدهاش  هئارا  روظنم  هب  مینک و  یم  هاتوک  ار  نخس  اجنیا 
رد تسا ،  ّصن )) لباقم  رد  داهتجا   )) شرگید مان  هک  داـهتجالاو )) ّصنلا   )) ینعی باـتک ؛  نیا  راـشتنا  پاـچ و  تبـسانم  هب  راوگرزب  ّفل 

لـصف رـس  رد  هلجم ))  هیریرحت  تئیه   )) مان هب  هتـشون  میروآ .  یم  تسا -  هدـش  پاچ  لاس 1378ه ق  هب  نآ ،  مهدزای  لاـس  لّوا  هراـمش 
 : تسا نیا  نآ  و  تسا .  هدـمآ  نیدـلا  فرـش  نیدـلاردص  موحرم  ّفل  ؤم  گرزب  دـنزرف  ملق  هب  داهتجالاو )) ّصنلا  ناونع  تحت  يا  هلاقم 

رمث مالـسا ،  نابات  باتفآ  ریز  رد  درک و  ومن  دـش و  سرغ  هک  تسا  یتکرب  رپ  روراب و  تخرد  ياه  هویم  زا  يا  هویم  ّصنلاو ؛ داـهتجالا  ))
لاس لیاوا  هک  يوسوم -  نیدلا  فرـش  دّیـس  همّالع  روفغم  موحرم  ینعی  دوب ؛ افو  تّزع و  نامیا و  لمع و  ملع و  هک  شدـنلب  هیاس  و  داد . 
ردپ تالاح  زا  ییاه  هشوگ  نوماریپ  شا  هنازرف  دـنزرف  زا  ینخـس  کنیا  و  دـش .  هدرتسگ  ایند  رب  تسویپ -  ّقح  تمحر  راوج  هب  هتـشذگ 

یسمش هامریت 1373  یناود 28  یلع  نارهت :  ( . 14) درذگ یم  ناترظن  زا  هک  باتک  نیا  فیل  أت  عقوم  رد  شراوگرزب 

لّوا پاچ  همّدقم 

هدنـسیونو هعیـش  دـیقف  همّـالع  فینمو  ردـقنارگ  فیل  أـتو  سیفن  رایـسب  رثا  نیرخآ  ّصن )) لـباقم  رد  داـهتجا   )) میحرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
نتم تسا ،  هتشاد  رظن  رد  دوخ  دیقف ،  ّفل  ؤم  تسا .  یلماع  نیدلا  فرش  نیـسحلادبع  دّیـس  موحرم  یمظعلا  هّللا  تیآ  یمالـسا ،  گرزب 
(( - ّصن لباقم  رد  داهتجا   . )) تسا هدومن  موسوم  داـهتجا )) ّصن و   )) هب هداد و  أر ي  رییغت  دـعب ،  یلو  دـمانب ،  ماـن  نیمه  هب  ار  نآ  یبرع 
هیلع هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  ملاع و  دـنوادخ  حیرـص  نامرف  رب  یـصخش ،  رظن  نتـشاد  مّدـقم  ینعی  تسا ، -  یلوصا  حالطـصا  کی  هک 

 ، ثیداح رابخا و أ  نایوار  طسوت  هک  تسا  ربمغیپ  نشور  نانخس  و  دیجم ) نآرق   ) دنوادخ حیرص  راتفگ  ینعی  ّصن ، ))  - ! )) مّلـسو هلآو 
يانعم هب  حالطصا  رد  زین  داهتجا ))  . )) دنا هدروآ  دوخ ،  ربتعم  عبانم  رد  یّنس -  هعیش و  زا  ّمعا  یمالسا -  گرزب  ناثّدحم  هدیـسر و  ام  هب 

قفو رب  هک  تسا  عبّتم  زاجم و  یمالـسا ،  علّطم  دارفا  دـهتجم و  يارب  یتروص  رد  داهتجا ،  نیا  یلو  تسا ،  مکح  طابنتـسا  أر ي و  لاـمِعا 
 ، نیاربانب دـشابن .  نآ  حیرـص  ّصن  فلاخم  تهج  رد  و  دریگب .  همـشچرس  راشرـس  عبنم  ود  نیا  زا  دـهتجم  رظن  و  دـشاب .  ّتنـس  باتک و 

 ! ! (( . يرظن مه  نم  دنراد و  يرظن  دوخ  يارب  ربمغیپ  دنوادخ و  : )) دیوگ یم  تقیقح  رد  دـنک ،  یم  داهتجا  ّصن ،  لباقم  رد  هک  یـسک 
رظن هنوگره  هک  میدـقتعم  و  میـشاب .  ربـمغیپ  ناـمرف  ادـخ و  رما  عیطم  اـج  همه  میراد  هفیظو  مالـسا  رد  نآرق  مکح  هب  اـم  هک  یتروص  رد 

يدراوم زا  دروم  دص  باتک ،  نیا  رد  تسا .  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  یّلک  هب  تعدبو و  تیـصعم  ربمغیپ ،  ادخ و  نامرف  ربارب  رد  فلاخم ، 
فالخ رب  یساّسح ،  تاظحل  رد  و  دنتفرگ ،  ههبج  ربمغیپ ،  ادخ و  ربارب  رد  هیواعم ،  دیلو و  نبا  دلاخ  هشیاع ،  نامثع ،  رمع ،  رکبوبا ،  هک 

دنا هدوب  ییاه  هرهچ  دنا ،  هدش  هدناسانـش  باتک  نیا  رد  هک  يدارفا  تسا .  هدش  هدـنایامن  یبوخ  هب  دـندومن ،  رظن  راهظا  تقیقح ،  ّقح و 
مالسا ثاریم  و  دنتفرگ .  ار  ادخ  نید  یعقاو  تفرشیپ  ولج  نیملـسم ،  لاح  هب  يزوسلد  مالـسا و  نید و  مان  هب  دوخ ،  راتفر  لامعا و  اب  هک 
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و دنتخادنا .  رس  تشپ  ار  مالسا  هیلاع  میلاعت  دندرک .  میسقت  دوخ  شیوخ  موق و  هتـسد و  راد و  نایم  ار  نآو  دنداد .  صاصتخا  دوخ  هب  ار 
دنوادـخ دـنتفرگ .  هدـیدان  ار  نیملـسم  مالـسا و  یمیمـص  ناعفادـم  دـیجم و  نآرق  نارّـسفم  یهلا و  یحو  مجارت  ینعی  ربـمغیپ ،  نادـناخ 

يرشب قوفام  یـسدق و  سفن  اب  ات  تشاد  بوصنم  قلخ ،  يربهر  هب  روظنم  نیدب  دندوب -  موصعم  یگمه  هک  ار -  ّقحب  ناماماو  ناربمغیپ 
باتک نیا  رد  هک  یثداوح  رگا  دنهد .  قوس  تداعس ،  تسار  هار  دنناهرب و ب  داسفو  هابتـشا  هانگ ،  فارحنا ،  زا  ار  یناسنا  هعماج  دوخ ، 

ای دندرک ،  یمن  هضبق  يزاس  هنحـص  دنبو و  دز  اب  ار  یمالـسا  تموکح  نآ ،  نالماع  و  دمآ ،  یمن  دیدپ  مالـسا  زاغآ  رد  هدـش ،  حیرـشت 
 . دوب ایند  یـساسا  نوناـق  نآرق ،  یناـهج و  نید  مالـسا  زورما  دـندومن ،  یمن  تلاـخد  مالـسا ،  تلود  نو  ؤش  رد  هناروسج  هنارـسدوخ و 
اب مه  نآ  دننزب ،  اج  رد  دننامب و  اقیرفآ  زا  یتمسق  ایسآ و  هدودحم  رد  هک  روط  نیا  هن  دندوب ،  ناهج  ياقآ  همه و  ورشیپ  ناملسم  زورماو 
 ، داد یمن  تسد  زا  ار  دوخ  تیونعم  تدحو و  مالـسا  دندمآ ،  یمن  راک  رـس  رب  نانیا  رگا  دننابیرگ .  هب  تسد  نآ  اب  هک  يرابتکالف  عضو 

مالـسا روحم  دـندمآ .  یمن  دوجو  هب  رـسدوخ ،  نارادـمامز  هماکدوخ و  ياهتموکح  فئاوطلا و  كولم  دـش ،  یمن  هیزجت  مالـسا  ناـهج 
لهج هک  دوس  هچ  اما  تفرگ .  یمن  ار  تلیـضف  تقایل و  تفارـش ،  تلادـع ،  ياج  یهابت ،  داـسف و  متـس و  ملظ و  تشگ و  یمن  فرحنم 

تفرـشیپ ِولج  دـننک و  لیمحت  هعماج  هب  ار  دوخ  هشیمه ،  يارب  رگید و  راب  ات  داد  هزاجا  ناـبلط  تصرف  هب  عاـمتجا ،  يدـشر  مک  عماـج و 
هب ار  اهنآ  ّقحب  نانیشناج  ءایبنا و  تامحز  مامت  درپس و  نانآ  تسد  هب  ار  دوخ  تشونرس  هک  دوب  هعماج  نیا  هکلب  دنریگب ،  ار  یهلا  بتکم 
اب ار  هرهم  رخ  نامز  ره  سانـش  ان  رهوگ  نافاّرـص  تسد  زا  هآ  هآ  تفگ :  دش و  ادصمه  زاریـش  بیغلا  ناسل  اب  دیاب  هک  تساجنیا  داد !  داب 

يرخ زج  دوبن  هماع  راک  هکناز  نکم  رخ  ار  دوخ  هماع  لوبق  ّدر و  یپ  زا  دیوگ : یم  هک  داد  شوگ  ییانس  تحیـصن  هبو  دننک  یم  ربارب  ّرد 
میلاعت همه  اب  مالـسا  دـش  هچ  دـینادب  هکنیا  يارب  يربمغیپ  هر  زا  دـنرادن  رواب  ار  حون  نایماع  ییادـخ  ردـنا  دـننک  رواب  ار  واگ  يرخرخ  ای 

يارب دیناوخب و  ار  باتک  نیا  دیدرگ ،  فّقوتم  اقیرفآ  لامش  هنایمرواخ و  هدودحم  رد  دنام و  زاب  شرتسگ ،  شهج و  زا  شدنسپ ،  ناهج 
اراـصن دوهی و  نادـحلمو و  هناـگیب  يدوخ و  ربارب  رد  دـیاب  هک  دـنا  هداـتفا  يزور  هب  ارچ  تسا و  نینچ  ناناملـسم  عضو  ارچ  دـینادب  هکنیا 

ناناملسم یتخبدب  نالماع  دینیبب  هاگنآ  دینک .  هعلاطم  ار  هیامرپ  باتک  نیا  دشاب ،  مکاح  ملظ  روز و  اج  همه  رد  دننک و  تراقح  ساسحا 
همّالع دهاجم  مالـسا ،  گرزب  دنمـشناد  باتک ،  نیا  ردقیلاع  ّفل  ؤم  تسیچ !  نآ  هراچ  دـنا و  هدوب  یناسک  هچ  نانآ  رب  بناجا  هطلـس  و 

(( ، روص  )) رهش دوب .  نانبل  روشک  رد  هیماما  هعیش  مالـسا و  ملاع  یمان  ياهتیـصخش  زا  یکی  یلماع ،  نیدلا  فرـش  دّیـس  موحرم  ردقیلاع 
نانبل بونج  نیشن  هعیش  هقطنم  یخیرات و  رهش  نیا  مان  سک  ره  تسین .  ادج  نیدلا ))  فرش  نیسحلادبع  دّیس   )) مان زا  نانبل  بونج  هکلب 
هتـشاد لاس  داتـشه  زا  نوزفا  هک  ینامز  رد  راوگرزب  ّفل  ؤم  تسانـشآ .  مه  یلماع  نیدلا  فرـش  همّالع  اب  دشاب ،  هدینـش  ار  لماع  لبج  و 
هدروآ رـضاح  باتک  رد  یمالـسا ،  یبهذـم و  شزرا  رپ  ریظن و  مک  باـتک  لـهچ  شراـگن  زا  سپ  ار  دوخ  قیمع  تاـعلاطم  هجیتن  تسا ، 
یمالک فلتخم  تاعوضوم  ماربا  ضقن و  رد  وا  ییاناوت  نّنـست و  لـها  عباـنم  كرادـم و  ثیداـحا و  رب  يو  هطاـحا  رکف و  تردـق  تسا . 

 ، لّوا پاچ  يور  زا  تسخن  شیپ ،  لاس  دـنچ  مجرتم ،  تسا .  رگ  هولج  نآ  زا  یـشخب  ره  رد  بلاطم  حیرـشت  رد  يو  تراـهمو  تناـتمو 
هک دیـسر  رظن  هب  زین  ًاریخا  داد ،  رارق  دوخ  راک  ساسا  ار  پاچ  نآو  تفاـی ،  تسد  موس  پاـچ  هب  سپـس  درک ،  همجرت  ار  نآ  زا  یتمـسق 

یهقف یملع ،  تاحالطـصاو  تاکن  باتک ،  ثحابم  لالخ  رد  تسا  نکمم  تشادن .  مّوس  پاچ  رب  هفاضا  يزیچ  باتک ،  پاچ  نیمراهچ 
یلو دنا ،  هتشون  هنالـضالف  عیـسو و  دید  اب  روظنم ،  نیمه  ندش  نشور  يارب  هک  میکح ،  ياقآ  همدقم  رد  هژیوب  دشاب ،  یبدا  یلوصا و  ای 

ندوب ایوگ  روظنم  هب  تسین .  راوشد  نآ  كرد  هک  تسا  هدرک  همجرت  ار  نآ  يوحن  هب  مجرتم  تسا و  صاخ  يا  هنوگ  هب  باـتک  ثحاـبم 
دوب هدروآ  داوم 11 و 85  لالخ  رد  دروم و  ره  زاغآ  رد  ّفل  ؤم  هک  یناونع  رب  نوزفا  ینیوانع  مرتحم !  نیئراق  راظنا  بلج  بلاطم و  رتشیب 
هیقب میدروآ ،  مجرتم ))   )) مان هب  اهیقرواپ  رد  یتاحیـضوت  دوشن ،  هدوزفا  باتک  مجح  رب  هک  يردـق  هب  دوب ،  مزال  اج  ره  و  میداد .  رارق  ، 

 ، میداد رارق  نتم  رد  ار  ّفل  ؤم  طسوتمو  لّصفم  ياهیقرواپ  زا  يدایز  تمـسق  هک  میناد  یم  يروآدای  هب  مزـال  تسا .  ّفل  ؤم  زا  اـهیقرواپ 
میناد یم  مزال  مه  ار  هتکن  نیا  رکذت  تسا .  هتفرگ  ياج  نتم ،  رد  هدوب و  یقرواپ  تمـسق ،  نآ  دنکن  روصت  هدنناوخ  دـیاش  هک  يوحن  هب 
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هدرک همجرت  هتشاد ،  لومعم  شتالاقم  تافیل و  أت  همه  رد  راک  زاغآ  زا  هک  یشور  دوخ و  یگشیمه  هویش  هب  ار  باتک  نیا  هدنـسیون ،  هک 
لها ناردارب   )) دـیاقع و  نیدـشار ))  ياـفلخ   )) تشادـگرزب زا  مد  يزور  هک  یناـسک  ارچ  هک  تسین  ضارتعا  نیا  ياـج  نیارباـنب  تسا . 

 (( عّیـشت  )) و تیالو ))   )) ظفح يارب  نایب  ملق و  اب  هتـشگرب و  زورما  دـندز ،  یم  اـهنآ  خـیراوت  ثیداـحا و  عباـنم و  كرادـم و  و  تّنس )) 
زور و عاضوا  ریث  أت  تحت  زگرهو  میا  هدرک  لابند  ار  فدـه  کیو  میا  هتـشاد  رظن  کی  زورماو ،  زور  نآ  اـم  هن !  دـننک .  یم  اـپ  تسد و 
 ، ام راثآ  ریاس  هویـش  هب  فده و  نامه  بیقعت  رد  مه  ردـقنارگ  ِباتک  نیا  همجرت  داد .  میهاوخن  رییغت  ار  دوخ  يراک  لوصا  نامز ،  جوم 
هار رد  باتک  نیا  هعلاطم  میراودیما  دبای .  یم  راشتنا  مالّسلا -  مهیلع  نیرهاط -  هّمئا  توبن و  نادناخ  بتکم  رد  مالسا  تخانـش  يانبم  رب 

نـشور ار  ام  هتـشذگ  خیرات  کیرات  طاقن  يدایز ،  نازیم  هب  دـناوتب  و  دـشاب .  شخبرمث  ناگدـنناوخ ،  مومع  يارب  مالـسا ،  تشادـگرزب 
هک یلحارم  رد  ار  باـتک  نیا  نـم  ( 15  ) نیدلا فرـش  نیدـلاردص  ملق  هب  داهتجا  ّصن و  یـسمش  یناود 8/3/1351  یلع  نارهت :  دزاــس . 

دیقف ّفل  ؤم  روضح  هب  هاگره  ما .  هدرک  لابند  دـمآ ،  یم  لمع  هب  رظن  دـیدجت  نآ  رد  هک  یتاقوا  تفای و  یم  لماکتو  تفرگ  یم  جـضن 
 ، شبتاک هب  ءالما  يارب  ار  نآ  و  دشیدنا ،  یم  نآ  تاعوضوم  نوماریپ  تقد  هب  تسا .  هتفر  ورف  رکف  هب  نآ  هرابرد  مدـید  یم  مدیـسر  یم 

دوخ فارطا  رد  ار  عبانمو  كرادم  مدید  یم  دشاب .  نشور  ییابیز و  تّحص و  طورش  عماج  شنخـس  تشاد  یعـس  مردپ  دزاس .  یم  ایهم 
مـشچ یّتح  دـید و  یم  یتخـسب  هک  یناگدـید  اـب  هدنابـسچ و  تروص  هب  ار  رگید  یخرب  هدوشگ و  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  تسا .  هدرک  عمج 

رگا هک  يروط  هب  دشیدنا ،  یم  یتدم  دوب  هدناوخ  هچنآ  فارطا  رد  دور و  یم  ورف  رکف  هب  سپس  دنک !  یم  هعلاطم  دوب ،  رون  یب  شتـسار 
نـس دوب .  ناوج  یتّمه  لقع و  دجاو  نس ،  رَبِک  يریپ و  همه  اب  وا  درک !  یمن  انتعا  دینـش  یم  رگا  دینـش و  یمن  دنتفگ ،  یم  نخـس  يو  اب 

رکف و نادـیم  هب  يو  دورو  عناـم  تشاد ،  هدـهع  هب  هک  یمومع  ياـهتیلو  ؤسم  تخاـس ،  یمن  ناوتاـن  یـسررب ،  قـیقحت و  زا  ار  وا  داـیز ، 
رد وا  دـنک .  رکف  هراب  نیا  رد  دـیاب  اهنت  تسا و  هدـش  هتخاس  راک  نیا  يارب  ییوگ  هکناـنچ  دوبن .  یملع  لـئاسم  نوماریپ  قّمعت  هشیدـنا و 
اب لومعم ،  قبط  مهنآ  درک .  یم  یگدیـسر  اهنآ  تالکـشم  مدرم و  راک  هب  دوب ،  هتـسشن  اهباتک  هوبنا  ناـیم  رد  هک  روطناـمه  رمع ،  رخاوا 
زا تشگ و  یم  زاب  فیل  أت  هعلاطم و  هب  تفای ،  یم  تغارف  ناعجارم ،  راـک  هب  یگدیـسر  زا  هک  نیمه  هظحـالم .  تقد و  ییور و  هداـشگ 
وا شوه  هظفاح و  یلو  دنتشاد ،  یم  زاب  شراک  زا  ار  وا  عقوم  یب  هک  داتفا  یم  قافتا  رایسب  داد .  یم  همادا  دوب ،  هدنام  فقوتم  هک  اجنامه 
 ، شیاهباتک نتخاس  هدامآ  يارب  ارم  هک  تشاد  دایز  رارـصا  هیلع -  هّللا  ۀمحر  مردـپ -  درک .  یمن  شومارف  ار  راک  بلطم و  هک  دوب  نانچ 
وت ملق  هب  باتک ،  نیا  همدقم  دنزرف !  تسا .  مامتا  هب  کیدزن  دلج  نیا  : )) دومرف يزور  منک .  ادیپ  تریـصب  شراک  رد  ات  دـنک  ییامنهار 

دنیاینرب و هدهع  زا  دیاب  هک  نانچ  دنـسیونب  نارگید  رگا  تسا  نکمم  نوچ  یـسیونب ؛  ار  نآ  نشور  رکف  كاپ و  تّین  اب  دیاب  دوب .  دهاوخ 
شراگن هرابرد  راب  نیدـنچ  زین  نآ  زا  سپ  دـنربن . )) یپ  تسا ،  نیملـسم  ياهلد  دـنویپ  مالـسا و  تّما  تدـحو  ظـفح  هک  نم  دـصاقم  هب 

هب ًاهافـش  ار  نآ  هصـالخ  منک .  لاـثتما  ار  وا  رما  هک  مدوب  هدرک  هداـمآ  ار  دوخ  مه  نم  و  دومرف .  رارکت  ار  نخـس  نیمه  روـبزم ،  همّدـقم 
؛ دـمآ شیپ  وا  نادـقف  هحناس  دـعب  یلو  تخیگنارب ،  ار  شباجعا  متفگ  هچنآ  هک  يروط  هب  مدرک  بلج  ار  شتیاضر  مدـناسر و  شـضرع 
زرم و نیا  خیرات  هک  تشاذگ  ياجب  يرثا  روشک  تسایس  داصتقا و  قالخا و  رد  درب و  ورف  هودنا  مغ و  رد  ار  نانبل  رـسارس  هک  يا  هحناس 

تراسخ دش ،  یم  زاین  ساسحا  تخـس  مدرم ،  یعقاو  ناربهر  وا و  لاثما  يامعز  هب  هک  یعقوم  رد  وا  نادقف  يرآ ،  دراد  دای  هب  رتمک  موب 
دوب هجوتم  اهنآ  يوس  هب  یناشیرپ ،  بارطـضا و  ماّیا  رد  مدرم  ياهلد  و  دندوب .  لامآ  فده  هک  ییامعز  دروآ .  دوجو  هب  يریذپان  ناربج 

هک یعماج  همدقم  تسا ؛  هدش  رـشتنم  میکح  یقت  دمحم  دّیـس  همّالع  جرا  رپ  همدقم  اب  داهتجالاو )) ّصنلا   )) باتک مدید  دعب ،  لاس  هس  . 
یمالـسا يارجم  یملع و  رادـم  هرابرد  میکح ،  داتـسا  تساوخ .  یم  مردـپ  هک  ار  هچنآ  ینعی  دوب ، )) هارمه  نشور  رکف  كاپ و  تین   )) اب

 ، میکح داتـسا  تسا .  هدرک  ادا  ار  بلطم  ّقح  هدومن و  قیقحت  ثحب و  یفاک ،  يرگن  فرژ  یّـصاخ و  تینارون  ینیب و  نشور  اب  باـتک ، 
هک هداد  حیـضوت  و  تسا .  هدومن  مزال  قیقحت  لوصا ،  ملع  دید  اب  تسا -  یمالـسا  هقف  حالطـصا  ود  هک  داهتجا - ))  )) و ّصن ))  )) هرابرد

تسا يا  هیاپ  تّنس ،  باتک و  زا  یعرش  ّهلدا  ینعی  ّصن ))  . )) دنتـسه یعرـش  یماکحا  طابنتـساو  لقن  يارب  ییاه  هیاپ  حالطـصا ،  ود  نیا 
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هک اهنیا  ریغ  ای  يداصتقا و  ای  یعامتجا  ای  يدابع  روما  ای  دـشاب ،  نامیپ  دـقع و  هاوخ  میراد ،  عیاقو  ایاضق و  ماکحا و  نایب  رد  هک  یـساسا 
ساسا رب  دیاب  تسین ،  یّصن  ای  دراد  قالطا  ای  لامجا  ای  تسا  تکاس  ّصن  هک  يدراوم  رد  ینعی  داهتجا ))  . )) درک زواجت  نآ  زا  دیاب  یمن 

ّصن لوط  رد  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  یملع  لیاسو  تاودا و  همه  هک  تسا  یلمع  یماگنه  زین  داـهتجا  نیا  درک .  رظنراـهظا  همّلـسم  دـعاوق 
عوضوم هک  تسا  ییانعم  نامه  نیا  دوب .  دهاوخ  هدعاق  زا  جورخ  تعدب و  دریگ ،  ماجنا  نآ  لباقم  دشاب و  ّصن  ضرع  رد  رگا  و  دـشاب . 

زا یهورگ  هک  يدراوم  تسا .  هدومن  ءاصحا  ار  نآ  دراوم  دوخ ،  عیسو  عّبتت  يانثا  رد  ردقیلاع  ّفل  ؤم  و  دهد .  یم  لیکـشت  ار  باتک  نیا 
 . . دندرک لمع  دوخ  داهتجا ))  )) أر ي و هب  دنتفاترب و  يور  صن ))   )) زا ینعی  دندومن ؛ داهتجا  حیرص ،  ّصن  لباقم  رد  نیعبات ،  هباحص و 

هب ار  اه  هتـشذگ  اهنآ  رارکت  ایآ  دراد ؟  يا  هدـیاف  هچ  تسا ،  هتـشذگ  اهنآ  نامز  هک  یتاعوضوم  زا  ثحب  دوش ،  هتفگ  تسا  نکمم  . (( ! 
هقف هب  ام  مامتها  رب  يا  هدـیاف  هچ  مییوگب :  هک  تسا  نیا  لـثم  لا  ؤس  نیا  مییوگ :  یم  دوش ؟  یمن  اـهوگموگب  ثعاـب  و  دروآ .  یمن  داـی 

 . تسا يرایـسب  شزرا  ياراد  يرکف و  راک  کی  هسفن  یف  نآ  مادختـسا  دراوم  طبـض  داهتجا و  يانبم  ماکحتـسا  تسا ! ؟  بترتم  لوصاو 
هک تسین  نآ  یخیرات  هدودحم  هب  رصحنم  ثحب  نیا  تیمها  ددرگن .  هبتـشم  يرکف  جک  تعدب و  اب  داهتجا  هک  دوش  یم  بجوم  راک  نیا 
اب ود  ره  هک  میناد  یم  لمع  ملع و  شور  رد  ار  نآ  تیمها  هکلب  مینک ،  رارکت  رگید  راـب  ار  نآ  دـیابن  تسا و  هتـشذگ  نآ  ناـمز  مییوگب 
 ، يزاب ياضف  رد  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  ام  اهثحب  نیا  همادا  تسا .  رادـیاپ  نانچمه  هّللادـمحب  هک  یماظن  دـشاب ؛ یم  طبترم  یمالـسا  ماظن 

هنافصنم دید  اب  میشاب و  دحاو  یتما  هار  نیا  زا  ات  میرادرب ،  هنالهاج  بّصعت  زا  تسد  و  میبایب .  دوخ  نید  رتشیب  تخانـش  يارب  ار  رتهب  هار 
 . میرگنب ایاضق  هب 

باتک فّل  ؤم  یناگدنز  زا  ییوترپ 

باتک فّل  ؤم  یناگدنز  زا  ییوترپ 

 : باتک موس  پاچ  زاغآ  رد  ردص  قداص  دمحم  دّیس  ياقآ :  هیامنارگ  دنمـشناد  ملق  هب  ردقیلاع ،  ّفل  ؤم  لاح  حرـش  زا  سابتقا  همجرت و 
رد ار  دوخ  هیامنارگ  رمع  هک  ار -  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دّیس  هعیش  دیقف  همّالع  تیـصخش  مالـسا ،  ناهج  زورما  داهتجالاو ))  ّصنلا  ))

مـشچ شوگ و  شترهـش  تمظع و  دوب ،  هدنز  ات  هک  یبوبحم  تیـصخش  درامـش .  یم  گرزب  درک -  فقو  نیملـسم  یمومع  حلاصم  هار 
تامدـخ هیریخ و  روما  یقاب و  راثآ  يو و  یملع  تاـیح  رتفد  یل  و  دز ،  قرو  ار  وا  یگدـنز  ینارون  هحفـص  ناـمز ،  دوب  هدرک  رپ  ار  همه 

تسد دومن ،  یم  باجیا  تقو  ره  شراختفارپ ،  یگدنز  لوط  رد  ام  راوگرزب  همّالع  تسا  حوتفم  نانچمه  نید ،  ادخ و  هار  رد  وا  گرزب 
هب توعد  ار  ناناملـسم  هتـسویپ  دوخ ،  شزرا  رپ  تاّفل  ؤم  تیعمج و  رپ  سلاجم  غیلب و  ياه  هباطخ  رد  تشاد .  یمنرب  داهج  هزراـبم و  زا 

لوصفلا  )) درک فیل  أت  شیپ  نرق  مین  زا  نوزفا  هک  ار  یباتک  نیتسخن  درک .  یم  اوراـن  ياهّبـصعت  زا  يرود  رظن و  قاـفتا  فص و  تدـحو 
ناگرزب زا  دـنچ  ینت  زج  هک  داتفا  نیملـسم ))  هملک  تدـحو   )) رکف هب  یماگنه  وا  تشاـگن .  لاـس 1327 ه  رد  ار  نآ  هک  دوب  ۀـمهملا )) 

 (( همهملا لوصفلا   )) رد دوب  مالسا  تّما  داّحتا  هار  رد  هک  ار  یتالکشم  نیدلا ،  فرش  موحرم  ماّیا  نآ  رد  دندوبن .  هشیدنا  نیا  رد  رصع ، 
یقاـب دـیدرت  کـش و  ياـج  یـسک  يارب  هک  يروط  هب  تفرگرب ،  هدرپ  نآ  زا  عطاـق ،  یناـهرب  نشور و  یناـیب  اـب  و  تشاد .  هضرع  دوـخ 

الاو یبدا  بولسا  اب  تغالب ،  ملع و  گرزب  داتسا  نیدلا ؛  فرش  موحرم  هک  تسا  ینـشور  یملع  قیاقح  همهملا ))  لوصفلا   . )) تشاذگن
يا هشیدـنا  اب  هک  باتک  نیا  تسا .  هتخاس  الم  رب  هملک ،  تدـحو  داحتا و  مچرپ  ریز  رد  ناناملـسم  يروآدرگ  روظنم  هب  دوخ ،  ینارون  و 

رد یمالـسا  تاعلاطم  نوماریپ  زور ،  نآ  ات  هک  دوب  يرثا  نیتسخن  تسا ،  هتفای  شراـگن  هدیدنـسپ  یـشور  اـسر و  یتاراـبع  فاکـش و  وم 
هباطخ هلیـسو  هب  ات  دومن  رـصم  هب  يرفـس  راوگرزب  ّفل  ؤم  روبزم ،  جرا  رپ  باتک  راشتنا  زا  دـعب  لاـس  ود  دوب .  هتفرگ  رارق  مومع  سرتسد 

لها هیملع  هزوح  تقو  سیئر  وا و  نایم  اجنآ  رد  درادرب .  يرث  ؤم  ياهماگ  نیملسم ،  تدحو  هار  رد  دوخ ،  هدیجنـس  نانخـس  غیلب و  ياه 
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دّیـس دـمآرد .  تاعجارملا ))   )) ریظن یب  سیفن و  باتک  تروص  هب  اهدـعب  هک  تفرگ  تروص  یتاعجارم  تارکاذـم و  رهزـالا ))  )) نّنـست
هتفگ نخس  رتمامت ،  هچ  ره  ییابیز  اب  یّنس  هعیش و  دنمـشناد  ود  عقوم  هب  مزال و  دروخرب  نیا  زا  تاعجارملا ))   )) زاغآ رد  دوخ  راوگرزب ، 

 ، یمالسا گرزب  هشیدنا  نیمه  اب  تسا .  هتسناد  يرورض  مزال و  نیملـسم ،  هملک  داحتا  دربشیپ  مالـسا و  رتشیب  یفرعم  يارب  ار  راک  نیا  و 
ياـههورگ مینیب  یم  هک  دوب  يو  یمئاد  یمالـسا  داـهج  نیمه  دومن .  راـتفر  شیوـخ  ياـهبنارگ  رمع  راودا  ریاـس  رد  ردـقیلاع ،  فـّل  ؤـم 

اه و هناخباتک  و  دـنرب .  یم  ریدـقت  اب  ار  وا  مان  اج  همه  دـنرگن و  یم  يو  هب  باجعا ،  یـسانش و  قح  مارتحا و  هدـید  اـب  نیملـسم  فلتخم 
لامک اب  کنیا  دنهد .  یم  رارق  مومع  رایتخا  رد  قوش ،  روش و  تبغر و  لیم و  اب  ار  شدـنمدوس  فرژ و  یملق  يرکف و  راثآ  اه  هناخپاچ 

هار رد  داهج  داحتا و  نیملسم و  حلاصم  ظفح  فقو  ار  دوخ  یگدنز  هک  گرزب -  درم  نیا  راختفا  رپ  تایح  خیرات  زا  يا  هحفـص  راصتخا 
( . 16  ) مینارذگ یم  زیزع  ناگدنناوخ  رظن  زا  ار  دومن -  نانآ  يردارب  يرادیب و 

وا نادناخ  تدالو و 

هـصرع هب  مدق  يولع  يردام  ردپ و  زا  نیمظاک  یبهذـم  رهـش  رد  لاس 1290 ه ق  رد  ّصن )) لباقم  رد  داهتجا   )) باـتک ردـقیلاع  ّفل  ؤم 
دّیـس موحرم  هّللا  تیآ  رتخد  ارهز ))  )) راوگرزب يوناب  شردامو  نیدـلا  فرـش  فسوی  دّیـس  موحرم  گرزب  همّـالع  شردـپ  داـهن .  دوجو 

یـسوم ترـضح  متفه  ماما  هب  ردام  ردپ و  بناج  زا  راوگرزب  دّیـس  بسن  دوب .  ردص )) نسح  دّیـس   )) یمان دیلقت  عجرم  ردپ  ردص ؛ يداه 
هداوناخ ود  ّدج  نیدلا  فرش  میهاربا  دّیس  گرزب  دهتجم  دنزرف  نادناخ  نیا  لوا  دمحم  مه  یفرط  زا  دسر .  یم  مالّـسلا -  هیلع  مظاکلا - 

هلمج زا  هک  دـندوب ،  یعیطق ))  نیـسح  نادـناخ   )) هب فورعم  راـگزور  نآ  رد  نادـناخ  ود  ره  و  تـسا .  نیدـلا ))  فرـش   )) و ردـص )) ))
دروم دش و  ّدلوتم  شراوگرزب  ّدج  هناخ  رد  دّیـس  ددنویپ .  یم  نانآ  هب  یـضر  دّیـس  یـضترم و  دّیـس  هعیـش :  گرزب  دنمـشناد  ود  نادناخ 

دیس نم ؛ -  موحرم  ردپ  شیئاد -  تسناد .  یم  رتبوبحم  رتزیزع و  هناخ ،  لها  همه  زا  ار  وا  شّدج  هک  يروط  هب  دوب ؛ وا  تیاعر  تیانع و 
 . دنتفای یم  شرورپ  دندناوخ و  یم  سرد  مهب  کیدزن  لاس  نس و  اب  هک  هک  دوب  یقیفر  نوچمه  وا  يارب  ردص ،  نیسح  دمحم 

يو شرورپ  شزومآ و 

رد عقاو  لماع  لبج  هب  قارع ،  ياهقف  زا  داهتجا  هزاجا  نتفرگ  دوخ و  سورد  لیمکت  زا  سپ  شردـپ  هک  دوب  هلاـس  تشه  راوگرزب ،  دـّیس 
ار لوصاو  هقف  حوطس  تغالب و  قطنم ،  تیبرع ،  یتامدقم  مولع  ردپ ،  فول  أم  نطو  رد  نیسحلادبع  دّیس  تشگزاب .  نانبل  روشک  بونج 
زا سرد  ماگنه  دوب .  فاکـشوم  رایـسب  روهـشم و  دادعتـسا  غوبن و  هب  دوخ ،  نالاسمه  نایم  تاقوا  نامه  وا  تفرگ .  ارف  يو  تمدـخ  رد 

ردـص يداه  دّیـس  شّدـج  هب  تالاکـشا  تالا و  ؤس  نیا  صوصخب  درک .  یم  رایـسب  تالاکـشا  و  دومن .  یم  دایز  تالا  ؤس  دوخ  دـیتاسا 
هناور ار  وا  سپـس  دومن .  جیوزت  وا  هب  ار  شیومع  رتخد  درک و  داماد  ار  وا  شردپ  دیـسر ،  یگلاس  هدـفه  نس  هب  هک  یماگنه  دوب .  رتشیب 

گرزب و ياـهقف  سرد  هزوح  هب  هیلاـع  تالیـصحت  یط  زا  سپ  دـناسر .  لاـمک  هب  ار  نآ  هداد و  همادا  دوخ  تالیـصحت  هب  اـت  درک  قارع 
هّللا تیآ  دوخ  یئاد  ردص و  لیعامسا  دّیـس  يدزی ،  مظاک  دمحم  دّیـس  یناهفـصا ،  هعیرـشلا  خیـش  یناسارخ ،  هّللا  تیآ  ردقیلاع ،  عجارم 
لبج زا  یسک  تاقوا  نآ  رد  دیسر .  داهتجا  یلاع  ماقم  هب  هک  دوب  هدیـسرن  یگلاس  نس 32  هب  زونه  دمآرد .  نارگید  ردص و  نسح  دـّیس 

رصحنم تدم ،  نیا  رد  وا  تالیـصحت  دشاب .  مومع  هجوت  دروم  وا  دننام  دسرب و  وا  هیاپ  هب  ترهـش ،  لضف و  رد  هک  دوبن  فجن  رد  لماع 
زین اهرهـش  نیا  مـالعا  ياـملع  زا  و  درک .  یم  تفر  دـمآ و  مه  ـالبرک  اّرماـس و  نیمظاـک ،  ياهرهـش  هب  وا  هکلب  دوبن ،  فرـشا  فـجن  هب 

وا تشاد .  ياج  یبدا  یملع و  لفحم  ره  رد  ًاصخش  دوب و  روهـشم  اهرهـش  نیا  یملع  عماجم  رد  شمان  هک  يروط  هب  دومن .  یم  هدافتـسا 
اب ار  یناعم  تّقد  تناتم و  ّتقر و  شرعش  تفر .  یم  رامش  هب  مه  رصع  لّوا  زارط  يارعش  زا  دوب ،  هتخودنا  هک  يراشرـس  شناد  رب  هوالع 

 . دوب هدرک  عمج  ظفل ،  ییابیز  یناور و 
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نانبل هب  تشگزاب 

ردارب ردـپ و  هـب  تشگزاـب و  لـماع  لـبج  هـب  داـهتجا ،  تازاـجا  ذـخاو  لیـصحت  نارود  یط  زا  سپ  نیدـلا ،  فرــش  نیــسحلادبع  دـّیس 
مولع رد  تاثحابم  یملع و  تارکاذم  تسویپ .  حـطبالا ))  خیـش  بلاطوبا   )) باتک ّفل  ؤم  نیدـلا ؛  فرـش  یلعدـمحم  دّیـس  شدنمـشناد 
يزیچ یلو  دندوب .  هدروآ  دوجو  هب  یگداوناخ  یملع  هزوح  هس ،  ره  و  تشاد ؛  نایرج  دنمشناد ،  نارـسپ  ردپ و  نایم  نوگانوگ ،  نونفو 
ندنام هب  نیدلا  فرـش  دش .  رادغاد  نانآ  گرم  هودنا  رد  داد و  تسد  زا  ار  ردارب  دعب  یکدنا  و  ردپ ،  نیـسحلادبع ،  دّیـس  هک  تشذـگن 

لبج هک  دنتـشاد  رارـصا  قارع ،  مالعا  ياملع  یلو  تشاد .  هقـالع  دوخ ،  شرورپ  دـلوت و  لـحم  ناـگدازومع و  ییاد ،  نطو  قارع ؛  رد 
ياـهزور زا  وا  دورو  زور  تشگزاـب .  وا  دزن  ردـپ و  نطوم  هب  هدوـمن  رما  لاـثتما  اذـل  دراد ،  وا  نوـچ  يدـهتجم  دوـجو  هب  جاـیتحا  لـماع 

تافیرـشت اب  ار  دّیـس  دـنتفر و  زاوشیپ  هب  لبجلا ))   )) دودـح ات  نابل  بونج  فلتخم  مدرم  زا  بکرم  نیلبقتـسم  دوب .  لماع  لـبج  یخیراـت 
بولق رد  تسناوت  نامز ،  تشذگ  اب  زین  وا  دنتشاد .  یمارگ  ار  شمدقم  نانبل ،  بونج  نایعیش  دندومن .  روص ))  )) ردپ رهش  دراو  یـصاخ 
یعرـش روما  هب  یگدیـسر  زا  تسخن  دنکفا .  نینط  اج  همه  رد  شمان  تعرـس  هب  شریظن ،  مک  یقالخا  یملع و  يایازم  اب  دنک و  اج  همه 

رد و  دنیامن .  افتکا  يو  ردپ  هب  دندوب  ریزگان  ینید  ماکحا  يارجا  اوتف و  ذخا  يارب  زین  مدرم  درک .  یم  يراددوخ  ردپ ،  مارتحا  هب  مدرم ، 
 : هک تشون  فسوی  دّیـس  هب  يا  هماـن  یط  نیما ،  یلع  دّیـس  اهدـعب  یلو  دـننک .  هعجارم  ناـنبل  دـیلقت  عـجرم  نیما  یلع  دّیـس  هب  ارقـش )) ))

نیدب درادن . )) غارـس  وا  ریظن  ار  یـسک  لماع  لبج  ياملع  نایم  رد  زورما  و  تسا .  لداع  قلطم و  دهتجم  نیـسحلادبع ،  دّیـس  شدنزرف  ))
لکـشم و لئاسم  مه  ردـپ  دـندومن .  هعجارم  نیـسحلادبع  دّیـس  هب  عالطا  ملع و  اـب  یعرـش  ماـکحا  ذـخا  دوخ و  تاـعفارم  رد  مدرم  هنوگ 

يروط هب  دش ،  ماع  صاخ و  عجرم  دنکفا و  نینط  اج  همه  رد  شترهش  تیص  هک  دییاپن  يرید  داد .  یم  عاجرا  قیال  دنزرف  هب  ار  تاعفارم 
 . دندرک یم  هعجارم  يو  هب  اوتف  ذخا  رد  مدرم  هک 

رصم هب  رفس 

ّدض رب  دّیـس  هک  دوب  نآ  زا  دعب  لاس 1920م .  رد  مود  راـب  و  لاس 1329ه ق .  رد  لّوا  راب  درک .  رفـس  رـصم  هب  راب  ود  ردـقیلاع ،  ّفل  ؤم 
 ، لّوا رفـس  رد  دندومن .  مادعا  هب  موکحم  ار  وا  زین  نایوسنارف  داد و  داهج  ياوتف  دندوب -  هدرک  لاغـشا  ار  نانبل  هیروس و  هک  نایوسنارف - 

باتک تروص  هب  دش و  هدیشک  یبتک  تاعجارم  هب  اهدعب  هک  دومن  یتارکاذم  رهز )) الا   )) تقو سیئر  يرشبلا  میلس  خیـش  اب  نیدلا  فرش 
هک دوب  یماگنه  زین ،  مود  راب  ( . 17  ) تسا هدش  رشتنم  مالسا  يایند  رد  نآ  متشه  پاچ  نونکا  مه  هک  دمآ  رد  تاعجارملا ))   )) ردقنارگ
هانپ رصم  هب  هدش  يراوتم  دّیس  و  دنتـسناد .  كانرطخ  دوخ ،  يرامعتـسا  ياهفده  یـسایس و  حلاصم  يارب  نانبل  رد  ار  وا  دوجو  نایوسنارف 

هب ار  همه  اجنآ  رد  دنتـشاد .  یمارگ  ار  شمدـقم  دنتـشاد -  يو  زا  هک  يا  هقباس  اب  رـصم -  یمالـسا  رکفنـشور  هقبط  ابدا و  اـملع و  درب . 
مه زا  ار  یّنـس  هعیـش و  تسایـس ،   : )) تفگ ار  فورعم  هلمج  نیا  هک  دوب  اجنآ  رد  دومن .  یم  توعد  ناگناگیب  لباقم  رد  فص  تدـحو 

 . درک پاچ  رانملا ))  )) فورعم هلجم  رد  ار  نآ  اضر  دیشر  دّیس  و  ( 18 (() دنک عمج  مه  اب  ار  اهنآ  تسایس  دیاب  هدرک و  ادج 

وا ینطو  داهج 

تلود درک ،  یم  تموکح  نانبل  رد  هک  یتلود  اریز  دوب ؛ ینید  داهج  هب  رـصحنم  ینامثع  نامز  رد  نیدـلا  فرـش  نیـسحلادبع  دّیـس  داهج 
دندناشک داسف  هب  ار  روشک  دندرک ،  لاغشا  ار  هیروس  هسنارف  نارگرامعتسا  یتقو  یلو  دومن ،  یم  تیاعر  ار  یمالسا  رئاعش  دوب و  ناملسم 

دیـس ماگنه ،  نیا  رد  دـش .  زیربل  همه  ربص  هساک  هک  دـندروآ  دراو  راـشف  مدرم  هب  ناـنچ  دـندومن و  لـیطعت  ار  یلم  یمالـسا و  ماـکحا  و 
صوـصخب مدرم  رد  ار  رامعتـسا  ّدـض  رب  هزراـبم  یتـسود و  نطو  حور  و  دوـمن .  ماـیق  رگلاغـشا  ياوـق  ّدـض  رب  درک و  مـلع  دـق  راوـگرزب 
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يداو  )) رد يا  هرگنک  روظنم ،  نیا  نیم  أـت  يارب  دومن .  دزـشوگ  ناـگمه  هب  ار  رگلاغـشا  نمـشد  دـض  رب  ماـیق  موزل  و  دـیمد .  نویناـحور 
روبزم رمت  ؤم  رد  دـنتفریذپ و  ار  وا  توعد  مه  موق  يامعز  نویناـحور و  دومن .  توعد  ار  ناـنبل  رـسارس  ياـملع  داد و  لیکـشت  ریجحلا ))

دیی أـت  ار  وا  ياوتف  راّـضح ،  مومع  داد و  داـهج  ياوتف  هسنارف  رامعتـسا  ّدـض  رب  مهم ،  هرگنک  نآ  رد  ردـقیلاع ،  ّفل  ؤـم  دـنتفای .  روـضح 
دیس هناخ  هب  تفر  دمآ و  دندرک .  لابند  ار  هسنارف  دض  رب  هزرابم  هار  و  دنتشگرب .  دوخ  لحم  رهش و  هب  ناگدننک  تکرش  سپـس  دندرک . 
دوب هدش  روشک  لماک  لالقتسا  هسنارف و  تموکح  وغل  ياضاقت  نآ ،  رد  هک  دندرک  یم  اضما  ار  ییاهراموط  و  تفای .  یم  ینوزف  زور  ره 

ار دّیـس  هناخ  ات  دنداتـسرف  ار  جاجحلا ))  نبا   )) مان هب  روص ))  )) یلاها زا  یحیـسم  رفن  کـی  دـندش ،  هاـگآ  عوضوم  زا  ناـیوسنارف  یتقو  . 
 . دروایب دوخ  اب  هدرک  عمج  دوب  هدش  لالقتسا  ياضاقت  نآ  رد  هک  ار  یقاروا  اهراموط و  هّیلک  و  دزاس ،  ریگتـسد  ار  وا  دوخ  دنک و  لاغـشا 

نبا  )) و داد .  شردام  لـیوحت  تشاد ،  هک  ار  يدانـسا  هّیلک  لاـحلا  یف  دوب ،  هدرک  ینیب  شیپ  ار  یعـضو  نینچ  هک  نیدـلا  فرـش  موحرم 
زا دـنتفای  یهاگآ  نیدـلا  فرـش  هناـخ  لاغـشا  زا  مدرم  هک  نیمه  تشگرب .  ییاوسر  اـب  دروآ ،  تسد  هب  يزیچ  هکنیا  نودـب  جاـجحلا )) 
هب ار  همه  ناشیا ،  یلم  حور  ندوتس  زا  سپ  و  درک .  ینادردق  رکشت و  اهنآ  زا  مه  دیس  دندروآ .  روص ))  )) رهش هب  يور  بونج ،  رسارس 
 ، دنتفای یهاگآ  دّیس  دصاقم  زا  نایوسنارف  دندش و  قرفتم  مدرم  هک  یماگنه  دنشاب .  وا  روتـسد  راظتنا  رد  تفگ  دینادرگرب و  دوخ  ناطوا 

هناخ مه  ًالبق  دندز .  شتآ  ار  دّیس  هناخ  اجنآ  رد  دوب .  هتفر  اجنآ  هب  دیـس  هک  دندرک  روحـش ))  )) رهـش هناور  ار  دوخ  ياهورین  زا  یتمـسق 
 ، دوب وا  یطخ  تاّفل  ؤم  هژیوب  یّطخ و  یپاچ و  ياـهباتک  نیرتهب  يوتحم  هک  ار  شا  هناـخباتک  هتخاـس و  قیرح  همعط  روص ))  )) رد ار  شا 

هانپ رهن  کیدزن  يراغ  هب  دش و  جراخ  رهش  زا  تعرسب  روحش ))  )) هب هسنارف  ياوق  دورو  ماگنه  راوگرزب ،  دیـس  دوخ  اما  دندومن .  تراغ 
هب دـمآ و  نوریب  راـغ  زا  ماـگنه  بش  دـنا ،  هدـش  جراـخ  رهـش  زا  هسنارف  ياوق  هک  دـش  هجوتم  نوچ  دـنام و  اـجنآ  رد  ار  زور  ماـمت  درب . 

گرزب نامهم  هیروس  هاشداپ  لصیف ،  کلم  اجنآ  رد  و  داهن .  ماش  هب  يور  لّدـبم  سابل  اـب  سپـس  دـنام ،  ار  بش  تشگزاـب .  روحـش )) ))
دیبلط ماش  هب  ار  شناگتسب  هداوناخ و  دنام .  ماش  رد  ار  یتدم  راوگرزب  دیـس  داد .  ياج  یبسانم  ياج  رد  تفریذپ و  زاب  شوغآ  اب  ار  دوخ 

نتخاس هدامآ  راکفا و  ریونت  هب  تصرف  ره  رد  هار  نیمه  زا  و  دوب .  هتفای  میظع  یترهش  عقوم  نآ  رد  تخادرپ .  هفیظو  ماجنا  هب  اجنامه  و  . 
رد ار  شناگتـسب  هداوناخ و  هکنآ  زا  سپ  و  تفر .  نیطـسلف  هب  اجنآ  زا  دندرک  لاغـشا  ار  ماش  نایوسنارف  نوچ  تشامگ .  یم  تمه  مدرم 

رصم زا  لاس 1338ه  رخاوا  رد  سپـس  دمآ .  رـصم  هب  هک  دوب  مود  راب  نامه  نیا  و  تفر .  رـصم  هب  تشادـهاگن ،  لماع  لبج  نما  ياهاج 
ءاملع  )) هیرق رد  و  دوب .  اهـسیلگنا  لاغـشا  رد  عقوم  نآ  هک  دش  نیطـسلف  دراو  ًاددجم  دشاب ،  کیدزن  شنطو  هب  هکنیا  يارب  دـش و  جراخ 
بابرا دوب .  نانامهیم  مدرم و  تفر  دمآ و  لحم  روص ))  )) رد شا  هناخ  دننام  املع ))  )) رد دیـس  هناخ  دیزگ .  تماقا  لماع ،  لبج  کیدزن 

یم نخـس  روما ،  ریاس  تسایـس و  بدا و  ملع و  زا  دـنداد و  یم  لیکـشت  هسلج  نآ  رد  یتاعامتجا  و  دـندروآ .  یم  يور  اجنآ  هب  جایتحا 
رـسپ دوب و  هتخیرگ  هسنارف  رامعتـسا  زا  نیطـسلف  ي  (( املع  )) رد نیدلا  فرـش  نیـسحلادبع  دّیـس  هک  دوب  نیا  یکی  تافداصت  زا  دـندنار . 

ره دندیگنج و  یم  رامعتسا  اب  ینید  میعز  ود  ره  درب .  یم  رـسب  نانبل  رد  دوب و  سیلگنا  رامعتـسا  بیقعت  تحت  ردص  دمحم  دیـس  شیئاد 
بیقعت تحت  میتفگ  هک  ردص )) دـمحم  دیـس   )) شا هداز  ییاد  تطاسو  اب  دـعب  یتدـم  ردـقیلاع ،  دیـس  دـندوب !  مادـعا  هب  موکحم  زین  ود 

زاـب فول  أـم  نطو  هب  يرگید ،  لـماوع  دـندرک و  یم  مارتـحا  يو  زا  ناـیوسنارف  تهج ،  نیمهب  درب و  یم  رـسب  ناـنبل  رد  دوب و  اهـسیلگنا 
هب دش .  هجاوم  بونج  یلاها  روشرپ  لابقتسا  اب  نانبل  هب  نیدلا  فرش  تشگزاب  دوب .  هدرک  تعجارم  قارع  هب  ًالبق  مه  ردص  دیـس  تشگ . 

ریظن تسا ،  هتـشاد  هک  یهباـشم  ثداوح  همه  اـب  ناـنبل  خـیرات  رد  دـمآ ،  لـمع  هب  يو  زا  هک  یلابقتـسا  تارهاـظتو و  ناـجیه  هک  يروط 
راید نآ  نایعیـش  دیـشر  یتفمو  صاخو  ماع  عجرمو  نانبل  مدرم  یّلمو  ینید  دئاق  نیدلا ،  فرـش  نیـسحلادبع  دّیـس  رگید  نونکا  تشادن . 

 . دوب هدیشخب  يو  هب  زاتمم  یتیعقوم  شا ،  یلمع  یملع و  ذفان  تیصخش  نطو و  زا  يرود  يو و  تازرابم  هقباس  تسا . 

ثیدح رد  يو  رّحبت 
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فرط زا  هدراو  ثیداحا  زا  يو  عالطا  ملع و  هکلب  تشاد ،  اهنآ  نایوار  نیرهاط و  هّمئا  ثیداحا  رد  يا  هژیو  هطاحا  اهنت  هن  راوگرزب  دـیس 
نابز تسناد و  دهاوخ  دنک ،  عجارم  وا  بتک  هب  سک  ره  هک  تسا  یبلطم  نیا  دوبن .  دوخ  بهذم  ثیداحا  زا  رتمک  نّنـست ،  لها  ناردارب 

یف تابثالا  تبث   )) شیوخ تمیقیذ  هلاسر  رد  ار  اهنآ  دوخ  وا  دنرایسب .  نّنـست  لها  قرط  زا  يو  هزاجا  خیاشم  دوشگ .  دهاوخ  فارتعا  هب 
رد تسا ،  هتشون  تّنس ،  لها  ثیداحا  زا  هدافتـسا  اب  هعیـش  بهذم  دیی  أت  رد  وا  هچنآ  مراد  هدیقع  نم  تسا .  هدرمـشرب  تاورلا ))  ۀلـسلس 

داتـشه زا  شردـقنارگ  رمع  نآ ،  شراـگن  ماـگنه  تسا و  هدوـمن  شوارت  يو  فیرـش  ملق  زا  هک  يرثا  نیرخآ  تـسا .  ریظن  یب  اـم  رـصع 
هعلاطم ار  نآ  یتقو  مرتحم !  هدنناوخ  امش  تسا .  ّصن  لباقم  رد  داهتجا  ای  داهتجا )) صن و   )) يو تمظع  اب  باتک  دوب ،  هتـشذگ  یگلاس 

رد تسا .  هدوب  هرظانم  ثیدح و  رد  رّحبت  و  ریوصت ،  ریبعت و  رد  تردق  ياهتنم  هشیدنا و  هلق  رد  يو  هک  درک  دیهاوخ  فارتعا  دینک ،  یم 
 . دهد یمن  يریپ  فعض و  زا  ییوب  قیقحت ،  ثحب و  رد  يو  طلستو  وا  يزادرپ  ترابع  رکفت و  دید ،  دیهاوخ  هک  تسا  عقوم  نآ 

يو رعش  و  هباطخ ،  رثن ،  یخیرات ،  ياه  همان 

لو ؤسم  تاماقم  یسایس و  يارما  اس و  ؤر  ناهاشداپ و  هب  ای  هتشون  یم  فرشا  فجن  هیملع  هزوح  رد  نادنزرف  هب  یهاگ  هک  يو  ياه  همان 
هب هک  يا  همان  تسا .  هظعوم  دـنپ و  خـیراتو و  هقف  تدـحو ،  داـشرا و  بدا ،  ملع و  نشور ،  فدـه  تغـالب ،  زا  راشرـس  تسا ،  هتـشون 

نیا تسا .  یبرع  ياهبوتکم  نیرت  غیلب  زا  یکی  تسا ،  هتـشون  اهیباهو  تسد  هب  شتموکح  لاوز  زا  دـعب  زاـجح  ریما  نیـسح ))  فیرـش  ))
زا راشرـس  زین  نیـسح  فیرـش  خـساپ  تسا .  هدیـسر  تیب ))  لها   )) هب هک  تسا  یبئاصم  یخیرات و  يدانـسا  نمـضتم  تسا و  لصفم  همان 

یلع ًانابضغ  لاز  الف  یتریشع  مارک  ینع  تیـضر  اذا  تسا :  هدرک  زاغآ  رعـش  نیا  اب  ار  دوخ  همان  نیـسح  فیرـش  تسا .  ریدقت  فطاوع و 
یلع دیـس  شـصوصخم  یـشنم  ّمع و  رـسپ  طسوت  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  رانک  هشوگ و  رد  هک  وا  یخیرات  مهم و  ياه  هماـن  ریاـس  اـهمائل 
ياه هناخباتک  دوش و  رـشتنم  يزور  دیاش  هک  تسا  يرادجرا  راثآ  زا  یگمه  تسا ،  هدـنام  ياجب  هدـش و  يرادرب  هخـسن  نیدـلا ،  فرش 

هدنسیون هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛  هتسوپ  مه  هب  مکحم و  ناشخرد ،  اسر ،  نیدلا ،  فرـش  رثن  دریگ .  تنیز  يولع  هدنـشخرد  بدا  اب  یبرع 
درک و یم  رکف  دـسیونب ،  هکنیا  زا  لبق  يو  اریز  دراذـگب ؛ نآ  ياج  هب  يرگید  يزیچ  دـنک و  فذـح  ار  نآ  زا  يا  هملک  تسین  رداق  اناوت 

دناوـت یم  تراـبع ،  يور  زا  عـلطم ،  هدـنناوخ  هک  تسا  ناـنچ  وا  رثـن  تشوـن .  یم  اـی  درک  یم  ناـیب  دـیزگ ،  یمرب  ار  نآ  هـکنآ  زا  دـعب 
 . تسا راکشآ  يو  تافیل  أت  اه و  هتـشون  زا  رتمامت  هچ  ره  تحارـص  اب  تحاصف  یئاسر و  تسا .  نیدلا  فرـش  هتـشون  هک  دهد  صیخـشت 

یناعم اب  ار  نآ  دومن و  یم  زاغآ  یلبق  رکف  نودب  درک ،  یم  داریا  هبطخ  هاگره  وا  دوب .  اناوت  زین  نخـس  نایب و  هوق  ظاحل  زا  ماقمیلاع  دیس 
 ، شیداع نتفگ  نخـس  اه و  هتـشون  دـننام  تعانـص ،  فّلکت و  زا  وا  ياه  هباطخ  تشاد .  یم  نایب  ییاـسر  تحاـصف و  تیاـهن  رد  دـنلب ، 
هب لاس 1350 ه  رد  نم  دوب .  رگ  هولج  یبوخ  هب  شرادرک  راتفگ و  رد  شریظن  مک  تایناسفن  هلضاف و  تاکلم  وکین ،  يوخ  دوب .  هتـساریپ 

نیا زور  ره  مه  شنخس  ناونعو  دیوگ ،  یم  نخس  عماج  دجسم  رد  مرحم  ههد  ياهرـصع  ام  راوگرزب  دیـس  هک  مدید  مدرک و  رفـس  نانبل 
ار اروشاع  زور  داد .  یم  حرـش  ّتنـس  باتک و  رد  ار  تیب  لـها  تمظع  زا  ناونع  نیا  اـب  و  دّـمحم . )) لآ  دـننایک  دّـمحم و  لآ   )) هک دوب 
مالسا و تشادگرزب  رد  ار  نآ  جیاتن  فادها و  للع و  ترضح و  تضهن  نآ ،  یط  و  داد .  یم  مالّسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  هب  صاصتخا 
رد گرزب  یباـتک  دوش ،  يروآ  عمج  رگا  هک  درک ،  یم  ادـیپ  همادا  یلاوـتم  تعاـس  هس  وا  نانخـس  تشاد .  یم  ناـیب  نیبـم ،  نید  تیبـثت 

یندش شومارف  رصم  نیطـسلف و  قشمد ،  توریب ،  رد  وا  یخیرات  ياه  هباطخ  دوب .  دهاوخ  مالّـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تریـس  لئاضف و 
 ، يو صوصخم  یـشنم  دزن  رد  اهنآ  زا  یخرب  دنتـشون .  دوخ  دـئارج  رد  ناراگن  همانزور  ار  اـهنآ  زا  يرایـسب  تاـقوا ،  ناـمه  رد  تسین . 

قیقد يرظن  نآ ،  رارـسا  مهف  رعـش و  دـقن  رد  ردـقیلاع ،  ّفل  ؤم  میتفگ  هک  ناـنچ  تسا .  هدـش  وا  ياـه  هماـن  هعومجم  همیمـض  دوجوم و 
یم تبـسانم  هب  يراعـشا  دنتـشاد ،  یم  هضرع  يو  هب  هک  یبدا  عوضوم  ره  رد  وا  تشاد .  رب  زا  ار  بوخ  ياهرعـش  زا  يرایـسب  و  تشاد . 

دیعس دیقف  یناوج  نامز  راگدای  رتشیب  وا  ياهرعش  تفرگ .  یم  همشچرس  قیمع  ساسحا  زا  شراعـشا  تفگ و  یم  رعـش  زین  دوخ  دناوخ . 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 21 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 . دوب

وا هلضاف  تاکلم 

دّقفت مارتحا و  دروم  ار  کچوک  گرزب و  دوخ ،  يولع  يوخ  قلخ و  اـب  دوب .  عبط  تواخـس  قلخ و  نسُح  يـالعا  هنومن  ردـقیلاع ،  دـیس 
اهنآ ریصقت  زا  درک و  یم  یشوپ  مشچ  دندرک ،  یم  يدب  يو  هب  هک  یناسک  زا  دومن .  یم  يریگتسد  تعاضب ،  یب  دارفا  زا  داد .  یم  رارق 

هتسجرب تافص  نیا  يریپ ،  نینـس  ات  یناوج  نامز  زا  شراختفارپ  تایح  نارود  مامت  رد  تشاد .  دنلب  يرظن  هدنهد و  یتسد  تشذگ .  یم 
يو اب  هک  یناسک  مومع  ار  اـنعم  نیا  دروخ .  یم  مشچ  هب  شیگدـنز  راودا  همه  رد  وا  زراـب  تیـصخش  سفن و  ّولع  تسب .  یم  راـک  هب  ار 

ریقوت ریدقت و  مارتحا و  رد  تشاد ،  یم  گرزب  ار  ملق  ملع و  لها  دننک .  یم  لقن  اهناتساد  هراب  نیا  رد  دنراد و  فارتعا  دنا  هتـشاد  سامت 
یمن يراددوخ  فینصت  فیل و  أت  ملق ،  رکف و  بابرا  نادنمـشناد و  املع و  لیلجت  زا  دمآ  یم  شیپ  هک  تصرف  ره  رد  دیـشوک .  یم  اهنآ 

 . دومن

يو تافیل  أت 

اهنرقو تسوا .  گرزب  یملع و  تیـصخش  هدنیامن  مادـک  ره  هک  تسا  هدراذـگ  راگدای  هب  یتمیقیذ  یملق  يرکف و  راثآ  راوگرزب  فل  ؤم 
 - ۀّمُالا فیل  أت  یف  ۀمهملا  لوصفلا   - 1 عّیـشتو :  ملع  دیقف  نآ  تافیل  أت  تسرهف  کنیا  تشاذگ .  دـهاوخ  یقاب  مدرم  رطاخ  رد  ار  وا  دای 
رد راب  ود  نانبل و  رد  راب  ود  تسا .  هتـشون  ناناملـسم  تدحو  هملک و  داحتا  روظنم  هب  ار  نآ  راوگرزب ،  فل  ؤم  میتفگ .  نخـس  نآ  زا  هک 
وا رثن  تازجعم  زا  يا  هزجعم  ریظن و  یب  دوخ  دروم  رد  نادـیواج و  بتک  زا  تاـعجارملا -   - 2 ( . 19  ) تسا هدیسر  عبط  هب  فرشا  فجن 

ياهنابز هب  هدیـسر و  عبط  هب  مجرتم )  ردـص ،  ياقآ  هلاقم  زا  دـعب  راـب  دـنچ  و   ) يو زا  دـعب  راـب  راـهچ  فل و  ؤم  ناـمز  رد  راـب  ود  تسا . 
تسیب خساپ  هّللا -  راج  یـسوم  ۀبوجا   - 3 مجرتم . )  هدش ،  همجرت  یـسراف  هب  راب  هس   ) تسا هدش  همجرت  مه  ودرا  یـسیلگنا و  یـسراف ، 

ملاقم رب  لمتشم  ءارهزلا -  لیـضفت  یف  ءارغلا  ۀملکلا   - 4 تسا .  هدش  پاچ  ادیص ))  )) رد راب  ود  یّنس ،  دنمـشناد  هّللا  راج  یـسوم  لا  ؤس 
( . 20  ) تسا هدش  پاچ  همهملا ،  لوصفلا  مود  پاچ  تسویپ  هب  نانز ،  ریاس  هب  تبسن  يو  يرترب  و  مالّسلا -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  یلع 

ماما ترـضح  تضهن  مایق و  رارـسا  نمـضتم  هدش و  پاچ  فجن  ادیـص و  رد  نآ  همدقم  ةرهاطلا -  ةرتعلا  متآم  یف  ةرخافلا  سلاجملا   - 5
فورعم يوار  هریرهوبا ؛  نوماریپ  ثحب  هریرهوبا -   - 6 دراد .  نیملسم  مالسا و  رب  تضهن  نیا  هک  تسا  یقح  و  مالّسلا -  هیلع  نیسح - 
يرـصم فورعم  دنمـشناد  هک  دـش  بجوم  باتک  نیا  راشتنا  تسا .  هدـش  پاچ  فجن  ادیـص و  رد  ریظن ،  مک  بلاـج و  يزرط  هب  هماـع ، 
قاثیملا ۀفـسلف   - 7 دـنک .  ادا  ار  بلطم  ّقح  دـسیونب و  هریرهوبا  هب  عـجار  هریـضملا ))  خیـش   )) ماـن هب  رگید  یباـتک  هیر ))  وـبا  دوـمحم  ))
لمتشم هیهقف -  لئاسم   - 8 تسا .  دنلب  یناعم  ياراد  دراد ،  کچوک  یمجح  هکنیا  اب  باتک  نیا  هدش ،  پاچ  ادیص  رد  راب  ود  ۀیالولاو - 

 - 9 تسا .  هدش  پاچ  توریب ،  رـصم و  ادیـص ،  رد  تسوا .  یملع  تردق  ّفل و  ؤم  عالطا  تعـسو  هناشنو  نراقم ،  یهقف  تاعوضوم  رب 
همیمـض هب  ادیـص  رد  تسا .  هدومن  یملع  قیمع و  یثحب  هراب ،  نیا  رد  هک  دشاب  یم  لاعتم  دـنوادخ  تی  ؤر  مدـع  هرابرد  ۀـی -  ؤرلا  لوح 

یم دنا  هداد  هعیش  هب  هک  یغورد  ياهتبـسن  هب  خساپ  نمـضتم  یملعلا -  عمجملا  یلا   - 10 تسا .  هدش  پاچ  تیالو ))  قاثیم و  هفـسلف  ))
 - يربکلا بنیز   - 12 تسا .  هدـش  پاچ  ادیـص  رد  راب  ود  تاورلا -  ۀلـسلس  یف  تابثالا  تبث   - 11 تسا .  هدش  پاچ  ادیـص  رد  دشاب . 

هدرک داریا  بنیز  ترضح  رهطم  مرح  نحص  رد  هک  اهیلع -  هّللا  مالس  بنیز -  ترـضح  تیـصخش  هرابرد  راوگرزب  فل  ؤم  زا  يا  هباطخ 
ثحابم نیرت  قیمع  زا  یکی  هک  رـضاح ) باتک  یبرع  نتم   - ) داهتجالاو ّصنلا   - 13 تسا .  هدیسر  عبط  هب  ادیص  رد  و  هدش ،  جارختـسا  و 

دنزرف طسوت  سپس  فرشا ،  فجن  رد  ّفل  ؤم  تایح  نامز  رد  تسخن  تسا ؛  هدش  پاچ  راب  هس  نونکات  تسا .  رضاح  رصع  رد  یمالسا 
یّطخ  ) نیبغارلا ۀیغب   - 14 تسا .  هدیسر  عبط  هب  نامعنلاراد ،  هلیـسو  هب  فجن  رد  راب  نیموس  ياربو  شردپ .  فرط  زا  یتافاضا  اب  ّفل  ؤم 
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رصع زا  يریوصت  کی و  ره  نادرگاش  ناداتسا و  لاح  حرش  هفاضا  هب  نیدلا  فرش  ردص و  نادناخ  نادنمشناد  لاح  حرش  رب  لمتـشم  ( - 
( . 21) اهنآ

تسا هتفر  تسد  زا  هک  یتافیل  أت 

ردقنارگ سیفن و  فیل  أت  يدادعت  هلمج ،  زا  دـنتخاس .  قیرح  همعط  ار  وا  هناخباتک  دیـس و  هناخ  هسنارف ،  رگلاغـشا  ياوق  میتفگ ،  هکنانچ 
هتکـس تساوخ  یم  رث  أت  تدش  زا  ییوگ  داتفا ،  یم  اهباتک  نیا  دای  هب  هاگره  ردقیلاع ،  فل  ؤم  تفر .  نایم  زا  یلکب  هک  دوب  دـیقف  همّالع 
ۀملکلا  )) هیـشاح رد  دوخ  دـیقف ،  فل  ؤم  میرب .  یم  مان  زین  اهنآ  زا  فل ،  ؤم  تایح  خـیرات  رد  نآ  تبث  مان و  ياقب  يارب  ام  کـنیا  دـنک ! 

2 ثیراوم . )  تاداهش و  اضق ،  تراهط ،  دلج :  هس   ) یلالدتسا هقف  رد  ةرصبتلا -  حرـش   - 1 تسا :  هدرمشرب  ار  اهنآ  هنوگ  نیدب  ءارغلا ))
 - 4 لالدتـسا .  لیبس  رب  ضیرم -  تازجنم  رد  هلاـسر   - 3 دـلج ) کی   ) يراصنا خیـش  راوگرزب  هیقف  لئاسر  زا  باحـصتسا -  رب  هقیلعت  - 
ملق زا  خـیرات  نآ  ات  هک  هدوب  یباتک  نیرتمهم  دومرف ،  یم  نم  هب  فل  ؤم  دوخ  هکنانچ  باتک  نیا  دـلج ) هس   ) تماما رد  نینم -  ؤملا  لیبس 

و دـنا ،  هدرک  عامجا  نآ  رب  نّنـست  ياملع  هک  حیحـص  صن  لهچ  تماـما  رد  زین  ۀـیلجلا -  صوصنلا   - 5 دوب .  هدرک  شوارت  يو  فـیرش 
هرابرد ربتعم  تایاور  مکح  هب  ینآرق  هیآ  دص  رب  لمتـشم  دـلج ) کی   ) تماما رد  ةرهابلا -  تای  الا  لیزنت   - 6 هعیش .  قرط  زا  صن  لهچ 

دوب هدشن  هتشون  نآ  ریظن  هک  تسا  هدوب  یباتک  نیفعضملا -  نم  ۀّنسلا  هیف  جرخ  امیف  نیثدحملا  ۀفحت   - 7 مالّسلا . -  مهیلع  راهطا -  هّمئا 
راهچ  - ) ةرخافلا سلاـجملا   - 10 یناهبن .  هعیدب  ۀـعیدبلا -  یلع  درلا  یف  ۀـعیرذلا   - 9 باتک .  لها  مکح  رد  باحـصالا -  ۀـفحت   - 8 . 

هن هرابرد  مراهچ  نیـسح و  ماما  هریـس  رد  موس  نسح و  ماما  ارهز و  ترـضح  نینم و  ؤملاریما  هریـس  رد  مود  يوبن .  هریـس  رد  لوا  دلج ، )
ۀیغب  - 12 دناسر .  عبط  هب  نافرعلا  هلجم  ار  نآ  لوصف  زا  یضعب  مالـسالاردص -  یف  ۀعیـشلا  اوفل  ؤم   - 11 مالّـسلا . -  مهیلع  رگید -  ماما 
قرط زا  ثیدح  داتشه  رب  لمتشم  لمانالا -  مثل  نع  لئاسلا  ۀیغب  ّرـس   - 13 دـناسر .  عبط  هب  نافرعلا  ار  اهنآ  بلاغ  زئانجلا -  لقن  یف  زئافلا 

رب هقیلعت   - 16 دئارفلاو .  دـئاوفلا  تخاس 15 -  رـشتنم  نافرعلا  ار  نآ  لوصف  زا  یـضعب  قـالخالا -  تاـکز   - 14 تسا .  هماع  هصاـخ و 
هک يو  تامکاحم  توق  ثیداحا و  رب  دـیقف  فل  ؤم  عالطا  تعـسو  باتک ،  ود  نیا  زا  ملـسم -  حیحـص  رب  هقیلعت   - 17 يراخب .  حیحص 
رب لمتشم  ۀعیشلا -  متام  ناحجر  یف  ۀعیدبلا  بیلاسالا   - 18 دوش .  یم  هدید  یبوخب  تسا ،  ثحب  رد  يو  قّمعت  راشرـس و  ملع  زا  یکاح 

نادقف هودنا  یلو  دور ،  یم  نایم  زا  دالوا  نادقف  هودنا   : )) تفگ یم  راوگرزب  دّیـس  هعیـش .  يرادازع  ناحجر  هب  عجار  یلقنو  یلقع  لیلد 
ناربج ًابیرقت  دوب  هداد  تسد  زا  ار  هچنآ  رگید ،  تافیل  أت  اب  ماجنارـس  راوگرزب  فل  ؤم  اّما  دنام . )) یم  رمعلا  مادام  ینالوط و  رکب ،  راکفا 

 . دوب دهاوخ  یقاب  هشیمه  هک  تشاذگ  ياج  رب  يا  هدنزرا  هدنز و  راثآ  و  درک . 

هّیریخ تاسّس  ؤم 

درم گرزب  نآ  تهج ،  نیمه  هب  دروآ )) مهارف  ار  تیاده  هلیسو  دیاب  هتفای ،  عویش  یهارمگ  هک  هار  نامه  زا  : )) دومرف یم  راوگرزب  دیس 
زا هک  دومن  زور  کبـس  هب  هعفنملا  ماع  تاسـس  ؤم  سیـس  أت  هب  مادـقا  رگید ،  ياـهراک  نمـض  رد  دز و  رمک  هب  تّمه  نماد  نید ،  ملع و 

نیا ناناوج  نتخاس  نشور  هعیـش و  نـالاهن  ون  تیبرت  میلعت و  روظنم  هب  ار  هسردـم  نیا  هّیرفعجلا -  ۀـسردملا   - 1 ( : 22  ) تساهنیا هلمج 
 - 2 تسا .  موسوم  ۀیرفعجلا ))  ۀیلکلا   )) هب هدمآ و  رد  يا  هدکشناد  تروص  هب  زورما  و  درک .  انب  اهنآ  تامولعم  حطس  ندرب  الاب  هفیاط و 
نیا هب   - 3 یبهذم .  یگنهرف و  تاسلج  اهنـشج و  يارب  مالّـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هاگـشاب  ینعی :  مالّـسلا -  هیلع  قداصلا  مامالا  يدان 

ماجناو بهذـم  هیاپ  رب  ناناوج  دـنهد و  ماجنا  نآ  رد  ار  دوخ  ضیارف  نازومآ ،  شناد  ات  دومن ،  هفاضا  مه  يدجـسم  هسردـم ،  هاگـشاب و 
یگدیـسر تعاضب و  یب  دارفا  تدعاسم  راکوکین ،  تیعمج  نیا  سیـس  أت  زا  فده  ناسحالاو -  ّربلا  ۀیعمج   - 4 دنبای .  شرورپ  ضیارف 

 . دوش ادیپ  يریقف  روص ))  )) رهـش رد  هک  دتفا  یم  قافتا  مک  یلیخ  تهج ،  نیمه  هب  تسا .  ناشیا  تاوما  نفد  نفک و  روما  اهنآ و  راک  هب 
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 ، رفعج دیـسو  جهنلا ))   )) هلجم ریدم  نیدلاردص ،  دیـس  راوگرزب  دیـس  نادـنزرف  هعفنملا ،  ماع  یگنهرف و  تامادـقا  ریخ و  لامعا  نیا  رد 
 . دنتشامگ یم  تمه  نآ ،  هعسوت  هار  رد  و  دندوب .  ردپ  نواعم  مه  نانبل و  سلجم  رد  روص  رهش  هدنیامن 

ناریا قارع و  رد  مالّسلا -  مهیلع  نیرهاط -  هّمئا  ترایز 

زا يرامـش  یب  هورگ  دومن .  دهع  دیدجت  شناگتـسب  ماحرا و  اب  درک و  ترایز  ار  قارع  هسّدقم  دـهاشم  لاس 1355 ه ،  رد  راوگرزب  دیس 
دیـس موحرم  دوخ ،  هداز  ییاد  هناخ  رد  يو  دـندومن .  لابقتـسا  يو  زا  هجولف  رـسج  رد  قارع ،  سلجم  ناگدـنیامن  نایعا و  ارزو ،  املع ، 

یملع و گرزب  ياهتیـصخش  تیب  نیا  رد  دش .  دراو  دوب -  هعیـش  گرزب  ياملع  زا  دوخ  هک  قارع -  نایعا  سلجم  سیئر  ردص ،  دـمحم 
ارماس نیمظاک ،  هب  سپس  داد .  مهم  هوکش و  رپ  تفایـض  هس  يو  راختفا  هب  ردص  دیـس  دندومن و  ندید  يو  زا  تاقبط ،  مومع  یتکلمم و 

ؤملاریما شراوگرزب  ّدج  ترایز  هب  هاگنآ  تفرگ .  رارق  مدرم  هماع  نادنمـشناد و  روش  رپ  لابقتـسا  دروم  اج  همه  دش و  بایفرـش  البرک  و 
فجن دیلقت  عجارم  زا  هک  نیسای -  لآ  اضر  دمحم  خیش  موحرم  شا  هداز  هلاخ  تیب  رد  تفر و  فرـشا  فجن  هب  مالّـسلا ، -  هیلع  نینم - 

ندید يو  زا  فلتخم ،  تاقبطو  الـضف  بّالط ،  فجن ،  ماظع  عجارم  مالعا ،  ياملع  مومع  لزنم ،  نیا  رد  دـش .  دراو  تفر -  یم  رامـشب 
تاقبط مومع  هک  تخاس  اپرب  یگرزب  نشج  بدا ،  ملع و  گرزب  درم  نآ  دورو  تبـسانم  هب  زین  فجن ))  یبدا  هطبار  تیعمج   . )) دندومن

ناریا راپسهر  مالّسلا -  هیلع  اضر -  ماما  ترضح  ترایز  روظنم  هب  راوگرزب  دیس  سپس  دنتـشاد .  تکرـش  نآ  رد  یملع ،  ياهتیـصخش  و 
مق هزوح  رد  دیدرگ .  مق ،  هیملع  هزوح  زور  نآ  يامعز  دیلقت و  عجارم  زا  ردص  هّللا  تیآ  موحرم  دوخ  هلاخ  رـسپ  نامهم  مق ،  رد  دـش و 

یگمه دش و  لدب  در و  ناشیا  نایم  یملع  تارکاذـم  تشاد .  یخیرات  يدروخرب  راید  نآ  ياملع  ناگرزب  عجارم و  اب  ردـقیلاع  دیـس  زین 
میرکت رد  همه  دش و  عقاو  ناملسم  مدرم  املع و  لابقتسا  دروم  راوگرزب  دیس  زین ،  ناریا  ياهرهش  ریاس  رد  دندوتس .  ار  يو  راشرس  شناد 

 . دنتشاد لوذبم  غیلب  یعس  دوب ،  عّیشت  یماح  مالسا و  یمیمص  عفادم  هک  يو  تشادگرزب  و 

وا تافو 

شیوخ لیـصحت  ماّیا  دای  هب  ات  دنراذگب ،  دوخ  يامن  وشن و  تدالو و  لحم  قارع ،  رد  ار  شیوخ  رمع  رخآ  تشاد  دصق  راوگرزب ،  دـیس 
یلو دور .  كاخ  هب  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  شراوگرزب  ّدـج  راوج  رد  و  دروآ .  رـسب  ار  دوخ  رمع  شناگتـسب ،  لـیماف و  ناـیم  و 

يدامج هبنشود 8  زور  رد  يرآ ،  دنک .  یط  ار  دوخ  نیسپاو  مد  نیرخآ  نانبل ،  دوخ  يردپ  یلـصا و  نطو  نامه  رد  هک  دوب  نینچ  ریدقت 
رس و  داتفا .  راک  زا  دودز  یم  ار  لطاب  دوب و  قح  عفادم  هشیمه  هک  ییاهتـسد  دش .  شوماخ  نازورف  هلعـش  نآ  يرجه ،  لاس 1377  هیناثلا 

فرش نیـسحلادبع  دیـس  گرم  ربخ  هک  نیمه  داتـسیا .  زاب  تکرح  زا  دوب ،  هدروآ  دیدپ  يریظن  مک  سیفن و  رادجرا ،  راثآ  هک  یتشگنا 
زین توریب  دننک .  عادو  دوخ  ینید  گرزب  میعز  اب  ات  دـندش  ریزارـس  تختیاپ )   ) توریب فرط  هب  نانبل  بونج  یلاها  دـش ،  رـشتنم  نیدـلا 
یم تکرح  نانآ  شیپاشیپ  تلود ،  لاجر  نویناحور و  هک  یلاح  رد  تاقبط  مومع  نارادمتـسایس و  اـمعز ،  اـبدا ،  اـملع ،  دروخ .  ناـکت 

دادـغب دـندوب .  راظتنا  رد  فلتخم  تاقبط  دروآ  دادـغب  هب  ار  هزانج  يا  هژیو  ياـمیپاوه  دـندومن .  عییـشت  ار  دیعـس  دـیقف  هزاـنج  دـندرک ، 
رد دندوب .  هدومن  ایهم  عییشت  يارب  ار  دوخ  البرک ،  ات  هار  نایم  طاقن  مامت  میدش .  البرک  دراو  هنابـش  سپـس  درک ،  عییـشت  ار  وا  نیمظاکو 

ابدا املع ،  شنانکاس ؛  همه  اب  فجن  دیسر .  فرشا  فجن  هب  هزانج  باتفآ ،  بورغ  زا  شیپ  یکدنا  دمآ .  لمع  هب  یلـصفم  عییـشت  البرک 
دیلقت و عجارم  زا  فجن  هکنیا  اب  دندومن .  تعیاشم  ار  دیقف  همّالع  حور  یب  ندب  ناوارف ،  هودنا  رث و  أت  اب  نوگانوگ  تاقبط  اهتیصخش و  ، 

نیدلا فرش  نیسحلادبع  دّیـس  راوگرزب  فل  ؤم  هزانج  عییـشت  تفگ  ناوت  یم  دوب ،  هدومن  یخیرات  ياهعییـشت  یگرزب ،  نیدهتجم  اهقف و 
هیرگ و نایم  رد  لاس 1377ه ،  هیناثلا  يدامج  هبنـشراهچ 10  زور  رد  ار  هعیـش  دیقف  هنوگ  نیدب  دوب .  ریظن  یب  تیفیک  تیمک و  ظاحل  زا 

دیـس ياقآ  همّدقم  دـندرپس .  كاخ  هب  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  رهطم  نحـص  ياه  هرجح  زا  یکی  رد  تیعمج ،  هودـنا  مغ و  هلان و 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 24 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ثحاـبم ناـققحم  رثـکا  ناـیم  رد  هک  مراد  رارق  راوگرزب  یفل  ؤـم  رثا  شزرا ،  رپ  یباـتک  ربارب  رد  نوـنکا  مه  نم  ( 23  ) میکح یقت  دـمحم 
تاملک نیماضم  زا  یخرب  يا ،  همدقم  نتشون  اب  هک  تسا  هتساوخ  نم  زا  رشنلا  يدتنم  یملع  عمجم  دراد .  مدقت  يداتسا و  قح  يداقتعا ، 

ؤم گرزب  تیـصخش  زا  سپ ،  نآ  زا  و  مراگنب .  یحرـش  نآ ،  هژیو  تازایتما  باتک و  شزرا  نوماریپ  سپـس  مزاـس .  نشور  ار  نآ  یملع 
زج يا  هراـچ  یملع ،  عمجم  بیوـصت  هب  رظن  یلو  مناد ،  یمن  جرا  رپ  راـک  نیا  هتـسیاش  ار  دوـخ  هکنیا  اـب  میوـگب .  نخـس  باـتک ،  فـل 

دیتاسا زا  یهورگ  هب  دزاس ،  نشور  ار  نآ  ثحابم  تیمها  باتک و  تاحالطـصا  زا  يا  هراپ  میهافم  دناوتب  هک  يا  همدقم  مرادـن .  تعاطا 
قباطم ار  باتک  فل  ؤم  و  هدمآ ،  باتک  رد  هک  یمیهافم  زا  یتمـسق  نتخاس  نشور  يارب  میریزگان  و  دنک ،  یم  تشگزاب  هقف  لوصا  ملع 

دید دـیاب  تسا .  داهتجا )) صن و   )) باتک مسا  میوش ،  یم  هجاوم  نآ  اب  هک  يزیچ  نیتسخن  میروایب .  تسا ،  هتـشاگن  ناـنآ  تاحالطـصا 
ار يزیچ  هچ  داـهتجا )) صن و   )) اـهنآ بیکرت  و  تسا ؟  هدرک  هدارا  ار  هچ  داـهتجا ))  )) هـملک زا  تـسیچ و  صن ))   )) زا فـل  ؤـم  روـظنم 

عطق هار  زا  هک  تسا  یعرش  مکح  رب  ینتبم  یظفل  لیلد  صن ))  : )) دنیوگ یم  صن ))   )) زا لا  ؤس  خساپ  رد  نف  ناداتـسا  دنک ؟  یم  وگزاب 
راتفگ  ) تّنـس ای  نآرق )   ) باتک زا  نظ  نیا  هاوخ  تسا ،  یلقع  ای  یعرـش  ربتعم  ّنظ  هکنیا  ای  دـشاب  ملـسم  سدـقم  عراـش  زا  نآ  رودـص  ، 

فیرعت نیا  دافم  زا  ریغ  يزیچ  صن ))   )) زا فل ،  ؤم  هک  تسا  ملسم  دشاب .  هتفرگ  همـشچرس  مالّـسلا ) -  مهیلع  نیرهاط -  هّمئا  ربمغیپ و 
ياهخـساپ هقف ،  لوصا  ياملع  تسیچ ؟  داهتجا ))  )) اـما ددرگ .  یم  راکـشآ  باـتک ،  ثحاـبم  لـالخ  زا  هکناـنچ  تسا .  هدرکن  دـصق  ار 

ود صوـصخ ،  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  اـهنآ  تاـملک  زا  هـچنآ  تـسا .  یکی  اـهنآ  بلاـغ  نومـضم  هـک  دـنا  هداد  یفلتخم 
رد شـشوک  مامت  ندرب  راک  هب  ( 24  ) يدـمآ رظن  رد  دوخ ،  ماع  موهفم  هب  داـهتجا ))  : )) تسا يرگید  زا  صخا  یکی  دـنراد و  حالطـصا 

یعمج ( . 25  (() تسا زجاع  نآ  رب  دیاز  هب  لین  زا  دنک  ساسحا  هدـنیوج  هک  يروط  هب  تسا ؛  یعرـش  ماکحا  زا  يزیچ  هب  ّنظ  يوجتـسج 
رییغت ار  نآ  ظافلا  زا  یخرب  هدروآ و  لمع  هب  یحالـصا  نآ  ترابع  رد  هک  قرف  نیا  اـب  دـنا ،  هدـیزگرب  ار  فیرعت  نیا  لوصا ،  ياـملع  زا 

تساهنآ یلیصفت  هلدا  زا  یعرش  یعرف  ماکحا  كاردا  يارب  ششوک  مامت  نتسب  راک  هب  داهتجا ،  : )) دیوگ یم  يولهد ))   )) ًالثم دنا ؛ هداد 
ار نآ  نیرخ )  أتم  زا   (( ) يرـضخ دـمحم  ( . )) 26  (() سایق عامجا و  تّنـس ،  باتک ،  دـنک : یم  تشگزاب  مسق  راهچ  هب  نآ  تاـیلک  هک  ، 

 (( ، تسا یعرش  ماکحا  هب  ملع  بلط  رد  ار  دوخ  ششوک  مامت  هیقف ،  نتـسب  راک  هب  يانعم  هب  داهتجا   : )) تسا هدومن  فیرعت  هنوگ  نیدب 
رتشیب يوجتـسج  زا  ار  دوخ  هک  دروآ  لمع  هب  شـشوک  نادـنچ  دوخ  بلط  رد  دـهتجم  هک  تسا  نیا  لـماک  داـهتجا  : )) دـیوگ یم  سپس 

اهنآ زا  کی  ره  ذـخا  زا  یعناـم  دـشاب ،  داـهتجا  موهفم  یقطنم  دـیدحت  روظنم  رگا  نآ ،  ریاـظن  اـهفیرعت و  نیا  ماـمت  ( . 27 (() دنادب زجاع 
نآ هلیـسو  هب  دـهتجم  هک  تس  يا ا  هکلم  داهتجا ،  : )) دـنا هتفگ  هک  دـشاب  نیا  قطنم  نف  رظن  زا  داهتجا  فیرعت  نیرتکیدزن  دـیاش  تسین . 

تسا یلقع  ای  یعرش  یلمع  هفیظو   )) يانعم هب  ای  دنک .  ّمض  مه  هب  یعرش ،  مکح  نتفرگ  هجیتن  يارب  تایربک ،  اب  ار  تایرغص  تسا  رداق 
 ، تسا نشور  ماع ،  يانعم  هب  داهتجا ،  موهفم  دشاب ،  هک  ریدـقت  ره  هب  دـنک .  یم  ناربج  زین  ار  فیراعت  ریاس  ياهداریا  فیرعت ،  نیا  (( . 
یم يو  تسا .  سایق  اب  فدارم  یعفاش ،  رظن  رد  دوخ ،  صاخ  موهفم  هب  داهتجا  دشاب .  رـصاق  نآ  يادا  يارب  اهفیرعت  زا  یـضعب  دـنچ  ره 

( . 28 (() دنتـسه انعم  کی  یماسا  ود  ره  میوگ  یم  تسا ؟  زیچ  ود  داهتجا  سایق و  ای  تسا ،  داهتجا  نامه  اـیآ  تسیچ ؟  ساـیق  : )) دـیوگ
یم قازرلادبع ،  یفطصم  دنناد .  یم  يدحاو  یماسا  ار  همه  هداد و  رارق  سایق  طابنتـسا و  أر ي ،  ناسحتـسا ،  اب  فدارم  ار  داهتجا  یهاگ 
زین سایق  داهتجا و  زا  ام  روظنم  یعرـش .  ماکحا  طابنتـسا  رد  رکف  رب  دامتعا  زا  تسا  ترابع  مییوگ  یم  نخـس  نآ  زا  هک  أر ي ،  : )) دیوگ

زا جراـخ  نخـس ،  نیا  هک  دـنناد  یم  عـّبتتم  صاخـشا  ( . 29 (() دـشاب یم  فدارم  طابنتـسا  ناسحتـسا و  اـب  مه  اـنعم  نیا  و  تـسا .  نـیمه 
قّقحم نیا  يارب  هک  دـشاب ،  دوخ  قیداصم  اب  ماـع  میهاـفم  زا  یـضعب  طـالتخا  نآ  أـشنم  دـیاش  تسا .  ینف  تاحالطـصا  نف و  تایـضتقم 
موـهفم هب  داـهتجا ،  هک :  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  صوـصخ  نیا  رد  لوـصا ،  ياـملع  تاـملک  عـّبتت  زا  هچنآ  تسا .  هداد  يور  گرزب 

موهفم نیا  قیداصم  لیبق  زا  مه ،  نآ  ریاظن  هلـسرم و  حـلاصم  ناسحتـسا ،  سایق ،  تساهنآ .  دزن  رد  أر ي ))   )) اـب فدارم  دوخ ،  صاـخ 
موهفم داهتجا ،  زا  اـجنیا  رد  راوگرزب  فل  ؤم  هک  مینک  یم  هدافتـسا  باـتک  يراذـگمان  رد  داـهتجا )) صن و   )) بیکرتو هلباـقم  زا  تسا . 
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فالخ رب  یصن  هکنیا  نودب  یعرش ،  مکح  ندروآ  تسد  هب  رد  أر ي  نتسب  راک  هب  : )) زا دشاب  ترابع  هک  تسا  هدرک  هدارا  ار  نآ  صاخ 
دوخ قباس  فیرعت  رد  يولهد ))   )) دش و رارکت  دوخ  ماع  موهفم  هب  داهتجا  فیراعت  زا  یتمسق  رد  هک  يا  ّهلدا  دشاب . )) هتـشاد  دوجو  نآ 

؛ دنناد یم  ربتعم  قافتا  هب  ار  نآ  مسق  هس  ناناملـسم  هک  دشاب  یم  عون  راهچ  دـش -  رکذ  هکنانچ  داد -  یم  عاجرا  نآ  هب  ار  ماکحا  تایلک 
تّنـس لها  اهنآ  لباقم  رد  دـنا .  هدرک  همیمـض  زین  ار  لقع ))   )) هیماما هعیـش  هفیاط  زا  نیملـسم  ياهقف  عاـمجا .  ّتنـس و  باـتک و  ینعی : 

تیمها هب  رظن  دـنا .  هدرک  قحلم  نآ  هب  زین  ار  هلـسرم  حـلاصم  ناسحتـسا و  اهنآ ،  زا  یـضعب  دـنا .  هدوزفا  روبزم  مسق  هس  هب  ار  سایق ))  ))
نآ همدقم  نتشون  راختفا  نم  هک  باتک -  نیا  ثحابم  هب  نآ  دایز  طابترا  رگید و  یخرب  رب  یضعب  نتـشاد  مدقم  ّهلدا و  نیا  نوماریپ  ثحب 
 - دوخ ربمغیپ  رب  دنوادخ  هک  تسا  دیجم  نآرق  باتک ،  زا  روظنم  میروآ :  یم  صوصخ  نیا  رد  جایتحا  دودـح  رد  يا  همـش  ما -  هتفای  ار 

ار نآ  ناصقن ،  هداـیز و  نودـب  نونکاـت  ناناملـسم  هدرک و  غـالبا  تما  هب  شیوخ  ناـمز  رد  ربمغیپ  هدومرف و  لزاـن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
ای يدرف  نیناوق  دـننام  هدـش ،  دراو  تالماعم  دراوم  ای  تادابع  رد  هچنآ  زا  معا  یعرـش  ماـکحا  نوماریپ  نآرق ،  تاـیآ  دـنا .  هدرک  ظـفح 

یمالسا بهاذم  فارتعا  هب  تایآ  نیا  تسا .  رتمک  یکدنا  ای  رتشیب  یمک  هیآ ،  دصناپ  دودح  رد  هریغ  ییازج و  ای  ییانج  ای  یندم  ماکحا 
یهقف ماکحا  اب  اهنآ  طابترا  هوحن  اب  ار  تایآ  نیا  گرزب ،  ياهقف  زا  یهورگ  تسا .  هدش  هتخانش  یعرـش  ماکحا  هیلوا  رداصم  ناونع  هب  ، 

هقف یف  ناـفرعلا  لزنک   )) فل ؤم  يافوتم 826 ه )   ) يرویـس دادقم  لضاف  دننام  دنا ؛ هدرک  يروآ  عمج  یلقتـسم  تافیل  أت  رد  یباوبا  یط  ، 
ریغو رث )) الاب  ماکحالا  تایآ  نایب  یف  رردلا  دئالق   )) فل ؤم  یفجن ،  يرئازج  یبنلادبع  خیش  نب  لیعامسا  خیـش  نبدمحا  خیـش  نآرقلا )) 
مکاح خوسنم ،  خسان و  لیصفت ،  لامجا و  ای  دییقت  قالطا و  ای  ندوب  صاخ  ماع و  ظاحل  زا  تایآ  نیا  زا  یضعب  هک  اجنآ  زا  ( . 30  ) نانیا
يزاین اذل  هدش ،  عیرشت  تایآ  نیا  رد  هک  تسه  نیفّلکم  يارب  یلامعا  هکنانچ  دراد ،  حیضوت  هب  جایتحا ،  رگید  نو  ؤش  ریاس  موکحم و  و 

زا مه  نیا  ( . 31  ) تسوا ریرقت  ای  لعف  ای  موصعم  راتفگ  نآ ،  زا  روظنم  دشاب و  تّنـس ))   )) زا ترابع  هک  مینک  یم  ادـیپ  یمود  ردـصم  هب 
نیارباـنب دـشاب .  یم  نتخاـس  نشور  هب  دـنمزاین  هک  تسا  نآرق  صوصن  حیـضوت  روظنم  هب  رگید  رظن  زا  حیرـشت و  لـیمکت  رطاـخب  يرظن 

هچ ره  هک  لوا -  راذگنوناق  هب  باستنا  ثیح  زا  ّتنس  باتک و  تقیقح  رد  هکلب  تسا ،  دیجم  نآرق  ینعی  باتک ، ))   )) لمکم تنـس ))  ))
: دیوگ یم  فالخ  باهولادبع  دنا .  هدومن  ّتنس  تیّجح  رب  قافتا  یگمه  ناناملـسم  دشاب .  یم  یکی  تسا -  ینامـسآ  یحو  تسا  هتفگ 

حجار ّنظ  ای  عطق  دـیفم  حیحـص  دنـس  اب  دـشاب و  ندرک  يوریپ  عیرـشت و  روظنم  هب  هک  يریرقت  ای  لعف  ای  لوق  هک  دـنراد  قافتا  ناناملـسم 
زا ار  نیفّلکم  لاعفا  یعرش و  ماکحا  ناناملسم  هک  دشاب  یم  یمالسا  عیرشت  ردصم  و  تسا .  تّجح  ناناملـسم  مومع  يارب  تسا ،  هدیـسر 
( . 32  ) تسا عابتالا  بجاو  نوناق  نآرق )   ) باـتک رد  هدراو  ماـکحا  اـب  ننـس  رد  هدراو  ماـکحا  هک  اـنعم  نیا  هب  دـنیامن .  یم  طابنتـسا  نآ 
دوش یم  عقاو  لوبق  در و  دروم  دنا و  هدروآ  رامشب  هلدا  زا  یکی  ار  نآ  اهقف  هکنیا  رطاخب  ای  ددنویپ .  یم  ّتنس  باتک و  هب  زین  عامجا ))  ))

زا یکی  ام  ياملع  نیققحم  زا  يرایـسب  دزن  رد  عامجا ))   )) تروص ره  رد  ددرگ .  یم  یهتنم  موصعم  لوق  هب  هک  تسا  نیا  تلع  هب  اـی  و  ، 
میظنت رد  ار  ام  ياهیدنمزاین  مامت  هک  میشاب  یم  ینامـسآ  ینید  ياراد  میراد  هدیقع  میتسه ،  ناملـسم  ام  هک  اجنآ  زا  تسا .  ربتعم  رداصم 

یشمرن تلوهس و  اب  تعیرـش  نیا  هک  میناد  یم  رگیدکی .  ای  دوخ  اب  ای  دشاب  ادخ  اب  طابترا  قیالع و  هاوخ  تسا ؛  هتخاس  نشور  ام  قیالع 
و ددرگ .  یم  بوسحم  نایدا  همه  نیرخآ  زین  تهج  نیمه  هب  دور .  یم  شیپ  نامز  تشذـگ  اب  تسا ،  هداـهن  تعیدو  هب  نآ  رد  ادـخ  هک 
أر لامعا  اهنآ  رد  دوخ ،  شیپ  زا  هدومن و  یچیپرـس  نآ ،  همّلـسم  ماکحا  یعیرـشت و  صوصن  زا  هک  دسر  یمن  ار  ام  دشاب  نینچ  هک  مادام 

داتـسا تسا .  هدوـب  ملـسم  لوـصا  زا  یکی  یعیـش ،  یّنـس و  دـیدج و  میدـق و  زا  لوـصا ،  ملع  ناـگرزب  رثـکا  دزن  زین  اـنعم  نـیا  مـینک  ي 
هعقاو دیوگ : یم  دنک ،  یم  نییعت  ار  أر ي  لامعا  دراوم  هک  اجنآ  یمالسا ))  عیرـشت  رداصم   )) شیوخ باتک  رد  فّالخ ))  باهولادبع  ))
كرد دـناوت  یمن  ار  نآ  نّیعم  مکح  زج  لقع ،  هک  دـناسر  یم  دراد و  نآ  مکح  رب  تلالد  دورو  تلالد و  ثیح  زا  یعطق  صن  هک  ار  يا 

ور نیزا  دومن .  يوریپ  تسا ،  هدیـسر  هراـب  نآ  رد  هک  یّـصن  مکح  ناـمه  زا  تسا  بجاو  هکلب  درک ،  داـهتجا  نآ  رد  ناوـت  یمن  دـنک ، 
هک تسا  روهـشم  نایلوصا  نایم  رد  تهج  نیمه  هب  درادن .  دروم  داهتجا ،  دنرب ،  یم  ثرا  هک  یثاّرو  تاقبط  ای  زامن  هماقا  بوجو  هرابرد 
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 ، هلالدـلا یّنظ  یّـصن  هک  يا  هعقاو  رد  یلو  درک . )) داـهتجا  ناوـت  یمن  دراد ،  دوـجو  حیرـص  یعطق  صن  هـک  يدروـم  رد  : )) دـنیوگ یم 
رتشیب ای  مکح  ود  تسا  رداق  مه  لقع  دـنک و  رتشیب  ای  مکح  ود  رب  تلالد  صن ،  دراد  لامتحا  هک  انعم  نیا  هب  دراد ،  نآ  مکح  رب  تلـالد 

مه دهتجم  نآ .  یناعم  ای  انعم  ود  زا  یکی  حیجرت  صن و  زا  دارم  مهف  دودـح  رد  يداهتجا  یلو  تسه ،  داهتجا  ياج  دـنک ،  كرد  ار  نآ 
هدیـسر نآ  هب  ندرک  لمع  يارب  شداهتجا  هچنآ  یعیرـشت و  يوغل و  لوصا  هلیـسو  هب  حـیجرت ،  نیا  رد  داهتجا  اـب  ار  دوخ  شـشوک  دـیاب 

دـشاب بجاو  قاصلا و  يارب  ءاب ))  )) دراد لامتحا  ( 33  (() مُکِـس ؤُِرب  اوُحَْـسماَو   )) وضو هیآ  رد  دنوادخ  راتفگ  ًالثم  دروآ ؛ لمع  هب  تسا ، 
هک يدروم  دیوگ : یم  هک  اجنآ  ات  دشاب .  رـس  زا  یـضعب  حسم  بوجو  نازیم  ضیعبت و  يارب  ءاب ))  )) هکنیا ای  دنک ،  حسم  ار  رـس  همه  هک 
رد هک  یماکحا  زا  یضعب  ( . 34  ) تسا أر ي  هب  داهتجا  ياج  هدشن ،  نآ  مکح  رب  دقعنم  مه  یعامجا  درادـن و  نآ  مکح  رب  تلالد  یّـصن 
ربخ دننام  لقن ،  هلیسو  هب  ای  هیلقع ،  تامزالم  دننام  دشاب : لقع  طسوت  هب  هاوخ  دیسر ،  نآ  هب  ملع  هار  زا  تسا  نکمم  هدش  عیرشت  مالـسا 

زا مه  نظ  تسا .  ّنظ ))  )) هب رـصحنم  نآ  هار  درادـن و  هار  نآ  رد  ملع ))   )) مه یـضعب  یلو  دـشاب ،  نئارق  هب  فوفحم  هک  نیا  ای  رتاوتم ، 
ار ّنظ  هب  لمع  قلطم  روط  هب  مه  سدـقم  عراش  دـشاب .  حیحـص  نآ  رب  دامتعا  ات  دـنک  یمن  عقاو  زا  فشک  لـماک  روط  هب  هک  تسا  یقرط 

اُوِبنَتْجا اُونَمآ  َنیذـّلا  اهّیا  ای   )) هیآو ( 35 (() ًاْئیَـش ّقَحلا  َنِم  ینُغیال  ّنّظلا  ّنِا  َو  ّنّظلا  ـالا  نوعبّتی  ْنِا   )) هیآ رد  هکناـنچ  تسا .  هدرک  شهوکن 
هب هک  تسا  هداد  هزاجا  تصخر ،  اب  سدقم ،  عراش  فصو ،  نیا  اب  تسا .  هدش  حیرصت  هریغو  ( 36 (() ٌْمِثا ِّنَظلا  َضَْعب  ّنِا  ّنّظلا  َنِم  ًاریثَک 

عامجا و دحاو ،  ربخ  دننام  تسا ،  هتـسناد  رادیاپ  یتجح  نانآ ،  رما  لیهـست  شناگدنب و  هب  فطل  هار  زا  ار  نآ  دوش و  لمع  نظ  زا  یعون 
 ، تروص نیا  ریغ  رد  درک و  ذـخا  دـیاب  ار  لوعجم  قرط  نیا  ياّد  ؤم  تسا .  هدیـسر  نآ  رابتعا  رب  یـصاخ  لیلد  هک  اـهنآ  زا  ود ،  نیا  ریغ 

هیزارحا لوصا  تراهط و  ّلح و  هدعاق  ود  دننام  دومن ،  هجوت  تسا ،  هداد  رارق  كاش ))   )) يارب دروم  نیا  رد  سدقم  عراش  هچنآ  هب  دیاب 
لوصا هب  دیاب  دشاب  هتشاد  دروم  رگا  دوش ،  یم  هدافتـسا  لوصا  دعاوق و  نیا  زا  هک  يا  هفیظو  هب  دروخرب  زا  أی س  اب  و  باحـصتسا .  لاثما 

هک دوش  یم  يا  هفیظو  هب  یهتنم  هک  درب  هانپ  یلقع  لوصا  هب  دیاب  دشاب ،  هتشادن  دروم  هک  یتروص  رد  و  دش .  یجتلم  یعرش  يزارحا  ریغ 
 - دـنک یم  لقن  یبیلاود  فورعم  هکنانچ  سایق - ))   )) زا روظنم  تسا .  باـقع  زا  نوم  أـم  هک  یـسک  دـننام  درب ،  یم  هاـنپ  نآ  هب  فّلکم 
رد تلع  حیرصت  هطساوب  رگا  انعم  نیا  ( . 37 (() دنراد تلع  رد  هک  يداحتا  هطساو  هب  تسا  یعرش  مکح  رد  يرگید  رما  هب  يرما  قاحلا  ))
 ، مکح تلع ،  مومع  اب  تسا ،  مارح  نآ  راکسا  تلع  هب  بارش  دیوگب : هکنیا  لثم  دنک ؛ تشگزاب  ّتنـس  باتک و  هب  سایق  دروم  عوضوم 

نیا رد  عوضومو ،  مکح  تبسانم  هب  ولو  دشاب ،  ظفل  لولدم  تلع ،  هکنیا  ای  دشابن .  بارش  دنچ  ره  دنک ،  یم  تارکـسم  مامت  هب  تیارس 
نآ هعیش  دریگ ،  ماجنا  یتخسب  نآ ،  تلع  هب  نتفای  تسد  هچنانچ  یلو  درک .  ذخا  ار  نآ  دیاب  یمالـسا ،  بهاذم  هیّلک  قافتا  هب  تروص ، 

 . دنا هدرک  عنم  نآ ،  قیرط  زا  دافتسم  یعرش  مکح  يوریپ  زا  هتسناد و  دودرم  ار  نآ  مالّسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هّمئا  اریز  دریذپ ؛ یمن  ار 
هرابرد دـش ،  هتفگ  سایق  هرابرد  هچنآ  تسا .  رـصاق  نآ  تابثا  زا  دـنا ،  هداد  رارق  داـمتعا  دروم  نآ ،  تیّجح  يارب  هک  ار  يا  هلدا  هوـالعب 

اما تسا .  سایق  هلدا  زا  رتاسران  نآ ،  رابتعا  هلدا  تسا و  یفخ  سایق  ناسحتـسا  دنیوگ -  یم  هکنانچ  اریز -  تسا ؛  يراج  مه  ناسحتـسا 
(38  ) یلازغ هدیقع  هب  حالـصتسا ))   )) ای یکلام  هقرف  رظن  رد  هلـسرم ))  حلاصم   )) ای یلوصا ،  نیملکتم  هتفگ  هب  میالم ))  لسرم  بسانم  ))
ار نآ  فّالخ ))   )) داتسا تسا .  فلتخم  اهقف  راظنا  هیلوا ،  هلدا  رب  نآ  میدقت  درک و  نآ  هب  ذخا  ناوت  یم  هک  ینازیم  نآ و  يانعم  هب  عجار 

رابتعا رب  مه  یعرش  لیلد  چیه  تسا و  هدرکن  عیرـشت  نآ  تابثا  يارب  یمکح  عراش ،  هک  تسا  یتحلـصم  : )) دنک یم  فیرعت  هنوگ  نیدب 
؛ درادب مدقم  هیلوا  ّهلدا  رب  ار  نآ  هک  دسر  هچ  ات  دناد  یمن  زیاج  ار  نآ  هب  ذـخا  هعیـش  موهفم ،  نیا  اب  ( . 39 (() درادن تلالد  نآ ،  ياغلا  ای 

عرش زا  هک  يزیچ  ندومن  لخاد  : )) دنیوگ یم  هک  تسا  هنوگ  نیدب  مه  انعم  نیا  هب  عیرـشت  عیرـشت ،  تمرح  رب  دراد  عامجا  هعیـش ،  نوچ 
تسا یّنس  ناققحم  یضعب  زا  بجعت  تسا .  عیرشت  رهاظم  نیرتراکشآ  زا  یکی  فیرعت ،  نیا  اب  بسانم  نخس  سدقم ))  عرش  رد  هدیسرن 

رد و  نافرعلا ))   )) هلجم رد  راوگرزب  فل  ؤم  دنناد .  یم  صوصن  رب  مدقم  هداد و  رارق  شریذپ  دروم  ار  عیرـشت  نینچ  هعیـش  دـنا : هتفگ  هک 
بتک رد  تسا . . .  هدومن  حیرـشت  دیاب -  یم  هکنانچ  هراب -  نیا  رد  ار  هعیـش  رظن  هتـسناد و  ساسا  یب  یلک  هب  ار  نآ  ( ، 40  ) باتک نیمه 
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 . تسا هدمآ  دیدپ  داهتجا ،  باب  حتف  وترپ  زا  هک  تسه  يرایسب  یعیرشت  ریاخذ  هفیاط ،  نیا  یلالدتـسا  یهقف  ياهباتک  هعیـش و  هقف  لوصا 
ار دیدج  نیناوق  دنهاوخ  یم  هک  نابلط  حالصا  زا  يرایسب  دنیامن ،  هدافتـسا  نآ  زا  دنراد و  هضرع  دوخ  لوصا  رب  ار  نآ  رگا  هک  يروط  هب 

عضو اهنآ  ياج  هب  تسین ،  مه  یعرـش  ساسا  هب  دنتـسم  هک  هلـسرم ))  حلاصم   )) مان هب  ار  يا  هزات  نیناوق  دنیامن و  هیلوا  ماکحا  نیزگیاج 
زا دیلقت  هب  هک  نّنـست  لها  ياهقف  ناگرزب  زینو  دنراد ،  هجوت  اهثحب  نیا  هب  هک  ام  نانادقوقح  میراودـیما  ام  دـنادرگ .  یم  زاین  یب  دـننک ، 
زا دنا ،  هدرک  مورحم  یلقع ،  هریخذ  نیرتمهم  زا  ار  دوخ  ینالوط ،  تدم  نیا  رد  و  هتسب ،  دوخ  يور  هب  ار  داهتجا  ياهرد  دوخ ،  ناینیشیپ 
ود ره  تساهنآ ،  هب  قحلم  هک  عامجاو  ّتنـس  باتک ،  هکنیا :  مالک  هصـالخ  دـنیامن .  هدافتـسا  هار  نیا  رد  دوخ ،  هعیـش  ناردارب  براـجت 
 . دنـشاب یم  مدـقم  دـنا -  هتفرگ  دوخ  هب  ددـعتم  هلدا  ناونع  هک  هریغو -  هلـسرم  حـلاصم  ناسحتـسا ،  ساـیق ،  دـننام  ّهلدا ،  هیقب  رب  عبطلاـب 

رارق لمع  دروم  نآ ،  فالخ  رب  ار  یلقع  لوصا  ای  دـعاوق  نیا  زا  يزیچ  لومعم ،  ّصن  دوجو  اب  هک  دـسر  یمن  ار  يدـهتجم  چـیه  نیاربانب 
عیاقو زا  رود  تسا ،  هدمآ  دیدپ  مالسا  ردص  رد  هک  تسا  یماکحا  يواتف و  لامعا ،  ضرعتم  همدقم ،  نیا  رد  ام  ثحب  هک  اجنآ  زا  دهد . 

زا یـضعب  میرادـب .  زاربا  رگید ،  لـیلد  رب  یلیلد  هبتر  میدـقت  رد  ار  دوـخ  تاـیرظن  دروـم ،  نیا  رد  اـهنآ  شور  یـسررب  زا  شیپ  هک  تسا 
هاگره دیسرپ : يو  زا  درک ،  نمی  هناور  دوخ  بناج  زا  ار  لبج  نبا  ذاعم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یتقو  هک  دننک  یم  لقن  ناخروم 

یّلـص ربمغیپ -  منک .  یم  تواضق  ادخ  باتک  تایآ  رب  تفگ :  ذاعم  ینک ؟  یم  مکح  هنوگچ  نآ  هرابرد  دمآ ،  شیپ  وت  يارب  يا  هلئـسم 
لمع هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  ّتنـس  قبط  تفگ :  ذاعم  هچ ؟  یتفاین  ار  نآ  مکح  ادخ  باتک  رد  رگا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا 

مه فرحنم  منک و  یم  داهتجا  دوخ  أر ي  قباطم  تفگ :  ینک ؟  یم  هچ  یتفاین ،  يزیچ  ّتنس  باتک و  رد  رگا  دومرف : ترضح  منک .  یم 
و دومن .  نمی  رد  تواـضق  روـم  أـم  ناـیب ،  نیا  بقاـعتم  ار  ذاـعم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  هک  هدـش  هتفگ  ( . 41  ) موش یمن 

ياـضر قباـطم  ار  دوـخ  هداتـسرف  هک  منک  یم  دـمح  ار  ادـخ  : )) دوـمرف داد و  رارق  شیاتـس  دروـم  ار  وا  تسه ،  تیاور  هـمتت  رد  هکناـنچ 
ادخ باتک  هب  هاگن  دـندروآ ،  یم  رکبوبا  دزن  ییاوعد  هاگره   : )) هک تسا  نارهم  نب  نومیم  ثیدـح  رد  ( . 42  (() تشاد قفوم  شربمغیپ 
یم نوریب  دـنام ،  یم  زجاع  مکح ،  هب  یـسرتسد  زا  هچناـنچ  و  درک ،  یم  تواـضق  نآ  قباـطم  تفاـی ،  یم  نآ  رد  یمکح  رگا  درک ،  یم 

مکح يوحن  هب  دروم  نیا  رد  ربمغیپ  دیراد  عالطا  امش  ایآ  دنا ،  هدروآ  نم  دزن  ار  اوعد  نالف  تفگ :  یم  دیسرپ و  یم  ناناملسم  زا  دمآ و 
دندرک و یم  لقن  ربمغیپ  زا  یماکحا  صوصخ ،  نآ  رد  یگمه  دندمآ و  یم  درِگ  يو  دزن  يا  هدع  هک  دش  یم  یهاگ  دـشاب . )) ؟  هدرک 

ربمغیپ ّتنـس  نتفای  زا  هچنانچ  و  دننک !  ظفح  ام  يارب  ار  ربمغیپ  ملع  هک  داد  رارق  ام  نایم  رد  يدارفا  هک  رکـش  ار  ادـخ  تفگ :  یم  رکبوبا 
اهنآ أر ي  هک  نیمه  و  تخادرپ .  یم  تروشم  هب  اهنآ  اب  درک و  یم  توعد  ار  نیملـسم  ناگدیزگرب  ناگرزب و  تشگ ،  یم  هدـنامرد  مه 

ای نخـس  نیا  ریظن  تسا ،  هداد  یـضاق  حیرـش  هب  رمع  هک  ییاهروتـسد  زا  و  ( . 43) درک یم  مـکح  نآ  قباـطم  تـفرگ ،  یم  رارق  يرما  رب 
رد نآ  مکح  هک  دـمآ  شیپ  يدروم  رگا  نیاربانب  هک . . . (( :  دـهد  یم  روتـسد  حیرـش  هب  رمع  هک  اجنآ  تسه ؛  یتدایز  اـب  نآ  نومـضم 

ار راک  ود  زا  یکی  دوب ،  هدادن  رظن  نآ  هرابرد  وت  زا  لبق  زین  ملع  لها  زا  کیچیه  و  دوب ،  هدیسرن  يربخ  مه  ربمغیپ  تّنـس  زا  دوبن و  نآرق 
هب و  زادنیب .  ریخ  أت  هب  ار  نآ  هنرگو  رادب ،  مدقم  يرادـب ،  مدـقم  ار  نآ  یتلع  هب  ینک و  داهتجا  دوخ  أر ي  اب  یتساوخ  رگا  نک :  باختنا 

امـش هب  ییاوـعد  رگا  تفگ :  هک  تسا  هدـش  تیاور  دوعـسم  هّللادـبع  زا  و  ( . 44  (() تسا رتـهب  وـت  يارب  يزادـنیب  ریخ  أـت  هب  رگا  نم  رظن 
مکح ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  هب  دوبن ،  یمکح  ادـخ  باتک  رد  رگا  دـینک و  تواضق  تسادـخ  باـتک  رد  هچنآ  قباـطم  دـیاب  دـش ،  هضرع 

هرابرد هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هن  تشاد و  یمکح  ادخ  باتک  رد  هن  هک  دـمآ  شیپ  يدروم  رگا  و  دـییامن ،  تواضق  تسا  هدرک 
زا هن  دـشاب و  یمکح  ادـخ  باتک  رد  هن  هک  دوب  يدروم  هچنانچ  و  دـینک ،  لمع  تّما  هتـسیاش  دارفا  رظن  قباـطم  دوب ،  هدومن  تواـضق  نآ 

دیزیخرب و دیتشاد ،  شوخان  ار  أر ي  هب  لمع  رگا  دینک و  لمع  دوخ  أر ي  هب  دنداد ،  يرظن  هتـسیاش  دارفا  هن  دوب و  هدیـسر  يزیچ  ربمغیپ 
 . دینک هعجارم  هقف  لوصا  بتک  رد  اهنآ  دراوم  هب  دیناوت  یم  و  تسا .  ناوارف  هباحـص  زا  هدراو  ثیداحا  زا  اهنیا  ریاظن  و  ( . 45) دینکن مرش 
 . تسا هدرک  کش  دنک ،  یم  تباث  رمع  ربمغیپ و  نامز  رد  ار  أر ي  دوجو  هک  يرابخا  هرابرد  فورعم )  سانشرواخ  (( ) رهیزدلگ  )) رتکد
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يرعشا یسوم  وبا  هب  وا  بوتکم  یضاق و  حیرـش  هب  رمع  شرافـس  نمی و  هب  يو  مازعا  رد  لبج  نبذاعم  اب  ربمغیپ  ربخ  رابخا ،  نیا  هلمج  زا 
ناـیب دومن ،  تواـضق  نآ  هلیـسو  هب  ناوت  یم  صن ،  هب  یـسرتسد  مدـع  دراوم  رد  هک  ار  یقرط  اـضق و  نیناوق  زا  يرایـسب  نآ  رد  هک  تسا 

هب هک  سانـشرواخ -  نیا  رظن  هب  ( . 46  ) تسا هدمآ  مه  دش -  هتخانـش  اهدعب  هک  سایق -  حالطـصا  بوتکم ،  نیا  رد  هژیوب  تسا .  هدرک 
 ، دمآ دیدپ  مالـسا  لوا  نرق  رد  أر ي  هب  لمع  تسا -  هدروآ  لمع  هب  يدایز  قیقحت  یمالـسا  تاعلاطم  رد  یـسوم ،  فسوی  دمحم  هتفگ 

يدعب رصع  رد  سپس  دوب .  نآ  هب  صوصخم  هقیرط  بهذم و  زا  رود  یباجیا و  هیجوت  زا  یلاخ  هدیچیپ و  رایسب  هلحرم  نیا  رد  أر ي  یلو 
 ، یـسوم رتکد  ( . 47) دـنتفرگ رظن  رد  نآ  يارب  ار  ساـیق ))   )) هملک عقوم ،  نآ  زا  دـمآ و  رد  یتباـث  تروص  هب  درک و  ادـیپ  ینیعم  ّدـح  ، 
هک یتایاور  دـیوگ : یم  هتـسناد و  دودرم  مالـسا ،  حور  مهف  زا  اـهنآ  يرود  تلع  هب  ار  وا  نارکفمه  سانـشرواخ و  رهیزدـلگ ))  )) دـیدرت

نیا رد  أر ي ))   )) هک تسا  نیا  تقیقح  : )) دیوگ یم  سپـس  وا  یلو  تسا .  یفاک  انعم  نیا  ندناسر  يارب  تسا  هدرک  رکذ  میقلا ))  نبا  ))
هک یی  أر  اما  تسین . ))  دش ،  هتخانـش  روهـشم  بهذم  راهچ  ياهقف  رـصع  رد  اهدـعب  هک  یـسایق  یمالـسا ،  هقف  خـیرات  ياهترتف  زا  ترتف 

و مکح ))  تلع   )) هرابرد دنچ  ره  تسین .  رود  نآ  زا  مه  نادنچ  دشابن ،  سایق  نیمه  رگا  دندرک ،  یم  لامعتسا  ار  نآ  هباحص  زا  یضعب 
هدیسرن ام  هب  يزیچ  میا  هتخانش  اهقف  نآ  رصع  رد  ام  هچنآ  زا  دوش ،  هدروآ  سایق  لامعتسا  يارب  دیاب  یم  هک  یثحابم  ریاس  نآ و  ياهشور 
یتمـسق هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  ام  ثحب  رد  درادن و  دیدرت  هچنآ  دشاب ،  هچ  ره  نآ  در  سانـشرواخ و  نیا  دیدرت  شزرا  ( . 48  ) تسا

هب ذـخا  زیوجت  مدـع  تنـس و  ای  باتک  رد  هیلع  صوصنم  مکح  ربارب  رد  هباحـص  تیعقوم  هب  ّقلعت  مه  نآ  و  تسا .  یعیبط  نآ  نیماضم  زا 
( . 49 (() اوُهَْتناَف ُْهنَع  مُکاهَنامو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  امَو   : )) تسا هتشاد  رارق  اهنآ  لباقم  رد  مه  تایآ  نیا  لاثما  هک  هژیوب  دراد .  نآ  ریغ 

تلاح هطساو  هب  ای  مه  نیا  و  دنتـشاد .  یم  راهظا  یفلاخم  ءارآ  راچان  دنا و  هدرک  لمع  یعیبط  روط  هب  هباحـص  زا  یـضعب  فصو ،  نیا  اب 
زا یـضعب  هک  داتفا  یم  قافتا  مه  یهاـگ  تخاـس .  یم  نآ  زا  ریزگاـن  ار  اـهنآ  هک  دوب  یتیعقوم  تلع  هب  اـی  اـهنآ و  هب  صوصخم  یناـسفن 

نایم حلطصم  يانعم  هب  عامجا ))   )) رذب هنوگ ،  نیدب  دندرک و  یم  سون  أم  يرگید  ءارآ  هب  ار  دوخ  دوبن ،  یّـصن  هک  يدراوم  رد  هباحص 
كاش هفیظو  هب  دندرب  یم  هانپ  دراوم  نیا  رد  بلغا  اهنآ  دسر ،  یم  نم  رظن  هب  هکنانچ  دـندروآ .  دـیدپ  دوخ  يارب  هدیـشاپ و  ار  نارّخ  أتم 

 . دوبن تسا ،  هتفگ  یـسوم  رتـکد  رهیزدـلگ و  هک  اـهنآ  رما  موهفم  هب  لـقع ،  أر ي و  نآ  دـنچ  ره  دـش ،  یم  هتفرگ  لـقع  اـی  أر ي  زا  هک 
 ، دـندش یمن  هفیظو  نیا  هب  ریزگان  يرت ،  یمومع  دروم  ای  هعقاو  نیا  رد  ّتنـس ،  ای  باـتک  زا  صن  صحف  زا  شیپ  هباحـص  هک  دوب  یعیبط 

هطساو هب  ترـضح  نآ  باحـصا  و  دوب ،  هنیدم  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  میناد  یم   : )) یـسلدنا مزح  نبا  هتفگ  هب  هک  هژیوب 
اوتف رضاح ،  باحصا  روضح  رد  طقف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دندوب .  شاعم  شالت  رد  زاجح ،  رد  تشیعم  یتخـسو  هقوذآ  یمک 

ماکحا و  دـش .  یم  مامت  نابیاغ ،  رب  تجح  هک  دوب  سلجم  نارـضاح  زا  رفن  ود  ای  کی  لـقن  اـب  اـهنت  و  درک .  یم  رداـص  مکح  داد و  یم 
یتقو هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  میناد  یم  عطق  روط  هب  : )) دیوگ یم  مزح  نبا  زین  و  ( . 50  (() تفرگ یم  ارف  ار  اهنآ  زین  یمالسا 

 . درادـن دـیدرت  هک  تسا  يزیچ  نیا  دروآ .  یم  درگ  ار  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ  روظنم ،  نیا  يارب  درک ،  یم  رداص  مکح  ای  داد  یم  اوتف 
 . دوش یم  مه  نابیاغ  لماش  دـیوگ ،  یم  نارـضاح  هب  هچنآ  هک  دـید  یم  دـندوب و  وا  روضح  رد  هک  یناسک  هب  درک  یم  افتکا  ربمغیپ  یلو 

تجح مزح ))  نبا   )) هتفگ هب  رگا  زین  و  ( . 51 (() دنک راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن  دـشاب ،  ملاس  سح  ياراد  سک  ره  هک  تسا  یعوضوم  نیا 
فیاظو هب  و  دنیوگ ،  كرت  ار  نآ  زا  صحف  دیاب  یمن  نابیاغ  دشاب ،  یم  مئاق  مه  لعفلاب  ددرگ و  یم  مئاق  نابیاغ  رب  نارضاح ،  هلیـسو  هب 

يراج وحن  نیمه  هب  باحـصا  هریـس  هک  دراد  تلالد  ثیداحا  نآ  زا  یـضعب  دـندرگ .  سوی  أم  نآ  هب  یـسرتسد  زا  ات  دـنروآ ،  ور  كاش 
صوصخ نآ  رد  ربمغیپ  زا  یتنـس  و  دوبن ،  نآرق )   ) باتک رد  یمکح  رگا   : )) هک تسا  نارهم  نب  نومیم  ثیدح  رد  هلمج  زا  تسا .  هدوب 

داهتجا  )) باتک دنک . )) لا  ؤس  ناناملسم  زاو  دورب  نوریب  دیاب  دوبن ،  ّتنس  هب  یـسرتسد  هچنانچ  و  دوش ،  مکح  نآ  قباطم  تشاد ،  دوجو 
هیلع هّللا  یّلص  مرکا -  لوسر  تایح  نامز  رد  هباحـص  ناگرزب  یـضعب  زا  هک  تسا  ییاواتف  ماکحاو و  لامعا  رب  لمتـشم  ّصن )) لباقم  رد 

ًاحیرص اهنآ  زا  یضعب  تسین .  گنهامه  دنراد -  هک  یفالتخا  اب  ینابم -  نیا  زا  کی  چیه  اب  هدش و  رداص  ترضح ،  نآ  زا  دعبو  هلآو - 
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رذـع تحـص و  هب  لمح  رگا  هک  تفلاخم  هب  ملع  اب  مه  نآ  تسا .  هدیـسر  اـهنآ  عوضوم  رد  هک  تسا  تّنـس  باـتک و  صوصن  فلاـخم 
نابحاص هک  قرف  نیا  اب  تسا ،  صوصن  اب  فلاخم  ًاحیرـص  زین  رگید  یـضعب  داهتجا .  هب  ات  دوب  رتکیدزن  هضراعم  هب  دوبن ،  اهنآ  ناـبحاص 

 ، هدوب اهنآ  دزن  ررقم  دعاوق  قفو  رب  رگا  صن ،  اب  تفلاخم  مسق  نیا  دندوب .  یهاگآ  زا  دـعب  نآ ،  هب  مکح  عاجرا  صوصن و  هب  لهاج  نآ 
 ، تسا هدروآ  لمع  هب  یلوا  لیلد  زا  صحف  رد  ار  دوخ  شـشوک  نآ ،  بحاص  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ،  هتـشاد  يا  هذخا  ؤم  دیاب  یمن  ًاتداع 
هب ماکحا  لامعا و  اواتف ،  نیا  هک  تلع  نیا  هب  و  تسا .  هدومن  مکح  ای  هداد  اوتف  أی س ،  زا  سپ  هدـش و  سوی  أـم  نآ  هب  یـسرتسد  زا  یلو 
هک هژیوب  تسا ،  هدوبن  يراج  بولسا ،  نیا  رب  نآ  فارطا  رد  لماک  یسررب  زا  اهنآ  یهاتوک  ای  صحف  هب  نآ  باحـصا  مادقا  مدع  هطـساو 

نوچ دنوش ؛ هذخا  ؤم  دیاب  ًاتداع  اهنآ  نابحاص  دنیامن ،  لا  ؤس  دیاب  یم  دوب  لا  ؤس  صحف و  ياج  رگا  و  دندوب .  کیدزن  اهنآ  هب  ناهاگآ 
رد صن  رودـص  ماگنه  تجح  میدرک ،  لقن  مزح  نبا  زا  قباس  رد  هکنانچ  و  دوب .  مئاـق  اـهنآ  رب  تجح  علطم ،  صاخـشا  دوجو  رطاـخ  هب 
 ، اواتف نیا  تفلاخم  هوالعب  دـیدرگ ،  یم  مئاق  بیاـغ  رب  دـندوب ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رـضحم  رد  هک  یناـسک  رطاـخب  هعقاو ، 
هک تسا  یشور  باختنا  صن و  لولدم  رد  داهتجا  نآ ،  موس  مسق  دنتشاد .  لومعم  عیاقو  نیا  لاثما  رد  اهنآ  دوخ  هچنآ  اب  لامعا  ماکحا و 
هب تشگزاب  تقیقح  رد  داهتجا ،  عون  نیا  دـنا .  هدـیمهف  اهنآ  نارـصاعم  هک  تسا  یموهفم  سکع  و  تسا .  نآ  رهاـظ  ياـضتقم  فلاـخم 

تسا صن ))  لباقم  رد  داهتجا   )) نامه يانعم  نیا  دشاب .  مکاح  ثحابم ،  لیبق  نیا  رد  روهظ ،  تیجح  هک  یماگنه  دنک ،  یم  صن  ياغلا 
عطق و روط  هب  هک  دـنک  یم  ییاهی  أر  لامعا  تاداهتجا و  هب  تشگزاـب  یگمه  اریز  تسا ؛  هداد  رارق  باـتک  نیا  ناونع  ار  نآ  فل  ؤم  هک 

دراد لماک  یگتسب  اهاوتفو ،  صن  لباقم  رد  اهداهتجا  نیا  اب  باتک ،  یخیرات  لوصف  زا  یـضعب  تسا .  مئاق  نآ  فالخ  رب  صوصن  عقاو ، 
نازیم باتک ،  مهم  لئاسم  زا  کی  ره  هب  یلامجا  هاگن  کی  ( . 52  ) تسا هتشگ  صخشم  باتک ،  یلصا  ياهثحب  زا  لصف ))   )) ناونع هب  و 

قیمع و رکف  رظن و  تقد  ثیدح و  خـیرات و  بتک  رد  اهنآ  ناظم  زا  لئاسم  نیا  جارختـسا  عّبتت و  رد  ار  راوگرزب  فل  ؤم  شـشوک  جـنر و 
زین باتک  بولـسا  میراد .  غارـس  هباشم ،  ناقّقحم  زا  یـسک  رتمک  رد  هک  يروط  هب  دزاس ،  یم  رگ  هولج  ًالماک  ار  هل  مظعم  یملع  تردـق 

لامک رد  دـنلب  یناعم  اب  ترابع  یهاتوک  ییاسر و  تلاصا و  هک  دـشاب  یم  شتاـفل  ؤم  هیلک  رد  ردـقیلاع  فل  ؤم  صوصخم  شور  ناـمه 
نیرتـهب جرا ،  رپ  باـتک  نیا  هک :  مییوگب  یمومع  رظن  زا  اـهثحب  نیا  فیرعت  رد  هک  تسا  یفاـک  دـشخرد .  یم  نآ  رد  راـصتخاو  زاـجیا 

رد ار  باتک  نیا  راوگرزب ،  فل  ؤم  اریز  تسا ؛  نآ  تدـم  لوط  همه  اب  ناـمز ،  لـماع  اـب  هزراـبم  رد  یناـسنا  گرزب  حور  تردـق  فرعم 
زا شیب  براجت  هصالخ  دراذگ و  یم  رـس  تشپ  دنوادخ ،  تساوخ  هب  ار  دوخ  ياهبنارگ  رمع  زا  لاس  هک 85  تسا  هدومن  فیل  أت  ینامز 

ییاهبنارگ رثا  نیرخآ  صن ))  لباقم  رد  داهتجا   )) باتک تسا .  هدراذگ  تعیدو  هب  نآ  رد  قیقحت ،  بیقنت و  ثحب و  رد  ار  دوخ  نرق  مین 
يالاو تیـصخش  هرابرد  رگید  هحفـص  ُهن  رد  نیا ،  زا  سپ  ار  دوخ  ثحب  میکح  ياـقآ  تسا .  هدومن  شوارت  يو  فیرـش  ملق  زا  هک  تسا 
افتکا اهنآ  زا  يرـصتخم  هب  اجنیا  رد  تسا .  هداد  همادا  وا  یحالـصا  ینید و  یـسایس ،  ياه  هشیدـنا  یلمعو و  يرکف  راثآ  دـیقف و  فل  ؤم 

 ، درک لیصحت  فرشا  فجن  رد  وا  دنک .  یم  تشگزاب  لبق  نرق  مین  زا  شیب  هب  راوگرزب  فل  ؤم  يالاو  تیـصخش  زا  نخـس   : )) مینک یم 
بدا رعـش و  هفـسلف ،  لوصا ،  هقف ،  تیبرع ،  مولع  زا  هتـشذگ  نآ  رد  هک  دوب  یملع  گرزب  زکرم  نآ  يالـضف  ناشخرد  ياه  هرهچ  زا  و 

لاغـشا رد  ار  هیروس  نانبل و  هک  يوسنارف  رامعتـسا  اب  دوخ ) نطو   ) نانبل رد  یناوج  نامز  رد  راوگرزب  دیـس  تسا .  هدش  یم  سیردـت  مه 
نایوسنارف ار  شتافیل  أت  زا  باتک  تسیب  دودـح  هک  نیا  هلمج  زا  دـش .  يدایز  بئاصم  راـچد  هار  نیا  رد  و  تساـخرب .  هزراـبم  هب  تشاد 

ماع تاسس  ؤم  سیس  أت  هب  مادقا  نطو ،  هب  تشگزاب  زا  سپ  درب .  یم  رسب  دیعبت  رد  اهلاس  دش و  دیعبت  نانبل  زا  وا  دنتخاس .  شیوخ  همعط 
فل ؤم  داد .  ماجنا  هیروس  رد  یلماع  لبج  نسحم  دیـس  اقآ  موحرم  يو  نامز  رد  ار  راـک  نیمه  درک .  ناـنبل  بونج  نایعیـش  يارب  هعفنملا 

و داد .  رارق  مـه  ار  ینید  سورد  دـیدج ،  یـسرد  ياـه  هماـنرب  راـنک  رد  درک و  سیـس  أـت  ار  هـیرفعج ))  هسردـم  (( )) روـص  )) رهــش رد 
رظن رد  وا  دشخب .  ققحت  هسردم  نآ  رد  ار  وا  ینید  فادـها  ات  دومن  راذـگاو  نیدـلا ))  فرـش  رفعج  دیـس   )) شرـسپ هب  ار  نآ  یتسرپرس 
دوخ تامولعم  لیمکت  يارب  ار  اهنآ  هدنیآ  رد  هک  دهد  صاصتخا  ینید  مولع  بّالط  يزاس  هدامآ  هب  مه  ار  یـشخب  هسردم  نآ  رد  تشاد 
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ؤرلا لوح  ۀملک   (( ، )) تاعجارملا  (( ، )) همهملا لوصفلا   )) زا دیاب  وا  یملق  يرکف و  راثآ  زا  دنک .  فرشا  فجن  هناور  داهتجا  دح  رس  ات 
یم ثحب  نیون  يزرط  هب  یمالک  لـئاسم  نوماریپ  رد  یگمه  هک  مینک  داـی  هّللا ))  راـج  یـسوم  ۀـبوجا   )) و یملعلا ))  عمجملا  یلا  هی ، )) 
هدش هلدابم  رصم  رهزالا  تقو  خیش  وا و  نایم  یّنس  یعیش و  یتدیقع  یمالک و  لئاسم  هک  تسا  تاعجارملا ))   )) باتک اهنآ  نیرتهب  دنک . 

فرژ تارظن  هئارا  روظنم  هب  ار  یثحابم  لئاسم و  زین  هقف  رد  دـیقف  همّالع  تسا  هتخاس  حرطم  تاراـبع  نیرتهب  اـب  ار  لـئاسم  نیرتیلاـع  وا  و 
داهنـشیپ نانبل  رد  يو  زا  مرادـید  رد  نم  دـید .  هیفالخ ))  هیهقف  لئاسم   )) شباتک رد  ار  اـهنآ  ناوت  یم  هک  هدومن  نیودـت  هعیـش ،  ياـهقف 

 ، خـساپ رد  راوگرزب  نآ  دراد .  نآ  هب  یمربم  زاین  ام  نامز  رـصع و  اریز  درک ؛ یم  لاـبند  رت  لـصفم  رتشیب و  ار  ثحاـبم  نیا  شاـک  مدرک 
لکشت نامز  ات  مالسا  ردص  زا  مالک  هقف و  رد  نیقیرف  فالتخا  دروم  لئاسم  خیرات  رب  لمتـشم  هدومن  یباتک  فیل  أت  هب  مادقا  هک  داد  هدژم 

 ، متـشگ زاب  فرـشا  فجن  هب  یتقو  تسا .  هدراذـگ  صن ))  لباقم  رد  داهتجا   )) ار شمان  وا  یـسابع .  رـصع  طساوا  رد  یمالـسا  بهاذـم 
میتساوخ ناشیا  زا  ات  یلو  دریگ ،  رارق  نایوجشناد  هدافتـسا  دروم  ات  داتـسرف  یم  رـشنلا )) يدتنم  یملع  عمجم   )) يارب ار  نآ  زا  ییاهتمـسق 

رد میراودـیما  میتفای .  دـینیب  یم  هک  هنوگ  نیدـب  ار  نآ  راشتنا  قیفوت  دیـسر  باتک  نوچ  و  دتـسرفب .  ام  يارب  لـماک  تروص  هب  ار  باـتک 
میکح یقت  دّمحم   : فرشا فجن  میشاب .  هتشاد  ار  اهباتک  لیبق  نیا  رشن  قیفوت  زین  هدنیآ 

 ( (ص ربمایپ تّنس  نآرق و  حیرص  ّصن  لباقم  رد  يو  عابتا  رکبوبا و  تاداهتجا  لّوا :  لصف 

هفیقس زور  يارجام   - 1

تعیب هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  لوسر  نیـشناج  ناونع  هب  يو  اب  نارـضاح  اـت  دوشگ  ار  دوخ  تسد  رکبوبا  هک  یماـگنه  زور  نآ  رد 
رد هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دنتـسناد  یم  یگمه  هک  یلاح  رد  دندرک ،  تعیب  ًاربج  یهورگ  نآ  بقاعتم  لیم و  اب  يا  هدع  دـننک ، 

دـندید و مه  درک .  ضیوفت  مالّـسلا -  هیلع  بلاطیبا -  نب  ّیلع  شّمع  رـسپ  ردارب و  هب  ار  دوخ  لصفالب  ینیـشناج  بصنم  شتایح ،  نامز 
تحارص اب  ار  بلطم  نیا  اهراب  یناگدنز ،  هظحل  نیرخآ  ات  شیوخ  توبن  مالعا  زاغآ  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  دندینـش  مه 

تاعجارملا  )) ام باتک  هب  دنتـسه  نآ  لیـصفت  ناهاوخ  هک  یناسک  تشاد .  یم  راهظا  راکـشآ  روط  هبو  فلتخم  قرط  هبو  درک  یم  نایب  ، 
هّللا یّلـص  ربمغیپ -  زا  دـعب  تفالخ  عوضوم  نوماریپ  یّنـس  هعیـش و  هچنآ  صوصن و  نیا  هب  عجار  باتک  نآ  رد  ام  اریز  دـننک ؛ هعجارم  (( 

(( رهز الا  عماج   )) تقو سیئر  يرشبلا  میلس  خیش  مالعا ؛  ياملع  یبرم  مالسالا و  خیـش  ابو  هدرک ،  ثحب  ًالـصفم  دنا ،  هتفگ  هلآو -  هیلع 
رهز الا  سیئر  هک  موحرم  نآ  اـب  و  ( 53  ) مدوب رـصم  رد  نم  هک  دوب  یماگنه  تارظانم  اهرظن و  لدابت  نیا  میا .  هدومن  رظن  لداـبت  رـصم ، 
ردـق هب  ام  تاعجارم ،  نیا  رد  متـشاد .  تابتاکمو  تاـعجارم  نآ ،  ّهلدا  صوصن و  ربماـیپ و  لـصف  ـالب  تفـالخ  عوضوم  فارطا  رد  دوب ، 

تاهّجوت وترپ  زا  هجیتن  رد  میا .  هدرب  راک  هب  تسا ،  هدوب  تلادع  قح و  فاصنا و  هتـسیاش  هچنآ  و  میا ،  هدومن  ثحب  هنیمز  نیا  رد  یفاک 
ماـمت اـب  تقیقح  قح و  هک  يروـط  هب  هدـمآ ،  رد  صوـصخ  نیا  رد  ینید  بتک  نیرتدـنمدوس  زا  یکی  تروـص  هب  رهزـالا ،  عماـج  خـیش 
يایند رـسارس  رد  تاعجارملا ))   )) کـنیا ( . 54) دومن نم  بیـصن  ار  یقیفوت  نینچ  هک  رکـش  ار  ادـخ  تسا .  رگ  هوـلج  نآ  رد  شرهاـظم 

تساجب دنک .  یم  توعد  دنیوگ ،  یم  یّنس  هعیش و  هچنآ  نوماریپ  یسررب  هرظانم و  هب  یفرط ،  یب  لامک  اب  ار  همه  هدش و  رـشتنم  مالـسا 
نیا نآ  و  دـیرادن ،  رود  رظن  زا  مراودـیما  هک  مراد  يراظتنا  مرتحم ،  ناگدـنناوخ  امـش  زا  نم  دـنیامنن .  تلفغ  نآ  هعلاـطم  زا  ناـبلاط  هک 
لها ام و  نایم  هک  يو  رادرک  راتفگ و  زا  معا  ترـضح -  نآ  دصاقم  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  فادـها  هرابرد  تسرد  هک  تسا 
دننام ددرگن و  هریچ  امـش  لوقع  راکفا و  رب  يرـشب ،  فطاوع  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیـشیدنیب و  تسا -  یـسررب  ثحب و  لـحم  نّنـست 

 ، دندادن نآ  تحارـص  تحـص و  هب  يرثا  بیترت  دـندرک و  یقلت  هباشتم  لمجم و  تروص  هب  دروم  نیا  رد  ار  ترـضح  راتفگ  هک  یناسک 
(55 (() ٍنُونْجَِمب ْمُُکبِحاص  ام  َو  ٍنیمَا  َّمَث  ٍعاطُم  نیکَم ،  ِشْرَْعلا  ِيذ  َْدنِع  ٍةُّوق  يذ  ٍمیرَک  ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِا  : )) دیامرف یم  دنوادخ  اریز  دیشابن ؛ 
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لیئربج یحو ،  هتشرف  هک  تسا  ینامسآ  یحو  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  راتفگ  هک  دشاب  هتـشاد  نامیا  دیاب  یناملـسم  ره   : )) ینعی  ؛
يا دـیور  یم  اـجک  هب  سپ  تسین .  هناوید  زگره  هلآو ) -  هیلع  هّللا  یّلـص  دّـمحم -   ) امـش لوـسر  تسا و  هتخوـمآ  ترـضح  نآ  هب  نیما 

هتشرف نامه  لیئربج ؛  ار  وا  تسین ،  یهلا  یحو  زج  وا  نخـس   : )) ینعی 56 ؛ )  (() يوُقلا دیدَش  ُهمّلَع  یحُوی  ٌیحو  ّالا  َوُه  ْنِا   : )) ناناملـسم
هدشن نوفدم  ربمغیپ  زونه  هک  ما  هدیدن  تفالخ  صوصن  دننام  يزیچ  نم  هک  دینادب  ار  نیا  تسا . ))  هتخومآ  ملع  یحو )  هب   ) اناوت رایـسب 

تثعب و زا  سپ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  یناگدنز  هوالعب  دشاب .  هدش  رداص  رتاوتم ،  روط  هب  تحارـص و  اب  مالـسا  تما  رتشیب  زا  ، 
 ، شیوخ گرم  نیـسپاو  زور  اـت  ( 57) دومرف مـالعا  ار  شیوخ  تلاـسر  دروآ و  درِگ  ار  دوخ  ناگتـسب  بلاـطوبا ،  هناـخ  رد  هک  يزور  زا 
هب نم  مدرم !  يا  : )) دومرف دوب -  باحـصا  زا  رپ  شقاـتا  هک  - � هظحل � رد  هلمج  زا  دوب .  تاحیرـصت  صوصن و  نیا  زا  راـشرس 

درک و دنلب  ار  مالّسلا -  هیلع  یلع -  تسد  سپس  مراذگ .  یم  یقاب  امش  نایم  رد  ار  متیب  لها  ادخ و  باتک  مور و  یم  امش  نایم  زا  يدوز 
(( . دـنیآ درِگ  نم  دزن  رثوـک  ضوـح  رب  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  تسا ،  یلع  اـب  زین  نآرق  تسا و  نآرق  اـب  یلع  نـیا  : )) دوـمرف

تیمکح يارب  تسا ،  هدیـسر  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زا  تیب )  لـها  نآرق و   ) ردـقنارگ زیچ  ود  نیا  هراـبرد  هک  یـصوصن 
کلذ یف  ّنا   . )) تسا یلجتم  ًـالماک  صوـصن  نیا  رد  زین  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ياـهیگژیو  تـسا .  یفاـک  یّنـس  هعیـش و  هـقرف  ود  ناـیم 
ياراد هک  ار  نآ  تسا .  رکذتو  دـنپ  ناگتـشذگ ،  كاله  نیا  رد   : )) ینعی 58 ؛ ) (() دیهَـش َوُهو  َعْمَّسلا  یْقلَا  َْوا  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکَِذل 
تفالخ ناتـسرپ  ایند  هفیقـس ،  زور  رد  يرآ ،  دنک . )) لماک  هجوت  قیاقح  هب  دهد و  ارف  ادخ  مالک  هب  لد  شوگ  ای  دـشاب  يرایـشوه  بلق 

 ! دـندوبن دـنبیاپ  زیچ  چـیه  هب  هک  یلاح  رد  و  دـنداد .  صاصتخا  دوخ  هب  صن ،  لباقم  رد  شیوخ  داهتجا  صوصن و  لیو  أت  اب  ار  یمالـسا 
نادناخ ینعی  نانآ ؛  نارادفرط  مشاه و  ینب  زا  رفن  کی  هکنیا  نودب  دـندناسر ،  ماجنا  هب  دوخ  نایم  ار  یمالـسا  تفالخ  ندرک  هضبق  راک 

 ، ربمغیپ نادناخ  ییوگ  دننک .  ربخ  ار ،  دـیجم  نآرق  لوزن  یهلا و  یحو  زکرم  ناگتـشرف و  تفر  دـمآ و  لحم  تلاسر و  هاگیاج  توبن و 
فالتخا زا  تّما  ناما  و  ( 59) ادخ باتک  ياتمه  ناشیا  ییوگ  دنتشادن !  یمارتحا  شزرا و  تما ،  نایم  رد  دندوبن و  ترضح  نآ  هدنام  زاب 

هلزنم هب  نت و  هب  تبـسن  رـس  هلزنم  هب  تما ،  هب  تبـسن  اـهنآ  ییوـگ  دـندوبن .  ( 62  ) هّطح باـب  و  ( 61  ) یهارمگ زا  تاـجن  هنیفـس  و  ( 60)
یتقو  : )) تسا هدومن  دـصق  روهـشم ،  لثم  نیا  رد  رعاش  هک  دـندرک  ضرف  یناسک  زا  ار  اهنآ  هکلب  ( ، 63) دندوبن رس  هب  تبـسن  ناگدید ، 

راـک يرآ ،  ( . 64 (() دـنریگ یمن  هزاجا  ناشیا  زا  دـنراد ،  روضح  هک  یماگنه  و  دـننک ،  یم  مامت  ار  راـک  اـهنآ  دوش  یم  بیاـغ  میت ))  ))
هرهاط ترتع  نایم  زور  هس  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هزانج  هک  یلاح  رد  تفای ،  همتاخ  هفیقس ))   )) رد ربمغیپ  ینیشناج  تفالخ و 

هب ادص  دنتخیر و  یم  ترسح  کشا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  لوسر  رهطم  ندب  فارطا  رد  اهنآ  و  دوب .  نیمز  يور  ناشیا  ناتسود  و 
هک دندرب  یم  رـس  هب  هودنا  مغ و  رد  يردق  هب  و  دیدرگ ،  یم  بلقنم  يا  هدـننیب  ره  هک  دـندوب  نوزحم  نانچ  دنتـشاد .  یم  رب  دایرف  هلان و 
زا رود  زور  هس  هفیقـس )  هتـسد  راد و  رکبوبا و   ) اهنآ یلو  دنتـشاد .  رارق  یتحاران  ساره و  میب و  رد  یگمه  و  دش .  یم  هدـنک  اج  زا  اهلد 

مامت تفالخ  راک  هکنیا  ات  دندوبن  ربمغیپ  راک  هشیدـنا  رد  هجو  چـیه  هب  دـندوب و  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  میکحت  مرگرـس  ربمغیپ ،  هزانج 
ندرک تعیب  يارب  ار  ناشیا  ناتـسود  ربمایپ و  نادناخ  هک  دندوب  هدـشن  غراف  ربمغیپ  نفد  زا  زونه  دـنداد .  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  دـش و 

یم شروهـشم  هدیـصق  رد  میهاربا ))  ظفاح  لین   )) رعاش هکنانچ  دهدرک .  دیدهت  نانآ  ( 65  ) هناخ نادنزوس  هب  دـنداد و  رارق  راشف  تحت 
هناخ يدرکن  تعیب  رگا  گرزب !  ار  شا  هدنیوگ  رادب و  یمارگ  ار  نآ  هدنونـش  تفگ !  یلع  هب  رمع  هک  تسا  یگرزب  نخـس  هچ  : )) دیوگ
یمن یـسک  رمع )  ) صفحوـبا زا  ریغ  یناـمب !  نآ  رد  مراذـگ  یمن  و  تسا !  نآ  رد  ربـمغیپ  رتـخد  هک  يدوـجو  اـب  منز !  یم  شتآ  ار  تا 
يارب مه  یعطاق  ّصن  حیرـص و  لیلد  ًاضرف  رگا  ( . 66 (() دیوگب نانآ ،  عفادم  ناندع و  نامدود  راوسهش  لباقم  رد  ار  نخـس  نیا  تسناوت 

هتسجرب بسن  بسح و  ياراد  ًاضرف  فصو  نیا  اب  تشادن و  دوجو  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمایپ -  نادناخ  لاجر  زا  یکی  تفالخ  تابثا 
ناگمه زا  ار  تقبس  يوگ  لیاضف ،  همه  رد  و  دنتشادن ،  ترهـش  صالخا  نامیا و  لمع ،  ملع ،  داهج ،  قالخا ،  ظاحل  زا  و  دندوبن ،  يا 

تعیب تشاذگ  یمن  هک  تشاد  دوجو  یفرع  ای  یلقع  ای  یعرـش  عنام  هچ  دـندش ،  یم  بوسحم  هباحـص  ریاس  دـننام  هکلب  دـندوب ،  هدوبرن 
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راک ات  یماظن  یهدـنامرف  هب  تقوم ،  تینما  ظفح  ندومن  راذـگاو  هب  ولو  دـنزادنا ! ! ؟  ریخ  أت  هب  ربمایپ  نیفدـت  مسارم  ناـیاپ  اـت  ار  نتفرگ 
ناشیا نایم  رد  ربمغیپ  تناما  هک  ناگدیـسر  بیـصم  نآ  هب  تبـسن  يراددوخ  رادـقم  نیا  اـیآ  دوش ؟  هار  هب  ور  نتفرگ ،  تعیب  تفـالخ و 
ناتدوخ زا  يربمغیپ  : )) دـیامرف یم  ناشیا  هرابرد  دـنوادخ  هکنیا  اب  دوبن ؟  ناـنآ  لاـحهب  رتهب  دوب ،  ناـنآ  نیب  رد  ترـضح  نآ  هدـنامزابو 

فوئر و نینم  ؤم  هب  تبسنو  تشاد  رارصاامش  يرادهاگن  رد  هدوب و  تحاران  امش  یتحاران  زا  دوب .  امش  لاح  هب  زوسلد  هک  دمآ  امـشیارب 
هب تبـسن  و  دیزرو ،  یم  رارـصا  ناشیا ،  یتخبکین  يارب  تخاس و  یم  تحاران  ار  وا  تّما ،  یتحاران  هک  يربمغیپ  ایآ  ( . 67 (() دوب نابرهم 

دیسر اهنآ  هب  تّما  بناج  زا  هک  تبیـصم  نآ  هبو  دننکن  تحاران  ار  شنادناخو  ترتع  هک  تشادن  ار  ّقح  نیا  دوب ،  نابرهم  فوئر و  نانآ 
يارب دوب ! ؟  هدـشن  نفد  زوـنه  ترـضح  نآ  هتخاـس و  حورجم  ار  اـهنآ  بلق  ربـمغیپ ،  گرم  غاد  هک  یماـگنه  مه  نآ  دـندرگن ؟  ـالتبم  ، 

 . دهد رارق  ساره  یتحاران و  رد  درب و  ورف  هودنا  مغ و  رد  تخـس  ار  ناشیا  هک  دوب  یفاک  ترـضح  نآ  نادقف  تبیـصم  ربمغیپ ،  نادـناخ 
هب رتکیدزن و  ( 68  ) نانآ هب  مارتحا  رد  ربمغیپ  ظفح  هب  رتبـسانم و  ناشیا ،  هب  نتفگ  تیلـست  اب  میتفگ ،  هک  تارـضح  يراددوخ  نیارباـنب ، 
هک تمیق  ره  هب  دندوب  هتفرگ  میمصت  تارضح ،  اهنیا ،  همه  فالخ  رب  یلو  دوب .  رتکیدزن  هنامیکح ،  راک  هب  رت  عماج  تّما  هملک  تدحو 
 ، ناشیا روظنم  سکع  هب  اهنآ  هب  نداد  تلهم  يراددوخ و  دندیـسرت  یم  ور  نیا  زا  دـنروآ ،  نوریب  ربماـیپ  نادـناخ  زا  ار  تفـالخ  هدـش ، 

نخس تشگ و  یم  راکشآ  دوخ  تیناقح  يارب  اهنآ  لالدتسا  دنتفای ،  یم  روضح  هفیقس  تروشم  رد  ربمغیپ  نادناخ  رگا  اریز  دهد ؛ هجیتن 
نفد نفک و  لسغ ،  راک  هب  ار  اهنآ  یمرگرس  ربمغیپ و  تبیصم  هب  مشاه  ینب  لاغتـشا  تارـضح  تهج ،  نیمه  هب  تفای .  یم  يرترب  ناشیا 
اهنآ هکنآ  زا  لبق  و  دنتخادنا .  شیپ  ار  نتفرگ  تعیب  راک  دننک ،  توعد  ار  اهنآ  زا  رفن  کی  هکنیا  نودب  و  دندرمش ،  تمینغ  ار  ترـضح 

رتشیب اریز  درک ؛ کمک  تارضح  هشقن  هب  زین  ناناملـسم  لزلزت  بارطـضا و  تشحو و  هوالعب ،  دندرک !  مامت  ار  زیچ  همه  دنیایب ،  دوخ  هب 
نبدعـس نبریـشب  یلو  دننک ،  دزمان  تفالخ  يارب  ار  جرزخ )  هلیبق  گرزب   ) هدابع نبدعـس  ات  دندمآ  درِگ  هفیقـس  رد  هنیدم )  مدرم   ) راصنا

يو يدزمان  هب  دـندوب ،  دعـس  بیقر  هلیبق ،  يربهر  ماـقم  رد  هک  سوا ))   )) هلیبق گرزب  ریـضح ؛ نبدیـسا  و  وا ،  ّمع  رـسپ  یجرزخ ،  هبلعث 
تفالخ هب  هدابع  نبدعس  دنراذگن  هدش  هک  يا  هلیسو  ره  هب  دندرک  یعـس  ور  نیا  زا  دنتـشاد ،  میب  وا  راک  نتفرگ  جضن  زا  دندرب و  کشر 

دنب دز و  اهنآ  بزح  رمع و  رکبوبا و  اب  یناهنپ  هک  راصنا -  نامیپ  مه  يدع ،  نب  نعم  یـسوا و  هدعاس  نب  میوع  هکنیا :  هب  ًافاضم  دـسرب . 
يدایز هنیک  دعس ،  هب  تبسن  دندوب و  رکبوبا  ناتـسود  زا  زین  ربمغیپ  نامز  رد  ریخا  رفن  ود  دندش .  دحتم  دعـس ،  نافلاخم  اب  دندوب -  هدرک 

 . درک تیوقت  دعـس ،  اب  هزراـبم  يارب  ار  اـهنآ  مزع  تفر و  رمع  رکبوبا و  غارـس  هب  تعرـس  هب  میوع  هک  دوب  تهج  نیدـب  دنتـشاد .  لد  هب 
يرگید هّدع  ماگنه  نیا  رد  دروآ .  هفیقـس  هب  دندوب ،  اهنآ  اب  هفیذحوبا  مالغ  ملاسو  حاّرج  هدیبع  وبا  هک  یلاح  رد  ار  رمع  رکبوبا و  هاگنآ 

ورـس هک  ییاج  ات  تفای ،  تدـش  تموصخ  راک  و  تفرگ .  الاب  راصنا  نارجاـهم و  ناـیم  شکمـشک  دنتـسویپ .  ناـشیا  هب  زین  نارجاـهم  زا 
دای یکین  هب  ار  ناشیا  و  تفگ .  نخس  راصنا  شیاتـس  رد  تساخرب و  رکبوبا  اجنیا  رد  دوش .  اپرب  یبوشآ  دوب  کیدزن  تساخرب و  اهادص 
نآ زا  ربمغیپ  هک  دنتسه  یمخت  و  دنربمغیپ .  دوجو  تخرد  نارجاهم  تفگ :  تخاس و  بطاخم  ار  اهنآ  شمرن ،  يدرـسنوخ و  اب  و  درک . 
وبا رمع و  تسد  هاگنآ  دوب !  دهاوخ  راصنا  ِنآ  زا  ترازو ،  دیـسر ،  نارجاهم  هب  تفالخ  رگا  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  سپـس  دمآ .  دـیدپ 

تقبس دعـس  نب  ریـشب  رمع و  عقوم ،  نامه  رد  تسرد  یلو  دننک .  تعیب  دنتـساوخ  مادک  ره  اب  هک  داد  نامرف  راضح  هب  تفرگ و  ار  هدیبع 
وبا يدع ،  نب  نعم  هدعاس ،  نب  میوع  ریـضح ،  نب  دیـسا  هک  دوب  هدیـسرن  مامتا  هب  ود  نآ  تعیب  زونه  دـندرک .  تعیب  رکبوبا  اب  دـنتفرگ و 

هک قیرط  ره  هب  ار  مدرم  نانیا  سپـس  دندومن .  تعیب  يو  اب  دـندرک و  یتسدـشیپ  دـیلو  نب  دـلاخ  هفیذـح و  وبا  مالغ  ملاس  حاّرج ،  هدـیبع 
نبدیسا وا  زا  سپ  و  داد .  یم  ناشن  یتخـس  رـس  همه  زا  شیب  رمع  صوصخ ،  نیا  رد  دننک .  تعیب  رکبوبا  اب  ات  دنتخاس  ریزگان  دوب  رّـسیم 

تعیب يو  اب  هک  يا  هتسد  دیسر ،  مامتا  هب  رکبوبا  اب  تعیب  هکنیمه  ( . 69) دندوب یمیمت  ناعذج  نب  ریمع  نب  ذفنق  دیلو و  نبدلاخ  ریضح ، 
هک یلاح  رد  ( 70) دندرک ربمغیپ  دجسم  دراو  دنرب ،  یم  هلجح  هب  هک  یسورع  دننام  يداش  رورـس و  ادص و  رـس و  اب  ار  ا و  دندوب ،  هدومن 

نیدب دـنداد !  یم  رـس  هلان  دـنتخیر و  یم  کشا  نآ  نوماریپ  رد  مشاه  ینب  نانز  نادرم و  دوب و  هدـنام  نیمز  يور  رد  زونه  ربمغیپ  هزانج 
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اوهتشا و ام  نولوقی  ماوقا  حبصاو   : هک دیوج  رعاش  رعـش  نیا  هب  لّثمت  هکنیا  زج  درکن  ادیپ  یتصرف  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  تهج ، 
 ، تفرگ ورف  ار  دـیز  ثداوح ،  هک  یماگنه  و  دـنتفگ ،  دنتـساوخ  هچنآ  دـندمآ و  درِگ  یمدرم   : )) ینعی لـئاوغ !  ًادـیز  لاـغ  اـمل  نوغطی 

نامیپ مهم ،  رب  مها  نتشاد  مدقمو  نیملسم  یمومع  حلاصم  تیاعرو  مالـسا  ظفح  يارب  زین  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دندومن . ! )) یـشکرس 
ییوگ هک  یلاـح  رد  تخاـس ،  هشیپ  ربـص  دوجوم ،  عضو  ربارب  رد  هک  دوب  هنوگ  نیدـبو  تفرگ .  رظن  رد  ار  ربماـیپ  دوـخ و  ناـیم  دوـهعم 

 ، دیلودلاخو رمع  : دیوگ یم  نآرد  هک  هدرک  لقن  یثیدح  یبعش ،  زا  يرهوجرکبوبا  ( 71  ! . ) تشاد ولگ  رد  یناوختسا  مشچ و  هب  يراخ 
نیا تفگ :  دوب ) نّصحتم  همطاف  هناخ  رد  هک   ) ریبز هب  رمع  داتـسیا .  برد  ِمد  دـلاخو  دـش  هناخ  دراو  رمع  دـنداهن .  همطاـف  هناـخ  هب  يور 

دادقم و هلمج  زا  يدایز  تیعمج  منک .  تعیب  مالّسلا -  هیلع  یلع -  اب  ات  مدرک  ایهم  تفگ :  ریبز  يا ؟  هتفرگ  تسد  هب  هک  تسیچ  ریشمش 
 . تسکـش دز و  دوب  هناخ  رد  هک  یگنـس  هب  تفرگ و  ار  ریبز  ریـشمش  رمع  دـندوب .  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  هناخ  رد  زین  مشاـه  ینب  همه 
 ! دوب هداتـسرف  دلاخ  رمع و  ظفح  يارب  رکبوبا  ار  اهنآ  هک  دندوب  یهوبنا  تیعمج  دلاخ  اب  دندرب .  يو  ناهارمه  دـلاخ و  دزن  ار  ریبز  سپس 

یلع اـما  زیخرب !  تفگ :  تفرگ و  ار  وا  تسد  رمع  درکن .  ییاـنتعا  یلع  یلو  نک !  تعیب  رکبوـبا  اـب  زیخرب و  تفگ :  یلع  هـب  رمع  سپس 
زرط هب  ار  ریبز  یلع و  رمع ،  سپـس  دـندرپس !  وا  دارفا  دـلاخ و  هب  هتفرگ و  ریبز  دـننام  ار  ترـضحو  دـندروآ  موجه  تیعمج  تساـخنرب . 

دندوب هدمآ  درِگ  هتسد  هتسد  مدرم  دز .  یم  جوم  تیعمج  زا  هنیدم  ياه  هچوک  لاح ،  نآ  رد  درب !  رکبوبا  دزن  هب  داد و  تکرح  يا  هدننز 
 . تشادرب دایرف  هلان و  هب  ادـص  دـننک ،  یم  راتفر  هنوگ  نیا  یلع  اب  دـید  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  دـندرک .  یم  اـشامت  ار  هرظنم  نیا  و 

یم زاب  دجـسم  فرط  هب  هک   ) دوخ هناخ  يوس  هب  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  دندوب .  هتفرگ  ار  وا  نوماریپ  هریغو  مشاه  ینب  زا  يرایـسب  نانز 
ینخـس رمع  اب  ما  هدـنز  ات  مسق !  ادـخ  هب  يدروآ !  موجه  ادـخ  ربماـیپ  نادـناخ  هب  دوز  هچ  رکبوبا !  يا  دز : ادـص  داتـسیا و  دـمآ و  دـش )

هک درب  یم  رکبوبا  هتفگ  هب  یپ  یبوخ  هب  دنک ،  یم  یسررب  ار  اهنآ  زور  نآ  ياهراک  ناسنا  یتقو  ( . 72  () ثیدح رخآ  ات   ) تفگ مهاوخن 
باتک رد  يرهوج ،  رکبوبا  زین  و  دیـشک !  یم  گـنج  هب  مراـک  ولو  مدـش  یمن  همطاـف  هناـخ  ضّرعتم  شاـک  تفگ :  شگرم  ماـگنه  ارچ 
اهیلع همطاف -  دـندرک .  لاغـشا  ار  یلع  هناخ  وا  ناـهارمه  رمع و   : )) هک تسا  هدرک  تیاور  دوس  ـالاوبا  زا  وا  هعیهل و  وبا  زا  ۀفیقـسلا ))  ))

نوریب هناخ  زا  ار  ریبز  یلع و  اهنآ  یلو  دـنوشن ،  ربمغیپ  تیب  لها  ضرعتم  هک  داد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  اـهنآ  دز و  یم  داـیرف  مالّـسلا - 
لها  ) راصنا نادرم  زا  یهورگ  اب  رمع  هک :  تسا  هدرک  تیاور  يرهوج ،  زین  و  درب .  رکبوبا  دزن  يا  هدننز  زرط  هب  ار  اهنآ  رمع  و  دندروآ . 
دیاب دنتـسه  نّصحتم  هناخ  نیا  رد  هک  یناسک  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  دـمآ و  همطاف  هناخ  هب  هکم )  مدرم   ) نارجاهم زا  دـنچ  ینت  و  هنیدـم ) 

 . درب هلمح  رمع  هب  هدیـشک  ریـشمش  اب  ریبز  منز !  یم  شتآ  نآ  نانکاس  اـب  ار  هناـخ  هنرگ  و  دـنوش ،  جراـخ  رکبوبا  اـب  ندومن  تعیب  يارب 
اهنآ هاگنآ  تسکش .  دز و  یگنـس  هب  تشادرب و  ار  نآ  رمع  داتفا و  نیمز  هب  شتـسد  زا  ریـشمش  هکنیا  ات  دندومن  موجه  يو  هب  تیعمج ، 
هیلع یلع -  هک  دـش  ثعاب  دوجوم ،  عضو  زا  یـشان  ياـهیتحاران  ( . 73  . . . ) دـندروآ نوریب  هناـخ  زا  یعیجف  زرط  هب  عضو و  ناـمه  اـب  ار 
اجنآ ات  دنک ،  رایتخا  ینیشن  هشوگ  دنداد ،  ناشن  يو  هب  تبسن  هک  ییاهیشک  قح  هب  ضارتعاو  دوخ  دوهعم  قح  ظفح  روظنم  هب  مالّـسلا - 

ناف دومرف : تخاس و  بطاـخم  ار  رکبوبا  هک  هاـگنآ  دومن .  تباـث  ار  دوخ  قح  اـجب  بوخ و  هچ  دـنتخاس .  جراـخ  هناـخ  زا  ًاربج  ار  وا  هک 
 : ینعی بیغ  نوریـشملاو  اذهب  فیکف  مهروما  تکلم  يروشلاب  تنک  نا  برقا و  یبّنلاب و  یلوا  كریغف  مهمیـصخ  تججح  یبرقلاب  تنک 
اب رگا  و  تسا .  رتکیدزن  رتولج و  ربمغیپ  هب  وت  زا  ریغ  يداتفا ،  رد  نافلاخم  اب  تفالخ ،  بحاصت  يارب  ربمغیپ ،  اب  تبارق  تلع  هب  وت  رگا  ))

هغالبلا جهن  رد  رعـش  تیب  ود  نیا  دندوب . )) ! ؟  بیاغ  ناگدـنهد ،  أر ي  هک  تسا  ییاروش  هچ  نیا  يا ،  هدرک  هضبق  ار  مدرم  روما  اروش 
دنا هتـشون  یبلاطم  رعـش  تیب  ود  نیا  هرابرد  دوخ ،  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  مادک  ره  هدبع ،  دمحم  خیـش  دیدحلا و  یبا  نبا  تسا .  دوجوم 
میا هتشون  رعش  تیب  ود  نیا  نوماریپ  یحرش  داتشه ،  هعجارم  تاعجارملا ،  باتک  رد  زین  ام  دنبای .  یهاگآ  نآ  رب  هعلاطم  لها  تساجب  هک 
اهنآ نایم  هک  ینانخـس  نمـض  اریز  دشاب ؛ هدش  هتفرگ  رعـش  تیب  ود  نیا  زا  ایوگ  هک  دراد  رکبوبا  اب  يا  هرظانم  زین  بّلطملادبع  نب  سابع  . 

ؤم دیدحالـص  هب  هچنانچ  يا و  هتفرگ  ار  ام  قح  يدرک ،  هضبق  ربمغیپ  اب  طابترا  لیلد  هب  ار  تفالخ  وت  رگا  تفگ :  رکبوبا  هب  تفرگ ،  رد 
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نیا بحاصت  اذـل  دـنا ،  هداد  أر ي  وت  هب  نامیا  لها  هک  تلع  نیا  هب  رگا  و  میراد .  مّدـقت  قح  اـهنآ  ناـیم  رد  اـم  يدومن ،  هبلاـطم  ناـنم ، 
(74) دـیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  هکنانچ  دوب .  دـهاوخن  عورـشم  میراد ،  فلاخم  رظن  اـم  یتقو  یناد ،  یم  عورـشم  ار  بصنم 
 ( هکم نارجاهم   ) امـش هک  ینادـب  دـیاب  میتسه ،  ربمغیپ  تخرد  ام  يا :  هتفگ  هکنیا  اما  تفگ :  رکبوبا  هب  سابع  رگید  راب  هک  تسا  هدـمآ 

تسا مالّسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  راتفگ  نومضم  ساّبع ،  مالک  میـشاب .  یم  نآ  گرب  خاش و  ام  یلو  دیتسه ،  تخرد  نیا  ناگیاسمه 
 (( تایقفوملا  )) باـتک زا  ( 75) دـیدحلا یبا  نبا  دـندرک ! )) فلت  ار  نآ  هویم  یلو  دـندومن ،  تخرد  هب  لالدتـسا  اهنآ   : )) دـیامرف یم  هک 

هب ار  تفالخ  امـش  رکبوبا ! ) هلیبق   ) میت ینب  يا  ًاصوصخم  و  شیرق !  تعامج  يا  تفگ :  ساّبع  نبا  لضف  هک  دـنک  یم  لقن  راّکب  نب  ریبز 
 - میا هدوب  نآ  هتـسیاش  هک  ار -  بصنم  نیا  ام  رگا  امـش .  هن  میا  هدوب  نآ  هتـسیاش  ام  هکنآ  لاح  دـیدرک و  هضبق  ربمغیپ  اب  یـشیوخ  لیلد 
هک میا  هتسناد  ار  نیا  ام  دوب .  نارگید  زا  شیب  دنتشاد ،  ام  هب  هک  يا  هنیک  دسح و  تلع  هب  ام  هب  تبسن  مدرم  یلیم  یب  میدرک ،  یم  هبلاطم 

جهن حرـش  و  ءادفلاوبا )) رـصتخم   )) رد هکنانچ  دـناد .  یم  نآ  تیاعر  هب  مزتلم  ار  دوخ  هک  دراد  ینامیپ  ربمغیپ ،  اب  مالّـسلا -  هیلع  یلع - 
نم  : )) تسا هتفگ  هفیقـس  يارجاـم  صوصخ  رد  ار  زیگنارث  أـت  راعـشا  نیا  بهل ،  یب  نب أ  ۀـبتع  هک :  تسا  ( 76) دـیدحلا یبا  نبا  هغالبلا 
امش هلبق  ربارب  رد  هک  تسین  یسک  نیتسخن  یلع  ایآ  دوش .  فرصنم  نسحلاوبا  زا  صوصخب  مشاه و  ینب  زا  تفالخ  هک  مدرک  یمن  نامگ 

رد لیئربج  هک  تسین  سک  نامه  دـشاب و  یمن  ربمغیپ  هب  درف  نیرتکیدزن  تسین و  ربماـیپ  تّنـس  نآرق و  هب  مدرم  نیرتاـناد  درازگ و  زاـمن 
ییابیز مامت  و  تسین .  نارگید  رد  کش  نودـب  تسا  يو  دوجو  رد  هچنآ  هک  تسا  یـسک  یلع  درک .  کمک  وا  هب  ربمغیپ  نفک  لـسغ و 

زا یکی  راک  نیا  هک  دـینادب  ار  نیا  میناد .  یم  ام  دـنتفاترب !  يور  یلع  زا  اـهنآ  هک  دـش  هچ  اـما  تسین .  يو  ناـفلاخم  رد  تسا  وا  رد  هک 
بهل یبا  نب  ۀبتع  لابند  هب  یلع  دسیون : یم  تایقفوملا ))   )) رد تایبا ،  نیا  لقن  زا  سپ  ( 78) راّکب نب  ریبز  ( . 77  (() تساهنایز نیرتگرزب 

زیچ زا  رتبوبحم  نید  تمالـس  ام  دزن  دومرف : مالّـسلا -  هیلع  ترـضح -  نآ  و  دـنکن !  وگزاب  ار  نآ  رگید  راب  هک  درک  شرافـس  داتـسرف و 
وبا دـسیون : یم  هغالبلا  جـهن  حرـش  مود  دـلج  رد  دـیدحلا ،  یبا  نبا  وا  زا  لـقن  هب  و  تاـیقفوملا ))   )) رد راّـکب  نبریبز  زین  و  تسا .  رگید 

دننکن عمط  امش  رد  مدرم  دیشاب  بظاوم  مشاه !  ینب  يا   : )) تفگ داتسیا و  سپـس  تشذگ ،  دوب  نآ  رد  یلع  هک  يا  هناخ  رانک  زا  نایفس 
زج سک  چیه  و  دروآ .  یم  يور  امش  يوس  هب  تسامـش و  هداوناخ  رد  تفالخ  رمع . )  ) يدع و  رکبوبا )  ) هرم نب  میت  هلیبق  نادرم  هژیوب  . 

نیا هتسیاش  رظن ،  ره  زا  وت  اریز  دنبب ؛ مکحم  تفالخ  بحاصت  يارب  ار  دوخ  دنبرمک  نسحلاوبا !  يا  تسین .  نآ  هتسیاش  یلع ،  نسحلاوبا 
هّللا یّلـص  ربمغیپ -  : )) دومرف يو  خساپ  رد  هلمج  زا  تشادن .  یعقو  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دزن  نایفـسوبا  نخـس  یلو  ( . 79  (() یتسه رما 

هب بلّطملادبع  نب  سابع  رادید  يارب  درک و  اهر  ار  وا  مه  نایفسوبا  مراوتسا . ))  نامیپ  نآ  رب  نم  تسا و  هتـسب  ینامیپ  نم  اب  هلآو -  هیلع 
 . منک تعیب  وت  اب  ات  اشگب  ار  تتسد  يرتراوازس .  تا  هداز  ردارب  ثرا  هب  سک  ره  زا  یتسه و  تفالخ  هتـسیاش  وت  تفگ :  تفر و  وا  هناخ 

تعیب يراب ،  تفر .  نوریب  أی س  تلاح  اب  مه  نایفـسوبا  دـیامن !  یم  هبلاطم  سابع  دـنک و  یم  اـهر  ار  نآ  یلع  تفگ :  دـیدنخ و  ساـبع 
 - نینم ؤملاریما  تسد  هب  يرادـهاگن  نیا  یلو  درک .  ظفح  نآ  ّرـش  زا  ار  ناناملـسم  دـنوادخ  هک  دوب  یـشزغل  اهنآ ،  دوخ  هتفگ  هب  رکبوبا 

نتـشادهگن هدـنز  هار  رد  شقح  ندومن  ادـف  بئاصم و  زا  یـشوپ  مشچ  تامیالمان و  ربارب  رد  ترـضح  نآ  ییابیکـش  اب  و  مالّـسلا -  هیلع 
 . تفریذپ ماجنا  مالسا ، 

 ! دوش یم  هفیلخ  رکبوبا  شرافس  اب  رمع   - 2

دومن شرافس  دیسر و  ارف  رکبوبا  تافو  هک  دوب  یماگنه  دندرک ،  داهتجا  حیرص ،  ّصن  لباقم  رد  شناوریپ ،  رکبوبا و  هک  يدروم  نیمود 
 ، شتاـیح ناـمز  رد  وا  هک  یلاـح  رد  : )) دـیامرف یم  هغـالبلا  جـهن  رد  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤـملاریما  دـشاب ! !  هفیلخ  رمع  وا  زا  دـعب  هک 
 ( متسین یسک  نم  یلع ،  دوجو  اب  هک  دینک  اهر  ارم  تفگ  یم  دیشک و  یم  رانک  تفالخ  زا  ار  دوخ  نابز ،  هب  و   ) درک یم  هلاقا  ار  تفالخ 
( . 80 (() دـندومن میـسقت  دوخ  نایم  رتش ،  ناتـسپ  ود  دـننام  ار  نآ  دـید و  یم  هّیهت  رمع )  ) يرگید يارب  ار  بصنم  نیا  شگرم ،  زا  سپ  ، 
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رفیک زا  هکنیا  نودب  دنک ،  یم  ضیوفت  تساوخ  هک  سک  ره  هب  ار  نآ  دریگ و  یم  روز  هب  نآ  کلام  زا  ار  يزیچ  يدرم  بجع !  بجع ! 
 ، ربـمغیپ هک  دز  یم  یـشومارف  هب  ار  دوخ  اـی  دوب ،  هدرک  شومارف  وا  ییوگ  دـشاب ! !  هتـشاد  همهاو  رگید ،  يارـس  باـتعو  باـسحو  ادرف 
هک دنتسه  ینیگنس  زیچ  ود  زا  یکی  اهنآ  و  دومن .  راذگاو  وا  دالوا  ناماما  هب  وا  زا  سپ  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هب  ار  دوخ  زا  دعب  تفالخ 

لها ددرگ .  یمن  نومنهر  قح  هب  درادـن ،  رب  ماگ  اهنآ  شور  هب  نید ،  رما  رد  هک  یـسک  دوش و  یمن  هارمگ  دـنز  گنچ  اهنآ  هب  سک  ره 
 . دـندرگ یمن  ادـج  مه  زا  دـنوش ،  دراو  ربـمغیپ  رب  رثوک  ضوح  رب  هک  تماـیق  زور  اـت  دنتـسه و  نآرق  نزومه  وزارت ،  هّفک  رد  هک  یتـیب 

و دـیدرگ .  قرغ  تفاترب ،  يور  نآ  زا  هک  یـسک  تفاـی و  تاـجن  تسـشن  نآ  رد  سک  ره  هک  دنتـسه  حون  یتشک  دـننامه  هک  ینادـناخ 
یهلا باذـع  زا  نیمز  لها  ناـما  و  دـش .  هدـیزرمآ  تشاذـگ ،  نآ  رد  مدـق  سک  ره  هک  ( 81) دنـشاب یم  لیئارـسا  ینب  هّطح  باب  نوچمه 

فالتخا هب  شراک  دزیخرب ،  تفلاخم  هب  اهنآ  اب  يا  هلیبق  هاگره  و  دندرگ .  یم  نید  رد  فالتخا  زا  تما  ندـنام  نوصم  ثعاب  و  دنتـسه . 
يارب ار  مالّـسلا -  مهیلع  نیرهاط -  هّمئا  یگتـسیاش  هک  یحیرـص  صوصن  ریاـس  و  دـیآ . . .  یمرد  ناطیـش  بزح  تروص  هبو  دـشک  یم 

اجنآ هب  ( . 82  ) میا هدروآ  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  تاعجارملا ))   )) باتک رد  اـم  دـنک .  یم  تباـث  مدرم ،  یماـمت  رب  ربمغیپ ،  زا  دـعب  تفـالخ 
( . 83) دینک هعجارم 

هثراح نب  دیز  یهدنامرف   - 3

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  گنج ،  نیا  رد  داد .  يور  يرجه ،  متـشه  لاس  یلوالا  يدامج  هاـم  رد  ماـش )  نیمزرـس  رد  عقاو   ) هتوم گـنج 
دیهش يو  رگا  دومرف : دیزگرب و  رکشل  یهدنامرف  هب  دوب )  ماش  لها  زا  یحیسم  يدرف  هک  ار  دوخ  هدش  دازآ  مالغ   ) هثراح نب  دیز  هلآو - 
دروم هک  تسا  یعوضوم  نیا  تسا .  هدنامرف  هحاور  نب  هّللادبع  دیـسر ،  تداهـش  هب  مه  وا  رگا  و  دشاب .  هدنامرف  بلاطیبا  نب  رفعج  دش ، 

تـسخن رکـشل  يارما  نیا  هکنیا :  نآ  دنیوگ و  یم  هیماما  هعیـش  ام  ناگرزب  هک  دشاب  نآ  حیحـص  دیاش  یلو  تسا ،  ناناملـسم  همه  قافتا 
هرهاط ترتع  زا  صوصخ  نیا  رد  ام  تایاور  تسا .  هدوب  هحاور  نب  هّللادـبع  يو  زا  سپ  هثراح و  نب  دـیز  وا  زا  دـعب  بلاطیبا و  نب  رفعج 

زا يراصنا  کلام  نب  بعک  تباـث و  نب  ناّـسح  زا  يزاـغم ))   )) باـتک رد  قاحـسا  نب  دـمحم  هک  تسا  یتیاور  نآ  دـهاش  تسا .  رایـسب 
هدوب هچ  ره  روبزم ،  يارما  یهدنامرف  بیترت  ( . 84) دنک یم  لقن  دنا ،  هتفگ  شتداهش  ماگنه  هب  يو  شیاتس  رفعج و  هیثرم  رد  هک  يرعش 

و دـشاب .  موس  اـی  مود  اـی  لوا  رفن  هاوخ  85 ؛ )  ) تسا هثراـح ))  نب  دـیز   )) یهدـنامرف هب  عجار  ربمغیپ  حیرـص  ّصن  تسا ،  ملـسم  هچنآ  ، 
یضعب هک  تشادن  انعم  رگید  يو ،  باصتنا  زا  دعب  نیاربانب ،  دننک .  تعاطا  يو  زا  هک  داد  هباحص  رکشل و  هب  ربمغیپ  هک  تسا  يروتـسد 

 ، موصعم ربمغیپ  صن  لباقم  رد  ار  موصعم  ریغ  ناسنا  داهتجا  اهنآ  هکنیا  رگم  دنهد ،  رارق  شهوکن  دروم  ار  دیز  یهدنامرف  باحـصا ،  زا 
هب دوخ  بناج  زا  ترافـس  هب  ار  يدزا  ریمع  نب  ثراح  ماـن  هب  دوخ  باحـصا  زا  یکی  ربمغیپ  هک  دوب  نیا  گـنج  نیا  تلع  دـننادب !  زیاـج 

دنک و توعد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تعاطا  هناگی و  يادخ  هب  ار  وا  ات  تشاد  مازعا  ماش )  كاخ  رد  عقاو   ) يرُْـصب هاشداپ  يوس 
ثراح يور ؟  یم  اجک  دیـسرپ  دروخرب و  يو  هب  رمع )) نب  لیبحرـش   ، )) دصقم هب  ندیـسر  زا  شیپ  یلو  دشاب .  ناملـسم  درف  کی  دننام 

هب سپس  دنیامن .  فیقوت  ار  وا  داد  روتسد  لیبحرـش  يرآ .  تفگ :  یـشاب .  دمحم  ناگداتـسرف  زا  دیاش  تفگ :  مراد .  ماش  دصق  تفگ : 
 - ربمغیپ هب  ربخ  نیا  نوچ  دیسرن .  لتق  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  يارفـس  زا  کی  چیه  وا  زج  و  دندز .  ندرگ  ار  وا  يو ،  روتـسد 

بوصنم نآ  یهدـنامرف  هب  بیترت  هب  ار  هناـگ  هس  يارما  درک و  جیـسب  هت  ؤـم  گـنج  يارب  ار  دوـخ  يورین  دیـسر ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
هب دـندومن و  راکیپ  نیـسحت ،  لباق  یگتـشذگ  ناج  زا  يراکادـف و  اب  يرگید ،  زا  دـعب  یکی  هدـنامرف  هس  ره  گـنج ،  نیا  رد  و  تشاد . 

 . . . دندومن تمواقم  مور ،  یهاپس  رازه  تسیود  لباقم  رد  رفن  رازه  هس  اب  و  دنتشگ .  لیان  تداهش  راختفا 

هماسا هاپس  هب  نتسویپ  زا  فّلخت   - 4
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 ، ترضح نامرف  فالخ  رب  دومن و  داهتجا  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  حیرـص  ّصن  لباقم  رد  لوا  هفیلخ  هک  يدراوم  زا  رگید  یکی 
لاس رد  دوخ ،  نیسپاو  مد  رد  ار  هاپس  نیا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دوب .  هثراح  نب  دیز  نب  ۀماسا  هاپـس  يارجام  درک ،  لمع 

میهاوخ هک -  تسه  یصوصن  زین  دروم  نیا  رد  درک .  جیسب  یلبق  تسکـش  ناربج  ماش و  نیمزرـس  رد  مور  اب  گنج  يارب  يرجه  مهدزای 
يدایز تیمها  دیز )) نب  ۀماسا   )) هاپـس يارب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  ارجام : لیـصفت  کنیا  دـندرکن .  لمع  نآ  هب  تفگ - 

أت اهنآ  هب  هراب  نیا  رد  و  دنزاس .  ایهم  هماسا ))   )) مچرپ ریز  رد  ندمآ  درگ  يارب  ار  دوخ  داد ،  روتسد  باحصا  هب  هک  يروط  هب  دوب .  لیاق 
هّیلک هنوگ  نیدب  و  تفرگ .  هدهع  هب  ار  اهنآ  ندومن  جیسب  ًاصخش  نانآ ،  تّمه  کیرحتو  هدارا  تیوقت  روظنم  هب  هاگنآ  دومرف .  غیلب  دیک 
نیا دروآ .  درِگ  دـیز  نب  ۀـماسا  هاپـس  رد  ار  هریغ  صاّقو و  یبا  نبدعـس  حاّرج ،  هدـیبعوبا  رمع ،  رکبوبا ،  لاثما  راصنا ؛ رجاهم و  ناـگرزب 

ار هماسا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـعب  زور  ( . 86) داتفا قافتا  رفـص  هام  رخآ  هب  هدـنام  بش  راهچ  يرجه ،  مهدزای  لاس  رد  هعقاو 
اب و  تسا .  هدـش  دیهـش  اجنآ  رد  تردـپ  هک  نک  یلحم  گنهآ  نونکا  مه  ما .  هدومن  هاپـس  نیا  هدـنامرف  ار  وت  نم  دومرف : دومن و  راضحا 

رتدوز نمـشد ،  عضو  زا  ات  نک  تکرح  باتـش  اب  ریگب .  تخـس  اهنآ  رب  ار  راک  نک و  دربن  ( 87  ) یْنبُا مدرم  اب  نک .  راکیپ  ادخ  نانمـشد 
ناـسوساج و و  ربـب .  دوـخ  اـب  یناـیامنهار  نکم .  فـّقوت  داـیز  ناـشنایم  رد  دـینادرگ ،  زوریپ  اـهنآ  رب  ار  وـت  دـنوادخ  رگا  يوـش .  هاـگآ 

رجنم هک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  لوسر  يرامیب  هضراع  دیسر ،  ارف  رفص  متـشه  تسیب و  زور  نوچ  تسرفب .  رتشیپ  ار  نالوارقـشیپ 
زا باحصا  دید  ترضح  یتقو  زور 29  دادماب  دش .  يرتسب  دومن و  بت  نآ  لابند  هب  دیدرگ و  راکـشآ  دـیدرگ ،  ترـضح  نآ  تلحر  هب 

حور کـیرحت  روـظنم  هب  سپـس  دوـمن .  تکرح  هب  بـیغرت  ار  ناـشیا  تـفر و  اـهنآ  دزن  هـب  ًاصخـش  دـنزرو ،  یم  یهاـتوک  ندـش  جیـسب 
هار رد  ادخ و  مان  هب  : )) دومرف تشارفارب و  هاپـس )  هدنامرف   ) دیز نب  ۀماسا  يارب  دوخ ،  تسد  اب  ار  مچرپ  اهنآ ،  هدارا  تیوقتو  يروشحلس 

هاگرکـشل ار  فْرُج ))   )) داد و هدـیرب ))   )) تسد هب  ار  هتـشارفارب  مچرپ  هاگنآ  امن . )) راـکیپ  تسادـخ  رکنم  سک  ره  اـب  نک و  داـهج  وا 
هب نتفر  رد  عیرـست  بوجو  رب  ینبم  ترـضح  نآ  زا  هک  یحیرـص  صوصن  همه  اب  دـنداد و  ناشن  یهاتوک  زین  اجنآ  رد  باحـصا  تخاس . 
رد رمع  رکبوبا و  هک  دنراد  قافتا  یمالـسا ،  ناسیون  هریـس  ناخّروم و  هّیلک  دـندادن . ! !  نآ  هب  يرثا  بیترت  دـندید ،  دندینـش و  دـصقم ، 

یمارگ هدنناوخ  امش  دشاب .  فالتخا  دروم  هک  تسین  يزیچ  و  دنا .  هتسناد  تاملسم  زا  دوخ  بتک  رد  ار  عوضوم  نیا  دندوب .  هماسا  هاپس 
ریثا نبا  خیرات  يربط ،  خیرات  دعس ،  نبدمحم  تاقبط  دننام : تسا  هتفگ  نخس  یشکرکشل  نیا  زا  هک  ییاهباتک  هب  عالطا  يارب  دیناوت  یم 

ار یبلاج  ناتساد  دیوگ ،  یم  نخس  یـشکرکشل  نیا  زا  هک  اجنآ  دوخ  هریـس  مّوس  دلج  رد  یبلح ،  دینک .  هعجارم  هریغ  ینالحد و  هریـس  ، 
هب تواکذو ))  شوه   )) رد مدرم  دید  دش ،  هرصب  دراو  یـسابع  يدهم  یتقو  : )) دسیون یم  وا  میروآ .  یم  اجنیا  رد  ًانیع  هک  دنک  یم  لقن 

رارق وا  ِرـس  تشپ  ناشوپ  ناسلیط  املع و  زا  رفن  دـص  راهچ  اما  دوبن ،  شیب  يا  هچب  رـسپ  وا  هک  یلاح  رد  دـننز  یم  لَـثَم  هیواـعم  نب  ساـیا 
زا سپـس  دـتفیب ؟  اهنآ  ولج  هچب ،  رـسپ  نیا  ياج  هب  هک  تسین  یلاسنهک  نانیا  نایم  رد  ایآ  اهـشیر !  نیا  رب  فت  تفگ :  يدـهم  دنتـشاد . 
وا هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  یماگنه  تسا  دیز  نب  ۀماسا  نس  هزادنا  هب  نم  نس  تفگ :  وا  يراد ؟  لاس  دنچ  دیسرپ : سایا ))  ))

یبلح یـشاب .  نانیا  ورـشیپ  مه  دیاب  وت  نیرفآ !  تفگ :  یـسابع  يدهم  دندوب !  نآ  رد  رمعو  رکبوبا  هک  دیزگرب  یهاپـس  یهدـنامرف  هب  ار 
هب مک ،  لاس  نس و  نآ  رد  دـیز )) نب  ۀـماسا   )) باـصتنا زا  هباحـص  زا  یهورگ  دوب . )) لاـس  هدـفه  عقوم ،  نآ  رد  يو  نس  : )) دـیوگ یم 
هک دندید  هدع  نیا  هکنیا  اب  دـنداد .  رارق  شهوکن  دروم  ار  دـیز ))  )) شردـپ یهدـنامرف  زین  ًالبق  هک  روطنامه  دـنتفرگ  داریا  مرکا  ربمغیپ 
اب دوب ،  رادبت  هکنیا  اب  و  مدومن .  هاپـس  نیا  هدـنامرف  ار  وت  دومرف : دـیزگرب و  بصنم  نیا  هب  ار  وا  ًاصخـش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
يو یهدـنامرف  زا  هباحـص ،  زا  هتـسد  نآ  شهوکن  عناـم  اـهنیا  همه  فـصولا  عـم  تشارفارب ،  شیارب  ار  یهدـنامرف  مچرپ  شیوـخ  تسد 

ياهیریگ هدرخ  اهشهوکن و  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  لوسر  دنتفرگ !  هدرخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هب  تخـس  دیدرگن و 
دوخ هب  يا  هلوح  هتـسب و  بت  تّدـش  زا  ار  سدـقم  رـس  هک  یلاح  رد  يرامیب و  نیع  رد  هک  ییاج  ات  ( 88) دیدرگ نیگمشخ  تدشب  نانآ 
نیا هعیش  نایم  روهشم  اریز  نّنست ،  لها  تایاور  قبط  هتبلا   ) دنک تافو  هکنآ  زا  شیپ  زور  ود  لّو ،  الا  عیبر  مهد  هبنش ،  زور  دوب ،  هدیچیپ 
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دنا هدرک  لقن  یّنس  هعیش و  نیثدحم  همه  هک  يروط  هب  تفر و -  ربنم  هب  تفگ )  عادو  ار  یناگدنز  رفص ،  زور 28  رد  ترضح  هک  تسا 
امش زا  یضعب  زا  هک  تسا  ینخس  هچ  نیا  مدرم !  يا  : )) دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  دنراد -  فارتعا  ترضح  نآ  زا  ار  نآ  رودص  و 

یگزات دـیهد ،  یم  رارق  شنزرـس  دروم  هماسا ))   )) باصتنا رد  ارم  هک  نیا  تسا ؟  هدز  رـس  نم ،  بناج  زا  هماـسا ))   )) باـصتنا هب  عجار 
دشاب و رکـشل  هدنامرف  هک  تشاد  تقایل  دیز  مسق !  ادخ  هب  دـیدومن !  شهوکن  نم  زا  شردـپ ،  یهدـنامرف  صوصخ  رد  زین  ًالبق  درادـن ، 
 . دـنناسرب هماسا  هاگرکـشل  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  هک  دومرف  دـیکا  شرافـس  اهنآ  هب  هاگنآ  دراد . )) ار  تقایل  نیا  شرـسپ  زین  وا  زا  دـعب 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دنداهن .  فرج ))   )) رد هاگرکشل  هب  يور  دندومن و  عادو  ترضح  اب  هتسد  هتسد  باحصا ،  نآ ،  بقاعتم 

: دومرف یم  هتـسویپ  زین  تفای  تّدـش  ترـضح  يرامیب  هک  یماگنه  یّتح  دـننک .  باتـش  نتفر  رد  هک  درک  یم  قیوشت  ار  اهنآ  نانچمه  زین 
رارکت ار  نانخـس  نیا  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  دینک )) هناور  ار  هماسا  هاپـس  دیهد ،  تکرح  ار  هماسا  هاپـس  دیـشوکب ،  هماسا  هاپـس  زیهجت  رد  ))

الا عیبر  مهدزاود  ینعی  مود ،  زور  دنداد !  یم  ناشن  یتسس  دندیزرو و  یم  فاکنتسا  نتفر  زا  نانچمه  هباحـص ،  زا  هتـسد  نآ  درک ،  یم 
دنک و تکرح  ًاروف  هک  داد  روتـسد  ترـضح  دیـسر .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  روضح  هب  دش و  جراخ  هاگرکـشل  زا  هماسا ،  لّو ، 

سپـس تفر .  هاگرکـشل  هب  دومن و  عادو  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  اب  زین  هماسا  ینک .  تکرح  ادرف  دـیاب  دـنوادخ  يراـی  هب  دومرف :
دعب يا  هظحل  دوب و  راضتحا  لاح  رد  ربمغیپ  دش ،  ترـضح  هناخ  دراو  هک  یماگنه  و  تشگزاب .  ربمغیپ  دزن  حاّرج  هدیبعوبا  رمع و  هارمه 
هاپس مازعا  دنتفرگ  میمصت  باحصا  سپس  دش .  هنیدم  دراو  مچرپ  اب  زین  هاپس  ءادفلا . ) هل  نیملاعلا  حاوراو  یحور   ) تفاتـش یقاب  ناهج  هب 
یّلص ربمغیپ -  مامتها  هکنیا  اب  دندیزرو !  رارصا  تخـس  دوخ  میمـصت  رب  دنتـشاذگ و  نایم  رد  رکبوبا  اب  ار  عوضوم  دننک .  وغل  یّلک  هب  ار 

یپ نانخس  صوصن و  نآ و  نتخاس  هناور  رد  عیرست  يارب  ار  ترضح  هداعلا  قوف  تیانع  و  دندید ،  هاپس  نیا  مازعا  رد  ار  هلآو -  هیلع  هّللا 
هماسا ًاصخش  و  درب .  راک  هب  نآ  مازعا  يارب  غیلب  یعس  دوب و  نآ  رابخا  دّصرتم  ترضح ،  هک  يروط  هب  دندینـش ؛ هراب  نیا  رد  ار  وا  یپ  رد 

رگا نک .  تکرح  دـنوادخ  يراـی  هب  ادرف  دادـماب  دومرف : تشارفارب و  دوـخ  تسد  اـب  ار  وا  مچرپ  تشاد و  بوـصنم  نآ  یهدـنامرف  هب  ار 
راک نیا  هب  رکبوبا  یلو  دندیشک ،  یم  نییاپ  ار  مچرپ  دندینادرگ و  یمرب  رهش  هب  ار  رکـشل  مامت  باحـصا  هیقب  دوبن ،  عنام  رکبوبا )  ) هفیلخ

 ( هنیدم لها   ) راصنا فرط  زا  دمآ و  باّطخ  نب  رمع  دراد ،  مازعا  ار  هماسا  هاپـس  تسا  ممـصم  يو  هک  دندید  هباحـص  یتقو  دادن .  رد  نت 
زا و  ( 89) دیدن حالـص  رکبوبا  یلو  درادب ؛  بوصنم  يو  ياج  هب  ار  يرگیدو  دنک  لزع  هاپـس  یهدـنامرف  زا  ار  هماسا  هک  تساوخ  يو  زا 
هب تردام  باّطخ !  رسپ  يا  تفگو :  ( 90  ) تفرگ ار  رمع  نساحم  هک  ییاج  ات  دیزرو ،  عانتما  رکـشل ،  مازعا  زا  يریگولج  هماسا و  لزع 

ار هاپـس  ماجنارـس  منک ! ! ؟  لزع  ار  وا  ییوگ  یم  نم  هب  وت  هدومن و  هاپـس  هدنامرف  ار  وا  ربمغیپ  دوب .  هدییازن  ار  وت  شاک  دنیـشنب ،  تیازع 
 - ربمایپ هک  هنوگنامه  دمآرد .  تکرح  هب  هاگودرا  زا  دنتشاد ،  رایتخا  رد  بسا  أر س  رازه  هک  وجگنج  رازه  هس  اب  هماسا  دنتشاد .  مازعا 
نب دـیز   ) شردـپ لتاق  تفای و  قیفوت  ینایامن ،  گنج  یط  درب و  هلمح  ینبا ))   )) مدرم هب  هماـسا  دوب ،  هداد  ناـمرف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

راعـش و  دوب .  شردپ  بسا  راوس  زور  نآ  رد  هماسا  دشن .  هتـشک  ناناملـسم  زا  رفن  کی  یتح  گنج ،  نیا  رد  دـناسر .  لتق  هب  ار  هثراح ) 
هب مهس  کی  اه و  هراوس  هب  مهس  ود  هماسا  میانغ ،  میسقت  ماگنه  دوب .  ردب  گنج  رد  ربمغیپ  راعـش  نامه  ینعی  تّما ؛))  روصنم  ای   )) اهنآ
 ، دـش جراخ  هنیدـم  زا  هماسا ))   )) هاپـس لّصفم ،  يوگتفگ  زا  سپ  هک  یماگنه  تشادرب !  مهـس  کی  زین  دوخ  داد و  صاصتخا  ناـگدایپ 

نادـیم هب  وا  یهدـنامرف  تحت  دـنریگ و  رارق  وا  هاپـس  رد  تخاس  روم  أم  ار  اـهنآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  یناـسک  زا  یهورگ 
 - ربمغیپ لحن -  للم و  باتک  مراهچ  همدـقم  رد  ( - 91  ) یناتـسرهش هتفگ  هب  هک  یتروص  رد  دندومن !  یچیپرـس  نتفر  زا  دنورب ،  گنج 

تلع ( . 92 (( ! ) دنز زاب  رـس  نآ  زا  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  دییآ ،  درِگ  هماسا  هاپـس  رد  : )) دومرف باحـصا  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
هیاپ دنتـساوخ  یم  هک  دوب  نیا  دـندز ،  زاب  رـس  نتفر  زا  زین  نایاپ  رد  دـنداد و  ناشن  یهاتوک  هماسا  هاپـس  اب  تکرح  زا  تسخن  اـهنآ  هکنیا 
هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دیکا  روتسد  حیرص و  ّصن  رب  ار  لمع  نیا  و  دنشخبب .  یناماس  رس و  نآ  هب  و  دننک ،  مکحم  ار  دوخ  تسایس  ياه 

اب هاپـس  مازعا  هک  دنتـسناد  یم  نوچ  تسا ؛  مزال  ناش  یـسایس  تیعقوم  ظفح  يارب  راک ،  نیا  هک  دندید  یم  اریز  دنتـشاد ؛ مّدـقم  هلآو - 
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 ، دـنورب گنج  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تافو  زا  لبق  اهنآ  رگا  یلو  دوش ،  یمن  یفتنم  نتفر ،  زا  ناشیا  عانتما  نانآ و  یهاـتوک 
زا سپ  ات  دنامب ،  یلاخ  نانآ  دوجو  زا  تختیاپ  تساوخ  یم  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تفر .  دهاوخ  نوریب  ناشتسد  زا  تفالخ 
رد دـندرک ،  تعجارم  اهنآ  هک  یماـگنه  و  ددرگ .  راومه  ًـالماک  مالّـسلا -  هیلع  بلاـطیبا -  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  تفـالخ  يارب  هار  يو 

ناوج هماسا ؛  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  هکنیا  تلع  دننامب .  رانک  رب  فالتخا ،  شکمشک و  زا  دنریگ و  رارق  هتفای  ماجنا  لمع 
ار اـهنآ  ناشکرـس  و  دریگب .  ار  یخرب  يوردـنت  ولج  تساوخ  یم  هک  دوب  نیا  تشاد ،  بوـصنم  اـهنآ  یهدـنامرف  هب  ار  ( 93  ) هلاس هدفه 

هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  روظنم  هب  یپ  اهنآ  یلو  دروآ .  لمع  هب  يریگولج  رمآ ،  هب  تبسن  روم ،  أم  يدعب  تافالتخا  زا  دزاس و  عیطم 
ات هک  يروط  هب  دنداد ،  ناشن  یهاتوک  يو  اب  نتفر  زا  سپـس  دـندرک و  شهوکن  هماسا ،  نوچ  یناوج  یهدـنامرف  زا  تسخن  و  دـندرب ،  - 

هماسا تسد  زا  ار  مچرپ  دننک و  یغلم  ار  رکشل  مازعا  دندرک  یعس  زین  نآ  زا  سپ  دندرکن .  تکرح  هنیدم  هاگرکشل  زا  دوب  هدنز  ترضح 
 . دندوب رمع  رکبوبا و  همه  زا  لبق  هک  دندیزرو  عانتما  رکشل  هب  نتسویپ  زا  ناشیا  زا  يرایسب  زین  نایاپ  رد  و  دنزاس .  لوزعم  ار  وا  دنریگب و 
رد ار  دوخ  أر ي  دنتـساوخ  یم  نوچ  دـندرکن ؛ لمع  حیرـص  صوصن  نآ  هب  اهنآ  هک  دوب  هماسا  هاپـس  يارجام  رد  عوضوم  جـنپ  نیاربانب ، 

عماج تقو  سیئر   ) يرـشبلا مالـسالا  خیـش  دنیامن .  داهتجا  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ّصن  لباقم  رد  دـننک و  ظفح  یـسایس  روما 
هب تقو  عرـسا  رد  هک  دومرف  بیغرت  ار  ناشیا  ربمغیپ ،  دـنچ  ره  هک :  تسا  هدروآ  رذـع  اهنآ  فرط  زا  اـم  تاـعجارم  زا  یکی  رد  رهزـالا )
 (( ینبا  )) لها يوس  هب  ادرف  دومرف : داد  هماسا  تسد  هب  ار  مچرپ  یتقو  هک  تفرگ  تخـس  اـهنآ  رب  ار  راـک  ناـنچ  دـندنویپب و  هماـسا  هاـپس 

هب دش ،  رامیب  هلـصافالب  ترـضح  یلو  دنک ،  باتـش  تکرح  رد  هک  دومرف  دیک  أت  و  دنامب .  رـصع  ات  هک  دادن  تلهم  يو  هب  و  وش .  هناور 
اهر لاح  نآ  رد  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دنتـسناوت  یمن  باحـصا  ور  نیا  زا  دـسر .  ارف  شگرم  هک  دنتـشاد  نآ  میب  هک  يروط 

هجوت ربمغیپ و  هب  اهنآ  هقالع  ترثک  زا  مه  نیا  دش ! ! !  دهاوخ  هچ  ترـضح  یجازم  لاح  دننیبب  ات  دندرک  ربص  هاگرکـشل  رد  اذل  دـننک . 
رظتنم فلا :  تسا :  هدوب  روظنم  ود  راظتنا  رطاخ  هب  زین  هماسا  هاپـس  هب  نتـسویپ  زا  اهنآ  یهاتوک  تلع  دوب .  ترـضح  نآ  هب  ناشیا  ياـهلد 
يارب ار  هنیمز  و  دندرگ !  لیان  يو  نفد  نفک و  ضیف  هب  ترـضح ،  توف  تروص  رد  ای  دنوش و  لاحـشوخ  ربمایپ  يدوبهب  زا  ای  هک  دـندوب 

 ، ندیـشک راظتنا  نیا  رد  اهنآ  نیاربانب ،  دنیامن ،  دـعاسم  دـسرب ،  تفالخ  هب  سدـقم ،  دوجو  نآ  زا  دـعب  دـش  انب  هک  یـسک  ره  تموکح 
ًالمع ًالوق و  هک  یحیرـص  ّصن  همه  اب  دیز -  نب  ۀماسا  یهدنامرف  هب  عجار  اهنآ  شنزرـس  تسین !  دراو  ناشیا  هب  يداریا  دـندوب و  روذـعم 

هدروخلاس لاسنهک و  دارفا  باحـصا ،  ناـیم  رد  اریز  تسا ؛  هدوب  هماـسا  یناوج  رطاـخب  طـقف  دـندید -  دندینـش و  ربمغیپ  زا  هراـب  نیا  رد 
شوخان نیاربانب  دوبن .  اهنآ  میلـست  هب  رـضاح  تشادـن و  یگدامآ  ناناوج  زا  تعاطا  يارب  نانآ  ياـهلد  هک  تسا  یعیبط  دنتـشاد و  دوجو 

زا دعب  اهنآ  هکنیا  اما  تسا !  هدوب  یمدآ  تشرس  يرشب و  تعیبط  ياضتقم  هکلب  هدوبن ،  تعدب  ناشیا ،  بناج  زا  هماسا  یهدنامرف  نتـشاد 
هفیلخ دندرک  یم  روصت  اهنآ  دنا ،  هتفگ  نادنمـشناد  زا  یخرب  ددرگ ،  لوزعم  یهدنامرف  ماقم  زا  هماسا ))   )) دندرک اضاقت  ربمغیپ ،  تافو 

نیا فاصنا  دیوگ : یم  اج  نیمه  رد  مالسالا  خیـش  یلو  درک !  دهاوخ  تقفاوم  ناشیا  اب  دنتـشاد ،  رظن  رد  ناشیا  هک  یتحلـصم  رطاخب  زین 
یّلص ربمغیپ -  ندش  كانمشخ  زا  دعب  هماسا -  لزع  يارب  هباحـص  تساوخرد  هب  عجار  دشاب ،  لقع  لوبق  دروم  هک  ار  یتلع  نم  هک  تسا 
دوخ بت ،  تّدش  زا  هک  یلاح  رد  هناخ  زا  ندش  جراخ  يو و  هب  یهدنامرف  ماقم  ياطعا  صوصخ  رد  ناشیا ،  شنزرس  زا  هلآو -  هیلع  هّللا 

 . متفاین تسا -  هدوب  یخیرات  روهشم  عیاقو  زا  اهنآ  نایم  و  دومرف ،  صوصخ  نیا  رد  ربنم  رد  هک  ینانخس  دوب و  هتسب  ار  رـس  هدناشوپ و  ار 
يارب اهنآ  میمـصت  اّما  و  ب :  دـناد !  یمن  یـسک  دـنوادخ  زج  هک  تسا  یعوضوم  عیاقو ،  نآ  زا  دـعب  ناشیا  یهاوخرذـع  تلع  نیاربانب ، 
لماک تیاـنع  هاپـس و  مازعا  رد  ار  ربماـیپ  ماـمتها  هکنیا  اـب  صوصخ -  نیا  رد  رکبوبا  هب  ناـشیا  رارـصا  هماـسا و  هاپـس  مازعا  زا  يریگولج 

زا مالسا  تختیاپ  ظفح  رطاخب  یگمه  صوصخ -  نیا  رد  ترضح  یپ  رد  یپ  شرافس  دندید و  نآ  لاسرا  رد  عیرست  يارب  ار  شترـضح 
قافن هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تافو  اب  هکنانچ  تسا !  هدوب  هاپس ،  يرود  ورین و  زا  رهش  ندوب  یلاخ  تروص  رد  ناکرـشم  موجه 

عاـنتما تاـکز  تخادرپ  زا  يرگید  فیاوط  و  دنتـشگ .  دـترم  برع ،  فیاوط  زا  یعمج  و  دـندش .  لدـیوق  اراـصن  دوـهی و  دـمآ و  دـیدپ 
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مسق ادخ  هب  تفگ :  تفریذپن و  وا  یلو  دنک ،  عنم  رفس ،  هب  نتفر  زا  ار  هماسا  ات  دنتساوخ  قیدص !  رکبوبا  زا  هباحص  ور  نیا  زا  دندیزرو . 
هک تسا  یبلطم  نیا  منک !  يراک  هب  زاـغآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  روتـسد  يارجا  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نم  يارب  ندرم  ! 
زاب زا  دـنا ،  هتـشادن  مالـسا  ظفح  زا  ریغ  يروظنم  هچنانچ  زین  رگید  دارفا  دـنا .  هدرک  لقن  قیدـص !  رکبوبا  زا  نّنـست )  لها   ) اـم ناثّدـحم 

يرادهاگن رطاخب  يو ،  اب  یهارمه  هماسا و  هاپس  هب  نتـسویپ  زا  نارگید  رمع و  رکبوبا و  یچیپرـس  اّما  و  دنروذعم .  هماسا  هاپـس  ندنادرگ 
یمن ظوفحم  نآ  هلیـسو  هب  زج  زور  نآ  رد  ناناملـسم ،  ینید و  روما  هک  دوب  یتفالخ  ظفح  يدّمحم و  تلود  تیوقت  یمالـسا و  تنطلس 

رد ینالحد  دّیس  یبلح و  میتفای .  دنس  نودب  لسرم و  ار  نآ  ام  دیدرک ،  لقن  لحن ))  للم و   )) باتک رد  یناتـسرهش  زا  هچنآ  اّما  دنام ! ! ! 
هاگآ مه  ارم  دینک ،  یم  تیاور  نّنست  لها  قیرط  زا  یثیدح  امش  رگا  تسا ،  هدشن  لقن  یثیدح  هراب  نیا  رد  ًالـصا  : )) دنا هتفگ  دوخ  هریس 

رد فّقوت  هماـسا و  هاپـس  اـب  تکرح  رد  ار  باحـصا  یهاـتوک  امـش  میتشون :  وا  خـساپ  رد  اـم  دوب . )) دـهاوخ  نم  رّکـشت  بجوم  هک  نک 
اهنآ هک  دیدومن  فارتعا  زین  و  دیتفرگ .  ملسم  دندنویپب ،  هاپـس  هب  باتـش  اب  دندوب  روم  أم  هک  نیا  اب  تدم ،  نآ  رد  فرج ))   )) هاگرکـشل

دیتسناد مّلـسم  و  دنداد .  رارق  شنزرـس  دروم  ار  هماسا  هب  یهدنامرف  ماقم  ضیوفت  ربمایپ ،  یلمع  یلوق و  صوصن  ندید  ندینـش و  زا  سپ 
و دنک .  لزع  يو ،  یهدنامرف  صوصخ  رد  ناشیا  شنزرس  زا  ربمایپ  ندش  كانمشخ  زا  دعب  ار  هماسا  ات  دنتـساوخ  رکبوبا  زا  باحـصا  هک 

نآ ّیط  ربمغیپ  هک  دـیتسناد  یخیراـت  عیاـقو  ءزج  دومرف ،  داریا  ربنم  رد  هک  يا  هبطخ  یتحاراـن و  بت و  تلاـح  اـب  ترـضح  ندـش  جراـخ 
روم أم  ربمایپ  هک  ار  یهاپس  دنتساوخ ،  هفیلخ  زا  اهنآ  هک  دیتفرگ  ملسم  مه  ار  نیا  تسناد .  یهدنامرف  هتسیاش  ار  شردپ  هماسا و  نانخس ، 

رد ترـضح  هک  يرارـصا  همه  اب  دریگب ،  يو  زا  تشارفارب ،  هماسا  يارب  كرابم  تسد  اـب  هک  ار  یمچرپ  دراد و  زاـب  نتفر  زا  دوب ،  هدرک 
 ، ربمایپ هک  ار  یخرب  هک  دیراد  قیدصت  زین  ار  نیا  و  دندید .  ار  همهو  دومرف  نآ  بوجو  رد  هک  یحیرص  ياهـشرافسو  تشاد  هاپـس  مازعا 
ار تاعوضوم  نیا  همه  امش  دندز .  زاب  رس  راک ،  نآ  زا  دنریگ ،  رارق  هماسا  یهدنامرف  تحت  داد  روتـسد  دومن و  هاپـس  هب  نتـسویپ  روم  أم 

روذـعم هرابرد  هچنآ  هصالخ  دـیراد .  فارتعا  دـنا ،  هدومن  دـیی  أت  ار  نآ  رابخا  ناظفاح  نیثّدـحم و  هیّلک  و  هدرک ،  حیرـصت  ناـخّروم  هک 
قفاوم هکنیا  هن  دنتـشاد ،  روـظنم  ار  مالـسا  تحلـصم  دوـخ  رظن  هب  روـما  نیا  ماـجنا  رد  باحـصا  هک  تسا  نیا  دـیدومن  رکذ  ناـنآ  ندوـب 

ایآ هک  تسا  نیا  ام  نخـس  عوضوم  رگید : ترابع  هب  میدرکن !  ییاعدا  نیا  زج  دروم  نیا  رد  مه  اـم  دنـشاب .  هدرک  لـمع  ربماـیپ  صوصن 
سپ ار .  مود  ّقش  ام  و  دیدرک ،  باختنا  ار  لّوا  ّقش  امش  هن ؟  ای  دنراد  لومعم  ار  ربمایپ  صوصن  هیلک  دنتسناد  یم  مزلم  ار  دوخ  باحصا ، 

 ، هن ای  دندوب  روذعم  اهنآ  هکنیا  و  دـنک .  یم  تباث  ار  ام  رظن  دـندومنن ،  ربمایپ  رماوا  هب  لمع  دراوم ،  نیا  رد  ناشیا  هکنیا  هب  امـش  فارتعا 
ار مالسا  تحلصم  هماسا ،  هاپس  عوضوم  رد  اهنآ  هک  دیتسناد  ملـسم  ار  نیا  یتقو  تسین .  هدیـشوپ  هکنانچ  تسا .  ثحب  عوضوم  زا  جراخ 
ار مالسا  تحلصم  دوخ ،  رظن  هب  زین  ربمایپ  زا  دعب  تفالخ  رما  رد  اهنآ  دییوگ  یمن  ارچ  دنتـشاد ،  مّدقم  ربمایپ  صوصن  رب  دوخ -  رظن  هب  - 

یهدنامرف ماقم  ياطعا  رد  ربمایپ  هب  تبسن  ار  ناریگ  هدرخ  شنزرس  رذع  امـش  دنداد ! ؟  حیجرت  نآ  لاثما  مخ و  ریدغ  صوصن  هب  دّبعت  رب 
 ، دنتـشاد دوجو  مه  ناگدروخلاس  نالاسنهک و  هک  یمدرم  نایم  رد  وا  نوچ  یناوج  باصتنا  هک  دـیتسناد  نیا  هب  دـیز ،  نب  ۀـماسا  هب  هاپس 
هب لمع  هک  یناسک  هرابرد  ار  نآ  ارچ  یلو  تسا .  یعیبط  يرما  ناـناوج ،  تعاـطا  زا  نـالاسنهک  داـیقنا  مدـع  هتـشاد و  ار  ییاـضتقا  نینچ 

دشاب هتشاد  تموکح  هباحص  ناریپ  ناگدروخلاس و  رب  مالـسا ،  درمناوج  یلع  دیاب  یم  نآ  ياضتقم  هب  هک  دندرکن  ّمخریدغ ))  )) صوصن
هک روطنامه  دندرک ،  باسح  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ّنس  یمک  ربمایپ ،  تافو  زور  نانیا  دنا ،  هدرک  لقن  هکنانچ  اریز  دـیتسین ؛ دـقتعم  ، 
هاپس یهدنامرف  تفالخ و  هک  میناد  یم  دنداد .  رارق  زیواتـسد  دینادرگ ،  اهنآ  هدنامرف  ار  وا  ربمغیپ  هک  یماگنه  ار  هماسا  مک  نس  عوضوم 

 ، دندرگ داقنم  ناوج ،  هدنامرف  هب  تبـسن  یـشکرکشل  کی  رد  دـنناوتن  لاح  تعیبط  هب  اهنآ  هک  یتقو  سپ  دـنراد .  مه  اب  يدایز  هلـصاف  ، 
هوالعب دـنوش ! !  ناوج  کی  میلـست  يویند ،  ینید و  نو  ؤش  هّیلک  رد  شیوخ ،  تایح  تدـم  رد  دوب  دـنهاوخن  رـضاح  یلوا  قیرط  هب  سپ 

ار نآ  ام  تسا ،  قلطم  مکح  امـش  روظنم  رگا  دنتـسین )) ناناوج  زا  دایقنا  هب  رـضاح  یعیبط  رظن  زا  ناگدروخلاس  ناریپ و   )) دـیتفگ هک  نیا 
نیا ریغ  رد  ناناوج و  تعاطا  زا  دایقنا  رد  ربمغیپ  دـنوادخ و  تعاطا  زا  دـنراد ،  لماک  ینامیا  هک  نم  ؤم  ناریپ  ياهلد  اریز  میریذـپ ؛  یمن 
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َو َْتیَـضَق  اّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَا  یف  اوُدِـجَیال  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُْؤیال  َّکِبَر  َو  ـالَف  : )) درادـن اـبا  ایـشا  ریاـس  زا  دروم 
ياهلد رد  سپـس  دننک ،  مکاح  شیوخ  تافالتخا  رد  ار  وت  ات  دـنروآ  یمن  نامیا  مسق !  تیادـخ  هب  هن ،   : )) ینعی 94 ؛ ) (() ًامیلْسَت اوُمّلَُسی 

ینعی 95 ؛ ) (() اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  امَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  (( . )) دندرگ میلست  ًالماک  دنباین و  یلالم  يا ،  هدرک  مکح  هچنآ  زا  دوخ 
الَو ٍنِمْؤُِمل  َناک  امَو   . )) دینک كرت  تسا ،  هتشاد  رذحرب  نآ  زا  ار  امش  هک  ار  هچنآ  دیریگب و  تسا  هدروآ  امـش  يارب  ربمغیپ  ار  هچنآ  : ))
چیه  : )) ینعی 96 ؛ ) (() ًانیبُم ًالالَـض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ْمِهِْرمَا  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَا  ًاْرمَا  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  یَـضَق  اذِا  ٍۀَنِمُْؤم 
سک ره  دنـشاب ،  هتـشاد  يرایتخا  دوخ  شیپ  زا  دـنداد ،  يروتـسد  شربمغیپ ،  دـنوادخ و  هاـگره  هک  دـسر  یمن  ار  یناـمیا  اـب  نز  درم و 

هماسا هاپس  هب  نتسویپ  زا  اهنآ  یچیپرس  هب  ّقلعت  هک  ینخس  اما  درب . )) یم  رسب  راکشآ  یهارمگ  رد  دزاس ،  هشیپ  ار  ربمغیپ  ادخ و  ینامرفان 
 (( هفیقسلا  )) باتک رد  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دمحا  رکب  وبا  هک  يدنسم  ثیدح  رد  تسا ،  هتسناد  تامّلـسم  زا  ار  نآ  یناتـسرهش  دراد و 

لاجر زا  يراصنا  ریثک  نب  دیعس  زا  راسی  نب  دمحا  زا  حلاص  نب  قاحسا  نب  دمحا   : )) منک یم  لقن  ار  نآ  ًانیع  نم  تسا .  هدمآ  هدرک  لقن 
رب ار  هثراح  نب  دیز  نب  ۀماسا  دش ،  شتافو  هب  رجنم  هک  ییرامیب  رد  ربمغیپ  هک :  دنک  یم  لقن  نامحرلادبع ،  نب  هّللادبع  زا  دوخ ،  ثیدح 

ریما دندوب ،  نآ  رد  ریبز  هحلط و  فوع ،  نب  نامحّرلادـبع  حاّرج ،  هدـیبع  وبا  رمع ،  رکبوبا ،  هلمج  زا  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  هک  یهاپس 
رد درب و  هلمح  دـش -  هتـشک  دـیز  شردـپ  هک  اجنآ  هتوم - ))   )) یـضارا هب  دوخ ،  یهدـنامرف  تحت  هاپـس  اب  هماسا  هک  داد  نامرف  درک و 

نامه رد  ربمغیپ  دـندیزرو .  یهاتوک  وا  زا  يوریپ  هب  زین  هاپـس  دارفا  داد ،  ناشن  لقاثت  تکرح ،  رد  هماسا  دـنک .  راـکیپ  نیطـسلف  نیمزرس 
هماسا هک  ییاج  ات  دنک ،  تکرح  رتدوز  هچ  ره  هاپـس  هک  دومرف  یم  دیک  أت  دـش -  یم  فیفخ  ینامز  دـیدش و  یهاگ  هک  يرامیب -  لاح 
تکرح هن !  دومرف : ربمغیپ  یلو  دهد ،  افـش  امـش  هب  دنوادخ  ات  منامب ،  يزور  دنچ  یهد  یم  هزاجا  ایآ  تنابرق !  هب  مردام  ردـپ و  تفگ : 

دریگ یمن  مارآ  ملد  دیشاب ،  لاح  نیدب  امش  منک و  تکرح  ماگنه  نیا  رد  نم  رگا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  هماسا  تهارمه .  هب  ادخ  نک ، 
ناراوس یگداـمآ  مدـع  هب  عجار  مهاوخ  یمن  هّللا !  لوسر  اـی  تفگ :  هماـسا  دوب .  یهاوخ  نیرق  یتمالـس ،  يزوریپ و  اـب  هک  ورب  دومرف : . 

