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مالسلا امهیلع  هیسابع  هینیسح و  تامارک 

باتک تاصخشم 

.1388 ناحلاص ، مق : رـشن : تاصخـشم  . 1350 یماما ، روپیناضمر  یـسوم  فلوم  هیـسابع / هینیـسح و  تاـمارک  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
رصع یلبق : پاچ  تشاددای : : 978-964-7572-40-8 لایر  20000 مشش ؛) پاچ   ) لایر  16000 کباش : 173ص . يرهاظ  : تاصخشم 

: عوضوم سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای : مهن . پاچ  تشاددای : رـشان ) لوا  پاچ   ) 1386 مشش : پاچ  تشاددای : . 1383، ناوج
: هرگنک يدـنب  هدر  اهتمارک  . 61ق --  - ؟  26 ع ،)  ) یلع نبساـبع  عوضوم : اـهتمارک  61ق --   - 4 موس ، ماـما  ع ،)  ) یلع نبنیـسح 

1319635 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/953 ییوید : يدنب  هدر  BP41/75/ر84ك4 1388 

همدقم

شوماخ زگره  هک  تخورفا  اهلد  رد  یشتآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مان  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تبترم  یمتخ  ترضح  ادخ  لوسر 
هچ ره  ور  نیا  زا  دناوخیم . شیوخ  تفایـض  هب  ار  ییادیـش  ياههناورپ  دربیم و  خلـسم  هب  ار  يدیدج  ناقـشاع  نامز  ره  هکلب  دوشیمن ؛

هعقاو هب  دوخ  صاخ  هاگدـید  زا  سک  ره  تسا و  ناوارف  هتفگان  ياهفرح  مه  زاب  دنیارـسب ، ار  اروشاـع  دـنیوگب  اـهنابز  دـنراگنب و  ملق 
نیـسح نیا  دوش  هناوید  وت  قشع  زا  هک  تسا  نآ  لقاع  تسین  لقاع  دشن  وت  قشع  هناوید  هک  ره  دزاغآیم . هزات  يدورـس  درگنیم و  فط 

نیا تسا ؟ عمج  وا  دوجو  رد  یقالخا  لیاضف  مامت  هک  تسیک  نیـسح  نیا  تسا ؟ زاس  ناسنا  هدـنزاس و  وا  بتکم  هک  تسیک  مالـسلاهیلع 
تسیک نیسح  نیا  تسا ؟ لد  لها  هناخافـش  شکاپ  رازم  هک  تسیک  نیـسح  نیا  تسا ؟ تیاده  غارچ  تاجن و  یتشک  هک  تسیک  نیـسح 

نیسح نیا  منیـسح . زا  نم  نم و  زا  نیـسح  نیـسح ؛» نم  انا  ینم و  نیـسح  : » دومرف وا  نأش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  شدج  هک 
رب ار  تزع  اـب  گرم  هک  تسا  نیـسح  نیا  داد . اـقترا  هجرد  نیرت  یلاـع  هب  ار  تداهـش  هک  تسا  نیـسح  نیا  تسا  افـش  شتبرت  هک  تسا 

هحفـص  ] لیاذر يهمه  ربارب  رد  اروشاع  رهظ  رد  تسا و  لیاضف  همه  يهدنیامن  رهظم  هک  تسا  نیـسح  نیا  داد . حیجرت  راب  تلذ  یگدـنز 
قداص ماما  زا  یثیدح  رد  داد . هنئمطم » سفن   » بقل وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیسح  نیا  تخاس . يدبا  نادواج و  ار  دوخ  مان  داتسیا و  [ 14

. تسا مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهروس  اریز  دیناوخب ؛ بحتـسم  بجاو و  زامن  ره  رد  ار  رجف  يهروس  : » دندومرف هک  تسا  لقن  مالـسلاهیلع 
هب هروس  نیا  یفرعم  [ . 1 . ] دش دهاوخ  روشحم  تشهب  رد  وا  هجرد  رد  مالسلاهیلع و  یلع  نب  نیـسح  اب  تمایق  رد  دناوخب ، ار  نآ  سک  ره 

تسناد دیاب  لاح  ره  هب  تسا . هنئمطم » سفن   » نشور قادصم  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  تسا  نکمم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهروس  ناونع 
ناعفادم زا  کی  چیه  هک  تسا  حرطم  هعماج  رد  نانچ  نآ  تیمولظم  يراکادف و  تعاجش ، ظاحل  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تیصخش  هک 

تسا و خیرات  رد  هدش  هتخانش  هرهچ  کی  مالسلاهیلع  نیسح  ور  نیا  زا  دنتسین ؛ حرطم  دح  نیا  رد  تلیضف ، هار  يادهـش  تقیقح و  قح و 
وا هک  دننادیم  هکلب  دنسانشیم  ار  وا  يابیز  مان  اهنت  هن  نارادازع  همه  دنتسه و  انشآ  وا  مان  اب  مالسا  زا  هناگیب  دارفا  یتح  ناناملـسم و  همه 

موس رد  وا  هک  دننادیم  تسا و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  مالـسلاهیلع و  یـضترم  یلع  دـنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  طبس 
رد وا  رهطم  ربق  تسا و  هدیسر  تداهـش  هب  البرک  رد  يرجه  لاس 61  مرحم ) مهد   ) اروشاع رد  هدش و  دـلوتم  ترجه  مراهچ  لاس  نابعش 
نآ مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیـصخش  دش  هراشا  هک  روط  نامه  اما  هحفص 15 ] . ] تسا شناقشاع  نایعیـش و  هاگترایز  ( شهاگلتق  ) البرک

دننادیمن و یبوخ  هب  ار  شتداهش  مایق و  يهفسلف  لئاضف و  تامارک ، نایعیش ، زا  یلیخ  زونه  هک  تسا  فلتخم  داعبا  ياراد  گرزب و  ردق 
يارب مالـسلاهیلع -  نیـسح  ماما  اقآ  دیـشر  ردارب  مالـسلاهیلع -  سابعلا  لضفلاوبا  البرک ، رالاسهپـس  لـئاضف  تیـصخش و  ماـمت  نینچ  مه 

مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  اقآ  تامارک  زا  یـضعب  هب  راتـشون  نیا  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدنام  هتخانـشان  اهیلیخ 
ناوت هچ  ره  اب  نایاسرف  ملق  نایارس و  نخس  مامت  رگا  ور  نیا  زا  دزادرپیم ؛ شیافواب  نارای  ماما و  نآ  یثارم  هب  مه  رخآ  رد  دراد و  هراشا 
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ار وا  ینابر  تامارک  یناسنا و  تالامک  ینامرهق  حرش  دنزادرپب و  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  لامک  لامج و  فصو  هب  دنراد 
زا نخـس  ره  اریز  دنوشیم ؛ نادرگرـس  هدناماو و  وا ، یتسه  تقیقح و  لباقم  رد  زاب  دـننک ، نایب  دوخ  ياههدورـس  راتفگ و  راتـشون و  رد 

يرشب دودحم  اسران و  ظافلا  نیا  اب  ناوتیم  هنوگچ  اجک و  تسین . شیب  یمسالا  حرـش  ظافلا و  بیترت  زج  ترـضح  نآ  ینارون  يهرهچ 
یناوخلزغ و هب  لبلب  دـیوگ  وت  حدـم  زا  نخـس  ینابز  هب  سک  ره  درک . ادـیپ  هار  وا  هنوگادـخ  قح و  ياههولج  دـنلب و  فراعم  يانعم  هب 

هام نوزوم ، بسانت  ابیز و  رهاظ  هرهچ و  یکانبات  رد  اهنت  هن  وا  دنیوگیم . مشاهینب  هام  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هنارت  هب  يرمق 
نهد کی  قح . نایاپیب  لامج  لـالج و  تیاـکح و  رد  تسا  اـبیز  یناـسنا و  تـالامک  رد  تسا  هاـم  هحفـص 16 ]  ] هکلب تسا  مشاـه  ینب 

نیلوا و يادهـش  مامت  هک  دیـسر  ياهجرد  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  کلم  کشر  منک  ار  شحدـم  هک  ات  کلف  يانهپ  هب  مهاوخ 
و : » دیامرفیم مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تمظع  رد  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  دنروخیم . هطبغ  وا  يهجرد  هب  نیرخآ 

ادهش همه  هک  تسا  میظع  یتلزنم  دنوادخ  دزن  رد  مالسلاهیلع  سابع  يارب  انامه  ۀمایقلا ؛» موی  ءادهـشلا  عیمج  اهب  هطبغی  ۀلزنمل  سابعلل  نا 
؛» یخا ای  تنا  یسفن  هب  : » دومرف مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  هب  باطخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دنروخیم . هطبغ  وا  رب  تمایق  زور  رد 

ادخ تجح  موصعم و  ماما  هک  دـناسریم  ار  لضفلاوبا  ترـضح  یگرزب  تمظع و  شردارب ، هب  ماما  يهلمج  نیا  ردارب . وت  يادـف  هب  مناج 
يهریخذ ار  نازرل  ماگ  نیا  شاداـپ  هدنـشخب ، رهمرپ و  يادـخ  هک  تسا  دـیما  دـیوگیم . نخـس  شرتکـچوک  ردارب  هب  تبـسن  هنوگ  نیا 

نآ تمارک  تیانع و  لومـشم  ار  ام  روای  راـی و  دـنزرف و  هن  دـشخبیم و  يدوس  تورث  لاـم و  هن  هک  يزور  يهریخذ  دزاـس ، رگید  يارس 
روپ یناضمر  یسوم  ياقآ  بانج  یمارگ ، يهدنسیون  يارب  نینچمه  دهد و  رارق  اهلسن  اهرـصع و  هنازرف  دوعوم و  هلبق  دوصقم و  يهبعک 

، هدنیآ رد  ات  درادب  قفوم  شیادخ  هحفـص 17 ] . ] دناهدز تسد  رثا  نیا  يروآدرگ  نیودت و  هب  اسرفتقاط  یتامحز  خـسار و  یمزع  اب  هک 
هامید 1382 يرهم  یلعنابرق  رقحالا  کمرک » کنمب و  هلبقت  مهللا  «. » هللاءاـش نا   » میـشاب ناـشیا  زا  يرتشیب  راـثآ  نیودـت  فیلأـت و  دـهاش 

هحفص 21] ]

مالسلا هیلع  هینیسح  تامارک 

هراشا

همطاف ردام : مان  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ردپ : مان  كرابم و ... یبنلا ، طبس  ۀنجلا ، لها  بابش  دیس  بقل : هللادبعوبا  هینک : نیـسح  مان :
هرونم يهنیدم  تدالو : لحم  ترجه  مراهچ  ای  موس  لاس  نابعش  موس  تدالو : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تخد   ) مالسلااهیلع ارهز 

: دالوا دادعت  لاس  تفه  هاجنپ و  رمع : تدم  یلعم  يالبرک  نفد : لحم  ترجه  مکی  تصـش و  لاس  اروشاع )  ) مارحلا مرحم  مهد  تداهش :
رغـصا یلع   ) نیـسح نب  یلع  مود : دوب ، درگدزی  رتخد  نانز  هاش  شردام  هک  مالـسلاهیلع ) داجـس  ماما   ) نیـسح نب  یلع  لوا : دنزرف ، شش 

رد هک  نیـسح  نب  رفعج  موـس : تسا ، یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  نـب  ةرم  یبا  رتـخد  یلیل  شرداـم  دـش و  دیهـش  ـالبرک  رد  هـک  ( مالـسلاهیلع
ءرما رتخد  بابر  شردام  هک  هنیکـس  مجنپ : دـش ، دیهـش  البرک  رد  شردـپ  شوغآ  رد  هک  هللادـبع  مراهچ : درک ، توف  هنیدـم  رد  یکدوک 

هحفص 22] [ . ] 2 . ] دوب هحلط  قاحسا  ما  شردام  هک  نیسحلا  تنب  همطاف  مشش : دوب ، نامه  زین  هللادبع  ردام  تسا ، سیقلا 

نیسح ماما  تبرت  اب  ضیرم  نتفای  افش 

درم ود  مدوب ، ندناوخ  زامن  لوغـشم  هنیدم  دجـسم  رد  دنکیم : لقن  شردپ  زا  هللادبع  نب  دمحم  نب  نیـسح  تسا : هدـش  تیاور  یلاما  رد 
هچ نم  رب  ینادیم  چـیه  تفگ : يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی  دنتـسه ، تبحـص  لوغـشم  دناهتـسشن و  نم  فرط  کی  رد  هک  مدـید  ار  برع 
زا هک  يدح  ات  دـنهدب  صیخـشت  ارم  ضرم  دنتـسناوتیمن  اهبیبط  زا  کی  چـیه  هک  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  يدرد  مندـب  رد  تسا ؟ هتـشذگ 
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ار وت  درد  نم  رگا  تفگ : درک و  لاؤس  نم  لاح  زا  دمآ و  ام  هناخ  هب  دوب  ام  هیاسمه  هک  هملـسما  مان  هب  ینزریپ  يزور  مدش ، دیماان  مدوخ 
هارمه دش و  نم  لزنم  دراو  یتاظحل  زا  دـعب  تفر و  دوخ  هناخ  هب  ریپ  نز  نآ  مرادـن ، ییوزرآ  نیا ، زا  ریغ  متفگ : ییوگیم ؟ هچ  منک  اود 

نیا زا  ياهظحل  مدروخ و  ار  بآ  نآ  درادـن ، یلاکـشا  متفگ : يوـش . بوـخ  اـت  روـخب  ار  بآ  نیا  تفگ : دروآ و  بآ  زا  رپ  یفرظ  دوـخ 
ضرم نآ  زا  يرثا  رگید  تشذـگ . هعقاو  نآ  یتدـم  مدرکن . ساسحا  ندـب  رد  ار  يدرد  مدـش و  ملاس  حیحـص و  هک  دوب  هتـشذگن  نایرج 

ارم درد  يداد و  نم  هب  هک  دوب  یتبرـش  هچ  نآ  وگب  نم  هب  هملـسما ! يا  متفگ : وا  هب  دـمآ ، اـم  هناـخ  هب  نزریپ  نآ  يزور  تشادـن . دوـجو 
البرک كاخ  اب  حـیبست  نیا  تفگ : تسا ؟ یحیبست  هچ  نیا  مدیـسرپ : مراد ، تسد  رد  هک  حـیبست  هناد  نیا  اـب  تفگ : نزریپ  درک ؟ فرطرب 

هک دوب  هدیسرن  شاهناخ  هب  هحفص 23 ]  ] زونه تفر ، نوریب  ام  هناخ  زا  ماهدش ، ینابـصع  یلیخ  نم  هک  دید  ریپ  نز  نآ  تسا ، هدش  تسرد 
دوب ماگنه  نیا  رد  دنک ، جالع  ارم  درد  تسناوتیمن  زیچ  چـیه  موش و  صالخ  نآ  زا  متـسناوتیمن  دـش و  رهاظ  نم  رد  درد  نامه  هرابود 

تفر و اـجک  وا  هک  مدـشن  هجوتم  نآ  زا  دـعب  مدـش و  زاـمن  لوغـشم  مه  نم  نتفگ و  ناذا  هب  درک  عورـش  تفر و  هراـنم  يـالاب  نذؤم  هک 
[ . 3 . ] دش هنوگچ  نم  تیعضو 

ردام رطاخ  هب  نیسح  ماما  تعافش 

ضرم هب  هشمق  رد  یگلاـس  رد 18  دوب ، يریمشک  یضترم  دیـس  نادرگاش  زا  هک  ياهشمق  نیـسح  دمحم  خیـش  موحرم  فرـشا ، فجن  رد 
. دنکیم توف  ضرم ، تدش  تلع  هب  دنکیم و  ادیپ  تدش  شايرامیب  دنکیم و  هدافتسا  نآ  زا  روگنا  لصف  رد  وا  دوشیم ، التبم  هبـصح 

هللادـبعابا تفر و  ماـب  تشپ  هب  ناـنکهیرگ  تشادرب و  ار  نآرق  سپـس  مدرگرب . نم  اـت  دـینزن  تسد  مدـنزرف  يهزاـنج  هب  تـفگ : شرداـم 
نیـسح دمحم  خیـش  هک  تشذگن  دعب  هقیقد  دنچ  دوش . هدـنز  ماهچب  ات  مرادیمنرب  امـش  زا  تسد  تفگ : داد و  رارق  عیفـش  ار  مالـسلاهیلع 

ود دش ، کیدزن  مگرم  یتقو  دیوگیم : وا  دش . هتفریذپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تعافـش  هک  دییوگب  مردام  هب  دیورب  تفگ : دش و  هدـنز 
نآ زا  یکی  هحفص 24 ] . ] دننکیم درد  میاضعا  متفگ : تسیچ ؟ تا  یضیرم  دنتفگ : نم  هب  اه  نآ  مدید ، ار  شوپ  دیفس  ینارون و  صخش 
نیا ات  متسناوتن  مدش  تحار  هک  میوگب  متساوخ  هچره  یلو  دننایرگ ؛ هناخ  لها  مدید  ناهگان  مدش ، تحار  دیشک و  تسد  میاپ  هب  رفن  ود 
اطع وا  هب  رمع  لاس  یـس  ام  دومرف : رفن  ود  نآ  هب  هک  مدید  ار  ینارون  یـصخش  هار  نیب  رد  دـنداد . تکرح  الاب  فرط  هب  ار  نم  رفن  ود  هک 

رگید لاس  یـس  اـت  وا  دـنتفگیم : فرـشا  فجن  ناـگرزب  رثکا  دنتـسه . ناـیرگ  همه  مدـید  هراـبکی  دـینادرگرب . شرداـم  هب  ار  وا  میدرک ،
[ . 4 . ] درک یگدنز 

ینیسح ياطع 

ماما ترضح  هب  يدایز  هقالع  تراهط ، تمصع و  تیب  لها  هب  لسوت  رد  هک  دوب  اوقتاب  ینمؤم  گیب ، لیعامـسا  میحر  دمحم  ياقآ  بانج 
ره ماجنارس  دیماجنا و  لوط  هب  لاس  هس  درد ، نیا  مدش و  التبم  مشچ  درد  هب  یگلاس  شش  رد  تفگیم : ناشیا  تشاد . مالسلاهیلع  نیسح 

دوب اپرب  گیب  لیعامـسا  یقت  دـمحم  جاح  شراوگرزب  ییاد  لزنم  رد  هک  ياهضور  رد  مرحم ، مایا  رد  وا  مداد . تسد  زا  ار  دوخ  مشچ  ود 
تبرـش راک  هک  مدرک  اضاقت  دوخ  ییاد  زا  دیوگیم : ناشیا  دـندادیم ، کنخ  تبرـش  مدرم  هب  دوب و  مرگ  اوه  عقوم  نآ  رد  درک . تکرش 

لاح رد  درک . لوبق  ماییاد  دنک ، کمک  نم  هب  ات  دیایب  نم  اب  رفن  کی  متفگ : يرادن ! مشچ  هک  وت  تفگ : ماییاد  دراپـسب . نم  هب  ار  نداد 
نایرگ رثأتم و  تخـس  نم  دـناوخ ، ار  اهیلع  هللا  مالـس  تنیز  ترـضح  هحفـص 25 ]  ] هضور هعیرـشلا ، نیعم  موحرم  هک  مدوـب  نداد  تبرش 
یبیب تسا . مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  مدیمهف  مدید و  ار  ياهللجم  يوناب  هظحل  نآ  رد  مدـش . دوخیب  دوخ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  مدـش ،

، مدـمآ هک  شوه  هب  دریگیمن ». درد  تمـشچ  رگید  يدـش و  بوخ  وت  : » دـندومرف دندیـشک و  ممـشچ  ود  يور  ار  دوـخ  كراـبم  تسد 
بلقنم تیانع ، هزجعم و  نیا  ندید  اب  مدرم  مدـیود ، ماییاد  فرط  هب  یلاحـشوخ  يداش و  اب  مدـید ، ار  سلجم  لها  مدرک ، زاب  ار  ممـشچ 
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[ . 5 . ] دنوش قرفتم  مدرم  ات  دنربب  یقاطا  هب  ارم  هک  داد  روتسد  ماییاد  سپس  دنتفرگ ، ارم ، فارطا  دندش و 

ینک تیاکش  شردپ  هب  نیسح  ماما  زا  ادابم 

زا درکیم  تکرـش  ناشیا  سرد  رد  هک  یبالط  زا  یکی  درک . تیبرت  ار  يدایز  نادرگاـش  هنع  هللا  یـضر  يراـصنا  یـضترم  خیـش  موحرم 
ار مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اـقآ  دورب و  ـالبرک  هب  فجن  زا  هعمج  بش  ره  دریگیم  میمـصت  هبلط  نآ  دوب . هقیـضم  رد  یلیخ  یلاـم  ظاـحل 

يرگید هناخ و  یکی  مهاوخیم ؛ امش  زا  زیچ  ود  هک  دنکیم  تساوخرد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  البرک  رد  هعمج  بش  نآ  دنک . ترایز 
رگید يهعمج  بش  رگا  درک . مهاوخ  مالسلاهیلع  یلع  تردپ  هب  ار  وت  تیاکـش  یهدن  تدم  نیا  رد  ارم  تجاح  رگا  تفگ : هبلط  نآ  نز .

، فرـشا فجن  هب  تعجارم  زا  سپ  وا  هحفـص 26 ] . ] دمآ مهاوخن  تترایز  يارب  رگید  مشاب  هتفرگن  ياهجیتن  میآیم ، امـش  ترایز  هب  هک 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  رهطم  دبنگ  هب  شمـشچ  دـش  البرک  دراو  هک  نیمه  دـش ، راپـسهر  البرک  يوس  هب  شدوخ  مسر  هب  انب  رگید  هتفه 

تـساوخ هرابود  تشگرب . اج  نامه  زا  میآیمن و  امـش  ترایز  هب  رگید  مه  نم  یهدیمن  ارم  تجاح  هک  الاح  ناـج ! اـقآ  تفگ : داـتفا و 
هلجع اب  يراصنا  خیش  موحرم  فرط  زا  ياهبلط  حبـص ، لوا  موریم . حبـص  تفگ : دوبن و  رداق  رگید  هک  دوش  مالـسلاهیلع  یلع  مرح  دراو 

، ماگنه نیا  رد  تسا . راک  رد  یبجاو  رما  اریز  ایب ؛ نم  دزن  يوش  فرـشم  هللادـبعابا  مرح  هب  یتساوخ  تقو  ره  دومرف : خیـش  تفگ : دـمآ و 
منک و یگدیسر  وت  راک  هب  هک  هدرک  رما  نم  هب  مالسلاهیلع  هللادبعابا  ترضح  دومرف : خیـش  موحرم  دیـسر . خیـش  موحرم  تمدخ  هبلط  نآ 
، خیش موحرم  سپس  ینک . شردپ  هب  ار  اقآ  تیاکـش  ادابم  یلو  يوش ؛ فرـشم  اقآ  مرح  هب  هک  نآ  زا  لبق  مزاس  هدروآرب  ار  امـش  تیاضر 

[ . 6 . ] دیسر دوخ  تجاح  هب  ود  ره  هجیتن  رد  دروآرد و  وا  دقع  هب  ار  راجت  زا  یکی  رتخد  دیرخ و  وا  يارب  ياهناخ 

دناوخیم هضور  نامز  ماما 

ترایز يارب  دندومرف : یلیبدرا  سدقم  دمحا  الم  هک  دومرف  لقن  رادمان ) ظعاو   ) هنع هللا  یضر  یفاک  موحرم  نیملسملا  مالـسالا و  تجح 
ام يارب  یهاـگ  هک  دوب  ياهبلط  هحفـص 27 ]  ] هار نیب  رد  میدـش ، البرک  دراو  هدایپ  اههبلط  زا  یعمج  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

البرک دراو  یتقو  دـیامرفیم : یلیبدرا  سدـقم  موحرم  دوب . هتخیر  شاهرجنح  رب  یکمن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اـیوگ  دـناوخیم ، هضور 
نحـص زا  ياهشوگ  رد  موریمن و  لخاد  تسا  غولـش  مرح  نوچ  متفگ : دوخ  اب  دندوب ، هدمآ  اج  نآ  هب  يدایز  نارئاز  دوب و  نیعبرا  مدـش 

هار رد  هک  ياهبلط  نآ  متفگ : اهنآ  هب  مدرک و  عمج  دوخ  رود  دـندوب  اج  نآ  رد  هک  ار  ییاههبلط  هاگ  نآ  مناوخیم ، ترایز  منیـشنیم و 
دز رانک  ار  دوخ  تیعمج  نیب  زا  یبرع  درم  مدید  ماگنه  نیا  رد  تسا . هتفر  اجک  مینادیمن  دنتفگ : تسا ؟ اجک  دـناوخیم  هضور  ام  يارب 

: تفگ برع  درم  نآ  مناوخب . نیعبرا  ترایز  مهاوخیم  متفگ : ینک ؟ هچ  یهاوخیم  یلیبدرا ! دمحا  الم  دز : ادص  دـمآ و  نم  فرط  هب  و 
هب دـش  مامت  ترایز  یتقو  مدـناوخ : رتدـنلب  ار  ترایز  دـیوگیم : یلیبدرا  دـمحاالم  منک . شوگ  مه  نم  ات  ناوخب  رتدـنلب  ار  ترایز  سپ 
هچ یلیبدرا ! سدـقم  تفگ : نم  هب  برع  درم  ناهگان  تسا . هتفر  اجک  مینادیمن  اقآ ! دـنتفگ : اـهنآ  دـشن ؟ ادـیپ  هبلط  نآ  متفگ : اـههبلط 
ام يارب  مراد  هقالع  یلیخ  هتفر ، اجک  منادیمن  هک  تسا  یتدـم  دـناوخیم ، هضور  ام  يارب  هار  رد  اههبلط  نیا  زا  یکی  متفگ : یهاوخیم ؟
ایآ يرآ ! مـتفگ : مناوـخب ؟ هـضور  امـش  يارب  نـم  یهاوـخیم  یلیبدرا ! سدـقم  تـفگ : نـم  هـب  برع  درم  هحفـص 28 ] . ] دـناوخب هضور 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماـما  حیرـض  فرط  هب  ار  شیور  برع  درم  مدـید  عـقوم  نیا  رد  يرآ ! تفگ : برع  درم  یناوـخب ؟ هـضور  یناوـتیم 
نآ دوریمن ، نامدای  مادک  چیه  اههبلط  نیا  هن  یلیبدرا و  سدـقم  هن  نم و  هن  ناج ! اقآ  دز : ادـص  تقو  کی  درک . بلقنم  ار  ام  دـنادرگ و 
رخآ رد  تسین . وا  رـس  يالاب  یـسک  دـید  ماگنه  نیا  رد  يوش ، ادـج  مالـسلااهیلع -  بنیز  ترـضح  ترهاوخ -  زا  یتساوخ  هک  یتعاـس 

[ . 7 . ] تسا جع )  ) نامزلا بحاص  يدهم  ترضح  برع ، نیا  هک  مدش  هجوتم 
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دزد ندش  ناملسم 

يزیچ ات  دمآ  اهنآ  نیب  يدزد  هار ، رد  بش  دندش . فرشم  مالسلاهیلع  هللادبع  یبا  اقآ  ترایز  يارب  یتیعمج  دناهدرک : لقن  مالسلاراد  رد 
وا دنهاوخیم  هدش و  اپ  رب  تمایق  هک  دید  باوخ  رد  درب و  شباوخ  دـش و  هتـسخ  تفر ، هدایپ  ار  هار  زا  یتفاسم  یتقو  وا  ددزدـب ، اهنآ  زا 
هار هب  دش و  رادیب  سپس  هتسشن . وا  رب  مالسلاهیلع  نیسح  راوز  درگ  هک  دیـشکب  تسد  وا  زا  تفگ : دمآ و  یـصخش  اما  دنربب ؛ منهج  هب  ار 
زا ياهدرپ  نایم  نیا  رد  دناوخ و  دوب  هدورس  ترضح  نآ  حدم  رد  هک  ار  يرعـش  دیـسر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  هب  یتقو  داد . همادا 
زور هحفـص 29 ]  ] ره وت  تفگ  دامح  نبا  مان  هب  دوب  اج  نآ  رد  هک  يرعاش  هب  دـندناوخ و  یعیلخ  ار  وا  سپ  نآ  زا  داـتفا و  شـشود  هب  رد 
رعـش ود  دنتخادرپ و  هرجاشم  هب  مه  اب  ود  نیا  دـنداد . تعلخ  نم  هب  مدـناوخ و  رعـش  کی  نم  اما  دـندادن ؛ وت  هب  یتعلخ  ییارـسیم و  رعش 
يزیچ یعیلخ  حدم  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دنک و  تواضق  اهنآ  هرابرد  ناشیا  ات  دنتخادنا  مالسلاهیلع  یلع  قودنـص  رد  دندورس و 

ار وا  دوخ  هتشوناب  نم  هدش و  ناملـسم  هزات  وا  هک  روخم  مغ  دومرف : هک  دید  باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  دش و  هدز  مغ  يرگید  تشاگن و 
هچ هک : دیسر  مومضم  نیا  هب  دناوخ و  ار  شرعش  زین  وا  حبص  ادرف  مهدب . ار  امش  خساپ  ات  ناوخب  ادرف  ارسب و  يرعش  زین  وت  مدرک ، قیوشت 

[ . 8 . ] متشک ار  وا  نم  تفگ : دمآ و  نوریب  قودنص  لخاد  زا  يدنلب  زاوآ  هاگ  نآ  تشک ؟ ار  دودبع  نب  ورمع  یسک 

نیسح ماما  طسوت  ضیرم  يافش 

تبحـص متـسناوتیمن  دوب و  گنگ  منابز  تسا : هدرک  لـقن  رورـس »  » ماـن هب  زاوها  رد  رادهدـنز  بش  يدرم  زا  یمق  يهروس  نب  هللادـبعوبا 
نیسح ماما  ترضح  زا  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دندرب و  حور  نب  مساقلاوبا  خیـش  دزن  ارم  میومع  ردپ و  هک  مدوب  هلاس  هدراهچ  ای  هدزیـس  منک .

ینیـسح ریاح  هب  نتفر  رومأم  امـش  هک  دروآ  باوج  یتدـم  زا  دـعب  مساقلاوبا  خیـش  دزاس . ایوگ  ار  منابز  دـنوادخ  ات  دـهاوخب  مالـسلاهیلع 
ایآ دنتفگ : نم  هب  دندیـشک و  يدایرف  میومع  ردـپ و  ناهگان  میدرک ، ترایز  میدرک و  لسغ  میتفر و  ریاح  نآ  هب  ام  هحفص 30 ] . ] دیتسه

دنلب يادـص  اـب  هک  دوب  يدرم  وا  ماهدرک ، شومارف  ار  درم  نآ  بسن  بسح و  دـیوگیم : یمق  يهروـسنبا  يرآ ! متفگ : يدز ؟ فرح  وـت 
[ . 9 . ] درکیم تبحص 

تفر نیب  زا  ضرم  اروشاع  ترایز  ندناوخ  يهلیسو  هب 

خیـش جاح  هللا  تیآ  موحرم  دوخ  داتـسا  زا  دنتـسه  نارهت  ياملع  زا  هک  یناگیاپلگ  دـیرف  نسح  خیـش  هللا  تیآ  ترـضح  راوگرزب  همـالع 
نوعاط ابو و  يرامیب  هب  ارماس  یلاها  مدوب  ینید  مولع  لیـصحت  لوغـشم  ارماس  رد  هک  یتاقوا  رد  دـندرک : لـقن  يدزی  يرئاـح  میرکلادـبع 

ملع لها  زا  یعمج  اب  هماقم ) هللا  یلعا   ) یکراشف دمحم  دیـس  موحرم  مداتـسا  لزنم  رد  يزور  دندرمیم . ياهدع  هزور  همه  دـندش و  التبم 
رطخ ضرعم  رد  همه  هک  دـش  ابو  يرامیب  زا  تبحـص  دـندروآ و  فیرـشت  يزاریـش  یقت  دـمحم  ازریم  اقآ  موحرم  ناـهگان  مدوب ، هتـسشن 

نم دندومرف : سپـس  یلب ! دنتفگ : سلجم  لها  يهمه  هن ؟ ای  دوشیم  ماجنا  مهدب  یمکح  نم  رگا  دـندومرف : ازریم  موحرم  دنتـسه . گرم 
فیرـش حور  هب  ار  نآ  باوث  دـنوش و  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  لوغـشم  همه  زور  هد  ات  زورما  زا  ارماس  نکاس  نایعیـش  هک  منکیم  مکح 

نیا زین  سلجم  لها  دوش . رود  اهنآ  زا  اهالب  نیا  ات  دنیامن  هیده  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  يهدـجام  يهدـلاو  مناخ  سجرن 
هب دندرمیم  اهینس  زا  ياهدع  هزور  همه  دندش . اروشاع  ترایز  ندناوخ  لوغـشم  همه  دندناسر و  نایعیـش  مامت  هب  هحفص 31 ]  ] ار مکح 

اهنآ تسا ؟ هدشن  فلت  اهامـش  زا  یـسک  رگید  دندیـسرپ : اههعیـش  زا  اهینـس  زا  یخرب  دـش و  راکـشآ  همه  يارب  عوضوم  نیا  هک  يروط 
، دمآیم شیپ  میارب  یتخـس  يراتفرگ  یتقو  دندومرف : یناگیاپلگ  ياقآ  دش . رود  اهنآ  زا  الب  دندناوخ و  اروشاع  ترایز  نایعیـش  دنتفگ :
. دشیم جرف  میارب  لماک  روط  هب  متشه  زور  رد  مدشیم و  اروشاع  ترایز  ندناوخ  مرگرس  هام  لوا  زا  دمآیم و  مدای  موحرم  نآ  هدومرف 
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[ . 10]

نیسح ماما  تداهش  زا  دعب  تخرد  ندش  کشخ 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  يزور  تسا : هدرک  لقن  دبعمما  هک  هدرک  تیاور  دبعمما  يهدازرهاوخ  دـنه  زا  راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز 
بلط بآ  يرادقم  دندش  رادـیب  باوخ  زا  یتقو  دـندیباوخ ، دـندرک و  تحارتسا  هظحل  دـنچ  اج  نآ  رد  دـندمآ و  نم  همیخ  هب  هلآ  هیلع و 

ارف حبـص  یتقو  دـنتخیر . همیخ  فرط  کـی  رد  ار  هزمزم  بآ  دـندرک و  هزمزم  دنتـسش و  بآ  نآ  اـب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  ود  دـندرک و 
رگا دوب ، هحفص 32 ]  ] رکش دهش و  لثم  نآ  معط  ربنع و  يوب  نوچ  نآ  يوب  دوب و  هدروآ  هویم  هک  مدید  ار  یتخرد  ناکم  نآ  رد  دیـسر ،
ادیپ افـش  دروخیم ، ار  هویم  نآ  يرامیب  رگا  دشیم و  باریـس  نآ  يهلیـسو  هب  دوب  هنـشت  رگا  دـشیم و  ریـس  دروخیم  نآ  زا  ياهنـسرگ 

مان هکرابم  يهرجـش  ار  تخرد  نآ  اـم  دـشیم . داـیز  اـهنآ  ریـش  هک  نآ  رگم  دروخیمن  ار  نآ  گرب  يدنفـسوگ  رتش و  چـیه  درکیم و 
نآ ياههویم  هک  میدید  حبـص  زور  کی  دندروخیم . نآ  يهویم  زا  دندمآیم و  اج  نآ  هب  نارامیب  يافـش  يارب  فیاوط  مامت  میتشاذگ و 
نآ زا  دعب  مدینش و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  ربخ  ناهگان  تسا ، هدش  کشخ  نآ  ياهگرب  هتخیر و  نیمز  يور  تخرد 
رد میتفگ : تسا ، هدش  هدرمژپ  زین  نآ  ياهگرب  هدش و  يراج  نوخ  تخرد  نآ  ياپ  زا  هک  مدید  زور  کی  هک  نیا  ات  دادن  ياهویم  رگید 
نآ زا  یلیخ  میدیدیمن ، ار  یـسک  میدینـش و  تخرد  نآ  ریز  زا  ياهلان  هحون و  دـش  بش  یتقو  دـهدیم . خر  بیجع  ياهثداح  عقوم  نیا 

هیرگ ترضح  نآ  يارب  رایسب  دنداد و  ام  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ربخ  ناهگان  درک ، هبلغ  ام  رب  هودنا  میدش و  نارگن  تلاح 
[ . 11 . ] میدرک مایق  ترضح  نآ  تبیصم  يارب  میدرک و 

تشهب غاب  يهزجعم 

زا يدرم  تفر ، نوریب  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  دصق  هب  يهبیط  هنیدم  رهش  زا  يدایز  تیعمج  هارمه  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
ياههویم رانا و  زا  تسا  یغاب  نابایب  نیا  رد  دندومرف : اقآ  مراد . لیم  رانا  هب  یلیخ  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  دش و  التبم  یضرم  هب  هلفاق 

ار یغاب  دنتفر و  هلفاق  لها  دوبن . یغاب  نیا  زا  لبق  نیمزرس  نآ  رد  هک  یتروص  رد  نک  لوانت  یهاوخیم  هچ  ره  هحفص 33 ]  ] ورب و رگید ،
لاح نامه  رد  دـش ، دـیدپان  اهرظن  زا  دـندش  جراخ  غاب  زا  یتقو  دـندروخ . غاب  نآ  ياههویم  زا  دـندش و  غاب  نآ  لخاد  دـندرک ، هدـهاشم 

دندرک و حبذ  ار  ناویح  زین  اهنآ  دینکـشن . ار  نآ  ناوختـسا  دینک و  حبذ  ار  وا  دندومرف : دندرک و  هراشا  وا  هب  ترـضح  دش ، ادـیپ  ییوهآ 
باحصا هب  سپس  دش ، هدنز  وهآ  دندرک و  اعد  ترضح  نآ  هاگ  نآ  دنتشاذگ . شتسوپ  رد  ار  شیاه  ناوختسا  دندروخ و  ار  نآ  تشوگ 

ياعد تکرب  هب  دندروخ و  دندیشود و  ریش  نآ  زا  همه  دیشونب . نآ  زا  دیتسه  لیام  وهآ  ریـش  ندروخ  هب  مادک  ره  دندومرف : دندرک و  ور 
[ . 12 . ] هدب ریش  ار  اهنآ  ورب  دنشکیم ، ار  تراظتنا  تیاه  هچب  دندومرف : وهآ  هب  دعب  درک . تیافک  ار  همه  ترضح 

خرس بیس  يوب  مامشتسا 

ترایز هب  دشیم  دراو  اج  ره  هک  دوب  نیا  خیـش  مسر  میتفر . ناشاک  هب  خیـش  هارمه  دـنکیم : لقن  طایخ  یلعبجر  خیـش  ناتـسود  زا  یکی 
خیش میتفر  رتولج  هک  یمدق  دنچ  هللادبعابأ .» ای  کیلع  مالسلا  : » دومرف خیش  میدش ، ناشاک  ناتسربق  دراو  هک  یماگنه  تفریم . روبق  لها 

زا خیش  میدرک ، لاؤس  ناتسربق  لوئسم  زا  میتفر و  رتولج  یمک  هرابود  هحفص 34 ] ! ] هن دنتفگ : ناهارمه  دیسرن ؟ ناتماشم  هب  ییوب  دومرف :
رس ار  ام  سپس  دناهدرک ، نفد  ار  يدرف  امش  ياپ  يولج  داد : خساپ  ناتسربق  لوئسم  دناهدرکن ؟ نفد  ار  یـسک  اج  نیا  رد  زورما  دیـسرپ  وا 

یتقو دومرف : یلعبجر  خیش  تسا ؟ ییوب  هچ  نیا  میدیسرپ : خیش  زا  میدرک ، مامشتسا  ار  خرس  بیس  يوب  ام  يهمه  اج  نآ  رد  درب و  وا  ربق 
لها زا  باذع  صخـش ، نیا  رطاخ  هب  دندروآ و  فیرـشت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دـندرک ، نفد  اج  نیا  رد  ار  ادـخ  يهدـنب  نیا 
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[ . 13 . ] تسا هدش  هتشادرب  ناتسربق 

