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ایرد رفاسم 

باتک تاصخشم 

هللا تاولـص  ) یلع نب  نسحم  ترـضح  اـیرد  رفاـسم  : روآدـیدپ ماـن  ناوـنع و   1389، ناهفـصا هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
نفلت رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخـشم  . 1389 ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : رـشن تاصخـشم  يرواد  قداص  امهیلع /)

اه تیصخش  عوضوم :  امهیلع ) هللا  تاولص   ) یلع نب  نسحم  عوضوم :  هنایار  هارمه و 

هب میدقت 

. دناشن لحاس  هب  ار  ردام  هتسکشب ي  یتشک  شتداهش  اب  هک  وا  اهمغ  جاوما  خساپ  نیرت  مارآ  ایرد  رفاسم 

همدقم

ناسنا درادن ،  ییانعم  هلعـش  نودب  شتآ  رگا  « ؟  دنز یم  جوم  نینچ  هنوگچ  ارچ  هنرو  تسا  هدـیرب  ایرد  هنـشت ي  يولگ  ًاعطق  ادـخ  مان  هب 
موش هرطاخ ي  نآ  روآ  دای  لد  هک  ارچ  تسین  هدوهیب  نیا  هدرک ؛  دس  ار  میولگ  هار  ضغب  درادن ». ندوب  ناسنا  تیلباق  نادـجو  نودـب  زین 
يوب دور ... . یمن  دای  زا  زگره  هن ،  هرطاخ  نیا  یلو  تارطاخ ،  نیرتراگدـنام  یتح  تسا  ینتفر  داـی  زا  زیچ  همه  هک  یناد  یم  وت  تسا و 

 . درک یم  ینیگنس  نیمز  يور  شا  ینهآ  تخس  درـس و  نت  دیپت و  یم  شیاپ  ریز  رد  نیمز  بلق  دیـسر و  یم  ماشم  هب  نیگنـس  ياه  هیناث 
ار شدایرف  داب  تفرگ . ارف  ار  رهـش  ياهتـسد  رود  ات  نآ  ترارح  هک  دـیبوک  هفطاع  زا  هدز  خـی  ياـه  هچوک  رد  ناـنچ  ار  شغاد  ياـهماگ 

لاذتبا زآ و  رادرم  رد  هتفر  ورف  یناشفشتآ  یناهد  اب  دیچیپ . یم  مه  رد  دروخ و  یم  هرگ  هناخ  ییاهنت  اب  شیادص  نینط  دیشک و  یم  هزوز 
دوشگ تحاقو  ناهد  دیئاس و  مه  هب  مشخ  ياه  نادند  دورمن ،  زا  رت  زورفا  شتآ  نوعرف و  زا  رتادخ  یب  نیتسخن ،  ناطیـش  زا  رت  هدنبیرف  ، 

هن ار  وا  نادجو  ماگنه  نآ  راگنا  دراد ! ! ! ؟  یباتـش  هچ  طوقـس  يارب  مدآ  ایادخ  دـیزغل .  یم  موش  حرط  کی  رب  راگزور  مشچ  راگنا  ... 
 ، يور هب  دنشک  نخان  هن  يوک ،  هب  دننک  نویش  هن  يوم ،  هدرک  هتفشآ  هن  ناراوگوس ...  رهش  دوب !  هدرب  دوخ  اب  لیس  ار  رهـش  نادجو  هک 

ترفن هنیک و  رهز  ادخ  اب  هناگیب  نآ  گنس ،  شقن  اهلد  رب  دنا و  هدز  مرش  گنر  نامـسآ  رب  يرآ ،  مادکچیه ! ...  هن  هن  راوه ،  هن  دایرف  هن 
بیهل یکدنا  زا  دعب  اما  میوگ ! ؟  هچ  تسین ... هدنرب  دایرف  ِغیت  هک ،  تسناد  یمن  اما  تفگ .  نخس  ساد  هب  سای  اب  تخیر و  شمالک  رد 

 ! نامدرمان يا  هک  دنلب  هثاغتـسا  هب  ربونـص  تسد  شیوخ و  دنزرف  متام  هب  ردام  شعترم  گناب  و  باذـم ...  هودـنا  زا  ییوج  شتآ و  خرس 
لاب هتـسهآ  هک  يدازون  نآ  مشک »  یم  هچ  ینیبب  هک  ات  ریگب  شتآ  دوش  یمن  اشامت  هب  نتخوس  ساسحا  متـسین « ...  اـفج  نیا  راوازـس  نم 

سوسفا یلو  دمآ  یم  ایند  ینامهم  هب  هک  وا  تشادـن ،  چـیه  مولظم  لد  کی  موصعم و  حور  کی  زجب  هک  وا  کبـس ،  مرن و  دیـشک ،  یم 
یلع و يایرد  کچوک  رفاسم  هک  وا  و  توکـس ؛  بلاـق  رد  ار  شا  یگدـنز  ویرغ  دورـس و  نوخ  شتآ و  رد  ار  شا  یناگدـنز  دورـس  هک 

عمـش دیاب  منیـشن . ...  یم  تداهـش  لحاس  هب  وت  اب  منام و  یم  وت  اب  ناج !  ردام   : هک تفگ  نینچنیا  ردام  اب  دوب  امهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف
هب دـیاب  هتفای ! !  سّدـقت  تنوشخ  نیا  تسا  خـلت  هچ  دایرف !  شبل  رب  شتآ و  نابز  رب  بش  مامت  اهنت ،  هکی و  دروآ  نابز  رب  ار  هرطاـخ  نیا 
رد دندز و  اپ  تسد و  نایسن  زا  یظیلغ  هم  رد  هک  اهنآ  دنتـسکش . ار  دیـشروخ  لد  دنتـسب و  باتفآ  لتق  هب  نامیپ  هک  درک  تشپ  هفیاط  نآ 

رازه هدقع ي  نیا  ایند ،  ناتسبیرغ  نیا  رد  اما  و  دنتـساخن .  رب  يراکددم  هار  زا  دنتـسشن و  تیـصعم  سیدقت  هب  دنداتفا و  کلف  ریوزت  ماد 
تشگ و دهاوخ  زاب  نآ  زا  هدرک  رفـس  نآ  هک  مراد  یهار  هب  مشچ  نم  دنک و  تیاور  شیزیزع  دـنزرف  دـیاب  ار  تبرغ  ثیدـح  نیا  هلاس و 

هدرمژپ ياهزور  نیمه  هوتس ؟  توکس و  نیا  رد  نتـسشن  وت  یب  ردقچ  رـصعلا !  بحاص  ای  دنک . ...  یم  هرامـش  ار  وا  تلادع  ماگ  ناهج 
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يا دنسر  یمن  ادرف  هب  وت  یب  اهزور  نیا  میا  هتسشن  تاجانم  هب  ار  وت  ندمآ  میا  هتسکش  ياهلد  لسن  زا  هک  ام  مزیئاپ  ییاهنترد  تندماین  ي 
مامت دباعم  مامت  رد  درک و  مهاوخ  فارتعا  لد  یهایـس  ور  هب  درک  مهاوخ  فاوط  تدرِگ  هب  هدیپس  ایب  يا  هدرک  ریخأت  هک  هدیپس  نیـسپاو 

ـ  ناهفصا مالسلا ) هیلع   ) نسحم ترـضح  تداهـش  مایا  لوالا 1431  عیبر  متـشه  ات  لوا  درک  مهاوخ  فاکتعا  وت  ندـید  يارب  ما  یگدـنز 
يرواد قداص 

( هیلع هللا  تاولص  ) نسحم ترضح  هرابرد  ماّظن »  » فارتعا نتم 

. اهنطب ْنم  َنینجلا  ْتَقلأ  یّتح  هَعیْبلا  َموی  َهمطاف  َنَطب  َبَرـض  َرمعَّنإ  دنک : یم  لقن  يو  لوق  زا  یفوتم 548 )   ) یناتسرهش کی  هرامش  دنس 
یفوتم 764  ) يدَفَص ود  هرامش  دنس  تخادنا . ورف  شمکش  زا  ار  نینج  يو  هک  دیبوک  همطاف  مکش  رب  يا  هبرض  نانچ  تعیب  زور  رد  رمع 

همطاف مکش  رب  يا  هبرض  نانچ  تعیب  زور  رد  رمع  َنسحملا .  ْتَقلأ  یّتح  هَعیْبلا  َموی  َهمطاف  َنَطب  َبَرض  َرمعَّنإ  دنک : یم  لقن  يو  لوق  زا  ( 
دمحم زا  يربط –  تسا  ( امهیلع هللا  تاولـص   ) یلع همطاف و  دنزرف  ( هیلع هللا  تاولـص   ) نسحم ترـضح  تخادنا . ورف  ار  نسحم  هک  دیبوک 

بنیز تقزُر  ّمث  نیسحلاب . ًاموی  نیعبرأ  دعب  تلمح  هتقزر  املف  امهیلع ) هللا  تاولص  ) نسحلاب تلمح  و  دنک :  یم  تیاور  رسای  نب  رامع  نب 
 ، دش هلماح  ار  هیلع ) هللا  تاولص   ) نسح اهیلع ) هللا  تاولص   ) همطاف ترضح  نیعمجا .) مهیلع  هللا  تاولص   ) نسحمب تلمح  و  موثلُک ،  مُا  و 
ار بنیز  دنوادخ  هیلع ، ) هللا  تاولص  ) نیسح زا  دعب  و  دش ،  هلماح  ار  هیلع ) هللا  تاولص  ) نیـسح دعب ،  زور  لهچ  دمآ ،  ایند  هب  وا  هک  یتقو 
 : تسا هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  دش . هلماح  ار  هیلع ) هللا  تاولص  ) نسحم وا ،  زا  دعب  ار و  موثلک  مُا  سپـس  و  دومرف ،  يزور  ناشیا  هب 

( نیعمجا مهیلع  هللا  تاولـص   ) نسحملا و  نیـسحلا ،  نسحلا و   : اهدالوأ و  هنـس ،  هرـشع  اتنثا  اهل  و  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نسحلا تدـلو  اهنأ 
نـسح و همطاـف ،  نادـنزرف  دروآ و  اـیند  هـب  ار  هـیلع ) هللا  تاولـص  ) نـسح یگلاـس ،  هدزاود  نـس  رد  اـهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاـف طـقس .
هک هدروآ  بقانم  باتک  رد  ار  تیاور  نیا  يرمع  هباسن  دنتسه . دش –  طقِس  هک  هیلع –) هللا  تاولص  ) نسحم )و  امهیلع هللا  تاولص  ) نیـسح

نسحلا و ( اـهیلع هللا  تاولـص  ) همطاـف نم  دـلُو  هنأ  تـسا :  هدرک  لـقن  ار  نآ  زین  رداوـن  باـتک  بحاـص  تـسا ؛  یفاـش  باـتک  زا  هـتفرگرب 
( . نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  ) يربکلا موثلک  مأ  يربکلا و  بنیز  و  طقـس ،  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نسحملا و  امهیلع ، ) هللا  تاولـص  ) نیـسحلا
یم مهیلع ) هللا  تاولص  ) يربک موثلک  مأ  يربک و  بنیز  دش – و  طقس  هک  نسحم –  نیسح و  نسح و  ( اهیلع هللا  تاولـص  ) همطاف نادنزرف 

نسحلا هل  تدلو  هیلع .. ) هللا  تاولص  ) یلع اهجوزت  نیملاعلا ،  ءاسن  هدیس  یه  دنک :  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  ینالقـسع  رجح  نبا  دنـشاب .
یلع يارب  سپ  تسا ،  نایناهج  مامت  ناوناب  رورـس  اهیلع – ) هللا  تاولـص   ) همطاف وا –  موثلک .  ما  هیقر و  بنیز و  نسحملا و  نیـسحلا و  و 
یفنح یقشمد  نولوط  نب  دمحم  نیدلا  سمش  دروآ .  ایند  هب  ار  ( مهیلع هللا  تاولص   ) موثلک ما  هیقر و  بنیز و  نسحم و  نیـسح و  نسح و 
نسح خلا ...  مهیلع ) هللا  تاولص   ) بنیز موثلک و  ما  نسحم و  نیسحلا و  نسحلا و  : دلولا نم  هیلع ) هللا  تاولص  ( ) ضر  ) یلعلو دیوگ :  یم 
یمیت متاح  یبا  دمحا  نب  ناّبح  نب  دمحم  دنتسه .  ( هیلع هللا  تاولـص  ) یلع نادنزرف  زا  ( مهیلع هللا  تاولـص  ) موثلک ما  نسحم و  نیـسح و  و 
بنیز يربکلا و  موثلک  ما  نسحم و  نیـسحلا و  نسحلا و  دـلولا : نم  ادـلو ،  نورـشع  هسمخ و  بلاط  یبأ  نب  یلعل  ناک  دـیوگ : یم  یتسب 

هلمج زا  دوب ؛  دنزرف  جنپ  تسیب و  هیلع ) هللا  تاولص  ) بلاط یبا  نب  یلع  يارب  مهیلع .) هللا  تاولـص   ) همطاف نم  هسمخلا  ءالوه  و  يربکلا ، 
 . دنتسه مهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف زا  نت  جنپ  نیا  بنیز ؛  موثلک و  ما  نسحم و  نیسح و  نسح و  ، 

( هیلع هللا  تاولص  ) نسحم شیاتس  رد  یلاعت  قح  مالک 

رد ترضح  سپ  دوش ،  یم  هدناوخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دوش ،  تمایق  زور  هک  یماگنه  دومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
هک یلاح  رد  دوش و  یم  هدناوخ  ( هیلع هللا  تاولص  ) میهاربا هاگ  نآ  دتسیا . یم  شرع  تسار  فرط  تسا ،  هدیشوپ  يزمرق  يادر  هک  یلاح 
...( دندش هدناوخ  اه  نآ  نایعیش  و  مهیلع ) هللا  تاولـص  ) همئا هک  نیا  زا  دعبو   .) دتـسیا یم  شرع  پچ  فرط  رد  هدیـشوپ ،  يدیفـس  يادر 
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دنوش یم  تشهب  لخاد  باسح  نودب  سپ  دوش ،  یم  هدناوخ  نایعیش  شا و  هّیرذ  نادرم  نانز و  اب  هارمه  ( اهیلع هللا  تاولـص  ) همطاف هاگنآ 
 ، دشاب وت  ردپ  ردپ ،  نیرتهب  دمحم !  يا   : دهد یم  ادـن  عیفر  هاگیاج  نآ  تمظع و  اب  راگدرورپ  بناج  زا  شرع  نوطب  زا  يدانم  هاگ  نآ   ؛

نیرتـهب و  هیلع ؛ ) هللا  تاولـص  ) بلاـط یبا  نب  یلع  تس  وا  و  تـسا ،  وـت  ردارب  ردارب ،  نیرتـهب  و  تـسا .  ( هـیلع هللا  تاولـص  ) مـیهاربا وا  و 
تاولص ) نسحم وا  تسا و  وت  نینج  نینج ،  نیرتهب  و  دنا ،  ( امهیلع هللا  تاولص  ) نیـسح نسح و  ود  نآ  و  دنتـسه ،  وت  دنزرف  ود  نادنزرف ، 

 . دشاب یم  ( هیلع هللا 

تسا لاعتم  دنوادخ  ياهمان  زا  نسحم » »

لاعتم دنوادخ  هک  نامز  نآ  رد   : دومرف ( هیلع هللا  تاولـص  ) نینموملا ریما  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تسا :  هدرک  تیاور  قودص 
ضرع دید ؛  ار  رطس  جنپ  اج  نآ  رد  درک ،  هاگن  شرع  هب  شتروص  فرط  کی  اب  مالسلا ) هیلع  ) مدآ دومرف .. ،  قلخ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ
تاولص ) نسح نیا  متسه و  نسحم  نم  هک ،  نیا  مراهچ  و  دومرف ... :  لج ) ّزع و  ) راگدرورپ دنتسه ؟  یناسک  هچ  نانیا  اراگدرورپ !   : درک

 . تسا هیلع ) هللا 

؟  دیزگرب ار  هیلع ) هللا  تاولص  ) نسحم مان  یسک  هچ 

زا لـقن  هب  قداـص  ماـما  هک  دـنا  هدرک  تـیاور  ریـصب ،  یبا  زا  دوـخ ؛  باحـصا  یخرب  قـیرط  زا  ینیلک  خیـش  یـسلجم و  قودـص و  خـیش 
هک دیناد  یمن  رگا  دینک و  باختنا  مان  دوخ  نادنزرف  يارب  دومرف :  هیلع ) هللا  تاولص  ) نینموملا ریما  دومرف :  مهیلع ) هللا  تاولـص  ) شناردپ
رد رگا  دنوش ،  یم  طقس  امش  زا  هک  ینادنزرف  انامه  دیمانب .  تسا ،  كرتشم  رتخد  رسپ و  نیب  هک  ییاهمان  هب  ار  اهنآ  رتخد ،  ای  تسا  رسپ 

رارق یمان  ام  يارب  ارچ   : دـنیوگ یم  ردـپ  هب  دـننک ،  یم  تاقالم  ار  امـش  تمایق  زور  یتقو  دیـشاب ،  هدرکن  باـختنا  یماـن  اـهنآ  يارب  اـیند 
ار یتیاور  قودص  خیش  داد .  رارق  یمان  دیایب ،  ایند  هب  هک  نیا  زا  شیپ  نسحم ،  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هک  یلاح  رد  دیدادن ، 
؛ ) هیلع هللا  تاولـص  ) نینموملا ریما  نادـنزرف  یهلا  رما  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  نیا  هب  تسا  هدـش  حیرـصت  نآ  ردو  هدرک  لـقن 

زوریف ور ،  نیا  زا  دـمآ و .)...  دورف  ( مالـسلا هیلع   ) لیئربج  : تفگ يوار  و   . ) دومرف يراذـگ  مان  ار  اـمهیلع ) هللا  تاولـص  ) نیـسح نسح و 
یلـص ) ربمغیپ دنتـسه و  مالـسلا ) هیلع  ) نوراه نادنزرف  ثَّدحم ؛  نزو  رب  رَّبَشُم  ریَُّمق و  نزو  رب  ریَّبُش  مُّقب و  نزو  رب  رَّبُش ،   : دیوگ یم  يدابآ 
 : ... دـیوگ یم  ( هیلع هللا  همحر   ) یناشاک ضیف  داهن . ماـن  ار  مهیلع )  هللا  تاولـص  ) نسحم نیـسح و  نسح و  ناـنآ ،  داـی  هب  هلآ ) هیلع و  هللا 

هب هنایزات  اب  ردق  نآ  مه  ذفنق  دنزب ،  ار  اهیلع ) هللا  تاولص   ) همطاف دوب ،  شتسد  رد  هک  يا  هنایزات  اب  ات  داد  روتسد  نارمع  نب  ذفنق  هب  رمع 
تابرـض ياج  دنک . ادج  هیلع ) هللا  تاولـص  ) یلع زا  ار  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف تسناوت  هک  نیا  ات  دز  ترـضح  كرابم  يولهپ  تشپ و 

هللا تاولـص  ) همطاف هک  ینینج  ندـش  طقـس  رد  اه  هبرـض  نآ  و  دـنام ،  یقاب  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف فیرـش  كرابم و  ندـب  رب  هناـیزات 
. دوب هتشاذگ  ( هیلع هللا  تاولص   ) نسحم ار  وا  مان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپ و  تشاد ،  ار  ریثأت  نیرتشیب  دوب ،  هلماح  اهیلع )

يرگید زا  هن  تسا ،  تیب  لها  ام  زا  نسحم  ترضح 

دیئوگ یم  هچ  نم !  يالوم   : تفگ سرپب .  دومرف :  مسرپب ؟  یلاوس  ایآ  نم !  يالوم   : درک ضرع  ( هیلع هللا  تاولـص  ) قداص ماما  هب  لّـضفم 
زا ینینج  ره  هرابرد  نآ  هک  دنیوگ  یم  هماع  لّضفم !  يا   : دومرف تَِلُتق ؟ ) ٍْبنَذ  ِّيِأب  ْتَلئُس  هدؤوُملا  اَذإ  و   : ) یلاعت قح  شیامرف  هرابرد ي 
زا اهنآ ،  رب  ياو  دومرف :  دـنیوگ .  یم  نینچ  ناشرثکا  نم ؛  يالوم  يرآ ،   : تفگ لضفم  دوش . یم  هتـشک  هنامولظم  هک  تسا  مدرم  دـالوا 
هک ارچ  تسا ؛  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نسحم نآ  و  تسام ،  صوصخم  طقف  نآرق ،  رد  هیآ  نیا  تساه ؟  نآ  يارب  هیآ  هک  دـنیوگ  یم  اـجک 
 » نآ هک  انامه  )و  مکیدزن ناشیوخ  اب  یتسود  زج  مهاوخ ،  یمن  يزیچ  متلاسر  يارب  امـش  زا  نم  وگب   :) دیامرف یم  دنوادخ  تسام و  زا  وا 
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لوسر هب  ندوب  کیدزن  هدوم و  ایآ  و  تسا ! ؟  مدرم  دالوا  زا  ینینج  ره  يارب  هک  دـنیوگ  یم  اجک  زا  سپ  تسا ،  هّدوم  یماسا  زا  هدؤوم » 
هللا تاولـص  ) نسحم نینج ؛  زا  روظنم  هک  مسق  لجوّزع ) ) دنوادخ هب  لضفم ،  يا  ( ! ؟  تسه مه  ام  ریغ  يارب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ

