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16هراشا

وا یگدنز  رب  ارذگ  17یشرگن 

وا يدنمشوه  18تیارد و 

شراگن نادرگ و  رب  19کبس 

فلوم 20نخس 

20هراشا

درخ نوخ و  تشد  ناهاوخ  21تلادع 

يراوگوس ارچ  21سپ 

نیگمهس گوس  نیا  زا  داد  22يا 

دشابن نینچ  22ارچ 

شاک 22يا 

شنم شنیب و  نابحاص  يا  23ناه 

ناگماکدوخ یساپسان  زا  داد  23يا 

هناصلاخ راد و  فده  يراوگوس  هوکش  رپ  24شاداپ 

باتک نیا  يهدنراگن  24اما 

تداهش زا  شیپ  ياهدادیور  هب  25یهاگن 

يزیتس متس  یهاوخ و  تلادع  زور  25داز 

زیگنا تفگش  يایور  نآ  25مایپ 
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هناگهدزاود ياههتشرف  26دورف 

راهب ود  زا  26سپ 

ربمایپ زاس  خیرات  نخس  26ود 

موش يهراپ  قرو  28نآ 

دادبتسا راک  هنهک  ناطیش  اب  28ینزیار 

مدرم روضح  نودب  میمصت  يراک و  ناهن  اب  28تفلاخم 

نیسح تضهن  يزیتس  29داسف 

نیسح تضهن  يزیتس  29دادبتسا 

زاس خیرات  رادفده و  30ترجه 

اروشاع فده  مایپ و  حور  يهرابرد  یمهف ، 31جک 

ادخ يهناخ  يوس  32هب 

اههاگدید 32اهرادید و 

دادبتسا داسف و  يالب  اب  33هزرابم 

دادبتسا نافلاخم  زا  یکی  يرگنشور  هفوک و  مدرم  33تسشن 

یهاوخداد توعد و  33مایپ 

توعد رامش  یب  34ياههمان 

همان 34نیرخآ 

اورپ یگدازآ و  35ریفس 

يدازآ ریفس  اب  مدرم  یناگمه  شوج و  دوخ  35تعیب 

دادبتسا ناراداوه  یبیرخت  35شالت 

هرصب ياهربخ  35اما 

هلظنح ینب  هورگ  37خساپ 

دعس ینب  هورگ  37خساپ 

رماع ینب  نادنزرف  37خساپ 
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يدازآ ياوشیپ  يهمان  هب  38خساپ 

نیسح ماما  38ياعد 

هبساحم هابتشا  رات و  هریت و  38ياضف 

هفوک رد  دیبع  يرگیشحو  تنوشخ و  39زاغآ 

« یناه  » يارس رد  يدازآ  39ریفس 

هدزمغ هتفرگ و  40بورغ 

دیبع اب  یناه  40ییورایور 

هشیپ تنایخ  40سوساج 

دش دهاوخن  نینچ  ادخ  41هب 

یناه هب  تبسن  دیبع  41تواقش 

دادبتسا هب  تمدخ  42شاداپ 

یسانشان تیلوئسم  یهاگآان و  42يالب 

ملسم یعافد  42تکرح 

هاگآ هدازآ و  43ییوناب 

ملسم هناریلد  43راکیپ 

دادبتسا میخژد  اب  يدازآ  ریفس  44ییورایور 

اوسر يزاس  45هدنورپ 

دیبع ییوگازسان  46یگدنامرد و 

يدازآ ریفس  زوسناج  46تداهش 

راکادف نابزیم  46تداهش 

دیزی هب  هناهاوخ  يدازآ  شبنج  بوکرس  47شرازگ 

.... اما تسامش  اب  مدرم  47ياهلد 

تسا يدازآ  تلادع و  هار  رد  يراکادف  هدامآ  سک  48ره 

هناهاوخریخ داهنشیپ  ود  هب  هنارگنشور  48خساپ 
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تفرن يدازآ  ياوشیپ  هارمه  هب  وا  49ارچ 

ناگتشرف اب  50رادید 

ارگدیحوت ناینج  زا  50ییاههورگ 

ناراد ناوراک  51اب 

ناملاظ 51يهویش 

یلع شدنمشیدنا  ناوج  51اب 

ترجه 52ارچ 

نومزآ يهتوب  رد  52ریهز 

تسا عادو  يهماگنه  53کنیا 

يدازآ ریفس  گوس  53رد 

زارفرس 54کیپ 

داهج نیرترب  ای  دادیب  ربارب  رد  ییوگ  54قح 

دیزی هاپس  55نالوارقشیپ 

رح هب  دیبع  موش  55يهمان 

دنکیمن لمع  تلادع  قح و  هب  هک  دینیبیمن  55ایآ 

نیسح نارای  56شنکاو 

تسالبرک اج  نیا  دیئاشگب  56راب 

راگزور يا  57ناه 

ردارب ناج  يا  57ناه 

شخب ماهلا  هنادواج و  زور  نآ  59ياهدادیور 

شخب ماهلا  هنادواج و  زور  نآ  59ياهدادیور 

اروشاع راگزومآ  59يرگنشور 

هانگ مرج و  نیمادک  60هب 

دادبتسا ياوسر  60قطنم 
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دیبع زا  يرگید  رابررش  60يهمان 

یگدازآ تیارد و  نیا  رب  61دورد 

مرادیم تسود  تخس  ار  شیاین  زامن  61نم 

دوب یهاوخ  ام  دزن  61ادرف 

رگید یناشفا  62رد 

افو یهاگآ و  62جوا 

افص افو و  نیا  زا  64هو 

اروشاع بش  ینایاپ  64شخب 

اروشاع زور  مد  64هدیپس 

يدازآ ياوشیپ  نیشتآ  65نانخس 

یشنمدازآ يدازآ و  66لبمس 

صالخا نامیا و  66يهرکیپ 

عافد يارب  ییارآ  67فص 

تفریذپ مهاوخن  ار  دادبتسا  متس و  دنگوس  يادخ  67هب 

نیسح 68باختنا 

؟ دنک عافد  تلادع  قح و  زا  هک  تسه  یسک  68ایآ 

باختنا نیرتهب  زا  68سپ 

زیتس دادبتساو  هاوخ  تلادع  69ياسراپ 

روعش روشرپ و  ناملسم  69ون 

دنام راوتسا  ادخ  اب  شنامیپ  رد  هک  يدرم  70گرزب 

داهج يراکتسرد و  زا  71ياهولج 

ناشخرد يدرکلمع  زبس و  71ياهشیدنا 

يوادیص هاوخ  72يدازآ 

یمابش يهلظنح  يروالد  72يرگنشور و 
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نیتسار نارگزامن  رب  ریت  زا  73یناراب 

يراکتسرد یشیدنا و  تسرد  73يهنومن 

ربمایپ هب  شنم  امیس و  رد  اهنیرت  73هیبش 

مساق يراکادف  74يروالد و 

يزیتس متس  یهاوخ و  يرای  75يادن 

دیروایب ار  ملاسدرخ  75كدوک 

ادخ هاگراب  هب  76تیاکش 

يدار يرگن و  فرژ  76هاگشزورف 

نیسح ریذپان  فص  تداهش و  زا  77يوترپ 

اروشاع هاگشناد  رد  یگدازآ  77سرد 

هللادبع تداهش  78تماهش و 

دادبتسا هاپس  يهرهم  نیرت  78نشخ 

تداهش 79يهماج 

... شاک 79يا 

ماف رس خ  ياهرهچ  اب  ادخ  79رادید 

اههظحل 80نیسپاو 

نیسح تداهش  زا  سپ  كانلوه  80ياهدادخر 

مامتان 81تایعافد 

كانلوه 81يهرظنم 

هللا لیخ  81يرگجارات 

ربمایپ نادناخ  يهنایشآ  رب  82شروی 

همطاف نارتخد  یهاوخداد  82دایرف 

دادبتسا هاپس  رات  هریت و  ياضف  رد  83ياهقرج 

اههمیخ ندیشک  شتآ  83هب 
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نیسح يهنازرف  تخد  84يرگنشور 

متس هاگراب  هب  برقت  84يارب 

ندش دادبتسا  رکشل  یهایس  85رفیک 

زیخاتسر زور  رد  نیسح  ناگدنشک  رفیک  زا  86ياهشوگ 

زیخاتسر زور  رد  86همطاف 

تداهش زا  سپ  87ياهدادیور 

شخبيدازآ ناریسا  87ناوراک 

تسایس يایند  ياهیتفگش  87زا 

اونین ناهاوخیدازآ  زارفرس  87ياهرس 

اههلال تشد  رد  زامن  يراپسکاخ و  88مسارم 

تراسا دمحم و  88نادناخ 

هوفک يهزاورد  رب  بنیز  نیرفآ  روعش  88نخس 

همطاف يهناعاجش  هنارگنشور و  90نخس 

مدرم 93شنکاو 

نانمؤمریما رگید  تخد  يهناعاجش  93يرگنشور 

داجس ماما  رگنشور  هدنناشیدنا و  94نخس 

ناگماکدوخ ربارب  رد  قح  نایب  ای  داهج  96نیرترب 

يوما دالج  نیرتنشخ  اب  هناعاجش  97ییورایور 

غورد فیرحت و  زا  هدنکآ  98يهبطخ 

اسآ دعر  98یشورخ 

هنیدم ماش و  هب  هعجاف  100شرازگ 

ماش هار  رد  شخب  يدازآ  101ناوراک 

ماش هار  رد  نیسح  زارفرس  101رس 

دادبتسا هاپس  هدنامرف  نیرتمیخژد  اب  102ینخس 
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زارفرس رس  نآ  اب  102ینخس 

ریذپ قح  يهدروخلاس  شنکاو  داجس و  ماما  103يرگنشور 

ماگنه هب  ابیز و  نخس  نیا  زا  104هو 

بنیز یناسر  مایپ  يرگنشور و  104جوم 

داب وت  رب  نیرفن  دیزی  يا  104ناه 

تفگش هنامز  يزاب  زا  105تفگش 

رگرادیب ابیز و  اما  هاتوک  108ینخس 

ضارتعا 109دایرف 

شوماخ درس و  ناتسبش  نآ  109رد 

نیرفآ روعش  زیگنا و  جوم  109ینخس 

نیسح نادناخ  هوکشرپ  زایتما  تفه  تبهوم و  110شش 

ربمایپ يالاو  تیصخش  زا  110يوترپ 

نانمؤمریما تیونعم  رپ  تیصخش  زا  111يوترپ 

نیسح هیامنارگ  مام  تمظع  هوکش و  زا  112يوترپ 

اروشاع دنمشوه  ناسر  مایپ  يهناریلد  يرگنشور  112باتزاب 

ماش رد  ناریسا  ناوراک  یناسر  مایپ  113يراوگوس و 

نیسح دنمجرا  تخد  زوسناج  113باوخ 

دوهی یبهذم  ناربهر  زا  یکی  هناعاجش  يریگ  114عضوم 

مور ریفس  114ضارتعا 

ماش رازاب  رد  115يرگنشور 

ردپ زا  تعاجش  يدنمشوه و  116ناشن 

داجس ماما  يهناناج  ياهيرگنشور  زا  116سپ 

نیسح زارفرس  رس  116اما 

البرک هب  نارسا  ناوراک  117تشگزاب 
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نج هورگ  117يراوگوس 

هنیدم ياههنارک  117رد 

زیتس متس  هدازآ و  رتخد  کی  زوسناج  118يهدورس 

هنادنمزوریپ تشگزاب  زا  118سپ 

اهدادیور تقیقح  نایب  119يرگنشور و 

هنیدم راوید  رد و  120يهمزمز 

زیخاتسر زور  هب  رادید  121رگید 

رامیب هدیرپ و  گنر  122دیشروخ 

هرامه يرگنشور  122يراوگوس و 

تسا هدیسرن  نآ  يهماگنه  123ایآ 

يدازآ ياوشیپ  گوس  رد  دیس  123يهدورس 

124یقرواپ

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


فوهل رابکشا : ياهمشچ  قاور  رد 

باتک تاصخشم 

664ق. - 589 یسوم ، نبیلع  سواطنبا ، هسانشرس : 
یسراف فوفطلا . یلتق  یلع  فوهللا  يدادرارق :  ناونع 

یمرک یلع  شراگن  همجرت و  سوواط / نبدیس  فوهل  رابکشا : ياهمشچ  قاور  رد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1380 قذاح ، مق : رشن :  تاصخشم 

320ص. يرهاظ :  تاصخشم 
 ( مود پاچ  ) لایر 20000 9645970121 ؛  لایر : 12000 کباش : 

تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  نامجرتم و  نیوانع ، اب  فلتخم  ياهلاس  رد  باتک  نیا  تشاددای : 
. رابکشا ياهمشچ  قاور  رد  سوواط : نبدیس  فوهل  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
. رابکشا ياهمشچ  قاور  رد  سوواط : نبدیس  فوهل  دلج :  يور  ناونع 

سوواط نبدیس  فوهل  رگید :  ناونع 
یسراف فوفطلا . یلتق  یلع  فوهللا  رگید :  ناونع 

4-61ق. موس ، ماما  (ع ،) یلع نبنیسح  عوضوم : 
همانتشذگرس 664ق -- . - 589 یسوم ، نبیلع  سواطنبا ، عوضوم : 

61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 
مجرتم  - ، 1334 یلع ، یمرک ، هدوزفا :  هسانش 

2ل9041 1380ب فلا /BP41/5 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

م6490-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مجرتم نخس 

كاپ و نوخ  و  تخاس ، یتشهب  ار  اونین  ياوه  لاح و  تمودق  هک  ! زیزع نیسح  يا  وت  رب  مالـس  ! وت رب  مالـس  ! مالـسمیحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
یتسه موهفم  تاهیامنارگ  دوجو  هک  وت  رب  مالـس  . دومن انـشآ  ناگتـشرف  توکلم و  اب  ار  نازوس  تشد  نآ  يهدـیتفت  ياهگیر  تناـشوج 

تداهـش ناـگتخوسلد  ! یتـسار یهاـگآ و  ياوشیپ  يا  ناـه  . زورفا ناـهج  دیـشروخ  شباـت  ریـسفت  تاهدـنناشیدنا ، فرژ و  هاـگن  و  تسا ،
هچ نآ  گنراگنر  ياهتمعن  تاورطرپ و  ياهناتـسوب  ابیز و  ياهرابیوج  ناتخرد و  اـب  و  تشهب ، ناـیروح  اهرـصق و  اـب  ار ، وت  زوسناـج 

ادوس مه  یتـسه  نارک  اـت  نارک  اـب  دشابیمـشچ -  يهشوگ  اـب  هچ  رگ  ار -  وـت  يهناراوـگرزب  هناتـسود و  رـشب  رهم و  رپ  هاـگن  اـم  ؟! راـک
تاـفرع هـبعک و  تیوـک  و  تساـم ؛ شیاـین  زاـمن و  بارحم  وـت  يوربا  ! یگدازآ يدازآ و  رواـنت  زبـس و  رــس  رورــس  يا  ناــه  . مـینکیمن

نارئاز و میتسه و  وت  يوک  نایهار  اـم  و  اـم ؛ هاـگنابرق  اـنم و  تگنرلگ ، هاـگتلق  و  تساـم ؛ يافـص  مزمز و  وت ، شخب  ماـهلا  هاگتداهـش  . اـم
يدازآ و تلادع و  هب  ندیـسر  هار  در  هک  ، میدمحم لآ  نامیتی  ام  ! يدازآ تلادع و  ربمایپ  مشچ  ینـشور  يهیام  يا  ناه  . وت قشع  نایجاح 

نینچمه شیوخ و  هحفـص 6 ] يهناشاک [  هناخ و  تینما  زین  و  یناسنا ، تمارک  وربآ و  ناج و  لام و  تینما  هب  ندـمآ  لیان  و  رـشب ، قوقح 
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ینتفگان روک  ياهبصعت  اهیـشیدنا و  کیرات  اهتنوشخ و  اهیـشک و  قح  اهدادیب و  نامز ، رذگ  رد  يرکف ، ییاضق و  یلغـش و  تینما 
هبرجت ناشن  یب  رادناشن و  و  گنراگنر ، ياهناونع  اهمان و  اب  ار  گرم  ياهزیلهد  اههمخد و  اهنادـنز ، اهشیابر ، اهتشادزاب ، . میاهدـید

هک ارچ  میاهتفگ ؛ هن »! ، » ادـخ نیدزا  يرازبا  يروهرهب  یبآم و  میق  يرادـمروز و  راصحنا و  دادبتـسا و  يالب  هب  فصو  نیا  اب  و  میاهدرک ؛
، یتخومآ بلط  لامک  شیدناون و  ریذپان و  متس  نیتسار و  هاگآ و  ناراد  نید  نارواب و  نید  نایارگ و  نید  ناسانش و  نید  هب  ار  اهنیا  وت 
اجلم و ال ایندلا  یف  نکی  مل  ول  هللا  و  یخا ! ای  :» هک یتخاس ، نکفا  نینط  زیخاتسر  زور  ات  بیرف  متـس و  ربارب  ردپ  ار  تاهناشنم  دازآ  يادن  و 
، دسرب اج  همه  رورت  تنونـشخ و  تسد  و  دوشنادیپ ، میارب  ینما  يهطقن  هاگنهانپ و  یتیگ  نارک  ات  نارک  ردرگا  ....« دـیزی تعیاب  امل  يوأم 
رد ار  همطاف  یلع و  تسود  ناسنا  بلق  يا  ناه  . درک مهاوخن  تعیب  یبهذم  زیگنا  ساره  دادبتسا  اب  مه  زاب  دزاس ، لامیاپ  ارم  تینما  قح  و 

بارحم دجـسم و  نامز ، رذـگ  رد  شیوخ  تشونرـس  رب  تیمکاح  يریذـپان و  متـس  هار  رد  هک  میاهغـالبلا  جـهن  نآرق و  ناـمیتی  اـم  ! هنیس
مـس هب  مومـسم  درز و  يامیـس  دوبک ، يهرهچ  هتـسکش ، يولهپ  ناکچ ، نوخ  قرف  هتخوس ، يهناخ  هتفر ، جارات  هب  يهعرزم  هدـش ، بصغ 

؛ میبایب لد  يهنهک  قیمع و  مخز  رب  یمهرم  هک  نآ  یب  میاهدید ، اهدشنیجآ  هنشد  اهیخالس و  و  تسد ، یب  رکیپ  رس ، یب  ورـس  تنایخ ،
زا هام  لاله  ندروآرب  رـس  . میناوخیم ارف  شمارآ  بیکـش و  هب  ار  هدز  نافوت  رارق و  یب  لد  دمآ -  هدـهاوخ  هک  وا -  راظتنا  رد  مه  زونهو 

شیدناون و نارای  و  نآ ، گرزب  راگزومآ  اروشاع و  نیگمهـس  گوس  هودنارد  ام  و  تسام ؛ رادمخز  شیر و  لد  شاپ  کمن  مرحم ، قفا 
همزمز ار  مالسلاهیلع  نیسح  شخب  ماهلا  دنلب و  مان  شیوخ ، یباتیب  يرارقیب و  جوا  رد  و  میشتآ ، يور  رب  يدنپـسا  ناسب  شریذپان ، متس 

هحفص 7] ناشفارون [ ، دیشروخ  کی  هن  ،و  زورفا بش  هام  کی  هن  ، نابات يهراتس  کی  هن  نیسح ، نیشنلد  ابیز و  يهژاو  هک  ارچ  مینکیم ؛
کی اهنت  نیـسح ، نیرفآ  جوم  يهژاو  . تسا یناسنا  ینامـسآ و  يـالاو  ياـهشزرا  اـهتیعقاو و  قیاـقح و  يهنارکادـیپان  ناشکـشهک  هک 

يهویم يا  ناه  . تسوا يانـسح  ءامـسا  ای  ادخ ، اهمان  نیرتابیز  موهفم  يهدـنرادرب  رد  هکلب  تسین ، شخب  جوا  تیونعم و  رپ  ابیز و  يهژاو 
نتسشن اب  اههظحل  نیـسپاو  رد  هک  ینوخ  نامه  تسوت ؛ ناشوج  كاپ و  نوخ  زا  ياهرطق  يهدنمرـش  صالخا ، قشع و  سونایقا  ! همطاف لد 

هرهچ و یتفرگ و  نآ  ریز  رب  ار  كرابم  ياهتسد  وت  و  تفای ، نایرج  ینادوان  ناـسب  تانینزاـن ، بلق  رب  یـشیدنا  کـیرات  تنوشخ و  ریت 
نآ ! ینک رادید  هتـشغآ  نوخ  هب  ماف و  خرـس  ياهرهچ  اب  ار  يدازآ  تلادع و  يادـخ  یهاوخیم  هک : یتخاس ، نوگلگ  ار  فیرـش  نساحم 
رد بهذم و  ادخ و  مان  هب  هچ  رگ  ار -  یشکقح  تنوشخ و  دادیب و  ییوگروز و  هک  دنگوس  يادخ  هب  يدرک : يرگنشور  هنوگ  نیا  هاگ 

ادـخ و يهناهب  هب  يدازآ و  تلادـع و  مان  هب  دادبتـسا  متـس و  هک  ارچ  داد ؛ یهاوخن  يأر  نادـب  تفاـت و  یهاوخنرب  هللا -  لـیخ  مچرپ  ریز 
ءیش یلا  مهبیجا  هللا ال  اما و  .» دنناگماکدوخ نانملاظ و  نیرتهیامورف  نآ ، نالماع  و  تسارتیندوشخبان ، رتكاندرد و  رتتشز و  بهذم ،
تبثم خساپ  نانآ  يهناملاظ  يهتـساوخ  هب  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  دیـشاب ! شوه  هب  ناه ! .« یمدب تبـضخم  انا  هللا و  یقلا  یتح  نودیری  امم 
نیگنر دادیب ، دـنب  زا  شناگدـنب  يدازآ  تاجن و  وا و  هار  رد  نتـشیوخ ، نوخ  هب  هک  منک  رادـید  ار  مراگدرورپ  یلاح  رد  ات  داد ، مهاوخن 

، ترگرادـیب هدـننازیگنارب و  هام  و  تسوت ؛ ياروشاع  مرحم و  يههد  رـشع » لایل   » هک رجف ؛»  » هب دـنگوس  ! يدازآ ریما  يا  ناـه  . مشاـب هدـش 
ناورهر یگدادلد  قشع و  يامعم  هک  درد ، غیرد و  . تسوت شخب  ماهلا  نیگآرطع و  يوک  و  البرک ، ناگتفیـش  ناقـشاع و  ردـق  ياهبش 

، ناگدادلد ياهلد  رب  رهم  هب  رـس  زار  نیا  و  داد ، حرـش  درک و  نایب  ناوتیمن  ار  نانآ  كاپ  نادنزرف  همطاف و  یلع و  نادـناخ  هار  نیتسار 
يایند هعماج و  هب  ندیـسر  يارب  نوخ  کشا و  يونعم و  هحفص 8 ] يدام و [  ياههیامرـس  ردق  هچ  هک  تسا ، هدنیاسرف  نیگنـس و  تخس 

اهيرگادوس و زا  رود  هب  صلاخ و  یتسود  رـشب  یتسرپادـخ و  افو ، افـص ، یتسرد ، یتسار ، يربارب ، تینما ، يدازآ ، تلادـع و  زا  راشرس 
مورحم یناسنا  قوقح  نیرتییادـتبا  زا  مه  زونه  اما  ...، اما دـناهدرک ، راثن  امـش  رظن  دروم  نیگآ و  رطع  ياضف  طیارـش و  اهیـشورف و  نید 

ره ! ناقشاع هاگهلبق  يا  ناه  . رشب قوقح  تیاعر  يوزرآ  رد  و  اهیهاوخدوخ و ... اهیشیدنا و  کیرات  اهيراک و  منادن  دنب  رد  دننتـسه و 
و ام ، رارقیب  باتیب و  دوجو  ياـیند  رد  هودـنا ، ناـشورخ  جاوما  يهدـنیامن  دنیـشنیم ، اـم  راـظتنا  رد  نارگن و  ناگدـید  رب  یکـشا  منبش 
يدار و مسجت  يا  ناه  . تسام يهدـش  بوکرـس  تزع  تمارک و  و  هدـش ، لاـمیاپ  قوقح  و  هتفر ، داـب  رب  ياـهنامرآ  و  اـهوزرآ ، رادومن 
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زا رتمک  ارادـم ، رهم و  يربارب و  يردارب و  فاصنا و  يدازآ و  داد و  لدـع و  هب  ناـمز  رذـگ  رد  اـم  یگدزشطع  یگنـشت و  ! یـشنمگرزب
شاداپ ادـخ و  رادـید  اـت  و  ترخآ ، يارـس  خزرب و  ملاـع  اـت  اـجنآ  زا  و  شیوخ ، هاـگمارآ  اـت  هراوهاـگ  زا  اـم  ! تسین وت  ناـکدوک  شطع 

دنمشیدنا و نارای  کت  کت  زیزع و  نیسح  یشنم  گرزب  تیانع و  رارقیب  هتخوس و  هنشت و  شیابیز ، توارطرپ و  تشهب  ات  وا ، رابهوکش 
رالاس هلفاق  زا  وا : تسرپقح  ریذپاندادبتـسا و  زرابم و  ناناسر  مایپ  فطل  تیانع و  رارق  یب  هتخوس و  هنـشت و  زین  و  میتسه ؛ وا  هاوخيدازآ 

راوخمدآ زیتس و  ناسنا  ناگماکدوخ  هب  ماـش  يهبارخ  زا  مه  زونه  هک  یلاـسدرخ  هاوختلادـع  نآ  اـت  هتفرگ  شخبيدازآ  ناریـسا  ناوراـک 
ره مینانآ و  تیانع  رارقیب  هتخوس و  هنـشت و  ام  يرآ  . دهدیم تربع  سرد  يرورـس ، يرادـناهج و  شنم  شور و  رییغت  يارب  ناراگزور ،

تمارک مسجت  يا  ! تیرح دنلب  يهدیصق  يا  ! تلادع حور  يا  ناه  . میدرگیم رترارق  یب  رتهنـشت و  میـشونیم ، نانآ  قشع  تارف  زا  هچ  نآ 
شالت داهچ و  هاگـشزورف  يا  ! لاـمک لاـمج و  رولبت  يا  ! رتفد نید و  يهراـمه  تاـیح  دنـس  يا  هحفـص 9 ] قشع [ ! دـبعم  نذؤم  يا  ! ناسنا

تداهـش و لبمـس  يا  ! دیون دیما و  ناشوج  يهمـشچ  يا  ! يرادیاپ تمواقم و  روانت  رورـس  يا  ! اهلسن اهرـصع و  رادـیب  مشچ  يا  ! هناصلاخ
يا ! رشب قوقح  يهرامه  رادمچرپ  يا  ! زیتس دادبتـسا  قطنم  يا  ! بلط حالـصا  ناج  يا  ! يرگنهدنیآ یـشیدنافرژ و  هاگهولج  يا  ! تعاجش

میتسه و وت  تیانع  رهم و  فطل و  هنـشت  ام  ! وجلامک ياهبلق  اهلد و  يهراـمه  زیزع و  ناـمهیم  يا  !و  تیناـسنا نید و  تشونرـس  نارگن 
هک اـم  ناتـسد  . اونین ياـهلگ  بـالگ  و  تسا ، لد  لـالز  باـهتلا  وت ، گوـس  رد  اـم  ناگدـید  کـشا  تايزاوـن ؛ مورحم  دـنمزاین  تخس 

ياهنامرآ وت و  اب  ام  تعیب  یتسود و  تسد  دنیـشنیم ، اـم  يهتخوس  رادـغاد و  ياههنیـس  رب  تناراـی  وت و  تداهـش  گوس  رد  هدزهودـنا 
رپ اهنآ  يارب  زونه  مییاهنآ و  رارقیب  هنـشت و  نانچ  مه  هک  تسوت ؛ ياروشاع  يهنابلط  حالـصا  هناهاوخ و  تلادع  هبذاج و  رپ  یناسنا و 

، دشاپیم ورف  ار  راوتسا  هدییاس و  نامسآ  هب  رس  یهوک  مادکره  هک  مینک  هیرگ  وت  تبیصم  مادک  رب  ! تسود رشب  ياشویپ  يا  ناه  . مینزیم
زا هآ ! هحفص 10 ] تدنمـشیدنا [ ! دنزرف  تداهـش  زا  !آ ه  تیوج لامک  نارای  تداهـش  زا  هآ ! ! ربکا هللا  ! هآ ! دشکیم مطالت  هب  ار  ییایرد  و 

متــس ریلد و  ناـگدازرهاوخ  تداهــش  زا  هآ ! ! تردارب هاوختلادــع  راـگدای  ود  تداهــش  زا  هآ ! ! تابـلط حالــصا  راوخریــش  تداـهش 
رد هک  ياهظحل  نآ  زا  ! نیرخآ عادو  يهماـگنه  زا  هآ ! ! دروآ رد  هزرل  هب  ار  شرع  هک  ترادـملع  مچرپ  نداـتفا  كاـخ  هـب  زا  هآ ! ! تریذـپان

یلع و ارهز و  نیتسار  راگدای  رت  وس  نآ  و  درپس ، ماگ  ادخ  اردید  يوس  هب  تسـشن و  صالخا  قشع و  نسوت  رب  یتسه  يهراصع  وس  کی 
! الهم الهم ! يادن  اب  نارگن  هدزنافوت و  ياهلد  رابکشا و  نامشچ  اب  لوسر  لآ  ناکدوک  ناوناب و  اب  بنیز ، قح ، لالج  لامک و  هاگهولج 

نآ رب  مالس  ! ناور ياهکشا  نآ  رب  مالس  ! ساسح ياههظحل  نآ  رب  مالس  ... دنراد زاب  نتفر  زا  یمد  ار  شیوخ  رالاس  رای و  ات  دندوب  نآ  رب 
ياهنابیرگ نآ  رب  مالس  ! رابهودنا ياههرهچ  نآ  رب  ممالس  ! ناشیرپ ياهوم  نآ  رب  مالس  ! هدز شطع  ياهبل  نآ  رب  مالـس  ! نازرل ياهبلق 

هکت ياهمادنا  نآ  رب  مالس  ! هنهرب ياهندب  نآ  رب  مالس  ! هتفخ نوخ  هب  ياهرکیپ  نآ  رب  مالس  ! هدیسر الب  ياهناج  نآ  رب  مالـس  ! هدز كاچ 
بوــیجلا یلع  مالــسلا  ...» تـفرگ رارق  نارزیخ  بوــچ  فدــه  هــک  ینادــند  بــل و  رب  !و  زارفرــس ياهرــس  نآ  رب  مالــس  ! هدــش هــکت 

ءاضعألا یلع  مالسلاتالئاسلا  ءامدلا  یلع  مالسلا  هحفص 11 ] تایراعلا [ ، داسجالا  یلع  مالسلا  ، تالباذلا هافشلا  یلع  مالسلا  ، تاجرـضملا
یلع مالسلا  ، بیلسلا ندبلا  یلع  مالسلا  ، بیرتلا دخلا  یلع  السلا  ، بیضخلا بیشلا  یلع  مالسلا  ، تالاشملا سوؤرلا  یلع  مالـسلا  ، تاعطقملا

[ . 1 ...« ] عوفرملا سأرلا 

باتک نیا  اما 

هراشا

[2 « ] فوفطلا یلتق  یلع  فوـهللا   » دنمـشزرا باـتک  زا  تسا  یـشراگن  همجرت و  تسا ، یمارگ  هدـنناوخ  امـش  يورارف  کـنیا  هک  یباـتک 
ياهزارف نیرتساسح  نوماریپ  هک  دشابیم ، هرـس  سدق  سوواط » نب  دیـس   » بانج هشیپاورپ ، هاگآ و  راگنثیدـح  اسراپ و  ملاع  يهتـشون 
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دروم رد  . تسا هتفاـی  شراـگن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  رـشب ، قوقح  يدازآ و  رادـمچرپ  گرزب  ناـشفا  رون  شخب و  ماـهلا  یگدـنز 
، هدش هتشون  يرایسب  ياهباتک  رامـش و  یب  تالاقم  نونکات  اروشاع ، يهنادواج  رابمغ و  دادیور  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يالاو  تیـصخش 

دادـیور نیا  ریظنیب و  يهدـیدپ  نیا  هـب  يهـیواز  زا  مادـک  ره  ناـمز  رذـگ  رد  راـصع  نورق و  هحفص 12 ] نارگـشهوژپ [  نادنمـشنادو و 
، یفطاع یسامح ، یـسایس ، یعامتجا ، یتدیقع ، یگنهرف ، يرکف ، نوگانوگ  داعبا  زا  يدعب  يهرابرد  مادک  ره  و  هتـسیرگن ، ریتسدادبتـسا 

جاوم يایرد  نآ  زا  ياهرطق  هتخومآ و  اهسرد  شیوخ ، يرکف  ششک  بسانت  هب  هتـسشن و  واک  دنتک و  هب  نآ  یناسنا  یقالخا و  یقوقح ،
ياهژیو تازاـیتما  ياراد  باـتک  نیا  هتفاـی ، شراـگن  دروـم  نیا  رد  هک  ییاـهباتک  ناـیم  رد  اـما  دـناهدروآ ؛ ناـغمرا  هـب  نارگید  يارب  ار 

بلاج هنادـنمرنه و  هنابیدا ، ياهنوگ  هب  دـنربیم ، ولبات  هب  ار  اروشاع  زوسناج  دادـیور  هک  ياهباتک  يهمه  نایم  رد  باـتک  نیا  - 1: تسا
هک ارچ  تسا ؛ روهرهب  ياهژیو  ییاسر  لاـمک و  تیعماـج ، زا  یـسیونهدیجنس ، يراگنهدـیزگ و  تیاـعر  نمـض  هک  تسا ، هتفاـی  شراـگن 

هعماج و يهدنیآ  زا  ربمایپ  ییوگشیپ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  تدالو  نایرج  رب  نوزفا  مجح ، مک  باتک  نیمه  رد  نآ  دنمـشناد  يهدنـسیون 
شبنج يریگ  لکش  زاغآ  نامه  زا  ار ، البرک  دادیور  مهم  تاکن  ساسح و  بلاطم  يهمه  ترـضح ، نآ  تداهـش  يهدنهد  ناکت  دادیور 
زوسناج ياهدادیور  ، قارع هکم و  هب  شنادناخ  هارمه  هب  يدازآ  ياوشیپ  ترجه  ات  هنیدـم  رد  اروشاع  يهناهاوخ  يدازآ  زتیـس و  دادبتـسا 
تنوشخ زیتسدرخ و  قظنم  ، ترضح نآ  یناسنا  هنابلط و  حالصا  قطنم  مالسلاهیلع  نیسح  نادناخ  نارای و  روآتفگـش  يراکادف  البرک و 

اروشاع يهناهاوخ  يدازآ  مایپ  ندناسر  زا  سپ  هنیدم  هب  نانآ  تشگزاب  ربمایپ و  نادناخ  تراساات  يوما ، دادبتسا  شیدناکیرات  شیک و 
رگید مالـسلا و  اهیلع  همطاف  تیونعم  رپ  دنمـشیدنا و  هنازرف و  نارتخد  مالـسلاهیلع ، داجـس  ماـما  زیگناروعـش  نیرفآ و  روش  يرگنـشور  و 

عون رد  باتک  نیا  رگید  زایتما  - 2. دنکیم شرازگ  بلاج  ایوگ و  اما  هدرشف ، تروص  هب  ار  همه  همه و  لوسر ، لآ  شخب  يدازآ  ناریسا 
شبنج ینوگانوگ  لحارمرد  يدازآ  ياوشیپ  ياههبطخ  تاملک و  زا  ، ربمایپ نانخس  زا  نآ  شرازگ  بلاطم و  بوچراچ  هک  تسا  نیادوخ 
اروشاع هحفص 13 ] رهظ [  زا  مالسلاهیلع  داجس  ماما  تایرد  تعاجش و  زا  راشرـس  ياهيریگ  عضوم  اههزرابم و  زا  اروشاع ، زیتسدادبتـسا 
نیـسح اـب  یهارمه  نوگاـنوگ  لـحارم  رد  بنیز  نیرفآ  روعـش  زیگناروـش و  ياهینارنخـس  زا  ، ترـضح نآ  تکرب  رپ  یگدـنز  ناـیاپ  اـت 
ناریسا رگیدو  مالسلا  اهیلع  همطاف  زیتسمتس  وجادخ و  نارتخد  رگید  نانخس  زا  زین  و  ... ماش و هفوک و  رد  شایناسر  مایپ  زین  مالسلاهیلع و 

نیا قیمع  يراذگ  رثا  - 3. تسا یگرزب  تازایتما  اهنیا  هک  تسا ؛ هتفرگ  لکش  اهنآ  ریظن  یب  هزیگنا و  رب  نیسحت  ياهتدهاجم  هدازآ و 
روعش گنهرف  اب  نایانشآ  نایوج و  لامک  ناتسود و  نیـسح  ناسانـش و  نیـسح  كاپ  تاساسحا  فطاوع و  شزیگنارد  اهلد و  رد  باتک 

رظن رد  باـتک  نیا  - 4. دراد ناشن  سوواـط » نب  دیـس   » موحرم صـالخا  وم  تیونعم  زا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  اروشاـع ، زیگناروش  نیرفآ و 
ییاور و دانسا  عبانم و  نیرتربتعم  زا  یکی  ناونع  هب  هک  تساهنرق  کنیا  و  تسا ، رادروخرب  ياهژیو  رابتعا  زا  نارگشهوژپ  ناگدنـسیون و 

يهدنسیون هب  تیب  لها  بهاذم  ناملاع  يهدرتسگ  نانیمطا  دامتعا و  هک  نیا  ماجنارس  و  - 5. تسا هدش  هتانش  گرزب  دادیور  نیا  یخیرات 
یقالخا دنلب  تیعقوم  هب  مارتحا  و  وا ، یهقف  ویملع  زارفرپ  ماقم  تشادگرزب  و  سوواط » نب  دیـس   » موحرم باتک ، نیا  يهشیپاورپ  اسراپ و 

عباـنم ناـیم  رد  ار  نآ  هک  تسا  باـتک  نیا  مراـهچ  زاـیتما  نونک ، اـت  متفه  نرق  زا  راوگرزب ، نآ  ینید  فرژ  شنیب  هب  فارتعا  يونعم و  و 
هحفص 14 ] [ . ] 3 . ] تسا هتخاس  زاتمم  هتسجرب و  اونین ، زوسناج  دادیور  مهم 

وا یگدنز  رب  ارذگ  یشرگن 

هک تهج  نادبو  مساقلا ؛ وبا  شا  هینک  و  نیدلا » یضر   » وا فیرـش  بقل  و  دوب ، یلع »  » شمان سوواط » نب  دیـس   » موحرم ردق ، نارگ  ملاع 
راگن شقن و  رپ  سوواط  هب  ار  وا  ياهراپ  و  تشادن ، یگنهامه  وکین  يامیس  نآ  اب  شیاهاپ  اما  دوب ، ابیز  ياهرهچ  ياراد  شناکاین  زا  یکی 

یبتجم ترـضح  رون  ماما  نیمود  دنزرف  مود ، نسح  زا  ردپ  يوس  زا  وا  . تفای ترهـش  سوواط » نب  دیـس   » هب دندومن ، هیبشت  رظنم  شوخ  و 
زا و  دسریم ، وا  هب  يو  بسن  دراد و  رابت  هشیر و  دومن -  جاودزا  مالسلاهیلع  نیسح  شیومع ، دمجرا  تخد  همطاف ، هب  هک  مالسلاهیلع - 
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هب هک  تسا  رطاوخلا » هیبنت   » باتک بحاص  مارو »  » رتخد شرداـم ، هک  ارچ  راد ؛ هشیر  دنمـشناد و  روشناد و  نادـناخ  کـی  هب  رداـم  يوس 
رد مرحم  مهدزناپ  رد  راوگرزب  نیا  . تسا یـسوط  خیـش  موحرم  يهداون  زین  شردـپ  ردام  نیا ، رب  نوزفا  تسا . روهـشم  مارو ) يهعومجم  )
رد اج  نامه  رد  یلاسدروخ  نداـهن  رـس  تشپ  دـشر و  زا  سپ  و  تفاـی ، تدـالو  قارع  رد  هلح  زیخ  ملاـع  یخیراـت و  رهـش  رد  لاس 598 

تخادرپ و شنیب  بسک  شناد و  شزوـمآ  هب  یعخن » سارف  یبا  نـب  مارو   » شراوـگرزب ياـین  و  یـسوم ،» نیدـلا  دعـس  ، » شردـپ رـضحم 
 - دندوب شایناوجون  یکدوک  نارود  دیتاسازا  هک  هتخاس -  دوخ  ناسنا  ود  نیا  تسد  هب  شایتیبرت  یملع و  يرکف و  تیـصخش  ياههیاپ 

البرک هب  اـج  نآ  زا  تشاـمگ ؛ تمه  لاـمک  شناد و  بسک  هـب  اـجنآ  رد  تـفر و  فـجن  دادـغب و  هـب  هـلحرم  نـیا  زا  سپ  وا  . دـش هـتخیر 
تشگزاب و شیوخ  هاگداز  هب  ماجنارـس  و  دـیزگ ، تماقا  رهـش  نیا  هحفـص 15 ] رد [  اهتدـم  و  تفر ، ارماس  یخیرات  رهـش  نیمظاکو و 
نید و هب  تمدـخ  شیوخ و  يهعماج  یگنهرف  ینید و  یبهذـم و  روما  يربهر  نادرگاـش و  تیبرت  شزومآ و  هب  اـج  نآ  رد  رگید  یتدـم 

ناهج تشذگیم ، شدنمشزرا  رمع  زا  راهب  هک 75  یلاح  رد  ترجه ، زا  لاسرد 664  و  دینارذگ ، راگزور  ادخ  یگدنب  تدابع و  رتفد و 
رد و  دوب ، شنیب  شناد و  درم  سوواـط  نب  دیـس  موحرم  . دـیمرآ فـجن  رد  ناـنمؤمریما  راوـج  رد  شدوـخ  تیـصو  اـب  تفگ و  دوردـب  ار 
زا هـک  راـگزور  نآ  ردو  دوـب ، شیوخراـگزور  ناـبگنهرف  زاـسگنهرف و  وا  . شـشوک شـالترپ و  رایـسب  شایگنهرف  یملع و  یگدـنز 
نآ رد  دنتفریم -  رامش  هب  یلصا  عبانم  زا  هک  مهم -  ياهباتک  زا  دلج  زارتارف 1500  هک  تشاد  ياهناخباتک  دوبن ، يرثا  پاچ  تاناکما 
هک تسا ، هداهن  راـگدای  هب  دوخ  زا  يرایـسب  دنمـشزرا  ياـهباتک  راوگرزب ، نآ  دوخ  دوب . يرادرب  هرهب  دروم  دـشیم و  يرادـهاگن  اـج 
زا یکی  تسامــش -  يورارف  نآ  زا  یــشراگن  هـمجرت و  ادـخ  فـطل  هـب  کـنیا  هـک  فوـفطلا - » یلتق  یلع  فوـهللا   » دنمــشزرا باـتک 

. تسا هدـش  هدـناوخ  زین  نیـسحلا » لتق  یف  کلاسملا   » ای و  فوفطلا » یلتق  یلع  فوهلملا   » مان هب  هاگ  هک  تسوا  ياهراگدای  نیرتهدـنزرا 
[ . 4]

وا يدنمشوه  تیارد و 

نارگـشهوژپ يارب  وا  تایح  یعامتجا  یـسایس و  دـعب  هژیو  هب  سوواط » نب  دیـس   » موحرم یگدـنز  زا  قیقد  یهاگآ  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
اورپ نیرتهتـسراو و  نیرترب و  ار  هدربماـن  وا ، نارادتـسود  سیونهریـس و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هک  هژیو  هب  تـسا ؛ راوـشد  رایـسب  يراـک 

يدهم ترـضح  ناناج ، ناج  رادید  هب  رختفم  تامارک و  بحاص  و  یگدـنز ، رد  شنارـصاعم  دمآرـس  شیوخ و  راگزور  ملاع  نیرتهشیپ 
هعیش هحفـص 16 ] ریزو [  رتخد  اب  ارچ  هک  دناهتفرگ  هدرخ  وا  رب  شایـسایس  تایح  رد  زین  ياهراپ  اما  دناهتفای ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

و تفریذپ ؟ اهلوغم  يوس  زا  ار  نایولع  تاداس و  یتسرپرس  تباقن و  ماقم  ارچ  ای  و  دومن ؟ جاودزا  يدهم ) نب  رـصان   ) شراگزور بهذم 
راشف ریز  و  دوب ، اهنآ  زا  ریزگان  هتـساوخان و  دیـس »  » هچرگ ار -  دراوم  نیا  ؟و  تشاد هناتـسود  طباور  یـسابع  يهفیلخ  نیرخآ  اب  ارچ  اـی 

شراـگزور نارگدادبتـسا  اـی  رگلاغـشا و  تردـق  ربارب  رد  یتسـس  یعوـن  اـیند و  هب  شیارگ  زا  ییاـههگر  تـشاد -  رارق  ییاـسرف  تقاـط 
يدنمشوه یسایس و  تیارد  دیس »  » ياهیگژیو زا  یکی  هک  ددرگیم  تفایرد  نینچ  وا  یگدنز  بیشن  زارف و  زا  ام  رواب  هب  اما  . دناهتشادنپ

یبهذم رابتعا  شناد و  زا  ات  دادن  هزاجا  شیوخ  راگزور  یـسایس  ياهتردق  هب  نآ ، تکرب  هب  هک  تسوا ؛ ینید  يرگن  فرژ  یعامتجا و 
، ناشورف دهز  نارگادوس و  زا  ياهراپ  ناسب  ار  وا  دنزاسب و  شیوخ  يهناملاظ  ياهفده  یسایس و  ياهیبلط  هاج  هب  ندیسر  يارب  یلپ  وا 
زا یکی  هـک : دـناهدروآ  دروـم  نـیا  رد  - 1. دـنزاس لیدـبت  شیوخ  یگماـکدوخ  دادبتـسا و  يارب  لـئاسملا  هیجوت  اـی  ءاـضما و  نیـشام  هب 

شـشوپ رد  نارگدادیب  ات  دریذپب ، ار  یـسابع  دادبتـسا  يهتخاب  وربآ  ییاضق  هاگتـسد  تسایر  ات  داهن  راشف  رد  ار  وا  شراگزور  نارگدادیب 
تواـضق يرواد و  هب  زگره  نارگدادبتـسا ، تسنادیم  هک  ییاـج  نآ  زا  وا ، اـما  دـنرادرب ؛ هار  رـس  زا  ار  يدازآ  هار  نازراـبم  وا ، تهاـجو 

نوناق و هب  يهدـننک  لـمع  نیتسار و  لالقتـسا  زا  رادروخرب  یلم و  يرواد  ییاـضق و  هاگتـسد  داد و  دـنهاوخن  نت  هناـشنمدازآ  هنـالداع و 
بوکرس و هطلـس و  رازبا  ار  نآ  و  تفریذپ ، دنهاوخن  ار  قانتخا  دادبتـسا و  نافلاخم  تینما  هژیو  هب  اهناسنا ، تینما  قوقح و  يهدنرادساپ 
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لداع و رواد  ارگقح و  فرطیب و  ییاضق  متسیس  کی  هن  دنهاوخ ، یم  بوکرس  رازبا  يدناب و  یصخش و  يهنارگدادیب  ياهاضما  نیشام 
لاس هاجنپ  نم  هفیلخ ! بانج  : تفگ داتسیا و  یـسابع  يهماک  دوخ  يهفیلخ  يراشفاپ  ربارب  رد  مدرم ؛ تردق و  داهن  نایم  شنمدازآ  قیال و 

تواـضق و کـی  هب  ماهتـسناوتن  زونه  دوخ ، دوجو  ياـیند  رد  لد  يهسوسو  نادـجو و  لـقع و  يرگنـشور  ناـیم  شکمـشک  رد  هک  تسا 
و میامن ، نیمأت  ار  نتـشیوخ  تداعـس  منز و  تسد  شیوخ  نادـجو  هشیدـنا و  درخ و  هاگتـسد  دوس  هب  هنالداع و  عطاق و  يدـج و  يرواد 

دروم رد  ادخ و  ناگدنب  نایم  منیشنب و  تواضق  یـسرک  رب  مناوتیم  هنوگچ  فصو ، هحفص 17 ] نیا [  اب  متـسه ؛ ریگرد  دوخ  اب  مه  زونه 
تیریدم و تباقن و  شریذپ  يارب  اهلوغم  راشف  ربارب  رد  راوگرزب  نآ  زین  و  - 2 ... هن رگد  غرم  رب  ماد  نیا  ورب  هن ! ؟ منک يرواد  نانآ  قوقح 

يهشیدـنا رد  مه ، لاح  نامه  رد  اما  تفریذـپ ، ریزگاـن  هب  داـتفا و  رطخ  هب  شناـج  هک  تفگ  هن »!  » ییاـج نآ  اـت  ناـیولع ، روما  یتسرپرس 
تـسد دراد و  ساـپ  ار  مدرم  تینما  قوقح و  تسا  نکمم  شیارب  هچ  نآ  ره  اـت  دوب ، ادـخ  ناگدـنب  تمارک  تینما و  يدازآ و  قوـقح و 

هحفص 18 ] [ . ] 5 . ] دنک هاتوک  نانآ  رس  زا  ار  عاجترا  دادبتسا و  نامیخژد 

شراگن نادرگ و  رب  کبس 

ربتعم و رایسب  لتقم »  » نیا زا  ابیز  هدیجنس و  ایوگ و  اسر و  یـشراگن  همجرت و  هئارا  يارب  ادخ  تیانع  وترپ  رد  مجرتم  هک  ینازرل  ياهماگ 
هب اوتحم  هژاو و  هب  هژاو  دازآ ، يهمجرت  يهویش  هس  نایم  زا  رثا ، نیا  شراگن  نادرگرب و  رد  - 1: دناهنوگ نیا  تسا ، هتشاد  رب  دامتعا  دروم 
نآ يور  تفرگرب و  یبرع  بلاق  زا  دوخ ، كدنا  تعاضباب  ار  فلؤم  رظن  دروم  یناعم  میهافم و  تسخن  دیزگرب . ار  موس  يهویـش  اوتحم ،

اب - 2. ددرگ نیمأت  نآ  يهدنسیون  رظن  فده و  ادخ ، يرای  هب  ات  دیـشوک  تخیر و  دوخ  رظن  دروم  يهماج  بلاق و  رد  هاگ  نآ  دیـشیدنا و 
يدازآ و ياوشیپ  نارادتـسود  يارب  نآ  يهعلاطم  مه  ات  تسارآ ، رگنـشور  دـیدج و  ییاـهناونع  اـب  ار  نآ  بلاـطم  باـتک ، نتم  زا  ماـهلا 

يهنارگنشور شخب و  ماهلا  نانخـس  ياهزارف  نیرتساسح  - 3. رت ناسآ  نآ  بلاطم  زا  یبلطم  نتفای  مه  و  دـشاب ، رتنیـشنلد  شناراوگوس 
هژیو هب  ناگدـنناوخ ، هـمه  يارب  اـت  دروآ ، ار  اـههظحل  نـیرخآ  اـت  وا  يهناـهاوخیدازآ  شبنج  يریگ  لکـش  زاـغآ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح 

ع)  ) یلع نخـس ، ریما  ناـیب  هب  و  دـنرادیم ، یمارگ  ار  تیب  لـها  میرح  لـمع  رظن و  ماـقم  رد  هـک  وگهدیجنـس -  دنمـشناد و  ناگدـنیوگ 
رس ربارب  رد  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  زاسنوگرگد  نانخـس  زین  ؛و  دتفا دنمدوس  رتشیب  دومن -  هسیاقم  نانآ  اب  ار  سک  چیه  دیابن  هک  دننادیم 

همطاـف يهنازرف  تخد  يهناعاجـش  زیگنا و  روـش  ياـههبطخ  نـینچمه  ؛ ار يوـما  شیدـنا  کـیرات  شیک و  تنوـشخ  ناـمیخژد  ياـههزین 
تایانج ياشفا  زا  سپ  هنیدم ، هب  ناریسا  تشگزاب  ات  ماش و  هفوک ، ات  البرک  زا  ار ، یبهذم  زیگنا  ساره  دادبتـسا  اب  هزرابم  رد  مالـسلااهیلع 

يهنادنـسپادخ هناتـسود و  رـشب  شبنج  زیمآ  تملاسم  هنابلط و  حالـصا  هناـهاوخ و  يدازآ  ياهفدـه  ناـیبو  نارگدادبتـسا  زیگنا  ساره 
دادبتسا ریگب  قوقح  کلسم و  يوما  نارونخـس  اهنوبیرت و  يهلیـسو  هب  نآ  فیرحت  زا  يریگولج  خیرات و  هب  نآ  مایپ  ندناسر  اروشاع و 

ریگب قوقح  کلـسم و  يوما  نارونخـس  اـهنوبیرت و  يهلیـسو  هب  نآ  فیرحت  زا  يریگولج  خـیرات و  هب  نآ  ماـیپ  هحفـص 19 ] دروآ [ ؛ ار 
ره هک  دروآ ، ار  رمبایپ  دنمـشیدنا  نارتخد  رگید  يهناعاجـش  هنادنـسپادخ و  ياهيرگنـشور  زا  ساسح  ییاهزارف  زین  ؛و  دروآ ار  دادبتـسا 
هک ار ، مالسلاهیلع  نیسح  راکادف  نارای  نانخس  زا  یخرب  هنوگ  نیمه  و  دندوب ؛ مالسلاهیلع  نیـسح  نوخ  لدایرد  هاگآ و  ناسر  مایپ  مادک 

؛ ماجنا ات  زاغآ  زا  رگنشور  نانخـس  اههبطخ و  نیا  لماک  يراذگ  بارعا  - 4. تسا اروشاع  هناهاوخ  تلادـع  شبنج  قطنم  رگنایب  یعون  هب 
هک دیـسر  ییاـهزارف  هب  شراـگن ، نادرگرب و  ماـگنه  هب  مجرتم  هاـگ  نیا ، رب  نوزفا  - 5. ددرگ رتناـسآ  ناـگمه  يارب  نآ  زا  يروهرهب  اـت 
ات دیدرگ  ششوک  تهج  نیمه  هب  دومنیم ؛ یلاخ  ياهتکن  ياج  هاگ  و  دیسریم ، رظن  هب  یفارگلت  هدرشف و  رایسب  راوگرزب  فلؤم  بلاطم 

ناشمان هک  ياهشیپ  دادبتـسا  شیدنا و  کیرات  ای  هاوخيدازآ ، وجلامک و  ياههرهچ  زا  یهاتوک  فارگویب  دنمدوس و  یقرواپ  شراگن  اب 
شخب ماهلا  زوسناـج و  دادـیور  اـب  ار  هدـنناوخ  قطاـنم ، اهرهـش و  یخرب  دروم  رد  یهاـتوک  حرـش  زین  و  تسا ، هدـمآ  باـتک  رد  یعون  هب 
سراـف  » راوگرزب ققحم  هلیـسو ي  هب  هک  میداد ، رارق  راـک  روـحم  ار  ياهخـسن  شراـگن  همجرت و  نیا  رد  اـم  - 6. دزاس انـشآ  رتهب  اروشاع 
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، هوسا تاراشتنا  يهلیـسو  هب  و  هدـش ، هتـشون  نآ  رب  زین  يدـنمدوس  ياـهیقوراپ  همدـقم و  هتفرگرارق و  حالـصا  قیقحت و  دروم  ناـیزیربت »
هخسن نیا  رد  هدمآ و  باتک  نتم  رد  رگید ، ياههخسن  رد  هک  میدروخرب  ییاهزارف  هب  هاگ  اما  تسا ؛ هدش  پاچ  فاقوا  نامزاس  هب  هتسباو 
يهمه تازایتما  يهدـنریگرب  رد  شراگن  همجرت و  نیا  ات  میداد  ناماس  نامدوخ  کبـس  هب  ییاجباج  كدـنا  اب  ار  نآ  اـم  هک  یقوراـپ ؛ رد 
نیـسح هوکـشرپ  دـنلب و  حور  زا  دادمتـسا  اب  ادـخ و  يرای  هب  هک  تسا  نیا  مجرتم  شالت  هک  نیا  ماجنارـس  .و  هللا ءاش  نا  دـشاب ، اههخـسن 
دادـیور زا  دنـس  و  لـتقم »  » نیرتداـمتعا دروـم  نیرتربـتعم و  نیا  فوـهل »  » زا ار  شراـگن  همجرت و  نیرتهدیجنـس  نیرتاـسر و  مالـسلاهیلع 

فطل هب  دروم ، هحفـص 20 ] نیا [  رد  باتک  نیدنچ  شراگن  همجرت و  اب  و  دراد ، میدقت  شنارادتـسود  هب  اروشاع ، زوسناج  شخبماهلا و 
رازگتمدـخ ود  زا  هک  منادیم  مزال  دوخ  رب  زاغآرـس  نیا  نایاپ  رد  [ . 6 . ] دهد رارق  يدازآ  ياوشیپ  یگنهرف  نارازگتمدخ  زا  ار  دوخ  ادـخ 

زیزع و ناوج  ود  نیا  يارب  و  هدومن ، ینادردق  دنتخاس ، هدامآ  پیات و  ار  باتک  نیا  هک  رفقذاح  يدـهم  یمرک و  ناسحا  اروشاع  گنهرف 
تماس تسود ، هاگراب  زا  قذاح  رـشن  شـالت  رپ  ریدـم  رفقذاـح ، ياـقآ  جاـح  دـنمجرا  تسود  باـتک ، نیا  رـشان  زین  و  ینتـشاد ، تسود 

یلع یمالـسا  يهشیدـنا  گنهرف و  رتفد  مق -  . میامن وزرآ  ار  ربمایپ  نادـناخ  رورپناسنا  يهشیدـنا  هب  هناـصلاخ  تمدـخ  قیفوت  تداـعس و 
هحفص 21 ] یندیرفیمرک [ 

فلوم نخس 

هراشا

یقرت ناگدـنب  كاپ  بان و  ياههشیدـنا  اهدرخ و  قفا  زا  شاتمظع  هوکـش و  ناشفا  رون  غورف  هک  تساییادـخ  نآ  زا  رامـش  یب  شیاتس 
نخـس هریـس و  نآرق و  ياسر  قطنم  يهلیـسو  هب  ار  شدـنلب  فدـه  ـالاو و  مسر  هار و  و  تسا ، نکفاوترپ  هراـمه  شابلط  لاـمک  هاوخ و 

زا هدـنبیرف و  يایند  تراـسا  زا  ار  شاهاـگراب  ناگتفیـش  نارادتـسود و  هک  ومه  يهژیو  شیاتـس  . دزاـسیم رگهولج  رون  نیتسار  ناـیاوشیپ 
هب وا  ریذـپانفصو  رهم  نیا  . دـشخبیم جوا  ینامداش  رورـس و  ياهییانـشور  يوس  هب  و  درادیم ، رود  هب  هزیکاپ و  كاپ و  نآ  ياـهاوران 
رد ندرپس  ماگ  هب  نانآ  يربج  نتخاس  راداو  هار  رد  هن  و  تسا ، نانآ  یگتسیاش  نودب  تهج و  یب  لیلد و  یب  هن  شیوخ ، نیتسار  ناگدنب 

و شیوخ ، فطل  رهم و  نیا  شریذپ  روخ  رد  ار  نانآ  وا  ياتمه  یب  تاذ  هکلب  زگره ، هن ، دشابیم ؛ هنادنـسپادخ  یگدنز  هارهاش  نیرتابیز 
شنارادتـسود هک  دیدنـسپن  لـیلد  نیمه  هب  و  تخانـش ، یقـالخا  یگتـسجرب  ییاـبیز و  لاـمک و  ياـههناشن  نیا  هب  یگتـسارآ  يهتـسیاش 

نیرتاـبیز هب  یگتـسارآ  اـهراک و  نیرتیقرتم  ماـجنا  قیفوت  ناـنآ  هب  هکلب  دـنرگنب ، راـتفرگ  تراـسا  یفدـه و  یب  ياهدـنب  هب  ار  نتـشیوخ 
دوب وا  كاـپ  تاذ  زج  هک  نآ  ره  هچنآ و  ره  زا  هک  دـنتفرگ  جوا  ییاـج  هب  وا  فطل  هب  ناـنآ ، و  تشاد ، ینازرا  ار  اـهیگژیو  اـهفصو و 
يوس هب  ناشیاهلد  يافرژ  و  تخانش ، ار  ادخ  يدونشخ  تفارـش  نانآ ، يوج  لامک  ناج  حور و  و  دنداهن ، وا  قشع  ورگ  رد  لد  هدیرب و 
نوزف هحفص 22 ] تمارک و [  يوس  تمـس و  هب  نانآ  ياهنامرآ  اهوزرآ و  و  تفای ، شمارآ  وا  فطل  رهم و  يهیاس  رد  و  دروآ ، يور  وا 

يرگنیم ار  یقوش  روش و  ادخ ، هاگراب  ناگتفیش  دوجو  يایند  رد  هک  تسا  رواب  نیا  رب  . دومن شیارگ  وا  ياتمه  یب  كاپ و  تاذ  یـشخب 
ار ياهژیو  ساره  سرت و  ناـنآ  یگدـنز  يهریـس  نخـس  ردزین  و  تـسا ؛ یقاـب  يارــس  يهدـننک  یهاوـگ  دـنمرواب و  ياـهلد  يهژیو  هـک 

یعقاو قوشعم  بوبحم و  هب  برقت  يوس  هب  نانآ  قوش  روش و  هرامه  دریگیم . همـشچرس  وا  رادـید  داـی  ادـخ و  تمظع  زا  هک  يرگنیم 
و وا ، رارسا  ندینش  يهدامآ  ناشناج  شوگ  و  تسوا ، ياهنامرف  ماجنا  ورگ  رد  ناشیاهناج  شیاسآ  اهلد و  یتحار  و  تسا ، ینوزف  هب  ور 
زا ناشنامیا  رواـب و  درخ و  يهزادـنا  هب  ار  ناـنآ  زا  مادـک  ره  هنازرف  يادـخ  . تسا ناـمداش  داـش و  وا  داـی  توـالح  ینیریـش و  زا  اـهناج 

نیرترب يوـس  زا  شــشخب  روـخ  رد  ار  هـچ  نآ  شیوـخ  فـطل  رهم و  ریذــپان  ناـیاپ  يهـنیجنگ  زا  و  هتخاـس ، روهرهب  يوـنعم  ياهتذــل 
هوکـش و زا  هکنآ  ره  هچنآ و  ره  ور  نیا  زا  . درادیم ینازرا  تسرپ  اـتکی  وجلاـمک و  ناـنز  نادرم و  نآ  هب  تـسا ، ناـبرهم  رادرکوـکین و 
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یب دـیدرگ ، یقیقح  قوشعم  لاـصو  زا  يرود  لـماع  هچ  نآ  ره  و  تسا ! زیچاـن  ریقح و  یـسب  ناـنآ  رظنرد  دـینادرگ ، يور  ادـخ  تمظع 
نآ اب  شیاین  دای و  ماـن و  ابیمدـمه  سنا و  زا  اـهنت  هک  دیـشک  ییاـج  هب  قح  هب  قشع  رد  ناـشراک  . تسا یندـش  اـهر  شزرا و  یب  هزادـنا 
قح لامج  لالج و  هوکش و  تبیه و  ياهرویز  اهتنیز و  هب  هرامه  و  دنسریم ، یبایماک  شمارآ و  جوا  هب  تمارک  لامک و  يهمـشچرس 

ياهنامرآ اهفده و  زا  يریگیپ  لامک و  دشر و  عنام  ار  نآ  ریذپ  انف  ياهشزرا  ایند و  يرهاظ و  یگدنز  هک  هاگ  نآ  نانآ  . دناهتـسارآ
، دنتـسیرگن وا  ياـتمه  یب  تاذ  یــشخب  نوزف  شاداـپ و  رادـید  زا  تـیمورحم  ثعاـب  ار  ناـهج  نـیا  رد  يراگدـنام  و  دـندید ، وا  يـالاو 

يوجتـسج رد  و  دنبوکیم ، ار  رای  رادید  ياهرد  يهبوک  هقلح و  هدروآ و  رد  نت  زا  ار  ایند  رد  يراگدـنام  یگدـنیاپ و  يهماج  گنردیب 
ریذپان و فصو  یتواخس  يروالد و  اب  هداهن و  صالخا  قبط  رد  ار  ناج  حور و  هتخانشن و  اپ  زا  رس  يزارفرـس ، زمر  يراگتـسر و  زار  نیا 

هحفص 23 ] دنزاسیم [ . اههزین  اهریت و  ناراب  جامآ  اهریشمش و  رپس  ار  نتشیوخ  زیگنا  رب  نیسحت 

درخ نوخ و  تشد  ناهاوخ  تلادع 

لامج لامک و  يهمـشچرس  يوس  هب  رتزیگنا  روش  رتشیب و  هچ  ره  جوا  يارب  اونین  تشد  نهپ  نازیتس  متـس  ناهاوخ و  تلادع  هک  یتسار  و 
زاورپ نیا  رد  نانآ  . دـندمآ رد  زاورپ  هب  وا  شخب  جوا  زاس و  یگدـنز  مان  دای و  اب  و  دـنداهناو ، ار  یکاـخ  دـبلاک  هک  دندیـشکرپ  ياـج  اـت 

فـصو يراکادف  اب  و  دندز ؛ تسد  وا  هار  رد  یندنام  دای  هب  ياهقباسم  هب  نابلط ، لامکو  ناتـسود  ابیز  بوبحم  قوشعم و  يوس  هب  شوخ 
هاوخ و يدازآ  نایوج  ادخ  نیا  فصو  هک  یتسار  . دنتفر گرم  زاوشیپ  هب  و  دندیرخ ، ناج  هب  ار  اهریـشمش  اهزین و  اهریت و  ناراب  يریذپان 

ءاضمرلا یلع  موسج  مهل  : دیوگیم [ . 7 « ] یضترم دیس   » مالسا خیرات  رادمان  دمـشناد  هک  تسا  هدورـس  نیا  يهدنبیز  ردقچ  زیتس  قانتخا 
هک دنتسه  ینانامرهق  بلط ، حالصا  نادرمدار  نآاهییحم  فیـسلاب  اهلتاق  نا  واهعفان  رـضاب  اهدصاق  ناکاهیرقی  هللا  راوج  یف  سفنا  وۀلمهم 
رد ادـخ و  برق  راوج  رد  ناـشیوج  لاـمک  كاـپ و  ياـهناج  اـما  تسا ؛ هداـتفا  اوـنین  نازوـس  رازگیر  يور  رب  نیجآ  هنـشد  ناـشیاهرکیپ 

ناهاوخ يدازآ  نآ  هب  ندناسر  بیـسآ  یناطیـش  يهشیدنا  رد  هک  يراکهایـس  نارگدادبتـسا  نانآ ، هاگدـید  زا  . تسا هدـیمرآ  وا  ینامهیم 
ثعاب هک  نانآ ، یـشوماخ  گرم و  لماع  هن  ییوگ  قانتخا ، نادالج  ناشکمدآ و  و  دننانآ ؛ هب  ندناسر  دوس  يهشیدـنا  رد  ییوگ  دـندوب ،

! دنیآیم رامش  هب  نانآ  یناشفارون  هحفص 24 ] یگدنیاپ و [  یگدنز و 

يراوگوس ارچ  سپ 

زوسناج گوس  رد  تسیابیم  هک  دوبن  ربمایپ  نادـناخ  رورپناسنا  يهریـس  کبـس و  ادـخ و  هوکـشرپ  باتک  ياهدومنهر  رگا  نایب  نیا  اـب 
ناگرا داینب  دادـیب و  تعدـب و  شیادـیپ  رطاخ  هب  و  درک ، نت  رب  متام  گوس و  يهماج  تاجن ، تیادـه و  يهتـشارفا  رب  هرامه  ياـهمچرپ 

دیاب هک  دوبن  رگا  و  تخومآ ، تربع  تخیر و  ترـسح  کشا  ادـخ -  نید  مان  هب  مه  نآ  هعماج -  نایم  رد  یـشیدنا  کـیرات  یهارمگ و 
زومآ سرد  هنادـنمدرخ و  یـشیدناهراچ  هب  دروخ و  فسأت  تما  يارب  دـشر  جوا و  یتخب و  کین  تداعـس و  تصرف  نتفر  تسد  زا  يارب 

نیرتدـیلپ تسد  هب  تیناـسنا  ياهنیرتهتـسیاش  اـههبخن و  اههدـبز و  زوسناـج  تداهـش  رب  هودـنا  رثأـت و  رگا  هک  نیا  ماجنارـس  و  تسـشن ،
يرابهوکـش حالف  زوف و  رطاخ  هب  ام  هک  دوب  هدـنبیز  کنیا  یعیبط -  يرطف و  یناسنا و  تسا  يرما  هک  دوبن -  قانتخا  دادبتـسا و  نادـالج 

هب میشوپ و  نت  رب  ینامداش  يداش و  يهماج  تسا ، هدیدرگ  اهلسن  اهرصع و  نازیتس  متس  ادخ و  هاگراب  نازارفرـس  نآ  يزور  قزر و  هک 
زوریپ و هک  دنتسه  وا  زیتس  متس  نارای  يدازآ و  ياوشیپ  نیا  هک  ارچ  میهد ؛ رس  یلاحشوخ  رورس و  دایرف  يراوگوس ، یگدزهودنا و  ياج 
ناگماکدوخ و تخب ، هریت  يهدنزاب  و  دننکیم ؛ یناشفا  رون  نامز  رذگ  رد  نابلط ، قح  هار  ارف  ییاهلعشم  ناسب  و  دنتـسه ، خیرات  زارفرس 

سرد هناصلاخ و  يراوگوس  هک  لیلد  نادب  اما  دنداتسیا ؛ نانآ  یحالـصا  هناهاوختلادع و  شبنج  ربارب  رد  هک  دنتـسه  ییورهایـس  نادالج 
هاگآ و نایوجادخ  دزاس و  انـشآ  زیتس  ملظ  بلط و  حالـصا  نایئاونین  شخبيدازآ  دـنلب و  ياهنامرآ  اهفدـه و  اب  ار  ام  دـناوتیم  زومآ 

فوهل رابکشا : ياهمشچ  قاور  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


و میرابیم ، ورف  نامناگدید  نامسآ  زا  کشا  ناراب  و  هدیـشوپ ، متام  گوس و  يهماج  زین  ام  دناسرب ، دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  هاوخيدازآ 
اهنآ هب  و  میروآیم ، يور  شیوخ  ناگدـید  هب  اتـسار  نیا  رد  اـم  . میریگیم وخ  زیتـس ، دادبتـسا  رگرادـیب و  دـنمفده و  يراوگوس  نیا  رب 

يافرژ زا  هدرمناوج  ناردام  ناسب  اهبلق ! يا  ناه  مییوگیم : شیوخ  ياهلد  هب  !و  دیرابب کشا  ناراب  هرامه  اهمشچ ! يا  ناه  : مییوگیم
تسد هب  ربمایپ ، تما  نایم  رد  و  نید ، مان  هب  یبهذم  زیگنا  ساره  دادبتسا  هک  دیلانب  نیگمهـس  يهعجاف  نیا  رب  ! دینز هلان  لد  هحفص 25 ] ] 

ار وا  زارفرس  هزیکاپ و  لسن  ربمایپ و  ردقنارگ  ياهتناما  كاپ  ياهنوخ  نتخیر  اونین  تشد  نهپ  رد  اروشاع و  زور  رد  ادخ  نید  نانمـشد 
! تشاگنا هدینشان  هدیدان و  هرسکی  ار  همه  شنادنزرف ، نادناخ و  تشاد  یمارگ  رد  ار  وا  نشور  یپایپ و  ياهشرافس  و  درمش ، اور 

نیگمهس گوس  نیا  زا  داد  يا 

ار اهلد  هشیمه  يارب  هک  يراب  هعجاف  دادیور  نیا  زا  ام  ! ناگدیدمتس هاوخداد  يا  ! ناگدنامرد سرداد  يا  ! ناهانپ یب  هانپ  يا  ! ادخ يا  ناه 
نیا زا  ام  ! میربیم هانپ  وت  هب  دـنازوس  ار  اهرگج  هرامه  هک  نیگمهـس  گوس  نیا  زا  ام  ! میربیم هاـنپ  وت  هب  تخاـس ، رادهحیرج  دیـشارخ و 

يرابمغ دادخر  نیا  زا  ام  ! میربیم هانپ  وت  هب  دـناسریم  نامـسآ  هب  ار  اهلد  دایرف  دروآیم و  درد  هب  ار  اهبلق  هک  ینارگ  درد  تبیـصم و 
و تسشن ، تیاده  يهنیس  رب  هک  دادبتـسا  نیگآرهز  ياهریت  ناراب  زا  ام  ! میربیم هانپ  وت  هب  دیـشاپ ، ورف  ار  نامیا  ناکرا  و  اورپ ، نوناک  هک 

ياوسر نایعدم  نیتسآ  زا  هک  يدادیب  ياهتسد  زا  ام  ! میربیم هانپ  وت  هب  تخیر  اونین  يهدـیتفت  ياهگیر  يور  رب  ار  تلاسر  كاپ  نوخ 
نارـس و ياهرـس  هک  ییاوسر  تسایـس  زا  ام  ! میربیم هانپ  وت  هب  دـمآ  نوریب  یگدازآ  يدازآ و  نادـناخ  ندرب  تراسا  هب  يارب  رتفد  نید و 
زا ار  رشب  نادناخ  نیرترب  كاپ  ياهناج  هک  ياهتف  زا  ام  ! میربیم هانپ  وتهب  دناسشن ، مغ  يوناز  رب  هدنکفارـس و  ار  خیرات  نیتسار  نارادرس 

راگدرورپ رب  و  دـناشن ، متام  هب  ار  یحو  يهتـشرف  هک  یکانتـشهد  يهعجاف  زا  ام ، ! میربیم هاـنپ  هحفـص 26 ] وت [  هب  تفرگرب  ناشیاهرکیپ 
! میربیم هانپ  وا  دوخ  هب  دمآ ، نارگ  هوکشرپ  گرزب و 

دشابن نینچ  ارچ 

هنهرب ربمایپ  دوجو  يهراپ  هک  نیا  اب  دشابن  هنوگ  نیا  ارچ  یتسار  ! اهلسن يا  !و  اهرـصع يا  ! اهنادجو يا  ! خیرات يا  ! مدرم يا  ! ادـخ يا  ناه 
یهارمگو و ترارـش  ریـشمش  اـب  وا  كاـپ  نوـخ  هک  نیا  اـب  دـشابن  نینچ  ارچ  ؟ تسا هداـتفا  اوـنین  يهدـیتفت  ياـهگیر  يور  رب  ناـیرع ، و 

ناگدید ربارب  رد  ربمایپ  ادخ و  دنمشیدنا  نارتخد  بیجن  ناشفارون و  يامیـس  هک  نیا  اب  دشابن  نینچ  ارچ  ؟ تسا هتخیر  نیمز  رب  تنوشخ و 
ربارب رد  نانآ  ياههمیخ  اههماج و  هک  نیا  اب  دشابن  نینچ  ارچ  ؟ تسا هدش  هداد  رارق  تسرپدادبتـسا  گنهرفیب و  نارگـشنزرس  نانابرتش و 
نینچ ارچ  ؟ تسا هتفر  جارات  هب  يدادـیب  متـس و  يهدـننک  لمحت  رگداقتنا و  ره  و  نابزیب ، رادـنابز و  ره  و  شوماخ ، اـیوگ و  ره  نامـشچ 
هداتفا هدـیتفت  ياهگیر  يور  رب  نفک  یب  هنهرب و  هدـش و  تراغ  تلادـع  يدازآ و  نارادـمچرپ  يهیامنارگ  ياـهرکیپ  هک  نیا  اـب  دـشابن 

نزحلا و رانب  هیلع  ترـس  هحفـص 27 ] هلو [  وذ  لم  ام  اذا  تایعان  وفلتلاب  نفطی  مهـسا  يدـهلا  بلقیفف  یبنلا  لمـش  تددـب  بئاصم  ؟ تسا
، نآ هاکناج  نیگآ و  رهز  ياهریت  و  تخاس ، هدنکارپ  ناشیرپ و  ار  ربمایپ  نادناخ  رهم  رپ  نوناک  هک  دمآ  شیپ  يرابمغ  ياهدادیورفـسالا 

دنمشیدنا هدازآ و  نارتخد  ناوناب و  ياهدایرف  نینط  . تخادنا راک  زا  ار  تیناسنا  يهدنپت  هرامه  بلق  نآ  تسشن و  تلاسر  دیشروخ  لد  رب 
رد ار  هودنا  گوس و  شتآ  ترضح  نآ  نتخاس  بطاخم  اب  و  دادیم ، ربخ  یمشاه  نانامرهق  تداهش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  زیتس  متـس  و 

. تخاسیم روهلعش  شانینزان  لد 

شاک يا 

رب هنوگچ  هک  دنتـسیرگنیم  شیوخ  زیتس  ملظ  هاوخيدازآ و  نارـسپ  نارتخد و  هب  شردق  نارگ  ردپ  همطاف و  ربمایپ ، يهناحیر  شاک ! يا 
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ياهمخز اب  هنهرب ، ياپ  رس و  اب  دنب ، رد  مدرم  قوقح  و  ادخ ، تاررقم  ياهزرم  زا  عافد  مرج  هب  ماشآ  نوخ  دادبتسا  ترارش  تواقش و  رثا 
هدازآ نارتخد  لاح  نامه  رد  هک  دندرکیم  هراظن  شاک ! يا  ! دناهدش اهر  شیوخ  هاگتداهش  كاخ  رب  هدیرب  ياهرـس  اب  و  يراک ، قیمع و 

اب شراکادـف ، هاـگآ و  ناراـی  تلادــع و  ناوراـک  بوـبحم  ریما  زوـسرگج  گوـس  رد  هـن  وـگچ  تلاـسر  یحو و  نادــناخ  هـشیپ  اورپ  و 
نادـناخ نادرمدار  نارورـس و  گرم  رابمغ  يهعجاف  اب  هتخیر و  نوریب  شیوخ  يهدرپ  ارـس  زا  ناشیرپ  ياهوم  هدز و  كاـچ  ياـهنابیرگ 

. دناهداد رس  نویش  دایرف و  شیوخ  نارورس  نارگ و  تیامح  نیگمهس  گوس  رد  نانز  هرهچ  رس و  رب  و  هدیدرگ ، ور  هبور  دوخ 

شنم شنیب و  نابحاص  يا  ناه 

رشب گرزب و  نادناخ  نیا  زوس  رگج  گوس  کنیا  شنم ! شنیب و  نابحاص  يا  ! رگنفرژ ياهناسنا  يا  ! دنمـشیدنا هاگآ و  مدرم  يا  ناه 
دادبتـسا هاپـس  ناوارف  رامـش  نآ  رب  يدازآ ، ياوشیپ  يرواـییب  ییاـهنت و  نآ  رب  ادـخ  هب  ار  امـش  هحفـص 28 ] دـیروآ [ ! داـی  هب  ار  تسود 

ياهکشا ناراب  راثن  و  نانآ ، هب  شیوخ  یتسود  رهم و  نایب  مـالعا و  اـب  دـییایب و  . دـینز هلاـن  هناـملاظ  ربارباـن و  راـکیپ  نآ  رب  و  دیـشیدنیب ،
سوسفا غیرد و  ناـنآ  یهارمه  يراـی و  تصرف  نداد  تسد  زا  هب  و  دـینک ؛ يراـی  ار  رـشب  ییاـهر  يدازآ و  هار  نازراـبم  نآ  ناتناگدـید ،

مـشچ ینـشور  يهیام  ربمایپ و  لد  يهویم  و  مدرم ، نیتسار  ياورنامرف  كاپ  ياهتناما  نانآ  يادیـش  هتفیـش و  ياهناج  هک  ارچ  دـیروخ ؛
نانآ ردقنارگ  ردام  دپ و  و  تخاسیم ، ناراب  هسوب  ار  نانآ  نادند  بل و  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  هاگراب  ناگتـسیاش  نآ  . دوب همطاف 

كانهفلیزنلا مکحم  لوسرلا و  ننـسمهلاح  نع  لـسف  کـش  یف  تنک  نا  . درمـشیم رتـالاو  دیـشخبیم و  يرترب  شیوخ  تما  يهمه  رب  ار 
نانآ ییالاو  دروم  رد  رگالیربج  يدی  یلع  هیلا  تءاجمهیف  دمحال  تقبس  ۀیـصو  ولیـصفتلا  یلع  مهلـصف  نایب  ویجحلا  يوذل  دهاش  لدعأ 

رد ربمایپ  نآرق و  هک  ارچ  سرپب ؛ ادخ  هوکشرپ  باتک  ربمایپ و  يهریس  کبـس و  زا  ار  نانآ  ماقم  لاح و  تقیقح  یتسه ، دیدرت  شوختـسد 
هدـمآ ود  نآ  رد  هدرتـسگ  نشور و  تروص  هب  ناـنآ  يرترب  تلیـضف و  و  دنتـسه ، هاوـگ  نیرترگداد  ياهنازرف  دـنمدرخ و  ناـسنا  ره  رظن 

هب اهدادیور  زا  شیپ  ار  نانآ  شرافس  تشاد -  تفایرد  یحو  يهتشرف  يهلیـسو  هب  هک  ادخ -  نامرف  هب  یمارگ  ربمایپ  نیا ، رب  نوزفا  . تسا
. دوب هدومرف  ناگمه 

ناگماکدوخ یساپسان  زا  داد  يا 

هب ار  زیچ  همه  دوب -  هتـشذگن  ربمایپ  ناشخرد  راگزور  زا  يزیچ  زونه  هک  نیا  اـب  ساپـسان -  هیاـمورف و  ناـگماکدوخ  نآ  هنوگچ  یتسار 
رد ربمایپ  یتایح  شقن  یتسود و  رـشب  یکین و  همه  نآ  ربارب  رد  ات  دـنداد  هزاـجا  دوخ  هب  هنوگچ  هحفص 29 ] دندرپس [ ؟ یـشومارف  يهتوب 
زین ار  نانآ  یناسنا  قوقح  یتح  و  دندروآ ، يور  دادیب  یـساپسان و  هب  ترـضحنآ  نادنزرف  ربارب  رد  هنوگ  نآ  هعماج ، يراگتـسر  تاجن و 

، دنرادیم اور  ربمایپ  لد  يهویم  رب  هک  يرادیب  هجنکش و  اب  هک  دنداد  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  ؟ دنزاس دادبتسا  نار  وتـس  مس  لامیاپ  هرـسکی 
كاـپ نوخ  نتخیر  اـب  هک  دنتـسناد  اور  هنوـگچ  و  دـنزاس ؟ نیگآ  رهز  خـلت و  ار  شنادـناخ  ماـک  و  هدرزآ ، ار  ترـضح  نآ  ریطخ  رطاـخ 

نآ سپ  !؟ دنناسرب وا  زارفرپ  ماقم  ریقحت  هب  ار  تحاقو  یخاتسگ و  راک  و  دنرامش ، زیجان  ار  وا  تمظع  هوکش و  ربمایپ ، هاوخیدازآ  نادنزرف 
رد یخساپ  هچ  ترـضح  نآ  رادید  ماگنه  هب  زیخاتـسر و  زور  رد  نانیا  ؟و  تفر اجک  شنادنزرف  نادناخ و  هب  تبـسن  ربمایپ  شرافـس  همه 

قانتخا و رپ  تیمکاح  رد  دوب ، هتسارآ  هتخاس و  ربمایپ  ار  هچ  نآ  ناراکهبت  نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ؟ تشاد دنهاوخ  وا  تساوخزاب  ربارب 
یتسار . تساخرب نامسآ  هب  نآرق  مالـسا و  تیاکـش  نید و  دایرف  نانآ ، يهناملاظ  تشز و  درکلمع  رثا  رب  و  دندیدرون ، مه  رد  دوخ  دادیب 

بلط و قح  مدرم  ارچ  ! ناراگزور تلفغ  زا  تفگـش  ! دفاکـشن هناملاظ  تشز و  ياهدادـیور  نیا  يروآدای  اـب  هک  یلد  نآ  زا  ادـخ  رب  هاـنپ 
يهناهاوخ يدازآ  زیتس و  متس  مایپ  يهنادنمدرخ  هتسیاش و  ندناسر  يرگنـشور و  اب  ار -  شارخ  رگج  يهعجاف  نیا  هاکناج  هودنا  وجادخ 

رد دادبتسا  متس و  زونه  هک  دننادیمن  ایآ  ؟ دنناسریمن اهشوگ  يهمه  هب  دننکارپیمن و  یتیگ -  ياج  ياج  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  نوخ 
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هتفرگ ربمایپ  رـسپ  ناشوج  كاپ و  نوخ  ماقتنا  و  دهدیم ، نالوج  ریذپ  هبـساحم  هتخیـسگ و  نانع  نانچمه  تسا و  رادنادیم  مالـسا  يایند 
شیدـنا کیرات  رادـغ و  نمـشد  راتفرگ  وا  لد  بوبحم  هک  دـننادیمن  اـیآ  ؟ تسا رادـغاد  دـنمدرد و  ترـضح  نآ  نینزاـن  بلق  و  هدـشن ،
تیلـست ربمایپ  هب  نیگمهـس  گوس  نیا  رد  ناگتـشرف  هک  دننادیمن  ایآ  هحفـص 30 ] تسا [ ؟ هداتفا  اونین  تشد  نهپ  كاـخ  رب  هدـیدرگ و 

ادخ و روآ  مایپ  نیرخآ  هب  هک  یمدرم  يا  امش  سپ  ؟ دنیامنیم يدردمه  یهارمه و  وا  اب  متام  هودنا و  نیا  رد  ادخ  ناریمایپ  و  دنیوگیم ،
وا شراکادف  نارای  مالسلاهیلع و  نیسح  شدنبلد  دنزرف  رب  هآ  کشا و  راثن  رد  ارچ  دیتسه ! رادافو  وا  يهناتسود  رـشب  یناسنا و  مسر  هار و 

ياهگیر يور  رب  هک  ياهتفخ  نوخ  هب  ياهرکیپ  نآ  رب  ادخ  هب  ار  وت  همطاف ! يهیامنارگ  دنزرف  رادتـسود  يا  ناه  ؟ دـینکیمن یهارمه  ار 
تداهـش رب  و  زاس ، يراج  ناگدید  يایرد  زا  ار  کشا  بالیـس  وت ! رب  ياو  ! وش هلانمه  ارهز  ناشدـنمجرا  مام  اب  دـناهداتفا ، اونین  يهدـیتفت 

نیا رد  تلاسر  نادناخ  اب  هک  یناسک  نآ  هوکـشرپ  شاداپ  هب  هک  دیما  نادب  هد ! رـس  هیرگ  مالـسا  نیتسار  نایوشیپ  نارورـس و  يهنامولظم 
. يدرگ رختفم  زیخاتسر  زور  تداعس  یتخب و  کین  هب  و  ییآ ، لیان  دندردمه  اونمه و  نیگمهس  گوس 

هناصلاخ راد و  فده  يراوگوس  هوکش  رپ  شاداپ 

هک دناهدروآ  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  رب  هناصلاخ  رادفده و  يهیرگ  شاداپ  دروم  رد  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  رون  ماما  نیمجنپ  زا 
افرغ ۀنجلا  یف  اهب  هللا  هاوب  هدخ ، یلع  لیـست  یتح  نیـسحلا ، لتقل  هانیع  تفرذ  نمؤم  امیا  :» دومرفیم هرامه  داجـس  ماما  شردـقنارگ  ردـپ 
امیا ؛و  قدـص لزنم  هللا  هاوب  ایندـلا ، یف  انودـع  نم  يذالا  نم  انـسم  امیف  هدـخ  یلع  لیـست  یتح  هانیع  تفرذ  نمؤم  امیا  ؛و  اـباقحا اهنکـسی 

زوسناج تداهش  رطاخ  هب  ییارگ  دیحوت  ناسنا  ره  «. ۀمایقلا موی  رانلا  طخـس  نم  هنمآ  و  يذالا ، ههجو  نع  هللا  فرـص  انیف ، يذا  هسم  نمؤم 
نآ شاداـپ  هب  هنازرف  يادـخ  ددرگ ، يراـج  شاهنوگ  رب  کـشا  ياـههناد  و  ددرگ ، کـشا  زا  زیربـل  شناگدـید  ماـج  مالـسلاهیلع  نیـسح 

رطاخ هب  ینامیا  اب  ناسنا  ره  و  دهدیم ؛ ياج  ینالوط  رایـسب  یناراگزور  تشهب  هوکـشرپ  ابیز و  ياههفرغ  رد  ار  وا  یهارمه ، يدردمه و 
شاهرهچ رب  کشا  ياههناد  ددرگ و  دولآ  کشا  شناگدید  تسا ، هدیـسر  ام  هب  نارگدادبتـسا  هحفـص 31 ] يوس [  زا  هک  يدازآ  جنر و 

هب ار  يرازآ  جـنر و  ام  دـنلب  ياهنامرآ  هار  رد  هک  یهاوخ  تلادـع  ناسنا  ره  و  دـهدیم ؛ ياج  یتسار  هاگیاج  رد  ار  وا  ادـخ  دوش ، ناور 
زا زین  .و  دشخبیم تینما  ار  وا  زور ، نآ  شتآ  باذع  مشخ و  زا  و  درادیم ، زاب  وا  زا  ار  زیخاتـسر  زور  باذع  هنازرف  يادـخ  دریذـپ ، ناج 
ناک ول  هبونذ و  هل  هللا  رفغ  بابذلا  حانج  لثم  ول  هانیع و  تضافف  هدنع  انرکد  نم  :» دومرف هک  دناهدروآ  قداص  ترـضح  رون  ماما  نیمـشش 

ياهنامرآ ام و  اب  يدردمه  ییاونمه و  رطاخ  هب  دوش ، دای  تفر  ام  رب  هک  يدادیب  تنوشخ و  زا  شروضح  رد  هک  یـسک  .« رحبلا دبز  لثم 
دشاب اهایرد  فک  ناسب  هچرگ  ار  وا  ناهانگ  ادخ  دشوجب ، کشا  یسگم -  لاب  هزادنا  هب  هچ  رگ  شناگدید ، رد  ام  يهناتسود  رشب  دنلب و 
یکب نم  و  ۀنجلا ، هلف  نیـسمخ  یکبا  وا  یکب  نم  و  ۀنجلا ، هلف  ۀئام  انیف  یکبا  وا  یکبا  نم  :» هک دناهدروآ  ربمایپ  نادناخ  زا  زین  .و  دزرمآیم

هلف ادـحاو  یکبا  وا  یکب  نم  و  ۀـنجلا ، هلف  ةرـشع  یکبا  وا  یکب  نم  و  ۀـنجلا ، هلف  نیرـشع  یکبا  وا  یکب  نم  و  ۀـنجلا ، هلف  نیثالث  یکبا  وا 
زا ام ، يزیتسمتس  یبلطحالـصا و  یهاوخیدازآ و  رطاخ  هب  هک  يدادیب  رب  دیرگب و  ام  گوس  رد  هک  یـسک  .« ۀنجلا هلف  یکابت  نم  و  ۀنجلا ،

ار رفن  دـصکی  ام  بئاصم  ناـیب  يرگنـشور و  اـب  و  دـیزیرب ، کـشا  تفر  اـم  رب  اـهناسنا  قوقح  ناگدـننک  لاـمیاپ  نارگدادبتـسا و  يوس 
دوخ هک  یـسک  .و  تسا تشهب  وا  شاداپ  دنایرگب ، ار  رفن  هاجنپ  دیرگب و  دوخ  هک  یـسک  .و  تسا هدش  نیمـضت  وا  يارب  تشهب  دـنایرگب ،

تـشهب وا  شاداپ  دنایرگب ، ار  رفن  تسیب  دیرگب و  دوخ  هک  یـسک  .و  تسا هدـش  تنامـض  وا  يارب  تشهب  دـنایرگب ، ار  رفن  یـس  دـیرگب و 
شاداپ دروآ ، رد  ناراوگوس  تروص  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  .و  تسا تشهب  وا  شاداپ  دنایرگب  ار  رفن  کی  دیرگب و  دوخ  هک  یـسکو  . تسا

هحفص 32 ] تسا [ . تشهب  زین  وا 

باتک نیا  يهدنراگن  اما 
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نیا باتک  نیا  شراگن  ياههزیگنا  زا  دیوگیم : سوواط  دنزرف  دمحم ، دنزرف  رفعج ، دنزرف  یـسوم ، دـنزرف  یلع ، باتک ، نیا  يهدـنراگن 
ياهزارف نیرتهب  يهدـنرادرب  رد  باـتک  نآ  مدـید  مدروآ ، درگار  [ 8 « ] رفاسملا حاـنج  رئازلا و  حابـصم   » باـتک هک  هاـگنآ  نم  هک  تسا 

و دـنناسر ، ماجنا  هب  ار  اهنآ  نآ ، زا  يروهرهب  اب  دـنناوتیم  یترایز  ماگنه  هب  نارئاز  هک  تسا  ياهدـیزگرب  ياههتکن  اهاعد و  اهترایز و 
باتک نآ  ییآراک  ندید  اب  ور  نیا  زا  دزاسیم ، زاین  یب  گرزب  کچوک و  ياهباتک  زا  يرایسب  ندیشک  شود  هب  زا  ار  نانآ  باتک  نیا 

وا ات  دراد  زاین  شراکادف  نارای  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  يراوگوس  يارب  يرگید  باتک  هب  باتک ، نآ  يهدنراد  هک  متفر  هشیدنا  نیا  هب 
هب ار  رـضاح  باتک  ساسا  نیا  رب  دـشاب ، شزاین  يوگخـساپ  و  هدـنادرگ ، زاین  یب  دروم  نیا  رد  يرایـسب  ياهباتک  ندرک  اج  هباـج  زا  ار 

هاگآ و ناراوگوس  يور  رب  ار  هودـنا  مغ و  ياهرد  هک  تسا  یفاک  باتک  نیا  زوسناـج  بلاـطم  فصو  نیا  اـب  و  متـشون ؛ هدرـشف  تروص 
هن یتاحفـص  اههلمج و  اههژاو و  بلاق  رد  باتک  نیا  رد  . دزاس راگتـسر  ار  بلط  لامک  نامیا و  اب  مدرم  و  دـیاشگب ، صالخا  رپ  قشاـع و 

بلاطم هک  تسا  ینتفگ  . مدیزگرب [ 9 « ] فوفطلا یلتق  یلع  فوهلملا   » ار نآ  مان  مدیناجنگ و  ار  يرایسب  دنمشزرا  قیاقح  ینالوط ، نادنچ 
ياهدادیور - 2، يدازآ ياوشیپ  تداهش  زا  شیپ  ياهدادیور  - 1: دمآ دهاوخ  تروص  نیدب  هک  ماهداد  ناماس  شخب  هس  رد  ار  باتک  نیا 
هحفص 35 ] دمآ [ . دهاوخ  يرگید  سپ  یکی  هک  شخب ، ماهلا  هنادواج و  زور  نآ  زا  سپ  ياهدادیور  رگید  و  - 3، تداهش زور 

تداهش زا  شیپ  ياهدادیور  هب  یهاگن 

يزیتس متس  یهاوخ و  تلادع  زور  داز 

یهورگ هچ  رگ  تفای ؛ تدالو  ترجه  زا  مراهچ  لاس  هب  نابعش ، هام  بش  نیمجنپ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  ناتـسوب  نیگآرطع  لگ  نیمود 
خیراـت زین  ياهراـپ  و  لوـالا ، عیبر  ياـهزور  نیـسپاو  یخرب  لاـسنامه ، هاـم و  ناـمه  زور  نیموس  ار  یگدازآ  يدار و  لبمـس  نآ  زور  داز 

نارگ يهتشرف  رازه  کی  هارمه  هب  یحو  يهتـشرف  ییوس  زا  مالـسلاهیلع ، نیـسح  دوجو  زورفا  ناهج  دیـشروخ  عولط  اب  . دناهدروآ يرگید 
همطاـف ربماـیپ  دـنمجرا  يهناـحیر  وـس  رگد  زا  و  دـنتخادرپ ؛ تینهت  کـیربت و  شاـبداش و  مـالعا  هـب  و  دـندمآ ، دورف  روـن  ربماـیپ  رب  ردـق 

دورد هک  همطاف -  یلع و  ناتسوب  لگ  نیمود  ندید  اب  ربمایپ  . داد ترـضح  نآ  هب  ار  بوبحم  دازون  نآ  دمآ و  ردپ  روضح  هب  مالـسلااهیلع 
.« انیسح هامس  هب و  رسف  «؛ دیزگرب مالسلاهیلع  نیسح  ار  وا  مان  تسود ، هاگراب  زا  ماهلا  اب  دیدرگ و  نامداش  داب -  نانآ  رب  ادخ 

زیگنا تفگش  يایور  نآ  مایپ 

نیـسح تدالو  زا  شیپ  هک : دناهدروآ  هحفـص 36 ] ربمایپ [  يومع  [ 11  ] سابع رسمه  [ 10 « ] لضفلا ما   » رادرک هتـسیاش  نامیا و  يوناب  زا 
دورف ام  يهناخ  رد  و  دـیدرگ ، ادـج  شرکیپ  زا  ربمایپ  يهیامنارگ  دوجو  زا  یـشخب  هک  مدـید  باوخ  ملاع  رد  اهبش  زا  یکی  مالـسلاهیلع 

: دومرف ربمایپ  مدیـسرپ . ار  شیوخ  بیجع  باوخ  مایپ  و  متفر ، ربماـیپ  روضح  هب  هدز  تفگـش  نارگن و  ! تفرگ رارق  نم  ناـماد  رد  و  دـمآ ،
يرسپ مالـسلااهیلع  همطاف  مدنمجرا  تخرد  يدوز  هب  تسا ، مایپ  ياراد  هک  دشاب  ییاهباوخ  زا  تباوخرگا  ياهدید ، یکین  باوخ  هبابل !

ناف كایؤر  تقدص  نا  تیأر ، اریخ  .» درپس مهاوخ  وت  هب  تبقارم  نداد و  ریش  يارب  ار  دازون  نآ  نم ، و  دروآ ، دهاوخ  ایند  هب  شنمگرزب 
 - دوب هدومرف  ریبعت  ارم  زیگناتفگش  باوخ  یمارگ  ربمایپ  هک  هنوگ -  نامه  تسرد  اهدادیور ، .« هیعضرتل کیلا  هعفداف  امالغ  دلتس  ۀمطاف 

راختفا هب  زین  نم  و  تخاـس ، ناراـبرون  شدوجو  رون  هب  ار  ناـهج  مالـسلااهیلع  همطاـف  ناتـسوب  لـگ  نیمود  يدـنچ  زا  سپ  و  دـمآ ، شیپ 
يور ار  شنوخ  لد  بوبحم  راوگرزب  نآ  مدرب و  ربمایپ  روضح  هب  ار  وا  يزور  . مدـیدرگ رختفم  بوبحم  دازون  نآ  زا  تبقارم  يراتـسرپ و 

و دیـسر ، شردـق  نارگ  ياین  يهماج  رب  كدوک  يهماج  زا  یتبوطر  ییوگلاح  نآ  رد  تخاس ؛ ناراـب  هسوب  ار  شاهرهچ  دـناشن و  يوناز 
نم هب  دریگ ، مشخ  هکیسک  ناسب  ربمایپ  . داد رس  هیرگ  بوبحم  كدوک  نآ  هک  متشادرب  ربمایپ  يوناز  يور  زا  ار  وا  يدنت  تعرـس و  اب  نم 
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هتـسش نم  يهماج  نیا  لضف ! رداـم  يا  ناـه  »؟ ینبا تعجوأ  دـق  و  لـسغی ، یبوث  اذـهف  لـضفلا ، ما  اـی  ـالهم ! [ » هحفـص 37 هک [ : داد  ادـن 
بآ ندروآ  يارب  مدرک و  اـهر  ترـضح  نآ  يوناز  يور  رب  ار  كدوک  نم  ؟ ینکیم هچ  يدرزآ ! ار  مبوـبحم  كدوـک  وـت  اـما  دوـشیم ،
هیرگ ادخ ! ربمایپ  يا  متفگ : متفر و  شیپ  ! دیوگیم دراد و  وناز  يور  رب  ار  مالسلاهیلع  نیـسحیمارگ  ربمایپ  مدید  تشگزاب  زا  سپ  متفر .

دنزرف نیا  تما ، ناراکمتـس  زا  یهورگ  هک  دروآ  ربخ  نم  هب  دـمآ و  نم  دزن  یحو  يهتـشرف  کـنیا  مه  دومرف : ؟ هیرگ ارچ  تسیچ ؟ يارب 
. دزاس مورحم  نم  تعافش  زا  ار  نانآ  زیخاتسر ، زور  رد  رگداد  يادخ  درک : نیرفن  نانآ  هب  هاگنآ  ! تشک دنهاوخ  ار  مبوبحم 

هناگهدزاود ياههتشرف  دورف 

زا هناگهدزاود  هورگ  کی  يزور  مالـسلاهیلع ، نیـسح  دوجو  زورفا  ناهج  دیـشروخ  عولط  زا  لاـس  کـی  زا  سپ  هک : دـناهدروآ  ناثدـحم 
اهدژا يهرهچرد  نانآ  نیموس  رن . واگ  تروص  هب  يرگید  و  دوب ، ریـش  يامیـس  رد  نانآ  زا  یکی  هک  دندمآ ، دورف  رون  ربمایپ  رب  اههتـشرف ،

رد نانآ  ! دنتشاد نایرگ  یناگدید  و  گنرلگ ، هتخورفا و  رب  ییاههرهچ  رگید  يهتـشرف  تشه  مدآ و  نادنزرف  يامیـس  رد  یمراهچ  و  دوب ،
، راکهایس نارادمروز  يوس  زا  يدوز  هب  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يا  ناه  : دنتفگیم دندوب ، هدوشگ  ار  دوخ  ياهلاب  هک  یلاح 
« لیباه  » رب لیباق » ، » مدآ راکهایس  دنزرف  زا  هک  تفر ، دهاوخ  مالـسلااهیلع  همطاف  تاهناحیر  دنزرف  نیـسح ، تاهدید  رون  رب  يدادیب  نامه 
هتشاد و ینازرا  مالسلاهیلع  نیسح  هب  وا  شاداپ  ناسب  يرابهوکـش ، شاداپ  رگداد  يادخ  و  تفر ؛ ارگدیحوت -  بلط و  لامک  ناسنا  نآ  - 

راتفرگ ار  شیوخ  صالخا  رپ  يهدنب  نآ  يهماکدوخ  يهدنشک  هک  تخاس ، دهاوخ  راتفرگ  یباذع  رفیک و  هب  ار  شراکهایـس  ناگدنـشک 
ربمایپ رب  ادـخ  نامرف  هب  هحفـص 38 ] هک [  نیا  زج  دنامن ، اهنامـسآ  رد  يردق  نارگ  يهتـشرف  رگید  بیجع ، دادـیور  نآ  زا  سپ  . تخاس

و نامز ، رذگ  رد  شدنزرف  يهناعاجش  زوسناج و  تداهش  رطاخ  هب  ترضح ، نآ  تیلست  ضرع  مالس و  دورد و  راثن  زا  سپ  و  دمآ ، دورف 
زینیمارگ ربمایپ  و  داد ؛ ناشن  ربمایپ  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  هاگتداهـش  شخبماهلا  كاپ و  تبرت  وا ، رب  ادخ  هوکـش  رپ  شاداپ  زا  شارزگ 

و نادرگ ! اوسر  راوخ و  دنرازگیم ، اهنت  راکهایـس  دادبتـسا  ربارب  رد  ار  مدـنزرف  هک  یناسک  ایادـخ ! راب  : دومرفیم هرامه  زور ، نآ  زا  سپ 
دـیمون و و  ناسرم ، شایـسیلبا  لد  ياوه  هب  ار  وا  يهدنـشک  و  زاس ! ناشدوبان  دنتـشکیم ، ار  وا  دـنزیخیم و  رب  راکیپ  هب  وا  اب  هک  یناسک 

! زاس شاهدنکفارس 

راهب ود  زا  سپ 

هب هار  هنایم  رد  یهاگرذـگ  رد  اما  درک ؛ رفـس  گـنهآ  ربماـیپ  هک  دوب ، شیپ  هب  ور  بوبحم  كدوک  نآ  شخب  ماـهلا  یگدـنز  زا  راـهب  ود 
هب میتسه و  ادخ  زا  ام  [ . 12 « ] نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  :» هک تخادرپ  فیرـش  يهیآ  نیا  يهمزمز  هب  و  داتـسیا ، يرهاظ  لیلد  چیه  یب  هاگان 

، دندیـسرپ وا  زا  ار  کشا  ناراب  نآ  همزمز و  نآ  زار  ! دیراب ورف  شناگدـید  نامـسآ  زا  کشا  ناراب  هاگ  نآ  !و  تشگ میهاوخ  زاب  وا  يوس 
یلا رظنا  یناک  و  ... ۀـمطاف نب  نیـسحلا  يدـلو  اهیلع  لتقی  ءالبرک ، اهل  لاقی  تارفلا  طشب  ضرأ  نع  ینربخی  لـیئربج  اذـه  : دومرف ؟ ارچ هک 

هب دراد -  مان  هحفص 39 ] [ . ] 13 « ] البرک  » هک تارف -  لحاس  زا  ینیمزرس  زا  و  هدنیآ ، زا  هک  تسا  یحو  يهتشرف  نیا  .« هنفدم هعرـصم و 
مزارفرس تخد  دنزرف  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماهدید  رون  راکهایـس ، نارگدادبتـسا  هک  تسا  نآ  رگناشن  وا  شرازگ  و  دنکیم ؛ شارزگ  نم 
تواقش نیا  هب  یـسک  هچ  دندیـسرپ ، ! دنناشنیم نوخ  هب  نیمزرـس  نآ  رد  مدرم ، يدازآ  قوقح و  رتفد و  نید و  زا  عافد  رطاخ  هب  ار  همطاف 

ماهلا هاگتداهـش  دوخ  مشچ  اب  کنیا  مه  ییوگ  وت  دوزفا : هاگ  نآ  «! دیزی  » مان هب  ادخ  تمحر  زا  رود  ییامندرم  دومرف : ؟ دز دـهاوخ  تسد 
. مرگنیم ار  وا  تیونعم  رپ  هاگمارآ  مالسلاهیلع و  نیسح  شخب 

ربمایپ زاس  خیرات  نخس  ود 
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نسح و شاهدـید  رون  ود  هک  یلاح  رد  و  تفر ، ربنم  زارف  رب  دـمآ و  زاـب  رفـس  نآ  زا  رطاـخ  هدرزآ  هدز و  هودـنا  یمارگ  ربماـیپ  يرآ ، - 1
ینارنخس هکیماگنه  . داد زردنا  دنپ و  ار  نانآ  و  تفگ ، نخـس  مدرم  يارب  دندوب ، شناماد  يور  رب  داب -  نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  نیـسح - 

هاگراب هب  ور  داهن و  مالسلاهیلع  نیسح  رس  رب  ار  پچ  تسد  مالسلاهیلع و  نسح  كرابم  رس  رب  ار  شیوخ  تسار  تسد  دیسر ، نایاپ  هب  وا 
ناگزیکاپ ناکاپ و  زا  زین  كدوک  ود  نیا  و  تسا ؛ مدرم  يوس  هب  تروآ  ماـیپ  وت و  يهدـنب  دـمحم  ناـمگ  یب  ایادـخ ، راـب  : هک دومن  ادـخ 

! ادـنوادخ مراذـگیم ؛ راگدای  هب  شیوخ  تما  هعماج و  نایم  رد  ار  نانآ  هک  دنتـسه  نم  لسن  نادـنزرف و  ناگدـیزگرب  زا  و  نم ، نادـناخ 
! ایادخ راب  دنناشنیم ؛ نوخ  كاخ و  هب  روای  رای و  یب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدـنزرف  نیا  هک  تسا  هدروآ  شرازگ  نم  هب  یحو  يهتـشرف 
رب وا  زوسناج  تداهـش  رد  ایادـخ ، راب  ! هداد رارق  يدازآ  تلادـع و  هار  نادیهـش  رورـس  رالاس و  ار  وا  و  زاستکرب ، رپ  يور  رب  ار  تداهش 

اهنت راصحنا  دادبتسا و  ربارب  رد  ار  وا  دنشکیم و  وا  یهارمه  يرای و  زا  تسد  هحفص 40 ] هک [  یناسک  رب  زین  و  شراکهایس ، ناگدنشک 
، دنداد رس  هلان  هیرگ و  دایرف  یتحاران  هودنا و  تدش  زا  مدرم  دیسر ، اج  نیا  هب  ربمایپ  نخس  هک  یماگنه  . هدم رارق  یتکرب  ریخ و  دنهنیم ،

نیـسح زوسناج  تداهـش  ربخ  رب  اـیآ  اتفگـش ! هک : درک  ناـنآ  هب  ور  ربماـیپ  اـما  تفرگ ؛ ارف  ار  دجـسم  ياـضف  هلاـن  هجـض و  زا  یناـفوط  و 
هعماج و حالـصا  يارب  ور  هایـس  ناگماکدوخ  اب  وا  ییورایور  يهماگنه  هب  اما  دـینزیم ، هلان  دـیهدیم و  رـس  هیرگ  هدـنیآ  رد  مالـسلاهیلع 
کشا و رد  قرغ  ار  مدرم  دجـسم و  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  ربماـیپ  - 2 »؟ هنورـصنت نوکبتأ و ال  «؟ دـیناسریمن يرای  ار  وا  رتفد ، نید و  تاجن 
هک یلاح  رد  تفرگ و  ياج  ربنم  زارف  رب  و  دـمآ ، زاب  نوگلگ  هتخورفارب و  ياهرهچ  اب  هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  اما  تفر ، درک و  اهر  متاـم 

و هللا ، باتک  نیلقثلا : مکیف  تفلخ  دـق  ینا  سانلا  اـهیأ  :» دومرف نینچ  هاـتوک  ینانخـس  نمـض  تخیریم . ورف  ناگدـید  زا  کـشا  بـالیس 
هعماج رد  رادـجرا  هوکـشرپ و  تناما  ود  اما  تفر ، مهاوخ  امـش  نایم  زا  نم  مدرم ! يا  ناه  ...« ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یترتع ...

نم بلق  نوخ  لد و  هویم  ناج ، يهراصع  هک  منادنزرف  نادناخ و  رگید  و  نآرق ، ادـخ ، هوکـشرپ  باتک  زا : دـنترابع  هک  مراذـگیم ، یقاب 
رد نم  هک  دیشاب  شوه  هب  مدرم ! . دندرگ دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  لحاس  رد  ات  دنریذپان  ییادج  مه  زا  رابهوکش  تناما  ود  نیا  و  دنتسه ؛

هنوگچ اهنآ  اب  نم  تلحر  زا  سپ  امش  هک  دننک  شرازگ  ات  دوب ، مهاوخ  شیوخ  رابهوکش  تناما  ود  نآ  ندمآ  راظتنا  رد  زیخاتـسر  زور 
هداد نامرف  ادـخ  هک  ار  يزیچ  ناـمه  زج  شیوخ  گنـسنارگ  تناـما  هنیجنگ و  ود  نیا  ترتع ، نآرق و  دروم  رد  نم  مدرم ! . دـیدرک راـتفر 

تساوخ و مهاوخن  يزیچ  دیزاس -  شیوخ  یگدنز  قشمرس  همانرب و  ار  نانآ  یقرتم  شنم  کبس و  و  دیراد ، یمارگ  ار  اهنآ  هک  تسا - 
نآ و  تسا ؛ هداد  ناـمرف  مراـگدرورپ  هحفـص 41 ] هک [  مهاوخیم  ار  يزیچ  ناـمه  شیوخ  نادـناخ  دروـم  رد  مدرم  امـش  زا  نم  دیـسرپ ؛

نیاربانب [ . 14 [ ؛ تسا يراگتـسر  دـشر و  هار  شیامیپ  رد  نانآ  زا  نتفرگ  ماهلا  و  نانآ ، يهناقـشاع  هناهاگآ و  نتـشاد  تسود  زا  تراـبع 
رد زیخاتـسر و  زور  رد  دابم  ؟ دییایب نم  رادـید  هب  رثوک  ضوح  لحاس  رب  دـیهاوخیم  هنوگچ  زیخاتـسر  زور  رد  هک  دـیرگنب  هنادنمـشیدنا 

هدرپس ماگ  دادیب  متـس و  ياهههاریب  هب  نانآ  دروم  رد  هدیزرو و  ینمـشد  منادناخ  هب  هک  دییایب  مرادید  هب  یطیارـش  رد  رثوک  ضوح  رانک 
تسخن - 1: دـمآ دـنهاوخ  نم  دزن  رادـمچرپ  مچرپ و  هس  اـب  هورگ  هس  تما ، نیا  زا  زیخاتـسر  زور  رد  هک  دیـشاب  شوـه  هب  مدرم ! دیـشاب !