لیعامسا ترضح  نادنفسوگ  طسوت  بآ  ندروخن 

تبظاوم اهنآ  زا  دوب و  هدرب  ارحص  هب  ارچ  يارب  ار  نادنفسوگ  ناپوچ ، يزور  تشاد . یناوارف  نادنفسوگ  مالسلاهیلع  لیعامسا  ترـضح 
نآ دـنتفگ و  مالـسلاهیلع  لیعامـسا  ترـضح  هب  ار  نایرج  دنـشونیمن ، تارف  بآ  زا  نادنفـسوگ  هک  دـش  هجوتم  ناپوچ  ناهگان  درکیم 

ترـضح سرپب  ار  نآ  تلع  نادنفـسوگ  دوخ  زا  دیـسر : ادـن  دـنوادخ  فرط  زا  هاگ  نآ  درک . ییوج  هراچ  شراـگدرورپ  زا  زین  ترـضح 
رد مالسلاهیلع  نیسح  تدنزرف  دنتفگ : دنوادخ  يهدارا  هب  اهنآ  دیروخیمن ؟ بآ  نیا  زا  ارچ  دیسرپ : نادنفسوگ  زا  مالسلاهیلع  لیعامسا 

. دروخ میهاوـخن  بآ  نیا  زا  وا  تبیـصم  مغ و  هحفـص 35 ]  ] رطاخ هب  زین  ام  دسریم ، تداهـش  هب  هنـشت  رهن ، نیا  رانک  رد  نیمزرـس و  نیا 
[ . 14]

شتآ هب  نارفعز  لیدبت 

يرادقم رتش و  کی  تشگرب  هک  یماگنه  وا  دوب ، ام  دزن  البرک  نایرکشل  زا  يدرم  دنکیم : لقن  سلاجم  فیرش  رد  یسوط  خیـش  موحرم 
یـسیپ دـیلامیم  دوخ  تسد  هب  نارفعز  نآ  زا  ناـنز  زا  یکی  تقو  ره  دـش و  شتآ  دـندرک ، درخ  ار  نارفعز  یتقو  دروآ . دوخاـب  نارفعز 

هعطق ار  نآ  دندنک و  ار  نآ  تسوپ  هک  یماگنه  دـشیم . شتآ  نآ  ياج  دـندیربیم ، دراک  اب  هچ  ره  دنتـشک و  زین  ار  رتش  نآ  تفرگیم .
رد نآ  تشوگ  زا  دیـشوجیم و  گـید  رد  شتآ  دنتـشاذگیم  شتآ  گـید ، ریز  رد  هچ  ره  دـمآیم و  نوریب  نآ  زا  شتآ  دـندرک  هعطق 

. دش ادیپ  شتآ  نآ  ياج  میدیرب  دراک  اب  ار  نآ  یتقو  میتشادرب ، نآ  زا  یناوختسا  سپـس  دشیم  لیدبت  شتآ  هب  هرابود  دنتخیر ، ياهساک 
[ . 15]

نیسح ماما  رب  ریش  هیرگ 

، یهوک هنماد  رد  ریمـشک  رد  دنکیم : لقن  يریمـشک  یـضترم  دیـس  موحرم  دنزرف  يریمـشک ، يوضر  دـمحم  دیـس  بانج  راوگرزب  ملاع 
لاس ره  دیآ و  نوریب  ییانشور  نآ ، زا  هک  تسا  زاب  يرادقم  نآ  ماب  تشپ  دید و  نوریب  زا  ار  نآ  لخاد  ناوتیم  هک  دراد  رارق  ياهینیـسح 
لوا بش  رد  دنوشب . عمج  مه  رود  نایعیش  ات  دوشیم  هتفرگ  يرادازع  مسارم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هحفص 36 ]  ] يارب اروشاع  زور  رد 

ریزارـس شنامـشچ  زا  کـشا  درکیم و  هاـگن  نارادازع  هب  هنزور ، نآ  زا  تفر و  هینیـسح  ماـب  تشپ  هب  دـش و  هطوـحم  دراو  يریـش  مرحم 
[ . 16 . ] تفریم نوریب  سلجم  زا  مسارم  زا  دعب  دادیم و  ماجنا  ار  راک  نیمه  بش  ره  اروشاع  بش  ات  دشیم و 

تخوسن البرک ، راوز  رابغ  رطاخ  هب  هک  یصخش 

یکی یبصان و  وا  دوب . لصوم  رهش  مکاح  یلصوم  یعیلخ  نیدلالامج  ردپ  دسیونیم : نینمؤملا  سلاجم  رد  هنع  هللا  یضر  یضاق  موحرم 
یلاعت يادخ  رگا  درک  رذن  وا  دشیمن . دلوتم  وا  يارب  يرسپ  دوب و  هیبصان  مه  شردام  دوب ، مالسلامهیلع  تیب  لها  تخسرس  نانمـشد  زا 

لتق هب  ار  اهنآ  دنیآیم  لبج  ماش و  زا  اهنآ  یتقو  ات  دتسرفب  نیسح  ماما  راوز  هار  رس  ار  شرسپ  شاهنارکـش  يارب  دنک  اطع  يرـسپ  وا  هب 
اب درک و  ربخ  اب  دوب  هدرک  هک  يرذـن  زا  ار  وا  شردام  دیـسر ، یناوج  دـح  هب  نوچ  دـش  دـلوتم  یعیلخ  نیدـلالامج  دـعب  یتدـم  دـناسرب .
اج نامه  دناهدرک . روبع  رـسج »  » زا راوز  دـید  دیـسر ، بیـسم  هب  یتقو  تفر . دـندرک  یم  روبع  لصوم  رهـش  زا  هک  يراوز  لابند  شردام 

تفر باوخ  هب  دوب  هدرک  نیمک  هک  ییاج  رد  وا  هحفـص 37 ] . ] دناسرب لتق  هب  ار  اهنآ  دندرک  تعجارم  اهنآ  هک  یماگنه  ات  درک  فقوت 
هب منهج  کلم  دنازوسیمن . ار  وا  شتآ  اما  دنتخادنا ؛ شتآ  رد  دنتفرگ و  ار  وا  دندمآ و  هکئالم  هدش و  اپرب  تمایق  دید  باوخ  ملاع  رد  و 
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وـش تسـش و  دـندروآ و  نوریب  شتآ  زا  ار  وا  سپـس  تسا ، هتـسشن  وا  رب  البرک  راوز  رابغ  تفگ : شتآ  دزوسیمن ؟ وا  ارچ  تفگ : شتآ 
امـش تفگ : شتآ  ینازوسیمن ؟ ار  وا  هرابود  ارچ  تفگ : کلم  دنازوسن . ار  وا  شتآ  مه  زاب  اما  دنتخادنا ؛ شتآ  رد  ار  وا  هرابود  دنداد و 

بهذم تشگرب و  دوخ  دساف  يهدیقع  زا  دش ، رادیب  باوخ  زا  یتقو  تسا . هدش  لخاد  وا  مکـش )  ) فوج رد  رابغ  اما  دیتسـش ؛ ار  وا  رهاظ 
ماما فصو  رد  ار  رعـش  نیا  دمآ ، البرک  هب  وا  یتقو  دندرک : لقن  دش . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  یحادـم  لوغـشم  درک و  رایتخا  ار  عیـشت 
رگا نیسحلا  راوز  رابغ  هیلع  امسج  نسمت  سیل  رانلا  ناف  نیع  ریرق  هل  الا  یقلت  یکل  انیسح  رزف  ةاجنلا  تئش  اذا  دورس : مالـسلاهیلع  نیـسح 

وا رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  راوز  رابغ  هک  یندـب  هب  شتآ  اریز  نک ؛ ترایز  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  سپ  یهاوخیم ، تاجن  شتآ  زا 
هحفص 38] [ . ] 17 . ] دسریمن دشاب  هتسشن 

دیرگیم نوخ  تخرد ،

. مدوب هتفر  ناتسرال  رهش  هب  نید  ماکحا  رشن  دصق  هب  اروشاع  مایا  رد  دندومرف : دحوم  یلع  خیش  ياقآ  نیملسملا  مالسالاۀجح و  ترـضح 
تخرد زا  هتـشذگ  بش  هک  دـندروآ  ربخ  مدرم  زا  رفن  دـنچ  ینیـسح  ياـعوسات  زور  رد  متـشاد  تماـقا  اـجنآ  رد  هک  يزور  دـنچ  نیا  رد 

نآ هب  تخرد  نآ  ياشامت  يارب  مدرم  زا  يدایز  يهدع  تسا . هدـش  رهاظ  باتهم  هیبش  يرون  تسا  اج  نیا  یخـسرف  راهچ  رد  هک  يردـس 
نآ زا  نوخ  تارطق  حبص  کیدزن  اما  دشن ؛ رهاظ  يرون  تخرد  نآ  زا  هتشذگ  بش  هک  دیسر  ربخ  اروشاع  زور  سپـس  دندوب . هدمآ  لحم 

ياهینس زا  یعمج  دندوب . هدروآ  هارمه  دوب  هتخیر  نآ  رب  تخرد  نآ  زا  نوخ  هرطق  دنچ  هک  يذغاک  هعطق  تخیریم و  نیمز  رب  تخرد 
دیس و يازع  رد  نایعیش  اب  دندش و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اقآ  نالتاق  دیزی و  رب  تنعل  نداتسرف  لوغشم  هرظنم  نیا  ندید  زا  سپ  لحم  نآ 

. دندرک تکرش  نادیهش  رالاس 

وهآ هچب  يارب  نیسح  ماما  هیرگ 

يارب ماهدرک و  دیـص  ار  ییوـهآ  هـچب  هللا ! لوـسر  اـی  درک : ضرع  دیـسر و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رـضحم  هـب  یبرع  صخش 
درم نآ  قح  رد  درک و  لوبق  ار  وهآ  هچب  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ماهدروآ ، مالسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تنادنزرف 

ار وهآ  هچب  مه  ادخ  لوسر  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هحفص 39 ]  ] دزن مالسلاهیلع  نسح  ماما  هظحل  نآ  رد  درک . اعد  برع 
يزاب وهآ  هچب  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دید  دـمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  هتـشذگن  یتدـم  داد . مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اقآ  هب 

دمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  سپس  داد ؟ امش  هب  یسک  هچ  ار  وهآ  هچب  نیا  درک : لاؤس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اقآ  دنکیم .
ماما شوخ ، راتفر  تفطالم و  اب  مالـسلاهیلع  ادـخ  لوسر  يدادـن ؟ نم  هب  يداد و  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  ار  وهآ  هچب  طـقف  ارچ  تفگ :
تشپ هب  سپس  دنتفر ، دجسم  کیدزن  مه  قافتا  هب  اهنآ  داتفا . هیرگ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یلو  درکیم ؛ مارآ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
شیپ ار  شاهچب  وهآ ، نآ  تسا ، یگرگ  اهنآ  رـس  تشپ  دـنداتفا و  هار  هب  شاهچب  اب  ییوهآ  هک  دـندید  عقوم  کی  دـندرک ، هاگن  ناشرس 

هچب ود  نم  هللا ! لوسر  ای  تفگ : حیـصف  نابز  هب  وهآ  دندیـسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  اهنآ  یتقو  دروآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ریش ار  ماهچب  متشاد  مدوب و  لاحشوخ  نم  دنام و  نم  يارب  هچب  کی  دروآ و  امـش  تمدخ  درک و  دیـص  ار  اه  نآ  زا  یکی  دایـص  متـشاد ،

نیـسح اریز  ربب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ار  دوخ  هچب  باتـشب و  باتـشب  تفگ : نم  هب  یـسک  مدینـش  ناهگان  مدادیم ،
رگا دنتفگ : دندرک و  دنلب  ناشدوخ  هاگتدابع  زا  ار  ناشیاهرـس  هکئالم  هاگ  نآ  دـتفیب ، هیرگ  هب  تسا  کیدزن  شدـج  دزن  رد  مالـسلاهیلع 

زا کشا  ندش  يراج  زا  لبق  میوگیم  ساپس  ار  ادخ  تفگ : وهآ  هاگ  نآ  دننکیم . هیرگ  ناگتشرف  يهمه  دنک  هیرگ  مالسلاهیلع  نیـسح 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، دنلب  ترضح  نآ  باحصا  زا  ریبکت  لیلحت و  يادص  ناهگان  مدیـسر . امـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  مشچ 
درب و مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  شردام  دزن  تفرگ و  ار  وهآ  هچب  مالسلاهیلع  نیـسح  دندومرف و  هحفـص 40 ]  ] ریخ ياعد  وا  قح  رد  هلآ 
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[ . 18 . ] دندش لاحشوخ  رایسب  اهنآ 

نیسح ماما  ياعد  اب  هدرم  ندش  هدنز 

. دـمآ ترـضح  نآ  دزن  دزیم  دایرف  هلان و  هک  یلاح  رد  یناوج  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  میـالوم  دزن  دـیوگیم : لـیوطما  ییحی 
رب يدایز  تورث  دُرم و  تعاس  نیا  رد  مردام  الوم ! يا  : درک ضرع  ناوج  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دندومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

تسود ایآ  دندومرف : ترـضح  ینیبیم ؟ حالـص  هچ  امـش  نونکا  منک . نفد  اجک  رد  ار  وا  منادیمن  درکن و  یتیـصو  نم  هب  تشاذگ و  اج 
اج زا  ترـضح  تسا ، بوخ  یلیخ  تفگ : ناوج  نآ  دـهد ؟ ربـخ  یهاوخ  یم  هچ  نآ  زا  ار  وـت  دـنک و  هدـنز  ار  وـت  رداـم  دـنوادخ  يراد 

يادـخ داتـسیا و  وا  ردام  رـس  رب  ترـضح  دندیـسر . وا  ردام  لزنم  هب  ات  دـندش  هناور  نانآ  اب  مدرم  دـش و  هناور  ناوج  نآ  اـب  تساـخرب و 
زینک يا  نیدیرت ؛» امب  کنبا  یلا  یـصوا  یلاعت و  هللا  نذاب  هللا  ۀما  ای  یموق  : » دندومرف سپـس  مدیمهفن . هک  دـناوخ  ییاهاعد  هب  ار  لجوزع 

داد و تداهـش  تساـخرب و  ناوج  نآ  رداـم  هاـگ  نآ  نک . تیـصو  تدوخ  رـسپ  هب  یتساوخ  هچ  ره  زیخرب و  یلاـعت  يادـخ  نذا  هب  ادـخ !
امش يارب  ار  نآ  موس  ود  روآ و  نوریب  ار  نآ  ماهتشاذگ ، اج  نالف  رد  مراد و  يدایز  لام  نم  انامه  هللا ! لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  تفگ :
لوپ نآ  زا  ار  وا  دراد  یتفلاخم  امش  اب  رگا  تسا و  امـش  تسود  وا  دینادیم  رگا  هتبلا  دیهدب ؛ مرـسپ  هب  هحفص 41 ]  ] ار رگید  موس  کی  و 

وا دندومرف : ترضح  دُرم و  هرابود  نز  نآ  تسا . مارح  دشاب  نمشد  مالسلامهیلع  تیب  لها  امش  اب  هک  یسک  رب  نم  لام  اریز  دییامرف ؛ عنم 
. دینک نفد  دیهد و  لسغ  ار 

ناوخب عادو  يهضور  یسلجم !

هللا یضر  یسلجم  همالع  يرهبا  ییحی  ازریم  تسا : هتشون  لامالا  یهتنم  فیرـش  باتک  رد  هنع  هللا  یـضر  یمق  یـسابع  خیـش  جاح  موحرم 
هتـسشن و افـصلاۀضور  قاتا  رد  ترـضح  ياپ  نییاپ  رد  هک  دـید  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رهطم  نحـص  رد  ایور  ملاع  رد  ار  هنع 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  تفگ : دمآ و  یصخش  دناوخب ، تبیـصم  تساوخ  یتقو  دش و  هظعوم  لوغـشم  سپـس  تسا ، سیردت  لوغـشم 
موحرم نک . رکذ  دشاب  مدیهـش  دـنزرف  عادو  رب  لمتـشم  هک  ار  یبئاصم  دیهـشلا ؛» يدـلو  عادو  یلع  ۀلمتـشملا  بئاصملا  رکذا  : » دـندومرف

[ . 19 . ] مدوب هدیدن  زور  نآ  لثم  هک  دندرک  يدیدش  هیرگ  دندوب و  اج  نآ  رد  يدایز  قلخ  دندرک و  رکذ  ار  عادو  تبیصم  زین  یسلجم 

دوخ نایعیش  هب  هزجعم  نداد  ناشن 

ماما اقآ  تمدـخ  نایعیـش  زا  یعمج  مالـسلاامهیلع  نسح  ماما  یلع و  ماما  زا  دـعب  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا 
هک میهاوخ  یم  هحفص 42 ]  ] امش زا  ام  دندادیم  ناشن  ام  هب  بیاجع  زا  ناشیا  هللا ! لوسر  نبای  دندرک : ضرع  دندمآ و  مالسلاهیلع  نیسح 

ترـضح نآ  تمدـخ  اـم  يرآ ! دـنتفگ : دیـسانشیم ؟ ار  وا  دـینیبب  ار  مردـپ  رگا  دـندومرف : ترـضح  دـیهد . ناـشن  اـم  هب  ار  تازجعم  نیا 
هک دـندید  دـندرک ، رظن  اهنآ  یتقو  دـینک ، رظن  سپ  دـندومرف : دـندز و  رانک  ار  هدرپ  ناشیا  سپـس  میـسانشیم . ار  اـقآ  نآ  میاهدیـسر و 
قح رب  يهفیلخ  وا  هک  میهدیم  تداهش  دنتفگ : تعامج  دندروآرد ، لوا  تلاح  هب  ار  هدرپ  سپس  تسا ، هتسشن  تبیه  نیرتهب  هب  ترضح 

. یتسه قح  رب  ماما  یتسه  وا  رسپ  هک  امش  هدوب و 

شردام يانز  هب  كدوک  نداد  تداهش 

رب درم  ود  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نامز  رد  تسا : هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  نارهم  نب  ناوفـص  بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  رد 
نیا تفگ : اهنآ  زا  یکی  دـندرک . لاؤس  اهنآ  زا  ار  راک  نیا  تلع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اـقآ  دـنتخادرپ ، وگ  تفگ و  عازن و  هب  ینز  رس 
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دـندرک و نز  نآ  هب  ار  دوـخ  كراـبم  يور  دینیـشنب و  امـش  دـندومرف : نز  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تسا . نـم  حاـکن  يهلاـبح  رد  نز 
. تسا وا  زا  هچب  نیا  تسا و  نم  رهوـش  نیا  داد : باوـج  نز  وـگب ، ار  تسار  نخـس  دزیرب  ار  امـش  يوربآ  ادـخ  هک  نآ  زا  لـبق  دـندومرف :

سپس دیوگیم ؟ هچ  نز  نیا  كدوک ! يا  ؛» یلاعت هللا  نذاب  قطنا  هذه  لوقت  ام  مالغ ! ای  : » دندومرف دندرک و  راوخریش  لفط  هب  ور  ترضح 
نیـسح ماـما  هاـگ  نآ  تسا . ناـپوچ  نم  ردـپ  متـسین ، درم  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  دـنزرف  نم  درک : ضرع  یلاـعت  دـنوادخ  نذا  هب  كدوک 

. دینشن یتبحص  كدوک  نآ  زا  سک  چیه  هب  دعب  هب  نآ  زا  درک و  رداص  ار  نز  نآ  راسگنس  هحفص 43 ]  ] مکح مالسلاهیلع 

نیسح ماما  ياعد  اب  کلم  سرطف  تاجن 

هلان هک  دید  ار  ياهتشرف  هار  نیب  رد  دمآ ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  شابداش  تینهت و  نتفگ  يارب  مالـسلاهیلع  لیئربج  هک  یماگنه 
روط نیا  هچ  يارب  سرطف ! يا  دیـسرپ  وا  زا  مالـسلاهیلع  لیئربج  دـمآ ، تشاد  مان  سرطف  هک  کلم  نآ  کیدزن  لیئربج  دـنکیم ، داـیرف  و 

. تخوس ملاب  رپ و  روط  نیا  مدرک و  یچیپرـس  نم  یلو  درک ؛ رما  يراک  هب  ارم  یلاعت  قح  مالـسلاهیلع ! لیئربج  يا  : تفگ سرطف  یلانیم ؟

. موریم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  نم  تفگ : مالـسلاهیلع  لیئربج  يوریم ؟ اجک  امـش  تفگ : لـیئربج  هب  کـلم  سرطف 
لوا تلاح  هب  ملاب  رپ و  ات  دـنک  اعد  نم  قح  رد  ترـضح  نآ  دـیاش  اـت  ربب  دوخ  اـب  مه  ارم  دراد  ناـکما  رگا  تفگ : درک و  ياهلاـن  سرطف 

ربمایپ رانک  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هظحل  نآ  رد  دندیسر ، ترضح  نآ  تمدخ  کلم  سرطف  مالـسلاهیلع و  لیئربج  هاگ  نآ  ددرگزاب .
ندب هب  ار  دوخ  ندب  زین  سرطف  لامب ، مالسلاهیلع  نیسح  ندب  رب  ار  دوخ  ایب و  ولج  سرطف ! يا  : دندومرف ترضح  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

، درک تعجارم  دوخ  ناکم  ماقم و  هب  درک و  زاورپ  دـش و  زاب  کلم  سرطف  لاب  رپ و  هظحل  نامه  رد  دـیلام و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اـقآ 
زا کلم  سرطف  دندیسر . تداهش  هب  البرک  نیمزرس  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  دمآ و  شیپ  البرک  هعقاو  هک  دوب  هتـشذگن  یتدم 

نیسح ماما  نانمشد  اب  مدمآیم و  دوخ  ناتسود  اب  مدشیم و  رادربخ  نم  شاک  یهلا ! تفگ : و  هحفص 44 ]  ] درک ادیپ  عالطا  البرک  هعقاو 
رد دیوش و  هدامآ  ترـضح  نآ  رهطم  ربق  رـس  رب  دیورب و  دنتـسه  وت  عبات  هک  هتـشرف  رازه  داتفه  اب  هک  دمآ  ادـن  مدـیگنجیم ، مالـسلاهیلع 
وا هب  دنوادخ  هچ  نآ  هب  دمآ و  دورف  البرک  نیمزرس  رد  دوخ  ناتسود  اب  کلم  سرطف  سپس  دینک . هیرگ  ترـضح  نآ  تبیـصم  گوس و 

[ . 20 . ] دندش لوغشم  تمایق  زور  ات  دوب  هدومرف  رما 

دش عفر  نیسح  ماما  تکرب  هب  بت  درد 

لزنم دراو  ناشیا  هک  نیمه  تفر . وا  تدایع  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـش ، يرتسب  دوب  هدرک  يدـیدش  بت  هک  ناناملـسم  زا  یـصخش 
ضرع رامیب  صخش  دندیسرپ ، ار  وا  لاوحا  دنتسشن و  رامیب  رتسب  رانک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دش . جراخ  رامیب  ندب  زا  بت  دندش ، رامیب 

الا ایش  هللا  قلخ  ام  هللا  و  : » دندومرف مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دش . رود  نم  زا  بت  امش  تکرب  هب  مدش و  دونـشخ  امـش  كرابم  مودق  زا  درک :
مالسلاهیلع ماما  سپس  تسا . هدرک  رما  ام  تعاطا  هب  ار  وا  هک  نیا  رگم  هدیرفاین  ار  يزیچ  دنوادخ  دنگوس ! ادخ  هب  انل ؛» ۀعاطلااب  ةرما  دق  و 

نامرف هللادبعابا ؛» ای  کیبل  : » تفگیم هک  میدـیدیمن  ار  ادـص  بحاص  یلو  میدینـشیم ؛ ییادـص  ام  دـیوگیم : يوار  بت ! يا  : دـندومرف
یـسک دزن  دوب  هدرکن  رما  وت  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ایآ  دـندومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هحفـص 45 ] ! ] هللادبعابا يا  مرادرب 

[ . 21 [ ؟ یشاب وا  ناهانگ  هرافک  وت  ات  دشاب  راک  هنگ  ای  دشاب  ام  نانمشد  زا  هک  سک  نآ  رگم  يورن 

نیسح ماما  يراوگرزب  تواخس و 

بلط تساوخیم  ناوارف  رارصا  اب  راکبلط  یفرط  زا  دزادرپب  ار  دوخ  يراکهدب  تسناوتن  دوب و  راکهدب  یسک  هب  هنیدم  ناناملـسم  زا  یکی 
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  هک  دوب  هتفگن  یبلطم  زونه  دمآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  ییوج ، هراچ  يارب  صخـش  نآ  دریگب . ار  دوخ 
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سیونب ياهمان  رد  ار  دوخ  زاین  رادهگن ، يورایور  لاؤس  زا  ار  دوخ  يوربآ  دومرف : وا  هب  سپ  تسا ، هدمآ  یتجاح  يارب  وا  هک  دـش  هجوتم 
بلط نم  زا  رانید  دصناپ  صخـش  نالف  هللادـبعابا ! يا  تشون : ياهمان  رد  وا  داد . مهاوخ  وت  هب  دـنک  داش  ار  وت  هچنآ  ادـخ  تساوخ  هب  هک 

نیـسح ماـما  دوش . بوخ  مایلاـم  عضو  اـت  دـهدب  تلهم  نم  هب  دـینک  تبحـص  درم  نآ  اـب  امـش  دریگب ، ار  شبلط  هک  دراد  رارـصا  دراد و 
يراکهدـب لوپ ، نیا  رانید  دـصناپ  اب  دومرف : داد و  وا  هب  دروآ و  راـنید  رازه  تفر و  دوخ  لزنم  هب  وا  يهماـن  ندـناوخ  زا  سپ  مالـسلاهیلع 

.1 هحفـص 46 ] : ] وگم رفن  هس  نیا  دزن  رد  زج  ار  دوخ  تجاح  هدب و  ناماس  رـس و  دوخ  یگدنز  هب  رگید ، رانید  دصناپ  اب  زادرپب و  ار  دوخ 
هب وت  دـنادیم  هک  یگداوناخ  تلاصا  بحاـص  . 3 دـنکیم ، ایح  يدرمناوج  رطاـخ  هب  هک  درمناوج  . 2، تسا وا  ناـبهگن  نید  هک  راد  نـید 

[ . 22 . ] دزاسیم اور  ار  وت  تجاح  دنکیم و  ظفح  ار  وت  تیصخش  سپ  یهد . تسد  زا  ار  دوخ  يوربآ  يرادن  تسود  تزاین  رطاخ 

نابسا ندرک  هدنز 

رد درک و  تاقالم  وا  اب  يولع  بتکم  ناوریپ  زا  یکی  يزور  دنتـسنادیم ، هفیلخ  ار  وا  دوب و  هیواعم  ناتـسود  زا  هک  لصوم  لـها  زا  یبیبط 
یلع نب  نیـسح  رد  تماـما  ياـههناشن  نوـنکا  دـشاب و  قـالخا  مراـکم  لـئاضف و  ياراد  دـیاب  ماـما  هک  دـنامهف  وا  هب  تجح  ماـمتا  نمض 

داتسرف و بیبط  دزن  ار  شرـسپ  وا  دش ، ضیرم  نز  نآ  تشاد و  یمیتی  هک  دوب  وا  یگیاسمه  رد  ینز  هویب  اقافتا  تسا . دوجوم  مالـسلاهیلع 
تردام ضرم  جالع  تفگ : سپ  تسا ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نابحم  زا  رـسپ  نآ  هک  دش  هجوتم  بیبط  تسا . هدش  ضیرم  مردام  تفگ :

بیبط نآ  هاوخب . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  داد : خـساپ  بیبط  منک ، مهارف  اجک  زا  ار  نآ  نم  تفگ : میتی  تسا . گنر  نـالف  بسا  رگج 
: دیـسرپ دید  هتـشک  ار  اهنآ  نوچ  درگنب . ار  اهبسا  ات  دنربب  هلیوط  هب  ار  وا  تساوخ  نامالغ  زا  دـمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ 
وا یتقو  دـنربب . ترـضح  تمدـخ  ار  وا  هک  درک  اضاقت  بیبط  میتی . نآ  ردام  يهجلاعم  يارب  دـنتفگ : اهنآ  دناهتـشک ؟ ار  اـهنیا  هچ  يارب 
ام رگا  ینک ، هدنز  ار  اهنیا  هک  يرداق  وت  یهلا ! دندرک : اعد  سپس  تسا ، لهـس  اهنیا  هحفص 47 ] : ] دومرف ترضح  درک ، نایب  ار  نایرج 

هدـنز دـنوادخ  تردـق  هب  اهبسا  هاگ  نآ  نادرگ . هدـنز  ار  اهنیا  مردارب  ردام و  ردـپ و  دـج و  تمرح و  هب  میراد  یتلزنم  برق و  وت  دزن 
[ . 23 . ] دندش

نامسآ زا  نوخ  ندیراب 

وا اب  مه  رکشل  تفگ و  ریبکت  دز و  هزین  هب  ار  سدقم  رس  نآ  درک ، ادج  شکرابم  ندب  زا  ار  ترضح  كرابم  رـس  نیعل  رمـش  هک  یماگنه 
هلزلز دش و  کیرات  برغ  قرش و  دیزرل و  نیمز  سپس  دنتفگ : ریبکت  راب  هس  رکـشل  هک  تسا  هدمآ  فنخم  یبا  باتک  رد  دنتفگ و  ریبکت 

مالسلا مهیلع  همئا  ردپ  ماما ، ردارب  ماما ، رسپ  ماما ، مسق ! ادخ  هب  دمآ : ادن  دیراب و  هزات  نوخ  نامسآ  زا  تفرگ ، ارف  ار  مدرم  قرب  دعر و  و 
[ . 24 . ] دش هتشک  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رسپ  مالسلاهیلع و  نیسح  و 

نیسح ماما  يارب  نیمز  نامسآ و  نتسیرگ 

هک یناسک  تشاد و  دوجو  اهنآ  رد  هچ  نآ  هناگتفه و  ياهنیمز  اهنامسآ و  دندیسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
هحفص 48] [ . ] 25 . ] دندرک هیرگ  وا  رب  دوب  هدرک  قلخ  راگدرورپ  هچنآ  منهج و  تشهب و  دندرکیم و  تکرح  نآ  يور 

يوشیم هتشک  وت  مدنزرف 

زا ( ؟ هن ای  متـسه  دیـس  نم  ایآ  هک  نیا  یکی  مدرک ؛ کش  مدوخ  هب  تبـسن  عوضوم  ود  رد  نم  دندومرف : یندم -  هللا  تیآ   - بارحم دیهش 
مالسلاهیلع هللادبع  یبا  اقآ  مرح  هب  يزور  هن ؟ ای  موشب  دیهش  ادخ  هار  رد  هک  مراد  ار  نآ  تقایل  نم  ایآ  هک  نیا  رگید  متسه ،) ربمغیپ  دالوا 
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باوخ رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  بش  کی  یتدم  زا  سپ  دهدب . ار  نم  باوج  هک  متـساوخ  ماما  زا  هلان  اب  اج  نآ  رد  مدش و  فرـشم 
: دومرف ماما  يوشیم . هتشک  وت  مدنزرف ! يا  ؛» لوتقم تنا  ینب  ای  : » دومرف ار  هلمج  نیا  دیشک و  مرـس  رب  یتسد  دمآ و  مرـس  يالاب  هک  مدید 

. موشیم دیهش  نم  هک  داد  تراشب  نم  هب  هک  نیا  رگید  متسه و  دیس  نم  ینعی  مدنزرف ؛» »

حانجلاوذ ندش  دیدپان 

يور زا  ندز و  دایرف  هب  درک  عورـش  حانجلاوذ  داتفا ، نیمز  رب  حانجلاوذ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  تسا : هدمآ  یحیرط  بختنم  رد 
صوصخم ياهبسا  زا  وا  اریز  دیروایب ؛ نم  دزن  دیریگب و  ار  بسا  نیا  هک  دز  دایرف  دید  ار  وا  دعـس  نب  رمع  یتقو  تشذـگیم . اهدـسج 

وا رب  سپـس  دش ، کیدزن  اهنآ  هب  حانجلاوذ  دندرک و  نیمک  ییاج  رد  دعـس  رمع  نارای  هاگ  نآ  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نیمز هحفـص 49 ]  ] رب ار  یهورگ  درک و  رود  شدوخ  زا  ار  اهنآ  درک و  عافد  دوخ  زا  نادـند  اپ و  تسد و  اب  حاـنجلاوذ  دـندش ، روهلمح 

اهر ار  وا  نایفارطا  دنکب ! دهاوخیم  هچ  منیبب  ات  دینک  شیاهر  دزیم : دایرف  نانچ  مه  دعـس  رمع  دنریگب ، ار  وا  دنتـسناوتن  هرخالاب  دـنکفا ،
نیسح ماما  رکیپ  هب  ات  درک  هراظن  یکی  یکی  ار  اههتشک  دمآ و  دید ، دازآ  ار  شدوخ  بسا  هک  یماگنه  دنتفر . يرگید  فرط  هب  دندرک و 

دوخ یناشیپ  دیسوبیم و  ار  وا  ناهد  اب  ترضح و  نآ  ندیسوب  هب  درک  عورش  دید ، ار  شدوخ  بحاص  یتقو  حانجلاوذ  دیسر ، مالسلاهیلع 
نینچ ندـید  زا  نارـضاح  ماـگنه  نیا  رد  تـخیریم . وا  نامـشچ  زا  کـشاو  دزیم  داـیرف  دیـشکیم و  ههیـش  دـیلامیم و  اـقآ  ندـب  رب  ار 
فرط هب  تعرـس  هب  وا  دـندش و  هدـنکارپ  وا  رود  زا  مدرم  ماـمت  هک  مدـید  ار  بسا  نآ  تفگ : سیق  نب  هللادـبع  دـندرک . بجعت  ياهرظنم 

ورف بآ  رد  دیناسر و  تارف  طسو  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  درک و  تارف  گنهآ  سپس  دوش و  کیدزن  وا  هب  دوبن  رداق  یسک  تفر و  اههمیخ 
[ . 26 . ] تسا هدش  هچ  هتفر و  اجک  وا  دنادیمن  یسک  زورما ، ات  تفر و 

نیسح ماما  يارب  دغج  يراوگوس 

زور رد  ار  ناویح  نیا  امـش  زا  یـسک  ایآ  دندومرف : دغج  يهرابرد  هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : ردـنغ  یبا  نب  نیـسح 
نکاما رد  هتسویپ  وا  هک  دیشاب  هاگآ  دندومرف : سپس  هحفـص 50 ] (. ] دوشیمن رهاظ  زور  رد  دغج  هک  تسا  هدش  هتفگ  اریز  ( ؟ تسا هدید 

دنکن و یگدنز  دابآ  ياج  رد  زگره  هک  تسب  دهع  دوخ  اب  دینش  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  یتقو  اما  درکیم ؛ یگدنز  دابآ 
: دنکیم لقن  شراوگرزب  ردپ  زا  دوب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  اقآ  ربق  یلوتم  هک  يریرب  دعاص  نب  یلع  نب  نیسح  درب . رس  هب  اههبارخ  رد  اهنت 

تیادف متفگ : دنیوگیم ؟ هچ  شاهرابرد  مدرم  ینیبیم ؟ ار  دغج  نیا  ایآ  دندومرف : ناشیا  مدش ، بایفرش  مالسلاهیلع  اضر  ماما  اقآ  روضح 
اهخاک لزانم و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دغج  نیا  دندومرف : ناشیا  ما . هدیـسر  امـش  تمدخ  لاؤس  نیمه  يارب  موش !

دنتخادنایم و وا  يارب  اذغ  يرادقم  اهنآ  دمآیم و  دورف  اهنآ  لباقم  رد  درکیم و  زاورپ  دندروخیم  اذغ  مدرم  یتقو  درکیم . یگدنز 
هب دابآ  ياهناکم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  تداهـش  زا  دـعب  اـما  تشگیم ؛ زاـب  دوخ  ياـج  هب  دیـشونیم و  دروخیم و  ناویح  نآ 

نمیا دوخ  ناج  رب  امـش  زا  نم  دیتشک و  ار  ناتربمایپ  رتخد  رـسپ  اریز  دیتسه ؛ يدب  تما  امـش  تفگ : دروآ و  يور  نابایب  ناریو و  ياهاج 
[ . 27 . ] متسین

يدوهی نامیا 

رد رورـس  ندرک  لخاد  زامن ، زا  دعب  لامعا  نیرتهب  دـندومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا 
هحفـص 51]  ] وا راک  نیا  زا  نم  دروخیم ، ماعط  یگـس  اب  مالغ  مدـید  يزور  دـشابن . یهاـنگ  نمـضتم  هک  یتروص  رد  تسا ، نمؤم  بلق 
؛ ددرگ نم  یلاحشوخ  يداش و  بجوم  وا  یلاح  شوخ  يداش و  دیاش  منادرگ ، داش  ار  وا  مهاوخیم  نم  هللا ! لوسر  نبای  تفگ : مدیسرپ ،
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هک يدوهی  درم  نآ  دزن  دندینـش  مـالغ  زا  ار  نخـس  نیا  یتـقو  ترـضح  مباـی . تاـجن  وا  تسد  زا  مهاوخیم  مراد و  يدوهی  یکلاـم  اریز 
يادـف ار  مـالغ  نم  تفگ : يدوهی  یـشورفب ». نم  هب  ار  دوخ  مـالغ  هک  مهدیم  ـالط  راـنید  تسیود  : » دـندومرف دـنتفر و  دوـب ، وا  کـلام 

ترـضح مهدیم . سپ  ناتدوخ  هب  ار  امـش  لاـم  مهدیم و  وا  هب  ار  غاـب  نیا  ياهدـمآ و  نم  هناـخ  هب  ياهتـشادرب و  هک  مدرک  وت  ياـهماگ 
مرهوش هب  ار  دوخ  رهم  مدـش و  ناملـسم  زین  نم  تفگ : يدوهی  درم  نآ  نز  مدیـشخب . وا  هب  ار  اهلام  نیا  مدرک و  دازآ  ار  مالغ  دـندومرف :

. مدیشخب دوخ  نز  هب  ار  هناخ  نیا  مدش و  ناملسم  زین  نم  تفگ : يدوهی  مدیشخب .