هاگنآ دش .  شوهیب  ترضح  سپس  نک .  لمع  مداد  روتسد  وت  هب  ار  هچنآ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  میوگب .  امـش  هب  یبلطم 
 ، دـش ضرع  تفرگ ،  غارـس  وا  یمازعا  ياوق  هماسا و  زا  دـمآ  شوه  هب  ربمغیپ  هکنیمه  دومن .  تکرح  ياّیهم  ار  دوخ  تساـخرب و  هماـسا 
 ، دینک هناور  ار  هماسا  هاپس  دومرف : یم  یپ  رد  یپ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  فصو ،  نیا  اب  دنا .  هدومن  تکرح  هدامآ  ار  دوخ  اهنآ 

هتفرگ ار  شنوماریپ  هباحـص  هتفرگ و  شرـس  يور  ار  مچرپ  هک  یلاح  رد  هماسا  سپ  دنادرگرب .  يور  نآ  زا  هک  سک  ره  دنک  تنعل  ادخ 
 ، ریـضح نب  دیـسا  نارجاهم ،  رتشیب  رمع ،  رکبوبا ،  هک  یلاح  رد  دمآ ،  دورف  دندیـسر  فرج ))   )) هب یتقو  دـمآ .  رد  تکرح  هب  دـندوب ، 
رد ربمغیپ  هک  درگرب  تفگ :  هماـسا  هب  دـمآ و  ( 97  ) نمیا ما  هداتـسرف  ماگنه  نیا  رد  دـندوب .  يو  اب  راصنا  ناگرزب  ریاـس  دعـس و  نبریبش 

ربمغیپ برد  بنج  ار  نآ  دـش و  هنیدـم  دراو  تشاد ،  دوخ  اب  ار  مچرپ  هک  یلاح  رد  تساخرب و  گنرد  یب  هماسا  تسا .  نداد  ناج  لاح 
 . دوب هتفاتـش  یقاب  ناهج  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دوب  يا  هظحل  نامه  رد  نیا  و  تشارفارب .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا - 

هحفـص نایاپ  رد  دیدحلا  یبا  نبا  یلزتعم  همّالع  هلمج  زا  دـنا ؛ هدرک  لقن  ار  نآ  زین  ناخّروم  زا  یهورگ  يرهوج . )  رکبوبا  نخـس  نایاپ  )
 ، دیجم نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  مهبولق ))  ۀفل  ؤم   )) مهس طاقـسا   - 5 رصم .  عبط  هغالبلا ،  جهن  حرـش  مود  دلج  زا  نآ ،  زا  دعب  متـسیب و 

اَمَّنِا : )) دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تـسا .  هداد  رارق  تاـکز  رد  یمهـس  درک ،  بـلج  مالـسا  يوـس  هـب  ار  اـهنآ  ياـهلد  دـیاب  هـک  يدارفا  يارب 
ُهّللاَو ِهّللا  َنِم  ًۀَـضیرَف  ِلیبَّسلا  ِْنباَو  َهّللا  یبَس ل  یفَو  َنیمِراْغلاَو  ِباقِّرلا  ِیفَو  ْمُُهبُوُلق  ِۀَـفَّلَؤُْملاَو  اْهیَلَع  َنیِلماْعلاَو  ِنیکاسَْملاَو  ِءارقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا 

يدازآ و  درک ،  بـلج  ار  ناـشیاهلد  دـیاب  هـک  یناـسک  اـهنآ و  نـالماع  نادنمتــسم و  ارقف و  يارب  تاـکز   : )) ینعی 98 ؛ ) (() ٌمیکَح ٌمیلَع 
 ، يزیچ ره  هب  تبـسن  دنوادخ  و  تسا .  یهلا  هضیرف  کی  نیا  تسا ،  ناگدنام  هار  رد  ادـخ و  هار  رد  نآ  فرـصو  نارادـماو ،  ناگدرب و 
هب ار  اـهنآ  ياـهلد  دوب  مزـال  هک  داد  یم  يدارفا  هب  ار  تاـکز  زا  مهـس  نیا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  تسا . ))  میکح  اـناد و 

صاصتخا اهنآ  هب  ار  لام  زا  یکدنا  ربمغیپ  هک  دندوب  برع  فارـشا  اهنآ  زا  يا  هدع  دندوب : فنـص  دـنچ  نانیا  درک و  بلج  مالـسا  يوس 
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ناشیا ياهلد  هک  دوب  مزال  دنتشاد و  یفیعـض  تاّین  یلو  دندروآ ،  یم  مالـسا  هک  دندوب  یمدرم  رگید ،  یخرب  دنوش .  ناملـسم  ات  داد  یم 
یضعب سادرم .  نب  سابع  سباح و  نب  عرقا  نصح ،  نب  ۀنییع  هیواعم ،  شرـسپ  نایفـسوبا ،  دننام  دروآ ؛ تسد  هب  يدایز ،  شـشخب  اب  ار 
شیارگ مالـسا  هب  اهنآ  دننام  برع ،  لاجر  زا  يرگید  دارفا  هلیـسو  نیدـب  ات  دـنتفرگ  یم  رارق  شـشخب  دروم  هک  دـندوب  یناسک  زین  رگید 

 . دومرف یم  اطع  دوب  يو  صلاخ  لام  هک  سمخ  زا  مشـش  کـی  لّوا ،  هتـسد  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  اـیوگ  دـننک .  ادـیپ 
دندرک یم  بلج  راّفک ،  اب  گنج  روظنم  هب  ار  ناشیا  ياهلد  تاکز ،  زا  يرادقم  اب  هک  دندوب  یناسک  مهبولق ))  ۀـفل  ؤم   )) زا رگید  یخرب 

یم هک  یناسک  اب  ار  شور  نیا  تفاتش ،  یقاب  ناهج  هب  هک  ینامز  ات  روکذم ،  هفیرش  هیآ  لوزن  ماگنه  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  . 
دعب هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  نیملسم ،  فیاوط  هّیلک  عامجا  هب  و  داد ،  همادا  مهبولق ))  ۀفل  ؤم   )) دوش بلج  ناشیاهلد  تسیاب 
مهـس تفایرد  يارب  هتـسد  نیا  دمآ ،  راکآ  يور  رکبوبا  هک  یماگنه  یلو  دنک .  فذح  ار  مهـس  نیا  هک  دادن  هزاجا  سکچیه  هب  دوخ  زا 

اهنآ دنراد .  تفایرد  ار  دوخ  مهـس  اهنآ  هک  تشون  ینامرف  زین  رکبوبا  دنتفر .  يو  دزن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نامز  دننام  دوخ ، 
 . میرادـن امـش  هب  يزاین  ام  تفگ  درک و  هراـپ  ار  رکبوبا  ناـمرف  رمع  یلو  دـنک ،  یهاوگ  ار  نآ  اـت  دـنداد  ناـشن  رمع  هب  ار  رکبوبا  ناـمرف 
اب ار  امش  خساپ  هنرگ ،  و  میرادن ،  امـش  هب  يراک  دیروایب ،  مالـسا  رگا  تسا .  هتخاس  زاین  یب  امـش  زا  هتـشاد و  گرزب  ار  مالـسا  دنوادخ 
 ! تسا هفیلخ  وا  ادـخ  تساوخ  هب  تفگ :  رکبوبا  رمع ؟  ای  یتسه  وت  هفیلخ  اـیآ  دـنتفگ : دنتـشگرب و  رکبوبا  دزن  اـهنآ  میهد .  یم  ریـشمش 

نصح و نب  ۀـنییع  هک  دـنا  هدرک  لقن  ناخّروم  هلمج ،  زا  دراد .  دایز  اـیاضق  نیا  ریظن  رمع ،  ( . 99) درک اضما  ار  رمع  لمع  هنوگ  نیدـبو 
رد کّلمت  هب  ار  نآ  درادن ،  یتعفنم  دـیور و  یمن  هزبس  نآ  رد  هک  تسا  يریاب  نیمز  ام  دزن  دـنتفگ : دـندمآ و  رکبوبا  دزن  سباح  نب  عرقا 
؟  دییوگ یم  هچ  امـش  تفگ :  دوخ  نایفارطا  هب  رکبوبا  دهدب .  ام  هب  یتعفنم  ادخ  مینک و  حالـصا  ار  نآ  میناوتب  سپ ،  نیا  زا  دیاش  روآ ، 

رمع یلو  دنک ،  یهاوگ  ار  نآ  ات  دنتفر  رمع  دزن  اهنآ  دیـشخب .  ناشیا  هب  ار  نآ  یبوتکم  یط  زین  رکبوبا  درادن .  یلاکـشا  دنتفگ : نایفارطا 
هاگنآ دنتفگ .  يو  هب  یتشرد  نانخـس  دنتفـشآ و  رب  اهنآ  درک .  كاپ  ار  هتـشون  دنکفا و  نآ  رد  ناهد  بآ  سپـس  تفرگ ،  اهنآ  زا  ار  نآ 

نیا رد  تسوا ! !  هفیلخ  تفگ :  رکبوبا  رمع ! ؟  اـی  يا  هفیلخ  وت  میناد  یمن  اـم  ادـخ  هب  دـنتفگ : نیگمـشخ  یلاـح  اـب  دـنتفر و  رکبوبا  دزن 
ای تسوت ،  صلاخ  کلم  يا ،  هدیـشخب  رفن  ود  نیا  هب  هک  ار  ینیمز  نیا  تفگ :  مشخ  لاح  اب  داتـسیا و  رکبوبا  لباقم  دمآ و  رمع  ماگنه ، 
ار نآ  هچ  يارب  سپ  تفگ :  رمع  دنکیرش .  نآ  رد  زین  ناناملسم  ریاس  تفگ :  رکبوبا  دنتسه ! ! ؟  کیرش  وت  اب  مه  نیملـسم  ریاس  نآ  رد 

تروشم زا  ناناملـسم  مامت  ایآ  تفگ :  رمع  مدومن .  تروشم  منایفارطا  اب  هراب  نیا  رد  تفگ :  رکبوبا  يا ! ؟  هدرک  راذگاو  رفن  ود  نیا  هب 
نیا يدرک ! !  عناق  ارم  یتفریذپن و  وت  یلو  یتسه ،  رتیوق  نم  زا  تفالخ  يارب  وت  هک  متفگ  وت  هب  نم  تفگ :  رکبوبا  دنتسه ؟  یـضار  امش 

رد رمع  رکبوبا و  شاـک !  يا  دـنا .  هدرک  لـقن  دوخ  عباـنم  رد  نارگید  و  ( 101  ) ینالقـسع رجح  نبا  و  ( 100) دیدحلا یبا  نبا  ار  ناتـساد 
لسغ و راک  زا  مشاه  ینب  ات  دندرک  یم  ربص  اهنآ  هک  دوب  بوخ  هچ  و  دندومن .  یم  تروشم  ناناملسم  همه  اب  زین  هدعاس ))  ینب  هفیقس  ))
رت مدقم  تّما  ریاس  زا  اهنآ  هفیلخ  باختنا  رد  نوچ  دنبای ؛ روضح  اروش  رد  ات  دنتفای  یم  تغارف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  نفد 

هکلب داد ،  تاکز  زا  یمهـس  مهبولق ))  ۀفل  ؤم   )) هب دیابن  هک  دنتفرگ  ملـسم  ار  عوضوم  اهنآ ،  ناوریپو  هفیلخ  ود  ره  لاح ،  ره  هب  دـندوب . 
بسانم هک  دراد  ینخس  هقف ،  لوصا  ملع  يالضف  زا  یکی  اجنیا ،  رد  تخادرپ .  تاکز  هیآ  رد  روکذم  فانـصا  ریاس  هب  دیاب  ار  مهـس  نیا 

هک اجنآ  هحفـص 239  هقف ،  لوصا  باـتک  رد  ( 102  ) یبـیلاود رـصاعم  داتـسا  مینک .  لـقن  ار  نآ  دراد -  هک  يدـیاوف  هب  رظن  مـیناد -  یم 
نآرق هک  ییاطع  ندرک  عطق  رد  ضر )  ) رمع داهتجا  دـیاش  دـسیون (( :  یم  دـنک ،  یم  رکذ  ار  اهنامز  ینوگرگد  اب  ماـکحا  رییغت  ياـهلاثم 

 ، نامز رییغت  اب  تحلصم  ینوگرگد  ناونع  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  هدوب  یماکحا  همدقم  رد  تسا ،  هداد  رارق  مهبولق ))  ۀفل  ؤم  يارب ((  میرک 
اب یبـیلاود ،  داتـسا  میوـگ :  یم  نم  ددرگ . )) !  یمن  خوـسنم  تسا و  تباـث  هشیمه  ینآرق  ّصن  هـک  یتروـص  رد  تـسا ،  هـتفرگ  هدـیدان 

دروم نیا  رد  نآرق  ّصن  فالخ  رب  هتـسناد  مهبولق ))  ۀـفل  ؤم   )) ّقح نآرق  هک  ار  ییاطع  رمع  هک  هدومن  فارتعا  رتماـمت ،  هچ  ره  تحارص 
يو هچنآ  رد  زین  امش  دوب .  هدیسر  نآ  هب  شداهتجا  هک  دومن  دوخ  أر ي  يادف  ار  نآ  و  درک .  عطق  تسا ،  خوسنم  ریغ  تباث و  هشیمه  هک 
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مالـسا زاغآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدوب  نیا  عوضوم  : )) دیوگ یم  هک  دییامن  تقد  يو  يدـعب  نخـس  رد  دـینک و  لم  أت  تسا  هتفگ 
تشاد ناکما  تفر و  یم  اهنآ  ّرش  میب  هک  یهورگ  بولق  بلج  روظنم  هب  ییاطع  ات  دومن  بجاو  دندوب ،  فیعض  ناناملـسم  هک  یماگنهو 

هداد و صاصتخا  اهنآ  هب  ار  نیملـسم  لاملا  تیب  تاکز  نآرق  هک  دنتـسه  یناسک  فیدر  رد  دارفا  نیا  و  دریگ .  ّقلعت  نانآ  هب  دننک ،  رییغت 
هب تاکز ،  دـیاب  هک  یناـسک  فیدر  رد  ار  مهبولق ))  ۀـفل  ؤم   )) دـیجم نآرق  هنوگنیدـب  ِءارقُْفِلل . )) . . .  ُتاـقدَّصلا  اَـمَّنِا  تسا (( :  هدومرف 

نیا هب  ار  دوخ  هنیزه  زا  یتمـسق  ( 103  ) یـسایس دصاقم  روظنم  هب  هک  زورما  ياهتلود  دننام  ناشیا  يارب  هداد و  رارق  دسرب ،  اهنآ  فرـصم 
شتموکح هیاپ  تفرگ و  قنور  مالـسا  یتقو  هک  قرف  نیا  اـب  دـیوگ :  یم  سپـس  تسا .  هداد  یتازاـیتما  دـنهد ،  یم  صاـصتخا  صاخـشا 

داتـسا میوگ :  یم  دـندرگ .  مورحم  نآرق ،  ّصن  هب  بجاو  ياـطع  زا  مهبولق ))  ۀـفل  ؤم   )) هدـع نیا  دـیاب  هک  دـید  رمع  دـیدرگ ،  تیوـقت 
دوخ داهتجا  اب  هتسناد ،  بجاو  هدع  نیا  يارب  حیرص  ّصن  اب  دیجم  نآرق  هک  ار  ییاطع  رمع ،  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  رگید  راب  یبیلاود ، 

لـطاع و ار  ینآرق  ّصن  رمع  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  اـطع  عطق  نیا  : )) دراد یم  روذـعم  هنوگنیدـب  ار  هفیلخ  فصولا  عم  تسا .  هدرک  عطق 
صوصخم تقو  نیعم و  ناـمز  هب  طوبرم  ار  هدـع  نیا  هب  شـشخبو  نآ !  رهاـظ  هب  هن  تشاد  ّصن  تلع  هب  رظن  يو  هکلب  تشاذـگ ،  لـطاب 

هک یماـگنه  یلو  دوب ،  فیعـض  مالـسا  هک  دوب  یتقو  هب  طوبرم  ناـشیا ،  ّرـش  زا  يریگولج  ناـنآ و  بولق  بلج  هک  اـنعم  نیا  هب  تسناد ؛ 
نآ تلع  هب  لـمع  هک  درک  باـجیا  تیعقوـم  دوـمن ،  رییغت  دـسرب ،  اـهنآ  هب  اـطع  نیا  دـیاب  یم  هک  یناـمز  تـفرگ و  ـالاب  مالـسا  تکوـش 

قالطا تسا .  قلطم  مهبولق ))  ۀفل  ؤم   )) هب ّقح  نیا  ياطعا  رد  ینآرق  ّصن  میوگ :  یم  دـنزاس . )) عونمم  اطع  نیا  زا  ار  نانآو  ( 104) دوش
للعم ای  دیقم  ار  نآ  هک  دسر  یمن  ار  امو  تسین .  رادرب  ههبش  فالتخا و  دروم  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا .  راکشآ  هفیرـش  هیآ  رد  مه  نآ 

ام هنوگچ  نیاربانب ،  درادـن .  دوجو  مه  يا  هنیرق  یمکح و  هنوگچیه  هک  تسا  نیا  رد  نخـسو  وا .  ربمغیپ  ای  ادـخ  مکح  هب  رگم  مینادـب ، 
فعـض نامز  رد  ناشیا  بولق  بلج  مکح  نیا  تلع  مییوگب :  مینادـب و  ینامز  تقوم  فورظ  هب  للعم  ار  هدـع  نیا  قح  ياطعا  میناوت  یم 

دیقم ار  نآ  دناوت  یمن  هجوچیه  هب  زین  دوب  فیعـض  مالـسا  هک  یماگنه  مالـسا و  زاغآ  رد  ّصن  لوزن  يدعب ! ؟  ياهنامز  هن  هدوب ،  مالـسا 
هب مالـسا  هب  اهنآ  شیارگ  میـشاب ،  نمیا  مهبولق ))  ۀـفل  ؤم   )) ّرـش زا  ینامز  ام  رگا  هوـالعب  تسین .  هدیـشوپ  ملع  لـها  رب  هکناـنچ  دزاـس ، 

مالسا تردق  اب  یهاگ  هکلب  دوش ،  عطق  نانآ  مهس  دیابن  هدش  هک  مه  رطاخ  نیا  هب  سپ  تفرگ ،  یم  ّقلعت  نانآ  هب  هک  دوب  ییاطع  هطـساو 
هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  درک .  عطق  اهنآ  زا  ار  اطع  دیابن  هک  تسا  یفاک  دشاب ،  دیما  نیمه  اهنت  رگا  دبای .  یم  مه  تّدـش  اطع  نیا  ، 

ناملسم ناشیا  هلیسو  هب  زین  نانآ  موق  دنوش و  ناملسم  هکنیا  رطاخب  فنص  کی  درک ؛ یم  بلج  ار  يدّدعتم  فانصا  بولق  اطع ،  نیا  اب  - 
رگید فنص  و  دندش ،  یم  مکحم  دوخ  داقتعا  رد  راک  نیا  اب  و  دنتشاد ،  یفیعض  نامیا  یلو  دندوب ،  هدش  ناملسم  رگید  فنـص  دندرگ . 

یّلص مرکا -  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  دیاب  میشاب ،  نمیا  هدع ،  نیا  رورش  دارفا  ّرـش  زا  ام  رگا  سپ  دیـشخب .  یم  اطع  نانآ ،  ّرـش  عفد  رطاخب  ار 
اهنآ داقتعا  تیبثت  نامیا و  تیوقت  روظنم  هب  ای  دننک ،  ادیپ  شیارگ  مالسا  هب  ناشموق  ای  دوخ  هک  داد  اهنآ  هب  ار  ّقح  نیا  هلآو ، -  هیلع  هّللا 

 - مالـسا تردق  نیا ،  رب  نوزفا  دنـشاب .  يو  وریپ  دننک و  يوریپ  وا  ربمغیپ  زا  هک  دنتـسه  یناسک  زین  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  ددرگ .  هید  أت  ، 
دندش و طّلـسم  اهنآ  رب  بناجا  درک .  رییغت  نیملـسم  نایز  هب  اهدـعب  تخاس -  نمیا  اهنآ  رطخ  زا  درک و  بولغم  ار  نیملـسم  نانمـشد  هک 

هقباس مه  رتشیپ  مینیب و  یم  رـصع  نیا  رد  ًانیع  هکنانچ  دـننک .  شزاس  نانآ  اب  دـندنبب و  اهنآ  کـمک  اـطع و  هب  لد  دـندش  ریزگاـن  ناـشیا 
هتشاد ماگنه  نآ  رد  یخرب  هک  تسا  هدوب  يرورغ  زا  یشان  دوب ،  يوق  مالسا  هک  ینامز  رد  هدع  نیا  مهس  طاقسا  نیاربانب ،  تسا .  هتـشاد 

رظن رد  ار  اهرـصع  هنمزا و  مامت  هدـمآ و  میکح  ياـناد  يادـخ  هیحاـن  زا  تسا  هدومرف  رداـص  ار  یمکح  نینچ  هک  میظع  نآرق  یلو  دـنا ، 
اب یعرـش  مکح  دـنک و  یم  رییغت  اهنامز  فالتخا  اب  هک  یتحلـصم  هب  ار  نآ  دـییقتو  قلطم ))  ّصن   )) زا ثحب  کـنیا  ( . 105  ) تسا هتفرگ 

هفیاط ام  میهد :  یم  رارق  ثحب  دروم  نآ ،  طورـش  هب  هجوت  اـب  ار  لـصا  نیا  و  میریگ .  یم  رـس  زا  ار  دوش  یم  نوگرگد  اـهنآ ،  فـالتخا 
ّصن تعیرـش  رد  هکنیا  رگم  میناد ،  یمن  ربـتعم  قلطم ،  دـییقتو  ماـع  صیـصخت  رد  ار  تحلـصم  دـحاو ،  لوق  هب  ًاـعامجا و  هیماـما ،  هعیش 

نآ رابتعا  رب  یهاوگ  ًابلس  ای  ًاباجیا  ات  دشابن  یلـصا  تعیرـش  رد  هک  یتقو  سپ  دنک .  یهاوگ  ار  نآ  رابتعا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یّـصاخ 
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زین یفنح  یعفاش و  هفیاط  أر ي  انعم ،  نیا  ( 106  ) تسا ناسکی  ام  دزن  هلسرم  حلاصم  مدع  دوجو و  اذهیلع  تسا .  رثاالب  ام  دزن  رد  دهد ، 
نیا اب  یلو  دـنا ،  هدرک  ذـخا  درادـن -  یلـصا  هسّدـقم  تعیرـش  رد  هک  ار -  هلـسرم  حـلاصم  دـنچ  ره  یلبنح ))  هقرف   )) اما ( . 107  ) تسه

ار مهبولق ))  ۀفل  ؤم   )) ّصن هلبانح ،  نیاربانب  دنراد .  یم  رّخ  ؤم  صوصن ،  لباقم  رد  هکلب  دنناد ،  یمن  صوصن  اب  ضراعم  ار  نآ  فصو ، 
 . دـننک لمع  هیلبنح  هیعفاش و  هیماما ،  شور  هب  رگید ،  دراوم  دروم و  نیا  رد  ّصن  دوجو  ماگنه  و  دـنزاس ،  یمن  دـیقم  هلـسرم  حـلاصم  هب 
اب دـنناد و  یم  ربتعم  ار  هلـسرم  حـلاصم  اهنآ  ول  اریز و  دـننک ؛ یم  راتفر  هنوگ  نیمه  هب  نآ ،  لاـثما  روبزم و  ّصن  رد  زین  یکلاـم ))  هقرف  ))

اهنآ دـنناد .  یم  ضراـعم  تسین ،  یعطق  اـهنآ  توبث  هک  نآ  لاـثما  دـحاو و  ربـخ  ربارب  رد  ار  نآ  یلو  دنرامـش ،  یم  ضراـعم  صوصن ، 
هک يدراوم  رد  یلو  دـنا ،  هتـسناد  ضراعم  تسین ،  هلالدـلا  یعطق  ماع ،  روط  هب  هک  ینآرق  تاـمومع  زا  یـضعب  اـب  زین  ار  هلـسرم  حـلاصم 

توبث و اریز  (108 ؛ ) دننادب نآ  ضراعم  ار  هلـسرم  حلاصم  هک  درادن  ناکما  مهبولق ))  ۀفل  ؤم   )) ّصن دننام  دشاب ،  هلالدلاو  توبثلا  یعطق 
یم یبیلاود  داتـسا  هک  يروط  هب  یمالـسا ،  بهاذـم  همه  رد  هقف ،  لوصا  هکنیا :  مـالک  هصـالخ  ( . 109  ) تسا یعطق  ّصن ،  نیا  تلـالد 

نّنـست لها  روهمج  عامجا  رگا  دناد .  یمن  حابم  دهد و  یمن  هزاجا  ار  مهبولق ))  ۀـفل  ؤم   )) تیمورحم میداد ،  حیـضوت  ار  نآ  ام  دـیوگ و 
هب هک  ار  بجاو  ّقح  نیا  دندرک و  وغل  ار  هّدـع  نیا  مهـس  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تافو  زا  دـعب  مّود  لّوا و  هفیلخ  هک  ( 110) دوبن

نیا ّقح  زور  نآ  دنچ  ره  مّود  لّوا و  هفیلخ  مییوگب  تشاد  ناکما  دـندومن ،  لاطبا  تسا ،  هداد  اهنآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هفیرـش ،  هیآ  ّصن 
ۀفل ؤم  تاکز ،  نیلماع  نیکاسم ،  ارقف ،   ) هناگتـشه فانـصا  دـنوادخ  اریز  دـندرکن ؛ تفلاـخم  مه  هیآ  اـب  یلو  دـندادن ،  اـهنآ  هب  ار  هّدـع 
طقف تاکز  هک  انعم  نیا  هب  هتسناد ،  تاکز  فراصم  ًارصحنم  ار  دنا ) هدنام  هار  رد  هک  یناسک  هّللا و  لیبس  نارادماو ،  ناگدرب ،  مهبولق ، 

نیا زا  فنـص  کی  رد  ار  دوخ  تاکز  سک  ره  نیاربانب ،  ددرگ .  عیزوت  اـهنآ  کـی  کـی  رد  دـیاب  هکنیا  هن  دوش  دراوم  نیا  فرـص  دـیاب 
نیا دوش .  یم  هّمذلا  يرب ء  دنک ،  عیزوت  فنـص  تشه  رب  ار  نآ  سک  ره  هکنانچ  تسا ،  هدش  همّذلا  يرب ء  درک ،  فرـص  فنـص  تشه 

رکبوبا و هک  دوب  نیا  هن  رگا  سپ  دنا .  هتشاد  لومعم  اهلسن  مامت  رد  ربمغیپ  زا  سپ  و  دنراد .  عامجا  نآ  رب  ناناملسم  همه  هک  تسا  یبلطم 
ياضما رمع و  لمع  دندومن ،  یمن  یقلت  تسا -  خوسنم  ریغ  تباث و  هشیمه  هک  ینآرق -  ّصن  فالخ  رب  دندرک و  لاطبا  ار  ّقح  نیا  رمع 

هّیماما هعیـش  هب  یبیلاود ،  داتـسا  هک  میوش  روآدای  میناد  یم  مزال  میروایب ،  نایاپ  هب  ار  ثحب  نیا  هکنآ  زا  لـبق  تشادـن .  یلاکـشا  رکبوبا 
یم مدقم  یعطق ،  صوصن  رب  ار  نآ  دناد و  یم  ربتعم  ار  هلسرم  حلاصم  هعیش  : )) دیوگ یم  و  دوب ) هتفگ  ًالبق  هچنآ  سکع  هب   ) هداد یتبـسن 

ام هشیمه  هک  تسا  ینایلاغ  زا  زین  یقوط  نامیلـس  تسا .  هدشن  لقن  هعیـش  ياملع  زا  رفن  کی  زاو  درادـن  تقیقح  بلطم  نیا  ( ! 111) دراد
روآدای شیپ  هحفص  رد  هک  دوب  نامه  هلئسم  نیا  رد  هّیماما  هعیش  رظن  دنروآ .  یم  ام  باسح  هب  ار  ناشیا  هانگ  میا و  هتشاد  نمـشد  ار  اهنآ 

ضوع هب  دـنک و  هظحالم  یبیلاود  داتـسا  تسا .  دوجوم  اج  همه  رد  زین  اهنآ  لوصا  بتک  تسا .  یعامجا  اهنآ  ناـیم  هک  میتفگ  میدـش و 
 . دنادب ربتعم  تسا ،  هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  ام  بتک  ار  هچنآ  تسا -  هدومن  دامتعا  نادب  هعیش  هدیقع  رد  هک  لبنح -  نبا  باتک 

 (( یبرقلا يذ  مهس   )) طاقسا  - 6

َو ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهِّلل  َّنَاَـف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنَا  اوُمَلْعاَو  : )) دـیامرف یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  یبرقلا  يذ  مهـس  دروم  رد  نآرق  ّصن 
ِّلُک یلَع  ُهّللاَو  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِدـْبَع  یلَع  اْنلَْزن  َا  ام  َو  ِهّللِاب  ُْمْتنَما  ُْمْتنُک  ْنِا  ِلیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیکاـسَْملاَو  یماـتَْیلاَو  یبْرُْقلا  يِذـِل 

ناتـسدگنت و نامیتی و  وا و  ناشیوخ  ربمغیپ و  ادخ و  لام  نآ  سمخ  دیروآ ،  تسد  هب  هچ  ره  هک  دـینادب   : )) ینعی 112 ؛ ) (() ریدَق ٍء  یَش 
 ، دیشاب هدروآ  نامیا  میدرک ،  لزان  دوخ ،  هدنب  رب  هورگ  ود  یقالت  زور  راک ،  هلصیف  زور  رد  هچنآ  ادخ و  هب  رگا  تسا ،  ناگدنام  هار  رد 
نآ زا  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  ره  رد  تقیقح  منغم ))   )) و تمینغ ))   (( ، )) منغ  )) برع دزن  تسا . ))  رداـق  زیچ  همه  رب  ادـخ  هک  دـینادب 

یگنج میانغ  برحلاراد و  صاخ  ار  تمینغ ))   )) هک درادـن  انعم  نیاربانب  دنـشاب .  یم  حیرـص  انعم  نیا  رد  زین  تغل  بتک  دـنک .  هدافتـسا 
دیدرک هدافتـسا  هک  يزیچ  ره   : )) تسا نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب  تسا .  متمنغام )   ) رد لوصوم  ي  (( ام  )) نایب زین  یـش ء )) نم   . )) مینادب
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ملـسم يراخب و  تسا . ))  ربمایپ . . .  ناشیوخو  ربمغیپ  ادخ و  نآ  زا  نآ  سمخ  دشاب ،  ینامـسیر  رگا  یّتح  كدـنا ،  هاوخ  دایز و  هاوخ  ، 
دندوب و هدـمآ  سیقلادـبع ))   )) زا هک  یت  أیه  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  یبن  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  دوخ  حیحـص  رد 

یم رتهب  شربمغیپو  ادـخ  دـنتفگ : تسیچ ؟  هناگی  يادـخ  هب  نامیا  دـیناد  یم  ایآ  : )) دومرف دـنروایب و  نامیا  هناگی  يادـخ  هب  داد  روتـسد 
هام هزور  تاکز و  نداد  زامن و  هماقا  دّمحم و  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ  نامیا ،  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـنناد . 

 ، سمخ هک  تسا  نیا  هّللاـب ))  متنمآ  متنک  نا   )) هیطرـش هلمج  ياـنعم  ( . 113  (() تسا دـیروآ ،  یم  تسد  هب  ار  هچنآ  سمخ  ناـضمر و 
ار نآ  و  دینک ،  عطق  نآ  زا  ار  دوخ  عمط  سپ  دسرب .  اهنآ  فرصم  هب  تسا  بجاو  هدش و  رکذ  هیآ  رد  هک  تسا  نآ  نابحاص  یعرـش  ّقح 

كرات هب  تبـسن  دیک و  أت  سمخ  يادا  يارب  دوش ،  یم  هظحالم  هیآ  رد  هکنانچ  دیراد .  نامیا  ادخ  هب  رگا  دـییامن ،  میلـست  شنابحاص  هب 
هیلع هّللا  یّلـص  ادخ -  ربمغیپ  هب  سمخ  زا  یمهـس  هک  دنراد  قافتا  دنتـسیا ،  یم  هلبق  هب  ور  هک  یناناملـسم  مامت  تسا .  هدش  راطخا  نآ ، 

رد هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  اتو  تسا .  هتفرگ  یم  ّقلعت  ترضح  نآ  ناشیوخ  هب  زین  يرگید  مهس  هتـشاد و  صاصتخا  هلآو - 
ناشیوخ ربمغیپ و  مهـس  درک و  لیو  أت  ار  سمخ  هیآ  دمآ ،  راک  يور  رکبوبا  هکنآ  زا  دعب  یلو  تشاد .  نایرج  انعم  نیا  دوب ،  تایح  دـیق 

رد نانیکـسم و  نامیتی ،  ریاس  فیدر  رد  ار  اهنآ  و  دـیزرو .  عانتما  مشاه  ینب  هب  نآ  يادا  زا  و  دومن .  طاقـسا  ترـضح  نآ  گرم  اب  ار  وا 
رد يرـشخمز  دـنا . ) هدرک  رکذ  هّماع  ياملع  ریاـس  يرـشخمز و  هکناـنچ   . ) داد رارق  تسا -  هدـمآ  هفیرـش -  هیآ  رد  هک  ناگدـنام -  هار 

يارب تسا :  مهس  شـش  سمخ ،  تفگ :  هک  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  : )) دسیون یم  سمخ ،  هیآ  زا  ثحب  نوماریپ  فاّشک ))  ریـسفت (( 
هقبط هس  رد  ار  نآ  رکبوبا  یلو  تفرگ ،  یم  ّقلعت  دوب  هدـنز  يو  دوخ  ات  ترـضح ،  ناشیوخ  هب  زین  مهـس  کی  مهـس و  ود  ربمغیپ  ادـخ و 

ار مشاه  ینب  رکبوبا  تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  مه  يو  زا  دعب  يافلخ  رمع و  زا  ناگدنام . )  هار  رد  نانیکسم و  نامیتی ،  : ) درک تیبثت 
 - مالّسلا اهیلع  ارهز -  همطاف  هک  دنا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  دنس  اب  دوخ ،  حیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  تخاس . )) . . .  عونمم  سمخ  زا 
زا هچنآ  و  هدیـشخب ،  يو  هب  كدف ))   )) هنیدم و رد  دنوادخ  هچنآ  زا  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  ربمغیپ  ثرا  ات  تساوخ  رکبوبا  زا 
 . دادـن مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  هب  يزیچ  اـهنآ  زا  دـیزرو و  عاـنتما  رکبوبا  یلو  دـنک ،  میلـست  يو  هب  دوب ،  هدـنام  یقاـب  ربیخ ))  )) سمخ
ات دیجنر و  وا  زا  مه  مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  درکن .  انتعا  وا  یلو  درک ،  ضارتعا  رکبوبا  هب  هراب  نیا  رد  مالّـسلااهیلع -  همطاف -  ترـضح 

تافو نوچ  و  دوب ،  هدنز  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  دعب  هام  شـش  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  تفگن .  نخـس  رکبوبا  اب  دوب  هدنز 
حیحص رد  ( 114  . . . ) درازگ زامن  وا  رب  دوخ  و  دادـن ،  ربخ  رکبوبا  هب  درپس و  كاخب  ار  وا  هنابـش  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  شرهوش  تفای ، 

نبدیزی سپـس  تشون .  ساّبع  نب  هّللادبع  هب  يا  همان  یجراخ ،  يرورح  رماع  نب  ةدجن   : )) تفگ هک  هدش  تیاور  زمره  نبدیزی  زا  ملـسم 
هب عجار  نم  زا  تشون :  ساّبع  نبا  مدوب .  يو  دزن  نم  تشون ،  یم  ار  نآ  خـساپ  دـناوخ و  یم  ار  همان  ساّبع  نبا  هک  یعقوم  تفگ :  زمره 
یم هشیمه  ام  دنتـسه ؟  یناسک  هچ  ناشیا ،  هک  يا  هدومن  لا  ؤس  تسا ،  هدرب  مان  اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  ربمایپ ) ناـشیوخ   ) یبرقلا يذ  مهس 

ثیدح لها  ماما  لبنح ؛  دمحا  ار  ثیدـح  نیمه  ( . 115 (() دنتـشاد غیرد  ام  زا  ار  نآ  ام  موق  یلو  میتسه ،  ام  ربمایپ  ناـشیوخ  هک  میتسناد 
لقن تسا -  حیحـص  یگمه  هک  یقرط -  هـب  ار  نآ  زین  اهدنـسم  ناـبحاص  زا  رگید  يرایـسب  ( . 116  ) تسا هدروآ  ساـّبع  نبا  زا  اـه  یّنس 

زا يرایسب  فصو ،  نیا  اب  تسا .  هدش  تیاور  رتاوت  اب  مالّسلا -  مهیلع  نیرهاط -  هّمئا  زا  هک  تسا  نیمه  زین  تیب  لها  بهذم  دنا .  هدرک 
 ، تساهنآ صوصخم  هک  یـسمخ  زا  ربمایپ ،  ناـشیوخ  یبرقلا و  يذ  يارب  هدومن و  يوریپ  مّود  لّوا و  هفیلخ  أر ي  زا  نّنـست  لـها  ناـماما 
رد دـهاوخ  یم  هک  روط  ره  اـت  تسا  هدرک  راذـگاو  نیملـسم  ياوشیپ  رظن  هب  ار  سمخ  ماـمت  سنا ،  نب  کـلام  دـنا .  هدادـن  رارق  يا  هرهب 

هفینحوبا و دـنرادن !  یّقح  ًاـقلطم  نآ  رد  ناگدـنام ،  هار  رد  نادنمتـسم و  ناـمیتی ،  ربماـیپ ،  ناـشیوخ  و  دـنک .  فرـص  نیملـسم  حـلاصم 
 ، نامیتی رگید ؛ هقبط  هس  ناـیم  يواـستم  روط  هب  هدومن و  طـقاس  ترـضح ،  تلحر  زا  دـعب  ار ،  وا  ناـشیوخ  ربمغیپ و  مهـس  وا ،  باحـصا 
 ، یعفاش دـنراذگب .  قرف  ناشیا  ریغ  مشاه و  ینب  نایم  هقبط ،  هس  نیا  رد  هکنیا  نودـب  دـنا ،  هدرک  میـسقت  ناگدـنام  هار  رد  نادنمتـسم و 

دننام درک ،  یم  فرص  نیملسم  حلاصم  رد  دوخ  هک  يدراوم  نامه  رد  هک  تسا  ربمغیپ  لام  نآ  مهس  کی  هتـسناد :  مهـس  جنپ  ار  سمخ 
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هب بلطملادبع  مشاه و  دالوا  زا  ربمایپ  ناشیوخ  يارب  رگید  یمهس  و  هریغو ،  رگید  نایاپ  راهچ  بسا و  هحلسا ،  دیرخ  یگنج ،  تازیهجت 
فنص هس  يارب  ًاقلطم  زین  رگید  مهس  هس  دریگ .  یم  قّلعت  مهس  کی  نارتخد  هب  مهس و  ود  نارسپ  هب  لفون ،  سمّشلادبع و  دالوا  يانثتـسا 

ادخ يارب  117 ؛ )  ) مینک یم  میسقت  مهس  شش  هب  ار  سمخ  هّیماما ))  هعیش   )) ام یلو  تسا .  ناگدنام  هار  رد  نانیکـسم و  نامیتی ،  رگید :
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نیشناج  هک  یماما  هب  تسا  قّلعتم  ربمایپ ) ناشیوخ  مهس   ) موس مهس  مهـس و  ود  نیا  مهـس ؛  ود  ربمغیپ ،  و 
رد و  دراد .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نادنزرف  زا  ناگدنام  هار  رد  نادنمتسم و  نامیتی ،  هب  صاصتخا  زین  رگید  مهس  هس  دشاب .  یم 
هب ار  سمخ  ضوع  رد  هدرک و  مارح  اهنآ  رب  ار  تاکز  تاقدص و  لاعتم ،  دنوادخ  اریز  دنتسین ؛ کیرش  ناشیا  اب  نارگید  صوصخ ،  نیا 

هدرک تیاور  مالّـسلا -  امهیلع  رقاب -  ترـضح  شدـنزرف  نیـسح و  نب  یلع  ماما  زا  شریـسفت  رد  زین  يربط  ار  اـنعم  نیا  تسا .  هداد  اـهنآ 
هفرح و تراجت ،  عفانم  بسک و  هار  زا  ناسنا  هک  يزیچ  ره  رد  سمخ ،  هک  دنراد  عامجا  مهنع -  هّللا  یـضر  ام -  ياهقف  راکذت :  تسا . 

هار زا  هچنآ  نداـعم و  اـهجنگ ،  هب  سمخ ،  نینچمه  و  تسا .  بجاو  دـنک ،  یم  هدافتـسا  نآ  لاـثماو  روـگنا  اـمرخ ،  تاـینبل ،  تـعارز ، 
دوخ هلیـسو  هب  انعم  نیا  رب  لالدتـسا  دریگ .  یم  قّلعت  تسا ،  هدش  رکذ  ام  یثیدـح  یهقف و  بتک  رد  هک  ییاهزیچ  زا  اهنیا  ریغ  یّـصاوغ و 
مِّنغم  )) و تمینغ ))   (( ، )) منغ  )) نآ هدش  قتشم  داوم  زا  کی  ره  اریز  ٍء )) یَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَا  اوُمَلْعاَو  : )) دیامرف یم  هک  تسا  هفیرش  هیآ 
باـتک هب  ار  رتـشیب  لیـصفت  دنـشاب .  یم  حیرـص  اـنعم  نیا  رد  زین  تغل  بتک  دـنک .  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ناـسنا  هچنآ  رد  تسا  تقیقح  (( 
لباقم رد  یبرقلا ))  يذ   )) مهس طاقـسا  رد  رکبوبا  داهتجا  اهنت  ثحب ،  عوضوم  اجنیا  رد  مینک .  یم  لّوحم  هعیـش ،  یهقف  عبانم  رد  سمخ 
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َو َنُوبَْرق  ْالاَو  ِنادـِلاْولا  َكََرت  اّمِم  ٌبیـصَن  ِلاجّرِلل  : )) دـیامرف یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  ماع  يانعم  ناربماـیپ ،  ندراذـگ  ثرا  رب  ناـهرب 
رداـم و ردـپ و  هچنآ  زا  نادرم  يارب   : )) ینعی 118 ؛ ) (() ًاضوُْرفَم ًابیـصَن  َُرثَک  َْوا  ُْهنِم  َّلَق  اّمِم  َنُوبَْرق  ْالاَو  ِنادـِلاْولا  َكََرت  اّمِم  ٌبیـصَن  ِنِلل  ِءاسّ

ررقم يا  هرهب  دایز -  ای  مک  دنا -  هتـشاذگ  ناشیوخ  ناردام و  ناردـپ و  هچنآ  زا  زین  نانز  يارب  تسه ،  يا  هرهب  دـنا  هتـشاذگ  ناشیوخ ، 
هراـبرد ار  امــش  دـنوادخ   : )) ینعی 119 ؛ ) (() ِْنیَیَثـْن ْـالا  ِّظَـح  ُلـْثِم  ِرْکّذـِلل  ْمُکِدـالْوَا  یف  ُهّللا  ُمُکیـصُوی   : )) هفیرـش هیآ  و  تـسا . ))  هدـش 

يانعم هب  هفیرش  تایآ  نیا  مامت  ثرا .  تایآ  رخآ  ات  تسا . ))  هدش  ررقم  رتخد  ود  هرهب  دننام  نارسپ  يارب  دنک ،  یم  شرافس  ناتنادنزرف 
ُمُْکیَلَع َِبتُک  : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  موص  هیآ  ریظن  دوش .  یم  زین  رـشب  دارف  ریاس ا  زا  ترـضح  نآ  زا  رت  نییاپ  ربمغیپ و  لماش  ماـع ، 

امش زا  شیپ  هک  اهنآ  رب  هکنانچ  تسا )  بجاو  و   ) هدش هتـشون  امـش  رب  هزور   : )) ینعی 120 ؛ ) (() ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایّصلا 
 : )) ینعی 121 ؛ ) (() َرَُخا ٍماّیا  ْنِم  ٌةَّدِعَف  ٍرَفَـس  یلَع  َْوا  ًاضیرَم  َناک  ْنَمَف   : )) تسا نینچ  هیآ  همادا  و  دوب . )) بجاو  و   ) دش هتـشون  زین  دـندوب 
اضق ار  اهنآ  ناضمر  هام  زا  دعب  يرگید  ماّیا  رد  دریگب ،  هزور  هتسناوتن  هک  ار  یتدم  دوب ،  رفاسم  ای  دوش  رامیب  ناضمر  هام  رد  هک  سک  ره 

كوخ تشوگو  نوخو  رادرم  ندروـخ  دـنوادخ  هک   : )) ینعی 122 ؛ ) (() َۀَْتیَْملا ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح   : )) تسا هفیرـش  هیآ  نیا  دننام  و  دـنک . ))
 ، تسا كرتشم  رشب  دارفا  زا  یفّلکم  درف  ره  ربمغیپ و  نایم  هک  یعرـش  ماکحا  تایآ  ریاس  و  تسا . ))  هدومن  مارح  سک  همه  رب  ار  هریغو 

دنک لمع  وا  تسخن  ات  تسا  ربمغیپ  هّجوتم  باطخ  تایآ ،  نیا  رد  هک  دراد  ار  قرف  نیا  یلو  دشاب .  یقرف  اهنآ  ربمغیپ و  نایم  هکنیا  نودب 
روط هب  هک  یتایآ  زا  رگید  و  دشاب .  یم  نارگید  رب  مّدقم  عرش ،  مکح  هب  مازتلا  رظن  زا  ربمغیپ  رظن ،  نیا  زا  دیامن .  غالبا  نارگید  هب  دعب  و 
ینعی ( ، 123 (() ِهّللا ِباتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوَا  ْمُهُضَْعب  ِماحْر  ْالا  اُولُواَو  : )) دیامرف یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  دوش  یم  زین  ربمغیپ  لماش  ماع 
يارب همه ،  زا  لـبق   ) ار ثرا  ّقح  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دنرتراوازـس . )) رگید  ضعب  هب  تبـسن  یـضعب  نادـنواشیوخ ،  ادـخ  باـتک  رد  : ))

 ، دوب نید  رد  تیالو  قوقح  ءزج  ربمغیپ ،  هب  یحو  کیپ  طسوت  نآ  مالعا  زا  لبق  ندرب  ثرا  تسا .  هداد  رارق  اّفوتم  ناـشیوخ  نیرتکیدزن 
درک خسن  دنتشاد  یّقح  ثرا  رد  ًالبق  هک  ار  یناسک  مکح  قوف ،  هفیرش  هیآ  اب  تشاد ،  گرزب  ار  ناناملسم  مالسا و  دنوادخ ،  هک  دعب  اّما 
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 ، ثوروم هکنیا  زا  معا  ثوروم ؛  هب  تبـسن  اهنآ  تبارق  بتارم  تیاعر  اب  هتبلا  تسناد .  اّفوتم  کیدزن  ناشیوخ  هب  رـصحنم  ار  ثرا  ّقح  و 
هلمج زا  و  ( . 124  ) هفیرش هیآ  رهاظ  هظحالم  هب  نانیا  ریغ  ای  ضئارف  زا  ای  دشاب  ثوروم  لیماف  زا  ثراو ،  هاوخ  و  دشاب .  يرگید  ای  ربمغیپ 

ّینِا َو  یّنِم . . .  ُمْظَْعلا  َنَهَو  ّینِا  ِّبَر  َلاق  ًاّیفَخ  ًءاِدن  ُهَّبَر  يدان  ْذِا   : )) هک دنک  یم  لقن  ربمغیپ  يایرکز  ناتساد  زا  دنوادخ  هک  تسا  هیآ  نیا 
( ، 125 (() ًاّیـضَر َِّبر  ُْهلَعْجاَو  َبوـُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  ًاـّیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَهَف  ًاِرقاـع  یتَءاَْرما  َِتناـک  َو  یئارَو  ْنِم  َِیلاوَْـملا  ُْتفِخ 
منز مراد و  میب  مناثراو  زا  دوخ  زا  دعب  نم  هدش . . .  تسـس  مناوختـسا  اراگدرورپ !  تفگ :  دناوخ و  یناهنپ  ار  شیادـخ  اّیرکز   : )) ینعی
اهیلع ارهز -  ترضح  نادرگ . ))  هدیدنـسپ  ار  وا  ایادخ  دربب و  ثرا  بوقعی ،  نادناخ  نم و  زا  هک  نک  تبهوم  يدنزرف  نم  هب  تسازان . 

هدش رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  یثرا  و  دنرب ،  یم  ثرا  هب  ار  لاوما  ناربمغیپ  هک  دنا  هدرک  لالدتسا  هیآ  نیا  هب  وا  نادنزرف  زا  ناماما  و  مالّسلا - 
 - ارهز ترضح  زا  صوصخ  نیا  رد  زین  هعیـش  ياملع  ناگرزب  مومع  ینعی  ربمایپ ؛ نادناخ  ناتـسود  تّوبن .  ملع و  هن  تسا  لام ))   )) تسا

تعیرـش تغل و  رد  ثرا ))   )) ظفل دـنا : هتفگ  هدومن و  يوریپ  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  ناـماماو  ربماـیپ  رهگـالاو  تخد  مالّـسلا -  اـهیلع 
عـسوت زاجم و  قیرط  هب  زج  لام ،  ریغ  رد  و  ییاراد ،  لاوما و  دننام  ددرگ ؛ یم  لقتنم  ثراو  هب  ثوروم  زا  هچنآ  رب  رگم  دوش  یمن  قالطا 

: دـیوگ یم  شیاعد  رد  اـّیرکز  ترـضح  هکنیا  و  درک .  لودـع  زاـجم  هب  تقیقح  زا  ناوت  یمن  مه  لـیلد  نودـب  و  دوش .  یمن  لامعتـسا  ، 
ار وت  رما  اـت  نادرگ  هدیدنـسپ  دوـخ  دزن  دربـب ،  ثرا  نم  زا  اـت  یهد  یم  نم  هب  هک  ار  رـسپ  نیا  ایادـخ !   : )) ینعی ًاّیـضَر ؛)) َِّبر  ُْهلَعْجاَو  ))
 ! ایادـخ دـیوگ : یمن  سکچیه  نوچ  دوب ،  دـهاوخ  هدوهیب  وغل و  رگید  اـنعم  نیا  مینک ،  لـمح  توـبن  رب  ار  ثرا  اـم  رگا  دـنک . )) لاـثتما 
زا رتمهم  هتکن  و  تسا .  هدیدنـسپ  ًارهق  دوب ،  ربمغیپ  رگا  اریز  نادرگ ؛  هدیدنـسپ  قالخا  رظن  زا  لـقاع و  ار  وا  تسرفب و  اـم  يارب  يربمغیپ 
 ، دوخ زا  دعب  هک  دنک  یم  حیرصت  مالّـسلا -  هیلع  اّیرکز -  هک  تسا  نیا  میتفگ  هچنآ  دّی  ؤم  تسا .  توبن  يانعم  رد  زین ،  ندوب  هدیدنـسپ 
 . دراد هک  تسا  یمیب  رطاخب  نیا  دـنک  یم  بلط  ادـخ  زا  یثراو  هکنیا  و  یئارَو ))  ْنِم  یلاوَْملا  ُْتفِخ  ّینِا  َو  : )) دراد میب  شناگدازومع  زا 
هک ار  یـسک  ادـخ  دـسرتب  هک  دوب  نیا  زا  رتاـناد  مالّـسلا -  هیلع  اـّیرکز -  اریز  تّوبن ؛  ملع و  هن  تسا  لاـم  رطاـخب  ًاملـسم  زین  يو  فوـخ 
وا هوالعب  دیامن .  راذگاو  درادن ،  ار  نآ  یگتسیاش  هک  یسک  هب  ار  وا  تمکح  ملع و  و  دنادرگ ،  ثوعبم  يربمغیپ  هب  تسین  تّوبن  هتسیاش 
يو تثعب  زا  روظنم  هک  یعوضوم  زا  هنوـگچ  ور  نیا  زا  تسا .  مدرم  ناـیم  رد  نآ  راـشتنا  ملع و  هعاـشا  يو ،  تثعب  تلع  هک  تسناد  یم 

 ، تروص نیا  رد  اریز  ؛ دنک یم  تشگزاب  لام  هب  نتـشاذگ  ثرا  رد  هعیـش )   ) امـش نایز  هب  انعم  نیا  دوش  هتفگ  رگا  دراد ؟  میب  تسا  هدوب 
ار لام  نوچ  دنـشاب ؛ ناسکی  عوضوم ،  ود  نیا  هک  میرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  ام  مییوگ :  یم  خـساپ  رد  دوش ؟  یم  هداد  ربمغیپ  هب  لخب  تبـسن 

شناگدازومع زا  مالّـسلا -  هیلع  اّیرکز -  ترـضح  هک  تسین  نآ  زا  عنام  دـنروآ و  تسد  هب  دـب ،  بوخ و  رفاـک و  نم و  ؤم  تسا  نکمم 
تیاهن رد  ساره  نیا  هکلب  دنیامن ،  فرص  هدوهیب  فراصم  رد  دننک و  بحاصت  ار  وا  لام  دنـشاب ،  داسف  لها  رگا  هک  دشاب  هتـشاد  ساره 

یـسک رگا  سپ  دراد .  یلقع  ینید و  روظحم  ناشدنـسپان ،  لامعا  رد  ناشیا  هب  ندومن  کمک  داـسف و  لـها  تیوقت  اریز  تسا ؛  تمکح 
میب مناثراو  زا  دوخ  زا  دعب  : )) دیوگ یم  مالّسلا -  هیلع  اّیرکز -  ترضح  هکنیا  زا  و  دوب .  دهاوخن  فصنم  دنادب ،  لخب  ار  انعم  نیا  زا  میب 

 ، نم زا  دـعب  نم  ناثراو  مسرت  یم  هک  تسا  نیا  روظنم  و  تسا .  هدوب  ناـثراو  لاـمعا  قـالخا و  زا  يو  میب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مراد )) 
یم وت  يدونـشخ  بجوم  هچنآ  رد  ارم  ثرا  ات  نک  يزور  نم  هب  هدیدنـسپ  يرـسپ  ایادخ !  سپ  دـنیامن ،  فرـص  وت  یـصاعم  رد  ارم  ثرا 
ظفل ات  نآ ،  لاثما  تّوبن و  هن  مینک  یلام  هب  ثرا  رب  لمح  ار  ثرا  هیآ  نیا  رد  هک  تسین  نیا  زج  يا  هراچ  هصالخ ،  دنک .  فرـص  دشاب ، 
ریظنو تّوبن  هب  نآ  لمح  يارب  يا  هنیرق  اجنیا  رد  اریز  دوش ؛ لمح  دـنک -  یم  رداـبت  ناـهذا  هب  نآ  زا  هک  یقیقح -  ياـنعم  هب  ینثری ))  ))

رد ربمایپ ،  هرهاط  ترتع  أر ي  نیا  دراد .  دوجو  ینئارق  یقیقح ،  ياـنعم  هدارا  يارب  هفیرـش  هیآ  دوخ  رد  یفاـک  ردـق  هب  هکلب  تسین ؛  نآ 
رتخد نایم  هک  ییارجام  زا  نیملـسم  مومع  دنوش .  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  هاگچیه  دنتـسه و  نآرق  نزومه  هک  یترتع  تسا ،  هفیرـش  هیآ 

ار ربمغیپ  شردپ  ثرا  رکبوبا  زا  مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  هک  دنراد  عالطا  داتفا ،  قافتا  رکبوبا  و  اهیلع -  هّللا  مالس  ارهز -  ترضح  ربمایپ 
میراذگ و یمن  ثرا  ام  ینعی :  ۀقدص ؛))  ُهانکرتام  ثرُونال   : )) تسا هدومرف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تفگ :  رکبوبا  دومن و  بلط 
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يو نامدود  ناماما  و  مالّسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف  ار  ثیدح  نیا  دسر . )) یم  نیملـسم  دارفا  ریاس  هب  تسا و  هقدص  دنام  یم  ام  زا  هچنآ 
ترضح باوج  دناوت  یمن  ثیدح  نیا  تسا .  هدش  لقن  ربیخ ) هوزغ  باب   ) يراخب حیحص  رد  ظافلا  نیمه  اب  ثیدح  دنا .  هتـسناد  دودرم 

يارب مه  یلیلد  دـننادب .  انکرتام ))  )) رد هلوصوم  ي  (( اـم  )) ربخ عوفرم و  ار  هقدـص ))   )) ظـفل هکنیا  رگم  دـشاب ،  مالّـسلا -  اـهیلع  ارهز - 
نیا رد  دـشاب .  ام ))  )) لاح هقدـص ))   )) بصن و لـحم  رد  اـنکرت ))  )) لوعفم ناونع  هب  اـم ))  )) تسا نکمم  اریز  تسین ؛  اـنعم  نیا  تاـبثا 

رکبوبا : )) دـیوگ یم  هشیاع  درادـن . )) نآ  رد  یّقح  ام  ثراو  دـنام ،  یم  یقاـب  اـم  زا  هک  یتاقدـص   : )) تسا نیا  ثیدـح  ياـنعم  تروص 
شجنر رکبوبا  زا  زین  همطاف  تخاس .  لاملا  تیب  دراو  ار  همه  دـنام ،  یقاب  ربمغیپ  زا  هچ  ره  و  دادـن ،  همطاـف  هب  ار  ربمغیپ  ثاریم  زا  يزیچ 

هب مالّـسلا -  هیلع  یلع -  شرـسمه  تفای ،  تافو  نوچو  دوب  هدنز  ربمغیپ  زا  دعب  هام  شـش  تفگن .  نخـس  يو  اب  دوب  هدنز  ات  درک و  ادیپ 
 - همطاـف ترـضح  نفد  عوضوم  درازگ . )) . . .  زاـمن  يو  رب  دوـخ  یلع  دـندرکن و  ربـخ  ار  رکب  وـبا  درک .  نفد  ار  وا  هنابـش  وا ،  ّتیـصو 

هفحت  )) رد يراصنا  و  داشرا ))  )) رد ینالطسق  و  يراخب ،  حیحص  ناحراش  ار ،  ترـضح  نآ  دوخ  تّیـصو  قبط  بش ،  رد  مالّـسلااهیلع - 
باحـصا ار ،  ناـهج  ناوناـب  يوناـب  هزاـنج  رب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ندرازگ  زاـمن  رکبوبا و  نتـشاذگ  ربخ  یب  ( . 126) دـنا هدرک  لقن  (( 

تفـشآرب و تخـس  رکبوبا  راتفر  زا  مالّـسلا -  اهیلع  همطاـف -  يرآ ،  ( . 127) دـنا هدرک  تیاور  هشیاع  زا  دوخ  دانـسا  اب  هناگـشش  حاحص 
ار شنوماریپ  هک  مشاه -  ینب  نانز  دوخ و  همدخ  زا  دنچ  ینت  اب  دیـشوپ و  رداچ  دنکفا و  رـس  هب  يرـسور  سپ  دنام .  نیگمـشخ  نانچمه 

نارجاهم هوبنا  نایم  لاح ،  نآ  رد  رکبوبا  دش .  دراو  رکبوبا  رب  ضارتعا  يارب  تفر ،  یم  هار  ربمغیپ  نوچمه  هک  یلاح  رد  دـندوب -  هتفرگ 
نانچ ربمایپ ) دجـسم  رد   ) هدرپ تشپ  رد  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  دنتخیوآ .  همطاف  مدرم و  نایم  يا  هدرپ  تشاد .  رارق  نارگید  راصنا و  ، 
مارآ مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  ترـضح  سپـس  دروخ .  ناکت  تخـس  سلجم  دـنداد و  رـس  هیرگ  راّضح  هک  دروآرب  لد  زا  یهاکناج  هلان 
هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ییوگ  هک  دومن  داریا  يا  هباطخ  دوشگ و  نتفگ  نخـس  هب  نابز  هاگنآ  دنیـشن ،  ورف  ناشیا  يادص  رـس و  ات  تفرگ 

تـسایس رگا  هک  دندمآ  ناجیه  هب  دـندش و  بلقنم  نانچ  مدرم  مالّـسلا ، -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  نانخـس  زا  دـیوگ .  یم  نخـس  هلآو - 
هیاپ چیه  يور  تسایـس  نوچ  یلو  دیدرگ ،  یم  مولعم  يو  نایفارطا  رکبوبا و  تشونرـس  دش و  یم  مامت  زیچ  همه  دوبن ،  زور  نآ  هدنبوک 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رتخد  مالّـسلا -  اهیلع  ارهز -  هبطخ  زا  هک  یناسک  دـمآ .  بلاغ  ناـجیه  نآ  رب  ماجنارـس  تسین ،  دـنب  يا 
دومن لالدتـسا  ینآرق  تامکحم  تایآ  هب  دوخ ،  قح  ثرا و  تابثا  يارب  درک و  موکحم  ار  تموکح  هنوگچ  هک  دنناد  یم  دنراد  یهاگآ 

نادـنزرف يارب  اهزور  نامه  رد  ار  هباطخ  نیا  مالّـسلا -  امهیلع  همطاف -  یلع و  نادـنزرف  تفرگ .  اـهنآ  تسد  زا  ار  يا  هناـهب  هنوگ  ره  و 
لقن دوخ  ناردپ  زا  ار  نآ  زین  نایمطاف  ام  تسا .  هدیـسر  ام  هب  لسن  هب  لسن  هکنیا  ات  دوخ  زا  دـعب  يارب  يدـعب  هقبط  دـندرک و  وگزاب  دوخ 
امـش زین  نوـنکا  ددرگ .  یهتنم  مالّـسلا -  اـمهیلع  همطاـف -  یلع و  دـالوا  زا  هّمئا  ناـمز  هـب  اـت  اذـکهو  ناشناردـپ  زا  ناـشیا  و  مـینک ،  یم 

رکبوبا زین  نّنـست  لها  يامدق  ناگرزب  نایم  رد  دـینیبب .  یـسلجم  همّالع  راونالاراحب  یـسربط و  جاجتحا  رد  ار  نآ  دـیناوت  یم  ناگدـنناوخ 
رتخد ردقیلاع و  يوناب  بنیز ))   )) هب نآ  زا  یـضعب  هک  يدیناسا  قرط و  هب  كدف ))   )) هفیقـسلا و باتک  رد  يرهوج  زیزعلادبع  نبدـمحا 

 - مالّسلا مهیلع  نسح -  نب  نسح  نب  هّللادبع  هب  یـضعب  و  رقاب ،  دمحم  ماما  هب  رگید  یخرب  و  مالّـسلا -  امهیلع  همطاف -  یلع و  رهگ  الاو 
یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  هچنانچ  دنا .  هدرک  تیاور  دـنناسر  یم  مالّـسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف  دوخ  هب  ار  نآ  یگمه  هک  دـسر  یم 

زا ار  نآ  دنس ،  هلـسلس  اب  ( 128  ) ینابزرم نارمع  نبدمحم  هّللادـبعوبا  زینو  تسا .  هدـمآ  زین  هحفـص 78  مراهچ ،  دلج  یلزتعم ،  دیدحلا 
دنـس اب  ینابزرم  نینچمه  ( . 129  ) تسا هدینـش  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  زا  ار  هباطخ  نآ  هک  دـنک  یم  لـقن  هشیاـع  زا  وا  ریبز و  نب  ةورع 

شردام زا  نیـسح ،  ماما  شردپ  زا  وا  نیدباعلا و  نیز  شردپ  زا  مالّـسلا -  مهیلع  بلاطیبا -  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نبدیز  زا  رگید 
مدـید ار  بلاطوبا  نامدود  نادرمریپ  تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  یلع  نبدـیز  زا  اجنآ  رد  ( . 130) دنک یم  تیاور  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف - 

 - مالّـسلا اهیلع  ارهز -  همطاف  زور  نآ  رد  يراب ،  دنتخومآ .  یم  دوخ  نادنزرف  هب  دـندرک و  یم  تیاور  دوخ  ناردـپ  زا  ار  هباطخ  نیا  هک 
 . درک هماقا  یمکحم  ینآرق  تایآ  درب ،  یم  ثرا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  شردپ  زا  هک  نیا  تابثا  يارب  رکبوبا ،  هب  باطخ 
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رـس تشپ  ار  نآو  دـیتفگ  كرت  ار  ادـخ  باتک  دـمع  يور  زا  ایآ  : )) دومرف هلمج  زا  دـندوبن ،  راکنا  ّدر و  لباق  هک  دـندوب  يا  ّهلدا  اـهنآ  و 
یم يو  نابز  زا  اّیرکز  ناتساد  رد  و  درب . )) ثرا  دوواد  زا  نامیلس  ینعی :  (131 ؛ ) دُواد ُناْمیَلُس  َِثرَو  َو  : )) دیوگ یم  هک  ینآرق  دیداهن ؟ 

: دـیوگ یم  و  ( . 132  (() نادرگ هدیدنـسپ  ار  وا  هدرب و  ثرا  بوـقعی ،  لآ  نم و  زا  هک  نک  تبهوـم  نـم  هـب  يرـسپ  ایادـخ !  دـیوگ (( : 
امـش هب  ناتنادنزرف  هرابرد  دنوادخ  : )) دـیوگ یم  و  ( . 133 (() دنرتراوازـس دنوادخ  باتک  رد  رگید  ضعب  هب  تبـسن  یـضعب  ناشیوخ ،  ))

رس امش  زا  یکی  گرم  نوچ  و  : )) دیوگ یم  و  ( . 134 (() دیهدب رتخد  هرهب  ربارب  ود  رسپ  هب  ندرب -  ثرا  ماگنه  هب  هک -  دنک  یم  هیـصوت 
ناراگزیهرپ هتـسیاش  هک  تلادع -  ياضتقم  هب  ار  نآ  دیاب  و  دنام .  یم  امـش  زا  هک  تسا  یلام  نداد  نآ  دیهد و  ماجنا  یکین  راک  دـسر ، 

يا هیآ  هـب  ار  امـش  دـنوادخ  اـیآ  : )) دوـمرف مالّـسلا -  اـهیلع  ارهز -  همطاـف  سپـس  ( . 135 (() دـیهدب ناـشیوخ  رداـم و  ردـپ و  هب  تسا - 
؟  دیرتاناد مّمع  رسپ  نم و  ردپ  زا  نآرق ،  صاخ  ماع و  هب  امش  هک  دیرادنپ  یم  ای  تسا ؟  هدومن  جراخ  نآ  زا  ارم  ردپ  هک  هداد  صاصتخا 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رتخد  هنوگچ  نیبب  هدـنناوخ !  يا  میرب )) . . . ! ؟  یمن  ثرا  مه  زا  میتسه و  نید  ود  ناوریپ  ام  دـییوگ : یم  ایآ  ! 
يارب ناـشیا  نتـشاذگ  ثرا  رد  حیرـص  هک  اـّیرکز -  دوواد و  ترـضح  تاـیآ  هب  ناربمغیپ  نتـشاذگ  ثرا  يارب  زیچ ،  ره  زا  لـبق  هلآو - 

هک دوب  ییاهنآ  زا  رتاناد  نآرق  دافم  هب  مالّسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف  هک  دنگوس !  مدوخ  ناج  هب  دنک .  یم  لالدتـسا  تسا -  ناشنادنازرف 
یقیقح يانعم  زا  ار  ظفل  هنیرق ،  نودب  و  دندرک ،  لیو  أت  لاوما ،  هن  تّوبن  باتک و  هب  ار  ثراو  تایآ ،  نیا  رد  دـندمآ .  نآ  لوزن  زا  دـعب 
تسرد فّلکت ،  نیا  رگا  دنتشاد ! !  مّدقم  تقیقح  رب  ار  زاجم  هتخاس و  فرـصنم  ددرگ -  یم  ردابتم  نهذ  هب  قالطا ،  دّرجم  هب  هک  نآ - 

یلو دنتـساخ ،  یمرب  هضراعم  هب  ربمغیپ  رتخد  اب  دنتـشاد ،  روضح  هریغ  راصنا و  رجاهم و  عاـمتجا  رد  هک  نارگید  رکبوبا و  زور  نآ  دوب ، 
نآ ناـیم  هک  یتاـعوضوم  هلمج  زا  دـنریگب .  يداریا  دـننک و  ضارتعا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رتخد  لالدتـسا  هب  دنتـسناوتن  اـهنآ 
؟  درب یم  هک  ار  وت  ثرا  يریمب ،  زورما  وت  رگا  رکبوبا !  يا  دیـسرپ : مالّـسلا -  اـهیلع  همطاـف -  هک  دوب  نیا  دـش  حرطم  موـق ،  ترـضح و 
يو زا  دیابن  ترـضح  نآ  نادـناخ  نادـنزرف و  يا و  هدـش  ربمغیپ  ثراو  وت ،  ارچ  سپ  دومرف : ما .  هداوناخ  نم و  نادـنزرف  تفگ :  رکبوبا 

کلم هک  ار  كدـف  وت  تسا ؛  هدوب  وت  راک  ارچ ،  دومرف : تسا !  هدزن  رـس  نم  زا  راک  نیا  ربمایپ !  ِرتخد  يا  تفگ :  رکبوبا  دـنربب ! ؟  ثرا 
هب دیدحلا  یبا  نبا  ار  ثیدح  نیا  یتفرگ .  ام  زا  تسا ،  هدیـشخب  ام  هب  نآرق  رد  ادخ  ار  هچنآ  دوب و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  قلط 
زا ( 137) دـیدحلا یبا  نبا  زین  و  ( . 136  ) تسا هدروآ  نینم )  ؤملاریما  رهاوخ   ) یناـه ّما  مـالغ  زا  دوخ  دانـسا  هب  يرهوج ،  رکبوبا  زا  لـقن 

رکبوبا درک ،  هبلاطم  رکبوبا  زا  ار  دوخ  ثرا  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  یتقو  هک  دـنک  یم  لقن  هملـس  وبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  يرهوج  رکبوبا 
نامه رد  ار  نآ  درک و  یم  ربمغیپ  هک  منک  یم  ار  يراک  نامه  نم  دراذگ ! )) یمن  ثرا  ربمغیپ  : )) دومرف هک  مدینش  ربمغیپ  زا  نم  تفگ : 

یلو دنرب ،  یم  ار  وت  ثرا  وت  نارتخد  ایآ  رکبوبا !  يا  دومرف : مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  درک .  یم  فرص  ربمغیپ  هک  منک  یم  فرص  یهار 
هلـسلس اب  لبنح ،  نبدمحا  تسا ! ! !  نینچ  يرآ ،  تفگ :  رکبوبا  دراذـگ ؟  یمن  شنارتخد  يارب  یثرا  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 

ّما زا  دوخ  دانسا  هب  كدف ،  هفیقـسلا و  باتک  رد  يرهوج  رکبوبا  زینو  ( . 138  ) تسا هدرک  تیاور  هملـسوبا  زا  ار  ثیدح  نیا  دننام  دنس ، 
دََرب یم  ثرا  وت  زا  یـسک  هچ  يدُرم  وت  یتقو   : )) تفگ رکبوبا  هب  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  هک  تسا  هدومن  تیاور  بلاطوبا  رتخد  یناه ، 
يا تفگ :  رکب  وبا  يرَِبب ؟  وت  و  میربن ،  ثرا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  زا  اـم  ارچ  سپ  دومرف : ما .  هداوناـخ  نادـنزرف و  تفگ :   ؟

ام ِتسد  رد  هدومرف و  ررقم  ام  يارب  ار  نآ  هک  تسادـخ  مهـس  يو  ثرا  ارچ ،  دومرف : تسا !  هتـشاذگن  یقاب  یثرا  تردـپ  ربمغیپ !  رتخد 
هک تسا  يا  همعط  تساـم  ِتسد  رد  هچنآ  دومرف : هک  مدینـش  ربـمغیپ  زا  نم  تفگ :  رکب  وبا  يدرک .  بحاـصت  ار  نآ  وـت  و  تسا ،  هدوـب 
هب ارهز  همطاف  هک  تسا  هدرک  تیاور  هملس  ّما  زا  لبنح  دمحا  دسر .  یم  ناناملسم  هب  مدرُم  نم  هاگره  تسا و  هدرک  يزور  ام  هب  دنوادخ 

يرهوج يرآ ! !  تفگ :  رکبوبا  دراذـگ .  یمن  یقاـب  شنارتخد  يارب  یثرا  ربمغیپ  یلو  دـنرب ،  یم  ثرا  وت  زا  وت  نارتـخد  تفگ :  رکبوبا 
يرهوج زین  و  هرهاط .  ترتع  قیرط  زا  هژیوب  تسا .  رتاوتم  دروم ،  نیا  هب  طوبرم  تایاور  تسا .  هدرک  لقن  مه  لیفطوبا  زا  ار  ثیدح  نیا 

 ! ربمغیپ رتخد  يا  تفگ :  مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  هباطخ  خساپ  رد  رکبوبا  هک  دنک  یم  تیاور  كدف )  هفیقسلا و   ) هدش دای  باتک  ود  رد 
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متـساوخ یم  ادخ  زا  تردپ ،  گرم  زور  رد  و  مراد .  تسود  رتشیب  سک  همه  زا  ادـخ  ِقلخ  نایم  رد  ار  ربمغیپ  تردـپ  نم  مسق !  ادـخ  هب 
وت ایآ  یشاب !  ریقف  تسدیهت و  وت  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دشاب  تسدیهت  هشیاع  رگا  نم ،  دزن  مسق !  ادخ  هب  دزیر .  ورف  نیمز  رب  نامسآ  هک 

ربمغیپ لام  لاوما ،  نیا  منک ! ! ؟  لامیاپ  ار  ربمایپ  تخد  وت ؛ ّقح  یلو  مزادرپب ،  اهنآ  هب  ار  دیفـس  خرـس و  داژن  ّقح  هک  ینیب  یم  ناـنچ  ارم 
یتقو درک .  یم  فرص  ادخ  هار  رد  ترضح  دندروآ و  یم  ربمغیپ  يارب  مدرم  هک  دور  یم  رامـشب  نیملـسم  لاوما  ءزج  هکلب  تسا ،  هدوبن 
رگید مسق !  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  منک .  یم  فرـص  هتفرگ و  ار  نآ  ترـضح  نآ  دـننام  زین  نم  تفاـی ،  تاـفو  ربمغیپ 

 . منک یم  نیرفن  ار  وت  نم  مسق !  ادـخ  هب  دومرف : منک .  یمن  اهر  ار  وت  مه  نم  مسق !  ادـخ  هب  تفگ :  رکبوبا  تفگ .  مهاوخن  وت  اب  ینخس 
رد رکبوبا  هک  درک  تّیصو  دیسر ،  ارف  مالّسلا -  اهیلع  ارهز -  تافو  هک  یماگنه  منک !  یم  اعد  وت  يارب  نم  مسق !  ادخ  هب  تفگ :  رکبوبا 

لالدتـسا تسناوتن  رکبوبا  هک  درب  یم  یپ  یبوخ  هب  هدنناوخ  تارکذمو ،  اهلقن  نیا  عومجم  زا  ( . 139  . . . ) دیوجن تکرـش  يو ،  رب  زامن 
هب اهنت  هکلب  دنک ،  ّدر  دوخ ،  نادنزرف  يارب  ندراذگ  ثرا  رد  اّیرکز ،  دوواد و  ترـضح  هب  طوبرم  هیآ  ود  هب  ار  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف - 
وا زا  مه  مالّـسلا -  اـهیلع  همطاـف -  ترـضح  تسج .  کّـسمت  هتـشادن  قّلعت  ترـضح  نآ  هب  ربـمغیپ  زا  هدـنام  یقاـب  لاوـما  هکنیا  ياـعّدا 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رتخد  يرآ ،  میظعلا . ))  ّیلعلا  هّللاب  ّالا  ةّوقالو  َلوَحالَو   )) تشاد عالطا  رتهب  شردـپ  راـک  زا  وا  نوچ  تفریذـپن ، 
ثرا و تایآ  ماع  يانعم  دانتسا  هب  هک  درک  تباث  سپـس  دومن ،  نآرق  تایآ  حیرـص  هب  لالدتـسا  دوخ ،  قح  تابثا  يارب  تسخن  هلآو ، - 

صیصخت ّتنـس ،  زا  هن  و  نآرق )   ) باتک زا  هن  تامومع ،  نیا  هک  دنامهف  اهنآ  هب  ًاحیرـص  و  دربب .  ثرا  شردپ  زا  دیاب  يو  تّیـصو ،  هیآ 
ایآ دومرف ؛ هک  تخاس  راکـشآ  ار  شیوخ  دـیدش  راکنا  یماـگنه  صوصخ ،  نیا  رد  مالّـسلا -  اـهیلع  همطاـف -  ترـضح  تسا .  هدروخن 

 ، يراکنا ماهفتسا  نیا  اب  و  تسا ؟  هتخاس  جراخ  نآ  زا  ار  ربمغیپ  هک  هداد  صاصتخا  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  ار  امـش  ثرا ،  دروم  رد  دنوادخ 
رتاناد مّمع  رسپ  مردپ و  زا  نآرق  صاخ  ماع و  هب  امـش  ایآ  دومرف ؛ هاگنآ  درک .  یفن  نآرق  تامومع  ربارب  رد  ار  صـصخم  هنوگ  ره  دوجو 

روط هب  ار  صـصخم  دوجو  هکلب  دش ،  رکنم  زین  ربمایپ  راتفگ  و  ّتنـس ))   )) رد ار  صـصخم  دوجو  یخیبوت ،  ماهفتـسا  نیا  اب  و  دـیتسه ! ؟ 
یم نایب  مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  ترضح  يارب  ترضح ،  نآ  نیـشناج  ربمغیپ و  تشاد ،  دوجو  صـصخم  رگا  اریز  تسناد ؛  یفنم  قلطم 

لاحم نینچمه  دنشابن .  هاگآ  نآ  زا  مالّسلا -  امهیلع  یلع -  ربمغیپ و  دشاب و  هتشاد  دوجو  يزیچ  نینچ  عقاو  رد  هک  دوب  لاحم  و  دندرک . 
راذنا و رد  یهاتوک  غالبا و  رد  طیرفت  تروص ،  نیا  رد  نوچ  دنزرو ؛ لامها  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  ترـضح  يارب  نآ  نایب  رد  هک  دوب 

هلداجم زا  ترضح  نآ ،  ظفح  رد  یتسس  و  مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  ندومن  رورغم  لطاب ،  بلط  لهج و  هب  ءارغا  قح ،  نامتک  نداد ،  میب 
لاحم اهنآ ،  موصعم  نانیـشناج  ناربمغیپ و  زا  زین  روما ،  نیا  همهو  دمآ .  یم  مزال  تهج ،  نودـب  ینمـشد  يزرو و  هنیک  يدـنب ،  ههبج  ، 

زا رتالاب  تشاد ،  يو  هب  هک  یتّبحم  و  مالّسلا -  اهیلع  ارهز -  شرتخد  شنت و  هراپ  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هجوت  يراب ،  تسا . 
يو هب  شیوخ ،  ناج  ندرک  ادف  اب  ار  راشرـس  هقالع  نیا  مرکا  ّیبن  دوب .  ناش  هدیدنـسپ  نادـنزرف  هب  ناشیا  تبحم  نابرهم و  ناردـپ  هجوت 

اـشوک شرتخد ،  تشادـگرزب  شزومآ و  شرورپ ،  رد  دوخ ،  یعاسم  مامت  اب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ( . 140  ) تشاد یم  راهظا 
نآ زا  يرفاو  هرهب  یهلا ،  ماکحا  اب  ییانـشآ  یـسانشادخ و  رد  ربمایپ  راگدای  دـیناسر و  لامک  جرادـم  نیرت  یلاـع  هب  ار  وا  هکنیا  اـت  دوب ، 
یم وا  یعرـش  فیلکت  هب  تشگزاب  هک  ار  یعوضوم  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دراد  ناکما  ایآ  فصو ،  نیا  اب  تفرگ .  ترـضح 

رد رما -  ناـمتک  هطـساو  هب  ار -  شرتـخد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  دوب  نکمم  هنوـگچ  ادـخ !  هب  هن  دـنک . ؟  ناـهنپ  يو  زا  درک 
ثرا عنم  هطساو  هب  هک  دنک  يا  هنتف  راچد  ار  تّما  هکلب  دیسر ،  يو  هب  شثرا  هبلاطم  هار  رد  وا  زا  سپ  هک  دهد  رارق  یبئاصم  مامت  ضرعم 

 ، شناد همه  اب  دوب -  وا  هدناوخ  ردارب  ربمغیپ و  ییادف  تسود  هک  ترـضح -  نآ  رـسمه  دوب  نکمم  هنوگچ  دمآ .  دـیدپ  ترـضح ،  نآ 
تیاـصو و تیـالو ،  یتاذ  هصیـصخ  تـلزنم ،  يراوـگرزب ،  ترـضح ،  نآ  اـب  یـشیوخ  ربماـیپ ،  يداـماد  مالــسا ،  رد  هقباـس  تـمکح ، 

هیلع یلع -  زا  ار  انعم  نیا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دوخ  دوب  نکمم  هنوگچ  دریگب ؟  هدیدان  ار  ثرونال )   ) ثیدـح تیـصوصخ ، 
ثعابو ناناملسم  تاجن  یتشکو  هّطح  بابو  تّما  نیرت  سرداد  وا ،  تمکح  ملع و  هنیدم  باب  يو ،  عفادم  ّرِـس و  ظفاح  هک  مالّـسلا - - 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 50 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نآ نادناخ  هدنامزاب  ربمغیپ و  ردپ  ردارب  هک  بلّطملادـبع -  نب  ساّبع  دوب  نکمم  هنوگچ  درادـب ؟  موتکم  دوب -  یگدـنکارپ  زا  اهنآ  ناما 
ثیدح نیا  تسا -  هتساخرب  ناشیا  نایم  زا  ترضح  نآ  هک  مشاه -  ینب  مومع  دیاب  ارچ  و  دشاب ؟  هدینشن  ار  ثیدح  نیا  دوب -  ترـضح 

ؤم ناردام  هک  ربمغیپ -  نانز  دیاب  ارچ  دندرگ ؟  التبم  تبیصم  نآ  هب  يو ،  زا  دعب  دنـشاب و  هدینـشن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  ار 
ربمغیپ زا  اهنآ  هک  ار  یثرا  دنهاوخب  يو  زا  دنتـسرفب و  نامثع  دزن  هک  ییاج  ات  دنـشاب  هتـشادن  ربخ  ثیدح  نیا  زا  مادکچیه  دندوب -  نینم 

دنرب یمن  ثرا  يو  زا  هک  يدارفا  يارب  ار  مکح  نیا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تسا  نکمم  روطچ  دنکن ! ؟  عنم  ناشیا  زا  دنرب  یم 
هوالعب دنک .  يراددوخ  یهلا  ماکحا  نایب  زا  هک  دوبن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ِشور  نیا  درادب ؟  ناهنپ  اهنآ  زا  یلو  دـنک ،  نایب  ، 

قفو تشاد ،  شناوریپ  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  هک  يا  هژیو  هجوت  اب  و  تسا .  ( 141  (() نیبَْرق الا  َکَتریشَع  ْرِْذنَاَو   )) هفیرـش هیآ  فالخ  رب 
توهبم تام و  داد و  رارق  ریث  أت  تحت  ار  ناگدنونـش  مومع  هک  تسه  يا  هلمج  ربمایپ ،  تشرـس  كاپ  رتخد  نانخـس  نایم  رد  دهد .  یمن 

نیا ترـضح  نآ  روظنم  دـنرب . )) ؟  یمن  ثرا  مه  زا  نید  ود  ناوریپ  هک :  دـییوگ  یم  اـی  دومرف . . . (( : هک  دوب  يا  هلمج  مه  نآ  درک و 
: دومرف هک  ربمغیپ  هتفگ  اب  اهنت  هکلب  تسین ،  رادرب  صیـصخت  دنتـشادنپ  یم  اهنآ  هچنآ  اب  ثرا  عیرـشت  تامومع  دنامهفب ،  اهنآ  هب  هک  دوب 

مردپ ثرا  زا  ارم  هک  تموکح -  ناگدننادرگ  امـش  ایآ  ضرف ،  نیا  اب  و  دـبای .  یم  صیـصخت  دـنرب )) یمن  ثرا  مه  زا  نید  ود  ناوریپ  ))
نوریب مالـسا  نید  زا  نم  هک  دیدرک  تباث  رگا  هدیقع -  نیا  رب  و  متـسین ؟  ناملـسم  متـسه ،  وا  رتخد  هک  نم  دیراد  هدـیقع  دـیدرک -  عنم 

 (( ! نوعجار هیلا  ّاناو  هّلل  ّاناَف  (( ؟  دیراد دوخ  راک  يارب  یعرش  لیلد  ما -  هتفر 

دش بصغ  ربمغیپ  رتخد  کلِم  كدف ،   - 8

راچان دروآ ،  دـیدپ  یبعر  ( 142  ) كدـف یلاها  بولق  رد  دوشگ ،  ناربمایپ ،  متاخ  يارب  ار  ربیخ  ياـه  هعلق  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ( 143) دندرک حلص  دندیشخب و  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  یضارا  فصن  دنداهن و  ندرگ  ار  مرکا  ربمایپ  نامرف 

اب ار  نآ  ناناملـسم  اریز  دیدرگ ؛ هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  صلاخ  کلم  كدف ،  یـضارا  فصن  هنوگنیدب  تفریذپ .  اهنآ  زا  زین  - 
ِتآ َو   )) هیآ یتـقو  دـنراد .  لوبق  فـالتخا -  هنوگچیه  نودـب  نیملـسم -  موـمع  هک  تسا  یبـلطم  نیاو  دـندرکن .  فّرـصت  یـشکرکشل 

رد نانچمه  و  دیشخب .  مالّسلااهیلع -  ارهز -  همطاف  هب  ار  كدف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دش ،  لزان  ( 144 (() ُهَّقَح یبْرُْقلااَذ 
شردـپ زا  دـعب  مالّـسلااهیلع -  ارهز -  ترـضح  هکدوب  یّقح  ناـمه  نیا  تفرگ .  يو  زا  ار  نآ  رکبوبا  هکنیا  اـت  دوـب  ترـضح  نآ  تسد 

نیا هب  عجار  هچنآ  لقن  کنیا  دیشک .  همکاحم  هب  نآ  رطاخب  ار  نیملـسم  هفیلخ و  تّما ،  مامت  عامجا  هب  دومن و  ار  نآ  ياعّدا  ادخ  لوسر 
 ، درک تلحر  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  یماـگنه  : )) دـسیون یم  ( 145) دوخ ریـسفت  رد  يزار  رخف  تسا :  هدـمآ  همکاحم 

همه زا  جایتحا  ظاحل  زا  وت  تفگ :  يو  هب  رکبوبا  تسا .  هدیـشخب  وا  هب  ار  كدـف ))   )) شردـپ هک  دوب  یعدـم  مالّـسلا -  اـهیلع  همطاـف - 
نآ مناوت  یمن  ( 146  ) مرادن وت  نخس  یتسرد  هب  نیقی  نوچ  فصو ،  نیا  اب  يرتبوبحم ،  همه  زا  يزاین ،  یب  رظن  زاو  رتزیزع  نم  دزن  سک 

همطاف زا  رکبوبا  یلو  دـندرک .  یهاوگ  ار  همطاـف  يوعد  ( ، 147) ربمغیپ مالغ  نمیا و  ّما  دـیوگ : یم  يزار  رخف  سپـس  مهدـب ! !  وت  هب  ار 
مادکچیه نایعیش ،  تیب و  لها  ناماما  دوبن .  مه  يدهاش  نینچ  دشاب و  زیاج  عرش  رد  وا  تداهـش  لوبق  هک  دنک  هماقا  يدهاش  ات  تساوخ 

نانچمه دیشخب و  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  شرتخد  هب  ار  كدف ))   )) هصلاخ کلم  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دنتـشادن  دیدرت 
رادناتسا هب  هک  ار  مالّسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  راتفگ  هدنناوخ ،  هک  تسا  یفاک  دنتفرگ .  يو  زا  هکنیا  ات  دوب ،  ترضح  نآ  فرـصت  رد 

 . دوب ام  تسد  رد  كدف  ایند  لام  عومجم  زا  يرآ ،  : )) دـیامرف یم  هک  دروآ  رظن  هب  تسا ،  هتـشون  فینح ))  نب  نامثع   )) هرـصب رد  دوخ 
هک ترضح  نآ  نخس  رخآ  ات  ( 148  . . . (() دنوادخ تسا  یمکاح  وکین  هچ  و  دـش ،  عقاو  يرگید  موق  مشخ  یموق و  عمط  دروم  مه  نآ 
وبا زا  دوخ  دانسا  اب  گرزب  ناثّدحم  تسا .  هدیـسر  هرهاط  ترتع  ناماما  زا  يرتاوتم  تیاور  زین  نومـضم  نیمه  هب  تسا .  هغالبلا  جهن  رد 

هب ار  كدـف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـش ،  لزاـن  ( 149 (() ُهَّقَح یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   )) هیآ نوچ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  يردـخ  دـیعس 
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اجنآ رد  تسا ؛  هدروآ  تارجح  هروس  رد  هیآ  نیمه  لیذ  نایبلا ،  عمجم  رد  زین  یـسربط  نیدـلا  نیما  دیـشخب .  مالّـسلا -  اـهیلع  همطاـف - 
نبا تشاد .  درتسم  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  دالوا  هب  ار  كدف ))   ، )) ثیدـح نیمه  دانتـسا  هب  یـساّبع  هفیلخ  نوم ،  أم  هک  تفای  دـیهاوخ 

ود هب  نورقم  دیـشخب ،  وا  هب  ار  كدف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هکنیا  هب  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  ياعدا  دـسیون : یم  یمثیه  رجح 
نبا زا  عوـضوم  نیا  رد  هک  تسا  ناـمه  تسرد  نیا  ( 150  . . . ) دشن لیمکت  دوهـش  باصن  اذـل  دـندوب ،  نمیا  ّما  یلع و  هک :  دوب  دـهاش 

ریـصقت زا  هک  دشاب  و  درذگب .  نانیا  ام و  ریـصقت  زا  دنوادخ  ّفل :  ؤم  تسا .  هدش  لقن  نّنـست  لها  ناگرزب  زا  نانیا  ریغ  مّیق و  نبا  هیمیت ، 
یم شیپ  يا  هتـسیاش  شور  رکبوبا  شاک !  دنک .  یـضار  يو  زا  ار  وا  دالوا  رهوش و  ردپ ،  ارهز ،  همطاف  و  درذـگب .  زین  قیدـص !  رکبوبا 

شثرا نتفرگ  رطاخب  یهاگ  داد .  یمن  رارق  یتحاران  رازآ و  ضرعم  رد  دوب  رادازع  هک  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  راگدایو  تفرگ 
شاک دیدرگ .  ترـضح  نآ  هودنا  شجنر و  ثعاب  یگمه  هک  رگید  يدراوم  رد  رگید  راب  و  كدف ))   )) شکِلم دادرتسا  رطاخب  ینامز  و 

هک دـیامن  تّیـصو  دـنک و  تلحر  كانفـسا  عضو  نآ  اب  دـنادرگب و  يور  يو  زا  أی س  تلاح  اب  ربمغیپ  رتخد  هک  تشاذـگ  یمن  رکبوبا  ! 
نآ رد  دـننک ،  یم  لقن  رکبوبا  زا  هک  ار  ییابیکـش  يرابدرب و  هّللا !  ناحبـس  دـننکن !  ربخ  يو ،  نفد  عییـشت و  زاـمن ،  رد  ار  رمع  رکبوبا و 
هب وا  شاک !  تفر ! ؟  اجک  هب  تشاد  نیملسم  تردق  ظفح  هب  تبسن  هک  یطایتحا  و  دوب .  هتفر  اجک  وا  یشیدنارود  و  دوب ،  هدش  هچ  عقوم 

ینامیشپ بجوم  تشاد و  رتهب  یماجنارس  درک ،  یم  نینچ  رگا  تفرگ .  یم  ار  ربمایپ  رتخد  یتحاران  ولج  تسناوت ،  یم  هک  يا  هلیـسو  ره 
دوب رداق  وا  دوب .  بسنا  زین  يو  دوخ  راک  حالص  مالسا و  تّما  تردق  ظفح  يارب  و  دنام .  یم  رانک  رب  يدعب  شنزرـس  زا  دش و  یمن  يو 

شرداچ هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  دراذگن  هک  تسناوت  یمو  دوش .  رطاخ  هدیجنر  ترضح ،  نآ  راگدای  اهنت  ربمغیپ و  تناما  دراذگن  هک 
ار كدف ))   )) همکاحم نودب  درک ،  لاغشا  ار  ربمایپ  ياج  یتقو  رکبوبا  رگا  دش  یم  هچ  دنادرگب .  يور  يو  زا  دش ،  یم  هدیـشک  نیمز  هب 
رد كدف ))   . )) دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دناوت  یم  دراد  هک  يا  هماع  تیالو  اب  نیملسم  رادمامز  اریز  درک ! ؟  یم  میلـست  ارهز  ترـضح  هب 
 ، رکبوبا ناتـسود  نیرّخ  أتم  نیمدـقتم و  زا  يرایـسب  هک  تسا  یبلطم  نیا  تشاد ؟  یـشزرا  هچ  تدـسفم ،  نیا  عفد  تحلـصم و  نیا  لاـبق 
هک دنام  یقاب  يرگید  عوضوم  دیوگ : یم  هک  اجنآ  رد  يرصم  هّیر  وبا  دومحم  رصاعم ؛ داتسا  زا  ینخـس  کنیا  دنا .  هدرک  وزرآ  يو  يارب 

همطاف ياضاقت  دروم  رد  يو  هک  تسا  یلمع  ربمغیپ و  رتخد  اب  رکبوبا  دروخرب  عوضوم ،  نآ  و  مییوگب .  حیرـص  ینخـس  هراب  نآ  رد  دیاب 
تباث و  دهد ،  صیـصخت  ار  باتک  یعطق  رهاظ  دناوت  یم  یّنظ ،  داحآ  رابخا  هک  میریذـپب  ام  رگا  دـش .  بکترم  شردـپ ،  ثرا  هب  تبـسن 
رادرب صیصخت  مه  ثیدح  نیا  ماع  يانعم  و  میراذگ ))  یمن  ثرا  ناربمیپ  ام   : )) تسا هدومرف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دوش 

دوب و هفیلخ  ّقح  نیا  دیامن .  اطع  اهنع -  هّللا  یـضر  همطاف -  هب  ار  كدف  دننام  ربمایپ ؛ كرتام  زا  یتمـسق  تسناوت  یم  رکبوبا  زاب  دشابن ، 
هکناـنچ دـشخبب .  تساوخ  هچ  ره  سک  ره  هب  هک  تسا  زیاـج  نیملـسم  هفیلخ  يارب  اریز  دـنک ؛ ضارتـعا  يو  هب  تسناوـت  یمن  سکچیه 

كدف  )) نیمه نیا ،  رب  نوزفا  ( ! 152) دیشخب نارگید  هملسم و  نبدمحمو  ( 151  ) ماوع نبریبز  هب  ار  ربمایپ  كرتام  زا  یتمـسق  ( رکبوبا ) وا
یبا نـبا  ( . 153) داد لوـیت  مکح  ناورم  هب  ار  نآ  موـس  هفیلخ  ناـمثع  هک  دـییاپن  يرید  تفرگ -  ربماـیپ  رتـخد  زا  ار  نآ  رکبوـبا  هـک  (( - 
راتفر زا  بّجعت  مّود و  لّوا و  هفیلخ  شهوکن  نآ  نومـضم  هک  تسا  هدرک  لقن  ینخـس  نّنـست ،  لـها  نیـشیپ  ياـملع  زا  یکی  زا  دـیدحلا 

هبنج زا  هتـشذگ  هک  تشاد  اج   : )) تسا هتفگ  روبزم  دنمـشناد  نخـس  نآ  نایاپ  رد  تسا .  شراوگرزب  ردـپ  زا  دـعب  ربمایپ  رتخد  اب  ناـشیا 
یم نخـس  نیا  بقاعتم  دـیدحلا  یبا  نبا  دنتـشاد .  لومعم  ربمغیپ  رتخد  هب  تبـسن  هک  دـش  یم  يراتفر  عناـم  اـهنآ ،  تفـالخ  ماـقم  ینید ، 
ثیح زا  ار  هلئـسم  میرادـن .  اهنآ  تفـالخ  تایـضتقم  مرک و  هب  يراـک  اـم  ّفل :  ؤم  درادـن . !  خـساپ  هک  تسا  ینخـس  نیا  ( : 154) دیوگ

يوعد رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رتخد  دـنک  یم  تباث  هک  یعرـش -  نیزاوم  مییوگ :  یم  هتفرگ و  رظن  رد  همکاـحم  تایـضتقم 
 ، هفیلخ هک  دوب  یفاک  تسین .  هدیـشوپ  فصنم ،  نادـنمدرخ  رب  هکنانچ  تسا ،  ددـعتم  لماک و  دوب -  مکاـح  كدـف ))   )) هب تبـسن  دوخ 
زا هکلب  درک ،  یم  يربارب  نارمع  رتخد  میرم  اب  هک  دراد  رارق  یماقم  رد  تسادق -  ظاحل  زا  یعدـم -  نیا  هک  تسناد  یم  زور  نآ  مکاح 
 ، رگید نز  هس  وا و  هکنیا  و  دنتسه .  تشهب  نانز  نیرتهب  نوعرف )  رسمه   ) هیسآ هجیدخ و  میرم ،  وا و  هک  تسناد  یم  و  دوب .  رترب  مه  وا 
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ناوناب يوناب  هک  یتسین  دونشخ  ایآ  همطاف !  يا  دومرف : يو  هب  ربمغیپ  هک  تسا  یسک  وا  هک  تسناد  یم  و  دنـشاب .  یم  ناهج  نانز  نیرتهب 
زا تسا ؛  هدـمآ  ناوارف ،  حیحـص  تایاور  رد  حیرـص  صوصن  مکح  هب  یناعم ،  نیا  یـشاب . ؟  تّما  نیا  ناوناب  يوناب  ای  یـشاب ؟  نینم  ؤم 
هّللا یّلص  ربمغیپ -  هک  دنا  هدرک  تیاور  رگید ،  عبانم  رد  نارگید  و  باعیتسالا ))   )) باتک رد  ءارهز ))  )) لاح حرش  رد  ّربلادبع  نبا  هلمج 

متحاران درد  درک : ضرع  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  دـش  ایوج  يو  لاح  زا  تفر و  مالّـسلا -  اـهیلع  ارهز -  همطاـف  تداـیع  هب  هلآو -  هیلع 
هک یتسین  دونشخ  نیا  زا  نم !  كرتخد  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  متسه .  تحاران  اذغ  نتـشادن  زا  بلغاو  تسا  هدرک 
 - ربمغیپ دوبن ؟  ناهج  ناوناب  يوناب  نارمع ،  رتخد  میرم  رگم  ردـپ !  تفگ :  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  ( . 155  ) یتسه ناهج  ناوناب  يوناب 
هب ار  وت  نم  ادخ  هب  هک  نادـب  ار  نیا  یتسه .  دوخ  رـصع  ناوناب  يوناب  وت  دوب و  دوخ  رـصع  ناوناب  يوناب  وا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

تیب و لها  هّمئا  دزن  ارذع ،  میرم  هب  تبسن  مالّسلا -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  يرترب  ما .  هداد  رهوش  تساقآ ،  ترخآ  ایند و  رد  هک  یـسک 
زین میرم  ترضح  یّتح  ملاع  نانز  ریاس  رب  ار  وا  تّنس ،  لها  ناقّقحم  زا  يرایسب  تسا .  هدوب  یملسم  عوضوم  نارگید ،  ناشیا و  ناتـسود 

هحفص ارهز ،  لئاضف  رد  یناهبن  همّالع  هک  يوانم  دوواد و  یبا  نبا  يزیرقم ،  یشکرز ،  ردبلا ،  یطویس ،  یکبس ،  دننام : دنا ؛ هتسناد  رترب 
هدروآ و ًاحیرص  یعفاش ،  یتفم  نالحد ؛  ینیز  دمحا  دیس  هک  تسا  ییانعم  نامه  نیا  دنک .  یم  لقن  اهنآ  زا  دب ،  ؤملا  فرشلا  باتک   59
 . دیوگ یم  نخس  مالّسلا -  امهیلع  یلع -  همطاف و  جاودزا  هب  عجار  دوخ  هریـس  رد  هک  اجنآ  تسا .  هدرک  لقن  هّماع  ناگرزب  زا  یعمج  زا 

نبا زا  لبنح  دمحا  ار  هیسآ  هجیدخ و  میرم ،  و  هّنجلا )  ءاسن  لضفا   - ) مالّسلا اهیلع  همطاف -  ترـضح  ندوب  تشهب  نانز  نیرتهب  عوضوم 
ترضح لاح  حرـش  رد  دمحم  نب  مساق  زاو  هجیدخ ،  لاح  حرـش  رد  دوواد  وبا  زا  زین  باعیتسالا ))   )) رد ( . 156  ) تسا هدرک  لقن  ساّبع 

 ، باعیتسالا رد  زین  هّنجلا )  ءاسن  ریخ   ) دنتـسه ناهج  نانز  نیرتهب  رگید ،  نز  هس  ترـضح و  نآ  هکنیا  تسا .  هدـش  لقن  تیاور  نآ  ارهز 
تسا هدمآ  هجیدخ  ارهز و  لاح  حرش  رد  نایفس  نب  ثراولادبع  زا  زین  کلام و  نب  سنا  زا  دنس  هلسلس  هب  دووادوبا  زا  هجیدخ  لاح  حرش 

مود ءزج  هحفـص 64 و  يراخب ،  حیحـص  مراهچ  ءزج  رد  هّمالا )  هذـه  ءاسن  ةدّیـس   ) تسا تما  نیا  ناوناـب  يوناـب  ترـضح  نآ  هکنیا  و  . 
 ، لبنح دمحا  دنسم  هّتـس و  حاحـص  نیب  عمج  و  يدیمح ،  نیحیحـص  نیب  عمج  يذمرت و  حیحـص  و  همطاف )  لئاضف  باب   ) ملـسم حیحص 

تاقبط متشه  دلج  رد  ترضح  نآ  لاح  حرش  رد  دعـس  نب  دمحم  و  باعیتسالا ،  رد  ّربلادبع  نبا  و  تسا .  هدمآ  هحفص 282  مشش ،  ءزج 
(157  ) يراخب زا  ًانیع  ار  نآ  حرـش  دـنا .  هدروآ  تاقبط  مّود  دـلج  رد  دومرف )) دوخ  يرامیب  رد  ربمغیپ  هچنآ   : )) باب رد  نینچمه  دوخ و 
 . دش دراو  همطاف  هک  میدوب  ترضح  تمدخ  رد  ربمغیپ  نانز  همه  ام   : )) هک دنک  یم  لقن  نینم  ؤملا  ّما  هشیاع  زا  قورـسم  مینک :  یم  لقن 

تفگ و دمآشوخ  يو  هب  دید ،  ار  وا  ربمغیپ  یتقو  تشادن .  ربمغیپ  نتفر  هار  اب  یقرف  چیه  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  نتفر  هار  مسق !  ادخ  هب 
تسیرگ تخس  همطاف  هک  تفگ  وا  هب  يزیچ  هتسهآ  دیناشن و  دوخ  پچ  ای  تسار  تمس  رد  ار  وا  سپـس  يدمآ !  شوخ  مرتخد !  دومرف :

 ، ربمغیپ نانز  نایم  رد  دیدنخ .  همطاف  راب  نیا  تفگ ،  يو  هب  يزیچ  تشاذگ و  وا  شوگ  رد  رـس  ًاددجم  دید ،  ار  وا  هودـنا  ربمغیپ  یتقو  . 
زا نم  تفر ،  تساـخرب و  ربمغیپ  یتـقو  ینک ! ؟  یم  هیرگ  وت  تفگ و  وت  اـب  ار  دوخ  زار  اـم ،  همه  ناـیم  رد  ربـمغیپ  متفگ :  همطاـف  هب  نم 
نآ تلحر  زا  دـعب  منک .  یمن  شاف  ار  ربمغیپ  ّرـس  نم  دومرف : مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  تفگ ؟  هچ  وت  شوگ  رد  ربمغیپ  مدیـسرپ :  همطاـف 

ربمغیپ لّوا ،  راب  درادـن ؛ یعنام  نونکا  دومرف : مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  دـهد .  ربخ  نم  هب  هدوب  هچ  ره  هک  مداد  مسق  ار  همطاف  ترـضح ، 
نآ هب  نیا  و  تشاد .  هضرع  راـب  ود  لاـسما  تشاد و  یم  هـضرع  نـم  رب  ار  نآرق  راـب  کـی  لاـس  ره  لـیئربج  تـفگ :  مشوـگ  رد  هتـسهآ 
مور یم  وت  تسد  زا  هک  متـسه  یـسک  نیرتهب  نم  نوچ  ینک .  ربص  نم  گرم  رد  دیاب  وت  و  دسر .  یم  ارف  نم  گرم  يدوزب  هک  تسانعم 

یهاوخ یمن  همطاف !  يا   : )) تفگ مشوگ  رد  مّود  راب  دـید ،  ارم  یباـت  یب  ربمغیپ  یتقو  متـسیرگ .  تخـس  يدـید -  هکناـنچ  نم -  اذـل  ، 
و مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  لاح  حرش  رد  قعاوص  رد  رجح  نبا  هچنآ  یشاب . ))  مالسا  تما  نانز  نیرتهب  ای  یـشاب  نامیا  لها  ناوناب  يوناب 

یـشاب ناهج  ناوناب  يوناب  یهاوخ  یمن  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  تسا  نیا  دنا  هدرک  لقن  دوخ  بتک  رد  نیثّدحم  ریاس 
رب مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  يرترب  رد  ربمغیپ  ّصن  حیحـص و  روبزم  ثیدـح  لاح ،  ره  هب  نیملاعلا . )  ءاسن  ةدّیـس  ینوکت  نا  نیـضرت  اّما  )
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هملس ّما  زا  دوخ  دانسا  هب  تاقبط ،  مود  دلج  رد  هضرم ))  یف  اهل  یبّنلا  هلاقام   : )) باب رد  دعـس  نبدمحم  تسا .  حیرـص  ملاع ،  نانز  ریاس 
يو شوگ  رد  يزیچ  تساوخ و  ار  همطاف  دیـسر ،  ربمغیپ  راضتحا  لاح  یتقو   : )) هک دنک  یم  لقن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هجوز 

هرابرد نم  دوب  هدنز  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ات  دیدنخ .  همطاف  تفگ و  وا  شوگ  رد  يزیچ  رگید  راب  تسیرگ .  همطاف  هک  تفگ 
 - مالّسلا اهیلع  همطاف -  دوب ؟  هچ  زور  نآ  هدنخ  هیرگ و  تلع  مدیـسرپ :  دومرف ،  تلحر  ترـضح ،  یتقو  اّما  مدرکن .  يو  زا  یلا  ؤس  نآ 

تـشهب ناوناب  يوناـب  نم  هک  داد  ربخ  نم  هب  سپـس  تفاـی ،  دـهاوخ  تاـفو  هک  داد  ربخ  نم  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  : )) دومرف
هک دـنناد  یم  یبوـخ  هب  زین  ناناملـسم  تسا .  هدرک  لـقن  هملـس  ّما  زا  ار  ثیدـح  نیا  هباـصالا ،  رد  ینالقـسع  رجح  نـبا  دوـب . )) مهاوـخ 
زا ار  مالّسلا -  امهیلع  نیسح -  نسح و  شرسپ  ود  هک  روطنامه  تسا .  هدیزگرب  مالسا  تما  نانز  همه  نایم  زا  ار  ربمغیپ  رتخد  دنوادخ ، 

يارب ار  اهنآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دـندوب  اـهنیمه  و  دـیزگرب .  نیملـسم  ياـهناوج  نیب  زا  ار  شرهوش  تّما و  نارـسپ  ناـیم 
َو ْمُکَئاْنبَا  انَئاْنبَا و  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َکَئاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهیف  َکَّجاح  ْنَمَف  : )) دیزگرب دنوادخ  یحو  زا  سپ  نارجن  يراصن  اب  هلهابم 

هدروآ هیآ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  هک  يروط  هب  ( . 158 (() َنیبِذاْکلا یَلَع  ِهّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَا  َو  انَـسُْفنَا  َو  ْمُکَئاِسن  َو  انَءاِسن 
هدرک و باختنا  تسامش  ناج  هلزنم  هب  هک  ار  یسک  نانز و  نارسپ و  نیرتهب  تسا  هداد  روتـسد  دنوادخ  هک   ) هیآ نیا  لوزن  زا  دعب  تسا : 

لغب هب  ار  نیـسح  هدیـشوپ و  هایـس  يوم  زا  ییادر  هک  یلاح  رد  ربمغیپ  دزاس ) هدامآ  نارجن  ياراصن  ياملع  اب  ندرک  نیرفن  هلهابم و  يارب 
رگا : )) دومرف دندیسر و  يراصن  لباقم  دمآ  یم  همطاف  لابند  یلع  وا و  رـس  تشپ  رد  همطاف  و  تشاد ،  تسد  رد  ار  نسح  تسد  هتفرگ و 

زا رگا  هک  منیب  یم  ییاه  هفایق  نم  اراصن !  تعامج  يا  تفگ :  نارجن  فقـسا  دـیروایب . )) ناـمیا  دـیاب  مدومن  ندرک  نیرفن  هب  زاـغآ  نم 
 ، تمایق زور  ات  رگید  دیـسر و  یم  تکاله  هب  هک  دینکن  هلهابم  نانیا  اب  دنک .  یم  اج  زا  ار  نآ  دنکب ،  اج  زا  ار  یهوک  دـنهاوخب  دـنوادخ 

هلمج زا  مالّسلا -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  هک  دنراد  قافتا  ناناملـسم ،  همه  زین  و  ( . 159) دنام یمن  یقاب  نیمز  يور  رد  ینارـصن  رفن  کی 
ْمُکَرِّهَُطیَو ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  اّمنا  : )) دومرف لزان  نانآ  هرابرد  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یناسک 

هزیکاپ كاـپ و  ار  امـش  دزاـس و  فرطرب  ربمغیپ ،  تیب  لـها  امـش  زا  ار  يدـیلپ  هنوگ  ره  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ   : )) ینعی (160 ؛ ) ًاریهْطَت
بجاو مالـسا  تّما  رب  ار  اهنآ  یتسود  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  ترـضح  هک  دنناد  یم  همه  زین  و  دنادرگ . ))

دننام ات  تسا  هتـساوخ  شناگدنب  زا  دـنوادخ  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  و  ( . 161  ) تسا هداد  رارق  ربمغیپ  تلاسر  شاداـپ  ار  نآ  هدومن و 
هریغ هقرحم و  قعاوص  رد  هکنانچ  یعفاش !  تسا  هتفگ  بوخ  هچ  دنتـسرفب .  دورد  اهنآ  رب  ربمغیپ ،  تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ 

ره هک  تسا .  یفاک  امـش  لالج  تمظع  يارب  تسا  ضرف  ادـخ  بناج  زا  دّـمحم  نآرق  رد  امـش  ّتبحم  ربمایپ ،  نادـناخ  يا   : )) هک تسا 
منیب یم   : )) تسا هتفگ  یبرع  نیدـلا  ییحم  تسا -  هریغ  قعاوص و  رد  هکناـنچ  ( - 162) زینو درادن . )) زامن  دتسرفن  دورد  امـش  هب  سک 
يادخ دنک .  یم  کیدزن  ارم  دنریگ ،  یم  هلصاف  هک  یناسک  مغر  یلع  هک  تسا  يا  هضیرف  ربمایپ ،  نادناخ  هب  تبسن  نم  يرادتـسود  هک 

 : باـتک رد  یناـهبن  همّـالع  و  ( . 163 (() ار وا  تیب  لها  یتسود  رگم  هتـساوخن  ربمغیپ  غیلبت  اـب  شناگدـنب  تیادـه  يارب  یـشاداپ  ناـمحر 
نیملـسم ناگدیزگرب  امـش  دوب و  ادخ  هدیزگرب  امـش  ّدج  ربمایپ !  نیرتهب  نادناخ  يا  هط !  لآ  يا   : )) ینعی دیوگ : یم  دـب ،  ؤملا  فرـشلا 

نید هرابرد  امش  ّدج  دیناگزیکاپ .  امـش  سپ  تخاس .  فرطرب  تیب ،  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  تسخن ،  زور  زا  دنوادخ ،  دیتسه . 
نیرتهب مالّـسلا -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  نینچمه  ( . 164  (() تسا يرجا  بوخ  هچ  دوـخ و  ناـشیوخ  تّبحم  زا  ریغ  تساوـخن ،  يرجا  ، 

یلَع َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  ًارُوفاک  اهُجاِزم  َناک  ٍسْءاَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْرب  ْالا  َّنِا  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هچناـنچ  تسا  راـکوکین 
زا تشهب  رد  ملاع ،  ناراـکوکینو   : )) ینعی 165 ؛ ) (() ًاروُکُش الَو  ًاءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُرنال  ِهّللا  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِا  ًاریسَا  ًامیتَی و  َو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح 

و  . ) دـنهد یم  ماعط  ریـسا  میتی و  ریقف ،  ادـخ ) یتسود   ) هب و  تسا . . .  روفاـک  يوب )  گـنر و  فطل ،  رد   ) شعبط هک  دنـشون  یم  یبارش 
هعیش نادنمشناد  مامت  میبلط . ))  یمن  مه  ار  یساپس  شاداپ و  چیه  امـش  زا  و  میهد .  یم  ماعط  امـش  هب  ادخ  ياضر  يارب  طقف  ام  دنیوگ ):

 - مالّسلا مهیلع  نیـسح -  نسح و  همطاف ،  یلع ،  هرابرد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دنراد  قافتا  مالّـسلا -  مهیلع  نیموصعم -  هّمئا  زا  يوریپ  هب 
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نیا يرشخمز  دنداد .  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دنریگب -  هزور  دنتـشاد  رذن  هک  یلاوتم -  بش  هس  رد  ار  دوخ  راطفا  هک  هاگنآ  دش ،  لزان 
زا دنس  هلـسلس  اب  و  تسا .  هدرک  لقن  ًالـسرم -  ساّبع -  نبا  زا  لقن  هب  ناسنا ،  هروس  رد  هیآ ،  نیمه  لیذ  فاّشک ،  ریـسفت  رد  ار  عوضوم 

نادنمشناد ناقثوم  زا  یهورگ  تسا .  هدروآ  لئاضفلا ،  باتک  رد  دمحا  نب  قّفوم  شریبک و  ریسفت  رد  یبلعث  طیسبلا و  باتک  رد  يدحاو 
 - مالّسلا اهیلع  ارهز -  ترضح  لیـصفت  رد  ءارغلا ،  ۀملکلا  مراهچ  لصف  رد  زین  ام  دنا .  هتفرگ  ملـسم  روما  زا  بقانم ،  بتک  رد  ار  نآ  زین 
 ، هصالخ روط  هب  دـینک . ) هعجارم  اجنآ  هب   ) میا هدروآ  ار  قیقحت  ثحب و  لها  نادنمـشناد  تاهیبنت  تاقیلعت و  هنیمز  نیا  رد  ربمایپ ،  رتخد 
ّمات دامتعا  ناسنا  هک  دـنک  یم  باجیا  دراد ،  نینم  ؤم  ربمغیپ و  دـنوادخ ،  هاگـشیپ  رد  مالّـسلا -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  هک  یـسدق  ماـقم 

هتـشادن دـهاش  هب  يزاین  شیاعدا  تابثا  رد  هک  يروط  هب  دـشاب .  هتـشاد  وا  ياه  هتفگ  هب  لماک  ناـنیمطا  ترـضح و  نآ  يوعد  هب  تبـسن 
ییاهنت هب  وا  يوعد  نیارباـنب ،  دـیوگب .  قح  فـالخ  رب  ینخـس  هک  دوب  لاـحم  نوصم و  لـطاب  نتفگ  زا  ترـضح  نآ  ناـسل  نوچ  دـشاب ؛

يدیدرت تسا ؛  هتخانش  ار  ترضح  نآ  سک  ره  هک  تسا  یبلطم  نیا  دشابن .  نآ  زا  رتالاب  هک  یفشک  تسوا ؛  ياعّدم  تّحص  زا  فشاک 
هکنانچ یلو  تشاد .  وا  يوعد  یتسار  هب  نیقی  تخانـش و  یم  ار  ربمغیپ  رتخد  همه  زا  رتهب  هک  تسا  یناسک  زا  زین  رکبوبا  درادـن .  نآ  رد 

درم نیا  تسا .  هدوب  يرگید  زیچ  بلطم  دنک ،  یم  تیاکح  رهـش -  نآ  یبرغ  هسردـم  سردـم  دادـغب و  گرزب  ياملع  زا  یقراف -  یلع 
؟  دوب وگتـسار  كدف ))   )) ياعدا رد  همطاف  ایآ  دیـسرپ : يو  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  يزور  تسا .  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  ناداتـسا  زا  یکی 

یمّـسبت یقراف  یلع  دادـن ؟  سپ  يو  هب  ار  كدـف ))   )) رکبوبا ارچ  دوب  وگتـسار  رگا  دیـسرپ : دـیدحلا  یبا  نبا  يرآ .  تفگ :  یقراف  یلع 
هب ارهز  ياعّدا  دّرجم  هب  ار  كدـف ))   )) رکبوبا زور  نآ  رگا  تفگ :  وا  تسا ؛  بلاـج  تهج  ره  زا  هک  تفگ  یفیطل  نخـس  سپـس  درک و 
 ! دیـشک یم  نییاـپ  شدنـسم  زا  ار  رکبوـبا  تسا و  یلع  شرهوـش  ّقـح  تفـالخ ،  هک  درک  یم  ياـعّدا  تـشگ و  یمرب  ادرف  داد ،  یم  يو 

تسوگتـسار و دیوگ  یم  هچنآ  رد  ربمغیپ  رتخد  هک  دوب  هتفریذپ  ًالبق  وا  اریز  درادب ؛  روذعم  ار  دوخ  هجوچیه  هب  تسناوت  یمن  مه  رکبوبا 
هب تبـسن  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  قح  هرابرد  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تداهـش  رکبوبا  تلع ،  نیمه  هب  ّفل :  ؤم  درادـن .  دـهاش  هب  يزاین 
 ، دوب هدیبوک  مهرد  ار  اهنآ  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هکنیا  اب  دنتـشاد و  هک  یتمائل  همه  اب  ربیخ ،  دوهی  هنرگ  و  تسنادن .  زیاج  ار  كدف ))  ))
ار یـسک  درک و  ثحبم  طلخ  رکبوبا  رگید ،  تلع  هب  هن  تهج و  نیمه  هب  زین  و  دنتـشاد .  یم  رانک  رب  لطاب ،  یهاوگ  زا  ار  وا  فصولا  عم 
 . دنک دوهـش  هماقا  هک  دوب  وا  رب  هک  یتروص  رد  درک ،  دـهاش  هبلاطم  يو  زا  تسناد و  یعّدـم  تشاد ،  فرـصت  تسد  دوخ ،  لام  رد  هک 

هکنیا اب  مرادـن !  وت  هتفگ  تّحـص  هب  نیقی  نم  تفگ :  مالّـسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف  هب  يو  هک  دوش  یمن  شومارف  هاـگچیه  نخـس ،  نیا 
رتـخد مینک و  یـشوپ  مشچ  دـهاوش ،  نیا  همه  زا  رگا  دوب .  ترـضح  نآ  عفن  هب  مکح  نیزاوم  نیرت  نشور  زا  دوـخ ،  يدوـخ  هب  وا  هتفگ 
تـسا یفاک  دنتـسه ،  دهاش  هب  دنمزاین  دوخ  ياعّدم  تابثا  رد  هک  مینادب  هتـسیاش  نامیا  اب  نانز  ریاس  دننام  تازایتما ))  نیا  اب   )) ار ربمغیپ 

اهیلع همطاف -  يوعد  دوب -  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  ترضح  نآ  هب  تبسن  ربمغیپ و  هدناوخردارب  هک  مالّـسلا - -  هیلع  یلع -  هک 
مه نیقی  زا  دـعب  و  دیـشخرد .  یم  شتداهـش  زا  یتـسار  نیقی و  راونا  هک  دوب  ییوـگ  تقیقح  دـهاش  زین  وا  و  درک .  یهاوـگ  ار  مالّـسلا - 
نب ۀمیزخ  یهاوگ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  ربمغیپ  تهج ،  نیمه  هب  دنک .  هبلاطم  تاعفارم ،  رد  ار  نآ  عرش  مکاح  هک  تسین  يزیچ 

رتهب و وا ،  ریغ  همیزخ و  زا  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  صوصخ  نیا  رد  هک  دـناد  یم  رتهب  ادـخ  داد .  رارق  لداـع  ود  تداهـش  دـننام  ار  تباـث 
لودـع زا  لداع  درف  کی  یهاوگ  دـننام  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  یهاوگ  هک  مینک  ضرف  میریگب و  هدـیدان  مه  ار  نیا  رگا  دوب .  رت  هتـسیاش 

وا دنک ؟  در  ار  وا  يوعد  دروخ ،  یمن  مسق  رگا  ات  دادن ،  مسق  مود  دهاش  ياج  هب  ار  مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  رکبوبا  ارچ  تسا ،  نیملسم 
هدـنناوخ هکنانچ  درک .  ّدر  زین  ار  ربمغیپ  راـگدای  ياـعدا  دومن ،  یغلم  ار  نمیا  ّما  یلع و  تداهـش  هک  یلاـح  رد  هکلب  درکن ،  ار  راـک  نیا 

حاحص و نابحاص  هک  يرایسب  تایاور  قبط  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هکنیا  اب  دوبن ! !  راوتسا  یعرش  نوناق  چیه  رب  راک  نیا  دناد ،  یم  مرتحم 
نایم رد  نم  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  اجنآ  تسا .  نآرق  ياتمه  دـنا ،  هدرک  لـقن  نیلقث ))  ثیدـح   )) ماـن هب  نارگید 

تـسا نم  ترتع  ادخ و  باتک  نآ ،  دـیوش و  یمن  هارمگ  زگره  دـیا ،  هدز  ود  نآ  هب  گنچ  هک  مادام  مراذـگ و  یم  اهبنارگ  زیچ  ود  امش 
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اب هشیمه  ربمغیپ ،  هدومرف  قبط  ترضح  نآ  زین  و  تسا .  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  اهنآ ،  ياقآ  ترتع و  دمآرـس  هک  تسا  مّلـسم  و  ( 166 (()
يروباشین مکاح  ار  ثیدح  نیا  ددرگ .  دراو  ربمغیپ  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  تسوا و  اب  زین  نآرق  تسا و  نآرق 

دوخ صیخلت  رد  ار  نآ  زین  یبهذ  تسا .  حیحـص  دانـسا  ياراد  ثیدح  نیا  تسا :  هتفگ  هدرک و  لقن  ربمغیپ ) رـسمه   ) هملـس ّما  زا  ( 167)
نآ گرم  هب  رجنم  هک  يا  يراـمیب  رد  هـک  دـنک  یم  تـیاور  ( 168) رجح نبا  نینچمه  و  تسا .  هدوـمن  نآ  تّحـص  هـب  حیرـصت  هدروآ و 

نایم زا  موش و  حور  ضبق  نم  هک  تسا  کـیدزن  مدرم !  يا  : )) دومرف اـهنآ  هب  باـطخ  دوب ،  تیعمج  زا  ّولمم  شا  هرجح  دـش و  ترـضح 
نایم رد  ار  متیب  لها  دوخ  ترتع  ادـخ و  باتک  نم  : )) دیراپـسب رطاخ  هب  ار  نآ  مهاوخ  یمو  میوگ  یم  امـش  هب  ینخـس  کنیا  مورب .  امش 

زا تسا و  یلع  اب  زین  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  نیا  تفگ :  درب و  الاب  تفرگ و  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تسد  سپـس  مراذگ .  یم  امش 
ۀیآ یف  وه  و  تسا :  هدـش  هدـناوخ  ربمغیپ  ناج  هلهابم ،  هیآ  رد  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نیا ،  رب  هوالع  ( . 169 (() دنوش یمن  ادج  رگیدکی 
چیه هب  شتداهش  هک  تسا  یسک  مالّسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  همکاحم  نیا  رد  فصو ،  نیا  اب  اهاّیا  هریغ  سیل  یفطصملا  سفن  لهابتلا 

 ! ! نوعجار هیلا  ّاناو  هّلل  ّانا  مینک :  داـی  هنوگنیدـب  نآ  زا  دـیاب  هک  دـمآ  دـیدپ  مالـسا  رد  هک  دوب  یگرزب  تبیـصم  هچ  تسا !  هدـش  هدرمش 
 - ربمغیپ دوب .  هبلعث  رتخد  هکرب ))   )) مان هب  ترضح ،  نآ  هیاد  ربمغیپ و  تفلک  مالّـسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف  مّود  دهاش  نمیا  ّما  ( . 170)

هدـنامزاب نیا  دوـمرف : یم  درک ،  یم  هاـگن  يو  هب  هاـگره  و  دوـب !  نم  رداـم  مرداـم ،  زا  دـعب  نمیا  ّما  دوـمرف : یم  هلآو -  هـیلع  هـّللا  یّلص 
تـشهب لها  زا  نمیا  ّما  هک  داد  ربخ  هدمآ -  رجح  نبا  هباصا  رد  نمیا  ّما  لاح  حرـش  رد  هکنانچ  ترـضح -  نآ  زین  و  دشاب .  یم  منادناخ 

هب هداد و  رارق  شیاتـس  دروم  ار  وا  دنا و  هدرب  مان  يو  زا  نارگید ،  باعیتسالا و  رد  ّربلادـبع  نبا  هباصالا و  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  تسا . 
گنج رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  مازتلا  رد  نمیا ))   )) شرـسپ یتقو  دنا .  هدوتـس  شا ،  هدیدنـسپ  شور  یلقع و  ینید ،  تازایتما 

( . 171  ) تسناد دوخ  باوث  رجا و  بجوم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وا  تداهش  نمیا  ّما  دش ،  دیهش  ربیخ 

ص)  ) ادخ لوسر  راگدای  ندرزآ   - 9

تسا یفاک  نآ .  تایضتقم  تابجوم و  زا  رظن  عطق  اب  تسا  ربمایپ  ملسم  راتفگو  حیرـص  صوصن  فلاخم  ییاهنت  هب  ربمغیپ ،  رتخد  ندرزآ 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  دوخ  دنـس  هب  مصاع  یبا  نبا  ترـضح و  نآ  لاح  حرـش  رد  هباصا  رد  رجح  نبا  هک  دینک  هجوت  ثیدح  نیا  هب 

هب دنک  یم  مشخ  دنوادخ  ینعی :  كاضرل ؛  یضریو  کبضغل  بضغی  هّللا  ّنا  دومرف : مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  هب  هک  هدرک  تیاور  هلآو - 
رد هکناـنچ   ) دـنا هدرک  تیاور  بوخ  ياهدنـس  اـب  ار  ثیدـح  نیا  زین  نارگیدو  یناربط  وت . )) يدونـشخ  هب  دوش  یم  دونـشخ  وت و  مشخ 
رد هباصا  رد  نینچمه  ملسم و  يراخب و  تسا . )  دوجوم  زین  یتوریب  یناهبن  همّالع  فیل  أت  ترضح ،  نآ  لاح  حرش  رد  دب ،  ؤملا  فرـشلا 

هراپ همطاف  : )) دومرف ربنم  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  دنا  هدرک  تیاور  روسم  زا  مالّـسلا ، -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  لاح  حرش 
زین و  ( . 172  (() تسا نم  یتحاران  ثعاـب  دـنک  یم  تحاراـن  ار  وا  هچ  ره  و  دـنک ،  یم  هدرزآ  ارم  درازآ ،  یم  ار  وا  هچنآ  تسا ،  نم  نت 

: دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  دنک  یم  تیاور  يراخب  زا  دب ،  ؤملا  فرشلا  باتک  زا  ارهز )) لاوحا   )) رد یناهبن  فسوی  خیش 
ار وا  سک  ره   : )) هک تسا  یتـیاور  رد  و  دروآ . )) یم  مشخ  هـب  ارم  دزاـس ،  یم  كانمـشخ  ار  وا  هـچنآ  تـسا ،  نـم  نـت  هراـپ  همطاـف  ))

یم تحاران  تسا ؛  نم  نت  هراپ  همطاـف  : )) دومرف هک  تسا  ریغـص  عماـج  رد  دـیوگ : یم  و  تسا . ))  هدروآ  مشخ  هب  ارم  دـنک  نیگمـشخ 
دوجو نآ  يادـف  مردام  ردـپ و  ( . 173  (() تسوا يدونـشخ  ثعاب  هچنآ  ارم  دـنک  یم  دونـشخو  دزاـس  یم  تحاراـن  ار  وا  هچنآ  ارم  دـنک 

رمع رکبوبا و  هب  دنا -  هتشون  ناسیون  هریس  ناخروم و  ریاسو  ۀسایسلاو ))  ۀمام  الا   )) لیاوا رد  هبیتق  نبا  هکنانچ  زین -  وا  دوخ  داب !  سّدقم 
سک ره  نم ،  ِمشخ  همطاف  مشخ  و  تسا ،  نم  ِيدونـشخ  همطاف  يدونـشخ  دومرف : هک  دیدینـشن  ربمغیپ  زا  ایآ  ادخ !  هب  ار  امـش   : )) تفگ

هب ار  همطاف  سک  ره  و  هدومن ،  دونـشخ  ارم  دـنک ،  دونـشخ  ار  همطاف  هک  یـسک  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب ،  تسود  ار  همطاف  نم  رتخد 
 - مالـسا ربمغیپ  سک  ره  ّفل :  ؤم  ( . 174  ! ! ) میا هدینـش  ربمغیپ  زا  ار  نیا  يرآ ،  دـنتفگ : تسا . )) ؟  هتخاس  نیگمـشخ  ارم  دروآ  مشخ 
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اهنآ دافم  هک  دنیب  یم  دهد ،  رارق  ّتقد  هعلاطم و  دروم  دیاب ،  هکنانچ  ار  ثیداحا  نیا  و  دشاب ،  هتخانش  یبوخ  هب  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
نبدمحا ماما  دننام  تّنس  لها  نایاوشیپ  زا  یهورگ  دراد .  اهیلع -  هّللا  مالـس  ارهز -  همطاف  ناهج ؛  ناوناب  يوناب  تمـصع ))   )) رب تلالد 

درک و هاگن  مالّـسلا -  مهیلع  همطاف -  نیـسح و  نسح ،  یلع ،  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دننک  یم  تیاور  هریرهوبا  زا  لبنح 
رد يروباشین  مکاح  ( . 175 (() دنک حلـص  امـش  اب  هک  یـسک  اب  منک  یم  حلـص  دنک و  گنج  امـش  اب  سک  ره  اب  مگنج  یم  نم  : )) دومرف
نبا هباصا  رد  مه  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  دـنا .  هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  ار  نآ  دوخ ،  دانـسا  اب  زین  ریبک  مجعم  رد  یناربط  كردتـسم و 
ءایض حیحص و  رد  ناّبح  نبا  زین  و  تسا .  هدمآ  مالّسلا -  اهیلع  ارهز -  ترضح  لاح  حرش  رد  مقرا ،  نب  دیز  زا  يذمرت  زا  لقن  هب  رجح ، 

تیاور زین  صاّقو  یبا  نب  دعس  زا  هیراتخملا  رد  ءایـض  هنـسلا و  رد  یلعی  وبا  و  مقرا .  نب  دیز  زا  هبیـش  نبا  یناربط و  مکاح ،  راتخملا و  رد 
: دـیوگ یم  رکب  وبا  دـنا .  هدومن  لقن  تفه  هحفـص  مّود ،  ءزج  لصفلا ،  لوقلا  رد  يولع  ماما  دـننام  زین  ناگرزب  زا  یهورگ  و  دـنا .  هدرک 

همیخ رد  مه  نیـسح  و  نسح ،  همطاف ،  یلع ،  هک  یلاح  رد  و  تسا .  هداد  هیکت  یبرع  نامک  کی  هب  هتـسشن و  شا  همیخ  رد  ربمغیپ  مدید 
اب هک  سک  ره  اب  و  منک ،  یم  حلـص  دـننک ،  حلـص  دنتـسه  همیخ  رد  هک  یناسک  اب  هک  سک  ره  اب  نم  مدرم !  يا  : )) دومرف ( ، 176) دندوب

تثارو ظاحل  زا  هک  دنراد  یم  تسود  ار  اهنآ  یناسک  دراد . )) یم  تسود  ار  اهنآ  هک  یسک  اب  متسود  و  مگنج .  یم  دنک ،  گنج  ناشیا 
هیامورف تسپ و  تدالو ،  رظن  زا  تخب و  نوگن  تثارو ،  ثیح  زا  هک  دـنراد  یم  نمـشد  ار  اـهنآ  يدارفا  دنـشاب و  دنمتداعـس  تدـالو ،  و 

ربمغیپ  : )) ناونع تحت  دمحم )) ۀیرقبع   )) باتک رد  ًانیع  رصاعم ،  يرصم  داقع  دومحم  سابع  گرزب ؛  داتسا  ار  بلطم  نیا  ( . 177) دنشاب
تیاور مالّـسلا -  هیلع  یلع -  زا  قرزا  نامحرلادبع  زا  ( 178  ) لبنح دمحا  دـینک . ) عوجر  اجنآ  هب   ) تسا هدرک  لقن  هباحـص ))  ماما و  و 
نیـسح ای  نسح  لاح  نآ  رد  دش ،  دراو  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  مدوب  هتفخ  رتسب  رد  نم  : )) دومرف ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم 

هیلع نسح -  ( . 180) دیشود ریش  میتشاد ،  هک  يریش  یب  دنفسوگ  زا  تساخرب و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دنتـساوخ .  بآ  ( 179)
ای درک : ضرع  مالّـسلا -  اـهیلع  همطاـف -  داد -  نیـسح  هب  دز و -  بقع  ار  وا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یلو  دـمآ ،  ولج  مالّـسلا - 

یّلص ربمغیپ -  سپس  دوب .  هتـساوخ  بآ  وا  زا  شیپ  نیـسح  هن !  دومرف : يراد ؟  تسود  نسح  زا  رتشیب  ار  نیـسح  هکنیا  لثم  هّللا !  لوسر 
ؤم دوب .  میهاوخ  اجکی  رد  تمایق  زور  یلع )   ) هدـیمرآ هک  نیا  و  نیـسح )  نسح و   ) ود نیا  و  همطاف )   ) وت نم و  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا 

و دندرگن .  بئاصم  نآ  هب  التبم  هک  درک  یم  باجیا  دنتشاد ،  هباحص )  ناگرزب   ) دقعو لح  لها  رب  هژیوب  تّما  رب  نانیا  هک  ار  یّقح  ّفل : 
دوجو زا  دوب -  ناشیا  هب  یمربم  زاین  هک  تروشم -  ردو  دـنراذگب  رانک  ار  اهنآ  دـیاب  یمن  دـندوب ،  اراد  ناناملـسم  نایم  رد  هک  یماـقم  اـب 

ثرا و سمخ ،  لام ،  ّقح و  زا  ار  اهنآ  و  دننک .  مامت  نانآ  روضح  نودب  ار  تفالخ  رما  هک  دـسرب  ییاج  هب  راک  ات  دـندرگ .  زاین  یب  اهنآ 
ار اهنآ  هتفاین ،  نیکـست  ناـشیا  تبیـصم  درد  هدـشن و  نفد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زونه  هک  يروط  هب  دـنزاس .  مورحم  ناـشکلم 
ار دوخ  تموکح  هیاپ  نانچ  دـنتفرگ ،  تسد  هب  ار  نیملـسم  روما  ماـمز  زور  نآ  هک  اـهنآ  دـنزادنیب .  رظن  زا  هدرمـش و  يداـع  مدرم  دـننام 

یم مهتم  مالـسا  تّما  رما  رد  ینکـشراک  هب  ار  وا  دـنک ،  دـنلب  رـس  تساوخ  یم  سک  ره  هک  دـندرک ،  هضبق  ار  اـهراک  دـندومن و  مکحم 
هدروآ تاعجارملا ))   )) باتک رد  ار  نآ  لیصفت   . ) دنتشگ نمیا  يو ،  ِناتـسود  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تمواقم  زا  هنوگنیدب  و  دندرک . 

قرف يا  هقبط  چـیه  نایم  هک  دوب  نیا  دـنداد ،  رارق  روما  رداصم  زا  ماّیا  نآ  رد  هک  ییاهراک  هلمج  زا  دـننک . ) عوجر  اجنآ  هب  نابلاط  میا ، 
مـشچ کی  هب  ار  دـندوب  هدـش  ناملـسم  هزات  هک  یناسک  مالـسا و  رد  نیقباس  دـندرک و  شخپ  مدرم  مومع  نایم  يدایز  لاوما  دنتـشاذگن ؛

هک دـش  نیا  هجیتن  دـندومن .  راومه  شیوخ  دـصاقم  يارجا  يارب  ار  هار  دنتـشاد و  هاگن  یـضار  ار  مدرم  هماـع  هار ،  نیمه  زا  دنتـسیرگن . 
هب رگید  نانز  دـننام  ار  ربماـیپ  نت  هراـپ  دیـشک ،  همکاـحم  هب  شّقح ،  ثرا و  دادرتسا  يارب  ار  اـهنآ  مالّـسلا -  اـهیلع  ارهز -  همطاـف  یتقو 

؛ دـندرواین باسح  هب  مه  نانز  ریاس  دـننام  ار  وا  هک  تفگ :  ناوت  یم  هکلب  دنتـسنادن ! !  قحم  شّقح ،  يوعد  رد  ار  وا  دـندروآ و  باسح 
ندروخ مسق  هب  ناوت  یم  مود ،  دهاش  هماقا  رد  درک ،  هماقا  دوخ  ياعّدم  تابثا  يارب  نیملسم  لودع  زا  دهاش  کی  رگا  ناملـسم  نز  اریز 

رهگ الاو  رتخد  مالّـسلااهیلع -  ارهز -  یتقو  اّما  دـنک .  داـی  دـنگوس  دوشن  رـضاح  هک  تسا  دودرم  وا  ياـعّدا  یماـگنه  و  دومن .  اـفتکا  وا 
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نانز ریاس  دـننام  لقاال  ار  وا  دـیاب  یم  هک  یتروص  رد  دـنتفریذپن !  دوب  دـهاش  کی  نوچ  دروآ ،  دـهاش  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ربماـیپ ، 
دنگوس ياضاقت  يو  زا  دندرک و  ّدر  ار  وا  يوعد  تعرسب  اهنآ  یلو  دننک ،  در  ار  شیاعّدا  دروخن ،  دنگوس  رگا  دنهدب و  مسق  نیملـسم ، 

هنّیب و دیاب  یعّدم  عرـش ،  نوناق  قبط  و  دوب .  فرـصتم  تشاد و  تسد  رد  ار  كدف ))   )) زونه مالّـسلا -  اهیلع  ارهز -  هکنیا  اب  دـندومنن ! 
نیا دنـشاب .  هدرک  لمع  رکن )) نم أ  یلع  نیمیلاو  یعّدـملا  یلع  ۀـنّیبلا   )) ربمغیپ راتفگ  هب  ات  فرـصتم )  دـیلاوذ و  هن   . ) دـنک هماقا  دـهاش 

رب ار  دوخ  أر ي  درک و  داـهتجا  نآ  لـباقم  رد  هفیلخ  هک  تسا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  مّلـسم  راـتفگ  صوـصن و  نآ  زا  ثیدـح 
 . تشاد مّدقم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ -  روتسد 

ص)  ) ربمغیپ نامرف  زا  یچیپرس   - 10

زا اهنآ  یلو  دنناسرب ،  لتق  هب  ار  هیدثلاوذ ))   )) ات داد  روتـسد  رمع  رکبوبا و  هب  راب  نیلوا  يارب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  يزور 
فورعم و بقل  نیا  هب  هـک  تـسا ،  یمیمت  ریهز  نـب  صوـقرح  هرـصیوخلاوذ ؛  اـی  هیدـثلاوذ  دـندیزرو .  عاـنتما  ترـضح ،  ناـمرف  يارجا 
زا یثیدح  هدرب و  مان  دنا ،  هدشن  رکذ  هباحـص  فیدر  رد  هک  یناسک  ناونع  هب  ار  وا  هباغلادـسا ،  رد  ریثا  نبا  ( . 181) دوب جراوخ  هدرکرس 
 ، دوـب لاوـما  میـسقت  لوغـشم  ربـمغیپ  هک  اـهزور  زا  یکی  رد  تـفگ :  دیعـس  وـبا  هـک  تـسا  هدروآ  يردـخ  دیعـسوبا  زا  لـقن  هـب  يراـخب 

مشاب هتشادن  تلادع  نم  رگا  وترب !  ياو  دومرف : ترضح  نک !  میسقت  تلادع  اب  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  میمت  ینب  زا  يدرم  هرصیوخلاوذ ، 
میمصت هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  تسا . )  هدمآ  زین  ملسم  حیحص  رد  ثیدح  نیا  ( ؟  دنک یم  راتفر  تلادع  هب  یسک  هچ  سپ 

رـصنع نیا  یلو  دنناسرب ،  لتق  هب  ار  وا  دـهد  روتـسد  دوب ،  هتخادـنا  هار  هب  هک  يداسف  وا و  ياه  یـشکرس  هب  نداد  نایاپ  روظنم  هب  تفرگ 
 - ربمغیپ روتسد  فالخ  رب  زین  اهنآ  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  رمع  رکبوبا و  رظن  داد ،  ناشن  زامن ،  رد  هک  یـسّدقت  يراکایر و  اب  شکرس ، 
زا یهورگ  زا  يوریپ  هب  دوـخ ،  دنـسم  رد  یلعی  وـبا  زا  قـعاوص ،  رد  رجح  نبا  دـندز ! ! !  زاـب  رـس  يو  نتـشک  زا  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلص 
 - ربمغیپ رصع  رد  يدرم  تفگ :  کلام  نب  سنا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیدثلاوذ ))   )) لاح حرـش  رد  دیناسم ،  ننـس و  باحـصا  ناگرزب 
 ، میدرب هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دزن  ار  وا  مان  ام  دوب .  هتشاداو  یتفگش  هب  ار  ام  تدابع ،  هب  وا  یعس  هک  دوب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

دیسر رس  وا  میتفگ ،  یم  نخس  وا  هرابرد  هک  عقوم  نامه  رد  تخانشن .  ار  وا  مه  زاب  میدرک ،  لقن  ار  شفاصوا  تخانشن ،  ار  وا  ترـضح 
يا هناشن  هک  دیهد  یم  ربخ  نم  هب  يدرم  زا  امـش  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تسا .  درم  نیمه  هّللا !  لوسر  ای  میتفگ :  ام  . 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  داتـسیا !  درکن و  مالـس  دمآ ،  باحـصا  ربمغیپ و  کیدزن  هیدثلاوذ  دراد . )) تروص  رد  ناطیـش  زا 
 ! تسین رتهب  نم  زا  هدـع  نیا  ناـیم  رد  یـسک  یتفگن  لد  رد  يداتـسیا  اـم  لـباقم  رد  هک  کـنیا  اـیآ  مهد !  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف :
هچ دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  داتسیا .  زامن  هب  دش و  دجسم  دراو  سپـس  متفگ .  ار  نیا  مسق !  ادخ  هب  ارچ ،  تفگ :  هیدثلاوذ 
 : تفگ رکبوبا  دـناوخ .  یم  زامن  دـید  اـّما  دـشکب ،  ار  وا  اـت  تفر  وا  يوس  هب  هاـگنآ  نم !  تفگ :  رکبوبا  دـشک ؟  یم  ار  درم  نیا  یـسک 
 ، دمآ نوریب  یتقو  تسا ! ؟  هدرک  یهن  نارازگزامن  نتـشک  زا  ربمغیپ  هکنیا  اب  مناسرب .  لتق  هب  دـناوخ  یم  زامن  هک  ار  یـسک  هّللا !  ناحبس 
هک مه  امش  مشکب ،  تسا  زامن  لوغشم  هک  ار  وا  متـشادن  تسود  تفگ :  رکبوبا  یتشکن ! !  ار  وا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
؟  دناسر یم  لتق  هب  ار  درم  نیا  یـسک  هچ  دیـسرپ : راّضح  زا  ًاددجم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دیا ! !  هدرک  عنم  نارازگزامن  لتق  زا 
 ، تسناد یم  نم  زا  رتهب  رکبوبا  تفگ :  زین  رمع  تسا .  هداهن  هدجـس  هب  رـس  دید  دمآ ،  هیدثلاوذ  غارـس  هب  یتقو  زین  وا  نم !  تفگ :  رمع 
ار وا  متـساوخن  هدراذـگ ،  كاـخ  هب  تروص  مدـید  تفگ :  رمع  يدرک ! ؟  هچ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تشگرب .  سپس 
 - ربمغیپ نم .  تفگ :  مالّسلا -  هیلع  یلع -  دشک ! ؟  یم  ار  درم  نیا  یسک  هچ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زاب  مشکب . 
هتفر وا  اما  تفر ،  وا  غارـس  هب  مه  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ینیبب !  ار  وا  رگا  یلو  یـشک ،  یم  ار  وا  وت  يرآ ،  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

 . دـندرک یمن  ادـیپ  فالتخا  مه  اب  نم  ناـتّما  زا  رفن  ود  یّتح  دـش ،  یم  هتـشک  درم  نیا  رگا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دوب . 
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مساق ناّطق ،  فسوی  نامیلس ،  نب  لتاقم  نامیلس ،  نب  بوقعی  ریـسافت  زا  هک  یباتک  رد  ار  ثیدح  نیا  يزاریـش ،  یـسوم  نب  دمحم  ظفاح 
 . تسا هدرک  لقن  هدومن ،  جارختـسا  نارگید  حیرج و  نبا  عیکو ،  هداتق ،  دهاجم ،  يدـس ،  برح ،  نب  یلع  دایح ،  نب  لتاقم  مالـس ،  نب 
هک اجنآ  دیرفلا ،  دقع  لّوا  ءزج  رخاوا  رد  یسلدنا  ّهبردبع  نبا  دننام  دنا ؛ هتسناد  ملـسم  ثیداحا  زا  ار  نآ  زین ،  یمان  نادنمـشناد  زا  یخرب 

تسا یخاش  نیلوا  نیا  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دیوگ : یم  نآ  نایاپ  رد  سپـس  دسر .  یم  ءاوها )) باحـصا   )) راتفگ هب 
دندش و هقرف  ود  داتفه و  لیئارـسا  ینب  دندرک .  یمن  ادـیپ  فالتخا  مه  اب  مه  رفن  ود  دـیتشک ،  یم  ار  وا  رگا  دـش .  ادـیپ  تّما  نایم  رد  هک 

( . 182  (() هقرف کی  زج  دنخزود  شتآ  رد  یگمه  دنسر ،  یم  هقرف  هس  داتفه و  هب  يدوزب  زین  تّما  نیا 
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اهنآ هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  راب ،  نیمود  يارب  هک  دوب  يزور  دندومن ،  داهتجا  ّصن  لباقم  رد  نیخیـش  هک  يرگید  دروم 
عانتما هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  نامرف  يارجا  زا  لّوا ،  راب  دننام  نانآ  یلو  دنناسرب .  لتق  هب  ار  دترم  رـصنع  نیا  ات  داد  روتـسد 

نالف زا  نم  هّللا !  لوسر  ای  تفگو :  دمآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تمدخ  رکبوبا  هک  دنک  یم  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  دندیزرو . 
 ! شکب ار  وا  ورب و  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  درازگ .  یم  زامن  امیس ،  شوخ  هتسراو و  يدرم  مدید  متشذگ ،  یم  هّرد 

لوسر تشگ !  زاب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دزن  دـشکب و  ار  وا  تشادـن  شوخ  دـید ،  لاـح  نآ  هب  ار  وا  نوچ  یلو  تفر ،  رکبوبا 
 ، دوب هدـید  رکبوبا  هک  لاح  نامه  هب  ار  وا  دـمآ و  رمع  یتقو  ناسرب .  لتق  هب  ار  وا  ورب و  وت  دومرف : رمع  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ - 

يراددوخ وا  نتشک  زا  درازگ  یم  زامن  عوشخ  اب  مدید  نوچ  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  تشگرب و  ور  نیا  زا  دشکب .  ار  وا  دشن  رضاح  دید ، 
سپـس دـیدن ،  ار  وا  یلو  تفر  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  شکب .  ار  درم  نیا  ورب و  یلع !  اـی  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  مدرک ! 

یم نآرق  وا ،  نارکفمه  درم و  نیا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  لوسر  اجنیا  رد  متفاین .  ار  وا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  تشگرب و 
رگید و  دور !  نوریب  نامک  زا  هک  يریت  دننام  دنوش ؛ یم  جراخ  نید  زا  هک  هتشذگن ،  ناشیولگ  زا  نآ  توالت  يادص  زونه  یلو  دنناوخ ، 
نیمز يور  مدرم  نیرتدب  هک  دیشکب  ار  اهنآ  ددرگ .  یمن  زاب  دوخ  ياج  هب  رگید  دش  اهر  یتقو  ریت  هکنانچ  دننک ،  یمن  نید  هب  تشگ  زاب 

وبا ثیدـح  ینعی  دـهدب ؛ رارق  رظن  ناعما  دروم  تسا ،  یجراخ  دـترم  درم  نیا  هب  عجار  هک  ار  ثیدـح  ود  نیا  سک  ره  راکذـت : دنتـسه . 
درب یم  یپ  یبوخ  هب  میدروآ ،  اجنیا  رد  هک  يردخ  دیعسوبا  زا  لبنح  نبدمحا  ثیدحو  میدرک -  لقن  ًالبق  هک  کلام -  نب  سنا  زا  یلعی 
لتق هب  ار  وا  رمع  رکبوبا و  ات  داد  روتـسد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  زور ،  ود  ره  رد  هک  تشاد  زور  ود  یجراخ ،  درم  نیا  هک 
یّلـص ربمغیپ -  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  کلام -  نب  سنا  ثیدح  لّوا -  ثیدح  دندیزرو .  عانتما  هدومن و  یخاتـسگ  اهنآ  یلو  دـنناسرب ، 

هب تخانشن ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  زاب  دندرک ،  لقن  ار  شفاصوا  دندرب و  مان  يو  زا  تخانـش ،  یمن  ار  وا  ًالبق  هلآو -  هیلع  هّللا 
هوالع درک ،  هدهاشم  يو  یناشیپ  رد  ناطیش  زا  یتمالع  تخانـش و  دید و  ار  وا  هکنیا  ات  درکن ،  رداص  يروتـسد  وا  هرابرد  تهج ،  نیمه 

یتفگش هب  ار  نیخیش  هک  یجراخ -  درم  نیا  زامن  دومن .  رداص  ار  وا  لتق  روتسد  ترضح ،  ماگنه  نیا  رد  دوب ،  وا  رد  هک  یهاوخدوخ  رب 
حیرص دیعس ،  وبا  زا  دنسم ،  رد  لبنح  نب  دمحا  ثیدح  اّما  و  دش .  رداص  يو  لتق  روتـسد  نآ  زا  سپ  دوب و  دجـسم  رد  لّوا  زور  دروآ - 

بّجعت ثعاب  وا  زامن  عوشخ و  و  دجـسم .  رد  هن  دـناوخ ،  یم  زامن  اه  هّرد  زا  یکی  رد  هک  دـید  ار  یجراخ  نیا  رکبوبا ،  هکنیا :  رد  تسا 
لتق هب  ار  وا  داد  روتـسد  ًاروـف  زین  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  داد .  ربـخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هب  مـه  رکبوـبا  دـش .  يو 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  حیرـص  ّصن  لباقم  رد  اهنآ  و  تسا .  هدیـسر  دروم  ود  رد  کش ،  نودب  تیاور ،  ود  نیا  سپ  دـنناسرب . 
اب دنتشگ و  جراخ  مالـسا  نید  زا  هک  دندوب  یناسک  جراوخ  دندوب ؟  یناسک  هچ  جراوخ  دندرک ! ! !  لمع  دوخ  أر ي  هب  دندومن و  داهتجا 
ار نآ  دندرک ،  لیمحت  ترـضح  نآ  رب  دوخ  هک  ار  یتّیمکح  نیّفـص  گنج  رد  نانیا  دندومن .  راکیپ  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نینم  ؤملاریما 

هیلع نینم -  ؤملاریما  دـندوب .  رتـشیب  اـی  رفن  رازه  تشه  جراوخ  ماـگنه ؛  نآ  رد  دـندیروش .  لداـع ،  ياوـشیپ  نآ  رب  دـنداد و  رارق  هناـهب 
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توعد اهنآ  یلو  دـشکب ،  نانآ  خر  هب  ار  ناـشیا  هابتـشا  دروآ و  اـهنآ  داـی  هب  ار  رگید  يارـس  ادـخ و  اـت  درک  توعد  ار  ناـشیا  مالّـسلا - 
ترـضح یتقو  دشخبب ! !  ار  وا  ادخ  ات  دنک  هبوت  سپـس  تسا ! ! !  هدش  رفاک  هک  دنک  فارتعا  دنتـساوخ  يو  زا  دـندرک و  ّدر  ار  ترـضح 

أم زین  ساـّبع  نب  هّللادـبع  تشاد .  مازعا  اـهنآ  يوس  هب  ار  ساـّبع  نب  هّللادـبع  دـندرکن ،  تباـجا  ار  شتوعد  جراوـخ  هک  دوـمرف  هظحـالم 
يرسدوخ زا  تسد  هک  تساوخ  ناشیا  زا  تخاس و  نشور  ار  اهنآ  أر ي  تفاخس  مزال ،  لالدتسا  اب  داد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  تیروم 

قافتا جراوخ  دوب .  گنـس  ناشیاهلد  رک و  ناشیاهـشوگ  ییوگ  دندیزرو .  رارـصا  دوخ  یهارمگ  یـشکرس و  رد  جراوخ  یلو  دـنرادرب . 
رب تهج ،  نیمه  هب  تسا !  لالح  ناشیارب  اهنآ  لام  نزو و  نوخ  و  تسا !  رفاک  دنک ،  راتفر  اهنآ  رظن  فالخ  رب  یناملـسم  ره  هک  دندومن 

دنتـشکار و وا  هک  دوب ،  یمیمت  ترا  نب  بابخ  نانیا  زا  یکی  دندیناسر .  لتق  هب  دـندید  هک  ار  سکره  دـندرک و  شروش  ناناملـسم  ّدـض 
درک و تحیـصن  ار  اهنآ  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  تفرگ ،  ـالاب  اـهنآ  داـسف  شروش و  راـک  نوچ  دـندیرد !  ار  شرادراـب  نز  مکش 

 - دوب ناناملـسم  یمـسر  ياوشیپ  هک  ترـضح -  نآ  رماوا  هّصاـخ  نیملـسم ،  مومع  شور  ربـمغیپ و  روتـسد  نآرق و  زا  هک  دومرف  توعد 
 ، حون موق  دـننام  دـندیزرو و  رارـصا  دوـخ  یـشکرس  رد  اـهنآ  یلو  دـنرادرب .  نآ  راوگاـن  بقاوـع  یـشکرس و  زا  تسد  و  دـننک .  يوریپ 

يرـسدوخ و اب  هدیـشک و  فص  نیملـسم  ماما  ربارب  رد  دنونـشن !  ار  ترـضح  نآ  يادص  ات  دنداهن  یم  اهـشوگ  رد  ار  شیوخ  ياهتـشگنا 
(183 (() ِهّللاِْرمَا یِلا  َء  یفَت  یّتَح  یْغبَت  یتَّلا  اُوِلتاقَف  : )) دیامرف یم  هک  دنوادخ  نامرف  دانتسا  هب  تلع و  نیدب  دندش .  گنج  ياّیهم  توخن ، 
زا رفن  هد  زا  شیب  دیگنج و  اهنآ  اب  زین  ترضح  ( . 184 (() اُولَّتَُقی ْنَا  ًاداسَف  ِضْر  الا  ِیف  َنْوَعْسَیَو  َُهلوُسَرَو  َهّللا  َنُوبِراُحی  َنیذَّلا  ُءازَج  امَّنِا   )) و
رد ترضح  دوخ  ار  ییوگشیپ  نیا  هتبلا  دندیسرن .  تداهش  هب  رفن  هد  زا  نوزفا  زین  ترضح  نآ  هاپـس  زا  دندربن و  تمالـس  هب  ناج  جراوخ 
هک جراوخ  زا  لیلق  هورگ  نیا  هب  ناهارمگ  زا  يرگید  هّدع  سپس  دندرکن .  ییانتعا  اهنآ  یلو  داد ،  ربخ  اهنآ  اب  جراوخ  هب  يوگتفگ  يانثا 

قارع هدنیامن  يرعشا -  یسوم  وبا  هیواعم و  عفن  هب  ماش -  هدنیامن  صاع -  ورمع  هک   ) نیّفص تیمکح  هرابرد  دنتـسویپ و  دندشن ،  هتـشک 
هتـسیاش ار  مادکچیه  هیواعم ،  هن  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هن   ) دندرک دیی  أت  ار  جراوخ  رظن  دنداد ) أر ي  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نایز  هب  - 

نیا زا  یهورگ  دیـسر ،  تموکح  هب  هکم  رد  ریبز  هّللادبع  یتقو  دندیروش .  نارادمامز ،  ّدض  رب  زین  هدـع  نیا  دنتـسنادن ) نیملـسم  يربهر 
 (( يرورح رماـع  نب  ةدـجن   )) تماـعز هب  هماـمی  رد  يرگید  هورگ  و  قرزا ،  نب  عفاـن  یگدرکرـس  هب  قارع  رد  یجراـخ  یـشروش و  دارفا 

 . تسا رفاک  دوشن ،  جراخ  نیملسم  گنج  يارب  اهنآ  اب  سک  ره  هک :  دوزفا  جراوخ  بهذم  هب  ار  هدیقع  نیا  ةدجن ))   . )) دنتشگ راکـشآ 
زامن و  دنتـسناد .  بجاو  لغب  زا  ار  دزد  تسد  عطقو  ( 185) دندرک لطاب  ار  هنصحم  يانز  مکح  هک  دنداد  هعـسوت  ار  دوخ  بهذم  نانچ  و 

ياهروشک فانکا  رد  هقرف  نیا  زا  یفیاوط  نونکا  مه  تسین .  اهنآ  رکذ  لحم  اجنیا  هک  ییاهتعدـب  ریاس  و  دندرمـش .  ضرف  ار  ضئاح  نز 
لّوا ءزج  رد  و  تسا .  هدـید  ار  اـهنآ  ناـمع ))   )) رد يرجه ،  متـشه  نرق  رد  روهـشم ،  درگناـهج  هطوـطب ؛  نـبا  دـنراد .  دوـجو  یمالـسا 

زا سپ  دنناوخ .  یم  تعکر  راهچ  رهظ  رد  ار  هعمج  زامن  دنتسه .  یضابا ))   )) بهذم وریپ  ناّمع  مدرم  تسا :  هتشون  ( 186) دوخ همانرفس 
لیامت رمع ،  رکبوبا و  هب  تبسن  دیامن .  یم  داریا  هبطخ  دننام  ار  دوخ  نخـس  دنک و  یم  توالت  ار  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  زامنـشیپ ،  زامن ، 

زا درم . )) ! ! !  نآ  : )) دنیوگ یم  هیانک  اب  دنربب  مان  یلع  زا  دنهاوخ  یم  یتقو  دنیوگ و  یمن  يزیچ  یلعو  نامثع  زا  یلو  دنهد ،  یم  ناشن 
هطوطب نبا  سپس  تخاس ! !  نک  هشیر  ار  هنتف  هک  دوب  يا  هتسیاش  هدنب  يو  دنیوگ : یم  دننک و  یم  دیجمت  نوعلم ،  مجلم  نب  نمحرلادبع 
ناطلـس دزن  يزور  نم  دنرادن !  یکاب  دوخ  نانز  نداد  انز  زا  و  دنتـسه .  تریغ  دقاف  اهنآ  دراد .  عویـش  ناشنانز  نایم  رد  داسف  دیوگ : یم 

وا لباقم  دمآ و  زاب  يور  اب  تروص ،  شوخ  ناوج و  رایـسب  ینز  مدوب ،  هتـسشن  دوب -  دزا ))  )) هلیبق زا  هک  ناهبن -  نب  دـمحم  وبا  نامع ؛ 
روطچ تفگ :  نز  نک !  نوریب  ار  ناطیش  ورب و  تفگ :  ناطلـس  تسا !  هدرک  نایغط  نم  ِرـس  رد  ناطیـش  دمحم !  وبا  يا  تفگ :  داتـسیا و 

 ، تفر ابیز  نز  نآ  یتقو  نکب !  یهاوخ  یم  يراک  ره  ورب  تفگ :  ناطلـس  مهد !  ماجنا  ار  راـک  نیا  متـسه  وت  ِهاـنپ  رد  هکنیا  اـب  مناوت  یم 
وا دنرادن  قح  يو  ناشیوخ  ردپ و  دندازآ .  ناطلـس  ِهانپ  رد  دنوش ،  لمع  نیا  بکترم  دـنهاوخ  یم  هک  وا  لاثما  نز و  نیا  تفگ :  ناطلس 

تایاور جراوخ ،  نتـشک  هرابرد  تسا ! !  ناطلـس  هانپ  رد  نز  اریز  دنـسر !  یم  لتق  هب  يو  صاصق  هب  دنتـشک ،  ار  وا  رگا  دـنراد و  زاـب  ار 
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لها قیرط  زا  هک  تسا  یفاک  مالّسلا . -  مهیلع  هرهاط -  ترتع  قیرط  زا  هژیوب  تسا ،  هدیسر  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  يرایـسب 
نآرق : )) دومرف ترضح  مینک .  لقن  تسا ،  هدومرف  فیصوت  ار  هقرف  نیا  هک  یثیدح  زا  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  راتفگ  نّنـست ، 

یم کـمک  هب  ار  ناتـسرپ  تب  دـننز .  یم  مالـسا  ناوریپ  نتـشک  هب  تسد  هک  تسا  هدرکن  زواـجت  ناـشموقلح  زا  زونه  یلو  دـنناوخ ،  یم 
لتق هـب  داـع ،  موـق  دـننام  دــیدرک ،  كرد  ار  اـهنآ  رگا  دــنوش .  یم  جراـخ  مالــسا  زا  درذــگب ،  ناـمک  زا  هـک  يریت  دــننام  دــنریگ و 

و ناـسرب . ))  لـتق  هب  ار  اـهنآ  دوـمث  موـق  دـننام  يدرک ،  ادـیپ  ناـشیا  هـب  یـسرتسد  رگا  : )) دوـمرف يرگید  ثیدـح  رد  ( . 187 (() دیناسرب
 ، دنشاب یم  هیفس  يرکف  رظن  زا  و  دنتسه ،  نس  مک  يدارفا  اهنآ  : )) دومرف رگید  یثیدح  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  نینچمه 
زا دوش ،  یم  اهر  نامک  زا  هک  يریت  دـننام  هدـشن ،  جراخ  ناش  هرجنح  زا  زونه  یلو  دـنناوخ ،  یم  نآرقو  دـننک  یم  لقن  ار  ربمغیپ  نخس 

نیا زا  ( . 188  (() تسه یشاداپ  تمایق ،  زور  رد  لتاق  يارب  اهنآ  نتـشک  رد  اریز  دیـشکب ؛ دیدید  ار  اهنآ  هاگره  دندرگ .  یم  جراخ  نید 
یم دراد و  ناشیا  رفک  رب  تلالد  اهنآ  مامت  هک  تسا  هدیـسر  ناوارف  جراوخ  اب  گنج  هب  ناناملـسم  قیوشت  هراـبرد  حیحـص  تاـیاور  لـیبق 

قیرط زا  زین  دنتـسه )) نیمز  يور  مدرم  نیرتدـب  جراوخ   )) هکنیا رد  تایاور  ( . 189  ) تسا دومث  داع و  نتـشک  دننام  اهنآ  نتـشک  دیوگ :
تیاور هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  زا  يرافغ  رمع  نب  عفار  رذوبا و  هک  تسا  تیاور  نیا  هلمج  زا  تسا .  رتاوتم  هعیش  یّنـس و  نیقیرف 

نید زا  هدماین  نوریب  ناشموقلح  زا  زونه  دنناوخ و  یم  نآرق  هک  دنوش  یم  ادیپ  یموق  نم  تّما  نایم  رد  نم  زا  دعب  : )) دومرف هک  دنا  هدرک 
 : ّفل ؤم  ( . 190 (() دنتـسه نیمز  يور  مدرم  نیرتدب  نانیا  دندرگ .  یمن  رب  رگید  و  درذگب ،  نامک  زا  هک  يریت  دـننام  دـنوش ؛ یم  جراخ 
یم هک  ار  ینآرق  ناـشیاهلد  ینعی :  هدـماین )) . . .  نوریب  ناـشموقلح  زا  زونه  : )) دوـمرف هک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  لوـسر  مـالک 
دیآ یم  نوریب  ناشیولگ  زا  تئارق ،  ماگنه  هک  یفورح  تاملک و  زج  و  دنرب .  یمن  عفن  دننک  یم  توالت  هچنآ  زا  و  دنمهف ،  یمن  دـنناوخ 
ادـیپ هار  نآ  رد  نآرق  رون  زا  يزیچ  و  تسا .  هتفرگ  دـنهد ،  یم  ماجنا  هک  یلامعا  هطـساو  هب  ناشیا  ياهلد  نیارباـنب ،  دـنرادن .  يا  هرهب  ، 

ربمغیپ هک  هدومن  تیاور  هزربوبا  زین  و  ددرگ !  یمن  تبث  ناشیارب  ییوکین  لمع  و  دوش .  یمن  هتفریذـپ  ناشیا  زا  نآرق  توالت  دـنک .  یمن 
درذگب نامک  زا  هک  يریت  دننام  هدشن ،  جراخ  ناشیولگ  زا  زونه  یلو  دنناوخ  یم  نآرق  : )) دومرف جراوخ  هرابرد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  - 

لاّجد اب  ناشیا  درف  نیرخآ  هکنآ  ات  دـننک  یم  مایق  ناناملـسم  ّدـض  رب  هشیمه  نانیا  دـندرگ .  یمن  زاب  رگید  و  دـنور ،  یم  نوریب  نید  زا  ، 
 ، دنتسه مدرم  نیرتدب  اهنآ  دیـشکب !  دیدید  ار  اهنآ  یتقو  دیـشکب !  دیدید  ار  اهنآ  یتقو  دیـشکب .  دیدید  ار  اهنآ  یتقو  سپ  دنک .  جورخ 

تب زا  اهنیا  سپ  دنـشاب ،  نیمز  يور  مدرم  نیرتدب  زا  ای  نیرتدـب  نانیا  رگا  ّفل :  ؤم  ( . 191  (() نیمز يور  مدرم  نیرتدب  مدرم !  نیرتدـب 
هلآو هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  ّفل :  ؤم  تسا .  یفاک  ناشیا  رفک  رد  نیمه  و  دنتسه .  رتکانرطخ  رتدب و  مه  نایدا  نیرکنم  ناتـسرپ و 
دیعـس وبا  زا  يراخب  ( . 192  (() تسا قفانم  ای  هدـش و  هتـسب  ضیح  لاح  رد  وا  هفطن  اـی  تسا  هدازاـنز  اـی  وت  نمـشد  یلع !  اـی  : )) دومرف - 

( - 193  ) هرصیوخلاوذ درک .  یم  میسقت  ام  نایم  ار  یلام  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  يزور  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  يردخ 
رب ياو  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  نک !  میسقت  تلادع  اب  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  دمآ و  دوب -  میمت  ینب  زا  يدرم  هک 

(194  ) منزب ار  شندرگ  هدـب  هزاجا  تفگ :  رمع  يا . ))  هدرب  نایز  وت  مشابن  لداع  نم  رگا  تسیک ؟  لداع  سپ  مشابن  لداع  نم  رگا  وت ! 
کچوک اهنآ  هزور  زامن و  ربارب  رد  ار  دوخ  هزور  زامن و  امش  هک  دراد  ینارای  وا  نک ،  اهر  ار  وا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  . 

ریت و دـنوش .  یم  جراخ  نید  زا  درذـگب ،  نامک  زا  هک  يریت  دـننام  هدـماینرب ،  ناشیولگ  زا  زونه  یلو  دـنناوخ ،  یم  نآرق  دیرامـش .  یم 
يراسخر هک  تسا  درم  نیا  اهنآ  سیئر  تسا .  هتسب  هنیپ  هدجس ،  ترثک  زا  اهنآ  یناشیپ  تسین .  یسک  نوخ  هب  هدولآ  ناشـسابلو  ریـشمش 

(195) دنوش یم  هقرفت  راچد  ناناملسم  هک  یتقو  تسا .  كرحتم  ناتسپ ،  لثم  ای  دشاب  یم  نز  ناتسپ  دننام  شناوزاب  زا  یکی  دراد و  هایس 
یلع هک  مهد  یم  یهاوگ  مدینـش و  ربمغیپ  زا  نم  ار  نیا  هک  شاب  دهاش  تفگ :  يوار  هب  دیعـس  وبا  دـنراد . )) یم  رب  شروش  هب  رـس  نانیا 

هک تسا  روطنامه  مدـید  مدرک  هاگن  یتقو  نم  و  دـندروآ .  ار  درم  نآ  سپ  دوب .  مهاوخ  وا  اب  زین  نم  دـگنج و  یم  اهنآ  اب  بلاـط  یبا  نب 
زا اهنآ  تایحور  لامعا و  نایب  دش و  رکذ  هچنآ  ریظن  جراوخ ،  هب  عجار  تایاور  ( . 196) دوب هدومرف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 61 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هفیاط ود  ره  بتک  رد  دوخ  ياج  رد  دـیاب  تسا .  رایـسب  زین  هماع  قیرط  زا  تسا .  ( 197) رتاوتم مهیلع -  هّللا  مالـس  هرهاط -  ترتع  قیرط 
زا یکی  تایاور ،  نیا  تسا .  نانآ  لمع  ملع و  رادـم  هک  ناشیا  ناـگرزب  دـیناسم  ریاـس  هناگـشش و  حاحـص  هژیوب  دومن .  هظحـالم  ار  نآ 
 ، ربمغیپ زا  دعب  هک  هدش  هداد  هدـنیآ  زا  ربخ  نآ ،  رد  اریز  تسا ؛  مالـسا  ياه  هناشن  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  متاخ -  ربمغیپ  توبن  میالع 

هیلع نینم -  ؤملاریما  ّدض  رب  هک  یماگنه  دندید ؛ مالسا  نید  زا  ار  دارفا  نیا  جورخ  یبوخ  هب  مدرم  تشگ .  راکـشآ  نشور ،  ِدادماب  دننام 
هفیاط ود  نیرتکیدزن  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هکنانچ  دندش و  هتسد  ود  مدرم  هک  یعقوم  مه  نآ  دندرک ،  مایق  مالّـسلا - 
ربمغیپ هک  دـندوب  روطنامه  زین  فاصوا  هیقب  رد  دـندیگنج .  اهنآ  اب  شنارای  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ( 198 (() دنـشک یم  ار  اهنآ  ّقح ،  هب 

هک ریهز -  نب  بدنج  زا  طسوا ))  )) باتک رد  یناربط  هک  یثیدح  اب  ار  جراوخ  هب  عجار  ثحب  دوب .  هدومرف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا - 
یتقو دیوگ : یم  ریهز  نب  بدنج  میهد :  یم  همتاخ  دنک ،  یم  لقن  دوب -  ترضح  نآ  رادمان  نارسفا  نینم و  ؤملاریما  صوصخم  نارای  زا 

 . میتفر ناشیا  گنج  هب  مالّسلا -  هیلع  ماما -  قافتا  هب  دندیروش ،  ترـضح  نآ  رب  دنتفرگ و  هرانک  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هاپـس  زا  جراوخ 
رد میدـش ،  کیدزن  نوچ  میدینـش !  لسع  ناروبنز  يادـص  دـننام  ار ،  اهنآ  نآرق  تئارق  گنهآ  نینط  میدیـسر ،  اهنآ  هاـگودرا  هب  یتقو 

راسفا هک  یلاح  رد  مدـش و  هدایپ  متفرگ و  هرانک  اهنآ  زا  سپ ،  مدـش .  تحاران  نانآ  ياشامت  زا  نم  میدـید .  هتـسراو  يدارفا  اـهنآ  ناـیم 
نک و يربهر  نآ  هب  ارم  سپ  تسوت  نید  هب  یتمدخ  نانیا  اب  راکیپ  رگا  اراگدرورپ !  متفگ :  مدوب ،  هداد  ما  هزین  هب  هیکت  هتفرگ و  ار  مبـسا 

نم هب  ترضح  هکنیمه  دیـسر .  رـس  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  لاح  نامه  رد  رادب !  رذحرب  نآ  زا  ارم  تسا  هانگ  راک ،  نیا  هچنانچ 
دمآ و يدرم  ماگنه ،  نیا  رد  داتـسیا .  زامن  هب  دش و  هدایپ  ترـضح  سپـس  نک .  زیهرپ  یهلا  مشخ  زا  بدنج !  يا  دومرف : دـش ،  کیدزن 
 ! هن دومرف : ترـضح  دنتفر .  دنتـشذگ و  رهن  زا  اهنآ  هکنیا  يارب  تفگ :  روطچ !  دومرف : دیراد !  راک  جراوخ  اب  نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ : 
 . دنتـشذگ اجنآ  زا  دندرک و  عطق  ار  رهن  جراوخ  تفگ :  دـمآ و  يرگید  نآ  بقاعتم  هّللا !  ناحبـس  تفگ :  درم  نآ  دـنا .  هتـشذگن  رهن  زا 

: دومرف دنتفر .  دنتشذگ و  رهن  زا  اهنآ  تفگ :  دمآ و  يرگید  زاب  هّللا !  ناحبس  تفگ :  درم  نآ  دندرکن .  عطق  ار  رهن  هن !  دومرف : ترـضح 
راوس ترضح ،  سپـس  دش .  دنهاوخ  هتـشک  رهن  يوس  نآ  رد  دنا  هدومرف  ربمغیپ  ادخ و  هکنانچ  و  دنرذگ .  یمن  دنتـشذگن و  رهن  زا  اهنآ 
یلو دنک ،  توعد  ناشربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  ناشیا  هک  متـسرف  یم  اهنآ  يوس  هب  ار  يدرم  نم  بدنج !  يا  دومرف : نم  هب  دش و 

تمالـس هب  ناج  رفن  هد  زین  اهنآ  زا  دـنوش و  یمن  هتـشک  ام  زا  رفن  هد  بدـنج !  يا  دـننک .  یم  شنارابریت  دـنیامن و  یمن  انتعا  يو  هب  اهنآ 
نیا رد  دنک و  توعد  ربمغیپ  تّنس  ادخ و  باتک  هب  ار  هدع  نیا  هک  دور  یم  دریگ و  یم  ار  نآرق  نیا  یسک  هچ  دومرف : سپـس  دنرب .  یمن 

ار نآرق  ناوج  داد .  تبثم  خساپ  هعـصعص  نب  رماع  ینب  هلیبق  زا  یناوج  دیامن ؟  تشهب  دراو  ار  وا  دـنوادخ  ضوع ،  رد  دوش و  هتـشک  هار 
 - مالّـسلا هیلع  نینم -  ؤملاریما  دـش .  دیهـش  دـیراب و  يو  رب  ریت  زا  یناراب  دـش ،  کیدزن  اـهنآ  هب  هکنیمه  تفر .  اـهنآ  فرط  هب  تفرگ و 

ترـضح هک  روطنامه  متـشک .  ار  اهنآ  زا  رفن  تشه  رهظ ،  زامن  زا  لـبق  مدوخ  ياهتـسد  نیا  اـب  نم  تفگ :  بدـنج  دـینک !  هلمح  دومرف :
 ! دنتفاین تاجن  رفن  هد  زا  شیب  زین  اهنآ  زا  دندشن و  هتشک  ام  زا  رفن  هد  دوب ،  هدومرف 

دندیزرو یهاتوک  رکبوبا  هب  تاکز  تخادرپ  زا  هک  یناسک  اب  گنج   - 12

دندیزرو یهاتوک  يو  هب  تاکز  تخادرپ  زا  دنتشاد ،  دیدرت  ربمغیپ ،  هب  تبـسن  رکبوبا  ینیـشناج  بصنم  رد  نوچ  هک  ندوب  یناسک  نانیا 
یم رکبوـبا )) !  قیدـصلا   : )) باـتک رد  لـکیه  نینـسح  دـمحم  هـک  يروـط  هـب  دنتــشاد ؛  دـیدرت  تاـکز  بوـجو  لـصا  رد  هـکنیا  هـن  ، 

دومن تروشم  اهنآ  اب  گنج  هرابرد  دروآ و  درِگ  ار  هباحص  رکبوبا ،  هک  دنا  هدرک  تیاور  رابخا ،  ناظفاح  یمان و  نیثدحم  ( 199 :) دسیون
رد ناشیا  دوجو  زا  دـیاب  هکلب  دـیگنج ،  دـیابن  دـنراد ،  وا  ربمغیپ  ادـخ و  هب  نامیا  هک  یمدرم  اب  هک  دوب  نیا  رگید  يا  هفیاـط  رمع و  رظن  . 
رد گنج ،  نارادفرط  هک  یلاح  رد  داد ،  یم  لیکشت  ار  نارضاح  تیرثکا  رکف ،  نیا  ناوریپ  دیاش  تفرگ .  ورین  مالـسا ،  نمـشد  اب  راکیپ 

هدش ریزگان  رکبوبا  دشاب و  هتفرگ  رد  هتسد  ود  نایم  یتخس  شکمشک  ریطخ ،  عوضوم  نیا  رـس  رب  هک  تسا  نیا  بلاغ  ّنظ  دندوب .  تیلقا 
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تاکز نانیا  رگا  مسق !  ادخ  هب   : )) تفگ يو  هکنیا  لیلد  هب  داد .  ناشن  یتخـسرس  دوخ  هیرظن  دـیی  أت  رد  وا  دـنک ! ؟  دـیی  أت  ار  ّتیلقا  رظن 
بقاوع هجوتم  هک  رمع -  یلو  درک . )) مهاوخ  گنج  اهنآ  اب  لـیلد  نیمه  هب  دـنرادب ،  غیرد  نم  زا  دـنداد  یم  ربمغیپ  هب  هک  ار  يا  هنـالاس 

اب ما  هدـش  روم  أـم  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  یناـسک  اـب  ینک  دربـن  یهاوخ  یم  هنوگچ  تفگ :  دوب -  میمـصت  نیا  ءوس 
شنوخ لام  درک ،  فارتعا  سک  ره  و  تسوا ،  هداتسرف  زین  دّمحم  تسین و  اتکی  دنوادخ  زج  ییادخ  هک  دنوش  دقتعم  ات  منک  راکیپ  مدرم 

چیه هب  ار  رمع  نخـس  رکبوبا  یلو  تسادـخ ! ؟  اـب  زین  اـهنآ  باـسح  دـشاب و  هدرکن  ادا  ار  نآ  قح  هکنیا  رگم  تسا  نوـصم  نم  فرط  زا 
لام قح  تاکز  اریز  درک ؛ مهاوخ  گنج  دراذـگ ،  یم  قرف  تاکز  زامن و  نایم  هک  یـسک  اب  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  گـنرد  ـالب  تفرگ و 
یم هک  دـشخبب !  ار  رکبوـبا  دـنوادخ  فـّل :  ؤـم  دـشاب . )) هدرکن  ادا  ار  نآ  قـح  رگم  : )) دوـمرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  تسا و 

گنج دراو  نانآ  اب  هک  تشاد  اضتقا  شتـسایس  هچنآ  اب  ار  نآ  و  دریگب ،  هدیدان  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  حیرـص  ّصن  تساوخ 
تاکز زامن و  نایم  مادک  چیه  دنتـشاد ،  نامیا  شربمغیپ  ادـخ و  هب  دـندش و  هتـشک  زور  نآ  هک  يدارفا  هنرگ  و  دزاس ؟  گنهامه  دوش ، 

 - ربمغیپ هب  تبـسن  يو  ینیـشناج  تمـس  اریز  دنداد ؛  ناشن  یهاتوک  وا  تموکح  هب  تاکز  تخادرپ  رد  اهنآ  هکلب  دنتـشاذگ ،  یمن  قرف 
 ، يو هب  تاـکز  نتخادرپـن  رد  ور  نیا  زا  دوب .  هدـشن  تباـث  اـهنآ  يارب  دنتـشاد -  ناـنیا  هک  يدـیدرت  هطـساو  هب  هلآو - -  هیلع  هّللا  یّلص 

لام قوقح  هلمج  زا  اریز  دندرک ؛ !  ادا  ار  دوخ  تاکز  ّقح  لاوما و  ّقح  دوخ ،  یهاتوک  اب  ناشیا  نیاربانب ،  دندوب .  روج  أم  هکلب  روذعم ، 
ادـخ و بناج  زا  هک  دوش  تباث  اهنآ  يارب  هک  یـسک  ای  وا  ربمغیپ  ادـخ و  مکح  هب  طـقف  مادـک ،  ره  رد  دـیاب  هک  دوب  نیا  ناـنآ  تاـکز  و 
هب تاکز  تخادرپ  زا  یهاتوک  رد  دوب  نکمم  دیـسر ،  یم  رکبوبا  هب  اهنآ  رذـع  رگا  دـنهدب .  رثا  بیترت  دراد ،  تیالو  ناشیا  رب  شربمغیپ 

هوبنا هک  دینیب  یم  دهدب ! ؟  اهنآ  بناج  هب  ار  ّقح  ات  دـنبای  تسد  رکبوبا  هب  دنتـسناوت  یم  اجک  ناگدیدمتـس  نآ  یلو  دـهدب ،  تلهم  اهنآ 
یـضعبو ماع  یخرب  هوبنا ،  ثیداحا  نیا  تساهنآ .  لاثما  نینم و  ؤم  زا  هتـسد  نیا  نوخ  ندوب  نوصم  رد  حیرـص  حاحـص ،  بتک  ثیداحا 

 ، ناشیا راتـشک  گنج و  ندوب  حابم  يارب  هلیـسو  نادـب  ناوتب  اـت  تسا  نآ  قلطم  يارب  يدـیقم  هن  ماـع و  يارب  یـصصخم  هن  تسا .  قلطم 
رب تاـکز  تخادرپ  بوجو  زج  اریز  تسین ؛  دـییقت  صیـصخت و  تسا ،  لاـم  قح  تاـکز ،  تسا :  هتفگ  رکبوـبا  هکنیا  و  تسج .  ثبـشت 

هبلاطم ناشیا  زا  ار  نآ  دیاب  ربمغیپ ،  ماقم  مئاق  ینعی  رما ؛ یلو  هک  دناسر  یم  و  دوش .  یمن  هدافتـسا  نآ  زا  يرگید  يانعم  نآ ،  هب  نیفّلکم 
نانآ اب  گنج  تفرگ .  اهنآ  زا  تردق  لامعا  اب  گنج ،  نودـب  تسا  مزال  دـندیزرو ،  عانتما  نآ  تخادرپ  زا  رگا  دریگب .  نانآ  زا  دـنک و 

نآ دناوت  یمن  رکبوبا  ّنظ  درجم  میتفگ ،  هکنانچ  و  تسا .  هدش  نآ  ظفح  هب  حیرصت  ماع ،  تایاور  رد  هک  تساهنآ  نوخ  ّقح  اب  ضراعم 
هک تسا  هدـمآ  تیاور  نآ  رد  مینک :  یم  لقن  ( 200  ) ملسم حیحص  زا  ار  ماع  تایاور  نآ  زا  یتمـسق  کنیا  دهد .  صیـصخت  ار  ماع  هلدا 

دوخ فارطا  هب  ورب و  دومرف : يو  هب  داد ،  مالّسلا -  هیلع  یلع -  تسد  هب  ار  مچرپ  ربیخ ،  گنج  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نوچ 
رب هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  اسر  يادص  اب  هاگنآ  درکن .  هاگن  فارطا  هب  یلو  داتـسیا ،  سپـس  تفر ،  مه  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نکم !  هاگن 

نیا رگا  تسادخ ؛  هداتسرف  دّمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  ییادخ  دنهد  یهاوگ  هک  هیاپ  نیا  رب  دومرف : منک ؟  دربن  نانیا  اب  يا  هیاپ  هچ 
رد زین  و  تسا .  دنوادخ  رب  مه  ناشیا  باسح  و  دننکن .  ادا  ار  نآ  قح  هکنیا  رگم  دـنا ،  هدرک  ظفح  ار  دوخ  لام  نوخ و  دـندرک ،  ار  راک 

(201  ) هقرح هب  ار  ام  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تفگ :  هک  دننک  یم  تیاور  دیز  نب  ۀماسا  زا  دنس  هلسلس  اب  ملسم  يراخب و  حیحص 
 . میدیـسر نانآ  زا  يدرم  هب  راصنا ،  نادرم  زا  یکی  نم و  میداد .  تسکـش  ار  ناشیا  میدرب و  هلمح  اـجنآ  نارفاـک  رب  هاگحبـص  داتـسرف ، 

میتشگرب و یتقو  مدـناسر .  لتق  هب  ار  وا  هزین  اب  نم  یلو  درک ،  يراددوخ  يراصنا  درم  هّللا .  ّالا  هلاال  تفگ :  میتفرگ  ناـیم  رد  ار  وا  یتقو 
 : مدرک ضرع  یتشک ؟  ار  وا  هّللا  ّالا  هلاال  تفگ :  وا  هکنیا  زا  دعب  هماسا !  يا  دومرف : دیـسر ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  ربخ  نیا 
نم هک  درک  رارکت  ار  دوخ  نخـس  نادـنچ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ادـخ .  هب  هانپ  تسا ،  هتفگ  ترابع  نیا  اب  وا  مدرک  ناـمگ  نم 

هک ییاهراک  مامت  درب ،  نامگ  هکنآ  زا  دـعب  رگم  درکن  ار  اّنمت  نیا  هماـسا  ّفل :  ؤم  مدوبن !  ناملـسم  زور  نآ  زا  لـبق  شاـک !  مدرک  اـّنمت 
نیا دنناوت  یمن  هریغ ،  داهج و  ربمغیپ ،  تبحاصم  جح ،  هزور ،  تاکز ،  زامن ،  ادـخ ،  هب  نامیا  دـننام  دوب ،  هداد  ماجنا  هعقاو  نآ  زا  شیپ 
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هتـشاد میب  يو  هک  دناسر  یم  وا  نخـس  تفر .  نایم  زا  لمع  نیا  هلیـسو  هب  وا  هتـسیاش  لامعا  هک  تسناد  یم  و  دـنربب ،  نایم  زا  ار  وا  هانگ 
 - ربمغیپ هتفگ  لومـشم  ات  دروآ  یم  مالـسا  هعقاو  نیا  زا  دـعب  شاک !  يا  درک  اّنمت  تهج ،  نیمه  هب  دوشن .  هدـیزرمآ  لمع ،  نیا  زا  دـعب 
هک تسا  یفاک  درب . )) یم  نایم  زا  ار  دوخ  زا  شیپ  لامعا  مالسا  ینعی :  هلبق ؛  ام  بجی  مالسالا  : )) دومرف هک  دشاب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

نداتـسرف  )) باب رد  يراخب  دربب .  وا  نوخ  ندوب  نوصم  و  هّللا ))  ّالا  هلا  ـال   )) هدـنیوگ مارتحا  هب  یپ  هماـسا ))   )) نخـس نیمه  زا  هدـنناوخ 
یّلص ربمغیپ -  سرتب !  ادخ  زا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  داتـسیا و  يدرم  هک  دنک  یم  تیاور  دوخ  حیحـص  باتک  زا  نمی ))  هب  دلاخ  یلع و 

 ! هّللا لوسر  ای  تفگ :  دـلاخ  مرب ؟  یم  ادـخ  هب  هانپ  هک  متـسین  نیمز  يور  مدرم  نیرتراوازـس  نم  ایآ  وت !  رب  ياو  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا 
ریظن تسا .  هدروآ  زین  يردخ  دیعـس  وبا  زا  ( 202  ) لبنح نبدمحا  ار  ثیدـح  نیا  درازگب !  زامن  وا  دـیاش  هن ،  دومرف : منزن ؟  ار  وا  ندرگ 

 ، دـنناسرب لتق  هب  ات  دـندروآ  ار  وا  یتقو  هک  تسا ،  هدرک  لقن  قفانم ،  قوحرـس  لاـح  حرـش  هباـصالا ))   )) رد ینالقـسع  رجح  نبا  ار  نآ 
هّللا یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هلب !  دننیبب ،  ار  وا  مدرم  تقو  ره  دـنتفگ : درازگ ؟  یم  زامن  وا  ایآ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 

 ، راسی هّللادبع  نب  رماع  همجرت  رخآ  رد  یبهذ  نینچمه  تسا . ))  هتشاد  رذحرب  نارازگزامن  نتـشک  زا  ارم  دنوادخ  : )) دومرف هلآو -  هیلع 
دندرب و ار  يدرم  مان  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمایپ  دزن  هک  دنک  یم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  لادتعالا ))  نازیم   )) باتک زا 

رداص ار  وا  لتق  روتسد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دنتفگ ،  نخس  دایز  وا  هرابرد  یتقو  تسا .  نیقفانم  هاگهانپ  درم  نیا  دنتفگ :
ادخ دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  درادن .  وا  لاح  هب  يدوس  هک  يزامن  يرآ ،  دنتفگ : دـناوخ ؟  یم  زامن  دومرف : سپـس  درک . 

تشاد یم  هاگن  ار  هریون  نب  کلام  نارازگزامن  مارتحا  دیلو ،  نبدلاخ  شاک !  يا  ّفل :  ؤم  تسا !  هدرک  عنم  ندرازگ  زامن  نتـشک  زا  ارم 
دش هتشک  هک  يزور  رد  کلام  هک  دنداد  تداهـش  يراصنا ،  هداتق  وبا  رمع و  هّللادبع  هک  یلاح  رد  درک !  یم  يراددوخ  وا  نتـشک  زا  و  ، 
رد تشک ! !  ار  شرهوش  وا ،  لاصو  هب  ندیـسر  يارب  دوب ،  هدـش  کلام  يابیز  نز  نوتفم  دـلاخ ،  نوچ  یلو  درازگ .  حبـص  زامن  نانآ  اب 
هب ینم ))   )) رد هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  يزور  تفگ :  هک  دننک  یم  تیاور  رمع  هّللادبع  زا  دوخ  دانسا  اب  يراخب  ملـسم و  حیحص 
 . تسا یمرتحم  رهـش  نیا  دومرف : دنناد .  یم  رتهب  شربمغیپ  وادخ  دنتفگ : تسا ؟  يرهـش  هچ  نیا  دیناد  یم  ایآ  دومرفو : درک  هراشا  هبعک 

نوخ و زین  دنوادخ  تسا .  یمرتحم  زور  زورما  دومرف : دـنناد .  یم  رتهب  شربمغیپ  ادـخ و  دـنتفگ : تسا ؟  يزور  هچ  زورما  دـیناد  یم  ایآ 
ثیداحا لیبق  نیا  زا  ّولمم  نّنست ،  لها  ثیدح  ربتعم  بتک  تسا .  هتشاد  مرتحم  رهش ،  نیا  هام و  نیا  زورما و  دننام  ار  امـش  سومان  لام و 

درجم هب  ناملسم  درف  کی  لتق  تایاور ،  نیا  دانتسا  هب  دراذگ .  یمن  یقاب  یکش  ناناملـسم  يارب  صوصخ  نیا  رد  تساهنآ .  نومـضم  و 
رد هتخاس  ریزگان  ار  وا  هک  دشاب  يا  ههبش  زا  یـشان  وا  یهاتوک  هک  هژیوب  تسین .  لالح  ناملـسم ،  مکاح  هب  تاکز  تخادرپ  رد  یهاتوک 

یعـضو نینچ  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تلحر  ماگنه  برع ،  لیابق  زا  یـضعب  هکناـنچ  دـنک .  دـیدرت  وا  تموکح  بصنم  لـصا 
شکمشک هب  تفالخ ،  هرابرد  زین  راصنا  نیرجاهم و  دنتشگرب .  مالـسا  زا  برع  مدرم  زا  يرایـسب  تفرگ و  الاب  بوشآ  هنتف و  و  دنتـشاد . 

هکنانچ دش و -  تعیب  رکبوبا  اب  اهبوشآ  نیا  يانثا  رد  دندوب .  هیرظن  عون  هس  ياراد  راصنا ،  هکلب  دنتشاد ،  هیرظن  ود  مادک  ره  دنتخادرپ و 
تعیب تّحـص  فصو ،  نیا  اب  هک  دوب  یعیبط  سپ ،  تشادهاگن .  نآ  ّرـش  زا  ار  ناناملـسم  دنوادخ  هک  دوب  یـشزغل  وا  تعیب  دـش -  هتفگ 

میدش و دروآدای  هک  دوب  نیا  زا  رتراوگان  راک ،  زاغآ  رد  عاضوا  هکلب  دوش ،  دـیدرت  شوختـسد  نآ ،  هب  تبـسن  تما  رظن  قافتا  رکبوبا و 
هک دنتـسناد  یمن  دنتـشاد و  کش  رکبوبا ،  تفالخ  هرابرد  هک  ینامیا  اب  دارفا  نیاربانب ،  دوب .  هتفرگ  ورف  ار  نآ  یناشیرپ  دـیدرت و  کش و 
هب تاـکز  تخادرپ  رد  زین  تهج  نیمه  هب  و  دـشاب ،  یم  بجاو  وا  یهن  رما و  تسا و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  نیـشناج  ًاعرـش  وا 

 . دنوش عقاو  هذخا  ؤم  داریا و  دروم  دیابن  دنداد ،  ناشن  یهاتوک  وا  تموکح 

نآ هبتبسن  رکبوبا  ییانتعا  یب  دیلو و  نبدلاخ  رما  هب  هریون  نب  کلام  ندش  هتشک   - 13

هب رکبوبا  فرط  زا  مالـسا  ياوق  ّلـک  یهدـنامرف  زور  نآ  رد  دـش .  عـقاو  هریوـن )  نب  کـلام  نیمزرـس  زا  يا  هطقن   ) حاـطب رد  ارجاـم  نیا 
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زا سپ  ار  ناناملـسم  اهنت  هن  کلام ،  هلیبق  نایم  رد  دـلاخ  دوب !  ءاشیام  لاعف  تشاد و  ّمات  تارایتخا  وا  دوب و  هدـش  راذـگاو  دـیلو  نبدـلاخ 
 ، دوب هدرک  مارح  دنوادخ  هک  ار  یـسیماون  لاوما و  دومن و  ریـسا  ار  نامیا  اب  نانز  و  ( 203) درک هلثم  ار  ناگتـشک  هکلب  تشک ،  نداد  ناما 

هریون نب  کلام  (( ؟  تسیک کلام  تشادـن .  ریظن  مه  تّیلهاج  رد  یتح  نم  رظن  هب  هک  دومن  لـیطعت  ار  یعرـش  دودـح  و  تسناد !  حاـبم 
ظاـحل زا  هک  دوب  یناـسک  زا  کـلام  دوب .  لیـصا  برع  زا  عوبری  ینب  ذوـفن  اـب  درم  میمت و  ینب  هلیبـق  فارـشا  دمآرـس  یعوـبری ))  یمیمت 
فیدر رد  رظن  نیا  زا  کلام  دـندز .  یم  لـثم  وا  يدرمناوج  هب  نآ ،  یناـعم  ماـمت  هب  يریلد  تعاجـش و  یکاـپ ،  تواخـس ،  تیـصخش ، 

هیلع هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دندرک .  رایتخا  مالـسا  وا  هلیـسو  هب  عوبری  ینب  هّیلک  دش ،  ناملـسم  کلام  هک  یتقو  تشاد .  رارق  ناهاشداپ 
زا وا  يراددوخ  هریون و  نب  کلام  مرج  دومن .  دوخ  موق  تاکز  رما  يّدصتم  ار  وا  تشاد ،  يو  هب  هک  يدامتعا  قوثو و  هب  رظن  زین  هلآو - 

دوب یماگنه  نیا  و  دوب .  رکبوبا  تموکح  هب  هریغ  تاکز و  تخادرپ  زا  وا  يراددوخ  هریون و  نب  کـلام  مرج  رکبوبا  هب  تاـکز  تخادرپ 
يور زا  هن  تاکز  تخادرپ  زا  کـلام  يراددوخ  دوب .  ربمغیپ  ادـخ و  رماوا  ماـجنا  دوخ و  فیلکت  نییعت  روظنم  هب  یـسررب  مرگرـس  وا  هک 
هفیلخ اب  تساوخ  یم  هن  و  دوب .  بوشآ  هنتف و  ندروآ  دیدپ  روظنم  هب  هن  ناناملـسم و  نایم  فالتخا  داجیا  رطاخ  هب  هن  مالـسا و  رد  دیدرت 

 ، فالتخا شتآ  هک  یماگنه  مه  نآ  درب .  هلمح  يو  هب  هرابکی  رکبوبا ،  تفالخ  زاغآ  رد  هک  دوب  دـیلو  نب  دـلاخ  نیا  هکلب  دـنک ،  گنج 
هیلع یلع -  هب  رظن  نانآ ،  ناتـسود  ربمغیپ و  تیب  لها  هک  انعم  نیا  هب  دوب .  رو  هلعـش  رکبوبا ،  تفالخ  هراـبرد  نیتسخن ،  ناناملـسم  ناـیم 

نارجاهم هب  هک  هنیدم  مدرم  ینعی  راصنا ؛ يرگید .  رظن  اهنآ  ناوریپ  و  رمع ) مالغ   ) ملاس هدیبع و  وبا  رمع ،  رکبوبا ،  و  دنتشاد .  مالّـسلا - 
نب دعـس  ناشیا  تسرپرـس  هک  دش  بجوم  اهنآ  ضارتعا  هک  ییاج  ات  دنتـشاد .  يرگید  أر ي  زین  دندرک  يرای  ار  اهنآ  دنداد و  لزنم  هّکم 
مایق رمع  رکبوبا و  ّدض  رب  تفای  یناروای  رگا  هک  درک  دای  مسق  تفرگ و  هرانک  اهنآ  تموکح  نانآ و  زا  زین  وا  دندرک و  بوکرس  ار  هدابع 
بلج يارب  هک  اجنآ  ات  تشذگرد .  ( 204  ) ناروح رهش  رد  هکنیا  ات  تسشن  ناشیا  عمج  رد  هن  دش و  رـضاح  اهنآ  هعمج  زامن  رد  هن  دنک . 

مارتحا دـندومن و  لاغـشا  دـش -  یم  هدرب  نآ  رد  دـنوادخ  مان  هاگماش  ات  دادـماب  زا  هک  ار -  وا  هناخ  برد  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما 
 ! ! دـندومن کّلمت  ار  مالّـسلا -  اهیلع  رهطا -  يارهز  سمخ  کـلم و  ثرا و  دنتـشادن و  هاـگن  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تناـما 

زا عاضوا  نیا  رد  دـیاب  هک  دوب  یعیبط  تشاد ،  دوخ  موق  نایم  رد  هک  یماقمو  يراوگرزب  لـقع و  نآ  اـب  هریون  نب  کـلام  يارب  نیارباـنب ، 
ات دنک ،  يراددوخ  تسا ،  تموکح  ندرک  هضبق  دوخ و  نانمـشد  ندرک  بولغم  مرگرـس  هدمآ و  راک  يور  هنیدم  رد  هک  یـسک  تعاطا 

تلع هب  هن  تهج -  نیمه  هب  تسا .  هدـمآ  راک  يور  ناناملـسم  قاـفتا  هب  تسا و  هدرک  روهقم  ار  ناـفلاخم  ّقح  هب  رکبوبا  هک  دوش  تباـث 
يرب شا  هّمذ  دـنادب  هک  دـهدب  یـسک  هب  ار  نآ  ات  دوب  قیقحت  لوغـشم  دـیزرو و  یهاتوک  تاکز  تخادرپ  رد  هریون  نب  کـلام  يرگید - 

نیا هب  عجار  دـناوتب  وا  تاـقوا  نآ  رد  هک  دـنداد  یم  تلهم  يو  هب  یتدـم  وا  ناگتـشامگ  رکبوبا و  هک  دوـب  مزـال  نیارباـنب ،  تسا .  هدـش 
تاکز و نایم  دوبن و  تاکز  رکنم  وا  نوچ  دنیامنن ؛ هلماعم  يو  اب  یناهگان  تامدص  نآ  اب  و  دروآ ،  لمع  هب  یتاقیقحت  هدـیچیپ ،  تقیقح 
وا موق  کلام و  يراددوخ  تیعقاو  دوب  نیا  دنادب .  مزال  ار  رگید  ناناملـسم  ای  رکبوبا  اب  گنج  هک  دوبن  یـسک  تشاذگ و  یمن  قرف  زامن 
هب و  دینک .  زیهرپ  دلاخ  اب  دروخرب  زا  دیـشاب و  یقاب  دوخ  مالـسا  هب  تفگ  هک  دوب  موق  هب  يو  تحیـصن  مه  نآ  لیلد  تاکز .  تخادرپ  زا 

کی رد  عامتجا  زا  ار  اهنآ  یتح  دنوش .  ریزارس  حاطب ))   )) فرط هب  دوخ ،  هدامآ  نازابرس  اب  دلاخ  ادابم  ات  دنوش  هدنکارپ  داد  روتسد  اهنآ 
نبدلاخ یتقو  حاطب ))   )) هب دـلاخ  نتفر  ( . 205) دنا هتخاس  شیوخ  هاگودرا  ار  اجنآ  هک  دـنک  نامگ  یـسک  ادابم  ات  تشاد  رذـح  رب  هطقن 

هریون کلام  نیمزرس  زا  يا  هطقن  حاطب ))   )) هب تفرگ  میمـصت  تفای ،  تغارف  نافطغ ))   )) و دسا ))  )) هلیبق راک  زا  دوخ  نازابرـس  اب  دیلو 
دروخرب مالـسا ،  ظفح  رطاخ  هب  ات  تخاـس ،  هدـنکارپ  ار  هلیبق  دارفا  میتفگ -  هکناـنچ  و -  درک ،  هیلخت  ار  حاـطب ))   )) ًـالبق کـلام  دورب . 

زا دورب ،  هریون  نب  کلام  غارس  هب  دهاوخ  یم  دلاخ  هک  دندش  هجوتم  هنیدم )  نازابرس   ) راصنا یتقو  دهدن .  خر  دلاخ  اهنآ و  نایم  ییوس 
كاپ و  هخازب ))   )) هلیبق راک  زا  یتقو  تفگ :  ام  هب  وا  تسا .  هدادـن  ام  هب  ار  روتـسد  نیا  هفیلخ  دـنتفگ : دـندرک و  يراددوخ  يو  اـب  نتفر 

امـش هب  ینامرف  نینچ  هفیلخ  تفگ :  راصنا  خساپ  رد  دلاخ  دسرب .  ام  هب  وا  همان  ات  میتسیا  زاب  تکرح  زا  میتفای ،  تغارف  نانآ  ورملق  ندرک 
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هفیلخ روتسد  نامرف و  دنچ  ره  دسر .  یم  نم  هب  مه  رابخا  منم ،  هدنامرف  مورب .  مه  کلام  غارس  هب  هک  هتخاس  روم  أم  ارم  وا  تسا .  هدادن 
هکنیا زا  لبق  ور  نیا  زا  دور .  یم  تسد  زا  مهد  عالطا  هفیلخ  هب  ار  نآ  رگا  هک  مراد  راـیتخا  رد  یتصرف  نونکا  مه  نم  دـسرن ،  نم  هب  مه 
هدادـن يروتـسد  هفیلخ  صخـش  نآ  رد  هک  درک  دـمآ  شیپ  یعوضوم  یتقو  نینچمه  مهد .  یمن  عـالطا  هفیلخ  هب  مرواـیب  تسد  هب  ار  نآ 

هریون نب  کلام  کنیا  مییامن .  یمن  فیلکت  بسک  هفیلخ  زا  رگید  مینک و  یم  لمع  نآ  هب  میـشاب  هتـشاد  لـماک  عـالطا  دوخ  رگا  تسا ، 
دلاخ و یتقو  هک  دـنراد  رظن  قافتا  رابخا  ریـس و  لها  هیلک  میتسه .  راپـسهر  وا  يوس  هب  تسا ،  نم  اب  هک  سک  ره  نم و  تسام .  کیدزن 

قرفتم ار  دوخ  هلیبق  ًالبق  کلام  میتفگ ،  هکنانچ  دندیدن .  ار  یسک  دندیسر ،  اجنآ  هب  دنداهن و  حاطب ))   )) هب يور  دندوب  وا  اب  هک  یناسک 
درِگ ار  یگدـنکارپ  دـنوادخ  ات  دـننک  زیهرپ  دـلاخ  اب  دروخرب  زا  دـننامب و  یقاب  مالـسا  نید  رب  دـنورب و  دوخ  ياه  هناـخ  هب  هک  دوب  هدرک 

و ( 208 (() رمع ۀیرقبع   )) رد داقع  و  ( 207  ! (() رکبوبا قیدصلا   )) باتک رد  لکیه  نینسح  ار  يراصنا  درم  اب  دلاخ  يوگتفگ  ( 206) دروآ
هب ات  دوب  هدادن  روتسد  اهنآ  هب  هفیلخ  هک  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  يراصنا  درم  نخـس  هک  دینیب  یم  دنا .  هدرک  لقن  ًانیع  هطوبرم  بتک  ریاس 
 ، نیاربانب تسا !  هداد  وا  هب  یـصوصخ  روط  هب  ار  روتـسد  نیا  هفیلخ  هک  درک  اعدا  دلاخ ،  یلو  دننک ،  یـشکرکشل  هریون  نب  کلام  يوس 

هفیلخ دـشاب و  دـلاخ  طقف  نآ  لوئـسم  هکلب  دـشابن ،  حاطب ))   )) عیاجف لوئـسم  مدرم  رظن  رد  ات  دوب  هدرب  راـک  هب  يا  هلیح  شمرن و  هفیلخ 
رد وا  لماک  یـشیدنارود  رکبوبا و  قّمعت  رب  تلالد  عوضوم ،  نیا  تسا ! !  هدومن  هابتـشا  هدرک و  یلیو  أت  هک  دریذپب  زین  ار  وا  رذع  دـناوتب 

دوخ تارفن  دلاخ  دنتفاین ،  اجنآ  رد  ار  یسک  دندیسر و  حاطب ))   )) هب دلاخ  دارفا  یتقو  وا  موق  زا  یهورگ  کلام و  لتق  دراد .  تسایس  رما 
یقافتا سپس  دندومن .  میلست  دلاخ  هب  دندروآ و  ار  عوبری ))  ینب   )) زا دنچ  ینت  هریون و  نب  کلام  نازابرس ،  داتسرف .  ناشیا  بیقعت  هب  ار 

وبا زا  دوخ  دنس  هب  ( 209  ) يربط نوعجار !  هیلا  ّاناو  هّلل  ّاناف  مینک .  یم  لقن  فس ،  أت  ّرث و  أـت  تیاـهن  اـب  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  هک  داد  يور 
هطاحا ار  وا  ناهارمه  کلام و  دـلاخ ،  نازابرـس  یتقو  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  دوب -  هاپـس  نآ  یماظن  نارـس  زا  هک  يراصنا -  هداـتق 

: دنتفگ مه  اهنآ  میتسه .  ناملسم  ام  میتفگ :  ناشیا  هب  ام  دندرب .  حالس  هب  تسد  وا  ناهارمه  کلام و  دنتفرگ ،  رظن  تحت  هنابش  دندرک و 
رگا میتفگ :  دیا ؟  هتـشادرب  حالـس  ارچ  امـش  دـنتفگ : دـیا ؟  هدرک  لمح  دوخ  اب  هک  تسیچ  اهحالـس  نیا  سپ  میتفگ :  میناملـسم .  زین  ام 
حبـص زامن  سپـس  دـنداهن .  نیمز  رب  ار  هحلـسا  مه  اـهنآ  دـیراذگ .  نیمز  رب  ار  دوخ  حالـس  دـیرادن ،  ییوس  دـصق  دـییوگ و  یم  تسار 

هتخاس و ریگتـسد  ار  همه  سپـس  دندرک ،  يروآ  عمج  ار  اهنآ  هحلـسا  زامن ،  زا  دعب  و  ّفل :  ؤم  دـندرازگ .  زامن  ام  اب  زین  اهنآ  میدرازگ ، 
 - لاـهنم رتـخد  یلیل ))   . )) دـندروآ دـلاخ  دزن  دوب ،  اـهنآ  ناـیم  رد  زین  کـلام  نز  یلیل ))   )) هک یلاـح  رد  ریـسا  تروص  هب  هتـسب  تسد 
زا اهاپ  مشچ و  ییابیز  هژیوب  ییابیز  رد  تسا -  هدروآ  دلاخ )) ۀیرقبع   )) باتک رد  زین  داقع  دومحم  سابع  دـنا و  هتـشون  ناخروم  هکنانچ 

هدننک هریخ  ییابیز  نیا  دوب .  هدشن  هدید  وا  دننام  اهاپ  ییابیز  اهمـشچ و  لامج  ظاحل  زا  ینز  دـنیوگ : یم  دوب .  برع  نانز  نیرتروهـشم 
ماجنارـس دوب .  وا  رانک  رد  زین  کلام  يابیز  نز  دوب ،  هتفرگ  رد  وگتفگ  کلامو  دلاخ  نایم  هک  یلاح  رد  تخاس .  نوتفم  ار  دلاخ  هک  دوب 

 : تفگ دلاخ  تسا ؟  هداد  وت  هب  ینامرف  نینچ  رکبوبا )  ) وت راکمه  ایآ  تفگ :  کلام  تشک .  مهاوخ  ار  وت  نم  کلام !  يا  تفگ :  دـلاخ 
زا يریگولج  و   ) کلام هرابرد  دنتـشاد و  روضح  زین  يراصنا  هداـتق  وبا  رمع و  هّللادـبع  ماـگنه  نآ  رد  تشک .  مهاوخ  ار  وت  مسق  ادـخ  هب 
وا دوخ  ات  تسرفب  رکبوبا  دزن  ار  ام  دلاخ !  يا  تفگ :  کلام  درکن .  رثا  دلاخ  رد  ناشیا  نانخس  یلو  دنتفگ : نخـس  دلاخ  اب  يو )  نتـشک 

رگید راـب  یتـشاد .  مازعا  يو  دزن  دنتـشاد  اـم  زا  رتـگرزب  یمرج  هک  ار  نارگید  وت  نوچ  دـنک .  مکح  اـم  هراـبرد  تسناد  حالـص  روط  ره 
دراد لیسگ  هفیلخ  دزن  ار  شناهارمه  کلام و  دنتساوخ  دلاخ  زا  دندیزرو و  رارـصا  کلام  زا  تیامح  هب  يراصنا  هداتق  وبا  رمع و  هّللادبع 

کلام ات  داد  روتسد  يدسا ))  روزا  نب  رارض   )) هب سپس  مرادرب .  تسد  يو  نتشک  زا  تسین  نکمم  تفگ :  دلاخ  تفریذپن !  دلاخ  یلو  . 
هکلب تفگ :  دلاخ  یلو  داد !  نتشک  هب  ارم  هک  تسا  نیا  تفگ :  دلاخ  هب  درک و  شرسمه  هب  هاگن  کلام  ماگنه ،  نیا  رد  دنزب .  ندرگ  ار 

 ! رارض يا  تفگ :  دلاخ  یلو  متـسه .  ناملـسم  نم  تفگ :  کلام  داد ! !  نتـشک  هب  ار  وت  مالـسا ،  زا  وت  تشگرب  هطـساو  هب  هک  تسادخ 
 ! ! تخیوآ رد  يو  اب  بش  نامه  درب و  دوخ  همیخ  هب  ار  کلام  نز  دلاخ ،  هاگنآ  ( ! 210) دز ندرگ  ار  وا  مه  رارض ))  ! )) نزب ار  شندرگ 
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نیا وگب : دنتفرگ  رارق  موجه  دروم  هک  هلیبق  نآ  هب  : )) دیوگ یم  هراب  نیا  رد  تسیز -  یم  رـصع  نامه  رد  هک  يرعاش  يدعـس -  ریهز  وبا 
نیا هب  تبـسن  مه  نآ  زا  لبق  وا  دروآ .  حبـص  هب  ار  بش  کلام ،  نز  هب  زواجت  اب  دلاخ  دوب .  دهاوخ  ینالوط  رایـسب  کلام ،  زا  دـعب  بش 
حبـص داد .  فک  زا  رایتخا  نانع  هک  دوب  هدش  نز  نآ  نوتفم  نانچ  دیـسر .  دوخ  سوه  هب  يا  هظحالم  چیه  نودب  دـلاخ  تشاد !  رظن  نز 
ناـنز هویب  ناـمیتی و  تسرپرـس  کـلام  زا  دـعب  دوب .  هتـشگ  هتـشک  دوخ  دوب و  زیچ  همه  دـقاف  کـلام ،  یلو  دوب  راد  نز  دـلاخ  بش ،  نآ 

هک دوخ  ناـمرهق  گرم  هب  دـندش ،  ـالتبم  کـچوک  گرزب و  میمت ،  ینب  تسا ؟  ریقف  ناگدـش  مادـعا  هشیدـنا  رد  یـسک  هچ  و  تسیک ؟ 
ار اهنآ  يدرـس  رایـسب  بش  رد  دننک .  سبح  ار  کلام  موق  ناریـسا  داد  روتـسد  دـلاخ  هاگنآ  ( . 211 (() دنتـشاد يو  هب  دیما  مشچ  یگمه 

تغل رد  نیا  و  دیناشوپب . )) ار  دوخ  ناریـسا  ینعی :  مکارـسا ؛  اوئفدا  : )) دز دایرف  کیرات  بش  رد  دـلاخ  یچ  راج  سپـس  دـندرک .  سبح 
ادص نیا  یتقو  هک  دوب  هدرپس  دوخ  هاپس  نامیخژد  هب  دلاخ  دنتـشک !  ار  ناگراچیب  نآ  مامت  نامرف  نیا  اب  دوب .  نتـشک  زا  هیانک  هنانک ))  ))
وبا زا  تیانج  نیا  یلو  دنادن .  تیانج  نآ  لوئسم  ار  دوخ  هلیـسو  نادب  هک  دوب  یگنرین  زین  نیا  دیناسرب .  لتق  هب  ار  اهنآ  همه  دیدینـش ،  ار 

گنرین و اب  مه  نآ  دـندوب  رکـشل  یهایـس  هک  تفـص  ناویح  مدرم  رب  بلطم  طقف  دـنامن .  هدیـشوپ  وا  لاثما  نالدنـشور  يراـصنا و  هداـتق 
ینب هلیبق  سیئر  هریون ؛  نب  کلام  هفیلخ و  یمازعا  هدـنامرف  دـیلو ؛ نبدـلاخ  نایم  هک  دوب  ییارجام  تقیقح  نیا  دـنام .  روتـسم  تساـیس ، 
نیا رانک  رد  دـنروآ .  تسد  هب  دـنا  هدرک  لقن  ناسیون  هریـس  ناـخروم و  هچنآ  عومجم  زا  دـنناوت  یم  ناـبلاط  و  داد .  يور  وا  موق  میمت و 

ياوق ّلک  هدنامرف  تقو و  رادمامز  يوربآ  ظفح  روظنم  هب  یـسایس ،  ضارغا  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  ضقانتم  لاوقا  یخیرات ،  قیاقح 
هک تسا  نیا  میتفاـی  هچنآ  میا .  هتـسیرگن  یبوـخ  هب  ضقاـنتم ،  لاوـقا  نیا  رد  اـم ،  ( . 212  (() تسا هتفاب  مه  هب  اـهنآ  لـمع  حیحـصت  وا و 

مایق لیکو !  لوقنام  یلع  هّللاو  دـنراذگب .  اپ  ریز  ار  تقیقح  يو ،  زا  عافد  دـلاخ و  هب  تبـسن  تبحم  رد  صـالخا  هطـساو  هب  دـنا  هتـساوخ 
هداتق وبا  دـسیون : یم  رکبوبا )) !  قیدـصلا   )) باتک رد  لکیه  نینـسح  دـمحم  وا  راتفر  دـلاخ و  ّدـض  رب  باّـطخ  رمع  يراـصنا و  هداـتقوبا 
هنیدم هب  يور  تفگ و  كرت  ار  وا  رکـشل  تلع  نیمه  هب  دش .  نیگمـشخ  وا  نز  هب  زواجت  کلام و  لتق  هب  تبـسن  دـلاخ  لمع  زا  يراصنا 

نب ممتم   . )) دنکن تکرـش  دشاب ،  هتـشاد  هدهع  هب  دلاخ  ار  نآ  یهدـنامرف  هک  يرکـشل  رد  هاگچیه  هک  درک  دای  مسق  هک  یلاح  رد  داهن ، 
رکبوبا تاقالم  هب  دوب  كانبـضغ  تخـس  هک  یلاح  رد  هداتق  وبا  دندیـسر ،  هنیدـم  هب  ود  نیا  یتقو  دوب ،  يو  اـب  زین  کـلام  ردارب  هریون )) 

دای دـنگوس  هک  دوزفا  هداتق  وبا  دـش .  رتسبمه  وا  نز  یلیل ))   )) اب تشک و  ار  کلام  دـلاخ  هنوگچ  هک  درک  لـقن  وا  يارب  ار  ارجاـمو  تفر 
 ، دوب وا  ياهیزوریپ  دلاخ و  شقن  ریث  أت  تحت  تخس  رکبوبا  یلو  دریگن ،  رارق  دشاب ،  نآ  هدنامرف  دلاخ  هک  يرکشل  رد  رگید  تسا  هدرک 

هاگنآ دیوگب .  ار  نانخـس  نآ  مالـسا )) ! ! !  ریـشمش   )) هرابرد يو  دـشن  رـضاح  هدادـن و  رثا  بیترت  هداتق  وبا  تیاکـش  هب  تهج  نیمه  هب 
وا هن !  دش ؟  تکاس  دروخ و  اج  هفیلخ  مشخ  زا  هداتق -  وبا  ینعی  يراصنا -  درم  نیا  هک  دنک  یم  نامگ  هدنناوخ  ایآ  : )) دیازفا یم  لکیه 

ار دلاخ  و  درک ،  لقن  مه  وا  يارب  ار  ناتساد  دومن و  تاقالم  ار  باّطخ  رمع  ظاحل ،  نیدب  دوب .  ضرتعم  دلاخ  لمع  هب  تبـسن  هداعلا  قوف 
هداد رارق  تناها  دروم  ار  ادخ  نامرف  شیوخ ،  سفن  ياضرا  رطاخب  دوب و  هتفای  هبلغ  شینید  هفیظو  رب  شـسفن  ياوه  هک  يدرم  لکـش  رد 

کیرش وا  زا  داقتنا  دلاخ و  شنزرس  رد  يو  اب  و  درک ،  دیی  أت  ار  وا  تاراهظا  رمع  دیوگ : یم  لکیه  سپـس  ( . 213  ! ) درک میسرت  تسا ، 
تـشاد راهظا  و  دنک .  لزع  ار  دلاخ  هک  تساوخ  يو  زا  تفر و  رکبوبا  دزن  دوب  بلقنم  ًالماک  دـلاخ  لمع  زا  هک  رمع  نآ ،  بقاعتم  دـش . 