زا . داتـسیا دهاوخ  نم  ربارب  رد  و  دش ، دهاوخ  دراو  نم  رب  دنتفایم -  ساره  هب  نآ  ندید  زا  ناگتـشرف  هک  کیرات -  گنرهایـسیمچرپ و 
ام دـنیوگیم : دـننکیم و  شومارف  ارم  ماـن  ناـنآ  ؟ دـیتسه هک  امـش  هک : دیـسرپ  مهاوـخ  دنتـسه  نآ  درگ  رب  هکیمدرم  رادـمچرپ  مچرپ و 
يا میتسه  وت  تما  زا  ام  دـنیوگیم : نانآ  . مجع برع و  رمباـیپ  متـسه ، دـمحا  نم  میوگیم : ناـنآ  هب  میتسه ! برع  تما  زا  یناتـسرپاتکی 

هنوگچ مراگدرورپ  هوکـشرپ  باتک  اب  و  نم ، نادـنزرف  نادـناخ و  اب  نم  تلحر  زا  سپ  امـش  میوگیم : نانآ  هب  . وت تما  زا  يرآ ، دـمحا !
لامیاپ ار  ادخ  باتک  تمرح  نآرق ، ياهدومنهر  تاررقم و  هب  ندرکن  لمع  اب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دنیوگیم : خـساپ  رد  ؟ دـیدومن راتفر 

نیا رد  ! میتسناوتن هک  مینیچ  رب  راـگزور  يهحفـص  زا  ار  ناـنآ  اـت  میدز  رد  نآ  رد و  نیا  هب  یتخـس  هب  زین  تنادـناخ  يهراـبرد  و  متخاـس ،
زا دودـنا  ریق  ياهرهچ  هتخوس و  يرگج  هحفـص 42 ] اب [  یگنـشت ، راشف  رد  نانآ  و  منادرگیم ، رب  يور  ناراک  هایـس  نآ  زا  نم  هک  تساج 

رتهایـس و تسخن  مچرپ  زا  ناـنآ  مـچرپ  هـک  دـندرگیم  دراو  نـم  رب  يرگید  مدرم  رادـمچرپ و  مـچرپ و  هاـگنآ  - 2. دـندرگیم رود  نم 
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هنوگچ منادـناخ  نآرق و  نم ، هوکـشرپ  تناما  راگدای و  ود  اب  نم  تلحر  زا  سپ  امـش  مسرپیم : ناـنآ  زا  ! تسا رتدودـنا  ریق  رتکـیرات و 
تنادناخ دروم  رد  و  میتساخرب ؛ تفلاخم  هب  نآ  اب  میتشاد و  يراگزاسانرـس  نآ  تاررقم  نآرق و  اب  ام  هک : دنهدیم  خساپ  ؟ دـیدومن راتفر 

زین نآ  ناراداوه  مچرپ و  نیا  هب  ! میدرکن یهاتوک  ناشنتخاس  هدنکارپ  نانآ و  هوکـش  تمرح و  ندـیرون  مهرد  يارب  یـشالت  چـیه  زا  زین 
نم زا  هدز  شطع  هتخوس و  ياهرگج  هایس و  ياههرهچ  اب  مه  نانآ  و  منیبب ! ار  امش  مهاوخیمن  هک  دیدرگ  رود  نم  زا  دیورب و  میوگیم :
دراو نـم  رب  شنارادتــسود  اـب  يرگید  رادــمچرپ  مـچرپ و  شناراداوـه ، دادــیب و  یهارمگ و  مـچرپ  ود  نآ  زا  سپ  - 3. دندرگیم رود 

هشیپاورپ و ارگدـیحوت و  یمدرم  اـم  دـنهدیم : خـساپ  ؟ دـیتسه هک  امـش  مسرپیم : ناـنآ  زا  . تسا ناـشفارون  ناـشیاهرهچ  هک  دـندرگیم ،
میتسه یناسک  میناتسرپ ، قح  نابلطقح و  رابت  لسن و  زا  هک  میتسه  یمدرم  ام  . میتسه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  زا  بلطقح 

؛ لالح ار  نآ  لالح  و  هتشاد ، ساپ  گنراگنر  ياهرطخ  زا  نیریش  ناج  نوچ  ار  نآ  و  میتشاد ، یمارگ  ار  نآرق  ادخ ، هوکـشرپ  باتک  هک 
يهمه اب  میتشاد و  تسود  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نامربمایپ  نادـناخ  هک  میتسه  یمدرم  ام  . میدرمـش مارح  ار ، نآ  مارح  و 

نانآ ياپمه  هارمه و  و  میدرک ، يرای  ناشیقرتم  ياهنامرآ  دنلب و  ياهفدـه  هار  رد  ار  نانآ  دوب  نامـسرتسد  رد  هک  یتاناکما  دوجو و 
میوگیم و دمآ  شوخ  نانآ  هب  نم  ماگنه  نیا  رد  . میدرکیم راکیپ  دندرپسیم ، ماگ  ار  نانآ  ینمشد  هار  هک  یناراکهایس  ناشیدنادب و  اب 

امش يرآ ، نارادرک ، هتسیاش  نابوخ و  امش  ربمایپ  متسه ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نم  هک  داب  هدژم  ار  امـش  هک : مرادیم  مالعا 
رثوک ياراوگ  بآ  زا  ار  نانآ  نآ  یپ  زا  و  دینکیم ؛ فصو  هک  دـیدوب  ناسنامه  ایند  یگدـنز  ردامـش  دـییوگیم ؛ هحفص 43 ] تسرد [ 

رد دنوریم و  ادخ  يابیز  توارطرپ و  تشهب  يوس  هب  نامداش  داش و  دندش  باریـس  تایح  بآ  نآ  زا  هک  نآ  زا  سپ  و  منکیم ، باریس 
[ . 15 . ] دوب دنهاوخ  راگدنام  هرامه  اج  نآ 

موش يهراپ  قرو  نآ 

نیگمهس دادیور  نآ  زا  هرامه  مدرم  يدازآ ، ياوشیپ  تداهش  زوسناج  دادیور  تما و  يهدنیآ  زا  ربمایپ  زیگنا  باجعا  ییوگـشیپ  زا  سپ 
هریت و نارود  نایم ، نیا  رد  . دندوب شندوشگ  خر  و  ندمآ ، هار  هب  مشچ  نارگن و  نآ ، ندرمـش  گرزب  ریطخ و  نمـض  دـنتفگیم و  نخس 
هب ترجه  زا  متـصش  لاس  هب  بجر ، هام  رد  وا  گرم  اب  هحفص 44 ] [ . ] 16  ] هیواعم يوما ، يهشیپ  دادیب  نشخ و  يهلـسلس  راذگناینب  رات 
وا هب  شردپ ، تکاله  شرازگ  زا  سپ  و  تشون ، دیلو »  » هنیدـم رادـنامرف  هب  ياهمان  [ . 17  ] دیزی شرورعغم  تسم و  دنزرف  دیـسر و  نایاپ 

همان نآ  رد  . دریگ تعیب  ناناملسم -  ياوشیپ  ربهر و  ناونع  هب  وا -  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  هژیو  هب  ناماس ، نآ  مدرم  زا  هک  داد  نامرف 
کیعل یبأ  نا  !» راد لیسگ  نم  يوس  هب  ار  وا  رس  نزب و  ار  شندرگ  گنردیب  دز ، زابرس  تعیب  زا  ترـضح  نآ  رگا  هک : داد  روتـسد  وا  هب 

.« هسأرب یلا  ثعبا  هقمنع و  برضاف 

دادبتسا راک  هنهک  ناطیش  اب  ینزیار 

هحفـص 45] تسـشن [ . تروشم  ینزیار و  هب  دروـم  نیا  رد  وا  اـب  و  دـناوخ ، ارف  ار  ناورم  دادبتـسا -  راـک  هنهک  ناطیـش  دـیزی -  رادـنامرف 
وا زا  دناوخ و  وا -  كاپ  نوخ  نتخیر  اب  هچرگ  ییاهب -  ره  هب  مالسلاهیلع  نیسح  زا  نتفرگ  تعیب  دروم  رد  ار  دیزی  يهمان  وا  هک  یماگنه 

هاگیاج و رد  نم  رگا  تروص  نیا  رد  و  داد ، دهاوخن  يأر  وا  هب  و  درک ، دهاوخن  تعیب  دیزی  اب  وا  نم  رواب  هب  تفگ : ناورم  تساوخ ، رظن 
مدوبن زگره  نم  شاک  يا  تفگ : دروخ و  ناکت  وا  تواقـش  زا  دیلو » !» منکیم ارجا  ار  ریما  نامرف  منزیم و  ار  شندرگ  مشاب ، وت  تیعقوم 

.« اروکذم ائیش  كا  مل  ینتیل  .» مدینشیمن مدیدیمن و  ار  يداهشیپ  روتسد و  نینچ  و 

مدرم روضح  نودب  میمصت  يراک و  ناهن  اب  تفلاخم 
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توعد يرادنامرف  هب  دونـش  تفگ و  يارب  ار  ترـضح  نآ  داتـسرف و  يدازآ  ياوشیپ  يوس  هب  یکیپ  هنیدم  رادـنامرف  تسـشن ، نیا  زا  سپ 
اضاقت ترضح  نآ  زا  هیواعم ، تکاله  ربخ  نایب  زا  سپ  دیلو  . دش دراو  شنارای  نادناخ و  زا  نت  یس  هارمه  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  و  درک ،
نوکت ۀعیبلا ال  نا  ریمالا ، اهیأ  :» دومرف وا  تساوخرد  خساپ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیامن ، تعیب  تما  ربهر  ناونع  هب  دـیزی  اب  هک  درک 

مدرم نودـب  يراکناهن و  اب  هعماج  تاناکما  یلم و  تردـق  نتفرگ  فک  هب  ریما ! يا  ناه  .« مهعم انعداف  ادـغ  ساـنلا  توعد  اذا  نکلو  ارس ،
اب هن  دریذپ ، ماجنا  مدرم  روضح  رد  نشور و  فافـش و  دیاب  نم -  دـننامه  یناسنا  زا  مه  نآ  نتـساوخ -  تعیب  تعیب و  ور  نیا  زا  دـیاشن ،

يارب نانآ  هارمه  هب  زین  ارم  يدـناوخ ، ارف  تعیب  يارب  ار  مدرم  ادرف  هکیماگنه  رواب  نیا  رب  هتـسب ؛ ياهرد  تشپ  رد  يراک و  ناهن  تسایس 
رادنامرف هب  ور  تشاد ، روضح  تسشن  نآ  رد  هک  ناورم  . مراد مالعا  ناگمه  روضح  رد  ار  شیوخ  هاگدید  مه  نم  ات  امن  توعد  راک  نیا 
يزورفا شتآ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ! نزب ار  شندرگ  دـهدیمن  تعیب  تسد  کنیا  مه  رگا  و  ریذـپن ، ار  وا  نخـس  ریما ! يا  ناـه  : هک دومن 

زا وـت  رب  ياو  هحفـص 46 ] تمثا [ ». هللا و  تبذـک و  یقنع ؟ برـضب  رمات  تنأ  ءاقرزلا ! نب  اـی  :» هک درک  وا  هب  ور  دـش و  نیگمـشخ  ناورم 
هناـملاظ و مکح  نیا  اـب  و  یفاـبیم ، غورد  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  دـننزب ؟ ارم  ندرگ  هک  یهدیم  روتـسد  وت  اـیآ  مشچ ! دوبک  نز  دـنزرف 

[ . 18 . ] يزاسیم اوسر  ار  دوخ  ییامنیم و  ار  دوخ  نورد  ترابررش ،

نیسح تضهن  يزیتس  داسف 

! ریمالا اهیأ  :» دومرف تخادرپ و  يرگنـشور  هب  ریذپان  فصو  یتقادص  تماهـش و  اب  و  درک ، هنیدم  رادـنامرف  هب  ور  يدازآ  ياوشیپ  هاگ  نآ 
سفنلا لتاق  رمخلا ، براش  قساف ، لجر  دـیزی  و  هللا ، متخ  انبو  هللا ، حـتف  انبو  ۀـکئالملا ، فلتخم  و  ۀـلاسرلا ، ندـعم  و  ةوبنلا ، تیب  لهأ  اـنا 

يهنیجنگ ربمایپ و  نادـناخ  ام  هک  ینادیم  کین  وت  دـیلو ! يا  ناه  ...« هلثمب عیابی  یلثم ال  و  ۀـلزنملا ، هذـه  هل  سیل  قسفلاب  نلعم  ۀـمرحملا ،
ام نادناخ  يهلیسو  هب  ار  مالسا  ادخ  تسادخ . تمحر  دورف  هاگیاج  ناگتشرف و  دش  دمآ و  لحم  ام  هحفص 47 ] يهناخ [  میتسه ؛ تلاسر 
اما . تخاس دهاوخ  رتسگ  ناهج  هدیـشخب و  يزوریپ  اهکلـسم  اهمارم و  يهمه  رب  ار  نآ  ام  نادناخ  يهلیـسو  هب  زین  ماجنارـس  درک و  زاغآ 
چیه یب  هک  زیرنوخ ، راـسگیم ، هشیپ ، هاـنگ  تسا  يرـصنع  هک  ینادیم  دوخ  مهد -  تعیب  تسد  وا  هب  یهاوـخیم  نم  زا  وـت  هک  دـیزی - 

يدرف ور  نیا  زا  دزاسیم ؛ هدولآ  روجف  قسف و  هب  ار  دوخ  دنکـشیم و  ار  ادـخ  تاررقم  زرم  دـنزیم و  تسد  دادـیب  تیاـنج و  هب  ییاورپ 
نوچ يراکهبت  هماکدوخ و  رصنع  اب  هناتسود ، رـشب  هنالداع و  شنم  کبـس و  ناشخرد و  نادناخ  راختفارپ و  رابت  هشیر و  نیا  اب  نم  نوچ 

هب فرط  نیمادک  هک  میرگنب  کین  و  مدیـشیدنیب ، دروم  نیا  رد  ادرف  ات  زاس  شیپ  ییابیکـش  رواب  نیا  رب  و  داد ؛ دهاوخن  تعیب  تسد  دـیزی 
دقن رگنایب  هک  هناعاجش -  هناهاوخریخ و  يرگنشور  نیا  زا  سپ  ترـضح  نآ  . تسا هدنبیز  تما  هعماج و  تیریدم  رتفد و  نید و  ییاوشیپ 

نوریب زا  سپ  . دمآ نوریب  يرادنامرف  رالات  زا  دوب -  شیوخ  عضوم  هناعاجش  نایب  و  نآ ، يهنارگدادیب  ياههویـش  يوما و  راکهایـس  میژر 
هک نادب  اما  يدزن ، ار  وا  ندرگ  یتساخرب و  تفلاخم  هب  نم  هاگدید  اب  نم ! تسود  هک : درک  دیلو  هب  ور  ناورم  مالسلاهیلع ، نیسح  ندمآ 

، يزاس دوبان  ارم  يایند  نید و  هک  ياهشیدنا  نیا  رب  تروتسد  نیا  اب  وت  وت ! رب  ياو  تفگ : دیلو  . تای یهاوخن  تسد  وا  هب  یناسآ  هب  رگید 
مالـسلاهیلع نیـسح  نوخ  هب  متـسد  نآ  ربارب  رد  دـنهد و  نم  هب  ار  ایند  يهمه  ییاورنامرف  هک  مرادیمن  تسود  نم  دـنگوس  يادـخ  هب  اما 

رد شاهتسیاش  ياهراک  نازیم  دیامن ، رادید  ار  يادخ  وا ، نوخ  نتخیر  اب  یسک  رگا  هک  مرواب  نیا  رب  نم  دنگوس  يادخ  هب  ددرگ ؛ هتشغآ 
یباذع شیارب  و  دزاسیمن ، كاپ  هانگ  يدـیلپ  زا  ار  یـسک  نینچ  ادـخ  دوب . دـهاوخ  نیگمهـس  شناهانگ  کبـس و  رایـسب  زیخاتـسر  زور 

[ . 19 . ] دوب دهاوخ  هحفص 48 ] كاندرد [  زیگنادرد و 

نیسح تضهن  يزیتس  دادبتسا 

هار رـس  رب  دـمآ ، نوریب  هناخ  زا  اهدادـخر  دـنور  زا  یهاگآ  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  بش  نآ  دادـماب  دیـسر و  نایاپ  هب  بش  نآ 
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ناما رد  ات  ونشب  ارم  نخـس  نیاربانب  متـسه ، یهاوخریخ  يهشیدنا  رد  نم  نیـسح ! يا  ناه  : تفگ ترـضح  نآ  هب  وا  . دید ار  ناورم  شیوخ 
مرگنیم نیا  رد  ار  وت  حالـص  ریخ و  نم  تفگ : وا  هحفص 49 ] مونشب [ . ات  وگب  تسیچ ؟ تایهاوخریخ  دومرف : ! يدرگ راگتـسر  ینامب و 

میـسرت هب  وا ، خـساپ  رد  يدازآ  ياوشیپ  . دوب دـهاوخ  رتهب  وت  يایند  نید و  يارب  راک  نیا  هک  ارچ  ییامن ؛ تعیب  دـیزی -  تما -  ریما  اـب  هک 
تخادرپ و يوما  يهشیپ  دادبتـسا  دـساف و  تردـق  اـب  شیوـخ  يهنـالداع  زیمآ و  تملاـسم  يهزراـبم  یقطنم و  تفلاـخم  زا  يرگید  دـعب 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  يدج  تعمس  دقل  و  دیزی ، لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  دق  ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلع  و  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  :» دومرف
دریگ و فک  هب  ار  هعماج  روما  مامز  دـیزی  نایـسب  ياهدولآ  رـصنع  هک  هاـگ  نآ  .« نایفـس یبأ  لآ  یلع  ۀـمرحم  ۀـفالخلا  لوقی : ملـس  هلآ و 

مدینش ادخ  ربمایپ  مردقنارگ  ياین  زا  من  دوزفا : سپس  . دناوخ ار  مالـسا  يهحتاف  دیاب  دیآ ، راتفرگ  وا  نوچ  يرادمامز  هب  یمالـسا  يهعماج 
نیسح نایم  نخس  ... تسا مارح  نایفـسوبا  نیگنن  نادناخ  ربیمالـسا  يهعماج  يرادمامز  هک  دیـشاب  شوه  هب  مدرم ! يا  ناه  : دومرفیم هک 
تخس ترضح  نآ  یهاوخ  يدازآ  يزیتس و  دادبتسا  زا  ناورم  ماجنارس  دیماجنا و  لوط  هب  دادبتـسا  راک  هنهک  زاب  تسایـس  مالـسلاهیلع و 

. تفر دیدرگ و  ادج  وا  زا  و  دش ، مشخ  رد 

زاس خیرات  رادفده و  ترجه 

نیا يهدنـسیون  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  درکلمع  هاگید و  و  اروشاع ، زاس  خیرات  دادـیور  دروم  رد  رایـسب  ياهشهوژپ  زا  سپ  هچ  نآ 
و دوب ، هاگآ  شیوخ  گرزب  راک  ماجنارـس  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  قیقد  فیرظ و  يهتکن  نیا  دـش ، نشور  سوواـط ) نب  دیـس   ) باـتک

نـشخ دادبتـسا  ربارب  رد  ار  مدرم  يدازآ  قوقح و  رتفد و  نید و  زا  عافد  هار  هنارگنـشور  هناهاوخریخ و  هک  دوب  نامه  وا  یخیرات  تلاـسر 
لیالد ار  هاگدید  نیا  . درپس ماگ  هار  نآ  رد  ریذپان  لزلزت  يهدارا  راوتسا و  نامیا  بلق و  توق  اب  و  تفرگ ؛ شیپ  رد  شراگزور  راکهایسو 

ناثدحم و زا  یهورگ  - 1 هحفص 50 ] هنومن [ : يارب  دنکیم ؛ دییأت  تسا -  رایسب  اهنآ  رامش  هک  هدیسر -  تایاور  هلمج  نآ  زا  يرایـسب 
رد قودـص »  » موحرم هک  دـندرک ، شرازگ  نم  هب  مادروآ -  يرولا ) ناطلـس  ثایغ   ) دوخ باـتک  رد  ار  ناـنآ  ماـن  نم  هک  نارگ -  تیاور 

ياهزور نیـسپاو  رد  هک : دـناهدروآ  شردـقنارگ  ناردـپ  ترـضح و  نآ  زا  نانآ  و  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  نادرگاش  زا  یلاـما »  » باـتک
يهرهچ ندـید  اب  و  تسـشن ، وا  رتسب  رانک  رب  داب -  ناـنآ  رب  ادـخ  دورد  هک  نیـسح -  شردارب  يزور  یبتجم ، ترـضح  يرهاـظ  یگدـنز 

: دومرف ؟ کیکبی ام  دیـسرپ ؟ ار  وا  يهیرگ  لیلد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  . دیراب ورف  ناگدید  زا  کشا  و  دناوخ ، ار  ییادج  ياههناشن  ردارب ،
نم رب  هچ  نآ  دومرف : مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  .« کب عنـصی  امل  یکبا  .» دـناهدروآ شیپ  امـش  يارب  هک  تسا  ییاهدادـیور  رطاخ  هب  ماهیرگ 
زور ناـسب  يزور  چـیه  اـما  میوگیم ؛ دوردـب  ار  ناـهج  نآ  اـب  و  دـنناروخیم ، نم  هب  ار  نآ  هک  تسا  یتناـیخ  مس  رثا  رب  ددرگیم ، دراو 

ياعدا و  دنراد ، بل  رب  ادـخ  مان  هک  یلاح  رد  دادبتـسا  يهدـش  خـسم  هاپـس  زا  رفن  رازه  یـس  زور  نآ  هک  ارچ  تسین ؛ وت  زوسناج  تداهش 
نوخ كاخ و  هب  و  وت ، كاپ  نوخ  نتخیر  رب  دننکیم ، ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نامردقنارگ  ياین  زا  يوریپ  نامیا و  مالسا و 

لاسدرخ و نادنزرف  ندیـشک  تراسا  دنب  هب  و  تنادناخ ، وت و  تینما  قوقح و  تمرح و  نتخاس  لامیاپ  يارب  و  تراکادف ، نارای  ندـناشن 
هرامه و نیرفن  تنعل و  رگداد  يادخ  هک  تسا  طیارش  نآ  رد  دندرگیم ! ناتسادمه  تسدمه و  تیاههمیخ  جارات  و  وت ، نارتخد  نانز و 

یتسه ياههدیدپ  زا  ياهدیدپ  ره  و  دنارابیم ، رتسکاخ  نوخ و  ناینیمز  رب  نامـسآ  و  دتـسرفیم ، ورف  يوما  نارگدادبتـسا  رب  ار  شاهدنیاپ 
ابأ ای  کمویک  موی  نکل ال  و  .» دنتفایم هیرگ  هب  نیگمهس ت  گوس  رد  اهسونایقا  اهایرد و  نایهام  اهلگنج و  رد  یشحو  تاناویح  یتح 

نوعمتجیف مالـسالا ، نولحتنی  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اندج  ۀما  نم  مهنا  نوعدـی  لجر  فلا  نوثالث  کیلا  فلدزی  هللادـبع ،
رطمت ۀـنعللا و  ۀـیما  ینبب  هللا  لحی  اهدـنعف  کلقث ، باهتنا  کئاسن و  کیراذ و  یبس  و  کتمرح ، كاهتنا  کـمد و  کفـس  کـلتق و  یلع 
تیاور ناثدـحم و  زا  یهورگ  - 2 هحفـص 51 ] راحبلا [ ». یف  ناتحلا  شوحولا و  یتح  ءیـش  یلک  کـیلع  یکبی  و  اداـمر ، اـمد و  ءامـسلا 

«، دـمحم  » بانج شراوگرزب  ياین  زا  دوخ  دنـس  اب  وا  و  [ ، 20 « ] هباسن رمع   » زا شیوخ  دنـس  اب  تفر ، نخـس  نانآ  زا  ياهراپ  زا  هک  ینارگ 
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ناـنمؤمریما دیـشر  دـنزرف  رمع »  » مدـنمجرا ردـپ  زا  مدوخ  : هک تسا  هدروآ  تسا -  مالـسلاهیلع  ناـنمؤم  ریما  يهداوـن  هک  رمع - »  » دـنزرف
اب تعیب  زا  هنیدم  رد  مالسلاهیلع  نیسح  مردقنارگ  ردارب  هک  یماگنه  دومرفیم : لیقع ) نادنزرف   ) نم ياهییاد  هب  هک  مدینـش  مالـسلاهیلع 

، تشارفا رب  تماق  يوما  شیک  تنوشخ  میژر  باعرا  دـیدهت و  دادبتـسا و  متـس و  ربارب  رد  هناریلد  دز و  زابرـس  تما  ربهر  ناونع  هب  دـیزی 
یلع شردـقنارگ  ردـپ  زا  مالـسلاهیلع  نـسح  ماـما  تردارب  زیزع ! نیـسح  يا  مدرگ  تیادـف  مـتفگ : مدـش و  بایفرـش  شروـضح  هـب  نـم 
نیا رد  . تساخرب نامسآ  هب  مدایرف  دادن و  مناما  هیرگ  رگید  دیـسر ، اج  نیا  هب  نخـس  هکیماگنه  ... هک دروآ  میارب  ار  یتیاور  مالـسلاهیلع 

ربخ نم  تداهش  زا  مالسلاهیلع  نسح  مردارب  ایآ  دومرف : دینابسچ و  هنیـس  هب  داد و  رارق  فطل  دروم  ارم  مالـسلاهیلع  نیـسح  مردارب  ماگنه 
هب دومرف : هاـگ  نآ  ! ربماـیپ يهیاـمنارگ  دـنزرف  يا  دـهاوخن ، ار  يزور  نینچ  ادـخ  متفگ : ؟ دـش مهاوـخ  هتـشک  هزراـبم  نیا  رد  تفگ  داد و 

نیا اب  دشیم ، شاک  يا  داد . ربخ  امـش  تداهـش  زا  وا  ارچ ، مداد : خساپ  ؟ دادن ربخ  نم  تداهـش  زا  وا  ایآ  هک : داب  تدنگوس  مردپ  تمرح 
مردقنارگ ردپ  دومرف : نم  خساپ  رد  یتشارفایمن ! رب  تفلاخم  هب  تماق  نآ  ربارب  رد  يدرکیم و  تعیب  شیک  تنوشخ  هشیپ و  دادیب  هورگ 

کیدزن نم  تبرت  هاگ و  تداهش  دش .. میهاوخ  هتشک  تلادع  قح و  هار  رد  نت  ود  ره  ام  هک : تسا  هدروآ  ادخ  ربمایپ  زا  مالـسلاهیلع  یلع 
نیا هن ، مربخ ؟ یب  نآ  زا  نم  یهاگآ  نآ  زا  وت  ار  هچ  نآ  ینکیم  رکف  ایآ  دوزفا : سپـس  هحفص 52 ] [ . ] 21 . ] دوب دهاوخ  مردپ  هاگمارآ 

اب داد و  مهاوخن  يراوخ  تلذ و  هب  نت  زگره  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  اما  مهاگآ ، شیوخ  راـک  هوکـشرپ  ماـجرف  زا  نم  هکلب  تسین ، هنوگ 
ماـم ناـمگ  یب  دـمآ . مهاوخن  راـنک  ادـخ  تاررقم  نتـسکش  مدرم و  يدازآ  قوـقح و  نتخاـس  لاـمیاپ  رد  هایـس  دادبتـسا  یگماـکدوخ و 

اور شنادنزرف  رب  تما ، ناراکمتـس  يوس  زا  هک  يدادـیب  زا  و  دـنکیم ، رادـید  شردـپ  اب  زیخاتـسر  زور  رد  مالـسلاهیلع  همطاف  مدـنمجرا 
، دناهدرک متس  مالسلاهیلع  همطاف  نادنزرف  هب  هک  یناسک  زا  کی  چیه  هاگ  نآ  و  درک ، دهاوخ  تیاکش  ترـضح  نآ  هب  تسا ، هدش  هتـشاد 

اهتیرذ تیقل  ام  ۀیکاش  اهابا  ۀمطاف  نیقلتل  و  ادبأ ، یـسفن  نم  ۀیندلا  یطعا  هللا ال  و  . » دید دنهاوخن  ار  ادـخ  يابیز  توارطرپ و  تشهب  يور 
.« اهتیرذ یفم  اهاذآ  ددحا  ۀنجلا  لخدی  و ال  هتما ، نم 

اروشاع فده  مایپ و  حور  يهرابرد  یمهف ، جک 

تداهـش يراکدف و  دنربخیب ، اروشاع  یهاوختلادع  يزیتس و  دادبتـسا  تقیقح  زا  هک  ناشیدناجک  زا  ياهراپ  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ 
يادخ هک  دننکیم  رکف  و  دنرادنپیمن ، ادخ  يهناصلاخ  شتسرپ  صلاخ و  بان و  یتخب  کین  تداعس و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهناریلد 
هنازرف يادخ  ناج ، ندنکفا  رطخ  هب  اب  ناوتیمن  هدرمشن و  تدابع  ار  هار  نآ  رد  تداهش  یهاوخ و  تلادع  يزیتس و  متـس  داهج و  هنازرف 
نامرف مدرم  زا  یهورگ  هک  تسا  هدینشن  ار  نآرق -  ادخ -  يوگتسار  باتک  نخـس  یهاتوک  يهشیدنا  نینچ  بحاص  ایآ  دومن ! تدابع  ار 

مکل ریخ  مکلذ  مکـسفنا  اولتقاف  مکئراب  یلا  اوبوتف  دیامرفیم ...«: دروم  نیا  رد  نارق  دننک ؟ شتـسرپ  ار  ادخ  ندش ، هتـشک  اب  ات  هک  دـنتفای 
ناراکاطخ و  دیروایب ، دوخ  يهدـننیرفآ  هاگراب  هب  هبوت  يور  کنیا  هحفص 53 ] [ . ] 22 « ] میحرلا باوتلا  وه  هنا  مکیلع  باتف  مکئراب  دـنع 

هک ار -  هفیرـش  يهیآ  نیا  يرادنپ  نینچ  بحاص  دیاش  ... تسا رتهب  امـش  يارب  ناتراگدیرفآ  دزن  راک  نیا  هک  دیناسرب ، لتق  هب  ار  ناتدوخ 
ار دوخ  هک : دنکیم  ریسفت  نینچ  دینکفیم - .... تکاله  هب  نتـشیوخ  تسد  اب  ار  دوخ  و  [ 23 « ] ۀلکهتلا یلا  مکیدیاب  اولقت  الو  :» دیامرفیم
هک تسین ، تکاله  یشکدوخ و  اهنت  هن  زواجت ، متس و  اب  راکیپ  رد  تلادع و  قح و  هار  رد  ندش  هتـشک  هک  یتروص  رد  دیهدن ؛ نشتک  هب 

ترـضح ام  رالاس  زا  لتقم »  » باتک يهدنـسیون  . تسا يونعم  یعقاو و  تایح  و  یتخب ، کـین  تداعـس و  لـحارم  اـههولج و  نیرتزارفرپ  زا 
« ملـسا  » زا تیاور  نآ  رد  تسا . هشیدـنا  يزرودرخ و  یـسب  روـخ  رد  هک  تـسا  هدروآ  یتـیاور  هـیآ ، نـیا  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع  قداـص 
ود رد  ار  دوخ  ياهورین  نانآ  میدز . فص  نمـشد  هاپـس  ربارب  رد  نارای ، هارمه  هب  يرگید -  راکیپ  ای  دـنواهن  راکیپ  رد  اـم  هک : دـناهدروآ 

نانآ ياهفص  لوط  ضرع و  هب  ییاهفص  يراکیپ  چـیه  رد  زور  نآ  ات  نم  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  ناـنآ  رامـش  و  دـنداد ، ناـمزاس  فص 
نآ رد  هک  دومنیم ، راوتسا  تشاد و  دوخ  رهش  يهعلق  راوید  رب  تشپ  مور  هاپس  نارواگنج ، رامـش  رد  يرباربان  نیا  رب  نوزفا  مدوب . هدیدن 
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یلا هسفن  یقلا  هللا ، الا  هلا  ـال  :» دـنتفگ ناراـی  زا  یخرب  . دومن زاـغآ  ار  راـکیپ  دز و  نمـشد  هاپـس  بلق  هب  ار  دوخ  اـم  ناراـیزا  یکی  طـیارش 
یتسار هب  ناتسود ! تفگ : يراصنا » بویا  وبا  ، » رادنپ نیا  ربارب  رد  اما  دنکفا ! تکاله  كاخ  هب  ار  دوخ  ادخ  يهدنب  نیا  داد ! يا  .« ۀکلهتلا

، هن تسا ؟ تداهش  ياراکدف و  يهشیدنا  رد  قح ، زا  عافد  متس و  اب  هزرابم  يارب  هک  دییامنیم  لیوأت  يدرم  دروم  رد  ار  هیآ  نیا  امـش  ایآ 
تفرشیپ وا و  يرای  هب  هرسکی  ربمایپ ، هب  نامیا  زا  سپ  ام  هک  ارچ  دمآ ؛ دورف  هنیدم  مدرم  ام  رادنپ  دروم  رد  هیآ  نیا  هکلب  تسین ، هنوگ  نیا 
يداصتقا روما  حالـصا  نداهناو  اب  و  میتشادرب ، شیوخ  نادناخ  ییاراد و  زا  تسد  هتخادرپ و  هحفص 54 ] شایناسنا [  یحالصا و  توعد 

میمصت تسرد  يزیرهمانرب  کی  ياج  هب  هاگ  نآ  میتخاس ؛ یمظنیب  یـشاپورف و  شوختـسد  ار  اهراک  تراجت ، يرادغاب و  يرواشک و  و 
دوب اج  نیا  رد  مینک ؛ هابتـشا  ناربج  دوخ  رواب  هب  میزادرپب و  ایند  تراجت و  داصتقا و  هب  هرـسکی  هتـسش و  تسد  ربمایپ  يرای  زا  اـت  میتفرگ 

تکاله هب  شیوخ  تسد  اـب  ار  دوخ  و  دـینک ، قاـفنا  ادـخ  هار  رد  و  [ . 24 « ] ۀـکلهتلا یلا  مکیدـیاب  اوقلت  و ال  :» هک دـمآ  دورف  هیآ  نیا  هک 
نیا اب  . دیدرگ نومنهر  لدتعم  یقطنم و  تسرد و  هار  هب  و  داد ، رادشه  اهراک  رد  طیرفت  طارفا و  زا  ار  ام  نآرق  هلیـسو  نیدب  و  دینکفیم ...

، دینامب شیوخ  ياههناخ  رد  و  دیراذگاو ، ار  وا  دـنلب  ياهفدـه  ربمایپ و  رگا  مدرم ! يا  ناه  : هک تسا  مایپ  نیا  رگنایب  هفیرـش  يهیآ  نایب 
هک درکیم  یفن  ار  اـم  تسرداـن  میمـصت  هاـتوک و  يهشیدـنا  تقیقح  رد  هیآ  نیا  دـیاهدنکفا ؛ يدوباـن  رطخ  هـب  ار  دوـخ  تروـص  نآ  رد 

ندناوخ نایب  نیا  اب  . میشک تسد  ربمایپ  ياهفده  هناهاوختلادع و  داهج  شالت و  زا  میزادرپب و  داصتقا  تراجت و  هب  هرـسکی  میتساوخیم 
ادـخ هوکـشرپ  شاداپ  هب  دـیما  اب  و  دزیگنا ، رب  عافد  داهج و  هب  ار  ناگمه  ات  دز  رکـشل  يایرد  بلق  ربا  دوخ ر  هک  يدرمریـش  درومرد  هیآ 

هک تسا  ینتفگ  . دوب اوران  یتشادرب  تسردان و  يراک  دیوج ، هرامه  يراگدنام  يراگتـسر و  هار  صالخا  رپ  بلط و  قح  نادهاجم  يارب 
شخبيدازآ و هدنزاس و  شالت  داهج و  رد  ار  یگدنز  وا  هاگراب  ناگتفیش  ادخ و  ناتسود  هک  میتخاس  ناشنرطاخ  باتک ، زاغآرـس  رد  ام 

دروم نیا  رد  دنـسارهیمن ؛ عناوم  زا  دنـشیدنایم و  هعماج  يراگتـسر  حالـصا و  هب  يریذپان  فصو  قشع  روش و  اب  دنرگنیم و  هناصلاخ 
[ . 25 . ] تشاد میهاوخ  هحفص 55 ] نخس [  تقیقح  ندش  نشور  يارب  مه  زاب 

ادخ يهناخ  يوس  هب 

رب دناهدروآ ، ار  ناورم  اب  ترـضح  نآ  يوگ  تفگ و  هنیدم و  رادنامرف  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  رادـید  عوضوم  هک  یناثدـحم  نارگتیاور و 
شیوخ نادناخ  زا  یهورگ  اب  دادیم - ناشن  ار  ترجه  زا  متصش  لاس  زا  بجر   27 خیرات ، هک  بش ، نامه  دادماب  راوگرزب  نآ  هک  دننآ 

هام نابعـش و  هام  يهدـنام  یقاب  و  دـش ، هکم  دراو  لاس  نامه  نابعـش  موس  زور  و  درک ، تکرح  ادـخ  يهناخ  يوس  هب  ادـخ  ربمایپ  مرح  زا 
تدابع و شیاین و  شالت و  داـهج و  هب  اـجنآ  رد  دیـسریم  زور  هب 125  هک  ار  هجح  يذ  زا  زور  تشه  اـت  هدـعق ، يذ  و  لاوـش ، ناـضمر ،

. دنراذگ يوما  بیرف  دادبتسا و  وید  اب  يهزرابم  يرگنشور و 

اههاگدید اهرادید و 

فلاخم زرابم و  ياهتیـصخش  اههرهچ و  اب  هدمآ و  ناج  هب  مدرم  اب  يرایـسب  ياهرادـید  هکم  رد  شیوخ  تماقا  تدـم  رد  ترـضح  نآ 
دنتساوخ هحفص 56 ] وا [  زا  و  دندمآ ، مالسلاهیلع  نیـسح  رادید  هب  [ 27  ] ریبز نب  هللادبع  و  [ 26  ] سابع نب  هللادبع  يزور  . تشاد دادبتسا 

هک دندوب  هدینش  هتخیرگ  هتسج و  هک  ارچ  [ ؛ دنامب ادخ  يهناخ  رانک  رد  دزرو و  يراددوخ  قارع  نیمزرس  هفوک و  يوس  هب  ترجه  زا  هک 
تراسا و زا  مدرم  تاجن  داشرا و  يارب  هک  تسا  هشیدنا  نیا  رب  زین  وا  و  دناهدرک ، یهاوخداد  هدومن و  توعد  ترضح  نآ  زا  قارع  مدرم 
رمأب و ینرمأ  دق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  :» دومرف نانآ  داهنشیپ  ربارب  رد  مالسلاهیلع  نیسح  .[ دنک رفس  اج  نآ  هب  يراتفرگ 

يور زا  هک  یلاـح  رد  ساـبع  نب  هللادـبع  .و  داد مهاوـخ  ماـجنا  ار  نآ  نم  تسا و  هداد  نم  هب  ار  روتـسد  نیا  ادـخ  ربماـیپ  هـیف ». ضاـم  اـنا 
. دمآ نوریب  راوگرزب  نآ  دزن  زا  دوب ، هداد  رس  هانیسحاو ! دایرف  ترضح ، نآ  ناج  هب  رطخ  ساسحا  يزوسلد و  یهاوخریخ و 
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دادبتسا داسف و  يالب  اب  هزرابم 

اب ناکما  تروص  رد  اـت  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  و  دـیدرگ ، بایفرـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  روضح  هب  رمع  نب  هللادـبع  نت ، ود  نآ  زا  سپ 
رذح رب  يریگرد  هزرابم و  زا  ار  وا  هلیـسو  نیدب  و  دنک ، یتشآ  حلـص و  دیآ و  رانک  ياهنوگ  هب  مکاح ، يراصحنا  دادبتـسا و  ناگدرکرس 

نب ییحی  سأر  نأ  یلاعت  هللا  یلع  ایندـلا  ناوه  نم  نا  تملع  اما  نامحرلادـبع ! ابأ  ای  :» دومرف وا  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  اـما  تشاد ؛
مث ایبن ، نیعبس  سمشلا  عولط  یلا  رجفلا  عولط  نیب  ام  نولتقی  اوناک  لیئارسا  ینب  نا  ملعت  امأ  !؟ لیئارسا ینب  ایاغب  نم  یغب  یلإ  يدها  ایرکز 
ابأ ای  هللا  قتا  ماـقتنا ، يذ  زیزع  ذـخا  مهذـخأ  لـب  مهیلع ، هللا  لـعجی  ملف  ؟ ائیـش اوعنـصی  مل  نأـک  نورتشی  نوعیبی و  مههقاوسأ  یف  نوسلجی 

تـسا ادخ  هاگـشیپ  رد  ایند  يرادقم  یب  يراوخ و  زا  هک  ياهتـسنادن  ایآ  ادخ ! هدنب  يا  اه  هحفص 57 ] یترـصن [ ». عدت  و ال  نامحرلادبع !
زا يرادرک  تشز  رابرد  هب  دادبتـسا  داسف و  اب  هزرابم  يزیتس و  متـس  رطاخ  هب  ار  اـیرکز »  » ردـقنارگ دـنزرف  [ 28 « ] ییحی  » يهدیرب رـس  هک 
ادخ روآ  مایپ  اههد  دیشروخ ، عولط  ات  رجف  يهدیپس  نایم  يهلصاف  زا  لیئارسا  ینب  هک  ياهتسنادن  ایآ  ؟ دندرب ناغمرا  هب  لیئارسا  ینب  نادیلپ 

ییوگ هک  نانچ  دنتخادرپیم ؛ شورف  دـیرخ و  هب  دـندوشگیم و  ار  دوخ  ياههکد  نیگممهـس  تایانج  زا  سپ  دـندناشنیم و  نوخ  هب  ار 
ناربج دنیآ و  دوخ  هب  دیاش  ات  داد  مه  تلهم  هکلب  دیزرون ، باتش  نانآ  رفیک  رد  ادخ  فصو  نیا  اب  ؟و  دناهدزن يدادیب  تیانج و  هب  تسد 

هب تفرگ و  ار  نانآ  نابیرگ  تردق ، تدش و  اب  دندرک ، يراشفاپ  يریذـپان  حالـصا  رد  ودـندماین  دوخ  هب  هکیماگنه  اما  دـننک ؛ اهیهابت 
زا تسد  سرتب و  وا  مشخ  زا  زاس و  هشیپ  ار  ادخ  ياورپ  تسا  نینچ  هک  کنیا  ادـخ ! يهدـنب  يا  ناه  تخاس ! ناشراتفرگ  تخـس  یباذـع 

هحفص 58 ] رادمرب [ . مدرم -  نید و  تاجن  يارب  یشیدنا -  کیرات  راصحنا و  يالب  اب  زیمآ  تملاسم  يهزرابم  رد  ام  یهارمه  يرای و 

دادبتسا نافلاخم  زا  یکی  يرگنشور  هفوک و  مدرم  تسشن 

هک دنتفای  یهاگآ  ناماس  نآ  مدرم  دیسر و  زین  قارع  هفوک و  هب  ادخ  يهناخ  رانک  زا  مالسلاهیلع  نیسح  یهاوخ  يدازآ  يرگنشور و  جوم 
نامیلس  » يهناخ رد  هفوک ، رد  دادبتسا  نافلاخم  . تسا هدمآ  هکم  هب  هنیدم  زا  هدز و  زابرـس  يوما  دادبتـسا  يربهر  اب  تعیب  زا  ترـضح  نآ 

تساخ و اپ  هب  بلط  حالـصا  عاجـش و  نابزیم  سلجم ، تیمـسر  مالعا  تیعمج و  ندـیدرگ  لـماک  زا  سپ  و  دـندمآ ، درگ  [ 29  ] یعازخ
! ربمایپ نادناخ  ناوریپ  نارادتسود و  يا  ناه  : تفگ نینچ  شیوخ  يهنابلط  حالصا  هنارگنـشور و  نخـس  ینایاپ  زارف  رد  و  درک ، ینارنخس 
هتفرگ و رارق  وا  ياج  هب  دیزی  شدنزرف  کنیا  و  دسرب ، شدادیب  رفیک  هب  ات  تفاتـش  شراگدرورپ  يوس  هب  درم و  هیواعم  هک  دینادیم  امش 
دنهد و تعیب  تسد  وا  هب  ات  تسا  هتفرگ  رورت  تشحو و  راشف  ریز  دنتـسه ، یمومع  تاناکما  یلم و  تردق  یلـصا  نابحاص  هک  ار  مدرم  ]
راشف و زا  و  هدز ، زابرـس  وا  اب  تعیب  زا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  تلادـع  يدازآ و  ياوشیپ  نیا  و  دـنریذپب ] هاوخاـن  هاوخ  ار  شیربهر 

هدـمآ هکم  هب  نازیرگ  نارگن و  دـنزای ، تسد  يدادـیب  تواقـش و  ره  هب  دنرـضاح  نایفـسوبا  نادـناخ  يارب  هک  نآ  ناـمیخژد  دادبتـسا و 
يالب اب  هزرابم  يارب  کنیا  وا  مالـسلاهیلع  یلع  شردپ  هار  ورهر  وا ، زا  شیپ  و  دیتسه ، مالـسلاهیلع  نیـسح  يهعیـش  مدرم ! يا  امـش  . تسا
شنلب ياهفدـه  رد  ار  وا  هک  دـینادیم  رگا  دراد ؛ زاین  امـش  يرای  هب  مدرم  قوقح  يدازآ و  رتفد و  نید و  زا  عاـفد  راـصحناو و  دادبتـسا 

هب دوخ  يوس  زا  کیپ  لیسگ  همان و  شراگن  اب  ار  شیوخ  یگدامآ  دینکیم ، هزرابم  وا  رس  هریخ  شومچ و  نانمشد  اب  دیناسریم و  يرای 
رادمچرپ گرزب  نآ  دیـسرتیم ، يراگنلو  یتسـس و  زا  و  دـیرادن ، نانیمطا  هحفـص 59 ] دوخ [  رب  رگا  اما  دیناسرب ؛ ترـضح  نآ  یهاگآ 

. دیبیرفن یهت  نایم  ياهرامآ  اهراعش و  اب  ار  يدازآ  تلادع و 

یهاوخداد توعد و  مایپ 

ار همان  نیا  و  دندش ، ناتسادمه  تسدمه و  مالسلاهیلع  نیسح  يرای  رب  مدرم  نامیلس ،»  » يهناهاوخریخ هنارگنشور و  نخـس  نایاپ  زا  سپ 
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ادخ دورد  هک  نانمؤمریمایمارگ -  دنزرف  نیسح  يوس  هب  تسا  ياهمان  نیارگشیاشخب  يهدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  : دنتشون ترضح  نآ  هب 
و [ 32 « ] لئاو نب  هللادبع  «، » رهاظم نب  بیبح  [ » 31 «، ] دادش نب  ۀعافر  [ » 30 « ] هبجن نب  بیسم  «، » درص نب  نامیلـس   » يوس زا  داب -  نانآ  رب 
، مالـس زا  سپ  اما  . داب وت  رب  ادـخ  دورد  مالـس و  ترتع ، نآرق و  هب  ناگدروآ  ناـمیا  تلاـسر و  نادـناخ  هار  ناورهر  نایعیـش و  زا  یهوبنا 

رـصنع وا  . تخاس دوباـن  تسکـش و  مه  رد  ار  تردـپ  نمـشد  نآ  زا  شیپ  وت ، شیدـنا  کـیرات  نمـشد  هک  تسا  ییادـخ  نآ  زا  شیاـتس 
شیوخ راصحنا  هب  هنارادمروز  ار  هعماج  يربهر  یلم و  تردق  هک  دوب  یشیک  تنوشخ  زوت و  هنیک  هشیپ و  دادبتسا  لاگسدب و  زابگنرین و 

رب مدرم  تساوخ  هحفـص 60 ] تیاضر و [  نودـب  هبلغ و  رهق و  اب  و  هدرب ، جارات  هب  اریمومع  تاـناکما  اـهتورث و  دوب و  هدوبر  هتفرگ و 
یقاب ار  ناقیالان  ناراکهبت و  نادـب و  و  درک ، ماع  لتق  ار  هعماج  نابوخ  ناـهاوخ و  يدازآ  نارادرک و  هتـسیاش  وا  . درکیم تموکح  ناـنآ 

تمحر و زا  وا  لیلد  نیمه  هب  درک ؛ ریزارس  شايدادبتسا  میژر  رگتیامح  ناملاظ  ناشکرـس و  بیج  هب  ار  یلم  ییاراد  و  داد ؛ ماقم  داهن و 
رای وت  زج  هک  میتسه  یطیارش  رد  ام  کنیا  زیزع ! نیـسح  يا  ناه  . دندیدرگ رود  وا  تمحر  زا  نایدومث  هک  ناس  نامه  داب ، رود  ادخ  رهم 

هب ادـخ  هک  دـیما  ایب ؛ نیمزرـس  نیا  يوس  هب  ام ، توعد  شریذـپ  اـب  رازگ و  تنم  اـم  رب  ور  نیا  زا  میـسانشیمن ، تیمـسر  هب  ار  ییاوشیپ  و 
رـس هب  يرادـنامرف  خاک  رد  [ ، 33  ] ناـمعن هفوک ، رادـنامرف  . دروآ درگ  تلادـع  قح و  ساـسا  رب  ار  اـم  مدرم  هعماـج و  وـت ، دوـجو  تکرب 

تکرح شوخ  ربخ  رگا  و  دنوریم ؛ دیع  زامن  هب  وا  هارمه  هب  هن  و  دنیوجیم ، تکرـش  وا  تعامج  هعمج و  زامن  رد  هن  ام  مدرم  اما  دربیم ،
رد شیوخ  نابابرا  يوس  هب  ات  مینکیم ، نوریب  شیوخ  راید  رهش و  زا  ار  کلسم  يوما  مکاح  ام  دسرب ، ام  هب  هفوک  يوس  هب  امـش  ناوراک 

ار همان  هاگ  نآ  و  هحفص 61 ] داب [ . تردقنارگ  ردپ  رب  ربمایپ و  يهیامنارگ  دنزرف  يا  وت  رب  ادخ  تاکرب  رهم و  مالـس و  دورد و  . دورب ماش 
. دنداتسرف ترضح  نآ  يوس  هب 

توعد رامش  یب  ياههمان 

، هفوک مدرم  زا  همان  هاجنپ  دصکی و  اب  ار -  دوخ  ناگدـیزگرب  زا  یهورگ  يدازآ ، ياوشیپ  يوس  هب  توعد  يهمان  لیـسگ  زا  سپ  زور  ود 
زا سپ  اهنآ  يهمه  رد  اههمان  ناگدنسیون  . دنداتسرف ترضح  نآ  روضح  هب  دوب -  هدش  اضما  نت  دنچ  ای  کی و  يهلیسو  هب  مادک  ره  هک 

دندیـسر و هکم  هب  اهکیپ  . دنک تکرح  هفوک  يوس  هب  و  دریذپب ، ار  مدرم  توعد  هک  دندوب  هدومن  اضاقت  ترـضح  نآ  زا  مالـس ، دورد و 
ياهتوعد دادن و  خساپ  اههمان  زا  کی  چیه  هب  راوگرزب  نآ  اما  دنتشاد ؛ میدقت  ار  اههمان  دندش و  بایفرش  مالـسلاهیلع  نیـسح  روضح  هب 

ترـضح نآ  هب  توعد  يهمان  دصـشش  زا  رتارف  زور  کی  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  اـت  تفریذـپن ، ار  یمومع  یهورگ و  يدرف و  یپاـیپ 
. تشذگ مه  همان  رازه  هدزاود  زرم  ار  اههمان  رامش  جیردت  هب  و  دیسر ؛

همان نیرخآ 

، نت ود  هلیسو  هب  ار  شیوخ  يهمان  نیرخآ  ماجنارس  ترضح ، نآ  زا  توعد  مالسلاهیلع و  نیسح  يوس  هب  اههمان  هوبنا  زا  سپ  هفوک  مدرم 
يهدـنیاشخب دـنوادخ  ماـن  هب  : دوـب هنوـگ  نیا  هـک  دنداتـسرف  هـکم  هـب  [ 35 « ] هللادـبع نـب  دیعــس   » و [ 34 « ] یناـه نب  یناـه   » ياـههمان هـب 

ردــپ و  هحفــص 62 ] وا [  نایعیــش  يوـس  زا  ناــنمؤمریما ، يهیاــمنارگ  دــنزف  مالــسلاهیلع  نیــسح  يوـس  هـب  تـسا  ياهمانرگــشیاشخب 
ار امش  هاگدید  يأر و  زج  یهاگدید  يأر و  و  دنتـسه ، امـش  ندمآ  راظتنا  رد  ام  مدرم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  مالـس ، زا  سپ  . شاهیامنارگ
و تسا ، زبسرس  اهناتـسوب  هک  دیرادم  اور  گنرد  و  دینک ، باتـش  ام  نیمزرـس  يوس  هب  ندمآ  رد  ربمایپ ! رـسپ  يا  ناه  . تفریذپ دنهاوخن 

هدامآ هتسارآ و  يرکشل  دیایب  نیمزرـس  نیا  هب  رگا  دنراب ؛ گرب و  رپ  تاورطرپ و  اج  همه  ناهایگ ، اهلگ و  و  هدیـسر ، ناتخرد  ياههویم 
زا همان ، نیا  ندناوخ  زا  سپ  مالسلاهیلع  نیـسح  . داب نانمؤمریما  ناتردپ  امـش و  رب  ادخ  تاکرب  رهم و  دورد و  . دناهدامآ امـش  زاوشیپ  يارب 
هب امـش  يهلیـسو  هب  ار  نآ  دندرک و  يراکمه  يرکفمه و  همان  نیا  شراگن  رد  یناسک  هچ  هک  دـهید  شرازگ  نم  هب  : دیـسرپ ناناسر  همان 
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نب راجح  [ ، 36  ] یعبر ثبش  ریظن : هفوک ، رادمان  سانشرس و  ياههرهچ  ربمایپ ! رسپ  يا  ناه  : دنتفگ ناسرهمان  ود  نآ  ؟ دنداتـسرف نم  يوس 
نیا . دنتشاد يرکفمه  يراکمه و  راک  نیا  رد  ریمع  نب  دمحم  و  جاجح ، نب  ورمع  سیق ، نب  ةورع  میور ، نب  دیزی  ثراح ، نب  دیزی  رجبا ،

هب هاگ  نآ  دناوخ ، میهاربا  ماقم  دوسألا و  رجح  نایم  زامن  تعکر  ود  تفاتـش و  ادخ  هناخ  يوس  هب  تساخرب و  يدازآ  ياوشیپ  هک  دوب  اج 
هحفص 63 ] دریگب [ . میمصت  اهمایپ  اههمان و  خساپ  دروم  رد  ات  تفر  و  تساوخ ، يراگتسر  ریخ و  ادخ  هاگراب  زا  و  داد ، همادا  زاین  زار و 

اورپ یگدازآ و  ریفس 

نآ داهن . نایم  رد  وا  اب  ار  اهدادیور  هعماج و  دنور  تساوخ و  ار  [ 37 « ] مالسلاهیلع ملسم   » بانج شیاین  زامن و  زا  سپ  مالسلاهیلع  نیسح 
نآ موهفم  زا  يزارف  . دـناسر ناشیهاگآ  هب  ار  ناـنآ  توعد  شیریذـپ  و  تشون ، ار  هفوک  مدرم  رامـش  یب  ياـهمایپ  اـههمان و  خـساپ  هاـگ 

کیدزن هحفـص 64 ] زا [  ات  متـسرفیم ، امـش  يوس  هب  ار  لیقع ) نب  ملـسم   ) میومع دـنمجرا  دـنزرف  کنیا  : دوب هنوگ  نیا  كراـبم  يهماـن 
. دزاس هاگآ  امش  يوکین  اجب و  میمصت  هاگدید و  زا  ارم  و  دنک ، یبایزرا  ار  امش  رهش  هعماج و  طیارش 

يدازآ ریفس  اب  مدرم  یناگمه  شوج و  دوخ  تعیب 

رد هفوک ، هب  دورو  هار و  شیامیپ  زا  سپ  دیدرگ . هفوک  راپـسهر  و  تفگ ، دوردب  ار  شنادـناخ  ترـضح و  نآ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ریفس 
ندش هتفریذـپ  ندینـش  اب  نانآ  و  دـناوخ ، قاتـشم  مدرم  يارب  ار  يدازآ  ياوشیپ  يهمان  تفای و  روضح  ربمایپ  نادـناخ  نارادتـسود  لفحم 

رد ار  يدازآ  ریفـس  تسخن  نانآ  . دمآ دهاوخ  يدوز  هب  وا  هک  دـنتفایرد  و  دـندش ، نامداش  داش و  رایـسب  ترـضح ، نآ  يوس  زا  ناشتوعد 
دنتفاتشیم ملسم »  » رادید هب  هورگ  هورگ  مدرم  دش . لیدبت  ربمایپ  نادناخ  نارادتسود  دش  دمآ و  زکرم  هب  وا  يارس  و  دندرب ، راتخم »  » هناخ

هب مدرم  تدارا  روش و  راک  [ 38 ! ] دنتخیریم قوش  کشا  هچراپکی  نانآ  دناوخیم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهمان  نانآ  عامتجا  رد  زین  وا  و 
تسد تسا  يدازآ  ياوشیپ  يهدنیامن  ریفـس و  ناونع  هب  ملـسم  اب  رفن  رازه  هحفـص 65 ] هدجیه [  هک  ییاج  نآ  ات  تفرگ ، الاب  هدـمآ  ناج 

. دنداد یهارمه  تعیب و 

دادبتسا ناراداوه  یبیرخت  شالت 

رد و  دندوزفا ، دوخ  یبیرخت  شالت  هب  زین  راصحنا  دادبتـسا و  ناراداوه  هعماج ، نوگانوگ  راشقا  نایم  رد  یهاوخ  يدازآ  جوم  شرتسگ  اب 
رد و  دندرک ، میظنت  دیزی  يارب  ياهمان  دعـس  نب  رمع  و  دیلو ، نب  ةرامع  یلهاب ، هللادبع  ياهمان : هب  نانآ  ناگدرکرـس  زا  نت  هس  اتـسار  نیا 

ار ریشب » نب  نامعن   » ات دنتساوخ  وا  زا  دندرک و  شرازگ  دیزی  هب  ار  وا  اب  هفوک  مدرم  تعیب  و  مدرم ، توعد  هب  يدازآ  ریفس  ندمآ  همان ، نآ 
تشون و دایز  نب  هللادیبع  هب  ياهمان  دیزی  نانآ ، يهمان  ندیسر  اب  . دراد لیـسگ  وا  ياج  هب  ار  يرگید  و  دیامن ، رانک  رب  هفوک  يرادنامرف  زا 

هاگآ نمـض  هاگ  نآ  دریگ . فک  هب  زین  ار  هفوک  يرادنامرف  تمـس ، ظفح  اب  ات  داد  نامرف  دوب -  هرـصب  رادـنامرف  نامز  نآ  رد  هک  وا -  هب 
ترضح نآ  ریفس  ندمآ  مالسلاهیلع ، نیسح  زا  نانآ  توعد  هحفص 66 ] هفوک [ ، مدرم  زیتسدادبتسا  هنابلط و  حالصا  شبنج  زا  وا  نتخاس 

، دادیب تنوشخ و  لمع و  تدش  اب  ات  داد  روتـسد  وا  هب  يدازآ ، ياوشیپ  يهدنیامن  ریفـس و  ناونع  هب  وا  اب  مدرم  یناگمه  تعیب  و  هفوک ، هب 
تواقش ترارش و  هدامآ  همان ، نآ  ندناوخ  زا  سپ  دیبع » !» دنک مادعا  دزاس و  ریگتسد  ار  ملسم  دریگ و  تخـس  بلط  قح  مدرم  رب  ار  راک 

. دزاس هدامآ  هفوک  يوس  هب  تکرح  يارب  ار  شیوخ  ات  تفر  و  دیدرگ ، رگید  یبوکرس  و 

هرصب ياهربخ  اما 

رد يزیتس  متس  یهاوخيدازآ و  میسن  نآ ، تکرب  هب  و  دیـسر ؛ هرـصب  مدرم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  شخب  ناج  ياهمان  اهزور  نامه  رد 
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هب ترضح  نآ  نازادرپراک  زا  یکی  [ ، 39  ] نامیلس يهلیسو  هب  دوب و  هرصب  ناگرزب  هب  همان  نیا  رد  نخـس  يور  . تفرگ ندیزو  زین  اج  نآ 
اب یهارمه  یماـگمه و  ناـملاظ و  زا  نتـسسگ  دادبتـسا و  متـس و  ربارب  رد  تلادـع  قح و  يراـی  هب  ار  مدرم  هماـن  نیا  دیـسر . ناـنآ  تسد 
نب رذـنم   » و یلـشهن » دوعـسم  نب  دـیزی  ، » دوب نانآ  هب  همان  رد  ترـضح  نآ  نخـس  يور  هک  ییاـههرهچ  زا  . دـناوخیم ارف  يدازآ  ياوشیپ 

و دروآ ، درگ  ار  دعـس  ینب  هلظنح و  ینب  میمت ، ینب  هورگ  هس  مالـسلاهیلع  نیـسح  مایپ  زا  یهاگآ  زا  سپ  یلـشهن » .» دندوب يدـبع » دوراج 
نانآ ؟ دـیرگنیم هنوگچ  دوخ  نایم  رد  ار  مراـبت  هشیر  نم و  تیعقوم  مدرم ! يا  ناـه  : هک درک  تیعمج  هب  ور  ناـنآ ، نتفاـی  روضح  زا  سپ 

شیوخ تاراختفا  ناشن  دمآ و  رـس  و  میرگنیم . دوخ  مدرم  هعماج و  تارقف  نوتـس  ناسب  ار  وت  هک  دنگوس  يادخ  هب  هب ! هب ! دنداد : خساپ 
ياهبیشن هحفص 67 ] زارف [  رد  و  ،: هتـسج یـشیپ  ام  رب  يراوگرزب  یگرزب و  رد  و  هتفرگ ، ياج  تمارک  تفارـش و  زکرم  رد  وت  مینادیم .

گرزب يراک  دروم  رد  امـش  اب  ات  ماهدروآ  درگ  لـیلد  نیدـب  ار  امـش  کـنیا  تفگ : . یتسه اـم  ناـبیتشپ  راـی و  یلم و  يهیامرـس  راـگزور 
طرـش اـم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ : ناـنآ  . میوـجب يراـی  امـش  زا  رتـهب  رترب و  باـختنا  هـب  ندیـسر  يارب  و  میاـمن ، ینزیار  تروـشم و 

میهاوخن راذـگورف  وت  يرای  زا  مییاـمن و  هئارا  ار  ياهتـسیاش  تسرد و  هاگدـید  اـت  دیـشوک  میهاوخ  و  دروآ ، میهاوخ  اـجب  ار  یهاوخریخ 
چیه وا  هایـس  گرم  رد  و  تسین ، شیب  رادـقم  یب  راوخ و  يرادرم  هک  هیواـعم -  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تفگ : درک و  ناـنآ  هب  ور  وا  . درک

رد يراکتشز  دادیب و  ياههزاورد  وا  گرم  اب  هک  دینادیم  کین  و  تسا ؛ هدرم  دروخ -  دهاوخن  فسأت  یـشیدنا  تسرد  هاگآ و  ناسنا 
قیالان دنزرف  يربهر  يارب  دنب  رد  مدرم  زا  تنوشخ  بیرف و  اب  وا  تسا . دمآ  رد  هزرل  هب  يوما  راصحنا  دادتبسا و  ياههیاپ  و  هتـسکش ، مه 
فده زا  وا  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  تسا ، هتخاس  راوتـسا  ار  دوخ  يدادبتـسا  میژر  هک  تشادنپ  و  تفرگ ، تعیب  دوخ  شیدـناکیرات  و 

شک قح  تموکح  ناگدرکرـس  اب  و  دروخ ، تسکـش  دوب و  رمث  یب  شراک  اما  دیـشوک ، تخـس  هار  نیا  رد  وا  داتفا . رود  رایـسب  شیوخ 
تسمدـب و يرـصنع  هک  ار  دـیزی  شرـسپ  هیواـعم ، . تشادـن يدرواتـسد  ییاوـسر  یهاـبت و  زج  اـما  دوـمن ، تروـشم  هار  نـیا  رد  شیوـخ 
زا یتیاضر  يأر و  چیه  نودب  و  تسا ، ناملسم  تما  ربهر  هک  دراد  اعدا  وا  کنیا  و  هدناشن ، دوخ  ياج  هب  تس ، اهيراکتـشز  يهدرکرس 

، یلم تاناکما  تردق و  یلصا  نابحاص  اب  ارادم  يرابدرب و  كدنا  نتـشاد  نودب  و  دناوخیم ؛ نانآ  رادمامز  ریما و  ار  دوخ  هعماج ، يوس 
گرزب يادخ  هب  کنیا  دناریم ! مکح  مدرم  رب  شیوخ -  ياپ  ياج  تخانش  هزادنا  هب  یتح  تلادع -  قح و  زا  شنیب  شناد و  نتـشادن  و 

زا ادـخ  هاگراب  رد  تسایـس ، تراسا  زا  نیتسار  نارواب  نید  نید و  ییاهر  يارب  دادبتـسا  يالب  اب  راکیپ  دروآهر  شاداپ و  هک  داب  دـنگوس 
لد يهویم  مالـسلاهیلع و  یلع  یمارگ  دنزرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  نیا  اما  تسا ؛ رتهوکـشرپ  رترب و  نایارگ ، كرـش  كرـش و  يالب  اب  دربن 

ریذپان فصو  ياهتلیـضف  هب  هتـسارآ  ریظن ، یب  هاگدـید  يأر و  هدـنراد  تلاصا ، تفارـش و  يهنومن  هک  تسادـخ  ربمایپ  يهنازرف  تخد 
نید و يربـهر  رب  رگید  سک  ره  زا  یلد  نیمه  هـب  و  تـسا ، هـنارک  یب  فرژ و  شنیب  شناد و  هحفـص 68 ] ياراد [  و  یناسنا ، یقالخا و 
، ریبدت يرادمدرم و  رد  شاهبرجت  لاس و  نس و  تسا و  ناشفارون  شاهقباس  هک  تسا  ییالاو  ناسنا  وا  . رتهتـسیاش رتهدنبیز و  هعماج  يایند 
شنموکین و ناگرزب  اب  تسا و  نتورف  رهم و  رپ  ناتـسدریز  اب  وا  . دـشابیم رترب  همه  زا  ربمایپ  هب  شایکیدزن  دـنویپ و  و  رتشیب ؛ ناـگمه  زا 

دوجو اب  کنیا  و  اناوت ؛ هشیپ و  داد  تسا  يرگریبدـت  الاو و  رادرک و  هتـسیاش  سب  تسا  يرادـمامز  مدرم  هعماـج و  رب  ور  نیا  زا  ناـبرهم ؛
رد ار  شیوخ  هاگدید  مدرم ! يا  امـش  سپ  . تسا هدـناسر  جوا  هب  هار  زردـنا  دـنپ و  و  هدرک ، مامت  ناگدـنب  رب  ار  تجح  ادـخ  وا ، تکربرپ 

دادـیب لـطاب و  هلاـچ  هاـچ و  رد  ار  دوخ  يهعماـج  دوخ و  نتـشیوخ ، یخیراـت  تلاـسر  ماـجنا  رد  یتسـس  اـب  و  دـیدنبن ، ورف  قح  روـن  ربارب 
تفلاخم يهطرو  هب  ندناشک  يراک و  منادن  رطاخ  هب  ار  مدرم  امش  سیق » نب  رخص   » لمج راکیپ  زور  رد  هک  دیراد  دای  هب  مدرم ! . دیزادنیم

یهاتوک نآ  راگنز  زاستشونرـس ، ساسح و  تصرف  نیازا  يروهرهب  اب  دیناوتیم  کنیا  تخاس ! ماندب  و  دناشن ، يراوخ  هب  نانمؤمریما  اب 
يادخ هب  دینک . دیپس  ور  ار  دوخ  دـییوشب و  دوخ  ناماد  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ادـخ ، ربمایپ  دـنمجرا  دـنزرف  يرای  هب  تکرح  اب  ار  هانگ  و 

وا لسن  رد  ار  تراسا  تلذ و  رگداد  يادخ  دـیایب ، هاتوک  يازآ  ياوشیپ  هب  یناسر  يرای  زا  یخیرات  طیارـش  نیا  رد  سک  ره  هک  دـنگوس 
ار شیوخ  يهرز  هدیـشوپ و  نت  رب  مزر  سابل  نونکا  مه  نم  هک  دـیرگنب  ناه  . دـهاکیم شناگتـسب  ناراـی و  رامـش  زا  و  دـهنیم ، ثرا  هب 
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زا عافد  نادیم  زا  سک  ره  و  درم ؛ دـهاوخ  ماجنارـس  دوشن ، هتـشک  تلادـع  قح و  هار  رد  سک  ره  هک  ارچ  متـسه ، داهج  هدامآ  هتفرگرب و 
هک دیهد ، خساپ  وکین  ارم  يهنادنـسپ  ادخ  هناهاوخریخ و  توعد  رواب  نیا  رب  دـباییمن ؛ تاجن  گرم  زا  دزیرگب ؛ شیوخ  يدازآ  قوقح و 

بطاخم هحفص 69 ] هک [  یهورگ  هس  یلشهن »  » نامرهق هنارگنشور  هناعاجـش و  اما  هاتوک ، نانخـس  زا  سپ  . دنارابب امـش  رب  ار  شرهم  ادخ 
: دنتفگ خساپ  هنوگ  نیا  ار  وا  توعد  يرگید  سپ  زا  یکی  دندوب ، وا 

هلظنح ینب  هورگ  خساپ 

وا خساپ  رد  دنتساخ و  اپ  هب  وا  يهنادنمشوه  هناعاجش و  نانخس  ندینش  اب  هک  دندوب  یلشهن » دوعسم  نبا   » نابطاخم زا  هورگ  نیتسخن  نانیا 
هک شاب  هتـشاد  نانیمطا  میتسه . وت  يهلیبق  هریـشع و  روآ  مزر  ناراوس  وت و  شکرت  يهدنفاکـش  ياهریت  ناسب  ام  دلاخ ! ابا  يا  ناه  : دنتفگ
هب رگا  و  دروآ ! یهاوخ  رد  اـپ  زا  ار  نآ  دز و  یهاوخ  شیوخ  فدـه  هب  یهد ، رارق  فدـه  ار  یـسک  ینکفیب و  يریت  اـم  يهلیـسو  هب  رگا 

هارمه هب  ياهظحل  دنگوس ! يادخ  هب  ! دش یهاوخ  زارفارس  دیشک و  یهاوخ  شوغآ  رد  ار  يزوریپ  دهاش  يزیخرب ، يراکیپ  هب  ام  يهلیـسو 
یجنرغب لکـشم  هب  و  دز ، میهاوـخ  رطخ  ياـیرد  هب  ار  دوـخ  تـهارمه  هـب  زین  اـم  هـک  نـیا  زج  دـنکفا  یهاوـخن  رطخ  هـب  ار  نتـشیوخ  اـم ،

يهمه اب  شیوخ  يهتخآ  ياهریـشمش  اـب  ار  وت  رازراـک ، نادـیم  رد  اـم  . درک میهاوخ  دروخرب  نآ  اـب  زین  اـم  هک  نیا  زج  دروخ ، یهاوخنرب 
تـسارح اـهیراتفرگ  جوم  تارطخ و  زا  هدوـب و  ناـبهگن  ظـفاح و  ار  وـت  نامتدـبلاک  مسج و  يهرذ  هرذ  اـب  درک و  میهاوـخ  يراـی  دوـجو 

.« لعفاف تئش  اذا  اننادبأب ، کیقن  انیفایساب و  كرصنن  !» زیخ اپب  ینک ، يرای  ار  مالسلاهیلع  نیسح  یهاوخیم  رگا  نیاربانب ، دومن ، میهاوخ 

دعس ینب  هورگ  خساپ 

تفلاخم هار  نیا  رد  اهزیچ  نیرتدب  ام  رواب  هب  دلاخ ! ابا  يا  ناه  : دنتفگ دنتـساخ و  اپ  هب  دعـس » ینب   » رابت لسن و  هلظنح » ینب   » يهلیبق یپ  زا 
هاگرظن يأر و  زا  نتفر  نوریب  و  وا ، يهناهاوخیدازآ  و  هناهاوخریخ ، تکرح  مالسلاهیلع و  نیـسح  دروم  رد  وت ، تسرد  قیقد و  هاگدید  اب 

وا رظن  زین  ام  داد و  نامرف  راکیپ  كرت  هب  ار  ام  سیق » نب  رخص   » هتـشذگ رد  . تسا دروم  نیا  رد  وت  اب  تفلاخم  راک  نیرتدب  يرآ ، تسوت ؛
درگ ار  شیوخ  نارای  ات  هد  تلهم  تصرف و  ام  هب  کنیا  دـنام ؛ یقاب  اـم  يورینو  ناوت  میتفر و  راـنک  هزراـبمزا  و  هحفص 70 ] میدوتـس [  ار 

هب شیوخ ، ناتـسود  ياههاگدـید  ارآ و  هب  هعجارم  رظن و  لدابت  زا  سپ  میهد و  رارق  يرگنفرژ  هعلاـطم و  دروم  ار  عوضوم  نیا  و  میروآ ،
هتـساخ اپ  هب  رتفد  نید و  تاجن  يارب  هک  ربمایپ -  دنمجرا  دنزرف  يرای  رب  ار  دوخ  يأر  و  دروآ ، میهاوخ  تیارب  یبوخ  ربخ  ادخ ، تساوخ 

. درک میهاوخ  مالعا  تسا - 

رماع ینب  نادنزرف  خساپ 

مه وت و  ردپ  نادنزرف  ام  دلاخ ، ابا  يا  ناه  :، دنتفگ یلشهن »  » نامرهق ناوخارف  خساپ  رد  دنتـساخ و  اپ  هب  رماع » ینب   » يهلیبق نادنزرف  سپس 
دونـشخ یـسک  زا  وت  رگا  و  دـش ، میهاوخن  دونـشخ  وا  زا  ام  يریگمشخ ، یـسک  رب  وت  هاگره  ور  نیا  زا  میتسه ؛ وت  مدرم  هعماج و  نانامیپ 

، دـنکفا میهاوخن  تماقا  لحر  اجنآ  رد  ام  ینک ، چوک  ینیمزرـس  زا  وت  هاگره  تفرگ . میهاوخن  مشخ  وا  رب  زین  ام  یهد ، تیاضر  يدرگ و 
هاگهیکت و وت  تسوت و  اب  موق  ییاورنامرف  يرادهتـشر و  رـس  نایب  نیا  اب  . درک میهاوخن  چوک  اـم  ینیزگ ، تنوکـس  ییاـج  رد  وت  هاـگره  و 
رپ ات  درک ، دیاب  هچ  وگب  ام  هب  و  میهد ، تبثم  خساپ  ات  ناوخارف  نآ  رب  ار  ام  ینادیم ، حالص  ار  هچنآ  ره  ور  نیا  زا  یتسه ؛ ام  دامتعا  دروم 

نامرف و تلادـع ، تمکح و  روملق  رد  ینک ، اهنـشیپ  ياوخب و  ار  هچنآ  ره  هاگره  هک  نادـب  و  میرخب . ناج  هب  ار  تنامرف  هناهاگآ  روش و 
ناتـسود و دعـس ! ینب  يا  ناه  : تفگ درک و  نانآ  هب  ور  یلـشهن !» دوعـسم  نبا   » هک دوب  اجنیا  ! تسوت هارمه  هب  اـم  ياـهلد  وت و  اـب  راـیتخا 
رهم و زیگنا  لد  میسن  تشاد و  هدهاوخرب  امـش  نایم  زا  ار  ریـشمش  هشیمه  يارب  هنازرف  يادخ  دینک ، ینینچ  رگا  دنگوس ! يادخ  هب  نارای !
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دادبتـسا و ریـشمش  زگره  اناوت  يادـخ  دـینیزگ ، رب  ار  یهار  هار ، نیا  زج  رگا  اما  دـیزو ؛ دـهاوخ  هرامه  ناتمدرم  هعماـج و  ناـیم  رد  اـفص 
هحفص 71 ] دید [ . دیهاوخن  ار  يراگتسر  تاجن و  يور  تشاد و  دهاوخن  رب  امش  نایم  زا  ار  تنوشخ 

يدازآ ياوشیپ  يهمان  هب  خساپ 

، يدارآ حلـص و  ياوشیپ  هب  یناسر  يرای  يارب  ناـنآ  یگداـمآ  هبیمرگلد  هورگ و  هس  ناـگرزب  روشرپ  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  یلـشهن » »
هللا ۀجح  متنا  و  هل ،... ینتوعد  هیلا و  ینتبدن  ام  تمهف  و  کباتک ، یلا  لصو  دـقف  دـعب ، اما  :» تشون ترـضح  نآ  هب  تروص  نیدـب  ياهمان 

دنوادـخ ماـن  هب  ....« رئاـط دعـساب  تدعـس  مدـقاف  اـهعرف  متنأ  اهلـصأ و  وـه  ۀـیدمحا ، ۀـنوتیز  نم  متعرفت  هضرأ ، یف  هتعیدو  و  هـقلخ ، یلع 
هدومرف شرافس  نم  هب  هچنآ  ره  دیسر و  نم  هب  ناگتسیاش  ياوشیپ  امش ، شخبناج  هنارگنـشور و  يهمان  دعب ، اما  . رگـشیاشخب يهدنیاشخب 

دازآ مسر  هار و  زا  ات  ياهدـناوخارف  ارم  يراوگرزب ، رهم و  اب  امـش  همان ، نیا  رد  متفایرد . دوجو  يهمه  اب  يدوب ، هدـناوخارف  اهنآ  هب  ارم  و 
چیه هنازرف  يادخ  هک  یتسار  و  منادرگ . دوخ  بیصن  رابهوکـش  ياهرهب  تلادع  قح و  هب  یناسر  يرای  هار  رد  و  هدومن ، يوریپ  تاهناشنم 
امـش دنادرگیمن ! یهت  يزارفرـس  تاجن و  هار  يوس  هب  ياشگهار  امنهار و  زا  تلادع و  قح و  هب  يهدـننک  لمع  زا  ار  نامز  نیمز و  هاگ 
روانت تخرد  زا  يا  هخاش  امـش  نیمز ؛ رد  وا  رابهوکـش  تناما  گرزب و  يهعیدو  و  دـیتسه ، شناگدـنب  رب  ادـخ  تجح  نابوخ ! رالاس  يا 

نآ يهقاس  هیاپ و  لصا و  یتسه  ناهج  يهیامنارگ  نآ  يدمحم . يهبیط  يهرجـش  يهزیکاپ  كاپ و  شخبناج و  يهویم  دیتسه و  يدـمحا 
یتخب و کین  کـیپ  اـب  هک  باتـشب  فدـه  يوس  هب  سپ  دـینآ . شخبافـش  يهویم  گرب و  خاـش و  امـش  تسا و  سدـقم  رواـنت و  تخرد 
ار میمت » ینب   » يهلیبق ياـهندرگ  یگنهرف  راـک  يرگنـشور و  اـب  تاهماـن  تفاـیرد  زا  سپ  نم  نم ! رـالاس  . دوب یهاوخ  ور  هب  ور  يزورهب 
، شطع یگنشت و  اهزور  زا  سپ  هک  ینالدهتخوس  ناگدزشطع و  ناماکهنـشت و  زا  رتتخـس  نیرتروشرپ و  ار  نانآ  هدومن و  مار  وت  يارب 

يرکف راـک  اـب  زین  ار  دعـس » ینب   » يهلیبـق ادـخ ، يراـی  هب  نیا ، رب  نوزفا  . ماهداد هجوت  وت  يوس  هب  دـندرگیم ، دراو  لـالز  اراوگ و  بآ  رب 
اهلد و راگنز  ادـخ  تساوخ  هب  دـنروآیم ، دورف  رـس  تنامرف  ربارب  رد  نانآ  کنیا  و  ماهتخاس ، عضاخ  هحفـص 72 ] وت [  ربارب  رد  تسرد 
هک ماهداد  وشتـسش  ياهنوگ  هب  ترتـع  نآرق و  زاـس  یگدـنز  ناـشخرد و  گـنهرف  زیخ  ناراـب  قرب و  دـعر و  رپ  ربا  رب  ار  ناـنآ  ياـههنیس 

. تسا هتفای  لقیص  یگدنشخرد و 

نیسح ماما  ياعد 

دـیدرگ و نامداش  دـناوخ ، ار  همان  ترـضح  نآ  هکیماگنه  دیـسر . مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  تدارا ، رهم و  زا  راشرـس  روشرپ و  يهمان  نیا 
يهدنب يا  ناه  .« ربکالا شطعلا  موی  كاورا  كزعا و  و  فوخلا ، موی  هللا  کنمآ  کل ؟ ام  : » دومرف درک و  اعد  ار  یلشهن -  بلط -  حالصا 
شاداـپ هبار  وت  دراد و  ینازرا  تینما  تسا -  نیگمهـس  ساره  سرت و  زور  هک  زیخاتـسر -  زور  رد  ار  وت  ادـخ  دوشیم ؟ هچ  ار  وت  ادـخ !

نیا نداتسرف  زا  سپ  دوعسم » نبا   » دوخ .و  دنادرگ باریس  ار  وت  زیخاتسر  تخس  یگنشت  زور  رد  و  دشخب ، تزع  تلادع ، قح و  زا  يوریپ 
تکرح يهدامآ  هک  ینامز  هاگ  نآ  و  تخادرپ ، شیوخ  نامزرمه  نارای و  یهدنامزاس  هب  زیگنا -  ساره  تخـس و  طیارـش  نآ  رد  همان - 

اب وا  دیـسر و  وا  هب  شراکادـف  نارای  ترـضح و  نآ  تداهـش  زوسناج  ربخ  هاـگان  هب  دـیدرگ ، ناگتـسیاش  ياوشیپ  هب  یناـسر  يراـی  يارب 
هب ندشن  قفوم  رطاخ  هب  وس  رگد  زا  و  دمآ ، راتفرگ  قیمع  یهودنا  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  ییوس  زا  زادگناج  ربخ  نآ  تفایرد 

. تفگ دوردب  ار  ناهج  ات  دوب  هارمه  مدمه و  هاکناج  مغ  نامه  اب  هرامه  و  دش ، ریذپان  نایاپ  هاکناج و  يدرد  غیرد و  راچد  وا ، يرای 

هبساحم هابتشا  رات و  هریت و  ياضف 

نیا و  دیدرگ ، گرزب  هابتـشا  کی  شوختـسد  رات  هریت و  ياضف  نآ  رد  شیوخ  لیلحت  رد  همان ، ناگدنراد  تفایرد  زا  یکی  نایم ، نیا  رد 
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، يوما بیرف  قانتخا و  وج  نآ  رد  ترـضح  نآ  يهمان  ندناوخ  زا  سپ  دناهدروآ ، رذنم »  » شمان هک  وا  دروآ . راب  هب  یخلت  يهرمث  هابتـشا 
ییاسانـش يهشیدنارد  راک  نیا  اب  وا  و  تسا ؛ دیبع »  » یـسوساج هحفـص 73 ] نامزاس [  ياههشقن  زا  کیپ ، هماـن و  نیا  هک  تشادـنپ  نینچ 

ترارش زا  شیوخ  تاجن  يارب  ور  نیا  زا  تسا ؛ نانآ  يریگتـسد  و  هرـصب ، رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاوخیدازآ  بلط و  حالـصا  نارادفرط 
نامداش وا  راـک  زا  دوب -  هیرحب »  » شرتخد رـسمه  وا و  داـماد  هک  زین -  دـیبع »  » و درک ، میلـست  [ 40 « ] هللادـیبع  » هب ار  کیپ  همان و  نمـشد ،

هدز و تشحو  مدرم  ناگدـید  ربارب  رد  ار  وا  رتشیب ، ساره  تشحو و  داجیا  يارب  و  درک ، تشادزاب  ار  ناگتـسیاش  رالاس  کـیپ  دـیدرگ و 
رذحرب يوما  هایـس  دادبتـسا  اب  تفلاخم  زا  ار  مدرم  تفر و  ربنم  هب  دیبع » ، » تیانج نیا  زا  سپ  . دناسر تداهـش  هب  تخیوآ و  راد  هب  نارگن 

نآ يادرف  دـیباوخ و  هرـصب  رد  ار  بش  داد و  رادـشه  نانآ  هب  ناهاوخيازآ ، یناـشیپ  رب  زیگناهنتف  رگبوشآ و  كراـم  نتخاون  اـب  تشاد و 
. درک هفوک  گنهآ  هایس  بش 

هفوک رد  دیبع  يرگیشحو  تنوشخ و  زاغآ 

یهایـس ات  دنام  تخادنا و  راب  اج  نآ  رد  دمآدورف و  بکرم  زا  دش  کیدزن  هفوک  هب  شیک  تنوشخ  راکبیرف و  رـصنع  نآ  هکیماگنه  ... 
نیـسح هار  هب  همـشچ  هک  هدمآ  ناج  هب  مدرم  . دـش هفوک  دراو  شیوخ  گرمـشیپ  نامیخژد  هحفـص 74 ] اب [  هاـگ  نآ  دیـسر ؛ هار  زا  بش 
هابتـشا هب  يدازآ  ياوشیپ  اب  دزیم -  اج  راکتـسرد  تسود و  مدرمیناسنا  ار  دوخ  گنرین ، يراکایر و  اـب  هک  ار -  وا  دـندوب ، مالـسلاهیلع 

ار وا  هک  نآ  زا  سپ  اما  دندرک ، لابقتـسا  وا  زا  قوش  روش و  اب  دنتفرگ و  ار  شدرگ  وا  مدقم  تشادـیمارگ  يارب  لیلد  نیمه  هب  و  دـنتفرگ ،
هب اج  نآ  رد  ار  بش  و  دیدرگ ، يرادنامرف  خاک  دراو  دادبتـسا  نادالج  زا  یهورگ  هارمه  هب  زین  وا  و  دندش ، هدنکارپ  شدرگ  زا  دنتخانش ،

ییوس زا  دـیدهت ، بیرف و  نابز  اب  و  تخادرپ ، یفاب  هواـی  هب  تسـشن و  ربنم  زارف  رب  تفاتـش و  دجـسم  هب  هریت  بش  نآ  دادـماب  . دروآ رحس 
شاداپ و هدعو  نابلطتصرف  ناریذپ و  ملظ  ناصقر و  شوخ  هب  وس  رگد  زا  و  دـناسرت ، داد و  رادـشه  مکاح  دادبتـسا  ینامرفان  زا  ار  مدرم 
عیمطت و باعرا و  دیدهت و  تسایس  مدرم ، يزیتس  دادبتـسا  یهاوخ و  يدازآ  شبنج  راب  تنوشخ  بوکرـس  يارب  ناس  نیدب  داد و  یکین 

. داهن شیامن  هب  رتنایرع  تروص  هب  ار  یهد  جاب  بیرف و 

« یناه  » يارس رد  يدازآ  ریفس 

هب ناج  میب  زا  وا ، دـیدهت  بیرفرپ و  نانخـس  هفوک و  هب  دـیبع »  » ندـمآ شرازگ  تفایرد  زا  سپ  ملـسم »  » باـنج یگدازآ  يدازآ و  ریفس 
هحفص 76] تماهش و [  درم  گرزب  نآ  تفاتش و  یناه »  » يارـس هب  و  دمآ ، نوریب  [ 41 « ] راتخم  » يارس زا  شاتماقا ، لحم  نتفر  ول  رطاخ 
زا . دـش لیدـبت  ربمایپ  نادـناخ  نارادتـسود  دـمآ  تفر و  زکرم  هب  يهناخ و  سپ  نآ  زا  و  تشادیمارگ ، ار  شمدـقم  داد و  هانپ  وا  هب  راثیا 
رد وا  نتفای  يارب  ار  یناشورف  مدآ  اهسوساج و  ملـسم ، یعامتجاو  یگنهرف  يرگنـشور  هاـگرارق و  زا  یهاـگآ  يارب  دـیبع »  » رگید يوس 
هب تیوه ، یب  نارادایند  زا  نت  هس  تسا ، رهـش  رادـمان  ياههرهچ  زا  یکی  یناه ،»  » يارـس رد  وا  تفاـیرد  هک  یناـمز  تشاـمگ و  اـج  همه 
ام رادـید  هـب  یناـه »  » ارچ دیــسرپ : ناـنآ  زا  و  دـناوخارف ، ار  جاـجح » نـب  ورمع   » و ءامــسا » نـب  ناـسح  «، » ثعــشا نـب  دــمحم   » ياـهمان
ام تفگ : دیبع » .» دنکیم تیاکش  هحفص 77 ] يرامیب [  زا  تسا و  رامیب  ییوگ  میربخ ، یب  عوضوم  نیا  زا  ام  دنداد : خساپ  نانآ  ؟ دیآیمن

مینادب رگا  و  درادن ، یلکشم  دنیشنیم و  شاهناخ  رد  رب  و  هتفایزاب ، ار  دوخ  تمالس  وا  هک  میاهتفای  یهاگآ  اما  میاهدینش ، ار  وا  يرامیب  زین 
يو زا  وا ، اـب  وگ  تفگ و  نمـض  و  دـیورب ، وا  رادـید  هب  امـش  نیارباـنب  میوریم ، زا  تداـیع  هب  تسا ، يراـمیب  رتـسب  رد  یتـسار  هب  وا  هک 

زا هـک  وا -  نوـچ  ياهرهچ  تیعقوـم  هـک  مرادیمن  تـسود  نـم  هـک  ارچ  دزروـن ؛ یهاــتوک  تموــکح  قوــقح  يادا  رد  هـک  دــیهاوخب 
. ددرگ هابت  نم  زدن  تسا -  برع  تما  ياهنیرتفیرش 
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هدزمغ هتفرگ و  بورغ 

رب وا  هک  دندید  و  دندمآ ، یناه »  » بانج يارس  هب  دیبع »  » ناگداتسرف هک  دشیم  کیدزن  برغم  قفا  هب  زور  نآ  هتفرگ  هدزمغ و  دیـشروخ 
تموکح هک  تسا  هدرک  شومارف  رگم  تساهدـمآ ؟ هاتوک  دـیدج  مکاح  رادـید  رد  ارچ  دندیـسرپ ، وا  زا  تسا . هتـسشن  شاهناخ  رد  رانک 

 - تسا رادروخرب  يرابتعا  وربآ و  زا  هعماج  رد  تسا و  شیوخ  مدرم  رالاس  هک  ار -  وا  نوچ  يدرف  نتفرن  رادید  هب  ندـمآ و  هاتوک  يوما 
« دـیبع  » يوـس هـب  ناـنآ  هارمه  هـب  و  ددرگ ، راوـس  شیوـخ  بـکرم  رب  گـنرد  یب  هـک  دـنداد  دـنگوس  ار  وا  هاـگ  نآ  دــنکیمن ؟ لـمحت 
هب تسـشن و  نآ  رب  و  دـیبلط ، ار  دوخ  رتسا  هماج ، ندیـشوپ  زا  سپ  و  تساوخ ، شاهداوناخ  زا  ار  دوخ  سابل  ملـسم »  » عاجـش ناـبزیم  ! دورب

، درک رطخ  ساسحا  یعون  دوخ  ناج  رد  یناه » ، » دندیسر يرادنامرف  يهناتـسآ  هب  هکیماگنه  . دش ناور  دیبع »  » هاگرارق نت  هس  نآ  هارمه 
هب هدازردارب ! يا  ناه  »؟ يرت امف  فئاـخل ، لـجرلا  اذـه  نم  هللا  ینا و  یخا  نباـی  :» تفگ دومن و  ءامـسا » نب  ناـسح   » هب ور  تهج  نیمه  هب 
رد نم  دنگوس ، ادخ  هب  ناج ! ومع  تفگ : وا  ؟ ینکیم رکف  هچ  امـش  منارگن ، شیوخ  ناج  رب  هفوک  ریما  يدرمان  زا  نم  هک  دنگوس  يادخ 

دیدهت ار  امش  يرطخ  هک  هدن  ناشن  فعض  و  هدم ، هار  لد  هب  یمیب  دروم  نیا  رد  مه  امش  هحفص 78 ] و [  متسین ، نارگن  ياهرذ  امش  دروم 
. دنکیمن

دیبع اب  یناه  ییورایور 

، داتفا ملـسم »  » عاجـش نابزیم  هب  شمـشچ  هکیماگنه  هشیپ  دادـیب  نآ  و  دـش ، دراو  وا  رب  دایز » نبا   » ناگداتـسرف هارمه  هب  یناـه »  » باـنج
دوب هتسشن  اج  نآ  رد  هک  یضاق -  حیرـش »  » هب ور  هاگ  نآ  . تسا هدمآ  دوخ  ياپ  اب  تموکح ، هب  راک  تنایخ  !« هالجر نئاخب  کتتأ  :» تفگ

اما متـسه ، وا  یگدنز  ناهاوخ  نمدارم  نم  کلیلخ  نم  كریذعیلتق  دیری  هتایح و  دیرا  : هک دناوخ  ار  يدـیبز !» ورمع   » يهدورـس دومن و  - 
نینچ ارچ  هک  وگب  دوخ  يدارم  تسود  هب  ار  شیوخ  يهناـهب  رذـع و  دـشکیم ؛ هشقن  دروم  نیا  رد  و  تسا ، نم  نتـشک  يهشیدـنا  رد  وا 

اههتفاـب نیا  زا  تروظنم  ریما ! يا  ناـه  : تفگ درک و  هئطوـت  ساـسحا  دروـمیب  رعـش  نیا  اـجیب و  لاـثم  هراـشا و  نآ  اـب  یناـه » «؟ ینکیم
عفانم و نایز  رب  و  تما ، ریما  دض  رب  وت  يارـس  رد  هک  تسیچ  اهراک  نیا  نک ، سب  یناه !»  » يا ناه  : هک درک  دنلب  ار  شیادـص  وا  ؟ تسیچ

تموکح نتخادنارب  يارب  زابرس  حالس و  وا  يارب  هدروآ و  شیوخ  يهناخ  هب  ار  ملـسم »  » وت !؟ دوشیم ماجنا  ناناملـسم  يهمه  یلم  تینما 
هن تفگ : یناه » «!؟ دنامیم هدیـشوپ  ام  زا  اههئطوت  نیا  هک  يرادـنپیم  يزاسیم و  هدامآ  ناگیاسمه  ياههناخ  رد  و  ینکیم ، يروآدرگ 

هحفـص 79] متفگ [ . هک  تسا  هنوگ  نیمه  ارچ ، هک : دروآرب  هرعن  دـیبع » .» یفابیم وت  هک  ییاههتفاب  هن  و  ماهدوب ، يزادـنارب  يهشیدـنا  رد 
حالـصا ار  ریما  ادـخ  ماهدرکن ، یمادـقا  هعماـج  تینما  دـض  رب  یلم و  عفاـنم  هعماـج و  ناـیز  هب  زگره  نم  و  تسین ، نینچ  تـفگ : یناـه » »

. رتالاب مه  يزیچ  ياهدرک و  مادقا  ارچ ، تفگ : دیبع » .» دنک

هشیپ تنایخ  سوساج 

هک تسرپمتـس  تفـص و  هدرب  رـصنع  نیا  . دـیناوخارف نـم  دزن  ار  لـقعم  ماهدرب ، هـک : دروآ  رب  داـیرف  دـیبع » ، » رایـسب يوـگم  وـگب  زا  سپ 
هدروآ تسد  هب  ار  زیتس  دادبتسا  هاوخ و  يدازآ  مرم  یحالصا  شبنج  و  ملسم »  » رارسا زا  يرایسب  تدم  نیا  رد  و  دوب ، وا  راکبان  سوساج 

نآ هک  تفایرد  تخانـش و  ار  يو  ریقح ، رـصنع  نآ  ندید  اب  یناه » .» داتـسیا نانآ  ربارب  رد  و  دـش ، رالات  دراو  دـیبع »  » راضحا زا  سپ  دوب ،
ور تهج  نیمه  هب  تسا ؛ هدرک  شرازگ  هاگتسد  هب  هتـساوخ  هک  ياهنوگ  هب  ار  ریج  همه  و  هدوب ، دادبتـسا  سوساج  دیلپ  راکایر و  دوجوم 

يهناخ هب  ار  وا  متشادن و  لیسگ  ملسم »  » لابند هب  ار  یـسک  نم  هک  ینادیم  دوخ  وت  دنک ! حالـصا  ار  ریما  يادخ  تفگ : درک و  دیبع »  » هب
هانپ وا  هب  ور  نیا  زا  مریذپن ، ار  وا  مدرک  ایح  زین  نم  و  تساوخ ، هانپ  نم  زا  و  دمآ ، نم  يارـس  هب  شدوخ  وا ، هکلب  مدومنن ، توعد  شیوخ 
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ار راک  نیا  وت  رگا  کنیا  منکیم ؛ ساسحا  شیوخ  ندرگ  رب  ار  نامهیم  ناج  زا  تسارح  وا و  یگدـنهانپ  تیلوئـسم  رواـب  نیا  رب  و  مداد ،
و دورب ، دهاوخیم  اجک  ره  ات  مهاوخب  ار  وا  زا  ییاریذپ  رذع  مورب و  ات  راذـگاو  ارم  یهدیم ، ناونع  تموکح  دـض  رب  هئطوت  يزادـنارب و 

تسد وت  زا  رگید  دنگوس  يادخ  هب  تفگ : دیبع » .» مبای ییاهر  منکیم  ساسحا  دوخ  ياههناش  يور  رب  هک  یتیلوئسم  نارگ  راب  زا  زین  نم 
ایآ درپس ؛ مهاوخن  وت  هب  ار  وا  و  دش ، دهاوخن  نینچ  زگره  دنگوس  يادـخ  هب  هن ، تفگ : یناه » !» يراپـسب نم  هب  ار  وا  ات  تشاد  مهاوخن  رب 

يادخ هب  تفگ : دیبع » [ » هحفـص 80 زگره [ ! ینک ؟ مادعا  ار  وا  باتک  باسح و  نودـب  وت  ات  مروایب  وت  دزن  ار  شیوخ  ردـقنارگ  نامهیم 
لوط هب  ود  نآ  ناـیم  وگمو  وگب  هکیماـگنه  . دروآ مهاوخن  ار  وا  دـنگوس  يادـخ  هب  تفگ : یناـه » .» يرواـیب نم  دزن  ار  وا  دـیاب  دـنگوس 

، دروآ حالص  هب  ار  ریما  ادخ  تفگ : درک و  دیبع »  » هب ور  [ 42 « ] یلهاب ملسم   » مان هب  دادبتسا  ناراداوه  زا  یکی  تفرگ ، الاب  راک  دیماجنا و 
درک تقفاوم  دـیبع » .» مزاس راداو  تموکح  يهتـساوخ  ماجنا  هب  ار  وا  منک و  وگ  تفگ و  یناه »  » اب تولخ  ياهشوگ  رد  ات  هد  هزاجا  نم  هب 

درب و دینـشیم -  ار  نانآ  نانخـس  و  دوب ، دیبع »  » رظن ریز  هک  يرادنامرف -  رالات  زا  ياهشوگ  هب  ار  يدازآ  ریفـس  عاجـش  نابزیم  یلهاب »  » و
الب يراتفرگ و  و  هدن ، نتـشک  هب  ار  نتـشیوخ  ادخ  هب  ار  وت  نم ! تسود  هک : درک  یناه »  » هب ور  یلهاب » .» دنتخادرپ وگ  تفگ و  هب  اجنآ  رد 

: دوزفا شاهسوسو  يهمادا  رد  هاگ  نآ  . دوش هتشک  وت  نوچ  يدرمناوج  هک  مراد  غیرد  نم  دنگوس  يادخ  هب  هاوخم ! تناگتسب  هلیبق و  رب  ار 
ار وا  هن  شاهتـسد ، راد و  و  دیبع »  » و دنتـسه ، هدازومع  تموکح  نیا  نارادمدرـس  اب  تسا ، هدـمآ  وت  ینامهیم  هب  هک  درم  نیا  نم ! تسود 
وت رب  يراـع  یگدنکفارـس و  ینک  نینچ  رگا  هک  راپـسب ، تموـکح  هب  ار  وا  نیارباـنب  تفرگ ؛ دـنهاوخ  هجنکـش  ریز  هن  تـشک و  دـنهاوخ 

يرگید راـک  ناـنآ ، هب  ناـمکاح  نادرم و  تلود  ناـگدازومع  ناگتـسب و  زا  یکی  ندوـمن  میلـست  زج  يراـک  وـت  هـک  ارچ  دوـب ؛ دـهاوخن 
. ياهدرکن

دش دهاوخن  نینچ  ادخ  هب 

يهیاـم راـک  نیا  هک  دـنگوس  يادـخ  هـب  تـفگ : درک و  يرادـیاپ  یلهاـب »  » يراـکبیرف ربارب  رد  دوـب ، هاـگآ  نـشور و  يدرم  هـک  یناـه » »
هدمآ نم  يارـس  هب  هک  ار  یـسک  و  شیوخ ، ردق  نارگ  نامهیم  تقیقح  هحفـص 81 ] رد [  راک  نیا  اب  نم  تسا . ییاوسر  یگدـنکفارس و 

زا هدـنز و  هک  نیا  اب  و  ماهدرپس ، هشیپ  دادـیب  نمـشد  تسد  هب  یهانگ  مرج و  چـیه  یب  ار  وا  تسه ، زین  ادـخ  ربمایپ  دـنزرف  ریفـس  و  تسا ،
رگا دـش . دـهاوخن  نینچ  يادـخ  هب  هن ، ماهدرکن ؛ عافد  شاتینما  قوقح و  وا و  یمارگ  ناج  زا  تسا  رایـسب  منارای  مرادروخرب و  تمـالس 

دـنلب و ياـهنامرآ  وا و  هار  رد  درپـس و  مهاوـخن  دادبتـسا  نادـالج  هب  ار  ملـسم »  » مشاـب مه  رواـی  یب  اـهنت و  راـید  رهـش و  نـیا  رد  دوـخ 
. درک مهاوخ  تمواقم  سفن  نیرخآ  ات  شایمدرم 

یناه هب  تبسن  دیبع  تواقش 

نت یگدنکفارس  گنن  نینچ  هب  زگره  هک  درکیم  دای  دنگوس  زین  یناه »  » و دادیم ، همادا  شیوخ  دنگوس  رارصا و  هب  یلهاب »  » لاح ره  هب 
بلط قح  عاجـش و  نابزیم  . دیروایب نم  دزن  ار  وا  تفگ : دینـش ، ار  راکنا  رارـصا و  نآ  دید و  ار  هرظنم  نیا  دیبع »  » هکیماگنه . داد دهاوخن 

تندرگ ای  و  يدرگیم ، دازآ  يراپـسیم و  نم  هب  ار  دوخ  نامهیم  ای  دنگوس  يادخ  هب  هک : دروآرب  هرعن  وا  دندرب و  دادبتـسا  دالج  دزن  ار 
دیدهت ربارب  رد  دندرگیم ، راک  دراو  وا  ییاهر  يارب  دنونشیم و  ار  وا  شورخ  شنارای : ناگتسب و  درکیم  رکف  هک  یناه » !» دز مهاوخ  ار 

و دوـب ، یهاوـخ  اهریـشمش  قرب  هرـصاحم  رد  تروـص  نآ  رد  يزاـی ، تسد  یتیاـنج  نینچ  هب  رگا  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  تـفگ : دـیبع » »
هدـنرب هـنهرب و  ياهریــشمش  قرب  زا  ارم  اـیآ  وـت ! رب  ياو  هـک : دروآرب  داـیرف  دــیبع » .» تخاـس دــنهاوخ  دوباـن  ار  وـت  ماهلیبـق  ناگتــسب و 

رد هک  یقامچ  اب  شیک ، تنوشخ  لدگنـس و  نآ  و  دـندرب ، وا  دزن  ار  یناه » .» دـیروایب نم  دزن  ار  وا  هک : دروآرب  هرعن  هاگ  نآ  ؟ یناـسرتیم
رب نوخ  تسکـش و  وا  ینیب  هک  دز  ردـق  نآ  تفرگ و  فدـه  ار  شنمدازآ  بلط و  قح  ناـبزیم  نآ  یناـشیپ  ینیب و  هرهچ و  تشاد ، تسد 
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راک تنایخ  نآ  یتسد  بوچ  تخیوآ و  وا  فیرـش  نساحم  رب  شاهرهچ  هحفـص 82 ] هنوگ و [  تسوپ  تشوگ و  و  تخیر ، ورف  شاهماج 
تنایخ دزم  دنک و  عافد  دوخ  زا  ات  دبـسچ  ار  دیبع »  » نارادساپ زا  یکی  ریـشمش  درب و  تسد  یناه »  » راد ریگ و  نآ  رد  [ . 43 . ] تسکش زین 

رب هرعن  يوما  دالج  و  دش ، میقع  یناه »  » شالت تشاد و  هاگن  یتخـس  هب  ار  دوخ  ریـشمش  متـس  رادساپ  نآ  اما  دراذگ ، شتـسد  فک  ار  وا 
ییاج هب  شیادص  دنک و  رادید  یـسک  اب  دناوتب  وا  هن  دنیبب و  ار  وا  یـسک  هن  ات  دـیرامگب  نابهگن  وا  رب  و  دـینک ، تشادزاب  ار  وا  هک : دروآ 
تقوم هاگتـشادزاب  يوس  هب  ار  وجادخ  عاجـش و  ریپ  نآ  و  دنتخیر ، خـلم  روم و  ناسب  دـیبع »  » نارادـساپ هناملاظ ، نامرف  نیا  یپ  زا  . دـسرب

. دندیشک دنب  هب  ار  وا  دوب ، هتفگ  وا  هک  ناسنامه  و  دندرب ، يرادنامرف 

دادبتسا هب  تمدخ  شاداپ 

ناگداتـسرف ام  ایآ  ریما ! يا  ناه  تفگ  درک و  دـیبع »  » هب ور  تساخرب و  ءامـسا » نب  ناـسح   » اـی [ 44 « ] هجراخ نب  ءامـسا   » ماـگنه نیا  رد 
وا هک  کنیا  اـما  مینک ، توعد  اـج  نیا  هب  ار  وا  اـت  يداتـسرف  وا  يوس  هب  ار  اـم  وت  میدوب ؟ هحفـص 83 ] یناه [ »  » يوس هب  بیرف  گـنزین و 

نتخیر يهشیدنا  رد  زین  کنیا  و  یتخاس ، يراج  شانساحم  رب  ار  شایناشیپ  ینیب و  نوخ  و  هتسکش ، مه  رد  ار  شاهرهچ  ناوختـسا  دمآ ،
دندز ياهنوگ  هب  ار  ات و  داد  روتسد  هاگ  نآ  و  یتسه ؟ اجنیا  مه  زونه  وت  تفگ : تفشآرب و  تخس  وا  ضارتعا  زا  دیبع » « ؟ یتسه وا  نوخ 

نآ رد  هکیماگنه  وا  . دـندومن تشادزاـب  شیاـپ  تسد و  رب  ندـنکفا  ریجنز  زا  سپ  دـندرب و  ياهشوگ  هب  ار  وا  سپـس  داـتفا ، ناـبز  زا  هک 
يا ناه  !« یناه ای  كاعنا  یـسفن  یلا  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  :» تفگ دش و  نامیـشپ  ییوگ  شیوخ  درکلمع  زا  دمآ  راتفرگ  تخـس  طیارش 

. مهدب وت  هب  ار  مندش  هتشک  ربخ  دیاب  نم  کنیا  یناه !

یسانشان تیلوئسم  یهاگآان و  يالب 

دوب یناه »  » رسمه هحیور ،»  » ردپ هک  جاجح - » نب  ورمع   » هب درک و  تیارس  نوریب  هب  دادبتسا  يهمخد  زا  دیبع »  » تنوشخ ترارـش و  ربخ 
يور دیبع »  » هاگرارق يوس  هب  جحذم »  » يهلیبق ناروآ  مزر  هارمه  هب  یناه »  » تداهش ربخ  ندینش  اب  ورمع » .» دنتشک ار  وا  هک  دیـسر  ربخ  - 

ياهتیصخش زین  ناراوس  هوبنا  نیا  و  متسه ! جاجح » نب  ورمع   » نم دیبع !»  » يا ناه  : هک دروآرب  دایرف  و  درک ، هرصاحم  ار  اج  نآ  دروآ و 
هدیـسر ربخ  ام  هب  هکلب  میاهدیزگ ؛ يرود  ناناملـسم  يهعماج  نید و  زا  هن  میاهدیرب و  تموکح  زا  هن  ام  هک  دـینادب  دنـشابیم ؛ نم  يهلیبق 
مینادب میهاوخیم  کنیا  تسا ، هدش  هتشک  اج  نآ  ییوگ  دیاهدومن و  توعد  يرادنامرف  هب  ار  یناه »  » ام يهلیبق  گرزب  رالاس و  هک  تسا 
روتسد [ 45 « ] حیرش  » هب ور  نیازا  دش ، هاگآ  نانآ  نخس  و  جحذم »  » يهلیبق زیمآ  ضارتعا  عامتجا  زا  يوما  دالج  ؟ مرج نیمادک  هب  و  ارچ ؟

دزاس نئمطم  وا  تمالس  زا  ار  نانآ  و  دباتشب ، شاهریشع  ناگتـسب و  هحفـص 84 ] يوس [  هب  وا ، اب  رادید  زا  سپ  و  دورب ، یناه »  » دزن ات  داد 
هب و  دمآ ، شاهلیبق  يوس  هب  وا  ندید  زا  سپ  تفر و  دنمتماهـش  درم  نآ  دزن  زین  یـضاق » حیرـش  .» دنادرگزاب هناخ  هب  ياهنوگ  هب  ار  نانآ  و 

ولهپ دـنچ  ربخ  راتفگ و  نیمه  هب  زین  هدارا  تسـس  شیدـنا و  هداس  مدرم  نآ  تشاد و  ناهن  ار  وا  طیارـش  اـما  تسا ، هدـنز  وا  تفگ : ناـنآ 
و حیرــش »  » تناـیخ یتسرپاـیند و  مدرم و  یهاـگآان  ناـس  نیدــب  و  دنتــشگزاب . دوـخ  ياـههناخ  هـب  دــندش و  هدــنکارپ  هدرک و  هدنــسب 
هناـمحریب و بوکرـس  دادبتـسا و  تنوـشخ و  ددـجم  طلـست  هک  گرزب -  ياهعجاـف  يوـس  هـب  ار  هار  دادبتـسا ، دوـس  هـب  شایـصقرشوخ 

. تخاس راومه  دوب -  نآ  نایدانم  ماع  لتق  مدرم و  تاجن  هاوخيدازآ و  یبلط و  حالصا  يهشیدنا  رابتواقش 

ملسم یعافد  تکرح 

تـسد وا  هب  هک  یناسک  اب  ریزگان  هب  زین  ترـضح  نآ  و  دیـسر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ریفـس  هب  یناه ،»  » ندش ینادنز  يراتفرگ و  ایرج 
یهاگآ اب  دیبع » .» درک تکرح  دادبتسا  باعرا و  هاگرارق  يوس  هب  بلط  قح  افواب و  نابزیم  تاجن  و  دیبع »  » اب دربن  يارب  دندوب  هداد  تعیب 
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يدازآ يریگرد  جوا  رد  . دـندش ریگرد  شناراـی  و  ملـسم »  » اـب وا  راـکهبت  يهتــسد  راد و  و  تـفرگ ، هاـنپ  يرادـنامرف  ژد  رد  عوـضوم ، زا 
يرگیچوـه و اـب  و  دـندروآیم ، رب  رــس  يرادـنامرف  ياـههرجنپ  زا  شورفدــهز  ياـهیچراج  زا  یخرب  دادبتــسا  ناراداوـه  ناـهاوخ و 
هب ات  دـندادیم  بلق  توق  دوخ  نارادـفرط  هب  وس  رگد  زا  و  دـندناسرتیم ، ماـش  هاپـس  ندیـسر  زا  ار  ملـسم »  » ناراـی ییوس  زا  يزاـبلغد ،

« ملـسم  » نارای بش  یهایـس  ندیـسر  ارف  اب  و  تفاـی ، همادا  زور  نآ  بورغ  اـت  زیرگ  گـنج و  هارمه  هب  اهدرگـش  نیا  . دـنهد همادا  ترارش 
هچ اهيریگرد  نیا  هب  ار  ام  یتسار  تفگیم : يرگید  هب  ياهراپ  هحفص 85 ] دندرک [ . تولخ  ار  ترضح  نآ  درگ  دندروخ و  اج  جیردتب 

هورگ ود  نـیا  مینیـشنب و  دوـخ  ياـههناخ  رد  هـک  دـشاب  نـیا  رتـهب  دـسریم  رظن  هـب  میــشوکب ؟ بوـشآ  يریگرد و  يارب  اـم  ارچ  و  ارک ؟
یب تنوشخ و  راک  !] دروآ دیدپ  شزاس  حلـص و  دـنک و  يرواد  نانآ  نایم  ادـخ  ات  مینک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  هاوخ  تلادـع  رگدادبتـسا و 

لیابق و نارس  هب  وا  یهدجاب  عیمطت و  یناطیـش  تسایـس  ، رگید يوس  زا  وا  ياهیچراج  يراکبیرف  يرگلاجد و  ، وس کی  زا  دیبع » » یمحر
يوس زا  اهلد  رد  هیما  دایز و  لآ  ياپ  رید  راهم و  یب  تشحو  رورت و  دادبتـسا و  موش  تارثا  اهراگنز و  ، موس فرط  زا  وا  رابررـش  دیدهت 

يدازآ ياپ  رید  بوکرس  رطاخ  هب  هعماج  رد  یبهذم  یسایس و  دشر  ندوبن  يرکف و  غولب  مدع  یهاگآان و  لماوع ، نآ  رانک  رد  ،و  مراهچ
تلذ رثا  نامیخژد ، نارگادوس و  زا  يزاس  تب  یفاب و  قلمت  يریذپ و  متس  يور و  هلابند  طحنم  يهیحور  يراصحنا  يهطلس  ملق و  نایب و 

. دندنام ملسم »  » اب راوشد  زور  نآ  بورغ  رد  نت  هد  اهنت  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  و  داهن ] ار  دوخ  نیرفآ 

هاگآ هدازآ و  ییوناب 

هک یتشحو  رورت و  ياضف  راشف  زا  زین  رفن  هد  نآ  هک  دوب  زامن  لاح  ردو  دش ، هفوک  دجـسم  دراو  برغم  زامن  ندـناوخ  يارب  ترـضح  نآ 
نیت زا  سپ  وا  ! تفای اهنت  ياهنت  ار  دوخ  شیاین ، زامن و  زا  سپ  مالسلاهیلع  نیسح  ریفـس  و  دندش ؛ هدنکارپ  دوب ، لیمحت  لاح  رد  هراب  رگد 

زا دومن و  گنرد  اج  نآ  رد  دیـسر ، هاگآ  هدازآ و  ییوناب  يارـس  رد  هب  ات  دـمآ  داهن و  هفوک  ياههچوک  هب  ماـگ  تفاـی ، اـهنت  ار  دوخ  هک 
نآ هب  دروآ و  بآ  تفر و  هناـخ  نورد  هب  شیدـناون  هاـگآ و  نز  ریـش  نآ  . تساوخ ندروخ  بآ  دوب  هعوـط »  » شماـن هک  هناـخ  بحاـص 
نآ زین  وا  و  تساوخ ؛ هحفـص 86 ] يرای [  هدازآ  يوناب  نآ  زا  و  تفگ ، زاب  ار  دوخ  يراتفرگ  بآ ، ندیـشون  زا  سپ  وا  اما  داد ، ترـضح 

هاگآ هناخ  رد  ملسم »  » روضح زا  هک  تشاد  يرسپ  عاجش  هشیپ و  اورپ  نز  نآ  . داد هانپ  وا  هب  و  درک ، توعد  شیوخ  يارـس  هب  ار  ترـضح 
. درک شرازگ  دادبتسا  ناراداوه  هب  ار  نایرج  یسوساج ، گنن  ندیرخ  ناج  هب  اب  و  دش ،

ملسم هناریلد  راکیپ 

مدرم شابوا و  زا  یهورگ  یگدرکرـس  هب  وا  ندیزگرب  اب  دناوخارف و  ار  [ 46 « ] ثعـشا نب  دمحم  ، » يوما ماشآ  نوخ  دالج  رگید  يوس  زا 
يارس رد  هب  دیبع »  » هاپس هکیماگنه  . دنک راضحا  ریگتسد و  ار  ملسم »  » ات داد  روتـسد  وا  هب  دنتـشادنپیم ! مه  ناملـسم  ار  دوخ  هک  هاگآان 

قح زا  عافد  يارب  تسشن و  بکرم  رب  درک و  نت  رب  ار  دوخ  يهرز  دینـش ، ار  نانآ  ياهبکرم  مس  يادص  ملـسم »  » و دیـسر ، نز  ریـش  نآ 
کیراـت زا  یهورگ  ریذـپان  فصو  یتعاجـش  تماهـش و  اـب  وا  . تخاـت کلـسم  يوما  ناراـکزواجت  هب  شیوـخ  تینما  يدازآ و  تاـیح و 

یتسه و ناما  رد  وت  درمناوج ! يا  ناه  .« نامألا کل  ملسم ! ای  :» هک دروآرب  دایرف  نانآ  هدنامرف  هک  دوب  هدنکفا  كاله  كاخ  هب  ار  ناشیدنا 
دامتعا نانآ  نداد  تینما  هب  ناوتیم  هنوگچ  و  دراد ؟ یـشزرا  هچ  ناراکدـب  ناراکم و  نامیپ  ناما و  دومرف : وا  . میگنجیمن وت  اـب  رگید  اـم 

هحفـص 87] زیگناروش [  ياههدورـس  نیا  ندناوخ  هب  و  داد ، همادا  شیوخ  يهناریلد  راکیپ  هب  هاگ  نآ  و  »؟ ةرجفلا ةردـغلل  ناما  يا  و  «؟ درک
یقالی اموی  ءيرما  لکارم  انخـس  درابلا  طـلخا  واارغا  وا  عدـخأ  نأ  هرکأارکن  ءیـش  توملا  تیار  نا  وارح  ـالا  لـتقا  ـال  تمـسقأ  : تخادرپ

زج ار -  گرم  هچ  رگا  مراذگن ، تداهش  رتسب  رب  رس  بلط  حالصا  يدرمدازآ و  زج  هک  ماهدرک  دای  دنگوسارض  فاخا  مکبرـضاارش و ال 
رورغم نانآ  گنرین  اب  ای  و  مروخب ، ار  نارگدادیب  بیرف  هک  تسا  دیناشوخان  میارب  . مرگنیم دیاشوخان  ياهدیدپ  قح -  هار  رد  دـنمفده و 
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ناـمیا و اـب  و  مزیماـیب ، نآ  ییاراوـگ  یکنخ و  هب  ار  یگدـنز  یماـکخلت  یمرگ و  هک  تسین  دـنیاشوخ  میارب  . مهد تراـسا  هب  نت  مدرگ و 
دورف رـس  اهناسنا  قوقح  نارگ  لامیاپ  ناملاظ و  ربارب  رد  رادـیاپان  ناهج  نیا  رد  هاـتوک  یگنرد  يارب  مراد ، غارـس  دوخ  رد  هک  یتماـهش 

امش کنیا  نم  و  دریگیم ، رارق  هشیپ  ترارش  ياهامن  ناسنا  رابررـش و  ياهدادیور  فده  يراگزور  يزور و  ماجنارـس  یناسنا  ره  . مروآ
چیه زا  مزاسیم و  شیوخ  زیتس  متـس  ریـشمش  فدـه  بلق  توق  تردـق و  اب  تلادـع  قح و  زا  عاـفد  رد  ار ، کلـسم  يوما  ناراـکزواجت 

ام تسین . راک  رد  یبیرف  دیوگیمن و  غورد  ام  هدنامرف  ملسم !»  » يا ناه  : هک دندروآ  رب  دایرف  دادبتسا  نایهاپس  [ . 47 . ] مسارهیمن يدنزگ 
دازآ نآ  اـما  دوب ؛ یهاوخ  تینما  رد  یـشکب  راـکیپ  زا  تسد  یتـسار  هب  رگا  هکلب  میهد ؛ بیرف  ار  وت  و  مییوگب ، غورد  وت  هب  میهاوـخیمن 

ياهمخز رثا  هحفـص 88 ] رب [  ماجنارـس  اـت  داد  همادا  شیوخ  يهناریلد  راـکیپ  هب  نمـشد  چوپ  ياههدـعو  هب  هجوت  نودـب  بلط ، قح  درم 
نایهاپـس زا  یکی  تفرگ و  رارق  تخـس  شروی  دروم  دش ، هریچ  وا  رب  فعـض  دیدش  يزیرنوخ  رثا  رب  دمآ و  دراو  شرکیپ  رب  هک  يرایـسب 

. دش هدیشک  تراسا  دنب  هب  و  داتفا ، نیمز  رب  بسا  زا  درمریش  نآ  و  دروآ ، دراو  وا  رب  تخس  یتبرض  شاهزین  اب  رس  تشپ  زا  دادبتسا  موش 

دادبتسا میخژد  اب  يدازآ  ریفس  ییورایور 

تینما تمالس و  يوزرآ  وا  رب  و  درکن ، مالس  زیتس  قح  رورغم و  رصنع  نآ  رب  ترضح  نآ  دندرب ، دیبع »  » دزن ار  يدازآ  ریفس  هکیماگنه 
ای تکـسا ! :» داد خـساپ  گرزب  درم  نآ  «. ریمـالا یلع  ملـس  ! » نک مالـس  ریما  رب  تفگ : ترـضح  نآ  هب  دادبتـسا ، نارادـساپ  زا  یکی  . دومنن

يوما زوتهنیک  دالج  . ارگ دـیحوت  هاوخیدازآ و  نم  ریما  هن  تسوت  ریما  وا  هک  داب  وت  رب  راع  گنن و  شاب ! شوماخ  .« ریمأب یل  وه  ام  مکحیو 
رگا داد : خساپ  بلق  توق  اب  ترضح  نآ  . دش یهاوخ  هتشک  ییوگن  ای  ییوگب  مالس  تسین ، مهم  .« لوتقم کناف  ملست  مل  ما  تملس  :» تفگ

رتهاوخ تلادع  وت  زا  رتهماکدوخ  رتدیلپ و  نامز  رذگ  رد  هک  ارچ  تسین ؛ ياهزات  زیچ  دزاس ، موکحم  گرم  هب  ارم  وت  نوچ  ياهشیپ  دادـیب 
رورت و يرگهجنکـش و  رد  ینکیم  تیامح  نآ  زا  هک  ياهماکدوخ  میژر  وت و  نیا  رب  نوزفا  تسا . هدـناشن  نوخ  هب  ارم  زا  رتشنمدازآ  و 

يهمه زا  اهناسنا  قوقح  نیرتییادتبا  نتخاس  لامیاپ  یگیامورف و  یتشرس و  دب  رد  و  دادبتسا ، متـس و  نافلاخم  ياهمادنا  اضعا و  ندیرب 
يزوریپ يهداب  تسم  ار  دوخ  هک  دیبع » !» دیاهدوبر تقبـس  ماگ  ياهشیپ  تیانج  ره  زا  دـیتسه و  رتماندـب  رتدـیلپ و  نادالج  ناراکتشز و 

اپ هب  شیوخ  مدرم  ربهر  ماما و  دـض  رب  راکبارخ ! يهشیپ  هاـنگ  يا  ناـه  هک : هحفـص 89 ] دروآرب [  دایرف  دمآ و  مشخ  هب  تخـس  دیدیم ،
يدازآ و ریفـس  ؟ ینکیم هچ  ینادیم  يدـناشفا ؛ هعماـج  رد  ار  هنتف  بوـشآ و  رذـب  و  هتـسکش ، مه  رد  ار  یلم  تـینما  تدـحو و  هتـساخ ،
كافـس و میژر  و  تخاس ، لیدبت  ینلع  همین  هاگداد  هب  ار  دادبتـسا  يرادـنامرف  رالات  و  تفرگ ، هرهب  يرگنـشور  يارب  تصرف  زا  تلادـع 
ار ینوناـق  زرم و  چـیه  هـک  « ] دــیبع  » يزادرپغورد يزاسهدــنورپ و  ییوـگتشز و  ربارب  رد  وا  . دیــشک همکاـحم  هـب  ار  يوـما  شک  قـح 

همه سانش و  مالسا  رسفم و  وجزاب و  سرپزاب ، ماکحا و  يرجم  هعماج و  رواد  یـضاق و  تما ، ریما  هاپـس ، هدنامرف  ار  دوخ  تخانـشیمن و 
تینما هدننک  دیدهت  سانشانکمن و  رگبوشآ و  ار  نابلط  حالصا  نایوجداد و  ناهاوخ و  يدازآ  فصو  نیا  اب  و  تشادنپیم ، فیرح  نف 

هنبا ۀـیواعم و  نیملـسملا  اصع  قش  امنا  دایز ! نب  ای  تبذـک  :» هک تخادرپ  يرگنـشور  هب  دزیم ] اج  رتفد  نید و  فلاخم  یلم و  تدـحو  و 
هک تسین  هنوگ  نیا  تیعقاو  يدز ، تمهت  یتفاب و  اوران  غورد و  دایز ! دـنزرف  يا  ناه  .« دایز كوبا  تنا و  اهقحلأ  امناف  ۀـنتفلا  امأ  !و  دـیزی

هعماج و تاناکما  تردـق و  راصحنا  اب  دـیزی  شرـسپ  هیواعم و  ار  یلم  تینما  تدـحو و  هک  تسا  نیا  تقیقح  هکلب  دـینکیم ؛ اعدا  اـمش 
ردپ وت و  زین  ار  هنتف  بوشآ و  و  دنتسکش ، ینیمز  ینامسآ و  يهنالداع  تاررقم  يومع و  راکفا  هب  ییانتعایب  يرس و  دوخ  یگماکدوخ و 

هناملاظ تردق  هار  رد  تواقش  تیانج و  ره  هب  ندیزای  تسد  يوما و  دادبتسا  زا  ارچ  نوچ و  یب  يور  هلابند  اب  تاهیامورف  تفـص و  هدرب 
لـسن هعماج و  يهدـش  لامیاپ  تمارک  تینما و  يدازآ و  قوقح و  زا  هک  نم  دـننامه  یناسک  نم و  هن  دـیدومن ، اپ  رب  نانآ  راب  تنوشخ  و 

انأ و  :» دوزفا هنادنمتماهـش  هاگ  نآ  ! میتسه هعماج  حالـصا  ناهاوخ  مییوگیم و  دادـیب  لطاب و  ربارب  رد  ار  قح  نخـس  مینکیم و  عافد  دوخ 
ار هناصلاخ  تداهش  رگداد  يادخ  هک  متـسه  وزرآ  دیما و  نیا  رب  نم  و  هحفص 90 ] ۀیربلا [ ». رش  يدی  یلع  ةداهـشلا  هللا  ینقزری  نا  وجرأ 
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رد وت  يهشیدنا  لد و  هک : تخادرپ  ینکارپ  غورد  يزاس و  هدنورپ  هب  دیبع » .» دزاس نم  يزور  شیاهدیرفآ  نیرتدیلپ  تسد  هب  هار  نیا  رد 
يدازآ هشیدـنا و  درم  نآ  ! داد يرگید  هب  ار  ماـقم  نآ  دـیدن و  نآ  روخ  رد  ار  وت  تشاد و  غیرد  وـت  زا  ار  نآ  ادـخ  هک  دوـب  يزیچ  ياوـه 