نزریپ يزاون  نامهیم 

هار نیب  رد  دندش . راپسهر  ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هب  رفعج  نب  هللادبع  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دیوگیم : ینیادم  نسحلاوبا 
همیخ هب  ات  دنداد  همادا  دوخ  هار  هب  هشوت  نودـب  هنـشت و  هنـسرگ و  تفر و  نیب  زا  دـندرکیم  لمح  يرتش  رب  هک  اهنآ  يهشوت  داز و  مامت 

زیچ تسا  نم  شیپ  رد  هک  دنفـسوگ  کـی  زا  ریغ  تفگ : اـهنآ  باوج  رد  نزریپ  هحفص 52 ] . ] دنتساوخ کمک  وا  زا  دندیـسر و  ینزریپ 
نآ تشوگ  زا  نزریپ  دنتـشک و  ار  دنفـسوگ  نآ  اهنآ  منک . هدامآ  یماعط  امـش  يارب  اـت  دیـشکب  ار  نآ  دـیهاوخیم  رگا  مرادـن ، يرگید 

یگنشت یگنسرگ و  عفر  زا  دعب  دندرک و  تحارتسا  یمک  سپس  دندش ، ریس  دندروخ و  ماعط  نآ  زا  ناشیا  درک و  هدامآ  یماعط  دنفسوگ 
رگا مینکیم ، تکرح  هکم  هب  ترایز  تهج  هنیدم  زا  میتسه و  شیرق  هلیبق  زا  ام  دنتفگ : نزریپ  هب  تکرح  زا  لبق  دندش . هدامآ  رفس  يارب 

زا دعب  دنداد . همادا  دوخ  هار  هب  دـندرک و  یظفاحادـخ  هاگ  نآ  مینک . یکین  ناسحا و  وت  هب  ات  ایب  ام  شیپ  میتشگرب ، دوخ  راید  هب  تمالس 
دنتخورفیم و هدرب و  هنیدم  هب  رتش  لکشپ  دوخ  شاعم  یگدنز و  نارذگ  يارب  درکیم و  یگدنز  شرسمه  قافتا  هب  هک  نزریپ  نآ  یتدم 
زا شرهوش  هارمه  هب  نزریپ  زور  کـی  دـندرک . تکرح  هنیدـم  فرط  هب  دوـخ  جاـیتحا  عـفر  يارب  دـندش و  تسد  گـنت  جاـتحم و  یلیخ 

شیوخ مالغ  دنتخانش و  ار  نز  نآ  دندوب ، هداتسیا  دوخ  يهناخ  يولج  هک  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ترضح  دنتشذگیم ، هنیدم  ياههچوک 
؟ یسانشیم ارم  ایآ  هللا ! ۀما  ای  دومرف : دش ، ور  هب  ور  نز  نآ  اب  ترـضح  یتقو  دروایب . ناشیا  دزن  ار  نزریپ  نآ  ات  دنداتـسرف  اهنآ  لابند  ار 
ام زا  تدنفسوگ  تشوگ  ریـش و  اب  وت  مدوب و  وت  نامهم  هحفص 53 ]  ] يزور هک  متسه  یسک  نآ  نم  دندومرف : ترـضح  هن ! تفگ : نزریپ 
هب هک  یماگنه  دـندش و  ایوج  ار  نانآ  لاح  عضو و  ترـضح ، نآ  هاگ  نآ  داب ! امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : نزریپ  يدرک . ییاریذـپ 

ار دوخ  مالغ  دنداد و  نزریپ  نآ  هب  زین  یفرشا  رانید  رازه  دندیرخ و  نانآ  يارب  دنفـسوگ  رازه  دنداد  روتـسد  دندرب ، یپ  نانآ  یتسدگنت 
زا ترضح  دندمآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  نانآ  یتقو  دنداتـسرف . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  دزن  شرهوش  نزریپ و  نآ  هارمه 

ماما سپ  دـندومرف . اطع  ام  هب  یفرـشا  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  ناشیا  تفگ : نزریپ  درک ؟ راتفر  هنوگچ  امـش  اب  مردارب  دیـسرپ : اهنآ 
ینامداش و اب  رهوش  نز و  نآ  هاگ  نآ  دومرف و  اطع  اهنآ  هب  یفرـشا  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  شردارب ، دـننام  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح 

[ . 28 . ] دنتفاتش دوخ  راید  هب  رپ  یتسد 

اروشاع زور  رد  لیئربج  ترضح  بیجع  دایرف 

یصخش دعس ، رمع  رکشل  زا  رفن  کی  دندیسر ، تداهش  هب  مالسلاهیلع  هللادبعابا  اقآ  هک  ماگنه  نآ  رد  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
منزن دایرف  هلان و  هنوگچ  تفگ : درم  نآ  تسیچ ؟ يارب  دایرف  هلان و  همه  نیا  نک  سب  درم ! يا  : دنتفگ دنز . یم  دایرف  تدش  هب  هک  دید  ار 

دـنک و نیرفن  اـم  قح  رد  دـهاوخب و  ادـخ  زا  هک  مسرتیم  دـنکیم و  رظن  نامـسآ  هب  هداتـسیا و  هک  منیبیم  ار  ادـخ  ربمغیپ  هک  یلاـح  رد 
هک رگید  یهورگ  دیوگ . یم  هدوهیب  نخس  هدش و  هناوید  درم : نیا  دنتفگ : رگیدمه  هب  رکشل  دارفا  زا  یـضعب  هحفص 54 ] . ] میوش كاله 

، دایزنبا يدونـشخ  رطاخ  هب  میدرک و  دوخ  رب  یگرزب  متـس  مسق ! ادخ  هب  دـنتفگ : دـندش و  هبنتم  مالک  نیا  زا  دـنیوگیم  نیباوت  اهنآ  هب 
: دـش ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  دـندیگنج . داـیزنبا  هیلع  دـندرک و  هبوت  اـج  نآ  رد  سپـس  میتشک ، ار  تشهب  لـها  ناـناوج  دـیس 
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، دادیم هزاجا  وا  هب  دنوادخ  رگا  مینادیمن و  مالـسلاهیلع  لیئربج  زج  یـسک  ار  وا  ام  دندومرف : ترـضح  دوب ؟ یـسک  هچ  هلان  نآ  بحاص 
دیازفیب و ناشناهانگ  رب  هک  نیا  يارب  دنوادخ  یلو  دندشیم ؛ منهج  شتآ  دراو  دشیم و  جراخ  ناشندب  زا  اهنآ  حور  هک  دزیم  يدایرف 

[ . 29 . ] داد تلهم  نانآ  هب  دوش  رتشیب  ناشباذع 

رشبلاوبا مدآ  ترضح  يارب  لیئربج  طسوت  نیسح  ماما  تبیصم 

: تفگ درک و  یفرعم  وا  هب  ار  اهنآ  لیئربج  دـید  ار  ابع  لآ  نت  جـنپ  ياهمان  درک و  هاگن  شرع  هب  مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  هک  یماگنه 
قحب نسحم  ای  همطاف و  قحب  رطاف  ای  یلع و  قحب  یلاع  ای  دـمحم و  قحب  دـیمح  اـی  : » وگب ار  بلاـطم  نیا  دوش  لوبق  تاهبوت  هک  نیا  يارب 

هحفـص 55] ، ] دروآ نابز  رب  ار  ابع  لآ  مان  نیمجنپ  مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  هک  یماـگنه  نیـسحلا .» قحب  ناـسحالا  میدـق  اـی  نسحلا و 
دش و هدرزآ  مبلق  يدروآ  نابز  رب  ار  رفن  نیمجنپ  مان  یتقو  ارچ  تفگ : دیدرگ و  نیگهودنا  وا  بلق  دـش و  ریزارـس  شیاه  هنوگ  زا  کشا 
مالسلاهیلع و نیسح  ماما  بئاصم  يهرابرد  ییارس  هحون  هب  درک  عورـش  مالـسلاهیلع  لیئربج  هظحل  نآ  رد  دش ؟ يراج  مناگدید  زا  کشا 
قح و هار  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  تدنزرف  رب  تفگ : مالـسلاهیلع  لیئربج  هاگ  نآ  دنتـسیرگ . یگمه  ناگتـشرف  هارمه  هب  مالـسلاهیلع  مدآ 
؟ تسیچ تبیـصم  نآ  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  تسا . کچوک  نآ  ربارب  رد  بئاصم ، همه  هک  دـیآیم  دورف  یتبیـصم  تلادـع ،

نیمزرس رد  ار  ماما  نآ  شاک  يا  . دسریم تداهش  هب  هنشت  بل  اب  يروای و  رای و  چیه  نودب  بیرغ و  اهنت و  وا  تفگ : مالسلاهیلع  لیئربج 
افق زا  ار  وا  رـس  دباتـشیمن . وا  کمک  هب  اهریـشمش  زج  یـسک  اما  دوب ؛ دنلب  نامـسآ  هب  شدایرف  یگنـشت ، تدـش  زا  هک  يدـیدیم  البرک 

. دننادرگیم اهرهش  رد  شمرح  ناوناب  هارمه  هب  ار  شنارای  باحـصا و  وا و  سدقم  رـس  دننکیم و  تراغ  ار  وا  مرح  اههمیخ و  دنربیم و 
[ . 30]

تبرت رهم  هب  یتمرحیب 

تشاد مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اقآ  تبرت  زا  يرهم  مناردارب  زا  یکی  دندومرف : فیرـشلا ) هماقم  هللا  یلعا   ) يرون نیـسح  ازریم  جاح  موحرم 
وا نار  تشپ  هب  نآ  ياهبیج  دیـشوپیم  ابق  وا  یتقو  تشاذـگیم . دوخ  بیج  رد  زامن  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  دـناوخیم و  زاـمن  نآ  اـب  هک 

یتـمرحیب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  اـقآ  تبرت  هب  ارچ  تفگ : وا  هب  درک و  دز  شوگ  وا  هب  ار  بلطم  هحفـص 56 ]  ] نیا ماهدلاو  داتفایم و 
نیا هب  رهم  ود  لاـح  هب  اـت  تفگ : مردارب  دـتفیب . تیاـپ  ریز  دنکـشب و  رهم  نیا  ینیـشنب و  تدوـخ  بیج  يور  تقو  کـی  دـیاش  ینکیم ؟
دید ایؤر  ملاع  رد  مردپ  تشذگ ، هیضق  نیا  زا  زور  دنچ  دهد . ماجنا  ار  راک  نیا  رگید  دیابن  هک  دش  هجوتم  تسا و  هدش  هتـسکش  تروص 

هب دیامرفیم : دنکیم و  راتفر  تفطالم  اب  وا  اب  تسا و  هتـسشن  شاهناخباتک  رد  هدمآ و  وا  ندـید  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک 
دزن ابیز  يایاده  رخاف و  ياهسابل  هک  یلاح  رد  دندیسر  اقآ  تمدخ  دندش و  رضاح  اهرسپ  مهدب . هزیاج  اهنآ  هب  ات  دنیایب  وگب  تیاهرسپ 

هک دیـسر  مردارب  هب  تبون  هک  نیا  ات  دنداد  هزیاج  اهنآ  هب  دندیبلط و  قاتا  لخاد  دندز و  ادـص  ار  نادـنزرف  کی  کی  ترـضح  دوب . ماما 
هب ات  وت  رـسپ  نیا  دندومرف : وا  ردپ  هب  دندرک و  وا  هب  ياهدـننک  تحاران  هاگن  ترـضح  تشاذـگیم ، شبیج  رد  نیا  زا  شیپ  ار  تبرت  رهم 
زا مردپ  یتقو  درکن ، بلط  نادنزرف  رگید  لثم  ار  وا  هاگ  نآ  تسا ، هتسکش  تسا و  هتـشاذگ  دوخ  بیج  رد  ارم  ربق  تبرت  زا  رهم  ود  لاح 

باوخ نیا  تقادص  زا  مردپ  سپـس  درک ، فیرعت  مردپ  يارب  ار  نایرج  زین  مردام  درک ، فیرعت  مردام  يارب  ار  شباوخ  دش  رادـیب  باوخ 
هحفص 57] [ . ] 31 . ] تسا هدشن  عقاو  ترضح  یتحاران  بجوم  هک  درک  رکش  ار  ادخ  درک و  بجعت  بیجع 

نیسح ماما  تداهش  يارب  ایرکز  ترضح  يرادازع 

ار مالسلاهیلع  لیئربج  ترضح  لاعتم  دنوادخ  دزومایب ، وا  هب  ار  هناگجنپ  ءامسا  هک  تساوخ  یلاعت  دنوادخ  زا  مالسلاهیلع  ایرکز  ترـضح 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  مان  مالـسلاهیلع  ایرکز  ترـضح  یتقو  دهد . دای  وا  هب  ار  هناگجنپ  ءامـسا  ات  داتـسرف  وا  يوس  هب 
هتفگ مالـسلاهیلع  نیـسح  مان  یتقو  ماگنه  نیا  رد  دـش ، هتـشادرب  وا  زا  هودـنا  مغ و  دروآ ، نابز  رب  ار  مالـسلامهیلع  نسح  همطاف و  یلع و 
اهنآ زا  نت  راهچ  مان  هک  یماگنه  ارچ  اراگدرورپ ! درک : ضرع  دنوادخ  هب  باطخ  درک و  بجعت  رایـسب  تفرگ و  ار  شیولگ  ضغب  دش ،

مالسلاهیلع نیـسح  ماما  كرابم  مان  یتقو  اما  داد ، تسد  نم  هب  یـصاخ  شمارآ  مدش و  صالخ  شیوخ  هودنا  مغ و  زا  مدروآ  نابز  رب  ار 
وا زا  دعب  هک  یهودنا  مغ و  میظع و  ثداوح  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  سپـس  دش ؟ رتشیب  نم  مغ  دش و  ریزارـس  مناگدـید  زا  کشا  مدرب  ار 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  تراسا  تداهش و  هب  اه » ، » تسا البرک  مان  فاک » « ؛» صعیهک : » دومرف درک و  ربخاب  دهدیم  خر 

هراشا تقیقح  هار  رد  ربص  هب  داص »  » تسا و مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  شطع  هب  هراشا  نیع » ، » تسا نوعلم  دـیزی  هب  هراشا  ای » ، » دراد هراشا 
ماما يارب  درک و  يریگولج  مدرم  دورو  زا  درکن و  كرت  ار  دجسم  زور  هس  دینش ، ار  گرزب  هعقاو  نیا  ایرکز  ترضح  هک  یماگنه  دراد .
ورف وا  رب  ار  تخس  تبیـصم  نیا  هودنا  و  هحفص 58 ]  ] مغ هنوگچ  دومرف : درک و  يرادازع  وا  يارب  درک و  هلان  هیرگ و  مالـسلاهیلع  نیـسح 

، يریپ نامز  رد  وا  ات  نک  اطع  يرسپ  نم  هب  ادنوادخ ! تفگ : سپس  یناشوپیم ؟ ازع  سابل  مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  رب  ایآ  یتسرفیم ؟
تداهش تبیصم و  رد  درک و  اطع  وا  هب  ار  مالـسلاهیلع  ییحی  ترـضح  دنوادخ  سپـس  زاس . دنمهقالع  وا  هب  ارم  دشاب و  نم  تسد  ياصع 

[ . 32 . ] درک راتفرگ  شدنزرف 

نیسح ماما  هب  دنوادخ  هیده  یتشهب و  يهویم 

يهناخ هب  سپس  مدرک ، مالس  ناشیا  تمدخ  مدیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  يزور  دیوگیم : هنع  هللا  یضر  یسراف  ناملس 
دزن ار  نانآ  دنتسه ، هنسرگ  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  ربمایپ  يهدید  رون  ود  دندومرف . نم  هب  ناشیا  متفر . اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نم  دیوگیم : ناملـس  ربب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هب ربماـیپ  سپـس  میهاوخیم . اذـغ  اـم  دـنتفگ : باوج  رد  اـهنآ  دـندرک و  لاؤس  ود  نآ  لاـح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مدرب :
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسد  رد  ییابیز  تشرد و  هب »  » ناهگان تسرفب . اذـغ  اهنآ  يارب  اهلاراب ! درک : باطخ  ملاع  راگدرورپ 

ار نآ  رگید  فصن  مالسلاهیلع و  نسح  ماما  هب  ار  نآ  فصن  دندرک : تمسق  ود  ار  هویم  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفرگ . رارق 
زین وت  ایوگ  دندومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متـشاد . لیامت  هب »  » نآ ندروخ  هب  زین  نم  دنداد ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب 

زا یسک  تسا و  یتشهب  ياههویم  زا  هب »  » نیا دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هحفص 59 ] ! ] يرآ متفگ : یهاوخیم ؟ هب »  » نیا زا 
[ . 33 . ] تمایق زور  باسح  زا  تاجن  زا  سپ  رگم  دروخ  دهاوخن  نآ 

نتفرگ نز  هرابرد  نیسح  ماما  اب  يدرم  ندرک  تروشم 

يهرابرد ترـضح  نآ  اب  دیـسر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  دوب  يرگناوت  لامک  رد  هک  يدرم  هنیدـم ، رهـش  رد  هک  دـننکیم  لقن 
اب رگا  دندومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  منک . جاودزا  دراد  يدایز  لانم  لام و  هک  نز  نالف  اب  مهاوخیم  تفگ : درک و  تروشم  جاودزا 

دروآرد دوخ  دقع  هب  ار  نز  نآ  ودرک  تفلاخم  ماما  تروشم  اب  درم  نآ  هک  تشذگن  یتدم  يوشیم . ناشیرپ  دـنمزاین و  ینک  جاودزا  وا 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  تمدخ  يزور  درب . رـس  هب  جایتحا  رقف و  لامک  رد  تفر و  نیب  زا  وا  لام  ییاراد و  همه  یهاتوک  تدم  زا  دـعب  و 

رگا نونکا  يدرک ، لمع  نم  هتفگ  فالخ  رب  وت  یلو  مدرک ؛ عنم  راک  نیا  زا  ار  وت  نم  دندومرف : ماما  دوب ، هدش  نامیشپ  هک  یلاح  رد  دمآ 
بیـصن يدایز  يزور  درک و  لمع  ماما  شیامرف  هب  درم  نآ  درادـن . یبوخ  یلام  عضو  هک  نک ؛ جاودزا  نز  نالف  اب  یهاوخیم  ار  نم  رظن 

[ . 34 . ] دش وا 
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نیسح ماما  نوخ  هرطق  زا  دایزنبا  نار  ندش  یمخز 

نار يور  تشادرب و  ار  ترـضح  كرابم  رـس  نوعلم  نآ  دندروآ ، نوعلم  دایز  رـسپ  دزن  ار  البرک  يادهـش  ياهرـس  یتقو  تسا : هدش  لقن 
درک خاروس  ار  نوعلم  نآ  نار  رازا و  ابق و  دیکچ و  وا  يابق  رب  ترضح  نآ  كرابم  رـس  زا  نوخ  هرطق  کی  تشاذگ و  هحفص 60 ]  ] دوخ

راکشآ يدیدش  نفعت  يوب  مخز ، نآ  زا  دشن و  لصاح  يدوبهب  درک  اوادم  هچ  ره  دنام و  وا  نار  رد  خاروس  نآ  دش و  دیدپان  نیمز  رد  و 
هتـشک نایم  رد  ار  نوعلم  نآ  رتشاکـلام ، نب  میهاربا  دـش و  لـصاو  منهج  هب  دیـسر و  لـتق  هب  هک  يزور  اـت  دوب  وا  اـب  دـب  يوب  نآ  دـش و 

[ . 35 . ] درک رکذ  دوخ  همانراتخم  رد  تخانش و  ناگدش 

زاجح فیرش  يافش 

نامز رد  دوب و  تنـس  لها  ینـسح و  تاداس  زا  هک  فیرـش » : » دـنکیم لـقن  یفجن  یـشعرم  هللا  تیآ  دـیقف  عجرم  زا  ناراوگرزب  زا  یکی 
ماگنه درک . توعد  ار  ناگرزب  زا  یعمج  وا  رطاخ  هب  ریبکریما  دوب و  ریبکریما  نامهم  يزور  وا  درک . رفـس  ناریا  هب  راجاق  هاش  نیدلارـصان 

. دشاب هدرک  یشهاوخ  ات  تساوخ  ریبکریما  زا  دروآ و  يرذع  رما  نیا  زا  دوب ، هدرک  توعد  ار  وا  ریبکریما  هک  زاجح » فیرـش   » اذغ فرص 
درک و لوبق  ریبکریما  دـنک . هدامآ  ییاذـغ  نم  يارب  هک  مهاوخیم  يزپشآ  امـش  زا  تفگ : فیرـش  يراد ؟ یـشهاوخ  هچ  تفگ : ریبکریما 

یگدنز تنس  لها  نیب  رد  مناوتیم  هنوگچ  متسه : هعیـش  نم  تفگ : دش و  نارگن  یلیخ  وا  داد ، ربخ  دوب ، وا  زپشآ  هک  يزینک  هب  ار  هیـضق 
هک دش  التبم  یتخـس  مشچ  درد  هب  فیرـش »  » یتدـم زا  دـعب  درب . زاجح  هب  دوخ  اب  ار  وا  فیرـش »  » دوب و هتـشذگ  راک  زا  راک  رگید  منک ؟

رکف هب  وا  دش . انیبان  ات  دیـشخبن  ياهدیاف  یلو  درک ؛ لسوت  اعد و  دـنوادخ  هاگرد  هب  وا  دـندوب . زجاع  نآ  هجلاعم  زا  هحفص 61 ]  ] ناکشزپ
فیرش مشچ  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تبرت  يرادقم  تشاذگ  نایم  رد  وا  اب  ار  عوضوم  یتقو  دنک . لاؤس  یناریا  زپشآ  زا  هک  تفر  ورف 
یقافتا هچ  سپ  دیـسرپ : فیرـش  مرب . یم  هانپ  ادخ  هب  تفگ : زینک  يدرک ؟ وداج  وت  ایآ  درک : لاؤس  فیرـش »  » دش انیب  وا  نامـشچ  دیلام و 

ات مناما  رد  نم  هک  هدـب  لوق  نم  هب  تفگ : یناریا  هعیـش  يوناب  درک و  يداـیز  رارـصا  فیرـش » . » رذـگب بلطم  نیا  زا  تفگ : زینک  داـتفا ؟
هک یماگنه  نایعیش  ام  تفگ : وا  دیسر . دهاوخن  وت  هب  يرازآ  نم  بناج  زا  یتسه و  ناما  رد  وت  تفگ : فیرـش  میوگب . تیارب  ار  تیعقاو 

ماما تبرت  مدـیلام  وت  مشچ  رب  هک  زیچ  نآ  میریگیم و  افـش  میربیم و  هاـنپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  هب  مینیبیم ، هدـنامرد  ار  دوخ 
[ . 36 . ] درک باختنا  ار  هعیش  بهذم  داد و  ربخ  دوخ  ناکیدزن  هب  ار  عوضوم  نآ  فیرش  سپس  دوب . مالسلاهیلع  نیسح 

نیسح ماما  يارب  یناوخ  هضور  يوسنارف و  درم 

یناوخ هضور  يارب  مرحم  هام  رد  سیراپ  میقم  یناریا  نارجات  زا  یکی  دنکیم : لقن  ظعاو  رقاب  دمحم  خیش  مالسالاۀجح  ترـضح  موحرم 
اب يوسنارف  ناـشورف  رهاوج  زا  یکی  مرحم  لوا  بش  رد  هحفص 62 ] . ] مورب اهنآ  مسارم  هب  ات  درک  توعد  نم  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 

رارقرب وا  لزنم  رد  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هضور  سلجم  هب  ارم  ات  تساوخ  اهیناریا  زا  دش و  يرادازع  سلجم  دراو  دوخ  يهچب  نز و 
درم لزنم  هب  ارم  اهیناریا  مدش ، ادج  اهیناریا  یناوخهضور  مسارم  زا  یتقو  مدرک . لوبق  دنتـساوخ و  هزاجا  نم  زا  اهنآ  يهمه  دنربب . دوب 

هجوتم يزیچ  یسراف  اما  دش ؛ نالان  نایرگ و  یلیخ  نم  یناوخ  هضور  زا  يوسنارف  درم  مدناوخ ، اهنآ  يارب  هضور  کی  دندرب و  يوسنارف 
: تفگ يوسنارف  درم  میداد . ماجنا  ار  تابحتـسم  هدراو و  ياهاعد  اروشاع  بش  رد  تشاد . همادا  اروشاع  بش  ات  یناوخهضور  دـشیمن و 

تلع یتقو  ات  متفگ : دروآ ، میارب  الط  هریل  دص  کی  دـش  مامت  هضور  یتقو  دوش . لماک  نم  رذـن  ات  ایب  نم  لزنم  هب  مهدزای  بش  رد  لقاال 
، دندیدزد ار  متارهاوج  هچقودنص  دنه ، یئبمب  رهـش  رد  هتـشذگ  لاس  مرحم  هام  تفگ : درم  نآ  منکیمن . لوبق  ییوگن  میارب  ار  دوخ  رذن 

ریجنز هنیـس و  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  دندوب و  هدرک  تسرد  یحانجلاوذ  ناناملـسم  هک  دوب  یعیـسو  يهداج  نم  قاتا  ریز  مدوب ، نارگن  یلیخ 
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لاس دوش  ادـیپ  متارهاوج  يهچقودنـص  رگا  هک  مدرک  رذـن  مدـش و  ازع  بحاص  اهنآ  اـب  متـسویپ و  نارادازع  عمج  هب  مه  نم  دـندزیم ،
دمآ و نم  يولج  یـصخش  هک  مدوب  هدرکن  تکرح  نارادازع  اب  یمدق  دنچ  زونه  مهدب . رذن  يارب  الط  هریل  دص  مشاب  هک  اجک  ره  هدـنیآ 

هدشن مک  نآ  زا  زیچ  چیه  مدرمش ، ار  اهنآ  مامت  مدرک و  زاب  هحفص 63 ]  ] ار هچقودنص  رد  یتقو  داد  نم  هب  ار  هچقودنـص  هدیرپ  گنر  اب 
[ . 37 . ] دوب

نیسح ماما  هب  ندرب  هانپ 

ضیرم تخس  هدلاو  مدش ، فرشم  البرک  هب  هدلاو  موحرم  هارمه  هب  لاس  کی  دنکیم : لقن  رفعج  دمحم  دیـس  ياقآ  بانج  راوگرزب  دیس 
، دشن نم  هب  فارطا  زا  یکمک  چیه  زور  دنچ  نیا  رد  مدش . ضورقم  نآ  ياوادم  رطاخ  هب  تشاد و  همادا  زور  لهچ  مردام  یـضیرم  دـش ،
ار ریقح  نایرج  هک  امـش  ناج ! اقآ  مدرک : ضرع  مداتـسیا و  ترـضح  رـس  يالاب  متفر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رهطم  مرح  هب  راـچان  هب 

یقت دمحم  ازریم  اقآ  هللاۀیآ  موحرم  متفر  هار  مدـق  دـنچ  هک  نیا  زا  سپ  مدـش  جراخ  اقآ  مرح  زا  یتقو  دیـسرب . نم  داد  هب  سپ  دـینادیم ،
ات متفگ : وا  هب  مهدب . امش  هب  دیراد  زاین  هچ  ره  هک  دیاهدش  شرافس  ازریم  فرط  زا  امش  تفگ : دیـسر و  نم  هب  هماقم ) هللا  یلعا   ) يزاریش

يدایز رادقم  ناشیا  هاگنآ  دینک ، صخـشم  دیراد  جایتحا  هک  ردقچ  ره  تفگ : يزاریـش  موحرم  دینک ؟ کمک  ارم  دیناوتیم  هزادـنا  هچ 
[ . 38 . ] دش هداد  نم  ياهیهدب  جراخم و  مامت  مدوب  البرک  رد  هک  ینامز  ات  مدرک و  ادا  متشاد  هک  یضرق  دنداد و  نم  هب  لوپ 

داد تاجن  باذع  زا  ار  وا  نیسح  ماما 

يارب شیپ  لاس  تسیب  نید ، ناگرزب  زا  یکی  دیامرفیم : نآرق  زا  ياهنیجنگ  فیرش  باتک  رد  بیغتسد  هللا  ۀیآ  قالخا  داتـسا  ینابر  ملاع 
اب ار  وا  تسا و  تحاران  بذعم و  یلیخ  هک  دندید  ایؤر  ملاع  رد  هحفص 64 ] . ] درم قارع  رهش  رد  برع  خویش  زا  یکی  هک  دومرف  لقن  نم 

: تفگ وا  يداد ؟ ماجنا  یلمع  هچ  ایند  رد  درک : لاؤس  وا  زا  ترضح  دندرک . رـضاح  مالـسلاهیلع  یلع  اقآ  تمدخ  شتآ  زا  رپ  ییاهریجنز 
يراوگوس و سلاجم  رد  مدرکیم و  کمک  مدرم  هب  ریخ  راک  رد  ماهتـشاد و  مه  بوخ  ياهراک  یلو  ما ؛ هداد  ماـجنا  دـب  ياـهراک  یلیخ 
! یلب تفگ : خیـش  نآ  يدرکیم . راداو  يراک  نینچ  هب  روز  هب  ار  مدرم  یلو  يرآ ! دومرف : ترـضح  مدرکیم . تکرـش  مه  یناوخ  هضور 
هک دـیدهاش  ناتدوخ  امـش  یلو  تسا ؛ روط  نیمه  تفگ : ینک . ظفح  ار  دوخ  تساـیر  ماـقم و  هک  دوب  نیا  امـش  روظنم  دومرف : ترـضح 

باب زا  دیاب  تسا و  مالسلاهیلع  نیسح  اقآ  اب  وت  راک  سپ  دومرف : ترضح  منک . اپرب  ار  امش  يرادازع  دوش و  دنلب  امـش  مان  متـشاد  تسود 
رد مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هک  مدـید  تقو  کـی  تفگ : وا  تسین . یهار  لدـع  هار  زا  امـش  يارب  هنرگ  يوـش و  دراو  نیـسحلا 

[ . 39 . ] دینک اهر  ار  وا  دندومرف : ترضح  سپس  دندرب . ترضح  دزن  ار  برع  خیش  تسا و  هداتسیا  ياهشوگ 

یبئاص نز  ناتساد 

ماما اقآ  زا  ياهزجعم  مالـسا  دـیدجت  زور  اروشاع  باتک  رد  يزاریـش  ینیـسح  دـمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هنازرف  ملاـع 
نانآ زا  ياهدع  متشاد و  یناوارف  هحفص 65 ]  ] ياهثحب ياهیبئاص  اب  البرک  رهش  رد  دندومرف : ناشیا  هک  دنکیم  لقن  مالسلاهیلع  نیسح 
بش رد  یبئاص  نز  کی  تسا . هلمج  نآ  زا  ناتساد  نیا  ماهدینـش و  یناوارف  ياهتیاکح  نانآ  زا  دندرک و  رایتخا  ار  مالـسا  نیبم  نید  زین 
يارب دوریم و  دوب  اپ  رب  اهنآ  یگیاسمه  رد  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  ترـضح  نادیهـش  رورـس  سلاجم  زا  یکی  هب  اروشاـع 

فیرعت یـسک  يارب  ار  عوضوم  نیا  هک  دـهاوخیم  لزنم  بحاـص  زا  دـنکیم و  تساوخرد  جـنرب  يرادـقم  كربـت  ناونع  هب  دوخ  رتـخد 
وا ندش  هتـشک  هب  انایحا  دشیم  اشفا  رما  نیا  رگا  دمآیم و  باسح  هب  مرج  هدوب و  دـنیاشوخان  رایـسب  اهیبئاص  دزن  راک  نیا  نوچ  دـنکن ،

نیـسح ماـما  سلجم  تکرب  هب  دـیوگیم : سلجم  بحاـص  هـب  نادـنخ  يهرهچ  زاـب و  يور  اـب  لاـس  کـی  تشذـگ  زا  دـعب  دـیماجنا . یم 
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هلیسو نیا  هب  میتشاذگ و  نیـسح  ار  شمان  هک  تسا  هدرک  تیانع  وا  هب  يدنزرف  دنوادخ  دش و  هلماح  لاس  زا 13  دعب  مرتخد  مالسلاهیلع ،
[ . 40 . ] دنتفریذپ ار  مالسا  نید  هداوناخ  نآ  مامت 

دشن باریس  هک  يدرم 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هاپـس  یتقو  درک : لقن  نم  يارب  دوب ، رـضاح  البرک  رهـش  رد  هک  یناسک  زا  یکی  دـیوگیم : هتابن  غبـصا  نب  مساق 
: تفگ هعرز »  » مان هب  مراد  نب  نابا  ینب  هفیاـط  زا  يدرم  دـندش . هناور  تارف  يوس  هب  هدـش و  راوس  بسا  رب  مالـسلاهیلع  ماـما  دـش  بولغم 
دش و راوس  هحفـص 66 ]  ] دوخ بسا  رب  تفگ و  ار  نخـس  نیا  وا  دندنویپن . وا  هب  شنایعیـش  ات  دـیوش  لیاح  بآ  وا و  نایم  ناتلاح ! رب  ياو 
. نادرگ هنشت  ار  وا  ایادخ ! دندومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دندش . عنام  بآ  ترـضح و  نآ  نایم  دنتفر و  وا  لابند  هب  مه  رکـشل  تخات و 

دنتفرگ نوخ  ریز  ار  دوخ  تسد  ود  ره  دندیشک و  نوریب  ار  ریت  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دز ، ترضح  نآ  كرابم  يهناچ  هب  يریت  درم ، نآ 
. منکیم تیاکـش  وت  هب  دنوشیم  بکترم  وت  ربمغیپ  رـسپ  هب  تبـسن  هچ  نآ  زا  نم  ایادخ ! دندومرف  سپـس  دش ، رپ  نوخ  زا  ناشیا  تسد  و 

دیـسر ییاج  هب  راک  دشیمن و  باریـس  دروخ  یم  بآ  هچ  ره  دش و  راتفرگ  یگنـشت  هب  هعرز »  » هک دیـشکن  لوط  ینامز  دیوگیم : يوار 
نآ رد  رکـش  دـندرکیم و  رـضاح  بآ  ياههزوک  ریـش و  ياـهفرظ  دـنتخیریم و  نآ  رد  رکـش  دـندرکیم و  کـنخ  شیارب  ار  بآ  هک 

: دیهد بآ  نم  هب  امـش ! رب  ياو  تفگیم : نانچ  مه  مسق  ادـخ  هب  اما  دـندرکیم ؛ رـضاح  بآ  ياههزوک  ریـش و  ياهفرظ  دـنتخیریم و 
تشپ رد  دیزرلیم و  امرـس  زا  شتـشپ  دیـشکیم ، دایرف  دایز  يامرگ  امرـس و  زا  هک  دش  التبم  ییالب  هب  وا  یلقن : ربانب  تشک . ارم  یگنـشت 

كدـنا رد  مسق ، ادـخ  هب  دندنابـسچیم ، شمکـش  رب  خـی  دـندزیم و  داب  وا  هب  ترارح  تدـش  زا  ورهبور  زا  دوب و  نشور  يراـخب  شرس 
هحفص 67] [ . ] 41 . ] تفر ایند  زا  دیکرت و  رتش  مکش  لثم  شمکش  ینامز 

کشخ تخرد  رب  هزات  ياهامرخ 

تخرد ریز  هار ، نیب  رد  دنتفر . رفس  هب  دوب ، دقتعم  ترـضح  تماما  هب  هک  ریبز  نادنزرف  زا  یکی  هارمه  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يزور 
رد دنتـشادرب و  اـعد  هب  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یقیاـقد  زا  دـعب  دـنتخادرپ . تحارتسا  هب  دوب ، هدـش  کـشخ  یبآ  یب  زا  هک  یلخن 

هیارک ار  شرتش  ترـضح  هک  يدرم  دـش . رهاظ  نآ  رب  هزاـت  ياـهامرخ  دـش و  زبس  هدیکـشخ  تخرد  نآ  ترـضح ، نآ  يهزجعم  يهجیتن 
! وت لاح  هب  ياو  دندومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا . وداج  رحـس و  راک  نیا  مسق ! ادخ  هب  تفگ : دید ، ار  راک  نیا  یتقو  دندوب ، هدرک 

يور یگمه  هاـگ  نآ  ددرگیم . باجتـسم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رـسپ  ياـعد  رثا  هکلب  تسین ؛ وداـج  رحـس و  نـیا 
[ . 42 . ] دندروخ ناوارف  يامرخ  نآ  زا  دنتفر و  لخن  تخرد 

نک ظفح  ار  البرک  كاخ  نیا 

درگ و يور  رس و  اب  نآ  زا  دعب  دش ، بیاغ  ینالوط  یتدم  تشذگ و  ام  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یبش  دیوگیم : هملس  ما 
رد ینیمزرـس  هب  ارم  نآلا  نیمه  دندومرف : ادخ  لوسر  منیبیم ؟ دولآ  رابغ  ار  امـش  ارچ  هللا ! لوسر  ای  متفگ : تشگرب . نیگمغ  دولآ و  رابغ 

دنداد و ناشن  نم  هب  ار  منادـنزرف  هحفـص 68 ]  ] زا يرگید  دادعت  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدنزرف  هاگلتق  هک  دندرب  البرک  مان  هب  قارع 
ار ناش  ياهتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگ  نآ  تسا ، نم  تسد  رد  نونکا  متـشادرب و  ار  نیمزرـس  نآ  كاخ  زا  يرادقم  نم 
متسب و ار  شرس  متخیر و  يا  هشیـش  رد  متـشادرب و  دوب ، خرـس  كاخ  هیبش  هک  ار  نآ  نم  نک . ظفح  ریگب و  ار  نیا  دندومرف : دندوشگ و 
مدـییوبیم و مدروآیم و  نوریب  ار  هشیـش  نآ  زور  ره  درک  تکرح  ـالبرک  فرط  هب  هکم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یتـقو  متـشاد ، هگن 

بورغ یتقو  یلو  دوب ؛ دوخ  لاح  هب  مدروآ ، نوریب  ار  نآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  زور  ینعی  مرحم ؛ مهد  زور  حبص  متـسیرگیم .
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ات متسیرگ  تسا و  هدیسر  تداهش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  مدیمهف  دوب ، هدش  لیدبت  صلاخ  نوخ  هب  مدروآ  نوریب  ار  نآ  زور  نآ 
[ . 43 . ] دیسر قارع  زا  ناشیا  تداهش  ربخ 

هیبلاو يهبابح  يافش 

مالسلاهیلع یلع  نب  نیسح  زا  هچ  نآ  یهاوخیم  ایآ  تفگ : وا  میتفر . يهیبلاو  يهبابح  دزن  یعبر  نب  ۀیابغ  نم و  دیوگیم : مثیم  نب  حلاص 
التبم یسیپ  هب  هک  نآ  ات  متفریم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ترایز  هب  نم  تفگ : همع ! يا  هلب  متفگ : میوگب ، وت  هب  ماهدید  هدینش و 

هب دوخ  نارای  باحـصا و  اب  دـندش ، ربخ  اب  نم  يرامیب  زا  ترـضح  یتقو  متفرن ، ترـضح  نآ  تراـیز  يارب  یتدـم  نیمه  رطاـخ  هب  مدـش 
اقآ هحفـص 69 ] : ] متفگ ییآیمن ؟ ام  دزن  ارچ  هبابح ! يا  دـندومرف  نم  هب  ترـضح  مدوب . زامن  لوغـشم  هک  یلاح  رد  دـندمآ ، اـم  يهناـخ 

ناهد بآ  زا  يرادقم  ناشیا  هاگ  نآ  مداد . ناشن  اقآ  هب  ار  دوخ  درد  لحم  سپس  مسریمن ، امش  تمدخ  مراد  هک  یضیرم  رطاخ  هب  ناج !
رکش هدجس  هب  نم  سپـس  دنک . عفد  وت  زا  ار  ضرم  نیا  دنوادخ  ات  نک  رکـش  ار  ادخ  دندومرف : دندیلام و  یـسیپ  ياج  رب  ار  دوخ  كرابم 
هنییآ رد  مدرک و  دـنلب  ار  مرـس  نم  نک . هاگن  هنییآ  رد  زیخرب و  اج  زا  هبابح » يا  دـندومرف : ناشیا  هاـگ  نآ  متفگ ، ساپـس  ار  ادـخ  متفر و 

[ . 44 . ] مدرک رکش  ار  ادخ  مدیدن و  یسیپ  زا  يرثا  رگید  مدرک و  هاگن 

دوشیمن شوماخ  مه  بآ  اب  شتآ  نیا 

وا تشاد . مان  دیز » نب  سنخا   » دوب رضاح  شباحصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نتـشک  يارب  البرک  رد  هک  نمـشد  ياههدرکرـس  زا  یکی 
ار وا  ياهناوختـسا  دـنتخات و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهزانج  رب  بسا  اب  رفن  هد  هارمه  هب  یمحریب  زا  دوب و  محریب  هاوخدوخ و  يدرف 
، سانـشان يدرف  ناونع  هب  بش  کی  رد  درک و  رمع  یگلاس  دون  نس  ات  دنام و  ناما  رد  راتخم  ماقتنا  تسد  زا  محریب ، درم  نیا  دنتـسکش .