ماّکح زا  کیچیه  رکبوبا  یلو  دنک ،  تشادزاب  عینـش  لمع  نیا  رطاخ  هب  ار  دلاخ  هک  دراد  اج  دراب و  یم  داسف  ملظ و  دلاخ  ریـشمش  زا  هک 
 . تسا سب  رمع !  يا  تفگ :  دزرو  یم  رارـصا  دـلاخ  زا  داقتنا  رد  رمع  دـید  رکبوبا  یتقو  ور  نیا  زا  ( . 214) درک یمن  تشادزاب  ار  دوخ 

ضارتعا زا  تسد  و  دشن ،  عناق  رکبوبا  خساپ  زا  رمع  یلو  راد !  زاب  شهوکن  زا  ار  تنابز  دومن !  هابتـشا  درک و  لیو  أت  ار  ادخ  مکح  دلاخ 
دنوادخ هک  ار  يریـشمش  نم  رمع !  يا  هن  تفگ :  دنک ،  یم  شهوکن  دلاخ  زا  هزادنا  یب  رمع  دـید  رکبوبا  هک  یماگنه  تشادـنرب .  دوخ 
تسناد یم  هدننز  رایسب  ار  دلاخ  راک  فصو ،  نیا  اب  رمع  هک :  دیازفا  یم  لکیه  مشک ! ! !  یمن  فالغ  هب  تسا ،  هدومن  ناّرب  راّفک  رس  رب 
هکنانچ دربب ،  رسب  شیاسآ  رد  دلاخ  هک  دراذگب  دنامب و  تکاس  تسناوت  یم  رمع  هنوگچ  دوبن .  هدوسآ  شنادجو  تفرگ و  یمن  مارآ  و 
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اب و  دنک ،  تبحـص  دلاخ  هرابرد  رکبوبا  اب  ًاددجم  هک  تسناد  یم  مزال  رمع  تسا .  هدـشن  بکترم  یفالخ  لمع  تسین و  راکهانگ  ییوگ 
هک تسا  فاصنا  زا  رود  و  تسا ،  هدومن  زواجت  وا  نز  هب  هدیناسر و  لتق  هب  ار  یناملسم  درم  ادخ ،  نمـشد  نآ  هک  دوش  روآدای  تحارص 

نیدـب تسا .  هدرک  هچ  هک  دوش  اـیوج  يو  زا  دـنک و  راـضحا  ار  دـلاخ  رکبوبا  هک  دـش  بجوم  رمع  یتخـسرس  دـسرن .  شلمع  يازج  هب 
هالک هب  ریت  دنچ  هتفرگ و  نینهآ  هرز  ار  نآ  يور  هدیـشوپ و  ییابق  تشاد و  نت  هب  مزر  سابل  هک  یلاح  رد  و  دمآ ،  هنیدم  هب  دـلاخ  روظنم 

زا ار  اهریت  تساخرب و  دنز ،  یم  مدق  ربمغیپ  دجسم  رد  عضو  رـس و  نیا  اب  دلاخ  دید  رمع  هک  یماگنه  دش .  دجـسم  دراو  دوب ،  هدز  دوخ 
تراسگنـس مسق  ادخ  هب  يدش ؟  رتسبمه  وا  نز  اب  یتشک و  ار  یناملـسم  درم  تفگ :  دلاخ  هب  سپـس  تسکـش ،  دروآ و  رد  وا  دوُخهالک 

عوضوم درک و  تاـقالم  ار  رکبوبا  هاـگنآ  تساوخن .  رذـع  شیوخ  هتـشذگ  زا  دوب و  هدرک  توکـس  دـلاخ  ماـگنه  نیا  رد  درک !  مهاوخ 
هچنآ زا  و  تشذگ ،  وا  ریـصقت  رـس  زا  مه  رکبوبا  دریذپب .  ار  وا  رذع  هک  درک  اضاقت  دومن و  وگزاب  ار  وا  دـیدرت  تلاح  هریون و  هب  کلام 

 ، دوب هدشن  کشخ  شرهوش  نوخ  زونه  هک  ینز  اب  جاودزا  صوصخ  رد  ار  وا  یلو  درک ! ! !  رظنفرـص  دوب ،  هدش  بکترم  گنج  رد  يو 
یم یگرزب  گنن  ار  اهنآ  اب  سامت  و  دندرک ،  یم  يراددوخ  ریسا  نانز  اب  یکیدزن  زا  گنج  نامز  رد  برع  نوچ  داد .  رارق  تمالم  دروم 

رد دومن و  جاودزا  يو  اب  رگا  هتـسناد و  مارح  هدـع ،  مامتا  زا  لبق  دـشاب  هدرم  شرهوش  هک  ار  ینز  اـب  جاودزا  مالـسا  ّفل :  ؤم  دنتـسناد . 
اب یکیدزن  هتـسناد ،  یم  ریـسا  ار  کلام  نز  دلاخ  هک  مینک  ضرف  رگا  دوش .  یم  مارح  وا  رب  هشیمه  يارب  درک ،  یکیدزن  يو  اب  هّدع  لاح 

يوش هکلب  دوب  هدشن  عقاو  ییاربتـسا  زونه  کلام ،  رـسمه  دروم  رد  و  ( . 215) دشاب هدش  یعرش  ءاربتسا  هک  تسا  لالح  یعقوم  ریـسا  نز 
دلاخ هک  یلمع  هرابرد  ار  دوخ  هیرظن  رمع ،  دسیون : یم  لکیه  سپس  دش ! !  رتسبمه  وا  رسمه  اب  لاح ،  نآ  رد  دلاخ  دیـسر و  لتق  هب  يو 

داد ماجنا  هک  يراک  نیتسخن  زا  یکی  دـندرک ،  تعیب  يو  نیـشناج  ناونع  هب  رمع  اب  درم و  رکبوبا  یتقو  دربن .  داـی  زا  دوب ،  هدـش  بکترم 
دلاخ لزع  نامرف  دوب ،  ربخ  نیا  لماح  هک  یکیپ  نامه  اب  و  دـیناسر .  ماش  رد  مالـسا  نازابرـس  عالطا  هب  ار  رکبوبا  گرم  ربخ  هک  دوب  نیا 
دلاخ لمع  هشیدنا  رد  نانچمه  رمع ،  هک  دنراد  قافتا  یمالـسا  ناخروم  همه  دنک : یم  هفاضا  لکیه  دومن .  رداص  هاپـس  یهدـنامرف  زا  ار 

بجع دش .  عقاو  ّرث  ؤم  دلاخ  لزع  رد  اهدعب  هک  دوب  هیرظن  نیمه  دوب و  یقاب  يو  نز  اب  وا  ندش  رتسبمه  و  هریون ))  نب  کلام   )) هب تبسن 
تامرحم دور و  ردـه  هب  نیملـسم  سیماون  اـهنوخ و  نیا  هک :  تسا  نیا  اـهراک  نیرتزیگنا  تریح  نیرت و  تفگـش  زا  یکی  یبجع !  هچ  ! 

دیاب تدـم  نآ  لوط  رد  ددرگ !  لوزعم  دوخ  یهدـنامرف  ماقم  زا  دـیلو  نبدـلاخ  هکنیا  ات  دوش ،  لیطعت  یعرـش  ماکحا  ددرگ و  حابم  یهلا 
هفیلخ هکنیمه  دریمب و  لوا  هفیلخ  هکنیا  ات  دهد ،  ماجنا  دهاوخ  یم  هک  يراک  ره  هنادازآ  و  دشاب ،  رادروخرب  یعیـسو  تارایتخا  زا  دـلاخ 
حیرص ّصن  لباقم  رد  وا  تاداهتجا  یصخش و  يارآ  زا  یکی  حاطب ))   )) تیانج هرابرد  رکبوبا  أر ي  دنک !  لزع  ار  وا  دمآ  راک  يور  مود 

رد لکیه  نینسح  دمحم  رکبوبا  أر ي  هرابرد  یحیضوت  تشاد !  مّدقم  نآ  هب  لمع  رب  ار  دوخ  أر ي  وا  هک  تسا  مرکا  یبن  تنـس  ینآرق و 
عوقو هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  تیعقوم  دید ،  یم  رکبوبا  دـیوگ : یم  رکبوبا  لالدتـسا  أر ي و  صوصخ  رد  رکبوبا )) !  قیدـصلا   )) باتک
لباقم رد  داهتجا  لیو و  أت  رد  دلاخ  ياطخ  هطـساو  هب  رفن  دنچ  ای  رفن  کی  ندش  هتـشک  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  نآ  رد  يریث  أت  روما ،  هنوگنیا 

 ، تشاد نایرج  نیشن  برع  طاقن  رسارس  رد  هک  یبالقنا  شروش و  و  دوب ،  هتفرگ  ارف  ار  تلود  هک  يرطخ  هب  تبـسن  رگید ،  تلع  ای  ّصن 
دوب ساّسح  تیاهن  یب  تیعقوم ،  هکنیا  اب  اریز  تسین ؛  هغلابم  زا  یلاخ  لکیه  هتفگ  هک  تسین  رکذ  هب  مزال  ّفل :  ؤم  دوبن ! !  مهم  نادـنچ 

 ، لبج نب  ذاعم  هدیبع ،  وبا  رمع ؛ لاثما  يرگید  دارفا  دـنک و  لزع  تیانج ؛  نیا  رطاخب  ار  دـلاخ  هفیلخ ،  لقاال  هک  تشاد  مه  ناکما  نیا  ، 
صوصن و هچنآ  و  دـنک ،  زاـغآ  ناـکما ،  هنمزا  نیلوا  رد  ار  دـلاخ  همکاـحم  و  دراد .  بوصنم  وا  ياـج  هب  ار  هریغ  صاـّقو و  یبا  نبدـعس 
هک يرطخ  دوجو  هب  تبسن  لکیه  رگید  يراک  هابتـشا  ثحبم و  طلخ  نیا ،  رب  هوالع  دزاس .  ارجا  وا  هرابرد  تشاد ،  اضتقا  یعرـش  ماکحا 
هب هک  یماـگنه  هریون  نب  کـلام  یناملـسم  اریز  تسین ؛  هغلاـبم  زا  یلاـخ  زین  دوـب ،  هتفرگ  ورف  ار  برع  دـالب  درک و  یم  دـیدهت  ار  تلود 
 ، دوب هدع ))   )) رد هک  وا  نز  اب  یکیدزن  نینچمه  دنتشادن .  کش  نآ  رد  رکبوبا  هن  دلاخ و  هن  هک  دوب  یعوضوم  دش ،  هتـشک  دلاخ  نامرف 

تروص رد  ات  دوب  هتخاس  اّیهم  ار  دوخ  رمع  هک  دوب  انعم  نیمه  و  دوب .  دـلاخ  ندرک  راسگنـس  دـح و  يارجا  بجوم  ناناملـسم  عاـمجا  هب 
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یب نخـس ،  نیا  لیو ،  أت  رد  دـلاخ  ياطخ  هطـساو  هب  رفن  دـنچ  ای  رفن  کی  ندـش  هتـشک  تسا :  هتفگ  هک  نیا  دزاس .  یلمع  ار  نآ  ناکما 
تـسا هتـشک  ار  مدرم  همه  هک  تسا  نیا  لـثم  دـناسرب ،  لـتق  هب  ار  يدرف  سک  ره  : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تـسا  لـتق  ندوـمن  شزرا 

: دیامرف یم  و  ( . 217 (() دوب دهاوخ  نآ  رد  هشیمه  هک  تسا  مّنهج  شرفیک  دشکب ،  ًادمع  ار  ینم  ؤم  سک  ره  : )) دـیامرف یمو  ( . 216 (()
ره دـننک .  یمن  انز  و  دنـشک .  یمن  ّقح  هب  زج  ار  یمرتحم  درف  و  دـنناوخ .  یمن  ار  اتکی  دـنوادخ  زج  هک  دنتـسه  یناسک  ادـخ  ناگدـنب  ))
( . 218 (() درب دهاوخ  رـسب  خزود  رد  يراوخ  اب  دبا  ات  و  دش .  دهاوخ  ربارب  ود  شباذع  تمایق  زور  دید و  دهاوخ  رفیک  دنک ،  نینچ  سک 
دوب يا  هنزو  نیرتگرزب  زا  یکی  تسا -  هدرک  هابتشا  هک  تسا  مهتم  طقف  هفیلخ  رظن  هب  هک  دلاخ - )  ) هدنامرف نیا  : )) دسیون یم  لکیه  زاب 

هک دوب  يدرف  لتاق  تقیقح  رد  دلاخ  هک  یتروص  رد  دریگب . )) ! !  ار  رطخ  ولج  ددرگ و  فرطرب  وا  هلیـسو  هب  دوجوم  يالب  دـیاب  یم  هک 
يو نیاربانب ،  دوب .  هدرک  مارح  ار  وا  اب  سامت  ماگنه  نآ  رد  دـنوادخ  هک  دومن  ینز  هب  زواـجت  و  دوب .  هدرک  مارح  ار  وا  نتـشک  دـنوادخ 

يارب میتفگ ،  هکنانچ  تفرگ .  ار  وا  ِولج  مود  هفیلخ  هک  یعقوم  ات  دیـسر ،  نآ  هب  رارـصا  اب  هکلب  درکن  اـطخ  دوب و  مارح  لـعف  نیا  بلاـط 
بوصنم هاپـس  یهدـنامرف  هب  يو  ياج  هب  ار  يرگید  دـنک و  ضوع  ار  وا  لمع ،  نیا  باکترا  زا  سپ  هک  تشاد  دوجو  ناکما  نیا  رکبوبا 

هب هک  ییوجگنج  يارب  ندـش ،  كاپ  زا  شیپ  يو  اب  شزیمآ  برع و  موسر  فالخ  رب  ینز  اب  جاودزا  : )) دـسیون یم  لکیه  زین  و  درادـب . 
رپ زیچ  زور  نآ  ریطخ  تیعقوـم  ربارب  رد  دـنیآ ،  رد  يو  کـّلمت  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  یناریـسا  دـناوت  یم  گـنج ،  مکح  هب  هتفر و  گـنج 

غباون و لاح  لماش  تسین  مزال  زاب  دـهد ،  قفو  عرـش  نوناق  اـب  لاـمعا  نیا  دـیاب  هک  میوش  مزتلم  رگا  : )) دـسیون یم  و  دوبن . )) ! !  یتیمها 
نیا ّفل :  ؤم  داد . )) ! !  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  نآ  و  دوب ،  شخبناـیز  تموکح  لاـح  هب  هک  هژیوـب  دوـش ! !  دـلاخ  لاـثما  یناـگرزب 

دونـشخ ار  لکیه  نوچ  یگرزب  داتـسا  رکبوبا ،  زا  هتـشذگ  هک  تسا  یعوضوم  نآ ،  زا  شیپ  ياهتمـسق  و  لـکیه ))   )) راـتفگ زا  تمـسق 
سومان کته  هک  دشاب  یـسک  لکیه ))   )) منک یمن  نامگ  نم  یلو  دنزاس .  هدوسآ  هلیـسو  نیدب  ار  دوخ  نادـجو  دـنا  هتـساوخ  هتخاس و 

ره يارب  تسا ،  هتـسناد  حاـبم  دـلاخ  يارب  تراـبع  نیا  رد  يو  هچنآ  مـنک  یمن  روـصت  و  دـنادب .  شزرا  یب  هزادـنا  نـیا  اـت  ار  ناناملـسم 
هک تسا  حابم  یناملـسم  يوجگنج  يارب  لمع ،  نیا  هک  دـناد  یم  یناملـسم  ره  دـننام  مه  لکیه  اریز  دـنادب ؛ !  حابم  یحتاـف  يوجگنج 

دـندرازگ و یم  زامن  هک  دـنا  هدوب  ینانم  ؤم  وا  هریـشع  هریون و  نب  کلام  یلو  دـشاب .  هدرک  حـتف  ار  مالـسا  اـب  براـحم  نارفاـک  نیمزرس 
شیارب تقیقح  ات  دـیزرو  یهاتوک  وا  تعاطا  زا  رکبوبا  تفالخ  زاـغآ  رد  وا  طـقف  دنتـشاد .  ناـمیا  رگید  يارـس  هب  دـنداد و  یم  تاـکز 

هکنیا رتزیگنا  تریح  تسا .  زیگنا  تریح  ًاعقاو  لکیه  نینسح  دمحم  لاثما  زا  نانخـس  نیا  رودص  دنادب .  ار  دوخ  فیلکت  ددرگ و  نشور 
دنادـب دـیاب  وا  هک  یتروص  رد  ددرگ . !  لماش  زین  ار  دـلاخ  لاثما  یغباون  یعرـش ،  ماکحا  يارجا  تسین  مزال  دـیوگب : رکبوبا  نابز  هب  يو 

قلخ یـسک  يارب  ار  خزود  شتآ  و  دشاب .  یـشبح  هدنب  دنچ  ره  دـنک .  تعاطا  يو  زا  هک  هدـیرفآ  یـسک  يارب  ار  تشهب  لاعتم  دـنوادخ 
و درادن .  یشیوخ  شناگدنب  زا  کیچیه  اب  دنوادخ  هک  دشاب  هتسناد  دیاب  و  دشاب .  یشرق  دّیس  ولو  دیامن ،  یچیپرس  وا  نامرف  زا  هک  هدرک 

ناسنا و  دنریگب ،  وا  زا  ار  ّقح  ات  دوش  راوخ  دیاب  شکندرگ  مدآ  هک  يروط  هب  دنتـسه .  يواسم  وا  سّدـقم  تاذ  هاگـشیپ  رد  ًامومع  مدرم 
نآ تسا  بجاو  دشاب ،  يرطخ  مزلتسم  یعرـش  دودح  يارجا  رگا  نیا ،  رب  نوزفا  دریگب .  ار  شّقح  دناوتب  ات  تشاد  زیزع  دیاب  ار  هدنامرد 
ّدح هاگنآ  دوش و  فرطرب  رطخ  ات  درک  ربص  هن  تخادـنا و  ریخ  أت  هب  ار  نآ  هن  هفیلخ ،  یلو  ددرگ ،  فرطرب  رطخ  ات  دـنزادنا  ریخ  أت  هب  ار 
نآ زا  اـنعم  ماـمت  هب  و  تشذـگرد !  دـلاخ  تاـیانج  زا  دیـشخب و  ار  میارج  نآ  هک  دوـب  نـیا  درک  هـک  يراـک  طـقف  دـنک !  ارجا  ار  یعرش 
 (( حاطب  )) هعقاو زا  سپ  هک  يزور  و  دنتـشاد !  زاین  دلاخ  ریـشمش  هب  ناناملـسم  : )) دـسیون یم  لکیه  نینچمه  دوب ! !  یـضار  ناراکتیانج 

زا نت  رازه  لهچ  اب  تشاد )  يربمغیپ  يوعد  هک   ) باّذک هملیـسم  اریز  دوب ؛ !  زاین  يو  دوجو  هب  شیپ  زا  شیب  درک ،  راضحا  ار  وا  رکبوبا 
 . دـمآ دـیدپ  مالـسا  رد  هک  دوب  یبوشآ  نیرتدـیدش  زین  وا  شروش  دوـب .  حاـطب ))   )) کـیدزن هماـمی  رد  هفینح  ینب  هلیبـق  زا  دوـخ  ناوریپ 

دوش و لزع  دلاخ  دـیاب  تخاس !  دوخ  نوتفم  ار  دـلاخ  هک  ابیز  یلیل ))   )) رطاخ هب  ای  هریون  نب  کلام  ندـش  هتـشک  رطاخ  هب  ایآ  نیاربانب ، 
 ، شریـشمش یهلا و  تیآ  دلاخ  دریگ ؟  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ادخ  نید  ددرگ و  بلاغ  ناشیا  رب  هملیـسم  ات  درک  اهر  ار  نیملـسم  نایهاپس 
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أم تقو  نامه  دنک و  وا  خیبوت  هب  افتکا  درک ،  راضحا  ار  وا  یتقو  هک  دشاب  نیا  دیاب  مه  رکبوبا  تسایس  ور  نیا  زا  دوب ] ! ! ! [ ادخ  ریشمش 
خساپ نآ  هب  تبون  ره  زین  ام  درک و  رارکت  راب  دنچ  لکیه  ار  عوضوم  نیا  ّفل :  ؤم  دوش .  هملیسم  اب  گنج  همامی و  راپسهر  هک  دزاس  روم 

راک هب  ار  وا  لاثما  ناهدنامرف  زا  رگید  یکی  دـنک و  لزع  ار  دـلاخ  هک  تشاد  ناکما  هفیلخ  يارب  هک :  مییوگ  یم  رگید  راب  کنیا  میداد . 
 : میتفگ هکنانچ  دوش ؟  یم  لیطعت  تلع  نیا  هب  یعرـش  ّدـح  يارجا  ایآ  دوب ،  دـلاخ  دوجو  هب  طونم  مهم  نآ  ماـجنا  ًاـضرف  رگا  دراـمگب . 

دنا هدوب  یناراکتیانج  هن  ییوگ  هک  دوب  هچ  نآ  لماک  لیطعت  تلع  نیاربانب ،  تخادنا .  ریخ  أت  هب  ار  ّدح  يارجا  دیاب  هکلب  درادـن ،  ناکما 
ّدح يارجا  رد  رگا  دـیدرگ .  یم  راسگنـس  دـنوادخ  مکح  هب  ًاروـف  دـش و  یم  لزع  دـلاخ  دـیاب  يرآ ،  تسا ! ! ؟  هداد  خر  یتیاـنج  هـن  و 

ياهقف مومع  عامجا  هب  اریز  دوش ؛ فرطرب  رطخ  ات  تخادنا  ریخ  أت  هب  ار  مکح  يارجا  دوب  مزال  میتفگ -  هکنانچ  دمآ -  یم  دیدپ  يرطخ 
اب گنج  روم  أم  ار  دلاخ  زور  نآ  رکبوبا  هکنیا  تلع  دیاش  : )) دسیون یم  لکیه  زاب  درک .  یغلم  ار  نآ  تسین  زیاج  هجو  چـیه  هب  مالـسا ؛ 

هثداح درم  دلاخ  هک  دهد  ناشن  دـندوب ،  هدـیقع  مه  رمع  اب  وا  هرابرد  هک  اهنآ  ًاصوصخم  هنیدـم و  مدرم  هب  هک  دوب  نیا  درک  هملیـسم ))  ))
همتاخ شتایح  تشونرـس  هب  هدیعلب و  ار  وا  هک  دنکفا  رد  یـشتآ  ماک  هب  ار  وا  تسا  هتـساوخ  هداد ،  يو  هب  هک  يدیدج  نامرف  اب  و  تسا ! 

و دـید .  یم  دوب ،  هدـش  بکترم  هریون ))  نب  کلام   )) وا رهوش  و  یلیل ))   )) هب تبـسن  هک  ار  یلامعا  رفیک  نیرتهب  تروص  نیا  رد  دـهد ! 
باسح هب  ار  وا  قباس  لمع  هتفرگ ،  مارآ  مه  ناناملـسم  تشگ .  یمرب  مناغ  حـتاف و  درک ،  یم  كاپ  زارفرـس و  ار  وا  گـنج  نیا  هچناـنچ 

(( ریهطت  )) ار وا  دـینادرگ و  زوریپ  ار  دـلاخ  همامی ))   )) گنج دـنتفگ ! !  یمن  ینخـس  حاطب ))   )) رد يو  تیانج  زا  رگید  دـندروآ و  یمن 
يرتخد اب  زین  دوب  هدشن  کشخ  هملیـسم  عابتا  ياهنوخ  ناناملـسم و  هدش  هتخیر  ياهنوخ  زونه  هک  هعقاو  نیا  زا  دعب  دلاخ  دـنچ  ره  درک ! 

داتسا هکنیا  ّفل :  ؤم  ( . 219  . . . (() داد رارق  تمالم  دروم  ار  يو  یلیل ))   )) هب زواجت  زا  شیب  وا  زواجت  نیا  هراـبرد  رکبوبا  و  درک .  اـنز 
هب افتکا  دراوم ،  هنوگنیا  رد  دنوادخ  هک  دنادب  دیاب  درک !  وا  خیبوت  هب  افتکا  یلیل ))   )) هب دلاخ  زواجت  دروم  رد  رکبوبا  دـیوگ : یم  لکیه 
 ! قیدص رکبوبا  یلو  تشک .  درک و  راسگنـس  ار  وا  دیاب  هکنیا :  رد  تسا  حیرـص  ینآرق  صوصن  هکلب  دنک ،  یمن  يزواجتم  نینچ  خیبوت 

دراوم زا  یکی  زین  دروم  نیا  دوخ  هک  تشاد  مدـقم  نآ  رب  ار  دوخ  أر ي  لـمع ،  ماـقم  رد  و  درک .  لـیو  أـت  دوخ  أر ي  اـب  ار  صوصن  نیا 
: دـیوگ یم  رکبوبا  نابز  زا  هک  لکیه ،  هتفگ  نیا  رد  ام  اب  ّتقد  هب  تسرد و  ناگدـنناوخ ،  امـش  تسا !  ّصن )) لباقم  رد  داهتجا   )) بلاج

هنصحم يانز  هک  یسک  رفیک  دنتـسناد  یمن  هفیلخ  لکیه و  گرزب  داتـسا  ًاعقاو  ایآ  مینیبب  ات  دینک  هجوت  دنکفارد )) یـشتآ  ماک  هب  ار  وا  ))
يرگید زیچ  ای  همامی  گنج  شتآ  ماک  هب  ار  وا  هکنیا  هن  تسا ،  ندرک  راسگنـس  اهنت  وا  رفیکو  تسا  بجاو  عرـش  مکاح  رب  تسا ،  هدومن 

ریهطت هار  هک  دنتـشادن  عالطا  و  درک ؟  دهاوخن  كاپ  ار  راک  انز  دـلاخ  نآ ،  تارطخ  همامی و  گنج  دنتـسناد ،  یمن  اهنآ  ایآ  دـنکفیب ! ؟ 
هدامآ ( . 220 (() ًاِحلاص ًالَمَع  َلِـمعََو  َنَمآ  َو  َباـت  ْنَم  ّـالا  : )) دـیامرف یم  هک  دـنوادخ  ناـمرف  لـیلد  هب  تسا ؟  هتـسیاش  لـمع  هبوت و  يو 
راهظا دندرگ و  زاب  ادخ  يوس  هب  حـلاص ،  لمع  ینامیـشپ و  هبانا و  هبوت و  اب  هک  تسا  نیا  هب  طقف  اهنآ  ندـش  كاپ  ناراکهانگ و  نتخاس 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  یبن  مکحم  تّنس  دنوادخ و  عطاق  مکح  تسناوت  یمن  نآ  شتآ  رپ  لادوگ  همامی و  گنج  دنیامن .  صولخ 
 ، ناکما هنمزا  نیلوا  رد  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  عرـش  مکاح  رب  دومن ،  دروخرب  یعنام  هب  نآ  يارجا  رد  عیرـست  رگا  يرآ ،  دنک .  خسن  ار 

تـسا هدوب  رادرهوش  دومن ،  ار  یلیل ))   )) اب هلماعم  نامه  وا  اب  داتفا و  دلاخ  گنچ  هب  همامی  گنج  زا  دعب  هک  رتخد  نیا  دیاش  دنک .  ذیفنت 
رگا داد .  رارق  تمـالم  خـیبوت و  دروم  دـش ،  بکترم  هریون  هب  کـلام  نز  هب  تبـسن  هک  یلمع  زا  شیب  ار  وا  رکبوـبا  مه  تهج  نیمه  هب  . 
تسا هدوب  دروم  یب  يو  هب  تبسن  رکبوبا  يدایز  تمالم  هدش ،  یمن  بوسحم  دلاخ  مراحم  زا  هدوبن و  هنصحم  يانز  رتخد !  نیا  هب  زواجت 

هک دراد  تلالد  رتمامت ،  هچ  ره  تحارص  اب  لکیه ،  نخس  هک  دینیب  یم  تسا .  هتـشادن  یهجو  يو ،  خیبوت  تروص  نیا  رد  ًالوصا  هکلب  ، 
دنز زاب  رس  تشاد ،  اضتقا  صوصن ،  هچنآ  هب  دبعت  زا  و  دنک ،  لمع  دناد  یم  تحلـصم  هچنآ  قفو  رب  هک  هدوب  نیا  هشیدنا  رد  رتشیب  هفیلخ 

متفر و رصم  هب  نم  هک  اهدعب  لاس 1329ه و  رد  ار  بلطم  نیا  اهنآ  تسا .  رمع  رکبوبا و  هرابرد  رهزالا ))  )) يالضف رثکا  هیرظن  انعم  نیا  . 
یم داهتجا  يوبن ،  حیرـص  راتفگ  ینآرق و  صوصن  لباقم  رد  رکبوبا  زا  شیب  رمع  دـنچ  ره  دنتـشاد !  یم  راهظا  مدومن ،  عامتجا  ناشیا  اـب 
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هدـیقع خـسار  یمزع  اب  رمع  : )) دـسیون یم  لکیه  نینـسح  دـمحم  دوبن .  قفاوم  رکبوبا  اب  دـلاخ  وفع  دروم  رد  میتفگ  هکنانچ  یلو  دومن ، 
ماقم رد  دـیاب  یمن  تلع  نیمه  هب  تسا ،  هدرک  یکیدزن  يو  هّدـع  زا  لبق  شرـسمه  اب  هدومن و  يّدـعت  یناملـسم  درم  هب  دـلاخ  هک  تشاد 

همدـص برع  نایم  رد  اهنآ  تیعقوم  هب  و  دـنادرگ .  هابت  ار  ناناملـسم  راک  دوش و  رارکت  لمع  نیا  ادابم  اـت  دـنامب  یقاـب  رکـشل  یهدـنامرف 
اهر تازاجم  نودب  دش ،  بکترم  یلیل ))   )) اب هک  یلمع  هب  تبـسن  ار  دلاخ  هک :  تسین  تسرد  نیا  : )) دـیوگ یم  لکیه  سپـس  دـنزب . ))

هب تسناد ،  یمن  زیاـج  ار  نآ  رمع  هک  دوب  یعوضوم  نیا  درک .  اـطخ  دومن و  داـهتجا  کـلام ،  هراـبرد  يو  هک  دـشاب  حیحـص  ولو  درک ، 
يراج دلاخ  رب  تسا )  ندرک  راسگنـس  نتـشک و  هک   ) هنـصحم يانز  ّدح  دوش و  اهر  دیاب  یلیل ))   )) هک تشاد  رارـصا  وا  مه  تلع  نیمه 

نوچ دوبن .  رادرب  تسد  يو  زا  تسا ،  حتاف  هشیمه  هک  تسا  یهدنامرف  و  هّللا )  فیس   ) تسادخ ریـشمش  دلاخ  هک  رذع  نیا  هب  و  ددرگ . 
نیملـسم يارب  هک  دوب  يا  هنومن  نیرتدب  زین  انعم  نیاو  دیدرگ ،  یم  حابم  وا  لاثما  دـلاخ و  يارب  مراحم  دـش ،  یم  هتفریذـپ  رذـع  نیا  رگا 
ضارتعا راب  ره  هکلب  دادن ،  دلاخ  تئارب  هب  اوتف  رمع  هک  دوب  مه  تهج  نیمه  هب  دنام .  یم  یقاب  نآرق )   ) دنوادخ باتک  مارتحا  هب  تبـسن 

نخـس نیا  درک . )) . . .  خیبوت  تساوخ و  ار  دلاخ  هفیلخ ،  هکنآ  ات  دـیزرو  یم  رارـصا  هفیلخ  هب  درک و  یم  رارکت  يو  هب  تبـسن  ار  دوخ 
 . تسا هدـمآ  دروم )) نیا  رد  يو  لـیلد  رمع و  أر ي   )) ناونع تحت  رکبوبا )) !  قیدـصلا   )) باـتک هحفص 151  رد  هک  دوب  لکیه  داتـسا 

دلاخ زا  عافد  ماقم  رد  هریون ،  نب  کلام  نتـشک  نوماریپ  فلتخم ،  لاوقا  لقن  زا  سپ  داـقع ،  دومحم  ساـبع  داتـسا  فاـصنا  زا  يا  هشوگ 
و دوبن .  عطاـق  حیرـص و  هریون ،  نب  کـلام  لـتق  بوجو  تسا ،  ملـسم  هچنآ  مینادـب  هک  تسا  یفاـک  لاوقا  نیا  عومجم  زا  : )) دـسیون یم 

رگید دوش .  مازعا  هک  دوب  رتراوازس  داتـسرف ،  هفیلخ  دزن  هب  هخازب ))   )) هعقاو زا  دعب  ار  اهنآ  دلاخ  هک  هریغ  هرازف و  هلیبق  ناگرزب  زا  کلام 
هب دوخ  هارمه  ار  وا  زین  رکبوبا )  ) هفیلخ تاقالم  زا  دـعب  تشاد و  دوخ  اب  ار  وا  دـش و  رتسبمه  کلام  نز  اـب  دـلاخ  هک  تسا  ملـسم  هکنیا : 

هحفـص حاطب ))   )) هعقاو مییوگب :  هک  تسا  نیا  تسا  مزال  ام  رب  هچنآ  بلطم ،  نیا  توبث  زا  دـعب  : )) دـسیون یم  داقع  سپـس  درب !  همامی 
یمن هتشون  تسا ،  هدمآ  وا  هرابرد  هچنآ  زا  تمـسق  کی  و  دوش .  فذح  هک  دوب  رتبوخ  رتهب و  هک  تسا  دلاخ  یگدنز  خیرات  رد  یکیرات 

لتق تمرح  مییوگ :  یم  دوبن )) عطاـق  حیرـص و  هریون ،  نب  کـلام  لـتق  بوجو   )) تسا هتفگ  هکنیا  هراـبرد  ّفل :  ؤم  ( . 221  ! . . . ) دـش
یفاصنا اب  مدآ  ره  اریز  تشاد ؛  یپ  رد  ار  یعرـش  صاصق  هک  دوب  هریبک  ناهانگ  زا  یکی  و  دوب .  تیعطاق  تحارـص و  تیاـهن  رد  کـلام 

یبوخ هب  دـشاب ،  هدرب  دـلاخ  هب  ضارتعا  رد  هنیدـم  مدرم  هداتق و  وبا  رمع و  هزیگنا  هب  یپ  و  هداد ،  رارق  هجوت  دروم  ار  حاطب ))   )) هعقاو هک 
نابز هب  شتایح  نامز  رد  کلام  هک  مه  ینخس  نیرخآ  تسا .  هتشادن  هار  نآ  رد  یّکـش  هدوب و  یملـسم  رما  کلام ،  مالـسا  هک  دناد  یم 

يو هک  دنتـشاد  رظن  قاـفتا  رمع ) رکبوـبا و   ) نیخیـش نیا ،  رب  نوزفا  متـسه . ))  یقاـب  دوـخ  مالـسا  رب  نم   : )) تفگ هک  دوـب  نـیا  دروآ ، 
منک یمن  راسگنس  ار  وا  نم  تفگ :  هفیلخ  و  نک .  شراسگنس  تسا ،  هدرک  انز  دلاخ  تفگ :  رکبوبا  هب  رمع  اریز  تفر ؛  ایند  زا  ناملـسم 

خـساپ رد  رکبوبا  شکب !  ار  وا  يو  صاصق  هب  تسا ،  هتـشک  ار  یناملـسم  درم  وا  تفگ :  رمع  تسا !  هدومن  هابتـشا  هدرک و  داهتجا  اریز   ؛
دوخ نیا  تسا .  هدومن  اطخ  هدرک و  داهتجا  نوچ  مشک ؛  یمن  تلع  نیا  هب  ار  وا  نم  تفگ :  هکلب  تسا ،  هتشک  ار  يدترم  وا  هک :  تفگن 
نانز نادرم و  تخادرپ و  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  ار  کلام  هید  زین  تهج  نیمه  هب  تسا .  هدوب  ناملـسم  کلام ،  هک  تسا  رکبوبا  فارتعا 

وا هب  هک  يرطاخ  ّقلعت  کلام و  نز  اب  دـلاخ  جاودزا  هب  عجار  درکن !  ریـسا  هلماعم  ناشیا  اب  دـلاخ  سکع  هب  و  تخاـس .  دازآ  ار  وا  لـیماف 
یقّلعت يو و  نتـشاد  دوخ  اب  رگید  درک ،  هابتـشا  دوب و  يداهتجا  کلام ،  نز  اب  دلاخ  ندـش  رتسبمه  رگا  مییوگ :  یم  مه  دوب  هدرک  ادـیپ 

ار وا  تشاذگ  ارچ  هفیلخ  دشاب ؟  هتشاد  دناوت  یم  يرذع  هچ  وا  و  تشاد ؟  انعم  هچ  هفیلخ ،  تاقالم  زا  دعب  هژیوب  دوب  هدرک  ادیپ  وا  هب  هک 
فذح هک  دوب  رتبوخ  رتهب و  : )) دیوگ یم  هکنیا  و  دنک . ] ! ! ؟ [ هنـصحم  يانز  دوب ،  هّدع  رد  زونه  هک  يو  اب  دربب و  همامی ))   )) هب دوخ  اب 

هک دیـسر  یم  دلاخ  هب  تبون  دعب  دنک و  فذح  ار  دلاخ  تایح  خـیرات  رد  کیرات  هحفـص  نآ  هک  دوب  هفیلخ  هفیظو  نیا  ام  رظن  هب  دوش ))
ظاحل زا  ار  کلام  ناتـساد  هک  يدارفا  هب  هراشا  اب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  نخـس  کلام  هرابرد  نخـس  نیرخآ  دـیادزب .  دوخ  زا  ار  گنن  نیا 

یفاک دروم  نیا  رد  میروآ .  یم  نایاپ  هب  دنا ،  هتـشاگن  دمآ  شا  هلیبق  وا و  رـس  هب  حاطب ))   )) زور رد  هچنآ  مالـسا و  برع و  رد  يو  ماقم 
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نب ریبز  تایقفوملا  ورمع ،  نب  فیس  حوتفلاو  هدرلا  ریثا ،  نبا  لماک  یبلک ،  نبا  فیل  أت  بسنلا  ةرهمج  يربط ،  خیرات  هدنناوخ ،  هک  تسا 
یبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ءادـفلاوبا ،  رـصتخم  هنحـش ،  نبا  رظانملا  ۀـهزن  مساق ،  نب  تباث  لئالدـلا  یناهفـصا ،  جرفلاوبا  یناغا  راّـکب ، 

رد ناکلخ ))  نبا   )) ار هچنآ  کنیا  دـنیبب .  ار  مجارت  مجاعم و  ریـس و  بتک  ریاس  و  تسا )  هدـمآ  رمع  هرابرد  هچنآ   ) لّوا دـلج  دـیدحلا ، 
هدروآ نایعالا )  تایفو   ) دوخ خیرات  رد  يدقاو ))  )) و ۀمیثو ))   )) باتک زا  لقن  هب  یسراف ،  ءاشو  تارفلا  نب  یـسوم  نب  ۀمیثو  لاح  حرش 

تـسوا تفر .  یم  رامـش  هب  ناهاشداپ  فیدر  رد  و  دوب .  گرزب  يدرم  هریون ،  نب  کلام  دسیون : یم  ناکلخ  نبا  مینک .  یم  لقن  تسا ، 
دوخ موق  رد  رعاش و  عاجش ،  يدرم  کلام  ( . 222  (() کلام لثم  هن  یلو  تسا  یناوج  : )) دنیوگ یم  دننز و  یم  لثم  يو  هب  برع  رد  هک 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  روضح  هب  هتـسد  هتـسد  هک  برع  لیابق  نایم  رد  تشاد .  ازـسب  یتریغ  ناوارف و  یناوریپ  دنلب و  يرظن  دوب .  عاطم 
درک دوخ  هلیبق  هنایلاس  تاکز  يدصتم  ار  وا  زین  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دروآ .  مالسا  دش و  بایفرش  زین  وا  دندیسر ،  یم  هلآو - 
تفگ دلاخ  نایاپ ،  رد  دیماجنا و  لوط  هب  اهنآ  تارکاذم  : )) دیوگ یم  هک  اجنآ  ات  حاطب ))   )) رد دلاخ  اب  کلام  ناتـساد  نایاپ  ات  . . . (( . 

هّللادبع تشک !  مهاوخ  ار  وت  ادخ  هب  تفگ :  دلاخ  تسا ؟  هداد  وت  هب  ار  روتسد  نیا  رکبوبا  ایآ  تفگ :  کلام  تشک .  مهاوخ  ار  وت  نم  : 
کلام درکن .  اهنآ  هب  ییانتعا  دلاخ  یلو  دنتـساخرب ،  کلام  زا  تعافـش  هب  دنتـشاد -  روضح  عقوم  نآ  رد  هک  يراصنا -  هداتق  وبا  رمع و 

یلو دـنک .  مکح  ام  هرابرد  دنتـشاد ،  ام  زا  رتگرزب  یمرج  هک  نارگید  دـننام  وا  دوخ  ات  راد  لیـسگ  رکبوبا  دزن  ار  اـم  دـلاخ !  يا  تفگ : 
 ، ماگنه نیا  رد  دـنزب .  ندرگ  ار  کـلام  اـت  داد  روتـسد  روزا )) نب  رارـض   )) هب سپـس  مشکن .  ار  وت  رگا  دزرماـین  ارم  ادـخ  تفگ :  دـلاخ 
 . دوب ابیز  هداعلا  قوف  نز  نیا  دـهد .  یم  نتـشک  هب  ارم  هک  تسا  نیا  تفگ :  دـلاخ  هب  و  ( 223) دش میمت ))  ما   )) شرـسمه هجوتم  کلام 

یلو متـسه ،  یقاب  مالـسا  نید  رب  نم  تفگ :  کلام  داد .  نتـشک  هب  ار  وت  مالـسا  زا  وت  تشگزاب  تلع  هب  هک  تسادخ  هکلب   : تفگ دلاخ 
ةرهمج رد  یبلک  نبا  دندراذگ . )) ! ! !  اذغ  گید  ریز  ار  شرس  دز و  ندرگ  ار  وا  مه  رارض  نزب .  ندرگ  ار  وا  رارـض !  يا  تفگ :  دلاخ 
يدعـس ریهز  وبا  هراب  نیا  رد  و  دومن .  فافز  يو  اب  درک و  بحاصت  ار  وا  رـسمه  دلاخ  دش ،  هتـشک  حاطب  رد  کلام  دسیون : یم  بسنلا ، 

نبا هاگنآ  دـنک .  یم  رکذ  میدرک  لقن  ام  هک  ار  قباـس  راعـشا  سپـس  وگب )) . . .  دـنتفرگ  رارق  موجه  دروم  هک  هلیبق  نآ  هب  : )) دـیوگ یم 
ار وا  نم  تفگ :  رکبوـبا  نک و  راسگنـس  ار  وا  تسا ،  هدرک  اـنز  دـلاخ  تفگ :  رکبوـبا  هب  هـکنیا  دـلاخ و  ّدـض  رب  ار  رمع  ماـیق  ناـکلخ ، 

یناملسم درم  دلاخ  تفگ :  رکبوبا  هب  رمع  زاب  هک  هدومن  لقن  ار  تسا !  هتفر  هابتـشا  هب  هدرک و  يداهتجا  دوخ  رظن  هب  منک .  یمن  راسگنس 
تسا هدرک  اطخ  هدومن و  داهتجا  اریز  مشک ؛  یمن  يو  صاصق  هب  ار  وا  نم  تفگ :  رکبوبا  و  شکب !  يو  صاصق  هب  ار  وا  تسا  هتـشک  ار 
فالغ هب  نم  هدومن  ناّرب  نانیا  رس  رب  دنوادخ  هک  ار  يریشمش  تفگ :  رکبوباو  نک !  لزع  رکـشل  یهدنامرف  زا  ار  وا  سپ  تفگ :  رمع  ! ! 

هک یلاح  رد  داتـسیا و  رکبوبا  لباقم  دمآ و  هریون ))  نب  ممتم  : )) دـیوگ یم  هاگنآ  دـهد ،  یم  همادا  ار  ناتـساد  ناکلخ  نبا  مشک ! !  یمن 
ار وا  روزا !  رسپ  يا  دیزو ،  یم  اه  هناخ  تشپ  زا  اهداب  یتقو  هک  يا !  هتشک  هچ  هب !  : )) دناوخ ار  راعـشا  نیا  دوب  هداد  دوخ  نامک  هب  هیکت 
( . 225 (() داد یمن  تبیرف  يرب ،  هانپ  يو  هب  هک  دناوخ  یم  ار  وت  وا  رگا  يداد ؟  بیرف  دعب  اّما  يدرک  ادـخ  هب  توعد  ار  وا  ( 224  ) یتشک

: دوزفا ممتم ))   )) سپـس مدادـن !  بیرف  مدرکن و  توـعد  ار  وا  نم  ادـخ  هب  تفگ :  مه  رکبوـبا  درک .  یم  رکبوـبا  هب  هراـشا  لاـح  نیا  رد 
 . دـندرب یم  هانپ  وا  هب  هدـنامرد  ناور ،  بش  هک  دوب  یهاگهانپو  تفر .  یم  گنج  هب  هرز  یبو  هرز  اب  هک  دوب  كاب  یب  یعاجـش  کلام  ))

تسیرگ و سپس  ( . 226 (() دوب كاپ  ًالماک  شنمادو  بوخ  یگمه  شتافصو  امیس  دش .  یمن  تشز  راک  بکترم  یناهنپ  رد  هاگچیه  وا 
باتک نآ  رد  تسا .  هدـمآ  ناکلخ  نبا  نایعالا ))  تایفو   )) رد هک  ارجام  نایاپ  ات  دـش !  نیمز  رب  شقن  دـیدرگ و  ادـج  ناـمک  زا  شتـسد 

هلمج زا  دنبای .  یهاگآ  نآ  رب  هعلاطم  لها  دراد  اج  هک  تسه  یبلاج  بلاطم  يو ،  یلاع  ماقم  وا و  ینمادکاپ  کلام و  تعاجـش  هب  عجار 
؛  یلع نبدـمحا  لضفلاوبا  تسا ،  هداد  حرـش  ار  هریون  نب  کلام  يارجام  مجارت ،  بابرا  ناسیون و  هریـس  ناخروم ،  نایم  رد  هک  یناـسک 

ۀبلعث نب  دبع  نب  دادش  نب  ةزمح  نبا  ةریون  نب  کلام  : )) دیوگ یم  هک  تسا  هباصالا ))   )) لوا تمسق  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هب  فورعم 
ییوجگنج راوگرزب و  يرعاش  يو  تسا :  هتفگ  یناـبزرم  دـنمتریغ . ))  )) لوفج هب  بّقلم  هلظنح و  وبا  هب  ینکم  یعوبری  یمیمت  عوبری  نب 
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( . 227) دـمآ یم  باـسح  هب  ناـهاشداپ  فیدر  رد  و  تفر !  یم  رامـش  هب  عوبری  ینب  فارـشا  ناروـالد و  زا  تیلهاـج ،  ناـمز  رد  هک  دوب 
هّللا یّلـص  ربمغیپ -  تلحر  ربخ  هک  یماـگنه  دومن .  دوخ  هلیبق  هنـالاس  تاـکز  يروآ  عمج  روم  أـم  ار  وا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 

نودـب متفگ   : )) تفگ هراـب  نیا  رد  و  دومن .  میـسقت  موـق  ناـیم  ار  نآ  و  درک .  يراددوـخ  تاـکز ،  يادا  زا  دیـسر ،  يو  هب  هلآو -  هیلع 
ار نید  هک  دـمآ  راـک  يور  يا  هدـنهد  میب  رگا  دـیرادم .  كاـب  دـیآ ،  یم  يرظاـن  ًادـعب  هکنیا  زا  و  دیناتـس .  زاـب  ار  دوخ  لاوـما  همهاو ، 
 ، دـنداد ناما  هکنیا  زا  سپ  ار  شناهارمه  کلام و  ( . 228  (() تسا دّمحم  نید  نید  مییوگ :  یم  مینک و  یم  تعاطا  يو  زا  درادـهاگن ، 
 ، دراوم نیا  همه  رد  تفرگ !  رارق  زواجت  دروم  شرـسمه  و  دندرک .  هلثم ))   )) ار شا  هدیرب  رـس  ندب و  لتق ،  زا  سپ  و  دـندناسر .  لتق  هب 

اطخ درک و  داهتجا  هک  دوب  نیا  دراوم  نآ  مامت  رد  اهنآ  رذـع  و  دـش .  کته  دـنوادخ ،  تامّرحم  و  دـیدرگ .  لیطعت  یهلا  ماـکحا  يارجا 
زا دـعب  يو  يراددوخ  درک )) يراددوخ  تاکز  يادا  زا  کلام  : )) دـیوگ یم  رجح  نبا  هکنیا  ّفل :  ؤم  نوعجار .  هیلا  ّانا  هّلل و  اـّناف  دومن . 
ره ات  دنک  ربص  تسا  هتـشاد  دـصق  اریز  تسا ؛  هتـشاد  کلام  هک  دوب  یطایتحا  ییاسراپ و  هناشن  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تلحر 
يو رعـش  هکنانچ  دهدب ،  وا  هب  ار  دوخ  تاکز  دنک و  تعاطا  يو  زا  مه  وا  تفرگ ،  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ياج  ًاعرـش  سک 
اریز داد ؛ موق  نادنمتسم  ارقف و  هب  ار  نآ  هک  تسناد  دیاب  درک )) میـسقت  دوخ  موق  نایم  ار  دوجوم  تاکز   : )) هکنیا و  دراد !  نآ  رب  تلالد 

لوصو ماگنه  و  تشاد .  تیالو  نآ  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  بناج  زا  دوب و  هتفرگ  موق  نّکمتم  دارفا  زا  ار  تاکز  نیا  دوخ  وا 
لحم رد  ار  نآ  هنوگنیدـب  و  دـنک .  فّرـصت  نآ  رد  دـناوت  یم  هک  دـید  کـلام  تهج ،  نیمه  هب  دوب .  تاـیح  دـیق  رد  ربماـیپ  زوـنه  نآ ، 

هتفگ يو  رصاعم  رعاش  هکنانچ  دوب .  روهشم  تسرپرس  یب  نانز  نامیتی و  هب  تبسن  فطاوع  راهظا  رد  کلام  درک .  فرـص  دوخ  عورـشم 
زا کلام  روظنم  دنک . )) ؟  یم  یتسرپرس  دنا ،  هدش  هتـشک  هک  يریقف  نادرم  زا  و  وا ،  زا  دعب  ناگ ،  هویب  نامیتی و  زا  یـسک  هچ   : )) تسا

دصق ناشیا ،  نادنمتسم  هب  میسقت  موق و  تاکز  يروآ  عمج  رد  وا  هک  تسا  نیا  دیناتـس ) زاب  ار  دوخ  لاوما  همهاو  نودب  متفگ   ) لّوا رعش 
رد دعـس  نبا  زا  رجح  نبا  مّود ،  رطـس  مود ،  رعـش  رد  دشاب .  هتـشاد  تشحو  دـمآ ،  يرظان  ادرف  رگا  هک  هدرکن  یهانگ  هتـشادن و  یتنایخ 

دّیـس يدهلا  ملع  تسا .  هدمآ  انعطا ))  )) ظفل باعیتسا ، ))   )) نآ هیـشاح  رد  و  هباصا ))   )) زا کلام  همجرت  رد  يدقاو  زا  لقن  هب  تاقبط ، 
یم لالدتـسا  اهنآ  هب  هدومن و  لقن  کلام  زا  يرگید  تایبا  هدرک و  رکذ  ار  نآ  ظـفل  نیمه  هب  یفاـشلا ))   )) باـتک رد  زین  ( 229  ) یضترم
اهنآ هب  درک و  يراددوخ  موق ،  نایم  رد  تاـکز  نتفرگ  زا  دیـسر ،  کـلام  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تاـفو  ربخ  یتقو  هک  دـنک 

هب حیرصت  شراعشا  رد  دوخ  کلام  دش .  دهاوخ  هچ  مینیبب  دینشنب و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ياج  هب  یـسک  ات  دینک  ربص  تفگ : 
ظفل هب  ار  روبزم  تیب  دلاخ )) ۀیرقبع   )) رد داقع  داتسا  و  رکبوبا )) !  قیدصلا   )) باتک رد  لکیه  داتسا  یلو  ( ، 230  ) تسا هدومن  انعم  نیا 

تیاور ود  ره  هب  دنشاب !  هتفرگ  دلاخ  رکبوبا و  ناعفادم  کلام و  ناهاوخدب  یـضعب  زا  مه  نانیا  منک  یم  نامگ  دنا !  هدرک  لقن  انعنم )) ))
تـسا نشور  دشاب ،  انعطا )  ) رعـش رد  هک  یتروص  رد  اریز  دـشاب ؛ نآ  زا  رتمک  کلام و  دادـترا  بجوم  هک  تسین  روبزم  تیب  رد  يزیچ  ، 

هک یتروص  رد  و  مینک .  یم  تعاطا  يو  زا  تفرگ ،  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ياـج  ّقح  هب  یـسک  رگا  دـیوگ : یم  کـلام  هک 
دنک رما  ام  هب  دریگب و  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ياج  وا  هک  میوش  یم  عنام  ینعی :  تسین )  تسرد  نم  رظن  هب  هک   ) دشاب انعنم ) )
هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نوچ  دندوب .  دّمحم  نید  هب  اهنآ  مه  زاب  سپ  دّمحم . )) نید  نیدـلا  انلقو  : )) دـیوگ یم  هک  دـعب  هلمج  لیلد  هب  ، 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  یعقاو  نیشناج  مه  زونه  دوب .  یقاب  تمـس  نیا  رد  نانچمه  دومن و  موق  تاکز  يدصتم  ار  کلام  هلآو - 
 - ربمغیپ یعرـش  نیـشناج  سک  ره  هک  دوب  رظتنم  دوخ ،  شالت  مامت  اـب  وا  سپ  دریگب .  ندرگ  هب  ار  وا  تعاـطا  يو  هک  دوب  هدـشن  تباـث 
رد يو  اب  اـت  دراد  لیـسگ  رکبوبا  دزن  ار  وا  هک  تساوخ  دـلاخ  زا  يو  تهج  نیمه  هب  دـنک .  تعاـطا  يو  زا  دوش ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

 ! داد شلتق  هب  نامرف  تفریذپن و  ار  وا  شهاوخ  دلاخ  یلو  دنک ،  وگتفگ  صوصخ  نیا 

ص)  ) ربمغیپ ثیداحا  نتشون  زا  عنم   - 14
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سک ره  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تفگ :  رکبوبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  دنـس  هلـسلس  اب  دوخ  خیرات  رد  يروباشین  مکاح 
ًاعمج ناثّدحم ،  دوش . )) یم  هتـشون  باوث  وا  يارب  نانچمه  تسا ،  یقاب  ثیدح  ملع و  نآ  ات  دـنک ،  تشاددای  نم  زا  یثیدـح  ای  یـشناد 

خیراـت  )) زا یـصوصخم  لـصف  رد  ار  نآ  یطویـس  دـنا .  هدرک  تیاور  رکبوبا  زا  لـقن  هب  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ثیدـح   142
نینم ؤملاریما  زا  هک  یثیداحا  ار ،  ثیدح  نیا  نومضم  تسا .  نآ  تیاور 89  قوف ،  ثیدح  تسا .  هدروآ  رکبوبا  لاح  حرش  رد  افلخلا ))

 ، کلام نب  سنا  ءادردلاوبا ،  يردـخ ،  دیعـس  وبا  دوعـسم ،  هّللادـبع  رمع ،  هّللادـبع  ساّبع ،  هّللادـبع  مالّـسلا ، -  هیلع  بلاطیبا -  نب  یلع 
: دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هکنیا :  نآ  دـننک و  یم  دـیی  أت  تسا ،  هدـش  لقن  عّونتم  هریثک و  قرط  هب  هریرهوبا  لبج و  نبذاـعم 
رد ناهیقف  املع و  رامـش  رد  ار  وا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دراد -  هاگن  اهنآ  يارب  اـی  دـهدب -  داـی  نم  تّما  هب  ثیدـح  لـهچ  سک  ره  ))
رد نم   : )) هک تسا  ءادردلاوبا  تیاور  رد  و  دنادرگ . )) هتخیگنارب  دنمـشناد  یهیقف  ار  وا  دـنوادخ   : )) تسا هدـمآ  یتیاور  رد  و  دروآ . ))

یهاوخ یم  هک  تشهب  رد  ره  زا  دنیوگ : یم  يو  هب   : )) تسا نینچ  دوعـسم  نبا  تیاور  رد  و  دوب . )) مهاوخ  وا  عیفـش  هاوگ و  تمایق  زور 
یم روشحم  نادیهش ،  فیدر  رد  و  دوش ،  یم  هتشون  نادنمشناد  رامـش  رد  شمان  : )) دیوگ یم  رمع  نب  هّللادبع  تیاور  رد  و  وش . )) دراو 

رد رکبوبا  دشن .  يروآ  عمج  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ثیداحا  رمع ،  رکبوبا و  تفالخ  رـصع  رد  فصو ،  نیا  اب  ( . 231 (() ددرگ
 . دش بلقنم  تخس  دوب ،  هدیباوخ  یبش  دندرک .  يروآ  عمج  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ثیدح  دصناپ  داد  روتـسد  شتفالخ  ماّیا 
ار اهنآ  نوچ  روایب !  تسوت  دزن  هک  یثیداحا  مرتخد !  تفگ :  زور  نآ  حبـص  درک .  تحاران  ارم  يو ،  بالقنا  تلاـح  دـیوگ : یم  هشیاـع 
 . تسا هدرک  لـقن  يروباـشین  مکاـح  زا  قیدـص ))  دنـسم   )) رد ریثـک  نبا  نیدـلادامع  ار  تیاور  نیا  دز . . . !  شتآ  ار  همه  مدرب ،  وا  دزن 

يرهز زینو  تسا .  هدروآ  ثیدح 4845  هحفص 237 ،  مجنپ ،  دلج  لاّمعلا ،  زنک  رد  ار  نآ  زین  یبالگ  لّضفم  نب  صوحا  ۀیما  وبا  یـضاق 
اهنآ درک ،  ءاتفتـسا  ربمغیپ  هباحـص  زا  دنک ،  يروآ  عمج  ار  ثیداحا  تساوخ  باّطخ  نبرمع  نوچ  هک  دنک  یم  لقن  دوعـسم  نب  ةورع  زا 

يروآ عمج  ار  ثیداحا  متـساوخ  نم   : )) تفگ يزور  سپـس  درک ،  رکف  نآ  هرابرد  هام  کی  رمع  دهد .  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دنداد  رظن 
اهر ار  ادخ  باتک  هک  دندرک  نآ  فرص  ار  دوخ  تاقوا  نانچ  دنتشون و  ییاهباتک  امش  زا  شیپ  هک  مدروآ  دای  هب  ار  یموق  دعب  یلو  منک ، 

 ، مجنپ دـلج  لاّـمعلازنک ،  رد  زین  ثیدـح  نیا  مزاـس . ))  یمن  هدولآ  يزیچ  هب  ار  ادـخ  باـتک  هاـگچیه  مسق !  ادـخ  هب  مه  نم  دـنتخاس . 
هب دینک  هاگن  تسا :  هدرک  تیاور  ار  نآ  زین  هلـضفو ))  ملعلا  نایب  عماج   )) باتک رد  ّربلادبع  نبا  تسا  هدـمآ  هرامش 4860  هحفص 239 ، 

هحفـص 239 مجنپ ،  دـلج  لاّمعلا ،  زنک  رد  هکنانچ  تسا ،  هدومن  تیاور  يرهز  قیرط  زا  مه  دعـس  نبا  هحفص 33 .  باتک ،  نآ  رـصتخم 
تـساوخ باّطخ ،  نب  رمع  هک  درک  یم  لـقن  سنا  نب  کـلام  مدینـش  تفگ :  هک  تسا  هدـش  تیاور  بهو ،  وبا  زا  زین  تسا .  هدـش  لـقن 
دهاوخن یباتک  ادخ ،  باتک  اب  هن !  تفگ :  دعب  یلو  دنتشون ،  ار  نآ  ای  دنسیونب  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ثیداحا  ات  دهد  روتسد 

هحفـص 32 ملعلا ))  نایب  عماج   )) باتک رد  مه  ّربلادـبع  نبا  تسا .  هدـمآ  لامعلا  زنک  هحفص 239  رد  هرامـش 4861  هب  ثیدح  نیا  دوب . 
نآ دیابن  هک  دیـسر  شرظن  هب  دعب  یلو  دنـسیونب ،  ار  تنـس ))   )) تساوخ رمع  هک  هدومن  تیاور  هدعج  نب  ییحی  زین  تسا .  هدروآ  ار  نآ 

نایب عماج   )) باتک رد  زین  ثیدح  نیا  دربب .  نایم  زا  ار  نآ  دیاب  تسا  هتشون  ار  یثیدح  یـسک  رگا  تشون ،  اهرهـش  هب  سپـس  تشون .  ار 
نب دمحم  نب  مساق  زا  و  تسا .  هدـش  رکذ  هرامـش 4862  هب  مه  لاّـمعلا  زنک  رد  تسا .  هدرک  تیاور  ار  نآ  همثیخ  نبا  و  هدـمآ .  ملعلا )) 

وا يارب  ار  نآ  همه  داد ،  روتـسد  مدرم  هب  مه  رمع  تفای .  ینوزف  باّـطخ ،  نب  رمع  رـصع  رد  ثیداـحا  تفگ :  هک  هدـش  تیاور  رکب  یبا 
لاح حرش  رد  ار  نآ  هحفـص 140  مجنپ ،  دلج  تاقبط ،  رد  دعـس ،  نبدمحم  دنزاس .  قیرح  همعط  ار  اهنآ  درک  رما  دندروآ  یتقو  دنربب ، 

هام کی  تدم  دنسیونب ،  ار  خیرات  دهد  روتـسد  تساوخ  رمع  نوچ  هک  دنک  یم  تیاور  رمع  هّللادبع  تسا .  هدرک  لقن  رکب  یبا  نبدمحم 
اهباتک هک  مدروآ  دای  هب  دـندوب  امـش  زا  لبق  هک  ار  یمدرم  نم  تفگ :  دـعب  اما  درک ،  مزج  ار  دوخ  مزع  سپـس  تسج ،  دادمتـسا  ادـخ  زا 
تیاور حیحص  دنس  هب  تایرویطلا ))   )) رد یفلـس  هیمیت  نبا  ار  ثیدح  نیا  دنتفگ .  كرت  ار  ادخ  باتک  دندروآ و  يور  نآ  هب  دنتـشون و 

وا هب  دـمآ و  وا  نارای  زا  يدرم  رمع ،  تفالخ  رـصع  رد  تسا .  هدرک  لقن  هایاضقو ))  رمع  رابخا   )) افلخلا خـیرات  رد  زین  یطویـس  هدومن . 
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نایناریا و مولع  رب  لمتـشم  هک  میتفای  تسد  ییاهباتک  هب  میدرک  حـتف  ار  نایناساس )  تختیاـپ   ) نئادـم اـم  یتقو  نینم !  ؤملاریما  اـی  تفگ : 
دز روبزم  درم  هب  نآ  اب  يردقب  دندروآ ،  یتقو  دنروایب ،  ار  وا  صوصخم )  هنایزات   (( ) هرد  )) داد روتسد  رمع  دوب .  زیگنا  تفگـش  نانخس 

ياو تفگ :  و  ( 232 (() ِصَـصَْقلا َنَسْحَا  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنْحَن  : )) درک تئارق  ار  فسوی  هروس  لیاوا  هیآ  سپـس  دش .  هراپ  هراپ  هرد ))   )) هک
حرـش رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  دنا .  هدرک  تیاور  ننـس  باحـصا  ار  ثیدح  نیا  تسه ! ؟ . . .  ادـخ  باتک  زا  رتهب  ییاهناتـساد  ایآ  وت !  رب 
هفیلخ هک  درک  یم  باجیا  مالسا  تّما  تحلصم  اجنیا  رد  تسا .  هدرک  لقن  رمع ،  لاوحا  نمـض  هحفص 122 ،  مّوس ،  دلج  هغالبلا ،  جهن 
ضر ـالا  تاـقبط  ملع  یـضایر ،  موـلع  ّبط ،  ملع  دـننام  دوـب  دـیفم  هچنآ  دـنهد ؛ رارق  یـسرزاب  دروـم  ار  روـبزم  ياـهباتک  دـهد  روتـسد 

 ! دنزاس قیرح  همعط  ار  اهنآ  هکنیا  هن  دنرادهاگن ،  دناد ،  یم  حابم  مالـسا  هک  ار  نآ  لاثما  ناگتـشذگ و  خیرات  ایفارغج ،  يژولویزیف ، )  )
نآ تسا ،  نم  ؤم  هدشمگ  ملع ،  : )) دیامرف یم  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نینم  ؤملاریما  درب ! ؟  یم  اهباتک  نیا  ندـنازوس  زا  یعفن  هچ  مالـسا 

 ، دروآ تسد  هب  ار  نآ  دیاب  تسا ،  نم  ؤم  هدـشمگ  تمکح ،  : )) دـیامرف یم  و  ( . 233  . . . (() دشاب ناکرـشم  زا  ولو  دیروآ  تسد  هب  ار 
 ، ملعلا هب  لانت  یّتلا  لاحلا  باب  هلـضف ،  ملعلا و  نایب  عماج  باتک  رد  ّربلادبع  نبا  ار  ثیدح  ود  نیا  ( . 234 (() دشاب نانابساپ  تسد  زا  ولو 
 ، رابخا ثیداحا و  يروآ  عمج  زا  يریگولج  ملع و  نیودـت  زا  رمع  تعنامم  هرابرد  تاـیاور  ( . 235  ) تسا هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا 

هّللا یّلص  ربمغیپ -  ثیداحا  نتـشون  زا  ار  هباحـص  يو  هک  ییاج  ات  دنا ،  هدرک  لقن  ار  نآ  فلتخم  قرط  هب  یّنـس  هعیـش و  و  تسا .  رتاوتم 
 ! دنزاسن رشتنم  فارطا ،  رد  ار  ترضح  نآ  ثیداحا  ات  تشادهاگن  هنیدم  رد  ار  ناشیا  ناگرزب  هوالع  تشاد !  رذحرب  ًاقلطم  هلآو -  هیلع 
 ، هفیذـح نب  هّللادـبع  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  باحـصا  دریمب ،  رمع  هکنآ  زا  شیپ  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  فوع  نب  نمحرلادـبع 

تایاور نیا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  ارچ  تفگ :  ناشیا  هب  دروآ و  درِگ  فلتخم  طاقن  زا  ار  رماع  نب  ۀبقع  رذوبا و  ءادردلاوبا ، 
دیرادن قح  ما  هدنز  نم  ات  ادخ  هب  دینامب ،  نم  دزن  یلو  هن !  تفگ :  ینک ؟  یم  عنم  نآ  زا  ار  ام  دنتفگ : دـیا ؟  هدرک  شخپ  اج  همه  رد  ار 

زین هرامش 4865  هب  هحفص 339 ،  مجنپ ،  دلج  لاّمعلا ،  زنک  ردو  هدرک  لقن  قاحـسا  نبدمحم  ار  ثیدح  نیا  دیریگب ! . . .  هلـصاف  نم  زا 
یلع اب  مود  لوا و  هفیلخ  شاک !  تسین .  هدیـشوپ  یـسک  رب  ددرگ ،  یمن  ناربج  زگره  دش و  یـشان  هار  نیا  زا  هک  يدسافم  تسا .  هدمآ 
زجو دندوب  ادـخ  دای  هب  هاگماش  ات  دادـماب  زا  هک  ترـضح  نآ  هدـیزگرب  نارای  ربمایپ و  نادـناخ  دارفا  ریاسو  مالّـسلا -  هیلع  بلاطیبا -  نب 
عمج ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  راثآ  ثیداحا و  ات  دنتـساوخ  یم  اهنآ  زاو  دندمآ .  یم  رانک  دنتـشادن ،  يروظنم  وا  سّدـقم  تاذ 

نیعبات ِنیعبات  و  هباحـص )  نادرگاش   ) نیعبات ینعی  دنیآ ،  یم  ناشیا  زا  دعب  هک  اهنآ  ات  دنیامن ،  نیودـت  يا  هژیو  باتک  رد  دـننک و  يروآ 
نآرق تاهباشتم  هک  دوب  یبلاطم  ربمایپ  ّتنـس  رد  اریز  دنربب ؛ ثرا  هب  ار  نآ  دیجم  نآرق  دننام  تّما ؛  يدعب  ياهلـسن  و  نیعبات )  نادرگاش  )

هار نیا  زا  ات  تخاس ،  یم  دیقم  ار  شتاقلطم  داد و  یم  صیصخت  ار  نآ  تامومع  و  درک .  یم  نایب  ار  نآ  تالمجم  داد و  یم  حیضوت  ار 
يرایسب نآ ،  ندش  فلت  اب  و  دنام ،  یم  ظوفحم  نآرق  ربمایپ ،  تنس  ظفح  اب  نوچ  دنربب ؛ یپ  یهلا  گرزب  باتک  تقیقح  هب  نادنمدرخ  ، 

 . دش یمن  نآ  نیودت  طبـض و  رد  اهنآ  داهتجا  هّوقو  هفیلخ  ود  تیانع  هب  لوکوم  ّتنـس ،  ظفح  رگیدو  تفر .  یم  نایم  زا  نآرق  ماکحا  زا 
ياهتبـسن نایوگغورد و  سیاـسد  زا  تنـس  تّما و  مشاـه )  ینب  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  زا  دادمتـسا   ) دـندرک یم  ار  راـک  نیا  اـهنآ  رگا 

 ، باتک کی  رد  رصع  نامه  زا  ربمایپ  ثیداحا  رگا  اریز  دندنام ؛ یم  نوصم  دنداد ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  هک  یعقاو  فالخ 
یم هتـسب  یّلک  هب  نایوگغورد ،  يور  هب  ثیدح ،  لعج  باب  و  دندرمـش ،  یم  سّدقم  ار  نآ  ناناملـسم  دـش ،  یم  يروآ  عمج  نیودـت و 

يزاب هب  ار  ثیداحا  تسایـس ،  ِتسد  و  دنتفای ،  ینوزف  ربمغیپ  هب  نایوگغورد  دـنداد ،  تسد  زا  ار  تصرف  نیا  هفیلخ  ود  نوچ  یلو  دـش ، 
رـصانع هیواـعم و  رـصع  رد  هژیوب  دـنداد .  رارق  شیوخ  سوهو  يوـه  هبعلم  ار  ربـمغیپ )) تنـس   ، )) نازاـس غورد  هتـسد  راد و  و  تفرگ ، 

ود زین  و  تفای .  لماک  قنور  لیطابا  رازاـب  تفرگ و  ـالاب  تخـس  نازاـس ،  غورد  نیا  راـک  دـندوب .  هدـمآ  درِگ  يو  نوماریپ  هک  یـشکرس 
نازاس و غورد  نیا  ّرش  زا  ار  ناناملسم  میتفگ -  هک  يوحن  هب  ربمغیپ -  ّتنس  نیودت  اب  هک  دنتشاد  ار  نآ  ییاناوت  اهنآ  ناتـسدمه  هفیلخ و 

دندوب هدرب  ثیدح  نیودت  موزل  هب  یپ  ام  زا  شیب  تسخن ،  زور  رد  هباحـص  هک  دشاب  هجوتم  هدنناوخ  دیاش  دـنراد .  زاب  يا  هفرح  نالعاج 
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حیرـص و صوصن  زا  يرایـسب  اب  دـندوب ،  هتخاس  زهجم  نآ  هب  لین  يارب  هدومن و  اـیهم  ار  دوخ  تهج  ره  زا  دنتـشاد و  هک  یعماـطم  یلو  ، 
اریز داد ؛ !  یمن  قفو  تفرگ ،  یم  رارق  همه  سرتـسد  رد  دـمآ و  یم  درِگ  اـجکی  رد  هک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  تاـیاور  هوـبنا 

 ! دنک راکنا  ار  نآ  یناعم  تسناوت  یمن  یسک  و  تسا ،  هدش  رداص  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  زا  ثیداحاو ،  صوصن  نآ  دوب  ملـسم 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  صخـش  اّما  نوعجار !  هیلا  ّانا  هّلل و  ّاناف  مینک .  یم  نیودت  ار  باتک  نیا  میا و  هدش  ثحب  دراو  اج  نیمه  زا  زین  ام 

هنوگنیدب درپس .  مالّـسلا -  هیلع  بلاطیبا -  نب  یلع  شیوخ  نیـشناج  هب  ار  ناربمغیپ  ثاریم  ّتنـس و  و  نآرق )   ) ادخ باتک  مامت  هلآو ، - 
زا دعب  ناماما  هب  ار  اهنآ  هک  درک  ّتیصو  ترـضح  نآ  هب  و  درادن .  هار  وا  دوجو  رد  لطاب  زگره  هک  دروآ  درِگ  نیبم ))  ماما   )) رد ار  اهنآ 

ربمغیپ رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  دندوب و  ادـخ  باتک  ياتمه  ربمغیپ و  لقث  ود  زا  یکی  هک  یناماما  دراپـسب ؛ دوخ 
اب یلع   : )) هدومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  حیحـص  ثیدـح  رد  دـندرگ .  دراو  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 
اب يروباشین  مکاح  ار  ثیدـح  نیا  دـنیآ . )) درِگ  نم  رب  ضوح  رد  ات  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  تسا ،  یلع  اـب  نآرق  نآرق و 

يراخب و یلو  تسا ،  یحیحص  دانـسا  ياراد  ثیدح ،  نیا  : )) دیوگ یم  مکاح  سپـس  ( 236  ) تسا هدرک  لقن  هملس  ّما  زا  حیحص  دانـسا 
رایـسب اج  نیا  رد  تسا .  هدرک  تیاور  ار  نآ  نآ ،  تّحـص  هب  فارتعا  اب  صیخلتلا ))   )) رد زین  یبهذ  دـنا . )) ! !  هدرکن  لقن  ار  نآ  ملـسم 

 ، تیعم نیا   - 1 هک :  میزاس  فوطعم  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نآرق و  نایم  سّدقم ،  تیعم  نیا  هب  ار  مرتحم  نیئراق  رطاخ  هک  تسا  بسانم 
قارتفا یفن   - 2 دنسرب .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  روضح  هب  ضوح ،  رب  ود  ره  ات  تسا  یقاب  هظحل  ره  رد  رارمتـسا  ماود و  لیبس  رب 

 - مالّسلا هیلع  یلع -  تافو   - 3 یفن .  تادا  ریاس  و  ال ))  )) هن هدروآ  تسا ،  دبا  یفن  يارب  هک  نل ))   )) ظفل هب  ار  ود  نآ  ییادـج  مدـع  و 
زا ود  نیا  ندوبن  ادج  و  دهد .  یم  قفو  اهنآ  قارتفا  مدع  اب  هنوگچ  دنوش ،  دراو  ضوح  رب  نآرق  اب  ترضح  نآ  هکنآ  زا  شیپ  لاس  اهدص 

َنورَّکَّذـَتام ًالیلَق  ٍنِهاک  ِلْوَِقب  الَو  َنُونِمُْؤت  ام  ًالیلَق  ٍرِعاـش  ِلْوَِقب  َوُه  اـم  َو  ٍمیرَک  ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِا  ( )) 237) دبای یم  قّقحت  هنوگچ  رگیدـکی ، 
( . 238  (() نیَملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلیْزنَت 

 ! رمع رکبوبا و  يوس  زا  نیکرشم  قیدصت   - 15

زا یهورگ  هک  دوب  یماگنه  دندومن ،  داهتجا  دوخ  أر ي  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  حیرـص  ّصن  لباقم  رد  اهنآ  هک  يرگید  دروم 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  لوسر  و  دندیـسر .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  روضح  هب  دوب ،  هداد  خر  هک  یعوضوم  يارب  ناکرـشم 
هک دوب  نیا  عوضوم  دـندومن !  تعافـش  نانآ  زا  دـنهاوخب ،  ار  اهنآ  رذـع  هکنیا  ياـج  هب  ود  نیا  و  داد ،  تلاوح  رمع  رکبوبا و  هب  ار  اـهنآ 
دنچ ینت  میتسه .  وت  نانامیپ  مه  ناگیاسمه و  ام  دّمحم !  يا  دنتفگ : دندمآ و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دزن  نیکرـشم  زا  رفن  دـنچ 

هدیشک و تسد  ام  راک  كالما و  زا  هکلب  تسا ،  هدوب  ماکحا  نتخومآ  ناونع  هب  هن  نید و  رطاخ  هب  هن  هک  دنا  هتـسویپ  وت  هب  ام  ناگدرب  زا 
تباجا ار  ناشیا  بولطم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  مینادرگ .  زاب  ات  یهد  لیوحت  ام  هب  ار  اهنآ  اـت  میا  هدـمآ  ور  نیزا  دـنا .  هتخیرگ 
رکبوبا هب  باطخ  ور  نیزا  دنزب .  اهنآ  ۀنیـس ا  هب  در  تسد  ًاصخـش  تساوخن  فصو ،  نیا  اب  دـننادرگرب .  ناشنید  زا  ار  اهنآ  ادابم  ات  درکن 
رکبوبا یلو  دـنک ،  ّدر  ار  اـهنآ  تساوخرد  رکبوبا  تشاد  راـظتنا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ییوگ ؟  یم  هچ  وت  رکبوبا !  يا  دومرف :

ادخ تساوخ  قفاوم  رکبوبا  خساپ  نوچ  تفـشآرب ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  دنیوگ !  یم  تسار  اهنآ  هّللا !  لوسر  ای  تفگ : 
 : تفگ رمع  تسیچ ؟  وت  رظن  رمع !  يا  دومرف : لا  ؤس  دنادب ،  دودرم  ار  ناشیا  بولطم  وا  تشاد  راظتنا  هک  رمع  زا  سپس  دوبن .  ربمغیپ  و 

هّللا یّلص  ربمغیپ -  راسخر  گنر  نخـس ،  نیا  ندینـش  زا  دنتـسه !  امـش  نانامیپ  مهو  ناگیاسمه  نانیا  دنیوگ !  یم  تسار  هّللا !  لوسر  ای 
لقن مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ثیدح  زا  هحفـص 155  دوخ ،  دنـسم  لوا  دلج  رد  لبنح  نبدمحا  ار  ثیدح  نیا  دـش .  نوگرگد  هلآو -  هیلع 

رد  : )) تسا نینچ  ییاسن  صئاصخ  زا  ثیدـح  همادا  تسا .  هدرک  لـقن  ار  نآ  هحفـص 11  هیولعلا  صئاصخلا  رد  زین  ییاسن  تسا .  هدرک 
ات دنک  یم  هتخیگنارب  امش  رب  ار  امش  زا  یصخش  دنوادخ  مسق ،  ادخ  هب  شیرق !  هورگ  يا  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  اجنیا 
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لوسر ای  تفگ :  رمع  هن .  دومرف : متسه ؟  نم  سک  نآ  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  رکبوبا  دنک . )) راکیپ  امـش  اب  ادخ  نید  تفرـشیپ  رطاخ  هب 
 - یلع هب  یشفک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  عقوم  نآ  رد  دنز .  یم  شفک  هب  هلصو  هک  تسا  یسک  وا  هن .  دومرف : متـسه ؟  نم  هّللا ! 

(( . دوب نآ  هب  ندز  هلصو  لوغشم  ترضح  نآ  دوب و  هداد  مالّسلا -  هیلع 

 ( ص  ) يوبن تّنس  نآرق و  حیرص  ّصن  لباقم  رد  يو  عابتا  رمع و  تاداهتجا  مود :  لصف 

ترضح نآ  يدبا  روشنم  نتشون  زا  يریگولج  ادخ ص و  لوسر  هب  تبسن  یخاتسگ   - 16

ریاس و  تنس !  لها  ربتعم  حاحص و  عبانم  تسا .  مالسا  خیرات  ملسم  ثداوح  زا  یکی  میتسه ،  نآ  نایب  ددص  رد  نونکا  مه  هک  یعوضوم 
ترابع هک  عوضوم  نیا  دـنا .  هدرک  لقن  ملـسم  لاسرا  روطب  ار  نآ  اهنآ ،  ناسیون  هریـس  ناخروم و  هدومن و  تبث  ار  نآ  ناـشیا ،  دـیناسم 

هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ -  طسوت  ینامرف  نتشون  زا  يو  يریگولج  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  يوبن -  سدق  تحاس  هب  رمع  یخاتـسگ  زا  تسا 
هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  لوسر  تلحر  زا  شیپ  یکدنا  دهد -  تاجن  یهارمگ  یگدنکارپ و  زا  ار  ناناملسم  هشیمه  يارب  هک  هلآو - - 

دوعسم نب  هّللادبع  نب  هّللادیبع  زا  دوخ  دنس  هب  يراخب  مینک :  یم  نایب  ار  هنیمز  نیا  رد  ّتنس  لها  تایاور  زا  یتمـسق  کنیا  داد .  خر  - ، 
رمع هلمج  زا  لاجر  زا  یهورگ  دیـسر ،  ارف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تاـفو  هک  یماـگنه  تفگ :  ساـّبع  نبا  هک  دـنک  یم  تیاور 
امـش يارب  یناـمرف  اـت  دـییایب  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دنتـشاد .  روضح  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  تیب  رد  باّـطخ 
يارب ادخ  باتک  نیمه  تسامـش ،  سرتسد  رد  نآرق  هدش !  بلاغ  يو  رب  يرامیب  درد  تفگ :  رمع  دیوشن .  هارمگ  نآ  زا  دعب  هک  مسیونب 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ات  دیوش  رتکیدزن  دـنتفگ : یم  یخرب  دـنتخادرپ ؛ شکمـشک  وگتفگ و  هب  راّضح  ماگنه ،  نیا  رد  تسا .  یفاک  ام 
نانخـس یتـقو  دـندرک .  یم  رارکت  ار  رمع  فرح  یهورگ  و  دـیدرگن .  هارمگ  زگره  يو  زا  دـعب  هک  دـسیونب  امـش  يارب  یناـمرف  هـلآو - 

 : تفگ یم  ساّبع  نبا  دیوگ : یم  دوعسم  هّللادبع  دیزیخرب !  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تفرگ ،  الاب  نانآ  يوگتفگ  هدوهیب و 
يارب ار  ینامرف  نینچ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دـش  نیا  زا  عنام  نانآ ،  ییوگ  لـمهم  اـهفالتخا و  هک  دوب  نیا  گرزب  تبیـصم 

زین لبنح  دمحا  تسا .  هدرک  لقن  مه  دوخ  حیحص  مود  ءزج  لیاوا  ایاصو ،  باب  رخآ  رد  ملسم ))   )) ار تیاور  نیا  ( . 239) دسیونب ناشیا 
رد هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  زین  رابخا  ننس و  باحـصا  ریاس  تسا .  هدروآ  ساّبع  هّللادبع  زا  هحفص 325  لّوا ،  دلج  دنـسم ،  رد  ار  نآ 

اهنآ یلو  رجهی ) یبنلا  ّنا   ! ) دـیوگ یم  نایذـه  ربمغیپ  تفگ :  رمع  هک  یملـسم  ظفل  اریز  دـنا ؛ هدومن  اـنعم  هب  لـقن  هدومن و  فّرـصت  نآ 
دنریگب ار  نآ  ییاوسر  ولج  دننک و  حالصا  ار  رمع  راتفگ  ات  عجولا )  هیلع  بلغ  یبنلا  ّنا   ) تسا هدروآ  راشف  ربمغیپ  رب  درد  هک  دنا  هتـشون 

تـسا هدروآ  ساـّبع  نبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  هفیقـس ))   )) باـتک رد  يرهوج  زیزعلادـبع  نبدـمحا  رکبوبا  هک  تسا  یتـیاور  نیا ،  رب  لـیلد  . 
رد باّطخ  رمع  هلمج  زا  مدرم  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دیسر  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تافو  نوچ  : )) دیوگ یم  ساّبع  نبا  ( 240)

دعب هک  مسیونب  امش  يارب  ینامرف  ات  دیروایب  نم  يارب  يا  هفیحص  تاود و  دومرف : ترـضح  دندوب ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هناخ 
رمع سپس  تسا .  هتفای  هبلغ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رب  درد  هک  دوب  نیا  نآ  يانعم  هک  تفگ  ینخـس  رمع  دیوشن .  هارمگ  نم  زا 

 : تفگ یم  یکی  دنتخادرپ  هرجاشم  وگتفگ و  هب  دندوب  هناخ  رد  هک  اهنآ  تسا !  یفاک  ام  يارب  ادـخ  باتک  تسام ،  دزن  رد  نآرق  تفگ : 
یتقو دوب .  هتفگ  رمع  هک  تفگ  یم  ار  نآ  يرگیدو  دـسیونب ،  ناتیارب  یناـمرف  نینچ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  اـت  دـیوش  کـیدزن 

یم دـیزیخرب . )) . . . !  دومرف : تفـشآرب و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تفای ،  ینوزف  ناشیا  هرجاشمو  ییوگ  ناشیرپ  یفاب و  لـمهم 
نیثّدحم هک  تسا  نیا  نیا ،  رب  لیلد  زین  و  دنا ! ؟  هدرکن  لقن  ًانیع  دنا و  هدومن  انعم  هب  لقن  ار  رمع  ضارتعا  ناخّروم ،  ناثّدحم و  هک  دینیب 

يراخب دنا .  هدرک  لقن  ظافلا  نامهب  ًانیع و  ار  هضراعم  ضوع  رد  دنربب ،  ار  رمع )  ) ضرتعم مان  دنتسناوت  یمن  ماّیا  نآ  رد  نوچ  نّنست  لها 
دنک یم  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ص 118  دفولا ،  زئاوج  باب :  ریـسلاو ،  داهجلا  باتک :  زا  مّود  دلج  دوخ ،  حیحـص  باتک  رد 
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رد يرآ ،  تفگ :  هاگنآ  دش ،  رت  شکشا  تارطق  زا  نیمز  هک  تسیرگ  نادنچ  سپس  يا !  هبنشجنپ  زور  هچ  هبنشجنپ ،  زور   : )) تفگ هک 
ینامرف ناتیارب  ات  دـیروایب  نم  يارب  يا  همان  دومرف : ترـضح  دروآراـشف .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رب  يراـمیب  درد  هبنـشجنپ  زور 

: دنتفگ باحصا  دننک .  عازن  ربمغیپ  دزن  رد  دوبن  بسانم  هکنیا  اب  دنتخادرپ ،  عازن  هب  باحصا  دیوشن .  هارمگ  زگره  نآ  زا  دعب  هک  مسیونب 
رتهب دـیهد  یم  تبـسن  نم  هب  هچنآ  زا  مراد  هک  یلاح  دـینک ،  اهر  ارم  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـیوگ !  یم  نایذـه  ربمغیپ 

ياهنوتـس دـینارب ،  نوریب  برعلا  ةریزج  زا  ار  ناکرـشم  دوـمن : تیـصو  زیچ  هس  هب  تاـفو  ماـگنه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  تسا . 
 : ّفل ؤم  مدرک ! ))  شومارف  ار  یموس  تفگ :  سابع  نبا  دـینک .  داهج  هناور  مه  امـش  مدرک ،  یم  هناور  نم  هک  روطناـمه  ار  نیدـهاجم 

نوصم یهارمگ  زا  ات  دـسیونب  ناشیا  يارب  يزیچ  دوب  هتـساوخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  هدوبن  نیا  زج  يزیچ  زین  موس  عوضوم 
یتفم اداد ،  دوواد  جاح  نامیلس  وبا  خیـش  هکنانچ  دننزب !  یـشومارف  هب  ار  دوخ  هک  دوب  هتخاس  ریزگان  ار  نیثّدحم  تسایـس ،  یلو  دننامب ، 
ثیدح زا  لبنح  دمحا  و  دوخ ،  حیحـص  تّیـصو  باتک  رخآ  رد  زین  ملـسم  ار  روبزم  ثیدح  تسا .  هدش  رکذـتم  روص ،  رهـش  رد  نایفنح 

دیعس زا  تیصو  باتک  رد  ملـسم  زین  دنا .  هدرک  لقن  مه  نیثدحم  ریاس  دنا .  هدومن  تیاور  هحفص 222  لّوا ،  دلج  دنسم ،  رد  ساّبع  نبا 
هک تسیرگ  نادنچ  سپس  يا )) !  هبنشجنپ  زور  هچ  هبنـشجنپ ،  زور   :)) تفگ هک  دنک  یم  تیاور  ساّبع  نبا  زا  يرگید  قیرط  هب  ریبج  نب 

حول و ای  تاود  دنفـسوگ و  فتک  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تفگ :  هاگنآ  دش .  يراج  شراسخر  رب  شیاهکـشا  تارطق 
یم نایذـه  ربـمغیپ  دـنتفگ : باحــصا  دـیوشن . )) هارمگ  زگره  نآ  زا  دــعب  هـک  مسیوـنب  ناـتیارب  یناـمرف  اـت  دــیروایب ،  نـم  يارب  تاود 

یبوخ هب  دشاب ،  هدومن  تقد  دنا ،  هدرک  لقن  تّنس  لها  حاحـص  ربتعم و  بتک  هک  گرزب  یخاتـسگ  نیا  نوماریپ  سک  ره  ( . 241) دیوگ
أت ار  وا  زین  نارضاح  زا  يا  هتـسد  سپـس  دوب .  باّطخ  رمع  دیوگ )) یم  نایذه  ریمغیپ   : )) تفگ زور  نآ  هک  یـسک  نیتسخن  هک  دناد  یم 

ناشراک دنتخادرپ و  وگتفگ  هب  دندوب  هناخ  رد  هک  یناسک  تفگ :  هک  تشذگ  سابع -  نبا  تیاور  لوا -  ثیدـح  رد  ًالبق  دـندرک .  دـیی 
مه يا  هتـسد  و  دیدرگن ،  هارمگ  زگره  يو  زا  دعب  هک  دـسیونب  ناتیارب  ینامرف  ربمغیپ  ات  دـیوش  رتکیدزن  دـنتفگ : يا  هدـع  دیـشک ؛ عازن  هب 

تسا هدرک  لقن  رمع  زا  طسوا ))  )) باتک رد  یناربط  هک  یثیدح  رد  دیوگ !  یم  نایذه  ربمغیپ  دنتفگ : ینعی  دندرک ؛ رارکت  ار  رمع  نخس 
امش يارب  ینامرف  ات  دیروایب ،  نم  يارب  یتاود  هفیحص و  دومرف : دش ،  رامیب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  یتقو   : )) تفگ رمع  ( ، 242)

؟  دیوگ یم  هچ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دیونـش  یمن  دنتفگ : هدرپ  تشپ  زا  نانز  دـیوشن ،  هارمگ  زگره  نآ ،  زا  دـعب  هک  مسیونب 
دوخ نامشچ  دوش ،  یم  رامیب  ربمغیپ  یتقو  دنتشاد .  رارق  فسوی  ربارب  رد  هک  دیتسه  ینانز  نوچمه  نانز ،  امـش  متفگ :  نم  تفگ :  رمع 
هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  عقوم  نیا  رد  تفگ :  رمع  ( 243  ! ! ) دیوش یم  شندرگ  راوس  دشاب  ملاس  هک  یماگنه  و  دیهد ،  یم  راشف  ار 
هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  حیرص  ّصن  زا  تارضح  هک  دینیب  یم  ّفل :  ؤم  دنتـسه !  امـش  زا  رتهب  نانیا  هک  دینک  اهر  ار  ناشیا  دومرف : - 

یم افتکا  ترـضح  روتـسد  لاثتما  مدع  هب  اهنآ  شاک !  دنتفای .  یم  تاجن  یهارمگ  زا  دندرک ،  یم  لمع  نآ  هب  رگا  و  دندرکن ،  يوریپ  - 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ییوگ  تسا . )) ! !  یفاک  ام  يارب  ادخ  باتک  : )) دـنتفگ یمن  دـندرک و  یمن  در  ار  شنامرف  و  دـندومن ، 

 ! دندوب نآ  دیاوف  نآرق و  شزرا  هب  رتاناد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  اهنآ  هکنیا  ای  تخانـش ،  یمن  ار  ادخ  باتک  ماقم  اهنآ  دننام 
مه نآ  دندرک .  یمن  یخاتـسگ  تّوبن  ماقم  هب  دیوگ ! ! )) یم  نایذـه  ربمغیپ   )) هلمج اب  رگید  دـندومن و  یم  افتکا  اهنیمه  هب  اهنآ  شاک ! 
هچ دوب !  راضتحا  لاح  رد  درک و  یم  یط  ار  شیوخ  نیـسپاو  مد  نیرخآ  اـهنآ ،  لـباقم  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  يا  هظحل 

هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نامرف  نتفریذپ  زا  اهنآ  نوچ  ییوگ  دنتفگ ! !  ترـضح  نآ  هب  ادخ  لوسر  عادو  رد  هک  دوب  يا  هدننز  نخس 
: دومرف یم  ناشیا  عمج  هب  هک  دندینشن  ار  نآرق  ینامسآ  يادن  زور ،  بش و  دندومن ،  ادخ  باتک  هب  افتکا  دوخ  معز  هب  دندز و  زاب  رـس  - 

تبسن اهنآ  یتقو  ییوگ  ( . 244 (() دینک زیهرپ  تسا ،  هتـشاد  رذح  رب  ار  امـش  هچنآ  زا  دیریگب و  تسا ،  هدروآ  امـش  يارب  ربمغیپ  هچنآ  ))
تسا دنمجرا  راتفگ  نآرق   : )) هک دندوب  هدناوخن  ار  هفیرش  هیآ  نیا  دنداد ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  هب  ار  نتفگ ))  نایذه  ))

و تسا ،  نیما  عاطم و  دراد و  گرزب  یماقم  شنیرفآ  يادخ  دزن  رد  هک  دـنمورین  يا  هتـشرف  هدـش ؛  لزان  دـنمجرا  يا  هتـشرف  هلیـسو  هب  ، 
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رعاش نخـس  هدش و  لزان  گرزب  یکیپ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يراتفگ  نآرق ،   : )) هیآ نیا  و  ( . 245  (() تسین هناوید  امش  ربمغیپ  هک  دینادب 
هدمآ دورف  نایملاع  دنوادخ  بناج  زا  نآرق  نیا  دیروآ .  یم  دای  تردـن  هب  تسین ،  نهاک  راتفگو  دـیروآ .  یم  نامیا  تردـن  هب  تسین ، 

هب هک  تسا  یحو  دیوگ  یم  وا  هچنآ  دـیوگ .  یمن  نخـس  دوخ  شیپ  زاو  تسین .  فرحنمو  هارمگ  امـش  بحاص   )) هیآو ( . 246  (() تسا
 ، دنک یم  دیی  أت  ار  ترضح  نآ  تمـصع  ییاهنت  هب  لقع ))   )) نیا رب  نوزفا  ( . 247 (() دزومآ یم  يو  هب  گرزب  يا  هتشرفو  دوش .  یم  وا 

ّصن هلیـسو  هب  نآ  دـیک  أتو  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تفالخ  ناـمیپ  میکحت  ناـمرف ،  نیا  نتـشون  زا  روظنم  هک  دنتـسناد  یم  تارـضح  یلو 
 . دوش هتـشون  ینامرف  نینچ  هک  دـندش  عنام  تهج  نیمه  هب  ددرگ .  یم  لماش  ار  نیرهاـط  هّمئا  تفـالخ  زین  ماـع  روط  هب  هک  تسا  صاـخ 

نیا رد  ناگدنناوخ  امـش  رگا  ( . 248) دومن فارتعا  نآ  هب  تفرگ ،  رد  ساـبع  نب  هّللادـبع  وا و  ناـیم  هک  ینخـس  رد  مود  هفیلخ  هکناـنچ 
رد و  دیوشن )) هارمگ  زگره  نآ  زا  دعب  هک  مسیونب  ناتیارب  ینامرف  ات  دـییایب  : )) دومرف هک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نخـس  زا  هلمج 
نآ دـیوش و  یمن  هارمگ  زگره  دـینزب ،  گنچ  اهنآ  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  امـش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  : )) دومرف هک  نیلقث  ثیدـح 
 - مرکا ربمغیپ  و  تسا .  هدوب  زیچ  کـی  ثیدـح ،  ود  نیا  زا  روظنم  هک  تسناد  دـیهاوخ  دـینک ،  تّقد  تسا ))  نم  ترتـع  ادـخ و  باـتک 

بجاو ناـشیارب  نیلقث  ثیدـح  رد  ار  هچنآ  دـینارذگ -  یم  ار  نیـسپاو  مد  هک  دوـخ -  يراـمیب  رد  تسا  هتـساوخ  هلآو -  هیلع  هـّللا  یّلص 
هک دوب  ینخـس  نامه  زین  روظنم  نیا  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ندرک  رظنفرـص  تلع  دـهد .  لیـصفت  یناـمرف ،  یط  دوب ،  هدومن 
زا دعب  تخاس ،  یم  یلمع  ار  نآ  رگا  اریز  دوش ؛ فرـصنم  ات  دنتخاس  ریزگان  ار  سدقم  دوج  نآ و  و  دنتفگ .  ترـضح  نآ  هب  هناخاتـسگ 
 ، تفگن نایذه  ای  تفگ ،  نایذه  هّللاب -  ذوعن  دوخ -  هتشون  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ایآ  هکنیا  رـس  رب  فالتخا  هنتف و  زج  يو 

شکمـشک هب  راـک  تفرگ و  رد  وگتفگ  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  ناگدـید  ربارب  رد  هظحل و  ناـمه  هکناـنچ  دـنام .  یمن  يزیچ 
دیوگب تسناوت  یمن  نیا  زا  شیب  هظحل  نآ  رد  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دنتفگ .  طوبرمان  هدوهیب و  نانخـس  همه  نآ  دیماجنا و 

یم ریزگان  مه  اهنآ  تشون ،  یم  ار  نامرف  دـیزرو و  یم  رارـصا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رگا  دـیزیخرب . )) : )) دومرف ناشیا  هب  هک 
جیسب هّللاب -  ذوعن  نایذه -  نیا  تابثا  يارب  ار  دوخ  هتـسد  راد و  و  دنیامن ،  يراشفاپ  تفگ ))  نایذه  ربمغیپ   )) دوخ نخـس  رد  هک  دندش 

یم دانتـسا  نآ  هب  هک  یناسک  روبزم و  نامرف  در  رد  ار  دوخ  ياهراموط  دنزادرپب و  اه  هناسفا  هب  و  دننک .  زاس  راجنهان  ياه  همغن  ات  دنیامن 
 ، دنک رظنفرص  ینامرف  نینچ  نتشون  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دومن  اضتقا  یهلا  هغلاب  تمکح  ور  نیزا  دنیامن !  رپ  دنتـسج ، 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نیا ،  رب  نوزفا  دننک !  یباب  حتف  هّللاب -  ذوعن  توبن -  ماقم  زا  شهوکن  يارب  ناشیا ،  نارادـفرط  هدـع و  نآ  ادابم 
هک درک  یمن  قرف  ناشیا  يارب  و  دنتسه .  عضاخ  نامرف  نیا  نومضم  هب  تبسن  وا  نایعیـش  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هک  تسناد  یم  هلآو - 
رد و  درک .  دنهاوخن  نآ  هب  لمع  نارگید  نانآ ،  زج  هک  دنتـسناد  یم  و  دسیونن .  ای  دـسیونب  ار  نآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  لوسر 

عازن و نآ  زا  دعب  اریز  دوشن ؛ هتـشون  نامرف  هک  درک  یم  باجیا  تمکح  نیاربانب  دندرمـش .  یمن  ربتعم  ار  نآ  دش  یم  هتـشون  هک  یتروص 
 ( یکلام  ) يرـشبلا میلـس  خیـش  دنا ! ؟  هتفگ  هچ  رمع  ناعفادم  دمآ .  یمن  تسد  هب  نآ  زا  يرگید  رثا  بوشآ ،  هنتف و  زا  ریغ  شکمـشک ، 
عبط هب  تاعجارملا ))   )) باتک رد  ام ،  باوج  اب  تشون و  اـم  هب  دوخ  تاـعجارم  نمـض  هک  بوتکم 44 -  رد  رـصم ،  رهزالا  تقو  سیئر 
هّللا یّلص  ربمغیپ -  هکنیا  دیاش  : )) دسیون یم  تسا ،  هدومن  توبن  خماش  ماقم  هب  هک  یخاتـسگ  هب  عجار  رمع ،  زا  عافد  رد  تسا -  هدیـسر 
نیا اب  هک  دوب  نبا  ترـضح  دوصقم  هکلب  دـسیونب ،  یبلطم  تساوخ  یمن  دـنروایب ،  ضایب  تاود و  ات  داد  نامرف  نارـضاح  هب  هلآو -  هیلع 
لمع هب  يریگولج  ضایب ،  تاود و  ندروآ  زا  هک  درک  ییامنهار  هباحـص  نایم  زا  ار  قوراف  رمع  مه  ادـخ  دـنک .  ناحتما  ار  اهنآ  نخس ، 
رامش هب  وا  تامارک  زا  دیاب  دوب و  راگدرورپ  تساوخ  قفاوم  هک  تسناد  وا  ياهراک  هلمج  زا  ار  رمع  تعنامم  دیاب  نیاربانب  دروآ . ] ! ! ! [

هک تسا  نیا  فاصنا  میلـس )  خیـش   ) نم رظن  هب  یلو  تسا  ینـس )   ) گرزب ياملع  زا  یکی  باوج  بلطم  نیا  : )) دسیون یم  سپـس  دیآ ! 
اریز تسین ؛  گنهامه  باوج ،  نیا  اب  دـیوش )) یمن  هارمگ  نآ  زا  دـعب  زگره  : )) دومرف هک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  يدـعب  هلمج 

نآ و  دیروآ ،  ضایب  تاود و  رگا  دیامرفب : تسا  هتساوخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  انعم  نیا  هب  تسارما .  مود  باوج  هلمج  نیا 
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غورد عون  کی  دوب ،  ناحتما  اهنت  نداد ،  ربخ  نیا  زا  روظنم  رگا  هک  تسین  هدیـشوپ  دـیوش .  یمن  هارمگ  رگید  متـشون ،  ناتیارب  ار  ناـمرف 
رب نوزفا  دوب !  اهنآ  ندروآ  زا  رتهب  ضایب ،  تاود و  ندرواین  هک  ییاـج  رد  هژیوب  تسا .  نآ  زا  هتـساریپ  ناربماـیپ  راـتفگ  هک  دوب ،  نشور 

راصتخا روط  هب  هچنآ  دـیازفا : یم  هاگنآ  داد . )) رگید  یباوج  درک و  اهر  ار  نآ  دـیاب  هک  دراد  مه  يرگید  تالاکـشا  روبزم  باوج  نیا ، 
هک هدوبن  یباجیا  رما  کـی  ضاـیب ،  تاود و  ندروآ  يارب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ناـمرف  هک  تسا  نیا  تفگ  اـجنیا  رد  ناوت  یم 
 ، هباحـص هک  دوب  مسر  و  تسا .  هتـشاد  تروشم  هبنج  ترـضح ،  نآ  روتـسد  هکلب  دـشاب !  راکهانگ  نآ  كرات  دـشابن و  زیاـج  نآ  كرت 
هب ندیسر  حلاصم و  كاردا  ظاحل  زا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  رمع  نوچ  تشاد ؛  یم  زاربا  فلاخم  رظن  یهاگ  روما ،  لیبق  نیا  رد  رمع  هژیوب 

یّلص ربمغیپ -  یتحاران  زا  هلیسو  نیدب  تساوخ  یم  رمع  دش ! ! !  یم  ماهلا  يو  هب  دنوادخ  بناج  زا  و  تسناد !  یم  قفوم  ار  دوخ  عقاو ، 
ضایب تاود و  عضو ،  نیا  اب  تسا  رتهب  هک  دـید  نینچ  و  دـهاکب .  درد ،  يراـمیب و  لاـح  رد  ناـمرف ،  ءـالما  تروص  رد  هلآو -  هیلع  هّللا 

 . دنیاینرب نآ  ماجنا  كرد و  زا  مدرم  هک  دسیونب  ییاهزیچ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ادابم  تشاد  میب  رمع  هک  اسب  هچ  دـنرواین ! ! ! 
دیـسرت یم  رمع  مه  دـیاش  درک .  داهتجا  نآ  رد  تشادـن  ناـکما  هک  دوب  حیرـص  ّصن  تروص ،  نآ  رد  اریز  دنـشاب ؛ بقاـعم  لوئـسم و  و 

نیمه هب  ددرگ .  هنتف  ثعاب  دـننک و  داریا  دوب ،  هتـشون  يرامیب  لاح  رد  هک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  بوتکم  تّحـص  رد  ناـقفانم 
میا هدرکن  راذـگورف  نآرق  رد  ار  يزیچ  اـم   : )) تسا هدوـمرف  دـنوادخ  هکنیا  لـیلد  هب  تسا !  یفاـک  اـم  يارب  ادـخ  باـتک  تفگ :  تهج 

مالسا تما  هک  تشاد  نانیمطا  ضر )  ) رمع ییوگ  ( . 250 (() ار امش  نید  امـش  يارب  مدینادرگ  لماک  زورما   : )) تسا هدومرفو  ( . 249 (()
: دسیون یم  میلـس  خیـش  سپـس  دوب ! !  هدرک  مامت  ناشیارب  ار  تمعن  و  هدینادرگ ،  لماک  اهنآ  يارب  ار  نید  ادخ  نوچ  دنوش ،  یمن  هارمگ 

هّللا یّلـص  ربمغیپ -  هکنیا  اریز  تسین ؛  لاکـشا  زا  یلاخ  زین  باوج  نیا  یلو  دـنا .  هداد  رمع  زا  عافد  رد  ام  ياملع  هک  تسا  یباوج  نیا  ))
نوچ تسا .  هدوب  بجاو  رما  ضاـیب ،  تاود و  ندروآ  يارب  ترـضح  روتـسد  هک  دـناسر  یم  دـیوش )) یمن  هارمگ  : )) دومرف هلآو -  هیلع 

شجنر نینچمه  تسا .  بجاو  کش  نودـب  ام ،  ییاناوت  تروص  رد  دوش ،  یم  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  هک  يروما  نیم  أـت  رد  شـشوک 
 ، ترـضح رما  هک  تسا  يرگید  لیلد  دیزیخرب !  دومرف : دندرکن ،  لاثتما  ار  شرما  هک  یماگنه  راّضح  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
 ، دوب بجاو  ضایب  تاود و  ندروآ  هچنانچ  دییوگب : رگا  : )) دـیازفا یم  میلـس  خیـش  هاگنآ  یتروشم . )) !  روتـسد  کی  هن  هدوب ،  یبوجو 

كرت ار  غیلبت  راّفک ،  تفلاخم  هطـساو  هب  هکنانچ  دومن ،  یمن  كرت  ار  نآ  تارـضح ،  تفلاـخم  رطاـخب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
رب تارضح ،  تفلاخم  زا  دعب  بوتکم  نآ  نتشون  هک  تسانعم  نیا  دیفم  اهنت  دشاب ،  تسرد  نخـس  نیا  رگا  هک :  تسا  نیا  خساپ  درکن ، 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  یماگنه  ضایب  تاود و  ندروآ  هک  درادن  تافانم  یلو  دوبن ،  بجاو  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
 ، رما رد  لصا  اریز  دـشاب ؛ بجاو  ناـشیارب  تسا ،  یهارمگ  زا  ندوب  نمیا  نآ ،  هدـیاف  هک  داد  حیـضوت  و  تشاد ،  نآ  هب  روم  أـم  ار  اـهنآ 

ندروآ هک  تسا  نیا  مه  ثحب  دروم  دوش .  روم  أم  دیاع  طقف  زین  نآ  هدـیاف  هک  یماگنه  هژیوب  رمآ .  هن  تساروم ،  أم  يارب  لاثتما  بوجو 
هّللا یّلـص  ربمغیپ -  دوخ  رب  دراد  ناکما  نیا ،  زا  هتـشذگ  هلآو ! -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رب  هن  دوب ،  بجاو  نارـضاح  رب  ضایبو  تاود 
هدش طقاس  ترـضح  نآ  زا  بوجو  نیا  دیوگ )) !  یم  نایذه  ربمغیپ  : )) دنتفگ هک  لاثتما  مدع  زا  دعب  یلو  دشاب ،  بجاو  زین  هلآو -  هیلع 
لها نادنمـشناد  زا  رگید  یـضعب  دیتفگ .  ناتدوخ  هکنانچ  دوبن ،  ّبترتم  نآ  رب  يرثا  داسف ،  هنتف و  زج  رگید  تروص  نیا  رد  اریز  دـشاب ؛

دندیمهفن هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  راتفگ  زا  دیوگ )) !  یم  نایذه  ربمغیپ  : )) دـنتفگ زور  نآ  هک  یناسک  رمع و  دـنا : هتفگ  نّنـست 
اهنآ هکلب  دوشن ،  هارمگ  مه  درف  کی  یّتح  يو  زا  دعب  هک  يروط  هب  دوش ،  یم  یهارمگ  زا  تما  دارفا  مامت  ظفح  ثعاب  ربمغیپ  نامرف  هک 

یهارمگ نامرف ،  نتشون  زا  دعب  و  دیوش ،  یمن  هارمگ  یعمج  هتسد  روط  هب  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دندیمهف  روط  نیا 
يرثا ور  نیزا  دش .  دنهاوخن  یهارمگ  راچد  نیملسم  عامتجا  هاگچیه  هک  دنتـسناد  یم  مه  باحـصا  دنک !  یمن  تیارـس  امـش  درف  درف  هب 

نیملـسم تدحو  ظفح  رد  طایتحا  شیازفا  زج  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  روظنم  هک  دندرک  نامگ  و  دـندیدن ،  نامرف  نتـشون  يارب 
یبوجو ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رما  نوچ  تهج  نیمه  هب  تسین !  يرگید  زیچ  تسیرگن ،  یم  نآ  رب  دوخ  ناوارف  فطل  اـب  هک 
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ار نامرف  نتشون  تمحز  يرامیب ،  لاح  نآ  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  دنتساوخ  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  نآ  اب  دنتسناد ،  یمن 
: دـسیون یم  سپـس  رهزالا  سیئر  دـنهد . )) ! ! !  فیفخت  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  لوسر  یتحاراـن  هار  نیا  زا  ددرگن و  لـمحتم 

یسک رگا  یلو  : )) دیوگ یم  دوخ  سپس  دنا . )) هتفگ  ربمغیپ  هب  يو  ضارتعا  رمع و  زا  عافد  رد  تعامج  تّنـس و  ياملع  هچنآ  دوب  نیا  ))
دیوش یمن  هارمگ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هکنیا  اریز  درب ؛ یم  یپ  نآ  یتسردان  یتسـس و  هب  یبوخ  هب  درگنب  نآ  رد  تّقدب 
تـسا نآ  لیلد  زین  ناشیا  زا  ترـضح  شجنر  تسا .  هدوب  یبوجو  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رما  هک  دناسر  یم  میتفگ -  هکنانچ  - 

هب يرابدرب  يراوگرزب و  همه  اـب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هکنیا  و  دـندرک .  كرت  دوب  بجاو  ناـشیارب  هک  ار  يرما  تارـضح  هک 
ره زا  نآ  عفن  رت و  بجاو  یبجاو  ره  زا  هک  دـندومن  كرت  ار  یبجاو  رما  تارـضح ،  هک  تسا  يرگید  لیلد  دـیزیخرب )) !  : )) دومرف اـهنآ 

دروم رد  هک  تسا  یـصاخ  هیـضق  ارجاـم ،  نیا  مییوگب :  هک  تسا  نیا  رتهب  دـیوگ : یم  میلـس  خیـش  سپـس  دوب .  رتدـنمدوس  یعفاـن ،  رما 
نآ یعقاو  تلع  و  درپ ،  یم  ناهد  زا  هک  ینخـس  و  دریم ،  یم  هک  یکدوک  دـننام  تسا ؛  هداد  يور  تارـضح  شور  فالخ  رب  صوصخب 

ار یهوجو  مامت  يرشبلا ))  میلس  خیش   )) راوگرزب خیش  ام : خساپ  دیامرف !  تیاده  تسار  هار  هب  ار  همه  دنوادخ  میناد .  یمن  لیصفت  هب  ار 
ملع و یلو  تسا ،  هتشادن  یهار  مه  نیا  زج  و  دنک .  یم  لقن  دنا ،  هدرک  رکذ  رمع ،  یخاتـسگ  زا  عافد  رد  ّتنـس  لها  نیـشیپ  ياملع  هک 
یتسـس و للع  دوخ ،  هکلب  هتـسناد ،  تسـس  ار  اهنآ  همه  اهنت  هن  دریذـپب .  ار  تاّهرت  نآ  هک  هدـش  نیا  زا  عنام  وا  دوخ  فاـصنا  تلادـع و 

میتشاد هبتاکم  رهزالا ))  )) خیش اب  هک  زور  نآ  زین  ام  نوچ  دریذپب .  لوبق  نسح  هب  ار  وا  راک  دنوادخ  تسا .  هدرک  رکذ  ار  اهنآ  يراوتساان 
 - فلا مینک :  لوکوم  وا  دوخ  هب  ار  نآ  رد  ّتیمکح  میرادب و  هضرع  يو  هب  میتساوخ  میدروآ ،  رظن  هب  یهوجو  تاعفادـم ،  نآ  ّدر  رد  ، 

تاود و درک  رما  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  یتقو  دیاش  هک  دنا  هتفگ  لّوا  خساپ  رد  ناعفادم  هکنیا   : )) میتشون يو  خساپ  رد  ور  نیزا 
هچنآ زا  هتـشذگ  مییوگ :  یم  خساپ  رد  دـنک ، )) ناحتما  ار  اهنآ  هک  تشاد  دـصق  طقف  و  دـسیونب ،  يزیچ  تساوخ  یمن  دـنروایب ،  ضایب 

 ، نیاربانب داد .  يور  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  راضتحا  لاح  رد  ثیدـح ،  حیرـص  ّصن  لیلد  هب  هعقاو  نیا  ًـالوصا  دـیدومرف ،  اـمش 
یمدآ میناد  یم  و  دوب .  تّما  یهاوخریخ  و  مهم ،  عوضوم  شرافـس  مدرم و  نداد  میب  رذع و  عفر  عقوم  هکلب  دوبن ،  ناحتما  هظحل  هظحل ، 

روما دوخ و  مهم  ياهراک  دوخ و  هب  لوغـشم  طقف  وا  تسا .  راـنک  رب  حازم ،  هدوهیب و  نخـس  هنوگره  زا  تسا ،  نداد  ناـج  لاـح  رد  هک 
تایح نارود  مامت  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  یتقو  دشاب .  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  رگا  هژیوب  تسا ،  شیوخ  ناگتسب 

دید بسانم  ار  نآ  راضتحا  لاح  رد  هنوگچ  دنک ،  ناحتما  ار  باحصا  هک  دیدن  بسانم  دوب -  رادروخرب  لماک  یتمالـس  زا  هک  شیوخ - 
: دومرف ترـضح  دـنتخادرپ و  عازن  طوبرمان و  نانخـس  وگتفگ و  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  روضح  رد  تارـضح  یتقو  هوالع ،   ؟
 ، دـندوب هدرک  باوص  هب  يراـک  ناـفلاخم  رگا  دوب .  ناـشیا  زا  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  راکـشآ  شجنر  دوخ ،  دـیزیخرب )) !  ))

نوماریپ رد  سک  ره  تخاس .  یم  راکشآ  نآ  زا  ار  دوخ  يدونـشخ  درک و  یم  نیـسحت  ار  اهنآ  تفلاخم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
دنتـسناد یم  تارـضح ،  هک  دـناد  یم  نیقی  هب  دـنک ،  رکف  تسرد  دـیوگ )) یم  نایذـه  ربـمغیپ  : )) دـنتفگ هکنیا  صوـصخب  تیاور ،  نیا 

دندنار نابز  رب  ار  نخس  نآ  گنردالب  اذل  و  دنراد ،  یم  شوخان  ار  نآ  ناشیا  هک  دراد  يراک  دصق  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر 
 ، دنتخادنا هار  هب  شکمـشک  عازن و  دـنتفگ و  فرخزم  تاملکو  وغل  نانخـس  همه  نآ  شـسّدقم ،  روضح  رد  و  دـندناجنر .  ار  ربمغیپ  و  . 

باوج نالطب  لیلد  دوخ  درمش ،  یتبیصم  ار  نآ  هک  ارجام  نیا  زا  سپ  سابع ،  نبا  هیرگ  نیا ،  رب  نوزفا  تسین .  هدیشوپ  یسک  رب  هکنانچ 
رادروخرب یهلا  ماهلا  زا  و  تشاد !  بئاص  يرظن  دوب و  قفوم  حلاصم ،  كاردا  رد  رمع  : )) دنیوگ یم  ناعفادم  ب -  تسا .  رمع  ناعفادـم 

اب هن  دوب ،  رمع  اـب  ّقح  هعقاو ،  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  اریز  تسین ؛  شریذـپ  لـباق  اـج  نیا  رد  اـنعم ،  نیا  هک  یتروص  رد  دوـب ))
نیما يوگتسار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دوب  ییحو  زا  رت  قداص  رمع  هب  ماهلا  زور  نآ  رد  و  هلآو ! -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 

هب دوب  نکمم  هک  ار -  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رتشیب  یتحاران  ولج  تساوخ  رمع  : )) دنا هتفگ  ناعفادم  ج -  دـنار ! ! !  یم  نابز  هب 
 ، بوتکم نآ  نتـشون  هک  دناد  یم  هدـنناوخ  هک  یتروص  رد  دریگب  دـیآ -  دـیدپ  ترـضح  يارب  يرامیب ،  لاح  رد  نامرف  نتـشون  هطـساو 
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عاطم و نامرف  ًالوصا  اهنیا ،  رب  نوزفا  دوب .  یهارمگ  زا  ترضح  نآ  تما  ظفح  مشچ و  ینـشور  لد و  يدونـشخ  و  بلق ،  شمارآ  ثعاب 
ّدر ار  نآ  هک  دسر  یمن  ار  یـسک  رما ،  رودـص  زا  سپ  و  تساوخ ،  ضایب  تاود و  هک  دوب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هیـسدق  هدارا 

ْنَمَو ْمِهِْرمَا  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَا  ًاْرمَا  ُُهلوُسَرَو  ُهّللا  یـضَق  اذِا  ٍۀَـنِمُْؤمالَو  ِنِمْؤُِمل  َناک  امَو  : )) دـیوگب نخـس  يو  هدارا  فالخ  رب  ای  دـنک 
رما نیا  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  لوسر  روتسد  اب  تارضح  تفلاخم  هتشذگ ،  نیا  زا  ًانیبُم . )) ًالالَـض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَرَو  َهّللا  ِصْعَی 

ثعاب هک  ینامرف  ءالما  زا  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  يارب  ترـضح ،  نآ  دزن  ناشیا  شکمـشک  عازن و  ییوگ و  لمهم  و  گرزب ، 
لاح نآ  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دنیبب  تسناوت  یمن  هک  یسک  دوب .  رت  لکـشم  رت و  نیگنـس  دش ،  یم  یهارمگ  زا  تما  ظفح 

 - د دیوگ . )) ! ؟  یم  نایذه  ربمغیپ   : )) تفگو دمآرب  ییوگباوج  هضراعم و  ماقم  رد  هنوگچ  دـهد ،  یم  دوخ  هب  ار  نامرف  ءالما  تمحز 
ایآ دنروایب )) درک  رما  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هکنیا  اب  دنرواین ،  ار  هفیحص  تاود و  هک  تسا  رتهب  دید  رمع  : )) دنا هتفگ  ناعفادم 
یم هک  تسا  نیا  نآ  زا  رت  بجع  ه -  دوب ! ؟  رتـهب  نآ  كرت  هک  دومن  يزیچ  هب  رما  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  تشاد  هدـیقع  رمع 

اب و  دنیاینرب ،  نآ  ماجنا  كرد و  زا  مدرم  هک  دسیونب  ییاهزیچ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ادابم  هک  تشاد  میب  نآ  زا  رمع  : )) دنیوگ
نآ زا  دـعب  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هکنیا  اب  داد ،  هار  دوخ  هب  ار  میب  نیا  رمع  روطچ  دـنوش . )) رفیک  ّقحتـسم  نآ  كرت 

تبسن رت و  طاتحم  رتانشآ و  روما  بقاوع  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  زا  رمع  هک  دنتشاد  هدیقع  هباحص  ایآ  دیوش )) ؟  یمن  هارمگ 
هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نامرف  تّحص  رد  ناقفانم  دیسرت  رمع  دیاش  : )) دنیوگ یم  و -  دوبن !  نینچ  هن ،  هدوب ؟  رت  نابرهم  ربمغیپ ،  تّما  هب 

ربمغیپ هلمج  دوجو  اب  هک  دناد  یم  هدنناوخ  یلو  دوش )) !  بوشآ  ثعاب  دننک و  لاکشا  دیدرت و  تشون ،  یم  يرامیب  لاح  رد  هک  هلآو - 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  نخـس  اریز  دوـب ؛ لاـحم  سرت  نیا  دـیوش ، )) یمن  هارمگ  زگره  : )) دوـمرف هک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 

داریا دـیدرت و  اب  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  نیاربانب ،  ددرگ .  یم  یهارمگ  زا  ناشیا  ظـفح  ثعاـب  روبزم ،  بوتکم  هک  دوب  نیا  رد  حـیرص 
دیدرت نیا  مخت  دوخ ،  ارچ  سپ  دننک ،  دیدرت  نامرف  تّحص  رد  ناقفانم  هک  دیـسرت  یم  رمع  رگا  ددرگ .  بوشآ  هنتف و  بجوم  ناقفانم ، 

دـش عناـم  هفیحـص ،  تاود و  ندروآ  زا  درک و  ضارتعا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هب  هک  اـجنآ  رد  تشاـک ،  اـهنآ  يارب  ار  داریا  و 
یفاک ام  يارب  ادـخ  باتک  : )) رمع هتفگ  ریـسفت  رد  ناعفادـم  هکنیا  ز -  دـیوگ ! ! ؟  یم  نایذـه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تفگو : 
دناسر یمن  هیآ  ود  نیا  اریز  تسین ؛  تسرد  دنا ،  هتسج  دانتـسا  مُکَنید ))  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا   )) و ِباتِْکلا )) ِیف  انْطَّرَف  ام   )) هیآ هب  تسا )) 

ود نیا  دامتعا  هب  هک  تسا  زیاج  هنوگچ  نیاربانب ،  تسین .  مدرم  يارب  تیاده  نمـضتم  و  دوب .  دنهاوخ  نمیا  یهارمگ ،  زا  ناناملـسم  هک 
یهارمگ و همه  نیا  دوب ،  یهارمگ  زا  ندوب  نمیا  بجوم  ییاهنت  هب  دیجم  نآرق  دوجو  رگا  درک !  كرت  ار  نامرف  نتشون  رد  یعـس  هیآ ، 
: دنا هتفگ  ریخا  خـساپ  هرابرد  هّماع  ياملع  ( . 251  ) میـشاب اهنآ  ندش  فرطرب  راظتنا  رد  هک  دمآ  یمن  دیدپ  نیملـسم  نایم  رد  یگدنکارپ 
 ، نتـشون هک  دیمهف  روط  نیا  وا  هکلب  دوش .  یم  یهارمگ  زا  ربمغیپ  تّما  درف  درف  ظفح  ثعاب  روبزم  نامرف  هک  دـیمهفن  ثیدـح  زا  رمع  ))

تـسا يزیچ  یهارمگ ،  رب  تما  عامتجا  هک  تسناد  یم  ضر )  ) رمع دـنا  هتفگو  دـننکن .  یهارمگ  رب  عاـمتجا  تما  هک  ددرگ  یم  بجوم 
نآ نتـشون  زا  و   ) دـمآرب هضراـعم  نآ  ماـقم  رد  تهج  نیمه  هب  دوشن .  اـی  دوش  هتـشون  ناـمرف  هاوخ  تفاـی ؛  دـهاوخن  قّقحت  هاـگچیه  هک 
زا هزادـنا  نیا  رمع   : )) هک تسا  نیا  دـیدومن ،  هراشا  نآ  هب  رهزالا ) خیـش   ) امـش هچنآ  رب  هوالع  ام ،  خـساپ  دروآ ! ! ) لـمع  هب  يریگولج 

بوتکم نآ  رگا  هک  دـندیمهف  روط  نیا  نیـشن  هیداـب  يرهـش و  اریز  دوبن ؛ هدیـشوپ  يو  رب  دوب ،  نشور  همه  يارب  هچنآ  و  دوبن .  رود  مهف 
مدرم ناهذا  هب  ربمغیپ  ثیدـح  زا  هک  تسا  ییانعم  اهنت  نیا  دوب .  یهارمگ  زا  تما  دارفا  مامت  ظفح  يارب  یـساسا  لماع  دـش ،  یم  هتـشون 

 - ربـمغیپ زا  اریز  تشادـن ؛  همهاو  یهارمگ ،  رب  تما  عاـمتجا  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هک  تسناد  یم  رمع  دـنک .  یم  روطخ 
هک دوب  هدینـشو  دنیامن .  یمن  اطخ  رب  عامتجا  و  دـننک .  یمن  عامتجا  یهارمگ  رب  نم  تّما  : )) دومرف هک  دوب  هدینـش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

اُولِمَعَو ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهّللا  َدَعَو   : )) هک دوب  هدـناوخ  ار  هیآ  نیاو  دنتـسه . )) . . .  قح  نابیتشپ  نم  تما  زا  يا  هفیاط  هراومه  : )) دومرف
ًاْنمَا ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْر  الا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا 
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یهارمگ رب  مالسا  تّما  مامت  هکنیا  رب  ینبم  ّتنس ،  باتک و  حیرـص  صوصن  زا  رگید  يرایـسب  و  ( . 252 (() ًاْئیَش یب  َنوُکِرُْشیال  ینَنوُُدبْعَی 
تاود و هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یتقو  هک  دشاب  هدیـسر  وا  ریغ  ای  رمع  نهذ  هب  هک  تسین  لوقعم  اذـه  یلع  دـننک .  یمن  عامتجا 

تـشاد بسانت  رمع  يارب  هچنآ  دـنیامن !  یهارمگ  رب  عامتجا  ربمغیپ  تّما  نامرف ،  نیا  نتـشون  اب  ادابم  هک  دیـسرت  یم  وا  تساوخ ،  ضایب 
یفن ار  نآ  ینآرق  تامکحم  حیحص و  ّتنـس  هک  يزیچ  هن  دیـسر ،  یم  ناهذا  هب  هک  دمهفب  ار  ییانعم  نامه  ثیدح ،  زا  يو  هک  دوب  نیا 
تسا لیلد  دوخ  دوش ،  یم  هدافتسا  دیزیخرب ))  )) هلمج زا  هک  ناشیا  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  یتحاران  نیا ،  رب  نوزفا  درک .  یم 

 ، دوب ثیدـح  مهف  رد  يو  هابتـشا  زا  یـشان  رمع  ضارتعا  ناعفادـم ،  هدـیقع  هب  رگا  دوب .  بجاو  اهنآ  رب  دـندرک ،  كرت  اهنآ  ار  هچنآ  هک 
یّلص ربمغیپ -  رگا  هکلب  داد .  یم  حیضوت  ناشیا  يارب  ار  دوخ  روظنم  و  تخاس ،  یم  فرطرب  ار  وا  هابتشا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 

نتـسیرگ دـیزیخرب )) !  : )) دومرف یمنو  درک  یمن  ناشنوریب  دزاس ،  عناق  دوب ،  هدرک  رما  هچنآ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  دوب  رداق  هلآو -  هیلع  هّللا 
تسا یتاعوضوم  زا  تبیصم ،  نیا  هک  تسا  نیا  فاصنا  تسا .  مییوگ  یم  هچنآ  رب  اهلیلد  نیرتگرزب  زا  یکی  زین  وا  یبات  یب  ساّبع و  نبا 

یناهگان گرم  دننام  و  صاخ ،  يا  هیضق  دیتفگ ،  رهزالا ) خیش   ) امـش هک  دشاب  نامه  بلطم  رگا  و  تسا .  گنت  نآ  يارب  رذع  ياج  هک 
 . تسکش ار  نانآ  تشپ  دش و  نیملسم  راگزور  یهابت  ثعاب  تبیصم ،  نیمه  دنچ  ره  دوب ،  ناسآ  راک  دشاب ،  هدیرپ  تاملک  و  كدوک ، 

ضارتعا و نیا  رد  نانیا  نیاربانب ،  دنتـسناد .  یم  زیاج  ار  صن  لباقم  رد  داـهتجا  هک  دـندوب  یناـسک  زا  نیـضرتعم ،  هک  تسا  نیا  تقیقح 
باجعا دوخ !  يارب  مه  ملاع  دـنوادخ  أر ي  و  دوخ ،  يارب  اهنآ  ياوتف  دـندوب ! !  دـهتجم  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  نآ  لاـثما 

رد رمع ،  ناعفادم  نانخس  ّدر  رد  ام  ار  هچنآ  رهزالا  عماج  تقو  سیئر  يرشبلا ؛  میلـس  خیـش  هکنیمه  میتفگ  ام  هچنآ  زا  رهزالا ))  )) سیئر
و يا .  هدز  نیضرتعم  مامت  هنیـس  هب  در  تسد  يا ،  هداد  هک  تاحیـضوت  نیا  اب   : )) تشون ام  خساپ  رد  دومن ،  هعلاطم  میتشون ،  هعجارم 44 

ههبش هنوگچیه  يداد ،  هک  یتاحیـضوت  اب  يا .  هدنار  بقع  دنتـشاد .  روظنم  هچنآ  زا  ار  اهنآ  و  يا .  هتـسب  نانآ  يور  هب  ار  یهار  هنوگره 
 ! . . (( . تسا هدنامن  یقاب  یسک  يارب  دیدرت  ياج  هک  يروط  هب  یتشاذگن ،  یقاب  يا 

هیبیدح حلص  هب  ضارتعا   - 17

يو هب  دـنوادخ  هک  ییحو  قباـطم  و  درک .  باـختنا  ار  ( 253  (() هیبیدـح حلـص   ، )) گنج ياـج  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 
نیمه هب  دوب .  هدیشوپ  باحـصا  رب  انعم  نیا  یلو  دومن .  یم  باجیا  ار  نیمه  زین  یعقاو  تحلـصم  درک .  حلـص  هب  لیدبت  ار  گنج  دومن ، 

نیا اب  دندمآ ! !  رب  ادخ  لوسر  اب  ضارتعا  ماقم  رد  تحارص  اب  و  دنتفرگ !  داریا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  اهنآ  زا  یخرب  تهج ، 
نیا هجیتـن ،  رد  تشادرب و  ماـگ  تفاـی ،  هک  یتـیروم  أـم  ماـجنا  رد  اـهنآ ،  هب  ییاـنتعا  یب  اـب  هلآو ! -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  فصو ، 
هلآو هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  نیملاعلا .  ّبر  هّللدمحلاو  دمآ ،  رامـش  هب  ناحتاف  ياهیزوریپ  نیرتهب  زا  هک  تفای  ماجنارـس  هحلاصم ، 
هّللا یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دـش .  جراخ  هنیدـم  زا  هرمع ))   )) کسانم ماجنا  روظنم  هب  يرجه ،  مشـش  لاس  هدـعقیذ ،  لّوا  هبنـشود ،  زور  - 

هکنانچ دـنوش -  عنام  ادـخ  هناـخ  هب  دورو  زا  ار  شترـضح  اـی  دـنیآرب ،  گـنج  ماـقم  رد  يو  اـب  شیرق  اداـبم  هک  تشاد  میب  هلآو -  هیلع 
بارعا و  ( 254) راصنا نیرجاهم و  زا  درم  رفن  هجیتن 1400  رد  و  دـناوخ .  ارف  هرمع ))   )) ماجنا يارب  ار  مدرم  ور  نیزا  دـش .  مه  روطنیمه 

هّللا یّلص  ادخ -  لوسر  دندرک .  تباجا  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  توعد  دوب ،  ناشیا  نایم  رد  مه  هراوس  رفن  تسیود  هک  هیداب 
دوخ اب  رفـس  حالـس  ناهارمهو ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تکرح ،  ماگنه  درب .  دوخ  اـب  زین  رتش  یـس  یناـبرق  يارب  هلآو ، -  هیلع 

هدامآ ار  دوخ  هک  وا  ناوریپ  نایفسوبا و  زا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  باّطخ  نبرمع  تلع ،  نیمه  هب  دوب .  فالغ  رد  ناشریـشمش  دنتـشاد و 
هب هکنیمه  منک .  یمن  لمح  حالس  هرمع ، ))   )) ماجنا لاح  رد  نم  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  یـسرت ؟  یم  دنا  هدرکن  گنج 
هّللا یّلـص  ربمغیپ -  صخـش  سپـس  تخاس .  هدامآ  ینابرق  مسر  هب  هتخادـنا و  ندرگ  هب  هدالق  ار  ینابرق  نارتش  دیـسر ،  ( 255  ) هفیلحلاوذ

 . درادن يدصق  نیا  زج  تسا و  هدمآ  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  وا  هک  دننادب  هّکم  لها  شیرق و  ات  دـندش ،  مِرُْحم  باحـصا ،  و  هلآو -  هیلع 
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رفن تسیود  اب  شیرق  زا  یهاپس  اب  دیلو )) نبدلاخ   )) هک تفای  عالطا  هار  نیب  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دنتـشذگ ،  اجنآ  زا  نوچ 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تسا .  هتفرگ  عضوم  هّکم  کیدزن  یلحم  میمغ ))   )) رد لـهج ))  یبا  نب  ۀـمرکع   )) یهدـنامرف هب  هراوس 
 (( ضمح  )) هب هکنیا  ات  دنیامنن .  دروخرب  دلاخ  هب  ات  دننک  تکرح  تسار  تمـس  زا  درک  رما  سپـس  داد .  ربخ  زین  باحـصا  هب  ار  عوضوم 

رد دمآ و  دوخ  هاپـس  اب  سپ  دید .  ار  اهنآ  ناروتـس  ّمس  رابغ  هک  دش  هاگآ  ناشیا  ندمآ  زا  یعقوم  دـلاخ  دندیـسر .  هیبیدـح ))   )) کیدزن
رد دتـسیاب .  دلاخ  ناراوس  ربارب  رد  دوخ ،  ناراوس  اب  داد  نامرف  ریـشب )) نبدابع   )) هب زین  ترـضح  تفرگ .  رارق  باحـصاو ،  ربمغیپ  لباقم 

یبوخ تصرف  دنتفگ : وا ) نایهاپـس  دلاخ و   ) نیکرـشم دنداتـسیا .  زامن  هب  باحـصا ،  ربمغیپ و  و  دیـسر .  ارف  رهظ  زامن  تقو  ماگنه ،  نیا 
دنا هدرک  عورـش  هزات  نانیا  یلو  يرآ ،  تفگ :  دـلاخ  مینک .  هلمح  اهنآ  هب  میناوت  یم  دنتـسه ،  زامن  لوغـشم  شنارای  دّـمحم و  ات  تسا ، 

نادـنزرف ناج و  زا  ار  نآ  هک  رـصع ) زامن   ) دـنراد يرگید  زامن  اهنآ  یلو  مینیبب .  همدـص  اـهنآ  زا  تسا  نکمم  مینک ،  هلمح  اـهنآ  هب  رگا 
هیلع هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  رب  ار  لیذ  هفیرش  تایآ  زین  دنوادخ  هظحل  نآ  رد  درک - هلمح  دیاب  عقوم  نآ  رد  دنراد -  تسود  رتشیب  دوخ 

و دنتـسیاب ،  وت  اـب  اـهنآ  زا  یهورگ  دـیاب  يرازگ ،  یم  زاـمن  ناـشیا  يارب  یتسه و  نینم  ؤم  ناـیم  رد  یتـقو   : )) ینعی دومرف : لزاـن  هلآو - 
زامن هک  يرگید  هّدـع  و  دـنریگ .  رارق  امـش  ِرـس  تشپ  رد  ناشیا  دـنور ،  هدجـس  هب  نینم  ؤم  نوچ  و  دـننک .  لـمح  ار  شیوخ  ياـهحالس 

هک دنراد  تسود  دنا ،  هدش  رفاک  هک  یناسک  دنرادرب .  شیوخ  حالـس  دنـشاب و  دوخ  هجوتم  دنرازگب و  زامن  وت  اب  دـنیایب و  دـنا  هدـناوخن 
تـسین یعنام  دیدوب ،  رامیب  ای  دیدش  تحاران  ناراب  زا  رگا  دنوش .  رو  هلمح  امـش  هب  هرابکی  ات  دـینامب  لفاغ  دوخ  عاتم  اهحالـس و  زا  امش 

 . تسا هدرک  مهارف  كاندرد  یباذـع  نارفاـک  يارب  دـنوادخ  دیـشاب .  مه  شیوخ  هجوتم  دـیراذگب و  نیم  زرب  ار  دوخ  هعتما  هلحـسا و  هک 
دیراد ياپ  هب  زامن  دیدش ،  نئمطم  هک  یماگنه  و  دینک .  دای  ار  ادخ  هتفخ ،  هتـسشن و  هداتـسیا و  دیدناسر ،  ماجنا  هب  ار  زامن  هکنآ  زا  سپ 

اهنآ دیرب ،  یم  جنر  امـش  رگا  دیهدن .  ناشن  یتسـس  هورگ ،  نآ  بقاعت  رد  تسا .  هدیدرگ  ررقم  نینم  ؤم  يارب  نیعم  ياهتقو  رد  زامن  هک 
هاگنآ ( . 256  (() تسا میکح  اناد و  زیچ  همه  هب  ادخو  دنرادن .  ار  دیما  نیا  اهنآ  هک  دیراد  يدیما  ادخ  زا  امـش  یلو  دـنرب ،  یم  جـنر  مه 

َّدَرَو : )) دناوخ باحصا  اب  تسا -  هدش  عیرـشت  تایآ  نیا  رد  هک  فوخ -  زامن  تروص  هب  ار  رـصع  زامن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ -  یتقو  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمایپ -  تمکح  شیرق و  يریگ  تخـس  ًاْریَخ . )) اُولانَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُهّللا 
هنیک یلدگنـس و  تیاهن  هک  يروط  هب  دـید ،  يرایـسب  ترارـش  یتشرد و  رازآ ،  هّکم )  مدرم   ) شیرق زا  دـش ،  هیبیدـح ))   )) دراو هلآو - 

هب مه  نیا  دندید .  يرتدیدش  لمعلا  سکع  باحصا  زا  زین  نیکرشم  دنداد .  ناشن  باحصا ،  ترضح و  نآ  هب  تبسن  ار  توادع  يزوت و 
هب دنوادخ  هک  يا  يرابدرب  اب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  زور ،  نآ  رد  یلو  ( 257 (() ًۀَْظلِغ ْمُکیف  اوُدِجَْیلَو   )) دوب دنوادخ  نامرف 

يرترب ناربمغیپ  ریاس  رب  ار  وا  هلیسو  نادب  دنوادخ  هک  یمیظع  يوخ  قلخ و  اب  و  دوب ،  وا  تشرـس  ءزج  هک  یتمکح  اب  و  دومرف ،  یحو  وا 
هّکم هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دورو  زا  يرظن ،  گنت  یگیامورف و  ترارـش ،  اـب  نیکرـشم  دـش .  هجاوم  نیکرـشم  اـب  دوب ،  هداد 

ربمغیپ تفرگ .  ار  ترضح  نآ  يرابدرب  ولج  هن  تخیگنارب  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  مشخ  هن  انعم  نیا  یلو  دندرک ،  يریگولج 
هک دـیدرگ  نانچ  عضو  تفگ .  نخـس  ینتورف  اب  اهنآ  اب  دومن و  راتفر  تشذـگ  شمرن و  اـب  ناراـکافج ،  نآ  اـب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 
هک دومن  لمع  یهاوخریخ  تقفـش و  ینابرهم و  اب  نانچ  دـندید .  یم  یهوک  لـباقم  رد  یهاـک  ترـضح ،  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناکرـشم 
میب كانتـشحو  هدنیآ  زا  دومن و  یم  دـیدهت  ار  اهنآ  يروط  زین ،  یهاگ  درک .  بلج  دوخ  هب  تشاد ،  هک  یتواسق  همه  اب  ار  ناشیا  ياهلد 

دیرگنب نآ  رد  تقدب  مینک .  یم  لقن  ار  عوضوم  نیا  هب  عج  ار  ثیداحا  زا  یشخب  کنیا  تخیـسگ .  یم  مه  زا  ناشیا  ياهدنب  هک  داد  یم 
 ، گنج هک  شیرق !  رب  ياو  : )) دومرف هلمج  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دیربب .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ياهفده  هب  یپ  ات 

هدیـسر دوصقم  هب  ناشیا  دندرب ،  نایم  زا  ارم  رگا  هک  دننک  یمن  اهر  برع  اب  ارم  ارچ  دنراد ! ؟  یمن  رب  تسد  ارچ  دروآ .  رد  اپ  زا  ار  اهنآ 
دراو نم  اب  رتشیب  تردق  اب  عقوم ،  نآ  رد  هنرگ  و  دنورگب ،  مالـسا  هب  هتـسد  هتـسد  دـینادرگ ،  زوریپ  اهنآ  رب  ارم  دـنوادخ  هچنانچ  و  دـنا ، 

نآ يارب  ارم  دنوادخ  هک  یفدـه  دربشیپ  يارب  ردـقنآ  تسین ،  ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  دـنک ! ؟  یم  رکف  هچ  شیرق  دـنوش ؟  گنج 
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يارب زینو  موش . ))  هتـشک  هار  نیا  رد  نم  ای  دـنادرگ ،  زوریپ  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  ات  درک ،  مهاوخ  هزرابم  اـهنآ  اـب  تسا  هتـشاد  ثوعبم 
رگا تسوا !  تسد  رد  دّـمحم  ناـج  هک  ییادـخ  هب  : )) دومرف دزاـس  فوطعم  دوخ  میمع  لـضف  میظع و  يوـخ  هب  ار  شیرق  ياـهلد  هکنیا 

ار دوخ  محارم  هنوگ  نیدبو  درک . )) مهاوخ  اطع  اهنآ  هب  دنهاوخب ،  نم  زا  هچ  ره  دنراد ،  نم  اب  هک  يدنواشیوخ  هطـساو  هب  شیرق  زورما 
دورو زا  تعنامم  شیرق و  رارصا  تروص  رد  هکنیا  هب  عجار  و  دروآ ،  درِگ  ار  باحصا  سپـس  تشاد .  راهظا  هنامیکح  هملک  نیا  يادا  اب 

رد دنتشاد .  مالعا  گنج  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  اهنآ  مامت  ًابیرقت  تخادرپ .  تروشم  هب  هن ،  ای  دیگنج  اهنآ  اب  دیاب  ایآ  هّکم ،  هب  ترـضح 
یـسوم ترـضح  هب  لیئارـسا  ینب  هک  ار  هچنآ  ام  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  باحـصا  مامت  ناـبز  هب  تساـخرب و  دوس  نبدادـقم أ  ماـگنه  نیا 
تیادخ وت و   : )) مییوگ یم  هکلب  تفگ ،  میهاوخن  امـش  هب  ( 258  () میا هتـسشن  اجنیا  رد  ام  دینک ،  گنج  دیورب و  تیادخ  وت و  : ) دـنتفگ

یهد تکرح  ( 260 (() دامغلا كرب   )) حتف يارب  ار  ام  رگا  مسق !  ادخ  هب  هّللا !  لوسر  ای  ( . 259  (() میتسه امش  اب  مه  ام  دیورب و  گنج  هب 
سپس دیـشخرد .  يداش  رورـس و  ربمایپ  راسخر  رد  دادقم ))  )) نانخـس زا  دزرو .  یمن  یهاتوک  رفن  کی  دمآ و  میهاوخ  امـش  اب  یگمه  ، 

وا يزوریپ  يارب  ناـج  ياـپ  اـت  هک  دـندرک  تعیب  يو  اـب  یگمه  و  تفرگ .  تعیب  رـضاح  باحـصا  زا  هـلآو -  هـیلع  هـّللا  یّلـص  ربـمغیپ - 
طقف تشاد ،  دوجو  مه  لولـس ))  یبا  نب  هّللادـبع   )) نیقفانم هاگهانپ  دـندوب ،  درم  هک 1400  ناگدـننک  تعیب  نایم  رد  دـننک .  یناشفناج 

هک دنک  یم  لقن  عوکا  نب  ۀملـس  زا  هیبلح ))  هریـس   )) رد دیزرو .  عانتما  ندرک  تعیب  زا  هک  دوب  يراصنا ))  سیق  نبّدج   )) مان هب  رفن  کی 
نونکا مه  ییوگ  دیزرو ،  عانتما  هک  دوب  سیق ))  نبّدج   )) طقف میدرک ،  تعیب  ناج  ّدح  رس  ات  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  اب  ام  یتقو 

دوخ هریس  رد  یبلح  هلمج  زا  ناسیون ،  هریـس  ناخّروم و  دنک .  ناهنپ  مدرم  رظن  زا  ار  دوخ  ات  تسا  هدیبسچ  دوخ  رتش  هب  هک  منیب  یم  ار  وا 
هکنیا رب  ینبم  دوب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  اب  هیبیدح ))   )) رد هک  دنداتسرف  لولـس ))  یبا  نبا   )) غارـس هب  شیرق  هک :  تسا  هتـشون 

همه رد  ادخ  هب  ار  وت  ردپ !  تفگ :  هنع -  هّللا  یـضر  یبا -  هّللادبع  شرـسپ  نک .  ترایز  ار  هبعک  هناخ  وش و  هّکم  دراو  يراد ،  لیم  رگا 
ربمغیپ ات  مه  نم  هن  تفگ :  لولـس  یبا  نبا  ینک ! ؟  فاوط  ار  ادـخ  هناخ  ربمغیپ ،  زا  لبق  يورب و  مه  اجنیا  رد  ادابم  نکم !  اوسر  ار  ام  اج 

و دومن .  يدونشخ  راهظا  هّللادبع  هب  تبسن  دیسر ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هب  ربخ  نیا  یتقو  درک .  مهاوخن  فاوط  دنکن ،  فاوط 
تعیب هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  اـب  تخرد ،  ریز  رد  هک  تسا  یناـسک  زا  زین  لولـس  یبا  نب  هّللادـبع  نیارباـنب  تفگ .  نیرفآ  وا  هـب 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  اب  تعیب  زا  سیق ))  نبدـج   )) زج یـسک  هیبیدـح  رد  ناخروم ،  قاـفتا  هب  میتفگ -  هکناـنچ  اریز -  دومن ؛
شیرق هب  ناوـضر )  تعیب   ) تعیب نیا  ربـخ  هکنیمه  هلآو -  هـیلع  هـّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  زا  حلـص  ياـضاقت  ناکرـشم و  ساره  دزن .  زاـبرس 

اب هلباقم  هب  راوس  دصناپ  اب  لهج  یبا  نب  ۀمرکع  هکنیا  زا  دعب  هژیوب  دیدرگ ،  سرت  زا  رپ  اه  هنیس  دش و  هدنک  اج  زا  ناشیاهلد  ( 261) دیسر
هکم دوخ  ات  ار  اهنآ  داتـسرف و  ار  يا  هّدـع  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تسا -  يرـشخمز  فاشک  رد  هکنانچ  اّما -  دـمآ ،  ناناملـسم 
هناخ لخاد  ات  ار  اهنآ  هک  يروط  هب  دـینادرگ  زوریپ  اهنآ  رب  گنـس  باترپ  اب  ار  ناناملـسم  دـنوادخ  دـیوگ : یم  ساّبع  نبا  دـندنار .  بقع 

رد دنتسین .  ترـضح  نآ  نارای  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  اب  هلباقم  هب  رداق  هک  دندیدرگ  هجوتم  شیرق  و  دندرک .  بیقعت  ناشیاه 
یّلص ربمغیپ -  هلمج  نیا  ًانمض  دننک .  حلـص  بلط  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  دندش  ریزگان  اهنآ  نارظنبحاص  هک  دوب  ماگنه  نیا 

 ، دهاوخب نم  زا  هچ  ره  شیرق  زورما ،  تسوا !  تسد  رد  دّمحم  ناج  هک  ییادخ  هب  : )) دومرف هک  دوب  هدیسر  اهنآ  هب  مه  هلآو -  هیلع  هّللا 
تـشاد رارق  يرماع  دودبع  نبورمع  نب  لیهـس  اهنآ  أر س  رد  هک  ار  دوخ  ناگرزب  زا  یهورگ  هکم  مدرم  مریذـپ . ))  یم  ار  اهنآ  ياضاقت 

حلص داهنشیپ  دوب ،  نیگنـس  هداعلا  قوف  ناناملـسم  يارب  هک  یطورـش  ساسا  رب  شیرق ،  همه  یگدنیامن  هب  ات  دنتـشاد  مازعا  ربمغیپ  دزن  هب 
نخس دانتسا  هب  ناکرشم  یلو  دندرک .  در  ار  حلـص  داهنـشیپ  ًالوصا  مه  یخرب  دندز و  زاب  رـس  اهنآ  طورـش  شریذپ  زا  ناناملـسم  دنیامن . 

یّلص ربمغیپ -  دندیزرو .  رارصا  شیوخ ،  روظنم  دربشیپ  يارب  مریذپ ))  یم  دنـشاب  هتـشاد  یـشهاوخ  ره  شیرق  : )) دوب هدومرف  هک  ربمغیپ 
حلـص طورـش  هکنیا  تلع  دنک .  لمع  نآ  ياضتقم  هب  دهدب و  هکم  مدرم  هب  يا  هدعو  نینچ  ات  دوب  روم  أم  ادخ  بناج  زا  هلآو -  هیلع  هّللا 

و تشاد .  یهاگآ  نآ  زا  دـنوادخ  هک  دوب  یتحلـصم  بجوم  هب  یحو و  هب  ندومن  لمع  رطاخب  تفریذـپ  تشاد ،  هک  يراوشد  اب  ار  اـهنآ 
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دادرارق هکنیمه  حلـص  طورـش  زا  رمع  یتحاران  دش .  دهاوخ  روطـسم  هکنانچ  دندومن ،  فارتعا  و  دنتـسناد ،  ار  نآ  یگمه  زین  نآ  زا  دعب 
هک یلاح  رد  دیرپ و  اج  زا  دوب -  هدش  کیرحت  شتریغ  هک  باّطخ -  نبرمع  دیدرگ ،  دقعنم  فرط  ود  نیب  طورـش ،  نآ  ساسا  رب  حلص 
ارچ تفگ :  رکبوبا  تسین ؟  ادخ  ربمغیپ  درم  نیا  رگم  رکبوبا !  تفگ :  دمآ و  ( 262) رکبوبا دزن  دوب  ادیوه  شرس  رد  ترفن  مشخ و  راثآ 
ارچ تفگ :  رکبوبا  دنتـسین ؟  كرـشم  اـهنآ  رگم  دیـسرپ : میتـسه .  ارچ  تفگ :  رکبوـبا  میتـسین ؟  ناملـسم  اـم  رگم  تفگ :  رمع  تسه . 

ربـمغیپ وا  درم !  يا  تفگ :  رکبوـبا  میهد ؟  ناـشن  یتـسپ  اـهنآ  ربارب  رد  دوـخ  نید  رما  رد  دـیاب  ارچ  سپ  تـفگ :  رمع  دنتـسه .  كرـشم 
مه نم  دـناد .  یم  ادـخ  عیطم  ار  دوخ  گرم ،  هظحل  ات  وا  تسوا .  رواـی  مه  ادـخ  دـنک .  یمن  لـمع  ادـخ  ناـمرف  فـالخ  رب  تسادـخ و 
رمع هک :  دنک  یم  تیاور  دوخ  حیحص  مراهچ  ءزج  زا  هیبیدح  حلص  باب  رد  ملسم  ( . 263  . . . ) تسادخ ربمغیپ  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ 

هک تسا  نیا  زج  تفگ :  ارچ .  دوـمرف : هلآو -  هیلع  هـّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  دنتـسین ؟  لـطاب  رب  اـهنآ  قـح و  رب  اـم  رگم  تـفگ :  ربـمغیپ  هـب 
لباقم رد  دوخ  نید  رما  رد  دیاب  ارچ  سپ  تفگ :  تسا .  روطنیمه  ارچ  دومرف : دنتسه ؟  خزود  رد  اهنآ  نیلوتقم  تشهب و  رد  ام  ناگتـشک 

يا : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دنک ؟  یم  مکح  هچ  ناشیا  ام و  نایم  دـنوادخ  مینیبب  ات  میدرگرب ،  میهد و  ناشن  یتسپ  اهنآ 
نیگمشخ تخس  هک  یلاح  رد  گنردالب  داتفا و  هار  هب  مه  رمع  دنک . )) یمن  عیاض  ارم  زگره  ادخ  متسه ،  ادخ  ربمغیپ  نم  باّطخ !  رـسپ 

هدـیقع ام  رگم  تفگ :  رمع  ارچ .  تفگ :  رکبوبا  دنتـسین ؟  لطاب  رب  اهنآ  ّقح و  رب  ام  رگم  رکبوبا !  تفگ :  درک و  تاـقالم  ار  رکبوبا  دوب 
نید رد  دیاب  ارچ  سپ  تفگ :  تسار .  وطنیمه  ارچ  تفگ :  رکبوبا  تسا ؟  مّنهج  رد  اهنآ  ناگتـشک  تشهب و  رد  ام  ناگتـشک  هک  میرادن 

ربـمغیپ وا  باّـطخ !  رـسپ  يا  تفگ :  رکبوبا  دـنک ؟  یم  مکح  هچ  ناـشیا  اـم و  ناـیم  ادـخ  مینیبـب  میدرگرب و  میهد و  ناـشن  یتـسپ  دوـخ 
زا رتدنت  ینانخس  رمع  زا  نّنـست ،  لها  ربتعم  بتک  نابحاص  زا  يدایز  هدع  دنادرگ . . .  یمن  عیاض  ار  وا  هاگچیه  زگره و  ادخ  تسادخ و 
 : متفگ ربمغیپ  هب  دیوگ : یم  رمع  هک  دنک  یم  لقن  یثیدح  ( 264) دوخ حیحص  طورش  باتک  رخآ  رد  يراخب  دنا .  هدرک  تیاور  مه  نیا 
ارچ سپ  متفگ :  ارچ .  دومرف : دنتسین ؟  لطاب  رب  ام  نمشد  ّقح و  رب  ام  ایآ  متفگ :  متـسه .  ارچ  دومرف : یتسین ؟  ادخ  ّقح  رب  ربمغیپ  وت  ایآ 

مهاوخن ار  وا  ینامرفان  متـسه و  ادـخ  ربمغیپ  نم  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ماگنه  نیا  رد  میهد ؟  ناشن  یتسپ  دوخ  نید  رد 
فاوط ار  نآ  میسر و  یم  ادخ  هناخ  هب  يدوزب  ام  هک  یتفگ  یمن  وت  رگم  متفگ :  ربمغیپ  هب  تفگ :  رمع  تسا .  نم  روای  مه  ادخ  و  درک ! 

نآ ییآ و  یم  ادخ  هناخ  هب  هک  نادب  ار  نیا  سپ  دومرف : هن .  متفگ :  دـش ؟  دـهاوخ  نینچ  لاسما  متفگ  ایآ  یلو  ارچ ،  دومرف : مینک ؟  یم 
 : متفگ ارچ .  تفگ :  تسین ؟  ادخ  ّقح  رب  ربمغیپ  درم ،  نیا  رگم  رکبوبا !  متفگ :  مدمآ و  رکبوبا  دزن  مه  نم  ( . 265  ) ینک یم  فاوط  ار 
وا درم !  يا  تفگ :  میهد ؟  ناشن  یتسپ  نامنید  رما  رد  دـیاب  ارچ  سپ  متفگ :  ارچ .  تفگ :  تسین ؟  لطاب  رب  ام  نمـشد  ّقح و  رب  ام  رگم 

تـسا ّقح  رب  وا  ادخ  هب  تسا .  دنوادخ  عیطم  مه  وا  تسوا ،  روای  ادخ  ( . 266) دنک یمن  راتفر  ادخ  نامرف  فالخ  رب  و  تسادخ ،  ربمغیپ 
وت هب  یلو  ارچ ،  تفگ :  مینک ؟  یم  فاوط  ار  نآ  میوش و  یم  ادـخ  هناـخ  دراو  اـم  تفگن :  اـم  هب  ربمغیپ )  ) وا رگم  متفگ :  تفگ :  رمع  ! 
 ، حلـص زا  يریگولج  رطاـخب  نم  تفگ :  رمع  ینک .  یم  فاوط  ییآ و  یم  سپ  تفگ :  هن !  متفگ :  يوش ؟  یم  دراو  لاـسما  هک  دوـمرف 

باحـصا هب  تفاـی  تغارف  حلـص ،  ناـمرف  نتـشون  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یتقو  دـیوگ : یم  يوار  ( . 267  ! ) مدرک ییاـهراک 
ار نآ  راب  هس  هکنیا  ات  تساخنرب ،  اج  زا  سکچیه  ادخ  هب  دیشارتب .  ار  دوخ  ياهرس  سپـس  دینک ،  رحن  ار  دوخ  نارتش  دیزیخرب و  دومرف :
ات تفگن  نخس  اهنآ  زا  مادکچیه  اب  دمآ و  نوریب  سپـس  دش ،  دوخ  همیخ  دراو  تساخنرب ،  اج  زا  یـسک  دید  یتقو  ( . 268) دومرف رارکت 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  باحـصا  یتقو  دیـشارت .  رـس  تساوخ و  ار  دوخ  كّالد  هاگنآ  درک .  رحن  ار  دوخ  ینابرق  دوخ ،  تسد  اـب  هکنیا 
 . دنشکب ار  رگیدکی  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  و  دندیشارت .  ار  رگیدکی  رـس  دندرک و  رحن  ار  دوخ  نارتش  دنتـساخرب و  دندید ،  نینچ  هلآو - 

هدرک تیاور  ناخروم ،  ریاس  و  هیبیدح )  هوزغ   ) دوخ هریس  رد  یبلحو  دوخ ،  دنسم  رد  مکح  نب  ناورم  همرخم و  نبروسم  زا  لبنح  دمحا 
یم دیامرف ؟  یم  هچ  ربمغیپ  هک  يونـش  یمن  باّطخ !  رـسپ  يا  تفگ :  حاّرج  هدـیبع  وبا  درک !  یم  ّدر  ار  ربمغیپ  نانخـس  رمع   : )) هک دـنا 
یلو مدونشخ  نم  رمع !  يا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  زور  نآ  رد  دیوگ : یم  یبلح  میجّرلا !  ناطیّشلا  نم  هّللاب  ذوعن  دیامرف :
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یم زاـمن  مهد و  یم  هقدـص  مریگ و  یم  هزور  هشیمه  نم   : )) تفگ یم  اهدـعب  رمع  هک  دـنا  هتـشون  نارگید  یبلح و  زین  و  یتحاراـن ؟  وت 
یّلـص ربمغیپ -  زور  نآ  رد  حلـص  ناـمیپ  بیوصت  متفگ . )) . . . !  ربمغیپ  هب  زور  نآ  هک  ینانخـس  سرت  زا  منک ،  یم  دازآ  هدـنبو  مرازگ 

 ، دوب نآ  هب  روم  أم  نیگنس ،  طورـش  نآ  اب  هک  ار  یحلـص  تشاد  میمـصت  دنک ،  نیفلاخم  ضارتعا  هب  انتعا  هکنیا  نودب  هلآو ، -  هیلع  هّللا 
مالّسلا هیلع  یلع -  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دسیونب .  ار  حلـص  نامیپ  ات  تساوخ  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ور  نیزا  دهد .  ماجنا 

 ! میـسانش یمن  تیمـسر  هب  ار  يزیچ  نینچ  ام  تفگ :  شیرق  هدنیامن  ورمع ؛ نب  لیهـس  میحّرلا . ))  نمحّرلا  هّللا  مسب  سیونب :  : )) دومرف - 
 . درک رما  ادخ  ربمغیپ  هک  دسیونب  ار  نامه  دیاب  ادخ  هب  دنتفگ  دندش و  رجزنم  ناناملسم  يو ،  نخس  زا  مهّللا . ))  کمـساب   )) دسیونب دیاب 

هیلع یلع -  ّمهّللا ! )) کمـساب   : )) سیوـنب دوـمرف : مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هب  دوـمن و  عـطق  ار  عازن  هلآو -  هیلع  هـّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  یلو 
تسا يزیچ  نیا  سیونب :  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  سپـس  تشون .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نامرف  هب  مه  مالّـسلا - 

ادـخ ربمغیپ  وت  میتسناد  یم  ام  رگا  تفگ :  ورمع  نب  لیهـس  تسا .  هدرک  حلـص  نآ  ساـسا  رب  ورمع  نب  لیهـس  اـب  هّللا  لوسر  دّـمحم  هک 
هّللادبع نبدمحم  هک  تسا  يزیچ  نیا  دسیونب : دیاب  نیاربانب ،  میدش !  یمن  عنام  ادخ  هناخ  هب  تندمآ  زا  میدرک و  یمن  گنج  وت  اب  یتسه 

چیه هب  دندوبن  رـضاحو  تساخرب .  فرط  ره  زا  ناناملـسم  ضارتعا  يادص  اجنیا  رد  تسا !  هدرک  حلـص  نآ  ساسا  رب  ورمع  نب  لیهـس  اب 
 ، دینک یم  بیذکت  ارم  هکنیا  اب  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دیآ .  دـیدپ  یبوشآ  دوب  کیدزن  دـسیونب .  يزیچ  يربمغیپ  هجو 
نآ ساسا  رب  ورمع  نب  لیهـس  اب  هّللادبع  نبدـمحم  هک  تسا  يزیچ  نیا   : )) سیونب یلعای !  متـسه .  هّللادـبع  نبدـمحم  ادـخ و  ربمغیپ  نم 
يا : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  سپـس  تشون .  ار  نآ  یتحاران  هلان و  اـب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تسا . ))  هدرک  حـلص 
مه نآ  رثا  رب  يریذپب و  ار  نآ  يراچان  دـش و  یهاوخ  نیا  ریظن  يزیچ  هب  التبم  دومرف : ای  تشاد .  یهاوخ  يزیچ  نینچ  مه  وت  نسحلاوبا ! 

دننک و تعجارم  هیبیدح ))   )) زا باحـصا ،  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دوب  نیا  زین  حلـص  عوضوم  ( . 269  (() يوش یم  هتشک 
هکم رد  زور  هس  دندرگ .  رهش  دراو  ناناملسم  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  سپس  دنوش  جراخ  هّکم  زا  شیرق  تسخن  دعب ،  لاس  رد 
نایم گنج  شتآ  ( 270  ) لاس هد  تدم  دننکن .  لمح  دوخ  اب  يرگید  هحلسا  رفس -  حالس  هدش -  لیامح  ياهریـشمش  زج  و  دنرب ،  رـسب 
سک ره  برع  زا  دننک .  دازآ  ار  رگیدکی  دنناوتب  دنـشاب و  هتـشاد  یناج  نیم  أت  مدرم  تدم ،  نیا  رد  و  دـشاب .  شوماخ  شیرق ،  ربمغیپ و 

نیفرط ( . 271) دناوت یم  ددنویپب ،  شیرق  هب  دـهاوخب  مه  سک  ره  و  دوش .  لخاد  دـناوت  یم  دوش ،  دّـمحم  نامیپ  رد  لخاد  تساوخ  هک 
نودب رگا  دشاب ،  هدمآ  رد  دّمحم  نید  هب  هک  شیرق  هفیاط  زا  سک  ره  دنرادن .  اور  تنایخ  يدزد و  دننکن و  ینمـشد  زاربا  مه  هب  تبـسن 

ار یناملسم  میناوت  یم  روطچ  هّللا !  ناحبـس  دنتفگ : ناناملـسم  دش .  دهاوخن  میلـست  دّمحم  هب  درب ،  هانپ  دّمحم  هب  دوخ ،  تسرپرـس  هزاجا 
هب دومن .  یم  نارگ  تخس  ناناملسم  يارب  طرش  نیا  شریذپ  میهدب ؟  نیکرشم  لیوحت  تسا ،  هتسویپ  ام  هب  هتخیرگ و  شیرق  نایم  زا  هک 
هانپ نانآ  هب  دادـترا  تلاح  هب  ام  زا  سک  ره  يرآ ،  دومرف : یـسیون .  یم  دوخ  نایز  هب  ار  طرـش  نیا  هّللا !  لوسر  اـی  دـنتفگ : تهج  نیمه 

هک میراودـیما  مینادرگ و  یم  رب  دـندنویپ ،  یم  ام  هب  دـنوش و  یم  ناملـسم  ناـشیا  زا  هک  اـهنآ  و  تسا .  هدـینادرگ  رود  ار  وا  ادـخ  دربب ، 
حلص نامیپ  ورمع ،  نب  لیهس  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  انثا  نامه  رد  دروآ .  مهارف  نانآ  يارب  يرارف  هار  شیاشگ و  دنوادخ 

 ، تشاد اپ  تسد و  هب  ریجنز  هک  یلاح  رد  دوب ،  صاع ))   )) شمان هک  ورمع  نب  لیهس  رـسپ  لدنج  وبا  دنتـشون ،  یم  روکذم  طورـش  اب  ار 
هب ار  وا  هدرک و  يریگولج  هنیدم  هب  يو  ترجاهم  زا  شردپ  یلو  دوب ،  هدش  ناملسم  هکم  رد  نآ  زا  لبق  يو  تشگ .  یجتلم  ناناملسم  هب 

نایم ههاریب و  زا  تخیرگ و  ردپ  هناخ  نادنز  زا  دنراد ،  تماقا  هیبیدح ))   )) رد باحـصاو  ربمغیپ  دینـش  لدنج  وبا  یتقو  دوب .  هدیـشک  دنب 
 ، ورمع نب  لیهـس  شردپ  یلو  دنتـشگ .  اریذپ  ار  وا  دندش و  لاحـشوخ  وا  ندمآ  زا  نیملـسم  دمآ .  دورف  اهناملـسم  رب  ات  تشذگ  اههوک 
هک تسا  يدروم  نیتسخن  نیا  دّمحم !  يا  تفگ :  لاح  نآ  رد  و  ( . 272  ) تخاس بورضم  یتخس  هب  ار  شتروص  تفرگ و  ار  وا  ياهدنب 

ورمع نب  لیهس  میا .  هتفاین  تغارف  حلص  نامیپ  نتشون  زا  زونه  ام  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یهد !  لیوحت  نم  هب  ار  وا  دیاب 
 . هدـب رارق  نم  هانپ  رد  ار  ترـسپ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  مریذـپ .  یمن  ار  حلـص  طورـش  زا  کیچیه  مه  نم  سپ  تفگ : 
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نبزرکم  )) اجنیا رد  درک .  مهاوخن  ار  راک  نیا  هن ،  تفگ :  نکب .  ار  راک  نیا  ایب و  دومرف : مهد .  یمن  رارق  وت  هانپ  رد  ار  وا  تفگ :  لیهس 
 . میتفرگ دوخ  هانپ  رد  ار  وا  وت  رطاخب  ام  دّـمحم !  يا  دـنتفگ : دـندوب -  شیرق  ناـگرزب  زا  هک  يزعلادـبع - ))  نب  بطیوح   )) و صفح )) 

ورمع نب  لیهـس  هاگنآ  دناسرن .  همدص  يو  هب  هک  دنتفرگ  ار  شردپ  ولج  دـندروآ و  رد  يا  همیخ  هب  دـنتفرگ و  ار  لدـنج  وبا  نانیا  سپس 
 . دیـسر ماجنا  هب  حلـص  طورـش  هب  تبـسن  ام  دهعت  دیایب ،  وت  يوس  هب  مرـسپ  هکنآ  زا  شیپ  و  دیـسر ،  نایاپ  هب  ارجام  دّـمحم !  يا  تفگ : 

نک و ربص  دومرف : لدـنج  وبا  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  ماـگنه  نیا  رد  تسا .  تسرد  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ - 
میروآ رهم  رـس  رب  ار  تردپ  میتساوخ  هچ  ره  میتسین !  راک  بیرف  مه  ام  دوب ،  هتفرگ  ماجنا  حلـص  وت  ندـمآ  زا  شیپ  شاب .  راد  نتـشیوخ 
یتاجن هار  شیاشگ و  هانپ ،  یب  ناناملـسم  ریاس  وت و  يارب  دـنوادخ  هک  مراودـیما  یلو  دـیزرو ،  عاـنتما  دوشن ،  عناـم  وت  تشگزاـب  زا  هک 

رد ریـشمش  دـناسرب و  لتق  هب  ار  شردـپ  هک  دومن  کیرحت  ار  وا  دـمآ و  لدـنج  وبا  کیدزن  باّطخ  نبرمع  ماگنه ،  نیا  رد  دروآ .  مهارف 
دریگ و تسد  هب  ریشمش  لدنج  وبا  متشاد  راظتنا  تفگ :  رمع  دنا ،  هتشون  دوخ  هریـس  رد  نارگید  ینالحد و  هکنانچ  تشاذگ .  شرایتخا 
ار دوخ  ناردپ  مه  ام  رگا  ادخ !  هب  دـشکب !  ار  شردـپ  دـهاوخ  یم  درم  نیا  تفگ :  یم  لاح  نآ  رد  و  دـناسرب .  لتق  هب  ار  شردـپ  نآ  اب 

ربمغیپ رما  هب  و  ( 273  ) تفریذپن ردپ  نتـشک  يارب  ار  رمع  ياضاقت  هنتف ،  میب  زا  لدـنج  وبا  یلو  میتشک ! !  یم  ار  اهنآ  میدرک ،  یم  كرد 
نتشک زا  ار  ام  ربمغیپ  تفگ :  رمع  یشک ؟  یمن  ار  وا  وت  ارچ  تفگ :  رمع  هب  سپـس  ( . 274  ) تخاس هشیپ  ربص  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 

اب لدنج  وبا  ( . 276  ) یتسین نم  زا  رتراوازـس  ربمغیپ ،  رما  تعاطا  زا  وت  تفگ :  لدـنج  وبا  ( . 275  ) تسا هتـشاد  رذحرب  شیرق  ریاس  وا و 
ات دـنداد ،  ياـج  یلحم  رد  هتفرگ و  دوخ  هاـنپ  رد  ار  وا  روـبزم  رفن  ود  سپـس  دنتـشگ ،  زاـب  هکم  هب  بطیوـح ))   )) و زرکم ))  )) شردـپ و

ریاس و  لدنج )  وبا   ) وا يارب  دـنوادخ  اهدـعب  دنـشاب .  هدرک  افو  دوخ  دـهع  هب  هنوگنیدـب  دـنناسرن و  يا  همدـص  يو  هب  نارگید  اب  شردـپ 
دمح دش .  دهاوخ  هتفگ  بیرقنع  هکنانچ  دنبای .  تاجن  دـنناوتب  ات  دروآ  دـیدپ  شیاشگ  دـندرب ،  یم  رـسب  هکم  رد  هک  هانپ  یب  ناناملـسم 

 ، مینادب هک  تسا  یفاک  حلـص ،  جیاتن  هب  عجار  هیبیدح :  حلـص  جیاتن  تخاس .  یلمع  ار  دوخ  هدعو  درک و  يرای  ار  شربمغیپ  هک  ار  ادـخ 
یم هکم  هب  زین  ناناملـسم  دندمآ و  یم  هنیدم  هب  ناکرـشم  حلـص ،  نیا  زا  سپ  دش .  ناکرـشم  اب  ناناملـسم  شزیمآ  ثعاب  هیبیدـح  حـلص 

 . داد یم  رارق  ریث  أت  تحت  ار  ناشیا  ربمغیپ ،  هدیدنسپ  شور  قالخا و  دندید ،  یم  ار  ربمغیپ  دندمآ و  یم  هنیدم  هب  نیکرشم  یتقو  دنتفر . 
یم گرزب  اهنآ  رظن  رد  لمع ،  راتفگ و  تافص و  تیصخش و  نیزر ،  أر ي  مدرم ،  ییامنهار  ظاحل  زا  ظاحل ،  ره  زا  ترضح  نآ  راک  و 

راچد ار  شیرق  نآ ،  یلاع  ياهتمکح  تاماظن و  ریاـس  تـالماعم و  تاداـبع و  مارح و  لـالح و  زا  معا  مالـسا ،  ماـکحا  میلاـعت و  دومن . 
دوخ هب  ار  ناشیا  لد  مشچ و  شوگ ،  هک  يروط  هب  دومن ؛ یم  بوذجم  ار  اهنآ  شنـشور  نانخـس  تایآ و  اب  زین  نآرق  درک .  یم  یتفگش 
کی رد  ًالبق  هک  اهنآ  دوب .  هتخاس  شوهدـم  ار  اـهنآ  زین  ترـضح  یحاون  رماوا و  ربارب  رد  ربمغیپ  باحـصا  يرادربناـمرف  درک .  یم  بلج 

 ، دندرب یم  رـسب  یـشکرس  يروک و  هجرد  یهتنم  رد  هیبیدح  حلـص  زا  لبق  هک  سپ  نآ  زا  دندوب ،  ادخ  لوسر  دنوادخ و  هب  نانیا  یمدـق 
نآ طسوت  هکم  حـتف  زا  ار  مدرم  هک  دـندوب  ربمغیپ  يارب  یغلبم  کی  ره  دنتـشگ ،  یم  زاب  ناشناسک  يوس  هب  دـندمآ و  یم  هنیدـم  هب  یتقو 

تحیـصن و زا  دندرک ،  یم  تولخ  دوخ  ناتـسود  لیماف و  اب  دـندش و  یم  هکم  دراو  هک  یماگنه  زین  ناناملـسم  دـنداد .  یم  میب  ترـضح 
نآرق رد  هک  یتمکح  شناد و  و  یناملـسم ،  ياه  هناشن  تّوبن و  ماقم  تیمها  هب  ناشیا  نتخاس  انـشآ  ربمایپ و  ادخ و  يوس  هب  اهنآ  توعد 

یمن یهاتوک  نیشیپ ،  نورق  و  هتـشذگ ،  مدرم  رابخا  و  زردنا ،  دنپ و  و  قالخا ،  بادآ و  ضیارف و  ننـس و  و  یعامتجا ،  تاماظن  و  دوب ، 
یهاگآ دـنداد .  یم  میب  ترـضح  نآ  اب  تیّدـض  زا  ار  اهنآ  ًانمـض  و  دـندوب .  هکم  بلق  رد  ربمغیپ  رّـشبم  زین  ناـنیا  ور ،  نیزا  دـندیزرو . 

 . هّللدمحلاو دوش .  رهـش  دراو  دناوتب  ربمغیپ  یتعنامم ،  گنج و  نودب  هک  تشاد  هکم  حتف  لیهـست  رد  گرزب  يرثا  ارجام ،  نیا  زا  شیرق 
شور زا  ناشیا  لماک  یهاگآ  و  هبییدـح ))   )) رد هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  اـب  نیکرـشم  عاـمتجا  ناـمه  زا  حلـص  دـیاوف  زا  یـضعب 

نآ ییاـمنهار  شور  ربمغیپ و  قلخ  نسح  زا  ًـالبق  اـهنآ  ناـناوج  هژیوب  شیرق  نوچ  دـمآ .  تسد  هب  ترـضح  نآ  قلخ  نسح  ییاـمنهار و 
ربمغیپ ّدض  رب  تیلهاج ،  ياهتب  ياس  ؤر  ریاس  هبتع و  هبیش ،  نایفس ،  وبا  هریغم ،  نب  دیلو  لهج ،  وبا  اریز ،  دنتـسناد ؛ یمن  يزیچ  ترـضح 
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 ، دنیامن شوماخ  ار  ادـخ  رون  ات  دـندمآرب ،  ربمغیپ  يدوبان  ماقم  رد  ًالمع  ًالوق و  دوخ ،  تاناکما  تردـق و  مامت  اب  و  دـندومن .  اهیـشاپمس 
لتق هب  ار  شنارای  وا و  دنتساوخ  دوب ،  هکم  رد  هک  یماگنه  دیناسر .  لامک  هب  ار  دوخ  رون  درک و  بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  هشقن  دنوادخ  یلو 

رد ار  وا  دنوادخ  یلو  دـنرادرب ،  نایم  زا  دـندوب  هدرک  يرای  هداد و  هانپ  يو  هب  هک  ار  یناسک  ات  دـنداهن  هنیدـم  هب  يور  سپـس  دـنناسرب ، 
زا دعب  ( . 277  (() نیَملاْعلا ِّبَر  ِهّللُدْـمَْحلاَو  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف   )) دـینادرگ زوریپ  بازحا ))   )) و دـحا )) (( ، )) ردـب  )) ياهگنج

نیا زا  هـچنآ  زج  دـندوب و  هدـیدن  ار  وا  رگید  ترجه ،  زا  دـعب  اریز  درک ؛ رییغت  ربـمغیپ  هـب  تبـسن  هـکم  مدرم  مومـسم  رظن  اـهگنج ،  نـیا 
ادـیپ شزیمآ  باحـصا ،  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  اـب  هک  هیبیدـح ))   )) زور رد  یلو  دنتـشادن ،  يربخ  دندینـش ،  یم  ناهاوخدـب 

يراتفر ءوس  یتشرد و  هاگره  هک  دوب  يروط  اهنآ  عضو  دـندید .  يا  هدیدنـسپ  يایاجـس  اـب  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـندرک ، 
 ، دنتشاد یم  زاربا  تظلغ ،  تواسق و  نوچ  و  دندش .  یم  هجاوم  ترضح ،  يراتفرشوخ  فطاوع و  اب  دنداد ،  یم  ناشن  ربمغیپ ،  هب  تبسن 

هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دوب .  اهنآ  اب  ترـضح  راتفر  زرط  نیا  داد .  یم  ناشن  فّطلت  شمرن و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  لباقم ،  رد 
نآ رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دومن .  یم  لـمع  ( 278  (() نَسْحَا َیِه  یتَّلاـِب  ْعَفِْدا   )) هفیرـش هیآ  هب  صوصخ  نیا  رد  هلآو - 

تسا و هدـش  لزان  دروم  نیمه  رد  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  لیلد  هب  دـنک ،  ترایز  ار  ادـخ  هناخ  روز ،  اب  دوش و  هکم  دراو  هک  دوب  رداق  زور ، 
یم نـینچمه  و  ( . 279 (() دـنباین يروای  تسود و  رگید  و  دـنوش ،  یم  هدـنار  بقع  هب  دـننک ،  گنج  امـش  اب  نارفاـک  رگا  : )) دـیامرف یم 

زا ار  ناشیا  ياهتسد  ناشیا و  زا  ار  امش  ياهتـسد  دینادرگ ،  زوریپ  نیکرـشم  رب  ار  امـش  هکنآ  زا  دعب  هکم  کیدزن  هک  تسادخ  : )) دیامرف
باحـصا هک  دنتـسناد  یم  دـش و  دـهاوخ  بلاغ  اهنآ  رب  ربمغیپ  گنج ،  تروص  رد  هک  دنتـشاد  نیقی  ناکرـشم  ( . 280  (() تشادزاب امش 

ظفح نآ و  بقاوع  نسح  حلـص و  رطاخب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یلو  دیامن ،  گنج  هب  مادقا  ربمغیپ  هک  دنراد  رارـصا  ترـضح 
ار ربمغیپ  تبحم  نازیم  یبوخ  هب  شیرق  درک .  در  يّدج  روط  هب  ار  ناشیا  ياضاقت  نآ ،  مارتحا  کته  زا  يریگولج  مرح و  مارتحا  نوخ و 

همه اب  ار  حلـص  تهج ،  نیمه  هب  و  درک .  یم  تیاعر  ًالماک  ار  يدنواشیوخ  قوقح  ربمغیپ  هک  دندرب  یپ  دندرک و  كرد  دوخ  هب  تبـسن 
دجـسم هب  يو  دورو  زا  هک  ار  شیرق  تنوـشخ  یـشکرس و  شباحـصا ،  زا  يرایـسب  ضارتـعا  مـغر  یلع  و  تفریذـپ .  نآ  تخـس  طورش 

دوب یثداوح  زا  ترـضح  هرافک  شیرق ،  رظن  رد  انعم  نیا  تفرگ .  هدیدان  ددرگ ،  زاب  هنیدـم  هب  هک  دـش  ریزگان  دـندرک و  تعنامم  مارحلا 
اب هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دوب  راکـشآ  شیرق  يارب  یبوخ  هب  زور  نآ  اریز  داتفا ؛ قافتا  بازحا  دحا و  ردب و  ياهگنج  رد  هک 
؛  شیرق خـیاشم  دـش ،  هتخیر  هک  ییاهنوخ  لو  ؤسم  هکلب  تسین ،  روبزم  ثداوح  لو  ؤسم  وا  هک  داد  ناشن  نانآ ،  اب  گـنج  زا  يراددوخ 

اهنآ و  دـندیگنج .  درپس ،  نانآ  هب  درک و  رارف  ناشیا  زا  هک  يرهـش  رد  ترـضح  نآ  اـب  هک  دـندوب  نارگید  لـهجوبا و  نایفـسوبا ،  لاـثما 
زا اهگنج ،  نآ  رد  شیرق  رگا  دـیآرب .  شناراـی  دوخ و  زا  عاـفد  ماـقم  رد  دـنتخاس  ریزگاـن  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دـندوب 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دندرک ،  یم  يراددوخ  دندومن ،  يرای  دنداد و  هانپ  يو  هب  هک  یناسک  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  موجه 
ربمغیپ دومن .  یم  تعانق  هنـسح ،  هظعوم  تمکح و  اب  دوخ ،  نید  هب  ناشیا  توعد  هب  درک و  یم  يراددوخ  اهنآ  اب  گـنج  زا  مه  هلآو - 

ناگرزب و و  درب .  نایم  زا  ار  اهنآ  ياه  هنیک  تخاس و  شوماـخ  ار  ناکرـشم  نیا  ياـهلد  شتآ  هیبیدـح ))   )) رد هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 
 . دنا هدش  تیانج  بکترم  دنا و  هدومن  يّدعت  ترضح  نآ  هب  تبسن  هک  دندرک  نیقی  هک  ییاج  ات  درمش ،  مرتحم  ار  ناشیا  نادیفـس  شیر 

یکین تبقاع  دننزب ،  وا  یتسود  هب  گنچ  دنیآ و  درِگ  يو  مچرپ  ریز  رد  رگا  هک  دـنتفای  نانیمطا  و  دـش .  مرن  نانآ  ياهلد  زین  اج  نیمه  زا 
ربمغیپ تشگزاب  دنیآ .  یم  رد  ادخ  نید  هب  هتسد  هتسد  مدرم  و  دراد .  لابند  هب  ار  یناشخرد  يزوریپ  راکـشآ و  یحتف  و  تشاد .  دنهاوخ 

 . تشگزاب هنیدم  هب  سپس  درب .  رسب  هیبیدح ))   )) رد زور  هدزون  تدم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هنیدم  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 
 ، دنوش هکم  دراو  اهنآ  دنتشاذگن  ناکرشم  هکنیا  زا  نانچمه  رمع  دش .  لزان  حتف  هروس  ترضح  نآ  رب  دیسر ،  میمغلا ))  عارک   )) هب یتقو 
زا دعب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دوب .  فس  أتم  دندرگ ،  یم  زاب  هنیدم  هب  هجیتن  نودب  دنتـشاد  هکم  حتف  زا  هک  يراظتنا  سکع  هب  و 
 - تسا يراـخب  حیحـص  رد  هکناـنچ  سپ -  دزاـس .  فرطرب  تشاد ،  هنیـس  رد  هک  ار  يدرد  رمع و  یتحاراـن  تساوخ  حـتف ،  هروس  لوزن 
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ّانِا : )) درک نآ  ندناوخ  هب  عورش  سپـس  تسا .  رتهب  دبات ،  یم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  نم  دزن  هک  دش  لزان  نم  رب  يا  هروس  دومرف : ( 281)
ام نارتش  میدش و  عونمم  مارحلا  دجسم  هب  دورو  زا  283 ؛ )  ) تسین حتف  هک  نیا  تفگ :  باحـصا  زا  یکی  ( . 282 (() ًانیبُم ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف 
دب : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دندش .  هدنادرگرب  زین  دندمآ  ام  يوس  هب  هک  نم  ؤم  درم  ود  دـندشن و  ینابرق  دوخ  ياج  رد 
حلص ياضاقت  امش  زا  اهنآ  دیتفر ،  اهنآ  ورملق  زا  امش  هک  دندش  دونشخ  ناکرـشم  دوب .  يزوریپ  نیرتگرزب  نیا  یتفگ )) !  هک  دوب  ینخس 

و دومن .  زوریپ  اهنآ  رب  ار  امـش  دنوادخ  و  دنتـشادن .  شوخ  هک  دندید  امـش  زا  ییاهزیچ  دیهد .  ناما  ناشیا  هب  هک  دـندش  لیام  دـندرک و 
سکچیه هب  دیتفر و  یم  الاب  هوک  زا  دحا  گنج  رد  هک  دـیدرک  شومارف  ایآ  تسا .  حـتف  نیرتگرزب  دوخ  نیا  دـینادرگرب .  اجنآ  زا  ًاملاس 

زا ناتیالاب و  زا  نایهاپـس   )) هک دیا  هدرک  شومارف  ار  بازحا  گنج  زور  ایآ  مدرک ؟  یم  ناتیادص  امـش ،  لابند  رد  نم  و  دـیتشادن .  هجوت 
ناناملسم ( . 284 (() دیدرب نوگانوگ  ياهنامگ  ادخ ،  هب  و  دیسر ،  اهولگ  هب  اهناج  و  دش ،  هریخ  ناگدید  و  دندمآ .  امش  يوس  هب  ناتنییاپ 

ادخ و هب  ام  زا  وت  میدرکن .  رکف  یـشیدنا ،  یم  وت  هچنآ  هرابرد  ام  ادخ !  ربمغیپ  يا  ادـخ  هب  دـنیوگ .  یم  تسار  ربمغیپ ،  ادـخ و  دـنتفگ :
ارچ دومرف : يوش ؟  یم  هکم  دراو  نما  لاـمک  رد  هک  یتـفگن  وـت  رگم  هّللا !  لوـسر  اـی  تفگ :  رمع  یلو  ( . 285  ) یتسه رتانـشآ  وا  رماوا 

انْحَتَف ّانِا   )) هیآ ریسفت  رد  یبعش  زا  حیحص  دانسا  هب  روصنم  نبدیعس  ( ! 286  . . . ) هن تفگ :  رمع  لاسما ؟  نیمه  متفگ  امـش  هب  اّما  متفگ ، 
هب گنج  دـش و  رارقرب  حلـص  یتقو  اریز  دوبن ؛ هیبیدـح  يزوریپ  زا  رتگرزب  یحتف  مالـسا  رد  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  ًانیبُم )) ًاْحتَف  ََکل 

چیه تدـم ،  نیا  رد  دـندومن ،  یم  عازن  وگتفگ و  دـندرک و  یم  تاـقالم  مه  اـب  و  دـنداد ،  یم  نیم  أـت  رگیدـکی  هب  مدرم  و  دروـخ ،  مه 
رد هچنآ  هک  يروط  هب  دیورگ .  مالسا  هب  كرشم ،  نآ  هکنیا  رگم  تفگن ،  نخس  مالسا  هرابرد  ناکرـشم  زا  يدنمدرخ  چیه  اب  یناملـسم 

: دوزفا سپس  دوب .  نآ  زا  شیب  ای  دندوب  هدش  ناملسم  نآ  زا  لبق  هک  یناسک  همه  اب  دوب  ربارب  دندش ،  نیملسم  حلص )  تدم   ) لاس ود  نآ 
حتف يارب  رفن  رازه  هد  اب  دعب ،  لاس  ود  یلو  تفر ،  هیبیدح ))   )) هب رفن  اب 1400  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  مییوگب :  هک  تسا  یفاک 
مدرم نآ ،  بقاعتم  هک  دوب  یگرزب  حتف  همدقم  حلـص ،  نیا  هک  دش  راکـشآ  هیبیدح  حلـص  زا  تفگ :  هاگنآ  دمآ !  نوریب  هنیدـم  زا  هکم ، 

 . تسا روهظ  روهظ ،  همدقم  اریز  دش ؛ هدناوخ  حتف  دوب ،  حتف  همدقم  هیبیدح  حلـص  نوچ  ور ،  نیزا  دندمآرد .  ادـخ  نید  هب  هتـسد  هتـسد 
هک یلاح  رد  درک و  رارف  نادنز  زا  هک  میتفگ  تشذگ و  ًالبق  ورمع ،  نب  لیهس  رسپ  لدنجوبا  تیاکح  نیفعـضتسم  ییاهر  هب  ربمایپ  هدعو 

و درب .  هانپ  شترـضح  هب  دـمآ و  دورف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رب  هیبیدـح ))   )) رد اـت  درک  روبع  ههاریب  زا  دوب ،  ریجنز  دـنب و  رد 
دنک ربص  داد  روتسد  تفگ و  تیلست  تسج و  راذتعا  دنک ،  دادمتسا  يو  زا  تسناوت  یمن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زور  نآ  نوچ 

دهاوخ دیدپ  یتاجن  هار  شیاشگ و  هکم ،  هانپ  یب  ناناملـسم  ریاس  وت و  يارب  يدوزب  دنوادخ  : )) دومرف هلمج  زا  و  دشاب .  راد  نتـشیوخ  و 
وا هک  دوب  ریصبوبا ))  )) مان هب  نیملسم  ناروالد  زا  يدرم  دنتشاد -  رارق  هجنکش  تحت  هکم  رد  هک  هانپ -  یب  ناناملـسم  نایم  رد  دروآ . ))
يا هماـن  شیرق  تسوـیپ .  ترـضح  نآ  هب  هیبیدـح  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  تعجارم  زا  دـعب  و  ( 287  ) تخیرگ نادـنز  زا  زین 

 . دنداتـسرف ربمغیپ  يارب  دوب ،  مه  ییامنهار  وا  اب  هک  سینخ ))   )) مان هب  رماع )) ینب   )) هلیبق زا  يدرم  طـسوت  دنتـشون و  وا  دادرتسا  هراـبرد 
دندمآ وت  دزن  هب  هک  ام  نادنزرف  زا  کی  ره  میا  هدرک  طرش  ام  هک  یناد  یم  : )) دندومن میلست  ربمغیپ  هب  نومضم  نیا  هب  ار  همان  رفن  ود  نیا 

هک یناد  یم  ریـصبوبا !  يا  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نادرگرب . ))  ام  هب  ار  ریـصبوبا  سپ  ینادرگ ،  زاب  ام  يوس  هب  دیاب  ، 
یناـسک وت و  يارب  یتاـجن  هار  شیاـشگ و  دـنوادخ  میهدـب .  بیرف  ار  اـهنآ  هک  تسین  تسرد  و  میا .  هدوـمن  شیرق  اـب  یطرـش  نینچ  اـم 

یم رارق  تساوخزاب  دروم  منید  هرابرد  ارم  اهنآ  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  ریـصب  وبا  ادـخ . )) هاـنپ  رد  ورب  سپ  دروآ ،  یم  دـیدپ  وت  نوچمه 
یتاجن هار  شیاشگ و  دنتـسه ،  راتفرگ  وت  دننام  هک  ینارگیدو  وت  يارب  يدوزب  هک  ورب  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـنهد . 

 ، دندیسر هفیلحلاوذ  هب  یتقو  داتفا .  هار  هب  روبزم  درم  ود  اب  درک و  عیدوت  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  اب  مه  ریصب  وبا  دهد . )) یم  رارق 
؟  تسا زیت  تریشمش  يرماع !  ردارب  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  هب  ریصبوبا  دندوب .  وا  اب  زین  شهارمه  ود  نآ  تسـشن و  يراوید  رانک  ریـصبوبا 

درب و الاب  دروآ و  رد  فالغ  زا  ار  نآ  ریصبوبا  داد .  وا  تسد  هب  ار  ریـشمش  مه  روبزم  تسرپ  تب  منیبب !  تفگ :  ریـصب  وبا  يرآ .  تفگ : 
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هب مه  ریـصب  وبا  دـمآ .  ربمایپ  دزن  تخیرگ و  وا  یلو  درب ،  هلمح  مود  رفن  هب  سپـس  دـنکفا .  نوخ  كاخ و  هب  ار  فرط  تبرـض ،  کی  اـب 
ياو دومرف : سپس  تسا .  هدید  یکانتشحو  زیچ  درم  نیا  دومرف : دید ،  ار  روبزم  درم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  یتقو  دمآ .  وا  لابند 

 ! هدـب هاـنپ  نم  هب  دـشکب ،  مه  ارم  دـهاوخ  یم  نونکا  تشک و  ارم  یهارمه  امـش  تسود  تفگ :  اـمنهار  درم  تسیچ ؟  عوـضوم  وـت !  رب 
هّللا لوسر  ای  تفگ :  دیسر و  رس  هنهرب  ریشمش  اب  زین  ریصبوبا  هک  تشذگن  يزیچ  داد .  نیم  أت  ار  وا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 

ارم دنناوتب  اهنآ  هک  مدش  عنام  مه  نم  يدومن ،  میلـست  شیرق  ناگداتـسرف  هب  ارم  يدرک ،  لمع  دوخ  دهعت  هب  داب !  تیادف  مردام  ردـپ و  ! 
وبا ورب !  یهاوخ  یم  هک  اج  ره  يدازآ  نونکا  دومرف : مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـنهد .  رارق  تساوخزاـب  دروم  منید  ظاـحل  زا 

سیمخت ار  نآ  رگا  دومرف : ترضح  نک .  سیمخت  ار  نآ  تسوا ،  ریـشمش  هشوت و  تسا ،  لوتقم  ثاثا  نیا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  ریـصب 
ریصبوبا ماگنه ،  نیا  رد  ینک .  هچ  نآ  اب  هک  یناد  یم  دوخ  وت  یلو  ما ،  هدرکن  لمع  دوخ  طرش  هب  نم  هک  دنک  یم  روصت  شیرق  میامن ، 

ربخ یتقو  دـندوب ،  راشف  تحت  هک  زین  هکم  ناناملـسم  زا  یهورگ  دـندرک .  یم  روبع  اجنآ  زا  شیرق  ياـهناوراک  هک  دروآ  یلحم  هب  يور 
گنج هب  تسد  دشاب  هتشاد  ینادرم  ریصبوبا  رگا   : )) تسا هدومرف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دندینـش  دیـسر و  اهنآ  هب  ریـصبوبا 

یمن نوچ  دنتـسویپ ،  يو  هب  ناملـسم  راوس  داتفه  اب  ورمع )) نب  لیهـس  نب  لدنجوبا   )) هلمج زا  دـندش .  جراخ  هکم  زا  یناهنپ  دـنز )) یم 
ملـسا و هینهج ،  رافغ ،  لیابق  زا  يا  هدـع  روبزم ،  لـحم  رد  دـنوش .  قحلم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  حلـص  تدـم  رد  دنتـساوخ 

شیرق ياهناوراک  روبع  ولج  اجنآ  رد  دندیسر .  رفن  دصیس  هب  هکنیا  ات  دنتسویپ ،  هکم  نایرارف  ریـصبوبا و  هب  مه  برع  زا  يرگید  فیاوط 
دندرک و یم  بحاصت  ار  نآ  تشذـگ ،  یم  اجنآ  زا  هک  یناوراک  ره  دـندناسر و  یم  لتق  هب  دـنتفای ،  یم  تسد  سک  ره  هب  دـنتفرگ و  ار 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هب  يا  همان  ریزگان  هکم  مدرم  هک  دیسر  ییاجب  راک  ددرگ !  جراخ  نآ  زا  ای  دوش  هکم  دراو  دنتشاذگ  یمن 
دروآ یم  يور  يو  هب  سپ  نیا  زا  هک  شیرق  زا  کی  ره  تساهنآ ،  وا و  نایم  هک  يدنواشیوخ  هطساو  هب  دنتساوخ  شترضح  زا  دنتشون و 

 . میدرک طقاس  حلـص  طورـش  نایم  زا  ار  طورـش  نیا  ام   : )) تشون مه  نایفـسوبا  داد .  نایفـسوبا  هب  ار  تیروم  أم  نیا  شیرق  دهد .  هانپ  ، 
لدنجوبا و هب  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  راد . )) !  هاگن  ار  وا  ضارتعا ،  نودب  دندمآ  وت  دزن  هب  مادک  ره  دـعب ،  هب  نیا  زا  سپ ، 

ربمغیپ همان  دندرگن .  ناشیا  ياهناوراک  شیرق و  ضرعتم  و  دندنویپب .  ناشناسک  هب  ناناملسم  ریاس  و  دنیایب .  هنیدم  هب  هک  تشون  ریـصبوبا 
رد ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  همان  هک  یلاح  رد  دوب و  گرم  هب  فرشم  ریصبوبا  هظحل  نآ  رد  یلو  دیسر ،  لدنجوبا  ریصبوبا و  هب 
زا يا  هدع  اب  لدنج  وبا  سپس  دومن .  انب  شربق  رانک  رد  زین  يدجسم  درک و  نفد  اجنامه  رد  ار  وا  مه  لدنجوبا  داد .  ناج  تشاد ،  تسد 

دوخ تینما  زین  شیرق  ياهناوراک  دنتسویپ و  دوخ  ناسک  هب  زین  هیقب  و  دندش .  بایفرش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  روضح  هب  شنارای 
دوب راوشد  ناشیارب  شیرق ،  يوس  هب  شردپ  اب  لدنجوبا  نداتسرف  سپ  زا  هک  رمع ) همه  زا  شیب  و   ) هباحص ماگنه ،  نیا  رد  دنتفای .  زاب  ار 

و تشاد .  حلـص  ياضتقا  تمکح ،  هیبیدح ،  رد  هک  دنتـسناد  دنتـساوخ و  یم  اهنآ  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  ربمغیپ  تعاطا  هک  دـندش  هجوتم  ، 
دندـش نامیـشپ  تخـس  دوخ  یتحاراـنو  ضارتعا  هب  تبـسن  ور  نیا  زا  دـیوگ .  یمن  نخـس  دوخ  شیپ  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 

دش و ناشیا  يزیرنوخ  زا  يریگولج  ثعاب  ربمغیپ  فرط  زا  حلـص  شریذپ  هک  دندرب  یپ  مه  شیرق  دـندومن .  شیوخ  هابتـشا  هب  فارتعاو 
ّبر هّللدـمحلاو  تسا .  ناـبرهم  بلق و  شوـخ  وگتـسار و  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هک  دنتـسناد  و  تشادرب .  رد  یکین  بقاوـع 

 . نیملاعلا

قفانم یب  هّللادبع أ  رب  زامن  هب  ضارتعا   - 18

ناـبحاص ار  بلطم  نیا  درک . !  ضارتعا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هب  رتماـمت  هچ  ره  تّدـش  یتخـسرس و  اـب  رمع  زین  دروم  نیا  رد 
يراخب هلمج  زا  دنا .  هدروآ  ملسم  لاسرا  روط  هب  زین  ناسیون  هریـس  نیخروم و  و  دنا .  هدرک  لقن  یگمه  دیناسم ،  بابرا  حاحـص و  بتک 

ای تفگ :  دمآ و  شرـسپ  درم ،  یبُا  نب  هّللادبع  نوچ  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  رمع  هّللادـبع  زا  دنـس  هلـسلس  اب  ( 288) دوخ حیحص  رد 
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هّللا یّلـص  ربمغیپ -  نک .  ترفغم  بلط  شیارب  رازگب و  زامن  وا  رب  مه  دعب  و  منک .  نفک  نآ  رد  ار  مردـپ  ات  هدـب  ار  تنهاریپ  هّللا !  لوسر 
 - ربمغیپ هب  تفاـی و  تغارف  نوچ  هدـب .  عـالطا  اـم  هب  یتفاـی  تغارف  وا  نفک  لـسغ و  زا  یتـقو  تفگ :  داد و  ار  شنهاریپ  زین  هلآو -  هیلع 

رگم تفگ :  و  تفرگ !  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رمع  درازگب .  زامن  يو  رب  ات  دمآ  ترـضح  داد ،  عالطا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
راب داتفه  رگا  ینکن ،  ای  ینک  بلط  شزرمآ  اهنآ  يارب  هچ   : )) هک تسا  هتفگن  وت  هب  هدرکن و  عنم  نیقفانم  رب  ندرازگ  زاـمن  زا  ار  وت  ادـخ 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هکنآ  زا  دعب  تفگ :  رمع  هّللادبع  ( . 289 (() دزرمآ یمن  ار  اهنآ  دنوادخ  ینک ،  شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب 
وا روگ  رب  رازگم و  زامن  دـنا ،  هدرم  هک  نیقفانم )   ) اهنآ زا  کیچیه  رب  : )) دـش لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  درازگ ،  زاـمن  یبا  هّللادـبع  هزاـنج  رب 

ندرازگ زامن  زا  یهن  رمع  تفگ .  كرت  ار  اهنآ  رب  زامن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هیآ ،  نیا  لوزن  زا  دـعب  ( . 290  (() تسیام
هابتشا دوخ  مهف  رد  رمع  داد -  میهاوخ  حیضوت  هکنانچ  یلو -  دوب ،  هدرک  هدافتسا  ْمَُهل )) ْرِفْغَتْسَتال  َْوا  ْمَُهل  ْرِفْغَتِْـسا   )) هیآ زا  ار  نیقفانم  رب 
ربمغیپ دـید  رمع  هکنیمه  ور  نیزا  دوب .  هدـش  لزان  قفانم ،  نیا  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زامن  زا  لبق  هیآ  نیا  اـیوگ  دوب .  هدرک 

ولج تسناوتن  اذل  هدومن و  راتفر  دنوادخ  یهن  فالخ  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  تشادنپ  درازگب ،  زامن  وا  رب  ات  تسا  هداتسیا 
نینچ ارچ  هک  درک  ضارتعا  دوخ  رادـنپ  هب  تفرگ و  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  تهج ،  نیمه  هب  دریگب !  ار  وخ  راـکنا  بضغ و 

 ، تسا هدـشن  یهن  لمع  نیا  زا  روبزم  هیآ  رد  هجو  جـیه  هب  اریز  دـشاب ؛ نینچ  هک  ادـخ  هب  هانپ  هن !  هن !  یلو ،  دراد ! !  یم  اور  ار  یتفلاخم 
يارب هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  شزرمآ  بلط  و  درادـن .  يدوس  قفانم  يارب  شزرمآ ،  بلط  هک  تسا  هداد  ربخ  دـنوادخ  اهنت  هکلب 

هک دنراد  قافتا  مالسا  ياملع  مومع  تسا .  ناسکی  ناشیا  شزرمآ  مدع  رد  ترضح ،  ندرکن  ای  ندرک  رافغتسا  دشاب و  دایز  ولو  نیقفانم 
هب مه  هیآ  نیا  و  تسا .  ِهِْربَق )) یلَع  ْمُقَتـالَو  ًادـَبَا  َتاـم  ْمُْهنِم  ٍدَـحَا  یلَع  ِّلَُـصتالَو   : )) هیآ طـقف  نیقفاـنم ،  رب  ندرازگ  زاـمن  زا  یهن  لـیلد 

نیا رد  حیرـص  ییاهنت ،  هب  رمع -  هّللادـبع  ثیدـح  روبزم -  ثیدـح  هوـالع ،  تسا .  هدـش  لزاـن  هعقاو  نیا  زا  دـعب  نادنمـشناد ،  عاـمجا 
 - مرکا ربمغیپ  ببـس ،  نیمه  هب  هعقاو .  نیا  زا  نآ ،  رّخ  أت  رد  تسا  حیرـص  هک  دید  دیهاوخ  دینک ،  تقد  نآ  رخآ  تمـسق  رد  تسانعم . 