وا زا  لد  ناج و  اب  مدرم  هک  ییـسک  تسا ؟ هعماج  هرادا  يرادـمامز و  روخ  رد  یـسک  هچ  امـش  هاگدـید  زا  هناـجرم ! رـسپ  يا  ناـه  : دومرف
نادنز و راتـشک و  هجنکـش و  بیرف و  اب  هک  یناسک  ای  دننیزگرب ، دوخ  يهعماج  روما  ریبدـت  يرادـتناما و  هب  ار  وا  هنادازآ  دـننک و  توعد 
رد یـسک  هچ  یتسار  ؟ کی مادک  دـندروآ ؟ رد  راصحنا  هب  ار  نانآ  یتسه  روسناس ، قانتخا و  لیمحت  اهنابز و  ندـیرب  تنوشخ و  رورت و 

ساپس و .« مکنیب اننیب و  امکح  هللااب  انیضر  هللادمحلأ ، :» دومرف ترضح  نآ  ! دیزی داد : خساپ  دیبع » «؟ تسا هعماج  تیریدم  يرادمامز و  روخ 
دروم نیا  رد  دوخ  هک  میهاوخیم  وا  هاگراب  زاو  میتسه ، دونشخ  امـش  دوخ و  نایم  رگداد  يادخ  يرواد  هب  ام  و  تسادخ ، نآ  زا  شیاتس 
هکلب رادنپ ، هن  دومرف : ؟ یـشاب هتـشاد  ياهرهب  شقن و  دیاب  هعماج  يهرادا  يرادمامز و  راک  رد  يرادنپیم  وت  تفگ : دیبع » .» دـیامن يرواد 

رد و  دنـشاب ، روهرهب  تینما  يدازآ و  قوقح و  زا  دـیاب  همه  دـشاب و  مکاـح  شیوخ  تشونرـس  رب  دـیاب  سک  ره  هک  متـسه  نیقی  جوا  رد 
ربمایپ و نادناخ  یگتسیاش  لیلد  هب  هک  میرواب  نیا  رب  ام  و  دنـشاب ؛ يدج  اشوک و  رظن  دقن و  روما و  رب  تراظن  شیوخ و  يهعماج  يهرادا 

ناگماکدوخ هن  دنتـسه  گرتس  راک  نیا  روخ  رد  نانآ  ادـخ  تساوخ  هب  هعماـجیهرادا ، ییاوشیپ و  يارب  ناـنآ  زا  مدرم  توعد  تیاـضر و 
هحفص 91 ] اهکلسم [ . يوما  يوما و 

اوسر يزاس  هدنورپ 

دلبلا اذه  تیتا  امب  «؟ يدمآ نیمزرس  نیا  هب  یفده  هزیگنا و  هچ  اب  وگب  نم  هب  ملسم !»  » يا ناه  : تف يوما  شیک  تنوشخ  زابگنرین و  دالج 
ار نآ  تندـمآ  اب  وت  و  دوب ، مکاح  هعماج  نیا  رد  تینما  مظن و  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  »؟ مهتملک تقرف  مهنیب و  مهرمأ  تتـشف  مئتلم  مهرما  و 
مه ناج  هب  ار  همه  یمومع ، ناهذا  شیوشت  اـب  و  يدـناشفا ، هعماـج  رد  فـالتخا  یگدـنکارپ و  رذـب  هک  تسا  نیا  هن  اـیآ  يدیـشاپ ؟ ورف 

فورعملا و متنفد  رکنملا و  مهترهظا  مکنکل  و  تیتأ ، اذهل  ام  :» دومرف يدازآ  ریفـس  !؟ يدنکفا رطخ  هب  ار  یلم  تینما  تدـحو و  یتخیر و 
مهیف رمانل  مهایتاف  رـصیق  يرـسک و  لاـمعاب  مهیف  متلمع  و  هب ، هللا  مکرما  اـم  ریغ  یلع  مهومتلمح  مهنم و  یـضر  ریغب  ساـنلا  یلع  مترماـت 

هک ارچ  تسین ، رتشیب  اوسر  یتمهت  غورد و  یفابیم  وت  هچنآ  ....« ۀنـسلا و باـتکلا و  مکح  یلا  مهوعدـن  رکنملا و  نع  یهنن  فورعملاـب و 
؛ مدرم قوقح  ندنکفا  رطخ  هب  ناهذا و  شیوشت  داجیا  يارب  هن  ماهدمآ و  رهش  نیا  هب  يریگرد  یگدنکارپ و  رذب  ندناشفا  هزیگنا  هب  هن  نم 
ار مدرم  يدازآ  قوقح و  نتخاس  لامیاپ  یـشکقح و  متـس و  هک  دیتسه  زابگنرین  شیک و  تنوشخ  ناگماکدوخ  امـش  نیا  هکلب  . زگره هن 

هناهاگآ تیاضر  يأر و  نودب  و  دیدرک ، دوبان  ار  هتسیاش  ياهراک  یمدرم و  یناسنا و  هنالداع و  يهویشو  کبس  هتخاس و  ادیوه  اج  همه 
هایـس و دادبتـسا  دـنب  رد  مدرم  دـیدروآ و  رد  شیوـخ  راـصحنا  هب  ار  یموـمع  تاـناکما  یلم و  تردـق  بیرف  روز و  اـب  مدرم  يهنادازآ  و 
هک يزیچ  و  دیدرب ، دیتساوخیم  هک  ياههاریب  هب  ادـخ  نید  تاررقم  نتخاس  هنوگژاو  اب  ار  دوخ  زیگنا  ساره  نیغورد و  يرالاس  بهذـم 

يراد و تناما  ياج  هب  ناـنآ  يهعماـج  رد  و  دـیدومن ، هحفـص 92 ] لیمحت [  نانآ  رب  وا  سدـقم  مان  هب  دوب ، هتـساوخن  هتـشادن و  اور  ادـخ 
يهویـش نآ ، ربماـیپ  مالـسا  ماـن  هب  مدرم ، رظن  يأر و  اـب  تردـق  ییاـج  هباـج  یبـلط و  دـقن  يریذـپ و  هبـساحم  ییوگخـساپ و  يرگداد و 

راصحنا و قانتخا و  دادبتـسا و  تیمکاح  هایـس  طیارـش  نیا  رد  ام  و  دـیدومن ؛ راـتفر  ساـسا  نآ  رب  و  داـینب ، ار  مور  ناریا و  نارگدادبتـسا 
ات میاهدـمآ  میناوخارف . هنادنـسپادخ  هنالداع و  ياهشور  هتـسیاش و  ياهراک  هب  ار  مدرم  تملاسم  يرگنـشور و  اب  اـت  میاهدـمآ  روسناـس ،

شخب تاجن  تاررقم  هب  ار  مدرم  ات  میاهدمآ  میرادزاب . یتسپ  یتسم و  و  ناهن ، راکشآ و  متـس  زا  هناتـسود  رـشب  هناهاوخریخ و  ار  ناگمه 
قطنم رظن و  رد  اهنت  هن  ام  هک  دننادیم  ناشیدنا  کین  و  مینک . توعد  ربمایپ  يهناتـسود  رـشب  یمدرم و  یقرتم و  يهریـس  کبـس و  نآرق و 

هدرک و توعد  شیوخ  راـید  رهـش و  هب  ار  اـم  ناـنآ  میراد و  ار  گرتـس  راـک  نیا  یگدـنزارب  یگتـسیاش و  راـتفر  لـمع و  نادـیم  رد  هک 
هک دیتسه  امش  زیتس  نوناق  یلم و  تدحو  تینما و  هدننکش  ناهذا و  ارگ  قیوشت  سانشان و  کمن  رگبوشآ و  نیاربانب  دنتسه ؛ ام  راتساوخ 
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؟ کی مادک  ام ؟ ای  دیبات  یم  رب  ار  وا  نوناق  ادخ و  نید  هب  لمع  هن  دیسانش و  یم  تیمسر  هب  ار  مدرم  توعد  رظن و  يأر و  هن 

دیبع ییوگازسان  یگدنامرد و 

ناسب تفای ، اوسر  هدنامرد و  ار  دوخ  یگدازآ  يدازآ و  ریفس  يهدننک  عناق  رگنشور و  قطنم  ربارب  رد  هک  قارع  رد  يوما  میژر  يهدنیامن 
هدولآ و یتشادـهب و  ریغ  نابز  اب  و  دوشگ ؛ رتهناـملاظ  رتتشز و  نانخـس  ییارـس و  هواـی  ییوگازـسان و  هب  ناـبز  راـگزور  نادـیلپ  يهمه 

اهاوران فاب و  اهازسان  داب -  نانآ  رب  ناهاوخ  يدازآ  يهمه  ادخ و  دورد  هک  نیـسح -  نسح و  یلع ، يالاو  ماقم  هب  شیوخ  راب  تنوشخ 
، متـشلاب قحا  كوبا  تنا و  :» دومرف يزگینارب  نیـسحت  تماهـش  اب  وا  ینکارپ  نجل  خـساپ  رد  یـشنمگرزب  تمارک و  اب  ملـسم »  » .و تخادرپ

مکح یهاوخیم  هچ  ره  سپ  دیرتراوازس ، مانشد  هب  تردپ  وت و  شنمدازآ ! مدرم  ادخ و  نمشد  يا  ناه  .« هللا ودع  ای  ضاق  تنأ  ام  ضقاف 
هحفص 93 ] هد [ . ماجنا  نک و 

يدازآ ریفس  زوسناج  تداهش 

!و دنزب ار  شندرگ  دربب و  يرادناتسا  خاک  ماب  رب  ار  ترـضح  نآ  هک  داد  نامرف  نارمح » نب  ریکب   » مان هب  يریقح  رـصنع  هب  دیبع »  » هاگ نآ 
جاوما نیرخآ  شدوجو  لعـشم  رایـسب ، يزیرنوخ  اهمخز و  تدش  زا  دوب و  ریجنز  دنب و  رد  يریـش  ناسب  هک  ار -  ملـسم » ، » راکتیانج نآ 

رد درب ، ماب  يالاب  رب  درکیم -  هیدـه  هناهاوخریخ  دـنکارپیم و  رات  هریت و  شیدـنا و  کیرات  ياـیند  هعماـج و  نآ  رب  ار  ییانـشور  رون و 
ایوج ار  وا  شزرمآ  و  تفگیم ، ار  ادخ  شیاتـس  و  تشاد ، بلق  يهرتسگ  لد و  نارک  ات  نارک  رب  ار  وا  دای  و  بل ، رب  ار  ادخ  مان  هک  یلاح 
راثآ هک  دـیبع » .» دـمآ دورف  دادـیب  خاک  ماب  زا  هدز  تشحو  نازرل و  دوخ  هاگ  نآ  و  دز ، ار  شندرگ  داتـسرف ، یم  دورد  شربمایپ  رب  دوب و 

، وا ندرگ  ندز  ماگنه  ریما ! يا  ناـه  : داد خـساپ  ؟ تسا هدـش  ساره  شوختـسد  ارچ  دیـسرپ : دـید ، وا  سوحنم  يهرهچ  رد  ار  هزرل  سرت و 
نم تهج  نیمه  هب  تفرگیم ! زاگ  ار  دوخ  بل  ای  دیزگیم و  نادند  رب  تشگنا  مربارب  رد  هک  مدـید  ار  يرظنم  تشز  ور و  هایـس  يالویه 
. تسا هدش  هریچ  وت  رب  لایخ  سرت و  ییوگ  تفگ : دایز » نبا  .» مدوب هدشن  ساره  شوختسد  هنوگ  نیا  هاگ  چیه  هک  مدیسرت  ياهنوگ  هب 

راکادف نابزیم  تداهش 

نودب دوب -  راوگرزب  هنازرف و  يریپ  هک  ار -  یناه » ، » وا هاوخ  يدازآ  راکادف و  نابزیم  يوما ، ماشآ  نوخ  دالج  ملسم ،»  » تداهـش زا  سپ 
تکرح هناملاظ  مکح  يارجا  يارب  ار  وا  دادبتـسا  نامیخژد  . تخاس موکحم  گرم  هب  یعافد  قح  هاگداد و  چـیهیب  هاـنگ و  مرج و  چـیه 

اجک جحذم ! يهلیبق  يا  ناه  : هک دادیم  ادن  دـناوخیم و  ارف  یناسر  يرای  یهاوخداد و  هب  ار  شناگتـسب  نارای و  بترم  هار  رد  وا  دـنداد .
نامدود ناگتـسب و  يا  ناه  هحفـص 94 ] دنزیخیمن [ ؟ اپ  هب  دادبتـسا  تراسا  زا  نم  تاجن  يارب  هک  دـناهدش  هچ  نم  يهلیبق  سپ  ؟ دـیتسه

مکح ات  شکب  ار  تندرگ  دنتفگ : یمرـشیب  اب  دندرب و  شهاگلتق  هب  ار  وا  دـیبع »  » نارادـساپ طیارـش  نامه  رد  و  .... دیـسرب مدایرف  هب  نم !
هب منتشیوخ  نوخ  نتخیر  رد  امش  هب  و  متسین ، دنمتواخس  نداد  ناج  رد  نم  دنگوس ! يادخ  هب  داد : خساپ  هنازرف  ریپ  ؟ مینک ارجا  ار  دیبع » »

شکاپ نوخ  دز و  ار  خیرات  زارفرس  نآ  ندرگ  تشاد  مان  دیـشر  هک  دیبع »  » تفـص هدرب  يهدرب  هاگ  نآ  .و  منک یمن  يرای  هناملاظ  اوران و 
دیدپ هودنا  زا  یجوم  هک  دوب  رابمغ  زوسناج و  ياهنوگ  هب  شاهنازرف  نابزیم  يدازآ و  ریفـس  زوس  رگج  گوس  [ . 48 . ] تخیر نیمز  رب  ار 

مشه دق  لطب  یلالیقع  نبا  قوسلا و  یف  یناه  یلایرظناف  توملا  ام  نیردت  تنک ال  ناف  : دورـس نینچ  نانآ  ياثر  رد  يدسا  رعاش  و  دروآ ،
حضن وهنول  توملا  ریغ  دق  ادسج  يرتلیبس  لکب  یعسی  نم  ثیداحأاحبصأف  یغبلا  روج  امهباصالیتق  رادج  نم  يوهی  رخآ  وههجو  فیسلا 

، تسیچ هناشنمدازآ  راختفارپ و  گرم  هک  ینادیمن  رگالیقص  نیترفـش  يذ  نم  عطقا  وۀییح  ةاتف  نم  ییحأ  ناک  یتفلیـسم  لک  لاس  دق  مد 
شاهرهچ دادیب  ریشمش  قامچ و  هک  يدرمروالد  نآ  هب  ! رگنب هفوک  رازاب  رس  رب  لیقع »  » دنمجرا دنزرف  و  یناه »  » يهتشغآ نوخ  هب  رکیپ  هب 
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يهناملاظ نامرف  دش . هدنکفا  ریز  هب  متـس  هاگراب  ماب  يادنلب  زا  شناجیب  رکیپ  هک  يرگید  نامرهق  هحفص 95 ] هب [  و  تسکش ؛ مه  رد  ار 
، تلادـع قح و  هار  رد  ناشتداهـش  يروالد و  ناتـساد  ياهنوگ  هب  تخاس ؛ راتفرگ  ار  بلط  حالـصا  هدازآ و  نامرهق  ود  نآ  دادبتـسا ، ریما 
ار ییاهنوخ  بالیس  هتخاس و  نوگرگد  ار  شاهرهچ  گنر  گرم ، هک  يرگنیم  ار  يرس  یب  رکیپ  اج  نآ  رد  . دیدرگ ناراگزور  ناتـساد 

هزیکاپ كاـپ و  نارتخد  زا  وا  ياـیح  تباـجن و  هک  دـید  یهاوخ  ار  يدرمدازآ  اـج  نآ  رد  ! تسا ناور  تهج  ره  وس و  ره  هب  هک  يرگنیم 
 - درب دادبتسا  میخژد  دزن  ار  یناه  هک  ءامـسا - »  » ایآ . رتهدنرب هدش  هداد  لقیـص  مدود و  ریـشمش  زا  عافد  داهج و  نادیم  رد  و  تسا ، رتشیب 

قحان هب  نوخ  دنتـسه و  صاصق  يهشیدنا  رد  جحذم »  » يهلیبق هک  یلاح  رد  ددرگ و  راوس  للجم  ياهبکرم  رب  رطاخ  تینما  اب  دـناوتیم 
وا هاگرارق  درگادرگ  شاهلیبق  دوب ، نمشد  راتفرگ  یناه »  » هک ینارحب  نآ  رد  ؟ دنک یگدنز  تینما  اب  دنهاوخیم ، وا  زا  ار  یناه »  » يهتخیر

دـیزاس و هشیپ  یتسـس  یلدزب و  رگا  دارم ! هلیبـق  يا  امـش  .و  دـندوب اههدادـیور  نارگن  دندیـسرپیم و  شیوـخ  رورـس  لاـح  زا  هتفرگ و  ار 
ار دوخ  هک  دینام  ياهیامورف  كاپان و  نانز  هب  تروص  نآ  رد  دیناتسن ، ار  وا  نوخ  ماقنا  دیشابن و  دوخ  رادرس  ردارب و  هاوخنوخ  سرداد و 

[ . 49 . ] دنراپسیم نت  تنایخ  یتسپ و  هب  دنشورفیم و  يرویز  رز و  كدنا  هب 

دیزی هب  هناهاوخ  يدازآ  شبنج  بوکرس  شرازگ 

ینامداش و اب  ار  عوضوم  اههویش ، نیرتیتسیلبا  نیرتتشز و  اب  هفوک  مدرم  زیتس  دادبتسا  هنابلط و  حالصا  تکرح  بوکرس  زا  سپ  دیبع » »
یکافـس و زا  وا  موش  يهمان  خساپ  رد  دیزی  هحفـص 96 ] تخاس [ . هاگآ  زین  یناه »  » و ملـسم »  » راتـشک زا  ار  دیزی  تشون و  ماش  هب  راختفا 

نیـسح تسا  هتـشاد  تفایرد  شاهیاـمورف  ناـسوساج  زا  هک  ییاـهشرازگ  قبط  هک  دـناسر  وا  یهاـگآ  هب  و  درک ! يرازگـساپس  شدادـیب 
نامگ نیرتمک  سک  ره  هب  هداعلا ، قوف  تلاح  مالعا  اب  نک و  لرتنک  ار  عاضوا  تدـش  تقد و  اب  نیاربانب  تسا ، قارع  هار  رد  مالـسلاهیلع 

! ریگ ماقتنا  لماک  تنوشخ  اب  وا  زا  زاس و  ینادنز  تشادزاب و  گنردیب  ار  وا  يدرب ، یبلطحالصا  يزیتسمتس و  یهاوخيدازآ و 

.... اما تسامش  اب  مدرم  ياهلد 

ربخ تفایرد  زا  شیپ  و  ترجه ، زا  متصش  لاس  هب  هجح ، يذ  زور  نیموس  اب  رباب  هبنـش ، هس  زور  يدازآ  ياوشیپ  دناهدروآ  هک  ياهنوگ  هب 
يوـس زا  یمدرم  یلم و  قوـش  روـش و  شرازگ  مدرم و  یناـگمه  توـعد  هب   ] شاهنازرف ریلد و  ناـبزیم  يدازآ و  ریفـس  زوسناـج  تداـهش 

زا ترضح  نآ  تکرح  زور  دهد ، یم  ناشن  ییاور  یخیرات و  دانسا  هک  ياهنوگ  هب  هک  ارچ  داهن ؛ رس  تشپ  قارع  يوس  هب  ار  هکم  ملسم ]
شیوخ باتک  رد  [ 51 « ] یماما يربط  [ .» 50 . ] دیـسر تداهـش  هب  هفوک  رد  ملـسم  هک  تسا  هدوب  يزور  نامه  تسرد  قارع  يوس  هب  هکم 
بایفرش شروضح  هب  هکم  زا  مالسلاهیلع  نیسح  تکرح  زا  شیپ  زور  هس  ام  هک : تسا  هدروآ  هرارز »  » و يدقاو »  » زا [ 52 « ] ۀمامالا لئالد  »

هب ناماس  نآ  مدرم  هک  میدرک  هحفص 97 ] شرازگ [  ترضح  نآ  هب  هفوک ، یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا و  طیارـش  یبایزرا  رد  و  میدش ،
تراسج و هدیدرگ و  یتسس  سرت و  شوختـسد  اپ  رید  زرم و  دح و  یب  هتخیـسگ و  نانع  دادبتـسا  تنوشخ و  تیمکاح  هلمج  زا  یلیالد ،
یقرتـم و مـسر  هار و  نیــسح و  اـب  ناـشیاهبلق  اـهلد و  ناـنآ  دــنرادن . ار  دوـخ  یعاـمتجا  تشونرــس  دروـم  رد  يریگ  میمــصت  ناوـت 

دوس هب  ار  ناشیاهریشمش  هک  دنتسه  لزلزت  سرت و  دادیب و  ینادان و  بیرف و  دنب  رد  ياهنوگ  هب  اما  تسوا ، هنابلط  حالصا  هناهاوختلادع و 
رادـشه هناهاوخریخ  هفوک  يوس  هب  ترـضح  نآ  تکرح  زا  ناـیب  نیدـب  و  دروآ ؛ دـنهاوخ  تکرح  هب  تلادـع  قح و  ناـیز  هب  دادبتـسا و 
نامسآ ياههزاورد  اسآ  هزجعم  تسد  نآ  هراشا  اب  گنرد  یب  و  تفر ، هراشا  نامـسآ  يوس  هب  كرابم  تسد  اب  يدازآ  ياوشیپ  اما  . میداد

یکیدزن رگا  : دومرف درک و  ام  هب  ور  هاگ  نآ  دندمآ ؛ دورف  تسا ، هاگآ  نانآ  رامـش  زا  ادخ  اهنت  هک  يرامـشیب  ناگتـشرف  و  دـش ، هدوشگ 
تنوشخ نارگدادیب  اب  ینامـسآ  نایرکـشل  نیا  اب  دوبن ، ریدقت  ساسا  رب  شاداپ  دورف  هدش و  يریگهزادنا  ررقم و  ياهدمآرـس  اههدـیدپ و 

يهمه یلع ، مدنمجرا  دنزرف  زج  هک  منادیم  و  تساجک ، منارای  نم و  هاگتداهـش  هک  منادیم  کین  نم  اما  متـساخیم ، رب  راکیپ  هب  شیک 
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. دیسر میهاوخ  تداهش  هب  ام 

تسا يدازآ  تلادع و  هار  رد  يراکادف  هدامآ  سک  ره 

ءاش ام  و  هللادـمحلا ، :» دومرف نینچ  تساخ  اـپ  هب  مدرم  زا  یهوبنا  ربارب  رد  دـش ، هداـمآ  قارع  هب  تکرح  يارب  يدازآ  ياوشیپ  هک  یماـگنه 
یفالـسا یلا  ینهلوأ  ام  و  ةاتفلا ، دیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طخ  . ملـس هلوسر و  یلع  هللا  یلـص  و  هللااب ، الا  ةوق  و ال  هللا ،

ینم نالمیف  البرک ، سیواونلا و  نیب  تاولفلا ، نالـسع  اهعطقت  یلاـصواب  ینأـک  ، هیق ـال  اـنا  عرـصم  یل  ریخ  و  فسوی ، یلا  بوقعی  قاـیتشا 
دشت نل  نیرباصلا ، رجا  انیفوی  و  هئالب ، یلع  ربصن  تیبلا ، لهأ  اناضر  هللا  یضر  . ملقلاب طخ  موی  نع  صیحم  ابغس ال  ۀبرجأ  و  افوج ، اشارکا 

انیف الذاب  ناک  نم  . هدعو مهبزجنی  و  هنیع ، مهبرقت  سدقلا  ةریظح  یف  هل  ۀعومجم  یه  و  هتمحل ، ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع 
يادخ هچنآ  تسادخ و  نآ  زا  شیاتـس  .« هللا ءاش  هحفـص 98 ] نا [  احبـصم ، لحار  ینناف  انعم  لحریلف  هسفن  هللا  ءاقل  یلع  اـنطوم  هتجهم و 

ناهارمه يا  ناه  . داب شروآ  مایپ  رب  ادخ  مالـس  دورد و  و  تسین ؛ وا  يهدارا  تساوخ و  هب  زج  ییورین  دش و  دهاوخ  نامه  دـهاوخب ، اتکی 
رب هک  تسابیز  يدنبندرگ  ناسب  و  هدش ، ررقم  ناسنا  نادنزرف  يارب  راگدنام  يارـس  هب  ریذپانف  يارـس  نیا  زا  ترجه  گرم و  ناتـسود ! و 

تـسرد تسا ؛ رـس  رب  ریذـپان  فصو  یقوش  روش و  مناـکاین  رادـید  هب  ارم  هک  یتسار  . دـنکیم هولج  هتـسارآ  اـبیز و  ناوج  نارتخد  ندرگ 
دورف اجنآ  رد  ماجنارـس  هک  تسا ، هدـش  هدـیزگرب  یهاگتداهـش  نم  يارب  و  تشاد ؛ فسوی  رادـید  هب  بوقعی  هک  یقاـیتشا  روش و  ناـمه 

ار شیوخ  رکیپ  ياـههراپ  هراـپ  نوـنکا  مه  نم  ییوـگ  وـت  . مراذـگیم تداهـش  رتـسب  رب  رـس  اـجنآ  رد  و  منکیم ، رادـید  ار  نآ  و  هدـمآ ،
یهت و ياـهنابنا  هنــسرگ و  ياهمکــش  هتخاـس و  ادـج  مرکیپ  زا  ـالبرک »  » و [ 53 « ] سیواوـن  » تشد ناـگرگ  ناگدـنرد و  هـک  مرگنیم 

هتـشون هنامیکح  ریدقت  ریبدت و  ملق  اب  زور  نآ  يارب  يدادیور  ره  هچنآ و  ره  هک  مرواب  نیا  رب  نم  . دنزاس یم  هدـنکآ  ار  دوخ  يهدیکـشخ 
ام يدونـشخ  تساوخ و  هنازرف ، رهم و  رپ  يادخ  يدونـشخ  . تسین یهاگزیرگ  زیرگ و  نآ  زا  و  تفای ؛ دـهاوخ  ققحت  ریزگان  تسا ، هدـش 

میزرویم و ییابیکش  وا  ناحتما  نومزآ و  رب  ام  دش . میهاوخ  يدونشخ  زین  ام  ددرگ ، دونشخ  وا  هچنآ  رب  و  تسا ؛ تلاسر  یحو و  نادناخ 
هک وا -  رکیپ  ياههراپ  ادـخ و  ربمایپ  نایم  هک  میاهدـیقع  نیا  رب  ام  هار ! نارای  دراد . یم  ینازرا  اـم  هب  ار  نایابیکـش  دنمهوکـش  شاداـپ  وا 

؛ دمآ دنهاوخ  درگ  مه  رانک  رد  ادخ  يابیز  توارطرپ و  تشهب  رد  نانآ  یگمه  هکلب  داتفا ؛ دـهاوخن  ییادـج  زگره  دنـشاب -  شنادـنزرف 
هب شربمایپ  ادـخ و  نییآ  نید و  ندـش  رتسگ  ناـهج  دروم  رد  زین  وا  دـیون  هدـعو و  دنتـسه و  ربماـیپ  مشچ  ینـشور  يهیاـم  ناـنآ  هک  ارچ 

هرطق ام  دـنلب  نامرآ  هار  رد  ات  تسا  هدامآ  امـش  زا  مادـک  ره  هک  دیـشاب ! شوه  هب  ناه  . تفای دـهاوخ  ققحت  ناـنآ  هحفص 99 ] يهلیـسو [ 
ار ام  یهارمه  ددنب و  رفـس  راب  هک  تسوا  رب  دیامن ، ادف  ادـخ  رادـید  تداهـش و  هار  رد  ار  ناج  و  دـنک ، راثن  ار  شیوخ  بلق  نوخ  يهرطق 

. درک مهاوخ  تکرح  ادرف  دادماب  وا  فطل  رهم و  وترپ  رد  ادخ و  تساوخ  هب  نم  هک  ارچ  دنیزگرب ؛

هناهاوخریخ داهنشیپ  ود  هب  هنارگنشور  خساپ 

نیـسح شدادـماب  هک  یبـش  ناـمه  هاـگماش  هک : تسا  هدروآ  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  روـن  ماـما  نیمـشش  زا  یمق » دواد  نب  دـمحم  »
ترـضح نآ  روضح  هب  [ 54 « ] هیفنح نب  دـمحم   » شردارب دـنک ، تکرح  قارع  يوس  هب  ادـخ  يهناخ  راـنک  زا  اـت  دوب  هداـمآ  مالـسلاهیلع 

نآ مدرم  درکلمع  هشیدـنا و  زا  دوخ  وت  ردارب ! ناج  تفگ : صالخا  تدارا و  تیاهن  اب  هناـهاوخریخ و  هنارادتـسود و  دـیدرگ و  باـیفرش 
هک نسح -  تدـنمجرا  ردارب  نانمؤمریما و  تاهیامنارگ  ردـپ  اب  هک  هحفـص 100 ] ینادیم [  یهاگآ و  کین  هفوک  مدرم  هژیو  هب  ناـماس ،
اب هک  مسرت  یم  نآ  زا  یتسار  هب  نم  دـندیزای ؛ تسد  ینکـش  نامیپ  گـنرین و  هچ  هب  دـندومن و  راـتفر  هنوگچ  داـب -  ناـنآ  رب  ادـخ  دورد 

یعامتجا و طیارـش  و  دـندرگ ، هتـسکشرس  هدنکفارـس و  یگدـنز  نومزآ  رد  مه  زاب  دـننک و  راتفر  هنوگ  ناـمه  زین  وت  يهیاـمنارگ  دوجو 
یناسنا یخیرات و  تلاسر  هب  نیزگ و  تماقا  ادخ  يهناخ  رانک  رد  يدنسپیم  رگا  لیلد  نیمه  هب  و  دیاشگ ؛ خر  هتشذگ  بولطمان  یسایس 
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نیا نانکاس  نیرتریذـپان  تسکـش  نیرتهوکـشرپ و  ناـمگ  یب  یناـمب ، اـج  نیا  رد  رگا  هک  نک  لـمع  ناـکما  ناوت و  دـح  رـس  اـت  شیوخ 
ياوشیپ . تفرگ دـهاوخ  رارق  نارگدادبتـسا  فدـه  دروم  رگید  ياـج  ره  زا  رتـمک  نم  رواـب  هب  وت  تینما  يدازآو و  دوب ، یهاوخ  نیمزرس 

یهاوخریخ و رـس  زا  ار  تهاگدـید  امـش  ناج ! ردارب  دومرف : هاگ  نآ  درپس ، شوگ  يراوگرزب  بدا و  تیاهن  اـب  ار  رادرب  هاگدـید  يدازآ 
ندـش هتخیر  اب  مدرگ و  رورت  دـیزی  هدـش  خـسم  ياهتسیرورت  تسد  هب  ادـخ  مرح  رد  هک  متـسه  نارگن  نیا  زا  نم  اـما  یتفگ ، صـالخا 
دیزی ینلاتغی  نا  تفخ  دق  یخا  ای  : » لاقف . دیآ دراو  همدص  نآ  تسادق  هب  دوش و  هتسکش  هناخ  نیا  هوکش  تمرح و  مرح ، ورملق  رد  منوخ 

رد هک  کنیا  : » تفگ مالسلاهیلع  نیسح  میمـصت  لیلد  تفایرد  نمـض  وا  «. تیبلا اذه  ۀمرح  هب  حابتـسی  يذلا  نوکأف  مرحلا ، یف  ۀیواعم  نب 
نیزگرب و ار  تسد  رود  ياهنابایب  اهتشد و  یخرب  ای  نمی »  » نیمزرس یتسه ، نارگن  ادخ  يهناخ  هوکـش  تمرح و  نداتفا  رطخ  هب  دروم 
هب دادیب  ضرعت و  تسد  دناوت  یمن  یـسک  مه  و  تشاد ، دـنهاوخ  یمارگ  ار  تمدـقم  مدرم  نیرتیمارگ  ناونع  هب  مه  اج ، نآ  رد  هک  ورب 

میمصت هاگنآ  و  دیشیدنا ، مهاوخ  دروم  نیا  رد  « تلق امیف  رظنأ  :» دومرف وا  هناهاوخریخ  داهنشیپ  ربارب  رد  مالسلاهیلع  نیسح  . دیاشگب تیوس 
شوگ هب  نآ  ربـخ  دـمآ و  رد  تکرح  هب  يدازآ  يرگنـشور و  ناوراـک  دیـسر و  هار  زا  بش  نآ  دادـماب  هک  یماـگنه  اـما  . تفرگ مهاوخ 
هدعو نم  هب  امش  رگم  ردارب ! ناج  تفگ : نآ  راهم  نتفرگ  اب  و  دناسر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  بکرم  هب  ار  دوخ  گنرد  یب  دیـسر ، دمحم » »
يدازآ ياوشیپ  ؟ ارچ باتـش  همه  نیا  سپ  دیـسرپ : . ارچ دوـمرف : ترـضح  نآ  ؟ یـشیدنیب مداهنـشیپ  هحفـص 101 ] دروـم [  رد  هـک  يدرکن 

نیسح .« الیتق كاری  نا  ءاش  دق  هللا  ناف  جرخا  نیسح ! اب  :» دومرف دمآ و  مرادید  هب  مردقنارگ  ياین  مدش  ادج  امش  زا  هک  نآ  زا  سپ  دومرف :
ناملاظ تراسا  زا  دنب  رد  مدرم  رتفد و  نید و  تاجن  هار  رد   ] ار وت  تسا  هتساوخ  هنازرف  يادخ  هک  ارچ  نک ، تکرح  قارع  يوس  هب  ناج !

هیلا انا  انا هللا و  :» هک تخادرپ  هیآ  نیا  توالت  هب  دروخ و  ناکت  تخـس  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  هیفنح » دـمحم   » درگنب هتـشک  نارگادوس ] و 
ءالؤه کلمح  ینم  اـمف  : » دیـسرپ هاـگ  نآ  تشگ . میهاوخ  زاـب  وا  يوس  هب  ماجنارـس  و  میتسه ، وا  يهدـیرفآ  نآ و  زا  اـم  يهمه  .« نوعجار

هچ ناکدوک  ناوناب و  نیا  ندرب  هارمه  هب  دینکیم ، تکرح  امـش  هک  طیارـش  نایب  نیا  اب  »؟ لاحلا اذه  لثم  یلع  جرخت  تنا  کعم و  ءاسنلا 
هتـساوخ نینچ  ادخ  دومرف : هک  تسا  ربمایپ  مردقنارگ  ياین  شرافـس  زین  نیا  .« ایابـس نهاری  نا  ءاش  دق  یل : لاق  دـق  : » دومرف ؟ دراد یموهفم 

هب شیوخ  هار  هب  و  تفگ ، درودـب  ار  دـمحم  هاگ  نآ  درگنب . دادبتـسا  هیرک  يهرهچ  رگاوسر  شخب و  يدازآ  یناریـسا  ار  ناـنآ  هک  تسا 
. دیدرگ راپسهر  فده  يوس 

تفرن يدازآ  ياوشیپ  هارمه  هب  وا  ارچ 

يزور هک : تسا  هدروآ  نارمح » نب  ةزمح   » زا شیوخ  دنس  اب  لئاسر »  » باتک رد  ینیلک »  » موحرم رگنفرژ  هاگآ و  ثدحم  دروم  نیا  رد 
ندـشن هارمه  مالـسلاهیلع و  نیـسح  زیتس  دادبتـسا  هناهاوخ و  يدازآ  شبنج  زا  نخـس  هک  میدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  روضح  رد 

يارب مالـسلاهیلع  نیـسح  مزع  هکیماگنه  دومرف : دومن و  نم  هب  ور  رون  ماما  نیمـشش  هک  دـمآ ، ناـیم  هب  ترـضح  نآ  اـب  هیفنح » دـمحم  »
نم ، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  :» تشون نینچ  دـندروآ و  شیارب  يذـغاک  اـت  هحفـص 102 ] داد [  روتـسد  دـش ، مزج  قارع  يوس  هب  تکرح 

، یلع نب  نیسح  زا  .« مالـسلا و  حتفلا ، غلبی  مل  ینع  فلخت  نم  دهـشتسا و  مکنم  یب  قحل  نم  هناف  دعب ، اما  مشاهینب ، یلا  یلع  نب  نیـسحلا 
نم هارمه  هب  هنابلط  حالصا  يهمانرب  نیا  رد  ددنویپب و  نم  هب  هار  نیا  رد  امش  زا  کی  ره  هک  دیشاب  شوه  هب  دعب ، اما  مشاهینب .»  » يوس هب 

يزوریپ و هب  زگره  دزرو ، يراددوـخ  نم  اـب  یماـگمه  یهارمه و  زا  زین  مادـک  ره  و  دـیدرگ ، دـهاوخ  رختفم  تداهـش  فرـش  هب  دـشاب ،
ات دومرف  يرگنـشور  راک  ماـجرف  دروم  رد  دـندوب ، یهارمه  هداـمآ  هک  یناـسک  يارب  مه  ناـس  نیدـب  و  .] تفاـی دـهاوخن  تسد  يزارفرس 

هحفـص [ . ] 55 .[ ] دنـسرب یتیقفوم  هب  تسناوت  دـنهاوخ  ندـماین  اب  دنتـشادنپیم  هک  نانآ  هب  مه  و  دـنریگ ، میمـصت  صالخارپ  هناهاگآ و 
[ 103
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ناگتشرف اب  رادید 

ماگنه هب  هک : تسا  هدروآ  قداص  ترـضح  رون  ماما  نیمـشش  زا  شیوخ  دنـس  اب  ءایـصوالا » دلوم  یبنلا و  دلوم   » باتک رد  دیفم »  » موحرم
ریذـپان فصو  هوکـشرپ و  ییاـهفص  رد  هک  یلاـح  رد  رادـناشن ، ناگتـشرف  زا  يرامـش  یب  ياـههورگ  هکم  زا  يدازآ  ياوـشیپ  تکرح 

رب مالس  دورد و  راثن  زا  سپ  و  دندش ، بایفرش  ترضح  نآ  روضح  هب  دندوب  راوس  تشهب  ياهبکرم  رب  حلسم ، زهجم و  و  هتفای ، نامزاس 
يا ناه  ! تسوا ياههدیرفآ  رب  ادخ  تجح  هار و  لیلد  شدنمجرا  ردارب  ردپ و  ردقنارگ و  ياین  زا  سپ  هک  يدرم  رگزب  يا  ناه  : دـنتفگ وا 

لیسگ امش  يرای  هب  ار  ام  کنیا  و  دومرف ، يرای  ام  يهلیسو  هب  ار  ربمایپ  تردقنارگ  ياین  يرایسب  ياههماگنه  هنازرف  يادخ  زیزع ! نیـسح 
رتسب رب  رـس  اج  نآ  رد  هک  داـب  نیمزرـس  نآ  رد  امـش  نم و  هاگهدـعو  دومرف : ناـنآ  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  هحفص 104 ] تسا [ . هتـشاد 

مرادـید هـب  مدــمآ ، دورف  اـج  نآ  رد  هـک  هاـگ  نآ  تـسا ، ـالبرک »  » نیمزرــس نآ  ماـن  مـشکیم . رپ  ادــخ  يوـس  هـب  و  مـهنیم ، تداـهش 
نامرف امش  زا  و  میونشب ، ار  امش  نخـس  هک  تسا  هداد  نامرف  ام  هب  وا  ياتمه  یب  تاذ  ادخ ! قلخ  يامنهار  يا  ناه  : دنتفگ ناگتـشرف  . دییایب

هب ام  ات  دیهد  هزاجا  دنریگ ، رارق  امـش  يورایور  دندنبب و  امـش  رب  ار  هار  هک  دـیراد  هشیدـنا  هشیپ ، دادـیب  نانمـشد  زا  رگا  ور  نیا  زا  میرب ؛
يدنزگ نم  ناج  هب  تسناوت  دنهاوخن  مدنلب ، ياهفده  هاگتداهش و  هب  نم  ندیسر  ات  نانآ  دومرف : مالسلاهیلع  نیـسح  . میـشاب امـش  هارمه 

.« یتعقب یلا  لصا  وا  ۀهیرکب  ینوقلی  یلع و ال  مهل  لیبس  ال  .» دنناسرب

ارگدیحوت ناینج  زا  ییاههورگ 

، ناـنآ هـب  ترـضح  نآ  خـساپ  و  يدازآ ، ياوـشیپ  هـب  یناـسر  يراـی  یهارمه و  يارب  ناـنآ  یگداـمآ  مـالعا  ناگتــشرف و  ندـمآ  زا  سپ 
میتسه وت  نارای  نایعیش و  ام  ام ! رالاس  يا  ناه  : دنتفگ و  دندمآ ، ترضح  نآ  روضح  هب  رادرک  هتـسیاش  ارگدیحوت و  ناینج  زا  ییاههورگ 

نانمـشد يهمه  اـت  یهد  ناـمرف  هب  رگا  . میناـسر ماـجنا  هب  اـت  نک  ناـیب  يراد  يروتـسد  ره  ور  نیا  زا  مـیراد ؛ تناـمرف  هـب  ناـج  شوـگ  و 
نیمه امـش  و  میدرونیم ، مه  رد  ار  نانآ  ام  ینک  تکرح  اج  نیا  زا  امـش  هک  نآ  زا  شیپ  میزاس ، دوبان  ار  وت  شیک  تنوشخ  شیدنادب و 

مردقنارگ ياین  رب  هک  ار  يرابهوکش  نآرق  ایآ  دومرف : تساوخ و  هوکشرپ  شاداپ  تسود  هاگراب  زا  نانآ  يارب  يازآ  ياوشیپ  اما  . نامب اج 
يا ناه  [ . 56 « ] مهعجاضم یلا  لتقلا  مهیلع  بتک  نیذلا  زربل  مکتویب  یف  متنک  ول  لق  :» دیامرفیم هک  دیاهدناوخن  تسا ، هدـمآ  دورف  ربمایپ 

يوس هب  شیوخ  ياپ  اب  دوب ، هدـیدرگ  ررقم  نانآ  رب  ندـش  هتـشک  هک  یناسک  نآ  دـیدوب ، مه  نتـشیوخ  يارـس  رد  امـش  رگا  وگب : ربمایپ !
نم رگا  کنیا  دومرف : . ارچ دنتفگ : ؟ تسین يزیرگ  نآ  لومش  ناهج  نوناق  گرم و  زا  هحفص 105 ] هک [  ارچ  دنتفاتشیم ؛ ناشیاههاگمارآ 

يهتوب رد  دـیاب  ياهلیـسو  هچ  اب  دادبتـسا  راداوه  تخبروش و  مدرم  نیا  تروص  نآ  رد  منامب ، ادـخ  يهناخ  راـنک  رد  اـی  شیوخ  نطو  رد 
ار نیمز  هک  يزور  نآ  هنازرف  يادخ  ؟ دراذـگ تداهـش  رتسب  رب  رـس  مهاگتداهـش  رد  نم  ياج  هب  یـسک  هچ  دـیاب  و  دـنریگ ؟ رارق  نومزآ 
نایعیـش و هاگهانپ  اـج  نآ  رد  ارم  هاگتداهـش  و  دـیزگرب ، نم  يارب  ار  نیمزرـس  نآ  تخاـس ، هداـمآ  اـهناسنا  یگدـنز  يارب  دـینارتسگ و 
و دریذپیم ، ار  نانآ  ياهاعد  اهزامن و  هتسیاش و  ياهراک  اج  نآ  رد  وا  ياتمه  یب  تاذ  داد . رارق  تلاسر  نادناخ  ام  نیتسار  نارادتـسود 

ناهج نیا  رد  رطاخ  شمارآ  تینما و  يهیام  نانآ  يارب  اج  نآ  و  دننکفایم ، تماقا  لحر  اج  نآ  رد  زین  نانآ  و  دهدیم ؛ هوکشرپ  یشاداپ 
شخب ماهلا  هنادواج و  زور  هک  هبنـش -  زور  دـیورب و  کنیا  نج ! نابلط  قح  ناـیارگ و  دـیحوت  يا  امـش  اـما  . دـش دـهاوخ  رگید  ناـهج  و 

ناگتـسب و نادـناخ و  زوسناج  تداهـش  زا  سپ  نآ  ياهتعاس  نیـسپاو  رد  نم  هک  يزور  ناـمه  دـییایب ؛ نم  دزن  دوب -  دـهاوخ  اروشاـع 
امـش يرآ ، تفر ، دهاوخ  هیده  دیزی  هاگراب  يوس  هب  مزارفارـس  رـس  هاگ  نآ  و  دیـسر ، مهاوخ  تداهـش  هب  اهنت  بیرغ و  منارای  ناردارب و 
مزال ام  رب  تنامرف  ماجنا  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ادخ ! بوبحم  دنزرف  يا  و  ادخ ! بوبحم  يا  ناه  : دنتفگ نانآ  . دـییایب زور  نآ 

کیرات زوتهنیک و  نانمـشد  یمامت  و  میتفرگیم ، هدینـشان  ار  امـش  روتـسد  دروم  نیا  رد  دـشابیم ، دنـسپان  اوراـن و  تایناـمرفان  و  تسا ،
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مزال امش  يرادربنامرف  هک  مینک  هچ  اما  میتخاسیم ، دوبان  تایمارگ  ناج  هب  یناسر  بیـسآ  یـسرتسد و  زا  شیپ  ار  ترگدادیب  شیدنا و 
، میرتاناوت امش  يهمه  زا  نانآ  يدوبان  رب  ربمایپ ، نادناخ  ام  هک  دنگوس  يادخ  هب  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  . تسا دنـسپان  امـش  ینامرفان  و 
هناهب و هار  باختنا  يارب  یـسک  و  ددرگ ؛ راکـشآ  یگدنکفارـس  يراوخ و  يههاریب  و  تاجن ، یتخب و  کین  هار  هک  تسا  نیا  فدـه  اـما 
هک مه  یناسک  نآ  و  دنراپس ؛ ماگ  هنادازآ  هناهاگآ و  دننیزگیم ، رب  ار  باذع  تکاله و  هار  هک  یناسک  نآ  ات  دشاب ، هتـشادن  يزیواتـسد 

هحفص 106 ] دنراپس [ . ماگ  یشنمدازآ  یهاگآ و  ساسا  رب  دنراپسیم ، ماگ  ار  يزارفرس  یگدازآ و  هار 

ناراد ناوراک  اب 

دروخرب یناوراک  هب  اجنآ  رد  و  دیـسر ، میعنت »  » مان هب  یهاگلزنم  هب  ات  داد  همادا  قارع  يوس  هب  شیوخ  هار  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراک 
ار اههیده  اهالاک و  مالسلاهیلع  نیـسح  . دندربیم وا  يارب  ماش  يوس  هب  ار  نمی »  » رد دیزی  رادناتـسا  يایاده  نآ ، نارادرتش  زا  یهورگ  هک 
یلم و تردق  تنوشخ  بیرف و  اب  هک   ] نارگدادبتـسا هن  دوب ، وا  نآ  مدرم  ادـخ و  يوس  زا  تقیقح  رد  تما  يرادـمامز  هک  ارچ  تفرگرب ،
هب دناوتیم  دشاب ، هتشاد  تسود  امـش  زا  مادک  ره  : دومرف نارادرتش  هب  هاگ  نآ  دندوب ]. هدروآ  رد  شیوخ  راصحنا  هب  ار  یمومع  تاناکما 

دروخرب زا  رفـس  نیا  رد  و  تخادرپ ، میهاوخ  وا  هب  اجنآ  اـت  ار  شنارتش  يهنیزه  ناوراـک و  يهیارک  اـم  و  دـیایب ، قارع  يوس  هب  اـم  هارمه 
شیوخ نطو  هب  دوش و  ادج  ام  زا  اج  نیمه  زا  هک  دشاب  هتشاد  تسود  مه  سک  ره  اما  دش ، دهاوخ  روهرهب  زین  ام  کین  یهارمه  بوخ و 
يهنیزه ناـیناوراک  زا  یهورگ  هک  دوب  ناـیب  نیا  زا  سپ  .« تخادرپ میهاوخ  هدوـمن و  هبـساحم  تسا ، هدـمآ  هک  یهار  يهیارک  ددرگزاـب ،

هب تقیقح  رد  ای  قارع ، يوس  هب  يدازآ  ناوراک  اب  دندیزگرب و  ار  یهارمه  هار  رگید  ياهراپ  و  دنتفر ، شیوخ  هار  هب  دنتفرگ و  ار  شیوخ 
. دندرک تکرح  تداهش  يوک 

ناملاظ يهویش 

« بلاغ نب  رشب   » اب اج  نآ  رد  . دیسر تشاد  مان  قرع » تاذ   » هک مود  هاگلزنم  هب  ات  داد  همادا  شیوخ  هار  هب  اهلسن  هرصع و  يهیامنارگ  نآ 
قیقد خساپ  مالسلاهیلع  نیسح  شسرپ  خساپ  رد  درم  نآ  . دیسرپ نیمزرس  نآ  مدرم  يراج و  دنور  زا  و  درک ، رادید  دیـسریم  قارع  زا  هک 

ناهاوخ رادتـسود و  مدرم  ياهبلق  اهلد و  هک  مداهن  رـس  تشپ  یلاح  رد  ار  اج  نآ  ربمایپ ! رـسپ  يا  ناـه  تفگ : داد و  ياهنادنمـشوه  و 
کـعم و لوـقلا  تقلخ  [ » هحفــص 107 [ . ] 57 . ] تسا يوما  دادبتـسا  اب  اهریـشمش  اـما  تسامـش ، یناـسنا  هنـالداع و  مسر  هار و  و  اـمش ،

ماجنا دـهاوخب  ار  هچ  نآ  ره  هنازرف  يادـخ  تفگ ؛ هدیجنـس  تسرد و  ینخـس  يدـسا  ردارب  دومرف : ترـضح  نآ  .« ۀـیما ینب  عم  فویـسلا 
.« دیری ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  هللا  نا  دسا ، ینب  وخأ  قدص  . دناریم مکح  دنک  هدارا  هچ  نآ  هب  و  دهدیم ،

یلع شدنمشیدنا  ناوج  اب 

نیـسح هک  دوـب  اـج  نآ  رد  . دیـسر هیبـلعث »  » ماـن هب  یهاـگلزنم  هب  زور  ياـههمین  رد  اـت  داد  همادا  شیوـخ  هار  هب  يدازآ  ناوراـک  مـه  زاـب 
نوعرـست و متنأ  لوقی : افتاهتیار  دق  :» دومرف دش و  رادـیب  هاگ  نآ  تفر ، باوخ  هب  یکدـنا  دوب  هداهن  وناز  رب  رـس  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع 

يا امـش  دـیوگیم : هک  مدـید  ار  ياهدـنهد  ادـن  تفر ، باوخ  هب  منامـشچ  هک  تاـظحل  نیمه  رد  تسرد  .« ۀـنجلا یلا  مکب  عرـست  اـیانملا 
دنزرف . دـناریم ابیز  توارطرپ و  تشهب  يوس  هب  هحفـص 108 ] ار [  امـش  زین  گرم  دینکیم و  باتـش  تداهـش  يوک  يوس  هب  نایناوراک !

ماـگ تلادـع  قـح و  هارهاـش  رب  اـم  رگم  ناـج ! ردـپ  »؟ قـحلا یلع  انـسلفا  ۀـبأ  اـی  :» تـفگ ردـپ  نخـس  ندینـش  اـب  [ 58  ] یلع شدــنمجرا ،
، تسوا يوس  هب  ناگدن  تشگزاب  هک  ییادخ  نآ  هب  مرـسپ ! ارچ  .« دابعلا عجرم  هیلا  يذلا  هللا  ینب و  ای  یلب  :» دومرف ترـضح  نآ  ؟ میاهدرپسن
هناشنمدازآ و طباور  طیارش و  نانآ و  يهدش  لامیاپ  قوقح  نتخاس  هدنز  مدرم و  يدازآ  تاجن و  يهشیدنا  رد  تلادع و  قح و  هار  رد  ام 
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یلاـبن ـال  نذا  ۀـبأ  اـی  :» تفگ مالـسلاهیلع  نیـسح  دنمـشیدنا  ناوـج  . مـیرخیم ناـج  هـب  ار  اهجـنر  نـیا  ادـخ  يارب  میتـسه و  هنادنـسپادخ 
يادخ مناج ! رسپ  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ادخ ؟ هار  رد  تداهش  راختفارپ و  گرم  زا  كاب  هچ  سپ  تروص  نیا  رد  ردپ ! ناج  .« توملاب

. دیامرف تیانع  وت  هب  ار  اهشاداپ  نیرترب 

ترجه ارچ 

زا و  هره » وبا   » هک ناماس  نآ  مدرمزا  يدرم  اب  زور  ياهتعاس  نیزاغآ  رد  و  دروآ ، رحس  هب  هاگلزنم  نآ  رد  ار  بش  نامیا  روش و  ناوراک 
مالسلاهیلع نیـسح  هب  درم  نآ  هکیماگنه  . دش ور  هبور  دیـسریم ، هفوک  زا  تسا و  هدش  هدناوخ  دسا  ینب  يهزاوآ  دنلب  يهلیبق  رابت  هریت و 

[ ؟ هنیدـم زا  يرود  ارچ  ؟ راید رای و  كرت  ارچ  [؟ ترجه ارچ  ربمایپ ! يهیامنارگ  دـنزرف  يا  ناه  تفگ : درک و  راـثن  دورد  مالـس و  دیـسر ،
ادخ ربمایپ  تردـقنارگ ، ياین  مرح  ادـخ و  مرح  زا  ار  امـش  یلماع  هزیگنا و  هچ  یتسار  ]؟ ادـخ يهناخ  رانک  زا  ترجه  ارچ  و  هحفص 109 ]

، يوما راب  تنوشخ  نیغورد و  يرالاس  بهذـم  تشحو و  رورت و  تیمکاح  هب  هراـشارد  وا  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ؟ تخاـس هراوآ 
ۀئفلا ینلتقتل  هللا  میاو  تبرهف ، یمد  اوبلط  و  تربصف ، یـضرع  اومتـش  و  تربـصف ، یلاـم  اوذـخا  ۀـیما  ینب  نا  ةره ! اـبأ  اـی  کـحیو  :» دومرف

، مهنم ةأرما  مهتکلم  ذا  أبس ، موق  نم  لذا  اونوکی  یتح  مهلذی  نم  مهیلع  هللا  مهنطلـسیل  و  اعطاق ، افیـس  و  الماش ، الذ  هللا  مهنـسبلیل  و  ۀیغابلا ،
يوما راکهایـس  نارگدادبتـسا  ؟ دروآ نوریب  هنیدـم  زا  ارم  زیچ  هچ  ینادیمن  وت ! رب  ياو  هرهابا !»  » يا ناه  .« مهئامد مهلاوما و  یف  تمکحف 

، دنتفرگ متـسد  زا  اهناسنا -  تمرح  قوقح و  زا  عافد  و  نانآ ، نشخ  هنارگدادـیب و  يهویـش  اب  میراگزاسان  رطاخ  هب  ارم -  ییاراد  تورث و 
متخاس و هشیپ  ییابیکش  مه  زاب  دنتسکش ، ارم  تمارک  تمرح و  اوران ، ياههتفاب  ییوگازسان و  اب  مدیزرو ؛ ییابیکش  فده  هار  رد  نم  اما 

رهش زا  نم  و  دندیشک ، یناطیش  ياههشقن  منوخ  نتخیر  رورت و  يارب  دندرک و  ار  مناج  دصق  نانآ  اما  مداد ؛ همادا  يرگنـشور  هب  نانچمه 
قحان هب  ارم  نارگدادـیب  نیا  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  . مدرک راید  رای و  كرت  ریزگان  هب  مدـمآ و  نوریب  ربماـیپ  ادـخ و  مرح  راـنک  راـید و  و 
هدـنرب يریـشمش  ریگارف و  یتفخ  هب  دـناشوپ و  دـهاوخ  نانآ  مادـنا  رب  ار  تلذ  سابل  ناشدادـیب  تیانج و  رفیک  هب  ادـخ  تشک و  دـنهاوخ 

موق زا  هک  ياهنوگ  هب  دزاس ؛ موکحم  یگیامورف  تلذ و  هب  ار  نانآ  درک و  دهاوخ  طلسم  نانآ  رب  ار  یـسک  و  تخاس ، دهاوخ  ناشراتفرگ 
. دندرگ رتهدز  تلذ  رتراوخ و  دنار -  یم  نامرف  نانآ  لام  ناج و  رب  شیوخ  هاوخلد  هب  ینز  هک  زین -  أبس » »

نومزآ يهتوب  رد  ریهز 

ناوراک تکرح  اب  ناـمزمه  میدوب و  [ 59 « ] ریهز  » هارمه هب  اـم  هک : دـناهدروآ  دروـم  نیا  رد  هـلیجب »  » و هرازف »  » يهلیبـق نادرم  زا  یهورگ 
يهیامنارگ دـمنزرف  اب  هک  میدوب  نآ  رب  هرامه  اـما  میتفریم ، قارع  هب  زاـجح  هحفص 110 ] زا [  زین  ام  قارع ، يوس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

رب هک  میدمآ  دورف  یهاگلزنم  رد  يزور  . دشاب هتـشادرب  راب  وا  ناوراک  هک  میراذگ  راب  تحارتسا  هب  یهاگلزنم  رد  میدرگن و  وربور  ربمایپ 
زا يریفس  هداتسرف و  هرابکی  هک  میدوب  اذغ  يهرفـس  رـس  رب  ام  . دوب هداهن  راب  اجنآ  رد  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراک  میدوب و  ریزگان  نآ 

دنزف مالـسلاهیلع ، نیـسح  ریهز ! يا  ناه  : تفگ زیگنارب  نیـسحت  یبدا  اـب  مالـس ، دورد و  زا  سپ  دـمآ و  اـم  دزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس 
ياهنوگ هب  دوب ؛ یبیجع  يهرظنم  .« هیتأتل کیلا  ینثعب  هلادبع  ابأ  نا  .» یباتشب وا  رادید  هب  ات  تسا  هداتـسرف  وت  يوس  هب  ارم  ربمایپ  يهیامنارگ 

زا اههمقل  ، دندش کشخ  دوخ  ياج  رد  یگمه  ییوگ  يرآ ، !] دنکفا نیمز  رب  ار  نآ  هتـساوخان  تشاد ، تسد  رد  ار  هچنآ  ره  سک  ره  هک 
« ریهز  » دوب و هدنکفا  هیاس  اجنآ  رب  ینیگنس  توکس  ! دش هدودز  اههرطاخ  زا  زیچ  همه  تفر و  دای  زا  هرفـس  ! دش شومارف  اذغ  ! داتفا اهناهد 

وس رگد  زا  و  دناوخیم -  ارف  رای  رادید  هب  ار  وا  هک  تسیرگنیم -  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهداتـسرف  ییوس  زا  هدز  تریح  شوماخ و  زین 
دوخ زا  بیجع  ناوخارف  نآ  تفگش و  دادیور  نآ  ربارب  رد  یشنکاو  هچ  هک  درگنیم  شیوخ  نامیا  اب  رکفنـشور و  رـسمه  ناهارمه و  هب 
همه دوشگ و  يدیما  يهنزور  تسکش و  ار  توکس  ملید ،» ، » شاهشیپ اورپ  هاگآ و  عاجش و  رسمه  هک  دوب  طیارش  نیا  رد  .[ دنهدیم ناشن 
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ناه »؟ هیتأت مث ال  هللا ، لوسر  نبا  کیلا  ثعبی  هللا ! ناحبس  :» هک دروآ  ور  ریهز »  » هب وا  داد . تاجن  ینادرگرـس  یمیمـصت و  یب  ریحت و  زا  ار 
شدـنزرف ربمایپ و  مسر  هار و  تسا و  هزنم  كاـپ و  اـتکی ، يادـخ  هحفـص 111 ] تسا [ ؟ تریح  یلدود و  دـیدرت و  ياـج  هـچ  ریهز ! يا 

وا توعد  هب  هک  یتسه  نآ  رب  امش  اما  دنکیم ، توعد  رادید  هب  شاهداتسرف  يهلیـسو  هب  ار  امـش  ربمایپ ، رـسپ  ایآ  نیرفآ ؛ راختفا  نشور و 
ار مالسلاهیلع  نیسح  شخبناج  نخس  یتفریم و  وا  يوس  هب  هک  یتشاد  ار  تداعـس  نیا  شاک  هن ! !؟ يورن وا  يوس  هب  یهدن و  تبثم  خساپ 

! يدینشیم

تسا عادو  يهماگنه  کنیا 

رالاس يوس  هب  تساخ و  اپ  هب  برع  گرزب  رادرس  هک  دوب  شیدنا  نشور  هدازآ و  يوناب  نآ  شخبورین  هدننازیگنارب و  نخـس  نیا  زا  سپ 
هرهچ و رد  دـیون  تفاـیرد  یلاحـشوخ و  قرب  هک  ینارون -  ياهرهچ  اـب  نادـنخ و  ناـمداش و  هک  تشذـگن  يزیچ  و  تفاتـش ؛ ناگتـسیاش 

درگ ار  شیاهبنارگ  ياهزیچ  هشوت و  داز و  الاک ، ودـنیچ  رب  ار  شاهمیخ  هاگرارق و  ات  داد  روتـسد  تشگزاب و  دیـشخردیم -  شناگدـید 
وا هب  هناتـسود  دروآ و  يور  شیارگقح  اـفواب و  رـسمه  هب  نتفر ، زا  شیپ  وا  . تفر مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس  هب  دوخ  هاـگ  نآ  و  دـندروآ ؛

یکین و زج  نم  زا  سپ  مرادیمن  تسود  هک  ارچ  ملـسگیم ؛ ار  وـت  يرـسمه  دـنویپ  نم  تسا و  ییادـج  يهماـگنه  رگید  کـنیا  تـفگ :
دادیب میژر  يوس  زا  تلادع ، يدازآ و  ياوشیپ  هب  نم  نتسویپ  اب  میوگن ، قالط  ار  وت  رگا  هک  متسه  كانمیب  نآ  زا  و  ، ] دسرب وت  هب  یبوخ 

دنسیونب وت  ياپ  هب  ارم  یبلط  حالصا  یهاوختلادع و  هانگ  دنروآ و  شیپ  تمحز  جنر و  دنزاسب و  هدنورپ  تیارب  يوما  سانـشنزرم  هشیپ و 
هتفرگ و ار  شیوـخ  يهنادنـسپادخ  هناـهاگآ و  میمـصت  رگید  نم  هک  ارچ  دـنزاس ؛] موـکحم  گرم  نادـنز و  ریجنز و  دـنک و  هب  ار  وـت  و 

يهماـنرب مالـسلاهیلع و  نیـسح  يادـف  مراذـگ و  صـالخا  قـبط  رد  ادـخ  هار  رد  ار  ناـج  هک  منآ  رب  . ماهدـیزگرب ار  زیزع  نیـسح  یهارمه 
هناروحم و ادخ  هناتسودرشب و  يهریـس  کبـس و  دنمجرا و  ناج  سیفن و  سفن  زا  دوجو  يهمه  اب  مزاس و  وا  يهنادنـسپادخ  یحالـصا و 

ناور شناکیدزن  نادـناخ و  يوس  هب  ناراـی  هارمه  هب  ار  وا  اـت  دـش  نآ  رب  داد و  يو  هب  ار  وا  ییاراد  هاـگ  نآ  .و  منک عاـفد  وا  نیرفآ  تزع 
ار وا  درک و  عادو  وا  اب  دیراب و  هحفـص 112 ] ناگدید [  زا  کشا  ناراب  تفر و  وا  يوس  هب  تساخ و  اپ  هب  شرـسمه  ماگنه  نیا  رد  . دزاس

یگدـنز درمدازآ  يا  ناه  : تفگ هنارگنفرژ  هناعاجـش و  درپس و  يادـخ  هب  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  ینیرفآ  راختفاو  هنادنـسپ  ادـخ  هار  رد 
وت دزاس ! وت  يزور  هار  نیا  رد  ار  ترخآ  ایند و  یتخب  کین  دنارابب و  وت  رب  ار  شریخ  رهم و  ناراب  هنازرف  يادـخ  هک  مراودـیما  ریهز ! نم !

نیسح ردقنارگ  ياین  هاگشیپ  رد  زیخاتسر و  زور  رد  هک  مهاوخیم  وت  زا  اما  موریم ، رانک  تراختفا  رپ  هار  رـس  زا  مراپـسیم و  ادخ  هب  ار 
و ....« مالسلاهیلع نیـسحلا  دج  دنع  ۀمایقلا  یف  ینرکذت  نا  کلاسأ  کل ، هللا  راخ  [ » 60 . ] ینک يروآدای  يزاسن و  شومارف  ارم  مالسلاهیلع 
ات دشاب  نم  اب  دنیزگرب و  ارم  یهارمه  دناوتیم  دراد ، تسود  امـش  زا  مادک  ره  نم ! نارای  تفگ : درک و  نارای  هب  ور  ییادـج  تاظحل  رد 

. تسا عادو  يهماگنه  کنیا  دهاوخیمن  سک  ره  میورب و  يراگتسر  رون و  هاگودرا  هب 

يدازآ ریفس  گوس  رد 

صالخا زا  رود  هب  هنارادایند و  يهشیدنا  اب  هک  یناسک  نآ  . دیسر هلابز »  » هاگلزنم هب  ات  داد  همادا  شیوخ  هار  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ناوراک 
نادناخاب ترضح  نآ  دنتفر و  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  ییادج  هار  جیردت  هب  دندوب ، هدیزگرب  مالسلاهیلع  ار  نیسح  ناوراک  یهارمه  نیقی  و 
دناهدروآ دروم  نیا  رد  هحفـص 113 ] دندوب [ . هتـسارآ  صالخا  يرادفده و  یهاگآ و  یگژیو  هب  هک  دـنام  يراکادـف  نیتسار و  نارای  و 

زا کشا  بالیس  و  دروآ ، رد  هزرل  هب  ار  اج  نآ  نویش  هیرگ و  دایرف  نایناوراک ، نایم  رد  ملـسم »  » زوسناج تداهـش  ربخ  راشتنازا  سپ  هک :
راوتسا اسآ و  هوک  مالسلاهیلع  نیسح  هاگ  نآ  دش . لیدبت  يدازآ  ریفـس  متام  گوس و  سلجم  هب  هاگلزنم  نآ  و  دیدرگ ، ریزارـس  ناگدید 

رالاس روضح  هب  رعاش  قدزرف »  » هک دوب  راد  ریگ و  نیمه  رد  . درپس ماگ  دوب  هدناوخارف  ار  وا  شیادخ  هک  ییالاو  سدـقم و  فدـه  هار  رد 
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ملسم و کمع  نبا  اولتق  نیذلا  مه  ۀفوکلا و  لهأ  یلا  نکرت  فیک  هللا  لوسر  نبای  :» تفگ مالـس  دورد و  راثن  زا  سپ  دیـسر و  ناگتـسیاش 
یگدرکرـس هب  نانآ  هک  یلاح  رد  دـینکیم ، دامتعا  هفوک  مدرم  تعیب  توعد و  هب  هنوگچ  امـش  ربماـیپ ! دـنمجرا  دـنزرف  يا  ناـه  »؟ هتعیش

کشا زا  زیربل  مالـسلاهیلع  نیـسح  نامـشچ  ؟ دندناسر تداهـش  هب  هنامحر  یب  ار  وا  نارادتـسود  امـش و  هدازومع  ریفـس و  يوما ، دادبتـسا 
، هیلع ام  یضق  دق  هنا  اما  هناوضر ، هتیحت و  و  هناحیر ، هللا و  حور  یلا  راص  دقل  املسم ، هللا  محر  :» دومرف تسیرگیم  هک  یلاح  رد  دیدرگ و 
وا يدونـشخ  تاورطرپ و  تشهب  ادـخ و  ناحیر  حورب و  يوس  هب  وا  دـنارابب . ملـسم  رب  ار  شیوخ  تمحر  رهم و  يادـخ  .« اـنیلع اـم  یقب  و 

لزنم هب  ار  شیوخ  یخیرات  تلاسر  نارگ  راب  هک  تسام  تبون  کـنیا  و  داد ، ماـجنا  ار  دوخ  گرزب  راـک  وا  هک  دیـشاب  شوه  هب  تفاـتش .
نادبالا نکت  نا  ولبنا  یلعأ و  هللا  باوث  نافۀسیفن  دعت  ایندلا  نکت  ناف  : هک تخارپ  هدنهدناکت  يهدورـس  نیا  ندورـس  هب  هاگ  نآ  .و  میناسرب
كرتلل لاومالا  نکت  نا  ولمجأ  یعسلا  یف  ءرملا  صرح  ۀلقفاردقم  امسق  قازرالا  نکت  نا  ولـضفأ  هللا  یف  فیـسلاب  ءرما  لتقفتئـشنا  توملل 

اهبنارگ سیفن و  نرادایند  مشچ  رد  نآ  ياهشزرا  اـیند و  یگدـنز  هچ  رگا  [ . 61  ] لخبی ءرملا  هب  كورتم  لاب  اـمف  هحفص 114 ] اهعمج [ 
سپ دـناهدش ، هدـیرفآ  گرم  يارب  اهرکیپ  نیا  رگا  .و  تسا رتاهب  رپ  رتـالاب و  ادـخ  شاداـپ  باوث و  هک  تسناد  دـیاب  اـما  دوشیم ، هدرمش 

ياهرهب مدرم  ياهيزور  قزر و  رگا  .و  تسا رترب  رتهدـنبیز و  ییادـخ  ياهفدـه  هار  رد  ناهاوختلادـع  نادرمدازآ و  يارب  ندـش  هتـشک 
رتوکین رتابیز و  نآ ، ندروآ  تسد  هب  رد  ناسنا  ندوب  رتزآ  مک  ندـیزرو و  صرح  رتمک  رواـب  نیا  رب  تسا ، هدـش  يریگ  هزادـنا  ردـقم و 

لخب دوریم  دراذـگیم و  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  ناسنا  ارچ  سپ  تسا ، نتفر  نداهناو و  يارب  اهتورث  اـهییاراد و  يروآدرگ  رگا  .و  تسا
؟ ددرگن هتسارآ  یگدنشخب  یگژیو  هب  دزرو و 

زارفرس کیپ 

« دادـش نب  ۀـعافر  «، » هبجن نب  بیـسم  «، » درـص نب  نامیلـس   » هلمج زا  هفوک ، رادـمان  ياـههرهچ  هب  ياهماـن  هار  يهمادا  رد  يدازآ  ياوـشیپ 
هفوک هب  زارفرـس  کیپ  نیا  هکیماگنه  . داتـسرف ناـنآ  يوس  هب  [ . 62 « ] يوادیـص سیق   » مان هب  عاجـش  هاگآ و  یکیپ  يهلیـسو  هب  تشون و 
دئاقع شیتفت  یـسرزاب و  يارب  ار  شنمدازآ  ناوج  نآ  ریمن » نب  نیـصح  ، » وا نارای  زا  یکی  و  دیبع »  » نامیخژد يهدرکرـس  دـش ، کیدزن 

. داتسرف دیبع »  » يوس هب  ار  وا  زین  نیصح »  » و درک ، هراپ  هراپ  ار  نآ  گنرد  یب  دروآ و  رد  دوخ  يهماج  نورد  زا  ار  همان  وا  . درک تشادزاب 
یلع و نانمؤم  ریما  نارادتـسود  زا  یکی  داد : خساپ  ؟ یتسه هک  وت  تفگ : دید ، دوخ  ربارب  رد  ار  وا  هکیماگنه  يوما  دالج  هحفص 115 ] ] 

هاگآ شاهتشون  زا  وت  هک  نیا  يارب  داد : خساپ  ؟ يدرک هراپ  ار  همان  ارچ  دیسرپ : . داب نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  نیسح ، شدنزرف  نارادتـسود  زا 
مان هک  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  يوس  زا  داد : خساپ  ؟ دوب یـسک  هچ  يوس  هب  و  هک ، نآ  زا  همان  تفگ : دیبع » .» يدرگن

يورب و ربنم  زارف  رب  ای  ینک و  شرازگ  نم  هب  ار  نانآ  ياهمان  ات  دش  یهاوخن  اهر  دـنگوس  يادـخ  هب  هک : تفـشآ  رب  وا  منادیمن . ار  نانآ 
زارفرس کیپ  [ . 63 ! ] دش یهاوخ  هکت  هکت  تروص  نیا  ریغ  رد  ینک ! ینارنخـس  نانآ  دض  رب  ییوگب و  ازـسان  شردارب  ردپ و  نیـسح و  رب 

تفریذپ و مهاوخ  ار  وت  مود  داهنشیپ  اما  تخاس ، مهاوخن  هاگآ  ار  وت  زگره  دوب ، هدمآ  همان  رد  هک  ییاهمان  زا  تفگ : مالسلاهیلع  نیـسح 
. تفر مهاوخ  ربنم  هب 

داهج نیرترب  ای  دادیب  ربارب  رد  ییوگ  قح 

ربماـیپ رب  مالـس  دورد و  راـثن  و  ادـخ ، ياـتمه  یب  تاذ  شیاتـس  زا  سپ  مدرم ، هوـبنا  ربارب  رد  تـفر و  ربـنم  زارف  رب  هاوـخیدازآ  ناوـج  نآ 
و دـیبع »  » رب نیرفن  تنعل و  هب  داب  نانآ  رب  ادـخ  دورد  هک  نیـسح -  نسح و  یلع و  كاـنبات  حور  رب  ادـخ  تمحر  رهم و  بلط  و  یمارگ ،

هاگ نآ  درک ، تنعل  ار  راگزور  نادیلپ  نآ  نیرخآ  نیلوا و  و  تخادرپ ، يوما  نارگدادبتـسا  نادالج و  ناشکرـس و  و  دایز »  » شدیلپ ردـپ 
ترـضح نآ  زا  نم  متـسه . مالـسلاهیلع  نیـسح  يدازآ  ياوشیپ  کیپ  نم  مدرم ! يا  ناه  : هک تخاس  بطاخم  ار  دنب  رد  هدز و  تهب  مدرم 
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توعد دیباتـشب و  ترـضح  نآ  يرای  هب  ادخ  هب  ار  امـش  مدمآ ؛ هفوک  يوس  هب  و  مدش ، ادـج  امـش  هب  مایپ  ندـناسر  يارب  هاگلزنم  نالف  رد 
!« هوبیجأف اذک ... عضومب  هتفلخ  دق  مکیلا و  نیـسحلا  لوسر  انأ  سانلا ! اهیأ  [ » هحفص 116 دیهد [ . خساپ  ار  وا  زیتس  متس  هنابلط و  حالـصا 

هاگدادـیب همکاحم و  کی  نودـب  یتح  گنرد ، یب  وا  و  دـیدرگ ، شرازگ  يوما  دـالج  هب  ربنم  زارف  رب  سیق »  » ییوگ قح  تماهـش و  ربخ 
نآ دادبتسا  نامیخژد  ناسوساج و  و  دنیامن ! شباترپ  هچوک  هب  هفوک  يرادناتسا  خاک  ماب  زا  دنزاس و  ریگتسد  ار  وا  داد  روتـسد  یـشیامرف 

رهم و هک  يدازآ -  زارفرـس  کیپ  ناس  نیدب  و  دـندنکفا ! نییاپ  اج  نآ  زا  دـندرب و  ماب  يالاب  رب  دندیـشک و  دـنب  هب  ار  هاوخ  يدازآ  ناوج 
کشا زا  زیربل  شناگدید  ماج  دیسر  مالسلاهیلع  نیسح  هب  وا  زوسناج  تداهـش  ربخ  هکیماگنه  . تسویپ قح  هب  داب -  شراثن  ادخ  تمحر 

لک یلع  کنا  کتمحر  نم  رقتـسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجا  امیرک و  الزنم  انتعیـشل  انل و  لـعجا  مهللأ  :» دومرف هاـگ  نآ  تسیرگ ، دـیدرگ و 
درگ دوخ  تمحر  رهم و  هاگرارق  رد  ار  نانآ  ام و  و  زاس ، مهارف  هوکش  تمارک و  يارـس  ام  هار  ناورهر  ام و  يارب  ایادخ ! راب  .« ریدق یش ء 

[ . 64 . ] ییاناوت يراک  ره  ماجنا  رب  وت  هک  روآ ،

دیزی هاپس  نالوارقشیپ 

اب هاگان  هک  دوب  اج  نآ  رد  دیسر . دوب  هفوک  ات  رگید  هاگلزنم  ود  اهنت  هک  ياهطقن  هب  ات  داد  همادا  شیوخ  هار  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ناوراک 
هب دیتسه و  ام  اب  »؟ انیلع مأ  انلأ  :» هک درک  هورگ  نآ  هدنامرف  هب  ور  ترضح  نآ  . دیدرگ ور  هبور  رح »  » یهدنامرف هب  دیزی ، هاپس  نالوارقـشیپ 

: دومرف مالسلاهیلع  نیسح  ! یتیگ نایارگ  دیحوت  ردپ  يا  میتسه  امش  ربارب  رد  داد : خساپ  رح » «؟ دیراد رارق  ام  ربارب  رد  ای  دیاهدمآ ، ام  يرای 
يدازآ و ياوشیپ  زا  هفوک  مدرم  یناگمه  توعد  دروم  رد  هک  يدونـش  تفگ و  زا  سپ  هاگ  نآ  .« میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  »
رد هک  تسا  یتوعد  هاگدید و  زج  امش  هحفص 117 ] هاگدید [  کنیا  رگا  دومرف : ترضح  نآ  دمآ ، شیپ  ود  نآ  نایم  شندمآ  يهزیگنا 
هب ینتتأ  ام  فـالخ  یلع  متنک  اذاـف  .» ماهدـمآ اـج  نآ  زا  هک  مدرگیم  زاـب  ییاـج  نآ  هب  نونکا  دیداتـسرف ، نم  هب  دوخ  ياـهمایپ  اـههمان و 

.« هنم تیتأ  يذلا  عضوملا  یلا  عجرا  یناف  مکلسر  یلع  هب  تمدق  مکبتک و 

رح هب  دیبع  موش  يهمان 

و دندومن ، يریگولج  شنادناخ  نارای و  ترضح و  نآ  تشگزاب  زا  شناهارمه  رح و  ددرگزاب ، ات  دش  نآ  رب  مالسلاهیلع  نیـسح  ناوراک 
میوگب مشاب و  هتشاد  یخـساپ  دیبع »  » دزن مناوتب  نم  ات  هنیدم ، هب  هن  دسرب و  هفوک  هب  هن  هک  نیزگرب  ار  یهار  کنیا  تفگ : رگـشل  هدنامرف 
هاـگلزنم هب  اـت  درپس ، ماـگ  دـیزگرب و  ار  پچ  تمـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراـک  . دوب هدرپـس  ماـگ  متفر ، نم  هک  یهار  نآ  زج  یهار  وا 

دروم رد  شنزرس  زا  سپ  هک  تفایرد  دوشگ و  ار  مهان  وا  دیسر . هاپس  هدنامرف  هب  دیبع »  » زا ياهمان  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دیـسر . يرگید 
تنوشخ يدنت و  اب  شنارمه  وا و  اب  و  دریگ ، تخـس  ترـضح  نآ  رب  هک  تسا  هدش  هداد  روتـسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  وا  بدا  شمرن و 

ور ترضح  نآ  . دنتـسب مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراک  رب  ار  هار  و  دنداد ، رییغت  ار  دوخ  يهمانرب  شناهارمه  رح و  هک  دوب  اج  نیا  دنک . راتفر 
يریگولج نادـنب و  هار  نیا  سپ  مینک ، تکرح  هار  نیا  زا  اـم  هک  دـیدرکن  داهنـشیپ  دوخ  امـش  رگم  تفگ : دومن و  رکـشل  نآ  هدـنامرف  هب 

هتشامگ نم  رب  یـسوساج  و  تسا ، هداد  تنوشخ  يریگ و  تخـس  روتـسد  نآ  رد  هک  هفوک -  ریما  يهمان  تفایرد  اب  کنیا  تفگ : وا  ؟ ارچ
. تسا يرگید  يهمانرب  همانرب ، رگید  دنک -  تساوخزاب  نم  زا  دهد و  ربخ  وا  هب  ار  امش  اب  نم  راتفر  اهراک و  دنور  ات  تسا 

دنکیمن لمع  تلادع  قح و  هب  هک  دینیبیمن  ایآ 

هنا :» دومرف نینچ  ربمایپ  تشادیمارگ  ادخ و  شیاتس  زا  سپ  و  تساخ ، اپ  هب  نارای  نایم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دونـش  تفگ و  نیا  زا  سپ 
ۀبابـصک ۀبابـص  الا  اهنم  قبی  مل  و  ادح ، ترمتـسا  و  اهفورعم ، ربدا  تریغت و  ترکنت و  دـق  ایندـلا  نا  و  نورت ، ردـق  ام  رمالا  نم  انب  لزن  دـق 
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یف نمؤملا  بغریل  هنع ؟ یهانتی  لطابلا ال  یلا  و  هب ؟ لمعی  قحلا ال  یلا  نورت  الا  هحفص 118 ] لیبولا [ . یعرملاک  شیع  سیسخ  و  ءانالا ،
هدـمآ دورف  ام  رب  ییاهدادـخر  ثداوح و  هار ! نارای  يا  ناه  .« امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  و  ةداعـس ، الا  توملا  يرأ  یناـف ال  اـقحم ، هئاـقل 

يدنسپان بولطمان و  ینوگرگد  ام  راگزور  کنیا ، تسین . هدیشوپ  یسک  زا  يزیچ  تسا و  راکـشآ  امـش  يهمه  رب  دیرگنیم و  هک  تسا 
ام يهعماج  زا  یناسنا  يونعم و  ياهییابیز  اهیگتسیاش و  اهشزرا و  اهیگماکدوخ ، اهیتشز و  ندش  راکشآ  ندرک و  ور  نمض  هتفای و 

اهتلیـضف و زا  . تسا ناـیرج  رد  بولطماـن  هتـساوخان و  يریـسم  رد  خـیرات ، دـنور  هدرک و  تشپ  مدرم  نیا  رب  اـهیکین  هتـسب و  رب  تخر 
ماج فارطا  ای  فرظ و  هت  رد  بآ  ندـش  هتخیر  ماگنه  هب  هک  ییاههرطق  ناـسب  يزیچاـن ، كدـنا و  زج  یناـسنا ، ياـهشزرا  اـهتمارک و 
تفآ ناتـسوب  ای  هعرزم  کی  ناسب  يراب  هعجاف  نیگنن و  یگدـنز  کی  رد  ام  راگزور  دـنب  رد  مدرم  و  تسا ؛ هدـنامن  یقاب  رتشیب  دـنامیم ،

هک تسا  هتـسیاش  تسین ؟ نادرگ  يور  لطاب  زا  دـنکیمن و  لمع  تقیقح  قح و  هب  یـسک  دـنیبیمن  ایآ  نم ! نارای  ! دـناهدمآ راـتفرگ  هدز 
نینچ رد  رد -  ار  گرم  نم  !؟ دنباتـشب دوخ  راگدرورپ  تاـقالم  هب  ینیگنن  هتـسب و  طیارـش  هنارادـمروز و  طـیحم  نینچ  زا  ناـمیا  اـب  مدرم 

هحفص 119 ] [ . ] 65 ! ] منادیم اسرفناج  زیگنا و  لالم  ار  نارگمتس  نیا  اب  یگدنز  و  مینیبیمن ؛ تداعس  زج  یطیارش - 

نیسح نارای  شنکاو 

اپ هـب  ریهز  - 1: دنتفگ نینچ  بیترت  هب  دنتـساوخ و  اپ  هب  ترـضح  نآ  نارای  زا  يرامـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  هنارگنـشور  نانخـس  نیا  سپ 
، مدینش ار  ترورپ  ناسنا  هنارگنشور و  نخس  ام  ربمایپ ! يهیامنارگ  دنزرف  يا  ناه  : تفگ دومن و  ترضح  نآ  هب  ار  نخـس  يور  تساخ و 

نیقی امش  . دشخب هرامه  يراوتسا  نآ  رد  ار  امش  دیامن و  هار  يزارفرس  یتخب و  کین  هار  هب  ار  ام  امـش  كرابم  دوجو  يهلیـسو  هب  دنوادخ 
مه زاب  تسیز ، میهاوخ  ایند  رد  هرامه  هک  میتسنادیم  ام  و  تشادن ، دوجو  یگرم  دوب و  هدنیاپ  ایند  یگدـنز  ایند و  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد 

تناک ول  کتلاقم و  انعمـس  دـقل  .» میدادیم تبثم  خـساپ  تاهناـهاوخ  يدازآ  توعد  هب  میدـیزگیمرب و  ار  امـش  اـب  يرکفمه  یهارمه و 
نآرق نآ  هتسجرب و  تیـصخش  نآ  [ 66 « ] لـاله  » وا یپ  زا  - 2« اهیف ۀماقءالا  یلع  کعم  ضوهنلا  انرثآل  نیدـلخم  اهیف  نانک  ۀـیقاب و  ایندـلا 

نیا رب  ام  هک  دنگوس  يادـخ  هب  تفگ : نینچ  دومن و  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  ار  نخـس  يور  و  تساخ ، اپ  هب  هاوخ  يدازآ  ثدـحم  هوژپ و 
، امش نارادتسود  اب  و  دوب ، میهاوخ  امـش  رانک  رد  ام  میرگنیمن . دنیاشوخان  ار  وا  هار  رد  تداهـش  ادخ و  رادید  میتسه  هک  یـشنیب  تین و 
ام هللا  و  .» داتـسیا میهاوخ  ناشربارب  رد  تسج و  میهاوخ  يرازیب  امـش  شیک  تنوشخ  شیدـنا و  کـیرات  نانمـشد  زا  میزرویم و  یتسود 
هب وجادخ  ناسنا  نآ  ریرب »  » سپس - 3 .« كاداع هحفـص 120 ] نم [  يداعن  كالاو و  نم  یلاون  انرئاصب ، انتاین و  یلع  انا  و  انبر ، ءاقل  انهرک 

موی انعیفـش  كدج  نوکی  مث  انؤاضعا ، کیف  عطقتف  کیدـی  نیب  لتاقن  نا  انیلع  کب  هللا  نم  دـقل  هللا  لوسر  نب  ای  هللا  و  :» تفگ تساخ ، اپ 
کین ام  هب  و  داهن ، تنم  ام  رب  تاهیامنارگ  دوجو  ببس  هب  وا  ياتمه  یب  تاذ  هک  دنگوس  يادخ  هب  ربمایپ ! دنمجرا  دنزرف  يا  ناه  .« ۀمایقلا

ياهمادـنا اضعا و  تاهناتـسود  رـشب  دـنلب و  ناـمرآ  هار  رد  و  مینک ، هزراـبم  نارگادبتـسا  اـب  وت  راـنک  رد  اـت  تشاد  ینازرا  قیفوت  یتخب و 
. میدرگ رختفم  زیخاتسر  زور  رد  ربمایپ  تردقنارگ  ياین  تعافش  هب  هاگ  نآ  و  ددرگ ، هکت  هکت  نامرکیپ 

تسالبرک اج  نیا  دیئاشگب  راب 

هاپـس اما  دـیدرگ ؛ تکرح  هدامآ  زین  وا  ناوراک  و  تسـشن ، بکرم  رب  تساخرب و  ياج  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هار ، ناراـی  نانخـس  زا  سپ 
رد رون  ناوراک  شمشک ، نیا  اب  ماجنارـس  ات  تفریم ، نآ  هارمه  هب  هاگ  و  دادیمن ، تکرح  هزاجا  تسبیم و  ناوراک  رب  ار  هار  هاگ  رح » »

ینا مهللأ  .» تسا البرک  شمان  دش : هتفگ  هک  دیسرپ ، نیمزرس  نآ  مان  زا  يدازآ  ياوشیپ  اج  نآ  رد  . دیسر اونین  نیمزرس  هب  مرحم  مود  زور 
انلاحر طحم  انهاه  ! اولزنا ءالب . برک و  عضوم  اذه  :» دوزفا هاگ  نآ  . مربیم هانپ  وت  هب  الب  هودنا و  زا  ایادخراب  « ءالبلا برکلا و  نم  کبذوعأ 

نیمزرـس اج ، نیا  .« ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـج  ینثدـح  اذـهب  هللا  انهاه و  انروبق و  لحم  هللا  انهاهو و  انئامد ، کفـسم  و 
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، تسام ياهنوخ  شزیر  هاگیاج  تسام ، ناوراک  هاگدورف  اج  نیا  هک  دنگوس  يادخ  هب  دییآ ؛ دورف  نیمزرـس  نیمه  رد  تسالب ؛ هودنا و 
دنب هب  ام  نادناخ  نیمزرـس  نیمه  رد  هک  دنگوس  يادخ  هب  [ . 67 . ] تسام ریلد  نارای  ام و  يهرامه  هاگمارآ  هحفص 121 ] هاگتداهش و [  و 

يهمه يدازآ  ياوـشیپ  نخـس  اـب  . تسا هداد  ربـخ  نم  هب  هنوـگ  نیا  ربماـیپ  مردـقنارگ  ياـین  ار  زوسناـج  دادـیور  نـیا  دـنوریم ! تراـسا 
. دز ودرا  نابایب  نآ  زا  يرگید  تمس  رد  زین  رح »  » هاپس و  دنتشارفارب ، ار  اههمیخ  و  دندش ، هدایپ  نایناوراک 

راگزور يا  ناه 

قح زا  عافد  يارب  ار  دوخ  زوس  متـس  ریـشمش  دوب و  هتـسشن  ياهشوگ  رد  هکیلاح  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  اههمیخ ، ندش  هتـشارفارب  زا  سپ 
بلاط و نملیصالا  قثارشالاب و  کل  مکلیلخ  نم  کل  فا  رهد  ای  هک : تخادرپ  هدورس  نیا  همزمز  هب  تخاسیم ، هدامآ  درکیم و  حالصا 
، داب وت  رب  فا  راگزور ! يا  ناهلیلجلا  یلا  رمالا  ام  ناولیحرلا  یلا  دعولا  برقأ  املیبس  کلاس  یح  لک  ولیدبلاب  عنقی  رهدلا ال  ولیتق  بحاص 
هب ار  تناگدنهاوخ  ناتسود و  زا  رایـسب  هچ  ناهاگرـصع  نادادماب و  هک  ییافو ! یب  ردقچ  وت  یتسار  وت ! یتسود  رب  فا  ایند ! يا  ناه  ! فا
مک اـب  ینکیمن و  تعاـنق  كدــنا  هـب  و  يزرویمن ؛ هدنــسب  ضوـع  دــننامه و  ریظن و  هـب  یهدیم و  نتــشک  هـب  یتـسرفیم و  هاـگنابرق 

درک و دهاوخ  رادـید  هحفـص 122 ] گرم [  يهدیدپ  اب  ماجنارـس  و  تسا ، هار  نیا  يهدنیوپ  ریزگان  ياهدـنز ، رادـناج و  ره  !و  يزاسیمن
يادخ تسد  هب  اهنت  اهراک  و  تسا ؛ کیدزن  هدعو  نآ  ققحت  يهماگنه  ردقچ  یتسار  و  تفر . دهاوخ  ياهدنز  ره  موریم ، نم  هک  یهار 

. تسوا تساوخ  هب  گرم  یگدنز و  تساناوت و  گرزب و 

ردارب ناج  يا  ناه 

ناه .« لتقلاب نقیأ  نم  مالک  اذه  یخا  ای  : » هکدروآ ترضح  نآ  هب  ور  و  دینش ، ار  ردارب  يهمزمز  بنیز  مالسلااهیلع  همطاف  يهنازرف  تخد 
؛ تسا هتفای  نانیمطا  شیوخ  ندش  هتشک  هب  هتـسش و  تسد  ناهج  نیا  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  نخـس  نیا  هدورـس و  نیا  ردارب ! ناج  يا 

شیوخ تداهـش  رب  هک  مراد  رارق  یطیارـش  رد  نم  بنیز ! مدـنمجرا  رهاوخ  تسا  نینچ  يرآ  دومرف : ترـضح  نآ  ؟ ماهتفایرد تسرد  اـیآ 
نیـسح مردارب  ینیگمهـس ! گوس  هچ  نم ! رب  ياو  يا  !« هسفن نیـسحلا  یلا  یعنی  هالکثآ ! و  :» هک تخوس  ناج  ياـفرژ  زا  بنیز  . مراد نیقی 

هیرگ هب  هاگان  هب  مرح  ناوناب  يهمه  هک  دوب  اج  نیا  رد  ! دهدیم ربخ  نم  هب  شزوس  رگج  تداهش  زا  هتفگ و  رب  لد  یگدنز  زا  مالسلاهیلع 
دروآ رب  دایرف  موثلک » ما   » مالـسلاهیلع نیـسح  رگید  رهاوخ  ! دـندز كاچ  نابیرگ  و  دـنتخاون ، دوخ  ياههرهچ  رب  هودـنا  راشف  زا  دـندمآ و 

يا ناه  ! یضترم یلع  يا  ناه  ! ادخ ربمایپ  يا  دمحم ! يا  ناه  .« هللادبعابأ ای  كدعب  هاتعیـض  او  هانیـسحاو ، هاما ، و  هایلعا ! و  هادمحم ! او  :» هک
ریذپان ناربج  هعیاض  نیگمهـس و  گوس  زا  داد  يا  زیزع ! نیـسح  يا  ناه  ! یبتجم نسح  يا  ناه  ! ادخ هاگراب  يهبوبحم  يا  زیزع ! يهمطاف 

ردپ يا  تفرگ  دـهاوخ  هحفـص 123 ] ار [  تما  ناـبیرگ  وت  تداهـش  زا  سپ  هک  يریذـپان  فصو  يراـتفرگ  یگدـنامرد و  زا  ياو  يا  ! وت
شرهاوخ هب  ور  تسخن  مرح ، ناوناب  هب  ندیشخب  رطاخ  شمارآ  روظنم  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  دوب ، يزوسناج  يهرظنم  ! ملاع نایارگدیحوت 

ناـج .« نوکلهی ۀـیربلا  عیمج  و  نوتومی ، مهلک  ضرـالا  لـهأ  و  نوـنفی ، تاوامـسلا  ناکـس  نا  هللاءازعب ، يزعت  هاـتخا ! اـی  :» هک دوـمن  بنیز 
يراـبدرب ییابیکـش و  هب  شخب و  شمارآ  وا ، قـالخا  بدا و  هب  ناـج  نتخاـس  هتـسارآ  ادـخ و  داـی  هب  ار  لد  هدز  ناـفوت  ياـیرد  رهاوـخ !

و دنسریم ، یگدنز  نایاپ  هب  یتسه  نارک  ات  نارک  رد  اههدیرفآ  یگمه  و  دنریمیم ، ناینیمز  ناینامسآ و  يهمه  هک  ارچ  زاس ؛ شاهتسارآ 
! موثلک ما  ای  هاتخا ! ای  :» دومرف درک و  شیوخ  نادناخ  شنمگرزب  دنمشیدنا و  ناوناب  هب  ور  هاگ  نآ  . دنامیمن یقاب  ادخ  ياتمه  یب  تاذ  زج 

نلقت ـال  و  اـهجو ، یلع  نشمخت  ـال  و  اـبیج ، یلع  نققـشت  ـالف  تلتق  اـنأ  اذا  نرظنا  باـبر ! اـی  تنا  و  ۀـمطاف ! اـی  تنأ  و  بـنیز ! اـی  تـنا  و 
ماهنازرف تخد  متـسه  وت  اب  هحفـص 124 ] [ . ] 69 ! ] بنیز مردـقنارگ  رهاوخ  يا  وـت  و  [ . 68 ! ] موثلک ما  مدـنمجرا  رهاوخ  يا  ناـه  .« ارجه

زا سپ  دابم  دیـشاب  بقارم  ربمایپ ! مرح  نارتخد  ناوناب و  يا  متـسه  امـش  اب  و  هحفص 125 ] [ . ] 71 ! ] بابر يا  ناه  وت  اـب  و  [ . 70 ! ] همطاف
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رد دادیور  نیا  . دیروآ نابز  رب  هنارازگساپسان  هدوهیب و  نخـس  هک  دابم  !و  دیـشارخب ار  دوخ  ياههرهچ  دابم  ! دینک هراپ  نابیرگ  نم  تداهش 
ناوناب و رانک  رد  يدازآ  ياوشیپ  زا  رترود  ياهطقن  رد  بنیز -  مالـسلااهیلع -  همطاف  دنمجرا  تخد  : تسا هدـمآ  هنوگ  نیا  رگید  یتیاور 
، داد فک  زا  ییابیکش  نانع  نآ ، ندینش  اب  و  دینش ؛ دناوخیم ، هک  ار  يراعشا  ردارب و  يهمزمز  اجنآ  زا  دوب و  هتـسشن  ربمایپ  مرح  نارتخد 

راگدای ردارب ! ناج  تفگ : دـمآ و  ردارب  يوس  هب  هنهرب  رـس  اب  دیـشکیم ، ار  دوخ  سابل  ناماد  هک  یلاح  رد  و  تساخرب ، دوخ  ياـج  زا  و 
زا هآ  . تسا هدرک  ادیپ  نیقی  شیوخ  تداهش  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  نانخـس  نیا  هدرورـس و  نیا  ناج ! نیـسح  ردام ! ردپ و  يهیامنارگ 
هب ار  مایگدنز  هدیسر و  ارف  گرم  شاک  يا  نارای ! ییادج  قارف و  زا  هآ  يا  ! نازیزع غاد  زا  عادو  يا  ! داد يا  ! ياو يا  ! درد تبیـصم و  نیا 

! تسا هتفگ  دوردـب  شیوخ  تداهـش  اب  ار  ناـهج  همطاـف  مرداـم ، هک  تسا  زورما  ییوگ  ! مدـیدیمن ار  يزور  نینچ  دوب و  هدـناسر  ناـیاپ 
لد بوبحم  يا  ! زیزع نیـسح  يا  ناه  ! ماهتـسشن زیزع  نسح  مدـنمجرا ، ردارب  ناـنمؤمریما و  مردـپ ، زوسناـج  گوس  رد  کـنیا  مه  ییوگ 

هاگهانپ هانپ و  يا  ! هتشذگ نادرمگرزب  قیال  راگدای  يا  ! راختفارپ ناکاین  يهتـسیاش  نیـشناج  يا  ناه  ! نم رالاس  يا  هحفص 126 ] رهاوخ [ !
تاهابم يهیام  يا  ! ناشنمدازآ ناشخرد  لبمـس  يا  ! نارگحالـصا رادـمچرپ  گرزب  يا  ! ناهاوختلادـع نیتسار  راـگزومآ  يا  ! ناگدـنامزاب

رد ار  يرابمغ  زور  نینچ  مدوب و  هدرم  نم  شاک  زیزع ! نیـسح  رتفد ! نید و  یگنادواج  زمر  يا  ! ناسنا يوج  لامک  هاوخـشزرا و  نادنزرف 
یلع یبأ  و  ءارهزلا ، ۀمطاف  یما  تتام  مویلا  ةایحلا ، ینمدعا  توملا  تیل  هالکثاو ! لتقلاب ، نقیأ  نم  مالک  اذه  تلاقف : !» مدیدیمن یگدـنز 

، دنکفا شدنمجرا  رهاوخ  هب  ناسر  مایپ  يرظن  مالسلاهیلع  نیسح  ...« نیقابلا لامث  و  نیـضاملا ، ۀفیلخ  ای  یکزلا ، نسحلا  یخأ  و  یـضترملا ،
ناوناب و رگید  يارب  هار  يرگنـشور  و  هزرابم ، رد  يرادیاپ  ییابیکـش و  هب  وا  رتشیب  شزیگنا  هار  رد  وا ، هب  ندیـشخب  رطاخ  شمارآ  يارب  و 

نیا رد  دربب و  ار  تیرابدرب  ییابیکـش و  ناطیـش  دابم  مدـنمجرا ! رهاوخ  يا  ناه  !« ناطیـشلا کملحب  نبهذـی  ـال  هاـتخا ! اـی  :» دومرف نارتخد 
ادخ هاگراب  هب  نتسب  دیما  وترپ  ار  ییابیکش  ربص و  هار  مرهاوخ ! ییآ ، راتفرگ  ییابیکشان  تفآ  هب  یعامتجا  يرکف و  زاس  تشونرـس  راکیپ 

يدوز نیمه  هب  ایآ  تنابرق ، هب  مردام  ردپ و  « ءادفلا کل  یـسفن  لتقتـسا ؟ یما  تنا و  یباب  :» تفگ بنیز  هحفص 127 ] [ . ] 72 . ] زاس هشیپ 
دیدرگ و کشارد  قرغ  مالسلاهیلع  نیسح  ناگدید  ماج  هک  دوب  اجنیا  !و  تیادف هب  رهاوخ  ناج  دیسر ؟ یهاوخ  تداهـش  هب  نابایب  نیا  رد 
هب ار  برع  تایبدا  رد  روهشم  لاثم  نآ  دیراب و  ورف  ناگدید  زا  کشا  بالیـس  دراد ، ناهن  ار  نتـشیوخ  هودنا  ات  دیـشوکیم  هک  یلاح  رد 

كرت تفریم و  باوخ  هب  شیاـسآ  شمارآ و  جوارد  دـنداهنیم ، دوخ  لاـح  هب  ار  ناوخـشوخ  اـبیز و  يهدـنرپ  نآ  رگا  هک : دروآ  ناـبز 
نخـس نیا  ندینـش  اب  همطاف  يهنازرف  تخد  .« مانل الیل  اطقلا  كرت  ول  لاق : مث  عومدلاب ، هانیع  تقرقرتف  «؛ دـیزگیمن رب  ار  راید  رای و  نطو و 

يا ...« هتقشف اهبیج  یلا  توها  مث  یـسفن ، یلع  دشا  یبلقل و  حرقأ  کلذف  اباصتغا ، کسفن  بصتعتفأ  هاتلیو ، ای  :» هک دروآرب  دایرف  ردارب  زا 
تخـس دشارخیم و  ارم  بلق  هک  تسا  یهاگناج  درد  نامه  درد ، نیا  ؟ ياهدمآ راتفرگ  دادیب  يهرـصاحم  رد  هنوگ  نیا  وت  ایآ  ! نم رب  ياو 

. ] دیدرگ نیمز  رب  شقن  دوب  هتفر  شوه  زا  هک  یلاح  رد  دز و  كاچ  نابیرگ  درب و  تسد  هودـنا  درد و  راشف  زا  هاگ  نآ  دریگیم . ار  مناوت 
هب رایسب  شالت  اب  سپس  دمآ . شوه  هب  ترـضح  نآ  ات  دناشفا  بآ  رهاوخ  هرهچ  رب  تساخرب و  ياج  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفص 128 ]
رب يادخ  دورد  هک  ار -  شردـقنارگ  ياین  زوس  رگج  تلحر  ردـپ و  تداهـش  نیگمهـس  گوس  هار ، نیا  رد  و  دیـشخب ، رطاخ  شمارآ  وا 

مارآ ار  وا  هدز  نافوت  لد  و  دزیگنارب ، يرتشیب  ياردیاپ  ییابیکـش و  هب  ار  وا  هلیـسو  نیدب  دـیاش  ات  دـش ، روآدای  وا  هب  دـیاب -  نانآ  یگمه 
ياههزیگنا لماوع و  زا  دـسریم  رظن  هب  . دزاس رتهدامآ  شخب  يدازآ  تراسا  یناسر و  مایپ  مچرپ  ندیـشک  شود  هب  يارب  ار  وا  و  هتخاـس ،

هنیدـم رد  ناـنآ  رگا  هک  دوب  نیا  درب ، شیوخ  هارمه  هب  یناوراـک  رد  ار  ربماـیپ  نارتخد  نادـناخ و  اـت  تشاد  نآ  رب  ار  يدازآ  ياوشیپ  هک 
ریز و  دیشکیم ، ناشتراسا  دنب  هب  و  تخاسیم ، یعامتجا  یسایس و  نیگنـس  ياههدنورپ  نانآ  رب  يوما  يور  هایـس  دادبتـسا  تشاذگیم ،
نآ هعماج و  حالصا  يارب  هزرابم  داهج و  زا  و  دراداو ، توکس  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  هلیسو  نیدب  ات  دادیم  رارق  هنایـشحو  ياههجنکش 

ياهلسن راتو و  هریت  يایند  دنب و  رد  يهعماج  و  دراد ، زاب  نآ  هوکشرپ  شاداپ  شخب و  ماهلا  رگرادیب و  تداهش  هنادواج و  تداعـس  هاگ 
هحفص 131 ] دزاس [ . هرهب  یب  هار  ارف  لعشم  نیا  يرگنشور  زا  زین  ار  هدنیآ 
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شخب ماهلا  هنادواج و  زور  نآ  ياهدادیور 

یمومع جیسب  هب  يدازآ  ياوشیپ  اب  راکیپ  يارب  هفوک ، مدرم  يهنابلط  حالصا  يدادبتسا و  دض  شبنج  يهنایشحو  بوکرس  زا  سپ  دیبع » »
نوعرف وا  . دـنداهن ندرگ  وا  راب  تلذ  هناروکروک و  تعاطا  هب  و  هتفگ ، خـساپ  ار  وا  يهناملاظ  ناوخارف  زین  دادبتـسا  ناراداوه  و  تخادرپ ،

ار وا  يرادربناـمرف  زین  رگادوـس  شیدـنا و  کـیرات  ناـتخبروش  نآ  و  دیـشک ، تراـقح  تفخ و  هب  ار  شیوـخ  تراـسا  دـنب  رد  مدرم  راو 
هب زین  يو  و  تشاـمگ ؛ دوـخ  دادـیب  هاپـس  یهدـنامرف  هـب  ار  وا  و  دـیرخ ، ار  [ 73 « ] دعـس نـب  رمع  ، » ترخآ اـیند و  ار  نـیا  رد  وا  . دـنتفریذپ

يهیامنارگ دنزرف  گنج  هب  کلسم ، يوما  هاپس  زا  نت  رازه  راهچ  یگدرکرس  ماقم  رد  و  داد ، تبثم  خساپ  يوما  دالج  ياطیـش  يهسوسو 
هب باـعرا  هحفـص 132 ] دـیدهت و [  عیمطت و  اـب  دـیبع » ، » مالـسلاهیلع نیـسح  اـب  گـنج  يارب  هفوـک  زا  وا  تکرح  زا  سپ  . تفاتـش ربماـیپ 
هب تشاد ؛ لیـسگ  دعـس » نب  رمع   » يرای هب  رکـشل  یپ  زا  رکـشل  و  داد ، همادا  ناـما  یب  روط  هب  یگنج ، رودزم  يروآ  درگ  يریگزاـبرس و 

راوس رازه  تسیب  زرم  زا  دومخ  رادایند و  رصنع  نآ  یهدنامرف  هب  يوما  شیدنا  کیرات  هاپس  رامـش  مرحم ، بش  نیمـشش  رد  هک  ياهنوگ 
. تشذگ مه 

اروشاع راگزومآ  يرگنشور 

يدرمناوج و نییآ  رتـفد و  نید و  تفـالخ  رب  هک  ییاـج  نآ  اـت  تفرگ ، تخـس  يدازآ  ياوشیپ  يارب  ار  راـک  يوما  شیک  تنوشخ  هاـپس 
رارق انگنت  یگنـشت و  راـشف  رد  يدازآ  ناوراـک  و  تسب ، شناـکدوک  نادـناخ و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يور  رب  زین  ار  ناور  بآ  یگدازآ 
هاپس ربارب  رد  و  دز ، هیکت  اصع  ناسب  شیوخ  ریشمش  رب  تساخ و  اپ  هب  دید ، هنوگ  نآ  ار  راک  دنور  هکیماگنه  مالسلاهیلع  نیسح  . تفرگ
دنلب ییادـص  اـب  دومن و  ناـنآ  هب  ار  نخـس  يور  ترـضح  نآ  . تخادرپ یهاوـخریخ  يرگنـشور و  هب  شیوـخ  يادـن  نیرتاـسر  اـب  يوـما 

له یلاعت ؛ هللا  مکدشنا  : » لاق .« معن مهللا  : » اولاق »؟ ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدج  نا  نوفرعت  له  یلاعت ؛ هللا  مکدشنا  :» دومرف
بلاط یبأ  نب  یلع  یبأ  نأ  نوملعت  له  هللا ؛ مکدـشنا  : » لاق .« معن مهللا  : » اولاـق »؟ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب  ۀـمطاف  یمأ  نأ  نوملعت 
مهللا : » اولاق »؟ امالـسا ۀمالا  هذه  ءاسن  لوأ  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  یتدج  نأ  نوملعت  له  هللا ؛ مکدـشنأ  : » لاق .« معن مهللا  : » اولاق »؟ مالـسلاهیلع
رایطلا رفعج  نأ  نوملعت  له  هلا ؛ مکدـشنأ  : » لاق .« معن مهللا  : » اولاق »؟ یبأ مع  ءادهـشلادیس  ةزمح  نأ  نوملعت  له  هللا ؛ مکدـشنأ  : » لاق .« معن

: اولاق »؟ هدلقتم انأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فیـس  اذه  نأ  نوملعت  له  هللا ؛ مکدشنا  : » لاق .« معن مهللا  : » اولاق »؟ یمع ۀنجلا  یف 
: لاق .« معن مهللا  : » اولاق »؟ اهـسبال اـنأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـمامع  هذـه  نأ  نوملعت  لـه  هللا ؛ مکدـشنا  : » لاـق .« معن مهللا  »
نمؤم و لـک  یلو  وه  و  اـملح ، مهمظعأ  و  اـملع ، مهرثـکأ  و  امالـسا ، ساـنلا  لوأ  ناـک  مالـسلاهیلع  اـیلع  نأ  نوـملعت  لـه  هللا ؛ مکدـشنا  »

ادخ هب  يرآ ، دندیـشک : دایرف  یگمه  ؟ دیـسانشیم ارم  ایآ  دـیهد ، خـساپ  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  .« معن مهللا  : » اولاق »؟ ۀـنمؤم
ياین هک  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : . داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  یتسه  ادخ  ربمایپ  يهیامنارگ  دـنزرف  امـش  میـسانشیم ،

یلع نانمؤمریما  مردق  نارگ  ردپ  هک  دـینادیم  ایآ  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : . ادـخ هب  يرآ ، دـنتفگ : یگمه  ؟ تسادـخ ربمایپ  نم  ردـق  نارگ 
: دنتفگ ؟ تسا ربمایپ  رتخد  همطاف » ، » نم زارفرـس  تلیـضفرپ و  مام  هک  دینادیم  ایآ  دومرف : . ادخ هب  يرآ ، دـنداد : خـساپ  ؟ تسا مالـسلاهیلع 
ربمایپ و هدننک  قیدصت  مالسا و  هب  يهدنورگ  يوناب  نیتسخن  هجیدخ »  » مگرزب مام  هک  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : . مینادیم يرآ ،

عاجـش نابیتشپ  نادیهـش و  رالاس  [ 74 «، ] هزمح  » هک دـینادیم  ایآ  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : ! ادـخ هب  يرآ  دـنتفگ : ؟ تسوا يرای  رد  زاتـشیپ 
دنلب نامرهق  نامه  [ 75 «، ] رایط رفعج   » هک دینادیم  ایآ  ادخ ، هب  ار  امـش  دومرفیرآ : دـنتفگ : هحفـص 134 ] دوب [ ؟ نم  ردپ  يومع  ربمایپ ،

ایآ ادـخ  هب  ار  امـش  دوـمرف : . مینادیم يرآ ، دـنتفگ : ؟ تسا نم  يوـمع  دـنکیم ، زاورپ  ادـخ  ياـبیز  توارطرپ و  تـشهب  رد  هـک  ياهزاوآ 
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ادخ هب  ار  امش  دومرفیرآ : دنتفگ : ؟ میوا قح  هب  ثراو  نم  تسادخ و  ربمایپ  ریشمش  ماهتسب ، رمک  هب  نم  کنیا  هک  ار  ریشمش  نیا  دینادیم 
ایآ ادخ ، هب  ار  امش  دورف : . يرآ دنتفگ : یگمه  ؟ تسادخ ربمایپ  يهمامع  نامه  ماهتـسب ، شیوخ  رـس  رب  نم  هک  ياهمامع  نیا  دینادیم  ایآ 

و یگدنز ، نادیم  رد  نانآ  نیرترابدرب  و  ملع ، رد  نانآ  نیرتدنمشناد  و  مالسا ، رد  اهناسنا  نیرتزاتشیپ  مالـسلاهیلع  یلع  مردپ  هک  دینادیم 
. يرآ دنتفگ : ؟ تسا یشیدنا  تسرد  نامیا و  اب  نز  درم و  ره  تسرپرس  رادهتشررس و  اوشیپ و 

هانگ مرج و  نیمادک  هب 

الاجر هنع  دوذـی  ادـغ  ضوحلا  نع  دـئاذلا  یبا  یمد و  نولحتـست  مبف  :» دومرف دیـشک و  همکاحم  هب  ار  همه  نادیهـش  ياوشیپ  هک  دوب  اجنیا 
کیکرات ریغ  نحن  و  هلک ، کلذ  انملع  دق  : » اولاق »؟ ۀمایقلا موی  یبا  دی  یف  دمحلا  ءاول  و  ءاملا ، نع  رداصلا  هحفص 135 ] ریعبلا [  داذی  امک 

يارب يزوجم  هچ  هب  ؟و  دیرامـشیم اور  ارم  نوخ  نتخیر  یهاـنگ  هچ  هب  مرج و  نیمادـک  هب  هنوـگچ و  سپ  .« اـشطع توـملا  قوذـت  یتـح 
رد ناشوج  يهمـشچ  نآ  تسا و  رثوک  ضوح  بحاص  زیخاتـسر  زور  رد  مردپ  هکیلاح  رد  دـیاهدش ، ناتـسادمه  تسدـمه و  نم  نتـشک 
زاب بآ  زا  ار  هنـشت  رتش  هک  هنوگ  نامه  درادیم ؛ زاـب  تاـیح  بآ  ندیـشون  زا  ادـخ  ناـمرف  هب  ار  ناـملاظ  ناراـکهانگ و  تسوا و  راـیتخا 

راـتفر هنوـگنیا  شدـنزرف  اـب  هنوـگچ  تسوا ، ياـناوت  تسد  رب  زیخاتـسر  زور  رد  ساپـس  شیاتـس و  مچرپ  هـک  یلاـح  رد  زین  ؟و  دـنرادیم
؟ دینکیم

دادبتسا ياوسر  قطنم 

دوخ رب  دندوب و  نارگن  اهلد  رب  تیادـه  يرادـیب و  رذـب  ندـش  هدـناشفا  زا  هک  نآ ، دـیلپ  ياههرهم  اما  دوب ، تکاس  هاپـس  تارقف  نوتـس  ]
گنج هـنتف و  شتآ  نتخاـس  رو  هلعـش  روـظنم  هـب  تـهج  نـیمه  هـب  دـندرک ؛ یباـیزرا  زیخ  رطخ  تخـس  ار  توکــس  رگید  دـندیزرلیم ،

يدرمـش رب  یتـفگ و  هچنآ  يهمه  نیـسح ! يا  ناـه  : هک دندیـشک  داـیرف  اـهيور ] هلاـبند  تابـصعت و  يهروک  رب  ندـیمد  هناراـکزواجت و 
انملع دـق  : » اولاق . يراد میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  یگنـشت  تدـش  زا  ات  تخاس  میهاوخن  اهر  ار  وت  اهنیا  يهمه  اب  اما  میهاگآ ، مینادیم و 

نارتخد تفای و  نایاپ  تروص  نیدـب  نادیهـش  ياوشیپ  نانخـس  هکیماگنه  .« اشطع توملا  قوذـت  یتح  کیکرات  ریغ  نحن  و  هلک ، کـلذ 
دنداد و رس  نویـش  دنتـسیرگ و  دندید  ار  نمـشد  راب  ترارـش  شنکاو  دندینـش و  ار  تالمج  نیا  بنیز »  » شزارفرـس رهاوخ  دنمـشیدنا و 

نیـسح شوگ  هب  اهادص  نیا  . دـنکفا نینط  نامـسآ  هب  ربمایپ  مرح  ناوناب  يهمیخ  زا  رون و  هاگودرا  زا  هلان  يادـص  دـندز و  هرهچ  رب  یلیس 
يوس هب  ار  ربکا » یلع   » و سابع » ، » شنامرهق دـنزرف  ردارب و  اجنامه  زا  تسیرگن ، ار  نانآ  يرارقیب  هک  یماـگنه  وا  و  دیـسر ، مالـسلاهیلع 

هک نیسح  ناج  هب  دینک ، مارآ  ار  مرح  ناوناب  داد : روتسد  ود  نآ  هب  و  دومن ، توعد  ییابیکش  يرادیاپ و  هب  ار  نانآ  و  تخاس ، هناور  نانآ 
هحفص 136 ] دوب [ . دهاوخ  نیا  زا  سپ  اههیرگ 

دیبع زا  يرگید  رابررش  يهمان 

« دـیبع  » همان نآ  رد  . دیـسر دعـس » رمع   » هب يوما  يهماکدوخ  شیک و  تنوشخ  میخژد  زا  يرگید  رابررـش  يهماـن  هک  دوب  طیارـش  نیا  رد 
ار هیامورف  ریقح و  رـصنع  نآ  و  هدومن ، قیوشت  يدازآ  ياوشیپ  اب  يریگرد  يزورفا و  شتآ  رد  نتفرگ  باتـش  هب  ار  شیوخ  هاپـس  هدنامرف 

دوخ هاپـس  هب  شریما ، يهمان  ندناوخ  زا  سپ  يوما  هاپـس  هدنامرف  ! دوب هداد  رادشه  ارادم  تلهم و  يریذـپ و  تملاسم  قطنم و  هنوگ  ره  زا 
نارای و مالسلاهیلع و  نیسح  اههمیخ  يوس  هب  خلم  روم و  ناسب  و  دندش ، اهبکرم  رب  راوس  تملظ  نایهاپس  نآ ، یپ  زا  و  داد ، شاب  هدامآ 

. دندرب شروی  شنادناخ 
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یگدازآ تیارد و  نیا  رب  دورد 

هب ار  دوخ  تصرف ، زا  يریگ  هرهب  هحفص 137 ] اب [  دوب ، هاپـس  شیدنا  کیرات  وزفا و  شتآ  ناهدنامرف  زا  هک  [ . 76 « ] رمش  » نایم نیا  رد 
، رفعج هللادبع ، نم  ياههداز  رهاوخ  »؟ نامثع سابعلا و  رفعج و  هللادبع و  یتخا  ونب  نیأ  :» هک دروآ  رب  هرعن  و  تخاس ، کیدزن  رون  هاگودرا 

نا هوبیجا و  :» دومرف يدازآ  ياوشیپ  لیلد  نیمه  هب  . دادـن خـساپ  هشیپ  دادـیب  نآ  هب  نانآ  زا  یـسک  اما  [ . 77 [ ؟ دنتـسه اجک  نامثع  سابع و 
ياهییاد زا  شیوخ  رادـنپ  هب  وا  هک  ارچ  دـیهدب ، ار  وا  خـساپ  اما  تسا ، راکدـب  شیدـنا و  کیرات  يرـصنع  رمـش »  » هچ رگ  .« اقـساف ناـک 

! نم ياههداز  رهاوخ  تفگ : وا  ؟ یناوخیم ارف  هچ  يارب  ار  ام  ؟و  ییوگیم هچ  دنتفگ : دـندمآ و  شیپ  شناردارب  البرک و  رادرـس  . تسامش
هب ار  دوخ  و  دـینک ، ادـج  نیـسح  ناتردارب  زا  ار  دوخ  هار  نیاربانب  دریگیمن ؛ ار  امـش  ناماد  راکیپ  شتآ  و  دـیتسه ، لماک  تینما  رد  اـمش 

هیلع یلع  دنمجرا  دنزرف  سابع »  » يهنانامرهق رگنشور و  يادن  هک  دوب  اج  نیا  ! دیرب نامرف  دیزی  تما ، ریما  زا  و  دینکفین ، رطخ  هب  وا  هارمه 
نب نیسحلا  اندیـس  اناخا و  كرتن  نا  انرمأتأ  هللا ، ودع  ای  کناما  نم  هب  تئج  ام  نعل  كادی و  تبت  :» هک دنکفا  هحفص 138 ] نینط [  مالسلا 
ایآ اادخ ! نمـشد  يا  تاهمان  ناما  رب  نیرفن  گنن و  و  داب ! هدیرب  ترابتنایخ  ياهتسد  .« ءانعللا دالوا  ءانعللا و  ۀعاط  یف  لخدن  ۀـمطاف و 

تنعل رابت  لسن و  ناگدـش و  تنعل  ناتـسآ  رب  رـس  میزاس و  اهر  ار  همطاف  دـنمجرا  دـنزرف  نیـسح ، نامرالاس  ردارب و  هک  یهاوخیم  ام  زا 
رگنشور و نانخس  ندینـش  اب  رمـش » «؟ میوش اریذپ  ار  راک  هایـس  رگراصحنا و  ناگماکدوخ  نآ  يرادربنامرف  راع  گنن و  مییاسب و  ناگدش 

. تشگزاب شیوخ  هاگودرا  يوس  هب  نیگمشخ  هدنکفارس و  شايردام  ناردارب  و  سابع »  » هناعاجش

مرادیم تسود  تخس  ار  شیاین  زامن  نم 

یب هک  هاگ  نآ  و  درک ، هراظن  یبلط  گنج  يزورفا و  شتآ  هار  رد  ار  يوما  شیک  تنوشخ  هاپس  زآ  صرح و  يدازآ  ياوشیپ  هکیماگنه 
نا تعطتـسا  نا  :» دومرف دومن و  ساـبع  شناـمرهق  ردارب  هب  ور  تسیرگن ، یهاوـخ  ریخ  يریذـپزردنا و  يزومآدـنپ و  هب  ار  ناـنآ  یهجوـت 
نیا یناوتیم  رگا  .« هباتک ةوالت  هل و  ةالـصلا  بحا  ینا  ملعی  هناـف  ۀـلیللا ، هذـه  یف  اـنبرل  یلـصن  اـنلعل  لـعفاف ، مویلا  اذـه  یف  اـنع  مهفرـصت 

هب شیوخ  راگدرورپ  اب  ار  بشما  هک  میبای  تصرف  دـیاش  نک ، نینچ  ، يرادزاب گـنج  رد  باتـش  يزورفا و  شتآ  زا  زورما  ار  نارگدادـیب 
تـسود تخـس  ار  شاهوکـشرپ  باتک  توالت  وا و  اب  شیاین  زامن و  نم  هک  دـنادیم  ادـخ  هک  ارچ  مینارذـگب ؛ شیاین  زامن و  زاین و  زار و 

شتآ رد  اـت  تساوخ  ناـنآ  زا  تفاتـش و  نمـشد  يوس  هب  وا  ریفـس  ناوـنع  هب  يدازآ  رادرـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  نانخـس  زا  سپ  . مرادیم
تسب و ورف  بل  سابع »  » داهنشیپ ربارب  رد  دعـس » نب  رمع  .» تساوخ تلهم  نانآ  زا  هلیـسو  نیدب  و  دنزرون ، باتـش  یبلط  گنج  يزورفا و 

دنگوس يادخ  هب  تفگ : هحفص 139 ] دومن و [  دعـس » نب  رمع   » هب ور  يدیبز » ورمع   » مان هب  دادیب  هاپـس  ناگدرکرـس  زا  یکی  . دادن خساپ 
دمحم نادناخ  نانیا  کنیا  و  میهد ، تبثم  خـساپ  هک  دوب  مزال  ام  رب  دنتـشاد ، يداهنـشیپ  نینچ  و  دـندوب ، ملید  كرت و  مدرم  زا  نانیا  رگا 

قطنم و داهنـشیپ  هک  دوب  وا  نخـس  زا  سپ  ؟ میریذپب دیابن  ایآ  دنراد ، ار  یناسنا  هداس و  داهنـشیپ  نیا  دنتـسه و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. دش هتفریذپ  بش  کی  يارب  تملاسم 

دوب یهاوخ  ام  دزن  ادرف 

باوخ هب  یکدنا  تسشن و  نیمز  يور  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  کلـسم ، يوما  نابلط  گنج  يوس  زا  تلهم  داهنـشیپ  ندش  هتفریذپ  زا  سپ 
هب مدوسآ و  هک  ییاههظحل  نیمه  رد  مدنمجرا ! رهاوخ  دومرف : دز و  ادص  ار  بنیز  شرهاوخ  دش و  رادیب  هک  دوب  هتشذگن  یتاظحل  تفر .
رد داب -  نانآ  يهمه  رب  يادـخ  دورد  هک  ار -  نسح  مردارب  و  همطاف ، مدـنمجرا  مام  یلع ، مردـپ  دـمحم ، مردـقنارگ  ياـین  متفر ، باوخ 
ام دزن  يدوز  هب  زیزع ! نیـسح  يا  ناـه  [ . 78 .« ] بیرق نع  انیلا  حـئار  کنا  نیـسح  ای  :» دـنتفگیم نم  هب  یگمه  نانآ  و  مدـید ، ایؤر  ملاـع 
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، تشاد تفایرد  ار  وا  باوخ  مایپ  دینش و  ار  ردارب  نخس  هکیماگنه  همطاف  يهنازرف  تخد  میتسه . وت  ندمآ  راظتنا  رد  ام  و  دمآ ، یهاوخ 
: دومرف دناوخ و  ارف  ییابیکـش  شمارآ و  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  .و  درک هیرگ  و  داد ، رـس  نویـش  دایرف  دز و  هرهچ  رب  هودنا  راشف  زا  و 

. نکم زاب  ام  شهوکن  شنزرس و  هب  ار  نازورفا  شتآ  نارگدادیب و  نیا  نابز  شاب و  مارآ  مرهاوخ !