یلیخ دمآ ، نم  دزن  يدرم  بش  کی  دیوگیم : يدُس  دش . يدُس »  » مان هب  مالسلامهیلع  تیب  لها  نادنمهقالع  ناناملـسم و  زا  یکی  نامهم 
ار نخس  باب  مه  اب  متخانشیمن ، ار  وا  نم  یلو  دوب ؛ دیز » نب  سنخا   » وا منک . ادیپ  هقالع  وا  هب  مریگب و  سنا  نامهم  اب  هک  متشاد  تسود 
هب متفگ : يدـش ؟ نارگن  ارچ  دـش ؟ هچ  تفگ : وا  مدیـشک . لد  زا  یهآ  ناوارف  زوس  اب  دـمآ ، نایم  هب  البرک  يهصق  هک  نیا  ات  میدرک ، زاب 

رطاخ هب  متفگ : تسیچ ؟ يارب  وت  ساپـس  نیا  تفگ : درم  نآ  تسا . ناسآ  نآ  دزن  یتبیـصم  ره  هک  مداـتفا  ییاهتبیـصم  هحفص 70 ]  ] دای
سک ره  دندومرف : هک  ياهدینشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رگم  مدرکن ، تکرش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوخ  ماقتنا  رد  هک  نیا 

هک ار  ییاـهفرح  نیا  تفگ : سنخا  ددرگیم . کبـس  شلاـمعا  يوزارت  تماـیق  رد  دـنک  تکرـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوـخ  ماـقتنا  رد 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسین  تسرد  روطچ  متفگ : تسا . غورد  اهنآ  همه  تسین ، تسرد  ینزیم 

ینالوط رمع  مالـسلاهیلع  نیـسح  لتاق  هدومرف . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : سنخا  دـش .» هتفگ  غورد  نم  هب  هن  ماهتفگ و  غورد  هن  »
نب سنخا  نم  تفگ : سپـس  هن ! تفگ : يدس  یـسانشیمن ؟ ارم  رگم  ماهدرک ، رمع  لاس  دون  زا  شیب  نم  وت ! ناج  هب  مسق  یلو  دـنکیمن ؛

نارگن یلیخ  تفگ : يدس  متـسکش . مهرد  ار  وا  ناوختـسا  متخات و  بسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ندب  رب  دعـس  رمع  نامرف  هب  هک  متـسه  دیز 
، دـش بارخ  غارچ  هلیتف  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  مناـسرب ، تکـاله  هب  ار  وا  دـیاب  متفگ : دوخ  اـب  تفرگ . شتآ  درد ، تدـش  زا  مبلق  مدـش و 

هلیتف شتآ  سپس  دنک ، تسرد  ار  غارچ  هلیتف  ات  تساخرب  هاگ  نآ  منکیم . تسرد  ار  نآ  مدوخ  نم  تفگ : سنخا  منک ، تسرد  متساوخ 
ات تساوخ  نم  زا  ناوارف  زجع  اب  هاگ  نآ  دـشن ، شوماخ  دـیلام  كاـخ  هب  ار  دوخ  تسد  هچ  ره  دـنازوس ، ار  شتـسد  دیـسر و  وا  تسد  هب 

يهلعـش درکن و  يرثا  یلو  متخیر ؛ شتـسد  رب  هحفـص 71 ]  ] مدروآ و بآ  یلو  مدوب ، نمـشد  وا  اب  دنچ  ره  تفگ : يدـس  منک . شکمک 
دنگوس دیوگیم : يدس  تخوسیم . شتآ  رد  نانچ  مه  یلو  تخادنا ؛ بآ  رهن  لخاد  ار  دوخ  تساخرب و  اج  زا  دش و  رتدایز  نآ  شتآ 

هاـگن وا  هب  نم  تخوسیم و  لاـغذ  دـننام  وا  ندـب  دـشیم و  رتـشیب  شتآ  يهلعـش  تخادـنایم  بآ  رد  ار  دوـخ  درم  نآ  هچ  ره  ادـخ ! هب 
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[ . 45 . ] مدرکیم

شورف خیم  درم  باذع 

« غمص  » يوب شندب  هک  میدش  هجوتم  هظحل  کی  تسشن ، ام  رانک  دش و  دراو  يدرم  هک  مدوب  هتسشن  يدس »  » دزن دیوگیم : ریبز  نب  لضف 
رکشل رد  نم  تفگ : درم  نآ  تسیچ ؟ يارب  وب  نیا  تفگ : يدس » ! » ریخ تفگ : وا  یشورفیم ؟ غمص »  » تفگ وا  هب  يدس » . » دهدیم [ 46]

رد مدید و  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اروشاع ، زور  زا  دعب  متخورفیم . رداچ  خیم  رکشل  رد  طقف  مدوب و  دعس  نب  رمع 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مدید  دنتشاد و  روضح  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالسلاهیلع و  یلع  ترـضح  ترـضح ، نآ  رانک 

ترضح نآ  یلو  مدرک ؛ بآ  ياضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  مه  نم  دهد . یم  بآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
خیم طـقف  نم  هللا ! لوسر  اـی  متفگ  يدرک ؟ کـمک  اـم  نانمـشد  هب  هک  يدوبن  وت  اـیآ  دـندومرف : دـندرک و  يراددوخ  نم  هب  نداد  بآ  زا 

هحفص 72]  ] غمص وا  هب  دندومرف : دندرک و  ور  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاح  نیمه  رد  متخورفیم ،
، نم لوب  جرخم  زا  زور  هس  اـت  مدـش ، رادـیب  هک  یتـقو  مدروخ ، نآ  زا  نم  دـنداد و  نم  هب  یماـج  مه  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ناروخب .

تاتابن زا  هچ  ره  روخب و  مدنگ  نان  تفگ : وا  هب  يدس » . » دنام یقاب  نآ  يوب  یلو  دـش ؛ فرط  رب  تلاح  نآ  سپـس  دـمآیم ، نوریب  غمص 
. ینک هدـهاشم  ار  تشهب  منکیمن  رکف  زگره  هک  نیا  يارب  روـخب ، يراد  تـسود  هـچ  ره  ینعی  شوـنب ؛ زین  تارف  بآ  زا  روـخب و  تـسه 

[ . 47]

يزاریش رفعج  ازریم  دیس  هب  نیسح  ماما  تیانع 

ياملع زا  هک  يزاریـش  نسح  دمحم  ازریم  هللاۀیآ  يومع  رـسپ  هللا و  همحر  يزاریـش  هللا  بیبح  ازریم  دیـس  دنزرف  رفعج  ازریم  دیـس  موحرم 
؛ رادب روذعم  ارم  ناج ! اقآ  مدرک : ضرع  متفر و  يزاریش  يداهلادبع  ازریم  هللاۀیآ  ترـضح  لزنم  هب  يزور  دیوگیم : دوب ، قارع  راوگرزب 
ار مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  بشید  دندومرف : رفعج  ازریم  ناوخب . هضور  دندومرف : ناوارف  رارصا  اب  هرابود  متـسین . يربنم  نم  نوچ 

دنزرف هـب  ترـضح  دوـب . يرتـفد  ذـغاک و  وا  تـسد  رد  دـندوب و  ناـشرانک  رد  مـه  مالـسلاهیلع  ربـکا  یلع  ترــضح  مدـید و  باوـخ  رد 
ازریم موحرم  سیونب . ار  يزاریـش  رفعج  ازریم  مسا  نآ ، ياج  نک و  فذـح  رتفد  زا  ار  روهـشم  يربنم  نـالف  مسا  دـندومرف : ناـشراوگرزب 
يور زا  اـهنآ  يارب  مدرک و  عمج  ار  مدوـخ  هداوناـخ  بشید  نم  متفگ  مدرک و  يراز  هیرگ و  مدینـش  ار  باوـخ  نیا  اـت  دـندومرف : رفعج 

ار مدوخ  دـعب  هب  زور  نآ  زا  منکیم . تعاطا  مشچ ! مدرک : ضرع  هحفص 73 ]  ] ترضح نآ  تمدخ  متـسیرگ و  مدناوخ و  هضور  باتک ،
حوتفلاوبا يهربقم  رد  ير  رهش  رد  درک و  توف  يرمق  لاس 1370  رد  رفعج  ازریم  موحرم  مدرک . هدامآ  ندـناوخ  هضور  نتفر و  ربنم  يارب 

[ . 48 . ] دیدرگ نوفدم  يزار 

رابنوخ تخرد 

نب رغصا  یلع   » مان هب  روهشم  ياهدازماما  رهطم  ربق  اتسور ، نیا  رد  تسا . نیوزق  ياهاتسور  زا  توملا ، هعلق  یکیدزن  رد  دابآرز »  » ياتسور
نآ زا  اروشاـع  زور  رد  لاـس  ره  دراد و  يداـیز  لاـس  هک  دراد  دوجو  يراـنچ  تخرد  رهطم ، يهربـقم  نیا  راـنک  رد  دراد و  دوـجو  « رفعج
دوخ مشچ  هب  ار  تخرد  نآ  نوخ  ندـش  يراج  دـنوریم و  اج  نآ  هب  تخرد  نآ  ندـید  يارب  رفن  نارازه  دوشیم ، يراج  نوخ  تخرد ،

زا ار  عوضوم  نیا  هتفگ و  نخـس  اروشاع  زور  رد  رانچ  تخرد  زا  نوخ  ندـش  يراـج  زا  تاـمارک  باـتک  رد  يداـبآرز  هللاۀـیآ  دـننیبیم .
هللاۀیآ موحرم  تسا ). دوجوم  شرسپ  يهناخباتک  رد  هدیسرن و  پاچ  هب  باتک  نیا  . ) دنکیم لقن  يدهم  دیـس  شدج  یلع و  دیـس  شردپ 

زا هک  تسا  ینوخ  نینچ  مه  دـسیونیم : كاپ ، ياهنوخ  ندرمـش  ماـگنه  هورع ، باـتک  يهیـشاح  رد  هللا  همحر  یفجن  یـشعرم  یمظعلا 
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ناتسود زا  یعمج  اب  هتشذگ  لاس  دیازفایم : الاب  بلاطم  يهدنسیون  دوشیم . جراخ  نیوزق  عباوت  زا  دابآرز »  » ياتسور رد  دوجوم  یتخرد 
، اروشاع زور  حبـص  ناذا  يهظحل  تسرد  میدید . دوخ  مشچ  اب  ار  تخرد  نآ  نوخ  ندش  يراج  هتفر و  دابآرز  ياتـسور  هحفص 74 ]  ] هب

[ . 49 . ] تشاد همادا  تعاس  راهچ  زا  شیب  دش و  يراج  نوخ 

يرتشوش رفعج  خیش  هب  نیسح  ماما  تیانع 

ینید لیصحت  لیاوا  رد  دندومرف : لقن  نم  يارب  يرتشوش  رفعج  خیش  راوگرزب  ملاع  دنیامرفیم : هنع  هللا  یضر  يرون  نیسح  ازریم  موحرم 
همئا بئاـصم  هظعوـم و  هب  اـهزور  نآ  رد  مدـش . لوغـشم  مالـسا  سدـقم  نید  غـیلبت  هب  مدرک و  تعجارم  دوـخ  نطو  هـب  غـیلبت  ماـیا  رد  و 

نیسحالم يادهشلاۀضور  باتک  زا  مرحم  مایا  رد  یفاص و  ریسفت  باتک  زا  ناضمر  هام  رد  ربنم  يور  متشادن و  یفاک  طلست  مالـسلامهیلع 
هب ار  اهنآ  مزادـنیب و  مدرم  لد  رد  يزوس  متـسناوتیمن  یلو  مدرکیم ؛ تبحـص  مدرم  يارب  اـهنآ  يور  زا  مدرکیم و  هدافتـسا  یفـشاک 

هراچ رکف  رد  مشاب ، یباتک » الم   » دـیاب یک  ات  متفگ : دوخ  اـب  یبش  دـش . کـیدزن  مرحم  هاـم  تشذـگ و  یتدـم  هک  نیا  اـت  مروآرد  هیرگ 
مالـسلاهیلع و نیـسح  ماما  باوخ ، ملاع  رد  متفر . باوخ  هب  لاح  ناـمه  رد  موش ، زاـینیب  ربنم  يور  باـتک  ندرب  زا  منک  هچ  هک  مدـمآرب 

خیـش درک . ییارآ  فص  ناشلباقم  رد  مه  نمـشد  دندرک و  اپرب  ار  اههمیخ  دندش و  البرک  نیمزرـس  دراو  هک  مدید  ار  ترـضح  نآ  نارای 
ارم مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  درک . مالـس  ترـضح  نآ  رب  مدش و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  همیخ  دراو  دـندومرف : يرتشوش  رفعج 

طقف مینک ، ییاریذـپ  وا  زا  ات  میرادـن  بآ  اـم  تسا ، اـم  ناـمهم  ینـالف  دومرف : هحفـص 75 ]  ] رهاـظم نب  بیبح  هب  دـناشن و  دوخ  کـیدزن 
شیپ درک و  هدامآ  ییاذغ  رهاظم  نب  بیبح  نک . رـضاح  نامنامهم  دزن  نک و  هدامآ  ییاذغ  نآ ، اب  زیخرب و  میراد ، نغور  درآ و  يرادقم 

زور هب  زور  هک  نیا  ات  مدـش  ماهلا  روما  نیا  هب  مدرک  ساسحا  هظحل  کی  متفر ، باوخ  هب  مدروخ و  اذـغ  نآ  زا  همقل  دـنچ  تشاذـگ ، نم 
مان نادهتجم  هناگی  زا  يرتشوش  رفعج  خیـش  موحرم  مدیـسر . دـصقم  نیرتالاب  هب  هبطخ  ظعو و  ماقم  رد  دـش و  رتدایز  نم  رد  تردـق  نیا 

ناشیا مرگ  نایب  ییاحیسم و  سفن  تفرگ و  رارق  ماع  صاخ و  هجوت  دروم  یندینـش و  باذج و  رایـسب  ناشیا  ياهربنم  هک  دش  هعیـش  روآ 
[ . 50 . ] درک رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  يدایز  دارفا 

هدیربرس بسا  جنپ  ندرک  هدنز 

يهفیلخ ار  اهنآ  تشاد و  داقتعا  امهیلع ) هللاۀنعل   ) دیزی هیواعم و  تفالخ  هب  هک  درکیم  یگدنز  یبیبط  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نامز  رد 
رجاـف و صخـش  نایفـسوبا  هیواـعم و  شدـج  دـننام  هیلع ) هللا  تنعل   ) دـیزی تفگ : بیبـط  نآ  هب  نایعیـش  زا  یکی  يزور  تسنادیم ، دوخ 

تافص زا  یکی  تسا و  هتسارآ  بوخ و  تافـص  مامت  ياراد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یعقاو ، هفیلخ  نامز و  ماما  تسا و  یملاظ 
هحفص . ] درادن دوجو  تافـص  نیا  نوعلم  دیزی  رد  یلو  تسا ؛ نانزهویب  نادنمزاین و  فقو  ترـضح ، نآ  لاوما  لام و  هک  تسا  نیا  ناشیا 

رگا منکیم ، ناـحتما  ار  صخـش  نیا  نخـس  نم  تفگ : دوخ  لد  رد  یلو  دـشن ؛ عقاو  بیبـط  نآ  لوـبق  دروـم  هعیـش  درم  نانخـس  نیا  [ 76
یمیتی رـسپ  هک  درکیم  یگدنز  ياهویب  نز  بیبط ، یگیاسمه  رد  دش . مهاوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هعیـش  زین  نم  دـشاب  هتفگ  تسرد 

بیبط زا  شايرامیب  جـالع  يارب  داتـسرف و  بیبط  دزن  ار  دوخ  رـسپ  دوب و  هداـتفا  رتسب  رد  یتخـس  يراـمیب  تلع  هب  نز  نآ  يزور  تشاد .
دزن تفگ : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندرک  ناحتما  يارب  بیبط  منک ؟ هیهت  اجک  زا  ار  بسا  رگج  نم  تفگ : رـسپ  درک . کمک  تساوخرد 

هب ار  شرگج  دنشکب و  ار  اه  بسا  زا  یکی  هک  دنداد  روتسد  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاوخب . کمک  وا  زا  ورب و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
. درب بیبط  دزن  ار  نآ  وا  دـنداد و  میتی  هب  ار  بسا  رگج  دـندرک و  لمع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  روتـسد  هب  زین  اهنآ  دـنهدب . میتی  نآ 

نیـسح ماـما  اـقآ  تمدـخ  مود  راـب  يارب  میتـی  رـسپ  تسا . بوـخ  گـنر  نـالف  هکلب  تسین  بوـخ  یگنر ، نیا  بسا  رگج  تفگ : بیبـط 
سپـس دیهدب . میتی  رـسپ  هب  ار  نآ  رگج  دیربب و  رـس  ار  يرگید  بسا  دندومرف : ترـضح  درک . نایب  ار  بیبط  بلطم  دیـسر و  مالـسلاهیلع 
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راب يارب  میتی  سپ  دشاب . گنر  نالف  بسا  گنر  دیاب  تسین  بوخ  زین  رگج  نیا  تفگ  بیبط  درب . بیبط  دزن  تفرگ و  ار  رگج  نآ  میتی ،
هحفص  ] رگج دیربب و  رس  ار  يرگید  بسا  دومرف : ترضح  درک . نایب  ار  بیبط  بلطم  دیـسر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اقآ  تمدخ  موس 
گنر نالف  بسا  گنر  دیاب  تسین  بوخ  مه  رگج  نیا  تفگ : بیبط  درب . بیبط  دزن  تفرگ و  ار  نآ  میتی  دیهدب . میتی  رسپ  هب  ار  نآ  [ 77

شرگج تشکیم و  ار  یبسا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هبترم ، ره  رد  دیسر و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هبترم  جنپ  میتی  هک  نآ  ات  دشاب 
تفر ترضح  نآ  يهناخ  هب  تساخرب و  دید ، ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  یقالخا  تمارک  یتقو  بیبط  نآ  دادیم . میتی  نآ  هب  ار 

درک هدهاشم  اج  نآ  رد  بیبط  دندرب . هلیوط  هب  ار  بیبط  نآ  ناراکتمدخ ، دـنربب . هلیوط  هب  ار  وا  هک  درک  سامتلا  ناشیا  ناراکتمدـخ  هب  و 
روتسد بیبط  اریز  میتی ؛ کی  رطاخ  هب  تفگ : راکتمدخ  نآ  دناهدیربرس ؟ ار  اهبسا  نیا  ارچ  دیسرپ : تسا . هدش  هدیرب  رس  بسا ، جنپ  هک 

ات تسـشن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهناخ  رانک  نایرج  نیا  ندید  اب  بیبط  دوشیم . هجلاعم  بسا  رگج  يهلیـسو  هب  وا  ردام  هک  دوب  هداد 
تدارا راهظا  یهاوخ و  رذع  ترـضح  نآ  زا  دیـسوب و  ار  ناشیا  ياپ  تسد و  تساخرب و  اج  زا  بیبط  دـمآ . نوریب  لزنم  زا  ترـضح  نآ 

زا رتالاب  هک  مهدب  ناشن  وت  هب  ار  يزیچ  ایب  تسین ، يزیچ  هک  اهنیا  دومرف : ترضح  درک . نایب  ترضح  يارب  ار  هیـضق  لصا  سپـس  درک .
نیا وت  ناتـسود  وت و  ياضر  يارب  نم  ایادـخ ! دومرف : درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  سپـس  دـشاب . تلیـضف  نیا 

هب دـنراد  یتلزنم  برق و  وت  دزن  ام  يهداوناخ  رگا  ینک . هدـنز  ار  اـهبسا  نیا  هک  یتسه  هحفص 78 ]  ] اناوت رداق و  وت  متـشک و  ار  اهبسا 
یبـتجم نسح  مردارب  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاـف  مرداـم  مالـسلاهیلع ، یـضترم  یلع  مردـپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  مدـج  رطاـخ 

زا دندش و  هدنز  دندوب  هدش  هدیرب  رـس  هک  یبسا  جنپ  ره  هک  دوب  هدشن  مامت  ترـضح  ياعد  زونه  نک . هدـنز  ار  اهبسا  نیا  مالـسلاهیلع ،
[ . 51 . ] دنتساخرب نیمز 

دوشیم نینوخ  اروشاع  زور  رد  تبرت 

ضیرم نامز  نآ  رد  ریبک  حرش  بحاص  یلع  دیـس  اقآ  رـسپ  يدهم  اقآ  موحرم  دومرف : لقن  هلا  همحر  يراسناوخ  نیـسحلادبع  الم  موحرم 
هک داتـسرف  دـندوب  املع  زا  ود  ره  هک  ار  يدابآرتسا  رفعج  الم  جاح  لوصف و  بحاص  نیـسح  دـمحم  خیـش  نتفرگ ، افـش  يارب  دوب ، هدـش 

نیـسح ماما  رهطم  ربق  تبرت  زا  يرادـقم  دـنورب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رهطم  ربق  بادرـس  هب  مارحا  ساـبل  اـب  دـننک و  لـسغ 
نیـسح ماما  رهطم  ربق  تبرت  نآ  هک  دنهد  تداهـش  ود  ره  دنروایب و  دیـس  موحرم  يارب  يرادقم  دنرادرب و  هدراو  بادآ  اب  ار  مالـسلاهیلع 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  ربق  كاخ  زا  يرادقم  دنتفر و  راوگرزب  ود  نآ  دنک . لوانت  ار  تبرت  نآ  زا  يرادقم  دیس  بانج  تسا و  مالسلاهیلع 
نآ ناربتعم و  زا  دوب  یصخش  ناشیا  هلمج  زا  هک  دندرک  اطع  رایخا  راضح  زا  یضعب  هب  ار  كاخ  نآ  زا  يرادقم  دندمآ و  الاب  دنتشادرب و 
اطع نم  هب  دـتفین  لهاان  تسد  هب  وا  زا  دـعب  هک  نیا  هحفـص 79 ]  ] سرت زا  ار  نآ  هدـنام  یقاب  وا  مدرک و  تدایع  توم  لاـح  رد  ار  صخش 
یتقو مدرک  ساسحا  نآ  رد  یتبوطر  دمآ ، مرظن  هب  نفک  نآ  اروشاع  زور  اقافتا  متشاذگ ؛ هدلاو  نفک  نایم  رد  مدروآ و  ار  هتسب  نم  درک ،
هریت نوـخ  دـننام  نآ  گـنر  دـنیبب و  تبوـطر  هک  تسا  يرکـش  دـننام  هدوـب  نفک  فوـج  رد  هک  تبرت  يهسیک  مدـید  مدرک ، زاـب  ار  نآ 

. دوبن اج  نآ  رد  یبآ  تبوطر و  هک  نآ  اـب  دوب  هدیـسر  نفک  هب  نآ  زا  رهاـظ و  هب  هسیک  نطاـب  زا  نآ  رثا  تسا و  هدـش  هباـنوخ  هدـیدرگ و 
هتـشگزاب شلوا  تلاح  هب  لبق  دـننام  تبرت  نآ  مدرک ، زاب  مدروآ و  ار  نفک  نآ  مهدزاـی  زور  رد  متـشاذگ و  دوخ  لـحم  رد  ار  نآ  سپس 

روط نیمه  مدرک ، هدهاشم  ار  نآ  هک  اروشاع  مایا  ریاس  رد  زین  نآ  زا  دـعب  دوب و  هدـنام  یقاب  لبق  دـننام  نفک  رد  درز  گنر  نآ  یلو  دوب ؛
[ . 52 . ] دوشیم نوخ  هیبش  اروشاع  زور  رد  دشاب  هک  اج  ره  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رهطم  ربق  كاخ  هک  متسناد  مدید و  ریغتم  ار  نآ 

دینک زاب  نارادازع  يور  هب  ار  رد 

رد دنکیم : لقن  تفگش  ياهناتساد  باتک  رد  هنع  هللا  یضر  بیغتـسد  نیـسحلادبع  دیـس  هللاۀیآ  ترـضح  بارحم  دیهـش  راوگرزب  ملاع 
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ندــمآ نوریب  ندز و  هنیــس  ندز ، هـمق  قارع ، تـقو  تموـکح  فرط  زا  لاـس 1358  مرحم  هاـم  رد  فرـشا  فجن  رد  ترواـجم  تاـقوا 
تموکح فرط  زا  دوشن ، ینز  هنیـس  فیرـش  نحـص  رهطم و  مرح  رد  هک  نیا  يارب  اروشاـع  بش  رد  دوب . هدـش  عـنم  يرادازع  ياههتـسد 

دندوب نآ  نتسب  لوغشم  هک  ار  يرد  نیرخآ  دندرک . لفق  ار  نحص  ياهرد  قاور و  مرح و  هحفص 80 ]  ] ياهرد لوا ، بش  نامه  زا  قارع 
رهطم مرح  فرط  هب  دندش و  نحص  دراو  دندروآ و  موجه  نزهنیس  هتـسد  تیعمج  ناهگان  دندوب ، هتـسب  ار  نآ  هگنل  کی  هک  دوب  هلبق  رد 

ار مدرم  دوخ ، ياههمکچ  اب  دندمآ و  ناشسییر  اب  سیلپ  دارفا  ناهگان  دـندش . ینز  هنیـس  يرادازع و  لوغـشم  ناویا ، نامه  رد  دـندمآ و 
ام نک ، زاب  ار  رد  یلع ! ای  بابلا ؛ کف  یلع  ای  دـنتفگیم : دـندوب و  لوغـشم  يرادازع  ینزهنیـس و  هب  لاح  نامه  اب  مدرم  دـندرک ، حورجم 

دوب راوید  رد و  نیب  هک  نینهآ  ياههلیم  دندش و  هدوشگ  نحص  قاور و  مرح و  ياهرد  هظحل ، کی  رد  سپس  مینیسح . تدنزرف  نارادازع 
زین اهسیلپ  دندش ، عمج  رهطم  مرح  نحـص و  رد  همه  دندش  ربخ  اب  هک  اهیفجن  ریاس  دندش . رهطم  مرح  دراو  نانزهنیـس  دـندش و  هدـیرب 

[ . 53 . ] دنوشن اهنآ  محازم  هک  دش  هداد  روتسد  دنداد و  شرازگ  دادغب  هب  ار  عوضوم 

باوخ ملاع  رد  نیسح  ماما  رادید 

يهثداح زا  دـعب  لاس  کی  مدوب ، قفومان  هک  قارع  هب  رفـس  زا  لاس  ود  تشذـگ  زا  سپ  دـنکیم : لقن  يزار  فیرـش  دـمحم  ياقآ  بانج 
زا ار  نایرج  نیا  هظحل  کی  متسناوتیمن  هک  يروط  هب  داد  تسد  نم  هب  یبیجع  قوش  تایلاع  تابتع  ترایز  يارب  هک  دوب  رویرهش 1920 

نیسح ماما  يوس  هب  لسوت  تسد  گرزب ، رما  نیا  هب  ندیسر  يارب  مداتفا . رفس  نیمود  رکف  هب  لیلد  نیمه  هحفص 81 ]  ] هب منک . رود  دوخ 
هقالع و نیا  دشیم . رتشیب  راک  نیا  هب  تبـسن  نم  يهقالع  زور  ره  مدش و  هدامآ  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  يارب  مدرک و  زارد  مالـسلاهیلع 
، هیاـسمه روشک  ود  ناـیم  هطبار  قارع و  ناریا و  كاـخ  هب  نیقفتم  ياـهورین  دورو  مود و  یناـهج  گـنج  لـیلد  هب  هک  دوـب  یعقوـم  روـش 

مدوب هداد  تسد  زا  ار  رطاخ  شیاسآ  یتحار و  هک  مدوب  هدیسر  يرارقیب  زا  ياهلحرم  هب  نم  اما  دشیمن ؛ هداد  یسک  هب  ترفاسم  يهزاجا 
ماهدش و فرشم  البرک  هب  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  یبش  نارود ، نامه  رد  مدوب . نیمظاک  فجن و  البرک و  هب  رفـس  هشیدنا  رد  هراومه  و 

یکی ترضح ، نآ  سدقم  ناتسآ  رد  مدش  بایفرش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  ناگدازآ  ياوشیپ  مرح  هب  ینامداش  رورـس و  جوا  رد 
ناشیا رونم  حیرـض  ربق و  ای  ینک  ترایز  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یهاوخیم  زیزع ! تسود  تفگ : تفرگ و  ار  متـسد  نارازگتمدخ  زا 

: تفگ داد و  مناـشن  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  فیرـش  ربـق  درب و  دوـب ، رهطم  مرح  ناـمتخاس  ریز  هک  سدـقم  بادرـس  هب  ار  نـم  وا  ار ،
یلع شراوگرزب  دـنزرف  هک  مدـید  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـش و  هدوشگ  ربق  ییوگ  مدرک : هاگن  هک  یماگنه  نک . ترایز  ار  تیالوم 

؛ مدش رادیب  باوخ  زا  هاگان  شکاپ . يهنیس  يور  مالسلاهیلع  رغصا  یلع  شاههام  شـش  لفط  دوب و  شکرابم  ياپ  نییاپ  مالـسلاهیلع  ربکا 
نیا رد  تسین  یهانپ  أجلم و  ارم  نیـسح  زج  هب  هحفص 82 ] . ] مدورـس ار  رعـش  نیا  لاح  نامه  رد  نازوس و  مبلق  دوب و  نایرگ  مناگدید  اما 
مکح وت  رگا  تسین  یهار  قیرط  نیا  زا  زج  هب  قح  يوس  هب  نیـسح  یتسود  تسا و  نیـسح  تاـجن  هر  تسین  یهابتـشا  مراد  نیقی  هدـیقع 

[ . 54  ] تسین یهاگ  وا  دز  مفوخ  همکحم  چیه  هب  اضما  ینک  نم  یمالغ 

دنه باوخ 

مدید باوخ  رد  یبش  دندروآ ، ماش  هب  ار  البرک  يادهش  رـس  یتقو  تفگ : دیزی  نز  دنه  هک  تسا  هدش  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد 
دنداتـسیا و مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  كرابم  رـس  ربارب  رد  دـندش و  لزان  هکیـالم  جوف  جوف  دـش و  هدوشگ  نامـسآ  زا  يرد  هک 

يدایز نادرم  هک  یلاح  رد  دمآ  نییاپ  نامـسآ  زا  يربا  مدید  هاگان  هللا .» لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  هللادبعابا ، ای  کیلع  مالـسلا  : » دـنتفگ
رـس نآ  هب  ار  دوخ  دـیود و  درم  نآ  دیـسر ، نیمز  يور  ربا  نآ  یتقو  افـص ، رون و  تیاهن  رد  دوب  يدرم  ناشیا  ناـیم  رد  دـندوب و  ربا  يور 

: دندرک عنم  تارف  بآ  زا  ار  وت  مزیزع ! دنزرف  يا  تفگیم : درکیم و  يراز  هحون و  دیسوبیم و  ار  رس  نآ  نادند  بل و  وا  دیناسر . رونم 
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اهنیا یبـتجم و  نسح  تسا  وت  ردارب  نیا  یـضترم و  یلع  تسا  وـت  ردـپ  نیا  ادـخ و  لوـسر  متـسه ، وـت  دـج  نم  دنتخانـشن ؟ ار  وـت  رگم 
زا نم  تفگ : دـنه  دربیم . مان  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  کی  کی  سابع و  هزمح و  لـیقع و  هحفـص 83 ]  ] رایط و رفعج  دناوت ، ياهومع 

دیزی متفر  تفریم . الاب  نامسآ  هب  رونم  رس  نآ  زا  رون  هک  مدید  متفر ، راوگرزب  نآ  رـس  دزن  یتقو  مدش . رادیب  ناسرت  ناساره و  تشحو ،
يهناـخ هب  هک  مدـید  مدرک  وج  تسج و  هک  یماـگنه  متفاـین . دوخ  ياـج  رد  ار  وا  منادرگ ، عـلطم  دوـخ  باوـخ  زا  ار  وا  منک و  رادـیب  ار 

ار مباوخ  یتقو  دوب ؟ راک  هچ  مالسلاهیلع  نیسح  اب  ار  نم  دیوگیم : فوخ  هودنا و  میب و  تیاهن  رد  هتـسشن و  راوید  هب  ور  هتفر و  یکیرات 
هحفص 87] . ] دادن باوج  دنکفا و  ریز  هب  رس  سپس  دش . نادنچ  ود  وا  میب  مغ و  مدرک  فیرعت  شیارب 

مالسلا هیلع  هللادبع  ابا  ترضح  تبیصم  هضور و  رکذ 

مرحم هام 

ناوراک هب  تسا  نآ  بحاص  هک  نآ  هب  مرحم ، هب  نم  مالس  بنیز  ردام  دزن  هب  شنانز  هنیس  کشا  هب  بنیز  ربلد  هام  هب  مرحم ، هب  نم  مالس 
هب مرحم ، هب  نم  مالـس  ارهز  مخ  تماـق  هب  دیفـس و  ناوـسیگ  هب  ارهز  مغ  مچرپ  هب  مرحم ، هب  نم  مالـس  تسا  نازخ  ریـسم  رد  هـک  يراـهب 
هب گنـشق و  تسد  ود  نآ  هب  لضفلاوبا  کشا  زان  هب  مرحم ، هب  نم  مالـس  رغـصا  هراـپ  يولگ  نوخ و  هب  هقرغ  مسج  هب  رغـصا  يهراوهاـگ 

[ . 55  ] لضفلاوبا کشم  مخز 

دوصقم هبعک 

هدنکفا شتآ  نازخ  ددرگ  همطاف  نشلگ  تسا  نم  يانم  يوک  هاگلتق ، يدوگ  تسا  نم  يافص  هورم و  همیخ ، لتقم و  تساجنیا  میالبرک 
يور نید  غاب  زا  دوشیم  نوگ  هلال  همطاف  مردام  ياپ  ياج  دوب  هک  همه  تشهب  غاـب  همقلع  دوش  یم  تساـج  نیا  میـالبرک  ناـبغاب  لد  هب 
يوس هب  ور  دینز  متام  يهمیخ  تسالبرک  نیمز  نیا  دـینکفا  رفـس  راب  همه ، ناراوس  يا  هحفص 88 ]  ] تساجنیا میالبرک  نینبلاما  لگ  هام 

دوب مساق  هلجح  نوخ ، ناراب ز  هلال  دوب  مشاـهلآ  هاـگلتق  نیمز  نیا  تساـجنیا  میـالبرک  دـینک  لـماک  همه  ار  دوخ  جـح  دـینک  لد  مرح 
[ . 56  ] تساج نیا  میالبرک  دوش  رغصا  یلع  زان  دهم  دوش  رگید  هبعک  البرک 

البرک يوزرآ 

هب هدنام  نیسح  يا  تقشع  دنب  هب  ریسا ، مدش  یکدوک  وت ز  يالبرک  ندید  هدش  نم  رمع  ترسح  وت  ياوه  دوب  لد  هب  وزرآ ، مراد  هدید  ز 
نیـسح رکذ  وت  يافـص  اـب  رکذ  هب  ملد ، نیا  دریگ  هشوت  هک  وت  يوبـس  یم  تسم  وت ، يوک  مـالغ  منم  وت  يانـشآ  ياون  نم ، ناـج  شوـگ 
نیـسح نیـسح  وت  يالبرک  يادف  وت ، يادـف  موش  نیـسح  وت  يادـص  منزیم  هک  تردام ، ناج  هب  مشوخ  تسا  تمایق  هریخذ  نم ، نیـسح 

هحفص 89]  ] نیسح نیسح  نیسح  نیسح  نیسح ، نیسح 

ردپ یظفاحادخ  هلاس و  هس 

ایب تفگ : تسا  هیقر  نامه  يوق ، لامتحا  هب  هک  شاهلاس  هس  رهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  هنیکس  ترـضح  تسا : هدمآ  اهتیاور  یـضعب  رد 
! اباب دز : ادص  هیقر  هاگ  نآ  تخیر و  کشا  رایـسب  نخـس  نیا  ندینـش  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دورب . میراذـگن  میریگب و  ار  ردـپ  نماد 

نآ ماگنه  نیا  رد  دیـسوب . ار  شاهدیکـشخ  ياهبل  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  نیـسح  ماما  منیبب . ار  وت  ات  نک  ربص  اـما  موشیمن ؛ تعناـم 
نیـسح ماما  تسا . هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنـشت  تدـش  ماهنـشت . ایب  اـباب ! ینتقرحا » دـق  اـملظلا  ناـف  شطعلا ، شطعلا ، : » دز داـیرف  هنادزاـن 
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زاب دورب . نادیم  يوس  هب  ات  تساخرب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگ  نآ  مروایب . بآ  تیارب  ات  نیـشنب  همیخ  رانک  دندومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع 
وا رگید  راب  کی  ماما  يا ؟ هدیرب  ام  زا  ارچ  يوریم  اجک  ناج ! اباب  انع » یضمت  نیأ  ای  : » تفگ هیرگ  اب  تفرگ و  ار  ردپ  نماد  هنیکـس  مه 

[ . 57 . ] دش ادج  وا  زا  نوخرپ  یلد  اب  سپس  درک ، مارآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار 

بنیز ترضح  یباتیبو  البرک  هب  دورو 

نایب نیا  درک : ضرع  دیـسر و  ردارب  روضح  ناساره  بنیز  ترـضح  البرک ، رد  تنوکـس  اههمیخ و  ندش  اپرب  زا  سپ  مرحم  مود  زور  رد 
نیمز نیا  رد  ياهداد  هک  نامز  نآ  زا  هحفص 90 ] . ] تسا هدروآ  يور  نم  هب  نآ  زا  میظع  یـسرت  فوخ و  هک  ارچ  منیبیم ، كانفوخ  ار 

تسیرگ مردپ  هک  میدرکیم  رذگ  اج  نیا  زا  نیفـص  گنج  هب  نتفر  ماگنه  دومرف : ماما  ملد  رد  ياج  هتفرگ  ناهج  يهصغ  مامت  ملزنم  وت 
دبلطیم روای  رای و  هچره  دـنزیم و  اپ  تسد و  نآ  رد  نیـسح  تسا و  نوخ  زا  ییایرد  هک  مدـید  ار  نابایب  نیا  باوخ  ملاع  رد  : » دومرف و 

ربص متفگ : ینکیم ؟ هچ  دیآ ، شیپ  نم  يارب  ياهثداح  نینچ  رگا  هللادبعابا ! يا  دومرف : نم  هب  مردپ  هاگ  نآ  دنکیمن ،» يرای  ار  وا  یسک 
رادهصغ تبلق  هک  يا  تسـالبرک  راـید  اـج  نیا  ارهاوـخ  [ . 58 . ] داد رـس  هیرگ  دـش و  نارگن  رایـسب  نخـس  نیا  ندینـش  اب  بنیز  منکیم .