 . دومن راتفر  دوخ  یگـشیمه  تداع  قبط  شیوخ ،  هغلاب  تمکح  میظع و  يرابدرب  اب  درکن و  انتعا  رمع  ضارتعا  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
ینانخـس درک و  یم  تعنامم  ترـضح  ندرازگ  زامن  زا  دوب و  هداتـسیا  ترـضح  لباقم  رد  دـنارذگ ،  دـح  زا  ار  یخاتـسگ  رمع  نوچ  اّـما 

ورب رانک  رمع !  يا  : )) دومرف ترضح  ریزگان  دشاب ،  هدش  وربور  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  اب  هنوگنیا  یسک  میرادن  دای  هب  هک  تفگ 
ار ناشیا  ادـخ  زگره  یهاوخب ،  شزرمآ  اهنآ  يارب  راب  داتفه  ولو  ینکن ،  اـی  ینکب  شزرمآ  بلط  اـهنآ  يارب  هک  دـنا  هداد  عـالطا  نم  هب  ! 
ار راک  نیا  دزرمآ ،  یم  ار  وا  ادـخ  منک ،  بلط  شزرمآ  یبا ،  هّللادـبع  يارب  راب  داـتفه  رب  دـیاز  هکناـنچ  متـسناد  یم  رگا  دزرمآ . )) یمن 

هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ندرازگ  زامن  ّفل :  ؤم  ( . 291  . . . ) داتسیا شربق  رب  درک و  عییشت  ار  هزانج  دناوخ و  زامن  سپس  مداد .  یم  ماجنا 
رد مه  یبا  هّللادبع  دنک .  لمع  رهاظ  ياضتقم  هب  ترـضح  ات  دوب  مزال  زور  نآ  هک  دوب  یفیلکت  ياضتقا  هب  یبا ،  هّللادبع  هزانج  رب  هلآو - 

دوب و هتخاس  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  و  هدروآ ،  مالـسا  رهاظ  هب  هکلب  دشاب ،  هدرک  یچیپرـس  مالـسا  توعد  زا  هک  دوبن  ینارفاک  رامش 
هزانج رب  ندرازگ  زامن  زونه  عقوم  نآ  رد  میتفگ -  هکنانچ  نینچمه -  دوب .  ورود  قفانم و  طقف  وا  درک .  یمن  مالسا  اب  تفلاخم  هب  رهاظت 

وا هلیبق  ياهلد  فیل  أـت  روظنم  هب  مالـسا و  ماـکحا  رهاـظ  قبط  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  ور  نیزا  دوب .  هدـشن  عونمم  نیقفاـنم 
هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نهاریپ  عوضوم  دنوش .  ناملـسم  ناشیا  درم  رازه  هک  دش  بجوم  مه  راک  نیمه  و  درازگ .  زامن  يو  رب  جرزخ )  )

هب هک  تسا  ثیدـح  رد  نیملاعلا .  ّبر  دـمحلاف  ترـضح .  نآ  يارب  ناشخرد  یحتف  دوخ  یبا ،  هّللادـبع  رب  يو  ندـناوخ  زاـمن  و  هلآو - 
یّلـص ربمغیپ -  يدومن ؟  اطع  تسا  قفانم  هک  یبا  هّللادبع  نفک  يارب  ار  دوخ  نهاریپ  ارچ  دندرک : ضرع  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 

شیارگ مالسا  هب  يرایسب  مدرم  هلیسو  نادب  مراودیما  یلو  دناسر ،  یمن  وا  هب  يدوس  ادخ  بناج  زا  نم  نهاریپ  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا 
رطاخب نایجرزخ ،  زا  يدایز  هورگ  ندروآ  مالـسا  زا  دعب  دیـشخب .  قّقحت  ار  ترـضح  نآ  يوزرآ  هلیـسو  نیا  هب  مه  ادخ  و  دننک ، )) ادیپ 

یم اهدعب  و  دش .  نامیـشپ  تشاد  هک  يوردنت  همه  اب  رمع  یبا ،  هّللادبع  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ندرازگ  زامن  نداد و  نهاریپ 
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 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  هک  دوب  یناـمز  نآ  و  ( 292  ) تشادـن ریظن  هک  مداد  ناشن  يوردـنت  عون  کی  مالـسا  رد  نم  تفگ 
هب ادخ  تسا !  هدادن  وت  هب  يروتسد  نینچ  دنوادخ  مسق !  ادخ  هب   : )) متفگ متفرگ و  ار  وا  سابل  نم  درازگ ،  زامن  یبا  هّللادبع  رب  تساوخ 

بلط اـهنآ  يارب  مه  راـب  داـتفه  رگا  دـنک ،  یمن  اـهنآ  لاـح  هب  یقرف  ینکن ،  اـی  ینکب  شزرمآ  بلط  هچ  ناـشیا  يارب   : )) تسا هـتفگ  وـت 
 : هدومرف تسا و  هدرک  رّیخم  ارم  ادـخ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  و  دزرمآ . )) یمن  ار  اـهنآ  زگره  دـنوادخ  ینکب ،  ترفغم 

( . 293  (() مدرک بلط  ار  شزرمآ  مه  نم  ینکن . . .  ای  ینک  بلط  شزرمآ  ناشیا  يارب  ))

نینم ؤم  زا  یکی  رب  زامن  هب  ضارتعا   - 19

شایع نب  لیعامسا  قیرط  زا  مکاح  دمحا  وبا  يوغب و  دسیون : یم  هیطع  وبا  لاح  حرش  هباصالا ، ))   )) مراهچ دلج  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
هّللا یّلص  ربمغیپ -  رضحم  رد  هک :  دننک  یم  تیاور  هیطع  وبا  زا  نادعس  نب  دلاخ  زا  دعـس  نب  ریحب  زا  ود  ره  و  رگید ،  قیرط  زا  یناربط  و 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ناوخم !  زامن  وا  رب  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  رمع -  ینعی  باحـصا -  زا  یکی  تفاـی ،  تاـفو  يدرم  هلآو ، -  هیلع 

 . دومن يرادساپ  ام ،  اب  بش  نالف  بش و  نالف  رد  تفگ :  يدرم  دهد ؟  ماجنا  یکین  راک  هک  تسا  هدـید  ار  وا  یـسک  ایآ  دومرف : هلآو - 
دننک یم  نامگ  تیاقفر  : )) دومرف درک و  دیجمت  يو  زا  سپس  درک .  عییشت  ربق ،  ات  درازگ و  زامن  يو  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
یمن شسرپ  مدرم  لامعا  زا  وت  : )) دومرف رمع  هب  هاگنآ  یتسه . ))  یتشهب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  یلو  یـشاب ،  یم  خزود  لها  وت  هک 

یم تیاور  رذـنموبا ))  )) لاح حرـش  رد  ار  عوضوم  نیمه  رجح ،  نبا  زین  و  ییامن . )) . . .  تبیغ  اهنآ  رـس  تشپ  یهاوخ  یم  طـقف  ینک ، 
هدرک لقن  دعـس  نب  ماشه  زا  عفاـن  نب  هّللادـبع  زا  یناربط  و  تفگ .  نیرفآ  راـب  هس  وا  ربق  رـس  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دـنک 
زاـمن وا  رب  دـیروایب  فیرـشت  درُم ،  ینـالف  هّللا !  لوـسر  اـی  تفگ :  دـمآ و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  دزن  يدرم  تفگ :  هک  تـسا 

هدع دیدروآ و  حبص  هب  هک  یبش  نآ  رد  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  درم  نآ  ناوخم !  وا  رب  زامن  دوب ،  كاپان  يدرم  وا  تفگ :  رمع  دیرازگب . 
متفر ترـضح  لابند  مه  نم  تساخرب ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دوب .  اهنآ  نایم  رد  مه  درم  نیا  دندرک ،  یم  يرادساپ  يا 

یم دای  يدب  هب  ار  وا  مدرم  دومرف : سپس  تفگ .  نیرفآ  يو  هب  راب  هس  دیسر ،  ماجنا  هب  وا  نفد  راک  نوچ  تسشن و  دمآ و  يو  ربق  رانک  ات 
 ! رمع يا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دوبن !  اهفرح  نیا  لها  وا  یلو  تفگ :  رمع  منک .  یم  دای  یکین  هب  ار  وا  نم  یلو  دننک ، 

هتفگ ثیدح  نیا  لیذ  رد  یـسوم  وبا  دیوگ : یم  رجح  نبا  دوش .  یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ،  داهج  ادخ  هار  رد  سک  ره  رادرب !  تسد 
دامح زا  عینم  نب  دمحا  زا  لیـسارملا ))   )) باتک رد  دوواد  وبا  ار  رذنم  وبا  ثیدح  تشذگ .  هیطع  وبا  ثیدـح  رد  تیاور  نیا  نتم  تسا : 

 . تشذگ هیطع  وبا  ثیدح  اما  تسا .  هدرکن  رکذ  ینکلا ))   )) رد ار  نآ  دمحا  وبا  تسا .  هدرک  لقن  عفان ،  هّللادبع  تیاور  دننام  دـلاخ  نب 
يو هک  مینک  یم  هدافتسا  اجنیا  زا  دیوگ : یم  هدرک و  تیاور  ار  نآ  مه  دمحا  وبا  مکاح  درک ،  رکذ  وا  لاح  حرـش  رد  یـسوم  وبا  هکنانچ 

رد رجح  نبا  راتفگ  نایاپ   . ) دـشاب یم  براـقتم  نتم ،  ود  ره  قایـس  یلو  تسا ،  فلتخم  ثیدـح ،  ود  ردـصم  هتبلا  تسا .  هدوب  یباـحص 
 ( . هباصالا رد  رذنم  وبا  لاح  حرش 

دنتسهیتشهب ناتسرپادخ  هک  ص )  ) ربمغیپ راتفگ  هب  ضارتعا   - 20

لها هک  داد  تراـشب  دنـشاب ،  هتـشاد  یهلا  سدـقا  تاذ  هب  ناـمیا  لد ،  زا  هک  یناتـسرپادخ  همه  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 
ناتسرپادخ راک  تبقاع  هک  دننادب  ناتسرپ  تب  ات  دوش ،  هداد  مدرم  هب  يا  هدژم  نینچ  هک  تشاد  اضتقا  زور  نآ  طیحم  اریز  دنتسه ؛ تشهب 

هک يدید  ار  سک  ره  ورب و  دومرف : هریرهوبا  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دنوش .  قیوشت  دوخ  راک  رد  نامیا  لها  و  تسیچ . 
دروخرب و وا  هب  رمع  همه ،  زا  لـبق  ( 294  ) هدـب تشهب  هدژم  يو  هب  دراد ،  نامیا  ادـخ  هب  لد  زا  دـهد و  یم  دـنوادخ  یگناگی  هب  یهاوگ 
ما هنیس  هب  نانچ  تشم  اب  رمع  دیوگ : یم  هریرهوبا  تسا .  هداد  نم  هب  یتیروم  أم  نینچ  ربمغیپ  تفگ :  هریرهوبا  تسیچ ؟  عوضوم  دیـسرپ 
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تمدخ زین  رمع  سپـس  متـسیرگ .  متـشگرب و  ربمغیپ  دزن  نم  درگرب .  هریرهوبا  يا  تفگ :  سپـس  مدروخ !  نیمز  هب  لفـسا  اب  هک  تفوک 
ما هنیـس  هب  نانچ  وا  یلو  متفگ ،  رمع  هب  يدومرف  هک  ار  یعوضوم  متفگ :  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  هریرهوبا !  دومرف : ترـضح  دمآ .  ربمغیپ 
ایآ هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  رمع  يدرک ؟  نینچ  ارچ  رمع !  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  مدروخ .  نیمز  هب  لفـسا  اـب  هک  تفوک 
یم نم  نوچ  نکن !  ار  راک  نیا  هن !  تفگ :  يرآ .  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  يا ؟  هداد  يروتسد  نینچ  هریرهوبا  هب  وت 

زا اجنیا  رد  يوون  ( ! 295) دنرادرب راذگب  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دنرادرب .  لمع  زا  تسد  نآ ،  ياکتا  هب  مدرم  هک  مسرت 
هب دروم  نیا  رد  رمع  هک :  تسا  نیا  نآ  لصاح  دنا .  هدرک  لقن  ار  نآ  نارگید  و  ضایع ))  یـضاق   )) هک تسا  هدروآ  يرذـع  رمع  فرط 

كرت و  دنوش ،  يرج  هدژم ،  نیا  اب  نینم  ؤم  ادابم  دیسرت  یلو  دومنن ،  در  دوب  هداد  روتـسد  هریره  وبا  هب  ار  هچنآ  و  درکن ،  ضارتعا  ربمغیپ 
ار رمع  هک  دوب  انعم  نیمه  تسا .  رتهب  اهنآ  هب  ندرکن  غالبا  زا  تسا و  نینم  ؤم  عفن  هب  نآ  نتـشاد  ناهنپ  هک  دید  ور  نیزا  دـنیوگب .  لمع 
ار راک  نیا  تفگ :  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هب  هک  دوب  تلع  نیمه  زین  و  دنادرگرب !  دزاس و  بورـضم  ار  هریرهوبا  ات  تشاد  نآ  رب 
زا ناـنیا  هک  يرذـع  دـناد ،  یم  یبوخ  هب  هدـنناوخ  ّفل :  ؤـم  تشاد ! !  رذـح  رب  تشهب ،  هب  نینم  ؤـم  نداد  هدژم  زا  ار  ترـضح  و  نکن ، 
هب ندرک  لمع  رب  ار  دوخ  رظن  رمع  هک  انعم  نیا  هب  ّصن )) !  لباقم  رد  داهتجا   : )) مییوگ یم  ام  هک  تسا  ناـمه  دـنا ،  هدروآ  رمع  بناـج 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نامرف  ّصن  لباقم  رد  ار  دوخ  أر ي  اهنت  هن  دروم  نیا  رد  رمع  هوالع ،  تشاد !  مدـقم  ادـخ  لوسر  ناـمرف 
نیا هب  دروخ !  نیمز  هب  لفـسا  اب  هک  داد  رارق  متـش  برـض و  تناها و  دروم  نانچ  زین  ار  ادخ  لوسر  روم  أم  هریرهوبا  هکلب  تشاد ،  مدـقم 
اریز دنک ؛ لودع  دوب ،  هدومرف  رداص  هک  يروتسد  زا  ات  تخاس  فّلکم  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هکلب  هدرکن ،  افتکا  مه  هزادنا 

دوجو هب  صوصخم  يرابدرب  ربص و  اب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  یلو  نکن !  ار  راک  نیا  تفگ :  تحارـص  أرج ت و  مامت  اـب 
لدگنـس يوخ  تشرد  رگا  هدـب ،  ناشن  شمرن  اهنآ  هب  یهلا  تمحرم  اب  : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  هکنانچ  درک ،  راـتفر  يو  اـب  شـسدقم ، 

 ، دراد یگتـسب  اـهنآ  تشونرـس  اـب  هک  يرما  رد  نک و  بلط  شزرمآ  ناـشیارب  شخبب و  ار  اـهنآ  دـنوش .  یم  هدـنکارپ  ترود  زا  یـشاب ، 
رمع ضارتعا  ( . 296 (() دراد تسود  ار  نالکوتم  دنوادخ  هک  امن  لکوت  دنوادخ  هب  هدـب و  ماجنا  یتفرگ ،  میمـصت  نوچ  و  امن .  تروشم 

ياکتا هب  ًاصخش و  ار  هدژم  نآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  نوچ  تشادن ؛  يرثا  هنوگچیه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دزن 
ترـضح نآ  زا  زین  هریغ  کلام و  نب  نابتع  تماص ،  نب  ةداـبع  لـبج ،  نبذاـعم  ناـمثع ،  رمع ،  دوخو  درک .  غـالبا  تما  يارب  دـنوادخ ، 

يزیچ تسا .  هتفر  رامش  هب  ینید  تایرورض  زا  یمالسا ،  بهاذم  ناوریپ  مومع  نایم  رد  هدیـسر و  رتاوت  دح  هب  هک  اجنآ  ات  ( 297) دندینش
هریغ ضایع و  یـضاق  يوون و  همّالع  ینعی  نّنـست ؛  لها  گرزب  ياملع  زا  هتـسد  نیا  نخـس  دـنک ،  یم  توهبم  تام و  ار  نادـنمدرخ  هک 

بیوصت ار  نآ  دنتـشاد ،  هضرع  يو  هب  ار  رمع  أر ي  یتقو  هک  دنا  هدرک  اعدا  و  دنا !  هتـسناد  رمع  بناج  هب  ار  قح  هعقاو  نیا  رد  هک  تسا 
 : مینارذگ یم  ناگدنناوخ  رظن  زا  ار  يوون  نخـس  کنیا  ( 298  ! ! ) میرب یم  هانپ  ادـخ  هب  یلطاب  لمع  لاحم و  راک  ره  زا  اـم  یلو  درک ! ! 
رب يرظن  ناشیا  ناوریپ  زا  یکی  دنتـشاد و  يرظن  ناگرزب  نایاوشیپ و  یتقو  هک  تسه  یلیلد  هریره -  وبا  ثیدح  ینعی  ثیدـح -  نیا  رد  ))
هک دـش  راکـشآ  وا  يارب  رگا  هاگنآ  دـشیدنیب ،  نآ  هرابرد  اـت  درادـب  هضرع  اوشیپ  هب  ار  نآ  وریپ ،  هک  تسا  هتـسیاش  تشاد ،  نآ  فـالخ 
وا يارب  هک  ار  یلاکـشا  باوج  دیاب  هنرگ  و  دیامن ،  وریپ  رظن  هب  عوجر  دنک و  اهر  ار  دوخ  رظن  اوشیپ  دیاب  تسا ،  تسرد  هتفگ  وریپ  هچنآ 

ربمغیپ رگا  یلو  دشابن ،  قح  رب  ربمغیپ  اوشیپ ،  هک  تسا  عومسم  یماگنه  نخس  نیا  ّفل :  ؤم  ( . 299  . . . (() دنک نایب  تسا ،  هدمآ  دیدپ 
یم دـنوادخ  هکنانچ  دنـشاب ،  نآ  هب  نم  ؤم  دـننک و  تعاطا  دـیوگ  یم  هچ  ره  و  دنـشاب ،  هتـشاد  ییاونـش  وا  زا  شناوریپ  هیلک  دـیاب  دوب ، 

تخس دنوادخ  هک  دیسرتب  ادخ  زا  دینک .  زیهرپ  تسا ،  هتشاد  رذحرب  هچنآ  زا  و  دیریگب ،  تسا  هدروآ  امـش  يارب  ربمغیپ  هچنآ  : )) دیامرف
( . 300  . . . (() دریگ یم  رفیک 

 ! عّتمت ّجح  زا  یهن   - 21
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حیرـص صن  دیدرگ .  نآ  ماجنا  هب  روم  أم  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  و  داد .  ماجنا  ار  هضیرف  نیا  دوخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 
(301) دباین سک  ره  و  دنک .  ینابرق  دوش ،  رسیم  هچ  ره  دزادرپب ،  جح  هب  هرمع ،  ماجنا  زا  دعب  سک  ره  سپ   : )) تسا نیا  دنوادخ  راتفگ 
هک تسا  یـسک  يارب  لمع  نیا  تسا .  مامت  زور  هد  نیا  دـیریگب .  هزور  ( 302) دـیتشگرب هک  یعقوم  زور  تفه  جـح و  مایا  رد  زور  هس  ، 
یم رفیک  تدـشب ،  یچیپرــس )  تروـص  رد   ) دـنوادخ هـک  دـینادب  دیــسرتب و  ادـخ  زا  ( ، 303) دـشابن مارحلا  دجـسم  میقم  شا  هداوناـخ 

 ، لاوش هاـم :  هس  زا  یکی  رد  صخـش  هک  تسا  نیا  عّتمت ،  ّجـح  اـی  جـح  هب  هرمع  زا  ندرب  عّتمت  ّتیفیک  عّتمت  ّجـح  ّتیفیک  ( . 304 (() دهد
یعس دعب  دنک ،  یم  فاوط  ار  هبعک  هناخ  دیآ و  یم  هکم  هب  سپس  ددنب ،  یم  مارحا  هرمع ،  تین  هب  ( ، 305  ) تاقیم رد  هجحیذ  هدعقیذ و 

یم لالح  دوب ،  مارح  يو  رب  هک  ییاهیزیچ  ینعی  دیآ ؛ یم  نوریب  مارحا  زا  دنک و  یم  ریـصقت  هاگنآ  دهد ،  یم  ماجنا  ار  هورم  افـص و  نیب 
 . دریگ ماجنا  مارحلا  دجـسم  رد  مارحا  نیا  هک  تسا  نیا  لضفا  و  ددـنبب .  جـح  يارب  يرگید  مارحا  هکم  زا  لاس  نامه  رد  هکنیا  ات  دوش ، 
رد لیـصفت  هب  هک  تیفیک  نامه  هب  ار  جـح  لامعا  مه  دـعب  و  دوش .  مارحلا ))  رعـشم   )) هناور سپ ،  نآ  زا  و  دورب ،  تافرع ))   )) هب سپس 

: دیوگ یم  یبطرق  ّربلادبع  نبا  عّتمت . )  جح   ) ای جح  هب  هرمع  زا  نتخادرپ  تسا  نیا  دروآ .  اجب  تسا ،  هدـمآ  جـح  کسانم  یهقف و  بتک 
 (( يْدَْهلا َنِم  َرَْسیَتْسا  اَمَف  ِّجَْحلا  َیِلا  ِةَرْمُعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف   )) هیآ رد  دنوادخ  دوصقم  هک  تسین  نّنـست )  لها  ياملع   ) ءاملع نایم  رد  یفالتخا 

هک 48 یسک  رب  تایاور -  ّحصا  رب  انب  عّتمت -  ّجح  نیا  دیوگ : یم  یبطرق  سپـس  ( . 306  ) تسا جح  زا  لبق  جـح  ياههام  رد  هرمع  ماجنا 
یم عّتمت ))  ّجـح   )) هدومن و هفاـضا  عـّتمت ))   )) هب ار  جـح ))   )) نیا هکنیا  تلع  ( . 307  ) تسا بجاو  دـشاب ،  رود  هکم  تمـس  ره  زا  لیم 

هرمع و مارحا   ) مارحا ود  نیب  لصاف  تدم  رد  نوچ  تسا ؛  تذل  يانعم  هب  هعتم ،  تسه .  هعتم ))   )) جـح نیا  رد  هک :  تسا  نیا  دـنیوگ ، 
و دوب ،  مارح  هرمع  مارحا  رد  هچنآ  زا  تدم  نیا  رد  دناوت  یم  نآ ،  هب  لماع  صخش  و  ددرگ .  یم  لالح  حابم و  مارحا  تاروظحم  جح ) 
هب دنتـشاد .  یم  شوخان  شعابتا ،  زا  یـضعب  رمع و  هک  دوب  ییاـنعم  ناـمه  نیا  دربب .  عّتمت  تذـل و  ددرگ ،  یم  مارح  زین  جـح  مارحا  رد 

يدرم هک  تسا  ناـیبلا  عمجم  رد  ( . 308 ()) ! ؟  دـشاب رت  ام  ياهتلآ  میورب و  هار  ام  تدـم  نیا  رد  ایآ   : )) تفگ اـهنآ  هدـنیوگ  هک  يروط 
ماکحا نیا  هب  هاگچیه  وت  : )) دومرف وا  هب  ربمغیپ  و  دشاب ؟  رت  تبانج )  لسغ  بآ  زا   ) ام ياهرـس  میوش و  جراخ  ّجـح  دـصق  هب  ایآ  تفگ : 

ولج تفگ :  وا  هب  يدرم  داد ،  یم  اوتف  عّتمت  جح  ندوب  عورشم  هب  يو  هک  هدش  لقن  يرعـشا  یـسوم  وبا  زا  و  ( . 309  (() يروآ یمن  نامیا 
ار رمع  یـسوم ،  وبا  هک  دعب  تسا .  هداد  ماکحا  رد  یتارییغت  هچ  رمع !  نینم  ؤملاریما  هک  يرادن  عالطا  اریز  ریگب ؛ ار  تیاهاوتف  زا  یـضعب 

یلو دـنداد ،  یم  ماجنا  ار  عّتمت  ّجـح  شنارای  دوخ و  ربمغیپ  هک  یناد  یم  تفگ :  رمع  دومن ،  شـسرپ  يو  زا  هراب  نیا  رد  درک و  تاقالم 
هک یلاح  رد  سپـس  دنزیمآ ،  رد  دوخ  نارـسمه  اب  دنورب و  كارا  تخرد  ریز  هرمع  لمع  زا  دعب  ادخ ،  هناخ  نارئاز  هک  مرادـن  شوخ  نم 
 ، تسا ربمغیپ  تّنـس  عّتمت  جح  تفگ :  رمع  دیوگ : یـسوم  وبا  رگید  تیاور  هب  ( . 310) دنورب جح  هب  دزیر ،  یم  ناشاهرـس  زا  لسغ  بآ 

هّللادبع دیوگ : یم  هرضن  وبا  ( . 311) دنورب جح  هب  اهنآ  اب  سپس  دنوش ،  رتسبمه  دوخ  نانز  اب  تخرد  ریز  رد  نایجاح  مسرت  یم  نم  یلو 
 : تفگ رباـج  مدرک .  لـقن  يراـصنا  هّللادـبع  نب  رباـج  يارب  ار  نیا  نم  دومن .  یم  یهن  نآ  زا  ریبز  هّللادـبع  درک و  هعتم  هب  رما  ساـبع  نب 

تفالخ هب  رمع  یتقو  اـما  میدرک ،  یم  هدافتـسا  عّتمت  نیا  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  لوسر  رـصع  رد  اـم  مناد .  یم  ار  نآ  ناتـساد 
هک روطنامه  ار  هرمع  جـح و  دـش .  لزان  دوخ  ياج  هب  مه  نآرق  درک ،  لـالح  شربمغیپ  يارب  تساوخ  ار  هچنآ  دـنوادخ   : تفگ دیـسر ، 
دزن ار  يدرم  ره  سپ ،  نیا  زا  دینک .  يراددوخ  نانز  نیا  اب  ندش  رتسبمه  زا  و  ( . 312) دیناسر ماجنا  هب  تسا ،  هدرک  رما  امش  هب  دنوادخ 
نمض دناوخ و  هبطخ  ربنم  رد  رمع  يزور  ( . 313  ) منک یم  راسگنـس  ار  وا  تسا ،  هدومن  یکیدزن  تقوم  تدم  ات  ینز  اب  هک  دندروآ  نم 

اهنآ بکترم  و  درک ،  مهاوخ  يریگولج  اهنآ  زا  نم  و  دوب ،  ربمغیپ  نامز  رد  هعتم )   ) تذل ود  تفگ :  ییاورپ  یب  تحارص و  لامک  اب  نآ 
 : تفگ رمع  هک  تسا  يرگید  تـیاور  رد  و  ( ! ! 314  () تقوم دقع  اب   ) نانز زا  ندرب  تذل  جـح و  رد  ندرب  تذـل  منک ؛  یم  تازاجم  ار 
هب ار  اهنآ  بکترم  و  مناد .  یم  مارح  منک و  یم  يریگولج  اهنآ  زا  نم  یلو  دوب ،  لومعم  عورـشم و  ربمغیپ  نامز  رد  زیچ  هس  مدرم !  يا  ))

عّتمت ّجح  هرابرد  یحیضوت  ( . 316  ! ! (() ناذا رد  لـمعلا ))  ریخ  یلع  ّیح   )) نتفگ و  ( . 315  ) نانز هعتم  و  عّتمت ،  جـح  مناسر :  یم  رفیک 
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يرایسب دنا .  هتـسناد  دودرم  ار  رمع  راک  نیا  ناشیا ،  ناتـسود  همه  نانآ ،  يوریپ  هب  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نادناخ  دارفا  مامت 
یفاک تسا .  نیقی  عطق و  بجوم  هدیـسر و  رتاوت  دـح  هب  صوصخ  نیا  رد  اهنآ  تاـیاور  دـندرکن و  بیوصت  ار  رمع  أر ي  زین  هباحـص  زا 

درک و یم  يریگولج  نز )  هعتم  جـح و  هعتم   ) هعتم زا  نامثع  هک  دـنک  یم  لقن  قیفـش  زا  ( 317) دوخ حیحص  رد  ملـسم  هک  مییوگب  تسا 
هیلع یلع -  یلو  تفگ .  ینخـس  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هب  هراب  نیا  رد  ناـمثع  دـننک .  هدافتـسا  هک  داد  یم  روتـسد  مالّـسلا -  هیلع  یلع - 

 ، هلب تفگ :  نامثع  میتشاد .  یم  لومعم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نامز  رد  ار  راک  نیا  ام  هک  یناد  یم  دومرف : نامثع  هب  مالّـسلا - 
 . دندمآ درِگ  ( 319  ) نافـسع رد  نامثع  یلع و  هک :  دنک  یم  تیاور  ( 318  ) ّبیـسم نب  دیعـس  زا  باتک  نآ  رد  و  میدوب . !  كانمیب  یلو 
 ، تسا هدرک  رما  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  يراـک  زا  ارچ  دومرف : مالّـسلا -  هیلع  یلع -  درک ؛ عنم  عّتمت  هرمع  هعتم و  زا  ناـمثع 

و مشاب . . .  متـشادن  وت  هب  راک  مناوت  یمن  دومرف : مالّـسلا -  هیلع  یلع -  شاب !  هتـشادن  راـک  نم  هب  تفگ :  ناـمثع  ینک ؟  یم  يریگولج 
نآ ام  تفگ :  مدرک ،  لا  ؤس  عّتمت  ّجـح  هب  عجار  صاّقو  دعـس  زا  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  سیق  نب  مینغ  زا  روبزم  باتک  رد  نینچمه 
نب نارمع  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  فرطم  زا  ءالعوبا  زا  ملـسم  حیحـص  رد  زین  ( . 320  ) تسا شرع  هب  رفاـک  نیا  و  میداد .  ماـجنا  ار 
هّللا یّلص  ربمغیپ -  هکنادب  دناسر : دوس  وت  هب  نآ  هلیسو  هب  ادخ  نیا ،  زا  دعب  هک  منک  یم  لقن  تیارب  یثیدح  زورما  تفگ :  نم  هب  نیصح 

 - ربمغیپ دنک .  خسن  ار  نآ  هک  دشن  لزان  يا  هیآ  مه  نآ  زا  دعب  دننک .  عّتمت  جـح  ات  داد  روتـسد  دوخ  هداوناخ  زا  یهورگ  هب  هلآو -  هیلع 
رد زین  دـنادب !  بوـخ  دـنک ،  یم  رکف  دوـخ  ار  هچنآ  دـهاوخ  یم  سک  ره  درکن .  یهن  نآ  زا  دوـب ،  هدـنز  اـت  مه  هلآو -  هیلع  هـّللا  یّلص 

دیاش منک ،  یم  لقن  تیارب  یثیدـح  تفگ :  نم  هب  نیـصح  نب  نارمع  هک  دـنک  یم  تیاور  فرطم  زا  لـاله  نبدـیمح  زا  ملـسم  حـیحص 
 . درکن یهن  نآ  زا  دوب  هدنز  ات  و  درک ،  عمج  مه  اب  ار  هرمع  جح و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دهدب ؛ عفن  وت  هب  نآ  هلیسو  هب  دنوادخ 

کی رد  نیـصح  نب  نارمع  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  فرطم  زا  هداتق  زا  باتک  نآ  رد  و  دنک . . .  میرحت  ار  نآ  هک  دـشن  لزان  مه  يا  هیآ 
زا نم  زا  دعب  دنوادخ  دیاش  منک ،  لقن  تیارب  ثیدح  دنچ  مهاوخ  یم  تفگ :  داتـسرف و  نم  لابند  هب  دش ،  یهتنم  شگرم  هب  هک  يرامیب 

ار نیا  نک .  وگزاب  یتساوخ  هک  سک  ره  يارب  مدرک  تافو  هچنانچ  و  رادب .  موتکم  ار  نآ  مدوب ،  هدنز  نم  رگا  دهدب .  عفن  وت  هب  هار  نآ 
 - ربمغیپ هن  دش و  لزان  نآ  خسن  رد  يا  هیآ  هن  مه  دعب  درک .  عمج  مه  اب  ار  هرمع  جـح و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  ربمغیپ  هک  نادـب 

يرگید قیرط  هب  دوخ ،  حیحـص  رد  ملـسم  زابو  تفگ !  هراب  نیا  رد  تساوخ  هچ  ره  يدرم  یلو  درک .  یهن  نآ  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  مناد  یم  نم  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  نیـصح  نب  نارمع  زا  ریخـش  نب  هّللادبع  نب  فرطم  زا  هداتق  زا 

 . درک نغدق  نآ  زا  ار  ام  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هن  دمآ و  نآ  خسن  رد  يا  هیآ  هن  مه  نآ  زا  دعب  درک ،  عمج  هرمع  جـح و  نیب  - 
یم تیاور  نیصح  نب  نارمع  زا  وا  اجر و  وبا  زا  ملـسم  نب  نارمع  قیرط  زا  باتک  نامه  رد  زین  و  تفگ .  يزیچ  دوخ  أر ي  هب  يدرم  یلو 
مه نآ  زا  دعب  درک .  نآ  هب  روم  أم  ار  ام  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  سپـس  دش ،  لزان  ادخ  باتک  رد  عتمت  جح  هیآ  تفگ :  هک  دنک 

هراـب نیا  رد  دوخ  رظن  هب  يدرم  درک .  یهن  نآ  زا  ار  اـم  دوب  هدـنز  اـت  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هن  دـمآ و  نآ  خـسن  رد  يا  هیآ  هن 
افتکا دـش ،  رکذ  هچنآ  هب  اـم  هک  تسا  هدـش  تیاور  مه  يرگید  قرط  زا  ملـسم  حیحـص  رد  ثیدـح  نیا  ّفل :  ؤم  ( . 321  ) تفگ يزیچ 

نب کلام  تسا .  هدرک  لـقن  نیـصح  نب  نارمع  زا  عّتمت )  باـب   ) هحفـص 187 لّوا ،  دـلج  دوخ ،  حیحـص  رد  ار  نآ  زین  يراخب  میدومن . 
صاـّقو دعـس  زا  هک :  دـنک  یم  تیاور  بلّطملادـبع  نب  لـفون  نب  ثراـح  نـب  هّللادـبع  نـب  دـمحم  زا  ( 322  (() أـطوملا  )) باـتک رد  سنا 

سیق نب  كاّحـض  دندرک .  یم  هرکاذـم  عتمت  جـح  هرابرد  تفر ،  جـح  هیواعم  هک  یلاس  رد  ود ،  نآ  هک  دوب  هدینـش  سیق  نب  كاحـضو 
 ! يدز یفرح  دب  تفگ :  صاّقو  دعـس  دشاب .  دنوادخ  رما  هب  لهاج  هکنیا  رگم  دهد ،  یمن  ماجنا  یـسک  ار  عّتمت )  جـح   ) راک نیا  تفگ : 

ترضح اب  مه  ام  داد و  ماجنا  ار  نآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تفگ :  دعس  درک .  یم  یهن  نآ  زا  باطخ  نب  رمع  تفگ :  كاحض 
هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  سابع  نب  هّللادبع  زا  ( 324  ) لبنح دمحا  دنسم  رد  ( . 323  ) میداد ماجنا  عتمت )  جح  )
یم هچ  كرـسپ  نیا  تفگ :  سابع  نبا  دندرک .  نغدـق  ار  نآ  رمع  رکبوبا و  تفگ :  ریبز  نب  ةورع  داد .  ماجنا  ار  عتمت  جـح  دوخ  هلآو - 
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یم نم  دنـسر .  یم  تکاله  هب  ناـنیا  هک  منیب  یم  تفگ :  ساـبع  نبا  دنتـسناد .  مارح  ار  نآ  رمع  رکبوبا و  دـیوگ : یم  دـنتفگ : دـیوگ ؟ 
نب ةورع  هک  دنک  یم  تیاور  بوّیا  ( . 325  ! ) درک یهن  رمع  رکبوبا و  دنیوگ : یم  اهنآ  دیوگ  یم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  میوگ 

 ! سرپب تردام  زا  ورب  كرـسپ !  يا  تفگ :  ساّبع  نبا  تسا ؟  لالح  هعتم  ییوگ  یم  هک  یـسرت  یمن  ادـخ  زا  تفگ :  ساـبع  نبا  هب  ریبز 
باذـع هب  ناتراک  نیا  اب  امـش  هک  منیب  یم  مسق !  ادـخ  هب  تفگ :  سابع  نبا  دنتـشاد .  یمن  لومعم  ار  نآ  رمع  رکبوبا و  اما  تفگ :  هورع 
 . . . ! دییوگ یم  نخس  رمع  رکبوبا و  زا  امش  منک ،  یم  لقن  تیاور  امش  يارب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  زا  نم  دیوش .  راتفرگ  ادخ 
لـالح تفگ :  ساـبع  نبا  درک ،  لا  ؤس  ساـبع  نبا  زا  عتمت  جـح  هب  عـجار  يدرم  هک  دـنک  یم  تیاور  ( 327  ) ملسم حیحـص  رد  ( . 326)

هّللا یّلـص  ربمغیپ -  زا  وا  دوخ  تسا ،  هدـنز  هورع  رداـم  تفگ :  ساـبع  نبا  دـناد .  یم  مارح  ار  نآ  ریبز  نب  ةورع  تفگ :  درم  نآ  تسا . 
 ، میتفر هورع  ردام  دزن  تفگ :  يوار  دیسرپب .  يو  زا  دیورب  داد ،  هزاجا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دنک  یم  تیاور  هلآو -  هیلع 

تیاور ( 328  ) يذمرت حیحـص  رد  داد !  هزاجا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  يرآ ،  تفگ :  وا  تسانیبان .  مادنا و  تشرد  ینز  میدـید 
؟  درک یم  يریگولج  نآ  زا  تردـپ  دیـسرپ : لئاس  تسا .  لالح  تفگ :  دـش ،  لا  ؤس  عتمت  جـح  هب  عجار  رمع  هّللادـبع  زا  هک :  دـنک  یم 

مردپ زا  دـیاب  نم  تشاد ،  لومعم  ار  نآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  درک و  يریگولج  نآ  زا  مردـپ  رگا  وگب  نم  هب  تفگ :  هّللادـبع 
 - ربمغیپ  : )) تفگ هّللادـبع  هلآو . -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  هکلب  تفگ :  لئاس  هلآو ! ؟ -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  ای  منک  يوریپ 
 ، هوالع عتمت .  جـح  زا  رمع  یهن  در  رد  تسا  حیرـص  هک  رگید  تایاور  زا  يرایـسب  و  داد .  ماـجنا  عتمت  جـح  دوخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
هب دننک .  لمع  دننادب و  ار  نآ  نامیا  لها  دیاب  هک  دومرف  ینانخـس  عادولا )  ۀجح   ) دوخ جـح  نیرخآ  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
هک ادخ -  هناخ  نارئاز  مومع  روضح  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  دینیب  یم  دینک ،  هعجارم  ( 329  ) ملسم حیحص  رد  نآ  ثیدح 
جح عوضوم  دنهد -  ماجنا  ار  جح  مسارم  يو  اب  ات  دـندوب  هدـمآ  فلتخم  راطقا  زا  دـندوب و  شناوریپ  زا  نز  درم و  رفن  رازه  دـص  زا  شیب 

لاـسما يارب  عتمت  جـح  نیا  هّللا !  لوسر  اـی  تفگ :  تساـخرب و  کـلام  نب  ۀقارـس  دومرف ،  مـالع  ار ا  نآ  نوچ  و  تشاد .  مـالعا  ار  عتمت 
هـشیمه يارب  هرمع  دومرفو : دوشگ  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  كرابم  تسد  ناتـشگنا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دبا ؟  يارب  ای  تسام 

 - ربمغیپ نهاریپ  هک  یلاح  رد  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هک  دنک  یم  تیاور  ملسم  زین  و  دش !  جح  رد  لخاد  دبا  ات  هرمع  دش ،  جح  رد  لخاد 
سابل هدمآ و  رد  مارحا  زا  نارگید  دننام  مه  مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  هک  دید  تشگزاب و  نمی  زا  دوب ،  هدیـشوپ  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

اهیلع همطاـف -  یلو  درک ،  ضارتعا  مالّـسلا -  اـهیلع  همطاـف -  هب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تسا .  هدیـشک  مشچ  هب  همرـس  هدیـشوپ و  یناولا 
هچنآ متفر و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دزن  دیامرف : یم  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  منک .  نینچ  هک  هداد  روتـسد  مردپ  تفگ :  مالّـسلا - 
دیوگ یم  همطاف  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  مداد ،  عالطا  شترضح  هب  مدوب ،  هدینش  هدید و  مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  زا 

( . 330  . . . ) دیوگ یم  تسار  ، 

نانز هعتم  زا  یهن   - 22

هّللا یّلص  ادخ -  لوسر  رصع  رد  زین  ناناملسم  و  دندرک .  عیرشت  ( 331  ) نانز هعتم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  لاعتم و  دنوادخ 
ناـمز رد  دوب .  لومعم  عورـشم و  مه  لـمع  نیا  دوـب  هدـنز  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  اـت  و  دـندرک .  یم  لـمع  نآ  هب  هلآو -  هیلع 

یم لالح  ار  نانز  هعتم  ناناملسم  مه  زاب  تسشن ،  وا  ياج  هب  رمع  تشذگرد و  رکبوبا  یتقو  دندرک .  یم  لمع  نآ  هب  زین  رکبوبا  تفالخ 
عنم ار  نآ  نم  هک  دوب  لالح  ربمغیپ  نامز  رد  هعتم  ود  تفگ :  ربنم  رد  درک و  نغدق  ار  نآ  رمع  دعب ،  یلو  دنتشاد .  یم  لومعم  دنتسناد و 
ّصن ( . 332  ) تسا نانز  هعتم  يرگید  و  جح )  هرمع و  نیب  رد  ندرب  تذـل   ) جـح هعتم  یکی  مناسر :  یم  رفیک  هب  ار  نآ  لماع  منک و  یم 

َّنُهَروُُـجا َّنُهُوتآَـف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَـمَف  : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  ناـنز ،  هعتم  ندوـب  حاـبم  يارب  مـیرک  نآرق 
اهنآ هب  دـشاب ،  یم  نانآ  دزم  هک  ار  ناشیا  رهم  تسا  بجاو  دـیدش ،  رادروخرب  ناـنآ  زا  هک  ناـنز  زا  کـی  ره   : )) ینعی 333 ؛ ) (() ًۀَضیرَف
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رد نّنـست ،  لها  ربتعم  بتک  نیفل  ؤم  حاحـص و  باحـصا  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  حیرـص  ثیداحا  ننـس و  صوصن  دیهدب . ))
نبا تفگ :  هک  مینک  لـقن  تسا ؛  هدرک  تـیاور  ( 334  ) ملـسم هک  ار  هرـضن  وبا  ثیدـح  تسا  یفاک  اهنآ  نایم  زا  دـنا .  هدروآ  دوخ  عبانم 
نم تسد  رد  ثیدح  تفگ :  رباج  دنتفگ ،  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  هب  ار  عوضوم  درک .  یم  یهن  نآ  زا  ریبز  نبا  لالح و  ار  هعتم  سابع 

تـساوخ ار  هچنآ  ادـخ  تفگ :  دیـسر  تفالخ  هب  رمع  یتقو  میداد .  ماجنا  عتمت  جـح  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  اـب  اـم  تشگ .  یم 
هاگره دـینک .  يراددوخ  نانز  نیا  اب  یکیدزن  زا  یلو  دـیناسر .  ماجنا  هب  ار  نات  هرمع  جـح و  مه  امـش  ( 335) درک لالح  شربمغیپ  يارب 

تقد اب  هک  عّبتت -  قیقحت و  لها  ( 336  ! ) منک یم  راسگنس  ار  وا  دشاب ،  هدش  رتسبمه  ینز  اب  نیعم  تدم  رد  هک  دنروایب  نم  دزن  ار  يدرم 
لوصفلا : )) دوخ بتک  رد  ناـنز )  هعتم  تیعورـشم   ) صوـصخ نیا  رد  اـم  هک  ار  هچنآ  دـنناوت  یم  دـنرگن -  یم  ثحاـبم  رد  رظن  ناـعما  و 

رشتنم  36 دلج مهد ،  ءزج  رد  نافرعلا ))   )) هلجم هک  يا  هلاقم  و  هّللاراج ))  یـسوم  ۀـبوجا   (( ، )) ۀـیفالخلا ۀـیهقفلا  لئاسملا   (( ، )) همهملا
رد هدرک و  لاـبند  رظن  ره  زا  ار  هعتم  ثحب  اـم  اـهباتک  نـیا  رد  ( . 337) دـنهد رارق  هّقادـم  هعلاطم و  دروم  میا ،  هدروآ  لیـصفت  هب  هتخاس ، 

نید رد  نآ  تیعورشم  رب  ناناملـسم  عامتجا   - 2 نآ .  یعرـش  مزاول  جاودزا و  نیا  تقیقح   - 1 هنوگنیدـب :  میا ،  هداد  رارق  لصف  تشه 
5 حیرص .  ربتعم  ثیداحا  ننس و  صوصن  دانتسا  هب  هعتم  تیعورـشم   - 4 نآ .  تیعورشم  رب  نآرق )   ) ینامـسآ باتک  تلالد   - 3 مالسا . 
ار نآ  هک  دوب  مود  هفیلخ  دیوگ : یم  تنـس  لها  ربتعم  حاحـص و  بتک   - 6 ام .  رظن  رد  نآ  شزرا  ناشیا و  لیلد  نآ و  خـسن  هب  نیلئاـق  - 
دانتـسا و هراب و  نیا  رد  هیماما  هعیـش  ياـملع  رظن   - 8 نیعباـت .  هباحـص و  زا  عورـشم ،  مکح  نیا  خـسن  رد  رمع  نیرکنم   - 7 درک .  خـسن 

تقیقح قـح و  زا  میا ،  هتـشون  اـهنآ  فارطا  رد  هچنآ  لوـصف و  نیا  رد  هک  مریگ  یم  هاوـگ  ار  ادـخ  نآ .  تیعورـشم  رب  ناـشیا  لالدتـسا 
 . میا هتسجن  دانتسا  دنا ،  هدرک  لمع  نآ  ياضتقم  هب  ناناملسم  مامت  هک  یلصا  ای  تنس  باتک و  زا  یعرش  لیلد  هب  زج  و  میا .  هدرک  يوریپ 

دروم تقدب  میا ،  هتشون  صوصخ  نیا  رد  ام  ار  هچنآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  دّمحم -  تما  زا  هعلاطم  قیقحت و  لها  هک  دراد  اج  نیاربانب ، 
 - ربمغیپ هباحـص  نادرگاش  زا  ینعی  نیعبات ؛  زا  یکی  مارح ؟  ای  تسا  لالح  مالـسا  نید  رد  نانز  هعتم  هک  دننیبب  سپـس  دنهد .  رارق  هجوت 

دلوتم  ) یّکم دـلاخ  وبا  حـیرج  نب  زیزعلادـبع  نب  کلملادـبع   )) تسناد یم  لالح  ار  نانز  هعتم  رمع  فـالخ  رب  هک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
نبدمحم دوخ و  خیرات  رد  ناکلخ  نبا  تفر .  یم  رامـش  هب  نیعبات  رخافم  زا  یکم  دـلاخ  وبا  دوب .  هنس 140 )) ياّفوتم  يرجه و  لاس 80 

عمجلا  )) باتک رد  ینارسیق  نبا  دنا .  هتسج  دانتسا  وا  لوق  هب  حاحـص  بتک  نیفل  ؤم  دنا .  هدروآ  ار  وا  لاح  حرـش  ( 338  ) تاقبط رد  دعس 
مالعا زا  یکی  وا  : )) دسیون یم  لالدتعالا ))  نازیم   )) رد مه  یبهذ  تسا .  هدروآ  ار  وا  همجرت  زین  هحفص 314  نیحیحصلا ، ))  لاجر  نیب 

رد يو  تسناد .  یم  حابم  ار  هعتم  وا  درک !  هعتم  ار  نز  دون  دودـح  يو  هکنیا  اـب  دـنا ،  هدوتـس  ار  وا  تقاـثو  اـملع  ماـمت  هک  تسا  نیقثوم 
یم دودرم  نانز ،  هعتم  زا  یهن  رد  ار  رمع  أر ي  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا  زین  یـسابع  هفیلخ  نوم  أـم  دوب .  هکم  لـها  هیقف  شیوخ ،  رـصع 

دندید دندمآ .  يو  دزن  انیعلاوبا  روصنم و  نبدمحم  نآ ،  مالعا  زا  دعب  دننک .  مالعا  مدرم  يارب  ار  نآ  ندوب  لالح  داد  روتسد  و  تسناد . 
دعب منک . ))  یم  يریگولج  نآ  زا  نم  یلو  دوب ،  لالح  ربمغیپ  نامز  رد  هعتم  ود  : )) دـیوگ یم  بضغ  لاح  اب  دـنک و  یم  كاوسم  هفیلخ 

اب تساوخ  روصنم  نب  دـمحم  ینک ! ؟  یهن  دـندرک ،  یم  لـمع  رکبوبا  ربمغیپ و  هک  ار  يزیچ  هک  یتـسیک  وت  لـعج !  يا  تفگ :  نوم  أـم 
ام هب  دیوگ ،  یم  دـهاوخ  یم  هچنآ  باطخ  رمع  هرابرد  يدرم  تفگ :  دـیوگن و  يزیچ  هک  درک  هراشا  انیعلاوبا  یلو  دـنک  تبحـص  هفیلخ 
هک يا  هنتف  زا  ار  وا  و  درک ،  تاقالم  ار  نوم  أم  مثکا ،  نب  ییحی  تاضقلا  یـضاق  دعب  یلو  دنتفگن ،  يزیچ  ود  نآ  تهج  نیمه  هب  هچ ! ؟ 
رد مثکا  نب  ییحی  لاح  حرش  رد  ناکلخ  نبا  هک  ناتساد  رخآ  ات  تشاد (  رذح  رب  دیآ ،  دیدپ  رمع  لوق  در  يو و  مالعا  رثا  رب  دوب  نکمم 

( . 339  () تسا هدروآ  نایعالا  تایفو 

 ! حبص ناذا  رد  تعدب   - 23

نم ریخ  ةالـصلا   )) هک میدیدن  میا و  هدومن  عبتت  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رـصع  رد  هماقا  ناذا و  دنب  دـنب  هب  صتخم  ثیداحا  رد  ام 
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مه رکبوبا  نامز  رد  دـنب  نیا  دـنراد -  عالطا  ثیدـح  نیدـقنم  ننـس و  ماکحا ،  نارظن  بحاص  هکنانچ  هکلب -  دـشاب ،  ناذا  ءزج  مونلا )) 
ناذا رد  داد  روتـسد  تسناد ،  نسحتـسم  بحتـسم و  ار  نآ  نوچ  دمآ ،  راک  يور  هکنآ  زا  دـعب  یتدـم  باطخ  نب  رمع  طقف  تسا .  هدوبن 

تسین و ناذا  ءزج  مونلا  نم  ریخ  ةالصلا  هک   ) صوصخ نیا  رد  هرهاط  ترتع  هّمئا  تایاور  درک .  عیرشت  ار  نآ  هنوگنیدب  و  دنیوگب .  حبص 
رد سنا  نب  کلام  هچنآ  هک  تسا  یفاک  نّنـست  لـها  ناـگرزب  هعیـش و  ریغ  قیرط  زا  اـما  تسا .  هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  تسا )  رمع  هتخاـس 

ادـص زامن  يارب  ار  وا  ات  دـمآ  باطخ  نب  رمع  دزن  رمع  نذ  ؤم  : )) دـسیون یم  کلام  میروایب .  اجنیا  رد  تسا  هدرک  لقن  أطوم ))   )) باـتک
رارق حبـص  ناذا  رد  ار  هلمج  نیا  نذ ،  ؤم  داد  روتـسد  مه  رمع  مونلا ))  نم  ریخ  ةالـصلا   : )) تفگ سپ  تسا ،  هدـیباوخ  رمع  دـید  دـنک ، 

رد عیکو  قیرط  زا  ننس  رد  ینطقراد  ار  بلطم  نیا  ( )) 340 :) دسیون یم  کلام  أطوم  حرش  رد  هملک  نیا  رب  دوخ  قیلعت  رد  یناقرز  دهد . ))
زا نالجع  نبدمحم  زا  وا  نایفس و  زا  دیوگ : یم  سپـس  تسا .  هدرک  لقن  رمع  زا  رمع  هّللادبع  زا  عفان  زا  يرمع  زا  ار  نآ  دوخ ،  فینـصت 

: وگب يدیـسر  حـالفلا ))  یلع  ّیح   )) هب حبـص  زاـمن  رد  یتـقو  تفگ :  دوخ  نذ  ؤم  هب  رمع  هک  هدـش  تیاور  رمع  زا  رمع  هّللادـبع  زا  عفاـن 
ریاس تسا .  هدرک  لقن  هورع  نب  ماـشه  زا  هبیـش  یبا  نبا  ار  ثیدـح  نیا  ّفل :  ؤم  مونلا . )) ! !  نم  ریخ  ةالـصلا  مونلا ،  نم  ریخ  ةالـصلا  ))

نمحرلادبع زا  شردپ  زا  یطـساو  هّللادبع  نب  دلاخ  نبدمحم  زا  هچنآ  نیاربانب ،  دنا .  هدومن  تیاور  ار  نآ  زین  تّنـس  لها  گرزب  ناثّدحم 
شزرا دقاف  دنیوگب ،  هچ  زامن  مالعا  يارب  هک  دومن  تروشم  مدرم  اب  ربمغیپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  شردپ  زا  ملاس  زا  يرهز  زا  قاحـسا  نب 
ربمغیپ یلو  مینزب !  قوب  تسا  بوخ  دنتفگ : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  باحـصا  دـیوگ : یم  لوعجم  تیاور  نیا  رد  اریز  تسا ؛ 

هکنیا رطاخب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زاب  تسا ؟  روطچ  سوقان  دنتفگ : دعب  دوب !  دوهی  راعـش  ندز ،  قوب  نوچ  دیدنـسپن ،  ار  نآ 
یم ناذا  يدانم  هک  دندینـش  باوخ  رد  باطخ  نب  رمع  و  راصنا )  ) هنیدم نادرم  زا  یکی  بش  نامه  دیدنـسپن .  مه  ار  نآ  دوب  اراصن  راعش 
هّللا یّلص  ربمغیپ -  دیناسر ،  ترضح  عالطا  هب  ار  عوضوم  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هناخ  رد  دمآ  هنابـش  زین  يراصنا  درم  دیوگ ، 

رد لالب  : )) دیوگ یم  يرهز  سپس  دیوگب ! ! !  ناذا  دوب ،  هدینش  باوخ  رد  يراصنا  هک  هنوگنامه  ات  داد  روتسد  لالب  هب  مه  هلآو -  هیلع 
رد ار  ثیدـح  نیا  هجام  نبا  درک . )) . . .  تیبثت  ار  نآ  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  مونلا ))  نم  ریخ  ةالـصلا   )) دوزفا حبـص  ناذا 

( دـلاخ نبدـمحم   ) نآ يوار  هرابرد  نیعم  نب  ییحی  مییوگب :  هک  تسا  یفاک  ثیدـح  نیا  در  رد  تسا !  هدروآ  دوخ  ننـس  رد  ناذا  باـب 
هک یثیدح  نیرتمهم  هتفگ :  يدع  نبا  و  دیآ . )) یمن  باسح  هب  يزیچ  يو   : )) تسا هتفگ  هّرم  و  تسا . ))  يدـب  درم  يو   : )) تسا هتفگ 
وبا دراد .  مه  رگید  طوبرمان  تایاور  وا  هوالع  دنک !  یم  لقن  شردـپ  زا  وا  هک  تسا  یتیاور  دـنا ،  هتـسناد  دودرم  يو  زا  ییحی  دـمحا و 
رگا تسا .  وگغورد  هّللادبع  نبدلاخ  نب  دمحم   : )) تسا هتفگ  نیعم  نب  ییحی  تسا .  یفیعـض  يوار  دلاخ ،  نبدمحم  دـیوگ : یم  هعرز 
حرج نادنمشناد  زا  میدرک  لقن  ام  ار  هچنآ  هدرب و  مان  يو  زا  لادتعالا ))  نازیم   )) رد زین  یبهذ  ّفل :  ؤم  نزب . ))  ندرگ  سپ  يدید  ار  وا 

تـسا یتیاور  ندوب ،  دودرم  نالطب و  ظاحل  زا  دلاخ  نب  دمحم  ثیدـح  نیا  ریظن  دـییامرف . ) هظحالم   . ) تسا هدروآ  وا  هرابرد  لیدـعت  و 
تسد هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هدب !  دای  نم  هب  ار  ناذا  روتسد  هّللا !  لوسر  ای  متفگ :  دیوگ : یم  يو  دش .  لقن  هروذحم  وبا  زا  هک 

هلا نا ال  دهشا  ییوگ :  یم  سپس  ربکا .  هّللا  ربکا ،  هّللا  ربکا ،  هّللا  ربکا ،  هّللا  ییوگ :  یم  دنلب  يادص  اب  : )) دومرف دیـشک و  نم  یناشیپ  هب 
نا ال دهشا  ییوگ :  یم  دنلب  يادص  اب  هاگنآ  هّللا ،  لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهشا  هّللا ،  لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهشا  هّللا ،  ّالا  هلاال  نا  دهـشا  هّللا ،  ّالا 

یح ةالصلا ،  یلع  یح  ةالصلا ،  یلع  یح  هّللا ،  لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهشا  هّللا ،  لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهشا  هّللا ،  ّالا  هلاال  نا  دهـشا  هّللاّالا ،  هلا 
 ، ربکا هّللا  مونلا ))  نم  ریخ  ةالصلا  مونلا ،  نم  ریخ  ةالصلا   : )) ییوگ یم  دوب  حبـص  زامن  يارب  ناذا  رگا  حالفلا ،  یلع  یح  حالفلا ،  یلع 

یبا نب  کلملادـبع  نب  دـمحم  زا  قیرط  کـی  هب  تسا .  هدرک  لـقن  هروذـحم  وبا  زا  قـیرط  ود  هب  دوواد  وـبا  ار  تیاور  نیا  هّللا .  ّـالا  هلاـال 
 ، ثیدح ياملع  هک  تسا  یسک  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  حیرـصت  هب  کلملادبع  نب  دمحم  نیا  دشاب .  یم  شدج  زا  شردپ  زا  هروذحم 

روفنم لوهجم  نایوار  زا  یبهذ  هتفگ  هب  زین  يو  ردـپ  تسا .  شردـپ  زا  بئاس  نب  ناـمثع  زا  رگید ،  قیرط  و  دـنیوج .  یمن  دانتـسا  يو  هب 
رد مونلا ))  نم  ریخ  ةالـصلا   )) دنب هک  تسناد  دـیاب  یلو  ( . 341) دنک یم  لقن  هروذـحموبا  دوخ  زا  ار  ثیدـح  نیا  ملـسم  هوالع ،  تسا ! 
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هّللادبع نب  دمحم  زا  نارگید  دوواد و  وبا  هک  یتیاور  شزرا  هب  يدوزب  دشاب .  نّنـست  لها  يارب  يدهاش  دناوت  یمن  هروذحم ،  وبا  ثیدـح 
ریخ ةالصلا   )) نآ رد  هک  درب  دیهاوخ  یپ  دناوخ -  ار  نآ  دیز  نب  هّللادبع  يالما  اب  لالب  هک  دنا -  هدرک  لقن  ناذا  ياهدنب  هرابرد  دیز  نب 

يرجه متشه  لاس  رد  هک  تسا  یناسک  زا  هروذحم  وبا  نیا ،  رب  نوزفا  تسا !  هدوب  حبص  زامن  يارب  ناذا  نآ  هکنیا  اب  تسین .  مونلا ))  نم 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هکنآ  زا  سپ  و  تشاد .  فیعـض  ینامیا  هک  دوب  مهبولق ))  ۀّفل  ؤم   )) ءزج دروآ و  مالـسا  هکم  حتف  زا  دعب 

یّلـص ربمغیپ -  زا  هروذـحموبا  رظن  رد  سکچیه  زور ،  نآ  دروآ .  مالـسا  تفر ،  اجنآ  زا  و  دـش ،  زوریپ  نزاوه  لیابق  رب  نینح  گنج  رد 
يادـص اب  و  درک ،  یم  هرخـسم  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نذ  ؤم  يو  دوبن .  رتدـنیاشوخان  وا  ناـمرف  زا  يزیچ  و  هلآو -  هیلع  هّللا 

نامیالا و فیعـض  مدرم  زا  هتـسد  نیا  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  يا  هرقن  ياه  هسیک  یلو  تخادرپ !  یم  وا  زا  دـیلقت  هب  دـنلب 
 ، برع فلتخم  ياه  هتسد  ندش  ناملـسم  نیتداهـش و  هب  نیلئاق  مومع  هب  تبـسن  ترـضح  ریظن  یب  قالخا  و  داد ،  دوخ  براحم  نانمـشد 

نطاب زا  رتهب  ادخ  دماین ،  هنیدم  هب  دوب  هدنز  ات  هروذحم  وبا  دنورگب .  مالـسا  هب  زین ،  وا  لاثما  ناقفانم  ریاس  هروذحم و  وبا  هک  دـش  بجوم 
هریره و وبا  هروذحموبا ،  ینعی :  رفن ،  هس  نیا  هب  هک  دراد  ینخس  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هکنیا :  هب  ًافاضم  ( . 342) دراد عالطا  وا 

هنامیکح شور  نیا  ( . 343) دوب دهاوخ  مّنهج  شتآ  رد  دریم  یم  امـش  زا  هک  يدرف  نیرخآ  هکنیا :  نآ  تسا و  هدومرف  بدـنج  نب  ةرمس 
اجنآ زا  اریز  دنادرگ ؛ رود  ناناملسم  مالسا و  نو  ؤش  رد  فرصت  زا  ار  ناقفانم  تساوخ  یم  هک  دوب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 

و دزاس .  ددرم  ناشیا  هب  تبسن  ار  دوخ  تما  ياهلد  هک  تساوخ  دوب ،  هاگآ  رفن  هس  نآ  نطاب  ءوس  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک 
 ، روظنم نیمه  هب  دـتفیب .  ناـنیا  تسد  هب  تسا ،  لداـع  نینم  ؤم  هب  لوکوم  هک  يراـک  اداـبم  اـت  دـنادرگ  روـفنم  موـمع ،  رظن  رد  ار  ناـنیا 

لباق اهنآ  هس  ره  هب  تبـسن  هک  يروط  هب  دراذگ ،  لمجم  ار  نآ  یلو  دوب ،  دـهاوخ  یمنهج  دریمب ،  رترید  هک  مادـک  ره  دومرف ،  حیرـصت 
یّلص ربمغیپ -  تشذگ و  اهبش  اهزور و  دادن .  حیضوت  ار  دوخ  نخـس  تخاسن و  نایب ))   )) هب نورقم  ار  لامجا  نیا  مه  دعب  دشاب .  قیبطت 
رفن هس  ره  وا  تما  زا  نادنمدرخ  هک  دـش  نیا  هجیتن  درواین .  ینایب  دومرفن و  قادـصم  نییعت  یلو  تفاتـش ،  یقاب  ناهج  هب  هلآو -  هیلع  هّللا 
ملع نوچ  درکن .  نانیا  هب  لوکوم  دوب ،  لداع  درف  دوجو  هب  طونم  هک  ار  مالـسا  یندـم  قوقح  زا  کـیچیه  دنتـسناد و  روفنم  دورطم و  ار 
لخد زا  نتشگ  رود  ظاحل  زا  رفن  هس  نآ  ربمایپ ،  رظن  زا  رگا  تشاد .  ار  اضتقا  نیا  هروصحم ،  تاهبش  رد  یلقع  هدعاق  مکح  هب  یلامجا ، 

دمآرـس هک  هلآو - -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  سدـقم  دوجو  دوـب  لاـحم  دـندوبن ،  ناـسکی  یمالـسا  یناـبم  نید و  میرح  رد  فرـصت  و 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دـیاش  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  درواین .  حیـضوت  نایب و  ماقم ،  هنوگ  نیا  رد  دوب -  ناهج  ياـمکح 

خساپ رد  دشاب .  هدنام  هدیشوپ  ام  رب  نایب  نیا  نامز  رورم  هب  یلو  تسا ،  هداد  حیـضوت  ار  دوخ  لمجم  نخـس  دشاب و  هدرک  قادصم  نییعت 
ساره میب و  ضرعم  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  راـتفگ  رثا  رب  رفن  هس  نیا  اهدـعب  تشاد ،  دوجو  يا  هنیرق  نینچ  رگا  مییوگ :  یم 

نایب و رودـص  زا  دـعب  لکـشم  رما  نیا  رد  هوـالع ،  تسین .  هدیـشوپ  دـنا  هتخانـش  ار  ناـنیا  هک  علطم  دارفا  رب  هکناـنچ  دـنتفرگ .  یمن  رارق 
ام يارب  نوچ  تسا ،  یکی  ام  هب  تبسن  نآ  هجیتن  اریز  تسا ؛  ناسکی  نآ  يافتخا  نایب و  ندوبن  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  حیـضوت 
 - تروص ود  ره  رد  دنک -  یم  باجیا  هروصحم  ههبش  رد  فیلکت  زیجنت  ماقم  رد  یلامجا  ملع  هچنآ  ياضتقم  هب  لمع  زا  هک  تسین  زیاج 

ندوب یخزود  هب  دیدهت  هک  يدرف  هک  تسا  نیا  تسه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  راتفگ  رد  هچنآ  شـسرپ :  مینک .  يراددوخ 
ددرگ یم  مولعم  نشور و  دـنتفرگ ،  تقبـس  يو  هب  گرم  رد  ود ،  نآ  هک  یماگنه  و  تسا .  لمجم  یمود  یلوا و  گرم  زا  شیپ  هدـش ، 
كرت هک  روطنامه  ًالوا :  : خساپ دوب .  دـهاوخن  یلاکـشا  لامجا و  رگید  اجنیا  رد  و  دوب .  دـهاوخ  یمنهج  ًامتح  تسا  هدـنام  هک  سک  نآ 
اجنیا رد  زین  تجاـح  تقو  دـشاب .  یم  لاـحم  زین  تجاـح  تقو  زا  نآ  ریخ  أـت  تسا ،  لاـحم  ناربمغیپ  زا  نآ ،  هب  جاـیتحا  ماـگنه  هب  ناـیب 

زا نانیا  اریز  دنـشاب ؛ دیدهت  نیا  ضرعم  رد  رفن  هس  نیا  زا  کی  ره  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا ،  نداد  میب  راذـنا و  رودـص  هظحل  هب  لصتم 
اب ندرک  تواضق  نداد و  اوتف  یهاوگ ،  لوبق  ندش ،  تعامج  ماما  دـننام  یندـم ،  قوقح  ظاحل  زا  ًاعرـش  دـندش ،  ناملـسم  هک  يا  هظحل 

رود فدـه ،  رگا  ضرف ،  نیا  اـب  دـندوب .  نیملـسم  جاـیتحا  دروم  تسا ،  تلادـع  اوقت و  مزلتـسم  هچنآ  زا  اـهنیا  ریغ  نآ و  طورـش  دوجو 
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أت هب  ار  دوخ  حیـضوت  نایب و  نامز ،  رورم  ياکتا  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دوبن ،  یمالـسا  ماکحا  میرح  زا  ناـنیا  نتخاـس 
رود شقح  زا  ندز  مه  رب  مشچ  کی  هب  ار  یـصخش  تهج ،  نودـب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  تسا  لاحم  تخادـنا .  یمن  ریخ 

هب صخـش  نآ  دـنک و  تلحر  وا  ات  دراذـگ  یقاـب  ییاوسر  ناـمه  هب  ار  وا  سپـس  دـنادرگ ،  اوسر  راوخ و  تهج  یب  ار  یـسک  اـی  دـیامن ، 
اما میا ،  هدومن  قیقحت  هعلاطم و  یفاک  ردـق  هب  هراب  نیا  رد  ام  : ًایناث مینکن .  لصاح  عالطا  وا  تئارب  زا  مه  اـم  دـنامب و  یقاـب  دوخ  ییاوسر 

دامتعا ناوت  یمن  مادک  چـیه  هب  تسا و  ضقانتم  اهنآ  توف  خـیرات  هرابرد  لاوقا  اریز  دـنتفر ؛ ایند  زا  رترید  نانیا  زا  کی  مادـک  میدـیمهفن 
نب ةرمس  دنا : هتشون  یضعب  هک  تهج  نآ  زا  ضقانت  درک .  هیکت  نآ  يور  ناوت  یمن  هک  تسا  هتـسب  رـس  لمجم و  نانچ  مه  یخرب  دومن . 
ایند زا  لاس 57  رد  هریره  وبا  دنا : هتفگ  ییوس  زا  و  دنا .  هتـشون  لاس 59  رد  ار  هریره  وبا  گرم  تشذـگرد و  يرجه  لاس 58  رد  بدنج 

رد اهنآ  هس  ره  دـنا : هتـشون  هک  تسا  تلع  نیدـب  مه  هباشتم  لمجم و  تسا .  لیبق  نیمه  زا  زین  اهنآ  گرم  هراـبرد  ءارآ  هیقب  تسا .  هتفر 
 - - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  هدیدنـسپ  يوخ  زا  : ًاثلاث دننک .  مولعم  ار  نآ  هام  زور و  تعاس و  هکنیا  نودـب  دـنا ،  هدرم  لاس 57 
ینخس نینچ  تشاد ،  یم  مرتحم  ار  وا  هک  یسک  هب  تبسن  هک  تسا  رود  رایـسب  دوب -  نابرهم  فوئر و  تخـس  نامیا ،  لها  هب  تبـسن  هک 

 . دنک خزود  شتآ  هب  دیدهت  ار  وا  قاقحتـسا ،  نودـب  ( ، 344) دوب هتـشاد  ینازرا  وا  هب  دـنوادخ  هک  یمیظع  قلخ  نسح  نآ  اب  و  دـیوگب . 
 ، ینامسآ یحو  هک  دوب  ملـسم  یلو  دینادرگ ،  یمن  کیرـش  كاندرد  تشونرـس  نآ  رد  ار  وا  تشاد ،  دوجو  یعفن  اهنآ  زا  یکی  رد  رگا 

مدرم نایم  رد  ات  دزاس ،  بطاخم  نخـس  نیدـب  ار  اهنآ  تما ،  ظفح  رطاخ  هب  هک  تخاس  ریزگاـن  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 
ننـست لها  ام  ناردارب  أر ي  زا  سک  ره  مزـال  رکذـت  ( . 346  ) و ( 345  (() یحُوی ٌیْحَو  ّالا  َوُه  ْنِا  يوَهلا  ِنَع  ُقِطنَی  اـم  َو   )) دـنوش هتخاـنش 

؛ درک دهاوخن  بجعت  دنا ،  هدش  ناصقن  هدایز و  هب  لئاق  نآ  رد  هکنیا  زا  دشاب ،  هتـشاد  یهاگآ  اهنآ ،  عیرـشت  هماقا و  ناذا و  أدـبم  هرابرد 
ربمغیپ و  دومرف ،  عیرـشت  ینامـسآ  یحو  هب  دنوادخ  ار  هماقا  ناذا و  هک  دنرادن  هدیقع  دنک -  تیاده  ار  اهنآ  ام و  دنوادخ  هک  اهنآ -  اریز 

هدوب يرادنپ  دنیوگ : یم  هکلب  دومن ،  عیرشت  نید ،  ماکحا  تاماظن و  ریاس  دننام  ار  نآ  یهلا ،  یحو  هب  ياکتا  اب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  - 
یعدـم هدرک و  لقن  یثیداحا  هراب  نیا  رد  دـنراد و  عامجا  نآ  رب  تنـس  لها  و  دـمآ !  دـیدپ  باحـصا  زا  یکی  باوخ  هلیـسو  هب  هک  تسا 

یکی زا  سنا  نب  ریمع  وبا  تسا :  نیا  ثیداحا  نآ  نیرت  حیحص  زا  یکی  کنیا  تسا ! !  هدیسر  رتاوت  دح  هب  حیحص و  یگمه  هک  دنتـسه 
 ، نتفگ ناذا  يارب  ار  مدرم  هنوگچ  هک  داـتفا  رکف  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دـنک  یم  تیاور  راـصنا  زا  دوخ  ناـگدازومع  زا 

مرکا ربمغیپ  تسا .  زامن  تقو  هک  دنهد  ربخ  رگیدکی  هب  دندید  ار  نآ  باحصا  هاگره  ات  نک  هتـشارفارب  مچرپ  تفگ :  یکی  دروآ .  درِگ 
 . تسا دوهی  راعش  نیا  دومرفو : دیدنـسپن  زین  ار  نیا  ترـضح ،  دننزب .  روپیـش  دنتفگ : يا  هدع  دیدنـسپن .  ار  نیا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 

شوخ ار  سوقاـن  لوا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دراد .  اراـصن  هب  قلعت  مه  نآ  دومرف : تسا ؟  روطچ  سوقاـن  دـندرک : ضرع 
 - ربمغیپ یتحاران  هجوتم  هک  دیز  نب  هّللادـبع  ماگنه  نیا  رد  دـنتخاس .  بوچ  زا  یـسوقان  و  دـنزاسب ،  ار  نآ  درک  رما  دـعب  یلو  تشادـن ، 
نم هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  وا  داد .  عالطا  يو  هب  دمآ و  ربمغیپ  دزن  دعب  زور  دینش .  باوخ  رد  ار  هماقا  ناذا و  دوب ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

هدید ار  باوخ  نیا  زین  باطخ  نب  رمع  ًالبق  دیوگ : یم  يوار  داد .  میلعت  نم  هب  ار  ناذا  دـمآ و  يدانم  هک  مدوب  يرادـیب  باوخ و  نیب  رد 
ترـضح داد !  عـالطا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هب  ار  عوضوم  مه  وا  دـعب  ( . 347  ) تشاد ناـهنپ  زور  تسیب  اـت  ار  نآ  یلو  دوـب ، 

هیلع هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  مدرک !  مرـش  مه  نم  تفرگ ،  یـشیپ  نم  رب  دیز  نب  هّللادبع  تفگ :  رمع  يدادن ؟  عالطا  نم  هب  ارچ  دومرف :
( . 348  . . . (() تفگ ناذا  مه  لالب  هدـب !  ماجنا  ار  نآ  داد  وت  هب  دـیز  نب  هّللادـبع  هک  يروتـسد  رهو  زیخرب  لـالب !  يا  : دومرف مه  هلآو - 

سوقان داد  روتـسد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  یتقو   : )) تفگ هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  يراصنا  دیز  نب  هّللادـبع  نبدـمحم 
نیا مدیسرپ :  دراد .  تسد  رد  ار  سوقان  هک  مدید  باوخ  رد  ار  يدرم  نم  دنروآ ،  درِگ  زامن  هماقا  يارب  ار  مدرم  نآ  يادص  اب  ات  دنزاسب 
یمن تفگ :  میروآ .  درِگ  زامن  يارب  ار  مدرم  نآ  هلیـسو  هب  میهاوخ  یم  متفگ :  یهاوخ ؟  یم  هچ  يارب  تفگ :  یـشورف ؟  یم  ار  سوقان 

 ، ربکا هّللا  ربـکا ،  هّللا  ربـکا ،  هّللا   : )) ییوگ یم  تفگ :  تسیچ ؟  نآ  ارچ ،  متفگ :  منک ؟  ییاـمنهار  نآ  زا  رتـهب  يزیچ  هب  ار  وت  یهاوخ 
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 ، ةالصلا یلع  یح  هّللا ، ،  لوسر  ًادمحم  ّنا  دهشا  هّللا ،  لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهشا  هّللا ،  ّالا  هلاال  نا  دهشا  هّللا ،  ّالا  هلاال  نا  دهـشا  ربکا ،  هّللا 
 ، دش رود  نم  زا  يا  هظحل  دـعب  ( . 349  (() هّللا ّالا  هلاـال  ربکا ،  هّللا  ربکا ،  هّللا  حـالفلا ،  یلع  یح  حـالفلا ،  یلع  یح  ةالـصلا ،  یلع  یح 

هّللا ّالا  هلاال  نا  دهشا  ربکا ،  هّللا  ربکا ،  هّللا  ربکا ،  هّللا  ربکا ،  هّللا   : )) ییوگ یم  هماقا )  ینعی   ) یتساخرب زامن  يارب  تقو  ره  تفگ :  سپس 
تماق دق  حالفلا ،  یلع  یح  ةالـصلا ،  یلع  یح  هّللا ، ،  لوسر  ًادـمحم  ّنا  دهـشا  هّللا ،  لوسر  ًادّـمحم  ّنا  دهـشا  هّللا ،  ّالا  هلاال  نا  دهـشا  ، 

مدمآ و هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  روضح  هب  دـش  حبـص  نوچ  هّللا . ))  ّالا  هلاال  ربکا ،  هّللا  ربکا ،  هّللا  ةالـصلا ،  تماق  دـق  ةالـصلا ، 
دای لالب  هب  ار  نآ  دـنلب  يادـص  اب  زیخرب و  تسا !  هدوب  یعقاو  باوخ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  مدرک .  لقن  ار  دوخ  باوخ 

هب دینـش  ار  نآ  شا  هناـخ  رد  باـطخ  نب  رمع  یتـقو  تفگ .  ناذا  تفرگ و  داـی  لـالب  اـت  مدـناوخ  هلمج  هلمج  متـساخرب و  مه  نم  هدـب ، 
( . 350  . . . (() ما هدید  ار  باوخ  نیا  مه  نم  تسا ،  هدرک  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  تفگ :  ربمغیپ و  روضح  دـمآ  تعرس 

ربـمغیپ  : )) تفگ هک  دـنک  یم  لـقن  دیعـس  نب  ییحی  زا  أـطوم ))   )) رد ناذا  ثحب  رد  هدرک و  هصـالخ  ار  ثیدـح  نیا  سنا ،  نـب  کـلام 
ار بوچ  ود  يراصنا ،  دیز  نب  هّللادبع  نوچ  دنروآ .  درِگ  زامن  يارب  ار  مدرم  نآ  يادص  اب  ات  ( 351) دنبوکب مهب  ار  بوچ  ود  داد  روتسد 

هتفگ يو  هب  دروآ .  درِگ  زامن  يارب  ار  مدرم  دهاوخ  یم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  تسا  یبوچ  ود  دننام  تفگ :  دید  باوخ  رد 
ار دوخ  باوخ  دمآ و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  روضح  دش  رادیب  یتقو  دنداد .  دای  يو  هب  ار  ناذا  سپس  دییوگ .  یمن  ناذا  ایآ  دش 

نب هّللادبع  ناتساد  دیوگ : یم  یبطرق  ربلادبع  نبا  ( . 352  . . . (() دنیوگب ناذا  داد  روتسد  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  درک .  لقن 
نیا تسا .  رتاوتم  مه  اهدنـس  دنا .  هدرک  لقن  مه  هب  کیدزن  یناعم  نوگانوگ و  ظافلا  اب  هباحـص  زا  یهورگ  ار  ناذا  زاغآ  هب  عجار  دیز ، 

 - ربمغیپ  : هکنیا لوا  میراد :  لاکشا  لیلد  دنچ  هب  ثیداحا  نیا  تیعقاو  هرابرد  ام  ّفل :  ؤم  ( ! 353  ) تسا بوخ  رایسب  ثیداحا  زا  ثیدح 
ِنَع ُقِْطنَی  ام  َو   )) دوب یحو  عبات  صوصخ  نیا  رد  هکلب  درک ،  یمن  تروشم  وگتفگ و  مدرم  اب  یهلا  ماکحا  هراـبرد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
دوخ تما  اب  ینامسآ  عیارـش  هب  عجار  مادکچیه  هک  دندوب  نینچ  ایبنا  ًالوصا  ( . 354  (() يوُْقلا ُدـیدَش  ُهَمَّلَع  یحُوی  ٌیْحَو  ّالا  َوُه  ْنِا  يوَهلا 

رد هک  دندوب  يراوگرزب  ناگدنب  اهنآ   : )) ینعی 355 ؛ ) (() َنُولَمْعَی ِهِْرمَِاب  مُهَو  ِلوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْسَیال  َنُومَرْکُم  ٌدابِع  َْلب  : )) دندومن یمن  هرکاذم 
يایبنا متاخ  ربمغیپ و  هب  دنوادخ  هک  تسا  یفاک  نیمه  دندرک . )) یم  دنوادخ  رما  هب  لمع  هشیمه  و  دنتفرگ .  یمن  یـشیپ  ادخ  رب  نخس ، 

وگب  : )) ینعی 356 ؛ ) (() َنُونِم ؤَی  ٍمْوَِقل  ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ْمُّکِبَر  ْنِم  ُِرئاَصب  اذـه  ّیبَر  ْنِم  َّیِلا  یحُوی  ام  ُع  - ِبَّت َا  امَّنِا  ُْلق  : )) دـیامرف یم  دوخ 
يارب تسا  تمحر  تیادـه و  تسه و  ناتیادـخ  زا  ییانـشور  نیا  منک ،  یم  يوریپ  دتـسرف ،  یم  نم  يارب  میادـخ  هک  ییحو  زا  طقف  نم 

ّیبَر ُْتیَـصَع  ْنِا  ُفاخَا  ّینِا  َّیِلا ،  یحُویام  ّالا  ُع  - ِبَّت َا  ْنِا  یـسْفَن  ِءاـْقِلت  ْنِم  َُهلِّدـَب  ُا  ْنَا  یل  ُنوُکَیاـم  ْلـُق  (( . )) دـنروآ یم  ناـمیا  هک  یموق 
 ، دسر یم  نم  هب  هک  متـسه  ییحو  عبات  نم  مهد ،  رییغت  ار  نآ  دوخ  شیپ  زا  هک  دـسر  یمن  ارم  وگب   : )) ینعی 357 ؛ ) (() ٍمیظَع ٍمْوَی  َباذَع 

َا ْنِا  ْمُِکب  الَو  یب  ُلَعُْفی  ام  يرْدَا  امَو  ِلُسُّرلا  َنِم  ًاعْدـِب  ُْتنُک  ام  ْلـُق   (( . )) مراد تشحو  گرزب ،  زور  باذـع  زا  میادـخ و  یناـمرفان  زا  نم 
هک متسین  يربمغیپ  نیلوا  نالوسر  نیب  رد  نم  وگب : تما  هب  ربمغیپ !  يا   : )) ینعی 358 ؛ ) (() ٌنیبُم ٌریذَن  ِّالا  اَن  َا  ام  َو  َّیِلا  یحُوی  ام  ِّالا  ُع  - ِبَّت
میب نم  منک ،  یم  يوریپ  ینامـسآ  یحو  زا  نم  درک ،  دنهاوخ  هچ  امـش  نم و  اب  مناد  یمنو  ما .  هدرک  دـنلب  تلاسر  هزاوآ  ناهج  رد  هزات 

 ، نابز نداد  تکرح  اب  ولو  اهراک  رد  باتش  زا  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ملاع ،  يادخ  نیا ،  رب  هوالع  متسه . ))  راکشآ  یناسر 
 : ینعی ( 359 (() ُهَناَیب اْنیَلَع  َّنِا  َُّمث  ُهَنآُْرق  ْع  - ِبَّتاَف ُهانْءاَرَق  اذِاَف  ُهَنآُْرقَو  ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنِا  ِِهب  َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  ال   : )) تسا هتـشاد  رذحرب 
 ، میدـناوخ ار  نآ  نوچ  و  تسام .  هدـهع  هب  نآ  ندروآ  درِگ  ندروآ و  مهارف  نکم )  باتـش   ) نابنجن یحو ،  لوزن  يارب  ار  دوخ  ناـبز  ))

مود ( . 360  . . . (() ٍمیرَک ٍلوُسَر  ُلوَُقل  ُهَّنِا   : )) تسا هدومرف  و  تسام . ))  هدـهع  هب  نآ  نداد  حیـضوت  هاـگنآ  نک ،  يوریپ  ار  نآ  توـالت 
زا ار  نآ  عوقو  لقع  اریز  تسا ؛  شزرا  دقاف  یهلا  ماکحا  عیرـشت  رد  لقع  مکح  هب  هدـمآ ،  لمع  هب  ثیداحا  نیا  رد  هک  یتروشم  هکنیا : 

: ؟  دنا هداد  تبـسن  ادخ  هب  هک  تسین  ییوگتفگ  ثیداحا ،  نیا  رد  مدرم  أر ي  ایآ  دناد .  یم  لاحم  ادـخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
ربمغیپ رگا   :)) ینعی 361 ؛ ) (() َنیزِجاح ُْهنَع  ٍدَحَا  ْنِم  ْمُْکنِم  امَف  َنیتَْولا  ُْهنِم  انْعَطََقل  َُّمث  ِنیمَْیلِاب  ُْهنِم  انْذَخََال  ِلیواق  ْالا  َضَْعب  اْنیَلَع  َلّوَقَت  َْول  َو  ))
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عنام دیتسناوت  یمن  مه  امـش  زا  کیچیه  و  میدـیرب ،  یم  ار  شگر  هاش  میتفرگ و  یم  یتخـس  هب  ار  وا  داد ،  یم  تبـسن  ام  هب  ار  ییوگتفگ 
نمـشد و اب  تاقالم  دننام  دومن ؛ یم  تروشم  ایند  روما  رد  شیوخ ،  باحـصا  اب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  يرآ ،  دـیوش . ))

یحو زا  هدافتـسا  اب  مه  دراوم  نیا  رد  هکنیا  اب  دـشاب .  هدرک  لـمع  ( 362 (() ِْرم ْالا  ِیف  ْمُهْرِواـش  َو   )) هفیرـش هیآ  هب  اـت  هریغ  یگنج و  نونف 
زا يوریپ  زج  یهار  يراذگنوناق ،  ماقم  رد  یلو  تخادرپ ،  یم  تروشم  هب  نانآ  اب  فصولا  عم  دوب ،  زاین  یب  نانآ  اب  تروشم  زا  ینامسآ 
اب هک  ربمغیپ  دـننام  يدارفا  زا  نیا  هک  تسا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  ریحت  نمـضتم  ثیداـحا ،  نیا   : هکنیا موس  دوبن .  یهلا  یحو 
اب فیلکت ،  نییعت  يارب  دوش  یم  ریزگان  هک  هدوب  نادرگرـس  ناریح و  يردقب  هک  يروط  هب  درادن .  یبسانت  هنوگچیه  دنراد ،  هطبار  ادـخ 

باوخ هب  دنک و  اهر  مه  ار  نآ  سپ  نآ  زا  و  دنزاسب !  ار  نآ  هک  دهد  روتـسد  دـعب  دراد و  شوخان  ار  سوقان  لوا  دـیامن ،  تروشم  مدرم 
نیا دـسرب ! ! !  ارف  نآ  زا  هدافتـسا  تقو  هک  دوب  نآ  زا  لـبق  سوقاـن  زا  لودـع  هکنیا  رتمهم  نیا  زا  دـهدب ! !  رثا  بیترت  دـیز ،  نب  هّللادـبع 
لزان يو  رب  ناگتـشرف  هک  يربمغیپ  تسا .  لاحم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  لاعتم و  دنوادخ  هب  تبـسن  هک  تسا  یئادب  نامه 

هب يداع  دارفا  باوخ  هک  صوصخب  دوب !  اهنآ  متاخ  اـیبنا و  رورـس  دوخ ،  دـمآ و  یم  دورف  نآرق  دیـسر و  یم  یحو  وا  رب  و  دـندش ،  یم 
باجیا تسه  ثیداحا  نیا  نایم  هک  یـضراعت   : هکنیا مراهچ  درادن .  تیجحو  رابتعا  یعرـش  ظاحل  زا  مالـسا ،  تما  عامجا  هب  هجوچیه و 

اب هک  یـضراعت  دیز و  نب  هّللادـبع  نبدـمحم  رمعوبا و  ثیدـح  ود  هب  هک  تسا  یفاک  دـنوش .  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  یگمه  هک  دـنک  یم 
یم میدومن  نآ  هب  هراـشا  هک  یثیدـح  ود  نیا ،  رب  نوزفا  ددرگ .  راکـشآ  یبوخ  هب  نآ  ضراـعت  نازیم  اـت  دـینک  هجوـت  دراد  رمع  باوـخ 
یم دـنک  یم  لقن  طسوا ))  )) باتک رد  یناربط  هک  ار  باوخ  ثیدـح  یلو  دـندید ،  باـطخ  رمع  دـیز و  هّللادـبع  طـقف  ار  باوخ  دـیوگ :

نادرم زا  رفن  هدراهچ  دـیوگ : یم  ًاحیرـص  هک  دـنراد  مه  يرگید  ثیداـحا  ننـست  لـها  هوـالع ،  دـید !  ار  باوخ  نیا  مه  رکبوبا  دـیوگ :
هدفه ار  بش  نآ  باوخ  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینچمه  و  تسه .  یلیبج  هیبنتلا ))  حرـش   )) رد هکنانچ  دـندید !  ار  یباوخ  نینچ  هباحص 

تاضقانتم و  دینـش !  باوخ  رد  ار  نذا  زین  لالب  هک  تسا  هدمآ  مه  تیاور  رد  دندید !  نیرجاهم  زا  ییاهنت  هب  باطخ  رمع  راصنا و  زا  رفن 
یبیجع رایـسب  یتفگـش  ثعاب  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  هریـس  رد  یبلح  ار  نآ  زا  یتمـسق  تسین !  نآ  رکذ  ياج  هک  لـیبق  نیا  زا  يرگید 

ار باوخ  نیا  ملـسم  يراخب و   : هکنیا مجنپ  ( 363  ! ) تسا هداد  داب  هب  ار  دوخ  لمع  یلو  دـنک  عمج  ار  اهنآ  نایم  تسا  هتـساوخ  وا  تسا . 
یم دوخ  نیا  و  نارگید .  زا  هن  رمع و  زا  هن  دـیز و  نب  هّللادـبع  زا  هن  دـنا ؛ هدومنن  يرکذ  نآ  زا  دوخ  حیحـص  رد  هتـسناد و  لمهم  یلک  هب 

 : تفگ هک  دننک  یم  تیاور  رمع  هّللادـبع  زا  ناذالا ))  ءدـب  باب   )) رد اهنآ  هلب ،  تسا .  هدوبن  تباث  اهنآ  دزن  باوخ ،  عوضوم  هک  دـناسر 
هراب نیا  رد  يزور  درک .  یمن  مالعا  ار  نآ  یـسک  و  دـندرک ،  یم  ربخ  ندرازگ  زامن  يارب  ار  رگیدـکی  هنیدـم  هب  دورو  ماگنه  ناناملـسم 
رتهب دوهی  روپیـش  تفگ :  يرگید  و  دـینک .  تسرد  ياراصن  سوقاـن  دـننام  یـسوقان  روظنم  نیا  يارب  تفگ :  یکی  تفر ،  ناـیم  هب  نخس 

زیخرب لالب !  يا  دومرف : مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دنک ؟  مالعا  ار  زامن  هک  دیتسرف  یمن  ار  یـسک  ارچ  تفگ :  رمع  یلو  تسا . 
تیعورشم ناذا و  زاغآ  هب  عجار  ملسم  يراخب و  حیحص  رد  هک  تسا  یبلاطم  مامت  نیا  تفگ .  ناذا  مه  لالب  نک .  مالعا  ار  زامن  عقوم  و 

همه اب  هضراعم  يارب  مه  بلطم  نیمه  و  دنا .  هدرواین  نایم  هب  يرکذ  هیقب  زا  زین  ود  ره  دـنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  ود  ره  و  تسا .  هدـمآ  نآ 
و وا ،  باوخ  اب  هن  تفرگ  ماجنا  رمع  أر ي  اـب  تسخن  ناذا  هک  تسا  نیا  ثیدـح  نیا  ياـضتقم  اریز  تسا ؛  یفاـک  اـهای  ؤر  نآ  ثیداـحا 

فورعم تنـس  لها  نایم  رد  دـیز  نب  هّللادـبع  زین  تهج  نیمه  هب  داتفا !  ولج  رمع  زا  هک  دروآ  دـیدپ  دـیز  نب  هّللادـبع  باوخ  زین  ار  هماقا 
ربمغیپ هک :  نیا  رد  تسا  حیرص  ملسم  يراخب و  ثیدح  زین  و  دوش !  یم  هدناوخ  ناذا ))  بحاص   )) دید و باوخ  رد  وا  ار  ناذا  هک  تسا 

یلو دوب ،  رضاح  رما  نیا  رودص  ماگنه  مه  رمع  و  دیوگب .  ناذا  لالب  ات  داد  روتسد  یتروشم ،  سلجم  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا - 
هّللادبع هک  دیوگب  ناذا  لالب  داد  روتسد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  یتقو  هکنیا  رد  دنراد  تحارـص  اهنآ  مامت  باوخ  ثیداحا 

هکلب دوبن  رـضاح  مه  رمع  و  دوب .  تروشم  زا  دـعب  بش  کی  لقادـح  زین  نیا  و  دوب .  هدرک  لقن  ترـضح  يارب  ار  دوخ  باوخ  دـیز ،  نب 
هب ار  وت  هک  ییادخ  هب  تفگ :  دیسر و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  روضح  هب  باتش  اب  نآ  لابند  هب  دینش .  دوخ  هناخ  رد  ار  ناذا  طقف 
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 ! مسق ادخ  يراوگرزب  ّقح و  ولع  فاصنا و  تفارـش  هب  ناتدج و  هب  ار  امـش  ما !  هدـید  ار  باوخ  نیا  مه  نم  تسا ،  هدومن  ثوعبم  توبن 
مادک چیه  هتفگن و  ینخـس  هماقا ،  ناذا و  يای  ؤر  ثیداحا  زا  زین  يروباشین  مکاح  هوالع ،  تسا ! ؟  ریذپ  ناکما  نآ  نیا و  نایم  عمج  ایآ 
مامت دنا .  هدرکن  لقن  ار  نآ  ثیدح  کی  یتح  دنا و  هدراذگ  هتسبرس  هک  ملسم  يراخب و  دننام  تسا ،  هدرکن  لقن  دوخ  كردتـسم  رد  ار 
مکاح اریز  تسا ؛  هدوب  طقاس  رابتعا  تحص و  هجرد  زا  یلکب  ملـسمو ،  يراخب  رظن  رد  هماقا  ناذا و  يای  ؤر  ثیداحا  هک  دناسر  یم  اهنیا 

نآ دزن  رد  ثیدح  شریذپ  طورش  اب  دنا  هدرواین  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  يراخب و  هک  ار  یحیحـص  ثیدح  ره  تسا  هتـشاد  انب  يروباشین 
مکاح فصو ،  نیا  اب  نوچ  تسا .  هدرک  تیاـعر  ( 364  ) كردتسم رد  ًالماک  زین  ار  بلطم  نیا  و  دروایب .  نیحیحص  كردتـسم  رد  ود ، 

نیخیش و حیحـص  رد  هن  ار  روبزم  ثیداحا  زین  مکاح  هک  میناد  یم  یبوخ  هب  تسا ،  هدرکن  لقن  كردتـسم  رد  ار  ای  ؤر  ثیداحا  زا  يزیچ 
هب مزج  يو  دناسر  یم  هک  دراد  ینخس  اجنیا  رد  مکاح  تسا .  هتسنادن  مّلسم  حیحـص و  نانآ ،  دزن  رد  ربتعم  طورـش  اب  رگید  باتک  رد  هن 

تـسا نیا  دنا  هتفگ  كرت  ار  دیز  نب  هّللادبع  ثیدح  ملـسم ،  يراخب و  هکنیا  تلع  : )) دیوگ یم  يو  تسا .  هتـشاد  ای  ؤر  ثیداحا  نالطب 
هعقاو زا  دـعب  ننـست ،  لها  رظن  رد  ناذا  زاـغآ  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  دـی  ؤم  تفر . )) ! !  اـیند  زا  هعقاو  نیا  زا  شیپ  دوخ ،  هّللادـبع  هک 

زا ( 365  ) حیحـص دنـس  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  لاح  حرـش  رد  ءایلو )) ـالا  ۀـیلح   )) باـتک رد  یناهفـصا  میعن  وبا  تسا .  هدوب  دـحا  گـنج 
دیز نب  هّللادبع  رتخد  نم  تفگ :  دـش و  دراو  زیزعلادـبع  نب  رمع  رب  دـیز  نب  هّللادـبع  رتخد  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  يریمع  هّللادـبع 
اطع يو  هب  تساوخ  یم  هچنآ  و  وگب ،  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ :  رمع  دش .  هتشک  دحا  گنج  رد  تشاد و  روضح  ردب  گنج  هک  متسه 
یم نابز  هب  ار  نآ  دوخ  یفرعم  ماگنه  زین  شرتخد  دوب ،  هدید  ای  ؤر  رد  ار  ناذا  دیز  نب  هّللادـبع  دـنیوگ  یم  هکنانچ  رگا  ّفل :  ؤم  دومن . 

ار دوخ  يادص  دنتفین و  ولج  ربمغیپ  ادخ و  زا  هک  تسا  هدومن  دیدهت  دنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  لاعتم  دـنوادخ   : هکنیا مشـش  دـنار . 
نینچ رگا  هک  تسا  هدومن  رطخ  مالعا  و  دنیوگن .  نخـس  ترـضح  اب  دنلب  يادص  اب  رگید  دارفا  دننام  دـنیامنن و  ربمغیپ  يادـص  زا  رتدـنلب 

ِِهلوُسَر ِهّللا َو  يَدَی  َْنَیب  اُومِّدَـقَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّی  َا  ای  : )) دـیامرف یم  هچنانچ  تفر ؛  دـهاوخ  نایم  زا  یلکب  اهنآ  هتـسیاش  لامعا  دـندرک ، 
ْنَا ٍضْعَِبل  ْمُکِضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهَْجت  الَو  ّیبَّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَا  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّی  َا  ای  ٌمیلَع * ٌعیمَـس  َهّللا  َّنِا  َهّللا  اوُقَّتاَو 

مّدـقت ِلوسر ،  ادـخ و  رب  يراـک )  چـیه  رد   ! ) دـیا هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا   : )) ینعی 366 ؛ ) (() َنوُرُعْـشَت ُمْتن ال  َا  َو  ْمُُکلامْعَا  َطَـبَْحت 
توص قوف  نامیا !  لها  يا  تساناد .  ناترادرک )  هب  و   ) اونـش امـش  راتفگ  هب  ادخ  هک  دـینکن ) ینامرفان   ) هک دیـسرتب  ادـخ  زا  و  دـییوجن . 

(( دینکن مهف  امش  دوشن و  دوبان  وحم و  یبدا )  یب  رثا  رد   ) امش کین  لامعا  هک  دییوگب ) نخـس  بدا  اب  ربمایپ  اب   ) دینکن دنلب  ادص  ربمغیپ ، 
اهنآ زا  یکی  ات  دنتساوخ  شترضح  زا  دندیـسر و  ربمغیپ  روضح  هب  میمت  ینب  ناراوس  زا  یت  أیه  هک  دوب  نیا  قوف  هفیرـش  هیآ  لوزن  تلع  . 
دبعم نب  عاقعق  نبا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  رکبوبا  همه  زا  لبق  دـیوگ : یم  هیآ  ریـسفت  رد  ( 367  ) يراخب هچنانچ  دنادرگ .  ریما  ناشیارب  ار 
نانیا رب  ار  عشاجم  ینب  زا  سباح  نب  عرقا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  گنرد  یب  شتـسود ،  فرح  زا  دعب  مه  رمع  هدـب !  رارق  ریما  ناشیارب  ار 

 ، دیدرگ دنلب  ناشیاهادصو  دیشک  ینمـشد  عازن و  هب  ود  ره  راک  نآ ،  بقاعتم  تسا و  نم  اب  تفلاخم  وت  روظنم  تفگ :  رکبوبا  امن !  ریما 
يادـص هب  تبـسن  ناشیادـص  ندومن  دـنلب  ربمغیپ و  رب  نداتفا  ولج  نداد و  رظن  رد  اهنآ  هلجع  رطاخ  هب  ار  مکحم  تاـیآ  نیا  ملاـع  يادـخ 

ادخ و هب  تبـسن  اهنآ  هفیظو  هک  دننادب  یگمه  ات  تسا  هتخاس  بطاخم  تایآ ،  نیا  اب  ار  نامیا  لها  مومع  دنوادخ  دومرف .  لزان  ربمغیپ ، 
زا شیپ  یمادقا  ره  ربمغیپ و  لباقم  رد  نداد  رظن  زا  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  مامت  تسا  تارجح  هروس  رد  هک  تایآ  نیا  تسیچ .  ربمغیپ 
 ، ربمغیپ راهظا  دنوادخ و  رما  زا  لبق  هک  تسا  نیا  دـیتفین )) ولج  ربمغیپ  ادـخ و  زا   )) يانعم اریز  تسا ؛  هتـشاد  رذـح  رب  ار ،  ترـضح  نآ 

يارب رمع ) رکبوبا و   ) زور نآ  ناگدـننک  داهنـشیپ  دـنک .  يراج  شربمغیپ  نابز  هب  دـهاوخ  یم  ار  هچنآ  دـنوادخ  اـت  دـییوگن  يزیچ  اـمش 
یبوخ راک  ناشرظن  هب  هک  اهنآ -  هابتشا  هجوتم  ار  نینم  ؤم  دنوادخ  یلو  دندوب ،  لئاق  یجرا  قح و  دوخ  يارب  ناناملـسم  روما  رد  تلاخد 
ربمغیپ يادـص  زا  رتالاب  ار  ناتیادـص  : )) دومرف هکنیا  و  دـنراذگن .  رتارف  شیوخ  میلگ  دـح  زا  ار  اپ  هک  درک  هبنتم  ار  ناـشیا  دومن و  دوب - 

 ، ربمغیپ ادخ و  شیپ  رد  ای  دنراد ،  روما  رد  یتلاخد  هک  دننامهفب  نارگید  هب  دنتساوخ  یم  هک  تساهنآ  نتفگ  نخس  زا  یهن  دیهدن )) رارق 
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یم وا  زا  رتربتعم  یـصاخ  زرط  هب  ار  دوخ  دـهد ،  یم  رارق  يرگید  يادـص  زا  رتالاب  ار  شیادـص  هک  سک  ره  اریز  دنتـسه ؛ یماقم  ياراد 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  ربمغیپ  روضح  رد  سکچیه  يارب  هک  تسا  یبلطم  نیاو  تسا .  لئاق  يا  هژیو  تیحالص  دوخ  يارب  و  دناد . 

دروآ دای  هب  ار  عوضوم  نیا  و  دنک ،  رظن  ناعما  تساناد ))  اونـش و  دنوادخ  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  و   : )) هلمج رد  هک  سک  ره  تسین .  زیاج 
دنوادخ دناد  یم  هک  یـسک  درب .  یم  بلطم  تقیقح  هب  یپ  دیاب ،  یم  هکنانچ  دـینادن )) امـش  دوش و  هابت  ناتلامعا  هکنیا  زا  دیـسرتب   )) هک

هک دـناد  یم  درکن ،  دـیی  أت  دـنادرگ -  موق  ریما  ار  میمت  ینب  زا  يدرم  هک  دنتـشاد -  راهظا  ربمغیپ  ادـخ و  زا  شیپ  رمع  رکبوبا و  ار  هچنآ 
ناذا و  : هکنیا متفه  دننادب ! !  ام  موق  رگا  یلو  تفریذپ ،  دنهاوخن  یلوا  قیرط  هب  نید ،  ماکحا  عیرـشت  رد  ار  مدرم  رظن  شربمغیپ ،  ادـخ و 

زرط اب  هک  یناسک  ار  بلطم  نیا  تسا .  ضئارف  أشنم  ناـمه  زین  نآ  أـشنم  تسا .  هناـگجنپ  ياـهزامن  هیموی و  ضئارف  دوخ  سنج  زا  هماـقا 
زا هماقا  ناذا و  دنناد .  یم  یبوخ  هب  دنهاگآ ،  ناشیا  ياهفده  ناگرزب و  ياهبولـسا  ندرب  راکب  زا  دنراد و  ییانـشآ  یناعم ،  ظافلا و  يادا 
زا شیپ  هچنآ  رب  نآ  رئاعش  تسا و  هدمآ  نایدا  همه  زا  دعب  مالسا  اریز  دراد ؛ مالسا  تلم  هب  صاصتخا  هک  دنتـسه  یهلا  رئاعـش  نیرتگرزب 

دنلب و گرزب و  یناعم  دنـشیدنیب و  هماقا  ناذا و  دـنب  دـنب  رد  نم  اب  نادـنمدرخ ،  هعلاطم و  لها  هک  تساجب  دراد .  يرترب  تسا ،  هدوب  نآ 
ًادّمحم ّنا  دهشا  هّللا ،  ّالا  هلاال  دهشا أ ن  ربکا ،  هّللا  : )) دنهد رارق  تقد  قّمعت و  دروم  تحارص ،  اب  نآ  رد  ار  تقیقح  قح و  هیلاع  فادها 

یح  . )) دهد یم  رارق  شیاتس  دروم  ار  اهنآ  سدقم  تاذ  دناوخ و  یم  ربمغیپ  ادخ و  هب  ار  هدنونـش  هجو  نیرتهب  هب  دوخ  هک  هّللا ))  لوسر 
ینعی لمعلا ؛  ریخ  یلع  یح   (( . )) يراگتسر يوس  هب  دیباتشب  ینعی :  حالفلا ؛  یلع  یح  (( . )) زامن يوس  هب  دیباتشب  ینعی :  ةالصلا ؛  یلع 

هدنز توعد  کی  نیا  دـناد .  یمن  ادـخ  زا  رتمهم  ار  يزیچ  تسه و  ادـخ  دای  هب  هشیمه  نآ  هدـنیوگ  لمع . ))  نیرتهب  يوس  هب  دیباتـشب  : 
 . دـسر یم  شوگ  هب  کیبل  ییاونـش و  يادـص  تایح ،  ملاع  شنیرفآ و  ناهج  رـسارس  زا  ییوگ  ناگرزب -  زا  یـضعب  لوق  هب  هک  تسا - 
 . دوش یم  بیغ  ملاع  دراو  هظحل ،  نامه  زا  دـنک و  یم  زاغآ  ار  زامن  دـسر ،  یم  شـشوگ  هب  ناذا  يادـص  هک  يا  هظحل  زا  ناـسنا  ییوگ 

ياه هرطاخ  هب  ار  يدبا  تقیقح  و  دزیمآ .  یم  مهرد  قلاخ  تمظع  اب  ار  قولخم  عضاوت  ددنویپ و  یم  مه  هب  ار  نامـسآ  نیمز و  هک  ییادن 
ّالا هلاال  هّللا ،  ّالا  هلاال  ربکا ،  هّللا  ربکا ،  هّللا  دیوگ : یم  زین  نایاپ  رد  دنادرگ .  یم  زاب  يدیدج ،  ربخ  دننام  اهزامن  زا  تبون  ره  رد  يرشب ، 

تسا نادیواج  تقیقح  يایوگ  هک  تسا  يا  هدنز  توعد  نامه  و  دناوخ .  یم  زامن  هب  ار  ناناملسم  هک  تسا  ناذا  توعد  نامه  نیا  هّللا ! 
یتفگـش ياهتنم  رد  هک  تسا  يروآ  تفگـش  زار  تطاسب و  تیاهن  رد  هک  تسا  هطیـسب  تقیقح  نامه  نیا  دـنک .  نآ  هب  هراشا  هکنیا  هن  ، 

انف ضراوع  وایند  ياهیراتفرگ  نیب  رد  قیاقح  هکنآ  لاح  دـنادرگ ،  یم  زاین  یب  رارکت  زا  هشیمه  يارب  ار  قیاقح  توعد ،  نیا  اریز  تسا ؛ 
ار ادخ  تمظع  ناذا ،  اب  اریز  دنک ؛ یم  توعد  زامن  هب  ار  وا  هک  دناد  یم  دونش  یم  ار  ناذا  هک  يا  هظحل  زا  ناملسم  دراد .  رارکت  هب  زاین  ، 

هدنز رهاوظ  زا  یکی  ییوگ  دفاکـش .  یم  ار  بش  لد  هک  تسا  ناذا  نیا  تسا !  زامن  بابل  بل  هک  تسادـخ  دای  نیمه  دروآ و  یم  دای  هب 
بآ و دراد و  یماو  دوخ  ربارب  رد  توکس  هب  ار  ناتخرد  ناگدنرپ و  و  دنک .  یم  نتفگ  کیبل  هدامآ  ار  حاورا  اهشوگ و  هک  تسا  تعیبط 
ناذا و تسا ،  ملـسم  هچنآ  هصالخ ،  روط  هب  ( . 368  . . . ) دزاس یم  راکـشآ  ار  دوخ  تباجا  تینما و  هرـسکی  ایند  دنک و  یم  مارآ  ار  اوه 

تیعقاو نینچ  رگا  میرب  یم  ادخ  هب  هانپ  دنهدب .  مه  هب  تسد  یگمه  ولو  درادـن ،  ار  نآ  ندروآ  تردـق  رـشب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هماقا 
اب ضقانتم  هماقا ،  ناذا و  زاغآ  هب  عجار  ننست  لها  ثیداحا  مامت   : هکنیا متشه  دنهدب ! !  رشب  هب  تبسن  ار  یهلا  هغلاب  تایآ  ینید و  گرزب 
أر هاوخ  دشاب ؛ تیب  لها  ثیداحا  اب  فلاخم  یتقو  هک  تسا  یهیدب  تسا .  هدیـسر  مالّـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هّمئا  زا  هک  تسا  یتایاور 

ماما زا  حیحـص  دنـس  هب  هعیـشلا ))  لئاسو   )) باتک رد  هماقا  ناذا و  باب  رد  درادن .  یـشزرا  ام  دزن  رد  دـشاب ،  اهنآ  تیاور  ای  یـصخش  ي 
 ، دروآ ار  ناذا  دش و  لزان  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  رب  لیئربج  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا -  هیلع  قداص -  رفعج 
نک ادص  ار  لالب  دومرف : مالّسلا -  هیلع  یلع -  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هاگنآ  تفگ ،  هماقا  سپس  تفگ ،  ناذا  لیئربج  تسخن 

خیـش ینیلک ،  مالـسالا  ۀقث  ار  تیاور  نیا  دیوگب .  ناذا  هنوگ  نامه  هب  هک  دومرف  رما  داد و  میلعت  يو  هب  ار  ناذا  ربمغیپ  دـمآ  لالب  یتقو  . 
تیاور يرکذلا ))   )) باتک رد  زین  لوا  دیهـش  دنا .  هدرک  لقن  دنا -  هدوب  يوقت  یکاپ و  تیاهن  رد  یگمه  هک  یـسوط -  خیـش  قودص و 
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دیز نب  هّللادـبع  زا  ار  ناذا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـندوب ،  هتـشادنپ  هک  ار  یموق  مالّـسلا -  هیلع  قداـص -  ماـما  هک  تسا  هدومن 
نآ ربمغیپ  دیا  هتشادنپ  امـش  و  تسا ،  هدش  لزان  امـش  ربمغیپ  هب  ناذا  هب  عجار  یهلا  یحو  دومرف : دومن و  شهوکن  تسا ،  هتفرگ  يراصنا 

 : متفگ ( 369  ) هیفنح نب  دمحم  هب  تفگ :  هک  تسا  تیاور  هیبلح -  هریـس  هتفگ  هب  ءالعلاوبا -  زا  و  تسا ! ؟  هتفرگ  دیز  نب  هّللادـبع  زا  ار 
امش تفگ :  سپس  تفشآرب ،  تخس  هیفنح  نب  دمحم  دید .  راصنا  زا  يدرم  هک  دوب  ییای  ؤر  هلیسو  هب  ناذا  زاغآ  هک  مینک  یم  ثیدح  ام 
هدید راصنا  زا  يدرم  هک  تسا  هدوب  ییای  ؤر  هطساو  هب  دیا  هتشادنپ  دیا و  هتفگ  كرت  دوب  لصا  مالسا ،  تعیرـش  ناتنید و  رد  هک  ار  هچنآ 
مدرم نایم  رد  دـیز  نب  هّللادـبع  يای  ؤر  ثیدـح  متفگ :  نم  دـشاب .  ناشیرپ  باوخ  هک  اسب  يا  و  تسا ! ؟  بذـک  قدـص و  لمتحم  هک  ، 

لیل نب  نایفس  تسا . )) . .  لطاب  بلطم  نیا  مسق !  ادخ  هب   : تفگ هیفنح  نبدمحم  تسا .  هدیـسر  ( 370  ) هضافتسا دح  هب  تنس ) !  لها  )
ام زا  یکی  دش .  وگتفگ  ناذا  هب  عجار  وا  روضح  رد  مدیسر ،  شتمدخ  هب  نم  دمآ ،  هنیدم  هب  هفوک  زا  یلع  نب  نسح  هکنآ  زا  دعب  دیوگ :

لیئربج تسا ،  نیا  زا  رتگرزب  ناذا  ماقم  دومرف : يو  هب  یلع  نب  نسح  تسا .  هدوب  دـیز  نب  هّللادـبع  يای  ؤر  هطـساو  هب  ناذا  زاغآ  تفگ : 
دعس نب  نوراه  ( . 371  . . . (() تخومآ ربمغیپ  هب  ار  نآ  تفگ و  هماقا  راب  کی  راب ،  کـی  داد و  داـی  ربمغیپ  هب  تفگ و  ود  هب  ود  ار  ناذا 

زا ترـضح  نآ  نیـسح و  ماما  شردپ  هک  دنک  یم  تیاور  مالّـسلا -  امهیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دـنزرف  دیهـش  دـیز  زا 
دنداد و ینامسآ  ریس  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  هک  جارعم -  بش  رد  هک  تسا  هدومن  تیاور  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  شردپ 

( . 372) دش بجاو  يو  رب  زامن  دنداد و  میلعت  يو  هب  ار  ناذا  دندرب -  اهنامسآ  هب 

 ! هماقا ناذا و  رد  رمع  تعدب   - 24

مدرم هب  دنتشاد  یعس  مود ،  هفیلخ  نامز  رد  نارادمامز  یلو  دوب ،  هماقا  ناذا و  ءزج  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  رـصع  رد  دنب  نیا 
نآ يور  ار  دوخ  یعـس  مامتو  دـنراد .  فوطعم  نآ  هب  ار  مومع  رظن  ات  تسا ،  دـنوادخ  هار  رد  داهج  اهنت  لمع ،  نیرتهب  هک  دـننک  میهفت 

دنتشاد همهاو  نآ  زا  هکلب  دراد .  تافانم  روظنم  نیا  اب  تسا ،  لامعا  نیرتهب  زامن  دننک  ادن  رگا  دندید  یم  تهج  نیمه  هب  دننک .  زکرمتم 
یتملاسم همه  اب  زامن  هک  دنتسناد  یم  مدرم  رگا  ناشیا  رظن  هب  اریز  ددرگ ؛ داهج  زا  مومع  دوکر  ثعاب  هماقا ،  ناذا و  رد  دنب  نیا  ياقب  هک 

 - تشاد نآ  زا  رتمک  یباوث  هک  داهج -  رطخ  زا  دـندرک و  یم  نآ  هب  افتکا  طقف  باوث  بلط  يارب  تسا ،  لمع  نیرتهب  تسا ،  نآ  رد  هک 
یم ملاع  برغ  قرش و  حتف  یمالسا و  توعد  راشتنا  فرص  نارادمامز  تمه  هدمع  زور ،  نآ  رد  هکنآ :  لاح  و  دندومن .  یم  يراددوخ 

زا ار  ناـشیاهلد  دوب  مزـال  هک  يروط  هب  تفاـی ،  یمن  قـقحت  کـلاهم ،  رد  نتفر  ورف  هب  شترا  قـیوشت  هب  زج  مه  کـلامم  حـتف  دـیدرگ . 
تلع نیا  دنـسرب .  نآ  هب  تمایق  زور  دـنراد  راظتنا  هک  تسا  یلمع  نیرتهب  داهج ))  )) هک دـنیامن  رواـب  اـت  دـننک ،  باریـس  داـهج ،  هزیگنا 

رب ار  دوخ  یشیدنا  تحلصم  دننک و  فذح  هماقا  ناذا و  زا  ار  لمعلا ))  ریخ  یلع  یح   )) دنب نیا  دنتفرگ  میمصت  تارضح ،  هک  دش  ثعاب 
رد زیچ  هس  تفگ :  ربـنم  رد  مود  هفیلخ  ( ، 373  ) یچشوق حیرـصت  هب  ور  نیزا  دنرادب !  مدقم  دوب ،  هدمآ  سدقم  عرـش  رد  هچنآ  شریذپ 
 : مناسر یم  رفیک  هب  دهد  ماجنا  یسک  ره  مناد و  یم  مارح  منک و  یم  يریگولج  نآ  زا  نم  هک  دوب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نامز 

يو دیوگ : یم  دناد و  یم  ملسم  رمع  زا  ار  نآ  رودص  سپس  ( ! ! ! 374) زامن رد  لمعلا ))  ریخ  یلع  یح   )) نتفگ عتمت و  جح  نانز ،  هعتم 
رمع زا  ناشیا -  ناوریپ  ربمغیپ و  نادـناخ  ءانثتـسا  هب  دـندمآ -  رمع  زا  دـعب  هک  ناناملـسم  مومع  درک .  لمع  دوخ  داهتجا  هب  دروم  نیا  رد 

تیب و لها  راعـش  خیرات  لوط  رد  لمعلا ))  ریخ  یلع  یح   ! )) دندرک فذـح  هماقا  ناذا و  زا  ار  لمعلا ))  ریخ  یلع  یح   )) هدومن و يوریپ 
نسح نب  نسح  نب  یلع  نب  نیسح  ّخف -  دیهش  یتقو  هک  ییاج  ات  تسا .  هدمآ  رامـش  هب  هعیـش  بهذم  تایهیدب  ءزج  هدوب و  اهنآ  ناوریپ 

دوخ ناذا  رد  نذ  ؤم  داد  روتسد  درک ،  مایق  دش و  راکشآ  هنیدم  رد  یسابع  هفیلخ  يداه  نامز  رد  مالّسلا - -  هیلع  بلاطیبا -  نب  یلع  نب 
 ، روکذم نیسح  لاح  حرش  رد  نییبلاطلا ))  لتاقم   )) رد یناهفصا  جرفلاوبا  هکنانچ  تفگ .  مه  نذ  ؤم  دیوگب و  لمعلا ))  ریخ  یلع  یح  ))

یبلح تسا .  هتـشون  ًاحیرـص  ار  نیا  تسا ،  هدش  ( 375  ) خـف دیهـش  مایق  يارجام  ضرعتم  سک  ره  تسا .  هتفگ  يو  تداهـش  يارجاـم  و 
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یم حالفلا ))  یلع  یح   )) زا دعب  ناذا  رد  مالّـسلا -  هیلع  نیـسحلا -  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  رمع و  هّللادـبع  هک  دـنک  یم  لقن  ( 376)
هماقا ناذا و  رد  ناشیا  ناوریپ  تمـصع و  تیب  لها  طسوت  لمعلا ))  ریخ  یلع  یح   )) نتفگ ّفل :  ؤم  لـمعلا . ))  ریخ  یلع  یح  : )) دـنتفگ
ياراد ناذا  هیماما ،  هعیـش  ام  دزن  رکذت : دیدرگ .  علطم  رما  نایرج  زا  یبوخ  هب  ات  دینک  هعجارم  نانآ  ثیدـح  هقف و  بتک  هب  تسا ،  رتاوتم 

یلع یح  حالفلا ،  یلع  یح  ةالـصلا ،  یلع  یح  هّللا ،  لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهـشا  هّللا ،  ّالا  هلاال  نا  دهـشا  ربکا ،  هّللا  راهچ  تسا :  دنب  هدجه 
ّالا هلاال   : )) هک توافت  نیا  اب  ناذا  ياهدنب  دننام  دشاب ،  یم  دنب  هدفه  زین  هماقا  رد  راب .  ود  مادـک  ره  هّللا  ّالا  هلاال  ربکا ،  هّللا  لمعلا ،  ریخ 

زامن ینعی :  ةالـصلا ؛  تماق  دق  : )) دوش یم  هتفگ  مود -  لمعلا  ریخ  یلع  یح  زا  دـعب  نآ -  ياج  هب  تسا و  راب  کی  هماقا  رخآ  رد  هّللا )) 
بحتسم هک  روطنامه  دنتسرفب ،  دورد  ترـضح  نآ  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  مان  ندرب  زا  دعب  تسا  بحتـسم  دش . )) !  رازگرب 

هماـقا ناذا و  رد  و  دوـش .  هداد  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤـملاریما  تیـالو  هب  تداهـش  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  ماـن  زا  دـعب  تـسا 
هب هتـسناد ،  تعدـب  ار  هّللا ))  یلو  ًاّیلع  نینم  ؤملاریما  ّنا  دهـشا   : )) نتفگ هک  یـسک  هّللا . ))  یلو  ًاّیلع  نینم  ؤملاریما  ّنا  دهـشا  : )) دـنیوگب
یم ناذا  زا  لبق  ای  هّللا ! ))  لوسر  ای  کیلع  مالـسلاو  ةالـصلا   : )) لیبق زا  ییاه  هلمج  يدـنب ،  ره  نیب  رد  اهنذ  ؤم  ًالومعم  اریز  هتفر ؛  اـطخ 

تعدب و ًاعطق  تسا و  هدیـسرن  ناذا  رد  سدقم  عراش  زا  اهنیا  هک  یتروص  رد  هریغو .  ادـلوالو )) ۀـبحاص  ذـختی  مل  هّلل  دـمحلا  : )) دـنیوگ
 ، دـننک یم  رکذ  ار  نآ  دوش  اهنآ  لماش  هک  یمومع  هلدا  هب  هکلب  دـنناد ،  یمن  ناذا  ياهدـنب  ءزج  ار  اـهنآ  اـهنذ  ؤم  اریز  تسین ؛  مه  مارح 
ار مکح  نامه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  تلاسر  هب  تداهـش  زا  دـعب  زین  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تیـالو  هب  تداهـش  روطنیمه 
مارح و نیا  سپ  تسین .  مارح  هماقا ،  ناذا و  يانثا  رد  نآ  نتفگ  دنک و  یمن  لطاب  ار  هماقا  ناذا و  نایمدآ ،  هاتوک  نانخس  هوالع ،  دراد . 

 ! تسیچ رصع  نیا  رد  نیملسم  فوفص  نیب  رد  نتخادنا  هقرفت  نیا ،  زا  روظنم  و  تسا .  دمآ  اجک  زا  تعدب 

 ( دروآ دیدپ  نآ  زا  دعب  رمع  هچنآ  و   ) موس قالط   - 25

هب راب  ود  درم  نآ  زا  لبق  هک  تسا  یقالط  نیموس  دوش ،  یمن  لالح  یعرش ،  للحم  اب  زج  هدنهد  قالط  يارب  هقلطم  نز  هک  یموس  قالط 
 ، تسا هدرک  عوجر  هداد و  قالط  مود  راب  هدومن  عوجر  هداد و  قالط  راب  کی  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب .  هدرک  عوجر  دوخ  هداد  قـالط  نز 

رتسبمه هقلطم  نز  اب  لّلحم ))   )) ناونع هب  یـصخش  هکنیا  رگم  دش  دهاوخن  لالح  وا  يارب  رگید  دـهد ،  قالط  هک  راب  نیموس  يارب  سپس 
 . دریگب ساـمت  يو  اـب  يرگید  رهوش  هکنیا  رگم  دوـش  یمن  لـالح  رهوـش  يارب  نز  هک  تسا  فورعم  هقـالط ))  هس   )) ناـمه نیا  دوـش . 

یم رهوش  هک  یقـالط  رد  ینعی :  377 ؛ ) (() ٍناسْحِِاب ٌحیرْـسَت  َْوا  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاْسمِاَف  ِناتَّرَم  ُقالَّطلَا   : )) تسا هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هکنانچ 
ریخ دنک و  اهر  ای  يراگزاس ،  یـشوخ و  هب  دیامن  نز  يرادهگن  عوجر و  ای  داد  قالط  هک  هاگنآ  سپ  تسا  هبترم  ود  دنک ،  عوجر  دناوت 

قالط ار  دوخ  نز  رگا   : )) ینعی 378 ؛ ) (() ُهَْریَغ ًاجْوَز  َحِْکنَتَیّتَح  ُدَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  الَف  اهَقَّلَط  ْنِاَف  : )) دیامرف یم  هک  اجنآ  ات  دنک . )) یشیدنا 
هفیرـش تایآ  نیا  ظافلا  هرابرد  برع  تایبدا  نایاوشیپ  مینیبب  کنیا  دریگب . )) ار  وا  رگید  ییوش  اـت  تسین  لـالح  وا  يارب  رگید  داد  موس 
يانعم هب  هک  مالـس ))   )) دـننام تسا ،  ندرک ))  اـهر   )) ياـنعم هب  قـالط ))  : )) دـیوگ یم  فاـشک ،  ریـسفت  رد  يرـشخمز  دـنا : هتفگ  هچ 

 ، دشاب راب  ود  دیاب  قالط  دومرف : هکنیا  زا  هلـصاف  نودب  هن  دشاب ،  هلـصاف  اب  راب و  ود  دـیاب  قالط  نیا  ینعی  ناترم ))   . )) تسا میلـست ))  ))
 ، درک هاگن  راب  ود  ینعی :  نیتّرک ؛  رـصبلا  عجرا  ّمث   )) دـننام دـنک ؛ وگزاب  ار  نآ  رارکت  هتـساوخ  یم  هکلب  تسا  هدوبن  هینثت  ندروآ  روظنم 
 : ینعی دینک )) اهر  یکین  هب  ای  دیراد  هاگن  ار  اهنز  یگتسیاش  هب  ینعی :  ٍناسْحِِاب ؛ ٌحیرـسَت  َْوا  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاْسمِاَف   (( . )) يرگید زا  دعب  یکی 
ار ناشیا  يا  هتـسیاش  وحن  هب  هنرگ  دنراد و  هاگن  ار  اهنآ  یبوخ  هب  سپ  دننک ،  یگدنز  دوخ  نانز  اب  دـنهاوخ  یم  رگا  دنتـسه  ریخم  نادرم 
؛  تسا راب  ود  یعجر  قالط  هک  تسا  نیا  ناتّرم ))   )) زا روظنم  دنا : هتفگ  ءاهقف  زا  یخرب  دـنریگ .  رـس  زا  ار  دوخ  تشونرـس  ات  دـننک  اهر 

قالط راب  ود  زا  دعب  موس  راب  يارب  رگا  ینعی :  اهقَّلَط ؛)) ْنِاَف   )) یلو تسین ،  یعوجر  رگید  موس  قالط  زا  دعب  اریز  يرگید ؛  زا  دـعب  یکی 
ناهذا هب  هک  هفیرـش  هیآ  يانعم  ّفل :  ؤم  دـش . . .  دـهاوخن  لالح  يو  رب  رگید ،  يوش  لّلحم و  نودـب  رگید  داد ،  قـالط  ار  نز  یعجر ، 
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نکمم دنا .  هتفگ  زین  یّنس  هعیش و  نارسفم  مامت  تسا و  هدرک  حیرشت  یّنس  گرزب  رسفم  دنمشناد و  يرـشخمز  هک  تسا  نیمه  دسر  یم 
ٌِقلاط ِْتنَا  : )) دیوگ یم  شرسمه  هب  هک  دوش  یـسک  هتفگ  لماش  ُدَْعب )) ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  الَف  اهَقَّلَط  ْنِاَف  : )) دیامرف یم  هک  دنوادخ  راتفگ  تسین 

 . تسین هدیشوپ  هکنانچ  دشاب .  هدرک  عوجر  مه  مادک  ره  زا  دعب  هداد و  قالط  ار  شنز  هلصاف  اب  راب  ود  نآ ،  زا  شیپ  هکنیا  رگم  ًاثالث . ))
هب ار  اهنآ  تساوخ  مه  وا  دنیوگ ،  یم  قالط  دحاو  ظفل  هب  ار  دوخ  نانز  یپ  رد  یپ  نادرم  هک  دید  شتفالخ  مایا  رد  باطخ  نب  رمع  یلو 

نیا نداد  تبـسن  رد  ننـست  لها  تایاور  دنوش !  بدا  هیبنت و  هار  نیا  زا  و  دنا .  هدرک  دوخ  هچنآ  هب  دنوش  التبم  ات  دـنک  تازاجم  ناشلمع 
 - ربمغیپ رـصع  رد  موس  قالط  رگم  تفگ :  سابع  نبا  هب  ابهـصلاوبا  دیوگ : یم  ینامی  سوواط  هلمج  زا  دنتـسه .  حیرـص  رمع  هب  تعدـب 
رد یپ  ار  ناشنارـسمه  نادرم  رمع ،  ناـمز  رد  یلو  دوب ،  نینچ  يرآ ،  تفگ :  ساـبع  نبا  دوبن ؟  ناـسکی  رکبوبا  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
هک ددعتم -  قرط  هب  سابع  نبا  زا  زین  و  ( ! 379) دنهد قالط  هنوگنیدب  اهنآ  هک  داد  هزاجا  زین  رمع  دنداد .  یم  قالط  هلـصاف )  نودب   ) یپ

ناـمز لوا  لاـس  ود  رکبوبا و  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  رـصع  رد  موس  قـالط  تفگ :  هک  هدـش  تیاور  تسا -  حیحـص  یگمه 
نآ مه  ام  تسا  بوخ  دننک ،  یم  هلجع  دنراد ،  نآ  هب  يدایز  قوش  هک  يرما  هرابرد  مدرم  تفگ :  رمع  یلو  دوب ،  ناسکی  رمع ،  تفالخ 

مکاح ( ! 380) درک زیوجت  اهنآ  يارب  ار  هلصاف )  نودب  و   ) ظفل کی  اب  قالط  هس )   ) هنوگنیدب و  مینادب !  زیاج  ناشیا  يارب  مینک و  اضما  ار 
فارتعا اب  كردتسم ،  صیخلت  رد  زین  یبهذ  تسا .  حیحص  نیخیش  طرش  هب  هتفگ :  هدرک و  لقن  كردتـسم  رد  ار  ثیدح  نیا  يروباشین 

عبانم رد  مه  نیریاس  ( . 382  ) تسا هدروآ  ار  نآ  دوخ  دنـسم  رد  زین  لبنح  دـمحا  ( . 381  ) تسا هدروآ  نیخیش  طرش  اب  نآ ،  تحـص  هب 
مکاح یئاسن ،  دوواد ،  وبا  زا  ار  نآ  رانملا ))  )) هلجم مراهچ  دلج  هحفص 210 ،  رد  زین  اضر  دیشر  دیس  ( . 383) دنا هدرک  لقن  دوخ  ربتعم 

 (( هناکر  )) سابع نبا  اریز  درک ؛ تواضق  نآ  فالخ  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دـیوگ : یم  سپـس  و  هدرک .  لـقن  یهقیب  و 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زا  ار  عوضوم  سپـس  دـش .  نیگمغ  تخـس  دـعب  درک و  هقالط  هس  سلجم  کـی  رد  ار  دوخ  رـسمه 
نیا : )) دومرف يرآ .  تفگ :  سلجم ؟  کی  رد  دومرف : مدرک ،  هقـالط  هس  تفگ :  يداد ؟  قـالط  ار  وا  هنوگچ  دومرف : ترـضح  دیـسرپ . 

هب هک  تسا  هدرک  تیاور  دیبل  دومحم  زا  شردپ  زا  ریکب  نب  ۀـمرخم  زا  یئاسن  ( . 384  (() نک عوجر  یهاوخ  یم  رگا  تسا ،  قالط  کـی 
دوب كانبضغ  هک  یلاح  رد  تساخرب و  ترضح  تسا ،  هدرک  هقالط  هس  اجکی  ار  شنز  يدرم  دنداد  ربخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 

( . 385  ) میناسرن لتق  هب  ار  وا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  تساخرب و  يدرم  تقو  نیا  رد  دوش !  یم  يزاب  ادـخ  باـتک  اـب  نم  ندوب  اـب  دومرف :
ملسم لاسرا  روط  هب  ار  نآ  مالـسا  ياملع  دینیب  یم  تهج  نیمه  هب  تسا .  هدیـسر  صوصخ  نیا  رد  هک  یحیرـص  ربتعم و  تایاور  ریاسو 

یم یـسارکمد )  ینعی   (( ) هیطارقمیدلا  : )) باتک رد  رـصاعم ،  يرـصم ))  دـلاخ  دـمحم  دـلاخ   )) گرزب داتـسا  هلمج  زا  دـننک .  یم  لقن 
یمهس نآرق  هکنیا  اب  ًالثم  تفگ !  یم  كرت  ار  يوبن  تنس  نآرق و  ینید  سدقم  صوصن  دید ،  یم  تحلصم  اج  ره  باطخ  رمع  دسیون :

نآ رکبوبا  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تسا و  هداد  رارق  مهبولق )  ۀفل  ؤملا   ) نامیالا فیعـض  دارفا  ياهلد  فیل  أت  يارب  ار  تاکز  زا 
رکبوبا و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هکنیا  اب  و  میهد ! !  یمن  یـسک  هب  يزیچ  مالـسا  فرط  زا  ام  تفگ :  رمع  یلو  دنتخادرپ ،  یم  ار 

مکح هب  سلجم -  کی  رد  قالط  هس  هکنیا  اب  و  دـنک !  یم  مارح  ار  نآ  رمع  یلو  دـنناد ،  یم  زاجم  ار  دـنزرف  بحاـص  نازینک  نتخورف  ، 
(386) درب یم  نایم  زا  ار  عامجا  دیوگ و  یم  كرت  ار  تنس  رمع  دیآ ،  یم  باسح  هب  قالط  کی  هلآو - -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ّتنس 

یم دـیوگ  یم  نخـس  ظفل  کی  اـب  رمع  قـالط  هس  زا  هک  اـجنآ  ( 387  (() هقفلا لوصا   )) باـتک رد  یبـیلاود ))  فورعم  رتـکد   )) داتـسا . 
يراج دروآ !  دـیدپ  نامز ،  رییغت  هطـساو  هب  ماـکحا  ندوب  ریذـپرییغت  ناونع  هب  هنع - !  هّللا  یـضر  رمع -  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  دـسیون :

ار ینز  رگا  رمع ،  دوخ  نامز  زا  یتدـم  رکبوبا و  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نامز  رد  هکنیا  اب  تسا .  دـحاو  ظفل  اب  قالط  نتخاس 
تفگ زین  رمع  تسا -  هدیـسر  سابع  نبا  زا  حیحـص  ربخ  رد  هکنانچ  دـش -  یم  باسح  قالط  کی  دـندرک ،  یم  هقالط  هس  ظفل  کی  هب 

 ! درک تیبثت  ار  نآ  سپس  منک ،  یم  اضما  نانآ  يارب  ار  نآ  مه  نم  دننک ،  یم  باتش  دنراد ،  یم  تسود  تخس  هک  يزیچ  هرابرد  مدرم  :
قافتا دایز  دنرامـش و  یم  کچوک  ار  قالط  رما  مدرم  هک  دـید  ضر )  ) رمع نینم  ؤملاریما  یلو  تسا :  هتفگ  میق  نبا  دـیوگ : یم  سپـس  ! 
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نآ اذل  دهد ،  رفیک  دنا ،  هدرک  دوخ  هچنآ  هب  ار  اهنآ  دیاب  دید  مه  رمع  دـندرک ،  یم  هقالط  هس  ار  دوخ  نانز  دـحاو ،  ظفل  اب  هک  داتفا  یم 
 . تساهنآ حالـص  هب  رـصع  نآ  رد  راک  نیا  دید  رمع  دـننک .  يراددوخ  نداد  قالط  زا  دـندرک ،  هظحالم  ار  نآ  یتقو  ات  دومن ،  تیبثت  ار 
نآ رد  نوچ  دوب ؛ رت  بسانم  مایا  نآ  يارب  دوب ،  شدوخ  تفـالخ  لـیاوا  رکبوبا و  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ناـمز  رد  هچنآ  یلو 

نامز رییغت  اب  هک  تسا  يدراوم  نآ  زا  نیا  دیوگ : یم  هک  اجنآ  ات  دنتشاد .  فوخ  دنوادخ  زا  مدرم  و  دنداد ! !  یمن  قالط  ردقنآ  تاقوا ، 
و ( 389) دنتفریذپ ار  نآ  دندش ،  يو  طسوت  تیعر  بید  أت  رمع و  تسایس  نسح  هجوتم  هک  زین  هباحص  ( . 388) دوش یم  ضوع  زین  اوتف  ، 
هدومن و ار  دوخ  نامز  هظحالم  میق  نبا  دیوگ : یم  یبیلاود  سپس  ( . 390) دندومن حیرصت  دندرک ،  یم  اتفتسا  اهنآ  زا  هک  یناسک  أر ي  هب 

هقالط هس  و  دوب !  هدرک  رییغت  وا  نامز  اریز  تسا ؛  هدوب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رـصع  رد  هک  هدومن  یمکح  ناـمه  هب  تشگزاـب 
تبوقع رگا  تسا :  هتفگ  و  دوب .  دودسم  عونمم و  هباحص  دهع  رد  هک  يزیچ  ندرمش  لالح  يارب  دیدرگ  یباب  حتف  دحاو ،  ظفل  اب  ندرک 

هیمیت نبا  دیوگ :  یم  و  ( . 391  ) تسا رتهب  ربمغیپ ،  ادخ و  دزن  نآ ،  كرت  تسا ،  هدش  بکترم  بقاعم  صخش  هک  دشاب  یلمع  زا  شیب  ، 
نامه هب  شرظن  تسا ،  يا  هدوهیب  راـک  دـنهد  یم  هک  ییاـهقالط  دـنا  هدـش  هجوتم  ناناملـسم  هک  دـید  یم  ضر )  ) رمع رگا  تسا :  هتفگ 

 ، تسا هدیـسر  ناـشرظن  هب  هیمیت  نبا  میق و  نبا  هچنآ  دـیازفا : یم  تشگ و  یمرب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  ناـمز  هقـالط  هس  عضو 
هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ -  رصع  رد  هک  دنا  هدومن  یعضو  نامه  هب  تشگزاب  و  دنهد .  یم  ماجنا  رصم  یعرش  مکاحم  زورما  هک  تسا  نامه 

( ! ! 392) دشاب هدش  لمع  نامز ))  رییغت  هب  ماکحا  رییغت  هدعاق   : )) قفو رب  ات  تسا ،  هدوب  هلآو - 

 ! رمع روهشم  تعدب  حیوارت  زامن   - 26

زامن اریز  دوب ؛ حـیوارت ))  زامن   )) ندرازگ روتـسد  دومن ،  داهتجا  صن ،  لـباقم  رد  درک و  عیرـشت  دوخ  شیپ  زا  رمع  هک  يدراوم  هلمج  زا 
لاعتم دنوادخ  تشادن .  هقباس  مه  رکبوبا  نامز  رد  دوبن ،  زین  ترضح  نآ  نامز  رد  و  درواین ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ار  حیوارت 

( دناوخ تعامج  یعمجتسد و  روط  هب  دیاب  هک  ناراب  بلط  يارب  زامن   ) اقستسا زامن  زا  ریغ  یبحتـسم ،  زامن  يادا  يارب  ار  مدرم  عامتجا و  ، 
و تسا .  بحتسم  تعامج ،  اب  اهنآ  ندناوخ  هداد و  روتسد  نادب  تبون  جنپ  رد  دنوادخ  هک  تسا  بجاو  ياهزامن  طقف  تسا  هدناوخن  ارف 

یعمجتـسد روط  هب  تعامج و  هب  دـشاب ،  یم  عورـشم  هک  تسا  تیم  زامن  تایآ و  زامن  نابرق ،  رطف و  دـیع  زاـمن  فاوط ،  زاـمن  نینچمه 
ار مدرم  دروآ و  یم  اجب  تعامج  نودب  ار  ناضمر  كرابم  هام  یبحتسم  ياهزامن  ًاصخـش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دوش .  هدناوخ 

یم ماجنا  دروآ ،  یم  اـجب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  هنوگ  ناـمه  هب  زین  مدرم  دـنراد .  ياـپ  هب  ار  نآ  هک  درک  یم  قیوشت 
 ، تسشن يو  ياج  هب  باطخ  نب  رمع  نوچ  (393 ؛ ) دوب نینچ  تفر -  ایند  زا  هک  ترجه  مهدزیس  لاس  ات  زین -  رکبوبا  رـصع  رد  دنداد . 
زا یهورگ  اب  هدراهچ ،  لاس  ناـضمر  هاـم  رد  یلو  داد .  ماـجنا  دروآ ،  دـیدپ  نآ  رد  يرییغت  هکنیا  نودـب  ار  لاـس  نآ  ناـضمر  هاـم  هزور 
رد یعمج  دوجـس و  لاح  رد  یخرب  مایق و  لاح  رد  يا  هدع  دـنروآ ؛ یم  اجب  یبحتـسم  ياهزامن  مدرم  هک  دـید  دـمآ و  دجـسم  هب  هباحص 
 . دنهد یم  زامن  مالـس  ای  دنیوگ  یم  ریبکت  ای  دننک  یم  توالت  نآرق  ای  دنیوگ و  یم  حـیبست  مه  یتعامج  دـنا .  هتـسشن  یهورگ  عوکر و 

لیاوا رد  اهنآ  يارب  ار  ( 394  (() حیوارت زامن   )) سپ دروآ .  رد  يرتهب  عضو  هب  ار  نآ  تفرگ  میمـصت  تشادن و  شوخ  ار  هرظنم  نیا  رمع 
هنیدم رد  و  درک .  همانشخب  دالب  مامت  هب  ار  نیمه  سپـس  دننک ! !  تکرـش  نآ  رد  یگمه  داد  روتـسد  و  درک ،  عیرـشت  ناضمر  هام  ياهبش 
رتاوت دـح  هب  هراب  نیا  رد  تایاور  نانز .  يارب  يرگید  نادرم و  يارب  رفن  کی  دنـشاب !  حـیوارت  زامن  رد  تعامج  ماما  ات  تشاـمگ  رفن  ود 

ياـهزامن سک  ره  دومرف (( :  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دـنا  هدروآ  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  يراـخب و  هلمج  زا  تسا .  هدیـسر 
ینعی دوب ؛ نینچ  عضو  دوب  هدـنز  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ات  دوش .  یم  هدوشخب  شناهانگ  دروآ ،  ياجب  ار  ناضمر  هام  یبحتـسم 

رکبوبا و نامز  رد  درکن .  يرییغت  دنداد و  یم  ماجنا  ار  ناضمر  هام  یبحتـسم  زامن  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  صخـش  دـننام  مدرم 
يراق دـبع  نب  نمحرلادـبع  زا  حیحـص  ثیدـح  رد  حـیوارت ))   )) باتک رد  يراـخب  نینچمه  ( . 395 (() دوب نینچ  زین  رمع  تفـالخ  لـیاوا 
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ات دنتسه .  هدنکارپ  هتسد و  هتـسد  مدرم  میدید  میتفر ،  دجـسم  هب  رمع  اب  ناضمر  هام  ياهبـش  زا  یکی  رد   : )) هک دنک  یم  تیاور  ( ، 396)
زامنشیپ بعک ،  نب  یبا  داد  روتسد  سپـس  دوب ،  رتهب  دندرک  یم  ادتقا  زامنـشیپ  کی  هب  نانیا  رگا  نم  رظن  هب  تفگ :  رمع  دیوگ : هک  اجنآ 

تعدب نیا  تفگ :  رمع  دـنرازگ .  یم  تعامج  اب  ار  یبحتـسم  ياهزامن  مدرم  میدـید  میتفر ،  دجـسم  هب  يو  اب  رگید  یبش  دـشاب .  ناشیا 
: دـیوگ یم  تسا ، ))  یبوخ  تعدـب  نیا   : )) تفگ هک  دـسر  یم  رمع  هتفگ  نیا  هب  یتقو  ( 397  ) ینالطـسق همّـالع  تسا . )) . . . !  یبوخ 
ار ناضمر  هام  یبحتسم  ياهزامن  ات  دادن  روتسد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  تسا  نآ  تلع  هب  تسناد ،  تعدب  ار  نآ  هکنیا 

 (( تشادن مه  تاعکر  دادـعت  نیا  و  دوبن ،  مه  بش  لوا  رد  تشادـن ،  هقباس  مه  ضر )   ) قیدـص رکبوبا  نامز  رد  دـنناوخب .  تعامج  هب 
رد هنحش  نب  دمحم  دیلو  وبا  دییامرف . ) هظحالم   ) دنا هدروآ  يراخب  حیحـص  ياهحرـش  زا  هریغ  و  يرابلا ))  ۀفحت   )) باتک رد  ار  نآ  ریظن 

یـسک نیتسخن  رمع  : )) دسیون یم  دـیوگ ،  یم  نخـس  رمع  تافو  زا  هک  اجنآ  يرجه  لاس 23  ثداوح  رد  رظانملا ) ۀضور   ) دوخ خـیرات 
و دـنیوگب .  ریبـکت  راـهچ  تیم ،  زاـمن  رد  مدرم  داد  روتـسد  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  و  درک ؛ یهن  راد  هـچب  نازینک  شورف  زا  هـک  تـسا 

لاله وبا  لقن  هب  افلخلا )) خیرات   )) رد زین  یطویس  دنناوخب . )) . . . !  تعامج  هب  ار  حیوارت  زامن  مدرم  داد  روتسد  هک  تسا  یسک  نیتسخن 
هدـناوخ نینم ))  ؤملاریما   )) هک تسا  یـسک  نیتسخن  وا  : )) دـیوگ یم  درامـش ،  یم  ار  رمع  ياهراک  نیتسخن  هک  اجنآ  ( ، 398  ) يرکسع

ار هعتم  هک  تسا  یسک  نیتسخن  و  دننک ،  رازگرب  تعامج  هب  ار  حیوارت  زامن  ناضمر ،  هام  رد  داد  روتسد  هک  تسا  یسک  نیتسخن  و  دش ! 
تاقبط موس  دلج  رد  دعـس ،  نب  دـمحم  تفگ )) . . . !  ریبکت  راهچ  دـیاب  تیم ،  زامن  رد  تفگ :  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  و  درک ،  مارح 
تعامج هب  ار  حیوارت )   ) ناضمر ياهبـش  ياهزامن  داد  روتـسد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  : )) دیوگ یم  درب -  یم  مان  رمع  زا  هک  دوخ - 

نییعت ار  رفن  ود  هنیدم  رد  دوب .  يرجه  مهدراهچ  لاس  ناضمر ،  هام  رد  نیا  و  درک .  همانشخب  مه  اهروشک  اهرهش و  هب  ار  نیا  دنرازگب و 
اب ار  ناضمر  هام  هک  تسوا  : )) دـسیون یم  رمع  لاح  حرـش  رد  باعیتسا ،  رد  ربلادـبع  نبا  دنـشاب . )) نانز  نادرم و  تعامج  ماما  هک  درک 

رمع هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  درذگب -  ناشیا  ام و  تاریصقت  رس  زا  ادخ  هک  نانیا -  ّفل :  ؤم  درک . )) !  ینارون  یعمجتسد ،  یبحتـسم  زامن 
هک یتروص  رد  تسا !  هدومن  كرادت  دنا ،  هدوب  لفاغ  نآ  تمکح  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ادـخ و  ار  هچنآ  شحیوارت  زامن  اب 

ياهزامن ندرازگ  تعامج  هب  در  رد  هک  تسا  یفاـک  دنـشاب .  Ġ فاغ شتاماظن  نیناوق و  رد  يدـنوادخ  تمکح  زا  هک  دنرتراوازـس  اهنآ 
يراز هیرگ و  وا  هاگـشیپ  رد  دننک و  تولخ  يو  اب  اهبـش  لد  رد  شناگدـنب  ات  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  مییوگب  ناضمر ،  هام  یبحتـسم 
سدقا تاذ  تمحرم  هب  دیما  تمحر و  هب  مشچ  دنرادب و  هضرع  ار  دوخ  ياهیراتفرگ  جـیاوح و  يو ،  اب  زاین  زار و  تاجانم و  اب  دـنیامن و 

تابحتسم دنوادخ  تهج ،  نیمه  هب  تسا .  نابرهم  يادخ  ناشیا  هدنهد  تاجن  دنرادن و  وا  زج  یهاگهانپ  هک  دننادب  و  دنـشاب .  هتـشاد  وا 
يو هاگـشیپ  رد  و  دـنوش .  کیدزن  ادـخ  هب  دـنهاوخ  یم  هک  روط  نآ  ییاهنت  هب  دـنناوتب  ناگدـنب  ات  تسا  هتخاس  اهر  تعامج ،  دـیق  زا  ار 

هک تساهراک  نیرتهب  نیا  نوچ  دـهد ؛ ماجنا  هفاـضا  وحن  هب  ار  نآ  دـهاوخ  یم  سک  ره  و  لقتـسم ،  روط  هب  تساوخ  سک  ره  و  دـنلانب . 
نیا رگید  دوش ،  طوبرم  تعامج  هب  رگا  یلو  تسا ،  هدـمآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تایاور  رد  هکنانچ  داد .  ماجنا  تسا  نکمم 

تعامج و دـیق  زا  تابحتـسم  نتخاس  اهر  هک :  منک  یم  هفاضا  عوضوم  نیا  هب  دـهد .  یم  تسد  زا  ار  اـیازم  نیا  تشاد و  دـهاوخن  ار  عفن 
طاشن تذـل و  و  دـنامن .  یلاخ  اهنآ  رد  ندـناوخ  زامن  تفارـش  تکرب و  زا  اـه  هناـخ  هک  دوش  یم  ثعاـب  یعمجتـسد ،  روط  هب  نآ  ماـجنا 

نآ وت  دنزومایب  ار  یناملـسم  يرادنید و  هار  دوخ ،  ناکاین  ناردام و  ناردپ ،  زا  يوریپ  هب  نادنزرف  هار  نیا  زا  ات  دنامب  ظوفحم  نآ  یتیبرت 
رتهب کی  مادک  دیـسرپ : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  دوعـسم  هّللادبع  دراذگب .  رثا  ناشیاهلقع  اهلد و  رد  و  دـنرادن .  رود  رظن  زا  ار 

دجـسم هب  ردـقچ  نم  هناخ  هک  ینیب  یمن  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دجـسم ؟  رد  ای  ما  هناخ  رد  یبحتـسم  زاـمن  تسا : 
ار تیاور  نیا  دـشاب .  بجاو  ياهزامن  هکنیا  رگم  مناوخب ،  ما  هناـخ  رد  ار  میاـهزامن  هک  مراد  تسود  نم  فصو  نیا  اـب  تسا ،  کـیدزن 

باک زا  یبحتـسم ،  ياهزامن  رد  بیغرت  باب :  رد  هکناـنچ  دـنا ،  هدرک  لـقن  دوخ  حیحـص  رد  همیزخ  نبا  هجاـم و  نبا  لـبنح ،  نبدـمحا 
 : تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  تباث  نب  دیز  زا  و  تسا .  هدـمآ  يرذـنم ،  يوقلادـبع  نب  میظعلادـبع  نیدـلا  نکر  بیهرتلاو ))  بیغرتلا  ))
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رد هک  تسا  نآ  درم  زامن  نیرتهب  اریز  دـیناوخب ؛ دوخ  ياـه  هناـخ  رد  ار  ناـتیاهزامن  مدرم !  يا  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
نب سنا  دنا .  هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  رد  همیزخ  نبا  یئاسن و  زین  ار  تیاور  نیا  دشاب . )) یبجاو  زامن  هکنیا  رگم  دوش  هدـناوخ  شا  هناخ 
زین و  ناتیاهزامن . ))  زا  یـضعب  ندرازگ  هب  ار  ناـتیاه  هناـخ  دـینادب  یمارگ  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـیوگ : یم  کـلام 

یمن هدرب  نآ  رد  ادـخ  مان  هک  يا  هناخ  دوش و  یم  هدرب  نآ  رد  ادـخ  مان  هک  يا  هناخ  ِلَثَم  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 
 - مرکا ربمغیپ  دیوگ : يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  دنا .  هدرک  لقن  ملـسم  يراخب و  ار  تیاور  نیا  تسا . )) !  هدرم  هدنز و  مدآ  دننام  دوش ، 
مه دنوادخ  دراذگب .  شا  هناخ  يارب  مه  يا  هرهب  دیاب  دناوخ ،  دجـسم  رد  ار  شزامن  امـش  زا  یکی  یتقو  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

هلسلس هب  دوخ  حیحص  رد  زین  همیزخ  نبا  دنا .  هدرک  تیاور  ار  نیا  نارگید  ملـسم و  دروآ . )) یم  باسح  هب  رتهب  شا  هناخ  رد  ار  شزامن 
هفیلخ یلو  درادن .  ار  نآ  شیاجنگ  رـصتخم  نیا  تسا و  ناوارف  بلطم  نیا  هب  عجار  تایاور  تسا .  هدرک  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا  دـنس 

نآ رد  هجو  نیرتهب  هب  یهلا  رئاعش  تسا و  يرامش  یب  یعامتجا  دیاوف  لکـش و  ياراد  تعامج  زامن  هک  دید  یم  و  دوب !  مظن  مزح و  درم 
اب ار  تابجاو  هدرک ؛  تمسق  ود  ار  اهزامن  و  تسا .  هدوب  عوضوم  نیا  هجوتم  دوخ  مالـسا ،  تعیرـش  هک  تسناد  دیاب  اما  تسا .  رگ  هولج 

ُُهلوُسَر َو  ُهّللا  یَضَق  اذِا  ٍۀَنِم  ُؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو   : )) تسا هتـشاد  روظنم  رگید ،  تهج  يارب  ار  تابحتـسم  هدومن و  بحتـسم  تعامج 
يرایتخا ینم  ؤم  نز  درم و  چـیه  يارب  دـننک ،  مکح  لوسر ،  ادـخ و  يراک  رد   : )) ینعی 399 ؛ )  (() مِهِْرمَا ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُـکَی  ْنَا  ًاْرمَا 

(( . دننک راهظا  یفالخ  يءار  هک   ) تسین

تاوما رب  زامن  رد  ریبکت  راهچ   - 27

ریبکت راهچ  دیاب  هک  دیـسر  شرظن  هب  مود ،  هفیلخ  یلو  تفگ ،  یم  ریبکت  جـنپ  تاوما ،  رب  زامن  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 
؛ دـنا هدرک  حیرـصت  انعم  نیا  هب  ننـست  لها  ناگرزب  زا  یهورگ  دـنیوگب .  ریبکت  راـهچ  تّیم ،  زاـمن  رد  هک  تشاداو  ار  مدرم  سپ  تفگ ، 

هیشاح رد  هک  رظانملا )) ۀضور   )) باتک لاس 23  ثداوح  رد  هنحش  نبا  و  افلخلا )) خیرات   )) رد يرکسع  لاله  وبا  زا  لقن  هب  یطویس  دننام 
دلاخ دمحم  دلاخ  داتسا  فیل :  أت  ۀیطارقمیدلا ))   )) باتک رد  صوصخ  نیا  رد  هچنآ  عبتتم .  ياملع  ریاس  هدیـسر و  عبط  هب  ریثا  نبا  لماک 

ثیدـح زا  لبنح  نبدـمحا  تسا .  یفاـک  هدـنناوخ  يارب  میدرب -  ماـن  هقـالط  هس  نز  ثحب  رد  نآ  زا  هک  تسا -  هدـمآ  رـصاعم ،  يرـصم 
 . تفگ ریبـکت  جـنپ  دـیز  مدرک ،  ادـتقا  مقرا  نبدـیز  رـس  تشپ  تیم ،  زاـمن  رد  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  یلع  الادـبع  زا  مقرا  نبدـیز 

متـسود رـس  تشپ  رد  نم  یلو  هن !  تـفگ :  يدرک ؟  شوـمارف  تـفگ :  تـفرگ و  ار  دـیز  تـسد  تساـخرب و  یلیل  یبا  نـب  نمحرلادـبع 
دیز ّفل :  ؤم  ( . 400  ) منک یمن  كرت  زگره  ار  نآ  مه  نم  تفگ ،  ریبکت  جـنپ  ترـضح  مدرازگ و  تیم  زامن  مرکا )  ربمغیپ   ) مساـقلاوبا

رب درازگ و  زامن  دوب ،  هباحـص  زا  زین  وا  هک  تسا )  هدوب  شردام  مان  هبتح ؛   ) هبتح نب  دعـس  هب  فورعم  ریبج ؛ نب  دعـس  هزاـنج  رب  مقرا  نب 
 (( فراعملا  )) رد زین  هبیتق  نبا  تسا .  هدرک  لقن  ار  نآ  روبزم ،  دعـس  همجرت  رد  هباصا ))   )) رد رجح  نبا  تفگ .  ریبکت  جـنپ  زین  وا  هزانج 

ییحی قیرط  زا  هفیذح  ثیدـح  زا  لبنح  نبدـمحا  زینو  تسا .  هدروآ  ار  نآ  هدوب -  هبتح  نبدعـس  هون  هک  یـضاق -  فسوی  وبا  لاح  حرش 
ریبکت جـنپ  وا  مدرازگ و  زامن  يا  هزانج  رب  هفیذـح  مالغ  یـسیع ؛  رـس  تشپ  نئادـم ،  رد  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  رباج ،  هّللادـبع  نب 

لمع نامی  نب  ۀـفیذح  متمعن ؛  یلو  میاقآ و  دـننام  هکلب  مدومنن ،  شومارف  مدرکن و  هابتـشا  تفگ :  ام و  بناج  هب  درک  ور  سپـس  تفگ . 
دننام هکلب  مدومنن ،  هابتـشا  مدرکن و  شومارف  تفگ :  نم و  هب  درک  رظن  هاگنآ  تفگ .  ریبکت  جـنپ  درازگ و  زاـمن  يا  هزاـنج  رب  هک  مدرک 

( . 401  ) متفگ ریبکت  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 

رمع تعدب  رهاوخ و  ردارب و  ندرب  ثرا  طرش   - 28

ِیف ْمُکیتُْفی  ُهّللا  ُِلق  َکَنُوتْفَتْسَی  : )) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تسا .  هدومرف  دیجم ) نآرق   ) ینامسآ باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  ار  بلطم  نیا 
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َكََرت اّمِم  ِناُثلُّثلا  اَمُهَلَف  نیَتَْنثا  اتَناک  ْنِاَف  ٌَدلَو  اَهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِا  اُهثِرَی  َوُه  َو  َكََرت  ام  ٌفِصن  اهَلَف  ٌتُْخا  َُهلَو  ٌَدلَو  َُهل  َْسَیل  َکَلَه  ٌؤُْرما  ِنِا  ِۀـَلالَْکلا 
یم اوتف  وت  زا   : )) ینعی 402 ؛ ) (() ٌمیلَع ٍء  یَش  ِّلُِکب  ُهّللاَو  اوُّلِـضَت  ْنَا  ْمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  ِْنیَیَْثنُالا  ّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِللَف  ًءاِسن  َو  ًالاجِر  ًةَوِْخا  اُوناک  ْنِا  َو 

هتشادن دنزرف  دریمب و  يدرم  رگا  دهد .  یم  اوتف  درادن  ار  یسک  نییاپ ،  الاب و  زا  هدرم و  هک  یسک  هرابرد  ار  امـش  دنوادخ  وگب  دنهاوخ ، 
 . دشاب هتـشادن  دالوا  رهاوخ  رگا  درب ،  یم  ثرا  شیوخ  رهاوخ  زا  زین  وا  و  تسا !  رهاوخ  ِنآ  زا  وا  ثرا  فصن  دراد ،  يرهاوخ  و  دـشاب ، 

دنرب یم  نانز  هرهب  ربارب  ود  نادرم  نان ،  نادرم و ز  دنـشاب ؛ يا  هدع  هکنانچ  دنرب ،  یم  ار  ثرا  موس  ود  دندوب ،  رهاوخ  ود  ثراو ،  رگا  و 
تایآ دوش ،  یم  هظحالم  هکنانچ  تساناد . ))  زیچ  همه  هب  دنوادخ  و  دـیوشن .  هارمگ  هک  دـنک  یم  نایب  امـش  يارب  ار  دوخ  مکح  ادـخ  ، 
ظاحل زا  مه  رتخد  دشاب ،  هتـشادن  يدالوا  تیم ،  هک  تسا  نیا  نارهاوخ ،  ناردارب و  ندرب  ثرا  طرـش  هک  دنک  یم  حیرـصت  میرک  نآرق 

ار انعم  نیا  تغل  بتک  مامت  رتخد .  ای  دشاب  رـسپ  هکنیا  زا  معا  دـنزرف ،  ینعی  دـلو ؛))  )) نوچ تسا ؛  دـلو ))  )) هملک رد  لخاد  یبرع  تغل 
ِّظَح ُلـْثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدـالْوَا  یف  ُهـّللا  ُمُکیــصُوی  : )) دـیامرف یم  هکناـنچ  تـسا  هدرک  لامعتــسا  روـط  نـیمه  زین  دـیجم  نآرق  دــنا .  هـتفگ 

اهبرع زا  یکی  هب  دـنرب . )) ثرا  نارتـخد  ربارب  ود  نارـسپ ،  هک  تسا  نیا  امـش  نادـنزرف  قـح  رد  ادـخ  مـکح   : )) ینعی 403 ؛ ) (() ِْنیَیَثنُالا
هیآ رد  باطخ ،  نب  رمع  یلو  تسین . )) !  یبوخ  دنزرف  نیا  ینعی :  دلولا ؛ معنب  یهام   : )) تفگ هدروآ ،  رتخد  ترـسمه  هک  دنداد  عالطا 

ره هب  درک و  کیرش  ثرا  رد  تیم  رتخد  اب  ار  يردام  يردپ و  رهاوخ  تهج ،  نیمه  هب  درک ،  لمح  رـسپ  يانعم  هب  ار  دلو ))  )) ظفل ثرا 
نامدود زا  موصعم  ناماما  یلو  دندرک ! !  دیلقت  وا  زا  زین  تنـس  لها  بهذم  راهچ  ياهقف  مامت  يو ،  زا  سپ  داد .  ار  هکرت  فصن  مادـک ، 

ای یکی  رتخد ،  هاوخ  رسپ و  هاوخ  تیم ؛  دالوا  دوجو  اب  هک  دنراد  عامجا  هیماما ،  هعیش  زا  نانآ  ناتسود  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
یم ثرا  لوا ،  هقبط  ندوبن  اب  هک  دنتـسه  مود  هقبط  اهنآ  نوچ   ) دنرادن ثرا  رد  یقح  اّفوتم  ناگتـسب  رگید  نارهاوخ و  ناردارب و  ددعتم ، 

رد  : )) ینعی 404 ؛ ) (() ِهّللا ِباتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوَا  مُهُـضَعب  ِماحْر  ْالا  اُولُوا  َو  : )) دـیامرف یم  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  لیلد  هب  مجرتم . )  دـنرب - 
دنیوگ یم  تحارص  اب  ار  نیا  هعیش  ياهقف  تسا . ))  هدش  ررقم  رگید ،  یضعب  رب  مدقم  یـضعب  نادنواشیوخ ،  بتارم  ثراو  ادخ ؛ باتک 
نابلاط  . ) دـشاب رتخد  کی  طقف  تّیم  دـنزرف  دـنچ  ره  دنتـسه ،  طقاس  تّیم ،  ناشیوخ  اّفوتم ،  دالوا  دوجو  اب  ینآرق ،  تایآ  دانتـسا  هب  هک 
تسا یلماع  رح  خیش  فیل  أت  هعیشلا ))  لئاسو   )) مان هب  هعیـش  هقف  ثیداحا  باتک  رتهب ،  همه  زا  دنیامن .  هعجارم  یهقف  بتک  هب  دنناوت  یم 

یقح شرهاوخ  تفگ :  ساّبع  نبا  تسا ؟  هدـنام  یقاـب  ینیوبا  يرهاوخ  رتخد و  وا  زا  هدومن و  توف  يدرم  دـش : لا  ؤس  ساـبع  نبا  زا  ( . 
نیا سکع  هب  رمع  تفگ :  لـئاس  دـننادرگ .  یمرب  وا  هب  زین  ار  هیقب  درب و  یم  ضرف ))   )) روط هب  ار  كرتاـم  فصن  رتـخد ،  یلو  درادـن ، 
نبا نخـس  هکنیا  ات  دوب ،  هچ  هک  مدـیمهفن  ار  نآ  تلع  نم  تفگ :  لئاس  ادـخ ؟  اـی  دـیرتاناد  امـش  تفگ :  ساـبع  نبا  تسا !  هداد  مکح 

هدومرف دنوادخ  تفگ :  یم  وا  هک  هدینش  سابع  نبا  زا  هک  درک  لقن  مردپ  تفگ :  سوواط  مدیـسرپ .  ( 405  ) ینامی سوواط  زا  ار  سابع 
یم ننـست  لـها  امـش  یلو  دـنهد ،  یم  وا  هب  ار  ثرا  فصن  دـشاب ،  يرهاوخ  ياراد  دـشاب و  هتـشادن  دـنزرف  دریمب و  يدرم  رگا   : )) تسا

( . 406 (() دسر یم  وا  هب  هکرت  فصن  دشاب ،  هتشاد  دالوا  تیم  ولو  دییوگ :

نآ هب  تبسن  رمع  لهج  ضئارف و  رد  لْوَع   - 29

نابحاص مهـس  نازیم  زا  تیم  هکرت  هک  تسا  نیا  لْوَع ))   )) تقیقح دنراد .  رظن  فالتخا  نآ  مدـع  و  لْوَع ))   )) ندوب زیاج  رد  ناناملـسم 
یلو كرتام .  فصن  رهوش  دـنرب و  یم   ( 23 موس (  ود  رهاوخ ،  ود  اریز  رهوش ؛ و  رهاوخ ،  ود  دننام  دـنک ؛ ادـیپ  ناصقن  ثاّرو ،  ماهس و 

وا ات  دنتسه  رّخ  ؤم  مادک  و  درادب ،  مدقم  ار  نآ  ات  تسا  هتشاد  مدقم  دنوادخ  ار  کی  مادک  دیمهفن  و  دش ،  هبتـشم  مود  هفیلخ  رب  عوضوم 
دوب هلئسم  نیا  رد  وا  تلادع  هجرد  تیاهن  نیا  و  دننک .  عیزوت  ناشماهس  هب  تبسن  همه  رب  ار  هصیقن  هک  درک  مکح  سپ  درادب .  رّخ  ؤم  ار 

 ، تسا مادک  رخ  ؤم  تسیک و  مدقم  دنتسناد  یم  ناشیا  نادنمشناد  و  مالّسلا -  مهیلع  تیب -  لها  همئا  یلو  دش .  هبتـشم  يو  رب  بلطم  هک 
یم مالّـسلا -  هیلع  رقاب -  دمحم  ماما  تسیچ !  هناخ  رد  هک  دنرتانـشآ  مه  تیب  لها  و  دنتـشاد .  یم  رخ  ؤم  ار  رخ  ؤم  مدقم و  ار  مدقم  اذل 
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زا شیب  ثرا  ماهـس  هک  دناد  یم  دناد ،  یم  ار  نابایب  ياهنـش  ددع  هک  ییادـخ  : )) دومرف یم  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نینم  ؤملاریما  دـیامرف :
ءزج شـش  ياراد  ار  يزیچ  ره  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نامز  رد  ّفل :  ؤم  تسیچ . ))  نآ  تلع  دنتـسناد  یم  رگا  دوب ،  دهاوخن  مسق  شش 
نیا ترـضح  روظنم  نیاربانب ،  دننک .  یم  ضرف  طاریق  ار 24  يزیچ  ره  زورما  هکنانچ  دوب .  کی  شـش  مه  ییزج  ره  دـندرک ؛ یم  ضرف 

زا اذل  دیا ،  هتـسیرگنن  نآ  رد  نوچ  و  دـنک .  یمن  زواجت  مسق  شـش  زا  ثرا ،  ماهـس  هک  دـید  دـیهاوخ  دیـشیدنیب ،  تسرد  رگا  هک  تسا 
 ، دنامب یقاب  رهوش  رتخد و  ود  ردام ،  ردپ ،  تیم  يارب  رگا  ًالثم : دینک .  یم  هفاضا  مسق  شش  رب  يزیچ  اریز  دیا ؛ هدرک  زواجت  مهس  شش 

یلو دوش .  یم  مامت  مهس  شش  هنوگنیدب  و  دوب .  دهاوخ  رتخد  ود  يارب  مهـس  راهچ  تسا و  ردام  ردپ و  يارب  مهـس ،  شـش  زا  مهـس  ود 
 . ددرگ یم  غلاب  فصن ،  مهس و  تفه  هب  ماهس  هار ،  نیا  زا  دیهد و  یم  رهوش  هب  ار  فصن  دینک و  یم  هفاضا  مهس  شـش  رب  ار  یکی  امش 

بنج رد  دهاوخ  یم  سک  ره  تفگ :  یم  سابع  نبا  دنک .  یمن  ضرف  ار  يزیچ  نینچ  زگره  ادـخ  و  تسا .  عنتمم  دـنوادخ  رب  مه  نیا  و 
ناحبـس تفگ :  زین  و  تسا .  هدرکن  رکذ  ار  موس  کی  فصن و  ود  دوخ ،  باتک  رد  دـنوادخ  هک  منک  یم  هلهابم  يو  اـب  دوس ،  ـالا  رجح 
فصن ود  یتقو  تسا ! ؟  هداد  رارق  ثلث  کی  فصن و  ود  ار  یلام  مهس  دناد ،  یم  ار  نابایب  ياهنش  ددع  هک  ییادخ  امش  رظن  هب  ایآ  هّللا ، 

نبا دمآ ؟  دیدپ  ثرا  ضئارف  رد  اجک  زا  تدایز  نیا  سپ  سابعلاابا !  ای  دنتفگ : دـنام ! ! ؟  یم  یقاب  ثلث  يارب  یلحم  هچ  رگید  تفر  لام 
مدقم امش  زا  کیمادک  مناد  یمن  نم  ادخ  هب  تفگ :  داد ،  ثاّرو  هب  ار  یتمسق  درک و  یگدیسر  ضئارف  راک  هب  رمع  یتقو  تفگ :  سابع 

 ! مسق ادخ  هب  تفگ :  سابع  نبا  منک .  میسقت  هیوّسلاب  امش  همه  هب  ار  لام  نیا  هک  مناد  یمن  رتهب  نیا  زا  ار  يزیچ  دیتسه .  رخ  ؤم  مادک  و 
زا يزیچ  دـیتشاد ،  یم  رخ  ؤم  دوب ،  هتـشاد  رخ  ؤم  ادـخ  هک  ار  یناـسک  دـیتشاد و  یم  مدـقم  دوب  هتـشاد  مدـقم  ادـخ  هک  ار  سک  نآ  رگا 

دنوادخ هک  ار  یمهـس  ره  تفگ :  سابع  نبا  تسا ؟  هتـشاد  رخ  ؤم  ار  مادک  مدقم و  ادخ  ار  کیمادک  دـنتفگ : دـمآ .  یمن  هفاضا  ضئارف 
زج دش ،  لیاز  نآ  ضرف  یتقو  هک  تسا  یمهس  ره  تسا ،  هتشاد  رخ  ؤم  ار  هچنآ  اما  و  تسا ،  مدقم  هداد ،  رارق  یـضرف  بحاص  ره  يارب 
نآ دنوادخ  هک  تسا  یمهس  بحاص  رهوش ،  تسا .  هتـشاد  رخ  ؤم  ار  نآ  دنوادخ  هچنآ  تسا  نیا  دنام .  یمن  یقاب  وا  يارب  يزیچ  یقبام 
وا مهـس  دـنزرف ) ًالثم   ) دـنک یم  لیاز  وا  زا  ار  فصن  نیا  هک  دـمآ  يزیچ  یتقو  دـسر ،  یم  وا  هب  كرت  ام  فصن  تسا و  هتـشاد  مدـقم  ار 
هک ار  نآ  و  دـنراد .  ار  مکح  نیمه  زین  ردام  نز و  دـنادرگ .  یمن  لیاز  ار  نآ  يزیچ  رگید  هک  دـنک  یم  مراهچ )  کی   ) عبر هب  تشگزاب 

مورحم مهـس  نیا  زا  ار  اـهنآ  رگید  ضئارف  یتـقو  دـنرب ،  یم  موس  ود  فصن و  هک  تسا  نارهاوخ  نارتـخد و  مهـس  تسا ،  هتـشاد  رخ  ؤم 
مدقم هک  ار  نآ  تسخن  دندمآ ،  درِگ  دنتـسه  رخ  ؤم  هک  اهنآ  مدقم و  هک  یناسک  یتقو  سپ  دسر .  یم  اهنآ  هب  دنام  یم  هچنآ  دـنتخاس ، 

نیا دشاب . . .  رخ  ؤم  دیاب  هک  تسا  یسک  لام  دمآ ،  یقاب  يزیچ  رگا  و  دنهد ،  یم  وا  هب  لماک  روط  هب  ار  شقح  دنزادنا و  یم  ولج  تسا 
نآ مامت  دراد ،  رب  رد  هک  یمهم  دیاوف  رطاخب  ام  و  تسا .  هدرک  لقن  هیقشمد )  هعمل  حرـش   (( ) هیهبلا ۀضورلا   )) رد یناث  دیهـش  ار  ثیدح 
هب لـئاق  ضئارف ،  رد  هک  یـسک  نیتـسخن  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  ساـبع  نـبا  زا  زین  ( 407  ) يروباشین مکاـح  میدروآ .  اـجنیا  رد  ار 

ار یسک  رگا  مسق !  ادخ  هب  دوب .  باطخ  نب  رمع  دروآ ،  هفاضا  مهـس ،  ّلک  هب  تبـسن  درک و  مک  يزیچ  ماهـس ،  مامت  زا  دش و  لْوَع ))  ))
 . درک یمن  ادـیپ  لوع  یتداـیز و  ضئارف  تشاد ،  یم  رخ  ؤم  دوب ،  رخ  ؤم  هک  ار  یـسک  و  تشاد ،  یم  مدـقم  دوـب  هتـشاد  مدـقم  ادـخ  هک 
هک یمهس  ره  و  ردام ،  نز و  رهوش و  مهـس  دننام  تسا ؛  مدقم  درب  یمن  نایم  زا  ار  نآ  رگید ،  مهـس  هک  یبجاو  مهـس  ره  تفگ :  سپس 

نارهاوخ و دـننام  تسا ؛  هتـشاد  رخ  ؤم  ادـخ  هک  تسا  نآ  دـسر ،  یمن  يو  هب  دـنام  یم  هچنآ  زج  درب ،  نایم  زا  ار  نآ  رگید  مهـس  یتقو 
هب قلعت  دنام ،  یقاب  يزیچ  رگا  دنهدب ،  وا  هب  ار  لماک  مهـس  هتخادنا و  شیپ  ار  مدقم  دـندرک ،  عامتجا  مه  اب  یگمه  یتقو  سپ  نارتخد . 

ملسم يراخب و  یلو  تسا ،  حیحـص  ملـسم  طرـش  اب  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  ثیدح ،  نیا  لقن  زا  دعب  مکاح  دراد .  يدعب )   ) رخ ؤم  هقبط 
 (( لوَع  )) هرابرد هّللا  راج  یسوم  ياهخساپ  نوماریپ  رد  ام  تسا .  هتسنادن  حیحص  یلو  هدرک  لقن  ار  نآ  یبهذ  دنا .  هدرکن  تیاور  ار  نآ 

نارتخد ردام و  رهوش و  یتقو  تشذـگ ،  هچنآ  ربانب  دـینک . ) هعجارم  هّللا ))  راج  یـسوم  ۀـبوجا   )) اـم باـتک  هب   . ) میراد یقیقد  ياـهثحب 
کی رهوش و  هب  مراهچ )  کی   ) لماک عبر  کـی  تسا  ضرف  اـهنآ  رب  هچنآ  داد و  ار  رداـم  رهوش و  مهـس  تسخن  دـیاب  دـندرک ،  عاـمتجا 
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عامتجا نانیا  اب  رهاوخ  ود  رگا  داد .  نارتخد  هب  هیوسلا  یلع  دـیاب  ار  هکرت  یقاـب  و  دوش .  تخادرپ  رداـم  هب  مشـش )  کـی   ) لـماک سدـس 
 ، ردپ لوا :  هقبط  دنتـسه : هقبط  هس  نانآ ،  ناوریپ  ياهقف  تیب و  لها  هّمئا  دزن  ثاّرو ،  بتارم  هلـسلس  اریز  دنرب ؛ یمن  يزیچ  ًالـصا  دننک ، 
رب انب  تسا .  هّدج  ّدـج و  رهاوخ ،  ردارب ،  مود :  هقبط  تسا .  هدـمآ  یهقف  بتک  رد  هک  یلیـصفت  هب  تسا .  رتخد ) ای  رـسپ   ) دـنزرف ردام و 

ثیدح هقف و  هطوبرم  بتک  لیصفت  نامه  هب  انب  هلاخ .  ییاد و  همع ،  ومع ،  موس :  هقبط  تسا .  هدمآ  ثیدح  هقف و  بتک  رد  هک  یلیصفت 
يدعب هقبط  دارفا  دنراد ،  دوجو  لوا  هقبط  زا  رفن  کی  هک  مادام  نیاربانب ،  مالّـسلا . -  مهیلع  توبن -  نادناخ  ناوریپ  هیماما و  هعیـش  هفئاط 
مهیلع هرهاط -  ترتع  همئا  بهذـم  نیا  ِهّللا . )) ِباتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوَا  مُهُـضَْعب  ِماحْر  ْـالا  اُولُوا  َو   : )) هفیرـش هیآ  لـیلد  هب  دـنرب  یمن  ثرا 

درِگ هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  اب  ود  ره  هک  زیخاتسر  زور  ات  داد ،  رارق  نآرق )   ) دوخ باتک  ياتمه  ار  اهنآ  ادخ  هک  تسا  مالّـسلا - 
هّللاو دنرب .  یمن  ثرا  ردام ،  دوجو  اب  دنتـسه  يدـعب  هقبط  زا  هک  نارهاوخ  نیاربانب  دـنراد .  عامجا  لصا  نیا  رب  مه  هعیـش  ياملع  دـنیآ . 

 . ملعا یلاعت 

هراب نیا  رد  رمع  ياوتف  ردارب و  دوجو  اب  ّدج  ثرا   - 30

 - مرکا ربمغیپ  زا  رمع  هک  دنا  هدرک  تیاور  ( ، 408  ) لامعلا زنک  رد  يدنه  یقتمو  نامیالا ))  بعش   )) باتک و  ننس ))   )) باتک رد  یقهیب 
تروظنم رمع !  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  تسا ؟  هنوگچ  ناردارب  اـب  ّدـج  ثرا  هک  درک  لا  ؤس  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

زا لبق  دیوگ : ّبیـسم -  نب  دیعـس  ثیدـح -  يوار  يورب !  ایند  زا  يریگب  دای  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  منیب  یم  نانچ  تسیچ ؟  لا  ؤس  نیا  زا 
: دـنا هتفگ  هک  يروط  هب  دوب .  نادرگرـس  ناریح و  هلئـسم  نیا  رد  شتفـالخ  تدـم  رد  رمع  ّفل :  ؤم  دُرم !  دریگب ،  داـی  ار  نآ  رمع  هکنآ 

تواضق دص  دـج ،  ثرا  هب  عجار  رمع ،  مکح  هرابرد  نم  : )) دـیوگ یم  هبیـش  یبا  نبا  زا  لقن  هب  یناملـس  هدـیبع  درک !  مکح  روج  داتفه 
زواجت مه  قح  زا  مدرک و  رداص  اهمکح  ّدـج ،  ثرا  هرابرد  نم   : )) تفگ ( 410) رمع دوخ  ( . 409  ! (() ما هدرک  رب  زا  هدناوخ و  فلتخم 

تایح رد  يریمد  زا  لقن  هب  يرهز ،  باهـش  نب  قراط  دومن .  تباـث  نبدـیز  هب  عوجر  لکـشم ،  هلئـسم  نیا  رد  تبقاـع ،  یلو  مدومنن )) ! 
ار هباحـص  سپـس  دومن .  رداص  ینوگانوگ  ياهمکح  ناردارب  اب  ّدـج ،  ثرا  رد  باطخ  نب  رمع  دـیوگ : یم  هیح ، ))   )) هّداـم رد  ناویحلا 

نیا رد  دهد !  رارق  ردپ  هّدج ،  ياج  هب  دهاوخ  یم  رمع  دندید  اهنآ  دـسیونب .  نآ  رد  ار  نآ  هک  تفرگ  ار  يدنفـسوگ  فتک  درک و  عمج 
هناخ هب  رمع  سپـس  درک .  یم  اضما  دنک ،  تیبثت  ار  نآ  تساوخ  یم  ادخ  رگا  تفگ :  رمع  دندرک .  رارف  همه  دمآ و  نوریب  يرام  ماگنه 
دیز مهد .  رارق  ردـپ  دـج ،  ياج  هب  مهاوخ  یم  نم  منک  وگتفگ  وت  اب  دـج  ثرا  هرابرد  ات  ما  هدـمآ  تفگ :  يو  هب  تفر و  تباث  نب  دـیز 

عوضوم داتسرف و  دیز  غارس  رگید  راب  تفر .  نوریب  بضغ  لاح  اب  مه  رمع  یهد .  رارق  ردپ ))  )) ار نآ  هک  منک  یمن  تقفاوم  نم  تفگ : 
يارب ار  نآ  تفر و  ربنم  هب  دید  ار  دـیز  هتـشون  یتقو  داتـسرف .  وا  يارب  تشون و  یتسوپ  هعطق  رد  ار  دوخ  رظن  مه  دـیز  تساوخ .  وا  زا  ار 

( . 411  ! ) منک یم  ءاضما  ار  نآ  نم  هک  دراد  يرظن  ّدج ،  ثرا  هرابرد  تباث  نب  دیز  تفگ :  سپس  درک ،  تئارق  مدرم 

هّیرامح هب  فورعم  كرتشم ؛  مهس   - 31

مه يردام  يردـپ و  ردارب  ود  يردام و  ردارب  ود  و  تشاذـگ .  ياجب  يردام  رهوش و  دومن و  توف  ینز  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  هصالخ 
 ، رهوش قح  هک  درک  مکح  رمع  لوا  تبون  رد  دـندرب .  وا  روـضح  هب  راـب  ود  ار  هیـضق  نیا  دوـب .  مود  هفیلخ  رـصع  رد  هعقاو  نیا  تشاد . 

و دـنهدب .  اهنآ  هب  ار  مشـش  کی  مادـک  ره  يارب  موس ،  کی  يردام ،  ناردارب  قح  و  مشـش ،  کی  ینعی  رداـم ،  قح  هکرت و  فصن  ینعی 
زا یکی  یلو  دنک ،  مکح  روطنیمه  زاب  تساوخ  مود ،  تبون  رد  درک !  طقاس  ار  يردام  يردپ و  ناردارب  قح  و  دش ،  مامت  لام  هنوگنیدب 

عومجم موس )  کی   ) ثلث مه  رمع  نادرگ .  کیرـش  نامردام  ثرا  رد  ار  ام  تسا ،  هدوب  غالا  اـم  ردـپ  نک  ضرف  دـنتفگ ،  ینت  ردارب  ود 
نآ تفگ :  رمع  يدادـن ! ؟  یمهـس  ود ،  نیا  هب  عقوم  نـالف  وـت  تفگ :  يدرم  درک .  میـسقت  هیوـسلا  یلع  ردارب  راـهچ  ره  ناـیم  ار  هکرت 
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 (( ننس  )) رد ار  هیضق  نیا  هبیـش  یبا  نبا  یقهیب و  ( . 412  ! ! ) مینک یم  زورما  هک  تسا  یمکح  نیا  و  میدوـمن ،  زور  نآ  هک  دوـب  یمکح 
هدروآ يراصنا ،  يایرکز  خیش  ریرحت  هیشاح  رد  يواقرش  لضافو  ( 413  ) لاّمعلا زنک  عماج و  باتک  رد  قازرلادبع  دـنا .  هدرک  لقن  دوخ 

دروم ثرا  رد  ینیوبا  ناردارب  کیرـشت  مدع  هب  لئاق  تسخن  رمع ،  هک :  دنک  یم  لقن  رهبالا )) یقتلم  حرـش  رهنالا ؛ عمجم   )) فل ؤم  دنا . 
رظن رمع  دـندرک ،  لا  ؤس  هلئـسم  نیا  هب  عجار  یتقو  هک  دوب  نیا  مه  يو  دوجو  تلع  دـیوگ : یم  و  تشگرب !  شرظن  دـعب  یلو  دوب  ثحب 
ردام کی  زا  یگمه  ام  ایآ  هدوب !  غـالا  اـم  ردـپ  ًاـضرف  رگا  نینم !  ؤملاریما  اـی  تفگو :  تساـخرب  ینیوبا  نارـسپ  زا  یکی  تفگ .  ار  دوخ 

رد ار  اهنآ  سپس  ( ، 414) دیتسه ردام  کی  نادنزرف  امش  همه  نوچ  یتفگ ،  تسرد  تفگو :  دنکفا  ریز  هب  رس  يا  هظحل  رمع  میا ؟  هدوبن 
لقن مالـسالا ))  رجف   )) لوا دـلج  رد  هحفـص 285  رد  راصتخا  روط  هب  نیما  دـمحا  وحن  نیمه  هب  ار  هیـضق  نیا  دـینادرگ . )) کیرـش  ثلث 

نک ضرف  تفگ :  هفیلخ  هب  ناردارب ،  زا  یکی  نوـچ  تسا .  هیغـالا )  ناتـساد  اـی   ) هیراـمح هضیرف  هب  فورعم  ناتـساد ،  نیا  تسا .  هدرک 
ام ردپ  نک  ضرف  تفگ :  يو  هک  دنا  هدرک  تیاور  یخرب  اریز  دوش ؛ یم  هدناوخ  مه  هّیمی ))   )) و هیرجح ))   )) و تسا !  هدوب  غالا  ام  ِردـپ 
 (( هکرتشم هب   ! ! )) دراد فلتخم  لوق  ود  هیضق  نیا  رد  رمع  اریز  دوش ؛ یم  هدناوخ  مه  هیرمع ))   . )) دش هتخادنا  ایرد  رد  هک  هدوب  یگنس 

لیصفت هب  كرش ))   )) هّدام رد  سورعلا ))  جات   )) رد ار  نآ  تبـسانم  نیمه  هب  یطـساو ،  یـضترم  دمحم  نیدلا  بحم  تسا .  فورعم  مه 
 ، هفینح وبا  تسا ؛  فلتخم  هراب  نیا  رد  نانآ  يارآ  و  تسا .  بهذـم  راهچ  ياهقف  نایم  فورعم  لـئاسم  زا  هلئـسم  نیا  تسا .  هدرک  لـقن 

یعفاش یلو  دنتسه !  مورحم  ثرا  ندرب  زا  يردام  يردپ و  ناردارب  هک  دنهد  یم  اوتف  رمع  لوا  أر ي  هب  یلیل  یبا  نبا  رفز و  لبنح ،  دمحا 
 - نانآ نایعیش  و  مالّـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هّمئا  اما  دنناد !  یم  کیرـش  ثلث  رد  ار  اهنآ  دنا و  هدومن  هجوت  رمع  مود  ياوتف  هب  کلام  و 
ءزج ردام ))  )) هعیـش دزن  دنرب .  یمن  ثرا  دـعب ،  هقبط  یلبق ،  هقبط  دوجو  اب  دـنا و  هدرک  نییعت  هقبط  هس  رد  ار  هثرو  میتفگ -  ًالبق  هکنانچ 

فـصن هک  تسا  نیا  هعیـش  رظن  رد  هلئـسم  نیا  مکح  نیارباـنب  دنتـسه .  مود  هقبط  زا  هک  ناردارب  نارهاوخ و  فـالخ  هب  تسا ،  لوا  هقبط 
 . دنرب یمن  ثرا  ًاقلطم  ینیوبا ،  هچ  يردام و  هچ  ناردارب ؛  ردام ،  دوجو  اب  و  درب ،  یم  ردام  ار  یقاب  دسر و  یم  رهوش  هب  كرتام 

تسا برع  ریغ  برع و  لماش  ثرا  نوناق   - 32

اّمِم َنُوبَرق  ْالاَو  ِناِدلاْولا  َكََرت  اّمِم  ٌبیـصَن  ِءاسّنِلل  َو  َنُوبَْرق  ْالاو  ِناِدلاْولا  َكََرت  اّمِم  ٌبیـصَن  ِلاجّرِلل  : )) دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  دـنوادخ 
يارب و  دنراذگ ،  یم  ناشیوخ  ردام و  ردپ و  هچنآ  زا  تسا  يا  هرهب  نارسپ )   ) نادرم يارب   : )) ینعی (415 ؛ ) ًاضوُرفَم ًابیصَن  َُرثَک  َْوا  ُْهنِم  َّلَق 
بجاو دـنوادخ ،  يوس  زا  هرهب  نیا  دـنراذگ ،  یم  دایز -  ای  مک  ناـشیوخ -  رداـم و  ردـپ و  هچنآ  زا  تسا  يا  هرهب  زین  نارتخد )   ) ناـنز

ار امـش  ناتنادـنزرف  هرابرد  دـنوادخ   : )) ینعی 416 ؛ ) (() ِْنیَیَْثنُْالا ِّظَـح  ُلـْثِم  ِرَکذَِّلل  ْمُکِدـالْوَا  یف  ُهّللا  ُمُکیـصُوی  : )) دـیامرف یم  و  تسا . )) 
یم قلطم  اهنآ  مامت  قسن و  نیمه  هب  یگمه  ثیراوم  ضئارف و  تایآ  دـیهدب . )) مهـس  نارتخد  ربارب  ود  نارـسپ  هب  هک  دـنک  یم  شراـفس 

موـمع و  تسا .  وـحن  نیمه  هب  زین  دروـم  نیا  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  راـتفگ  تسا .  ءاـسن  هروـس  رد  زین  اـهنآ  هـمه  دنـشاب و 
هب یهاوگ  زا  تسا  ترابع  مالـسا  : )) دـیامرف یم  مالّـسلا -  هیلع  قداـص -  رفعج  ماـما  دـنراد .  عاـمجا  نآ  رب  اوتف  صن و  رظن  زا  نیملـسم 

ماـکحا و  دـنام ،  یم  ظوفحم  هملک  ود  نیمه  هب  زین  ناملـسم  نوخ  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  ربمغیپ  قیدـصت  دـنوادخ و  یگناـگی 
و : )) دیامرف یم  نیع  نب أ  نارمح  حیحص  رد  مالّسلا -  هیلع  رقاب -  دمحم  ماما  تسا . ))  راوتـسا  هیاپ  نیمه  رب  زین  ثرا  قالط و  جاودزا و 

نیناوق دوش .  یم  اهنوخ  ظفح  بجوم  زین  نیمه  و  تسا .  راوتسا  نآ  رب  مالسا  دیآ و  یم  دیدپ  رادرک  ای  راتفگ  زا  هک  تسا  يزیچ  مالـسا 
دـنهدب و تاکز  دـنناوخب و  زامن  یگمه  اهنآ ،  رب  نوزفا  هک  تسا  نیا  هب  یناملـسم  دراد .  رارق  هیاپ  نآ  رب  زین  جاودزا  ندوب  حاـبم  ثرا و 

سنا نب  کلام  یلو  دندرگ . )) نومنهر  نامیا  رون  هب  دنیآ و  رد  رفک  زا  هنوگنیدب  و  دننک .  ادخ  هناخ  جح  دنریگب و  هزور  ار  ناضمر  هام 
برع ریغ  ندرب  ثرا  زا  باّطخ  نب  رمع   : )) تفگ یم  هک  تسا  هدینش  ّبیسم  نب  دیعس  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  يا  هقث  زا  أطوم ))   )) رد

هب نمـشد  نیمزرـس  زا  رادراب  ینز  رگا  دیوگ : یم  کلام  و  دنـشاب . )) ! !  هدش  دـلوتم  برع  نایم  رد  اهنآ  هکنیا  رگم  درک  یم  يریگولج 
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ردام و  درب ،  یم  ثرا  وا  زا  دُرم  شردام  رگا  ادـخ ،  نوناق  قبط  دراد و  وا  هب  قلعت  هچب  درک ،  لمح  عضو  اجنآ  رد  دـمآ و  نیملـسم  ناـیم 
( . 417) درب دهاوخ  ثرا  يو  زا  زین 

هدازرهاوخ زا  ییاد  ندرب  ثرا   - 33

ادیپ ار  وا  سپـس  دوب ،  هتفر  تراسا  هب  تیلهاج  نامز  رد  هک  تشاد  يرهاوخ  يدرم  هک  دنک  یم  تیاور  دوخ  ننـس  رد  روصنم  نب  دـیعس 
هب یتورث  رهاوخ  رسپ  درک .  دازآ  دیرخ و  ار  رهاوخ  ردارب ،  تسیک .  رسپ  نیا  ردپ  تسین  مولعم  یلو  تسا ،  يرسپ  ياراد  هک  دید  درک و 

ورب و رمع  دزن  تفگ :  نز  ردارب  هب  دوعـسم  نبا  دندیـسرپ .  ار  هلئـسم  مکح  دندمآ و  دوعـسم  نب  هّللادبع  دزن  دُرم .  سپـس  دروآ و  گنچ 
رمع دیناسر .  رمع  عالطا  هب  ار  نایرج  دـمآ و  ردارب  تسا .  هتفگ  هچ  خـساپ  رد  وا  هک  وگب  نم  هب  درگرب و  سپـس  سرپب ،  وا  زا  ار  هلئـسم 

وا هب  ار  لام  نآ  زا  يزیچ  تهج  نیمه  هب  يرب ،  یمن  یمهـس  وا  زا  و  منیب ،  یمن  تا  هداز  رهاوخ  کیدزن  ناشیوخ  ءزج  ار  وت  نم  تفگ : 
هرابرد دیسرپ  و  دمآ ،  رمع  دزن  درم  نآ  قافتا  هب  تساخرب و  دوعسم  نبا  داد .  عالطا  دوعسم  نبا  هب  ار  عوضومو  تشگرب  درم ،  نآ  دادن . 

ثرا يارب  یهجو  تلع  نیمه  هب  مهـس ،  بحاـص  هن  مناد و  یم  اـّفوتم  ناـشیوخ  زا  هن  ار  وا  تفگ :  رمع  يا ؟  هداد  اوـتف  هنوـگچ  درم  نیا 
تسوا تمعن  یلو  وا و  ییاد  اریز  تسا ؛  اّفوتم  شیوخ  وا  نم  رظن  هب  تفگ :  هّللادبع  يراد ؟  رظن  هچ  وت  هّللادبع  يا  دیسرن .  رظن  هب  ندرب 
هیـضق نیا  داد ! !  ثرا  يو  هب  درک و  لطاب  ار  دوخ  لوا  مکح  زین  رمع  دـسرب .  ثرا  وا  هب  دـیاب  نم  رظن  هب  تسا .  هدرک  دازآ  ار  وا  نوچ   ؛

ایند زا  وا  زا  لبق  ناوج ،  نآ  ردام  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  دوعـسم  نبا  ياوتف  هتبلا  تسا ،  هدرک  لـقن  ( 418  ) لامعلا زنک  بحاص  ار 
( . 419) دشاب هتفر 

رسمه گرم  زا  دعب  رادراب  نز  هدع   - 34

عـضو میاّفوتم ،  رهوش  هدع  ياضقنا  زا  لبق  نم  هک  درک  اتفتـسا  رمع  زا  ینز  هک  تسا  هدومن  تیاور  نامیالا ))  بعـش   )) باتک رد  یقهیب 
هک درک  تیاور  درک و  ضارتعا  يو  هب  بعک  نب  یبا  یلو  درذگب .  زور  هد  هام و  راهچ  ات  دنک ،  ربص  دیاب  هک  داد  اوتف  رمع  مدرک .  لمح 
 : تفگ نز  هب  مه  رمع  دنک .  رهوش  هک  تسا  زیاج  زور  هد  هام و  راهچ  لیمکت  زا  لبق  نآ ،  زا  سپ  و  تسوا .  لمح  عضو  نز ،  نیا  هدـع 
ار بعک  نب  یبا  رظن  دـعب  اـما  درکن .  یمکح  یلو  تـشگرب ،  دوـخ  ياوـتف  زا  سپـس  ( 420  ) مونـش یم  يونـش ،  یم  وـت  ار  هچنآ  مه  نم 

رهوش هک  تسا  زیاـج  ( 421  ) تسا هتفرن  كاـخ  هب  هداـتفا و  تخت  يور  زونه  شرهوش  هزاـنج  درک و  لـمح  عضو  رگا  تفگ  تفریذـپ و 
هک میا  هتفای  دیجم  نآرق  رد  هیآ  ود  هیماما ،  هعیش  هفیاط  ام  یلو  دنا .  هدرک  لمع  زرط  نیمه  هب  ام  نامز  ات  زین  هعبرا  بهاذم  ناوریپ  دنک . 

َنیذَّلاَو  : )) يرگیدو ( 422 (() َّنُهَلْمَح َنْعَضَی  ْنَا  َّنُُهلَجَا  ِلامْح  ْالا  ُتالُوا  َو   )) هفیرش هیآ  یکی  تسا ؛  هدرم  رهوش  هلماح  نز  هدع  ضراعم 
رادراب ناـنز   : )) هک تسا  نیا  لوا  هیآ  ياـنعم  دـشاب .  یم  ( 423 (() ًارْشَع َو  ٍرُهْـشَا  ٍۀَعبْرَا  َّنِهِـسُْفن  َِاب  َنْصَّبَرَتَی  ًاجاوْزَا  َنوُرَذَیَو  ْمُْکنِم  َنْوَّفَوَُتی 

دیاب دنراذگ ،  یم  یقاب  دوخ  زا  ینانز  دنریم و  یم  امـش  زا  هک  یناسک   : )) تسا نیا  مود  هیآ  يانعم  و  تساهنآ ))  لمح  عضو  ناش  هدـع 
دناوت یم  لمح  عضو  زا  سپ  دـنک ،  لمع  لوا  هیآ  هب  دـهاوخب  رگا  هدرم  رهوش  رادراب  نز  نیارباـنب ،  دـننک . )) ربص  زور  هد  هاـم و  راـهچ 

لمع مود  هیآ  قفو  رب  رگا  یلو  دشاب .  هدشن  یـضقنم  مود ،  هیآ  رد  روکذم  هدع  زور ،  هد  هام و  راهچ  تدم  زونه  دـنچ  ره  دـنک ،  رهوش 
ره تروص ،  ود  ره  رد  دـشاب .  هدرکن  لـمح  عضو  زونه  ولو  دـنک .  جاودزا  دـناوت  یم  ندومن ،  ربص  زور  هد  هاـم و  راـهچ  زا  دـعب  دوش ، 
هک تسا  نامه  نیا  تفرگ .  رظن  رد  ار  تدـم  نیرترود  هکنیا  رگم  درک ،  لمع  ود  ره  هب  ناوت  یمن  و  تسا ،  يرگید  هیآ  فلاخم  مادـک 
 - مالّسلا مهیلع  راهطا -  هّمئا  حیرصت  هب  هیماما -  هعیـش  و  تسا .  هدش  تیاور  ( 424  ) سابع نبا  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نینم  ؤملاریما  زا 

تنـس لها  دنراد .  رظن  فالتخا  تسا -  زور  هدو  هام  راهچ  هک  تافو -  هّدع  زاغآ  هب  عجار  ناناملـسم  رکذـت : دـنراد .  یم  لومعم  ار  نآ 
رظن زا  یلو  دنادن ،  رگید  للعو  يرود  هطـساو  هب  ای  تسا  هدرم  یک  وا  هک  دنادب  نز  هاوخ  تسا ،  رهوش  گرم  زا  نآ  يادـتبا  : دـنیوگ یم 
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هدو هام  راهچ  دـیاب  عقوم ،  نآ  زاو  دوش .  یم  هاگآ  دوخ  رهوش  گرم  زا  نز  هک  تسا  يا  هظحل  زا  تافو ،  هدـع  يادـتبا  هیماما ،  هعیـشام 
 . تسا لالح  وااب  جاودزا  نآ ،  ياضقنا  زا  سپو  درادهاگن  هدع  زور 

هدش دوقفم  شرهوش  هک  ینز  اب  جاودزا   - 35

دـنک و ربص  لاس  راهچ  دـیاب  هک  دومن  تواـضق  دوب ،  هدـش  مگ  شرهوش  هک  ینز  هراـبرد  رمع  نینچمه  و  دـیوگ . . . : یم  یبیلاود  رتکد 
رخآ ات  نز  ندنام  فیلکت  الب  زا  يریگولج  رطاخب  نیا  و  دوشن .  تباث  شرهوش  گرم  دنچ  ره  دیامن  رهوش  دـناوت  یم  هدـع  مامتا  زا  سپ 
رهوش دقع  رد  نز  دنیوگ : یم  هک  اه  یعفاش  اه و  یفنح  فالخ  رب  تسا ،  هتفریذپ  ار  نیا  سنا  نب  کلام  دیوگ :  یم  سپـس  تسا .  رمع 

هدنز رارمتـسا  رابتعا  دروم ،  نیا  رد  يرظن  لصا  اریز  دنریمب ؛ رهوش  ياه  هرودمه  ای  دـنک و  ادـیپ  وا  گرم  هب  نیقی  ات  دـنام  دـهاوخ  یقاب 
نآ رد  اریز  تسا ؛  رابتعا  هب  رت  بسانم  رمع  أر ي  هکنیا  ّالا  دـیوگ : یم  و  دوش .  مئاق  نآ  عاطقنا  رب  یلیلد  هک  یعقوم  ات  تسا  رهوش  ندوب 
هک تعیرش  صوصن  رهاوظ  فالخ  رب  أر ي -  نیا  رد  دیآ .  یم  لمع  هب  يریگولج  دوش ،  یم  دوقفم  هجوز  هجوتم  هک  يراکشآ  نایز  زا 
عبت هب  ماکحا  رییغت  نامه  رگم  تسین  نیا  دیوگ : یم  و  تساهر .  دازآ و  جاودزا  يارب  نز  دنا -  هدومن  نآ  هب  کّسمت  مالـسا  ياهقف  هیقب 
هّللا یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هکنانچ  داد .  نآ  هب  نت  رـسدرد ،  نایز و  رطاخب  دـیاب  هک  تسا  يا  هژیو  تیعقوم  رطاخب  نیا  و  ناـمز .  لاوحا و 

مُْکیَلَع َلَعَج  ام  : )) دیامرف یم  نآرق  و  دریذپ . )) یمن  ار  ینایز  ررض و  هنوگچیه  مالسا  ینعی :  رارِض ؛ َو ال  ررَـض  ال  : )) دومرف هلآو -  هیلع 
راک هب  هکلب  تسین ،  صوصن  لیطعت  تقیقح  رد  نیا  تسا . ))  هدادن  رارق  یتخـس  نید  رد  دنوادخ  ینعی :  425 ؛ ) (() ٍجَرَح نِم  ِنیّدلا  ِیف 

 - مالّسلا مهیلع  هرهاط -  ترتع  هّمئا  زا  یـصوصن  هیماما ،  هعیـش  ام  یلو  ّفل :  ؤم  ( . . 426  ) تسا تیعقوم  تحلصم و  وترپ  رد  نآ  نتـسب 
ربخ هب  لهج  یتقو  هدـش  دوقفم  رهوش  هکنیا :  رد  تسا  حیرـص  صوصن  نیا  اریز  تسا ؛  مکاـح  يرظن  لـصا  رب  دروم ،  نیا  رد  هک  میراد 

تباث شتافو  ای  دسرب ،  يربخ  وا  زا  ات  دنک  ربص  تسا  بجاو  دنک ،  لّبقت  ار  شا  هقفن  هک  دراد  ار  یـسک  وا  رـسمه  و  میـشاب ،  هتـشاد  يو 
زا لاس  راهچ  مکاح ،  و  دنک .  هعجارم  عرـش  مکاح  هب  دیاب  دریگب ،  هدهع  هب  ار  وا  هقفن  هک  دـشابن  یـسک  رگا  یلو  اهنیا .  ریاظن  و  ددرگ ، 

ندرک ادیپ  يارب  تهج  راهچ  رد  هنرگ  و  دشاب -  مولعم  رگا  هدش -  مگ  نز  نیا  رهوش  هک  يا  هطقن  رد  هدومن ،  هعجارم  يو  هب  هک  یعقوم 
دهد یم  روتسد  وا  تسرپرس  یلو و  هب  ای  دهد  یم  قالط  ار  نز  مکاح  دوخ  أی س ،  تروص  رد  و  دنک .  یم  وجتسج  قیقحت و  هب  مادقا  وا 
قالط ار  وا  حیحص -  رابخا  لولدم  هب  مکاح -  دیزرو ،  عانتما  وا  رگا  تسا ،  تسرپرـس  رظن  نتـشاد  مدقم  طایتحا  دهد .  قالط  ار  وا  هک 

دـندرگرب و هناسوی  أم  ناگداتـسرف ،  دوش و  يرپس  صحفت ،  قیقحت و  تدـم  هک  دوب  دـهاوخ  حیحـص  یماگنه  زین  قـالط  نیا  دـهد .  یم 
اب دشاب .  لالح  يو  اب  جاودزا  يرگید  يارب  هکنیا  ات  درادهاگن ،  تافو  هدـع  زور ،  هد  هام و  راهچ  نآ ،  زا  دـعب  و  دـنامب .  هجیتنالب  رابخا 

هدع زا  دعب  رگا  یلو  دریگب ،  رایتخا  رد  ار  دوخ  نز  دناوت  یم  تسا و  مدقم  وا  دـمآ ،  دـش و  ادـیپ  هّدـع  رد  دوقفم  رهوش  رگا  فصو  نیا 
هّمئا عبت  هب  ارنآ  هک  تسا  دروـم  نیا  رد  هیماـما  هعیـش  بهذـم  نیا  هن .  اـی  دـبایب  رادرهوـش  ار  نز  هاوـخ  درادـن ؛ وا  رب  یقح  رگید  دـسرب ، 

 . تسا هتفرگ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ -  نامدود  زا  مالّسلا -  مهیلع  نیرهاط - 

راد هچب  نازینک  شورف   - 36

ار راد  هچب  نازینک  شورف  هک  دوب  رمع  هکنیا  رب  دـنراد  قافتا  یلبنح ،  یعفاش و  یکلاـم ،  یفنح ،  ینعی  تنـس ؛  لـها  هناـگراهچ  بهاذـم 
زا یتدـم  رکبوبا و  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رـصع  رد  اهنآ  شورف  دـنیوگ  یم  و  دروآ .  لـمع  هب  يریگولج  نآ  زا  درک و  مارح 

نیا رد  هک  یناسک  یلو  هریغ ! !  حیوارت و  زامن  دـننام  (427 ؛ ) دـنا هدروآ  رامـش  هب  رمع  بقانم  زا  ار  نیا  و  دوب .  دازآ  رمع  تفالخ  نامز 
تمرح رد  هک  دنا  هتفای  ثیداحا  تسا ،  هدیـسر  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زا  هک  یمّلـسم  ثیداحا  رد  دنا ،  هدرک  قیقحت  هراب 

 ! تسا هدومن  نآ  ياضتقم  هب  لمع  هتشاد و  ثیداحا  نیا  هب  رظن  رمع  هک  دنا  هدرک  روصت  تسا و  هدومن  حیرصت  راد ،  هچب  نازینک  شورف 
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 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  زا  هّللادبع  شرـسپ  هک  تسا  یتیاور  هدرب ،  نآ  تمرح  هب  یپ  رمع  هک  يدراوم  هلمج  زا  دـنیوگ : یم 
یـسک هب  ثرا  اب  هن  دوش و  یم  هدیـشخب  یـسک  هب  هن  دسر و  یم  شورف  هب  هن  راد ) هچب  زینک   ) دلو ّما  : )) دومرف ترـضح  هک  دنک  یم  لقن 

یم دازآ  يو  گرم  اـب  دُرم ،  وا  کـلام  هک  یعقوم  درب و  یم  عـّتمت  يو  زا  وا  کـلام  طـقف  هکلب  دوـش ،  یم  فـقو  هن  ددرگ و  یم  لـقتنم 
دش دنزرف  بحاص  دوخ  بحاص  زا  هک  يزینک  ره  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  تفگ :  درک و  تیاور  سابع  نبا  دوش . ))
نب ورمع  هّللادـبع  زا  یـسوط  نسح  نبدـمحم  رفعج  وبا  هفئاطلا  خیـش  ظفل ،  نیمه  هب  ار  ثیدـح  ود  نیا  تسا .  دازآ  يو  گرم  زا  دـعب  ، 

زا عنم  رمع  هک  تسادـیپ  ثیدـح  ود  نیا  رهاظ  زا  تسا .  هدروآ  مود ،  دـلج  دالوالا ، )) تاهّما   )) شخب فـالخ ، ))   )) باـتک رد  ساـّبع 
 ، دوب هدومن  سابع  نبا  ثیدح  هّللادبع و  شرـسپ  ثیدح  هب  لمع  هکلب  دوب ،  هتفرگن  ماهلا  دوخ  صخـش  رظن  زا  ار  راد  هچب  نازینک  شورف 
 - تمصع تیب  لها  زا  صوصخ  نیا  رد  هک  یصوصن  هب  رظن  یسوط ،  خیـش  یلو  دنامب .  هدیـشوپ  یـسک  رب  هک  دشابن  یبلطم  نیا  دیاش  و 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نادناخ  بهذم  قفو  رب  دنک و  لیو  أت  ار  روبزم  ثیدـح  ود  هدـش ،  زیزگان  دوب ،  هدیـسر  مالّـسلا -  مهیلع 
راد هچب  مارتحا  دش ،  راد  هچب  يو  زا  شبحاص  کلم  رد  يزینک  رگا  دسیون : یم  خیـش  درذگ .  یم  هدنناوخ  رظن  زا  هکنانچ  دیامن ،  لمح 

دهاوخ یقاب  شیاقآ  کّلمت  رد  نانچمه  درک ،  لمح  عضو  یتقو  تسا .  مارح  وا  شورف  تسا  رادراب  هک  مادام  و  دنک ،  یم  ادیپ  ار  ندـش 
ره رد  وا  شورف  درُم ،  شدـنزرف  رگا  سپ  شدوخ .  تمیق  رد  رگم  تسین  زیاج  نآ  شورف  تسا ،  یقاب  شدـنزرف  هک  یعقوم  اـت  و  دـنام ، 
زا ریغ  رگا  و  ددرگ .  یم  دازآ  باسح  نیا  هب  دوش و  یم  بوسحم  شدـنزرف  هرهب  رد  زینک  دُرم ،  شیاقآ  هچنانچ  و  تسا ،  زیاـج  تروص 

مالّـسلا هیلع  یلع -  رظن  نیا  دنام .  یم  یقاب  هثرو  يارب  هیقب  دوش و  یم  دازآ  شدنزرف  هرهب  رادقم  هب  دشاب ،  هدـنامن  یقاب  اقآ  زا  يزیچ  وا 
نیریس و نبا  زیزعلادبع ،  نب  رمع  ۀلفغ ،  نب  دیوس  هبقع ،  نب  دیلو  دوعسم ،  هّللادبع  يردخ ،  دیعـس  وبا  سابع ،  نبا  ریبز ،  نب  هّللادبع  - ، 

زینک رد  فرـصت  لاح  ره  رد  هک :  تسا  هتفگ  دوواد  دـیوگ : یم  خیـش  سپـس  تسا .  نیمه  زین  یلعی  نب  کلملادـبع  يرهاظ ،  ياملع  زا 
اب دنیامن و  فرصت  وا  تمیق  رد  دنشورفب و  ار  وا  تسین  زیاج  دنا : هتفگ  کلام  یعفاش و  يو و  باحصا  هفینح و  وبا  تسا .  زیاج  راد  هچب 

یفالخ زین  و  تسا .  تمـصع  تیب  لها  رابخا  هعیـش و  ياهقف  عامجا  ام  لیلد  دـیوگ : یم  خیـش  هاـگنآ  ددرگ .  یم  دازآ  شیاـقآ ،  تاـفو 
هدوب هدرب  وا  نوچ  تسین ،  زیاج  عتمت  دشاب ،  هدـش  لیاز  تیکلم  رگا  تسا .  زیاج  مه  وا  زا  عتمت  دوب ،  شیاقآ  کلمت  رد  یتقو  هک  تسین 

هک تسا  هدرک  تیاور  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  زا  سابع  نبا  هکنیا  دراد .  لیلد  هب  زاین  شیاقآ ،  تافو  زا  دعب  يو  يدازآ  توبث  و 
 ، دروآ ار  شا  هچب  دُرم و  وا  ياقآ  هاگره  هک  تسا  نیا  نآ  لصاح  تسا ،  دازآ  وا  گرم  زا  دـعب  دروآ  هچب  دوخ  ياـقآ  زا  هک  يزینک  ره 

هتخورف راد  هچب  نازینک  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  هدومن  تیاور  رمع  هّللادـبع  هکنیا  و  دوش .  یم  دازآ  تلع  ناـمه  هب 
وا گرم  هب  درب و  یم  عتمت  يو  زا  تایح ،  تدم  رد  اقآ  و  دش ،  دنهاوخن  فقو  دنـسر و  یمن  ثرا  هب  ددرگ و  یمن  هدیـشخب  دوش و  یمن 

رطاـخب دُرم ،  شیاـقآ  هک  نیمه  و  تسین .  زیاـج  يو  شورف  تسا ،  هدـنز  شدـنزرف  هک  ماداـم  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  دوـش ،  یم  دازآ 
( . 428  ) یسوط خیش  نخس  دوب  نیا  میتفگ .  وا  تیاور  رد  هک  روطنامه  ددرگ .  یم  دازآ  شدنزرف ، 

 ( تسا بجاو  هریغ  زامن و  يارب   ) بآ ندوبن  تروص  رد  مّمیت   - 37

 ! دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : )) دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  دروآ  رظن  هب  ار  هدـئام  هروس  هدـنناوخ  هک  تسا  یفاـک  هراـب  نیا  رد 
دوخ دیشاب  بنج  رگا  و  دینک ،  حسم  اپ  یگدمآرب  ات  ار  اهاپ  رس و  دییوشب و  قفرم  ات  ار  ناتیاهتسد  اهتروص و  دیتساخرب ،  زامن  يارب  یتقو 

لصاح سامت  نانز  اب  ای  هداد  تسد  یتجاح  ياضق  ار  امـش  زا  یکی  ای  دیدوب  رفاسم  ای  دیـشاب  رامیب  هچنانچ  و  دینک ) لسغ   ) دینک كاپ  ار 
رد و  ( . 429 (() دینک حسم  نادب  ار  دوخ  ياهتـسد  اهتروص و  دییامن و  مّمیت  كاپ  كاخ  اب  دیدرکن ،  ادـیپ  بآ  هب  یـسرتسد  دـیا و  هدرک 

رگم زین ،  تبانج  لاح  اب  دـییوگ و  یم  هچ  دـینادب  ات  دـیوشن  کیدزن  زامن  هب  یتسم  لاح  رد  ناـمیا !  لـها  يا  : )) دـیامرف یم  ءاـسن  هروس 
نانز اب  ای  دمآ ،  شیپ  یتجاح  ياضق  امـش  زا  یکی  يارب  ای  رفاسم  ای  دیدوب  رامیب  هچنانچ  و  دـینک .  لسغ  هکنیا  ات  دیـشاب ،  رذـگهر  هکنیا 
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هدنـشخب و دـنوادخ  دـییامن .  حـسم  ار  ناتیاهتـسد  اهتروص و  دـینک و  ممیت  كاـپ ،  كاـخ  اـب  سپ  دـیتفاین ،  بآ  دـیدوب و  هتفرگ  ساـمت 
نب رمع  زا  ریغ  تسا و  نیملـسملا  دـنع  عاـمجا  هلئـسم  نیا  و  تـسا .  ناوارف  هراـب  نـیا  رد  زین  حیحـص  تاـیاور  ( . 430  (() تسا هدـنزرمآ 

 ، بجاو زامن  دوبن ،  دوجوم  بآ  یتقو  تسا :  هداد  اوتف  يو  هک  ( 431  ) تسا روهشم  اریز  تسا !  هدشن  لقن  هراب  نیا  رد  یفلاخم  باطخ ، 
نب نمحرلادبع  نب  دیعـس  زا  ممیت )  باب  رد   ) دوخ حیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  دینک ! ! ؟  ادـیپ  بآ  هب  یـسرتسد  هکنیا  ات  تسا ! !  طقاس 

تفگ رمع  ما ؟  هدرکن  ادیپ  بآ  ما و  هدش  بنج  نم  تفگ :  دمآ و  رمع  دزن  يدرم  هک :  هدومن  لقن  شردـپ  زا  وا  هدومن و  تیاور  يزبا ، 
میدش و بنج  ود  ره  میدوب ،  هتفر  گنج  هب  يرکـشل  رد  وت  نم و  هک  يروآ  یمن  دای  هب  تفگو :  دوب  رـضاح  رـسای  رامع  ناوخن !  زامن  : 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  سپـس  مدرازگ .  زامن  مدرک و  دولآ  كاخ  ار  دوخ  نم  اما  يدـناوخن ،  زامن  وت  میدرکن ،  ادـیپ  بآ  هب  یـسرتسد 
ادـخ زا  رامع !  يا  تفگ :  رمع  ینک ؟  حـسم  ار  تیاهتـسد  تشپ  تروص و  ینزب و  نیمز  هب  ار  تیاهتـسد  هک  تسا  یفاک  دومرف : هلآو - 

 ! میرامگ یم  یتشاد  تسد  رد  هک  يراـک  هب  ار  وت  تفگ :  رمع  ( . 432 ( ! ؟  منک یمن  لقن  ار  نیا  یهاوخ  یم  رگا  تفگ :  راـمع  سرتب ! 
هدرک لقن  ننس ،  باحصا  ریاس  و  ( 433  ) حیحص رد  يراخب  اریز  درک ؛ ادیپ  رمع  أر ي  هب  لیم  دروم  نیا  رد  دوعسم  نب  هّللادبع  دنا : هتفگ 
بنج فّلکم  یتقو  تفگ :  هّللادبع  هب  یسوم  وبا  مدوب .  يرعشا  یـسوم  وبا  دوعـسم و  نب  هّللادبع  دزن  نم  تفگ :  هملـس  نب  قیقـش  هک  دنا 
هتفگ سپ  تفگ :  یسوم  وبا  دنک .  ادیپ  بآ  هب  یسرتسد  ات  دناوخ  یمن  زامن  تفگ :  دوعـسم  نب  هّللادبع  دنک ؟  هچ  درکن  ادیپ  بآ  دش و 

نب هّللادـبع  ینزب . . .  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  هک  تسا  یفاک  دومرف : يو  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  ینک  یم  هچ  ار  راـمع 
سپس ینک ،  یم  هچ  هیآ  نیا  اب  نک ،  اهر  ار  رامع  هتفگ  تفگ :  یسوم  وبا  تسا ! ! !  هدشن  عناق  نیا  هب  رمع  هک  ینیب  یمن  تفگ :  دوعسم 

نب هّللادبع  کش ،  نودـب  ّفل :  ؤم  تفگ . . .  هچ  یـسوموبا  هک  دـیمهفن  دوعـسم  نب  هّللادـبع  دـیوگ : يوار  دـناوخ .  ار  هدـئام  هروس  هیآ 
 . ملعا هّللاو  درک .  یم  زیهرپ  یسوم  وبا  شقیفر  رمع و  زا  یسوم  وبا  اب  دوخ  نخس  رد  دوعسم 

رصع زامن  زا  دعب  یبحتسم  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  زا  عنم   - 38

تقو چیه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع  زا  شردپ  زا  ریبز  نب  ةورع  زا  ( 434) دوخ حیحص  رد  ملسم 
دنک یم  تیاور  هشیاع  زا  شردپ  زا  دوسا  نب  نمحرلادبع  زا  زین  و  درکن .  كرت  رـصع ،  زامن  زا  دعب  ار  یبحتـسم  زامن  تعکر  ود  نم  دزن 

ود تفگن :  كرت  نلع ،  رد  هن  اـفخ و  رد  هن  نم ،  هناـخ  رد  ار  نآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هاـگچیه  هک  دوب  زاـمن  ود  تفگ :  هک 
 : تفگ هشیاع  هک  دنداد  یهاوگ  اهنآ  هک  دنک  یم  تیاور  قورسم  دوسا و  زا  ملـسم  زین  و  رـصع .  زا  دعب  تعکر  ود  رجف و  زا  لبق  تعکر 

رهو درک  یم  عنم  ار  نآ  باطخ  نب  رمع  یلو  دـناوخ .  یم  ار  زاـمن  ود  نیا  دوب  نم  هناـخ  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  زور  ره 
نبرمع هک  دنک  یم  تیاور  دـیزی  نب  بئاس  زا  باهـش  نبا  زا  ( 435  (() أطوم  )) رد سنا  نب  کـلام  دز .  یم  دـناوخ ،  یم  ار  نآ  هک  سک 

زا قازرلادبع  داد !  رارق  برـض  دروم  رـصع ،  زامن  زا  دـعب  یبحتـسم  زامن  ندـناوخ  رطاخب  ار  ( 436 (() ردنکم  )) مان هب  یـصخش  باطخ ، 
تخاس بورـضم  دنک ،  یم  عوکر  رـصع  زامن  زا  دـعب  هک  دـید  ار  وا  شتفالخ  رـصع  رد  رمع  نوچ  هک :  دـنک  یم  تیاور  دـلاخ  نبدـیز 

رد دنناوخب ،  زامن  ماش  ات  رصع  زا  دعب  مدرم  مدیسرت  یم  هک  دوبن  نیا  رطاخب  رگا  دیز !  يا  تفگ :  رمع  هک  تسا  ثیدح  نیا  رد  ( . 437)
دنیایب یموق  امش  زا  دعب  مسرت  یم  نم  تفگ :  رمع  هک  تسا  هدش  تیاور  نیا ،  دننام  مه  يراد  میمت  زا  مدز .  یمن  ار  یـسک  زامن  ود  نیا 

زامن تسا -  هدرک  یهن  ار  نآ  رد  ندرازگ  زامن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  باتفآ -  بورغ  ماـگنه  برغم و  اـت  رـصع  زا  دـعب  و 
عولط و تقو  رد  سوجم  هک  تسا  باتفآ  بورغ  ماـگنه  هب  ندرازگ  زاـمن  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یهن  رمع  روظنم  دـنناوخب . 

یهن هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  درک  یم  عنم  ار  تقو  نآ  رد  زامن  طقف  رمع  شاک !  يا  یلو  دندرک .  یم  تدابع  باتفآ ،  بورغ 
 ! تخاس یمن  بورضم  دناوخ -  یم  ربمغیپ  هک  عقوم -  هب  زامن  ندرازگ  لاح  رد  ار  ادخ  ناگدنب  رگید ،  دوب و  هدرک 
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میهاربا ماقم  ندومن  اجباج   - 39

زامن اجنآ  رد  ( 438 (() ًیّلَـصُم َمیهاْربِا  ِماقَم  ْنِم  اوُذِخَّتاَو   : )) هفیرـش هیآ  قبط  فاوط ،  زا  دعب  نایجاح  هک  تسا  یگنـس  میهاربا ))  ماقم  ))
گنس نآ  يور  اپ  دندروآ ،  الاب  دندرک و  انب  ار  ادخ  هناخ  نامتخاس  یتقو  مالّسلا -  امهیلع  لیعامـسا -  میهاربا و  ترـضح  دنرازگ ،  یم 

ياج رد  ار  نآ  لیعامسا  میهاربا و  ترـضح  زا  دعب  برع  یلو  دوب ،  هدیبسچ  هبعک  هب  گنـس  نیا  دنربب .  الاب  ار  لِگ  گنـس و  ات  دندرازگ 
شناردپ نامز  رد  هک  هنوگنامه  هب  ار  نآ  دش ،  حتف  هکم  دیدرگ و  ثوعبم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ّیبن  یتقو  دـنداد .  رارق  ینونک 

رارق یلهاج  برع  هک   ) ینونک ياج  رد  ار  نآ  دمآ  راک  يور  رمع  هک  یماگنه  اما  دینابسچ ،  هبعک  هب  دوب ،  لیعامـسا  میهاربا و  ترـضح 
هکنانچ يرجه ،  مهدفه  لاس  رد  دوب .  لصتم  هبعک  هب  رکبوبا ،  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نامز  رد  هکنآ  لاح  داهن .  دندوب ) هداد 
دجـسم فارطا  رد  هک  مدرم  زا  يا  هدع  ياه  هناخ  ندرک  همیمـض  اب  رمع  هدمآ ،  لاس  نیا  ثداوح  رد  ناخروم  رگید  ریثا و  نبا  لماک  رد 

نآ لوپ  درک و  بارخ  ار  اهنآ  رمع  یلو  دندیزرو ،  عانتما  دوخ  ياه  هناخ  شورف  زا  هدع  نیا  داد .  هعسوت  ار  مارحلا  دجـسم  دندوب  مارحلا 
( . 439) دنتفرگ ار  نآ  دندمآ و  ًادعب  ات  داهن  لاملا  تیب  رد  ار 

تاوما رب  نتسیرگ  زا  تعنامم   - 40

 . دشاب یم  یناسنا  محرت  زا  یشان  زین  ود  ره  و  تسا .  يرشب  هفطاع  مزاول  زا  ناشیا  رب  نتسیرگ  و  شنازیزع ،  گرم  ماگنه  هب  ناسنا  هودنا 
هک یحیحـص  ثیدـح  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دـشاب .  هتـشادن  هارمه  هب  ار  یتشز  لامعا  نانخـس و  هک  یتروص  رد  هتبلا 
زا یشان  ادخ و  هیحان  زا  دریگب ،  همشچرس  مشچ  لد و  زا  یتقو  هیرگ  هودنا و  : )) دومرف تسا ،  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  لبنح  نبدمحا 

هشیمه زین  نانآ  ریغ  ناناملسم و  نایم  یعطق  هریـس  ( . 440  (() تسا یناطیـش  لمع  دـنک ،  شوارت  نابز  تسد و  زا  هاگره  و  تسا ،  محرت 
رد ًاصخش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  نیا ،  رب  نوزفا  تسا .  نآ  یضتقم  زین  هحابا  تلاصا  و  هتشادن ،  مه  یفلاخم  هدوب و  نینچ 

و دومن .  نیـسحت  ار  نآ  يرگید ،  دراوم  رد  و  دنیرگب .  ناگدرم  رب  ات  تشاداو  ار  نارگید  يدراوم ،  رد  و  تسا ،  هتـسیرگ  هدیدع  دراوم 
نبا تسیرگ .  ربمغیپ  ریـش  ادخ و  ریـش  هزمح ؛  شیومع  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  درک .  یم  راک  نیا  هب  توعد  زین  یهاگ 

ترـضح هتـشک  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رظن  یتقو  هک :  دـنا  هتـشون  نارگید  و  باعیتسا ))   )) رد هزمح  لاح  حرـش  رد  ربلادـبع 
هّللا یّلـص  ربمغیپ -  یتقو  زور ،  نآ  رد  : )) دسیون یم  يدقاو  دیـشک !  دایرف  دـنا  هدرک  هلثم  ار  وا  هک  دـید  نوچ  و  تسیرگ ،  داتفا ،  هزمح 

 - همطاف هکنیمه  و  دیلان ،  داد ،  رـس  هلان  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  نوچ  تسیرگ و  دنک ،  یم  هیرگ  هزمح  رهاوخ  هیفـص  دید  هلآو -  هیلع 
هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هیرگ  رب  لمتشم  ثیدح  نیا  ( . 441 (() داتفا هیرگ  هب  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تسیرگ  مالّسلا -  اهیلع 

ناگدید زا  کشا  دش ،  دیهش  هتوم  گنج  رد  بلاطیبا  نبرفعج  یتقو  دیوگ : کلام  نب  سنا  تسا .  نتـسیرگ  هب  نارگید  دیی  أت  و  هلآو - 
رد زین  ربلادـبع  نبا  تسا .  هدروآ  دوخ  ( 442  ) حیحـص رد  ار  بلطم  نیا  زین  يرتحب  تشگ .  يراج  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  لوسر 

نانیا دومرف : تسیرگ و  دیز  رفعج و  گرم  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  : )) دسیون یم  هثراح  نبدیز  لاح  حرـش  رد  باعیتسا 
هلمج زا  دـنک ،  یم  لقن  ( 443  ) يراخب هک  یحیحـص  ثیدح  رد  کلام  نب  سنا  زین  و  دندوب . )) نم  ياهتبحـص  مه  اهـسنوم و  ناردارب و 

یم کشا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دهد و  یم  ناج  میهاربا  شدنزرف  هک  میدید  میدش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  سپـس  دیوگ : یم 
هفطاع هناشن  نتـسیرگ ،  فوع !  رـسپ  يا  دومرف : ترـضح  دینک ؟  یم  هیرگ  مه  امـش  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  فوع  هب  نمحرلادبع  دزیر . 

 ، لد تسا و  رابکشا  مشچ ،  : )) دومرف ترضح  درک .  رارکت  ار  دوخ  نخـس  زین  فوع  نب  نمحرلادبع  تسیرگ ،  رگید  راب  تسا .  محرتو 
نب ۀـماسا  زا  ( . 444  (() میتـسه نیگمغ  وت  قارف  رد  اـم  میهاربا !  نیا  مییوگ .  یمن  تسادـخ  يدونـشخ  بجوم  هچنآ  زج  و  كانهودـنا ، 

هب هماسا  ایب .  ام  يوس  هب  تسا  هدُرم  يا  هچب  رسپ  ام  زا  هک  داتسرف  وا  لابند  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  رتخد  هک :  هدش  تیاور  دیز 
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ترـضح دزن  ار  هچب  رـسپ  دنتفر و  ربمغیپ  رتخد  هناخ  هب  دنتـساخرب و  تباث  نب  دیز  بعک و  نب  یبا  لبج ،  نبذاعم  هدابع ،  نب  دعـس  قافتا 
تفگ هدابع  نب  دعس  دوب .  رابکشا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ناگدید  و  نداد ،  ناج  لاح  رد  كدوک  نآ  هظحل ،  نآ  رد  دندروآ . 