 . دینک شبیذکت  دیوگب ،  ار  نیا  ریغ  هک  ره  سپ  ریغ ،  هن  تسام و  زا  وا  هک  ارچ  تسا ؛  هیلع )

دوش یم  مکح  شنالتاق  هراب ي  رد  تمایق  رد  هک  تسا  نیلوتقم  نیلوا  ص )  ) نسحم

همه ي نآ  رد  هک  يربک  تمایق  رد  تسا .  ناشیا  صوصخم  و  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نسحم يارب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  گرزب  لضف  نیا 
یم اپرب  وا  نالتاق  هب  تبـسن  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نسحم يرای  يارب  همکاحم  نیلوا  دنوش ،  یم  رـضاح  نیمز  نامـسآ و  لها  زا  ناگدـیرفآ 

هب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  یماـگنه  دـنک ،  یم  تیاور  ( هیلع هللا  تاولـص  ) قداـص ماـما  زا  یمق ،  هیولوق  دـمحم  نب  رفعج  ددرگ . 
درک ضرع   . تسا هنوگچ  وت  ربص  دنیبب  هک  نیا  يارب  دیامزآ  یم  زیچ  هس  رد  ار  وت  لج ) ّزع و  ) دنوادخ  : دش هتفگ  ناشیا  هب  تفر ،  جارعم 
لها هب  وت  زا  دـعب  هک  تسا  يراتـشک  لـتق و  نآ :  یموس  اـما  هک ):  دـیآ  یم  تیاور  همادا  رد   ... ) ممیلـست وت  رما  ربارب  رد  اراـگدرورپ !  : 

ینمشد تیمورحم ؛  خیبوت و  یمارتحا ؛  یب  تتامش و  دسر  یم  هیلع – ) هللا  تاولص  ) یلع  – تردارب هب  تتما  زا  هچنآ  اما  دسر !  یم  تتیب 
 ! اراگدرورپ  : درک ضرع  دـنناسر .  تداهـش  هب  ار  وا  رخآ  رد  هک  نیا  ات  دـننک  ریزارـس  وا  رب  متـس  ملظ و  بیترت  نیدـب  وا ؛  اب  تفلاـخم  و 

یم مورحم  شقوقح  زا  دوش و  یم  متـس  وا  هب  ترتـخد ؛  اـما  مهاوخ .  وت  زا  ار  نآ  رد  ربـص  قیفوت و  مدرک و  لوبق  متـسه و  ترما  میلـست 
یم تسا ،  رادراب  هک  یلاـح  رد  ار  وا  و  یهد ،  یم  رارق  وا  يارب  وت  هک  یقح  ناـمه  دـنیابر ؛  یم  وا  زا  هنابـصاغ  ار  شقح  اـه  نآ  ددرگ . 
راوخ یـساپسان  لامک  اب  یتمرح ،  تاعارم  نودب  هاگ  نآ  دنوش .  یم  شلزنم  میرح و  لخاد  دنریگب ،  هزاجا  وا  زا  هک  نیا  نودب  و  دـننز ، 

یم طقـس  شمکـش  رد  هچب ي  هک  دـننز  یم  ار  وا  نانچ  دـننیب ،  یمن  دوخ  ياه  تیانج  لباقم  رد  یعنام  یتقو  و  دنرامـش ،  یم  شلیلذ  و 
 ، میدرگ یم  زاب  وا  يوس  میلاـعتم و  قح  بناـج  زا  اـم   : تشاد هضرع  دـسر . یم  تداهـش  هب  اـه  هبرـض  نآ  تدـش  زا  مه  شدوخ  دوش و 

شرع رد  ار  وا  ترتـخد ،  اـما  مهاوخ ...  یم  ار  اهتبیـصم  نیا  رب  ربـص  قیفوت و  مه  تدوـخ  زا  هتبلا  ممیلـست ؛  مدرک و  لوـبق  اراـگدرورپ ! 
هک روـط  ره  هدرک ،  ملظ  ترـسپ  وـت و  هب  هک  ره  سپ  دـنک ؛  مکح  شقلخ  رد  تتـساوخ  اـب  دـنوادخ  دـنیوگ :  وا  هب  مهد ؛  ياـج  مدوـخ 
اپ هب  تسا  هدرک  متس  وا  هب  هک  ره  دوش ،  اپ  رب  تمایق  یتقو  منک و  يراج  وا  هرابرد ي  ار  تمکح  نم  نک ،  مکح  شیارب  يراد ،  تسود 

هراب رد  هک  یهاتوک  ببس  هب  مراد  یترسح  هچ   : دیوگ زور  نآ  رد  ملاظ  یهلا  شیامرف  قبط  دنربب ،  خزود  شتآ  هب  ار  وا  منک  رما  دتسیا ، 
اب ار  دوـخ  ناتـشگنا  رـس  زور  نآ  رد  ملاـظ  ددرگرب . اـیند  هـب  هراـبود  هـک  دـنک  وزرآ  وا  مدرک ،  هـیلع )) هللا  تاولــص  ) یلع  ) هللا بـنج  ي 

دوخ تسود  ار  ینالف  شاک !  يا  نم ،  رب  ياو   . مدیزگ یم  رب  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ هار  شاک !  يا  دیوگب :  دزگب و  شیاهنادـند 
زورما و  دوب ،  ینیشنمه  دب  دوب ،  برغم  قرشم و  نیب  هلـصاف ي  وت  نم و  نیب  شاک   : دیوگ یم  دیآ ،  ام  شیپ  هک  یتقو  ات  و  متفرگ ،  یمن 

 ، تافالتخا هرابرد ي  ایآ  دـیوگ :  ملاظ  دـیتسه ،  کیرـش  باذـع  رد  امـش  دـیدرک ؛  ملظ  هک  ارچ  دیـشخب ؛  دـهاوخن  یعفن  چـیه  اراـمش 
هک ینانآ  تسا ،  ناراکمتـس  رب  دنوادخ  تنعل  هک  دینادب   : دوش هتفگ  اه  نآ  هب  يراذگاو ؟  يرگید  هب  ار  مکح  ای  ینک  یم  مکح  تدوخ 

نـسحم دوـش ؛  یم  مکح  وا  لـتاق  هراـبرد  هک  یـسک  نیلوا  و  دـنریذپ .  یمن  ار  ترخآ  دـنراد و  ار  شفارحنا  دـصق  و  هتـسب ،  ار  قـح  هار 
اه ایرد  رب  اه  قالش  نآ  زا  یکی  رگا  دننزب ؛  نیشتآ  ياه  قالش  اب  دنروایب و  ار  شبابرا  وا و  ذفنق ؛  هرابرد  دعب  تسا ،  هیلع ) هللا  تاولـص  )
یم نآ  اب  ار  اه  نآ  دنوش ؛  رتسکاخ  ای  بوذ و  دـیآ ،  دورف  ایند  اه ي  هوک  رب  رگا  و  دـیآ ،  شوج  هب  برغم  ات  قرـشم  زا  ًانیقی  دوش ؛  هدز 

شرد دنزادنا و  یهاچ  رد  ار  هس  نآ  دوش ؛  رضاح  یمراهچ  اب  همصاخم ي  يارب  یهلا  هاگشیپ  رد  هیلع ) هللا  تاولـص  ) یلع هاگ  نآ  دننز ، 
زا هک  ار  ینانآ  هدب  ناشن  ام  هب  دنیوگ ،  یم  اه  نآ  ناتـسود  ناوریپ و  دـنوادخ ،  شیامرف  قبط  دـننیبب .  هن  دـنوش و  هدـید  هنو  دـنراذگب  ار 

دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دـندارفا .  نیرت  تسپ  زا  نوچ  هدـب ،  رارق  ام  ياهمدـق  ریز  ار  اه  نآ  دـندناشک ؛  یهارمگ  هب  ار  ام  سنا ،  نج و 
دننک و یم  يراز  هلان و  ماگنه  نآ  رد  دیا .)  كرتشم  باذع  رد  امش  مامت  دیدرک ،  ملظ  امش  یتقو  دناسر ،  یمن  ار  امش  یعفن  چیه  نآ  :)
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نینموملا ریما  هب  دنناسر و  یم  ضوح  کیدزن  ار  دوخ  تمحز ،  هب  دنتسه ،  اهنآ  بقارم  یناظفاحم  هک  یلاح  رد  سپ  دنهد ؛  یم  رس  هرعن 
هتفگ اهنآ  هب  زاس .  نامیاهر  جـنر  نیا  زا  ناشونب و  ام  هب  مه  رثوک  ضوح  بآ  زا  شخبب و  ار  ام  هک  دـننک  یم  سامتلا  ( هیلع هللا  تاولـص  )
دوش هتفگ  اهنآ  هب  تشگ ،  هایس  دندوب  رفاک  هک  يدارفا  رهچ ه ي  دندید ،  یلاعت  قح  هب  برقت  هیام ي  کسمتسم و  ار  وا  یتقو  :) دوش یم 

زج امش  دیدرگ ،  زاب  شتآ  يوس  هب  ناشطع  هنشت و   –  ) ندوب نینموملا  ریما  هب   ( – دیدوب وا  ماقم  یعدم  امش  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  ، 
امش يا  هدیاف  چیه  مه  ناگدننک  تعافـش  ِتعافـش  و  دیـشونن ،  يرگید  زیچ  باذع ،  لها  تاحارج  ِنوخو  كرچ  خزود و  ناشوج  بآ 

(. دشخبن ار 

دشاب یم  عِدوَتسُم  ِّرِس  قیداصم  زا  یکی  هیلع ) هللا  تاولص   ) نسحم

لآ دمحم و  یلع  یلصت  نأ  اهیف ،  عدوتسملا  رّسلا  و  اهینب ،  اهلعب و  و  اهیبأ ،  همطاف و  ّقحب  کلأسأ  ینإ  مهللا   : ) هک تسا  يروهـشم  ياعد 
رـسمه و و  شردـپ ،  همطاـف و  قح  هب  مهاوـخ  یم  وـت  زا  ایادـخ ،  (. ) هلهأ اـنأ  اـم  یب  لـعفت  ـال  و  ُهلهأ ،  تنأ  اـم  یب  لـعفت  نأ  و  دـمحم ، 

تسا وت  هتسیاش ي  هک  ییامرف  راتفر  نانچ  ام  اب  و  دمحم ،  نادناخ  دمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  وا ،  رد  هداهن  هعیدو  هب  ِّرس  و  شنادنزرف ، 
هنیرق هب  تسا ،  هیلع ) هللا  تاولص  ) نسحم دیهش ،  هدازهاش ي  عدوتسم ،  رس  یناعم  زا  یکی  کش ،  نودب  مینآ .)  راوازـس  ام  هک  نانچ  هن  ، 

رارق  : هدرک ینعم  نینچ  ار  عدوتـسم  نآرقلا  هباشتم  باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  لیلج  خیـش  هک :  نیا  رگید  دییأت  و  شنادـنزرف ، )  ) لوق ي 
نوچ دنتسه ؛  امهیلع ) هللا  تاولص  ) نیـسح نسح و  نادنزرف ،  زا  دارم  سپ  مکـش ؛  رد  هچب ي  نوچ  مه  یتقوم ،  لحم  کی  رد  هدش  هداد 
یتح دـنوش ؛  یم  وناب  نآ  نادـنزرف  لـماش  ( مهیلع هللا  تاولـص   ) همئا ماـمت  هتبلا   .) تسا نیمه  مه  اـعد  رد  رهاـظ  دـندمآ و  اـیند  هب  ود  نآ 
نوچ دشاب ؛  دیهش  هیلع ) هللا  تاولص  ) نسحم ترضح  عدوتـسم  ّرـس  زا  دارم  دوش  یم  فیرـشلا .) ) هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  ) يدهم ترـضح 

 ، تسا ردق  بش  تقیقح  هیمطاف و  قیاقح  رارسا و  بحاص  یهلا ،  گرزب  تّجح  ( اهیلع هللا  تاولص   ) همطاف دوب .  روتـسم  ّرـس  زا  یقادصم 
زا یکی  و  تسا ،  عدوتـسم  رـس  بحاص  وا  دـندیمان ،  همطاف  ار  وا  مه  نیمه  يارب  دـنا ؛  ناوتان  زجاـع و  شتفرعم  ّقح  كرد  زا  قیـالخ  و 

دیهش دیآ  ایند  هب  هک  نیا  زا  لبق  نوچ  هدیدن ،  ایند  رد  ار  وا  یسک  هدوب و  روتسم  نینج و  هک  دشاب  یم  دیهش  نسحم  عدوتسم ،  رس  یناعم 
هللا تاولص  ) همطاف شردام  يارب  تشهب ،  رد  تسا  یجنگ  امهیلع ) هللا  تاولـص  ) بلاط یبا  نب  یلع  شردپ  يارب  هک  ینـسحم  يرآ ،   . دش

 ، نسحم هک  ارچ  تسیچ ؛  تسا ،  هدیمان  نسحم  ار  وا  مان  دنوادخ ،  هک  نیا  رس  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا  دشاب . یم  عدوتـسم  رـس  اهیلع )
مسج وا  نوچ  دید ؛  دهاوخن  ار  وا  یمشچ  چیه  دسانش و  یمن  ار  وا  تاذ  يدحا  مه  یفرط  زا  تسا و  هدوب  یلاعت  قح  ياهمـسا  زا  یمـسا 

گنرین متس و  وا  قح  رد  ایند  و  دشن ،  هتخانش  مدرم  بناج  زا  دوب ،  شقح  هک  نانچ  مه  امهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف نب  نسحم  و  تسین . 
ربمایپ زور  کی  تسا : هدمآ  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  هک  یثیدح  يانثا  رد  دنام .  هدیـشوپ  يرـس  وا  هک  یلاح  رد  درک ، 

 : دومرف هاگنآ  تسیرگ ،  دید ،  ار  وا  ترضح  یتقو  دمآناشیا ،  تمس  هب  اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف هک  دوب  هتسشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )
منیب یم  ار  وا  یتقو  دومرف ،  شا  هیرگ  تلع  هرابرد ي  نآ ،  زا  دعبو   . دناشن شلباقم  رد  ار  وا  و  نم ،  دزن  ایب  ایب ،  نم  دزن  مرتخد ،  مزیزع ، 

شتمرح تیاعر  و  هدش ؛  شا  هناخ  دراو  تلذ ،  هنوگچ  منیب  یم  ییوگ  منارذگ ؛  یم  رطاخ  رد  ار  دنروآ  یم  شرس  رب  نم  زا  دعب  هچنآ  ، 
مدایرف هب  دمحم  يا   : دنز یم  دایرف  وا  هدش ؛  طقـس  شدنزرف  و  هتـسکش ؛  شیولهپ  و  هتـشگ ؛  عنم  شثرا  و  هدـش ؛  بصغ  شقح  هدـشن ؛ 

نایرگ هدز و  تبیصم  نیگمغ و  رگید  دعب  هب  نآ  زا  دبای ؛  یمن  رد  ار  وا  یـسک  و  دبلط ،  یم  يرای  دنک ؛  یمن  شکمک  یـسک  اما  سرب ! 
هدـش و بصغ  شقح  دـیآ ؛  یم  مدزن  مغ  تبیـصم و  نزح و  اب  سپ  ددـنویپ ؛  یم  نم  هب  هک  تسا  منادـناخ  زا  صخـش  نیلوا  وا  تسا ... 

نک لیلذو  درک ،  بصغ  ار  شقح  هک  ره  امرف  باذع  و  درک ،  ملظ  وا  هب  هک  ره  نک  تنعل  ایادخ !   : میوگ یم  نم  هاگ  نآ  هدـش ؛  هتـشک 
: دنیوگ یم  ناگتـشرف  دعب  و  دش ،  هتـشک  شا  هچب  هک  دز  شیاهولهپ  رب  ردق  نآ  هک  ره  نک  شنادیواج  شتآ  رد  و  درک ،  شلیلذ  هک  ره 

شکرابم نساحم  هک  درک  هیرگ  ردق  نآ  دش ،  کیدزن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  لاحترا  یتقو  دـیوگ :  یم  سابع  نبا  نیمآ ... 
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هچنآ منک و  یم  هیرگ  منادنزرف  رطاخ  هب  دومرف :  دییرگ ؟  یم  ارچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  يا   : دش لاوس  وا  زا  تشگ ،  سیخ 
یم اور  وا  رب  ییاه  ملظ  هچ  نم  زا  دـعب  هک  منیب  یم  ار  ( اهیلع هللا  تاولـص   ) همطاف نونکا  ییوگ  دـنروآ ،  یم  اهنآ  رـس  رب  نم  تما  رارـشا 
ماما نیا  شتداهـش ،  زادـعب  اما  دـنک ... یمن  کمک  ار  وا  متما  زا  کی  چـیه  یلو  ناج !  ردـپ  يا  ناج !  ردـپ  دـنز :  یم  داـیرف  وا  دـنراد ، 

یم سیخ  کشا  زا  شکرابم  نساحم  هک  دـیرگ  یم  ( هیلع هللا  تاولـص   ) نسحم تبیـصم  رد  ردـق  نآ  لضفم ،  نایب  قبط  هک  تسا  قداص 
تدش هب  مه  لّضفم  و  دیرگن .  دونش  یم  ار  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نسحم ياهتبیـصم  یتقو  هک  یمـشچ  دابم  نشور  دیامرف :  یم  هاگنآ  دوش 

بآ تفرگ ،  یم  ارف  ار  ناشیا  بت  يامرگ  عقوم  ره  هک :  هدمآ  هیلع ) هللا  تاولص  ) رقاب ماما  رفعج  یبا  ترـضح  تالاوحا  رد  دیرگ ...  یم 
رتخد همطاف  يا  دش : یم  هدینـش  هناخ  رد  تشپ  زا  شیادـص  هک  يا  هنوگ  هب  دز ،  یم  دایرف  دـنلب  يادـص  اب  هاگ  نآ  درک ؛  یم  بلط  درس 

یـسدق ثیدـح  رد  دومرف  نایب  ار   ( امهیلع هللا  تاولـص  ) شردام نسحم و  تبیـصم  رکذ  یلاعت  دـنوادخ   2 هلآ ! ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم
 – یهدیم رارق  وا  يارب  وت  هک  ار –  شقح  دوش و  یم  ملظ  وا  هب  سپ  ترتخد ،  اما  دیامرف : یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  دـنوادخ 

نآ دنوش ،  یم  لخاد  يا  هزاجا  چـیه  نودـب  وا  لزنم  سدـق و  میرح  رد  و  دـننز ،  یم  تسا  رادراب  هک  یلاح  رد  ار  وا  دـننک ،  یم  بصغ 
تیاهن رد  دننیب .  یمن  دوخ  لباقم  رد  مه  یعنام  دننک و  یمن  تاعارم  ار  وا  مارتحا  دنراد و  یمن  ساپ  چیه  ار  سدقم  يوناب  نآ  ردـق  هاگ 

ریز تیاور  دسر .  یم  تداهش  هب  یتدم  زا  دعب  اه  هبرض  نآ  رثا  رب  شدوخ  و  دوش ؛  یم  طقس  شا  هچب  هدراو ،  تابرض  تدش  ببـس  هب  ، 
و كدف ،  لوح  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف هفیحـص  قّزم  رمع  نإ   : ) دـیوگ یم  ینیوزق  لیلجلا  دـبع  دراد :  تلالد  قیاقح  نیا  زا  یخرب  هب 

هراپ دوب ،  كدـف  هرابرد ي  هک  ار  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف همان ي  رمع  یتسار  هب  اهیبأ )  یلعءاکبلا  نم  اهوعنم  ّمث  اهنطب ،  یلع  اـهبرض 
هبب دگل  اب  هتـشون ... :  هیواعم  هب  شا  همان  رد  رمع  دش .  مه  شردپ  يارب  وا  يراوگوس  عنام  نمـض ،  رد  دز ؛  هبرـض  وا  يولهپ  هب  و  درک ؛ 

رد و نیب  شندب  ناوختسا  تشوگ و  هک  مداد  راشف  وا  هب  ار  رد  مکحم  نانچ  نآ  لاح  نیا  رد  دوب ،  راوید  رد و  نیب  همطاف  مدز و  هناخ  رد 
ردپ تفگ :  یم  دش .  ور  ریز و  هنیدم  مدرک  نامگ  هک  دز  يدایرف  نانچ  تفر ؛  یم  ورف  شندب  هب  نآ  خیم  دیبسچ و  رد  هب  دش ؛  هل  راوید 
هداد هیکت  راوید  هب  وا  دنتـشک .  ار  ما  هچب  مسق ،  ادـخ  هب  بایرد ؛  ارم  هّضف !  هآ ،  تسا .  ترتخد  هشوگ و  رگج  اب  ناـشراتفر  نیا  ناـج ! 
رانک اهیلع – ) هللا  تاولـص  ) همطاف يور  زا  ار –  رد  رگید  اج  نیا  مدینـش .  یم  دـیچیپ ،  یم  دوخ  هب  درد  زا  هک  ار  شا  هلاـن  يادـص  دوب و 

 ، دتفا یم  نیمز  رب  دـیآ و  یم  نم  فرط  هب  تروص  اب  یلاح –  یب  طرف  زا  اهیلع – ) هللا  تاولـص  ) همطاف مدـید  مدـش ،  هناخ  لخاد  مدز و 
تیاور یـسربط  داتفا .  نیمز  يور  دـش و  هدـنک  شیاه  هراوشوگ  هک  مدز  شتروص  رب  یلیـس  نانچ  هعنقم  يور  زا  متـسب و  ار  میاه  مشچ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف ،  وت  دومرف .. « : هیواعم  دزن  رد  هبعش  نب  هریغم  هب  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نسح ماما  تسا : هدرک 
یلص  ) ادخ لوسر  یتساوخ  هک  دوب  تهج  نیا  هب  تتشز  لمع  ماجنا  دش ؛  طقـس  دوب ،  شرّهطم  مکـش  رد  هچنآ  هک  يدز  کتک  نانچ  ار 
یلـص ) ادـخ لوسر  هک  نیا  اب  ییامن ؛  کته  ار  همطاف  تمرح  یهد و  ناشن  وا  تفالخ  اـب  ار  دوخ  فلاـخم  ینک و  راوخ  ار  ( هلآ هیلع و  هللا 

 .. « درب یم  شتآ  يوس  ار  وت  ادخ  هریغم  يا  یتشهب .  نانز  رورس  وت   : دوب هدومرف  وا  هرابرد ي  هلآ )  هیلع و  هللا 

نسحم تداهش  مایا  رد  امهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف مّلسم  قح  راکشآ  بصغ 

هب دش ،  هداد  ریـس  جارعم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هک  ینامز  دـنک :  یم  تیاور  هیلع ) هللا  تاولـص  ) قداص ماما  زا  یمق  هیولوق  نبا 
وا هب  ترتخد ،  اما  تسا ...  هنوگچ  وت  ربص  دنیبب  هک  نیا  يارب  دنک ،  یم  ناحتما  زیچ  هس  رد  ار  وت  لج ) ّزع و  ) دنوادخ دـش :  هتفگ  ناشیا 

خیش يدوب .  هداد  رارق  وا  يارب  وت  هک  یقح  نامه  دننز  یم  گنچ  وا  زا  هنابـصاغ  ار  شقح  ددرگ و  یم  مورحم  شقح  زا  دوش و  یم  ملظ 
يوناب هک  اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف مرتخد  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  لقن  هب  قودص 

 . دنروآ یم  وا  رس  رب  نم  زا  دعب  هچنآ  مروآ  دای  منیب ،  یم  ار  وا  هاگره  نم  هک  یتسار  هب  و  تسا ...  نیرخآ  نیلوا و  زا  ملاوع ،  نانز  مامت 
بـصغ ار  شقح  دنتـشادن و  ساپ  ار  شتمرح  میرح  دـندرب و  شا  هناـخ  لـخاد  هب  ار  تلذ  هک  یلاـح  رد  منیب ،  یم  ار  وا  نـالا  هک  ییوگ 
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امن لیلذ  درک و  بصغ  ار  شقح  هک  ره  نک  باذع  امن و  رود  دوخ  تمحر  زا  امرف و  نعل  ایادخ  دنتـشاد ...  زاب  ار  وا  شثرا  زا  دـندرک و 
طقـس شا  هچب  هک  دـش  ثعاب  دز و  هبرـض  شکرابم  ياهولهپ  هب  هک  ره  نادرگ ،  شنادواـج  منهج  شتآ  رد  درمـش و  لـیلذ  ار  وا  هک  ره 

 . نیمآ دنیوگ : یم  لاح  نیا  رد  ناگتشرف  دوش . 