نیا تسالبرک  رازهروش  ام  نفدـم  تسام  ینابرق  يداو  نامه  نیا  تسالبرک  رارقیب  هظحل  هظحل  اهلاس  تنیـسح  حور  اـبنیز ، تسـالبرک 
نیا ربکا  میوشیم  رـسیب  قشع ، يامه  يا  میوشیم  رداربیب  اج  نیا  رهاوخ ، تسالبرک  راثنناج  مه  مربکا  دـنوش  رپرپ  یگلمج  ناـناوج 

هدـمآ رگید  ربخ  رد  دوشیم  نارادهزین  نامهیم  دوشیم  نارابگنـس  نم  مساق  دوشیم  رپرپ  هچنغ  نوچ  مرغـصا  دوشیم  رـسیب  ورـس  اج 
درک هدهاشم  دیسر و  رهاوخ  تمدخ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  [ 59  ] دـش نوگرگد  مالـسلااهیلع  بنیز  لاح  اههمیخ ، بصن  زا  سپ  تسا :

نیمزرس نیا  شاداد ! درک : ضرع  درک و  نیـسح  هحفـص 91 ]  ] ماما هب  ور  بنیز  دنکیم . هیرگ  هتـشاذگ و  همیخ  دومع  رـس  رب  رهاوخ  هک 
یتفر يدـید و  باوخ  يدوبن ، شیب  یکدوک  یتـقو  هک  تسا  ییاـج  ناـمه  اـج  نیا  مرهاوخ ! دومرف : ماـما  [ 60 [ ؟ تسا ینیمزرـس  هنوگچ 
نایم نم  دـش و  اپ  هب  ینافوط  مدـید  : » يدرک فیرعت  نینچ  نیا  ار  شیوخ  باوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـقآ  نامدـج  تمدـخ 

تخرد نآ  هب  ار  دوخ  نافوط ، نآ  تبیه  زا  مدـید . ار  یگرزب  تخرد  اج  نآ  رد  مداتفایم ، فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  اـهنت  هکی و  ارحص ،
يا هخاش  هب  تسکـش ، مهرد  ار  هخاـش  نآ  داـب  متخیوآ ، يا  هخاـش  هب  مکحم  ار  دوخ  نم  تسکـش ، تخرد  نآ  مدـید  مدـناسر ، گرزب 

، داب شزو  تدش  زا  مدنابـسچ . دندوب ، لصتم  مه  هب  هک  هخاش  ود  هب  ار  دوخ  لاح ، نآ  رد  تسکـش ؛ مهرد  زین  ار  وا  مدـش ، لسوتم  رگید 
ناگدـید زا  کشا  بالیـس  باوخ ، نیا  ندینـش  ضحم  هب  مدـش .» رادـیب  باوخ  زا  هدز  تشحو  نم  هاگ  نآ  تسکـش . مه  هخاـش  ود  نآ 

داب دنت  يدوز  هب  هک  تسا  وت  دـج  تخرد ، نآ  هدـید ! رون  يا  دومرف : تسیرگ و  تخـس  دـش و  يراج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
، رگید هخاش  ود  نآ  تسا و  وت  ردـپ  رگید ، هخاش  تسا و  وت  ردام  یتفرگ ، ار  نآ  تخـس  هک  هخاش  نآ  دروآیم و  رد  ياپ  زا  ار  وا  لـجا 

هحفص 92] . ] شوپب هایس  يهماج  ناشیا  تبیصم  رد  وت  دوشیم و  کیرات  ایند  ناشیا ، تبیصم  زا  هک  دنتسه  نیسح  نسح و  وت  ردارب  ود 

منیسح يادگ  نم 

رب يرکون  مزارفرـس  وا  یمالغ  زا  مزامن  هاگهلبق  وا  يور  مزاس  زوس و  يهیام  قشاع و  منیـسح  ياطع  قحتـسم  منیـسح  يادگ  میادـگ  نم 
دح زا  هچرگ  منیـسح  يالو  اب  نوچ  هدنز  مریمب  ات  دوب  مهارف  نیا  مریذپیم  ناج  هب  ار  شمغ  ره  مریگنرب  شخر  رهمز  لد  منیـسح  يارس 

قـشاع لد  نیا  دراد  افـص  قدـص و  رون  منیـسح  ياول  هاـنپ  رد  مهاـنپیب  وگم  رـشحم  زور  مهاوخ  رذـع  دوب  ارهز  روپ  مهاـنگ  تسا  نوزف 
ربکا متام  زا  میرگ  منیسح  يارس  تحدم  هک  نیب  مدیماان  نکم  اهلاراب  مدیدن  ار  البرک  تبقاع  مدیسر  يریپ  هب  یناوج  زا  منیـسح  يالبرک 

[ . 61  ] منیسح يازع  رد  رگج  نوخ  وا  رس  رب  رسیب و  نت  رب  وا  رغصا  هنشت  بل  رب  وا 
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اههمیخ يوس  هب  هاگلتق  زا  حانجلاوذ  ندمآ 

هچ بسا  يا  وک  ام  يالوم  سرف  دیوگ  یکی  وک  ام  ياباب  سرف  دـیوگ  یکی  دـندیدن  ار  بنیز  رالاس  یلو  دـندیود  نوریب  اههمیخ  زا  همه 
افج وت  ام  اب  يدوبن  افویب  وت  بسا ، يا  وک  مردارب  دـسرب  مگرم  وک  مرورـس  زیزع و  بسا ، يا  نم  رـس  رب  هایـس  كاـخ  يا  نم  ردارب  دـش 

رپ تاهدـید  هچ  رهب  زا  تسباضخ  تلکاـک  هک  نوخ  زا  نامیلـس  زا  وت  ربخ  هچ  يراد  ناـمیتی  يهماـن  دـهده  يا  هحفص 93 ]  ] يدومنیمن
هک هآ  يا  درک  ادـج  مردارب  رخآ ز  درک  اـهچ  نم  هب  کـلف  هک  مناد  يرآ  رب  یمه  ناـغف  هنیـس  زک  يراد  هک  مـغ  ناـبز ، هتـسب  يا  تـسبآ 

نم مرداربیب  هک  دایرف  نم  رس  رب  كاخ 

هاگلتق رد  بنیز  ترضح  لاح  نابز 

تـشاد نت  هب  هنهک  نهاریپ  یکی  تشاد  ندـب  رد  یناشن  کی  نم  لگ  ار  وا  میوبیم  مسریم  لـگ  ره  هب  ار  وا  میوجیم  ماهدرک  مگ  یلگ 
هک ار  یناشن  نم  منم  رهاوخ  تا  هنیس  رورـس  نم  منم  رهاوخ  تا  هدرک  مگ  لگ  ار  وا  میوشیم  ناگدید  بآ  هب  ار  ملگ  ابیز  منک  ادیپ  رگا 
نآ تفر و  ناباتش  رابرهگ  نامشچ  ود  زا  کشا  ناور  راز  هدید  مغ  بنیز  مد  نآ  رد  نم  منم  رهاوخ  ندب  رد  مراد  هک  رهاوخ  ناج  یتفگ 
دـش ادص  نآ  يوس  هب  شوه  تقاط و  شنورب  فک  زا  دش  هک  شوگ  شدمآ  ییانـشآ  يادص  راکفا  لاح  اب  هگلتق  يوس  هب  نالان  نوزحم 

ناغفا درک  دیدب و  ار  دوخ  لگ  نالان  راز و 

نیسح ماما  عادو  ماش 

قح اب  یلع ، نب  نیـسح  بشما  هحفـص 94 ]  ] ادج نت  زا  شرـس  ددرگ ، هگلتق  نایم  ادرف  یفطـصم  تیب  لها  اب  عادو ، دراد ، نیـسح  بشما 
هنـشت بل  همقلع ، راـنک  ادرف  دوشیم  نـالفط  ياقـس  مرح ، ناـبهگن  بشما  زاـمن  رهب  زا  دریگیم  وضو ، دوخ  نوخز  ادرف  زاـین  زار و  دـنک 
نآرق ياوآ  نیـسح ، زا  همیخ  بشما ز  نیـسح  رادید  هب  دیآ  هگلتق  رانک  ادرف  نیـسح  رادازع  ارهز  نانج ، رد  مه  دوب  بشما  دوشیم  نابرق 

دسریم نادیمز  ادرف  شرصان ، نم  له  دایرف  دسریم 

بنیز شرهاوخ  هب  نیسح  ماما  شرافس 

اروشاع زور  ماش  هب  مکاچ  دـص  مسج  رانک  رهاوخ  نک  ربص  ار  مرـس  يدـیدرگ  هزین  يور  هب  رهاوخ  نک  ربص  ار  مرکیپ  ینیبب  ناـیرع  رگا 
رگا رهاوخ  نک  ربص  ار  مرتخد  هنایزات  اب  دـنز  نیدیب  دـترم  رجز  هفوک  هار  هب  يدـید  رگا  رهاوخ  نک  ربص  ار  مردام  يادـص  رگ  يدـینش 
رپرپ هچنغ  نو  نم  تسد  يور  هب  يدید  رگا  رهاوخ  نک  ربص  ار  مرفعج  نوخ  رد  هتشغآ  ای  ناطلغ و  دوب  نوخ  كاخ و  هب  مناناوج  يدید 

هحفص 95] [ . ] 62  ] رهاوخ نک  ربص  ار  مرغصا  قلح  هتشغآ  نوخ  هب 

هنومز مسر 

تشد رد  ناج  نیسح  مولظم  هریمیم  هراد  هصغ ، زا  ملد  هریسا  یکی  دیهش و ، یکی  هنومیم  رهاوخ  هریم ، ردارب  هنومز  مسر  هیمسر  بجع 
وـسکی ناج  نیـسح  مولظم  هنایزات  اـب  اـج ، نآ  رد  نمـشد  هناـبز  شتآ  دزیم ، همیخ  زا  ناروس  مس  ریز ، لاـماپ  نادیهـش  مسج  ارحـص ، و 

ارهز ناج  نیسح  مولظم  شیوم  هتفشآ  بنیز ، بلق  نوچ  شیور  هب  شتـسد  هیقر ، وسکی  دزیم  دایـص  يافج ، زا  داد  دزیم  دایرف  هنیکس ،
نیسح مولظم  هراوشوگ  کی  شتشم ، هب  نتکی  هراوهاگ  کی  شـشود ، هب  نتکی  درکیم  جارات  همیخ ، هب  نمـشد  درکیم  جاوم  رد ، ناغف 
مولظم هتفرگ  شتآ  وا ، نهاریپ  هتفرگ  شباوخ  یلفط ، هنادرد  تسا  دوبک  شیور  ینیب ، هک  سک  ره  تسا  دود  جاوما  اهنامـسآ ، رد  ناج 
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هدیمخ شدـق  رتخد ، هلاس  هس  هدـیرپ  شگنر  نوشیرپ ، شاهوم  هدرک  هلبآ  شولوچوک ، ياپ  هدرک  هلان  سب  هتفرگ ، شادـص  ناج  نیـسح 
هحفص 96]  ] ناج نیسح  مولظم 

نیسح مایپ 

هعیـش يارب  کشخ  بل  اب  غیت  ریز  رد  هک  وت  رب  مالـس  نیـسح  مالـس  دنک  يدـهم  وت  روضح  رد  هک  نیـسح  ماما  نیموس  يا  وت  هب  ام  مالس 
هک مد  نآ  وت و  رب  مالـس  نیـسح  ماش  ریـسم  رد  نیمز  يور  تخیر  هک  ترـس  نوخ  ياههرطق  نآ  وت و  رب  مالـس  نیـسح  ماـیپ  ياهداتـسرف 

مالس نیسح  ماک  هنشت  لعل  نآ  رب  غیت  داهن  وت  لتاق  هک  ياهظحل  نآ  وت و  رب  مالس  نیسح  مام  ياج  هب  مسوب  وت  يولگ  ایب  تفگیم  تبنیز 
« دیؤم اضر  دیس   » نیسح ماقتنا  دناتسب  وت  نانمشد  روهظ ز  زور  هک  تیدهم  رب  وت و  رب 

ینز هنیس  هحون 

نیـسح هک  ابع  لآ  سماخ  البرک  ماک  هنـشت  هدش  هتـشک  نیـسح  هک  دینک  رـس  هب  ازع  كاخ  هدش  هتـشک  نیـسح  هک  دینک  ربخ  اههمیخ  هب 
رـس هب  ادهـشاو  دـنک  یم  نیزح  راز و  بنیز  اـههزین  يور  هب  رـس  هحفـص 97 ]  ] هاگهمیخ ناـیم  رد  هاـگن  دراد  نوخ  قرغ  ( 2  ) هدش هتشک 
نآ نید  رالاس  مغ  زا  نیزح  دراد  یتلاح  نیک  نادیم  زا  دـمآ  نیمغ  نوخ و  رد  قرغ  نینزان  حانجلاوذ  ( 2  ) هدش هتشک  نیسح  هک  اههناریو 
وت یب  مرذآ  رد  تمغ  زا  مرکیپ  لگ  مساق  مرهطم  يهلال  مربکا  دش  نوخ  قرغ  مرغـصا  غاد  هنیـس  ( 2  ) هدش هتشک  نیسح  هک  نیعمیب  ماما 

(2  ) هدش هتشک  نیسح  هک  مرب  رسب  نوچ 

نیدباعلا نیز  ماما  شدنزرف  طسوت  نیسح  ماما  نفد  يهضور 

ار ردـپ  رهطم  ندـب  اصخـش  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دیـسر  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نفد  هب  تبون  یتقو  هللادـبعابا ، ای  کمویک  موی  ال 
دـننک و زاـب  وا  تروص  زا  ار  نفک  دنراپـسیم  كاـخ  هب  ار  تیم  یتقو  هک  تسا  نیا  ربق  بادآ  زا  یکی  تشاذـگ . ربـق  لـخاد  تشادرب و 

بادآ نیا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  اما  تسا ؛ نفد  بادآ  ءزج  نیا  كوفع » كوفع  مهللا  : » دنیوگب دـنراذگب و  كاخ  يور  ار  وا  تروص 
اب هحفص 98 ]  ] دش غراف  ردپ  نفد  زا  یتقو  درادن . مه  نفک  درادن و  هارمه  هب  رس  رهطم  رکیپ  نیا  هک  یلاح  رد  درک ، لمع  هنوگچ  ار  نفد 

« میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  الو  لوح  ال  « » اناشطع هولتق  يذلا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  ربق  اذه  : » تشون ربق  يور  تیالو  تشگنا 

یلع نب  نیسح  نادیهش  رورس  هب  تبحم  رد 

دراپس نیسح  هار  هب  هک  ینت  نآ  شوخ  نیسح  يالو  دوب  لد  نآ  رد  هک  یلد  نآ  شوخ  نیسح  ياوه  دوب  رس  نآ  رد  هک  يرـس  نآ  شوخ 
نیـسح يازع  رد  بانوخ  هژم  زا  دناشف  ددنب  رظن  ناهج  شیع  همه  زا  هک  نآ  شوخ  نیـسح  يالبرک  كاخ  دوش  هک  ندب  نآ  شوخ  ناج 

قافآ يهجاوخ  وچمه  رگا  دـشاب  هک  نآ  شوخ  نیـسح  ياوس  اوس ، ام  يهمه  رد  دـیدن  دوجو  کلم  هب  مدـق  دز  مدـعز  اـت  هک  نآ  شوخ 
« يدوج موحرم   » نیسح يادگ  ار  شیوخ  ناج  لد و  زا  درامش 

بنیز لد 

الیواو هآ و  الیواو  هآ و  هلان  هنکیم  مغ ، زا  یلد  ره  هلالآ  تشد  وت ، هسریم  ات  ارحـص  وت  هریم  لزنم ، هب  لزنم  اهنت  بیرغ و  ینووراک ، هی 
هآ و يربک  بنیز  هشیم ، هدایپ  ات  اقـس  ربکا و  باکر ، دـنریگ  یم  هنود  هب  هنود  نشیم ، هداـیپ  هنوبیرغ  هچ  هنزیم ، همیخ  هحفص 99 ] ( ] 2)
زا ثوغلا ، نامالا  بل  رب  تمغ  زا  منوج ، هسریم  ییادج  يوب  كاخ ، نیا  زا  دایم  ییادـن  هدرک  نیـسح ، اب  رهاوخ  ( 2  ) الیواو هآ و  الیواو 
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« باهش یلع  دمحم  ( » 2  ) الیواو هآ و  الیواو  هآ و  بنیز  لد 

ینز هنیس 

ای نیـسح ، ای  نیـسح ، ای  نیـسح ، ای  افو  اب  رهاوخ  ارچ ، یناج  هتـسخ  مالـسلا  کیلع  و  يدمآ ، مبنیز  ( 2  ) مایپ نیا  دسریم  نیـسح  رازم  زا 
ای نیسح ، ای  ادج  نم  زا  مد  کی  دشن ، اه  مغ  وت  یب  دیکچ  ممشچز  نوخ  ربص ، زور  لهچ  نیا  ( 2  ) دیمخ ردارب  يا  تبنیز ، تماق  نیسح 
ای نیسح ، ای  نیسح ، ای  انشآ  نخس  وگب ، ردارب  اب  يدمآ  البرک  نم ، رادید  رهب  يدمآ  مرهاوخ  مبنیز ، افو  اب  نیسح ، ای  نیـسح ، ای  نیـسح ،
افو مدرک  وت  اب  شیوخ  نامیپ  هک  نم  متس  ریسا  نم  افج ، دیهـش  وت  مغ  لاس  لهچ  دش  نیعبرا ، نیا  وت  یب  هحفص 100 ]  ] نیسح ای  نیسح ،

(« هتفشآ  ) هداز لوسر   » نیسح ای  نیسح ، ای  نیسح ، ای  نیسح ، ای 

هنیدم اب  عادو  هضور 

ردنا چیه  مرادن  منیسح  ناتـسبد  لفط  نم  هک  قشاع  نارای  يا  ملابیم  دوخ  هب  منیـسح  ناوخ  رـس  رب  هشیمه  منیـسح  نامهم  رکـش  ار  ادخ 
راخ نم  هک  مراز  لاح  رب  سرب  ادنوادخ  منیسح  ناشیرپ  يداو  نیا  رد  مراد  تسود  ار  امش  اما  مدب  منیسح  ناسحا  ناوخ  يادگ  مرابهلوک 

ربمغیپ شدج  ربق  لباقم  دمآ  تکرح  زا  لبق  دوب ، هنیدم  رد  عادو  کی  همطاف ، رسپ  تشاد  عادو  ات  دنچ  البرک ، ناقـشاع  منیـسح  ناتـسلگ 
، تفر باوخ  هب  يا  هظحل  درک ، هیرگ  داهن و  ربمغیپ  ربق  يور  رـس  ماهمطاف ، ترتخد  رـسپ  نیـسح  نم  هللا ! لوسر  ای  تشاد : هضرع  داتـسیا 

هتشغآ يدوز  هب  منیبیم  منیسح ! دومرف : دیسوب ، ار  نیسح  نامـشچ  نایم  تفرگ  شوغآ  رد  ار  نیـسح  دید  ار  ادخ  لوسر  باوخ  ملاع  رد 
، درک عادو  ردام  ربق  اب  هنابش  الیتق » كاری  نا  ءاش  یلاعت  هللا  ناف  جرخا  نیسح ، ای  : » دومرف دش . یهاوخ  دیهـش  البرک  رد  بل  هنـشت  نوخ  هب 
، ورب يوریم  هک  ـالاح  ناـج ! نیـسح  دـمآ ، ولج  هیفنح  دـمحم  شردارب  دـش ، تکرح  يهداـمآ  درک ، عادو  یبتجم  ماـما  شردارب  ربـق  اـب 

دعب درک ، فیرعت  هیفنح  دـمحم  يارب  ار  باوخ  نایرج  يربیم ؟ اـجک  ار  بنیز  يربیم ؟ هارمه  ار  هچب  نز و  نیا  ارچ  یلو  هحفص 101 ] ]
[ . 63 . ] دنیبب ریسا  ار  نانآ  هک  تساوخ  ادخ  ایابس » نهاری  نا  یلاعت  هللا  ءاش  دق  : » دومرف هللادبع  یبا 

هضور

نمـشد شیپ  نیـسح  يـالبرک  هب  نک  يرظن  ییوج  رگا  ناـگدازآ  ياـج  نیـسح  ياونین  داـی  دـنک  نوچ  نیـسح  ياوـن  لد ، ياـن  زا  دزیخ 
رد دوب  زازتها  رد  تمایق  ات  نیسح  ياعدم  ود  ره  نیا  دوب  قح  تلادع و  یپ  تضهن  درک  نیسح  يانشآ  دش  لد  ار  هک  ره  میلست  دوشیمن 
ام ياهناج  داب  يراکادـف  نید  رهب  نوچ  درک  نیـسح  يادـخ  زج  هب  هگآ  یـسک  شتلزنم  هاج و  زگره ز  تسین  نیـسح  ياول  ناهج  مامت 

نیسح يارب  زا  هیرگ  ینک  رگ  دوس  هچ  دایز  يرب  رگ  شفده  نیسح  يان  ناهج ز  رد  دسریم  شوگ  هب  زونه  يدازآ  گناب  نیـسح  يادف 
« یسدق اضرمالغ   » نیسح ياوه  رس  هب  يراد  هک  رگ  نیسح  ياپ  ياج  راذگب  ياپ 

هضور

وت زا  عقوت  کی  دومرف : مناوخیم ، یلیخ  یلب ، درک : ضرع  یناوخیم ؟ ارم  نیـسح  هضور  ایآ  دومرف : يدـنواهن  ظعاو  نآ  هب  رهطا  يارهز 
تخـس تسا . زوسناج  یلیخ  عادو  هضور  ناوخب ، یلیخ  ارم  نیـسح  عادو  هضور  دومرف : مناـخ ؟ تسیچ  درک : ضرع  مراد . هحفص 102 ] ]

... ظفاحادخ و ماهنیکـس  ظفاحادخ ، موثلک  ما  ظفاح ، ادخ  مبنیز  دز : ادص  همیخ  رد  دمآ  هک  تسا  تلاح  نیمه  هللادـبع  یبا  تالاح  نیرت 
همطاف زیزع  رود  اههچب  نز و  دینیبیمن . ارم  امش  منیبیمن و  ار  امش  رگید  تسا ، امش  اب  نم  رادید  نیرخآ  هک  دیریگب  ار  مرود  دییایب  همه 

ار اههچب  شرافس  مراپسیم . ادخ  هب  ار  بنیز  بنیز و  همع  هب  ار  ناتهمه  دومرف : يراپـسیم ؟ هک  هب  ار  ام  اباب ! دیوگیم : یکی  دنتفرگ ، ار 
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؟ يراذگیمن ارچ  مرتخد  دراذگیمن ، هتفرگ  ار  بسا  يولج  هنیکس  دید  دنکیمن ، تکرح  حانجلاوذ  دید  دش  بسا  راوس  درک  رهاوخ  هب 
نک شزاون  ارم  اباب ! يدرگیمنرب ، رگید  منادیم  اباب ! درک ، لغب  ار  رتخد  دـش . هدایپ  بسا  زا  ترـضح  میوگب ، ات  وش  هداـیپ  بسا  زا  اـباب !
یف حورلا  ینم  ماداـم  ةرــسح  کعمدـب  یبـلق  یقرحت  ـال   ) مرتـخد دوـمرف : نادرگرب . نامدـج  مرح  هـب  ار  اـم  اـباب ! اندـج ) مرح  یلا  اـندر  )

[ . 64 (. ] ینامسج

هنیکس ترضح  اب  نیسح  ماما  عادو  هضور 

هحفص  ] هناگی دنوادخ  تاقالم  رهب  هناور  دش  نادیم  يوس  ارهز  دنزرف  هدیسر  اباب  رتخد و  عادو  تقو  هدیـسر  اروشاع  زور  رهظ  هک  کنیا 
بل هنـشت  ار  نخـس  رـس  یتفگ  زاب  نارای  هب  لد  زار  هک  بشید  مراد  زاس  زوس و  هب  وت  اب  یلد  زار  مراد  زار  اـباب  تفگ  هنیکـس  هگاـن  [ 103

تنتفر زا  هدایپ  اباب  وش  هظحل  کی  تبکرم  زا  مدرک  شون  رخآ  هب  ات  ار  الب  ماج  مداد  شوگ  ناج  ردـپ  ار  تیاـههتفگ  نم  یتفگ  هنوگنیا 
تکرح حانجلاوذ  دید  همطاف  زیزع  اروشاع  زور  هنایزات  اب  ارم  زان  دشک  نمـشد  هنامز  روج  زا  هک  یتفگ  دوخ  وت  اباب  هداتفا  هرامـش  رد  لد 

هدایپ دیورب ) رفـس  دیهاوخیم  یتقو  ار  هرظنم  دینک  مسجم  دیراد  رتخد  هک  ییاهنآ  يآ   ) هدمآ شرتخد  دنیبیم ، دـنکیم  هاگن  دـنکیمن 
کی دوب ، رظتنم  همیخ  رد  تشگرب ، هنیکـس  نزم . شتآ  ارم  بلق  تیاهکشا  نیا  اب  درگرب ، مرتخد  درک ، لغب  ار  هنیکـس  نیـسح  ماما  دـش 

دـش دنلب  رتخد  نیا  هیرگ  يادص  هتـشگرب ، اهنت  حانجلاوذ  دـید  دـمآ  نوریب  همیخ  زا  هنیکـس  دیـسر ، مایخ  لها  هب  حانجلاوذ  يادـص  تقو 
یماگنه بسا ! يا  اناشطع ) لتق  ما  یبا  یقـس  له  داوج  ای  :) دز ادص  دش ؟ هچ  میاباب  حانجلاوذ  هادـجاو ) هانیـسحاو ، هابیرغاو  هادـمحماو ، )

هحفص 107] [ . ] 65 [ ؟ دندرک دیهش  هنشت  بل  ای  دنداد  بآ  ار  مردپ  ایآ  دوب ، بل  هنشت  تفریم  نادیم  هب  میاباب  هک 

مالسلا هیلع  هیسابع  تامارک 

هراشا

مان مالـسلاهیلع  یلع  ردـپ : مان  لضافوبا  لضفلاوبا ، هینک : اقـس  البرک ، رادـملع  مشاهینب ، رمق  جـئاوحلاباب ، فورعم : باقلا  ساـبع  ماـن :
مرحم مهن  تداهـش : خیرات  هرونم  يهنیدم  دـلوت : لحم  يرمق . يرجه  لاس 26  نابعـش  مراهچ  تدالو : خیرات  مالـسلااهیلع  نینبلاما  ردام :
نارود ناشیا  یگدنز : نارود  هام  شـش  ای  جـنپ  لاس و   24 رمع : تدـم  همقلع  رهن  کیدزن  البرک  تداهـش : لحم  يرمق . يرجه  لاس 61 
اروشاع زور  رد  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  مالسلاهیلع و  نسح  ماما  شراوگرزب و  ردپ  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  دندرک ؛ كرد  ار  ماما  هس 

هحفص 108] . ] دیسر تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  شردارب  باکر  رد 

جئاوحلاباب تامارک 

شداتـسا زا  ینایتشآ  یـضترم  خیـش  ینابر  ملاع  دـسیونیم : تامارک  تازجعم و  باتک  رد  یناسارخ ، يداه  ازریم  جاح  هللاۀـیآ  ترـضح 
سرد رد  رگید  مه  اب  هک  داد  ربخ  اـم  هب  لـیلج  خیـش  تسا : هدرک  لـقن  هماـقم ) هللا  یلعا   ) ینارهت یلیلخ  نیـسح  ازریم  جاـح  مالـسلاۀجح 

شاهدلاو تشاد ، بدؤم  رظنم و  شوخ  يرـسپ  دوب ، دوخ  نامز  رد  ياهداوناخ  سییر  هک  راجت  زا  یکی  میدشیم . رـضاح  رهاوج  بحاص 
يردـق هب  دوب و  هبـصح  یـشوخان  دـیاش  دـش و  ضیرم  البرک  رد  هک  ناوج  نیمه  هب  تسا  رـصحنم  ناـشیا  دـالوا  دوب و  ياهمرتحم  هیولع 

تفر ینوریب  هب  هناخ  نوردنا  زا  شردپ  دنتسب ، ار  وا  ياپ  مشچ و  درک و  توف  داتفا و  راضتحا  گرم و  لاح  هب  هک  دش  تخس  شایضیرم 
زا دـش و  فرـشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ناوج  نآ  يهمرتحم  رداـم  هاـگ  نآ  دزیم ، هنیـس  رـس و  رب  هک  یلاـح  رد 

ار دوخ  هیولع  یتقو  درکن ، لوبق  مرح  راددیلک  تسخن  دـنامب ، مرح  رد  حبـص  ات  ار  بش  دـهدب  هزاجا  هک  درک  شهاوخ  هناتـسآ  راددـیلک 
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داد روتسد  نامدختسم  هب  درک و  لوبق  راددیلک  مرادن . جئاوحلاباب  هب  لسوت  زج  ياهراچ  تسا و  رـضتحم  نم  رـسپ  تفگ : درک و  یفرعم 
هبکلا و رجات  لاح  نایرج  زا  ادـبا  مدـش و  فرـشم  البرک  هب  نم  بش  ناـمه  دـیامرفیم : ردـقلالیلج  خیـش  دـنامب . مرح  رد  هیولع  نآ  هک 

رهاظم نب  بیبح  دقرم  فرط  زا  مدش و  فرـشم  ادهـشلادیس  مرح  هب  هک  مدید  باوخ  بش  نامه  رد  متـشادن ، یعالطا  شدـنزرف  يرامیب 
ترـضح دناهتـشاذگ و  تخت  الاب  دجـسم  رد  تسا و  هکئـالم  زا  ولمم  نامـسآ  نیمز و  زا  مرح  ياـضف  مدـید  هحفـص 109 ] ، ] مدش دراو 

ای کیلع  مالـسلا  درک : ضرع  تفر و  شیپ  یکلم  لاح  نامه  رد  دناهتـسشن ، تخت  رب  مالـسلاهیلع  یلع  تیـالو  هاـش  ترـضح  تلاـسر و 
سابع جـئاوحلاباب  ترـضح  درک : ضرع  هاگ  نآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  اـی  کـیلع  مالـسلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

قح هک  دینک  اعد  یهلا  هاگرد  هب  امش  تسا ، هدش  لسوتم  نم  هب  تسا و  ضیرم  هیولع ، نآ  رسپ  هللا ! لوسر  ای  دنکیم : ضرع  مالـسلاهیلع 
ردقم ناوج  نیا  توف  دندومرف : ياهظحل  زا  دعب  دنتشادرب و  اعد  هب  تسد  تبترم  یمتخ  ترضح  سپـس  دهد ، افـش  ار  وا  یلاعت  هناحبس و 

ترـضح هبترم  ود  دروآ ، لوا  ماغیپ  دـننام  یماغیپ  درک و  مالـس  دـمآ و  رگید  کلم  ياهظحل  زا  دـعب  تشگرب ، کلم  نآ  هاـگ  نآ  تسا ،
خیـش تشگرب ، کلم  نآ  تسا ، ردقم  ناوج  نیا  گرم  دندومرف : دندروآ و  دورف  رـس  ياهظحل  زا  سپ  دنتـشادرب و  اعد  هب  تسد  تلاسر 

ترـضح مدید  مدرک  رظن  یتقو  داتفا ، اهنآ  رد  هلزلز  هلولو و  دندمآ ، شبنج  هب  هبترم  کی  مرح  رد  رـضاح  يهکئالم  مدید  هاگان  دومرف :
اهنآ هک  دوب  نیمه  هکئالم  بارطـضا  تلع  البرک و  رد  تداهـش  تقو  تلاح  نامه  اب  دندروآ  فیرـشت  ناشدوخ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 

ای کـیلع  مالـسلا  هللا ! لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  دوـمرف : دـمآ و  شیپ  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  دنتـشادن . ار  تلاـح  نآ  ندـید  باـت 
افـش ار  ناوج  نیا  ای  دییامرفب  ادخ  هاگرد  هب  امـش  دهاوخیم ، نم  زا  ار  شدـنزرف  يافـش  هدـش و  لسوتم  نم  هب  هیولع  نآ  نیلـسرملاریخ !

دش و کشا  زا  رپ  شکرابم  مشچ  دینـش  ار  نخـس  نیا  رورـس  نآ  نوچ  دنرادرب ، نم  زا  هحفـص 110 ]  ] ار جئاوحلا  باب  بقل  نیا  ای  دـهد 
هب تسد  راوگرزب  ود  ره  نک و  یهارمه  نم  اب  اعد  رد  مه  وت  یلع ! ای  دندومرف : دندرک و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  ار  شکرابم  يور 

ار هناحبس  قح  مالس  درک و  مالس  دش ، فرشم  تلاسر  ترضح  تمدخ  دیدرگ و  لزان  نامـسآ  زا  یکلم  ياهظحل  زا  دعب  دنتـشادرب ، اعد 
[ . 66 . ] میداد افش  ار  ناوج  میریگیمن و  مالسلاهیلع  سابع  زا  ار  جئاوحلاباب  دیامرفیم : یلاعت  قح  درک : ضرع  دومن و  غالبا 

يزاریش هللا  تیآ  زا  یبیجع  تیاکح 

تافو وکاـبنت ، فورعم  ياوتف  بحاـص   ) هنع هللا  یـضر  يزاریـش  نسح  دـمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  زا  یکارا  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 
زا یکی  هب  هار  ریـسم  رد  مدـش . هناور  البرک  هب  ارماـس  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـقرم  تراـیز  يارب  نم  تسا : هدرک  لـقن  ق ) 1312 ه .

: تفگ دـمآ و  نم  دزن  ینز  ناـیم ، نیا  رد  درک . یناـیاش  مارتـحا  نم  هب  هفیاـط  سییر  مدیـسر . دنتـشاد  تنوکـس  اـج  نآ  رد  هک  یفیاوـط 
نز نیا  مدیسرپ : هفیاط  سییر  زا  مدرک . بجعت  نز  نآ  ندرک  مالس  زا  نم  سابع ! مداخ  يا  وت  رب  مالس  سابعلا ؛» مداخ  ای  کیلع  مالسلا  »

؟ تسیچ شتلع  متفگ : يرآ ! تفگ : دراد ؟ یتلع  اـیآ  درک ؟ مالـس  نم  هب  هنوگ  نیا  وا  ارچ  متفگ : تسا . نم  رهاوخ  وا  تفگ : وا  تسیک ؟
هب هظحل  ره  گرم  دندش و  دیماان  نم  یگدنز  همادا  هحفص 111 ]  ] نامرد و زا  ناگتسب  همه  هک  يروط  هب  مدوب ، رامیب  تخـس  نم  تفگ :

يولج رد  هک  ياهپت  يالاب  مرهاوخ  مدید  دـش . راکـشآ  ممـشچ  ربارب  رد  ياهرظنم  ناهگان  مدوب ، راضتحا  لاح  رد  دـشیم . رتکیدزن  نم 
! مالـسلاهیلع لضفلاوبا  ای  تفگ : نایرگ  هدـید  ناشیرپ و  يوسیگ  اب  درک و  سابع  ترـضح  هاگراب  هب  ور  تفر و  دراد  رارق  ام  هفیاط  لحم 

نیـسح مردارب  تفگ : يرگید  هب  اـهنآ  زا  یکی  دـندمآ . نم  نیلاـب  هب  راوگرزب  رفن  ود  مدـید  هاـگان  دـهد  افـش  ار  مردارب  هاوـخب  ادـخ  زا 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  دهد . افـش  ار  وا  هاوخب  ادـخ  زا  سپ  تسا ، هداد  رارق  هطـساو  شردارب  يافـش  يارب  ارم  نز  نیا  نیبب  مالـسلاهیلع !

زا راب  نیموس  راب و  نیمود  يارب  مرهاوخ  زاب  تسا . هتـشذگ  راک  زا  راـک  دورب ، اـیند  زا  هک  تسا  کـیدزن  صخـش  نیا  مردارب ! دـندومرف :
نیـسح ماما  هب  نایرگ  هدـید  اب  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  مدـید  ناـهگان  درک ، فطل  تیاـنع و  ياـضاقت  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح 
نیـسح ماـما  دریگب . نم  زا  ار  جـئاوحلاباب  بقل  هک  نیا  اـی  دـهد  افـش  ار  راـمیب  نـیا  اـی  هاوـخب  ادـخ  زا  مردارب ! درک : ضرع  مالـسلاهیلع 
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تمایق ات  وت  يارب  اهبنارگ  تیعقوم  بقل و  نیا  دیامرفیم : دـناسریم و  مالـس  تیادـخ  ردارب  يا  دـندومرف : لماک  یهجوت  اب  مالـسلاهیلع 
هک سک  ره  هب  مرهاوخ  سپ ، نآ  زا  متفاـیزاب و  ار  دوخ  نم  هحفص 112 ] . ] میداد افـش  ار  رامیب  نیا  وت  مارتحا  هب  ام  تسا و  اجرب  رارقرب و 

. دوب مرهاوخ  ندرک  مالـس  زار  نیا ، دـناوخیم و  سابعلا  مداخ  ار  وا  دریگ ، ياج  شبلق  رد  وا  ینارون  ماقم  دـشاب و  هتـشاد  صاـخ  تدارا 
[ . 67]

یتسه جئاوحلا  باب  وت 

سک ره  تفگیم : هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  ار  یفتاه  نم  تسا : هدرک  لقن  رمحألا  تیربک  رد  يدنجریب  رقاب  دمحم  خیش  همالع  موحرم 
، ادـخ دـبع  يا  کـلیخد » لـضفلاوبا  هللادـبع  : » ددرگیم هدروآرب  شتجاـح  دوش  لـسوتم  مالـسلاهیلع  ساـبع  ترـضح  هب  تراـبع  نیا  اـب 

هجیتن هب  ماهدـش و  لسوتم  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  ترابع  نیا  اب  اهراب  نم  هدـب . مهانپ  ماهدرک ، زارد  وت  نماد  هب  تسد  لضفلاوبا !
ینامیا اب  درم  مدینش ، دیتاسا  زا  یکی  زا  دیوگیم : سپس  دشیم . لح  نم  لکشم  درکیمن ، روطخ  مه  منامگ  هب  هک  ییاج  زا  ماهدیـسر و 

نامرد هک  یتدم  زا  سپ  ار  وا  دش ، رامیب  تخس  هک  تشاد  حلاص  يدنزرف  دوب و  ریخ  لها  حلاص و  یناسنا  وا  تشاد . تنوکـس  البرک  رد 
هب مرح  رد  ار  بش  دبلطب . ادخ  هاگرد  زا  ار  شرسپ  يافش  ات  دش  لسوتم  ترضح  نآ  هب  دروآ و  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  مرح  هب  تفاین 

هحفـص . ] منک فیرعت  تیارب  مهاوخیم  ماهدـید و  یباوـخ  بشما  نم  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  شناتـسود  زا  یکی  بش ، نآ  حبـص  درب . رس 
زا ياهتـشرف  ماگنه  نیا  رد  دـیبلطیم ، دـنوادخ  هاگرد  زا  ار  ترـسپ  يافـش  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هک  مدـید  باوخ  ملاع  رد  [ 113
اریز نکن ؛ تعافـش  ناوج  نیا  هراـبرد  دـیامرفیم : ادـخ  لوسر  درک : ضرع  دـمآ و  ساـبع  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بناـج 
هللا یلص  ربمایپ  هب  ارم  مالس  دومرف : هتـشرف  نآ  هب  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  تسا . هدیـسر  رـس  هب  شرمع  تدم  هدش و  کیدزن  شلجا 

ساـبع ترـضح  ماـیپ  هتـشرف  نآ  دـنک . بلط  دـنوادخ  هاـگرد  زا  ار  ناوج  نیا  يافـش  هک  وگب  ناـشیا  هب  نم  لوق  زا  ناـسرب و  هلآ  هیلع و 
هتشرف نآ  درک و  رارکت  ار  لوا  نخس  نامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک . غالبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  مالسلاهیلع 
لوسر مایپ  دمآ و  هتـشرف  مراهچ  هبترم  رد  دـش . رارکت  راب  هس  اهغالبا  نیا  دـیناسر . مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  ضرع  هب  ار  ربمایپ  نخس 

ترضح نکن . تعافش  وا  زا  هدمآ و  رـس  هب  ناوج  نیا  رمع  تفگ : دیناسر و  مالـسلاهیلع  سابع  ترـضح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
دنوادخ ایآ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  درک و  مالس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  يونعم  هجوت  اب  دش و  ریغتم  مالـسلاهیلع  سابع 

نم زا  ار  بقل  نیا  تسین  نینچ  رگا  دنوشیم ، لسوتم  نم  هب  دنسانشیم و  بقل  نیا  هب  ارم  مدرم  تسا ؟ هدادن  نم  هب  ار  جئاوحلاباب  بقل 
اذه تئش و  نمل  عفشاو  جئاوحلا ، باب  تناف  کنیع  هللا  رقا  عجرا  : » دومرف سابع  هب  تشاد  بل  رب  هدنخ  هک  یلاح  رد  ادخ  لوسر  دیریگب .
سک ره  زا  یتسه و  جئاوحلاباب  وت  هک  درگزاب  دزاس . نشور  ار  تمـشچ  دـنوادخ  کتکربب » هافـش  دـق  ضیرملا  بابـشلا  هحفص 114 ] ]

[ . 68 . ] داد افش  وت  دوجو  تکرب  هب  ار  رامیب  ناوج  نیا  دنوادخ  نک و  تعافش  یتساوخ 

تسد عطق 

ار یلوتم  نز  دوب  فورعم  ياهناخ  زا  هک  بابرا  ناخ  دـمحم  ازریم  راجاق ، ماکح  زا  یکی  کلمالادـجم  تموکح  نامز  رد  هک  دناهتـشون 
نز نآ  سپس  دروآ . تسد  هب  یلوپ  هار  نیا  زا  ات  دهدیم  تبـسن  وا  هب  تسردان  نانخـس  دنکیم و  مهتم  ار  وا  نتفرگ  جاب  يارب  دنیبیم و 
نز نآ  یلو  دـنکیم ؛ زارد  تسد  نز  نآ  يوس  هب  ایحیب  درم  نآ  هاگ  نآ  دزرویم . عانتما  لوپ  نداد  زا  دور و  یمن  يراک  نینچ  راب  ریز 
زا دریگیم و  ار  ترضح  حیرض  عرـضت  يراز و  هیرگ و  اب  دوریم و  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  دنکیم و  رارف  وا  تسد  زا 

تبسن یبدایب  لامک  اب  راکمتـس ، ایحیب و  درم  نآ  اما  سرب ؛ مدایرف  هب  متـسه  وت  هانپ  رد  لضفلاوبا ! ای  دیوگیم : نز  دبلطیم  کمک  اقآ 
رد دریگیم . لوپ  وا  زا  روز  اب  دروآیم و  نوریب  مرح  زا  دریگیم و  ار  نز  تسد  دوشیم و  دراو  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب 
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ماقتنا مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  اقآ  اما  دـننک ، عافد  مرح  يهدـنهانپ  زا  دنتـسیاب و  ایحیب  درم  نیا  ربارب  رد  دنتـساوخ  مرح  نامداخ  ماگنه  نیا 
اب هار  ریسم  رد  دنتفریم ، فرشا  فجن  هب  دندوب و  نیشام  راوس  ناخ  دمحم  ازریم  اب  یتقو  راکمتـس  درم  نآ  تفرگ . درم  نآ  زا  ار  نز  نآ 

دوشیم و دروخ  الماک  شناتسد  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  هثداح  نیا  رثا  رب  دنکیم و  دروخرب  يرگید  يوردوخ  هحفص 115 ] ]
[ . 69 . ] دننکیم عطق  ار  وا  تسد  دنوشیم و  زجاع  وا  هجلاعم  زا  ناکشزپ  دنربیم  کشزپ  دزن  اوادم  يارب  ار  وا  هک  یماگنه 

لضفلاوبا ترضح  طسوت  هرفس  تکرب 

بش هک  دوب  موسرم  قارع  رد  مدوب ، دنوخآ  يهسردم  رد  نم  دنکیم : لقن  يدورهاش  یلع  دیس  جاح  نیملسملا  مالسالاۀجح و  ترـضح 
، میدوب ياچ  همانرب  رادهدهع  هک  ناتـسود  زا  رفن  دنچ  نم و  دـننک ، اپرب  هضور  سلجم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مان  هب  مرحم  متفه 

رکذ يارب  زین  ار  یناسارخ  نیسحلادبع  خیش  مدرک و  اپرب  هضور  مدرک و  توعد  دوخ  لزنم  هب  ماش  يارب  ار  رفن  دنچ  نیا  مرحم  متفه  بش 
سلجم نآ  رد  نم  ياهییاد  زا  رفن  ود  يوخا و  هللا و  همحر  يدورهاش  دومحم  دیس  جاح  هللاۀیآ  ترضح  نم  ردپ  مدرک . توعد  تبیصم 

هد يارب  میدوب  هدرک  هیهت  هک  ییاذغ  دادعت  دهدیم . ماش  یلع  دیس  هک  دوب  هدرک  ربخ  ار  مدرم  نیـسحلادبع  خیـش  ياقآ  دنتـشاد ، روضح 
نیمه اذغ  دنتفگ : اهنآ  دندوب ، رفن  راهچ  تسیب و  زا  شیب  ناگدننک  تکرـش  دادـعت  دـیراد ؟ يرگید  ياذـغ  متفگ : هداوناخ  هب  دوب ، رفن 
هحفـص  ] متفر و نابایخ  هب  تسا . میرک  ادـخ  شکب ، تسا  دوجوم  هک  نیمه  الاح  مینک ، هیهت  يزیچ  رازاب  زا  هک  تسین  تقو  نآلا  تسا و 

نم تسا ، امـش  لام  سلجم  لضفلاوبا ! ای  مدرک  ضرع  مدنادرگرب و  البرک  فرط  هب  ار  دوخ  تروص  متـشادرب و  رـس  زا  ار  ماهمامع  [ 116
؛ دوبن مسر  لاگنچ  تقو  نآ  رد  دندروآ ، ار  اذغ  متشگرب  لزنم  هب  یتقو  دییامن . ظفح  ار  ناتدوخ  سلجم  يوربآ  منکیم ، ار  امش  يرکون 

دیـس دندز : ادص  سلجم  زا  نم  ییاد  موحرم  يوخا و  تقو  کی  دندربیم ، سلجم  هب  دندرکیم و  رپ  یـسور  ياهینیـس  رد  ار  اذغ  هکلب 
يهدع هب  یتساوخیم  دنتفگ : نارـضاح  متـسشن ، هرفـس  رـس  رب  مه  مدوخ  تسا ، دایز  اذغ  مدید  هرفـس و  رـس  متفر  تسا . سب  اذـغ  یلع !