نآ هب  مه  دـنوادخ  و  تسا .  هداد  رارق  شناگدـنب  ياهلد  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یتمحر  نیا  دومرف : تسیچ ؟  نیا  هّللا !  لوسر  ای  : 
 ، دوب هتشادرب  هک  یمخز  هطساو  هب  هدابع  نب  دعـس  دیوگ : رمع  هّللادبع  ( . 445) دنک یم  محر  دنشاب ،  هتشاد  محر  هک  شناگدنب  زا  هتـسد 
 . دنتفر وا  تدایع  هب  دوعـسم  هّللادـبع  صاقو و  یبا  نبدعـس  فوع ،  نب  نمحرلادـبع  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دـش ،  رامیب 

یتقو تسیرگ .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هّللا !  لوسر  ای  هن  دنتفگ : دُرم ؟  دعـس  دومرف : دید ،  شا  هداوناخ  نایم  رد  ار  وا  ترـضح 
دیونش یمن  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دنتسیرگ .  زین  اهنآ  دندید ،  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نتـسیرگ  مدرم 

یم تمحر  نآ  رب  ای  دنک  یم  باذع  شنابز -  هب  هراشا  نیا -  هب  هکلب  دنک ،  یمن  باذع  بلق ،  هودنا  مشچ و  کشا  اب  ار  یسک  ادخ  هک 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  هب  رفعج  گرم  ربـخ  یتـقو  هک  تسا  راـّیط  رفعج  لاـح  حرـش  باـعیتسا ))   )) رد و  ( . 446 (() دروآ
یم تسیرگ و  دمآ و  رفعج  هناخ  هب  همطاف  ترضح  ماگنه  نیا  رد  تفگ .  تیلست  دمآ و  سیمع  رتخد  ءامـسا ))  )) وا رـسمه  دزن  دیـسر ، 

( . 447 (() دننک هیرگ  ناگدننک  هیرگ  دـیاب  رفعج  لثم  رب  يرآ ،  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  میومع !  ياو  يا  تفگ : 
نبدمحا هک  ار  یثیدـح  نارگید ،  دـیرفلا و  دـقع  بحاص  ریثک و  نبا  ریثا ،  نبا  يربط ،  ریرج  نبدـمحم  دـننام  ناخروم ؛  ناسیون و  هریس 

راصنا نانز  دومن ،  تعجارم  دحا  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  یتقو  هک :  دنا  هدروآ  تسا ،  هدرک  لقن  رمع  هّللادبع  زا  ( 448  ) لبنح
وا رب  هک  درادن  ار  یسک  هزمح  یلو  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دنتسیرگ .  یم  دندوب ،  هدش  هتـشک  هک  دوخ  نارهوش  رب 
لاح سپ  : )) دومرف دننک ،  یم  هیرگ  نانچمه  نانز  دید  دش و  رادیب  نوچ  دیباوخ و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  سپـس  دـننک .  هیرگ 
 (( باعیتسا  )) رد و  دنرامـشرب .  ار  وا  ياهیبوخ  دننک و  هیرگ  مه  هزمح  رب  ینعی  دننک ، )) هبدـن  هزمح  رب  دـننک ،  یم  هیرگ  اهنز  زورما  هک 

زورما هزمح  : )) دومرف هک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هتفگ  زا  دعب  راصنا  زا  ینز  چیه  هک :  دنک  یم  لقن  يدـقاو  زا  هزمح  همجرت  رد 
رصع ات  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نامز  زا  هک  تسا  یفاک  ّفل :  ؤم  دنتـسیرگ .  هزمح  رب  هکنیا  رگم  تسیرگن  درادن )) هدننک  هیرگ 

يدارفا رب  نتـسیرگ  ناحجر  رد  و  تسا .  یبوخ  راک  هزمح  رب  نتـسیرگ  هک  دـنا  هتـسناد  یم  همه  نیعبات ،  نادرگاـش  نیعباـت و  هباـحص و 
 - مرکا ربمغیپ  شیامرف  هک  درک  شومارف  دیابن  درذگب .  وا  تداهش  زا  اهنرق  دنچ  ره  دنک ،  یم  تیافک  رمتـسم  هریـس  نیمه  هزمح ،  دننام 

هیرگ هزمح  رب  هک  تسا  هدوب  راـصنا  ناـنز  يارب  شنزرـس  درادـن ، )) هدـننک  هیرگ  زورما  هزمح  یلو  : )) دوـمرف هک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
بابحتسا يارب  و  دنرامـشرب .  ار  وا  ياهیبوخ  دنزیرب و  کشا  قح ،  هار  دیهـش  نآ  رب  هک  دشاب  اهنآ  يارب  يا  هزیگنا  دوخ  ات  دندرک ،  یمن 

هیرگ ناگدـننک  هیرگ  دـیاب  رفعج  لثم  رب  : )) دومرف هک  تسا  یفاـک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هتفگ  ناـمه  ناـگدرم ،  رب  نتـسیرگ 
گرزب مهم و  يو  دـنچ  ره  تسیرگ !  ناگدرم  رب  دـیابن  هک  دوب  نیا  باطخ  نبرمع  هفیلخ  أر ي  هک  تسناد  دـیاب  همه ،  نیا  اـب  دـننک . ))

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نامز  رد  ار  راک  نیا  وا  ( ! 449) دیـشاپ یم  يو  رب  كاخ  دز و  یم  گنـس  اصع و  اب  ار  هدننک  هیرگ  هکلب  دـشاب ! 
هلمج زا  هک  ( 450) دـنک یم  تیاور  سابع  نبا  زا  لبنح  نبدـمحا  داد ! !  همادا  ار  نآ  شیگدـنز  نارود  مامت  رد  داد و  یم  ماـجنا  هلآو - 
مرکا ربمغیپ  دز !  یم  دوخ  هنایزات  اب  ار  اهنآ  رمع  تفگ :  يو  رب  اهنز  نتسیرگ  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  رتخد  هیقر  گرم  هرابرد 
همطاف ترضح  تسشن ،  ربق  دزن  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دوخ  سپس  دننک . )) هیرگ  راذگب  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 
همطاف کشا  شـسابل ،  هشوگ  اب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  درک .  یم  هیرگ  دوب و  هتـسشن  ردـپ  يولهپ  مه  مالّـسلا -  اـهیلع  - 

هزانج هک  دـنک  یم  تیاور  هریرهوبا  زا  ( 451  ) لبنح نب  دـمحا  زین  و  درک .  یم  كاپ  محرت ،  فطل و  يور  زا  ار  مالّـسلا -  اـهیلع  ارهز - 
مرکا ربمغیپ  درک .  یم  عنم  ار  اهنآ  رمع  دنتسیرگ ،  یم  نآ  رب  نانز  زا  یعمج  تشذگ و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  رانک  زا  يا 

(452) دـیدحلا یبا  نبا  تسا . ))  نایرگ  مشچ ،  دزوس و  یم  لد ،  اریز  شاب ؛  هتـشادن  يراک  اـهنآ  هب  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 
هب ّهرُد )   ) شا هنایزات  اب  دـش و  هناخ  دراو  سپ  دینـش ،  يا  هیرگ  يادـص  يا  هناخ  زا  شتفالخ ،  رـصع  رد  رمع  يزور  هک :  دـنک  یم  لـقن 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 121 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نزب وت  تفگ :  شمالغ  هب  هاگنآ  داتفا ،  شرس  زا  هعنقم  هک  تخاس  بورضم  ار  وا  نانچ  دیسر ،  ناوخ  هحون  نز  هب  ات  تخادرپ  اهنآ  ندز 
زا هّللادبع  شرـسپ  رمع و  اریز  درک ؛ یم  تفلاخم  رمع  اب  هیـضق  نیا  رد  هشیاع  درادـن ! !  مارتحا  تسا و  ناوخ  هحون  هک  نزب  وت !  رب  ياو  ! 
رد و  ( . 453 (() درب یم  جنر  يو  رب  شناسک  هیرگ  زا  هدرم   : )) تسا هدومرف  هک  دندرک  یم  تیاور  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 

هیرگ زا  شربق  رد   : )) مراهچ تیاور  رد  و  وا . )) رب  هدـنز  هیرگ  هب   : )) یتیاور رد  و  وا . )) رب  شناسک  ياه  هیرگ  زا  یـضعب  هب   : )) یتیاور
هک یتروص  رد  تسا . ))  بذعم  دوش ،  هیرگ  وا  رب  هک  یتیم  ره   : )) مجنپ تیاور  رد  و  دـش . ! )) دـهاوخ  بذـعم  دوش ،  یم  وا  رب  هک  يا 
 : باب ملسم ،  حیحـص  حرـش  رد  يوون ،  تسا .  اهنآ  يوار  ياطخ  زا  یـشان  لقن ،  لقع و  مکح  هب  تسا و  عقاو  فالخ  تایاور  نیا  مامت 

رکنم هشیاع  تسا .  هتفرگ  همشچرس  شرـسپ  باطخ و  نب  رمع  تیاور  زا  تایاور  نیا  مامت  دیوگ : یم  هیلع ))  لها  ءاکبب  بذعی  تیملا  ))
اوُرَِزت ـالَو   : )) هک درک  یم  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  و  تشاد .  یم  بوسنم  هابتـشا  نایـسن و  هب  صوصخ  نیا  رد  ار  اـهنآ  دوب و  اـهنآ  ثیدـح 

و دوب .  رکنم  ار  تایاور  نیا  زین  سابع  نبا  ّفل :  ؤم  دنسیون . )) یمن  يرگید  ياپ  هب  ار  یسک  هانگ   : )) ینعی 454 ؛ )  (() يرُْخا َرْزِو  ٌةَرِزاو 
دـض هلئـسم  نیا  رد  هشیمه  رمعو ،  هشیاـع  دـنداد .  یم  تبـسن  اـطخ  هب  ار  نآ  ناـیوار  مالّـسلا -  مهیلع  تیب -  لـها  همئا  موـمع  نینچمه 
هدرک تبث  دوخ ،  خیرات  رد  ار  نآ  يربط  هک  داتفا  قافتا  رمعو  وا  نایم  تسیرگ و  شردپ  گرم  رد  هشیاع  هک  یئاج  ات  دندوب ،  رگیدـکی 
يارب نانز  زا  یعمج  اب  هشیاع  تفای ،  تافو  رکبوبا  یتقو  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  بّیسم  نبدیعس  زا  دنس  هلسلس  هب  يربط  ( . 455  ) تسا

دـندرکن و ییانتعا  نانز  یلو  درک ،  عنم  رکبوبا  رب  نتـسیرگ  زا  ار  اهنآ  دـمآ و  وا  هناـخ  هب  باـطخ  رمع  تخادـنا .  هار  هب  یئارـس  هحون  وا 
زا ار  فرح  نیا  هشیاع  یتقو  امن .  جراخ  ار  هفاحق  وبا  رتخد  ورب و  هناخ  نورد  هب  تفگ :  دیلو  نب  ماشه  هب  رمع  دندوب .  دوخ  راک  مرگرس 
زین ماشه  مهد .  یم  هزاجا  وت  هب  نم  وش ،  لخاد  تفگ :  رمع  یلو  يوشب ،  نم  هناخ  دراو  مراذـگ  یمن  نم  تفگ :  ماـشه  هب  دینـش ،  رمع 
زین رگ  هحون  ناـنز  تخاـس !  بورـضم  ار  وا  تفرگ و  تسد  هب  ار  ّهرُد  رمع  دروآ .  رمع  دزن  ار  رکبوبا  رهاوـخ  هورف ))  ّما  )) دـش و لـخاد 

اهیلع ارهز -  همطاف  هیرگ  زا  يریگولج  تلع  هک  دنوش  یم  هجوتم  اجنیا  زا  نادنمدرخ  دـندش ! !  قرفتم  دـندید ،  ار  تنوشخ )   ) نیا یتقو 
 ، مشاه ینب  نانز  زا  یعمج  شیوخ و  كدوک  ود  اب  دش  راچان  دنک و  هیرگ  رهـش ،  رد  دنتـشاذگن  هک  تسا  هدوب  هچ  شردپ  رب  مالّـسلا - 

عیقب رد  دـندرک ،  عطق  ار  تخرد  نوـچ  و  دـنک .  يراز  هیرگ و  ردـپ ،  يارب  دوـب -  اـجنآ  رد  هک  كارا -  تخرد  ریز  رد  دورب و  عـیقب  هب 
ار کقاتا  نیا  دـش .  فورعم  نازحالا ))  تیب   )) هب هناـخ  نآ  درک و  یم  ییارـس  هحون  تسـشن و  یم  نآ  رد  هک  دـنتخاس  يا  هناـخ  شیارب 

يرجه لاس 1344  رد  عیقب ،  هکربتم  عاقب  ریاس  اب  زین  ار  نآ  اهیباهو  هکنیا  ات  دندرک ،  یم  ترایز  خیرات  لوط  رد  هسدـقم ،  دـهاشم  دـننام 
 . میدومن ادیپ  ار  ناکم  نآ  ترایز  قیفوت  میتفر ،  جح  هب  ام  هک  يرجه  لاس 1339  رد  یلو  دندرک !  بارخ 

 ( يو هب  ییوگدبزا  ص)  ) ربمغیپ یهنو   ) هعتلب یبا  نب  بطاح  قیدصت   - 41

وبا دـندرک .  عازن  هیطع  نـب  ناـبح  نمحرلادـبع و  وـبا  تـفگ :  هـک  دـنک  یم  تـیاور  نیـصح  زا  هناوـع  وـبا  زا  دوـخ  حیحـص  رد  يراـخب 
؟  دـنزب يزیرنوخ  هب  تسد  هک  تشاداو  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع  ینعی  وـت -  تسود  يزیچ  هچ  مناد  یم  نم  تفگ :  ناـبح  هب  نمحرلادـبع 
یم یلع  تفگ :  نمحرلادبع  وبا  تسیچ ؟  نآ  تفگ :  نابح  ما .  هدینـش  وا  زا  هک  تسا  ینخـس  رطاخب  تفگ :  يزیچ ؟  هچ  تفگ :  نابح 
جاح هضور  هب  ات  دیورب  دومرف : داتسرف و  میدوب -  هراوس  همه  هک  ار -  دثرم  وبا  ریبز و  نم ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دیوگ :
يارب یبوـتکم  هعتلب  یبا  نب  بطاـح  زا  هـک  دـید  دـیهاوخ  ار  ینز  اـجنآ  رد  دیـسرب ،  ( 456  () تفگ جاـح  هناوع  وبا  تفگ :  هملـسم  وـبا  )

هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  اجنامه  هب  ات  میدرک  تکرح  هراوس  مه  ام  دیروآ .  نم  دزن  هتفرگ  وا  زا  ار  همان  دراد ،  هارمه  هب  نیکرشم 
 - ربمغیپ هک  دوب  هداد  ربخ  هکم  لـها  هب  بوتکم  نآ  رد  بطاـح  تسا .  راوس  رتـش  رب  وا  هک  میدـید  میدیـسر ،  نز  نآ  هب  دوب ،  هدومرف  - 
مه ام  تسین .  يا  همان  نم  اب  تفگ :  نز  تساجک ؟  يراد  دوخ  اب  هک  یبوتکم  میتفگ  نز  هب  اـم  تسا .  هکم  مزاـع  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

تفگ مالّسلا -  هیلع  یلع -  تسین .  وا  اب  يا  همان  دنتفگ : نم  ناهارمه  میتفاین .  يزیچ  میدرک و  وجتسج  ار  شثاثا  میدناباوخ و  ار  شرتش 
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هدروآ نوریب  ار  نآ  ای  هک  درک  دای  دنگوس  مالّسلا -  هیلع  یلع -  سپس  تسا .  هتفگن  غورد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  متفگ :  نم  : 
اهنآ هب  و  ( 457) دروآ نوریب  دوب  هدرک  ناهنپ  هک  ییاج  زا  ار  نآ  دوخ و  نییاپ  هب  درب  تسد  مه  نز  منک .  یم  تا  هنهرب  ای  هدـب  ام  لیوحت 

هب درم  نیا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  رمع  دـندرک .  میلـست  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  هدروآ و  ار  بوتکم  زین  اـهنآ  و  درک !  میلـست 
يا دوـمرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  ( . 458  ) منزب ار  شندرگ  هدـب  هزاـجا  تسا .  هدرک  تناـیخ  نینم  ؤم  ربـمغیپ و  ادـخ و 
طقف نم  مشابن ،  ادخ  ربمغیپ  هب  هّللا و  هب  نم  ؤم  نم ،  ارچ  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  بطاح  يدرک ؟  ار  راک  نیا  هک  دـش  ثعاب  هچ  بطاح ! 
هکم رد  ار  یسک  مادک  ره  باحصا  ریاس  منک .  عافد  مناسک  هداوناخ و  زا  مناوتب  ات  مشاب  هتشاد  یتسد  نیکرشم  دزن  هلیسو  نیدب  متـساوخ 

زج دیوگ .  یم  تسار  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  مرادن .  ار  یسک  نم  یلو  دننک ،  عافد  دوخ  لام  لیماف و  زا  هک  دنراد 
نینم ؤم  ربـمغیپ و  ادـخ و  هب  بطاـح  هّللا !  لوسر  اـی  تفگ :  دوـمن و ]  یخاتـسگ  رمع [  زاـب  دـیوگ : يوار  دـییوگن .  يو  هب  يزیچ  یکین 

هیلع هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  نداد  ربـخ  زا  دـعب  رمع  هک  دوب  بجاو  ّفل :  ؤم  ( . 459  . . . ) منزب ار  شنادرگ  راذـگب  تسا ،  هدـیزرو  تنایخ 
( . 460) دیوگن يزیچ  رگید  يو ،  هب  ییوگدب  زا  یهن  بطاح و  ییوگتسار  هب  هلآو - 
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هّللا یّلـص  ادـخ -  لوسر  زا  ناویحلا ))  تایح   )) باتک رد  هکِْرب )  نزو  رب  مال ،  رـسک  هب  ( ) 461  (() هْحِقل  )) هرابرد زازب  سنا و  نب  کـلام 
مانـشوخ و دـیتسرف ،  یم  نم  يوس  هب  یکیپ  یتـقو   : )) هک درک  همانـشخب  دوـخ  يارما  هب  ترـضح  نآ  هک :  دـنک  یم  تیاور  هلآو -  هیلع 

هّللا یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  موش ؟  تکاس  ای  میوگب  يزیچ  مناد  یمن  تفگو :  تساخرب  دینـش ،  ار  نیا  رمع  یتقو  دشاب . )) تروص  شوخ 
یّلص مرکا -  ربمغیپ  يدز .  ّریطت  دوخ  یلو  يدرک ،  یهن  ( 462) ّریطت زا  ار  ام  روطچ  تفگ :  رمع  رمع !  يا  وگب  هکلب  دومرف : هلآو -  هیلع 

 (( . مدومن ریخ  بلط  هکلب  مدزن  ّریطت  نم  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا 

رمع هب  تبسن  ص )  ) ربمغیپ مشخ   - 43

ار یلام  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تفگ :  یم  رمع  هک  مدینـش  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  هعیبر  نب  ناملـس  زا  ( 463  ) لبنح دمحا 
امش : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دنتسه .  ( 464  ) هّفُص لها  اهنیا  زا  رت  قحتسم  هّللا !  لوسر  ای  متفگ :  نم  درک و  میسقت 
لام تساوخ  یم  ربمغیپ  ادخ و  هکنانچ  ّفل :  ؤم  متـسین . ))  لیخب  نم  دینادب ،  لیخب  ارم  دعب  مهدب و  مدرم  هب  یمک  زیچ  نم  دیهاوخ  یم 

 - ادخ لوسر  یتحران  ثعاب  هک  درک  ربمغیپ  زا  ییاهـشسرپ  رمع   : )) تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  يرعـشا  یـسوم  وبا  زا  درک .  تمـسق  ار 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هرهچ  رد  ار  بضغ  راـثآ  رمع  هک  دـش  كانبـضغ  يروـط  هب  ترـضح  دـیدرگ ،  هلآو -  هیلع  هـّللا  یّلص 

ۀظعوملا یف  بضغلا  باـب :  ملعلا ،  باـتک  باوبا  باـب :  لوا ،  دـلج  دوخ ،  حیحـص  رد  ار  تیاور  نیا  زین  يراـخب  دومن . )) . . .  دـهاشم 
 . تسا هدروآ  ص 19 ،  میلعتلاو ، 

ص)  ) ربمغیپ روتسد  زا  رمع  یچیپرس   - 44

هب هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دروآ ،  مالسا  رمع  هک  یماگنه  ( : 465  ) تسا هدرک  تیاور  یبرع ،  نبا  نیدلا  یحم  افرع ،  خیش 
هک دومن  یم  ءاضتقا  تمکح  زور  نآ  ّفل :  ؤم  تخاس !  راکشآ  ار  نآ  دیزرو و  عانتما  رمع  یلو  رادب )) ناهنپ  ار  دوخ  مالسا  : )) دومرف وا 
هک دش  بجوم  رمع  یکاب  یب  یلو  تفرگ ،  یمن  ماجنا  یناهنپ  رد  زج  ربمغیپ ،  ادخ و  توعد  و  درادب ،  ناهنپ  ار  دوخ  ندش  ناملسم  رمع 

 ! دشاب صن  لباقم  رد  ول  درادب و  راهظا  ًاحیرص  ار  دوخ  أر ي 
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مالسا زاغآ  رد  هزور  ماکحا   - 45

اب سامت  ندیماشآ و  ندروخ ،  درک .  یم  راطفا  مئاص ،  صخش  دیسر  یم  ارف  بش  یتقو  هک  دوب  هنوگ  نیا  موص ،  هضیرف  عیرشت  زاغآ  رد 
ای دـناوخ  یم  ار  اشع  زامن  یتقو  دربب ؛ شباوخ  ای  دـناوخب  ار  اشع  زامن  هکنیا  ات  دـیدرگ ،  یم  حاـبم  وا  يارب  تارطفم  ریاـس  لـالح و  نز ، 

شرـسمه اب  اشع  زاـمن  زا  دـعب  یبش  رمع  نکل  دـعب .  بش  اـت  دـش  یم  مارح  يو  رب  دوب ،  مارح  مئاـص  رب  هک  ییاـهزیچ  درب ،  یم  شباوخ 
هّللا لوسر  ای  تفگ :  دمآ و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دزن  سپ  دش .  مدان  دوب  هدرک  هک  يراک  زا  دعب  درک و  لسغ  دومن ،  یکیدزن 
زین نادرم  زا  یخرب  ماـگنه ،  نـیا  رد  داد .  عـالطا  ار  ناـیرج  سپـس  ( . 466  ) مبلط یم  شزوـپ  وـت  ادـخ و  زا  رگتناـیخ  سفن  نیا  زا  نم  ! 

ار هفیرـش  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ  دنا .  هدش  ترـشابم  لمع  بکترم  رمع  دننام  اشع  زامن  زا  دـعب  مه  اهنآ  هک  دـندرک  فارتعا  دنتـساخرب و 
َباتَف ْمُکَـسُْفن  َا  َنُوناتْخَت  ُْمْتنُک  مُکَّن  َا  ُهّللا  َِملَع  َّنَُهل  ٌساِبل  ُمْتن  َا  َو  ْمَُکل  ٌساِبل  َّنُه  ْمُکئاِسن  یِلا  ُثَفَّرلا  ِمایِّـصلا  َۀَـلَیل  ْمَُکل  َّلُِحا  : )) دومرف لزاـن 

َنِم ِدوْس  ْالا  ِْطیَخلا  َنِم  ُضَْیب  ْالا  ُْطیَخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  اُوبَرْشاَو  اُولُک  َو  مَُکل  ُهّللا  َبَتَک  ام  اوُغَْتباَو  َّنُهوُرِـشا  َن ب  ْالاَف  ْمُْکنَع  یفَع  َو  مُْکیَلَع 
اهنآ دیدرگ .  لالح  ناتنانز  اب  یکیدزن  امش  يارب  ناضمر ،  هام  ياهبـش  رد   : )) ینعی و(468 ؛ ) ( 467  (() ْلیَّللا َیِلا  َمایِّصلا  اوُِّمتَا  َُّمث  ِرْجَْفلا 
دوخ ياهسفن  هب  امش  هک  تسناد  یم  ادخ  دیتسه .  اهنآ  يارب )  فافع   ) سابل هلزنم  هب  زین  امش  دنتسه و  امـش  يارب )  تفع   ) سابل هلزنم  هب 

ناتیارب ادخ  ار  هچنآ  دیریگب و  سامت  اهنآ  اب  دیناوت ) یم   ) نونکا مه  سپ  تشذگرد .  امـش  زا  دیـشخب و  ار  امـش  سپ  دینک ،  یم  تنایخ 
هزور سپس  دوش ،  راکشآ  امش  يارب  بش ،  یهایس  طخ  زا  قفش  دیفس  طخ  هک  یماگنه  ات  دیشونب  دیروخب و  و  دینک .  بلط  تسا  هتشون 

یلو دـندرک ،  تنایخ  دوخ  ياهـسفن  هب  راـب  کـی  زا  شیب  اـهنآ  هک  تسا  حیرـص  دـنچ  ره  هفیرـش  هیآ  دـیناسر . )) ماـجنا  هب  بش ،  اـت  ار 
و داد .  اهنآ  هب  دوخ  نانز  زا  ندرب  عتمت  يارب  رتشیب  تصرف  دیشخب و  ار  ناشیا  تفریذپ و  ار  اهنآ  هبوت  ادخ  هک  دنک  یم  حیرـصت  نینچمه 

 ! شتمحر هعس  شزرمآ و  ششخب ،  رب  ار  يادخ  ساپس  دیشخب .  فیفخت  دوب ،  هدرک  عنم  ًالبق  ار  هچنآ 

نآ تمرح  بارش و   - 46

ُْلق ِرِْـسیَْملاَو  ِرْمَخلا  ِنَع  َکَنُولئْـسَی  : )) دیامرف یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  تسخن :  دومرف : لزان  هیآ  هس  بارـش  نوماریپ  لاعتم  دـنوادخ 
یعفانم یگرزب و  هانگ  ود ،  نیا  رد  وگب  دننک ،  یم  لا  ؤس  رامق  بارش و  هب  عجار  وت  زا   : )) ینعی 469 ؛ ) (() ِساّنِلل ُِعفانَم  َو  ٌریبَک  ٌْمِثا  امِهیف 

دنتفگ كرت  ار  نآ  یضعب  دندیشون و  یم  بارش  ناناملـسم  زا  یخرب  ماگنه ،  نآ  رد  مود :  تسه . ))  مدرم  يارب  نآ )  نایرتشم  لوق  هب  )
َا َو  ةولَّصلا  اُوبَْرقَتال  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّی  َا  ای  : )) دومرف لزان  ار  هفیرش  هیآ  نیا  دنوادخ  تفگ .  نایذه  داتسیا و  زامن  هب  دیشون و  بارش  يدرم  ، 
ات دـیوشن  کیدزن  زاـمن  هب  یتسم  لاـح  رد  دـیا !  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا   : )) ینعی 470 ؛ ) (() َنولوُقَت اوُمَْلعَت م ا  یّتَـح  يراکُـس  ُْمْتن 

هدرک كرت  هک  ییاهنآ  دندیشون و  بارش  يا  هدع  مه  زاب  هفیرـش ،  هیآ  نیا  لوزن  زا  دعب  موس :  دینک . )) یم  هچو   ) دییوگ یم  هچ  دینادب 
نب نمحرلادبع  رس  هب  نآ  اب  تفرگ و  ار  يرتش  ناوختسا  دیـشون و  بارـش  باطخ  رمع  نیخروم  هتفگ  هب  هکنیا  ات  دندومن .  كرت  دندوب ، 

 ، ردب نیمزرس  هاچ  هاچ ،  رد  ییوگ  : )) درک ییارس  هحون  ردب ،  ناگتشک  رب  رفعی ،  نبدوسا  رعش  اب  تسشن و  سپس  تسکش !  دز و  فوع 
هدنز هنوگچ  دنا  هدش  هدیسوپ  هک  یناسک  میوش .  یم  هدنز  ام  دیوگ  یم  ( 471  ) هشبک رسپ  ایآ  دنا .  هتفخ  راوگرزب ،  برع  نادرمناوج و 
فرط زا  هک  تسیک  دشاب .  هدیسوپ  مناوختـسا  یتقو  دنک  هتخیگنارب  ارم  ددرگرب و  نم  يوس  هب  زاب  هک  تسا  زجاع  گرم  ایآ  دنوش ؟  یم 
غیرد نم  زا  ار  ماعط  ادـخ  وگب : نک و  عنم  نم  زا  ار  یندـیماشآ  ایادـخ !  وگب : مریگ !  یمن  هزور  ار  ناـضمر  هاـم  نم  دـیوگب : ادـخ  هب  نم 

فارطا دوب و  نیگمشخ  تخـس  هک  یلاح  رد  دش ،  شرازگ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هب  بلطم  نیا  هک  یتقو  ( . 472 (() رادب
مشخ ادخ و  مشخ  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  تفگ :  رمع  دز .  رمع  هب  تشاد  تسد  رد  هک  يزیچ  اب  دیـشک  یم  هتفرگ و  تسد  هب  ار  شیادر 
ِرْکِذ نع  مُکَّدُصَی  َو  ِرِْـسیَْملاَو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضْغَْبلاَو  َةَوادَْعلا  مُکَْنَیب  َع  - ِقُوی نَا  ُناطیَّشلا  ُدیُری  امَّنِا  دش : لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  سپ  شربمغیپ ! 
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دنک داجیا  هنیک  ینمشد و  رامق ،  بارش و  هلیسو  هب  امش  نایم  دهاوخ  یم  ناطیـش   : )) ینعی 473 ؛ ) (() َنوُهَْتنُم ُْمْتن  َا  ْلَهَف  ِةالَّصلا  ِنَع  َو  ِهّللا 
ناتـساد نیا  میدرک !  يراددوخ  میدرک ،  يراددوخ  تفگ :  رمع  دینک . )) ؟  یمن  يراددوخ  ایآ  دراد ،  زاب  زامن  ادـخ و  دای  زا  ار  امـش  و 

 ، يرـشخمز رارب )) الا  عیبر   )) زا ار  نآ  زین  نّنـست  لها  رگید  ناـگرزب  زا  یهورگ  ( . 474  ) تسا هدـمآ  فرطتـسملا ))   )) باتک رد  هنیعب ، 
ِرْمَْخلا ِیف  َءاضغَْبلاَو  َةَوادَْـعلا  ُمُکَْنَیب  َع  - ِقُوی نَا  ُناطیَّشلا  ُدـیُری  امَّنِا   : )) هیآ ریـسفت  رد  ( 475  ) يزار رخف  ار  نآ  زا  یتمـسق  دـنا .  هدرک  لقن 

 (( يراکُس ُْمْتن  َا  َو  َةولَّصلا  اُوبَْرقَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّی  َا  ای   : )) هیآ یتقو  هک  تسا  ثیدح  رد  دیوگ : یم  نوچ  دنک ،  یم  تیاور  ِرِْـسیَْملاَو ))
دیدرگ لزان  ُناْطیَّشلا )) . . .  ُدیُری  امَّنِا   : )) هیآ نوچ  روایب ،  ینشور  نایب  بارش  هرابرد  ام  يارب  ایادخ  تفگ :  باطخ  نب  رمع  دش ،  لزان 

 ! میدرک يراددوخ  ایادخ !  تفگ :  رمع  ، 

مشاه ینب  سابع و  لتق  زا  ص )  ) ادخلوسر یهن   - 47

هب صوصخ  نیا  رد  رابخا  تسین .  دیدرت  ياج  ردـب ، ))  )) گنج زور  رد  سابع  نتـشک  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  لوسر  تعنامم 
یگمه زین ،  دنا  هتفگ  نخـس  ردب  گنج  زا  هک  یناسیون  هریـس  ناخروم و  تسا .  نآ  زا  ولمم  مه  حاحـص  بتک  تسا .  هدیـسر  رتاوت  دح 

دوب نیا  عوضوم  دومن .  يریگولج  مشاه  ینب  مومع  نتـشک  زا  زور ،  نآ  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دنا  هدرک  حیرـصت 
مشاه و ینب  زا  یهورگ  هک  مراد  عالطا  نم  دومرف : دوخ  باحصا  هب  ردب ،  گنج  مرگامرگ  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک 
هب ار  وا  دیابن  دید  ار  مشاه  ینب  زا  یکی  سک  ره  سپ  دنا .  هتـشادن  ام  گنج  هب  يزاین  اهنآ  و  دـنا .  هدـمآ  گنج  هب  یلیم  یب  اب  نارگید ، 

ار وا  دیابن  دید  ارم  يومع  سابع  سک  ره  و  دشکب ،  ار  وا  دیابن  دید ،  ار  دـسا  نب  ثراح  نب  ماشه  نب  يرتخبلاوبا  سک  ره  دـناسرب .  لتق 
نبا ( 476  ) ۀیاهنلاو ۀیادبلا  رد  نآ  زا  دعب  ردـب و  گنج  يارجام  رد  يرتخبلاوبا  هب  عجار  تسا .  هدـمآ  یلیم  یب  اب  وا  اریز  دـناسرب ؛ لتق  هب 

هب ار  يرتخبلاوبا  دادن  هزاجا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هکنیا  تلع  تسا .  هدمآ  قاحـسا  نبدمحم  هریـس  دـننام  هریغ ؛  ریثک و 
 - ربمغیپ وا  تشاد .  تسد  هکم ،  ناکرـشم  طسوت  نیملـسم ،  ربمغیپ و  يداصتقا  هرـصاحم  نامیپ  ضقن  رد  يو  هک  دوب  نیا  دنناسرب ،  لتق 

هدنز وا  تشاد  یعـس  زین  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دناسرن .  همدص  شترـضح  هب  درک و  یمن  تیذا  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
ام ربمغیپ  تفگ :  دید و  ار  وا  يولب ،  دایز  نب  رذجم  گنج ،  هحوبحب  رد  یلو  دنک ،  ادیپ  ار  مالـسا  هب  شیارگ  تیادـه و  قیفوت  ات  دـنامب 

تفگ يرتخبلاوبا  دوب .  يو  اب  زین  دوب  هدش  جراخ  هکم  زا  يرتخبلاوبا  اب  هک  يراکمه  هظحل  نآ  رد  تسا .  هتشاد  رذح  رب  وت  نتـشک  زا  ار 
رما ام  هب  وت  هرابرد  طقف  ربمغیپ  میراد .  یمن  رب  تراکمه  زا  تسد  ام  ادخ  هب  هن  تفگ :  رذجم  تسه .  وفع  نیا  لومشم  مه  نم  راکمه  : 

رطاخب ار  متـسود  دـنیوگن  هکم  نانز  اـت  دـش ،  میهاوخ  هتـشک  شیرق  همه  وا و  نم و  سپ  تفگ :  يرتخبلاوبا  تسا .  هدرک  شرافـس )  (و 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دزن  سپـس  تشک .  ار  وا  رذجم  دنتخادرپ و  دربن  هب  نیفرط  نآ ،  لابند  هب  مدرک .  اهر  مدوخ  ندنام  هدـنز 

امـش دزن  هدنز  ار  وا  دوشن و  هتـشک  مدرک  یعـس  تسا ،  هدومن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ّقح  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  تفگ :  دمآ و 
زا هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دینک  یم  هظحالم  متـشک .  ار  وا  مه  نم  دشکب ،  ارم  تساوخو  دیزرو  عانتما  وا  یلو  مروایب ، 

ریـسا سابع  یتقو  تخاس .  عونمم  صوصخب ،  دـیک و  أت  اب  ار  شیومع  سابع  لتق  سپـس  تسا ،  هدرک  یهن  مومع  روط  هب  مشاه  ینب  لتق 
 ! هّللا لوسر  ای  دنتفگ : ترضح  هب  باحصا  تفر .  یمن  شمشچ  هب  باوخو  دوب  رادیب  ار  بش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دش ، 

دنب زا  ار  سابع  دنتساخرب و  باحـصا  درب .  یمن  مباوخ  تسا -  دنب  رد  هک  سابع -  يومع  هلان  يادص  زا  دومرف : درب ؟  یمن  ناتباوخ  ارچ 
زا نت  داتفه  ردـب ،  گنج  زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریثک  یبا  نب  ییحی  دـیباوخ  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـندرک ،  دازآ 
يا تفگ :  سابع  دش .  سابع  ندومن  دنب  يدصتم  باطخ  نب  رمع  دوب .  ربمغیپ  يومع  سابع ))   )) ناریسا زا  یکی  دندش ،  ریسا  ناکرشم 

 - مرکا ربمغیپ  دـیوگ : يوار  مدز .  وت  هب  ربـمغیپ  زا  عاـفد  رد  هک  تسا  یلیـس  نآ  ینک ،  دـنب  ارم  هک  تشاداو  ار  وت  هچنآ  ادـخ !  هب  رمع ! 
: دومرف درب .  یمن  تباوخ  ارچ  هّللا !  لوسر  ای  دـندرک : ضرع  درب .  یمن  شباوخ  دینـش و  یم  ار  سابع  هلان  يادـص  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
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نیرجاهم و مومع  ( . 477  . . . ) دندروآ رد  دنب  زا  ار  سابع  مه  راصنا  مونـش .  یم  ار  میومع  هلان  يادص  هک  یلاح  رد  دربب  مباوخ  هنوگچ 
هچ ات  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  و  دراد ،  یهاگیاج  هچ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دزن  سابع ،  هک  دنتـسناد  یم  راـصنا 

باکر مزتلم  ردب  گنج  رد  هک  سمـش -  دبع  نب  ۀعیبر  نب  ۀبتع  نب  ۀـفیذح  وبا  نخـس  یتقو  تسا .  یتمالـس  ظفح  وا و  هشیدـنا  رد  دـح 
ار وا  نم  رگا  ادخ !  هب  مینک ؟  اهر  ار  سابع  دنوش و  هتـشک  دیاب  ام  ناردارب  ناردپ و  ایآ  : )) دوب هتفگ  هک  دیـسر  ترـضح  هب  دوب -  ربمغیپ 

رمع زا  دـش و  تحاران  نخـس ،  نیا  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  مبوک . ))  یم  مهرد  ریـشمش  اـب  ار  شناـهد  منک ،  تاـقالم 
نیلوا مسق !  ادـخ  هب  تفگ :  رمع  دوش ؟  درخ  مهرد  ربـمغیپ  يوـمع  تروـص  دـیاب  اـیآ  ( ! 478  ) صفح وبا  يا  دومرف : دوـمن و  دادمتـسا 

دینادرگ و زوریپ  ار  شربمغیپ  دنوادخ ،  و  تسـشن ،  ورف  گنج  شتآ  هک  نیمه  ( . 479) دناوخ صفح ))  وبا   )) ارم ربمغیپ  هک  دوب  يزور 
 ، رارصا اب  تساخرب و  رمع  دندروآ ،  ربمغیپ  دزن  هدرک ،  دنبرد  ار  اهنآ  دندش و  ریسا  رفن  داتفه  دندیـسر و  لتق  هب  ناکرـشم ،  زا  رفن  داتفه 

هدمآ امش  گنج  هب  کنیا  دندرک و  نوریب  هکم  رهش  زا  دندومن و  بیذکت  ار  وت  نانیا  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  درک و  اضاقت  ار  اهنآ  نتشک 
 : ّفل ؤم  میناسرب !  لتق  هب  ار  سابع  شردارب  هزمحو  ار  لیقع  شردارب  یلع ،  ار و  ینالف  نم  میـشکب .  ار  نامناکیدزن  ام  هدـب  هزاجا  دـنا ، 

دنتـشادن و تلاخد  ربمغیپ  جارخا  راـک  رد  و  دـندرکن .  بیذـکت  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  لـیقع ،  هن  ساـبع و  هن  هّللا !  ناـحبس 
شترضح یتحاران  رد  دندوب و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  رانک  رد  بلاطوبا  بعـش  هرـصاحم  رد  نانیا  هکلب  دندناسرن .  وا  هب  يرازآ 
مرگامرگ رد  دندوب .  هدش  هدیـشک  ردب  گنج  هب  هارکا  اب  زین  ود  ره  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  یهاوگ  هب  و  دنتـشاد ،  تکرش 

دندش یم  هتشک  دندوب ،  هدش  ریسا  هک  اهنآ  هنوگچ  نیاربانب  درک .  تعنامم  اهنآ  نتشک  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  لوسر  زین  گنج 
هچ و  دـیناسر .  لتق  هب  دـندوب ،  هدـش  ریـسا  هک  ار  اهنآ  تسا  نکمم  روطچ  دریگب ،  ربمغیپ  مشچ  زا  ار  باوخ  ساـبع  هلاـن  يادـص  یتقو  . 

دوب یتمکح  رطاخب  مه  نآ  تشاد ،  یم  هدیشوپ  ار  دوخ  مالـسا  یلو  دوب ،  ناملـسم  نآ  زا  لبق  سابع  اریز  درک ؛ یم  باجیا  ار  نآ  يزیچ 
زا هک  اجنآ  نالحد ))  ینیز  دمحا  دیـس   )) یعفاش یتفم  دوب .  نآ  رد  مالـسا ،  تما  وا و  حالـص  و  دنتـشاد ،  تیاضر  ربمغیپ ،  ادـخ و  هک 

ملع و لها  هک  يروط  هب  هنع -  هّللا  یـضر  سابع -  دنک : یم  لقن  نینچ  بهاوم ،  زا  ( 480) دیوگ یم  نخس  سابع  تراسا  ردب و  گنج 
ار وا  دندرک  یم  ناناملـسم  هک  یحتف  ره  و  تشاد ،  یم  موتکم  ار  دوخ  یناملـسم  دوب و  هدروآ  مالـسا  شیپ  اهتدـم  زا  دـنیوگ  یم  خـیرات 
 - ربمغیپ یتقو  تخاـس .  یم  علطم  دوخ  راـک  رارـسا  زا  ار  وا  دوب  هکم  رد  یتقو  زین  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  درک .  یم  داـش 

یّلص ربمغیپ -  يرای  هب  هک  درک  یم  قیوشت  ار  برعو  دوب  ربمغیپ  رانک  رد  زین  وا  تفگ ،  یم  نخس  برع ،  لیابق  اب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
تفای روضح  تفرگ -  راصنا  زا  هک  هبقع -  تعیب  رد  يو  روضح  هرابرد  هکنانچ  دننکن .  یچیپرس  شنامرف  زا  دنباتـشب و  هلآو -  هیلع  هّللا 

هکم رد  دوب  هداد  روتـسد  يو  هب  ًاصخـش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دوب .  هدـش  ناملـسم  يو  هکنیا  رب  تسا  لیلد  اهنیا  ماـمت  . 
وا دندناوخ  ارف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  گنج  هب  ار  مدرم  هکم  لها  یتقو  دـهد .  شرازگ  وا  هب  ار  شیرق  رابخا  رارـسا و  ات  دـنامب 

ار وا  دـیابن  دـید  ار  ساـبع  سک  ره  دومرف : ردـب ،  زور  رد  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  تهج  نیمه  هب  دـنک .  يراددوخ  تسناوتن 
 ، دوخ يومع  زا  هک  یماگنه  درادـن  تاـفانم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هتفگ  اـب  اـنعم  نیا  تسا .  هدـمآ  تهارک  اـب  وا  اریز  دـشکب ؛

ندـمآ ربمغیپ  گنج  هب  رهاظ  رد  اریز  يدوب ؛))  اـم  دـض  رب  وت  ًارهاـظ  نوچ  نک ،  نشور  ار  دوخ  عضو  : )) دومرف تساوخ و  هیدـف  ساـبع 
اب باحـصا ،  ياهلد  نیکـست  يارب  راچان  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دشاب .  هدـمآ  یلیم  یب  اب  نطاب  رد  هک  درادـن  نیا  اب  تافانم 

یمن ترـضح  دندوب و  هدش  هتـشک  باحـصا  ناردارب  نادـنزرف و  ناردـپ ،  گنج ،  نآ  رد  نوچ  دومن ؛ راتفر  هکم  لها  ریاس  دـننام  سابع 
مالـسا رگا  هک  تشاد  فوخو  دوب .  راکبلط  نانآ  زا  تشاد و  لام  شیرق  دزن  سابع  نیا ،  رب  نوزفا  دریذـپب .  ار  سابع  یناسآ  هب  تساوخ 

 - ادـخ لوسر  روم  أم  ات  درک  یم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رما  هب  مه  ار  راـک  نیا  و  دورب .  ناـیم  زا  اـهنآ  دزاـس ،  راکـشآ  ار  دوخ 
تخاسن راکشآ  هباحص  يارب  ار  شیومع  یناملسم  زین  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دشاب .  شیرق  نایم  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

 . تخاس راکشآ  ار  دوخ  مالسا  سابع  دینادرگ ،  بلاغ  ناتسرپ  تب  رب  ار  مالسا  يورین  دنوادخ  هکم  حتف  رد  هک  نیمه  تهج ،  نیمه  هب  . 
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وت ندنام  هک  درک  یم  شرافس  ار  وا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  یلو  دنک ،  ترجاهم  هنیدم  هب  هک  تشاد  يدایز  قایتشا  سابع 
 ، دنک یم  متخ  وت  اب  ار  باحـصا  ترجاهم  دـنوادخ  هک  نامب  یتسه  هک  اجنامه  رد  تشون :  يو  هب  یتیاور  هب  تسا .  رتهب  تیارب  هکم  رد 

دروخرب و ربمغیپ  هب  ءاوبا ))  )) رد نوچ  دوب ؛ نارجاهم  نیرخآ  زا  سابع ،  اریز  دوب ؛ مه  روط  نیمه  متـسه .  ءایبنا  متاخ  نم  هک  روط  نامه 
 . تشگرب هکم  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  اـب  اـجنامه  زا  و  دور ،  یم  هکم  حـتف  يارب  هک  تشادـن  عـالطا  ربمغیپ  تکرح  زا 

دراوم و ریاس  باتک و  نآ  هب  نابلاط  دراد .  لضفلا  ّما  شرسمه  سابع و  مالـسا  هب  عجار  رگید -  دراوم  رد  يرتحیرـص -  نانخـس  یبلح ، 
 . دننک هعجارم  دروم ،  نیا  رد  املع  حیرصت 

 ! نآ اب  رمع  تفلاخم  ردب و  ناریسا  زا  هیدف  ذخا   - 48

ترـضح هک  دندش  هجوتم  همه  دندروآ ،  شدزن  هب  ار  ارـسا  دش و  حتاف  ردب  گنج  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  یماگنه 
نیا اب  یل  و  دوب ،  شربمغیپ  ادخ و  تساوخ  نامه  نیا  دش و  مه  روطنامه  و  دنورگب .  مالسا  نید  هب  ات  درادب  قفوم  ار  ناریسا  دراد  راظتنا 

 . دنک ادیپ  اهنآ  رب  یتردق  دوخ  دراد و  زاب  یتمواقم  هنوگ  ره  زا  ار  ناشیا  ات  داد  رارق  اهنآ  يارب  يا  هیدـف  وفع ،  لباقم  رد  ربمغیپ  فصو ، 
هتشک ناریسا  مامت  هک  دوب  نیا  باطخ  نبرمع  رظن  اما  دوب .  گنهامه  زین  ربمغیپ  تف  أر  شمرن و  اب  و  دوب ،  نیفرط  عفن  هب  تقیقح  رد  نیا 

 . دنا هتخادرپ  وا  گنج  هب  زین  نونکا  و  دنا .  هدمآ  رب  شترـضح  نتـشک  ددص  رد  دنا و  هدومن  تحاران  بیذکت و  ار  ربمغیپ  نوچ  دـنوش ! 
یلو دنامن ،  یقاب  اهنآ  زا  رفن  کی  یتح  هک  يروط  هب  دنوش ؛ هتـشک  ناشناملـسم  ناسک  تسد  هب  اهنآ  مامت  هک  تشاد  يدایز  رارـصا  رمع 
ٍمْوَـی ِباذَـع  ّیبَر  َْتیَـصَع  ْنِا  ُفاـخَا  ّینِا  ََّیِلا ،  یحوـُی  اـم  ّـِالا  ُع  - ِبَّت َا  ْنِا  : )) درک مـیهفت  ناـنآ  هـب  دوـب  نآ  هـب  روـم  أـم  ار  هـچنآ  ربـمغیپ 

باذـع هب  منک و  میادـخ  یناـمرفان  هک  مسرت  یم  نم  دوش .  یم  یحو  نم  هب  ار  هچنآ  رگم  منک  یمن  يوریپ  نم   : )) ینعی 481 ؛ ) (() ٍمیظَع
تمکح هب  لهاج  هک  یناسک  یلو  درک ،  ناشدازآ  دیـشخب و  ار  اـهنآ  هیدـف  نتفرگ  زا  دـعب  تلع  نیمه  هب  مدرگ . ))  ـالتبم  گرزب ،  زور 

هب اهنآ  هک  دوب  رتهب  درک و  هابتشا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دنتـشادنپ  نینچ  دندوب ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  راک 
أت ار  نآ  لقن ،  هن  لقع و  هن  هک  دنوش  یم  لسوتم  یلوعجم  ثیداحا  هب  هراب  نیا  رد  و  ( . 482) دنتخیر یم  ار  همه  نوخ  دندیسر و  یم  لتق 
یم هک  یلاح  رد  رکبوبا -  اب  رمع  اهنآ ،  ندیشخب  ناریسا و  زا  هیدف  نتفرگ  زا  دعب  زور  دنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  دنک .  یمن  دیی 
یم هیرگ  مه  نم  مدـید  یتهج  رگا  دـینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دـندمآ .  ربمغیپ  دزن  دنتـسیرگ - 
ورف ار  ام  یکاندرد  باذـع  باطخ ،  رـسپ  تعنامم  رد  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  : )) دومرف سپـس  میرگ .  یم  امـش  هیرگ  رطاخب  هنرگ  منک و 
لزان هفیرـش  هیآ  نیا  ماگنه  نیا  رد  دنیوگ : یم  نایاور  ( . 483  ! ! ! (() درب یمن  ردب  ناج  یـسک  رمع ،  زج  دوش  لزان  یباذع  رگا  دریگ . 
ٌباتِک َْول ال  ٌمیکَح  ٌزیزَع  ُهّللاَو  ةَرِخ  الا  ُدیُری  ُهّللاَو  اْینُّدلا  َضَرَع  َنوُدیُرت  ِضْر  ْالا  ِیف  نِْخُثی  یّتَح  يرْسَا  َُهل  َنوُکَی  ْنَا  ٍّي  - ِبَِنل َناک  ام  : )) دش
راتـشک نیمز  رد  اـت  دـشاب  هتـشاد  یناریـسا  هک  دزـس  یمن  ار  ربـمغیپ   : )) ینعی 484 ؛ ) (() ٌمیظَع ٌباذَـع  ُْمتْذَـخَا  امیف  ْمُکَّسََمل  َقَبَـس  ِهّللا  َنِم 

تسا میکح  دنمورین و  دنوادخ  دهاوخ .  یم  امش ) يارب   ) ار ترخآ  شاداپ  دنوادخ  یلو  دیهاوخ  یم  ار  ایند  ضراوع  امش  دنک ،  يرایسب 
تبسن دننک ؛ یمن  هک  اهراک  هچ  دیسر . )) یم  امـش  هب  گرزب  یباذع  دیتفرگ ،  هک  یناریـسا  دروم  رد  دوب ،  هتفرن  نیا  رب  ادخ  مکح  رگا  . 

؛ دـنا هداتفا  رد  یهارمگ  هب  تسا و  هتفر  اطخ  هب  شداهتجا  هک  دـنراد  هدـیقع  مه  دـعب  دـنداد و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  داهتجا 
اریز تسا ؛  هتشگ  موتکم  اهنآ  رب  رما  تقیقح  هدنام و  هدیشوپ  اهنآ  رب  هیآ  نیا  روظنم  دنا و  هداتفا  رمع  ینعی  يرگید ،  نخس  لابند  هب  اریز 
لابند رمع -  زا  ریغ  باحـصا -  ربمغیپ و  ناقمحا ،  نیا  هتفگ  هب  نوچ  هدـش ،  لزان  باحـصا  ربمغیپ و  خـیبوت  رد  هیآ  نیا  هک  دـنتفگ  اهنآ 
هیدف اهنآ  زا  دنـشکب !  ار  اهنآ  زا  يا  هدـع  هکنیا  زا  لبق  دـنتفرگ و  ریـسا  دنتـشاد و  مدـقم  ترخآ  شاداپ  رب  ار  نآ  دنتـشگ و  ایند  ضراوع 

ناج یـسک  رمع  زج  دش  یم  لزان  یباذع  رگا  و  دنامن !  ملاس  هابتـشا  اطخ و  نیا  زا  رمع  زج  یـسک  زور  نآ  هک  دنراد  هدیقع  و  دـنتفرگ ، 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هیآ ،  نیا  قباطم  دـننک  یم  روصت  هک  یناسک  ردـب  گـنج  نیلوتقم  ( . 485  ! ! ) درب یمن  ردـب  ملاس 
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ناکرـشم و راتـشک  زا  دعب  نتفرگ  ریـسا  اریز  دـنا ؛ هتفگ  غورد  تفرگ ،  هیدـف  اهنآ  زا  دزادـنا ،  هار  هب  راتـشک  هکنیا  زا  لبق  تفرگ و  ریـسا 
دیعس نب  صاع  يو ،  دنزرف  دیلو  و  وا ،  ردارب  هبیش  هعیبر ،  نب  ۀبتع  لهج ،  وبا  دننام : دوب ؛ ناشیا  ناشکرس  شیرق و  ناگرزب  ندش  هتـشک 
ۀمیعط نایفس ،  یبا  نب  ۀلظنح  يرتخبلاوبا ،  هبنم ،  هیبن ،  دوسا ،  نب  لیقع  دسا ،  نب  ۀعمز  فلخ ،  نب  ۀیما  یموزخم ،  دس  الادبع  نب  دوسا  ، 

ناردارب کلام ،  نامثع و  یمیمت ،  نامثع  نب  ریمع  رادلادبع ،  نب  ثراح  نب  رظن  هعمز ،  نب  ثراح  دلیوخ ،  نب  لفون  لفون ،  نب  يدع  نب 
نبورمع هریغم ،  نب  دـیلو  نب  سیق  وـبا  ةریغم ،  نب  ۀـفیذح  یبا  نب  ۀـفیذح  هریغم ،  نب  ۀـکاف  نب  سیق  هریغم ،  نب  ۀـیما  نب  دوعـسم  هحلط ، 

 ، فوع یبا  نب  مصاـع  صیلم ،  نب  دـیز  ناذول ،  نب  ةریغم  نب  سوا  رمیوـع ،  نب  بئاـس  نب  بجاـح  هعاـفر ،  یبا  نب  رذـنملاوبا  موزخم ، 
مکحلاوبا کلام ،  نب  بئاس  دسا ،  نب  ثراح  نب  ریهز  نب  لیمج  نب  هّللادبع  سیقلادبع ،  نب  ۀیواعم  رماع ،  ینب  نامیپمه  بهو  نب  دـیعس 

نیاربانب دـنناد .  یم  همه  تسا و  تبث  خـیراوت  رد  هک  نیکرـشم  يامعز  نارـس و  زا  رفن  داتفه  ات  هریغم  نب  ۀـیما  یبا  نب  ماشه  سنخا ،  نب 
لقع رگا  تفرگ ،  ریسا  راتـشک ،  زا  لبق  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دوش  هتفگ  تخـس ،  راتـشک  نیا  زا  دعب  تسا  نکمم  هنوگچ 

 - مرکا ربمغیپ  میناد  یم  همه  هکنیا  اب  ناناملـسم ؟  يا  دوش  یم  ربمغیپ  هجوتم  شنزرـس ؛  نیا  هنوگچ  ارجام  نیا  زا  دعب  و  دنـشاب ؟  هتـشاد 
لزان باحصا  زا  هتسد  نآ  شنزرـس  دروم  رد  هیآ  هک  تسا  نیا  قح  تسا .  هتـساریپ  اربم و  یـشنزرس ،  هنوگ  ره  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

یم تیاکح  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دـننک ،  ییوجبیع  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زا  دنتـساوخ  یم  هک  دـش 
تردق هک  يا  هتـسد  دیتشاد  تسود  امـش  و  دوش ،  یم  ناتبیـصن  هک  داد  هدعو  امـش  هب  ار  هتـسد  ود  نآ  زا  یکی  ادخ  نوچ  و   : )) هک دـنک 

هیلع هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ( . 486 (() دوش لیاز  لطاب  دهد و  رارقتسا  ار  قح  شیوخ  تاملک  اب  تساوخ  یم  ادخ  دوش و  ناتبیـصن  تشادن ، 
یم هچ  امـش  دـنا ،  هدـمآ  رد  تکرح  هب  نم  اب  گنج  يارب  لـماک  تازیهجت  اـب  شیرق  دومرف : و  ( 487) درک تروشم  باحـصا  اب  هلآو - 

بحاصت دنتفگ : باحصا  مینک ؟  نانآ  اب  گنج  هدامآ  ار  دوخ  ای  میورب  ددرگ  یم  زاب  هیروس  زا  هک  اهنآ  ناوراک  بحاصت  يارب  دییوگ ؟ 
دراد گنج  هب  رارصا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دندید  نوچ  مه  یضعب  تسا .  زهجم  نمـشد  دروخرب  زا  رتهب  ام  يارب  ناوراک 
گنج يارب  هن  میدش  جراخ  ناکرشم  ناوراک  هب  دربتسد  روظنم  هب  ام  مینک .  نآ  هدامآ  ار  دوخ  ات  يدرکن  تبحص  گنج  زا  ارچ  دنتفگ : ، 

زا ار  وت  تیادخ  هکنانچ  : )) دومرف لزان  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  زین  دنوادخ  دومن .  رییغت  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  لوسر  راسخر  گنر  . 
هب ییوگ  دـننک ،  یم  هلداجم  وت  اـب  هدـش ،  نشور  هکنآ  اـب  قح  راـک  رد  دنتـشاد ؛ تهارک  نینم ،  ؤم  زا  یهورگ  دروآ و  نوریب  تا  هناـخ 
 ، دزاس عناق  ربمغیپ ،  نتساوخ  رذع  اب  ار  اهنآ  هک  دومرف  هدارا  دنوادخ  نوچ  و  ( . 488 (() دنرگن یم  ناشدوخ  دنشک و  یم  ناشگرم  يوس 
َُهل َنوُکَی  ْنَا  ٍّي  - ِبَِنل َناک  ام  : )) دومرف دزاس .  هدامآ  دوب -  ربمغیپ  تساوخ  هک  گنج -  يارب  و  دراد ،  زاب  شیرق  ناوراـک  هب  ضرعت  زا  و 

گنج اب  ار  شنانمشد  تکوش  هک  دهاوخ  یم  ادخ  یلو  دیرادب ،  مدقم  ترخآ  شاداپ  رب  ار  ایند  ضراوع  دیهاوخ  یم  امش  يرْسَا )) . . . 
 . تسا هدومن  ییاج  یب  راک  یصخش و  داهتجا  دنک ،  انعم  ار  نآ  سکع  سک  ره  تسا و  نیمه  هفیرش  هیآ  يانعم  دوش .  هتسکش  مهرد  ، 
نآ هتخاس و  حرطم  ( 489  (() همهملا لوصفلا   )) رد ار  هیآ  نیا  نم  نوچ  دشاب ،  هتفرگ  تقبـس  نم  رب  هراب  نیا  رد  یـسک  مرادن  عالطا  نم 

 . ما هدومن  ریسفت  ار 

نینح گنج  ناریسا  نتشک   - 49

دینادرگ زوریپ  نزاوه ))   )) لیابق گنج  نینح و  زور  رد  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  شا  هداتسرف  هدنب و  لاعتم  دنوادخ  یتقو 
عوکا نبا   )) مان هب  ناریسا  زا  یکی  رانک  زا  باطخ  رمع  دیشکن .  ار  ناریسا  هک  دومن  مالعا  ربمغیپ  يدانم  درک ،  وا  بیصن  راکشآ  یحتف  و 

ربمغیپ و رابخا  دنک و  یـسوساج  نانآ  عفن  هب  ات  دندوب  هداتـسرف  هکم  حتف  زور  رد  لیذه  هلیبق  ار  درم  نیا  تشذگ .  دوب -  دنب  رد  هک  (( - 
 : تفگ دسیون -  یم  داشرا ،  رد  دیفم  خیـش  هکنانچ  دید -  ار  وا  رمع  یتقو  دهد .  عالطا  نانآ  هب  دنیب  یم  دونـش و  یم  هچنآ  ار  باحـصا 

نیا یتقو  دز .  ار  وا  ندرگ  مه  راصنا  زا  یکی  دیشکب .  ار  وا  هدش  ریـسا  هک  کنیا  دنک ،  یـسوساج  ات  دوب  هدمآ  ام  نایم  ادخ  نمـشد  نیا 
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! ؟  دیشکن ار  ناریسا  هک  مدرکن  شرافـس  نم  رگم  دومرف : داد و  رارق  تمالم  دروم  ار  اهنآ  دیـسر  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  ربخ 
یّلص مرکا -  ربمغیپ  ریهز .  نب  رمعم  نب  لیمج  دننام  دنتـشک ؛ مه  ار  يرگید  دارفا  داشرا -  رد  دیفم  خیـش  هتفگ  هب  درم -  نیا  لتق  زا  دعب 

ار ناریسا  هک  داد  عالطا  امش  هب  نم  هدنیامن  هکنیا  اب  دیتشک ؟  ار  وا  ارچ  دومرف : داتسرف و  راصنا  لابند  هبو  دش  نیگمـشخ  هلآو -  هیلع  هّللا 
دینادرگب رمع  زا  ار  دوخ  يور  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ( . 490  ) میتشک ار  وا  رمع  هتفگ  هب  ام  هک  دندروآ  رذع  مه  اهنآ  دیـشکن . 

نینح رد  هک  یناـسک  هلمج  زا  ّفل :  ؤـم  دیـشخب .  ار  وا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  درک و  تعافـش  يو  زا  بهو  نب  ریمع  هکنیا  اـت 
؛ دش تحاران  تخـس  يو  نتـشک  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تشک .  ار  وا  دیلو  دلاخ  هک  دوب  نزاوه  هلیبق  زا  ینز  دندش ،  هتـشک 

تاقالم ار  دلاخ  دومرف : باحـصا  زا  یکی  هب  دننک .  یم  هراظن  ار  وا  دنا و  هدرک  عامتجا  مدرم  هک  دـید  تشذـگ و  يو  رب  ترـضح ،  اریز 
 . تسا هدرک  لـقن  دوخ  هریـس  رد  قاحـسا  نبدـمحم  ار  نیا  تسا .  هتـشاد  رذـحرب  رودزم  نز و  هچب و  نتـشک  زا  ار  وت  ربـمغیپ  وگب  نک و 
وبا زا  نمحرلادبع  نب  ةریغم  ورمع و  نب  کلملادبع  رمع  وبا  دسیون : یم  نینح ،  هوزغ  رخآ  رد  ۀیاهنلاو ))  ۀیادبلا   )) زا لقن  هب  لبنح  دمحا 

هک یگنج  زا  ربمغیپ  نوچ  هک  درک  لقن  بتاک  هلظنح  ردارب  عیبر  نب  حابر  شّدـج  زا  یفیـص  نب  عقرم  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  داـنزلا 
عامتجا سپـس  دندوب .  هتـشک  ار  وا  نالوارقـشیپ  هک  دنتـشذگ  ینز  رانک  زا  شناهارمه  حابر و  تشگزاب ،  دوب  دیلو  دـلاخ  نآ  لوارقـشیپ 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ات  دنتفر  رانک  مدرم  دیسر ،  رس  هراوس  لاح  رد  ربمغیپ  هکنیا  ات  دنتسیرگن ،  یم  يو  مادنا  بسانت  هب  هدومن 
هتشک دیابن  نارودزم  اه و  هچب  وگب  نک و  ادیپ  ار  دلاخ  دومرف : سپس  دش .  یم  هتشک  دیابن  نز  نیا  دومرف : ترضح  درگنب .  ار  هتـشک  نآ 

 . دنا هدرک  لقن  یفیص  نب  عقرم  ثیدح  نمض  رد  ار  تیاور  نیا  هجام  نبا  ییاسن و  دوواد و  وبا  دنوش . 

گنج زا  رارف   - 50

اذِا اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّی  َا  ای  : )) دـیامرف یم  نینم  ؤم  هب  لاعتم  دـنوادخ  مییوگب :  هک  تسا  یفاک  گنج ،  رارف  شهوکن  رد  ناملـسم  دارفا  يارب 
ُهاوْءاَم ِهّللا َو  َنِم  ٍبَضَِغب  َءاب  ْدَقَف  ٍۀَِـئف  یِلا  ًاّزیحَتُم  َوا  ٍلاتِقل  ًافِّرَحَتُم  ِّالا  ُهَُربُد  ٍذـئَمْوَی  ْمِّهِلَُوی  ْنَم  َو  َرابْد  ْالا  ُمُهوُّلَُوت  الَف  ًافْحَز  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُُمتیَقل 

اهنآ هب  تشپ  دـنا ،  هدرک  عامتجا  هک  دـیینبب  ار  نارفاک  نوچ  دـیا !  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   : )) ینعی 491 ؛ ) (() ُریصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج 
بضغ هب  نورقم  دورب  رگید  یهورگ  يوس  هب  ای  دنادرگب ،  يور  هلمح ،  رطاخب  زج  و  دنک ،  اهنآ  هب  تشپ  زور ،  نآ  رد  سک  ره  دینکن . 

دـیجم و نآرق  تاـیآ  زا  یمکحم  هیآ  رد  ( ، 492  ) تسا قلطم  حیرـص  صن  نیا  دراد . )) دـب  یماجنارـس  هک  تسا  منهج  وا  ياج  هدـش و 
فارحنا لمع ،  عقوم  رد  ددـعتم ،  دراوم  رد  هکلب  دروم  کی  رد  هن  دـندومن ،  داهتجا  نآ  لباقم  رد  هباحـص  زا  یـضعب  یلو  میظع ،  ناقرف 

 ( ضر ) ریمع نب  بعـصم  هب  هئمق  نبا  هک  دوب  دـحا  گنج  زور  رد  هلمج :  زا   ( فلا  (: ) میزادرپ یم  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب   ) دـندرک لصاح 
زین ناکرشم  تسا !  هتشک  ار  ربمغیپ  هک  داد  هدژم  تشگرب و  شیرق  دزن  هئمق  نبا  تسا .  ربمغیپ  هک  تشادنپ  و  تشک ،  ار  وا  درک و  هلمح 

زا ناناملـسم  ياهلد  ربخ ،  نیا  اب  تشک .  ار  وا  هئمق  نبا  دش !  هتـشک  دمحم  دش !  هتـشک  دمحم  دنتفگ : یم  دنداد و  یم  هدژم  رگیدکی  هب 
زا هک  یماگنه   : )) هک دنک  یم  تیاکح  دنوادخ  هکنانچ  دنداهن .  رارف  هب  يور  یمظن ،  یب  اب  دندش و  هدنکارپ  یلک  هب  و  دـش ،  هدـنک  اج 

(493 (() داد یمغ  يور  یمغ  هب  ار  ناتیازس  ادخ  دناوخ و  یم  ار  امش  ناتلابند  زا  ربمغیپ  دیدرک و  یمن  انتعا  یسک  هب  دیتفر و  یم  الاب  هوک 
ربمغیپ نم  دییایب .  ادخ !  ناگدنب  ادـخ !  ناگدـنب  : )) دومرف یم  داد و  یم  ادـن  ار  اهنآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زور  نآ  رد  . 

یلو تشاد ،  رارق  اهنآ  رخآ  رد  هکنیا  اب  دناوخ ،  یم  ار  نانآ  نآ ،  ریظن  ادص و  نیا  اب  تسوا ))  ِنآ  زا  تشهب  دنام  تباث  سک  ره  متسه ، 
زا یهورگ  هلیـسو  هب  رارف  دنـسیون : یم  دوـخ  خـیرات  رد  ریثا  نبا  يربـط و  دنتـشادن !  هجوـت  یـسک  هب  هـک  دـندرک  یم  رارف  يروـط  اـهنآ 
 ، دـندنام اجنآ  رد  زور  هس  دـنتفر و  صوعا ))   )) هب اهنآ  دـندوب ،  ناشیا  نایم  رد  نارگید  نافع و  نب  نامثع  هک  دیـسر  نایاپ  هب  ناناملـسم 

يور گنج  زا  امـش  دومرف : دـید  ار  اـهنآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یتقو  دنتـشگ .  زاـب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دزن  سپس 
هب دـحا  گنج  هب  عجار  هک  یبتک  همه  رد  ناشیا ،  هب  ربمغیپ  راتفگ  ناـنآ و  دـعب  زور  هس  تشگزاـب  گـنج و  زا  هدـع  نیا  رارف  دـیتفاترب ! 
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رمع هب  کلام  نب  سنا  يومع  رضن  نب  سنا  هک :  دنا  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  ریثا  نبا  يربط و  زین  و  تسا .  هدمآ  دنا ،  هتفگ  نخس  لیصفت 
 . دش هتـشک  ربمغیپ  دنتفگ : دیگنج ؟  یمن  ارچ  دیـسرپ : دنا ،  هدیـشک  گنج  زا  تسد  دـید  دروخرب ،  رجاهم  نادرم  زا  یهورگ  هحلط و  و 
ات دومن  راکیپ  نادنچ  درک و  هلمح  نمشد  هب  سپس  دیریمب .  مه  امش  درُم ،  ربمغیپ  هک  هنوگنامه  هب  دینک ؟  یم  هچ  ربمغیپ  زا  دعب  دیـسرپ :

هلیـسو هب  ار  شردارب  زین  وا  تخانـشن و  ار  وا  یـسک  شرهاوخ  زج  و  دنتفای ،  مخز  ياج  داتفه  يو  ندـب  رد  شگرم  زا  دـعب  دـش .  هتـشک 
دندینش یتقو  دندوب ،  اهنآ  نایم  رد  هحلط  رمع و  هک  ناناملسم  زا  يا  هدع  دینـش  سنا  دنـسیون : یم  نیخروم  تخانـش !  شیابیز  ناتـشگنا 
نیقفانم سیئر   ) لولـس یبا  نبا  هّللادبع  دزن  ام  يوس  زا  یـسک  شاک !  يا  دنتفگ : تسا ،  هدش  هتـشک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک 

 ! ! تفرگ یم  ام  يارب  میوش -  هتشک  هکنآ  زا  شیپ  نایفسوبا -  زا  يا  همان  ناما  تفر و  یم  مجرتم )  دوب -  هتفاترب  يور  گنج  نیا  زا  هک 
دّمحم هک  تین  نامه  هب  هدشن ؟  هتشک  هک  دّمحم  يادخ  تسا ،  هدش  هتشک  ربمغیپ  هک  دشاب  تسار  رگا  مدرم !  يا  تفگ :  رـضن  نب  سنا 
سپـس میوج ،  یم  يرازیب  دـنا ،  هدرک  اهنیا  هچنآ  زا  مبلط و  یم  شزوپ  وت  زا  نانیا  هتفگ  زا  نم  ایادـخ !  دـینک .  گـنج  درک ،  یم  داـهج 

 ، دـنا هتـشون  ار  دـحا  گنج  يارجام  هک  یناخروم  مامت  زین  ار  ناتـساد  نیا  هتاکربو . -  هیلع  هّللا  ناوضر  دیـسر -  تداهـش  هب  ات  دـیگنج 
 ( نآ ریـسفتو   . . . (( ) ْمُُکتَْرثَـک ْمُْکتَبَجْعَا  ْذِا   : )) هبوت هروس  زا  هیآ 25  قباطم  هک  دوب  نینح  گـنج  زور  رد  هلمج :  زا  ب )   . ) دـنا هدروآ 

گنج هب  تشپ  دندرک و  رارف  هک  یناسک  نایم  رد  دندروخ .  تسکش  دز و  مشچ  دوب -  زابرس  رازه  هدزاود  هک  ار -  مالسا  رکـشل  رکبوبا 
گنج رد  هک  دـنک  یم  تیاور  يراصنا  هداتق  وبا  زا  يراـخب  دوب .  باـطخ  نب  رمع  ( 495) ریثک نبا  لقنو  ( 494  ) يراخب هتفگ  هب  دـندومن 

 ( ج  . . . ! ) تسادخ راک  تفگ :  رمع  دننک .  یم  رارف  ارچ  متفگ :  رمع  هب  نم  دـنتخیرگ .  باطخ ،  نب  رمع  هلمج  زا  ناناملـسم و  نینح ، 
رکبوبا داتـسرف ،  هعلق  حـتف  يارب  يرکـشل  اـب  ار  رکبوـبا  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  هک  دوـب  ربـیخ  گـنج  زور  رد  هلمج :  زا 

 . تسا هدرک  لقن  میتفگ  هک  وحن  نیمه  هب  دوخ ،  باتک  هحفص 27  موس ،  دلج  رد  يروباشین  مکاح  ار  ثیدح  نیا  تشگرب !  تخیرگ و 
رد نآ  تحص  هب  حیرصت  اب  یبهذ  دنا !  هدرکن  تیاور  ملسم  يراخب و  یلو  تسا ،  هدش  لقن  حیحص  دنس  اب  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  سپس 

كردتـسم رد  هدرک و  لقن  ار  نآ  مکاح  هک  ینالوط -  ثیدـح  کی  رد  يراصنا  هّللادـبع  نبرباج  زاو  تسا .  هدروآ  كردتـسم  صیخلت 
یم هعلق  يوـس  هب  ار  يدرم  ادرف  : )) دوـمرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هتـسناد -  حیحـص  ار  نآ  ( 496)

هب ار  هعلق  دنوادخ  و  دـبات .  یمنرب  يور  گنج  زا  دـنراد و  تسود  ار  وا  مه  ربمغیپ  ادـخ و  و  دراد ،  تسود  ار  ربمغیپ  ادـخ و  هک  متـسرف 
مشچ ِدرد  هب  التبم  زور  نآ  رد  مالّسلا -  هیلع  یلع -  دنشاب .  نآ  حتاف  نآ  هک  دنتشاد  دیما  مادک  ره  نازابرـس  ( . 497 (() دیاشگب وا  تسد 

 . منیب یمن  ار  ییاج  هّللا !  لوسر  اـی  تفگ :  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نک .  تکرح  دومرف : وا  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دوب . 
 . داد شتسد  هب  ار  مالسا  مچرپ  دیشک و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  مشچ  هب  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 
ّنا دهـشا  هّللا و  ّالا  هلاال  نا  دهـشا  : )) دـنیوگب هکنیا  هب  دومرف : منک !  گنج  زیچ  هچ  هب  هّللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  مالّـسلا -  هیلع  یلع - 
اهنآ باسح  دننکن ،  ادا  ار  نآ  قح  هکنیا  رگم  تسا .  مرتحم  نم  فرط  زا  ناشلام  نوخ و  دنتفگ ،  ار  نیا  هک  یتقو  هّللا ))  لوسر  ًادّـمحم 

يراخب و دیوگ : یم  ثیدح ،  نیا  لقن  زا  دعب  مکاح  درک .  حتف  تفر و  ربیخ  نایدوهی  تاقالم  هب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تسادخ .  اب  مه 
هتفگ ار  نیمه  كردتـسم ،  صیخلت  رد  زین  یبهذ  دـنا .  هدرکن  لقن  قایـس  نیا  هب  یلو  دـنراد ،  رظن  قافتا  تیار ،  ثیدـح  لقن  رد  ملـسم 

 - مرکا ربمغیپ  میدوب .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  اب  ربیخ  گنج  رد  ام ،  تفگ :  درک و  ثیدح  مردپ  دیوگ : هملـس  نب  سایا  تسا . 
وا تسد  هب  ار  تیار )   ) مچرپ سپس  دش .  فرطرب  نآ  ِدرد  دیشک و  مالّسلا -  هیلع  یلع -  مشچ  هب  ار  شناهد  بآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

و محالـس ،  رد  قرغ  متـسه ،  بحرم  نم  هک  دـنناد  یم  ناـیربیخ   : )) تفگ دـمآ و  وا  گـنج  هب  يربـیخ  بحرم  تفر .  نادـیم  هـب  داد و 
نم دومرف (( : تفاتش و  وا  هزرابم  هب  مالّسلا -  هیلع  یلع -  ( . 498 (() دوش یم  رو  هلعش  گنج  شتآ  هک  یماگنه  متسه ،  برجم  یعاجش 

مهاوـخ نیگمهـس  تخـس و  راـکیپ  امـش  اـب  تسا .  كانتـشحو  هک  هشیب  ریـش  دـننام  تـسا ؛  هدـناوخ  هزرـش  ریـش  ارم  مرداـم  هـک  مناـمه 
رسیم ربیخ  ياه  هعلق  حتف  نآ ،  لابند  هب  دیناسر و  لتق  هب  تخاس و  ادج  ار  وا  رس  هساک  تبرض  کی  اب  درک و  هلمح  سپس  ( . 499 (() درک
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یلو تسا ،  حیحص  ملـسم  طرـش  اب  ثیدح  نیا  تسا :  هتفگ  سپـس  هدروآ ،  ربیخ  گنج  ثحب  رد  ار  ثیدح  نیا  يروباشین  مکاح  دش . 
رد هلمج :  زا  د )  . ) تسا هدرک  لقن  صیخلت  رد  هتـسناد و  حیحـص  ار  نآ  مه  یبهذ  دنا !  هدرکن  لقن  قایـس  نیدـب  ار  نآ  ملـسم  يراخب و 

ار رکبوبا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  تسخن  اریز  دوب ؛ ربیخ  گنج  لثم  مه  گنج  نیا  دوب .  لمر  يداو  رد  هلـسلس ))   )) گنج
 - یلع اهنآ  زا  دعب  یلو  درک ،  رارف  شنامرف  تحت  دارفا  اب  زین  وا  داتـسرف ،  ار  رمع  سپـس  تخیرگ ،  رکـشل  اب  وا  یلو  داتـسرف ،  نادـیم  هب 

لقن داشرا ))  )) باتک رد  لیصفت  هب  ار  دربن  نیا  دیفم  خیش  تشگرب .  ناریسا  میانغ و  اب  مالّسلا -  هیلع  یلع -  داتـسرف و  ار  مالّـسلا -  هیلع 
متفه لاس  رد  هک  تسا  لسالـسلا ))  تاذ   )) گنج زا  ریغ  هلـسلس  گنج  نیا  دیربب . ) یپ  بلطم  تقیقح  هب  ات  دـینک  هعجارم   ) تسا هدرک 

صاـع نب  ورمع  یهدـنامرف  تحت  حارج ،  هدـیبع  وبا  رمع و  رکبوبا ،  زین  گـنج  نآ  رد  داد .  يور  صاـع  نبورمع  یهدـنامرف  هب  ترجه 
يزاغم باتک  رد  يروباشین  مکاح  دوب .  بآ  رکـش  میدق  زا  صاع  ورمع  باطخ و  رمع  نایم  دـنا .  هتفگ  ناخروم  مومع  هکنانچ  دـندوب ، 

گنج هب  ار  صاع  ورمع  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  هدـیرب  نب  هّللادـبع  زا  دوخ  دانـسا  هب  ( 500)
هک داد  روتـسد  صاع  ورمع  دندیـسر ،  گنج  نادـیم  هب  هک  نیمه  دـندوب .  يو  يو  رکـشل  رد  رمع  رکبوبا و  هک  داتـسرف  لسالـسلا  تاذ 

دنامهف يو  هب  تشاد و  زاب  ار  وا  رکبوبا  یلو  دوش ،  زیوالگ  يو  اب  دوب  کـیدزن  تفر و  ورف  مشخ  رد  باـطخ  رمع  دـننکن .  نشور  شتآ 
مکاح تشادرب .  تسد  وا  زا  مه  رمع  تسا ،  هدومن  رکـشل  هدنامرف  ار  وا  ربمغیپ  اذـل  هتـشاد ،  گنج  هب  ییانـشآ  صاع  نبورمع  نوچ  هک 

رد زین  یبهذ  دنا !  هدرکن  تیاور  ار  نآ  ملسم  يراخب و  یلو  تسا .  حیحص  دانسا  ياراد  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  ثیدح ،  نیا  لقن  زا  دعب 
هیلع یلع -  تشادگرزب  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  مزال :  رکذت  تسا .  هدومن  نآ  تحص  هب  حیرـصت  هدرک و  لقن  صیخلت 

تریـس رد  ناّربدتم  هک  تشاد  يا  هنامیکح  ياهبولـسا  دـندوب ،  مالـسا  رد  دایز  قباوس  ياراد  هک  هباحـص  ریاس  رب  يو  يرترب  و  مالّـسلا - 
هن دادن ؛ رارق  یـسک  ییاورنامورف  یهدنامرف و  تحت  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هاگچیه  هکنیا :  هلمج  زا  دنناد ؛ یم  یبوخ  هب  يو ،  سدـقم 
درک ریما  رمع  رکبوبا و  رب  لسالّسلا  تاذ  گنج  رد  ار  صاع  ورمع  هلمج  زا  تشامگ .  نارگید  رب  یناریما  یلو  حلص ،  رد  هن  گنج و  رد 

نادرمریپ و هک  دومن  یهاپـس  هدنامرف  شندوب ،  ناوج  هب  هجوت  اب  ار  دـیز  نب  ۀـماسا  میتفگ -  باتک  لیاوا  رد  هکنانچ  تلحر -  ماگنه  و  ، 
هدمآ ناگتـشذگ  رابخا  رد  تسا و  ملـسم  يرما  انعم  نیا  دـندوب .  نآ  رد  حاّرج  هدـیبع  وبا  رمع و  رکبوبا ،  لاثما  راصنا ؛ رجاهم و  ناگرزب 

یلو داد ،  یم  رارق  يو  یهدنامرف  تحت  ار  مالسا  رد  نیقباس  زا  یهورگ  دومن ،  یم  یهاپس  هدنامرف  ار  مالّسلا -  هیلع  یلع -  یتقو  تسا . 
یکی دومن ،  یم  يدربن  روم  أم  ار  نوتس  ود  هاگره  و  تشاد !  یم  هاگن  دوخ  دزن  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  درک  یم  ریما  ار  نارگید  هاگره 

 - یلع ِنآ  زا  دحاو  یهدنامرف  دندمآ ،  درِگ  اج  ره  داد  یم  روتـسد  وا و  ریغ  یهدنامرف  هب  يرگید  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  یهدـنامرف  هب 
ؤس مالّسلا -  هیلع  یلع -  هب  عجار  يرصب  نسح  زا  دشاب .  دوخ  نوتس  هدنامرف  کی  ره  دندش  ادج  مه  زا  یتقو  یلو  دشاب ،  مالّسلا -  هیلع 

فورعم هچنانچ   ) تئارب هروس  رب  وا  نتسناد  نیما  لّوا :  دوب ،  عمج  وا  رد  مهم  تفص  راهچ  هک  یـسک  هرابرد  میوگب  هچ  تفگ :  دش ،  لا 
تئارق ار  نآ  هتفر و  هکم  هب  ات  دوب  هدومن  باختنا  تئارب  هروس  تئارق  يارب  ار  رکبوبا  ادتبا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  هک  تسا 
فظوم ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ات  دش  روم  أم  راگدرورپ  يوس  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  هک  دوب  هار  نیب  رد  رکبوبا  دنک . 
یماگنه مود :  دـناسر . ) ماجنا  هب  ار  مهم  نیا  دوخو  تفرگ  رکبوبا  زا  ار  تئارب  هروسو  تفر  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  و  دـیامن .  راک  نیا  هب 

وت : )) دومرف تشاذـگ و  هنیدـم  رد  دوخ  ياـج  هب  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تفر و  كوبت  گـنج  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هک 
هک دوب  يربمغیپ  زا  ریغ  يزیچ  رگا  دوب . )) دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یتسه ،  یسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن 
هک تسا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هتفگ  نیا  موس :  درک .  یم  انثتـسا  توبن  دـننام  مه  ار  نآ  دوبن ،  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  رد 

یسک هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  زگره  هکنیا  مراهچ :  مترتع . ))  ادخ و  باتک  مراذگ :  یم  امش  نایم  رد  نیگنـس  زیچ  ود  : )) دومرف
هلآو هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  زین  ربیخ  گنج  رد  ( . 501  ) تشامگ نیریاس  رب  ار  ییارما  یلو  درکن ،  ریما  مالّسلا -  هیلع  یلع -  رب  ار 
ریما مالّسلا -  هیلع  یلع -  رگید  زور  هک  یتقو  اّما  دوبن ،  اهنآ  اب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  یلو  درک ،  ریما  ار  رمع  دعب  رکبوبا و  تسخن ،  - ، 
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لبنح دمحا  هّلک .  کلذ  یلع  هّللدمحلاو  دش .  حتف  يو  تسد  هب  ربیخ  ياه  هعلق  دندوب و  يو  یهدنامرف  تحت  رمع  رکبوبا و  دش ،  رکـشل 
أر س رد  داتـسرف .  نمی  هب  ار  یماظن  نوتـس  ود  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک :  تسا  هدومن  تیاور  هدیرب  ثیدح  زا  ( 502)

ّلک هدنامرف  دیدیـسر ،  مه  هب  هک  اج  ره  دومرف : دعب  دوب .  دیلو )) نبدلاخ   )) رگید نوتـس  هدنامرف  مالّـسلا )) -  هیلع  یلع -   )) نوتـس کی 
میدومن دروخرب  هدیبز  ینب  هلیبق  هب  ام  دشاب .  دوخ  هاپس  هدنامرف  مادک  ره  دیدش  ادج  مه  زا  هاگره  و  تسا .  مالّسلا -  هیلع  یلع -  اب  هاپس 

زا ار  ینز  مالّـسلا -  هیلع  یلع - ))   ، )) ناریـسا میانغ و  يروآ  عمج  زا  سپ  دـندش .  حـتاف  اجنآ  ناکرـشم  رب  ناناملـسم  میدرک .  راکیپ  و 
هب یتقو  داتـسرف .  نم  طسوت  تشون و  ربمغیپ  يارب  يا  همان  دیلو  دلاخ  صوصخ  نیا  رد  دیوگ : هدـیرب  دـیزگرب .  دوخ  يارب  ناریـسا  نایم 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  مدـید  دـندناوخ ،  ترـضح  يارب  ار  نآ  مداد و  لیوحت  ار  همانو  مدیـسر  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  روضح 
يو زا  هک  يداد  روتسد  يداتسرف و  دلاخ )  ) يدرم اب  ارم  امـش  مرادن  ریـصقت  نم  هّللا !  لوسر  ای  مدرک  ضرع  نم  دش .  نیگمـشخ  هلآو - 
نم زا  وا  اریز  وگن ؛ يزیچ  یلع  هب  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ما .  هدروآ  امـش  يارب  ار  همان  وا  نامرف  هب  کنیا  منک  تعاطا 

ار ثیدح  نیا  تسامش . ))  تسرپرس  نم  زا  دعب  وا  میوا و  زا  نمو  تسا  نم  زا  وا  تسامش .  تسرپرس  نمزا  دعب  وا  میوا ،  زا  نم  تسا و 
( . دوش هعجارم   ) میا هدرک  لقن  تاـعجارملا ))   )) باـتک هعجارم 36  رد  ام  دنا و  هدرک  لقن  دیناسم  ننـس و  باحـصا  زا  يرامـش  یب  هدـع 

هجیتن نودب  تفر و  یم  وا  درک ،  یم  رکـشل  ریما  ار  مالـسا  لاجر  زا  یکی  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دش  یم  نینچ  یهاگ 
 . درک یم  تعجارم  یعطق  يزوریپ  حتف و  اب  وا  تشاد و  یم  مازعا  تشامگ و  یم  وا  ياج  هب  ار  مالّسلا -  هیلع  یلع -  دعب  تشگ ،  یم  زاب 

یم نییعت  رکـشل ،  ریما  يارب  ار  وا  لوا  راب  ربمغیپ  رگا  اما  تسیچ .  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هاگیاج  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  اـج  نیا  زا 
ادـخ دندیـشک ،  یم  ندرگ  همه  هک  دومن  یم  یمهم  راک  روم  أـم  ار  یـصخش  مه  یناـمز  و  دـمآ .  یمن  تسد  هب  یلـصاح  نینچ  دومرف ، 

راک نیا  تئارب ))  هروس   )) صوصخ رد  هکنانچ  دهد .  ماجنا  دناوت  یمن  دشاب  وت  زا  هک  یـسک  ای  وت  زج  ار  راک  نیا  هک  داتـسرف  یم  یحو 
( . 503) دومرف تئارق  ناکرشم  رب  گرزب ،  جح  زور  رد  تفرگ و  ار  تئارب  هروس  رکبوبا  ياج  هب  مالّسلا -  هیلع  یلع -  تفرگ و  ماجنا 

نایفسوبا هب  نداد  خساپ  زا  ص )  ) ربمغیپ یهن   - 51

دوخ فوفص  هوک ،  هب  تشپ  دش و  دحا  هرد  دراو  دوخ ،  باحصا  زا  رفن  دصتفه  اب  دحا  گنج  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ 
ناناملسم نایم  رد  دنتشاد .  هارمه  مه  نز  هدزناپ  هراوس و  رفن  تسیود  شوپ و  هرز  رفن  دصتفه  دندوب ؛ رفن  رازه  هس  ناکرشم  تسارآ .  ار 

لباـقم هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دـندش .  گـنج  هداـمآ  رکـشل  ود  دـندوب .  هراوس  مه  رفن  ود  دنتـشاد و  هرز  رفن  تسیود  زین 
یهدنامرف هب  ات  دومرف  نییعت  یفاکش  هناهد  رد  رس ،  تشپ  رد  مه  ار  زادناریت  رفن  هاجنپ  داد .  رارق  رس  تشپ  ار  دحا  هوک  و  داتـسیا ،  هنیدم 

ات نادرگ  رود  ام  زا  ار  نمشد  ماظن  هراوس  دومرف : ریبج  هّللادبع  هب  سپس  دنک .  ظفح  نمشد  هلمح  زا  ار  دوخ  رس  تشپ  ریبج ،  نب  هّللادبع 
ام اریز  دینکن ؛ اهر  ار  دوخ  لحم  امـش  میروخب  تسکـش  ای  مینک  حتف  ام  هچ  دینامب ؛ دوخ  لحم  رد  امـش  دـننکن .  هلمح  ام  هب  رـس  تشپ  زا 

تعامج يا  تفگ :  دـمآ و  نوریب  نمـشد  رکـشل  زا  نامثع  نب  ۀـحلط  ماگنه ،  نیا  رد  میراد .  همهاو  هوک  ود  نیب  فاکـش  نیمه  زا  طقف 
 . تفر دیهاوخ  تشهب  هب  دیدش ،  هتـشک  ام  تسد  هب  رگا  میور و  یم  مّنهج  هب  دیتشک  ار  ام  رگا  هک  دیراد  هدیقع  امـش  دّـمحم !  باحـصا 

یبا نب  یلع  دیوگ : یم  ریثا  نبا  دنک ! ؟  مّنهج  هناور  ارم  دوخ ،  ریـشمش  اب  ای  دورب  تشهب  هب  نم  ریـشمش  اب  دـهاوخب  هک  تسه  یـسک  ایآ 
تفر و رالاب  شـسابل  دـش ،  نیمز  رب  شقن  درک و  عطق  ار  وا  ياپ  تبرـض ،  کی  اب  دـمآ و  شیپ  وا  يدرواـمه  هب  مالّـسلا -  هیلع  بلاـط - 
هک تسناد  یم  اریز  تشادرب ،  يو  زا  تسد  مه  مالّسلا -  هیلع  یلع -  داد و  دنگوس  ار  ترـضح  نامثع  نب  ۀحلط  دش ،  راکـشآ  شتروع 

نامرهق دومرف : تفگ و  ریبکت  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ماگنه ،  نیا  رد  دـسر .  یم  تکاله  هب  اـت  دـنز  یم  اـپ  تسد و  نادـنچ  وا 
هیلع یلع -  زا  ترـضح  سپـس  دـنتفگ .  ریبکت  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  لوسر  ریبکت  اب  زین  ناناملـسم  درک .  ار  دوخ  راـک  رکـشل ، 

 ، داد مسق  نم  اب  دوخ  يدنواشیوخ  هب  ارم  هکنیا  يارب  تفگ :  مالّسلا -  هیلع  یلع -  یتشاذگ ؟  دوخ  لاح  هب  ار  وا  ارچ  دیـسرپ : مالّـسلا - 
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يرگید زا  دعب  یکی  درب و  هلمح  ناکرشم  رکشل  نارادملع  هب  وا  زا  دعب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  منک .  بیقعت  ار  وا  هک  مدرک  مرـش  مه  نم 
یـسک دوب و  هداتفا  نیمز  يور  رب  مچرپ  دنتـشک و  ار  نیکرـشم  نارادمچرپ  ناناملـسم  دنـسیون : یم  نارگید  ریثا و  نبا  دیناسر .  لتق  هب  ار 
مچرپ فارطا  رد  ناکرـشم  ًاددجم  تشارفارب و  تشادرب و  ار  نآ  یثراح  همقلع  رتخد  هرمع ؛  هکنیا  ات  درادرب .  ار  نآ  هک  دـمآ  یمن  شیپ 

یسک دیوگ  یم  عفار  وبا  دش .  هتشک  دوب ،  دنمورین  یناولهپ  هک  زین  وا  تشادرب و  ار  نآ  رادلادبع  ینب  مالغ  باوص ؛  سپس  دندمآ .  درِگ 
هزمح یلع ،  همه  زا  شیب  دندومن .  یتخس  گنج  رکشل  ود  دوب .  مالّـسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  دیناسر ،  لتق  هب  ار  نارادمچرپ  هک 

زا دنتخیرگ و  مه  نانز  دندروخ .  تسکش  نیکرـشم  دندوب و  حتاف  اهنآ  دندش .  دایز  تاقـشم  لمحتمو  دندرک  دربن  يراصنا  هناجد  وبا  و 
ار میانغ  اهنآ  دهاجم  ناردارب  هک  دندید  نازادناریت ،  یتقو  دندش .  لوغشم  میانغ  يروآ  عمج  هب  دندش و  هدایپ  ناناملسم  دنتفر .  الاب  هوک 
هک نیمه  دندومن .  شومارف  ار  ربمغیپ  دیکا  شرافس  و  دنتـشاد .  مدقم  بعـش ،  نداتـسیا  زا  ار  میانغ  يروآ  عمج  دننک ،  یم  يروآ  عمج 

نازابرـس هب  دوخ  تارفن  اب  سپـس  تشک  ار  همه  درب و  هلمح  اهنآ  رب  هرابکی  دـش ،  هاگآ  فاکـش ،  لـباقم  تارفن  ّتلق  زا  دـیلو  نب  دـلاخ 
تفرگ رد  نت  هب  نت  گنج  دنتفرگ .  نایم  رد  ار  ناناملسم  وس  ره  زا  دندیسر و  رس  ماگنه  نیا  رد  زین  نیکرشم  نایرارف  درب .  موجه  مالسا 

 - ربمغیپ يومع  بلطملادبع ))  نب  هزمح   )) ربمغیپ ریش  ادخ و  ریش  هلمج  زا  هک  دندیشون  تداهش  تبرش  نیملسم  ناعاجش  زا  رفن  داتفه  و 
مامتا هب  شیاهریت  هک  تخادنا  ریت  نادنچ  دیگنج و  تخس  زور  نآ  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دوب .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
نادـند حورجم و  شتروص  تسکـش و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یناشیپ  دـش .  هراپ  نآ  دـنب  تسکـش و  شناـمک  بوچ  دیـسر و 
فارطا رد  مالّسلا -  هیلع  یلع -  دش .  هریچ  ربمغیپ  رب  ریشمش  اب  هئمق  نبا  ماگنه  نیا  رد  و  تفاکـش .  شنینزان  بل  دید و  همدص  نیـشیپ ، 
يراصنا هناجدوبا  دندش .  هتـشک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  عافد  رد  هنیدم )  مدرم   ) راصنا زا  رفن  جنپ  دز .  یم  ریـشمش  ترـضح 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  تباـصا  زا  ار  اـهریت  دوخ ،  تشپ  اـب  دوب و  هداتـسیا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ولج  رپـس ،  دـننام 
دیگنج نادنچ  مه  مجرتم )  دندوب -  هدش  ناملسم  وا  هلیسو  هب  هنیدم  لها  هک  ربمغیپ  ناوج  غّلبم   ) ریمع نب  بعـصم  تخاس .  یم  فرطرب 

 ! متـشک ار  دّمحم  تفگ :  تشگرب و  شیرق  دزن  ور  نیزا  تسا .  ربمغیپ  وا  هک  درک  نامگ  دیناسر و  لتق  هب  ار  وا  هئمق  نبا  دـش .  دیهـش  ات 
بعک دید ،  ار  ربمغیپ  هک  یـسک  نیلوا  دنداهن .  رارف  هب  ور  فده ،  نودب  ناناملـسم  ربخ  نیا  اب  دش ،  هتـشک  دّمحم  دـنتفگ : یم  مه  مدرم 
دونشب نمشد  ادابم  دوش .  تکاس  هک  دومن  هراشا  ربمغیپ  یلو  هدشن ،  هتـشک  تسا ،  ربمغیپ  نیا  ناناملـسم !  يا  تفگ :  وا  دوب .  کلام  نب 

يا هّرد  هب  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـندوب ،  هدـنام  هک  یتارفن  اب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ماـگنه ،  نیا  رد  دروآ .  هلمح  يو  هب  و 
زا دندز و  یم  ریـشمش  ترـضح  فارطا  رد  هیقب  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تفرگ و  رارق  اجنآ  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دندرب و 
هک روطنامه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دنا : هتـشون  ناخروم  ریاس  ریثا و  نبا  يربط ،  ریرج  نبدمحم  دندومن .  یم  عافد  ربمغیپ  ناج 

اهنآ هب  مه  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نک ،  هلمح  اـهنآ  هب  دومرف : مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هب  دـید و  ار  ناکرـشم  زا  یهورگ  دوب ،  هاـگهانپ  رد 
هیلع یلع -  نک .  هلمح  زین  اهنآ  هب  دومرفو : دید  ار  يرگید  هورگ  سپـس  تشک .  ار  ناشیا  زا  يا  هدـع  درک و  قرفتم  ار  اهنآ  درب و  هلمح 

؟  تسا انعم  نیا  هب  يراکادـف  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  لیئربج  تشک .  ار  يا  هدـع  تخاـس و  هدـنکارپ  ار  اـهنآ  درب و  موجه  مه  مالّـسلا - 
ماـگنه نیا  رد  میامـش !  زا  مه  نمو  تفگ :  لـیئربج  میوا .  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  يرآ ،  دوـمرف : هـلآو -  هـیلع  هـّللا  یّلـص  ربـمغیپ - 

 (( . تسین یلع  نوچ  يدرمناوج  راقفلاوذ و  نوچ  يریـشمش   : )) ینعی ّیلع ؛)) ّالا  یتفالو  راـقفلاوذ  ّـالا  فیـسال   : )) هک دندینـش  ییادـص 
اهیلع ارهز -  همطاـف  هکنیا  اـت  دـش ،  یمن  عطق  نوخ  یلو  دـهد ،  وشتـسش  ار  ترـضح  ياـهمخز  اـت  دروآ  یم  بآ  مالّـسلا -  هیلع  یلع - 

ربمغیپ ياهمخز  ياج  رد  ار  نآ  رتسکاخ  دز و  شتآ  ار  يریـصح  هعطق  مجرتم )  دـندوب -  هدیـسر  نانز  ریاس  اـب  هنیدـم  زا  هک   - ) مالّـسلا
دیـسوب و یم  دوب -  هدش  حورجم  هک  ار -  ردپ  دوب و  هتخادنا  ربمغیپ  ندرگ  هب  تسد  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  دـمآ .  دـنب  نوخ  تخیر و 

ناتـشگنا اهینیب ،  اهـشوگ ،  اب  هلمج  زا  دندرک .  هلثم  ار  نیملـسم  يادهـش  دندمآ و  شیرق  نانز  ریاس  نایفـس و  وبا  نز  دنه  تسیرگ .  یم 
ضوع رد  ار  دوخ  دنبندرگ  دنبتسد و  هوالعب ،  دنه  دنتخاس .  دنبندرگ  دنبتسد و  دندوب ،  هدیرب  هک  ار  ناشندب  رگید  طاقن  اهاپ و  اهتـسد و 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 133 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نایفسوبا هاگنآ  دیزگ .  نادند  هب  ار  وا  رگج  درک و  هراپ  ار  هزمح  مکش  سپـس  دیـشخب .  معطم  نب  ریبج  مالغ  یـشحو  هب  هزمح ،  نتـشک 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تسه ؟  امـش  نایم  رد  دّمحم  ایآ  تفگ :  راب  هس  داتـسیا و  دـمآ و  دـندوب  هتخیرگ  هوک  هب  هک  یناناملـسم  لباقم 

نونکا مه  وا  هن ،  مسق !  ادخ  هب  تفگ :  رمع  میا ؟  هتشک  ار  دّمحم  ام  ایآ  رمع !  يا  تفگ :  نایفسوبا  دیهدن .  ار  وا  باوج  دومرف : هلآو - 
زا هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یهن  رب  ار  دوخ  أر ي  رمع ،  هک  دوب  هلمج  نیمه  رـس  رب  زین  ام  دهاش  ّفل :  ؤم  دونـش !  یم  ار  وت  نخس 
هک تشاد  میب  نآ  زا  دوبن و  نمیا  نیکرشم  نایفس و  وبا  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  تشاد .  مدقم  نایفس  وبا  هب  نداد  باوج 

ربمغیپ یهن  هتفگ و  هب  تیمها  رمع  یلو  دنهدن ،  ار  وا  باوج  داد  روتسد  اذلو  درب ،  دنهاوخ  هلمح  يو  هب  تسا  هدنز  ترـضح  دننادب  رگا 
 ! داد ار  وا  خساپ  دوبن و  ربمغیپ  ناج  ظفح  رکف  رد  دادن و 

رمع سّسجت   - 52

تبیغ سّـسجت و  تسا .  هانگ  اهنامگ  زا  یـضعب  اریز  اهنامگ ؛ زا  يرایـسب  زا  دینیزگ  يرود  نامیا !  لها  يا  : )) دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
دریذپ و یم  ار  هبوت  ادخ  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  دیوش ؟  تحاران  دیروخب و  ار  ناتردارب  هدرم  تشوگ  دیراد  تسود  ایآ  دـییامنن .  رگیدـکی 
زا دب  نامگ  اریز  دیربم ؛ دب  نامگ   : )) هک تسا  هدمآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  لوسر  زا  حیحـص  ثیدح  رد  ( . 504  (() تسا نابرهم 
 ، دییامنن يزوت  هنیک  دینکن ،  داجیا  ینمشد  دیربن ،  دسح  دییامنن و  یشورفنارگ  دینکن ،  وجتسج  سّسجت و  تسا ،  رتغورد  يراتفگ ،  ره 

عفن هب  مدرم  ياه  هناخ  راک و  رد  وجتـسج  سـسجت و  هک  دـید  نانچ  شتفالخ  مایا  رد  رمع  یلو  دیـشاب . )) ! . . .  ردارب  ادـخ  ناگدـنب  اـب 
ياه هچوک  رد  هک  اهبش  زا  یکی  رد  دومن !  یم  سّسجت  اهزور  درک و  یم  يدرگبـش  اهبـش  ور  نیزا  دشاب ،  یم  تلود  حالـص  هب  تسا و 
رمع تفر .  وا  دزن  هب  و  دمآ !  نییاپ  و  تفر !  الاب  راوید  زا  ناهگان  دینش ،  شا  هناخ  نورد  زا  ار  يدرم  زاوآ  يادص  دز ،  یم  تشگ  هنیدم 
تفگ درم  نآ  دناشوپ ؟  یم  تیصعم  نیا  اب  ار  وت  دنوادخ  هک  یتشادنپ  ادخ !  نمشد  يا  تفگ :  تسوا .  دزن  بارش  زا  یفرظ  ینز و  دید 

وجتـسج ینعی :  اوسَّسََجتالَو ؛ : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  ًالّوا : يدومن !  اطخ  هس  وت  اما  مدرک ،  اطخ  کی  نم  رگا  نکم !  باتـش  نم  هرابرد  : 
(( دیوش هناخ  دراو  اه  هناخ  ياهرد  زا  ینعی :  اِهباْوبَا ؛ ْنِم  َتوُیْبلا  اُوتْءاَو  : )) دیامرف یم  دنوادخ  ًایناثو : يدومن !  سّسجت  وت  یلو  دینکن ، ))

هناخ لها  هب  دـیدش  اه  هناخ  دراو  یتقو  ینعی :  اِهلْهَا ؛ یلَع  اوُمِّلَـسَف  ًاتُوُیب  ُمْتلَخَد  اذِا  : )) دـیامرف یم  ًاـثلاثو : يدـمآ !  ـالاب  راوید  زا  وت  یلو  ، 
يرآ تفگ :  مهد ؟  رارق  وفع  دروم  ار  وت  ات  يا  هداد  ماجنا  لاح  هب  ات  یبوخ  راک  ایآ  تفگ :  رمع  يدرکن .  مالـس  وت  یلو  دینک ، )) مالس 

زا دوعـسم  هّللادبع  قافتا  هب  باطخ  نبرمع  یبش  دیوگ : هک  تسا  تیاور  يدس  زا  ( . 505  ! ) دش جراخ  هناخ  زا  دیـشخب و  ار  وا  مه  رمع  . 
دوعـسم نبا  دش و  هناخ  دراو  ییاهنت  هب  تسا .  هناخ  رد  یغارچ  دید  دش .  هناخ  دراو  ات  درک ،  لابند  ار  نآ  دید و  يرون  دش ،  جراخ  هناخ 

دیسر رس  رمع  هکنیا  ات  دشن  هجوتم  درم  دناوخ .  یم  زاوآ  وا  يارب  ینز  دراد و  شیپ  رد  یبارش  هتـسشن و  يدرمریپ  دید  رمع  درک .  اهر  ار 
درمریپ دشاب .  هتشاد  یلمع  نینچ  تسا ،  گرم  رظتنم  روگ و  بل  شیاپ  هک  يدرمریپ  هک  ما  هدیدن  رتحیقو  نیا  زا  يا  هرظنم  تفگ :  رمع  . 

زا دـنوادخ  هکنآ  لاـح  يدومن و  وجتـسج  وت  اریز  يدـید ؛  نم  زا  هک  تسا  یلمع  زا  رت  تشز  وـت  راـک  یلو  هلب ،  تفگ :  تشادرب و  رس 
هتفرگ نادند  هب  ار  شنیتسآ  هک  یلاح  رد  سپـس  یتفگ ،  تسار  تفگ :  رمع  يدش .  هناخ  دراو  هزاجا  نودـب  تسا و  هدرک  عنم  وجتـسج 

دعب یلو  تفاین ،  روضح  رمع  سلجم  رد  درمریپ  یتدم  دنیـشنب ! !  شیازع  هب  رمع  ردام  تفگ :  تفر و  نوریب  هناخ  زا  تسیرگ  یم  دوب و 
هفیلخ دنتفگ : وا  هب  دیروایب .  ار  درمریپ  نآ  تفگ :  دید و  ار  وا  رمع  تسـشن .  سلجم  رخآ  زا  يا  هشوگ  رد  یناهنپ  روط  هب  ًابیرقت  دـمآ و 

 ، ایب کـیدزن  تفگ :  رمع  دـمآ .  شیپ  داد  یم  ار  رمع  بناـج  زا  دوخ  بید  أـت  لاـمتحا  هک  یلاـح  رد  تساـخرب و  وا  دـناوخ .  یم  ار  وت 
ار هچنآ  مسق  ادخ  هب  تفگ :  رمع  دنتفرگ .  رارق  مه  شوگ  هب  شوگ  ات  رتکیدزن  تفگ  زاب  دیـسر .  يو  کیدزن  هب  هک  دـیمآ  ولج  نادـنچ 
هب درک .  مگ  ار  دوـخ  ناراـی  زا  يدرم  رمع  دـیوگ :  یم  یبعـش  ( . 506  ) متفگن دوب  نم  اـب  هک  دوعـسم  نبا  هب  یتح  یـسک  هب  مدـید  وت  زا 
زاب شا  هناخ  برد  دـندید  دـندمآ  شا  هناخ  هب  یتقو  تسین ؟  اجنآ  مینیبب  میورب  ینالف  لزنم  هب  ات  ایب  نم  اـب  تفگ  فوع  نب  نمحرلادـبع 
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زا ار  وا  هک  تسا  يروخبارش  تفگ :  نمحرلادبع  هب  رمع  دناشون .  یم  وا  هب  دزیر و  یم  یندیشون  فرظ  رد  شرسمه  هتسشن و  وا  تسا و 
عونمم دشاب و  سّسجت  نم  راک  هک  یسرت  یم  تفگ :  رمع  تسیچ ؟  فرظ  رد  یناد  یم  هچ  وت  تفگ :  نمحرلادبع  تسا .  هتـشاد  زاب  ام 
یـسک هب  يدید  يو  زا  ار  هچنآ  تفگ :  نمحرلادبع  تسیچ ؟  راک  نیا  هبوت  تفگ :  رمع  تسا .  سـسجت  يرآ ،  تفگ :  نمحرلادـبع   ؟

يدرگبـش هنیدم  رد  باطخ  نب  رمع  اب  يو  یبش  هک  دنک  یم  تیاور  فوع  نب  نمحرلادـبع  زا  ۀـمرخم  نب  روسم  ( . 507  . . . ! ! ) ییوـگن
دندـید دـندش ،  کیدزن  یتقو  دـنتفر .  نآ  غارـس  هب  دـندید ،  نشور  ار  یغارچ  يا  هناخ  رد  دنتـشگ ،  یم  اهنآ  هک  اـنثا  نآ  رد  درک ،  یم 

نب ۀعیبر  هناخ  نیا  تفگ :  تفرگ و  ار  نمحرلادبع  تسد  رمع  دـنراد .  طوبرمان  دـنلب و  ياهادـص  هناخ  رد  یتعامج  تسا و  هتـسب  برد 
ادخ هک  میا  هدمآ  ییاج  رد  ام  هک  منیب  یم  نانچ  تفگ :  نمحرلادبع  درک ؟  دیاب  هچ  دنـشون ،  یم  بارـش  نونکا  مه  اهنآ  و  تسا .  ۀـّیما 

: دیوگ یم  ینامی  سوواط  ( . 508  ! ! ) تشاذـگ دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  تفر و  اـجنآ  زا  مه  رمع  میدومن .  سّـسجت  اریز  تسا ؛  هدرک  عنم 
نورد زا  یکی  قسف ! ؟  قسف ،  دز : ادـص  رمع  دـندوب .  رمخ  برـش  لوغـشم  یتعامج  هک  تشذـگ  يا  هناـخ  زا  و  تفر ،  نوریب  یبش  رمع 

رمع هب  دـیوگ : یم  هبالق  وبا  تشاذـگ !  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  تشگرب و  مه  رمع  تسا .  هدرک  عنم  راک  نیا  زا  ار  وت  ادـخ  دز : ادـص  هناخ 
 : تفگ نجحم  وبا  دش .  وا  هناخ  دراو  دمآ و  رمع  تسا .  يراسگیم  لوغشم  شا  هناخ  رد  شناتـسود  اب  یفقث  نجحم  وبا  هک  دنداد  عالطا 

تباـث و نب  دـیز  زا  رمع  تسا .  هتـشاد  رذـح  رب  سّـسجت  زا  ار  وـت  دـنوادخ  نوـچ  دوـبن ،  زیاـج  وـت  يارب  راـک  نـیا  نـینم !  ؤـملاریم  اـی أ 
ؤم ( . 509  ! ) درک اهر  ار  وا  دش و  جراخ  مه  رمع  دیوگ .  یم  تسار  وا  نینم !  ؤملاریما  ای  دنتفگ : اهنآ  درک ،  لا  ؤس  مقرا  نب  نمحرلادبع 

تیمها راک  نیا  هب  ردقچ  رمع  هک  دنیب  یم  دنک  تقد  هتشاد ،  مدرم  هناخ  راک و  رد  رمع  سّـسجت  هب  عجار  هک  یتایاور  رد  سک  ره  فل : 
 ، نآ تابثا  هار  رد  مکاح  هابتـشا  اطخ و  اـب  یعرـش  دودـح  هک  تسا  هدرک  یم  ناـمگ  رمع  تسا .  هتـشاد  نآ  ماـجنا  رد  یعـس  هداد و  یم 

هنوگچ میناد  یمن  ام  دـناسرن !  يرازآ  اهنآ  مادـکچیه  هب  هکلب  درکن ،  رداص  نیمرجم  نیا  رب  يدـح  تهج ،  نیمه  هب  دوش ،  یم  هدوشخب 
هکنآ زا  دعب  مه  نآ  دشاب ؟  هتشادن  نآ  رتشیب  یشکرس  ناشمرج و  رد  نیمرجم  نتخاس  يرج  زج  يرثا  وا  سّـسجت  هک  دوب  یـضار  هفیلخ 

 ! ! دهد یم  ناشن  هحماسم  اهنآ  لمع  هرابرد  ناشیا  ياوشیپ  دندید 
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مه نآ  رادقم  دشاب .  تعفنم  ای  ضرق  ای  دوجوم  هاوخ  دراد ؛ کّلمت  رد  ار  نآ  ناملـسم  درم  هک  دـشاب  ییاهزیچ  زا  تسا  بجاو  نانز  رهم 
طقاس تیلام  زا  ار  نآ  نآ ،  یمک  هک  یتروص  رد  كدـنا ،  ای  دـشاب  داـیز  دنـشاب .  هتـشاد  یـضارت  نآ  رب  هک  تسا  رهوش  نز و  هب  طوبرم 

رد يور  هدایز  زا  هک  تفرگ  میمصت  رمع  دنکن .  زواجت  مهرد  دصناپ  زا  ترثک ،  رد  هک  تسا  بحتسم  هلب  مدنگ .  هناد  کی  دننام  دنکن ؛
نوصم مارح  باکترا  زا  ناناوج  دوش و  لیهست  تسا -  راوتسا  نآ  هیاپ  رب  لسن  ریثکت  هک  جاودزا -  رما  ات  دروآ  لمع  هب  يریگولج  اهرهم 

 (( . تسا هتـشاد  هاگن  ار  دوخ  نید  موس  کی  دنک ،  جاودزا  سک  ره  : )) دوب هدومرف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  نوچ  دندرگ ؛
ریغ رد  نوچ  دشاب ؛ هتفر  رتالاب  ربمغیپ  نانز  رهم  نازیم  زا  ینز  رهم  هک  دسرن  ربخ  نم  هب  تفگو :  داتـسیا  ربنم  رد  يزور  روظنم ،  نیمه  هب 
رگا : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  تسا .  هدادـن  وـت  هب  ادـخ  ار  یقح  نینچ  تفگ :  تساـخرب و  ینز  منادرگ .  یم  رب  ار  يداـیز  تروـص ،  نیا 

 . دیریگ زاب  وا  رهم  زا  يزیچ  دیابن  هتبلا  دیا ،  هدرک  وا  رهم  ار  يرایـسب  لام  دـیریگب و  رگید  ینز  وا  ياج  هب  هدرک و  اهر  ار  ینز  دـیتساوخ 
ار نانآ  رهم  هنوگچ  تسا و  راکـشآ  راک ،  نیا  یتشز  گرزب و  یهاـنگ  نیا  و  دـیریگ ؟  یم  ار  وا  رهم  نز ،  هب  ندز  تمهت  هلیـسو  هب  اـیآ 
رد ار  رهم  نانز ،  نینچمه  رد  دوخ ) رهم  هقفن و  هب  نز  شیاسآ و  تذل و  هب  درم   ) هدیسر ّقح  هب  سک  ره  هک  یتروص  رد  تفرگ  دیهاوخ 

تشگرب و دوـخ  مکح  زا  رمع  نز ،  نآ  نخـس  هیآ و  نیا  ندینـش  اـب  ( 510 (() دنا هتفرگ  امـش  زا  ّقح  مکحم  دهع  ّتیجوز و  دـقع  لباقم 
؟  دش زوریپ  وا  رب  امش و  ياوشیپ  اب  درک  هزرابم  و  دومیپ ،  باوص  هار  هک  ینز  درک و  هابتشا  هک  ییاوشیپ  زا  دینک  یمن  بّجعت  ایآ  تفگ : 
ات دـیتفرگن  داریا  نم  هب  دیدینـش و  نم  زا  ار  فرح  نیا  نادرم  امـش  تسا ،  رتاناد  رمع  زا  یـسک  ره  تفگ :  رگید  تیاور  رد  و  ( . 511 ! )
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رـسپ يا  تفگ :  تساـخرب و  ینز   : )) هـک تـسا  رگید  تـیاور  رد  ( . 512) دریگب داریا  نم  هب  تسین ،  رت  هدـیمهف  امـش  ناـنز  زا  هـک  ینز 
رتاناد رمع  زا  سک  همه  تفگ :  مه  رمع  دـناوخ .  ار  هیآ  نیا  سپـس  ینک ؟  یم  عنم  ام  زا  وت  دـهد و  یم  ام  هب  ار  قح  نیا  ادـخ  باـطخ ! 

ود اـجنآ  رد  يزار  رخف  ( . 513  ) تسا هدرک  لـقن  هیآ ،  ریـسفت  رد  يزار  رخف  ار  تیاور  نیا  تشگرب . ))  دوـخ  مـکح  زا  هاـگنآ  تـسا ، 
دهاوخ یم  هک  شنخـس  رخآ  ات  درادـن . . . !  نانز  رهم  نتخادرپ  رب  یتلـالد  هیآ ،  نم  رظن  رد  دـیوگ : یم  اریز  دراد ؛ یلقع  یملق و  شزغل 
راکـشآ ار  دوخ  تشرـس  تهالب  هجوت ،  نودـب  دوخ ،  راـک  نیا  رد  يزار  رخف  یلو  دـنک !  هئطخت  ار  نز  نآ  لالدتـسا  رمع ،  زا  عاـفد  رد 

نب رمع  خیرات  رد  يزوج ،  نبا  جرفلاوبا  دنوش !  یتفگـش  راچد  يو  تهافـس  زا  ات  دننک  هعجارم  يو  نخـس  هب  هعلاطم  لها  تسا .  هتخاس 
يور هدایز  زا  يو  یهن  رد  رمع  باطخ  نمضتم  هک  تسه  عدجا  نبا  زا  يرگید  بعـصم و  نب  هّللادبع  زا  یثیدح  هحفص 150 ،  باطخ ، 

نز قیدـصت  شیوخ و  ياـطخ  هب  فارتـعا  دوخ و  أر ي  زا  رمع  لودـع  هب  رجنم  هک  يو ،  رب  روبزم  نز  داریا  و  تسا ،  ناـنز  ياـهرهم  رد 
اب رمع  هک  ییاهناتساد  رایـسب  هچ  دنا ؛ هتفرگ  رمع  فارتعا  فاصنا و  لیلد  ار  نآ  لاثما  هعقاو و  نیا  ّتنـس !  لها  ياملع  فل :  ؤم  دیدرگ . 
ای يراک  یتقو  دنا ! !  هتشاذگ  يو  فارتعا  فاصنا و  باسح  هب  تارضح  ار  همه  تسا و  هتشاد  لیبق  نیا  زا  ماع  صاخ و  نانز و  نادرم و 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  اب  هکنانچ  تفای .  یم  طاشن  هک  اسب  هچ  دش و  یم  بجعت  راچد  تخـس  دید ،  یم  تفگـش  يراتفگ 

ار ترـضح  هک  دندیـسرپ  ربـمغیپ  زا  ییاـهزیچ  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  يرعـشا  یـسوم  وـبا  زا  يراـخب  تشاد .  اهناتـساد  نـیا  زا  زین 
يریگتخس هطساو  هب  ترضح  دندیزرو ،  رارـصا  دوخ  لا  ؤس  رد  یتقو  دوب .  ناربمغیپ  أش ن  نود  لوقعمان و  روما  زا  نوچ  درک .  تحاران 

 ! دـینک لا  ؤس  بوخ  دومرف : مدرم  هب  سپـس  دـش .  نیگمـشخ  دنتـشادن ،  نآ  هب  يزاـین  هک  يزیچ  رد  اـهنآ  يوـگتفگ  لا و  ؤـس  رد  اـهنآ 
نیا رد  دیسرپب !  دومرف : دقفت  فطل و  يور  زا  راچان  دندش ،  هدنمرش  دوخ  لا  ؤس  زا  هک  دومرف  هظحالم  نوچ  دنک ؛ بدا  ار  اهنآ  تساوخ 

تردپ دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  تسیک ؟  نم  ردپ  هّللا !  لوسر  ای  درک ،  لا  ؤس  هفاذح  نب  هّللادبع  مان  هب  يدرم  ماگنه 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  تسیک ؟  نم  ردـپ  هّللا !  لوسر  ای  تفگو :  تساخرب  ملاـس  نبدعـس  ماـن  هب  يرگید  تسا .  هفاذـح 

ربمغیپ دید  رمع  یتقو  دـندرک ،  یم  کش  رفن  ود  نیا  بسن  رد  مدرم  هک  دوب  نیا  لا  ؤس  تلع  تسا .  هبیـش  وبا  مالغ  ملاس  وت  ردـپ  دومرف :
ار هفاذح  هکنیا  زا  یلو  مینک .  یم  هبوت  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دروآ  یم  بضغ  هب  ار  وت  هچنآ  زا  ام  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  دـش  نیگمـشخ 

نب هّللادبع  تفگ :  کلام  هب  سنا  هک  تسا  يراخب  حیحـص  رد  زین  ( . 514 ( ! ؟  دش لاحشوخ  تسناد ،  دعـس  ردپ  ار  ملاس  هّللادبع و  ردپ 
تیاور ملسم  حیحص  رد  و  تسا .  هفاذح  تردپ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  تسیک ؟  نم  ردپ  دیـسرپ : ربمغیپ  زا  هفاذح 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  یلا  ؤس  نینچ  يو  هک  دینـش  شرداـم  یتقو  دنتـسناد .  یم  يرگید  سک  ار  هّللادـبع  ردـپ  هک  دـنک  یم 
هدش و بکترم  دنا  هدرک  تیلهاج  ياهنز  هک  اهراک  نآ  زا  تردام  يدرک  لایخ  ایآ  دشاب .  وت  زا  رت  قاع  يرـسپ  مدینـشن  تفگ :  هدومن ، 
رد یتفگـش  لامک  اـب  تساـخرب و  ربمغیپ  دزن  دوب ،  هتـسشن  اـپ  ود  يور  ماـگنه  نیا  رد  هک  رمع  ینک ؟  اوسر  مدرم  رظن  رد  ار  وا  یتساوخ 

رمع دشاب .  ام  ربمغیپ  دّمحم  مالسا و  نید  ام ،  نید  هناگی و  يادخ  ادخ ،  هک  میدش  یضار  تفگ :  هّللادبع  ردام  هب  تبسن  ربمغیپ  قیدصت 
هلیسو هب  هک  دیـشک  هدرپ  تیلهاج  دهع  نانز  لامعا  زا  يرایـسب  يور  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  تفگ  یلاح  رد  ار  نیا 

رد يراخب  حیحـص  رد  ثیدح  نیا  دریگ .  یم  هدـیدان  ار  همه  و  دـناشوپ ،  یم  ار  دوخ  لبقام  لامعا  مالـسا  نوچ  دـندش ؛ هدوشخب  مالـسا 
يراخب حیحص  رد  يرعشا  یسوم  وبا  ثیدح  مه  نآ  زا  لبق  و  دنیشنب )) دوخ  ياپ  ود  يور  ثدحم ،  ای  اوشیپ  لباقم  رد  هک  یسک   : )) باب

 . تسا دوجوم  هحفص 19  ملعلا ،  باتک  رخاوا  لّوا ،  دلج  ، 

 ! رمع طسوت  یعرش  دح  رییغت  لیدبت و   - 54

رمع دزن  ار  نیقراس  دنتـشاد .  تکرـش  هنیرُم ،  هلیبق  زا  يدرم  زا  يا ،  هداـم  رتش  تقرـس  رد  هعتلب  نب  بطاـح  ناـمالغ  هک  دوب  نیا  عوضوم 
درک رداص  ار  روتسد  نیا  یتقو  یلو  دنک ،  عطق  ار  اهنآ  تسد  داد  روتسد  تلص ))  نب  ریثک   )) هب زین  رمع  دندرک .  رارقا  یگمه  دندروآ و 
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دیرب یم  عفن  نانیا  دوجو  زا  امش  هک  دوب  نیا  رطاخب  هن  رگا  مسق !  ادخ  هب  تفگ :  تساوخ و  ار  بطاح  نب  نمحرلادبع  اهنآ  بابرا  رسپ  ، 
وت زا  یتمارغ  ضوع ،  رد  مدرکن ،  ار  راک  نیا  رگا  ادخ !  هب  دننک .  عطق  ار  اهنآ  ياهتسد  مداد  یم  روتسد  دیهد ،  یم  یگنـسرگ  اهنآ  هب  و 

هتـشاد یتلع  تخاس ،  فرط  رب  بطاح ،  نامالغ  زا  ار  دـح  هک  رمع  لمع  دـیاش  ّفل :  ؤم  ( . 515  . . . ) دروآ درد  هب  ار  وـت  هک  مریگ  یم 
؛ ) 516) ِهیلَع َْمِثا  الَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْـضا  ِنَمَف  : )) دیامرف یم  دنوادخ  هک  دشاب  يراچان  يور  زا  تقرـس  نیا  تسا  نکمم  نوچ  دشاب ؛ 

هدرک ار  راک  نیا  عوج ،  ّدـس  يارب  نانیا  و  تسین . ))  وا  رب  یهاـنگ  دوش ،  يراـک  هب  راـچان  زواـجت ،  یـشکرس و  نودـب  سک  ره  ینعی : 
 . تسا هتخاس  نآ  هب  راچان  ار  اهنآ  ترورـض  هک  دـنتفگن  دـش و  تباث  اهنآ  رب  لمع  نیا  دـندرک و  دوخ  يدزد  هب  رارقا  اهنآ  یلو  دنـشاب . 

رمع زا  ار  راک  نیا  یلو  دهاوخب ،  دوخ  ياعّدـم  تابثا  يارب  یلیلد  اهنآ  زا  مکاح  هک  دوب  مزال  دـندرک ،  یم  ار  نآ  يوعد  اهنآ  ًاضرف  رگا 
ام تفرگ .  تخـس  تمارغ  هب  عجار  بطاح  رـسپ  رب  ار  راک  هک  یلاح  رد  داد ،  رارق  تبحم  دروم  ار  اهنآ  رمع  مینیب  یم  هکنیا  زج  میدـیدن 

! ؟  دنا هدیشک  یگنسرگ  نیا  هب  ار  اهنآ  بطاح  هداوناخ  هک  تسناد  اجک  زا  رمع  میناد  یمن 

 ! عورشمان هید  ذخا  رمع و   - 55

کـشم شارخ ،  وبا  دوب .  رعاش  يدرم  هک  دـندش  دراو  یباحـص  یلذـه  شارخ  وبا  رب  دنتـشاد ،  هک  یفـالتخا  يارب  نمی  مدرم  زا  یهورگ 
اهنآ هب  هکنآ  زا  لبق  یلو  دومن ،  تکرح  درک و  بآ  زا  رپ  ار  کشم  دروایب .  بآ  اهنآ  زا  ییاریذپ  يارب  ات  تفر  هنابش  تشادرب و  ار  دوخ 

هک تفگن  اهنآ  هب  دیروخب و  دینک و  خبط  ار  ناتدنفسوگ  تفگ :  داد و  اهنآ  هب  ار  بآ  دمآ و  تعرـسب  راچان  دیزگ .  ار  وا  يرام  دسرب ، 
ار وا  زین  اهنآ  تسا .  گرم  لاح  رد  شارخ  وبا  دندید  ماگنه  حبص  دندروخ ،  دندرک و  خبط  ار  دنفسوگ  زین  اهنآ  تسا .  هدیزگ  ار  وا  رام 

درد زا  تسا و  هدیزگ  ار  وا  رام  هتشذگ  بش  هک  تفگ  ار  عوضوم  يراعشا ،  نمـض  نداد  ناج  لاح  رد  شارخ  وبا  دنتفر .  دندرک و  نفد 
هبلطی ءاعنـص  یلا  يرـصب  نیب  ًاودـع  تکرت  امف  لضف  تاذ  ًاقاس  ناوخـالا  یلع  ٍداو  نطب  ۀـّیح  تکلها  دـقل  دور : یم  اـیند  زا  هک  تسا  نآ 

یم روتسد  دوش ،  يراج  تنس  مدیسرت  یم  هک  دوب  نیا  هن  رگا   : تفگو دش  نیگمـشخ  تخـس  دیـسر ،  رمع  هب  وا  گرم  ربخ  یتقو  لهذب 
هک تشون  نمی  رد  دوخ  نارمکح  هب  سپس  مدرک !  یم  همانشخب  مالسا  يایند  رـسارس  هب  ار  نآ  و  دننکن !  ییاریذپ  ار  ینمی  چیه  هک  مداد 

هذـخا ؤم  دروم  ناشلمع ،  ناربج  يارب  ار  اهنآو  دریگب ،  اهنآ  زا  ار  يو  هید  دـنک و  ریگتـسد  دـندش  دراو  شارخوبا  رب  هک  ار  رفن  دـنچ  نآ 
(517  ! ! ) دهد رارق  هجنکشو 

دشن تباث  هک  ییانز  دح  هماقا   - 56

هب دروآ و  رد  يا  هفیحص  درک و  ریزارس  ار  دوخ  شکرت  دمآ و  رمع  دزن  یکیپ  هک :  دنک  یم  تیاور  ربتعم  دنس  هب  ( 518) دعس نب  دمحم 
 (( هدعج  )) مان هب  يدرم  زواجت  زا  هک  دوب -  رعش  دنچ  رب  لمتشم  هفیحـص  نیا  دش .  لوغـشم  نآ  تئارق  هب  تفرگ و  ار  نآ  رمع  داد .  رمع 
یم تیاکح  دریگب -  ماک  اهنآ  زا  دناوتب  ات  دوب  هتـشاد  هاگن  دوخ  دزن  ار  اهنآ  هک  برع  لیابق  زا  یناوج  نانز  هب  تبـسن  میلـس ))   )) هلیبق زا 
دـص سپـس  دننک ،  دنب  رد  ار  وا  داد  روتـسد  دمآ  نوچ  و  دیروایب .  ار  هدعج ))   : )) تفگ دناوخ ،  ار  بوتکم  نآ  رمع  یتقو  ( . 519) درک

دح نتخاس  يراج  يارب  یتلع  فل :  ؤم  دنزن .  رـس  تسین  هناخ  رد  شرهوش  هک  ینز  رب  يو  دنـشاب  بظاوم  درک  رما  هاگنآ  دننزب .  هنایزات 
هدعج هرابرد  هفیلخ  يریگتخس  زج  يزیچ  هوالع  نآ .  هدنتـسرف  هن  دوب و  مولعم  نآ  هدنیوگ  هن  اریز  تشادن ؛  دوجو  راعـشا  نیا  دانتـسا  هب 

یم راعـشا  نیا  رد  تشادـن .  رب  رد  دوب ،  هدـنارذگ  دـح  زا  رافغ ،  و  هنیهج ،  ملـسا ،  رکب و  نب  دعـس  ینب  لیابق  ناوج  نانز  هب  تبـسن  هک 
ناشایح بجح و  دننام  یم  يو  دزن  هک  رورم  هب  دریگب و  ماک  اهنآ  زا  دـناوتب  ات  درک  یم  تشاد  زاب  تساوخ و  یم  ار  اهنآ  هدـعج  دـیوگ :

 ، دوش تباث  ًاعرش  مه  رگا  هزات  تسا .  هدشن  تباث  مه  ًاعرش  و  تسا ،  هدش  هداد  تبسن  هدعج  هب  هک  تسا  راعشا  نومـضم  نیا  دزیر .  ورف 
یلو دنک !  نینچ  دوب  هتساوخ  هفیلخ  دیاش  درک .  ریزعت  تفرگ و  رظن  ریز  ار  وا  دیاب  هلب  ددرگ .  یمن  دح  بجوم  رعش ،  هتشون و  نآ  درجم 
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( . 520 ( ؟  اجک داد  ناشن  هبعش  نب  ةریغم  يانز  ربارب  رد  هک  یلمعو  اجک  نیا 

 ! هبعش نب  ةریغم  رب  انز  دح  لیطعت   - 57

زا هک  تسا  یناتـساد  نمـض  رد  سیق  هلیبـق  زا  ینز  ورمع ،  رتـخد  لـیمج  ما  اـب  هبعـش  نب  ةریغم  هنـصحم  ياـنز  هـب  طوـبرم  عوـضوم  نـیا 
رد مه  ار  ناتساد  نیا  تسا ،  هدش  عقاو  ثحب  دروم  هک  یخیرات  ره  رد  يرجه  هدفه  لاس  تسا .  برع  یخیرات  ياهناتـساد  نیرتروهـشم 

و تسا .  يوبن  راثآ  نالماح  هباحص و  يالضف  رامش  رد  هک  دوب  هرکبوبا ))   )) هلمج زا  دندرک ؛ یهاوگ  ار  هریغم  لمع  رفن  راهچ  دراد .  رب 
هک میدید  ام  دنتفگ : اهنآ  دوب ؛ حیصف  حیرص و  رفن  هس  نیا  یهاوگ  دبعم . )) نب  لبـش   )) و تسا ،  یباحـص  زین  وا  هک  ثراح ))  نب  عفان  ))

هفیلخ دهدب ،  تداهش  ات  دمآ  هیمـس ))  نب  دایز   )) ینعی مراهچ ،  رفن  نوچ  و  دوب ،  ناد  همرـس  رد  لیم  لثم  لیمج  ما  تلآ  رد  هریغم  تلآ 
یـسفن يادص  مدـید و  يا  هرظنم  نم  تفگ :  دایز  يدـید ؟  هچ  دیـسرپ : يو  زا  سپـس  دوش ،  اوسر  هریغم  دـهاوخ  یمن  هک  دـنامهف  وا  هب 

دایز دـش ؟  یم  جراخ  لخاد و  ناد ،  همرـس  رد  لیم  دـننام  هک  يدـید  ایآ  تفگ :  رمع  دـنا !  هداهن  مه  فان  رب  فاـن  هک  مدـید  مدـینش و 
هدـهاشم ار  یتخـس  تاکرح  ددرگ !  یم  وا  ياهنار  ناـیم  هریغم  ياـهمخت  و  تسـالاب !  لـیمج ))  ما   )) ياـهاپ هک  مدـید  یلو  هن ،  تفگ : 

 : تفگ رمع  هن !  تفگ :  درب ! ؟  یم  دروآ و  یم  ناد  همرس  رد  لیم  دننام  هک  يدید  یلو  دیـسرپ : رمع  مدینـش .  ار  يدنلب  يادص  مدرک و 
ار لداع  دهاش  هس  ره  تساخرب و  مه  هریغم  نزب .  دح  دـنداد ،  تداهـش  وت  دـض  رب  هک  ار  هناگ  هس  دوهـش  زیخرب و  هریغم !  يا  ربکا !  هّللا 

نب ةریغم  ثیدح  اما  : )) دسیون یم  وا  دیونشب .  ناکلخ  نبا  یضاق  خیرات  نایعالا ، ))  تایفو   )) زا ار  ناتساد  نیا  لیـصفت  کنیا  دز ! !  دح 
ماگنه هریغم ،  دوب .  هدومن  هرصب  نارمکح  ار  وا  هنع -  هّللا  یضر  باطخ -  نب  رمع  هک  دوب  نیا  دش .  هداد  وا  دض  رب  هک  یتداهش  هبعش و 

یم هرکبوبا  يراک !  لابند  تفگ :  یم  هریغم  دور ؟  یم  اجک  ریما  تفگ :  یم  دید و  یم  ار  وا  هرکبوبا  دش .  یم  جراخ  هرامالاراد  زا  رهظ 
یم ورمع  رتخد  لیمج ))  ما   )) ماـن هب  ینز  غارـس  هب  هریغم  دورب !  يراـک  لاـبند  دوخ  ریما  هن  دـنیایب  ریما  تاـقالم  هب  نارگید  دـیاب  تفگ : 

هرکبوبا زا  دـیوگ : یم  نآ  زا  سپ  دـنک و  یم  لـقن  ار  نز  بسن  سپـس  یمـشج .  بهو  نب  ثراـح  نب  کـیتع  نب  جاـجح  رـسمهو  تفر 
هتـسشن شا  هفرغ  رد  دـندوب ) يردام  ناردارب  یگمه  هک  ( ) 521  ) هیمـس نادـنزرف  لبـش  دایز و  عفان ،  شناردارب  اب  يو  یتقو  تسا  تیاور 
ناشرظن ردارب ،  راهچ  ره  دوشگ و  ار  لیمج  ما  هفرغ  برد  داب  تقو  نآ  رد  دوب ،  وا  هفرغ  لباقم  یگیاسمه و  رد  زین  لیمج  ما  هفرغ  دوب ، 

هک لاح  سپ  دـیدش .  ـالتبم  نادـب  هک  تسا  یتبیـصم  تفگ :  هرکبوبا  تسا .  هتخیوآ  رد  لـیمج  ما  اـب  عاـمج  تئیه  هب  هک  داـتفا  هریغم  هب 
هرکبوبا دش .  جراخ  هریغم  ات  تسـشن  برد  مد  دمآ و  نییاپ  هناخ ،  يالاب  زا  هرکبوبا  دینک .  تباث  ار  نآ  دیناوتب  ات  دینیبب  تسرد  دـیدید ، 

ات تفر  درکن و  انتعا  هریغم  یلو  يوش !  لزع  یهد و  افعتـسا  ام  رب  تموکح  زا  هک  تسا  نیا  رتهب  يدرک  یم  هچ  میدید  ام  تفگ :  يو  هب 
وت زا  هچنآ  زا  دـعب  يرازگب  زامن  ام  اب  دـیابن  ادـخ !  هب  هن  تفگ :  دجـسم  رد  هرکبوبا  تفر .  وا  اب  زین  هرکبوبا  دراذـگب !  رهظ  زامن  مدرم  اب 

شرازگ ضر )  ) رمع هفیلخ  هب  دـیا  هدـید  ار  هچنآ  دـیناوت  یم  امـش  تسا ،  نارمکح  وا  اریز  درازگب ؛ زامن  راذـگب  دـنتفگ : مدرم  میدـید . 
همه یتقو  دنورب .  هنیدـم  هب  هریغم  دوهـش و  مامت  هک  داد  روتـسد  مه  رمع  دـنداد .  عالطا  رمع  هب  يا  همان  یط  ار  عوضوم  زین  اهنآ  دـیهد . 

داد تداهش  تفر و  شیپ  هرکبوبا  تسخن  دنوش .  رضاح  هریغم  دوهش و  ات  داد  روتسد  تسشن و  رمع  دنتفر .  رمع  دزن  دندش و  هنیدم  دراو 
نار رد  ار  اه  هلبآ  ياج  نونکا  مه  هک  تسا  نیا  لثم  مسق !  ادخ  هب  يرآ !  تفگ :  يدـید .  لیمج  ما  ياهنار  نایم  رد  ار  وا  تفگ :  رمع  . 
رمع متـسین .  تحاراـن  يدـش ،  اوسر  وت  مدرک و  تباـث  رگا  تفگ :  هرکبوبا  ینک .  هاـگن  یتشادـن  قح  تفگ :  هریغم  منیب !  یم  لـیمج  ما 

 ! ناد همرـس  رد  لیم  نتفر  ورف  دننام  تسا ؛  هتفر  ورف  نآ  رد  يدید  هک  یهدب  تداهـش  هکنیا  رگم  تسین !  یفاک  نیا  ادـخ !  هب  هن  تفگ : 
دهاش رمع ،  سپـس  تفر !  تندـب  عبر  هک  ورب  هریغم  تفگ :  رمع  مدـید ! !  نینچ  هک  مهد  یم  مه  ار  یهاوگ  نیا  يرآ ،  تفگ :  هرکبوبا 

تداهـش دیاب  هن  تفگ :  رمع  داد .  تداهـش  هرکبوبا  هک  نامه  هب  تفگ :  یهد ؟  یم  تداهـش  هچ  هب  دیـسرپ  تساوخ و  ار  عفان ))   )) مود
هنع هّللا  یضر  رمع -  دوب ! !  هتفر  ورف  رپ  ات  هک  مهد  یم  تداهش  يرآ ،  تفگ :  دوب !  هتفر  ورف  نآ  رد  ناد  همرس  رد  لیم  دننام  هک  یهدب 
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هچنآ تفگ :  دیعس  نب  لبـش  ینک ؟  یم  یهاوگ  ار  هچ  دیـسرپ : يو  زا  تساوخ و  ار  یموس  هاگنآ  تفر .  تندب  فصن  هریغم !  تفگ :  - 
عقوـم نآ  رد  هک  تشوـن  داـیز  هب  يا  هماـن  نآ  زا  سپ  تفر !  تندـب  عـبر  هس  هریغم  تـفگ :  رمع  دـندرک .  یهاوـگ  مناراـکمه  رفن  ود  ار 

ار راصنا  نیرجاهم و  نارـس  داد و  يو  هب  ییاج  دجـسم  رد  دـید ،  ار  وا  رمع  یتقو  دـمآ .  مه  دایز  درک .  راـضحا  ار  وا  تشادـن و  روضح 
ار نیرجاهم  زا  يدرم  وا  نابز  اب  دـنوادخ  هک  منیب  یم  ار  يدرم  نم  تفگ :  دـیآ ،  یم  شیپ  داـیز  دـید  هک  نیمه  ( . 522) داد اج  وا  رانک 

داـیز هب  هریغم  تقو  نیا  رد  دـنیوگ  يراد ؟  هـچ  وـت  ( ! 524  ) يرابح هلضف  يا  دیـسرپ : تشادرب و  رـس  سپـس  ( . 523  ! ) دـنک یمن  اوسر 
ناوت یمن  رگید  سورع ،  زا  دعب  ینعی :  سورع ؛  دعب  رطعل  أنجمال   : )) هک دروآ  وا  دای  هب  ار  یبرع  لثملا  برـض  دایز  یلو  دـش ،  کیدزن 

دای هب  ار  تمایق  زور  ادخ و  دایز !  يا  تفگ :  هریغم  درک .  راکنا  ار  نآ  دوش  یمن  تسا و  ملسم  عوضوم  هکنیا  زا  هیانک  دناشوپ )) ار  رطع 
ار یعـضوو  يریگب  هدیدان  يا  هدـید  ار  هچنآ  وت  هکنیا  رگم  ( ، 525) دنناد یم  مدلا  رودـهم  ارم  نینم  ؤملاریما  ربمغیپ و  ادـخ و  اریز  روایب ؛
: دیوگ يوار  دوب .  وا  رد  نم  هک . . .  يدید  یمن  زاب  يدوب  وا  نم و  مکـش  نیب  وت  رگا  مسق !  ادخ  هب  ینکن .  یهاوگ  يدرک  هدـهاشم  هک 

هـس لیـصفت  هب  ار  هچنآ  رمع ) ینعی   ! ) نینم ؤملاریما  ای  تفگ :  سپـس  دـش .  خرـس  شتروص  گنر  تشگ و  يراج  دایز  مشچ  زا  کـشا 
لیمج ما  مکش  يور  هریغم  هک  مدید  مدینش و  دنلب  یسفن  يادص  مدید و  يا  هرظنم  نم  تسین !  نم  دزن  رد  دنا ،  هتفگ  هدید و  یلبق  دهاش 

دایز دنیوگ : هن !  تفگ :  ناد ؟  همرـس  رد  لیم  دـننام  درب ؛ یم  دروآ و  یم  هک  يدـید  تفگ :  هنع -  هّللا  یـضر  رمع -  تسا .  هتفرگ  رارق 
 ! یـسفن دنلب  يادص  مدـید و  يدـیدش  تکرح  تسا .  تکرح  رد  وا  اهنار  نایم  هریغم  ياهمخت  تسالاب و  لیمج  ما  ياهاپ  مدـید  تفگ : 
 ! ربکا هّللا  تفگ :  رمع  هن !  تفگ :  دایز  دش ! ؟  یم  جراخ  لخاد و  ناد ،  همرـس  لیم  دننام  هک  يدـید  ایآ  دیـسرپ : ضر )   ) رمع ( . 526)
زا رمع  درک .  نینچ  زین  رگید  رفن  ود  اـب  و  دز ! !  هرکبوـبا  هب  هناـیزات  داتـشه  تساـخرب و  زین  هریغم  نزب !  دـح  ار  دوهـش  زیخرب و  هریغم  يا 
هک مهد  یم  تداهـش  تفگ :  دروخ ،  دح  هکنآ  زا  دعب  هرکبوبا  دوب .  هدـش  یتفگـش  راچد  هریغم  يانز  دـح  ندـش  فرطرب  دایز و  نخس 

رگا دومرف : مالّـسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  یلو  دزاس ،  يراج  وا  رب  ار  یمود  دح  تساوخ  رمع  دش .  بکترم  ار  یلمع  نینچ  هریغم 
هلیـسو نیدب  یهاوخ  یم  تفگ :  هرکبوبا  یلو  دنک ،  هبوت  تساوخ  هرکبوبا  زا  رمع  منک .  یم  راسگنـس  ار  هریغم  تتـسود  ینزب  دح  ار  وا 

مامت یتقو  داد !  مهاوخن  تداهـش  رفن  ود  نایم  رگید  ما  هدنز  ات  نم  یلو  تفگ :  هرکبوبا  يرآ .  تفگ :  ینک ؟  لوبق  ارم  تداهـش  اهدـعب 
نآ رد  ار  وت  هک  ییاج  دنک  اوسر  ادخ  تفگ :  ضر )  ) رمع درک .  اوسر  ار  امش  هک  رکش  ار  ادخ  تفگ :  هریغم  دندروخ ،  دح  دهاش ،  هس 

شردام دروخ ،  هنایزات  هرکبوبا  یتقو  تسا :  هتـشون  هرـصب ))  رابخا   )) باتک رد  هبیـش  نب  رمع  دسیون : یم  ناکلخ  نبا  سپـس  دـندید ! ! 
يوار دیسر !  يو  هب  هک  دوب  يدیدش  تبرض  رطاخب  نیا  و  ددنبب ،  دوخ  رمک  هب  ار  نآ  تسوپ  هرکبوبا  دننک و  حبذ  ار  يدنفسوگ  تفگ : 
یتقو دیوگن .  نخـس  شردارب )   ) دایز اب  تسا  هدنز  ات  درک  دای  دنگوس  شردپ  هک  درک  یم  تیاکح  هرکب ،  یبا  نب  نمحرلادـبع  دـیوگ :
نایم هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دناوخن .  زامن  يو  رب  یملـسا  هزرب  وبا  زج  یـسک  درک  تیـصو  دـنک ،  تافو  تساوخ  هرکبوبا 

ار وا  لمع  تشاد و  ار  دایز  ساپ  زین  هبعش  نب  ةریغم  تشگ .  زاب  هفوک  هب  دنداد ،  دایز  هب  ار  ربخ  نیا  یتقو  دوب .  هتـسب  يردارب  نامیپ  اهنآ 
تفگ هریغم  هب  رمع  دوب .  اجنآ  رد  زین  هریغم  دومن ،  دروخرب  باطخ  نب  رمع  اب  جـح  مسوم  رد  لیمج ،  ما  ( . 527) درکن شومارف  هاگچیه 
کش ام  ادخ !  هب  ینک ؟  یم  لهاجت  تفگ :  رمع  تسا !  یلع  رتخد  موثلک  ّما  نیا  يرآ ،  تفگ :  هریغم  یسانش ؟  یم  ار  نز  نیا  هریغم !  : 

قاحسا وبا  خیش  دسیون : یم  و  دیآ !  دورف  ترس  رب  نامسآ  زا  یگنـس  يدیـسرت  یم  وت  هک  مدید  دیوگ و  یم  تسار  هرکبوبا  هک  میتشادن 
 ، هرکبوبا هدرک :  انز  هبعـش  نب  ةریغم  هک  دنداد  تداهـش  رفن  هس  دسیون : یم  بذهملا ))   )) باتک رد  دوهـش ،  دادعت  باب  لوا  رد  يزاریش 

و دوب ،  غالا  شوگ  ود  دننام  هک  ییاپ  ود  دمآ و  یم  رب  هک  یـسفن  مدید و  يا  هنهرب  نیرـس  نم  تفگ :  دایز  یلو  دـبعم .  نب  لبـش  عفان و 
یضر یلع -  نخس  هرابرد  اهقف  دیوگ : یم  سپس  دزن ! !  دح  هریغم  هب  و  دز ،  دح  ار  دوهش  رفن  هس  مه  رمع  مناد .  یمن  يزیچ  نیا  زا  ریغ 

 : تسا هتفگ  غابص  نب  رصن  وبا  دنا .  هتفگ  نخـس  منک ،  یم  راسگنـس  ار  هریغم  تتـسود  يدز  دح  ار  وا  رگا  دومرف : هک  رمع  هب  هنع -  هّللا 
دیآ یم  مزال  دوش و  یم  لیمکت  دهاش  راهچ  دوش ،  باسح  يرگید  تداهـش  هرکبوبا ،  مود  تداهـش  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  یلع  روظنم 
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نیا هب  عجار  ناکلخ  نبا  یـضاق  نخـس  ناـیاپ   . ) ملعا هّللاو  يدز  دـح  ار  وا  هک  تسا  لوا  تداهـش  ناـمه  رگا  و  درک .  راسگنـس  ار  هریغم 
( . 528 () زیگنا فسا  هعقاو 

مهیا نب  ۀلبج  هب  تبسن  لمع  تدش   - 58

ياهرات اب  ناشیاهـسابل  راکـشآ و  اهنآ  یبرع  هفایق  هک  یلاح  رد  هنفجو ))  کع   )) هلیبق ناراوس  زا  رفن  دـصناپ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  عوضوم 
هب ( 530  ) لـلکم یجاـت  دوـب و  اـهنآ  شیپاـشیپ  ندرا )  یناـسغ  ناـبز  برع  هاـشداپ   (( ) هـلبج  )) هدـش و يزود  ( 529  ) هـلیلم هرقن  ـالط و 

نانیا و ندروآ  مالـسا  زا  زین  ناناملـسم  دـندروآ .  مالـسا  یگمه  دـندش و  هنیدـم  دراو  تشاد ،  رـس  هب  هیرام ،  شردام  یتمیق  ياهرهوگ 
اب لاس ،  نامه  جح  مسوم  رد  هلبج ،  دـندش .  لاحـشوخ  هداعلا  قوف  دـندوب ،  اهنآ  ناوریپ  ءزج  رـس ،  تشپ  رد  هک  يدارفا  ندـش  ناملـسم 

دوخ هب  وا  هک  يا  هلوح  يور  هرازف  هلیبق  زا  يدرم  دوب ،  فاوط  لوغـشم  هلبج ،  هک  لاـح  ناـمه  رد  تفر .  جـح  هب  هفیلخ  هارمه  شناوریپ 
ای هک  درک  مکح  رمع  درب و  رمع  هب  تیاکـش  يرازف  درم  دز .  وا  تروص  هب  یلیـس  کی  هلبج  دـش .  زاب  هلوح  تشاذـگ و  اـپ  دوب  هدـیچیپ 
زا هلبج  هک  تفرگ  تخـس  وا  رب  ار  راک  نادـنچ  دـنک .  یـضار  دوخ  زا  ار  وا  ای  دـنزب ،  وا  هب  یلیـس  کی  مه  يرازف  درم  دوش  رـضاح  هلبج 

راشف و مغر  یلعو  داهن  هینطنطـسق  هب  يور  تخیرگ و  شناهارمه  اب  هلبج  ماگنه  بش  دش .  سوی  أم  يرازف  درم  رمع و  نتخاس  فرـصنم 
یمارگ ار  اهنآ  مدقم  زین  مور  روطارپما  سولیکاره )   ) لقره دنتـشگرب .  اراصن  شیک  هب  ًاددـجم  دـندش و  دـترم  یگمه  رمع ،  يریگتخس 

نید نداد  تسد  زا  تلع  هب  هلبج ))   )) فصو نیا  اب  ( . 531) دیشوک اهنآ  لیلجت  لاح و  تیاعر  رد  دنتشاد  راظتنا  هچنآ  زا  شیب  تشاد و 
نآ زا  مدوب ،  هدرک  ربص  نم  رگا  دندش .  ینارصن  یلیس ،  کی  رطاخب  فارشا   : )) ینعی تسا :  هتفگ  هراب  نیا  رد  و  تسیرگ !  یم  مالسا ، 
ارم مردام  شاک !  متخورف .  يروک  هب  ار  مملاس  مشچ  هلیـسو  نادـب  دوب .  نم  توخن  يزابجل و  تشاد ،  زاب  ارم  هچنآ  مدـید  یمن  يررض 

هلیبق ناـیم  رد  مدرک و  یم  لـمحت  ار  زاـجح  ياـهیتحاران  نم  شاـک !  دز .  رمع  هک  یفرح  يوس  هب  متـشگ  یمرب  نم  شاـک !  دوب و  هدازن 
رد دوـب و  هک  هلیـسو  ره  هب  درزآ و  یمن  ار  وا  ناـهارمه  برع و  ریما  نیا  هفیلخ  شاـک !  فـّل :  ؤـم  ( . 532  (() مدوب ریسا  رـضم ،  ای  ۀعیبر 
زا هک  یـشزغل  نیلوا  رد  تساوخ  یم  وا  اجک !  اهراک  نیا  اـجک و  رمع  یلو  دروآ ،  یم  تسد  هب  ار  يرازف  درم  تیاـضر  تشاد ،  ناـکما 

تیصخش اب  درف  ره  اب  رمع  شور  نیا  دناشکب .  تلذ  ضیـضح  هب  تزع ،  جوا  زا  دلامب و  كاخ  هب  ار  وا  تزع  رپ  ینیب  دز ،  یم  رـس  هلبج 
يا هلماعم  نیب  تسا  قرف  ردقچ  دنـسانش ،  یم  ار  وا  دنراد و  عالطا  یبوخ  هب  وا  تالاح  رد  عبتتم  علطم و  دارفا  هکنانچ  دوب .  يدازگرزب  و 
ینب هلیبق  هدازگرزب   ) دـیلو نبدـلاخ  اـب  هک  يدروخرب  و  تخاـس ،  فرطرب  وا  زا  ار  هنـصحم  ياـنز  دـح  دومن و  هبعـش  نب  ةریغم  اـب  يو  هک 
ًالبق هکنانچ  دوب .  هدش  راسگنس  دوبن ،  عنام  رکبوبا  رگا  و  دننک ،  راسگنـس  ار  دلاخ  دیزرو  رارـصا  اجنآ  رد  هک  تشاد  مجرتم )  موزخم - 

هک روطناـمه  دـش ،  وا  هب  تبـسن  رمع  يریگتخـس  ثعاـب  دوـخ ،  ندرمـش  گرزب  دـلاخ و  یـصخش  يورین  هک  دوـب  نیا  تلع  دـش .  رکذ 
يرادمتسایس همه  اب  وا  اریز  هبعش !  نب  ةریغم  سکع  هب  دشاب .  هتشاد  ار  راتفر  نآ  وا  اب  هک  درک  باجیا  يو  سفن  تزع  هلبج و  تیـصخش 

نیمه هب  تسناد ،  یم  رت  تسپ  وا  شفک  زا  ار  دوخ  هک  يروط  هب  دوـب ،  رمع  راـیتخا  رد  شا  هیاـس  زا  شیب  تشاد ،  هک  يا  هلیح  رکم و  و 
اب دارفا  هب  تبـسن  هک  تشاد  ار  اـضتفا  نیا  رمع  تسایـس  تشاذـگ .  اـهر  درک و  ظـفح  دوـخ  يارب  شروـجف  قـسف و  همه  اـب  ار  وا  تـهج 
یم یلمع  صخش ،  ناقلعتم  ای  اهنآ  ناسک  هب  تبسن  ار  يریگتخـس  نیا  یهاگو  دهد .  ناشن  يریگتخـس  دلاخ ،  هلبج و  دننام  تیـصخش ، 
نب رـصن  یمیمت ،  عیبض  یملـس ،  هدـعج  رکبوبا ،  رهاوخ  هورف  ما  نمحرلادـبع ،  شرـسپ  اب  هکنانچ  دـنک .  لیلذ  راوخ و  ار  اهنآ  ات  تخاس 

یندیشون یندروخ ،  هک  تشاد  یصوصخم  هجوت  رمع ،  درک .  نینچ  اهنآ  لاثما  تخبدب و  هریره  وبا  شیومع و  رـسپ  بی  ؤذ  وبا  جاجح ، 
مدرم هب  دیآ  یم  تسد  هب  هچنآ  و  دشاب .  هتشاد  كاسما  تاذل ،  هب  تبسن  رادنتشیوخ و  تاوهش ،  ربارب  رد  هداس و  شبکرم ،  نکـسم و  ، 

زا ار  طایتحا  مزح و  قیرط  نانارمکح ،  باسح  هب  تبـسن  دیازفیب و  لاملا  تیب  هب  درادنرب و  نآ  زا  يزیچ  شا  هداوناخ  دوخ و  دنک و  اطع 
أم لامع و  زا  کیچیه  دـش .  هتـسب  اهناهد  لال و  اهنابز  هک  يروط  هب  درب ؛ یم  هار  دوخ  اب  ار  تلم  هک  يروما  لیبق  نیا  زا  و  دـهدن .  تسد 
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توافت تریس ،  برشم و  ظاحل  زا  اهنآ  نایم  هکنیا  اب  نایفس ،  یبا  نب  ۀیواعم  زج  دندنامن  ملاس  يو  لمع  تدش  يریگتخس و  زا  شناروم 
اهر ار  وا  هکلب  دادـن ،  رارق  شا  هذـخا  ؤم  دروم  زگره  درکن و  تساوخ  زاب  هیواعم  زا  رمع  هاـگچیه  مینیب  یم  اریز  تشاد ؛  دوجو  یناوارف 
سک ره  ( . 533  (( ! ) مراد یم  رذح  رب  يزیچ  زا  هن  منک و  یم  وت  هب  يرما  هن   : )) تفگ يو  هب  و  دهد .  ماجنا  دهاوخ  یم  هچ  ره  هک  درک 

 ! ! تشاد تشذگ  همه  نیا  هیواعم  هب  تبسن  ارچ  هک  دناد  یم  تسا  هتخانش  ار  رمع 

هریرهوبا هب  تبسن  تنوشخ   - 59

یبا نب  نامثع  يو ،  ياـج  هب  درک و  لزع  ار  وا  لاـس 23  رد  تشاد .  بوصنم  نیرحب  تموکح  هب  يرجه  لاـس 21  رد  ار  هریرهوبا  رمع ، 
تسا هدیدزد  لاملا  تیب  زا  تفگ  یم  هک  تفرگ  يو  زا  رانید  رازه  هد  هکلب  درکن ،  هریره  وبا  لزع  هب  افتکا  وا  تشامگ .  ار  یفقث  صاعلا 
دیوگ یم  هدرک و  لقن  ار  نآ  ( 534  ) یکلام یسلدنا  ّهبر  دبع  نبا  تسا .  روهشم  نآ  ناتساد  داد .  دوخ  تلود  قودنص  لیوحت  ار  نآ  و  . 

یلو یتشادن ؟  اپ  هب  نیلعن  متشاد ،  بوصنم  نیرحب  تموکح  هب  ار  وت  یتقو  هک  یناد  یم  تفگ :  تساوخ و  ار  هریرهوبا  رمع  سپس  : . . . 
ییایاطع دنا و  هدییاز  هک  تسا  ییاهبـسا  نیا  تفگ :  هریرهوبا  يا .  هدـیرخ  رانید  غلبم 1600  هب  ار  ییاهبـسا  وت  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  دعب 

لیوحت دـیاب  ار  يدایز  نیا  دوش ،  نیم  أت  هار  نآ  زا  وت  یگدـنز  هک  مداد  رارق  قوقح  وت  يارب  نم  تفگ :  رمع  دـنا .  هداد  نم  هب  هک  تسا 
تساخرب و سپـس  مروآ .  یم  درد  هب  ار  تتـشپ  ادخ !  هب  دسر ،  یم  ارچ  تفگ :  دـسر .  یمن  وت  هب  يدایز  نیا  تفگ :  هریرهوبا  یهدـب ! 
هب ار  نآ  تفگ :  هریرهوبا  روایب .  ار  اهلوپ  تفگ :  هاگنآ  دروآ .  نوخ  هب  ار  شندـب  هک  دز  يو  هب  ّهرُد ))   )) دوخ یتسد  هنایزات  اـب  نادـنچ 
 ، متـشاد یم  روظنم  يدرک ،  یم  تخادرپ  دوخ  لیم  اب  يدوب و  هدروآ  تسد  هب  لالح  هار  زا  رگا  تفگ :  رمع  راد .  روظنم  ادـخ  باـسح 

! ؟  تسین ناناملـسم  ادخ و  لام  دنا و  هدروآ  یم  وت  يارب  ار  لاوما  نیا  مدرم  ییوگ :  یمو  يا  هدمآ  نیرحب  (( رجح )) رود هطقن  زا  وت  یلو 
ثیدح رد  دـیوگ : یم  هبر  دـبع  نبا  سپـس  ( . 535  ) تسا هدـییاز  اهغالا  ندـنارچ  يارب  طـقف  ار  يا  هروذاـق  وت  نوچ  همیما ))   )) ترداـم
تقرس هب  ار  ادخ  لاوما  ادخ !  باتک  نمشد  ادخ و  نمـشد  يا  تفگ :  درک ،  لزع  نیرحب  تموکح  زا  ارم  رمع  یتقو  هک :  تسا  هریرهوبا 

 : تفگ ما .  هدربن  تقرس  هب  مه  ار  ادخ  لاوما  و  متسه .  وت  نمشد  نمشد  نم  هکلب  متسین  وا  باتک  ادخ و  نمـشد  نم  متفگ :  نم  يدرب ؟ 
و دندروآ .  یم  میارب  هک  تسا  ییایادـه  دـنا و  هدـییاز  هک  تسا  ییاهبـسا  متفگ :  دـش ؟  عمج  وت  دزن  رد  اجک  زا  رانید  رازه  هد  نیا  سپ 

ترفغم بلط  رمع )  ) نینم ؤملاریما  يارب  مدناوخ  حبـص  زامن  یتقو  تفرگ .  نم  زا  ار  نآ  رمع  یلو  ما .  هدرک  زادنا  سپ  هک  تسا  یقوقح 
نبدمحم قیرط  زا  ( 537) دعـس نبا  تسا .  هدروآ  ( 536) دـنک یم  لقن  ار  رمع  شور  زا  یتمـسق  هک  اجنآ  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  مدرک . . . 

نبا يدرب ؟  تقرـس  هب  ار  ادخ  لام  ایآ  ادـخ !  باتک  ادـخ و  نمـشد  يا  تفگ :  نم  هب  رمع  تفگ :  هریرهوبا  هک  دـنک  یم  تیاور  نیریس 
هب تبـسن  رمع  هک  یلمع  دیوگ : یم  تسا و  هدروآ  ار  ثیدـح  نیا  زین  هباصا ))   )) باتک زا  هریرهوبا ،  لاح  حرـش  رد  زین  ینالقـسع  رجح 
ات دز  ار  هریره  وبا  نادـنچ  هکنیا  زا  و  دـنراد .  لوـبق  ار  نآ  همه  هک  تسا  یتباـث  تقیقح  فـالخ  رب  اـملع ،  موـمع  رظن  رد  داد  ناـشن  يو 

 . تسا هدرک  شهوکن  درک ،  شلزع  تفرگ و  ار  شلام 

صاّقو دعس  هب  تبسن  يریگتخس   - 60

هب برد  هتسشن و  شرصق  رد  دعـس  هک  دنداد  ربخ  يو  هب  تشاد .  بوصنم  هفوک  تموکح  هب  ار  صاّقو  دعـس  رمع ،  هک  دوب  نیا  عوضوم 
همعط وا  يور  رب  ار  شرصق  ورب و  صاّقو  دعـس  دزن  هفوک  هب  تفگ :  وا  هبو  تساوخ  ار  هملـسم  نبدمحم  رمع ،  تسا .  هتـسب  تیعر  يور 

رد ار  دعـس  دنکفا و  دعـس  رـصق  نورد  هب  شتآ  تفر و  هفوک  هب  هملـسم  نبدمحم  نک .  تعجارم  هدـن و  ماجنا  يراک  رگید  نک و  قیرح 
روتـسد نیا  تفگ :  هملـسم  نبدـمحم  تسا ؟  يراک  هچ  نیا  دیـسرپ : دـمآ و  نوریب  رـصق  زا  همیـسارس  دعـس  تخاـس .  ریگلفاـغ  شرـصق 

 ! تشگ زاب  هنیدم  هب  سپس  تخوس ،  ات  درک  اهر  ار  نآ  مه  دعس  تسا !  رمع )  ) نینم ؤملاریما 
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دیلو نب  دلاخ  هب  تبسن  یتخسرس   - 61

هب مهرد  رازه  هد  دلاخ  تفر و  وا  دزن  سیق ،  نب  ثعشا  تشاد ،  هدهع  هب  ار  نیرـسنق ))   )) تموکح رمع  بناج  زا  دیلو  نبدلاخ  هک  یتقو 
 ، حارج هدـیبع  وـبا  هب  يا  هماـن  تساوـخ و  ار  یکیپ  دیـسر .  دوـب -  هاـگآ  شلاّـمع  زیچ  همه  زا  هک  باـطخ -  رمع  هب  ربـخ  نیا  داد .  يو 

تلود و نادـنمراک  روضح  رد  دـنبب و  شا  همامع  اب  ار  شرگید  ياپو  هدـب  رارق  اـپ  کـی  يور  ار  دـلاخ  هک  تشون  صمح ))   )) نارمکح
لام زا  رگا  تسا .  هداد  ثعـشا  هب  هدروآ و  اجک  زا  ار  اهلوپ  نیا  هک  دـیوگب  ات  راد  شهاـگن  ناـنچمه  نک و  هنهرب  ار  وا  رـس  تلم ،  نارس 

نانئاخ دنوادخ  تسا و  تنایخ  هدوب ،  تلم  لام  زا  هچنانچ  و  دراد ،  یمن  تسود  ار  نیفرسم  ادخ  هدرک و  فارـسا  هک  تسا  هدوب  شدوخ 
دیایب يو  دزن  ات  تشون  دلاخ  هب  هدیبع  وبا  نک .  همیمـض  دوخ  ورملق  هب  ار  وا  راک  ریگب و  رظن  ریز  لاح  ره  رد  ار  وا  دراد .  یمن  تسود  ار 

ار اهلوپ  نیا  دیسرپ : دلاخ  زا  تساخرب و  هفیلخ  کیپ  تفر .  ربنم  هب  عماج  دجـسم  رد  دروآ و  درِگ  ار  مدرم  هدیبع  وبا  دمآ ،  دلاخ  یتقو  ، 
 : تفگ تساخرب و  لالب  تفگ .  یمن  يزیچ  دوب و  تکاس  مه  هدیبع  وبا  دادن .  یباوج  دـلاخ  يا ؟  هداد  سیق  نب  ثعـشا  هب  یلحم  هچ  زا 
ار وا  دعب  تشادرب .  شرس  زا  ار  نیچقرع  همامع و  درک و  هنهرب  ار  دلاخ  رس  سپس  تسا .  هداد  ار  روتـسد  نالف  وت  هب  رمع )  ) نینم ؤملاریما 
ای تدوخ  لام  زا  يا ؟  هداد  ثعشا  هب  ار  اهلوپ  نیا  اجک  زا  دیـسرپ : يو  زا  و  تسب !  شا  همامع  اب  ار  شرگید  ياپ  تشاد و  هاگن  اپ  رـس  رب 
رب ار  شا  همامع  دوخ  تسد  اب  دـینادرگرب و  يو  هب  ار  نیچقرع  تخاس و  اهر  ار  وا  سپـس  مداد .  مدوخ  لام  زا  تفگ :  دـلاخ  تلم ؟  لام 

دلاخ مییامن !  یم  تمدـخ  مارتحا و  ار  شیوخ  نایلاوم  مینک و  یم  تعاطا  ار  دوخ  نایلاو  رما  تفگ :  یم  لاح  نآ  رد  تشاذـگ و  شرس 
هب وا  ندمآ  یتقو  دراد .  یعـضو  هچ  هک  تفگن  يو  هب  وا  مارتحا  هب  هدیبع  وبا  اریز  لوزعم ؛  ریغ  ای  تسا  لوزعم  تسناد  یمن  دوب و  ریحتم 

لوزعم وت  هک  تشوـن  دـلاخ  هب  يا  هماـن  سپ  تسا .  هدـش  عـقاو  هدوـمن  یم  ینیب  شیپ  هچنآ  هک  درب  یپ  رمع  داـتفا ،  ریخ  أـت  هب  رمع ،  دزن 
باـتک رد  ار  هیـضق  نیا  داـقع ،  دومحم  ساـبع  ( . 538) دادـن يو  هب  یتمـس  دوب  هدـنز  دـلاخ  اـت  رگید  نآ  زا  سپ  و  ورب !  راـنک  یتـسه و 

 . تسا هدرک  لقن  هحفص 245  دلاخ ، )) ۀیرقبع  ))

وا نتخاس  بورضمو  یمیمت  عیبض  دیعبت   - 62

نک يراک  ادـنوادخ !  تفگ :  دیـسرپ و  ار  نآرق  زا  یتایآ  ریـسفت  ام  زا  درک و  تاقالم  ار  ام  یمیمت  عیبض  تفگ :  دـمآ و  رمع  دزن  يدرم 
هدیشوپ يا  همامع  سابل و  هک  عیبض  دروخ ،  یم  راهن  مدرم  اب  دوب و  هتسشن  رمع  هک  ییانثا  رد  يزور  منک .  ریـسفت  ار  نآرق  مناوتب  نم  هک 

ًاْورَذ ِتایِراّذلاَو   : )) هیآ يانعم  نینم !  ؤملاریماای  تفگ :  سپس  تفای .  تغارف  ات  دروخ  اذغ  راضح  اب  دمآ و  ولج  مه  وا  دیسر .  رـس  دوب ، 
درک و هنهرب  ار  وا  هاـگنآ  ینادـب ! ؟  نآرق  ریـسفت  یهاوخ  یم  هک  یتـسه  وت  وت !  رب  ياو  تفگ :  رمع  تسیچ ؟  ( 539 (() ًاْرقِو ِتالِماْحلاَف 
 : تفگ تهج  نیمه  هب  تسا .  هتخیوآ  يوس  ود  هب  هتفاب و  ار  شرس  يوم  وا  هک  دید  سپـس  داتفا .  شرـس  زا  همامع  هک  دز  هنایزات  نادنچ 
رد ار  وا  داد  روتسد  سپس  منک ! ؟  یم  ادج  تندب  زا  ار  ترس  يا  هدیشارت  ار  ترس  مدید  رگا  تسوا !  تسد  رد  رمع  ناج  هک  ییادخ  هب 
یم رگید  يات  دص  دش ،  یم  بوخ  شلاح  نوچ  و  دز ! !  یم  هنایزات  دص  دروآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  زور  ره  دننک .  سبح  يا  هناخ 

ار مدرم  تساخرب  تسشن و  هک  تشون  يرعشا  یـسوم  وبا  دوخ  رادنامرف  هب  و  دومن .  هرـصب  هناور  درک و  يرتش  راوس  ار  وا  هاگنآ  دز ! ! ! 
هنوگنیدب تخبدب ،  عیبض  تسا !  هدیـسرن  نآ  هب  یلو  هدومن  ملع  بلط  عیبض  هک :  دنک  مالعا  مدرم  هبو  دورب  ربنم  هب  دـنک و  عونمم  يو  اب 

( . 540) دوب دوخ  موق  گرزب  ًالبق  هک  یتروص  رد  تفگ .  تایح  دوردب  ات  دش  راوخ  تسپ و  دوخ  موق  مدرم و  نایم 

جاّجح نب  رصن  دیعبت   - 63

رگید نانز  يارب  نآ  رد  ینز  هک  دیسر  يا  هتسب  هناخ  برد  هب  دومن  یم  يدرگبـش  رمع  هک  اهبـش  زا  یکی  رد  دیوگ : یم  دیرب  نب  هّللادبع 
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یبارش هب  یـسرتسد  ایآ   : )) ینعی جاّجح  نب  رـصن  یلا  لیبس  له  ما  اهبرـشاف  رمخ  یلا  لیبس  نم  له  ( 541  :) تفگ یم  دـناوخ و  یم  زاوآ 
نبرصن زور  نآ  يادرف  هن !  يا  هدنز  ات   : تفگ رمع  مسرب . )) ؟  جاجح  نبرصن  لاصو  هب  مناوتب  هک  تسه  یهار  ای  مشونب  ار  نآ  هک  مراد 

 . دنشارتب ار  شرس  يوم  داد  روتسد  رمع  تسابیز .  هداعلا  قوفو  حیلم  تروص ،  شوخ  یناوج  دید  دمآ ،  رصن  یتقو  تساوخ .  ار  جاجح 
دیشارت ار  رس  یتقو  شارتب ،  ار  ترس  هیقب  ورب   : تفگ دش ،  هدوزفا  شیئابیز  رب  تشگ و  راکشآ  شیناشیپ  دندرک و  هاتوک  ار  شرـس  یتقو 
رواجم دـیابن  وت  مراد  تنوکـس  نم  هک  يرهـش  رد  يا .  هتخاس  نوتفم  دوخ ،  ییابیز  اب  ار  هنیدـم  نانز  جاجح !  رـسپ   : تفگ دـش .  رتاـبیز 

 . دوب نآ  رد  زین  رعش  دنچ  هک  تشون  رمع  هب  يا  همان  هاگنآ  دنام ،  هرصب  رد  یتدم  جاجح  نب  رصن  درک .  شدیعبت  هرصب  هب  سپس  یشاب ! 
 ، دوش بات  یب  نم  قشع  رد  ینز  يزور  رگا  موش .  دیعبت  دیاب  هک  تسا  هدوب  هچ  نم  هانگ  هک  هدومن  ضارتعا  رمع  هب  راعشا  نیا  رد  رـصن 
زا ارم  تهج  یب  و  يدرب ،  نم  هب  يدـب  نامگ  تسیچ ؟  نم  هانگ  دراد -  ار  تلاح  نیا  ینز  ره  هک  دـشاب -  هتـشاد  نم  زا  ییانمت  یناهنپو 

راـک رـس  رب  نم  اـت  تفگ :  دیـسر  رمع  هب  وا  رعـش  هماـن و  یتقو  دـنادرگرب .  ار  وا  هک  دوب  هدرک  اـضاقت  رخآ  رد  و  يدرک . . .  هراوآ  نطو 
 . تشگ زاب  شناسک  دزن  هنیدم  هب  دش و  راوس  جاجح  نب  رصن  دیسر ،  لتق  هب  رمع  هک  نیمه  ددرگرب .  دیابن  متسه 

شرسپ هب  تبسن  یعرش  دح  زا  رمع  زواجت   - 64

دروخ و بارش  تکلمم  نآ  رد  رصم ،  رد  صاع  ورمع  تموکح  رصع  رد  دنتفگ -  یم  همحشوبا ))   )) وا هب  هک  رمع -  رسپ  نمحرلادبع ؛ 
هّللادبع شردارب  روضح  رد  هنایزات )  داتشه   ) یعرش دح  دندیشارت و  ار  وا  رس  داد  روتسد  دوب ،  یلاو  هک  صاع  ورمع  دش .  ینلع  عوضوم 

ره هدومن و  يا  هنهرب  رتش  راوس  ار  وا  دناشوپب و  نمحرلادـبع  هب  ییابع  هک  تشون  صاع  ورمع  هب  دیـسر  رمع  هب  ربخ  یتقو  دـندز .  يو  هب 
یعـضو نامه  هب  ار  نمحرلادبع  مه  صاع  ورمع  دوب .  هدرک  دای  یتشرد  هب  ار  صاع  ورمع  همان ،  رد  ًانمـض  دنک !  هنیدم  هناور  رتدوز  هچ 

طایح رد  مدیـشارت و  ار  شرـس  متخاس ،  يراج  يو  رب  ار  یعرـش  دح  نم  تشون :  رمع  هب  و  درک ،  هنیدم  هناور  دوب  هداد  روتـسد  رمع  هک 
ناناملسم و رب  ار  یعرش  دودح  هک  تسا  ییاج  رـصم ،  دنروخب ،  مسق  وا  هب  ات  تسین  یـسک  وا  زا  رتالاب  هک  ییادخ  هب  مدز ،  هنایزات  هناخ 
رد نمحرلادبع  شردارب  اب  همان و  اب  هّللادبع  تشاد .  لاسرا  وا  يارب  رمع ،  هّللادبع  هلیسو  هب  مه  ار  همان  دننک .  یم  يراج  ناناملـسم ،  ریغ 

یتشرد اب  رمع  دورب .  هار  تسناوت  یمن  هدیچیپ و  ییابع  رد  ار  دوخ  دوب و  يرامیب  لاح  رد  وا  هک  یلاح  رد  دندش  دراو  ناشردپ  رب  هنیدـم 
نمحرلادبع هنایزات !  هنایزات !  دز : دایرف  سپـس  يداد !  ماجنا  يداد و  ماجنا  نمحرلادـبع !  يا  تفگ :  تخاس و  بطاخم  ار  نمحرلادـبع 

 ، دنا هتخاس  يراج  وا  رب  ار  دح  هک  داد  یهاوگ  مه  هّللادبع  دنا .  هتخاس  يراج  يو  رب  هک  ار  دح  تفگ :  درک و  تعافش  يو  زا  فوع  نب 
نم تفگ :  یم  دز و  یم  داـیرف  لاـح  نآ  رد  رمع  تفرگ .  دوخ  تابرـض  ریز  ار  وا  تفرگ و  تسد  هب  ار  قالـش  درکن و  هجوـت  رمع  یلو 

نادـنز هب  ار  وا  تفگ :  سپـس  دـیچیپ .  اضف  رد  شدایرف  يادـص  هک  دز  ار  وا  نادـنچ  دوب .  یهاوخ  نم  لتاق  وت  ادـخ  هب  متـسه و  ضیرم 
حرش رد  ار  نآ  ناخروم  تسا .  مالسا  خیرات  روهشم  عیاقو  زا  یکی  هعقاو  نیا  تخاب !  ناج  سپـس  دنام و  نادنز  رد  هام  کی  وا  و  دیربب . 

رد و  دینک .  هعجارم  رـصم  پاچ  هحفـص 123  موس ،  دلج  دیدحلا ،  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هب  دـنا .  هتـشون  وا  صیاصخ  رمع و  لاح 
زا هک  دز  دح  ندروخ ،  بارش  هطـساو  هب  ار  شنارـسپ  زا  یکی  يو  دیوگ : یم  رمع  ناتـسود  زا  یکی  هک  تسا  هحفص 127  دلج ،  نامه 

هدرک لقن  ار  رمع  دـح  ندروخ و  بارـش  عوضوم  تسا ،  هدرب  مان  ( 542  (() همحـش وبا   )) دوخ خـیرات  رد  سک  ره  داد .  ناج  نآ  تبرض 
هدوب و طسوا  هک  نمحرلادبع  نیا  ردارب  ربکا ،  نمحرلادبع  هب  عجار  باعیتسا ))   )) رد دیاب  یم  هکنانچ  ار  ناتـساد  نیا  ربلادبع  نبا  تسا . 
: دسیون یم  ناویحلا  تایح  کید ))   )) هدام رد  يریمد  تسا .  هدرک  لقن  هدش ،  یم  هدیمان  رغصا  نمحرلادبع  هک  هتشاد  مه  يرگید  ردارب 

بتک رد  هچنآ  دیوگ : یم  سپـس  یتشک .  ارم  ردـپ  تفگ :  یم  هّللادـیبع  لاح  نآ  رد  دز .  يراوخ  بارـش  دـح  ار  هّللادـیبع  شرـسپ  رمع 
باب رمع ، )) خیرات   )) رد يزوج  نبا  تسا .  هدوب  طسوا  نمحرلادبع ))   )) همحش وبا  شرگید  رسپ  راوخبارـش ،  هک  تسا  نیا  تسا  خیرات 
ورمع هک  تسا  نیا  ام  روظنم  تسا .  هداد  صاصتخا  شندروخ ،  بارش  هرابرد  شرـسپ  هب  رمع  ندز  دح  عوضوم  هب  ار  دوخ  باتک  زا   77
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رمع هّللادبع  تسا .  هدز  دح  ار  نمحرلادبع  هّللادـبع ،  روضح  رد  هک  دوب  هداد  عالطا  يو  هب  دوب ،  رمع  قوثو  دروم  هک  رـصم  یلاو  صاع 
هک یمکحم  ياهمـسق  همه  اـب  صاـع  ورمع  رگا  تشادـن .  دروم  يرگید  دـح  نیارباـنب  دوب .  باـطخ  دـالوا  نیرت  قثوم  ردـپ  رظن  رد  مه 

سومان لام و  نوخ و  یمالسا و  دودح  ماکحا و  رب  هک  تشاد  بوصنم  رـصم  تموکح  هب  ار  وا  هنوگچ  دوبن ،  دامتعا  دروم  دوب ،  هدروخ 
يرامیب یتقو  ًاصوصخم  دومن .  ینادنز  دیابن  دنا ،  هدز  دح  هک  ار  یسک  و  دننز ،  یمن  دح  ار  ضیرم  هوالعب ،  دشاب ! ؟  طلـسم  ناناملـسم 

( . 543  ! ) درادب مدقم  صن  تحلصم  رب  ار  دوخ  أر ي  هک  تشاد  رارصا  هشیمه  رمع  دیاب ،  هچ  یلو  دشاب ،  شخبنایز  وا  يارب  سبح  ای 

هیبیدح تخرد  عطق   - 65

 (( ناوضر تعیب   )) نآ ریز  رد  دوخ  باحـصا  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  هک  دوب  یتـخرد  ناـمه  هیبیدـح ))   )) تخرد نیا 
زا سپ  دینادرگ .  زوریپ  ار  وا  دومن و  شلوسر  هدنب و  بیـصن  ار  يراکـشآ  حتف  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  تعیب  نآ  جـیاتن  زا  ( . 544  ) تفرگ
یم رکـش  ار  ادـخ  دـندرازگ و  یم  زامن  تخرد ،  نآ  ریز  رد  كّربت  باب  زا  دنتـشذگ ،  یم  اجنآ  زا  هک  ناناملـسم  زا  یـضعب  ارجام ،  نیا 

ياپب ار  ّجح  مسارم  دنتـسناوت  نیملـسم  دش و  حتف  هکم   ) دینادرگ لیان  ناشیوزرآ  هب  ار  ناشیا  تکرب ،  رپ  تعیب  نآ  هطـساو  هب  هک  دـندرک 
و دـننک !  عطق  ار  تخرد  داد  روتـسد  دـنرازگ ،  یم  زاـمن  تخرد  نآ  ریز  رد  ناناملـسم  هک  دیـسر  ربخ  رمع  هب  یتقو  مجرتم . )  دـنراد - 

 ! ! مناسر یم  لتق  هب  ریـشمش  اب  ار  وا  دـترم  دـننام  تس ،  هدرازگ  زامن  تخرد  نآ  ریز  رد  هک  دـندروآ  ار  سک  ره  دـعب  هب  نیا  زا  تفگ : 
شندرازگ زامن  مارتحا  هب  یلو  درک ،  یم  دترم  هیدـثلا ))  يذ   )) لتق روم  أم  ار  وا  ربمغیپ  زورید  ربکا !  هّللا  هّللا !  ناحبـس  ّفل :  ؤم  ( . 545)

هدراذـگ زامن  ناوضر ،  تخرد  ریز  رد  هک  نامیا  لها  زا  سک  ره  اـت  تسا  هدیـشک  ار  شریـشمش  زورما  یلو  ( ، 546) دیزرو یم  عانتما  ، 
زامن صوصخ  رد  ار  صالخا  اب  نارازگزامن  نوخ  هک  دوب  هداد  وا  هب  ار  راـیتخا  نیا  یـسک  هچ  بجع !  بجع !  دـناسر ! !  لـتق  هب  تسا ، 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  يدـجن  داد .  رمث  دـش و  گرزب  دـجن  رد  نآ  تخرد  هک  دوب  يرذـب  نیا  دزیرب ؟  اهنآ  ندرازگ 
 : تفگ دوس  الارجح  هب  هکنانچ  تسا .  هتـشاد  ناوارف  اهیـشاپرذب  نیا  زا  قوراف !  ( . 547 (() دیآ یم  نوریب  اجنآ  زا  ناطیـش  خاش  : )) دومرف
ار رمع  نخـس  نیا  مدیـسوب ! ! !  یمن  ار  وت  دیـسوب ،  یم  ار  وت  ربـمغیپ  هک  مدـید  یمن  رگا  يراد .  ناـیز  هن  دوس و  هن  یتـسه ،  گنـس  وـت 

یّلص مرکا -  ربمغیپ  حیرض  تشادگرزب  نآرق و  ندیسوب  نآ  يانبم  رب  و  دناا ،  هتشادنپ  یملع  لوصا  زا  یلصا  ناونع  هب  نانادان  زا  یـضعب 
َُهل ٌْریَخ  َوُهَف  ِهّللا  ِتامُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَمَو  َِکلذ  : )) دنوادخ روتـسد  فالخ  رب  و  دنتـسناد !  مارح  ار  سدقم  ياهحیرـض  ریاس  و  هلآو -  هیلع  هّللا 

ياـه هناـشن  ینید و  رئاعـش  زا  لـیلجت  میظعت و  هک  ( 549 (() ِبُولُْقلا يَوـْقَت  ْنِم  اـهَّنِاَف  ِهّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  َکـِلذ   )) و ( 548 (() ِهِّبَر َْدنِع 
مورحم نآ  ماجنا  زا  ار  دوخ  دـنداد و  تسد  زا  ار  هّبحتـسم  لامعا  زا  يرایـسب  تسا ،  هتـسناد  لد  یکاپ  اوقتو و  نامیا  تمـالع  ار  یبهذـم 

نکـس نم  نکل  یبـلق و  نفغـش  رایدـلا  ّبح  اـم  و  دـیوگ : یم  هک  دـندادن  رارق  مه  رعاـش  لوق  دـح  رد  ار  ادـخ  هب  تبحم  اـهنآ  دـنتخاس . 
(( . دناشک یم  ارم  هک  تساه  هناخ  نکاس  تبحم  هکلب  هتشادن  لوغشم  دوخ  هب  ارم  بلق  اه  هناخ  تبحم   : )) ینعی ( 550) ارایدلا

رمع زا  یناه  ّما  تیاکش   - 66

 ! هّللا لوسر  ای  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  مالّسلا -  هیلع  بلاطوبا -  رتخد  یناه  ّما  زا  عفار  یبا  نب  نمحرلادبع  زا  ریبک  مجعم  رد  یناربط 
داتـسیا و دش ،  نیگمـشخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  درادن !  وت  لاح  هب  يدوس  دّـمحم  تفگ :  نم  هب  دـید و  ارم  باطخ  رمع 

مان  ) مکح ءاح و  نم  تعافـش  یلو  دوش ،  یمن  منادناخ  لاح  لماش  نم  تعافـش  دنرادنپ  یم  یمدرم  هک  هدش  هچ  دومرف : دناوخ و  هبطخ 
نیگمـشخ هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  زین  رگید  دروـم  رد  دریگ ! ؟  یم  ارف  ار  دـندوب ) شیرق  زا  رود  هک  تسا  نـمی  هلیبـق  ود 

يدرم تفر ،  نوریب  ربمغیپ  دزن  هیفص  یتقو  داد .  تیلست  ار  وا  ربمغیپ  تفای و  تافو  هیفـص  شا  هّمع  زا  يرـسپ  هک  دوب  ینامز  نآ  دندش و 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هکنادنچ  تسیرگ  هیفـص  درادـن .  يدوس  وت  لاح  هب  ربمغیپ  یـشیوخ  تفگ :  يو  هب  دـید و  ار  وا  ( 551)
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هلآو هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  تفگ .  دوب  هدینش  هچنآ  زین  هیفص  درک و  لا  ؤس  ار  عوضوم  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دینش .  ار  وا  يادص 
یمدرم هک  هدش  هچ  دومرف : هاگنآ  تفگ و  یهلا  يانث  دمح و  تساخرب و  سپـس  نک .  زامن  مالعا  لالب !  يا  دومرف : دـش و  نیگمـشخ  - 

نم ناشیوخ  نم .  بسن  ببس و  رگم  دوش  یم  عطق  یبسن  یببس و  تبسن  هنوگ  ره  تمایق  زور  درادن ،  يدوس  نم  یشیوخ  دننک  یم  لایخ 
( . 552) دنراد دنویپ  مه  اب  ترخآ  ایند و  رد 

يوجن زور   - 67

هن قوراف و  هن  و  دیسر .  اهریخ  همه  هب  هک  مالّسلا -  هیلع  یلع -  زا  زج  دش ،  توف  دنتشاد ،  روضح  هک  یمدرم  همه  زا  ریخ  مامت  زور  نآ 
لّم أت  تقد و  نآ  رد  ناگدنناوخ  امش  مینک و  یم  لقن  ار  يوجن  هیآ  کنیا  دندوبن .  کیرـش  نآ  رد  رـشب ،  دارفا  زا  نیریاس  هن  و  قیدص ! 

یناسک يا   : )) ینعی 553 ؛ ) (() ُرَهْطَا َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َِکلذ  ًۀَقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َنَیب  اُومِّدَقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّی  َا  ای  : )) دـییامن
رت هزیکاپ  رتهب و  امـش  يارب  نیا  دـیهدب ،  هقدـص  ییوگزار  زا  شیپ  دـیدرک ،  تبحـص  یـشوگ  رد  ربمغیپ  اب  هاگره  دـیا  هدروآ  نامیا  هک 
هیآ نیا  ریسفت  رد  هکنانچ  درکن ،  لمع  هفیرش  هیآ  نیا  روتسد  هب  سکچیه  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  زج  ناناملـسم  مامت  عامجا  هب  تسا . )) 

تیاور نیا  هب  تسا .  دوجوم  ننست  لها  ریسافت  ریاس  يزار و  بیغلا  حیتافم  یبلعث ،  گرزب  ریسفت  يربط ،  ریسفت  يرـشخمز ،  فاشک  رد 
تیاور مالّـسلا -  هیلع  یلع -  زا  هک  دـینک  هجوت  ( 554  ) تسا هدرک  لقن  حیحـص  ثیداحا  ءزج  مکاح  هک  ربتعم  تایاور  ناـیم  زا  حـیحص 

 ، دیامن یمن  لمع  نآ  هب  یسک  زین  نم  زا  دعب  درکن و  لمع  نآ  هب  یـسک  نم  زا  لبق  هک  تسه  ادخ  باتک  رد  يا  هیآ  دومرف : هک  دنک  یم 
 - ربمغیپ هب  یـشوگرد  ار  یبلطم  متـساوخ  یم  تقو  ره  متخورف و  مهرد  هد  هب  ار  نآ  هک  متـشاد  رانید  کی  تسا .  يوجن ))  هیآ   )) نآ و 

خـسن هفیرـش  هیآ  نیا  هلیـسو  هب  روکذم  هیآ  سپـس  مداد .  یم  هقدـص  ادـخ  هار  رد  ًالبق  ار  نآ  مهرد  کی  میوگب ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
دینک هماقا  زامن  دیشخب ،  امـش  هب  دنوادخ  دیدرکن ،  ار  راک  نیا  نوچ  و  دیهد ،  هقدص  ناتنتفگ  زار  زا  شیپ  هک  دیراد  میب  رگم  : )) دیدرگ

ار مالّسلا -  هیلع  یلع -  زا  ریغ  هباحـص ،  ریاس  زا  وا  ریغ  رمع و  شنزرـس ،  نیا  ( . 555 (() دییامن لوسر  ادخ و  تعاطا  دـیهدب و  تاکز  و 
رد زاب  دـشاب .  هتـشاد  هبوت  هب  زاین  هک  درکن  یتفلاخم  و  تشادـن ،  میب  ربمغیپ ،  اـب  نتفگ  زار  زا  لـبق  نداد  هقدـص  زا  اریز  دریگ ؛ یم  رب  رد 

ار ریقف  يوجن )  هیآ   ) نیا دـیوگ : یم  وا  تسا .  هداد  ناشن  دوخ  زا  یناطیـش  تاکرح  هتفگ و  نخـس  سفن  ياوه  يور  زا  يزار  رخف  اجنیا 
یفیلکت نوچ  دزادنا ؛ یم  تشحو  هب  ار  دنمتورث  و  دهدب !  هقدص  هک  درادن  نّکمت  وا  اریز  دزاس ؛ یم  كانهودنا  ار  وا  دـنک و  یم  گنتلد 

یگدنکارپ بجوم  نآ  هب  لمع  هکنیا  يارب  دوش .  یم  رگید  یضعب  هب  تبسن  ناناملسم  زا  یـضعب  شنزرـس  ثعاب  دنک و  یم  وا  هجوتم  ار 
هک تسا  نآ  زا  رتـهب  دوش  یم  دـنویپ  ثعاـب  هچنآ  و  دوـش .  یم  یگتـسبمهو  دـنویپ  ثعاـب  نآ ،  هب  لـمع  كرت  و  ددرگ ،  یم  تشحو  و 

نیا فالخ  رب  و  رَهْطَا )) َو  ْمَُکل  ٌریَخ  َکـِلذ  : )) دومرف هک  تسا  دـنوادخ  راـتفگ  ضراـعم  هک  شتانایذـه  رخآ  اـت  ددرگ !  تشحو  بجوم 
تـسا هتفگ  يزار  رخف  هچنآ  ربانب  ( . 556  . . . (() دینک زامن  دیـشخب ،  امـش  هب  ادخ  دـیدرکن و  نوچ  و  : )) دومرف هک  تسا  قح  تاذ  هتفگ 

دهد ماجنا  ار  نآ  دناوت  یمن  نوچ  دوش ؛ یم  وا  هودنا  ثعاب  دروآ و  یم  درد  هب  ار  ریقف  بلق  جح ،  تاکز و  ًالثم  هک  دوش  دـقتعم  وا  دـیاب 
 ، فـالتخا رب  قاـفتا  حـیجرت  تلع  هب  وا  ساـیق  هکلب  دـنک . . .  یم  وا  هجوتم  ار  فیلکت  هکنیا  يارب  ددرگ  یم  دـنمتورث  تشحو  ثعاـب  و 

ّیلعلا هّللاب  ّالا  ةّوقالو  لوحالو   ، )) ددرگ یم  لوق  شزغل  لقع و  باجح  ثعاب  هچنآ  زا  ادـخ  هب  هانپ  دوش .  یم  ناـیدا  ماـمت  كرت  بجوم 
 (( . میظعلا

هیواعم هب  تبسن  رمع  هحماسم   - 68

دوخ تریس  فالخ  رب  يو  اب  و  دوش !  بکترم  دهاوخ  یم  ار  یتیانج  ره  ات  تشاذگ  دازآ  ار  وا  داتـسرف و  ماش  تموکح  هب  ار  هیواعم  رمع 
هک یعـضو  یناساس و  ناهاش  أیه ت  اب  ماش  رد  هیواعم  هک  دید  یم  وا  درک .  لمع  دوب -  دوخ  ماّکح  لاّمع و  هب  تبـسن  يریگتخـس  هک  - 
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 : تفگ وا  هب  عضو ،  نیا  ربارب  رد  لاح ،  فصو  اـب  درک .  یم  تموکح  تسج ،  یم  يرازیب  نآ  زا  مالـسا  دوب و  رمع  تشرـس  فـالخ  رب 
دنزب یلمع  ره  هب  تسد  و  درچب .  دـهاوخ  یم  روط  ره  ات  درک  اهر  ار  وا  راسفا  هنوگنیدـب  و  میامن !  یم  یهن  هن  منک و  یم  رما  وت  هب  هن  نم 

رب هک  نیّفص -  رد  يو ،  ياهیشکرس  یگتخیـسگ و  ماجل  هیواعم و  هب  نداد  نادیم  نیا  هجیتن  دشابن !  شراک  رد  مه  یعدار  عنام و  چیه  و 
 ، داد ناشن  مالّـسلا -  هیلع  یبتجم -  ماما  ربمایپ  ردقیلاع  هداون  هب  تبـسن  هک  یلامعا  اب  طاباس  رد  اهدـعب  و  درک -  مایق  نینم  ؤملاریما  دـض 

نیملـسم لامو  ناج  هب  ضرعت  تسد  هّیما  ینب  وا ،  ياهیـشکرس  يو و  ندرازگ  دازآ  ماش و  تموکح  رد  هیواعم  تیبثت  اب  تشگ .  راکـشآ 
( . 557  ! (() َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  نوُعِجار !  ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِهّلل  ّانِاَف   . )) دنتفرگ يزاب  هب  ار  ادخ  نید  دندز و 

 ( نآداسف هب  ندرب  یپ  زا  دعب  رمع  فارصنا  و   ) دوب عرش  فلاخم  هک  يرماوا  رودص   - 69

( : 558) دسیون یم  دئاوف ))  )) باتک رد  راّطع  دلخم  نبدـمحم   - 1 دوش : یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراـپ  هب  اـجنیا  رد  تسا .  رایـسب  نآ  دراوم 
هتـشاد نز  نیا  رب  تردق  رگا  تفگ :  تفرگ و  داریا  يو  هب  لبج  نبذاعم  دننک .  راسگنـس  دوب  رادراب  هک  ار  ینز  درک  مکح  ضر )   ) رمع

(( ذاعم  )) دننام هک  دنتسه  زجاع  نانز  تفگو :  درک ،  لطاب  ار  دوخ  مکح  مه  رمع  يرادن .  تسوا  مکـش  رد  هک  يا  هچب  رب  تردق  یـشاب 
رادراب ینز  هک  دـنک  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  ( 560  ) يروباشی مکاح  - 2 ( . 559  ! ) دوب هدیـسر  تکاله  هب  رمع  دوبن  ذاعم  رگا  دـنیازب . 

هتسد هس  زا  فیلکت  ملق  هک  یناد  یمن  : )) دومرف مالّسلا -  هیلع  یلع -  دنک .  راسگنس  ار  وا  تساوخ  رمع  دندروآ ،  رمع  دزن  ار  يا  هناوید 
 . دوش رادیب  ات  تسا  باوخ  هک  یمدآ  زا  و  ج )   . ) دسرب فیلکت  هب  ات  هچب  زا  ب )   . ) دوش لقاع  ات  هناوید  زا  فلا )   : ) تسا هدش  هتـشادرب 

ناونع هب  رمع  و  دوبن ،  هناوید  نز  قوف ،  ناتـساد  رد  اریز  تسا ؛  قوـف  ناتـساد  زا  ریغ  ناتـساد  نیا  فـل :  ؤـم  درک . )) اـهر  ار  وا  مه  رمع 
هطساو هب  نز ،  نیا  رب  اما  نز .  ندرک  راسگنس  زا  دعب  هچب  يرادهاگن  هب  نانیمطا  لمح و  عضو  زا  دعب  هتبلا  تشاد ،  تردق  يو  رب  مکاح 

نز ندرک  راسگنـس  نوماریپ  ینانخـس  ینغملا ))   )) باتک رد  یلزتعم  رابجلادـبع  تاـضقلا  یـضاق  تشادـن .  یتردـق  هنوگچیه  شنونج ، 
حرـش رد  ار  ود  ره  نانخـس  دیدحلا  یبا  نبا  تسا .  هدش  عقاو  ثحب  لحم  یفاشلا ))   )) باتک رد  یـضترم  دیـس  وا و  نایم  هک  دراد  رادراب 

ار ینز  ( : 563) دنک یم  تیاور  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  زا  یبنج  نایبض  وبا  زا  ( 562  ) لبنح دمحا   - 3 تسا .  هدروآ  ( 561  ) هغالبلا جهن 
اهنآ تفرگ و  اهنآ  تسد  زا  ار  نز  نآ  مالّسلا -  هیلع  یلع -  یلو  دننک ،  شراسگنس  ات  داد  روتسد  وا  دندروآ .  رمع  دزن  دوب  هداد  انز  هک 

رطاخب زج  هدرکن  ار  راک  نیا  یلع  تفگ :  رمع  دـینادرگرب .  ار  ام  بلاطیبا  نب  یلع  دـنتفگ : دنتـشگرب و  رمع  دزن  نیروم  أـم  دز .  بقع  ار 
ار اـهنیا  ارچ  تفگ :  رمع  دـمآ .  نیگمـشخ  یلاـح  اـب  وا  داتـسرف و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  لاـبند  هب  سپـس  تسا .  هتـسناد  یم  هـک  يزیچ 

هتشادرب هقبط  هس  زا  فیلکت  ملق  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  يا  هدینـشن  رگم  دومرف : مالّـسلا -  هیلع  یلع -  يدینادرگرب ؟ 
ار نیا  تفگرمع :  ددرگ .  لقاع  ات  نونج  هب  يالتبم  زا  و  دوش ،  ریبک  ات  ریغـص  زا  و  دوش ،  رادیب  ات  تسا  باوخ  هک  یمدآ  زا  تسا :  هدش 
رد میق  نبا   - 4 درکن .  راسگنـس  ار  نز  مه  رمع  مناد !  یمن  يداد  روتـسد  وـت  ار  هچنآ  زین  نم  دوـمرف : مالّـسلا -  هیلع  یلع -  مناد .  یمن 
مه رمع  درک .  انز  هب  رارقا  وا  دـندروآ و  باطخ  نبرمع  دزن  ار  ینز  هک  دـنک  یم  لقن  ۀیعرـشلا ))  ۀسایـسلا  یف  ۀـمیکحلا  قرطلا   )) باـتک

 . دنک فرطرب  يو  زا  ار  دح  هک  دشاب  هتـشاد  يرذع  دیاش  دیهد ،  تلهم  دومرف : مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دننک .  راسگنـس  ار  وا  داد  روتـسد 
بآ و شنارتش  رد  هک  متشاد  ینیـشنمه  نم  تفگ :  نز  تشاداو !  انز  لمع  هب  ار  وت  زیچ  هچ  دیـسرپ : يو  زا  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  سپس 

دادن بآ  نم  هب  وا  یلو  متـساوخ  بآ  يو  زا  مدش ،  هنـشت  نم  دـش .  یمن  تفای  ریـش  بآ و  نم  نارتش  نایم  رد  یلو  دـش ،  یم  تفای  ریش 
نامگ مدـش و  هنـشت  یتقو  مدـیزرو ،  تمواقم  زور  هس  نم  يراذـگب !  نم  راـیتخا  رد  ار  دوخ  هک  مهد  یم  بآ  وت  هب  یطرـش  هب  تفگو : 

َو ال ٍغاب  َریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف   ! )) ربکا هّللا  دومرف : مالّـسلا -  هیلع  یلع -  مداهن .  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  دوش ،  یم  ادج  مدبلاک  زا  حور  هک  مدرک 
نابرهم هدنشخب و  وا  هب  تبـسن  دنوادخ  دنک ،  يدعت  یـشکرس و  دهاوخن  دوش و  راچان  سک  ره  ینعی :  (564 ؛ ) ٌمیحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِاَف  ٍداع 

 . دوب هدروآ  هوتس  هب  ار  وا  یگنـشت  هک  دندروآ  رمع  دزن  ار  ینز  هک  ( 565) دنک یم  لقن  یملس  نمحرلادبع  زا  ننـس  رد  یقهیب  تسا . )) 
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هرابرد مدرم  اب  رمع  دش .  رضاح  مه  نز  دهدب .  بآ  وا  هب  دش  رضاح  يو ،  زا  ییوجماک  طرش  هب  ناپوچ  یلو  تساوخ ،  بآ  یناپوچ  زا 
 ، درک اهر  ار  وا  دیاب  نم  رظن  هب  تسا ،  هدوب  راک  نیا  هب  راچان  نز  نیا  دومرف : مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دومن .  تروشم  يو  ندرک  راسگنس 

رارقا دوب .  هدرک  رارقا  هداد و  اـنز  هک  دـندروآ  رمع  دزن  ار  يرگید  نز  هک :  دـنک  یم  لـقن  ( 566  ) میق نبا   - 5 درک .  اـهر  ار  وا  مه  رمع 
نیا يردق  هب  نز  نیا  دومرف : دوب و  رضاح  عقوم  نآ  رد  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دومن .  دیی  أت  ار  دوخ  تشز  لمع  درک و  رارکت  مه  ار  دوخ 
یم میق  نبا  سپـس  تشادرب .  وا  زا  ار  دـح  زین  رمع  تسا .  مارح  انز  دـناد  یمن  هک  دـنام  یم  یـسک  لـثم  هک  تسا  هتفرگ  ناـسآ  ار  لـمع 
يا هیضق  دسیون : یم  ( 567  ) نیعقوملا مالعا  زا  لقن  هب  نیما  دمحا   - 6 تسا . ))  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  قیقد  تسارف  هناشن  نیا  : )) دیوگ

رطاخب ار  رفن  ود  دوش  یم  ایآ  هک  دـش  ددرم  رمع  دوب .  هدیـسر  لتق  هب  وا  قیفر  شردـپ و  نز  طـسوت  يدرم  هک  دـندرک  حرطم  رمع  دزن  ار 
؟  ینک یم  عطق  ار  اهنآ  تسد  وت  ایآ  دننک  تکرش  یتقرـس  رد  مه  اب  رفن  ود  رگا  دومرف : وا  هب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تشک ! ؟  رفنکی  لتق 

درک و لمع  مالّسلا -  هیلع  یلع -  أر ي  هب  مه  رمع  تسا .  نیمه  زین  رفن  ود  نیا  نتشک  دومرف : مالّسلا -  هیلع  یلع -  يرآ .  تفگ :  رمع 
 . مشک یم  لتق ،  صاصق  هب  ار  همه  دنشاب ،  کیرش  وا  لتق  رد  اعنـص  لها  مامت  رگا  ناسرب .  لتق  هب  ار  ود  ره  هک  تشون  دوخ  نارمکح  هب 
هک ار  ینز  رمع  دـسیون : یم  يو  ( : 568  ) منک یم  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  زا  نم  هتـشون و  ناسیون  هریـس  ناخروم و  هک  تسا  یناتـساد   - 7

رمع دروآ .  يا  هدرم  هچب  درک و  طقـس  ار  دوخ  لمح  رمع  تبیه  تدـش  زا  دـنک .  لا  ؤس  يو  زا  یعوضوم  هرابرد  ات  تساوخ  دوب  رادراب 
 - مالّـسلا هیلع  یلع -  ینک .  بدا  ار  وا  یتـشاد  میمـصت  وت  اریز  تسین ؛  وـت  رب  يزیچ  دـنتفگ  یگمه  درک .  ءاتفتـسا  هباحـص  ناـگرزب  زا 
 ، تسا هراب  نیا  رد  ناشیا  شـشوک  ياهتنم  اوتف  نیا  هچنانچ  و  دـنتخاس .  هدولآ  ار  وت  دـننک ،  تبقارم  وت  زا  دـنهاوخ  یم  نانیا  رگا  دومرف :

تعجارم مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ياوتف  هب  مه ،  هباحـص  رمع و  ینک .  دازآ  نینج  نیا  طقـس  لاـبق  رد  يا  هدرب  دـیاب  وت  دـنا .  هدرک  هابتـشا 
هدروخ بارش  تشاد و  تکرـش  ردب  گنج  رد  دوب و  نیتسخن  نارجاهم  زا  هک  نوعظم  نب  ۀمادق  مان  هب  يدرم  هرابرد  هفیلخ   - 8 دندومن . 

نم نایم  هکنیا  ای  ینز  یم  هنایزات  نم  هب  : دیـسرپ دـننزب .  هنایزات  ار  وا  ات  درک  مکح  دـندروآ  رمع  دزن  ار  درم  نیا  یتقو  دـنام .  ریحتم  دوب ، 
یَلَع َْسَیل  : )) دیامرف یم  دنوادخ  تفگ :  منزن ؟  هنایزات  ار  وت  هک  تسادخ  باتک  مادک  رد  تفگ :  رمع  دنک ؟  یم  مکح  ادخ  باتک  وتو 

هدروخ هچنآ  رد  دنا  هدرک  هتـسیاش  لمع  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  رب  ینعی :  (569 ؛ ) اومِعَط امیف  ٌحانُج  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلا 
 - ربمغیپ اب  نم  دنداد .  ماجنا  کین  راک  دندومن و  هتسیاش  لمع  سپـس  دندروآ  نامیا  هک  متـسه  یناسک  زا  مه  نم  تسین . ))  یهانگ  دنا 

سپس دیوگب .  هچ  همادق ))   )) در رد  هک  تسنادن  رمع  ما .  هتـشاد  تکرـش  اهاج  ریاس  قدنخ و  هیبیدح ،  ردب ،  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
رب تجح  ناگتـشذگ و  رذـع  روـظنم  هب  تاـیآ  نیا  تفگ :  ساـبع  نبا  دـیوگ ؟  یمن  يزیچ  يو  در  رد  یـسک  اـیآ  تـفگ :  باحـصا  هـب 

رامق عون  ود   ) مالزا باصناو و  رامق  بارـش و  دیا !  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  :)) دیامرف یم  دـنوادخ  اریز  تسا ؛  هدـش  لزان  نیدوجوم 
دندروآ نامیا  هک  اهنآ  يدـناوخ . . . (( :  هک  تسا  يا  هیآ  نامه  هلابند  رگید ،  هیآ  تسا . ))  ناطیـش  لـمع  زاو  تسا  يدـیلپ   ( تیلهاـج

هچ نآ  هدنشون  رگید  دشاب ،  هدرک  یهن  بارش  ندیشون  زا  دنوادخ  یتقو  ( . 570 (() دنداد ماجنا  کین  راک  دندومن و  هتسیاش  لمع  سپس 
نآ زا  و  دننزب .  يو  هب  هنایزات  داتشه  داد  روتسد  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دییوگ ؟  یم  هچ  لاح  تسا ،  تسرد  تفگ :  رمع  دراد ؟  ییاوقت 

باوج ناوج  هدش و  هنیدم  لها  زا  یناوج  قشاع  هک  ینز -  هیضق  رد  میق  نبا   - 9 ( . 571) دش تیبثت  هنایزات  داتشه  رد  راوخبارش  دح  زور 
يور ار  نآ  هدیفـس  تفرگ و  یغرم  مخت  دوب ،  هدروخ  تسکـش  دوخ  قشع  رد  نز  نآ  یتقو  هک  دنک  یم  لقن  دوب -  هدادن  يو  هب  دعاسم 

ماک نم  زا  روز  هب  ناوج  نیا  تفگ :  و  دیـشک ؛ دایرف  دوخ  هب  ناوج  ضرعت  زا  دـمآ و  رمع  دزن  سپـس  تخیر !  دوخ  اهنار  ناـیم  ساـبل و 
 . دیوگ یم  تسار  وا  هک  دننیبب  ات  تساوخ  نانز  زا  رمع  تسوا .  زواجت  رثا  مه  نیا  تسا .  هدرک  اوسر  ما  هداوناخ  نایم  رد  ارم  و  تفرگ . 

یم درک و  یم  دادمتـسا  ناوج  نآ  دـناسرب .  رفیک  هب  ار  ناوج  تفرگ  میمـصت  رمع  تسه .  هفطن  راثآ  يو  سابل  ندـب و  رد  دـنتفگ : نانز 
یلو دومن  توعد  دوخ  هب  ارم  وا  ما .  هدرکن  زواجت  يو  هب  ما و  هدشن  اشحف  بکترم  نم  ادخ !  هب  دـینک .  قیقحت  رتشیب  نم  راک  رد  تفگ : 

 - یلع يراد ؟  رظن  هچ  اهنیا  راک  هرابرد  وت  نسحلاابا !  ای  دیسرپ  رمع  دوب .  رـضاح  اجنآ  رد  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  مدرک .  يراددوخ  نم 
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نآ تخیر و  نآ  يور  دـیبلط و  شوج  بآ  سپـس  درک ،  هاگن  تسا  هتخیر  نآ  يور  هفطن  تفگ  یم  هک  نز  نآ  ساـبل  هب  مالّـسلا -  هیلع 
فارتعا وا  تشاذـگ و  راشف  تحت  ار  نز  هاـگنآ  تسا !  غرم  مخت  هدیفـس  نیا  دومرف : درک و  وب  ار  نآ  دـعب  دـش  تفـس  دـماج و  يدـیفس 

هب ار  اـهنیا  دـنتفگ : دنتـشاذگ و  تناـما  هب  ینز  دزن  ار  راـنید  دـص  شیرق  نادرم  زا  رفن  ود  هک :  تسا  هدروآ  مـیق  نـبا   - 10 ( . 572) درک
 . نک میلـست  نم  هب  ار  اهرانید  دُرم ،  نم  تسود  تفگ :  دمآ و  اهنآ  زا  یکی  تشذـگ ،  لاس  کی  هدـم .  ییاهنت  هب  رفن  ود  ام  زا  کیچیه 

درم داد .  مهاوخن  وـت  هب  مه  نم  مهدـن ،  ییاـهنت  هب  رفن  ود  امـش  زا  یکی  هب  ار  نآ  دـیتفگ  رفن  ود  امـش  تفگ :  دـیزرو و  عاـنتما  نز  یلو 
تـساوخرد نز  زا  ار  اهرانید  دـمآ و  مود  رفن  مه ،  دـعب  لاس  کی  دریگب .  لیوحت  ار  نآ  تسناوت  ات  دـش  وا  ناگتـسب  ناسک و  هب  لسوتم 

رمع دـندرب .  رمع  شیپ  ار  اوعد  نز  درم و  تفرگ .  نم  زا  ار  اـهلوپ  يا  هدُرم  وت  هکنیا  روصت  هب  دـمآ و  وت  تسود  تفگ :  نز  نآ  دوـمن . 
مالّـسلا هیلع  یلع -  رظن  هب  ار  هعفارم  زین  رمع  راذگاو .  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ارم  ياوعد  تفگ  نز  دنک .  رداص  مکح  نز  دـض  رب  تساوخ 
دیتفگن رفن  ود  امش  رگم  تفگ :  درم  هب  ور  نیا  زا  دنا .  هدز  گنرین  نز  نآ  هب  رفن  ود  نیا  هک  دید  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  درک .  راذگاو  - 

ره هب  ار  لوپ  نز  ات  روایب  ار  تتسود  ورب و  نیاربانب  دومرف : میتفگ .  يرآ ،  تفگ :  درم  نآ  دنکن ؟  میلست  رفن  ود  ام  زا  یکی  هب  ار  لوپ  هک 
یم تیاور  سابع  نبا  ثیدح  زا  ( 574  ) لبنح دمحا   - 11 ( ! 573  ) تسین نآ  لوصو  يارب  يرگید  هار  هنرگ  و  دهد ،  لیوحت  امـش  يود 
درم رگا  هک  يا  هدینـش  وا  هباحـص  زا  یکی  ای  ربمغیپ  زا  ایآ  ناوج !  يا  تفگ :  يو  هب  دنام و  ریحتم  زامن  رد  کش  مکح  رد  رمع  هک  دنک 

زا تفگ :  رمع  دیتفگ ؟  یم  هچ  دیسرپ : دمآ و  فوع  نب  نمحرلادبع  انثا  نیمه  رد  تفگ :  سابع  نبا  دنک ؟  هچ  درک ،  کش  شزامن  رد 
نمحرلادبع دنکب ؟  دیاب  هچ  دنک ،  یم  کش  شزامن  رد  درم  یتقو  هک  يا  هدینش  هباحص  زا  یکی  ای  ربمغیپ  زا  ایآ  مدیـسرپ  یم  ناوج  نیا 

رد نمحرلادبع  ياوتف  درک . . .  کش  شزامن  رد  امش  زا  یکی  تقو  ره  دومرف : یم  هک  مدینش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  تفگ : 
نیا لاثما  دـینک . ) هعجارم   . ) دـشاب یم  تسا ،  هدیـسر  نایعیـش )   ) ام هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  هچنآ  فـالخ  رب  ثیدـح  نیا 

ار وا  هک  یماگنه  دوب و  داقنم  نآ  هب  تبسن  تخانـش  یم  ار  عقاو  هاگره  يو  هک  دراد  تلالد  یگمه  تسا و  هدیـسر  رایـسب  رمع  زا  ایاضق 
هب درک و  یم  بیقعت  ار  نآ  تدـش  هب  دـمآ ،  یم  تسرد  شرظن  هب  يزیچ  تقو  ره  وا  فصو  نیا  اب  دـش .  یم  میلـست  دـنتخاس  یم  هاـگآ 

عفن هب  ار  اهنآ  لاوما  يا  هناهب  كدنا  اب  نوچ  تشاد ؛  یصاخ  هجوت  اهنآ  لاوما  شماکح و  هب  تبـسن  وا  دومن .  یمن  دامتعا  مه  سکچیه 
 ، دـینازوس یم  اهنآ  رـس  رب  ار  اهنآ  هناخ  یهاگ  یتح  دومن .  یم  لابند  رتمامت  هچ  ره  تواسق  اب  ار  اهنآ  دوخ  درک و  یم  طبـض  لاملا  تیب 

و تخاس .  قیرح  همعط  نآ ،  رد  يو  دوخ  ندوب  اب  ار  شرصق  و  درک .  نینچ  دوب -  هفوک  نارمکح  هک  یماگنه  صاقو -  دعـس  اب  هکنانچ 
 . دروآ یم  دورف  اـهنآ  رـس  رب  تفرگ و  یم  تسد  هب  ار  ّهرُد )   ) شا هناـیزات  دـندرک ،  یم  تفلاـخم  شروظنم  هب  وا  ندیـسر  زا  مدرم  نوچ 
زا نینم !  ؤملاریما  ای  تفگ :  یبا  دروآ .  دورف  وا  رـس  رب  هک  دیـشک  هّرد  دنا .  هداتفا  بعک  نب  یبا  لابند  هب  يا  هدع  هک  دـید  هار  رد  يزور 

اهنآ دنک و  یم  نوتفم  ار  وت  لمع ،  نیا  یناد  یمن  بعک ؟  رسپ  يا  دنا ،  هداتفا  تلابند  هک  تسیچ  تیعمج  نیا  تفگ :  رمع  سرتب .  ادخ 
: دـنا هتفگ  هـک  ییاـج  اـت  دنتـشاد ،  تـشحو  نآ  زا  هباحـص  ناـگرزب  هـک  دوـب  باذـع  هناـیزات  دـننام  وا  هّرد  ( . 575) دـیامن یم  راوـخ  ار 
اب تـسیرگ  یم  شردارب  يازع  زور  رد  هـک  ار -  رکبوـبا  رهاوـخ  هورف  ما  ندـب  ( . 576 (() دوب فسوی  نب  جاجح  ریـشمش  زا  رتکانتـشحو  ))
 ، دادن رثا  بیترت  هشیاع  ضارتعا  هب  و  تشادن .  هاگن  ار  وا  مارتحا  دروآ و  درد  هب  درک -  یم  ییارس  هحون  وا  يارب  هباحص  نانز  زا  یعمج 

لیبق نیا  زا  دندش .  هدنکارپ  دنداتفا و  تشحو  هب  رگ  هحون  نانز  هک  ییاج  ات  دومنن ،  شا  همع  ظفح  رد  ار  نینم  ؤملا  ما  تمرح  تیاعر  و 
 - یلع هب  هب  يو  هک  تسا  یفاک  نیمه  دوب .  نآ  بقاوع  هشیدـنا  رد  هن  تفرگ و  یم  رارق  هفطاع  ریث  أـت  تحت  هن  رمع  هک  دوب  داـیز  دراوم 

هدـش نصحتم  رکبوبا  تفـالخ  هب  ضارتعا  ناونع  هب  مالّـسلا -  اـهیلع  ارهز -  همطاـف  ربمغیپ ؛ رتخد  هناـخ  رد  هک  یناـسک  و  مالّـسلا -  هیلع 
راگدای منز !  یم  شتآ  ناترـس  رب  ار  هناخ  دـییاین  نوریب  ندرک  تعیب  يارب  رگا  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادـخ  هب  تفگ :  دـندوب ، 

ریبز و  مالّسلا -  هیلع  یلع -  اب  هک  دید  دز و  یم  دایرف  تسیرگ و  یم  هک  یلاح  رد  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
هیقشقش  )) هبطخ رد  هک  اجنآ  نینم  ؤملاریما  ( . 577) دیدش هرغ  ادخ  ربمغیپ  تیب  لها  رب  دوز  هچ  تفگو :  داتـسیا  قاتا  رد  دننک .  یم  هچ 
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داد رارق  زیگنارب  لاجنج  يدروم  رد  ار  نآ  رکبوبا  : )) دیامرف یم  دیوگ ،  یم  نخس  يو  هب  رکبوبا  بناج  زا  تفالخ  يراذگاو  هب  عجار  (( 
شکرس يرتش  رب  هک  یـسک  نوچمه  دوب !  ناوارف  نآ  زا  نتـساوخ  رذعو  رایـسب ،  شیاهـشزغلو  تخـس ،  يو  اب  سامت  دنت و  شنانخـس  . 