هلالج مسق  اب  نآ  هب  دیدهت  ای  هناخ  ندز  شتآ  رب  یعطق  هدارا ي 

یبا نبا  یلع  دزن  هدرک و  یچیپرـس  وا  اـب  تعیب  زا  هک  يا  هدـع  نآ  رکبوـبا ،  هک :  تسا  هدـمآ  ینـسو  هعیـش  ياـه  باـتک  رد  تیاور  نـیا 
دعس ریبز و  سابع ،   : هلمج زا  دیدن ؛  دوخ ،  رانک  رد  ار  دندوب  هدش  عمج  ( اهیلع هللا  تاولـص   ) همطاف هناخ ي  رد  هیلع ) هللا  تاولـص  ) بلاط
دنلب يادص  اب  دمآ و  دندوب  اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف هناخ ي  رد  هک  اه  نآ  دزن  مه  رمع  داتـسرف . اه  نآ  يوس  هب  ار  رمع  سپ  هدابع ؛  نب 

 ، تسوا تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  مسق   : تفگ درک و  بلط  مزیه  رمع  هک  دوب  اج  نیا  رد  دندشن .  جراخ  اهنآ  یلو  دز .  ادص  ار  اه  نآ 
( اهیلع هللا  تاولص  ) همطاف صفح !  ابا  يا  دش :  هتفگ  وا  هب  مشک .  یم  شتآ  هب  تسا ،  نآ  رد  هک  ره  رـس  رب  ار  هناخ  ای  دیوش  یم  جراخ  ای 
 ، تسا تنس  لها  ياملع  ریهاشم  زا  هک  هبر  دبع  نبا  دشاب .  اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف هچ  رگا   : تفگ هیلع ) هللا  هنعل   ) وا تسا  هناخ  نآ  رد 

سابع هیلع ، ) هللا  تاولص  ) بلاط یبا  نب  یلع  دندیزرو ؛  يراد  دوخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  يدارفا  زا  دسیون :  یم  دیرفلا  دقِعلا  باتک  رد 
هب باطخ  نب  رمع  هک  دوب  اج  نیا  دندش .  عمج  هیلع ) هللا  تاولـص  ) یلع هناخ ي  رد  همه  اه  نآ  دـندوب .  ماوع  نب  ریبز  بلطملا و  دـبع  نب 

ناراـی اـب  دوـب ،  شتـسد  رد  هـک  یـشتآ  هلعـش ي  اـب  رمع  دـندادن ،  یباوـج  اـهنآ  یتـقو  تـفر ،  هـیلع ) هللا  تاولــص  ) یلع هناـخ ي  يوـس 
هب ار  ما  هناخ  یهاوخ  یم  ایآ  رمع !  يا  دومرف :  رمع  هب  اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف تقو ،  نیا  رد  تفگ .  یم  نخس  هیلع ) هللا  تاولص  ) یلع

تاولـص  ) همطاف هناخ ي  رد  ریبز ،  سابع و  هیلع ، ) هللا  تاولـص  ) یلع دسیون : یم  يرگید  ياج  رد  یلزتعم  ّهبر  دبع  نبا  یـشکب ! ؟  شتآ 
دنک نوریب  اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف هناخ ي  زا  ار  اهنآ  ات  داتسرف  اهنآ  يوس  هب  ار  باطخ  نب  رمع  رکبوبا ،  هک  نیا  ات  دنتـسشن ،  ( اهیلع هللا 

دشکب شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  ات  تفر  اهنآ  يوس  هب  شتآ  زا  يا  هلعش  اب  مه  وا  شکب .  ار  اهنآ  دندرک ،  يراددوخ  رگا  تفگ :  وا  هب  و 
هک نیا  ای  ینزب ! ؟  شتآ  ار  ام  هناخ ي  ات  يا  هدـمآ  ایآ  باطخ !  رـسپ  يا   : دومرف و  درک ،  تاقالم  ار  وا  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف سپ   ؛

هدش لخاد  نآ  رد  تما  هک  هچنآ  رد  دـیوش  لخاد  هک  نیا  رگم  يرآ ؛  تفگ :  ینزب ! ؟  شتآ  نم  رب  ار  هناخ  رد  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : 
دادـقم و ریبز ،  دـش ،  تعیب  رکبوبا  اب  هک  ینامز  دـنک .  یم  رت  يوق  تسا  هدروآ  وت  ردـپ  هک  ار  هچنآ  راک ،  نیا   : تفگ هک  نیا  ای  دـنا ... 

مه اب  اـج  نآ  رد  دوب ،  اـهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاـف هناـخ ي  رد  وا  دـنتفر ؛  هیلع ) هللا  تاولـص  ) یلع يوس  هب  دـندرک و  تفلاـخم  یهورگ 
و دیدرگ .  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف هناخ ي  لخاد  هک  نیاات  دش  جراخ  رمع  سپ  دندرک ؛  یم  میـسقت  رگیدـکی  اب  ار  اهراک  تروشم و 
ام دزن  وت  زا  رتبوبحم  سک  چیه  تردپ ،  زا  دـعب  و  تسین ،  قلخ  نیب  رد  وت  ردـپ  زا  رت  بوبحم  يدرف  چـیه  ادـخ !  لوسر  رتخد  يا   : تفگ

. دنـشاب عمج  وت  دزن  دارفا  نیا  رگا  دنـشکب ؛  شتآ  هب  ار  هناـخ  مهد  روتـسد  هک  دوش  یمن  عناـم  اـه  نیا  همه ي  هک  ادـخ  هب  مسق  تسین و 
هللا تاولـص  ) همطاف هناخ ي  رد  اهنآ  اب  هارمه  مه  دوسا  نب  دادقم  صاقو و  یبا  نب  دعـس  هک  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  دـیوگ :  یم  يرهوج 

رد دنازوسب ،  اهنآ  رب  ار  هناخ  هک  نیا  ات  دمآ  رمع  سپ  دننک ؛  تعیب  هیلع ) هللا  تاولـص  ) یلع اب  هک  دندوب  هدش  عمج  اهنآ  و  دندوب ،  اهیلع )
یم دایرف  تسیرگ و  یم  هک  یلاـح  رد  تفر ،  نوریب  زین  اـهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاـف و  دـمآ ،  نوریب  تسد  رد  ریـشمش  رمع ،  تقو ،  نیا 
رهش رود  رب  تسب و  رمک  رب  مکحم  ار  شراولـش  رمع  دیوگ :  یم  نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  درک .  يرود  مدرم  زا  دعب  هب  نآ  زا  و  دیـشک ، 

تعیب هک  دنتفاتـش  مه  مدرم  وا .  اب  تعیب  يوس  هب  دیباتـشب  هدش ؛  تعیب  رکبوبا  اب  هک  دـینادب   : دز یم  دایرف  دـنلب  يادـص  اب  تفر و  یم  هار 
ریگتسد ار  اهنآ  دنورب و  اج  نآ  هب  يدایز  هدع ي  اب  دنتفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  دندش .  ناهنپ  یلزنم  رد  یهورگ  هک  دندیمهف  ًادعب  دننک . 

اب هارمه  دندرک و  یلمع  ار  ناشمیمصت  هاگنآ  تشذگ ،  يزور  دنچ  میمصت  نیا  اب  دنریگب .  تعیب  مه  اهنآ  زا  ات  دنروآ  دجسم  هب  دننک و 
دیبلط و شتآ  مزیه و  رمع  دشن .  جراخ  وا  یلو  دیآ ،  نوریب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  و  هیلع ) هللا  تاولـص  ) دنتفاتـش یلع  لزنم  هب  يدایز  هورگ 

ایرد www.Ghaemiyeh.comرفاسم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


 . مشک یم  شتآ  هب  دـنا ،  نآ  رد  هک  يدارفا  رـس  رب  ار  هناخ  ای  دـیوش  یم  جراخ  ای  تسوا ،  تسد  هب  رمع  ناج  هک  یـسک  هب  مسق   : تفگ
ادص ار  دندوب ،  هیلع ) هللا  تاولـص  ) یلع هناخ ي  رد  هک  يدارفا  دمآ و  رمع  کش  ندـب  دـیوگ :  یم  هسایـسلا  همامالا و  باتک  رد  يرونید 

ره رـس  رب  ار  نآ  ای  دـیوش و  یم  جراخ  هناخ  زا  ای  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  تفگ :  رمع  دـندشن .  جراخ  اهنآ  یلو  دز ؛ 
وا هچ  رگا   : تفگ تسا .  هناخ  نآ  رد  اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف صفح !  وبا  يا   : دش هتفگ  وا  هب  مشک .  یم  شتآ  هب  تسه ،  شلخاد  هک 

ردپ يا  دیـشک :  دایرف  دنلب  يادص  اب  دینـش ،  ار  اهنآ  يادص  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) يربک هقیدـص ي  یتقو  دـیوگ ... :  يرونید  دـشاب .  مه 
 ، دندینـش ار  شا  هیرگ  وا و  يادص  مدرم  یتقو  دـسر ؟  یم  هچ  ام  هب  هفاحق  یبا  نبا  باطخ و  نبا  زا  امـش  زادـعب  ادـخ !  لوسر  يا  ناج ! 
ار هیلع ) هللا  تاولص  ) یلع و  دندنام ،  اج  نامه  شناراداوه  رمع و  اما  دوش .  هتفاکـش  ناشبلق  دوب  کیدزن  و  دندش ،  فرـصنم  دنتـسیرگ و 

 . دندنار رکبوبا  يوس  و  دندروآ ،  نوریب 

هناخ رد  ندز  شتآ 

تعیب شدوخ  يارب  مدرم  زا  روز  دیدهت و  ریـشمش و  ندـناسرت و  اب  رکبوبا  هکنیا  زادـعب  تسا :  هدـمآ  دادـغب  ياملع  سنارفنک  باتک  رد 
( امهیلع هللا  تاولـص  ) همطاف یلع و  هناـخ ي  هب  ار  ناـقفانم  زا  رگید  یهورگ  حارج و  هدـیبع  اـبا  دـیلو و  نب  دـلاخ  ذـفنق و  رمع و  تفرگ ، 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تاقوا  یلیخ  هک  يرد  نامه  درک ؛  عمج  مزیه  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف هناخ ي  رد  رب  رمع  داتـسرف ؛ 

هزاجا بسک  زا  دعب  رگم  دش ،  یمن  نآ  لخاد  و  توبن !  تیب  لها  يا  امش ،  رب  مالس   : دومرف یم  نآ  لها  هب  باطخ  و  داتسیا ،  یم  اج  نآ 
 ، دنادرگرب دوش و  عنام  ار  شناراداوه  رمع و  ات  دـمآ  رد  تشپ  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف هک  ینامز  دیـشک .  شتآ  هب  ار  رد  نامه  رمع  . 
 . تفر ورف  شا  هنیـس  هب  رد  خیم  دش و  طقـس  شدـنزرف  هک  داد  راشف  راوید  رد و  نیب  نانچ  ار  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف تواسق ،  اب  رمع 

شفارطا هب  یهاگن  رمع  دندروآ !  ام  رس  رب  هچ  هفاحق  یبا  نبا  باطخ و  نبا  وت  زا  دعب  نیبب  ادخ !  لوسر  يا  ناج !  ردپ  يا   : دروآرب دایرف 
هیلع و هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هبیبح ي  هشوگ و  رگج  رب  اه  هنایزات  هک  دوب  تقو  نیا  رد  دینزب !  ار  اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف  : تفگ درک و 
زا دنتــساوخ  یم  هـک  يزور  رد  دـیوگ :  یناتــسرهش  تـشگ !  دوـلآ  نوـخ  حورجم و  شرّهطم  ندــب  هـک  ردــق  نآ  دــمآ ؛  دورف  هـلآ ) 
دز یم  دایرف  رمع  دش . طقـس  شا  هچب  هک  دز  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف يولهپ  هب  نانچ  نآ  رمع  دـنریگب ،  تعیب  هیلع ) هللا  تاولـص  ) یلع

( مهیلع هللا  تاولـص  ) نیـسح نسح و  همطاف ،  یلع ،  زج  هناخ ،  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـینزب ؛  شتآ  تسا ،  نآ  رد  هک  ره  اـب  ار  هناـخ  :
لزنم رد  دندوب ،  وا  اب  هک  ینایعیـش  و  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نینموملا ریما  تسا :  هدرک  تیاور  یلذـه  نیـسحلا  نب  یلع  دوبن .  يرگید  سک 

نآ هک  دوب  نامز  نیا  رد  سپ  دوب . هتفرگ  نامیپ  نآ  ماجنا  رب  ناشیا  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هک  دـنداد  یم  ماجنا  يراک  ترـضح 
 . دندز شتآ  ار  شا  هناخ  و  دندروآ ،  موجه  وا  رب  سپ  دندش ..  هیلع ) هللا  تاولص  ) یلع لزنم  هجوتم  تعامج 

( اهیلع هللا  تاولص  ) ارهز ترضح  هناخ  هب  موجه 

هیلع و هللا  یلـص   ) ربمغیپ هک  ینامز  تسا :  هدرک  تیاور  هیلع ) هللا  تاولـص  ) هللا دبع  یبا  ترـضح  زا  یمق  هیولوق  دـمحم  نب  رفعج  بانج 
وت ربص  دنیبب  هک  نیا  يارب  دـنک ،  یم  ناحتما  زیچ  هس  رد  ار  وت  لج ) ّزع و  ) دـنوادخ دـش :  هتفگ  ناشیا  هب  دـش ،  هداد  ریـس  جارعم  هب   ( هلآ

ناـمه دـننز ،  یم  گـنچ  وا  زا  هنابـصاغ  ار  شقح  ددرگ و  یم  مورحم  شقح  زا  دوش و  یم  ملظ  وا  هب  ترتـخد ،  اـما  تسا ... ؟  هنوـگچ 
لزنم میرح و  لخاد  دنریگب ،  هزاجا  هکنیا  نودب  دـننز و  یم  ار  وا  تسا ،  رادراب  هک  یلاح  رد  و  يدوب ،  هداد  رارق  وا  يارب  وت  هک  ار  یقح 

؛  دنا هدرک  تیاور  دـنناد و  یم  ار  ریز  بلطم  تحـص  نآ ،  ناگدـنناوخ  نیخروم و  رابخا و  نیلقان  دـیوگ :  یکرک  ققحم  دـنوش .  یم  وا 
هللا تاولص  ) یلع هک  دمآ  همطاف  هناخ ي  هب  دندرک ،  تعیب  رکبوبا -  - شقیفر اب  هیلع ) هللا  تاولص  ) یلع زج  هب  مدرم  همه ي  هک  یتقو  رمع 

هب تسا ،  نآ  رد  هک  ره  اب  ار  هناخ  رد  دـنروایب و  بوچ  هک  داد  روتـسد  ظیلغ  دـنت و  نانخـس  اب  و  دربب ،  رکبوبا  اـب  تعیب  يارب  ار  اـمهیلع )
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يدقاو لقن  هب  دندوب . مشاه  ینب  زا  یخرب  ربیز و  نوچمه ؛  یناگدنهانپ  شنادـنزرف و  نینموملا و  ریما  نآ ؛  رد  هک  نیا  اب  دنـشکب ؛  شتآ 
زا رگا  تفگ :  رمع  هب  رکبوبا  دندرک ،  عانتما  رکبوبا ،  اب  تعیب  زا  مدرم  فالخ  رب  سابع  یلع و  هک  یماگنه  بیبح ،  نبا  ّهبر ،  دـبع  نبا  ، 
اه نآ  رب  ار  هناخ  تساوخ  یم  دوب و  مزیه  يا  هتـسد  شناتـسد  رد  هک  یلاـح  رد  دـمآ ،  رمع  شکب . ار  اـهنآ  دـندیزرو ،  يراددوخ  تعیب 
هنج نیمالا و  دلب  باتک  رد  یلب .   : تفگ یـشکب ؟  شتآ  هب  ام  رب  ار  هناخ  يدـمآ  باطخ !  رـسپ  دومرف :  دـید و  ار  وا  همطاف  دـنزب ؛  شتآ 

هناخ ي دیدرک  بارخ  امـش   : ) تسا نیا  هدمآ  اعد  نیا  رد  هک  يدراوم  زا  و  هدش ،  رکذ  یفیرـش  ياعد  یمعفک  حابـصم  زا  لقن  هب  نامالا 
هناـخ ي دنتـساوخ  یم  و  دـنداد ،  ماـجنا  هیلع ) هللا  تاولـص  ) یلع اـب  ینمـشد  يور  زا  یمود  یلوا و  هچنآ  هب  دراد  هراـشا  هک   ...( ار توـبن 
هب ار  رد  هک  نیاو  دنزادنا ؛  شندرگ  هب  بانط  هک  يرتش  لثم  دـنتخادنا ؛  شندرگ  رب  بانط  دنـشکب و  شتآ  هب  ار  هیلع ) هللا  تاولـص  ) یلع

. دـش طقـس  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نسحم هک  هک  دـندز  ناـنچ  تشاد ،  رارق  راوـید  شرگید  يوـس  رد  هک  اـهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاـف ندـب 
هرابرد ي ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) شربمغیپ یلاعت و  قح  نامیپ  هک  یناسک  دنناوخن  نم  رب  زامن  دومرف : تیصو  اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف
رد رب  يدایز  بوچ  لاـح ،  نیا  اـب  دـندرک ...  بصغ  ارم  هیثرا ي  دـندرک و  ملظ  نم  قح  رد  دنتـسکش و  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نینموملا ریما 

دنوادـخ هب  ار  اهنآ  متفر و  رد  تشپ  نم  ار ؛  ام  مه  دـننزب و  شتآ  ار  هیلع ) هللا  تاولـص  ) یلع مه  اـت  دـندروآ  شتآ  دـندرک ؛  عمج  هناـخ 
هب نآ  اب  تفرگ و  رکبوبا  مالغ  ذـفنق ،  تسد  زا  ار  هنایزات  رمع  اما  دـننک ؛  نامکمک  دـنرادرب و  تسد  ام  زا  هک  مداد  مسق  مردـپ  لاـعتم و 
؛  دز هناخ  رد  هب  مکحم  يدگل  وا  دنام .  یقاب  میوزاب  رب  دنبوزاب  لثم  يدوبک  ياج  هک  دـیچیپ  میوزاب  رب  نانچ  هنایزات  نآ  دز ،  نم  يوزاب 
یم ار  متروص  دیـشک و  یم  هناـبز  شتآ  مداـتفا ؛  نیمز  يور  تروص  هب  مدوب ؛  رادراـب  هک  نیا  اـب  نم  تشگرب ؛  نم  يوـس  تدـش  هب  رد 