رگید یناشفا  رد 

شیاتس صالخا  دوجو و  يهمه  اب  و  دروآ ، درگ  ياهمیخ  رد  ار  دوخ  شنمدازآ  هاگآ و  نارای  يدازآ  ياوشیپ  اروشاع  بش  ندیسر  ارف  اب 
اریخ اباحصا  ملعأ  یناف ال  دعب ؛ امأ  :» تخادرپ یناشفارد  هب  هنوگ  نیا  دومن و  نانآ  هب  ور  هحفص 140 ] هاگنآ [  تفگ ، ار  وا  ساپس  ادخ و 

المج و هوذختاف  مکیـشغ  دـق  لیللا  اذـه  .و  اریخ اعیمج  ینع  یلاعت  هللا  مکازجف  یتیب ، لهأ  نم  لصوأ  ربأ و  لضفا و  تیب  لهأ  و ال  مکنم ،
تیعقاو يریغ ». نودـیری  مهناف ال  موقلا  ءالؤه  ینورذ و  لیللا و  اذـه  داوس  یف  اوقرفت  و  یتیب ، لها  نم  لجر  دـیب  مکنم  لجر  لـک  ذـخایل 
زارفرـس نادـناخ  زا  رترادرک  هتـسیاش  رترب و  ینادـناخ  هن  و  مسانـشیم ، شیوـخ  ناراـی  زا  رتـهب  رترهم و  رپ  یناراـی  هن  نم ، هک  تسا  نـیا 

ار تلادـع  قح و  دـیدرک و  لمع  هتـسیاش  امـش  هک  یتسار  هب  . دراد ینازرا  کین  شاداپ  نایامـش  يهمه  هب  دـنوادخ  مراد ، غارـس  شیوخ 
نیا زا  دـیزیخرب و  تسا ؛ هدرتسگ  هیاس  اج  همه  نآ  یکیرات  و  هدیـسر ، ارف  بش  کنیا  ! دیدیـشخرد شوخ  یتسار  دـیدرک و  يراـی  کـین 

رد و  هتفرگ ، ارم  نادناخ  نادرم  زا  یکی  تسد  نارای ، امـش  زا  مادک  ره  و  دـیزاس ، راوهار  یبکرم  ار  نآ  و  دـییوج ، هرهب  بسانم  شـشوپ 
اهنت نانآ  هک  ارچ  دیراذگب ؛ اهنت  نارگدادیب  نیا  اب  ارم  و  دیدرگ ، هدنکارپ  اجنیا  زا  دیورب . شیوخ  راید  رهـش و  يوس  هب  بش  یهایـس  نیا 

دیراذگب و اهنت  ارم  سپ  رگید ؛ سک  اب  هن  و  دنراد ، رازراک  رس  نم  اب  يرگید ؛ هن  دنتـسه ، نم  یپ  رد  ارم ؛ تعیب  يأر و  دنهاوخیم و  ارم 
. رک اعد  ار  همه  رگید  راب  هاگ  نآ  !و  دیورب

افو یهاگآ و  جوا 

رهاوخ و  [ 79  ] رفعج نب  هللادبع  نارسپ  زین  شنادنزرف و  ناردارب و  تسخن  ناگتسیاش ، رالاس  هناشنمدازآ  هناراوگرزب و  نانخس  زا  سپ  - 1
مینامب هدنز  ناهج  نیا  رد  امش  زا  سپ  یتدم  هک  نیا  يارب  مینک ؟ نینچ  ارچ  دنتفگ : دنتساخ و  هحفص 141 ] اپ [  هب  بنیز » ، » شاهیامنارگ

اهنت ار  وت  ارچ  ؟و  مینک نینچ  ارچ  ...« ادـبا کلذ  هللا  انارا  ال  كدـعب ؟ یقبنل  کلذ ؟ لعفن  مل  و  .» دـش دـهاوخن  نینچ  زگره  ناج ! نیـسح  أ ؟
اب میهاوخب  ام  هک  يزور  نآ  دابم  درک ؛ میهاوخن  يراک  نینچ  زگره  ام  مینامب ؟ هدنز  امـش  زا  سپ  هک  تهج  نادب  ایآ  ؟ میورب میراذـگب و 
ام هب  ار  يزور  نینچ  زگره  دنوادخ  مینک . یگدنز  ناملاظ  اب  مینامب و  یناف  يارس  نیا  رد  امـش  زا  سپ  ناراکمتـس ، اب  امـش  ندراذگ  اهنت 

ریلد و نازیزع  يهمه  زا  شیپ  وا  دوب و  ماگـشیپ  زاتـشیپ و  سابع »  » شنامرهق ردارب  راثیا  قشع و  هار  نیا  رد  هک  تسا  بلاـج  . دـهدن ناـشن 
رب یگمه  وا  یپ  زا  داد و  رارق  دیکات  دروم  تخـس  درک و  مالعا  ار  شیوخ  يهناهاگآ  هناصلاخ و  هناقـشاع و  يرادافو  شنادناخ ، زارفرس 

درک و ملـــسم »  » ناردارب نادــنزرف و  هــب  ور  يدازآ  ياوــشیپ  - 2. دــندرک يوریپ  وا  زا  دندرــشف و  ياـپ  شیوـخ  يرادــیاپ  يدرمیاـپ و 
راختفا نیا  تسا و  سب  امش  يارب  هفوک  رد  ملـسم  زوسناج  تداهـش  .« مکل تنذا  دقف  اوبهذا  ملـسم ، مکبحاصب  لتقلا  نم  مکبـسح  :» دومرف

ره هاگ  نآ  - 3 هحفص 142 ] [ . ] 80 . ] دیورب دیریگرب و  ار  شیوخ  هار  هک  مهدیم  هزاجا  امـش  هب  نم  کنیا  تسا ؛ یفاک  ناتنادناخ  يارب 
، مینک نینچ  رگا  ربمایپ ! يهیامنارگ  دنزرف  يا  : دـنتفگ افو  افـص و  زا  زیربل  ياهخـساپ  نمـض  شنادـناخ  دارفا  راکادـف و  ناردارب  زا  مادـک 
ام دنتشادرب ، تسد  وا  يرای  زا  و  دیداهن ، اهنت  ار  شیوخ  ياوشیپ  وت  رالاس  هنوگچ  ارچ و  هک  دنسرپب  رگاو  تفگ ؟ دنهاوخ  هچ  ام  هب  مدرم 
اهر نمشد  يهرصاحم  رد  ار  شیوخ  ربمایپ  رسپ  ناگتسیاش و  رالاس  نادناخ و  گرزب  اوشیپ و  ام  مییوگب  ایآ  ؟ میهدب یخـساپ  هچ  مدرم  هب 
دراو رس  هریخ  نمـشد  ربیمخز  شیوخ  ياههزین  اب  ای  میزادنیب و  ناراکزواجت  يوس  هب  يریت  وا  هارمه  هب  مینامب و  وا  اب  هکنآ  یب  میدرک ،

اب هکلب  دش ، میهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  ربمایپ ، يهیامنارگ  رـسپ  يا  دنگوس  يادخ  هب  زگره ؛ هن ، ؟ مینزب يریـشمش  ادـخ  هار  رد  ای  میزاس و 
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میهاوخ تاهناهاوخیدازآ  هنابلط و  حالـصا  يهماـنرب  هنادنـسپادخ و  مسر  هار و  وت و  يادـف  ار  شیوخ  لـباقان  ناـج  دـنام و  میهاوخ  اـمش 
وت هک  ار  يراختفارپ  هار  میطلغ و  رد  ادـخ  هار  رد  شیوخ  نوخ  هب  وت  يوراشیپ  وت و  نامرف  هب  ات  درک  میهاوخ  داهج  وت  رانک  رد  تخاس و 

میهاوخن اـهر  ار  وت  ادـخ  هب  ناـج ! نیـسح  ... میوـش دراو  يدرگیم ، دراو  وـت  هک  یهاـگنابرق  هب  مییاـمیپب و  ینآ  زاتـشیپ  رـالاس و  اوـشیپ و 
هحفـص تسا [ . هتخاس  دـنیاشوخان  رظنم و  تشز  ار  وت  زا  سپ  یگدـنز  ادـخ  تشز ؛ وت ... زا  سپ  یگدـنز  يهرهچ  داـب  تشز  ... تخاـس
شیعلا هللا  حـبقف  كدروـم ، درن  کیدـی و  نیب  لـتقن  یتـح  انـسفنأب  کـیقن  اـنکل  ادـبا و  کـقرافن  ـال  هللا  لوـسر  نب  اـی  هللاو  ـال  [ »... 143

ایآ ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : زیگنا  روش  ینانخس  نمض  تساخ و  اپ  هب  هجسوع ،» نب  ملـسم  ، » دنمـشناد هنازرف و  ریپ  نانآ ، یپ  زا  - 4 .« كدعب
اذـه کب  طاحأ  دـق  کنع و  فرـصنن  اذـکه و  کیلخن  نحن  «؟ میورب مینک و  اهر  نمـشد  يهرـصاحم  يهقلح  رد  طیارـش  نیا  رد  ار  امش 

، ةراجحلاب مهتفذقل  حالس  یل  نکی  مل  ول  و  یفیسب ، مهبرضأ  و  یحمر ، مهوردص  یف  رسکأ  یتح  ادبأ  كالذ  هللا  یناری  هللا ال  ال و  ودعلا ؟
دش مهاوخن  ادج  امش  زا  نم  دهدن . ناشن  ار  يزور  نینچ  يادخ  دش ، دهاوخن  نینچ  دنگوس  يادخ  هب  هن ، .« کعم توما  وا  کقرافأ  مل  و 

اب شیوخ  ریشمش  اب  ات  مفاکشب ؛ ار  نانآ  يهنیس  و  منکشب ، تلادع  قح و  نانمشد  يهنیـس  رب  ار  شیوخ  يهزین  تردق ، ناوت و  يهمه  اب  ات 
هاپس ناراکزواجت و  اب  نادند  گنچ و  خولک و  گنس و  اب  مشاب  هتشادن  یحالس  رگا  و  مبوکب ، دادبتسا  متـس و  قرف  رب  منک و  راکیپ  نانآ 

فدـه نامرآ و  هار  رد  وت و  رانک  رد  وت و  اب  ات  تخاس ، مهاوخن  اهر  ار  امـش  مراد  ندـب  رد  ناج  اـت  و  دـیگنج ، مهاوخ  قاـنتخا  تملظ و 
هللادبع نب  دعس  ، » راکیپ شناد و  تیصخش  وا  زا  سپ  - 5! تخاس مهاوخن  اهر  ار  وت  زگره  هن ، منک ؛ ادـف  ار  شیوخ  لباقان  ناج  وت  يالاو 

يهیامنارگ دنزرف  يا  ار ، وت  زگره  دنگوس  يادخ  هب  هن ، : تفگ شیوخ  ریذپان  لزلزت  نامیا  يرادافو و  نایب  نمـض  تساخ و  اپ  هب  یفنح »
ياین شرافس  هک  میریگب  هاوگ  ار  وا  مینک و  تباث  ادخ  هاگشیپ  رد  ات  تشاد ، میهاوخن  رب  وت  يرای  زا  تسد  تخاس و  میهاوخن  اهر  ربمایپ !

امـش هار  رد  هک  منادب  رگا  دنگوس  يادخ  هب  نم ! رالاس  . میدرک تیاعر  دوب ، نامناوت  رد  هک  هنوگ  نآ  امـش  قح  رد  ار  ربمایپ  تردـقنارگ 
رب ار  مرتسکاخ  و  موشیم ، هدیـشک  دادیب  شتآ  هب  هدنز  هدنز  هدش و  هدنز  زاب  دوشیم و  هدیـشک  شتآ  هب  مرکیپ  هاگ  نآ  موشیم ، هتـشک 
زا سپ  تشاد و  مهاوخن  رب  ناتیرای  زا  تسد  و  دش ، مهاوخن  ادج  امـش  زا  زگره  مه  زاب  دنیامنیم ، نینچ  نم  اب  راب  داتفه  و  دنهدیم ، داب 

یناشفناج و ياپ  ات  کـنیا  هنوگچ  هاگدـید  نیا  ناـیب و  نیا  اـب  . تفاتـش مهاوخ  امـش  يراـی  هب  مه  هحفـص 144 ] زاب [  ندـش  هدـنز  راب  ره 
زا سپ  تسین و  رتشیب  راب  کی  نیمزرـس  نیارد  راختفارپ  تداهـش  گرم و  نیا  منادیم  هک  یتروص  رد  منکن ؟ یهارمه  ار  امـش  تداـهش 

و .» ناربمایپ اب  ییشنمه  یبایماک و  يدیفس و  ور  و  دوب ، دهاوخ  یگشیمه  تمارک  نارگ و  ياهتمعن  هنادواج و  یتخبکین  هب  ندیـسر  نآ ،
نآرق وا  زا  سپ  - 6 ...« دمحم هلوسر  ۀیـصو  کیف  انظفح  دق  انا  هللا  ملعی  یتح  ادـبا  کیلخن  هللا ال  لوسر  نب  ای  هللا  ال و  لاقف : دعـس ..»  » ماق
دنزرف نم ! رالاس  يا  ناه  : تفگ ینیرفآ  روش  تانایب  نمض  تساخ و  اپ  هب  ریهز »  » بانج داهج ، هشیدنا و  درم  هاگآ و  رکفنشور و  سانش 

رازه امـش  یناسنا  يدـیحوت و  نامرآ  نیرفآ و  راختفا  مسر  هار و  زا  عاـفد  هار  رد  هک  مراد  تسود  دـنگوس  يادـخ  هب  ! ربماـیپ يهیاـمنارگ 
ياـههصرع نادرمناوج  نیا  امـش و  یمارگ  ناـج  اـما  ددرگ ، رارکت  يراکادـف  نیا  مدرگ و  هدـنز  موش و  هدیـشک  نوخ  كاـخ و  هب  هبترم 

هللا و  لاقف : ریهز ... لاق  مث  !» دبای تاجن  نمشد  رطخ  زا  تریلد  نادنزرف  نادناخ و  ناگدازردارب و  عاجـش و  ناردارب  نیا  نامیا ، حالـصا و 
يرادیاپ يدرمیاپ و  رب  دیکأت  زا  سپ  ماجنارس  و  - 7 ...« کنع لتقلا  عفد  دق  هللا  نا  ةرم و  فلا  ترـشن  مث  تلتق  ینا  تددول  هللا  وسر  نب  ای 

دوب باحصا  ناگرزب  تیب و  لها  يهنازرف  ياهتیـصخش  يوس  زا  تواقـش  یگماکدوخ و  ربارب  رد  هنانامرهق  یگداتـسیا  قح  زا  عافد  رد 
روش و اب  ریهز »  » ات هتفرگ  البرک  هشیپاورپ  ریلد و  رادمچرپ  زا  نانآ  یتدـیقع  يرکف و  ناگدـنیامن  ار  هچنآ  دنتـساخ و  اپ  هب  مه  اب  همه  هک 

ياهناج :» دنتفگ دندرشف و  ياپ  نآ  رب  یگمه  دندوب ، هدروآ  نابز  هب  يدرف  تروص  هب  شیوخ  زیگنارب  نیـسحت  تیارد  شنیب و  تارح و 
میوش هتشک  هار  نیا  رد  رگا  هک  ارچ  دومن ، میهاوخ  تسارح  امش  دوجو  زا  شیوخ  ياههرهچ  اهتسد و  يهلیـسو  هب  ام  امـش ، يادف  هب  ام 
زگره دنگوس  يادخ  هحفص 145 ] هب [  هن ، میاهدناسر ؛ ماجنا  هب  ار  دوخ  یخیرات  تلاسر  و  هدومن ، افو  شیوخ  راگدرورپ  اب  دوخ  دهع  هب 

. داتسیا میهاوخ  امش  اب  ناج  ياپ  ات  تخاس و  میهاوخن  اهر  ار  امش 
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افص افو و  نیا  زا  هو 

رد ار  شرسپ  هک  دش  شرازگ  یمرضح » دمحم   » مان هب  مالسلاهیلع ، نیسح  راکادف  نارای  زا  یکی  هب  هک  دوب  راوشد  طیارش  نیا  رد  تسرد 
تـسود هچ  رگ  مراذـگیم ؛ ادـخ  باسح  هب  ار  نتـشیوخ  راک  وا و  تراسا  تفگ : راوتـسا  یبلق  اب  وا  اما  دـناهتفرگ ؛ تراـسا  هب  ير »  » زرم

دومن وا  هب  ور  و  دینش ، ار  شرسپ  يراتفرگ  نایرج  وا و  راتفگ  يدازآ  ياوشیپ  . مشاب هدنز  وا  زا  سپ  نم  و  دورب ، تراسا  هب  مرـسپ  متـشادن 
هار رد  يورب و  ات  متـشادرب  تندرگ  زا  ار  تعیب  تیلوئـسم  يدازآ و  نم  يوس  زا  کنیا  دمحم ! يا  داب  وت  رب  ادخ  تمحر  رهم و  دومرف : و 
وت زا  طیارش  نیا  رد  زیزع ! نیحس  يا  ناه  .« کتقراف نا  ایح  عابـسلا  ینتلکا  :» تفگ شیوخ  رالاس  خساپ  رد  وا  اما  . یـشوکب ترـسپ  يدازآ 

اهنت ار  وت  مریگ و  هرانک  وت  زا  رگا  دنروخب  ار  متسوپ  تشوگ و  دنردب و  هدنز  هدنز  ارم  نابایب  ناگدنرد  دوزفا : هاگ  نآ  دش ، مهاوخن  ادج 
نیسح تفریذپ و  وا  . دریگ هرهب  اهنآ  زا  شردارب  تاجن  يدازآ و  هار  رد  ات  هد  تدنزرف  هب  ار  اهدرب »  » نیا سپ  دومرف : ترضح  نآ  ! مراذگ

. داد یمرضح » دمحم   » هب دوب  رانید  رازه  لداعم  هک  اهب  رپ  يهعماج  هعطق  جنپ  مالسلاهیلع 

اروشاع بش  ینایاپ  شخب 

نآرق توالت  زاین و  زار و  شیاین و  زامن و  رد  ار  هنادواج  بش  نآ  ینایاپ  ياهتعاس  شاهشیپ  اورپ  وجادخ و  نارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح 
نآرق شخبناج  هحفـص 146 ] توالت [  يادص  ادخ و  اب  زاین  زار و  يهمزمز  شنارای  وا و  ياههمیخ  زا  ياهشوگ  ره  زا  . دندروآ هدـیپس  هب 
عوکر لاح  رد  ار  ياهراپ  تسیرگنیم ، ار  نانآ  یـسک  رگا  . دادیم شزاون  ار  اهلد  اهشوگ و  لـسع  ناروبنز  لاـب  زیگنا  لد  ياوآ  ناـسب 

نانآ هک  یتسار  هداتسیا . ار  رگید  یخرب  و  دیدیم ، شیاین  شتسرپ و  لاح  رد  هتـسشن و  ار  یخرب  هدجـس ؛ رد  ار  رگید  ياهراپ  تفاییم و 
زا روبع  اب  نمشد  هاپس  ياهیتشک  زا  ییاههورگ  یخیرات  بش  نآ  رد  . يریذپان فصو  بیجع و  ياوه  لاح و  و  دنتـشاد ، یتفگـش  يایند 

هاگرکشل هب  نانآ  زا  رفن  ود  یس و  هک  دندش ، يونعم  ياوه  لاح و  نآ  يهتفیش  ياهنوگ  هب  شنارای  مالسلاهیلع و  نیـسح  ياههمیخ  رانک 
تداعس دندمآ و  رد  وا  نارای  رامش  رد  هشیمه  يارب  و  [ 81  ] دندروآ يور  مالسلاهیلع  نیـسح  نارای  هاگتدابع  هب  و  دندرک ، تشپ  شیوخ 

. دندز مقر  شیوخ  يارب  ار  هنادواج 

اروشاع زور  مد  هدیپس 

یگرزب فرظ  اج  نآ  رد  و  دنتشاد ، اپرب  ياهمیخ  هاگرارق ، زا  ياهشوگ  رد  ات  داد  روتسد  يدازآ  ياوشیپ  اروشاع  مد  هدیپس  ندش  هدیمد  اب 
يارب ترـضح  نآ  هاگ  نآ  دـنداد . رارق  تشادـهب  تفاظن و  لئاسو  نآ  رانک  رد  و  دـنتخیر ، یناوارف  کشم  فرظ ، نآ  نایم  رد  دـنداهن و 
همیخ نآ  یکیدزن  رد  يراـصنا » نامحرلادـبع   » و ینادـمه » ریرب   » هک دـناهدروآ  دروـم  نیا  رد  . تفر رداـچ  نآ  نورد  هب  تفاـظن  لـسغ و 

نآ رد  ریرب » .» دـنور همیخ  نآ  هب  هحفص 147 ] تداهش [  لسغ  تفاظن و  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ندمآ  نوریب  زا  سپ  ات  دندوب ، هداتـسیا 
ایآ ریرب !»  » يا ناـه  : تفگ شهارمه  تسود  دیـسریم . رظن  هب  باداـش  نادـنخ و  دروآیم و  ناـبز  رب  روآ  يداـش  ینانخـس  هاـگ  تصرف 

عبط و خوش  یناوج  نارود  رد  هن  نم  هک  دننادیم  نم  ناتـسود  ناگتـسب و  نم ! تسود  داد : خـساپ  وا  ؟ تسا یخوش  هدـنخ و  ياج  کنیا 
يادـخ هب  تسا ؛ هار  رد  هک  تسا  يرایـسب  یناـمداش  رطاـخ  هب  نم  زورما  يهدـنخ  یعبط و  خوش  اـما  یلاـسنایم ، رد  هن  و  مدوب ، وگ  هدـنخ 
تـشهب ياهتمعن  اب  هاگ  نآ  و  وا -  ناگدنب  ادـخ و  قوقح  زا  عافد  هار  رد  مالـسلاهیلع -  نیـسح  باکر  رد  تداهـش  اب  ام  نایم  دـنگوس 

صـالخا قـبط  رد  ار  ناـج  و  میدرگ ، ور  هب  ور  دادـیب  تنوـشخ و  هاپـس  نیا  اـب  هک  تـسا  نـیا  رد  اـهنت  نآ ، ناـیروح  اـبیز و  توارطرپ و 
رب ندیبوک  اب  و  دیشک ، باکر  دادبتسا  هاپـس  اروشاع  باتفآ  ندمآ  الاب  اب  . هنادواج یگدنز  راگدنام و  تداعـس  رتسب  رب  ار  رـس  و  میراذگ ،

هوژپ نآرق  هک  ار  [ 82 « ] ریرب  » ترضح نآ  . دروآ مالسلاهیلع  نیـسح  ياههمیخ  هب  ور  و  تشاد ، مالعا  ار  تلهم  نایاپ  نونج  گنج و  لبط 
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هب هن  ناشیدـنا  کیرات  نآ  اما  تخادرپ ، یهاوخریخ  ییوگزردـنا و  هب  و  هحفـص 148 ] داتـسرف [ ، نانآ  يوس  هب  دوب و  شناد  درخریپ و  و 
بکرم رب  دوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماگنه  نیا  رد  دـندرب . هرهب  وا  يرگنـشور  ییوگقح و  زا  هن  ودـنداد  شوگ  وا  زاس  ناسنا  ياهزردـنا 

. تف رگ  رارق  نانآ  ربارب  رد  دش و  راوس 

يدازآ ياوشیپ  نیشتآ  نانخس 

نآ هحفـص 149 ] دـندش [ . تکاس  ماجنارـس  نانآ  دـناوخ و  ارف  شنانخـس  ندینـش  توکـس و  هب  ار  نانآ  زیچ  ره  زا  شیپ  يدازآ  ياوشیپ 
ادخ ناروآ  مایپ  ناگتشرف و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  مالس  دورد و  راثن  ادخ ، يهتسیاب  هتسیاش و  شیاتـس  زا  سپ  ترـضح 
نینچ هاگ  نآ  تخادرپ ، قیاقح  ناـیب  يرگنـشور و  هب  ناـیب  نیرتاـسر  نیرتاویـش و  اـب  اـهناسنا ، داـشرا  تیادـه و  يارب  وا  ناگداتـسرف  و 
انیلع متششحو  مکنامیأ ، یف  افیس  انیلع  متللس  نیفجوم ، مکانخرصاف  نیهلآ  انومتخرـصتسا و  نیح  احرت ، و  ۀعامجلا ! اهتیا  مکل  ابت  :» تفگ
مکل حبصا  لمأ  و ال  مکیف ، هوشفا  لدع  ریغب  مهیلع ، ادیو  مکئایلوأ ، یلع  مکئادعال  ءایلوا  متحبـصاف  . مکودع انودع و  یلع  اهانحدتقا  اران 

متیعادت و  ابدلا ، ریطک  اهیلا  متعرـسا  نکلو  . فحـصستی مل  يارلا  و  رماض ، شاجلا  و  میـشم ، فیـسلا  انومتکرت و  تالیولا ! مکل  الهف  . مهیف
و ناطیشلا ، ۀثفن  و  ماثآلا ، ۀبصع  و  ملکلا ، یف  رحم  و  باتکلا ، ةذبن  و  بازحالا ، رارـش  و  ۀمالا ، دیبع  ای  مکل ! اقحـسف  . شارفلا تفاهتک  اهیلا 

متنکف مکعورف ، هیلع  ترزات  مکلوصا و  هیلع  تحـش  و  میدـق ، مکیف  ردـغ  هللا  و  لجا ، ؟ نولذاختت انع  نودـضعت و  ءـالؤها  . ننـسلا ءیفطم 
روش و اب  هک  نیا  زا  سپ  نایامـش  ایآ  . ناتنیرق هودنا  تلذ و  داب و  ناتگرم  ور ! هلابند  هورگ  يا  ناه  .« بصاغلل ۀـلکا  رظانلل و  اجـش  ثبخأ 

هداد تبثم  خساپ  امش  یهاوخداد  هب  ام  هک  هاگنآ  دیدناوخ ، شیوخ  يرای  هب  ار  ام  و  دیدوشگ ، ام  يور  هب  یبلط  يرای  تسد  ناوارف  قوش 
زا عاـفد  يارب  هک  ار  ياهتخآ  ياهریـشمش  کـنیا  میتساـخرب ، ناـتیرای  هـب  میتفاتـش و  امـش  يوـس  هـب  یناـسنا  ساـسحا  اـب  گـنرد و  یب  و 

، دیتسب ام  نتشک  هب  رمک  ایآ  ؟ دیتفرگ راک  هب  ام  دض  رب  و  دیدوب ، هتفرگ  تسد  هب  ام  يهناهاوخیدازآ  هناتسود و  رشب  یحالصا و  ياههمانرب 
و دیتخاس ؟ رو  هلعش  ام  دض  رب  میدوب ، هتخورفارب  نامكرتشم  راکهایـس  شیک و  تنوشخ  نانمـشد  دض  رب  ام  هک  ار  يزوس  متـس  شتآ  و 

نمـشد نیا  هکنآ  یب  مه  نآ  دیتساخ ؟ اپ  هب  ناتنایاوشیپ  هحفص 150 ] ناتـسود و [  نایز  رب  و  ناتنانمـشد ، ینابیتشپ  تیامح و  هب  هجیتن  رد 
یگتـسیاش یکین و  ای  رتهب  يهدـنیآ  دـیما  چـیه  هکنآ  یب  دـشاب و  هتخاس  مکاح  امـش  يهعماج  رد  يداد  لدـع و  رـسهریخ ، رگراـصحنا و 

هک ام -  يرای  زا  هتفات و  رب  يور  ام  زا  هک  دیتسین ؟ الب  راوازـس  امـش  ایآ  ؟ امـش رب  ياو  ؟ دروخب مشچ  هب  نانآ  درکلمع  هشیدنا و  رد  ناتیارب 
زاب رـس  مینکیم -  عافد  اهلسن  اهرـصع و  يهدش  لامیاپ  تینما  قوقح و  ادخ و  نید  ياهزرم  زا  و  هتـساخ ، اپ  هب  يدازآ  تلادـع و  يارب 

، مارآ اهلد  فالغ ، رد  اهغیت  ماین ، رد  اهریـشمش  هک  هاگ  نآ  ارچ  ؟ دـیدش هارمه  راگزور  ياهنیرتراکمتـس  نیرتارگـسپاو و  اـب  دـیدز و 
يور اـم  بناـج  هب  وس  ره  زا  خـلم  روم و  دـننام  و  دـیتخاس ، روهلعـش  ار  اـهزرابم  شتآ  امـش  دوب ، شیوشت  یب  اـهرکف  و  راوتـسا ، اـهيأر 

ناتیور ؟ دیدش هدناشک  نارگدادبتـسا  يوس  هب  تسا  قح  یهارمه  يهماگنه  هک  کنیا  اما  دیتخیر ، ورف  وس  ره  زا  هناورپ  ناسب  دـیدروآ و 
رـس تشپ  يا  !و  راکهبت بازحا  اههورگ و  ناگدـنام  هت  يا  و  شیدـنا ، کیرات  درخ و  یب  ناگدرب  يا  ناتنیرق ! تلذ  گرم و  و  داب ، هیاـس 

!و ربمایپ نیرفآ  تلادع  نخـس  کبـس و  ناگدننک  فیرحت  يا  !و  ادخ رادجرا  باتک  ناتـس  يدازآ  شخب و  يدازآ  تاررقم  ناگدـنزادنا 
يهناتـسود رـشب  شور  هویـش و  ناگدـننک  شوماخ  يا  !و  ناطیـش غاـمد  زا  ناـگداتفا  ورف  يا  !و  ناگـشیپ تیاـنج  ناراـکهانگ و  هورگ  يا 

فوخم و دادبتـسا  تراسا  زا  ییاهر  روما و  حالـصا  يارب  هک  ام -  يرای  زا  دـینکیم و  يرای  ار  شیک  تنوشخ  نارگنایغط  نیا  ایآ  ! ربمایپ
یتفـص نایامـش  رد  ینکـش  نامیپ  يراکبیرف و  نیا  هک  دنگوس  يادـخ  هب  يرآ ، ؟ دـیرادیم رب  تسد  میاهتـساخ -  اپ  هب  یبهذـم  نیغورد 

هجیتنرد و  هدروخ ، دنویپ  نآ  رب  ناتدوجو  ياههخاش  و  هتشگ ، راوتسا  نآ  رب  امش  يهشیر  گر و  تسین . بیجع  ياهدیدپ  و  تسا ، نیرید 
ناراکزواجت و ماک  رد  تسا و  ریگولگ  شاهدـیدجنر  نابهگن  ناـبغاب و  يولگ  هحفـص 151 ] رد [  هک  دینامیم  ار  ياهویم  نیرتدـیلپ  امش 

. شخب تذل  اراوگ و  نابصاغ 
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یشنمدازآ يدازآ و  لبمس 

نورق و نارگدادبتسا  يهمه  یناشیپ  رب  ار  تفخ  گنن و  كرام  داد و  داب  هب  هشیمه  يارب  ار  يوما  میژر  راب  تواقـش  چوپ و  دیما  هاگنآ  و 
تخومآ همه  هب  ار  گرزب  سرد  نیا  داهن و  ناشدیلپ  هایـس و  ياهلد  رب  ار  ندرپس  تعیب  تسد  ندش و  میلـست  ترـسح  تخاون و  راصعا 

نب یعدلا  نا  الأ و  :» دومرف هنادنمتماهـش  تفگ و  هن  داتـسیا و  دـیاب  هنوگچ  یلم  تاناکما  نارگراصحنا  تردـق و  ناگتفیـش  ربارب  رد  هک ،
و ترهطو ، تباط ، روجح  نونمؤملا و  هلوسر و  کلذ و  انل  هللا  یبای  ۀـلذلا ، انم  تاـهیه  و  ۀـلذلا ، ۀلـسلا و  نیب  نیتنثا : نیبزک  ردـق  یعدـلا 

نالذـخ و  ددـعلا ، ۀـلق  عـم  ةرـسالا  هذـهبل  فـحاز  ینا  ـالا و  . مارکلا عراـصم  یلع  ماـئللا  ۀـعاط  رثؤـت  نا  نم  ۀـیبأ  سوـفن  و  ۀـیمح ، فوـنا 
تخس باختنا  ود  راوشد و  هار  ود  نایم  ارم  کنیا  هیامورف ، دنزرف  هیامورف و  نیا  هک  شوه  هب  ! اهلسن اهرصع و  يا  ! مدرم يا  ناه  .« رصانلا

تزع اب  راختفارپ و  گرم  ای  و  مکاح ، نایارگسپاو  ناگیامورف و  ربارب  رد  راب  تفخ  میلست  يریذپ و  تلذ  یهار  ود  رس  رب  تسا : هداد  رارق 
ناـگدروآ و ناـمیا  وا و  ربماـیپ  ادـخ و  مینیزگرب . ار  يراوـخ  تلذ و  هک  اـم  زا  تسا  رود  ردـقچ  و  اـهنامرآ ! هب  يدـنبیاپ  اـب  يزارفرـس  و 
ام هک  دنریذپیمن  تفارش  اب  زیتس و  متس  ياهناج  شیدنا و  نشور  ياهزغم  هزیکاپ و  ياههشیر  گر و  كاپ و  ياهناماد  نارکفنـشور و 
هب ور  نیا  زا  . میرادب مدقم  ناشنمدازآ  نادرمدار و  هاگتداهش  رب  ار  مدرم  يدازآ  تینما و  قوقح و  نارگلامیاپ  ناگیامورف و  يرادربنامرف 

شیوخ هار  نکـش ، نامیپ  ندومن  تلادع  قح و  هب  تشپ  دوجو  اب  كدنا و  رامـش  هب  نارای  نیا  اب  نادناخ و  نیمه  اب  نم  هک  دیـشاب  شوه 
ریغف بلغن  نا  وامدق  نومازهف  مزهن  ناف  : تخادرپ اهرعـش  نیا  ندناوخ  هب  هاگنآ  .و  ماهدامآ قح  زا  عافد  هحفص 152 ] يارب [  هدیزگرب و  ار 
ینفأ امکیموق  تاورـس  مکلذ  ینفافانیرخآب  خانا  هلک  الکـسانا  نع  عفر  توملا  ام  اذاانیرخآ  ۀـلود  انایانمنکلو و  نبج  انبط  نأ  ام  واـنیبلغم 
راکیپ رد  ام  رگاانیقل  امک  نوتماـشلا  یقلیـساوقیفأ  اـنب  نیتماـشلل  لـقفانیقب  اذا  مارکلا  یقب  ول  واندـلخ  اذا  كولملا  دـلخ  ولفاـنیلوالا  نورقلا 

دنموریپ زین  هتـشذگ  رد  هک  ارچ  دش ، دـهاوخن  ام  یتسم  رورغ و  ثعاب  يزوریپ  نیا  میدرگ ، زوریپ  رـس  هریخ  نمـشد  رب  شیوخ  يهنالداع 
زا تسکش  میریذپان و  تسکش  مه  زاب  هک  ارچ  دیدرگ ، میهاوخن  يدیمون  یتسس و  شوختسد  میروخب ، تسکش  رهاظ  هب  رگا  و  میاهدوب ؛
هب رهاظ  هب  ینالوج  دوس و  هتـشگ و  رادیدپ  ریدقت  ساسا  رب  ییاهدادخر  کنیا  هکلب  دوب ، دـهاوخن  ام  يهدـنبیز  مه  سرت  تسین و  ام  نآ 

سرت و زا  هن  میهن  تداهش  رتسب  رب  رـس  رگا  و  درادن ، هار  ساره  سرت و  تلادع  قح و  هار  رد  ام  دوجو  يایند  رد  . تسا دیـسر  نارگدادیب 
هب دشاب و  نومزآ  تصرف  اعدم  رپ  ناقیالان  هب  و  دنزب ، ار  ناگتسیاش  يارـس  رد  گرم ، هک  تسا ، یتسه  ياورنامرف  تساوخ  هکلب  یتسس ،

هحفص 153] دنارذگ [ . شیامن  هب  اهلسن  اهرصع و  ربارب  رد  هتـساوخان  ار  دوخ  چوپ  اوتحم و  یب  تیهام  دنروآ و  رد  يزوریپ  يادا  رهاظ 
گرم نوناق  ار  ام  موق  نارورـس  ناگرزب و  . دناباوخ دـهاوخ  يرگید  رد  رانک  رد  داد ، تکرح  ياهناخ  رد  زا  ار  شیوخ  رتش  هاگره  گرم 

، میدنامیم دیواج  ایند  نیا  رد  زین  ام  دنتسیزیم ، هنادواج  یتیگ  نایورنامرف  رگا  . دیشک ماک  هب  ار  ناینیشیپ  هک  هنوگ  نامه  دیـشک ، ماک  هب 
نارگـشنزرس هب  . میدـنامیم یناـف  يارـس  نیا  رد  میناراـگزور -  ياهنیرترادـمان  هک  زین -  اـم  دـندنامیم ، یقاـب  ناگـشیپ  تمارک  رگا  و 

. دش دیهاوخ  ور  هب  ور  سانشان  نابز  ناگدننک  شنزرس  اب  ام  دننامه  زین  امش  هک  دییارگ  يرایشه  يرادیب و  هب  وگب : ام  شیدنا  کیرات 

صالخا نامیا و  يهرکیپ 

رود مکب  رودی  یتح  سرفلا ، بکری  ام  ثیرک  الا  اهدعب  نوثبلت  هللا ال  امأ و  :» هک داد  همادا  شیوخ  رابرهگ  نانخـس  هب  هنوگ  نیا  هاگ  نآ  و 
اوضقا مث  ۀمغ  مکیلع  مکرما  نکی  مث ال  مکءاکرـش  مکرما و  اوعمجاف  يدـج  نع  یبا  یلا  هدـهع  دـهع  روحملا ، قلق  مکب  قلقی  و  یحرلا ،

مهنع سبحا  مهللا  . میقتـسم طارـص  یلع  یبر  نا  اهتیـصانب  ذـخآ  وه  الا  ۀـباد  نم  ام  مکبر ، یبر و  هللا  یلع  تلکوت  ینا  نورظنت ، یلا و ال 
الا ادحا  مهیف  عدی  و ال  ةربصم ، اسأک  مهموسی  فیقث  مالغ  مهیلع  طلس  و  مالـسلاهیلع ، فسوی  نینـسک  نینـس  مهیلع  ثعبا  و  ءامـسلا ، رطق 

کیلا انلکوت و  کیلع  انبر  تنا  و  انولذخ ، انوبذک و  هناف  مهنم ، یعایـشأ  یتیب و  لهأ  یئایلوأل و  یل و  مقتنی  ۀبرـضب ، ۀبرـض  و  ۀـلتقب ، ۀـلتق 
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زج رگید  ناملاظ ، يارب  يزورفا  شتآ  نارگدادـیب و  فص  هب  نتـسویپ  ینکـش و  ناـمیپ  نیا  زا  سپ  مدرم ! يا  نا  .« ریـصملا کـیلا  اـنبنأ و 
نیا هک  ارچ  دییاپ ؛ دهاوخن  بکرم  رب  ياهدایپ  ندش  راوس  تصرف  هزادنا  هب  زج  امـش  يهعماج  و  تفای ، دیهاوخن  یتصرف  گنرد و  كدنا 

رب دنادرگیم و  تعرـس  هب  ار  امـش  راگزور  يایـسآ  شدرگ  ناتدرکلمع ، یعیبط  رفیک  هب  هک  تسامـش  بولطمان  ینوگرگد  خلت ، يهویم 
ردپ ار  هدنیآ  زا  ییوگشیپ  يرگنهدنیآ و  نیا  . داد دهاوخ  ناتقوس  يدوبان  بارطضا و  هحفص 154 ] تریح و [  هب  دناخرچیم و  دوخ  درگ 

رادـشه امـش  هب  نیارباـنب  دـش ؛ دـهاوخ  نینچ  و  تسا ، هداد  ربـخ  نم  هب  وا  زا  و  هدروآ ، میارب  ادـخ  ربماـیپ  مردـقنارگ ، ياـین  زا  مدـنمجرا 
هاگ نآ  دیهن و  رگیدمه  تسد  رد  تسد  دیروآ و  درگ  ار  دوحخ  نارکفمه  نالدـمه و  هکلب  دـیزروم ، باتـش  دوخ  راک  رد  هک  مهدیم 
یب يادخ  رب  نم  هک  ارچ  دیهدن ؛ تلهم  نم  هب  و  دـینک ، هدایپ  نم  دروم  رد  ار  دوخ  يهناملاظ  میمـصت  دـش ، نشور  ناتیارب  راک  ماجرف  هک 

یتسه و هتفرگ و  فک  هب  ار  شراهم  وا  هکنیا  زج  تسین ، ياهدنبنج  چیه  هک  متسه  نآ  رب  و  ماهدرک ، دامتعا  تسامـش  راگدرورپ  هک  اتمه 
ناراـب رامـش  یب  تارطق  ادـنوادخ ! . تسا فارحنایب  تسار و  یهار  رب  نم  راـگدرورپ  هک  یتـسار  تسوا . تردـق  فـک  رد  هـمه  تاـیح 

تسرفب نانآ  رب  فسوی  رصع  ياهلاس  يراتفرگ  یلاسکـشخ و  ناسب  ینازوس  تخـس و  ياهلاس  راد و  غیرد  نانآ  زا  ار  شیوخ  تمحر 
ار یسک  و  دزیر ، ورف  ناشماک  رب  رتشییب  ار  تراقح  تلذ و  خلت  ماج  ات  زاس  طلـسم  نانآ  رب  ار  فیقث »  » يهلیبق زا  تفـص  هدرب  ییامندرم  و 

دندیشک ام  يرای  زا  تسد  دندرمش و  وگغورد  ار  ام  نانآ  هک  ارچ  راذگماو ، ناشتشز  رادرک  رفیک  خلت  معط  ندیـشچ  نودب  ناشنایم  رد 
رب و  میدروآ ، يور  وت  يوس  هب  میدومن ، دامتعا  لکوت و  وت  رب  ام ، راگدرورپ  ییوت  ایادـخراب ! . دـنداهن اهنت  دادـیب  متـس و  ربارب  رد  ار  اـم  و 

. تسوت يوس  هب  اهراک  يهمه  ماجرف  هک  میرواب  نیا 

عافد يارب  ییارآ  فص 

بسا و  دش ، هدایپ  بکرم  زا  دادبتسا  هاپس  ربارب  رد  دوخ  نیـشتآ  نانخـس  هباطخ و  نیرخآ  ندرب  نایاپ  هب  زا  سپ  اروشاع  گرزب  راگزومآ 
[83 . ] دیشخب ماظن  داد و  نامزاس  عافد  يارب  ار  شراکادف  نارای  تسـشن و  نآ  رب  تساوخ و  تشاد -  مان  زجترم »  » هک ار -  ربمایپ  يراوس 

يا ناـه  : تفگ درک و  يوما  هاپـس  هب  ور  داـهن و  ناـمک  يهلچ  رد  يریت  دعـس » نب  رمع   » هک دوـب  طیارـش  نیارد  تسرد  هحفـص 155 ] . ] 
کیلش نیـسح »  » هاگرارق يوس  هب  ار  ریت  نیتسخن  نم  هک  دیهد  تداهـش  ریما  دزن  يزوریپ  يادرف  دیـشاب و  هاوگ  دیرگنب و  ادخ ! نایرگـشل 

ياوشیپ هک  دوب  راوشد  طیارش  نآ  رد  و  تفرگ ، ندیراب  رون  هاگودرا  مالسلاهیلع و  نیسح  يوس  هب  ریت  زا  یناراب  هک  دوب  هاگ  نآ  !و  مدرک
يا داب  امش  رب  هرامه  ادخ  تمحر  رهم و  نادرمدازآ ! يا  دیزیخ  اپ  هب  دومرف : درک و  شیوخ  بلط  حالصا  نارای  هب  ور  یگدازآ  يدازآ و 

اهریت ناراب  نیا  هک  دیزیخرب ، تسا ! هدنامن  نآ  زج  یهار  رگید  هک  دیباتـشب ، يراختفا  رپ  تداهـش  يوس  هب  دـیزیخ و  اپ  هب  ناشنم ، گرزب 
!« هنم دبال  يذلا  توملا  یلإ  هللا  مکمحر  اوموق  «؛ تسامش يوس  هب  نانآ  ناریفس  اهکیپ و  زورفا ، شتآ  بلط و  گنج  نمشد  يوس  زا 

تفریذپ مهاوخن  ار  دادبتسا  متس و  دنگوس  يادخ  هب 

هب هورگ  هورگ  ای  نت و  هب  نت  تروص  هب  دادبتـسا  راکزواجت  هاپـس  اب  ار  اروشاع  زور  زا  یـشخب  مالـسلاهیلع  نیـسح  راکادف  نارای  هاگ  نآ 
نآ هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  . دـنداهن تداهـش  رتسب  رب  رـس  نانآ  زا  یهورگ  موجه ، عافد و  رثا  رب  دـندز و  تسد  یخیرات  هناریلد و  يراـکیپ 

يراصنلا یلع  هللا  بضغ  دتشا  ،و  ادل هل و  اولعج  ذا  دوهیلا  یلع  هللا  بضغ  دتشا  :» دومرف دیـشک و  دوخ  فیرـش  نساحم  رب  یتسد  ترـضح 
نبا لتق  یلع  مهتملک  تقفتا  موق  یلع  هبضغ  دتشا  ،و  هنود رمقلا  سمـشلا و  اودبع  ذا  سوجملا  یلع  هبـضغ  دتـشا  ،و  ۀثالث ثلاث  هولعج  ذا 

هک تفای  تدـش  هاگ  نآ  دوهی  رب  ادـخ  مشخ  .« یمدـب بضخم  انا  هللا و  یقلا  تیح  نودـیری  امم  ءیـش  یلا  مهبیجا  هللا ال  اـما و  ، مهیبن تنب 
هب هک  دیدرگ ، تخس  هاگ  نآ  نایحیسم  رب  ادخ  مشخ  .و  دندرشف ياپ  شیوخ  موهوم  رادنپ  نیا  رب  و  دندیشارت ، دنزرف  اتکی  يادخ  رب  نانآ 

!و دندناوخ ادخ  نیموس  ار  ادـخ  ياتمه  یب  تاذ  دـنتفای و  شیارگ  یتسرپ  هناگ  هس  هب  یتسرپ  اتکی  هحفـص 156 ] ییارگ و [  دیحوت  ياج 
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نارگدادبتـسا نیا  رب  ادخ  مشخ  .و  دـندیتسرپ ار  هام  دیـشروخ و  ادـخ ، ياج  هب  نانآ  هک  تفرگ  تدـش  هاگ  نآ  نایـسوجم  رب  ادـخ  مشخ 
زارفرس تخد  رسپ  نوخ  نتخیر  رب  یناملسم  یهاوخ و  مالسا  نیغورد  ياعدا  اب  هک  دش  تخـس  هاگ  نآ  بلط  تنوشخ  شیدنا و  کیرات 

يهنایوگروز هناملاظ و  ياههتـساوخ  زا  ياهرذ  هب  نم  دنگوس  يادخ  هب  دیـشاب ! شوه  هب  ناه ! . دـندش ناتـسادمه  تسدـمه و  ناشربمایپ 
هتسشن و نوخ  هب  شیوخ  قوقح  زا  عافد  رد  هک  یلاح  رد  ات  داتـسیا  مهاوخ  يرگلاجد  متـس و  ربارب  رد  و  داد ، مهاوخن  تبثم  باوج  نانآ 

. میآ لیان  میادخ  رادید  هب  مشاب  هدش  نیگنر  نوخ  هب 

نیسح باختنا 

اب  » مالسلاهیلع نیسح  ییورایور  ماگنه  دومرفیم : هک  مدینـش  مردقنارگ  ردپ  زا  دومرف : هک  دناهدروآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ام  رالاس  زا 
هک ياهنوگ  هب  داتـسرف ؛ ورف  شنارای  ترـضح و  نآ  رـس  زارف  رب  ار  يزوریپ  هنازرف  يادخ  راکیپ ، شتآ  ندـش  رو  هعلـش  و  دعـس » نب  رمع 
ود شنیزگ و  ود  ناـیم  يدازآ  ياوشیپ  هاـگ  نآ  دـش . هداد  ناـشن  وا  هب  يوریپ  دـهاش  و  دـندرتسگ ، ناـنآ  رب  ار  دوـخ  ياـهلاب  ناگتـشرف 
رد تداهش  اب  ادخ  زیگنا  روش  رادید  ای  ناگتشرف ، جاوما  هلیـسو  هب  هشیپ  دادیب  رـسهریخ و  نمـشد  رب  يرهاظ  يزوریپ  ! تفرگ رارق  باختنا 

تیاور نیا  هک  تسا  ینتفگ  درپس . ماگ  تداهش  يوک  هب  دیزگرب و  ار  وا  رادید  ادخ و  هار  رد  تداهـش  ود ، نیا  زا  راوگرزب  نآ  و  وا ؛ هار 
. تسا دروآ  نیدلا » ملاعم   » باتک رد  یسرن ) نسح  نب  دمحم   ) رهاط وبا  ار 

؟ دنک عافد  تلادع  قح و  زا  هک  تسه  یسک  ایآ 

مرح نع  بذـی  باذ  نم  امأ  هحفـص 157 ] هللا [ ؟ هجول  نانثیغی  ثیغم  نم  اـمأ  :» هک دروآ  رب  داـیرف  يدازآ  ياوشیپ  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد 
يدازآ و تینما و  قوقح و  زا  هک  تسین  یسک  ایآ  ؟ دسرب نازیتس  متس  نابلط و  قح  ام  دایرف  هب  هک  تسین  یـسردایرف  ایآ  ناه ! .« هللا لوسر 
هب ایآ  هک : دروآ  دعـس » نب  رمع   » يوس هب  ور  دیزرل و  دروخ  رب  تخـس  رح »  » هک دوب  طیارـش  نیا  رد  ؟ دنک عافد  شنادـناخ  ربمایپ و  میرح 

حیطت سؤرلا و  ریطت  نا  هرـسیا  الاتق  هللاو  يا  :» داد خـساپ  وا  »؟ لجرلا اذـه  تنا  لتاقم  امأ  «؟ دـیگنج یهاوخ  خـیرات  درمگرزب  نیا  اب  یتسار 
اهرـس و شرپ  نآ ، يهلحرم  نیرتناـسآ  هک  تسا  شیپ  رد  تخـس  يراـکیپ  دـیگنج و  مهاوـخ  وا  اـب  دـنگوس  يادـخ  هب  يرآ ، .« يدـیالا

دنب دنب  اما  داتسیا ، دوخ  نارای  نایم  ياهطقن  رد  هاپس  رانک  رد  تشگزاب و  نارگن  هدز و  هودنا  رح » [ .» 84 . ] دوب دهاوخ  اهرکیپ  زا  اهتسد 
هب متفگـش ؛ رد  وت  راک  زا  هک  یتسار  تفگ : وا  هب  [ 85 « ] سوا نب  رجاهم  !» دـش هریچ  شناج  مسج و  رب  هرهلد  دـمآ و  رد  هزرل  هب  شدوجو 

هفوک مدرم  نیرتعاجـش  هک  دـشیم  هدیـسرپ  نم  زا  رگا  ما ! هدـیدن  مرگنیم  کنیا  هک  یطیارـش  رد  ار  وت  نونکاـت  زگره  دـنگوس  يادـخ 
نیب یسفن  ریخا  هللا  ینا و  [ » هحفص 158 تفگ [ : رح » «؟ مرگنیم امش  زا  هک  تسا  یتیعضو  هچ  نیا  کنیا  مدادیم ؛ ناشن  ار  امش  تسیک ؟

خزود تشهب و  ناـیم  ار  نتـشیوخ  کـنیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .« تقرحأ تعطق و  ول  ائیـش و  ۀـنجلا  یلع  راـتخأ  ـال  هللاوـف  راـنلا ، ۀـنجلا و 
رگ دیزگ ؛ مهاوخن  رب  تشهب  ياج  هب  ار  يزیچ  هک  دنگوس  يادخ  هب  تفگ : هاگ  نآ  و  راوشد . رایسب  یباختنا  لاح  رد  ار  دوخ  مرگنیم و 

یگدـنز رـسارس  رد  باختنا  نیرتهب  هب  ناس  نیدـب  .و  دـنهد داب  رب  ار  مرتسکاخ  مدرگ و  هدرپس  شتآ  ياههلعـش  هب  هدـش و  هعطق  هعطق  هچ 
. دز تسد  شیوخ 

باختنا نیرتهب  زا  سپ 

تخوسیم دوب و  هداهن  شرس  يور  ار  دوخ  ياهتسد  هک  یلاح  رد  دیشک و  باکر  رون  هاگودرا  يوس  هب  باختنا ، نیرتهب  زا  سپ  رح » »
شیاشخب دروم  ارم  ریذپب و  ار  ماهبوت  رهم  رـس  زا  ماهدروآ ، هبوت  يور  وت  هاگراب  هب  نم  ایادـخ ! راب  تفگیم : هنارگـشیاین  تخادـگیم ، و 

يدازآ ياوشیپ  هب  هکیماگنه  . مدنکفا ساره  هب  ار  تربمایپ  نادنزرف  هتسراو و  هتـسیاش و  ناتـسود  ياهبلق  نم  هک  ارچ  هد ، رارق  شیوخ 
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عوجرلا و نع  کسبح  يذلا  کبحاص  انا  كادـف  تلعج  :» داد خـساپ  ؟ یتسه هک  امـش  دومرف : درک و  وا  هب  ور  ترـضح  نآ  دـش ، کیدزن 
امـش يادف  ارم  يادخ  ناج ! نیـسح  »؟ ۀبوت نم  یل  يرت  لهف  هللا  یلا  بئات  انأ  و  يرأ ، ام  کب  نوغلبی  موقلا  نا  تننظ  ام  هللا  و  کب ، عجعج 
متسه یسک  نامه  . متشادزاب هنیدم  هکم و  يوس  هب  تشگزاب  زا  ار  امش  هک  متسه  یسک  نامه  نم  یسانشیمن ؟ ارم  ربمایپ ! رسپ  يا  دزاس ،

هنازوسلد و ياهداهنشیپ  و  درک ، دنهاوخ  راتفر  هنوگ  نیا  امش  اب  ناراکمتس  نیا  هک  مدوبن  رادنپ  نیا  رب  زگره  اما  متسب ، امـش  رب  ار  هار  هک 
ادخ هاگراب  هب  تسا  هدزرـس  نم  زا  هچنآ  زا  و  هدز ، تمادـن  منامیـشپ و  کنیا  .و  تفریذـپ دـنهاوخن  ار  امـش  زیمآ  تملاسم  هناهاوخریخ و 

دروم ار  وت  دریذـپیم و  ار  تاهبوت  رهم  رپ  يادـخ  يرآ ، دومرف : يدازآ  ياوشیپ  ؟ تسا هتفریذـپ  ماهبوـت  اـیآ  ما ؛ درک  هحفـص 159 ] هبوت [ 
نیـسح تفگ : رح » .«» کیلع هللا  بوتی  معن  « ؛ ریگ مارآ  یمک  وش و  هدایپ  مارتحا . دروم  ینامهیم و  هک  وش ، هدایپ  دـهدیم ، رارق  شیاـشخب 
دوزفا هاگ  نآ  . دمآ مهاوخ  دورف  راک  ماجنارـس  و  منک ، هفیظو  ماجنا  مناوتیم  رتهب  مرتدمآ و  راکهراوس  نم  ماهداتـسیا و  تمدخ  رد  ناج !

ناج هک  مشاب  یسک  نیتسخن  دیهد  هزاجا  کنیا  مدرزآ  ار  امش  رطاخ  و  متـسب ، امـش  رب  ار  هار  هک  مدوب  یـسک  نیتسخن  نم  هک  لیلد  نادب 
ياین اب  هک  مبایب  ار  یگتـسیاش  نیازیخاتـسر  زور  رد  ات  مدرگ ، هتـشغآ  نوخ  هب  ناتناگدید  ربارب  رد  منک و  ادـف  امـش  ياهنامرآ  هار  رد  ار 

وا رارصا  ربارب  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  . مریگ رارق  ترـضح  نآ  تیانع  فطل و  دروم  مهد و  تسد  موش و  ور  هب  ور  ادخ  ربمایپ  تردقنارگ 
نیتسار ماما  اب  دعب  هب  تعاس  نآ  زا  هک  دوب  ینانامرهق  لیخ  زا  نامرهق  نیتسخن  دـش و  رازراک  يهدامآ  وا  داد و  يراکادـف  يهزاجا  يو  هب 

داد عافد  هزاجا  وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  يرا ، . دنتفاتش نادیم  يوس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  تروص  نیدب  دنتفگ و  عادو  تداهـش  داهج و 
هب ار  نانآ  نانامرهق  نارواگنج و  زا  یهورگ  و  درک ، هناریلد ، وکین و  يراـکیپ  و  درب ، شروی  يوما  ناراـکهبت  رب  بلط  قح  درمدازآ  نآ  و 

هحفص 160] [ . ] 86 . ] داهن تداهش  رتسب  رب  رس  نوخ  هب  هتـشغآ  يرکیپ  اب  ات  داد  همادا  شیوخ  راکیپ  هب  نانچمه  و  دنکفا ، كاله  كاخ 
يهرهچ زا  ار  اهنوخ  اهكاخ و  دوخ  نینزان  تسد  اب  ترـضح  نآ  دـناهدروآ ، يدازآ  ياوشیپ  دزن  ار  وا  هتفخ  نوخ  هب  رکیپ  هکیماـگنه 

. داهن مان  رح »  » ار وت  تردام  هک  ناسنامه  تسرد  یتسه ، ترخآ  ایند و  درم  دازآ  هک  یتسار  : دومرفیم دزیمرانک و  وا 

زیتس دادبتساو  هاوخ  تلادع  ياسراپ 

هاپـس زا  و  داهن ؛ قح  زا  عافد  نادیم  هب  ماگ  دوب ، ادـخ  نیتسار  رگـشتسرپ  اسراپ و  يدرم  هک  ریرب » «، » رح  » تداهـش هناریلد و  راکیپ  زا  سپ 
ود نآ  دمآ و  نایم  هب  لطاب  قح و  زا  نخس  . داتـسیا وا  ربارب  رد  تشاد -  مان  لقعم »  » دنزرف دیزی »  » هک رورغرپ ، یـشیدنا  کیرات  دادبتـسا ،

اناوت يادـخ  زا  و  [ 87 ، ] دـنزیخرب هلهاـبم  هب  اهریـشمش ، کـچاکچ  زا  شیپ  هحفـص 161 ] گنج و [  نادـیم  رد  ات  دـندرک  دـهع  هدـنمزر 
هلهابم نیا  زا  سپ  . دروآ رد  اپ  زا  تسا  تلادـع  قح و  هار  رد  هک  یـسک  نآ  تسد  هب  تسا ، دادـیب  لطاب و  راداوه  هک  ار  نآ  اـت  دـنهاوخب 

ات تخاس  دوبان  وا  تسد  هب  ار  لقعم » نب  دـیزی   » ادـخ دـش و  زوریپ  ریرب » ، » تخـس يراکیپ  رد  دـندرب و  ریـشمش  يهضبق  هب  تسد  هک  دوب 
شیوخ هناریلد  راکیپ  هب  نانچمه  وا  . دادیب لطاب و  رب  اهنآ  نیمادک  تسا و  تلادع  قح و  رب  هاگودرا ، نیمادک  هک  دش  نشور  رگید  رابکی 

هحفص 162 ] [ . ] 88 . ] دیسر تداهش  هب  ات  داد  همادا 

روعش روشرپ و  ناملسم  ون 

روالد دننزرف  [ 89 « ] بهو  » راـب نـیا  درک و  نادـیم  گـنهآ  روـن  هاـگودرا  زا  يرگید  ناـمرهق  ریرب » ، » اـسراپ هوژپ  نآرق  تداهـش  زا  سپ 
هارمه هب  البرک  رد  ناوج  نیا  رکفنشور  رسمه  ردام و  . دیـشخرد شوخ  درک و  هناریلد  يداهج  داهن و  شیپ  هب  ماگ  هک  دوب  یبلک » بابح  »

زا ایآ  يدش ؟ دونـشخ  ترـسپ  زا  ایآ  ناج ! ردام  تفگ : شردام  هب  دمآ ، نانآ  يوس  هب  هنانامرهق  يراکیپ  زا  سپ  وا  هکیماگنه  دندوب ، وا 
يادخ ماهدید ! رون  !« نیسحلا يدی  نیب  لتقت  یتح  تیضر  ام  ال ، !» مدنزرف تفگ : شردام  »؟ ما ال ینع  تیضرا  هامأ  ای  «؟ یتشگ یضار  مراک 
نیـسح ناـمرآ  هار  رد  ینک و  يزاـبناج  ادـخ  هار  رد  وـت  هک  مـسریم  تیاـضر  يدونـشخ و  جوا  هـب  نمیماـگنه  دـیازفیب ؛ وـت  شاداـپ  رب 
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، دوب شردام  و  بهو »  » يوگ تفگ و  دهاش  هک  شراکادف  رـسمه  هحفص 163 ] ییآ [ . لیان  تداهش  فرش  هب  وا  نامرف  هب  مالـسلاهیلع و 
دایرف شردام  ماگنه  نیا  رد  . زاسم هدز  تبیـصم  رادغاد و  شیوخ ، تداهـش  اب  ارم  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : تفرگ و  ار  شناوج  يوش  ناماد 

رد نک و  راکیپ  ادخ  هار  رد  ورب و  ریگ ؛ شیپ  ار  نادیم  هار  ریذپم و  ار  شایهاوخریخ  راپسب و  ادخ  هب  ار  ترسمه  ورب ، مرسپ  هک : دروآرب 
زیخاتـسر زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شردقنارگ  ياین  تعافـش  هب  ات  نک  يراکادف  وا  روتـسد  هب  نیـسح و  ترالاس  ربارب 

ود هک  ییاجنآ  ات  دز  تسد  یهوکـشرپ  داهج  هب  هرابرگد  تفاتـش و  نادـیم  هب  داد و  يرادـلد  ار  شرـسمه  نامرهق ، ناوج  . يدرگ رختفم 
مردام ردـپ و  تفگیم : لاح  نامه  رد  تفاتـش و  وا  يرای  هب  تفرگرب و  ار  همیخ  دومع  شرـسمه  ماگنه  نیا  رد  . داتفا شرکیپ  زا  وا  تسد 
هناریلد مه  زاب  يرآ  امن ! عافد  ربمایپ  سدـقم  میرح  زا  نک و  هزرابم  مه  زاب  تلاسر  یحو و  يهزیکاپ  كاـپ و  نادـناخ  هار  رد  تناـبرق ! هب 
سابل هدازآ  نامیا و  اـب  نز  نآ  اـما  دـنادرگرب ، مرح  ناوناـب  يهمیخ  هب  ار  وا  اـت  دیـشوک  دروآ و  يور  شرـسمه  يوس  هب  بهو » !» شوکب

تداهش فرش  هب  وت  هارمه  هب  ات  تشگ  مهاوخن  زاب  اههمیخ  يوس  هب  درک و  مهاوخن  اهر  ار  وت  زگره  تفگ : تفرگ و  ار  شراکادف  يوش 
يرای و نیا  ربارب  رد  ادـخ  دومرف : درک و  هاگآ  نادـناخ  نآ  هب  ور  دـیدیم  ار  زوسناـج  يهرظنم  نیا  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  . مدرگ رختفم 
هک درگزاـب  ناوناـب  يهمیخ  هب  دومرف : بهو »  » رـسمه هبه  اـگ  نآ  دراد ؛ ینازرا  وکین  یـشاداپ  امـش  هب  ربماـیپ  نادـناخ  هار  رد  يراکادـف ،
راب بهو »  » اما تشگزاب ، دـیرخ و  ناج  هب  ار  شرالاس  ناـمرف  زینوا  هحفص 164 ] [ . ] 90 . ] دزاس تايزور  ار  شاتمحر  رهم و  يادـخ 
[ . 91 . ] داب وا  يزور  هحفص 165 ] ادخ [  ناوضر  درک ؛ راکیپ  تداهش  دح  رس  ات  و  دز ، نمشد  هاپس  بلق  هب  تحار  لایخ  اب  ار  دوخ  رگید 

دنام راوتسا  ادخ  اب  شنامیپ  رد  هک  يدرم  گرزب 

يراکادف داهج و  نادیم  هب  ماگ  هجسوع » نب  ملـسم   » اورپ راثیا و  ياههصرع  درم  ریـش  هاوخیدازآ  رکفنـشور و  ناوج  نآ  تداهـش  زا  سپ 
ات دیزرو ، ییابیکش  اهیتخس  اهراشف و  رب  مه  داد و  ناشن  يرایسب  يروالد  ناکاپان ، راتشک  رد  مه  درک ؛ ینایامن  تخـس و  گنج  وا  . داهن
هب مالسلاهیلع  نیسح  هک  تشاد  یقمر  زونه  . داهن اونین  يهدیتفت  ياهنـش  يور  رب  رـس  تشادن  ار  نداتـسیا  ناوت  رگید  هک  هاگ  نآ  ماجنارس 

دورد و !« ملـسم ای  هللا  کمحر  :» دومرف و  تفاـی ، روضح  وا  يهتفخ  نوخ  هحفـص 166 ] هب [  رکیپ  رانک  رد  [ 92 « ] رهاظم نب  بیبح   » هارمه
رظتنی و نم  مهنم  هبخن و  یـضق  نم  مهنمف  :» تخادرپ هیآ  نیا  توالت  هب  هاگ  نآ  و  «! ملـسم  » يا داب  وت  رب  ادخ  يهشیمه  شزرمآ  تمحر و 

يهدامآ زین  یخرب  دـنداهن و  تداهـش  رتسب  رب  رـس  و  دـندناسر ، لزنم  هب  ار  شیوخ  تیلوئـسم  راب  یخرب  نانآ  زا  [ .» 93 .« ] الیدبت اولدـب  ام 
هب دیفـس ، نساحم  نامرهق  نآ  يدـسا » بیبح  «.» دـنرادن نید  رد  یلیدـبت  يرییغت و  چـیه  دـناشیوخ و  یخیراـت  گرزب و  يهفیظو  ماـجنا 
هب تسود  ناه  .« ۀنجلاب رشبا  ملسم ! ای  مکعرـصم  یلع  زع  :» هک درک  همزمز  وا  شوگ  هب  هتـسهآ  دش و  رتکیدزن  شراکادف  عاجـش و  تسود 
هب ار  وت  اما  زوس ؛ تقاط  تخس  تاهدننکش ، تبیـصم  تسا و  نارگ  تخـس  نم  رب  تتداهـش  هک  دنگوس  يادخ  هب  ملـسم ! ما ، هتفخ  نوخ 

داد و ناکت  ار  اهبل  هجـسوع » نب  ملـسم  .» تسویپ مهاوخ  وت  هب  يدوز  هب  مه  نم  هک  باتـشب  داـب . هدژم  ادـخ  ياـبیز  توارطرپ و  تشهب 
: بیبح لاقف  :» تفگ بیبح » .«» ریخب هللا  كرـشب  .» دهد وکین  هدژم  وت  هب  ادخ  تفگ : ياهتـسهآ  هدیرب و  هدـیرب  يادـص  اب  دوشگ و  ار  مشچ 

وت هب  گنرد  یب  هک  مراد  نیقی  هک  دوب  نیا  هن  رگا  مراکادف  مزرمه  .« کمهأ ام  لکب  یلا  یـصوت  نا  تببحال  رثالا  یف  ینا  ملعا  یننأ  الول 
ار اهنآ  نم  ییوگب و  هحفص 167 ] نم [  هب  یتشاد  یشرافس  تیصو و  ره  هک  متشادیم  تسود  مه  رایسب  دوب و  نیا  قح  تسویپ ، مهاوخ 

یتح هنود  لتاقف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  یلا  هدیب  هراشأ  اذهب و  کیـصوا  :» تفگ ملـسم » ...» اما مناسر  ماجنا  هب  تیدج  تناما و  تقادص و  اب 
، رادمرب داهج  يراکادف و  زا  تسد  وا  هار  رد  يراد  ندب  رد  ناج  ات  نیـسح ؛ ناج  وت و  ناج  هک  تسا  نیا  وت  هب  نم  شرافـس  اهنت  .« تومت

هدوسآ مارآ و  رادـم ، مغ  تفگ : داد و  نانیمطا  وا  هب  زین  بیبح »  » .و داـب ناـتروای  راـی و  ادـخ  تسا ، نم  شرافـس  اـهنت  نیا  سب ؛ نیمه و 
مهاوخن نیا  زج  دنگوس  ادخ  هب  دوب . مهاوخ  وت  مشچ  ینشور  لد و  يداش  ثعاب  مریذپیم و  لد  ناج و  زا  ار  وت  شرافس  هک  شاب  رطاخ 

. داب وا  يزور  ادخ  ناوضر  درک ؛ زاورپ  تشهب  يوس  هب  وا  حور  هظحل  دنچ  زا  سپ  هاگ  نآ  .و  درک
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داهج يراکتسرد و  زا  ياهولج 

نادیم هب  يرگید  يهدازآ  روعـش و  روش و  رپ  ناوج  داب -  وا  رب  ياهدازآ  ره  دورد  هک  هجـسوع » نب  ملـسم   » تداهـش يراکادـف و  زا  سپ 
زا تفر و  مالسلاهیلع  نیسح  شرالاس  هاگـشیپ  هب  تسخن  وا  . تشاد ترهـش  يراصنا » يهظرق  نب  ورمع »  » هب دوب و  ورمع »  » شمان هک  دمآ 
نآ يهراشا  اب  هاگ  نآ  تفرگرب و  نیـسح  هوکـشرپ  لامج  زا  ار  هشوت  نیرخآ  تساوخ و  نتفر  يهزاجا  اهلسن  اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ 

اپ زا  ار  دادبتسا  هاپس  زا  یهوبنا  و  دومن ، عافد  قح  زا  نیگمشخ  يریش  ناسب  درک و  راکیپ  هناقاتشم  وا  . تفرگ رارق  نمشد  يربور  ترـضح 
ناج هب  ار  يریشمش  ره  تفرگیم و  ار  نآ  ولج  یکالاچ  يروالد و  اب  دمآیم  نادیهش  ياوشیپ  يوس  هب  نمشد  هاپس  زا  يریت  ره  دروآ . رد 

راذگورف یـشالت  چیه  زا  درک و  راکیپ  هنانامرهق  نانچمه  دریگ و  فدـه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  شرالاس  نمـشد  دادـن  هزاجا  دـیرخیم .
تفاتـش و مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس  هب  راب  نیرخآ  يارب  لاح  ناـمه  رد  دـیدرگ . نوخ  رد  قرغ  و  هدیـشوپ ، اـهمخز  زا  شرکیپ  اـت  درکن 

يهفیظو مدرک و  اـفو  شیوخ  دـهع  هب  اـیآ  ربماـیپ ! يهیاـمنارگ  دـنزرف  يا  نم ! رـالاس  »؟ تیفوأ هللا  لوـسر  نب  اـی  [ » هحفـص 168 تفگ [ :
، ۀنجلا یف  یماما  تنأ  معن ، : » لاق : دومرف مالسا  هیلع  نیـسح  ؟ مداد ماجنا  تلاسر  یحو و  نادناخ  یناسنا  دنلب و  نامرآ  دروم  رد  ار  شیوخ 
ور نیا  زا  تفاتـش ، یهاوخ  ادـخ  يابیز  توارطرپ و  تشهب  هب  نم  زا  رتدوز  وت  يرآ ، .« رثـالا یف  ینا  ملعا  مالـسلا و  ینع  هللا  لوسر  أرقاـف 

؛ دـمآ لیان  تداهـش  هب  ات  داد  همادا  شیوخ  يهزرابم  هب  هاگ  نآ  .و  دـمآ مهاوخ  وت  یپ  زا  نم  هک  وگب  ناـسرب و  ادـخ  ربماـیپ  هب  ارم  مـالس 
. داب وا  يزور  ادخ  ناوضر 

ناشخرد يدرکلمع  زبس و  ياهشیدنا 

ناشخرد يدرکلمع  زبس و  ياهشیدـنا  اما  نیگنر ، یتسوپ  هک  يرافغ » رذ  یبا   » يهدـش دازآ  مالغ  نوج ،»  » ماـن هب  روشرپ  یناوج  هاـگ  نآ 
وا هب  ور  بدا  رهم و  زا  ییایند  اب  مالسلاهیلع  نیسح  . تساوخ نادیم  يهزاجا  ترـضح  نآ  زا  و  دمآ ، ناگتـسیاش  رالاس  روضح  هب  تشاد ،

، يدازآ دازآ  کنیا  امـش  نم ، تسود  نوج ! يا  ناه  انقیرطب ». لتبت  الف  ۀـیفاعلل ، ابلط  انتعبت  اـمناف  ینم  نذا  یف  نا  نوج ! اـی  :» دومرف درک و 
ار اـم  يراـکمه  یهارمه و  شیوـخ  تینما  یگدـنز و  نیمأـت  یتـحار و  شیاـسآ و  يارب  وـت  ورب . نیمزرـس  نیا  زا  ریگب و  ار  شیوـخ  هار 

شیوخ يارب  ار  اـم  تداهـش  يزاـبناج و  داـهج و  نم ! تسود  نزم . هرگ  اـم  تشونرـس  هب  ار  شیوـخ  تشونرـس  ور  نیا  زا  ياهدـیزگرب ،
هنارگن هدـنیآ  هشیدـنا و  یهاگآ و  اـب  وا  داد ؟ خـساپ  هچ  وا  اـما  . داـب ترادـهگن  راـی و  ادـخ  هک  تایگدـنز  غارـس  هب  ورب  نکم ، باـختنا 

یـشوخ و راگزور  رد  نم  ربمایپ ، يهیامنارگ  دـنزرف  يا  »!؟ مکلذـخا ةدـشلایف  مکعاصق و  سحلا  ءاـخرلایف  اـنا  هللا ! لوسر  نباـی  :» تفگ
يایند هب  مدرب و  اههرهب  امش  یتیبرت  یگنهرف و  يرکف و  یملع و  يونعم و  يدام و  ياهتمعن  زا  متـسشن و  امـش  تمعن  ناوخ  رب  شیاسآ 

قح و زا  عافد  نادیم  رد  ار  امـش  کنیا  هک  تسا  يدرمناوج  هحفص 169 ] زا [  نیا  ایآ  مدوشگ ؛ لاب  یگدازآ  یـشیدنانشور و  یهاگآ و 
يدرمناوـج و مسر  هار و  هن  تساـفو و  مسر  هن  نیا  هن ، دـش ؛ دـهاوخن  نـینچ  دـنگوس  يادـخ  هـب  ؟ مورب مـنک و  اـهر  ادـخ  نـید  ياـهزرم 
. مبـسن بسح و  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ؛ يرگید  يوب  گـنر و  دـنیاشوخان و  يوـب  گـنر و  و  متـسوپ ، هایـس  نم  ناـج ! نیـسح  یگدازآ .

يدیفـس هب  ماهریت  يهرهچ  مه  ددرگ و  نیگآرطع  مرکیپ  مه  ات  دـنک  ندـیزو  نم  رب  نآ  زیگنا  لد  میـسن  تشهب و  يوب  ات  دـیهد  هزاـحجا 
دنگوس يادخ  هب  هن ، ناج ! نیسح  . دوش تفارشرپ  تلادع  قح و  هار  رد  يراکادف  داهج و  هتسیاش و  لمع  اب  بمسن  بسح و  مه  دیارگ و 

يهزیکاپو كاپ  نوخ  اب  تسوپ ، هایـس  نم  نوخ  ات  تفرگ  مهاوخن  هلـصاف  امـش  زا  تفر ، مهاوخن  يرگید  هار  دش ، مهاوخن  ادـج  امـش  زا 
یتخبکین هب  نم  دزیمایب و  دوشیم  هتخیر  ادـخ  هار  رد  ود  ره  هک  ربماـیپ  يهیاـمنارگ  نادـنزرف  ادـخ و  يهدـیزگرب  كاـپ و  ناگدـنب  اـمش 

طلتخی یتح  مکقرافأ  هللا ال  ال و  [ .» 94 . ] دش مهاوخن  ادج  امش  زا  زگره  ! هن میآ . لیان  مدوب  نآ  يوزرآ  رد  هرامه  هک  يراختفا  هنادواج و 
ات يرایـسب  تعاجـش  تماهـش و  اب  و  درپس ، ماگ  عافد  داهج و  نادـیم  يوس  هب  هشیدـنا  نیا  اـب  وا  يرآ ، .« مکئاـمد معم  دوسـالا  مدـلا  اذـه 
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هحفص 170 ] درک [ . يراکادف  قح  هار  رد  تداهش 

يوادیص هاوخ  يدازآ 

نیـسح يوـس  هب  نیرخآ  عادو  يارب  نمـشد  يوـس  هب  تـکرح  زا  شیپ  دـش و  هداـمآ  يراکادـف  داـهج و  يارب  يرگید  ناـمرهق  هاـگ  نآ 
صاخ دزنابز  تلاسر  نادناخ  هب  شتدارا  قشع و  دوب و  يوادیص » دلاخ  نب  ورمع   » عاجش بلط و  قح  نامرهق  نیا  مان  تفاتش . مالسلاهیلع 

كاراف فلختا  نا  تهرک  و  کباحـصاب ، قحلا  نا  تممه  دـق  كادـف  تلعج  هللادـبع  ابا  ای  :» تفگ دـمآ و  نادیهـش  يوشیپ  دزن  وا  . ماع و 
نیا زا  مرادن  شوخ  مدنویپب و  تدیهش  يهتخابکاپ  نارای  هب  ماهتفرگ  میمصت  ربمایپ ! رـسپ  يا  مدرگ  تیادف  .« الیتق کلهأ  نیب  ادیرف  ادیحو 

رگهراظن ای  و  مرگنب ، اهنت  تنادناخ  نایم  زوت ، هنیک  نمشد  هوبنا  هوبنا  ربارب  رد  ار  امـش  متفایب و  بقع  ای  مزرو ، فلخت  یتخبکین  تداعس و 
درک و وا  هب  ور  افص  رهم و  ییایند  اب  نایارگدیحوت  رالاس  . مدرگ رختفم  امش  فادها  امش و  يرای  هب  مهاوخیم  هزاجا  مشاب . امش  تداهش 
زا سپ  زین  ام  هک  ورب  شیپ  هب  يداهج ، قوش  روش و  رد  هک  کنیا  .« ۀعاس نع  کب  نوقحال  اناف  مدـقت  :» دومرف نتفر ، هب  وا  رارـصا  ربارب  رد 

هودـنا وس  رگد  زا  طاشن و  اب  نامداش و  ییوس  زا  دوب ، هدروآ  تسد  هب  ار  ایند  ییوگ  راکادـف  نامرهق  نآ  . تسویپ میهاوخ  امـش  هب  یتعاس 
هب ات  درک  هنانامرهق  زیگنا و  رب  نیسحت  يراکیپ  دز و  ناهارمگ  ياهفص  هب  ار  دوخ  مالسلاهیلع ، نیسح  شرالاس  ییاهنت  زانیگمغ  هدز و 

. دمآ لاین  تداهش  راختفا 

یمابش يهلظنح  يروالد  يرگنشور و 

اههزین و ناراب  ات  داتسیا  مالسلاهیلع  نیسح  شرالاس  شیپاشیپ  وا  داهن . نادیم  هب  ماگ  یمابـش » يهلظنح  ، » نامیا راثیا و  نانامرهق  نآ  یپ  زا 
هحفص هب [  رطخ  ندیسر  زا  دوخ ، نتخاس  رپس  اب  هلیسو  نیدب  درخب و  دوخ  گرهاش  هنیس و  هاگندرگ و  ولگ و  ور ، رـس و  هب  ار  اهریـشمش 

نایدادبتــسا ربارب  رد  یــسومرصع  بـلط  حالــصا  ارگدــیحوت و  ناــسب  درخ  قـطنم و  درم  نآ  . دــنک يریگوـلج  يدازآ  ياوــشیپ  [ 171
ینا موق  ای  :» هک داد  هجوت  تایآ  نیا  هب  ار  نانآ  و  تخادرپ ، یهاوخریخ  يرگنـشور و  هب  اسر  ییادص  اب  داتـسیا و  نشخ  شیدناکیرات و 

مکیلع فاخا  ینا  موق  ای  دابعلل و  املظ  دیری  هللا  ام  مهدعب و  نم  نیذـلا  دومث و  داع و  حون و  موق  باد  لثمبازحالا  موی  لثم  مکیلع  فاخا 
دق باذـعب و  هللا  مکحتـسیف  انیـسح  اولتقت  موق ال  ای  داه  نم  هل  امف  هللا  للظی  نم  ماصع و  نم  هللا  نم  مکل  ام  نیربدـم  نولوت  مویداـنتلا  موی 
موق تشونرس  ریظن  یتشونرـس  زا  . مسرتیم امـش  رب  ادخ  فلاخم  ياههتـسد  زور  ناسب  يزور  زا  نم  موق ! يا  ناه  [ . 95 « ] يرتفا نم  باخ 

زا امـش  رب  نم  نم ، موق  يا  ناه  . دهاوخیمن متـس  دوخ  ناگدـنب  رب  ادـخ  هنرگ  و  دـندمآ ؛ اهنآ  زا  سپ  هک  یناسک  و  دومث ، داع و  حون و 
ربارب رد  امـش  يارب  و  دیدرگیم ، زاب  بقع  هب  نانک  تشپ  هک  يزور  . مراد میب  دـنهدیم ، رد  ادـن  مه  يرای  هب  ار  رگیدـکی  مدرم  هک  يزور 
دینک نینچ  رگا  هک  ارچ  دیشکن ، ار  نیـسح  مدرم ! يا  ناه  . تسین يربهار  ار  وا  دنک  هارمگ  ادخ  ار  هک  ره  و  تسین ؛ يرگتیامح  چیه  ادخ 

وا . درک دنهاوخ  نایز  تخس  دندنب  غورد  ادخ  رب  هک  یمدرم  نامگ  یب  تخاس ؛ دهاوخ  ناتدوبان  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  امـش  ادخ  باذع 
نامراگدرورپ هاگراب  هب  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  يهماگنه  ایآ  نم ! رالاس  هک : دروآ  يور  شرـالاس  هب  هناـصلاخ  هناریلد و  راـک  نیا  زا  سپ 

: دومرف ترضح  نآ  هحفـص 172 ] انباحـصاب [ »؟ قحلن  انبر و  یلا  حورن  الفأ  «؟ میدنویپ هب  نامراکادف  بلط و  حالـصا  نارای  هب  میباتـشب و 
ماـقم و يوـس  هب  و  تسا ، رتنیرفآ  تداعـس  رتـهب و  تسا  نآ  رد  هـچنآ  اـیند و  يهـمه  زا  وـت  يارب  هـک  هـچنآ  يوـس  هـب  کـنیا  ارچ ! ارچ 

يزیت اهجنر و  اهدرد و  رب  درک و  هناعاجـش  يراکیپ  دیون ، نیا  تفایرد  زا  سپ  وا  .و  باتـشب تسا ، راگدـنام  هک  يرابهوکـش  ییاورنامرف 
يدونـشخ و هاگیاج  ابیز و  توارطرپ و  تشهب  هب  ار  وا  رهم  رپ  يادـخ  درک و  هیدـه  ادـخ  هاگراب  هب  ار  ناج  اـت  دـیزرو  ییابیکـش  اـههزین 

. داد جوا  ینامداش 
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نیتسار نارگزامن  رب  ریت  زا  یناراب 

نارای زا  نت  ود  یفنح » هللادبع  نب  دیعس   » و نیق » نب  ریهز   » مالسلاهیلع نیـسح  و  دیـسر ، ارف  زامن  يهماگنه  هک  دوب  راوشد  طیارـش  نیا  رد 
زامن شیوخ  فک  رب  ناج  نارای  رگید  اب  وا  اـت  دنتـسیاب ، زاـمن  فص  زا  شیپ  ترـضح و  نآ  شیپاـشیپ  هک  دـناوخارف  ار  شیوخ  راکادـف 

مالسلاهیلع نیسح  شیپاشیپ  دیعس » .» دندز فص  ناشرالاس  تماما  هب  فوخ »  » زامن يارب  نارای  زا  یمین  هارمه  هب  ود  نآ  و  دناوخب ؛ فوخ 
ناج ظفح  يارب  وا  و  تفرگ ، ندـیراب  نارازگزامن  رب  ریت  زا  یناراب  دـش  عورـش  زامن  هکیماـگنه  اـما  دـنتخادرپ ، زاـمن  هب  ناـنآ  داتـسیا و 
درک يرادیاپ  تشاد  ناج  ات  وا  .] تخاس الب  رپس  ار  دوخ  دمآ ، ریت  وس  ره  زا  ترـضح ، نآ  هب  ریت  تباصا  زا  يریگولج  شرالاس و  یمارگ 

ار شیوخ  تشپ  ولهپ و  دوب ، هتخاس  رپس  ار  شاهنیس  دوب ، هتخاس  رپس  ار  شیوخ  يهرهچ  وا  . دسرب مالسلاهیلع  نیـسح  هب  يریت  تشاذگن  و 
تمواقم هناریلد  مه  زاب  اما  دوب ، هدـش  خاروس  خاروس  اـهریت  رثا  رب  شرکیپ  و  دوب ، هتخاـس  رپس  ار  شیوخ  ياـپ  تسد و  دوب ، هتخاـس  رپس 

یلاح رد  وا  . دیطلغ نیمز  رب  دمآ و  رد  اپ  زا  زین  وا  مالسلاهیلع  نیـسح  زامن  ندیـسر  نایاپ  اب  هک  دومن  يدرمیاپ  يرادیاپ و  ردق  نآ  و  درک ]
موق هک  ینیرفن  تنعل و  هب  ار  راـکزواجت  هورگ  نیا  ایادـخ ! راـب  هحفص 173 ] تفگیم [ : هنارگـشیاین  دیـشکیم  ار  نیرخآ  ياهسفن  هک 

هب نم  هک  ار  اهمخز  نیا  هاکناج  درد  و  ناسرب ، تربمایپ  هب  ارم  روشرپ  مرگ و  مالـس  ایادـخ ! راب  ! زاس راـچد  يدرک ، تنعل  ار  دومث  داـع و 
نیا يهمه  رد  ایادخ ! راب  . مناسر يرای  ار  وا  دنمجرا  نادنزرف  نییآ و  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  رب  نم  هک  ارچ  امرف ، غالبا  وا  هب  ماهدیرخ ، ناج 

نم تیقل  ام  هغلبا  مالـسلا و  ینع  کیبن  غلبا  مهللا  . دومث داع و  نعل  مهنعلا  مهللا  .» متـسه وت  شاداپ  ناهاوخ  اهيرادـیاپ  اهدرد و  اهجـنر و 
يهبوچ يهدزیس  ریشمش ، هزین و  كاندرد  ياهمخز  رب  نوزفا  هک  یلاح  رد  هاگ  نآ  و  .« کیبن ۀیرذ  هرـصن  کلذب  تدرا  یناف  حارجلا ، ملا 

. دیشک رپ  اهلسن  اهرصع و  ناتخب  کین  ناگتسیاش و  يارس  هب  و  تسب ، ورف  ناهج  زا  هدید  دوب ، هدیشوپ  ار  وا  ندب  زین  ریت 

يراکتسرد یشیدنا و  تسرد  يهنومن 

« ورمع نب  دیوس   » راب نیا  و  داهن ، صالخا  داهج و  نادیم  هب  ماگ  مالسلاهیلع  نیسح  بلط  قح  راکادف و  نارای  زا  يرگید  نامرهق  هاگ  نآ 
رایسب و  دوب ، رادرک  هتـسیاش  شیدنا و  تسرد  فیرـش و  یناسنا  هک  وا  . تفرگ رارق  تنوشخ  دادبتـسا و  ناراداوه  يورایور  هک  دوب  [ 96]

اهراشف و يهمه  تلادع  هار  رد  درکن و  رازگورف  هناروالد  راکیپ  رد  وا  . تساخرب راکیپ  هب  دادبتـسا  هاپـس  اب  ریـش  ناسب  شیاین ، زامن و  درم 
ناراـی يهتفخ  نوخ  هب  ياـهرکیپ  ناـیم  رد  داد و  فک  زا  ار  نداتـسیا  ناوت  اـهمخز  ینورف  زا  اـت  دـیرخ ، ناـج  هب  ییابیکـش  اـب  ار  اهجـنر 

اب هـک  نمـشد  زا  ییادـن  هـک  دوـب  زاورپ  يهناتـسآ  رد  شحور  تـکرح  یب  مارآ و  وا  هحفـص 174 ] داـتفا [ . نیمز  رب  اروشاـع  هاوخیدازآ 
ره اب  رابمغ  ربخ  نیا  ندینش  اب  وا  ! دش هتشک  نیسح  هک : دوب  نیا  ادن  دیسر . ششوگ  هب  دادیم  ربخ  مالسلاهیلع  نیسح  تداهش  زا  ینامداش 

تفرگ و رس  زا  ار  هناریلد  راکیپ  دروآ و  رد  ار  یکچوک  ریـشمش  شیوخ  يهماج  نورد  زا  و  تساوخرب ، نیمز  يور  زا  دوب  يدرد  جنر و 
رد مالـسلاهیلع  نیـسح  يوجادخ  زرودرخ و  نارای  هک  دوب  هنوگ  نیا  .و  دمآ لیان  قح  رادید  تداهـش و  زوف  هب  ات  درک  يرادـیاپ  ردـق  نآ 

يوس هب  يریگ  جوا  يارب  هقباسم  نادیم  هب  ار  اج  نآ  زور و  نآ  دنتسجیم و  یشیپ  رگیدکی  رب  تداهش  هزرابم و  يارب  راوشد  طیارـش  نآ 
سعدـم و نیب  لـیخلا  وۀـملم  عفدـل  اودون  اذا  موق  : دناهدورـس هنوـگ  نیا  ناـنآ  فـصو  رد  هک  ياهنوـگ  هب  دـندوب ؛ هدرک  لیدـبت  تیوـنعم 

هاگره هک  دندوب ، یناسک  شنمدازآ  هاوخ و  يدازآ  ياهناسنا  نآسفنالا  باهذ  یلع  نوتفاهتیاولبقا  عوردـلا و  یلع  بولقلا  اوسبلـسدرکم 
هزین و هب  یهورگ  هک  یـشیک  تنوشخ  نانمـشد  ربارب  رد  هناهاگآ  هناریلد و  دـندشیم ، هدـناوخارف  تفرـشیپ  دـشر و  عناوم  اب  هزرابم  يارب 
فک و رب  ناج  دندیشوپیم و  اههرز  يور  رب  ار  دوخ  ياهبلق  اهلد و  یطیارش  نینچ  رد  دندوب ، حلـسم  اهحالـس  عاونا  هب  رگید  یهورگ 

. دندنکفایم گرم  ماک  هب  ار  دوخ  و  دنتسجیم ، یشیپ  رگیدکی  رب  ياکادف ، يزابناج و  يارب  هدامآ 

ربمایپ هب  شنم  امیس و  رد  اهنیرت  هیبش 
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يروای رای و  ترـضح  نآ  نادناخ  زج  هک  تلادع ، قح و  زا  عافد  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  راکادـف  هاگآ و  نارای  زوسناج  تداهـش  زا  سپ 
امیـس و نیرتابیز  زا  هک  وا  . درک تکرح  عافد  نادیم  يوس  هب  یلع  شدـنمجرا  هحفص 175 ] دنزرف [  راوشد  طیارـش  نآ  رد  دنامن ، شیارب 
وا هب  یتیگ  ردـپ  نیرتالاو  نآ  ! تساوخ هزراـبم  هزاـجا  شاهیاـمنارگ  ردـپ  زا  دوب ، روهرهب  درکلمع  شنم و  تریـس و  نیرتوکین  زا  هرهچ و 

ناراب دـنکفا و  ریز  هب  ار  نارگید  لاح  نامه  رد  دـنکفا و  شدنمـشیدنا  ریلد و  ناوج  هب  رادمایپ  ترـسحرپ و  یهاگن  اما  داد ، نتفر  هزاـجا 
اقلخ و اقلخ و  کلوسرب  سانلا  هبـشا  منالغ  مهیلا  زرب  دقف  دهـشا  مهللا  :» هک درک  همزمز  هاگ  نآ  . تسیرگ دیراب و  ناگدـید  ماج  زا  کشا 
امیـس و رد  هک  تسا ، ناور  نانآ  يوس  هب  یناوج  کنیا  هک  شاب  هاوگ  رگدادـیب  هاپـس  نیا  یمحر  یب  یـشک و  قح  رب  ایادـخراب ! ...« اقطنم
ار تربمایپ  رادـید  قوش  روش و  دوخ  ناج  رد  هاگره  ام  هک  ياهنوگ  هب  دـشابیم ؛ تربماـیپ  هب  مدرم  نیرتدـننامه  قطنم  راـتفگ و  شنم و 
« دیبع  » هاپس زا  یهوبنا  درک و  هنانامرهق  تخـس و  يراکیپ  وا  [ . 97 . ] میتسـشنیم هراظن  هب  وا  يابیز  شنم  لامج و  هب  میدومنیم ، ساسحا 

نم ۀبرـش  یلا  لهف  یندهجا  دق  دیدحلا  لقث  ینلتق و  دق  شطعلا  تبأ ! ای  :» تفگ تشگزاب و  ردـپ  يوس  هب  هاگ  نآ  داتـسرف و  خزود  هب  ار 
رد بآ  یکدنا  ایآ  دربیم ، نایاپ  هب  ار  مناوت  هدنکفا و  جـنر  هب  ارم  حالـس  ینیگنـس  ینارگ و  دـشکیم و  ارم  یگنـشت  ناج ! ردـپ  ...« ءاملا

داهج و نادـیم  هب  هناریلد  یلع ! مرـسپ  يروای ! یب  ییاهنت و  زا  ناما  هحفص 176 ] دومرف [ : تسیرگ و  مالسلاهیلع  نیـسح  ؟ تسه سرتسد 
هب اراوگ  بآ  زا  زیربل  یماج  اب  وا  درک و  یهاوخ  رادید  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تردقنارگ  ياین  يدوز  هب  هک  درگزاب  عافد 

يداهج تشگزاب و  يوما  موش  هاپـس  بلق  هب  هراب  رگد  یلع » .» يدرگن هنـشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  تخاس  دـهاوخ  باریـس  ار  وت  ياهنوگ 
ماگنه نیا  رد  . دنکفا نیمز  هب  بکرم  زا  ار  وا  داد و  رارق  شاهنازوت  هنیک  ریت  فده  ار  وا  يدبع » ذقنم   » هک دوب  اگ  نآ  و  درک ، زاغآ  رگید 
مالـس ار  امـش  هک  تسا ، ربمایپ  مردق  نارگ  ياین  نیا  هک  شاب  نامداش  ریذپب و  ار  یلع  ترـسپ  مالـس  ردپ ! ناج  ناه  : هک داد  دادن  ار  ردـپ 

نآ . درک زاورپ  قح  يوس  هب  دیـشک و  رب  لد  يهدرپ  زا  زوسناج  ياهلان  نآ  یپ  زا  و  ایب ! ام  يوس  هب  رتدوز  هچ  ره  دـیامرفیم : دـناسریم و 
ناوـج يهرهچ  رب  هرهچ  و  تســشن . وا  نوـخ  رد  قرغ  رکیپ  راـنک  رب  دـیناسر و  نادــیم  هـب  ار  دوـخ  یلع »  » يادــن تفاـیرد  اـب  ترــضح 

ادـخ ناج ! یلع  ماهدـید ! رون  ...« هللا لوسر  ۀـمرح  كاهتنا  یلع  هللا و  یلع  مهارجأ  امف  كولتق ، اموق  هللا  لتق  :» دومرف داـهن و  شدنمـشیدنا 
تراسج و ربمایپ  تمرح  میرح  نتخاس  لامیاپ  ادخ و  تاررقم  نتسکش  رب  هنوگ  نیا  ار  نانآ  زیچ  هچ  دشکب ! دنتشک ، ار  وت  هک  ار  یمدرم 

كاخ وت  زا  سپ  رگید  مرسپ ! !« هافعلا كدعب  ایندلا  یلع  :» دوزفا دیراب و  ورف  ناگدید  زا  کشا  ناراب  لاحنامه  رد  و  !؟ تسا هداد  یخاتسگ 
يهدرپارـس زا  ردارب ، يادن  ندینـش  زوسناج و  يهرظنم  نآ  ندید  اب  بنیز  مالـسلاهیلع  نیـسح  دنمجرا  رهاوخ  ! ایند یگدـنز  ایند و  رـس  رب 
دنمـشیدنا ناوج  نوخ  رد  قرغ  رکیپ  هب  ار  شدوخ  هابیبح !» ای  : » هک دوب  نکفا  نینط  شزوسناج  يادـن  هک  یلاح  رد  دـمآ و  نوریب  ناوناـب 
مالسلاهیلع نیسح  !و  مردارب زیزع  یلع ! ماهدید ، رون  هک : دروآ  رب  ادن  لد  هدرپ  زا  و  دنکفا ، ندب  نینزان  نآ  يور  رب  ار  دوخ  دناسر و  ردارب 

هحفص 177 ] دینادرگزاب [ . رون  هدرپارس  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  رهاوخ  تسد  همیسارس 

مساق يراکادف  يروالد و 

یهورگ و  دنداهن ، نادیم  هب  ماگ  دادبتسا  اب  يهزرابم  قح و  زا  عافد  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  مالـسلاهیلع  نیـسح  نادناخ  عاجـش  نادرم 
ینب ای  اربص  :» هک دروآرب  دایرف  يدازآ  ياوشیپ  هک  دوب  طیارش  نیا  رد  دنداهن . تداهـش  رتسب  رب  رـس  تعاجـش  يراکادف و  زا  سپ  نانآ  زا 

! نم راختفارپ  نادـناخ  يا  و  زیزع ! ياههدازومع  يا  ناـه  .« ادـبا مویلا  اذـه  دـعب  اـناوه  متیأر  ـال  هللا  وف  اربص  یتیب  لـهأ  اـی  اربص  یتمومع ،
رد تسرد  . دید دیهاوخن  يروای  یب  يراوخ و  يور  زگره  زورما  زا  سپ  هک  دنگوس  يادخ  هب  دیزرو  يرادـیاپ  و  دـیزاس ، هشیپ  ییابیکش 
اب هناریلد  و  درک ، تکرح  يراکادف  عافد و  نادیم  يوس  هب  دیشخردیم ، نابات  هام  زا  ياهراپ  ناسب  شاهرهچ  هک  سرون  یناوج  ماگنه  نیا 

تفرگ فده  ار  وا  نینزان  رس  يریشمش  اب  شیوخ  راگزور  نادیلپ  زا  يدزا » لیضف  نبا   » نایم نآ  زا  . تساخرب راکیپ  هب  راکهایـس  نمـشد 
ارم ناجومع ! !« هامع ای  :» هک داد  ادـن  لاح  نامه  رد  و  داتفا ، ریز  هب  بکرم  زا  شاهرهچ  رب  عاجـش  امیـس و  شوخ  ناوجون  نآ  تفاکـش و  و 
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رب نیگمـشخ  يریـش  دـننامه  و  تخات ، نادـیم  يوس  هب  يراکـش  زاب  ناسب  مساق ،»  » زوسناج يادـن  ندینـش  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  . بایرد
ار دوخ  تسد  وا  . داد رارق  زوس  متـس  ریـشمش  فدـه  ار  لیـضف » نبا  ، » ردارب دـنمجرا  راگدای  دـیلپ  لـتاق  و  درب ، شروی  راکهایـس  نمـشد 

هاپس يهمه  هک  دیـشکرب  لد  زا  ياهرعن  دادیور ، نیا  رثا  رب  و  دش ، ادج  جنرآ  زا  شراکزواجت  تسد  هک  تفرگ ، ریـشمش  ربارب  رد  راورپس 
، هاپس ییاجباج  كرحت و  نیا  رثا  رب  دهد . ییاهر  مالسلاهیلع  نیسح  تسد  زا  ار  يو  ات  تفاتش  وا  يرای  هب  و  دینش ، ار  شدایرف  يوما  موش 

تسا هدروآ  زوسناج  دادیور  نیا  نارگشرازگ  زا  یکی  هحفص 178 ] دیـسر [ . تکاله  هب  دیدرگ و  لامدگل  اهبسا  مس  ریز  وا  دیلپ  ندب 
ناوج نآ  و  هداتـسیا ، هام  هراپ  نآ  نیلاب  رب  هک  متـسیرگن  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  تسـشن ، ورف  راـکیپ  نادـیم  راـبغ  درگ و  هکیماـگنه  : هک

رادغاد هدز و  هودنا  زین  ناگتسیاش  رالاس  و  دبوکیم ، دیاسیم و  نیمز  رب  ار  شانینزان  ياهاپ  هاکناج  قیمع و  ياهمخز  رثا  رب  زین  سرون 
. دنتـشک ار  وت  هک  یهورگ  نآ  دنـشاب  رود  ادخ  تمحر  رهمزا و  .« كدج کیف  ۀمایقلا  موی  مهمـصخ  نم  و  كولتق ، موقل  ادعب  :» دیامرفیم

وزع :» دوزفا هاگ  نآ  دوب . دهاوخ  ادخ  ربمایپ  تردقنارگ  ياین  دومن  دـهاوخ  تساوخزاب  ناراکهبت  نآ  زا  زیخاتـسر  زور  رد  هک  یـسک  نآ 
رب هک  دنگوس  يادخ  هب  .« هرـصان لتق  ةرتا و  رثک و  هللا  موی و  اذـه  هتوص ، کعفنی ، الف  کبیجی  وا  کبیجی ، الف  هوعدـت  نا  کمع  یلع  هللا 
ای و  دباتـشب ، تیرای  هب  دـهد و  خـساپ  ار  وت  دـناوتن  وا  یناوخب و  يرای  هب  ار  وا  ماهدـید  رون  وت  هک  تسا  راوگان  تخـس و  یـسب  وت  يومع 

هتـشک هک  تسا  یـسک  يادن  وت ، یهاوخ  يرای  يادن  دنگوس  يادـخ  هب  مردارب ! راگدای  . دـشخبن يدوس  وت  يارب  اما  ادـهدب ، ار  وت  خـساپ 
دیـشک و شوغآ  رد  ار  وا  هتفخ  نوخ  هب  رکیپ  ناگتـسیاش  رالاس  سپـس  . تسا كدـنا  شروای  رای و  رایـسب و  شنادـناخ  نارای و  ناگدـش 

مدیسرپ هک : تسا  هدروآ  هدنهدناکت  دادیور  نیا  رگشرازگ  . داد رارق  شدیهش  نانامرهق  نارای و  هتفخ  نوخ  هب  ياهرکیپ  نایم  رد  دروآ و 
ياین ردـپ و  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  یلع -  نب  نسح  راگای  مساـق ، دـنتفگ : ؟ دوب هک  دـش -  هتـشک  يوما  هاپـس  تسد  هب  هک  ناوجون -  نیا 

هحفص 179 ] [ ] 98 . ] داب شردقنارگ 

يزیتس متس  یهاوخ و  يرای  يادن 

اـهلگ و ناـسب  ار  ناـنآ  يهـتفخ  نوـخ  هـب  ياـهرکیپ  و  تـسیرگن ، شنارادتـسود  ناـناوج و  هاگتداهـش  رب  يدازآ  ياوـشیپ  هکیماـگنه 
دادبتسا راکهایس  شیک و  تنوشخ  هاپس  اب  ییورایور  هدامآ  دوخ  تسیرگناههلال ، هحفص 180 ] خرس [  ناتسوب  رب  هدش  رپرپ  ياهگربلگ 

روظنم هب  و  نانآ ، يهدش  وشتـسش  ياهزغم  دومخ و  ياهدرخ  هدرم و  ياهنادجو  نداد  ناکت  يارب  و  دروآ ، داهج  نادیم  هب  ور  دیدرگ و 
لوسر مرح  نع  بذـی  باذ  نم  له  :» داد رـس  تبرغ  ییاهنت و  زوسناج  دایرف  يزیتس و  متـس  یهاوخ و  يراـی  يادـن  تجح  ماـمتا  نیرخآ 

یعفادـم رگتیامح و  ایآ  »؟ انتناعا یف  هللادـنع  ام  وجری  نیعم  نم  له  ؟ انتثاغاب هللا  وجری  ثیغم  نم  مله  ؟ اـنیف هللا  فاـخی . دـحوم  نم  لـه  ! هللا
هک تسه  یتسرپاتکی  ارگدیحوت و  ایآ  ؟ دنک تیامح  وا  يهناشنمدازآ  هنالداع و  يهریس  کبس و  ادخ و  ربمایپ  تمرح  میرح  زا  هک  تسه 

شاداپ هب  ندیـسر  يارب  هک  تسه  یهاوختاجن  سر و  دایرف  ایآ  ؟ دزیخ اپ  هب  ناگدیدمتـس  يراـی  هب  وا  ناـمرف  هب  دربب و  باـسح  ادـخ  زا 
؟ دهد يرای  دادبتسا  رب  ارب  رد  ار  ام  دهاوخب و  رورپ  لیلذ  شک و  تیرح  ناراکبان  نیا  متس  راشف و  زا  ار  ام  تاجن  ادخ 

دیروایب ار  ملاسدرخ  كدوک 

ناگدنامزاب مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هدرپارـس  زا  هلان  هیرگ و  يادص  ناگتـسیاش ، رالاس  یهاوخ  يرای  ییاهنت و  يادن  ندـش  نکفا  نینط  اب 
هب تساوخ و  ار  بنیز  شرهاوخ  دش و  کیدزن  نانز  ریش  هدرپارس  هب  ترضح  نآ  . دندرک هیرگ  همه  تساخرب و  نامـسآ  هب  رون  هاگودرا 

كدوک شرهاوخ  « هعدوا یتـح  ریغـصلا  يدـلو  ینیلواـن  . » منیبـب ار  وا  راـب  نیرخآ  يارب  اـت  رواـیب  ار  ملاـسدرخ  دـنزرف  مرهاوخ ! دومرف : وا 
كدوک ردـپ ، مه  اـت  تفرگ  شوغآ  رد  ار  هحفـص 181 ] وا [  ترـضح  نآ  داد ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  دروآ و  ار  ترـضح  نآ  بوبحم 
هاگولگ دسا » ینب   » زا يراکهبت  رـصنع  هاگان  هب  هک  دریگرب  ار  شاهیامنارگ  ردـپ  زا  ياهشوت  كدوک  مه  درگنب و  کین  ار  دوخ  لاسدرخ 
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شرهاوخ هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  . دیرد دـیرب و  ار  وا  شوگ  ات  شوگ  داد و  رارق  دادـیب  ریت  فدـه  ردـپ  شوغآ  رد  ار  موصعم  كدوک  نآ 
زیربـل نوخ  زا  اـت  تفرگ  دیهـش  لاـسدرخ  نآ  يهدروخ  ریت  يولگ  ریز  ار  اـهتسد  فک  هاـگ  نآ  ریگب ! ار  مینزاـن  كدوک  اـیب و  دوـمرف :
گوس نیا  هک  يزیچ  نآ  .« هللا نیعب  هنا  یب  یلع  نوه  :» هک درک  ادـخ  هاـگراب  هب  ور  دـناشفا و  نامـسآ  يوس  هب  ار  اـهنوخ  سپـس  دـیدرگ ،

نیا هاوگ  وا  دریگیم و  ماجنا  ادـخ  رـضحم  رد  یمحریب  تواقـش و  نیا  هک  تسا  نیا  دزاسیم ، ناسآ  ریذـپ و  لـمحت  نم  رب  ار  نیگمهس 
ساسح طیارـش  نآ  هک  ارچ  تسا ، رتکیدزن  درخ  هب  هک  تسا  هدمآ  ياهتکن  دروم  نیا  رد  يرگید  تیاور  رد  [ . 99 . ] تسا عیجف  تیانج 

مرح ناوناب  يهدرپارس  زا  بنیز  شرهاوخ  هک  دوب  نمـشد  اب  راکیپ  عافد و  ریگرد  تخـس  ترـضح  نآ  دوبن و  كدوک  اب  عادو  يهماگنه 
هس تسا و  هراوخریش  هک  تسامش  كدوک  نیا  ردارب ! ناج  تفگ : شدنمجرا  ردارب  هب  ور  دروآ و  ار  هیامنارگ  كدوک  نآ  دمآ و  نوریب 
ور تفرگرب و  ار  راوخریش  كدوک  نآ  ترـضح  نآ  . دینک مهارف  بآ  هحفص 182 ] یکدنا [  وا  يارب  تسا ؛ هدیـشچن  یبآ  هک  تسا  زور 
يا ناه  .« ءاملا نم  ۀبرش  هوقساف  اشطع ، یظلتی  لفطلا  اذه  یقب  دق  و  یتیب ، لهأ  یتعیـش و  متلتق  دق  موق  ای  :» دومرف دومن و  دادبتـسا  هاپـس  هب 

مدنمجرا كدوک  نیا  و  دیدیـشک ، نوخ  كاخ و  هب  ارم  ناگتـسب  نارادتـسود و  ياهنادنمدرخ  لیلد  چـیه  یب  امـش  کلـسم ! يوما  هورگ 
هک دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  راوگرزب  نآ  نخـس  زونه  . دیزاس باریـس  با  یکدنا  اب  ار  وا  دـیچیپیم ، دوخ  هب  شطع  راشف  زا  هک  تسا  هدـنام 
نآ يدازآ  ياوشیپ  هک  دوب  اج  نآ  . دیرب ولگ  زا  ار  شانینزان  رس  داد و  رارق  دادیب  ریت  فده  ار  سرون  كدوک  نآ  ناراکهبت ، نآ  زا  یکی 

ناهایـسور نآ  رـس  رب  نارگید  و  راـتخم »  » يدـنچ زا  سپ  هک  درک  نیرفن  یباذـع  رفیک و  ناـمه  هـب  ار  شیک  تنوـشخ  ناشیدـنا  کـیرات 
. دماین زاب  نیمز  يوس  هب  ياهرطق  دیشاپ ، نامسآ  يوس  هب  ار  نآ  هک  يدیهش  كدوک  يولگ  نوخ  زا  دومرف : مالسلاهیلع  رقاب  ماما  . دندروآ

ادخ هاگراب  هب  تیاکش 

الاب تخس  شنادنزرف  نادناخ و  يدازآ و  ياوشیپ  رب  یگنـشت  ماجنارـس  ربمایپ ، نادناخ  يور  رب  بآ  نتـسب  زا  زور  هنابـش  دنچ  تشذگ  اب 
زارف رب  ار  دوخ  تفریم ، وا  يوراشیپ  سابع  شراکادف  نامرهق و  ردارب  هک  یلاح  رد  تسـشن و  بکرم  رب  وا  . دـش ریذـپان  لمحت  تفرگ و 

رد تخـس  يراکیپ  و  دنتـسب ، نانآ  رب  ار  هار  هرظنم ، نیا  ندید  اب  يوما  زیتس  قح  هاپـس  . دندناسر تشاد  رارق  بآ  نانآ و  نایم  هک  ياهنماد 
نآ . دـناشن وا  كراـبم  يهناـچ  ریز  رب  ار  يریت  تفرگ و  فدـه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  مراد » ینب   » زا ییاـمن  درم  ماـگنه  نـیا  رد  تـفرگ .