 ! مسق ادخ  هب  دتفا .  یم  رد  ور  هب  دنک  اهر  ار  نآ  هچنانچ  دوش و  یم  هراپ  ناویح  ینیب  درادـهاگن ،  مکحم  ار  شراهم  رگا  هک  تسا  راوس 
 . . . (( . دندش ضارتعا  نولت و  اطخ و  طبخ و  راچد  وا  نامز  رد  مدرم 

اروش لیکشت  روتسد   - 70

لیکشت ربمغیپ ،  گرزب  هباحص  نت  شش  زا  بکرم  ییاروش  هفیلخ ،  نییعت  يارب  يو  زا  سپ  داد  روتسد  دیسر ،  ارف  رمع  گرم  هک  يزور 
يزیچ نیرتهب  نامسآ  و  دوب ،  متاخ  ربمغیپ  زا  دعب  رشب  درف  نیرتهب  یـسک ؟  هچ  مه  نآ  دوب ؛ مالّـسلا -  هیلع  یلع -  اهنآ  زا  یکی  هک  دوش 

 . هدش هتخانش  ربمغیپ  ناج  وا  اهنت  هلهابم ،  هیآ  رد  هک  تسا  مالـسا  درمناوج  وا  تسا .  هامو )  دیـشروخ   ) وا رمق  ود  دراد ،  دوخ  رد  هک  ار 
نیا زا  دـیاب  دوش ،  ربمغیپ  ملع  رهـش  دراو  دـهاوخب  سک  ره  هک  دوب  ربمغیپ  ملع  هنیدـم  باب  هک  وا  و  دوبن .  ادـج  ربمغیپ  زا  هاگچیه  هک  وا 

کش و دندیزرو و  یهاتوک  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هرابرد  یلوا  نام  زرد  مدرم  يردقب  هک  اروش !  نیا  رب  ياو  ( . )) 578) ددرگ دراو  برد 
هویش ره  هب  و  درک ،  تاشامم  اهنآ  اب  اروش  بیـشن  زارف و  رد  ترـضح  نآ  یلو  دریگ ،  رارق  نانیا  فیدر  رد  دیاب  زورما  هک  دندومن  دیدرت 

يرگید و  دـیورگ ،  لـطاب  هب  تفاـترب و  يور  قح  زا  صاـقو )  دعـس   ) اـهنآ زا  يدرم  هکنیا  اـت  دوب ،  هارمه  زین  وا  دـندرک  راـتفر  اـهنآ  هک 
رد هدرک  داب  دـمآ و  راک  رـس  رب  نامثع )   ) اهنآ نیموس  هکنیا  ات  درک .  اهراک  ناـمثع )  اـب   ) یـشیوخ هطـساو  هب  فوع )  نب  نمحرلادـبع  )

تیب  ) ادخ لاوما  نانیا  و  دندمآ ،  راک  يور  يو  اب  هیما )  ینب   ) شناگداز ومع  دوب .  ندرک  عفد  ندروخ و  شرنه  تسشن و  تفالخ  دنسم 
مه زا  يو  تایح  رتفد  هزاریش  هکنیا  ات  دندیعلب .  دعلب ،  یم  ار  ارحـص  فلع  راهب ،  لصف  رد  هک  يا  هنـسرگ  رتش  دننام  ار  نیملـسم )  لاملا 

راجنهان و مزاول  اروش  نیا  ( . 579 (() دوشب دیابن  هچنآ  دش  داد و  سپ  دوب  هدروخ  هچنآ  و  دومن .  شطوقس  رد  عیرـست  وا  لامعا  دیـشاپ و 
زا هک  داد  ناشن  یتاضقانت  يزاس ،  هنحـص  نیا  رد  رمع  تشاذـگ .  ياج  هب  مالـسا  رد  ار  هجیتن  نیرت  شخبناـیز  هک  تشاد  ییوس  بقاوع 

رجنخ ؤل )  ؤـل  وـبا   ) نازوریف هلیـسو  هب  يرجه ،  لاـس 23  هجحیذ  هبنـش 26  راهچ  حبـص  رد  رمع  یتقو  تفر .  یم  نآ  راظتنا  قوراـف  لـثم 
وبا رگا  تفگ :  رمع  یتشاد ؟  یم  بوصنم  دوخ  ياج  هب  ار  یـسک  دوب  بوخ  هچ  دـنتفگ : يو  هب  دـش ،  سوی  أـم  دوخ  تاـیح  زا  دروخ و 

هفیذـح وبا  مالغ  ملاس ))   )) هچنانچ و  ( . 580) دوب تما  نیا  نیما  وا  نوچ  مدرک  یم  باختنا  دوخ  ياج  هب  ار  وا  دوب ،  هدـنز  حارج  هدـیبع 
هفیلخ ار  شرسپ )   ) هّللادبع هک  دندرک  داهنشیپ  ( . 581) دوب دنوادخ  رادتسود  تخس  اریز  درک ؛ یم  باختنا  تفالخ  هب  ار  وا  دوب  هدنز  زین 
هفیلخ وـت  زا  دـعب  یـسک  هـچ  هـک  ینک  تیـصو  تـسا  بوـخ  دـنتفگ : دنتـشگرب و  سپــس  دـنتفر  نوریب  مدرم  تفریذـپن .  وا  یلو  دـنک ، 

امش رتهب  سک  ره  زا  هک  منک  هفیلخ  امش  رب  ار  یسک  ات  مداتفا  رکف  هب  متفگ ،  امش  هب  هک  ملوا  نخس  زا  دعب  نم  تفگ :  رمع  ( . 582) دشاب
ناـمز رد  هن  تفگ :  يدرکن ؟  نینچ  هک  دـش  بجوم  هچ  دـنتفگ : درک .  یم  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هب  هراـشا  ددرگ -  نومنهر  قـح  هب  ار 

اروش نم  زا  دعب  هک  منک  یم  شرافس  امش  هب  ار  هدع  نیا  تفگ :  سپـس  مرادن ! !  هتـشادن و  ار  تفالخ  لمحت  گرم ،  زا  دعب  هن  تایح و 
نایم زا  ار  یکی  دنزادرپب و  تروشم  هب  سپـس  هحلط .  ریبز و  صاقو ،  دعـس  فوع ،  نب  نمحرلادـبع  نامثع ،  یلع ، ))  : )) دـنهد لیکـشت 

هب دـناوخ و  ارف  ار  روبزم  رفن  شـش  هاگنآ  دـییامن .  ددـم  دـینک و  يرای  ار  وا  همه  دـندناسر ،  تفالخ  هب  ار  وا  یتقو  دـننک .  باختنا  دوخ 
مراهچ زور  رد  دیـشاب ،  تروشم  مرگرـس  زور  هس  دیاب  امـش  درازگب و  زامن  بیهـص ))   )) نم ياج  هب  دیاب  مدُرم ،  نم  رگا  تفگ :  ناشیا 
بقارم بیهص  اب  دنک و  باختنا  ار  راصنا  نادرم  زا  رفن  هاجنپ  ات  داد  روتسد  زین  يراصنا  هحلط  وبا  هب  دشاب .  هفیلخ  امش  زا  یکی  ًامتح  دیاب 

زامن مدرم  اب  بیهص ))   )) زور هس  نآ  رد  درک  رما  و  دسر .  ماجنا  هب  وا  گرم  زا  دعب  زور  هس  باختنا  رد  اهنآ  راک  ات  دنشاب  رفن  شش  نیا 
بقارم نوریب ،  رد  هدیـشک  ریـشمش  اب  يو  تارفن  يراصنا و  هحلط  وبا  اب  بیهـص  دنیآ و  رد  يا  هناخ  هب  دـیاب  مه  رفن  شـش  نآ  دـناوخب . 

هب ریشمش  اب  ار  شرس  درک ،  تفلاخم  رفن  کی  و  دندرک ،  قفاوت  یکی  هرابرد  رفن  جنپ  رگا  هک  درک  شرافـس  يو  هب  سپـس  دنـشاب !  اروش 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 149 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هفیلخ دندش ،  يرفن  هس  هتسد  ود  رگا  و  نزب .  ار  ود  ره  رـس  دندومن ،  تفلاخم  نت  ود  و  دندرک ،  قفاوت  رفن  راهچ  هچنانچ  و  نک .  مین  ود 
زور هس  رگا  دیـشکب !  دـندومن  تفلاخم  هکنانچ  ار  رگید  رفن  هس  تسا ! ! !  ناشیا  نایم  رد  فوع  نب  نمحرلادـبع  هک  تسا  يا  هتـسد  رد 

ار سک  ره  دننک و  اروش  ناناملـسم  دوخ  دـیراذگب  و  ( 583  ! ) دینزب ار  رفن  شـش  ره  ندرگ  دـندرکن ،  قفاوت  دوخ  زا  یکی  رب  تشذـگ و 
اروش لیکشت  روتـسد  اروش  ياضعا  بیکرت  دوب .  رمع  بناج  زا  اروش  لیکـشت  روتـسد  هصالخ  نیا  دنیامن .  باختنا  دوخ  يارب  دنتـساوخ 

ثداوح رد  يربط  لماک و  موس  دلج  لاس 23 ،  ثداوح  رد  ار  نآ  ریثا  نبا  تسا .  هدیـسر  رتاوت  هب  میدرک  هصالخ  ار  نآ  ام  هک  هنوگنیدب 
ریاس هیقـشقش و  هبطخ  حرـش  رد  هحفـص 62  لوا ،  دـلج  هغـالبلا ،  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  كوـلم و  مما و  خـیرات  رد  لاـس  نآ 

 ، دنک لمحت  شگرم  تایح و  نامز  رد  ار  هفیلخ  باختنا  دـناوت  یمن  دـیوگ ،  یم  دوخ  هکنانچ  رمع  یتقو  ( 584) دنا هدرک  لقن  نیخروم 
همه نایم  زا  اریز  تشاد ؛  رتشیب  ینایز  رتدـب و  يا  هفاـیق  هک  تخادـنا  یلادوگ  رد  ار  دوخ  هجو  نیرتدـب  هب  داد و  تمحز  دوخ  هب  هنوگچ 

تروص ره  رد  هک  داد  يوحن  هب  ار  راک  بیترت  سپـس  ( 585) دنوش هفیلخ  هک  درک  فیصوت  ار  اهنآ  يروط  و  دیزگرب ،  ار  رفن  شـش  تما 
 - ساـبع شیومع  دـش . )) فرحنم  اـم  زا  تفـالخ  : )) دومرف دینـش  ار  نیا  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نینم  ؤملاریما  یتقو  دوش !  هفیلخ  ناـمثع 
اب هفیلخ  تفگ  درک و  نورقم  نم  اب  ار  نامثع  دومرف : یتسناد ؟  اجک  زا  دیـسرپ  تسا -  هریغ  يربط و  خـیرات  ریثا و  نبا  لماک  رد  هکناـنچ 

دعـس دـشاب .  ناشیا  ناـیم  رد  فوع  نب  نمحرلادـبع  هک  تسا  يا  هتـسد  اـب  هفیلخ  دـندش  يرفن  هس  هتـسد  ود  رگا  تسا و  تیرثکا  هتـسد 
 . تشاد دنهاوخن  فالتخا  مه  اب  تسا و  نامثع  داماد  زین  نمحرلادبع  درک .  دـهاوخن  تفلاخم  نمحرلادـبع  شیومع  اب  زگره  مه  صاقو 

لمحت زاب  دنزب و  يا  هشقن  نینچ  هب  تسد  رمع  هک  رتشیب  نیا  زا  یلمحت  هچ  درادن !  نم  لاح  هب  يدوس  مه  دنشاب  نم  اب  رگید  رفن  ود  رگا 
وا هفیلخ  ماجنارـس  هک  دهد  بیترت  يروط  ای  دـنک  راذـگاو  نامثع  هب  روطنیمه  ار  تفالخ  وا  هک  دـنک  یم  قرف  هچ  دـشاب .  هتـشادن  ار  نآ 

رگیدو دشاب ،  هفیلخ  تساوخ  یم  هک  ار  يرگید  ای  نامثع  هک  درک  یم  تیـصو  رمع  شاک !  يا  دسرب ! ؟  لتق  هب  مه  وا  فلاخم  و  دشاب ، 
رگا هک  تشاد  یمن  هاگن  ناشیا  رس  يالاب  هدیشک  ياهریـشمش  اب  يو  نانابـساپ  يراصنا و  هحلط  وبا  اب  ار  یمور  بیهـص  نوچمه  يا  هدرب 

 ، درک یم  هیـصوت  تساوخ  یم  سک  ره  هب  ار  تفالخ  رگا  دـننزب ! !  ار  یگمه  ندرگ  دـندمآ ،  نوریب  اـنگنت  نآ  زا  میمـصت  ذـخا  نودـب 
بیهص مان  هب  يا  هدرب  هک  تسناد  یمن  و  درک ،  یمن  یقلت  تیمها  یب  ار  نآ  نتخیر  درمش و  یمن  کبس  ار  افلخ  نوخ  مالـسا  تما  رگید 

ندرمـش کچوک  هب  اـفتکا  وا  اـیوگ  ( . 586) دتـسیاب زامن  هب  هناـگجنپ  ياـهزامن  رد  هفیلخ  ياـج  هب  درازگ و  زاـمن  هفیلخ  هزاـنج  رب  دـیاب 
یم هفیلخ  وا  دوب ،  هدنز  ملاس  هچنانچ  و  مدرک ،  یم  هفیلخ  ار  وا  دوب  هدنز  هدیبع  وبا  رگا  هک  درک  یم  هزادنا  نیا  هب  تفالخ  ياهادـیدناک 

وا و نیشناج  ربمایپ و  هدناوخ  ردارب   )) رفن شـش  نیا  نایم  رد  هکنیا  اب  تسناد .  یمن  رترب  دوخ  بختنم  رفن  شـش  رب  ار  رفن  ود  نیا  و  دش ، 
دوجو باتکلا ،  ملع  هدنع  نم  ربمایپ و  ملع  هنیدـم  باب  همکحلاراد و  بابو  ناشیا  نیرت  سرداد  تما و  نیا  نوراه  وا و  تسود  ثراو و 

هن و  دوب ،  شیرق  هریت  زا  هن  مجرتم )  دشاب -  شیرق  هریت  رد  دـیاب  تفالخ  دـنتفگ  یم  هک  اهنآ  لوق  هب   ) ملاس هتـشذگ ،  نیا  زا  تشاد ! )) 
يوون دوب .  هعیبر  نب  ۀبتع  رـسپ  هفیذح  وبا  نز  كولمم  هدرب و  وا  دوب .  دبرا ))  )) ای رختـسا ))  )) یلاها زا  یناریا  رفن  کی  هکلب  داژن ،  برع 
شیرق برع و  ریغ  هک  تسا  مئاق  عامجا  اوتف  صن و  رظن  زا  دنسیون : یم  رگید  عبانم  رد  نارگید  ملسم و  حیحص  حرش  زا  تماما  باتک  رد 

زا یـضعب  مدرک ! ! ؟  یم  هفیلخ  ار  وا  دوب  هدـنز  هفیذـح  وبا  مالغ  ملاس  رگا  دـیوگ : یم  رمع  هنوگچ  نیاربانب  دـشاب ! ؟  هفیلخ  دـناوت  یمن 
بحاـص هلمج  زا  تسا !  هتفگ  دوب  هدیـسر  نآ  هب  شرظن  هک  یی  أر  یـصخش و  داـهتجا  بسح  رب  ار  نیا  هک  دـنا  هدروآ  رذـع  رمع  فرط 

نآ ياضعا  نایم  ار  فالتخا  قافن و  رذـب  اروش  نیا  هوالع ،  رمع  ياروش  ءوس  راـثآ  تسا .  هدروآ  ار  نیا  ملاـس  همجرت  رد  باـعیتسا ))  ))
تفالخ يارب  ار  دوخ  اـضعا ،  زا  کـی  ره  اریز  تخیـسگ ؛  مه  زا  ار  نآ  تدـحو  دـش و  نیملـسم  عاـمتجا  هقرفت  بجوم  دوخ  هک  دیـشاپ 

 ، دعس و  نامثع ،  عبات  نمحرلادبع  هکلب  دنتـشادن  ار  أر ي  نیا  اروش  زا  لبق  اهنآ  تسناد .  یمن  نآ  هتـسیاش  ار  نارگید  دید و  یم  بسانم 
زا هفیقس  عوضوم  رد  هک  تسا  یسک  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  همع  رـسپ  ریبز  دوب .  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هعیـش  مه  ریبز  نمحرلادبع ،  وریپ 

هناخ ترـضح و  نآ  هب  ضرعت  زا  ات  دیـشک  ریـشمش  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هناخ  رد  هک  تسا  یـسک  دوب و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نارواـی 
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رد دـندرک  نفد  ار  وا  بش  نوچ  درک و  عییـشت  ار  مالّـسلا -  اهیلع  ارهز -  همطاف  هزانج  هک  تسا  یناسک  ءزج  وا  دـنک .  عافد  ربمغیپ  رتخد 
ادخ هب   : )) تفگ هک  دوب  ریبز  مه  و  دوب .  مالّسلا -  اهیلع  ارهز -  ترضح  دوخ  تیـصو  نیا  ( . 587  ) تسج تکرش  ترضح  نآ  رب  زامن 

تسا هدیسر  ربخ  نم  هب   : )) تفگ درک و  داریا  ربنم  رد  هک  دراد  ینالوط  ینخس  رمع ،  منک . ))  یم  تعیب  یلع  اب  نم  دُرم  رمع  رگا  مسق ! 
هک دوب  شزغل  رکبوبا  تعیب  هک  دیوگن  دوشن و  رورغم  یـسک  منک .  یم  تعیب  ینالف  اب  دُرم  رمع  رگا  تسا :  هتفگ  امـش  زا  يا  هدنیوگ  هک 

داشرا  )) باتک زا  ثیدح  نیا  حرـش  رد  ینالطـسق  ( . 588  . . . (() درک ظـفح  ار  نآ  ّرـش  دـنوادخ  یلو  دوب ،  نینچ  يرآ  تفاـی ،  قـقحت 
تفرگ و ماجنا  هک  دوب  یشزغل  رکبوبا  تعیب  منک .  یم  تعیب  یلع  اب  دُرم ،  رمع  رگا  تفگ :  ماوع  نب  ریبز  هک  دنک  یم  تیاور  يراسلا )) 

يراخب حیحـص  ناحراش  هک  تسا  يزیچ  نیا   . ) دـناوخ ار  هبطخ  نیا  دـش و  نیگمـشخ  دـندناسر ،  رمع  هب  ار  وا  نخـس  یتقو  دـش .  مامت 
یهورگ و  رمع ،   : )) تسا هتشون  ( 589) دیدحلا نبا  نبا  زا  لقن  هب  هفیقس ))   )) باتک رد  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دمحا  رکبوبا  دنا . ) هتشون 

هیلع یلع -  ینعی  اهنآ ؛ هب  نانیا  دوب .  ملسا  نب  ۀملس  ریضح و  نب  دیسا  هلمج  زا  هک  دنتفر  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  هناخ  هب  دندوب  وا  اب  هک 
ریـشمش اب  ریبز  دندیزرو .  عانتما  ندمآ  زا  اهنآ  یلو  دینک ،  تعیب  رکبوبا  اب  دییایب و  دنتفگ : دندوب  هناخ  رد  يو  اب  هک  یناسک  و  مالّـسلا - 

 . . دز راوید  هب  تفرگ و  شتسد  زا  ار  ریشمش  دش و  زیوالگ  يو  اب  ملسا  نب  ۀملـس  دیریگب !  ار  گس  نیا  تفگ :  رمع  درب .  هلمح  اهنآ  هب 
نآ زا  تشاذـگ و  اـهنت  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نارگید  دـننام  و  دروآ ،  دـیدپ  ریبز  رد  ار  تفـالخ  عمط  اروش ))  )) فصو نیا  اـب  یلو  . 
دوخ رب  ار  نامثع  هکنیا  زا  اهدعب  زین  نمحرلادبع  هچنانچ  دیروش !  دوخ  ییاد  رسپ  رب  لمج ،  گنج  رد  نایـشروش  اب  دش و  ادج  ترـضح 

روظنم نیا  نیم  أت  يارب  يا  هلیـسو  چـیه  زا  دومن و  وا  علخ  هب  مادـقا  تفرگ و  هرانک  يو  زا  تهج  نیمه  هب  دـش .  نامیـشپ  تشاد ،  مدـقم 
هحلط يرای  هب  مه  هشیاع  درک .  ضارتعا  داریا و  نامثع  هب  ردـقچ  ریبز  هک  دنتـسناد  یم  همه  مدرم  تفرگن .  هجیتن  یلو  درکن ،  يراددوخ 
تـسا هدـش  رفاک  هک  دیـشکب  ار  لثعن   : )) تفگ یم  هک  دوب  هشیاع  ددرگ .  زاب  میت ))   )) هلیبق هب  تفـالخ  ماـمز  هک  دـیما  نیا  هب  تساـخرب 

علخ و هب  مادقا  اهروشک  اهرهش و  هنیدم و  لها  هک  دندوشگ  ضارتعا  هب  نابز  نامثع  دض  رب  نادنچ  اهنآ  نارکفمه  هدع و  نیا  ( . 590 (()
تعیب هک  دندوب  یـسک  نیتسخن  ریبز  هحلط و  دـندرک ،  تعیب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  اب  مدرم  دـش و  هتـشک  نامثع  یتقو  دـندومن .  يو  لتق 

رب مایق  و  دوخ ،  تعیب  تسکـش  هب  راداو  تخادنا و  تفالخ  عمط  هب  ار  اهنآ  دـندرک ،  ادـیپ  اروش  رد  هک  ار  یتیعقوم  نامه  یلو  دـندومن . 
هجیتن رد  و  تسج ،  تکرـش  ناشیا  مایق  رد  دوخ ) ییاد  رـسپ   ) هحلط ندش  هفیلخ  دیما  هب  زین  هشیاع  دندرک .  مایق  ود  ره  دومن و  ماما  دـض 

 - یلع اب  نازورف  ياهـشتآ  نیا  دوب .  رمع )) ياروش   )) موش راثآ  زا  یگمه  هک  داد  يور  ناورهن  نیفـص و  هرـصب ،  رد  ءوس  تاقافتا  نآ ، 
 ، تفالخ عمط  هب  هک  دنتخادنا  رکف  نیا  هب  ار  هیواعم  هک  دندرک  يراک  هکلب  دـنتخاس .  اپ  رب  اهگنج  دنتـساخرب و  هزرابم  هب  مالّـسلا -  هیلع 

دیدپ دوب ،  قیاقح  نتخاس  راکشآ  قیالخ و  حالـصا  ددص  رد  هک  مالّـسلا -  هیلع  ماما -  هار  ولج  رد  یگرزب  عنام  زین  یگمه  و  دنک .  مایق 
 ، نانکش نامیپ  داد و  لصاح  وا  لتق  زا  دعب  هک  دناشفا  ییاهرذب  درک و  روسج  نامثع  دوخ  هب  تبسن  ار  مدرم  اروش ))  ، )) هوالع دندروآ . 

هغالبلا جهن  حرـش  رد  هکنانچ  هینامثع ))   )) باتک رد  ظحاج ))  ! )) دندرک ورد  ار  نآ  نیقرام )  نیطـساق و  نیثکان ،   ) جراوخ نایـشروش و 
هک دنک  یم  تیاور  سابع  هّللادبع  زا  بیسم  نب  دیعس  زا  یمیت  نامیلس  نب  رمعم  زا  تسا -  هدمآ  هحفص 62  لوا ،  دلج  دیدحلا ،  یبا  نبا 

دیناوت یم  دیهد ،  يرای  ار  رگیدکی  دـینک و  يراکمه  تسرد  امـش  رگا   : )) تفگ یم  اروش  باحـصا  هب  باطخ  نب  رمع  مدینـش  تفگ : 
گرزب تمعن  نیا  هب  تشپ  دـیتسیا و  زاب  تیلاعف  زا  دـیربب و  کشر  مه  هب  تبـسن  هچنانچ  و  دـیروخب .  ناـتدالوا  دوخ و  ار  تفـالخ  هویم 

(( . دوب ماش  نارمکح  رمع  بناج  زا  زور  نآ  رد  هیواعم  دـش .  دـهاوخ  هریچ  امـش  رب  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  دـیتفیب ،  مه  ناج  هب  دـینک و 
نیا هب  ار  وا  ًاناسل  ًالمع و  نوسفا ،  گنرین و  اب  و  دـنک ،  یم  تفالخ  دزمان  یتسدرت  اـب  ار  هیواـعم  نخـس ،  نیا  رد  رمع  هک  تسین  هدیـشوپ 

هب دوش .  هفیلخ  هیواعم  نامثع ،  زا  دـعب  هک  دوب  یفاک  ناـمثع  فرط  هب  رمع  زا  تفـالخ  روحم  شدرگ  ًـالوصا  هکنیا  اـب  دزادـنا !  یم  رکف 
یلع اب  رفن  جـنپ  نیا  هک  دوب  هدرمن  نامثع  زونه  يراب !  دوب .  تفالخ  نآ  هجیتن  هک  داد  بیترت  يروط  ار  اروش  راـک  رمع  مه  تهج  نیمه 
درک دنلب  رس  هیواعم  هک  ییاج  ات  دشن  افتکا  مه  نیا  هب  دندومن .  گنج  هب  مادقا  نآ  لابند  هب  دندمآ و  رد  تفلاخم  رد  زا  مالّسلا -  هیلع  - 
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شیرق یتـقو  هک  منیب  یم  ناـنچ  تفگ :  ناـمثع  هب  درک  یم  اروش  لیکـشت  هب  تیـصو  هک  یماـگنه  دوخ  رمع  داـتفا .  تفـالخ  عـمط  هب  و 
و يراذـگب ،  ناشیا  رایتخا  رد  ار  نیملـسم  لاـملا  تیب  ینک و  راوس  مدرم  ندرگرب  ار  طـیعم  دـالوا  هیما و  ینب  دـندرپس ،  وت  هب  ار  تفـالخ 
و دید .  دنهاوخ  یلمعلا  سکع  نینچ  دندرک  ار  راک  نیا  رگا  مسق !  ادـخ  هب  دـنناسرب .  تلتق  هب  رتسب  رد  هدرب ،  موجه  وت  هب  برع  ناگرگ 
 ، دش نینچ  یتقو  تفگ :  تفرگ و  ار  نامثع  یناشیپ  سپـس  درک .  دنهاوخ  نانچ  زین  طیعم  ینب  هیما و  ینب  يدرک ،  ار  راک  نیا  وت  هچنانچ 
رد ظحاج  نامثع  وبا  ام  خیـش  دیوگ : یم  ( 591) ربخ نیا  لقن  زا  دعب  دیدحلا  یبا  نبا  دـش .  دـهاوخ  نینچ  متفگ  هک  روآ  دای  هب  ارم  نخس 

هکنیا رد  ار  اـم  هیرظن  اـنعم  نیا  اروش  هراـبرد  ّفل  ؤم  رظن  دـنا .  هدرک  لـقن  رمع ،  تسارف  باـب  رد  ار  ربـخ  نیا  نارگید  هیناـمثع و  باـتک 
هتـشک نامثع  هک  تسناد  یم  رمع  دـنک .  یم  تباث  تسا ،  هدوب  هیواعم  تفالخ  يارب  هنیمز  نتخاس  ایهم  ناـمثع ،  تفـالخ  زا  رمع  روظنم 
يارب یهار  ییاهنت  هب  ( 592  ) نامثع تفالخ  هکلب  دـناسرب .  تفـالخ  هب  ار  وا  اـت  ددرگ  یم  هدوشگ  هیواـعم  يارب  يراومه  هار  دوش و  یم 

 ، دوخ هک  تسا  اروش  ياضعا  رفن  شـش  نتـشک  يارب  رمع  روتـسد  تسا ،  بجعت  لامک  ثعاب  هک  يزیچ  دوب .  تفالخ  هب  هیواعم  لوصو 
قح نیا  يو  هک  مینادب  زیاج  رمع  يارب  ای  مینک  لوبق  روطچ  ام  بجع !  بجع !  دـننک .  هفیلخ  دوخ  نایم  زا  ار  یکی  ات  دومن  دزمان  ار  اهنآ 
 ! ! دـننزب ار  اهنآ  ندرگ  دـندرکن ،  مامت  ار  دوخ  راـک  وا  تاـفو  زا  دـعب  زور  هس  فرظ  اروش  ياـضعا  رفن  شـش  رگا  هک  دـهدب  دوخ  هب  ار 

ار اهنآ  لتق  روتـسد  دوب ،  دهاوخ  یلمع  راک  نیا  هکنیا  هب  لماک  نانیمطا  اب  نادـجو و  شیاسآ  لامک  اب  رمع  هک  تسا  نیا  عقاو  تقیقح و 
دوش یلمع  راک  نیا  دیاب  هک  تفرگ  تخس  بیهص  اهنآ و  رب  و  دومن .  اهنآ  تارفن  يراصنا و  هحلط  وبا  هب  ار  مزال  شرافـس  درک و  رداص 

مهنم و ال رکنم  عمسمب ال  رظنمب و  نوملسملاو  دش !  تحاران  یسک  هن  درک و  ضارتعا  اهنآ  زا  یسک  هن  دندینش ،  دندید و  مه  ناناملسم  . 
يرگید سک  ره  زا  وا  دـسرب .  دوخ  دوصقم  هب  ات  تخاـس  نشور  ار  نآ  دریمب ،  تساوخ  یم  یتقو  هک  دوب  هفیلخ  لـماک  هشقن  نیا  عجنتم 

نانآ زا  تفر ،  ایند  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یتقو  هک  دوب  هاوگ  و  تخانـش .  یم  ربمغیپ  اب  ار  رفن  شـش  نیا  تبحـص  ماقم  رتهب 
نوچمه يو  هب  تبسن  ترضح و  نآ  يوزاب  ربمغیپ و  ردارب  هک  تشاد  دوجو  یسک  رفن ،  شش  نیا  نایم  رد  هک  قرف  نیا  اب  دوب !  دونـشخ 

دـحا و ردـب و  گنج  رد  ربمغیپ و  هداون  ود  ردـپ  ربمغیپ و  نیـشناج  ریزو و  یلو  دوبن ،  ربمغیپ  وا  هکنیا  زج  دوب .  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه 
رطاـخب اـهنت  تسناوت  یم  رمع  باـتِْکلا . ))  ُملِع  ُهَدـنِع  نَم   )) دوب يو  دزن  رد  نآرق  ياهـشناد  همه  هک  دوب  یـسکو  تشاد .  روضح  نینح 

سپ دراذگب  دنکن و  یتیصو  نینچ  ًالصا  هک  تسناوت  یم  دنک ،  رظنفرص  مه  رفن  شش  هیقب  لتق  زا  مالّسلا -  هیلع  یلع -  مارتحا  تیمها و 
مناوت یمن   : )) هک دوخ  نخس  رد  وا  ماگنه  نآ  رد  دنیامن .  ریما  دوخ  رب  دنتـساوخ  هک  ار  سک  ره  دننک و  اروش  تما ،  دارفا  دوخ  يو ،  زا 

مه وا  دومن ،  وا  هب  تیـصو  هک  رکبوبا  دـننام  هکنیا  ای  دوب .  قداص  حیرـص و  منک ، ))  لمحت  ار  تفـالخ  راـب  گرم ،  تاـیح و  ناـمز  رد 
ناـمثع تفـالخ  هب  تروص ،  ره  رد  هک  داد  بیترت  يروط  ار  اروش  راـک  وا  اریز  تسا ؛  هفیلخ  ناـمثع  يو  زا  سپ  ًاـنیقی  هک  دـنک  تیـصو 
صاقو دعـس  دروآ و  یم  راک  يور  ار  نامثع  وا  تسناد  یم  هک  دوبن  نیا  زج  رگید ،  رفن  جنپ  رب  نمحرلادبع  نداد  حیجرت  نوچ  دماجنیب ، 

ار عوضوم  رمع  هک  دنراد  هدیقع  دنچ  ره  دنتشاد ،  عالطا  دوخ  هفیلخ  هشقن  زا  مه  مدرم  درک .  دهاوخن  تفلاخم  نمحرلادبع  اب  زگره  مه 
رگا تسیچ ؟  هراب  نیا  رد  ناناملـسم  رظن  منک !  لمحت  ار  نآ  دوخ  گرم  تاـیح و  رد  مناوت  یمن  نم  تفگ :  تشاذـگ و  مدرم  هدـهع  هب 

عانتما رفن  کی  دندرک و  قفاوت  اهنآ  رفن  جنپ  رگا  دیوگ : یم  دنک و  یم  رما  هحلط  وبا  هب  رمع  هک  دینش  یم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 
ود رگا  و  نزب !  ندرگ  ار  رفن  ود  نآ  درک ،  ابا  رفن  ود  دندومن و  قافتا  رفن  راهچ  هچنانچ  و  نک !  ادج  نت  زا  ار  شرـس  ریـشمش  اب  دیزرو ، 

دندرک تفلاخم  رگا  رگید ،  رفن  هس  تساهنآ و  نایم  رد  فوع  نب  نمحرلادبع  هک  تسا  يا  هتـسد  نآ  رد  هفیلخ  دندش ،  يرفن  هس  هتـسد 
يا نزب ؟  ار  رفن  شش  ره  ندرگ  دندرکن ،  قفاوت  رفن  کی  هرابرد  رفن  شش  تشذگ و  نم  گرم  زا  زور  هس  هچنانچ  و  نزب !  ار  ناشندرگ 

 . نوعجار هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  و  دیشاب .  درم  دازآ  دیهد  یم  هک  ییاوتف  رد  و  دیهد !  خساپ  ناناملسم 

 ( ص  ) يوبن تّنس  نآرق و  حیرص  ّصن  لباقم  رد  يو  عابتا  نامثع و  تاداهتجا  موس :  لصف 
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دوخ ناشیوخ  هب  نامثع  ششخب  لذب و   - 71

نارگید رب  ار  نانآ  و  دیـشوک .  یم  هداعلا  قوف  ناشیا ،  لاح  تیاعر  رد  دوب .  دـنبیاپ  تخـس  شناشیوخ ،  لـیماف و  هب  تبـسن  ناـمثع ))  ))
عوـمجم زا  دـیاش  دـجنگ .  یمن  باـتک  نیا  رد  نآ  دراوـم  درک .  تفلاـخم  يرایـسب  صوـصن  اـب  صوـصخ  نیا  رد  وا  تشاد .  یم  مدـقم 

رد شناشیوخ ،  هب  شـشخب  لذـب و  و  صاـع ))  دـالوا   )) دوخ لـیماف  هب  نداد  نادـیم  هار  رد  وا  دـشابن !  رتمک  رگید  هفیلخ  ود  تاداـهتجا 
يافلخ شور  نیلـسرملا و  ریخ  ترـضح  سدـقم  ّتنـس  نیبم و  باتک  هلدا  زا  يرایـسب  دوبن .  نویبـالقنا  شروش  مدرم و  تمـالم  هشیدـنا 

یّلص مرکا -  ربمغیپ  هکنیا  اب  درک .  داهتجا  اهنآ  لباقم  رد  تفرگ و  هدیدان  هیما ))  ینب   )) و صاع ))  دالوا   )) ندرک اهر  لابق  رد  ار  نیشیپ 
هب ار  ادـخ  ناگدـنب  و  دـننادرگ ،  یم  تسدـب  تسد  ار  ادـخ  لام  دندیـسر ،  درم  رفن  یـس  هب  صاع  دالوا  یتقو  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا 

هیلع نینم -  ؤملاریما  زا  دوخ  دانسا  هب  ( 593  ) يروباشین مکاح  ار  تیاور  نیا  دنـشک . )) یم  گنرین  هب  ار  ادخ  نید  دـنریگ و  یم  یگدرب 
نآ تحص  هب  كردتـسم ،  صیخلت  رد  یبهذ  و  تسا .  هتـسناد  حیحـص  تسا و  هدرک  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  يرافغ و  ّرذوبا  و  مالّـسلا - 

عـضو زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  تسا .  رتاوتم  صاع ،  دـالوا  شهوکن  رد  ربتعم  حیحـص و  تاـیاور  تسا .  هدومن  فارتعا 
هیشاح ًاصوصخم  میا ،  هدرک  لقن  هریره ))  وبا   )) باتک رد  ام  ار  نآ  زا  یتمسق  تسا .  هدرک  نعل  ار  اهنآ  هداد و  ربخ  قفانم  ناشکرـس  نیا 

راک زا  تسرد  نامثع  هرابرد  رمع  تسارف  ( : 594) دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  دییامن .  هعلاطم  میا ،  هتشون  مهدراهچ  ثیدح  رب  هک  ار  يا 
عایض و كالما و  تشاذگ و  اهنآ  رایتخا  رد  ار  یمالسا  ورملق  ياهتلایا  درک و  طلـسم  مدرم  ياهندرگ  رب  ار  هیما  ینب  نامثع  اریز  دمآ ؛ رد 

مکح ناورم  هب  اجکی  ار  همه  تفرگ و  ار  ناتـسنمرا  مئانغ  سمخ  دـش .  حـتف  يو  نامز  رد  ناتـسنمرا  داد .  لویت  اهنآ  هب  ار  يداـیز  راـقع 
ار يراک  چـیه  ناـیمدآ ،  راـگدرورپ  ادـخ !  هب  مسق   : )) تفگ یمحج  لـبنح  نب  نمحرلادـبع  عقوم  ناـمه  رد  دیـشخب .  شیومع )  رـسپ  )
ار تسار  هار  نیـشیپ ،  هفیلخ  ود  رمع  رکبوبا و  میوش .  شیامزآ  نآ ،  هلیـسو  هب  ات  يدیرفآ  ام  يارب  ار  يا  هنتف  ایادخ !  هتـشاذگن ،  هدوهیب 
 . دندرکن فرـص  دوخ  سفن  ياوه  یـصخش و  راک  رد  مهرد  کی  دنتفرگن و  هعدخ  يور  زا  ار  مهرد  کی  یتح  اهنآ  دـنداد ؛ ناشن  ام  هب 
نب هّللادبع  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  ( . 595  ! ! (() يراد هک  یششوک  یعس و  نیا  رب  ياو  يداد .  ناورم  هب  ار  اهرهـش  سمخ  وت ،  یلو 

هدرک و دیعبت  ربمغیپ  هک  ار  صاعلا  یبا  نب  مکح  داد !  يو  هب  مهرد  رازه  دصراهچ  نامثع  و  تساوخ ،  یششخب  نامثع  زا  دیسا  نب  دلاخ 
هّللا یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  درک ! !  اطع  يو  هب  مهرد  رازه  دص  دینادرگ و  زاب  هنیدم  هب  دننادرگرب ،  ار  وا  دـندشن  رـضاح  مه  رمع  رکبوبا و 

ردارب مکح ،  نب  ثراـح  هب  ار  نآ  ناـمثع  یلو  دوب ،  هدرک  ناناملـسم  فـقو  ار  زورهن ))  : )) ماـن هب  هنیدـم  رازاـب  رد  يا  هطقن  هلآو -  هیلع 
همطاف دـنتفرگ و  مالّـسلا -  اـهیلع  ارهز -  همطاـف  تسد  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  دـعب  هک  ار  كدـف ))   )) و داد !  لویت  ناورم 

ترـضح نآ  هب  زین  تبقاـع  درک و  یم  هبلاـطم  ار  نآ  ربمغیپ ،  شـشخب  ماـن  هب  یناـمز  ثرا و  نااونع  هب  یهاـگ  مالّـسلا ، -  اـهیلع  ارهز - 
رد هک  تشاذـگ  هیما  ینب  ماشحا  رایتخا  رد  و  تخاس ،  جراخ  ناناملـسم  سرتسد  زا  ار  هنیدـم  فارطا  عتارم  دیـشخب .  ناورم  هب  دـندادن ، 

ار ناناملسم  زا  رفنکی  و  دیـشخب !  حرـس  یبا  نب  هّللادبع  هب  اجکی  ار  هجنط  ات  برغ  سلبارط  زا  اقیرفآ  حتف  مئانغ  مامت  دشاب .  اهنآ  راصحنا 
ما  ! )) دیـشخب نایفـسوبا  هب  زین  مهرد  رازه  تسیود  داد ،  ناورم  هب  ار  لاملا  تیب  مهرد  رازه  دـص  هک  زور  نامه  تخاسن .  میهـس  نآ  رد 

تفگ نامثع  تسیرگ .  دروآ و  يو  شیپ  ار  اهدیلک  لاملا ،  تیب  راد  هنازخ  مقرا  نب  دـیز  درک .  جـیوزت  ناورم  هب  مه  ار  شرتخد  نابا )) 
رد ار  لاوما  نیا  وت  مدرک  نامگ  هک  منک  یم  هیرگ  نیا  يارب  یلو  هن ،  تفگ :  ینک ؟  هیرگ  وت  دـیاب  مدیـشخب  یلام  مناـشیوخ  هب  نم  رگا 

رـسپ تفگ :  نامثع  دوب .  دایز  يداد  یم  ناورم  هب  مهرد  دص  رگا  يا .  هتفرگ  يدرک ،  فرـص  ادخ  هار  رد  ربمغیپ  نامز  رد  هچنآ  ضوع 
زا یناوارف  لاوما  اب  يرعـشا  یـسوم  وبا  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  میرامگ ! !  یم  تمـس  نیا  هب  ار  يرگید  هک  زادـنیب  ار  اهدـیلک  مقرا ، 

رازه دـص  و  درک ،  جـیوزت  مکح  نب  ثراح  هب  ار  هشیاع  شرگید  رتخد  درک !  میـسقت  هیما  ینب  نایم  رد  ار  اهنآ  همه  ناـمثع  دـمآ ،  قارع 
ناناملـسم ضارتعا  دروم  هک  دـش  بکترم  مه  يرگید  ياهراک  دیـشخب !  يو  هب  ار  لاملا  تیب  زا  مقرا  نب  دـیز  لزع  زا  دـعب  رگید  مهرد 

و تسکـش .  مهرد  شیاهولهپ  هک  دوعـسم )) نب  هّللادبع   )) نتخاس بورـضم  و  هذبر ))   )) هب يرافغ ))  رذوبا   )) دیعبت دننام  دـیدرگ ؛ عقاو 
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نازواجتم و ياهتـسد  نتخاس  هاتوک  ملاظم و  در  زا  يریگولج  و  دومن ،  ماکحا  دودح و  يارجا  رد  رمع  شور  فالخ  رب  هک  ییاهیهاتوک 
متخ تشون ،  ناناملسم  زا  یهورگ  نتشک  صوصخ  رد  هیواعم  هب  هک  يا  همان  اب  ار  تازواجت  نیا  تشامگ .  تیعر  هیبنت  يارب  هک  يدارفا 
عمج دنناسرب ،  شعالطا  هب  ار  وا  ياهتعدـب  ات  دـندوب  هدیـسر  رـصم  زا  هک  يدارفا  اب  هنیدـم  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دـش  بجوم  اهنیا  درک . 

سپـس دنیامنن .  باتـش  يو  لتق  رد  و  دـننک ،  علخ  تفالخ  زا  ار  وا  هک  دوب  مزال  یلو  دـندناسر .  لتق  هب  شلامعا ،  مرج  هب  ار  وا  دـندش و 
رد ترـضح  نآ  دوخ  دوب .  رت  هتـساریپ  ناـمثع  نوخ  هب  تبـسن  سک  همه  زا  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
وا ندش  هتشک  هب  لیام  متشکن و  ار  نامثع  نم  مسق  ادخ  هب  : )) دیامرف یم  هلمج  زا  تسا .  هدومن  انعم  نیا  هب  حیرصت  شنانخس  زا  يرایـسب 
ؤم دینک . ) هعجارم   ) دیدحلا یبا  نبا  نانخس  رخآ  ات  دوب . . .  قداص  دوخ  هتفگ  نیا  رد  هیلع -  هّللا  تاولص  ترـضح -  نآ  مدوبن . ))  مه 
زا دنا .  هتسناد  یملـسم  رما  دنا و  هدرک  تیاور  رتاوتم  روط  هب  ددعتم و  قرط  هب  ناثدحم ،  ار  اهنآ  رتشیب  ای  ناشمامت  نامثع  ياهتعدب  فل : 

ینامثع ياهدادـیور  نیا  ندوب  ملـسم  هب  حیرـصت  باتک ،  لوا  تامدـقم  زا  مراهچ  همدـقم  لحن ))  لـلم و   )) باـتک رد  یناتـسرهش  هلمج 
و دنناوخب !  دحاو  تئارق  هب  ار  نآ  مدرم  ات  اهنآرق  ندنازوس  دننام  دراد ؛ دایز  اهتعدب  ثداوح و  نیا  زا  نیرونلا !  يذ  نامثع  تسا .  هدومن 

تدش نآ  اب  رسای )) رامع   )) نتخاس بورضم  دننامو  دندوبن .  تاکز  فرصم  هناگتشه  فانـصا  ءزج  هکنیا  اب  نایوجگنج  هب  تاکز  نداد 
وا ناهارمه  نینم  ؤم  رکب و  یبا  نبدمحم  لتق  هب  عجار  هک  يا  همان  و  دوب !  هتـشک  ار  نازمره  هک  رمع  هّللادـیبع  رب  دـح  نتخاسن  يراج  و  ، 

لامعاو و نامثع  هب  عجار  هیقـشقش ))   )) هبطخ رد  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  ار  هچنآ  هک  تسا  یفاک  هریغ .  تشون و  رـصم  یلاها  هب 
هب اهنآ  نیموس  هکنیا  ات  : )) دیامرف یم  تشذگ -  هکنانچ  هلمج -  زا  دییامن .  هعلاطم  تقد  هب  دش ،  بکترم  شتفالخ  نارود  رد  يو  راتفر 

دندـمآ راک  يور  يو ،  اب  شناگداز  ومع  دوب .  ندرک  عفد  ندروخ و  شرنه  داد .  تفـالخ  دنـسم  رب  هیکت  هدرک  داـب  و  دیـسر ،  تفـالخ 
مه زا  شیگدـنز  هزاریـش  ماجنارـس  دـندیعلب .  ار  ادـخ  لاوما  زین  اهنآ  دـعلب ،  یم  ار  ارحـص  فلع  راهب ،  لصف  رد  هک  هنـسرگ  رتش  دـننامو 

(( . داد سپ  دوب  هدروخ  هچنآو  دومن  شطوقس  رد  عیرست  دش ،  بکترم  هک  یلامعاو  تخیسگ 

رفس رد  نامثع  زامن   - 72

 . دشاب نما  لاح  رد  ای  فوخ  لاح  رد  رفس ،  زامن  ندش  هاتوک  نیا  هاوخ  تسا ؛  تعکر  ود  دوش و  یم  رصق  رفـس ،  رد  یتعکر  راهچ  زامن 
َْسیَلَف ِضْر  ْالا  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِا  َو   : )) یلاعت هّللا  لاق  تسا ؛  هدـش  تباث  نیملـسم  عامجا  تنـس و  باـتک و  لـیلد  هب  رـصق  زاـمن  تیعورـشم 

ار زامن  هک  دیرادن  هانگ  دـیدرپس ،  هار  هاگره   : )) ینعی 596 ؛ ) (() اوُرَفَک َنیذَّلا  ُمُکَِنتْفَی  ْنَا  ُْمتْفِخ  ْنِا  ِةالَّصلا  َنِم  اوُرُـصْقَت  ْنَا  ٌحانُج  ْمُکیَلَع 
ام هکنیا  اـب  متفگ :  رمع  هب  تفگ :  هک  تسا  تیاور  هیما  نب  یلعی  زا  دـننک . )) بیقعت  ار  امـش  نارفاـک  هـک  دیدیـسرت  رگا  دـینک ،  هاـتوک 

یّلـص ربمغیپ -  زا  مدش و  تفگـش  رد  تسا ،  هدـش  وت  بجعت  ثعاب  هچنآ  زا  مه  نم  تفگ :  رمع  مینک ؟  رـصق  ار  زامن  ارچ  میراد  تینما 
ینازرا امـش  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هقدـص  رـصق  زاـمن  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  مدرک .  لا  ؤس  هلآو -  هیلع  هّللا 

هدروآ اهرصق ) رفاسملا و  ةالص  باتک   ) هحفص 258 لّوا ،  دلج  دوخ ،  حیحص  رد  ار  نآ  ملسم ،  دیریذپب . )) ار  ادخ  هقدص  تسا ،  هتشاد 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  اب  يرفـس  ره  رد  نم  هک  دنک  یم  تیاور  رمع  هّللادبع  زا  هحفص 259  باب ،  نامه  رد  ملـسم  زین  و  تسا . 
ود زا  شیب  زین  وا  مدوب  اهرفـس  رد  مه  رکبوبا  اب  دـناوخن .  زامن  تعکر ،  ود  رب  دـیاز  دوب ،  هدـنز  اـت  یتعکر ،  راـهچ  ياـهزامن  رد  مدوب ، 

تعکر ود  رب  يزیچ  زین  وا  مدوب  رفـسمه  مه  نامثع  اب  دوزفین .  تعکر  ود  رب  يزیچ  زین  وا  مدوب ،  بحاـصم  مه  رمع  اـب  دـناوخن ،  تعکر 
هک تسا  هدرک  تیاور  هبیـش  یب  نـبا أ  ( . 598 (() ٌۀَنَـسَح ٌةَوُْسا  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  ( . 597) درکن هفاضا 

دّمحم و  تسین ،  هناگی  يادخ  زج  ییادخ  دنهد  یم  یهاوگ  هک  دنتسه  یناسک  نم  تما  نیرتهب  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 
هاگره و  دـنهاوخ ،  یم  شزرمآ  دـنیامن ،  يدـب  نوچ  و  دـنوش ،  یم  داش  دـننک ،  یم  وکین  يراک  یتقو  هک  یناـسک  و  تسادـخ ،  ربمغیپ 
تسا تیاور  دوخ  حیحص  رد  ملسم  يراخب و  لقن  هب  کلام  نب  سنا  زا  و  دنیامن . )) هاتوک  ار  تعکر )  راهچ   ) دوخ زامن  دننک ،  ترفاسم 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 154 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 . میتشگرب هنیدم  هب  ات  دناوخ  تعکر  ود  ار  تعکر  راهچ  ره  متفر ،  هکم  هب  هنیدـم  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  اب  تفگ :  هک 
هکم رد  زور  هدزوـن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ   : )) تفگ هک  دـنک  یم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  ( 599  ) حیحـص رد  يراخب  زین  و 

یم رصق  ار  زامن  زور  هدزون  نیا  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هکنیا  تلع  فل :  ؤم  دناوخ . )) . . .  یم  رـصق  ار  زامن  دومن و  تماقا 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دنک  یم  تیاور  دوخ  حیحص  باتک  رد  ملسم  نینچمه  تشادن .  هماقا  تین  هک  دوب  نیا  دناوخ ، 

ًالبق و  داد ،  یم  مالس  لوا ،  تعکر  ود  رس  رد  یتعکر  راهچ  ياهزامن  رد  درک و  یم  تماما  درازگ و  یم  زامن  هکم  لها  اب  ترجه  زا  دعب 
ربمغیپ اب  ار  رهظ  زامن  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا  میتسه .  رفاسم  مناهارمه ،  نم و  اریز  دـینک ؛ مامت  ار  زامن  امـش  دومرف : یم  هکم  مدرم  هب 

( . 600  ) مدرازگ تعکر  ود  ترضح ،  رس  تشپ  ار  رصع  زامن  هفیلحلاوذ  رد  و  مدناوخ ،  تعکر  راهچ  هنیدم  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  - 
هک يدعب  صوصن  دناوخب .  تعکر  ود  ار  یتعکر  راهچ  زامن  دـیاب  رفاسم ،  فوخ  نامز  رد  هک  دراد  تلالد  ینآرق ،  مکحم  هیآ  فل :  ؤم 
زج تسا و  نینچ  زین  مالـسا  تما  عامجا  دـناوخ .  تعکر  ود  ترفاسم ،  رد  ار  اهیتعکر  راهچ  دـیاب  ًاـقلطم  هک  دراد  تلـالد  میدرک ،  لـقن 

نیتسخن نیا  تسا .  هدشن  ادـیپ  یفلاخم  دـندناوخ !  یم  مامت  رفـس  رد  ار  یتعکر  راهچ  زامن  هک  تسا  هدیـسر  رتاوت  هب  هک  هشیاع  نامثع و 
يرایسب تایاور  و  ( . 601) دنا هدرمش  يرجه  لاس 29  ثداوح  زا  ار  نآ  ناخروم  و  دندرک ،  ضارتعا  نامثع !  هب  مدرم  هک  دوب  یعوضوم 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دننک  یم  تیاور  رمع  هّللادـبع  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  هلمج  زا  دراد .  تلالد  نآ  رب  مه 
یلو دـناوخ ،  یم  تعکر  ود  شتفالخ ،  لـیاوا  رد  زین  ناـمثع  دـندناوخ ،  تعکر  ود  مه  رمع  رکبوبا و  دـناوخ .  تعکر  ود  ینم ))   )) رد

اب ینم ))   )) رد ناّفع  نب  نامثع   : تفگ هک  دننک  یم  تیاور  دیزی  نب  نمحرلادبع  زا  ملـسمو  يراخب  زین  دناوخ . . . !  تعکر  راهچ  اهدـعب 
نم تفگ :  سپس  نوعجار ! ))  هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا   : )) تفگ دنداد  ربخ  دوعـسم  هّللادبع  هب  ار  عوضوم  یتقو  دناوخ .  تعکر  راهچ  ار  زامن  ام 

تعکر ود  ینم  رد  مه  رمع  اب  مدـناوخ و  تعکر  ود  زین  رکبوبا  اـب  مدـناوخ و  تعکر  ود  ینم ))   )) رد هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  اـب 
 : تفگ هک  دننک  یم  تیاور  یعازخ  بهو  نب  ۀثراح  زا  ملسم  يراخب و  زین  و  مدرب !  یم  یّظح  مه  تعکر  راهچ  نیا  زا  شاک !  مدناوخ . 

دوب تعکر  ود  شزامن  دناوخ و  زامن  ام  اب  دندوب  هدروآ  نامیا  هک  مدرم  همه  نآ  نایم  رد  هکم ،  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 
هنوگ نیمه  هب  رفـس  زامن  دوب .  تعکر  ود  دش ،  بجاو  زامن  یتقو  هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع  زا  هورع  زا  يرهز  زا  قیرط  دنچ  زا  ملـسم  . 

یم داهتجا  وا  تفگ :  هورع  دناوخ .  یم  مامت  رفـس  رد  هشیاع  ارچ  سپ  متفگ :  هورع  هب  دیوگ  یم  يرهز  دش .  لماک  رـضح  زامن  دـنام و 
؛ دیوگ یم  دسر ،  یم  ثیدـح  نیا  هب  ملـسم  حیحـص  حرـش  رد  يوون  لضاف  یتقو  فل :  ؤم  ( . 602) دومن داهتجا  زین  نامثع  هکنانچ  دـنک 
ره ییوگ  تسا !  نینم  ؤملا  ما  هشیاع  و  نینم !  ؤملاریما  نامثع  دـنا : هتفگ  دـنا و  هدومن  فالتخا  نامثع  هشیاع و  داهتجا  لیو و  أت  رد  املع 

اهنآ زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  اریز  دـنا ؛ هدرک  در  ار  نیا  نـیققحم  دـیوگ : یم  سپـس  دـنرازگ !  یم  زاـمن  دوـخ  لزاـنم  رد  ود 
ربمغیپ نوچ  دـنا ؛ هدرک  در  مه  ار  نیا  دوب .  دوخ  هداوناخ  اب  هکم  رد  ناـمثع  دـنیوگ : مه  یـضعب  رمع .  رکبوبا و  نینچمه  دوب .  رتراوازس 

 ، دندوب رضح  رد  هک  یبارعا  رطاخب  دنا : هتفگ  مه  یضعب  دوب .  رصق  شزامن  درک و  یم  ترفاسم  شنانز  اب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا - 
؛ دنا هدرک  در  مه  ار  نیا  تسا !  رصق  ًاقلطم  رفس  رـضح و  رد  زامن  هک  دننک  روصت  اهنآ  ادابم  ات  دندناوخ  یم  مامت  ار  زامن  نامثع  هشیاع و 

دنیوگ و  دوب .  ربمغیپ  نامز  زا  شیب  ناـمثع  رـصع  رد  زاـمن  راهتـشا  و  دوب ،  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ناـمز  رد  اـنعم  نیا  نوچ 
لیلد هب  دنا ،  هتسناد  لطاب  مه  ار  نیا  دندوب !  هدرک  هماقا  تین  هکم  رد  جح ،  زا  دعب  هشیاع  نامثع و  هک  دوب  نیا  زامن  ندنناوخ  مامت  تلع 

مه ار  نیا  تشاد .  ینم ))   )) رد ینیمز  ناـمثع  دـنا : هتفگ  تـسا و  هدوـب  مارح  زور  هـس  زا  شیب  نیرجاـهم  يارب  هـکم  رد  تماـقا  هـکنیا : 
ار مامتا  رصق و  هشیاع  نامثع و  هک  تسا  نیا  قح  دیوگ : یم  يوون  سپس  تسین .  هماقا  مامتا و  یضتقم  انعم  نیا  اریز  دنا ؛ هتـسناد  دودرم 

رصحنم یعرش ،  صوصن  اب  هشیاع  نامثع و  تفلاخم  هک  تسا  نیا  قح  فل :  ؤم  دنتفرگ .  ار  زیاج  ود  زا  یکی  اهنآ  و  دنتـسناد ،  یم  زیاج 
سومان لام و  ددرگ و  هتخیر  اهنوخ  دوش و  کـته  یهلا  تاـمرحم  هک  تسین  يزیچ  هلئـسم  نیا  هک  صوصخب  تسا ،  هدوبن  دراوم  نیا  هب 

هک يدراوم  ریاس  هب  تبـسن  دروم  نیا  نیاربانب ،  ددرگ .  حابم  دـندرک ،  داهتجا  لیو و  أت  هشیاع ،  نامثع و  هک  يدراوم  ریاس  دـننام  یـسک 
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دنا هدرک  لقن  عوضوم  نیا  رد  راثآ  ناظفاح  هک  یتایاور  هلمج  زا  تسین !  مهم  دـندرک  داهتجا  هشیاع  نینم  ؤملا  ما  نامثع و  نینم  ؤملاریما 
ام دمآ ،  جـح  هب  هیواعم  یتقو  تفگ :  هک  ( 603) دنک یم  لقن  ریبز  هّللادبع  نبدابع  زا  هیواعم  ثیدـح  زا  لبنح  دـمحا  هک  تسا  یتیاور  ، 
 ، دـمآ یم  هکم  هب  دـناوخ و  یم  مامت  ار  زامن  یتقو  نامثع  یلو  دـناوخ ،  تعکر  ود  ام  اب  ار  رهظ  زامن  هیواعم  میدـمآ .  هکم  هب  يو  اب  مه 
هب دـناوخ .  یم  مامت  ار  زامن  تافرع  رد  اجنآ و  رد  دـمآ  یم  ینم  هب  نوچ  و  درازگ .  یم  تعکر  راـهچ  مادـک  ره  ار  اـشع  رـصع و  رهظ ، 
هب وت  ردقب  سکچیه  دنتفگ : دنتفر و  وا  شیپ  نامثع  نب  ورمع  مکح و  ناورم  دـناوخ ،  تعکر  ود  ار  رهظ  ام  اب  هیواعم  یتقو  تهج  نیمه 

هیواعم دناوخ ؟  یم  مامت  ار  زامن  رفس  رد  وا  هک  یناد  یمن  رگم  دنتفگ : ینایز ؟  هچ  تفگ :  هیواعم  دناسرن .  نایز  نامثع )   ) تیومع رسپ 
رـصق رمع  رکبوـبا و  ربـمغیپ و  اـب  ار  رـصع  رهظ و  نم  مداد .  ماـجنا  نم  هک  تـسا  يزیچ  زا  ریغ  بـلطم  عـقاو  رگم  امـش !  رب  ياو  تـفگ : 

زامن تفر و  مه  هیواعم  تسا !  بیع  يو  يارب  وا  اب  وت  تفلاخم  دناوخ و  یم  مامت  ار  نآ  نامثع  تیومع  رـسپ  یلو  دنتفگ : اهنآ  مدناوخ . 
 . دوب هدناوخ  تعکر  ود  ار  رهظ  یلو  ( 604) دناوخ تعکر  راهچ  ار  رصع 

 ( ص  ) يوبن تّنس  نآرق و  حیرص  ّصن  لباقم  رد  يو  عابتا  هشیاع و  تاداهتجا  مراهچ :  لصف 

رفس رد  هشیاع  زامن   - 73

یّلص ربمغیپ -  نابز  هب  و  دیجم )) نآرق   )) دوخ باتک  مکح  هب  رفس  رد  ار  یتعکر  راهچ  هضیرف  زامن  لاعتم  دنوادخ  میتفگ ،  هک  روطنامه 
 . تسا نیا  رب  زین  مالـسا  تما  عامجا  میتفگ -  هکنانچ  و -  دشاب .  رـصق  هک  هدومن  عیرـشت  حیحـص ،  ربتعم و  ثیداحا  رد  هلآو -  هیلع  هّللا 
هک تسا  هدیسر  رتاوت  هب  و  دندومن ،  تفلاخم  هک  دندوب  هشیاع  نامثع و  طقف  دشاب .  نیملسم  نایم  یفالتخا  صوصخ  نیا  رد  هکنیا  نودب 
نب ةورع  زا  وا  هک  دنک  یم  لقن  يرهز  زا  قیرط  دنچ  زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم  میتفگ  هکنیا  اب  دندناوخ !  یم  مامت  رفـس ،  رد  ار  زامن  اهنآ 

 ، رفـس زامن  رد  تعکر  ود  نیا  سپـس  دوب .  تعکر  ود  دـش  بجاو  راب  نیلوا  يارب  زامن  یتقو  تفگ :  هشیاـع  دوخ  هک  هدومن  تیاور  ریبز 
( . 605  ) تسا هدیسر  هشیاع  زا  ًانیع  ثیدح  نی  ا  دیدرگ ،  لماک  رضح  رد  یلو  دش ،  تیبثت 

هینوج ءامسا  اب  ص )  ) ادخ لوسر  جاودزا   - 74

 - تشاد تکرش  ردب  گنج  رد  هک  شردپ -  زا  يو  هک  دنا  هدرک  تیاور  يدعاس ،  دیسا  یبا  نب  ةزمح  زا  دنـس  هلـسلس  هب  رابخا  ناظفاح 
هک داتسرف  ارم  دروآ و  رد  دوخ  يرسمه  هب  ار  هینوج  نامعن  رتخد  ءامـسا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  تفگ :  هک  هدومن  تیاور 
هب اهنآ  زا  یکی  سپـس  دـندرک .  مه  روطنیمه  منک !  یم  شیارآ  ار  وا  نمو  دـنبب !  انح  وا  يارب  وت   : تفگ هشیاـع  هب  هصفح  مرواـیب .  ار  وا 

نیمه مرب !  یم  هانپ  ادخ  هب  وت  زا  دیوگب : ددرگ  دراو  وا  رب  نز  یتقو  هک  دوش  یم  لاحـشوخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تفگ :  يو 
 ، درب وا  فرط  هب  تسد  دیـشک و  ار  هدرپ  ترـضح  دـش و  هتـسب  قاتا  برد  دـیدرگ و  دراو  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رب  ءامـسا  هک 

تروص ولج  ار  دوخ  نیتسآ  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  مرب )) !  یم  هانپ  ادخ  هب  وت  زا  ینعی :  کنم ؛  هّللاب  ذوعا   : )) تفگ ءامـسا 
هب ار  وا  دیـسا !  وبا  يا  دومرف : دیـسا  وبا  هب  دمآ و  نوریب  قاتا  زا  سپـس  مدرب !  هانپ  ادـخ  هب  دومرف : راب  هس  دـناشوپ و  ار  نآ  تفرگ و  دوخ 

لدگنس نز  نیا  تفگ :  یم  هتسویپ  ارجام ،  نیا  زا  دعب  ءامسا  هدب .  شقالط  نک و  میلـست  وا  هب  یـسابرک  نهاریپ  ود  نادرگرب و  شناسک 
 ! دُرم هصغ  نیا )   ) زا ءامـسا  هک  درک  تیاور  یفعج  هیواـعم  نب  ریهز  تفگ :  یم  دـمحم  نب  ماـشه  تفگ :  رمع  هّللادـبع  داد .  بـیرف  ارم 

( . 606)

نینم ؤملا  ما  هیرام  هب  هشیاع  تمهت   - 75
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هچب نیا  نیبب  هشیاع !  دومرف : دـمآ و  هشیاع  دزن  تفرگ و  لغب  رد  ار  شلاـسدرخ  دـنزرف  میهاربا ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  يزور 
هب ندز  تمهت  هشیاع  روظنم  دـشاب ! !  هتـشاد  امـش  هب  یتهابـش  هک  منیب  یمن  هن  متفگ :  دـسح  يور  زا  نم  دـیوگ : هشیاع  تسا !  نم  هیبش 

ضراع نم  رب  دـهد ،  یم  تسد  ینز  ره  هب  ماگنه  نیا  رد  هک  یتلاح  دـیوگ : یم  يو  دوخ  نوچ  دوب ،  دوخ  يووه  هیراـم ، ))   )) وا رداـم 
يروباشین مکاح  درک .  هئربت  ماهتا  نیا  زا  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نینم  ؤملاریما  تسد  هب  ار  هیرام  شردام  میهاربا و  دـنوادخ ،  یلو  دـش . 

صیخلت كردتسم و  مراهچ  دلج  هب  دنا .  هدروآ  هشیاع  دوخ  زا  لقن  هب  صیخلت  رد  یبهذ  كردتسم و  حیحص  ثیدح  رد  ار  نآ  ناتـساد 
 ! دینک بجعت  دیئامن و  هعجارم  هحفص 39  نآ ، 

ریفاغم زور   - 76

میروایب راصتخا  هب  دنک ،  یم  لقن  حیحـص  موس  دـلج  رد  هیآ 136  میرحت ،  هروس  ریـسفت  رد  يراـخب  هچنآ  هک  تسا  یفاـک  هراـب  نیا  رد 
نارسمه زا  یکی  ربمغیپ و  همع  رتخد   ) شحج رتخد  بنیز  دزن  ار  یلسع  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دیوگ : یم  هشیاع  ( . 607)

هب دش  دراو  بنیز  رب  رتدوز  ام  زا  مادـک  ره  هک  میدـیچ  هئطوت  رمع ) رتخد   ) هصفح نم و  درب .  یم  رـسب  يو  دزن  دیـشون و  یم  ترـضح ) 
 ! مدیشون یم  لسع  یلو  هن ،  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  يا ؟  هدروخ  ( 608 (() ریفاغم  : )) مییوگب ربمغیپ 

ص)  ) ربمغیپ ّدض  رب  هشیاع  هصفح و  ینابت   - 77

؛ ) 609 (() ٌریهَظ َِکلذ  َدـَْعب  ُۀَِـکئالَْملاَو  َنینِمْؤُْملا  ُح  - ِلاص َو  ُلیْربِج  َو  ُهیلْوَم  َوُه  َهّللا  َّنِاَف  ِْهیَلَع  ارَهاـظَت  ْنِا  َو  : )) دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ 
دعب و  دنیوا ،  رادهگن  هتـسیاش  نینم  ؤم  لیئربج و  ادخ و  هصفح )  هشیاع و  رفن  ود  امـش   ) دینک یتسدمه  ربمغیپ )  ) وا دض  رب  رگا   : )) ینعی

ٍتاِملْـسُم َّنُْکنِم  ًاْریَخ  ًاـجاوْزَا  َُهلِدـُْبی  ْنَا  َّنُکَقَّلَط  ْنِا  ُهُّبَر  یـسَع  : )) دـیامرف یم  دـعب  هیآ  رد  و  دنـشاب . )) یم  وا  راکددـم  ناگتـشرف  نآ ،  زا 
(( دهدب ضوع  يو  هب  نامیا ))  اب  ناملسم و   )) امش زا  رتهب  نارسمه  شیادخ  دیاش  دهد ،  قالط  ار  امـش  رگا   : )) ینعی 610 ؛ ) (() ٍتانِمْؤُم
یم هک  دوب  لاـس  کـی  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  وا  نینح و  نب  دـیبع  زا  دوـخ  حیحـص  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  يراـخب  . 

جراخ هنیدم  زا  جح  دصق  هب  یتقو  هکنیا  ات  مسرپب ،  ار  نآ  متسناوتن  وا  تبیه  زا  اما  منک ،  لا  ؤس  يا  هیآ  هب  عجار  باطخ  رمع  زا  متـساوخ 
دندوب هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نانز  ءزج  هک  ینز  ود  نآ  مدیـسرپ :  يو  زا  هار  نایم  رد  تعجارم  ماگنه  مدوب ،  وا  اب  زین  نم  دش ، 
ثیدح نیا  دندوب !  هشیاع  هصفح و  نانآ  تفگ :  رمع  دندوب ؟  یناسک  هچ  دـندرک ،  یتسدـمه  ترـضح  ّدـض  رب  دـیامرف  یم  دـنوادخ  و 

تقد هفیرـش  هیآ  رد  سپـس  دینک .  هعجارم  هحفـص 137  رد  یقیرط  هـب  هحفـص 136 و  موس ،  دـلج  يراخب ،  حیحـص  هب  تسا .  ینـالوط 
یّلص ربمغیپ -  زا  عافد  هب  دیاب  یم  هک  نانی  و ا  دوب ،  نز  ود  نیا  راتفرگ  هنوگچ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دینادب  ات  دییامن 

 . دندومن يراتفر  هچ  ترضح  نآ  زا  دعب  ربمغیپ و  تایح  نامز  رد  دنزیخرب ،  هلآو -  هیلع  هّللا 

ندرک هبوت  هب  هشیاع  هصفح و  فیلکت   - 78

ادخ يوس  هب  تسا  مزال  ینعی :  امُُکبُوُلق ؛ ْتَغَـص  ْدَقَف  ِهّللا  َیِلا  ابُوتَت  ْنِا  : )) دیامرف یم  میرحت  هروس  رد  قباس ،  هیآ  ردص  رد  لاعتم  دنوادخ 
دنداد ناشن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هب  تبسن  هک  یلمع  زا  ار  هصفح  هشیاع و  و  تسا . ))  هدش  فرحنم  ناتیاهلد  نوچ  دینک  هبوت 
هکنیا تسا .  هدرک  راـتفر  یهلا  یهاوـن  ادـخ و  رماوا  فـالخ  رب  هک  تسا  بوـلطم  يراـکهانگ  زا  هبوـت  هـک  مـیناد  یم  دـهد .  یم  هبوـت  ، 

 (( هدـش فرحنم  ناتیاهلد   )) هلمج رد  دـنوادخ  هوالعب ،  دراد .  اـهنآ  تیـصعم  رب  تلـالد  ییاـهنت  هب  دـینک )) هبوت   )) دـیامرف یم  دـنوادخ 
( . 611) دنتشگ فرحنم  دوب ،  بجاو  ناشیا  رب  نآ  زا  يوریپ  هک  قح  زا  ینعی  دندومن ؛ تفلاخم  هصفح ،  هشیاع و  هک  دنک  یم  حیرصت 
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مهم هتکن  کی  هب  هجوت   - 79

رفاک هک  یناـسک  يارب  تسا  هدز  لـثم  ادـخ  : )) دـیامرف یم  تسا -  هدـمآ  نآ  رد  ارجاـم  نیا  هک  میرحت -  هروس  رخآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
و ( 612) دندیزرو تنایخ  دوخ  نارهوش  هب  تبسن  نانیا  و  دندوب ،  ام  هتـسیاش  ناگدنب  زا  نت  ود  نارـسمه  هک  طول  نز  حون و  نز  هب  دندش 

یناسک يارب  دنز  یم  لثم  ادخ  و  دـییآرد .  شتآ  هب  شتآ  لها  اب  دـش : هتفگ  اهنآ  هب  دـندربن و  يا  هرهب  لاعتم  دـنوادخ  زا  اهنآ ،  هیحان  زا 
تسا یلثم  ود  نیا  ( . 613  (() نک انب  تشهب  رد  يا  هناخ  تدوخ ،  دزن  نم  يارب  ایادخ !  تفگ :  هک  نوعرف  رـسمه  هب  دندروآ ،  نامیا  هک 

لاح هب  ییاهنت  هب  ندوب  ربمغیپ  نز  هک  دـننادب  دـهد و  میب  ار  اهنآ  ات  تسا  هدز  هصفح  هشیاع و  يارب  میرحت  هروس  ناـمه  رد  دـنوادخ  هک 
 . دراد یگتسب  وا  نامیا  ملع و  هب  ناسنا  نایز  دوس و  هکلب  شخبنایز ،  هن  تسا و  دنمدوس  هن  نانآ ، 

یبلک هیحد  رهاوخ  فارش ،  دقع  و  ص )  ) ربمغیپ  - 80

ربمغیپ تشگرب .  تفر و  زین  هشیاع  دنیبب .  ار  وا  ات  داتـسرف  ار  هشیاع  روظنم  نیمه  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دوب  نیا  عوضوم 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  مدـیدن !  یفیرعت  لـباق  زیچ  تفگ :  وا  يدـید ؟  هچ  دوـمرف : يو  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا - 
رب يزیچ  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  هشیاع  تسا !  هدش  ناشیرپ  تناوسیگ  نآ  ندید  زا  هک  يدید  یلاخ  يدیدن ! ؟  یفیرعت  لباق  زیچ  دومرف :

هشیاع دوخ  زا  يدنه  یقتم  دننام  دیناسم ؛ ننس و  باحصا  ار  ثیدح  نیا  دناشوپب .  وت  زا  ار  يّرس  دناوت  یم  یسک  هچ  تسین .  هدیشوپ  وت 
زا دوخ  دانـسا  هب  هحفـص 115  متـشه ،  دلج  تاقبط ،  رد  دعـس  نبدمحم  ثیدـح 5084 و  هحفـص 294 ،  مشـش ،  دـلج  لامعلا ،  زنک  رد 

 . تسا هدرک  تیاور  طاباس  نب  نمحرلادبع 

ص)  ) ربمغیپ تیاکش  هب  ضارتعا   - 81

ای متفگ :  نم  دومن .  تیاکـش  رکبوبا  مردـپ  هب  نم  زا  ربمغیپ  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  دنـس  هلـسلس  اب  ناثّدـحم  ناخّروم و 
یّلـص ربمغیپ -  هب  تفگ :  دش و  يراج  نوخ  ما  ینیب  زا  هک  دز  متروص  هب  یلیـس  نانچ  رکبوبا  مردپ  نک !  تیاعر  ار  لادتعا  هّللا !  لوسر 
هحفص لامعلا ،  زنک  رد  دنا .  هدرک  لقن  هشیاع  زا  دیناسم  باحـصا  ار  تیاور  نیا  دنک ! ؟  تیاعر  ار  لادتعا  ییوگ :  یم  هلآو -  هیلع  هّللا 

هحفص 238 باب 94 ،  بولقلا ))  ۀفشاکم   )) باتک رد  نینچمه  و  هحفص 35 .  مود ،  دلج  یلازغ ،  مولعلا  ءایحا  هرامش 1020 و  هب   ، 116
 . تسا هدمآ 

ص)  ) ربمغیپ هب  تبسن  هشیاع  یخاتسگ   - 82

هک یتسه  وت  تفگ :  ربمغیپ  هب  لاح  نآ  رد  دـش .  برق  یب  داتفا و  تشاد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دزن  هک  یتزع  زا  هشیاـع  يزور 
باتک باـب 94  رد  و  هحفـص 35 ،  یلازغ ،  مولعلا  ءایحا  مود  دـلج  حاکن ،  بادآ  باتک  رد  تیاور  نیا  يربمغیپ ! ! ! ؟  دـننک  یم  ناـمگ 

 . تسا هدمآ  هحفص 238  بولقلا ))  ۀفشاکم  ))

يو لتق  هب  رما  نامثع و  زا  شهوکن   - 83

زا هشیاع  هک  دـنناد  یم  همه  تسا .  هتـشاذگن  ناثّدـحم  ناـسیون و  هریـس  ناـخّروم ،  زا  کـیچیه  يارب  دـیدرت  ياـج  هک  تسا  یبلطم  نیا 
هب هدمآ و  ننس  بتک  دیناسم و  مامت  رد  عوضوم  نیا  هب  عجار  تایاور  دنناسرب .  لتق  هب  ار  وا  ات  درک  رما  تفگ و  دب  درک و  تمذم  نامثع 
 ، نانز مدرم !  يا  : )) دیامرف یم  هک  مالّسلا -  هیلع  یلع -  ترـضح  هبطخ  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا .  هدش  لقن  ملـسم  لاسرا  ناونع 
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سک ره  زا  نامثع  هب  تبـسن  هشیاع  ینمـشد  تسا :  هتفگ  هتـشون ،  باتک  خیرات ،  هریـس و  رد  سک  ره  دیوگ : یم  دـنراد )) صقان  ینامیا 
هک سک  ره  هب  تشارفارب و  شا  هناخ  رد  دروآ و  رد  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ياهـسابل  زا  یکی  يزور  هک  ییاج  ات  دوب .  رتشیب 

دیدحلا یبا  نبا  سپس  ( . 614  ! ) دناسوپ ار  وا  تنس  نامثع  هک  هدشن  هدیسوپ  زونه  هک  تسا  ربمغیپ  نهاریپ  نیا  تفگ :  یم  دش  یم  دراو 
 . دـشکب ار  وا  ادـخ  دیـشکب ،  ار  لثعن  تفگ :  یم  هک  دوب  هشیاع  درک ،  باطخ  ( 615  (() لثعن  )) ار نامثع  هک  یـسک  نیتسخن  دیوگ : یم 
 ، دـنداد يو  هب  ار  نامثع  لتق  ربخ  یتقو  دوب .  هکم  رد  هشیاع  دـش ،  هتـشک  ناـمثع  هک  یتقو  دـسیون : یم  لـمجلا ))   )) باـتک رد  ینئادـم 
ار لاملا  تیب  ياهدیلک  هحلط  دش  هتـشک  نامثع  یتقو  لثعن !  رب  گرم  تفگ :  سپ  دوب .  دـهاوخ  هحلط  هفیلخ  هک  تشادـن  دـیدرت  هشیاع 
 - مالّـسلا هیلع  یلع -  هب  ار  نآ  دوش ،  یمن  هفیلخ  هک  دـید  یتقو  درک .  طبـض  ار  همه  دوب ،  وا  هناـخ  رد  هک  مه  یـسیفن  ءایـشا  تشادرب . 

داهن هنیدم  هب  يور  تعرسب  دنداد ،  هشیاع  هب  هکم  رد  ار  نامثع  لتق  ربخ  هک  یماگنه  دسیون : یم  دوخ  خیرات  رد  فنخم  وبا  داد .  لیوحت 
نب سیق  دراد .  ار  تفالخ  تقایل  هحلط  هک  دنا  هدید  هباحـص  تفگ :  یم  هار  رد  وا  دـنک .  هاربور  ار  هحلط  شیئاد )  رـسپ   ) تفالخ راک  ات 

 : تفگ یم  هک  دینـش  هار  نایم  رد  دوب .  هتفر  جـح  هب  هشیاع  اب  يو  دـش ،  هتـشک  ناـمثع  هک  لاـس  نآ  رد  تسا :  هدرک  تیاور  مزاـح  یبا 
 ، هدش هتـشک  نامثع  دینـش  یتقو  یتیاور ،  هب  دنادرگ .  رود  ار  وا  ادخ  تفگ :  یم  دـندرب ،  یم  مان  نامثع  زا  نوچ  و  نک !  باتـش  هحلط ! 
زا شیرق !  تعاـمج  يا  تفگ :  یم  و  درپـس .  شلمع  هب  ار  وا  مه  ادـخ  داد .  نتـشک  هب  ار  وا  شهاـنگ  دـنادرگ ،  رود  ار  وا  ادـخ  تفگ : 

راصنا نارجاهم و  ندرک  تعیب  ربخ  هک  نیمه  تسا .  هحلط ))   )) دراد ار  تفالخ  یگتسیاش  هک  یسک  اهنت  دیشابن .  تحاران  نامثع  گرم 
ددرگ یمنرب  میت ))   )) دالوا هب  تفالخ  زگره  رگید  دندش ! !  كاله  دندش !  كاله  مدرم  تفگ :  دنداد ،  وا  هب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  اب 

تعیرـش فالخ  رب  یگمه  هک  دید  دهاوخ  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تعیب  نامثع و  لتق  نوماریپ  هشیاع  رادرک  راتفگ و  زا  هدنناوخ  يدوزب  . 
تسا یلقنو  یلقع  یعطق ،  هلدا  تنس و  باتک و  نآ ،  هحیرص  صوصن  مالسا و 

ص)  ) ادخ لوسر  زا  هشیاع  ثیداحا   - 84

 ! دشاب تسرد  دناوت  یمن  هجوچیه  هب  هک  تسا  دایز  يردقب  تسا  هدرک  لقن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  زا  هشیاع  هک  یثیداحا 
هّللا یّلص  ربمغیپ -  هب  هک  يا  هبترم  نیلوا  تفگ :  هشیاع  هک  دنا  هتشون  دوخ  حیحص  بتک  رد  نارگید  يراخب و  هک  تسا  یثیدح  هلمج  زا 

 . دوب نشور  قداص  حبص  لثم  دید  یم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  یباوخ  ره  نوچ  دوب ،  هحلاص  يای  ؤر  دش ،  یحو  هلآو -  هیلع 
 : تفگ دیدرگ و  لزان  يو  رب  یحو  هتـشرف  هک  دوب  اجنآ  رد  درک .  یم  تولخ  ارح )) راغ   )) رد درک و  ادـیپ  لیامت  يریگ  هشوگ  هب  سپس 

زاـب مناوخب .  مناوت  یمن  متفگ  ناوخب !  تفگ :  درک و  اـهر  سپـس  درـشف ،  تفرگ و  ارم  سپ  مناوخب .  مناوت  یمن  تفگ :  ربمغیپ  ناوخب . 
تیادخ هک  ناوخب  دـیرفآ .  هفطن  زا  ار  ناسنا  هک  ییادـخ  دـیرفآ .  هک  تیادـخ  مان  هب  ناوخب  تفگو :  درک  اهر  داد و  راشف  تفرگ و  ارم 

دـش دراو  دلیوخ  رتخد  هجیدـخ  شا  هجوز  رب  دوب !  برطـضم  تخـس  تشگرب و  اجنآ  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تسا .  گرزب 
 ! مناساره مدوخ  تشونرس  زا  دومرف : درک ،  لقن  هجیدخ  يارب  ار  نایرج  یتقو  دندناشوپ ،  ار  ترـضح  دیناشوپب .  دیناشوپب ،  ارم  تفگو : 

: دیوگ هشیاع  يرابدرب .  زاون و  فیعض  یتسه ،  همه  هجوتم  ینک و  یم  یکین  ناشیوخ  هب  تبـسن  وت  شابن ،  ناساره  هن ،  تفگ :  هجیدخ 
یم ار  يربع  ینید  باتک  دوب و  هدش  ینارصن  هک  درب  لفون ))  نب  ۀقرو   )) شمع رسپ  دزن  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  هجیدخ 
يا هتشرف  نامه  نیا  تفگ :  هجیدخ  هب  وا  دوب .  هدش  انیبان  رخآ ،  رد  هک  دوب  لاسنهک  يریپ  يو  دوب .  هتشون  ار  لیجنا  زا  یتمسق  تشون و 

هدـنز نم  دروآ ،  یم  نوریب  یتسرپ  تب  زا  ار  وت  موق  وا  هک  یتـقو  شاـک  مدوب ! ؟  یناوج  ناوا  رد  شاـک  دـش .  لزاـن  یـسوم  رب  هک  تسا 
نیا همه  زا  دـعب  هّللاب -  ذایعلا  ربمغیپ -  دـیوگ : یم  ًاحیرـص  هک  دـینیب  یم  تثعب  ثیدـح  نوماریپ  فل  ؤم  تارکذـت  ( . 616  . . . (() مدوـب

هک یساره  میب و  زا  و  دراد .  کش  وا ،  رب  لوزن  زا  دعب  نآرق  هرابرد  هدمآ و  دورف  يو  رب  هکنآ  زا  دعب  هتـشرف  توبن و  رما  رد  زونه  اهفرح 
وا مدق  هک  دوب  هدش  یحیـسم  یلهاج  يانیبان  نیگمغ  لفون  نب  ۀقرو  جاتحم  دنک و  عیجـشت  ار  وا  هک  تشاد  شا  هجوز  هب  زاین  هدرک ،  ادیپ 
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هب تالاحم  ءزج  اهنیا  همه  دروآ .  یم  هار  هب  ار  موق  هک  دهد  ربخ  شا  هدنیآ  ار ا ز  وا  و  دروآ !  رد  بارطـضا  زا  ار  شلد  دنک و  خـسار  ار 
تفرگ ار  ربمغیپ  یحو ،  هتشرف  هکنیا  هرابرد  ام  ( . 617  ) تسا عونمم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  لوسر  هب  نآ  تبـسن  دور و  یم  رامش 

قح و تاذ  هتـسیاش  هک  یتـلع  و  میدومن ،  تقد  دـهد ،  میب  شرعاـشم  رب  هداد و  ناـکت  ار  شلد  دریگب و  ار  شدوخ  اـت  درـشف ،  راـب  ود  و 
لقن ءایبنا  ریاس  هرابرد  نوچ  تسا ! !  ءایبنا  متاخ  يارب  اهنیا  مامت  هک  هژیوب  میتفاـین .  اـهراک  نیا  رد  دـشاب ،  وا  ناربمغیپ  یهلا و  ناگتـشرف 

( . 618) دنا هدش  رکذتم  يراخب  حیحص  زا  ثیدح  نیا  ناحراش  زا  یضعب  هکنانچ  دنا .  هتشاد  ییاه  هنحص  نینچ  یحو  زاغآ  رد  هک  هدشن 
فقاو تسا ،  هتفای  نایرج  فیحن ،  ثیدـح  نیا  ياضتقم  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هتـشرف و  نایم  هک  ییوگتفگ  نیا  رب  ام 

 (( . ناوخب : )) دیوگ یم  وا  هب  نوچ  تسا .  رودب  یلیخ  تئارق ،  هب  يو  نتخاس  فلکم  رد  هتشرف  روظنم  مهف  زا  ربمغیپ  هک  میدید  میدش و 
روط نیا  ربمغیپ  یلو  دناوخب ،  دنک  یم  توالت  وا  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  هتشرف  دوصقم  مناوخب !  مناوت  یمن  هک  دهد  یم  خساپ  ربمغیپ 

ار وا  هتشرف  هک  درک  روصت  ربمغیپ  هّللاب -  ذایعلا  ییوگ -  دناوخب .  تسناوت  یمن  وا  هک  یتروص  رد  ناوخب  ار  يزیچ  دیوگ : یم  هک  دیمهف 
نیا ياوتحم  هک  تسین  يدـیدرت  تسا .  لاحم  رود و  ربمغیپ  تحاس  زا  زین  اهنیا  همه  و  تسین .  شرودـقم  هک  دـنک  یم  يزیچ  هب  فیلکت 
يادا زا  هتشرف  هک  تسا  هتـسیاش  ای  درواین ؟  رد  رـس  هتـشرف  باسح  زا  هک  تسا  ربمغیپ  هتـسیاش  ایآ  تسا .  یهارمگ  تلالـض و  ثیدح ، 

هک دنادب  هدنناوخ  هک  تسا  یفاک  تسا .  لطاب  دنـس  نتم و  ظاحل  زا  ثیدح  نیاربانب ،  دشاب ! ؟  ناوتان  تسا ،  هدرک  یحو  دنوادخ  هچنآ 
تسا هداد  يور  هشیاع  تدالو  زا  لبق  لاس  دنچ  هک  دهد  یم  ربخ  يروما  زا  هکنیا  لیلد  هب  تسا ،  دنس  هلـسلس  نودب  لسرم و  مه  ثیدح 
هتـشرف لوزن  عقوم  رد  اجک  وا  و  تشاد .  یحو  أدبم  زا  يربخ  هچ  وا  سپ  تسا .  هدش  دلوتم  تثعب  زا  دعب  لاس  راهچ  لقادح  هشیاع  اریز   ؛

یّلـص ربمغیپ -  هب  ار  دوخ  ثیدـح  هشیاع  هک  دراد  عناـم  هچ  دوش : هتفگ  رگا  دوب ! ؟  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  يولهپ  ارح  راـغ  رد 
ثیدح نیا  یلو  درادن ،  یعنام  مییوگ :  یم  تسا .  هدوب  رضاح  یحو  أدبم  رد  هک  تسا  هدینش  یسک  زا  وا  دنک ؟  دنتسم  هلآو -  هیلع  هّللا 

هک ار  یـصخش  هک  یماگنه  ات  دشاب ،  دنـسالب  لسرم و  دـناوت  یم  طقف  دـشاب .  یمن  تحـص  هب  فوصوم  تسین و  تجح  تروص  نیا  هب 
ینوزف هب  ور  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نامز  رد  نیقفانم  اریز  ددرگ ؛ زرحم  ام  يارب  يو  تلادع  میسانشب و  تسا  هدینش  وا  زا  هشیاع 

هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دوخ  رب  هکلب  تسا ،  هدنام  هدیشوپ  هشیاع  رب  اهنآ  قافن  هک  دنا  هدوب  ناشیا  نایم  رد  يدارفا  دندوب ،  هدراذگ 
 - ربمغیپ رـصع  رد  ناـقفانم  هک  تسا  هاوگ  میرک  نآرق  ( . 619 (() ْمُهُمَْلعَن ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ِنلا ال  ِقاـفّ یَلَع  اوُّدَرَم  ِۀَـنیدَْملا  ِلـْهَا  ْنِم  َو   )) مه - 
زا دعب  هباحـص  دـنیوگ : یم  یلو  دـنراد ،  قفاوت  ام  اب  صوصخ  نیا  رد  زین  تنـس  لها  ام  ناردارب  دـنا .  هدوب  ناوارف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
 ، تفاتش یقاب  ناهج  هب  یتقو  یلو  دوب ،  اهنآ  نیقفانم  قافن  ندمآ  دیدپ  بجوم  ناشیا  نیب  رد  ربمغیپ  دوجو  دنتـسه .  لداع  یگمه  ربمغیپ 

و دـندوب !  دـهتجم  لداع و  انثتـسا  نودـب  یگمه  اهنآ  نیاربانب  دـش !  لماک  ناشنامیا  و  تفای ! ؟  دوبهب  نیقفانم  مالـسا  دـش ،  عطق  یحو  و 
 ، هشیاع ثیدح  نیا  دننک ! !  ضقن  ار  نآ  تامکحم  و  دندیزرو !  تفلاخم  صوصن  اب  دنچ  ره  دنوش !  لا  ؤس  دندرک ،  یم  هچنآ  زا  دـیابن 

 ! ! دندرب یم  یپ  ناناملسم  شاک  يا  یلو  نوملعی )  یموق  تیل  ای   . ) تسه زین  وا  لسرم  ثیداحا  ریاس  هدنیامن 

 - مالّسلا هیلع  نینم -  ؤملاریما  ّدض  رب  هشیاع  شروش   - 85

هک ینانخـس  وا و  لباقم  رد  مدرم  نتـشاداو  تشاد و  ترـضح  نآ  اب  هک  تیدـض  همه  نآ  زا  دـعب  ناـمثع ،  نوخ  هبلاـطم  هناـهب  هب  هشیاـع 
اب دوخ  شور  رد  يدایز ،  صوصن  اب  هشیاع  نینم  ؤملا  ما  تشادرب !  شروش  هب  رـس  قح  رب  ماما  نینم ؛  ؤملاریما  دـض  رب  تفگ ،  وا  هرابرد 
 . دـشاب یم  يو  تخانـش  يارب  یبوخ  هنومن  دروم  نیمه  هناگ !  هس  يافلخ  زا  شیب  دـیاش  درک .  تفلاخم  نامثع  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع - 

نامز دننام  دـیریگ و  رارق  ناتیاه  هناخ  رد  : )) دـیامرف یم  تسا ،  هداد  ربمایپ  نانز  هب  هک  ینامرف  هب  عجار  بازحا  هروس  رد  لاعتم  دـنوادخ 
راک نتفرگ  ماجنا  زا  دعب  مناخ  یلو  ( . 620 (() دینک تعاطا  ار  ربمغیپ  ادخ و  دیهدب و  تاکز  دیناوخب و  زامن  دـیدرگن ،  نیتسخن  تیلهاج 
دـض رب  دـندومن -  تعیب  مالـسا ،  رد  ناـقباس  زا  ریبز  هحلط و  همه  زا  شیپ  هک  نآ -  رب  دـقع  لـح و  لـها  عاـمجا  نینم و  ؤـملاریما  تعیب 
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زاغآ دریگ -  رارق  نآ  رد  دوب  هداد  روتسد  يو  هب  دنوادخ  هک  شا -  هناخ  زا  ار  شروش  نیا  تشادرب !  بالقنا  شروش و  هب  رـس  ترـضح 
اب و  دندرک ،  یم  ینابراس  ار  اهنآ  برع  شابوا  هیامورف و  مدرم  زا  رفن  رازه  هس  دـندوب و  نارتش  راوس  هک  یلاح  رد  شناهارمه  وا و  درک . 
 . درک زاغآ  ار  دوخ  ماـیق  دـندوب -  اـهنآ  ناـیم  رد  زین  دـندرک  ضقن  نینم  ؤملاریما  اـب  ار  دوخ  ناـمیپ  هک  ریبز -  هحلط و  فس ،  أـت  تیاـهن 

یط لزانم و  عطق  زا  سپ  هکنآ  ات  تشاذـگ ،  اپ  ریز  ار  نابایب  تشد و  دـمآ و  نییاپ  اه  هّرد  هب  تفر و  الاب  اههوک  زا  دوخ  رکـشل  اب  هشیاع 
دروخ دز و  زا  دعب  هشیاع  نایهاپس  دوب .  يراصنا ))  فینح  نب  نامثع   )) نینم ؤملاریما  بناج  زا  هرصب  نارمکح  دیسر .  هرصب  هب  لحارم ، 

کچوک گنج   )) ار نآ  دـنا و  هتـشون  ناخّروم  ناسیون و  هریـس  همه  هک  داد  يور  یعیاـجف  نآ  لاـبند  هب  دـندوشگ و  ار  هرـصب  ینینوخ ، 
اهنآ دورو  داتفا .  قاـفتا  يرجه  لاس 36  یناثلا  عیبر  رد 25  رهـش  نآ  هب  شناهارمه  هشیاع و  دورو  هرـصب و  طوقـس  دنا .  هدیمان  لمج )) 

نآ يور  هب  ار  هرصب  شناهارمه  هشیاع و  دمآ ،  هرـصب  هب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  یتقو  دوب .  هرـصب  هب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ندمآ  زا  لبق 
هب توعد  ار  وا  ینابرهم  شمرن و  اب  درک و  يراددوخ  وا  ّدض  رب  یمادقا  ره  زا  نینم  ؤملاریما  دنتخادرپ .  رهش  زا  عافد  هب  دنتسب و  ترـضح 
 : هیآ نامرف  هب  هکنیا  زج  دیدن ،  يا  هراچ  زین  ترضح  درک .  زاغآ  ار  گنج  دیزرو و  گنج  هب  رارـصا  هشیاع  یلو  درک ،  شمارآ  حلص و 

دراو اذل  دیامن ،  لمع  دننک )) تشگزاب  ادـخ  رما  هب  ات  دـینک  گنج  شکرـس  هقرف  اب  ینعی :  ِهّللا ؛ ِْرمَا  یِلا  َء  یفَت  یّتَح  یْغبَت  یتَّلا  اُوِلتاقَف  ))
يدایز تامدص  لمحتم  نامیا  لها  هک  رایـسب  شـشوک  زا  دـعب  نکل  درک ،  حـتف  ار  هرـصب  داد و  تسکـش  ار  اهنآ  نایهاپـس  دـش و  گنج 
مالّسلا هیلع  نینم -  ؤملاریما  تسد  هب  هرصب  ددجم  طوقسو  هشیاع  تسکـش  دنمان .  یم  لمج ))  گرزب  گنج   )) ار گنج  نیا  و  دندش . 

ردب ناورهن ،  نیفص ،  ياهگنج  دننام  مالسا  خیرات  رد  هعقاو  ود  نیا  داد .  يور  يرجه  لاس 36  رخ  الا  يدامج  مهد  هبنشجنپ ،  زور  رد  - 
ثداوح و لیصفت ،  هب  دنا ،  هتـشون  ار  لاس 36  عیاقو  هک  یناخّروم  مومع  دنراد .  یهاگآ  نآ  زا  همه  هدیـسر و  رتاوت  هب  بازحا  دـحا و  ، 
هشیاع و و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  لاـح  حرـش  مجارت ،  مجاـعم و  بتک  رد  هک  یناـسک  ( 621) دنا هداد  حرـش  ار  لمج  گنج  ياهدادیور 

دیدحلا یبا  نبا  هتفگ  هب  لمج  گنج  ( . 622) دنا هدروآ  نایم  هب  نخس  لیـصفت ،  لامجا و  هب  لمج  گنج  زا  دنا ،  هتـشون  ار  لمج  نارس 
نهاریپ میتفگ ،  هک  ییاج  ات  دوب  رتدـیدش  نامثع  هب  تبـسن  يرگید  سک  ره  زا  هشیاع  ینمـشد  هک  دـنا  هتـشون  ناسیون  هریـس  ناـخّروم و 

 . . دناسوپ ار  وا  تنس  نامثع  هک  هدیسوپن  ادخ  ربمغیپ  نهاریپ  زونه  تفگ :  یم  يدراو  هزات  ره  هب  دوب و  هتـشارفارب  شا  هناخ  رد  ار  ربمغیپ 
ار مـالک  ما  نب  هّللادـبع  دیـسر ،  فرـس ))   )) هب دوخ  هار  رد  دومن و  تعجارم  هکم  زا  هشیاـع  یتـقو  ( : 624) دـسیون یم  يربط  ( . 623 . )
 : تفگ دندرک ؟  هچ  دعب  دیـسرپ : دندوب .  هفیلخ  نودب  زور  تشه  دنتـشک و  ار  نامثع  تفگ :  هّللادبع  ربخ ؟  هچ  دیـسرپ : درک و  تاقالم 

نامـسآ شاک  دشاب  نینچ  رگا  تفگ :  هشیاع  دنداد .  بلاطیبا ))  نب  یلع   )) تما درف  نیرتهب  تسد  هب  ار  راک  دندرک و  عامجا  هنیدم  لها 
هتـشک مولظم  نامثع  مسق  ادـخ  هب  تفگ :  یم  نآ  لابند  هب  و  تشگ ،  زاب  هکم  هب  سپ  دـینادرگرب .  دـینادرگرب ،  ارم  دروخ !  یم  نیمز  هب 
يدوب وت  تسناد  فرحنم  ار  وا  هک  یـسک  نیلوا  ادخ  هب  هچ ؟  يارب  تفگ :  مالک  ما  نبا  منک ! ! !  یم  هبلاطم  ار  وا  نوخ  نم  ادخ  هب  دش ! 

مه مدرم  نم و  دنتـشک .  دعب  دنداد و  هبوت  ار  نامثع  مدرم  تفگ :  هشیاع  تسا !  هدـش  رفاک  هک  دیـشکب  ار  لثعن  یتفگ  یم  هک  يدوب  وت  . 
زا کیرحت  دوب و  وت  زا  راک  زاغآ   : )) تفگ مه  مالک  ما  نبا  تسا !  نم  ریخا  لوق  قح  نخـس  یلو  میتفگ ،  یم  وا  هرابرد  ییاـهزیچ  ًـالبق 
وا نتـشک  رد  وت  زا  مه  ام  سپ  تسا .  هدـش  رفاک  وا  هک  یتفگ  ام  هب  و  دنـشکب ،  ار  اوشیپ  يدرک  رما  وت  وت .  زا  ناراب  دوب و  وت  زا  داـب  وت ، 
اب مدرم  تسا .  هـتفرگ  هاـم  رهم و  هـن  و  هدـش ،  بارخ  نامـسآ  هـن  مـه  نوـنکا  درک !  رما  هـک  تـسا  یـسک  مـه  وا  لـتاق  مـیدرک ،  يوریپ 

اجک زا  مدرم  سپ  دوش .  هدامآ  دشوپب و  هرز  گنج ،  ماگنه  هب  و  دیادزب .  ار  توخن  ربک و  يدب و  هنوگ  ره  هک  دندرک  تعیب  يدرمگرزب 
 . تسا روهشم  مه  رایـسب  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  راعـشا  نیا  ناتـساد و  نیا  زین  ریثا )) نبا  ( . )) 625 ()) ؟  دنا هدروخ  بیرف  یـسک  هچ  زا  و 

مدرم تـفر .  دوسـالا  رجح  فرط  هـب  اـجنآ  زا  دـمآ و  دورف  مارحلا  دجـسم  رد  رب  تشگزاـب و  هـکم  هـب  هشیاـع  دـیوگ : یم  يربـط  سپس 
 . منک یم  هبلاطم  ار  وا  نوخ  نم  مسق !  ادخ  هب  دش .  هتـشک  هنامولظم  نامثع  ساّنلا !  اهّیا  تفگ :  هشیاع  اجنآ  رد  دـندمآ .  درِگ  شنوماریپ 
اب دریگب .  ترـضح  نآ  هدناوخ  ردارب  ربمغیپ و  بوبحم  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ات  دروآ  دـیدپ  یبوشآ  هنتف و  هار  نیا  زا  و 
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مامت هکنانچ  دوب ،  يو  ندش  هتشک  هب  یضار  هن  دومن و  وا  لتق  هب  کیرحت  ار  یـسک  هن  دوب و  نامثع  لتاق  هن  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هکنیا 
هحفـص 102 و لماکلا ،  موس  دـلج  رد  ریثا  نبا  لقن  هب  انب  تفگ - :  هک  ینانخـس  هلمج  زا  دـنناد .  یم  ناگناگیب  مالـسا و  تما  نیفـصنم 
دنرب و موجه  درم  نیا  رب  هک  دش  ثعاب  دنتخادنا ،  هار  هب  هنیدم  لها  ناگدرب  اهیدابآ و  اهرهـش و  مدرم  هک  ییاغوغ  : )) دوب نیا  نارگید - 
درک و هبوت  نامثع  فصو ،  نیا  اب  دندرک .  مه  يو  زا  لبق  ار  اهراک  نیا  دـنهد !  رارق  شلتق  هناهب  ار  وا  ياهراک  دنـشکب و  هنامولظم  ار  وا 

ادخ هب  دنتخیر .  ار  شنوخ  دندروآ و  موجه  دندید ،  هتسب  دوخ  يور  هب  ار  رذع  ياهرد  نایـشروش  یتقو  دومن .  هتـساریپ  اهنآ  زا  ار  دوخ 
رارق شلتق  هناهب  ار  هچنآ  رگا  مسق  ادـخ  هب  دنتـسه !  نیمز  يور  رد  هک  وا  لاـثما  ياـهدرم  همه  زا  تسا  رتهب  ناـمثع  تشگنا  کـی  مسق ! 
كاپ هک  ینیکرچ  سابل  نوچمه  و  ددرگ ،  يراع  سابل  زا  هک  یمدآ  بان و  يالط  دننام  دش ،  كاپ  هانگ  نیا  زا  وا  دـشاب ،  هانگ  دـنداد ، 

 . منک یم  هبلاطم  ار  وا  نوخ  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  تفگ :  دوب -  هکم  رد  نامثع  نارمکح  هک  یمرـضح -  رماـع  نب  هّللادـبع  دوش . 
ناخّروم و هشیاع  هنتف  ربارب  رد  هملس  ما  هاگیاج  دندوب .  هتخیرگ  هنیدم  زا  نامثع  لتق  زا  دعب  همه  اهنیا  دندرک .  تیعبت  يو  زا  مه  هیما  ینب 

کیرحت نامثع  نوخ  هبلاطم  يارب  مایق  هب  ار  وا  ات  دمآ  هملـس ))  ما   )) دزن هشیاع  هک  دنـسیون  یم  دـیدحلا  یبا  نبا  هلمج  زا  ناسیون و  هریس 
 ! یتـسه اـه  نینم  ؤملا  ما  نیرتـگرزب  وت  يدومن .  ترجه  هک  يدوـب  ربـمغیپ  نز  نیلوا  وـت  هیما !  نبا  رتـخد  يا  تفگ :  يو  هب  سپ  دـنک . 
؟  ییوگب هچ  یهاوخ  یم  تفگ :  هملـس  ما  دوب .  وت  هناخ  رد  تاـقوا  رتشیب  مه  لـیئربج  درک ،  یم  میـسقت  ار  اـم  تبون  وت  هناـخ  رد  ربمغیپ 

يارب مهاوخ  یم  نم  دـنتخیر .  ار  شنوخ  مرتحم ،  هاـم  رد  هزور و  ناـبز  اـب  درک  هبوت  یتقو  دـنداد ،  هبوت  ار  ناـمثع  مدرم  تفگ :  هشیاـع 
هملـس ما  دـنک !  هاربور  ام  تسد  هب  ار  راک  نیا  دـنوادخ  دـیاش  ایب !  ام  اـب  مه  وت  موش ،  هرـصب  هناور  ریبز ،  هحلط و  هارمه  وا  نوخ  هبلاـطم 
یفرط زا  يدرک .  یم  باطخ  لثعن ))   )) ار وا  یتفگ و  یم  وا  هب  ار  نانخـس  نیرتدـب  يدـناروش و  یم  نامثع  رب  ار  مدرم  زورید  وت  تفگ : 

ما يرآ .  تفگ :  هشیاع  مروایب ؟  تداـی  هب  ار  نآ  اـیآ  یناد ،  یم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دزن  رد  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ماـقم 
یّلص ربمغیپ -  میدوب .  وا  رانک  رد  ام  دمآ و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دزن  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  يزور  يراد  دای  هب  تفگ :  هملس 

ار وت  ولج  نم  ینک .  ضارتعا  یلع  ربـمغیپ و  هب  یتـساوخ  وت  داد ،  لوط  درک و  لد  درد  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  اـب  یتدـم  هلآو -  هیلع  هّللا 
یتفگ وت  دش ؟  هچ  مدیـسرپ  نم  یتشگرب .  نایرگ  مشچ  اب  دعب  هظحل  يدومن .  ضارتعا  ود  ره  هب  یتفر و  يدرکن ،  انتعا  وت  یلو  متفرگ . 

ربـمغیپ هب  هک  مراد  زور  کـی  زور  ُهن  ناـیم  زا  نم  متفگ :  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هب  نم  دـننک .  یم  زاـین  زار و  رفن  ود  مدـید  متفر  یتـقو  : 
خرـس شکرابم  راسخر  هک  یلاح  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـنامب ! ؟  نم  يارب  زور  نیا  يراذـگ  یمن  بلاطوبا !  رـسپ  مسرب ، 

ادخ هب  نامیا  زا  درادب  نمـشد  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  سک  ره  مسق !  ادخ  هب  درگرب !  دومرف : درک و  نم  هب  ور  دوب ،  نیگمـشخ  هدش و 
نم مروآ .  یم  تدای  هب  مه  زاب  تفگ :  هملس  ما  مراد .  دای  هب  هلب  تفگ :  هشیاع  یتشگرب ؟  مشخ  ینامیشپ و  اب  مه  وت  تسا .  هتفر  نوریب 
 (( أوح ب  )) ناگس هک  دیتسه  ومرپ  رتش  رب  راوس  امش  زا  کی  مادک  دومرف : ام  هب  ربمغیپ  هک  میدوب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  اب  وت  و 
 - ربمغیپ میـشاب .  نینچ  ام  هک  میرب  یم  هانپ  شربمغیپ  ادـخ و  هب  میتفگ :  ام  تسا ؟  هدـش  فرحنم  تسار  هار  زا  دـنک و  یم  سراـپ  نآ  هب 
هب مه  ار  نیا  تفگ :  هشیاـع  مداد .  میب  ار  وت  مه  نم  یـشاب !  وت  اداـبم  اریمح !  يا  دومرف : دز و  وـت  تشپ  هب  تسد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
 - یلع و  میدوب ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  اب  يرفس  رد  وت  نم و  يزور  هک  روایب  دای  هب  مه  ار  نیا  تفگ :  هملـس  ما  مروآ .  یم  دای 
ام دندمآ ،  رمع  اب  رکبوبا )  ) تردـپ دز .  یم  هلـصو  ار  نآ  دوب و  هتـسشن  یتخرد  ریز  دوب .  ربمغیپ  شفک  حالـصا  لوغـشم  مالّـسلا -  هیلع 

یهاوخ ام  نایم  رد  رگید  لاس  دـنچ  میناد  یمن  ام  هّللا !  لوسر  ای  دـنتفگ : هلمج  زا  دـنتفگ .  دنتـشاد  هک  ینانخـس  اهنآ  هدرپ و  تشپ  میتفر 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دشاب .  ام  يارب  یهاگهانپ  ات  تسیک  امش  هفیلخ  نیشناج و  امش  زا  دعب  يدومرف  یم  دوب  بوخ  دوب ، 
مه اهنآ  دیوش !  یم  هدنکارپ  دندش ،  قرفتم  نوراه  رود  زا  هک  لیئارسا  ینب  دننام  میوگب  رگا  تسا .  یسک  هچ  وا  مناد  یم  نم  اما  دومرف :

ای یتفگ :  يدوب  رتروسج  ربمغیپ  هب  تبـسن  ام  همه  زا  هک  وت  میتفر  ربمغیپ  شیپ  ام  دـنتفر  اهنآ  یتقو  دـنتفر .  نوریب  دـعب  دـندش و  تکاـس 
هلـصو لوغـشم  هک  سک  نآ  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دومن ؟  یهاوخ  دوخ  هفیلخو  ریما  اـهنآ  رب  ار  یـسک  هچ  هّللا !  لوسر 
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هیلع یلع -  زا  ریغ  ار  یـسک  نم  هّللا !  لوسر  ای  یتفگ :  وت  تسا .  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  وا  میدـید  میدـمآ و  ام  تسا .  نم  شفک  ندرک 
نیا زا  هشیاع !  يا  سپ  تفگ :  هملـس  ما  مروآ .  یم  داـی  هب  مه  ار  نیا  يرآ ،  تفگ :  هشیاـع  تسا .  ناـمه  وا  دومرف : مدـیدن !  مالّـسلا - 

هب هملـس ))  ما   )) ارجام نیا  زا  دـعب  منک !  مایق  مدرم  نایم  حالـصا  يارب  مهاوخ  یم  تفگ :  هشیاع  ینک ؟  یم  هک  تسا  یماـیق  هچ  اـیاضق 
زاب مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دـض  رب  مایق  نتفر و  نوریب  زا  ار  هشیاع  يدـنت  نانخـس  اب  دـمآ و  ثیدـحلا ))  بیرغ   )) باتک رد  هبیتق  نبا  لـقن 

دهاوخن میمرت  نانز  هلیـسو  هب  تسکـش ،  رگا  و  دوش ،  یمن  تسار  نانز  هلیـسو  هب  دش ،  جک  مالـسا  نوتـس  رگا  تفگ :  هلمج  زا  تشاد . 
زا یکی  رد  ار  وت  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رگا  دنک .  ظفح  ار  شیوخ  سومان  دناشوپب و  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  نز  یبوخ  دش . 

يادرف یتـفر و  هار  نی  هب ا  وت  رگا  ادـخ  هب  تفگ ؟  یهاوخ  هچ  يور ،  یم  اـجنآ  هب  اـجنیا  زا  يا و  هدـش  رتـش  راوـس  هک  دـید  اـهنابایب  نیا 
مرـش يا ،  هدرک  کته  تسا  هدیـشک  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هک  ار  يا  هدرپ  وت  هک  نیا  زا  يآ ،  رد  نیرب  سودرف  هب  دنیوگب  نم  هب  تمایق 
هیلع نینم -  ؤـملاریما  هب  هکم  زا  هملـس ))  ما   )) ماـگنه نیا  رد  ( . 626  () تفرگن شوگ  ًالـصا  هشیاع  هک  شنانخـس  رخآ  ات   . . . ) منک یم 

نامثع دـنیوگ  یم  دـننک .  مایق  رماـع  هّللادـبع  هشیاـع و  اـب  دـنهاوخ  یم  اـهنآ  هارمگ  ناوریپ  ریبز و  هحلط و  دـعب .  اـما  تشون :  مالّـسلا - 
وت هدرک و  عنم  هناخ  زا  نتفر  نوریب  زا  ار  ام  ادخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  مسق !  ادخ  هب  داد .  دهاوخ  ار  اهنآ  يازج  ادخ  هدش .  هتشک  هنامولظم 
یم هملـس )  یبا  نب  رمع   ) تسه مدوخ  ياـج  هب  هک  ار  مرـسپ  ضوع  رد  متـشادن .  اـبا  منک  ماـیق  وت  يراـی  هب  هکنیا  زا  یتسین ،  یـضار  مه 

ار وا  دیـسر ،  نینم  ؤملاریما  روضح  هب  هملـس  ما  رـسپ  یتقو  نک .  یکین  وا  قح  رد  نینم !  ؤملاریما  ای  دـشاب .  تباکر  رد  اج  همه  ات  متـسرف 
غارس هشیاع  دنسیون : یم  ناخّروم  يو  زا  هشیاع  توعد  هصفح و  دوب .  ترـضح  نآ  رانک  رد  اهدادیور  مامت  رد  وا  داد و  رارق  دقفت  دروم 
ماجنا لوغـشم  عقوم  نآ  رد  هشیاع  دوخ  ریبز و  هحلط و  دننام  دندوب و  هدمآ  جـح  هب  ماگنه  نآ  رد  هک  داتـسرف  ربمغیپ  نانز  ریاس  هصفح و 

زین هصفح  یلو  دـندادن .  خـساپ  وا  هب  مادـکچیه  هصفح  زج  دـنورب .  هرـصب  هب  يو  اب  هک  دومن  تساوخرد  اهنآ  زا  و  دـندوب .  هرمع  لـمع 
دوب هکم  رد  هک  هشیاع  هب  هنیدـم  زا  رتشا  کـلام  هشیاـع  رتشا و  کـلام  ( . 627  ) تشاد زاـب  نتفر ،  زا  ار  وا  دـمآ و  رمع  هّللادـبع  شردارب 

يدرک نینچ  رگا  ینامب ،  تا  هناخ  رد  هک  هدومن  رما  وت  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یتسه .  ربمغیپ  رـسمه  وت  دعب ،  اما   : )) تشون
زا ار  دوخ  مارتحا  يوش و  رهاظ  مدرم  ناـیم  رد  ینک و  ماـیق  یتساوخ  يدـیزرو و  عاـنتما  هچناـنچ  یلو  تسا ،  رگید  راـک  زا  رتهب  وت  يارب 

ربهر هشیاع ،  تسا . ))  هتـساوخ  وت  يارب  تیادخ  هک  ییاج  هب  منادرگرب ،  تا  هناخ  هب  ار  وت  ات  منک  یم  دربن  نادنچ  وت  اب  یهدـب ،  تسد 
وا زین  ار  رکشل  يارما  داد ،  یم  ناماس  ورـس  ار  نایهاپـس  درک و  یم  رداص  ار  رماوا  دوب !  هشیاع  صخـش  اب  شروش  نیا  یهدنامرف  شروش 

یتقو تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  شردـپ  زا  وا  هرکب و  یبا  نب  ملـسم  زا  وا  یبعـش و  زا  ( 628) دـیدحلا یبا  نبا  درک !  یم  بـصن  لزع و 
هچ ره  دنک و  یم  یهن  رما و  مدید  مدش  دراو  هشیاع  رب  یتقو  مدرک .  لیامح  اهنآ  يرای  دصق  هب  ار  ریشمش  دندمآ ،  هرصب  هب  ریبز  هحلط و 

روما هک  یموق  دوش  یمن  راگتـسر  : )) دومرف هک  مدوب  هدینـش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  هک  ار  یثیدح  تسا !  نامه  دیوگ  یم  وا 
تیاور نیا  دیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  مدرک .  رایتخا  تلزع  متفاترب و  يور  اهنآ  زا  مدروآ و  دای  هب  ( 629 (() دریگ تسد  هب  ینز  ار  اهنآ 

رد دراد )) رارق  ینز  اهنآ  أر س  رد  هک  دننک  یم  مایق  یهورگ  اب  نم  زا  دعب  یموق   : )) هکنیا نآ  دنا و  هدرک  لقن  زین  يرگید  تروص  هب  ار 
نادـصاق تشاد !  یمچرپ  نینچ  هک  دوب  یگنج  اهنت  نیا  و  تشاد .  رارق  نآ  رد  هشیاع  هک  دوب  رتش ))  )) هشیاع رکـشل  مچرپ  هرـصب  گنج 

؛ دیناروش یم  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  دض  رب  ار  ناناملـسم  وا  دندناسر و  یم  مدرم  هب  ار  وا  ياه  همان  دنتفر و  یم  وس  ره  هب  هشیاع 
در ار  وا  توعد  زین  نادـنمدرخو  نالدنـشور  زا  یهورگو  دـندرک  تباـجا  ار  وا  توعد  يداـیز  هّدـع  درک .  یم  دوـخ  يراـی  هب  توـعد  و 

هاپـس رد  زین  مکح  ناورم  دنداهن .  هشیاع  ناتـسآ  هب  يور  يوس  ره  زا  دندرک و  لذب  شروش  نیا  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هیما  ینب  دـندومن . 
یم تخاس و  یم  اهر  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نایهاپـس  فرط  هب  یناـمز  هشیاـع و  تارفن  يوس  هب  ار  دوخ  ریت  یهاـگ  وا  یلو  دوب ،  هشیاـع 

هرـصب هناور  هکم  زا  هشیاع  دیناسر .  لتق  هب  ریت  اب  ار  هحلط  هک  دوب  وا  دنا : هتفگ  هک  ییاج  ات  تسا !  حتف  درک ،  تباصا  مادک  ره  هب  تفگ 
یـضعب دنتخادرپ .  رظن  لدابت  هب  دنتفرگ و  ار  وا  نوماریپ  هیما  ینب  دوش ،  هرـصب  هناور  دـیآ و  نوریب  هکم  زا  تساوخ  هشیاع  یتقو  دوش  یم 
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ار هنیدم  لها  اب  گنج  تقاط  امش  دنتفگ :  رگید  تعامج  هشیاع و  یلو  مینک .  یم  راکیپ  يو  اب  میور و  یم  یلع  يوس  هب  دنتفگ : اهنآ  زا 
دیاب یل  و  تسا ،  یفاک  امـش  يارب  ماش  رد  هیواعم  دوجو  دـنتفگ : یـضعب  هشیاع و  میور .  یم  ماـش  هب  دـنتفگ : مه  رگید  یخرب  دـیرادن . 

أر ي نیا  هب  تسا و  رادروخرب  یناتسود  دوجو  زا  هرـصب  رد  مه  ریبز  دراد ،  ینارادفرط  هفوک  رد  هحلط  میراذگب .  هفوک  هرـصب و  هب  يور 
زین هیما  نب  یلعی  دننک .  یشکرکشل  فرص  هک  دیشخب  اهنآ  هب  ار  يرایسب  نارتش  لاوما و  رماع ،  نب  هّللادبع  ماگنه  نیا  رد  دندومن .  قافتا 

میظع تشرد و  رایسب  هک  دومن  رکـسع ))  )) مان هب  يرتش  راوس  ار  هشیاع  سپـس  دومن .  میلـست  یگنج  درم  داتفه  مهرد و  رازه  دص  راهچ 
دیناسر و هشیاع  ضرع  هب  نآ ،  تمواقم  تدش  یندـب و  يورین  فیـصوت  رد  یحرـش  نابرتش  درک .  بجعت  دـید  ار  رتش  یتقو  دوب .  هثجلا 
 ! نوعجار هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  تفگ :  دینـش  ار  رکـسع ))  )) مسا هشیاع  یتقو  درب .  یم  مان  رکـسع ))  )) ماـن هب  روبزم  رتش  زا  تبحـص  ياـنثا  رد 

رذـح رب  نآ  رب  ندـش  راوس  زا  ار  وا  هدرب و  ماـن  رتش  نیا  زا  ربمغیپ  هک  دروآ  داـی  هب  هشیاـع  مرادـن .  رتش  نیا  هب  جاـیتحا  نم  تفگ :  سپس 
: دنتفگ دنداد و  رییغت  ار  رتش  عضو  رس و  سپ  دندرکن .  ادیپ  ار  نآ  ریظن  یلو  دننک ،  ادیپ  شیارب  يرگید  رتش  دنتساوخ  مدرم  دوب .  هتـشاد 

زاب رـس  شیرای  زا  اـهیوما  هک  دوب  هدـشن  جراـخ  هکم  زا  زونه  ( . 630) دـش یـضار  مه  هشیاع  میدرک .  ادـیپ  رتیوق  رتگرزب و  يرتش  تیارب 
یّلص ربمغیپ -  تفگ :  سابع  نبا  هک  دنا  هتـشون  گرزب  ناخّروم  أوح ب  بآ  تفر .  شیپ  تفرگ و  ار  دوخ  فده  لابند  وا  یلو  دندز ، 
أوح  )) ناگـس هک  دوب  دیهاوخ  يراوس  رتش  امـش  زا  کی  مادـک  دومرف : دـندوب  شدزن  رد  یگمه  هک  دوخ  نانز  هب  يزور  هلآو -  هیلع  هّللا 

( . 631 ( ! ؟  دوب دنهاوخ  شتآ  رد  یگمه  هک  دنوش  یم  هتشک  يرایـسب  دارفا  نآ  پچ  تسار و  رد  و  دننک ،  یم  سراپ  وا  يوس  هب  ب )) 
يروط دوب ،  هعـصعص  نب  رماع  ینب  هلیبق  هب  قلعتم  یبآ  هک  دیـسر  أوح ب ))   )) هب دوخ  هار  رد  هشیاع  یتقو  هک  دـنا  هتـشون  ناـخّروم  هیلک 

ردقچ دنتـسه و  دایز  أوح ب  ناگـس  ردقچ  تفگ :  يو  نارای  زا  یکی  دـنداد .  مر  ار  وا  هینب  يوق  نارتش  هک  دـندرک  سراپ  يو  هب  اهگس 
دینادرگرب ارم  دنتسه ! ؟  أوح ب  ياهگـس  اهنیا  دیـسرپ : تفرگ و  ار  دوخ  رتش  راهم  نینم !  ؤملا  ما  هک  دوب  اج  نیا  رد  دننک ! ؟  یم  سراپ 

 . میتشذـگ أوح ب  بآ  زا  ام  تفگ :  اـهنآ  زا  یکی  درک . ) لـقن  ار  ثیدـح   . . . ) دومرف یم  هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  نم  نوچ  دـینادرگرب ؛ ، 
هار هب  مه  هشیاع  تسین .  أوح ب  بآ  اجنآ  هک  دندرک  دای  مسق  اهنآ  دندید و  ار  هیداب  بارعا  رفن  هاجنپ  زین  اهنآ  دیراد ؟  يدهاش  تفگ : 

ضیفتسم ثیداحا  زا  يو ،  هب  اهگـس  ندرک  سراپ  أوح ب و  بآ  زا  هشیاع  روبع  دیـسر .  هرـصب  کیدزن  یـسوموبا  ياه  هرفح  هب  ات  داتفا 
تما و نیا  صاوـخ  زا  سکچیه  و  تسا .  هتفر  رامـش  هب  مالـسا  تمظع  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  تیناـقح  هناـشن  زا  هک  تـسا 
هک یماگنه  ریبز  هحلط و  هشیاع ،  اب  یِلئُد  دوس  الاوبا  يوگتفگ  تسین .  عالطا  یب  نآ ،  زا  مایا ،  نیا  رد  یتح  اهنآ  سانلا  ماوع  زا  يرایسب 

يوس هب  ار  یلئد  دوسالاوبا  دوب ،  هرصب  نارمکح  زور  نآ  هک  فینح ))  نب  نامثع   ، )) دیسر یـسوم  وبا  ياه  هرفح  هب  دوخ  هاپـس  اب  هشیاع 
یم تفگ :  هشیاع  تسا ؟  هدرک  مایق  هچ  يارب  دیـسرپ  دمآ و  هشیاع  دزن  دوس  الاوبا  تسیچ .  ناشروظنم  هک  دـنادب  ات  داتـسرف  هشیاع  هاپس 
یم تسار  تفگ :  هشیاع  تسین ؟  یسک  نامثع  نالتاق  زا  هرـصب  رد  هک  یناد  یم  تفگ :  دوس  الاوبا  منک .  هبلاطم  ار  نامثع  نوخ  مهاوخ 
یلع دض  رب  مایق  هب  ار  هرصب  لها  ما  هدمآ  مه  نم  دنشاب .  یم  هنیدم  رد  هک  دنتسه  بلاطیبا  نب  یلع  نارادفرط  نامثع  نالتاق  یلو  ییوگ ، 

هچ وت  تفگ :  دوس  الاوبا  مییامنن ! ؟  بضغ  نامثع  يارب  امش  ریشمش  زا  یلو  مینک ،  مشخ  نامثع  قّالش  زا  امش  يارب  ام  ایآ  منک !  جیـسب 
اهنز زا  مه  ار  گنج  یناوخب .  ار  تیادـخ  باتک  ینامب و  هناـخ  رد  دومرف ،  رما  هک  يربمغیپ  رـسمه  وت  يراد .  ریـشمش  قّالـش و  هب  راـک 

وا یـشیوخ  رتکیدزن و  نامثع  هب  وت  زا  مه  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  دننک .  مایق  یهاوخنوخ  هب  هک  دسر  یمن  ار  اهنآ  دنا .  هتـساوخن 
يدوصقم هب  ات  مدرگ  یمن  رب  اجنیا  زا  نم  تروص  ره  رد  تفگ :  هشیاع  دنتـسه .  فانم  دبع  نادـنزرف  اهنآ  يود  ره  اریز  تسا ؛  رتکیدزن 

وت اب  تخس  يراکیپ  مسق !  ادخ  هب  تفگ :  دوس  الاوبا  دیآ ؟  یم  نم  گنج  هب  یسک  ینک  یم  نامگ  ایآ  دوس !  الاوبا  يا  مسرب .  مراد  هک 
تعیب رکبوبا  اب  یتقو  هک  تسا  نیا  دنتـشاد  غارـس  وت  زا  مدرم  هچنآ  تفگ :  دمآ و  ریبز  دزن  تساخرب و  دوس  الاوبا  سپـس  دومن .  میهاوخ 

! ؟  اجک عقوم  نآ  اجک و  الاح  تسین .  تفالخ  هب  رتراوازـس  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  سک  چـیه  یتفگ  یتشادرب و  ار  تریـشمش  وت  دـندرک ، 
ریبز دیا .  هدوب  راک  نیا  راد  هدـهع  هحلط  تتـسود  وت و  دـنا  هداد  عالطا  ام  هب  هچنآ  تفگ :  دوس  الاوبا  دیـشک .  شیپ  ار  نامثع  نوخ  ریبز 
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گـنج و هب  رارـصا  هدـش و  راـتفرگ  دوخ  یهارمگ  رد  دـید  تفر و  هحلط  دزن  دوـس  ـالاوبا  دـیوگ .  یم  هچ  نیبـب  ورب و  هحلط  دزن  تفگ : 
نب دـیز  هشیاـع و  يوش .  نآ  ياـیهم  دـیاب  دنتـسه ،  گـنج  هداـمآ  اـهنیا  تفگ :  تشگرب و  فینح  نب  ناـمثع  دزن  راـچان  دراد .  بوشآ 

رـسمه قیدصلا !  رکبوبا  رتخد  نینم !  ؤملا  ما  هشیاع  زا   : )) تشون يدبع  ناحوص  نب  دـیز  هب  هنوگنیدـب  يا  همان  هرـصب  زا  هشیاع  ناحوص 
رانکرب بلاطیبا  نب  یلع  يرادفرط  زا  ار  مدرم  ریگ و  رارق  تا  هناخ  رد  دعب ،  و  ناحوص .  نبدـیز  دوخ ،  تشرـس  كاپ  دـنزرف  هب  ربمغیپ ، 

نب دیز  مالـسلاو . ))  یتسه ،  ام  ناسک  نیرت  قثوم  نم  دزن  وت  نوچ  دشاب ؛ هدـننک  دونـشخ  دـیاب  دـسر  یم  نم  هب  وت  زا  هک  يرابخا  زاس . 
روم أم  يراک  هب  ار  وت  ادخ  دـعب ،  اما  رکبوبا .  رتخد  هشیاع  هب  ناحوص  نبدـیز  زا   : )) هک داد  خـساپ  دـیدحلا -  یبا  نبا  لقن  هب  ناحوص - 

هب نآ  رد  دیسر و  نم  هب  وت  همان  مینک .  داهج  هدومن  رما  ام  هب  و  يریگب ،  رارق  تا  هناخ  رد  هک  هدومرف  رما  وت  هب  يراک ،  هب  ار  ام  هتـشاد و 
هتـشاد روم  أم  نآ  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  منک  يراک  نامه  و  منک !  لمع  تسا ،  هدرک  رما  نم  هب  ادخ  هچنآ  فالخ  رب  هک  يا  هدرک  رما  نم 
همادق نب  ۀـیراج  درادـن . )) خـساپ  تا  همان  تسین و  عاطم  نم  دزن  رد  وت  رما  نیاربانب  تسا ،  هدرک  رما  نم  هب  هک  ینک  يراک  وت  و  تسا ، 

دمآ و هشیاع  دزن  يدعـس  ۀمادق  نب  ۀـیراج  هک :  ( 632  ) تسا هدرک  تیاور  رکب  یبا  نب  مساق  زا  دنـس  هلـسلس  اب  يربط  هشیاـع  يدـعس و 
يارب ندش  ایهم  نوعلم و  رتش  نیا  رب  راوس  مه  نآ  وت ،  دمآ  نوریب  زا  تسا  رتناسآ  نامثع  ندـش  هتـشک  ادـخ  هب  نینم !  ؤملا  ما  يا  تفگ : 

ار وت  اب  گنج  سک  ره  يداد .  تسد  زا  ار  تمارتحا  يدرک و  کته  ار  دوخ  هدرپ  وت  هدرمش ،  مرتحم  هتشاد و  روتـسم  ار  وت  ادخ  گنج . 
زا دنا ،  هدروآ  یلیم  یب  اب  مه  ار  وت  هچنانچ  و  تا ،  هناخ  هب  درگرب  يا  هدـمآ  دوخ  لیم  اب  رگا  دـناد .  یم  زیاج  مه  ار  وت  لتق  دـنادب  زیاج 
هب دیداد ،  تکرح  ار  ناتردامو  دـیتشادهاگن  ار  دوخ  نانز   )) دـنک یم  شهوکن  ار  ریبز  هحلط و  دعـس  ینب  زا  یناوج  ریگب !  کمک  مدرم 
هک هداتفا  سوه  هب  یلو  دنیـشنب ،  شا  هناخ  رد  دـنک و  عمج  ار  دوخ  هک  تسا  روم  أم  وا  تسا .  یفاصنا  مک  یلیخ  نیا  هک  ناـتدوخ  ناـج 
( . 633 (() دوخ ياهریـشمش  اه و  هزین  اهریت و  اب  دـننک ،  گنج  يو  زا  تیامح  هب  شنادـنزرف  هک  دـیما  نیا  هب  دـیامیپب .  ار  اـهنابایب  هراوس 

دمحم دنا ؟  هدوب  یناسک  هچ  نامثع  نالتاق  تفگ :  دمآ و  هحلط  نبدمحم  دزن  ینیهج  ناوج  نیا  هحلط  نبدمحم  هنیهج و  هلیبق  زا  یناوج 
کی و  هشیاع .  ینعی  هتـسشن ؛  جدوه  رد  هک  تسا  یـسک  ندرگ  هب  نآ  موس  کی  تسا :  هدش  تمـسق  هس  نامثع  نوخ  تفگ :  هحلط  نب 
ناوج تسا !  بلاطیبا  نب  یلع  ندرگ  هب  رگید  ثلثو  هحلط ،  شردپ  ینعی  ؛ دـشاب یم  خرـس  رتش  راوس  هک  تسا  یـسک  ندرگ  هب  نآ  موس 
داتفا هنیدم  طسو  رد  هک  يا  هدرم  زا  هحلط  رسپ  زا  مدیسرپ   : )) تفگ یم  لاح  نآ  رد  تسویپ و  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هب  دیدنخ و  ینیهج 
هشیاع ندرگ  هب  وا  نوخ  ثلث  کی  دیریگب !  تربع  دندناسر ،  لتق  هب  ار  نافع  رسپ  اهنآ  هک  دنتسه  هتـسد  هس  تفگ :  تسا .  هدشن  نفد  و 
يودـب برع  ام  یلو  تسا ،  بلاطیبا  نب  یلع  ندرگ  رد  مه  موس  کـی  تسا .  خرـس  رتش  راوس  هک  تسا  یـسک  ندرگ  رد  یثلث  و  تسا ، 

سیق و نب  فنحا  ( . 634  (() يدرک هابتـشا  موس ،  نازورف  درف  هرابرد  اما  یتفگ ،  تسار  لوا  رفن  ود  هب  عجار  متفگ  اذـل  میتسه ،  یناـبایب 
هـشیاع هب  لمج  گـنج  زور  رد  سیق  نب  فنحا  هک  دـنک  یم  تیاور  يرـصب  نسح  زا  ( 635  (() يواسملاو نساحملا   )) رد یقهیب  هشیاـع 

: دیسرپ هن .  تفگ :  هشیاع  ییایب ؟  هار  نیا  هب  هک  درک  وت  هب  یشرافس  چیه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ایآ  نینم !  ؤملا  ما  يا  تفگ : 
رد ایآ  تفگ :  فنحا  دیناوخ .  یم  مه  امـش  میناوخ  یم  ام  هک  هیآ  ره  تفگ :  دراد ؟  دوجو  وت  ریـسم  فده و  هب  عجار  نآرق  رد  يا  هیآ 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  داتفا  قاـفتا  چـیه  دنتـشاد ،  تیرثکا  نیکرـشم  دوب و  تیلقا  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  عقوم  نآ 
تیاور رد  تسیچ ! ؟  ام  هانگ  نیاربانب  تفگ :  فنحا  هن !  تفگ :  هشیاع  دشاب ؟  هدرک  هدافتسا  اهنآ  اب  هزرابم  رد  شنانز  دوجو  زا  هلآو - 

 ، منک یم  يریگتخس  مه  اهلا  ؤس  رد  منک و  یم  وت  زا  یتالا  ؤس  نم  نینم !  ؤملا  ما  يا  تفگ :  هشیاع  هب  سیق  نب  فنحا  هک  تسا  يرگید 
هدومن شرافـس  وت  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ایآ  تفگ :  میونـش .  یم  سرپب ،  تفگ :  هشیاع  دیریگن !  هدروخ  نم  رب  امـش  یل  و 

وت دشاب  هدومرف  هک  ینک  یم  لقن  وا  زا  یثیدح  ایآ  تفگ :  هن !  دـیوگب : هک  نیا  زج  تشادـن  يا  هراچ  هشیاع  ییایب ؟  هار  نیا  هب  هک  تسا 
ار هرـصب  هب  ندـمآ  وت  یلو  تساوخ  وت  يارب  ار  هنیدـم  دـنوادخ  یتفگ .  تسار  تفگ :  فنحا  هن .  تفگ :  هشیاع  یتسه .  نوصم  اطخ  زا 

ؤملا ما  يا  هبـض . ))  ینب   )) هلیبق دارفا  زا  یکی  هناخ  هب  يا  هدمآ  یلو  يرب ،  رـسب  شربمغیپ  هناخ  رد  هک  دومن  رما  وت  هب  و  يدرک ،  باختنا 
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فنحا ما !  هدـمآ  حلـص  يارب  تفگ :  دوب  تحاران  هک  یلاح  رد  هشیاع  حلـص ؟  يارب  ای  يا  هدـمآ  گنج  يارب  هک  ییوگ  یمن  ایآ  نینم ! 
حلص وت  اب  دنشاب ،  هتـشادن  وت  اب  گنج  يارب  يا  هلیـسو  هزیرگنـس ،  ندیـشاپ  دوخ و  ياهنیلعن  ندنارپ  زج  وت  نافلاخم  رگا  ادخ  هب  تفگ : 

ینامرفان زا  دیوگب : هکنیا  زج  دـیدن  يا  هراچ  زین  هشیاع  دنـشاب !  هدیـشک  فالغ  زا  ار  اهریـشمش  یگمه  هک  دـسر  هچ  ات  درک ،  دـنهاوخن 
وبا يا  درک : هرظانم  هحلط  اب  هنوگنیدب  زین  میکح  نب  هّللادبع  هحلط  یمیمت و  میکح  نب  هّللادبع  ( . 636  ) مرب یم  تیاکش  ادخ  هب  منادنزرف 

یتشون ام  هب  زورید  تفگ :  میکح  نب  هّللادـبع  تسه .  ارچ  تفگ :  هحلط  يا ؟  هداتـسرف  ام  يارب  هک  تسین  وت  ياه  همان  نیا  ایآ  دـمحم ! 
نیا وت  مسق !  ادـخ  هب  ییامن !  هبلاطم  ار  وا  نوخ  يا  هدـمآ  نونکا  و  یتشک ،  ار  وا  دوخ ،  هکنیا  ات  میناـسرب  لـتق  هب  مینک و  علخ  ار  ناـمثع 

زا يو  اب  وت  تشاد ،  هضرع  ار  دوخ  تعیب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  مه  دعب  مارآ !  شاب ،  مارآ  يراد .  يدام  رظن  طقف  وت  يرادـن .  ار  داقتعا 
 : تفگ هحلط  ینک ؟  لخاد  دوخ  بوشآ  هنتف و  رد  ار  ام  يا  هدمآ  نونکا  یتسکـش و  ار  وا  تعیب  سپـس  يدومن ،  تعیب  اضر  لیم و  يور 

هجیتن هب  منکن  لوبق  ار  وا  توعد  رگا  مدـید  مه  نم  ( ، 637) دومن دوخ  تعیب  هب  توعد  ارم  دـندرک  تعیب  يو  اب  مدرم  هکنآ  زا  دـعب  یلع 
اب هشیاع  یتقو  دـهد  یم  دـنپ  ار  هرـصب  لها  مشج  ینب  زا  ییاـناد  دـندروآ .  یم  موجه  نم  هب  وا  نارادـفرط  مه  نآ  لاـبند  هب  مسر و  یمن 
 ، دندوب هدمآ  درِگ  اجنآ  رد  هک  ار  هرصب  لها  تساخرب و  یمشج  ياناد  درم  نیا  دیسر ،  هرصب  کیدزن  یعـضوم  دبرم ))  )) هب شناهارمه 
هب يور  سرت  زا  رگا  دنا ،  هدمآ  امش  يوس  هب  هشیاع )  هاپس   ) هورگ نیا  متسه .  یمـشج  ینالف  رـسپ  ینالف  نم  تفگ :  تخاس و  بطاخم 

هچنانچ و  دنراد ،  یناج  نیم  أت  هکم )   ) اجنآ رد  ناگدنرد  شوحو و  ناگدـنرپ و  هک  دـنا  هدـمآ  یلحم  زا  دـینادب  دـیاب  دـنا ،  هدروآ  امش 
دنا هدمآ  هک  ییاج  نامه  هب  ار  اهنیا  دیونشب و  نم  زا  مدرم !  يا  میا .  هدوبن  ام  نامثع  نالتاق  دنا ،  هدمآ  امـش  رهـش  هب  نوخ ،  هبلاطم  يارب 

هشیاع يرادفرط  هب  هک  هرصب  مدرم  یلو  دوب .  دیهاوخن  نمیا  هدنیآ  كانتشحو  گنج  زا  دیدرکن ،  ار  راک  نیا  امـش  رگا  اریز  دینادرگ ؛ رب 
دمآ ولج  دوب  رکسع ))  )) رتش راوس  هک  یلاح  رد  هشیاع  سپس  هرـصب  مدرم  يارب  هشیاع  هباطخ  دندرک !  ناراب  گیر  ار  وا  دندوب  هتـساخرب 
يا تفگ :  هشیاع  دیوگ .  یم  هچ  وا  دننیبب  ات  دندش  تکاس  مدرم  دیوش !  تکاس  دینزب و  فرح  رتمک  مدرم !  يا  تفگ :  اسر  يادص  اب  و 

هنامولظم هبوت  لاح  رد  هکنیا  اـت  تسـش ،  یم  هبوت  بآ  اـب  ار  نآ  دوب  هدـنز  اـت  یلو  داد ،  رییغت  ار  ییاـهراک  ناـمثع  نینم  ؤملاریما  مدرم ! 
رد ار  وا  ماجنارـس  دوب .  شناشیوخ  زا  تیامح  ناناوج و  تسد  هب  راک  ندرپس  و  وا ،  ندز  قالـش  دنتـشاد  وا  زا  هک  يا  هلگ  دش ! !  هتـشک 

تسا و هدیسر  شنهد  هب  شتسد  و  داد ،  رارق  تباصا  دروم  شیاهریت  اب  ار  دوخ  فده  شیرق  هک  دینادب  دنتـشک .  رتش  دننام  مرتحم ،  هام 
ناسنا هک  تشاد  دنهاوخ  شیپ  رد  یبئاصم  يدوزب  مسق !  ادـخ  هب  تسا .  هدومیپن  ار  یفدـه  اب  هار  و  هدیـسرن ،  يزیچ  هب  نامثع  نتـشک  زا 

 . دزاس التبم  ناشباذع  هب  دنکن و  محر  اهنآ  هب  هک  درک  دهاوخ  طلسم  ناشیارب  ار  یموق  و  دنک ،  یم  دنلب  ار  هتسشن  دناشن و  یم  ار  هداتسیا 
زا سپ  دـندرب و  موجه  وا  رب  دـعب  دـنتخاس و  هدولآ  ار  وا  تسخن  ددرگ .  وا  نوخ  نتخیر  بجوم  هک  دوبن  نادـنچ  نامثع  هانگ  مدرم !  يا 

هدرک یتروشم  باحصا  عامجا  اب  هکنیا  نودب  بلاطوبا  رـسپ  اب  هاگنآ  دندناسر ،  لتق  هب  دوب ،  هدمآ  نوریب  شناهانگ  زا  درک و  هبوت  هکنآ 
زا و  هن !  ما ؟  هدـمآ  مشخ  هب  امـش  يارب  نامثع  ناـبز  ریـشمش و  زا  هک  دـینیب  یم  ناـنچ  ارم  دـندومن ! ! !  تعیب  بصغ ،  روز و  هب  دنـشاب ، 

تسد اهنآ  هب  نوچ  و  دینک ،  وجتسج  ار  وا  ناگتشک  سپ  دش ،  هتشک  مولظم  نامثع  ما !  هدرکن  مشخ  نامثع  رطاخب  زین  امـش  ياهریـشمش 
 ، دـیزگرب ار  اهنآ  باطخ  نب  رمع  نینم  ؤملاریما  هک  دـیهد  رارق  یناسک  نایم  رد  تروشم  هب  ار  تما  رما  سپـس  دیـشکب ،  ار  همه  دـیتفای ، 

نیا رد  دـنا : هتفگ  ناسیون  هریـس  ناخّروم و  دـینادرگن ! ! !  کیرـش  اروش ،  نیا  رد  دـنا  هتـشاد  تسد  ناـمثع  نوخ  رد  هک  مه  ار  یناـسک 
يرگید و  ( 638) دیوگ یم  نینم  ؤملا  ما  هک  تسا  نیمه  نخـس  تفگ :  یم  یکی  تفگ .  یم  يزیچ  مادک  ره  دنتخیر و  مهب  مدرم  ماگنه 

اج ره  زا  ادـص  رـس و  دـشاب .  شا  هناخ  مزالم  تسا  روم  أم  هک  تسا  ینز  وا  دراد .  راـک  هچ  روما  نیا  هب  تسا  نز  کـی  هک  وا  تفگ  یم 
هقرف ود  نآ ،  لابند  هب  و  دندیـشاپ ،  مه  هب  كاخ  دـنتفوک و  مه  زغم  رـس و  هب  اهنیلعن  هک  ییاج  اـت  تفرگ ،  ـالاب  اـهوگم  وگب  تساـخرب و 

 . دنتـشاد قفاوت  وا  نارای  هشیاع و  اب  رگید  هقرف  دندوب و  هارمه  هرـصب )  رد  نینم  ؤملاریما  رادناتـسا   ) فینح نب  نامثع  اب  هقرف  کی  دـندش :
نب نامثع  دندیـشک .  فص  مه  ربارب  رد  دـندرک و  گنج  هدامآ  ار  دوخ  هقرف ،  ود  ره  زور ،  نآ  يادرف  گنج  يارب  هقرف  ود  ییارآ  فص 
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ام دنتفگ : اهنآ  تخادنا .  ریبز  هحلط و  دای  هب  ار  مالّسلا -  هیلع  یلع -  تعیب  داد و  دنگوس  مالـسا  ادخ و  هب  ار  هشیاع  دمآ و  نوریب  فینح 
هک شناگداز  ومع  دنتسه ؟  اجک  نامثع  نارـسپ  دیراد ؟  راک  هچ  رفن  ود  امـش  تفگ :  فینح  نب  نامثع  مینک !  یم  هلاطم  ار  نامثع  نوخ 

دسح يو  هب  دنا  هدومن  عامتجا  مالّسلا -  هیلع  یلع -  درِگ  رب  تلم  هکنیا  زا  امـش  هکلب  تسا ،  هناهب  نیا  هن  دنیاجک ؟  دنرتراوازـس  امـش  زا 
ود امش  زا  یـسک  نامثع  هب  شاخرپ  رد  ایآ  دینک .  یم  اپ  تسد و  مه  نآ  هب  لین  يارب  و  دیا ،  هتـشاد  ار  رما  نیا  راظتنا  ناتدوخ  دیا و  هدرب 
 : تفگ ریبز  هب  فینح  نب  نامثع  دنداد .  مانشد  زین  شردام  هب  دندیـشک و  شحف  هب  ار  فینح  نب  نامثع  ریبز ،  هحلط و  دوب ؟  رتتخـس  رفن 

تفگ سپس  مراد .  ینخس  هحلط !  يا  وت  اب  نم  یلو  مداد ،  یم  ار  تباوج  دوبن ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هّمع  هیفـص  تردام  رگا 
هب دندیـشک و  گنج  زا  تسد  دعب  دنتخادنا .  هار  هب  تخـس  يراکیپ  نیفرط ،  درک و  هلمح  نآ  لابند  هب  و  مروذـعم .  رگید  نم  ایادـخ !  : 

هیلع یلع -  نینم  ؤملاریما  دورو  هب  لوکوم  ار  عوضوم  نیفرط ،  دنا .  هدرک  لقن  ار  نآ  لیصفت  هب  ناخّروم  هک  دندرک  حلـص  یـصاخ  زرط 
 ، هشیاع یلو  دنتسشن .  ترضح  دورو  راظتنا  هب  دندرک و  رهم  یعرش  تادهعت  اب  ار  حلص  نامیپ  فرط  ود  ره  دندومن و  هرصب  هب  مالّسلا - 

رادناتـسا هکنیا  نودب  مه  نآ  دنزاس ،  أر ي  مه  دوخ  اب  ار  برع  خویـش  ناگرزب و  دـننک و  هلـسارم  لیابق ،  اب  ات  دنـشاذگ  انب  ریبز  هحلط و 
هک یناملظ  بش  کی  رد  دندومن ،  مکحم  ار  دوخ  راک  رتش ) نارای   ) لمج باحـصا  یتقو  دنربب .  یپ  وا  نارادـفرط  و  فینح )  نب  نامثع  )

عماج دجـسم  هب  حبـص  زامن  ماگنه  دـندوب ،  هدیـشوپ  سابل  ار  نآ  يور  هدرک و  نت  هب  ار  دوخ  ياه  هرز  هک  یلاح  رد  دوب ،  یناراـب  داـب و 
ار ریبز  دندز و  بقع  ار  وا  ریبز  هحلط و  باحصا  یلو  دتسیاب ،  زامن  هب  هک  تفر  ولج  تفرگ و  یشیپ  فینح  نب  نامثع  دندمآ .  رد  هرـصب 

ریبز نارادفرط  سپس  دنتخادنا .  ولج  ار  نامثع  دندومن و  نوریب  ار  ریبز  دندرک و  تلاخد  لاملا  تیب  نانابهگن  نانابـساپ و  دنتخادنا .  ولج 
باحصا يا  دندز  دایرف  نارازگزامن  درک .  عولط  باتفآ  ات  تشاد  همادا  نادنچ  شکمشک  نیا  دنتشاد .  مدقم  ار  وا  دندش و  هریچ  اهنآ  رب 

زا ریبز  هک  نیمه  درازگ .  زامن  مدرم  اب  دش و  بلاغ  ریبز  ماجنارـس  دیـسرت !  یمن  ادخ  زا  دمآرب ،  باتفآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  دـمحم - 
دندز تشک  دصق  هب  دنتفرگ  ار  فینح  نب  نامثع  یتقو  دیریگب !  ار  فینح ))  نب  نامثع  : )) دز دایرف  دوخ  حلـسم  تارفن  هب  دش  غراف  زامن 

زا درم  داتفه  هک  ار  لاملا  تیب  نارادساپ  نانابـساپ و  سپـس  دندنک ! !  ار  شتروص  رـس و  يوم  همه  ناگژم و  ناوربا ،  لیبس ،  نساحم ،  ، 
نب نابا  هب  هشیاع  دندومن .  هناور  هشیاع  دزن  هب  فینح  نب  نامثع  اب  ار  اهنآ  دنتخاس و  ریگتسد  دندوب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هعیـش  نینم  ؤم 
دنلب يادص  اب  فینح  نب  نامثع  دنتـشک .  ار  تردپ  هک  دـندوب  راصنا  اریز  نزب ؛  ار  فینح  نب  نامثع  ندرگو  ورب  تفگ :  نافع  نب  نامثع 

هب تسا .  هتشاد  بوصنم  هنیدم  رد  دوخ  ياج  هب  مالّسلا -  هیلع  یلع -  ار  فینح ))  نب  لهس   )) مردارب ریبز !  هحلط و  هشیاع و  يا  تفگ : 
دهاوخن یقاب  ار  ناشمادکچیه  داهن و  دهاوخ  امش  ناگتسب  هداوناخ و  نایم  رد  ریشمش  وا  مدش ،  هتـشک  نم  رگا  هک  منک  یم  دای  مسق  ادخ 

لتق هب  ار  لاملا  تیب  نانابهگن  نانابساپ و  رفن  داتفه  داد  روتسد  ریبز  هب  هشیاع  دنزاس .  اهر  ار  وا  هک  دش  بجوم  يو  نخـس  نیا  تشاذگ . 
نیا دیرب !  رـس  دنفـسوگ  دننام  ار  اهنآ  زین  ریبز  دنتفرگ .  ار  وت  ولج  دجـسم ،  رد  هک  دندوب  نانیا  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  تفگو :  دـنناسرب ! 

رایتخا رد  ار  هرـصب  لاملا  تیب  نانچمه  اهنآ  زا  يا  هدـع  دـندوب .  رفن  داتفه  نیلوتقم  تفرگ .  ماـجنا  ریبز  هّللادـبع  شرـسپ  تسد  هب  لـمع 
ار اهنآ  رفن  هاجنپ  درب و  موجه  اهنآ  رب  يرکشل  اب  هنابش  ریبز  یلو  دسرب .  نینم  ؤملاریما  ات  میهد  یمن  امـش  لیوحت  ار  نآ  دنتفگ  دنتـشاد و 

نیلوا دنداد ،  ناشن  فینح  نب  نامثع  هب  تبـسن  هشیاع  باحـصا  هک  بیرف  ینکـش و  نامیپ  نیا  دـندناسر .  لتق  هب  ار  همه  تخاس و  ریـسا 
لتق هب  نداد ،  ناـما  زا  سپ  هک  دـندوب  یناناملـسم  زا  هتـسد  نیلوا  لاـملا ،  تیب  ناـنابهگن  نانابـساپ و  نتـشک  دوب .  مالـسا  رد  يراـکبیرف 

 ! دندوب رفن  دص  راهچ  اهنآ  تسه ،  ( 639) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  هچنآ  رب  انب  یلو  دندوب !  رفن  ًاعمج 120  اهنآ  دندناسر . 
تفگ تسیرگ و  دید  ار  ترضح  نآ  یتقو  تسویپ .  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هب  زین  وا  دندرک و  نوریب  هرصب  زا  ار  فینح  نب  نامثع  سپس  ! 

هیلا ّانا  هّلل و  ّانا  : )) دومرف راـب  هس  ترـضح  متـسه .  يدرما  ناوج  ما  هتـشگرب  هک  لاـح  مدوب و  درمریپ  متفر ،  امـش  شیپ  زا  هک  یماـگنه  : 
 : تخاـس راکـشآ  هنوگنیدـب  ربـنم  رد  ار  دوـخ  هودـنا  مـغ و  دـش ،  نـیگمغ  تخـس  ءوـس ،  دـماشیپ  نـیا  زا  نـینم  ؤـملاریما  نوـعجار )) ! 

دـندرک و عطق  ارم  یـشیوخ  دـنویپ  اهنآ  نوچ  مبلط ؛  یم  يرای  دـننک ،  یم  يرای  ار  اهنآ  هک  یناسک  شیرق و  رب  وت  زا  نم  اراـگدرورپ !  ))
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دنتفگ دعب  و  دندرک ،  قافتا  نم  اب  ینمـشد  هب  تشاد ،  نم  هب  صاصتخا  هک  تفالخ  صوصخ  رد  و  دندرمـش ،  کچوک  ارم  گرزب  ماقم 
اهنآ : )) دومرف تخادرپ و  لمج  باحـصا  رکذ  هب  سپـس  ینک . ))  كرت  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یقح  يریگب و  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  یقح 

ات دندرب  یم  اج  ره  هب  دندیشک و  یم  دوخ  اب  ندیرخ ،  ماگنه  هب  نازینک  دننام  ار  ادخ  لوسر  رـسمه  ناشیا )  هتـسد  راد و  ریبز و  هحلط ،  )
ار هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  رـسمه  یلو  دنتـشادهاگن ،  شیوخ  ياه  هناخ  رد  ار  دوخ  نانز  ریبز ،  هحلط و  دندروآ .  هرـصب  هب  ار  وا 
لیم و يور  زا  همه  اهنآ  دـنداد .  هئارا  همه  هب  هدرک و  راوس  دـندوب ،  هدرک  تعیب  نم  اب  یگمه  هک  یهاپـس  اـب  دـشاب ،  هناـخ  رد  دـیاب  هک 
رب دنتشگ و  دراو  نیریاس  نیملسم و  لاملا  تیب  نانابهگن  نم و  نارمکح  رب  هرصب  رد  نکـش  نامیپ  دارفا  نیا  دندومن .  تعیب  نم  اب  تبغر 
زا رفن  کی  هب  طقف  اهنآ  رگا  ادخ  هب  دندناسر .  لتق  هب  دنداد و  بیرف  ار  هیقب  و  دندز ،  ندرگ  هدرک و  ریسا  ار  يا  هدع  دندرب .  موجه  اهنآ 

رضاح رکشل  نآ  اریز  دشاب ؛ لالح  نم  يارب  رکشل  نآ  همه  نتشک  هک  دوب  یفاک  دنتشک ،  یم  ار  وا  دنتفای و  یم  تسد  هانگ  یب  ناناملسم 
 ، دندشن عنام  تسد ،  اب  هن  نابز و  هب  هن  ار  ناملسم  نتـشک  و  دندرواین ،  لمع  هب  يریگولج  هانگ  یب  ناناملـسم  لتق  تشز  راک  زا  دندوب و 
اب هلبج  نب  میکح  دروـخرب  ( . 640 (() دندناسر لتق  هب  ار  اهنآ  زا  دندش ،  دراو  ناناملـسم  رب  هک  ناشرکـشل  دادـعت  هب  اهنآ  هکنیا  زا  رذـگب 

نیملـسم و لاـملا  تیب  ناـنابهگن  و  فینح ))  نب  ناـمثع   )) اـب نایـشروش  هک  دیـسر  ربـخ  هلبج ))  نب  میکح   )) هب هک  یماـگنه  نایـشروش 
یلاح رد  زین  هشیاع  رکـشل  تفاتـش .  اهنآ  اب  هلباقم  هب  دوب -  اهنآ  میعز  دوخ  هک  سیقلادبع -  هلیبق  زا  رفن  دصیـس  اب  دـندرک ،  هچ  نارگید 

و دـندناوخ .  کچوک ))  لمج   )) ار گـنج  نیا  زور  نآ  زا  تهج  نیمه  هب  دنتفاتـش .  اـهنآ  اـب  هلباـقم  هب  دـندوب  هدرک  رتش  راوس  ار  وا  هک 
مه ناج  هب  ریـشمش  اـب  نیفرط  دـندیمان .  گرزب ))  لـمج   )) تفر مالّـسلا -  هیلع  یلع -  گـنج  هب  دـش و  رتش  راوس  هشیاـع  هک  ار  يزور 
ياپ هب  يریـشمش  هشیاع  هاپـس  زا  (( دزا  )) هلیبق زا  يدرم  نایم  نآ  رد  یلو  داد .  ناـشن  ینیـسحت  لـباق  یگداتـسیا  هلبج  نب  میکح  دـنداتفا . 
هدـش عطق  ياـپ  هک  هنوگنیدـب  درک ،  یفـالت  مه  میکح  داـتفا .  نیمز  هب  بسا  زا  يدزا ))   )) دوخ یلو  درک ،  عطق  ار  نآ  دز و  میکح ))  ))

نادـنچ تخادـنا و  وا  يور  هب  ار  دوخ  دـش و  کـیدزن  يو  هب  سپـس  دـنکفا ،  نیمز  هب  تفوک و  يدزا ))   )) درم رـس  هب  تفرگ و  ار  دوخ 
؟  درک عطق  ار  تیاپ  یـسک  هچ  دیـسرپ : دروخرب و  دوب -  نداد  ناـج  لاـح  رد  هک  میکح -  هب  يدرم  ماـگنه  نآ  رد  داد .  ناـج  اـت  درـشف 

یلد توـبن ،  نادـناخ  هب  تبـسن  دوـب و  نیملـسم  ناعاجـش  زا  برع و  ناروـالد  زا  هلبج ))  نب  میکح   ! )) ما هتفرگ  ریز  رد  هک  نیا  تفگ : 
سیقلادـبع هلیبق  نابوخ  زا  درم  دصیـس  هک  شنارادـفرط  دندیـسر .  تداهـش  هب  يو  اب  گـنج  نیا  رد  زین  شردارب  رـسپ و  تشاد .  نشور 

لتق زا  دـعب  یتقو  دـندوب .  لـئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  مه  نیلوتقم  زا  یـضعب  دـندش  دیهـش  هشیاـع  هاپـس  تسد  هب  زور  نآ  رد  یگمه  دـندوب ، 
رد ریبز  هحلطو و  هشیاع  فرصت  هب  لماک  روط  هب  رهش  هرـصب ،  یلاو  فینح ))  نب  نامثع   )) ندنار نوریب  شنارای و  و  هلبج ))  هب  میکح  ))
 ! دشاب وا  تعامج  ماما  دنتساوخ  یم  مادک  ره  هک  انعم  نیا  هب  دندرک .  ادیپ  رظن  فالتخا  مدرم  اب  ندرازگ  زامن  هرابرد  ریبز  هحلط و  دمآ ؛
وا مدقت  هب  يو  يدونـشخ  وا و  هب  تبـسن  يو  میلـست  رب  لمح  شتـسود ،  رـس  تشپ  رد  يو  نارازگ  زامن  هک  تشاد  میب  نیا  زا  کی  ره  و 

تیب دراو  یتقو  دشاب .  زامنـشیپ  هحلط  نبدمحم  رگید  زور  ریبز و  هّللادبع  زور  کی  هک  درک  حالـصا  روط  نیا  ار  اهنآ  نایم  هشیاع  دشاب ! 
ُمُکَدَعَو : )) دومن توالت  دوب  هدمآ  ناجیه  هب  تخـس  هک  یلاح  رد  ار  هیآ  نیا  ریبز  دـندرک ،  اشامت  ار  نآ  يدوجوم  دـندش و  هرـصب  لاملا 

ار نیا  و  دیریگب ،  ار  نآ  هک  داد  هدعو  امش  هب  ار  يرایـسب  مئانغ  دنوادخ   : )) ینعی 641 ؛ ) (() ِهِذه ْمَُکل  َلَّجَعَف  اهَنوُذُخْءاَت  ًةریثَک  َِمناغَم  ُهّللا 
مالّسلا هیلع  یلع -  ندیسر  اجنآ .  هب  مالّسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  دورو  زا  شیپ  هرصب  ثداوح  زا  یلامجا  دوب  نیا  دروآ )) !  امش  يارب 

رهش زا  عافد  هب  یتخسرس  اب  شناهارمه  اب  هشیاع  دمآ .  هرصب  هب  شنایهاپس  اب  مالّسلا -  هیلع  یلع -  سپس  رکشل  ود  دروخرب  هرصب و  هب  - 
 ، دوـمن نیفرط  راـک  حالـصا  فرـص  ار  دوـخ  یعـس  ماـمتو  تشادرب ،  هشیاـع  هاپـس  هب  ضرعت  هرـصب و  زا  تسد  زین  ترـضح  تـخادرپ . 

تیاور ریس  رابخا و  بابرا  ریاس  و  ( 642  ) يربط دومرفن .  غیرد  یششوک  چیه  زا  ًالعف  ًالوقو و  دنشاب .  دونشخ  ربمغیپ  ادخ و  هک  هنوگنادب 
روضح رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  تخادنا  ینخس  دای  هب  ار  وا  تساوخ و  ار  ریبز  زور  نآ  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هک  دنا  هدرک 

نینچ هک  لاح  تفگ :  دروآ  دای  هب  ار  نیا  ریبز  نوچ  درک . )) دهاوخ  گنج  وت  اب  هناملاظ  تا  همع  رسپ  نیا  یلع !  ای  : )) دوب هتفگ  وا  هب  وا 
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شرـسپ تسین .  نشور  نم  يارب  گنج  نیا  عضو  تفگ :  يو  هب  تشگرب و  هّللادـبع  شرـسپ  دزن  سپـس  منک .  یمن  گنج  امـش  اـب  تسا 
 ، تسا گرم  اهنآ  ریز  رد  هک  يدرب  یپ  يدید و  ار  بلاطوبا  رـسپ  ياهمچرپ  نوچ  یلو  يدمآ ،  گنج  هب  ینیب  نشور  اب  تفگ :  هّللادـبع 

شرـسپ هب  ریبز  هک  ییاج  ات  درک ،  یم  گنج  هب  عیجـشت  ار  وا  دیزرو و  یم  رارـصا  يو  هب  هّللادـبع  شرـسپ  يدـیزرو .  بانتجا  گنج  زا 
نک دازآ  مسق ،  نیا  هراّفک  هب  ار  سجرس ))   )) تمالغ تفگ :  هّللادبع  منکن . .  گنج  یلع  اب  هک  ما  هدروخ  مسق  نم  وت !  رب  ياو  تفگ : 
وت تفگ :  ریبز  هب  مالّسلا -  هیلع  یلع -  : )) دیوگ یم  يربط  داتسیا !  مالّسلا -  هیلع  یلع -  لباقم  فص  رد  درک و  دازآ  ار  مالغ  مه  ریبز  . 
رت تخـس  نامثع  هب  تبـسن  هک  ام  زا  مادـک  ره  رب  ار  یـسک  زورما  دـنوادخ  ینک ؟  یم  هبلاـطم  نم  زا  ار  وا  نوخ  نونکا  یتشک  ار  ناـمثع 

؛ درک باجتـسم  ار  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  ياعد  دـنوادخ  ( . 643 (() دنیبب دـهاوخ ،  یمن  هک  ار  هچنآ  ات  دـنک  یم  طلـسم  میدوب ، 
یم يربط  زاب  دـیناسر .  لتق  هب  ار  وا  دوب  هدـیباوخ  هک  یلاح  رد  درک و  طلـسم  ریبز  رب  ار  زومرج  نبورمع  دـنوادخ  زور ،  ناـمه  رد  نوچ 

رد ات  يا  هدروآ  دوخ  اـب  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رـسمه  هحلط !  يا  دومرف : دـیبلط و  ار  هحلط  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  : )) دـسیون
تعیب وت  اب  هارکا  اب  تفگ :  هحلط  يدرکن ؟  تعیب  نم  اب  وت  اـیآ  يا ؟  هتـشادهاگن  هناـخ  رد  ار  دوخ  رـسمه  یلو  ینک ،  گـنج  وا  باـکر 

: دومرف تشگرب و  شهاپس  فرط  هب  يربط )  لقن  هب   - ) مالّسلا هیلع  یلع -  ماگنه  نیا  رد  تشاد . ))  گنج  رد  رارصا  نانچمه  و  مدرک ! 
اب دـش  عطق  شتـسد  کی  رگا  دـناوخ ،  یم  نآرق  شریذـپ  هب  ار  اهنآ  و  ( 644) دراد یم  هضرع  ناشیا  رب  ار  نآرق  نیا  امـش  زا  کـی  مادـک 
 - یلع متـسه .  بلطواد  نم  تفگ :  هتـساخون  یناوج  دریگب ؟  شیاهنادـند  اب  دـش  عطق  مه  تسد  نآ  هچناـنچ  و  دریگب ،  شرگید  تسد 
هیلع یلع -  تشادن .  یگدامآ  ناوج  نآ  زج  سک  چیه  تشاذگ ،  نایم  رد  اهنآ  اب  ار  عوضوم  دز و  رود  ار  شباحصا  مامت  مالّسلا -  هیلع 

هک دیروآ  دای  هب  ار  ادخ  دشاب .  مَکَح  امش  ام و  نایم  تسا  نآرق  نیا  رد  هچنآ  وگب : رادب و  هضرع  ناشیا  رب  ار  نآرق  نیا  دومرف : مالّسلا - 
تسد هب  ار  نآرق  هک  یلاح  رد  دندومن و  هلمح  يو  هب  هشیاع  رکشل  دمآ ،  شیپ  ناوج  هک  نیمه  دورن .  رده  هب  امش  ام و  نوخ  تهج  یب 

هب مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ماـگنه  نیا  رد  دـش .  هتـشک  اـت  تفرگ  دوخ  ياهنادـند  هب  ار  نآرق  مه  وا  دـندرک ،  عـطق  ار  شیاهتـسد  تشاد ، 
هب ار  نآرق  هک  یناوج  نآ  ردام  يربط ،  لقن  هب  دـینک .  راکیپ  اهنآ  اب  درادـن ،  یعنام  نانیا  اب  گـنج  امـش  يارب  کـنیا  تفگ :  شباحـصا 
 . دنسرت یمن  ادخ  زا  اهنآ  یلو  دناوخ ،  یم  ادخ  باتک  هب  ار  اهنآ  یناملسم  هک  دنتسه  یمدرم  دب  هچ  تفگ :  دش ،  هتشک  تفرگ و  تسد 

جدوه رتش و  ِدنوادخ  ( . 645) دنراد یمن  زاب  ار  اهنآ  یلو  دنورگ ،  یم  فارحنا  يوس  هب  هک  دنرگن  یم  ار  اهنآ  دنا و  هداتسیا  اهنآ  ناردام 
گنج نادیم  دراو  توخن ،  مشخ و  تراسج و  أرج ت و  اب  دوب  هتـسشن  جدوه  رد  حلـسم  هک  نانچمه  هشیاع  دش .  هکرعم  دراو  هشیاع )  )

ینب  )) ام تفگ :  تسه -  ریثا  نبا  لماک  رد  هکنانچ  نامیش -  نب  ةربص  دنتسه ؟  نم  پچ  تمس  رد  یناسک  هچ  دیسرپ  جدوه  رد  وا  دش . 
رتش لکـشپ  اه  يدزا  دـیناسرب .  روهظ  هصنم  هب  میا  هدینـش  اـم  هک  ار  دوخ  يریلد  زورما  ناّـسغ !  دـالوا  يا  تفگ :  هشیاـع  میتسه .  دزا ))

تسار تمس  رد  دیسرپ : هشیاع  سپس  دهد ! ! !  یم  کشم  يوب  نامردام ،  رتش  لکشپ  دنتفگ : یم  دندییوب و  یم  دنتفرگ و  یم  ار  هشیاع 
دیـشاب و شوه  هب  لـئاو !  نب  رکب  هلیبـق  يا  تفگ :  هشیاـع  دنتـسه .  لـئاو ))  نب  رکب   )) هلیبـق دارفا  دـنتفگ : دنـشاب ؟  یم  یناـسک  هچ  نم 
 ، دیـسرپ دندوب  وا  لباقم  رد  هک  ینازابرـس  زا  دمآ و  ولج  هاگنآ  دنراد .  رارق  امـش  لباقم  رد  سیقلادبع  هلیبق  هک  دینادب  دینک و  یناشفناج 

دیاب یم  هکنانچ  تسا !  یکم  یحطبا  ياهریـشمش  نیرفآ !  نیرفآ !  تفگ :  دنتـسه .  هیجان ))  ینب  : )) دـنتفگ دنتـسه ؟  یناـسک  هچ  اـهنیا 
ار وا  رتش  نوماریپ  نآ  لابند  هب  هک  يروط  هب  تخورفارب .  اهنآ  ناـیم  رد  یـشتآ  یـسامح ،  نانخـس  نیا  اـب  هشیاـع  دـینک ! !  راـکیپ  تخس 

قلخ يامنهار  گرزب و  يرورس  رسمه  يا  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  رـسمه  يا  ام !  ردام  يا  : )) دنتفگ یم  لاح  نآ  رد  دنتفرگ و 
جدوه رد  هشیاع  تسا . )) !  هتشغآ  خرـس  نوخ  هب  هک  ییاهرـس  میهد ؛  ناشن  ار  هدیرب  ياهرـس  ات  مینک  یمن  رارف  میتسه و  هبـض  ینب  ام  ! 
هتـشک جدوه  رتش و  ناعفادم  زا  رفن  لهچ  هکنآ  زا  دعب  یلو  دش .  یپ  شرتش  ات  درک  یم  گنج  هب  کیرحت  ار  اهنآ  نانچمه  دوب و  هتـسشن 

زور نآ  رد  هشیاـع  دوبن ،  ناـنم  ؤمریما  صوـصخم  هجوـت  رگا  تفاـی .  همتاـخ  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤـملاریما  عـفن  هب  گـنج  و  دـندش ، 
رد یفاکش  دش و  ناناملسم  هقرفت  ثعاب  هک  يزور  دمآ .  یم  شیپ  هچ  هک  دوبن  مولعم  دیـسر و  یم  لتق  هب  راد ،  ریگ و  نآ  رد  كانلوه ، 
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یتح تسویپ .  عوقو  هب  نآ  يدـعب  ثداوح  البرک و  هحناس  ناورهن ،  نیفـص ،  گنج  نآ ،  ساسا  رب  هک  دـمآ  دـیدپ  ناشیا  فوفـص  نایم 
کیدزن گنج ،  همتاخ  زا  سپ  دـمآ و  شیپ  دوخ  شناـگداون ،  ردـپ  ربمغیپ و  هدـناوخ  ردارب  یلو  ( . 646  ! ) ام رصع  رد  نیطـسلف  هحناس 
تحاران هک  دـشاب  وا  بقارم  دربب و  هتـسیاش  نانز  نایم  هب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  هشیاع  ردارب  رکب ،  یبا  نبدـمحم  هب  داتـسیا و  هشیاع  جدوه 

داد رارق  فطل  دقفت و  تیاهن  دروم  ار  هشیاع  و  درک ،  دازآ  ار  اهنآ  ناریسا  دروآ .  تمحر  داهن و  تنم  زین  فلاخم  نایوجگنج  رب  دوشن ! 
گنج نیا  دنناوخ .  یم  گرزب ))  لمج   )) ار گنج  نیا  دنراد .  فارتعا  نآ  هب  دنا و  هتـشون  هریـس  بتک  خیراوت و  مامت  ار  عوضوم  نیا  . 

خیراوت رد  کچوک ،  گرزب و  لمج  ینعی  هعقاو ؛  ود  ره  لیصفت  داتفا .  قافتا  يرجه  لاس 36  رخ  الا  يدامج  میتسیب  هبنشجنپ ،  زور  رد 
فس الا  عم  زین  ریبز  هحلط و  هک  دوب  هشیاع  نادنزرف  زا  رفن  رازه  هدزیـس  لمج ،  گرزب  گنج  رد  ناگتـشک  دادعت  تسا .  هدمآ  یمالـسا 

 ، يراب تفر ؟  یسک  هچ  گنج  هب  هشیاع  دندوب .  مالّسلا -  هیلع  یلع -  ناتـسود  زا  مه  رتمک  ای  رتشیب  ای  رفن  رازه  و  دندوب ،  اهنآ  نایم  رد 
ادـخ و وا  و  تسوا .  ثراو  نیـشناج و  ّیلو و  ربمغیپ و  ردارب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هک  تسناد  یم  رتهب  سک  همه  زا  هشیاع  نینم  ؤملا  ما 
: دومرف يو  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  تسناد  یم  و  دنیوا .  رادتسود  زین  ربمغیپ  ادخ و  و  دراد ،  یم  تسود  تخـس  ار  ربمغیپ 

هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  زا  مه  و  یتسین . ))  ربمغیپ  هک  قرف  نیا  اب  یتسه  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وت  یلع  ای  ))
هک یسک  نک  يرای  دراد ،  یم  نمشد  ار  یلع  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  ار و  یلع  تسود  رادب  تسود  ایادخ !  : )) دومرف هک  دوب  هدینش  - 

یلع اج  ره  ایادخ !  هدـب ،  رارق  تمحرم  دروم  ار  یلع  ایادـخ !  دراد .  یم  راوخ  ار  یلع  هک  یـسک  رادـب  راوخ  و  دـنک ،  یم  يرای  ار  یلع 
هنوگچ هک  دوب  هدـید  دوب و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  اـب  عادولا  ۀـجح  رفـس  رد  هشیاـع  نادرگب . ))  وا  نوماریپ  رد  ار  قـح  تسا ، 

وا دراد .  یم  رذحرب  تیب ،  لها  نآرق و  زا  ندینادرگ  يور  زا  ار  اهنآ  و  دنشکن .  تیب  لها  نماد  زا  تسد  دهد  یم  روتسد  تما  هب  ربمغیپ 
 - مالّسلا هیلع  یلع -  ادخ ،  هناخ  نارئاز  زا  رفن  نارازه  نایم  رد  تفر و  ربنم  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  دید  ریدغ ))  )) زور رد 

مهیلع نیـسح -  نسح و  همطاـف و  یلع و  هب  هک  دوب  هدـید  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  وا  درک .  نییعت  دوخ  نیـشناج  تَمِـس  هب  ار 
 (( . منک یم  حلص  دنک ،  حلص  امش  اب  سک  ره  اب  و  مگنج ،  رد  دوش ،  گنج  دراو  امش  اب  سک  ره  اب  نم  : )) دومرف درک و  هاگن  مالّسلا - 

دوخ دنس  هب  يذمرت  ریبک و  مجعم  رد  یناربط  كردتسم و  رد  يروباشین  مکاح  هریرهوبا و  زا  ( 647) دنسم رد  لبنح  دمحا  ار  تیاور  نیا 
یّلص ربمغیپ -  وا  مه  و  دنا .  هدرک  لقن  هباصا ))   )) رد مالّـسلا -  اهیلع  ارهز -  ترـضح  لاح  حرـش  رد  رجح  نبا  لقن  هب  مقرا ،  نبدیز  زا 
دنک گنج  ناشیا  اب  هک  سک  ره  اب  مگنج  رد  نم  : )) دومرف داد  ياج  دوخ  ياسک  رد  ار  تیب  لها  یتقو  هک  دوب  هدـید  ار  هلآو -  هیلع  هّللا 

ار تیاور  نیا  یکم  رجح  نبا  دزروب . )) ینمشد  نانآ  اب  هک  سک  ره  اب  منمـشد  و  دنک .  حلـص  اهنآ  اب  هک  یناسک  اب  متـسه  حلـص  رد  و  ، 
دح هب  مه  تیاور  نیا  تسا .  هدروآ  هقرحم ))  قعاوص   )) مهدزای لصف  رد  هدش  لزان  تیب  لها  تلیـضف  رد  هک  تایآ  زا  یکی  ریـسفت  رد 
نم گنج  یلع  گـنج  ینعی :  یملـس ؛  هملـس  یبرح و  یلع  برح  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  تسا  هدیـسر  هضافتـسا 

ثیدح نابنا  دوخ  هک  نینم -  ؤملا  ما  رب  مادکچیه  هک  حیحـص  صوصن  نیا  ریاظن  زا  يرایـسب  و  دشاب . )) یم  نم  حلـص  وا  حلـص  تسا و 
شومارف ار  نآرق  هیآ  کی  یلو  يدرک  رب  زا  ثیدـح  رازه  لهچ  : )) دـیوگ یم  يو  هب  باطخ  رعاش ،  هک  ییاـج  اـت  دوبن ،  هدیـشوپ  دوب - 

رکبوبا شردـپ  هک  هچنآ  تسا  یفاک  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  اب  گـنج  رد  نینم !  ؤملا  ما  لـمع  تخانـش  يارب  ( . 648  (() يدومن
همطاف و یلع و  تسا .  هداد  یبرع  نامک  کی  هب  هیکت  هدز و  يا  همیخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  مدید  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور 
ره اب  متسه  حلص  رد  نم  مدرم !  يا  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ( . 649) دندوب همیخ  رد  مالّسلا -  مهیلع  نیسح -  نسح و 

تـسود ار  نانیا  هک  یـسک  اب  متـسود  و  دگنجب .  اهنآ  اب  هک  سک  ره  اب  مگنج  رد  و  دـنک ،  حلـص  دنتـسه  همیخ  رد  هک  نانیا  اب  هک  سک 
هچ هشیاع  ( . 650  (() هدازمارح یقـش  رگم  ار  اهنآ  دراد  یمن  نمـشد  و  هداز ،  لالح  دنمتداعـس  رگم  ار  ناشیا  دراد  یمن  تسود  درادـب . 
 ! دوب ترخآ  ملاع  ربمغیپ و  ادخ ،  شروظنم  مایق ،  نیا  رد  هشیاع  نینم !  ؤملا  ما  هک  دنک  یم  روصت  هدنناوخ  ایآ  نیاربانب  دیـشیدنا ! ؟  یم 

یم هک  اجنآ  رد  تسا ؟  هداد  هدعو  شربمغیپ  نانز  هب  دنوادخ  هک  تساوخ  یم  یباوث  شاداپ و  راک  نیا  زا  و  دوب ؟  راکوکین  نانز  زا  وا  و 
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هتـشاد روظنم  یمیظع  شاداپ  امـش  ناراکوکین  يارب  دنوادخ  هک  دینادب  دیهاوخ ،  یم  رگید  يارـس  ربمغیپ و  ادـخ و  امـش  رگا  : )) دـیامرف
 ، تسا هدرک  مارح  نارگید  رب  هچنآ  هک  هدوـب  يا  هدـعاوم  دـنوادخو ،  هشیاـع  نیب  درک  یم  رکف  نینم !  ؤـملا  ما  هکنیااـی  ( . 651  (() تسا

نمیا یهلا  باذع  زا  تسا ،  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هچنآ  سکع  هب  دومن ،  موصعم  ماما  دـض  رب  هک  یمایق  ردو  دـشاب ! ؟  هدومن  لالح  وا  يارب 
ناسآ ادخ  يارب  نیا  و  دوش ،  یم  ربارب  ود  وا  باذـع  دـهد ،  ماجنا  يراکـشآ  تشز  راک  امـش  زا  مادـک  ره  ربمایپ !  نانز  يا  (( : ! ؟  تسا

 . تسا هدوب  هتسیاش  یلمع  ربمغیپ و  ادخ و  زا  يو  تعاطا  ادخ و  تدابع  هنوگنادب ،  يو  مایق  هک  تشادنپ  یم  هشیاع  ایآ  ( . 652  (() تسا
دشاب و وا  ربمغیپ  ادخ و  عیطم  ربمغیپ ،  نانز  امـش  زا  مادک  ره  و  : )) دیامرف یم  هک  تسا  هدرک  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  لمع  شراک ،  نیا  رد  و 

مایق اب  هک  درک  یم  نامگ  هکنیا  ای  ( . 653  (() میا هدرک  اّیهم  یگرزب  يزور  امش  يارب  میهد و  ربارب  ود  ار  وا  شاداپ  دنک ،  هتـسیاش  یلمع 
هفیرـش هیآ  نیا  هب  ات  دریگ  شیپ  ییاسراپ  اوقت و  دوش و  کـیدزن  ادـخ  هب  ربمغیپ  ناـنز  ریاـس  زا  شیب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دـض  رب  دوخ 

 ! نینم ؤملا  ما  اـیآ  ( . 654 (() دیتسین نانز  ریاس  دـننام  دـیزاس  هشیپ  اوقت  امـش  رگا  ربمغیپ !  نانز  يا  : )) دـیامرف یم  هک  دـشاب  هدومن  لمع 
هک دـید  یم  و  دریگ ؟  رارق  نآ  رد  هک  تسا  هدوـمرف  رما  يو  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هناـخ  ناـمه  هبـض ))  نبا   )) هناـخ دـید  یم  هشیاـع 
زا و  دنک ؟  ظفح  یلوا ))  تیلهاج  جّربت   )) زا ار  وا  ات  دنا  هدز  وا  يارب  ریبز  هحلط و  هک  تسا  یقدارس  هاپس ،  نآ  هب  تبـسن  يو  یهدنامرف 

دهد یم  ماجنا  دنوادخ  یهن  رما و  ربارب  رد  ار  اهنیا  همه  هک  دید  یم  نانچ  وا  ایآ  دزاس ! ؟  غراف  شربمغیپ  ادخ و  تعاطا  تاکز و  زامن و 
تاکز دیراد و  اپ  هب  زامن  و  دینکن .  هولج  میدق ،  تیلهاج  نانز  دـننام  دـیریگ و  رارق  ناتیاه  هناخ  رد  ربمغیپ !  نانز  يا  : )) دـیامرف یم  هک 
دنوادخ هک  دنیوگ  یم  هچ  باطخ  نیا  رد  وا  نارادفرط  ای  دـیوگ ؟  یم  هچ  هشیاع  ( . 655 (() دییامن تعاطا  شربمغیپ  ادخ و  زا  دیهدب و 

( ربمغیپ  ) وا دـض  رب  رگا  و  ( . 656  (() تسا هدـش  فرحنم  ناتیاهلد  هک  دـینک  هبوت  : )) دـیامرف یم  هک  رمع  رتخد  هصفح  شتـسود  وا و  هب 
امش ربمغیپ )  ) رگا دوب .  دنهاوخ  وا  روای  نآ  یپ  زا  زین  ناگتـشرف  و  دنیوا .  رادتـسود  هتـسیاش ،  نانم  ؤم  لیئربج و  ادخ و  دینک ،  یتسدمه 
هیآ نیا  ( . 657 (() دهد ضوع  يو  هب  ار  هدننک  هبوت  عیطم و  نم ،  ؤم  ناملسم ،  امش ،  زا  رتهب  نارـسمه  شراگدرورپ  دیاش  دهد  قالط  ار 

نیمز لها  همه  رگا  هک  يروط  هب  تسا .  ترـضح  نآ  زا  عافد  ربمغیپ و  يرای  هصفح و  هشیاع و  اـب  راـکیپ  يارب  اوق  هّیهت  ياـهتنم  هفیرش ، 
یفاک هصفحو  هشیاع  تخانـش  يارب  دش !  دهاوخن  هیهت  اوق ،  نیا  زا  شیب  اهنآ  اب  هزرابم  يارب  دننک ،  مایق  ربمغیپ  دض  رب  یتیگ  رـسارس  رد 

دنز یم  لثم  دنوادخ  : )) دیامرف یم  هدز و  هنم  ؤم  نز  کی  نامیا و  یب  رفاک  نز  ود  هب  لثم  اهنآ  يارب  میرحت  هروس  رد  دـنوادخ  هک  تسا 
و دندومن .  تنایخ  اهنآ  هب  و  دندوب ،  ام  هتـسیاش  ناگدنب  زا  هدـنب  ود  نارـسمه  هک  طول  نز  حون و  نز  هب  دنتـشگ ،  رفاک  هک  یناسک  يارب 

هدز لثم  ادخ  و  دییآ .  رد  خزود  شتآ  هب  نایخزود  اب  دـش : هتفگ  اهنآ  هب  و  دـندربن ،  يا  هرهب  دـنوادخ  زا  دوخ  نارهوش  هلیـسو  هب  ود  ره 
ارم تشهب و  رد  يا  هناـخ  تدوـخ  دزن  رد  نم  يارب  نک  اـنب  ایادـخ !  تفگ :  هک  نوـعرف  رـسمه  هب  دـندروآ ،  ناـمیا  هک  اـهنآ  يارب  تسا 

هشیاع هب  باطخ  تیب ،  لها  ياسراپ  دنمشناد و  يارعـش  زا  یکی  ( . 658 (() رگمتـس موق  زا  هدب  تاجن  و  وا ،  لامعا  نوعرف و  زا  هد  تاجن 
يراخب هچنآ  تسا  یفاک  وت  هرابرد  یتفر .  گرم  دح  رـس  ات  هار  نیا  رد  هک  ییوگ  یم  هچ  دوخ  گنج  هرابرد  هشیاع !  يا  : )) دـیوگ یم 

دیهـش یلع  یتقو  ارچ  سپ  دیـشوپ ،  مشچ  یلع  يدرک و  هبوت  دـنیوگ  یم  دـنک .  یم  تا  هناخ  هب  هراشا  هک  اجنآ  هدرک ،  لقن  حیحـص  رد 
هراشا مود  رعش  ( . 659 ()) ! ؟  يدرک اپ  رب  ار  يا  هنتف  شتآ  يدش و  رطاق  راوس  نسح ،  ماما  گرم  رد  ارچ  يدرک ! ؟  رکـش  هدجـس  دش ، 
داتسیا هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دیوگ : یم  هّللادبع  660 ؛ )  ) تسا هدرک  لقن  رمع  نب  هّللادبع  زا  يراخب  هک  یثیدـح  هب  تسا 
حیحص رد  دیآ .  یم  نوریب  ناطیش  خاش  هک  ییاج  تساجنیا ،  زا  هنتف  تساجنیا ،  زا  هنتف  تفگ :  درک و  هشیاع  تنوکـس  لحم  هب  هراشا  و 

دوب دهاوخ  اجنیا  زا  رفک  رس  : )) دومرف دمآ و  نوریب  هشیاع  قاتا  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  هک :  تسا  هدمآ  روط  نیا  ملـسم 
هب ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تداهـش  ربخ  هک  ینامز  هب  تسا  هراـشا  موس  رعـش  و  ( . 661 (() دوش یم  راکشآ  ناطیـش  خاش  هک  تساجنیا  . 
ًانیع ّرق  امک  يونلا  اهب  رقتسا  اهاصع و  تقلاف  دناوخ : ار  رعش  نیا  تشادرب و  رـس  سپـس  درک !  رکـش  هدجـس  تسـشن و  وا  دنداد و  هشیاع 

رب رفـس  زا  یتقو  رفاسم ،  هک  هنوگنادب  تفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  تخادـنا و  ار  دوخ  ياصع  يداش ،  زا  نز  نآ   : )) ینعی رفاسملا  بایالاب 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 171 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


: دناوخ ار  هدننز  رعش  نیا  هشیاع  دارم .  هلیبق  زا  يدرم  دنتفگ : تشک ؟  ار  یلع  یسک  هچ  دیسرپ : سپس  دوش . )) یم  لاحـشوخ  ددرگ  یم 
(( . داد درادن ،  ناهد  هب  كاخ  هک  یناوج  ار  وا  گرم  ربخ  تسا ،  رود  وا  رگا   :)) ینعی بارتلا  هیف  یف  سیل  مالغ  هاعن  دـقلف  ًایئان  کی  ناف 

شومارف نم  هک :  داد  باوج  هشیاـع  ییوـگ ؟  یم  یلع  هب  ار  نیا  اـیآ  هشیاـع !  يا  تفگ :  درک و  ضارتـعا  يو  هب  هملـس  ما  رتـخد  بنیز 
مهیلع تیب -  لهارعاش  مراهچ  رعشو  مالّسلا -  هیلع  یبتجم -  ماما  هشیاع و  ( . 662  ! ! ! ) دیروایب مدای  هب  مدرک  شومارف  تقو  ره  مدرک و 
یبتجم ماما  تسا .  مالّسلا -  هیلع  یبتجم -  نسح  ماما  ترضح  هلآو ؛ -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هداوناب  هشیاع  يارجام  هب  هراشا   - مالّسلا

هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ربق  رانک  رد  يو  نفد  رطاخب  تشاد  فوخ  هک  يا  هنتف  زا  ار  مشاه  ینب  شتداهـش ،  زا  لبق  مالّـسلا -  هیلع  - 
ولج دزو ،  یم  فلاخم  داب  دید  رگا  هک  دومن  تیـصو  ءادهّـشلادیس  شردارب  هب  تهج  نیمه  هب  داد .  میب  دوش ،  اپرب  هیما  ینب  هلیـسو  هب  - 

ینوخ هرطق  دراذگن  دنک و  نفد  نینم )  ؤملاریما  ردام   ) دسا رتخد  همطاف  شا  هّدج  کیدزن  عیقب  ناتـسربق  رد  ار  شترـضح  دریگب و  ار  ّرش 
 - مرکا ربمغیپ  شّدج  يولهپ  ار  وا  دنتـساوخ  نایمـشاه  تفای ،  تافو  مالّـسلا -  هیلع  یبتجم -  ماما  هکنآ  زا  سپ  دوش .  هتخیر  هار  نیا  رد 

ناورم اهنآ  أر س  رد  دندش .  گنج  هدامآ  هدش ،  زهجم  حّلـسم و  دندرک و  مایق  هیما  ینب  هرابکی  یلو  دنیامن ،  نفد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
 ، دوش نفد  هنیدم  هشوگ  رد  نامثع  نینم  ؤملاریما  دیاب  ایآ  هیما !  ینب  يا  دز : یم  ادص  مکح  ناورم  دنتشاد .  رارق  صاع  نبدیعـس  مکح و 
یم درک و  یم  تعنامم  شا  هناخ  زا  هشیاع  دندروآ .  دوب ،  يرطاق  راوس  هک  ار  هشیاع  سپـس  ددرگ ؟  نوفدـم  ربمغیپ  رانک  رد  نسح  یلو 
هیلع نسح -  ماما  لاح  حرـش  رد  یناورم  یناهفـصا  جرفلاوبا  نییبلاطلا ))  لـتاقم   )) باـتک رد  دـیرواین !  رد  نم  هناـخ  هب  ار  نسح  تفگ : 

دش يرطاق  راوس  هشیاع  دننک ،  نفد  ار  مالّسلا -  هیلع  نسح -  ماما  دنتساوخ  یتقو  هک  دنک  یم  تیاور  دیز  نب  رهاط  نب  یلع  زا  مالّسلا - 
يزور راوس و  رطاق  يزور  تفگ :  يا  هدـنیوگ  هک  دوب  اجنآ  رد  تفرگ .  کـمک  ناـشیا  نارادـفرط  ریاـس  مکح و  ناورم  هیما و  ینب  زا  و 

 ! همع  : )) تفگو دمآ  رکب  یبا  نبدمحم  نب  مساق  دوب .  یهایسو  دیفس  رطاق  راوس  هشیاع  زور  نآ  دسیون : یم  يدوعسم  تسا !  راوس  رتش 
هار مه  هایـس  دیفـس و  رطاق  زور  مان  هب  يراتـشک  دـنیوگب  یهاوخ  یم  میا ،  هتـسشن  خرـس ،  رتش  زور  ياهنوخ  زا  ار  دوخ  ياهرـس  زونه  ام 

 : ینعی تفرصت  لکلا  یف  نمثلا و  نم  عستلا  کل  تلیفت  تشع  ول  تلغبت و  تلمجت  دیوگ : یم  صوصخ  نیمه  رد  رعاش  تخادنا . )) ! ؟ 
کی تشه  زا  وت  دش !  یهاوخ  مه  لیف  راوس  ینامب ،  رگا  يدرک ،  يراوس  رطاق  مه  يرگید  زور  يدـش ،  رتش  راوس  يزور  هشیاع !  يا  ))

ایآ هک  میـشکب  شیپ  ار  ثحب  نیا  دـیاب  اجنیا  رد  يدرک . )) !  فرـصت  ار  همه  یلو  يرب ،  یم   ( 19  ) مهن کی  ربمغیپ ،  هناـخ  ثرا   ( 18)
دوش عنام  تساوخ  یمن  هک  ار  هک  ره  دـنک و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هناخ  دراو  تساوخ  یم  هک  ار  سک  ره  تسناوت  یم  هشیاع 

ربمغیپ ایآ  هدنناوخ !  يا  یلو  دیامن ،  فرـصت  تساوخ  روط  ره  دوخ  کلم  رد  دناوت  یم  کلام  یمالـسا ،  هقف  قباطم  هک  تسناد  دـیاب   ؟
 ! هن هن !  دوب ؟  هدروآ  رد  وا  کلمت  هب  رگید  وحن  هب  ای  وا ،  هب  ندیـشخب  ای  هشیاع  هب  شورف  اب  ار  دوخ  هناخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا - 
ار هشیاع  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دوب  ردـقنیا  هلب ،  دـنکب .  مه  ار  نآ  مهوت  ای  دـنزب  ار  فرح  نیا  سکچیه  منک  یمن  ناـمگ 
ره هک  روطنامه  دینادرگ .  نکاس  رگید  ياهقاتا  رد  مه  ار  نانز  ریاس  هکنانچ  داد .  ياج  شا  هناخ  ياهقاتا  زا  یکی  رد  شنانز  ریاس  دـننام 
 ، زج هناخ  رد  نز  نداد  ینکـس  اریز  دزادرپب ؛ دـهد ،  ماجنا  رهوش  يارب  دـیاب  هک  يروم  هب ا  ات  دـهد  یم  اـج  شا  هناـخ  رد  ار  شنز  يدرم 

کلمت لیلد  هجوچیه  هب  هناخ  رد  تنوکس  یلو  دزرو .  یم  تنوکس  شرهوش  هناخ  رد  مه  نز  دراد .  درم  رب  نز  هک  تسا  یبجاو  تاقفن 
شا هناخ  رد  ار  نز  هک  تسا  رهوش  اریز  تسا ؛  درم  دیامن ،  فرصت  يو  نکـسم  رد  دناوت  یم  هک  سک  نآ  تقیقح  رد  اریز  تسین ؛  يو 

ارچ سپ  تسوا ،  کلمت  رب  لیلد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هناخ  رد  هشیاع  ندوب  هک  میوش  میلست  ام  رگا  هوالع ،  تسا .  هداد  ياج 
؟  دنک یم  یقرف  هچ  دشاب ! ! ؟  کلم  نآ  هب  تبسن  يو  کلمت  رب  لیلد  مالّسلااهیلع ، -  ارهز -  ترـضح  تسد  رد  كدف ))   )) ندوب دیابن 
زا وگتفگ  نودب  دومن -  یم  نآ  رد  ار  یفرـصت  هنوگره  يو  تایح  نامز  رد  هک  شردپ -  كالما  زا  يزیچ  رب  رتخد  نتـشاد  تسد  اریز  ! 
 . رهوش هناخ  ياهقاتا  زا  یقاتا  رب  نتـشاد  تسد  سکع  هب  دشاب ،  هتفر  رهوش  هناخ  هب  ردپ  هناخ  زا  هک  صوصخب  تسا .  کلمت  ياه  هناشن 
 - ربـمغیپ هناـخ  دوب .  هفیلخ  هشیاـع ،  ردـپ  زور  نآ  رد  نوچ  دـیاش  میهد .  یم  رارق  مَکَح  دروم ،  ود  نیا  نیب  قرف  رد  ار  يرـشب  فرع  اـم 
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رود هک  تسا  یعوضوم  نیا  دـشاب !  هدیـشخب  وا  هب  تشاد  هک  يا  هماـع  تیـالو  اـب  ترـضح  نآ  تاـفو  زا  دـعب  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
رد ترـضح  نآ  هک  ار  هچنآ  دومن و  شرتخد  هب  تبـسن  هک  دـنک  هنوگنامه  زین  ربمغیپ  رتخد  اـب  میتشاد  راـظتنا  رکبوبا  زا  اـم  یلو  تسین ، 

یلعلا هّللاب  ّالا  ةّوقالو  لوحالو  دوب !  رتکیدزن  ناناملسم  تدحو  ظفح  هب  درک  یم  ار  راک  نیا  رکبوبا  رگا  تفرگ .  یمن  وا  زا  تشاد  تسد 
 . میظعلا

 ( ص  ) يوبن تّنس  نآرق و  حیرص  ّصن  لباقم  رد  دیلو  نب  دلاخ  تاداهتجا  مجنپ :  لصف 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نامرف  زا  دلاخ  یچیپرس   - 86

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هکم ،  حتف  رد  دوب .  هکم  حتف  زور  رد  دومن ،  داهتجا  ّصن ،  لباقم  رد  دیلو  نبدـلاخ  هک  يدراوم  زا  یکی 
 ، دوخ حیحـص  دانـسا  اب  ّقثوم  ناثّدحم  و  دنا .  هدرک  حیرـصت  ناسیون  هریـس  ناخّروم و  هکنانچ  دومرف .  عنم  راتـشک ،  گنج و  زا  ار  دلاخ 
 ، دوش یم  گـنج  دراو  امـش  اـب  هک  یـسک  اـب  زج  : )) دومرف ریبز  دـلاخ و  هب  زور  نآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـنا .  هدومن  تیاور 

یّلـص ربمغیپ -  تشُک .  ار  لیذه ))   )) زا رفن  راهچ  شیرق و  زا  درم  دنچ  تسیب و  دلاخ  فصو ،  نیا  اب  یلو  دینکن ، )) يزیرنوخ  گنج و 
نبدلاخ تفگ :  هلظنح  تسا ؟  هتـشک  ار  وا  یـسک  هچ  دیـسرپ  بتاک  هلظنح  زا  دنا .  هتـشک  ار  ینز  دید  دـش ،  هکم  دراو  هلآو -  هیلع  هّللا 

یم هک  ناتـساد  رخآ  ات  دراد .  رذحرب  نارودزم  ناکدوک و  نانز و  نتـشک  زا  دنک و  تاقالم  ار  دلاخ  داد  روتـسد  يو  هب  ترـضح  دـیلو . 
 . دیناوخب هحفص 266  رد  داقع  دومحم  سابع  فیل  أت  رمع )) ۀیرقبع   )) باتک رد  دیناوت 

همیذج ینب  هلیبق  رد  دلاخ  راتشک   - 87

رد راصنا ،  نیرجاهم و  زا  رفن  دصیس  اب  ار  دیلو  نب  دلاخ  نینح ،  گنج  زا  شیپ  هکم و  حتف  زا  دعب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مالسا -  ربمغیپ 
همیذج ینب   . )) دوش گنج  دراو  اهنآ  اب  هکنیا  هن  دنک ،  توعد  مالسا  يوس  هب  ار  اهنآ  ات  داتسرف  همیذج ))  ینب   )) هلیبق يوس  هب  لاوش  هام 

 : تفگ اهنآ  هب  دش  هلیبق  دراو  دوخ  تارفن  اب  دلاخ  یتقو  دندوب .  هتـشک  ار  هریغم ))  نب  ۀکاف   )) مان هب  دـلاخ  يومع  تیلهاج ،  نامز  رد  (( 
روتسد دلاخ  هظحل  نامه  دندراذگ .  نیمز  هب  ار  دوخ  حالس  زین  اهنآ  دنا .  هدش  ناملسم  برع  همه  اریز  دیراذگب ؛ نیمز  رب  ار  دوخ  حالس 

ّصن اب  اهنت  هن  دروم ،  نیا  رد  دـلاخ  تخادـنا !  هار  هب  یتخـس  راتـشک  داهن و  اهنآ  نایم  رد  ریـشمش  سپـس  دـندنبب ،  ار  اـهنآ  ياهتـسد  داد 
رودهم ار  تیلهاج  مدرم  مالـسا  اریز  دش ؛ جراخ  مالـسا  یـساسا  نیناوق  دودح  زا  دوخ ،  لمع  نیا  رد  هکلب  دومن ،  تفلاخم  يوبن  حیرص 

ینب دیاب  یمن  نیاربانب  دناشوپ .  یم  ار  دوخ  لبقام  لامعا  مالـسا  هکنیا :  رگید  دوب .  شزرا  یب  دلاخ  يومع  نوخ  سپ  دوب .  هتـسناد  مدـلا 
ًامُولْظَم َِلُتق  ْنَم  َو  : )) دیامرف یم  دنوادخ  هکنیا  رگید  درک .  تازاجم  تیلهاج ،  نامز  لتق  مرج  هب  دندوب -  هدش  ناملـسم  هک  ار -  همیذج 

هداد رارق  يا  هطلـس  وا  یلو  يارب  دنوادخ  دوش ،  هتـشک  مولظم  سک  ره   : )) ینعی 663 ؛ ) (() ِْلتَْقلا ِیف  ْفِرُْسی  الَف  ًاناْطلُـس  ِهّیِلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف 
: ًایناث و  هدوب ،  مدـلا  رودـهم  دـلاخ ،  يومع  ًالوا : میتفگ -  هکنانچ  هکنآ -  لاح  و  دـنک . )) لتق  رد  فارـسا  دـیابن  وا  و  دریگب ،  ماـقتنا  هک 

بناج زا  هک  يو  لمع  نیاربانب ،  دنک .  صاصق  ار  وا  نوخ  هک  تشادن  شیومع  رب  تیالو  وا  ًاثلاث : و  دومن ،  فارـسا  ماقتناو  لتق  رد  دلاخ 
زا رتمک  و  دوش ،  یمن  شومارف  تمایق  زور  ات  هک  تسا  ییاهراک  نیرت  تشز  زا  یکی  دوب ،  هدش  هداتسرف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 

ینب اب  دلاخ  هک  دیسر  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  ربخ  نیا  نوچ  يراب ،  ( . 664  ) تسا هدوبن  حاطب ))   )) زور رد  يو  حـیقو  لامعا 
 ، تسا هدش  بکترم  دیلو  نب  دـلاخ  هچنآ  زا  نم  اراگدرورپ !  : )) دومرف راب  ود  تشادرب و  نامـسآ  هب  ار  اهتـسد  تسا ،  هدرک  هچ  همیذـج 

يربط و لقن  هب  داتـسرف -  یلاوما  اب  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هاگنآ  ( . 665  ! (() میوج یم  يرازیب 
مامت مه  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دزادرپب .  ناشیا  هب  تسا  هتفر  تراغ  هب  اهنآ  زا  هک  ار  یلاوما  نیلوتقم و  ياهبنوخ  داد  روتـسد  و  ریثا -  نبا 
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نوخ و ایآ  دیسرپ : اهنآ  زا  سپـس  دروآ .  هفاضا  مه  يزیچ  و  دومن .  ناربج  ار  ناشیا  هتفر  تسد  زا  لاوما  درک و  تخادرپ  ار  نیلوتقم  هید 
امـش هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  فرط  زا  ار  لام  نیا  هیقب  نم  دومرف : هن !  دنتفگ : دشاب ؟  هدشن  ناربج  هک  تسا  هدـنام  یقاب  یلام 
هیلع هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هب  ار  عوضوم  دومن و  تعجارم  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  یتـقو  دیـشخب .  اـهنآ  هب  ار  همه  هاـگنآ  مشخب ؟  یم 
نیا يداد . )) !  ماـجنا  ییوـکین  لـمع  يدرک و  باوـص  هب  يراـک  : )) دوـمرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادـخ -  لوـسر  داد ،  عـالطا  هـلآو - 

يارجام تسا :  هدروآ  باعیتسا ))   )) رد ربلادـبع  نبا  یتح  دـنا .  هتـشون  دـنا  هدرب  مان  دـلاخ  زا  هک  یناسک  ناخّروم و  هک  تسا  یعوضوم 
باتک رد  راثآ  ناظفاح  لضف و  لها  ناداتـسا  زا  ار  ارجام  نیا  زین  داـقع  دومحم  ساـبع  تس .  حیحـص ا  تاـیاور  زا  دروم ،  نیا  رد  دـلاخ 

هب ار  اهنآ  ات  تشاد  مازعا  همیذـج  ینب  هلیبق  يوس  هب  ار  دـلاخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـیوگ : یم  هدرک و  لـقن  رمع )) ۀـیرقبع  ))
سکچیه اب  دینش ،  یناذا  يادص  ای  دید  يدجسم  رگا  هک  داد  روتسد  يو  هب  و  دیامن .  گنج  اهنآ  اب  هک  داتـسرفن  و  دنک ،  توعد  مالـسا 

بقاعتم دنراذگب .  نیمز  رب  ار  دوخ  حالس  دندش  رـضاح  همیذج  ینب  شکمـشک ،  یتدم  زا  سپ  دش  دراو  دلاخ  یتقو  دنکن .  دروخ  دز و 
مان هب  ناشیا  زا  یناوج  تشک !  ار  اهنآ  زا  یعمج  داهن و  ناشیا  نایم  رد  ریـشمش  سپـس  دـندنبب ،  ار  اـهنآ  ياهتـسد  داد  روتـسد  دـلاخ  نآ 
هّللا یّلص  ربمغیپ -  داد .  شرازگ  ار  عوضوم  دیناسر و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  ناشیا  نایم  زا  عدیمـس ))  ))

 ، هماقلا طسوتم  يدرم  ارچ ،  تفگ :  ناوج  درکن ؟  ضارتعا  يو  هب  دش  بکترم  دلاخ  هک  يراک  زا  یسک  ایآ  دیـسرپ : يو  زا  هلآو -  هیلع 
رفن ود  نیا  نم  ادخ  هب  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  دوب ،  رضاح  اجنآ  رد  رمع  دندرک . . .  ضارتعا  دق ،  دنلب  يور و  خرـس  يدرم  گنر و  درز 

يریـسا سک  ره  دوب  هداد  روتـسد  دلاخ  هک  دـش  مولعم  ًادـعب  تسا .  هفیذـح  وبا  مالغ  ملاس  یمود  تسا و  نم  رـسپ  یلوا  مسانـش ؛  یم  ار 
ار نیا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  یتـقو  دـندرک . . .  دازآ  ار  دوخ  ریـسا  مادـک  ره  ملاـس  رمع و  هّللادـبع  دـنزب .  ار  شندرگ  تفرگ 

هیلع بلاطیبا -  نب  یلع  سپـس  میوج . ))  یم  يرازیب  تسا  هداد  ماجنا  دلاخ  هچنآ  زا  نم  ایادخ !  : )) دومرف درک و  دـنلب  ار  اهتـسد  تسناد 
 ، دوب هتفر  تسد  زا  هک  ار  یلاوما  دزادرپب و  ار  نیلوتقم  ياهبنوخ  و  ددرگ ،  راپسهر  همیذج  ینب  يوس  هب  درک  رما  تساوخ و  ار  مالّـسلا - 
مه نیلوتقم  دـندوب .  ناملـسم  اهنآ  نالتاق  اریز  تشکن ؛  نیلوتقم  ماـقتنا  هب  ار  یـسک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دـنک .  ناربج 

رطاخب ار  یناملسم  ناوت  یمن  هنوگنیدب  و  دوبن ،  یناملسم  رد  حیرـص  هلمج  نیا  و  میتشگرب ،  دنتفگ : طقف  هکلب  میدش ،  ناملـسم  دنتفگن :
دش بکترم  یلامعا  هریون  نب  کلام  هب  تبسن  میداد -  حرش  لوا  لصف  رد  هک  حاطب - ))   )) زور رد  دلاخ  ّفل :  ؤم  تشک .  يرفاک  نوخ 

اهنوخ و ناناملـسم و  لاوما  هنوگچ  و  تسا .  هدوب  یـسک  هچ  عیاجف  نآ  لو  ؤسم  دوش  مولعم  ات  دریگ ،  رارق  رظن  دروم  تقدب  دراد  اج  هک 
رب يا  هدـع  ارچ  دوش  هتـسناد  ات  دـیدرگ .  کته  ناسچ  یهلا  تامرحم  دـش و  لیطعت  اجک  رد  ادـخ  ماکحا  تفر ؟  داب  هب  ناشیا ،  سیماون 
هک ددرگ  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  مود  هفیلخ  رظن  رد  ردقنآ  دـلاخ  دـیاب  ارچ  و  دوب .  باطخ  رمع  همه ،  زا  لبق  هک  دـندرک  مایق  دـلاخ  دـض 

! ! ؟  دتسرفب ماش  هب  اجکی  رکبوبا  گرم  ربخ  اب  ار  وا  لزع  نامرف  و  دنک .  لزع  ار  وا  ندمآ ،  راک  يور  زا  سپ 

 ( ص  ) يوبن تّنس  نآرق و  حیرص  ّصن  لباقمرد  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  تاداهتجا  مشش :  لصف 

 ! نایفسوبا هب  دایز ))  )) قاحلا هیواعم و   - 88

زا هیمـس ))  )) و دش ،  رتسبمه  دوب ،  دیبع ))  )) نز هک  دایز  ردام  هیمـس ))   )) اب تیلهاج  نامز  رد  نایفـسوبا  شردپ  هک  دـش  یعدـم  هیواعم 
 . دومن یم  تیلهاج  نامز  داّوق  شورفبارـش و  میرم  وبا  تداهـش  هب  دنتـسم  ار  دوخ  يوعد  هیواعم  دروآ !  ار  دایز ))  )) دیدرگ و رادراب  يو 

ینعی رجحلا ؛ رهاعللو  شارفلل  دلولا  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هکنیا  اب  ( . 666  ) تسا هدمآ  هنحش  نبا  رصتخم  رد  هکنانچ 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زا  يراخب  و  داد . )) تلاوح  گنـس  هب  ار  راکانز  و  تسناد ،  ردپ  رتسب  هب  بوسنم  دیاب  ار  نادنزرف  : 
یم زین  دـنوادخ  ( . 667  (() تسا دودرم  دـشابن ،  نآ  رب  اـم  زا  یلیلد  هک  دـهد  ماـجنا  یلمع  سک  ره  : )) دوـمرف هـک  تـسا  هدرک  تـیاور 
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رت هنافـصنم  ادخ  دزن  نیا  دیناوخب ،  ناشناردپ  مان  هب  ار  ناگدـناوخ  رـسپ   : )) ینعی 668 ؛ ) (() ِهّللاَْدنِع ُطَْسقَا  َوُه  ْمِِهئابَِّال  ْمُهوُعُْدا  : )) دـیامرف
همه تفرگ !  ماجنا  مالـسا  رد  ًانلع  هک  دوب  یلهاج  لمع  نیتسخن  نایفـس ،  وبا  شردـپ  هب  دایز  نتخاـس  قحلم  رد  هیواـعم  لـمع  تسا . )) 

نایفـس وبا  هب  ار  داـیز ))  )) هک ار  یـسک  تقو  ره  وا  دادـن .  نآ  هب  یتیمها  درکن و  اـنتعا  هیواـعم  یلو  دـندرک ،  ضارتعا  يو  هب  زین  راّـضح 
كوبا لاقی  نا  یضرت  فع و  كوبا  لاقی  نا  بضغتا  تفگ :  شنارـسمه  زا  یکی  تهج  نیمه  هب  دش .  یم  نیگمـشخ  داد ،  یمن  تبـسن 

. )) ! ؟  تسا راکانز  تردپ  دنیوگب  هک  یتسه  دونشخ  دوب و  نمادکاپ  تردپ  دنیوگب  هک  يوش  یم  كانمشخ  ایآ  ینعی (( :  یناز 

دنک یم  دوخ  دهعیلو  ار  دیزی  هیواعم   - 89

ردق هب  و  درک .  یم  يزاب  نومیم  يزاب و  گس  دروخ ،  یم  بارـش  دوب .  نادان  یناوج  يو  هک  دومن  دوخ  دهعیلو  ار  دیزی  یماگنه  هیواعم 
راکشآ و زور و  بش و  عضو  زا  زین  شردپ  تشذگ .  یم  شون  شیع و  رد  شتاقوا  مامت  و  تشادن .  یهاگآ  مالسا  نید  زا  شیاپ ،  ياج 

یتیعقوم هچ  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ادخ و  دزن  یماقم  هچ  مالّـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  هک  تسناد  یم  وا  دوب .  هاگآ  وا  ناهن 
لها ردـب و  گنج  رد  ناگدـننک  تکرـش  ناگدـنامزاب  راصنا و  نیرجاـهم و  نیب  رد  زور  نآ  نیا ،  رب  نوزفا  دراد .  ناـمیا  لـها  ناـیم  رد 

هب تسایس و  رد  دراو  مالسا و  ماکحا  عقاوم  هب  يانـشآ  و  نآرق ))  يراق   )) یگمه هک  دنتـشاد  دوجو  يرایـسب  هورگ  ناوضر ، ))  تعیب  ))
درکن تیاعر  نید ،  رما  رد  ار  ناشیا  تیوقت  و  مالسا ،  رد  ار  اهنآ  هقباس  هیواعم  یلو  دندوب .  تسایر  تفالخ و  هتـسیاش  نّنـست ،  لها  رظن 

هّللادـبعابا نایتشهب  ياقآ  اب  البرک  رد  هک  دـش  نآ  مه  هجیتن  دـینادرگ !  ریما  ناشیا  رب  ار  دوخ  ياوسر  راوخبارـش  كاّته و  ریرـش و  رـسپ  و 
يراـج نوخ  اراـخ  گنـس  زا  دومن و  رادزع  ار  ناربمغیپ  هک  زیگنا  فسا  يراـتفر  دومن .  ار  راـجنهان  راـتفر  نآ  مالّـسلا -  هیلع  نیـسحلا - 

ملق هک  دش  بکترم  ار  یلامعا  وا  و  ( . 669) داتسرف هنیدم  هب  هیواعم  شردپ  روتسد  هب  ار  هبقع )  نب  ملسم   ) هبقع نب  مرجم  سپس  تخاس . 
رازه هک  ییاج  ات  دینادرگ ،  حابم  دوخ  نایرکـشل  يارب  ار  هنیدـم  رهـش  زور  هس  مییوگب :  هک  تسا  یفاک  تسا .  نیگمرـش  نآ  شراگن  زا 
دودح رد  و  دندش !  تراکب  بلـس  هنیدم  رد  رتخد  رازه  بیرق  ( : )) 671) دسیون یم  يواربش  ( . 670  ! ! ) دندومن تراکب  بلـس  ار  رتخد 
عاقعق نب  دیزی   )) همجرت رد  هرح ))   )) هعقاو يارجام  حرـش  رد  نایع ،  الا  تایفو  رد  ناکّلخ  نبا  دندش . )) ! !  رادراب  رهوش ،  یب  نز  رازه 
ملـسم داتـسرف .  هنیدم  هب  يرم  هبقع  نب  ملـسم  يرادرـس  هب  يرکـشل  شتموکح ،  تدم  رد  هیواعم  نب  دیزی  : )) دسیون یم  یندـم  يراق  (( 

هب نآ  حرـش  هک  داتفا  یقافتا  اجنآ  رد  داد و  چوک  رهـش  نوریب  رد  عقاو  هرح ))   )) خالگنـس هب  ار  هنیدـم  یلاـها  وا  درک .  تراـغ  ار  هنیدـم 
نارتـخد زا  رتـخد  رازه  بیرق  هرح ))   )) هعقاو زا  دـعب  : )) دـنا هتفگ  هک  ییاـج  اـت  تـسا .  روطـسم  خـیراوت  بـتک  رد  دـماجنا و  یم  لوـط 

نیرجاهم و زا  رفن  (( 10780  )) زور نآ  رد  دـندرک . )) لمح  عضو  دـندومن  اهنآ  هب  ماش  رکـشل  هک  يزواجت  هطـساو  هب  راصنا  نارجاهم و 
( ردب  ) مالسا گنج  نیتسخن  رد  هک  اهنآ  زا  رفن  کی  رگید  هعقاو ،  نیا  زا  دعب  دندیسر .  لتق  هب  ناناملـسم  ریاس  ناشیا و  نادنزرف  راصنا و 

زابرـس هک  دوب  شارخلد  يردـقب  تیانج ،  دـندش ! !  هتـشک  زین  ناکدوکو  نانز  زا  يداـیز  هورگ  ( . 672) دندنامن یقاب  دنتـشاد ،  تکرش 
نیمز رب  كدوک  نآ  زغم  هک  تفوک  یم  راوید  هب  نانچ  دروآ و  یم  نوریب  شردام  لـغب  زا  تفرگ و  یم  ار  راوخ  ریـش  هچب  ياـپ  یماـش ، 

 ! دنـشاب وا  ناگدرب  هک  دنتفرگ  تعیب  دیزی  يارب  هنیدـم  مدرم  زا  ماش  یلاها  سپـس  ( . 673  ! ! ) درک یم  هاـگن  وا  هب  شرداـم  تخیر و  یم 
هدیدرگ تراغ  ناش  ییاراد  هدش و  بلس  ناشلاوما  هک  یلاح  رد  مه  هنیدم  مدرم  دنک !  دازآ  هنرگ  دربب و  یگدرب  هب  ار  اهنآ  تساوخ  رگا 

هبقع نب  ملـسم  سپـس  دندرک ! !  تعیب  طرـش  نآ  اب  هبقع ))  نب  ملـسم   )) اب دوب ،  هتفرگ  رارق  زواجت  دروم  ناشنانز  هتخیر و  ناشیاهنوخ  و 
عزج اودهش  ردبب  یخایـشا  تیل  تفگ :  دنداهن  دیزی  ولج  ار  اهرـس  هک  نیمه  داتـسرف .  ماش  هب  دیزی  يارب  ار  هنیدم  مدرم  ياهرـس  یناج ، 

اب گنج  يارب  روبزم ،  راکتیانج  هاگنآ  دروآ .  نایم  هب  نخـس  دوخ ،  كرـشم  دادـجا  نوخ  ماقتنا  زا  هنوگنیدـب  لسالا و  عقو  نم  جرزخلا 
و دش .  لصاو  كرد  هب  هار  نایم  رد  هبقع  نب  ملـسم  تفر .  دـندوب -  هدرک  تعیب  يو  اب  مدرم  دوب و  هکم  رد  عقوم  نآ  هک  ریبز -  هّللادـبع 

دوخ نایهاپس  اب  ریمن ،  نب  نیصح  تفرگ .  هدهع  هب  ار  رکشل  یهدنامرف  يو  ياج  هب  ریمن )) نب  نیصح   )) دوب هداد  دیزی  هک  يروتسد  قبط 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 175 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک مارحلا -  دجسم  فرط  هب  گنـس  هعطق  رازه  هد  هنازور  ًاعمج  هک  داد  نامرف  درک و  بصن  ار  اهقینجنم  اجنآ  رد  دیـسر .  هکم  هب  ات  دمآ 
هرصاحم یناثلا ،  عیبر  لوالا و  عیبر  رفـص و  هام  مرحم و  هیقب  رد  ار  هکم  یلاها  نایماش ،  دننک !  باترپ  دوب -  نصحتم  نآ  رد  ریبز  هّللادبع 
اهقینجنم دیسر .  دیزی ))  )) اهنآ شکرـس  هفیلخ  گرم  ربخ  هکنیا  ات  دنتفر .  یم  اهبـش  دندرک و  یم  گنج  اهزور  تدم ،  نیا  رد  دندرک . 