ار نامیاز  درد  لاح  نآ  رد  دش ،  ترپ  نیمز  يور  هدنک و  مشوگ  زا  هراوشوگ  هک  دز  متروص  هب  یمکحم  تشم  نانچ  هاگ  نآ  دنازوس ، 
هک نیا  اب  دنناوخب ! ؟  زامن  نم  رب  دنهاوخ  یم  تما  نیا  ایآ  تشگ .  طقس  دوب ،  هدش  هتشک  یمرج  چیه  یب  هک  منـسحم  مدرک و  ساسحا 

یسک درک و  لمع  اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف تیـصو  قبط  مه  نینموملا  ریما  مرازیب ؟  اه  نآ  زا  مه  نم  دنرازیب و  اهنآ  زا  شربمغیپ  ادخ و 
نب یـسیع  خیـش  هتـشون ي  هیـصولا  باتک  زا  لقن  هب  سوواط  نب  دیـس  فئارط  باتک  زا  لقن  هب  یـسلجم  همالع  دـشن .  هاگآ  نآ  ماـجنا  رب 

لاحترا نامز  یتقو  دومرف :  تیاور  امهیلع ) هللا  تاولص  ) شراوگرزب ردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  ماما   : هک دنک  یم  تیاور  ریرـضلا ،  دافتـسم 
 ... تسا هدش  کیدزن  نم  قارف  راصنا !  هورگ  يا  دومرف :  دناوخ و  ارف  ار  راصنا  ترضح ،  دیـسر ،  ارف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

دنک و کته  هک  ره  سپ  تسا ،  نم  هناخ  وا ،  هناخ ي  و  تسا ،  نم  هناخ ي  رد  همطاف ،  هناخ ي  رد  هک  دینادب  دومرف :  همادا  رد  ترضح 
ماما نسحلاوبا  ترـضح  اج  نیا  رد  دیوگ : یم  يوار  تسا .  هدرک  کتهو  هدز  رانک  ار  یلاعت  قح  باجح  هک  یتسار  هب  ار ،  نآ  دـیاشگب 

ار یلاعت  قح  باجح  مسق ،  ادخ  هب  دومرف : درک و  عطق  ار  شا  هیرگ  نآ ،  زا  سپ  تسیرگ ؛  ینالوط  تدم  يارب  هیلع ) هللا  تاولص  ) مظاک
 ... تعجر زا  سپ  دندرک .  کته  ار  یلاعت  قح  باجح  مسق ،  ادخ  هب  دندرک ،  کته  ار  یلاعت  قح  باجح  مسق ،  ادخ  هب  دندرک ،  کته 
دزن دنتشاد ،  اور  ناشیا  قح  رد  هک  ییاهتبیصم  زا  دننک و  تاقالم  ار  رگیدمه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ دزن  مهیلع ، ) هللا  تاولـص  ) همئا

دیوگب و ار  رکبوبا  هصق ي  زین  دنک .  نایب  ار  كدف  هصق ي  هلمج  زا  هدش ،  وا  هب  هک  ار  ییاه  متس  مه  وناب  دنرب و  تیاکش  راوگرزب ،  نآ 
جراخ هدعاس  ینب  هفیقس ي  يوس  شا  هناخ  زا  ار  نینموملاریما  ات  داتـسرف  ار  مدرم  زا  یهورگ  باطخ و  نب  رمع  ذفنق و  دلاخ و  وا  هک  نیا 

نیسح و نسح و  همطاف و  نینموملاریما و  هناخ ي  ندینازوس  يارب  شا ،  هناخ  رد  رب  ناوارف  مزیه  عمج  و  دناتـس ... تعیب  اهنآ  زا  ات  دننک ؛ 
اـهنآ و يوس  هب  اـهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاـف جورخ  و  هناـخ ،  رد  رب  اـهنآ  نتخورفا  شتآ  هضف و  و  مهیلع ) هللا  تاولـص  ) موثلک ما  بنیز و 

لـسن هک  یهاوخ  یم  ایآ  شلوسر ! ؟  لاعتم و  دنوادخ  رب  تسا  یتئرج  هچ  نیا  رمع !  يا  وت  رب  ياو   : دومرف هک  رد  تشپ  زا  اهنآ  اب  نخس 
وا مالک  همطاف و  هب  تبسن  رمع  تراسج  دراد – و  هدنز  دشخب و  موادت  ار  دوخ  رون  دنوادخ  ینک – ! ؟  شوماخ  ار  ادخ  رون  عطق و  ار  وا 

و دـننک .  لزان  ییهن  رما و  ادـخ  فرط  زا  هک  دـنیاج  نیا  وا  رما  هب  هکئالم  هن  تساج و  نیا  دـمحم  هن  همطاف !  يا  تسا  یفاـک  تفگ : هک 
یم شتآ  هب  ار  امـش  همه ي  هک  نیا  ای  دـنک ،  تعیب  رکبوبا  اب  دوش و  جراخ  وا  ای  نک  باـختنا  تدوخ  ناناملـسم ؛  هیقب ي  لـثم  مه  یلع 

ایرد www.Ghaemiyeh.comرفاسم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


هدیزگرب هداتسرف و  ربمایپ و  ندوبن  زا  منک  یم  تیاکش  وت  يوس  هب  اراگدرورپ !   : دومرف هیرگ  لاح  رد  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف مشک . 
نیا همطاف !  تفگ :  رمع  يا .  هدرک  لزان  تلـسرم  ربمایپ  رب  تباتک  رد  هک  یقح  نآ  زا  ام  عنم  و  ام ،  اب  ینمـشد  هب  شتما  درکیور  و  تا ، 

لخاد و  هناخ ؛  رد  ندز  شتآ  و  هدرکن ؛  عمج  امش  يارب  مه  اب  ار  تفالخ  توبن و  هک  دنوادخ  نک .  اهر  ار  هنانز  هناقمحا ي  ياه  فرح 
تـشوگ هک  نیا  ات  ترـضح ،  يوزاب  رب  قالـش  اب  رمع  ندز  و  هناخ ؛  رد  ندرک  زاب  يارب  باتـش  اب  ار  شتـسد  ( هیلع هللا  هنعل   ) ذـفنق ندرک 

شـش ار  نسحم  وا  هک  نیا  اب  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف رهطم  يولهپ  هب  دگل  اب  رد  هب  ندز  مکحم  و  دش ؛  دوبک  هایـس و  ترـضح  تسد 
هراوشوگ هک  يا  هنوگ  هب  همطاف ،  هب  ندز  یلیس  و  هناخ ،  هب  دیلو  نب  دلاخ  ذفنق و  رمع ،  موجه  دش .  وا  طقـس  ثعاب  و  دوب ؛  رادراب  ههام 

 ! ادخ لوسر  يا  ياو  ناج !  ردپ  يا  ياو   : تفگ یم  هیرگ  اب  هک  ار  همطاف  يادص  دندینـش  یم  هک  نیا  اب  دـش ،  راکـشآ  هعنقم  ریز  زا  شا 
همطاف هناخ ي  رد  هدرکن و  تعیب  وا  اب  هک  ار  یهورگ  رکبوبا  دنتشک .  ار  شا  هچب  دندز و  شکتک  دندرمـش و  وگغورد  ار  همطاف  ترتخد 

ار رمع  ور ،  نیا  زا  دـندوب ؛  هلمج  نآ  زا  هدابع  نب  دعـس  ریبز و  سابع ،  دـندیدن ؛  دوخ  راـنک  رد  دـندوب ،  اـمهیلع ) هللا  تاولـص  ) یلع دزن 
یصخش یلو  دناوخ ؛  ارف  دنلب  يادص  اب  ار  اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف هناخ ي  لخاد  دارفا  تفر و  اهنآ  يوس  مه  رمع  داتـسرف .  اهنآ  يوس 

مشک یم  شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  ای  دیوش  یم  جراخ  ای  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  مسق   : تفگ تساوخ و  مزیه  وا   . دشن جراخ 
ترـضح زج  هب  دندرک  تعیب  دندش و  جراخ  همه  سپ  دشاب .  مه  وا  هچ  رگا   : تفگ تسا .  هناخ  رد  همطاف  صفح !  ابا  يا   : دنتفگ وا  هب  . 

رب ابع  موشن و  جراخ  هناخ  زا  منکن ،  عمج  ار  نآرق  اـت  هک  مدرک  داـی  مسق   : دومرف ترـضح  نآ  دروآ ؛  رذـع  هک  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع
ام دزن  ار  ناتربمایپ  هزانج ي  ما ؛  هدیدن  ار  يدارفا  امش ،  زا  رتدب  لاح  هب  ات  دومرف :  داتسیا و  لزنم  رد  رب  يربک  هقیدص ي  منکفین ؛  شود 

لئاق نامیارب  مه  ار  یقح  دیدیـسرپن و  ار  ام  رظن  چیه  و  دـیتخاس ،  یعطق  دوخ  يارب  ار  نآ  دـیتفر و  دوخ  هتـساوخ ي  لابند  دـیدرک و  اهر 
هب رکبوبا  ور ،  نیا  زا  ینک ؟  یمن  تشاد  زاب  ار  تتعیب  زا  هدننک  یچیپرـس  نیا  ایآ   : تفگ دمآ و  رکبوبا  دزن  رمع  تقو ،  نیا  رد  دـیدشن . 

یلع درک .  نایب  دوب ،  هدش  رما  وا  هب  ار  هچنآ  دمآ و  ذـفنق  دـناوخ ؛  یم  ارف  تعیب  يارب  ار  وت  نینموملا  ریما  وگب  ورب و  وا  دزن   : تفگ ذـفنق 
هللا تاولـص  ) یلع خساپ  تشگزاب و  ذفنق  دنک .  یم  اعدا  تسین ،  شقح  ار  هچنآ  هللا !  ناحبـس   : دومرف دـنلب  يادـص  اب  هیلع ) هللا  تاولـص  )

تفر و اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف هناخ ي  رد  دش و  دنلب  يا  هدع  اب  رمع  اما  تسیرگ ؛  یلیخ  دینـش .  ار  نآ  رکبوبا  یتقو  دناسر .  ار  هیلع )
نبا باطخ و  نبا  نیبب  ادـخ !  لوسر  يا  ناج !  ردـپ  يا   : دز دایرف  دـنلب  يادـص  اب  دینـش و  ار  شدارفا  وا و  يادـص  همطاف  دـیبوک .  ار  نآ 

كرت ار  اج  نآ  هیرگ  اب  دندینـش ،  ار  اهیلع ) هللا  تاولـص  ) همطاف هیرگ ي  يادص  مدرم ،  یتقو   . دـنروآ یم  ام  رـس  رب  هچ  وت  زا  دـعب  هفاحق 
رکبوبا يوس  دـندرک و  جراخ  ار  یلع  ات  دـندنام  شناراداوه  رمع و  یلو  دوش ؛  هراپ  ناـشرگج  دنکـشب و  ناـشبلق  دوب  کـیدزن  دـندرک . 

دز میهاوخ  ار  تندرگ  تسین ،  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  مسق   : دنتفگ هچ ؟  منکن  تعیب  رگا   : دومرف نک ؛  تعیب   : دنتفگ وا  هب  دندنار ، 
یم تیاور  دوسالا  یبا  زا  هعیهل  نبا  زا  بهو  نبا  زا  رذـنم  نب  میهاربا  زا  هّبـش  نب  رمع  دـیز  وبا  زا  يرهوج  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحا  رکبوبا  . 
هللا تاولص   ) یلع دندش ؛  ینابصع  رایـسب  دوب ،  هتفرگ  تروص  تروشم  نودب  هک  رکب  یبا  تعیب  نایرج  رد  نیرجاهم ،  زا  یهورگ  دنک : 

 ، ور نیا  زا  دـندش .  عمج  دنتـشاد ،  ریـشمش  هک  یلاح  رد  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف هناخ ي  رد  اهنآ  دـندوب .  اه  نآ  زا  مه  ریبز  و  هیلع )
همطاف هناخ ي  هب  لهشالادبع –  ینب  هلیبق ي  زا  شیرق –  نب  همالس  نب  هملس  و  ریضح ،  نب  دیـسا  هلمج  زا  شناراداوه  زا  یهورگ  اب  رمع 

ار ود  نآ  ریشمش  نامجاهم ،  یلو  داد ،  مسق  ادخ  هب  ار  اهنآ  دروآرب و  دایرف  اهیلع ) هللا  تاولص   ) همطاف دندرب .  موجه  اهیلع ) هللا  تاولص  )
هب يرهوج  رکبوبا  دنار .  رکبوبا  يوس  هب  تعیب  يارب  دیـشک و  نوریب  ار  اهنآ  رمع  تیاهن ،  رد  و  دنتـسکش .  دـندز و  گنـس  هب  دـنتفرگ و 
 ، تساج نیا   : تفگ تساجک ؟  دلاخ  رمع ،  يا  تفگ :  رکبوبا  هک  دنک  یم  لقن  یبعـش  زا  دلاجم ،  نب  لیعامـسا  زا  یلهاب  رکبوبا  زا  لقن 

هناخ لخاد  رمع  دنتفر ؛  عیرـس  اهنآ  دیروآ ؛  نم  دزن  ار  اهنآ  ریبز – و  و  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع ینعی  دیورب –  ود  نآ  دزن  عیرـس   : تفگ
يراد دوخ  ( هیلع هللا  تاولـص   ) یلع یلو  نک ؛  تعیب  وش و  دنلب   : تفگ هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع هب  رمع  داتـسیا ...  رد  نوریب  دلاخ ،  دش و 
نوریب درک و  دنلب  ار  وا  روز  هب  سپ  دشن ؛  دنلب  دومرف و  عانتما  هیلع ) هللا  تاولص   ) یلع زاب  . وش دنلب   : تفگ تفرگ و  ار  شتسد  رمع  درک . 
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 . دـندناشک یم  تنوشخ  اب  ار  اه  نآ  شنارای  رمع و  تشاد ؛  هاگن  ار  ود  نآ  دـلاخ ،  هاگنآ   . دوب هدـنار  نوریب  ار  ریبز  هک  نانچمه  دـنار ؛ 
دید یم  اهیلع ) هللا  تاولص   ) همطاف فرط ،  نآ  زا  دندرک .  یم  هاگنو  دندوب  رضاح  اج  نآ  رد  همه  دوب ،  تیعمج  زا  رپ  هنیدم  ياه  هچوک 

تاولص  ) همطاف دندش .  عمج  وا  دزن  هریغ  مشاه و  ینب  نانز  زا  يرایـسب  دیبلط .  کمک  داد و  رـس  ناغف  هلان و  سپ  دنک ؛  یم  هچ  رمع  هک 
ات مسق ،  ادخ  هب  يدرک !  نایغط  ادخ  لوسر  تیب  لها  رب  دوز  هچ  رکبوبا !   : دز دایرف  داتـسیا و  شا  هرجح  رد  رانک  دش و  جراخ  اهیلع ) هللا 
نب دـمحا  زا  لقن  هب  هبـش  نب  رمع  دـیز  وبا  زا  لقن  هب  يرهوج ،  رکبوبا  زا  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  تفگ . مهاوخن  نخـس  رمع  اب  ما  هدـنز 

 : دنک یم  تیاور  نینچ  ار  هفیقـس  ثیدح  نمحرلادبع ،  نب  هملـس  زا  لقن  هب  ورمع  نب  دمحم  زا  لقن  هب  لیمـش  نب  رـضن  زا  لقن  هب  هیواعم 
 . دندوب اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف هناخ ي  رد  مشاه  ینب  زا  یهورگ  ریبز و  و  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع دوب ،  هتـسشن  ربنم  رب  رکبوبا  یتقو 

ناترـس رب  ار  هناخ  ای  دیوش ،  یم  جراخ  تعیب  يارب  ای  تسوا ؛  تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  مسق   : تفگ دـمآ و  اهنآ  يوس  هب  رمع  عقوم  نآ 
نزب گنس  هب  ار  نآ   : تفگ دوب ،  هتسشن  ربنم  يور  هک  یلاح  رد  رکبوبا  لاح  نیا  رد  دش ،  راکشآ  شریـشمش  اب  ریبز  مشک !  یم  شتآ  هب 
هبرض نیا   : تفگ دوب و  يا  هبرض  ياج  نآ ،  رد  هک  مدید  ار  گنس  نآ  نم   : تفگ سامح  نب  ورمع  وبا  دنتسکش .  ار  ریشمش  مه  اهنآ  و  ، 
اهنآ هاگنآ  دیوگ :  يوار  درک .  دهاوخ  دروخرب  اهنآ  اب  دوخ ،  دنوادخ ،  يدوز  هب  دینک ،  ناشیاهر   : تفگ رکبوبا  تسا .  ریبز  ریشمش  ي 

نب یلع  اب  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  هک  دندش  راد  ربخ  رمع  رکبوبا و  دیوگ : یم  یبوقعی  دندرک .  تعیب  دندش و  جراخ  رکبوبا  يوس 
هب ار  يا  هدع  اهنآ  ور ،  نیا  زا  دنا .  هدمآ  درگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رتخد  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف هناخ ي  رد  بلاط  یبا 
رب تیاهن  رد  دیدرگ و  ریگرد  وربور و  رمع  اب  دش و  جراخ  ریـشمش ،  اب  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع دندرب .  موجه  اج  نآ  هب  دـنتخادنا و  هار 

نوگانوگ هفیقـس  هرابرد ي  اه  تیاور  دیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  دـندش .  هناخ  لخاد  همه  تسکـش و  ار  شریـشمش  تشگ و  بلاغ  وا 
زا روز  هب  ار  وا  هک  نیا  زادعب  رگم  درکن ؛  تعیب  رکبوبا  اب  یلع   : دیوگ یم  هماع –  زا  هریغ ،  نیثدحم و  زا  یهورگ  هعیش – و  یلو  تسا ؛ 
نب دلاخ  و  برح ،  نب  نایفـس  وبا  نینچمه  منکیمن ؛  تعیب  یلع  اب  زج  نم   : تفگ وا  درکن ،  تعیب  مه  ماوع  نیب  ریبز  دندنار .  نوریب  هناخ 

دنیوگ دندرکن . تعیب  مشاه  ینب  زا  یهورگ  بلطملادبع و  نب  ثراح  نب  نایفسوبا  شنارسپ و  بلطملادبع و  نب  سابع  صاع و  نب  دیعس 
گنس هب  دیریگب و  ار  درم  نیا  ریـشمش  تفگ :  رمع  دیـشک . نوریب  ار  شریـشمش  ریبز  دندمآ ،  نارگید  راصنا و  زا  یهورگ  رمع و  یتقو  :
تعیب هب  دـندرب و  رکبوبا  دزن  ار  اهنآ  هاگ  نآ  تسکـش .  ار  نآ  دز و  یگنـس  هب  تفرگ و  ار  ریبز  ریـشمش  شدوخ  رگید ،  یلقن  هب  دـینزب . 