نامسآ يوس  هب  ار  نوخ  هاگ  نآ  دیدرگ ؛ زیربل  نوخ  زا  تسد  ود  ره  ات  تفرگ  ولگ  ریز  ار  اهتسد  دیـشک و  نوریب  ار  متـس  ریت  راوگرزب 
رب هک  ار  يدادیب  تیاکش  ایادخ ! راب  .« کیبن تنب  نباب  لفعی  ام  کیلا  اوکـشا  ینا  مهللأ  [ » هحفص 183 تفگ [ : تیاکـش  نابز  اب  دناشفا و 

. منکیم تیاکش  وت  هب  نانآ  يهناملاظ  تشز و  راتفر  زا  و  مروآیم ، وت  هاگراب  هب  دوریم  تربمایپ  يهنازرف  تخد  دنزرف 

يدار يرگن و  فرژ  هاگشزورف 

هب ار  وا  وس  ره  زا  و  درک ، ادـج  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  ار  مشاه  ینب  هام  دادبتـسا ، هاپـس  هک  دوب  ردارب  ود  نیا  عافد  راکیپ و  مرگ  امرگ  رد 
یب هناریلد و  يدربن  زا  سپ  ماجنارـس  هک  دـناراب و  وا  رب  هزین  ریت و  ناراب  وس  ره  زا  رباربان  هناـمحر و  یب  ياهنوگ  هب  و  دروآ ، رد  هرـصاحم 

برع ناگدنیارس  زا  یکی  . دمآ هیرگ  هب  تخس  و  دیدرگ ، رادغاد  وا  رابمغ  گوس  رد  مالسلاهیلع  نیسح  . داهن تداهش  رتسب  رب  رس  دننامه 
نم وءامدلاب  جرضملا  لضفلاوبایلع  هدلاو  نبا  هوخاءالبرکب و  نیـسحلا  یکبا  یتفهیلع  یبکی  نا  سانلا  قحا  : دیارـسیم نینچ  دروم  نیا  رد 

هک تسا  رتراوازس  يراوگوس  هیرگ و  هب  نادرمدازآ  يهمه  زا  ياهتسراو  هتسیاش و  ناوج  نآءامب  شطع  یلع  هلداج  وءیش  هینثی  هاساو ال 
دنزرف مالسلاهیلع و  نیسح  ردارب  دنمشیدنا ، رابهوکش و  ناوج  نآ  . تخادنا هیرگ  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  البرک ، رد  وا  زوسناج  تداهش 

هار نیا  هحفـص 188 ] رد [  و  تشاد ، ترهـش  اهییالاو  و  [ . 100  ] اهتلیـضف يهمـشچرس  ردپ و  هب  هک  دوب ، نانمؤمریما  شردپ  دـنمجرا 
اب ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردـقنارگ  ردارب  تشاد و  مان  سابع »  » هک ومه  . دـیدرگ نوگلگ  شاهرهچ  و  هتـشغآ ، نوخ  هب  شانینزاـن  رکیپ 
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هک دشک ، یتسس  هب  دراد و  زاب  شدنلب  فده  زا  ار  وا  تسناوتن  یلماع  چیه  اهنت  هن  هک  ومه  ؛ دومن يروای  يرای و  صالخا  دوجو و  يهمه 
يراددوخ بآ  ندیشون  زا  مالسلاهیلع  نیسح  شرالاس  اب  یگنرمه  یهارمه و  رطاخ  هب  و  درک ، هنادواج  يراثیا  اهبیشن  زارف و  يهمه  رد 

هحفص 189 ] داد [ . ناج  هنشت  بل  اب  دیزرو و 

نیسح ریذپان  فص  تداهش و  زا  يوترپ 

روم و ناسب  وس  ره  زا  يوما  هاپس  و  دناوخارف ، راکیپ  هب  ار  زورفا  شتآ  ناراکزواجت  مالسلاهیلع ، نیـسح  هک  دوب  سابع »  » تداهـش زا  سپ 
هک ییاجنآ  ات  تخاس  شیوخ  زوس  متس  ریشمش  همعط  دمآ ، وا  گنج  هب  هک  ار  يرگزواجت  ره  زین  ترضح  نآ  دندرب و  موجه  وا  رب  خلم 

زیتس قح  نمشد  ياهفص  اهلسن ، اهرـصع و  هیامنارگ  نآ  دنکفا . كاله  كاخ  هب  ار  يوما  نایهاپـس  زا  يرایـسب  شایعافد  رازراک  رد 
لوـخد نم  یلوا  راـعلا  وراـعلا  بوـکر  نـم  یلوا  لـتقلا  : دـناوخیم ار  زوـمآ  سرد  زیگنا و  روـش  يهدورـس  نـیا  دـیدرونیم و  مـه  رد  ار 

رتهب مه  زاب  تلذ ، هب  ندرپس  نت  اهنیا  يهمه  اب  و  تسا ؛ يراوخ  تفخ و  هب  ندرپس  نت  و  يریذـپ ، تلذ  زا  رتهب  هناـشنمدازآ  گدرمراـنلا 
تعاجـش هوکـش و  فصو  رد  اروشاـع  دادـیور  نارگـشرازگ  زا  یکی  . تسا زیخاتـسر  زور  ییاوـسر  خزود و  روهلعـش  شتآ  نتفریذـپ  زا 

نیـسح ناـسب  ییاـهنت  هکی و  ياوشیپ  چـیه  هدـش و  هرـصاحم  ناـمرهق  چـیه  شیوـخ  رمع  يهمه  رد  نم  دـیوگیم : ترـضح  نآ  ریظنیب 
رد يریذپان  لزلزت  يدرمیاپ  بلق و  توق  اب  لاحنامه  رد  دشاب و  هتـسشن  شنادناخ  ناناوج  نارای و  گوس  رد  هک  ماهدیدن  ار  مالـسلاهیلع 
نآ هب  يوما  هاپس  ماظن  هراوس  راوشد ، طیارش  نامه  رد  يرآ ، . دنک عافد  تلادع  قح و  زا  هداتسیا و  شنمدد  نمـشد  رامـش  یب  هاپـس  ربارب 

اهزب و هلگ  ناسب  نانآ  هک  درکیم  تخـس  ياهنوگ  هب  نانآ  رب  ار  راک  شزوس  متـس  ریـشمش  اب  ترـضح  نآ  دربیم و  موجه  اهنت  ناـمرهق 
رامـش دوب و  اـهنت  راوـگرزب  نآ  هک  نیا  اـب  دـنتخیرگیم و  يدازآ  ياوـشیپ  ربارب  زا  دـنزیرگب ، نیگمـشخ  يریـش  ربارب  زا  هک  ییاـههلاغزب 

نآ هک  درکیم  گنت  ار  هصرع  تفرگیم و  تخس  نانآ  رب  ار  راک  تخاتیم و  نانآ  رب  ياهنوگ  هب  دیسریم ، نت  رازه  یس  هب  شنانمـشد 
لوح ال  : » دومرفیم تشگیم و  زاب  شیوخ  هاگیاج  هب  ریزگان  ترضح  نآ  دندشیم و  هدنکارپ  شربارب  زا  خلم  روم  ناسب  رامـش  یب  هاپس 

.« میعظلا یلعلا  هللااب  هحفص 190 ] الا [  ةوق  و ال 

اروشاع هاگشناد  رد  یگدازآ  سرد 

شاهدرپارس وا و  نایم  یهورگ  یگدرکرس  هب  رمـش »  » ات داد  همادا  شیوخ  يهنانامرهق  داهج  هب  نانچمه  اهلسن  اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ 
نکی مل  نا  نایفس ، یبأ  لآ  ۀعیش  ای  مکحیو  :» هک داد  ادن  ترـضح  نآ  هک  دوب  اج  نیا  . تفرگ رگنـس  شنادناخ  وا و  نایم  دنکفا و  ییادج 

يا ناـه  .« نوـمعزت اـمک  اـبرع  متنک  نا  مکباـسحأ  یلا  اوـعجرا  هذـه و  مکاـیند  یف  ارارحا  وـنوکف  داـعملا  نوفاـخت  ـال  متنک  نـید و  مـکل 
يایند رد  سپ  دیسرتیمن ، زیخاتسر  زور  يهبساحم  زا  دیرادن و  ياهرهب  نییآ  نید و  زا  رگا  نایفسوبا ! يهشیپ  دادیب  نامدود  ياهورهلابند 
برع تـما  زا  ار  دوـخ  رگا  دـیدرگزاب  شیوـخ  راـبت  هـشیر و  هـب  سپ  دـیاهرهبیب ، مـه  نآ  زا  رگا  و  دیــشاب ؛ درمدازآ  یکدــنا  شیوـخ 

داهن و شیپ  هب  ماگ  رمـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهدـنهدناکت  نخـس  نیا  زا  سپ  . دـیراد ساپ  ار  یبرع  تریغ  يدرمناوج و  و  دـیرادنپیم ،
مهیلع سیل  ءاسنلا  یننولتاقت و  مکلتاقا و  ینا  لوقأ : :» دومرف ترضح  نآ  »؟ همطاف نبای  لوقت  ام  «؟ ییوگیم هچ  همطاف ! رسپ  يا  ناه  تفگ :

مرح ناوناب  رب  دیاهدمآ و  نم  گنج  هب  زین  امش  مگنجیم و  ناراکهبت  امش  اب  متسه و  عافد  لاح  رد  نم  هک : تسا  نیا  نم  نخـس  ...« حانج
زا ار  شابوا  لذارا و  ياههتـسد  راشف و  ياههورگ  ماهدـنز  نم  ات  سپ  تسین ؛ یهانگ  مه  نایامـش  رادـنپ  هب  یتح  ناـکدوک ، نیا  ربماـیپ و 
رب موجه  زا  يوما  هاپـس  هک  دوب  هاگ  نآ  . دـش دـهاوخ  نینچ  تسا و  تسرد  وت  نخـس  نیا  تفگ : رمـش » .» دـیرادزاب ماهدرپ  ارـس  هب  موجه 
 ] نآ دـیزای و  تسد  يدازآ  ياوشیپ  دـض  رب  تخـس  يراکیپ  هب  هراب  رگد  و  داتـسیا ، زاب  تلاـسر  نادـناخ  يهدرپارـس  تراـغ  اـههمیخ و 

شوشختـسد يراک ، مخز  داـتفه  زا  رتارف  یگنـشت و  یگتـسخ و  راـشف  زا  هک  لاـحنامه  رد  تخاـت و  ناـنآ  رب  زین  ترـضح  هحفص 191 ]
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هنامحریب رباربان ، گنج  نانچمه  و  دندیزرو ، يراددوخ  مه  بآ  یکدنا  نداد  زا  نانآ  اما  تساوخ ، بآ  یکدنا  دوب ، هدشیمسج  فعض 
هک دوب  هظحل  نآ  رد  تسرد  داتسیا و  زاب  گنج  زا  هک  تشادن  نداتسیا  ناوت  رگید  ناگتـسیاش  رالاس  . دنداد همادا  ار  دوخ  هنادرمناوجان  و 

نوخ ات  دز  الاب  ار  شیوخ  يهماج  نماد  ترضح  نآ  دش ! يراج  نوخ  تسـشن و  وا  ینارون  یناشیپ  رب  دمآ و  يوما  هاپـس  يوس  زا  یگنس 
هک دوب  اجنیا  تفر . هناشن  ار  تلادع  یگدازآ و  هدنپت  بلق  نینزان  بلق  دـمآ و  ینیگآ  رهز  هخاش و  هس  ریت  هاگان  هب  هک  دریگب ، ار  یناشیپ 

يرای اب  ادخ و  مان  هب  « ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀلم  یلع  و  هللااب ، و  هللا ، مسب  :» هک تساخرب  نامسآ  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  يادن 
سیل الجر  نولتقی  مهنا  ملعت  کنا  مهللا  :» تفگ هنارگـشیاین  درک و  دنلب  نامـسآ  بناج  هب  رـس  اگ  نآ  .و  ادخ ربمایپ  مسر  هار و  رب  ادـخ و 
دنزرف یتیگ ، يهرتسگ  رب  وا  زج  هک  دـنناشنیم  نوخ  هب  ار  يدرم  نانیا  هک  ینادیم  دوخ  وت  ایادـخ ، « هریغ یبن  تنب  نبا  ضرالا  هجو  یلع 

، دوـب هتفر  هناـشن  شبلق  رب  هک  ار  شاهخاـش  هس  ریت  نآ  رـس ، تشپ  زا  دروآ و  یمارآ  هب  ار  كراـبم  تسد  . تسین يربماـیپ  يهنازرف  تخد 
زاـب هناـنامرهق  عاـفد  داـهج و  زا  داد و  فک  زا  ناوت  بلق ، نوخ  نتخیرورف  اـب  دز و  هراوف  نوـخ ، نآ ، ندـمآ  نوریب  اـب  اـما  دیـشک ؛ نوریب 
يور هلابند  تنوشخ و  يهمه  اب  هک  ارچ  دنادرگ ؛ يور  ترضح  نآ  نتشک  زا  دیسر ، رس  يوما  موش  هاپس  ناگدرکرس  زا  مادک  ره  . داتسیا

زا عافد  رادمچرپ  گرزب  یتسود و  رشب  رهم و  ناشفارون  لبمس  نتشک  گنن  ییاهنت  هب  هک  دنتشادن  شوخ  مادک  چیه  مه  زاب  ییوگ  ناش ،
ار رگداد  يادـخ  وا  كاپ  نوخ  نتخیر  اب  دـنرخب و  ناج  هب  شوماخ  درـس و  ناتـسبش  نآ  رد  ار  ناـسنا  يهدـش  لامدـگل  تمرح  قوقح و 
اب تفگ و  ازسان  يدرمناوج  يدار و  ياوشیپ  هب  درک و  رذگ  ترضحنآ  رب  رسن » نب  کلام   » مان هب  يدیلپ  رصنع  ماگنه  نیا  رد  . دننک رادید 

كرابم رس  هب  تفاکـش و  ار  شرـس  شـشوپ  هالک و  هک  دروآ  دورف  راروگزب  هحفص 192 ] نآ [  رـس  رب  ياهنوگ  هب  شزیتس  قح  ریـشمش 
هالک هاگ  نآ  تسب ، ار  كرابم  رـس  يهزات  مخز  نآ  يهلیـسو  هب  تساوخ و  ياهچراپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  . درک نوخ  زا  رپ  ار  نآو  دیـسر 
راشف زا  تسد  یکدنا  دادبتسا  شیک  تنوشخ  هاپس  هک  دوب  طیارـش  نای  رد  . تسب نآ  رب  ار  شاهمامع  داهن و  نآ  يور  رب  تفرگ و  ار  دوخ 

. تفرگ هرصاحم  هقلح  رد  ار  اهییالاو  راگزومآ  نآ  تشگزاب و  رگید  راب  اما  تساک ، دادیب  و 

هللادبع تداهش  تماهش و 

دنمجرا راـگدای  دوب ، تداهـش  راـظتنا  رد  نوخ  رد  قرغ  هنـشت و  بل  اـب  دوـخ  هاگتداهـش ، رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  یتاـظحل  ناـمه  رد 
شاهیامنارگ يومع  هب  ار  دوخ  ناباتـش  دمآ و  نوریب  ناوناب  هدرپارـس  زا  دوب ، دنمـشوه  یکدوک  هک  نسح  ماما  دنزرف  هللادبع ،» ، » شردارب

دایرف تشگنزاب و  درک و  يرادیاپ  وا  اما  دنادرگزاب ، اههمیخ  هب  ار  يو  ات  دناسر  وا  هب  ار  دوخ  بنیز »  » شاهمع . دیناسر مالسلاهیلع  نیـسح 
زا یکی  ماگنه  نیارد  ! تشاذـگ مهاوخن  اهنت  ار  وا  دـش و  مهاوخن  ادـج  میومع  زا  دـنگوس  يادـخ  هب  !« یمع قرافا  هللاو ال  ال  :» هک دروآرب 
هک دریگ ، فده  ریشمش  اب  ار  ترـضح  نآ  ات  دروآ  يور  مالـسلاهیلع  نیـسح  يوس  هب  بعک » نب  رحب   » مان هب  کلـسم  يوما  ناراکزواجت 

كدوک نآ  رب  يریـشمش  زین  دـیلپ  رـصنع  نآ  ؟ یناسرب تداهـش  هب  ار  میومع  یهاوخیم  ایآ  هدازدـیلپ ! يا  ناـه  دروآرب : داـیرف  هللادـبع » »
، دوب نازیوآ  تسوپ  هب  اهنت  شتسد  هک  یلاح  رد  وا  دش ! ادج  ندب  زا  شتسد  هک  تخاس  رپس  ار  دوخ  تسد  هللادبع  دروآ و  دورف  بوبحم 

هچنآ رب  مردارب ! راگدای  دومرف : دینابسچ و  هنیـس  رب  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ! بایرد ارم  ناجومع  هک : دروآرب  دایرف 
ناردپ رب  ار  وت  يدوز  هب  رهم  رپ  يادخ  هک  نادب  ریخ  ریگب و  کین  لاف  هب  ار  نآ  زاس و  هشیپ  ییابیکـش  تسا  هدمآ  دورف  وت  رب  ادخ  هار  رد 

مالسلاهیلع نیسح  شوغآ  رد  ار  بوبحم  كدوک  نآ  يولگ  هلمرح »  » هاگ نآ  .و  دناسر هحفص 193 ] دهاوخ [  ترادرک  هتسیاش  ناکاین  و 
! درک ادج  شرکیپ  زا  ار  شرس  تخاس و  دوخ  دادیب  ریت  فده 

دادبتسا هاپس  يهرهم  نیرت  نشخ 

اب درب و  شروی  وا  نادناخ  مالسلاهیلع و  نیسح  ياههمیخ  هب  رمش »  » دادبتسا هاپـس  يهرهم  نیرترورـش  نیرتنشخ و  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد 
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نیا ات  دـیروایب  شتآ  نم  يارب  « هیف نم  یلع  هقرحا  راـنلای  یلع  :» هک دروآ  رب  هرعن  هاـگ  نآ  تخادرپ ، اـهنآ  ندـیرد  نتفاکـش و  هب  شاهزین 
، نشوجلا يذ  نبای  :» هک دروآرب  دایرف  نوخ  رد  قرغ  رکیپ  اب  يدازآ  ياوشیپ  . مشکب شتآ  هب  ار  همه  دنتسه ، نآ  رد  هک  یناسک  اههمیخ و 
اههمیخ و ندیشک  شتآ  هب  يارب  هک  یتسه  وت  ایآ  نشوجلا !» يذ   » رـسپ يا  ناه  .« رانلاب هللا  کقرحا  یلها ، یلع  قرحتل  رانلاب  یعادلا  تنأ 

ییاج هب  رمـش »  » دادیب ترارـش و  راک  . دنازوسب دوخ  مشخ  شتآ  هب  ار  وت  رگداد  يادـخ  هک  ورب  ؟ یهاوخیم شتآ  نم  نازیزع  نادـناخ و 
اههمیخ ندز  شتآ  زا  دیدرگ و  راسمرش  وا  تفرگ و  شنزرس  داب  هب  ار  وا  دمآ و  شیپ  هاپس  بلط  تصرف  ناهدنامرف  زا  ثبش »  » هک دیسر 

. تشگزاب دیشوپ و  مشچ  طیارش  نآ  رد 

تداهش يهماج 

نیا زا  یـسک  مشچ  هک  دـیروایب ، میارب  هداس  بوغرماـن و  ياهماـج  کـنیا  : دومرف دومن و  شیوخ  نادـناخ  هب  ور  يدازآ  ياوشیپ  هاـگ  نآ 
. ] دزاـسن هنهرب  ار  مرکیپ  دربـن و  تراـغ  هب  ار  نآ  ترارـش  هاپـس  اـت  مشوپب  میاـههماج  ریز  ار  نآ  مهاوخیم  هک  ارچ  دریگن ، ار  ناراـکهبت 
هک تسا  یسک  يهماج  نیا  تسین ؛ یبسانم  يهماج  نیا  هن ، دومرف : تفریذپن و  هک  دندروآ  یگنت  يهماج  ترضح  نآ  يارب  هحفص 194 ]

غیرد و اما  دیـشسوپ ، شیاهسابل  ریز  درک و  هراپ  هراپ  ار  نآ  تساوخ و  يرگید  يهماج  هاگ  نآ  تسا . هدروخ  يراتفرگ  تلذ و  كراـم 
نینزان نآ  ندرب و  تراغ  هب  یبهذم  دادتبسا  نراداوه  زین  ار  بوغرمان  هراپ و  يهماج  نامه  دیسر ، تداهش  هب  راوگرزب  نآ  یتقو  هک  درد 

رد شرکیپ  زا  دـنربن و  تراغ  هب  ار  نآ  هک  نآ  يارب  تساوخ و  دوب  نمی »  » ياههتفاب زا  هک  يرگید  يهماج  سپـس  . دـنداهن هنهرب  ار  ندـب 
 - داب وا  رب  ادخ  تنعل  هک  بعک - » نب  رحب   » مان هب  یشیدنا ، کیرات  ترـضح  نآ  تاهـش  زا  سپ  اما  درک ، نت  رب  دیرد و  ار  نآ  دندروآ ،
هک دوـب  تیاـنج  نـیا  زا  سپ  . داـهن كاـخ  يور  رب  هماـج و  نودـب  ار  يزارفرـس  يدار و  لبمـس  نآ  نینزاـن  رکیپ  درب و  تراـغ  هـب  ار  نآ 

كرچ اهنآ  زا  دوب -  بوطرم  شناتسد  هک  نآ  اب  ناتسمز -  رد  دیدرگیم و  کشخ  بوچ  هکت  ود  ناسب  ناتسبات  رد  بعک »  » ياهتسد
. داتسرف خزود  هب  ار  وا  رگداد  يادخ  ماجنارس  ات  تفاییم  نایرج  نوخ  و 

... شاک يا 

بات و رگید  و  دش ، هدیشوپ  هچراپکی  اهریت  يهبوچ  ریت و  ناراب  رامش و  یب  قیمع و  ياهمخز  زا  يدازآ  ياوشیپ  نینزان  رکیپ  هکیماگنه 
نیسح هب  ار  دوخ  ینزم » حلاص   » مان هب  دادبتـسا  نایهاپـس  زا  یکی  دنامن ، یقاب  اهنادیم  دروامه  یب  نامرهق  نآ  يارب  تکرح  عافد و  ناوت 

زارف زا  ترـضح  نآ  هک  دز  ياهنوگ  هب  تفرگ و  فده  ار  اهيدار  راگزومآ  نآ  كرابم  يولهپ  شاهزین  اب  تخاس و  کیدزن  مالـسلاهیلع 
هللااب و و  هللا ، مسب  :» هک دوشگ  شیاین  هب  بل  درک و  دنلب  رس  هاگ  نآ  دمآ ، دورف  نیمز  رب  شافیرش  يهنوگ  هرهچ و  تسار  تمـس  اب  نیز 

ادـخ مسر  هار و  رب  يرادـیاپ  اـب  وا و  ياـتمه  یب  تاذ  يراـی  هب  اـتکی و  يادـخ  ماـن  هب  .« ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ۀـلم  یلع 
تخد هک  دوب  كاندرد  ساسح و  ياههظحل  نیا  رد  تسرد  و  تشادرب ، كاخ  يور  زا  رس  سپـس  هحفص 195 ] ادخ [ . ربمایپ  يهنادنسپ 

تیل هاتیب ، لها  و  هادیس ، او  هاخأ  او  :» هک دروآرب  دایرف  و  دمآ ، نوریب  ربمایپ  نادناخ  يهدرپارس  زا  همیسارس  بنیز  مالـسلاهیلع ، یلع  هنازرف 
يا ! منادـناخ يراتفرگ  زا  دادـیب  يا  ! مرالاس ياو  يا  ! مردارب داد  يا  .« لهـسلا یلع  تکدـکدت  لابجلا  تیل  و  ضرـالا ، یلع  تقبطا  ءامـسلا 

. دشیم ناریو  اهنابایب  دیشاپیم و  ورف  اههوک  شاک  يا  !و  تخیریم ورف  نیمز  رب  نامسآ  شاک 

ماف رس خ  ياهرهچ  اب  ادخ  رادید 

رد درم  گزب  نیا  دروم  رد  رگید  »؟ لجرلاب نورظنت  ام  : » هک دروآ  رب  هرعن  دادبتسا  هاپس  يهرهم  نیرتنشخ  ای  رمش »  » هک دوب  هظحل  نیا  رد 
ره زا  تملظ  هاپـس  دش و  زاغآ  يرگید  يهنایـشح  شروی و  دیدج  يزورفا  شتآ  نیا  اب  دینکیمن ؟ مامت  ار  وا  راک  ارچ  دیتسه ؟ هچ  راظتنا 
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هاپس ياههرهم  زا  کیرـش » نب  ۀعرز   » یبهذم زیگنا  ساره  دادبتـسا  یهایـس  متـس و  ياغوغ  نآ  رد  . دش روهلمح  اهيدار  راگزومآ  رب  وس 
داد رارق  فده  ار  وا  شیوخ  تایح  قح  زا  عافد  يارب  زین  ترضح  نآ  و  تفرگ ، فده  ار  تلادع  ياوشیپ  پچ  يهناش  شریشمش  اب  رمش 

فده تنوشخ  یشیدنا و  کیرات  ریشمش  اب  ياهنوگ  هب  ار  ترـضح  نآ  سدقم  ندرگ  هناش و  يرگید  رـصنع  . داتفا تکاله  كاخ  هب  هک 
ناوت و رگید  يزارفرـس  لبمـس  نآ  هک  دوب  اج  نیا  و  داـتفا ، نیمز  رب  شانینزاـن  هرهچ  رب  اورپ  ییـالاو و  يهتـشارفارب  ورـس  نآ  هک  تفرگ 

کیرات نآ ، زا  سپ  [ . 101 . ] تسناوتن رگید  دزیخرب ، ياج  زا  ات  دیـشوک  نازیخ  ناتفا و  هچ  ره  و  داد ، تسد  هحفص 196 ] زا [  ار  كرحت 
نآ درشف ؛ ترضح  نآ  هاگولگ  رب  ار  شاهزین  روآ  تهب  یتواسق  اب  تخاس و  کیدزن  يراگتسر  رون و  ياوشیپ  هب  ار  دوخ  يرگید  شیدنا 
نآ . دناشن وا  هاگولگ  هب  ار  نآ  تفر و  هناشن  ار  يزارفرس  يدازآ و  نینزان  هاگولگ  يریت  اب  درکن و  هدنسب  تواقش  یمحریب و  نیا  هب  هاگ 

ناوت رگید  هک  نینزان -  تسد  اب  تسـشن و  تساخرب و  هراب  رگد  دوب  یـشالت  تمحز و  ره  هب  اما  داتفا ، نیمز  رب  تلادع  هتـشارفارب  تماق 
و تفرگیم ، ولگ  ریز  رب  ار  تسد  فک  ود  هک  یلاح  رد  دیشک و  نوریب  شیوخ  يولگ  زا  ار  متـس  ریت  نآ  تشادن -  ار  يراکمه  يرای و 

یلع اـبوضغم  یمدـب ، ابــضخم  هللا  یقلأ  اذـکه  :» دوـمرفیم تخاـسیم ، یگنر  ار  شیوـخ  يهرهچ  رــس و  نوـخ ، زا  ندـش  زیربـل  زا  سپ 
تسا و هدش  لامیاپ  نم  تینما  يدازآ و  قوقح و  متسه و  نوگلگ  ماف و  خرـس  شیوخ  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  هنوگ  نیا  مهاوخیم  .« یقح

. میآ لیان  ادخ  ردید  هب  هحفص 197 ] متسه [  داهج  شالت و  رد  نآ  زا  عافد  رد 

اههظحل نیسپاو 

وا تسار  بناج  رد  هک  دوخ  نارودزم  زا  یکی  هب  دعـس » نب  رمع   » نآ يهشیپ  تنوشخ  هدنامرف  هک  دوب  دادبتـسا  هاپـس  يرادنادیم  جوا  رد 
نیارد [ . 102 . ] نک تحار  ار  نیـسح  يآ و  دورف  ياهداتـسیا ؟ ارچ  وـت ! رب  ياو  .« هحراـف نیـسحلا  یلا  کـحیو  لزنا  : » تفگ دوـب  هداتـسیا 

دش و هشعر  هزرل و  شوختسد  تخـس  اما  دزاس ، ادج  شرکیپ  زا  ار  يدازآ  ياوشیپ  سدقم  رـس  ات  تخات  شیپ  هب  یلوخ »  » هک دوب  ماگنه 
اب دـمآ و  دورف  هاگلتق  يدوگ  رب  نانـس »  » ماـن هب  یـشیدنا  کـیرات  دـالج  . تفاـین دوخ  رد  ار  كاـنلوه  تیاـنج  نآ  هب  ندـیزای  تسد  ناوت 

نبا کنا  ملعا  کسأر و  زتج  ینا ال  هللا  و  :» تفگیم هک  یلاح  رد  دز و  تلادع  يدازآ و  يهدـنپت  بلق  نینزان  يولگ  رب  دادبتـسا  ریـشمش 
نیرتالاو نیرتهب و  تردام  ردپ و  یتسه و  ادـخ  ربمایپ  دـنزرف  وت  منادیم  هک  نیا  اب  نم  نیـسح ! يا  ناه  .« اما ابأ و  سانلا  ریخ  هللا و  لوسر 

گوس نیا  فصو  رد  ياهدنیارـس  . تخاـس ادـج  شرکیپ  زا  ار  وا  نینزاـن  رـس  هاـگ  نآ  و  درک ؛ مهاوـخ  ادـج  ار  ترـس  دنتـسه ، اـهناسنا 
گوس اب  دـناوتیم  یتسه  ناهج  رد  يراب  هعجاف  گوس  مادکنانـس  افک  هریبت  ةادـغ  انیـسح  تلدـع  ۀـیزر  ياف  : دیارـسیم نینچ  نیگمهس 

زا ار  ترضح  نآ  نینزان  رس  نانس »  » هشیپ دادیب  ياهتسد  هک  هاگ  نآ  دنک ، يربارب  مالسلاهیلع  نیـسح  هحفص 198 ] تداهش [  نیگمهس 
[ . 103 [ ؟ دومن ادج  شرکیپ 

نیسح تداهش  زا  سپ  كانلوه  ياهدادخر 

روتـسد هب  يدازآ  ياوـشیپ  هکیماـگنه  هک : تسا  هدروآ  روـن  ماـما  نیمـشش  زا  [ 104 « ] یـسرب  » موحرم نیدـلا » ملاعم   » باتک يهدنـسیون 
هاگراب هب  ور  هدمآ و  نویش  هب  ناگتشرف  تفر ، تراسا  هب  شنادناخ  دیسر و  تداهش  هب  رابمغ  طیارش  نآ  اب  یبهذم  زیگنا  ساره  دادبتـسا 
يهدنب داب -  وا  رب  تدورد  هک  نیـسح -  نیا  اراگدرورپ ، ..« کیبن تنب  نبا  کیفـص و  نبا  کیفـص و  نیـسحلا  اذه  انبر ! ای  :» دـنتفگ ادـخ 

دوخ و قوقح  نیرتیـساسا  زا  عاـفد  رطاـخ  هب  هک  تسوت  ربماـیپ  يهنازرف  تخد  دـنزرف  وـت  يهدـیزگرب  يهدـنب  دـنزرف  وـت و  يهدـیزگرب 
رطاخ شمارآ  روظنم  هب  ناگتشرف و  خساپ  رد  . دنوشیم هدیشک  تراسا  دنب  هب  شنادناخ  و  دوشیم ، هتشک  يزیتسنید  تمهت  اب  تناگدنب 

تـسد هب  هک : داد  ادـن  تشارفارب و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاق  يهیاپ  دـنلب  يهیاـس  هنازرف  يادـخ  ناـنآ  هب  ندیـشخب 
مئاـقلا لـظ  هللا  ماـقاف  .» تفگ مهاوخ  ناراکمتـس  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  كاـپ  نوـخ  ماـقتنا  مهاـگراب  يهدـنب  نیرتـالاو  نیا  رتـسگداد 
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، دش هتخیر  نیمز  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  كاپ  نوخ  هکیماگنه  هک : دناهدروآ  زین  و  هحفص 199 ] اذهل [ ». مقتنأ  اذهب  لاق : مالـسلاهیلع و 
خرـس يداب  لاح  ناـمه  رد  و  دـناشوپ ، ار  اونین  نامـسآ  دـنایامنیم -  هریت  بش  ار  نشور  زور  ییانـشور  هک  راـت -  هریت و  يراـبغ  درگ و 

هک تشادنپ  دادبتسا  راکهایـس  هاپـس  هک  ياهنوگ  هب  ار ؛ يرگید  يهدیدپ  هن  دیدیم و  ار  مشچ  مشچ ، هن  نابایب  نآ  رد  هک  تفرگ  ندیزو 
. تسشن ورف  نافوت  یکیرات و  نآ  ات  دندنارذگ  زیگنا  ساره  طیارش  نآ  رد  یتعاس  تسا . هدمآ  دورف  نانآ  رب  الب  باذع و 

مامتان تایعافد 

هب موش  يرگادـن  يادـن  هاگان  هب  هک  مدوب  هداتـسیا  هدز  تهب  دادبتـسا  هاپـس  نایم  رد  نم  هک : دـناهدروآ  عفاـن » نب  لـاله   » زا دروم  نیا  رد 
شیوـخ شرازگ  رد  لـاله » !» دروآ رد  ياـپ  زا  ار  نیـسح  نوـنکا  مه  هک  تسا  رمـش  نـیا  داـب ، تاهدژم  ریما  يا  ناـه  هـک : دیـسر  شوـگ 

نداد ناج  لاح  رد  وا  مدید  و  مدناسر ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هاگتداهـش  يادنلب  رب  ار  وخ  متفر و  فص  ود  نایم  گنرد  یب  نم  دـیازفایم ،
رون رتهوکشرپ و  رتابیز و  ار  ياهتسشن  نوخ  هب  يهتشک  زگره  شیوخ  یگدنز  مامت  رد  دنگوس  ادخ  هب  دوب ، یبیرغ  رابمغ و  هرظنم  تسا !

ارم وا  تیونعمرپ  زاونلد و  لامج  ریذپان  فصو  يهبذاج  ابیز و  هوکشرپ و  يامیس  یناشفا  رون  مدوب ! هدیدن  مالسلاهیلع  نیـسح  زا  رتناشفا 
قیمع و ياهمخز  زا  هدیـشوپ  يرکیپ  اب  وا  هک  دـیرپ  مرطاخ  زا  تخاـس و  یـشومارف  تلفغ و  شوختـسد  شتداهـش  يهراـبرد  هشیدـنا  زا 

بآ لاح  نامه  رد  هک  منکیمن  شومارف  . تسا جوا  لاح  رد  شدـنلب  حور  تسا و  يرهاظ  یگدـنز  ياـههظحل  نیـسپاو  رد  اـسرف  تقاـط 
و :» تفگیم وا  هب  يروآتهب  یشیدنا  کیرات  يزوت و  هنیک  اب  دادبتسا  نارادساپ  زا  یکی  هک  مدینـش  دوخ  هک  درد  غیرد و  تساوخیم و 
هب ات  دیـشچ  یهاوخن  اراوگ  بآ  نیا  زا  هک  دنگوس  يادخ  هب  نیـسح ! يا  ناه  .« اهمیمح نم  برـشتف  ۀیماحلا  درت  یتح  ءاملا  قوذـت  هللا ال 

يرگنـشور ارادـم  رهم و  اب  هک  مدینـش  زین  ار  ترـضح  نآ  خـساپ  هاـگ  نآ  ! یـشونب نآ  ناـشوج  بآ  زا  ییآ و  رد  خزود  رو  هلعـش  شتآ 
دنع قدص  دـعقم  یف  هراد  یف  هعم  نکـسا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـج  یلع  دار  لب  ال ، [ » هحفـص 200 هک [ : درکیم 

خزود رو  هلعش  شتآ  هب  هن  نم  ییوگیم ؟ هچ  وت ! رب  ياو  .« یب متلعف  مبتکترا و  ام  هیلا  وکشا  و  نسآ ، ریغ  ءام  نم  برشا  و  ردتقم ، کیلم 
وا هوکشرپ  يارـس  رد  وا  هارمه  هب  و  موشیم ، دراو  ادخ  ربمایپ  مردقنارگ  ياین  هب  نم  هکلب  مشونیم ، نآ  ناشوج  بآ  زا  هن  و  میآیم ، رد 

داسف اراوگ و  لالز و  بآ  زا  تسیز و  مهاوخ  یتسه  رادـتقارپ  ياورناـمرف  هاـگراب  رد  یتسرد و  یتسار و  هنادواـج  نیتسار و  هاـگیاج  رد 
رطاخ هب  منادناخ  نارای و  نم و  هب  تبـسن  امـش  هک  يدادیب  تنوشخ و  زا  اج  نآ  و  دیـشون ، مهاوخ  ادخ  يابیز  توارطرپ و  تشهب  ریذپان 

. درب مهاوخ  تیاکش  ادخ  ربمایپ  هب  دیداد ، هدژم  دوخ  رب  دیدز و  تسد  اهنادب  اهناسنا  قوقح  ادخ و  تاررقم  زا  عافد 

كانلوه يهرظنم 

زا یکی  ییارـس  هواـی  يزاـس و  هدـنورپ  ربارب  رد  وا  تاـیعافد  نـیرخآ  يدازآ و  ياوـشیپ  نانخـس  نیـسپاو  ندینــش  زا  دادبتــسا  ناـیهاپس 
رهم زا  یناشن  ادخ  ییوگ  وت  دوب ! یکانلوه  هرظنم  . دندرب موجه  ترضح  نآ  يوس  هب  یگمه  و  دندش ، هتفشآ  رب  تخـس  دوخ  نایوگنخس 
زونه هک  یلاح  رد  نانآ  يرآ ، ! دوب هدیرفاین  دادبتـسا  راکهایـس  ناور  هلابند  ناگدـش و  خـسم  نآ  زا  یکی  چـیه  لد  رد  یناسنا  فطاوع  و 
نایاپ رد  لاله  ! دنتخاس ادج  شندب  زا  ار  وا  نینزان  رس  هنایـشحو  دنتخیر و  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ترـضح  نآ  ياهيرگنـشور  تایعافد و 
يادخ هب  متفگ : مدـش و  تریح  تهب و  رد  قرغ  دـیزی  هاپـس  یـشیک  تنوشخ  ویمحر  یب  زا  نم  هک  یـستار  دـیازفایم : شیوخ  شرازگ 

. دش مهاوخن  ماگمه  امش  اب  يراک  چیه  رد  رگید  دنگوس 

هللا لیخ  يرگجارات 

ار اهنیا  دندمآ و  وا  غارس  هب  شایصخش  لئاسو  جارات  وا و  نینزان  رکیپ  تراغ  يارب  يدازآ ، ياوشیپ  ندناشن  نوخ  هب  زا  سپ  هللا » لیخ  »

فوهل رابکشا : ياهمشچ  قاور  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


هکیماگنه و  درب ؛ جارات  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نهاریپ  یمرضح » قاحسا   » ترارـش ياغوغ  نآ  رد  - 1 هحفص 201 ] دندرب [ ! تراغ  هب 
دصکی زا  رتارف  مالسلاهیلع  نیسح  نهاریپ  رد  یتیاور  ساسا  رب  . تخیر شندب  ياهوم  دیدرگ و  راتفرگ  یـسیپ »  » يرامیب هب  دیـشوپ ، ار  نآ 

رثا مالسلاهیلع 33  نیسح  نینزان  رکیپ  رد  دومرف : هک  دنادروآ  رون  ماما  نیمشش  زا  . دشیم هدید  دادبتسا  ریشمش  هزین و  ریت ، یگدیرد  هد  و 
رد . درب جارات  هب  ار  ترضح  نآ  راولـش  یمیمت » رحب   » مان هب  ياهیامورف  رـصنع  - 2. دروخیم مشچ  هب  ریـشمش  تحارج  ناشن و  و 34  هزین 

سنخا  » ماـن هـب  يرگید  درف  - 3. دـش جـلف  اـپ  ود  ره  زا  دـیدرگ و  ریگ  نیمز  ناـهج  نیا  رد  شراـک  رفیک  هب  وا  هک : دـناهدروآ  دروـم  نـیا 
شرس رب  ار  نآ  هکیماگنه  و  درب ، تراغ  هب  يدوا » رباج   » ار همامع  هک : . دناهدروآ ياهراپ  . درب امغی  هب  ار  راوگرزب  نآ  يهمامع  یمرـضح »

رتشگنا - 5. تشاد ماـن  دـلاخ » نب  دوسا   » هک دوـبر ، ار  ترـضح  نآ  شفک  یمراـهچ  رفن  - 4. دـیدرگ یگناوید  نونج و  شوختـسد  تسب 
، تیانج نآ  زا  سپ  . درب جاراـت  هب  ترـضح  نآ  یمارگ  تشگنا  ندـیرب  اـب  یبلک » لدـجب   » ماـن هب  يرگید  ریقح  رـصنع  ار  يدازآ  ياوشیپ 

دوخ نوخ  رد  ات  تخاس  شیاهر  لاح  نامه  رد  دیرب و  ار  شیاپ  تسد و  ود  دومن و  ریگتـسد  ار  وا  دیـسر ، تردق  هب  راتخم »  » هکیماگنه
« ثعشا نب  سیق   » مان هب  يوما  يهیامورف  هاپس  زا  یکی  دوب ، زخ »  » زا هک  ار  ترـضح  نآ  يهلوح  ای  يهفیطق  - 6. دش دوبان  دز و  اپ  تسد و 
دـشیم و هدـناوخ  ءارتب »  » يهرز هک  تماهـش -  ياهنادـیم  درواـمه  یب  ناـمرهق  نآ  يهرز  - 7. داـب وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  درب  تـمینغ  هـب 

رصنع نآ  هک  هاگ  نآ  و  تفر ، جارات  هب  دعـس  رمع  دادبتـسا ، هاپـس  لک  یهدنامرف  يهلیـسو  هب  دوب -  ربمایپ  شردقنارگ  ياین  زا  يراگدای 
ریشمش - 8 هحفـص 202 ] دیـشخب [ . وا  هب  ار  هرز  نآ  راتخم »  » دش هتـشک  هرمع » یبا  «، » راتخم  » رکـشل هدنامرف  تسد  هب  امندهاز  رادایند و 

زا هلظنح » نب  دوسا  : » هک دـننآ  رب  تایاور  زا  ياهراپ  . درب تراغ  هب  يدوا » عیمج  » ماـن هب  ياهشیپ  تواقـش  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  زیتس  متس 
سفالف  » مان هب  دادبتـسا  نایهاپـس  زا  یکی  ار  هاوخ  تلادـع  ریـشمش  نآ  تایاور ، زارگید  ياهراپ  رواـب  هب  .و  دوبر ار  نآ  میمت » ینب   » يهلیبق

نیا هک  تسا  ینتفگ  . داتفا لیدب » نب  بیبح   » رتخد تسد  هب  ریـشمش  نیا  دیازفایم : دروم  نیا  رد  ایرکز » نب  دمحم  .» درب جارات  هب  یلـشهن »
یگنهرف يونعم و  ياـههنیجنگ  زا  هنوگ  نیا  زا  ییاـهزیچ  ریـشمش و  نآ  هک  ارچ  دوبن ، راـقفلاوذ »  » فورعم ریـشمش  هدـش ، هدوبر  ریـشمش 

هب میدروآ  ام  هک  ار  یهاگدـید  نیا  دوب . ناما  رد  نوصم و  ادـخ  تساوخ  هب  جارات  شیابر و  زا  و  تسا ، ینامـسآ  نیتسار  تماما  ربمایپ و 
. تسا هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  زین  ثیدح  نارگتیاور  يهلیسو 

ربمایپ نادناخ  يهنایشآ  رب  شروی 

دـمآ و نوریب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ياههمیخ  يوس  زا  یکرتخد  ترـضح ، نآ  هاگتداهـش  رد  يدازآ  ياوشیپ  نینزاـن  رکیپ  تراـغ  زا  سپ 
هزات ياهدادیور  زا  یهاگآ  هشیدنا  رد  درادن و  ربخ  شاهزیکاپ  كاپ و  ندب  تراغ  راوگرزب و  نآ  زوسناج  تداهـش  زا  هک  دومنیم  نانچ 
نویش هدنهدناکت ، ربخ  نیا  ندینش  اب  وا  . دش هتشک  امش  رورس  ادخ ! يهدنب  نی  ناه  .« لتق دق  كدیس  نا  هللا  ۀما  ای  :» تفگ وا  هب  يدرف  . تسا

یگمه هک  ارچ  دندرب ؛ یپ  هعجاف  هب  ییوگ  دندرک ، اشامت  لاح  نادب  ار  وا  نارتخد  نانز و  هکیماگنه  و  دیود ، مرح  ناوناب  يوس  هب  نانک 
طیارـش نیا  رد  تسرد  .و  درک رپ  ار  اـج  همه  هیرگ  هحفص 203 ] هجـض و [  يادص  دنتخادرپ و  دایرف  نویـش و  هب  وا  ربارب  رد  دنتـساخرب و 

هب مالـسلااهیلع  همطاـف  ناگدـید  ینـشور  يهیاـم  ربماـیپ و  نادـنزرف  يهدرپارـس  جاراـت  تراـغ و  روظنم  هب  هللا » لـیخ   » هک دوـب  كاـندرد 
. دندرب شروی  نانآ  ياههمیخ 

همطاف نارتخد  یهاوخداد  دایرف 

رب تفاییم ، هچ  نآ  ره  اهسابل و  اهالاک و  ندرب  يارب  مادک  ره  هک  دوب  هنامرـش  یب  ياهنوگ  هب  دادبتـسا  ناراداوه  تواقـش  تراغ و  راک 
جاراـت هب  دندیـشک و  مه  ار  نآ  هتـشذگن و  زین  دوـب  هتـسب  شرمک  هب  ییوناـب  هک  يرداـچ  زا  هک  ياهنوـگ  هب  و  تسجیم ؛ یـشیپ  يرگید 

شارخ رگج  گوس  رد  و  دنتخیر ، نوریب  شیوخ  يهدرپارـس  زا  یهورگ  روط  هب  نانآ  ناکدوک  ناوناب و  ربمایپ و  دنمجرا  نارتخد  . دـندرب
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زیگنا ساره  دادبتسا  ياههزین  رس  قرب  ریز  دنتخادرپ و  نویش  هیرگ و  هب  شیوخ  نازیزع  نارادتسود و  شیوخ و  تینما  قوقح و  ناعفادم 
. دنتخاس اپ  رب  مالسا  نامیا و  يدازآ و  یگدازآ و  يارب  گوس  سلجم  یبهذم 

دادبتسا هاپس  رات  هریت و  ياضف  رد  ياهقرج 

جاراـت هک : تسا  هدروآ  دروـم  نیا  رد  دراد ، ماـن  ملـسم » نب  دـیمح   » هـک اروشاـع  زوسناـج  ياهدادـیور  نارگـشرازگ  نارظاـن و  زا  یکی 
هب هک  مدـید  ار  لئاو » نب  رکب   » يهریـشع زا  ینز  دوب ! هدـنهدناکت  ترـضح  نآ  ناوناب  نارتخد و  تراـغ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يهدرپارس 

ياهنوگ هب  دید ، ار  ربمایپ  مرح  يهناشنمدد  هناملاظ و  جارات  ینکـش و  تمرح  نیا  هکیماگنه  وا  دوب . يوما  هاپـس  رد  شیوخ  يوش  هارمه 
هدازآ نارتخد  ایآ  رکب !»  » نادنزرف يا  ناه  : هک دروآرب  دایرف  دیبلط و  يرای  هب  ار  شاهریشع  نادرم  تفرگرب و  يریشمش  هک  دش  نوگرگد 

هچ یگنادرم  تفارـش و  سپ  دینکیم ؟ هحفـص 204 ] هراظن [  توافت  یب  امـش  دـننکیم و  تراغ  نابایب  نیا  رد  ار  ربمایپ  هاوخ  تلادـع  و 
نامرف هب  هک  ياهناملاظ  تشز و  ياهراک  نیا  تسین و  هتفریذپ  اتکی  يادخ  نامرف  زج  ینامرف  ینوناق و  چیه  هک : دیـشورخ  اگ  نآ  ؟و  دـش

ناهاوخنوخ يا  ناه  : هک دیـشورخ  نآ  یپ  زا  و  تسادـخ ! تنعل  مشخ و  دروخ  رد  ددرگیم  ماـجنا  ادـخ -  نید  ماـن  هب  مه  نآ  ناـیوما - 
، نز نآ  تخس  ضارتعا  اب  دینک !؟ عافد  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  ات  دیتسه  اجک  وا ! نادناخ  تینما  قوقح و  ناعفادم  يا  و  ربمایپ ! نادنزرف 

. دینادرگزاب هیمخ  هب  ار  وا  دش و  کیدزن  وا  هب  دوب  دیبع »  » هاپس رد  ییوگ  هک  شرسمه 

اههمیخ ندیشک  شتآ  هب 

شیوخ يهدرپارـس  زا  ار  همطاف  ناگدـیدرون  ربمایپ و  نارتخد  اههمیخ ، تراـغ  زاسپ  و  دـنتخادرپ ، اـههمیخ  تراـغ  هب  يوما  نارگجاراـت 
تخس هنهرب  ياپ  رس و  اب  دوب و  هتفر  تراغ  هب  ناشیاهسابل  هک  یلاح  رد  ناکدوک -  نانز و  و  دندیشک ، شتآ  هب  ار  اهنآ  دندنار و  نوریب 

: هک دنداد  دنگوس  ار  مارم  يوما  ناشنمدد  مواقم ، زارفرـس و  نادناخ  نآ  فصو  نیا  اب  ! دـندش هدیـشک  تراسا  دـنب  هب  دـندرکیم -  هیرگ 
نآ ناتـسلگ و  نآ  رب  هدیدغاد  نارتخد  ناوناب و  نآ  مشچ  هکیماگنه  ! دینارذگب مالـسلاهیلع  نیـسح  هاگتداهـش  رانک  ار  ام  ادخ  هب  ار  امش 

رابمغ دادیور  نیا  رگشرازگ  . دندز یلیـس  دوخ  ياههرهچ  رب  دندیـشک و  دایرف  لد  يافرژ  زا  هودنا  مغ و  راشف  زا  داتفا  هدش  رپرپ  ياهلگ 
رد مالـسلااهیلع  بنیز  شنامرهق ، رهاوخ  هک  تخاس  مهاوخن  شومارف  ار  زوس  رگج  يهرطاخ  نآ  نم  دنگوس  يادـخ  هب  هک : تسا  هدروآ 

کیلع یلـص  هادـمحم ! او  : » هک دروآرب  دایرف  رادـغاد  بلق  اب  نیگهودـنا و  هتـسکش و  يادـص  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوگلگ  رکیپ  رانک 
دمحم یلا  و  .... یکتــشملا هللا  یلا  هحفـص 205 ] ایابـس [ ، کتانب  و  هالکث ! او  ، ءاضعالا عطقم  ءامدـلاب ، لمرم  نیـسح  اذـه  ، ءامـسلا کیلم 

، ابصلا حیر  هیلع  یفـست  ءارعلاب ، نیـسح  اذه  و  هادمحم ! او  . ءادهـشلا دیـس  ةزمح  یلا  ،و  ءارهزلا ۀمطاف  یلا  ویـضترملا  یلع  یلا  ویفطـصملا 
نوقاسی یفطـصملا  ۀیرذ  ءالؤه  دمحم ! باحـصأ  ای  هللا ! لوسر  يدـج  تام  مویلا  ! هللادـبعابا ای  کیلع  هابرکا  و  هانزح ! او  . ایاغبلا دالوا  لیتق 

نیا رد  هک  تسوت  زیزع  نیـسح  نیا  داب ! وت  رب  نامـسآ  ناگتـشرف  دورد  مالـس و  بنیز ! ردـقنارگ  ياین  يا  ! دـمحم يا  ناه  .« ایابـسلا قوس 
مرج هب  تزارفرـس  هدازآ و  نارتخد  و  تسا ، هداتفا  روهطوغ  نوخ  رد  نیمز ، يور  رب  هعطق  هعطق  رکیپ  اـب  هدـیتلغ و  نوخ  هب  راـبنوخ  تشد 
هتفر امـش  نادنزرف  رب  هچنآ  زا  اجنیا ، زا  نم  کنیا  ! دـناهتفر تراسا  هب  وا  يهنابلط  حالـصا  شخب و  تاجن  يهمانرب  اب  یماگمه  یلدـمه و 

و تاهنازرف ؛ زیتس و  متـس  تخد  همطاف ، هب  و  نانمؤمریما ، هب  و  هدیزگرب ! ربمایپ  يا  وت  هب  و  مربیم ، ادخ  هاگراب  هب  ار  دوخ  تیاکـش  تسا ،
اونین تشد  نهپ  نیا  رب  كاچ  كاچ  رکیپ  اب  هک  تسا  وت  زیزع  نیسح  نیا  ادخ ! ربمایپ  يا  ناه  . مربیم تیاکـش  نادیهـش  رالاس  هزمح ، هب 
لصا یب  شیدنا و  کیرات  نادنزرف  تسد  هب  هک  تسا  زیزع  نیسح  نیا  دزویم ! ندب  نینزان  نیا  ناتسلگ و  نیا  رب  ابص  داب  و  تسا ، هداتفا 
نیـسح يا  وـت  تبیـصم  نیا  زا  ياو  يا  گرزب ! هعجاـف  نـیا  زا  داد  يا  نارگ ! هودـنا  زا  ناـما  ! تـسا هدیـسر  تداهـش  هـب  راـگزور  راـبت  و 
دوردب هحفـص 206 ] ار [  ناهج  وا  کـنیا  ییوگ  و  ماهداد ، تسد  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مردـقنارگ  ياـین  زورما  ! زیزع
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هدیزگرب و رابت  لسن و  نیا  ملس ! هلآو و  هیلع  هللا  یلص  دمحم  نارادتـسود  يا  نارای و  يا  ناه  . تسا هدناشن  دوخ  گوس  رد  ار  ام  هتفگ و 
تیاور رد  [ . 105 . ] دش دنهاوخ  هدنادرگ  رهش  هب  رهش  هدش و  هدیشک  تراسا  دنب  هب  ناریـسا ، ناسب  دنتـسه  امـش  شخبیدازآ  شنمدازآ و 

يرگنـشور يراوگوس و  هب  هنوگ  نیا  يدازآ  ياوشیپ  نوگلگ  رکیپ  راـنک  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  يهنازرف  تخد  هک  دـناهدروآ  يرگید 
ۀمامعلا و بولسم  افقلا ، نم  سأرلا  زوزحم  نیـسح  اذه  ،و  ابـصلا حیر  مهیلع  یفـست  ، ۀتلقم مکتیرذ  و  ایابـس ، کتانب  ! هادمحم او  :» تخادرپ

نم یباب  . يوادـیف حـیرج  یجتریف و ال  بئاغ  نم ال  یباب  ، يرعلا عطقم  هطاطـسف  نم  یباب  ، ابهن نینثالا  موی  هرکـسع  یحـضا  نم  یباب  . ءادرلا
هلا لوسر  هدج  نم  یباب  هحفص 207 ] ءامدلاب [ ، هبیش  رطقی  نم  یباب  ، یضم یتح  ناشطعلا  یباب  ، یضق یتح  مومهملا  یباب  ، ءادفلا هل  یـسفن 

ةدیـس ءارهزلا  ۀـمطاف  یباب  ، يربکلا ۀـجیدخ  یباب  ، یـضترملا یلع  یباـب  ، یفطـصملا دـمحم  یباـب  ، يدـهلا یبن  طبـس  وه  نم  یباـب  ، ءامـسلا
نایعدـم هک  دایرف ! ! يدازآ رادـمچرپ  گرزب  يا  دـمحم ! يا  رتفد ! نید و  ناج  يا  ناه  .« یلـص یتح  سمـشلا  هیلع  تدر  نم  ياـب  ، ءاـسنلا

نوخ هب  ار  تریذـپان  متـس  هاوخ و  يازآ  نادـنزرف  هک  هآ ! ! دـناهتفرگ تراـسا  هب  ار  تنارتخد  يرـالاس  بهذـم  يرواـب و  نید  زادرپغورد 
رپرپ ياههلال  نینزان  نآ  رب  دازونیم و  ار  نانآ  دزویم و  نانآ  يهداتفا  كاخ  رب  گنرنوخ و  ياـهرکیپ  رب  ابـص  داـب  کـنیا  و  دـناهدناشن ،
تشپ زا  یگدازآ  يریذپان و  تلذ  مرج  هب  ار  وا  زارفرس  رس  هک  تسوت  نیـسح  نیا  دمحم ! يا  ردپ ! يا  ناه  . دیامنیم یناشفا  كاخ  هدش 
جارات هب  شیاههمیخ  هاگرارق و  هک  داب  يراوگرزب  نآ  يادف  مردـپ  ! ادـخ يا  . دـناهدرب جارات  هب  ار  شیاههماج  همامع و  هدـیرب و  شندرگ 

هن هک  داب  يزیزع  نآ  يادف  مردپ  . دنتسکش ار  اهنآ  ياههیاپ  دنتـسسگ و  ار  شیاههمیخ  تفاب  هک  داب  ییالاو  ناسنا  نآ  يادف  مردپ  ، تفر
هک داب  يدرمدار  نآ  يادف  مردب  . دریذپ ینامرد  مهرم و  وا  ياهمخز  هک  تسا  یحورجم  هن  و  دـشاب ، شندـمآ  زاب  دـیما  ات  تسا  رفـس  رد 

لامیاپ هحفـص 208 ] مدرم و [  جنر  درد و  رب  هودنا  زا  هدنکآ  یلد  اب  هک  داب  يرگحالـصا  گرزب  نآ  يادـف  مردـپ  . داب وا  يادـف  نم  ناج 
داب يزیزع  نآ  يادف  مردپ  . دش هدیرب  رس  هنشت  بل  اب  هک  داب  یتسود  ناسنا  ياوشیپ  نآ  يادف  مردپ  . دیسر تداهـش  هب  ادخ  تاررقم  ندش 

نامـسآ يادـخ  روآ  ماـیپ  وا  ردـقنارگ  ياـین  هـک  داـب  يدرمدازآ  نآ  يادـف  مردـپ  . دزیریم شافیرـش  نساـحم  زا  نوـخ  ياـههرطق  هـک 
یـصالخا رپ  ناسنا  نآ  يادف  مردپ  . تسا يراگتـسر  تیاده و  ربمایپ  يهداون  هک  داب  يریذپان  فصو  هاوختلادع  نآ  يادـف  مردـپ  . تساه

ماگـشیپ زاتـشیپ و  يوناب  نآ  هجیدخ ، دنزرف  هک  داب  یتیونعم  رپ  يهرهچ  يادف  مردپ  . تسادخ هاگراب  يهدیزگرب  هدوتـس و  دـنزرف  هک  داب 
مردپ . تسا ارهز  يهمطاف  مشچ  رون  هک  داب  ومه  يادف  مردپ  . تسا یـضترم  یلع  دـنمجرا  دـنزرف  هک  داب  ومه  يادـف  مردـپ  . تسادـخ هار 

زوسناـج دادـیور  نیا  رگـشرازگ  . دـناوخب ماـگنهب  ار  دوـخ  زاـمن  وا  اـت  تشگزاـب  وا  تمرح  هب  ناـشخرد  دیـشروخ  هک  داـب  دوـمه  يادـف 
اهورج یتح  بارعالا  نم  ةدـع  عمتجاف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  دـسج  تقنتعا  ۀنیکـس  نا  مث  قیدـص ! ودـع و  لک  هللا  تکباـف و  :» دـیازفایم

ار نمـشد  تسود و  رادـفده  صالخارپ و  ییارـسهحون  يراوگوس و  نیا  هنادـنمرنه و  هناریلد و  يرگنـشور  نیا  دـنگوس  يادـخ  هب  .« هنع
. دنایرگ

نیسح يهنازرف  تخد  يرگنشور 

رد ار  شردقنارگ  ردپ  هحفص 209 ] نوخ [  رد  قرغ  رکیپ  داهن و  شیپ  هب  ماگ  مالسلاهیلع  نیسح  يهنازرف  تخد  [ 106 « ] هنیکس  » هاگ نآ 
نابایب زا  یهورگ  دیزی  هاپـس  شیدنا  کیرات  هدـنامرف  روتـسد  هب  و  دـشن ، هداد  ردـپ  یهارمه  يراوگوس و  هزاجا  وا  هب  اما  دیـشک ، شوغآ 

. دنتخاس ادج  ردپ  نینزان  ندب  زا  دندیشک و  تنوشخ  يدنت و  اب  ار  وا  دندمآ و  گنهرف  یب  ياههداز 

متس هاگراب  هب  برقت  يارب 

بدـتنی نم  !» نایدـیزی يا  ناه  هک  داد  دادـن  يوما  هاپـس  هدـنامرف  شـسدقم ، رکیپ  جارات  مالـسلاهیلع و  نیـسح  زوسناـج  تداهـش  زا  سپ 
هک دندرک  مالعا  نت  هد  وا ، خساپ  رد  ؟ دزاتب بسا  نیسح  رکیپ  رب  ددرگ و  ماگشیپ  ات  تسا  هدامآ  یسک  هچ  »؟ هرهظ لیخلا  یطویف  نیـسحلل 
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-2. دوبر ار  مالسلاهیلع  نیسح  نهاریپ  هک  یسک  نامه  هیوح ؛ نب  قاحسا  - 1: زا دندوب  ترابع  هک  دننزب  تواقش  نآ  هب  تسد  ات  دناهدامآ 
یناه -9. معان نب  ظحاو  - 8. بهو نب  خلاص  - 7. یفعج ملاس  - 6. يدبع ءاجر  - 5. يوادیص رمع  - 4. لیفط نب  میکح  - 3. دثرم نب  سنخا 

اب ار  اهنآ  دنتـسشن و  دوخ  ياـهبسا  رب  داـب ! ناـنآ  رب  ادـخ  تنعل  هک  نت ، هد  نیا  يرآ ، هحفـص 210 ] کلام [ . نب  دیـسا  - 10. یمرضخ
مرن نتـسکش و  مه  رد  ار  وا  تشپ  هنیـس و  ياهناوختـسا  هک  ياهنوگ  هب  دـنتخات ، مالـسلاهیلع ، نیـسح  نینزان  ندـب  رب  روآ  تهب  یتواقش 

شوخ دروم  رد  کلام  نب  دیسا  ناشیوگنخـس ، دندش ، دراو  دیبع »  » رب البرک ، زا  تشگزاب  زا  سپ  هکیماگنه  تخب  هریت  هورگ  نیا  . دندرک
زا سپ  هک  میتسهام  ریما ! يا  ناه  « رـسالا دیدش  بوبعی  لکبرهظلا  دـعب  ردـصلا  انـضضر  نحن  :» دورـس نینچ  دادـیب  هاگراب  هب  ناشیـصقر 

لامیاپ ار  وا  تشپ  هنیس و  میتخات و  وا  رکیپ  رب  اهنآ  يهلیسو  هب  و  میدش ، دوخ  كالاچ  کباچ و  ياهبسا  رب  راوس  نیـسح ، ندش  هتـشک 
ام دنتفگ : نانآ  »؟ متنأ نم  «؟ دیتسه هک  امش  دیـسرپ : دنکفا و  نانآ  هب  هدننک  ریقحت  یهاگن  دیبع » !» میدیبوک مه  رد  میدومن و  ناروتـس  مس 

ایسآ مرن و  تشوگ ، ناسب  ار  وا  هاگولگ  هنیس و  ياهناوختسا  هک  میتخات  نیسح  رکیپ  رب  نانچ  نآ  دوخ  ياهبکرم  اب  هک  میتسه  یهورگ 
نآ درومرد  دهاز » ورمع  وبا  !» دوش هداد  نانآ  هب  كدنا  ياهزیاج  هک  داد  روتـسد  اهنت  دادن و  ییاهب  ناتخب  هریت  نآ  هب  دیبع » .» میتخاس هدش 
رابت هشیر و  میدرک و  قیقحت  يرفن  هد  هورگ  نآ  دروم  رد  ام  دیوگیم : دـنتخات ، بسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  رکیپ  رب  هک  ییور  هایـس  هورگ 

هک هاگ  نآ  البرک ، دادیور  زا  سپ  . دندوب عورشمان  نادنزرف  نانآ  يهمه  هک  میدیسر  كاندرد  تقیقح  نیا  هب  و  میدرک ، یـسررب  ار  نانآ 
داد روتـسد  و  دیـشک ، نینهآ  ياهخیم  هب  ناش ، تشز  رادرک  رفیک  هب  ار  نانآ  ياپ  تسد و  دومن ، ریگتـسد  ار  نانآ  شیوخ  تضهن  راتخم 

. دندرگ دوبان  ات  دنتخات  نانآ  ندب  رب  بسا 

ندش دادبتسا  رکشل  یهایس  رفیک 

رد ار  ییانیبان  درم  ناگتـسیاش  رالاس  تداهـش  زا  سپ  یتدم  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  نیمزرـس  نآ  نادنمـشناد  زا  ینمی » حابر  نبا  »
رکشل یهایس  هارمه و  مالسلاهیلع  نیـسح  كاپ  نوخ  نتخیر  رد  هک  دش  نشور  میارب  هحفص 211 ] وگ [  تفگ و  نمـض  هک  مدید  ییاج 

رد مالسلاهیلع  نیسح  تداهش  ماگنه  هب  اروشاع و  زور  رد  نم  تفگ : خساپ  رد  ؟ تسا هدش  انیبان  ارچ  مدیسرپ : وا  زا  . تسا هدوب  يوما  هاپس 
نآ . مدرک باترپ  شنارای  نیـسح و  يوس  هب  ياهزین  هن  مدنکفا و  يریت  هن  مدز و  يریـشمش  هن  اما  مدوب ، يوما  موش  هاپـس  نایم  رد  البرک و 
هک مدید  باوخ ، ملاع  رد  مدیباوخ و  زامن  ندـناوخ  زا  سپ  یهاگماش  متـشگزاب و  ماهناخ  هب  نم  دیـسر و  نایاپ  هب  یندـشن  شومارف  زور 
اب ارم  ادخ ! ربمایپ  نم و  اتفگـش ! متفگ : ! نک یفرعم  ار  تدوخ  شابدوز  تسا ، هتـساوخ  ار  وت  ادخ  ربمایپ  تفگ : ودـمآ  نم  يوس  هب  يدرم 

راوگرزب نآ  مدید  مدیـسر ، ترـضح  نآ  دزن  هکیماگنه  . درب ربمایپ  دزن  ارم  ناشک  ناشک  تفرگ و  ارم  نابیرگ  وا  راک ؟ هچ  ترـضح  نآ 
هداتـسیا نیـشتآ  يریـشمش  اب  وا  ربارب  رد  لاـحنامه  رد  ياهتـشرف  هتفرگ و  رب  یحالـس  هدز و  ـالاب  ار  دوخ  نیتسآ  هتـسشن و  یتشد  نهپ  رد 

اب ار  مادـک  ره  میدوب ، مه  اب  البرک  رد  هک  ارم  ناهارمه  زا  نت  هن  نیـشتآ ، ریـشمش  نامه  اب  هتـشرف  نامه  ندـید  مدرک ، هاـگن  بوخ  . تسا
روهلعش شتآ  زا  ناشیاپارس  تبرض  نامه  اب  دروآیم و  دورف  ریـشمش  کی  اهنت  مادک ، ره  هب  هک  مدید  دوخ  تخاس و  دوبان  تبرـض  کی 

: متفگ متـسشن و  وناز  ود  رب  ترـضح  نآ  ربارب  رد  متفر و  ربماـیپ  روـضح  هب  لاـحنامه  رد  تفرگ و  ارف  ار  میاپارـس  هرهلد  سرت و  ! دـشیم
یناسک زا  وت  دومرف : نم  هب  تشادرب و  رـس  هاگ  نآ  درک ! هاگن  نم  هب  یتدـم  دادـن و  ارم  خـساپ  ترـضح  نآ  ! ادـخ ربماـیپ  يا  وت  رب  مـالس 

مل یترتع و  تلتق  یتمرح و  تکهتنا  هللاودع ! ای  .» يدرکن تیاعر  ارم  قح  یتشک و  ار  منادـنزرف  هتـسکش و  ارم  نادـناخ  تمرح  هک  یتسه 
نم متفر ؛ هناشن  يریت  هن  مدنکفا و  ياهزین  هن  مدز و  يریـشمش  هن  نم  هک  دنگوس  يادخ  هب  ربمایپ ! يا  متفگ : تلعف ». ام  تلعف  یقح و  عرت 

ترثک نکل  و  تقدـص ، :» دومرف ربمایپ  . مدرکن يرای  ار  هحفـص 212 ] يوما [  راکتیانج  هاپـس  متـشادن و  تسد  تنادنزرف  نوخ  نتخیر  رد 
رپ یتشط  مدید  متفر و  کیدزن  ریزگان  هب  ! ایب کیدزن  يدرک ؟ نینچ  ارچ  يدوزفا ؛ ناملاظ  رکشل  یهایـس  رب  اما  ییوگیم ، تسرد  .« داوسلا

مشچ رب  ياهرذ  نوخ ، نامه  زا  هاگ  نآ  و  تسا ؛ مالسلاهیلع  نیسح  مدنزرف  نوخ  نیا  دومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  و  دوب ، اجنآ  رد  نوخ  زا 
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! ار ییاج  هن  منیبیم و  ار  يزیچ  هن  رگید  ماهدش و  روک  هک  متفایرد  مدش و  رادیب  باوخ  زا  نم  دیشک و  نم 

زیخاتسر زور  رد  نیسح  ناگدنشک  رفیک  زا  ياهشوگ 

تخد مالـسلااهیلع ، همطاـف  يارب  دـسریم ، ارف  زیخاتـسر  زور  هکیماـگنه  دوـمرف : ربماـیپ  هک  دـناهدروآ  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  زا 
يوس هب  دراد ، تسد  يور  رب  ار  دوخ  كرابم  رـس  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاگ  نآ  ددرگیم ، اـپ  رب  رون  زا  ياهدرپارـس  ماهنازرف 

هک دروآیمرب  ناـج  ياـفرژ  زا  زوسناـج  ياهلاـن  دـنیبیم ، تلاـح  نآ  رد  ار  وا  شدـنمجرا  ماـم  هکیماـگنه  . دـیآیم شرداـم  يهدرپارس 
رـس هلان  مالـسلااهیلع ، همطاف  زوسناج  يهیرگ  اب  دـناهدمآ ، درگ  اجنا  رد  هک  ياهدـیزگرب  هدازآ و  ناگدـنب  ناربماـیپ و  ناگتـشرفیمامت و 

نکفاوـترپ شرداـم  زادـنا  مشچ  رد  امیـس ، نیرتهوکـشرپ  نیرتاـبیز و  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  یتـسه ، راگدـیرفآ  نآ ، یپ  زا  . دـنهدیم
نینچ وا  اب  هانگ  نیمادـک  هب  هک  دـسرپب  نانآ  زا  ادـخ  هاگراب  رد  دـهاوخب و  ار  دوخ  داد  شیوخ  ناگدنـشک  زا  هدـیرب ، رـس  اب  ات  دزاـسیم 
هدرک تکرش  ياهنوگ  هب  وا ، كاپ  نوخ  نتخیر  رد  هک  ار  یناسک  مالسلاهیلع و  نیـسح  ناگدنـشک  يهمه  رگداد  يادخ  هاگ  نآ  ؟ دندرک
دوباـن ناشدادـیب  رفیک  هـب  ار  ناـنآ  یگمه  نـم  دروآیم و  درگ  ییاـج  رد  ار  هـمه  دنتـشاد ، شقن  یعوـن  هـب  نیگمهـس  تیاـنج  نآ  رد  و 
دوباـن مالـسلاهیلع  نیـسح  نتـشک  رفیک  هـب  ار  ناـنآ  ناـنمؤمریما  و  دروآیم ، دـیدپ  هراـبرگد  ار  ناـنآ  يهـمه  ادـخ  نآ ، یپ  زا  مزاـسیم ؛

رد ناگدننک  تکرش  ناگدنـشک و  ادخ  نامرف  هب  هحفـص 213 ] موصعم [  ناماما  رگید  نسح و  ماما  هنوگ ، نیمه  وا  زا  سپ  و  دزاـسیم ،
دیادزیم شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح  نارادتسود  ياهلد  زا  ار  اهمشخ  اهجنر و  هنازرف  يادخ  ماجنارس  و  دننکیم ؛ رفیک  ار  تیانج  نآ 

هللا انتعیـش و  انتعیـش ، هللا  محر  :» دوزفا هک  دناهدروآ  رون  ماما  نیمـشش  زا  هاگ  نآ  . دوشیم هدرپس  یـشومارف  هب  ادخ  فطل  هب  نانآ  هودـنا  و 
ناوریپ داب ! ام  هار  نیتسار  ناورهر  نایعیش و  رب  ادخ  شیاشخب  رهم و  .« ةرسحلا نزحلا و  لوطب  ۀبیصملا  یف  انل  نوکراشملا  مه  و  نونمؤملا ،

لدمه و هتشاد و  تکرش  خیرات  رذگ  رد  ام  هودنا  گوس و  رد  دنتسه و  نیتسار  ناراد  نامیا  ناگدروآ و  نامیا  هک  دنگوس  يادخ  هب  ام ،
. دناهدوب ام  هارمه 

زیخاتسر زور  رد  همطاف 

زا یهورگ  نایم  رد  مالـسلااهیلع ، همطاف  ماهنازرف ، تخد  دـسریم ، رف ا  زیخاتـسر  زور  هکیماگنه  دومرف : هک  دـناهدروآ  یمارگ  ربمایپ  زا 
ادخ يابیز  تاورطرپ و  تشهب  هب  همطاف ! يا  ناه  : هک دسریم  ادن  ترضح ، نآ  ندمآ  اب  ددرگیم و  رـشحم  يارحـص  دراو  یتشهب  ناوناب 

، مدنمجرا دـنزرف  اب  نم  زا  سپ  منادـب  ات  دـش ، مهاوخن  دراو  تمعن  رپ  توارطرپ و  تشهب  هب  ایادـخراب ! دـهدیم : خـساپ  وا  اما  دـییآ ، رد 
اب ار  مالسلاهیلع  نیسح  هک  دنکیم  هاگن  وا  و  رگنب ! ربمایپ ! زارفرس  تخد  يا  ناه  : هک دسریم  ادن  اگ  نآ  ؟ دندرک هچ  مالسلاهیلع ، نیـسح 
رـس هلان  اب  زین  نم  وا ، دایرف  اب  و  دروآیم ؛ رب  دایرف  زوسناج  هدـنهاکت و  يهرظنم  نآ  ندـید  اـب  و  دـنیبیم ؛ رـس  نودـب  هتـشارفارب و  یتماـق 

! مرـسپ يا  ناه  : هک دـهدیم  ادـن  مزارفرـس  تخد  سپـس  ! دـنهدیم رـس  دایرف  نویـش و  ام ، زوسناج  يهلان  زا  سپ  زین  ناگتـشرف  مهدیم و 
، تسا هتفر  ام  رب  هکیمتـس  رطاخ  هب  رگداد  يادخ  هاگ  نآ  ؟ دندرک نینچ  وت  اب  ناگـشیپ  دادیب  هانگ ، نیمادک  هب  ردام ! لد  يهویم  مدنزرف !
هب یگدـننازوس  ترارح و  تدـش  زا  هدـش و  هدـیمد  نآ  رب  لاس  رازه  دراد و  مان  بهبه »  » هک ینیگمهـس  شتآ  هب  ددرگیم و  نیگمـشخ 
نآ زیگنادرد  باذـع  تسا و  هتفرن  نوریب  نآ  زا  زین  یهودـنا  هحفـص 214 ] مغ و [  هدیزون و  یمیـسن  هنوگچیه  نآ  رد  هدییارگ و  یهایس 
نآ شتآ ، يایرد  نآ  و  نیچرب ! نیمز  يور  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناگدنـشک  شتآ ! يا  ناه  : هک دـسریم  نامرف  تسا ، ریذـپان  ناـیاپ 

نایم زا  هک  دروآیم  رب  نیگمهـس  يدایرف  هرعن و  دریگیم و  شیوخ  ماک  رد  دـنیچیمرب و  يراکـش  زاب  ناـسب  گـنرد  یب  ار  ناـگیامورف 
تبجوا مب  بر ! ای  :» دـنیوگیم اسر  يادـص  ایوگ و  ینابز  اب  هک  دزیخیم  رب  یخزود  ناتخب  هریت  نآ  يادـص  نآ ، رابگرم  دایرف  شورخ و 

: دـسریم ادـن  ؟ یتخاس نیگمهـس  روهلعـش و  شتآ  نیا  روخ  رد  ناتـسرپ  تب  زا  شیپ  ار  ام  ارچ  اراگدرورپ ! »؟ ناثوالا ةدـبع  لبق  راـنلا  اـنل 
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ود نیا  هک  تسا  ینتفگ  ! دنادیمن هک  تسین  یـسک  ناسب  دنادیم ، هک  یـسک  نآ  هک  تهج  نادـب  [ . 107 .« ] ملعی ـال  نمک  ملع  نم  سیل  »
هحفص 217 ] [ . ] 109 . ] تسا هروآ  شیوخ  دنمشزرا  باتک  رد  [ 108  ] قودص خیش  ردق  نارگ  راگن  ثیدح  ار  تیاور 

تداهش زا  سپ  ياهدادیور 

شخبيدازآ ناریسا  ناوراک 

، دادبتسا هاپس  هدنامرف  ترـضح ، نآ  هاوخ  تلادع  نادناخ  تراغ  تراسا و  اههمیخ ن  تراغ  يدازآ و  ياوشیپ  زوسناج  تداهـش  زا  سپ 
، داتسرف دیبع »  » شریما يوس  هب  ملسم » نب  دیمح   » و دیزی » نب  یلوخ   » يهلیسو هب  زور  نامه  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نینزان  رـس  دعـس » رمع  »

نب  » سیق رمـش »  » هب و  دـنزاس ، ادـج  ناشیاهرکیپ  زا  ار  وا  دیهـش  نادـناخ  نارای و  سدـقم  ياهرـس  داد  روتـسد  شیوخ  هاپـس  هب  هاـگ  نآ 
نآ هب  ارچ  نوچ و  نودـب  ناـنآ  . دـنربب هفوک  يوس  هب  ار  ریذـپان  تلذ  زارفرـس و  ياهرـس  نآ  اـت  داد  ناـمرف  جاـجح » نب  ورمع   » و ثعـشا »
نب رمع   » دوخ اما  دنتخادرپ ؛ كانلوه  يهعجاف  نیا  ندز  مقر  هب  یتسود ، رـشب  درخ و  رهم و  مالـسا  مان  هب  دندیزای و  تسد  نیگنن  تیانج 

نادناخ ناکدوک  نارتخد و  ناونابو و  يدازآ  هار  نادیهـش  ناگدنامزاب  هاگ  نآ  و  دـنام ، البرک  رد  ار  مرحم  مهدزای  زور  يهمین  ات  دـعس »
هودنا ار  ادخ  ربمایپ  نیرترب  ردقنارگ  ياهتناما  نآ  دناشن و  نابهیاس  لمحم و  نودب  ییاهرتش  رب  ار  نانآ  دیشک و  تراسا  دنب  هب  ار  ربمایپ 

دـض اب  زور  نآ  مور  كرت و  ناریـسا  ناسب  نمـشد  تسود و  ناگدید  ربارب  رد  بسانم  شـشوپ  نودب  زاب و  ياههرهچ  اب  راوگوس ، هدز و 
. داد تکرح  هفوک  يوس  هب  طیارش  نیرتیناسنا 

تسایس يایند  ياهیتفگش  زا 

نیا يهدنیارـس  هک  دوب  هنوـگ  نیا  يوـما  نیغورد  يرـالاس  بهذـم  اـیر و  گـنرین و  دـنب  رد  هدز و  دادبتـسا  يهعماـج  ياـضف  طـیارش و 
نیا ام  راگزور  ياهیتفگـش  زابیجعل  اذ  نا  هونب  يزغی  ومـشاهلآ  نم  ثوعبملا  یلع  یلـصی  هحفص 218 ] دیارسیم [ : رگنـشور  يهدورس 

ار دوخ  نابز ، راعش و  اب  دننکیم و  راثن  مالس  دورد و  ادخ  هاگراب  يهدیزگرب  یمـشاه و  ربمایپ  رب  شنایهاپـس  دادیب و  تموکح  هک  تسا 
هب ار  وا  مرح  نانز  ناکدوک و  دنـشکیم و  ار  وا  دـنمجرا  نادـنزرف  لمع  نادـیم  رد  اما  دـننزیم ، اـج  وا  نییآ  نید و  راداوه  وا و  تما  زا 

موی هدـج  ۀعافـشانیسح  تلتق  ۀـما  اوـجرتا  : دیارـسیم نینچ  يرگید  يهدنیارـس  ؟و  تسین راـگزور  بیاـجع  زا  نیا  اـیآ  دـنربیم ! تراـسا 
هب ار  وا  نادناخ  و  دنتخیر ، نیمز  رب  ار  نیـسح  كاپ  نوخ  هک  نانآ  ایآ  [ باذـعلا یف  ۀـمایقلا  موی  مه  وعیفـش  مهل  سیل  هللا ؛ الف و  ] باسحلا

يرگتعافش هک  ادخ  هب  دنگوس  هن ، [ ؟ دنراد دیما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وا  ياین  تعافـش  هب  زیخاتـسر ، زور  رد  دندرب ، تراسا 
.[ دوب دنهاوخ  راتفرگ  تخس  یباذع  رد  زیخاتسر  زور  و  تشاد ، دنهاوخن 

اونین ناهاوخیدازآ  زارفرس  ياهرس 

هاپس يهدنهد  لیکشت  ییاههورگ  نایم  دعـس » رمع   » يهراشا هب  ار  اهرـس  نیا  . دوب رـس  تشه  داتفه و  البرک  ناریلد  زارفرـس  ياهرـس  رامش 
بیترت نیا  هب  دیزی  و  دیبع »  » نآ ناگدرکرس  دادبتسا و  هاگراب  هب  برقت  یتمدخ و  شیوخ  يارب  دندومن و  میسقت  قارع  رد  کلسم  يوما 

-3. رـس هدزاود  رمـش »  » یگدرگرـس هب  نزاوه »  » هورگ - 2. رـس هدزیـس  ثعـشا » نب  سیق   » یگدرکرـس هب  هدنک »  » هورگ - 1: دنداد تکرح 
رگید يهدنکارپ  ياههورگ  و  - 6 هحفص 219 ] رـس [ . تفه  جحذم »  » هورگ - 5. رـس هدزناش  دسا » ینب   » هورگ - 4. رس هدفه  میمت »  » هورگ

رابررـش هاگراب  هب  بیترت  نیدب  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهتفخ  نوخ  هب  نادناخ  نارای و  ياهرـس  ناس  نیدب  . رـس هدزیـس  مه  تسد  رد  تسد 
[ . 110 . ] دش هیده  یبهذم  زیگنا  ساره  دادبتسا 
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اههلال تشد  رد  زامن  يراپسکاخ و  مسارم 

نآ هب  دسا » ینب   » مدرم زا  یهورگ  هفوک ، يوس  هب  البرک  زا  يوما  هاپس  يهدرکرس  تکرح  زا  سپ  هک  تسا  نآ  رگنایب  تایاور  زا  ياهراپ 
كاخ هب  تسا  مولعم  دوجوم و  کنیا  هک  ییاههاگمارآ  رد  ار  نانآ  هتفخ ، نوخ  هب  ياهرکیپ  نآ  رب  زاـمن  زا  سپ  دـندمآ و  اـههلال  تشد 

. دندرپس

تراسا دمحم و  نادناخ 

نانز زا  یکی  نایم  نیا  رد  . دیـسر هفوک  ياههزاورد  هب  وا  یهارمه  هب  تملظ و  هاپـس  هدـنامرف  تراظن  ریز  شخب ، يدازآ  ناریـسا  ناوراـک 
مادک زا  ناریسا  امـش  »؟ نتنا يراسالا  يا  نم  :» هک دروآرب  دایرف  اج  نامه  زا  دوب  ناریـسا  ناوراک  ندیـسر  رگ  هراظن  ماب  تشپ  زا  هک  هفوک 
نحن .» میتسه ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نادـناخ  ناریـسا  زا  ام  هک : دـندرک  يرگنـشور  خـساپ ، رد  نانآ  ؟ دـیتسه تلم  هعماج و 

رد هماج  شوپور و  يرسور و  تسناوتیم  هچ  نآ  ره  دمآ و  دورف  ماب  تشپ  زا  همیسارس  نخـس  نیا  ندینـش  اب  نز  نآ  .« دمحم لآ  يراسا 
 ] امرس زا  اهنآ  هلیسو  هب  ار  دوخ  ات  دنتفریذپ  ریزگان  هب  نانآ  و  درک ، هیده  ناریـسا  ناوراک  هب  ار  اهنآ  دروآ و  درگ  ار  همه  تشاد ، لزنم 

مالسلاهیلع داجس  ترـضح  رون  ماما  نیمراهچ  هک  تسا  نآ  رگناشن  هدیـسر  تیاور  . دنناشوپب نارگاشامت  مشچ  زا  امرگ و  و  هحفص 220 ]
نب نسح   » هنوـگ نیمه  دوـب . شخب  يدازآ  ناریـسا  ناوراـک  هارمه  هب  دیـسریم  رظن  هب  روـجنر  رایـسب  یمـسج  رظن  زا  يراـمیب  رثا  رب  هک 

يراـی هار  رد  اروشاـع  زور  رد  وا  هک  تسا  ینتفگ  . درکیم یهارمه  ار  ناوراـک  نآ  هک  دوب  ربماـیپ  نادـناخ  زا  يرگید  درم  [ 111 « ] نسح
ناج هب  ار  اهریـشمش  اههزین و  ياـهمخز  و  دومن ، يراکادـف  هناریلد  مالـسلاهیلع  نیـسح  شردـقنارگ  يومع  يدازآ و  ياوشیپ  هب  یناـسر 

و دش ، هدرب  نوریب  تشاد ، یقمر  زونه  دوب و  هداتفا  نادیم  رد  نوخ  رد  قرغ  ياهرکیپ  اب  هک  یلاح  رد  و  تخاس ، هشیپ  ییابیکـش  دیرخ و 
« ورمع  » و دیز »  » هک مالسلاهیلع -  یبتجم  ترضح  نادنزرف  زا  رگید  نت  ود  زین  و  [ . 112 . ] دوب ناریسا  رانک  رد  هتفای و  دوبهب  یکدنا  کنیا 
ار نانآ  دنب  رد  مدرم  هکیماگنه  هفوک  ياههزاورد  هب  ناریسا  ناوراک  ندیسر  اب  . دندوب ناریسا  ناوراک  رد  داجس  ماما  هارمه  هب  دنتشاد  مان 
نوحونتا و :» هک درک  نانآ  هب  ور  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  اـما  تساـخرب ؛ نامـسآ  هب  ناـنآ  يراز  هیرگ و  يادـص  دـندید ، هحفـص 221 ] ] 
؟ دیهدیم رـس  هیرگ  دینکیم و  ییارـس  هحون  تسا  هتفر  ام  رب  هک  يدادـیب  هب  امـش  ایآ  مدرم ! يا  ناه  »؟ انلتق يذـلا  نمف  انلجا ؟ نم  نوکبت 

؟ دیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  ام  ناناوج  نادرم و  یسک  هچ  سپ 

هوفک يهزاورد  رب  بنیز  نیرفآ  روعش  نخس 

: هک تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  تشاد -  روضح  اـجنآ  رد  هفوک  يهزاورد  هب  ناریـسا  ناوراـک  دورو  ماـگنه  هب  دوخ  هک  يدـسا - » میزخ  »
ییوناـب دـنگوس  يادـخ  هب  مدـید ؛ دوب -  شخبیدازآ  ناریـسا  رـالاسناوراک  ییوـگ  هک  ار -  بنیز ،» ، » ناـنمؤمریما يهنازرف  تخد  مدوـخ 

رنه شناد و  ییوگ  هک  تفگیم  نخـس  اسر  روشرپ و  هنادنمتماهـش و  ياهنوگ  هب  وا  مدیدن ! زگره  وا  زا  رتنیزو  رترونخـس و  رتروشناد و 
ناسنا نآ  . تخادنایم نخس  ریما  نآ  دای  هب  ار  ناسنا  دوب و  شماک  رد  وا  ياسر  نابز  هتفرگارف و  مالـسلاهیلع  یلع  شردپ  زا  ار  يرونخس 

رب اهگنز  تخاس و  ینادـنز  اههنیـس  رد  ار  اهسفن  هک  وا  ياهراشا  زا  اتفگـش  و  دـناوخ ؛ ارف  توکـس  هب  ار  مدرم  تسد ، يهراشا  اـب  ـالاو 
و !» یسفن هن  دمآ و  رب  ییادص  هن  رگید  يوما ، شیک  تنوشخ  نامیخژد  هوبنا  تیعمج و  لیس  نآ  زا  داتسیا و  زاب  تکرح  زا  نارتش  ندرگ 
، اوتکـسا نا  سانلا  یلا  تاموأ  دـق  و  اهیبا ، ناسل  نع  غرفت  اهنأک  اـهنم ، قطنا  ةرفخ  را  ملف  ذـئموی ، مالـسلاهیلع  یلع  ۀـنبا  بنیز  یلا  ترظن 

روش نخـس  اروشاع ، زیتس  ملظ  هاوخ و  تلادع  بلط و  حالـصا  تضهن  ناسر  مایپ  نآ  هاگ ، نآ  ..« سارجالا تنکـس  و  سافنالا ، تدـتراف 
لها ای  دـعب ، اما  . رایخالا نیبیطلا ، هلآ  دـمحم و  يدـج  یلع  ةالـصلا  هللادـمحلا و  :» درک زاغآ  هنوگ  نیدـب  ار  شیوخ  نیرفآ  روعـش  زیگنا و 
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، اثاکنا ةوق  هدعب  نم  اهلزع  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  ۀنرلا ، تادـه  و ال  ۀـعمدلا ، تأقر  الف  نوکبتا ؟ ردـغلا ! لتخلا و  لها  ای  ۀـفوکلا !
، ۀنمد یلع  یعرمک  وا  ءادعالا  زمغ  ءامالا و  قلم  و  فنشلا ، ردصلا  و  فطنلا ، فلصلا و  الا  مکیف  له  الا و  مکنیب ، الخد  مکنامیا  نوذختت 

نآ زا  شیاتـس  .« نودلاخ متنا  باذعلا  یف  مکیلع و  هحفـص 222 ] هللا [  طخـس  نا  مکـسفنا  مکل  تمدق  ام  ءاس  الا  ةدوحلم ، یلع  ۀضفک  وا 
قح هاگراب  روآ  مایپ  نیرخآ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مردقنارگ ، ياین  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسادخ 

دادـیور ام و  رب  ایآ  نانکـش ! نامیپ  نازاب و  گنرین  يا  ناه  ؛ هفوک مدرم  يا  ناه  ؛ دـعب اما  . داب وا  يهدـیزگرب  هزیکاـپ و  كاـپ و  ناـمدود  و 
شمارآ هـب  ناـتدایرف  نویـش و  دکـشخن و  زگره  ناـتیاهکشا  هـک  دـیما ، !؟ دـینکیم هـیرگ  تـسا ، هدـمآ  شیپ  اـم  يارب  هـک  يرابهودـنا 

ندـیبات و زا  سپ  ار  دوخ  ياههتـشر  هک  تسا  يدرخ  یب  نز  نآ  فصو  ناسب  نکـش ، ناـمیپ  اـفو و  یب  ناـتخب  هریت  امـش  فصو  ! دـیارگن
ایند لزلزتم و  مدرم  امش  دیاهتخاس ! هچیزاب  ار  ناتدوخ  ینید  رواب  نامیا و  امش  ! درکیم هبنپ  تخیسگیم و  مه  زا  هرابرگد  نتخاس ، هدامآ 

قلمت ناکزینک  یـسولپاچ  هدز ، تلذ  شنمدد و  ناگدرب  يریذـپ  تفخ  ییوگ ، هفازگ  ینز و  فال  ییاتـسدوخ ، یهاوخدوخ و  زج  بلط ،
، دیوریم اهرازنجل  لد  رد  هک  دینامیم  ياهزبس  هایگ و  هب  امش  ؟ دیراد ياهیامرس  هچ  رس  هریخ  نانمشد  ینیچ  نخس  يزوت و  هنیک  و  فاب ،
، ندیرب ینکش و  دهع  اب  هک  دیشاب  شوه  هب  و  دنیارآیم ! ار  ناگدرم  شوماخ  درـس و  روگ  نآ ، يهلیـسو  هب  هک  دیتسه  ياهرقن  ناسب  ای  و 

رـشب هناـیوج و  تملاـسم  هناـبلط و  حالـصا  یــسایس و  یعاـمتجا و  یتدـیقع و  یگنهرف و  يرکف و  تـضهن  هناـهاوخیدازآ و  تـکرح  زا 
تواقـش و يهلیبق  هب  یناسر  يرای  و  راصحنا ، دادبتـسا و  يهتـسد  راد و  اـب  یهارمه  يراـکمه و  و  تاـجن ، يدازآ و  ياوشیپ  يهناتـسود 
وا باذع  رد  دوب و  دیهاوخ  راتفرگ  ادخ  مشخ  هب  هک  ارچ  دیدروآ ، مهارف  ار  يدرکلمع  رادرکدب و  شیوخ  ترخآ  يارس  يارب  تنوشخ ،

نارضاح و ندناشیدنا  بیرف و  تلفغ و  ياههدرپ  ندیرد  يارب  ار  زومآ  تربع  ياهشنزرس  ریگنا و  رکفت  قیاقح  ناراب  هاگ  نآ  ! راگدنام
اهوضحرت نل  و  اهرانـش ، اهراعب و  متبهذ  دـقلف  الیلق ، اوکحـضاو  اریثک ، اوکباف  هللاو ! يا  نوبحتنت ؟ نوکبتا و  :» دـناراب هنوگ  نیا  ناگدـنیآ 

، مکتلزان عرفم  و  مکتریخ ، ذالم  و  ۀنجلا ، لهأ  بابش  دیـس  و  ۀلاسرلا ، ندعم  و  ةوبنلا ، متاخ  لیلـس  لتق  نوضحرت  ینا  و  ادبأ ؛ اهدعب  لسغب 
ترـسخ و  يدیالا ، تبت  و  یعـسلا ، باخ  دقلف  . اقحـس مکل و  ادعب  و  نورزت ، ام  ءاس  الا  مکتنـس ، ةردم  هحفـص 223 ] و [  مکتجح ، رانم  و 
ندناشن نوخ  كاخ و  هب  يدازآ و  ياوشیپ  نتشک  زا  سپ  کنیا  ایآ  .« ۀنکسملا ۀلذلا و  مکیلع  تبرـض  و  هللا ، نم  بضغب  متوب  و  ۀقفـصلا ،

هب دیاب  دنگوس ، يادخ  هب  يرآ ، ؟ دیهدیم رـس  نویـش  هلان و  نونکا  ایآ  ؟ دینکیم هیرگ  وا  بلط  حالـصا  وجادـخ و  نارکفمه  ناهارمه و 
، اوسر درکلمع  دادبتسا و  زا  يور  هلابند  نیا  اب  امش  هک  ارچ  دیدنخب ! رتمک  دینک و  هیرگ  مه  رایـسب  دینک و  هیرگ  سپ  دییرگب ! دوخ  لاح 
! نارادایند ياو  ناگدروخ ! بیرف  يا  ناه  ! دـینک كاپ  دـییوشب و  ار  نآ  دـیناوتیمن  زگره  هک  دـیتخاس  هدولآ  يراع  گـنن و  هب  ار  خـیرات 
، ادـخ ربمایپ  نیرخآ  يهدـید  رون  هک  دـیزاس  هزیکاپ  كاپ و  يدرمگرزب  نتـشک  راع  گنن و  زا  ار  نتـشیوخ  دـیناوتیم  هنوگچ  امـش  رخآ 

جنر درد و  ماگنه  هب  مدرم  ریلد  هاگآ و  سردایرف  هعماج ، ناکین  نابوخ و  هاگهانپ  ناـبیتشپ و  تشهب ، ناـناوج  رـالاس  تلاـسر ، يهنیجنگ 
مدرم يهدش  لامیاپ  يدازآ  قوقح و  عفادم  و  نییآ ، نید و  ناشفارون  دـنلب و  هاگیاج  هعماج ، یتسرد  يهناشن  یتسار و  روحم  يراتفرگو ،

هک دیشاب  شوه  هب  هفوک ! مدرم  يا  ناه  ؟ دییادزب دوخ  خیرات  زا  ار  راع  گنن و  نیا  دیناوتیم  هنوگچ  یتسار  دوب ؟ هعماج  دنب  رد  مورحم و 
شالت و هک  یتسار  دیتخاس ، رود  ادخ  تمحر  رهم و  زا  ار  دوخ  و  دیداتسرف ، شیپ  زا  ناترگید  يارس  يارب  ار  يدب  رایسب  تشز و  رادرک 
هب هک  داب  امش  رب  يدوبان  گرم و  دیدرگ ! رابنایز  ناتتراجت  و  هاتوک ، تاجن  تداعس و  زا  هدیرب و  ناتیاهتسد  دنام و  رمث  یب  امش  ششوک 
هب هنازوسلد  هنادنمشیدنا و  مه  زاب  .و  تشگ دیهاوخ  راگدنام  هشیمه  يارب  خزود  نیگمهـس  باذع  رد  و  دش ، دیهاوخ  راتفرگ  ادخ  مشخ 
يأ ؟و  متزربا هل  ۀمیرک  يا  ؟و  متیرف هللا  لوسرل  دـبک  يا  نوردـتا  ۀـفوکلا ! لها  ای  مکلیو  :» هک داد  همادا  شیوخ  يرگنـشور  یناشفا و  رون 
الم و  ضرالا -  عالطک  ءاهوش -  ءاقرخ  ءامقف -  ءادوس  ءاقنع  ءاعلص  اهب  متئج  دقل  ؟ متکهتنا هل  ۀمرح  يأ  و  هحفص 224 ] متکفس [ ؟ هل  مد 

و ال رادـبلا ، هزفحی  هناف ال  لهملا ؛ منکفختـسی  و ال  نورـصنت ، متنا ال  و  يزخا ، ةرخالا  باذـعل  و  اـمد ، ءامـسلا  ترطم  نا  متبجعفأ  . ءامـسلا
هراپ ادـخ  ربمایپ  زا  يرگج  هچ  دـینادیم  ایآ  ناشیدـنا ! کیرات  يا  و  ناـتخب ! هریت  يا  ناـه  .« داـصرملا اـبل  مکبر  نا  و  راـثلا ، توف  فاـخی 
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تمرح هچ  دـینادیم  ایآ  !؟ دـیدرب تراسا  هب  دیدیـشک و  نوریب  شمرح  میرح  زا  ار  ربمایپ  زا  يزارفرـس  تخد  هچ  دـینادیم  اـیآ  !؟ دـیدرک
دوخ زا  ؟و  ارچ دینادیم  ایآ  یتسار  !؟ دیتخیر نیمز  رب  هناشنمدد  ار  یسدقم  نوخ  هچ  دینادیم  ایآ  ؟ دیتسکش ترضح  نآ  زا  ار  يرابهوکش 

یتیاـنج هب  هک  یتـسار  ؟ نوناـق نید و  مادـک  ساـسا  رب  ؟و  راـیعم كـالم و  نیمادـک  اـب  ؟و  یهاـنگ مرج و  هچ  هب  هک  دیاهدیـسرپ  هناـقداص 
یپ گنن و  هک  اوسر ، يراک  هب  دیدز ؛ تسد  روآ  مرـش  راب و  تنوشخ  اوران و  تخـس  يراک  هب  و  دیدیزای ! تسد  زیگنا  لوه  نیگمهس و 
نیا رد  هک  تسا  زیگنا  تفگـش  روآ و  تفگـش  امـسش  يارب  ایآ  . تساهنامـسآ اهنیمز و  شیاجنگ  یگدرتسگ و  هب  شروآ  تفخ  دـمآ 
تلذ راب و  تفخ  تسیز  نیا  رب  دـیرادم و  شوخ  لد  تسا ، هدـش  هداد  امـش  هب  هک  یتلهم  رب  کنیا  ؟و  درابب نوخ  نامـسآ  رابمغ  دادـیور 

هدزباتش ار  ادخ  امش ، نتفرگ  یـشیپ  تسا و  هار  رد  رگداد  يادخ  كاندرد  رفیک  هک  ارچ  دیـشابم ؛ نامداش  یگدنز  يهزور  دنچ  نیا  روآ 
ار اهدرکلمع  تسا و  ناگـشیپ  دادیب  هاگنیمک  رد  وا  يرآ ، دـساره ؛ یمن  شتردـق  ورملق  ماقتنا و  رفیک و  زا  امـش  نتخیرگ  زا  دزاسیمن و 
هب نانآ  دایرف  هجـض و  دش و  لیدـبت  نویـش  هب  مدرم  يهیرگ  هک  دوب  اجنیا  رد  . داد دـهاوخ  هنالداع  را  یـسک  ره  رفیک  شاداپ و  دـنیبیم و 
نآ رد  دنگوس  ادخ  هب  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  تسا  دادیور  نخس و  نیا  رگـشرازگ  هک  يدسا  درم  ! دیـسر هحفص 225 ] نامسآ [ 
زا دندوب و  تریح  ینادرگرس و  رد  قرغ  مدرم  دنارابیم ، ریوک  رب  ار  هدنهاکت  قیاقح  يرگنشور و  ناراب  نیا  بنیز  هک  یساسح  تاظحل 

دایرف درکیم و  هیرگ  هک  مدید  ار  يدرمریپ  نایم  نآ  رد  دندرک . یم  شنزرـس  ار  دوخ  هتفرگ و  نادند  هب  تشگنا  یتحاران  تهب و  تدش 
يزخی و ال ـال  لـسنلا  ریخ  مکلـسن  و  ءاـسنلا ، ریخ  مکؤاـسن  بابـشلا و  ریخ  مکبابـش  و  لوـهکلا ، ریخ  مکلوـهک  یما ، متنأ و  یبأـب  :» دزیم
، ناناوج نیرتشیدنا  نشور  نیرتهتسیاش و  ناتناناوج  نالاسنایم ، نیرتهاوخریخ  نیرتهب و  ناتنالاسنایم  هک  داب  ناتیادف  مردام  ردپ و  .« يزبی
دنمتماهـش و شنمدازآ و  مدرم  امـش  و  دـنیاهلسن ؛ نیرتزارفرـس  نیرتهب و  ناترابت  لـسن و  و  ناـنز ، نیرترکفنـشور  نیرتهب و  ناـتناوناب  و 

هحفص 226 ] [ . ] 113 ! ] تسکش هن  دیریذپیم و  تلذ  هن  ، دوخ زومآ  سرد  شخب و  ماهلا  راختفا و  رپ  یگدنز  رد  هک  دیتسه  يزارفرس 

همطاف يهناعاجش  هنارگنشور و  نخس 

قاـنتخا و هب  ییاـنتعا  چـیه  یب  باـعرا ، تشحو و  وج  نآ  رد  ارغـص » همطاـف  ، » بنیز نیرفآ  روـش  هنارگنـشور و  نانخـس  زا  سپ  [ . 114]
تخادرپ اروشاع  يهنابلط  حالصا  زیتس و  دادبتسا  شبنج  مایپ  میـسرت  قیاقح و  نایب  یناشفارون و  هب  يوما ، يهشیپ  تنوشخ  میژر  روسناس 

عاجش يوناب  نآ  تسا  هدروآ  قداص  هحفـص 227 ] ماما [  زا  و  شیوخ ، ردقنارگ  ردپ  زا  مظاک  ماما  دنزرف  دیز »  » هک ياهنوگ  هب  و  [ 115]
و هب ، نموا  هدمحا و  يرثلا ، یلا  شرعلا  ۀـنز  یـصحلا و  لمرلا و  ددـع  هللادـمحلا  :» دومرف نینچ  درک و  هفوک  مدرم  هوبنا  هب  ور  دنمـشیدنا  و 

ینا مهللا  .... تارت لحذ و ال  ریغ  نم  تارفلا  طشب  اوحبذ  هدالوا  نا  و  هلوسر ، هدبع و  ادـمحم  نا  و  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهـشأ  و  هیلع ، لکوتا 
، مالـسلاهیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  هیـصول  دوهعلا  ذـخأ  نم  هیلع  تلزنأ  ام  فـالخ  کـیلع  لوقا  نا  و  بذـکلا ، کـیلع  يرتفا  نا  کـبذوعا 

تعفد ام  مهسؤرل  اسعت  . مهتنـسلأب ۀملـسم  رـشعم  هیف  هللا ، تویب  نم  تیب  یف  سمالاب  هدلو  لتق  امک  بنذ  ریغ  نم  لوتقملا  هقح ، بولـسملا 
هذخات مل  بهاذـملا  روهـشم  بقانملا ، فورعم  ۀبیرـضلا ، بیط  ۀـبیقنلا ، دومحم  کیلا  هتـضبق  یتح  هتامم  دـنع  و ال  هتایح ، یف  امیـض  هنع 

هیلع کتاولص  کلوسرل  کل و  احصان  لزی  ملو  اریبک ، هبقانم  تدمح  و  اریغص ، مالسالل  بر  ای  هتیده  لذاع ، لذع  و ال  مئال ، ۀمول  کیف 
یلا هتیده  هترتخاف و  هتیضر  کلیبس ، یف  کل  ادهاجم  ةرخالا ، یف  ابغار  اهیلع ، صیرح  ریغ  ایندلا  یف  کل  ادهاز  کیلا  هتضبق  یتح  هلآ  و 

شرع نزو  ینیگنس  تمظع و  هب  اهرازنش و  رد  هدنکارپ  ياهنش  اهنابایب و  يهدرتسگ  ياهگیر  رامش  هب  ار  اتکی  يادخ  .« میقتسم طارص 
دامتعا و اهيزارفرس  اهتزع و  اهتردق و  يهمشچرس  نآ  رب  مروآیم و  نامیا  هرامه  وا  ياتمه  یب  تاذ  هب  و  منکیم ، شیاتـس  شرف  ات 

دمحم و  تسین ، هنازرف  يادخ  هحفص 228 ] ياتمه [  یب  كاپ و  تاذ  زج  ییادخ  هک  منکیم  یهاوگ  دوجو  يهمه  اب  و  میامنیم ، لکوت 
نیـسح شدـنمجرا ، زارفرـس و  دـنزرف  هک  مهدیم  یهاوگ  زین  .و  تسوا گرزب  روآ  مایپ  هدـیزگرب و  يهدـنب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

صاصق روخ  رد  هک  یهانگ  مرج و  چیه  یب  لالز ، ناور و  بآ  رانک  تارف و  لحاس  رد  ترضح  نآ  نادنزرف  رگید  هارمه  هب  مالسلاهیلع ،
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مالسا یعدم  میژر  نشخو  دومخ  شیدنا و  کیرات  هاپس  تسد  هب  یعافد  قح  هاگداد و  چیه  زا  يرادروخرب  نودب  و  دنشاب ، يرفیک  ای  و 
هب ار  ینخـس  یگدنز  رـسارس  رد  هکنیا  زا  ایادخراب ! . دندش هدیرب  رـس  ياهنامحر  یب  یناسنا و  دض  تروص  هب  هنـشت و  بل  اب  یناملـسم ، و 

هاـنپ وـت  كاـپ  تاذ  هب  مروآ ، ناـبز  رب  ياهداتـسرف ، ورف  وـت  هـچنآ  فـالخ  تـهج  رد  يراـتفگ  اـی  و  مـهد ، تبـسن  وـت  هـب  غورد  اوراـن و 
مدرم زا  داب -  نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  بلاطوبا -  دیـشر  دـنزرف  مالـسلاهیلع ، یلع  دوخ ، نیتسار  نیـشناج  يارب  وت  ربمایپ  ایادـخراب ! ! مربیم

دنتخاس لامیاپ  بصغ و  ار  وا  ریذپان  راکنا  نشور و  قح  تربمایپ ، زا  سپ  ، زاس رهاظ  ناراکبیرف  نارادـمروز و  اما  تفرگ ، تعیب  نامیپ و 
وا بلطحالصا  هاوخیدازآ و  دنمجرا و  دنزرف  زورید  هک  هنوگ  نامه  تسرد  دنتشک ؛ شیاین  زامن و  لاح  رد  یهانگ  چیه  یب  ار  شدوخ  و 

قوقح و نیرتیـساسا  وت  تاررقم  زا  عافد  قح و  نایب  زج  یهانگ ، مرج و  چـیه  یب  ادـخ ، ياـهنیمز  اـههناخ  زا  ینیمزرـس  هناـخ و  رد  ار 
یهورگ دـیلپ  تسد  هب  هناملاظ و  روتـسد  هب  هناشنم  ربرب  ماع  لـتق  نیا  اوسر و  تیاـنج  نیا  . دندیـشک نوخ  كاـخ و  هب  تناگدـنب ، يدازآ 

بل رب  ار  مالـسا  مان  بیرف  ایراب و  تسا -  هتفرگ  ار  ناشدوجو  يایند  يزیتس ، قح  رفک و  هک  یلاح  رد  هنادـنمگوس -  هک  تفریذـپ  ماجنا 
رب نیرفن  گرم و  هک  یتسار  دنشکیم ! كدی  ار  هللا  لیخ  هللا و  بزح  ناونع  هنارگیزاب ، دنریگیم و  یناملـسم  تسژ  هنارگادوس  دنراد و 

هار و هن  ریذپ ، متس  رصنع و  تسـس  مدرم  نیا  ادنوادخ ! ! ناشدوخ رب  هرامه  باذع  یتخب و  روش  داب و  اهامن  ناسنا  نیا  نیغورد  یناملـسم 
تداهـش يهماگنه  هن  دـندرک و  يرای  شانیرفآ  راختفا  تایح  رد  ار ، مالـسلاهیلع  یلع  يالاو  ياـهنامرآ  هنادنـسپادخ و  یناـسنا و  مسر 

هدنبیز هحفص 229 ] ییوخ [  قلخ و  هزیکاپ و  كاپ و  يداهن  هتسیاش و  هدوتـس و  ياهویـش  اب  هنوگ  نامه  وا  .و  نآ زا  سپ  هن  شزوسناج و 
رد وا  . يدـناوخارف دوخ  تمحر  راوج  هب  ار  وا  یتـفرگرب و  دوخ  يوـس  هب  ار  شاتیوـنعم  رپ  دـنلب و  حور  ماجنارـس  اـت  تسیز ، هتـسارآ  و 

زگره وا  تشاد . هدش  هتخانش  نشور و  ياهویش  یقرتم ، مسر  هار و  هریس و  کبس و  رد  دوب و  قافآ  يهرهش  یناسنا  ياهيرترب  تلیـضف و 
يدازآ تلادـــع و  قــح و  هار  رد  نارگـــشهوکن  شهوـــکن  زا  دادیمن و  هار  لد  هــب  یمیب  ناـــیوجبیع  نارگـــشنزرس و  شنزرـــس  زا 

يوـخ قـلخ و  وا  هـب  یگرزب  رد  يدوـمن و  هار  یگدازآ  مالـسا و  يوـس  هـب  شایلاـسدرخ  نارود  رد  ار  وا  وـت  اراـگدرورپ ! . دیـسارهیمن
تقادـص یتـسار و  ساـسا  رب  هراـمه  تربماـیپ  وـت و  هب  تبـسن  هک  دوـب  یناـسنا  وا  . یتـشاد ینازرا  ـالاو  ياـهیگژیو  شنم و  هدیدنـسپ و 

وا ماجنارس  ات  دوب ، شاهویش  مدرم ، يزوسلد  یهاوخریخ و  تروآ  مایپ  وت و  يدونـشخ  بلج  يارب  هرامه  و  درکیم ، راتفر  دیـشیدنایم و 
دوب ییایسراپ  یگدنز ، رد  شاهویـش  وا  . يدناوخارف دوخ  هاگراب  هب  دوب ، رگید  يارـس  قوش  روش و  رد  دادن و  ایند  هب  لد  هک  یلاح  رد  ار ،

تسار و هار  هب  هدـیزگرب و  دوخ  یتسود  هب  ار  وا  يدیدنـسپ و  ار  وا  وت  كاپ  تاذ  و  وت ، هار  رد  هنانامرهق  شالت  داـهج و  شامسر  هار و  و 
ياـین تلاـسر  رب  یهاوـگ  ادـخ و  يهتـسیاب  هتـسیاش و  شیاتـس  زا  سپ  هاوـخیدازآ ، زیتـس و  متـس  يوناـب  نآ  . يدوـمن هار  تافارحنا  یب 

هدرک ریخست  ارم  نارگاشامت  حور  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع ، یلع  نانمؤمریما ، يالاو  تیـصخش  زا  ییامنرود  میـسرت  ربمایپ و  شردقنارگ 
و مکب ، یلاعت  هللا  انالتبا  تیب  لهأ  اناف  ءالیخلا ! ردـغلا و  رکملا و  لهأ  ای  ۀـفوکلا ! لهأ  ای  دـعب ؛ امأ  :» تخادرپ يرگنـشور  هب  هنوگ  نیا  دوب 

یف ضرالا  یلع  هتجح  و  هتمکح ، و  همهف ، ءاعو  و  هملع ، ۀـبیع  نحنف  انیدـل ، همهف  اندـنع و  هملع  لعج  و  انـسح ، انءالب  لعجف  انب ، مکالتبا 
و انومترفک ، و  انومتبذـکف ، انیب ، الیـضفت  قلخ  نمم  ریثک  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیبنب  انلـضف  و  هتمارکب ، هللا  انمرکأ  . هدابعل هدالب 

مدقتم دقحل  تیبلا  لها  انئامد  نم  رطقت  مکفویـس  و  سمالاب ، اندـج  متلتق  امک  . لباک وأ  كرت  دالوا  اناک  ابهن ، انلاومأ  و  الالح ، انلاتق  متیأر 
مکنوعدت الف  هحفـص 230 ] نیرکاـملا [ . ریخ  هللا  و  مترکم ، ارکم  و  هللا ، یلع  مـکنم  ءارتـفا  مکبوـلق  هـب  تـحرف  مکنوـیع و  کلذـل  ترق 

نم باتک  یف  ۀمیظعلا  ایازرلا  و  ۀلیلجلا ، بئاصملا  نم  انباصأ  ام  ناف  انلاوما ، نم  مکیدیا  تلانو  انئامد ، نم  متبصأ  امب  لذجلا  یلا  مکـسفنا 
! مکل ابت  . روخف لاتخم  لک  بحی  هللا ال  مکاـتآ و  اـمب  اوحرفت  ـال  مکتاـف و  اـم  یلع  اوسأـت  ـالیکل  ریـسی  هللا  یلع  کـلذ  نا  اـهأربن  نأ  لـبق 

مث ضعب ، ساب  مکـضعب  قیذی  و  متبـسک ، امب  مکتحـسیف  تامقن  ءامـسلا  نم  ترتاوت  و  مکب ، تلح  دق  نأکف  باذعلا ، ۀـنعللا و  اورظتناف و 
تعزن سفن  ۀیأ  ؟و  مکنم انتنعاط  دی  ۀیأ  نوردتأ  مکلیو ! . نیملاظلا یلع  هللا  ۀنعل  الا  انومتملظ ، امب  ۀمایقلا  موی  میلالا  باذـعلا  یف  نودـلخت 

مکعمس و یلع  متخ  و  مکتدئفأ ، یلع  عبط  و  مکدابکا ، تظلغ  و  مکبولق ، هللا  تسق و  ؟ انتبراحم نوغبت  انیلا ، متیـشم  لجر  ۀیأب  ما  ؟ انلاتق یلا 
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گنرین مدرم  يا  ناه  ! هفوک مدرم  يا  ناه  .« نودـتهت متناف ال  ةواشغ ، مکرـصب  یلع  لعج  و  مکل ، یلمأ  و  ناطیـشلا ، مکل  لوسو  مکراصبا ،
ام يهلیـسو  هب  ار  امـش  امـش و  يهلیـسو  هب  ار  ام  هنازرف  يادخ  هک  میتسه  ینادناخ  تلاسر ، یحو و  نادـناخ  ام  هاوخدوخ ! افو و  یب  زاب و 

تمکح نارک و  یب  شناد  ياههنیجنگ  وا  ياتمه  یب  تاذ  میدمآ و  نوریب  وکین  زارفرـس و  دنلبرـس و  راوشد ، نومزآ  نیا  زا  ام  و  دومزآ ؛
رورپدازآ و گـنهرف  فراـعم و  شناد و  ياــههنیجنگ  ناــبهاگن  اــم  هجیتـن  رد  و  داد ؛ رارق  اــم  دزن  ار  دوـخ  ریذــپان  فـصو  یگنازرف  و 

هللا یلـص  دمحم  شربمایپ ، يهیامنارگ  دوجو  تکرب  هب  تشاد و  یمارگ  دوخ  يراوگرزب  تمارک و  هب  ار  ام  وا  میتسه و  وا  زاستیـصخش 
نیا اب  ار  ام  نادناخ  امش  هک  درد  غیرد و  اما  . دیشخب يرترب  تسا  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  شناگدیرفآ  زا  يرایسب  رب  ار  ام  ملـس  هلآ و  هیلع و 

دـیتشاگنا و وگغورد  يدازآ ، هار  رد  شالت  داهج و  تلادـع و  قح و  هب  توعد  رد  ناشخرد  يهقباس  ییالاو و  تیونعم و  تبهوم و  همه 
هحفـص 231] مالعا [  اور  ار  ام  ياهییاراد  ندرب  جارات  هب  اـم و  نوخ  نتخیر  ناشیدـنا ، جـک  امـش ، . دـیدرک یـساپسان  تخـس  اـم  قح  رد 

تمرح تینما و  قوقح و  تایح و  هب  میتسه و  ناریذـپان  قح  ای  نازیتس و  مالـسا  رابت  لسن و  زا  امـش  رادـنپ  رد  ام  ییوگ  هک  انچ  دـیدرک ؛
تداهـش هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ام  ردق  نارگ  ياین  هدنهد ، ناکت  ياهدادیور  نیا  زا  شیپ  امـش  . میاهدرک زواجت  یندـمت  هعماج و  ای  درف و 

ناتینـشمدد هنیک و  رطاخ  هب  و  دزیریم ، امـش  نامیخژد  ياهریـشمش  زا  ام  زارفارـس  نادـناخ  كاپ  نوخ  ناـنچمه  زورما  اـت  و  دـیدناسر ،
ار ناتیاهلد  و  دـیتخاس ، نشور  ار  دوخ  ناگدـید  دوخ  رادـنپ  هب  و  دـیدرک ، راتفر  هناشنمدد  تشز و  ناـس  نیا  مه ، کـنیا  اـم ، هب  تبـسن 

ادخ هک  دینادب  اما  دیدمآ ، رد  گنرین  بیرف و  رد  زا  وا  ياتمهیب  كاپ و  تاذ  اب  دـیتسب و  نیگمهـس  یغورد  ادـخ ، هب  هک  دـینادب  ! کنخ
تراـغ اـم و  نوـخ  نـتخیر  زا  داـبم  مدرم ! يا  ناـه  . تـفرگ دــهاوخ  ار  ناـتناماد  وا  رفیک  تـسا و  ناشیدــناهراچ  نارگریبدــت و  نـیرترب 

قح و هار  رد  هک  ینیگمهـس  جنر  درد و  اهیراتفرگ و  نیا  هک  ارچ  دیهد ، شمارآ  يهدـعو  دوخ  هب  دیـشاب و  نامداش  داش و  نامیاهییاراد 
ریدقت نیا  و  هدیدرگ ، ردقم  ام  يارب  شنیرفآ  زا  شیپ  ادخ و  تساوخ  ساسا  رب  ریدقت و  رد  هک  تسا  یتشونرـس  دمآ ، دراو  ام  رب  تلادع 

دسریم امش  هب  هچنآ  رب  و  دیوشن ، هدز  هودنا  تسا  هتفر  امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  سپ  دیامرفیم : نآرق  تسا . ناسآ  ادخ  رب  يریگهزادنا  و 
يهشیدنا رب  يدوبان  گرم و  مدرم ! يا  ناه  . درادیمن تسود  ار  هماکدوخ  زروربکت و  ناسنا  ادـخ  هک  دـیوشن ، رورغم  دـیدرگن و  نامداش 

هار زا  نونکا  مه  ییوگ  هک  ددرگیم  کیدزن  امش  هب  ياهنوگ  هب  هک  دیشاب  ادخ  تنعل  باذع و  راظتنا  رد  امـش ، يهناملاظ  شنم  طحنم و 
هب امـش  ناهج  نیمه  رد  نآ  زا  شیپ  تخاس و  دهاوخ  ناتدوبان  و  درابیم ؛ امـش  رب  نامـسآ  زا  یپایپ  ياهالب  اهرفیک و  ناراب  و  دـسریم ؛

، دیدومن متس  تخـس  شربمایپ  نادناخ  هب  امـش  هک  ارچ  دش ؛ دیهاوخ  راتفرگ  رادیاپ  باذع  هب  مه  ناهج  نآ  رد  و  داتفا ، دیهاوخ  مه  ناج 
ام رب  نت  تسد و  نیمادـک  اب  دـینادیم  چـیه  امـش ! رب  نیرفن  هفوک ! مدرم  يا  ناه ، ! تسا ناراکمتـس  راثن  ادـخ  تنعل  هک  دیـشاب ! شوه  هب 
اب دینادیم  چیه  ؟ دـیدیزای تسد  هحفـص 232 ] ام [  نازیزع  كاـپ  نوخ  نتخیر  هب  هنوگچ  و  دـیتساخرب ؟ دادـیب  زیتس و  هب  هدومن و  ناـیغط 

يادـخ هب  مدرم ! يا  ناه  ؟ دـیتخاس روهلعـش  ام  دـض  رب  ار  رباربان  هنادرمناوجان و  یگنج  هنوگچ  دـیدرپس و  ماگ  اـم  راـکیپ  هب  اـپ  نیمادـک 
رهم ناـتیاهشوگ  اـهلد و  رب  و  هدـیدرگ ، هنیک  مشخ و  زا  هدـنکآ  ناـتیاهرگج  و  هتفرگ ، راـگنز  تواـسق و  امـش  ياـهبلق  هـک  دـنگوس 

، تفیرف ار  امش  تخاس و  هتسارآ  امش  رب  ار  اهیدب  شیاههسوسو  اههمدمد و  اب  ناطیـش  نیا ، رب  نوزفا  ! تسا هدش  هتخاون  تلفغ  يدومخ و 
زا دناشک . باذع  يراسنوگن و  ياهههاریب  هب  ار  امـش  و  دیـشک ، ناتناگدید  يور  رب  ار  تلفغ  يهدرپ  و  داد ، ناتدیما  چوپ ، ياهوزرآ  هب  و 

هلآ و هیلع و  هللایلـص  هللا  لوسرل  تارت  يا  ۀـفوکلا ! لهأ  ای  مکل  ابتف  : دوزفا هاگ  نآ  ! تفای دـیهاوخن  هار  تیادـه  هارهاـش  هب  زگره  ور ، نیا 
همالس هللا و  تاولـص  سرایخالا ، یبنلا  ةرتع  هنیب  يدج و  مالـسلاهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیخأب  متنع  مث  مکیدل ! هل  لوحذ  و  مکلبق ؟ ملس 

ياـف مهاـنحطن  وـکرت  یبـس  مهءاـسن  اـنیبس  وحاـمر  ۀـیدنه و  فویـسبیلع  ینب  اـیلع و  اـنلتق  نحن  : لاـقف مک  رختفم  کلذـب  رختفا  و  مهیلع ،
مظکاف اریهطت  مهرهط  و  سجرلا ، مهنع  بهذأ  و  هللا ، مهاکز  موق  لتقب  ترختفا  ثلثـألا ، و  ثکثکلا ، لـتاقلا ! اـهیا  کـیفب  : » تلاـقفحاطن

وانروحب ارهد  شاج  نا  انبنذ  امف  .« یلاعت هللا  انلـضف  ام  یلع  مکل  الیو  انومتدسحا ، هادـی ، تمدـق  ام  ءرما  لکل  امناف  كوبا ، یعقأ  امک  عقاو 
مدرم يا  ناه  هحفـص 233 ] رون [ ». نم  هلامف  ارون  هل  هللا  لعجی  مل  نم  ءاشی و  نم  هیتؤی  هللا  لضف  کلذ  » اصماعدـلا يراوی  حاس ال  كرحب 
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نوخ نتخیر  يزوتهنیک و  ییوجماقتنا و  يارب  هک  دـیتشاد  ادـخ  ربمایپ  اب  یهاوخنوخ  هنیک و  هچ  امـش  ! داب امـش  رب  يدوباـن  گرم و  هفوک !
نیتسار نیشناج  ردارب و  اب  هک  دیتشادنپیم  دوخ  نآ  زا  ترـضح ، نآ  دزن  ار  ماقتنا  صاصق و  قح  نیمادک  و  دیتساخرب !؟ شنادنزرف  كاپ 

یکی هک  دیسر  ییاج  هب  امش  یشیدنا  دب  ییافو و  یب  راک  ! دیدیزرو ینمشد  ناس  نیا  زارفرـس و  لسن  اب  هنوگ و  نآ  مالـسلاهیلع ، یلع  وا ،
هب يدنه  ياهریـشمش  اههزین و  اب  ار  وا  نادـنزرف  مالـسلاهیلع و  یلع  هک  میدوب  ام  تفگ : دـیلاب و  دوخ  رب  دادـیب  تواقـش و  نیا  رب  امـش  زا 
هک میدوب  ام  !و  میتسب تراسا  دـنب  هب  راتات  كرت و  ناریـسا  ناسب  ار  نانآ  زارفرـس  هدازآ و  ناوناب  هک  میدوب  ام  .و  میدیـشک نوخ  كاـخ و 

کیرات رـصنع  يا  ناه ! !! ینتـشک ندیـشک و  نوخ  كاخ و  رب  ندز و  هچ  میدرک ؛ تراـغ  میتشک و  میدز و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نادـنزرف 
هک یلابیم  ياهشیپ  اورپ  هدازآ و  مدرم  نتـشک  رب  ایآ  داب ! تناهد  رب  كاخ  یلاـبیم ! شیوخ  تواقـش  تیاـنج و  رب  هک  دومخ  شیدـنا و 

نیا رد  سپ  ؟ تسا هتخاس  رود  نانآ  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  هنوگ  ره  هتخاس و  هزیکاپ  كاپ و  هدوتـس و  ار  نانآ  دوخ  هوکـشرپ  باتک  رد  ادخ 
ار دوخ  مه  وت  دییاسیم -  كاخ  رب  دزیم و  نیمز  رب  ار  دوخ  هدنرد ، روناج  دننامه  هک  تردـپ -  ناسب  زوسب و  تراقح  يهدـقع  هنیک و 
ار نآ  هدرک و  شالت  نآ  هار  رد  یگدنز  رد  هک  دوب  دهاوخ  يزیچ  نامه  یناسنا  ره  يارب  هک  نادـب  ام  ياسب ! كاخ  رب  بوکب و  نیمز  رب 
، تسا هتشاد  ینازرا  تلاسر  نادناخ  ام  هب  نابرهم  يادخ  هک  ییاهتبهوم  اهتمعن و  رب  ایآ  یتسار  هب  امش ! رب  ياو  . تسا هدروآ  تسد  هب 

زیچان ياهنوگ  هب  امـش  يایرد  اما  هتفرگرب ، رد  ار  یتیگ  نارک  ات  نارک  ام  ياـهییالاو  شنیب و  شناد و  ياـهایرد  رگا  !؟ دـیزرویم دـسح 
هب ار  نآ  هک  تسادخ  یـشخبنوزف  نیا  !؟ تسیچ ام  هانگ  دناشوپیمن ؛ ار  نآ  دهدیمن و  ياج  زین  ار  يزبآ  کچوک  رادناج  کی  هک  تسا 

چیه ار  وا  دـشاب ، هدادـن  ییانـشور  روـن و  سک  ره  هب  ادـخ  و  [ . 116 . ] درادیم هحفـص 234 ] ینازرا [  درگنب  هتـسیاش  دـهاوخب و  هک  ره 
[ . 117 . ] دوب دهاوخن  يرگنشور  ییانشور و 

مدرم شنکاو 

رپ ار  اضف  هک  دوب  هیرگ  نویش و  رگید  دیـسر ، اجنیا  هب  همطاف  يهنارزف  بلط و  حالـصا  تخد  زیگنا  روش  رگنـشور و  نانخـس  هکیماگنه 
يدیـشک و شتآ  هب  ار  نامیاهلد  هک  تسا  سب  رگید  یتیگ ! ناگزیکاپ  ناکاپ و  رتخد  يا  ناه  : هک دندروآ  رب  دایرف  ادصکی  مدرم  درک و 

هناعاجش میسرت  زا  سپ  هاوختلادع  زیتس و  متـس  يوناب  نآ  هک  دوب  هاگ  نآ  !و  یتخورفارب یتخاس و  روهلعـش  ار  نامناج  نورد  يدنازوس و 
. داتسیا زاب  نخس  زا  اروشاع  مایپ  زا  يوترپ 

نانمؤمریما رگید  تخد  يهناعاجش  يرگنشور 

مدرم هب  ور  تسـشن و  يرگنـشور  یـسرک  رب  رگن  فرژ  هاوخریخ و  يراگزومآ  ناسب  [ 118 « ] موثلک ما  ، » ناـنمؤمریما رگید  تخد  سپس 
زا يوترپ  میسرت  رد  دادیمن ، ناما  عاجـش  يوناب  نآ  هب  هیرگ  هعجاف ، یگرزب  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  كزان  ياهدرپ  تشپ  زا  هدز ، دادبتـسا 

ناسنا میژر  یشنمدد  ترارش و  تواقـش و  زا  یـشخب  نایب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يهنارگحالـصا  زیمآ و  تملاسم  شبنج  يهمانرب  مایپ و 
هءاـسن متیبـسو  هوـمتثرو ، هلاوـمأ و  متبهتنا  و  هوـمتلتق ، و  انیـسح ، متلذـخ  مکلاـم  مکل ، اءوـس  ۀـفوکلا ! لـهأ  اـی  :» تفگ نینچ  يوـما  زیتـس 

؟و اهومتکفس ءامد  يأ  ؟و  متلمح مکروهظ  یلع  رزو  يأ  و  هحفص 235 ] مکتهد [ ؟ هاود  يأ  نوردتا  مکلیو ! . اقحس مکل و  ابتف  هومتبکنو ؟
تعزن ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دعب  تالاجر  ریخ  متلتق  ؟ اهومتبهن لاومأ  يأ  ؟و  اهومتبلـس ۀـیبص  يأ  ؟و  اهومتبـصأ ۀـمیرک  يأ 
تـشز دنـسپان و  ناتیاههرهچ  هفوک ! مدرم  يا  ناه  .« نورـساخلا مه  ناطیـشلا  بزح  و  نوزئافلا ، مه  هللا  بزح  نا  الا  مکبولق ، نم  ۀـمحرلا 
ناگمه رب  شیرای  دوب و  مدرم  يدازآ  قوقح و  زا  عافد  رتفد و  نید و  زا  ینابزرم  يهشیدنا  رد  اهنت  هک  ار  مالسلاهیلع  نیسح  امش  هک  داب !