تسا و نیمه  اذغ  گید  مسق ، لضفلاوبا  ترضح  هب  دینک ، هاگن  ار  اذغ  دییایب  متفگ  ینک ؟ مورحم  نآ  زا  ار  ام  یهدب و  ماش  یـصوصخم 
ياذغ نیا  هک  تسا  ترـضح  مرک  فطل و  هللا  ناحبـس  دنتفگ : دـندید و  ار  هنحـص  نارـضاح  همه  تسا . هدـنام  یقاب  گید ، فصن  زونه 
دودـح منک و  توـعد  سلجم  هب  ار  مدرم  مرحم  متفه  بش  لاـس  ره  هک  دـش  ثعاـب  هیـضق  نیمه  تسا . هدرک  هرادا  ار  تیعمج  نیا  مـک ،

[ . 70 . ] دراد همادا  دورهاش  رد  همانرب  نیا  زونه  مشکب و  هلاسوگ  کی  جنرب و  ولیک  دصراهچ 

دیشخبب ار  وا  لضفلاوبا ! ای 

نید باتک  رد  ناشیا  دوب . سیردت  لوغشم  مق  هیتجح  هسردم  رد  هنع  هللا  یضر  یناهفصا  سابع  خیـش  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 
تامارک هب  طوبرم  اـهتیاکح  هحفـص 117 ]  ] نآ زا  یکی  هک  تسا  هدروآ  اـهنآ  تاـجن  هار  دارفا و  ندز  نج  زا  بـیجع  تیاـکح  دـنچ 

مراد نانیمطا  شراتفگ  قدص  هب  مسانـشیم و  ار  وا  تساهلاس  هک  ینانز  زا  یکی  دندومرف : ناشیا  تسا ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
: میوگب هللا  مسب  هک  نیا  نودب  مدروآ  قاتا  هب  نآ  زا  دعب  متخپ و  هناخزپشآ  رد  ار  نآ  متشاذگ و  فرظ  لخاد  ینیمزبیس  يرادقم  تفگ 
هب یشوه  یب  شغ و  تلاح  هک  يروط  هب  مدش ، نیگنس  ناهگان  بش  همین  میدیباوخ و  میدروخ و  مردام  اب  ار  اهینیمز  بیـس  مامت  سپس 
هک يدارفا  یلو  درک ؛ شزاون  ارم  دـید  ارم  تلاح  یتقو  دـمآ ، منیلاب  هب  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  نم  يهلان  يادـص  زا  مردام  داد . تسد  نم 

ار مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  نم  سپـس  تسیچ ؟ نم  هانگ  متفگیم : اهنآ  هب  سامتلا  اب  نم  دندزیم و  ارم  دـیدیمن ، ار  اهنآ  مردام 
ماگنه نیا  رد  يدـنازوس ؟ ار  ام  كدوک  یتخیر و  غاد  بآ  ارچ  دـنتفگیم : نم  خـساپ  رد  اهنآ  اما  دـنرادرب ؛ نم  زا  تسد  هک  مداد  مسق 

طقف امـش  كدوک  دیرادرب : شرـس  زا  تسد  دیـشخبب  ار  وا  دیرذگرد و  وا  زا  تسا ، سب  تفگ : اهنآ  هب  دـش و  رهاظ  یتماق  دـنلب  صخش 
رس زا  تسد  دوب ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرظن  هب  هک  صخش  نیا  تعافـش  رثا  رد  اهنآ  تسا . ملاس  وا  نت  یلو  هتخوس ، شیاهوم 
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هحفص 118] [ . ] 71 . ] متشگرب یعیبط  تلاح  هب  مدمآ و  شوه  هب  نم  دنتفر و  دنتشادرب و  نم 

مشاهینب رمق  طسوت  يدنه  رتخد  يافش 

تابتع ترایز  يارب  یسمش  يرجه  لاس 1328  دودح  رد  دنکیم : لقن  یغارچ  دومحم  مان  هب  مق  يهیریخ  روما  هرادا  نادـنمراک  زا  یکی 
هارمه زین  يرگید  يهداوناخ  دوب ، هدنام  مرحم  هام  هب  يزور  دنچ  دوب و  هامرهم  لیاوا  رد  میتفر . قارع  رهـش  هب  هداوناخ  هارمه  هب  تایلاع  و 

ود میدش  البرک  دراو  یتقو  داتفا ، قیوعت  هب  ام  رفس  دمآ و  شیپ  ام  يارب  یلکـشم  ازیو  نتفرگ  يارب  میدیـسر ، هاشنامرک  هب  یتقو  دندوب  ام 
موس زور  ات  دندوب  هدش  البرک  دراو  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  موس  زور  رد  همانرب  قبط  هک  دساینب  يهفیاط  دوب و  هدش  مامت  مرحم  لوا  زور 
دراو میدوب  مه  هتـسخ  دوب و  يداـیز  تیعمج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مرح  رد  نوـچ  تراـیز  زا  دـعب  دـننک . ارجا  ار  دوـخ  مسارم  ماـما ،

لـضفلاوبا ترـضح  ترایز  هب  دعب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ترایز  هب  لوا  تشذگ  بش  دنچ  مینک ، تحارتسا  ات  میدـش  ياهناخرفاسم 
يدنه نانز  مرح ، زا  یتمسق  رد  میدش ، فرشم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  یتقو  اهبش  زا  یکی  رد  میتفر ، مالسلاهیلع  سابعلا 

، دمآ ام  شیپ  ياهظحل  زا  دعب  دش و  اهنآ  کیدزن  مرهاوخ  عقوم  نیا  رد  دندوب ، يراز  هیرگ و  لوغـشم  دـندوب و  هدـش  عمج  يرتخد  رود 
نآلا تسا و  هدـش  انیبان  ياهثداح  رثا  رد  اهنآ  زا  یکی  رتخد  دنتـسه و  يدـنه  نانز  زا  ياهدـع  تفگ : میدرک  لاؤس  وا  زا  ار  نایرج  یتقو 
ندمآ زا  شرهوش  دنتـسه و  ینمرا  شرهوش  يهداوناخ  نوچ  دـنکیم ؛ یباتیب  رتخد  نآ  ردام  یلو  دـندرگرب ؛ ناشروشک  هب  دـنهاوخیم 

ار مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  اقآ  نحـص  تیعمج ، دایرف  يادص  ناهگان  دوب . هدرک  يریگولج  هحفص 119 ]  ] اج نیا  هب  شیانیبان  رتخد 
اهنآ هـتفرگ و  رارق  يدـنه  ناـنز  ناـیم  رد  دـشخردیم و  شمــشچ  اـنیبان  رتـخد  نآ  هـک  میدـید  میتـفر  رتوـلج  یتـقو  دروآرد . هزرل  هـب 

هک دوب  ییاههنحـص  نیرتهب  زا  یکی  درب و  ورف  رکف  هب  ار  ناهارمه  همه  نم و  بیجع ، يهنحـص  نیا  دـناهتفرگ . لغب  رد  ار  وا  ناـنکيداش 
رد ات  ماهدرک  فیرعت  تراهط  تمـصع و  ناقـشاع  يارب  تاسلج  مامت  رد  ار  اقآ  يراوگرزب  نیا  نم  مدوب و  هدرک  هدهاشم  مایگدـنز  رد 

[ . 72 . ] دنک تعافش  ار  ام  تمایق  زور 

مشاهینب رمق  طسوت  مشچ  ندش  انیب 

يارب تشاد و  هزاغم  نیمرحلانیب ، رازاب  رد  البرک  رهش  رد  انیبان  يدرم  دنکیم : لقن  یهاشنامرک  يدهم  خیـش  ياقآ  بانج  راوگرزب  ملاع 
نیـسح ماـما  هاـگراب  قاور  نییاـپ  تمـسق  رد  دوب و  ناـمدوخ  هب  طوـبرم  هک  اـههرجح  زا  یکی  رد  يزور  درکیم . شـشوک  شاـعم  رارما 
یتیعمج يادص  ماگنه  نیا  رد  دیایب . یکنخ  داب  ات  مدرک  زاب  ار  هرجح  رد  یکدنا  دـش ، مرگ  اوه  یتقو  مدـیباوخ ، تشاد  رارق  مالـسلاهیلع 

يوس هب  يدایز  تیعمج  دوب  زاـب  اـم  يهرجح  رد  نوچ  دـندش و  مرح  دراو  ياهدـع  کـچوک ، نحـص  زا  مدـید  مدرک ، هاـگن  مدینـش و  ار 
هاگن درم  نآ  هب  متـسب و  ار  هرجح  رد  نم  دندرک  نم  هرجح  دراو  روز  اب  ار  وا  دناهتفرگ و  ار  يدرم  رود  ياهدع  مدید  دندمآ ، ام  يهرجح 
ناونع هب  ات  دندوب  هدرک  هراپ  ار  وا  ياهسابل  مدرم  تسا ، هدـش  انیب  مدـید  هحفـص 120 ]  ] تسا و بساک  يانیبان  درم  نامه  مدـید  مدرک ،

مرح رد  هک  تفگ  درم  نآ  هدـش ؟ هچ  مدیـسرپ : درم  نآ  زا  نم  دـندوب . هدـمآ  درم  نآ  ندـید  هب  يداـیز  تیعمج  دـنربب و  لزنم  هب  كربت 
[ . 73 . ] تسا هدش  انیب  شمشچ  هتفرگ و  افش  مالسلاهیلع  ترضح  نآ  هب  لسوت  اب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  رهطم 

سرب مدایرف  هب  لضفلاوبا ! ای 

هعمج زور  کی  دـسیونیم : نینچ  یهدـس  يدـمحا  نسحم  دیـس  ياقآ  هب  ياهماـن  رد  هدـس )  ) ناـشورف نکاـس  یمارـص ، یلع  ربنق  ياـقآ 
؛ دوب نم  هارمه  دراد  لاس  ود  هک  نم  مود  رـسپ  هتـشذگ  زور  مدربیم . دوب  مردپ  هب  قلعتم  هک  يزاسمرچ  يهناخراک  هب  ار  رگراک  يدادعت 

اهرگراک مامت  دیشابن . نم  رظتنم  مدماین  لزنم  هب  رگا  هک  مدوب  هتفگ  زین  ماهداوناخ  هب  مدوب . هدربن  هناخراک  هب  دوخ  اب  ار  وا  زور  نآ  رد  اما 
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يارب یتمحز  دندوب  نم  دید  رد  هک  ییاه  نیـشام  ات  مدرکیم  هاگن  نیـشام  يهنیآ  هب  تشگرب  هار  رد  متـشگرب . مدـناسر و  هناخراک  هب  ار 
رکف نیا  هب  طوقـس  زا  دـعب  مدرک  طوقـس  دوب  بآ  زا  رپ  هک  یلادوگ  رد  مدـش و  جراخ  هداج  زا  هک  مدـید  هظحل  کی  دنـشاب  هتـشادن  نم 

رد مدروآ ، راشف  نیـشام  رد  هب  هچ  ره  مهد . تاجن  ار  مدوخ  ات  مدلب  انـش  یمک  هک  دمآ  مدای  هقیقد  دنچ  زا  دعب  درک !؟ دیاب  هچ  هک  مداتفا 
اوه مایا ، نآ  رد  منک . زاب  ار  نیـشام  رد  متـسناوتیمن  هک  دوب  يدح  هب  بآ  راشف  اما  مدـیبوک ؛ برد  هب  دـگل  تشم و  اب  سپـس  دـشن ، زاب 
نیا رد  متـسناوتن ، مروایب  نییاپ  ار  اههشیـش  هک  مدرک  شالت  هچره  مدوب و  هدرب  الاب  ار  نیـشام  ياههشیـش  دوب ، درـس  یلیخ  هحفص 121 ] ]
دوخ يور  شیپ  ار  گرم  هظحل  ره  متـشادن و  يدـیما  رگید  دـش ، بآ  زا  رپ  قاـتا  دـندش و  نیـشام  دراو  اـههنزور  زا  بآ  مکمک  ماـگنه 

زا تکرح  عقوم  هک  دمآ  مدای  مدناوخ . ار  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و   » يهیآ نیتداهـش و  متـسشن و  مدش و  دنلب  یلدنـص  تشپ  زا  مدـیدیم .
راتفرگ نم  لثم  ات  دنتسین  نم  هارمه  مدنزرف  ردپ و  هک  مدوب  لاحـشوخ  مه  یتهج  زا  دیـشابن ، نم  رظتنم  هک  مدوب  هتفگ  ماهداوناخ  هب  لزنم 

هب سابعلا  لضفلاوبا  ای  : » مدزیم داـیرف  ناوت  يهمه  اـب  هک  یلاـح  رد  درک و  دـنلب  اـج  زا  ارم  ییورین  هاـگان  هک  مدوب  گرم  رظتنم  دـنوشب .
شیپ لاناک  هراوید  ات  مدـش و  جراخ  لیبموتا  زا  دـش و  زاب  رد  مروایب ، يراشف  هک  نآ  نودـب  مدز و  لـیبموتا  رد  هب  ار  متـسد  سرب » داـیرف 

سابعلا لضفلاوبا  ترـضح  هب  لسوت  هلیـسو  هب  مدـمآ و  الاب  مدـناسر و  لاناک  هب  ار  مدوخ  اج  نآ  زا  میاـیب و  ـالاب  بآ  زا  متـسناوت  متفر و 
[ . 74 . ] مدرک ادیپ  تاجن  مالسلاهیلع 

هناخاقس رد  يراکالط 

هینیسح هب  غیلبت  رما  يارب  قباس  میژر  رمع  رخآ  ياهلاس  رد  دنکیم : لقن  یناحور  رخف  یسوم  خیـش  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  بانج 
نم تسد  هب  مالـسا  رب  داریا  ناونع  هب  جراخ  هب  هتـسباو  ياههورگ  زا  ییاههمان  اه  تقو  یهاگ  مدش و  توعد  نادابآ  میقم  ياهیناهفـصا 

رد يراک  الط  فرص  لوپ  همه  نیا  ارچ  دوب  هدش  هتفگ  اههمان  زا  یکی  رد  مدادیم . خساپ  تالاؤس  نآ  هب  نم  دیـسر و  یم  هحفص 122 ] ]
نیا تسا  رتهب  متفگ : اهنآ  باوج  رد  تسین . بوخ  اهنآ  یلام  عضو  هک  دنتسه  یناتـسدیهت  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  هینیـسح  هناخاقس 

تسا رتهب  دنداد : خساپ  نینچ  اهنآ  مدید ، سلجم  نامه  رد  ار  اهنآ  زا  رفن  ود  زور  کی  میراذگب . نایم  رد  هینیـسح  تئیه  اب  ار  عوضوم 
رد نم  داد : خساپ  مدرک ، لاؤس  وا  زا  ار  نایرج  یتقو  تشاد ، روضح  سلجم  رد  زین  نآ  یناب  دینک . تبحص  هدیرخ  ار  رد  نیا  هک  یسک  اب 
زا نیـشام  نانیـشنرس  يهمه  دـیکرت و  منیـشام  يولج  کیتسال  دایز ، تعرـس  رثا  رب  ناهگان  ناداـبآ  هب  تشگزاـب  ماـگنه  اهرفـس  زا  یکی 
ای تشذـگ : نم  بلق  زا  هلمج  نیا  هظحل  ناـمه  رد  دـیطلغیم . هداـج  يور  دوـب و  هدـش  جراـخ  نم  لرتـنک  زا  نیـشام  دـندوب ، ماهداوناـخ 
الط ار  اهیناهفصا  هینیسح  هناخاقـس  رد  میدنام ، ملاس  ماهداوناخ  نم و  رگا  دنک ، ظفح  رطخ  نیا  زا  ار  ام  هک  هاوخب  دنوادخ  زا  لضفلاوبا !

ضحم هب  مدرک ؛ شیاهر  اج  نامه  مربب و  نادابآ  هب  ار  نیشام  متـسناوتیمن  نم  داتـسیا ، دیطلغ و  راب  دنچ  نیـشام  سپـس  منکیم . يراک 
هحفص 123] [ . ] 75 . ] مدرک هناخاقس  نیا  میدقت  ار  لباقان  رثا  نیا  مدمآ و  هینیسح  هب  نادابآ  هب  ندیسر 

! زیخرب لضفلاابا و  ای  وگب 

هدرک لقن  ینوراه  ياقآ  بانج  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ناحادم  زا  یکی  زا  یناشاک ، يوفـص  یلع  دیـس  ياقآ  بانج 
. دراد لاس  هدزای  هک  مراد  جـلف  رـسپ  کی  نم  تفگ : دادیم و  اههچب  تسد  بآ  دزیم و  رود  مرحم  ماـیا  رد  اقـس  نازیزع  زا  یکی  تسا :

اجک اباب ! دز : ادـص  مرـسپ  هظحل  کی  دوب ، مشود  يور  بآ  کشم  میاـیب  نوریب  هناـخ  زا  متـساوخیم  یتقو  دوب  ینیـسح  ياـعوسات  بش 
: تفگ مرـسپ  مهدـب . اه  یتئیه  تسد  هب  بآ  دـیاب  منکیم و  ییاقـس  تئیه ، رد  نم  تسا و  اعوسات  بش  بشما ، مرـسپ ! متفگ ، يوریم ؟
ات هاوخب  ادـخ  زا  ربب و  تئیه  هب  تدوخ  اب  ارم  بشما  اـباب  تسین ؟ لـضفلاوبا  تباـبرا  رگم  ياهدربن ، تئیه  هب  دوخ  اـب  ارم  لاـح  هب  اـت  اـباب !
زا متشاذگ و  مرگید  شود  يور  مه  ار  مجلف  رسپ  مشود و  کی  يور  ار  بآ  کشم  مدش ، ناشیرپ  یلیخ  تفگ : وا  دهد . افـش  ار  تبابرا 
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مرسپ بشما  دیتسیاب ، هظحل  کی  اهیتئیه ! متفگ : مداتـسیا و  تئیه  يولج  دنک ، تکرح  تساوخیم  تئیه  هک  یعقوم  مدمآ . نوریب  هناخ 
هراپ ار  مبآ  کشم  میآیم و  ادرف  دادن  افـش  رگا  چیه ، هک  داد  افـش  ار  ماهچب  مبابرا  بشما  رگا  دـنازوس . ار  ملد  هک  تفگ  نم  هب  ياهلمج 
مامت اهنآ  يرادازع  هک  دوب  بش  همین  درک . تکرح  تئیه  متفگ و  ار  نیا  مراذـگیم . راـنک  ار  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ییاقـس  منکیم و 

رد ار  ماهچب  هک  دنراد  تسود  اهنآ  دوخ  دیاش  مدز ، هک  دوب  یفرح  هچ  نیا  ایادخ ! متفگ : مدوب ، لاح  ناشیرپ  دـشن . يربخ  مدـید  دـش و 
ادرف دریگن ، افـش  مرـسپ  رگا  ماهدز . هک  تسا  یفرح  رگید  متفگ : مدوخ  اب  دشاب . روط  نیا  تحلـصم  دیاش  منیبب ، هحفص 124 ]  ] لاح نیا 

، تسا سب  اباب ! دز : ادص  مرسپ  هعفد  کی  میدرک . يدایز  هیرگ  مرسپ  نم و  متسشن . مدش و  قاتا  دراو  لزنم  مدمآ  منکیم . هراپ  ار  مکشم 
هیرگ و اب  متفر و  لغب  قاتا  هب  مدمآ و  نوریب  قاتا  زا  نم  مایـضار . مه  نم  دشاب  ادخ  حالـص  هچ  ره  شخبب ، ارم  ماهدـنازوس  ار  تلد  رگا 
هب تبابرا  ایب  اباب ! دـیوگیم : دـنزیم و  ادـص  ارم  مرـسپ  هک  مدینـش  ماگنه  نآ  رد  متفر . باوخ  هب  الماک  هک  نیا  ات  مدـشیمن  مارآ  کشا 

مرـسپ هدش ؟ هچ  مرـسپ  متفگ : تسا . هدمآ  شدوخ  ياپ  اب  مرـسپ  مدید  مدرک ، زاب  ار  رد  مدمآ  داد . افـش  ارم  تبابرا  ایب  اباب ! هدمآ . مکمک 
. وش دـنلب  دـیوگیم : نم  هب  هداتـسیا و  نم  رانک  رفن  کی  مدـید  دـش ، نشور  قاتا  هعفد  کی  یتفر ، نوریب  قاتا  زا  وت  یتقو  اـباب ! دز : ادـص 

ناتـساد مرـسپ  امتح  متفگ : دوخ  اب  زیخرب ،» اج  زا  لضفلاوبا و  ای  وگب  : » تفگ نم  هب  تبابرا  مدید  موش . دـنلب  اج  زا  مناوتیمن  اقآ ! متفگ :
! اهیتئیه يا  متفگیم : دـنلب  يادـص  اب  هک  یلاح  رد  متفر ، نوریب  هناخ  زا  متـشاذگ  مشود  يور  مدرک و  دـنلب  ار  مرـسپ  دـنکیم . فیرعت 

[ . 76 . ] داد افش  ار  مرسپ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  دییایب ،

ماوت رئاز  نم  لضفلاابا ! ای 

تـسا یلعباوض  یلع  دمحم  جاح  ياقآ  نانیمطا  دروم  هک  يراوگرزب  دیـس  دسیونیم : مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  لضفلاوبا  باتک  فلؤم 
يرتخد هک  مدـنزرف  میدـش . البرک  دراو  تایلاع  تابتع و  هب  رفـس  يارب  منادـنزرف  هداوناخ و  هارمه  هب  نم  هحفـص 125 ] : ] درک لقن  میارب 

هک يروط   ) هنامرحم تروص  هب  سپـس  تشون ، هخـسن  وا  يارب  میدروآ ، وا  يارب  کشزپ  دـش ، التبم  تخـس  یـضرم  هب  دوب ، هلاـس  راـهچ 
هداوناخ دزن  متـساوخیمن  نم  تسین ، وا  يدوبهب  هب  يدـیما  تسا و  دـب  هچب  رتخد  نیا  لاح  تفگ : دوشن ) ربخ  اب  هیـضق  نیا  زا  ماهداوناـخ 

ماهداوناخ ماگنه  نیا  رد  دندینـشیم ، ار  کشزپ  نانخـس  قاتا ، نورد  زا  ماهداوناخ  دوب ، اـمغا  لاـح  رد  كرتخد  منزب . یفرح  نینچ  اـمش 
هاگان مدوب ، مکدوک  رتسب  رانک  رد  نم  دش ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مرح  مزاع  ماهداوناخ  سپـس  منک . تسرد  ار  راک  موریم و  نم  تفگ :

وا هک  مدرک  بجعت  دریگب . دوخ  شوغآ  رد  ارم  ناجاقآ ! تفگ : دش و  دنلب  رتسب  زا  درک و  زاب  ار  شمشچ  مکدوک  مدید  ياهظحل  زا  سپ 
تـشذگن ياهظحل  دیآیم و  نآلا  متفگ : ناشیا  هب  تسا ؟ اجک  مناخ  یبیب  تفگ : ماگنه  نیا  رد  تساخرب ، اج  زا  دمآ و  شوه  هب  روطچ 

هب تفگ : وا  یتفر ؟ اجک  متفگ : مرسمه  هب  متفرگ . افـش  يدید  تفگ : تسا ، نم  شوغآ  رد  مرتخد  هک  دید  تشگرب و  مرـسمه  مدید  هک 
، مدمآیمن اج  نیا  هب  يدوبن  جئاوحلاباب  رگا  متسه ، وت  رئاز  نم  لضفلاوبا ! ای  مدرک : ضرع  متفر و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح 

اقآ مدمآ ، نوریب  اقآ  مرح  زا  متفگ  هک  ار  نیمه  مهدب . هچ  ار  شردـپ  باوج  دورب  نیب  زا  وا  رگا  هدـب ، ارم  باوج  هدـب و  افـش  ار  مکدوک 
هحفص 126] [ . ] 77 . ] دنداد افش  ار  مرتخد  دندومرف و  فطل  مه 

لضفلاوبا ترضح  هب  برع  نز  لسوت 

رد دندومرف : هنع  هللا  یـضر  ییابطابط  نیدلاءایـض  جاح  موحرم  مردپ  دسیونیم : يدرجورب  ییابطابط  ینیـسح  دومحم  دیـس  ياقآ  بانج 
نحص دراو  یعمج  اب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  ترایز  يارب  يزور  متفر ، قارع  هب  تایلاع  تابتع  ترایز  يارب  یناوج  نارود 

ماـگنه نیا  رد  دـنا ، هتـشذگ  رگیدـکی  راـنک  زا  مه  یتخل  ياهمیـس  دـنراد و  رارق  نحـص  راـنک  رد  قرب  يوق  ياهمیـس  میدـید  میدـش و 
تفرگ و رارق  تخل  ياهمیـس  يور  ماب  يالاب  زا  اههچب  زا  یکی  تفرگ ، رارق  اهمیـس  يور  دـندرکیم  يزاب  مه  اب  هک  ییاههچب  كدابداب 
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دناسر ناویا  هب  ار  شدوخ  تعرس  اب  برع  نز  کی  هک  مدید  ممشچ  اب  مدوخ  دندومرف : نیدلاءایض  دیس  بانج  مردپ  دش . کشخ  اج  رد 
تفر كدوک  فرط  هب  ناهگان  درکیم ، لد  درد  شدوخ  اب  درکیم و  هراشا  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  حیرـض  هب  ماهبا  تشگنا  اب  و 

تیعمج درک ، رارف  داد و  رارق  شردام  يولج  تشادرب و  ار  كدوک  یسک  هک  نیا  لثم  هعفد  کی  دنداتفا ، هار  وا  لابند  هب  تیعمج  مامت  و 
[ . 78 . ] دندرب كربت  يارب  دندرک و  هکت  هکت  ار  هچب  رتخد  نآ  سابل  دندروآ و  موجه 

زواجتم صخش  يازس 

دوـب ریفـس  ناـخ  دـمحم  ازریم  یجاـح  مادـخ  زا  هک  مجع  لـها  يدرم  تسا : هدـمآ  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  تاـمارک  باـتک  رد 
لــضفلاوبا ترــضح  مرح  هـب  درک و  رارف  درم  نآ  تـسد  زا  نز  نآ  دریگب . لوــپ  وا  زا  و  هحفـص 127 ]  ] دـنک مهتم  ار  ینز  تساوـخیم 

؛ دندرک تعنامم  مرح  مادخ  دیشک ، نوریب  اقآ  مرح  زا  ار  وا  ایحیب  درم  نآ  ماهدروآ . هانپ  وت  هب  لضفلاوبا ! ای  تفگ : درب و  هانپ  مالسلاهیلع 
ود یکی  زا  دـعب  وا  تفرگ . وا  زا  تساوخیم  هچنآ  دروآ و  نوریب  مرح  زا  ار  نز  نآ  هک  ییاج  ات  تشادـنرب  نز  نآ  زا  تسد  درم  نآ  اـما 

هیلقن يهلیـسو  ود  دیزو و  يدیدش  داب  هلـصافالب  تفرگ و  ارف  ار  وا  بیجع  یباوخ  درکیم : تکرح  ناخ  دـمحم  ازریم  یجاح  هارمه  زور 
تخوس نآ  ناوختـسا  مامت  دش و  دروخ  وا  يهناش  دوب ، هتفرگ  ار  نز  نآ  يوزاب  هک  راکتنایخ  درم  ماگنه  نیا  رد  دندرک و  دروخرب  مه  هب 

[ . 79 . ] دیسر دوخ  لمع  يازس  هب  دش و  لیدبت  يرتسکاخ  گنر  هب  و 

مادص هب  لضفلاوبا  ترضح  باطخ 

لضفلاوبا ترضح  ترایز  هب  البرک  رفس  رد  ام  تفگیم : دوب  یبد  روشک  نکاس  هک  ناتسودنه  لها  یمالغ  نیسح  دمحم  مان  هب  یصخش 
یلیخ اج  نآ  لضفلاوبا ! ای  دندزیم : ادص  ناتسودنه  یلاها  دوب ، ادص  رس و  اج  همه  ترضح ، رهطم  مرح  نحص و  رد  میتفر . مالـسلاهیلع 

. دـنهدب ماجنا  يراک  دنتـسناوتن  یلو  دـننک ؛ يریگولج  مدرم  دـمآ  تفر و  زا  هک  دـندش  رومأم  مرح  ياههطرـش  هک  يروط  هب  دـش ، غولش 
دنداد و راعـش  مدرم  دـش  اقآ  نحـص  دراو  دیـسر و  هار  زا  مادـص  یتقو  دـیآیم ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  اقآ  مرح  هب  مادـص  دـنتفگ : اهنآ 
. دینک هاگن  هتسدلگ  هب  دنتفگ : مدرم  هعفد  کی  دنداد . جرخ  هب  لمع  تدش  هحفص 128 ]  ] ناشنداد راعش  رد  نایوگ  مالسلاهیلع  لضفلاوبا 

دراد تسد  هب  يریشمش  تسا و  هتسدلگ  يالاب  زبس ، يهمامع  اب  يراوگرزب  دیس  مدید  تقو  کی  درک ، هاگن  هتـسدلگ  فرط  هب  زین  مادص 
مادص لد  رد  ماگنه  نیا  رد  منکیم . ادج  تندب  زا  رس  الاح  نیمه  ینک ، يریگولج  مدرم  ندادراعـش  زا  رگا  دنکیم : باطخ  مادص  هب  و 

زا مادص  عقوم  نیا  رد  دیشاب . هتشادن  يراک  تیعمج  هب  تفگ : درک و  هاگن  اههطرـش  هب  تخادنا و  نییاپ  ار  شرـس  دش و  داجیا  ینتـشحو 
لـضفلاوبا اـقآ  يراوـگرزب  تمارک و  يارب  مدرم  راعـش  هک  دـش  صخـشم  دـندادیم . راعـش  ناـنچ  مـه  مدرم  تـفر و  نوریب  مرح  نـحص 

[ . 80 . ] تسا هداد  افش  ار  يرامیب  هک  هدوب  مالسلاهیلع 

لضفلاوبا ترضح  طسوت  جلف  ینمرا  هچب  يافش 

مزاع زاریش  زا  يزور  تسا : هدرک  لقن  يزاریش  ردقلاوذ  ناخیلع  دمحم  ازریم  زا  یلماش  رفعج  دمحم  خیـش  بانج  سابعلاةایح ، باتک  رد 
دوجو ینمرا  کی  نارفاسم  نایم  رد  تسکش . میاپ  مدید و  همدص  نم  درک و  پچ  نیشام  ناهفصا ، هب  ندیسر  زا  لبق  هار  رد  مدوب . نارهت 

: متفگ دوخ  ناهارمه  هب  ناتسرامیب  رد  دندرب . ناتسرامیب  هب  اوادم  يارب  ار  ام  سپس  تسکش ، شیاپ  دید و  بیـسآ  مه  وا  رـسپ  هک  تشاد 
مه هحفص 129 ]  ] نم تفگ : ینمرا  درم  دینک . حبذ  هیهت و  ار  نآ  امش  هک  مدرک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  رذن  دنفـسوگ ، کی  نم 
درک یظفاحادخ  دمآ و  ینمرا  صخش  دنفسوگ ، حبذ  زا  دعب  زور  دنچ  مدرک . رذن  يدنفسوگ  امش ، مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  يارب 

يدنفسوگ مرسپ  يارب  نم  داد : باوج  ینمرا  درم  دوش . بوخ  ترـسپ  ياپ  ات  شاب  اج  نیا  يوریم ؟ اجنیا  زا  ارچ  متفگ : وا  هب  دورب . هک 
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ناـخیلع دـمحم  ازریم  ياـقآ  تسا . ملاـس  ـالماک  شیاـپ  مدـید  دز  ادـص  ار  شرـسپ  یتـقو  تسا ، هدـش  بوخ  مرـسپ  نونکا  مدرک و  رذـن 
يدنفسوگ مه  اب  ود  ره  ام  مالسلاهیلع ! لضفلاوبا  ترضح  ای  متفگ : مدش و  لسوتم  اقآ  هب  مدرک و  هیرگ  رایـسب  دش  بش  یتقو  دیوگیم :

، دیاهتسب تفـس  یلیخ  ارم  ياپ  متفگ : دمآ ، رتکد  دش  حبـص  یتقو  تسا . هدشن  بوخ  زونه  نم  ياپ  یلو  دش ؛ بوخ  وا  ياپ  میدرک ، حبذ 
نم ياپ  یتقو  وا  دینکزاب ، ارم  ياپ  امش  الاح  متفگ : دوش . بوخ  امش  ياپ  ات  دینامب  اج  نیا  رد  هام  شـش  دیاب  تفگ : رتکد  دینک ، زاب  افطل 

[ . 81 . ] تسا هدش  بوخ  هک  دید  درک  زاب  ار 

نادزد رارف 

هب الط  لوپ و  یغلبم  میدش ، راپسهر  البرک  يوس  هب  ياهلفاق  اب  مدنزرف  نز و  هارمه  هب  البرک  رفس  يارب  دزی  رهش  زا  تفگ : ینیدتم  صخش 
ام هب  نادزد  زا  نت  دنچ  ناهگان  میدیـسر ، یلزنم  هب  میدرک ، تکرح  هلفاق  اب  متـشاذگ . نسح  مدـنزرف  هقادـنق  رد  ار  نآ  هک  متـشاد  هارمه 
ای دز : ادـص  یکی  ناـیم  نـیا  رد  دـش ، اـپرب  هلفاـق  رد  يراز  هحفـص 130 ]  ] هلان و يادـص  دـندرک ، لواپچ  ار  هلفاـق  ماـمت  دـندرک و  هلمح 

. میاهدروآ هانپ  وت  هب  ام  سرب ، ناگراچیب  اـم  داد  هب  مشاـهینب ! رمق  اـی  تفگ : دز و  هلاـن  يرگید  سرب . مداـیرف  هب  مالـسلاهیلع ! لـضفلاوبا 
هار زا  مامت  تعرس  اب  ناشخرد  هام  نوچ  بسا  رب  راوس  یصخش  مدید  ناهگان  دندرب ، تقرـس  هب  ار  نارئاز  لاوما  مامت  یمحریب  اب  نادزد 

نادزد منکیم . دوبان  ریشمش  اب  ار  امش  همه  هنرگو  دیرادرب ، تسد  راوز  هلفاق  نیا  زا  محریب ! نادزد  يا  دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  دیسر و 
اجک نادزد  تسا و  یـسک  هچ  راوس  نآ  دننیبب  هک  دندمآ  دوخ  هب  راوز  ات  دنتـشاذگ . رارف  هب  اپ  هلجع  اب  راوس ، نآ  دنلب  يادـص  ندینـش  اب 

[ . 82 . ] دندرک ادیپ  ملاس  ار  دوخ  ياهلام  دندیدن و  ار  یسک  چیه  دنتفر ،

دش ناملسم  هک  يا  هدننار 

سوبوتا هک  دوشیم  هجوتم  سوبوتا  اب  تکرح  ماگنه  رد  ناملـسم  ریغ  ياهدننار  دنداد : ربخ  دـندوب  نانیمطا  دروم  هک  یناسک  زا  ياهدـع 
مالـسلاهیلع لضفلاوبا  ترـضح  مشاهینب  رمق  هب  دنوشیم ، هجوتم  ناملـسم  نارفاسم  یتقو  تسا ، رطخ  رد  شنارفاسم  ناج  درادـن و  زمرت 

سوبوتا دنکیم ، نایب  ار  بلطم  نیا  هک  یماگنه  و  مالـسلاهیلع » لضفلاوبا  ای   » دنزیم دایرف  ناملـسم  ریغ  هدننار  هاگنآ  دنوشیم ، لسوتم 
تمارک يراوگرزب و  نیا  هحفـص 131 ]  ] سوبوتا يهدننار  یتقو  دنوشیم ، هراپ  ادج و  مه  زا  اهکیتسال  مامت  دتـسیایم و  دوخ  ياج  رد 

[ . 83 . ] دنکیم رکش  ار  ادخ  دوشیم و  ناملسم  دنکیم ، هدهاشم  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  زا  ار 

يرادن ایح  رگم  داب ! يا 

زا دندرک و  اپرب  يراوگوس  ازع و  سلجم  تسا ، روهشم  هیناهرب  يهسردم  هب  رضاح  لاح  رد  هک  قیتع  هسردم  رد  ير  رهـش  رازاب  فانـصا 
دندرک توعد  ینارنخـس  ظعو و  تهج  زین  ةولـص  باتک  بحاص  دمحم ، ازریم  جاح  موحرم  ردپ  ینادـمه  ياضر  ازریم  اقآ  جاح  موحرم 

اوه ناهگان  دندوب ، ینارنخس  لوغشم  ربنم  رب  ناشیا  هک  یماگنه  دوب ، درس  مایا ، نیا  رد  اوه  دوب و  راهب  لصف  دنک . تکرش  سلجم  رد  هک 
تکرح پچ  تسار و  هب  اهكریت  بانط  دیآیم و  رد  تکرح  هب  رداچ  ياهكریت  نآ  رثا  رب  هک  دزویم  يدـیدش  داب  دوشیم و  ینافوط 