هناخ رد  رب  نامجاهم  دوب . هتفر  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف هناخ ي  هب  هک  یلع  رگم  دادن ؛  ناشن  تفلاخم  مه  یـسک  دندرک و  ناشروبجم 
دنلب اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف تقو ،  نیا  رد  دنروآ .  نوریب  ار  وا  روز  هب  دنتـساوخ  یم  دندرک و  ماحدزا  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف ي 

يررض ییاهنت  هب  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع هک  دندیمهف  دندش و  هدنکارپ  همه  نآ ،  زا  سپ  دینـش ؛  ار  نانآ  نخـس  دمآ و  رد  تشپ  دش و 
. دندرک شیاهر  سپ  درادن ؛  ناشیارب 

تسا هدش  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  هچنآ 

هب هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  يرامیب  نآ  رد  تفگ : سابع  رتخد  لضفلا ،  ما  هک  دـنک  یم  تیاور  یلاـما  باـتک  رد  قودـص 
ضرع دییرگ ؟  یم  هچ  يارب  دومرف :  میدرک ،  یم  هیرگ  ام  دمآ ،  شوه  هب  یتدم  زا  سپو  تفر  لاح  زا  ترضح  تسویپ ،  العا  توکلم 

عطق يارب  هک  نیا  رگید  تسین ؛  مه  یمک  زیچ  نیا  هک  امـش ؛  زا  ییادـج  يرود و  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  يا   : مـیدرک
يرترب امـشرب  دنـشوک  یم  کش  نودب  : دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ترـضح هاگ  نآ  مییرگ . یم  امـش  زا  دعب  تما  لاح  یحو و  ندـش 

یم نینچ  هدرک ؛  لقن  شیارب  هللادـبع  نب  رباج  روضح  رد  ساـبع  نب  هللادـبع  هک  ار  یتیاور  میلـس  دـننک .  فیعـضت  ار  ناـتتیعقوم  دـنبای و 
موجه امـش  رب  شیرق  کش  نودب   : دومرف هیلع ) هللا  تاولـص  ) یلع هب  ینالوط  هبطخ ي  کی  زادعب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ ربمایپ  دروآ :

 ، یتفاین يرای  رگا  و  وش ،  ریگرد  اهنآ  اب  یتفای ،  يرادـفرط  راـی و  رگا  سپ  دـنوش ؛  یم  ادـص  مه  امـش  رب  هبلغ  ملظ و  رد  و  دـنروآ ،  یم 
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شرتخد هب  يور  دـعب ،  ار . وت  لـتاق  دـنک  تنعل  ادـخ  دوش ؛  یم  متخ  تداهـش  هب  وت  ماجنارـس  اـما  نک ؛  ظـفح  ار  تناـج  شکب و  تسد 
متس ملظ و  نم  زادعب  یتشهب ؛  نانز  يوناب  وت  يدنویپ ؛  نم  هب  هک  یتسه  متیب  لها  زا  صخش  نیلوا  وت   : دومرف درک و  اهیلع ) هللا  تاولـص  )

ار یتیاور  یسلجم  همالع  ار . ...  تلتاق  دنک  تنعل  ادخ  دنکش ؛  یم  تا  هنیس  هسفق ي  ناوختسا  هک  دننز  یم  ار  وت  ردق  نآ  دید ؛  یهاوخ 
 : دنک یم  تیاور  روصنم  یبا  خیـش  حابـصم  زا  لقن  هب  وا  هدروآ و  تسد  هب  ییاهب  خیـش  يردپ  دج  یعبجلا  یلع  نب  دمحم  خیـش  طخ  هب 

نیا رد  درک ؛  هدامآ  ترـضح  يارب  نغور  نان و  امرخ و  يرادـقم  همطاف  دـش ،  دراو  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف هناخ ي  هب  ربمغیپ  يزور 
هللا تاولـص   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  ترـضح و  دوخ  لماش  هک  دـندش  عمج  ترـضح  راـنک  رد  اذـغ  ندروخ  يارب  همه  تقو ، 
دعب دیدنخ ،  هاگ  نآ  دش . ینالوط  ترضح  هدجس ي  تفر ؛  هدجس  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دش ،  لیم  اذغ  یتقو  دندوب ؛  مهیلع )

زا لبق  هک  میدید  ار  یلمع  امش  زا  زورما  هلآ ! ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  يا   : دیـسرپ یلع  ترـضح  تسـشن . سپـس  تسیرگ ،  نآ  زا 
 . مدرک رکـش  هدجـس ي  سپ  مدـش ؛  داش  امـش  عامتجا  یتمالـس و  رطاخ  هب  مدرک و  لیم  ماعط  امـش  اـب  نم  دومرف :  میدوب ! ؟  هدـیدن  نآ 
ربخ یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : يرآ .  : متفگ ینک ؟  یم  هدجس  يداش و  تا  هداوناخ  رطاخ  هب  ایآ   : تفگ تشگ و  لزان  مالسلا ) هیلع  ) لیئربج
تا هداوناخ  زا  درف  نیلوا  وا  ترتخد :  اما  تفگ :  مالسلا ) هیلع  ) لیئربج مردارب !  يا  يرآ  : متفگ درذگ ؟  یم  اهنآ  هب  وت  زا  دعب  هچنآ  مهد 
یم ملظ  شرـسمه  هب  دوش ؛  یم  عنم  شثرا  زا  دوش ؛  یم  هتفرگ  شقح  دوش ؛  یم  ملظ  وا  هب  هک  نیا  زادـعب  ددـنویپ ؛  یم  وـت  هب  هک  تسا 

نسح اما  دوش . یم  هتشک  دوش ؛  یم  عنم  شقح  زا  دوش ؛  یم  ملظ  وا  هب   : تیومع رسپ  اما   . دنکش یم  شا  هنیـس  هسفق ي  ناوختـسا  دوش ؛ 
؛  دنشکب ار  شنادناخ  دوش ؛  عنم  شقح  زا  دوش ؛  ملظ  وا  هب   : نیسح اما  دسر .  یم  تداهش  هب  مس  اب  دوش ؛  عنم  شقح  زا  دوش  ملظ  وا  هب  :
؛  دوش هدرپس  كاخ  هب  دوخ ،  نوخ  هب  هتشغآ  و  دنهد ؛  مانشد  ار  شنادنزرف  نانز و  دننک ؛  تراغ  ار  شلاوما  دننک ؛  لام  دگل  ار  وا  اهبسا 

. دـننک یم  ترایز  نابیرغ  ار  وا   : تفگ دـنک ؟  یم  ترایز  ار  وا  یـسک  ایآ   : متفگ مدرک و  هیرگ  نم  هاگ  نآ  دـننک .  نفد  ار  وا  هناـبیرغ  و 
ریما یتـیاوررد  دــیدنخ . هاـگ  نآ  دــنهد .  ماــجنا  وتاــب  هـک  هرمع  جــح و  رازه  باوـث   : تـفگ تـسا ؟  یباوـث  هـچ  وا  رئاز  يارب   : مـتفگ

هللا یلص   ) ادخ لوسر  دزن  مهیلع ) هللا  تاولـص   ) نیـسح نسح و  همطاف و  نم و  تاقوا ،  زا  یتقو  دیامرف :  یم  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نینموملا
هچنآ رطاخ  هب   : دومرف دـنایرگ ؟  ار  امـش  زیچ  هچ   : مدرک ضرع  تسیرگ .  هاگ  نآ  دومرف ؛  یهجوت  ام  هب  ترـضح  هک  میدوب  هلآ ) هیلع و 

منک یم  هیرگ   : دومرف دنروآ ! ؟  یم  ام  رـس  رب  هچ  ادـخ !  لوسر  يا   : مدرک ضرع  منک .  یم  هیرگ  دـنروآ ،  یم  امـش  رـس  رب  نم  زا  دـعب 
یم نسح  ياپ  هب  هک  یمخز  و  دننز ؛  یم  اهیلع ) هللا  تاولص   ) همطاف هنوگ ي  هب  هک  يا  همطل  و  دننز ؛  یم  ترس  قرف  رب  هک  یتبرض  يارب 

 ... نیسح نتشک  و  دنناشون ؛  یم  وا  هب  هک  یمس  دننز و 

تسا هدش  تیاور  هیلع ) هللا  تاولص   ) یلع ترضح  زا  هچنآ 

یبا رعـش  ریثأت  تحت  نوچ  تفرگ ؛  یم  تایلام  ناونع  هب  ار  شنادـنمراک  لاوما  فصن  باـطخ  نب  رمع  دـنک :  یم  تیاور  سیق  نب  میلس 
هداد هک  مه  هچنآ  هکلب  دوب –  نادـنمراک  زا  مه  وا  هک  یلاـحرد  تفرگن - يزیچ  يودـع  ذـفنق  زا  اـهنت  هن  یلو  دوب ؛  هتفرگ  رارق  راـتخملا 

هللا تاولص   ) یلع نم   : دیوگ میلس  تفرگن .  وا  زا  مه  ار  نآ  فصن  ای  مهرد  هد  یتح  داد و  سپ  وا  هبار  مهرد –  رازه  تسیب  دودح  دوب -
یتایلام تشاد ،  هگن  تسد  دیـسر ،  هک  ذـفنق  هب  هچ  يارب  یناد  یم  ایآ   : دومرف مدیـسرپ .  وا  زا  رمع  درکلمع  هراـبرد ي  مدـید و  ار  هیلع )

عنام اـهنآ  نم و  نیب  دیـشوکیم  اـهنت  یتقو  ار –  اـهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاـف هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  نوچ   : دومرف هن .  متفگ  تفرگن ؟ 
دیوگ یم  میلس  زا  لقن  هب  نابا  دوب . یقاب  شکرابم  يوزاب  رد  يدنبوزاب  نوچمه  شتداهش ؛  عقوم  ات  قالش  نآ  رثا  و   . دز قالـشاب  ددرگ -

رذابا و ناملـس و  زج  هب  دندوب  یمـشاه  اه  نآ  همه ي  دندوب ،  هتـسشن  راو  هریاد  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دجـسم  رد  يا  هدع  : 
ارچ دیسرپ  هیلع ) هللا  تاولص   ) یلع زا  سابع  سلجم ،  نآ  رد  هدابع .  نب  دعس  نب  سیق  هملس و  یبا  نب  رمع  رکب و  یبا  نبدمحم  دادقم و 
نآ درک ،  فارطا  هب  یهاگن  ( هیلع هللا  تاولـص   ) یلع تفرگ ! ؟  یم  شنادنمراک  همه ي  زا  هک  هنوگ  نامه  تفرگن ،  تایلام  ذفنق  زا  رمع 
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هب دز ؛  اهیلع ) هللا  تاولص   ) همطاف هب  قالش  اب  هک  یتابرض  يارب  وا  یتمدخ  شوخ  زا  رکـشت  رطاخ  هب  دومرف : کشا  زا  رپ  ینامـشچ  اب  هاگ 
همطاـف نفد  ماـگنه  دوب . ...  هدـنام  یقاـب  يدـنبوزاب  نوچمه  قالـش  نآ  رثا  شیوزاـب  رد  تفر و  اـیند  زا  يربـک  هقیدـص ي  هک  يا  هنوگ 

تتما هک  دهد  یم  ربخ  ار  وت  ترتخد  يدوز  هب  درک :  ضرع  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  باطخ  هتسکش  یلد  اب  اهیلع ) هللا  تاولـص  )
ردقچ هک  هآ  سرپب . ار  شلاوحا  تدوخ  سپ  دندناسر ؛  تیاهن  هب  وا  رب  متـس  ملظ و  ودـندرک  بصغ  ار  شقح  دـندیروش و  وا  رب  هنوگچ 

 . تفای یمن  نآ  زا  ییاهر  يارب  یهار  دز و  یم  جوم  شلد  رد  مغ  جاوماو  دوب  گنتلد 

تسا هدومرف  اهیلع ) هللا  تاولص   ) همطاف هچنآ 

ریما هرابرد ي  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ ادـخ و  نامیپ  هک  نانآ  نم  رب  دـنناوخن  زاـمن  درک :  تیـصو  اـهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاـف
 ، دوب هدیـشخب  نم  هب  ار  كدـف  نآ  رد  هک  ار  ردـپ  همان ي  و  دـندرک ،  بصغ  ارم  هیثرا ي  و  دـندرک ،  ملظ  مقح  رد  دنتـسکش و  نینموملا 

ریما دندوب . نمیا  ما  و  مهیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع لیئاکیم و  لیئربج و  نانآ  مسق ،  ادخ  هب   . دندرک بیذکتار  منادـهاش  و  دـنتخادنا ،  رود 
قح دـننکن و  ملظ  ام  هب  هک  مداد  یم  مسق  لوسر  ادـخ و  هب  ار  اهنآ  نم  درب ؛  یم  ناش  هناخ  رد  هب  زور  بش و  رد  نینـسح  اب  ارم  نینموملا 
دلاخ رمع و  هارمه  ار  ذفنق  دندرک ؛  یم  اهر  اهنت  ار  ام  زور ،  رد  دنداد و  یم  تبثم  خساپ  ماگنه ،  بش  اهنآ  دـننکن . بصغ  ار  ام  ییادـخ 
هفیقس رد  هک  يراب  نایز  تعیب  نآ  رطاخ  هب  دنروآ ،  نوریب  هناخ  زا  ار  هیلع ) هللا  تاولص   ) یلع میومع  رسپ  ات  دنتخاس  هناور  ام  هناخ ي  هب 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ تیصو  ماجنا  لوغـشم  نوچ  دشن ،  جراخ  هناخ  زا  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع یلو  دوب ؛  هتفرگ  تروص  هدعاس  ینب  ي 
ناونع هب  مهرد  رازه  داتـشه  دروم  رد  تیـصو  ندروآ  اج  هب  نآرق و  يروآ  عمج  ترـضح و  نارـسمه  هب  طوبرم  ياه  شرافـس  و  هلآ ) و 

نم دـننازوسب ،  شتآ  اب  ار  ام  یلع و  اتدـندروآ  شتآ  دـندرک و  عمج  هناخ  رد  رب  يداـیز  بوچ  هک  دوب  لاـح  نیا  رد   . دوب ْنیِد  هقدـص و 
رکبوبا مالغ  ذـفنق ،  تسدزا  ار  هنایزات  رمع  دـننک .  نامیرای  دـنزاس و  اهر  ار  اـم  هک  مداد  مسق  مردـپ  ادـخ و  هب  ار  اـهنآ  مدوب ؛  رد  تشپ 

رد و  دز ،  هناخ  رد  هب  مکحم  دـگل  اب  درک ؛  یمخز  دوبک و  ار  نآ  دروخ و  نم  يوزاـب  هب  هناـیزات  نآ  دز ؛  نم  يوزاـب  هب  نآ  اـب  تفرگ و 
دیشک یم  هنابز  شتآ  ياه  هلعش  مداتفا و  نیمز  يور  تروص ،  هب  نم  داد ؛  له  نم  تمس  هب  تدش  هب  ار  نآ  مدوب ،  هلماح  نم  هک  یلاح 
نیمز رب  تشگادـج و  مشوگ  زا  ما  هراوشوگ  هک  دز  متروص  هب  یلیـس  ناـنچ  متفا –  نیمز  رب  هکنآ  زا  لـبق  . - دـینازوس یم  ار  متروـص  و 

 . دش هتشک  یمرج  چیه  نودب  وا  تشگ ؛  طقس  هیلع ) هللا  تاولص   ) منسحم مدرک و  ساسحا  ار  نامیاز  درد  هک  دوب  اج  نآ  رد  دش .  ترپ 
زامن نم  رب  دـنهاوخ  یم  مرفنتم ،  اهنآ  زا  مه  نم  دـنرازیب و  اه  نآ  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) شربمایپ دـنوادخ و  هک  ییاه  نیا  ایآ  لاح ، 

يراعشا زا  یخرب  دومرفن . هاگآ  همولظم  نآ  نفد  مسارم  زا  ار  یسک  درک و  لمع  شتیصو  هب  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نینموملا ریما  دنناوخب ؟ 
 : تسا نیا  دنا ،  هدرک  تیاور  ناخروم  ناثدحم و  تسا و  هدورس  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپ يارب  اهیلع ) هللا  تاولص  ) ارهز ترـضح  هک 

تنک دق  ایلایل  نرـص  مایالا  ی  ــــ لع تبـصاهنا  ول  بئا  ـــــ ـصم یلع  تبـص  ایلاوغ  نامز  ـــ لا يدم  مشی  نادمحا ال  هبرت  مش  نم  ی  ـــ لع اذام 
نآ رب  كاب  هچ  ایئادرب  یملا  ـــ عفدا ظ و  یمیـضی ،  ــــ قتا لیلذلل و  عشخا  مویلاو  ایل  ًیمح  ناکو  میـض  نم  شخا  الدـمحم  لظب  ًیمح  تاذ 
دوش دراو  اهزور  رب  رگا  تسا  هدـش  دراو  نم  رب  هک  ییاهتبیـصم  دـیوبن ؟  يرطع  رگید  دـییوب  ار  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) ربمایپ ربق  كاخ  هک 
یمن هاتوک  یملظ  چیه  لباقم  رد  دومرف ،  یم  تیامح  نم  زا  ات  مدش و  یم  تیامح  هیلع ) هللا  تاولـص   ) دـمحم هیاس ي  ریز  دـنوش .  بش 

هب منک . رود  رداچ  اب  ار  نارگمتـس  دیاب  و  دـننکن ،  ملظ  نم  هب  هک  مسرتب  تسپ  ناتفـص  نود  زا  دـیاب  زورما  یلو  مدیـسرت ،  یمن  مدـمآ و 
هغیـص ي هب  ار  تبیـصم  هملک ي  تسیاب  یم  دوب ،  شردـپ  هب  طوبرم  هک  دـشاب  ییاهتبیـصم  نامه  طقف  بئاـصم  زا  دوصقم  رگا  یتسار ، 

. دوبن رداچ  اب  نیملاظ  ندنار  يراوخ و  تلذ و  زا  سرت  يارب  ییاج  هک  نیا  رگید  دومرف . یم  هدافتسا  درفم 

املع ناگرزب  مالک  زا  یمیظع  عمج  رد  نسحم  تداهش  تامدقم  زا  یخرب 
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دز یم  داـیرف  دـنلب  يادـص  اـب  تفر و  یم  هار  رهـش  رود  رب  تسب و  رمک  رب  مکحم  ار  شراولـش  رمع  دـیوگ : یم  نمحرلادـبع  نب  هللادـبع 
رد یهورگ  هک  دـندیمهف  دـعب  دـننک . تعیب  هک  دنتفاتـش  مه  مدرم  وا ،  اب  تعیب  يوس  هب  دیباتـشب  سپ  هدـش ؛  تعیب  رکبوبا  اـب  هک  دـینادب  :
زا ات  دنروآ  دجـسم  هب  دننک و  ریگتـسد  ار  اهنآ  دنورب و  اج  نآ  هب  يدایز  هدع ي  اب  دنتفرگ  میمـصت  ور ،  نیا  زا  دـنا ،  هدـش  ناهنپ  یلزنم 

دنتفاتش و یلع  لزنم  يوس  يدایز  هورگ  هارمه  دندرک و  یلمع  ار  میمصت  هاگنآ  تشذگ ،  زور  دنچ  میمـصت ،  نیا  اب  دنریگب .  تعیب  اهنآ 
هک نآ  هب  مسق   : تفگ دـیبلط و  شتآ  مزیه و  رمع  لاح ،  نیا  رد  دـشن .  جراخ  ترـضح  نآ  یلو  دـیآ ؛  نوریب  دنتـساوخ  راوگرزب  نآ  زا 

: دـش هتفگ  وا  هب  مشک .  یم  شتآ  هب  دنتـسه  نآ  رد  هک  يدارفا  مامت  اب  ار  هناخ  ای  دـیوش  یم  جراخ  هناخ  زا  ای  تسوا  تسد  هب  رمع  ناـج 
 ، لاح نیارد  تسا و  هناخ  نآ  رد  هدـنام ،  یقاب  ربماـیپ  زا  هچ  ره  نیـسح و  نسح و  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاـف ، 
اه نآ  هب  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع تقو ،  نیا  رد  دندینـش . ...  مه  ار  فرح  نیا  یتقو  هژیو  هب  دمآ ؛  ناشدـب  رایـسب  رمع  راک  نیا  زا  مدرم 
 ، ینمـشد يور  زا  هک  یباتک  نامه  متـسه ؛  ادخ  باتک  يروآ  عمج  لاح  رد  نوچ  موش ؛  یمن  جراخ  يا  هناهب  چـیه  هب  نم  هک  داد  ماغیپ 
ات مزادـنین  شود  رب  ابعو  موشن  جراخ  هناخ  زا  هک  مروخ  یم  مسق  نم  دـینک .  رارف  نآ  زا  هک  دـش  ثعاـب  ناـتیایند  دـیتخادنا و  رود  ار  نآ 

نونک ات  دومرف :  داتـسیا و  لزنم  رد  تشپ  رد  هناخ ،  رد  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف لاح ،  نیا  رد   : دیوگ يوار  منک . يروآ  درگ  ار  نآرق 
ار تفالخو  دیتفر  دوخ  لایما  لابند  دیدرکاهر و  ام  دزن  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هزانج ي  مدیدن ؛  ار  امـش  زا  رتدـب  يدارفا 
رد هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ دیتسناد  یمن  ییوگ  دیدشن .  لیاق  ام  يارب  یقح  دیدیسرپن و  ار  ام  رظن  چیه ،  دیدرک و  تیبثت  دوخ  يارب 

تفالخ زا  امـش  ات  دومرف  تباث  مکحم و  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع يارب  زور  نآ  رد  ار  تیالو  هک  مسق  ادخ  هب  دومرف ؟  هچ  مخ  ریدغ  زور 
ایند رد  امش  ام و  نیب  مکح  يارب  دنوادخ  هتبلا  دیدرک ؛  بارخ  ناتربمایپ  دوخ و  نیب  ار  اه  هطـساو  اه و  لپ  همه ي  امـش  یلو  دینکب ؛  لد 

هوحن اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف یتقو  دنک :  یم  لقن  نینچ  ار  يرگید  تیاور  لیذ ،  نومـضم  هب  يرهوج  رکبوبا  تسا .  یفاک  ترخآ  و 
هداوناخ ي رب  دوز  هچ  رکبوبا !  يا   : دومرف تفر و  هناخ  رد  تشپ  دش و  دنلب  دید ،  ریبز  و  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع اب  ار  اه  نآ  دروخرب  ي 

رگید تیاور  رد  منک .  تاقالم  ار  ادخ  ات  میوگ  یمن  نخـس  رمع  اب  رگید  دیدرک ؛  نایغطو  یـشکرس  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
اهنآ زا  دوب ،  هدرزآ  مدرم  زا  تدش  هب  هک  وا  دـش .  یم  جراخ  هناخ  زا  تسیرگ و  یم  دـنلب  يادـص  اب  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف هدـمآ : 

تاولـص  ) همطاف هناخ ي  رد  تعیب ،  زا  يراددوخ  یچیپرـس و  رطاخ  هب  نارگیدو  مشاه  ینب  یتقو  دیوگ :  یم  دـیفم  خیـش  تفرگ .  هرانک 
هنرگو چیه ؛  هک  دندش  جراخ  رگا  نک ؛  جراخ  هناخ  زا  ار  اه  نآ   : تفگ وا  هب  داتـسرف و  ار  ذفنق  باطخ  نب  رمع  دندش ،  عمج  اهیلع ) هللا 