ار وا  ییاراد  هاگ  نآ  و  دیدناسر ، تداهـش  هب  هنادرمناوجان  ار  يو  و  دیداهن ، روای  رای و  یب  اهنت و  هشیپ  دادیب  نمـشد  ربارب  رد  ار  وا  مزال ،
نوخ كاخ و  هب  زا  سپ  ناتخبهریت  ناشیدـناکیرات و  امـش  ! تسا هدیـسر  امـش  هب  ثرا  هار  زا  ار  وا  لام  ییوگ  هکنانچ  دـیدرب ؛ جاراـت  هب 
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رب يدوبان  گرم و  يا  دیدرزآ ؟ دیداد و  رارق  راشف  هجنکـش و  ریز  ار  نانآ  و  دـیدرب ، تراسا  هب  ار  وا  مرح  ناوناب  ترـضح ، نآ  ندیـشک 
هچ دـینادیم  ایآ  ؟ دـیتفرگ ندرگ  هب  ار  يراـبنارگ  هاـنگ  هچ  و  دیدیـشک ؟ شود  هب  ار  ینیگمهـس  لاـب  رزو و  هچ  دـینادیم  اـیآ  داـب ! اـمش 

شنمگرزب و هدازآ و  ردـقنارگ و  ناوناب  هچ  هک  دـیمهفیم  ایآ  ؟ دـیتخیر اونین  يهدـیتفت  ياهگیر  يور  رب  ار  یـسدقم  كاپ و  ياهنوخ 
هب ار  یگرزب  هدازآ و  نارتخد  هچ  دـینادیم  ایآ  ؟ دـیدناشن متام  هب  هشیمه  يارب  دـیتخاس و  راوگوس  ناـشنازیزع  گوس  رد  ار  ياهشیپ  اورپ 
مد زا  ار  یهاوخیدازآ  نادرم  قیالان ، ناگـشیپ  دادـیب  امـش  ؟ دـیدرب امغی  هب  تلاـسر  نادـناخ  زا  ار  یتورث  لاوما و  هچ  و  دـیتفرگ ؟ تراـسا 

هفطاع و ییوگ  هک  دیدرک  ترارـش  دیتشک و  نانچ  ار  نانآ  امـش  دندوب ؛ ناراگزور  ياهنیرتهب  ادخ  ربمایپ  زا  هک پ  دیدنارذگ  ریـشمش 
 ] راد و ناطیـش و  بزح  دـنزوریپ و  نیتسار  نایارگدـیحوت  هک  دیـشاب  شوه  هب  اما  ! تسا هدـش  نک  هشیر  امـش  ياهلد  زا  یناسنا  ساسحا 

ياوسر هدروخ و  تسکـش  راکنایز و  دنزاسیم  بوکرـس  بیرف و  رازبا  ار  بهذـم  هک  يرگدادبتـسا  راکبیرف و  ياهتسد  هحفص 236 ]
ءامد متکفسدقوتی  اهرح  اران  نوزجتسمکمال  لیوف  اربص  یخا  متلتق  : تخادرپ ییارس  هیثرم  هب  هنوگ  نیا  هاگ  نآ  .و  دنرگید يارس  خیرات و 

ریخ یلعیخأ  یلع  یتایح  یف  یکبأل  ینا  ودعصتی  اهرح  ران  رعق  یفلادغ  مکنا  رانلاب  اورشباف  الأدمحم  مث  نآرقلا  اهمرح  واهکفـس  هللا  مرح 
قح چیه  نداد  نودب  رباربان و  یگنج  رد  ار  مردارب  امـشدمجی  سیل  امئاد  ینم  دخلا  یلعفکفکم  لهتـسم  ریزغ  عمدبدلویـس  یبنلا  دعب  نم 

؛ تفرگ دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  خزود  نازوس  روهلعش و  شتآ  يدوز  هب  دنیرگب ! ناتگرم  رب  امش  ناردام  دیدناسر ؛ تداهش  هب  وا ، رب  یعافد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نآرق و  ادخ و  هک  دیتخیر  ار  سدقم  ییاهنوخ  امش  تشاد . دیهاوخ  تفایرد  ار  ناتناهانگ  رفیک  ناس  نیدب  و 
رد ادرف  هک  دینادب  مهدیم و  تراشب  خزود  شتآ  هب  ار  امـش  هک  دیـشاب  شوه  هب  ناه ! ؛ دوب هدـینادرگ  مارح  ار  اهنوخ  نآ  نتخیر  ملـس ، و 

درمدازآ نآ  رب  هک  يدادـیب  مردارب و  زوسناج  گوس  رد  مایگدـنز  يهمه  رد  نم  . دـش دـیهاوخ  راتفرگ  تخـس  یباذـع  هب  خزود  يافرژ 
کشا ناراب  وا  رب  نم  يرآ ، . دوب ناراگزور  ياهنیرتهب  زا  ربمایپ  زا  سپ  هک  ییالاو  هاوختلادع و  ناسنا  نآ  رب  میرگیم ؛ تفر  رشب  خیرات 

رگـشرازگ . دش دهاوخن  کشخ  میاههنوگ  زا  مکـشا  رامـش  یب  تشرد و  ياههناد  تخیر و  مهاوخ  کشا  وا  رب  هرامه  و  دـناراب ، مهاوخ 
رپ صالخا و  رپ  ناج  دـنلب و  يهشیدـنا  زا  هک  هنازرف -  يوناب  نآ  دـنمفده  زوسناـج و  نخـس  هک : تسا  هدروآ  دادـیور  نیا  نخـس و  نیا 
ره زا  هک  دوب  هاگ  نآ  تخاس ، هدز  هودـنا  نوگرگد و  ار  همه  دیـسر ، اج  نیا  هب  هکیماگنه  هحفـص 237 ] تساخیم [ -  رب  شاتیونعم 

، شیوخ رـس  رب  هتخاـس و  ناـشیرپ  يراوگوس  مسر  هب  ار  دوخ  ناوسیگ  نارتخد  ناـنز و  . تساـخرب نامـسآ  هب  نویـش  هیرگ و  يادـص  وس 
، نانآ يالیاو  هلان و  دایرف  دنتخاسیم و  دوخ  ياهیلیـس  جامآ  ار  اهتروص  دندزیم و  شارخ  اههرهچ  رب  نخان  اب  و  دندناشفایم ، كاخ 
زا و  دـش ، دـنلب  هیرگ  هب  ناشیادـص  وا ، زیگناروش  هنارگنـشور و  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  زین  نادرم  .و  دوب هدروآ  رد  هزرل  هب  ار  هفوک  رهش 

کی هنوگ  نیا  درم  نز و  هک  مرادـن  داـی  هب  ار  يزور  نم  دوب و  یبیجع  زور  يرآ ، ! دـندنک ار  دوخ  نساـحم  رـش و  ياـهوم  هودـنا  تدـش 
. دنشاب هدرک  اهر  نویش  هیرگ و  هب  ار  دوخ  يادص  هچراپ 

داجس ماما  رگنشور  هدنناشیدنا و  نخس 

توکـس و زا  سپ  و  دـناوخارف ، توکـس  هب  ار  مدرم  ياهراشا  اب  تخاس و  اـپب  نیدـجاسلا  دیـس  ترـضح  رون ، ماـما  نیمراـهچ  هاـگ  نآ  و 
ياههزیگنا للع و  میـسرت  یمومع و  راکفا  نتخاس  رادـیب  و  يوما ، شنمدد  میژر  يهناراکبیرف  تشز و  يهرهچ  ياشفا  هب  نانآ ، یگداـمآ 

نم سانلا ! اهیأ  :» دومرف نینچ  يریذپان ، فصو  هناعاجـش و  يرگنـشور  نمـض  تخادرپ و  اروشاع  زیتس  راصحنا  هنابلط و  حالـصا  تضهن 
حوبذـملا نب  انأ  ، مهیلع هللا  تاولـص  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  اـناف  : یـسفنب هفرعا  اـناف  ینفرعی  مل  نم  و  ینفرع ، دـقف  ینفرع 

یفکف اربص ، لتق  نم  نبا  انأ  . هلایع یبس  و  هلام ، بهتنا  و  همیعن ، بلـس  و  همیرح ، کهتنا  نم  نبا  انأ  . تارت لحذ و ال  ریغ  نم  تارفلا  طشب 
ۀعیبلا و قاثیملا و  دهعلا و  مکـسفنا  نم  هومتیطعأ  و  هومتعدخ ، یبأ و  یلا  متبتک  مکنا  نوملعت  له  هللااب  مکتدشان  سانلا ! اهیأ  . ارخف کلذب 

لوقی ذا  ملـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  نورظنت  نیع  ۀیاب  مکیأرل ، ءاوسو  مکـسفنال ، متمدـق  امل  مکل  ابتف  ؟ هومتلذـخ هومتلتاق و 
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سک ره  دسانشیم و  هک  دسانـشیم  ارم  سک  ره  مدرم ! يا  ناه  هحفص 238 ] یتما [ »؟ نم  متـسلف  یتمرح ، متکهتنا  یترتع و  متلتق  مکل :
هک بلاط -  یبا  رابت  زا  و  یلع ، نانمؤمریما ، يهداون  نیسح ، دنزرف  متسه ، یلع  نم  هک  دنادب  ات  منکیم  یفرعم  ار  نتـشیوخ  دسانـشیمن ،

یـسک هب  هن  هک  یلاح  رد  تارف -  رهن  رانک  رد  هک  متـسه  يدرمگرزب  نآ  دـنزرف  نم  مدرم !  -. داب ناـنآ  يهمه  رب  شربماـیپ  ادـخ و  دورد 
ینکش نوناق  دادیب و  تنوشخ و  زا  دناوخیم و  ارف  تلادع  قح و  هب  اهنت  و  دوب -  هدیشیدنا  یگنرین  یسک  دروم  رد  هن  دوب و  هدرک  یمتس 

هک متـسه  يزارفرـس  نامرهق  نآ  دنزرف  نم  . دندیرب ار  شرـس  تساوخیم -  ار  ادخ  نید  هب  لمع  درکیم و  داتقنا  اهناسنا  تمرح  ریقحت  و 
نآ رسپ  نم  دندیشک . تراسا  دنب  هب  ار  شنادناخ  هدرب و  جارات  هب  ار  ناشییاراد  تورث و  دنتـسکش و  مه  رد  ار  وا  تینما  تمرح و  میرح 

! تسا گرزب  يرخف  هک  تسا  هدنسب  راختفا  نیمه  ار  ام  و  دیسر ؛ تداهش  هب  هجنکش  راشف و  ریز  رد  رباربان و  یگنج  رد  هک  متسه  یـسک 
، هفوک مدرم  امش ، هک  دینادیم  هحفص 239 ] ایآ [  دییوگب : دیهدب و  ارم  خساپ  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  مدرم ! يا  ناه  [ . 119]

نآ ؟و  دیتسب یگدازآ  يدازآ و  تلادع و  قح و  زا  عافد  رـس  رب  راوتـسا  تخـس و  ینامیپ  دهع و  وا  اب  دـیتشون ؟ مردـپ  هب  توعد  ياههمان 
يا ناه  !؟ دـیدراذگ اهنت  ار  وا  داهن ، نادـیم  هب  ماگ  رتفد  نید و  زا  تیامح  امـش و  تاجن  يارب  دـمآ و  امـش  يراـی  هب  وا  هکیماـگنه  هاـگ 

گنن گرم و  داب و  امش  رب  تلذ  يدوبان و  دیداد ، ناشن  دوخ  زا  هک  ياهناملاظ  تشز و  درکلمع  یشیدنادب و  رطاخ  هب  سپ  نانکـشدهع !
دیهاوخ هراظن  ادـخ  ربمایپ  هب  مشچ  نیمادـک  اب  امـش  دز ! رـس  امـش  زا  يرادرکدـب  یـشیدنادب و  هچ  يراک و  تشز  هچ  هک  یتسار  ! ناتنیرق

اب و  دیتسکـش ؟ ارم  تمرح  ارچ  و  دـیتشک ؟ ار  منادـنزرف  نادـناخ و  ارچ  دـیوگب : امـش  هب  زیخاتـسر  زور  رد  ترـضح  نآ  هاگ  نآ  و  درک ؟
و تشاد ، دیهاوخ  یخـساپ  هچ  هاگ  نآ  دیتسین ، نم  تما  زا  اهدادیب ، نیا  اب  امـش  و  دیدرب ؟ تراسا  هب  ار  منارتخد  كالم  رایعم و  نیمادـک 

شنزرس هب  هاگ  نآ  و  تساخرب ، نامـسآ  هب  وس  ره  زا  نانآ  نویـش  هیرگ و  يادص  هک  دوب  ماگنه  نیارد  !؟ تسیرگن دیهاوخ  وا  هب  هنوگچ 
دنمجرا نادـنزرف  نتـشک  اب  دـیتخاس و  دوبان  ار  دوخ  هتـسنادن  هک  امـش  رب  ياو  دـنتفگیم : رگید  ياهراپ  هب  ياهراپ  دـنتخادرپ و  نتـشیوخ 

هب مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هاگ  نآ  دـیتخاس ! اهرفیک  نیرت  تخـس  روخ  رد  ار  دوخ  نانآ ، ناگدـنامزاب  ندیـشک  تراـسا  دـنب  هب  ربماـیپ و 
لوسر یف  انل  ناف  هتیب ، لهأ  و  هلوسر ، یف  و  هللا ، یف  یتیـصو  طفح  و  یتحیـصن ، لبق  اءرما  یلاعت  هللا  محر  :» هک داد  همادا  دوخ  يرگنـشور 

ارم شرافس  دراپس و  شوگ  ارم  يرگنشور  یهاوخریخ و  هک  یسک  رب  ادخ  تمحر  رهم و  يا  .« ۀنسح ةوسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا 
رد ام  يارب  میتسه و  ادخ  ربمایپ  نادنزرف  ام  هک  ارچ  دریذپب ؛ وا  نادناخ  تمرح  قوقح و  تیاعر  ربمایپ و  ادـخ و  زا  يرادربنامرف  يهرابرد 
ام ربمایپ ! رـسپ  يا  ناه  : هک دـندروآ  رب  دایرف  یگمه  نانآ  . تسا ياهتـسیاش  يوگلا  قشمرـس و  ترـضح  نآ  يهیاـمنارگ  دوجو  یگدـنز ،

وت و يهیامنارگ  دوجو  زا  ام  میتسه . ناترادتـسود  امـش و  تمرح  ظفاح  و  میرادربنامرف ! ار  تناـمرف  میتسه و  اونـش  ار  وت  نانخـس  یگمه 
تیاههاگدـید يوس  هب  ار  ام  نیارباـنب  تفرگ ؛ میهاوخن  هراـنک  هحفـص 240 ] وت [  زا  و  تسج ، میهاوخن  يرود  تزاـسناسنا  ياـهدومنهر 

اب ار  ینمشد  هار  هک  یسک  اب  ام  هک : مینکیم  مالعا  امـش  هب  ام  درابب ! امـش  رب  ادخ  تمحر  ناراب  ؟ تسیچ تنامرف  هک  وگب  زاس و  نومنهر 
زا ام  دوب . میهاوخ  افص  حلص و  رد  دریگ ، شیپ  رد  یتشآ  حلص و  هار  امش  اب  هک  یـسک  اب  دیزرو و  میهاوخ  ینمـشد  دریگ ، شیپ  رد  امش 

امـش و دروم  رد  هک  یناسک  زا  دومن و  میهاوخ  ریگتـسد  ار  وا  درک و  میهاوخ  تساوخزاب  تسا ؛ هتفر  امـش  رب  هک  يدادیب  رطاخ  هب  دیزی » »
مالـسلاهیلع نیدباعلا  نیز  . تسج میهاوخ  يرازیب  تخـس  دنتخاس ، لامیاپ  ار  همه  يدازآ  تینما و  قوقح و  دنتـشاد و  اور  دادیب  ام ، مدرم 

متیتأ امک  یلا  اوتات  نأ  نودیرتا  مکسفنا ، تاوهـش  نیب  مکنیب و  لیح  ةرکملا ! ةردغلا  اهیا  تاهیه ! تاهیه ! :» دومرف نانآ  نانخـس  خساپ  رد 
هللا یلص  هللا  لوسر  لکث  ینـسنی  ملف  هعم ، هتیب  لهأ  سمالاب و  یبأ  لتق  لمدنی !! امل  حرجلا  ناف  تاصقارلا ، بر  الک و  ؟ لبق نم  یئابآ  یلا 

و يردص ، شارف  یلع  يرجت  هصـصغ  و  یقلح ، يرجانح و  نیب  هترارم  یتاوهل و  نیب  هدـجو  و  یبأ ، ینب  یبأ و  لکث  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
امـش ياههتـساوخ  امـش و  نایم  رد  سوه ! اوه و  ناریـسا  يا  و  راکبیرف ! نازابلغد  يا  ناه  ، زگره هن ، .« انیلع انل و ال  اونوکت  ـال  نأ  یتلاـسم 
راتفر مردـقنارگ  مردـپ  اب  هک  دـینک  راتفر  هنوگ  ناـمه  زین  نم  اـب  دـیهاوخیم  اـیآ  ! دیـسر دـیهاوخن  دوخ  ياـهاوه  هب  داـتفا و  ورف  ياهدرپ 

نآ هک  دـنگوس ، دـنربیم  تافرع  ینم و  هب  هکم  زا  ار  ادـخ  هناخ  نارئاز  هک  ییاهبکرم  راگدرورپ  هبعک و  راگدرورپ  هب  هن ! هن ! !؟ دـیدرک
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زا اههنیس  دندش و  هتـشک  شنادناخ  نادرم  مردپ و  زورید  . ناشفنوخ زونه  تسا و  فرژ  يراک و  رایـسب  دیاهدز  امـش  هک  ار  یقیمع  مخز 
ياـین زادـگناج  تلحر  زوـنه  نم  و  تسا ! نازوـس  تخـس  دـندش -  هدیـشک  نوـخ  كاـخ و  هب  وا  هارمه  هب  هـک  مـناردارب -  وا و  گوـس 

نآ رب  مردقنارگ  ياین  ردپ و  بلط  حالصا  دنمجرا و  نادنزرف  راوگرزب و  ردپ  تداهش  تبیصم  هک  مدوب  هدربن  دای  زا  ار  ربمایپ  مردقنارگ ،
نورد هحفـص 241 ] رد [  ریذپان  نایاپ  اسرفناج و  یهودنا  کنیا  و  دـیدرگ ، ریگولگ  اهمغ  نیا  يهدننکـش  راشف  یخلت و  و  تشگ ، نوزفا 

دقهخیـش نیـسحلا و  لتق  نأ  ورغ  :ال  دوزفا هاگ  نآ  ! ام دـض  رب  هن  دیـشاب و  ام  اب  هن  رگید  هک  مهاوخیم  امـش  زا  و  منکیم ؛ ساسحا  ماهنیس 
هدرأ يذلا  ءازجهؤادف  یحور  رهنلا  طشب  لیتقامظعا  کلذ  ناک  ایـسح  باصأیذلاب  نافوک  لآ  ای  اوحرفت  الفامرکأو  نیـسح  نم  اریخ  ناک 

نیا دش ، هتشک  زیمآ  تملاسم  داهج  یگنهرف و  یقطنم و  شالت  يهشیدنا  رد  يدازآ و  تلادع و  هار  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  رگاامنهج  ران 
هاـگراب هب  داـهن و  صـالخا  قبط  رد  ار  ناـج  هار  نیا  رد  دوب ، زا  رتـهب  هک  زین  شردـقنارگ  ردـپ  هک  ارچ  تسین ، زیگنا  تفگـش  يدادـیور 

نامداش داش و  تسا  هدـمآ  دراو  یگدازآ  يدازآ و  ياوشیپ  نآ  رب  هک  ینیگمهـس  گوس  نیا  هب  هفوک ! مدرم  يا  ناه  . درک هیدـه  تسود 
هک دـینادب  و  داهن ؛ تداهـش  رتسب  رب  رـس  تعاجـش  تماهـش و  جوا  رد  تارف ، لحاس  رد  هک  يدرمدازآ  نآ  يادـف  هب  نم  ناج  يا  . دیـشابن

انل و ال موی  الف  سارب ، اسأر  مکنم  انیـضر  :» دورف سپـس  . تسا خزود  روهلعـش  شتآ  وا  شیدناکیرات  هشیپ و  دادـیب  لتاق  نیگمهـس  رفیک 
. ام نایز  هب  ام و  رب  هن  و  ام ، دوس  هب  دیشاب و  ام  اب  هن  هک  میدونشخ  رس  هب  رس  امش  زا  کنیا  ام  .« انیلع

ناگماکدوخ ربارب  رد  قح  نایب  ای  داهج  نیرترب 

دراو ار  يدازآ  ياوشیپ  ناگدنامزاب  ناریـسا و  ناوراک  هاگ  نآ  دوب ؛ هداد  ماع  راب  هتـسشن و  دادیب  خاک  رالات  رد  دوب و  نوخ  تسم  دیبع » »
و دنداد ، رارق  وا  ربارب  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  سدـقم  رـس  دادبتـسا  ناراد  هزین  هک  هحفـص 242 ] دوب [  رابگرم  طیارـش  نیا  رد  دندرک ؛

ياهشوگ رد  ناریـسا ، نایم  رد  دیدرگ و  دراو  موش  رالات  نآ  رب  یـسانشان  تروص  هب  تماهـش  راقو و  يایند  اب  نانمؤمریما  يهنازرف  تخد 
، طیارـش نآ  رد  هک  نیا  اب  دمآ و  نارگ  دوب -  هدروآ  داب  یتورث  تردق و  تسم  هک  دـیبع -  رب  بنیز ، يهناشنمدازآ  يهویـش  نیا  . تسـشن
زارفرس و تخد  بنیز ، وا ، تفگ : ییوناب  ؟ تسیک نز  نیا  دیـسرپ : دز و  یـسانشان  هب  ار  دوخ  تخانـشیم ، ار  نانمؤم  ریما  دنمجرا  تخد 
هب هنادرمناوجاـن  درک و  ناوناـب  يوناـب  هب  ار  نخـس  يور  دـیبع » !«» بلاـط یبأ  نب  یلع  تنب  بنیز ، اـهنا  .» تـسا مالـسلاهیلع ، یلع  يهدازآ 

ار امـش  هک  منکیم  شیاتـصس  ار  يادخ  بنیز ! يا  ناه  .« مکتثودحا بذـکأ  مکلتق و  مکحـضف و  يذـلا  هللادـمحلا  :» تخادرپ وا  شنزرس 
ار ناتغورد  و  تشک ! دـندوب ، دـیزی  نانمؤمریما ، اـب  تفلاـخم  يهشیدـنا  رد  هک  ار  ناـتنامرفان  رگـشروش و  نادرم  یگمه  تخاـس و  اوسر 

يرگلاجد يراکبیرف و  خساپ  رد  ریذپان  فصو  یتماهش  تیارد و  اب  تساخ و  اپب  شخبیدازآ  ناریسا  ناوراک  رالاسناوراک  ! تخاس نایامن 
دندرگیم و اوسر  هک  دنراک  دیلپ  هماکدوخ و  قساف و  ياهناسنا  اهنت  .« انریغ وه  رجافلا و  بذکی  قسافلا و  حضتفی  امنا  دومرف ...«: دیبع » »
رب مدرم  تیمکاـح  قح  يدازآ و  قوـقح و  هک  دنتـسه  نارگید  رجاـف ، قساـف و  و  دـنفابیم ؛ غورد  هک  دـنرادرکدب  شیدـنا و  دـب  رـصانع 

« دـیبع .» میتـسه مدرم  قوقح  رگتیاـعر  عفادـم و  رادـمچرپ و  هراـمه  هک  تلاـسر  نادـناخ  اـم  هن  دـنزاسیم ، هچیزاـب  ار  شیوخ  تشونرس 
يوناب ؟ درک هچ  تنادـناخ  نیـسح و  تردارب ، اب  ادـخ  يدـید  »؟ کـتیب لـها  کـیخاب و  هللا  عنـص  تیأر  فیک  !» یلع رتخد  يا  ناـه  : تفگ
مهنیب کنیب و  هللا  عمجیـس  و  مهعجاضم ، يال  اوزربف  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک  موق  ءالؤه  ـالیمج ، ـالا  تیأر  اـم  :» دومرف هناریلد  یتیگ  زارفرس 
يادخ مدیدن ! يزیچ  يزارفرـس  یکین و  زج  نم  هحفـص 243 ] ۀناجرم [ »! نب  ای  کما  کتلبه  ذئموی ، حـلفلا  نمل  رظناف  مصاخت ، جاحتف و 

ار قح  نامرف  زین  نانآ  و  دوب ، هتساوخ  ار  مدرم  يهدش  لامیاپ  قوقح  يدازآ و  اهشزرا و  زا  تیامح  تلادع و  قح  زا  عافد  نانآ ، زا  هنازرف 
هب و  دنداهن ، تداهش  رتسب  رب  رـس  يزارفرـس  تداهـش و  اب  دنتفاتـش و  دوخ  راختفارپ  هاگداهـش  يوس  هب  هار  نیا  رد  و  دندش ، اریذپ  ناج  اب 

ربارب رد  هک  دید  یهاوخ  هاگ  نآ  دش و  دـهاوخ  زاغآ  همکاحم  ییورایور و  هدروآ و  درگ  یهاگداد  رد  ار  نانآ  وت و  اناوت  يادـخ  يدوز 
تملظ و نارادـساپ  قانتخا و  نایناب  ای  نابلط ؛ قح  ناهاوخیدازآ و  تسیک ؛ نآ  زا  يزوریپ  يراگتـسر و  تسادـخ ، شرواد  هک  یهاگداد 
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تشهب و ناناوج  رالاس  دیس و  نوخ  نتخیر  اب  يرادنپیم  وت  ! ییوگیم هچ  هناجرم ! رـسپ  يا  ناه  ! دنک هیرگ  تگرم  رد  تردام  دادبتـسا !
زوریپ البرک  راـبمغ  زوسناـج و  يهعجاـف  هاوختلادـع  ناگدـنامزاب  ندیـشک  تراـسا  دـنب  هب  اـب  و  شراکادـف ، ناراـی  ربماـیپ و  بلق  يهراـپ 

زا هک  هژیو  هب  ؛ تفـشآ رب  تخـس  مالـسلاهیلع ، همطاف  يهنازرف  تخد  زاس  اوسر  رگنـشور و  نایب  تماهـش و  تیارد و  زا  دیبع » «!؟ ياهدـش
خـساپ نینچ  راظتنا  زگره  ناشنم  هرب  نابلط و  تصرف  ناـسولپاچ و  ناـیرابرد و  ربارب  رد  دادبتـسا و  خاـک  رـالات  رد  مه  نآ  ریـسا ، ییوناـب 

زا ار  وا  [ 120 « ] ثیرح نب  رمع   » اما دیدرگ ، رو  هلعش  هرابرگد  وا  يهناشنمدد  ییوج  هنیک  شتآ  يرآ ، ! تشادن ار  يدنمورین  نکشنادند و 
هب ار  وا  دـیابن  تسا و  راگزور  راـشف  ریز  وس  ره  زا  هداد و  تسد  زا  دـنزرف  هدرم و  ردارب  تسا ، ینز  وا  ریما ! تفگ : تشاد و  زاـب  ترارش 

يهمه دننامه  دوب ، هدـناماو  بنیز  ریتس  متـس  هناریلد و  قطنمربارب  رد  هک  زین  يوما  ماشآ  نوخ  دالج  . درک تساوخزاب  شراتفگ  نیا  رطاخ 
نم ةدرملا و  ةاصعلا  نیسحلا و  مکتیغاط  نم  یبلق  هللا  یفش  دقل  :» تفگ تخادرپ و  ییوگ  مانشد  هب  ناراگزور ، دیلپ  ریقح و  نارگدادبتسا 

ار ملد  ياهمخز  تنادـناخ  رگـشروش  نارای  ناگتـسب و  وت و  شکندرگ  زاورپ و  دـنلب  ردارب  نتـشک  اب  ادـخ  هحفـص 244 ] کتیب [ ». لهأ 
دقف مکؤافـش  اذـه  ناـک  ناـف  یلـصا ، تثتجا  یعرف و  تعطق  یلهک و  تـلتق  دـقل  :» دوـمرف مالـسلاهیلع  یلع  يهـنازرف  تـخد  ! داـهن مـهرم 

هناملاظ و تلادع ، قح و  هب  توعد  رطاخ  هب  اهنت  ار  منادـناخ  رالاس  يدادبتـسا ، يهویـش  نیرتتشز  اب  وت  هناجرم ! رـسپ  يا  ناه  !« تیفتـشا
، تدوخ رادنپ  هب  زیگنا  تریح  یترارـش  اب  يدیرب و  ار  مایگدـنز  روراب  روانت و  تخرد  گرب  هخاش و  و  يدـناسر ، تداهـش  هب  هنامحریب 
، تسام بلط  حالصا  راختفا و  رپ  ناناوج  نارای و  نم و  نیسح  نتشک  رد  وت  لد  يافش  رگا  لاح  يدنکرب ! ار  سدقم  تخرد  نیا  يهشیر 

كوبا ناک  دقل  يرمعل  و  ۀعاجس ! هذه  :» تفگ یگدناماو  رس  زا  دیبع » !» نک سب  رگید  ياهتفای ، افـش  شیوخ  یناطیـش  رادنپ  هب  هک  هکنیا 
تخـس ياهدنیارـس  زین  تردـپ  بنیز ! يا  دـنگوس  يادـخ  هب  تسا ! زادرپ  هیفاق  زاس و  نخـس  ردـقچ  نز  نیا  هک  اتفگـش  .« اعاجـس ارعاـش 

رد هک  يدادیب  راک !؟ هچ  يزاس  نخس  يزادرپ و  نخس  اب  ارم  هناجرم ! رسپ  دومرف : ناوناب  يوناب  ! دوب گرزب  سب  يزادرپ  نخس  دنمناوت و 
! منک ارپب  ار  لد  يهرارش  میوگب و  نخس  نم  دراذگیم  اجک  زا  تسا  هتفر  تلاسر  نادناخ  قح 

يوما دالج  نیرتنشخ  اب  هناعاجش  ییورایور 

داجـس ماـما  هب  ور  بللط ، حالـصا  هاوختلادـع و  يوناـب  نآ  يهناریلد  هنارگنـشور و  نانخـس  ربارب  در  راـب  تفخ  تسکـش  زا  سپ  دـیبع » »
لتق دق  سیلأ  :» تفگ وا  . مالسلاهیلع نیسح  دنزرف  متسه ، یلع  نم  دومرف : ترضح  نآ  ؟ یتسه هک  وت  »؟ تنأ نم  :» تفگ درک و  مالـسلاهیلع 

يردارب .« سانلا ۀلتق  ایلع  یمـسی  خا  یل  ناک  :» دومرف ماما  ؟ تشکن البرک  رد  ار  نیـسح »  » رـسپ یلع ،»  » ادـخ رگم  هحفـص 245 ] ایلع [ »؟ هللا 
هللا : » دومرف داجس  ماما  ! تشک ار  وا  ادخ  هکلب  هن ، !« هلتق هللا  لب  :» هک دروآ  رب  دایرف  دیبع » .» دنتشک ار  وا  وت  نایهاپـس  هک  یلع »  » مان هب  متـشاد 
وت هاپس  اما  تسادخ ، تسد  هب  یگدنز  گرم و  هک  ارچ  دناریمیم ؛ ار  وا  ادخ  دریمب ، سک  ره  يرآ ، [ . 121 .« ] اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی 

ةأرج کـب  و  :» تفگ دیـشک و  هناـبز  داجـس  ماـما  زیتـس  متـس  رگاوـسر و  قـطنم  زا  دـیبع »  » مشخ هنیک و  شتآ  هراـبرگد  ! تشک ار  مردارب 
هار و همانرب و  زا  یهدیم و  ارم  خساپ  میوگیم ، هچ  ره  نم ، خاک  رالات  رد  هک  يراد  تراسج  تأرج و  هزادـنا  نیا  مه  زونه  وت  »؟ یباوج

يهمع هکیماـگنه  ! دـینزب ار  شندرگ  دـیربب و  ار  وا  .« هقنع اوبرـضاف  هب  اوـبهذا  :» هک دروآ  رب  هرعن  هاـگ  نآ  و  !؟ ینکیم عاـفد  تردـپ  مسر 
رسپ يا  ناه  .« هعم ینلتقاف  هتلتق  تمزع  تنک  ناف  دایز ...! نبای  :» دومرف دیبع »  » هب ور  تساخرب و  اج  زا  دینـش  ار  هلمج  نیا  بنیز  شنامرهق ،

ار وت  ياهتخیر  اونین  يهدـیتفت  ياهگیر  رب  ربمایپ  نادـناخ  ام  زا  هک  ینوخ  همه  نیا  ایآ  يداهنن ، یقاب  ار  اـم  نادرم  زا  یـسک  وت  هناـجرم !
ات شاب  مارآ  ناج ! همع  دومرف : داجـس  ماما  ؟ یـشکب وا  هارمه  هب  مه  ارم  دیاب  یـشکب ، ار  وا  یهاوخیم  هحفص 246 ] رگا [  تسین ؟ هدنـسب 

انتمارک ةداع و  انل  لتقلا  نا  تملع  اما  ۀناجرم ! نبای  ینددهت  لتقل  ابأ  :» هک دومن  دیبع »  » هب ور  ترـضح  نآ  هاگ  نآ  . میوگب نخـس  وا  اب  نم 
تسام هناریلد  يهویش  قح ، هار  رد  تداهش  هک  ینادیمن  زونه  رگم  یناسرتیم ؟ نتشک  نتسب و  زا  ارم  ایآ  هناجرم ! رسپ  يا  ناه  !« ةداهـشلا

زارف يارب  تسیرگن و  بنیز  هب  هدز  تهب  دیبع ،» «[؟ یناسرتیم هچ  ار  ام  تمارک  يزارفرـس و  يهیام  نتـشاد  میدقت  ادـخ  هار  رد  ار  ناج  و 
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زا اتفگش  تفگ : درک و  نارضاح  هب  ور  يراکادف ، یهاوختلادع و  قطنم و  یگدازآ و  ربارب  رد  بیرف  روز و  ینوبز  تسکـش و  شریذپ  زا 
ار وا  رگا  درادیم ، تسود  بنیز  دـیرگنب ! تسا ! ریذـپان  تسـسگ  يدـنویپ  نانیا ، دـنویپ  يدـنواشیوخ و  هک  یتسار  نانیا ! يدـنواشیوخ 

نیـسح ردـقنارگ  دنمـشیدنا و  ناوج  ناس  نیدـب  !و  دـینک اـهر  ار  یلع » : » داد روتـسد  ریزگاـن  هب  مشکب ! شهارمه  هب  زین  ار  يو  مشکیم ،
رـصنع كافـس و  حتاف و  نمـشد  شاهناریلد  دنمورین و  هدـنبوک و  نانخـس  اب  تراسا ، دـنب  رد  اهنت و  هکی و  وا ، ریلد  راگدای  مالـسلاهیلع و 

، تحاقو ییایح و  یب  همه  نآ  اب  ار  وا  دیـشک و  ییاوسر  هب  شنامیخژد  هوبنا  ربارب  رد  مه  نآ  شایلاشوپ ، خاک  رد  ار  ياهدقع  وجهنیک و 
عافد ناملاظ و  اب  نتفگ  نخس  هنوگچ  شزیگنارب ، نیسحت  تیارد  ریذپان و  فصو  تماهـش  نداهن  شیامن  هب  نمـض  و  دناشن ؛ شیاج  رس 

دجسم رانک  رد  هک  ياهناخ  رد  ار  شناهارمه  داجس و  ماما  ات  داد  روتسد  دیبع »  » سپس .[ تخومآ اهلسن  اهرـصع و  هب  ار  تلادع  قح و  زا 
درد جـنر و  معط  هک  دـنیایب  ام  رادـید  هب  دـنناوتیم  ینانز  اـهنت  هک : دیـشورخ  بنیز  همطاـف ، زارفرـس  تخد  و  دـنزاس ، ینادـنز  دوب  هفوک 

متس و اب  نازرابم  نیا  شخب و  يدازآ  ناریسا  نیا  رادید  هب  فده  یب  درد و  یب  نانز  رگید  و  دنشاب ، هدیشچ  یعون  هب  ام  ناسب  ار  تراسا 
يرگید يهنارگدادیب  روتسد  اروشاع  یحالصا  شبنج  زیتس  متـس  عاجـش و  ناناسر  مایپ  نتخاس  ینادنز  زا  سپ  دیبع » .» دنیاین یگماکدوخ 

و هحفص 247 ] دننادرگب [ ! هفوک  ياههچوک  رد  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ياوشیپ  ناشفارون  رـس  ات  داد  نامرف  هک  دوب  نیا  نآ  و  درک ، رداص 
هک مرواـیب  تسا ، هدورـس  يدازآ  ياوشیپ  گوـس  رد  ناگدنیارـس  زا  یکی  هک  ار  يزوسناـج  يهدورـس  اـج  نیا  رد  هک  تساـج  هب  رایـسب 

كرظنمب تلحکعجفتم  ـال  مهنم و  رکنم  العـسمب  رظنمب و  نوملمـسلا  وعفری  ةاـنق  یلع  نیرظانللهیـصو  دـمحم و  تنب  نب  سأر  : دـیوگیم
کلاهنا تنمت  الا  ۀـضور  امعجهت  کب  نکت  مل  انیلع  تمنا  ویرک  اهل  تنک  انافجا و  تظقیاعمـست  نذا  لـک  کـئزر  مصأ  وۀـیامع  نویعلا 

اما دوریم ! ین  زارف  رب  مدرم  هدز  تهب  ناگدـید  ربارب  رد  ربماـیپ  زارفرـس  تخد  دـنمجرا  دـنزرف  ینارون  رـسعجضم  كربـق  طـخل  ةرفح و 
تواقش و نآ  یسک  هن  اما  دنونشیم ، ار  زیگنا  مغ  ناتساد  نآ  دوخ  شوگ  اب  و  دنرگنیم ، ار  كانلوه  يهرظنم  نآ  دوخ  مشچ  اب  ناملـسم 
زا نارگاشامت  ناگدید  شاک  يا  ناهاوخ ! يدازآ  رالاس  يا  ناه  ! دهدیم رس  يراز  هیرگ و  هن  دنکیم و  راکنا  رثؤم ، ياهنوگ  هب  ار  دادیب 
نآ . دزاسیم اونـشان  دونـشیم ، هک  ار  یـشوگ  ره  وت  تبیـصم  نینط  ددرگ و  اـنیبان  ین ، زارف  رب  تاینارون  رـس  وت و  گرزب  گوس  ندـید 
وت يزیتس  متـس  یهاوخ و  تلادع  سرت  زا  هک  ینامـشچ  نآ  و  دننارگن ، رادیب و  کنیا  تفریم ، مارآ  باوخ  هب  وت  دوجو  اب  هک  یناگدید 
رد ياهلال  لگ و  رپ  ناتسوب  غاب و  چیه  زیزع ! نیسح  ! يدرب ورف  تحار  باوخ  شمارآ و  هب  ار  نانآ  تداهش  اب  کنیا  تفریمن ، باوخ  هب 
نآ شوغآ  رد  ار  وـت  راـختفا  رپ  هاـگمارآ  و  دریگرب ، رد  ار  وـت  كاـپ  رکیپ  هک  تسا  نیا  شیوزرآ  هک  نیا  زج  دوـب ، دـهاوخن  نیمز  يور 

هحفص 248 ] دشاب [ !

غورد فیرحت و  زا  هدنکآ  يهبطخ 

رد ضارتعا  يرادیب و  ياههقرج  ندش  رادیدپ  ناریسا و  ناوراک  يهنادنمشوه  هناریلد و  ياهيرگنـشور  زا  سپ  يوما  ماشآ  نوخ  دالج  ]
مه شیوخ ، تراقح  يهدقع  ندوشگ  نمض  دورب و  ربنم  زارف  رب  نالد  هداس  ندروآ  درگ  اب  ات  تفرگ  شیپ  رد  ار  دجـسم  هار  مدرم ، نایم 

ناشن دـیدهت و  باعرا و  يزاب و  ماوع  يرگلاجد و  اـب  مه  دـشک و  مدرم  خر  هب  ار  يوما  يهشیپ  دادـیب  تلود  ياوسر  ياردـنپ و  يزوریپ 
نینچ ادـخ  شیاتـس  زا  سپ  تفر و  ربنم  رب  یـسیلبا  يهشقن  نیا  اب  وا  يرآ ، .[ دزاـس دودـسم  ار  مدرم  يرادـیب  هار  نادـند ، لاـگنچ و  نداد 

يدنوادخ نآ  زا  شیاتـس  !« هتعیـش باذکلا و  نبا  باذکلا  لتق  و  هبزح ، نینمؤملاریمأ و  رـصن  و  هلها ، قحلا و  رهظا  يذلا  هللادـمحلا  :» تفگ
زادرپ و غورد  دـنزرف  يوگغورد  و  دوـمرف ؛ يراـی  ار  وا  هاپـس  ناوریپ و  دـیزی و  ناـنمؤمریما ، تخاـس و  ناـیامن  زوریپ و  ار  قـح  هک  تسا 

!! تشک ار  وا  رگشروش  ناوریپ 

اسآ دعر  یشورخ 
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شورخ نیا  داد ؛ ناکت  ار  همه  تخادـنا و  نینط  دجـسم  رد  اسآ  دـعر  یـشورخ  هاگان  هب  دیـسر ، اجنیا  هب  يوما  لاجد  نخـس  هکیماگنه 
اما انیبان ، ياهدروخلاس  زور  نآ  وا  . دوب فیفع »  » راختفارپ راـگدای  هللادـبع ،»  » ماـن هب  اـنیبان  يروـالد  زا  دجـسم و  زا  ياهشوگ  زا  هناـنامرهق 
هب مالـسلاهیلع  یلع  شرالاس ، باکر  رد  نیفـص »  » و لمج »  » رازراـک رد  بیترت  هب  ار  دوخ  مشچ  ود  دوب ، دـهعت  اـب  عاجـش و  يرکفنـشور 

هلوک دـنارذگیم و  يرگنـشور  شیاین و  تدابع و  هب  ار  راگزور  یگتـسشنزاب ، يریپ و  نارود  رد  کنیا  دوب و  هدرک  هیدـه  ادـخ  هاگراب 
یگدنز يهدنرپ  رد  ار  تاراختفا  رگید  یشنمدازآ و  یگدازآ و  تماهـش ، تعاجـش و  يرادهدنز ، بش  ییاسراپ و  اوقت ، نامیا و  زا  يراب 

نیسح شدنمجرا ، هحفـص 249 ] دنزرف [  مالـسلاهیلع و  یلع  يالاو  ماقم  هب  دیبع »  » يهنالدزب هنامرـش و  یب  تراسج  ندینـش  اب  وا  . تشاد
نییبنلا دالوا  نولتقتأ  هللا ! ودع  ای  هوبا ، کلمعتسا و  نم  و  كوبا ، تنا و  باذکلا  نبا  باذکلا  نا  ۀناجرم ! نبای  ،:» هک دیشورخ  مالـسلاهیلع 

ياورنامرف ار  وت  هک  نآ  و  تردپ ؛ یتسه و  وت  زادرپغورد  زاسغورد و  هناجرم ! رسپ  يا  ناه  »؟ نینمؤملا ربانم  یلع  مالکلا  اذهب  نوملکتت  و 
راوهنیزوب هاگ  نآ  دیشکیم و  ار  ربمایپ  نادنزرف  ایآ  شیدنا ! تسرد  مدرم  ادخ و  نمشد  يا  یناه  . شردپ دینادرگ و  دنبرد  يهعماج  نیا 

گنن و يا  دیریگیم ؟ ار  نارادنامیا  نابوخ و  تسژ  و  دییارسیم ، هوای  هنارگلاجد  نامیا  اب  مدرم  ياهدجسم  رد  دیوریم و  الاب  اهربنم  رب 
هک نیا  هک : دروآ  رب  هرعن  دش و  نیگمـشخ  تخـس  تشادن ، ار  ياهناعاجـش  رگنـشور و  خساپ  نینچ  راظتنا  هک  دیبع » ! » داب امـش  رب  نیرفن 
هللا بهذا  یتلا  ةرهاطلا  ۀـیرذلا  لتقتا  هللاودـع ! ای  ملکتملا  اـما  :» داد خـساپ  ادـخ  نیتسار  يهدـنب  نآ  ؟ تفگ نخـس  هناروسج  نینچ  هک  دوب 

نمشد يا  ناه  ...« نیعللا کتیغاط  نم  نومقتنیل  راصنالا  نیرجاهملا و  دالوا  نیا  هاثوغا ! ؟و  مالـسالا نید  یلع  کنا  معزت  سجرلا و  مهنع 
هانگ يدیلپ و  ره  زا  هنازرف  يادخ  هک  ار -  راگزور  ناگزیکاپ  ناکاپ و  بیرفماوع ، نامیخژد  امش  ایآ  ؛ نم منم ، نخس  نیا  يدنیوگ  ادخ ،
یب تبرغ و  زا  داد  يا  ؟ دیراد ار  ناملـسم  مدرم  تماما  يربهر و  نامیا و  مالـسا و  ياعدا  مه  زاب  دیـشکیم و  تسا -  هدـینادرگ  ناشکاپ 

يروای رای و  یب  زا  ياو  يا  ! نابلط حالصا  ناهاوخ و  تلادع  ییاهنت  زا  درد  غیرد و  يا  ! نییآ نید و  یهانپ  یب  زا  دایرف  يا  [؟ مالسا یـسک 
نابز رب  اهراب  شردـپ  مه  دوخ و  مه  هک  وت  ماشآ  نوخ  ربهر  زا  وت و  زا  ات  راـصنا  رجاـهم و  نادـنزرف  دـنیاجک  ![ ناـبلط قح  نازیتس و  متس 

رتنوزفا دـیبع »  » مشخ ! دـنریگب ار  يدازآ  گرزب  ياوشیپ  ناهاوخیدزآ و  كاپ  ياهنوخ  ماقتنا  دـناهتفرگ ، رارق  نیرفن  تنعل و  دروم  ربمایپ 
روتـسد يرگید ، ییاوسر  تسکـش و  تفایرد  اب  درک و  داب  هحفـص 250 ] شندرگ [  ياهگر  هتخورفا و  رب  شاهرهچ  ياهنوگ  هب  دـیدرگ ،

ناگتـسب ماگنه  نیا  رد  اما  دـندرب ، موجه  وا  يریگتـسد  يارب  وس  ره  زا  نامیخژد  و  درک ، رداـص  ار  زیتس  دادبتـسا  روـالدریپ و  تشادزاـب 
زا سپ  . دندرب شاهناخ  هب  دجـسم  زا  هداد و  تاجن  يوما  محریب  شیدنا و  کیرات  نامیخژد  يهرـصاحم  زا  ار  وا  دمنتـساخ و  اپب  هللادـبع » »
ربخ نیا  ! دیروایب دینک و  ریگتسد  تسا -  هتخاس  انیبان  ار  شلد  ادخ  هک  ار -  انیبان  نیا  دیورب و  تفگ : شنارودزم  هب  دادبتسا  ریما  یتعاس ،

ياـسراپ هنازرف و  ریپ  زا  عاـفد  هب  مه  تسد  رد  تسد  ناـنآ  دیـسر و  نمی »  » ناـمیپ مه  تسدـمه و  ياـههورگ  و  دزا »  » يهلیبـق شوـگ  هب 
نادرگ يرای  هب  ار  يرگید  ياههورگ  دـیبع » .» دـندرک تخـس  يوما  میژر  رگبوکرـس  ياـهورین  رب  ار  راـک  دنتـساخرب و  شیوخ  راـگزور 

هاپس و  دندش ، هتشک  وس  ود  زا  یهورگ  دیدرگ و  زاغآ  فرط  ود  نایم  تخس  يراکیپ  . داد راتشک  شتآ و  نامرف  تشاد و  لیسگ  ثعشا » »
ار وا  هاوخیدازآ ، ریپ  رتخد  . دنتخیر هناخ  هب  وس  ره  زا  هللادبع ،»  » يهناخ برد  نتسکش  مه  رد  نمـض  دیـسر و  روالد  ریپ  يهناخ  هب  دیبع » »
هاگ نآ  و  منک ! عافد  دوخ  زا  ات  هدب  ارم  ریشمش  دنراد ، راک  نم  اب  نانآ  روخم ! مغ  ! مرتخد تفگ : وا  تخاس و  هاگآ  ناراکزواجت  دورو  زا 

نینچ درکیم و  عاـفد  دوـخ  زا  هناعاجـش  وا  . تخادرپ شیوـخ  يدازآ  قوـقح و  زا  عاـفد  هـب  هـناریلد  تـفرگ و  شرتـخد  زا  ار  شریـشمش 
دنزرف نمرواغم  هتلدـج  لـطب  ورـساح  مکعمج و  نم  عراد  مکرماـع  ما  نبا  یخیـش و  فیفعرهاـطلا  فیفع  لـضفلا  يذ  نبااـنأ  : دورـسیم

زا یهوـبنا  هک  متـسه  نم  . تـسا هدازآ  نز  نآ  رماـع » ما   » تعاجـش دـنزرف  زین  وا  متـسه ، تلیـضف  اـب  تشرـس و  كاـپ  ردـپ  نآ  فـیفع » »
عافد ياشامت  اب  شزیتس ، دادـیب  تماهـش و  اـب  رتخد  هحفـص 251 ] مدـنکفا [ . كاله  كاخ  هب  ار  امـش  هرز  نودـب  شوپهرز و  ناـمیخژد 

یحو و رادرک  هتـسیاش  نادـناخ  ناگدنـشک  ناراکهبت و  نیا  اب  وت  يوراشیپ  مدوب و  راکیپ  درم  شاک  ناج ! ردـپ  تفگ : ردـپ  يهناـنامرهق 
، دـندشیم کـیدزن  وا  هب  هک  فرط  ره  زااـما  دـندرک ، هرـصاحم  ار  اـسراپ  ریپ  نآ  يوس  ره  بزا  يوما  ناـمیخژد  ! مدرکیم دربن  تلاـسر 
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درک و هرـصاحم  ار  وا  رایـسب ، يراکیپ  زا  سپ  دـیبع »  » هاپـس . درکیم عافد  دوخ  زا  هناریلد  زین  زرابم  ریپ  تخاـسیم و  هاـگآ  ار  وا  شرتخد 
ات درادن  يروای  رای و  هک  ارچ  دیدرگ ؛ نامیخژد  راتفرگ  مردـپ  يروای ! یب  زا  داد  يا  هک : دروآیمرب  دایرف  شرتخد  اما  تخاس ، ریگتـسد 

هبیردصم يدروم و  مکیلع  قاصیرـصب  نع  یل  حسفی  ول  مسقا  : تفگیم دیناخرچیم و  ار  دوخ  ریـشمش  روالد  ریپ  اما  ! دـنک تیامح  وا  زا 
متسبیم و امش  رب  ار  ماهناخ  جورخ  دورو و  هار  مدوب ، روهرهب  ییانیب  تمعن  زا  دمآیم و  دیدپ  مناگدید  رد  یشیاشگ  رگا  دنگوس  يادخ 
وا ماجنارسا  ات  دیمزر  هناریلد  وا  ! دیزاتب نم  رب  دیتسناوتیمن  زگره  ناراکزواجت  امش  مدرکیم و  کیرات  ناشیدنا  کیرات  امش  رب  ار  ناهج 

ار وت  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  شیاتس  تفگ : داتفا ، وا  هب  شمشچ  هکیماگنه  دیبع » . » دندروآ دیبع »  » دادیب خاک  هب  هدرک و  ریگتسد  ار 
يادخ هب  تخاس ؟ اوسر  ارم  ادخ  هنوگچ  ادـخ ! نمـشد  يا  ناه  : هکداد خـساپ  بلط  حالـصا  ریپ  .« كازخا يذـلا  هللادـمحلا  !» تخاس اوسر 

مایگدنز میرح  هناخ و  رب  جورخ  دورو و  رد  ار  امـش  متخاسیم و  رات  هریت و  امـش  رب  ار  راگزور  دوب ، انیب  ملاس و  منامـشچ  رگا  دنگوس ،
يهرابرد تهاگدـید  منیبب  وگب  ادـخ ! نمـشد  يا  ناه  : تفگ دـیبع » .» مدرکیم کیرات  امـش  رب  ار  ناهج  مدادیم و  رارق  انگنت  راـشف و  رد 

ای داد و  ماجنا  کـین  راـک  تسیز و  تسرد  ناـمثع »  » هک راـک  هچ  ار  وت  هناـجرم ! رـسپ  تفـص ! هدرب  يهدرب  يا  تفگ : تسیچ ؟ ناـمثع » »
زیخاتسر زور  رواد  شیوخ و  ناگدنب  ياورنامرف  هک  تسادخ  تفر و  ایند  زا  وا  دروآ ! دیدپ  یهابت  تفرگ و  شیپ  رد  يدادبتـسا  یتسایس 

شیتفت اب  یهاوخیم  رگا  شاب ؛ هتـشادن  نامثع »  » هب يراک  وت  سپ  دـنک ؛ يرواد  تلاد  ساسا  رب  مدرم  نایم  هحفـص 252 ] ومه [  و  تسا ،
، دـیرادیم اور  ادـخ  ناگدـنب  رب  ار  دادـیب  نیرتتشز  هک  شردـپ  دـیزی و  تردـپ و  دوخ و  يهرابرد  ینک  يزاسهدـنورپ  راـکفا  دـئاقع و 

ریپ ! یـشچب هعرج  هعرج  ار  گرم  راوگان  تبرـش  ات  دیـسرپ  مهاوخن  وت  زا  يزیچ  رگید  هک  دنگوس  يادـخ  هب  هن ! تفگ ، دایز » نبا  !» سرپب
، تردام زا  هک  نآ  زا  شیپ  دیلپ ، رصنع  وت  هک  متسه  یسک  نم  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  شیاتـس  تفگ : اسراپ 
هب ارم  تداهش  هک  مدوب  هتساوخ  ومه  هاگراب  زا  و  دزاس ، میزور  ار  راختفارپ  تداهش  هک  مدوب  هتـساوخ  وا  هاگراب  زا  یبای ، تدالو  هناجرم 

زوـف زا  مداد ، تسد  زا  ار  ییاـنیب  هکنیا  زا  سپ  اـما  دـهد ، رارق  شناگدـیرفآ  نیرتهشیپ  دادبتـسا  نیرتهدـش و  تـنعل  نیرتروـفنم و  تـسد 
نم هب  ار  تداهـش  تخاس و  نشور  ار  مدـیما  غارچ  يدـیمون ، نیا  زا  سپ  هک  منکیم  شیاتـس  ار  يادـخ  کنیا  متـشگ و  دـیمون  تداهش 

درمریـش نآ  يوما  نادـالج  و  درک ، رداـص  ار  وا  مادـعا  ناـمرف  ییاپرـس  هاگدادـیب  ناـمه  رد  درواـین و  باـت  رگید  دـیبع » .» تشاد ینازرا 
. دنتخیوآ راد  هب  هخبس »  » مان هب  رازهروش  ياهطقن  ردار  وا  نوخ  هب  هتشغآ  رکیپ  دندز و  ندرگ  ار  بلط  حالصا  هاوخیدازآ و 

هنیدم ماش و  هب  هعجاف  شرازگ 

هاگ نآ  . درک شرازگ  دـیزی  هب  ار  ربمایپ  نادـناخ  تراسا  يدازآ و  ياوشیپ  تداهـش  همان ، نآ  رد  تشون و  ماـش  راـبرد  هب  ياهماـن  دـیبع » »
تفاتش ربنم  زارف  رب  وا  هنیدم ، مکاح  هب  « دیبع  » يهمان ندیسر  اب  . داتسرف دیعس » نب  ورمع   » هنیدم رادناتسا  هب  اوتحم  فده و  نیمه  اب  ياهمان 
نارای مالسلاهیلع و  نیسح  ناگتسیاش  رالاس  تداهـش  ربخ  شیوخ ، نخـس  نایاپ  رد  درک و  ینارنخـس  دنتـشاد  روضح  هک  یناسک  يارب  و 

نامـسآ هب  مشاهینب  دایرف  نویـش و  زوسناج  ربخ  نیا  شخپ  اب  . دـناسر مدرم  یهاـگآ  هب  ار  ربماـیپ  نادـناخ  نتفر  تراـسا  هب  وا و  راکادـف 
[122  ] لیقع رتخد  هحفص 253 ] بنیز [ ، تماهـش  اب  روشناد و  يوناب  و  دش ، اپ  رب  نانآ  يوس  زا  يرادازع  يراوگوس و  مسارم  تساخرب ،

رخا متناو  متلعف  اذاـممکل  یبـنلا  لاـق  ذا  نولوقت  اذاـم  : دورـس نینچ  تخادرپ و  ییارـس  هحوـن  هب  شناراـی  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ياـثر  رد 
يوذ یف  ءوسب  ینوفلخت  ناـمکل  تحـصن  ذا  یئازج  اذـه  ناـک  اممدـب  اوجرـض  مهنم  يراـسا و  مهنمیدـقتفم  نع  یلهأـب  یترتعب و  ؟ ممـالا

؟ دیدومن راتفر  هنوگچ  منازیزع  نادنزرف و  نادناخ و  اب  نم ، زا  سپ  اهتما ! نیرخآ  يا  ناه  هک : دسرپب  امـش  زا  ربمایپ  هک  یماگنهیمحر 
تاجن و هار  رد  هک  ییاهجـنر  نم و  یهاوخریخ  شاداپ  ؟ دیدیـشک تراسا  دـنب  هب  ار  یهورگ  دـیتخاس و  هتـشغآ  نوخ  هب  ار  یهورگ  ارچ 

اهیا : هک دـناهدروآ  زین  و  - 2! دـینک راتفر  هناملاظ  هنوگ  نیا  مناگتـسب  ناـکیدزن و  قح  رد  نم  سپ  هک  دوبن  نیا  مدیـشک ، امـش  يراگتـسر 
ودواد نبا  ناـسل  یلع  متنعل  دـقلوسر  دـهاش و  یبن و  نمهیلع  یکبی  ءامـسلا  یف  نم  لـکلیکنتلا  باذـعلاب و  اورـشباانیسح  ـالهج  نولتاـقلا 
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خزود و باذـع  هب  ار  امـش  نیـسح ! ناگتـسیاش ، رالاس  نادان  هارمگ و  ناگدنـشک  يا  ناه  -1 هحفـص 254 ] لیجنالا [  بحاص  یـسوم و 
ترارش رب  ناسنا ، نادنزرف  ناگتشرف و  ات  هتفرگ  ناربمایپ  زا  ناینیمز ، ناینامـسآ و  يهمه  - 2! داب هدژم  نآ  رگاوسر  رابگرم و  ياههجنکش 
لیجنا يهدنروآ  هک  حیسم -  یسوم و  نامیلـس ، نابز  رب  امـش  - 3، دنیامنیم راثن  نیرفن  تنعل و  امش  رب  دننکیم و  هیرگ  امـش  تواقـش  و 

. دیاهدش تنعل  دوب - 

ماش هار  رد  شخب  يدازآ  ناوراک 

يهمان خساپ  رد  دش ، هاگآ  اروشاع  زوسناج  دادیور  زا  يوما  راکهایس  میژر  يهدرکرـس  دیـسر و  ماش  رابرد  هب  دیبع »  » يهمان هکیماگنه 
اب يهزرابم  هار  رد  وا  هارمه  هب  هک  ار  وا  راکادـف  نارای  ياهرـس  يدازآ و  ياوشیپ  نینزان  رـس  ات  داد  نامرف  وا  هب  هفوک  يهماکدوخ  مکاـح 

هناور ماش  يوس  هب  هدـش  تراغ  ياهالاک  لاوما و  ترـضح و  نآ  نادـناخ  هارمه  هب  ار  همه  دناهدیـسر ، تداهـش  هب  قح  زا  عاـفد  دادـیب و 
زا سپ  تساوـخ و  ار  [ 123 « ] يذئاع رفحم   » گنردیب وا ، روتـسد  ماجنا  هار  رد  ماش ، زا  شاهمان  خساپ  تفایرد  اب  دـیزی  يهدـنیامن  . دزاس

، وا هب  ربمایپ  مرح  ناوناب  ناکدوک و  لیسگ  تیلوئسم  ندرپس  ناریسا و  نتخاس  هارمه  و  وا ، هب  يدازآ  هار  نادیهش  زارفرس  ياهرـس  ندرپس 
ياهرـس هارمه  هب  ار  ادـخ  هاـگراب  نازیزع  نآ  زین  تخب  هریت  نآ  و  دـهد ، تکرح  ماـش  راـبرد  يوس  هب  ار  ناـنآ  يهمه  اـت  تساوـخ  وا  زا 

، ناب هیاس  شـشوپ و  نودب  زاب و  ياهرهچ  اب  مدرم ، ادخ و  قوقح  يهدـننک  لامیاپ  راکزواجت و  نایارگ  رفک  ناریـسا  دـننامه  ناشنادـیهش 
هدروآ اشامت  يارب  نارگدادبتـسا  جـیار  ياهدـنفرت  اهدرگـش و  عاونا  اب  هک  يربخ  یب  درم  ناگدـید  ربارب  رد  راید  هب  راـید  رهـش و  هب  رهش 

. تخاس ناور  ماش  يوس  هب  دندشیم 

ماش هار  رد  نیسح  زارفرس  رس 

ار نآ  زا  يزارف  ام  هک  دـناهدروآ  ار  یبیجع  تیاور  ناخروم  ناراـگن و  ثیدـح  رگید  و  [ 124 « ] هعیهل نب  هللادبع   » يرـصم رادمان  ثدحم 
ادخ يهناخ  درگرب  فاوط  لاح  رد  زاجح  هب  شیوخ  رفس  رد  دیوگیم : هدربمان  . میروآیم هحفص 255 ] تسا [  زاین  دروم  اج  نیا  رد  هک 

یلرفغا مهللا  :» دیوگیم هتفرگ و  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  وا  مدید  درک . بلج  ار  مرظن  دوخ ، بیجع  راتفر  راتفگ و  اب  يدرم  هک  مدوب 
وا هب  . دریگ ارف  زین  ار  راکهبت  هایـس و  ور  نم  وت  شیاـشخب  شزرمآ و  هک  مرادـن  رواـب  هچ  رگ  زرماـیب ، ارم  ایادـخ ! راـب  .« ـالعاف كارا  اـم  و 

يهزادـنا هب  وت ، ناهانگ  رگا  هک  ارچ  وگم ؛ نخـس  هنوگ  نیا  تراگدـیرفآ  اب  سرتب و  وا  ياـتمه  یب  تاذ  زا  ادـخ ! يهدـنب  يا  ناـه  : متفگ
شیاشخب شزرمآ و  بلط  وا  زا  يروآ و  ادـخ  يوس  هب  هبوت  يور  یتسار  هب  دـشاب و  زین  ناتخرد  ياـهگرب  ناراـب و  رامـشیب  ياـههرطق 

نینچ وا  هب  هکیماگنه  . نابرهم هدنرذگرد و  شناگدنب  هب  تبسن  تسا و  رگشیاشخب  هدنزرمآ و  وا  هک  ارچ  دیـشخب ؛ دهاوخ  ار  وت  ییامن ،
ندینـش يارب  . امن يرواد  دروم  نیا  رد  هاگ  نآ  میوگزاب ؛ تیارب  ار  دوخ  تشذگرـس  ات  اـیب  درم ! يا  ناـه  : تفگ دروآ و  نم  هب  ور  متفگ ،

هب ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهدیربرـس  دیبع »  » روتـسد هب  هک  میدوب  رفن  هاجنپ  ام  نم ! تسود  تفگ : نینچ  وا  مدش و  هارمه  وا  اب  شناتـساد 
دوخ میدادیم و  رارق  یقودنص  نایم  رد  ار  زارفرس  رس  نآ  قشمد ، هار  رد  اهبش  هک  دوب  هنوگ  نیا  ناوراک  يهمانرب  میدربیم ! ماش  يوس 

هشیمه ناسب  نم  ناراکمه  ناتسود و  اهبش ، نآ  زا  یکی  رد  . میتخادرپیم یگراوخبارـش  ییوگهدوهیب و  هب  تبقارم ، نمـض  نآ ، درگ  رب 
هب دـنکفا  هیاس  اج  همه  بش  یهایـس  هکیماگنه  مدروخن . بارـش  بش ، نآ  نم  اما  دنتـسشن ، هدوهیب  يوگ  تفگ و  هب  دـندروخ و  بارش 

هدوشگ نامسآ  ياهرد  هک  متسیرگن  دوخ  نامشچ  اب  ود  نآ  نایم  رد  مدید و  ار  یقرب  زیگنا  ساره  ششخرد  دعر و  بیهم  شورخ  هاگان 
 - داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دـمحم -  ترـضح  نامربمایپ  قاحـسا و  لیعامـسا ، میهاربا ، حون ، مدآ ، ناشخرد  ياههرهچ  دـش و 
نآ دـمآ و  شیپ  لـیئربج  ناـیم  نیا  رد  ! دـندمآ دورف  نیمز  هب  ناگتـشرف  زا  یهوبنا  یحو و  يهتـشرف  هارمه  هب  یگمه  و  دـیدرگ ، ناـیامن 

ناراـب هسوـب  و  دینابـسچ ، هنیــس  رب  دروآ و  نوریب  نآ  نورد  زا  هحفـص 256 ] ار [  مالـسلاهیلع  نیـسح  نینزان  رـس  تفرگرب و  ار  قودـنص 
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، درک هیرگ  تخس  مالـسلاهیلع  نیـسح  شدنزرف  گوس  رد  یمارگ  ربمایپ  و  دندرک ، نینچ  يرگید  زا  سپ  یکی  ناربمایپ  وا  یپ  زا  . تخاس
هللا یلص  دمحم  يا  ناه  : تفگ ربمایپ  هب  یحو  يهتـشرف  ماگنه  نیا  رد  . دنتـساوخ رطاخ  شمارآ  ترـضح  نآ  يارب  ادخ  هاگراب  زا  نانآ  و 

روتـسد رگا  رواب ، نیا  رب  مناسر ، ماجنا  هب  گنرد  یب  تما ، نیا  دروم  رد  ار  وت  نامرف  ات  تسا  هداد  ناـمرف  نم  هب  ادـخ  ملـس ! هلآ و  هیلع و 
نانیا دـش ، نینچ  طول  رادرک  تشز  موق  يهرابرد  هک  ناسنامه  تسرد  منک ، ور  ریز  مدروآ و  رد  هزرل  هب  نانآ  ياپ  ریز  ار  نیمز  اـت  یهد 

هاگهدـعو و نم  اب  ناـنیا  زیخاتـسر  زور  رد  هک  ارچ  لـیئربج ! يا  هن ، دومرف : یمارگ  ربماـیپ  . تخاـس مهاوخ  راـچد  تشونرـس  ناـمه  هب  ار 
رفیک و يارب  ناگتـشرف  زا  یهورگ  هاگ  نآ  [ . 125 . ] دش دهاوخ  یگدیـسر  نانآ  باسح  هب  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  تشاد  دنهاوخ  يرادـید 

ادـخ ربمایپ  يا  !« هللا لوسر  ای  نامالا ! نامالا ! :» هک متفر  ربمایپ  يوس  هب  مدروآ و  رب  دایرف  رایتخا  یب  نم  هک  دـندمآ  ام  يوس  هب  اـم  يدوباـن 
تشذگرـس و نیا  يهمادا  رد  . يدرگن لیان  ادـخ  شیاشخب  شزرمآ و  هب  هک  ورب  دومرف : دوخ  يهرامه  یـشنمگرزب  اب  ربمایپ  ! هانپ هد  مهانپ 

لاح حرـش  رد  دادغب ، ناراگن  ثیدح  داتـسا  راجن » نب  دمحم   » يهتـشون لییذـت »  » باتک رد  نم  دـیازفایم : « دیـس  » موحرم بیجع ، تیاور 
رس دیسر و  تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  هکیماگنه  دوب : هنوگ  نیا  هک  مدید  یتافاضا  اب  ار  تیاور  نیا  یکوبـش » هحفص 257 ] یلع [  »
هب ار  نینزان  رـس  نآ  یخرب ، هتخادرپ و  يراسگیم  حـیرفت و  هب  هار  نایم  رد  دادبتـسا  نایهاپـس  دـنداد ، تکرح  ماش  يوس  هب  ار  وا  كراـبم 

یتسد هک  دـندید  دوخ  نارگن  هدز و  تهب  نامـشچ  اـب  ناـنآ  دـندش . ور  هب  ور  يدرکن  رواـب  ياهرظنم  اـب  هاـگان  هک  دادیم  يرگید  تسد 
هریت مدرم  هعماج و  ایآباسحلا  موی  هدـج  ۀعافـشانیسح  تلتق  ۀـما  اوجرتا  : تشون نینچ  راوید  رب  نینهآیملق  اب  دـمآ و  رب  نیتسآ  زا  دـنمناوت 

دمحم وا  ياین  تداهـش  هب  زیخاتـسر  زور  رد  مه  زاب  دندناسر ، تداهـش  هب  دادیب  تنوشخ و  اب  هنوگ  نیا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  یتخب 
ار رارف  دـندرک و  اـهر  ار  زارفرـس  رـس  نآ  دـندید ، ار  بـیجع  هرظنم  نـیا  هکیماـگنه  ناـنآ  ؟ دـنربیم دـیما  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

[ . 126 . ] دندیزگرب

دادبتسا هاپس  هدنامرف  نیرتمیخژد  اب  ینخس 

قشمد دادیب  خاک  يوس  هب  شخبيدازآ  شنمدازآ و  ناریسا  ناوناب و  ناوراک  هارمه  هب  ار  يدازآ  ياوشیپ  زارفرـس  رـس  دادبتـسا ، نایهاپس 
هدنامرف نیرتمیخژد  دزن  دوب ، ناریسا  رامش  رد  هنادنمگوس  هک  مالسلاهیلع  یلع  هنازرف  تخد  موثلک » ما  ، » رهـش یکیدزن  رد  هک  دندربیم ،

هکیماگنه دومرف : ؟ تسیچ وت  نخـس  تفگ : وا  هحفـص 258 ] يریذپیم [ ؟ ایآ  مراد  ینخـس  وت  اب  نم  دومرف : دـمآ و  رمـش »  » يوما هاپس 
ات هد  روتـسد  دوخ  نایهاپـس  هب  و  دنـشاب ؛ يرتمک  نایچاشامت  هک  دـیربب  ياهزاورد  زا  ار  نآ  دـیزاسیم ، دراو  رهـش  هب  ار  ناریـسا  ناوراـک 
هک ارچ  دنراد ، رترود  ام  زا  دنرب و  نوریب  ام  ياههواجک  نایم  زا  ار  وا  هاوخ  يدازآ  نادناخ  ناناوج  مالسلاهیلع و  نیـسح  زارفرـس  ياهرس 

تلذ ریقحت و  ساسحا  ام  رگید  دیدرکن ، اورپ  زیخاتسر  زور  خیرات و  ادخ و  زا  دیداهن و  نارگاشامت  ياشامت  هب  رفـس  نیا  رد  ار  ام  سب  زا 
زارفرـس ياهرـس  ات  داد  روتـسد  شايرگدادـیب  يزوت و  هنیک  رطاـخ  هب  هدازآ ، يوناـب  نآ  داهنـشیپ  شریذـپ  ياـج  هب  رمـش »  » اـما . مینکیم

زا ار  ربمایپ  نادناخ  ناس  نیدب  ! دننک تکرح  اههواجک  نایم  رد  هاپس  يهدش  خسم  نارادهزین  و  دننزب ، اههزین  زارف  رب  ار  يدازآ  هار  نادیهش 
مایپ ادخ و  هاگراب  نازیزع  نآ  و  دندرک ، رهش  دراو  دندوب ، هدروآ  درگ  يرگلاجد  درگـش و  اب  ار  يرتشیب  نارگاشامت  هک  قشمد  يهزاورد 
هتشاد هاگن  زواجت  كرش و  رفک و  ناریـسا  هک  ییاج  نامه  و  قشمد ، عماج  دجـسم  ياههلپ  يور  رب  ار  اروشاع  ناشوج  ياهنوخ  ناناسر 

. دنداد لزنم  دندشیم ،

زارفرس رس  نآ  اب  ینخس 

رب يدازآ  ياوشیپ  زارفرـس  رـس  هب  شمـشچ  ماش  يهزاورد  رد  هکیماگنه  مالـسا ، مود  لسن  ناگرزب  زا  یکی  هک  دـناهدروآ  دروم  نیا  رد 
اههدید زا  ار  نتشیوخ  هام  کی  تدم  يارب  شک  تلیـضف  ماظن  هعماج و  نآ  رد  یگدنز  زا  ترفن  يرازیب و  مالعا  ناشن  هب  داتفا ، هزین  زارف 
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همه زا  شایگدـیرب  لیلد  زا  دـنتفای و  ار  وا  یتدـم  زا  سپ  هکیماگنه  تسـسگ ، شراـگزور  يهدز  دادبتـسا  يهعماـج  زا  تشاد و  ناـهن 
ياثر رد  ار  راعش  نیا  هاگ  نآ  تسا ؟ هدمآ  دورف  ام  رب  ياهعجاف  هچ  دیرگنیمن  ایآ  »؟ انب لزن  ام  نورت  الأ  :» تفگ نانآ  خساپ  رد  دندیـسرپ ،

نیدماع اراهج  اولتق  ! دمحم تنب  نبای  کب  امناک  و  ... الیمرت هئامدب  المرتمدمحم  تنب  نب  ای  کسأرب  اوؤاج  : هک دورـس  مالـسلاهیلع  نیـسح 
يهنازرف تخد  يهیامنارگ  دنزرف  يا  زیزع ! نیسح  يا  ناه  -1 الیلهتلا ریبکتلا و  کب  اولتقامنا  تلتق و  ناب  نوربکی  و  هحفص 259 ] الوسر [ 

نتشک اب  ییوگ  - 2. دندروآ بارخ  ماش  هب  دوب  وت  كاپ  نوخ  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  ار  وت  زارفرس  رس  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
و دنتشک ، هنـشت  بل  اب  ار  وت  دادبتـسا  يهیامورف  ناراداوه  - 3. دنتـشک دمع  هب  اراکـشآ و  ار  ربمایپ  مالـسلااهیلع ، همطاف  لد  يهویم  يا  وت 

ناشن هب  وت  كاپ  نوخ  نتخیر  ماـگنه  هب  ناـنآ  - 4. دـندرکن تیاعر  ار  نآرق  نطاب  رهاظ و  موهفم  نیگمهـس  تیانج  نیا  ماـجنا  رد  زگره 
ال  » و ربکا » هللا   » دندناشن و نوخ  هب  ار  لیلهت  ریبکت و  وت  نوچ  ییالاو  ناسنا  نتـشک  اب  هک  یتروص  رد  دـنداد ، رـس  لیلهت  ریبکت و  يزوریپ 

. دنتشک ار  هللا » الا  هلا 

ریذپ قح  يهدروخلاس  شنکاو  داجس و  ماما  يرگنشور 

دــش و کـیدزن  ناـیناوراک  هـب  ياهدروخلاــس  درم  دــندرک ، قـشمد  دراو  تروـص  نادــب  شخب  يدازآ  ناریــسا  ناوراــک  هکیماــگنه 
دوـمن و هدوـسآ  امـش  بلط  بوـشآ  نادرم  رطخ  زا  ار  تما  روـشک و  و  تخاـس ، دوباـن  ار  امـش  هک  تـسا  ییادـخ  نآ  زا  شیاتـس  : تـفگ
ار نآرق  ایآ  هدروخلاس ! مدرم  يا  ناه  : دومرف وا  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  ! دیـشخب يزوریپ  داد و  تردـق  امـش  رب  هب  ار  دـیزی  ناـنمؤمریما 

یف ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاـسا  ـال  لـق  :» دـیامرفیم هک  ياهتفاـیرد  ار  هیآ  نیا  ماـیپ  اـیآ  دومرف : ؟ هن ارچ  يرآ ، داد : خـساپ  وا  ؟ ياهدـناوخ
یــشاداپ امــش  زا  شیوـخ  نادــنواشیوخ  یتـسود  زج  یناـسر ، ماــیپ  تلاــسر و  نـیا  ربارب  رد  وـگب  ربماــیپ ! يا  ناــه  [ . 127 .« ] یبرقلا

ایآ ادـخ ! يهدـنب  دومرف : ترـضح  نآ  ماهدـیمهف . زین  ار  نآ  موهفم  هدـناوخ و  ار  هیآ  نیا  يرآ ، داد : خـساپ  هدروخلاـس  درم  ؟ مهاوـخیمن
« یبرقلاذ تآ  و  :» دـیامرفیم هک  ياهدـناوخ  ار  هیآ  نـیا  اـیآ  دوزفا : هاـگ  نآ  هحفـص 260 ] میتسه [ ؟ ادـخ  ربمایپ  نادـناخ  اـم  هک  ینادیم 
رد ناشیوخ  زا  روظنم  هک  ینادیم  دومرف : مالسلاهیلع  داجـس  ماما  . ماهدناوخ يرآ ، تفگ : درم  نآ  ؟ نک ادا  ار  نادنواشیوخ  قوقح  [ . 128]

ار هیآ  نیا  ایآ  دوزفا : ترضح  نآ  هک  تفریم  ورف  تریح  تهب و  رد  هدروخلاس  درم  !« خیش ای  یبرقلا  نحنف  .» میتسه ربمایپ  نادناخ  ام  هیآ ،
هچ نآ  ره  زا  هک  دینادب  مدرم ! يا  ناه  .« یبرقلا يذل  لوسرلل و  هسمخ و  هللا  ناف  یش ء  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و  :» دیامرفیم هک  ياهدناوخ 

ترـضح نآ  . ماهدناوخ يرآ  داد : خساپ  هدروخلاس  درم  ؟ تسوا ناکیدزن  نادنواشیوخ و  ربمایپ و  ادخ و  نآ  زا  نآ  مجنپ  کی  دـیرب ، دوس 
نامگ یب  «؟ ] 129  ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  :» دـیامرفیم هک  ياهدـناوخ  ار  هیآ  نیا  اـیآ  دوزفا :

هیآ نیا  يرآ ، داد : خساپ  هدروخلاس  درم  ؟ دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  و  دیادزب ، ربمایپ ! نادناخ  يا  امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخیم  ادخ 
هیآ نیا  هدروخلاس ! درم  يا  ناه  !« خیـش ای  ةراهطلا  ۀیاب  یلاعت  هللا  انـصخ  نیذلا  تیبلا  لهأ  نحن  :» دومرف داجـس  ماما  ... اما ماهدناوخ ، مه  ار 

تهب و رد  قرغ  هدروخلاس  درم  هک  دوب  اج  نیا  . تسا هتخاس  رختفم  یگژیو  نیا  هب  ار  ام  ادخ  و  هدمآ ، دورف  ربمایپ  نادناخ  ام  يهرابرد  زین 
هحفـص 261] راثآ [  هک  یلاح  رد  و  دـش ، نامیـشپ  شیوخ  يهناخاتـسگ  هناهاگآان و  راتفگ  زا  قیمع  یتوکـس  زا  سپ  و  دـیدرگ ، تریح 

نیا هک  دیتسه  یگرزب  نادـناخ  نامه  امـش  ادـخ  هب  ار  وت  مرورـس ! »؟ مه مکنا  ات هللا  :» دیـسرپ دوب  هدـیدرگ  نایامن  شاهرهچ  رد  يارـسمرش 
ياهرذ نودب  دنگوس  يادخ  هب  « کش ریغ  نم  مه  نحنل  انا  هللا  ات  : » دومرف وا  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  ؟ تسا هدمآ  نانآ  فصو  رد  تایآ 
تمادن هودنا و  تدش  زا  هدروخلاس  درم  نآ  هک  دوب  اج  نیا  . تسام ردقنارگ  ياینیمارگ  ربمایپ  میتسه و  گرزب  نادـناخ  نامه  ام  دـیدرت 

ودع نم  کیلا  ءربن  انا  مهللا  :» هک دروآ  نامـسآ  يوس  هب  ور  هاگ  نآ  دیبوک ، نیمز  رب  تشادرب و  رـس  زا  ار  دوخ  يهمامع  داد و  رـس  هیرگ 
ناینج ای  دنـشاب  نایمدآ  زا  هاوخ  یهورگ  لکـش و  ره  رد  ربمایپ  ردقنارگ  نادناخ  نانمـشد  زا  نم  ایادخراب ! « سنالا نجلا و  نم  دمحم  لآ 
يوما دادبتـسا  نیغورد  ياههتفاب  زا  تشگزاب  هبوت و  هار  ایآ  »؟ ۀـبوت نم  یل  له  :» هک دروآ  ور  داجـس  ماما  هب  سپـس  . منکیم يرازیب  مالعا 
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يروآ ادخ  يوس  هب  یعقاو  يهبوت  يور  رگا  يرآ ، .« انعم تنا  کیلع و  هللا  بات  تبت  نا  معن  :» دومرف ترـضح  نآ  ؟ تسا هدوشگ  نم  يارب 
نیا رد  مرواب  راتفگ و  زا  نم  تفگ : دوجو  يهمه  اب  درم  نآ  . دوب یهاوخ  ام  اب  اـم و  نارادتـسود  زا  دریذـپیم و  ار  تاهبوت  هنازرف  يادـخ 

هب ناراکمتس ، زا  شايرازیب  مالعا  قح و  يوس  هب  هدروخلاس  درم  یبایهار  داجس و  ماما  يرگنـشور  نایرج  . منکیم هبوت  منامیـشپ و  دروم 
نودب ار  هتفای  هار  ریپ  نآ  مادعا  تشادزاب و  روتـسد  گنرد  یب  زین  وا  دیدرگ و  شرازگ  دیزی  هب  دادبتـسا  ياهوداپ  ناسوساج و  يهلیـسو 

يهدروخلاس زین  وا  ماشآ  نوخ  هحفص 262 ] نادالج [  درک و  رداص  عافد  قح  تصرف و  نیرتمک  یشیامرف و  هاگدادیب  کی  لیکشت  یتح 
[ . 130 . ] دنتشک ار  هتفای  هار  ریذپ و  حالصا 

ماگنه هب  ابیز و  نخس  نیا  زا  هو 

دنب کی  هب  اهریش  ياسب  فیدر ، کی  رد  هک  اروشاع  زوسناج  دادیور  نادنامزاب  نانز و  مالسلاهیلع و  نیـسح  تیونعمرپ  نادناخ  ماجنارس 
طیارـش نآ  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  . دنداهن شیامن  هب  دیزی  ییامن  تردق  ناشن  هب  هدروآ و  قشمد  خاک  رالات  هب  دندوب و  هدش  هدیـشک 

هب ار  وت  دیزی ! يا  ناه  « ۀفـصلا هذـه  یلع  انآر  ول  هللا  لوسرب  کنظ  ام  دـیزی ! ای  هللا  كدـشنا  :» دومرف درک و  دـیزی  هب  ور  رطخ  رپ  ساسح و 
نآ يهدنناشیدنا  ماگنهب  هناعاجـش و  نخـس  ؟ درکیم هچ  يرادنپیم  وت  تسیرگنیم ، تراسا  دنب  رد  هنوگ  نیا  ار  ام  ادخ  ربمایپ  رگا  ادخ 

ربارب رد  ار  يدازآ  ياوشیپ  يهدیرب  رس  هاگ  نآ  دندیچ ، رب  دندیرب و  ار  اهنامسیر  داد ، روتسد  ریزگان  هب  دیزی  درک ، ار  دوخ  راک  ترضح 
يهرظنم نآ  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  ! دنرگنن ار  شارخلد  يهرظنم  نیا  ات  دنداد ، ياج  وا  رـس  تشپ  ار  تلاسر  نادناخ  ناوناب  و  دنداهن ، وا 
نامرهق رهاوخ  بنیز ، . دروخن دشیم  مهارف  ناویح  رس  زا  هک  ییاذغ  زگره  یگدنز  نایاپ  ات  هک  داهن  رثا  وا  رد  ياهنوگ  هب  دید و  ار  رابمغ 

، داتفا يدازآ  ياوشیپ  زارفرس  رس  رب  شکرابم  مشچ  و  دید ، ار  شارخلد  يهنحص  نآ  هکیماگنه  وا  نوخ  ناسر  مایپ  مالسلاهیلع و  نیسح 
: ] هک داد  ادـن  تخاسیم  رادهحیرج  ار  اهلد  هک  يدایرف  درد و  رپ  ياهلاـن  اـب  هاـگ  نآ  درک ؛ هراـپ  ناـبیرگ  درب و  تسد  هودـنا  تدـش  زا 

نیـسح يا  هآ ! ! یفطـصملا تنب  نبای  ! ءاـسنلا ةدیـس  ءارهزلا  ۀـمطاف  نب  اـی  ! ینم ۀـکم و  نباـی  ! هللا لوسر  بیبح  اـی  ! هانیـسح اـی  هحفص 263 ]
رـسپ يا  ؟ یتیگ ناوناب  رالاس  رورـس و  ارهز  يهمطاف  دنزرفیمارگ  يا  ! انم هکم و  نیتسار  دـنزرف  يا  ! ادـخ ربمایپ  لد  بوبحم  يا  ناه  ! زیزع

هب تشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  سک  ره  تعاجش  درخ و  يوناب  نیا  ییارـس  هحون  يرگنـشور و  زا  . ادخ هاگراب  يهدیزگرب  هنازرف  تخد 
. تسیرگنیم دوب و  هتسشن  تکاس  یگنس  ناسب  دیزی  اما  داتفا ، هیرگ 

بنیز یناسر  مایپ  يرگنشور و  جوم 

ناکت ار  ریذـپ  قح  ياهلد  زا  ياهراپ  درک و  ذوفن  زین  وا  خاـک  ناـنز  ناـیم  دـیزی و  يهدرپارـس  رد  بنیز  یناـسر  ماـیپ  يرگنـشور و  جوم 
یلع يهنازرف  تخد  نانخـس  ندینـش  اب  درکیم -  یگدـنز  اج  نآ  رد  و  تشاد ، راـبت  هشیر و  مشاـهینب  زا  هک  خاـک -  ناـنز  زا  یکی  . داد

ای ! هابیبح ای  ! هانیسح ای  :» هک دروآرب  دایرف  نانک  نویش  تخادرپ و  مالسلاهیلع  نیسح  يارب  يراوگوس  ییارس و  هحون  هب  ناهگان  مالـسلاهیلع 
يا ناه  هحفـص 264 ] زیزع [ ! نیـسح  يا  هآ ! !« ءایعدالا دالوا  لیتق  ای  ! یماتیلا لمارالا و  عیبر  ای  ! هادـمحم نب  ای  ! هاـتبب لـها  دیـس  اـی  ! هادـیس
هانپ يا  هآ  ! ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یمارگ  دنزرف  يا  ! ام نادناخ  رورـس  يا  ! ام رالاس  يا  ! بلط لامک  وجادخ و  ياهلد  بوبحم 

یناسک يهمه  وناب  نآ  زیگناروش  ییارـس  هحون  زوسناج و  يهلان  ! ناگداز دیلپ  تسد  هب  هدش ، هتـشک  يا  ناه  ! نامیتی ردپ  يا  ! هانپ یب  نانز 
. دروآ رد  هیرگ  هب  نتشاد  روضح  اج  نآ  رد  هک  ار 

داب وت  رب  نیرفن  دیزی  يا  ناه 

نیـسح ندـناخ  نارگاـشامت و  مشچ  ربارب  رد  نآ  يهلیـسو  هب  و  تساوخ ، ار  شنارزیخ  بوـچ  دـیزی  هک  دوـب  راـب  هعجاـف  طیارـش  نیا  رد 
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روشناد نارای  زا  یملسا » يهزرب  وبا  .» داد همادا  یگیامورف  یتسمدب و  هب  و  درک ، زاغآ  ار  نتخاون  ترـضح  نآ  نادند  بل و  رب  مالـسلاهیلع 
کحیو :» تفگ درک و  يوما  شیدنا  کیرات  روتاتکید  هب  ور  تساخ و  اپب  شارخلد  يهرظنم  نیا  ندـید  اب  دوباجنآ ، رد  هک  ربمایپ  هاگآ  و 

يا ناه  .« هیخأ ایانث  هایانث و  فشری  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تیأر  دقل  دهشا  ۀمطاف ؟ نب  نیـسحلا  رغث  کبیـضقب  تکنتا  دیزی ! ای 
دنگوس يادخ  هب  يزاونیم !؟ همطاف  دنمجرا  دنزرف  نیسح ، ياهنادند  رب  تایتسدبوچ  نیا  اب  ایآ  ینکیم ؟ هچ  ینادیم  وت ! رب  ياو  دیزی !

امکلتاق و هللا  لتقف  ۀنجلا ، لها  بابـش  ادیـس  امتنأ  :» دومرفیم دیـسوبیم و  ار  نسح  شردارب  نیـسح و  ياهبل  ادخ  ربمایپ  مدـید  دوخ  هک 
تنعل و هب  ار  وا  دزاس و  دوبان  ار  امـش  لتاق  ادخ  دیتسه . تشهب  ناناوج  رالاس  ماهدید ، رون  ود  امـش  .« اریـصم تأس  منهج و  هل  دـعا  هنعل و 

يوما زیتس  قح  نشخ و  دالج  . تسا یهاگیاج  ماجرف و  دب  اجنآ  هک  یتسار  و  دنک ؛ مهارف  وا  يارب  ار  خزود  هدومن و  راتفرگ  يدـبا  نیرفن 
دراگ نارادـساپ  و  دـنک ؛ نوریب  خاک  رالات  زا  ار  وا  داد  روتـسد  هحفـص 265 ] دـمآ و [  مشخ  هب  وگقح  درم  نآ  قح  رب  داـقتنا  راـتفگ و  زا 

ندناوخ هب  يرادـنپ  يزوریپ  ساسحا  یتسپ و  یتسم و  تیاهنرد  هاگ  نآ  [ . 131 . ] دـندرب نوریب  ناشک  ناشک  ار  وا  گنرد  یب  زین  تفالخ 
جرزخلا عزجاودهش  ردبب  یخایشا  تیل  : هک تخادرپ  غورد  كرش و  زا  هدنکآ  ياههتفاب  اب  تیلهاج  راگزور  يهدنیارس  کی  زا  ياهدورس 

[ . 132  ] فدنخ نم  تسل  .... لدتعاف ردبب  هانلدع  ومهتاداس  نم  موقلا  انلتق  دقلـشت  دیزی ال  ای  اولاق : مثاحرف  اولهتـسا  اولهاللـسالا و  عقو  نم 
گرزب يزوریپ  نیا  رد  دندش -  هتـشک  ردـب »  » رد هک  نم -  رابت  هریت و  ناگرزب  ناکاین و  شاک  - 1 لعف ناک  ام  دـمحا  ینب  نممقتنا  مل  نا 

، یناـمداش روش و  زا  هک  دوب  هاـگ  نآ  - 2. دندیدیم دحا »  » گنج رد  اههزین  تابرـض  تفایرد  رثا  رب  ار  ناناملـسم  دایرف  نویـش و  دندوب و 
ار دوخ  ماقتنا  اـم  میتشک ؛ ار  ناـنآ  ناربهر  نارورـس و  اـم  - 3! دابم هدیرب  قالچ و  تتـسد  هک  نزب  دـیزی ! يا  ناه  : هک دـندادیم  رـس  دایرف 

مشاهینب - 4 هحفـص 266 ] دـش [ ! هتفرگ  ماقتنا  و  دـش ! رـس  هب  رـس  کنیا  هک  دوب  ردـب  گنج  ياههتـشک  ياج  هب  راتـشک  نیا  و  میتفرگ ؛
نم - 5. دیدرگ لزان  یحو  هن  دمآ و  ادخ  يوس  زایمایپ  هن  هنرگو ، دنتخاس ، دوخ  ياهفده  هب  ندیـسر  يهچیزاب  ار  تردق  ییاورنامرف و 

. دوب مهاوخن  [ 133 « ] قدنح  » رابت هشیر و  زا  مریگن ، وا  نادناخ  نادنزرف و  زا  داد  ماجنا  دمحا  هک  ار  ییاهراک  ماقتنا  رگا 

تفگش هنامز  يزاب  زا  تفگش 

اهیتسمدب نیا  اب  هک  وا -  يهلیـسو  هب  تراقح  يهدقع  هنیک و  زا  هدنکآ  دولآ و  كرـش  راعـشا  ندناوخ  و   ] دیزی ياهییارـس  هوای  زا  سپ 
يهنازرف تخد  داد ]-  ناـشن  ار  يوـما  میژر  يهلیـسو  هب  بهذـم  زا  يرازبا  يروهرهب  دوـخ و  طـحنم  مسر  هار و  نیغورد و  نییآ  نـید و 

يادـن نینچ  نیا  و  دوشگ ، نخـس  هب  بل  تماهـش  تیارد و  زا  ییایند  اـب  تساـخ و  اـپب  شخبیدازآ  ناریـسا  يهقلح  زا  بنیز  ناـنمؤمریما 
بر هللادـمحلا  : تخاـس منکفا  نینط  قاـنتخا  دادبتـسا و  یهدـنامرف  داتـس  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  شبنج  یبـلط  حالـصا  یهاوخیدازآ و 
هللا تایاب  اوبذک  نا  آءوسلا  اؤاسأ  نیذلا  ۀبقاع  ناک  مث  :» لوقی کلذک  هناحبس  هللا  قدص  نیعمجا ، هلآ  هلوسر و  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و 
انب نا  يراسالا  قاست  امک  قاسن  انبحـصاف  ءامـسلا  قافآ  ضرالا و  راطقا  انیلع  تذخا  ثیح  دـیزی  ای  تننظا  [ . 134 « ] نؤزهتسی اهب  اوناک  و 

ثیح ارورـسم ، نالذـج  کفطع ، یف  ترظن  و  کفناب ، تخمـشف  هدـنع ، كرطخ  مظعل  کـلذ  نا  و  ۀـمارک ، هیلع  کـب  و  اـناوه ، هللا  یلع 
نیذلا نبسحی  و ال  : » لجوزع هللا  لوق  تیسنا  الهم  الهمف  انناطلس ، و  انکلم ، کل  افص  نیح  و  ۀقـستم ، رومالا  ۀقثوتـسم و  کل  ایندلا  تیأر 

راگدرورپ هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  شیاتـس  [ . 135 « ] نیهم باذـع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  ریخ  مهل  یلمن  اـمنا  اورفک 
یتسرد یتسار و  هب  اتکی  يادـخ  ! داب شنادـنزرف  یگمه  هیامنارگ و  نادـناخ  شاهدـیزگرب و  ربمایپ  رب  وا  نایاپ  یب  دورد  و  تسا ، نایناهج 

هک دیـسر  اجنآ  هب  دـندیزای ، تسد  هناملاظ  تشز و  ياهراک  هب  هحفـص 267 ] هک [  یناسک  راک  ماـجرف  هاـگ  نآ  دومرف : هک  تفگ  نخس 
زاسناسنا تایآ  راکنا  نادیلپ ، ناراکهانگ و  راک  ماجرف  يرآ ، دنتفرگ ؛ دنخـشیر  رخـسمت و  داب  هب  ار  اهنآ  دندرمـش و  غورد  ار  ادخ  تایآ 

نیمز و ياههنارک  تایمحریب  تواقش و  اب  کنیا  دیزی ! يا  ناه  !! تسوا ناگدنب  یناسنا  قوقح  نیرفآ و  تلادع  تاررقم  رخـسمت  قح و 
ناگدرب ناریـسا و  ناسب  هچوک ، هب  هچوک  رهـش و  هب  رهـش  ار  ام  ياهتـسب و  ام  رب  ار  اههار  هتفرگ و  گـنت  اـم  رب  ار  اهنامـسآ  دـنلب  ياـهقفا 
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تمالع وت  يارب  و  يراوخ ، تلذ و  يهناشن  ام  يارب  ادخ  هاگراب  رد  نیگمهـس ، دادیور  نیا  هک  يرادـنپیم ، نینچ  یتسار  هب  ینادرگیم ،
رب هنوگ  نیا  هک  درادیم  زیزع  ار  وت  درادیمن و  تسود  ار  ام  ادـخ  هک  يرادـنپیم  نینچ  ایآ  !؟ تسا راختفا  یگرزب و  ناـشن  يدـنمجرا و 
هک يرادـنپیم  نینچ  وت  يرآ ، ؟ ییارـسیم اهوای  يزاـتیم و  رورغم  تسم و  و  يزاـنیم ، دوخ  هب  هدـنکفا و  ینیب  رب  داـب  یلاـبیم و  دوخ 
هب اهدادیور  يهمه  هدمآ و  راتفرگ  وت  يهرطیـس  ورملق و  تردق و  دنمک  رد  همه  هدروآ و  دورف  میظعت  رـس  تربارب ، رد  نایناهج  ناهج و 

تنامرف ربنچ  ریز  هتشگ و  راومه  وت  يارب  تسام ، نآ  زا  هک  یهوکـش  تردق و  يونعم و  ییاورنامرف  و  تسا ؛ هار  رد  هداد و  يور  وت  لیم 
راگدیرفآ نخس  هک  مهد  رادشه  وت  هب  ات  رتهتسهآ  یکدنا  رتهتسهآ ، سپ  یهابتشا ! رد  تخس  اما  يرادنپیم ، نینچ  وت  يرآ ، ! تسا هدمآ 

، دـنتفرگ شیپ  رد  دادـیب  هار  دـندیزرو و  رفک  هک  یناسک  نآ  :و  دـیامرفیم ادـخ  هک  ياهدرک  شومارف  اـیآ  ! يربن داـی  زا  ار  یتسه  ياـناوت 
میهدیم تلهم  نانآ  هب  ام  زگره ، تسا ؛ نانآ  دوس  هب  مینکیمن ، ناشرفیک  گنرد  یب  میهدیم و  تلهم  نانآ  هب  ام  رگا  هک  دـنربن  ناـمگ 
شزیگنا روظنم  هب  و  هناعاجـش ، هنارگنفرژ و  هاگ  نآ  . دوب دـهاوخ  هدـننک  راوخ  رگاوسر و  یباذـع  ناشیا  رب  و  دـنیازفیب ؛ ناـشناهانگ  رب  اـت 

لدعلا نمأ  :» هک دیشورخ  اروشاع  يهنابلط  حالصا  هناهاوخیدازآ و  شبنج  تقیقح  زا  اهلسن  اهرصع و  یهاگآ  ناگدز و  تلفغ  يرایشه 
، نههوجو تیدبا  و  نهروتس ، تکته  دق  ایابـس ، هحفـص 268 ] هللا [  لوسر  تانب  کقوس  و  کئاما ، كریارح و  كریدـخت  ءاقلطلا  نباـی 

سیل فیرشلا ، یندلا و  و  دیعبلا ، بیرقلا و  نههوجو  حفصتی  و  لهانملا ، لزانملا و  لهأ  نهفرشتسی  دلب و  یلا  دلب  نم  ءادعالا  نهب  ودحت 
و ءادهـشلا ، ءامدـب  همحل  تبن  و  ءایکزالا ، دابکا  هوف  ظـفل  نم  ۀـبقارم  یجتری  فیک  ؟و  یمح نهتاـمح  نم  ـال  و  یلو ، نهلاـجر  نم  نهعم 
اوله و :ال  مظعتـسم مثأتم و ال  ریغ  لوتق  مث  ناغـضالا  نحالا و  و  نائنـشلا ، فنـشلاب و  اـنیلا  رظن  نم  تیبلا  لـها  اـنلظ  یف  لظتـسی  ـال  فیک 

دق ن  کلذ ، لوقت  فیک ال  .و  کترضحمب اهتکنت  ۀنجلا  لها  بابش  دیس  هللادبع  یبا  ایانث  یلع  ایحتنملـشت  دیزی ال  ای  اولاق  مثاحرف  اولهتـسا 
فتهت ؟و  بلطملادبع لآ  نم  ضرالا  موجن  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ۀیرذ  ءامد  کتقاراب  ۀفاشلا  تلـصأتسا  و  ۀحرقلا ، تأکن 

يا ناه  .« تلعف و  تلق ، ام  تلق  نکت  مل  تمکب و  تللـش و  کـنا  ندوتل  و  مهدروم ، اکیـش  ندرتلف و  مهیداـنت ! کـنا  تمعز  کخایـشاب ،
، دیشخب هکم  حتف  رد  ار  نانآ  تشذگ و  ناشدادیب  هانگ و  زا  تمارک  رهم و  رس  زا  مردقنارگ  ياین  هک  ینانآ  رسپ  يا  ناگدش ! اهر  يهداز 
ناـنز و تخبهریت ، وـت  هک  تسا  يوـما  شک  يدازآ  میژر  يرگداد  تلادـع و  زا  نیا  اـیآ  دـیزی ! يا  !« تخاـس ناـشیاهر  تراـسا  دـنب  زاو 
، دادیب تراسا و  دنب  رد  ار  ادخ  ربمایپ  يهدازآ  دـنمجرا و  نارتخد  هاگ  نآ  یناشنب و  هدرپ  سپ  رد  شیاسآ ، تینما و  رد  ار  دوخ  ناکزینک 

يهدرپ تینما و  میرح  هلیسو  نیدب  هک  تسا  داد  لدع و  زا  نیا  ایآ  ؟ ینادرگب نزرب  نآ  يوک و  نیا  رد  یناشکب و  رهش  نآ  رهـش و  نیا  هب 
هشیریب رادهشیر و  و  کیدزن ، رود و  اتسور ، رهش و  مدرم  هناگیب ، انشآ و  ات  يزاس ؛ نایامن  ار  ناشیاههرهچ  ینزب و  رانک  ار  نانآ  تمارک 

نادناخ نیا  شنمدازآ  ریلد و  نادرم  زا  هن  هک  یطیارـش  رد  مه  نآ  دنـشاب ؟ نارگاشامت  ناگدید و  ربارب  رد  نانآ  دـنرگنب و  نانآ  رب  رابت  و 
هب ناوتیم  هنوگچ  یتسار  !؟ دـنک عافد  ناـنآ  يدازآ  قوقح و  زا  هک  یهاـنپ  تشپ و  هن  و  تسا ، هدـنام  ناـشیارب  يرـالاسناوراک  هوکـشرپ 

تسوپ و تشوـگ و  تخیر و  نوریب  دـیوج و  ار  نارادرک  هتـسیاش  هحفـص 269 ] ناکاپ و [  رگج  شنادند  ناهد و  هک  تسب  دـیما  یـسک 
ام يهدـقع  هنیک و  زا  شلد  هک  یـسک  زا  هنوگچ  و  !؟ تسا دـییور  یگدازآ  يدازآ و  هار  نیتـسار  نادیهـش  نوخ  زا  شدوـجو  ياـهلولس 

یـشنمدد و يرگطارفا و  هار  هار ، نیا  رد  دریگن ، باتـش  اـم  ینمـشد  هب  هک  تشاد  ار  نآ  راـظتنا  ناوتیم  تسا ، هدـنکآ  تلاـسر  نادـناخ 
درک دهاوخن  راذگورف  ام  اب  ینمشد  رد  تسیرگن ، دهاوخ  ام  رب  ینشمدد  هنیک و  مشخ و  اب  یسک  نینچ  يرآ ، !؟ دزاسن هشیپ  یـسانشانزرم 

! دیزی يا  وت  ناسب  درامـش ، زیگنارب  ییاوسر  گرزب و  ار  کنلوه  ياهتیانج  نیا  هب  ندیزای  تسد  دزیهرپب و  دادـیب  هانگ و  زا  هکنآ  یب  و 
ناه : دنتفگیم دندادیم و  رس  يداش  دایرف  دندوب و  مناکاین  ناردپ و  شاک  يا  : هک دهدیم  رس  نیغورد  راعش  رعش و  دنکیم و  یخاتـسگ 

رب يزاونیم ! تشهب  ناناوج  رالاس  رورس و  ياهنادند  رب  دادیب  بوچ  اب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  !و  دابم جلف  تتسد  هک  نزب ! نزب ! دیزی ! يا 
هک وت  ییارـسن ؟ اهوای  نینچ  ارچ  !و  ینزن تسد  اهتیانج  نیا  هب  ارچ  دـیزی ! يا  ناه  ! دوب ادـخ  ربماـیپ  هاـگ  هسوب  هک  ینادـند  بل و  ناـمه 

یـشک لسن  هب  ربمایپ ، نادـنزرف  كاپ  نوخ  نتخیر  اب  هتـشادرب و  ام  كاچ  كاچ  لد  مخز  زا  تسوپ  هک  وت  يدرک ! يرامـش  یب  تاـیانج 
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تیادص هک  يرادنپیم  نینچ  ینزیم و  ادـص  ار  تناکاین  يروآیم و  رب  هرعن  مه  لاح ، نامه  رد  يدرک و  نک  هشیر  ار  نانآ  یتخادرپ و 
نآ تسویپ و  یهاوخ  نانامه  هب  يدوز  هب  تفر و  یهاوخ  دـنتفر ، نانآ  هک  ییاج  نامه  هب  يدوز  هب  زین  وت  اـما  دـسریم ؛ ناـنآ  شوگ  هب 
هب ور  هاگ  نآ  .و  مدزیمن اهتیانج  نیا  هب  تسد  مدوب و  ناوتاـن  متفگیمن و  ناـنچ  مدوب و  لـال  شاـک  يا  تفگ : یهاوخ  اـجنآ  رد  هاـگ 
ام هللاوف  . انتامح لتق  و  انئامد ، کفس  نمب  کبـضغ  للحا  و  انملظ ، نمم  متنا  و  انقحب ، انلذخ  مهللا  :» تفگ هنارگـشیاین  دروآ و  ادخ  هاگراب 

تکهتنا و  هتیرذ ، ءامد  کفـس  نم  تلمحت  امب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  ندرتل  و  کمحل ، الا  ترزح  و ال  كدـلج ، الا  تیرف 
اتاوما هللا  هحفص 270 ] لیبس [  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  و ال   » مهقحب مهثعـش  ملی  مهلمـش و  هللا  عمجی  ثیح  هتمحل ، هترتع و  یف  هتمرح  نم 

يوس نم  ملعیـس  .و  اریهظ لیئربجب  امیـصخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب  و  امکاح ، هللااـب  یفک  و  [ . 136 « ] نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب 
زا ار  ام  يهدش  لامیاپ  قوقح  ایادخ ! راب  .« ادـنج فعـضا  اناکم و  رـش  مکیا  و  الدـب ، نیملاظلل  سیئب  نیملـسملا ، باقر  نم  کنکم  کل و 
رب ار  دوخ  مشخ  شتآ  ریگب و  ار  ام  ماقتنا  ناتسب و  ار  ام  داد  دنتشاد ، اور  دادیب  تواقش و  ام  قح  رد  هک  یناسک  زا  و  ریگزاب ! ناراکزواجت 

نوخ كاخ و  هب  ار  ام  يدازآ  قوقح و  زا  نارگ  عاـفد  ناراـی و  و  دـنتخیر ، ار  اـم  ریذـپان  ملظ  هاوخیدازآ و  نادرم  ياـهنوخ  هک  یناـسک 
دوخ رکیپ  تشوگ  زج  و  يدیردن ! ار  دوخ  رکیپ  تسوپ  زج  تراک ، نیا  اب  وت  هک  دنگوس  يادخ  هب  دـیزی ! يا  ناه  ! روآ دورف  دندیـشک و 

وا میرح  تمرح  متسکش  ربمایپ و  نادناخ  كاپ  نوخ  نتخیر  رطاخ  هب  هک  یهانگ  نیگنس  راب  نیمه  اب  هک  دیاپیمن  يرید  يدرکن ! هراپ  ار 
درگ ار  ربمایپ  نادناخ  يهمه  رگداد  يادخ  هک  هاگ  نآ  دش ، یهاوخ  دراو  ترضح  نآ  هب  يراد ، شود  رب  شناکیدزن  نادناخ و  دروم  رد 

؛ دناتـسیم نارگدادیب  زا  ار  ناشداد  دریگیم و  زاب  ار  نانآ  يهدش  لامیاپ  قوقح  دشخبیم و  ناماس  ار  نانآ  راک  یگدـنکارپ  دروآیم و 
هاـگراب رد  هک  دنتـسه  یناگدـنز  ناـنآ  هکلب  رادـنپم ؛ هدرم  دـناهدش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یناـسک  زگره  دـیامرفیم : نآرق  هک  ارچ 

دشاب و مکاح  رواد و  رگداد  يادخ  زیخاتسر ، هاگداد  رد  هک  تسا  هدنسب  نیمه  دیزی ! يا  وت  يارب  .و  دنوشیم هداد  يزور  ناشراگدرورپ 
نیمه هب  .و  دشاب ناگدیدمتـس  نابیتشپ  رای و  لیئربج  ادخ ، ردقنارگ  يهتـشرف  وت و  یعدـم  مصخ و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

نیا ندرگ  رب  هعماج ، ریذپان  هبـساحم  رادهتـشررس  ناگیادخ و  رادـمتیالو و  هفیلخ و  ناونع  هب  درک و  هسوسو  ار  وت  هک  یـسک  نآ  يدوز 
تیعقوم قطنم و  رد  امـش  نیمادک  هک  تفای  دهاوخ  رد  و  تسا ؛ ياهرهب  درواتـسد و  دـب  ار  نارگدادـیب  هک  تفای  دـهاوخ  رد  دـناشن  مدرم 

و كردـق ، رغـصتسال  ینا  کـتبطاخم ، یهاودـلا  یلع  ترج  نئل  و  :» دوزفا شايرگنـشور  يهمادا  رد  .و  تسا رتناوتاـن  ورین  رظن  زا  رتدـب و 
هللا بزح  لتقل  بجعلا  لـک  بجعلاـف  ـالا  . يرح رودـصلا  و  يربع ، نویعلا  نکل  کـخیبوت ، رثکتـسا  هحفـص 271 ] و [  کعیرقت ، مظعتـسا 

اهبهاتنت یکاوزلا  رهاوطلا  ثثجلا  کلت  و  انموحل ، نم  بلحتت  هاوفالا  و  انئامد ، نم  فطنت  يدـیالا  هذـهف  ءاقلظلا ، ناطیـشلا  بزحب  ءاـبجنلا 
، دیبعلل مالظب  کبر  ام  كادی و  تمدق  ام  الا  دجت  نیح ال  امرغم ، ایکـش  اندجتل و  امنغم  انتذختا  نئل  .و  لعارفلا تاهما  اهرفعت  و  لساوعلا ،

هداد رارق  یطیارش  رد  ارم  راگزور  نیگمهس  ياهدماشیپ  راوگان و  ياهدادیور  هچ  رگا  دیزی ! يا  ناه  .« لوعملا هیلع  یکتـشملا و  هللا  یلاف 
هب ور  يراد ، فک  هب  ار  نآ  روما  مامز  هعماج ، يهعرزم  یگهدزتفآ  راگزور  دب  زا  هک  رادقم  یب  ییوت ، نوچ ، اب  ات  تسا  هتشاد  نآ  رب  و 

سب تیاهیـشنمدد  اـهتیانج و  رطاـخ  هب  ار  تاشهوکن  منادیم و  زیچاـن  تخـس  ار  وت  ياـهب  شزرا و  نم  اـما  میوگ ، نخـس  مدرگ و  ور 
نازیزع راـبمغ  قارف  رد  اـهبلق  روهلعـش و  اـهلد  تسا و  رابکـشا  ناگدـید  هک  درک  دـیاب  هـچ  . مـنکیم شنزرـس  رایـسب  ار  وـت  گرزب و 

اب رباربان  هتـساوخان و  يراکیپ  رد  ادخ  نیتسار  بزح  بلط  حالـصا  هاوختلادع و  بیجن و  ياههرهچ  هک  اتفگـش  یتسار  و  اتفگـش ! ! نازوس
نوخ كاخ و  هب  دـیتسه -  زورید  هدـش  دازآ  ناریـسا  امـش  نآ  یلـصا  ياضعا  هک  ناطیـش -  يهشیپ  متـس  هماـکدوخ و  راـکبیرف و  بزح 