رد ابع  نیتسآ  زا  ار  كرابم  ياهتسد  هنحـص ، نآ  يهدـهاشم  اب  راوگرزب  ملاع  نیا  دـنکیم . ادـیپ  تدـش  داب  هظحل  هب  هظحل  دـننکیم و 
؟ یـشکیمن تلاجخ  يرادن و  ایح  داب ! يا  دیامرفیم : دنکیم و  هراشا  داب  هب  هبابـس  تشگنا  اب  دنیـشنیم و  ربنم  يور  وناز  ود  دروآیم و 

يدیدش داب  دننکیم : لقن  متسه ؟ مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  لضفلاوبا  ترضح  هضور  تبیـصم و  ندناوخ  لوغـشم  نم  هک  ینیبیمن  رگم 
دنداد و هحفـص 132 ]  ] همادا ار  دوخ  هضور  شمارآ  لامک  اب  ناشیا  ات  دش  تکاس  مارآ و  مک  مک  دـنکب ، اج  زا  ار  رداچ  تساوخیم  هک 

جراخ اج  نآ  زا  تیعمج  زا  یمین  زونه  دـش و  عورـش  يدـیدش  نافوط  هرابود  ربنم ، زا  ملاع  نآ  ندـمآ  نییاپ  زا  سپ  دـندناسر . ناـیاپ  هب 
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دندش هدنک  اج  زا  دندوب  هدرک  بصن  راوید  رد و  رب  هک  ار  یهایـس  ياههچراپ  دش و  هراپ  هراپ  داب ، تدـش  رثا  رد  رداچ  هک  دـندوب  هدـشن 
[ . 84 . ] دوب هدش  هتشون  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالسلامهیلع و  تیب  لها  زا  يرکذ  نآ  رد  هک  ییاههبیتک  زج 

لضفلاوبا ترضح  طسوت  جلف  ياپ  ود  يافش 

هلاس تفه  نم  هک  لبق  لاس   32 دسیونیم : تسا  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نادنمتدارا  زا  هک  ینیسح  يدهم  ياقآ  بانج 
زا یتقو  وش . رادـیب  باوخ  زا  يدـهم ! دز : ادـص  ارم  مردام  مدوب و  باوخ  رهظزادـعب ، کـی  رد  مدرکیم . یگدـنز  ـالبرک  رهـش  رد  مدوب 
ارچ تفگ : بجعت  اب  مردام  مورب . هار  مناوتیمن  متفگ : مردام  هب  دنکیمن . تکرح  تسا و  سحیب  میاپ  ود  ره  مدید  مدش ، رادیب  باوخ 

هدـش جـلف  امـش  دـنزرف  ياپ  ود  ره  تفگ : مردام  هب  هنیاعم  زا  سپ  کشزپ  درب . کشزپ  دزن  ارم  مرداـم  عقوم  ناـمه  يورب ؟ هار  یناوتیمن 
رپ ینامـشچ  اب  مردام  دز . ار  یلوا  کشزپ  فرح  مه  کشزپ  نآ  درب و  يرگید  کشزپ  دزن  ارم  مرداـم  يربب . قارع  هب  ار  وا  دـیاب  تسا و 

هحفـص  ] يراز هیرگ و  لسوت و  اب  نم  درک . لیخد  دنابـسچ و  اقآ  حیرـض  هب  درب و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  ارم  کـشا ، زا 
هب هک  یعقوم  دیآیم . نم  فرط  هب  ینارون  ياهرهچ  اب  ییاقآ  ماهتسشن و  یغاب  رد  مدرک  ساسحا  باوخ  رد  متفر . باوخ  هب  مردام ، [ 133

جلف میاهاپ  هک  نوچ  تسا ؛ نم  رطاخ  هب  مردام  يهیرگ  اـقآ ! متفگ : دـنکیم ؟ يراز  هیرگ و  ردـق  نیا  امـش  رداـم  ارچ  تفگ : دیـسر ، نم 
يور مناوتیمن  اقآ ! متفگ : درادـن . یلکـشم  وت  ياهاپ  دـنکن ، هیرگ  امـش  يارب  رگید  تردام  هک  وش  دـنلب  اـج  زا  تفگ : اـقآ  تسا . هدـش 

. دندینـشیم ار  نم  ياهفرح  مدرم  متفگیم  اقآ  نآ  هب  ار  تالمج  نیا  نم  هک  یعقوم  تفرگ . ار  متـسد  اقآ  نآ  هاگ  نآ  متـسیاب . میاهاپ 
جراخ ارم  مردام  سپـس  دندرک . هراپ  ارم  ياهسابل  مامت  دـندوب  هدرک  بجعت  هیـضق  نیا  زا  هک  تیعمج  مداتـسیا ، دوخ  ياهاپ  يور  یتقو 

هب دـندوب ، هدزتریح  تخـس  هک  یلاح  رد  کشزپ  ود  ره  درب ، یمود  یلوا و  کشزپ  دزن  ارم  دـیرخ و  میارب  ون  سابل  تسد  کـی  درک و 
افش مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  تسد  هب  نم  دنداد و  نم  هب  يدایز  ماعنا  مادک  ره  دندرک و  ناعذا  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  اقآ  تامارک 

[ . 85 . ] متفای

تسا لضفلاوبا  زور  زورما 

نارادازع زا  یکی  دـنوریم . دنتـسه  نکاس  اج  نآ  رد  اهینمرا  هک  ناهفـصا  يافلج  يهلحم  هب  یناهفـصا  ياهتئیه  زا  یکی  اعوسات  زور 
زاب ياهناخ  رد  دنیب  یم  ناهگان  دوشیم  لوغشم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هب  لسوت  هیرگ و  يرادازع و  هب  هحفص 134 ]  ] راوید رانک 

رادازع درم  نآ  تسا ؟ ربخ  هچ  اج  نیا  دیوگیم : دنکیم و  بجعت  مدرم  هیرگ  نارادازع و  عضو  زا  وا  دمآ . نوریب  ینمرا  درم  کی  دش و 
هک مراد  ياهچب  رـسپ  نم  دـیوگیم : ینمرا  درم  تسا . مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح  جـئاوحلاباب  هب  قـلعتم  زورما  دـیوگیم :

لـضفلاوبا زور  زورما  دیوگیم : درم  مریگب . مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  زا  ار  وا  يافـش  هک  نک  ییامنهار  ارم  تسا ، جلف  وا  ياهتسد 
يراز هیرگ و  اب  هلجع و  اب  مه  ینمرا  درم  لامب . راوگرزب  نآ  مچرپ  ملع و  هب  ار  شناتسد  روایب و  ار  تاهچب  ورب  تسا ، مالسلاهیلع  سابعلا 

هب نم  دیوگیم : درم  نآ  دوشیم . بلقنم  دـنکیم و  ادـیپ  لسوت  ترـضح  نآ  هب  دـلامیم و  ملع  هب  ار  شناتـسد  دروآیم و  ار  شدـنزرف 
نییاپ الاب و  ار  شناتسد  ماهچب  دینیبیمن  رگم  تفگ : وا  هدش ؟ هچ  میدرک : لاؤس  وا  زا  سپـس  دیـشاب ، هتـشادن  وا  هب  يراک  هک  متفگ  مدرم 

[ . 86 . ] تسا هدرک  ادیپ  افش  دروآیم و 

نزب تروص  رس و  رب  زیخرب و 

هیحالف و لها  هک  ناملس  نب  دیشنم  جاح  زا  هنع  هللا  یـضر  رهاوج  بحاص  ناگداون  زا  نسحم  خیـش  دنزرف  نسح ، خیـش  ردقلالیلج  ملاع 
، مرحم لوا  ههد  رد  رهـشمرخ  رد  هعجارب  هحفـص 135 ]  ] هفیاط زا  يدرم  دنکیم : لقن  دوب ، تمارک  نیا  دهاش  دـمتعم و  فراع و  صخش 
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رد حادم  نوچ  هک  دوب  مسر  اهرهش  نآ  رد  دندرکیم . تکرش  يرادازع  نآ  رد  نانز  یتح  يرایسب  عمج  درکیم و  اپرب  يرادازع  سلجم 
رد زین  فلیخم »  » دندزیم و هنیس  رس و  رب  فلتخم ، ياههجهل  اب  دنتساوخیم و  اپ  هب  سلجم  لها  دیسریم ، تداهش  رکذ  هب  دوخ  يهحون 

تبیصم الومعم  هک  مرحم  متفه  زور  رد  تسشنیم . ربنم  ریز  دنک ، عمج  ار  دوخ  ياهاپ  تسناوتیمن  نوچ  درکیم و  تکرش  سلجم  نیا 
هک دید  ار  فلیخم »  » ناهگان تخادرپ ، مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  يراوگوس  رکذ  هب  بیطخ  نوچ  دشیم ، هدناوخ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 

مالـسلاهیلع سابع  هک  فلیخم  منم  سابعلا ؛» ینمیق  فلیخم  انا  : » دناوخیم هحون  نینچ  دنزیم و  هنیـس  رـس و  رب  هداتـسیا و  شیاهاپ  يور 
رد ار  وا  دـندروآ و  موجه  وا  يوس  هب  دـندرک ، هدـهاشم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  زا  ار  هزجعم  نیا  مدرم  نوچ  تشاد . اـپرب  ار  نم 
وا هک  داد  روتسد  شناراکتمدخ  هب  دید  نینچ  هک  لعزخ  خیش  دندرک . هراپ  كربت  يارب  مه  ار  شیاهسابل  دندیـسوب و  دنتفرگ و  شوغآ 
زا ناغف  دایرف و  هیرگ و  تشگ و  اروشاع  زور  نوچ  رهـشمرخ  زور  نآ  دـنربب . رواجم  ياهقاتا  زا  یکی  هب  دـننک و  جراخ  مدرم  نایم  زا  ار 

يارب مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  تفگ : دندیسرپ ، ار  نایرج  فلیخم »  » زا نوچ  دیوگیم : نسحم  خیش  همالع  دیـسریم . شوگ  هب  درم  نز و 
دنلب وکین و  درم  درب ، مباوخ  مدوب  ربنم  ریز  هک  یلاح  رد  نم  دندزیم ، هنیس  رـس و  رب  مالـسلاهیلع  سابع  هحفص 136 ]  ] ترضح نارادازع 

رـس و رب  سابع  يازع  يارب  ارچ  فلیخم ! يا  دومرف : نم  هب  هک  مدـید  سلجم  رد  دوب  راوس  یلکیه  تشرد  دـیپس و  بسا  رب  هک  ار  یتماـق 
ات هدب  نم  هب  ار  تتسد  رورس ! يا  متفگ : نزب . تروص  رس و  رب  زیخرب و  دومرف : ناشیا  مناوتیمن . نم ! ياقآ  يا  متفگ : ینزیمن ؟ تروص 

هجوتم طقف  مدیدن  ار  سکچیه  مدش و  دنلب  متفرگ و  ار  وا  بسا  باکر  نم  هاگ  نآ  زیخرب . ریگب و  ار  مبسا  باکر  دومرف : ناشیا  مزیخرب .
[ . 87 . ] ماهدروآ تسد  هب  ار  دوخ  تمالس  هک  مدش 

مشاهینبرمق هب  لسوت  اب  یمتح  گرم  زا  هدننار  تاجن 

هدجه نیشام  کی  یـسمش  ناتـسبات 1369  رد  دنکیم : لقن  نامرک  ناتـسا  رد  عقاو  دـنرز  رهـش  عباوت  زا  هیواسگ  ياتـسور  یلاها  زا  یکی 
رد يدابآجات  دـمحم  ياقآ  یگدـننار  هب  هیواسگ  ياتـسور  تازاوم  هب  كرجه  دـنرز -  روحم  رد  گنـس  لاغز  لـمح  صوصخم  خرچ ،

روبع تسا و  رتنییاپ  رتم  دص  دودح  هداج  حطـس  زا  تسا و  عقاو  هداج  رواجم  هرد  رد  روبزم  ياتـسور  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دوب  روبع  لاح 
لاح رد  تعرـس  اب  قوف  یلیرت  میدرک  هدـهاشم  ناهگان  دـیامنیم . هجوت  بلج  تسا و  هدـهاشم  لـباق  اتـسور  لـخاد  زا  ـالماک  اهنیـشام 

ار دوخ  ناود  ام  دش ، هکت  هس  دروخ  نیمز  حطس  رب  یلیرت  یتقو  دندش ، هدز  تشحو  یلاها  همه  تسا . هحفص 137 ]  ] هرد نییاپ  هب  طوقس 
لقتنم ناتـسرامیب  هب  ار  وا  دـشاب  دوهـشم  وا  رد  تایح  راثآ  رگا  ای  مینک  لمح  ار  وا  هزانج  ای  هک  روظنم  نیا  هب  میدـناسر  هدـننار  نیباک  هب 

، دیرب نیـشام  نامرف  ناهگان  هداج  دنت  بیـش  رد  تفگ : وا  تشذگ . ریخ  هب  هناتخبـشوخ  هک  میداد  يرادـلد  میتفرگ و  لغب  رد  ار  وا  مینک .
ترضح هیکت  ياههتسدلگ  هب  ممشچ  هداج ، زا  نیشام  فارحنا  اب  دوب . یمتح  نم  گرم  نیشام و  طوقس  متـشادن ، یتاجن  دیما  چیه  رگید 

تشپ زا  ارم  یصخش  هظحل  نامه  رد  مدش ، لسوتم  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  هب  طوقس ، لاح  نامه  رد  داتفا . اتسور  مالسلاهیلع  لضفلاوبا 
مـشاهینب رمق  هزجعم  هک  مرادـن  دـیدرت  چـیه  متـسه و  ملاس  نونکا  تشاذـگ و  نییاپ  تمـسق  رد  درگاش  ياـپ  يولج  تشادرب و  ناـمرف 

[ . 88 . ] تسا هدش  گرم  زا  متاجن  ثعاب  ترضح  نآ  تیانع  مالسلاهیلع و 

رانید دص  رذن 

هموصعم ترضح  رهطم  مرح  رد  لاس 1416 ه.ق  یناثلا  يدامج  بش  رد  یناجنز ، يرهبا  يدمحم  لگ  اضر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  بانج 
هداتسیا و رهطم  حیرض  رانک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  مرح  رد  هک  دنیبیم  ار  یبرع  البرک ، یلاها  زا  یکی  درک : لقن 

مرح موریم  یهدیمن  هحفـص 138 ]  ] رگا هن ؟ ای  یهدیم  مهاوخیم ، لوپ  رانید  دـص  امـش  زا  ناج ! اـقآ  دـیوگیم : نخـس  ترـضح  اـب 
: دیوگیم دربیم و  رهطم  حیرض  فرط  هب  ار  شرس  سپـس  منکیم . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  امـش  تیاکـش  ادهـشلادیس و  ترـضح 
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وا هدب . نم  هب  رانید  دص  تسا  هدومرف  اقآ  دیوگیم : نارادهزاغم  زا  یکی  هب  دوریم و  رازاب  هب  برع  نآ  دوریم . نوریب  مرح  زا  مدیمهف و 
ترضح رذن  رانید  دص  امش  دوب و  هدش  ضیرم  امش  رسپ  هک  یناشن  نیا  هب  دیوگیم : برع  درم  نآ  تسیچ ؟ اقآ  زا  امش  یناشن  دیوگیم :
ترـضح اب  دـش  روطچ  متفگ : برع  درم  هب  دـیوگیم : هدـننک  لقن  دـهدیم . ار  راـنید  دـص  مه  وا  سپـس  يدرک ، مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا 

نیسح ماما  تردارب  هب  ار  امـش  تیاکـش  موریم و  یهدن  لوپ  رگا  متفگ : ترـضح  هب  تفگ : برع  درم  یتفرگ ؟ هجیتن  يدرک و  تبحص 
متفر و مه  نم  داد . نم  هب  ياهلاوح  دوب ، هتسشن  یلدنص  يور  هک  یلاح  رد  دش و  رهاظ  حیرض  لخاد  ترضح ، مدید  منکیم . مالسلاهیلع 

[ . 89 . ] متفرگ رازاب  زا 

تفرگ افش  یناطرس  نز 

: دندومرف یناجنز  يرابج  ياقآ  بانج  يرمق  يرجه  لاس 1422  مارحلا  مرحم  مهدفه  قباطم  لاس 1380  هام  نیدرورف  موس  تسیب و  زور 
اب زیربت  زا  مرحم 1422  زا  لبق  ناشیا  دنکیم ، یحادم  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تئیه  رد  نارهت  رد  يدمـصروپ  شوایـس  ياقآ 

نیمه اب  دـندوب و  هدرک  شباوج  ناکـشزپ  هتـشاد و  ناطرـس  يرامیب  ناـشناوراک  رد  ینز  دوشیم . ـالبرک  مزاـع  یناوراـک  هحفص 139 ] ]
مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  ترضح  هب  دوشیم  البرک  دراو  یتقو  تسا . هتشادن  تایح  همادا  هب  يدیما  نز  نآ  دوشیم . البرک  مزاع  ناوراک 

میافش نم  هک  دنزیم  گنز  مالـسلامهیلع  تیب  لها  حادم  هب  مارحلا  مرحم  موس  زور  یلعم  يالبرک  زا  تشگزاب  زا  سپ  دوشیم . لسوتم 
[90 . ] متفرگ مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  زا  ار 

لوپ ناموت  رازه  ود  شرف و  رذن 

مق دابآدنز  رد  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  هناخباتک  سسؤم  یمیظعریم  رفعج  دیس  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  ترـضح 
نم تفگ : دروآ و  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  دجـسم  يارب  لوپ ، ناموت  رازه  ود  اـب  شرف  کـی  كارا  زا  یناوج  يزور  دنـسیونیم :

لامج باوخ ، رد  مدـش . لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  مه  نم  دـندرک ، سویأـم  همه  زا  ارم  جـلاعم  ياـهرتکد  مدوب ، ضیرم 
ترـضح دجـسم  يارب  ار  ناـموت  رازه  ود  نـیا  شرف و  نـیا  دـندومرف : ناـشیا  مدرک ، تراـیز  ار  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترــضح  ياـبیز 

زا الصا  هدش و  بوخ  ملاح  مدش  هجوتم  مدش ، رادیب  باوخ  زا  یتقو  میداد . افش  ار  وت  ربب ، میهاربا  هدازماما  نابایخ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
هحفص 140] [ . ] 91 . ] دنداد نم  هب  ار  دجسم  سردآ  اقآ  دوخ  متشادن و  يربخ  دجسم  نیا 

لضفلاوبا ترضح  مرح  رد  هناوید  نز  يافش 

هک مدید  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  سدقم  نحـص  رد  يزور  تایلاع ، تابتع  هب  میاهرفـس  زا  یکی  رد  دیوگیم : دامتعا  دروم  دارفا  زا  یکی 
كرحتم تدش  هب  دادیم و  ماجنا  بسانمان  ياهراک  برطـضم و  تکرح  هک  دوب  اهنآ  نایم  رد  ینز  تسا . هلولو  نویـش و  نانز ، نیب  رد 

مرح هب  ار  وا  دـنهاوخیم  تسا و  هناوید  نز  نیا  دـنتفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  مدیـسرپ : دـندوب . شالت  رد  وا  زا  تظافح  يارب  مه  اـهنز  دوب .
رایسب نز  نآ  عضو  زا  دنوش . یمن  وا  فیرح  اما  دهد ؛ افـش  ار  وا  ترـضح  ات  دنربب  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح 

مرح فرط  هب  دوبن . اهنآ  زا  يربخ  اـما  مدـمآ ؛ نوریب  تراـیز  زا  دـعب  مدـش . فرـشم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مرح  هب  مدـش و  تحاراـن 
هدش هچ  متفگ : دندرکیم . هلهله  رس  تشپ  زا  اهنز  ولج و  نادرم  مدید و  رازاب  رد  ار  اهنآ  متفر ، مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح 
یلو منیبب ؛ ار  نز  نآ  متساوخ  تفرگ . افش  نز  نآ  مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  هب  لسوت  زا  سپ  دنتفگ : تسا ؟

[ . 92 . ] مسانشب ار  وا  متسناوتن  دندرکیم  تکرح  راقو  اب  مظنم و  اهنز  نوچ 
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دمآ نورب  بیغ  زا  یتسد 

وا لیماف  دش و  قرغ  هناخدور  رد  ناهفصا  رد  دوب  شناد  ملع و  يهداوناخ  زا  هک  یصخش  درک : لقن  ناهفصا  دامتعا  دروم  ياملع  زا  یکی 
بآ زا  ار  وا  دش و  ادـیپ  یتسد  هاگان  دـندش . لسوتم  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هب  سپـس  دـندش ، سویأم  اج  همه  هحفص 141 ]  ] زا

[ . 93 . ] دیسر یکشخ  هب  ات  داد  روبع 

دش لیدبت  نش  هب  ییارحص  کمن 

نامز نآ  رد  دنتفرگیم . يدایز  تایلام  دشیم ، دراو  قارع  روشک  هب  هک  یکمن  يارب  دندرکیم ، تموکح  قارع  رد  اهینامثع  هک  ینامز 
نآ دورو  زا  عنام  كرمگ  نالوئـسم  دیـسر  كرمگ  هب  وا  یتقو  درکیم . دراو  کمن  قارع  هب  رگید  ياـهروشک  زا  برع  ریقف  نمؤم  کـی 

هبترم کی  دنک ، راک  هچ  تسنادیمن  تشادن ، يرگید  هار  ریقف ، نمؤم  نیا  دننک . تیذا  ار  وا  دنتـساوخیم  تسا  ریقف  دندید  یتقو  دندش .
ترـضح هب  ور  نیا  زا  دهاوخب ؛ کمک  تسا  جئاوحلاباب  هک  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  مشاهینب  رمق  ترـضح  زا  هک  درک  روطخ  شنهذ  هب 

تلاجخ یلیخ  تسا . نش  اـهنآ  يهمه  دـندید  دـندرک  زاـب  ار  وا  هنب  راـب و  هیثاـثا و  یتقو  نارومأـم  دـش . لـسوتم  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا 
يارب هک  تسا  ییاج  ناـمه  نیا  دـنیوگیم  [ . 94 . ] درک ادـیپ  ترهـش  یلیخ  قارع  رد  هصق  نیا  دـندرک و  اـهر  ار  نمؤم  نیا  دندیـشک و 

هحفص 142] [ . ] 95 . ] دش لیدبت  درآ  هب  ییارحص  نش  هللا  لیلخ  میهاربا  ترضح 

میربب اجک  ار  وا  تسا ، اج  نیا  رتکد 

زا یکی  اب  مدش . فرشم  مالسلاهیلع  مشاهینب  رمق  جئاوحلاباب  ترـضح  رهطم  مرح  هب  حبـص  زور  کی  يرمق ، هفرع 1421  مایا  اب  نراقم 
دیتسه مداخ  اج  نیا  هک  امـش  مدیـسرپ : دوب  راکـشآ  شاهرهچ  رد  تیونعم  اوقت و  راثآ  هک  يوسوم  لیعامـسا  دیـس  ماـن  هب  هناتـسآ  مادـخ 
هتـسشن رهطم  مرح  نیمه  رد  متـشاد ، ياهلاس  ود  رتخد  ایناث  دـناهدوب ، مرح  نیا  مداخ  ام  موس  دـج  ات  ـالوا  تفگ : دـیاهدید ؟ مه  یتاـمارک 

نیا رتکد  متفگ : ربب ، ناتـسرامیب  هب  ار  وا  ایب  هتفر ، شوه  زا  ای  هدرم  منادیمن  تسا و  هداتفا  ماب  يـالاب  زا  هچب  هک  دروآ  ربخ  ممناـخ  مدوب ،
مالسلاهیلع مشاهینب  رمق  هب  رهطم  حیرض  رانک  هقیقد  دنچ  دروآ . تسد  يور  ار  وا  مرسمه  هاگ  نآ  روایب . ار  وا  مربب ، اجک  ار  وا  تسا : اج 

نآلا 32 رتخد  نآ  تسا . ملاس  حیحص و  دنتفگ : اهرتکد  میدرب ، ناتـسرامیب  هب  ار  وا  سپـس  درک ، زاب  مشچ  مکدوک  ناهگان  مدش ، لسوتم 
[96 . ] دراد لاس 

منابل هنشت  ياقس  نم  منیسح ! رادملع  نم 

هناوید تلود  يایاعر  دنتفگ : دـندش  سویأم  راوز  نتـشک  مشچ و  ندرک  روک  تسد و  ندـیرب  زا  لکوتم  تلود  يانما  هک  یتدـم  زا  دـعب 
فلت و ار  دوخ  تیعر  دوخ  تسد  هب  دـنکن و  هاـگن  اـهنآ  یگناوید  هب  دـیاب  تلود  دـنهدیم . نتـشک  هب  ار  دوـخ  تمحز  یب  دـنوشیم و 
هک نیا  ات  تسا  رتهب  يریگب  هحفص 143 ]  ] ار تیعر  لام  رگا  میهدب ، رارق  راوز  يارب  يدایز  تایلام  هک  تسا  نیا  رد  حالص  دنکن . عیاض 

لوپ دنـشکیم ، تمحز  لاس  لوا  زا  اـهنآ  تسا . اـهنآ  لاـم  ناـمه  تیعر  زا  دوصقم  دراد . تعفنم  هنازخ  يارب  اریز  يریگب ؛ ار  وا  ناـج 
نایعیـش هب  هفیلخ  هک  دـندز  راج  اجهمه  تقو ، نامه  سپ  دـنهدیم . لوپ  ناشدوخ  تسد  اـب  دـنروآیم و  تراـیز  يارب  دـننکیم و  عمج 

سک ره  تسا ، هدرک  تشذـگ  اـهنآ  ندرکروـک  ندـیرب و  تـسد  نتـشک و  زا  هدـمآرد و  تـمحرم  رد  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نـب  نیـسح 
لاحشوخ نایعیش  دورب . دازآ  دهدب و  زاوج  يارب  یفرشا  دص  دادغب  رسج  رد  طقف  دورب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  هب  دهاوخیم 

يزور دـنتفریم . ترایز  هب  دـندرکیم و  عمج  لوپ  دندیـشکیم و  تمحز  لاـس  رخآ  اـت  لاـس  لوا  زا  قوش  لاـمک  اـب  جوف  جوف  دـندش ،
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یفرـشا دـص  دـندمآیم  هک  درکیم  اشامت  ار  ادهـشلادیس  راوز  دوب و  هتـسشن  دوب  فرـشم  دادـغب  رـسج  رب  هک  شرـصق  يالاب  رد  لـکوتم 
. دنیشنیم دوشیم و  هتـسخ  یهاگ  دیآیم ، ناگنل  ياپ  اب  تسد  رد  اصع  يریپ  کی  مجع  قارع  هار  زا  دید  هاگ  نآ  دنتفریم . دندادیم و 
هب لاز ! ریپ  تفگ : وا  دندروآ : شروضح  هب  ار  وا  دـنتفر و  اهنآ  دـیروایب . ار  درمریپ  نآ  دـیورب  تفگ : درک و  بلط  ار  دوخ  مادـخ  سپس 

؟ ياهدینشن ار  ام  نغدق  رگم  تفگ : هفیلخ  هحفص 144 ] . ] مالسلاهیلع نیسح  ماما  ادهـشلادیس  ترایز  هب  البرک : هب  تفگ : يوریم ؟ اجک 
ریپ منیبب . روایب  تفگ : هفیلخ  یلب ! تفگ : ریپ  ياهدروآ ؟ هیزج  یفرـشا  دص  تفگ : هفیلخ  دیاهداد . هزاجا  ناتدوخ  هک  ماهدینـش  تفگ : ریپ 

ار یفرـشا  دـص  تعاطتـسا  هک  وت  تفگ : لـکوتم  داد . هدازمارح  نآ  تسد  هب  دروآرد و  یفرـشا  دـص  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  ناـیمه  لاز 
ییوشتخر يراکتمدخ و  هب  تدم  نیا  رد  یلو  متشادن ؛ تعاطتسا  نم  ادخ  هب  مسق  هفیلخ ! يا  تفگ : ریپ  يدمآ ؟ هدایپ  ارچ  سپ  يراد ،

هتـسشن دوخ  يهناخ  رد  میایب . نآ  زا  دـعب  منک و  ایهم  ار  جرخ  لام و  هیارک  متـساوخیم  مدرک  عمج  لوپ  مدـش و  لوغـشم  یـسیرخرچ  و 
، داتفا مرـس  رب  ینیـسح  روش  هاگ  نآ  دیآیم ، بیـس  يوبادهـش  تبرت  زا  تفگیم : هک  دش  دـنلب  البرک  یـشواچ  يادـص  هعفد  کی  مدوب ،

فافک مرمع  مزادـنا و  قیوعت  ترایز  مزع  رد  مدیـسرت  دـمآ ، رد  تکرح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تبحم  زا  مندـب  ياـهوم  اـهگر و 
ار هرکذت  رادرب و  ار  تلوپ  هفیلخ ! يا  مدناسر . اج  نیا  هب  ار  دوخ  هک  نیا  ات  مداتفا  هار  هب  هدایپ  ياپ  هشوت و  نودـب  رطاخ  نیمه  هب  دـهدن ،

نایم رصق  زا  ار  لازریپ  نآ  داد  روتـسد  دش و  ینابـصع  لکوتم  مسرن . دوخ  يوزرآ  هب  مریمب و  هار  رد  مسرتیم  دنوریم  راوز  هدب . نم  هب 
ياود يا  درک : ضرع  درک و  ور  البرک  هب  سپـس  هحفـص 145 ] . ] تخادنا الاب  ار  وا  بآ  تفر ، ورف  بآ  ریز  لازریپ  دنتخادنا . دادغب  طش 

! نیسح يا  ینکردا  نیملاع ! مشچ  غارچ  يا  ینکردا ، مدیـسرن  ترایز  هب  ماهدمآ ، رود  هار  زا  اهیلع ! هللا  مالـس  ارهز  دنزرف  يا  نادنمدرد !
ناوج يا  درک : ضرع  لاز  ریپ  هدـب . نم  هب  ار  تتـسد  لاز ! ریپ  يا  دـیامرفیم : هداتـسیا و  هام  يور  يرادـباقن  صخـش  هک  دـید  هعفد  کی 
سابع تامارک  زا  منیسح . ردارب  نم  منابل ، هنشت  ياقس  نم  منیـسح ، رادملع  نم  لاز ! ریپ  دومرف : يداد ؟ تاجن  ارم  هک  یتسیک  وت  رادباقن !

دندرک و ادج  نت  زا  ار  شتسد  البرک  يارحص  رد  یتقو  اما  دسریم ؛ لاز  ریپ  دایرف  هب  هدیرب  تسد  اب  اج  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مالسلاهیلع 
اتبا ای  : » درک ضرع  درک و  ور  فرـشا  فجن  هب  نآ  زا  دعب  ینکردا » یخا  ای  : » درک ضرع  درک و  ور  اههمیخ  فرط  هب  لوا  دنام ، تسدیب 

[ . 97 . ] سرب مدایرف  هب  مدش ، تسدیب  ینکردا ،»

دوریم باوخ  هب  هیرگ  اب 

، تسا مق  رهش  نکاس  العف  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نذؤم  فارـص ، یفطـصم  جاح  ياقآ  بانج  يرمق  لاس 1421  لوـالا  عیبر  موس  رد 
دهشم نارهت -  هار  نیب  رد  دعس  الم  ياقآ  تسا : هدرک  لقن  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  حادم  دعـس » الم   » ياقآ بانج  زا 

مان هب  دادـغب  رد  یناتـسرامیب  هب  ارم  درک ، مرو  مپچ  ياـپ  اـج  نآ  رد  ماهدـمآ ، قارع  زا  هک  تسا  هاـم  شـش  اـبیرقت  تفگ : میارب  راـطق  رد 
دیاب هک  دنداد  صیخـشت  ناکـشزپ  دندوب . البرک  رد  ماهداوناخ  مدش . يرتسب  اج  نآ  هحفص 146 ]  ] رد دندرب و  بطلا » هنیدم   » ناتـسرامیب

رد هک  مدرکن  لوبق  نم  دشاب . هتـشادن  یتیلوئـسم  حارج  کشزپ  مدُرم  لمع  ریز  رگا  هک  دهدب  اضما  دیاب  مه  یـسک  دنتفگ : موشب و  لمع 
مه وا  صیخشت  مدرک . هعجارم  قذاح  یکشزپ  هب  مه  البرک  رد  متشگزاب . البرک  هب  ور  نیا  زا  موشب ؛ لمع  وحن  نآ  هب  مه  نآ  بیرغ  رهش 

لـسوتم مالـسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  هب  دنتفگ : نم  تیب  لها  دوشب . یحارج  لمع  میاپ  دیاب  هک  دوب  نآ  يدادغب  کشزپ  دننام 
شکوراج دزن  تفگ : شگرزبردام  حبص ، متفر . باوخ  هب  هیرگ  اب  مدش و  لسوتم  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  هب  بش  نامه  مه  نم  وشب ،

هب ریگب و  شکوراج  زا  ار  وراج  طقف  تسا و  نآ  زا  رتالاب  یلیخ  ترضح  تمظع  ماقم و  ورب ، مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح 
ادیپ افش  ترضح  مرح  يوراج  هلیسو  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  تیانع  اب  دنکیم و  ار  راک  نیمه  مه  وا  راذگب . تیاپ  مرو  لحم 

هحفص 149] [ . ] 98 . ] دنک یمن  ساسحا  شیاپ  رد  یمرو  درد و  وا  رگید  زور  نآ  يادرف  دنکیم و 
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مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  تبیصم  هضور و  رکذ 

هدنمرش وت  کشخ  رجنح  زا  تارف  بآ 

يداد ناج  هنشت  بل  دوخ  هک  نالفط  یقاس  يا  لضافوبا  ای  لضافوبا  ای  ادج ، نت  زا  هدش  تتتسد  لضافوبا  ای  لضافوبا  ای  ادخ ، رکـشل  ریما 
يا لضافوبا  ای  لضافوبا ، ای  ادف  نید  هار  هب  یتشگ  يداهنب  كاخ و  رب  ار  هتسش  نوخ  زا  راسخر  يداتفا  هراپ  دص  نیمز  يور  نیز  ردص  زا 

، ادف اداب  تهر  رد  ناج  هدنمرش  وت  کشخ  رجنح  زا  تارف  بآ  هدنیاپ  وت  زا  رشحم  حبص  ات  افو  مسر و  هدنب  تهگرد  رب  ناهج  قلخ  هدمآ 
دیرگ نینبلاماتردام  ياج  هب  ارهز  دیرگ  نینمؤملاریما  نیب  ادخ  مشچ  دیرگ  نیلـسرملا  متخ  دنزرف  وت  گوس  رد  لضافوبا  ای  لضافوبا ، ای 
البرک رد  یتسه  اونین  رد  یلع  نب  نیـسح  ریـش  یتسه  اود  اپ  كاخ  هب  ار  اهلد  مخز  وت  لضافوبا  ای  لـضافوبا ، اـی  ادـص ، دـنز  ار  وت  بنیز 

هحفص 150] [ . ] 99  ] لضافوبا ای  لضافوبا ، ای  اور ، نک  ار  ام  تاجاح  یتسه  اوق  لک  هدنامرف 

ناگنشت بل  یقاس 

ای كردا  زوسناج  يهلان  هآ  روش و  اب  اونین  هاگمزر  ياضف  رد  تسا  هداتفا  ابعلآ  نشلگ  زا  یلگ  ای  تسا  هداتفا  اپز  يورـس  همقلع  رانک  رد 
ار دوخ  دنکفا  نیز  ردص  زا  ناهگان  تسا  هداتفا  اجک  شسابع  مسج  دنیب  ات  درک  يور  نادیم  هب  رس  اب  دش  بسا  راوس  هش  تسا  هداتفا  اخا 
رد هدرک  تسا  هداتفا  اول  بحاص  هیس  كاخ  دید  دیـشک  شـسابع  يوب  همقلع  رهن  رانک  ات  تسا  هداتفا  ادج  نآرق  زا  هللا  مسب  دید  نیمز  رب 
نم تشپ  تفگ  دیـشکرب  یهآ  تفرگب و  رمک  رب  ار  دوخ  تسد  تسا  هداتفا  ـالبرک  ياقـس  بل  هنـشت  بورغ  مشاـهینب  هاـم  نوخ  ياـیند 

نالفط مرح  رد  یبآ  رهب  تسا  هداتفا  اسر  دق  نیا  كاخ  رب  ور  هچ  زا  مرح  ردـنا  ناسر  یبآ  اول  نک  اپ  رب  زیخ  تسا  هداتفا  ات  ود  تنارجهز 
حور غرم  دید  تشادنرب  بل  بل  شـسابع ز  دیلان  هش  هچ  ره  هحفـص 151 ]  ] تسا هداتفا  اههمیخ  يروش  وچ  رگنب  شطع  زا  راظتنا  رد  نم 

هش زا  رگم  ار  بنیز  لاح  تسا  هداتفا  ادج  شیاضعا  زا  يوضع  دید  هاگهمیخ  رد  مرب  ار  ردارب  مسج  سپ  تفگ  تسا  هداتفا  امس  يوس  وا 
[ . 100  ] تسا هداتفا  ادج  شرادملع  سابع  تسد  دینش  نوچ 

اشگلکشم تسد 

يا مه  نم  دوشیم  اهلد  بارحم  رگد  وا  دوشیم  ارهز  هک  یتسد  رئاز  دهدیم  ارحص  لخنرب و  دوخ  رون  دهدیم  ارهز  يوب  یقاس  تسد 
وت تسد  ار  ناـکدوک  دوب  همیخ  يـالب  عفد  وت  تسد  دوب  همیخ  ياشگلکـشم  وت  تسد  مأوـت  ریگملع  تسد  رئاز  مأوـت  ریگ  نیمز  یقاـس 

[ . 101  ] دوب مار  ار  نانز  تتسد  هیاس  دوب  مارآ 

ایرد بل  رب  هنشت 

كاخرپ و يهدـید  يادـف  ردارب  اپ  زا  ماهداتفا  وگن  منیـسح  نم  مزیزع  یفرح  نزب  ردارب  اقـس  ار  هنـشت  مایخ  ردارب  اـهنت  سکیب و  بیرغ و 
رکیپ زا  تسد  يادف  هحفـص 152 ]  ] ردارب ایرد  رب  هنـشت  هدنام  هک  تکـشخ  ناشطع و  بل  نآ  يادف  ردارب  اشگب  ار  هدید  نیا  یمد  تنوخ 

هب تسدیب  بسا  زا  نیمز  رب  يداتف  ردارب  ارحـص  نیا  ياج  ره  دنک  ینامداش  هنوگچ  نمـشد  نیبب  ردارب  ادها  قح  هار  رد  دش  هک  تیادج 
هکرعم رد  امن  ردارب  كاـخ  زا  نم  ساـبع  ترـس  ردارب  اـم  زا  ياهدـیجنر  رگم  ياو  يا  یـشوماخ  منزیم  تیادـص  ردارب  ارهز  نماد  يور 

ار قشع  هاپس  ردارب  اسآ  یلع  نالوج  امن  ار  مرح  درگ  تنمشد  ایب و  ردارب  اپرب  ملع  نک  هرابود  ریگ  تاهنادرم  فک  رد  ار  ملع  ردارب  اغوغ 
خساپ هچ  دریگب  ار  تغارس  رگ  هنیکس  ردارب  اجنیا  مهن  ار  تشعن  مرآ و  همیخ  يوس  هب  ور  هنوگچ  ردارب  اجیه  هصرع  ریلد  يدوب  وت  رسفا 

[ . 102  ] ردارب ایند  نیا  رگید  مهاوخن  دش  هیس  ماش  نم  زور  تگرم  ردارب ز  ار  وا  مهد  نم 
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راییب هاش  يا  سرب  مدایرف  هب 

نم تسد  زک  نونک  سابع  رابنوخ  هدـید  رب  نیبب  سابع  راز  لاح  هب  نک  محرت  تداعـس  جوا  فرفر  نویامه  تداهـش  جارعم  کیپ  يا  الا 
نوزف دـح  زا  ریت  مخز  ممـسج  هب  تسا  نوخ  رپ ز  ممـشچ  هک  تلاـح  نیا  رد  هحفص 153 ]  ] ریبدت هار  نم  رب  هتـسب  وس  رهز  ریـشمش  داتفا 