 ، نآ زا  سپ  یـشک . یم  شتآ  هب  شلخاد  دارفا  اب  ار  هناخ  دنوشن ،  جراخ  رگا  هک  هدب  ربخ  اهنآ  هب  و  نک ،  عمج  هناخ  برد  رب  ار  اه  مزیه 
تفر و هیلع ) هللا  تاولص   ) یلع هناخ ي  رد  ولج  هفیذح ،  یبا  هدش ي  دازآ  ملاس ،  و  یفقث ؛  هبعش ي  نب  هریغم  نوچمه  يدارفا  اب  شدوخ 

ناناملـسم همه ي  هتـساوخ ي  ات  نک  نوریب  تعیب  يارب  تسا ،  هدروآ  هانپ  وت  هناخ  هب  ار  هک  ره  ادـخ !  لوسر  رتخد  همطاف !  يا   : دز دایرف 
هللا تاولص   ) نسحم شمان  هک  ینینج  طقس  هرابرد ي  یجنک  مشک . ...  یم  شتآ  هب  شدارفا  اب  ار  هناخ  مسق ،  ادخ  هب  هنرگ  و  دریذپب ؛  ار 

همطاف نإ   : روهمجلا یلع  دازو  دنک ..( :  یم  لقن  نینچ  دیفم  خیـش  زا  و  تسا ؛  هداد  تبـسن  هبیتق  نبا  دیفم و  خیـش  هب  ار  ینایب  دوب ،  هیلع )
نم دحا  دنع  دجوی  ملءیـش  اذه  و   . ًانـسحم هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هاّمـس  ناک  ًارکذ و  یبنلا  دعب  تطقـسأ  اهیلع ) هللا  تاولـص  )

هک درک  طقس  ار  يرسپ  هلْآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  دعب  همطاف  هک :  تسا  هدوزفا  ار  نیا  ناگرزب  رظن  هب  هبیتق « ) نبا  دنع  الا  لقّنلا  لها 
دمحم هبیطق .» نبا  زج  هب  دنا ،  هدرکن  لقن  ار  نآ  نیثدحم  هک  تسا  یبلطم  نیا   : دـیوگیم وا  دـیمان . هیلع ) هللا  تاولـص   ) نسحم ار  وا  ربمایپ 
راصنا نیرجاهم و  زا  یهورگ  دنک :  یم  تیاور  نیصح  نبدوادزا  لقن  هب  هفینح  یبا  زا  لقن  هب  يدقاو  زا  لقن  هب  يربط  متسر  نب  ریرج  نب 

ریبز و  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع  . تسا هدش  ماجنا  ام  تیاضر  تروشم و  نودب  راک  نیا   : دنتفگ دندوب و  تحاران  رایـسب  رکبوبا  اب  تعیب  زا 
نیصح نب  دیسا   : هلمج زا  یهورگ  اب  رمع  سپ  دندرکن ؛  تعیب  دنتفر و  اهیلع ) هللا  تاولص   ) همطاف هناخ ي  هب  دندش و  تحاران  رایـسب  مه 

 . دندماین نوریب  اه  نآ  مشک .  یم  شتآ  هب  شدارفا  اب  ار  هناخ  هنرگو  دیوش  جراخ  دز :  هرعن  دمآ و  یلهشا  شیرج  نب  ملسا  نب  هملـس  و  ، 
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ود نآ  رب  رمع  روتـسد  قبط  ملـسا ،  نب  هملـس  دننک .  ناشیاهر  هک  داد  دنگوس  ادخ  هب  ار  اهنآ  دروآرب و  دایرف  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف
ات ناشدناشک  یم  رکبوبا  يوس  دروآ و  نوریب  ار  ود  نآ  هاگ  نآ  تسکـش .  دز و  راوید  هب  تفرگ و  ار  اهنآ  زا  یکی  ریـشمش  درک و  هلمح 
زا لقن  هب  قاحـسا ،  نب  دـمحم  زا  لقن  هب  لضف ،  نب  هملـس  زا  لقن  هب  میهاربا  نب  قاحـسا  زا  لقن  هب  يربط  همادا  رد  دناتـس .  تعیب  اهنآ  زا 
وا زا  هک  داتـسرف  یلجب  هللادبع  نب  بدنج  يوس  هب  ارم  مردپ  تفگ :  یلؤدلا  دوسالا  یبا  دنزرف  برح  هک  دنک  یم  لقن  نیعا ،  نب  هللادـبع 
هللا تاولـص   ) یلع زا  ار  تفالخ  ود  نآ  داد  باوج  داتفا ؟  یتاقافتا  هچ  دندرک ،  تعیب  هب  توعد  ار  یلع  رمع ،  رکبوبا و  یتقو  منک  لاوس 
یلع لابند  هب   : تشون وا  سیونب .  يدید ،  يدوب و  رضاح  ار  هچ  ره  منادب .  مهاوخ  یمن  ار  وت  رظن   : تشون وا  يارب  مردپ  دندناتـس .  هیلع )

دنتفگ وا  هب  دندرک ،  شرـضاح  یتقو  دندیـشک  یم  دـندوب ،  هتخادـنا  شندرگ  هب  هک  یبانط  اب  ار  وا  اهنآ  دنداتـسرف و  هیلع ) هللا  تاولـص  )
ار هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) شلوسر ردارب  ادخ و  هدنب ي  امـش   : دومرف يوش .  یم  هتـشک   : دنتفگ هچ ؟  منکن  تعیب  رگا   : دومرف نک .  تعیب  :

دنتفگ هچ ؟  منکن  تعیب  رگا  دومرف :  نک .  تعیب   : دنتفگ زاب  هن .  ادخ ،  لوسر  ردارب  یلو  تسرد ؛  ادخ  هدنب ي  اما   : دـنتفگ دیـشک ؟  یم 
زور نآ  رد   : تشون وا  دـیا .  هتـشک  ار  شلوـسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب ي  تقو  نآ   : دوـمرف زاـب  يوـش .  یم  هتـشک  یمارتـحا  یب  لاـمک  رد  :

اب هارمه  رمع  نیب ،  نیمه  رد  و  دـیوگ .. « :  یم  نینچ  تسا ،  متفه  نرق  ياـملع  زا  هک  يربـط  نیدـلا  داـمع  درکن . ...  تـعیب  تـشگرب و 
همطاف مشک .  یم  شتآ  هب  تدوخ  اـب  ار  تا  هناـخ  رد  هنرگ  نک و  زاـب  ار  رد  بلاـط ،  یبا  نباـی  تفگ :  دـمآ و  قفاـنم  نازوت  هنیک  یخرب 

اما تسا ؛  مارح  وت  رب  هک  وشم ،  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  میرح  لخاد  سرتب و  ادـخ  زا  رمع !  يا   : دومرف اـهیلع ) هللا  تاولـص  )
رکبوبا و نیبب  ناج !  ردپ  يا  : دز دایرف  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف هظحل ،  نیا  رد  دش .  هناخ  لخاد  شناراداوه  هارمه  درک و  رارـصا  رمع 
 – قالش اب  مه  ذفنق  دز ؛  همطاف  يولهپ  رب  شفالغ –  اب –  تفرگ و  ار  شریشمش  رمع  هاگ ،  نآ  دنروآ ؟  یم  ام  رس  رب  هچ  وت  زا  دعب  رمع 

تا هداوناخ  رـس  رب  هچ  وت  زا  دعب  رمع ،  رکبوبا و  نیبب  ناج !  ردپ  يا   : دروآرب دایرف  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف دز . ولهپ و ..  رب  هنایزات – 
ار دادقم  یتحاران  زا  دینش ،  ار  وا  تفد  ربخ  رمع  یتقو  هک  نیا  و  رکبوبا ،  ربخ  نودب  اهیلع ) هللا  تاولص   ) همطاف نیفدت  زا  وا  دندروآ !  یم 

شیاـهولهپ رمک و  زا  نوخ  هک  یلاـح  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رتـخد   : تفگ وا  هب  دادـقم   : دـیوگ یم  نخـس  دز ،  کـتک 
یم هک  ییاج  ات  يدز .  وا  يولهپ  تشپ و  رب  هنایزات  ریـشمش و  اـب  وت  هک  دوب  یتابرـض  ناـمه  رطاـخ  هب  نآ  و  تفر ؛  اـیند  زا  دوب ،  يراـج 

وا هب  رمع  دنتـسه ،  شفارطا  رد  باحـصا  تسا و  هتـسشن  شا  هناخ  رد  رب  وا  هک  دندید  دـندمآ و  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع دزن  هب  دـیوگ : 
يداد و لسغ  ام  روضح  نودب  ار  ادخ  لوسر  ندب  زورید  دیدرکن ؛  اهر  ار  دوخ  یمیدـق  تداسح  زونه  امـش  بلاط !  یبا  رـسپ  يا   : تفگ

هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نمشد  نیلوا  و  مدرم ،  نیرتدوسح  امش  هک  مسق  ادخ  هب   : تفگ لیقع  يدناوخ .  زامن  همطاف  رب  ام  نودب  زورما 
چیه هب  و  دوب ؛  يراج  شندـب  زا  نوخ  تفر ،  یم  ایند  زا  یتقو  هک  دـیدز  کتک  ار  وا  نانچ  زورید  نیمه  دـیتسه .  شا  هداوناـخ  و  هلآ ) و 

یفقث میهاربا  قاحسا  یبا  زا  لقن  هب  يرهز  ثیدح  رد  ( سابع نبا  زا  یبلک  تیاور  رد  و   ) یناردنزام ییوجاوخ  دوبن . یضار  امش  زا  ناونع 
دـنتفر و اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف هناخ ي  ولج  دـندوب ،  رفن  تصـش  ًابرقت  هک  یهورگ  اب  رمع  دـیوگ :  یم  همادـق  نب  هدـئاز  زا  لقن  هب  ، 
هب هنهرب  ریـشمش  اب  ریبز  لاح ،  نیا  رد  دوشگ .  دـیدهت  هب  نابز  یخاتـسگ ،  اب  سپ  دـندادن .  هزاجا  وا  هب  یلو  دنتـساوخ ؛  دورو  هزاـجا ي 
 ، دوب هار  رد  هک  یگنـس  هب  سپ  تفر ،  شلابند  هب  ریبز  دوب ؛  شتداـع  هک  ناـنچ  تخیرگ ،  وا  تسد  زا  یمود  اـما  دـش ؛  جراـخ  وا  يوس 

یگنس رب  و  تفرگ ،  ار  شریـشمش  ملـسا  نب  هملـس  دنتخیر و  شفارطا  سپ  دیریگب .  ار  گس  نیا   : دز دایرف  رمع  داتفا ؛  نیمز  هب  دروخ و 
هناـخر يوـس د  هب  رمع  دـنتفرگ .  تعیب  وا  زا  هارکا  اـب  هک  نیا  اـت  دـندرب ؛  رکبوـبا  دزن  ناوارف  نیهوـت  اـب  ار  ریبز  و  تسکـش ،  ار  نآ  دز و 
يوشن نم  هناخ ي  لخاد  مهد  یم  دنگوس  ار  وت  يراد ،  لوبق  ار  ادخ  رگا   : دومرف اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف تساوخ ؛  هزاجا  تشگرب و 

 ! ناج ردپ  يا   : دروآرب دایرف  اهیلع ) هللا  تاولص   ) يربک هقیدص ي  درب .  موجه  هناخ  هب  درکن و  یهجوت  رمع  مرادن .  رس  رب  يرداچ  نم   ؛
زا هک  دنتفرگ  ار  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع دندش .  دراو  وا  لابند  هب  مه  شنارای  و  دنروآ ؟  یم  ام  رـس  رب  هچ  وت  زا  دعب  رمع  رکبوبا و  نیبب 
 ، شراک نیا  اب  و  دـش ؛  جراخ  دوب ،  هدومرف  وا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  یتیـصو  رطاـخ  هب  زین  وا  دنـشکب ؛  نوریب  هناـخ 
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وا زا  تفر و  نوریب  وا  لابند  مه  همطاف  دندنار ،  نوریب  ار  یلع  یتقو   : تفگ هک –  ییاجات  دوش – .  اپ  رب  يا  هنتف  ناناملـسم  نیب  تشاذگن 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هناخ ي  هب  ار  تلذ  دوز  هچ  يدیلپ !  یهایـس و  دنزرف  يا   : دز دایرف  لد  يادیوس  زا  وا  دش ؛  یمن  ادـج 

یم وا  يوس  هب  هک  دـید  رکبوبا  یتقو  دـش .  جراخ  وناـب  هارمه  هک  نیا  رگم  دـنامن ؛  یقاـب  مشاـه  ینب  زا  ینز   : دـیوگ يوار  يدرک !  دراو 
نیا وت و   : دومرف يدش ! ؟  جراخ  هک  هدش  هچ  ادـخ !  لوسر  رتخد  يا   : تفگ داتـسیا و  دـش و  دـنلب  درک ؛  تشحو  هنحـص  نیا  زا  دـنیآ ، 

تردپ تسود  وا  نزن ؛  ار  فرح  نیا  ادخ !  لوسر  رتخد  يا   : تفگ یلوا  موش .  جراخ  نم  هک  دیدش  ثعاب  تهارمه ،  یهایـس  يدـنزرف 
لصفم یتیاور  رد  سپ  دنک ؛  یم  رکذ  ار  موجه  ثیدح  یـسربط  و  درک ...  یمن  شا  هناخ  لخاد  ار  تلذ  دوب ،  تسود  رگا  دومرف :  دوب . 

 ، دنتفریذپن مشاه  ینب  و  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع اما  دندرک ؛  تعیب  دندش و  دـنلب  نارگید  فوع و  نب  نمحرلادـبع  نامثع و  دـیوگ :  یم 
دندوب هدرک  تعیب  هک  یهورگ  اب  رمع  نآ ،  زا  سپ   : دیوگ يوار  دوب . اهنآ  هارمه  مه  ریبز  دندمآ ،  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع لزنم  هب  سپ 

همه هک  دینک  تعیب  رکبوبا  اب   : تفگ و  دندرک ،  عمج  ار  همه  سپ  دنتفر ؛  اهنآ  يوس  هب  همالس ،  نب  هملس  ریـضح و  نب  دیـسا  هلمج :  زا  ، 
؛  دینک مک  ار  شرش  دیریگب و  ار  وسرت  گس  نیا   : تفگ شنارای  هب  رمع  تفاتـش .  شریـشمش  يوس  هب  ریبز  لاح ،  نیا  رد  دندرک .  تعیب 
اج نآ  رد  رضاح  مشاه  ینب  مامت  هاگ  نآ  تسکش .  دز و  نیمز  هب  ار  نآ  مه  وا  داد ؛  رمع  هب  تفرگ و  ار  وا  ریشمش  همالس  نب  هملس  سپ 

 . دنتفرگ تعیب  همه  زا  تروص  نیدب  دینک ،  تعیب  رکبوبا  اب   : دنتفگ اهنآ  هب  و  دندرب ،  رکبوبا  دزن  دندرک و  هرصاحم  ار 

( اهیلع هللا  تاولص   ) نسحم تداهش  هب  جارعم  رد  دنوادخ  نداد  ربخ 

جارعم هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ یتقو  دنک :  یم  تیاور  هیلع ) هللا  تاولص   ) قداص ماما  ترضح  زا  یمق  هیولوق  دمحم  نب  رفعج 
لباـقم رد  اراـگدرورپ !   : درک ضرع   . دـنیبب ار  تربص  اـت  دـیامرف  یم  ناـحتما  زیچ  هس  رد  ار  وت  دـنوادخ ،   : دـش هتفگ  ناـشیا  هب  دـندرب ، 

یگنسرگ اه  نآ  لوا   : دش نایب  تسیچ ؟  اهنآ  اما  مرادن .  تدوخ  کمک  زج  نآ ،  لمحت  رب  ییورین  ناوت و  هتبلا  ممیلست ؛  وت  هتـساوخ ي 
مدش یضار  مدرک و  لوبق  اراگدرورپ !   : درک ضرع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تسا .  تا  هداوناخ  دوخ و  رب  نادنمزاین  يرترب  و 

شـشخب تناج و  رب  يدج  دیدهت  بیذـکت و   : اهنآ مود  اما   . مهاوخ یم  وت  وا  ار  رما  نیا  رد  قیفوت ،  ربص و  و  ماوت ؛  هتـساوخ ي  میلـست  و 
درد و  دسر ؛  یم  وت  هب  ناقفانم  اهنآ و  هیحان ي  زا  هک  ییاه  ملظ  رب  ربص  و  رفک ؛  دـض  رب  تناج  لام و  اب  گنج  و  نم ،  يارب  يراد  هچنآ 

تردارب اما  دـسر !  یم  تنادـناخ  هب  وت  زا  سپ  هک  تسا  يراتـشک  لتق و   : یموس اما   . دوش یم  لصاح  تیارب  گنج  رد  هک  ییاه  مخز  و 
متس ملظ و  زا  دنیب .  یم  تفلاخم  ینمـشد و  تیمورحم و  خیبوت و  فیعـضت و  تتامـش و  تتما ،  بناج  زا  هیلع – ) هللا  تاولـص   ) یلع – 

زا ار  نآ  رب  ربص  قیفوت  و  مدرک ؛  لوبق  ماوت و  رما  میلـست  اراگدرورپ !   : درک ضرع   . دوش یم  متخ  تداهـش  هب  مه  رخآ  دوش و  یم  عورش 
اب و  يداد ؛  وا  هب  وت  هک  یقح  نامه  دـننک ؛  یم  مورحم  نآ  زا  ار  وا  بصغ و  ار  شقح  دوش ؛  یم  ملظ  وا  هب   : ترتخد اـما   . مهاوخ یم  وت 

نیا اب  دننک ؛  راوخ  ار  وا  دنهد و  یمن  وا  هب  یتیمها  و  دنوش ؛  یم  شلزنم  لخاد  هزاجا  نودب  و  دـننز ؛  یم  شکتک  تسا ،  رادراب  هک  نیا 
دنشک یم  ار  شدنزرف  دننز و  یم  همدص  دراد ،  مکش  رد  هک  يا  هچب  وا و  هب  هاگنآ  دننیب ؛  یمن  دوخ  ياه  تیانج  لباقم  رد  یعنام  همه ، 

 . دوش یم  دیهش  تابرض  نآ  زا  مه  شدوخ  و 

( هیلع هللا  تاولص   ) نسحم تداهش  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ رابخِا 

ار وا  یتقو  دمآ ،  هیلع ) هللا  تاولص   ) نسح هک  دوب  هتسشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ يزور  دنک :  یم  لقن  سابع  نبا  زا  قودص  خیش 
هاگنآ ( .. اهیلع هللا  تاولـص  ) همطاف دعب  دمآ ..  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نیـسح دعب  ایب ..  مکیدزن  ایب ،  نم  يوس  مرـسپ ،   : دومرف هیرگ  اب  دـید ، 

اما  : تساهنآ هب  ترـضح  خساپ  زا  یـشخب  رادقم ،  نیا  دندیـسرپ ..  راتفر  نیا  ببـس  زا  باحـصا  دمآ .  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نینموملا ریما 
دعب هک  مروآ  یم  دای  هب  منیب ،  یم  ار  وا  هاگ  ره  و  نیرخآ ...  نیلوا و  زا  تسا  نایناهج  نانز  يوناب  وا  اهیلع ؛ ) هللا  تاولـص   ) همطاف مرتخد 
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؛  دنتـشادن ساپ  ار  شماقم  کـته و  شتمرح  میرح  دـندرک ؛  شا  هناـخ  لـخاد  ار  تلذ  منیب  یم  ییوگ  دـنروآ ،  یم  وا  رـس  رب  هچ  نم  زا 
 ، دمحم يا   : دنز یم  دایرف  وا  ددرگ .  طقـس  شا  هچب  دـندش  ثعاب  دنتـسکش و  ار  شیولهپ  دـندرک ؛  شعنم  ثرا ،  زا  بصغ و  ار  شقح 

نیگمغ و هشیمه  سپ ،  نآ  زا  دننک ؛  یمن  شا  يرای  یلو  دهاوخ ،  یم  يرای  وا  دهد ؛  یمن  ار  شباوج  سک  چـیه  یلو  نک ... !  مکمک 
ار دوخ  اج  نآ  دید ،  یم  زیزع  یمارگ و  ردپ ،  راگزور  رد  ار  دوخ  هک  وا   : دیامرف یم  هک  ییاج  ات  دوب ...  دـهاوخ  نایرگ  هدز و  تبیـصم 
 ، تسویپ دهاوخ  نم  هب  هودنا  مغ و  نزح و  اب  هک  تسا  منادناخ  زا  درف  نیلوا  وا   : دنیامرف یم  همادا  رد  ترـضح  دنیب ...  یم  لیلذ  راوخ و 

لیلذ و  درک ،  بصغ  ار  شقح  هکره  نک  باقع  امرف و  نعل  اراـگدرورپ !   : میوگ یم  لاـح  نآ  رد  نم  تسا .  هدـش  دیهـش  هک  یلاـح  رد 
هد شرارق  منهج  شتآ  رد  هشیمه  يارب  ار  وا  تشک ،  ار  شا  هچب  دز و  همدص  شکرابم  يولهپ  هب  هک  ره  و  درمش ،  لیلذ  ار  وا  هکره  امرف 

 . نیمآ دنیوگ ،  یم  هکئالم  لاح ،  نیا  رد   ؛

( اهیلع هللا  تاولص   ) همطاف شردام  تیصو  رد  ص )  ) نسحم تداهش 

هیثرا و  دندرک ،  ملظ  نم  قح  رد  دنتـسکش و  نینموملا  ریما  هرابرد ي  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ یلاعت و  دـنوادخ  نامیپ  هک  یناسک 
بیذـکت ارم  نادـهاش  و  دـندرک .  هراـپ  دوب ،  هتـشون  نم  يارب  كدـف  کـلم  عوضوم  رد  مردـپ  هک  ار  يا  هماـن  و  دـندرک ،  بصغ  ارم  ي 