دتفایم و امش  ناهد  زا  نامندب  ياهتشوگ  يهراپ  هراپ  دکچیم و  امـش  ياههجنپ  رـس  اهگنچ و  زا  ام  كاپ  نوخ  و  دنوشیم ، هدیـشک 
لاگنچ رد  هجنپ و  ریز  رد  دادبتـسا و  يهدـنرد  ياهگرگ  كاروخ  هک  تسا  ناهاوخیدازآ  نابلط و  قح  يهزیکاپ  كاپ و  ياـهرکیپ  نیا 

تردـق و تسم  زورما  رگا  هک  شاب  هاگآ  دـیزی ! يا  ناـه  ! تفگـش هناـمز ! يزاـب  زا  تفگـش  یتسار  ! تسا هداـتفا  كاـخ  هب  اـهراتفک  هچب 
ناونع هب  اـهربنم  زارف  زا  ار  دادـیب  رورت و  نیرتتشز  يرادـنپیم و  تمینغ  دوخ  يارب  ار  اـم  تراـسا  راتـشک و  ياهدروآ و  داـب  تاـناکما 
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هک شخبدوس ، وت  يارب  هن  ام ، تراسا  نتـشک و  هک  تفای  یهاوخرد  يدوز  نیمه  هب  یهدیم ، نالدهداس  دروخ  هب  ادـخ  نید  هب  تمدـخ 
یهاوخ ار  نامه  ياهداتـسرف  شیپ  زا  ار  هچ  ره  هک  تسا  هاگ  نآ  .و  دزادرپب ار  نآ  تمارغ  دـیاب  تسا و  رتشیب  ییوربآ  یب  ناـیز و  يهیاـم 

تیاکـش وا  هاگراب  هب  وت  دادیب  ملظ و  زا  نم  تهج  نیمه  هب  درادیمن و  اور  متـس  ناگدـنب  رب  زگره  تراگدرورپ  هحفص 272 ] تفای و [ 
زیگنا و ساره  يرالاس  بهذم  يوما و  يور  هایـس  میخژد  رـس  رب  هدنناشیدنا  هناریلد و  ماجنارـس  .و  منکیم دامتعا  لکوت و  وا  هب  مربیم و 
و ال انیحو ، تیمت  و ال  اـنرکذ ، نوحمت  ـال  هللاوف  كدـهج ، بصاـن  و  کیعـس ، عساو  كدـیک ، دـکف  :» هک دروآ  رب  داـیرف  وا  راـب  تنوشخ 

هللا ۀـنعل  الا  دانملا : يدانی  موی  اددـب ؟ الا  کعمج  و  اددـع ، الا  کمایا  و  ادـنف ، الا  کیأر  له  .و  اهراع کنع  ضحرت  و ال  اندـما ، كردـت 
مهل لمکی  نا  هللا  لأسن  و  ۀـمحرلا ، ةداهـشلاب و  انرخآل  ةرفغملا و  ةداعـسلاب و  اـنلوال  متخ  يذـلا  نیملاـعلا ، بر  هللادـمحلاف  . نیملاـظلا یلع 

یگنرین بیرف و  ره  دیزی ! يا  زین  وت  و  .« لیکولا معن  هللا و  انبـسح  دودو و  میحر  هنا  ۀفالخلا ، انیلع  نسحی  و  دـیزملا ، مهل  بجوی  و  باوثلا ،
، هن هک  دنمزوریپ  يادخ  هب  دـنگوس  اما  نزب ، تسد  نآ  هب  رادـم و  غیرد  یناوتیم  هک  یـشالت  مادـقا و  ره  و  ریگراک ، هب  ام  دـض  رب  يراد 
ام يهناتسود  ناسنا  هنادنسپادخ و  گنهرف  یحو و  رگنـشور  رون  هن  يرادرب و  نایم  زا  ار  ام  نامدود  هوکـشرپ  دنلب و  مان  تسناوت  یهاوخ 
ار يدادیب  متس و  نیا  راع  گنن و  يهکل  ات  دش  یهاوخ  قفوم  هن  یبای و  تسد  هوکـش  لالج و  هب  تسناوت  یهاوخ  هن ، يزاس ؛ شوماخ  ار 

هاگآ ! ییادزب تیاوسر  یگدنز  يهدنورپ  زا  ییوشب  تزیگنا  ساره  یلاشوپ و  میژر  دوخ و  یناشیپ  ناماد و  زا  ياهدـیزای  تسد  نآ  هب  هک 
راد و و  كدـنا ، رایـسب  تزات  تخاـت و  تصرف  يرادـنادیم و  راـگزور  تسا و  راـبتعا  یب  تسـس و  تخـس  وت  هاگدـید  يأر و  هک  شاـب 
! مدرم يا  ناه  : هک دهد  رـس  ادن  يرگادن  فتاه و  هک  يزور  تسین  رود  يرآ  . تسا یگدنکارپ  یناشیرپ و  هب  ور  تاشنم  راتفک  يهتـسد 

لامیاپ ار  اهناسنا  يدازآ  قوقح و  هک  تسا  ياهشیپ  دادیب  نامیخژد  ناشیدنا و  کیرات  هورگ  رب  ادخ  نیرفن  تنعل و  هک  دیـشاب  شوه  هب 
رپ تداهـش  هب  ار  نامراک  ماجرف  و  شزرمآ ، یتخب و  کین  هب  ار  ام  راک  زاغآ  هک  منکیم  شیاتـس  ار  اتمه  یب  يادخ  مه  زاب  .و  دـنزاسیم
 ] دنک و لماک  ار  ام  هاوختلادع  هتخابکاپ و  نادیهش  شاداپ  هک  مهاوخیم  وا  هاگراب  زا  و  دز ؛ مقر  شیوخ  نارک  یب  تمحر  رهم و  راختفا 
یب تاذ  تسا و  نانابرهم  نیرترهم  رپ  وا  هک  دزاس  نانآ  سانش  قح  هتـسیاش و  ناگدنامزاب  ار  ام  دیازفیب و  ناشدزم  رجا و  رب  هحفص 273 ]

هدـنناشیدنا و زیتس و  متـس  نیـشتآ و  يهبطخ  نایاپ  ات  زاغآ  زا  هک  دـیزی  . تسا يزاسراک  رگتیامح و  وکین  تسا و  هدنـسب  ار  ام  وا  ياتمه 
رب یخـساپ  نوچ  درک و  دـنلب  رـس  بنیز ، یناشفا  رون  نتفرگ  نایاپ  اب  دوب ، هتفر  ورف  مشخ  تریح و  تهب و  رد  ناوناب  يوناب  يهنارگنـشور 

ییارـس هوای  هب  رعـش  نیا  اـب  تشادـن ، یـشنمدازآ  یهاوختلادـع و  هنادواـج  يادـن  نآ  نکـش و  نادـند  یناـشفا  رون  ینامـسآ و  قطنم  نآ 
ناـنز يارب  تسا و  هدیدنـسپ  هدـیدغاد ، ناـنز  زا  داـیرف  نویـشحئاونلا و  یلع  توملا  نوهأ  اـمحئاوص  نم  دـمحت  ۀحیـص  اـی  : هک تخادرپ 

! تسا ناسآ  ردقچ  گرم  ارس ، هحون  راوگوس و 

رگرادیب ابیز و  اما  هاتوک  ینخس 

دادبتـسا هاـگراب  هـب  شخب  يدازآ  ناریـسا  ناوراـک  دورو  یگنوـگچ  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـنمجرا  راـگدای  مالــسلاهیلع ، یلع  ]
رب دندوب و  هدیـشک  ریجنز  کی  هب  ار  ام  نادناخ  ناگدنامزاب  زا  درم  رفن  هدزاود  هک  دندروآ  رد  دیزی  هاگراب  رب  یلاح  رد  ار  ام  دـیامرفیم :
ام دیزی ! ای  هللا  كدـشنا  :» متفگ هک  دوب  نیا  نم  نخـس  نیتسخن  میداتـسیا ، دـیزی  ربارب  رد  هکیماگنه  . دوب دادـیب  ریجنز  لغ و  نامیاهندرگ 

لاح نیا  رب  ار  ام  رگا  ادـخ ، ربمایپ  دروم  رد  وت  رادـنپ  دـنگوس ، ادـخ  هب  ار  وت  دـیزی ! يا  ناه  »؟ لاحلا هذـه  یلع  انآر  ول  هللا  لوسرب  کنظ 
نخـس نیا  ربارب  رد  هک  يوما  هماکدوخ  میژر  ربهر  ]؟ کیمادـک دریگیم ، مشخ  وت  رب  ای  ددرگیم  نامداش  وت  راک  زا  اـیآ  تسیچ ؟ درگنب 

دومن و متـس  هاگراب  زاـس  تب  سولپاـچ و  ناـیرابرد  هب  ور  تفر ، ورف  لـگ  رد  دـش و  ریگلفاـغ  رگرادـیب  نیرفآ و  جوم  اـبیز و  اـما  هاـتوک 
تـشونرس يهرابرد  ناس  نیدب  و  منک ؟ هچ  نانیا  اب  کنیا  امـش  رظن  هب  تسیچ و  ناریـسا  نیا  درومرد  امـش  رظن  ماش ! مدرم  يا  ناه  : تفگ
ناـسولپاچ زا  ياهراـپ  [ . 137 . ] تـخادرپ وـگ  تـفگ و  هـب  اروشاـع  زیتـس  راـصحنا  و  هحفـص 274 ] هناـهاوخیدازآ [  تضهن  ناگدـنامزاب 
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نادناخ ناگدنامزاب  ماع  لتق  هب  دوب  ناشریما  نانآ و  دوخ  روخ  رد  هک  تشز  رایسب  يریبعت  اب  دادبتسا  هاگراب  هب  یصقرشوخ  اب  گنهرفیب 
رگا هک  نک  راتفر  هنوگ  نامه  نانآ  اب  نم  رواب  هب  دیزی ! يا  ناه  : تفگ دوب  اجنآ  رد  هک  ریـشب » نب  نامعن   » اما دنداد ، مکح  ربمایپ  رادـغاد 

. درکیم نانآ  اب  دیدیم ، لاح  نیا  رب  ار  نانآ  یمارگ ، ربمایپ 

ضارتعا دایرف 

درک و دـیزی  هب  ور  دـنکفا و  همطاـف » ، » مالـسلاهیلع نیـسح  دـنمجرا  تخد  هب  یهاـگن  تساـخ و  اـپ  هـب  ناـیماش ، زا  یکی  ماـگنه  نـیا  رد 
درب و هانپ  شنامرهق  يهمع  هب  دـیزرل و  دوخ  رب  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  همطاف » !» شخبب نم  هب  ار  كرتخد  نیا  ناـنمؤمریما  يا  ناـه  : تفگ

تداهش هب  ربمایپ  يهناشنمدازآ  کبس  هریس و  هب  توعد  یهاوخیدازآ و  مرج  هب  ار  مردپ  نانیا  رگنب ! ار  ناراکهایس  نیا  ناج ! همع  تفگ :
ناوناب يوناب  !!؟ دنتـسه نم  نتفرگ  مادختـسا  هب  يهشیدنا  رد  کنیا  دناهدناشن و  هحفـص 275 ] وا [  گوس  هب  یکدوک  رد  ارم  و  هدـناسر ،

هدش و هدز  تهب  بنیز  شناد  تماهش و  زا  درم  نآ  . دش دهاوخن  نینچ  زگره  هک  [ . 138  ] هدم اهب  وا  چوپ  رادنپ  هب  ماهدیدرون ، هن ، دومرف :
درم نآ  . تسا یلع  رتخد  بنیز ، شاهمع  زین  نز  نآ  و  تسا ، نیسح  رتخد  همطاف  وا  داد : خساپ  دیزی  تسیک ؟ كرتخد  نیا  گرم  دیسرپ :

دنزرف وت  تاتموکح ! رب  داب و  وت  رب  ادـخ  تنعل  يا  تفگ : درم  نآ  . يرآ داد : خـساپ  دـیزی  ؟ یلع همطاف و  دـنزرف  نیـسح ، رتخد  دیـسرپ :
نانیا مدرکیم  رکف  نم  دنگوس  يادخ  هب  ینزیم ؟ اج  تما  ربهر  ار  دوخ  مه  زاب  يربیم و  تراسا  هب  ار  شنادـناخ  یـشکیم و  ار  ربمایپ 

، اوسر دیدهت  نیا  زا  سپ  و  مناسریم ، نانآ  ناگتشک  هب  زین  ار  وت  مسق  ادخ  هب  هک : دروآرب  هرعن  دش و  نیگمشخ  دیزی  ! دنتسه مور  ناریسا 
! درک رداص  ار  هتفای  هار  درم  نآ  مادعا  مکح 

شوماخ درس و  ناتسبش  نآ  رد 

فـیرحت و اـب  دور و  ربـنم  هحفـص 276 ] زارف [  رب  اـت  داد  ناـمرف  وا  هب  دـناوخ و  ارف  ار  متـس  اـگراب  يهژیو  رونخـس  دـیزی  ماـگنه  نـیا  رد 
نایوما يارب  نیغورد  ياهیشارت  تلیضف  اب  .و  دریگ ازسان  شهوکن و  رابگر  ریز  ار  نانآ  نانمؤمریما ، شردپ ، نیـسح و  دض  رب  یفابغورد 

يراک تسد  مدرم  زغم  رد  دراذگ و  شوپرس  يوما  فوخم  يرالاس  نید  تیانج  نیرت  هزات  رب  ادخ  نید  نتخاس  هطلـس  بیرف و  رازبا  اب  و 
و درک ، ترارش  رایـسب  داب -  نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  نیـسح -  شردقنارگ ، دنزرف  نانمؤمریما و  هب  ییوگازـسان  رد  تفر و  ربنم  رب  وا  ! دنک
هب ار  ياهکلسم  يوما  دیشارت و  نیغورد  ياهيدنمجرا  اهتلیـضف و  نانآ  يارب  و  دوشگ ، دیزی  هیواعم و  شیاتـس  یـسولپاچ و  هب  نابز 

یشورخ هک  دوب  شوماخ  درس و  ناتسبش  نآ  رد  تسرد  . دروآ نابز  رب  دوب ، دیزی  یناطیش  يهتساوخ  هچنآ  درک و  شرافس  نانآ  شتـسرپ 
مالـسلاهیلع و نیـسح  راگدای  زا  زیتس  تملظ  اسآ و  دـعر  شورخ  نآ  تسکـش . ار  راـبگرم  توکـس  دـنکفا و  نینط  هدـنناشیدنا  هناریلد و 
، بطاخلا اـهیا  کـلیو  :» هک دروآ  رب  داـیرف  ترـضح  نآ  دوب . یلع  اروشاـع  هناـبلط  حالـصا  شبنج  سانـش  ناـمز  رگن و  فرژ  يوگنخس 
دـنمزاین و ناگدـیرفآ  رطاخ  يدونـشخ  وت ! رب  ياو  بیطخ ! يا  ناه  .« راـنلا نم  كدـعقم  اوبتف  قلاـخلا ، طخـسب  قولخملا  ةاـضرم  تیرتشا 

[ . 139 ! ] زاس هدامآ  اجنآ  يارب  ار  دوخ  سپ  تسا ، خزود  رو  هلعش  شتآ  رد  وت  هاگیاج  کنیا  يدیرخ ! اناوت  يادخ  مشخ  هب  ار  ناوتان 

نیرفآ روعش  زیگنا و  جوم  ینخس 

نهیف تاملکب هللا  ملکتاف  داوعالا ، هذه  دعصا  یتح  یل  نذئا  دیزی ! ای  : دومرف درک و  دیزی  هب  ور  اهلسن  اهرـصع و  يهیامنارگ  نآ  هاگ  نآ  ]
تسرد و نانخـس  مورب و  اهبوچ  نیا  زارف  رب  ات  هدب  هزاجا  نم  هب  دـیزی  يا  ناه  .[ باوث رجا و  نهیف  ءاسلجلا  هحفص 277 ] ءالؤهل [  و  اضر ،

هوکشرپ یـشاداپ  هشیدنا و  یهاگآ و  هب  دنوش و  روهرهب  دنب ، رد  مدرم  نیا  مه  دشاب و  اهنآ  رد  ادخ  يدونـشخ  مه  هک  میوگب  ياهتـسیاش 
یتحیـضفب و الا  لزنی  مل  دعـص  نا  :» تفگ وا  دهد . هزاجا  هک  دندرک  اضاقت  وا  زا  دندوب  وا  درگ  رب  هک  یناسک  اما  تفریذـپن ، دـیزی  . دنـسرب
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دندشن و عناق  نانآ  اما  دمآ ! دـهاوخن  دورف  يوما  رابت  لسن و  نم و  نتخاس  اوسر  اب  زج  دورب ، ربنم  زارف  رب  وا  رگا  .« نایفـس یبا  لآ  ۀحیـضف 
راک رس و  هشیدنا  درخ و  شنیب و  شناد و  اب  یگراوخریش  زا  وا  مسانشیم  ار  وا  نم  دیـسانشیمن ، ار  وا  امـش  تفگ  دیزی  . دندرک يراشفاپ 

درخ و زا  هدیـشچ و  دوجو  يهمه  اب  ار  لامک  شناد و  هک  تسا  یگرزب  نادـناخ  زا  وا  .« اقز ملعلا  اوقز  دـق  تیب  لـها  نم  هنا  .» تسا هتـشاد 
يهمه دـش و  هتخیگنارب  زین  مدرم  يواـکجنک  سح  هک  دوـب  اـجنیا  . تسا روهرهب  ياهدرتـسگ  فرژ و  شناد  شنیب و  گرزب و  ياهشیدـنا 

زا ریزگان  يوما  میژر  رورغم  هماکدوخ و  ربهر  هک  دوب  هاـگ  نآ  دـهدب و  ریـسا  ناوج  نآ  هب  نخـس  هزاـجا  دـیزی  اـت  دـندرک  اـضاقت  ناـنآ 
تـساوخ تهج  رد  ار  مدرم  ینابیتشپ  شریذـپان  فصو  تیارد  اـب  هک  مالـسلاهیلع -  داجـس  ماـما  زیتس  متـس  هنادنمـشوه و  حرط  شریذـپ 

. دیدرگ تخیگنارب -  شایناسنا  هنالداع و 

نیسح نادناخ  هوکشرپ  زایتما  تفه  تبهوم و  شش 

هب ساپـس  ادـخ و  يهتـسیاب  هتـسیاش و  شیاتـس  زا  سپ  تسـشن و  ربنم  زارف  رب  اروشاع ، يهنابلط  حالـصا  شبنج  ناسر  مایپ  ناـس  نیدـب  و 
یمسج و دعاسمان  طیارش  زین  و  يوما ، موش  تردق  هاگیاپ  رد  رورت و  تشحو و  وج  نآ  رد  و  راوشد ، تخس و  طیارـش  نآ  رد  وا ، هاگراب 

متـس هدـنناشیدنا و  یخیرات و  هنادواج و  نخـس  ربمایپ و ... نادـناخ  تراسا  اروشاع و  رابمغ  يهعجاف  رطاـخ  هب  شیوخ  یفطاـع  یحور و 
يریذـپان فصو  تماهـش  تغالب و  تحاصف و  هبذاج و  رپ  ناـیب  حور و  ولع  بلق و  توق  هحفـص 278 ] اب [  درک و  زاغآ  ار  شیوخ  زوس 

، نینمؤملا بولق  یف  ۀبحملا  ۀعاجشلا و  ۀحاصفلا و  ۀحامسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  عبسب ، انلـضف  اتـس و  انیطعا  سانلا ! اهیا  :» دومرف نینچ 
ادخ مدرم ! يا  ناه  .« ۀمالا هذه  اطبس  انم  و  هلوسر ، دسا  هللا و  دسا  ام  و  رایطلا ، انم  و  قیدصلا ، انم  و  ادمحم ، راتخملا  یبنلا  انم  ناب  انلـضف  و 

شناد ام  هب  ادخ  . تسا هدیشخب  زایتما  يرترب و  اهناسنا  رگید  رب  یگژیو  تفه  هب  ار  ام  و  هتشاد ، ینازرا  شزرارپ  نارگ و  تمعن  شش  ام  هب 
هتـشاد و ینازرا  تماهـش ، تعاجـش و  ، یگدازآ يدرمناوـج و  ، يرونخـس تحاـصف و  ، یگدنـشخب تواخـس و  ، يراـبدرب مـلح و  ، شنیب و 

نادـناخ ام  رب  هنازرف ، يادـخ  زین  .و  تسا هتخاس  ام  قشع  رهم و  نوناک  زا  هدازآ  نامیا و  اب  ارگ و  دـیحوت  مدرم  ياهبلق  اـهلد و  يهرتسگ 
ياههناشن نیا  : تسا هدیشخب  يرترب  ناگمه  هب  تمظع  هوکش و  ناشن  تفه  نیا  يهلیـسو  هب  ار  ام  هداهن و  تنم  تلاسر  یحو و  هوکـشرپ 

ترـضح و نآ  هب  يهدنروآ  نامیا  نیتسخن  - 2. تسام نادناخ  زا  دمحم  ادـخ ، گرزب  ربمایپ  - 1: زا دنترابع  هوکـش  ياهكالم  يرترب و 
ریش - 4. تسام نادناخ  زا  يدازآ  تلادع و  هار  روالد  دیهش  نآ  رایط ، رفعج  - 3. تسا ام  نادناخ  زا  نانمؤمریما  وا ، ینامسآ  نییآ  نید و 

دنزرف ود  - 5. تسام زا  دـحا »  » يهتفخ نوخ  هب  نادیهـش  رورـس  نآ  اهنادـیم و  نامرهق  نآ  هزمح ، بانج  ادـخ ، ربمایپ  ریـش  قح و  عاـجش 
گرزب نآ  دـیون و  نـیرخآ  دــیما و  نـیرخآ  نآ  و  - 6. دنتـسه اـم  زا  نیحـس  نسح و  ترـضح ، نآ  زیزع  راـگدای  ود  و  ربماـیپ ، دـنمجرا 

هحفـص تساوقت [ . تلادع و  يدازآ و  دـیحوت و  نادـناخ  ام ، زا  زین  ناهج  ماجرف  خـیرات و  تکرح  نیـسپاو  رد  نامز  نیمز و  رگحالـصا 
[ 279

ربمایپ يالاو  تیصخش  زا  يوترپ 

یفاـبغورد و راـثآ  ندودز  بیرف و  اـیر و  ياـههدرپ  ندـیرد  ناـنآ و  يرادـیب  هار  رد  درک و  هاـگآان  ور و  هلاـبند  مدرم  هـب  يور  هاـگ  نآ 
دقف ینفرع  نم  : » دومرف نینچ  زاغآ  رد  و  تخادرپ . ربمایپ  يـالاو  تیـصخش  زا  يوترپ  میـسرت  هب  زیچ  ره  زا  شیپ  يوما ، میژر  يراـکناهن 

انا ، ءادرلا فارطاب  نکرلا  لمح  نم  نب  انا  ، افص مزمز و  نب  انا  ، ینم ۀکم و  نب  انا  سانلا ! اهیا  : یبسن یبسحب و  هتابنا  ینفرعی ، مل  نم  ینفرع و 
نب انا  ، یهتنملا ةردس  یلا  هب  غلب  نم  نب  انا  ، یصقالا دجسملا  یلا  هب  يرـسا  نم  نب  انا  ، یبل جح و  نم  ریخ  نب  انا  ، يدترا رزتئا و  نم  ریخ  نب 

دمحم نب  اـنا  ، یحوا اـم  هیلا  لـیلجلا  یحوا  نم  نب  اـنا  ، ءامـسلا ۀـکئالمب  یلـص  نـم  نـب  اـنا  ، یندا وا  نیـسوق  باـق  ناـکف  یلدـتف  یند  نـم 
هب کنیا  تخانـشن  مه  اب  سک  ره  و  دـبایرد ، ار  شیوخ  تیلؤسم  دـیاب  تخانـش و  هک  تخانـش  ارم  سک  ره  مدرم ! يا  ناـه  .« یفطـصملا
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وا رب  رت  نشور  رتاسر و  رتشیب و  یناسنا  يونعم و  یعاـمتجا و  تیعقوم  نادـناخ و  راـبت و  لـسنرظن و  زا  ار ، نتـشیوخ  نم  اـت  دونـشب  تقد 
يابع اب  ار  دوسالارجح  هک  متـسه ، يدرمگرزب  دـنزرف  نم  ، میافـص مزمز و  دـنزرف  نم  ، میاـنم هکم و  دـنزرف  نم  مدرم ! يا  ناـه  . مناسانـشب

ادخ يهناخ  درگ  رب  هدرک و  نت  رب  مارحا  يهماج  هک  متـسه ، یناسنا  نیرتهب  دـنزرف  نم  . دومرف بصن  شیاج  رـس  رب  درک و  اجباج  شیوخ 
ادخ يهناخ  درگ  رب  فاوط  يارب  هاگ  نآ  و  دیـشوپ ، شفک  هک  متـسه  یناسنا  نیرتهب  دنزرف  نم  هحفـص 280 ] تسا [ ! هتخادرپ  فاوط  هب 

هب نایوگ  کیبل  نیرترب  نارازگ و  جح  نیرتهب  دنزرف  نم  ! مناگدننک یعـس  نیرتهب  نارگ و  فاوط  نیرتهب  دنزرف  نم  ، دروآ رد  اپ  زا  ار  نآ 
نم ، دمآ رد  زاورپ  هب  نارک  یب  ياضف  نیا  رد  دش و  راوس  ینامسآ  بکرم  نآ  رب  هک  متسه  ییاوشیپ  گرزب  نآ  دنزرف  نم  ، میادخ توعد 
نم ، دـش هداد  زاورپ  یـصقالا » دجـسم   » يوس هب  تلاسر ، دـیحوت و  دـبعم  نیرتنهک  زا  هکم و  زا  هاگنابـش ، هک  متـسه  يربمایپ  نآ  دـنزرف 

هب ادخ  ناروآ  مایپ  نیرتکیدزن  و  دیسر ، یهتنملا » ةردس   » هب شاینامسآ  ریذپان  فصو  ریس  جارعم و  بش  رد  هک  متسه  یسک  نآ  دنزرف 
دنزرف نم  ، دندرک ادتقا  وا  هب  ینامداش  اب  نانآ  دناوخ و  زامن  ناگتـشرف  اب  اهنامـسآ  جوا  رد  هک  متـسه  یـسک  نآ  دنزرف  نم  ، دوب وا  هاگراب 
. متسه ادخ  هاگراب  هدیزگرب  ربمایپ  نآ  دمحم ، دنزرف  نم  دومرف ، یحو  وا  هب  تساوخیم  ار  هچنآ  هنازرف ، يادخ  هک  متسه  یسک  نآ 

نانمؤمریما تیونعم  رپ  تیصخش  زا  يوترپ 

تازاـیتما ندرب  ولباـت  هـب  يارب  شاهدـنناشیدنا  نخـس  زا  مود  زارف  رد  کـنیا  یمارگ ، ربماـیپ  يـالاو  تیـصخش  زا  يوـترپ  میــسرت  زا  سپ 
اولاق یتح  قلخلا  میطارخ  برض  نب  انا  ، یـضترملا یلع  نب  انا  :» دومرف نانمؤمریما ، تیونعمرپ  تیـصخش  ناوارف و  ياهتبهوم  رابهوکش و 

مل و  نینح ، ردبب و  لتاق  و  نیتعیبلا ، عیاب  و  نیترجهلا ، رجاه  و  نیحمرب ، نعط  و  نیفیسب ، هللا  لوسر  يدی  نیب  برض  نم  نب  انا  ، هللا الا  هلا  ال 
نیز و  نیدـهاجملا ، رون  نیملـسملا و  بوسعی  و  نیدـحلملا ، عماـق  و  نییبـنلا ، ثراو  و  نینمؤملا ، حـلاص  نب  اـنا  ، ادـبا نیع  ۀـفرط  هللا  رفکی 

نیثکانلا و نیقراـملا و  لـتاق  و  نیملاـعلا ، بر  لوسر  نیـسای ، لآ  نم  نیمئاـقلا  لـضفا  و  نیرباـصلا ، ربصأ  و  نیئاـکبلا ، جاـت  و  نیدـباعلا ،
هلوسرل هللا و  باجتـسا  باجا و  نم  لوا  و  نیعمجا ، شیرق  نم  یـشم  نم  رخفا  و  نیبصانلا ، هئادـعا  هحفص 281 ] دهاجملا [  و  نیطـساقلا ،

و نیدباعلا ، ۀمکح  ناسل  و  نیقفانملا ، یلع  هللا  یمارم  نم  مهـس  و  نیکرـشملا ، دـیبم  و  نیدـتعملا ، مصاق  و  نیقباسلا ، لوا  و  نینمؤملا ، نم 
، رباص مامه ، مادقم ، یضر ، یحطبا ، یکز ، لولهب ، یهب ، یخس ، حمـس ، . هملع ۀبیع  و  هللا ، ۀمکح  ناتـسب  و  هللا ، رما  یلو  و  هللا ، نید  رـصان 

لـساب دسا  ۀمیکـش ، مهدشا  و  ۀمیزع ، مهاضما  و  انانج ، مهتبثا  و  انانع ، مهطبرا  بازحالا ، قرفم  و  بالـصالا ، عطاق  ماوق ، بذهم ، ماوص ،
، قارعلا شبک  و  زاجحلا ، ثیل  میشهلا ، حیرلا  روذ  اهیف  مهرورذی  و  اخرلا ، نحط  ۀنعالا ، تبرق  و  ۀنسالا ، تفلدزا  اذا  بورحلا  یف  مهنحطی 
نسحلا و نیطبـسلا ، وبا  نیرعـشملا و  ثراو  اهثیل ، یغولا  نم  و  اهدیـس ، برعلا  نم  يرجـش ، يدحا ، يردب ، یبقع ، یفیخ ، یندـم ، یکم ،
تماهـش و اـب  هک  متـسه  يدرمگرزب  نآ  دـنزرف  نم  ! میاـضترم یلع  دـنزرف  نم  مدرم ! يا  ناـه  .« بلاـطیبا نب  یلع  يدـج  كاذ  نیـسحلا ،

قح ییوج و  هزیتس  زا  سپ  رایـسب و  یهاوخریخ  يرگنـشور و  زا  سپ  ار ، دادـیب  كرـش و  ناـشکندرگ  ینیب  شریذـپان ، فصو  صـالخا 
يربارب هب  دندوشگ و  ادـخ  ییاتکی  هب  نابز  و  دـندروآ ، دورف  رـس  قح  ربارب  رد  ات  دـیلام  كاخ  هب  اهنآ ، يوس  زا  يرادـم  روز  يریذـپان و 

نیرتینارحب اهنادـیم و  نیرتتخـس  رد  هک  متـسه  یـسک  نآ  دـنزرف  نم  . دـندومن فارتعا  ناـنآ ، تینما  يدازآ و  قوقح و  هب  وا  ناگدـنب 
راب ادـخ ، هار  رد  رابود  و  درک ، راکیپ  هزین  حالـس و  ود  اب  و  دـیمزریم ؛ هنانامرهق  رورغم ، راکزواجت و  نمـشد  اب  ربمایپ  شیپاشیپ  طـیارش ،

دومن و راکیپ  دادیب  رفک و  اب  نینح »  » و ردب »  » زاس تشونرس  ياهزور  رد  و  درک ، تعیب  وا  اب  ربمایپ  ییاهنت  جوا  رد  رابود  و  تسب ؛ ترجه 
نم . تسـشنن اپ  زا  اهناسنا  قوقح  يدازآ و  تلادع و  قح و  هار  رد  دیزرون و  رفک  اناوت  يادخ  هب  ياهظحل  اهبیـشن ، زارف و  نیا  يهمه  رد 

دنزرف ، ناراکزواجت نازیتس و  قح  يهدننک  دوبان  دـنزرف  ، ناروآ مایپ  نیتسار  نیـشناج  دـنزرف  ، ناگدروآ نامیا  نیرترادرک  هتـسیاش  دـنزرف 
نارگشتسرپ یگتسارآ  رویز و  تنیز و  دنزرف  هحفص 282 ] نادهاجم [ ، ناگدید  ینشور  يهیام  دنزرف  ، ناگدنروآ نامیا  یقیقح  ياوشیپ 

نیرترب دـنزرف  ،و  نایابیکـش نیرتابیکـش  دـنزرف  ، تسود هاـگراب  ناگدـننک  هـیرگ  رایـسب  دـنزرف  ، نارگـشیاین رورـس  رـالاس و  دـنزرف  ، ادـخ
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نم ، دناهدرک يرای  ار  وا  لیئاکیم  لیئربج و  هک  متـسه  یـسک  نآ  دنزرف  نم  ، متـسه نایناهج  راگدرورپ  روآ  مایپ  نادـناخ  زا  نارازگزامن ،
نوریب ناـشیک و  توـشخ  اـب  درک و  عاـفد  هناریلد  ناـنآ  يدازآ  تینما و  قوـقح و  مدرم و  تمرح  میرح  زا  هـک  متـسه  یـسک  نآ  دـنزرف 

نیرتزارفرـس نیرتهب و  دـنزرف  نم  ! تساخرب راـکیپ  هب  ناـیوج  يرترب  نازیتس و  نوناـق  نانکـشتعیب و  اـب  ادـخ ، نید  ياـهزرم  زا  ناـگتفر 
رمک يهدننکش  دنزرف  ،و  نامیا مالسا و  رد  زاتشیپ  نامرهق  نیتسخن  دنزرف  ، ربمایپ ادخ و  هب  يهدنروآ  نامیا  نیتسخن  دنزرف  ، شیرق يهرهچ 

زا يریت ، ناسب  هک  متـسه  يدرمگرزب  نآ  دـنزرف  نم  . متـسه نارادـمروز  ناگـشیپ و  دادـیب  نایارگ و  كرـش  هدـننک  دوبان  ناراکزواجت و 
يرای ادـخ ، هاگراب  صالخا  رپ  نیتسار و  ناگدـننک  تدابع  یگنازرف  تمکح و  نابز  دوب و  نایارگقافن  ناشیدـنا و  ناهن  رب  ادـخ  ياهریت 

نارکیب و يهنیجنگ  دوب و  ادـخ  تمکح  يهلال  لـگرپ و  ناتـسوب  قح ؛ تلود  نید و  رادهتـشر  رـس  و  دوب ، وا  تاررقم  نید و  ریلد  ناـسر 
ابیز رایسب  ؛ هدنشخب دنمتواخـس و  رایـسب  دوب و  درمناوج  هک  متـسه  يردقنارگ  يوشیپ  نامه  دنزرف  نم  . وا ياهشناد  مولع و  ریذپان  نایاپ 

يهمه هب  و  دوب ، هزیکاپ  كاپ و  اهدیدنسپان  اهیدیلپ و  يهمه  زا  ؛ اهیبوخ اهیکین و  يایند  دوب و  نمشوه  ؛ ناشفارون ییامیـس  ياراد  و  دوب ،
رد زاتشیپ  و  دوب ، اهیگتسیاش  اهییالاو و  رد  ماگشیپ  ؛ قح دنسپ  دروم  ادخ و  تساوخ  هب  دونشخ  دوب و  زاجح  نیمزرس  زا  ؛ هتسارآ اهشزرا 
هار رد  يرادیاپ  يهنومن  دوب و  نایابیکـش  لبمـس  هحفـص 283 ] ادـخ [ ؛ هار  رد  نینهآ  ياهدارا  ياراد  و  دوب ، تمه  دـنلب  ياوشیپ  ؛ اهیکین

نامرهق نآ  دـنزرف  نم  . ادـخ هاگراب  رازگزامن  رایـسب  و  دوب ، راد  هدـنز  بش  ؛ یگدولآ ره  زا  هزیکاپ  دوب و  ریگهزور  رادهزور و  رایـسب  ؛ قح
زیتـس و قـح  شکرـس و  بازحا  اـههورگ و  زاـس  هدـنکارپ  دوـب و  تلادـع  قـح و  نانمـشد  يهزاریـش  هدنـشاپ  مـه  زا  هـک  متــسه  یگرزب 

لزلزت همه  زا  نازیتس  قح  ربارب  رد  ؛ رتتبالـص رپ  رترادـمان و  ناعاجـش  يهمه  زا  و  دوب ، رتلد  يوق  رتتماهـش و  رپ  ناگمه  زا  . هماـکدوخ
، تخیمآیم مه  هب  اههزین  اهریشمش و  کچاکچ  هک  هاگ  نآ  راکیپ و  مرگامرگ  رد  هک  دوب  ياهدنرغ  ریش  . رترادیاپ همه  زا  دوب و  رتریذپان 

هدـنکارپ مه  زا  ار  ناـنآ  دـنکارپب ، ار  كاـشاخ  راـخ و  هک  یناـفوط  داـب و  دـنت  ناـسب  دـیدرونیم و  مه  رد  ایـسآ ، ناـسب  ار  ناراـکزواجت 
ترجه ناوضر و  تعیب  زاتشیپ  دوب و  دحا  ردب ، هبقع ، ینم ، فیخ ، هنیدم ، هکم ، رادمان  رادرسقارع  راوسهش  دوب و  زاجح  ریـش  . تخاسیم
يهداون ود  يهیامنارگ  ردپ  و  دوب ، تافرع  رعـشم و  ثراو  ؛ دربن نادیم  نایژ  ریـش  دوب و  برع  رالاس  ؛ وا يدونـشخ  تهج  رد  ادخ و  هار  رد 

شاهنالداع رورپ و  ناسنا  يهریـس  کبـس و  ناشفا و  رون  يامیـس  زا  ییوترپ  هک  يدررمگرزب  نیا  يرآ ، ... نیـسح نسح و  ربمایپ ، دنمجرا 
. تسا بلاطوبا  دیشر  دنزرف  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما ، نم  ردقنارگ  ياین  دیدرگ ، میسرت 

نیسح هیامنارگ  مام  تمظع  هوکش و  زا  يوترپ 

ۀمطاف نب  انا  :» دوزفا همطاف  شاهیامنارگ ، مام  تمظع  هوکـش و  زا  يوترپ  میـسرت  رد  شزاسخیرات  رگنـشور و  نانخـس  يهمادا  رد  هاگ  نآ 
ناشطعلا نب  انا  ، اـفقلا نم  سأرلا  روزجملا  نب  اـنا  هحفـص 284 ] املظ [ ، لوتقملا  نب  انا  ، يربکلا ۀـجیدخ  نب  انا  ، ءاسنلا ةدیـس  نب  انا  ، ءارهزلا

نم ؛ میارهز يهمطاف  ربمایپ ، يهنازرف  تخد  دـنزرف  نم  مدرم ! يا  ناه  ...« ءادرلا ۀـمامعلا و  بولـسم  نب  انا  ، البرک حـیرط  نب  انا  ، یـضق یتح 
یـسک نآ  دنزرف  نم  ؛ دش هتـشک  دادیب  متـس و  يور  زا  هک  متـسه  یـسک  نآ  دنزرف  نم  ؛ میارگدیحوت گرزب و  يوناب  نآ  هجیدخ ، دـنزرف 
دنزرف نم  ؛ دیسر تداهش  هب  هنشت  بل  اب  تارف ، لحاس  رد  هک  متسه  یماک  هنشت  درمدازآ  نآ  دنزرف  نم  ؛ دش هدیرب  افق  زا  شرس  هک  متـسه 

ار شیابع  همامع و  هک  متسه  یسک  نآ  دنزرف  منم  . تسا هدش  اهر  اونین  يهدیتفت  ياهگیر  يور  رب  شانینزان ، ندب  هک  متسه  یـسک  نآ 
... دندوبر

اروشاع دنمشوه  ناسر  مایپ  يهناریلد  يرگنشور  باتزاب 

دادبتسا و ياههتفاب  ندیدرون  مهرد  قانتخا و  ياهروت  ندیرد  روسناس و  رهم  نتسکش  اب  اروشاع  هاوختلادع  مایق  تماهـش  رپ  ناسر و  مایپ 
و اهیـشاپمس ، اهفیرحت ، اهغورد ، دـناراب و  اهلد  ریوک  رب  نانچمه  ار  قیاـقح  ناراـب ، راـبگر  ناـسب  اوسر ، ناـمیخژد  نتـشاگنا  چـیه  هب 
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یقانتخا دادبتـسا و  بهذـم ، ادـخ و  مان  هب  ههد ، ود  هب  کیدزن  هک  ار -  يوما  زادرپغورد  اوسر و  میژر  باسح  یب  رامـشیب و  ياـهتمهت 
تـسد اـهتیانج  نیرتتشز  هب  هتخاـس و  لاـمیاپ  ار  ناـنآ  تمارک  تینما و  يدازآ و  قوقح و  هدرک و  لـمحت  تخبهریت  درم  رب  ار  اوـسر 

هدنیامن ار  دوخ  دومنیم و  هیجوت  یبهذم  میهافم  فیرحتاب  ناریذپان  ملظ  ناهاوخیدازآ و  قح  رد  ار  یتواقـش  ترارـش و  ره  دـیزاییم و 
یفرعم هب  نانچمه  و  تخاس ، الم  رب  ار  همه  دادیم -  نالدهداس  دروخب  وا  ناگدـنب  یتسه  ایند و  نید و  رایتخا  بحاـص  نیمز و  رد  ادـخ 

ربهر و  تساخرب ، نامسآ  هب  مدرم  دایرف  نویش و  يادص  ات  داد  همادا  شیوخ  رابت  لسن و  نادناخ و  رابهوکش  تیصخش  میـسرت  شیوخ و 
ناسر مایپ  هنوگچ  هک  تخادرپ  یـشیدنا  هراچ  هب  اهراک ، يهزاریـش  ندیـشاپ  مه  زا  مدرم و  ماـیق  یهاـگآ و  سرت  زا  يوما  ینمیرها  میژر 

بهذـم و اـب  يزاـب  يهمادا  رد  تسرد  ؟ دراد زاـب  نخـس  يهمادا  زا  اروشاـع  يهناـبلط  حالـصا  تضهن  هحفـص 285 ] رگنـشور [  عاجش و 
سپ تسا ، تقو  لوا  زامن  ناذا و  يهماگنه  رگید  وگ ! ناذا  ای  ناـه  : هک دومن  دوخ  يوگ  ناذا  هب  ور  هک  دوب  مدرم  مارتحا  دروم  ياـهرواب 

ور اب  ترضح ، نآ  .« ربکا هللا  ربکا ، هللا  ،:» هک درک  زاغآ  ار  ناذا  دیود و  داجس  ماما  نخس  نایم  رد  تساخرب و  دیزی  يوگ  ناذا  .... وگب ناذا 
زا تسخن  يهلمج  يادا  زا  سپ  درک و  توکـس  ادـخ  مان  مارتحا  هب  بهذـم ، زا  وا  يرازبا  يرادربهرهب  دـیزی و  درگـش  نیا  اب  ندـش  ور  هب 

داجـس ماـما  .« هللا ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  :» تفگ وگ  ناذا  . تسین ادـخ  زا  رتگرزب  يزیچ  چـیه  .« هللا نم  ربـکا  ءیـش  ـال  :» دومرف وگ ، ناذا  يوس 
یب ادـخ و  ییاتکی  هب  نم  دوجو  ياهلولـس  کت  کت  نوخ و  تشوگ ، تسوپ ، وم ، .« یمد یمحل و  يرـشب و  يرعـش و  اـهب  دهـش  :» دومرف
ناه : هک داد  ادن  ترضح  نآ  وگ ، ناذا  يوس  زا  هلمج  نیا  يادا  اب  « هللا لوسر  ادمحم  نا  دهشا  :» تفگ وگ  ناذا  . دهدیم یهاوگ  وا  ییاتمه 
دیزی هب  ور  هاگ  نآ  ! میوگب ینخس  نم  ات  شاب  تکاس  دنگوس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیونعم  تمرح و  هب  ار  وت  وگ ! ناذا  يا 

! نم ردقنارگ  ياین  ای  دشابیم  وت  ياین  دمحم  نیا  دیزی ! يا  ناه  »...؟ كدج ما  يدج  اذه  دمحم  دـیزی ! ای  :» هک دیـشورخ  هنانامرهق  درک و 
مرجب ار  وا  نادـنزرف  ارچ  سپ  تسا ، نم  ياین  وا  هک  يرواب  نیا  رب  رگا  و  يزرویم ، رفک  ییوگیم و  غورد  هک  تسوت ، ياین  ییوگب  رگا 

ویمحر یب  تنوشخ و  یـشک و  قـح  زا  ندـیزگ  يرود  ادـخ و  نید  هب  لـمع  مدرم و  يدازآ  قوـقح و  تیاـعر  هب  توـعد  ییوـگقح و 
هحفص 286] ارچ [ ؟ یتسار  يدروآ ؟ تراسا  هب  ار  وا  مرح  نارتخد  ناوناب و  يدیشک و  نوخ  كاخ و  هب  يراکهبت ،

ماش رد  ناریسا  ناوراک  یناسر  مایپ  يراوگوس و 

دوب نآ  نیغورد  ياههتفاب  يوما و  زیگنا  ساره  يرالاس  بهذم  ییاوسر  تشط  نداتفا  داجس و  ماما  يهنارگنـشور  نانخـس  نتفای  نایاپ  اب 
ارادم شمرن و  تسایس  نتفرگ  شیپ  زا  هک  یلاح  رد  اما  دریذپیم ، ار  وا  يهتساوخ  هس  هک  داد  هدعو  ترـضح  نآ  هب  هناراکبیرف  دیزی  هک 

هب راک  ! امرس زوس  زا  هن  و  دنشاب ، ناما  رد  امرگ  ترارح  زا  هن  هک  دنهد  لزنم  ییاج  رد  ار  ناریـسا  ناوراک  ات  داد  روتـسد  تفگیم ، نخس 
طیارش نآ  رد  نانآ  و  دید ، بیسآ  تخادنا و  تسوپ  دیشروخ  شبات  رثا  رب  ربمایپ  زارفرـس  نادنزرف  ناشفارون  ياههرهچ  هک  دیـسر  ییاج 

هتخادرپ و يراوگوس  هب  وا  نادـنزرف  ناردارب و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  زوسناـج  گوس  رد  دـندوب  اـج  نآ  رد  هک  یتدـم  ماـمت  رد  راوـشد 
، دـندوب راتفرگ  دادبتـسا  تنوشخ  بیرف و  دـنمک  رد  هکیمدرم  هب  ار  نانآ  كاپ  نوخ  زوس  متـس  شخب و  دـشر  مایپ  دـنمفده  رادـفده و 

. دندناسر

نیسح دنمجرا  تخد  زوسناج  باوخ 

نم هک  دوب  قشمد  هاگ  تشادزاب  ردام  تماقا  زور  نیمراهچ  هک : دـناهدروآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  دـنمجرا  تخد  هنیکـس »  » زا دروم  نیا  رد 
ییوناب دیامرفیم : نآ  ینایاپ  زارف  رد  شیوخ ، ینالوط  باوخ  نایب  نمـض  وا  هحفص 287 ] [ . ] 140 . ] مدید یبیجع  هدنهدناکت و  باوخ 

يهنازرف تخد  همطاف ، دنتفگ : ؟ تسیک وناب  نیا  مدیسرپ : . دوب هداهن  رس  رب  ار  دوخ  تسد  هودنا  راشف  زا  هک  مدید ، یجدوه  رب  ار  هوکـشرپ 
مدـیود و شیوس  هب  ! منک شرازگ  همطاف  مردام ، هب  تسا  هتفر  ام  قح  رد  هک  ار  يدادـیب  ات  موریم  دـنگوس  يادـخ  هب  متفگ : . تسا ربمایپ 
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! هاتما ای  هحفـص 288 ] انقح [ ، هللا  اودـحج و  هاتما ! ای  :» متفگ مداتـسیا و  شربارب  رد  نایرب  یلد  نایرگ و  ینامـشچ  اـب  وا ، رب  مالـس  زا  سپ 
ار ام  قوقح  هک  دنگوس  يادـخ  هب  ردام ! ناج ! ردام  .« انابا نیـسحلا  هللا  اولتق و  هاتما ! ای  ، انمیرح هللا  اوحابتـسا و  هاتما ! ای  ، انلمـش هللا  اوددـب و 
! ناجردام ! دـندنکارپ هنارگ  دادـیب  ار  وا  لسن  ربمایپ و  نادـناخ  ام  هورگ  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  ردام ! ناج ! ردام  ! دـنتخاس لامیاپ  راـکنا و 
، مدقنارگ ردپ  دـنگوس ، يادـخ  هب  ردام ! ناج ! ردام  ! دنتـشاد اور  متـس  ام  رب  دنتـسکش و  ار  ام  تمرح  میرح  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  ردام !

یفک :» دومرف نم  نانخس  ندینـش  اب  دوب -  يراج  شناگدید  زا  کشا  بالیـس  هک  ربمایپ -  يهنازرف  تخد  ! دنتـشک هنـشت  بل  اب  ار  نیـسح 
رون ناج ! هنیکـس  .« هب هللا  یقلا  یتح  ینقرافی  نیـسحلا ال  کیبا  صیمق  اذه  يدـبک ، تقرحا  و  یبلق ، طاین  تعطق  دـقف  ۀنیکـس ، ای  کتوص 

، تردـپ نهاریپ  نیا  مرتـخد ! يدـیرب ! ار  ملد  دـنب  يدـنازوس و  ار  مرگج  هک  وـگم  وـگم ! رگید  و  نازوـسم ! ارم  لد  نیا  زا  شیب  ماهدـید !
ات مدش  نآ  رب  مدش و  رادیب  باوخ  زا  هک  دوب  اجنیا  ! منک رادید  ار  يادـخ  زیخاتـسر  زور  رد  ات  دوب  دـهاوخ  نم  هارمه  هب  هک  تسا  نیـسح 
هار مدرم  نایم  باوخ  نیا  نایرج  متفگ و  زاب  مناکیدزن  نادناخ و  هب  ار  نآ  یلیالد  هب  ماجنارس  اما  مراد ، ناهن  ار  زیگنا  تفگش  يایؤر  نآ 

. تفای

دوهی یبهذم  ناربهر  زا  یکی  هناعاجش  يریگ  عضوم 

سأر  » يزور ترضح ، نآ  نادناخ  تراسا  مالسلاهیلع و  نیسح  تداهش  زا  سپ  هک : تسا  هدروآ  نمحرلادبع » نب  دمحم   » زا هعیهل » نبا  »
دواد نم و  نایم  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  تفگ : میتشاد  هک  ییوگ  تفگ و  نمـض  دـید و  ارم  دوهی  یبهذـم  ناـیاوشیپ  زا  یکی  تولاـجلا ،»

تخس ارم  دنروآیم و  دورف  میظعت  رس  مربارب  رد  دننیبیم ، ارم  هاگره  وا  مارتحا  هب  نایدوهی  فصو  نیا  اب  تسا ؛ هلصاف  لسن  داتفه  ربمایپ ،
کی زج  ترضح  هحفص 289 ] نآ [  دوخ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ناتربمایپ ، رـسپ  نایم  هکنیا  اب  مالـسا  نایعدم  امـش  اما  دنرادیم ؛ یمارگ 

؛ دیدینادرگ رهـش  هب  رهـش  دیدیـشک و  تراسا  دنب  هب  ار  شنادـناخ  دـیتشک و  هنامحریب  هنوگ  نیا  ار  ناتربمایپ  دـنزرف  تسین ، هلـصاف  ردـپ 
!« هدلو متلتق  دحاو  با  الا  مکیبن  نیب  مکنیب و  سیل  متناو  ...«!؟ دینکیم هچ  دینادیم  یتسار 

مور ریفس  ضارتعا 

یشون هداب  مزب و  سلجم  دیزی  دادبتسا ، هاگراب  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  سدقم  رـس  ندیـسر  زا  سپ  هک : دنادروآ  نیتسار  ماما  نیمراهچ  زا 
 - مور ریفـس  يزور  تخادرپیم . يراسگیم  هب  و  داهنیم ، شیوخ  ربارب  رد  زین  ار  ترـضح  نآ  يهدـیرب  رـس  لاح  نامه  رد  تسارآیم و 

اه ن : تفگ درک و  دیزی  هب  ور  هرظنم ، نآ  ندید  اب  تفای و  روضح  دـیزی  مزب  رد  دوب -  شروشک  ناگرزب  زا  عاجـش  دنمـشوه و  يدرف  هک 
کل ام  !» راک هچ  رس  نیا  اب  ار  وت  نم ! تسود  تفگ : دیزی  ؟ نم سأر  اذه  برعلا ! کلم  ای  «؟ تسیک يهدیرب  رـس  نیا  برع ! ياورنامرف  يا 

اهیندـید و دروـم  رد  نم  زا  مدرگیم ، رب  مور  هب  هکیماـگنه  ساـسا  نـیا  رب  متـسه ، مروـشک  ریفـس  نـم  تـفگ : ریفـس  »؟ سأرلا اذـهل  و 
ات مونشب ؛ ار  نآ  بحاص  هدیرب و  رس  نیا  تشذگرس  هک  متسه  لیام  رایسب  تهج  نیمه  هب  دیـسرپ ؛ دنهاوخ  امـش  روشک  مهم  ياهدادیور 
نآ زا  رـس  نیا  .« نیـسحلا سأر  اذـه  :» تفگ دـیزی  ! مدرگ میهـس  امـش  ینامداش  يداش و  رد  مه  مرب و  ناغمرا  مروشک  هب  ار  وا  ناتـساد  مه 
ۀنبا ۀمطاف ، ! » ادخ ربمایپ  تخد  تسا ، همطاف  شردام  تفگ : دیزی  ؟ تسیک شردام  هما »؟ نم  و  :» دیـسرپ ریفـس  تسا ! یلع  دـنزرف  نیـسح ،
سپ وت ! نییآ  نید و  رب  وت و  رب  ياو  دیزی ! يا  ناه  ...« کنید نم  نسحا  نید  یل  کنیدل ، کل و  فا  :» هک دروآ  رب  دایرف  ریفس  !« هللا لوسر 

ناردپ ادخ ، ربمایپ  نآ  نم و  نایم  و  تسا ، دواد  ترـضح  ياههداون  زا  نم  ردپ  هک  ارچ  هحفص 290 ] تسا [ ؛ رتهب  امـش  نید  زا  نم ، نید 
ارم هک  ارچ  دنیوجیم ، تکرب  نم ، ياپ  فک  كاخ  زا  دنرادیم و  یمارگ  ارم  نایحیسم  فصو ، نیا  اب  تسا ؛ هلصاف  يرایـسب  ياهلسن  و 

هلـصاف رتشیب  ردام  کی  ناتربمایپ  اب  هک  یتروص  رد  ار -  ناتربمایپ  رتخد  دنمجرا  دنزرف  ناناملـسم  امـش  اما  دـنرگنیم ! دواد  ياههداون  زا 
هنیب و سیل  مکیبن و  تنب  نبا  نولتقت  متنا  و  «!؟ دینآ یعدم  امـش  هک  تسا  نییآ  نید و  هچ  نیا  یتسار  دیتشک ! هنامحریب  هنوگ  نیا  درادن - 
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، هن داد : خـساپ  ؟ ياهدینـش ار  رفاـح »  » هاـگتدابع ناتـساد  اـیآ  دـیزی ! يا  اـه ن  : دوزفا هاـگ  نآ  .« مکنید نید  ياـف  ةدـحاو ، ما  ـالا  مکیبن  نیب 
. دـبلطیم تصرف  لاس  کی  نآ  تفاسم  شیامیپ  ینونک ، لیاسو  اب  هک  گرزب  رایـسب  تسا  ییایرد  نیچ ، نامع و  نایم  تفگ : ریفـس  ! وگب

تارداـص زکرم  هک  دـشابیم  اوه  بآ و  شوخ  ریظن و  یب  هدرتسگ و  رایـسب  يرهـش  نآ ، رد  تسا و  یگرزب  يهریزج  اـیرد  نیا  ناـیم  رد 
نایحیـسم تسد  رد  ییاشامت  رهـش  نیا  . تسا هدـش  هدیـشوپ  ربنع  دوع و  ناتخرد  زا  زبسرـس و  نآ  نارک  ات  نارک  تسا و  توقای  روفاـک و 

رد یغـالا  مس  اـی  نخاـن  نآ ، بارحم  رد  تسا . رفاـح »  » هاـگتدابع اـهنآ  نیرتـگرزب  هک  تسا  یناوارف  ياـههاگتدابع  اـج  نآ  رد  و  تـسا ،
هک تسا  یناویح  نامه  نخان  ، ییوگ نخان ، نیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  اـجنآ ، مدرم  تسا و  نازیوآ  باـن  يـالط  زا  ییاـبیز  بلاـق  شـشوپ و 
هک حیسم ، ترضح  مارتحا  هب  ار  ناویح  نآ  نخان  نیمزرس ، نآ  رهش و  نآ  مدرم  يرآ ، . دشیم راوس  نآ  رب  مالـسلاهیلع  حیـسم  يراگزور 

نازیوآ شیوـخ  هاـگتدابع  بارحم  رب  هتـسارآ و  رایـسب  يروـیز  ریرح و  هـب  هداد و  رارق  ـالط  زا  یبلاـق  رد  تســشنیم ، نآ  رب  يراـگزور 
ياههتساوخ دنـسوبیم و  ار  نآ  دندرگیم و  نآ  درگ  رب  دنباتـشیم و  هاگتدابع  نآ  ترایز  هب  نایحیـسم  زا  یهوبنا  لاس  ره  رد  دناهدرک .

هدوب ناشربمایپ  بکرم  يراگزور  دنرادنپیم  هک  تسا  یناویح  نخان  هب  تبسن  نایحیسم  راتفر  رواب و  نیا  . دنهاوخیم ادخ  زا  ار  نتشیوخ 
مه یناـمداش  لاـحنامه  رد  دـیربیم و  تراـسا  هب  ار  وا  نادـناخ  دیـشکیم و  ار  ناـتربمایپ  تخد  رـسپ  امـش  هک  درد  غـیرد و  اـما  تـسا ،
زا امش و  زا  ار  دوخ  هحفص 291 ] تکرب [  ادخ  ناتدرکلمع ! ناتدوخ و  رد  هن  تسا و  یتکرب  ریخ و  امـش  نییآ  نید و  رد  هن  هن ، دینکیم !

اوسر شروشک  هب  تشگزاب  رد  ارم  هک  دیـشکب  ار  وا  تفگ : درک و  رداص  ار  وا  نتـشک  روتـسد  گنرد  یب  دـیزی  ! درادرب ناـت  نییآ  نید و 
، هتشذگ بش  هک  نادب  سپ  تفگ : ! يرآ تفگ : دیزی  ؟ یشکب ارم  یهاوخیم  تفگ : دش ، ور  هبور  مادعا  مکح  اب  ریفس  هکیماگنه  ! دزاسن

دیون زا  نم  !و  دوب یهاوخ  نایتشهب  زا  وت  !« ۀنجلا لها  نم  تنا  ینارـصن ! ای  :» دومرف نم  هب  ترـضح  نآ  مدید و  باوخ  ملاع  رد  ار  ناتربمایپ 
لوسر ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  انا  و  .» مهدیم یهاوگ  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  ادخ و  ییاتکی  هب  کنیا  اما  مدـش ؛ هدز  تفگـش  وا 

تخاس و ناراب  هسوب  ار  نآ  دینابسچ و  هنیس  هب  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  سدقم  رـس  تساخ و  اپب  باتـش  اب  سپـس  .« هللا
! درک مالسلاهیلع  نیسح  يادف  ار  ناج  تخیر و  کشا  ناراب 

ماش رازاب  رد  يرگنشور 

زا مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  رون ، ماما  نیمراهچ  يزور  ماشرد ، مالسلاهیلع  نیـسح  نادناخ  تراسا  نارود  رد  هک : دناهدروآ  دروم  نیا  رد 
ترحض نآ  هب  ور  وا  [ . 141 . ] دش ور  هبور  دوب  ربمایپ  نادناخ  نارادتـسود  زا  یکی  هک  يدسا » لاهنم   » اب هاگان  هک  تشذـگیم  ماش  رازاب 
لوـسر نباـی  تسیما  فـیک  «!؟ يدروآ رـس  هب  هنوـگچ  ار  زور  تسا و  روـطچ  امـش  لاـح  ربماـیپ ! دـنمجرا  دـنزرف  يا  ناـه  : تـفگ درک و 
دادـیب تیمکاح  نوعرف و  هحفـص 292 ] دادبتـسا [  رد  لیئارـسا  ینب  زور  لاح و  ناسب  ناـمز ، نیا  رد  اـم  راـگزور  لاـهنم !» : » دومرف »!؟ هللا

لآ یف  لیئارـسا  ینب  لثمک  انیـسمأ  .» دندرکیم ریـسا  دـنداهن و  او  هدـنز  ار  نانآ  نانز  دـندیربیم و  رـس  ار  ناشنارـسپ  هک  تسا ؛ ناینوعرف 
زا ادخ  ربمایپ  هک  دومنیم  راختفا  مجع  رب  برع  يراگزور  لاهنم ! يا  ناه  : دوزفا هاگ  نآ  ...« مهئاسن نویحتـسی  مهئانبأ و  نوحبذـی  نوعرف 

کنیا اما  تسا ؛ رابت  هریت و  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  درکیم  تاهابم  برع  يهعماـج  رب  شیرق  و  تسا ؛ برع  تما 
هب ار  نامنادرم  هتخاس و  لامیاپ  ار  ام  تینما  يدازآ و  قوقح و  هک  مینراذـگیم  راگزور  یلاح  رد  گرزب ، ربماـیپ  ناـمه  نادـناخ  اـم  رگنب 

نزرب يوک و  ره  اهنابایب و  يهراوآ  شیوخ  يهناشاک  هناخ و  زا  راید  رهـش و  زا  هنامحریب  ار  نامناکدوک  نانز و  هدیـشک و  نوخ  كاخ و 
هتفر ام  رب  ناگماکدوخ  نیا  يوس  زا  هک  يدادیب  همه  نیا  زا  لاهنم ! يا  سپ  !« لاهنم ای  هیف  انیـسمأ  امم  نوعجار  هیلا  انا  هللا و  اناف  .» دناهتخاس

يوـس هـب  ناـگمه  تشگزاـب  مـیربیم و  هاـنیپ  ادــخ  هـب  میاهدــش ، راـتفرگ  نآ  رد  مدرم  هعماـج و  اـم و  هـک  يراـت  هریت و  راــگزور  زا  و 
ابیز هـچ  هـک  دــنک  تیاــنع  هوکــشرپ  شاداــپ  [ 142 « ] یملید راــیهم   » برع شیدــنا  کــین  يهدنیارــس  هـب  ادــخ  هـک  یتـسار  ! تـسوا

نارگدادیب و - 1 عبت هل  بحص  مکنا  مکرخف  ومکنوعبتی  هوتب  مکح  ياباوعـض  هدالوا و  مهلجرا  تحت  وهربنم  داوعا  هل  نومظعی  : دیارـسیم
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نآ ربارب  رد  هک  دـننکیم  دومناو  نینچ  هلیـسو  نیدـب  يزابماوع  یبیرفماوع و  اب  دـننکیم و  مارتحا  ربماـیپ  ربنم  ياـهبوچ  هب  ناراـکبیرف ،
ار شدنمجرا  نادنزرف  لاح  نامه  رد  اما  دنروآیم ، دورف  میظعت  رس  وا  يهناتسود  رـشب  ینامـسآ و  مسر  هار و  و  هحفص 293 ] ترضح [ 
، دنتسه ناگمه  رگتیاده  هاوخریخ و  و  دنتسین ، تموکح  يوس  زا  اهناسنا  تمرح  قوقح و  نیمضت  تلادع و  قح و  يهشیدنا  رد  زج  هک 

نادـنزرف دـیاب  ربمایپ ، ادـخ و  نامرف  نیمادـک  ساسا  رب  رخآ  - 2. دـننکیم ماع  لتق  ار  نانآ  هداـهن و  اـپ  ریز  ار  ناـنآ  قوقح  نیرتییادـتبا 
هار ناورهر  زا  ربمایپ و  نارای  زا  هک  تسا  نیا  امش  نیغورد  راختفا  هک  یلاح  رد  دنشاب ؟ امش  يهناملاظ  ياهتسایـس  ور  هلابند  وا  دنمجرا 

! دیتسه وا 

ردپ زا  تعاجش  يدنمشوه و  ناشن 

داجـس ماـما  دـیزی ،»  » يزور دـندوب ، دادبتـسا  دـنب  رد  ماـش و  رد  ریـسا  ناونع  هب  ربماـیپ  یمارگ  نادـناخ  هک  يراوشد  ياـهزور  ناـمه  رد 
ارف شیوخ  دزن  دوب -  هلاس  هدزای  یکدوک  هک  مالـسلاهیلع -  نسح  ماما  دـنزرف  رمع ،»  » شیومع دـنمجرا  راگدای  اـب  ردارب ، مالـسلاهیلع و 

دنمـشوه و كدوک  نآ  ؟ يریگب یتشک  « دـلاخ  » مرـسپ اب  يرـضاح  ایآ  تفگ : دنمـشوه  كدوک  نآ  هب  زیگنا  ترفن  يرورغ  اـب  و  دـناوخ ؛
هک رگنب  هاگ  نآ  مینک و  راکیپ  ات  هدـب  نت  ود  ام  زا  مادـک  ره  هب  يریـشمش  ییامزایب ، ار  ام  یهاوخیم  رگا  هن ، تفگ : وا  خـساپ  رد  عاجش 

کبس و نیاۀیحلا  الا  ۀیحلا  دلت  لهمزحا  نم  اهفرعا  ۀنشنش  : هک دناوخ  ار  رعش  نیا  تخادرپ و  ییارس  هوای  هب  هدیزی  ! میرتدنمناوت ام  نیمادک 
. درورپ دهاوخن  دروآ و  دهاوخن  نمشد  زج  نمشد  هک ، مسانشیم  مزخا »  » زا هک  تسا  ياهویش 

داجس ماما  يهناناج  ياهيرگنشور  زا  سپ 

جیردـتب هک  طیارـش ، نیرتتخـس  رد  قیاقح  نایب  شخب و  يدازآ  ناریـسا  رگید  رون و  ماما  نیمراـهچ  يهناـناج  ياهيرگنـشور  زا  سپ  ]
هنیدم هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نادناخ  ات  دـش  نآ  رب  دـیزی  و ] درک ، رییغت  يوما  يهشیپ  دادـیب  راکبیرف و  هاگتـسد  نایز  هب  یمومع  راکفا 

هس هک  متسه  نآ  نم  یلع ! هحفص 294 ] يا [  ناه  : تفگ تساوخ و  ار  داجس  ماما  مالسلاهیلع  نیسح  دنمجرا  راگدای  يزور  دزاس ، ناور 
: دومرف داجـس  ماـما  !؟ مهد رارق  راـک  روتـسد  رد  ار  اـهنآ  ماهداد ، هک  ياهدـعو  قبط  اـت  یهاوـخیم  هچ  وـگب  مروآ ، رب  ار  امـش  يهتـساوخ 

نیسح مرالاس ، ردپ و  ناشفا  رون  يامیـس  راب  نیرخآ  يارب  زیچ ، ره  زا  شیپ  دیهد  هزاجا  - 1: تساهنیا کنیا  نم  يهناگ  هس  ياههتساوخ 
ام هب  تـسا ، هـتفر  جاراـت  هـب  ربماـیپ  نادـناخ  اـم  زا  هـچنآ  وـگب : نآ ، زا  سپ  - 2! مریگرب هشوـت  وا  رادـید  زا  منیبـب و  ریـس ، ار  مالـسلاهیلع 

، هدـیدغاد ناـکدوک  ربماـیپ و  مرح  يهدازآ  ناوناـب  نیا  هارمه  ار  یـسک  يراد ، ارم  نتـشک  گـنهآ  رگا  هکنیا  ماجنارـس  و  - 3. دننادرگزاب
دروم رد  اما  تفگ : ترـضح  نآ  ياههتـساوخ  ربارب  رد  دـیزی  . دـنناسرب ربماـیپ  مرح  هب  رطاـخ  شمارآ  تینما و  رد  ار  ناـنیا  اـت  راد  لیـسگ 
نیـسح ناـمیتی  نادـناخ و  و  متـشذگ ، زین  وـت  نتـشک  زا  و  دـید ! یهاوـخن  ار  وا  يامیـس  زگره  رگید  هـک  ددرگ  يروآداـی  دـیاب  تردـپ ،

نآ ربارب  دنچ  نیدنچ و  نم  اما  ددرگیمن ، زاب  رگید  تسا ، هتفر  تراغ  هب  امش  زا  هچنآ  !و  یناسرب هنیدم  هب  تدوخ  دیاب  زین  ار  مالسلاهیلع 
تنایهاپس هک  ار  یلئاسو  اهنت  وت  میهاوخیمن ، يزیچ  میرادن و  وت  لاوما  هب  يزاین  ام  دومرف : مالسلاهیلع  داجـس  ماما  . داد مهاوخ  امـش  هب  ار 

، مدـنمجرا مام  يهراوشوگ  يرـسور و  دـنبندرگ و  نهاریپ و  فابتـسد و  ياههچراپ  اهنآ  نایم  هک  ارچ  نادرگزاب ، دـناهدرب  جارات  هب  ام  زا 
ار هدـش  جاراـت  لاوما  زا  یـشخب  دـیزی ، روتـسد  هب  هک  دوـب ، وـگ  تفگ و  نیا  زا  سپ  ! تسا هتفر  تراـغ  هب  هک  هدوـب ، مالـسلااهیلع  همطاـف 

نایاونیب نایم  گنرد  یب  هکلب  تشادـنرب ، ار  نآ  داجـس  ماـما  هک  داـهن ، اـهنآ  يور  رب  شدوخ  زین  راـنید  تسیود  غلبم  دـنداد و  تشگزاـب 
. دننادرگ زاب  هنیدم  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  نادناخ  ناریسا  ناوراک  ات  داد  روتسد  دیزی  ماجنارس  .و  درک میسقت 

نیسح زارفرس  رس  اما 
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البرک هب  ار  كرابم  رـس  نآ  یخرب ، هاگدید  زا  - 1. تسا توافتم  اههاگدید  نآ  يراپس  كاخ  هب  يدازآ و  ياوشیپ  زارفرـس  رـس  يهرابرد 
. دنرواب نیا  رب  زین  تیب  لها  بهذم  ناوریپ  نارادتـسود و  دندرپس . كاخ  هب  ترـضح  هحفص 295 ] نآ [  فیرـش  رکیپ  رانک  رد  هدروآ و 

يهدـیکچ میـسرت  هک  باـتک -  نیا  شراـگن  کبـس  لـیلد  هب  اـم  هک  دراد  دوـجو  زین  رگید  ياههاگدـید  دروـم  نیا  رد  هک  تـسا  ینتفگ 
[ . 143 . ] میرذگیم اههاگدید  رگید  ندروآ  زا  تساهدادیور - 

البرک هب  نارسا  ناوراک  تشگزاب 

قارع نیمزرس  هب  زاجح ، يوس  هب  شیوخ  هار  رد  دندرک ، تکرح  هنیدم  يوس  هب  ماش  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ردقنارگ  نادناخ  هکیماگنه 
هب ناوراک  هکیماگنه  . دربب مالـسلاهیلع  نیـسح  يوک  يوس  هب  ار  نایناوراک  هک  دنتـساوخ  ناورراـک  ياـمنهار  زا  اـج  نآ  رد  و  دندیـسر ؛
زا یهورگ  هارمه  هب  هک  دـش  ور  هب  ور  [ 144 « ] هللادبع نب  رباج   » اب مالسلاهیلع  نیـسح  دنمجرا  نادناخ  دیـسر ، يدازآ  ياوشیپ  هاگتداهش 
هب مالسلاهیلع  نیـسح  شخب  ماهلا  تبرت  تیونعم و  رپ  هاگتداهـش  ترایز  يارب  ربمایپ  نادناخ  نادرم  زا  یخرب  هحفص 296 ] مشاهینب و [ 
درگ هثداح  رپ  تشد  نآ  رد  نامزمه  نیـسح  نارئاز  نیتسخن  نیا  شخب و  يدازآ  ناریـسا  ناوراک  يرآ ، . دندوب هدـمآ  ترـضح  نآ  يوک 
رگج يراوگوس  سلجم  نانآ  . درب ورف  متام  هودـنا و  رد  ار  اجنآ  هلاـن  هیرگ و  يادـص  هآ و  کـشا و  جوم  رگیدـکی  ندـید  اـب  دـندمآ و 
نانآ هب  دـندرکیم ، یگدـنز  هقطنم  نآ  رد  هک  ییاههداوناخ  هک  ياهنوگ  هب  دـندز ؛ لیـس  شیوخ  ياههرهچ  رب  و  دـنتخاس ، اپ  رب  یـشارخ 

هحفص 297 ] [ . ] 145 . ] تفای همادا  شخبماهلا  كاپ و  تبرت  نآ  رانک  رد  اهزور  يرگنشور ، گوس و  سلجم  دنتسویپ و 

نج هورگ  يراوگوس 

ترـضح نآ  رب  و  هدومن ، يراوگوس  زین  ناینج  هک  دندرک ، هیرگ  ییارـسهحون و  اهنامـسآ  ناگتـشرف  اهنت  هن  نیـسح  زادگناج  گوس  رد  ]
ام هب  دنتشاد  دش  دمآ و  اونین  يهقطنم  رد  هک  ناراک  چگ  زا  یهورگ  هک  دناهدروآ  یبلک » بابح  وبا   » زا دروم  نیارد  .[ دندرک ییارس  هحون 
هک ار  نایرپ  زوسناج  يهیرگ  يادص  هک  میتفریم  هنابج »  » مان هب  ییاج  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاگتداهـش  رانک  رد  ناهاگنابـش  ام  دـنتفگ :
 ] دودخلا یف  قیرب  هلفهنیبج  یبمنلا  حسم  : دنومنیم ییارـس  هحون  هنوگ  نیا  نانآ  میدینـشیم . دندرکیم  يراوگوس  يدازآ  ياوشیپ  يارب 
ماج زا  کشا  ناراب  هتفرگ و  دوخ  یناشیپ  رب  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپدودجلا  ریخ  هدجوشیرق  یلعا  نم  هاوبا  هحفص 298 ]

نیرتهب وا ، گرزب  ياین  دنتـسه و  شیرق  ناگتـسجرب  ناگرزب و  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ردام  ردـپ و  تسا . ناور  شیاـههنوگ  رب  ناگدـید 
. دشابیم ناکاین 

هنیدم ياههنارک  رد 

دنتفگ عادو  ار  البرک  شصالخا ، رپ  هاگآ و  نارای  يدازآ و  ياوشیپ  يارب  يراوگوس  زور  دنچ  زا  سپ  ربمایپ  هاوختلادع  نادناخ  ماجنارس 
هنیدم ياههنارک  رب  ربمایپ  نادناخ  ناوراک  هکیماگنه  هک : تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  ملذج » نب  ریشب  . » دندومن تکرح  هنیدم  يوس  هب  و 

رد درک و  هدایپ  زین  ار  ناوناب  تشارفا و  رب  ار  شاهمیخ  ناوراک ، ياهراب  نداهن  نیمز  رب  زا  سپ  دش و  هدایپ  مالسلاهیلع  داجس  ماما  دیـسر ،
نآ زا  مه  وت  ایآ  دوب  اناوت  ياهدنیارـس  هک  دنک ، تمحر  ار  تردپ  يادخ  ریـشب »!  » يا ناه  : دومرف تساوخ و  ارم  هاگ  نآ  داد  ياج  اج  نآ 

نیسح زوسناج  تداهش  ورب و  هنیدم  يوس  هب  سپ  دومرف : . ماهدنیارس زین  نم  مرورـس  يرآ ، مداد : خساپ  ؟ يراد ياهرهب  ردپ  يرنه  یگژیو 
هار رد  زین  نم  . دـناهدمآ دورف  هنیدـم  ياههنارک  رد  وا  نادـناخ  هک  ناسرب  نانآ  یهاـگآ  هب  و  نک ، شرازگ  هنیدـم  مدرم  هب  ار  مالـسلاهیلع 
هب گنرد  یب  مدش ، دراو  هنیدم  رهش  هب  هکیماگنه  مدیشک . باکر  هنیدم  يوس  هب  متسشن و  شیوخ  بکرم  رب  ترـضح  نآ  نامرف  ماجنا 

لها ای  :» متفگ نینچ  مدروآ و  رب  هیرگ  هب  ار  نتـشیوخ  يادص  دادیمن  مناما  ناگدید ، کشا  بالیـس  هکیلاح  رد  متفاتـش و  ربمایپ  دجـسم 
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ناه -1« رادی ةانقلا  یلع  هنم  سأرلا  وجرضم  ءالبرکب  هنم  مسجلاراردم  یعمداف  نیـسحلا  لتق  هحفص 299 ] اهب [  مکل  ماقم  ال  [ 146  ] برثی
دیدنبب و رفـس  راب  راید  رهـش و  نیا  زا  رگید  تسا ؛ هدزمغ  هدرـسفا و  رگید  رهـش  نیا  تسین ؛ یگدنز  ياج  هنیدـم  رگید  هنیدـم ! مدرم  يا 

بالیس مه  تهج  نیمه  هب  هدیسر ، تداهش  هب  راگزور  ناراکمتس  تسد  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  نادرمدازآ ، رالاس  هک  ارچ  دینک ! ترجه 
دنزرف كاپ  رکیپ  هک  دینادب  مدرم ! - 2! مزیریم کشا  شنارای  ناج و  زا  رتزیزع  نآ  گوس  رد  نم  و  تسا ، ناور  نم  ناگدـید  زا  کشا 
اههزین زارف  رب  شیدـنا  کیرات  نارگدادـیب  ار  شرونم  رـس  و  تسا ، هداتفا  نوخ  كاخ و  رب  اونین  تشد  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  يهیامنارگ 

! دننادرگیم اهرهش  رد  هدرک و 

زیتس متس  هدازآ و  رتخد  کی  زوسناج  يهدورس 

نیا يدازآ  ياوشیپ  گوس  رد  هک  مدید  ار  هنیدم  رکف  شوخ  هدازآ و  نارتخد  زا  یکی  زوسناج  يادـص  ماگنه  نیا  رد  دـیازفایم : ریـشب » »
لب عمدب  ادوجوابکسا  عومدلاب و  ادوج  ینیعااعجفأف  هاعن  عان  ینضرمأفاعجواف  هاعن  عان  دیس  یعن  : دیامنیم يراوگوس  ییارس و  هحون  هنوگ 

طحاش انع  ناک  نا  وهیـصو  نبا  هللا و  یبن  نبا  یلعاعدجا  دجملا  نیدـلا و  فنأ  حبـصأ  وانزعزف  لیلجلا  شرع  یهد  نم  یلعاعم  امکعمدـب 
درد هب  ار  ملد  شرازگ  نیا  اب  داد و  ار  مالسلاهیلع  نیسح  مرالاس  زوسناج  تداهش  شرازگ  يرگـشرازگ  - 1 هحفص 300 ] اعسشأ [  رادلا 
ناما یب  و  دینک ؛ هیرگ  مه  رایسب  دیرابب و  کشا  ناراب  مرالاس  گوس  رد  نم ! نامـشچ  يا  ناه  -2. تخاس روجنر  دنمدرد و  ارم  دروآ و 

نید تمظع  تکوش و  و  دروآ ، رد  هزرل  هب  ار  ادخ  شرع  وا  نیگمهس  گوس  هک  ییالاو  ناسنا  نآ  گوس  رد  - 3. دیزیرب کشا  هرامه  و 
شراید رهـش و  زا  وا  هچ  رگا  ادخ ، ربمایپ  نیـشناج  نانمؤمریما و  دـنزرف  ربمایپ و  دـنزرف  زوسرگج  تبیـصم  رب  - 4. تخاس لزلزتم  ار  ادـخ 

هک يرگـشرازگ  يا  ناه  : تفگ نم  هب  يدازآ  ریما  گوس  رد  شزوسناج  يهدورـس  نیا  ندناوخ  زا  سپ  هدازآ  رتخد  نآ  . تسا هدـش  رود 
، يدیـشارخ تسا  هتفاـین  دوبهب  زونه  هک  ار  ییاـهتحارج  و  يدرک ، هزاـت  وا  گوـس  رد  ار  اـم  هودـنا  ياهدروآ و  ار  وا  تداهـش  شرازگ 

هداتسرف راک  نیا  ماجنا  يارب  ارم  مالسلاهیلع  داجس  ماما  مرالاس  و  متسه ، ریـشب »  » نم مداد : خساپ  ؟ یتسه هک  وت  دنک ، تمحر  ار  وت  يادخ 
هنیدم يهناتـسآ  رد  شراکادف  نادنزرف  نارای و  ناگدـنامزاب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  شردـپ  نادـناخ  هارمه  هب  ترـضح  نآ  دوخ  و  تسا ،

. دناهدمآ دورف 

هنادنمزوریپ تشگزاب  زا  سپ 

هاگآ شراوگوس  نادـناخ  داجـس و  ماما  شاهیامنارگ  دـنزرف  ندـمآ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  زوسناج  تداهـش  زا  هنیدـم  مدرم  هکیماـگنه 
بـسا رب  نانآ  یپ  زا  زین  نم  . دنداتفا هار  هب  ناوراک  زا  زاوشیپ  يارب  رهـش  يهزاورد  يوس  هب  اسآ  لیـس  دندرک و  اهر  ارم  هرابکی  هب  دـندش ،

ییاغوغ مدید  مدمآ  نوریب  رهش  زا  هکیماگنه  اما  مناسرب ، نانآ  هب  ار  دوخ  ات  مدیـشک  باکر  هنیدم  يهزاورد  يوس  هب  متـسشن و  شیوخ 
هداـیپ دوخ  بسا  زا  هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ ناوج  ریپ و  درمو و  نز  زا  زیربل  اههاگرذـگ  اـههار و  هتخیر و  نوریب  رهـش  زا  مدرم  يهمه  تسا ؛

اب هک  یلاـح  رد  رون  ماـما  نیمراـهچ  . متخاـس کـیدزن  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  هب  ار  دوـخ  مدرم  شود  يور  زا  رایـسب  تمحز  اـب  مدـش و 
 ] تسد رد  ار  ياهیاـپراهچ  هک  تماـما  تیب  نارازگراـک  زا  یکی  و  دـمآ ، نوریب  شاهمیخ  زا  تـفرگیم  ار  شناگدـید  کـشا  یلامتـسد 
هک یلاح  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  راگدای  داد و  رارق  مدرم  ربارب  رد  ار  نآ  دومنیم ، تکرح  راوگرزب  نآ  رـس  تشپ  تشاد و  هحفص 301 ]
اب مدرم  . تسـشن نآ  يور  رب  دنک ، يریگولج  ردپ  نیگمهـس  گوس  زیخ  ناراب  ربا  شراب  زا  تسناوتیمن  دوب و  نایرگ  هدزهودنا و  تخس 

ویرغ تفرگ و  ارف  ار  رهش  نامسآ  هودنا  مغ و  زا  ینافوت  دنتفگ و  تیلست  وا  هب  وس  ره  زا  و  دنداد ، رـس  نویـش  دایرف و  ترـضح  نآ  ندید 
ویرغ نآ ، یپ  زا  و  داد ! شمارآ  توکـس و  نامرف  تسد ، يهراشا  اب  راوگرزب  نآ  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  . دـنکفا نینط  اضف  رد  داـیرف  نویش و 

. دش شوماخ  درک و  شکورف  مدرم  دایرف  هلان و 
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اهدادیور تقیقح  نایب  يرگنشور و 

نامحرلا نیملاعلا  بر  هللادـمحلا  :» درک زاـغآ  ادـخ  شیاتـس  زا  هنوگ  نیا  [ 147  ] ار دوخ  يهدـنهدناکت  اسر و  نخـس  رون  ماـما  نیمراـهچ 
مئاظع یلع  هدمحن  . يوجنلا دهـشف  برق  و  یلعلا ، تاوامـسلا  یف  عفتراف  دـعب  يذـلا  نیعمجا ، قئالخلا  ءيراب  نیدـلا ، موی  کلام  میحرلا ،

ۀحدافلا ۀظاکلا ، ۀـعظافلا  بئاصملا ، میظع  و  ءزرلا ، هحفـص 302 ] لیلج [  و  عذاوللا ، ۀـضاضم  و  عئاجفلا ، ملا  و  روهدـلا ، عئاجف  و  رومالا ،
شاداپ زیخاتسر و  زور  ياورنامرف  هک  ییادخ  نابرهم . هدنشخب و  و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  ییادخ  يهژیو  شیاتـس  .« ۀحئاجلا

هک تسا  رود  ياهنوگ  هب  اههشیدـنا  اهدرخ و  تفاـیرد  زا  شزارف  رپ  ـالاو و  ماـقم  هک  ومه  اههدـیدپ . يهمه  يهدـننیرفآ  و  تسا ، رفیک  و 
دونـشیم و ار  اههمزمز  هک  تسا  کیدزن  نانچ  شیاههدـیرفآ  هب  فصو  نیا  اب  و  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  نارک  یب  دـنلب و  ياهنامـسآ  ییوگ 

هاکناج جـنر  رب  روآ ، درد  ياههعجاف  اهدرد و  رب  ناراگزور ، خـلت  ياهدادـیور  گرزب ، ياهراک  رب  ار  وا  . تسا هاوگ  ار  اـهاوجن  اـهزار و 
سپ ترضح  نآ  . میوگیم ساپس  هدنزادنارب  راوشد و  رابهودنا و  هدنرب و  نیگمهس و  ياهدادخر  اهنابز و  مخز  شزوس  رب  تبیصم ، نیا 

تواقش و مالسلاهیلع و  نیسح  يراکادف  تقیقح  يهناعاجش  نایب  هب  اههلمج ، نیرتاسر  اههژاو و  نیرتابیز  اب  هنازرف  راگدیرفآ  شیاتس  زا 
ۀملثو ۀلیلج ، بئاصمب  انالتبا  دمحلا -  هل  و  یلاعت -  هللا  نا  سانلا ! اهیأ  :» دومرف تخادرپ و  یبهذم  زیگنا  ساره  دادبتسا  یگتخیـسگ  راسفا 

هذـه و  نانـسلا ، یلاع  قوف  نادـلبلا  یف  هسأرب  اوراد  و  هتیبص ، هئاسن و  یبس  و  هترتع ، مالـسلاهیلع و  هللادـبع  وبأ  لـتق  ۀـیمظع ، مالـسالا  یف 
دقلف ؟ اهلامهنا نع  نضت  اهعمد و  سبحت  مکنم  نیع  ۀـیا  ما  هلتق ؟ دـعب  نورـسی  مکنم  تالاجر  ياف  سانلا ! اهیا  . ۀـیزر اهلثم  ـال  یتلا  ۀـیزرلا 

ناتیحلا و  اهناصغأب ، راجشالا  و  اهئاجرأب ، ضرالا  و  اهناکرأب ، تاوامسلا  و  اهجاوماب ، راحبلا  تکب  و  هلتقل ، دادشلا  عبسلا  تاوامـسلا  تکب 
يأ مأ  ؟ هیلا نحی  داؤف ال  يا  ما  ؟ هلتقل عدـصنی  بلق ال  ياف  سانلا ! اهیأ  . نوعمجأ تاوامـسلا  لهأ  نوبرقملا و  ۀـکئالملا  و  راحبلا ، جـجل  یف 

كرت دالوا  انناک  راصمالا ، نع  نیعساش  نیدرشم  نیدرطم  انحبصأ  سانلا ! اهیأ  ؟ مصی مالـسالا و ال  یف  تملث  یتلا  ۀملثلا  هذه  عمـسی  عمس 
الا اذـه  نا  نیلوالا ، انئابآ  یف  اذـهب  انعمـس  اـم  اـهانملث ، مالـسالا  یف  ۀـملث  ـال  و  هاـنبکترا ، هورکم  ـال  و  هاـنمرتجا ، مرج  ریغ  نم  لـباک ، وا 

اودادز هحفـص 303 ] امل [  انب  ۀیاصولا  یف  مهیلا ] مدقت  امک  انلاتق  یف   ] میهلا مدـقت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نأ  ول  هللاوف ؛ . قالتخا
هللادـنعف اهحدـفا ، اهرمأ و  و  اهعطقأ ، و  اهظکأ ، و  اهعجفا ، اهعجوأ و  و  اهمظعأ ، ام  ۀبیـصم  نم  نوعجار ، هیلا  انا  هللا و  اناف  انب ، اولعف  اـم  یلع 

 - تسوا ياتمه  یب  تاذ  يهژیو  ساپس  شیاتس و  هک  هنازرف -  يادخ  مدرم ! يا  ناه  .« ماقتنا وذ  زیزع  هنا  انب  غلب  ام  و  انباصأ ، امیف  بستحن 
داد و رارق  نومزآ  يهتوب  رد  دمآ ، دـیدپ  مالـسا  يهرکیپ  رد  هک  نیگمهـس  ياهنخر  فاکـش و  و  گرزب ، ياهتبیـصم  يهلیـسو  هب  ار  ام 
هب ار  وا  گرزب  نادناخ  و  دندش ، هتشک  تلادع  قح و  هار  رد  وا  نارای  نادنزرف و  مالسلاهیلع و  نیسح  نارگحالصا  ياوشیپ  دومن . ناحتما 
نآ دـننامه  هک  نیگمهـس  تـسا  یتبیـصم  نـیا  و  دـندنادرگ ، اهرهـش  رد  اـههزین  زارف  رب  ار  ترـضح  نآ  يهدـیرب  رـس  و  دـندرب ، تراـسا 

شناراـی نادـناخ و  ترـضح و  نآ  زوسناـج  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  شنمدازآ  ناـمیا و  اـب  نز  درم و  نیمادـک  مدرم ! يا  ناـه  . تـسین
زا دناوتب  دیرگن و  هک  تسا  هدید  نیمادـک  و  !؟ ددرگن نیگهودـنا  دزوسن و  هاکناج  يهعجاف  نیا  رد  هک  تسا  لد  نیمادـک  ! ددرگ نامداش 

، دندرک هیرگ  وا  زادگناج  تداهش  رد  ناشیراوتسا  ماکحتسا و  نآ  اب  اهناشکهک  كالفا و  هک  یلاح  رد  دزرو !؟ يراددوخ  کشا  بالیس 
هدیـشک و نامـسآ  هب  رـس  ناتخرد  اهنآ ، ياههنارک  هدرتسگ و  ياهنیمز  يافرژ  نارک ، یب  ياهنامـسآ  ناکرا  روانهپ ، جاوم و  ياهایرد  و 

نآ شارخ  رگج  گوس  رد  ناینیمز  ناینامـسآیمامت و  ادـخ و  هاگراب  برقم  ناگتـشرف  اهایرد ، لد  رد  رامـش  یب  نایهام  ناشناراسخاش ،
تسا هاوخنامرآ  لد  نیمادک  ؟ دفاکشن نابوخ  رالاس  تداهش  مغ  رد  هک  تسا  تسد  رشب  بلق  نیمادک  مدرم ! يا  ناه  ! دنتـسیرگ ترـضح 

نوخ ندـش  هتخیر  رب  و  ددرگن ، وا  هناشنمدازآ  هنادنـسپادخ و  يهریـس  کبـس و  وا و  يهیاـمنارگ  دوجو  يـالاو  ياـهشزرا  يهتفیـش  هک 
، دمآ دراو  مالسا  رکیپ  رب  نیگمهس  دادیور  نیا  زا  هک  ار  یفاکـش  يهعجاف  دناوتب  هک  تسا  شوگ  نیمادک  ؟و  دوشن نیگهودنا  وا  سدقم 
ام راک  تنوشخ  قانتخا و  تیمکاـح  يـالیواو  نیا  رد  مدرم ! يا  ناـه  ؟ ددرگن اونـشان  رطاـخ و  ناـشیرپ  هدز و  هودـنا  شبحاـص  دونـشب و 
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شیوخ يهناشاک  هحفـص 304 ] هناخ و [  زا  ار  ام  هک  دـسر  ییاج  هب  يریذـپان  ملظ  ییوگ و  قح  رطاخ  هب  اهنت  تلاـسر ، یحو و  نادـناخ 
مالـسا و زا  يراگزور  هک  لباک -  كرت و  نادنزرف  ناسب  ام  هب  دنتخاس ! اهنابایب  اهرهـش و  ردب  رد  و  نزرب ، يوک و  ره  يهراوآ  و  دندنار ،
هن مدوب و  هدز  تسد  یهانگ  هب  هن  ام ، هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  دنتـسیرگن ؛ دـندوب -  هناـگیب  نارگید  تمرح  قوقح و  تیاـعر  گـنهرف و 

ياههعماج اهتما و  رد  هک  تفر  یمتـس  ام  رب  هک  یتسار  میـشاب ! دادـیب  راشف و  همه  نیا  روخ  رد  ات  دوب  هدز  رـس  ام  زا  يدـنیاشوخان  راک 
قح رد  كانتـشحو  يدادـیب  تیانج و  زج  راتفر  نیا  و  دـناهدید ؛ اهمـشچ  هن  دناهدینـش و  اهـشوگ  هن  يزیچ  نینچ  تسا ، هقباس  یب  نیـشیپ 

تشز و یتعدب  زج  و  دوبن ، اهناسنا  قوقح  نارادمچرپ  تلادـع و  يدازآ و  حلـص و  ناروآ  مایپ  الاو و  ياهنامرآ  اهـشزرا و  ناراگزومآ 
ینمـشد و هب  ام ، هب  تبحم  رهم و  هب  تیـصو  اهشرافـس و  همه  نآ  ياج  هب  ربمایپ  رگا  دنگوس ، يادخ  هب  مدرم ! يا  ! درادن مان  هدش  تنعل 
دـش و ماجنا  ام  قح  رد  هچنآ  زا  رتارف  دادیم ، نامرف  ام  قوقح  نتخاس  لامیاپ  ندومن و  هراوآ  نتـشک و  هب  درکیم و  شرافـس  ام  اب  راکیپ 
زوسناج و یتبیـصم  هچ  نیگمهـس و  یگوس  هچ  هک  یتسار  .« نوعجار هیلا  انا  اناف هللا و  ! » دوبن ریذپ  ناکما  دیدرگ ، راتفر  ام  اب  هچنآ  زا  رتدب 

ادـخ هاـگراب  زا  دـمآ  دورف  اـم  رب  هک  ار  گرزب  گوـس  نیا  شاداـپ  دـمآ ، شیپ  اـم  يارب  خـلت  هدـنهدرازآ و  يدادـیور  هـچ  كاـندرد و 
زا تسا و  ریذـپان  تسکـش  وا  هک  میمهنیم ، وا  باـسح  هب  میدـیرخ -  ناـج  هب  وا  هار  رد  هک  ار -  اـهيراتفرگ  نـیا  يهـمه  و  میناـهاوخ ،

ناوت هدـش و  ریگ  نیمز  يراـمیب ، اـپ و  درد  رثا  رب  هک  [ - 148 « ] ناحوص نب  ۀعـصعص   » ماگنه نیا  رد  . دنـشابیم هدنریگ  ماقتنا  ناراکمتس 
نآ تساوخ و  شزوپ  تفر و  ترـضح  نآ  يوس  هب  تساخرب و  دوب ، هدش  مورحم  ربمایپ  نادناخ  هب  ندـناسر  يرای  زا  تشادـن و  نتـسشن 

شیاشخب شزرمآ و  ادخ  هاگراب  زا  شردپ  وا و  يارب  درک و  يرازگـساپس  شرهم  زا  وا ، رذع  شریذپ  هحفص 305 ] نمض [  زین  راوگرزب 
. تساوخ

هنیدم راوید  رد و  يهمزمز 

رب یبهذم  زیگنا  ساره  دادبتسا  يهدنهدناکت  عیاجف  نایب  شیوخ و  شخبیدازآ  رفس  زا  هدرشف  یشرازگ  زا  سصپ  مالسلاهیلع  داجـس  ماما 
شنادناخ نادرم  شیوخ و  ناگتـسب  نادنواشیوخ و  ياههناخ  هب  هکیماگنه  اما  دش ؛ دراو  هنیدم  هب  شناکیدزن  نادناخ و  هارمه  هب  مدرم ،

نادرمدار و نداد  تسد  زا  هودنا  رد  و  دننکیم ، يراوگوس  ییارـس و  هحون  لاح ، نابز  اب  اهارـس  نآ  یمامت  هک  درک  ساسحا  دنکفا ، رظن 
لاح زا  ترـضح  نآ  زا  و  دننکیم ، نویـش  نانآ  گوس  رد  هدرم ، دنزف  رادغاد و  ناردام  ناسب  و  دـنزیریم ، کشا  شیوخ  نارگتیامح 

ياهناسنا نآ  نادـقف  مغ  رد  و  دـنروخیم ، هودـنا  ناشزوسناج  تداهـش  ناـنآ و  نداد  تسد  زا  رطاـخ  هب  و  دنـسرپیم ، شیوخ  ناـبحاص 
رب دایرف  مادـک  ره  هک  دینـشیم  ار  اهنآ  لاح  ناـبز  ییوگ  ترـضح  نآ  . دـنهدیم رـس  هلاـن  ناـج  ياـفرژ  زا  هاوخ  تلادـع  بلط و  لاـمک 
هک ارچ  دییامن ؛ یهارمه  هدننکش  ياهتبیصم  يارب  ییابیکش  رب  و  دینک ، يرای  نویش  ییارس و  هحون  رد  ارم  مدرم ! يا  ناه  هک : دروآیم 

، نم ياـهزور  اـهبش و  مدـمه  مراد ، ناـنآ  يهتـسیاش  راـتفر  قـالخا و  ورگ  رد  لد  و  منکیم ، نویـش  ناـش  قارف  رد  هک  ینادرمدار  نآ 
، دندوب نم  يزوریپ  رادتقا و  يهیامرس  و  نم ، راختفا  فرش و  يهمیخ  نامسیر  نم ، ناهاگرحس  ناهاگنابـش و  ياهیکیرات  شخبینـشور 

رود نم  زا  ار  ساره  سرت و  دوخ ، یـشنم  گرزب  تمارک و  اب  نانآ  هک  ییاهبش  هچ  هک  یتسار  . مناراگزور هاـم  دیـشروخ و  نیـشناج  و 
یهاگرحـس زاین  زار و  زاونلد  يادن  و  دندیـشخب ، يراوتـسا  ارم  هوکـش  تمرح و  ياههیاپ  دوخ  يهنامیرک  ياهشـشخب  اب  ردقچ  ! دنتخاس

هچ . دندومن روهرهب  يونعم  ياههرهب  زا  ارم  ناج  نم ، هب  دوخ  دنمـشزرا  ياهزار  ندرپس  اب  و  دـنتخاس ، نکفا  نینط  مناج  شوگ  هب  ار  دوخ 
اهشزرا اب  و  دنتخاس ، قنور  رپ  دابآ و  هحفص 306 ] ارم [  شیوخ  ياهلفحم  اهسلجم و  نتسارآ  اب  ناگتـسیاش  نآ  هک  ابیز  یناراگزور 

زبس و اهنامیپ  دـهع و  هب  يرادافو  تایح  بآ  اـب  ار  ماهدیکـشخ  تخرد  و  دـندومن ؛ نیگآ  رطع  ار  مناـج  ماـشم  شیوخ ، ياهتلیـضف  و 
اهشزرا و رذب  ردق  هچ  یتسار  . دندودز نم  زا  ناشهوکش  یتخب و  کین  تداعـس و  تکرب  هب  ار  اهدمآ  دب  اهیموش و  و  دنتخاس ، باریس 
هچ . دندرک تسارح  هاکناج  خلت و  ياهدادیور  دنزگ  زا  ارم  تمرح  میرح  ردـقچ  و  دـندناشفا ، نم  دوجو  يهعرزم  رد  یناسنا  ياهییالاو 
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ینامداش و يهماج  و  متخورفیم ، رخف  یتیگ  قرب  قرز و  رپ  ياـهخاک  اهارـس و  يهمه  رب  ناـنآ  دوجو  تکرب  هب  نم  هک  نادادـماب  رایـسب 
نارک ات  نارک  رد  نانآ  و  دوب ، هدز  مقر  ناگهدرم  رامـش  رد  ناراگزور  هک  ار  يرایـسب  هچ  ! مدـیزانیم دوخ  هب  مدرکیم و  رب  ردیماکداش 

ریت هک  درد  غیرد و  اما  ! دندودز وم  دندز  رانک  نم  جوا  دـشر و  هار  رـس  زا  ار  يرامـش  یب  عناوم  اهراخ و  هچ  و  دـنتخاس ، هدـنز  نم  دوجو 
هک دش  نانچ  ماجنارس  و  دیزرو ، تداسح  نم  رب  ناگتـسیاش  نابوخ و  نآ  دروم  رد  راکبان  راگزور  تفر و  هناشن  ار  نادرمدار  نآ  گرم ،

کیرات يزوت و  هنیک  ياهریت  جامآ  يراکیپ  رد  و  دندنام ، اهنت  بیرغ و  ناشیک  تنوشخ  ناشیدنا و  دـب  نایم  رد  ادـخ  هاگراب  نازیزع  نآ 
رد نانآ  ياهتشگنا  رس  يهراشا  هب  هک  یناسنا  یقالخا و  مراکم  دوپ  رات و  کنیا  . دنتفرگ رارق  هعماج  تفرشیپ  دشر و  نانمـشد  یـشیدنا 

نداد تسد  زا  رطاخ  هب  اهییالاو  اهییابیز و  دامن  اهشزرا و  اهتلیـضف و  يهرکیپ  دوشیم ، هتـسسگ  مه  زا  دوب  رگهولج  راـنک  هشوگ و 
يادخ يا  هآ ! . دنزادرپیم ییارـس  هحون  هب  نانآ  متام  رد  ادـخ  شخب  جوا  هنالداع و  تاررقم  و  دریذـپیم ، لاوز  نانآ  ياهمادـنا  اضعا و 

نآ رب  غـیرد  و  دـش ! هتخیر  نیمز  رب  نازورفا  شتآ  ياـهراکیپ  نیا  رد  شاكاـپ  نوـخ  هک  یکاـپ  اورپ و  مسجت  نآ  زا  درد  غـیرد و  نـم !
نابحاص رگا  کنیا  دیدرگ ! نوگنرس  نیگمهس  ياهدادیور  نیا  رد  شایگدازآ  تیونعم و  هوکش و  تیار  هک  لامج  لامک و  هاگشزورف 

راب تبیصم  يدادخر  اهيراتفرگ و  راد  ریگرد و  هاگآان  مدرم  و  دندرگن ، هلان  مه  اوامه و  نم  اب  نیگمهـس  گوس  نیا  رد  هشیدنا  درخ و 
شوماخ هب  ياههناشن  هحفص 307 ] ناینیشیپ و [  يهناشنمدازآ  ياههویش  ییاونمه  هب  ناوتیم  اهیـسانشان  قح  نیا  ربارب  رد  دنزاس ، میاهر 

اب هودـنا  متام  رد  و  دـنلانیم ، نم  ناسب  راب  هعجاف  ياهدادـیور  نیا  رد  اهنآ  يهمه  هک  ارچ  تسج ؛ يرای  اهنآ  زا  دوب و  مرگلد  هدـییارگ 
رگا و  دیونـشب ، دـننکیم  ییارـسهحون  نادرمدار  نیا  رب  هک  ار  اهشیاین  اهزامن و  لاح  نابز  ناج  شوگ  اـب  رگا  . دـنیامنیم يدردـمه  نم 
ياوه رد  یقالخا  ياهشزرا  هنوگچ  هک  دینادب  رگا  و  دنتسه ، نانآ  راظتنا  رد  ریذپانفصو  قوش  روش و  اب  اههاگتولخ  هنوگچ  هک  دینادب 

نانآ قارف  رب  اههاگـشیاین  بارحم  و  دزویم ، نانآ  رب  اـهتمارک  میـسن  هنوگچ  هک  دـیبایرد  رگا  و  دـننکیم ، يرامـش  هظحل  ناـنآ  رادـید 
جنر درد و  همه  نیا  تروص  نآ  رد  دنناوخیم ، ار  نانآ  شـشخب  ياهنادوان  نامورحم  نادنمزاین و  هنوگچ  هک  دیرگنب  رگا  و  دـیرگیم ،
اهنت هن  زیخ  متام  ياهدادـیور  نیا  رد  هک  دـیدرکیم  رواب  بوخ ، هاگ  نآ  و  تخاسیم ، هدز  هودـنا  دـنمدرد و  ار  امـش  داـیرف ، نویـش و  و 

اـهسلجم و ندـش  قـنور  یب  هب  رگا  و  دـیتسیرگنیم ، ناـنآ  نادـقف  رد  نـم  یگتـسکش  مـهرد  هودـنارب و  رگا  هـکلب  دـیاهدرک ، یهاـتوک 
ابیکش ناسنا  ره  لد  هک  تخاسیم  نوگرگد  نانچ  ار  امش  هشیدنا  شرگن و  نیا  دیدیـشیدنایم ، ناگتـسیاش  نآ  يرود  زا  نم  ياهلفحم 

تداسح نم  يافـص  قنور و  رب  هک  يراید  رهـش و  نآ  هک  هآ ! . تخیگنایم رب  ار  هنیـس ا  ياهمغ  جوم  و  دومنیم ، دـنمدرد  ار  يراوتـسا  و 
رابمغ طیارش  نیا  رد  هک  هآ ! دراشفیم ! ار  میولگ  رطخ ، زیگنا  ساره  ياههجنپ  و  هتساخرب ، نم  شنزرـس  شهوکن و  هب  کنیا  دیزرویم ،

نآ قوش  روش و  رد  ردـقچ  و  دـناهدنکفا ، تماقا  لـحر  اـج  نآ  رد  اورپ  ناـمیا و  ياـههنومن  نآ  هک  متـسه  ییارـس  نآ  ياوه  رد  ردـقچ 
نادرگ الب  متـسناوتیم  هک  مدوب  ییاناوت  ممـصم و  ناسنا  نآ  شاک م  يا  . دـناهدیزگ نطو  اج  نآ  رد  ناـنآ  هک  متـسه  يراـید  نیمزرس و 

هب و  مزاس ، رود  نانآ  زا  ار  گرم  ترارح  متـسناوتیم  شاک  ! مریذـپب دوخ  ناج  رب  ناـنآ  ياـج  هب  ار  اهریـشمش  يزیت  مدرگ و  ناـنآ  ناـج 
شاک و  مروآ ، دیدپ  ریذپان  ذوفن  یعنام  دـس و  شیک ، تنوشخ  هیامورف و  هاپـس  نآ  نانآ و  نایم  متـسناوتیم  شاک  ! منادرگ کیدزن  دوخ 

! شاک يا  شاک ! يا  شاک ! يا  شاک ! يا  شاک ! يا  مزاس ! رود  نانآ  زا  ار  يدازآ  تلیضف و  شیدنا  کیرات  نانمشد  ياهریت  متسناوتیم 
هحفص 308 ] ] 

زیخاتسر زور  هب  رادید  رگید 

نانآ ناکچ  نوخ  ياهرکیپ  يهرامه  هاگمارآ  شاک  يا  ماهدـش ! هرهب  یب  يدار  يراکادـف و  نیا  يهنادواج  راختفا  فرـش و  زا  هک  کنیا 
قارف شزوس  زا  یکدنا  هلیسو  نیدب  ات  متشادیم ، اهالب  زا  ار  ناتریس  ابیز  ناتروص و  ابیز  نآ  يرادهگن  یگدنزارب  شاک  يا  وا  مدشیم ،

، مدوب زارفرس  دنلبرـس و  ياههرهچ  نآ  هاگدورف  و  كاپ ، ياهرکیپ  نآ  هاگرارق  نم  رگا  ! نم يادخ  يا  هآ ! متفاییم ! تینما  نارجه  درد  و 
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افو دوخ  نیرید  ياهنامیپ  دهع و  هب  مدرکیم ، شالت  راوگان  ياهدادـیور  اهدـنزگ و  زا  يرادـهاگن  رد  متـشاد  ناوت  رد  هک  ییاج  نآ  ات 
راوگان ياهدادیور  رطخ  زا  ار  نانآ  دوجو  يهمه  اب  و  مدرکیم ، میدقت  نیمضت و  ناشیارب  ار  نانآ  نیـشیپ  قوقح  زا  ياهراپ  و  مدومنیم ،

رد ناکما  ناوت و  دحرس  ات  و  متـشامگیم ، تمه  نانآ  تمدخ  هب  سانـش  هفیظو  رادربنامرف و  ياهدنب  ناسب  و  مدرکیم ، ظفح  رگدوبان  و 
هلیسو نیدب  ات  مدینارتسگیم ، هراپ  هراپ  ياهرکیپ  ینارون و  ياههرهچ  نآ  يارب  تشادگرزب  تزع و  شرف  و  مدرکیم ، يراکادف  هار  نیا 

ار دوخ  يهناشاک  هناخ و  یکیرات  نانآ  دوجو  یناشفارون  ییانشور و  اب  و  هدیسر ، ماهرامه  ياهوزرآ  هب  نانآ  اب  یمدمه  یـشوغآ و  مه  اب 
ناج يافرژ  دوجو و  داینب  زا  اهنآ  هب  یسرتسد  و  متسه ، میاهوزرآ  نیا  هب  ندیـسر  قوش  روش و  رد  ردقچ  ! نم يادخ  هآ ! . مزاس نارابرون 
درد يهلاـن  ره  هک  هآ ! مروـجنر ! ناـشیرپ و  شیوـخ  مدرم  ناـنکاس و  ندـش  رود  نتفر و  زا  هزادـنا  هچ  هـک  هآ ! ! دـشکیم هناـبز  مرارق  یب 

! هآ دوب . دـهاوخن  مهاکناج  ياهدرد  شخب  افـش  نانآ ، لاصو  زج  ینامرد  وراد و  چـیه  !و  تسا زیچاـن  مهد  رـس  ناـنآ  گوس  رد  يدولآ 
ياههماج نیا  اب  نانآ  هاکناج  نادـقف  زا  سپ  و  هدرک ، رب  رد  هودـنا  متام و  يهماج  نانآ  گوس  رد  کـنیا  هک  متـسه  نم  نیا  نم ! يادـخ 

يداش و راگزور  يا  ناه  : میوگیم تهج  نیمه  هب  مدـیمون و  ناـنآ  قارف  زا  يرادنتـشیوخ  ییابیکـش و  زا  و  هتفرگ ، تفلا  سنا و  هودـنا 
هحفص 309 ] دوب [ . دهاوخ  زیخاتسر  زور  وت  نم و  رادید  رگید  ینامداش !

رامیب هدیرپ و  گنر  دیشروخ 

هار نادیهش  ياههناخ  رب  هنیدم  رد  رابکـشا  یناگدید  اب  هک  هاگ  نآ  هتق - » نبا   » بانج برع ، يهتخوسلد  رادمان و  يهدنیارـس  هک  یتسار 
رایدـلا و هللادـعبی  الفتلح  موی  اهلاثما  اـهرا  ملفدـمحم  لآ  تاـیبأ  یلع  تدررم  : هک تسا  هدورـس  اـبیز  هچ  دیارـسیم -  درگنیم و  يدازآ 

تمظع دقلۀیزر  اوحضا  مث  اثایغ  اوناک  وتلذف  نیملسملا  باقر  تلذامشاهلآ  نم  فطلا  یلتق  نا  الاتلخت  یمعزب  مهنم  تحبـصا  نا  واهلها 
هیلع هللا  یلص  دمحم  نادناخ  يهدرپارس  اههناخ و  رب  - 1 ترعشقا دالبلا  نیسح و  دقفلۀضیرم  تحضا  سمشلا  نا  رت  ملاتلج  ایزرلا و  کلت 

نادنزرف ياههناخ  ادخ  - 2. مدـیدن شمارآ  تینما و  رد  دازآ و  دابآ و  ربمایپ  راختفا  رپ  راگزور  ناسب  ار  اهنآ  مدرک و  رذـگ  ملـس  هلآ و  و 
-3. دناهدش مورحم  ناشراوگرزب  شنمدازآ و  نابحاص  زا  اهارس  نآ  کنیا  نم  رادنپ  هب  هچ  رگا  دزاسن ، مورحم  نانآ  نابحاص  زا  ار  ربمایپ 

مدرم رـس  دـندوب -  نانآ  راختفا  يهیام  مشاهینب و  رابت  لـسن و  زا  هک  تارف -  ياـههنارک  زارفرـس  نادیهـش  نیگمهـس  گوس  هک  یتسار 
نادنزرف - 4! تسادـیوه هعماـج  رد  تلذ  يراوخ و  ناـشن  کـنیا  مه  و  دروآ ، دورف  يراوخ  تلذ و  ناـشن  هب  ار  بلط  حالـصا  ناملـسم و 

يهمه زا  هک  تسا  هتفر  ناـنآ  رب  یتبیـصم  کـنیا  اـما  دـندوب ، مدرم  يارب  یـشخب  تـینما  هاـگهانپ  دـیما و  يهیاـم  هراـمه  ربماـیپ  دـنمجرا 
رامیب هدیرپ و  گنر  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیـسح  گوس  رد  زورفا  ناهج  دیـشروخ  هک  يرگنیمن  رگم  - 5. تسا رترابهودنا  اهتبیصم 
ياهمش هک  یهاگآ  ناسنا  يا  ناه  . تسا هدش  نوگرگد  هحفص 310 ] هدمآ و [  رد  هزرل  هب  نیگمهس  گوس  نیا  زا  نامز  نیمز و  و  تسا ،

امن و راتفر  ياهنوگ  هب  نیگمهس  گوس  نیا  رد  زین  وت  یناوخیم ، ییونشیم و  ار  يدازآ  ياوشیپ  زوسناج  ياهتبیـصم  اهيراکادف و  زا 
. دندرک راتفر  دندیزگرب و  نآرق  یعقاو  ناراگزومآ  نارگ و  تیامح  ادخ و  نید  نیتسار  نایاوشیپ  هک  نیزگرب  ار  يراختفارپ  هار 

هرامه يرگنشور  يراوگوس و 

ياسآ هوک  يرابدرب  ییابیکـش و  دناوتیمن  ییاناوت  ملق  نابز و  چیه  هک  داجـس -  ماما  صالخا  رپ  نارگـشتسرپ  رویز  تنیز و  ام  رالاس  زا 
مالـسلاهیلع و نیـسح  تداهـش  زوس  رگج  گوس  رد  شریذـپان -  فصو  يرادـیاپ  يرابدرب و  نآ  اـب  هک  دـناهدروآ  دـنک -  فصو  ار  وا 

نیدباعلا نیز  نا  :» دومرف هک  دناهدروآ  رون  ماما  نیمشش  زا  . نایاپ یب  هرامه و  شاتیاکش  هودنا و  و  دوب ، نایرگ  رارق و  یب  رایسب  شنارای 
: لوقیف هیدی ، نیب  هعـضیف  هبارـش  هماعطب و  همالغ  ءاج  راطفالا  هرـضح  اذاف  هلیل ، امئاق  هراهن  امئاص  ۀنـس ، نیعبرا  هیبا  یلع  یکب  مالـسلاهیلع 
هعومد و نم  هماعط  لتبی  یتح  یکبی  کلذ و  ررکی  لازی  الف  ، اناشطع هللا  لوسر  نبا  لتق  ، اعئاج هللا  لوسر  نبا  لتق  لوقیف : يـالوم ، اـی  لـک 
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وا و قح  رد  هک  يدادیب  ردپ و  گوس  رد  لاس  لهچ  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  .« لجوزع هللا  قحل  یتح  کلذک  لزی  ملف  اهنم ، هبارـش  جزتمی 
شتـسرپ و رد  ار  اـهبش  تفرگیم و  هزور  ار  اـهزور  ینـالوط  نارود  نیا  يهمه  رد  تسیرگ . تفر ، شراکادـف  بلط و  حالـصا  ناراـی 
دروآیم و راطفا  يارب  بآ  اذغ و  یکدنا  ترضح  نآ  يارب  شاهناخ  نارازگراک  زا  یکی  راطفا  ندیـسر  ارف  اب  . دناسریم دادماب  هب  شیاین 

دنزرف ! دیـسر تداهـش  هب  هنـسرگ  ربمایپ  يهیامنارگ  دـنزرف  درم ! يا  ناه  : دومرفیم راوگرزب  نآ  اما  دـیامن ، راطفا  اـت  درکیم  اـضاقت  وا  زا 
هحفص 311] اب [  اذغ  بآ و  نآ  هک  تسیرگیم  تفگیم و  زوس  رگج  ياههلمج  نیا  زا  ردق  نآ  !و  دش هتشک  هنـشت  بل  اب  ربمایپ  دنمجرا 

لهچ زا  سپ  ماجنارـس  ات  تشذـگ  هنوگ  نیمه  الاو  ناسنا  نآ  رب  راگزور  و  دـیدرگیم ؛ دولآ  کشا  تخیمآیم و  رد  شناگدـید  کشا 
. تفاتش ادخرادید  هب  هودنا  کشا و  لاس 

تسا هدیسرن  نآ  يهماگنه  ایآ 

ناور وا  یپ  زا  هتسهآ  هتسهآ  نم  و  درپس ، ماگ  نابایب  يوس  هب  راوگرزب  نآ  يزور  هک : تسا  هدروآ  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  نارایزا  یکی 
یگنس رب  ار  كرابم  یناشیپ  شتسرپ ، ناشن  هب  و  داتـسیا ، ادخ  ناتـسآ  رب  هک  مدید  ار  ترـضح  نآ  مارآ  تولخ و  يارحـص  نآ  رد  مدش .