تـسوت تمدـخ  نامز  مزان  ترـس  تسوت  تمه  تقو  هک  نک  یباتـش  مرادـن  رگید  رواـی  وت  زج  هب  مرادـن  رکیپ  رد  تسد  هک  نونک  تسا 
رگا تسا  بات  ربص و  یب  یگنـشت  زوس  تسا ز  بآ  رهب  زا  رظتنم  هنیکـس  رگید  راب  کی  اههمیخ  رد  ربب  رکـشل  هوبنا  نیا  زا  نک  مصـالخ 
دزن ات  ورب  نک  اههمیخ  رد  ور  راذگب و  ارم  نک  ادخ  رهب  زا  وت  يرای  نم  هب  كاخ  يور  رب  مداتف  وت  تشپ  كاچ ز  دـص  نوزحم  نت  اب  نم 

هاش يا  سرب  مدایرف  هب  تسا  ناـیفوک  ریـسا  ترادـملع  تسا  ناـپط  نوخ  رد  وت  ياقـس  وگب  منیـسح  ارهز  يهنیـس  رورـس  منیع  ود  ره  رون 
راوخ بیرغ و  رگنب  ایب  مهانپ  تشپ و  مرحم و  ریزو و  مهاپس  ریم و  ار  وت  نم  رخآ  هن  هحفص 154 ]  ] رادملع متسه  ار  وت  نم  رخآ  هن  راییب 

هد یصالخ  مناج  همین  نت  رد  تسه  ات  ایب  رافک  ریشمش  زا  هراپ  دص  موش  راکفا  لاح  اب  نم  هک  یضار  وشم  مرامشیب  هاپس  راتفرگ  مراز  و 
میاپ تسد و  هلبق  يوس  دـناشک  میاـهمشچ  ددـنب  ندُرم  مد  نم  رورپ  مغ  رهاوخ  بنیز  هک  نم  رهطا  مسج  همیخ  رد  ربب  منانمـشد  تسد  ز 
مسرت نآ  زا  ددرگ  رافک  يهقرف  ریـسا  ددرگ  راوخ  بنیز  هک  مراد  نیقی  روای  رای و  يرادن  نوچ  نم  زج  هب  ردارب  يا  مدرگ  هتـشک  نم  رگا 

هحفص 155] [ . ] 103  ] ملاع قلخ  ناج  هب  شتآ  دنز  مدامد  رکاذ »  » نایب نیا  حرش  دنک  هنیکس  ددرگ  ردبرد  میتی و  هنیک  دادیب  زا  هک 

سابع شردارب  نیلاب  رب  نیسح  ماما  ترضح  هحون 

راـیمغ و ره  هب  درک  ـالتبم  ار  اـم  وـت  نارجه  هب  درک  ادـج  نـم  زا  ار  وـت  رخآ  کـلف  ردارب  يا  مهاـنگیب  دیهـش  ردارب  يا  مهاپـس  رادـملع 
کلم و هاشداپ  رخآ  نم  مرادن  رگید  یمرحم  نیعم و  مرادن  روای  نم  هتفخ  نوخ  رد  وت  يدوب  وت  مرادهپـس  رادـملع و  يدوب  وت  مراوخمغ 

هدرک هچ  رگا  مناوج  انعر  ربکا  قارف  رادملعیب  یهاش  دنیـشن  یـسک  راییب  مولظم  نم  زج  ملاع  هب  منیعمیب  بیرغ و  ارحـص  نیا  رد  منید 
زا سپ  دنتشگ  دازآ  مغ  درد و  دیق  دنتشگ ز  داش  منانمشد  اغیرد  هتسب  هتشگ  مدیما  هار  همه  هتـسکش  متـشپ  وت  گرم  زا  یلو  مناوتان  ریپ و 
هب رگید  تبون  ار  ملع  ددرگ  رافک  يهقرف  ریسا  ددرگ  راوخ  بنیز  هک  مراد  نیقی  روای  رای و  نوچ  رگد  نم  مرادن  ردارب  ناج  يا  وت  گرم 
رد هداتفا  نیمز  نیا  دـناوت  تسا  بات  ربصیب و  یگنـشت  زوس  تسا ز  بآ  رهب  زا  رظتنم  هنیکـس  نک  اههمیخ  رد  ور  زیخرب و  اـج  نک ز  اـپ 
وچ رازهدیروش  رکاذ »  » مغ نیا  زا  تسا  راظتنا  رد  البرک  هار  هب  تسا  رابکشا  بش  ات  زور  ترجه  نوزحم ز  يارغص  نطو  رد  اغیرد  نوخ 

هحفص 156] [ . ] 104  ] راسخر دزیریم ز  کشا  ناراب 

نیسح ماما  زا  لضفلاوبا  نادیم  نذا 

هللادبعابا دزن  مالـسلاهیلع  مشاهینب  رمق  ترـضح  دندمآ ، لیان  تداهـش  عیفر  يهجرد  هب  اروشاع  زور  رد  مشاهینب  يهمه  هک  نآ  زا  دعب 
. منک تیادف  ار  مناج  مورب و  نادیم  هب  هدب  هزاجا  يدیـس ! نم ! يالوم  ناج ! اقآ  درک : ضرع  مارتحا  بدا و  اب  دمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

وت مسابع ! دومرف : و  [ 106 ( ] درک هیرگ  دنلب  يادص  اب   ) ندرک هیرگ  هب  دـندرک  عورـش  دـیکرت و  ماما  ضغب  تفگ ، ار  هلمج  نیا  ات  [ 105]
ضرع [ 107 « ] یئاول بحاص  تنا  تنا ، یـسفنب  ، » ینم ياههمیخ  دیما  وت  ینم ، هانپ  تشپ و  دـیما و  وت  ینم ، رالاس  ریم و  وت  ینم ، رادـملع 

. رواـیب بآ  یمک  ناـکدوک  نیا  يارب  سپ  یتـسه ، رفـس  مزاـع  هک  لاـح  دومرف : ترـضح  [ 108 . ] دـنکیم یگنت  ماهنیـس  ناج ! اـقآ  درک :
، درکن رثا  اهنآ  رد  وا  ياههظعوم  یلو  دیناسرت ؛ دـنوادخ  باذـع  زا  داد و  هظعوم  دـنپ و  ار  اهنآ  تفر و  هفوک  مدرم  فرط  هب  لضفلاوبا 
، دیتشاذگ هنـشت  ار  شنادنزرف  نانز و  دیتشک و  ار  شنارای  هک  تسا  ادـخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نیـسح : نیا  دعـس ! رـسپ  يا  دز : دایرف  سپس 

يادـص زا  تفگ ، ار  ناـیرج  تشگرب و  مالـسلاهیلع  ساـبعلا  لـضفلاوبا  [ . 109 . ] دزوسیم یگنـشت  زا  ناشلد  هک  دـینک  باریـس  ار  ناـنآ 
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شوـج هب  شایمـشاه  تریغ  تفرگن ، مارآ  شلد  [ 110 ،« ] شطعلا شطعلا  : » دـنتفگیم دـندرکیم و  هلان  شطع  تدـش  زا  هک  ناکدوک 
يزادناریت وا  فرط  هب  رفن  رازه  راهچ  درک . تکرح  هعیرـش  فرط  هب  دـش و  بسا  راوس  تفرگ ، تسد  هب  ار  هحفص 157 ]  ] کشم دمآ و 

سابع هک  دنتـسناد  یمن  مدرم  تشاد . هاگن  شرـس  يالاب  نانچ  مه  ار  مچرپ  درک و  عفد  ار  اهنآ  تالمح  دیـسرتن و  اهنآ  زا  وا  دندرک و 
ریز ار  دوخ  تسد  دـناسر و  تارف  رانک  هب  ار  دوخ  سابع  ترـضح  دنکـشیم . مهرد  ار  اهفص  دـنکیم و  گنج  شردـپ  دـننام  هنوگچ 
نم سفن  ای  تفگ : تخیر و  بآ  يور  ار  بآ  رگید  راب  دروآ و  دای  هب  ار  شنادنزرف  نیـسح و  یگنـشت  یلو  دماشایب ؛ نآ  زا  هک  درب  بآ 

سپس [ . 111  ] ینید لاعف  اذه  ام  هللاات  نیعملا  دراب  نیبرـشت  نونملا و  دراو  نیـسحلا  اذه  ینوکت  نأ  تنک  هدـعب ال  ینوه و  نیـسحلا  دـعب 
دـش و گـنج  لوغـشم  وا  دنتـسب ، وا  رب  ار  هار  نایرکـشل  درک . تکرح  اـههمیخ  فرط  هـب  دـش و  بـسا  راوـس  درکرپ و  بآ  زا  ار  کـشم 

لیفط نب  میکح   » دوب و هدرک  نیمک  یتـخرد  تشپ  ینهج » ءاـقر  نب  دـیز  . » تفرگ شیپ  رد  ار  هار  رگید  راـب  دروآرد و  اـپ  زا  ار  یهورگ 
شتـسد دز و  وا  تسد  رب  ریـشمش  دـیز ، ناهگان  درکیم  تکرح  مایخ  فرط  هب  يو  هک  ماگنه  نیا  رد  درکیم ، یهارمه  وا  اب  مه  ینبس »

هحفـص 158]  ] نیمالا رهاطلا  یبنلا  لـجن  نیقیلا  قداـص  ماـما  نع  ینید و  نع  ادـبا  یماـحا  ینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هللاو  دومرف : دـش و  عطق 
؛ دناسرب اههچب  هب  ار  بآ  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  نیا  شدصق  درکن و  یهجوت  شتسار  تسد  ندش  عطق  هب  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 

فارطا زا  مدرم  ماگنه  نیا  رد  [ 112 . ] درک عطق  زین  ار  شپچ  تسد  دوخ  ریـشمش  اب  دـمآ و  نوریب  تخرد  تشپ  زا  لیفط » نب  میکح   » اما
درک و دروـخرب  شاهنیـس  هب  مه  يریت  تخیر و  نیمز  رب  مـه  بآ  [ 113 ، ] درک تباصا  بآ  کشم  هب  يریت  ناهگان  دـندرک . شناراـبریت 

ماما دیبلط . دایرف  هب  ار  شردارب  داتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  تفاکش و  ار  شایناشیپ  دیبوک و  شقرف  رب  تشاد  تسد  رد  هک  يزرگ  اب  يدرم 
نوخ كاخ و  رد  ار  دوخ  سدـقم  ینابرق  دـیناسر و  سابع  دزن  ار  دوخ  نیـسح  يرآ ، دـیناسر . ردارب  نیلاب  هب  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح 

اب هک  یمشچ  هن  دناوخب و  زجر  هک  ینابز  هن  دنز و  ریشمش  نآ  اب  هک  دراد  یتسد  هن  رگید  هدش ، دراو  شفیرش  ندب  رب  اهریت  دید . هتـشغآ 
ناوت ورین و  مالـسلاهیلع ، سابع  شردارب  تداهـش  زا  دعب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا . هدش  هدیـشاپ  نیمز  يور  زین  شزغم  درگنب و  نآ 

هار تسکـش و  مرمک  نونکا  مه  : » دومرف هک  اـج  نآ  تسا ، هدرک  نشور  ار  عوـضوم  نیا  شدوـخ  هک  ياهنوـگ  هب  داد ، تسد  زا  ار  دوـخ 
هحفص 159] .« ] دش هتسب  نم  رب  هراچ 

مشاه ینب  هام 

نم رای  يا  مرآ  ور  وت  یب  همیخ  يوس  اهنت  هنوگچ  وگ  مرادملع  يا  نوخ  می  رد  يداتف  ور  هچ  ادخ ز  ریش  يهداز  يو  الب  تشد  یقاس  يا 
تیور ردیح  يهنییآ  تیوس  بنیز  يهدید  نیا  نیزح  يارهز  هتسشنب  ترب  هب  مد  نیرخآ  نینب  ما  يهداز  يا  تاهگلتق  همقلع  نم  راوخ  مغ 

نیا دزوسیم  تهم  يور  رجه  زا  دوبک  سای  دوبن  دوب و  ياهتفگن  رهاوخ  ياهظحل  يارب  وا  هب  هک  ياهتفهن  لد  رد  یشتآ  هچ  تمیوگب  هچ 
هچ يراد  همزمز  ردارب ، يا  هچ  وگب  تبل  هب  مراک  رب  هرگ  هداتفا  مراییب  رگنب  وت  یب  نم  هنیکـس  زا  لجخ  وت  وت و  زا  لـجخ  نم  نم  يهنیس 

دایرف رـشحم  ات  مغ  زا  مزوسیم  دورب  مدای  زا  یک  وت  يزاب  ناج  دای  نوخ  هب  هقرغ  نوگهلال  يا  يراد  همطاـف  نوچ  يرداـم  هک  دوب  تمغ 
هحفص 160] [ . ] 114  ] دورب

مرارقیب لد 

سپ هار  هن  متسه  هدنمرش  ناکدوک  يور  متـسه ز  هدنز  نیا  زا  سپ  نم  ات  رگد  مرادن  ندید  تقاط  ار  مرح  مرادن  نتـشگرب  يور  همیخ  هب 
رد نامیتی  کشا  هنشت و  لعل  درکیم ز  باتیب  ار  سابع  لد  درکیم  بآ  انمت  نم  زا  مرح  مراد  شیوخ  ماما  زا  تلاجخ  مراد  شیپ  هار  هن 

مـشوگ هب  دیآ  بآ  بآ  يادـص  دوب  نم  کشا  زا  تارف  رهن  لجخ  دوب  نم  کشم  نیا  ناکدوک  دـیما  ناج  زا  ریـس  نم  مدـش  ارحـص  نیا 
مکشم یلو  دشیم  هراپ  مبلق  شاک  ایادخ  هدید  هب  زج  مرادن  یبآ  رگد  هدیرد  ار  مکـشم  مصخ  ریت  وچ  مشود  يور  زا  کشم  هداتفا  غیرد 
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اجک دوب  ناکدوک  يارب  نم  شالت  مدید  باوخ  رغصا  مشچ  زا  رود  هب  مدید  باتیب  شطع  زا  نامیتی  هحفص 161 ]  ] دشیم هراچ  ار  مرح 
ناکدوک دای  هب  مدرب  بآ  ریز  شیوخ  تسد  ود  مدناسر  ار  دوخ  همقلع  رهن  هب  مدـنار  بسا  ناماکهنـشت  يارب  دوب  ناگنـشت  نیا  لباق  ناج 

مشورف ار  دوخ  تزع  یبآ  هب  مشونب  الوم  یب  بآ  هنوگچ  تاهیه  بآ  مشون  راییب  دوش  تاهیه  باریـس  نم  هنـشت و  مرح  مدروخن  نآ  زا 
« یئاجر یلعمالغ   » منیسح نالفط  کشا  يادف  منیسح  ناشطع  لعل  يادف 

زیخالب تشد 

رگید ومع  هحفـص 162 ]  ] دیاین رگید  ومع  دیناشف  نوخ  هدـیدز  دـیناوخب  مغ  دورـس  ار  اههمیخ  دومع  دـیرآ  دورف  اهاط  لآ  میرح  نالازغ 
دزیم هسوب  ردیح  هک  یتسد  نآ  رب  دیاین  رگید  ومع  دیشونب  یبآ  رگد  دیشوپب  نت  رب  هیس  ددرگن  رت  نالفط  ناشطع  بل  ددرگن  رب  نادیمز 

ربخ اب  ادابم  هنیدـم  ياـهلگ  هتـسد  ناـیم  دـیاین  رگید  ومع  تسـشنب  ریت  وس  ره  تسد ز  نآ  رب  مشچ و  نآ  رب  دزیم  هسوب  رثوک  یقاـس  بل 
ردپ دـیئوجب  ار  اقـس  تسد  دـیاش  هک  دـیئوپب  ار  ارحـص  هار  نامیتی  دـیاین  رگید  ومع  شیوزرآ  لاهن  شیومع  هداد  ناج  هک  هنیکـس  ددرگ 
مـشچ همه  دنرارقیب  نامیتی  يداهن  تروص  همقلع  كاخ  هب  يداتف  اپ  زا  ارچ  نم  دیما  دیاین  رگید  ومع  هدیپت  نوخ  رد  ومع  هدـیمخ  شدـق 
دیاین رگید  ومع  نم  ردام  هتفرگ  نماد  يور  ار  ترس  هتسشن  ارهز  مردام  اج  نآ  رد  هتـسب  هلجح  مغ  همقلع  رانک  دیاین  رگید  ومع  دنراظتنا 

هحفص 163] « ] یمیعن دمحم  »

دیشر رادملع 

نآ دهن  هگ  نماد  هب  هتسشن  شرادملع  شعن  رـس  هتـسخ  بلق  اب  همطاف  زیزع  دش  نوگژاو  اقـس  تسدیب  نت  دش  نوخ  يایرد  همقلع  نیمز 
زیخرب اج  هنیکـس ز  دهاوخ  رگا  بآ  میوگ  هچ  هنیدم  هام  يا  هک  دیوگ  یهگ  كاپ  دنکیم  شمـشچ  ود  زا  نوخ  یهگ  كاچ  دص  مسج 
تـشپ تمغ  زا  هتـسکش  تسا  راوخریـش  لفط  گرم  لاح  هب  تسا  راظتنا  مشچ  مرتخد  همیخ  هب  منامرهق  دیـشر و  رادملع  مناور  ورـس  يا 

« لدشوخ  » تسا نیبنیز  ناوسیگ  ناشیرپ  تسا  نیسح 

ینز هنیس 

يداد ناج  هنشت  بل  دوخ  هک  نالفط  یقاس  يا  لضافوبا  ای  لضافوبا ، ای  ادج ، نت  زا  هدش  تتسد  لضافوبا  ای  لضافوبا ، ای  ادخ ، رکشل  ریما 
ای ادـف ، نید  هار  هب  یتـشگ  يداـهنب  كاـخ و  رب  ار  هتـسش  نوـخ  زا  راـسخر  هحفـص 164 ]  ] يداتفا هراـپ  دـص  نیمز  يور  نیرز  ردـص  زا 

هدنمرش وت  کشخ  رجنخ  زا  تارف  بآ  هدنیاپ  وت  زا  رشحم  حبـص  ات  افو  مسر  هدنب  تهگرد  رب  ناهج  قلخ  هدمآ  يا  لضافوبا  ای  لضافوبا ،
هب ارهز  دـیرگ  نینمؤملاریما  نیب  ادـخ  مشچ  دـیرگ  نیلـسرملا  متخ  دـنزرف  وت  گوس  رد  لضافوبا  ای  لضافوبا ، ای  ادـف ، اداب  تهر  رد  ناج 

یلع نب  نیـسح  ریـش  یتسه  اود  اپ  كاخ  هب  ار  اهلد  مخز  وت  لضافوبا  ای  لضافوبا ، ای  ادص ، دنز  ار  وت  بنیز  دیرگ  نینبلاما  تردام  ياج 
(« مثیم ) راگزاس اضرمالغ   » لضافوبا ای  لضافوبا ، ای  اور ، نک  ار  ام  تاجاح  یتسه  اوق  لک  هدنامرف ي  البرک  رد  یتسه  اونین  رد 

ینز هنیس 

تسد و یب  ریکیپ  نیا  هحفص 165 ]  ] تسا نوزحم  همطاف  تسا  نوگلگ  همقلع  دیآ  همطاف  يهلان  هآ و  يادص  دیآ  همزمز  همقلع  رهن  رانک 
نیمز يور  رب  هک  نت  هراپ  هراپ  نیا  تسا  نوزحم  همطاف  تسا  نوگلگ  همقلع  تسا  نیـسح  رادملع  رادرـس و  اقـس و  تسا  نیـسح  رای  رس 

یب ارهز  مشچ  زا  هدیپط  نوخ  رد  ادخ  يا  بنیز  دیما  تسا  نوزحم  همطاف  تسا  نوگلگ  همقلع  تسا  نینبلاما  يهزاوآ  شوخ  دنزرف  تسا 
هنیک روج  زا  ادـج  هتـشگ  ومع  تسد  هنیکـس  لاوحا  الیواو ز  هآ و  دـص  تسا  نوزحم  همطاـف  تسا  نوگلگ  همقلع  هدـیکچ  نوخ  لـمحت 
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« یلیئربج دمحم   » تسا نوزحم  همطاف  تسا  نوگلگ  همقلع 

دیشر رادملع 

نآ دهن  هگ  نماد  هب  هتسشن  شرادملع  شعن  رـس  هتـسخ  بلق  اب  همطاف  زیزع  دش  نوگژاو  اقـس  تسدیب  نت  دش  نوخ  يایرد  همقلع  نیمز 
دهاوخ رگا  بآ  میوـگ  هچ  هنیدـم  هاـم  يا  هک  دـیوگ  یهگ  هحفـص 166 ]  ] كاپ دـنکیم  شمـشچ  ود  زا  نوخ  یهگ  كاچ  دـص  مسج 
هتسکش تسا  راوخریش  لفط  گرم  لاح  هب  تسا  راظتنا  مشچ  مرتخد  همیخ  هب  منامرهق  دیشر و  رادملع  مناور  ورـس  يا  زیخرب  اجز  هنیکس 

« لدشوخ  » تسا نیبنیز  ناوسیگ  ناشیرپ  تسا  نیسح  تشپ  تمغ  زا 

ینز هنیس 

نوخ می  رد  نم ، رادملع  نوچ  ( 2  ) ناج هنشت  بل  هداد  ناکدوک  یقاس  ملع  اب  مروای  نیمز ، شقن  هتشگ  ملق  وزاب  دش ز  نم ، ياقس  تسد 
كاخ و رد  هتشگ  نکش  فص  رکیپ  هدش ، هعطق  هعطق  ( 2  ) ناج هنشت  بل  هداد  ناکدوک  یقاس  تسکش  ار  مرمک  وا ، زوسناج  غاد  تسشن 

هحفص ( ] 2  ) ناج هنـشت  بل  هداد  ناکدوک  یقاس  همقلع  رد  هداد  خر ، هچ  دـنیبب  ات  همطاف  مرداـم  ناـنج ، زا  هدـمآ  نم  هاـم  روهطوغ  نوخ ،
ریگم ار  ومع  غارـس  هنیکـس  يا  ریت  جامآ  هتـشگ  نم ، سابع  مسج  دنک  يراج  کشا  اب ، هلان  رگج  زا  دنک  يراوگوس  افو ، زا  مردام  [ 167

« يدومحم یلعنیسح  جاح  ( » 2  ) ناج هنشت  بل  هداد  ناکدوک  یقاس 

هضور

نیسح سابع  تسانعم  تروص و  توتف  شفطل  ناوخ  راوخهزیر  تورم  سابع  تسایند  يهرهش  يدرم  هب  سابع  تساهلکـشم  لفق  دیلک 
هک نویمشاه  رینم  ردب  دوب  سابع  تساربک  بنیز  ایرب  لد  شمارآ  البرک  تشد  هب  سابع  تسالوم  يوس  ام  رب  یلو  حلاص  دبع  ار  یلع  نب 

هرطق و تریغ  هک  سانلا  عجـشا  تعاجـش  نادـیم  هب  سابع  تساروشاع  زور  هوکـش  دـمحم  نییآ  ظفح  يارب  سابع  تسابیز  ره  رتاـبیز ز 
هک درادن  مغ  دش  ادج  شتـسد  رگا  هحفـص 168 ]  ] سابع تساقـس  یقاس و  هچ  رگا  درک  وربآ  بسک  بآ و  زا  تشذـگ  سابع  تسایرد 

« يروباشین يهدیلوژ   » سابع تساقآ  اخس  دوج و  رد  هک  لسوت  تسد  شنماد  رب  نزب  سابع  تسادرف  ام  زیواتسد 

هضور

رهب مدرم ز  نم  هک  یـسرپیمن  یناطلغ  شیوخ  نوخ  هب  منابایب  نیا  بیرغ  وت  یب  نم  هام  يا  الا  منالفط  ياقـس  نم  ناناج  نم  ناج  يا  الا 
هدنام تنیـسح  مناج  تحار  يا  الا  يدناشنب  گوس  رد  ارم  اناج  ياهنـشت  بل  یقاس  هدینـش  ایند  رد  هک  منابات  دیـشروخ  يا  زیخرب  مايرای 

مالـسلاهیلع یلع  ردارب  رایط ) رفعج   ) بلاط یبا  نب  رفعج  منادـیم  هب  مزاع  نم  ناج  يا  یـسک  یب  اب  نیبب  رواـی  رگـشل و  هاـنپ و  تشپیب و 
همه هب  ادخ  لوسر  دیآیم ، مالـسلاهیلع  یلع  دـندروآ  ربخ  دـندرک ، دیهـش  ار  رفعج  دـندرک ، عطق  ار  شیاهتسد  گنج  ههبج  رد  تسا ،
یلع دومرف : دیـسوب  ار  یلع  ربمغیپ ، دـمآ ، مالـسلاهیلع  یلع  هک  نیمه  تسا . نیگنـس  ردارب  غاد  دـنزن ، فرح  یلع  اب  یـسک  درک  شرافس 

هحفـص 169]  ] دز شرمک  هب  تسد  دینـش  یلع  ار  ربخ  نیا  ات  دـندرک  ادـج  ار  شیاهتسد  دنتـشک ، ار  تردارب  دـهد  تربص  ادـخ  ناـج !
رد دـمآ  نیـسح  ماما  دـیدن ، ار  ردارب  هدـیرب  تسد  یلع  ندـید ، دـننام  دوب  یک  ندینـش  اما  تسکـش ؛ مرمک  ادـخ  يرهظ ، رـسکنا  دومرف :

تسا هداتفا  فرط  کی  اقـس  فرط ، کی  کشم  دید  دناهدرک ، هراپ  هراپ  ار  شندب  هدش ، ادج  ردارب  ياهتسد  دید ، درک  هاگن  ناتـسلخن ،
شنزرس هب  نابز  منمـشد  دش ، كدنا  ماهراچ  تسکـش ، مرمک  نونکا  يودع » یب  تمـش  و  یتلیح ، تلق  و  يرهظ ، رـسکنا  نالا  : » دز ادص 

[ . 115 . ] دوشگ نم 
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هضور

اج ره  شیدرمناوـج  زک  قـشع  رالاسهپـس  نآ  ساـبع  تسیک  تسوا  رادـید  يهنـشت  مناـج  هک  نآ  تسود  ياـپ  كاـخ  تساـهلد  يهبعک 
ندناشفا تسد  داهن  نادـیم  رد  ياپ  ناشفا  تسد  تسوربآ  بآ  نآ  زا  ار  نید  دـبا  ات  كاخ  يور  رب  رگ  تخیر  شبآ  کشم  تسوگتفگ 

هکم يوس  هب  هنیدـم  زا  هللادـبع  یبا  يهلفاق  تسود  میدـقت  دـنک  ناـج  یتسدود  اـت  نینزاـن  تسد  ود  زا  دیـشوپ  مشچ  تسوکن  ناقاتـشمز 
ینبرمق نیا  یتـبیتک ، هحفـص 170 ]  ] شبک نیا  یخا ؟ نیَا  : » داد ادـن  نیـسح  ماـما  تقو  کـی  دـندش  لـمحم  رب  راوـس  همه  درک ، تکرح 

رد دیاهدینـش  همه  يدیـس » ای  کیبل  کیبل ، : » داد خساپ  دینـش : سابع  ار  نیـسح  ماما  نینزان  يادـص  هک  نیمه  تساجک ؟ مردارب  مشاه »؟
يور هدروخ  ریت  شمشچ  هتفاکش ، شقرف  درادن ، ندب  رد  تسد  اروشاع ، زور  دش  هچ  اما  درکن ، ادص  ردارب  ار  نیـسح  راب  کی  رمع  لوط 

نیا رد  هداد  خر  هچ  وگب  هدـش  مخ  وت  مغ  زا  نیـسح  تشپ  هدـش  مهرد  همه  نوخ  نش و  كاـخ و  اـیب . ردارب  دـنزیم : ادـص  هداـتفا  نیمز 
[ . 116  ] همطاف ام  ردام  هدمآ  هک  همقلع 

ینز هنیس 

، رظن نک  نادیم  كاخ  زا  ( 2  ) سابع اشگلکـشم  سابع  افواب  يا  مسابع  غاد  مخ ، هدومنب  ارم  تشپ  مسای  يهخاش  متـس ، كاخ  رب  هداـتفا 
سابع افواب  يا  نم  نیبج  هم  ادج ، نت  زا  هدش  تتـسد  نم  نیرقیب  رهاوخ ، تغاد  دزوس ز  نم  نیمغ  لد  رتخد ، لد  زا  دـلانیم  نم  نینزان 

رد يدوب  هک  نآ  يا  مراذگیمرـس  مغ ، تبرغ ز  يوناز  رب  مرادـن  راد و  رگد ، هتفر  فـک  وـت ز  یب  هحفص 171 ] ( ] 2  ) سابع اشگلکشم 
ارهز يهلاـن  شوگب ، دـیآ  همقلع  زا  ( 2  ) سابع اشگلکـشم  سابع  افواب  يا  مرابنوخ  مشچ  نیا ، رب  رگنب  اـخا  ناـج  مرادـلد  راـی و  ناـهج ،

(2  ) سابع اشگلکـشم  سابع  افواب  يا  ابـص  داب  يا  ربخ ، نک  ار  نینبلاما  اهیبا  ما  رگج ، زوس  زا  دـلانیم  اقـس  نینزان  رـس ، نماد  رب  هتفرگب 
وت یب  مدـش  اتفگ  نابوخ  هش  زا  رمک ، دـش  مخ  شندـید  اب  نابات  هم  نآ  هدـش  ناطلغ  نوخ  هب  يدـید  نامولظم  هاش  اـفو ، زا  شراـنک  دـمآ 
رب يریلد  ریش  تاهداد  ارهز  هک  نآ  يا  يریـسا  رهب  وش ، هدامآ  ورب  بنیز  ( 2  ) سابع اشگلکـشم  سابع  افواب  يا  ناودع  فص  رد  بیرغ ،

هحفص 172] « ] يرفعج ( » 2  ) سابع اشگلکشم  سابع  افواب  يا  يریظنیب  وت  ناکدوک  يروای  رد  يریش  دننام  یلع  لوح  يهشیب 

روش

داب تهرب  ناج  ادص  دنزیم  همطاف  ادن : دسر  همقلع  ادخ ز  قرف  ادج  تسد  ادـه ، حابـصم  وترپ  ءادهـش  غارچ  مشچ و  ادـخ ، راصنا  یقاس 
يرسپ ار  نینبلاما  يردفص ، رفنـضغ و  يردارب  نیـسح  رب  وت  يردیح ، مشچ  رون  وت  ( 2  ) لضفلاوبا لضفلاوبا  ادف  نک  تملاع  ناهـش  ادخ ،

، ییوت افطصم  زیزع  ( 2  ) لضفلاوبا لضفلاوبا  يروانش  نوخ  جوم  هب  يرس ، تسدیب و  ياقس  يروآ  بآ  ناگنشت  رب  يرمق ، نویمـشاه  هب 
ییوت اونین  رالاس  ییوت ، ایقشا  لیتق  ییوت  البرک  دیهش  ییوت  اههمیخ  ظفاح  ییوت  افج  زا  هنشت  بل  ییوت  امـش  اهدرد  هب  ییوت  افو  اب  ياقس 

، رـسپ رـسپ  دـنک  ارهز  رـسب  دـنک  ازع  كاخ  رت ، مشچ  ود  اب  هنیکـس  ربب  اههمیخ  هب  بآ  رظن ، نک  همیخ  هب  زیخ و  ( 2  ) لضفلاوبا لضفلاوبا 
، تنت هدـش  نوخ  هب  هقرغ  هحفص 173 ] ( ] 2  ) لضفلاوبا لضفلاوبا  رگن  ههام  شـش  لفط  هب  رگج ، نوخ  هدش  بآ  رمک  نیـسح  زا  هتـسکش 

کی قشاع  وت  هانپ  رد  همه  ام  وت  هاج  زع و  يادف  وت ، هاوگ  نیبج  نوخ  تنهریپ  زا  دشوج  نوخ  تنت ، هتشگ  هرز  لثم  تنفک  نینوخ  سابل 
« راگزاس  » وت هاگن 

یقرواپ

[5 . ] ص 148 ـالبرک ، نیرئاز  ياـمنهار  [ 4 . ] سلاجملا ۀـفحت  [ 3 . ] ص 237 دـیفم ، خیـش  داشرا  [ 2 . ] ص 481 ج 10  ناـیبلا ، عمجم  [ 1]
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ج 51، راونالاراحب ، [ 9 . ] ج 2 ص 94 مالسلاراد ، [ 8 . ] یفاک دمحا  خیش  موحرم  [ 7 . ] سمش لوکشک  [ 6 . ] ص 15 تفگش ، ياهناتساد 
، راونالاراحب [ 14 . ] تفگش ياهناتساد  [ 13 . ] ص 345 رمحا ، تیربک  [ 12 . ] سلاجملا ۀفحت  [ 11 . ] تفگش ياهناتساد  [ 10 . ] ص 323
ج 43، راونالاراحب ، [ 18 . ] نینمؤملا سلاجم  [ 17 . ] ص 152 تفگش ، ياهناتساد  [ 16 . ] ص 181 ةادهلا ، تابثا  [ 15 . ] ص 243 ج 44 ،
[23 . ] ص 251 لوقعلا ، فـحت  [ 22 . ] ص 51 ج 4  بوشآرهـش ، نبا  بقاـنم  [ 21 . ] سلاجملاۀفحت [ 20 . ] لاـمالا یهتنم  [ 19 . ] ص 412
ص تایحلا ، تارمث  [ 27 . ] ص 436 ةداهشلا ، رارسا  [ 26 . ] ص 620 مومهملا ، سفن  [ 25 . ] ص 147 هاجنلاۀعیرذ ، [ 24 . ] ص 148 هفحت ،
. مالسلاراد [ 31 . ] مالسلاهیلع نیسح  ماما  ياهیگژیو  [ 30 . ] ص 727 ج 1 ، لامالا ، یهتنم  [ 29 . ] ص 133 ج 2 ، همغلا ، فشک  [ 28 . ] 279
، یسوط خیش  یلاما ، [ 36 . ] سلاجملاۀفحت [ 35 . ] سلاجملاۀفحت [ 34 . ] ص 308 ج 43 ، نامه ، [ 33 . ] ص 223 ج 44 ، راونالاراحب ، [ 32]
ص 97. مالسلاهیلع ، ادهشلادیس  یناگدنز  [ 40 . ] نآرق ياههنیجنگ  [ 39 . ] تفگش ياهناتساد  [ 38 . ] تفگش ياهناتساد  [ 37 . ] ص 425
[45 . ] ص 180 نامه ، [ 44 . ] ص 239 ج 44 ، راونالاراحب ، [ 43 . ] ص 459 ج 3 ، زجاعملاۀنیدم ، [ 42 . ] ص 449 ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 41]
ص ج 4 ، زجاعملاۀنیدم ، [ 47 . ] دوشیم هتفرگ  ربونص  دننام  ناتخرد  یـضعب  زا  هک  تسا  ياهریـش  غمـص ، [ 46 . ] ص 322 ج 45 ، نامه ،
[51 . ] ص 314 ج 2 ، مالسلاراد ، [ 50 . ] ص 63 ناوراک ، ریما  رب  ناور  کشا  [ 49 . ] ص 406 ج 6 ، لمع ، نادیم  رد  ملع  نادرم  [ 48 . ] 87
، نیحلاصلا تامارک  [ 54 . ] تفگش ياهناتساد  [ 53 . ] تفگش ياهناتساد  [ 52 . ] تازجعم بیاجع  زا  لـقن  هب  ص 188 ، سلاجملاۀفحت ،

هراتس [ 57 . ] ص 55 کشا . تارف  [ 56 . ] ص 166 ییالو ، ياههمغن  [ 55 . ] مالسلاهیلع نیسح  ماما  تامارک  باتک  زا  لقن  هب   26 ص 25 - 
[62 . ] دیؤم اضر  دیس  [ 61 . ] نامه [ 60 . ] ص 199 اروشاع ، همانگوس  [ 59 . ] ج 3 هعیرـشلا ، نیحایر  [ 58 . ] ص 200 هیقر ، ماش  ناـشخرد 

راتفگ زا  لـقن  هب  ج 4 ، يدـمحا ، نیچلگ  [ 64 . ] ص 184 ج 1 ، راونالاراحب ، زا  لـقن  هب  ص 69 ، ـالبرک ، يهصق  [ 63 . ] يروباشین هدیلوژ 
ص 349. هرامش 23 ، هشوت ، هر  زا  لقن  هب  [ 66 . ] 371 ص 372 -  يراهتشا ، يدهم  دمحم ، لآ  يهمانگوس  [ 65 . ] ص 164 ج 2 ، ظاعو ،
ج نیطبسلا ، یلاعم  زا  لقن  هب  ص 223 ، نامه ، [ 68 . ] 37 ص 36 -  ج 3 ، ثداوحلا ، عیاقولا و  زا  ساـبتقا  ص 221 ، اونین ، رادمچرپ  [ 67]
ص ج 2 ، تامارک ، تالامک و  رهظم  مالسلاهیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  [ 70 . ] ص 38 ج 3 ، ثداوحلا ، عیاقولا و  [ 69 . ] ص 453 ، 1
، اونین رادمچرپ  [ 73 . ] ص 201 همقلع ، راـنک  رد  [ 72 . ] 305 ص 304 -  ج 3 ، مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  [ 71 . ] 421
تالامک و رهظم  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  [ 75 . ] ص 372 ج 2 ، مالــسلاهیلع ، مشاـه  ینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ  [ 74 . ] ص 227
ص 237و236. اونین ، رادمچرپ  [ 77 . ] ص 389 ج 2 ، مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  [ 76 . ] 353 ص 352 -  ج 2 ، تامارک ،
ص مالسلاهیلع ، لضفلاوبا  ترضح  تامارک  [ 79 . ] 365 ص 366 -  ج 2 ، تامارک ، تالامک و  رهظم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  [ 78]

لضفلاوبا ترضح  تامارک  [ 82 . ] ص 229 همقلع ، رانک  رد  [ 81 . ] ص 307 ج 3 ، مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناشخرد  يهرهچ  [ 80 . ] 57
ج 2، تامارک ، تالامک و  رهظم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  [ 84 . ] مالسلاهیلع لضفلاوبا  ترضح  تامارک  [ 83 . ] ص 68 مالسلاهیلع ،
[87 . ] ص 230 مالسلاهیلع ، هیـسابعلا  تامارک  [ 86 . ] ص 403 ج 2 ، مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ  [ 85 . ] 384 ص 385 - 

رمق ناشخرد  هرهچ  [ 89 . ] ص 407 ج 3 ، مالسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  [ 88 . ] ص 258 سابعلا ، ص 514 . تمحر ، باحس 
ج 2، تامارک ، تالامک و  رهظم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  [ 91 . ] ج3،ص 344 نامه ، [ 90 . ] ص 381 ج 2 ، مالسلاهیلع ، مشاهینب 

مـشاهینب رمق  ناشخرد  هرهچ  [ 94 . ] مالـسلاراد ص 450 [ 93 . ] ص 396 مالـسلاهیلع ، مشاهینب  رمق  ناـشخرد  يهرهچ  [ 92 . ] ص 368
[99 . ] ص 309 نامه ، [ 98 . ] 425 ص 427 -  نامه ، [ 97 . ] ص404 نامه ، [ 96 . ] ص 402 ناـمه ، [ 95 . ] ص 401 ج 3 ، مالسلاهیلع ،
ج 2، يدمحا ، نیچلگ  [ 101 . ] 202 ص 201 -  ج 1 ، ناگتخوس ، لد  نیچلگ  زا  لقن  هب  همـالع  [ 100 . ] ص 253 ج 1 ، يدمحا ، نیچلگ 
[106 . ] ص 706 ج 1 ، لامالا ، یهتنم  [ 105 . ] ص 215 نامه ، [ 104 . ] ص 205 راعشالا ، نئازخ  [ 103 . ] ص 252 نامه ، [ 102 . ] ص 257
ص ارهزلا ، ملظت  [ 110 . ] ص 326 مالسلاهیلع ، نیـسح  نینوخ  يهرهچ  [ 109 . ] ص 251 اروشاع ، هماـنگوس  [ 108 . ] نامه [ 107 . ] نامه
، نامه [ 113 . ] ص 221 ج 2 ، بوشآرهشنبا ، بقانم  زا  لقن  هب  نامه ، [ 112 . ] ص 327 مالسلاهیلع ، نیسح  نینوخ  يهرهچ  [ 111 . ] 198
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ص 357. اروشاع ، گنهرف  [ 116 . ] ص 178 اونین ، رادمچرپ  [ 115 . ] يدمحم دار  [ 114 . ] ص 315 بئاصملاضایر ، زا  لقن  هب 

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 ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
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یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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