 . دنتخاس مدهنم  ار  نآ  دندروآ ،  دیدپ  نآ  رد  هک  یشتآ  اب  داد و  رارق  دوخ  ياهگنـس  تباصا  دروم  ار  ادخ  هناخ  هبعک ))   )) تدم نآ  رد 
يور دیزی ،  لامعا  دهد .  حرـش  ار  نآ  ملق  ای  دوش  هتـشون  اهباتک  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دوخ ،  رمع  هاتوک  تدم  رد  دیزی  لامعا  عیاجف 

زا دـید و  یم  ار  وا  اهیزاتو  اهزاب  اهنومیم ،  اهگـس ،  هیواعم ،  شردـپ  تسا .  هتخاـس  هدولآ  ار  هریـس  بتک  قاروا  هدرک و  هایـس  ار  خـیرات 
هچ هتخیوآ و  رد  هدـنزاون  نانز  اب  هک  دـید  یم  و  درک .  یم  هدـهاشم  نایعلاب  ار  وا  عیجف  لاـمعا  و  دوب ،  علطم  وا  تازواـجت  يراوخبارش و 

تخت رب  ار  دیزی  وا  فصولا ،  عم  درادـن .  تفالخ  يارب  یگتـسیاش  هجو  چـیه  هب  وا  هک  تسناد  یم  و  دوش .  یم  بکترم  یتلاذر  یتسپ و 
هّللا یّلص  مرکا -  ربمغیپ  ( 674  ) يراخب زا  لقن  هب  هکنآ  لاح  درک .  راوس  مدرم  ندرگ  رب  و  درب ،  الاب  نیملسم ،  تماما  یمالسا و  تفالخ 
ادخ دورب ،  ایند  زا  هدومن  يراکبیرف  اهنآ  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  دریگب و  هدهع  هب  ار  تیعر  روما  مامز  هک  یلاو  ره  : )) دومرف هلآو -  هیلع 
هیلع هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دنک  یم  لقن  رکبوبا  ثیدـح  زا  ( 676  ) لبنح دـمحا  زین  و  ( . 675 (() دـنادرگ یم  مارح  وا  رب  ار  تشهب 
ادخ تنعل  دیامن ،  هدافتسا  ءوس  اهنآ  زا  ات  دنک  ریما  اهنآ  رب  ار  یـسک  و  دبای ،  تسد  نیملـسم  روما  زا  يزیچ  رب  سک  ره  : )) دومرف هلآو - 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زا  يراخب  و  دیآ . )) رد  منهج  هب  ات  دوش ،  یمن  هتفریذـپ  وا  زا  یلمع  چـیه  تمایق  يادرف  داب و  وا  رب 
مامـشتسا ار  تشهب  يوب  دوـبن ،  هاوـخریخ  اـهنآ  هب  تبـسن  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  تیعر  روـما  هک  سک  ره  : )) دوـمرف هک  دـنک  یم  تیاور 

( . 677 (() درک دهاوخن 
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بناج زا  نمی  نارمکح  دـنزب .  داـسف  ملظ و  هب  تسد  اـجنآ  رد  اـت  داتـسرف  نمی  هب  ترجه  ملهچ  لاـس  رد  ار  ةاـطرا ))  نب  رـسب   )) هیواـعم
 (( ةاطرا نب  رـسب   . )) دـندوب ترـضح  نآ  صالخا  اب  نایعیـش  زا  یگمه  نمی  یلاها  دوب .  ساـبع  نب  هّللادـیبع  شمع  رـسپ  نینم ،  ؤملاریما 

هعجارم دوب .  هداد  وا  هب  هیواعم  هک  دوب  يروتـسد  نیا  درک .  یم  ریـسا  ار  نانز  تشک و  یم  ار  اه  هچب  هک  درک  راتفر  اهنآ  اب  نوعرف  دـننام 
هنوگچ هک  دـینادب  و  دـیربب ،  هیواعم  عیاـجف  نازیم  هب  یپ  اـت  داد ،  يور  نمی  رد  لاـس  نآ  رد  هک  تیاـنج  نیا  هب  طوبرم  خـیراوت  هب  دـینک 

دناوت یم  یـسک  هچ  دـندرک !  ریـسا  ار  نانز  دـندرب و  تراغ  هب  ار  لاوما  و  دـندیرب ،  رـس  ار  راوخریـش  لافطا  دنتـشک و  ار  افـص  اب  نارـسپ 
یم باعیتسا ))   )) رد هکناـنچ  دـنک ؟  شومارف  ار  توبن )  نادـناخ  اـب  یتسود  مرج  هب   ) نادـمه هلیبق  ناـنز  هب  تبـسن  ار  رـسب ))  )) تیاـنج

هک مادک  ره  دز و  یم  الاب  ار  اهنآ  سابل  دـننک !  يرادـیرخ  ار  نانآ  نایرتشم  رازاب  رد  هک  تشاداو  درک و  ریـسا  ار  اهنآ  رـسب )) : )) دـسیون
ریـسا مالـسا  رد  هک  دندوب  ینانز  نیتسخن  نانیا  : )) دسیون یم  ربلادبع  نبا  دش ! ! !  یم  يرادیرخ  تهج  نیمه  هب  دوب  رتگرزب  ناشیاپ  قاس 

یلاو هّللادیبع  میتفگ  دـش .  بکترم  سابع  نبا  هّللادـیبع  لافطا  هب  تبـسن  هک  یتیانج  ای  دوب ،  رتکاندرد  تیانج ،  نیا  مناد  یمن  دـندش . ))
تشاد بوصنم  دوخ  ياج  هب  دوب -  اه  هچب  يردام  دج  هک  ار -  یثراح  نادملادبع  نب  هّللادیبع  تخیرگ .  رسب ))  )) شیپ زا  وا  دوب .  نمی 

كدوـک ود  غارـس  سپـس  دـیناسر .  لـتق  هب  زین  ار  وا  رـسپ  تشک .  تشرـسکاپ  ناناملـسم  زا  رفن  نارازه  ناـیم  رد  ار  هّللادـیبع  رـسب )) . ))
(( رـسب  )) یتـقو دـسیون : یم  ریثا  نبا  تفاـی .  هیداـب  رد  هناـنک  زا  يدرم  دزن  ار  اـهنآ  ماجنارـس  و  تفرگ ،  ار  ساـبع  نب  هّللادـیبع  لاـسدرخ 
ارم یـشکب  ار  اهنآ  یهاوخ  یم  رگا  دنرادن .  یهانگ  و  دنلاسدرخ ،  لافطا  اهنیا  تفگ :  ینانک  درم  دشکب ،  ار  روبزم  كدوک  ود  تساوخ 
هچب ردام  ( 678  ! ! ! ) دیرب رس  ناشردام  مشچ  ولج  ار  اه  هچب  سپـس  تشک ،  ار  ینانک  درم  تسخن  رـسب ))  . )) ناسرب لتق  هب  اهنآ  زا  شیپ 

یم دوب  هتخاس  دوخ  ياه  هچب  عیجف  گرم  رد  هک  يراعـشا  دـمآ و  یم  هکم  هب  جـح  مسوم  رد  دـش .  نونج  هب  ـالتبم  تیاـنج ،  نیا  زا  اـه 
ارچ یتشک ،  ار  نادرم  ینالف !  تفگ :  هنانک  هلیبق  زا  ینز  دـیناسر ،  لتق  هب  ار  اه  هچب  رـسب ،  یتقو  ریثا ،  نبا  هتفگ  هب  دـیلان !  یم  دـناوخ و 
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یم تردق  هب  هک  یسک  ةاطرا !  رـسپ  يا  ادخ  هب  دنتـشک .  یمن  تیلهاج  نامز  رد  ار  اهنیا  مسق !  ادخ  هب  يدناسر ! ؟  لتق  هب  ار  اه  هچب  نیا 
هدروآ مهملا ))  لوصف   )) باتک رد  لیصفت  هب  هک  رسب ))  )) عیجف ناتساد  رخآ  ات  دشک . . .  یمن  ار  هدروخلاس  درمریپ  ریغص و  لفط  دسر ، 

( . 679  ) میا

ادخ هتسیاش  ناگدنب  نتشک   - 91

زا دعب  ربمغیپ و  نادناخ  رورـس  دوخ  رـصع  رد  هک  ار  مالّـسلا -  هیلع  نسح -  ماما  وا  هک  تسا  یفاک  هیواعم  متـس  ملظ و  نداد  ناشن  يارب 
ترتع تایاور  درک .  دیهش  داتسرف ،  سیق  نب  ثعشا  رتخد  هدعج ))   )) ترضح نآ  رـسمه  يارب  هک  یّمـس  اب  دوب ،  تیب  لها  ماما  شردپ 
ینئادم نسحلاوبا  زا  ( 680) دیدحلا یبا  نبا  دنراد .  فارتعا  نآ  هب  زین  ینـس  ناخّروم  زا  یهورگ  و  تسا .  رتاوتم  صوصخ  نیا  رد  هرهاط 

نـس و  دوب ،  رامیب  زور  لـهچ  ترـضح ،  داد .  يور  يرجه  لاس 49  رد  مالّـسلا -  هیلع  یبتجم -  نسح  ماما  تاـفو  هک  دـنک  یم  تیاور 
وت هب  مهرد  رازه  دص  یتشک ،  ار  نسح  رگا  تفگ :  داتـسرف و  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج  يارب  یّمـس  هیواعم  دوب .  لاس  شکرابم 47 
وا یلو  داتـسرف ،  وا  يارب  ار  هجو  هیواعم  تفای ،  تافو  مالّـسلا -  هیلع  نسح -  ماما  نوچ  مروآ .  یم  رد  دیزی  دـقع  هب  ار  وت  داد و  مهاوخ 
زین و  یهد . )) !  ماجنا  زین  نم  رـسپ  اب  يداد  ماـجنا  ربمغیپ  رـسپ  نسح  اـب  هک  ار  هچنآ  مسرت  یم   : )) تفگ درکن و  جـیوزت  دـیزی ،  يارب  ار 

دهعتم نسح  اب  حلص  هماندهع  رد  هک  ار  هچنآ  هیواعم  مسق !  ادخ  هب  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  ( 681  ) یشاق رذنم  نب  نیصح  زا  ینئادم 
مومـسم ار  نسح  و  تفرگ .  تعیب  دیزی  شرـسپ  يارب  و  دیناسر ،  لتق  هب  ار  وا  باحـصا  و  يدع ))  نب  رجح   )) وا درکن .  لمع  دوب ،  هدش 

 . دریگب تعیب  دـیزی  شرـسپ  يارب  تساوخ  هیواعم   : )) تسا هتـشون  نییبلاطلا ))  لتاقم   )) باتک رد  یناورم  یناهفـصا  جرفلاوبا  تخاس ! ! 
نآ رثا  رد  و  درک ،  مومـسم  ار  ود  ره  سپ  دوـبن .  صاـقو  دعــس  یلع و  نـب  نـسح  دوـجو  زا  رتلکــشم  يزیچ  صوـصخ  نـیا  رد  وا  يارب 

 : هک دنک  یم  تیاور  صفح  نب  رکبوبا  هداتق و  زا  مالّـسلا -  هیلع  نسح -  ماما  لاح  حرـش  رد  باعیتسا ))   )) رد ربلادبع  نبا  دنتـشذگرد . 
دنناد یم  همه  تسا .  هدوب  هیواعم  کیرحت  هب  وا  لمع  نیا  دنیوگ : یم  يا  هدـع  درک .  مومـسم  ار  یلع  نب  نسح  سیق ،  نب  ثعـشا  رتخد 

 - یلع هکنیا  مرج  هب  ار  وا  نارای  فورعم و  یباحـص  يدنک  يدع  نبا  رجح  هنوگچ  ارذـع )) جَرَم   )) مان هب  ماش  زا  يا  هطقن  رد  هیواعم  هک 
 ، دـندوب رـصع  نآ  رد  هک  ییاهتیـصخش  مامت  داد .  يور  يرجه  لاس 51  رد  اهنآ  لتق  دـیناسر .  لـتق  هب  دـندرکن ،  نعل  ار  مالّـسلا -  هیلع 
نآ ثداوح  هک  یناخّروم  مومع  دـنداد .  رارق  ضارتعا  شهوکن و  دروم  ار  هیواعم  لمع  نیا  اهنآ ،  زا  دـعب  نادـنمدرخ  نیعبات و  هباحص ، 

دباع یعازخ ))  قمح  نب  ورمع   )) لتق دـناوتب  هدـنناوخ ،  منک  یمن  نامگ  دـنا .  هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  هراـب  نیا  رد  دـنا  هتـشون  ار  لاـس 
زا قمح ))  نب  ورمع   . )) دش لمح  مالسا  رد  هک  دوب  يا  هدیرب  رس  نیلوا  هدیرب ا و  رس  دنک .  شومارف  هیواعم  هلیسو  هب  ار  روهـشم  ياسراپ 

هیلع یلع -  نوچ  تشادـن ،  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هب  تبحم  زج  یهاـنگ  و  دوـب .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هباحـص  ناگدـیزگرب 
 ، درکن ادخ  ناتسود  نتشک  هب  افتکا  هیواعم  دنتشاد .  یم  تسود  ار  وا  مه  ربمغیپ  ادخ و  و  تشاد ،  یم  تسود  ار  ربمغیپ  ادخ و  مالّسلا - 
اب دوب و  هدرک  گنج  وا  باکر  رد  نیفص  رد  هک  ار  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلادبع  وا  تشک .  زین  ار  دوخ  صاوخ  دارفا و  نیرتکیدزن  هکلب 
وا دننک و  اهر  ار  دیزی  مدرم  ادابم  ات  تشک  ار  وا  هیواعم  دیناسر !  لتق  هب  زین  دوب  هتسب  نامیپ  مالّسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  ینمشد  رب  يو 

( . 682) دنا هتشون  ار  نآ  زین  ناسیون  هریس  تسا و  روهشم  ناخّروم ،  دزن  وا  ناتساد  دنیامن .  هفیلخ  ار 

يو لاّمع  هیواعم و  لامعا   - 92

شیاجنگ رصتخم  نیا  میهد ،  حرش  دومن  لیطعت  هک  ار  يدودح  داد و  رییغت  هک  ار  یماکحا  دش و  بکترم  وا  هک  ار  یلامعا  میهاوخب  رگا 
لامعا هک  درادن  شیاجنگ  دهد .  حرش  ار  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  رامـش  یب  میارج  كاندرد و  ثداوح  هک  درادن  شیاجنگ  درادن .  ار  نآ 

 ، طمس نبا  مکح ،  ناورم  بدنج ،  نب  ةرمس  ةاطرا ،  نب  رسب  دیعس ،  نب  ورمع  صاع ،  ورمع  هبعش ،  نب  ةریغم  لاثما  يو  لاّمع  تایانج  و 
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روهقم لیطابا ،  اب  ار  مالـسا  تما  دندش و  یناسنا  دض  لامعا  بکترم  هک  ار  ینایناج  ریاس  و  هبقع ،  نب  دیلو  دایز ،  هّللادیبع  هیبا ،  نب  دایز 
اهباتک دیاب  عیاجف ،  نیا  حرش  يارب  دهد .  حرش  دندرب ،  تراسا  هب  ار  ناشنانز  دنتـشک و  ار  اهنآ  نادنزرف  دندیـشک ،  باذع  هب  و  دندرک ، 

مینک یم  رکش  ار  ادخ  دیآ .  مک  يو  لاّمع  تایانج  هیواعم و  لامعا  حورـش  زا  اهباتک  اهرتفد و  مه  زاب  دیاش  درک .  هایـس  اهرتفد  تشون و 
 . داد رارق  ناشیا  نانمشد  نانمشد  توبن و  نادناخ  هب  نادنم  هقالع  زا  ار  ام  هک 

 ( مالّسلا هیلع  یلع (  اب  هیواعم  ینمشد   - 93

هک يروط  هب  تسا .  ملسم  روهشم و  یتیگ  رسارس  رد  نمشد  تسود و  صاخو و  ماع  دزن  مالّسلا -  هیلع  یلع -  اب  هیواعم  ینمـشد  هنیک و 
رد هک  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ضغب  ّبح و  هب  عجار  يوبن  ثیداحا  زا  يرادقم  کنیا  تسا .  هداد  رارق  ناطیـش  مدآ و  مکح  رد  ار  ود  نآ 

تفگ ناملس  يراد ؟  هقالع  یلع  هب  ردقچ  دنتفگ : یسراف  ناملس  هب  مینک :  یم  لقن  ار  تسا  هدمآ  رامش  هب  نیضقانتم  ءزج  مالـسا  تناید 
یلع سک  ره  و  تسا ،  هتشاد  تسود  ارم  درادب ،  تسود  ار  یلع  سک  ره  : )) دومرف هک  مدینش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زا  : 

 - مالّسلا امهیلع  یلع -  هب  ربمغیپ  مدینش  تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  رسای  رامع  زا  ( . 683  (() تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب ،  نمشد  ار 
وگغورد نمشد و  ار  وت  هک  یسک  لاح  هب  ادب  و  دناد ،  یم  وگتـسار  دراد و  تسود  ار  وت  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  یلع !  ای  : )) دومرف یم 

لقن ار  نآ  ملـسم  يراخب و  یلو  تسا ،  حیحـص  دانـسا  ياراد  ثیدـح  نیا  تسا :  هتفگ  هدروآ و  ار  ثیدـح  نیا  زین  مکاـح  دـناد . )) یم 
هک ییادخ  هب  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دنک  یم  لقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  مکاح  زین  و  ( . 684 ( ؟ !  دنا هدرکن 

سپس ( . 685 (() دروآ رد  خزود  شتآ  رد  ار  وا  ادـخ  هکنیا  رگم  دراد  یمن  نمـشد  ار  تیب  لها  ام  سکچیه  تسوا ،  تسد  رد  نم  ناـج 
نآ تحص  هب  مکح  هدروآ و  ار  نآ  مه  یبهذ  دنا .  هدرکن  لقن  ار  نآ  ملسم  يراخب و  یلو  تسا ،  حیحـص  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  مکاح 

بیذکت ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  رگم  میتخانـش  یمن  ار  نیقفانم  ام  : )) دیوگ یم  يرافغ  رذوبا  تسا .  هدومن 
ار ثیدح  نیا  زین  مکاح  دـندیزرو . )) توادـع  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هب  تبـسن  و  دـندومن ،  يراددوخ  اهزامن  رد  روضح  زا  و  دـندرک ، 
 - ربمغیپ دـیوگ : یم  سابع  نبا  ( . 686) دنا هدرکن  لقن  ار  نآ  ملسم  يراخب و  یلو  تسا ،  حیحـص  ملـسم  طرـش  اب  تسا :  هتفگ  هدروآ و 

تسا و نم  تسود  وـت  تسود  ترخآ ،  رد  ییاـقآ  اـیند و  رد  ییاـقآ  وـت  یلع !  اـی  : )) دوـمرف درک و  هاـگن  یلع  هب  هلآو -  هیلع  هـّللا  یّلص 
 ! (( درادب نمشد  ار  وت  نم  زا  دعب  هکنآ  رب  ياو  تسادخ .  نمشد  نم  نمشد  تسا و  نم  نمشد  وت  نمشد  تسادخ .  تسود  نم  تسود 

هدرکن تیاور  ار  نآ  اهنآ  یلو  تسا ،  حیحـص  ملـسم  يراخب و  طرـش  هب  ثیدـح  نیا  تسا :  هتفگ  هدرک و  لقن  ار  نآ  يروباشین  مکاح  . 
رد هک  یملـسا -  ساـش  نب  رمع  تسا .  هدرک  لـقن  ار  نآ  صیخلت  رد  نآ ،  ناـیوار  هب  تبـسن  يریگتخـس  هـمه  اـب  زین  یبـهذ  ( . 687) دنا

تحاران زین  نم  تفرگ و  تخـس  نم  رب  یلع  اجنآ  رد  میتفر .  نمی  هب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  اـب  دـیوگ : یم  دوب -  ربمغیپ  اـب  هیبیدـح ))  ))
ربمغیپ هک  نیمه  دیـسر .  ربمغیپ  هب  ربخ  نیا  هکنیا  ات  مدومن  تیاکـش  وا  زا  سک  همه  دزن  ربمغیپ  دجـسم  رد  مدمآ  هنیدـم  هب  یتقو  مدـش . 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  عقوم  نآ  رد  متـسشن .  مدمآ و  هکنیا  ات  تخود  نم  هب  ار  شهاگن  دید  ارم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا - 
ره هلب ،  دومرف : هّللا !  لوسر  ای  مازایب  ار  وت  هکنیا  زا  مرب  یم  ادخ  هب  هانپ  متفگ :  يدرزآ . ))  ارم  مسق !  ادخ  هب  ورمع !  يا  : )) دومرف نم  هب 

حیحـص يدانـسا  ياراد  ثیدـح  نیا  تسا :  هتفگ  هدرک و  لقن  ار  ثیدـح  نیا  يروباـشین  مکاـح  تسا .  هدرزآ  ارم  درازاـیب  ار  یلع  سک 
رذوبا زین  و  تسا .  هدرک  لـقن  ار  نآ  نوچ  هدومن ،  نآ  تحـص  هب  فارتعا  مه  یبهذ  ( . 688) دنا هدرکن  لقن  ملـسم  يراخب و  یلو  تسا ، 

و تسا ،  هدش  ادج  ادخ  زا  دوش ،  ادج  نم  زا  سک  ره  یلع !  ای  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دـنک  یم  لقن  يرافغ 
 ، تسا حیحـص  دانـسا  ياراد  تسا :  هتفگ  هدروآ و  ار  ثیدح  نیا  يروباشین  مکاح  تسا . ))  هدش  ادج  نم  زا  دوش ،  ادج  وت  زا  سک  ره 

هدرک لقن  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  لاح  حرـش  باعیتسا ))   )) رد ّربلادـبع  نبا  ظـفاح  ( . 689) دـنا هدرکن  لقن  ار  نآ  ملـسم  يراخب و  یلو 
نمـشد ار  یلع  سک  ره  و  هتـشاد ،  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  یلع  سک  ره  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  هک  تسا 
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هب ترضح -  نآ  زین  و  تسا . ))  هدرزآ  ار  ادخ  درازایب ،  ارم  سک  ره  و  هدرزآ ،  ارم  درازایب  ار  یلع  سک  ره  و  هتشاد ،  نمشد  ارم  درادب 
نمـشد ارم  درادب  نمـشد  ار  یلع  سک  ره  دنراد ؟  یم  نمـشد  ار  یلع  یـضعب  ارچ  : )) دومرف يوبن -  راثآ  ناظفاح  زا  هریغ  یناربط و  لقن 

زا نم  هدش و  قلخ  نم  تشرس  زا  یلع  متسه .  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  تفرگ .  هلـصاف  نم  زا  دوش  ادج  یلع  زا  سک  ره  هتـشاد و 
یلع هک  یناد  یمن  ایآ  هدیرب !  يا  دنا .  هدش  ادیپ  رگید  یـضعب  زا  یـضعب  هک  میتسه  میهاربا  نامدود  ام  ما .  هدش  هدیرفآ  میهاربا  تشرس 

دنتفرگ میمـصت  باحـصا  زا  یـضعب  تسامـش . )) ؟  تسرپرـس  نم  زا  دعب  وا  هک  یناد  یمن  تفرگ ؟  هک  يا  هیراج  زا  رترب  دراد  یلئاضف 
هیلع هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دندرک ،  تیاکش  یتقو  دنیامن .  تیاکـش  ربمغیپ  هب  يو  زا  ینید ،  روما  رد  ترـضح  نآ  يریگتخـس  رطاخب 

تـسرپرس نم  زا  دـعب  وا  متـسه .  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دـیهاوخ ؟  یم  هچ  یلع  زا  دـیهاوخ ؟  یم  هچ  یلع  زا  : )) دوـمرف هلآو - 
یّلص ربمغیپ -  هک  دنا  هدرک  تیاور  هباحص  زا  يا  هفیاط  دسیون : یم  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  لاح  حرـش  رد  باعیتسا ))   )) رد تسامش . )) 
یلع دوخ  دراد . )) یمن  نمشد  یسک  قفانم  زج  و  دراد ،  یمن  تسود  نم  ؤم  زج  ار  وت  : )) دومرف مالّسلا -  هیلع  یلع -  هب  هلآو -  هیلع  هّللا 

نمشد ارم  یسک  قفانم  زج  درادن و  تسود  ارم  نم  ؤم  زج  هک  دوب  یما  ربمغیپ  راتفگ  نیا  مسق !  ادخ  هب  : )) دومرف یم  مه  مالّسلا -  هیلع  - 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  راتفگ  نیا  تسا .  هدروآ  دوخ  حیحـص  نامیا ))   )) باتک رد  ملـسم  ار  تیاور  نیا  فل :  ؤم  دراد . )) یمن 
هک سک  ره  رادب  تسود  ایادخ  تسوا .  يالوم  مه  یلع  متسه ،  وا  تسرپرس  الوم و  نم  سک  ره  : )) دومرف هک  تسا  هدیسر  رتاوت  هب  مه 

عوجر ترضح  نآ  نانمشد  قافن  هب  عجار  رتشیب  لیصفت  نابلاط  درادب . )) نمشد  ار  وا  هک  سک  ره  رادب  نمـشد  تشاد و  تسود  ار  یلع 
 . نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلاو  تسا .  راکشآ  نآ  زا  تقیقح  هک  نینم ))  ؤملا  لیبس   )) ام باتک  هب  دننک 
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نامـسآ زا  ار  اهنآ  ریهطت  لیئربج ،  و  تسا ،  هتخاس  فرطرب  ناشیا  زا  ار  يدـیلپ  هنوگ  ره  دـیجم ،  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ینارورس 
دنوادـخ هک  ینارورـس  درک ؛ هلهاـبم ))   )) دوخ نانمـشد  اـب  ناـنآ  هلیـسو  هب  راـگدرورپ  رما  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  و  دروآ ، 

ود زا  یکی  هک  اهنآ  درمـش ؛ بجاو  ار  ناشیا  تیالو  دنوادخ  بناج  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  و  تسناد ،  ضرف  ار  نانآ  یتسود 
یمن تقیقح  قح و  هب  تشادرب ،  اـهنآ  زا  تسد  سک  ره  و  دوش ،  یمن  هارمگ  دز ،  اـهنآ  هب  گـنچ  سک  ره  هک  دنتـسه  ییاـهبنارگ  زیچ 
 - ، هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نید  سیس  أت  رد  هک  دوب  وا  تسود  ربمغیپ و  ردارب  ایـصوارورس ،  و  نینم ))  ؤملاریما  یلع   )) نانیا دسر . 

ادخ و دراد و  یم  تسود  ار  ربمغیپ  ادـخ و  وا ،  هک  داد  یهاوگ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  و  تخادـنا .  تارطاخم  هب  ار  دوخ 
 (( . تسین ربمغیپ  وا  هکنیا  زج  تسا ،  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  یلع  : )) دومرف و  دنراد .  یم  تسود  ار  وا  مه  ربمغیپ 

هیواعم دندوب .  تشهب  لها  ياقآ  ود  نیسح  نسح و  ربمغیپ  لگ  گرب  ود  و  تسا .  ربمغیپ  طبس  ود  ردپ  تما و  ماما  ربمغیپ و  ریزو  ّیلو و 
رد درک  تنعل  ار  اهنآ  هیواعم  دـینادرگ !  کیرـش  تنعل  رد  ناشیا  اـب  زین  ار  ربمغیپ  ّمع  رـسپ  تما و  گرزب  دنمـشناد  ساـبع ؛  نب  هّللادـبع 

رورس دزن  رد  اهنآ  ماقم  تفارش  هک  تسناد  یم  و  تسا .  بجاو  مالـسا ،  نید  ترورـض  مکح  هب  نانآ  تشادگرزب  تسناد  یم  هک  یلاح 
عـضوم توبن و  تیب  لها  اهنآ  هکنیا  اـب  دنـشابن ،  نینچ  ارچ  تسا .  ملـسم  تباـث و  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  ادـخ  ناگدـنب 

اهنت هک  درکن  تعانق  نیا  هب  هیواعم  دـندوب .  لیو  أت  ملع و  ندـعم  لیزنت و  یحو و  لوزن  زکرم  ناگتـشرف و  تفر  دـمآ و  لحم  تلاـسر و 
ماقمیلاع ناماما  ردپ  وا و  رهگالاو  رتخد  رسمه  ربمغیپ و  ردارب  زین  مدرم  داد  روتـسد  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  هکلب  دنک ،  نعل  ار  اهنآ  دوخ 

مامت رد  نابیطخ  هنوگنیدب  دوش .  رارکت  نعل  نیا  ربنم ،  يور  رب  ًانلع  هعمج ،  زور  دیع و  ره  رد  و  دننک !  نعل  ار  مالـسا  تما  رورـس  اهنت  و 
 . تخاس عونمم  ار  نآ  زیزعلادبع )) نب  رمع   )) هکنیا ات  دندرک ،  یم  رارکت  ار  تشز  لمع  نیا  يرجه ،  لاس 99  ات  یمالسا  کلامم  ءاحنا 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هلمج  زا  دیربب .  یپ  میتفگ  هک  یتقیقح  هب  ات  دینک  هعجارم  خیرات  بتک  هب  تسا .  هدش  تباث  رتاوت  هب  اهنیا  مامت 
 - نسح ماما  دید .  دیهاوخ  توبن ،  نادناخ  هب  عجار  هراب  نیا  رد  ار  تاملک  نیرتروآ  تفگش  نیرت و  هدننز  هک  دیناوخب  ار  ( 690) دیدحلا
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ار طورش  هیقب  تفریذپن و  ار  طرش  نیا  هیواعم  یلو  دهدن ،  مانشد  ار  یلع  شردپ  حلص ،  زا  سپ  هک  درک  طرش  هیواعم ،  اب  مالّسلا -  هیلع 
لماک رد  ریثا  نبا  دهدن ! !  مانشد  ار  شردپ  وا ،  يور  ولج  رد  هک  تساوخ  يو  زا  مالّـسلا -  هیلع  نسح -  ماما  ماگنه  نیا  رد  درک .  لوبق 

دنا هتشون  باتک  مالّسلا ، -  هیلع  نسح -  ماما  حلص  هرابرد  هک  یناخّروم  همه  هنحش و  نبا  ءادفلاوبا و  كولم و  مما و  خیرات  رد  يربط  و 
ماما و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هفوک  ربنم  رد  هکلب  درکن ،  افو  نآ  هب  یلو  درک ،  لوبق  ار  اضاقت  نیا  هیواعم  دـنا .  هدرک  رکذ  ار  عوضوم  نیا 

ار وا  مالّسلا -  هیلع  نسح -  ماما  یلو  دهدب  باوج  يو  هب  ات  تساخرب  مالّسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  درک .  نعل  ار  مالّـسلا -  هیلع  نسح - 
و نییبلاطلا ))  لتاقم   )) رد یناورم  یناهفـصا  جرفلاوبا  ار  عوضوم  نیا  درک .  تکاس  دینادرگ و  اوسر  ار  هیواعم  تساخرب و  دوخ  دیناشن و 

ردارب لیقع ؛  سیق و  نب  فنحا  زا  هک  تفر  شیپ  تحاقو  اب  يردـقب  هار  نیا  رد  یتح  هیواعم  دـنا .  هتـشاگن  خـیرات ،  ریـس و  بابرا  ریاـس 
ملسم لقن  هب  صاقو -  نب  دعـس  نب  رماع  دندرکن .  انتعا  اهنآ  یلو  دننک ،  نعل  ار  ترـضح  نآ  ات  تساوخ  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما 
یمن مانـشد  ار  بارت  وبا  ارچ  تفگ :  صاقو  یبا  نب  دعـس  هب  هیواعم  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  دوخ -  حیحـص  زا  یلع  لیاضف  باب  رد 

 ) وم خرس  نارتش  زا  متشاد  نم  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  مدروآ  دای  هب  تفگ ،  یلع  هرابرد  ربمغیپ  هک  ار  زیچ  هس  نم  تفگ :  دعـس  یهد ؟ 
 ، تشاد بوصنم  هنیدـم  رد  دوخ  ياج  رد  ار  یلع  تفر و  اهگنج  زا  یکی  هب  ربمغیپ  یتقو  مدینـش  متـشاد .  یم  رتهب  دوب ) یتمیق  یلیخ  هک 
نم هب  تبـسن  یهاوخ  یمن  ایآ  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یتشاذگ ؟  زاب  اه  هچب  نانز و  اب  ارم  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  یلع 

: دومرف یم  ربیخ  گنج  زور  رد  هک  مدینش  و  دوب . )) ! ؟  دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یشاب ،  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب 
نآ راظتنا  رد  همه  ام  دـنرادب .  تسود  ار  وا  مه  ربمغیپ  ادـخ و  و  درادـب ،  تسود  ار  ربمغیپ  ادـخ و  هک  مهد  یم  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ 
 - ربمغیپ دوب ،  مشچ  درد  هب  التبم  دندروآ  ار  یلع  یتقو  دـیناوخب .  نم  يارب  ار  یلع  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یلو  میدوب ، 
نیا نوچ  و  درک .  وا  بیـصن  ار  حتف  دنوادخ  داد و  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  دیـشک و  يو  مشچ  رد  كرابم  ناهد  بآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

مهیلع نیسح -  نسح و  همطاف ،  یلع ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دش ،  لزان  ( 691  (() مُکَئاْنبَا َو  انَئاْنبَا  ُعَْدنَا  اَْولاعَت  ْلُقَف   )) هیآ
دوخ و حیحص  رد  يذمرت  هیولع و  صئاصخ  رد  ییاسن  ار  ثیدح  نیا  دننتسه .  نم  هداوناخ  نانیا  ایادخ !  دومرف : تساوخ و  ار  مالّـسلا - 

نب رجح   )) هیواعم هک  دنناد  یم  ناخّروم  مومع  دـنا .  هدرک  تیاور  هناگـشش ،  حاحـص  نیب  عمج  بحاص  نیحیحـص و  نیب  عمج  بحاص 
تباجا ار  وا  ياضاقت  رگا  دننک .  تنعل  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دندشن  رـضاح  هکنیا  رطاخب  رگم  تشکن  ار  وا  ياسراپ  نارای  و  يدـع )) 

نب رجح  ندش  هتـشک  یگنوگچ  مهدزناش  دلج  یناهفـصا ،  جرفلاوبا  یناغا ))   )) هب دینک  هعجارم  دـنام .  یم  نوصم  ناشنوخ  دـندرک  یم 
یتـقو هک  دـنا  هتـشون  اـجنآ  رد  دـیربب .  تقیقح  هـب  یپ  اـت  ناـنیا  ریغ  ریثا و  نـبا  يربـط و  خـیرات  رد  يرجه  لاـس 51  ثداوح  و  يدـع . 

داد روتـسد  داتـسرف و  دایز  دزن  هب  ار  وا  دـیزرو ،  عانتما  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نعل  زا  هیواـعم  سلجم  رد  يزنع ،  ناـسح  نب  نمحرلادـبع 
نانچمه هیواعم  درک ! !  نفد  هدنز  ار  نمحرلادبع  مه  دایز  دنـشاب !  هتـشکن  هنوگنادب  ار  یـسک  مالـسا  رد  هک  دـناسرب  لتق  هب  ار  وا  يروط 

وت دنتفگ : يو  هب  هیما  ینب  زا  یهورگ  ( 692) دیدحلا یبا  نبا  هتفگ  هب  هک  ییاج  ات  درک ،  یم  راداو  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نعل  هب  ار  مدرم 
 ! ادـخ هب  هن  تفگ :  هیواـعم  دـنکن .  نعل  ار  وا  یـسک  رگید  یهد  روتـسد  تسا  بوخ  يا ،  هدیـسر  تروـظنم  هب  درم ،  نیا  نعل  هب  عـجار 

هکنیا اب  دنکن ! !  لقن  وا  زا  یتلیضف  یـسک  رگید  دندرگ و  ریپ  اهگرزب  دنوش و  گرزب  اه  هچب  مسر  نیا  رب  هک  دنک  ادیپ  همادا  دیاب  نادنچ 
بس ارم  دنک  بس  ار  یلع  سک  ره  : )) دومرف حیحـص  ثیدح  نیا  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  يروباشین -  مکاح  لقن  هب  - 

مدش و دراو  هملـس  ما  رب  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّللادبع  یبا  ای  هّللادبع  زا  هملـس  ما  ثیدح  زا  ( 693  ) لبنح دمحا  تسا . ))  هدومن 
هملـس ما  ادـخ !  هب  هانپ  دـنکن ،  ادـخ  متفگ :  دـنهد ! ؟  یم  شحف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  امـش  نایم  رد  اـیآ  تفگ :  نم  هب  وا 

ربلادبع نبا  تسا . ))  هداد  مانشد  ارم  دهد ،  مانشد  یلع  هب  سک  ره  : )) دومرف هک  مدینش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زا  تفگ : 
ار یلع  سک  ره  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دنک  یم  تیاور  باعیتسا ))   )) زا مالّسلا -  هیلع  یلع -  لاح  حرش  رد 
ارم درازاـیب  ار  یلع  سک  ره   (( . )) تسا هتـشاد  نمـشد  ارم  درادـب  نمـشد  ار  یلع  سک  ره  و  تسا ،  هتـشاد  تـسود  ارم  درادـب  تـسود 
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هرهاط ترتع  ام  قرط  زا  هژیوب  تسا .  رتاوتم  دروم  نیا  رد  حیحـص  تیاور  تسا . ))  هدرزآ  ار  ادـخ  درازایب  ارم  سک  ره  و  تسا ،  هدرزآ 
رد و  تسا .  قسف  هلبق ،  ناوریپ  عامجا  هب  ناملـسم  هب  نداد  مانـشد  هک  تسا  نیا  تایهیدب  زا  یکی  هوالعب  نیعمجا . -  مهیلع  هّللا  مالـس  - 

 ! نیرفاکلا یلع  هّللا  ۀنعل  الا  تسا .  رفک ))  )) يو اب  گنج  قسف ، ))   )) ناملسم بس  هک  تسا  ملسم  حیحص 

 ( مالّسلا هیلع   ) یلع اب  هیواعم  گنج   - 95

نینم ؤملاریما  تفر .  ترضح  نآ  گنج  هب  ماش  ناگیامورف  اب  دندرک ،  تعیب  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  اب  مدرم  هکنآ  زا  دعب  هیواعم 
نایم رد  هتـسیاش  نانم  ؤم  زا  یهوبنا  هورگ  ناوضر و  تعیب  بازحا ،  دحا ،  ردـب ،  گنج  ناگدـنامزاب  هک  یهاپـس  اب  مه  مالّـسلا -  هیلع  - 
شوگ یلو  تفر .  يو  گنج  هب  دـندرک ،  یم  توعد  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  تعاطا  قح و  هب  ار  مدرم  زین  همه  و  دـندوب ،  ناشیا 
هتـشک ناناملـسم  زا  یهورگ  گـنج ،  نآ  رد  هک  ییاـج  اـت  تساوخ ،  یمن  يزیچ  گـنج  زج  و  دوب ،  رک  توعد  نیا  شریذـپ  زا  هیواـعم 

ناملسم بس  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  دنا  هدروآ  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  يراخب و  هکنآ  اب  دوب .  هقباس  یب  هک  دندش 
نیملسملا و رما  قرف  نم  باب :  رد  ملسم  لقن  هب  هلآو - -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زین  و  ( . 694  (() تسا رفک  يو  اب  گنج  قسف و 

فاکش داجیا  شروظنم  دییآ و  درگ  يدرم  رب  هک  درک  رما  امـش  هب  دمآ و  امـش  دزن  هب  سک  ره  : )) دومرف تراما -  باتک  زا  عمتجم ،  وه 
یم مالّسلا -  هیلع  یلع -  لاح  حرش  رد  باعیتسا ))   )) رد ربلادبع  نبا  دیـشکب . )) ار  وا  دوب ،  امـش  تیعمج  ندز  مهب  ناناملـسم و  نیب  رد 
روم أم  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هک  هدومن  تیاور  يراصنا  بوّیا  وبا  ثیدح  دوعسم و  نبا  ثیدح  و  مالّسلا -  هیلع  یلع -  ثیدح  زا  دسیون :

ترضح نآ  زا  دسیون : یم  سپس  تسا .  ناورهن )   ) نایجراخ و  نیفص )  گنج   ) ناراکمتـس و  لمج )  گنج   ) نانکـش نامیپ  اب  گنج  هب 
اب ترضح  نآ  گنج  تیعورشم  يارب  تسا . ))  هّللا  لزنا  امب  رفک  ای  گنج  متفای  نم  ار  هچنآ  : )) دومرف هک  تسا  تیاور  مالّسلا -  هیلع  - 

رگا دینک ،  حالصا  ار  ناشیا  نایم  دندومن ،  گنج  نانم  ؤم  زا  هفیاط  ود  رگا  : )) دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  یفاک  هفیرش  هیآ  نیا  هیواعم 
یـشکرس رد  ( . 695 (() دـنک ادـخ  رما  هب  تشگزاب  اـت  تسا  هدومن  یـشکرس  هک  دـیگنجب  هورگ  نآ  اـب  دومن ،  یـشکرس  يرگید  رب  یکی 

هیلع هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  دـنراد .  قافتا  نآ  رب  تما ،  همه  هک  تسا  يروما  زا  اهنآ  یـشکرس  اریز  تسین ؛  یکـش  وا  نارای  هیواعم و 
دجـسم ياهرجآ  ام  دیوگ : یم  يردخ  دیعـس  وبا  داد .  میب  گنج  نیا  زا  مدرم  دننک ،  یم  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  یتیاور  رد  زین  هلآو - 

رابغ تشذگ و  وا  رانک  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دروآ .  یم  ات  ود  ات  ود  رـسای  رامع  اما  میدرک .  یم  لمح  یکی  یکی  ار  ربمغیپ 
شتآ هب  ار  وا  اهنآ  و  دـنک ،  یم  توعد  ادـخ  هب  ار  اهنآ  رامع  دنـشک !  یم  شکرـس  هورگ  ار  رامع  هک  ياو !  : )) دومرف دودز و  وا  رـس  زا 
ءاـنب رد  نواـعت   )) باـب رد  زین  و  تسا .  هدروآ  دوـخ  ( 696  ) حیحـص رد  دنـس  نیمه  هب  يراـخب  ار  ثیدـح  نـیا  دـنناوخ . )) !  یم  خزود 

یم شتآ  هـب  ار  وا  اـهنآ  و  دــنک ،  یم  تـشهب  هـب  توـعد  ار  اـهنآ  : )) دــیوگ یم  اـجنآ  رد  هدرک و  لـقن  ةالــصلا ))  باــتک  زا  دــجاسم 
ینایاوشیپ ار  اهنآ  : )) دیامرف یم  هک  دـشاب  هفیرـش  هیآ  نیا  قیداصم  زا  ثیدـح ،  نیا  مکح  هب  هیواعم  هک  دـینکن  بجعت  ( . 697 (() دنناوخ

زا زین  تمایق  زور  و  تشاد ،  دنهاوخ  لابند  هب  یتنعل  ایند  نیا  رد  دندرگن .  يرای  تمایق ،  زور  رد  دـننک و  شتآ  هب  توعد  هک  میداد  رارق 
چیه هک  تسه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  حیحص  ننس  ادخ و  باتک  زا  حیرص  صوصن  رایـسب  هچ  ( . 698 (() دوب دنهاوخ  ناراکتشز 
دعب رگنب و  اهنآ  رد  نامیا !  اب  ناسنا  يا  درک .  لمع  اهنآ  فالخ  رب  هیواعم  و  تسا .  ناورهر  يامنهار  همه  و  تسین .  رادربدـیدرت  مادـک 

نم اب  گنج  یلع  اب  گنج  : )) دومرف هک  نکن  شومارف  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  هتفگ  نیا  نک .  تواضق  یتساوخ  روط  ره 
دگنج و یم  ناشیا  اب  هک  سک  ره  اب  مگنج  رد  نم  : )) دومرف دیناشوپ  ءاسک  ار  نت  جنپ  هک  يزور  و  نم . ))  اب  حلص  يو  اب  حلـص  تسا و 
هک ار  ترـضح  هتفگ  نیا  و  دزرو . )) توادع  اهنآ  اب  هک  سک  ره  اب  متـسه  نمـشد  و  دـنک ،  حلـص  ناشیا  اب  هک  سک  ره  اب  مهحلـص  رد 

سک ره  نک  يرای  درادب و  نمـشد  ار  وا  هک  سک  ره  رادب  نمـشد  و  دراد ،  تسود  ار  یلع  هک  سک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ !  : )) دومرف
 . تما نیا  زا  یتشپ  ره  رد  اهنیا  لاثما  رتاوتم  صوصن  ریاس  و  دنک . )) یم  راوخ  ار  وا  هک  سک  ره  نک  راوخ  و  دنک ،  یم  يرای  ار  وا  هک 
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 ( مالّسلا هیلع  یلع (  شهوکن  رد  ثیدح  لعجو  هیواعم   - 96

هدننز ثیداحا  ات  تشاداو  ار  نیعبات  هباحـص و  زا  یهورگ  هیواعم ،  ( : 699) دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا  لقن  هب  یلزتعم  یفاکـسا  رفعج  وبا 
نیا ات  دومن  رارقرب  يررقم  اهنآ  يارب  و  دنیامن !  لعج  دشاب ،  يو  زا  يرازیب  شنزرس و  بجوم  هک  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  شهوکن  رد  يا 

 . دندوب ریبز  نب  ةورع  نیعبات ،  زا  و  هبعـش ،  نب  ةریغم  صاع و  ورمع  هریره ،  وبا  نانیا  هلمج  زا  دـنهد .  ماجنا  تبغر  لیم و  يور  زا  ار  راک 
یلع ساـبع و  هک  مدوـب  ربـمغیپ  دزن  نم  تفگو :  دوـمن  تیاور  ریبز  نب  ةورع  يارب  هشیاـع  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  يرهز  دـیوگ : یم  و 

زا قازرلادبع  دـیوگ : یم  و  دـنور ! !  یم  ایند  زا  نم  نید  ریغ  رب  رفن  ود  نیا  هشیاع !  يا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـندمآ . 
مدیـسرپ يو  زا  يزور  نم  دوب .  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هرابرد  هشیاع  زا  هورع  زا  ثیدح  ود  يرهز  دزن  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  رمعم 

یهاگآ اهنآ  ثیدح  ود  اهنآ و  زا  رتهب  دنوادخ  يراد ؟  اهنآ  ثیدح  ود  هشیاع و  هورع و  هب  راک  هچ  تفگ :  يرهز  تسیچ ؟  اهثیدح  نآ 
سابع هب  عجار   ) میدرک رکذ  هک  دوب  نامه  لوا  ثیدح  اما  دیوگ : یم  سپس  مناد .  یم  مشاه  ینب  زا  ییوگدب  هب  مهتم  ار  اهنآ  نم  دراد ! 

یلع ساـبع و  هک  مدوـب  ربـمغیپ  دزن  تفگ :  درک و  ثیدـح  وا  يارب  هشیاـع  تفگ :  یم  هورع  هک  تـسا  نـیا  مود  ثیدـح  اـما  و  یلع )  و 
رفن ود  نیا  هب  نک  هاگن  ینک ،  هاگن  خزود  لها  زا  رفن  ود  هب  یهاوخ  یم  رگا  هشیاع !  يا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دندمآ . 

یتیاور صاع  ورمع  اما  دیوگ : یم  یفاکـسا  رفعج  وبا  هاگنآ  تسا ! ! !  بلاط  یبا  نب  یلع  سابع و  مدید  مدرک  هاگن  یتقو  دنیآ !  یم  هک 
هک دـنا  هدومن  تیاور  صاع  ورمع  هب  لصتم  دنـس  اب  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هرابرد 

نانم ؤم  دنوادخ و  نم  تسود  دنتـسین ،  نم  يارب  یناتـسود  بلاطوبا  دالوا  : )) دومرف یم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  مدینـش  تفگ : 
نامز رد  ار  لهج  وبا  رتخد  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هک  انعم  نیا  هب  هدرک  تیاور  صوصخ  نیا  رد  یثیدـح  هریره  وبا  اما  دـنا . )) !  هتـسیاش 
رتـخد ادـخ !  هب  هن  دومرف : ربـنم  رد  سپـس  داد .  رارق  شنزرـس  دروـم  ار  وا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  درک و  يراگتـساوخ  ربـمغیپ 

یلع رگا  درازآ .  یم  ارم  درازایب ،  ار  وا  هچنآ  تسا ،  نم  نت  هراـپ  همطاـف ،  دـنوش !  یمن  عمج  مه  اـب  ادـخ  نمـشد  رتخد  ادـخ و  تسود 
یـسارک زا  ثیدح  نیا  دـیوگ : یم  دـعب  دـنکب !  دـهاوخ  یم  يراک  ره  دریگب و  هرانک  نم  رتخد  زا  دـیاب  دـهاوخ ،  یم  ار  لهج  وبا  رتخد 

دیس تسا .  هدش  تیاور  يرهز  همرخم  نب  روسم  زا  ملسم  يراخب و  حیحص  رد  زین  ثیدح  نیا  هک  دهد  یم  حیضوت  سپس  تسا .  روهشم 
تیب لـها  زا  فارحنا  هب  هک  تسا  یـسارک  نیـسح  تاـیاور  زا  تسا  هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  هّمئـالاو ))  ءاـیبنالا  هیزنت   )) باـتک رد  یـضترم 
رفعج وـبا  هک  اـجنآ  اـت  تسین .  لوـبقم  وا  تیاور  نیارباـنب  تفر .  یم  رامـش  هب  توـبن  نادـناخ  ناـیبصان  نانمـشد و  زا  و  تشاد .  ترهش 
هارمه درک ،  حلص  مالّسلا -  هیلع  نسح -  ماما  اب  هیواعم  هک  یلاس  رد  هریره  وبا  یتقو  هک  تسا  هدومن  تیاور  شمعا  دیوگ : یم  یفاکسا 

يوم یب  رس  هب  تسد  راب  دنچ  تسشن و  وناز  ود  دید ،  دوخ  هب  تبسن  ار  مدرم  لابقتسا  نوچ  دمآ .  هفوک  دجـسم  هب  دش و  قارع  دراو  يو 
ادـخ هب  منازوس ؟  یم  شتآ  اب  ار  دوخ  مدـنب و  یم  غورد  ربمغیپ  ادـخ و  رب  نم  دـینک  یم  رکف  ایآ  قارع !  لـها  يا  تفگ :  دیـشک و  دوخ 

تنعل دروآ  دیدپ  نآ  رد  يا  هثداح  سک  ره  تسا .  هنیدم  نم  مرح  دراد و  یمرح  يربمغیپ  ره  دومرف : یم  هک  مدینش  ربمغیپ  زا  نم  مسق ! 
هب ار  ربخ  نیا  یتقو  دروآ !  دوجو  هب  يا  هثداح  نآ ،  رد  یلع  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : سپس  داب .  وا  رب  مدرم  ناگتشرف و  ادخ و 

یبا نـبا  لـقن  هـب  يروـث  نایفــس  درک !  ضیوـفت  وا  هـب  ار  هنیدـم  تموـکح  هاـگنآ  تخاوـن ،  ار  وا  داد و  هزیاـج  يو  هـب  دـنداد ،  هیواـعم 
رد اهبـش  دـش ،  هفوک  دراو  هریره  وبا  یتقو  تفگ :  هک  تسا  هدومن  تیاور  رافغلادـبع  نب  رمع  زا  مساق  نب  نمحرلادـبع  زا  ( 700) دیدحلا

تسـشن و دمآ و  وا  دزن  دوب -  هتابن  نب  غبـصا  دیاش  هک  هفوک -  مدرم  زا  یناوج  دنتفرگ .  یم  ار  وا  رود  مدرم  تسـشن و  یم  هدنک )  باب  )
سک ره  رادب  تسود  ایادـخ  دومرف : بلاطیبا  نب  یلع  هب  هک  يدینـش  ربمغیپ  زا  وت  ایآ  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  هریره !  وبا  يا  تفگ : 

ار ادخ  تفگ :  زناوج  مدینـش .  ار  نیا  هلب  تفگ :  هریره  وبا  دراد ؟  یم  نمـشد  ار  وا  هک  سک  ره  رادب  نمـشد  دراد و  تسود  ار  یلع  هک 
هار ره  زا  هیواعم  هصالخ  روطب  تفر !  تساخرب و  سپس  يدرک !  ینمـشد  وا  تسود  اب  یتشاد و  تسود  ار  وا  نمـشد  هک  مریگ  یم  هاوگ 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 182 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 . نوبلقنی بلقنم  ّي  اوملظ أ  نیّذلا  ملعیس  و  دومن .  متس  مالّسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  هب  تسناوت  یم  هک 

 ( مالّسلا هیلع  نسح (  ماما  هب  تبسن  هیواعم  تنایخ   - 97

نوچ تشادن ،  يو  اب  حلص  زج  يا  هراچ  مه  مالّـسلا -  هیلع  نسح -  ماما  درک .  توعد  حلـص  هب  ار  مالّـسلا -  هیلع  نسح -  ماما  هیواعم ، 
ردقیلاع دنمشناد  فیل  أت  نسحلا ))  حلص   : )) باتک همدقم  رد  هکنانچ  دوب .  رت  لهس  زین  شروذحمو  يو ،  اب  گنج  زا  رتمک  حلـص  نایز 

هیلع نسح -  ماما  طورـش  همه  همانحلـص  رد  هیواـعم  هکنآ  زا  دـعب  هژیوب  ( . 701  ) میا هداد  حیضوت  لیـصفت  هب  نیـسای ،  لآ  یـضار  خیش 
و ( 702  ) يربط دننام  ناخّروم ؛  زا  يرایـسب  تخاس .  الم  رب  ار  نآ  ماش  قارع و  رد  درک و  زاغآ  ار  نآ  وا  دوخ  و  تفریذـپ ،  ار  مالّـسلا - 

تشون يو  هب  هناگادج  و  داتسرف ،  مالّسلا -  هیلع  نسح -  ماما  يارب  يا  هدرک  رهم  دیفس  همان  هیواعم  هک  دنا  هدومن  تیاور  ( 703) ریثا نبا 
هدرک رهم  دیفس  هفیحص  همان و  سپس  مریذپ .  یم  ار  نآ  هک  نک  طرـش  ما ،  هدرک  رهم  ار  نآ  ياپ  هک  همان  نیا  رد  یهاوخ  یم  هچ  ره  هک 

دوخ طخ  هب  حلص  طورش  تساوخن  مالّسلا -  هیلع  نسح -  ماما  یلو  داتسرف .  مالّسلا -  هیلع  نسح -  ماما  يارب  رماع  هّللادبع  هلیـسو  هب  ار 
هیواعم تشون .  یم  دومرف ،  یم  مالّـسلا -  هیلع  نسح -  ماما  هک  روطنامه  هّللادبع  درک و  ءالما  رماع  هّللادبع  رب  ار  نآ  ور  نیزا  دـشاب .  وا 

 ، دراد لومعم  ار  نآ  همه  هک  داد  یمکحم  ياه  هدعو  دّک و  ؤم  ياهنامیپ  و  درک ،  رهم  ار  نآ  ياپ  و  تشون ،  دوخ  طخ  اب  ار  طورش  همه 
هیلع نسح -  ماما  يارب  رماع  هّللادـبع  هلیـسو  هب  ودـندرک  رهم  ار  هماندـهع  ياپ  زین  اهنآ  تفرگ .  هاوگ  نآ  رب  ار  ماـش  ياـس  ؤر  همه  سپس 

ادخ و نامیپ  دهع و  تیاعر  اب  هک  تسا  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  رب  : )) درک متخ  ترابع  نیا  اب  ار  همانحلص  هیواعم  ( . 704) داتسرف مالّسلا - 
یهلا ياـهنامیپ  ندرمـش  کـچوک  هب  هیواـعم  یلو  دـیامن . )) لـمع  ار  دوـخ  تادـهعت  تسا ،  هتفرگ  ناـمیپ  شناگدـنب  زا  ادـخ  ار  هچ  ره 

ماما نسح و  ماما  لباقم  ردو  داهن  اپ  ریز  ار  دوخ  ياه  هدـعو  اهنامیپ و  ماـمت  تهج  نیمه  هب  نآ !  قفو  رب  ندرک  لـمع  هب  اـت  دوب  رتکیدزن 
نسح ماما  و  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هب  دندوب -  هتفرگ  نشج  ار  حلص  دوب و  مدرم  زا  ولمم  هک  هفوک -  دجسم  رد  مالّسلا -  امهیلع  نیسح - 

يادـخ ربمغیپ و  نید و  تساوخ  یم  هکلب  دـنک ،  لیلذ  ار  هفوک  مدرم  تساوخ  تشز ،  لمع  نیا  اب  هیواـعم  داد !  مانـشد  مالّـسلا -  هیلع  - 
نانخس زا  سپ  دنک و  لمحت  ار  تحاقو  نیا  تسناوتن  تشاد  هک  يربص  همه  اب  مالّـسلا -  هیلع  نسح -  ماما  یلو  درامـش .  ریقح  ار  ناهج 

هب دوب  لطاب  لها  لطاب و  يراوخ  بجوم  دوب و  قح  لـها  قح و  هتـسیاش  هچنآ  تشاذـگن ،  یقاـب  وا  يارب  يزیچ  تفر و  ربنم  هب  هیواـعم ، 
 ، تشرس كاپ  دارفا  نتشک  لیبق  زا  دوب ،  تنس  باتک و  فلاخم  هک  لمع  ره  اب  ار  دوخ  تسایس  هیواعم  نآ ،  لابند  هب  ( . 705) دروآ نابز 
ار بلط  حالـصا  دارفا  تخاس .  نورقم  ناگدازآ ،  ندنکفا  نادـنز  هب  و  مدرم ،  لاوما  تراغ  نیملـسم و  سیماون  هب  تبـسن  یمارتحا  یب  و 

نبا هبعـش ،  نب  ةریغم  و  صاـع ،  ورمع  دـننام  داد ؛ رارق  شیوخ  تلود  يارزو  ار  یخرب  تشاـمگ و  راـک  هب  ار  نادـسفم  تخاـس و  هراوآ 
دیلو دایز ، ) هّللادیبع   ) هناجرم رسپ  کلومرام ،  رسپ  کلومرام  مکح ،  ناورم  طمـس و  نبا  بدنج ،  نب  ةرمـس  و  ةاطرا ،  نب  رـسب  دیعس ، 

طلسم قارع  نایعیش  رب  دناوتب  و  دشاب .  شردارب  ات  تخاس  قحلم  شدوخ  ردپ  هب  درک و  یفن  شردپ  زا  ار  وا  هک  هیمس  نب  دایز  هبقع و  نب 
ناشیاه هناخ  دزاس .  هراوآ  دنک و  وجتسج  ار  همه  هدرب ،  تراسا  هب  ار  ناشنانز  هتشک و  ار  اهنآ  ناکدوک  دشک .  باذع  هب  ار  اهنآ  دزاس و 
طورـش نتخاس  یلمع  رد  هیواعم  هب  ات  دیامنن ،  هقیاضم  ناشیا ،  هرابرد  یملظ  چیه  زاو  دـنک  هرداصم  ار  ناشلاوما  دزاس و  قیرح  همعط  ار 
لیمکت مالّـسلا -  هیلع  نسح -  ماما  نتخاس  مومـسم  اب  ار  دوخ  تشز  لامعا  هیواعم  دـنک ! ! !  يرای  مالّـسلا ، -  هیلع  نسح -  ماـما  حـلص 

البرک هنیدم و  هکم و  رد  ار  عیاجف  نآ  هک  يدیزی  دزاس .  راومه  دیزی  شکاّته  راوخبارـش و  دیلپ ،  دـنزرف  يارب  ار  هار  هنوگنیدـب  ات  درک ، 
 . تساخ یم  رب  هزراـبم  هب  ربمغیپ  ادـخ و  اـب  دـش و  یم  بکترم  یتیاـنج  تشذـگ ،  یم  شتلود  رمع  زا  هک  يزور  ره  و  تخادـنا .  هار  هب 

( . 706) دزیر ورف  اههوک  و  دوش ،  رجفنم  نیمز  و  دروخب ،  ناکت  نآ  باکترا  زا  تشاد  اج  هک  يادننز  تسیاشان و  لامعا 

 ( ص  ) يوبن تّنس  نآرق و  حیرص  ّصن  لباقم  رد  نّنست  لها  ياملع  تاداهتجا  متفه :  لصف 
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زا یباحـص  ظفح  بجوم  دوخ ،  يدوخ  هب  ربمغیپ  تبحاصم  ییوگ  تسا .  هدوب  نینچ  اهنآ  شور  و  تسا .  نیا  نّنـست  لها  تداع  يرآ ، 
لقن اهنآ  يارب  ربمغیپ  زا  یباحـص  ار  هچ  ره  تهج  نیمه  هب  دروآ .  یم  تلادع  وا  يارب  و  تشاد ،  تافانم  تلادع ،  اب  هک  دش  یم  يروما 

 ، نامیا یباحـص ،  تلادـع  زا  هکنیا  نودـب  دـندرک ،  یم  لمع  نآ  ياضتقم  هب  دـندومن و  یم  جاجتحا  نآ  هب  و  دـنتفریذپ .  یم  درک ،  یم 
درجم اریز  دشاب ؛ یمن  یلقن  ای  یلقع  لیلد  چیه  هب  یکتم  هک  تسا  یبلطم  نیا  دـنیامن !  قیقحت  ثحب و  يو  تناما  تقادـص و  تماقتـسا ، 

نیاربانب دـشاب .  هتـشاد  دوجو  نآ  ندوب  نوصم  رب  یلیلد  هک  تسین  يزیچ  کش ،  نودـب  یلو  تسا ،  یتلیـضف  دـنچ  ره  ربمغیپ  تبحاـصم 
اهنآ نایم  رد  دنوادخ ،  تیصعم  زا  هّزنم  لداع و  قثوم ،  دارفا  هک  دنتسه  مدرم  ریاس  دننام  هانگ ،  اطخ و  زا  ندنام  نوصم  ظاحل  زا  هباحص 

قلطم روط  هب  دـحاو ،  ربخ  يوار  رد  تلادـع  هک  میراد  یعرـش  هلدا  دوش .  یم  ادـیپ  مه  لاحلا  لوهجم  زواجتم و  راکهانگ  و  تسا .  دایز 
طقاس رابتعا  هجرد  زا  ًاـقلطم  مه  یعطق  هلدا  مکح  هب  يو  ثیدـح  دوبن ،  لداـع  هک  سک  ره  یلو  دـشاب .  یباحـص  دـنچ  ره  تسا ،  طرش 
ماگنه نآ  رد  ددرگ .  تباث  ناشیا  تلادع  ات  دوش  قیقحت  دیاب  زین  دارفا  نیا  هرابرد  دـنراد .  ار  مکح  نیمه  زین  لاحلا  لوهجم  دارفا  تسا . 

ربخ يوار  تلادـع  رگا  دوش .  یمن  جاجتحا  لداـع  دـحاو  ربخ  هب  نید  لوصا  رد  یلو  دوش ،  یم  دانتـسا  عورف ،  رد  اـهنت  اـهنآ  ثیدـح  هب 
ننـست لها  نادنمـشناد  أر ي  زا  ام  هچنآ  تسا  نیا  درادن .  دوجو  دـنک  یم  ثیدـح  وا  هچنآ  هب  ندرک  لمع  هب  یهار  دوشن ،  تباث  دـحاو 

یم فّلکم  ار  دوخ  ننـست  لها  هکنیا  تلع  دـشاب .  یفالتخا  اهنآ  ام و  نایم  صوصخ  نیا  رد  هکنیا  نودـب  میناد ،  یم  دـحاو  ربخ  هراـبرد 
لداع اهنآ  همه  همه و  دنراد  هدیقع  هک  تساهنآ  تلادع  هبنج  نامه  دننک ،  جاجتحا  هباحـص  ثیدح  هب  يراددوخ ،  ثحب و  نودب  دـنناد 

رد دـننک .  سیدـقت  ار  ترـضح  نآ  ماقم  ربمغیپ ،  رابخا  نایوار  هباحـص و  مامت  نتـسناد  لداـع  اـب  دـنا  هتـساوخ  اـهنآ  ییوگ  دنـشاب .  یم 
نتـسناد هّزنم  اب  ربمایپ ،  ظفح  نتـسناد و  هّزنم  اریز  تسا ؛  هدز  رـس  هباحـص  هب  تبـسن  اهنآ  زا  هک  تسا  یحـضاو  ياـطخ  نیا  هک  یتروص 

 ، دوخ هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  تسا .  ریذپ  ناکما  نایوگغورد ،  هلیـسو  هب  نتخاس  هدولآ  زا  نآ  ظفح  ترـضح و  نآ  ّتنس 
هب دمع  يور  زا  سک  ره  تفای .  دنهاوخ  ینوزف  نم ،  هب  نایوگغورد  يدوزب  : )) دومرف تشاد و  رذـح  رب  نایوگغورد  تلاخد  زا  ار  تما 

مکحم تایآ  رد  دـنک -  تیادـه  ار  ام  اهنآ و  ادـخ  هک  ام -  ناردارب  رگا  دوب . )) دـهاوخ  خزود  شتآ  رد  شهاـگیاج  ددـنبب ،  غورد  نم 
هدمآ اهنآ  ییاوسر  رد  هبوت  هروس  رد  هچنآ  دندید .  یم  نانآ  زا  ربمغیپ  ندید  رازآ  نیقفانم و  رکذ  زا  رپ  ار  نآ  دـندرک ،  یم  ربدـت  ینآرق 
ُدَهْشَن اُولاق  َنوِقفانُْملا  َكَءاج  اذِا   : )) تسا یفاک  بلطم  نیا  هب  ندرب  یپ  يارب  تسا ،  هتفر  نخـس  نانآ  زا  هک  بازحا  هروس  رد  نینچمه  و 

( راکایر  ) ناقفانم نوچ  اـم ) !  لوسر  يا   : )) ینعی 707 ؛ )  (() نُوبِذاَکل نیِقفانُْملا  َّنِا  ُدَهْـشَی  ُهّللاَو  ُُهلوُسََرل  َکَّنِا  ُمَْلعَی  ُهّللاَو  ِهّللا  ُلوُسََرل  َکَّنِا 
لوسر وت  هک  دناد  یم  دنوادخ  روخم ) بیرف   ) یتسه ادخ  لوسر  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  تقیقح ،  نیقی و  هب  ام  هک  دنتفگ  هدمآ  وت  دزن 

یف َنیذَّلاَو  َنوُِقفانُْملا  ُلوُقَی  ْذِا  َو  (( . )) دـنیوگ یم  غورد  رکم ) هعدـخ و  هب   ) نخـس ناـقفانم  هک  دـهد  یم  یهاوگ  مه  ادـخ  و  یتسه .  وا 
ادـخ و دـنیوگ : یم  تسا ،  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  ناقفانم و   : )) ینعی 708 ؛ ) (() ًاروُرُغِّالا ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  اَنَدَـعَو  ام  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق 
: دـیامرف یم  هک  تسا  یفاک  هفیرـش  هیآ  نیمه  هب  هجوت  باحـصا ،  قافن  نازیم  نداد  ناشن  يارب  دـندادن . )) بیرف  هدـعو  زج  ام  هب  ربمغیپ 

وج هنتف  مه  شیپ  رد  اهنآ  ( . )) 709  (() میسانش یم  ار  اهنآ  ام  یسانش ،  یمن  ار  اهنآ  وت  دنا ،  هتفر  ورف  قافن  رد  زین  هنیدم  لها  زا  یضعب  ))
يزیچ ( . )) 710 (() دنتشاد تهارک  اهنآ  و  دش ،  راکشآ  ادخ  نامرف  دمآ و  قح  هکنیا  ات  دنتخاس ،  یم  نوگرگد  وت  رب  ار  اهراک  و  دندوب ، 

ره ( . 711  (() تسا هدرک  زاین  یب  ار  اهنآ  دوخ  مرک  زا  وا ،  ربمغیپ  ادخ و  هکنیا  زج  دنتشادن  يا  هلگ  دندیـسرن .  نآ  هب  هک  دندرک  دصق  ار 
ههبـش نوچ  و  دـنک .  یم  ادـیپ  لاـحلا  مولعم  ریغ  دارفا  رد  ناـقفانم  دوجو  هب  یلاـمجا  ملع  دـیامن ،  ّربدـت  نآ  لاـثما  تاـیآ و  نیا  رد  سک 
ثیدح اب  هیماما ،  هعیش  ام  یلو  ددرگ .  زرحم  اهنآ  تلادع  نامیا و  ات  درک  بانتجا  باحـصا  همه  ثیدح  زا  تسا  بجاو  تسا ،  روصحم 
دنوادخ هک  یناقداص  و  دننک ،  لا  ؤس  اهنآ  زا  هداد  روتـسد  ادخ  هک  دندوب  يرکذ  لها  ناشیا و  ناگرزب  املع و  هک  هلادـعلا  مولعم  هباحص 

اهنآ نوچ  تسا ،  یفاک  ام  يارب  تیب  لها  هّمئا  ثیدـح  هوالع  میتسه .  زاین  یب  هروصحم  ههبـش  نیا  فارطا  زا  میـشاب ،  اـهنآ  اـب  هدرک  رما 
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دای اهنآ  زا  ینآرق  هفیرش  تایآ  رد  هک  یناقفانم  میتسناد  یم  شاک  دوش .  یم  هتخانـش  باوص  هار  اهنآ ،  هلیـسو  هب  دنتـسه و  نآرق  ياتمه 
هک ییاج  ات  دندوب ،  هتخاس  نیگهودنا  ار  شترضح  ربمغیپ ،  تایح  تدم  مامت  رد  هک  اهنآ  دنتفر ؟  اجک  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  تسا ،  هدش 

هقان ات  دنتخاس  اهر  ییاهتکطلغ  هبقع ،  بش  رد  هباحـص ،  زا  يا  هدع  دنتـشاد .  زاب  تلحر )  ماگنه   ) همان نتـشون  زا  و  دندنادرگ ،  کطلغ 
هب ار  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هک  كوبت -  گنج  زا  عقوم  نآ  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دننزب !  نیمز  رب  ار  وا  دنهد و  مر  ار  ربمغیپ 

ینالوط صوصخ  نیا  رد  لیفط  وبا  زا  دنـسم ،  مجنپ  دلج  رخآ  رد  لبنح  دـمحا  ثیدـح  تشگ .  یم  رب  دوب -  هتـشاد  بوصنم  دوخ  ياج 
ناناملـسم مومع  نایم  تسا و  روهـشم  ثیدح  نیا  درک .  تنعل  ار  هباحـص  زا  یهورگ  زور  نآ  رد  ربمغیپ  دیوگ : یم  نآ  نایاپ  رد  تسا . 

زا شیپ  تفر و  دحا  هب  باحصا ،  زا  رفن  رازه  اب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دنا  هتشون  ًامومع  ناخّروم  دشاب .  یم  ضیفتسم 
هتخانش و هکنیا  سرت  زا  ناقفانم  زا  دنچ  ینت  ایوگ  دنتشگرب .  ناسیون -  هریـس  همه  حیرـصت  هب  ناقفانم -  زا  رفن  دصیـس  دحا ،  هب  ندیـسر 

لوزن نامز  رد  مینادـب  هک  دوب  یفاک  دوبن ،  قفاـنم  رفن  دصیـس  نیمه  زج  رفن  رازه  رد  رگا  نیا ،  رب  نوزفا  دـندنام .  یقاـب  دـنوش ،  روهـشم 
تایح ایآ  دش ! ؟  عطق  یقاب ،  ناهج  هب  ربمغیپ  نتسویپ  یحو و  عاطقنا  درجم  هب  هنوگچ  نیاربانب  دوب ،  عیاش  هباحـص  نایم  رد  قافن  یحو ، 

دعب ار  ناشیا  و  دیدرگ ،  اهنآ  تلادع  نامیا و  بجوم  ترـضح  نآ  گرم  ای  دوب ؟  نیقفانم  قافن  ثعاب  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
ادیپ یـسدق  نانچ  قافن ،  نآ  زا  دعب  و  دش ،  نوگرگد  ربمغیپ  تافو  اب  باحـصا  تایعقاو  هنوگچ  دومن ! ؟  ادـخ  ناگدـنب  نیرتهب  ایبنا ،  زا 

تادـقتعم نیا  هب  مزتلم  ام  هک  دراد  اـضتقا  زیچ  هچ  دیـشخبن ؟  نآ  رد  يریث  أـت  دـندش ،  بکترم  هک  ار  گرزب  مئارج  همه  نآ  هک  دـندرک 
 : تایآ اما  دـندنام .  یقاب  ناشقافن  هب  هک  دـندوب  یناقفانم  مینیب  یم  تنـس  باتک و  رد  ام  نیا ،  رب  هوالع  میوش ؟  نادـجو  لقع و  فـالخ 

یمرب تسخن  لاح  هب  دش ،  هتـشک  ای  درُم  وا  رگا  ایآ  دوبن .  یلاخ  ناربمغیپ  دوجو  زا  هنامز  مه  وا  زا  لبق  هک  يربمغیپ  رگم  تسین  دمحم  ))
ربتعم ثیداحا  زا  اما  و  ( . 712 (() درک دهاوخ  شاداپ  ار  نارکاش  ادخ  و  دنز ،  یمن  ادخ  هب  يررـض  دنک ،  درگ  بقع  سک  ره  دـیدرگ ؟ 

تیاور هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  زا  هریرهوبا  زا  دنـس  هلـسلس  اب  ( 713) دوخ حیحـص  رد  يراخب  هک  ار  هچنآ  تسا  یفاک  حیحـصو : 
نم نایم  زا  يدرم  مسانش ،  یم  مینیب و  یم  ار  یهورگ  ما ،  هداتـسیا  ضوح )  رانک  رد   ) نم هک  یماگنه  تمایق  زور  : )) دومرف هک  دنک  یم 

هچ اهنآ  رگم  میوگ :  یم  نم  شتآ .  يوس  هب  مسق !  ادخ  هب  دیوگ  یم  اجک !  میوگ :  یم  نم  دییایب !  دیوگ : یم  دیآ و  یم  نوریب  اهنآ  و 
 . مسانش یم  ار  اهنآ  نم  دنروآ و  یم  ار  يرگید  هورگ  نآ ،  زا  سپ  دنتـشگرب .  دوخ  لوا  تلاح  هب  وت  زا  دعب  اهنآ  دیوگ : یم  دنا ؟  هدرک 

یم نم  شتآ . .  يوس  هب  مسق !  ادخ  هب  دیوگ : یم  اجک ؟  میوگ :  یم  نم  دییایب !  دیوگ : یم  دـیآ و  یم  نوریب  اهنآ  نم و  نایم  زا  يدرم 
زا هک  منیب  یمن  ار  اهنآ  زا  یلیلق  زج  نم  دنتـشگرب .  نیتسخن  تلاح  ارقهق و  هب  وت  زا  دـعب  اـهنآ  دـیوگ : یم  دـنا ؟  هدرک  هچ  ناـنیا  مسرپ : 

ربمغیپ تفگ :  هک  هدومن  تیاور  رکبوبا  رتخد  ءامسا  زا  ضوح )  باب   ) روکذم باب  رخآ  رد  و  دنشاب . )) هدرک  ادیپ  تاجن  خزود ،  شتآ 
ار یمدرم  و  دیوش ،  یم  دراو  نم  رب  امـش  زا  يا  هدع  هک  مرگن  یم  متـسه و  رثوک  ضوح  رب  نم  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا - 
هچ وت  زا  دـعب  اهنیا  هک  یناد  یم  ایآ  دوش : یم  هتفگ  يریگ ؟  یم  نم  تما  زا  نم و  راـنک  زا  اـیآ  ادـنوادخ !  میوگ :  یم  نم  دـنریگ .  یم 

لاـح هب  هک  میرب  یم  هاـنپ  وت  هباـم  ایادـخ !  تفگ :  یم  هکیلم  نبا  دنتـشگرب . )) دوـخ  لوا  لاـح  هب  ناـنچمه  اـهنآ  ادـخ !  هب  دـنا ؟  هدرک 
زا يو  هک  دـنک  یم  تیاور  ّبیـسم  نب  دیعـس  زا  باب ،  نآ  رد  يراخب  زین  و  میوش .  فرحنم  دوخ  نید  زا  اـی  مینک  درگبقع  دوخ  نیتسخن 
یم دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رب  نم  باحـصا  زا  ینادرم  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تفگ :  یم  درک و  یم  تیاور  ربـمغیپ 
یناد یمن  وت  دیامرف : یم  دنوادخ  دنتسه .  نم  باحـصا  نانیا  اراگدرورپ !  میوگ :  یم  نم  دننز .  یم  هنایزات  ضوح ،  رد  ار  اهنآ  دنوش . 

هک دنک  یم  تیاور  دعـس  نب  لهـس  زا  روکذم ،  باب  رد  يراخب  زین  و  دنتـشگرب . )) ارقهق  هب  وت  زا  دعب  اهنیا  دـندرک ،  هچ  وت  زا  دـعب  اهنیا 
ره و  دشون ،  یم  نآ  زا  درذگ  یم  نم  رانک  زا  سک  ره  منک .  یم  عمج  ضوح ،  رب  ار  امش  نم  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 

سپس دنسانش ،  یم  ارم  زین  اهنآ  مسانش و  یم  ار  اهنآ  نم  هک  دننک  یم  دراو  نم  رب  ار  یماوقا  دوش .  یمن  هنشت  هاگچیه  دیشون ،  هک  سک 
وبا يرآ .  متفگ :  يدینـش ؟  لهـس  زا  روطنیا  دیـسرپ : نم  زا  شایع  یبا  نب  نامعن  تفگ :  مزاح  وبا  دـتفا . )) یم  ییادـج  امـش  نم و  نایم 
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 - هلآو هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  دوزفا  دیعس  وبا  یلو  مدینـش ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  ار  نآ  مه  نم  تفگ :  يردخ  دیعس 
میوگ یم  مه  نم  دـندرک ؟  هچ  وت  زا  دـعب  اـهنآ  یناد  یمن  وت  دوش  یم  هتفگ  باوـج  رد  دنتـسه .  نم  زا  اـهنآ  میوـگ :  یم  نم  : )) دوـمرف

: دیوگ یم  يراسلا ))  داشرا   )) رد هملک  نیا  حرـش  رد  ینالطـسق  تخاس . ))  نوگرگد  ار  نآ  نم  زا  دـعب  هک  ییاهنآ  رب  يدوبان  گرم و 
تفگ هک  تسا  هدومن  تیاور  هریره  وبا  زا  هدش  دای  باب  رد  زین  و  تخاس .  نوگرگد  ار  ربمغیپ  نید  ینعی  تخاس ، ))  نوگرگد  ار  نآ  ))

هنایزات ضوح ،  رب  ار  اهنآ  دنوش و  یم  دراو  نم  رب  نم  باحـصا  زا  یهورگ  تمایق  زور  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  لوسر  : 
اهنآ دندرک .  هچ  وت  زا  دـعب  نانیا  یناد  یمن  وت  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دنتـسه .  نم  نارای  نانیا  اراگدرورپ !   : )) میوگ یم  نم  دـننز ،  یم 

نم دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دنک  یم  تیاور  رمع  هّللادبع  زا  هدش ،  دای  باب  رد  زین  و  دنتـشگرب . )) ارقهق  هب  وت  زا  دـعب 
 ! ایادخ میوگ :  یم  نم  دنهد .  یم  روبع  نم  ولج  زا  ار  اهنآ  سپس  دنوش ،  یم  هتخانش  امـش  زا  ینادرم  مروآ .  یم  درِگ  ضوح  رب  ار  امش 
زا مه  وا  لئاو و  وبا  زا  زین  مصاع  دـیوگ : یم  يراخب  دـنا . )) هدرک  هچ  وت  زا  دـعب  اـهنآ  یناد  یمن  وت  هک  دـسر  یم  باوج  نم !  باحـصا 
نب ءارب  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  شردپ  زا  بّیسم  نب  ءالع  زا  ( 714  (() هیبیدح هوزغ   )) باب رد  نینچمه  تسا .  هدرک  تیاور  هفیذح 

تفگ ءارب  يدومن !  تعیب  ترضح  نآ  اب  تخرد  ریز  رد  يدوب و  ربمغیپ  بحاصم  هک  تلاح  هب  شوخ  متفگ :  مدرک و  تاقالم  ار  بزاع 
نبا زا  ( 715 (() ًالیلَخ َمیهاْربِا  ِهّللا  َذَـخَّتاَو  یلاـعت :  هلوق   : )) باـب رد  زین  و  میدرک ؟  هچ  ربمغیپ  زا  دـعب  اـم  یناد  یمن  وت  یلو  هداز !  ردارب  : 
یم نم  دـنرب .  یم  پچ  تمـس  زا  ارم  باحـصا  زا  یهورگ  : )) دوـمرف هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآو -  هیلع  هـّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  زا  ساـبع 

(( . دنتشگرب ارقهق  هب  یتفگ ،  كرت  ار  اهنآ  وت  یتقو  زا  نانیا  دوش : یم  هتفگ  نم !  باحصا  نم !  باحصا  میوگ : 

 ( عورف لوصارد و   - ) مالّسلا مهیلع  هرهاط -  ترتع  هّمئا  زا  نّنست  لها  نتفاترب  يور   - 99

ذخا هناگراهچ  ياهقف  زا  ار  ماکحا  عورف  و  دـنا ،  هتفرگ  اهنآ  لاـثما  يدـیرتام و  يرعـشا و  نسحلاوبا  زا  ار  دوخ  نید  لوصا  نّنـست ،  لـها 
نایم رد  و  دـنناد .  یم  نآرق  هلزنم  هب  ار  مالّـسلا -  مهیلع  هرهاط -  ترتع  هّمئا  هک  میراد  حیرـص  صوصن  دـنناد  یم  هکنیا  اـب  دـنا .  هدومن 

 . دش قرغ  دیزرو ،  فّلخت  نآ  زا  سک  ره  و  تفای ،  تاجن  تسشن  نآ  رد  سک  ره  هک  دنتـسه  دوخ  موق  نایم  رد  حون  یتشک  دننام  تما 
دسج هب  تبسن  رس  هلزنم  هب  تما  هب  تبـسن  و  دیدرگ .  هدیزرمآ  دش  دراو  نآ  زا  سک  ره  هک  دنتـسه  لیئارـسا  ینب  هّطح ))  باب   )) دننام و 

لوصفلا  )) باتک لوا  دصقم  رد  لیـصفت  هب  ام  صوصن .  نیا  لاثما  رگید  يرایـسب  و  دنراد ،  رـس  هب  تبـسن  ناگدید  مکح  هکلب  دنتـسه ، 
یم ار  نآ  ناگدنناوخ ،  عالطا  يارب  اجنیا  رد  میا .  هدرک  ثحب  تیب  لها  زا  نّنست  لها  نتسج  يرود  هرابرد  مهدزاود ،  لصف  همهملا ، )) 

رد نانآ  راتفگ  هب  ییانتعا  هک  تسا  ناـنچ  مالّـسلا ، -  مهیلع  تیب -  لـها  هّمئا  بهذـم  زا  اـم  نّنـست  لـها  ناردارب  نتفرگ  هلـصاف  میروآ . 
هّمئا يارب  ّتنـس ،  لها  دندرکن .  يا  هعجارم  هتـشگ ،  بوسحم  نآ  ياتمه  هک  زین  میرک  نآرق  ریـسفت  رد  و  دندومنن ،  نید  عورف  لوصا و 
لئاق شزرا  تسا ،  رّوزم  یئجرم و  دوخ  هدوب و  دنوادخ  ندوب  مسج  هب  لئاق  هک  نامیلـس  نب  لتاقم  هزادنا  هب  مالّـسلا -  مهیلع  تیب -  لها 
 - ، مالّـسلا مهیلع  تیب -  لها  هّمئا  ثیداحا  هب  دـنیوج ،  یم  دانتـسا  هیردـق  هئجرم و  ههبـشم ،  جراوخ ،  راتفگ  هب  هک  هزادـنا  نآ  دنتـسین ! 

هزادنا هب  مینک ،  يروآ  عمج  دـنا ،  هدرک  لقن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نامدود  زا  هک  ار  یثیداحا  همه  رگا  دـنهد ! !  یمن  ّتیمها 
تـسا نیا  رتروآ  فس  أت  اهنیا  همه  زا  دوب !  دـهاوخن  تسا ،  هدرک  لقن  وگغورد  یجراخ  يربرب  همرکع  زا  ییاهنت  هب  يراخب  هک  یتایاور 

ماما اضر ،  ماما  مظاک ،  ماما  قداص ،  ماما  زا  یتیاور  يو  اریز  دـنک ؛ یمن  لالدتـسا  تیب  لها  ثیداحا  هب  دوخ ،  حیحـص  رد  يراـخب  هک : 
لها لاجر  ریاس  زا  وا  نیا ،  رب  نوزفا  تسا !  هدرکن  لقن  هدوب ،  وا  رصعمه  هک  مالّسلا -  مهیلع  يرکسع -  ترضح  و  يداه ،  ماما  داوج ، 

نب میهاربا  شردارب  و  هّیکز ،  سفن  نسح  نب  هّللادبع  نب  دمحم  دیز ،  نب  ییحی  نیـسح ،  نب  یلع  نب  دـیز  نسح ،  نب  نسح  لاثما  تیب ، 
نبدمحم قداص ،  رفعج  نبدمحم  هّللادبع ،  نب  سیردا  شردارب  و  نسح ،  نب  هّللادبع  نب  ییحی  ّخـف ،  دیهـش  یلع ؛  نب  نیـسح  هّللادـبع ، 

 - نیدباعلا نیز  نب  فرـشا  رمع ،  نب  یلع  نب  مساق  نبدمحم  یلع ،  نب  دیز  نبدمحم  نبدمحم  یـسر ،  مساق  شردارب  و  ابطابط ،  میهاربا 
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نب یلع  نسح ،  نب  هّللادـبع  دـننام  ربمایپ !  كاپ  نامدود  ناگرزب  ریاـس  زا  هن  و  ( 716  ) يراخب رـصاعم  ناقلاط و  نارمکح  مالّـسلا -  هیلع 
يراخب تسا !  هدرکن  لقن  یتیاور  زین  تما ،  نایم  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  ناگدنامزاب  زا  يرگید  دارفا  یـضیرع و  رفعج 

دوخ حیحص  رد  یتیاور  تشهب ،  نایاقآ  رورـس  ترـضح و  نآ  ربکا  طبـس  ربمغیپ و  هناحیر  و  مالّـسلا -  هیلع  یبتجم -  نسح  ماما  زا  یّتح 
 (( مجلم نبا   )) هرابرد هک  یجراـخ  ناّـطح ))  نب  نارمع   )) تیب لـها  تخـسرس  نمـشد  جراوخ و  غّلبم  زا  وا  هکنیا  اـب  تسا !  هدرکن  لـقن 

یتبرض بجع  : )) دنک یم  دانتسا  يو  تیاور  هب  هدرک و  تیاور  تسا ؛  هتفگ  ار  راعشا  نیا  مالّسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  لتاق  راکتیانج ، 
نانچ منک ،  یم  دای  ار  وا  هک  زور  ره  نم  دـنک !  بلط  ادـخ  زا  ار  تشهب  هکنیا  زج  تشادـن  يدـصقو  دـش !  رداص  يراکزیهرپ  زا  هک  دوب 

هک مسق  ناربمغیپ  هدنتـسرف  هبعک و  يادـخ  هب  ( . 717  ! ! ! (() تسا رتـشیب  مدرم  همه  زا  مجلم )  نبا   ) يو کـین  لاـمعا  هک  مـنک  یم  رکف 
دنک یم  تیاور  مالّسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  لتاق  مجلم ،  نبا  حادم  راکهبت ،  یجراخ  نارمع  زا  يراخب  هک   ) مدیسر اجنیا  هب  نم  یتقو 

اجنیا هب  ات  راک  هک  مدرک  یمن  ناـمگ  مدـش و  توهبم  تاـم و  مجرتم )  دـیامن -  یمن  تیاور  مالّـسلا -  مهیلع  تیب -  لـها  هّمئا  زا  یلو  ، 
يارب دوخ  روهشم  همدقم ))   )) رد هک  یلـصف  رد  يو  نوچ  تسا ؛  هتخاس  راکـشآ  ار  هتـسب  رـس  زار  نیا  نودلخ ،  نبا  ( . 718  ! ! ! ) دسرب

یبهاذم نیملسم ،  لومعم  شور  فالخ  رب  تیب  لها  : )) دسیون یم  تنس ،  لها  بهاذم  رکذ  زا  دعب  تسا ،  هدرک  زاب  نآ  عباوت  هقف و  ملع 
ءارآ زا  فالخ  عفر  هّمئا و  تمـصع  هباحـص و  زا  ییوگدـب  ساـسا  رب  هک  دـندروآ  دـیدپ  ار  دوخ  هب  صوصخم  هقف  و  دـندرک !  عارتخا  ار 
هیاپ رب  یهقف  شور  هنوگچ  میناد  یمن  اـم  فل :  ؤم  تسا . )) !  تسـس  هیاـپ  زا  اـهنیا  همه  دـیوگ : یم  سپـس  دـنا .  هتخاـس  راوتـسا  دوخ ، 
نبا دریگ ؟  یم  ماـجنا  مدرم ،  زا  يدرف  زا  شهوـکن  اـب  یعرف  ماـکحا  طابنتـسا  روـطچ  میناد  یمن  و  تسا ؟  راوتـسا  هباحـص  زا  ییوگدـب 

یمالک بتک  رد  هعیـش  هعماج  ام  نادنمـشناد  تسیچ ! ؟  ییوگ  نایذه  نیا  سپ  نادـنمدرخ !  يا  دور .  یم  رامـش  هب  هفـسالف  زا  نودـلخ 
حرـش ار  نآ  میهاوخب  رگا  درادن .  ار  نآ  نایب  شیاجنگ  ماقم  یلو  دنا ،  هدومن  تباث  یلقن  یلقع و  هلدا  اب  ار  شیوخ  هّمئا  تمـصع  دوخ ، 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تایاور  بسح  رب  هک  تسا  یفاـک  ناـشیا  تمـصع  تاـبثا  يارب  میوش .  یم  جراـخ  باـتک  نیا  عوضوم  زا  میهد 
زا يا  هلیبق  هاگره  و  دنشاب ،  یم  فالتخا  زا  تما  نیا  ناما  اهنآ  هکنیا  و  درادن ،  هار  نآ  رد  لطاب  هک  دنتـسه  نآرق  هلزنم  هب  اهنآ  هلآو ، - 

دنیاهنآ و  دنتـسه ،  تما  نیا  هّطح  باب  تاجن و  یتشک  ناشیا  هکنیا  و  دور ،  یم  رامـش  هب  سیلبا  بزح  زا  دـنک  تفلاخم  ناشیا  اـب  برع 
همالـس هّللا و  تاولـص  دنزاس .  یم  فرطرب  مالـسا  نید  میرح  زا  ار  نانادان  تاداهتجا  نایارـس و  هوای  ياهرادـنپ  ناهارمگ و  فیرحت  هک 

نیملسم رثکا  یلو  ( ، 720) دنتفرگ هلصاف  ناناملسم  زا  تیب ،  لها  دننام  مه  جراوخ  : )) دسیون یم  نودلخ  نبا  زاب  ( . 719  ) نیعمجا مهیلع 
هداد رارق  شهوکن  راکنا و  دروم  تخـس  ار  جراوخ  تیب و  لها  بهاذم  ناناملـسم ،  هکلب  دنا ،  هدومنن  اهنآ  یبهذـم  ياهـشور  هب  ییانتعا 
اهنآ زا  يرثا  نیـشن ،  هعیـش  قطانم  رد  زج  و  مینک ،  یمن  تیاور  اهنآ  بتک  زا  و  میـسانش ،  یمن  ار  اـهنآ  بهاذـم  زا  يزیچ  زین  اـم  و  دـنا ، 

 ، تسا رادیاپ  اهنآ  تلود  نمی ،  قرـشم و  برغم و  رد  هک  یطاقن  و  نیـشن ،  هعیـش  کلامم  اهرهـش و  رد  هعیـش  یبهذـم  ياهباتک  تسین . 
هقف رد  یبیرغ  يارآ  تافیل و  أـت  اـهباتک و  جراوخ ) !  هعیـش و   ) هفیاـط ود  نیا  زا  مادـک  ره  دنتـسه .  نینچ  زین  جراوخ  ( 721) دراد دوجو 
لها بهاذم  حرـش  هب  نودلخ  نبا  سپـس  دییامن .  بجعتو  دـینک ،  تقد  تسرد  دوب .  دروم  نیا  رد  نودـلخ  نبا  نخـس  نیا  دـنراد . )) ! 

بهذـم دادـغب و  ماش و  رد  لبنح  دـمحا  بهذـم  زاجح و  رد  کلام  بهذـم  قارع و  رد  هفینح  وبا  بهذـم  راـشتنا  زا  هتـشگ و  زاـب  تنس 
لها هقف   )) و تفر ،  نایم  زا  نایضفار  تلود  روهظ  اب  رصم ،  رد  نّنست  لها  هقف  سپس  دیوگ : یم  اجنیا  رد  هتفگ و  نخـس  رـصم  رد  یعفاش 

یمطاف تلود  ینعی  هعیـش ؛  ناگدرب   ) یـضفار ياهیدیبع  تلود  هکنیا  ات  دـندش  یـشالتم  اهنآ  نافلاخم  و  ( . 722  ) تفای تیمـسر  تیب )) 
رب اهنآ  هک  دنراد  هدیقع  وا  لاثما  نودلخ و  نبا  تشگزاب .  رـصم  هب  یعفاش  هقف  داتفارب و  یبّویا  نیدـلا  حالـص  تسد  هب  مجرتم )  رـصم - 
زا رود  ینعی  یضفار ؛  هارمگ و  راذگتعدب ،  فرحنم ،  تیب ،  لها  یلو  دننک ،  یم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ّتنـس  هب  لمع  دنّقح و 

ناکت نخس  نیا  ندینش  زا  یناملسم  درف  رگا  لزاه  کقبس  نا  يدج  سفن  ای  ۀمیمذ و  ةایحلا  نا  رز  تومایف  دنشاب ! !  یم  یمالـسا  هعماج 
هب یسانشان  قح  یشک و  قح  راک  اریز  تسین ؛  بّجعت  ياج  زین  دریمب  ناناملسم  مالـسا و  رب  فس  أت  زا  رگا  هکلب  درادن ،  یبجعت  دروخب ، 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 187 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هارمگ و فرحنم ،  ربمغیپ ،  تیب  لها  هک  دراد  هدیقع  نودلخ  نبا  ایآ  میظعلا . ))  یلعلا  هّللاب  ّالا  ةّوقالو  لوحالو   . )) تسا هدیـسر  اهاجنیا 
ار ریهطت )) هیآ   )) اهنآ هرابرد  لیئربج  هتخاس و  فرط  رب  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  نآرق ،  ّصن  هب  دـنوادخ  هک  یتیب  لها  دـنراذگتعدب ؟ 
و درک ،  بجاو  ار  ناشیا  یتسود  تدوم و  نآرق  و  دومن ،  هلهابم  ناشیا  اب  دنوادخ  رما  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  و  تسا ،  هدروآ 

یم یهلا  مکحم  نامـسیر  و  دنتـسه .  هّطح ))  باب  تما و  ناما  تاجن ،  یتشک   )) هک اهنآ  درمـش .  ضرف  ار  اهنآ  تیالو  نامحر ،  يادخ 
و دوش .  یمن  هارمگ  دز ،  اهنآ  هب  گنچ  سک  ره  هک  دنتسه  اهبنارگ  نیگنس و  ياه  هنزو  زا  یکی  و  دوش .  یمن  هتخیسگ  زگره  هک  دنشاب 

رما ام  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـنک .  یمن  ادـیپ  هار  ادـخ  هب  تشادرب ،  تیب )  لها  نآرق و   ) اهنآ زا  یکی  زا  تسد  هک  یناـسک 
نداتفا ولج  زا  ار  ام  و  ( . 723  ) میهد رارق  دوخ ،  رس  هب  تبسن  ناگدید  ياج  هب  هکلب  نت ،  هب  تبسن  رـس ،  هلزنم  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  هدرک 

ره رد  و  دـنراد ،  یم  ياپ  هب  ار  نید  هک  دنتـسه  نم  تیب  لـها  : )) دومرف ًاحیرـص  و  ( ، 724) درک یهن  اهنآ ،  هرابرد  یهاـتوک  ناـشیا و  رب 
هّمئا تفرعم   : )) هک دومرف  مـالعا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  ( . 725 (() دـنزاس یم  فرطرب  ار  تما  نیا  ناهارمگ  فارحنا  یلـسن ، 

و ( . 726  (() تسا باذـع  زا  ناـما  ناـشیا  تیـالو  و  طارـص ،  زا  روبع  ثعاـب  ناـنآ  هب  تبحم  دوش و  یم  خزود  شتآ  زا  يدازآ  بجوم 
نیا زا  کیچیه  تمایق  زور  : )) دومرف و  ( . 727 (() درادن يدوس  دّمحم ،  لآ  هب  تفرعم  اب  زج  نآ ،  نیلماع  يارب  هتـسیاش  لامعا  : )) دومرف

رد ار  دوخ  رمع  یسک  رگا  ( . 728) دـننک یم  لا  ؤس  تیب  لها  یتسود  هب  عجار  ناشیا ،  زا  هکنیا  رگم  دراد  یمنرب  ماگ  دوخ  ياج  زا  تما 
دراو دریمب ،  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  دّمحم -  لآ  یتسود  نودب  و  دنک ،  فرص  دوجـس  عوکر و  دوعق و  مایق و  لاح  هب  ماقم ،  نکر و  نیب 
يارب ایآ  و  دنورب ؟  مالّسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هار  هب  زج  مالـسا  تلم  اهنیا  زا  دعب  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  ( . 729 (() دوش یم  مّنهج  شتآ 

نبا هنوگچ  تسا ،  یفنم  باوـج  رگا  دـنک ؟  لـمع  اـهنآ  شور  هب  زج  هک  تسا  راوازـس  دراد ،  ناـمیا  وا  ربـمغیپ  ادـخ و  هب  هک  یناملـسم 
هیآ ایآ  دناد ! ! ؟  یم  راذگتعدب  ار  اهنآ  دسرتب ،  ای  دـنک  مرـش  هکنیا  نودـب  رتشیب و  هچ  ره  تحاقو  رتمامت و  هچ  ره  تحارـص  اب  نودـلخ 

هک ادخ  ایآ  تسا ؟  هدرک  رما  ناملـسم  نودـلخ  نبا  هب  روط  نیا  هّللا ))  لبح  هب  ماصتعا  هیآ  رم و  الا  یلوا  هیآ  ریهطت ،  هیآ  یبرقلا ،  يذ  ))
هّللا یّلـص  ربمغیپ -  هکنیا  ای  تسا ! ؟  هداد  يو  هب  يروتـسد  نینچ  دیـشاب )) نایوگتـسار  اـب  ینعی :  َنیقداّـصلا ؛ َعَم  اُونوُک   : )) تسا هدومرف 

هرابرد ار  اهروتسد  نیا  یگمه  ام  تسا ؟  هتـشاد  مالعا  ار  نآ  دنراد ،  نآ  رب  تحـص  قافتا  نیملـسم  همه  هک  شیاهنامرف  رد  هلآو -  هیلع 
دوخ نینم ))  ؤملا  لیبس   )) باـتک رد  شنوگاـنوگ  ياهدنـس  فلتخم و  قرط  اـب  ار  اـهنآ  هب  تبـسن  نیملـسم  هفیظو  تیب و  لـها  هب  مارتحا 

تیب و لها  تقیقح  هب  یپ  دیاب  یم  هکنانچ  ات  دینک  هعجارم  اهنآ  هب  دنا .  هتـشاگن  دوخ  تافیل  أت  رد  زین  ام  گرزب  نادنمـشناد  میا .  هدروآ 
دنتشادن یصقن  و  دنشاب ،  افج  نیا  قحتسم  هک  دنتشادن  یهانگ  مالّسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هک  هژیوب  دیربب .  مالسا  تناید  رد  ناشیا  ماقم 

لها بهذم  شور  لئاسم ،  رد  فالتخا  لقن  ماقم  رد  تّنـس ،  لها  هناگراهچ  بهاذـم  ناوریپ  شاک !  دـندرگ .  ییانتعا  یب  نیا  ثعاب  هک 
رد تّنـس !  لها  هک  میا  هدیدن  ام  دندرک .  یم  لقن  دوش ،  یمن  لمع  اهنآ  هب  هک  یبهاذـم  لاوقا  لقن  دـننام  مه  ار  مالّـسلا -  مهیلع  تیب - 

ییوگ هک  دـنا  هدرک  يا  هلماعم  نانچ  تیب  لها  اب  اهنآ  هکلب  دنـشاب ،  هدرک  مالّـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  اب  يا  هلماعم  نینچ  يرـصع  چـیه 
یهاگ يرآ ،  تسا .  هدنامن  یقاب  نانآ  زا  تمکح  ملع و  زا  يزیچ  هک  دنتسه  یناسک  ای  تسا ،  هدرکن  قلخ  ادخ  هک  دنتـسه  یمدرم  اهنآ 

ملظ و نامز  رگید  زورما  یلو  دنا ،  هدرک  دای  ارتفا  ياهنابز  اب  ار  ناشیا  دنا و  هدناوخ  یـضفار ))   )) ار اهنآ  هدرب و  مان  تیب  لها  نایعیـش  زا 
و دنیآ ،  رد  نآ  هزاورد  زا  ربمغیپ ،  ملع  رهش  هب  دورو  يارب  هک  تسا  ناناملسم  همه  رب  تسا .  هدیسر  ارف  يردارب  رـصع  هتـشذگ و  يدعت 

دنوش کیدزن  تیب  لها  نایعیش  هب  و  ( 730) دننیشنب تاجن ،  یتشک  رد  هتشگ و  یجتلم  نیمز ))  لها  ناما   )) هب هدرب  هّطح ))  باب   )) هب هانپ 
 . نیملاعلا ّبر  هّلل  دمحلاو  تسا .  هتشگ  نشور  هفئاط  ود  نیب  طباور  دادماب  تسا و  هتفر  نایم  زا  مهافت  ءوس  . 

يردارب افص و  هب  توعد   - 100

 ! میرب یم  ادخ  هب  هانپ  تسا ؟  زیچ  هچ  رد  ینمـشد  توادع و  نیا  و  یک !  ات  رگیدکی  هب  تبـسن  ّنظ  ءوس  ینیبدب و  همه  نیا  ناردارب !  يا 
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رگم دـشاب ؟  یمن  ام  هلبق  فاطم و  هبعک  ام و  ینامـسآ  باتک  میکح  نآرق  ام و  نید  مالـسا  و  تسین ،  ام  همه  يادـخ  اتکی  دـنوادخ  رگم 
ضئارف و  تسین ؟  ام  تنـس  وا  رادرک  راتفگ و  اـم و  ربمغیپ  هلآو ))-  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللادـبع -  نبدـمحم   )) ناربمغیپ متاـخ  اـیبنا و  رورس 

ادخ و هک  تسا  نآ  لالح  ناناملسم ،  ام  رظن  رد  دنتـسین ؟  ام  تابجاو  ادخ ،  هناخ  جح  بجاو و  تاکز  ناضمر و  كرابم  هام  هناگجنپ و 
هتـسناد قح  ربمغیپ  ادخ و  هک  تسا  نآ  قح ))   . )) دـنا هدرک  مارح  لوسر ،  دـنوادخ و  هک  تسا  نآ  مارح  و  دنـشاب ،  هدرک  لالح  ربمغیپ 

ام نانمشد  ربمغیپ ،  ادخ و  نانمشد  و  ام ،  ناتـسود  لوسر ،  ادخ و  ناتـسود  دنـشاب .  هدرک  لطاب  ربمغیپ  ادخ و  هک  تسا  نآ  لطاب  و  دنا ، 
و دـهد .  رفیک  دـندرک  دـب  هک  ار  نانآ  اـت  دـنادرگ ،  یمروشحمار  ناگدرمادـخو  تسین .  نآرد  یکـشودمآدهاوخ  مه  تماـیق  دنتـسه . 
ادخ و هب  نامیا  یگمه  (( ! ؟  دنتـسین ناسکی  همه  تنـس ،  لها  نایعیـش و  اهنیا  رد  ایآ  دـشخب .  کین  شاداپ  دـندومن  یکین  هک  ار  یناسک 

تعاطا ار  وت  شزرمآ  میدینـش و  ایادخ !  دـنتفگو : میراذـگ ،  یمن  قرف  وا  ناربمغیپ  نیب  ام  و  دـندروآ ،  وا  ناربمغیپ  بتک و  ناگتـشرف و 
تسا يورغص  عازن  تقیقح  رد  مه  یفالتخا  لئاسم  رد  هعیش  ینس و  نیب  عازن  ( . 731  (() تسوت يوس  هب  همه  تشگزاب  ایادخ !  میدرک ، 
هرابرد ای  نآ  تمرح  ای  يزیچ  بوجو  هرابرد  یّنـس  هعیـش و  رگا  هک  دینیب  یمن  درادـن .  دوجو  يوربک  عازن  یّنـس  هعیـش و  نایم  زگره  و  ، 

 ، اهنیا ریغ  رد  ای  نآ  تیعنام  ای  تیطرش  ای  تیئزج  رد  ای  نآ  نالطب  تحص و  رد  ای  دنشاب ،  هتشاد  عازن  نآ  تحابا  ای  تهارک  ای  بابحتـسا 
وا ینمشد  بوجو  رد  ای  تسادخ ،  تسود  هکنیا  لیلد  هب  وا  یتسود  بوجو  رد  ای  قافن  ای  نامیا  رد  ای  وا ،  قسف  ای  یصخش  تلادع  رد  ای 

لقع ای  عامجا  ای  تنس  ای  باتک  زا  یعرش  هتبثم  هلدا  هب  نآ  توبث  هرابرد  یّنس  هعیش و  رگا  اهنیا  همه  رد  تسادخ ،  نمـشد  هکنیا  تلع  هب 
رد يزیچ  توبث  هب  ملع  هقرف ،  ود  رگا  و  دراد .  اضتقا  یعرش  ّهلدا  هچنآ  هب  دنک  یم  عوجر  کی  ره  دنـشاب ،  هتـشاد  عازن  نآ  توبث  مدع  و 

شکمـشک هاگچیه  دنـشاب ،  هتـشاد  تیاکـش  دراوم  نیا  رد  ود  ره  ای  دننک ،  ادـیپ  مالـسا  نید  رد  نآ  توبث  مدـع  هب  ملع  ای  مالـسا ،  نید 
 - هلآو هیلع  هـّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  زا  هریغ ،  هملـس و  وـبا  زا  ( 732) دوخ حیحـص  رد  يراخب  دـننک .  یمن  ادـیپ  فالتخا  تشاد و  دـنهاوخن 

درک و مکح  هچناـنچ  و  دراد ،  رجا  ود  درک ،  تباـصا  عـقاو  هب  دوـمن و  داـهتجاو  درک  مکح  مکاـح  هاـگره  دوـمرف : هک  دـنک  یم  تیاور 
هرابرد یناملسم  رگا  دنا : هتفگ  يا  هفیاط  ( : )) 733) دسیون یم  یسلدنا  مزح  نبا  تشاد .  دهاوخ  رجا  کی  تفر ،  اطخ  هب  دومن و  داهتجا 
شرظن هب  و  دومن ،  داهتجا  اهنیا  زا  یکی  هرابرد  سک  ره  دوش .  یمن  قساـف  رفاـک و  دـیوگ ،  فـالخ  رب  ینخـس  اوتف  رد  اـی  يداـقتعا  روما 

نیا دراد .  رجا  کی  تفر ،  اطخ  هب  هچنانچ  و  دراد ،  رجا  ود  دومن ،  تباصا  عقاو  هب  رگا  تسا .  روج  أم  لاح  ره  رد  تسا ،  قح  هک  دیسر 
رد هک  میا  هتخانـش  ام  هک  تسا  يا  هباحـص  مامت  لوق  و  تسا .  یلع  نب  دوواد  يروث و  نایفـس  یعفاـش و  هفینح و  وبا  ـالیل و  یبا  نبا  لوق 

دروم و نیا  رد  تحارـص  اب  هک  یناسک  میرادـن . )) . . .  غارـس  اـهنآ  زا  یفـالخ  هجوچیه  هب  صوصخ  نیا  رد  و  دراد ،  يرظن  هلئـسم  نیا 
دنوادخ رگم  تسیچ ! ؟  يارب  ینمشد  همه  نیا  ناناملسم !  يا  نیاربانب  دنتسه .  دایز  هعیش  یّنس و  ناگرزب  زا  دنا ،  هتفگ  نخـس  نآ  ریاظن 

دینکن عازن  دنک .  محر  امش  هب  دیاش  دیسرتب  ادخ  زا  و  دینک ،  رارقرب  حلـص  ناتناردارب  نایم  دنردارب ،  مه  اب  نانم  ؤم  : )) دیامرف یمن  ناهج 
فالتخا راچد  دـندش و  قرفتم  دـمآ ،  اهنآ  يارب  قیاقح  هکنآ  زا  دـعب  هک  دیـشابن  اهنآ  زا  و  دورب ،  تسد  زا  ناتیورین  دـیوش و  لزلزتم  هک 

یگمه ناناملسم  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  و  ( . 734  (() تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  میظع  باذع  اهنآ  يارب  دنتشگ و 
ردارب ناـمیپ  سک  ره  دنـشاب .  یم  ناـگناگیب  ربارب  رد  ییورین  و  دراد .  رارق  نآ  عاعـش  رد  اـهنآ  نیرت  تسپ  و  دنتـسه .  ناـمیپ  کـی  عباـت 
حیحص تایاور  دوش . )) یمن  هتفریذپ  وا  زا  یلمع  چیه  تمایق  زور  و  داب ،  وا  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  دنکشب ،  ار  یناملسم 

هک يردـقب  همهملا ))  لوصفلا   )) رد اـم  مالّـسلا . -  مهیلع  هرهاـط -  ترتـع  قیرط  زا  صوصخب  تسا ،  رتاوتم  صوـصخ  نیا  رد  ربـتعم  و 
لـصفالب تفالخ  يارب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  یگتـسیاش  نوماریپ  باتک  همتاخ  متـشه :  لصف  میا . . .  هدروآ  مینک ،  داش  ار  تما  ياـهلد 

هب میدرک -  عورـش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  زا  دعب  تماما  زا  ثحب  اب  هک  نآ -  زاغآ  رـس  دـننام  ار  دوخ  باتک  (ص )  ربمغیپ
دوخ يایند  نید و  رما  رد  ناناملـسم  هک  تسا  يزاین  و  دنراد ،  نآ  هب  ربمغیپ  ادخ و  هک  تسا  یتیانع  هطـساو  هب  زین  نیا  و  میرب .  یم  نایاپ 
چیه زا  تما ،  یهاوخریخ  يارب  دـنوادخ و  رما  هب  نآ  هار  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  تسا  نیا  رطاخب  و  دـننک .  یم  ساسحا 
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زا مالسا  تلود  سیس  أت  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  شور  زا  هک  یناسک  تسا .  هدرکن  رازگورف  یتمحز  ششوک و  هجوت و  لذب 
رب يو  نابیتشپ  وا و  راک  رد  یکیرـش  و  وا ،  هداوناخ  زا  يریزو  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هک  دـنناد  یم  دـنراد ،  عالطا  یبوخ  هب  تسخن  زور 

ترضح نآ  رادرک  راتفگ و  رد  سک  ره  تسا .  هدوب  وا  زا  دعب  هفیلخ  وا و  دهعیلو  و  وا ،  تمکح  ثراو  و  وا ،  ملع  هدنراد  و  وا ،  نمـشد 
هّللا یّلـص  ربمغیپ -  هک  دنیب  یم  و  دـنیب .  یم  گنهامه  انعم  نیا  اب  تلحر  ماگنه  ات  تثعب  زاغآ  زا  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  دـشاب ،  هدرک  هجوت 

رد هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  تشاد .  یم  گرزب  ار  نآ  دروآ و  یم  نایم  هب  نخس  عوضوم  نیا  زا  تصرف  ره  رد  هلآو -  هیلع 
انعم نیا  هب  درک ،  عمج  ار  مشاه  ینب  لـیماف  شا ،  هناـخ  رد  هک  یماـگنه  هکم ،  رد  دوخ  توعد  نتخاـس  راکـشآ  زا  شیپ  تثعب و  لـیاوا 

ردارب و نیا  : )) دومرف تفرگ و  دوب -  رتکچوک  همه  زا  هک  مالّـسلا - -  هیلع  یلع -  ندرگ  هب  تسد  هک  دوب  یعقوم  نیا  و  دومن .  حیرـصت 
تفالخ ًاحیرص  یهاگ  هتـسویپ  مه  نآ  زا  دعب  ( . 735  . . . (() دینک تعاطا  دیونـشب و  يو  زا  تسامـش .  نایم  رد  نم  هدنامزاب  نیـشناج و 

تفر و كوبت  گـنج  هب  تشاد و  بوصنم  دوخ  ياـج  هب  هنیدـم  رد  ار  وا  هک  یماـگنه  دـننام  تشاد  یم  مـالعا  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع - 
 ، تشاد راهظا  ار  انعم  نیا  ینمض  روط  هب  ینامز  و  ( . 736  (() یشاب نم  نیشناج  هفیلخ و  وت  هکنیا  رگم  مورب  نم  تسین  هتسیاش  : )) دومرف
وا و  میوا ،  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  اریز  وگم ؛ یلع  هرابرد  يزیچ  دومرف : مالّـسلا -  هیلع  یلع -  زا  هدیرب ))   )) تیاکـش باوج  رد  هکنانچ 
هّللا یّلص  ربمغیپ -  هک  دنک  یم  تیاور  ییاسن  یلو  تسا .  لبنح  دمحا  دنسم  رد  ثیدح  ترابع  نیع  نیا  تسامش .  تسرپرس  نم  زا  دعب 
نم زا  دـعب  وا  میوا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  اریز  هدـم ؛  هولج  نم  رظن  رد  نمـشد  تروـص  هب  ار  یلع  هدـیرب !  يا  دوـمرف : هلآو -  هیلع 

هک هدش  هچ  دومرف : مشخ  لاح  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دیوگ : یم  هدرک و  لقن  رت  لصفم  ار  نآ  یناربط  تسامـش .  تسرپرس 
هلصاف نم  زا  دنک  اهر  ار  یلع  سک  ره  و  تسا ،  هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  یلع  سک  ره  دننک .  یم  يریگ  هدرخ  یلع  زا  یمدرم 

رتهب میهاربا  زا  نمو  ما ،  هدش  هدیرفآ  میهاربا  تشرس  زا  نم  هدش و  قلخ  نم  تشرس  زا  وا  میوا .  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  تسا .  هتفرگ 
یقح یلع  هک  یناد  یمن  ایآ  هدیرب !  يا  تسا !  هاگآ  اونـش و  دـنوادخ  مییآ و  یم  دـیدپ  يرگید  زا  یکی  هک  میتسه  ینامدود  ام  متـسه . 
تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  نیصح  نب  نارمع  ار  نآ  دننام  تسامش ! ! ؟  تسرپرس  نم  زا  دعب  وا  دراد و  تسا ،  هتفرگ  هک  ینز  زا  شیب 

اهنآ زا  یکی  دـنیامن .  تیاکـش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  زا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  باحـصا  زا  رفن  راهچ  : 
يور يو  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  تسا ؟  هدرک  ناـنچ  نینچ و  یلع  هک  دـیناد  یم  هّللا !  لوـسر  اـی  تفگ :  تساـخرب و 

ار نامه  تساخرب و  یموس  دینادرگ .  يور  مه  وا  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تفگ .  نخس  وا  دننام  تساخرب و  یمود  دینادرگ . 
ناـبز هب  دـندوب ،  هتفگ  رفن  هس  ار  هچنآ  تساـخرب و  مه  یمراـهچ  دادـن .  ناـشن  شوخ  يور  زین  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تفگ و 

هچ یلع  زا  دیهاوخ ؟  یم  هچ  یلع  زا  دومرف : دوب ،  كانبـضغ  ًالماک  هک  یلاح  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  اجنیا  رد  دروآ . 
ثیدـح نآ  ریظن  تسا .  نم  زا  دـعب  ینم  ؤم  ره  تسرپرـس  وا  میوا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دـیهاوخ ؟  یم  هچ  یلع  زا  دـیهاوخ ؟  یم 
متشگرب یتقو  مدش .  تحاران  يو  زا  مدرک ،  ترفاسم  یلع  اب  تسا :  هدمآ  هباصا ))   )) رد بهو  لاح  حرـش  رد  هک  تسا  هزمح  نب  بهو 
تسامش تسرپرـس  نم  زا  دعب  وا  ریز  وگم ،  یلع  هب  ار  نیا  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  مدومن .  ربمغیپ  هب  ار  وا  تیاکش 

ربمغیپ نیـصلخم  زا  یـضعب  طسوت  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  حیرـص  صن  رد  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تفالخ  هب  حیرـصت  ( . 737)
نم و رادزار  نم و  نیـشناج  : )) دومرف هک  دنک  یم  تیاور  ناملـس  زا  ریبک  مجعم  رد  یناربط  هکنانچ  تسا .  هدـمآ  یـسراف  ناملـس  دـننام 

یضعب تسا . ))  بلاطیبا  نب  یلع  دیامن  یم  ادا  ارم  ضرق  دنک و  یم  لمع  نم  تیـصو  هب  مراذگ و  یم  دوخ  زا  دعب  هک  ار  یـسک  نیرتهب 
هیلع هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زا  يزار  دیمح  نبدمحم  هدیرب .  دننام  تسا ؛  هدوب  رامیب  ناشیاهلد  هک  هدش  تیاور  یهورگ  زا  مه  اهنآ  زا 

و تسا . ))  بلاـطیبا  نب  یلع  مه  نم  ثراو  نیـشناج و  دراد ،  یثراو  نیـشناج و  يربـمغیپ  ره  : )) دوـمرف هک  تسا  هدرک  تـیاور  هـلآو - 
 ! سنا يا  : )) دومرف نم  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  يو  زا  یناهفصا  میعن  وبا  هک  کلام  نب  سنا  دننام 

تسا نازابناج  ياوشیپ  نیّیصو و  متاخ  نیدلا و  بوسعی  نیلسرم و  دیس  نیقتم و  ماما  دوش ،  یم  دراو  وت  رب  رد  نیا  زا  هک  یـسک  نیتسخن 
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یم ارم  نانخـس  وت  دومرف : دومن و  هحفاـصم  يو  اـب  تساـخرب و  يداـش  اـب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دـمآ .  یلع  تفگ :  سنا  (( . 
دنک یم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  بیطخ  زین  و  ( . 738  ) ینک یم  فرطرب  ار  اهنآ  تافالتخا  و  یناونش ،  یم  اهنآ  هب  ارم  يادص  یناسر و 

( . 739  (() میتسه متما  رب  تّجح  تماـیق  زور  رد  یلع  ینعی  نیا ؛  نم و  : )) دومرف یم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  مدینـش  تفگ :  هک 
 ، نانیا ریغ  يراصنا و  میلس  ما  سیمع و  رتخد  ءامسا  شیومع و  نز  لضفلا  ما  هملس و  ما  نینم ،  ؤملا  ما  دننام  هلـضاف ،  ناوناب  زا  يرایـسب 
رد مه  ینامز  دومرف و  یم  نایب  ربنم  رد  ار  نآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  زین  یهاگ  دنا .  هدرک  لقن  ار  عوضوم  نیا  هب  عجار  تایاور 
ره رد  تسب .  يردارب  نامیپ  راصنا ،  نارجاهم و  نایم  هنیدـم  هکم و  رد  هک  دوب  یماگنه  رگید ،  عقوم  و  دومرف .  شنارای  زا  یخرب  هب  عیقب 
وت  : )) تفگ یم  يو  هب  داد و  يرترب  نارگید  رب  و  دـناوخ ،  دوـخ  ردارب  ار  وا  هدـیزگرب و  دوـخ  يارب  ار  مالّـسلا -  هـیلع  یلع -  تبوـن  ود 
هناخ ياهبرد  همه  هک  يزور  نینچمه  و  تسین . ))  يربمغیپ  نم  زا  دـعب  هکنیا  زج  یتسه  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن 

شومارف مه  تما  ( . 740) دومرف ار  قوف  مالک  تسب ،  دش ،  یم  زاب  دجسم  فرط  هب  هک  ار  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هناخ  برد  زج  نارجاهم 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تفگ :  هک  درک  دنهاوخن  شومارف  زگره  تسا  هدرک  تیاور  شتفالخ  نامز  رد  رکبوبا  ار  هچنآ  هدرکن و 

تـسا ناسکی  تلادـع  رد  یلع  تسد  نم و  تسد  : )) دومرف و  ( . 741  (() تسا میادخ  هب  تبـسن  نم  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  یلع  : )) دومرف
هب یلع !  ای  تسا .  يداه  یلع  منم و  رذنم  : )) دومرف درک ،  ریـسفت  ار  ( 743 (() ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـنُم  َْتن  َا  امَّنِا   : )) هیآ نوچ  و  ( . 742 (()

ربمغیپ هک  دنک  یم  تیاور  سابع  نبا  ثیدح  زا  یملید  ءارب و  ثیدـح  زا  بیطخ  ( . 744 (() دنیآ یم  هار  هب  ناورهر  نم  زا  دعب  وت  هلیـسو 
اب نآرق  نآرق و  اب  یلع  : )) دومرف و  ( . 745  (() تسا نم  ندب  هب  تبسن  نم  رس  هلزنمب  نم  هب  تبسن  یلع  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  - 
 - یلع دـنادب  هدـنناوخ  هک  تسا  یفاک  فل :  ؤم  ( . 746 (() دـندرگ دراو  نم  رب  ضوح  رد  ات  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  تسا .  یلع 

موزل وا و  تمـصع  يارب  یتجح  هچ  ناناملـسم !  يا  سپ  دـنوش .  یمن  ادـج  مه  زا  نآرق ،  یلع و  تسا و  نآرق  ياـنعم  هب  مالّـسلا -  هیلع 
 . تسا نآ  هزاورد  یلع  متسه و  ملع  رهـش  نم  : )) دومرف و  تسا ! ؟  نیا  زا  رتاسر  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  دعب  يو  زا  تعاطا 
رد يروباشین  مکاح  ریغـص و  عماج  هحفـص 107  رد  یطویـس  ار  ثیدح  نیا  دوش . )) دراو  نآ  برد  زا  دـیاب  دـهاوخ  یم  شناد  سک  ره 
نبا زا  یکی  تسا ؛  هدرک  تیاور  یناربط  زا  مالّسلا -  هیلع  یلع -  بقانم  رد  حیحص  دنس  ود  هب  كردتـسم  موس  ءزج  هحفص 126 و 127 

 . تسا هدومن  هماقا  نآ  قرط  تحـص  تابثا  يارب  یعطاق  ياهلیلد  مکاح  يراصنا .  هّللادـبع  نب  رباج  زا  مود  حیحـص و  قیرط  ود  اب  ساـبع 
یلعلا کلملا  حتف   : )) مان هب  هدرک  فیل  أت  ثیدـح ،  نیا  حیحـصت  هرابرد  یباتک  هرهاق  میقم  رـصاعم ،  یبرغم  قیدـص  نبدـمحم  نبدـمحا 

؛ دنبای یهاگآ  نآ  رب  قیقحت  هعلاطم و  لها  هک  دراد  اج  تسا .  هدیسر  عبط  هب  رصم  رد  لاس 1354ه  رد  و  یلع ))  ملعلا  هنیدم  باب  ۀحصب 
هداتفا و یتاهد  يرهش و  نابز  هب  هک  دننک  داریا  ثیدح  نیا  هرابرد  هک  دسر  یمن  ار  اه  یبصان  نیاربانب  تسا .  يرایسب  شناد  نآ  رد  اریز 

هکنانچ تسین .  يرگید  زیچ  بّصعت ،  رد  تحاقو  زج  هک  میا  هدـید  میا و  هتـسیرگن  ار  اـهنآ  داریا  اـم  تسا ،  هدـیدرگ  جـیار  لاـثم  دـننام 
يارب یلیلد  چیه  دیوگ : یم  هدومن و  لوق  لقن  نآ ،  نالطب  هرابرد  هریغ  یبهذ و  زا  اریز  تسا ؛  هدرک  حیرصت  یئالع  نیدلا  حالـص  ظفاح 
دراوم وت  یلع !  ای  : )) دومرف و  ( . 747  (() تسا نآ  رد  یلع  متـسه و  تمکح  هناخ  نم  : )) دومرف و  دنا .  هدرواین  لعج ،  ياعدا  زج  نآ  در 

ینامرفان سک  ره  تسا و  هدومن  تعاطا  ادـخ  زا  دـنک  تعاـطا  ارم  سک  ره  : )) دومرف و  ( . 748  (() يزاس یم  نشور  ارم  تما  تاـفالتخا 
نم زا  دـیامن  یلع  یناـمرفان  هک  سک  ره  هدوـمن و  يوریپ  نم  زا  دـنک  يوریپ  یلع  زا  سک  ره  تـسا .  هدوـمن  ادـخ  یناـمرفان  دـنک ،  نـم 

ظافلا دـنچ  ره  دـننک و  یم  لابند  ار  فدـه  کی  همه  هک  اهنیا  ریظن  ربتعم ،  تایاور  زا  رگید  يرایـسب  و  ( . 749  (() تسا هدومن  ینامرفان 
یم مالّسلا -  هیلع  یلع -  هب  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  زا  یتاماقم  اهنآ  همه  دنراد .  يونعم  رتاوت  یل  و  تسا ،  فلتخم  اهنآ 

فرع و مکح  هب  زین  تایاور  نیا  زا  ناهذا  هب  ردابتم  يانعم  دـهدب .  دوخ  نیـشناج  دـهعیلو و  هب  زج  يربمغیپ  چـیه  تسین  زیاـج  هک  دـهد 
نآ نانیـشناج  ناـماما  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هک  تسا  يرگید  صوـصن  حیحـص ،  ننـس  رد  هوـالع  تسا .  نیمه  ناـبز ،  لـها  زا  تـغل 
ود اـب  ار  تما  اریز  درامـش ؛ یم  ضرف  ار  ناـشیا  تعاـطا  يا  هرود  ره  رد  تما  هـمه  رب  و  دـناد ،  یم  ربـمغیپ  قـحب  نانیـشناج  ار  ترـضح 
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نانز نادرم و  مامت  تشاد .  هاگن  نوصم  تمایق  زور  اـت  ترتع )  نآرق و   ) شیوخ ياـهبنارگ  زیچ  ود  اـب  تخاـس و  طوبرم  دوخ  نامـسیر 
 ، نانآ نایرازاب  موق و  نارـس  و  ناشیا ،  كولمم  اهنآ و  دازآ  صوصخ ،  نیا  رد  اهنآ  ناداوس  یب  تما و  ياملع  دنتـسه .  يواـستم  تما ، 

ندزن نچ  تروص  رد  قح  زا  يرود  زا  ار  دوخ  تما  همه  درکن ! !  انثتـسم  ار  مادکچیه  نیرونلاوذ  هنو  قوراف ،  هن  قیدص  هن  هک  يروط  هب 
اهنآ دوجو  زا  نیمز  و  دـنوش ،  یمن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  هک  داد  ربخ  اهنآ  هب  و  تشاد ،  رذـحرب  اـهنآ  ییاـمنهار  زا  يراددوخ  ود و  نآ  هب 
نیقی قح و  هرهچ  تخاس و  فرطرب  ار  يدیدرت  هنوگ  ره  بیترت  نیدـب  و  دـندرگ ،  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رب  هکنیا  ات  دـنام  یمن  یلاخ 

 ، دومنن افتکا  نیلقث ))   )) تایاور هب  اهنت  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نیا ،  رب  نوزفا  نیملاعلا .  ّبر  هّلل  دمحلاو  دینادرگ .  راکـشآ  ار 
تفای تاجن  تسـشن ،  نآ  رد  سک  ره  هک  دز  لثم  دوخ  موق  رد  حون  یتشک  هب  یهاگ  ار  مالّـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تما ،  نیا  رد  هکلب 

ناما و  دیدرگ ،  هدیزرمآ  دش ،  نآ  دراو  سک  ره  هک  لیئارـسا  ینب  هّطح ))  باب   )) ینامز و  دش ،  قرغ  دیزرو ،  فلخت  نآ  زا  سک  ره  و 
یم رد  سیلبا  بزح  تروص  هب  و  دوش ،  یم  هدنکارپ  دومن  تفلاخم  اهنآ  اب  يا  هلیبق  هاگره  هک  يروط  هب  تسناد ؛  فالتخا  زا  نیمز  لها 

و دزاس .  مزلم  ناشیا ،  راـثآ  تعباـتم  ناـنآ و  زا  يوریپ  هب  ار  شیوخ  تما  اـت  دوب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  عسو  اـهتنم  نیا  دـنیآ . 
لها تسناد  هکنآ  زا  دـعب  دریگب ،  هلـصاف  نیا  زا  دـناوت  یم  یـسک  هچ  ار .  رکون  هن  اقآ و  هن  تشاذـگن ،  راـنک  روظنم  نیا  زا  ار  سکچیه 

یم لیئارـسا ))  ینب  هّطح  باب   )) نوچمه دـننام و  یمن  ملاس  نآ ،  نابکار  زج  هک  دنتـسه  حون ))  هنیفـس   )) دـننام مالّـسلا -  مهیلع  تیب - 
یمن یناملـسم  چیه  هک  دنـشاب  یم  نآرق  ياتمه  اهنآ  هک  دنتـسناد  و  دندرگ .  یمن  هدیزرمآ  دـندش ،  لخاد  نآ  هب  هک  اهنآ  زج  هک  دنـشاب 

زا یصن  رگا  ربمغیپ ،  باحـصا  دوب  نکمم  هنوگچ  دیوگب : يا  هدنیوگ  دیاش  شـسرپ :  دریذپب .  ار  نانآ  زج  دنادرگب و  ور  ناشیا  زا  دناوت 
نتفرگ يارب  و  درک ،  اهر  ار  دوخ  دوهعم  قح  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هنوگچ  و  دنیامن ؟  لمع  وا  صن  فالخ  رب  دوب ،  هدیسر  ترـضح  نآ 

تـصرف ره  رد  و  دش ،  نیـشن  هناخ  هناگ ،  هس  يافلخ  تفالخ  تدـم  رد  و  درکن .  هعزانم  شیوخ  نافلاخم  اب  دـماینرب و  عافد  ماقم  رد  نآ 
اطخ یهارمگ و  رب  نم  تما  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  تیاور  نیا  رد  هعیش  درک .  یم  یشیدنا  حالـص  افلخ  هب  تبـسن 

نتفرگ تعیب  رد  هفیقس ،  زور  رد  نارگید  مشاه و  ینب  زا  وا  نارادفرط  و  مالّسلا -  هیلع  یلع -  ارچ  دیوگ . )) یم  هچ  دننک ،  یمن  عامتجا 
 ، دیحوت تایآ  دـننام  نآرق ؛  زا  یحیرـص  هیآ  اب  دـنوادخ  هیحان  زا  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تفالخ  صن  ارچ  و  دـندومنن ؟  ضارتعا  رکبوبا 

باتک نیمه  زا  ار  ربمغیپ ) ادخ و  حیرـص  راتفگ   ) صوصن اب  اهنآ  تفلاخم  اما  خساپ :  دـیدرگن ؟  لزان  ندـش ،  هتخیگنارب  توبن و  لدـع ، 
زا ام  درادن .  رکذ  هب  يزاین  هک  تسا  نشور  دایز و  يردـقب  دـندومن  یچیپرـس  حیرـص  ّصن  زا  اهنآ  هک  يدراوم  اریز  تخانـش ؛  دـیهاوخ 
یم ترـضح  حیرـص  راتفگ  ربمغیپ و  صوصن  هب  لمع  ییاج  رد  اهنآ  هک  میا  هدروآ  تسد  هب  روط  نیا  ربمغیپ ،  هباحـص  ناتـسرپایند  هریس 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  صوصن  رگا  یلو  اهنیا .  لاثما  هزور و  هلبق و  هب  هجوت  زامن و  دننام  دـشاب ؛ ضحم  ینید  هک  دـندومن 
اهنآ هریغ ،  تکلمم و  تلود و  روما  هرادا  و  ییاورنامرف )  یهدنامرف و  و   ) تراما تمومیق و  یتسرپرـس و  دننام  دـشاب  تسایـس  هب  طوبرم 

لوصفلا  )) و تاعجارملا ))   )) ياهباتک رد  لیصفت  هب  هکنانچ  دنتـشاد ،  رظن  هراب  نآ  رد  دوخ ،  هکلب  دنتـسناد ،  یمن  بجاو  ار  نآ  هب  دّبعت 
ار ینیشن  هناخ  دماینرب و  هعزانم  ماقم  رد  تفگ و  كرت  ار  دوخ  قح  مالّسلا -  هیلع  یلع -  ارچ  اما  و  ( . 750  ) میا هتخاس  نشور  همهملا )) 
رد لیـصفت  هب  ار  همه  عاـمجا ،  هراـبرد  هعیـش  رظن  و  دـمآ ،  رب  دوـخ  زا  شیپ  ياـفلخ  هب  تبـسن  یـشیدنا  حالـص  ماـقم  رد  درک و  راـیتخا 
 - دیاب یم  هکنانچ  باتک -  هعجارم 102  رد  زین  ار  نآ  نآ ،  مدع  هفیقس و  زور  تعیب  رب  جاجتحا  اما  ( . 751  ) میا هدروآ  تاعجارملا ))  ))

تاـیآ دـننام  حیرـص  روـط  هب  ینآرق  هیآ  ارچ  اـما  تسه .  نآ  رد  يدرد  ره  ياود  هک  دـینک  هعجارم  اـجنآ  هب  میا .  هداد  رارق  ثحب  دروـم 
قاثیم و هفـسلف   )) دوخ رگید  باتک  هب  ار  لئاسم  باوج  تسا ،  هدشن  لزان  تفالخ  هب  عجار  گرم  زا  دـعب  ملاع  توبن و  لدـع ،  دـیحوت ، 

هتـشگ نشور  انیب  دارفا  يارب  تیعقاو  دادماب  هّللادـمحب  هدـش و  راکـشآ  تقیقح  قح و  اجنآ  رد  اریز  752 ؛ )  ) مینک یم  لوحم  تیـالو )) 
شا هناخ  رد  ار  دوخ  ناشیوخ  هک  يزور  زا  دـعب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  میتفگ .  یم  هچنآ  هب  میدرگ  یم  رب  کـنیا  تسا . 

عوضوم فلتخم ،  قرط  هب  دش و  یم  روآدای  ار  انعم  نیا  هتسویپ  دومن ،  مالّسلا -  هیلع  یلع -  ینیشناج  تفالخ و  هب  حیرصت  دروآ و  درِگ 
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گرم رتسب  رد  دش و  رامیب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هکنیا  ات  دیـشک ،  یم  اهنآ  خر  هب  ار  دوخ  زا  دعب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تماما 
 . دـنربب ارم  موش و  حور  ضبق  هک  تسا  کـیدزن  مدرم !  يا  دوـمرف : دوـب ،  باحـصا  زا  وـلمم  هرجح  هک  یماـگنه  اـجنآ  رد  تفرگ .  رارق 

یم امـش  نایم  رد  ار  متیب  لها  ینعی  مترتع  ادخ و  باتک  نم  دیـشاب  هاگآ  دیونـشب .  ار  نآ  مراد  راظتنا  میوگ و  یم  امـش  هب  ینخـس  کنیا 
ادج مه  زا  ود  نیا  تسا ،  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع  نیا  : )) دومرف درک و  دنلب  تفرگ و  ار  مالّسلا -  هیلع  یلع -  تسد  سپـس  مراذگ . 

تـسا یفاک  نآ ،  غیلبت  هب  ربمغیپ  صوصخم  هجوتو  تیـالو ))   )) عوضوم هراـبرد  ( . 753 (() دندرگ دراو  نم  رب  ضوح  رد  ات  دـنوش  یمن 
رد عادولا  ۀجح  نامه  نیا  ( 754  (() يوَهلا ِنَع  ُقِطنَی  ام  َو  : )) دومرف جح  مالعا  هدش ،  کیدزن  شگرم  هک  دـش  هجوتم  یتقو  مییوگب :  هک 

هریـس رد  هکنانچ  دش -  جراخ  هنیدـم  زا  دـنا  هتفگ  مه  رتشیب  رفن و  رازه  دون  اب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دوب .  ربمغیپ  تایح  رخاوا 
اب ار  جاـجح  تاـفرع ،  رد  ترـضح  دنتـسویپ .  يو  هب  هفرع  رد  هار و  رد  هک  ییاـهنآ  زا  ریغ  تسا -  لـقن  هریغ  ینـالحد و  هریـس  هیبـلح و 
نم هک  تسا  کیدزن  مدرم !  يا  دومرف : هلمج  زا  تشاد .  رذحرب  نآ  ینامرفان  زا  داد و  هدژم  دوخ ،  زا  لبق  يایبنا  تیصو  دوخ و  تیـصو 

ترتعو و ادخ  باتک  نآ  و  دیوش ،  یمن  هارمگ  زگره  دینزب  نآ  رب  گنچ  رگا  هک  مراذگ  یم  امش  نایم  ار  يزیچ  نم  مورب .  امـش  نایم  زا 
یم یقاـب  ود  نیا  رد  ارم  قح  هنوگچ  دـینیبب  دـنیآ .  درِگ  نم  رب  ضوح  رد  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نآ  تسا .  نم  تیب  لـها 

ره و  تخاس ،  یم  طوبرم  دوخ  نامـسیر  ود  اب  ار  تما  نآ ،  زا  دـعب  زور و  نآ  زا  لبق  اـهراب  ترـضح  میتفگ ،  رتشیپ  هکناـنچ  دـیراذگ . 
داد یم  هدژم  تما  هب  دوخ .  ترتع  زا  راهطا  هّمئا  ادخ و  باتک  ینعی  تشاد ؛  یم  هاگن  نوصم  شیاهبنارگ ،  یش ء  ود  اب  ار  اهنآ  زا  یلـسن 
یم ربخ  و  دش ،  دنهاوخ  هارمگ  دننزن ،  اهنآ  هب  گنچ  رگا  هک  داد  یم  میب  دوب و  دنهاوخ  یقاب  دنیامن  هدافتـسا  ود  نیا  تیادـه  زا  رگا  هک 

هچنآ دوبن .  یمومع  بلطم ،  نیا  نایب  دراوم  یلو  دـنام .  یمن  یلاخ  اـهنآ  دوجو  زا  نیمز  دـنوش و  یمن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نآ  هک  داد 
نبا دوب .  ناناملـسم  مومع  روضح  رد  ود  ره  تشاد ،  ناـیب  ریدـغ ))  )) زور رد  نآ ،  زا  دـعب  هچنآ  و  دومرف ،  تاـفرع  رد  صوصخ  نیا  رد 

باتک هب  گنچ  تما  اـت  تسا  هداد  روتـسد  ربمغیپ  هک  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یم  قعاوص ،  رد  نیلقث ))  ثیدـح   )) لـقن زا  دـعب  یکم  رجح 
یطوسبم قرط  زا  ار  نآ  مهدزای  ههبش  رد  دیوگ : یم  و  تسا .  هدیسر  یباحـص  رفن  دنچ  تسیب و  زا  دراد و  يددعتم  قرط  دننزب ،  ترتعو 

رد دوـمرف .  هفرع  رد  عادوـلا و  ۀـجح  رد  ار  نخـس  نیا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هک  تـسا  قرط  نآ  زا  یـضعب  رد  مـیدرک .  لـقن 
یم رگید  قرط  رد  تشاد .  ناـیب  دوب ،  باحـصا  زا  ّولمم  هرجح  هک  یماـگنه  يراـمیب ،  لاـح  رد  هنیدـم و  رد  ار  نآ  دـیوگ : یم  يرگید 

فئاط زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یتقو  هک  تسه  مه  اـهنآ  زا  یـضعب  رد  دومن .  راـهظا  مخ ))  ریدـغ   )) رد ار  نخـس  نآ  دـیوگ :
نکمم اریز  دـشاب ؛ فلتخم  نآ  دراوم  هک  درادـن  یعنام  دـیوگ : یم  هاـگنآ  دومرف .  داریا  دوخ  هبطخ  نمـض  رد  داتـسیا و  درک ،  تعجارم 
هحفـص هب  دینک  هعجارم   . ) دشاب هدومرف  رگید  دروم  دراوم و  نیا  مامت  رد  هرهاط  ترتع  نآرق و  ماقم  هب  رظن  ار  بلطم  نیا  ترـضح  تسا 

یم فارتـعا  رجح  نبا  فل :  ؤم  تسا . )  هدرک  لـقن  باب 11  رد  هک  یتاـیآ  زا  ( 755  (() نُولُوئْسَم مُهَّنِا  مُهوُِفقَو   )) مراهچ هیآ  ریـسفت   89
قرط دیوگ : یم  سپس  دومرف .  راهظا  دراوم  نیا  ریغ  دراوم و  نیا  مامت  رد  ار  نیلقث  ثیدح  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  هک  دنک 
ریدغ رد  ای  هفرع و  رد  ای  نآ  دروم  رد  زج  ار  نآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  رگا  هکنیا  اب  تسا ،  هدیسر  یباحص  دنچ  تسیب و  زا  نآ 

دون تایاور ،  لقا  رب  انب  دندینـش  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  ار  نآ  هک  یناسک  اریز  دـشاب ؛ رتاوتم  دـیاب  یم  دومرف ،  یمن  ناـیب  مه 
نارـضاح هک  یلاـح  رد  دـش و  دوخ  رتـش  راوس  هک  دوـب  هدرکن  تکرح  هفرع  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  زوـنه  دـندوب .  رفن  رازه 

زج دنک  یمن  ادا  ارم  قح  متـسه .  یلع  زا  نم  نم و  زا  یلع  : )) دومرف دنلب  يادـص  اب  دـندوب  هدومن  وا  هجوتم  ار  دوخ  لد  مشچ و  شوگ و 
لقن ار  ثیدح  نیا  دنتـسه -  حیحـص  یگمه  هک  ددعتم -  قرط  هب  هدانج  نب  یـشبح  ثیدـح  زا  ( 756  ) لبنح دـمحا  یلع . )) !  ای  مدوخ 
لقن روبزم  یشبح  زا  یعیبس  قاحسا  وبا  شدج  زا  سنوی  نب  لیئارـسا  زا  مدآ  نب  ییحی  زا  ار  نآ  يو  مییوگب  هک  تسا  یفاک  تسا .  هدرک 
نیا هب  سک  ره  دـنا .  هدومن  جاجتحا  دوخ  حیحـص  رد  اهنآ  هب  ود  ره  و  دنتـسه ،  تجح  ملـسم  يراـخب و  دزن  زین  اـهنیا  همه  تسا .  هدرک 

رد ار  نآ  مه  ینیوزق  هجام  نبا  تسا .  هدوب  عادولا  ۀّجح  رد  نآ  رودص  هک  تسناد  دهاوخ  دنک ،  هاگن  لبنح  نبدمحا  دنـسم  رد  ثیدـح 
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زنک مشش  دلج  هحفص 153 ،  ثیدح 2531  ناونع  هب  دنا و  هدروآ  ار  نآ  دوخ  حیحص  رد  ییاسن  يذمرت و  تسا .  هدرک  لقن  ( 757  ) ننس
 ، ناسآ نابز  هب  تسا  هتـسب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  اب  ثیدـح  نیا  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  ینامیپ  تسا .  هدـمآ  زین  لامعلا 

هیلع یلع -  يارب  دراد  دوخ  هک  ار  یگتسیاش  نامه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  نوچ  دشاب ؛ یم  نیگنـس  لمع  يوزارت  رد  یلو 
یعرش ماکحا  دناوتب  يو  دننام  زین  وا  ات  تسا  هداد  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هب  ربمغیپ  هک  تسا  يا  هزاجا  نیا  تسا .  هداد  رارق  مه  مالّـسلا - 

 - یلع يارب  هک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  بناج  زا  ندرک  ادا  يانعم  دیامن !  عیرـشت  دوش ،  یم  عقاو  التبا  دروم  ربمغیپ  زا  دعب  هک  ار 
ياملع ربمغیپ و  بناج  زا  ار  نید  عورف  اهقف ،  اریز  تسانعم ؛  نیمه  هب  زین  دشاب  یمن  اراد  وا ،  زا  ریغ  يرگید  هدش و  تباث  مالّـسلا -  هیلع 
ماجنا ار  راک  نیا  دنناوت  یم  همهو  دننک ،  یم  ادا  ار  يو  رابخا  نایوار  ثیدح و  ناثدحم  و  ترـضح ،  نآ  بناج  زا  ار  هقف  لوصا  لوصا ، 

هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  يرآ ،  دوب .  دهاوخ  خزود  شتآ  رد  وا  هاگیاج  دـهدب ،  ربمغیپ  ادـخ و  هب  غورد  تبـسن  مه  سک  ره  و  دـنهدب ، 
یسوم هب  تبسن  نوراه  هکنانچ  درک .  دوخ  یصو  نیما و  دینادرگ و  میهس  دوخ  راک  رد  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ثیدح ،  نیا  اب  هلآو - 

نآ بناـج  زا  نارگید  هچنآ  و  درک ،  یم  لـمع  وا  شور  هب  دوب و  وا  نیـشناج  ریزو و  هکلب  دوبن ،  ربمغیپ  یلع  هک  قرف  نیا  اـب  دوب .  نینچ 
هیلع هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هنامیکح ،  زرط  نیا  اب  دومن .  یم  ادا  هدوب ،  هدراذـگ  تعیدو  هب  وا  هب  ربمغیپ  و  دـندرک ،  یمن  ادا  ترـضح 

لاوحا تایـضتقم  بسح  رب  ات  تخاس ،  رـشتنم  دوخ  ناتما  نایم  رد  ار  نآ  عورـشم ،  قرط  نیا  اب  و  درک ،  غالبا  ار  تیـالو  عوضوم  هلآو - 
ار قیاقح  نتخاس  نوگرگد  هار  دـنک .  ادـیپ  نایرج  تیالو ،  اب  عونتم  ياهبولـسا  ثیداحا و  اب  نوگاـنوگ ،  یعاود  هب  فلتخم و  دراوم  رد 

نیا زا  دنزیخرب .  ربمغیپ  ادـخ و  دـض  رب  ادابم  ات  داهتجاو ،  لیو  أت  مان  هب  صوصن  نتخاس  نوگرگد  تخاس ؛  حوتفم  نافلاخم  يور  هب  مه 
هب اهنآ  هجیتن  رد  درک .  ریدـخت  ار  ناشیا  باصعا  تفرگ و  ار  اهنآ  ياهیـشکرس  ولج  هنوگنیدـب  و  درک ،  راتفر  امکح  شور  هب  اهنآ  اـب  ور 
 . دوب لیامتم  ضارتعا ،  فالخ و  فرط  هب  ناشیاهلد  یلو  دنتفریذپ ،  یم  ار  وا  نانخس  دندوب و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  اب  رهاظ ، 

یّلص مرکا -  ربمغیپ  هکنیا  ات  مخ  ریدغ  يارجام  دوب .  مالسا  تما  نید و  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هقالع  تدش  هناشن  ارادم  نیا 
دوخ و هک  تساوخ  یم  ادخ  زا  عّرضت  اب  دوب و  كانمیب  تخس  هک  یلاح  رد  تشگ ،  زاب  عادولا ))  ۀّجح   )) زا ناهارمه  اب  هلآو -  هیلع  هّللا 
ُا ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّی  َا  ای  : )) داتـسرف یحو  دنوادخ  دیـسر  مخ ))  ریدغ   )) هب هک  نیمه  دنک .  ظفح  شکرـس ،  رـصانع  نیا  رطخ  زا  ار  شتما 

يا  : )) ینعی 758 ؛ ) (() َنیِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهّللا ال  َّنِا  ِساّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِا  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیِلا  َلِْزن 
زا ار  وت  ادخ  و  يا ،  هدرکن  غالبا  ار  ادخ  تلاسر  يدادن  ماجنا  رگا  و  نک ،  غالبا  ار  نآ  هدـش  لزان  وت  هب  تیادـخ  هیحان  زا  هچنآ  ربمغیپ ! 
زور رد  هفیرش  هیآ  نیا  هک  تسین  یکش  هعیش ،  هعماج  ام  دزن  فل :  ؤم  دنک . )) یمن  تیاده  ار  نارفاک  دنوادخ  دراد .  یم  هاگن  مدرم  ّرش 
هعیـش ریغ  قرط  زا  هچنآ  تسا .  رتاوتم  صوصخ  نیا  رد  ام  رابخا  تسا .  هدش  لزان  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تیالو  هب  عجار  مخ ))  ریدغ  ))
ربتعم قیرط  ود  زا  ار  نآ  ( ، 759  ) هدئام هروس  رد  روبزم ،  هیآ  ریـسفت  رد  يدحاو  تسا .  یفاک  هدنناوخ  يارب  تسا ،  هدیـسر  هراب  نیا  رد 

 . دش لزان  بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد  ریدغ  زور  رد  ُلوُسَّرلا )) اَهُّی  َا  ای   )) هیآ نیا  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  هیطع  زا 
وبا زا  یکی  دنـس ،  ود  هب  نآرقلا ))  لوزن   )) باـتک رد  هیآ  ریـسفت  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظـفاح  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  و  میوگ :  یم 

تیاور هریرهوبا  زا  ددعتم  قرط  هب  دئارفلا ))  )) باتک رد  زین  ینیومح  دـمحم  نب  میهاربا  تسا .  هدرک  تیاور  عفار  وبا  زا  يرگید  دـیعس و 
دوخ دنس  هب  نایبلا  عمجم  لقن  هب  شریسفت  رد  یشایع  تسا .  هدروآ  ربتعم  دنـس  ود  اب  زین  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  قاحـسا  وبا  تسا .  هدومن 

هب دـنوادخ  دـنتفگ : هک  دـنک  یم  تیاور  يراـصنا  هّللادـبع  نب  رباـج  ساـبع و  نبا  زا  حـلاص  وبا  زا  یبـلک  زا  هنیذا  نبا  زا  ریمع  یبا  نبا  زا 
مرکا ربمغیپ  دیامن .  مالعا  مدرم  هب  ار  وا  ینیشناج  بصنم  دنک و  دنلب  ار  مالّسلا -  هیلع  یلع -  داد  نامرف  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  دّمحم - 

نیا زین  دـنوادخ  دـنریگب .  هدرخ  يو  هب  درک و  باختنا  ار  دوخ  مع  رـسپ  دـنیوگب  ادابم  هک  تشاد  فوخ  نیا  زا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 
عمجم رد  دومن .  غالبا  مدرم  هب  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تیالو  ریدـغ ،  زور  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  درک .  لزان  وا  رب  ار  هیآ 
لیزنتلا دهاوش   : )) باتک رد  ریمع  وبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  یناکـسح  مساقلاوبا  مکاح  زا  دـمحلاوبا  دیـس  هنیعب  ار  ربخ  نیا  دـیوگ : یم  نایبلا 
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حلاص وبا  زا  يولع  یلع  نب  نایح  زا  دنس  هلـسلس  هب  باتک  نیا  رد  دیوگ : یم  عمجم  رد  درک .  لقن  ام  يارب  لیو ))  أتلاو  لیـصفتلا  دعاوقل 
مه هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تسا .  هدـش  لزان  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هراـبرد  هیآ  نیا  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور  ساـبع  نبا  زا 

درادب تسود  ار  وا  هک  سک  ره  رادب  تسود  ایادخ !  تسوا .  ياقآ  مه  یلع  متـسه  وا  ياقآ  نم  سک  ره  : )) دومرف تفرگ و  ار  وا  تسد 
دهاش تسا . ))  هدروآ  هطوبرم  تایاور  زا  نایبلا  عمجم  رد  هیآ  ریـسفت  رد  هچنآ  رخآ  ات   ) درادب نمـشد  ار  وا  هک  سک  ره  رادـب  نمـشد  و 

و دش ،  یم  هدناوخ  زامن  هیآ ،  نیا  لوزن  زا  لبق  هک  تسا  نیا  تسا ،  هدوب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ینیـشناج  بصنم  ریدغ ،  عوضوم  هکنیا 
هدش هتخانـش  مارح  لالح و  دنتفر .  یم  مه  ادخ  هناخ  ترایز  هب  دنتـشاد ،  یم  لومعم  ار  ناضمر  هام  هزور  دـیدرگ ،  یم  تخادرپ  تاکز 
دوب یقاب  ترضح  نآ  ینیشناج  ماقم  دهع و  تیالو  زا  ریغ  يزیچ  هچ  سپ  دوب .  هدمآ  یگمه  نید  ماکحا  دش ،  یم  هماقا  مه  دودح  دوب . 

تفالخ زا  ریغ  یعوضوم  هچ  دننک ؟  غالبا  ار  نآ  دیدش ،  دیدهت  نیا  اب  هک  تشاد  اضتقا  و  دوب .  دنوادخ  بناج  زا  دیک  أت  نیا  مزلتسم  هک 
و دوب ،  مدرم  ترارـش  زا  ظفح  دـنمزاین  نآ  ندـناسر  و  ددرگ ،  هنتف  بجوم  نآ  غیلبت  دیـسرت  یم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دوب 
هیآ و نیا  رد  هک  تسا  یفاک  دنتـسه  دیجم  نآرق  وریپ  هک  ناناملـسم  يارب  َنیِرفاْکلا ؟ )) َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهّللا ال  َّنِا   )) دنک دیدهت  ار  نافلاخم 

یلع تیالو  ماقم  هک  دنتـسناد  یم  دندرک ،  یم  قّمعت  رگا  دنیامن .  ربدت  تسا  هََتلاسِر ))  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِا  َو   )) رد هک  يدیدش  دیدهت 
زا دعب  ًاصوصخم  تسا .  توبن  هدنامزاب  تیالو  نیا  و  تسا ،  توبن  ماقم  زا  رت  نییاپ  هّلپ  کی  اهنآ ،  مالسا  يدبا  نید  رد  مالّسلا -  هیلع  - 

مکح رد  تیالو  نتخاس  اهر  هب  دـیدهت  هک  دـینیب  یمن  تسا .  هدرک  متخ  َنیِرفاـْکلا )) َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـال  َهّللا  َّنِا   )) اـب ار  هیآ  مینیب  یم  هکنآ 
َنِم َّنَنوـُـکََتل  َو  َکــُلَمَع  َّنَـطَبْحََیل  َتْکَرـْـشَا  ْنـَِئل  َکــِْلبَق  ْنـِم  َنـیذَّلا  َیِلا  َو  َکــَْیِلا  َیِحُوا  ْدـََـقل  َو   : )) تــسا دــیحوت  كرت  هــب  دــیدهت 

زا میرب و  یم  نایم  زا  ار  تلمع  يدیزرو  كرـش  رگا  هک  میدرک  یحو  دندوب  وت  زا  لبق  هک  یناسک  وت و  هب   : )) ینعی 760 ؛ ) (() َنیرِساخلا
مزاول هک  تسناد  یم  دومن ،  یم  ربدـت  غیلبت  هیآ  رد  درک و  یم  رکف  دّـمحم ) نآرق و  تما   ) مالـسا تما  رگا  دوـب . )) یهاوـخ  ناراـکنایز 

دوخ هجوتم  ار  دیدهت  دنوادخ ،  هک  درادن  مه  ناکما  دشاب .  ربمغیپ  هجوتم  هکنیا  هن  تسا .  تیالو  غیلبت  نافلاخم  هجوتم  هیآ ،  رد  دـیدهت 
 : هفیرش هیآ  دونشب . )) راوید  ات  میوگ  یم  رد  هب   )) ینعی تسا ؛  هراجای ))  یعمـساو  ینعا  كاّیا   )) فورعم لثم  مکح  رد  هیآ  هکلب  دنک ، 

ایبنا رورس  دیدهت  هکنیا  هن  دزرو ،  یم  كرش  ادخ  هب  هک  یسک  يارب  تما  دیدهت  و  تسا .  روطنیمه  زین  َُکلَمَع )) َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَا  ِْنَئل  ))
دورف ناهارمه  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دش ،  لزان  غیلبت  هیآ  یتقو  درادـن .  وگتفگ  ياج  هک  تسا  یملـسم  عوضوم  نیا  دـشاب . 

ناگدنام بقع  ات  درک  ربص  و  دننادرگرب ،  ار  دنا  هتفر  رتولج  هک  اهنآ  ات  داتـسرف  ار  یناسک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  دندمآ و 
درازگ تعامج  هب  ار  رهظ  زامن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دندمآ .  درِگ  نابایب  هطقن  کی  رد  نایجاح  همه  هکنیا  ات  دنسرب ،  زین 

هب سپـس  دـنریگ .  رارق  نآ  هیاس  رد  راضحو  دـننک  بصن  شیارب  راد  هیاس  تخرد  ود  نایم  رد  نارتش  زاهج  زا  يدـنلب  ربنم  داد  روتـسد  و 
ادخ و مان  هب  درک .  نخس  هب  زاغآ  گرزب ،  عامتجا  نآ  نایم  رد  داتـسیا و  هاگنآ  داد .  ياج  دوخ  زا  رت  نییاپ  هّلپ  کی  ار  یلع  تفر و  ربنم 

راضح تشاد .  نایب  ار  دوخ  یساسا  بلاطم  دنونشب ،  همه  هک  يدنلب  يادص  اب  سپـس  درک .  عورـش  راگدرورپ  تمعن  رکـش  وا و  شیاتس 
دنونشب غاد ،  نابایب  نآ  رد  ساّسح و  هظحل  نآ  رد  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نانخس  دنشاب و  شوگ  ًالماک  دندرک  یم  یعـس  مه 

یم هچ  نم  هب  تبـسن  نوـنکا  ( . 762  ) میشاب هتشاد  یتیلوئـسم  امـش  نم و  و  ( 761  ) مورب امـش  ناـیم  زا  هک  تـسا  کـیدزن  مدرم !  يا  . ))
کین شاداپ  ادخ  يدومن ،  یهاوخریخ  يدروآ و  لمع  هب  ششوک  يدرک و  غیلبت  ار  دوخ  تلاسر  هک  میهد  یم  یهاوگ  دنتفگ : دییوگ ؟ 

خزود و تشهب و  و  تسوا ،  ربمغیپ  ادخ و  هدنب  دّمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هک  دـیهد  یم  یهاوگ  ایآ  دومرف : دـهدب .  وت  هب 
زا ار  ناگدرم  ادـخ  و  تسین ،  نآ  رد  یکـش  دـیآ و  یم  تمایق  و  دـنوش ،  یم  هتخیگنارب  ناـگدرم  گرم ،  زا  دـعب  و  دراد ،  دوجو  گرم 

نم و تسرپرس  ادخ  مدرم !  يا  دومرف : سپـس  شاب !  هاوگ  ایادخ !  دومرف : میهد .  یم  یهاوگ  يرآ ،  دنتفگ : دروآ ؟  یم  نوریب  ربق  نایم 
یلع نیا  متـسه ،  وا  ياقآ  نم  سک  ره  نیارباـنب  ( . 764  ) مراد رایتخا  اـهنآ  رب  اـهنآ  دوخ  زا  شیب  و  ( 763  ) متسه نینم  ؤم  تسرپرـس  نم 

يا دومرف : سپـس  دراد .  یم  نمـشد  ار  وا  سک  ره  رادـب  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  سک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ !  تسوا .  ياـقآ 
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ناـیم تعـسو  هزادـنا  هب  نآ  تعـسو  هک  یـضوح  دـیوش .  یم  دراو  نم  رب  ضوـح  دزن  امـش  و  مور ،  یم  اـیند  زا  امـش  زا  لـبق  نم  مدرم ! 
ترتع نآرق و   ) اهبنارگ زیچ  ود  هب  عجار  دیدمآ ،  نم  دزن  هک  یماگنه  تسا .  هرقن  زا  ییاهحدق  نآ  رد  و  تسا ،  اعنص ))  )) و يرـصب ))  ))
نآرق نآرق . )   ) تسادخ باتک  تسا  رتگرزب  هکنآ  اهبنارگ  زیچ  ود  نیا  زا  دیدرک ؟  هچ  اهنآ  اب  نم  زا  دـعب  هک  منک  یم  لا  ؤس  امـش  زا  ( 

دیوشن و هارمگ  ات  دیریگب  ار  یهلا  هلیسو  نیا  سپ  تسامش .  تسد  هب  شرگید  فرط  تسادخ و  دزن  نآ  فرط  کی  هک  تسا  يا  هلیـسو 
هک تسا  هداد  ربخ  نم  هب  ملاع ،  دنوادخ  دنـشاب .  یم  نم  تیب  لها  هک  دـشاب  یم  نم  ترتع  تسا  رتکچوک  هکنآ  و  دـیهدن ،  رییغت  ار  نآ 

نیمه هب  ثیدـح  نیا  تحـص  هرابرد  رـصم  رهز  الا  سیئر  راـتفگ  دـندرگ . )) . . .  دراو  نم  رب  ضوح  رد  اـت  دـنور  یمن  ناـیم  زا  ود  نیا 
خیـش فصو ،  نیا  اب  درادـن .  دوجو  يدـیدرت  مهب ،  کیدزن  ظافلا  اب  انعم  رتاوت  ظاـحل  زا  و  تسین .  ینخـس  میدرک ،  لـقن  اـم  هک  ظاـفلا 

هب لمح  ار  هباحـص  لمع  دیاب  نوچ  دیوگ : یم  هعجارم 29 )  ) میتشاد ثیدح  نیا  هرابرد  هک  دوخ  تاعجارم  زا  یکی  رد  يریـشب  مالـسالا 
لها تهج ،  نیمه  هب  مینک ! ! !  لیو  أت  رتاوتم ،  ریغ  ای  دشاب  رتاوتم  هاوخ  ار  ریدغ -  ثیدح  ثیدح -  نیا  هک  میراچان  اذـل  درک ،  تحص 

هک هیآ  نیا  دـننام  تسا ؛  راوازـس ))  )) يانعم هب  یهاگ  دوش ؛ یم  لامعتـسا  يددـعتم  یناعم  رد  نآرق  رد  یلوم ))   )) ظـفل دـنا  هتفگ  تّنس 
هب و  تسامـش . ))  راوازـس  مه  نیمه  تسا و  شتآ  امـش  ياج   : )) ینعی 765 ؛ ) (() ْمُکیلْوَم َیِه  ُراّنلا  ُمُکیوْءاَم   )) تسا نارفاک  هب  باـطخ 

تلع نیا  هب   : )) ینعی 766 ؛ ) (() ْمَُهل یلْوَم  َنیِرفاْکلا ال  َّنَا  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َیلْوَم  َهّللا  َّنَِاب  َِکلذ   : )) هیآ لثم  تسا ،  هدـمآ  مه  رواـی  ياـنعم 
اْنلَعَج ِّلُِکل  َو   : )) هیآ نیا  دـننام  تسا ؛  هدـمآ  مه  ثراو  يانعم  هب  و  دـنرادن . )) يروای  نارفاـک  تسا و  نینم  ؤم  رواـی  دـنوادخ  هک  تسا 

دوخ زا  ناکیدزن  رداـم و  ردـپ و  هچنآ  هک  میداد  رارق  یناـثراو  کـی ،  ره  يارب   : )) ینعی 767 ؛ ) (() َنُوبَْرق ْالاَو  ِنادـِلاْولا  َكََرت  اّمِم  َِیلاوَم 
زا نم  ینعی :  768 ؛ )  (() یئارَو ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  ّینِا  َو   : )) تسا هدـمآ  مه  ناشیوخ  يانعم  هب  و  دـنربب . )) ثرا  هب  دـنراذگ ،  یم  یقاـب 
 : ینعی 769 ؛ ) (() ًاْئیَـش ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَـم  ینُْغی  ـال  َمْوَـی   : )) تسا هدـمآ  مه  تسود  ياـنعم  هب  و  مسرت .  یم  دوـخ  زا  سپ  شیوـخ  ناـسک 

تسا هدمآ  مه  تسرپرس  فرـصت و  هب  یلوا  يانعم  هب  یلو ))   )) ظفل نینچمه  درادن . )) يا  هدیاف  چیه  تسود  يارب  تسود  هک  يزور  ))
دـشاب نیا  ریدغ  ثیدح  يانعم  دیاش  ور  نیزا  تسا .  هدمآ  زین  بوبحم  روای و  يانعم  هب  و  تسا .  غلابان  ّیلو  ینالف  مییوگ :  یم  هکنانچ  ، 
يافلخ تفالخ  هتسیاش و  ناگتـشذگ  يراوگرزب  اب  انعم  نیا  تسا .  نینچ  زین  یلع  متـسه ،  وا  بوبحم  ای  تسود  ای  روای  نم  سک  ره  هک 

رب امش  ياهناج  درادن .  دیا  هتفگ  هچنآ  هب  نانیمطا  امش  ياهلد  هک  مناد  یم  نم  متفگ :  يو  خساپ  رد  نم  ام  خساپ  دراد .  شزاس  هناگ  هس 
گرزب شتوبن ،  تیمتاخ  شبجاو و  تمصع  هغلاب و  تمکح  رد  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  لوسر  امش  اریز  دنک ،  یمن  دامتعا  نآ 

يوُْقلا ُدـیدَش  ُهَمَّلَع  یحُوی  ٌیْحَو  ِّالا  َوُه  ْنِا  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو   )) دـیناد یم  ءایبنا  متاخ  اـمکح و  رورـس  ار  ترـضح  نآ  دیرامـش و  یم 
عامتجا نآ  زا  رفن  نارازه  ربمغیپ  ارچ  دنیوگب : دننک و  لا  ؤس  امـش  زا  مخ ))  ریدغ   )) زور هثداح  هب  عجار  هناگیب ،  هفـسالف  رگا  ( . 770 (()

دـندرگرب و دـنا ،  هتفر  ولج  هک  اهنآ  داد  روتـسد  ارچ  و  تشاد ؟  هاگن  اسرف  تقاط  مرگ  ياوه  رد  ار  اهنآ  ارچ  و  تشاد ،  زاب  تکرح  زا  ار 
همه هک  هطقن  نآ  رد  سپـس  دروآ ؟  دورف  فلع  بآ و  یب  نابایب  رد  ار  اهنآ  همه  ارچ  و  دنـسرب ؟  دنا  هدنام  بقع  هک  یناسک  ات  درک  ربص 

داد ربخ  دوخ  گرم  زا  شا  هباطخ  زاغآ  رد  ارچ  و  دنناسرب ؟  نابیاغ  هب  نارضاح  ات  دناوخ  هبطخ  اهنآ  يارب  دنوش ،  هدنکارپ  دنتـساوخ  یم 
نآ غیلبت  هب  عجار  ربمغیپ  زا  دیاب  هک  دوب  يرما  هچ  دیشاب ؟  لوئـسم  زین  امـش  مشاب و  لوئـسم  مورب و  امـش  نایم  زا  تسا  کیدزن  تفگ :  و 

ربمغیپ تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ  امش  ایآ  دیوگب : و  دندرک ! ؟  یم  شسرپ  نآ ،  زا  تعاطا  هرابرد  تما  زا  و  دش ،  یم  لا  ؤس 
ادخ و  دش ،  دهاوخ  اپ  رب  کش  نودب  تمایق  و  تسه ،  گرم  زا  دعب  یگدنز  گرم و  خزود و  تشهب و  هک  دیرادن  هدـیقع  دـیهد و  یمن 

 - مالّسلا هیلع  یلع -  تسد  ًاروف  نآ  لابند  هب  ارچ  و  میهد !  یم  یهاوگ  ارچ  دنتفگ : یگمه  نارـضاح  و  دنک ؟  یم  هتخیگنارب  ار  ناگدرم 
نم تسا و  نم  رادراـیتخا  ـالوم و  ادـخ  مدرم !  يا  دومرف : سپـس  دـش .  رادوـمن  شلغب  ریز  يدیفـس  هک  يروـط  هب  درک  دـنلب  تفرگ و  ار 

ریسفت نیا  زا  دعب  هچ  يارب  و  متسه ؟  یلوا  نانآ  رب  اهنآ  دوخ  زا  نم  دومرف : درک و  ریسفت  ار  دوخ  ریخا  نخـس  ارچ  و  نینم ؟  ؤم  رادرایتخا 
تسوا یلو  مه  نیا  میوا ،  تسرپرس  یلو و  نم  سک  ره  : )) دومرف ای  و  تسوا . ))  ياقآ  مه  نیا  متـسه ،  وا  ياقآ  نم  سک  ره  : )) دومرف
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ار وا  هک  سک  ره  نک  يرای  دراد .  یم  نمشد  ار  وا  هک  سک  ره  رادب  نمـشد  و  درادب ،  تسود  ار  وا  هک  سک  ره  رادب  تسود  ایادخ !  . 
هب ار  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  ارچ  و  دنک . )) یم  راوخ  ار  وا  هک  سک  ره  نک  راوخ  و  دنک ،  یم  يرای 

دوخ زا  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  هاوگ  ار  اهنآ  ًـالبق  ارچ  و  تسین ؟  نیتسار  ياـفلخ  قحب و  ناـماما  هتـسیاش  زج  هک  دومن  زارفرـس  اـعد  نیا 
نم سک  ره  ای : تسوا ،  ياقآ  مه  یلع  متسه ،  وا  ياقآ  نم  سک  ره  : )) دومرف یتسه .  ارچ  دنتفگ : متسین ؟  رتراوازس  امش  هب  تبسن  امش 

يادـتقم ار  ناشیا  تمایق  زور  ات  تخاس و  نورقم  ادـخ  باتک  اـب  ار  هرهاـط  ترتع  ارچ  و  تسوا . ))  تسرپرـس  مه  یلع  میوا ،  تسرپرس 
داد هدژم  ارچ  و  دنوش ؟  یمن  ادج  مه  زا  برتع  باتک و  هک  داد  ربخ  ارچ  و  دندوب .  نآرق  ياتمه  وا  دزن  اهنآ  ارچ  و  داد ؟  رارق  نادنمدرخ 

ربمغیپ زا  میظع  مامتها  نیا  داد ؟  میب  دنزرو ،  یم  فّلخت  اهنآ  زا  هک  ار  یناسکو  دوش ،  یم  راگتسر  دیوج ،  اهنآ  هب  کّسمت  سک  ره  هک 
نیا رد  يروظنم  هچ  درک ؟  ادـیپ  تامدـقم  نیا  هب  زاین  هک  دوب  یمهم  راک  هچ  و  ( 771 ( ؟  دوب هچ  يارب  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  میکح - 

رب تیادخ  فرط  زا  هچنآ  ربمغیپ !  يا  : )) دومرف دـنک و  غالبا  ار  نآ  داد  روتـسد  دـنوادخ  هک  دوب  يزیچ  هچ  و  دوب ؟  راک  رد  گرزب  زور 
(( دراد یم  هاگن  مدرم  ّرش  زا  ار  وت  ادخ  و  يا ،  هدرکن  غیلبت  ار  دوخ  تلاسر  يدرکن ،  غالبا  رگا  و  نک ،  غالبا  مدرم  هب  تسا  هدش  لزان  وت 

دوب يراک  هچ  دشاب ؟  دیدهت  هیبش  غیلبت ،  هب  شرافس  هک  درک  یم  اضتقا  تشاد و  دیک  أت  همه  نیا  هب  جایتحا  هک  دوب  یمهم  عوضوم  هچ  . 
؟  دزاس فرطرب  ار  ناقفانم  ّرش  ات  دوب  دنوادخ  ظفح  هب  جاتحم  نآ  نایب  تشاد و  هنتف  میب  نآ  غالبا  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک 

طقف دنتـساوخ  ربمغیپ  دنوادخ و  هک  دـیهد  یم  باوج  دـنک ،  لا  ؤس  امـش  زا  اهنیا  همه  هب  عجار  هناگیب  رفن  کی  رگا  تّدـج ،  هب  ار  وت  ! ! 
نآ نومضم  هک  منک  یمن  رکف  و  دیشاب .  هدیدنسپ  ار  باوج  نیا  منک  یمن  نامگ  دننک ؟  نایب  ناناملسم  يارب  ار  وا  تقادص  یلع و  يرای 
یّلص مرکا -  ربمغیپ  دیـشاب  هتـشاد  هدیقع  هک  دیتسه  نیا  زا  رتگرزب  امـش  دینادب .  زیاج  ایبنا  متاخ  امکح و  دیـس  لاعتم و  دنوادخ  يارب  ار 
مکح هب  هک  دـهد  حیـضوت  ار  يزیچ  و  تشادـن ،  نایب  هب  يزاـین  هک  درک  يزیچ  ناـیب  فرـص  ار  دوخ  روظنم  ّمه و  ماـمت  هلآو -  هیلع  هّللا 

ای دـشابن ،  القع  شریذـپ  دروم  هکنیا  زا  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  راتفگ  رادرک و  امـش  هک  تسین  یکـش  دوب .  ناـیع  نادـجو ، 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رادرک  راتفگ و  ماقم  امـش  هک  تسین  يدیدرت  هکلب  دناد .  یم  هتـساریپ  دننک ،  یم  داقتنا  نآ  زا  امکح  هفـسالف و 
ِيذ َدـْنِع  ٍةَُّوق  يذ  ٍمیرَک  ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِا  : )) دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  دیـسانش .  یم  یبوخ  هب  تمـصع ،  تمکح و  ظاـحل  زا  ار  هلآو - 

توق و اـب  هتـشرف  هک  تسا  راوگرزب  لوـسر  مـالک  نآرق  ناـمه   : )) ینعی ( 772 (() ٍنُونْجَِمب ْمُُکبِحاـص  اـم  َو  ٍنیمَا  َّمَث  ٍعاـطُم  ٍنیکَم  ِشْرَْعلا 
زگره ص ))  )) دّمحم  ) امـش لوسر  تسادخ .  یحو  نیما  ناگتـشرف و  هدنامرف  و  تلزنم .  هاج و  اب  شرع  ردتقم  يادـخ  دزن  تسا  تردـق 

یم یبوخ  هب  تسا  تایهیدـب  زا  هک  ار  يزیچ  نایب  تاحـضاو و  حیـضوت  وا  هک  دـیناد  یم  تسا . ))  ملاع  لماک  لـقع  هکلب   ) تسین هناوید 
ادخ و هن !  دشاب .  هتشادن  دوصقم  رد  یلخد  نآ و  هب  یطبر  هک  دنیب  یمن  هیهت  ار  تامدقم  همه  نیا  حضاو ،  رما  نیا  حیـضوت  يارب  دناد و 

ربمغیپ مامتها  ماقم و  بسانم  هچنآ  هک  دیناد  یم  دنک ،  يرای  امش  هلیسو  هب  ار  قح  دنوادخ  مراودیما  هک  امـش  دننآ .  زا  رتگرزب  شربمغیپ 
دعب نیشناج  نییعت  دوخ و  تلاسر  غالبا  تسا ،  ریدغ  زور  رد  يو  رادرک  راتفگ و  هتـسیاش  مرگ و  نابایب  نآ  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 

زج زور  نآ  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  مینک  ادیپ  نیقی  ام  ات  دـننک  یم  باجیا  یلقع  ّهلدا  یعطق و  نئارق  تسا .  هدوب  دوخ  زا 
رب تلالد  ًاحیرـص  دراد  هک  ینئارق  اـب  ریدـغ )) ثیدـح   )) نیارباـنب دـنک .  نییعت  دوخ  يارب  ینیـشناج  دـهعیلو و  هک  تشادـن  يدـصق  نیا 
َوا ٌْبلَق  َُهل  َناک  نَِمل   : )) تسا نشور  بلطم  نیا  درادـن .  یهار  نیا  زج  و  دریذـپ ،  یمن  لیو  أت  دـنک و  یم  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تفالخ 
(( . دنک یم  كرد  ار  نآ  دیاشگب ،  ار  دوخ  مشچ  دهد و  ارف  شوگ  دـشاب و  بلق  ياراد  سک  ره  ینعی :  (773 ؛ ) ٌدیهَش َوُه  َو  َعْمَّسلا  یَْقلَا 

لاـعف و يورین  اریز  تسا ؛  هدـش  فذـح  نآ  زا  يزیچ  ًاـعطق  هک  دـهد  یم  ناـشن  دراد  هک  يراـصتخا  اـب  ریدـغ ،  ثیدـح  نیا ،  رب  هوـالع 
یقاب ثیدـح  زا  هک  رادـقم  نامه  فصو ،  نیا  اب  دـش .  اـهنآ  بیـصن  مه  هطلـس  هبلغ و  دوب .  لد  هریت  ناـضراعم  تهج  رد  مدرم  تیرثکا 

هک مه  رادـقم  نیمه  هک  تسا  نیا  تسا  بجعت  لامک  بجوم  هچنآ  هّلل .  دـمحلاو  تسا .  یفاـک  اـم  روظنم  نیم  أـت  يارب  زین  تسا  هدـنام 
هّللو ( ، ) 774 (() ٍۀَنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  نَع  َکَلَه  نَم  َِکلْهَِیل   : )) تسا هدنام  یقاب  تلع  نیدـب  مه  نیا  تسا ،  هدـنام  یقاب  نونکات 
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زا لقن  هب  مالّـسلا -  هیلع  قداص -  رفعج  ماما  ترـضح  قیرط  زا  ریدـغ )) ثیدـح   )) هیماما هعیـش  هفئاط  دزن  سانلا . )  یلع  ۀـغلابلا  ۀـجحلا 
ربمغیپ هکنیا  و  تسا .  مالّسلا -  هیلع  یلع -  تفالخ  رد  حیرص  صن  هدیسر و  رتاوت  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  زا  شناردپ ، 
یضعب دنیوگب ،  کیربت  نینم  ؤملاریما  ناونع  هب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هب  دنیایب و  دومرف  دوخ  باحـصا  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا - 

لوسر ای  دندیـسرپ : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زا  هک  دنتفگ  کیربت  یتقو  رگید  یـضعب  دندوزفین .  يزیچ  یلو  دنتفگ ،  کیربت  مه 
( . 775  ) تسا ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  يرآ ،  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تسا ؟  ربمغیپ  ادخ و  بناج  زا  بصنم  نیا  ایآ  هّللا ! 
یم دوخ  هدیـصق  رد  هیلع -  هّللا  ۀمحر  ییاط -  مامت  وبا  هکنانچ  هّلل ،  دمحلاو  دیمد  قداص  حبـص  دش و  راکـشآ  تقیقح  قح و  هنوگنیدب 

 . يا هدرپ  هن  دوب و  یلئاح  هن  هک  ینابایب  رد  تخاس ،  راکشآ  مدرم  يارب  ار  قح  ربمغیپ  ریدغ  زور   : )) تسا دوجوم  شناوید  رد  هک  دیوگ 
هک نارضاح -  يارب  ار  بلطم  نیا  ربمغیپ  دیراد ؟  ربخ  ایآ  تسامـش  يالوم  ّیلو و  یلع ))   )) هک درک  مالعا  درک و  دنلب  ار  اهتـسد  ربمغیپ 
قح ایآ  دـندناشوپ !  ار  نآ  تحارـص  اب  مه  اهنآ  دومن و  تباث  تحارـص  اب  ار  یلع  قح  ربمغیپ  تشاد .  ناـیب  دـندز -  یم  جوم  وا  نوماریپ 
نیز ماما  رـصاعم  تیب  لـها  گرزب  رعاـش   ) دـیز نب  تیمک  ( . 776 ()) ! ؟  دـیتخادنا رـس  تشپ  تفر ،  اـیند  زا  ربـمغیپ  هـک  نـیمه  ار  یلع 

نـشور یلع  يارب  ار  تفالخ  ربمغیپ  مخ ))  ریدـغ   )) عامتجا عامتجا ،  زور  رد  : )) دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  مه  مالّـسلا -  هیلع  نیدـباعلا - 
يزور مدیدن  دتفیب .  رطخ  هب  نآ  دننام  يزیچ  مدیدن  یلو  دـندرک  تکرـش  تعیب  نیا  رد  رـضاح  نادرم  دـندرک .  یم  تعاطا  رگا  تخاس 

 ! ! درک يراک  دـب  اهنآ  نیلوا  میوگ  یم  یلو  منک  یمن  تنعل  نآ  بکترم  هب  نم  دوش !  عیاض  نآ  دـننام  یّقح  مدـیدن  ار و  زور  نآ  دـننام 
رما دمآ و  قح  هکنیا  ات  دنتخاس  نوگرگد  وت  رب  ار  بلطم  دنتـشگ و  یم  هنتف  لابند  ًالبق  اهنآ  : )) دـیامرف یم  زین  لاعتم  دـنوادخ  ( . 777 (()

ار یلمع  نانچ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دندرک  یمن  نامگ  نافلاخم  ( . 778 (() دنتساوخ یمن  اهنآ  هک  یلاح  رد  دش ،  راکشآ  ادخ 
 ، درک افیا  تشاد  ادخ  بناج  زا  هک  ار  یتیروم  أم  داد و  رارق  هتفای  ماجنا  لمع  رد  ار  اهنآ  یتقو  دوش .  لمحتم  داد  ماجنا  ریدغ  زور  رد  هک 

ادخ نید  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دـنا و  هتفرگ  ندرگ  هب  ار  وا  تعاطا  یگمه  برع  هک  شیناگدـنز  مایا  رخآ  رد  ربمغیپ  اب  تفلاخم  دـندید 
ناناملسم و مومع  ای  دش و  یم  اهنآ  طوقـس  ثعاب  اریز  دروآ ؛ یم  لابند  هب  یبئاصم  هکلب  دنک ،  یمن  اهنآ  دیاع  يدوس  دنوش ،  یم  لخاد 
 . دنداد یم  تسد  زا  یلک  هب  دندوب ،  نآ  ددص  رد  هک  ار  یبصنم  دنتـشاد و  هک  ار  يروظنم  تروص  ود  ره  رد  و  درک ،  یم  دوبان  ار  برع 
 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  تلحر  زا  دـعب  هب  ار  نآ  هتخاـس و  هشیپ  ربـص  شبنج ،  نیا  هب  عـجار  تسا  رتـهب  دـندید  تهج  نیمه  هـب 

رئاعـش هب  هک  یتیانع  اب  تاناکما و  همه  اب  اهنآ  دوش !  یقلت  ترـضح  نآ  دوخ  دض  رب  مایق  ناونع  هب  اهنآ  ضارتعا  ادابم  ات  دـنیامن  لوکوم 
یم اهنآ  نطاب  رد  هچنآ  مه  ادـخ  دـندرک !  یم  لابند  ار  فدـه  نیا  دـندومن ،  نآ  هار  رد  هک  يداهج  اب  و  دنتـشاد ،  نآ  ظفح  یمالـسا و 

ددرگ و مامت  ادخ  تمعن  دوش و  لماک  دیاب  یم  نید  یلو  تخاس .  هاگآ  دمآ ،  دهاوخ  دیدپ  هچنآ  زا  دومن و  یحو  شربمغیپ  هب  تشذگ 
ام َو  ( - 779) ٍۀَنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  نَع  َکَلَه  نَم  َِکلْهَِیل   . )) دوش غالبا  هک  دوب  مزال  مه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  تلاسر 
رد دنک و  ارادم  اهنآ  اب  هک  درک  شرافس  مالّسلا ) -  هیلع  یلع -   ) دوخ نیشناج  هب  ربمغیپ  يرآ ،  ( . 780 (() ُنیبُْملا ُغالَْبلا  ِالا  ِلوُسَّرلا  یَلَع 

راومه دوخ  رب  يرابدرب  يدرسنوخ و  اب  ار  تبیصم  نآ  یمومع ،  حلص  مالسا و  ظفح  يارب  و  دزاس ،  هشیپ  ربص  يو ،  قح  هب  يدعت  لباقم 
هفیذـح تیاور  هب  هک  تسا  یفاک  صوصخ  نیا  رد  ربمغیپ  روتـسد  هب  عجار  میا .  هدروآ  تاعجارملا )))   )) رد لیـصفت  هب  هکناـنچ  دـنک . 

نم تیاده  اب  هک  دوب  دنهاوخ  ینارادمامز  نم  زا  دعب  دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تیاور  نیا  رد  دـینک .  هجوت  ( 781  ) ینامی
ياهندب رد  نیطایـش  ياهلد  ناشیاهلد ،  هک  دنیآ  یم  دیدپ  نانیا  نایم  رد  ینادرم  دننک .  یمن  لمع  نم  ّتنـس  هب  و  دنوش ،  یمن  ییامنهار 

یـشاب و هتـشاد  ییاونـش  نارمکح  زا  دـیاب  دومرف : منک ؟  هچ  مدرک  كرد  ار  نامز  نآ  رگا  هّللا !  لوسر  اـی  تفگ :  هفیذـح  تساـهناسنا . 
دوعسم هّللادبع  زا  ملـسم  هک  یتیاور  دننام  زین  و  ( . 782  ) نک تعاطا  شاـب و  شوگ  دربب ،  ار  تلاوما  دـنزب و  ار  وت  هچ  رگا  ینک ،  يوریپ 

ضرع دراد .  یم  شوخان  ار  امـش  هک  دهد  یم  يور  ییاهراک  نیا  زا  دعب  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دـنک  یم  تیاور 
زا دـینک و  ادا  تسامـش  رب  هک  ار  یقح  دومرف : یهد ؟  یم  ام  هب  يروتـسد  هچ  میدرک  كرد  ار  نامز  نآ  اـم  رگا  هّللا !  لوسر  اـی  دـندرک :
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تیصو نم  هب  ادخ  لوسر  نم  تسود   : )) تفگ یم  رذوبا  دسیون : یم  حیحص  رد  ملـسم  زین  و  ( . 783 (() دنک فطل  امش  هب  دیهاوخب  ادخ 
یفعج هملس  زا  ( 784  ) ملـسم زین  و  دشاب . )) تخیر  دب  هدرب  ولو  مشاب .  هتـشاد  ییاونـش  وا  زا  دیایب  راک  يور  وا  زا  دعب  سک  ره  هک  درک 

ار ام  و  دنهاوخب ،  ام  زا  ار  دوخ  قح  دـننک و  تموکح  ام  رب  ییارما  رگا  هک  دـیهد  ربخ  نم  هب  هّللا !  لوسر  ای  تفگ :  هک  دـنک  یم  تیاور 
یم اهنآ  هچنآ  اریز  دینک ؛ تعاطا  دیونـشب و  يو  زا  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تسیچ ؟  ام  فیلکت  دـنیامن  عنم  نامّقح  زا 
هملس ما  زا  ( 786  ) ملـسم زین  و  ( . 785 (() ددرگ یم  بوسحم  ناتدوخ  باسح  هب  زین  امـش  لمع  دوش و  یم  باسح  ناـشدوخ  ياـپ  دـننک 

یم ار  اـهنآ  مه  درک .  دـنهاوخ  تموـکح  امـش  رب  ییارما  نم  زا  دـعب  : )) دوـمرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هک  تسا  هدرک  تـیاور 
اب ایآ  دنتفگ : ( . 787) دنام یم  ملاس  درک ،  راکنا  سک  ره  دنک و  یم  يرود  تخانـش ،  ار  اهنآ  سک  ره  دینک .  یم  راکنا  مه  دیـسانش و 

قیرط زا  ًاصوصخم  تسا ،  رتاوتم  صوصخ  نیا  رد  حیحـص  تایاور  هن . )) !  دـنرازگ ،  یم  زاـمن  هک  ماداـم  دومرف : مینکن ؟  گـنج  اـهنآ 
هب طقف  دنتشاد .  ولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  هک  یلاح  رد  دندرک  ربص  مالّـسلا -  مهیلع  راهطا -  هّمئا  تهج  نیمه  هب  رهاط .  ترتع 

مالسا و تما  ظفح  رطاخب  مه  نآ  داد .  اهنآ  هب  یصوصخ  روط  هب  ربمغیپ  هک  ییاهروتسد  ریاس  سّدقم و  رماوا  نیا  هب  ندرک  لمع  روظنم 
مهیلع هّمئا -  میا  هتفگ  دوخ  بتک  ریاس  و  تاعجارملا ))   )) رد هک  روطنامه  نیملـسم .  تردق  ظفح  نید و  ندنام  نوصم  نانآ و  تکوش 

ماقم رد  اـت  دـنداد .  حـیجرت  ماـیق  رب  ار  توکـس  و  دـندرک ،  یم  ییاـمنهار  ار  تقو  نارادـمامز  روما و  ياـیلوا  تصرف ،  ره  رد  مالّـسلا - 
زا مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤـملاریما  هک  دوـب  هنوگنیدـب  دنـشاب .  هدرک  لـمع  یعرـش  یلقع و  رظن  زا  مهم ))  مـها و   )) هدـعاق هـب  ضراـعت ، 
 ، دش سوی  أم  دوخ  قح  نتفرگ  زا  هکنآ  زا  دـعب  اریز  درکن ؛ يراددوخ  اهنآ  اب  تروشم  زا  و  دـیزرون ،  یهاتوک  هثالث  يافلخ  هب  تحیـصن 
نآ زا  عافد  هب  دماینرب و  ناشیا  اب  گنج  ماقم  رد  دوب ،  اهنآ  هضبق  رد  يو  دوهعم  تفالخ  دنـسم  هکنیا  اب  تفرگ .  شیپ  ار  تملاسم  قیرط 
نیا رد  وا  تسیرگن .  یم  ار  راک  نایاپ  دیـشیدنا و  یم  مالـسا  نید  هب  وا  مالـسا .  تلم  يرادهاگن  مالـسا و  ظفح  رطاخب  طقف  تساخنرب ، 

صوصن و اـب  تفـالخ ))   )) فرط کـی  زا  دوـب .  هتفرگ  رارق  اـسرف  تقاـط  روذـحم  ود  ناـیم  اریز  دـیدن ؛ سکچیه  هک  دـید  یبئاـصم  هار 
رطخ مالعا  رگید  يوس  زا  و  درک .  یم  مایق  هب  توعد  شارخلد ،  يا  هلان  زوسناج و  ییادـص  اب  دـیبلط و  یم  يرای  هب  ار  وا  نآ ،  ياهنامیپ 

هب هک  نآ -  یلاوح  بارعا  هنیدم و  ناقفانم  دـیدهت  مالـسا و  نتفر  نایم  زا  یلخاد و  ياهـشروش  برعلا و  ةریزج  يارب  دـیاب  هک  دومن  یم 
ظفح مالسا  هب  تبسن  ار  دوخ  ینمشد  هک  هکم ،  لها  يارب  و  دنتشاد ،  رت  تخـس  قافن  رفک و  زا  یلد  و  دندوب ،  قفانم  زین  اهنآ  نآرق  ّصن 
هتفرگ ورین  ربمغیپ ،  گرم  اب  هک  یناسک  و  تقیقح ،  قح و  نانمشد  امن و  ناسنا  ناگدنرد  ناشکرـس و  نایوج و  هنتف  ریاس  دندوب و  هدرک 

هنـسرگ و ناـگرگ  هلمح  ضرعم  رد  هک  دنتـشاد  یننادنفـسوگ  مکح  مرکا  ربـمغیپ  زا  دـعب  ناناملـسم ،  اریز  تـسج ؛  يا  هراـچ  دـندوب - 
نارادفرط ثراح و  رابو  دنب  یب  رتخد  حاجـس  رگ و  هلیح  دلیوخ  نب  ۀـحیلط  باّذـک ،  هملیـسم  دنـشاب .  هتفرگ  رارق  ماشآ  نوخ  ناگدـنرد 

نیمک رد  زین  نیمز  ناهاشداپ  زا  مالـسا  نانمـشد  ریاس  نایمور و  دندوب .  ناناملـسم  ندرک  نامیاپ  مالـسا و  يدوبان  ددص  رد  یگمه  نانآ 
ربمغیپ گرم  هک  دندید  و  دندوب ،  تصرف  زهتنم  اهنآ  نیلماع  دوب و  عوقو  فرش  رد  هک  يرایسب  ثداوح  زا  نیا  ریظن  و  دندوب .  ناناملـسم 

 - نینم ؤملاریما  دـنوش .  راک  هب  تسد  دـیاب  ددرگرب  لوا  لاح  هب  مالـسا  هکنآ  زا  لبق  و  تسا ،  هدروآ  شیپ  اـهنآ  يارب  یبساـنم  تصرف  ، 
نیمه هب  دنک .  یمومع  شمارآ  مالـسا و  نید  يادـف  ار  دوخ  قح  دـیاب  هک  دوب  یعیبط  تفرگ .  رارق  رطخ  ود  نیا  نایم  رد  مالّـسلا -  هیلع 

بحاصت ار  نآ  هک  اهنآ  رب  دراد و  ظوفحم  ار  دوخ  قح  ات  دمآ  دندروآ .  نوریب  یلیم  یب  اب  ار  وا  ات  درکن  تعیب  تسـشن و  هناخ  رد  تهج 
يارب و  تشادن ،  یتجح  درک ،  یم  باتـش  نتفرگ  تعیب  يارب  ترـضح  رگا  دنک .  جاجتحا  تمایق ،  زور  ات  اهنآ  نارادفرط  دندوب و  هدرک 

ناناملـسم يرادمامز  رد  ار  دوخ  قح  مه  و  درک ،  ظفح  ار  ناناملـسم  نید و  مه  دومن  هک  يراتفر  رد  یلو  دـنام ،  یمن  یلیلد  شناتـسود 
ار یمومع  تحلصم  دوخ ،  یشیدنارود  اب  هک  تسا  ترضح  نآ  عیسو  لمحت  يرابدرب و  أر ي و  تلاصا  رب  لیلد  همه  اهنیا  تشادهاگن . 
هب رتشیب  یکیدزن  ترـضح و  نآ  يارب  باوث  شاداپ و  بجوم  هک  دوب  یهار  نیرتدـنمدوس  درک ،  نینم  ؤملاریما  هک  يراک  درک .  تیاـعر 

نییبّنلا دّیـس  یلع  هّللا  یّلـصو  نیملاعلا  ّبر  هّللدـمحلاو  نیلـسرملا  یلع  مالـس  نوفـصی و  اّمع  ةّزعلا  ّبر  کناحبـس  دوب .  لاـعتم  دـنوادخ 
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 ، هبنشراهچ زور  روص ))  )) رهـش رد  رثا  نیا  يالما  وا ،  تاقیفوت  لاعتم و  دنوادخ  يرای  هب  ( . 788  ) نیمایملا ةادهلا  هلآو  نیلسرملا  متاخو 
نب لیعامـسا  نب  داوج  نب  فسوی  نب  نیـسحلادبع  لاـعتم ؛  دـنوادخ  شزرمآ  وـفع و  دـنمزاین  ملق  هب  يرجه  لاس 1375  بجر  هاـم  مهد 
یلع نب  نیسح  نبدمحم  نب  نیـسح  نب  یلع  نیدلارون  نب  نیدلارون  یلع  نب  نیدباعلا  نیز  نب  نیدلا  فرـش  میهاربا ؛  نبدمحم  نبدمحم 
ةزمح نب  هّللادعس  نب  ةزمح  نب  دمحا  نب  نیدلا  لالج  هّللادبع  نب  نیدلا  سمـش  دمحم  نب  نسحلاوبا  هب  فورعم  نیدلا  جات  نبدمحم  نب 

فورعم یلع  نسحلا  یبا  نبدمحم  ثرحلا  یبا  نبدادغب  رد  بلاطوبا  نامدود  ءابقن  بیقن  هّللادبع  دمحم  یبا  نبدـمحم  تاداعـسلا  یبا  نب 
میهاربا نب  ۀحبـسوبا  یـسوم  نب  یعطق  نیـسحلا  نبرهاط  بیطلاوبا  نب  ثّدحم  دمحم  نسحلا  یبا  نب  هّللادـبع  رهاط  یبا  نب  ۀـیملید  نبا  هب 

باحـصا سماخو  ءادهّـشلادیس  نیـسحلا  هّللادـبع  یب  مام أ  الا  نب  نیدـباعلا  نیز  مام  الا  نب  رقابلا  مام  الا  نب  مظاکلا  ماـم  ـالا  نب  یـضترم 
مهاوعد رخآو   ، )) مهیلع همالسو  هّللا  تاولص  بلاطیبا  نبّیلع  نیّیصولا  دیـسو  نینم  ؤملاریما  وباو  نیلـسرملاو ،  نییبّنلا  متاخ  طبـس  ءاسکلا 

فیل أت  نیرخآ  سیفن ،  رثا  نیا  همجرت  ات  تشاد  قفوم  زین  ار  لباقان  هدنب  نیا  هک  رکـش  راب  نارازه  ار  ادخ  نیملاعلا . ))  ّبر  هّللدـمحلا  نا 
شیوخ رگید  يارس  هریخذ  ار  نآ  و  مروآ ،  نایاپ  هب  ار  هیلع )) -  هّللا  ناوضر  یلماع -  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس   )) هعیش دیقف  همّالع 

قباطم 17/2/1391 یـسمش  یناود 10/3/1351  یلع  نارهت :  ٍمیلَـس . )) ٍْبلَِقب  ُهّللا  یَتَا  ْنَم  ّـِالا  َنُوَنب  ـال  َو  ٌلاـم  ُعَْـفنَی  ـال  ٌمْوَـی   ، )) مهد رارق 
يرجه

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

تـسا يروما  اهنیا  اریز  باقع ؛  باوث و  خزود ،  تشهب ،  داعم ، توبن ،  لدع ،  دـیحوت ، دـننام  دراد ؛ نید  لوصا  هب  قلعت  هچنآ  زا  ریغ  - 1
تیاور هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  هیودرم  نبا  - 2 دنا . هدروآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  دّمحم -  متاخ  ربمغیپ  ات  ناربمایپ  ریاس  مدآ و  ترـضح  هک 

هار و ((  تسا .  یلع  ّقح  دـش ))  نشور  وا  رب  قح  هکنآ  زا  سپ  زا ((  دوصقم  یلع و  اب  تفلاخم  ربمغیپ ، اـب  تفلاـخم  زا  روظنم  هک  هدومن 
ُلوُسّرلا ُمُکاتا  ام  - )) 3 هیآ 115 .) ءاسن ، هروس   . ) تسا سدـقم  تاوذ  نآ  هقیرط  هرهاط ،  ترتع  رتاوتم  تاـیاور  دانتـسا  هب  زین  نینم ))  ؤم 

ْنِم ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوکی  نَا  ًاْرمَا  ُُهلوُسَرو  ُهّللا  یضَق  اذِا  ٍۀَنِم  ُؤمالو  ٍنِم  ؤِمل  َناک  امَو  - )) 4 هیآ 7 .) رشح ، هروس   ) اوُهَْتناَف ْهنَع  ْمُکاهَن  امو  هُوذَخَف 
َرَجَش امیف  َكومّکَُحی  یّتَح  َنُونِم  ُؤیال  َّکبَر  َو  الَف  - )) 5 هیآ 36 .) بازحا ،  هروس   ) ًانیبُم ًالالَـض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  ِصْعَی  ْنَمَو  ْمِهِْرمَا 

ِيذ َدـْنِع  ٍةُّوق  يذ  ٍمیرَک  ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِا  - )) 6 هیآ 65 .) ءاسن ، هروس   ) ًامیلسَت اوُمّلَُـسی  َو  َْتیَـضَق  اّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسفنا  یف  اوُدِجَیال  َُّمث  مُهَْنَیب 
ٍرِعاش ِلوَقب  َوُه  اـم  َو  ٍمیرک  ٍلوسَر  ُلوََقل  ُهَّنِا  - )) 7 (. 22 هیآ 19 -  ریوکت ، هروس  (( ) ٍنُونْجَِمب مُُکبِحاص  اـمَو  ٍنیمَا  َّمَث  ٍعاـطُم  نیکَم ،  ِشْرَْعلا 

ْنِا يوَهلا  ِنَع  ُقِطنَی  ام  َو  - )) 8 (. 43 هیآ 40 -  هّقاح ،  هروس   (( ) نیَملاْعلا َِّبر  ْنِم  ٌلیْزنَت  َنوُرَّکَذـَت  ام  ًالیلَق  ٍنِهاک  ٍلْوَِقبالو  َنُونِم  ُؤتام  ًالیلَق 
ٍمیکَح نِم  ٌلیزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِمـالو  ِهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِـطاْبلا  ِهیت  أَـی  ـال  - )) 9 هیآ 3 .) مجن ،  هروس   (( ) يوـُقلا ُدـیدَش  ُهمّلَع  یحوـُی  ٌیْحَو  ّـِالا  َوُـه 

نارادفرط نایم  نّنـست و  طیحم  رد  ّفل ،  ؤم  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  - 11 هیآ 104 . فهک ،  هروـس  - 10 هیآ 42 .) تلـصف ،  هروس  (( ) ٍدیمَح
یناسک اهنآ  دننک ، یم  يوریپ  اهنآ  نیرتهب  زا  دنونش و  یم  ار  نخـس  هک  ار  یناگدنب  هدب  هدژم  سپ   : )) ینعی - 12 تسا .  هتسیز  یم  افلخ 

-14 هیآ 256 . هرقب ،  هروـس  - 13 (. 18 هیآ 17 -  رمز ، هروس  !(( ) دننادنمدرخ نامه  نانآ  و  هدرک ،  تیادـه  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  دنتـسه 
-15 تسا .  هدـش  همجرت  باـتک  تسخن  عبط  رد  مجرتـم  همدـقم  زا  سپ  هتخاـس ،  رـشتنم  مالـسالا  ۀـلاسر  هلجم  هک  هلاـقم  نیا  زا  یتمـسق 

ؤم دشرا  دنزرف  نیدلا  فرش  نیدلاردص  موحرم  ّفل  ؤم  دنزرف  نیدلا ))  فرـش  نیدلاردص   )) موحرم لصفم  همدقم  زا  همجرت  صیخلت و 
يدرجورب هّللا  تیآ  موحرم  روضح  رد  ار  وا  نم  دـمآ و  مق  هب  يرفـس  ردـپ  گرم  زا  سپ  دوب . ناـنبل  روهـشم  ناگدنـسیون  زا  یکی  ّفل ، 

فرش موحرم  یـصوصخ ،  هسلج  نآ  رد  يدرجورب  هّللا  تیآ  موحرم  دش .  عقاو  نید  ملع و  گرزب  درم  نآ  دّقفت  دروم  تخـس  هک  مدید 
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: دومرف تسناد و  عّیشت  مالسا و  ملاع  گرزب  رخافم  زا  یکی  ار  باتک  نیا  ردقیلاع  ّفل  ؤم  و  دوتـس . ریبعت ، نیرتهب  هب  ار  شدنزرف  نیدلا و 
رب يا  همّدقم  هک  شدنزرف  نیا  زا  سپس  دوب . ریظن  یب  موحرم ،  نآ  لالدتسا  هّوق  تناتمو و  نیدلا  فرش  موحرم  ياویـش  رثن  نایب و  تردق 

رد 36 ردص  ياقآ  ار  دیقف  ّفل  ؤم  رصتخم  لاح  حرـش  - 16 مجرتم .)   ) دومرف دایز  دیجمت  ینادردق و  دوب ، هتـشون  ردـپ  ياهباتک  زا  یکی 
پاچ هب  نونکا  باتک  نیا  - 17 مجرتم .)   ) میراگن یم  هدومن و  سابتقا  ار  نآ  زا  یبلاطم  راصتخا  هب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا ،  هتـشون  هحفص 

ار یّنسو  هعیش  هلمج  زا  یمالسا و  قرف  ناگناگیب ،  سیاسد  يرامعتسا و  تسایـس  هک  روطنامه  هک :  تسا  نیا  روظنم  - 18 تسا .  هدیسر 
هک هار  نامه  زا  ات  دـهد ، دـنویپ  مه  هب  ار  اهنآ  زین ، كرتشم  نمـشد  اب  هلباـقم  روظنم  هب  یمالـسا  تسایـس  دـیاب  تسا ،  هدرک  ادـج  مه  زا 

هدش و پاچ  اهراب  نونکات  نامز  نآ  زا  راوگرزب ، دیس  رگید  بتک  باتک و  نیا  - 19 مجرتم .)   ) دننز تبرض  اهنآ  هب  دنا ، هدروخ  تبرض 
هدیسر پاچ  هب  زین  ًالقتـسم  - 20 تسا .  هتـشذگ  راب  اه  هد  زا  ۀـمهملا  لوصفلا  داهتجالاو و  صنلا  تاعجارملا ،  هژیوب  اـهنآ  پاـچ  دادـعت 

هلیسو هب  روبزم  تاسس  ؤم  زورما  میدید .  نانبل  روص  رهش  رد  کیدزن  زا  ام  ار  تاسـس  ؤم  نیا  - 22 تسا .  هدش  پاچ  ًاریخا  - 21 تسا . 
هب هناگادج و  دراد  اج  هک  تسا  هدمآ  رد  نوگانوگ  ياهتروص  هب  هتفای و  هعسوت  لیمکت و  ردص ، یسوم  دیس  جاح  ياقآ  مرتحم  دنمشناد 

فرش موحرم  هداز  هلاخ  ردص و  هّللا  تیآ  موحرم  دنزرف  مق ،  هیملع  هزوح  نادنمشناد  زا  ردص  یسوم  دیـس  ياقآ  دوش . هتـشاگن  لیـصفت 
ماجنا لوغـشم  تیقفوم  اب  نیدلا  فرـش  موحرم  ياج  رد  کنیا  و  دـش . توعد  روص  رهـش  هب  موحرم  نآ  تلحر  زا  سپ  گ گ  نیدـلا ، 

-23 مجرتم .)  . ) دش دهاوخ  رشتنم  ردص )) یسوم  ماما   )) مان هب  یباتک  رد  تاسس  ؤم  نیا  کیدزن ،  هدنیآ  رد  ادخ  يرای  هب  دنتسه . هفیظو 
يافوتم  ، ) يدـمآ یعفاش  یلبنح  دـمحم  نب  یلع  - 24 رشنلا )) يدتنم  تیعمج   )) لک ریبد  رـشنلا و  يدتنم  هدکـشناد  رد  هقف  لوصا  داتـسا 

 ، يدمآ ماکحالا  - 25 مجرتم )   ) تسا ماکحالا ))  لوصا  یف  ماکحالا   )) باتک فل  ؤم  هماع ،  هقف و  لوصا  ياـملع  زا  قشمد )  رد  631 ه 
ةرئاد دهج ))  )) هدام رد  ار  نآ  يدجو  دیرف  هک  يولهد ))  هّللا  یلو  هاش  فالتخالا  ببس  نایب  یف  فاصنالا   )) هلاسر - 26 ص 218 . ج 4 ،

دیهمت - 29 ص 477 . یعفاش ،  هلاسر  - 28 ص 357 . يرضخ ،  دمحم  هقفلا ،  لوصا  - 27 تسا .  هدروآ  ص 236  ج 3 ، دوخ ، فراعملا 
هیماما هعیش  دزن  رد  موصعم  زا  روظنم  - 31 روهشم . هیقف  یلیبدرا ،  ققحم  نآرقلا  ماکحا  دننام  - 30 ص 138 . ۀیمالسالا ،  ۀفسلفلا  خیراتل 
خیرات ۀصالخو  هقفلا  لوصا  ملع  - 32 دـنا . هدیـسر  تماما  هب  صوصنم ،  هلدا  اب  هک  تسا  مالّـسلا -  مهیلع  راهطا -  هّمئا  مرکا و  ربمغیپ  ، 
ترخآ هب  هک  ناـنآ   : )) ینعی - 35 . 9 ص 8 -  یمالسالا ،  عیرـشتلا  رداصم  - 34 هیآ 6 . هدـئام ،  هروس  - 33 ص 37 . یمالسالا ،  عیرشتلا 

(. هیآ 28 مجن ،  هروس  (( ) درادـن يدوس  تقیقح ،  قح و  مهف  رد  مه  نامگ  ّنظو و  دـنور  یمن  رادـنپ  نامگ و  یپ  رد  زج  دـنرادن ) نامیا 
هروس  (( ) تسا تیـصعم  اهرادنپ  زا  یخرب  هک  دیزیهرپب  رگیدکی  قح  رد  دـب ) ّنظو   ) اهرادـنپ يرایـسب  زا  نامیا !  لها  يا  ینعی (( :  - 36
هقفلا لوـصا  ملع  - 39 ص 302 . يرـضخ ،  هقفلا ،  لوـصا  - 38 ص 261 . هقفلا ،  لوـصا  مـلع  یلا  لخدـملا  - 37 هـیآ 12 .) تارجح ، 

ص 216، یبیلاود ،  هقفلا /  لوصا  یلا  لخدملاو  مهبولق ))  ۀفل  ؤم  مهـس   : )) ثحبم ك :  ر .  - 40 ص 92 . یمالسالا ،  عیرشتلا  ۀصالخو 
مازعا هب  طوبرم  ثیدح  نیا  روطس ، نیا  هدنسیون  رظن  هب   ) ذخ أم  نامه  - 42 ص 145 . هیمالسالا ،  ۀفسلفلا  خیراتل  دیهمت  - 41 مّود .)  عبط 

نیا مه  هیضق  عبط  دنا ! هدرک  ضوع  رگید  يرایسب  دراوم  دننام  ار  نآ  ریسم  ثیدح ،  نیلعاج  و  تسا .  هدوب  نمی  هب  مالّسلا -  هیلع  یلع - 
-45 ذخ . أم  نامه  ص 212 44 - ج 3 ،  ، يدجو دیرف  فراعملا  ةرئاد  زا  لقنب  فالتخالا ،  ببـس  نایب  یف  فاصنالا  - 43 دناسر .) یم  ار 
-48 ص 24 . ذـخ ، أم  نامه  - 47 ص 23 . یمالـسالا ،  هقفلا  خـیرات  یف  تارـضاحم  - 46 ص 177 . ۀیمالـسالا ،  ۀفـسلفلا  خیراتل  دیهمت 

باـنتجا تسا ،  هتـشاد  رذـح  رب  ار  امـش  هچنآ  زا  دـینک و  ذـخا  هدروآ ،  امـش  يارب  ربـمغیپ  ار  هچنآ   : )) ینعی - 49 ص 25 . تارـضاحم ، 
ص 132. ۀیمالـسالا ،  ۀفـسلفلا  خیراتل  دیهمت  - 51 ص 114 . ج 1 ، ماـکحالا ،  لوصا  یف  ماـکحالا  - 50 هیآ 7 .) رـشح ، هروس  (( ) دییامن
زا تـعجارم  زا  سپ  يرجه  و 1330  لاس 1329  - 53 هریغ .  هریون و  نب  کـلام  ناتـساد  جراوـخ و  لـصف  باـتک ،  نیمه  ك :  ر .  - 52

و تارظانم ))   )) مان هب  یلباک ،  رادرس  موحرم  دیقف ؛ همّالع  هلیـسو  هب  تسخن  تسا ؛  هدش  همجرت  راب  دنچ  باتک  نیا  - 54 فرشا .  فجن 
رد - 57 هیآ 5 . مجن ،  هروس  - 56 . 22 هیآ 19 -  ریوکت ، هروس  - 55 ینامز .  یفطـصم  ياقآ  طسوت  یبهذم ))  ربهر  ود   )) مان هب  زین  ًاریخا 
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نیرخآ دومن و  توعد  ار  دوخ  هریـشع  لیماف و  نیبَْرق ))  الا  َکَتریـشَع  ِرْذنَاَو   )) دنوادخ هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زور  نآ 
مکیف یتـفیلخ  ییـصو و  يریزو و  یخ و  اذـه أ  : )) دومرف تفرگ و  ار  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تسد  هک  دوب  نیا  تفگ  اـهنآ  هب  هک  ینخس 

یم هچنآ  دـیهدب و  يو  ناـمرف  هب  شوگ  سپ  تسامـش ،  ناـیم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ریزو ، ردارب ، نیا   : )) ینعی اوعیطا )) اوعمـساف و 
هب هراشا  - 59 هیآ 37 . هروـس ق ،  - 58 تاـعجارملا .))   )) باـتک زا  مکی  تسیب و  تسیب و  هـعجارم  ك :  ر .  (( . ) دـینک تعاـطا  دـیوگ 

ّینا  : ) تسا هدیـسر  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  لوسر  زا  هرهاط  ترتع  هراـبرد  هک  تسا  یحیحـص  ربتعم  تاـیاور  حیرـص و  صوصن 
نیا دنـشاب . نادـنمدرخ  ياوشیپ  ود  ره  ات  هداد  رارق  نآرق  ياتمه  ار  ربمغیپ  نادـناخو  یتیب )  لها  یترتع  هّللا و  باتک  نیلقّثلا  مکیف  كرات 

رد يروباـشین  مکاـح  ریبـک و  مـجعم  رد  یناربـط  ودنـسم  رد  لـبنح  نبدـمحا  دوـخ و  حیحـص  رد  یئاـسن  يذـمرت و  ملـسم ،  ار  ثیداـحا 
قرط هب  نارگید ،  تاقبط و  رد  دعـس  نب  دـمحم  دوخ و  ننـس  رد  یلعی  وبا  هبیـش و  یبا  نبا  كردتـسم و  صیخلت  رد  یبهذ  كردتـسم و 

 : ثیدـح هب  هراشا  - 60 دـیناوخب . ام  تاعجارملا ))   )) باتک زا  متـشه  هعجارم  رد  ار  نآ  لیـصفت  دـنا . هدرک  لقن  رایـسب ، دانـسا  ددـعتم و 
ناما نم  نادناخ   : )) ینعی سیلبا :))  بزح  وراصف  اوفلتخا  برعلا گ گ  نم  ۀـلیبق  مهتفلاخ  اذاف  فالتخالا ،  نم  یتمال  ناما  یتیب  لها  ))

رد ناطیش  بزح  تروص  هب  دنوش و  یم  فالتخا  راچد  دوخ  دومن ، تفلاخم  اهنآ  اب  برع  زا  يا  هلیبق  یتقو  دنتـسه ، فالتخا  زا  نم  تما 
 ، تسا دانسالا  حیحص  یثیدح  دیوگ : یم  مکاح  سپـس  تسا .  هدمآ  ص 149  ءزج 3 ، مکاح ،  كردتـسم  رد  ثیدح ،  نیا  دنیآ .)) یم 

كردتـسم  ((. ) قرغ اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـسک  یتیب  لها  لـثم  - )) 61 دنا ! هدرکن  لقن  ار  نآ  ملـسم  يراخب و  یلو 
زا یناربط   (( ) هل رفغ  هلخد  نم  لیئارـسا  ینب  ۀّطح  باب  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  اّمنا  - )) 62 يرافغ .)  رذوبا  زا  ص 151  ، 3 ءزج مکاح ، 

ریاسو دب )) ؤملا  فرشلا   )) رد یناهبن  فسوی  خیش  و  نیبغارلا ))  فاعسا   )) رد نابص  - 63 تسا .)  هدروآ  طسوا ))  )) رد يردخ  دیعس  وبا 
ناکمو دسجلا  نم  أرلا س  ناکم  مکنم  یتیب  لها  اولعجا  : )) دومرف ربمغیپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  يرافغ  رذوبا  زا  دوخ  دانسا  هب  تاقث  مالعا 

رمالا یضقی  و  - 64 تاعجارملا .))   )) باتک زا  مهدزیـس  ات  مشـش  هعجارم  ك :  ر .  (( ) نینیعلاب ّالا  أرلا س  يدتهیالو  أرلا س ،  نم  نینیعلا 
هدش تباث  یعطق  رتاوت  هب  شا ،  هناخ  ندنازوس  هب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دیدهت  عوضوم  دوهش 65 - مه  نونذ و  أتسی  میت و ال  بیغت  نیح 

باـتک رد  يرهوج  زیزعلادـبع  نبدـمحا  رکبوـبا  تسا :)  ملـسم  یعوـضوم  دـنا و  هدرک  لـقن  ار  نآ  هعیـش  یّنـس و  هک  اـنعم  نیا  هب   ) تسا
 . تسا هدرک  لقن  يو  زا  هحفص 130 و 134  هغالبلا ،  جهن  حرـش  لوا  دلج  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا .  هدرک  تیاور  ار  نآ  هفیقـسلا ))  ))

باـتک لـیاوا  رد  مه  يرونید  هبیتـق  نبا  تسا .  هدروآ  دوـخ  خـیرات  زا  ترجه ،  مهدزاـی  لاـس  ثداوـح  نمـض  دروـم ، ود  رد  زین  يربـط 
لقن هب  بهذلا ))  جورم   )) رد يدوعسم  و  دیرفلا )) دقع   )) مود ءزج  هفیقسلا ،))  ثیدح   )) رد یکلام  ّهبردبع  نبا  و  ۀسایسلاو ))  ۀمامالا  ))

ار ناشیاه  هناخ  يو ،  اب  تعیب  زا  مشاه  ینب  يراددوخ  رطاخب  تشاد  میمصت  هک  ریبز  هّللادبع  شردارب  زا  راذتعا  ماقم  رد  ریبز  نب  ةورع  زا 
زا هک  ییاج  رد  ءادـفلاوبا  و  دـیوگ . یم  نخـس  هفیقـس  تعیب  زا  رظانملا )) ۀـضور   )) باتک رد  هک  اـجنآ  هنحـش  نبا  و  دزاـس . قیرح  همعط 

هیماظن هقرف  زا  هک  اجنآ  لحن ))  للم و   )) رد یناتـسرهش  و  رـشبلا )) راـبخا  یف  رـصتخملا  هب  موسوم  دوخ  خـیرات  رد  رکبوبا  تعیب  يارجاـم 
(( رهاوجلا سافنا  نساحملا و   )) باتک زا  ار  نآ  قدصلا )))  جهن   )) رد زین  یّلح  همّالع  تسا .  هدومن  تیاور  ماظن ))   )) زا دراد ، یم  نخس 
هب هدرک و  فیل  أـت  هفیقـس  تعیب  باـب  رد  لقتـسم  یباـتک  فنخموبا  هوـالعب ،  تسا .  هدروآ  ررغ ))  )) رد ۀـبازنخ  نبا  زینو  دـنک . یم  لـقن 
نا اهب  کیلع  یقبا  كراد ال  تقرح  اهیقلمب  مظعا  اهعماسب و  مرکا  رمع  اـهلاق  یلعل  هلوق  و  - 66 تسا .  هتفگ  نخس  هراب  نیا  رد  لیصفت ، 

ٌزیزَع ْمُکِسُْفنَا  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَئاج  ْدََقل  - )) اهیماح 67 ناندـع و  سراف  ماما  اهلئاقب  صفح  یب  ریغ أ  ناک  ام  اهیف  یفطـصملا  تنب  عیابت و  مل 
-69 هدـلو .))  یف  ءرملا  ظفحی   )) ثیدـح هب  هراشا  - 68 هیآ 129 .) هبوت ،  هروـس  (( ) ٌمیحَر ٌفَُؤر  َنینِمْؤُْملاـِب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  ْمِّتنَعاـم  ِْهیَلَع 

جهن حرش  مود  دلج  هحفـص 19  رد  هکنانچ  دندش . ربمغیپرتخد  مالّـسلااهیلع -  همطاف -  هناخدراو  رگید  یهورگ  اب  هکدندوب  هّدـع  نیمه 
یلع هناخ  هب  مدرم  زا  یهورگ  اب  دادقمو  ریبز  ، دـندرک تعیب  رکبوبا  اب  یتقو  دـسیون : یم  يرهوج  رکبوبا  تسا .  دـیدحلا  یب  نبا أ  هغالبلا 
رتهب وت  زا  وا  زا  دعبو  تردپ  زا  رتهب  ام  دزن  سک  چـیه  ، ربمغیپ رتخد  يا  تفگو :  دـش  همطاف  هناخ  دراو  مه  رمع  دـندرک . یم  تفرو  دـمآ 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 202 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ ابار  تا  هناخ  هک  مهد  یم  روتسد  دنیآ ، درِگ  وت  هناخ  رد  هدع  نیا  رگا  هک  تسین  نیا  زا  عنام  عوضوم  نیا   ! مسق ادخ  هب  یلو  تسین ، 
هب تایقفوملا ))   )) رد يریبز  راّـکب  نب  ریبز  ار  یناـمداش  نشج و  نیا  - 70 هحفص 130 .) ،1 دلج هغالبلا ،  جهن  حرـش  !) دنزاس قیرح  همعط 
ام باتک  رد  تاعوضوم  نیا  لیـصفت  - 71 تسا .  هدرک  لـقن  ًاحیرـص  هحفص 8 ،  دلج 2 ، دـیدحلا ، یب  نبا أ  هغالبلا  جـهن  حرـش  زا  لقن 