نینـسح یلع و  اب  دنناوخن .  زامن  نم  رب  دـندوب –  نمیا  ما  نینموملا و  ریما  لیئاکیم و  لیئربج و  مسق ،  ادـخ  هب  نانآ  هک  نیا  اب  دـندومن – 
هک ار  یقح  دننکن و  ملظ  ام  هب  هک  میداد  یم  رارق  هطساو  ار  شلوسر  ادخ و  میتفر و  یم  ناشیاه  هناخ  هب  زور  هنابش  مهیلع ) هللا  تاولـص  )

رمع اب  ار  ذفنق  هاگ  نآ  دندیـشک !  یم  تسد  نامیرای  زا  زور  دنداد و  یم  تبثم  خساپ  بش  دننکن ؛  بصغ  تسا ،  هداد  رارق  ام  يارب  ادخ 
هدـعاس ینب  هفیقـس ي  يوس  هب  هناخ  زا  ار  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع میومع  رـسپ  هک  دنداتـسرف  ام  هناخ ي  هب  دـیلو  نب  دـلاخ  باطخ و  نب 

هیلع و هللا  یلـص   ) ربمغیپ ياهروتـسد  ماجنا  لوغـشم  نوچ  دشن ؛  جراخ  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع یلو  دـنربب !  ناش  هناراکنایز  تعیب  يارب 
ْنیِد هقدص و  ناونع  هب  مهرد  رازه  داتشه  دروم  رد  تیـصو  ندروآ  اج  هب  نآرق و  يروآ  عمج  ناشیا و  تیب  تاروما  هب  یگدیـسر  )و  هلآ

ار اه  نآ  متفر و  رد  تشپ  نم  دـننزب ؛  شتآ  ار  ام  همه ي  ات  دـندروآ  شتآ  و  دـندرک ،  عمج  هناخ  رد  رب  يدایز  بوچ  لاح ،  نیا  اب   . دوب
رب نانچ  و  دز ،  نم  يوزاب  هب  تفرگ و  ذفنق  تسد  زا  ار  هنایزات  رمع  دننک .  نامیرای  دنرادرب و  ام  زا  تسد  هک  مداد  مسق  مردپ  ادـخ و  هب 

يوس تدش  هب  رد  هک  دز  هناخ  رد  هب  يا  هبرض  نانچ  دگل  اب  دعب ،  دش .  مخز  دوبک و  يدنبوزاب ،  لثم  میوزاب  يور  هک  دروخ  نم  يوزاب 
لبق و  دینازوس ؛  یم  ار  متروص  دیشک و  یم  هنابز  شتآ  مداتفا ،  نیمزرب  تروص  هب  نم  مدوب ؛  رادراب  نم  و  دروخ ،  نم  هب  تشگرب و  نم 

تفرگ و ارف  ارم  نامیاز  درد  اج  نآ  داتفا ؛  يرانک  هب  دـش و  هدـنک  ما  هراوشوگ  هک  دز  متروص  هب  یلیـس  ناـنچ  متفا ،  نیمز  رب  هک  نیا  زا 
هللا یلص  ) شربمغیپ ادخ و  هک  ییاه  نیا  دنناوخب ! ؟  زامن  نم  رب  دنهاوخ  یم  اه  نیا  دش .  هتشک  یمرج  چیه  نودب  تشگ و  طقس  منسحم 

یسکو دومرف ،  لمع  امهیلع ) هللا  تاولص   ) ترـضح نآ  تیـصو  هب  نینموملا  ریما  مرفنتم ! ؟  اهنآ  زا  مه  نم  دنرازیب و  اهنآ  زا  هلآ ) هیلع و 
 . درکن هاگآ  نآ  رب  ار 

یمود زا  لقن  هب  هیلع ) هللا  تاولص   ) نسحم تداهش 

هب ار  ثیدح  نیا  تایور  هزاجا ي  دیامرف –  رتدایز  ار  نآ  فرش  ادخ  هک  هکم –  رد  املع  ناگرزب  زا  یـضعب  دیوگ :  یم  یـسلجم  همالع 
ار هیلع ) هللا  تاولص   ) یلع نب  نیسح  یتقو   : دنک یم  تیاور  بیسم  نب  دیعس  زا  یفعج  رباج  زا  نوراه  نب  دمحم  نیـسحلاوبا  دنداد ..  نم 
هب هنابـش  اج  نآ  زا  سپ  دـش . یم  جراخ  شا  هناخ  زا  دز و  یم  دایرف  یتحاراـن  زا  تیاـنج ،  همه  نیا  رطاـخ  هب  رمع  نب  هللادـبع  دنتـشک ... 

رفنت دـیزی  زا  هک  تساوـخ  یم  مدرم  زا  دز و  یم  داـیرف  نآ  رد  هک  نیا  رگم  دیـسر ؛  یمن  يرهـش  چـیه  هـب  درک و  تـکرح  هنیدـم  يوـس 
 ، دش قشمد  دراو  هک  نیا  ات  دمآ  یم  رهش  هب  رهـش  روط  نیمه  دش .  یم  شرازگ  یبتک  دیزی  هب  شیاهراک  ربخ  نیح  نیمه  رد  و  دنیوجب ، 
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تفگ یم  دز و  یم  دایرف  هک  یلاح  رد  دـش ،  لخاد  سپ  دـندوب ؛  وا  لابند  مه  مدرم  زا  یهورگ  دیـسر ؛  دوب ،  نوعلم  نآ  هک  ییاـج  هب  و 
 ، دنتفای یم  تردق  اه  یمور  اه و  كرت  رگا  هک  يدرک  ییاهراک  دـمحم ،  تیب  لها  اب  هک  یلاح  رد  نینموملا !  ریما  يا  موش  یمن  لخاد  :

یـسک ناشدوخ  ناناملـسم  ات  وش  دنلب  تخت  نیا  زا  دنوش !  بکترم  يدرک ،  لالح  اه  نآ  هب  تبـسن  وت  ار  هچنآ  دنداد  یمن  هزاجادوخ  هب 
وبا يا  تفگ : تفرگ و  لـغب  ار  وا  درک و  زاـب  ار  شناتـسد  تفاتـش و  وا  فرط  هب  هیلع ) هللا  هنعل   ) دـیزی دـننیزگرب .  تسا ،  هتـسیاش  هک  ار 

یقودنص دش ،  هک  لخاد  تفر ؛  دوخ  یـصوصخ  یفخم و  ياهقاتا  زا  یکی  هب  وا  اب  دش و  دنلب  سپـس  نک .  مارآ  ار  دوخ  ناجیه  دمحم ! 
سپـس درک .  شزاـب  تفرگ و  تسد  هـب  ار  نآ  دروآ ؛  نوریب  ار  يراـموط  نآ  زا  درک و  زاـب  ار  شرد  دـندروآ ،  شیارب  یتـقو  دـیبلط ؛  ار 

تفرگ و دـیزی  تسد  زا  ار  نآ  سپ  مسق !  ادـخ  هب  يرآ   : تفگ باطخ  نبا  هللادـبع  تسا ؟  تردـپ  طخ  نیا  اـیآ  دـمحم !  وبا  يا   : تفگ
هب روبجم  ارام  ریـشمش  روز  هب  هک  نامه  میحرلا ؛  نمحرلا  هللا  مسب  دوب :  هدش  هتـشون  نآ  رد  ناوخب .   : تفگ وا  هب  دـیزی  هاگ  نآ  دیـسوب . 
زیچ همه  هب  ناممـشچ  رکف و  دوب ؛  ناساره  اه  لد  و  دز ؛  یم  جوم  نام  هنیـس  رد  هنیک  هک  نیا  اب  میدرک ،  رارقا  مه  ام  دندرک ،  وا  هب  رارقا 

بـصغ ياتدوک  يارب  هک  ار  شیاه  همانرب  اـه و  هلیح  وا  دـندناوخ – ..  یم  نآ  هب  ار  اـم  هچنآ  میتشادـن  لوبق  الـصا  نوچ  تشاد ؛  کـش 
؛  یلع هک  میتسناد  یم  تشگ ؛  راکـشآ  رکبوبا  اب  تعیب  یتقو  دـسیون -:  یم  هک  اجنآ  اـت  دـهد ؛  یم  حیـضوت  دوب ،  هدرک  یلمع  تفـالخ 
وا اب  اج  راهچ  رد  هک  دنک  یم  دزشوگ  اهنآ  هب  و  درب ،  یم  راصنا  نیرجاهم و  هناخ ي  هب  ار  مهیلع ) هللا  تاولـص   ) نیـسح نسح و  همطاف و 
زور رد  دنداد و  یم  يرای  هدعو ي  وا  هب  بش ،  رد  همه  مدرم  اما  دـنک ؛  رود  ام  زا  ار  مدرم  تساوخ  یم  شراک  نیا  اب  وا  دـندرک ؛  تعیب 

هب متفگ  وا  هب  داد ؛  خـساپ  هضف  همطاف  زینک  مشک .  شنوریب  اـج  نآ  زا  اـت  متفر  شا  هناـخ  هب  ور  نیا  زا  دندیـشک ؛  یم  تسد  وا  يراـی  زا 
راک لوغـشم  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع نینموملا  ریما   : تفگ هضف  دنتـسه .  وا  اب  همه  مدرم  دـنک ؛  تعیب  رکبوبا  اب  دـیآ و  نوریب  وگب : یلع 
نیا میروآ –  شنوریب  روز  هب  دـش و  میهاوـخ  لـخاد  اـم  هنرگ  و  دـیآ ؛  نوریب  وـگب  ار ،  اـه  فرح  نیا  نک  سب   : متفگ نم  تسا . یمهم 
یم هچ  دـینک ،  یم  بیذـکت  ار  قح  هک  ینارگمتـس  يا   : دومرف دـمآ و  هناخ  رد  تشپ  هب  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاـف دز –  هک  ار  اـهفرح 

هداتسرف و باوج  يارب  ار  وت  تیومع  رـسپ  ارچ  متفگ :  یهاوخ ؟  یم  هچ   : دومرف همطاف  همطاف !  يا  متفگ :  دیهاوخ ؟  یم  هچ  و  دییوگ ؟ 
مامت وت و  رب  ار  تجح  ات  و  تخب !  دـب  راـکتیانج  يا  وت  یـشکرس  ناـیغط و  رطاـخ  هب  تفگ : همطاـف  تسا ! ؟  هتـسشن  هدرپ  تشپ  شدوخ 

ار نیا  دوش و  جراخ   : وگب یلع  هب  نک ؛  سب  ار  هنانز  ياه  تقامح  لطاب و  ياه  فرح  نیا   : متفگ دـیامرف .  مامت  هدروخ  بیرف  ناهارمگ 
تسا فیعض  ناطیش  بزح  هک  نیا  اب  یناسرت !  یم  ارم  ناطیش ،  نایهاپـس  زا  ایآ   : تفگ همطاف  درادن !  یمارتحا  چیه  ام  دزن  هک  دنادب  مه 
منازوس یم  ار  اهنآ  مشک و  یم  شتآ  هب  تسا ،  هناخ  رد  هک  ره  اب  مروآ و  یم  درگ  مزیه  دوشن ،  جراخ  یلع  رگا  لاح ،  ره  هب   : متفگ  ! ؟

اب : متفگ دـلاخ  هب  هاگنآ  مدز ؛  ار  همطاف  نآ  اب  متفرگ و  ار  ذـفنق  هناـیزات ي  نیب  نآ  رد  دـهن .  ندرگ  رکبوبا  اـب  تعیب  هب  یلع  هک  نیا  اـی  ! 
نمـشد ادـخ و  نمـشد  يا   : دومرف همطاف  منز .  یم  شتآ  ار  اه  مزیه  نآ  مامت  : متفگ دـنلب  يادـص  اب  و  نک ،  هیهت  مزیه  عیرـس  ورب و  دارفا 

متخادنا و برد  يور  ار  مدوخ  منک .  زاب  مناوتن  نم  هک  دوب  هتشاذگ  رد  تسپ  ار  شیاه  تسد  همطاف  نینموملاریما !  نمشد  ادخ و  لوسر 
هنایزات اب  رد  تشپ  زا  هک  دوب  اج  نیا  رد  منک ،  زاب  ار  رد  متسناوتن  مدربن و  شیپ  زا  يراک  مشالت  همه  نآ  اب  یلو  مداد ؛  له  مناوت  مامت  اب 

مدرگرب و دوش ،  مرن  ملد  هک  دوب  کیدزن  دشدنلب .  شا  هیرگو  هلان  يادص  هک  تفرگ  درد  شیاهتـسد  ردـق  نآ  مدز ،  همطاف  ياهتـسد  هب 
زا و  مدروآ ؛  داـی  هب  برع  ناـگرزب  نوـخ  نتخیر  رد  ار  شیاهتـشا  لـیامت و  زین  و  مداـتفا ،  متـشاد ،  یلع  زا  هک  يا  هنیک  داـی  یلو  مورب ؛ 
 [ . تسادخ ربمایپ  دمحم  هک  مهد  تداهش  و  رفک ،  زا  ادخ  هب  هانپ   .] مدنارذگ نهذ  رد  ار  وا  يوداج  رحـس و  دمحم و  شردپ  رکم  یفرط 

ار تیعقوم  درک  تباصا  دوب  هتفرگ  رارق  راوید  رد و  نیب  هک  همطاف  هب  دـش و  زاب  تدـش  هب  رد  مدز ؛  هناـخ  رد  هب  مکحم  دـگل  اـب  هاـگ  نآ 
هب رد  خیم  دیبسچ ؛  رد  هب  دش و  درخ  راوید  رد و  نیب  شندـب  ياهناوختـسا  اه و  تشوگ  هک  مداد  راشف  وا  هب  ار  رد  نانچ  مدـید ؛  بسانم 

مـسق ادخ  هب  نک  مکمک  هضف !  يا  هآ  نیبب !  تدنبلد  رتخد  اب  ار  ناشراتفر  ناج !  ردپ   : تفگ یم  هک  مدینـش  یم  تفر و  یم  ورف  شندـب 
اج نیا  دچیپ .  یم  دوخ  هب  درد ،  زا  تسا و  هداد  هیکت  راوید  هب  رد  تشپ  همطاف  مدید  مدینـش ؛  یم  ار  شا  هلان  يادـص  دنتـشک .  ار  ملفط 
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ار منامـشچ  دتفا ؛  یم  نم  فرط  هب  تروص  اب  یلاح –  یب  طرف  زا  مدید  مدش ،  هناخ  لخاد  مدز و  رانک  همطاف –  يور  زا  ار –  رد  رگید 
دمآ نوریب  یلع  مدید  ناهگان  دش .  ترپ  يرانک  هب  هدنک و  ششوگ  زا  هراوشوگ  هک  مدز  شتروص  هب  یلیس  نانچ  هعنقم  يور  زا  متسب و 

یگرزب رایـسب  رطخ  زا  متفگ :  دندوب ،  اج  نآ  رد  هک  يرگید  دارفا  ذفنق و  دلاخ و  هب  مدرک ؛  رارف  نوریب  هب  تعرـس  هب  مدید  ار  وا  یتقو   ؛
همطاف دـید  دـش ،  طایح  لخاد  یلع  تسین –  ناما  رد  مناج  هک  مدـش  بکترم  ار  یگرزب  تیانج  هدـمآ :  يرگید  تیاور  رد  متخیرگ – 

يور ابع  وا  سپ  دنتشاد .  اور  وا  رب  هک  یملظ  همه  نآ  رطاخ  هب  دنک ؛  نیرفن  ار  مدرم  ناشیرپ و  ار  اهنآ  ات  درب  یم  شرس  ياهوم  رب  تسد 
ار تیاهوم  رگا  مسق !  ادخ  هب  و  داتـسرف ،  تمحر  نایملاع  يارب  ار  تردپ  دـنوادخ  ادـخ !  لوسر  رتخد  يا   : تفگ تخادـنا و  شرـسمه 
ار اه  نآ  زا  رفن  کی  و  دـیامرف ،  یم  باجتـسم  ار  وت  ياعد  ادـخ  نوچ  دـنوش ؛  یم  كاله  مدرم  نیا  مامت  ینک  نیرفن  ار  اهنآ  ناـشیرپ و 
ره حون  رطاخ  هب  دومرف  كـاله  ادـخ  و  حون - ؛  زا  دـیتسه  رت  گرزب  دـنوادخ  دزن  تردـپ  وت و  هک  ارچ  دراذـگ ؛  یمن  یقاـب  نیمز  يور 

ار وا  نوچ  دـندش ؛  كاله  شموق  هک  دوه –  زا  و  دـندوب - ؛  یتشک  رد  هک  ار  ییاـه  نآ  رگم  دوب ؛  نامـسآ  ریز  نیمز و  يور  رد  هچنآ 
دومرف باذع  ار  دومث  و  تسا .  رتالاب  دوه  زا  تردپ  وت و  ماقم  نیقی  هب  و   . رـصرص داب  اب  ار  داع  موق  دومرف  كاله  و  دندرک - ؛  بیذـکت 

رب وناب !  نیرتهب  يا  سپ  دـندوب ؛ ) یهلا  هزجعم ي  ود  هک   ) شا هچب  رتش و  نتـشک  رطاخ  هب  دـندوب –  رفن  رازه  هدزاود  اه  نآ  هک  نیا  اب  – 
هناخ لخاد  هب  طایح  زا  ار  وا  تفرگ ؛  ارف  ار  وا  رایـسب  درد  لاح ،  نیا  رد  شابم . باذـع  شاـب و  تمحر  رهم و  هتـشگرب ،  تخب  قلخ  نیا 
يارب هن  هتبلا  مدرب ؛  هناخ  لخاد  هب  دوخ  اب  ار  يدایز  دادعت  نم  دوب ؛  هدیمان  نسحم  ار  وا  یلع  تشگ ؛  طقس  شا  هنادرد  اج  نامه  دندرب ؛ 

 . دندرک هرصاحم  ار  وا  هک  مدید  لزنم ،  لخاد  دوش ؛  مکحم  مبلق  اه  نآ  دوجو  اب  متـساوخ  یم  هکلب  مهد ؛  تسکـش  ار  وا  مناوتب  هک  نیا 
چیه نودـب  نم  هتبلا  مداد .  یم  له  تعیب  يارب  ار  وا  لماک  یمارتحا  یب  اب  و  مدـناشک ،  نوریب  ماـمت  تنوشخ  روز و  اـب  ار  وا  بیترت  ره  هب 
یمن شیپ  يراک  میوش ،  بلاغ  یلع  رب  هک  میدرک  یم  شالت  مه  اـب  همه  تسا ،  نیمز  يور  هچنآ  ره  نم و  رگا  هک  متـشاد  نیقی  یکش ، 

نآ زا  یلو  متـسناد ؛  یم  ار  نآ  مه  نم  و  درک ،  یم  ربص  تبیـصم ،  همه  نیا  رب  نآ  رطاخ  هب  یلع  هک  دوب  یبلطم  هناتخبـشوخ  اما  میدرب ، 
 ! مدز یمن  مد 

( هیلع هللا  تاولص   ) نسحم نفد  لحم 

هللا یلص   ) هِّدجب قحال  هنإف  تیبلا  رعقب  هیراوف  دومرف :  هضف  هب  هیلع ) هللا  تاولص   ) نسحم تداهش  زا  دعب  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نینموملا ریما 
لیعامـسا الم  جاح  مالک  همجرت  هصالخ ي  هب  تسویپ . هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) شدـج هب  وا  نک ،  نفد  هناخ  ياـهتنا  رد  ار  وا  هلآ ) هیلع و 

كدلو يدیـس  ای  تلاق : هضف ؟  ای  کعم  ام  : اهل هیلع ) هللا  تاولـص  ) لاقف هفافل  لمحت  یه  هعاس و  دـعب  هضفءاج  مث  دـینک : هجوت  يراوزبس 
رد هدـیچیپ و  يا  هچراپ  نورد  ار  يزیچ  هک  یلاح  رد  دـمآ ،  هضف  یتعاس  زا  دـعب  تیبلاءاـنف ... . یف  هیراو  لاـق :  طقـُسا !  يذـلا  نسحملا 
 ! هدش دیهش  هک  تسا  هیلع ) هللا  تاولص   ) نسحم ناتدنزرف  نم !  ياقآ   : درک ضرع  يراد ؟  هارمه  هچ   : دومرف ترضح  دوب ؛  هتفرگ  تسد 

. راپسب كاخ  هب  ار  وا  هناخ ،  هناتسآ ) ای   ) رخآ رد   : دومرف

تعجر رد  هیلع ) هللا  تاولص   ) نسحم ندروآ  یگنوگچ 

نیـسح ترـضح  هاگ  نآ  دنک ... :  روهظ  ( فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدـهم ترـضح  یتقو   : دومرف هیلع ) هللا  تاولـص   ) قداص ماما 
رد همه  هک  دنک  یم  تکرح  قیدص  رازه  هدزاود  يوس  هب  سپ  دزیخ ؛  یم  رب  تسا ،  شنوخ  هب  هتـشغآ  هک  یلاح  رد  هیلع ) هللا  تاولـص  )

ناشنوخ هب  هتشغآ  همه  و  دنا ،  ناشیا  نارای  ناتسود و  نایعیش و  زا  ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نادناخ  زا  و  دنا ،  هدش  دیهـش  ادخ  هار 
نآ رب  هچنآ  ره  نیمز و  اه و  نامسآ  لها  دیرگ ؛  یم  تخـس  دنیب و  یم  ار  وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ماگنه ،  نیا  رد  دنتـسه .
یم رد  هزرل  هب  ناینیمز  نیمز و  هک  دروآ  یم  رب  يدایرف  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف هظحل ،  نیا  رد  دنیرگ .  یم  ترـضح  هیرگ  زا  تسا ، 
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پچ فرط  رد  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) همطاف و  دنتـسیا ،  یم  ترـضح  تسار  فرط  رد  امهیلع ) هللا  تاولـص   ) نسح نینموملا و  ریما  دـنیآ . 
نیسح موش  تیادف  دیامرف :  یم  دنابسچ و  یم  شا  هنیس  هب  ار  وا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دیآ ،  یم  هیلع ) هللا  تاولص   ) نیسح ناشیا ؛ 

نیمز رد  قح  ریش  هزمح ؛  هیلع ) هللا  تاولص   ) نیسح تسار  فرط  زا  و  داب ؛  نشور  وت  رطاخ  هب  نم  نامشچو  داب  نشور  تنامـشچ  ناج ! 
تاولـص  ) نسحم و  دیآ .  یم  بلطملا  دبع  دنزرف  ثراح ؛  نب  هدیبع  وبا  وا  يور  ولج  رد  رایط و  بلاط  یبا  نب  رفعج  وا  پچ  فرط  زا  و  ، 

ود هک  هیلع ) هللا  تاولص   ) نینموملا ریما  ردام  دسا ؛  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  تسا ،  شنوخ  هب  هتشغآ  هک  یلاح  رد  ار  هیلع ) هللا 
سیمع تنبءامـسا  هارمه  مالـسلا ) مهیلع  بلاـط (  یبا  نارتخد  شیاـه ؛  همع  هناـمج ؛  یناـه و  ما  زین  دـنروآ و  یم  دنتـسه ،  وا  هدـج ي 

یم ناشیرپ  ناشیاهوم  هودـنا ،  تدـش  زا  دنـشارخ و  یم  ار  دوخ  ياه  هنوگ  ناشناتـسد  اب  دنـشک و  یم  دایرف  همه  هک  یلاـحرد  هیمعثخ ؛ 
هللا تاولـص   ) همطاف شردام  فرط و  کی  همه  اه  نیا  دننک .  یم  یهارمه  ار  اه  نآ  دـنناشوپ ،  یم  ار  اه  نآ  ناشیاهلاب  اب  کئالم  دوش و 

دروآ و یم  رب  دایرف  لیئربج  و  دیدش »  هداد  هدعو  امـش  هک  تسا  يزور  نامه  نیا   :» دـنز یم  دایرف  دـیرگ و  یم  فرط ،  کی  مه  اهیلع )
ما يرای  متـسه ،  مولظم  نم   : دیوگ یم  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نسحم و  ار -  نسحم  ینعی  امرف -» شا  يرای  سپ  تسا ،  مولظم   :» دـیوگ یم 

 ... . امرف

تسا (ص ) نسحم هاوخ  نوخ  تعجر  رد  اهیلع ) هللا  تاولص  ) همطاف

لاوحا دهد ؛  یم  حیـضوت  تعجر  هب  ار  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نسحم دورو  تیفیک  هیلع ) هللا  تاولـص   ) قداص ماما  یتقو  لضفم  ثیدح  رد 
 ، دیرگ یم  هک  یلاح  رد  اهیلع ) هللا  تاولص   ) همطاف شردام  دیامرف : یم  نایب  نینچ  زین  نسحم  تیمولظم  رد  ار  اهیلع ) هللا  تاولص   ) همطاف

نایب زا  سپ  ثیدح  نامه  رد  هدش .)  هداد  هدعو  امـش  هب  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  ( ) نودعوت متنک  يذلا  مکموی  اذه   : ) دـنز یم  دایرف 
همطاف موقت  (: هیلع هللا  تاولـص   ) قداصلا لاقف  اذام ؟  مث  يـالوم  اـی  تفگ :  لـضفم  هک  هدـمآ  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نسحم لاوحا  زا  یخرب 

یتبرض و ینبصغ و  ینملظ و  نمیف  یل  كدعوم  كدعو و  زجنا  مهللا  لوقتف :  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تنب  اهیلع ) هللا  تاولـص  )
لوسر رتخد  ( اهیلع هللا  تاولص   ) همطاف  : دومرف هیلع ) هللا  تاولص   ) قداص ماما  دوش ؟  یم  هچ  نآ  زا  دعب  نم !  يالوم  يدالوا  لکب  ینعزج 

ملظ نم  هب  هک  يدارفا  يارب  ار  دوخ  دـعوم  هدـعو و  اـمرف  يراـج  اراـگدرورپ !   : دـیوگ یم  دوش و  یم  دـنلب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ
 . دنتخاس نیگمغ  ربص و  یب  منادنزرف  مامت  هب  تبسن  دندز و  ارم  دندرک و  بصغ  ار  مقحو  دندرک 

دهاوخ یم  يرای  لاعتم  دنوادخ  زا  هیلع ) هللا  تاولص   ) نسحم

رد ربمایپ  اتـسار  نیمهرد  امرف .  يرای  ارم  متـسه  مولظم  نم  دیوگ :  یم  ( هیلع هللا  تاولـص   ) نسحم ترـضح  هک  تشذـگ  لبق  ثیدـح  رد 
ای : لوقی هلتاقب  اقلعم  کسملا ،  حـیر  حـیرلاو  مدـلا  نول  نوللا  امد  بخـشت  هجادوأو  همایقلا  موی  املظ  لوتقملا  ءیجی  دـیامرف :  یم  یتیاور 

گنر گنر ،  دکچ  یم  نوخ  شیاه  گر  زا  هکنآ  لاح  دیآ و  یم  تمایق  رد  هدش  هتشک  ملظ  هب  هک  یـصخش  ینلتق !  میف  اذه  لس  بر ! 
مینیب یم  اج  نیا  رد  تسا » !  هتشک  ارم  هچ  يارب  سرپب  وا  زا  ایادخ !   :» دیوگ یم  دریگ و  یم  ار  لتاق  کشم ؛  يوب  نآ  يوب  تسا و  نوخ 

وا هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دبلط –  یم  يرای  دنک و  یم  هثاغتسا  وا  زا  دیامن و  یم  يور  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نسحم هک 
اذا و   : » دومرف هک  تسا  یلاـعت  قـح  شیاـمرف  قادـصم  وا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هک  اـجنآ  اـت  تسا –  هدیـسر  تداهـش  هب  هناـمولظم 

 : دیوگ هیلع ) هللا  تاولص  ) نسحم تسا .) هدش  هتـشک  یمرج  هچ  هب  ددرگ *  لاوس  نینج  زا  هک  هاگنآ  و  « ) تلتق بنذ  يأب  تلئـس  هدؤوملا 
اـیلوا و اـیبنا و  هثاغتـسا ي  نسحم ،  ترـضح  هثاغتـسا ي  هارمه  و  اـمرف .  ما  يراـی  سپ  متـسه ؛  مولظم  نم  یتسار  هب  رـصتناف . مولظم  ینإ 

مولظم نآ  لتق  هب  هک  ار  ییاهنآ  وا و  نالتاق  باذع  دیامرف و  يرای  ار  وا  هک  دنهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  همه  هدـش و  دـنلب  مه  کئالم 
 ! دنراتساوخ دندش  یضار 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ طسوت  هیلع ، ) هللا  تاولص  ) نسحم نالتاق  نعل 

ار وا  هک  یتقو  دمآ  هیلع ) هللا  تاولص  ) نسح هک  دوب  هتسشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپ يزور  دنک :  یم  لقن  سابع  نبا  زا  قودص  خیش 
 .. دمآ ( اهیلع هللا  تاولص   ) همطاف دعب  و  دمآ ..  هیلع ) هللا  تاولص  ) نیسح هاگ  نآ  ایب ..  مکیدزن  ایب ،  نم  دزن  مدنبلد   : دومرف تسیرگ و  دید 

مرتخد اـما  دومرف : باوج  نینچ  ترـضح  دندیـسرپ ..  راـتفر  نیا  ببـس  زا  باحـصا  دـمآ .  هیلع ) هللا  تاولـص   ) نینموملا ریما  رخآ ،  رد  و 
رـس رب  نم ،  زا  دعب  هک  ار  ییاه  ملظ  منیب ،  یم  ار  وا  هک  راب  ره  نم  نیرخآ ...  نیلوا و  زا  تسا ،  نایناهج  نانز  مامت  يوناب  هک  وا  همطاف ، 

کته ار  شتمرح  میرح  دنتخاس .  دراو  شا  هناخ  هب  ار  ییاهنت  تبرغ و  هک  منیب  یم  نونکا  ییوگ  منارذگ ؛  یم  رطاخ  رد  دنروآ ،  یم  وا 
ای  : دـنز یم  داـیرف  وا  دنتـشک . ار  شنینج  دنتــسکش و  ار  شیوـلهپ  دـندومن ؛  شمورحم  ثرا  زا  دـنتفرگ و  روز  هـب  ار  شقح  و  دـندرک ؛ 
یم هـک  ییاـج  اـت   ... ) دـنک یمن  شکمک  سک  چـیه  یلو  دـهاوخ ،  یم  کـمک  دـهد ،  یمن  ار  شباوـج  سک  چـیه  یلو  هادـمحم ... ! 
دراو نم  رب  تسا ،  هدیهـش  هدـید و  مغ  نوزحم و  هک  یلاح  رد  سپ  ددـنویپ .  یم  نم  هب  هک  تسا  نم  تیب  لها  زا  درف  نیلوا  وا  دـیامرف :)

بـصغ ار  شقح  هک  ار  یـسک  ره  امرف ،  باقعو  نک  رود  دوخ  تمحر  زا  امرف و  نعل  اراگدرورپ !   : میوگ یم  لاح  نآ  رد  نم  دوش . یم 
ار شا  هچب  دز و  همدـص  شکرابم  يولهپ  هب  هک  نک  یـسک  ره  بیـصن  ار  منهج  يدـبا  شتآ  درک و  لیلذ  ار  وا  هک  ره  امرف  لـیلذ  درک و 
نآ شردپ و  زا  ترـضح  نآ  هدرک و  تیاور  دمحم  نب  رفعج  زا  قودـص  خیـش  نیمآ .  دـنیوگ :  یم  هکئالم  لاح ،  نیا  رد  سپ  تشک ؛ 

نیسحو نسحو  همطاف  یلع و  ترضح  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يزور ،  دومرف :  ثیدح  مهیلع ) هللا  تاولـص   ) شدج زا  ماما 
رتبوبحم یقلخ  نیمز ،  يور  هب  دومرف ،  ثوعبم  هدنهد  تراشب  ارم  قح ،  هب  هک  نآ  هب  مسق   : دومرف هک  دندوب  هتـسشن  مهیلع ) هللا  تاولـص  )

. همطاف وت  تسا و  رطاف  وا  سپ  دـیزگرب ؛  وت  يارب  ار  شدوخ  ياه  مان  زا  یمان  همطاف !  يا  تسین ... .  یلاعت  قح  دزن  ام  زا  رت  تمارک  اب  و 
اب مگنج ،  رد  دـشاب و  حلـص  رد  اه  نآ  اب  هک  ره  اب  محلـص  رد  نم   : هک ار  وت  مریگیم  هاوگ  یتسار  هب  اراگدرورپ !   : تشاد هضرع  هاـگ  نآ 

ضغب و اه  نآ  هب  هک  یـسک  هب  تبـسن  مراد  هنیک  و  دراد ،  تسود  ار  اه  نآ  ار  هک  ره  مراد ،  تسود  و  دـشاب ؛  گنج  رد  اه  نآ  اب  هک  ره 
زا نم  دنتسه و  نم  زا  اهنآ  هک  ارچ  دشاب ؛  ناشتسود  هک  ره  اب  متسود  و  دزرو ،  ینمـشد  اه  نآ  اب  هک  ره  اب  منمـشد  و  دشاب ،  هتـشاد  هنیک 

 . میاه نآ 

تمایق رد  هیلع ) هللا  تاولص   ) نسحم نیلتاق  لاوحا 

هیلع هللا  یلص   ) ربمغیپ یتقو  دیامرف :  یم  تسا –  هدرک  لقن  یمق  هیولوق  دمحم  نب  رفعج  هک  یتیاور  رد  هیلع - ) هللا  تاولص   ) قداص ماما 
تسا هنوگچ  وت  ربص  دنیبب  ات  دنک  یم  ناحتما  زیچ  هس  رد  ار  وت  لج ) زع و   ) دنوادخ دش : هتفگ  ناشیا  هب  دش ،  هداد  ریـس  جارعم  هب  هلآ ) و 

هب تتما  زا  هچنآ  اما  دـسر !  یم  تتیب  لها  هب  وت  زا  دـعب  هک  تسا  یلتق  یموس :  ماما  ممیلـست . ...  وت  رما  هراـبرد ي  ایادـخ !  درک : ضرع  .
هب ار  وا  مه  شرخآ  وا و  هب  متـس  تفلاـخم و  زیتس و  تیمورحم و  شنزرـس و  تیعقوم و  فیعـضت  تسا و  یناـبز  دـب   : دـسر یم  تردارب 
زا دوش و  یم  ملظ  وا  هب  ترتخد :  اما  مناـهاوخ .  وت  زا  ار  نآ  رب  ربص  قیفوت  ممیلـست و  اراـگدرورپ !  درک :  ضرع  دـنناسر .  یم  تداـهش 
یم تسا ،  رادراب  هک  یلاح  رد  ار  وا  و  دننز .  یم  گنچ  هنابصاغ  يدوب ،  هداد  رارق  وا  يارب  وت  هک  ار  شقح  و  ددرگ .  یم  مورحم  شقح 
ملظ همه  نیا  اب  دننک ،  یم  شریقحت  راوخ و  دنوش و  یمن  لیاق  وا  يارب  یتمرح  دنوش .  یم  شلزنم  میرح و  لخاد  هزاجا  نودب  و  دـننز ؛ 

دیهـش تابرـض ،  نآ  تدش  زا  مه  شدوخ  و  دوش .  یم  طقـس  تابرـض  نآ  رثا  رب  شا  هچب  مه  رخآ  رد  دنک و  یمن  شکمک  سک  چیه  ، 
تدوخ زا  و  ماوت ،  رما  میلست  مدرک و  لوبق  اراگدرورپ !  میدرگ ،  یم  زاب  مه  وا  يوس  میدمآ و  قح  بناج  زا  ام   : درک ضرع  ددرگ .  یم 

 : دوش یم  هتفگ  وا  هب  مناتـسیا ؛  یم  دوخ  شرع  رد  ار  وا  نم  ترتخد :  اـما  مهاوخ ...  یم  ار  اهتبیـصم  نیا  لـمحت  يارب  ربـص  قیفوت و  مه 
 ، يراد تسود  تدوخ  هک  هنوگ  نآ  هدرک ،  ملظ  ترـسپ  وـت و  هب  هک  ره  دـنک ،  یم  مکح  وـت  تساوـخ  قـبط  شقلخ  ناـیم  رد  دـنوادخ 
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دزیخ رب  هدرک  ملظ  وا  هب  هک  ره  دوش ،  یم  اپ  رب  تمایق  یتقو  و   . منک یم  يراج  اهنآ  هرابرد ي  ار  وت  مکح  نم  امرف ،  مکح  نآ  هرابرد ي 
یهاتوک رطاخ  هب  مراد  يدایز  ترـسح  هچ  دیوگ :  یم  اج  نآ  ملاظ  : دیامرف یم  دـنوادخ  دـنربب ،  خزود  شتآ  هب  ار  وا  ات  منک  یم  رما  و  ، 

رـس زور  نآ  رد  ملاـظ  و  ددرگرب ،  اـیند  هب  هراـبود  دـنک  یم  وزرآ  مدرک ؛  هیلع – ) هللا  تاولـص   ) نینموملا ریما  هللا –  بنج  هب  تبـسن  هک 
ياو مدرک .  یم  باختنا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هارمه  ار  یهار  شاک ،  يا   : دیوگ یم  دزگ و  یم  شیاه  نادند  اب  ار  دوخ  ناتـشگنا 

قرشم و نیب  هلـصاف ي  وت  نم و  نیب  اک يا   : دـیوگ یم  دـیآ ،  ام  شیپ  هک  ینامز  ات  زین  متفرگ !  یمن  تسود  ار  ینالف  شاـک  يا  نمرب ، 
اب باذع  رد  هک  یتسار  هب  دـیدرک  ملظ  هک  ارچ  یشخب دهاوخن  یعفن  ار  امـش  زورما  ناونع  چیه  هب  دوب ،  ینیـشن  مه  دب  سپ  دوب .  برغم 

هتفگ اه  نآ  هب  يرگید ؟  ای  ینک  یم  مکح  دوخ ،  وت  دنتشاد ،  فالتخا  هچنآ  رد  تناگدنب  نیب  ایآ  دیوگ :  یم  ملاظ  دیتسه . کیرش  مه 
 ، دننک فرحنم  ار  نآ  دنهاوخ  یم  دندنب و  یم  ار  لج ) زع و   ) دنوادخ هار  هک  ینانآ  تسا  ناملاظ  رب  دنوادخ  تنعل  هک  دـینادب   : دوش یم 

لتاق زا  دـعب  تسا ؛  هیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع نب  نسحم  دوش ؛  یم  مکح  شلتاق  هرابرد ي  هک  یـسک  نیلوا  و  دـنرفاک .  ترخآ  هب  اه  نآ 
اهنآ زا  قالش  کی  رگا  دننز ،  یم  نیشتآ  ییاه  قالش  اب  ار  ود  نآ  و  دنروآ ،  یم  ار  شبابرا  ذفنق و  سپ  ذفنق .  هرابرد ي  نسحم  یلـصا 

رتسکاخ هب  دـنوش و  یم  بوذ  دـیآ  دورف  ایند  ياه  هوک  رب  رگا  و  دـیآ ،  یم  شوج  هب  نآ  برغم  ات  قرـشم  زا  نیقی  هب  دروخب  اه  اـیرد  رب 
اب همـصاخم  يارب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هـیلع ) هللا  تاولـص   ) یلع هاـگ  نآ  دـننز .  یم  ار  ود  نآ  اهقالـش  نآ  اـب  سپ  دـندرگ ؛  یم  لیدـبت 
اه نآ  دنیب و  یمن  ار  اه  نآ  یـسک  رگید  دنراذگ و  یم  ار  هاچ  رد  دـننک و  یم  لخاد  یهاچ  رد  ار  ات  هس  نآ  دوش ؛  یم  رـضاح  یمراهچ 
زا دندرک ،  نامهارمگ  هک  ار  يدارفا  دـنیوگ :  یم  دـنیاه ،  نآ  تیالو  رد  هک  یناسک  یلاعت ،  قح  شیامرف  قبط  دـننیب  یمن  ار  یـسک  مه 

ار امش  زورما  دیامرف (:  یم  دنوادخ  تسین .  یـسک  اه  نآ  زا  رت  تسپ  هک  هد  رارق  نامیاه  مدق  ریز  ار  اه  نآ  هدب و  ناشن  ام  هب  سنا  نج و 
دایرف داد و  ماگنه  نآ  رد  سپ  دیتسه )  کیرـش  مه  اب  باذع  رد  امـش  هک  یتسار  هب  دیدرک .  ملظ  هک  ارچ  دیـشخب ؛  دهاوخن  یعفن  چـیه 
هضرع هیلع ) هللا  تاولص   ) نینموملا ریما  هب  دنناسر ،  یم  رثوک –  ضوح –  هب  تمحز  هب  ار  دوخ  نارومأم ،  تبقارم  تحت  دنهد و  یم  رس 
دندید یتقو  دوش : یم  هتفگ  اه  نآ  هب  زاس .  نامیاهر  باذع  نیا  زا  ناشونب و  مه  ام  هب  رثوک  ضوح  بآ  زا  و  امرف ،  وفع  ار  ام   : دنراد یم 

امـش هک  تسا  یـسک  نامه  نیا   : دنیوگ یم  اه  نآ  هب  اج  نآ  رد   . تشگ هایـس  نارفاک  هرهچ ي  تسا ؛  دـنوادخ  هب  یکیدزن  هلیـسو ي  وا 
نیلسغ میمح و  زج  هک  دینادب  دیدرگرب و  شتآ  يوس  هنشت  سپ  دیتسه –  نینموملا  ریما  امش  هک  نیا  ینعی  دیدرک –  یم  اعدا  ار  وا  ماقم 

زا یکی  رگا  دننز ،  یم  نیشتآ  ياه  قالش  اب  ار  ود  نآ  سپ  درادن . امش  يارب  يا  هدیاف  چیه  ناعفاش  تعافـش  دیـشون و  یمن  يرگید  زیچ 
بوذ و دـیآ ،  دورف  اـیند  ياـه  هوکرب  رگا  و  دـمآ ،  دـهاوخ  شوج  هب  نآ  برغم  اـت  قرـشم  زا  نیقی  هب  دروـخب ،  اـه  اـیرد  رب  اهقالـش  نآ 

 . دز دنهاوخ  ار  ود  نآ  قالش ،  نآ  اب  سپ  دنوش ؛  رتسکاخ 

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 
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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 

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 
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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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