لـصف هیبنت ))   )) نینچمهو تاعجارملا ))   )) باـتک هعجارم 82 و84  هدـنناوخ ،  هک  تسا  یفاک  تسا .  هدـمآ  تیالوو ))  قاـثیم  هفـسلف  ))
ج 2، یلزتعم ،  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  زا  لقن  هب  ۀفیقـسلا  - 72 دـیامن . هعلاطم  ار  همهملا ))  لوصفلا   )) ام رگید  باتک  متـشه 
ج 2 ص ج 2 76 - هغالبلا ،  جهن  حرش  - 75 ص 2 . ج 2 ، - 74 ص 19 . ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ك :  ر .  - 73 ص 19 .
ننسلاو و نآرقلاب  ساّنلا  ملعاو  مکتلبقل  یلص  نم  لوا  سیلا  نسح  یبا  نع  اهنم  مث  مشاه  نع  فرـصنم  رمالا  نا  بسحا  تنکام  - 77  . 8

يذلا اذ  ام  نسحلا  نم  هیفام  موقلا  یف  سیل  هب و  نورتمی  مهیف ال  ام  هیف  نم  نفکلاو  لسغلاب  هل  نوع  لیربج  نم  ّیبّنلاب و  ًادهع  ساّنلا  برقا 
نسح ماما  رـصع  رد  هکم  یـضاق  فورعم ،  ماوع  نب  ریبز  هون  يریبز ،  راّکب  نب  ریبز  نبغلا 78 - مظعا  نم  نبغ  اذ  نا  اـه  هملعنف  هنع  مهدر 

 . تسا نّنست  لها  بّصعتم  ياملع  زا  يو  تسا .  تایقفوملا ))   )) شیرق و باسنا  ياهباتک  فل  ؤمو  تسا  هدوب  مالّـسلا -  هیلع   - يرکـسع
نـسح ابا  یلع  نسحلاوبا  الا  اهل  سیل  مکیلا و  مکیف و  الا  رمالا  امف  يدـع  وا  ةرم  نب  میت  امّیـس  مکیف و ال  سانلااوعمطتال  مشاـه  ینب  - 79
تسا یعوضوم  هب  هراشا  - 81 ص 47 . هبطخ 3 ، مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  یلم 80 - یجتری  يذلا  رمالاب  ّکناف  مزاح  فک  اهب  ددشاف 

نآ زاو   : )) ینعی مُکاـیاطَخ :))  ْمَُکل  ْرِفْغَن  ٌۀَّطِح  اُولُوقَو  ًادّجُـس  َباـبلا  اُولُخْداَو   : )) فلا تسا ؛  هدـش  رکذ  میرک  نآرق  رد  دروـم  ود  رد  هک 
اُولُوق  : )) ب هیآ 58 .) هرقب ،  هروس   (( ) میرذگ رد  امش  ياطخ  زا  ات  رذگ  رد  ام  هانگ  زا  ایادخ ! دییوگب  و  دیدرگ . لخاد  نانک  هدجس  رد ،

ادخ دیوش و  لخاد  سّدقملا  تیب  هب  هّطح  باب  زا  دش : هتفگ  لیئارـسا  ینب  هب   : )) ینعی ْمُِکتائیطَخ )) ْمَُکل  ْرِفْغَن  ًادَّجُـس  َبابلا  اُولُخْداَو  ٌۀَّطِح 
رد ار  تمـسق  نیا  - 82 هیآ 161 .) فارعا ،  هروس  (( ) دـندشن دراو  رد ، نآ  زا  اهنآ  یلو  میزرماـیب ،  ار  امـش  ناـهانگ  اـت  دـینک  هدجـس  ار 

سیئر هیلع -  هّللا  ۀـمحر  يرـشبلا -  مالـسالا  خیـش  اب  تاعجارم  نیا  رد  ام  يوگتفگ  تفای .  دـیهاوخ  مهدراهچ  هعجارم  ات  متـشه  هعجارم 
تفریذپ و ار  ام  رظن  تحارص  اب  هراب  نیا  رد  دوخ  بوتکم  رد  يو  ماجنارس ،  هکنیا  ات  دش  هدیـشک  يداح  ياج  هب  رهز )) الا  عماج   )) تقو

 - یلع گ گ مخ ،  ریدغ  رد  دنوادخ  رما  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  اتفگش ! - 83 متفگ .  ساپس  تمعن  نیا  رب  ار  ادخ  نم 
رکبوبا و هراشا  کی  هب  یلو  دنریذپ ، یمن  دنتـسه  لودع  مهّلک  هک  رـضاح  هباحـص  دـنک و  یم  نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالّـسلا -  هیلع 
 ، موس دلج  رد  ار  یباحـص  رعاش  ود  نیا  هیثرم  دـیدحلا ، یبا  نبا  - 84 درادن !! یفرح  مه  یـسک  دوش و  یم  وا  نیـشناج  رمع  وا ،  شرافس 

دندرب و تقرـس  هب  ار  وا  هک  دوب  هیروس  یلاها  زا  يا  هچب  رـسپ  هثراح ،  نب  دیز  - 85 تسا .  هدروآ  دوخ ، هغالبلا  جهن  حرـش  هحفص 607 
طـسوت اهدـعب  درک و  عایتبا  ربمغیپ  رـسمه  مالّـسلا -  اهیلع  هجیدـخ -  ترـضح  دوخ ، هّمع  يارب  ار  وا  مازح  نب  میکح  دـنتخورف . هکم  رد 

رمع - 86 مجرتم .)  . ) دش مالسا  روهـشم  نارـسفا  زا  اهدعب ، دیز  دیدرگ . ربمغیپ  هدناوخ  رـسپ  دش و  دازآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 
هدرک لقن  هماع  ياملع  ناگرزب  زا  یعمج  ار  نیا  يدوب .))  ام  هدـنامرف  وت  هک  درک  تلحر  یلاح  رد  ربمغیپ   : )) تفگ یم  هماسا  هب  اهدـعب 

( روصقم فلا  حوتفم و  نون  ءاب و  نوکس  هزمه و  ّمض  هب   (( ) یْنبُا - )) 87 نیخروم .  نیثّدحم و  ریاس  و  دوخ ، هریس  رد  یبلح  نوچمه  دنا ،
 ، بلاـطیبا نب  رفعج  اـجنآ  رد  هک  تسا  هدوب  هتوم ))   )) کـیدزن هلمر و  نالقـسع و  نیب  هیروس ،  نیمزرـس  رد  عقاو  اـقلب ))  )) زا يا  هیحاـن 
 - ربمغیپ طسوت  دیز  نب  ۀماسا  هاپس  مازعا  هک  ناسیون  هریـس  نیثّدحم و  هیلک  - 88 دندیسر . تداهـش  هب  هحاور  نب  هّللادبع  هثراح و  نبدیز 

لوسر هب  تبـسن  هماسا ،  یهدـنامرف  صوصخ  رد  ار  هباحـص  زا  هتـسد  نیا  شهوکن  ضارتعا و  دـنا ، هدرک  لـقن  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
میتفگ هک  یعضو  نامه  اب  و  دش ، كابضغ  تخس  اهنآ  ضارتعا  زا  ترضح ،  هک  دنا  هتفگ  هدرک و  لقن  ار  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا - 

-89 خـیراوت .)  ریاس  ینالحد و  هریـس  یبلح ،  هریـس  دعـس ، نبا  تاقبط  ك :  ر .  ) دـناوخ هبطخ  تفر و  دجـسم  هب  دـمآ و  نوریب  هناـخ  زا 
تاـیح ناـمز  رد  نارگید  رمع و  دـننام  وا  هنرگ  و  تسا .  هتفرگ  دوخ  هب  يرگید  هفاـیق  تردـق ،  ندرک  هضبق  زا  سپ  رکبوبا  هک  تسادـیپ 
مازعا زا  دنک و  لزع  ار  هماسا  ارچ  رگید  نونکا  یلو  درک . راتفر  ترضح  روتـسد  فالخ  رب  دز و  زاب  رـس  هماسا  هاپـس  هب  نتـسویپ  زا  ربمایپ 
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دزن هماسا  هاپـس  بیکرت  هب  تسد  هدـش ،  مامت  زیچ  همه  هک  نونکا  ات  درک  یم  باجیا  تفالخ  تعفنم  تسایـس و  دزرو ؟ عانتما  يو  هاـپس 
-91 دنا . هدروآ  ناخروم  ریاس  شیوخ و  خیرات  مهدزای  لاس  ثداوح  رد  يربط  دوخ و  هریس  رد  ینالحد  یبلح و  ار  نیا  - 90 مجرتم .)  )
رد لاس 548 ه  رد  تسا .  لحن ))  للم و   )) روهشم باتک  ّفل  ؤم  نّنست ،  لها  نادنمشناد  مظاعا  زا  يرعشا ،  یعفاش  میرکلادبع  نبدمحم 
دنا هتفگ  ناخروم  زا  یخرب  اما   . تسا نیا  روهشم  - 93 هنع .))  فّلخت  نم  هّللا  نعل  ۀماسا ،  شیج  اوزّهج  - )) 92 مجرتم .)   ) تسا هتشذگ 

تسا هتشاد  لاس  تسیب  زا  شیب  وا  هک  تسا  هتفگن  سکچیه  یلو  هدوب ،  هلاس  تسیب  ای  هدزون  دنا  هتفگ  زین  یضعب  هلاس و  هدجه  يو  هک : 
هروس - 98 تسا .  هماسا  ردام  ماـن  نمیا ))  ما  - )) 97 هیآ 36 . بازحا ،  هروس  - 96 هیآ 7 . رشح ، هروس  - 95 هیآ 65 . ءاسن ، هروس  - 94 . 
هدمآ هحفص 164  لوا ،  دلج  یفنح ،  هقف  رد  يرودق  رصتخم  حرـش  ةرینلا ))  ةرهوجلا   )) باتک رد  هنیعب  ناتـساد  نیا  - 99 هیآ 60 . هبوت ، 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 100 دنا . هدرک  رکذ  اهنآ  تازایتما  مّود و  لّوا و  هفیلخ  بقانم  رد  ار  نآ  هّماع  رگید  ياملع  زا  يرایسب  تسا . 
ملع داتسا  یبیلاود ،  فورعم  دمحم  خیـش  همّالع  يو ،  - 102 هنییع .  لاح  حرـش  ۀباصالا ،  اهتشون 2 101 - یپ  ص 108 . ج 3 ، دیدحلا ،
هیآ زا  ار  اـنعم  نیا  زین  رـصع  نیا  ياـهتلود  هک  تسین  رود  - 103 تسا .  هیروس  هاگـشناد  قوقح  هدکـشناد  رد  مور  قوقح  هقف و  لوـصا 

دنهد و یم  اذغ  فیعـض ،  ياهتلود  يایاعر  هب  نارگید  اکیرما و  سیلگنا و  هک  دینیب  یم  ًالثم  دنـشاب ؛ هدرک  سابتقا  مهبولق ))  ۀـفل  ؤملا  ))
هتـشاد ناشیا  ياهتلود  نانآ و  هب  يزاین  هکنیا  نودـب  دـنهد ، یم  رارق  دوخ  یحالـصا  ياه  هماـنرب  لومـشم  ار  اـهنآ  دـنناشوپ و  یم  ساـبل 

 ، هار نیا  زا  دـنهاوخ  یم  هدوب و  مهبولق ))  ۀـفل  ؤم   )) هب کمک  ياـطعا  رد  نآرق  فدـه  هک  دـنراد  ار  يروظنم  ناـمه  طـقف  هکلب  دنـشاب ،
تابجوم زا  نآ  هب  ذخا  ات  دـنزب  رود  نآ  رادـم  رب  ًامدـع -  ًادوجو و  هک -  تسین  یتلع  اجنیا  رد  - 104 دـننک . بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  بولق 

زا هکلب  تسین ،  یعرـش  مکح  تلع  تسا ،  هداد  رارق  اهنآ  يارب  تاکز  رد  ار  مهـس  نیا  دنوادخ  هک  یناسک  بولق  بلج  اریز  دشاب ؛ ّصن 
و تسا ،  يزیچ  مکح  رد  تلع  دوـجو  هک  دـنناد  یم  ناـیلوصا  تسا .  هتـشگ  ظوـحلم  نآ ،  عیرـشت  رد  هـک  تـسا  یحلاـصم  اـهتمکح و 

رطاخب تسه ،  هلوخدم  نانز  قالط  هدع  بوجو  رد  هک  یتحلصم  هکنانچ  رگید . زیچ  دراد  تلاخد  نآ  عیرـشت  رد  تحلـصم  هک  یتمکح 
ولو تسا ،  یعامجا  یعطق و  هلوخدـم  نانز  هدـع  فصو ،  نیا  اب  دـشاب . ناشیا  ياهمحر  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  ییاهنینج  بسن  ظفح 

ّتقدب ار  نآ  دنلب  فده  دینک و  هظحالم  ار  هیآ  رگید  راب  مهبولق .))  ۀفل  ؤملا   : )) هفیرـش هیآ  ّصن  هب  - 105 دنتسین . رادراب  هک  دوش  تباث 
 . تسا دوجوم  هتفای -  راشتنا  اج  همه  رد  اه  هناـخپاچ  تکرب  هب  هک  اـم -  هقف  لوصا  بتک  رد  عوضوم  نیا  لیـصفت  - 106 دییامن . هعلاطم 

ص كردم ،  نامه  - 109 ص 206 . كردم ،  نامه  - 108 تسا .  هدرک  لقن  هقف  لوصا  باتک  هحفـص 204  رد  یبیلاود ،  ار  نیا  - 107
زین و  تفای .  دیهاوخ  ار  عامجا  نیا  هک  يزار  رخف  ریـسفت  ءزج 5  هیشاح  رد  هحفص 150  زاغآ  رد  دوعسلاوبا ، ریـسفت  ك :  ر . - 110 . 207

هتخاس رـشتنم  لّوا ،  دا  ؤف  کلم  رطاخب  رـصم  فاقوا  ترازو  هک  ۀـعبر ))  ـالا  بهاذـملا  یلع  هقفلا   )) باـتک هحفـص 502  هب  دینک  عوجر 
تسا و نّنـست  لها  همه  قافتا  دروم  رکبوبا ، تفالخ  نامز  رد  مهبولق ))  ۀفل  ؤم   )) ندش مورحم  عوضوم  هک  دید  دیهاوخ  اجنآ  رد  تسا . 
-113 هیآ 41 . لاـفنا ،  هروس  - 112 هحفـص 209 . يادـتبا  رد  ص 207 و  هـقفلا ،  لوـصا  - 111 تسا .  هدـش  لقن  ملـسم  لاـسرا  روط  هب 
 . حیحـص ود  نیب  فالتخا  كدـنا  اب  نامیالا )  باتک   ) ص 48 ج 1 ، ملـسم ،  حیحـص  نامیالا .)  باتک   ) ص 21 ج 1 ، يراخب ،  حـیحص 
رد ص 72 . ۀقدص ،)  هانکرتام  ثرونال  باب  ، ) ج 2 ملسم ،  حیحصو  ص 36 . ربیخ )) هوزغ   : )) باب رخاوا  ج 3 ، يراخب ،  حیحص  - 114

خضری تایزاغلا  ءاسنلا  باب  ، ) ج 2 ریسلاو ، داهجلا  ك :  ر . - 115 تسا .  هتفر  نخس  نآ  زا  زین  ددعتم  دراوم  رد  يراخب  ملـسم و  حیحص 
عورف لوصا و  لئاسم  ریاس  سمخ و  هرابرد  هعیـش  هفیاط  ام  أر ي  - 117 ص 294 . ج 1 ، لبنح ،  نبدمحا  دنسم  - 116 ص 105 . نهل ،) 
هروس - 118 تسا .  شنادـنزرف  زا  يو  نانیـشناج  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  ینعی  ربمایپ ؛ نامدود  زا  هناگهدزاود  ناـماما  أر ي  عباـت  نید ، 

هیآ 173. هرقب ،  هروس  - 122 هیآ 183 و 184 . هرقب ،  هروس  - 121 هیآ 182 . هرقب ،  هروس  - 120 هیآ 11 . ءاسن ، هروس  - 119 هیآ 7 . ءاسن ،
دنا هدرک  لقن  ار  ثرا  عیرشت  رد  هدراو  ثیداحا  هک  تنـس -  لها  حاحـص  بتک  هب  دینک  هعجارم  رگا  - 124 هیآ 75 . لافنا ،  هروس  - 123

ملسم يراخب و  هک  یثیدح  رد  ربمغیپ  دوخ  هک  روط  نامه  دنوش . یم  وا  ریغ  ربمغیپ و  لماش  مومع ،  روط  هب  اهنآ  مامت  هک  دید  دیهاوخ  - 
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ياج هب  ار  یلام  هک  سک  ره   : )) ینعی هتثرو ،))  أف  ًالام  كرت  نمو   : )) تسا هدومرف  دـنا ، هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  زا  ضئارفلا  باـتک  رد 
و ص 157 . ج 8 ، رجح ، نبا  يراخب ،  حیحص  حرـش  ك :  ر . - 126 . 6 هیآ 3 -  میرم ،  هروس  - 125 يدرب .))...  ثرا  هب  ار  نآ  دراذـگ و 
ج ملسم ،  حیحص  ربیخ .) هوزغ  يانثا  رد   ) ص 37 ج 3 ، يراخب ،  حیحص  - 127 قوف .)  ثیدح  لیذ  رد   ) يراخب حیحص  رب  ینامرک  حرش 

نارمع نبدمحم  هّللادبع  وبا  - 128 ص 6 . ج 1 ، دمحا ، دنـسم  ریـسلاو ) داهجلا  باتک  زا  ۀقدص ،  وهف  انکرتام  ثرونال  باب :   ) ص 72 ، 2
 (. مجرتم  ) درک نیودت  ار  نایب  ملع  هک  تسا  یسک  نیتسخن  تسا .  خیرات  بدا و  داتسا  یمان و  نادنمـشناد  زا  384ه )  ) یناسارخ ینابزرم 
یل ْبَهَف  - )) 132 هیآ 16 . لمن ،  هروس  - 131 ص 94 . كردم ،  نامه  - 130 ص 93 . ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 129

ٍضْعَِبب یلْوَا  ْمُهُـضَْعب  ِماحْر  الا  اُولُواَو  - )) 133 هیآ 5 .) میرم ،  هروس  (( ) ًاّیـضَر َِّبر  ُْهلَعْجاَو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  ًاـّیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم 
-135 هیآ 11 .) ءاسن ، هروس  (( ) ِْنیَیَْثن ْالا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرْکّذـِلل  ْمُکِدـالْوَا  یف  ُهّللا  ُمُکیـصُوی  - )) 134 هیآ 75 .) لافنا ،  هروس  (( ) ِهّللا ِباـتِک  یف 

هیآ هرقب ،  هروس  (( ) َنیقَّتُْملا یَلَع  ًاّقَح  ِفوُْرعَْملاـِب  َنیبَْرق  ـالاَو  ِْنیَدـِلاْوِلل  ُۀَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِا  ُتْوَْملا  ُمُکَدَـحَا  َرَـضَح  اذِا  ْمُْکیَلَع  َِبتُک  ))
ص ج 1 ، دمحا ، دنـسم  ك :  ر . - 138 ص 82 . كردم ،  نامه  - 137 ص 87 . ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 136 (. 180
ار باطخ  نیا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  راب ، کی  هچنانچ  - 140 82 و 87 . ص 80 ، ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  - 139 . 10

رارکت ار  نآ  راب  هس  و  شنابرق ))  هب  شردپ  شنابرق ،  هب  شردپ   : )) ینعی اهوبا ؛)) اه  ؤادـف  اهوبا  اه  ؤادـف   : )) هک دومرف  شنینزان  رتخد  هب 
زا مود  رما  رد   ) تسا هدرک  لـقن  نارگید  زا  دـمحا و  زا  زین  یمثیه  رجح  نبا  تسا .  هدرک  تـیاور  لـبنح  نبدـمحا  ار  ثیدـح  نـیا  درک .
هیآ ارعش ، هروس  - 141 ص 159 .) هقرحم ،  قعاوص  باتک  مهدزای  باب  لوا  لصف  رد  هک  یتایآ  زا  مهدراـهچ  هیآ  همتاـخ  رد  هک  يروما 

داتفه ات  رازه  راهچ  تسیب و  ار  نآ  دیاوع  تسا .  هدوب  هنیدم  یخـسرف  هدـجه  رد  ًابیرقت  ربیخ و  کیدزن  يا  هیرق  كدـف ))  - )) 142 . 214
دیشخب مالّسلا -  اهیلع  همطاف -  هب  ار  نآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  دسیون : یم  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  دنا . هتـسناد  رانید  رازه 

دراد و قّلعت  همطاف  هب  لاوما  نیا  دومرف : دروآ و  درِگ  دوخ  هناخ  رد  ار  باحـصا  سپـس  داتـسرف . شرتخد  يارب  درک و  راـب  ار  نآ  دـئاوعو 
یمن یتسه  هدـنز  وت  هک  یمادام  ردـپ ! دومرف : مالّـسلا -  اهیلع  همطاف -  تشاد .  یمرب  نآ  زا  جاـیتحا  هزادـنا  هب  مالّـسلا -  اـهیلع  همطاـف - 
اهیلع همطاف -  لیوحت  ًامـسر  ار  نآ  تافو ،  زا  لـبق  یکدـنا  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یلو  منک .  فرـصت  ار گ گ  نآ  مهاوخ 

. دندیـشخب هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  ار  دوخ  یـضارا  مامت  هک  دنا  هتفگ  و  - 143 مجرتم .)   ) دوب وا  فرـصت  رد  داد و  مالّـسلا - 
، رشح هروس   ) ص 125 ج 8 ، بیغلا ،  حیتافم  ریسفت  - 145 هیآ 26 .) ءارـسا ، هروس   (( ) هدـب اهنآ  هب  ار  دوخ  ناشیوخ  ّقح   : )) ینعی - 144
زا دعب  مه  نآ  یتشاد !؟  کش  ربمغیپ  رتخد  لوق  تّحـص  رد  ًاعقاو  ایآ  مسق !  تّدج  هب  ار  وت  رکبوبا ! يا  - 146 یف ء .))  )) هفیرش هیآ  لیذ 

؟ دندرک یم  هابتشا  همه  ای  دنهدب ! یهاوگ  غورد  هب گ گ  هک  یتسناد  یم  يدارفا  ار  اهنآ  مامت  وت  ایآ  نینم ؟  ؤملاریماو  نمیا  ّما  یهاوگ 
-147 هیآ 18 .) فسوی ،  هروس  (( ) َنوُفِـصَتام یلَع  ُناعَتْـسُْملا  ُهّللاَو  ٌلیمَج  ٌْربَصف  ًاْرمَا  ْمُکُـسُْفنَا  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب   : )) تسین نینچ  ادـخ  هب  هن 
هک دوب  یبلطم  نیا  دوب .)) بلاطیبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما   - )) درک هماقا  نمیا  ّما  اب  هک  مالّـسلا - -  اهیلع  همطاـف -  ترـضح  رگید  دـهاش 

رکذ ًاحیرص  رکبوبا ، وا و  مارتحا  هب  ار  ترضح  مان  اذل  دنک ، در  ار  نینم  ؤملاریما  یهاوگ  هتساوخن  يزار  رخف  نوچ  یلو  دنتسناد  یم  همه 
ْتَّحَـشَف ُءامَّسلا ، ُْهتَّلَظَاام  ِّلُک  ْنِم  ٌكَدَف  انیْدیَا  یف  ْتَناک  یَلب  - )) 148 ربمغیپ !!! مـالغ  تسا :  هتفگ  هیاـنک  روط  هب  ور  نیا  زا  تسا .  هدرکن 

هروس - 149 ص 967 .) باتک 45 ، مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن   ...(( ) هّللا ُمَکَْحلا  َمِْعنَو  َنیرخآ  ٍمْوَق  ُسوُُفن  اْهنَع  ْتَخَسَو  ٍمْوَق  ُسوُُفن  اْهیَلَع 
شرتخد رهوش  شداـماد و  وا  - 151 هضفار )  تاهبـش  زا  متفه  ههبـش  هب  خـساپ  رد   ) ص 37 ۀـقرحملا ،  قـعاوصلا  - 150 هیآ 26 . ءارسا ،

ار وا  گرم ،  زا  سپ  و  داد . صاصتخا  يو  هب  ار  ربمغیپ  صوصخم  هرجح  زین  هشیاع  شرتخد  هکنانچ  - 152 دوب . ریبز  هّللادبع  ردام  ءامسا 
نـسح ماما  یتقو  یلو  دش . نفد  رکبوبا  رانک  رد  هشیاع  هزاجا  اب  زاب  تشذگرد ،  زین  رکبوبا  نیـشناج  رمع  یتقو  درک . نفد  ربمایپ  رانک  رد 

دـندش و عناـم  هیما  ینب  هشیاـع و  دـننک ، نفد  شّدـج  راـنک  ار  وا  دنتـساوخ  مشاـه  ینب  هکنیمه  درک ، تلحر  ربمغیپ  هون  مالّـسلا -  هیلع  - 
ّاناف ربخلا  نع  لئست  ًاریخ و ال  نظف  هرکذا  تسل  اّمم  ناک  ام  ناکف  دینکن . لا  ؤس  زین  امش  مهد و  حرش  مهاوخ  یمن  هک  دمآ  شیپ  یعـضو 
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هحفص 457 هب  دینک  هعجارم  تخاس .  رشتنم  لاس 11  هرامش 518  رد  يرـصم ،  هلاسرلا  هلجم  ار  هّیروبا  هلاقم  نوعجار 153 - هیلا  ّانا  هّلل و 
فینح نب  نامثع  هب  دوخ  همان  رد  ار  نینم  ؤملاریما  نخـس  هک  اجنآ  هغالبلا ،  جهن  حرـش  هحفـص 106  مراهچ ،  دلج  رد  - 154 هلجم .  نآ 
ةدیـس وا  نیملاعلا ،  ءاسن  ةدّیـس  ینوکت  نا  نیـضرت  الا  ۀمطاف  ای  - )) 155 ٌكَدَف .)) انیْدیَا  یف  ْتَناک  یَلب   )) دهد یم  حرـش  هرـصب  رادنامرف 

-158 ناذـئتسا .)  باتک  زا  هحفـص  نیرخآ  رد   ) ج 4 يراخب ،  حیحـص  - 157 ص 293 . ج 1 ، دمحا ، دنـسم  - 156 ۀّمالا .))  هذـه  ءاسن 
فقاو نآ  رب  نابلاط  دراد  اج  هک  میراد  یعماج  ثحابم  هلهابم ))   )) هرابرد ءارغلا  ۀملکلا  هلاسر  لّوا  لصف  رد   ) هیآ 61 نارمع ،  لآ  هروس 

هک دنا -  هتشون  ار  يرجه  مهد  لاس  ثداوح  هک  یناسک  ناسیون و  هریـس  نیخروم ،  نیثدحم ،  نیرـسفم ،  ار  ثیدح  نیا  - 159 دندرگ .)
لها نایم  رد  ثیدح  نیا  : )) دیوگ یم  شریبک ،  ریـسفت  رد  نآ  لقن  زا  دعب  يزار  رخف  دـنا . هدرک  رکذ  تفرگ -  ماجنا  لاس  نآ  رد  هلهابم 

يوعد درکن و  اه  هفایق  نیا  هب  ییانتعا  قیدص !  رکبوبا  هنوگچ  میوگ :  یم  نم  تسا .))  قافتا  دروم  تّحـص ،  ظاحل  زا  ثیدـح  ریـسفت و 
هک تسا  ملسم   ) هیآ 33 بازحا ،  هروس  - 160 تفریذپن .  ار  وا  ناهاوگ  یهاوگ  درک و  در  كدف ،  هبلاطم  رد  ار  مالّـسلا -  اهیلع  همطاف - 

ّفل ؤم  تسا .  هدوب  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  همطاف  ناشردام  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نینم و گ گ  ؤملاریما  صخـش  ربمغیپ ؛ تیب  لها 
 (. مجرتم  ) تسا هدناسانش  ار  صاخشا  نیا  ّتنس ،  لها  كرادم  اب  هتفگ و  نخس  لیصفت  هب  ءارغلا ، ۀملکلا  هلاسر  رد  هراب  نیا  رد  راوگرزب 

ای - 162 دیناوخب .) ار  ءارغلا  ۀملکلا  هلاسر  موس  لضف  هیآ 23 . يروش ،  هروس   (( ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  ِالا  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَا  ُْلق ال  - )) 161
بلط امف  یبرقلا  ینثروی  دعبلا  لها  مغر  یلع  ۀـضیرف  هط  لآ  یئالو  تی  أر  هلزنا 163 - نآرقلا  یف  هّللا  نم  ضرف  مکبح  لوسر  تیب  لـها 
مکنع هّللا  بهذا  راـیخ  متن  ةریخ و أ  مکّدـج  یبن  ریخ  لـها  اـی  هط  لآ  اـی  یبرقلا 164 - یف  هّدوـملا  ّـالا  هغیلبتب  يدـهلا  یلع  ًارجا  نمحرلا 

ق  - لا دو  ر   - ي  - ًارجا غ نید   - لا یلع  م   - كّدج ل   - سی مل  را   -- ه -- طالا م   --- ت  -- نا  - ًا ف  -- مد  ---- تیبلا ق لها  نمحرلا 
ناام یترتعو  هّللا  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ّینا  - )) 166 و 5 .  تایآ 6  ناـسن ،  ـالا  هروس  را 165 -  - ـــالا ج م   -- ع  - ي و ن  - بر -

ص 75. مهن ،  باب  مّود ،  لـصف  ۀـقرحملا ،  قعاوصلا  - 168 ص 124 . ج 3 ، مکاح ،  كردتـسم  - 167 ًادبا .)) اّولضت  نل  امهب  متکـسمت 
-170 ضوحلا .))  یلع  ادری  یّتح  ناقرتفیال  ّیلع  عم  نآرقلاو  نآرقلا  عم  ّیلع  لوقی :  هّللا  لوسر  تعمـس   : )) تلاـق ۀملـسلا  ّما  نع  - 169
هب رکبوبا  دش -  هظحالم  هکنانچ  فصو -  نیا  اب  - 171 تسا .  هدمآ  هفیرش  هیآ  نیا  نآ  نایاپ  رد  هک  تسا  هرقب  هروس  هیآ 156  هب  هراشا 
ّما نینم و  ؤملاریما  تداهـش  ًایناث  و  درک ، ّدر  ار  ربمغیپ  راگدای  اهنت  يوعد  ًالوا  شیوخ ،  تفـالخ  هیاـپ  میکحت  روما و  ندرک  هضبق  روظنم 

راچد دعب  ات  دریگب  بآ  رس  زا  ار  بآ  ولج  تساوخ  دیدحلا ، یبا  نبا  داتسا  لوق  هب  اریز  تفریذپن ؛  دنا ، هتشاد  هک  تازایتما  نیا  اب  ار  نمیا 
((. اهبارام ینبیری  اهاذآ و  ام  ینیذ  ؤی  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  - )) 172 مجرتم .)  ! ) ددرگ راومه  ًالماک  شیدعب  لامعا  يارب  هار  دوشن و  رـسدرد 

ینطـسبیو اهبـضغی  ام  ینبـضغی  یّنم  ۀعـضب  ۀمطاف  ینبـضغا ،  اهبـضغا  نمف  ۀـیاور )  یفو   ) اهبـضغیام ینبـضغی  یّنم  ۀعـضب  همطاف  - )) 173
نم ۀمطاف  اضر  لوقی :  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا -  لوسر  اعمـست  ملا  یلاعت  هّللا  امکتدشن  مالّـسلا -  اهیلع  تلاق -  - )) 174 اهطسبیام .))
دقف ۀـمطاف  طخـسا  نم  یناضرا و  دـقف  ۀـمطاف  یـضرا  نم  ینّبحا و  دـقف  ۀـمطاف  یتنبا  بح  نمف أ  یطخـس ،  نع  ۀـمطاف  طخـس  ياضر و 

دنـسم  (( ) مکملاس نمل  ملـس  مکبراح و  نمل  برح  اـنا  - )) 175 هلآو .-  هیلع  هّللا  یّلـص  هّللا -  لوسر  نم  هانعمـس  معن  ـالاق  ینطخـسا ؟ 
لزان هّللا ))...  ُدیری  اّمنا   )) هیآ دندیمرآ و  نآ  ریز  رد  نت  جنپ  هک  دـشاب  یئاسک  نامه  همیخ ،  نیا  دـیاش  - 176 ص 442 .) ، 2 ءزج دمحا ،

هداز لالح  نانآ  ناتسود  نیاربانب  دنشاب . هتشادن  یئوس  هقباس  ردام ، ردپ و  بناج  زا  دنشاب و  هداز  لالح  هک  تس  نیا ا  روظنم  - 177 دش .
ار ثیدح  نیا  - 180 مجرتم .)   ) تسا يوار  زا  دیدرت  - 179 ص 101 . ج 1 ، دمحا ، دنسم  - 178 مجرتم .)   ) دنا هدازمارح  ناشنانمـشد  و 

نیمه هحفـص  رد  ار  یجراخ  نیا  لـتق  رد  ربمغیپ  رارـصا  تلع  - 181 تسا .  هدرک  لـقن  أـکب ))   )) هداـم رد  زین  برعلا ))  ناـسل   )) فل ؤم 
 ، تشاد هک  ینابرهم  تف و  أر  همه  اب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربماـیپ -  هک  ریهز -  نب  صوقرح  اـی  هیدـثلاوذ  نیمه  - 182 دیناوخب . باتک 

جراوخ سیئر  اهدعب  دـندیزرو -  عانتما  نآ  يارجا  زا  ترـضح ،  روتـسد  فالخ  رب  نیخیـش  و  دومرف . رداص  هنوگنیدـب  ار  وا  لتق  روتـسد 
جورخ مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نینم  ؤملاریما  ّدـض  رب  نیّفـص ،  گـنج  زا  سپ  و  دـندومن . راـتفر  نیملـسم ،  مومع  فـالخ  رب  جراوخ  دـش .
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هّللا یّلـص  مرکاربمغیپ -  داد . یتخـس  تسکـش  ار  اهنآ  قارع -  ناریا و  زرم  کیدزن  ناورهن - ))   )) رد زین  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دـندرک .
و دـنوش . یم  هتـشک  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  اـب  گـنج  رد  گ گ  شناوریپو ،  نارکفمه  اـب  هیدـثلاوذ  هک  دوـب  هداد  عـالطا  هـلآو -  هـیلع 
اج نیمه  رد  زین  راوگرزب  ّفل  ؤم  دیناوخب ، ناورهن  گنج  يارجام  یمالـسا و  خیراوت  رد  ار  درم  نیا  فارحنا  لیـصفت  دـش . مه  روطنیمه 

شروش هب  تسد  ادخ ) ّدـض  رب   ) هک ار  يا  هقرف  سپ   : )) ینعی - 183 مجرتم .)   ) دراگن یم  جراوخ ،  ینعی  وا ، نارادـفرط  نوماریپ  یحرش 
ادخ اب  هک  یناسک  شاداپ   : )) ینعی - 184 هیآ 9 .) تارجح ،  هروس  ((. ) دننک تشگزاب  یهلا  نامرف  هب  ات  دیناسرب  لتق  هب  ار  اهنآ  دننز ، یم 

تسا نیا  هنصحم  يانز  - 185 هیآ 33 .) هدئام ،  هروس  (( ) دنوش هتـشک  هک  تسا  نیا  دننک ، یم  يراکهبت  نیمز  رد  دنگنج و  یم  ربمغیپ  و 
ار ود  ره  دـیاب  دـش ، تباـث  عرـش ،  همکحم  رد  رگا  تروـص  نیا  رد  دوـش . تّفع  یفاـنم  لـمع  بکترم  رادرهوـش ، نز  راد و  نز  درم  هک 
ج 1، ملسم ،  حیحص  - 187 دعب . هب  هحفص 172  - 186 مجرتم .)   ) دز هنایزات  دص  مادک  ره  هب  دیاب  تروص ،  نیا  ریغ  رد  درک و  راسگنس 
ص يردخ ،  دیعـس  وبا  زا  قیرط  ود  هب  ج 1 ، ملسم ،  حیحـص  - 188 مهتافـصو .)  جراوخلا  رکذ  باب :  ، ) ص 393 يردخ ،  دیعـس  وبا  زا 

لتق یلع  صیرحتلا  باـب :   ) ص 396 مالـّـسلا ، -  هـیلع  یلع -  زا  ج 1 ، ملسم ،  حیحـص  - 189 مهتافـصو .)  جراوخلا  رکذ  باـب :   ) 394
باب  ) ص 395 ج 1 ، ملسم ،  حیحـص  - 191 هقیلخلاو .)  قلخلا  ّرـش  جراوخلا  باـب   ) ص 398 ج 1 ، ملـسم ،  حیحـص  - 190 جراوخلا .) 

هیدثلاوذ ریهز  نب  صوقرح  نامه  - 193 قفانم .))  وا  ۀضیح  نبا  وا  انز  نبا  ّالا  یلع  ای  کضغبیال  - )) 192 هقیلخلاو .)  قلخلا  ّرش  جراوخلا 
رد - 195 دز ! یم  ار  وا  ندرگ  رمع  دنناسر ، لتق  هب  ار  وا  داد  روتسد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ریمغیپ -  لوا  راب  رد  یتقو  شاک  - 194 تسا . 

هیدـثلاوذ باحـصا  یـشکرس  هطـساو  هب  نآ ،  لابند  هب  دـندش و  ادـیپ  هیواعم  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  رادـفرط  هقرف  ود  هک  نیفـص  گنج 
رات ار  همه  دیگنج و  اهنآ  اب  ناورهن  دربن  رد  مالّسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  ماجنارـس  ات  دندیروش ، هتـسد  ود  ره  ّدض  رب  جراوخ  یجراخ ، 

جراوخ رکذ  باب :   ) ص 393 ج 1 ، ملسم ،  حیحص  قلخلا ،)  ءدب  باتک :   ) ص 184 ج 2 ، يراخب ،  حیحص  - 196 مجرتم .)   ) درک رام  و 
ناـنیمطا هک  دنـسرب  يدـحب  هقبط ،  ره  رد  نآ  ناـیوار  هک :  تسا  نیا  رتاوتم  ثیدـح  - 197 ص 56 .  ج 3 ، دمحا ، دنـسم  مهتافـص .)  و 

 ، تسا نیقی  عطق و  دیفم  رتاوتم  ربخ  دـنیوگ  یم  تهج ،  نیمه  هب  دـنا . هتـشادن  نتفگ  غورد  يارب  یـشزاس  هئطوت و  اهنآ  هک  دوش  لصاح 
نیتفئاطلا یلوا  أ و  ّقحلاب ، نیتفئاطلا  یندا  مهلتقی  - )) 198 مجرتم .)   ) دشاب یم  نامگ  ّنظ و  دیفم  هک  تسا  دحاو ))  )) ربخ نآ ،  لباقم  رد 

نزو رب   ) هقرح اهتشون 3 201 - یپ  مالّـسلا .)-  هیلع  یلع -  لئاضف  باب :   ) ص 324 ج 2 ، - 200 ص 104 . مجنپ ،  لصف  - 199 ّقحلاب .))
ياـضعا ندرک  عطق  ینعی  هلثم ،))  - )) 203 ص 4 . ج 3 ، دمحا ، دنسم  - 202 مجرتم .)   ) دـصارم تسا -  هدوب  نامع  زا  يا  هیحاـن  هفرغ ) 

هلثم زا  یتح  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مالـسا -  ربـمغیپ  تسا .  ملـسم  تاـمّرحم  زا  هلثم  ینیب .  شوگ و  اـپ ، تسد ،  دـننام  لوتقم ؛  اـی  هدرم 
!(( رکبوبا قیدصلا   )) باتک رد  لکیه  نینسح  دمحم  - 205 تسا .  هیروس  ياهرهش  زا  - 204 مجرتم .)   ) دومرف عنم  مه  راه  گس  ندرک 

 ، کلام يراددوخ  زا  هک  اجنآ  هحفص 131  دلاخ )) ۀیرقبع   )) رد زین  داقع  دومحم  ساّبع  تسا .  هتشون  ًاحیرص  ار  بلطم  نیا  هحفص 144 
راعـشا ندرک  اـنعم  رد  داـقع  یلو  دوبن . گـنج  يارب  نتفرگ  ههبج  ینمـشد و  يور  زا  يو  يراددوـخ  هک  تسا  هتـشون  دـیوگ ، یم  نخس 

ص لکیه ،  نینـسح  دمحم  رکبوبا  قیدصلا  - 206 تسا .  هدرک  انعم  دـسر ، یم  نهذ  هب  هک  ییانعم  ریغ  هب  ار  نآ  هدومن و  هابتـشا  کـلام 
يو تسا .  نّنست  لها  ناخروم  دمآرس  يربط ،  ریرج  نبدمحم  - 209 ص 267 . - 208 دعب . هب  ص 143  - 207 رگید . عبانم  ریاس  144 و 

تافو دادغب  رد  لاس 310ه  هب  دراد . يروهشم  راثآ  مولع  نیا  همه  رد  تسا و  هدوب  يریظن  مک  داتـسا  خیرات ،  ریـسفت و  ثیدح ،  هقف ،  رد 
یگید ریز  رد  ار  شا  هدـیرب  رـس  تارف ،  نب  ۀـمیثو  لاح  حرـش  رد  نایع ))  الا  تایفو   )) رد ناکلخ  نبا  هتفگ  هب  و  - 210 مجرتم .)   ) تفای

ًایغب دلاخ  یـضق  کلام  دعب  نم  لیللا  اذه  لواطت  کبانـسلاب  اوئطوا  یحل  لقالا  - 211 دنک ! لیمکت  ار  هیاپ  هس  ات  داهن  دنتخپ  یم  اذـغ  هک 
کلام حبصا  لها و  اذ  حبـصا  کلامتم و  الو  اهنع  يوهلا  نانع  فطاع  ریغ  دلاخ  هاوه  یـضماف  کلذ  لبق  يوه  اهیف  هل  ناک  هسرعل و  هیلع 

اهسرافب اهنیمس  اهثغ و  میمت  تبیـصا  کلاعـصلا  نیمدعملا  لاجرلل  نم  هدعب و  لمارالاو  یماتیلل  نمف  کلاوهلا  یف  ًاکلاه  یـش ء  ریغ  یلع 
وا لتق  هک  دـنا  هدرک  یفرعم  يروط  ار  یتشهب  هریون  نب  کلام  نارگید ،  لماک و  رد  ریثا  نبا  لـثملا :  یف  کلاوحلا 212 - بحس  وجرملا 
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؟ درک میسرت  ایآ  - 213 مجرتم .)  !! ) دنروآ لمع  هب  يریگولج  هفیلخ  وا و  يزاس  هنحـص  دـلاخ و  مرج  تمظع  زا  دـنهد و  هولج  هّجوم  ار 
یّشلا ء ّبح   -: )) مالّسلا هیلع  نینم -  ؤملاریما  دومرف  بوخ  هچ  دش !؟ یمن  عینـش  لعف  نآ  بکترم  ًابلاغو  دوبن  نینچ  دوخ  دلاخ  ًاعقاو  ایآ 

صن لباقم  رد  يو  رگید  داهتجا  مه  نیا  دوخ  - 214 مجرتم .)  ((. ) دنک یم  رک  روک و  ار  ناسنا  يزیچ ،  هب  تبحم  ینعی :  مصی ؛  یمعی و 
دیاب دوش  یم  تداع  رگا  هک  تسا  نیا  هب  یعرـش  ءاربتـسا  - 215 ِسْفَّنلِاب .))... سْفَّنلا  َّنِا  ْمِْهیَلَع  اْنبَتَکَو  : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  دوب ؛
زونه یلو  دوش ، یمن  تداع  هچنانچ  و  دوب . دهاوخ  عنامالب  وا  لوخد  کلمت و  ندـش ،  كاپ  زا  سپ  دوش و  هدـعاق  راب  کی  ات  دـنک  ربص 

(( ًاعیمَج َساّنلا  َلَتَق  امَّن  َءاَکَف  ًاسْفَن ... َلَـتَق  ْنَم  - )) 216 مجرتم .)   ) دوش لالح  ات  درذگب  زور  جـنپ  لهچ و  دـیاب  تسه ،  یگدـعاق  نس  رد 
َنوُعْدَیال َنیذَّلاَو  - )) 218 هیآ 93 .) ءاسن ، هروس  (( ) اهیف ًادـِلاخ  َمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادّـمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَمَو  - )) 217 هیآ 32 .) هدـئام ،  هروس  )

ُْدلْخَی َو  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُباذَْـعلا  َُهل  ْفَعاُضی  ًاماثَا  َْقلَی  َِکلذ  ُلَعْفَی  ْنَمَو  َنُونْزَیالَو  ّقَحلِاب  ِّالا  ُهّللا  َمَّرَح  یتَّلا  َسْفَّنلا  َنُوُلتْقَیالَو  َرَخآ  ًاـهِلا  ِهّللا  َعَم 
هیآ 70. ناقرف ،  هروس  - 220 ص 152 . لکیه ،  نینـسح  دمحم  رتکد  رکبوبا ، قیدصلا  باتک  - 219 هیآ 68 .) ناقرف ،  هروس  (( ) ًاـناهُم هیف 

 (( میمت ّما   )) اجنیا رد  هدوب و  یلیل ))   )) نز نیا  مان  میتفگ  رتشیپ  هکنانچ  - 223 کلامک .  یتف و ال  - 222 ص 134 . دلاخ ؛ ۀیرقبع  - 221
-224 مجرتم .)   ) دنیوگ یم  نالف  ّما  ای  نالف  وبا  هینک ))   )) اب ناشنادنزرف  مان  هب  رتشیب  ار  نز  درم و  تسا  موسرم  برع  رد  هک  تسوا  هینک 

یم یتخس  داب  هک  تسادیپ  دوب ، درس  رایسب  اوه  دنتـشک ، ار  وا  ناهارمه  هک  یبش  هریون و  نب  کلام  نتـشک  ماگنه  هک  میدش  روآدای  ًالبق 
ۀمذـب كاعد  وهول  هتردـغ  ّمث  هّللاب  هتوعدا  روزالا  نبای  تلتق  تویبلا  فلخ  تحوانت  حایرلا  اذا  لیتقلا  معن  - 225 مجرتم .)   ) تسا هدیزو 
رزئملا فیفع  هلئامـش  ولح  هبایث  تحت  ءاشحفلا  کسمیال  رونتملا  قراطلا  يو  أم  معنل  ًارـساحو و  ناـک  عردـلاوشح  معنلو  ردغی 226 - مل 

یّلـص ربمغیپ -  : )) دـسیون یم  يربط  تسا .  هدـمآ  مه  باعیتسالا ))   )) رد ممتم ))   )) لاح حرـش  رد  هدرب و  مان  کلام  زا  زین  يربط  - 227
تـسد هب  ممتم  شردارب  کـلام و  درک . عوبری  ینب  هنـالاس  تاـکز  يّدـصت  روم  أـم  ار  یمیمت  هزمح  نب  ةریون  نب  کـلام  هلآو -  هیلع  هّللا 
نیدلاب ماق  ناف  دغلا  نم  یجی ء  امیف  رظان  فئاخ و ال  ریغ  مکلاومااوذخ  تلقف  - 228 دندش .))... ناملسم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ - 

و لاس 436ه ق )  ياّفوتم   ) هیماما هعیش  ياملع  رخافم  زا  یـضترم ،  دّیـس  يدهلا  ملع  دّمحم 229 - نید  نیدـلا  انلق  انعطا و  مئاق  فوخملا 
 (. مجرتم  ) ما هدروآ  مالـسا ))  رخافم   )) موس دـلج  رد  ار  وا  یلیـصفت  لاح  حرـش  تسا .  يرجه  مجنپ  نرق  يابدا  نیملکتم و  اهقف ، مظاعا 

تلقو يدنلاالو  ماقملا  یف  ًای  أر  طخا  ملف  مکیبال  ًابا  ینوعد ال  تلقف  ددـسی  مل  کلام  لاجر  لاق  کلام و  مویلا  ددـس  لاجر  لاق  و  - 230
ام نود  یـسفن  لعج  أس  ددجت  مل  اهقالخا  ةروصم  مکلام  یه  اّمنا  اهومکنودف  دـغلا  نم  یجی ء  امیف  رظان  فئاخ و ال  ریغ  مکلاوما  اوذـخ 

رعـش رد  کلام  ماقم  راعـشا ، نیمه  زا  دّمحم  نید  نیدلا  انلق  انعطا و  مئاق  ددجملا  رم  الاب  ماق  ناف  يدـی  هتلق  امب  ًاّقح  مکنهرا  هنورذـحت و 
یتّما یلع  ظفح  نم   : )) تسا نیا  تایاور  فالتخا  اب  ثیدـح  لـصا  - 231 مجرتم .)   ) ددرگ یم  راکـشآ  یبوخ  هب  زین  وا  يرعـش  هحیرقو 

نم لخدا  هل  لیق  ًاعیفش -  ًادهاش و  ۀمایقلا  موی  تنک  ًاملاع -  ًاهیقف  هّللا  هثعب  ءاملعلاو -  ءاهقفلا  ةرمز  یف  ۀمایقلا  موی  هّللا  هثعب  ًاثیدح  نیعبرا 
نآرق نیا  یحو  هب  ار  تایاکح  نیرتهب  اـم   :)) ینعی - 232 ءادهّشلا .)) ةرمز  یف  رـشح  ءاملعلا و  ةرمز  یف  بتک  تئـش -  ۀّنجلا  باوب  أ ي أ 

ۀمکحلا - )) 234 ثیدحلا .  نیکرـشملا ))...  نم  ولو  هوذخف  نم  ؤملا  ۀـّلاض  ملعلا  - )) 233 هیآ 2 .)  ، فسوی هروس   (( ) مییوگ یم  وـت  رب  ،
-237 ص 124 . ج 3 ، كردتسم ،  - 236 باتک .  نآ  رصتخم  هحفص 51  ك :  ر . - 235 طرّـشلا .)) يدی  نم أ  ولو  اهبلطی  نم  ؤملا  ّۀلاض 
 ، يو راتفر  راتفگ و  ترضح و  نآ  نادنزرف  زا  موصعم  ناماما  هب  هجوت  یلع و  دای  هک  دنک  ناشن  رطاخ  تسا  هتساوخ  ّفل  ؤم  هک  تسادیپ 
دای ات  و  دوش . شومارف  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دیابن  تسا ،  نآرق  ات  و  تسادـخ .  دای  ادـخ و  راتفگ  نآرق ،  اب  نورقم  شتافو ،  زا  دـعب  ولو 

ج يراخب ،  حیحص  - 239 . 42 هیآ 40 -  هقاح ،  هروس  - 238 مجرتم .)   ) دوش یمن  شومارف  نآرق  تقیقح  تسا ،  مالّـسلا -  هیلع  یلع - 
ص 20. ج 2 ، دیدحلا ، یب  نبا أ  هغالبلا ،  جهن  حرش  - 240 یّنع .)  اوموق   ) ضیرملا لوق  باب :  ج 4 ، یضرملا ،  باتک :  ملعلا و  باتک  ، 1
 ، ّتنس لها  نیثدحم  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  هحفص 355 و  دوخ ، دنسم  زا  لوا  دلج  رد  ظافلا  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیا  لبنح  دمحا  - 241

بداو تکازن  نازیم  - 243 تسا .  هدـمآ  زین  هحفـص 138  لاّمعلا ،  زنک  موس  دـلج  رد  و  - 242 دنا . هدرک  تیاور  شیوخ  ننـس  بتک  رد 
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رد ربمایپ و  روضح  رد  ربمایپ ، نانز  هب  یخاتسگ  تسادیپ .  یبوخ  هب  اج  نیمه  زا  دناد  یم  نیملـسم  هفیلخ  ار  وا  مالـسا ،  يایند  هک  يدرم 
هروس - 247 هیآ 42 . هّقاح ،  هروس  - 246 . 22 هیآ 19 -  ریوکت ، هروس  - 245 هیآ 7 . رشح ، هروس  - 244 مجرتم .)   ! ) ساّـسح هظحل  نآ 

ٍء یـش  نم  باتکلا  یف  انطّرف  ام  - 249 رصم .) ط   ) ص 114 ج 3 ، دیدحلا ، یب  نبا أ  هغالبلا  جهن  حرـش  ر.ك :  - 248 . 4 هیآ 1 -  مجن ، 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دراد  هجوت  هدنناوخ  - 251 هیآ 5 .) هدـئام ،  هروس   ) مکنید مکل  ُتلمکا  مویلا  - 250 هیآ 38 .) ماعنا ،  هروس  )
ینید ماکحا  مهف  يارب  : )) دوش هتفگ  ترـضح  خـساپ  رد  ات  مسیونب ))  ناتیارب  ار  ینید  ماکحا  هک  تسا  نیا  نم  دوصقم  : )) دومرفن هلآو - 
رتشیب حیرصت  دیاش  دوب ، ینید  ماکحا  نتـشون  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  روظنم  هک  دوش  ضرف  مه  رگا  تسا ))  یفاک  ادخ  باتک  ، 
تسا هدوب  دروم  یب  نآرق ،  هب  ندومن  افتکا  نامرف و  نیا  نتشون  رد  یعس  كرت  ور  نیزا  دیدرگ . یم  یهارمگ  زا  ندوب  نامیا  ثعاب  نآ ، 
نآرق ندوب  عماج  دامتعا  هب  هک  دوبن  حیحص  نآ  كرت  زاب  تشادن ،  یهارمگ  زا  ندوب  نمیا  زج  يرثا  بوتکم  نآ  نتـشون  مه  رگا  هکلب  . 

مهف يارب  مالـسا  تما  زاب  ینامـسآ ،  عماج  باتک  نآرق ؛  دوجو  اب  هک  دناد  یم  یبوخ  هب  هدنناوخ  دـنیامن . ضارعا  نآ  زا  زیچ ، همه  يارب 
رودـقم سک  ره  يارب  میرک ،  نآرق گ گ  زا  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  اریز  تسین ؛  زاین  یب  نآ  زاو  تسا  هسدـقم  تنـس  زا  ریزگاـن  نآ 

ار نآ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ات  درک  یمن  رما  دنوادخ  دوب ، زاین  یب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  نایب  زا  نآرق  رگا  دشاب . یمن 
-253 هیآ 55 . روـن ، هروـس  - 252 هیآ 44 .) لـحن ،  هروس  (( ) ْمِْهَیِلا َلُِّزناـم  ِساـّنِلل  َنِّیَبـُِتل  َرْکِّذـلا  َکـَْیِلا  اـْنلَْزنَاَو  : )) دـنک ناـیب  مدرم  يارب 
هّکم و یلیم  ُهن  رد  عقاو  ینیمز  ای  هیرق  ای  تخرد  ای  هاچ  مان  ءابدح ))  )) ریغـصت هملیـسم )  نزو  رب   ) فورح یمامت  فیفخت  اب  هیبیدـح ))  ))

نیا زا  شیب  دنا : هتفگ  یضعب  - 254 تسا .  طلغ  یلو  دنناوخ  یم  دیدشت  اب  ار  نآ  یضعب  تسا .  هدوب  مرح  هقطنم  رد  نآ ،  یـضارا  رتشیب 
اب زین  ار  اهنع -  هّللا  یضر  هملس -  ّما  شرـسمه  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  رفـس ، نیا  رد  دنا . هتفگ  رتمک  مه  یـضعب  و  هدوب .  دادعت 

هیبیدح حلـص  يارجام  زا  دعب  هک  حتف -  هروس  رد  دنوادخ  دنتفاترب . يور  ترـضح  زا  قفانم ،  بارعا  زا  يرایـسب  هار ،  نایم  رد  درب . دوخ 
ربمغیپ هارمه  هک  یناسک  هلمج  زا  ًاریصَم . َْتئاسَو  َمَّنَهَج  ْمَُهل  َّدَعَاَو  ْمُهَنََعلَو  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َبَضَغ  َو  تسا  هدرک  شهوکن  ار  اهنآ  دومرف -  لزان 

ریز رد  ناهارمه ،  هیقب  دننام  زین  ود  نآ  دندوب . لولس ))  یبا  نبا  هّللادبع  )) و هبعش ))  نب  ةریغم   )) دندرک تکرح  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 
دـصارم تساجنآ -  زا  هنیدـم  لها  تاـقیم  هدوب ،  هنیدـم  یلیم  تفه  اـی  شـش  رد  عقاو  یلحم  - 255 دـندرک . تعیب  ترـضح  اب  تخرد ، 

َْتنَا ْبَهْذاَف   : )) تسا هدئام  هروس  هیآ 23  هب  هراشا  - 258 هیآ 123 . هبوت ،  هروس  - 257 . 104 هیآ 102 -  ءاسن ، هروس  - 256 مجرتم .)  )
زا یکی  هک  هدوب  نمی  رد  يژد  ماـن  - 260 مجرتم .)   ) نولتاقم کعم  ّانا  کـّبرو  تن  بهذاـف أ  - 259 نوُدِـعاق .))  انهه  ّانِا  ِالتاقَف  َکَّبَرَو 
؛  تسا هدنکفا  یم  تکاله  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتفاتش ،  یم  نآ  حتف  يارب  سک  ره  و  تسا .  هتفر  یم  رامش  هب  برع  ياهژد  نیرتدنمورین 
ژد هار  نیا ،  رب  نوزفا  دـندرب . یم  رـسب  كرـش  رد  زونه  عـقوم  نآ  و  دـندوب . تخـسرس  نآ  نارادـساپ  مه  دوـب و  دـنمورین  ژد ، مه  نوـچ 
ریز رد  نآ  مسارم  اریز  دـنیوگ ؛ یم  هرجـش ))  تعیب   )) ار تعیب  نـیا  - 261 دوب . هتفرگ  ارف  ار  نآ  فارطا  تخـس ،  ییاههوک  خـالگنس و 

َیِـضَر ْدََقل  : )) دش لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دوب  تعیب  نیا  زا  سپ  نوچ  دوش ، یم  هدیمان  مه  ناوضر ))  تعیب   )) و تفرگ .  ماجنا  یتخرد 
((. دننک یم  تعیب  وت  اب  تخرد  ریز  رد  هک  نینم  ؤم  زا  دش  دونـشخ  یـضار و  ادـخ  ینعی :  ةَرَجَّشلا ؛  َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِا  َنینِمْؤُْملا  ِنَع  َهّللا 

تعیب رمع  نایاپ  ات  نآ  ياقب  مزلتـسم  و  دـندومن ، تعیب  باحـصا ،  هک  دوب  دـنوادخ  ناوضر  اضر و  ماگنه ،  نآ  رد  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا 
هار رد  دیاب  نیاربانب  ۀَِکئالَْملا ))...  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْسا  َُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیذَّلا  ّنا  : )) دیامرف یم  دنوادخ  هکنیا  لیلد  هب  تسین  ناگدننک 
هک ياو !  - 263 تسا .  هدمآ  هریغ  یبلح و  هریس  رد  هکنانچ  - 262 داد ! ماجنا  رخآ  ات  ار  فیلکت  دیزرو و  تماقتسا  تعیب ،  طورش  ظفح 
زا ربمغیپ  میتفگ  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  هلمج  نیا  - 264 دشاب ! هتـشاد  کش  ربمایپ  تلاسر  رد  رمع  هک  هتـشاد  میب  نآ  زا  رکبوبا  ییوگ 

هناخ دیلک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  يرجه )  متـشه  لاس   ) هکم حتف  ماگنه  - 265 دنک . حلـص  شیرق  اب  ات  دوب  روم  أم  ادخ  بناج 
ۀجح رد  متفگ !  امش  هب  هک  دوب گ گ  نیا  رمع ! يا  دومرف : دمآ  رمع  هک  نیمه  دیایب !  دییوگب  باّطخ  رمع  هب  دومرف :  تفرگ و  ار  ادخ 

یم رکبوبا  هک  دناسر  یم  انعم  نیا  - 266 هریغو .)  یبلح  هریس   ) متفگ امش  هب  هچنآ  دوب  نیا  دومرف : تساوخ و  ار  رمع  زین  هفرع  رد  عادولا 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 209 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ياهراک هک  دناسر  یم  رمع ، نخس  نیا  هک  تسین  هدیشوپ  - 267 تسا .  حلص  هب  روم  أم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هک  تسا  هتسناد 
ار دوخ  نارتش  دومرف : باحصا  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  یتقو  هک  دوب  ببـس  نامهب  تسا .  هدوب  مهم  حلـص ،  ندز  مهب  يارب  وا 

یبتجم نسح  ماما  ترضح  - 268 تفگ .  میهاوخ  هکنانچ  دومرف ! رما  اهنآ  هب  راب  هس  ترضح  ات  دندرکن  انتعا  دینک ، رحن  ینابرق  روظنم  هب 
زا نخس  نیا  - 269 دیدرگ . التبم  حلص  نیا  رد  شراوگرزب  ّدج  هک  دش  ییارجام  نامه  هب  التبم  هیواعم  اب  حلـص  رد  مه  مالّـسلا -  هیلع  - 

هریـس رد  نآ  لیـصفت  تسا .  هتفر  رامـش  هب  مالـسا  تیعقاو  ياه  هناشن  ربمایپ و  یبیغ  رابخا  زا  یکی  نیملـسم  مومع  ناـیم  رد  ادـخ  ربمغیپ 
گنج زا  سپ  نیمکح  يارجام  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  روظنم  ّفل .)  ؤم   ) تسا رابخا  ریس و  بتک  ریاس  هینالحد و  هریـس  یبلح و 

رد لاـس و  ود  دـنا  هتفگ  و  - 270 مجرتـم .)   ) دـیدرگ مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  تداهـش  ثعاـب  یلیمحت  حلـص  نآ  هک  دوـب  نیفص 
یّلـص ربمغیپ -  نامیپ  رد  هعازخ  هلیبق  تدم ،  نآ  رد  - 271 تسا .  هدمآ  لاس  راهچ  هتسناد ،  حیحـص  ار  نآ  يروباشین  مکاح  هک  یتیاور 

رد دنتـسویپ ، شیرق  ناـمیپ  هب  زین  رکب  ینب  هلیبق  دـندوب . بلطملادـبع  ربماـیپ ؛ ّدـج  ناـنامیپ  مه  هعازخ  ًـالبق  دـندش . دراو  هلآو -  هیلع  هّللا 
 ( هعازخ  ) ربماـیپ ناـنامیپ  مه  هب  دنتـساخرب و  رکب ) ینب   ) دوـخ ناـنامیپ  مه  يراـی  هب  شیرق  داد . يور  رکب  ینب  هعازخ و  ناـیم  هک  یگنج 

نکی مل  أک ن  ار  نامیپ  ربمغیپ  هک  دش  بجوم  مه  دـهع  ضقن  نیمه  دـندرک . ضقن  ار  هیبیدـح  هدـهاعم  شیرق  هنوگنیدـبو  دـندرب . هلمح 
نی رد ا  و  - 272 نیملاعلا .  ّبر  هّللدمحلاو  دش . مالـسا  يزوریپ  هکم و  گرزب  حتف  هب  رجنم  هک  دـنادب  حابم  ار  شیرق  اب  گنج  و  درامش .
يا هنتف  دش ، یم  هتشک  ورمع  نب  لیهـس  زور  نآ  رگا  - 273 دنتـسیرگ . یم  وا  لاح  هب  عضو ،  نیا  زا  ناوارف  فّس  أت  اب  ناناملـسم  ماگنه ، 

! اتفگش - 274 هیفاعلا .  یلع  هّللدمحلاف  تفای .  یم  شرتسگ  نآ  ّرـش  و  تفرگ .  یم  ارف  ار  همه  هک  دمآ  یم  دـیدپ  نیملـسم  شیرق و  نایم 
ود رمع  اجنیا  رد  - 275 مجرتم .)   ) دیامن یم  شردپ  لتق  هب  کیرحت  ار  وا  رمع  و  دنک ، یم  ییابیکش  ربص و  هب  روم  أم  ار  لدنجوبا  ربمغیپ 

لتق زا  ار  نیملـسم  هکنیا  رگید  دوب و  هدرک  ربص  هب  رما  ار  لدـنجوبا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هکنیا  یکی  دومن : ربمغیپ  اب  هضراـعم 
اب هکنیا  اـت  تشاد ،  یم  موـتکم  ار  دوـخ  یناملـسم  یلو  دوـب ، هدـش  ناملـسم  لدـنجوبا  ردارب  هّللادـبع  - 276 دوب . هتـشاد  رذـح  رب  لیهس 
نآ ياهگنج  یمامت  ردـب و  گنج  رد  تسویپ و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  تخیرگ و  اجنآ  رد  دـمآ و  ردـب  گنج  هب  نیکرـشم 

 ، نونم ؤم  هروس  - 278 هیآ 45 . ماعنا ،  هروس  - 277 تسج .  تکرش  هکم  حتف  رد  راب  نیتسخن  لدنجوبا  یلو  تشاد ،  تکرش  ترـضح ، 
َّفَک يذَّلا  َوُهَو  - )) 280 هیآ 22 .) حـتف ،  هروس  (( ) ًاریـصَنالَو ًاّیلَو  َنوُدِـجَیال  َُّمث  َرابْدالا  اْوَّلََول  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُمُکََلتاـق  َْولَو  - )) 279 هیآ 96 .

-282 هیبیدح .  هوزغ  باب  موس ،  ج  - 281 هیآ 24 .) حتف ،  هروس  (( ) ْمِْهیَلَع ْمُکَرَفْظَا  ْنَا  ِدَْعب  ْنِم  َۀَّکَم  ِنْطَِبب  ْمُْهنَع  ْمُکَیِْدیَاَو  ْمُْکنَع  ْمُهَیِدـْیَا 
مه هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  و  میدومن .  وت  يارب  ار  ینیبم  حـتف  ام  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هّللا !  ناحبـس  - 283 هیآ 1 . حـتف ،  هروس 

؟ دوب هک  درم  نیا  ناگدنناوخ  امـش  رظن  هب  تسین !  حیحـص  نیا  دـیوگ : یم  درم  نیا  یلو  دـناوخ ، یم  ار  هروس  دـنوادخ  بناج  زا  ًاصخش 
رد ًانیع  هک  خیراوت  بتک  ریاس  ینالحد و  هریس  زا  هیبیدح  ناتساد  ك :  ر . - 285 هیآ 10 . بازحا ،  هروس  - 284 دیتخانش ! یم  ار  وا  شاک 

تمـسق رد  ّربلادبع  نبا  تسا .  یفقث  دیـسا  نب  ۀیراج  نبدیـسا  نب  ۀـبتع  يو  مان  - 287 هریغ .  یبلح و  هریـس  - 286 تسا .  طوبـضم  اجنآ 
نبا دوش ، یم  هتـشاگن  اجنیا  رد  هک  ار  وا  ناتـساد  تسا .  هدرب  مان  يو  زا  مجاعم ،  باحـصا  ریاس  و  باـعیتسا ))   )) باـتک زا  اـه )) هینک  ))

ص ج 4 ، - 288 مینک .  یم  لقن  یبلح  هریس  زا  ام  دنا . هتشون  مالسا  ردص  روهـشم  يایاضق  ءزج  ناسیون  هریـس  ناخروم و  ریاس  قاحـسا و 
و هبوت )  هروس  ریـسفت  زا  ْمَُهل )) ْرِفْغَتْـسَتال  َْوا  ْمَُهل  رِفْغَتِْـسا   : )) یلاعت هلوق  باـب :  رد   ) ص 92 ج 3 ، دـمحا ، حیحـص  و  سابللا )  باتک   ) 18

َنیْعبَس ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  ْنِا  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَتال  َْوا  ْمَُهل  رِفْغَتِْسا  - )) 289 دنا . هدرک  لقن  رمع  هّللادبع  زا  دنس  هلسلس  اب  دوخ  ربتعم  بتک  رد  زین  نارگید 
(. هیآ 84 هبوت ،  هروس  (( ) ِهِْربَق یلَع  ْمُقَتالَو  ًادـَبَا  َتام  ْمُْهنِم  ٍدَـحَا  یلَع  ِّلَُصتالَو  - )) 290 هیآ 80 .) هبوت ،  هروـس  (( ) ْمَُهل ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ًةَّرَم 

، دـنا هدرک  لقن  مهریغ  هیدورم و  نبا  متاـح ،  یبا  نبا  يربط ،  لـبنح ،  دـمحا  يذـمرت ،  ملـسم ،  يراـخب ،  ار  حیحـص  ثیدـح  نیا  - 291
یم یفطل  مک  هفیلخ  - 292 تسا .  هدروآ  ثیدح 4403  ناونع  هب  هحفـص 247  لوا ،  دلج  لاّمعلا ،  زنک  رد  ار  همه  يدنه  یقتم  هکنانچ 

رد يوردنت ))   )) دنیامرف یم  ناشدوخ  هتبلا  تسا .  هدوبن  راب  کی  نیمه  و  دنا ! هتـشاد  دایز  اهیوردـنت  نیا  زا  ناشیا  بانج  نوچ  دـنیامرف ؛
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نیا - 293 مجرتم .)   ) تسا يوردنت  زا  رتالاب  یلیخ  ادخ ، هدنیامن  هب  تخس  ضارتعا  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  لوق  در  هک  یلاح 
نیا هرابرد  سپ  تسا .  هدـمآ  لاّمعلا  زنک  رد  هرامـش 4404  هب  و  تسا ،  هدرک  لقن  رمع  دوخ  زا  یبعـش  قیرط  زا  متاح  یبا  نبا  ار  ثیدح 
هّللا یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک  تسادیپ  دـینک . هعجارم  لبنح ،  دـمحا  دنـسم  هیـشاح  رد  لاّمعلا  زنک  بختنم  باتک  هب  نآ  زا  لبق  ثیدـح و 

، درادن يدوس  عقاو  رد  یبا  هّللادبع  يارب  نآ  سکع  رافغتـسا و  و  تسا ،  ّریخم  هدـش و  هداد  ربخ  وا  هب  هک  لاح  دوب ، هتـساوخ  هلآو -  هیلع 
هکنانچ و  دیامن . بلج  مالـسا  هب  رتشیب  ار  قفانم )  نایجرزخ   ) وا موق  ات  دـنک ، باختنا  ار  نآ  تبثم  هبنج  یفطاع ،  یـسایس و  تاظحالم  هب 

زا ار  تایاور  دـیقف ، ّفل  ؤم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  - 294 مجرتم .)   ) دـش یلمع  ترـضح  روظنمو  تشاد  رب  رد  مه  یبوخ  جـیاتن  میتفگ ، 
 (. مجرتم  ) دینک هعجارم  ّفل  ؤم  فیل  أت  هریرهوبا  باتک  هب  درادـن . یجرا  ام  دزن  رد  هریرهوبا  هنرگ  و  دـنک . یم  لقن  تّنـس  لها  كرادـم 

خزود شتآ  و  دوش ، یم  تشهب  دراو  دشاب ، هتـشادن  کش  دنک و  تاقالم  نامیا  اب  ار  ادخ  هک  یـسک   )) باب ج 1 ، ملسم ،  حیحص  - 295
َنِم ٍۀمْحَر  اِمبَف  - 296 مجرتم .)   ) تساهنآ اب  فل  ؤم  نخس  يور  تسا و  نّنـست  لها  قرط  زا  ثیداحا  نیا  میتفگ  ددرگ .)) یم  مارح  وا  رب 
هّللا یَلَع  ْلَّکوَتَف  َْتمَزَع  اذِاَف  ْرم  الا  ِیف  مُهرِواش  َو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْساَو  مُهنَع  ُفْعاَف  َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفناَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  ًاّظَف  َتنُک  َولَو  مَُهل  َْتِنل  ِهّللا 

... دنک تاقالم  نامیا  اب  ار  ادـخ  هک  یـسک  باب :  ج 1 ، ملسم ،  حیحـص  - 297 هیآ 159 ) نارمع ،  لآ  هروـس  (( ) َنیلِّکَوَـتُْملا ُّبُِحی  هّللا  َّنِا 
يوون حرش  لوا  دلج  هحفص 404 ، - 299 مجرتم .)   ) میرب یم  هانپ  ادخ  هب  یمارگ ،  ربمغیپ  هب  ییاوران  تبـسن  غورد و  ره  زا  مه  ام  - 298

-300 تسا .  هدیـسر  عبط  هب  يرابلا ))  هفحت   )) و يراسلا ))  داـشرا   )) ماـن هب  يراـخب  حیحـص  حرـش  ود  هیـشاح  رد  هک  ملـسم  حیحـص  رب 
 (. مجرتم  ) دـش رکذ  يو )  عابتا  و   ) رمع تاداهتجا  باتک  نیمه  مود  لصف  ّفل و  ؤم  همدـقم  رد  هک  یتاـیآ  ریاـس  و  هیآ 7 ) رشح ، هروس  )
مایا رد  هجحیذ )  هام  مهن  متـشه و  متفه ،  زور   ) زور هس  دـیاب  تشادـن ،  ار  نآ  لوپ  تفاین و  ینابرق  سک  ره  ینعی :  اهتشون 4 301 - یپ 

ناطوا اهرهـش و  هب  ینعی :  - 302 مجرتـم .)   ) تسین بجاو  هیقب  نـتفرگ  تـفرگ ،  هزور  ار  زور  هد  نـیا  لوا  زور  رگا  دریگب . هزور  ّجـح ،
مجرتم  ) تسین بجاو  نآ  هب  کیدزن  طاقن  هکم و  لها  يارب  میتفگ ،  عتمت  جـح  هراـبرد  هچنآ  ینعی :  - 303 مجرتم .)   ) دیتشگرب شیوخ 

ٌۀَِلماک ٌةَرشَع  َْکِلت  ُمتْعَجَر  اذِا  ٍۀَْعبَسَو  ّجحلا  ِیف  ماّیا  َۀثالث  ُمایصَف  ْدِجَی  َْمل  نَمَف  ِيْدَْهلا  َنِم  رَْسیَتْسا  اَمَف  ّجَحلا  یِلا  ةَرْمُعلِاب  َعّتَمَت  نَمَف  - 304 (. 
هک یلحم  - 305 هیآ 195 .) هرقب ،  هروس   (( ) باقِعلا ُدیدَش  َهّللا  َّنَا  اومَلْعاَو  َهّللا  اوُّقتاَو  ِمارَحلا  ِدِجْـسَملا  يِرِـضاح  ُُهلْهَا  ْنُکَی  َْمل  نَِمل  َِکلذ 
رد ربلادبع  نبا  زا  ار  لوق  نیا  يوون  لضاف  - 306 مجرتم .)   ) هریغو هفحج  دجسم  هرجش ،  دجـسم  دننام  دوش ؛ مرحم  اجنآ  رد  یجاح  دیاب 

يراخب حرش  هیشاح  رد  ملسم  حیحص  رب  وا  حرش  تسا .  هدرک  رکذ  ملـسم ،  حیحـص  رب  دوخ  حرـش  زا  عّتمت  جح  هب  عجار  ثحابم  زا  یکی 
هدزاود فرط  ره  زا  دیاب  لحم  يرود  دنا : هتفگ  مه  یضعب  - 307 هحفص 46 . متفه ،  دلج  روبزم ، حرش  ود  هب  دینک  هاگن  هدیسر .  عبط  هب 

 ، سنا نب  کلام  أطوم  رب  یناقرز  حرش  هیشاح  رد  دوواد  وبا  ننـس  - 308 دوش . یم  لیم  ًاعمج 48  فرط  راهچ  هک ا ز  دـشاب ، هکم  ات  لیم 
نامه - 311 ص 50 . ج 1 ، لبنح ،  دمحا  دنـسم  - 310 ةَرْمُعلاـِب .))  َعّتَمَت  نَمَف   : )) هیآ لـیذ  رد  - 309 روکذم . حرـش  زا  ص 103  ج 2 ،

یم ماجنا  ادخ  روتسد  فالخ  رب  ار  هرمع  جح و  ربمغیپ  تسیچ ؟  هلمج  نیا  زا  رمع  روظنم  مناد  یمن  نم  ادخ  هب  - 312 ص 49 . كردم ، 
باب ملسم ،  حیحص  - 313 نک .)  بجعت  ناوخب و  ( !؟ دـندوب دـنوادخ  یهاون  رماوا و  هب  رتانـشآ  ربمغیپ  زا  يو  نابطاخم  رمع و  ایآ  داد !؟
جحلا ۀـعتم  : امهیلع بقاعاو  امهنع  یهن  ان أ  أو  هّللا  لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناـتعتم  - 314 نآ .  زا  دـعب  ثیدـح  ص 467 و  ّجحلاب ، ۀـعتملا 

اَمَف  )) هیآ ریـسفت  رد  و  ِةَرْمُعلاـِب )) َعَّتَمَت  ْنَمَف   )) هیآ لـیذ  رد  ار  نآ  يزار  رخف  تـسا .  روهـشم  رمع  زا  نخـس  نـیا  ءاـسنلا ! ۀـعتمو گ گ 
دودحم تقوم و  دقع  اب  نانز  زا  ندرب  تذل  ینعی  نانز ؛  هعتم  - 315 تسا .  هدرک  لقن  ءاسن ، هروس  زا  َّنُهَروُُجا )) َّنُهُوتاَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْسا 

نایاوشیپ زا  یچشوق  - 316 مجرتم .)   ) دور یم  نخـس  نآ  زا  لیـصفت  هب  دـعب  لصف  لصف و  نیمه  رد  دـنیوگ . یم  هغیـص ))   )) نآ هب  هک 
وا داهتجا  راک ، نیا  هک  هتـساوخ  رذع  رمع  فرط  زا  و  دنک . یم  لقن  ملـسم  لاسرا  روط  هب  ار  نآ  دوخ ، دیرجت  حرـش  رد  هرعاشا  نیملکتم 
 (. مجرتم  ) لاس 94 ه يافوتم  هنیدم ،  روهـشم  هیقف  - 318 . 475 ص 472 -  عّتمت ،  زاوج  باب :  ّجـح ، باـتک  ج 1 ، - 317 تسا .!!  هدوـب 
نب ۀیواعم  هب  صاّقو  دعـس  هراشا  - 320 مجرتم )   ) دـصارم تسا .  هکم  هفحج و  نیب  رد  عقاو  یلحم  نوکـسو )  نیع  مضب   ) نافـسع - 319
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يروط هب  رفاک ))  )) تفگ يو  هب  هکنیا  و  تسناد .  یم  عونمم  ار  عّتمت  جـح  ناـمثع ،  رمع و  زا  يوریپ  هب  عقوم  نآ  رد  هک  دوب  نایفـس  یبا 
جح دیوگ : یم  یضاق  تسا .  تیلهاج ))   ، )) تسا هتشون  دوخ  حیحـص  حرـش  زا  ثیدح  نیا  هیـشاح  رد  يوون  لقن  هب  ضایع  یـضاق  هک 

فاضم هک  تسناد  دیاب  دـش . ناملـسم  يرجه )   8  ) دـعب لاس  رد  وا  دوب . رفاک  زور  نآ  هیواـعم  دـش ، عیرـشت  يرجه  متفه  لاـس  رد  عتمت 
. دوب شرع  دنوادخ  رکنم  رفاک و  هیواعم  مکح ،  نیا  عیرشت  عقوم  دیوگب : تسا  هتـساوخ  دعـس  تقیقح  رد  تسا .  هدش  فذح  شرع ))  ))

ادخ مکح  هنادازآ  دنتـسناوت  یمن  ،گ گ و  دندوب راشف  رد  هنوگچ  هباحـص  ناگرزب  رمع  يریگتخـس  رثا  رب  هک  دینک  یم  هظحالم  - 321
ما هدنز  نم  ات  هک  شرافـس  نیا  یتحاران و  اب  مهنآ  دـنک ، اشفا  ار  نآ  گرم  هظحل  رد  دـیاب  نیـصح  نب  نارمع  هک  ییاج  ات  دـننک ، نایب  ار 
هب هدرک و  لـمع  دوـخ  هلآو -  هیلع  هـّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  دراد و  نآ  رب  تلـالد  نآرق  حیرـص  صن  هـک  یمکح  ود  اـبجع ! نـکن !!  راـهظا 
!! ددرگ تازاجم  تدش  هب  نآ  بکترم  و  دوش ، كورتم  رمع  هاوخلدب  دیاب  تشاد ،  یم  لومعم  مه  رکبوبا  و  داد ، یم  روتسد  زین  باحصا 
رد ینخس  کلام ،  أطوم  حرـش  رد  هحفـص 178  مود ،  دـلج  رد  یناقرز ،  - 323 عّتمت .)  ّجـح  هرابرد   ) ص 130 ج 1 ، - 322 مجرتم .)  )
جح هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  یناقرز  دنتـسین . زاین  یب  نآ  زا  هعلاطم  لها  هک  دراد  ثیدح  نیا  حرش 

هک تسا  یلیلد  لمع ،  نیا  سفن  و  دنداد . ماجنا  ار  عتمت  جح  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  اب  مه  ترضح  باحـصا  داد . ماجنا  ار  عتمت 
تـسا صن  لباقم  رد  داهتجا  اریز  دـنک ؛ داـهتجا  و  دـهد . أر ي  هراـب  نیا  رد  هتـشادن  قح  رمع  ینعی  دـشاب ؛ یم  أر ي  هب  داـهتجا  رب  مدـقم 
ۀنـسلا لضف  باب :  رد   ، هلـضفو ملعلا  نایب  عماـج  شجرا :  رپ  باـتک  رد  یـسلدنا ،  ّربلادـبع  نبا  - 325 ص 337 . ج 1 ، - 324 مجرتم .)  )

 ، ملعلا نایب  عماج  باـتک :  - 326 ص 226 . یتوریب ،  یناصمحم  همّالع  فیل  أت  نآ ،  رـصتخم  هب  دـینک  هاگن  و  ءاملعلا . لیواقال  اـهتنیابمو 
 . تسا رتحیرـص  نآ  زا  دعب  ثیدح  جحلا )  ۀعتم  باب :  جحلا ،  باتک   ) ص 479 ج 1 ، - 327 ءاملعلا . لیواقال  اهتنیابمو  ۀنسلا  لضف  باب : 

مولعم مالّـسلاامهیلع -  ارهزو -  یلع  تمظع  اتدوش  لقن  ثیدـح  نیا  دـیاب  - 330 . 470 ص 467 -  ج 1 ، - 329 ص 157 . ج 1 ، - 328
رد غلبم ،  نییعت  اب  دودحم و  تدم  رد  تقوم و  دقع  اب  ناشیا  زا  ذاذتلاو  يرادروخرب  ینعی  نانز ؛  هعتم  هک  میتفگ  - 331 مجرتم .)   ) ددرگ
 : ر.ك دنک ! یم  لالدتـسا  رمع  هتفگ  نیا  هب  هعتم ،  میرحت  يارب  يزار  رخف  - 332 مجرتم .)   ) تسا یلومعم  جاودزا  هک  مئاد  دـقع  لباقم 

عتمتلا باب :  ص 467 ، ج 1 ، - 334 هیآ 24 . ءاسن ، هروس  - 333 ًۀَضیرَف .)) َّنُهَروُُجا  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف   : )) هیآ لیذ  يو  ریسفت 
زا ار  هعتم  هفیلخ  ایآ  درک ؟ هدافتـسا  ار  هعتم  میرحت  اجک  زا  میناد  یمن  تسناد !  یم  ار  فرح  نیا  يانعم  رفن  کی  شاـک !  - 335 جحلاب . 

لالح نوچ  دوبن . مادـکچیه  دروآ ؟ یم  رامـش  هب  ترـضح  نامز  صیاصخ  زا  ای  تسناد ،  یم  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  صئاصخ 
هک تسا  یهلا  ياهرفیک  دودح و  زا  یکی  ندرک ،  راسگنس  مجر و  - 336 تسا .  مارح  تمایق  ات  وا  مارح  و  لالح ،  تمایق  زور  ات  دّمحم 
زا ار  نآ  ندوب  لالح  تسا ،  هعتم  هب  لـئاق  هک  یـسک  هوـالعب  دـنک . عیرـشت  ار  نآ  دـناوت  یمن  یـسک  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  زج 
رد رگا  و  دـنک ، یم  ذـخا  ار  نآ  درک ، تباـصا  عـقاو  اـب  هـعتم  ود  نـیا  تیعورـشم  رد  شداـهتجا  رگا  دـنک ، یم  طابنتـسا  تنـس  باـتک و 

. دوش یم  فرطرب  تاهبش  اب  دودح ، اریز  تسین ؛  وا  رب  يدح  نآ  هب  لمع  تروص  رد  هک  تسا  یکان  ههبـش  رما  تفر ،  اطخ  هب  شداهتجا 
خیـش قالطلاو ))  جاوزلا   )) و ریدـغلا ))  )) جرا رپ  باـتک  لاـثما  رگید ؛ عباـنم  رد  هدروآ و  روکذـم  بتک  رد  فل  ؤم  هچنآ  هصـالخ  - 337

لومعم عورشم و  هلآو ،-  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  ملسم  تنـس  نآرق و  مکح  هب  هعتم ))   : )) هک تسا  نیا  تسا ،  هدمآ  هینغم  داوج  دمحم 
رمع یلو  دوب ، لومعم  زین  رمع  رکبوبا و  نامز  رد  درکن و  عنم  ار  نآ  دوب  تایح  دـیق  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ات  و  تسا .  هدوب 

 - ادـخ لوسر  نامز  رد  عورـشمو  دودـحم  جاودزا  ناونع  هب  ار  نآ  زین  نّنـست  لها  ناثّدـحم  اهقف و  رخاـفم  نادنمـشناد و  درک . عنم  ار  نآ 
مکاح یقهیب ،  يرابنا ،  نبا  حـیرج ،  نبا  دوواد ، وبا  يربط ،  لبنح ،  دـمحا  ملـسم ،  يراخب ،  دـننام : دـنا . هتفریذـپ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 

 ، یطویس گ گ  دوعـسلاوبا ، ریثک ،  نبا  نابح ،  نبا  يواضیب ،  يوون ،  يزار ،  رخف  یبطرق ،  یـسلدنا ،  يرـشخمز ،  يوغب ،  يروباشین ، 
مه نیعبات  هباحـص و  زا  یهورگ  نایم  تقوم ،  جاودزا  نیا  هدومرف ،  هراشا  ردقیلاع  فل  ؤم  هکنانچ  نیاربانب ،  هریغو .  یـسولآ  یناکوش و 

یبیغ ماهلا  رهظم  یهلا و  یحو  عبنم  زا  ار  نآ  هک  هعیش  دنا ! هتشادن  ار  نآ  راهظا  أرج ت  رمع ، مکح  سرت  زا  یلو  هدوب ،  موسرم  لومعم و 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 212 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و دودـحم  جاودزا  عون  کـی  هعتم  دـیوگ : یم  دـناد ، یم  عورـشم  هلآو ، -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  ناـمز  دـننام  مه  زونه  هتفرگ و 
تخادرپ نآ  رهم  ترجا و   - 2 رتشیب . ای  لاس  کی  هام ،  کی  تعاس ،  کی  دشاب ، مولعم  نآ  تدم  دیاب   - 1 دشاب : یم  طرش  شش  ياراد 

ای رهم  لذب  اب  رگیدـکی  زا  نز  درم و  ییادـج   - 4 دبای . ققحت  لوبق ،  باجیا و  دشاب و  حیحـص  دقع  اب  دـیاب  مئاد  دـقع  دـننام   - 3 دوش .
یمن ثرا  رهوش  زا  هدش  هعتم  هک  ینز   - 6 تسا .  زور  ینعی 45  رهط ، ود  هک  دراد  هاگن  هدع  دـیاب   - 5 دریگ . یم  ماجنا  تدم ،  ياضقنا 
ردام ردپ و  زا  تسا و  یمئاد  نز  نادنزرف  دننام  هعتم  دالوا  دـشابن . راک  رد  یلیمحت  هک  تسا  نیفرط  قح  رد  یقافرا  کی  دوخ  نیا  و  درب .

ار يا  هتکن  ات 240 . ص 220  ج 6 ، ریدغلا ))  : )) هب دینک  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  درادن . نادنزرف  ریاس  اب  یقرف  هنوگچیه  و  درب . یم  ثرا 
 ، یمالسا ریغ  یتح  یمالسا و  قرف  ریاس  هچ  هعیش و  زا  هچ  عالطا  یب  مدرم  زا  يرایسب  هک :  تسا  نیا  میوش  روآدای  دروم  نیا  رد  دیاب  هک 

يارب عورـشم  مهم و  لح  هار  کی  راک  نیا  هک  دنناد  یمن  رگید  تسا و  نایعیـش  ام  نیب  رد  جیار  رما  کی  هغیـص  ای  هعتم  دـننک  یم  روصت 
 ، ج 5 - 338 مجرتم .)   ) دـتفین قافتا  مه  راب  کی  رمع  لوط  رد  رفن  رازه  اهدـص  يارب  هک  اـسب  هچ  و  تسا ،  مارح  باـکترا  زا  يریگولج 
ای تفگو :  منیب ؟  یم  كاـنمغ  ار  وـت  تفگ :  نوـم  أـم  دـش ، دراو  مثکا  نب  ییحی  یتـقو  هک :  تسا  نیا  ناتـساد  هلاـبند  - 339 ص 361 .

مالعا تفگ :  ییحی  يا ؟  هثداح  هچ  تفگ :  نوم  أم  تسا ؟  هدمآ  دـیدپ  مالـسا  رد  هک  تسا  يا  هثداح  رطاخب  نم  هودـنا  نینم !  ؤملاریما 
لیلد هب  تفگ :  لیلد ؟  هچ  هب  تفگ :  نوم  أم  تسا !!  اـنز  هعتم  يرآ ،  تفگ :  اـنز !؟ تفگ :  نوم  أـم  !گ گ  اـنز ندوب  لـالح  هب  هفیلخ 
َِکلذ َءارَو  یغَْتبا  ِنَمَف  َنیمُولَم  ُْریَغ  مُهَّنِاَف  ْمُُهناْمیَا  ْتَکَلَم  ام  َْوا  مِهِجاوْزَا  یلَع  ِّالا  َنوُِظفاح  مِهِجورُِفل  ْمُه  َنیذَّلاَو  َنُونِم  ؤُملا  َحَْـلفَا  دَـق   )) هیآ

مه يرهز  دـشاب . انز  دـیاب  سپ  دـیآ ، یم  رد  ناسنا  کلمت  هب  هک  تسا  يزینک  هن  لومعم و  جاودزا  هن  هعتم  نوچ  َنوُداعلا .)) ُمُه  َکئلوُاَف 
نیا تفگ :  نوم  أـم  تسا !  هدـش  مارح  دوـب ، لـالح  هک  هعتم  مینک  مـالعا  دوـمرف  اـم  هب  ربـمغیپ  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  ضر )   ) یلع زا 

مه نیروم  أم  تسا !  مارح  هعتم  هک  دینک  مالعا  سپ  تفگ :  نوم  أم  يرآ .  تفگ :  ییحی  تسا ؟  هدمآ  ثیدح  بتک  رد  يرهز  ثیدـح 
، ءوس ياملع  مدرم و  داسف  هنتف و  میب  زا  نوم  أـم  هک  تسا  نشور  ص 100 .) ج 6 ، نایع ،  الا  تایفو  ر.ك :   ) دـندرک مالعا  ار  نآ  میرحت 
؛  هعتم هک  مثکا  نب  ییحی  ةاضقلا  یـضاق  هک  تساجنیا  بلاج  تسب .  ورف  بل  تقیقح ،  نآ  ياشفا  زا  تفرگ و  سپ  ار  دوخ  مالعا  مرجـال 
 ، ناخروم مومع  هتـشون  قبط  دراد ، یم  رذح  رب  نآ  مالعا  ندوب و  حابم  هب  داقتعا  زا  ار  هفیلخ  دـناد و  یم  انز  لمع  ار  تقوم  جاودزا  ینعی 
نب ییحی  تسا !  هدوب  طاول  يزاب و  درما  عینـش  لعف  باـکترا  طول و  موق  لـمع  هب  ـالتبم  يو ،  لاـح  حرـش  رد  ناـکلخ  نبا  دوخ  هلمج  زا 

لعاف هب  درک ، مارح  ار  نآ  رمع  هکنیا  لیلد  هب  تسناد و  یم  انز  ار  رمع  دهع  زا  یتمسق  رکبوبا و  ربمغیپ و  نامز  عورشم  لمع  هعتم ،  مثکا 
رد هک  دـنک  یم  لقن  يدادـغب  بیطخ  زا  ناکلخ  نبا  تشادـن !  مه  يدـح  درک و  یم  طاول  دوخ  یلو  تخاـس ،  یم  يراـج  اـنز  دـح  نآ 
نم طولی  نم  یلع  يری  انزلا و ال  یف  دحلا  يری  یضاق  تسیک :  زا  رعش  نیا  دیـسرپ  مثکا  نب  ییحی  زا  نوم  أم  تسا ،  هتـشون  دادغب  خیرات 

روجلا بسحا  گ ال  !؟ درادن یبیع  دنک ، یم  طاول  هک  یـسک  یلو  دراد ، دح  ندرک  انز  دیوگ : یم  هک  تسه  یـضاق  کی   : )) ینعی أب س 
نایم زا  متسو  ملظ  ، دشاب راک  رس  رب  سابع  ینب  زا  رفن  کی  هک  مادام  منک  یمن  نامگ   :)) ینعی سابع  لآ  نم  لآ  ۀما و   - لا یلع  یضقنی و 

یم لقن  هلمج  زا  هدروآ و  ار  ییحی  يزاب  درما  عیاقو  زا  یتمسق  یناغا ))   )) رد یناهفصا  جرفلاوبا  دسیون : یم  ناکلخ  نبا  سپـس  دورب .))!
أم نوچ  تخادرپ !  يزاب  قشع  هب  وا  اب  ییحی  تشاذـگ و  اهنت  يو  اب  ار  ییابیز  درما  مالغ  ییحی ،  ناـحتما  يارب  نوم  أـم  يزور  هک :  دـنک 
 : ینعی طولی  نیملسملا  ةاضقلا  یضاق  اهلها و  حلصی  ایندلا و  حلصت  یتم  دناوخ : ار  رعـش  نیا  دش و  سلجم  دراو  درب ، عوضوم  هب  یپ  نوم 
رد يدوعـسم  دیوگ : یم  سپـس  دنک .))!؟ یم  طاول  نیملـسم  تاضقلا  یـضاق  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  حالـصا  ایند  مدرم  ایند و  هنوگچ  ))

يارب ناگدنناوخ  امـش  یلو  مینک ؟  یم  يراددوخ  نآ  رکذ  زا  ام  هک  تسا ،  هدروآ  هراب  نیا  رد  ار  ییحی  رابخا  زا  یتمـسق  بهذـلا  جورم 
نازیم هب  ات  یطویـس  ةرظنلا  ضایر  دادـغب و  خـیرات  يدوعـسم و  بهذـلا  جورم  و  یناهفـصا ،  جرفلاوبا  یناغا  هب  دـینک  عوجر  رتشیب  عالطا 

همه نآ  رکذ  زا  زین  ام  نوچ  دیربب ؛ یپ  دوبن  لئاق  يدح  طاول  عینش  لمع  يارب  یلو  تسناد ،  یم  انز  ار  هعتم  هک  تاضقلا  یضاق  يرادنید 
 ، میقتـسم هداـج  زا  فارحنا  و  مالّـسلا -  مهیلع  نیموصعم -  هّمئا  هلداـع  تموـکح  زا  مدرم  يرود  وـترپ  زا  هک  یقـالخا  دـسافم  عیاـجف و 
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 ، نینم ؤم  هروس  لوا  هفیرش  تایآ  هب  تاضقلا  یـضاق  لالدتـسا  هب  عجار  میروذعم .  دوب ، هدش  مثکا  نب  ییحی  رـصع  ياملع  ملعا  ریگنماد 
ار نآ  دـنناد  یم  لالح  ار  هعتم  هک  یناسک  تسا .  َّنُْهنِم )) ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف   )) هیآ نامه  هعتم  تیعورـشم  رب  ینآرق  لیلد  هک :  تفگ  دـیاب 
درب و یمن  ثرا  رهوش  زا  هک ز ن  تسا  یجاودزا  دنیوگ : یم  نارگید  یبطرق و  ربلادبع  نبا  ضایع و  یـضاق  هکنانچ  دـنا  هدـیمان  جاودزا 

نیا اهنت  هن  و  تسا .  هدرک  دانتـسا  نآ  هب  یـضاق  هک  يا  هیآ  ینعی  مِهِجاوْزَا ،))  یلع  ِّالا   )) رد لخاد  هعتم  نیاربانب  تسا .  ثاریمـالب  حاـکن 
دـشاب ناـنز  مارح و  تاـضقلا ،  یـضاق  هتفگ  هب  هک  تسین  یموـس  زیچ  و  تسا .  نآ  ندوـب  حاـبم  رب  لـیلد  هکلب  تسین ،  هـعتم  خـسان  هـیآ 
ءادنلا یف  ءاجام   : )) تمسق باتک ،  نآ  لوا  ءزج  زا  هحفص 25  ك :  ر . - 340 مجرتم .)  دییامرف . هظحالم  زین  ار  لبق  هحفص  ود  یقرواپ  )
لاجر مجارت و  ياملع  قافتا  دروم  میدرک ،  لقن  هروذـحموبا  هرابرد  هچنآ  - 342 ناذالا .  ۀفص  باب :  ملسم ،  حیحـص  - 341 ةالصلل .)) 

و باعیتسا ،  رد  بدـنج  نب  ةرمـس  لاح  حرـش  ك :  ر .  - 343 دـنا . هدـش  روآدای  ًانیع  هک  هریغ  رجح و  نبا  هباصا  هب  دـینک  عوجر  تسا . 
هروس - 346 هریره .))  وبا   )) ام باتک  همتاـخ  ك :  ر . - 345 هیآ 4 .) ملق ،  هروس  ((، ) ٍمیظَع ٍقـُلُخ  یلَعل  َکَّنِا  َو  - )) 344 هریغ .  هباصالا و 

دـنک و یتسدـشیپ  رمع  دوبن  رتهب  دوب ، ناریح  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  یتقو  تشاد !؟  ناـهنپ  هچ  يارب  - 347 هیآ 3 . مجن ، 
ار نآ  زین  نیخروم  نیثدحم و  ناگرزب  ریاس  ناذالا .))  ءدب   : )) باب دوواد  وبا  ننـس  - 348 مجرتم .)  ( !؟ دروآ رد  یتحاران  زا  ار  ترـضح 

دیدپ مالـسا  رد  هک  دنناد  یم  یناذا  نیتسخن  دیز ، نب  هّللادـبع  زا  ار  ناذا  نیا  نیثدـحم  - 349 دنا . هتـسناد  تامهم  لاسرا  زا  هدرک و  لقن 
يا سپ  تسا .  هدوب  حبـص  زاـمن  يارب  ناذا  هکنیا  اـب  تسین .  نآ  رد  موـنلا ))  نم  ریخ  ةالـصلا   )) دـینیب یم  هکناـنچ  فـصو  نیا  اـب  دـمآ .

هدروآ و حیحـص  رد  يذـمرت  دوـخ و  ننـس  رد  ناذا  تیفیک  باـب  رد  دوواد  وـبا  ار  ثیدـح  نیا  - 350 دمآ !؟ اجک  زا  دـنب  نیا  ناناملـسم 
مه هجام  نبا  دنا . هتـسناد  حیحـص  دنا و  هدرک  لقن  مه  همیزخ  نبا  نابح و  نبا  تسا .  حیحـص  نسح و  یتیاور  تسا :  هتفگ  ریخا  صخش 
رد یناقرز  - 351 دنا . هدرک  تیاور  مه  ثیدح  رابخا و  باحصا  ننـس و  بابرا  ریاس  تسا .  هدرک  لقن  ننـس  رد  ناذا ))  زاغآ   )) باب رد 
هب هک  دوب  کچوک  بوچ  کی  تسا ؛  هدوب  سوقان  نامه  بوچ ،  ود  نیا  دـیوگ : یم  کلام  أطوم  حرـش  رد  ثیدـح ،  نیا  رب  دوخ  قیلعت 

هظحالم ار  نآ  ملع  لها  تساجب  هک  دراد  ینخـس  ثیدح  نیا  نوماریپ  رد  یناقرز  تساخ .  یمرب  ادص  نآ  زا  دـندز و  یم  رتگرزب  بوچ 
-354 یناقرز .  حرـش  ك :  ر . - 353 تسا .  هدمآ  یناقرز  حرش  رد  نآ  لیـصفت  - 352 (. 125 ص 120 -  ج 1 ، کلام ،  أطوم   ) دـنیامرف

هیآ فاقحا ،  هروس  - 358 هیآ 15 . سنوی ،  هروس  - 357 هیآ 203 . فارعا ،  هروس  - 356 هیآ 26 . ایبنا ، هروس  - 355 هیآ 3 .  مجن ،  هروس 
 (. مجرتم  ) تشذـگ دراوم  ریاس  فل و  ؤم  همدـقم  رد  ًـالبق  هفیرـش  هیآ  نیا  نوماریپ  ثحب  - 360 . 18 هیآ 15 -  تماـیق ،  هروس  - 359 . 8

هیبلح هریس  رد  هتیعورشم ))  ناذالا و  ءدب   : )) باب ك :  ر .  - 363 هیآ 159 . نارمع ،  لآ  هروس  - 362 . 66 هیآ 43 -  هقاح ،  هروس  - 361
ص ًاثاریم )) هقدـصلا  در   : )) باب ضئارفلا ،  باتک  ج 4 ، مکاح ،  كردتسم  - 364 دـنام ! یم  زاب  ناسنا  ناهد  بّجعت ،  زا  هک  مود  ءزج  ، 
-366 تسا .  هدومن  نآ  تحـص  هب  حیرـصت  دیز ، نب  هّللادبع  لاح  حرـش  رد  ءایلوالا  ۀیلح  زا  لقن  هب  هباصا ))   )) رد رجح  نبا  - 365 . 348

سابع داتسا   ، قرش هدنسیون  فیل  أت  (( ءامـسلا یعاد   )) باتک - 368 ص 127 . ج 3 ، يراخب ،  حیحص  - 367 هیآ 1 و 2 . تارجح ،  هروس 
هعیش هعماج  ام  رظن  رد  - 370 مجرتم .)   ) تسا مالّسلا -  هیلع  یلع -  نینم  ؤملاریما  نادنزرف  زا  یکی  - 369 . 142 ،ص 136 - داقع دومحم 

زا يا  هدع  هچنانچو  تسا  حیحـص ))   )) ثیدح دشاب ، هدوتـس  تلادع  هب  ار  اهنآ  هّمئا  زا  یکیو  دنـشاب  یماما  هدزاود  ثیدح  نایوار  رگا  ،
تروص نیا  ریغ  ردو  دنـسم ))  )) دنـشاب هدـش  رکذ  ثیدـح  رد   ، ناـیوار رگاو  . دـشاب یم  نسح ))   )) دنـشاب هدـش  هدوتـس  تلادـع  هب  اـهنآ 

(( رتاوتم  )) دشاب نیقیو  عطق  دیفم  هک  دنـسرب  يدحب  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  هک  هقبط  ره  رد  نایوار  هلـسلس  هچنانچ  تسا و  لسرم ))  ))
ضیفتـسم  )) دنـشاب هدرک  تیاور  ار  نآ  رفن  هس  زا  شیب گ گ  هقبط  ره  رد  هچناـنچو  دـشاب  یم  دـحاو )) ربـخ   )) تروـص نـیا  ریغ  ردو 

يواحط - 372 ص 171 . هباحـصلا ،  ۀفرعم  باتک :  ج 3 ، مکاح ،  كردتسم  - 371 مجرتم .)   ) دوش یم  هدیمان  مه  روهـشم )) )) تسا و ((
نب یلع  نیدلا  ءالع  - 373 ثیدح 397 . ص 277 ، ج 6 ، لامعلا ،  زنک  رد  يدـنه ،  یقتم  زا  لقن  هب  هیودرم  نبا  و  راث )) الا  لکـشم   )) رد
اجنآ ياملع  دزن  دنقرمس  رد  وا  هک  تسا  هتشون  و  درک ، دای  ۀینامعنلا ))  قیاقشلا   )) شباتک رد  يو  زا  هداز ،  يربکـشاط  یچـشوق ،  دمحم 
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هب دـعب  تفر و  نامرک  هب  سپـس  تفرگ .  ارف  ازریم  خرهاش  رـسپ  کـیب  غلا  یمور  هداز  یـضاق  زا  ار  یـضایر  مولع  تخادرپ .  لیـصحت  هب 
رد ار  هیفوصایا  هسردـم  تشاد و  یمارگ  ار  وا  ینامثع  هاـشداپ  حـتاف  دـمحم  ناطلـس  تفر .  هینطنطـسق  هب  سپ  نآ  زا  تشگرب و  دـنقرمس 

نیدلاریـصن هجاوخ  دـیاقعلا )) دـیرجت   )) رب تسا  یحرـش  يو  دـیرجت  حرـش  داد . صاصتخا  ییایازم  قوقح و  وا  هب  تشاذـگ و  وا  رایتخا 
راوج رد  و  تشذگرد .  هینطنطسق  رد  لاس 879  هب  یچشوق  مالک .  ملع  رد  دیدج )) حرش   )) هب فورعم  هعیش  مّلکتم  فوسلیف و  یـسوط ؛ 

 - بهاذم دیاقع و  ياملع  نیملکتم -  رخافم  زا  یچـشوق   ) تماما ثحبم  رخاوا  دیرجت ، حرـش  - 374 تفر .  كاخ  هب  يراـصنا  بویا  وبا 
 - یبتجم نسح  ماما  هون  یلع ؛  نب  نیـسح  هک  تسا  هدوب  هکم  کیدزن  يا  هیحان  ءاخ ) دیدشت  ءاف و  حتف  هب   ) ّخَف - 375 دشاب .) یم  هرعاشا 

-376 مجرتم .)   ) دصارم دندیسر -  تداهـش  هب  شناوریپ  نادناخ و  دارفا  زا  یهورگ  دوخ و  يرجه  لاس 169  هب  اجنآ  رد  مالّسلا -  هیلع 
-379 هیآ 230 . هرقب ،  هروـس  - 378 هیآ 229 . هرقب ،  هروـس  - 377 ص 110 . نآ ،  تیعورـشم  ناذا و  زاـغآ  باـب :  ج 2 ، یبـلح ،  هریس 

نیا قالطلا .  باتک  دوواد ، وبا  ننس  ص 336 . ج 7 ، یقهیب ،  ننس  ص 575 . ثلاثلا ،  قالطلا  باب :  قالطلا ،  باتک  ج 1 ، ملسم ،  حیحص 
هک دشاب  هتـشاد  تلالد  ثیدح  نیا  دیاش  دینک . هظحالم  هقالط ،  هس  نز  هب  ندومن  هعجارم  خسن  باب  زا  ذخ  أم  نآ  رد  ار  يریخا  ثیدـح 

هدـیقع نینچ  نیعبات ،  زا  یتعامج  بّیـسم و  نب  دیعـس  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا .  يوغل  راک  نوچ  تسا ؛  لـطاب  ًالـصا  قـالط ،  هس 
تنا  )) هلمج یلو  دوش . یم  یغلم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  ًاثالث ))  )) نتفگ رد  يزاب  وغل و  راک  هک  تسا  نآ  باوص  هار  یلو  دنا . هتـشاد 

قالطلا باب  قالطلا ،  باـتک  ج 1 ، ملسم ،  حیحـص  - 380 درادـن . هار  نآ  رد  يزاب  تسا و  يدـج  اریز  دـشخب ؛ یم  ار  دوخ  رثا  قلاـط )) 
ج یقهیب ،  ننس  - 383 ص 314 . ج 1 ، كردتسم ،  صیخلت  - 382 ص 196 . ج 2 ، نآ ،  صیخلت  كردتسم و  - 381 ص 575 . ثلاثلا ، 
رد يرـصم ،  نیما  کب  مساق  - 385 ص 191 . ج 2 ، قاحسا ،  نبدمحم  هریـس  - 384 و ... ص 130  ج 3 ، یبطرق ،  ریـسفت  ص 336 . ، 7
هب ثیدـح  نیا  هک  اسب  هچ  تسا .  ساـبع  نبا  هب  دانتـسا  یلو  هدرک ،  لـقن  یعلیز  یبطرق و  یئاـسن ،  زا  ص 172  أرملا ة ،  ریرحت  باـتک : 

ار رظن  نیا  مه  نیعبات  زا  یتعامج  ّبیـسم و  نب  دیعـس  موس .  قالط  داـسف  رب  دـنک  تلـالد  یلک  روط  هب  تسا ،  هدوهیب  بعل و  هکنیا  تلع 
ار دوخ  رثا  قلاـط ؛))  تنا   )) تفگ هاـگره  اـما  دوش ، یم  یغلم  هک  تسا  موس  لوق  رد  بعل ))   : )) هک تسا  نیا  تسرد  لوق  یلو  دـنراد ،
 ! هّللا ناحبس  - 388 نآ .  زا  دـعب  ص 246 و  - 387 ص 150 . هیتارقمیدلا ،  - 386 تسین .  نآ  رد  یبعل  تسا و  يدـج  اریز  دـشخب ، یم 

صوصن هحتاف  دـیاب  سپ  دـنهدب . رییغت  ار  اوتف  هفیلخ ،  ود  نایم  نامز  رییغت  هطـساو  هب  مک  تدـم  نآ  رد  نیدـهتجم  هک  دـشاب  زیاـج  یتقو 
اب دـنوش و  دراو  تسین -  یلیلد  چـیه  هب  یکتم  هک  هار -  نیا  زا  دـنهاوخب  نیدـهتجم  رگا  ياو !  ياو ،  دـناوخ !! ار  تنـس  باتک و  ماکحا 

لیلد هچ  هب  - 390 تسا .  مئاق  نآ  فالخ  رب  هلدا  هکلب  تسین  نآ  رب  یلیلد  هک  تساـهفرح  نآ  زا  مه  نیا  - 389 دنهدب ! اوتف  نامز ،  رییغت 
نبا دنک . رییغت  دوب ، صوصنم  تنـس  نآرق و  رد  هک  یعرـش  مکح  دوش  بجوم  هک  دوب  هدشن  لصاح  يرییغت  میق ،  نبا  نامز  رد  - 391  !؟

هکنیا يارب  هکلب  - 392 تسا .  هدرک  لمع  نآ  هب  تسادـخ  مکح  تسا ،  هدوب  هباحـص  ربمغیپ و  نامز  رد  هچنآ  هکنیا  ناونع  هب  طقف  میق ، 
رصم مکاحم  ام  رظن  هب  یلو  ّفل )  ؤم  . ) دنـشاب هدرک  لمع  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  متاخ -  ربمغیپ  تنـس  حیرـص  و  نآرق )   ) باتک صن  هب 

مک مک  ننست ،  لها  هک  تسا  هتشاد  ار  نسح  نیا  هعیش  هقف  هب  ییانشآ  نراقم و  هقف  هجیتن  دنا ، هتفر  هابتـشا  هب  نونکات  هک  دنا  هدش  هجوتم 
هلمج زا  و  تسا .  هدومن  راتفر گ گ  رتهب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  زا  تعاـطاو  يوریپ  رد   (( هعیـش  )) هک دـنا  هدـش  هجوتم 

بش رد  رکبوبا  تافو  - 393 مجرتم .)   ) تسا لومعم  هعیش  نایم  تنـس ،  باتک و  قباطم  عضو ،  نامه  هب  هک  تسا  قالط  هس  نوناق  نیمه 
زامن حـیوارت ))  - )) 394 دوب . زور  هد  هاـم و  هس  لاـس و  ود  شتفـالخ ،  تدـم  دوـب . يرجه  هدزیـس  لاـس  رخ  ـالا  يداـمج  هبنشراهچ 22 

یم تعکر ،  راهچ  ره  ندناوخ  زا  دعب  هک  تسا  تهج  نیدب  حیوارت  هب  نآ  يراذـگمان  تسا .  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  یبحتـسم  تعامج 
هّللا یّلص  ربمغیپ -  ناسب  ار  ناضمر  هام  یبحتـسم  ياهزامن  و  میهد .  یمن  ماجنا  ار  نآ  هیماما  هعیـش  ام  یلو  دننک . یم  تحارتسا  دننیـشن و 

ك ر . - 395 مناوخ .))  یم  نم  هک  روطنامه  دیناوخب  زامن  ینعی :  یلصا ؛  ینومتی  أر  امک  اّولص  : )) دومرف هک  میراد  یم  ياپب  هلآو -  هیلع 
 ، حـیوارتلا وه  ناضمر و  ماـیق  یف  بیغرتلا  باـب :  ج 1 ، ملسم ،  حیحـص  ص 233 . حـیوارتلا ،  ةالـصلا  باتک :  ج 1 ، يراخب ،  حیحـص  : 
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يو دوب . رمع  راد  هنازخ  هرهز و  ینب  نامیپ  مه  هراق  مدرم  زا  يراق  دبع  - 396 نآ .  زا  دعب  ص 283 و  اهرصق ، نیرفاسملا و  ةولص  باتک : 
تیاور يو  زا  زین  هریبه  نب  ةدعج  نب  ییحی  يرهز و  دمحم و  شرسپ  دنک ، یم  تیاور  هریره  وبا  يراصنا و  بّویا  وبا  هحلط ،  وبا  رمع ، زا 

لاله وبا  - 398 ص 4 . ج 5 ، يراخب ،  حیحص  حرـش  يراسلا ،  داشرا  - 397 تفر .  اـیند  زا  لاس 80 ه  رد  یگلاس  نس 78  هب  دـننک . یم 
تغارف نآ  فیل  أـت  زا  لاس 395ه  هب  هک  لیاوالا ))   )) باتک تسا .  ناد  تغل  برع و  تاـیبدا  نادنمـشناد  زا  يرکـسع  هّللادـبع  نب  نسح 

ص ج 5 ، دمحا ، دنسم  اهتشون 5 401 - یپ  ص 370 . ج 4 ، دمحا ، دنسم  - 400 هیآ 36 . بازحا ،  هروس  - 399 تسوا .  زا  تسا ،  هتفاـی 
 . تسا هدرک  لقن  رباج  ییحی  زا  یبض  ریرج  زا  لادـتعالا ))  نازیم   )) رد رباـج ، هّللادـبع  نب  ییحی  لاـح  حرـش  رد  زین  یبهذ  ظـفاح  . ) 406
 ، مراهچ دلج  مکاح ،  كردتسم  رد  و  دنا . هدرک  لقن  ماکحا ،  ننـس و  ناظفاح  زا  یتعامج  ار  ثیدح  نیا  . ) هیآ 176 ءاسن ، هروس  - 402

تسا حیحص  ملسم  يراخب و  طرش  اب  ثیدح  نیا  هک  تسا  هدرک  حیرصت  اجنآ  رد  مکاح  تسا .  دوجوم  مه  ضئارفلا )  باتک   ) ص 339
هیآ 11. ءاسن ، هروس  - 403 دینک .) هعجارم   ) تسا حیحص  نیخیش  طرش  هب  تسا  هتفگ  هدروآ و  كردتـسم  صیخلت  رد  ار  نآ  زین  یبهذ  . 

هیلع نیدباعلا -  نیز  ماما  رصعمه  نیعبات و  زا  هک  يرجه )  لاس 95  ياّفوتم   ) هنیدم لها  فورعم  هیقف  - 405 هیآ 75 . لافنا ،  هروس  - 404
رد و  دـنا . هدرک  لـقن  نّنــست  ناـظفاح  زا  یهورگ  ار  ثیدـح  نـیا  - 406 مجرتـم .)   ) تسا هدوب  نّنـست  لـها  یماـن  ياـهقف  زاو  مالّـسلا - 

طرـش اب  ثیدح  نیا  هک  دـنک  یم  حیرـصت  اجنآ  رد  مکاح  دـشاب . یم  زین  ضئارفلا )  باتک   ) ص 339 مراهچ ،  دـلج  مکاح ،  كردتـسم 
 . تسا هدروآ  ملسم  يراخب و  طرش  هب  نآ  تحـص  هب  مکح  اب  كردتـسم ،  صیخلت  رد  ار  نآ  مه  یبهذ  تسا .  حیحـص  ملـسم  يراخب و 

بحاص تاقبط و  رد  دعس  نبا  ننس ،  رد  یقهیب  - 409 ص 15 . ج 6 ، - 408 ص 340 . ضئارفلا ،  باتک  ج 4 ، مکاح ،  كردتسم  - 407
ص ج 6 ، لامعلا ،  زنک  نامیالا و  بعش  رد  یقهیب  زا  لقن  هب  - 410 دنا . هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  ص 15  مشش ،  دلج  رد  لامعلا  زنک 

لاّمعلا زنک  مکاح و  كردتـسم  هژیوب  ربتعم  بتک  زا  ار  نآ  تسا ،  ّدـج  ثرا  هلئـسم  رد  رمع  ریحت  لیـصفت  راتـساوخ  سک  ره  - 411 . 15
-414 ثیدح 110 . ص 7 ، ضئارفلا ،  باتک  ج 6 ، - 413 مجرتم .)  ( ؟  تسین اوه  ود  ماب و  کی  نیا  ایآ  - 412 دنک . بلط  يدنه ،  یقتم 

هباحص همه  زا  ار  رمع  تنـس !  لها  زا  یخرب  هک  تسا  بجعت  ياج  دنربارب . ردام  بناج  زا  اهنآ  هک  دوبن  هجوتم  عقوم  نآ  ات  هفیلخ  ییوگ 
هروس - 416 هیآ 7 . ءاسن ، هروس  - 415 مجرتم )  !! ) دنناد یم  مالسا  ماکحا  هب  رتانـشآ  رت و  هیقف  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  نینم  ؤملاریما  یتح 

ریغ رد  نوچ  - 419 ص 8 . ضیارفلا ،  باتک  ج 6 ، - 418 ص 11 . ضئارفلا ،  باتک  ج 2 ، کلام ،  أـطوم  ك :  ر . - 417 هیآ 11 . ءاسن ،
ص ج 5 ، لاّمعلا ،  زنک  رد  ثیدح  نیا  - 420 مجرتم .)   ) درادن یقح  وا  ییاد  دسر و  یم  وا  ردام  هب  هداز  رهاوخ  ثرا  مامت  تروص ،  نیا 
ص 166، ج 5 ، لاـمعلا ،  زنک  و  دـنا . هدروآ  دوخ  ننـس  رد  هبیـش  یبا  نبا  یقهیب و  ار  اوـتف  نیا  - 421 تسا .  هدـمآ  ثیدح 3376  ، 166

نبا و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  زا  فاشک  رد  يرـشخمز  - 424 هیآ 234 . هرقب ،  هروـس  - 423 هیآ 4 . قـالط ،  هروس  - 422 ثیدح 3379 .
تسا نیمه  زین  مالّـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  بهذم  رد  طایتحا  تسا :  هتفگ  ِلامْحَالا )) ُتالُوا  َو   : )) هیآ لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  سابع 

رد دلاخ  دمحم  دـلاخ  زا  هچنآ  هراب  نیا  رد  - 427 نآ .  زا  دـعب  ص 241 و  یبـیلاود ،  هقفلا ،  لوصا  - 426 هیآ 78 . جـح ،  هروس  - 425 . 
نامز رد  هچنآ  فالخ  رب  رمع  هک :  نیا  لصاح  - 428 دـینک . هعجارم  اجنآ  هب  تسا .  یفاک  میدرک  لقن  باتک  نیا  رد  موس  قالط  ثحبم 
هتفگ زا  ذـخّتم  درک ، یم  لـمع  وا  هچنآ  درک . راـتفر  دوب ، لومعم  شدوخ  تفـالخ  زا  یتدـم  رکبوبا و  و  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ - 

گرم تروص  رد  تسا  همه  دیی  أت  دروم  هچنآ  هک  دراد  یتالاح  راد  هچب  زینک  تروص ،  ره  هب  و  شدوخ .  يراکتبا  أر ي  هن  هدوب  شرسپ 
ینالطسق ار  ترهش  نیا  - 431 هیآ 43 . ءاسن ، هروس  - 430 هیآ 6 . هدئام ،  هروس  - 429 مجرتم .)   ) دوش یمن  هتخورف  تسا و  دازآ  شیاقآ 

لیلد هب  تفگ ،  فوخ  يور  زا  ار  نیا  - 432 تسا .  هدرک  لقن  ممیت )  ثحابم   ) ص 131 ج 2 ، يراخب ،  حیحص  حرش  يراسلا  داشرا  رد 
ص رصعلا ، دعب  ّیبنلا  اهیلـصی  ناک  نیتللا  نیتعکرلا  ۀفرعم  باب  ج 1 ، - 434 ص 50 . ج 1 ، - 433 درک . دیدهت  ار  وا  هک  رمع ، دـعب  هلمج 
زا دـعب  زامن  زا  یهن  دراوم  نایاپ  رد  - 435 تسا .  روکذم  اجنآ  رد  نآ  زا  دـعب  ثیدـح  ود  ثیدـح و  نیا  هک  نآ گ گ  زا  دـعبو   309

لاس 80 ياّفوتم  یندم ،  یمیت  یشیرق  ردنکم  نبدمحم  رسپ  ردنکم )) - )) 436 لوا .  ءزج  نایاپ  رد  یناقرز ،  أطوم  حرش  و  رصع . حبص و 
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تشذگرد يرجه  رد 130  شرسپ  زا  دعب  لاس  هاجنپ  ینارصیق -  هتفگ  هب  زین -  ردنکم  دمحم  شردپ  یناقرز .  أطوم  حرش  لقن  هب  يرجه 
ادخ شتـسرپ  هاگیاج  ار  میهاربا  ماقم  هک  دش ) رما  و   : )) ینعی عبانم 438 - ریاس  أطوم و  حرـش  لوا  ءزج  نایاپ  رد  یناقرز  لـقن  هب  - 437 . 

خیرات رد  یطویـس  هحفـص 204 و  موس ،  دـلج  دوخ ، تاقبط  رد  دعـس  نبدـمحم  هکنانچ  - 439 هیآ 125 .) هرقب ،  هروـس  ((، ) دـیهد رارق 
هرابرد يریمد  هغـالبلا و  جـهن  حرـش  موس  دـلج  هحفـص 113 ، رمع ، لاوـحا  رد  دـیدحلا  یبا  نـبا  هحفـص 53 و  رمع ، لاح  حرـش  افلخلا ،

حرش - 441 ص 335 . ج 1 ، دمحا ، دنسم  - 440 دنا . هدروآ  رمع ، خـیرات  باتک  هحفـص 60  رد  يزوج  نبا  ناویحلا و  تایح  کید ))  ))
رد و  هسفنب )  تیملا  لها  یلا  یعنی  لجرلا  باب :   ) ص 148 ج 1 ، - 442 ص 387 . ص 17 و ج 3 ، ج 15 ، دیدحلا ، نبا  نبا  هغالبلا  جهن 

کقارفب انا  اّنبر و  یضری  ام  الا  لوقنالو  نزحی  بلقلاو  عمدت  نیعلا  ّنا  - )) 444 ص 154 . ج 1 ، - 443 هتوم .)  هوزغ  باب :   ) ص 39 ج 3 ،
 ، يراخب حیحص  - 446 تیملا .  یلع  ءاکبل  ا باب :  ج 1 ، ملسم ،  حیحص  ص 152 . ج 1 ، يراخب ،  حیحص  - 445 نوزحمل .))!  میهاربا  ای 

دیی أت  زین  ثیدح  نیا  زا  - 447 ص 341 . تیملا ،  یلع  ءاکبلا  باب :  ج 1 ، ملسم ،  حیحص  ص 155 و  ضیرملا ،  دنع  ءاکبلا  باب :  ج 1 ،
ارهز همطاف  زا   ، نآ رودص  درجم   ، هوالع دوش . یم  هدافتسا   ، نآ هب  روتسد  ناگدرُم و  رب  نتسیرگ  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ 

-450 ص 255 . ج 1 ، يراخب ،  حیحص  - 449 ص 40 . ج 2 ، دمحا ، دنسم  - 448 تسا .  تجح  ناوناب ،  يوناب گ گ  مالّسلااهیلع -  - 
نبا - )) 453 ص 111 . ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 452 ص 333 . ج 2 ، دمحا ، دنسم  - 451 ص 335 . ج 1 ، دمحا ، دنسم 

حیحص دیاش  - 456 يرجه .  هدزیس  لاس  عیاقو  ج 4 ، يربط ،  خیرات  - 455 هیآ 18 . رطاف ، هروس  - 454 هیلع .))  هلها  ءاکبب  بذعی  ّتیملا 
هک تسا  هدوب  نیمه  زین  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دـیدهت  تلع  - 457 تسا .  هنیدم  هکم و  نیب  رد  یعـضوم  هک  دـشاب  خاخ ))  هضور   )) نآ

هاگچیه گنج ،  ياهنادـیم  رد  یلو  هدومن ،  یم  تعاجـش  زاربا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  رمع  - 458 دروآ ! رد  ار  نآ  دوخ  ات  دوش  راـچان  نز 
درک دیاب  هچ  یلو  هلب ،  - 460 نیدناعملاو .  نیدترملا  ۀباتتسا  باب :  نایاپ  ج 4 ، يراخب ،  حیحص  - 459 مجرتم .)   ) دربن ریشمش  هب  تسد 

دب لاـف  هب  ندز .  لاـف  غرم ،  زاورپ  زا  ندز ،  دـب  لاـف  ّریطت :)) - )) 462 تسا .  هدریـش  رتـش  هقحل ))  - )) 461 مجرتـم .)  ! ) رگید تسا  رمع 
لیاوا رد  هک  دندوب  مالسا  ردص  نایاونیب  نانیاو  وکس ؛ باحصا  ینعی  هفص ))   )) لها - 464 ص 20 . ج 1 ، - 463 دیمع .) گنهرف   ) نتفرگ

چیه و  دندینارذگ . یم  راگزور  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  مرکا -  ربمغیپ  دجسم  ولج  يوکس  يور  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمایپ -  ترجه 
هب یطبر  و  شوپ ،  مشپ  ینعی  یفوص ،  سپ  تسا .  هدـش  هتفرگ  مشپ  ینعی  فوص ؛))   )) زا یفوص ))   )) هک ارچ  دـنرادن ، یفوـص  هب  یطبر 
 ، مالسالا ۀفـسلف  خیرات  باتک  رد  يرـصم ،  هعمج  یفطل  دمحم  برع ،  بیدا  هدنـسیون  زا  لقن  هب  - 465 مجرتم .)   ) درادن هّفص  باحـصا 

نینچ هاگچیه  هلآو ،-  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  لصفالب  هفیلخ  قح و  رب  ماما  هعیش ،  هدیقع  هب  مالّسلا -  هیلع  یلع -  یلو  - 466 ص 301 .
هیآ 187. هرقب ،  هروـس  - 467 مجرتم )   ) دوب رـشب  ءانبا  قوف  ام  موصعم و  ماما  وا  اریز  تساوخن ؛  ترذـعمو  دـشن  نامیـشپ  درکن و  يراک 

هیآ هرقب ،  هروس  - 469 تسا .  هدروآ  ار  نآ  ص 33  لوزنلا ،  بابسا  باتک  رد  زین  يدحاو  ریسافت . ریاس  فاشک و  ریسفت  ك :  ر .  - 468
ردب بیلق  بیلقلاب  نئاک  و  - 472 تسا .  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هب  یطیرفت  هیانک  - 471 هیآ 43 . ءاسن ، هروس  - 470 . 219
تیلب اذا  ینرـشنی  ینع و  توملا  ّدری  نا  هزجعیا  ماـه  ءادـصا و  تاـیح  فـیک  ایحنـس و  نِا  ۀـشبک  نبا  اندـعویا  مارکلا  برعلاو  ناـیتفلا  نم 

هیآ 91. هدئام ،  هروس  یماعط 473 - ینعنمی  هّلل  لق  یبارش و  ینعنمی  هّلل  لقف  مایـصلا  رهـش  كرات  ّیناب  ینع  نمحّرلا  غلبم  نم  الا  یماظع 
ریسفت - 475 نآ .  زا  یهن  شهوکن و  بارـش و  تمرح  هب  صتخم   74 باب :  ج 2 ، یهیشبا ،  نیدلا  باهش  فیل :  أت  فرطتـسملا ،  - 474
رکاسع نبا  ثیدح 5391 . ص 272 ، ج 5 ، لاـمعلا ،  زنک  - 477 ص 274 . ج 3 ، - 476 هدئام .)  هروس  ریـسفت  رد   ) ص 446 ج 3 ، ریبک ،

 (. مجرتم  ) تفگ یم  صفح  وبا  يو  هب  ربمغیپ  تهج  نیمه  هب  تسا ،  هدوب  رمع  رتـخد  هصفح ))  - )) 478 تسا .  هدرک  تیاور  ار  نآ  مه 
دیس هریس  - 480 تسا .  هدرک  لقن  ص 285  ج 3 ، ۀیاهنلاو ،  ۀیادبلا  رد  ریثک  نبا  هلمج  زا  رگید  ناسیون  هریـس  قاحـسا و  نبدمحم  - 479
هریـس رد  نالحد  ینیز  ار  انعم  نیا  - 482 هیآ 15 . سنوی ،  هروـس  - 481 هیبلح .  هریس  هیـشاح  رد  ص 504  ج 1 ، نالحد ،  ینیز  دـمحا 

هریس لوا  دلج  رد ص 512 ، ظاـفلا ، نیمه  اـب  ار  بلطم  نیا   - 3 تسا .  هدرک  لقن  اهنآ  زا  هیبلح  هریـس  هیـشاح  رد  ص 512  ج 1 ، دوخ ،
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يذمرت دوواد و  وبا  ملـسم و  لبنح و  دمحا  زا  لقن  هب  ریثک  نبا  هیاهنلاو  ۀـیادبلا  هیبلح و  هریـس  رد  نآ ،  يانعم گ گ  ردو  ینالحد  هّیوبن 
يَدِْحا ُهّللا  ُمُکُدـِعَی  ْذِا  َو  - )) 486 مجرتم .)   ) هّللاـب ذوعن  ربمغیپ -  یتح  - 485 هیآ 67 . لاـفنا ،  هروس  - 484 تسا .  هدـمآ  باطخ  رمع  زا 

 ، لافنا هروس  (( ) َنیِرفاْکلا َِرباد  َعَطْقَی  َو  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  َّقُِحی  ْنَا  ُهّللا  ُدـیُری  َو  ْمَُکل  ُنوُکَت  ِۀَـکْوَّشلا  ِتاذ  َریغ  َّنَا  َنوُّدََوت  َو  ْمَُکل  اهَّن  َا  ِْنیَتِفئاّطلا 
َنینِمْؤُْملا َنِم  ًاقیرَف  َّنِا  َو  ِّقَحلِاب  َِکْتَیب  نِم  َکُّبَر  َکَجَرْخَا  اـمَک  - )) 488 تسا .  هریغ  هینالحد و  هیبلح و  هریـس  رد  هکنانچ  - 487 هیآ 7 .)

متشه لصف  رد  - 489 هیآ 5 و 6 .) لافنا ،  هروس  (( ) َنوُرُْظنَی ْمُه  َو  ِتْوَْملا  َیِلا  َنُوقاُسی  امَّن  َاَک  َنَّیَبَت  ام  َدَْعب  ِّقَْحلا  ِیف  َکَنُولِداُجی  َنوُهِراَکل 
صن لباقم  رد  داـهتجا  ناـمه  نیا  و  هدومن .  یم  رظن  راـهظا  ادـخ ، ربمغیپ و  لـباقم  رد  ددـعتم  دراوم  رد  رمع  هک  دوش  یم  مولعم  - 490 . 
گنج زور  رد  هیآ  هک  میریگب  ملسم  ول  و  صیصخت ،  هن  هدروخ و  دییقت  هن  هک  - 492 . 16 هیآ 15 -  لافنا ،  هروس  - 491 مجرتم .)   ) تسا

یمن دراو ))  )) هک تسا  يروط  دروم ))  ، )) ملع لها  قافتا  هب  هکنانچ  تسین .  دیدرت  دروم  نآ  مومع  قالطا و  اریز  تسا  هدـش  لزان  ردـب 
(( ٍّمَِغب ًاّمَغ  ْمَُکباثَاَف  ْمُکیرُْخا  یف  ْمُکوُعْدَی  ُلوُسَّرلاَو  ٍدَحَا  یلَع  َنوُْولَت  َو ال  َنوُدِعُْصت  ْذِا  - )) 493 دهد . صیصخت  ای  دزاس  دیقم  ار  نآ  دناوت 

ملسم و يراخب و  زا  لقن  هب  ص 329  ج 4 ، ۀیاهنلاو ،  ۀیادبلا  - 495 ص 46 . ج 3 ، يراخب ،  حیحص  - 494 هیآ 153 .) نارمع ،  لآ  هروس  )
تملع دق  - 498 هدی .))  یلع  هّللا  حتفی  ربدلا  یلویال  هناّبحی  هلوسر و  هّللا و  ّبحی  ًالجر  ًادـغ  ّنثعبال  - )) 497 ص 38 . ج 3 ، - 496 هریغ . 

لیک عاـصلاب  مکیف  وا  ةرظنملا  هیرک  تاـباغ  ثیلک  ةردـیح  یّما  ینتمـس  يذـّلا  اـنا  برجم 499 - لـطب  حالـسلا  یکاـش  بحرم  ّینا  ربیخ 
ج 1، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ر.ك :  تسا .  يرصب  نسح  نانخس  نیع  نیا  اهتشون 6 501 - یپ  ص 43 . ج 3 ، ةردنسلا 500 -
 ، تئارب هروس  توالت  يارب  مالّسلا -  هیلع  یلع -  مازعا  هرابرد  ام  - 503 ص 356 . ج 5 ، دمحا ، دنسم  - 502 يدقاو .  زا  لقن  هب  ص 369 

ًاریثَک اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّی  َااـی  - )) 504 میا .  هدروآ  هریره ))  وـبا   )) باـتک ات 188  ص 157  ثیدـح 18 ، رد  هک  میراد  یقیقد  ثـحب 
ٌباَّوت َهّللا  َّنِا  َهّللااوُقَّتاَو  ُهوُُمتْهِرَکَف  ًاْتیَم  ِهیخَا  َمَْحل  َلُکْءاَْینَا  ْمُکُدَحَا  ُّبُِحی  َا  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  ْبَتْغَی  الَو  اوُسَّسَجَت  الَو  ٌْمِثا  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِا  ِّنَّظلاَنِم 

حرشو گ گ ثیدح 3696 . ص 167  ج 2 ، لامعلازنک ،  یطئارخ ،  فیل  أت  قـالخالا ،  مراـکم  - 505 هیآ 12 )  ، تارجح هروس  ) ٌمیحَر
ص ج 2 ، لامعلا ،  زنک  خیشلاوبا ،  فیل  أت  ۀقرسلاو ،))  عطقلا  - )) 506 یلازغ .  مولعلا  ءایحا  ص 96 و ص 137 و  ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

هدش لقن  مه  لاّمعلا  زنک  مود  دـلج  رد  هرامـش 3694  هب  دنا و  هدرک  تیاور  ار  نآ  رذـنم  نبا  روصنم و  نب  دیعـس  - 507 ح 3354 . ، 141
لامعلا زنک  رد  و  دنا . هدروآ  قالخ  الا  مراکم  رد  یطئارخو  دیمح  نبدبع  قازرلادبع و  - 508 مجرتم .)   ! ) هفیلخ رواشم  رب  نیرفآ  تسا . 

لقن ار  نآ  دوخ  صیخلت  رد  یبهذو گ گ  ص 377  كردتسم ،  مراهچ  دلج  رد  مکاح  تسا .  هدمآ  مود  دلج  رد  هرامش 3693  هب  مه 
ٍجَوز َلاْدِبتْـسا  ُُمتْدَرَا  ْنِا  َو  - )) 510 تسا .  دوجوم  مود  دـلج  لاّـمعلا ،  زنک  هحفـص 141  رد  نآ  زا  لبق  ثیدـح و  نیا  - 509 دنا . هدرک 

ٍضَْعب یِلا  ْمُکُـضَعب  یـْضفَا  ْدَق  َو  ُهَنوُذُخْءاَت  َْفیَک  َو  ًانیبُم  ًاْمِثا  َو  ًاناتُْهب  ُهَنوُذُْخاَتَءا  ًاْئیَـش  ُْهنِم  اوُذُخْأت  الَف  ًاراْطِنق  َّنُهادِْـحا  ُْمْتیَتآ  َو  ٍْجَوز  َناکَم 
تیاور ار  نآ  رابخا  نالقان  راثآ و  ناظفاح  زا  يرایـسب  ظاـفلا  نیمه  هب  - 511 (. 21 هیآ 20 -  ءاسن ، هروس  (( ) ًاظیلَغ ًاقاثیم  ْمُْکنِم  َنْذَـخآَو 

رد يرشخمز  - 512 تسا .  هدرک  لقن  ملسم  لاسرا  روط  هب  ار  نآ  ص 96  موس ،  دلج  هغالبلا ،  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنا . هدرک 
و - 514 ص 175 . ج 3 ، ریبک ، ریـسفت  - 513 تسا .  هدرک  لـقن  ار  نآ  ًاراـْطِنق )) َّنُهادِْـحا  ُمْتیَتآ  َو   )) ثحب دروـم  هیآ  ریـسفت  رد  فاّـشک 
هحفـص 33 موس ،  دـلج  نیعقوملا ،  مالعا  باتک  هب  دـینک  هعجارم  - 515 مجرتم .)   ) دنک ثیدـح  ود  نیا  هب  يرتشیب  هجوت  دـیاب  هدـنناوخ 

مود مسق  رد  زین  رجح  نبا  تسا .  هدرک  لقن  مالسالا ))  رجف   )) هحفص 287 رد  باتک ،  نآ  زا  ار  ناتساد  نیا  زین  نیما  دمحا  نآ ،  زا  دعبو 
هیآ هرقب ،  هروـس  - 516 دراد ! یناتـساد  رمع  اب  وا  دـیوگ : یمو  هدومن  نآ  هب  هراشا  بطاح ،  نب  نمحرلادـبع  لاـح  حرـش  رد  هباـصا ))  ))

تایح رد  هیح ))   )) هدام رد  يریمد  و  باـعیتسا ))   )) باـتک رد  یلذـه  شارخ  وبا  لاـح  حرـش  رد  ّربلادـبع  نبا  ار  هیـضق  نیا  - 517 . 173
يرازا ۀـقث  یخا  نم  کل  ًادـف  الوسر  صفح  ابا  غلبا  الا  - 519 رمع ) لاح  حرـش  رد   ) ص 205 ج 3 ، تاقبط ،  - 518 دنا . هدروآ  ناویحلا 

رکب و نب  دعـس  ینب  نم  صئالق  راحبلا  فلتخمب  علـس  افق  تالقعم  ندـجو  صلق  الف  راصحلا  نمز  مکنع  انلغـش  ان  هّللا أ  كادـه  انـصئالق 
-521 مجرتم .)  ( ؟ اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبب  راذعلا 520 - طقس  یغتبی  ًادیعم  میلس  نم  ةدعج  ّنهلقعی  رافغ  وا  ۀنیهج  وا  ملسا 
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سانـشرس و دارفا  ناردارب ،  هیقب  تشاد ،  یبسانمان  عضو  هک  دایز ) هّللادـیبع  ردـپ   ) دایز زج  و  دـندوب . ددـعتم  ناردـپ  ردام و  کی  زا  اهنیا 
 (. مجرتم ! ) رتـمهم هوشر  مه  نیا  يرآ  - 523 مجرتم .)  ( ؟ رتـمهم نیا  زا  يا  هوشر  - 522 مجرتم .)   ) دـندوب تما  لودـع  مرتحم و  نادرم 
درز ياهلاب  زارد و  یندرگ  ياراد  یگناخ و  غرم  زا  رتگرزب  تشوگ .  لالح  یشحو و  تسا  يا  هدنرپ  هربوه  هربوه و  يا  يرابح :  - 524
زرچ زرج و  هرد و  وت  هربا و  یـسراف ،  رد  دننز . یم  لثم  وا  هب  تهالب  رد  و  دنیوگ .  یم  يرابح ))   )) یبرع هب  دشاب ) یم   ) رادلاخ گنر و 

 - تسا هدمآ  انعم  نیمه  هب  بیرق  زین  دجنملا  رد  دیمع ، گنهرف  . ) دـننک یم  راکـش  شتـشوگ  يارب  ار  وا  تسا )   ) هدـش هتفگ  مه  درج  و 
هدنام يزیچ  رگید  - 526 مجرتم .)   ) دشن هک  دوش  راسگنـس  هریغم  دیاب  یم  دوب و  رادرهوش  نز  اب  هنـصحم و  يانز  نوچ  - 525 مجرتم .) 

رادمتـسایس راهچ  زا  یکی  دـنک ، یم  يریگتخـس  وا  عینـش  لـمع  هراـبرد  ردـق  نیا  هفیلخ  هک  هبعـش  نب  ةریغم  نیا  - 527 مجرتـم .)  ( ؟ دوب
عفن هب  ار  هرخـسم  سلجمو  یـشیامرف  همکحم  نیا  هک  تـسا  داـیز  نـیمه  صاـع و  ورمع  هیواـعم ،  رگید : رفن  هـس  تـسا ،  برع  فورعم 

نارادمدرـس زا  یکی  و  دیـسر . قارع  زکرم  هفوـک ،  تموـکح  هب  راـب  ود  هریغم  درک . ضوـع گ گ  يا  هنارهاـم  زرط  هب  تقو  تموـکح 
ینْزَا : )) دنا هتشون  وا  هرابرد  نیخروم  دوب . مالسا  ردص  تسایس  ناهن  راکشآ و  هتشک  راک  نارگیزاب  زا  هیواعم و  صخش  افلخ و  تموکح 

رتسبمه نز  رازه  ات  دصیـس  اب  وا  دسیون : یم  ص 699  دوخ ، هریس   2 دلج رد  یبلح  دوب . فیقث  هلیبـق  نادرم  نیرتراـکانز  ینعی :  فیقث )) 
دهاوخ یم  ار  يا  هتشرف  ییوگ  هک  دیامن  یم  ار  وا  لاح  تیاعر  نانچ  رمع  فصو ،  نیا  اب  دندوب ! رادرهوش  اهنآ  رفن  داتشه  طقف  هک  دش !

تفگ نینم ))  ؤملاریما   )) رمع هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هبعـش  نب  ةریغم  نارگید ،  یبلح و  هتفگ  هب  هک  تفگ  دیاب  ًانمـض  دنک . همکاحم 
نیا يروباشین  مکاح  ص 448 . ج 3 ، كردتسم ،  يریمح .)  دایز  نب  دیزی  لاح  حرش   ) ج 2 نایعالا ،  تایفو  ك :  ر . - 528 مجرتم .)  !! )

ینیخروم مامت  یبهذ .  كردتسم  صیخلت  و  تسا .  هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  ثیدح  هدومن و  لقن  ص 448  ج 3 ، كردتسم ،  رد  ار  هیـضق 
هلیلم - )) 529 دنا . هدش  روآدای  ار  نآ  دبعم ، نب  لبـش  عفان و  هرکبوبا ،  هریغم ،  همجرت  رد  دنا ، هتـشاگن  ار  يرجه  هدـفه  لاس  ثداوح  هک 

اب هک  يراگن  شقن و  دننک . یم  يزود  رز  راگن و  شقن و  سابل  نماد  ای  نیتسآ  ای  هقی  يور  اهنآ  اب  هک  میـس  رز و  کیراب  ياه  هتـشر  ((: 
رس رب  جات  هدش ،  هتـسارآ  هدیـشوپ و  لیلکا  للکم :))  - )) 530 دیمع .) گنهرف   ) دنـشاب هتخود  هچراپ ،  يور  رد  میـس ،  رز و  ياه  هتـشر 

هحفـص 187 دیرفلا )) دقع   )) باتک لوا  دلج  رد  ار  هلبج  أیه ت  دورو  هبر ،  دبع  نبا  - 531 ذخ .) أم  نامه   ) هدش هداد  رویز  هدـش ،  هداهن 
زا لقن  هب  زین  هحفـص 62  دنا -  هتـشون  هطـسوتم  سرادم  يارب  هک  هیبرعلا - ))  سوردلا   )) باتک لوا  دلج  رد  و  تسا .  هدروآ  لیـصفت  هب 

جاجل و اهنم  ینفنکت  ررـض  اهل  تربص  ول  اهیف  ناک  ام  ۀمطل و  لجا  نم  فارـشالا  ترـصنت  - 532 تسا .  هدمآ  یناهفـصا  جرفلاوبا  یناغا 
ضاخملا یعرا  ینتیل  ای  رمع و  یل  لاق  يذـلا  لوقلا  یلا  تعجر  ینتیل  یندـلت و  مل  یّما  تیلاـیف  روعلاـب  ۀحیحـصلا  نیعلا  اـهل  تعبو  ةوخن 

مزعلاو مزحلا  نم  ناطلسلا  ذخ  أی  امیف  باب :  ج 1 ، دیرفلا ، دقع  - 534 كاهناال !  كرمآ و  ال  رضم 533 - وا  ۀعیبر  یف  ًاریسا  تنک  ةرفقب و 
-537 رصم ) ط   ) ص 104 ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  - 536 تساهـشحف !  عون  نیرتدب  زا  یکی  هفیلخ  نخـس  نیا  - 535
 ، صمح رهـش  رد  وا  روگ  کنیا  و  درُم . تاماش  هقطنم  ناـمه  رد  دـلاخ  - 538 هریرهوـبا .)  همجرت  رد   ) ص 90 ج 4 ، دعـس ، نبا  تاقبط 
ار یتشهب -  درم  نآ  هریون -  نب  کلام  هک  تسا  يدـلاخ  نامه  نیا  يرآ  تسا .  هاـگرابو  هبق  هاگتـسد و  ياراد  ننـست و  لـها  هاـگترایز 
هک يرگید  ناوارف  حـیبق  ياهراکو  داد  ماجنا  ار  تشز  راک  نامه  زین  يرگید  رادرهوش  نز  اـب  نینچمه  دـش و  رتسبمه  وا  نز  اـب  تشک و 
 - هیآ 1 تایراذ ،  هروس  - 539 مجرتم .  دنناد !!! یم  ادخ  نارب  ریشمش  هّللا و  فیس  ار  وا  ّتنس گ گ  لها   ، لاح فصو  اب   . تسا رایـسب 
عبط هغالبلا ،  جهن  حرـش  موس  دلج  رد  ار  نآ  دیدحلا ، یبا  نبا  عبتتم ،  دنمـشناد  دـنا . هدرک  لقن  دنـس  هلـسلس  اب  ار  نآ  ناخروم  - 540 . 2

 ! هیپ ردپ  ینعی  همحـش :  وبا  - 542 تسا .  هغالبلا  جهن  حرـش  موس  دـلج  هحفـص 99  رد  هکنانچ  - 541 تـسا .  هدروآ  هحفص 122  رصم ،
هنرگ دنا و  هتفگ  یم  همحـش  وبا  هیپ و  ردپ  يو  هب  تسا )  هدوب  دنمونت  دق و  دنلب  هک  رمع  شردپ  دننام   ) هدوب دـنمونت  قاچ و  سب  زا  ایوگ 
دودح یمالـسا و  نیناوق  زا  عالطا  یب  ناگدنناوخ  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  دیاش  - 543 مجرتم )   ) تسا نمحرلادـبع  شمان  میتفگ ،  هکنانچ 

هک تسا  نیا  رد  نخس  یلو  تسا ،  هتشاد  تیساسح  یهلا  ماکحا  هب  تبـسن  هدوب و  ریگتخـس  ردقچ  هک  دننک  نیـسحت  ار  رمع  راک  یهلا ، 
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 (. مجرتم  ) درادن مدـقم  ینید ،  تاررقم  ماکحا و  حـلاصم  رب  ار  یـصخش  رظن  دـنکن و  داهتجا  دوخ  شیپ  زا  دـیاب  مالـسا ،  ماکحا  يرجم 
َلَْزن َءاَف  ْمِِهبُوُلق  یف  ام  َِملَعَف  ِةرَجَّشلا  َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِا  َنینِمْؤُْملا  ِنَع  ِهّللا  َیِضَر  ْدََقل   : )) تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  تخرد  نیا  مان  - 544

تعیب وت  اب  هیبیدـح )  دوهعم   ) تخرد ریز  هک  ینانم  ؤم  زا  دـنوادخ   : )) ینعی هیآ 18 ؛) حتف ،  هروس  (( ) ًابیرَق ًاْحتَف  ْمَُهباثَا  َو  ْمِْهیَلَع  َۀَـنیکَّسلا 
هب ار  نانآ  و  دومرف . لزان  اهنآ  رب  لماک  نانیمطا  راـقو و  هک  دوب  هاـگآ  اـهنآ  یبلق  صولخ  اـفو و  زا  تشگ و  دونـشخ  تقیقح  هب  دـندرک ،
 . باتک نیمه  ص 154 و 158  ك :  ر . - 546 ص 59 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 545 داد .)) شاداپ  کـیدزن ،  یحتف 

نیعبات و هباحـص و  هّمئا و  روبق  نآ ،  ساسا  رب  و  تسا .  زاجح  تموکح  یمـسر  بهذـم  کنیا  هک  تسا  یباّهو  کلـسم  هب  هراشا  - 547
يرادنپ نامه  تسا !!  كرـش  روبق ، هب  مارتحا  هک  رادنپ  نیا  هب  دندومن ، ناسکی  نیمز  اب  دـندرک و  بارخ  ار  هعیـش  یّنـس و  نیلماع  ياملع 

گرزب و هداـهن ،  تمرح  دـنوادخ  هک  ار  يروما  سک  ره  و  ینعی ...(( :  - 548 مجرتم .)   ) تشاد تخرد  ریز  ندرازگ  زاـمن  رد  رمع  هک 
گرزب و ار  ادخ  نید  رئاعش  سک  ره  ینعی ...(( :  - 549 هیآ 30 .) جح ،  هروس  (( ) دوب دهاوخ  رتهب  ادخ  دزن  شماقم  هتبلا  درامش ، مرتحم 

تفگ يوـنثم :  رد  يوـلوم  لوـق  هب  و  - 550 هیآ 32 .) جـح ،  هروـس   ((، ) تساوقتاـب ِياـهلد  ِتفـص  نیا  هک )  وا  رب  اـشوخ   ) دراد مرتـحم 
ربلد يو  رد  هک  يرهـش  نآ  تفگ  تسارتشوخ  ناز  ناهرهـش  نیمادک  وگ  اهرهـش  سپ  يا  هدـید  تبرغ  هب  وت  یتف  یک  قشاع  هب  یقوشعم 

دـشاب هچرگ  نآ  تسا  ّتنج  هام  وچ  دـشاب  یخر  فسوی  اجک  ره  طایخلا  مس  دوب  رگ  ارحـص  تسه  طاسب  ار  ام  هش  دـشاب  اـجک  ره  تسا 
نآ دوخ  دانـسا  هب  یبقعلا ))  رئاخذ   )) رد يربط  نیدلا  بحم  - 552 تسا .  هدوب  باطخ  نب  رمع  وا  کش  نودـب  - 551 مجرتم )   ) هاچ رعق 
َْنَیب اُومِّدَُقت  ْنَا  ُْمتْقَفَشَا  َء  - )) 555 ص 482 . ج 2 ، كردتسم ،  - 554 هیآ 12 . هلداـجم ،  هروس  - 553 تسا .  هدرک  لقن  ساـّبع  نبا  زا  ار 

هیآ 13) هلداجم ،  هروس  (( ) َُهلوُسَر َو  َهّللا  اوُعیطَاَو  ةوکَّزلا  اوَت  َو آ  َةالَّصلا  اوُمیقَاَف  ْمُْکیَلَع  ُهّللا  َبات  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْذِاَـف  ٍتاقَدَـص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَـی 
نبا لقن  هب  - 558 هیآ 227 . ءارعش ، هروس  - 557 ص 167 . ج 8 ، بیغلا )  حیتافم   ) ریبک ریسفت  رد  يزار  رخف  ياهنایذه  هب  ك :  ر .  - 556

هن دومن  رمع  هب  مالّسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریماار  ضارتعا  نیا  ایوگ  - 559 هباصالا .))   )) رد لبج ،  نبذاعم  لاح  حرش  رد  ینالقسع  رجح 
هلسلس اب   ) ص 389 هدش ،  هتشادرب  اهنآ  زا  فیلکت  ملق  هک  یناسک  باب :  دودح ، باتک  ج 4 ، كردتسم ،  - 560 مجرتم .)   ) لبج نبذاعم 

دلج رد  نآ  هب  بیرق  یظاـفلا  هب  زین  مکاـح  - 563 ص 154 . ج 1 ، دمحا ، دنـسم  - 562 رصم . ط  ، 152 ص 150 -  ج 3 ، - 561 دنس .)
لقن ًاراصتخا  ار  نآ  مه  يراخب  هدروآ و  نآ ،  تحص  هب  حیرـصت  اب  صیخلت  رد  زین  یبهذ  هدرک .  تیاور  كردتـسم  هحفص 389  مراهچ 

-566 باتک .  نامه  هحفـص 53  رد  میق  نبا  لقن  هب  - 565 هیآ 115 . لحن ،  هروس  - 564 ص 117 ) ج 4 ، يراخب ،  حیحـص   ) تسا هدرک 
ص 58 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 568 ص 285 . مالسالا ،  رجف  - 567 ص 55 . ۀیعرشلا ،  ۀسایـسلا  یف  ۀمیکحلا  قرطلا 
ج 4،ص  ، كردتسم رد  مکاح  - 571 . 93 هیآ 90 -  هدئام ،  هروس  - 570 هیآ 93 . هدئام ،  هروس  - 569 هیقشقش .)  هبطخ  حرش  نمض  رد  )

لقن ار  نآ  صیلخت  رد  زین  یبهذ   . تسا هدومن  نآ  تحص  هب  حیرـصتو  هدرک  لقن  ار  نآ  بارـش )  دح  هرابرد  هباحـص  هرواشم   : باب )376
، دمحا دنسم  - 574 ص 30 . كردم ،  نامه  - 573 ص 27 . ۀیعرشلا ،  ۀسایـسلا  یف  ۀمیکحلا  قرطلا  - 572 تسا .  هتسناد  حیحصو  هدرک 

يارب يراوخ  هچ  دـنا ، هداتفا  يو  لابند  وا  مارتحا  هب  دوخ  مدرم  تسیچ ؟  راوگرزب  یباحـص  بعک  نب  یبا  ریـصقت  - 575 ص 190 . ج 1 ،
نبا هغالبلا  جهن  حرـش  ك :  ر .  - 576 مجرتم .)   ) دـنادب نونعم  ار  سکچیه  تسناوت  یمن  هک  تسا  رمع  نعرفت  نامه  نیا  دراد ؟ ناـشیا 

ام ریخ  امـسلاو  ایاربلا  ریخ  یبنلا  دعب  وه  و  - 578 ص 134 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 577 ص 60 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا 
هنیدم یفطصملا  اّمنا  اهانمی  دمحا  یلع و  اه  ارـسی  ملاوعلا  اتلقم  امه  اهایا و  هریغ  سیل  یفطـصم  لا  سفن  لهابتلا  ۀیآ  یف  وه  اهارمق و  اهب 

هس تموکح  نآ  رد  هک  موس  هبطخ  هغالبلا ،  جهن  رد  مالّسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  هیقشقش  هبطخ  هات 579 - هات أ  نم أ  بابلا  وه  ملع و 
مشچ و هب  يراخ  ییوگ  هکنانچ  دـهد ، یم  حرـش  لیـصفت  هب  ار  ناـنآ  ناـمز  رد  دوخ  زیگنا  فسا  عضو  ناـنآ و  راـتفر  لاـمعا و  هفیلخ و 

هیلع یلع -  دوب ؛ تما  نیما  دـنا -  هدرک  تیاور  تنـس  لها  هکناـنچ  حارج -  هدـیبع  وبا  رگا  - 580 مجرتم .)   ) تشاد ولگ  رد  یناوختـسا 
یلع باختنا  مسارم  زا  دعب  هک  دوب  یناسک  زا  دوخ  رمع ، دوب ! رتهب  تما  دوخ  زا  تما و  تسرپرس  مخ ،  ریدغ  هعقاو  تداهش  هب  مالّـسلا - 
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شتـسود اب  هک  ار  يزور  رمع  منک  یمن  نامگ  - 581 تفگ !!!  کیربت  يو  هب  ربمغیپ ، طسوت  تما  تسرپرـس  ناونع  هب  مالّـسلا -  هیلع  - 
مالسا مَلَع  ادرف  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دشاب  هدرک  شومارف  تشگ ،  گزاب گ  ربیخ  گنج  زا  راز  راوخ و  رکبوبا 
ماجنا وا  تسد  هب  ربیخ  حتف  و  دـنرادب . تسود  ار  وا  مه  ربمغیپ  ادـخ و  درادـب و  تسود  ار  ربمغیپ  ادـخ و  هک  مهد  یم  یـسک  تسد  هب  ار 

دنا هدرک  تیاور  تنس  لها  ياملع  دوخ  هک  قیرط  هد  دص و  کی  اب  ادخ و  رما  هب  ربمغیپ  اتفگش ! - 582 دنکن .)) رارف  دنامب و  تباث  دریگ !
هثـالث ياـفلخ  هلمج  زا  همه و  منک  یفرعم  دوخ  لـصف  ـالب  ینیـشناج  هب  ار  یلع  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  ادـخ  دـیوگ  یم  مخ  ریدـغ  رد 

بوصنم دوخ  ياج  هب  ار  یسک  هچ  دنک  تیصو  دنهاوخ  یم  رمع  زا  رارصا  اب  الاحو  دنتفرگ ، هدیدان  ار  وا  تیصو  ربمغیپ  زا  سپو  دندینش 
کبـس ار  هفیلخ  نامثع  نوخ  اهدـعب  هک  درک  باجیا  نانیا ،  نوخ  ندرمـش  کبـس  دـیاش  میناد .  یم  هچ  ام  - 583 مجرتـم .)  !! ) دراد یم 

 - مالّسلا هیلع  نیسح -  ماما  نوخ  دیزی ، و  مالّسلا -  هیلع  یلع -  نوخ  ناورهن ،  رد  جراوخ  نیفـص و  هرـصب و  رد  مه  نایـشروش  دنرامش .
 . میدرک نایب  هک  یصاخشا  هژیوب  دندرک ، یم  دیلقت  يو  زا  اهراک  رد  يدعب  دارفا  هک  دوب  یسک  قوراف  اریز  دنرامش ؛ کبـس  البرک  رد  ار 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هب  - 585 مجرتم .)   ) تسا هدرک  لقن  ۀسایـسلاو ))  ۀـمامالا   )) رد يرونید  هبیتق  نبا  نانیا  زا  لبق  دـیاش  و  - 584
دیاب تسا ،  تاواسم  نید  مالـسا  هکنیا  اـب  - 586 دید . دـیهاوخ  يزیگنا  تفگـش  زیچ  هک  دـینک  هعجارم  هحفـص 62  لوا ،  دلج  دیدحلا ،

يوعد ییاپ  ورس  یب  ره  دنریگن و  کبس  ار  نآ  اهدعب  ات  دنامب ، نوصم  تهج  ره  زا  یمالـسا  تفالخ  ماقم  و  دوشب ، اوشیپ  نو  ؤش  تیاعر 
ج 2، يراخب ،  حیحـص   ) دراذگب زامن  وا  رب  رکبوبا  دادن  هزاجا  دـناوخ و  زامن  يو  رب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  - 587 مجرتم )   ) دـنکن ار  نآ 
-589 تنـصحا .)  اذا  انزلا  نم  یلبحلا  مجر  باـب :   ) ص 119 ج 4 ، يراخب ،  حیحـص  - 588 ص 72 .) ج 2 ، ملسم ،  حیحـص  ص 39 و 

نخـس درک ! یم  هیبشت  وا  هب  ار  هفیلخ  هشیاع  دوب . نهپ  شیر  يدوهی  رفن  کی  لـثعن ))  - )) 590 ج 2 . دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرش 
رد ریثا  نبا  هلمج  زا  تسا .  نامثع  تاـیح  هب  طوبرم  خـیرات ،  بتک  همه  رد  دومن  یم  ناـمثع  زا  هک  یـشهوکن  داریا و  هراـب و  نیا  رد  يو 

تسا رعش  ود  نیا  هلمج  زا  هک  دروآ  یم  دهاش  ار  يراعشا  دنک و  یم  لقن  ار  نآ  لمج ،  گنج  لقن  نمـض  هحفص 80  لماک ،  موس  دلج 
نبا هغالبلا  جهن  حرش  - 591 رفک ! دق  هنا  انل : تلق  مامالا و  لتقب  ترما  تنا  رطملا و  کنم  حایرلا و  کنم  ریغلا و  کنم  ءادـبلا و  کنمف  : 

أر رد  هک  يوما  نادناخ  زا  یصخش  تسانب  یتقو  دوب . هیواعم  هطـساو  اب  هداز  ومع  هیما و  ینب  زا  نامثع  - 592 ص 22 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا 
دهاوخن یبجعت  هیواعم  تفالخ  رگید  هک  تسادـیپ  دـیایب ، راـک  يور  ربمغیپ ، مالـسا و  اـب  ینمـشد  قباوس  همه  نآ  اـب  نایفـسوبا  اـهنآ  س 

هّللاب فلحا  - 595 ص 66 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 594 ص 480 . ج 4 ، مکاح ،  كردتسم  - 593 مجرتم .)   ) تشاد
اذخا امف  يدهلا  هیلع  قیرطلا  رانم  انیب  دق  نینیمالا  ناف  یلتبت  وا  کب  یلتبن  یکل  ۀنتف  انل  تقلخ  نکل  يدـس و  ًائیـش  هّللا  كرت  ام  مانالا  بر 

-597 هیآ 101 . ءاـسن ، هروس  یعـس 596 - نمم  کیعـس  تاهیهف  دالبلا  سمخ  ناورم  تیطعاو  يوه  یف  ًامهرد  العج  ـال  ۀـلیغ و  ًاـمهرد 
هکنانچ دـناوخ . مامت  ار  زامن  دوب  هدـنز  ات  سپ  نآ  زا  تشذـگ و  شتفالخ  ماـیا  زا  لاـس  هن  اـی  لاـس  شـش  هکنیا  اـت  دوب  نینچ  زین  ناـمثع 

یپ اهرصقو . نیرفاسملا  ةالص  باتک :  ج 1 ، ملسم ،  حیحص  - 600 ص 131 . ج 1 ، - 599 هیآ 21 . بازحا ،  هروس  - 598 تفگ .  میهاوخ 
ص 258 ج 1 ، ملسم ،  حیحـص  - 602 ص 322 . ج 3 ، يربط ،  خـیرات  ص 49 و  ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  خـیرات  ك :  ر . اهتشون 7 601 -

رارکت دوب  صن ))  لباقم  رد  داهتجا   )) هک ناـمثع ر ا  لـمع  ینعی  - 604 ص 94 . ج 4 ، دمحا ، دنسم  - 603 نیرفاسملا .)  ةالـص  باتک :  )
هچنآ دینک  اهر  هدرک و  تیاور  وا  هچنآ  هب  دینک  لمع  و  لاس 1327ه ق .)  رصم ، ط   ) ص 258 ج 1 ، ملسم ،  حیحص  ك :  ر . - 605 درک !

دلج كردتـسم ،  رد  نامعن  رتخد  ءامـسا  لاح  حرـش  رد  مکاح  ظافلا ، نیمه  هب  ار  تیاور  نیا  - 606 تسا !  هدومن  داهتجا  اهدـعب  هک  ار 
، رتشیب عالطا  يارب  - 607 دنا . هدرک  لقن  نارگید  يربط و  هحفص 104 و  متشه ،  دلج  تاقبط ،  رد  دعس  نبدمحم  هحفص 37 و  مراهچ ، 

ناتخرد زا  یضعب  زا  هک  تسا  یعیام  (( ریفاغم - )) 608 دینک ! بجعت  رگا  دراد  یگتسب  امـش  رظن  هب  هتبلا  دینک . هعجارم  يراخب  حیحـص  هب 
هک تسا  نیا  ارجام  هصالخ  - 611 هیآ 5 . میرحت ،  هروس  - 610 هیآ 4 . میرحت ،  هروس  - 609 مجرتم .)   ) دوش یم  تفسو  دوش  یم  يراج 
هک شنانز  بلغا  دننام   ) درکن يراگتـساوخ  ار  هصفح  هشیاع و  ینعی  رمع ؛ رکبوبا و  نارتخد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  ًالوا  : 
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قالط یگدنز و  رد  هدروخ  تسکش  هویب و  نانز  هشیاع ،  زج  همه  دندمآ و  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  دقع  هب  یتلع  هب  مادک  ره 
. دندرک داهنشیپ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هب  رارـصا  هب  شردام  رکبوبا و  شردپ  ار  هشیاع  هکلب  دندوب ) ریـسا  ای  هدرم  رهوش  ای  هداد 

زین هصفح  گ گ   . تسا هدوبن  لاس  زا 15  رتمک  هشیاع  نس  دومن و  یسورع  هنیدم  رد  اهدعب  درک و  دقع  هکم  رد  تفریذپ .  مه  ترضح 
هب رمع  تفرگ .  یمن  ار  وا  یـسک  دوب و  وخدنت  قالخا و  دـب  ینز  دـمآ . رمع  شردـپ  هناخ  هب  داد و  تسد  زا  ردـب  گنج  رد  ار  شرهوش 

رمع دـننک . جاودزا  وا  اب  دـندشن  رـضاح  هصفح  ییوخدـنت  رطاخب  اهنآ  يود  ره  اما  دـننک  جاودزا  يو  اب  ات  درک  داهنـشیپ  نامثع  رکبوبا و 
 - ربمغیپ دوب ، هدـش  هتـشک  ربمغیپ  باکر  رد  هصفح  رهوش  نوچ  تشاذـگ .  ناـیم  رد  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکاربمغیپ -  اـب  ار  عوضوم 

ربـمغیپ دـض  رب  اـهنآ  یتسدـمه  زا  هدرک و  هراـشا  فل  ؤـم  اـجنیا  رد  هک  یعوـضوم  درک ! جاودزا  نز  نیا  اـب  دوـخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
هناخ رد  يرـصم  يوناب  هیرام )   ) شنارـسمه زا  رگید  یکی  اب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  يزور  هک  دوب  نیا  دنک ، یم  تبحص 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  نوچ  تفای ؛  عالطا  ارجام  زا  ودش  دراو  هصفح  ماگنه  نامه  رد  دوب . هدرک  تولخ  هصفح ،  تبون  زور  ای  هشیاع 

ار ارجام  هک  تفرگ  دهعت  يو  زا  نانآ  لمعلا  سکع  زا  يریگولج  يارب  دنرادن ، يا  هنایم  هیرام  اب  هصفح  هشیاع و  هک  تسناد  یم  هلآو - 
ناـیرج هصفح  یلو  منک ،  یمن  یکیدزن  وا  اـب  رگید  و  مدرک !  مارح  دوـخ  رب  ار  هیراـم  دوـمرف : ترـضح  ضوـع  رد  و  دـیوگن . هشیاـع  هب 

ترـسمه ارچ  ربمغیپ ! يا  : )) دومرف ربمغیپ  هب  دـنوادخ  میرحت ،  هروس  لیاوا  تایآ  قبط  ماگنه  نیا  رد  داد ! ربخ  هشیاع  هب  ار  هیراـم  میرحت 
ار دوخ  مسق  هرافک  تسا .  لـالح  وت  رب  وا  يدومن !  مارح  دوخ  رب  ترگید ،  ناـنز  دـنیاشوخ  يارب  تسا ،  هدرک  لـالح  وت  رب  ادـخ  هک  ار 

یم ثحب )  دروم  هیآ  نیمه  ینعی  ( ؛  مراهچ هیآ  رد  و  دـشاب .)) یم  وت  روای  ادـخ  هک  شاـب )  هتـشادن  كاـب  ترگید  ناـنز  ّرـش  زا  و   ) هدـب
( دنناسرب وت  هب  ینایز  و  دننک (  یتسدمه  وت  دض  رب  دـنهاوخب  دوخ  ناردـپ  ذوفن  زا  هدافتـسا  اب  هشیاع )  هصفح و   ) رفن ود  نآ  رگا  دـیامرف :

هروس ًالوصا  نیاربانب ،  دوب . دنهاوخ  وت  راک  ددم  روای و  ناگتشرف ،  نینچمه  و  مالّسلا )  هیلع  یلع   ) هتـسیاش نینم  ؤم  لیئربج و  دنوادخ و 
رد هکنانچ  دعب -  هیآ  رد  دـنوادخ  تسا .  هدـیدرگ  لزان  هراب  نیا  رد  هروس  نآ  لّوا  تایآ  هدـش  هدـناوخ  میرحت  تهج ،  نیمه  هب  میرحت 
هب اهنآ  ياج  هب  ار  يرگید  نامیا  اب  ناملـسم و  نانز  دـننک ! تیذا  ار  ربمغیپ  رگا  هک  دـنک  یم  دـیدهت  ار  هصفح  هشیاع و  تسا  هدـمآ  نتم 

تـسا هناوید  مرهوش  تفگ :  یم  مدرم  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  شرـسمه  هب  حون  نز  تناـیخ  - 612 مجرتم .)   ) درک دهاوخ  جـیوزت  ربمغیپ 
. دندوب هدش  ناهنپ  نآ  رد  ینمادکاپ  نانز  هک  دوب  طول  هناخ  هب  راکدب  نانز  ییامنهار  مه  طول  نز  تنایخ  و  دیریگن ! وا  فرح  هب  شوگو 

 - هیآ 10 میرحت ،  هروس  - 613 مجرتم .)   ) دندوب دوخ  راوگرزب  نارهوش  یلاع  فدـه  زا  رود  تداعـس و  یب  رفاک و  نانز ،  نیا  يود  ره 
ياهوم شنـساحمو ،  ندب  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب   (( لثعن - )) 615 ص 77 . ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 614 11

 : باب  ) لوا دلج  يراخب ،  حیحص  - 616 نامیالا .)  دعب  قوسفلا  مسالا  سئب   ) دوب شردام  دزن  نامثع  بقل  گ گ   (( لثعن .)) دشاب يدایز 
يذمرت و حیحص  زا  روبزم  هروس  ریـسفت  رد  ملـسم .  حیحـص  نامیا  باب  رد  حیحـص و  موس  دلج  رد  أرقا  هروس  ریـسفت  رد  و  یحو )  زاغآ 

یم اه  هتـشون  رد  ای  مییوگ  یم  ربانم  رد  هدیجنـسن  ار  بلاطم  نیا  رتشیب  زین  ام  هک  تسا  فس  أت  لامک  هیام  - 617 تسا .  هدمآ  مه  ییاسن 
سدـقم تحاس  هب  ییاوران  لاحم و  غورد و  ياهتبـسن گ گ  هچ  هک  میتسین  رکف  هبو  میرادـن  مه  نآ  ندوب  هطـسفس  هب  هجوتو   . میـسیون

هدرک لابند  ار  راوگرزب  فل  ؤم  نخس  زا  تمسق  نیا  هدنـسیون  میهد .  یم  تیرـشب  گرزب  يامنهار  لک و  لقعو  تبترم  یمتخ  ترـضح 
و ءارح )) هوک  زارف  رب  یحو  عاعـش   )) باـتک رد  ار  نآ  اـم  تسا .  هتـشگ  لـیان  ربمغیپ  تثعب  یحو و  زاـغآ  رد  گرزب  یفـشک  هب  و  تسا . 

داشرا - 618 مجرتم .)   ) دـییامرف هعجارم  بتک  نآ  هب  لماک  عالطا  يارب  میا .  هداد  حرـش  يربط ))  هماندای   )) و مالـسا ))  خـیرات   )) باتک
دیتسین و هاگآ  نانآ  قافن  زا  امش  دنتسه . تباث  رهام و  قافن ،  رب  قفانم و  هنیدم  لها  زا  یخرب   : )) ینعی - 619 ص 171 . ، 1 دلج يراسلا ، 
َو ةوکَّزلا  َنیتآ  َو  َةالَّصلا  َنِْمقَا  َو  یلوُْـالا  ِۀَّیلِهاـْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  ـال  َو  َّنُِکتُوُیب  یف  َنْرَق  َو  - )) 620 هیآ 101 .) هبوت ،  هروس   (( ) میهاگآ اـم 

كولم مما و  خیرات  رد  يربط  لمجلا .))   )) باتک رد  یبلک  دمحم  نب  ماشه  دننام  - 621 هیآ 33 .) بازحا ،  هروس  (( ) َُهلوُسَر َو  َهّللا  َنْعِطَا 
دیدحلا یبا  نبا  ار  هچنآ  هدنناوخ  هک  تسا  یفاک  رّخ . أتمو  مدقتم  ناخّروم  ریاس  و  لمجلا ))   )) باتک رد  زین  ینئادم  لماک .  رد  ریثا  نبا  . 
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. دـنارذگب رظن  زا  تسا ،  هدروآ  دـعب  هب  ات 82 و ص 496  ص 77  زا  ج 2 ، رـصم ) ط   ) هغالبلا جـهن  حرـش  رد  صوصخ  نیا  رد  یلزتعم 
-624 ص 77 . ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 623 هریغو .  دعـس  نبا  تاقبط  هباصا ،  هباغلا ،  دسا  باعیتسا ،  ك :  ر . - 622

ّهنا انل  تلق  مامالا و  لتقب  ترما  تن  رطملا و أ  کنم  حایرلا و  کنم  ریغلا و  کنم  ءادـبلا و  کـنمف  - 625 ص 476 . ج 3 ، يربط ،  خیرات 
ؤردت اذ  سانلا  عیاب  دق  رمقلا و  انسمش و  فسکنت  مل  انقوف و  نم  فقـسلا  طقـسی  مل  رما و  نم  اندنع  هلتاق  هلتق و  یف  كانعطا  انبهف  رفک  دق 

ص رد ج 2 ، ار  هملـس  ما  همان  دیدحلا  یبا  نبا  ردغ 626 - دـق  نم  لثم  یف  نم و  ام  اهباوث و  برحلل أ  سبلی  رعـصلا و  میقی  ابـشلا و  لیزی 
داد و یبوخ  ناحتما  دوخ  نخس  نیا  اب  هملس  ما  دینک .) هعجارم   ) تسا هدرک  حرش  ار  نآ  صوصخم  ظافلا  هدروآ و  هغالبلا  جهن  حرش   79

ردقچ دروآ . لمع  هب  ار  داهج  نیرتهب  هار  نیا  رد  و  دومن . یتامادقا  تفگ و  ینانخس  هشیاع ،  صخـش  مالـسا و  تحلـصم  هب  ادخ و  يارب 
یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  - 628 ص 80 . ج 2 ، دیدحلا ، یب  نبا أ  هغالبلا  جـهن  حرـش  - 627 هشیاـع !  داـهج  وا و  داـهج  نیب  تسا  قرف 

أر س رد  نز  ود  یکی -  رگا -  رـصاعم  ناـهج  رد  اریز  دراد ؛ قرف  اـم  ینوـنک  ياـیند  عـضو  اـب  اـنعم  نیا  - 629 ص 80 . ج 2 ، دیدحلا ،
تابوصم نایرجم  اهنآ  و  تسا ،  سلجمو  تلود  تسد  رد  هکلب  تسین ،  اهنآ  تسد  رد  یـساسا  ياـهراک  دـنراد ، رارق  یتلود  تموکح و 

حرش - 630 مجرتم .)   ) دنرذگ یم  دننک و  یم  ییاضما  طقف  رتشیب  تسین و  اهنآ  تسد  اهراک  تقیقح  رد  و  دنتسه ، هیرجم  هننقم و  ياوق 
ناتساد نینچمه   ) ص 482 ج 6 ، يربط ،  خـیرات  - 632 ص 498 . كردـم ،  نامه  - 631 ص 80 . ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن 

ۀلق كرمعل  اذه  مکما  مت  دقو  مکلئالح  متنـص  - 633 تسا .)  هدومن  لقن  ار  هحلط  نبدـمحم  اب  ینیهج  هرواحم  ریبز و  هحلط و  اب  هیراـج 
نبا تلئس  فایـسالاو 634 - یطخلاو  لبنلاب  اهئانبا  اهنود  لتاقی  اضرغ  فاجیالاب  دـیبلا  قشت  توهف  اهتیب  یف  اـهلویذ  رجب  ترما  فاـصنالا 

الا بکار  یلع  ثلث  اهردخ و  یف  کلت  یلع  ثلثف  ربعتساف  نافع  نبا  اوتاما  مه  طهر  ۀثالث  لاقف  ربقی  مل  ۀنیدملا  فوجب  کلاه  نع  ۀحلط 
-636 ص 35 . ج 1 ، رهز 635 - الا  ثلاثلا  یف  أطخاو ت  نیلو  الا  یلع  تقدص  تلقف  رقرف  ِۀـیّودب  نحن  بلاط و  یبا  نبا  یلع  ثلث  رمح و 

هیلع یلع -  اب  هک  دوب  یسک  نیلوا  وا  اریز  دیوگ ، یم  غورد  نکش ،  نامیپ  نیا  - 637 ص 505 . ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
ج 2، - 639 ص 499 . ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 638 میرب .  یم  هانپ  ادخ  هب  راک ، بقاوع  ءوس  زا  درک . تعیب  مالّـسلا - 

خیرات - 642 هیآ 20 . حتف ،  هروس  - 641 ص 555 . هبطخ 171 ، مالسالا ،  ضیف  هغالبلا  جهن  رد  ترضح  نآ  نانخـس  زا  - 640 ص 501 .
دروم نیا  زا  نیفـص  گـنج  رد  ار  اـهنآرق  ندرک  دـنلب  هلیح  صاـع ،  ورمع  هک  مینک  هراـشا  هک  دراد  اـج  - 643 ص 519 . ج 2 ، يربـط ، 

 ، يربط خیرات  - 645 ص 520 . ج 3 ، يربط ،  كولملاو ،  ممالا  خـیرات  - 644 داد . رارق  هدافتـسا  دروم  يدب  وحن  هب  ار  نآ  اهتنم  تفرگ ، 
مالـسا تلود  سیئر  یعقاو و  هفیلخ  و  مالّـسلا -  هیلع  نینم -  ؤـملاریما  دـض  رب  هشیاـع  نـینم  ؤـملا  ما  رگا  يرآ ،  - 646 ص 522 . ج 3 ،

تـشاذگ یم  و  داد ، یمن  رارق  اهناسنا ، قیال  ياوشیپ  نآ  لباقم  رد  ار  یـشروش  نابلط  تصرف  نایوجارجام و  درک و  یمن  ماـیق  هنوگنیدـب 
دوبن نینچ  ناناملسم  عضو  زورما  دنک ، ییاورنامرف  ناناملـسم  رب  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  دسرب و  قح  بحاص  هب  قح  لاس ،  زا 25  سپ  هک 

دنوادخ هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  روظنم ، اهاسنت  ۀیآ  رکذلا  نم  ثیدح و  فل  نیعبرا أ  تظفح  - 648 ص 442 . ج 2 ، - 647 مجرتم .)  )
َو َهّللا  َنْعِطَا  َو  َةوـکَّزلا  َنیتآ  َو  َةوـلَّصلا  َنِْـمقَا  َو  یلوُْـالا  ِۀـّیلِهاجلا  َجُّرَبـَت  َنْجَّرَبَتـالو  َّنُِکتوـُُیب  یف  َنْرَق  َو  : )) دـیامرف یم  ربماـیپ  نارـسمه  هـب 
ار زامن  و  دینکن . ییارآدوخ  شیارآ و گ گ  نیشیپ  تیلهاج  هرود  لثم  دیریگ و  مارآ  دینیـشنب و  ناتیاه  هناخ  رد   : )) ینعی َُهلوُسَر ؛))...

هدوب ییاسک ))   )) نامه همیخ  نیا  دیاش  - 649 مجرتم .  دینک ))... تعاطا  لوسر  ادخ و  رما  زا  دیهد و  ناریقف  هب  لام  تاکز  دـیراد و  اپب 
(( ِتیبلا ُلْهَا  َسْجّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  اّمنا   )) هیآ دنوادخ  و  دناشوپ . نآ  رد  ار  تیب  لها  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربمغیپ  هک 

هعجارم اجنآ  هب  نابلاط  میا .  هدرک  رکذ  لیـصفت  هب  ءارهزلا ) لیـضفت  یف  ءارغلا  ۀملک   ) لوا بلطم  زا  مود  لصف  رد  ار  نآ  ام  درک . لزان  ار 
ربمغیپ و ناونع  تحت  داقع ، دومحم  سابع  داتسا  فیل  أت  دمحم )) ۀیرقبع   )) باتک رد  قیدص !  رکبوبا  زا  لقن  هب  ثیدح  نیا  - 650 دننک .

هروس (( ) ًامیظع ًارجَا  َّنُْکنِم  ِتانِـسحُْمِلل  َّدَعَا  َهّللا  َّنِاَف  َةَرِخ  الا  َراّدلاَو  َُهلوُسَر  َو  َهّللا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِا  َو  - )) 651 تسا .  هدمآ  هباحص ،  ماما و 
(( ًاریـسَی ِهّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  ِنیَفْعِـض  ُباذَْـعلا  اََهل  ْفَعاُضی  ِیَبُم  ٍۀَـنّ ٍۀَـشِحاِفب  َّنُْکنِم  ِتْءاَی  ْنَم  ّیبَّنلا  َءاِسن  اـی  - )) 652 هـیآ 29 .) بازحا ، 
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هروس (( ) ًامیرَک ًاقْزِر  اَهل  انْدَـتْعَا  َو  ِْنیَتَّرَم  اهَرْجَا  اِهتُْؤن  ًاِحلاص  ْلَـمْعَت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِِهّلل  َّنُْکنِم  ُْتنْقَی  نَم  َو  - )) 653 هیآ 30 .) بازحا ،  هروس  )
َّنُِکتُوُیب یف  َنْرَق  َو  - )) 655 هیآ 32 .) بازحا ،  هروس  (( ) َُّنْتیَقَّتا ِنِا  ِنلا  ِءاسّ َنِم  ٍدَـحَاَک  َُّنتَْـسل  ِّي  - ِبَّنلا َءاِسن  ای  - )) 654 هیآ 31 .) بازحا ، 

َیِلا ابُوتَت  ْنِا  - )) 656 هیآ 33 .) بازحا ،  هروس  ...(( ) َُهلوُسَر َو  َهّللا  َنْعِطَاَو  ةوکَّزلا  َنیتآَو  ةولَّصلا  َنِْمقَاَو  یلوُْـالا  ِۀـّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَتـالو 
ْنِا َو  - )) 657 ددرگ . یم  تباث  اهنآ  هبوت  بوجو  هصفح و  هشیاع و  هاـنگ  هیآ ،  نیا  اـب  هیآ 4 ) میرحت ،  هروس  (( ) امُُکبُوُلق ْتَغَـص  ْدَقَف  ِهّللا 

َّنُکنِم ًاریَخ  ًاجاوْزَا  َُهل  ِْدُبی  نَا  َّنُکَقَّلَط  ْنِا  ُهُّبَر  یـسَع  ٌریهَظ . َِکلذ  َدَْعب  َۀَِکئالَْملاَو  َنینِمْؤُْملا  ُِحلاص  َو  ُلیْربِج  َو  ُهالْوَم  َوُه  َهّللا  َّنِاَف  ِهیَلَع  ارَهاظَت 
َتَْحت اـتَناک  ٍطُول  َةَءاَْرماَو  ٍحوـُن  َةَءاَْرما  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  ًـالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  - )) 658 و 5 .) هیآ 4  میرحت ،  هروس  (( ) ٍتاـِتناق ٍتاـنِمُْؤم  ٍتاِملْـسُم 
َةَءاَْرما اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َو  َنیلِخاّدلا . َعَم  َراّنلا  َالُخْدا  َلیق  َو  ًاْئیَـش  ِهّللا  َنِم  امُْهنَع  اِینُْغی  ْمَلَف  امُهاتَناخَف  ِْنیَِحلاص  انِدابِع  ْنِم  ِنیدـْبَع 

 - هیآ 10 میرحت ،  هروس  (( ) َنیِملاّـظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  َو  ِِهلَمَع  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ینَِّجن  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًاـتَیب  َكَدـْنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاـق  ْذِا  َنْوَـعِْرف 
رادـلل 660- ًائم  ؤم  حیحـصلا  نم  يراخبلا  جرخا  ام  کبـسح  کلاهملا و  کـلاسم  یف  تکلـس  کـلاتق  یف  لوقت  اـم  شئاـع  - 659 (. 11

باتک ج 2 ، يراخب ،  حیحص  ك :  ر .  - 661 ص 13 . یبنلا ،  جاوزا  تویب  یف  ءاجام  باب :  ریـسلاو ، داهج  باتک  ج 2 ، يراخب ،  حیحص 
هب تبـسن  قیدـص !  رکبوبا  لوا  هفیلخ  رتخد  هشیاع ؛  نینم  ؤملا  ما  يزوت  هنیک  ینمـشد و  نازیم  - 662 ص 503 . ۀعاسلا ،  طارـشا  نتفلا و 
 ، تخادنا هار  هب  هک  ییاهنوخ  يو و  یـشکرس  همه  اب  لمج  گنج  زا  سپ  هک  مرکا ،  لوسر  هدناوخ  ردارب  ربمغیپ و  ناج  نایقتم ،  يالوم 
 - مالّـسلا هیلع  یلع -  گرم  زا  هشیاع  يرآ  تسا .  مولعم  یبوخ  هب  اـج  نیمه  زا  داد ، ناـشن  يو  هب  تبـسن  یبولطم  لـمعلا  سکع  ناـنچ 

ص 176 ك :  ر . - 664 هیآ 33 . ءارسا ، هروس  - 663 مجرتم .)  ! ) وا رب  ياو  وا ! رب  ياو  دروآ ! یم  اجب  رکش  هدجـس  دوش و  یم  هدز  قوذ 
همّالع ار  نآ  لیـصفت  - 666 رمع . هّللادبع  ثیدـح  زا  دنـسم  رد  لبنح  دـمحا  زین  ص 48 و  ج 3 ، يراخب ،  حیحـص  - 665 باـتک .  نیمه 

ار نآ  ًامتح  ناگدنناوخ  تسا .  هدروآ  مشـش  دلج  ریدـغلا ))  )) دنمـشزرا باتک  رد  ینیما  نیـسحلادبع  خیـش  جاح  موحرم  دـیقف ، دـهاجم 
متفه دلج  رد  يربط  - 669 هیآ 5 . بازحا ،  هروس  - 668 ص 12 . ج 2 ، يراخب ،  حیحص  - 667 مجرتم .)  ! ) دنیرگب ای  دندنخب  و  دنناوخب ،

یم دـیرفلا ، دـقع  مود  دـلج  رد  هرح ))   )) هعقاو حرـش  رد  یکلاـم  هبردـبع  نبا  لاس 63 و  ریخا  تاحفـص  رد  كولملاو -،  ممـالا  خـیرات 
ار وا  دنوادخ  دناسرتب  ار  هنیدم  لها  سک  ره  : )) دومرف هک  دندومنن  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هتفگ  هب  انتعا  شردپ  دیزی و  دـسیون :

لبنح دمحا   ((. ) تفریذپ دهاوخن  وا  زا  ار  یلمع  چیه  تمایق  زور  و  داب . وا  رب  مدرم  مامت  ناگتـشرف و  ادـخ و  تنعل  دزادـنیب و  تشحو  هب 
ییاج ات  دنتسناد  یم  ار  نآ  مدرم  همه  دیوگ : یم  افلخلا  خیرات  رد  یطویـس  - 670 تسا .)  هدرک  لقن  قیرط  ود  هب  ص 96  ، 4 دلج رد  زین 

یم هنیدم  نادرم  زا  یکی  تقو  ره  هعقاو ،  نیا  زا  دـعب  دـنا  هتفگ  دـسیون : یم  يرخفلا ))   )) دوخ خـیرات  هحفـص 107  رد  یقطمط  نبا  هک 
 !!! تسا هدـش  بلـس  هرح ))   )) هعقاو رد  دـیاش  تفگ  یم  درک و گ گ  یمن  تنامـض  ار  وا  تراکب  دـنک ، جـیوزت  ار  شرتخد  تساوخ 

ۀمامالا  : )) باـتک ك :  ر .  - 673 دوخ . عبانم  رد  ناخّروم  ریاس  و  هسایـسلاو ))  ۀـمامالا   )) رد هبیتق  نبا  - 672 ص 66 . فاـحتالا ،  - 671
-677 ص 6 . ج 1 ، دمحا ، دنـسم  - 676 ص 67 . ج 1 ، ملـسم ،  حیحـص  ص 155 675 - ج 4 ، يراـخب ،  حیحـص  - 674 ۀسایـسلاو .)) 

هلیسو هب  مهافت ))  هار  رد   )) مان هب  باتک  نیا  - 679 رسب .))  )) لاح حرش  رد  باعیتسا ،  ك :  ر .  - 678 ص 155 . ج 4 ، يراخب ،  حیحص 
ط  ) ص 4 ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  - 680 تسا .  هدش  همجرت  يدزی  دـمحم  ياقآ  رظن  تحت  مق ،،  هیملع  هزوح  نیلـصحم  زا  یعمج 

باعیتسا باتک  هب  تیاـکح ،  نیا  لیـصفت  يارب  - 682 ص 70 . ج 4 ، هغالبلا ،  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  زا  لـقن  هب  - 681 رصم .)
ثیدح نیا  دیوگ : یم  سپس  تسا .  هدروآ  هحفص 130  كردتسم ،  موس  دلج  رد  ار  ثیدح  نیا  يروباشین  مکاح  - 683 دینک . هعجارم 

لقن نآ  تحـص  هب  مکح  اب  كردتـسم  صیخلت  رد  زین  یبهذ  دـنا ! هدرکن  لقن  ار  نآ  اهنآ  یلو  تسا  حیحـص  ملـسم  يراخب و  طرـش  اـب  ، 
ص 129. ج 3 ، مکاح ،  كردتـسم  - 686 ص 150 . كردـم ،  نامه  - 685 ص 135 . ج 3 ، مکاـح ،  كردتـسم  - 684 تـسا .  هدرک 
ص ج 1 ، - 690 ص 124 . كردم ،  نامه  - 689 ص 122 . ج 3 ، مکاح ،  كردتسم  - 688 ص 129 . ج 3 ، مکاح ،  كردتـسم  - 687
ص ج 4 ، يراخب ،  حیحص  - 694 ص 323 . ج 6 ، دمحا ، دنسم  - 693 ص 463 . ج 1 ، - 692 هیآ 61 . نارمع ،  لآ  هروـس  - 691 . 463
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اُوِلتاقَف يرْخُالا  یَلَع  امُهادِْحا  ْتََغب  ْنِاَف  امُهَْنَیب  اوُِحلْـصَاَف  اُولَتَْتقا  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِا  َو  - )) 695 ص 44 . ج 1 ، ملسم ،  حیحص  و  . 147
-697 ریـس .) داهج و  باـتک   ) ص 93 ج 2 ، يراـخب ،  حیحـص  - 696 هیآ 9 .) تارجح ،  هروـس  (( ) ِهـّللا ِْرمَا  یِلا  َء  یفَت  یّتـح  یْغبَت  یتـّلا 

َمْوَی َو  ًۀَنَْعل  اینّدلا  ِهِذه  یف  ْمُهانْعَْبتَا  َو  َنورَْصُنی  ِۀَمایِْقلا ال  َمْوَی  َو  ِراّنلا  َیِلا  َنوُعْدَی  ًۀَِّمئ  َءا  ْمُهاْنلَعَج  َو  - )) 698 ص 61 . ج 1 ، يراخب ،  حیحص 
جهن حرش  - 700 ص 358 . ج 1 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  - 699 هیآ 40 .) صـصق ،  هروس  (( ) َنیحوـُبْقَْملا َنِم  ْمُه  ِۀَـمایِْقلا 

 - یلاعلا هّلظ  ّدم  يا -  هنماخ  یلع  دیس  هّللا  تیآ  ملق  هب  نآ  همجرت  ك :  ر . اهتشون 8 701 - یپ  ص 360 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا 
ج 3، ریثا ، نبا  خـیرات  - 703 ص 93 . ج 6 ، يربط ،  خـیرات  - 702 خیرات .))  هنانامرهق  شمرن  نیرتهوکـش  رپ  نسح ،  ماما  حلـص   )) مان هب 

فیل أت   ، نسحلا حلص  باتک  رد  ترضح  هباطخ  ر.ك :  - 705 ص 200 . يرونید ،  هبیتق  نبا  فیل  أت  ۀسایـسلاو ،  ۀمامالا  - 704 ص 162 .
زا رتشیب  عالطا  يارب  - 706 دیهد . رارق  رظن  ناعما  دروم  ار  نآ  شزرا  رپ  فادها  دنلب و  نیماضم  سپسو گ گ  نیـسای  لآ  یـضار  خیش 
زا یکی  فیل  أـت  ۀـیواعم ))  ّیلوـتی  نمل  ۀـیفاکلا  حـیاصن   )) باـتک 11 و  دلج ریدـغلا ،))  )) دنمـشزرا باتک  هب  دـینک  هاگن  هیواعم  تاـیانج 

هیآ 1. نوقفاـنم ،  هروس  - 707 مجرتم .)  ! ) دـنناد یم  نینم  ؤم  ییاد  اهیراکهبت ، تایانج و  نیا  اب  ار  هیواـعم  هک  ننـست ،  لـها  نادنمـشناد 
-710 هیآ 101 .) هبوت ،  هروس   (( ) مُهُمَْلعَن ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ِقافّنلا ال  یَلَع  اوُّدَرَم  ِۀَـنیدَملا  ِلـْهَا  ْنِم  َو  - )) 709 هیآ 13 . بازحا ،  هروس  - 708

اوُّمَه َو  - )) 711 هیآ 48 .) هبوت ،  هروس  ((، ) َنوُهِراک ْمُه  َو  ِهّللا  ُْرمَا  َرَهَظ  َو  ُّقَْحلا  َءاج  یّتَح  َرُومُْالا  ََکل  اُوبَّلَق  َو  ُلـْبَق  ْنِم  َۀَْـنتِْفلا  اوُغَْتبا  ِدََـقل  ))
ِِهْلبَق ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ِّالا  ٌدَّمَُحم  ام  َو  - )) 712 هیآ 73 .) هبوت ،  هروس  (( ) ِِهلْـضَف ْنِم  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  ُمُهینْغَا  ْنَا  ِّالا  اوُمِقَن  ام  َو  اُولاـنَی  َْمل  اـِمب 

 ، نارمع لآ  هروس  (( ) َنیرِکاّشلا ُهّللا  يِزْجَیَس  َو  ًاْئیَـش  َهّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  نَمَو  ْمُِکباقْعَا  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوا  َتام  ْن  إَفَا  ُلُسُّرلا 
هوزغ باب   ) ص 30 ج 3 ، يراخب ،  حیحـص  - 714 ضوح .)  باب :  قاـقرلا ،  باـتک   ) ص 94 ج 4 ، يراخب ،  حیحـص  - 713 هیآ 144 .)

 ، يراخب تافو  زا  لبق  لاس  شش  يرجه ،  لاس 250  هب  - 716 قلخلا .)  ءدب  باتک  زا   ) ص 154 ج 2 ، يراخب ،  حیحص  - 715 هیبیدح .) 
هّللادـنع ۀـّیربلا  یف  وا  هبـسحاف  ًاموی  هرکذ  ّینا ال  ًاناوضر  شرعلا  يذ  نم  غلبیل  ّالا  اهب  دارا  ام  یقت  نم  ۀبرـض  ای  - 717 دش ! دیهش  قارع  رد 

چیه هب  ار  تیب  لها  هک  دـسرب  اجنیا  هب  ات  تّنـس - !  لها  ثّدـحم  نیرتگرزب  يراخب -  تواسق  ینمـشد و  دانع و  نازیم  ینعی  ًانازیم 718 -
رب هشیاع  شروش  ناونع :  باـتک و  نیا  همدـقم  هب  ك :  ر .  - 719 مجرتم .)  ! ) دـنک مارتحا  ار  یجراخ  نارمع  نوچ  يراـکتیانج  دریگب و 

كاپ و هتخاس و  فرطرب  نانآ  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  دـنوادخ  هک  ار  تیب  لها  هنوگچ  دـینیبب  - 720 مالّـسلا .-  هیلع  نینم -  ؤملاریما  هیلع 
یتقو اریز  تسا ؛  هتفگ  غورد  هلمج  نیا  رد  نودـلخ  نبا  - 721 ادخ .)! هب  هانپ   ) تسا هتـسناد  جراوخ  نادترم  دننام ، تسا ،  هدومن  هزیکاپ 

تـسا هتـسناد  اجک  زا  تسا ،  هدوبن  يو  دزن  رد  نآ  زا  يزیچ  و  دنک ، یمن  تیاور  اهنآ  بتک  زا  دناد و  یمن  ار  تیب  لها  بهاذم  زا  يزیچ 
هنوگچ دینک  تقد  - 722 تسا !؟  تسس  اهنآ  ياه  هیاپ  هک  هتسناد  اجک  زا  و  دنتـسه . راذگتعدب  هتفر و  نیملـسم  فالخ  رب  تیب  لها  هک 

نیبغارلا فاعسا  هحفص 114  رد  نابص  همالع  - 723 دنیوج ! یم  بّرقت  ادخ  هب  تیب ،  لها  بهذم  اب  نایـضفار  هک  دـنک  یم  فارتعا  يو 
مکنم یتیب  لـها  اولعجا  : )) دومرف هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  مرکا -  ربـمغیپ  هک  دـنک  یم  تیاور  رذوبا ، زا  یجنلبـش  راـصبالا  رون  هیـشاح  رد 

اوـکلهتف امهومّدـقت  ـالف  : )) دوـمرف هک  تسا  نیلقث  ثیدـح  هب  هراـشا  - 724 ساّرلا .))  نـم  نـینیعلا  ناـکم  دــسجلا و  نـم  أّرلا س  ناـکم 
باب 11 هیآ 4 ، ریسفت  باب 5 و  يولع ،  رکبوبا  يداصلا ،  ۀفـشر   ((، ) مکنم ملعا  مّهناف  مهوملعتالو  اوکلهتف ، گاـمهنع گ  اورـصقتالو 

لاـحتنا نیلاـضلا و  فیرحت  نیدـلا  اذـه  نع  نوفنی  یتیب ،  لـها  نم  لودـع  یتما  نم  فلخ  ّلـک  یف  - )) 725 یکم .)  رجح  نـبا  قـعاوص 
-726 قعاوص .)  هحفـص 92  رد  یکم  رجح  نبا   (( ) نودـفوت نم  اورظناف  هّللا  یلا  مکدـفو  مکتّمئا  ناو  الا  نیلهاجلا .  لیو  أـت  نیلطبملا و 

نم ناما  دّـمحم  ۀـیالولاو ال ل  طارـصلا  یلع  زاوج  دّـمحم  لآ  ّبحو  رانلا ، نم  ةءارب  دّـمحم  لآ  ۀـفرعم  هلآو :-  هیلع  هّللا  یّلـص  لاـق -  ))
ص ءافشلا ، باتک  زا  هدوشگ  هتّیرذ ،  هلآ و  رب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  هربو -  هریقوت  نایب :  يارب  هک  یلـصف  رد  ضایع  یـضاق   ((، ) باذعلا

هدیب یسفن  يّذلاو  انتعافـشب ، ۀّنجلا  لخد  انّدوی  وهو  هّللا  یقل  نم  ّهناف  تیبلا ،  له  انتدوم أ  اومزلا  - )) 727 لاس 1328ه .) هناتسآ ،  عبط   41
رد یناهبن  و  تیبلا ،  لها  لئاضفب  تیملا  ءایحا  رد : يو  زا  لقن  هب  یطویـس  طسوا ، مجعم  رد  یناربط  (( ) انّقح ۀفرعمب  ّالا  هلمع  ًادـبع  عفنیال 

ّصن لباقم  رد  زا 230داهتجا  هحفص 225 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیا نم  و  هقفنا ،  امیف  هلام  نع  و  هالبا ،  امیف  هدسج  نع  و  هانفا ،  امیف  هرمع  نع  عبرا :  نع  لئسی  یّتح  دبع  امدق  لوزتال  - )) 728 نیعبرا .) 
نیب نفص  ًالجر  ّنا  ولف  - )) 729 نیعبرا .)  رد  یناهبن  تیملا و  ءایحا  رد  یطویس  سابع و  نبا  زا  یناربط   ، ) تیبلا لها  انتّبحم  نع  هبستکا و 

ءایحا و رد  یطویس  حیحـص ،  رد  نایح  نبا  كردتـسم ،  رد  مکاح  ((. ) رانلا لخد  دّمحم  ضغبم ال ل  وهو  ماص  یّلـصف و  ماقملا  نکرلا و 
هب دومرف : هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  دنک  یم  تیاور  يردخ  دیعـس  وبا  زا  اجنآ  رد  دـنا .) هدرک  تیاور  ار  نآ  نیعبرا  رد  یناهبن 

طسوا و رد  یناربط  دوش . یم  شتآ  رد  لخاد  هکنیا  زج  ار  تیب  لها  ام  يدرم  دراد  یمن  نمـشد  تسوا !  تسد  رد  نم  ناـج  هک  ییادـخ 
دحا انضغبیال  هّللا  لوسر  لاق  : )) دومرف جیدخ  نب  ۀیواعم  هب  هک  دننک  یم  تیاور  مالّـسلا -  هیلع  یبتجم -  نسح  ماما  زا  ءایحا  رد  یطویس 
هکنیا زج  دزرو  یمن  دسح  ام  هب  سکچیه  دناد و  یمن  نمـشد  ار  ام  سکچیه  ینعی  رانلا ؛ نم  طایـسب  ۀمایقلا  موی  دیز  ّالا  دحا  اندسحیالو 
تیاور هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ادخ -  لوسر  زا  ود  ره  و  دوش .)) یم  هدوزفا  دننز  یم  يو  هب  هک  ینیـشتآ  ياه  هنایزات  دادعت  رب  تمایق  زور 

همه اهنیا  - 730 دوـش .)) یم  روـشحم  يدوـهی  تماـیق  زور  درادـب ، نمـشد  ار  تیب  لـها  اـم  سک  ره  مدرم !  يا  : )) دوـمرف هک  دـننک  یم 
تـسا هدـش  هدروآ  مالّـسلا -  مهیلع  نیرهاط -  ۀّـمئا  نینم و  ؤملاریما  يارب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  تایاور  رد  هک  تسا  ینیوانع 
َْکَیِلا َو  انَّبَر  َکَناْرفُغ  انْعَطَا  َو  انْعِمَـس  اُولاق  َو  ِِهلُـسُر  ْنِم  ٍدـحَا  َنَیب  ُقِّرَُفن  ـال  ِِهلُـسُر  َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئـالَمَو  ِهّللاـِب  َنَمآ  ُّلُـک  - )) 731 مجرتم .)  )

باتک - 733 أطخا .)  وا  باصاف  دهتجا  اذا  مکاحلا  رجا  باب :   ) ص 177 ج 4 ، يراخب ،  حیحص  - 732 هیآ 285 .) هرقب ،  هروس  (( ) ُریصَْملا
(. هیآ 10 تارجح ،  هروس  (( ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهّللا  اوُقَّتاَو  ْمُْکیَوَخَا  َْنَیب  اوُِحلْـصَاَف  ٌةَوِْخا  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِا  - )) 734 ص 247 . ج 3 ، لصفلا ،  : 

َو ِیَْبلا  ُتانّ ُمُهَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخاَو  اُوقَّرَفَت  َنیذَّلاَک  اُونوُکَت  ـال  َو  (. )) هیآ 46 لافنا ،  هروس   (( ) مُکُحیر َبَهْذـَت  َو  اُولَـشْفَتَف  اوُعَزانَت  الَو  ))
نّنست لها  بتک  زا  نآ  رداصم  دانـسا و  هلـسلس  هب  تاعجارملا ))   )) رد - 735 هیآ 105 .) نارمع ،  لآ  هروس  (( ) ٌمیظَع ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکئلُوا 

تاعجارم باتک  زا  هعجارم 22  دنا -  هتسناد  حیحص  ار  نآ  تیاور  تنس ،  لها  هک  میا  هدرک  تباث  و  میا ،  هدومن  هراشا  متسیب  هعجارم  رد 
هیلع یلع -  تفـالخ  هب  حیرـصت  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ربمغیپ -  هک  ّصن  نیا  - 736 تسه .)  يدایز  دـیاوف  اجنآ  رد  هک  دـینک  هظحالم  )

تماما رد  حیرص  يزایتما  ره  و  تسا .  نآ  رد  مالّسلا -  هیلع  یلع -  زایتما  هد  زا  شیب  هک  تسا  یلصفم  ثیدح  رد  تسا  هدرک  مالّـسلا - 
ۀمحر يربش -  مالـسالا  خیـش  ام و  نایم  میا .  هدروآ  تاعجارملا ))   )) باـتک زا  هعجارم 26  رد  ار  ثیدح  نآ  ام  دـشاب . یم  ترـضح  نآ 

قح زا  يوریپ  صالخا و  فاصنا و  تیاعر  نانچ  هدـمآ و  لمع  هب  ییاهوگتفگ  تارظانم و  رظن  ره  زا  ثیدـح  نیا  فارطا  رد  هیلع -  هّللا 
هعجارم 34. ات  هدـش  دای  هعجارم  رد  تاعجارملا ))   : )) باتک هب  دـینک  هاـگن  میا .  هتـشاذگن  یـسک  يارب  يدـیدرت  ياـج  هک  میا  هدومن  ار 

میا هتـشون  تلزنم  ثیدـح  نوماریپ  هچنآ  ًاصوصخم  نآ  تیمها  هب  یپ  دـنناوخب و  تقدـب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هعلاطم  لها  هب  نم  شرافس 
ربمغیپ نخس  هک  دینکن  شومارف  تسا .  هتسناد  نامسآ  رد  ناشخرد  هراتس  ود  دننام  نیمز  رد  ار  نوراه  و  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  هک  دنربب 

(( دـینک تعاطا  دیونـشب و  يو  زا  : )) دومرف هک  دوب  ناشیا  نایم  رد  بلاطوبا  هلمج  زا  هک  دوخ  کیدزن  لـیماف  هب  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  - 
 - یلع گزور گ  نامه  زا  نوچ  ؛ دنک یم  ربمغیپ  تایح  رد  مالّسلا -  هیلع  یلع -  هب  تبسن  اهنآ  همه  تعاطاو  ندینـش  بوجو  رب  تلالد 

ربمغیپ مالّسلا -  هیلع  یلع -  هکنیا  زج  تسا ،  هدوب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننام  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص  ربمغیپ -  هب  تبسن  مالّـسلا -  هیلع 
باتک زا  هعجارم 36  رد  ار  اهنیا  مامت  اهنآ ، ّدر  اهنآ و  هب  تبسن  ربمغیپ  مشخ  هزمح و  نب  بهو  رفن و  راهچ  هدیرب و  تیاکـش  - 737 دوبن .

ار هچنآ  دینک و  هظحالم  تسا .  هدمآ  هعجارم 68  رد  ناملس  ثیدح  هدیرب و  ثیدح  سنا و  ثیدح  - 738 میا .  هدروآ  تاعجارملا ))  ))
دروم تفه  اـجنآ  رد  هـعجارم 32 . ك :  ر . - 740 ثیدح 2632 . ص 157 ، ج 6 ، لاـمعلا ،  زنک  - 739 دیناوخب . هتـشون  اهنآ  فارطا  رد 
ثیدح ص 153 ، ج 6 ، لاـمعلا ،  زنک  - 742 باب 11 . ص 106 ، رجح ، نـبا  قـعاوص  - 741 تسا .  هدـش  لـقن  تلزنم  ثیدـح  هب  عجار 

-745 لامعلا .  زنک  ثیدح 2631  - 744 هیآ 7 . دعر ، هروس  - 743 تسا .)  دوجوم  هعجارم 48  رد  رکبوبا  ثیدح  ثیدح و  نیا  . ) 2539
ۀفرعم باب   ) ص 124 ج 3 ، مکاح ،  كردتسم  - 746 ثیدح .  لهچ  زا  ثیدح 35  باب 9 ، مود ،  لصف  قعاوص ص 75 -  رد  رجح  نبا 

. دنا هدرک  لقن  اهنآ  زا  ص 401  ، 6 دلج لامعلا ،  زنک  رد  يدنه  یقتم  لاثما  نارگید  يربط و  دوخ و  حیحص  رد  يذمرت  - 747 هباحصلا .) 
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نیخیـش طرـش  هب  تسا  یحیحـص  ثیدح  دیوگ  یم  کلام و  نب  سنا  ثیدح  زا  هحفـص 122  موس ،  دلج  كردتـسم ،  رد  مکاح  - 748
باتک هعجارم 84  هب  - 750 هحفص .  نامه  رد  صیخلت  رد  یبهذ  ص 121 و  ج 3 ، مکاح ،  كردتسم  - 749 دنا . هدرکن  تیاور  اهنآ  یلو 

 . باتک رخآ  ات  هحفص 17  - 752 هعجارم 82 و 84 . - 751 دینک . هعجارم  هیبنت ))   )) ناونع تحت  همهم ،  لوصف  متـشه  لصف  تاعجارم و 
هیآ 74. تاـّفاص ،  هروس  - 755 هیآ 3 . مجن ،  هروـس  - 754 ص 75 . باب 9 ، لـصف 2 ، رخاوا  رجح ، نبا  هـقرحم  قـعاوص  ك :  ر . - 753
-759 هیآ 67 . هدـئام ،  هروس  - 758 هباحـص .)  لئاضف  باب   ) ص 92 ج 1 ، هجام ،  نبا  ننـس  - 757 ص 164 . ج 4 ، دمحا ، دنـسم  - 756

نیا داد  ار  دوخ  تافو  ربخ  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلـص  ادخ -  لوسر  هکنیا  تلع  - 761 هیآ 65 . رمز ، هروس  - 760 ص 150 . لوزنلا ،  بابسا 
. دزادنیب ریخ  أت  هب  ار  نآ  دنناوت  یمن  و  تسا .  هدیـسر  ارف  يو  زا  دعب  هفیلخ  نییعت  مالعا  دهعیلو و  مالعا  تقو  هک  دناسرب  مدرم  هب  هک  دوب 
 ، شردارب ینیشناج  مالعا  نوچ  - 762 دـیوگ . کیبل  ار  قح  توعد  دـسرب ، تما  عالطا  هب  دوب  مزال  هک  مهم  رما  نیا  میکحت  زا  لبق  ادابم 

نم و دومرف : رطاخ  نیدـب  دـنک ، ییوجلد  نانآ  زا  نآ ،  مالعا  زا  لبق  اـت  تساوخ  اذـل  دوب ، نارگ  قفاـنم ،  زوت و  هنیک  دوسح و  دارفا  يارب 
دنیامن و تعاطا  وا  زا  هک  دنروم  أم  مه  اهنآ  دشاب . یم  نآ  غالبا  لوئـسم  تسا و  رما  نیا  هب  روم  أم  ربمغیپ  دننادب  ات  میتسه ،  لوئـسم  امش 
، ربمغیپ ادخ و  نامرف  هب  تبسن  عوضخ  زا  دنناوت  یمن  زین  اهنآ  درک و  كرت  ار  نآ  ناوت  یمن  تروص ،  ره  رد  و  دنریذپب . ار  نآ  تیلوئـسم 

 - هلآو هیلع  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ -  هک  دـننک  یم  تیاور  يردـخ  دیعـس  وـبا  زا  تسا  قـعاوص  رد  هکناـنچ  هریغ  یملید و  دـنیامن . یچیپرس 
يدـحاو دـنا . هدومن  یچیپرـس  یلع ))  تیالو   )) زا گ گ هک  دـیرادهاگن  ار  اـهنآ  یلَع ))  ِۀَـیالِو  ْنَع  َنُولُوئْـسَم  ْمُهَّنِا  مُهوُِفقَو  : )) دومرف

اریز دـینک ؛ تقد  هباطخ  نیا  رد  تسرد  - 763 دـنا . هدرک  یچیپرـس  تیب ))  لها  یلع و  تیالو   )) زا هک  دـیرادهاگن  ار  اهنآ  تسا :  هتفگ 
نوچ تسا ؛  دـقتعم  هیماما ))  هعیـش   )) هکنانچ تسا ،  نید  لوصا  ءزج  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  تیالو  هک  تسناد  دـیهاوخ  تروص  نآ  رد 

ار ناگدرم  ادـخ  دوب و  دـهاوخ  تمایق  دومرف : هکنیا  ات  تفرگ  اـهنآ  زا  ار  ربمغیپ  تلاـسر  دـنوادخ و  یگناـگی  هب  یهاوگ  تسخن  ربمغیپ ،
یلئاسم نامه  دننام  مالّـسلا -  هیلع  یلع -  لصف  الب  تفالخ  هک  دننادب  ناناملـسم  ات  تخادرپ  تیالو ))   )) رکذ هب  هاگنآ  دـنک . یم  هدـنز 

 . تسا نشور  دسانش ، یم  ار  نآ  ياهفده  نخس و  بولـسا  هک  یـسک  يارب  انعم  نیا  دندومن . نآ  هب  رارقا  اهنآ  دیـسرپ و  اهنآ  زا  هک  تسا 
هک تسا  نیا  نآ  يانعم  سپ  تسا .  لماک  ياـنعم  هب  يرادراـیتخا  تیولوا و  یلوم ))   )) زا روظنم  هک  تسا  یظفل  دـهاش  کـی  نیا  - 764
 ، متسه یلوا  يو  دوخ  زا  وا  هب  تبسن  نم  سک  ره  مراد .  رایتخا  اهنآ  رب  نینم  ؤم  زا  شیب  نم  دراد و  ارم  رایتخا  نم  دوخ  زا  شیب  دنوادخ 

هروس - 768 هیآ 33 . ءاـسن ، هروس  - 767 هیآ 11 . دّـمحم ، هروس  - 766 هیآ 15 . دـیدح ، هروس  - 765 تسا .  یلوا  وا  دوـخ  زا  مـه  یلع 
زیگنا تفگش  گرزب  مامتها  نیا  هجیتن  ردقچ  هّللا !  ناحبس  - 771 هیآ 3 . مجن ،  هروس  - 770 هیآ 41 . ناخد ،  هروس  - 769 هیآ 5 . میرم ، 

یهن و رما و  بحاـص  ار  اـهنآ  و  دروآ ، باـسح  هب  نآ  ياـتمه  و  تسناد .  نآرق  هلزنم  هب  ار  دوخ  ترتع  همئا  یلع و  ربمغیپ ، هکنیا  اـب  دوب !
رامـش هب  صاعلا  یبا  لآ  يدـعو و  میت  فیدر  رد  اهنآ  هجیتن  رد  یلو  دنـشاب ، اهنآ  وریپ  مدرم  ات  درمـش  لدـع  هب  مکح  تموصخ و  لـصف 

اهنآ هب  یتـیاور  رد  هن  يا و  هیآ  رد  هن  و  نید ،  عورف  رد  هن  نـید و  لوـصا  رد  هـن  دوـبن !!! اـهنآ  تـسد  رد  تـما  روـما  زا  يزیچ  و  دـندمآ .
دجسم ولج  ار  اهنآ  و  دندش ، یمن  ریسا  هتـشک و  همه ،  نیا  اب  شاک !  دندوب . عجرم  راک و  ردصم  نارگید  اهنیا  همه  رد  دش . یمن  هعجارم 

، ریوکت هروس  - 772 دوش . بلقنم  یسک  هنو  دنک  ضارتعا  یسک  هن  دنیایب ! اهنآ  ياشامت  هب  ناناملـسم  ات  دنتـشاد  یمن  هاگن  قشمد ،  عماج 
مویو - 776 تسا .  یفاک  زین  نیمه  ینیلک و  مالـسالا  ۀـقث  یفاک  - 775 هیآ 42 . لاـفنا ،  هروس  - 774 هیآ 37 . هروـس ق ،  - 773 هیآ 19 .

نایبلاب ودـغی  حوری و  ربخ  مکل  لهف  مکالوم  یلو و  ّهنا  ملعی  هیعیبضب و  دـمی  رتس  باجح و ال  اهیف  اـم  ءاـحیفب  هلها  قح  حضوتـسا  ریدـغلا 
ضیبلا نم  فهرم  دح  هطخ  متلعج  مثا  رهج  هقح  مهزب  یف  مهل  ناک  هقح و  تابثاب  رهج  هل  ناکف  رمغ  مهب  ودغی  رمغ و  مهب  حوری  رشعمل 

مل ًاعیبم و  ًارطخ  اهلثم  را  ملف  اهوعیابت  لاجرلا  نکل  اعیطاول و  ۀفالخلا  هل  نابا  مخ  ریدـغ  حود  حودـلا  موی  و  ربقلا 777 - هبحاص  طخ  ًاموی 
اُوبَّلَق َو  ُْلبَق  ْنِم  َۀَْنتِْفلا  اوُغَْتبا  ِدََقل  - )) ًاعینـص 778 مهلّوا  ءاسا  لوقا  نکل  ًانعل و  اهب  غلبا  ملف  اعیـضا  ًاقح  هلثم  را  مل  ًاموی و  مویلا  كاذ  لـثم  را 
حیحص - 781 هیآ 18 . توبکنع ،  هروس  - 780 هیآ 42 . لافنا ،  هروس  - 779 َنوُهِراک .)) ْمُه  َو  ِهّللا  ُْرمَا  َرَهَظ  َو  ُّقَْحلا  َءاج  یّتَح  َرُومُْالا  ََکل 
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هک دناد  یم  داد ، يور  یقافتا  هچ  ربمغیپ  گرم  زا  دـعب  هک  دراد  عالطا  هک  یـسک  - 782 ننس .  باحصا  ریاس  ص 120 و  ج 2 ، ملسم ، 
ناناملسم تردق  نتفر  نایم  زا  هب  رجنم  زور  نآ  رد  شکمشک  اریز  دوبن ؛ يا  هراچ  ربص  زج  تشادن و  شکمشک  يارب  یگدامآ  عقوم  نآ 

ؤم  ) تسا ضیفتـسم  ثیدح  یگمه  ثیداحا  نیا  - 785 ص 119 . كردم ،  نامه  - 784 ص 18 . ج 2 ، ملسم ،  حیحـص  - 783 دش . یم 
دننادب نّنـست  لها  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنک . یم  لقن  مصخ ،  مازلا  باب  زا  ّفل  ؤم  هدمآ و  نّنـست  لها  بتک  رد  دـینیب  یم  هکنانچ  ّفل ) 

ره هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  يانعم  - 787 ص 122 . ج 2 ، ملسم ،  حیحص  - 786 مجرتم .)   ) دندمآ راک  يور  یناسک  هچ  ربمغیپ  زا  دـعب 
ار نآ  نابز  اب  ای  تسد  اب  ای  دنک . یم  ادیپ  تبوقع  هانگ و  زا  يرود  يارب  یهار  ،گ گ  دـشن هبتـشم  وا  رب  تخانـش و  ار  تشز  راک  سک 

باتک تاقیلعت  هک  ار  يادـخ  ساپـس  ناـیاپ .  - 788 دـنک . یم  راکنا  شبلق  اـب  دـناد و  یم  دـب  ار  نآ  دـنام ، زجاـع  رگا  و  دـهد ، یم  رییغت 
 . تفای همتاخ  یلماعلا  يوسوملا  نیدـلا  فرـش  نیـسحلادبع  ملاع ،  دـنوادخ  هاگرد  هب  دـنمزاین  نآ ،  فل  ؤم  ملق  هب  داـهتجالاو )) ّصنلا  ))

 . مّلسو هلآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یّلصو  ماجنا .  ات  زاغآ  زا  منک  یم  رکش  ار  ادخ  تسا .  باتک  لصا  زا  تغارف  زور  نامه  نآ ،  مامتا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،

www.noorfatemah.org
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