مدـید و دوخ  مدوب و  یناـفرع  يونعم و  يهرظنم  نیا  رگاـشامت  ياهشوگ  رد  نم  تساـخرب ! نامـسآ  هب  شزوسناـج  يهلاـن  داـهن و  تخس 
ال اقرو ، ادبعت  هللا  الا  هلا  ال  اقح ، اقح  اهللا  الا  هلا  ال  :» هک دناوخ  ار  ادخ  شاینالوط  يهدجس  رد  راب  رازه  نارگـشسرپ  تنیز  نآ  هک  مدینش 
رد قرغ  ترضح  نآ  فیرش  نساحم  هرهچ و  هک  مدید  دوخ  و  تشادرب ، ینالوط  يهدجس  نآ  زا  رس  هاگ  نآ  .« اقیدصت نامیا و  هللا  الا  هلا 

ياـههیرگ زا  و  دریذـپ ، ناـیاپ  امـش  هودـنا  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  يهماـگنه  اـیآ  مرورـس ! مـتفگ : و  مدـش ، کـیدزن  وا  هـب  تـسا . کـشا 
ادخ هک  تشاد  رسپ  هدزاود  وا  ربمایپ . دنزرف  مه  دوب و  ربمایپ  شدوخ  مه  بوقعی  وت ! رب  ياو  دومرف : ترضح  نآ  ؟ دوش هتساک  ناتزوسناج 

شرس يوم  هک  درک  هیرگ  دروخ و  هودنا  شدنزرف  مولعمان  تشونرس  رب  ياهنوگ  هب  وا  تخاس و  رود  شناگدید  ربارب  زا  ار  نانآ  زا  یکی 
و ناهن ؛ شرظن  زا  اهنت  دوب و  هدنز  شدنزرف  هک  نیا  اب  دـیدرگ ، انیبان  دـیپس و  شناگدـیدو  دـش  مخ  شرمک  و  دـیدرگ ، دـیپس  وا  قارف  زا 

مالسلاهیلع نیسح  مردقنارگ  ردپ  كاپ  رکیپ  هک  منک  هچ  نم  اما  دنـشاب ، هتخیر  ار  شنوخ  يرابمغ  تروص  هب  هک  تشادیمن  رواب  زگره 
نیا هودـنا  ایآ  وت  رواب  هب  مدـید . كاخ  يور  رب  هدـش  رپرپ  ياهلگ  ناـسب  ار  منادـناخ  ناـنامرهق  زا  نت  هدـفه  نوخ  رد  قرغ  ياهندـب  و 

!؟ یندش هتساک  شاهیرگ  و  تسا ، ریذپ  نایاپ  زوسناج  يهعجاف 

يدازآ ياوشیپ  گوس  رد  دیس  يهدورس 

نم ابوث  هحفص 312 ] مهحازتناب [  انیسبلملا  ربخم  نم  : دیارـسیم نینچ  شاهاوخ  تلادع  نارای  وا و  زوسناج  تداهـش  رد  يهدنراگن  کنیا 
اـضیب مهب  تناک  ادوستدغف و  انمایا  مهنادـقفل  تلاحانیکبی  قیرفتلاب  راص  مهبرقبانکحـضی  ناک  دـق  يذـلا  نامزلا  ناانیلبی  یلبی و  نزحلا ال 

يراتفرگ هودنا و  زا  یششوپ  نانآ ، نارجه  يرود و  هک  دناسریم  وا  تیونعم  رپ  نارای  يدازآ و  ياوشیپ  هب  ار  ام  مایپ  یـسک  هچ  - 1 انیلایل
، نانآ يهیامنارگ  دوجو  تکرب  هک  يراگزور  زور و  نآ  ؟2 - دیاسرفیم ار  ام  ددرگیمن و  هدوسرف  زگره  هک  تسا  هدناشوپ  ام  رب  هرامه 

تکرب هب  هک  یلاح  رد  - 3. دـنایرگیم تخـس  ار  ام  نانآ  قارف  يرود و  رطاخ  هب  هک  درد  غیرد و  کنیا  تخاسیم ، نامداش  داش و  ار  ام 
نیا رد  . تسا هدـییارگ  یهایـس  هب  نانآ  نادـقف  رطاخ  هب  ام  راگزور  کنیا  دومنیم ، نشور  نارابرون و  ام  رات  هریت و  ياهبش  نانآ  دوجو 

هک يرگشهوژپ  ره  . دیسر نایاپ  هب  میدوب  هدرک  ار  نآ  شراگن  گنهآ  هچ  نآ  هک  ارچ  میسریم ، دوخ  يهتـشون  نایاپ  هب  ادخ  فطل  هب  اج 
مجح یـسیون و  هدـیزگ  يراگن و  هدـیکچ  دوجو  اب  هدنـسیون ، هک  دـبایرد  درگنب و  هتـشون  نیا  بلاـطم  یهدـناماس  شراـگن و  کبـس  رب 
اجنآ هب  نآ  تشگزاب  ات  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراک  تکرح  اروشاع و  شخب  ماهلا  زوسناج و  دادیور  هنوگچ  باتک ، کچوک 

شیاتـس . درب دـهاوخ  یپ  تسا  هتفای  شراگن  دروم  نیا  رد  هک  ییاهباتک  رگید  رب  باتک  نیا  زایتما  هب  تروص  نآ  رد  دربیم ، ولبات  هب  ار 
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يهزیکاپ كاپ و  نادناخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رب  وا  هرامه  مالـس  دورد و  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسادخ  نآ  زا 
1380  / 11 یندیرف 10 /  یمرک  یلع  یمالسا - يهشیدنا  گنهرف و  رتفد  . داب ترضح  نآ 

یقرواپ

ص 318. ج 101 ، راحب ، [ 1]
« یلتق  » يهژاو و  تسا ، هدمآ  درد  غیرد و  موهفم  هب  فهل »  » عمج فوهل »  » يهژاو هک  ارچ  تارف ؛» ياههنارک  نادیهش  رب  درد  غیرد و  [ » 2]
هک تسا  ینیمزرـس  ای  هنارک  لحاس و  موفم  هب  فط »  » عمج فوفط »  » يهژاو و  هدیـسر ؛ تداهـش  هب  هدـش و  هتـشک  موهفم  هب  لیتق »  » عمج

يهژاو زین  ياهراپ  دندیـسر . تداهـش  هب  دادبتـسا  شیک  تنوشخ  شیدـنا و  کیرات  هاپـس  تسد  هب  اج  نآ  رد  شناراـی  يدازآ و  ياوشیپ 
. درک همجرت  تارف » ياههنارک  ناگتفخ  نوخ  هب  رب  ندروخ  هودـنا  غیرد و   » ناوتیم تروص  نیا  رد  هک  دناهتـشادنپ ؛ ردـصم  ار ، فوهل » »
هدز و هودـنا  ینعم  هب  لوعفم ، مسا  فوهلم »  » يهژاو تروص ، نیا  رد  هک  دـناهدناوخ  فوفطال » یلتق  یلع  فوهلملا   » ار باتک  ماـن  یخرب 

. تسا هدمآ  هتخوس  رگج 
« سوواط نب  دیـس   » موحرم دسیونیم : تیونعم  اب  درم  نآ  فصو  رد  تسوا  يهزاوآ  دـنلب  نادرگاش  زا  یلح  همالع  ( فلا هنومن : يارب  [ 3]

ياراد صـالخا و  رپ  يهشیپ  اورپ  و  شیوخ ، ناـمز  رـصع و  دمآرـس  يرگتداـبع  شنمكاـپ ، ییارگدـیحوت  هتـسراو ، ییاـسراپ  قح ، هب 
و دسیونیم : هراختـسا  ثحب  رد  حالـصلا » جاهنم   » باتک رد  و  ص 467 ، لئاسولا ج 3 ، كردتسم  ص 144 ؛ ج 1 ، راحب ، دوب . تاـمارک 

رتدباع رتتسرپ و  ادـخ  همه  زا  میدـید ، شراگزوررد  ام  هک  نآ  ره  شیوخ و  نارـصاعم  نایم  رد  وا  هنامز . لها  نم  انیأر  نم  دـبعا  ناک 
یملع ماقم  تمظع  هب  ار  وا  دناهدمآ ، وآ  زا  سپ  هک  ناسیون  هریس  ناروشناد و  يهمه  دسیونیم : وا  فصو  رد  یسلجم  يهمالع  ب ) دوب .

موحرم رادمان ، راگن  ثیدح  و  ج ) ص 144 . ج 1 ، راحب ، دناهدرک . فصو  تامارک  بحاص  راوگرزب و  يدرم  ناونع  هب  هدوتس و  اورپ ، و 
يهـبعک دوـعوم و  يهـلبق  رادـید  هـب  هـک  تـسا  هدرمـش  یناـسکزا  ار  وا  سواـط » نـب  دیـس   » موـحرم يارب  یتاـمارک  ناـیب  زا  سپ  يروـن ،

. مجرتم ملق  هب  ص 167  ج 2 ، رای ، رادید  ص 339 ، ج 1 ، باقلالا ، ینکلا و  دناهدمآ . لیاندوصقم 
فوهلملا  » باتک يهمدـقم  هب  ناوتیم  دروم  نیا  رد  دناهدرمـش ، ناونع  تصـش  زا  رتارف  ار  یمالـسا  مولع  رد  وایملق  دنمـشزرا  راـثآ  [ 4]

. دیرگنب تسا ، هدش  پاچ  هوسا  رشن  يهلیسو  هب  یبرع  نابز  هب  هک   52 صص 45 -  فوفطلا » یلتق  یلع 
، راوگرزب نآ  یملق  راثآ  و  سوواط » نب  دیس   » موحرم یعامتجا  یـسایس و  يرکف و  یملع و  یگدنز  نوگانوک  داعبا  زا  یهاگآ  يارب  [ 5]
، يراسناوخ تانجلا ، تاضور  - 2 . 472  - صص 467 ج 3 ، يرون ، لئاسولا ، كردتـسم  - 1 تسیرگن : اـهباتک  نیا  هب  ناوتیم  هلمج  زا 
-5 ص 96 . ج 2 ، یمق ، ثدحم  راحبلا ، ۀنیفس  - 4 . 340  - صص 335 ج 1 ، یمق ، ثدحم  باقلالاو ، ینکلا  - 3 . 340  - صص 325 ج 4 ،
، هعیشلا نایعا  - 7 ص 188 . ج 12 ، ییوخ ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  - 6 . 109،43 ، 199 ، 312 ، 334 ، 338 صص 386 ، هیوضرلا ، دئاوفلا 
ص ج 5 ، يدادغب ، نیفراعلا ، ۀیده  - 10 ص 603 . ج 1 ، ةاورلا ، عماج  - 9 ص 310 . ج 2 ، یناقمام ، لاقملا ، حـیقنت  - 8 ص 358 . ج 8 ،
،63 ، 107 صص 208 ، ج 1 ، یسلجم ، ، راونالاراحب - 13 ص 187 . ج 4 ، ینیما ، ریدغلا ، - 12 ص 336 . ردص ، ۀعیشلا ، سیسأت  - 11 . 710
61  - صـص 55 هب  دـنناوتیم  نادـنمقالع  هک  رگید  باتک  اههد  و  ص 205 . ج 2 ، یلماع ، رح  لـمآلا ، لـما  - 14 . 13 ، 12 ، 34 ، 37 ، 45

. دنرگنب فاقوا  نامزاس  هب  هتسباو  هوسا ، تاراشتنا  پاچ  فوفطلا » یلتق  یلع  فوهلملا  »
ماما اهیگژیو  - 2 خـیرات . زور  نیرترابمغ  اروشاع  - 1 تسا : هدرک  همجرت  عوضوم  نیا  در  ار  اـهباتک  نیا  ادـخ  فـطل  هب  هدـنراگن  [ 6]

فوهل  » زا تسا  یشراگن  همجرت و  هک  رـضاح  باتک  رگید ، و  - 5 يدازآ . ریما  گوس  رد  - 4 البرک . خیرات  نیلوا  مالسلاهیلع 3 - نیسح 
. ددنسپیم رابکشا » ياهمشچ  قاور  رد   » ار نآ  یسراف  مان  مجرتم  و 

لاس رد  و  دوشگ ، ناـهج  هب  هدـید  دادـغب  رد  ترجه  زا  لاس 335  رد  تسا ، هتفای  ترهـش  يدهلا » ملع   » هب هک  یـضترم  دیـس  موحرم  [ 7]
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نونکا مه  هک  دوب  ریظن  مک  ياهرهچ  تایبدا  مالک و  رد  ویمالـسا  قوقح  هقف و  ياههتـشر  رد  وا  تفگ . دوردب  ار  ناهج  اجنامه  رد   436
دیس شردارب ، وا و  درب . مان  ار  یفاش »  » و راصتنا »  » ناوتیم وا  فورعم  ياهباتک  زا  تسا . هجوت  دروم  هقف  رد  هژیو  هب  وا ، ياههاگدید  زین 

ص 14. ج 4 ، ءاملعلا ، ضایر  ص 439 ؛ ج 2 ، باقلالا ، ینکلا و  دنتسه . دیفم »  » خیش يهتسجرب  نادرگاش  زا  یضر ،
بادآ تامدـقم و  رگناشن  نآ ، تسخن  شخب  تسا . هدـیدرگ  يروآدرگ  شخب  رد 20  هک  دـشابیم ، فلؤم  رثا  نیتسخن  باـتک  نیا  [ 8]

. نانآیمارگ نادنزرف  موصعم و  نایاوشیپ  ترایز  دروم  رد  شاینایاپ  شخب  و  دشابیم ، رفس 
. تارف ياههنارگ  ناگتفخ  نوخ  هب  رب  درد  غیرد و  [ 9]

زا سپ  هکم  رد  هک  تسا  ینازاتـشیپ  ناشیدناون و  زا  وا  یلاله .» ثراح   » شردـپ مان  و  دوب ، هبابل »  » زرابم شیدـناون و  يوناب  نیا  مان  [ 10]
تفه وا  زا  و  تسب ، كرتشم ، یگدـنز  نامیپ  ربماـیپ  يومع  ساـبع  اـب  وا  دروآ . ناـمیا  دوب -  بلط  قح  نز  نیرتزاتـشیپ  هک  هجیدـخ - » »
يهناخ ناسب  ار  نانآ  يهناخ  ترضح  نآ  هک  دننتـشاد  صالخا  تدارا و  ربمایپ  هب  بسن  شرـسمه  وا و  ياهنوگ  هب  و  دروآ ؛ ایند  هب  دنزرف 

دوخ هار  رد  رادرک  تسرد  يوناـب  نیا  تخادرپیم . تحارتـسا  هب  ناـنآ  يهناـخ  رد  یتعاـس  اـهرهظ  زا  شیپ  هاـگ  تسیرگنیم و  شیوخ 
ترجه زا  لاس 30  رد  درکن و  یهاتوک  یـشرورپ  شزومآ و  شـشوک و  شالت و  چـیه  زا  شیوخ  يهعماج  نادـناخ و  نتخاـس  يزاـس و 

. تفگ دوردب  ار  ناهج 
و تفریم ، رامش  هب  برع  ناگرزب  زا  نآ ، راونا  ششخرد  زا  سپ  مالسا و  زا  شیپ  وا  تسا . ربمایپ  يومع  بلطملادبع  دنزرف  سابع  [ 11]
زا شیپ  دوب . هتـشامگ  تمه  نآ  ینادابآ  ادـخ و  يهناخ  هب  تمدـخ  ناریاز و  هب  یناسر  بآ  هب  شیوخ ، مدرم  هعماج و  هب  تمدـخ  نمض 

. تفگ دوردب  ار  ناهج  ترجه  زا  لاس 32  رد  و  دنک ، تمدـخ  نآ  ياهفدـه  هب  دـناوتب  رتهب  ات  تشاد  ناهن  ار  نآ  و  دروآ ، نامیا  ترجه 
ص 262. ج 3 ، مالعالا ،

توـالت نآ  شرازگ  ناـیب  ندینـش و  اـی  و  راوگاـن ، ياهدادـیور  دورف  ماـگنه  هب  هیآ ، نیا  هک  تسا  ینتفگ  يهیآ 156 . يهروـس 2 ، [ 12]
. دوشیم

مان و نادنچ  ترجه  زا  لاس 60  هب  مرحم  موس  زور  رد  يدازآ  ناوراک  دورف  ات  هک  دوب  هفوک  کیدزن  ینیمزرـس  مان  البرک »  » يهژاو [ 13]
نآ دیدرگ . هزاوآ  دنلب  نامـسآ ، ناسب  مه  نیمز  رد  اج ، نآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  اما  تشادـن ، نیمز  يور  رد  یترهش 

ناگدنـشورف اب  دـیرخ و  مهرد  رازه  تصـش  هب  ار  شیوخ  يهدـنیآ  هاگتداهـش  ياهنیمز  زا  یـشخب  اج ، نآ  رد  دورف  زا  سپ  ترـضح 
ص ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  دننک . راتفر  نامهیم  ناسب  زور  هس  نانآ  اب  دنیامن و  هار  شهاگامارآ  يوس  هب  ار  وا  يوک  نارئاز  هک  درک  طرش 

ص 249. ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  642 ؛
هک دـهدیم  هجوت  هیآ  نیا  نوچ  ياهدـنناشیدنا  رگنـشور و  تاـیآ  هب  ار  اـهلسن  اهرـصع و  ناـس  نیدـب  دـیحوت  ردـقنارگ  ياوـشیپ  [ 14]

امـش زا  شیوخ  توعد  تلاـسر و  ربارب  رد  وگب : مدرم  هب  ربماـیپ ! يا  ناـه  یبرقلا . یف  ةدوـملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلأـسأ  ـال  لـق  دـیامرفیم :
يهیآ 23. يهروس 42 ، تلاسر . یحو و  نادناخ  یتسود  رگم  مهاوخیمن ، یشاداپ 

تیریدم و يهریس  کبـس و  ياج  هب  هک  تسا  یـسابع  يوما و  دادبتـسا  مچرپ  دودناریق ، هایـس و  مچرپ  ود  زا  روظنم  دسریم  رظن  هب  [ 15]
نسشخ هناراک و  ناهن  هتسب و  يرالاس  بهذم  مالسلاهیلع ، یلع  ربمایپ و  ریذپتراظن  دقن و  هنالداع و  فافش و  زاب و  هنارادتناما و  يربهر 

هاوخ و يازآ  اسراپ و  مدرم  اهنت  هن  هک  دنتخیر  یپ  ربمایپ  ادخ و  یگدـنیامن  يهتخاس  دوخ  يهناهب  اب  ار  يریذـپان  تراظن  زیگناساره و  و 
رـشب يدازآ و  تلادع و  ياهلبمـس  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  ینیرفآ  تشحو  راک  اههویـش  نیرتدب  اب  هکلب  دـنتفاتیمن ، رب  ار  ریذـپان  متس 

راب هب  ار  ياهناشنمدد  ياـهماع  لـتق  و  هدـناشک ، گرم  ياـههمخد  یـشیامرف  ییاپرـس و  ییاههاگدادـیب  ریجنز و  دـنک و  هب  زنی  ار  یتسود 
هار نیتـسار  ناورهر  نادـناخ و  مالـسلاهیلع و  یلع  مچرپ  موس ، مچرپ  و  تسا . اروشاـع  راـبمغ  دادـیور  اـهنآ  يهنومن  کـی  هک  دـندروآ ،

قفاوم يارب  رشب  قوقح  ادخ و  تاررقم  تیاعر  یتسرد و  یتسار و  يدانم  هرامه  هک  تسا ، نامز  رذگ  رد  وا  يهناتسود  رـسشب  هنالداع و 
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. دناهدوب انشآ  ان  فلاخم و  دقتنم و  و 
ای ءاقلط »  » هک تسا  یناسک  زا  دش و  ناملسم  هکم  حتف  رد  دمآ و  ایند  هب  هکمرد  وا  تسا . راوخرگج  هدنه  نایفسوبا و  دنزرف  هیواعم  [ 16]
رد دیدرگ . قشمد  مکاح  رمع  تفالخ  رد  و  دیـسر ، هاپـس  یهدـنامرف  هب  شردارب  رظن  ریز  رکبوبا  تفالخ  رد  دـنتفای . ناونع  ناگدـشدازآ 

تخیر یپ  بهذم  نتخاس  بوکرس  هطلس و  رازبا  اب  ار  يوما  زیگنا  ساره  دادبتسا  جیردتب  دش و  لیدبت  يدادبتـسا  تردق  هب  نامثع  نامز 
یکی هک  درک  یکانتـشهد  ياهتیانج  مدرم  ناگیادخ  هفیلخ و  ریما و  ناونع  هب  دوخ  لیمحت  هعماج و  تاناکما  تردـق و  راصحنا  يارب  و 

رظن رد  نودـب  و  گنرین ، بیرف و  هبلغ و  رهق و  اب  تردـق  يهضبق  و  يدادبتـسا ، هب  هعماـج  يهرادا  رد  يرادـتناما  يهویـش  لیدـبت  اـهنآ  زا 
تردق راصحنا  يارب  هک  دوب  یمکاح  نیتسخن  مالسا  خیرات  رد  وا  هدوب  مدرم  تیاضر  تساوخ و  نتـشاگنا  چیه  و  یمومع ، راکفا  نتفرگ 
يزیگنا ساره  فوخم و  يرـالاس  بهذـم  بهذـم و  نتخاـس  بوکرـس  هطلـس و  رازبا  هلمج  زا  یتواقـش ، بیرف و  ره  هب  هدرتسگ  روط  هب 

. دیرگنب ص 2  ج 4 ، ریثا ، نبا  خیرات  ص 180 ؛ يربط ج 6 ، خیرات  هغالبلا خ 200 ؛ جهن  دیزای . تسد 
گرم زا  سپ  دـش و  گرزب  ماش  رد  تفای و  تیدالو  نورطام  رد  وا  تسا . يوما  يهماکدوخ  مکاح  نیمود  هیواـعم و  دـنزرف  دـیزی  [ 17]

لیلد نادب  و  درب ؛ ثرا  هب  دیدش -  بوکرس  متس و  یناطیش و  ياهتسب  ودنب  اب  مدرم -  يأر  تیاضر و  نودب  ار  يدادبتـسا  تردق  ردپ ،
یهاوخ و تعیب  هب  مالسلاهیلع  نیسح  نانآ  يهمه  ردص  رد  ناهاوخ و  يدازآ  ناهاگآ و  يهمه  دوب  دساف  شیدنا و  کیرات  يرـصنع  هک 

يهعجاـف نتخادـنا  هار  هب  هک  دـیزای ، تسد  ياهدـنهدناکت  ياـهتیانج  اـهتنوشخ و  هب  زین  وا  و  دـنتفگ ، هن »  » وا هنارادـمروز  یبلط  يأر 
. دوب اهنآ  زا  هنومن  دنچ  دادبتسا ، تفلاخم  بوکرس  يارب  هبعک  نتخاس  نارابگنس  و  نآ ، مدرم  هنیدم و  رب  كانتشهد  زواجت  اونین ، زوسناج 
. دیسر تکاله  هب  لاس 64  رد  و  دز ، مقر  لاس  راهچ  رد  اـهنت  ار  اـهتیانج  نیا  يهمه  دیـسر و  تردـق  هب  ترجه  زا  متـصش  لاـس  رد  وا 

ص 94. ج 4 ، ریثا ، نبا  خیرات  ص 189 ؛ ج 8 ، مالعالا ،
تدالو هکم  رد  وا  تسا . يوما  يهلـسلس  دیلپ  تخرد  زا  ياهخاش  هک  تسا ، نایناورم  هایـس  میژر  راذگناینب  و  مکح »  » دـنزرف ناورم  [ 18]

یـشاپورف زا  سپ  دش . وا  بتاک  هدیدرگ و  نامثع  نارواشم  ناکیدزن و  زا  دـیزگ . تنوکـس  هنیدـم  رد  و  دـش ، گرزب  فئاط  رد  و  تفای ،
و دش ، بصن  هنیدم  تموکح  هب  یتدم  وا  نامز  رد  هیواعم  هارمه  هب  نیفص  رد  و  دوب ؛ هشیاع  هاپـس  هارمه  هرـصب ، يهنتف  رد  نامثع ، تلود 
زا وا  يرآ ، دیسر . تکاله  هب  دوب ، وا  يهویب  دیزی و  دنزرف  دلاخ ، ردام  هک  شرسمه  تسد  هب  قشمد  رد  ترجه  زا  جنپ  تصش و  لاس  رد 

ار مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  هنیدم  رادنامرف  يرـس  لفحم  رد  زابگنرین . راکزواجت و  يرـصنع  دوخ  دوب و  يوما  يهماکدوخ  میژر  ياههرهم 
وا زا  ای  تسـشن ، نامه  رد  و  دـنکن ، اهر  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  درکیم  کیرحت  ار  وا  تشاد و  روضح  دوب . هدرک  توعد  تعیب  يارب 

؟ وه ما  ینلتقت  تنا  ءاقرزلا ! نبای  هک : دیـشورخ  وا  رب  ناگتـسیاش  رالاس  دنزب . ار  وا  ندرگ  يدرمناوجان  اب  ادص و  رـس و  یب  ای  دریگ ، تعیب 
موکحم ینلع  حـلاص و  هاگداد  نیمادـک  رد  یمرج ؟ هچ  هب  ارچ و  وا ؟ ای  یـشکیم  ارم  وت  هیاـمورف ! نز  نآ  دـنزرف  يا  تمثا ... تبذـک و 

و ینکیم ! هسوسو  يدنورهش  نوخ  نتخیر  هب  ار  يرادمروز  رصنع  هک  يزاییم  تسد  تشز  یهانگ  هب  یفابیم و  اوسر  یغورد  ماهدش ؟
ص 207؛ ج 7 ، مالعالا ، ص 34 ، ج 7 ، يربط ، خیرات  داد . همادا  شیوخ  تنطیـش  تواقـش و  هب  مه  زاب  نآ ، زا  سپ  اما  تسب ، ورف  مد  وا 

ص 74 ج 4 ، ریثا ، نبا  خیرات 
یـشوهزیت و لیلد  هب  اما  نایوما ؛ رادتقا  ياههیاپ  ياههرهم و  زا  دوب و  دـیزی  يهدازومع  نایفـسوبا و  يهداون  و  هبتع »  » دـنزرف دـیلو » [ » 19]
باسح و زیخاتـسر و  زور  هب  هدیقع  یکدنا  نتـشاد  و  یبزح ، یـسایس و  يداژن و  هایـس  تابـصعت  زا  شاهشیدنا  يدازآ  زین  و  يرگنهدنیآ ،

نانخـس ربارب  رد  دـیزی ،»  » یگدوـلآ یتیاـفک و  یب  زا  یهاـگآ  زین  و  مالـسلاهیلع ، نیـسح  هوکــشرپ  تیــصخش  تخانــش  و  ادـخ ، باـتک 
ناطیش رـصنع  تاکیرحت  درک و  دروخرب  هنابدؤم  هکلب  تسجن ، لسوت  روز  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هناعاجـش  فافـش و  دقن  هناهاوخریخ و 

نانآ اب  لـمع  هشیدـنا و  رد  هک  ارچ  دـهد ؛ قوس  يدازآ  تلادـع و  ياوشیپ  اـب  يریگرد  گـنن  هب  ار  وا  تسناوتن  زین  ناورم »  » نوچ یتفص 
قح نیرتییادتبا  هک  دیزی -  هب  ندادن  تعیب  تسد  رطاخ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  اب  ات  دشن  رضاح  مه  لیلد  نیمه  هب  تشاد ، يرایسب  توافت 
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نیــسح دینــش  هکیماـگنه  وا  دـنک  دروـخرب  تـسا -  ینوناـق  یمدرم و  تموـکح  ره  داـبآ و  دازآ و  يهعماـج  کـی  رد  يدنورهــش  ره 
قارع يوس  هب  نیـسح  دایز !»  » رـسپ يا  ناه  : هک تشون  هفوکرادـنامرف  هب  زین  ياهناتـسود  يهمان  تسا  قارع »  » یهار هکم » زا   » مالـسلاهیلع

دوخ و يارب  یتخبدب  يراسنوگن و  هک  زیهرپب  وا  اب  راب  تنوشخ  دنت و  راتفر  زا  تسا ؛ ربمایپ  زارفرس  تخد  همطاف ، دنزرف  وا  تسا ؛ راپسهر 
زیخاتـسر زور  هب  نامیا  هک  ار  وا  ناس  نیدب  و  دوب . دهاوخن  یندش  كاپ  هک  دروآ  یهاوخ  دـیدپ  یگنن  درک و  یهاوخ  مهارف  يوما  میژر 

دادـیب هماکدوخ و  ياهتموکح  ياههرهم  نادـنمراک و  نارازگراک و  شاـک  يا  داد . رادـشه  يویند  یگـشیمه  یتخب  نوگن  زا  تشادـن 
هب يرجه  لاس 60  رد  اما  دیدرگ ، بصن  هنیدم  تموکح  هب  هیواعم  هاپس  يربهر  نامز  رد  لاس 57 و  رد  وا  دندوب . هنوگ  نیا  زا  همه  هشیپ ،

لاس 61 رد  تفرگ . رارق  وا  نارواشم  فص  رد  و  دش ، هدناوخ  ارف  قشمد  هب  و  رانکرب ، دیزی  راب  تنوشخ  مکح  يارجا  زا  يراددوخ  رطاخ 
ص 121. ج 8 ، مالعألا ، تفر . ایند  زا  هنیدم  رد  لاس 64  رد  و  دیدرگ ، ور  هبور  ریبز » نب  هللادبع   » مایق اب  و  دش ، هتشامگ  هکم  تموکح  هب 

. تسا هدروآ  نآ  ینایاپ  شخب  رد  ار  ثحب  دروم  تیاور  دشابیم و  بسنلا » یف  یفاشلا   » نآ مان  هک  دراد  یباتک  هدربمان  [ 20]
و تسین -  ینادنچ  يهلـصاف  ود  نیا  نایم  هک  فجن ، رد  مردـپ  هاگمارآ  دوب و  دـهاوخ  البرک  رد  نم ، هاگمارآ  هک  تسا  نیا  روظنم  [ 21]

. دوب میهاوخ  قارع  نیمزرس  رد  ود  ره 
ریسفت رد  و  تسا ، شیوخ  مدرم  هعماج و  اب  یسوم  تشذگرـس  زا  رگنایب  ثحب  دورم  يهیآ  هک  تسا  ینتفگ  يهیآ 54 . يهروس 2 ، [ 22]

. دیرگنب ملق  نیمه  هب  ص 253 ، ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  هب  دروم  نیا  رد  تسین . ناسکی  اههاگدید  هیآ 
يهیآ 195. يهروس 2 ، [ 23]
يهیآ 195. يهروس 2 ، [ 24]

. میداد رارق  نتم  رد  ار  نآ  ام  و  تسا ، هدمآ  یقرواپ  رد  دوب ، باتک  نادرگرب  رد  ام  راک  روحم  هک  ياهخسن  رد  دنلب  زارف  نیا  [ 25]
یگتـسارآ شناد و  بسک  رطاخ  هب  هک  دشابیم  ربمایپ  ردقنارگ  نارای  زا  تسا . بلطملادبع  يهداون  ربمایپ و  يومع  سابع  دنزرف  وا  [ 26]

راکیپ رد  دیزگرب . ار  ربمایپ  یهارمه  مالسا ، روهظ  ياهلاس  نیزاغآ  رد  تفای و  تدالو  هکم  رد  وا  تفای . ترهش  تما » ربح   » هب شنیب  هب 
ار ناهج  اج  ناـمه  يرجه  زا  لاسرد 68  دیزگ و  تنوکس  فئاط  رد  ماجنارـس  دوب و  مالـسلاهیلع  یلع  يدازآ  ریما  هارمه  نیفـص  لمج و 

ص 316. ج 1 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 95 ؛ ج 4 ، مالعالا ، تفگ . دوردب 
رب و  دیـسر ، تفـالخ  هب  يوما ، دادبتـسا  لزلزت  ترجه و  زا  لاـس 64  رد  دـیزی  گرم  زا  سپ  هک  دوـب ، شیرق  زا  و  ریبز »  » دـنزرف وا ، [ 27]

تخس ییاهراکیپ  زا  سپ  اما  درب ؛ هنیدم  هب  ار  تردق  زکرم  و  دنار ، مکح  ماش  ورملق  زا  ییاهشخب  ناسارخ و  قارع ، نمی ، زاجح ، رصم ،
جاجح یگدرکرـس  هب  وا  محریب  نشخ و  هاپـس  تسد  هب  ناورم » نب  کلملادـبع   » نامز رد  تموکح  لاس  زا 9  سپ  ماجنارـس  نایناورم ، اب 

ص 87. ج 4 ، مالعألا ، ص 135 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  خیرات  دش . هتشک 
ینز يهسوـسو  اـب  نارـساوه ، هماـکدوخ و  ینارمکح  روتـسد  هـب  هـک  تسادـخ ، گرزب  ناروآماـیپ  زا  مالـسلاهیلع  ییحی  ترــضح  [ 28]

مالـسلاهیلع نیـسح  ماـما  اـب  ادـخ  گرزب  روآ  ماـیپ  نیا  دـش . هداتـسرف  هیدـه  وا  نینزاـن  رـس  و  دیـسر ، تداهـش  هب  راکتـشز  شیدـنادب و 
ادـخ يوس  زا  وا  ماـن  ب -  دوب . وا  دـننامه  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  و  دوشگ ؛ ناـهج  هب  هدـید  ههاـم  شـش  وا  فـلا -  دراد . ییاـهتهابش 

رد شدوجو  دیـشروخ  عولط  ات  دمآ و  ادخ  هاگراب  زا  مه  مالـسلاهیلع  نیـسح  دنلب  مان  دوب ، هقباس  یب  شاتدالو  نامز  ات  دش و  هدـیزگرب 
. دوب هنوگ  نامه  زین  مالسلاهیلع  نیسح  لتاق  و  دوب ؛ رابت  لصا و  یب  ادخ ، ربمایپ  نآ  شیدنا  کیرات  يهدنـشک  ج -  دوب . هقباس  یب  هعماج 

ترضح نآ  يهدیرب  رس  ه -  مالسلاهیلع . نیسح  زوسناج  تداهش  رد  هنوگ  نیمه  دنتسیرگ ؛ نیمز  نامسآ و  ترضح  نآ  تداهش  رد  د - 
حالـصا يراکتـشز  هب  نارگدادیب  يوس  زا  ترـضح  نآ  زارفرـس  رـس  ز -  يدازآ . ياوشیپ  يهدیرب  رـس  ناسنامه  دـش ؛ هداهن  تشط  نایم 

. دیدرگ هیده  يوما  دادبتسا  ریذپان  حالصا  هماکدوخ و  ربهر  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  زارفرس  رس  هنوگ  نیمه  دش ، هیده  ریذاپن 
يدازآ زا  دـنکفا و  تماقا  لحر  هفوک  رد  يولع ، شنمدازآ  ماظن  ناهدـنامرف  ناگرزب و  زا  دوب و  ربمایپ  نارای  زا  درـص » نب  نامیلـس  [ » 29]
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رد هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دـشن . يدازآ  ياوشیپ  يرای  یهارمه و  هب  قفوم  البرک  شخب  ماهلا  دادـیور  رد  و  دوب ، نازیتس  داـسف  ناـهاوخ و 
. دیسر تداهش  هب  ترجه  زا  لاس 65  رد  تساخ و  اپ  هب  يوما  ماشآ  نوخ  دادبتسا  دض  رب  نیباوت  سأر 

رامش هب  نیعبات  ای  ربمایپ  زا  سپ  لسن  زا  و  زور ؛ ریش  دوب و  بش  ياسراپ  هک  بلط  حالـصا  شیدنا و  تسرد  درم  نیا  هبجن » بیـسم  [ » 30]
رد ناراکهایس  ناگماکدوخ و  و  نکـش ، دهع  ناراکایر  ناشیدناکشخ ، دض  رب  و  تشاد ، فک  هب  ار  دوخ  يهریـشع  تسایر  وا  دوریم .
وا دـشاب و  يدازآ  ياوشیپ  هارمه  هب  اروشاع  زور  رد  تسناوتن  هک  لیلد  نادـب  درک و  راکیپ  نانمؤمریما  هارمه  هب  نیفـص  لمج و  ناورهن و 

ناراداوـه تسد  هب  ترجه  زا  لاس 66  رد  درک و  مایق  مالسلاهیلع  نیـسح  ناگدنـشک  دض  رب  درـص » نب  نامیلـس   » هارمه هب  دنک ، يرای  ار 
. دیسر تداهش  هب  يوما  شیک  تنوشخ 

متس فلاخم  هاوخیدازآ و  وا  مالـسلاهیلع . نسح  ماما  نانمؤمریما و  نارای  زا  یگدنز  رد  و  دوب ، هفوک  مدرم  زا  دادش »  » دنزرف هعافر » [ » 31]
هتشک ترجه  زا  لاس 66  رد  دوب و  نیباوت  شبنج  رد  ماـقم  نیمود  وا  درپس . كاـخ  هب  شهاگدـیعبت  رد  ار  رذوبا  هک  دوب  یناـسک  زا  دوب ،

. دش
. تفریم رامش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هار  ناورهر  نارادتسود و  زا  و  دوب ، هفوک  رد  میمت »  » يهلیبق زا  وا  [ 32]

يدرف يوما ، تلود  تاماقم  هب  تبـسن  اما  تسویپ ، هیواعم  ناراداوه  هب  نامز  رذـگ  رد  دوب . ربمایپ  یندـم  ناراـی  زا  ریـشب  نب  ناـمعن  [ 33]
شبنج ندرکن  بوکرـس  رطاـخ  هب  هفوک ، يرادـنامرف  زا  يراـنکرب  زا  سپ  وا  تفرگیم . هراـنک  يزیرنوـخ  ترارـش و  زا  دوـب و  زرودرخ 

زا ار  تلاسر  نادـناخ  ناوراک  هک  تسومه  تفرگ . ياج  دـیزی  نارواشم  يهقلح  رد  تفر و  ماش  هب  ناماس ، نآ  مدرم  يهناـهاوخ  يدازآ 
نارواشم هکیماگنه  دیزی ، خاک  رالات  رد  هک  تسومه  و  دـنکیم . راتفر  یناسنا  نانآ  اب  و  دـیامنیم ، هار  هنیدـم  هاگ ، نآ  البرک و  هب  ماش 

ربمایپ رگا  دیزی ! يا  ناه  : تفگ دیزی  هب  وا  دندرک ، مکح  مالسلاهیلع  نیسح  ناگدنامزاب  ربمایپ و  نادناخ  راتشک  هب  وا  كافـس  زوت و  هنیک 
ینامز نمی ، ییاضق  هاگتـسد  تیلوئـسم  یتدـم  وا  نک ! راتفر  هنوگ  نامه  مه  وت  درکیم ، راتفر  نانآ  اـب  هنوگچ  دوبیم ، اـج  نیا  رد  ادـخ 

اب تردق ، زا  شدـنزرف  يریگهرانک  دـیزی و  گرم  زا  سپ  تشاد و  هدـهع  هب  ار  صمح »  » يرادـنامرف مه  یتدـم  هقطنم و  نآ  يرادـنامرف 
. دش هتشک  وا  نافلاخم  زا  یکی  تسد  هب  ترجه ، زا  لاس 65  رد  درک و  تعیب  يوما ، دادبتسا  نافلاخم  زا  یکی  ریبز ، نب  هللادبع 

شقن نیباوـت  ماـیق  رد  اـما  دـماین ، مالــسلاهیلع  نیــسح  يراـی  هـب  وا  ارچ  هـک  تـسین  نـشور  دوـب . نادـمه  يهلیبـق  زا  هفوـک و  زا  وا  [ 34]
. تسا ملسم  عاجش  نابزیم  هاوخیدازآ و  روالد و  ریپ  نآ  یناه ،»  » زا ریغ  وا  تشاد . ياهدننازیگنا 

ياههمان دباع . ارگ و  دیحوت  عاجش و  يدرم  و  دوب ، يوما  دادبتـسا  نافلاخم  زا  هفوک و  ناگرزب  ناهاوخ و  يدازآ  ناشیدناون و  زا  وا  [ 35]
. دمآ لیان  تداهش  فرش  هب  تشاد و  ار  وا  ناوراک  یهارمه  راختفا  دناسر و  يدازآ  ياوشیپ  هب  ار  هفوک  مدرم 

زا سپ  دیزگرب . ار  مالسا  دروآ و  نامیآ  ربمایپ  هب  تسخن  وا  دوب . شیوخ  راگزور  ناشیدنا  ناهنپ  نابلط و  تصرف  زا  یعبر » ثبـش  [ » 36]
، دش کیدزن  نامثع  هب  نآ  زا  سپ  دش . وا  يوگ  ناذا  و  دیورگ ، دومنیم  يربمایپ  ياعدا  هک  حاجـس »  » مان هب  ینز  هب  ترـضح  نآ  تلحر 

رامـش رد  ار  دوخ  لحارم  نیا  زا  سپ  دوب . وا  هارمه  هب  ناورهن  نیفـص و  رد  و  دـش ، کیدزن  نانمؤمریما  هب  هاگ  نآ  دـیدرگ ؛ وا  نارای  زا  و 
توـعد زا  نآ  زا  سپ  و  دیـشوک ، وا  رورت  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ناـمز  رد  تفر . هیواـعم  يوـس  هب  دزاـج و  ناـمثع  ناـهاوخنوخ 

خیرات زا  ياهراپ  رواب  هب  و  تفر ، ترضح  نانآ  اب  گنج  هب  يوما  هاپس  ناهدنامرف  رامش  رد  ماجنارس  اما  دوب ، مالسلاهیلع  نیسح  ناگدننک 
. دش دوبان  دیسر و  دوخ  ترارش  تیانج و  رفیک  زا  یکدنا  هب  رتشا  کلام  دنزرف  میهاربا  روتسد  هب  راتخم »  » تضهن رد  ناراگن 

راگزور يهتخاس  دوخ  هشیپاورپ و  دمشناد و  ياههرهچ  زا  وا  مالسلاهیلع . نانمؤمریما  هدازرداربو  دوب ، لیقع »  » گرزب دنزرف  ملسم » [ » 37]
متـس ياههرهچ  زا  وا  تشاد . ناوارف  ياهرهب  يدرمیاپ  راقو و  تیارد و  یگژیو  زا  و  دوب ، هتـسارآ  تماهـش  يدنمدرخ و  هب  تسا . شیوخ 

ترضح نآ  ریفس  ناونع  هب  مه  لیلد  نیمه  هب  و  تشاد ، ییالاو  ماقم  ترضح  نآ  رظنرد  و  دوب ، مالسلاهیلع  نیـسح  دامتعا  دروم  ریذپان و 
وا دنک . شرازگ  يدازآ  ياوشیپ  هب  ار  طیارش  اهراک ، یهد  ناماس  زا  سپ  و  هدومن ، یبایزرا  ار  يراج  دنور  ات  دش  هداتسرف  هفوک  يوس  هب 
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مشش زور  و  دومن ، تکرح  هفوک  يوس  هب  هکم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  ياهمان  اب  ترجه ، زا  متـصش  لاس  هب  ناضمر  مهدزناپ  دودح  رد 
ياـهتفآ زا  هک  یناـهگان ، هتـساوخان و  ياهدادـیور  لـیلد  هب  شیوـخ  یناـسنا  فئاـظو  ماـجنا  زا  سپ  و  دـیدرگ ، رهـش  نآ  دراو  لاوـش 

زا سپ  تفرگ و  رارق  بصعت  دروم  يوما  ماشآ  نوخ  دادبتـسا  يوس  زا  تسا ، تنوشخ  راصحنا و  دادبتـسا و  دـنب  رد  هتـسب و  ياـههعماج 
هب دیبع »  » یشیامرف هاگدادیب  رد  اوسر  يزاسهدنورپ  کی  اب  ماجنارـس  ریذپان  حالـصا  دادبتـسا  اب  هزرابم  رد  رایـسب  يدرمیاپ  يرگنـشور و 

نیـسح رظن  رد  ملـسم  بانج  تسا . ناقـشاع  هاگترایز  هفوک ، رد  کنیا  وا  تیونعم  رپ  هاگراب  و  دش . هدز  ندرگ  دـیدرگ و  موکحم  گرم 
شیاتس رد  و  درک ، هیرگ  تخس  وا  زوسناج  تداهش  ربخ  تفایرد  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  هک  ياهنوگ  هب  تشاد ؛ ییالاو  ماقم  مالـسلاهیلع 

هب و  دناسر ، دوصقم  لزنم  رس  هب  دیشک و  شود  هب  یگتسیاش  هب  ار  شیوخ  یخیرات  تیلوئسم  نارگ  راب  هک  ملسم  رب  ادخ  دورد  دومرف : وا 
كرابم دنویپ  نیا  يهرمث  هک  دوب ، هتسب  كرتشم  یگدنز  دنویپ  نانمؤمریما  يهنازرف  تخد  هیقر »  » اب ملسم  تفاتش . ادخ  توارط  رپ  تشهب 

هب دادبتسا  نامیخژد  تسد  هب  هفوک  رد  زین  وا  كدوک  ود  و  دندیسر ، تداهش  هب  البرک  رد  نانآ  زا  رفن  هس  هک  دوب  رتخد  کی  رـسپ و  جنپ 
ربمایپ نادناخ  ياههمیخ  هب  دادبتسا  هاپس  شروی  ماگنه  هب  زین  هکتاع »  » شلاسدرخ رتخد  و  دندش ، هتشک  ثراح »  » تسد هب  دنتفر و  نادنز 

. دیسر تداهش  هب  اپ  تسد و  ریز 
دق هنا  یلا  بتک  ناف  لیقع ، نب  ملـسم  یتیب  لها  نم  یتقث  یمع و  نبا  یخا و  مکیلا  ثعاب  اـنا  و  يدـهلا . قحلا و  یلع  کـب  اـنعمجی  [ 38]
ءاش نا  اکیشو ، مکیلا  مدقا  یناف  مکبتک ، یف  تئرق  مکلسر و  هب  تمدق  ام  لثم  یلع  مکنم ، لضفلا  یجحلا و  یلوا  و  مکئالم ، يار  عمتجا 

دنوادـخ مان  هب  مالـسلا  و  کلذ هللا . یلع  هسفن  سباحلا  قحلا ، نیدـب  نئادـلا  طسقلاب ، مئاقلا  باتکلاب ، مکاحلا  ـالا  ماـمالا  اـم  يرمعلف  هللا .
دیعـس یناه و  يهلیـسو  هب  امـش  ياههمان  دـعب ؛ اما  ناملـسم  نامیا و  اب  مدرم  يوس  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  نابرهم  يهدـنیاشخب 

: هک تسا  نیا  امش  يهمه  راتفگ  مایپ و  متفایرد . دیدوب ، هدرک  نایب  ار  هچنآ  و  دندوب ، نم  يوس  هب  امـش  ناگداتـسرف  نیرخآ  نانآ  دیـسر ،
کنیا دروآ . درگ  تاجن  یتسار و  تیاده و  تلادع و  هب  ار  ام  وت  يهلیـسو  هب  ادخ  دیاش  ایب ، ام  يوس  هب  میرادـن ، نیتسار  ییاوشیپ  ماما و 

امـش يوس  هب  تسا  نم  ناـنیمطا  دروـم  شیدـنا و  تسرد  نم  نادـناخ  رد  هک  ار  لـیقع » نب  ملـسم   » میوـمع دـنمجرا  دـنزرف  ردارب و  نم 
هک دسیونب  نم  يارب  يهعلاطم  زا  سپ  وا  رگا  رواب  نیا  رب  دسیونب ؛ نم  يارب  ار  امش  يأر  هشیدنا و  هک  ماهدرک  شرافـس  وا  هب  و  مداتـسرف ،
رد و  دناهتفگ ، امش  ناگداتـسرف  هک  تسا  هنوگ  نآ  و  هچراپکی ، گنهامه و  امـش ، نارگریبدت  نادنمدرخ و  امـش و  مدرم  هاگدید  يأر و 

ماما و دـنگوس ! مدوخ  ناج  هب  دـمآ . مهاوخ  امـش  راـید  رهـش و  هب  يدوز  هب  ادـخ  تساوخ  هب  تروص  نآ  رد  ماهدـناوخ ، امـش  ياـههمان 
هب دراد ، ياپرب  یتسار  اب  ار  داد  لدع و  دنک ، تموکح  ادـخ  هوکـشرپ  باتک  تاررقم  ساسا  رب  هک  تسا  یـسک  نآ  اهنت  نیتسار  ياوشیپ 

. مالسلا و  دیامن ، یگدنز  هنادنسپادخ  ادخ ، يدونشخ  ندروآ  تسد  هب  يهشیدنا  رد  هرامه  و  دیامن ، لمع  تلادع  قح و  نید 
مالـسلاهیلع و نیـسح  فطل  هب  و  تخاس ، ار  دوخ  و  درب ، اههرهب  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  اـب  یهارمه  تصرف  زا  هک  دوب  ياهدرب  وا  [ 39]

. داد رهش  نآ  ناگرزب  زا  یکی  هب  درب و  هرصب  هب  ار  ترضح  نآ  يهمان  تسویپ ، راگزور  نادرمدازآ  هب  وا ، شخبيدازآ  ياهسرد 
قارع زا  شردپ  گرم  زا  سپ  دمآ . ایند  هب  هرصب  رد  هک  دوب ، ماندب  رـصنع  ود  نیا  هناجرم ،»  » و دایز »  » رابت لصا و  یب  دنزرف  دیبع » [ » 40]

. تشاد لیسگ  ناسارخ  مکاح  ناونع  هب  ترجه ، زا  لاس 53  رد  ار  يو  دزیم -  اج  وا  يومع  ار  دوخ  هک  هیواعم -  و  تفر ، ماش  رابرد  هب 
اب دـیزی  روتـسد  هب  وا  گرم  زا  سپ  دوب . قلطم  مکاح  اج  نآ  رد  هیواـعم  گرم  اـت  و  داتـسرف ، هرـصب  يرادـنامرف  هب  ار  وا  لاـس  ود  زا  سپ 
وا دـیزای . تسد  هناشنمدد  ییاهتواقـش  هب  تفرگ و  فک  هب  زنی  ار  هفوک  يهناهاوخ  يدازآ  شبنج  عمق  علق و  بوکرـس و  تمـس ، ظفح 

یناطیـش رایـسب  شقن  البرک  يهدـنهد  ناکت  يهعجاف  رد  و  داد ، ییاپرـس  روط  هب  ار  یناه -   - وا تفارـش  رپ  ناـبزیم  ملـسم و  مادـعا  مکح 
ورملق ریوزت  روز و  رز و  دنب  رد  مدرم  زا  و  دیشوک ، رایسب  تفالخ  ناونع  هب  تردق  يهضبق  يارب  هرصب  رد  دیزی ، گرم  زا  سپ  وا  تشاد .

زا يرکشل  اب  یتدم  زا  سپ  تخیرگ . ماش  هب  رایسب  ییاوسر  اب  وا  دندیروش و  وا  رب  مدرم  ماجنارس  اما  تفرگ ، تعیب  شايدادبتـسا  تردق 
. دیسر تکاله  هب  رتشا -  کلام  دنزرف  میهاربا ، تسد  هب  و  دمآ ، قارع  مدرم  بوکرس  يارب  ماش 
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نامز دـش ، زاغآ  ربمایپ  نادـناخ  هب  شتدارا  یتسود و  اـجنامه  زا  و  تفر ، هنیدـم  هب  شردـپ  اـب  و  دـمآ ، اـیند  هب  فئاـط  رد  راـتخم » [ » 41]
اب يراگزاسان  رطاخ  هب  اجنآ  رد  تفر و  هرـصب  هب  راوگرزب  نآ  تداهـش  زا  سپ  دوب و  قارع  رد  ترـضح  نآ  رادـمان  نارای  زا  نانمؤمریما 

رهوش هک  رمع -  نب  هللادبع  شالت  اب  اما  دش ، ینادـنز  دوب -  رهـش  نآ  رد  هیواعم  رادـنامرف  نامز  نآ  هک  دـیبع -  روتـسد  هب  مکاح  طیارش 
فوخم يرالاس  بهذـم  نافلاخم  زا  و  دوب ، رادـمان  عاجـش و  دنمـشوه و  يدرم  وا  دـش . دـیعبت  فئاط  هب  تفاـی و  تاـجن   - دوب شرهاوخ 

دروم رد  اههاگدید  مه  لیلد  نیمه  هب  تسا ، خیرات  يارجامرپ  ياههرهچ  زا  فصو  نیا  اب  مالسلاهیلع و  یلع  نادناخ  ناتسود  زا  و  يوما ،
یناـسنا و شاهریگنا  هک  دـننآ  رب  و  دـننادیم ، هنادنـسپادخ  تسرد و  ار  شیاـهراک  و  دنیاتـسیم ، ار  وا  یخرب  فـلا -  تسین . ناـسکی  وا 
یشیدناتسرد و زا  ياهناشن  نیا  و  دیناسر ، ناشتواقـش  رفیک  هب  ار  شنارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  نالتاق  هک  هژیو  هب  دوب ؛ هنالداع  شفده 

هکیماگنه هنومن  يارب  تسا . هدـش  اعد  وا  قح  رد  هدـش و  دای  یکین  هب  شیاهراک  وا و  زا  زین  تایاور  یخرب  رد  تسوا . يرادرک  تسرد 
ادخ دومرف : تفگ و  ادخ  ساپس  دیلپ ، ياهرس  نآ  ندید  اب  ترـضح  نآ  داتـسرف ، رون  ماما  نیمراهچ  يوس  هب  ار  دعـسرمع »  » و دیبع »  » رس

يادخ دومرف : تشاد ، مان  مکح »  » هک راتخم »  » رـسپ هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  و  . 1 یـشک ج 341 ، لاجر  دـهد . ریخ  شاداپ  راتخم  هب 
نیمـشش زا  و  كردم . نامه  تشک . ار  ام  نازیزع  نالتاق  درک و  بلط  ار  ام  يهدـش  هتخیر  قحان  هب  ياهنوخ  هک  دـنک  تمحر  ار  تردـپ 

رـس راتخم  هک  هاگ  نآ  ات  دندرکن  باضخ  دنتـساراین و  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  سپیمـشاه  ناوناب  هک  دنادروآ  رون  ماما 
هک دنرواب  نیا  رب  یهورگ  نانآ  ربارب  رد  ب -  كردم . نامه  داتـسرف . هنیدم  هب  ار  مارم  يوما  نادـیلپ  زا  رگید  یخرب  دعـسرمع و  دـیبع و 

فده نابلطایند ، ناسب  تفرگیم و  هرهب  ياهلیـسو  ره  زا  نآ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  دوب و  تردق  يهتفیـش  بلط و  هاج  يرـصنع  راتخم 
يدهم ار  وا  نآ ، یپ  زا  دومن . ار  هیفنح  نب  دمحم  یگدـنیامن  ياعدا  غورد  هب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  درکیم . هیجوت  ار  هلیـسو  شیارب 

نارادتـسود راکفا  بلج  يارب  رتشیب  زین  تلاسر  نادناخ  نانمـشد  اب  وا  راکیپ  دروآ . دیدپ  یتعدب  و  يدهم ؛ يهدـنیامن  ار  دوخ  و  دـناوخ ،
يراـکبیرف و هب  جـیردتب  يزوریپ  نیتـسخن  لـحارم  زا  سپ  وا  هک  هژیو  هب  تلادـع ؛ يارجا  ادـخ و  يارب  هـن  دوـب ، تردـق  مـیکحت  ناـنآ و 
: دومرف هک  دـناهدروآ  رون  ماما  نیمـشش  زا  هنومن : يارب  ددرگیم . تفایرد  رگید  یتایاور  زا  زین  هاگدـید  نیا  و  دـش . دیـشک  یگماکدوخ 
رب ار  رـصنلا » تخب   » هک هنوگ  ناـمه  دزاـسیم ؛ طلـسم  ناـنآ  رب  اریملاـظ  هاـگ  دـشکب ، ماـقتنا  نارگدادـیب  زا  دـهاوخب  ادـخ  هکیماـگنه 

دروـم رد  رگید  هاگدـید  ج -  ص 328 . يدـنوار ، ءایبنالا ، صـصق  ج 341،1 ؛ یـشک ، یلاجر  تخاس . طلـسم  ایرکز  یحی و  ناگدنـشک 
يهمانرب هشقن و  ساسا  رب  تماهـش  رپ  هاگآ و  يدرم  رگا  هک  مسانـشیم  اریمدرم  نم  تفگ : ریبز » نب  هللادبع   » هب وا  هک : تسا  نیا  راتخم 
دادبتـسا نآ ، يهلیـسو  هب  یناوتیم  هاگ  نآ  و  دروآیم ، درگ  تیارب  نانآ  زا  نارگ  يرکـشل  دور ، ناـنآ  يوس  هب  هدـش  باـسح  تسرد و 

نانمؤمریما نارادتـسود  داد : خساپ  دنتـسه ؟ اجک  دـننایک و  مدرم  نآ  دیـسرپ  هللادـبع  يریگ . تسد  هب  ار  تردـق  یبوک و  مه  رد  ار  يوما 
هب ار  راک  نیا  يورب و  دـیاب  هک  یتسه  ياهمانرب  اب  هاـگآ و  عاجـش و  درم  ناـمه  وت  و  تفگ : هللادـبع  زورما . يهفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
وا راکادف  نارای  رب  هیرگ  نادیهـش و  رالاس  یهاوخنوخ  راعـش  نداد  رـس  اب  دمآ و  وا  وت ! زا  راک  نم و  زا  تاناکما  هک  دورب  يروآ ! ناماس 

تاهابتـشا مه  راـتخم  هک  دـننآ  رب  زین  یهورگ  د -  درک . لالقتـسا  مـالعا  دـیرب و  ریبز » نـب  هللادـبع   » زا هاـگ  نآ  دروآ و  درگ  ار  یهوـبنا 
نآرق هکنیا  هن  رگم  . دـشخبب شاهتـسیاش  ياهراک  رطاخ  هب  ار  شناـهانگ  ادـخ  هک  دـیما  یناوارف ، يهتـسیاش  ياـهراک  مه  دراد و  يرایـسب 

دیاهدش رادـشه  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  رگا  يهیآ 31 . يهروس 4 ، مکتائیـس و »... مکنع  رفکن  هنع  نوهنت  ام  رئابک  اوبنتجت  نا  : » دـیامرفیم
لاح ره  هب  دروآ . میهاوخ  رد  يدنمجرا  هاگیاج  رد  ار  امش  مییادزیم و  امش  لمع  يهدنورپ  زا  ار  امـش  کچوک  ناهانگ  دینیزگ ، يرود 

رد يوما  میژر  رادـفرط  ياهورین  نتـسکش  مه  رد  اب  و  درک ، ماـیق  يوما  ماـشآ  نوخ  دادبتـسا  دـض  رب  هفوک  رد  ترجه  زا  لاـس 66  رد  وا 
هماج يهرادا  - 1 دنداد : وا  هب  یهارمه  تعیب و  تسد  لصا ، راهچ  نیا  ساسا  رب  هدـمآ  ناج  هب  مدرم  تفرگ و  تسد  هب  ار  تردـق  قارع ،

زا یهاوخنوخ  - 4 نامورحم . قوقح  زا  عاـفد  - 3 هعماج . يهرادا  رد  ربمایپ  شنم  کبـس و  نتخاس  قشمرـس  - 2 نآرق . تاررقم  ساـسا  رب 
تخاس و دوبان  تفای ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناگدنـشک  زا  هچنآ  ره  يزوریپ  زا  سپ  وا  وا . ناگدنـشک  رفیک  مالـسلاهیلع و  نیـسح  نوخ 
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ملسم بانج  مرح  ورهار  رد  هفوک  رد  کنیا  شهاگمارآ  دش و  هتشک  ریبز  نب  بعـصم  هاپـس  اب  گنج  رد  ترجه  زا  لاس 67  رد  ماجنارس 
. تسا

يارب رتشیب  ترارـش  تنوشخ و  هب  وا  شزیگنا  و  دـیبع »  » اـب يراـکمه  روظنم  هب  ماـش  زا  هک  دوب  کلـسم  يوما  ناشیدـنا  کـیرات  زا  [ 42]
. دوب هدمآ  هفوک  هب  مدرم ، هناهاوخ  يدازآ  شبنج  بوکرس 

نیفـص و لمج ، راکیپ  هس  رد  هک  مالـسلاهیلع ، یلع  صالخا  رپ  هنالداع و  هار  ناورهر  زا  و  تسادخ ، ربمایپ  گرزب  نارای  زا  یناه » [ » 43]
یناسک زا  يوما ؛ زیگنا  ساره  دادبتـسا  فلاخم  مدرم و  دامتعا  دروم  و  دوب ، هفوک  نارـس  زا  وا  دوب . ترحـض  نآ  ناراـی  فص  رد  ناورهن 

ییاج نآ  ات  درک  تیامح  شیوخ  نامهیم  زا  هناریلد  و  دوب ، وا  يهناخ  رد  ترضح  نآ  ریفس  درک و  توعد  مالسلاهیلع  نیسح  زا  هک  تسا 
هب هنادرمناوجاـن  يدرگـش  اـب  دـیبع »  » يوما راـکبیرف  شیک و  تنوشخ  میخژد  مکح  هب  داـهن و  صـالخا  قبط  رد  ار  ناـج  هار  نیا  رد  هک 
هب هجحیذ  متـشه  زور  رد  هیواعم  نب  دیزی  تما ، ریما  دض  رب  مادقا  ماهتا  هب  اوسر  يزاسهدنورپ  کی  اب  هاگ  نآ  و  دـش ، توعد  يرادـنامرف 
هب دش و  هدز  ندرگ  رایسب  يهجنکـش  رازآ و  لمحت  زا  سپ  و  دیدرگ ، موکحم  گرم  هب  ییاپرـس  یهاگدادیب  رد  ترجه  زا  متـصش  لاس 

زیتس دادبتسا  بلط و  حالصا  هنازرف و  ياهدروخلاس  هداهن و  رس  تشپ  ار  راهب  دون  تداهش  ماگنه  هب  زارفارس  يهدازآ  نآ  دیـسر . تداهش 
. دوب

تداهش هب  راک  هک  درکیمن  روصت  اما  تشاد ، شقن  دیبع  دزن  یناه »  » ندروآ رد  دوب . دادبتـسا  نابرقم  زا  هفوک و  نارادمدرـس  زا  وا  [ 44]
رد 80 ترجه  زا  لاس 66  رد  دـیدرگ و  دازآ  اما  دـش ، ینادـنز  دـیبع  تنوشخ  اـب  درک و  ضارتعا  شدوخ  مه  لـیلد  نیمه  هب  دـسرب ، وا 

ص 305. ج 1 ، مالعالا ، درم . یگلاس 
نیا رد  جاجح  نامز  ات  و  دش ، هتشامگ  هفوک  ییاضق  هاگتسد  هب  رمع  تموکح  رد  دوب . نمی  زا  يدنک و  ثراح  دنزرف  یضاق  حیرش  [ 45]

. درک يریگرانک  لاس 77  وا  دمآیم . رانک  یعون  هب  دیبع  یتح  ناگمه  اب  دوب و  تمس 
نیفص رد  مدرم ، نایم  رد  هنتف  بوشآ و  شزیگنا  اب  شردپ  هک  تسا  یشیدنا  کیرات  نادناخ  زا  دوب . هدنک »  » يهلیبق زا  هفوک و  زا  وا  [ 46]

شرهاوخ و  درک ، يراکمه  مجلم  نبا  اب  وا  نوخ  نتخیر  رد  و  تفرگ ، رارق  مالسلاهیلع  یلع  نیرفن  دروم  اهراب  و  داد ، رـس  تیمکح  راعش 
هب یناه »  » ندناشک رد  زین  شدوخ  و  دناسر ، تداهش  هب  تنایخ  مس  اب  ار  یبتجم  ماما  هیواعم ، یتینما  فوخم  هاگتسد  يهسوسو  اب  هدعج » »
هب ماجنارس  وا  دوب . میهس  البرک  رد  شنارای  مالسلاهیلع و  نیسح  نوخ  نتخیر  مه  نآ  زا  سپ  و  دادبتسا ، غیت  هب  وا  ندرپس  دیبع و  هاگرارق 

ص 39. ج 6 ، مالعألا ، دش . هتشک  لاس 67  رد  تسویپ و  ریبز  نب  بعصم 
ار نآ  ترـضح  نآ  هک  یمعثخ » نارمح   » مان هب  تسا  يرعاـش  ياههدورـس  زا  هکلب  ملـسم »  » نآ زا  هن  هدورـس ، نیا  هک  تسا  ینتفگ  [ 47]

. دادیم همادا  شیوخ  راکیپ  هب  دناوخیم و 
نامیخژد تابرـض  ریز  دوب و  ادـخ  اـب  زاـین  زار و  لاـح  رد  تاـظحل ، نیـسپاو  رد  راوگرزب  نآ  هک  تسا  هدـمآ  عباـنم  زا  ياهراـپ  رد  [ 48]

هب ارم  مناور ، وت  يدونـشخ  رهم و  يوس  هب  ایادـخراب ! تسادـخ ؟ يوس  هب  اهراک  ماجرف  تشگزاب و  هک : درک  یم  همزمز  بل  ریز  دادبتـسا 
. هد ياج  تیابیز  توارطرپ و  تشهب  رد  ریذپب ، شیوخ  تمحر  فطل و 

ياههرهچ زا  دشیم . هدناوخ  زین  سارفوبا  تشاد و  مان  مامه »  » وا دننادیم . برع  رادمان  رعاش  قدزرف ، زا  ار  هدورـس  نیا  زین  ياهراپ  [ 49]
رد و  تشاد ، الاو  یتیعقوم  شیوخ  مدرم  هعماج و  رد  وا  تشاد . ساسح  شقن  مالـسا  برع و  گنهرف  تاـیبدا و  رد  و  دوب ، هرـصب  هنازرف 

. تفگ دوردب  ار  ناهج  ترجه  زا  لاس 110  رد  یگلاس ، دص  زرم  رد  وا  دوب ، هتفای  دشر  هدنشخب  گرزب و  ینادناخ 
. دناهتشون هجح  يذ  متشه  اب  ربارب  هبنشراهچ  زور  ار ، مالسلاهیلع  نیسح  تکرح  زور  یخرب  [ 50]

اب ناـمزمه  هک  روهـشم  يربط »  » زا سپ  تسا و  یناردـنزام  یلمآ  يربط  متـسر  دـنزرف  ریرج ، نب  دـمحم  رفعج ، وبا  گرزب  درم  نیا  [ 51]
نب دیس   » موحرم دناهدروآ : نارظنبحاص  هک  ياهنوگ  هب  تسا . هتـشون  ار  ۀمامالا » لئالد   » باتک و  هدرک ، یگدنز  تسیزیم ، یـسوط  خیش 
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مهم عبانم  اهباتک و  زا  دلج  هک 1500  تشاد  ياهناخباتک  دیس  هک  ارچ  دنک ؛ یم  تیاور  وا  باتک  زا  تسا ك  یـسک  نیتسخن  سوواط »
زا ییاهشخب  نونکا  و  تسا ، دوب ه  دیـس  تسد  رد  لماک  روط  هب  هک  هدوب ، ۀـمالا » لئالد   » اهنآ زا  یکی  هک  دوب ، دروآ  درگ  اـجنآ  رد  ار 

ص 244. ج 8 ، ۀعیرذلا ، تسا  دوجوم  نآ 
« جـلخ نب  ةرارز   » و يدـقاو » دـمحم  وبا   » زا مه  وا  و  شمعا »  » زا زین  وا  و  شردـپ ، زا  وا  عیکو » نب  نایفـس   » زا ار  تیاور  نیا  يربط » [ » 52]

. تسا هروآ 
ریذپحالــصا و درمدازآ  نآ  هاــگمارآ  زین  کــنیا  و  دوـب ، رح  هاــگداز  هـک  ــالبرک »  » کــیدزن رد  قارع ، رد  ياهـقطنم  سیواوـن » [ » 53]

. تساج نآرد  زیتس  دادبتسا  بلطحالصا و 
ردام ياهبقل  زا  هیفنح »  » يهژاو و  تسا ، هلوخ »  » راوگرزب يوناب  مالـسلاهیلع و  ناـنمؤمریما  دـنمجرا  دـنزرف  هنازرف ، تیـصخش  نآ  [ 54]
راـبت هشیر و  زا  سپ  اـهنآ  نیرتمهم  هک  دوـب  ياهتـسجرب  تازاـیتما  ياراد  وا  تـسوا . ییارگقح  یـشیدناتسرد و  رگناـشن  و  وا ، یمارگ 

فاـصنا و ج -  قـلخ . ادـخ و  قوـقح  تیاـعر  راوتـسا و  ياورپ  ناـمیا و  ب -  فرژ . یهاـگآ  شناد و  فـلا -  زا : دـنترابع  شراـختفارپ 
ترضح نآ  هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ مالسلاهیلع  نیـسح  مارتحا  دامتعا و  دروم  ياههرهچ  زا  د -  لمع . نادیم  هدیقع و  هشیدنا و  رد  یگدازآ 

یفابغورد و فیرحت و  یفن  و  وا ، یحالصا  تکرح  یـساسا  ياهروحم  رگناشن  هک  ار  شراگدنام  رگنـشور و  مهم  رایـسب  يهمان  تیـصو 
ترضح نیتسار  تماما  رد  تسخن  وا  دنادروآ ، هک  ياهنوگ  هب  دمآ . دهاوخ  هک  داهن ، وا  دزن  ناگدنیآ  يارب  تسا ، دادبتسا  يزاس  هدنورپ 

ياههرهچ یهاوگ  و  رون ، ماما  نیمراهچ  يوس  زا  يرگنـشور  رایـسب و  ییوج  یپ  زا  سپ  اما  تخادرپ ، شکمـشک  ثحب و  هب  وا  اب  داـجس 
نآ ینامسآ  تماما  هب  رگنشور ، لیالد و  دهاوش و  قئارف و  رگید  يروآدرگ  و  ترضح ، نآ  نیتسار  تماما  هب  هعیش  راکتسرد  وگتـسار و 

. تفگ دوردـب  ار  ناهج  يرجه  لاس 80  رد  وا  داتفا . داجـس  ماما  ياپ  يور  رب  تمادـن  یهاوخرذـع و  ماـقم  رد  و  دروآ ، ناـمیا  ترـضح 
ص 91. ج 5 ، تاقبط ، ص 91 ؛ ج 5 ، نایعالا ، تایف  و  ص 115 ؛ ج 3 ، لاقملا ، حیقنت 

يارب اـت  درپس  هیفنح  دـمحم  شردارب  هب  ار  نآ  دومرف و  موقرم  هماـن  تیـصو  ناونع  هب  زین  يرگنـشور  یخیراـت و  دنـس  ترـضح  نآ  [ 55]
یلا بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  هب  یـصوأ  ام  هاذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : تسا هنوگ  نیا  هک  دشاب ، هار  رگنـشور  اهلسن  اهرـصع و 

نم قحلاب  ءاج  هلوسر ، هدبع و  ادمحم  نا  و  هل ، کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشی  نیـسحلا  نا  ۀیفنحلا : نباب  فورعملا  دـمحم  هیخا 
ارطب و ال ارـشا و ال  جرخا  مل  یناو  روبقلا . یف  نم  ثعبی  هللا  نا  و  اهیف ، بیر  ۀیتا ال  ۀعاسلا  نا  و  قح ، رانلا  و  قح ، ۀـنجلا  نا  و  قحلا ، دـنع 

ریـسأ و  رکنملا ، نع  یهنا  فورعملاب و  نا  دیرا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يدج ، هما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  امنا  و  املاظ ، ادـسفم و ال 
هللا یـضقی  یتح  ربصا  اذه ، یلع  در  نم  و  قحلاب ، یلوا  قحلا  لوبقب  ینلبق  نمف  مالـسلا .-  اهیلع  بلاط -  یبأ  نب  یلع  یبا  يدج و  ةریـسب 

تیـصو نیا  بینا . هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب  الا  یقیفوت  ام  و  کیلا ، یخا  اـی  یتیـصو  هذـه  و  نیمکاـحلاریخ . وه  قحلاـب و  موقلا  نیب  ینیب و 
چیه هک  دهدیم  یهاوگ  دوجو  يهمه  اب  نیـسح  دراپـسیم . هیفنح » نبا   » هب روهـشم  دـمحم  شردارب  هب  یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  ياهمان 

يهدیزگرب يهدنب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  دهدیم  یهاوگ  و  تسا ؛ اتمه  یب  اتکی و  وا  و  تسین ، هناگی  يادخ  زج  ییادخ 
و تسا ، قح  ادـخ  ياـبیز  توارطرپ و  تشهب  هک  دـهدیم  یهاوـگ  و  تسا ؛ هدروآ  وا  بناـج  زا  قـح  نید  هک  تسوا  يهداتـسرف  ادـخ و 

دنوادـخ و  تسین ، يدـیدرت  نآ  ندـمآ  رد  و  دیـسر ، دـهاوخ  ارف  ماجنارـس  زیخاتـسر  زور  و  دراد ، تیقح  نآ  نیگمهـس  باذـع  خزود و 
نوریب هنیدـم  زا  ینیبگرزب  دوـخ  ربـکت و  يهزیگنا  هب  هن  نم  هک  تسا  نـیا  تـیعقاو  دـنازیگنایم . رب  دـناهتفخ ، اـهربق  رد  هـک  ار  یناـسک 

اهنت هکلب  دادـیب ؛ ملظ و  روظنم  هب  هن  و  منکیم ، تکرح  یهاـبت  رذـب  ندـناشفا  داـسف و  يارب  هن  یبلط ؛ بوشآ  يرگناـیغط و  هن  و  موریم ،
هعماج روما  حالـصا  يارب  یناسنا  یحالـصا و  شبنج  کی  یگنهرف و  يرکف و  تکرح  کی  نداد  ناماس  نم  تکرح  ترجه و  يهزیگنا 

کبـس و هب  ار  ناـگمه  و  منک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  هشیپ  دادـیب  میژر  مهاوـخیم  نم  تسا . ربماـیپ  مردـقنارگ  ياـین  تما  و 
سپ میامن . راتفر  مناوخارف و  مالسلاهیلع  یلع  مردپ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مردقنارگ  ياین  داد  لدع و  زا  راشرـس  یقرتم و  يهریس 
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ییابیکش دریذپن  سک  ره  و  تسا ، رتراوازس  یهد  شاداپ  یـسانش و  قح  هب  دنوادخ  دریذپب  ارم  توعد  تلادع  قح و  شریذپ  اب  سک  ره 
ناه تسا . نارواد  نامکاح و  نیرتهب  وا  و  دنک ، يرواد  قح  هب  زیتس  حالصا  رگدادیب و  هورگ  نیا  نم و  نایم  دنوادخ  ات  مزاسیم  هسـشیپ 

لکوت وا  هب  هرامه  نم  تسادخ . تمحر  رهم و  وترپرد  اهنت  نم  يارب  يدنلبرس  تیقفوم و  تسوت و  هب  نم  تیصو  شرافس  نیا  ردارب ! يا 
. تشگ مهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  منکیم و  دامتعا  و 

يهیآ 154. يهروس 3 ، [ 56]
شجنس يدازآ  تخانـش ، هعلاطم و  يدازآ  ملق ، نایب و  يدازآ  هدیقع ، هشیدنا و  يدازآ  قانتخارپ ، هتـسب و  هعماج  نآ  رد  رگا  يرآ ، [ 57]

هب دوب و  تیفافـش  شنیزگ و  يدازآ  هاگ  نآ  اهنایرج و  اههقیلـس و  اهبتکم و  اههرهچ و  اهاعدا و  اهادـن و  اهتوعد و  ناـیم  هسیاـقم  و 
یب دـننیزگرب ، ار  اهنآ  نرتهب  دنونـشب و  فافـش  نشور و  ار  نوگانوگ  نانخـس  اههاگدـید و  نآرق -  نایب  هب  ات -  دـندادیم  هزاـجا  مدرم 

قانتخا و راکهایـس  دادیب و  تسد  اما  دوب ، وا  یناسنا  دنلب و  نامرآ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  اب  اهتسد  اههشیدـنا و  اهناج و  اهلد و  نامگ 
مـسر هار و  مالـسلاهیلع و  نیـسح  اب  اهلد  هک  دوب  هدروآ  دـیدپ  يرورت  تشحو و  ینمااـن و  وج  ناـنچ  تنوشخ ، دادبتـسا و  يرـسدوخ و 

اهتماهـش اهتعاجـش و  اـهتراسج و  اـما  دوـب ، وا  شخب  تاـجن  یحالــصا و  يهماـنرب  هناتــسود و  رــشب  هناـشنمدازآ و  هناهاوختلادـع و 
دض رب  ار  نانامه  ياهریشمش  تهج  نیمه  هب  دوب ؛ هدش  لیدبت  رتسکاخ  هب  هتفرگ و  شتآ  هدیکشخ و  ناگدز  دادبتـسا  دوجو  يهعرزمرد 

: تفگیم ادخ  شیدنا  نشور  دنمـشوه و  يهدنب  نآ  دوب  هنوگ  نیا  و  دـندوب ! هتخاس  هنهرب  ناشـشخب  تاجن  دـیما و  بولطم و  بوبحم و 
زیرگ نوناق  هشیپ و  تنوشخ  شیدـنا و  کیرات  میژر  هارمه  هب  وت و  دـض  رب  ناشیاهریـشمش  هک  درد  غیرد و  اما  تسوت ، اب  مدرم  ياـهلد 

نادـب راصعا  نورق و  نارگدادبتـسا  يهمه  هک  تسا  یکانلوه  تیانج  نیا  و  تسا ! يوما  زابماوع  بیرفماوع و  نیغورد و  ناـهانپ  مالـسا 
دنزاتیم و اهناسنا  مسج  رب  دـنرادن ، ار  اههشیدـنا  اهلد و  رب  تیمکاح  یگتـسیاش  تقایل و  هک  لیلد  نادـب  نانآ  هک  ارچ  دـناهدیزای ؛ تسد 

هار زج  یهار  هب  دنـشکیم و  دنب  هب  دنیابریم و  ار  اهمسج  نایرع ، همین  نایرع و  روز  تنوشخ و  ویمحر  یب  اب  دـندنبیم و  ار  نانآ  نابز 
!. دنزاسیم ریزگان  اههشیدنا  اهناج و 

، ناناوج دمآرس  عاجش و  شنم و  گزب  نیز و  رایسب و  یناوج  دوب ؛ یلیل »  » ردقنارگ يوناب  مالسلاهیلع و  نیسح  دنمـشیدنا  دنزرف  وا  [ 58]
البرک رد  اروشاـع  زور  رد  ترجه  زا  مکی  تصـش و  لاـس  رد  ترـضح  نآ  دوـب . ادـخ  ربماـیپ  هب  اـهناسنا  نیرتهیبـش  هریـس  امیـس و  رد  و 

. دوب هداهن  رس  تشپ  ار  یگدنز  زا  راهب  دودح 25  زور  نآ  دیسر و  تداهش  هب  هک  دوبیمشاه  ناوج  نیتسخن 
مسارم ماجنا  يارب  یناوراک  اب  وا  شیوخ ، مدرم  هعماج و  دامتعا  دروم  و  دوب ، هفوک  رد  هعیـش  رادمان  ياههرهچ  زا  نیق »  » دنزرف ریهز  [ 59]

اما تفرگیم ، هرانک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناوراک  زا  مهافت  ءوس  كدنا  رطاخ  هب  هار  رد  هک  تشگیم  زاب  اج  نآ  زا  دوب و  هتفر  هکم  هب  جح 
باکر رد  تداهـش  ات  مالـسلاهیلع  نیـسح  یهارمه  ییادیـش و  هب  راک  و  دـمآ ، لئان  ترـضح  نآ  رادـید  توعد و  راختفا  هب  قح  فطل  هب 

. دیشک يدازآ  ياوشیپ 
ات داد  وا  رازگراک  رب  ینفک  البرک ، رد  ریهز )  ) شا یگدـنز  ياتمه  رای و  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  ناـمه  هدازآ  يوناـب  نیا  [ 60]
ار یگدازآ  ياوشیپ  هنوخ  رد  قرغرکیپ  و  دیسر ، البرک  ناتسلگ  هب  هکیماگنه  ادخ  يهدنب  نآ  اما  دنک ، نفک  ار  دوخ  رورس  رکیپ  دورب و 
، دنک نفک  دیاب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  دنمجرا  رسپ  درک ؟ دیاب  هچ  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  دید ، هاگتداهش  تبرت  يور  رب  سابل  نفک و  نودب 
و تشگزاب ، درک و  نفک  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  يدازآ ، رـالاس  نینزاـن  رکیپ  هشیدـنا  گـنرد و  یکدـنا  زا  سپ  ار ؟ ریهز )  ) شرورـس اـی 

شیوخ رورس  راب  نیا  ات  داد  يرگید  يهچراپ  و  درک ، نیسحت  ار  وا  راک  رایـسب  ینامداش  اب  وا  درک . شرازگ  هدازآ  يوناب  نآ  هب  ار  نایرج 
ص 341. تانمؤملا ، ءاسنلا  مالعا  ص 190 ؛ يهرامش 10 ، انثارت ، يهلجم  درک . نینچ  زین  وا  نک و  نفک  ار  ریهز ) )

. دناهدروآ نانمؤمریما  زا  ار  راعشا  نیا  زین  ياهراپ  [ 61]
نارای زا  و  دوب ، برع  هاوخ  يدازآ  شیدـناون و  ناـناوج  زا  سیق » . » دـناهدروآ يدـسا »  » ياهراـپ و  يوادیـص »  » ار وا  عباـنم  زا  یخرب  [ 62]
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، برع يایند  رد  هکم  هب  وا  ترجه  دیزی و  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ندرکن  تعیب  ربخ  جوم  راشتنا  زا  سپ  مالـسلاهیلع ؛ نیـسح  بلط  حالـصا 
و درک ، یهارمه  هفوک  هب  نتفر  يارب  ار  ملسم »  » وا دناسریم . ترـضح  نآ  هب  ار  هفوک  رد  ربمایپ  نادناخ  نارادتـسود  ياهمایپ  اههمان و  وا 

هفوک يوس  هب  تکرح  يارب  يدازآ  ياوشیپ  توعد  مدرم و  یناگمه  تعیب  زا  نآ  رد  هک  دناسر ، مالسلاهیلع  نیسح  هب  ياهمان  وا  يوس  زا 
ص 394. ج 5 ، يربط ، خیرات  دوب . هتفر  نخس 

نایز هب  ییاهزیچ  شراگن  نایب و  هب  نانآ  رابجا  مولظم و  دنب و  رد  ياهناسنا  زا  يریگ  فارتعا  يهناملاظ  تشز و  درگـش  نایب  نیا  اب  [ 63]
تـشز يهویـش  هک  هزات  يراک  هن  نامیخژد  ناگماکدوخ و  دوس  رهاظ  هب  و  دادبتـسا ، فلاخم  دقتنم و  هاوخ و  يدازآ  ياهناسنا  شیوخ و 

. تسا خیات  رد  وا  ياهکلسم  مه  و  دایز » نبا  »
. تشون هفوک  مدرم  هب  زجاح »  » هاگلزنم زا  ار  همان  نیا  مالسلاهیلع  نیسح  هک  دناهدروآ  عبانم  زا  ياهراپ  رد  [ 64]

تسخن - 1 دـیدرگ : نومنهر  یـساسا  لصا  ود  هب  شاهنابلط ، قح  يادـن  نادواج و  نخـس  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناس  نیدـب  و  [ 65]
دادـیب و لطاب و  نتخاـس  نوگنرـس  تلادـع و  قح و  نتـشاد  اـپ  رب  هک  دومرف ، ناـیب  ار  هناـصلاخ  هناـهاگآ و  نیتسار و  تداهـش  زا  فدـه 
ینیب و عقاو  يرگنفرژ و  تیارد و  وترپ  رد  هعماج  يداینب  حالصا  اهنامرآ و  اهفده ، اهتسایـس ، اههویـش ، اهکبـس ، نتخاس  نوگرگد 

يهماـگنه هک  تخاـس  نشور  و  داد ، ناـشن  ار  راـک  ياـج  هب  عـقوم و  هب  مادـقا  بساـنم و  يهماـگنه  نآ  رب  نوزفا  - 2 تسا . يرادـمنوناق 
ياههنزور یقطنم و  دونـش  تفگ و  ياههار  نتـسب  اب  دادـیب ، بیرف و  لـطاب و  و  ددرگیم ، لاـمیاپ  تلادـع  قح و  هک  تسا  یتقو  تداـهش 

نایارگدـیحوت يارب  رادـفده  گرم  هک  تسا  هاگنآ  يرآ  دوشیم ؛ رادـنادیم  تنوشخ  ینکـش و  نوناقاب  يریذـپ ، حالـصا  يزرودرخ و 
. تسا روآ  جنر  ناراکهبت  اب  یگدنز  یتخب و  کین  هاوخ ، تلیضف  نارگحالصا  هدازآ و 

زارف و رد  وا  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  نارای  نادیم  رد  عاجـش  هتـسجرب و  ياههرهچ  زا  و  دوب ، ناسانـش  ثیدـح  ناهوژپ و  نآرق  زا  وا  [ 66]
هار و هب  زین  ترضح  نآ  زا  سپ  و  تشاد ، روضح  نیفص  ناورهن و  لمج و  ياهگنج  رد  دوب و  مالسلاهیلع  یلع  هارمه  هب  یگدنز  بیشن 

نیعلا ص 86. راصبا  ص 253 ؛ ج 6 ، يربط ، خیرات  دیسر . تداهش  هب  البرک  رد  و  تسویپ ، وا  نادنزرف  يهنالداع  زیتس و  ملظ  مسر 
اب دـیرخ و  مهرد  رازه  تصـش  هـب  ار  شیوـخ  يهدـنیآ  هاـگ  تداهـش  ياـهنیمز  زا  یـشخب  اـج ، نآ  رد  دورف  زا  سپ  ترـضح  نآ  [ 67]

عمجم دـننک . راـتفر  ناـمهیم  ناـسب  زور  هس  ناـنآ  اـب  دـنیامن و  هار  شهاـگمارآ  يوس  هب  ار  وا  يوک  نارئاز  هک  درک  طرـش  ناگدنـشورف 
ص 249. ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  ص 642 ؛ ج 5 ، نیرحبلا ،

. داب نانآ  يهمه  رب  ادخ  دورد  هک  تسا ، بنیز  نیسح و  نسح و  رهاوخ  و  همطاف ، یلع و  يهنازرف  تخد  لامک ، شناد و  يوناب  نیا  [ 68]
شناد رد  دوب . هتسارآ  رایسب  ياهرهب  هب  نانآ  يالاو  ياهشزرا  تمظع و  هوکـش و  زا  تشاد و  رکیپ  رد  ار  نانآ  گرزب  حور  زا  يوترپ  وا 

شرگنشور نیشتآ و  يهبطخ  هب  هنومن  يارب  تشاد ؛ نانآ  زا  ناشن  بلق  توق  لد و  يراوتساو  بیکـش  تماهـش و  نخـس ، قطنم و  رنه ، و 
ياهنایرـش هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوخ  مایپ  هنوگچ  هک  دـیرگنب  رورغم  تسم و  دادبتـسا  ياـههزین  رـس  قرب  ربارب  رد  هفوک  يهزاورد  رد 

.220  - ص 181 تانمؤملا ، ءاسن  مالعا  دزاسیم . ناور  اهلسن  اهرصع و  ياهگر  رد  قیرزت و  خیرات 
يوناب ربا  دیاب  قح  هب  ار  وا  داب . نانآ  يهمه  رب  ادخ  دورد  هک  نیـسح ، نسح و  رهاوخو  تسا ، همطاف  یلع و  يهنازرف  تخد  بنیز » [ » 69]

زا عافد  رادمچرپ  گرزب  يریذپان  یگتسخ  يرادیاپ و  لبمس  بیکش ، تعاجش و  يهروطسا  نخس ، شناد و  راگدنوادخ  هشیدنا ، درخ و 
. تخاس هنادنسپادخ  هناشنمدازآ و  یگدنز  قشمرـس  و  دناوخ ؛ اورپ  شیاین و  زامن و  حور  نز و  خیرات  زیتس  دادبتـسا  نامرهق  رـشب ، قوقح 

نیـسح شردارب  هارمه  هب  و  تسب ، كرتشم  یگدـنز  نامیپ  رایط  رفعج  دـنزرف  هللادـبع  شاهدازومع  اب  و  دـیلاب ، درک و  عولط  هنیدـم  رد  وا 
ار شنارسپ  اروشاع  زور  رد  وا  تشاد . ار  زارفرـس  راوتـسا و  یناسر  مایپ  شقن  وا  يهناهاوخیدازآ  شبنج  رد  تفر و  البرک  هب  مالـسلاهیلع 
زا لاس 62  رد  ترـضح  نآ  ددرگیم ، تفایرد  تایاور  رتشیب  زا  هک  ياهنوگ  هب  درک . هیده  ادـخ  هاگراب  هب  تخیگنارب و  قح  يرای  هب  زین 

شبنج فـلتخم  لـحارم  رد  وا  زیگنا  روـش  نیرفآ و  روعـش  نانخـس  هب  وا  تمظع  تخانـش  رد  تفگ . دوردـب  ار  ناـهج  رـصم  رد  ترجه 
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هک دـیرگنب ، دـمآ -  دـهاوخ  باتک  نیمه  رد  هک  ماش -  هفوک و  رد  یناسر ، مایپ  يهلحرم  رد  هژیو  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هنابلط  حالـصا 
یگدنز حور  ناسنا  هدش  رپرپ  يهعرزم  خیرات و  هب  دزاسیم و  ناور  رـشب  خیرات  ياهنایرـش  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوخ  مایپ  هنوگچ 

. دزویم تایح  میسن  دمدیم و 
، ردپ ردام  زا  هطساو  نودب  شردپ  زا  وا  دوب . تماهـش  تیونعم و  لامک و  شناد و  يوناب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  دنمجرا  تخد  همطاف  [ 70]
و دوب ، موثلک  ما  بنیز و  شیاههمع  هیقر و  هنیکس و  شنارهاوخ  هارمه  هب  ناریسا  ناوراک  رد  و  تسا ، هدروآ  تیاور  ربمایپ  زارفرس  تخد 

یبتجم ماما  دنزرف  نسح  شاهدازومع ، اب  تراسا  زا  تشگزاب  زا  سپ  وا  تشاد . ياهنارگنـشور  هدـنزاس و  شقن  اروشاع  مایپ  ندـناسر  رد 
ییابیز رطاخ  هب  دوب و  لامک  لامج و  يوناب  وا  . درک تیبرت  دروآ و  میهاربا  هللادـبع و  ياهمان  هب  قیال  رـسپ  ود  درک و  جاودزا  مالـسلاهیلع 

ص 130. مالعالا ج 5 ، تفگ . دوردب  ار  ناهج  ترجه  زا  لاس 110  رد  ماجنارس  وا  دناهداد . هیروح »  » بقل وا  هب  شرایسب 
، هنیکس رغصا و  یلع  دمآ و  لیان  مالسلاهیلع  نیسح  يرسمه  راختفا  هب  هک  دوب  سیقلا » يرما   » رتخد دنمـشیدنا ، گرزب و  يوناب  نیا  [ 71]
هب مالسلاهیلع  نیسح  شرالاس  يهناهاوختلادع  شبنج  رد  وا  دیشخب . دشر  دروآ و  ایند  هب  ار  اروشاع  هوکش  رپ  اما  لاس ، نس و  مک  رای  ود 

افو و مسجت  نوا  تشگزاب . هنیدـم  هب  شخبيدازآ  ناریـسا  ناوراک  اب  دـش و  هدرب  تراـسا  هب  راوگرزب  نآ  تداهـش  زا  سپ  و  دوب ، هارمه 
هک تهج  نادب  و  تفگ ، هن  شیوخ  راگزور  رادمان  ياههرهچ  يراگتـساوخ  هب  مالـسلاهیلع ، نیـسح  تداهـش  زا  سپ  دوب و  یکاپ  افص و 

فقـس ریز  رگید  زور  نآ  زا  سپ  دوب ، هدـید  باتفآ  قرب  ربارب  رد  هدـیتفت و  ياهگیر  رب  اونین  تشدـنهپ  رد  ار  اـهلد  بوبحم  كاـپ  رکیپ 
رادید ابیز و  تمعن و  رپ  تشهب  يوس  هب  لاصو  يهشیدنا  رد  شاهتفیش  حور  يرارقیب ، يراوگوس و  لاس  کی  زا  سپ  ات  دیمراین ، تفرن و 

گوسرد و  تشاد ؛ رایـسب  ياهرهب  يرنه  یگدنیارـس و  قوذ  زا  و  دوب ، اورپ  نامیا و  شنیب و  شناد و  يوناب  وا  دیـشک . رپ  شایگدنز  رای 
ص 378. ج 1 ، ءاسنلا ، مالعا  ج 387 ؛ مالعالا ، دورس . يزوسناج  ياههیثرم  مالسلاهیلع  نیسح 

و نوتومی ، ضرالاو  تاومسلا  لها  ناف  هللا ، ءازعب  يزعت  : » هک دباییم  همادا  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  نخـس  يرگید  تیاور  رد  [ 72]
هب نتـسب  دیما  وترپ  رد  مرهاوخ ! بویجلا »... نقـش  و  دودخلا ، ءاسنلا  مطل  و  ةوسا ؛ هللا  لوسرب  ملـسم  نکلو  ههجو .... الا  کلاه  ءیـش  لک 

كاـپ تاذ  زج  و  دـنیوگیم ، دوردـب  ار  ناـهج  ناـینیمز ، ناینامـسآ و  يهمه  هک  نادـب  و  زاـس ، هـشیپ  ار  ییابیکـش  ربـص و  هار  ادـخ  رهم 
؛ دوب رتهب  نم  زا  نانمؤمریما  مردپ  همطاف ! يهنازرف  تخد  تسا . هدنیاپ  هدـنز و  هک  تسوا  اهنت  دـنریمیم و  همه  همه و  یتسه ، راگدـیرفآ 

دیاب زین  ام  و  دنتفاتـش ، یقاب  يارـس  هب  و  دندیـشک ، كاـخ  باـقن  رب  خر  فصو ، نیا  اـب  و  دوب ؛ رتهتـسیاش  نمزا  یبتجم ، ترـضح  مردارب ،
تیاعر شنم ، شور و  هویـش ، کبـس و  رد  ناگمه  و  تسوگلا ، هوسا و  يرادرک  هتـسیاش  ارگدیحوت و  ناسنا  ره  يارب  ادخ  ربمایپ  میورب .

رارق قشمرـس  ار  وا  دیاب  يرادیاپ ، ییابیکـش و  يدازآ و  یگدازآ و  عناوم  یگدنلاب و  دـشر و  ياهتفآ  اب  هزرابم  مدرم ، تمرح  قوقح و 
!. دندرک هراپ  نابیرگ  دندز و  دوخ  ياههرهچ  رب  مرح  ناوناب  دیسر ، اجنیا  هب  ترضح  نآ  نانخس  هکیماگنه  دنهد .

ایند هب  هنیدم  رد  رمع »  » گرم زور  رد  وا  دوب . دنواهن  گنج  رد  رمع »  » رادمان رادرـس  صاقو » یبا  نب  دعـس   » دـنزرف دعـس » نب  رمع  [ » 73]
هب دـش و  ریگتـسد  راتخم »  » نارای تسد  هب  هفوکرد  یتسپ  یگیامورف و  ایر و  سولاـس و  زا  يراـب  هلوک  اـب  ترجه  زا  لاس 66  رد  و  دـمآ ،

یتسرپ ماقم  یبلطهاج و  تشز  يهرکیپ  تلاذر و  تراقح و  مسجت  وا  دـش . هتـشک  شرامـش  یب  ياهتیانج  اـهیتسپ و  رفیک  زا  ياهشوگ 
دادبتـسا رد  هدروآ  داب  تورث  تردق و  هب  ندیـسر  يارب  هک  دز ، تسد  نیگنن  ياهلماعم  هب  يوما  ماشآ  نوخ  دالج  دیبع »  » اب هک  ارچ  دوب ،

نیا رد  رایـسبیمگردرس  زا  سپ  وا  دورب . مالـسلاهیلع  نیـسح  يدازآ  ياوشیپ  گنج  هب  دریگ و  هدهع  هب  ار  دیزی  هاپـس  یهدـنامرف  يوما ،
هدومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  ناسنامه  اما  دـیزای ، تسد  عیجف  تیانج  نیا  هب  و  داد ، نت  ار  راگدـنام  راع  گنن و  نیا  هب  ماجنارـس  دروم 

. تخاب ار  ناهج  ود  ره  هکلب  دیسرن  دوخ  يوزرآ  هب  اهنت  هن  دوب ،
لاثم تلادع  قح و  زا  وا  تیامح  تسا و  مالسا  برع و  خیرات  هتسجرب  ياههرهچ  زا  ربمایپ . يومع  دوب و  بلطملادبع  دنزرف  هزمح ، [ 74]
دیـس  » نت ود  مالـسا  رد  دـش . هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  دـحا »  » راکیپ رد  ترجه  زا  موس  لاس  رد  وا  تسا  یندز 
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ص 272. ج 2 ، مالعالا ، مالسلاهیلع  نیسح  يرگید  هزمح و  یکی  دناهدش : هدناوخ  ءادهشلا »
اورپ رونخـس و  تیارد و  اـب  روشناد و  يدرم  ناـنمؤمریما . رتـگرزب  ردارب  دوب و  بلاـطوبا  دـنزرف  نیموـس  لـیقع ، بلاـط و  زا  سپ  وا  [ 75]

، تشاد هدهع  هب  ار  شیدنا  ون  هاوخ و  يدازآ  نارجاهم  تیریدم  يوگنخس و  ربمایپ  روتسد  هب  هشبح  يوس  هب  ترجه  رد  هک  دوب ، هسـشیپ 
دادبتسا ییاوسر  لبط  و  دیرفآ ، راختفا  تخاس و  نوگرگد  ار  هشبح  زرودرخ  ياورنامرف  ییوگ  هدیجنـس  یـسانش و  نامز  ینادراک و  اب  و 
نایاونیب ردپ  هب  هک  دوب  نانآ  ناگدنشخب  مشاهینب و  ناعاجش  زا  وا  دروآ . رد  ادص  هب  نیمزرـس  نآ  رد  دوب  شنارای  وا و  بیقعت  رد  هک  ار 

ریت و مخز  دون  زا  هدیـشوپ  يرکیپ  اب  ادـخ  هار  رد  دوخ  تسد  ود  میدـقت  زا  سپ  هتوم  راـکیپ  رد  ترجه  زا  لاس 60  رد  و  تفاـی ، ترهش 
ص 286. ج 1 ، هباغلا ، دسا  درک . زاورپ  تشهب  يوس  هب  لاب  ود  اب  دیسر و  تداهش  هب  ریشمش 

اب يزغم  کشخ  بسانت  هب  اما  دوب ، قارع  رکـشل  نایم  رد  نیفـص  راکیپ  رد  دوب . اـهیبلک »  » زا و  طرق »  » دـنزرف لیبحرـش »  » شماـن وا  [ 76]
يرصنع وا  تفای . ناونع  البرک  رد  دادبتسا  هاپـس  هدنامرف  نیرتمیخژد  هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک  ماجنارـس  دیدرگ و  کلـسم  مه  جراوخ 

اب ناراگزور  شیدنا  کیرات  ياهکلسم  رمـش  زا  یخرب  ناسب  هک  تسا  نیا  کحـضم  و  دوب ، زوت  هنیک  تخـس  زغم و  کشخ  خاتـسگ و 
مه اعد  زامن و  دناهدروآ ، ياهراپ  هک  ياهنوگ  هب  تشادنپیم و  زین  هللا  لیخ  زا  نامیااب و  ناملسم و  ار  دوخ  تنوشخ ، تواقـش و  همه  نآ 

فیرـش ینا  ملعت  کـنا  مـهللا  دـیوگیم : دـنکیم و  شزرمآ  بـلط  ادـخ  هاـگراب  زا  زاـمن ، زا  سپ  هـک  دـید  ار  وا  قاحـساوبا  دـناوخیم .
ار وت  ادخ  هنوگچ  هایـس ! تیور  تفگ : وا  هب  درم  نآ  ياشخبب ! ارم  سپ  متـسه  یفیرـش  مدآ  نم  هک  ینادیم  تدوخ  ایادـخ  راب  یلرفغاف !
هب جارات و  رد  و  وا ، هاوختلادع  نارای  ربمایپ و  رسپ  نوخ  نتخیر  رد  اهتیانج ، اهیشیدنا و  کیرات  يهمه  رب  نوزفا  رگم  دیزرمآ ! دهاوخ 
هب ار  نیسح  نتشک  روتسد  ام ، نارادمامز  رگم  منکب . میتسناوتیم  هچ  وت  رب  ياو  تفگ : وا  یتشادن ؟ تکرش  ربمایپ  نادنزرف  ندرب  تراسا 

تـضهن رد  وا  میدوب !! رترخ  نانآ  زا  هک  میدرکیم  تفلاخم  دوخ  نامکاح  اب  رگا  مییوگب . هن  نانآ  نامرف  هب  میتسناوتیم  ایآ  دـندادن ؟ اـم 
ج 4،ص 92. ریثا ، نبا  لماک  ص 175 /. ج 1 ، مالعالا ، دنتخادنا . اهگس  دزن  ار  شدیلپ  دسج  و  دش ، هتشک  ریگتسد و  راتخم » »

. دـندوب نینبلا » ما   » شا هشیپ  اورپ  هدازآ و  يونابزا  مالـسلاهیلع  یلع  دـنمجرا  نادـنزرف  هاوخیدازآ  هتخاس و  دوخ  درمناوج  راهچ  نیا  [ 77]
يدازآ تلادع و  هار  رد  مکاح ، قانتخارپ  هتسب و  ياضف  رد  هک  دندوب  هداهنرس  تشپ  ار  یگدنز  زا  راهب   25 ، 19 ، 34 بیترت 18 ، هب  نانآ 

ار نانآ  ات  تشادـن  يدـنواشیوخ  رمـش  اب  ناـنآیمارگ ، رداـم  هک  تسا  ینتفگ  دـندمآ . لـیان  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  باـکر  رد 
ییاجنآ زا  و  دوب ؛ هقطنم  هریشع و  نآ  زا  دادبتـسا  هاپـس  يهرهم  نیمود  ای  رمـش  هک  دوب  ياهریـشع  هقطنم و  زا  وا  هکلب  دناوخب ، هدازرهاوخ 

نشخ رصنع  نآ  دنیوگیم ، هدازرهاوخ  زین ، نطومه  هریشع و  مه  نادنزرف  نیرترود  هب  برع  هلمج  زا  اهتلم  زا  يرایـسب  گنهرف  رد  هک 
!. دز اج  نانآ  ییاد  ار  دوخ  تخادرپ و  يزابنابز  هب  هنوگ  نیا  هاگآ  شیدنا و  تسرد  ناناوج  نآ  رد  ذوفن  يارب  زادرپ  گنرینو 

. دمآ یهاوخ  ام  وس  هب  ادرف  وت  دوب : دهاوخ  هنوگ  نیا  تروص  نآ  رد  هک  تسا ، هدمآ  ادغ »  » تایاور زا  ياهراپ  رد  [ 78]
رد وا  ادخ . ربمایپ  نارای  زا  و  دوب ، مالـسلااهیلع  همطاف  درگاش  ءامـسا »  » وج لامک  شیدنا و  ون  يوناب  رایط و  رفعج  دنمجرا  دنزرف  وا  [ 79]

رحب  » هب هک  ياهنوگ  هب  دوـب ؛ اـشگ  هرگ  تسود و  مدرم  شنمگرزب و  يدرم  تفاـی . تدـالو  اـج  نآ  رد  هشبح  هب  شرداـم  ردـپ و  ترجه 
رد ترجه  زا  لاس 80  رد  و  داتـسرف . البرک  هب  وا  هارمه  هب  ار  شنادنزرف  دمآ و  لیان  بنیز  يرـسمه  راختفا  هب  وا  تشاد . ترهـش  دوجلا »

ص 76. ج 4 ، مالعالا ، تفگ . دوردب  ار  ناهج  هنیدم 
نیـسح ریفـس  دوب و  یناسنا  ياهشزرا  هب  یگتـسارآ  یهاگآ و  رد  ناگمه  دمآرـس  هک  ملـسم -  رب  نوزفا  لـیقع »  » زارفرـس لـسن  زا  [ 80]

زا نت  هدزاـی  زین  و  یلع ، نوـع و  ، یـسوم رغـصا ، هللادـبع  نامحرلادـبع ، ربـکا ، هللادـبع  رفعج ، ياـهمان  هب  رگید  روـالد  تـفه  مالـسلاهیلع 
کیقن یتح  ادبا  کقرافن  هللا ال  ال و  : » دنتفگ وا  خـساپ  رد  دنتـساخ و  اپ  هب  یگمه  هک  دـندوب ، يدازآ  ياوشیپ  هارمه  هب  وا  ناگدازدـنزرف 
طیارش نیا  رد  ار  وت  و  دش ، میهاوخن  ادج  وت  زا  زگره  ناگتـسیاش ، رالاس  يا  دنگوس  يادخ  هب  زگره ، هن ، کیدی »... نیب  لتقن  انفایـساب و 

زیتس متـس  هتخآ و  ياهریـشمش  اب  داهن و  میهاوخ  صالخا  قبط  رد  ار  ناج  و  دـنام ، میهاوخ  امـش  رانک  رد  هکلب  تشاذـگ ، میهاوخن  اـهنت 
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رد و  تخاس ، میهاوخ  ادـف  وت  شیپاشیپ  وت و  ناگدـید  ربارب  رد  ار  شیوخ  لباقان  ناـج  و  درک ، میهاوخ  عاـفد  وت  یمارگ  ناـج  زا  شیوخ 
نآ ياوشیپ  وت  هکار  يراـختفارپ  هار  میطلغ و  رد  شیوخ  نوخ  هب  ادـخ  هار  رد  وت و  ناـمرف  هب  اـت  دومن ، میهاوخ  رازراـک  وت  ناراـی  فـص 

الاو و ياهنامرآ  رگادـن  و  میهن ، تداهـش  رتسب  رب  رـس  وت  راـید  رد  میوش و  دراو  يدرگیم ، دراو  وت  هک  یهاـگنابرق  هب  مییاـمیپب و  یتسه 
ناس نیدب  و  تخاس . میهاوخن  اهر  ار  وت  ادخ  هب  ناج ! نیـسح  میـشاب ؛ وت  یحالـصا  ياههمانرب  زابرـس  یناسنا و  دنلب و  ياهفدـه  رگدایرف 

. دندرک هیده  ادخ  هاگراب  هب  دنداهن و  صالخا  قبط  رد  ار  ناج  هناعاجش  هناهاگآ و  ریلد  هاوخیدازآ  هدجیه  نیا 
رد وا  يوخ  قلخ و  مالسلاهیلع و  نیسح  يهریس  کبس و  يرآ ، هک : تسا  هدمآ  نخـس  يهمادا  رد  فوهل »  » ياههخـسن زا  یخرب  رد  [ 81]

لامک هتالـص و  ةرثک  یف  نیـسحلا  ۀیجـس  تناک  اذـک  و  دوب ؛ هنوگ  نیا  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  هب  یگتـسارآ  شیاین و  زامن و  يرایـسب 
نادنزرف رامـش  ردقچ  دش : هتفگ  رون  ماما  نیمراهچ  هب  هک : تسا  هدروآ  دیرفلا » دـقعلا   » باتک زا  مراهچ  دـلج  رد  هبر » دـبع  نبا  . » هتافص

زامن تعکر  رازه  کی  زور  هنابـش  ره  رد  وا  هک  ارچ  تسا ؛ یتفگـش  يهیاـم  مه  رامـش  نیمه  دومرف : خـساپ  رد  وا  تسا ؟ كدـنا  تردـپ 
. تشادن حیرفت  تحارتسا و  يارب  یتصرف  رگید  رواب  نیا  رب  دناوخیم ،

داتـسا و نآرق ، توـالت  تئارق و  ریپ  تشرـس ، كاـپ  ياهشیپ  تداـبع  ریرب »  - » فـلا تـسا : ناـیب  روـخ  رد  هـتکن  دـنچ  وا  دروـم  رد  [ 82]
وا دوب . نمی »  » رد نادمه »  » يهزاوآ دنلب  يهلیبق  ناگرزب  زا  و  قارع ، رد  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  راکادف  نارای  زا  هفوک ، رد  نآرق  راگزومآ 

هکم هب  هنیدم  زا  ترجه  و  دیزی »  » اب تعیب  در  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  يهنابلط  قح  هناعاجـش و  عضوم  زا  یهاگآ  و  هیواعم ، گرم  زا  سپ 
و دیزگرب ، هناقشاع  هناهاگآ و  ار  ناگتسیاش  رالاس  اب  يرایمه  یهارمه و  تداهش  يوک  ات  تفاتش و  ادخ  مرح  هب  زین  وا  ، يرگنـشور يارب 

نیـسح زا  اروشاـع  زور  دوـب . ادـخ  حـلاص » دـبع   » یتـسار هب  هک  راـکوکین  هتـسیاش و  يهدـنب  نآ  ب -  داد . ناـبلط  قـح  هب  ار  تسرد  نیا 
هک یناراکتیانج  يا  ناه  : تفگیم ناـنآ  هب  اـسر  يادـص  اـب  و  درب ، شروی  راـکزواجت  نمـشد  هاپـس  بلق  رب  تفرگ و  هزاـجا  مالـسلاهیلع 

کیدزن نم  هب  دـییایب  وا ! زا  هدـنام  ياج  رب  راگدای  ربمایپ و  لسن  ناگدنـشک  يا  تسا ! هتـشغآ  ربمایپ  نادـنزرف  نوخ  هب  قفرم  ات  ناتناتـسد 
هریت رواگنج  یس  زا  رتارف  و  مناشچب . امش  هب  ار  ناتیاهیدیلپ  رفیک  منارذگب و  شیوخ  زیتس  متـس  ریـشمش  مد  زا  ار  امـش  ات  دیزیرگن  دیوش ،

يهدروخ بیرف  دیلپ و  ياههرهم  زا  یکی  لفغم » نب  دـیزی  . » تساوخیمه دورامه  زاب  دـنکفا و  تکاله  كاخ  هب  ار  دـیزی  هاپـس  زا  تخب 
هک دـش  ررقم  وـگ  تفگ و  زا  سپ  و  ینکیم ؟ هچ  ینادـمه »  » روـالد يا  ریرب !»  » يا ناـه  : تـفگ دـمآ و  نوریب  شیوـخ  هاپـس  زا  نمـشد 
رب شمـسر  هار و  هکنآ  تسد  هب  تسا ، دادیب  لطاب و  رب  هکنآ  ره  ات  دنناوخب  ار  يادـخ  و  دـننک ، هلهابم  دـنرادرب و  نامـسآ  هب  ار  اهتسد 

لطاب و يههبج  هک  دش  نشور  دـنکفا و  تکاله  كاخ  هب  ار  وا  ریرب »  » دـش و زاغآ  دربن  هاگ  نآ  دوش ؛ هتـشک  تسا  تلادـع  قح و  ساسا 
ریذپ قح  بلق  اونـش و  شوگ  شاک  اما  دندرک ، هراظن  دندینـش و  دندید و  همه  ار  نیا  تسا . مادک  تلادع  قح و  يههبج  تساجک و  ادیب 

نآ رثا  رطاخ  هب  زین  يرکف  یناور و  رظن  زا  ریرب »  » اب راکیپ  رد  رفن  یـس  زا  شیب  نداد  تسد  زا  نیگنـس و  تافلت  رب  هوالع  هک  نمـشد  دوب .
زین ادخ  حلاص » دـبع   » نآ درب و  موجه  وا  رب  یعمج  هتـسد  تروص  هب  داهن و  اپ  ریز  ار  گنج  نوناق  دوب ، هدـش  هتفـشآ  رب  تخـس  هلهابم » »

نادـیم رد  هک  تشاد  نامیا  یهاگآ و  اجنآ  ات  شیوخ  مسر  هار و  هب  وا  ج -  دیـشک . رپ  توکلم  هب  نوخ  يوضو  اب  رایـسب  یـشالت  زا  سپ 
رب سک  ره  ات  تساوخ  هناعـضاخ  هنازجاع و  اناوت  اناد و  هاگآ و  يادـخ  زا  و  دز ، هلهابم  هب  تسد  نآ  زا  سپ  درک و  هرظانم  تسخن  داـهج 

يارب و  دیزی ، مالـسلاهیلع و  نیـسح  هاگودرا  ود  يارب  دادبتـسا ، لطاب و  شیک  زا  یناسنا  هنالداع و  يهویـش  ددرگ و  دوبان  تسا  لطاب  هار 
. دش رتنشور  همه  يارب  شهار  وا و  یتسرد  دمآ و  رد  اپ  زا  لفغم » نبا   » وا نمـشد  هلهابم ، زا  سپ  هک  مینادیم  و  دوش ؛ نشور  ناگدـنیآ 

يراـی ار  س )  ) همطاـف دـنزرف  نمـشد  وت ! رب  ياو  تفگ : وا  هب  راون » ، » شرهاوـخ تشگزاـب ، ـالبرک  زا  بعک )  ) وا لـتاق  هک  یماـگنه  د - 
. تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  رگید  ادخ  هب  يدیزای ! تسد  نیگمهس  یهانگ  هچ  هب  یتسار  یتشک ! ار  نآرق  توالت  داتسا  و  يدرک ،

. تسا هدش  تیاور  زین  رامش  نیا  زج  اما  ماظن ؛ هدایپ  نت  دصکی  و  دوب ، هراوس  جنپ  لهچ و  ماما  نارای  رامش  هک  دناهدروآ  رقاب  ماما  زا  [ 83]
يهنامیکح هنارگحالصا و  زیمآ و  تملاسم  یقطنم و  ياهداهنشیپ  ایآ  یـضر »؟ مکیلع  هضرع  امیف  مکل  امفأ  : » تفگ رح »  » اجنیا رد  [ 84]
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.« یبا كریما  نکل  و  تلعفل ، یل  رمالا  ناک  ول  : » تفگ رمع » « ؟ دـینک يریگولج  كانلوه  يهعجاف  کی  زا  ات  دـنکیمن  یـضار  ار  امـش  وا 
نم هک  غیرد  اما  مدرکیم . لابقتـسا  هعجاف  زا  يریگولج  يارب  وا  يهناهاوخریخ  شالت  زا  متفریذـپیم و  ارچ ، دوب  نم  تسد  رد  راـک  رگا 

. دنزیم زاب  رس  تلادع  قح و  شریذپ  زا  دیبع »  » امش ریما  مرادن و  يرایتخا  رگید 
ص 155. مامالا . عم  لتق  نم  ۀیمست  دیسر . تداهش  هب  نانآ  رانک  رد  و  تسویپ ، ماما  نارای  هب  ماجنارس  زین  وا  [ 85]

تیعقوم نیمه  رطاـخ  هب  و  دوـب ؛ هفوـک  رد  شیوـخ  هلبق  گرزب  برع و  فیرـش  ياهنادـناخ  زا  ارگقح و  دنمـشوه و  ياهرهچ  رح » [ » 86]
هدیزگرب يوما  ياهورین  زا  يرفن  رازه  نوتس  کی  یهدنامرف  هب  يوما  رادناتسا  يوس  زا  هک  دوب  وا  ینید  یگنهرف و  یسایس و  یعامتجا و 

، تشاد مالـسلاهیلع  نیـسح  شرالاس  اب  هک  ینانخـس  نمـض  رون  هاگودرا  هب  ندمآ  زا  سپ  هک  دراد  یبلاج  ناتـساد  دروم  نیا  رد  وا  دـش .
خاک زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  هب  تشادیم ، لیسگ  امش  يوس  هب  دادبتسا  هاپس  زا  ینوتس  یگدرکرس  هب  ارم  دیبع »  » هکیماگنه تفگ : نینچ 

.« ریخب رح  ای  رشبا  !» داب هدژم  هنادواج  يریخ  هب  ار  وت  رح ! يا  ناه  تفگیم : هک  مدینش  شیوخ  رـس  تشپ  زیمآ  رارـسا  ییادن  يرادناتـسا ،
نم راک  نیا  دـنگوس  يادـخ  هب  هن ، متفگ : دوخ  هب  مدـیدن . ار  یـسک  اما  مدرک ، تقد  بوخ  مدروآ و  يور  ادـن  نآ  يوس  هب  هدز  تفگش 
ریخ دیون  نیمادک  هدژم و  هچ  سپ  موریم ؛ شنارای  وا و  رب  هار  نتسب  مالسلاهیلع و  نیـسح  يوس  هب  نم  هک  ارچ  درادن ، ياهدژم  تراشب و 

یهارمه و راـختفا  هب  تسویپ و  مهاوخ  امـش  هب  ماجنارـس  هک  دوب  هتفاـین  هار  يروصت  نینچ  نم  يهشیدـنا  رد  زگره  يرآ ، يراگتـسر ؟ و 
شاداـپ و هب  ماجنارـس  تاهتـسیاش  باـختنا  تسرد و  يهشیدـنا  نیا  اـب  وت  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  دـش . مهاوـخ  رختفم  امـش  يزوریپ 
رب هکیماگنه  هب  ار  تراشب  هدژم و  زا  هدنکآ  ماجرف  تداعـس و  نیا  وا  اریخ »». ارجا و  تبـصا  دـقل  . » يدـمآ لیان  یهوکـشرپ  يراگتـسر 
نآ نیلاب  رب  ار  دوخ  تعرس  هب  مالسلاهیلع  نیسح  هک  ارچ  دید ، باتفآ  یگدنـشخرد  زور و  ینـشور  هب  داتفا ، اونین  يهدیتفت  ياهنـش  يور 
امک رحلا  تنا  رح ! ای  کل  خـب  خـب  : » دومرف درک و  كاـپ  شاهتـسشن  نوخ  هب  يهرهچ  زا  ار  اـهنوخ  اـهکاخ و  و  دـیناسر ، ارـس  ود  يهدازآ 

ار وتو  داهن  رح »  » ار تماـن  ترداـم  هک  هنوگ  ناـمه  یتسه ، ترخآ  اـیند و  يهدازآ  هک  یتسار  هب  وت ! رب  دورد  يا  هب ! هب  کـما ». کـتمس 
هب رکیپ  هاگ  نآ  و  دیشک ، رپ  اهنامسآ  توکلم  هب  شدنلب  حور  يدازآ ، دروامه  یب  ياوشیپ  ناماد  رب  رس  ناس  نیدب  و  دناوخ . درمدازآ » »

. دش هدرپس  كاخ  هب  و  هدرب ، نوریب  نادیم  زا  شناگتسب  يهلیسو  هب  شاهتفخ  نوخ 
هدمآ نتـساوخ  يرای  هب  رگیدـکی  نایز  هب  ار  هنازرف  يادـخ  اب  رگیدـکی ، نیرفن  موهفم  هب  ناسانـش  هژاو  گنهرف  رد  هلهابم »  » يهژاو [ 87]
زوریپ ار  شیدـنا  تسرد  بلط  قح  و  دزاس ، رفیک  باذـع و  شوختـسد  تسا  دادـیب  بلطاـب  رب  ار  مادـک  ره  فرط ، ود  ناـیم  زا  اـت  تسا ،

نیتسخن يارب  مالـسا  خیرات  رد  عضوم  نیا  اب  مدرم  دندرگ . زوریپ  نابلط  قح  مه  ددرگ و  راکـشآ  اهتقیقح  مه  هلیـسو  نیدب  ات  دنادرگ ،
ردـنقارگ ياوشیپ  روضح  هب  نارجن »  » رد حیـسم  نییآ  نایاسراپ  ناهوژپ و  نید  زا  یهورگ  اج  نآ  رد  هک  ارچ  دـندش ، انـشآ  هنیدـم  رد  راب 

راک مالسلاهیلع ، حیسم  يونعم  تیصخش  تدالو و  دروم  رد  ترضح ، نآ  اب  هرظانم  دونش و  تفگ و  زا  سپ  دندیدرگ و  بایفرـش  دیحوت 
اب ربماـیپ  هک  دوب  اـجنآ  دـنتفریذپن . دروم  نیا  رد  ار  ربماـیپ  نآرق و  ینامـسآ  هاگدـید  و  دیـشک ، یگندـکی  بصعت و  هب  ناـنآ  زا  ياهراـپ 
رد اهماگ  نیـسپاو  ات  و  دنداد ، تبثم  خـساپ  نآرق  داهنـشیپ  نیا  هب  تسخن  يهلحرم  رد  نانآ  درک . توعد  هلهابم  هب  ار  نانآ  یحو  دومنهر 

نسح و همطاف  یلع ، وا  ناهارمه  يدازآ و  قطنم و  ریذپان  فصو  تیونعم  صالخا و  اب  هکیماگنه  اما  دـندیزرو ، يرادـیاپ  هلهابم  ماجنا 
كاپ و بان و  تقیقح  دنتسیرگن ، ار  ممصم  ناشفارونو و  رابهوکش  ياههرهچ  نآ  دندش و  وربور  داب -  نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  نیـسح - 

رانک هلهابم  زا  ربمایپ ، زا  یهاوخ  شزوپ  اب  نتـشیوخ ، ناج  رد  تفگـش  ساره  ساسحا  اب  دـنتفای و  نانآ  رد  ار  نشور  صلاـخ و  تقادـص 
فیرش نآرق  رد  اهندمت  نایدا و  نایم  وگ  تفگ و  رد  هزات  دادیور  نیا  ناتساد  دنداد . تاجن  ترخآ  ایند و  باذع  زا  ار  دوخ  دندیشک و 

. تسا هدما   64  - ياههیآ 60 يهروس 3 ، رد 
البرک زا  بعک )  ) وا لـتاق  یتـقو  هک  دوب ، هدـش  هتخانـش  هاوخ  مدرم  وجادـخ و  یمومع  راـکفا  رد  ياهنوـگ  هب  ناـمیا  اورپ و  درم  نآ  [ 88]

توالت داتـسا  و  يدرک ! يرای  ار  س )  ) همطاـف دـنزرف  يهشیپ  دادـیب  نمـشد  وت  وت ! رب  ياو  تفگ : وا  هب  راون »  » شرهاوخ یتح  تشگزاـب ،
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. تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  رگید  ادخ  هب  يدیزای ! تسد  نیگمهس  یهانگ  هچ  هب  یتسار  یتشک ! ار  نآ  تاررقم  هب  لماع  نآرق و 
شیوـخ یگدـنز  رد  مالـسلاهیلع و  حیـسم  نییآ  ورهر  شیپ  يدـنچ  اـت  وا  دوـب . روـن  راـید  هب  هتفاـی  هار  ياهدازآ  هللادـبع » نب  بهو  [ » 89]

مد اـب  و  تخاـس ، انـشآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  اـب  ـالبرک  هار  رد  ار  وا  تشونرـس ، دوب . فاـصنا  اـب  بلط و  قح  وپ و  قح  وـجقح و  يرـصنع 
. دیماجنا نانآ  مسر  هار و  هب  ییادیـش  یگتفیـش و  هب  ربمایپ و  نادناخ  هب  قشع  قیمع و  نامیا  هب  ییانـشآ  نیا  زاس و  یگدـنز  ییاحیـسم و 
، ترضح نآ  يهتسیاش  درکلمع و  مالسلاهیلع  نیسح  ياهیناشفا  رون  هنارگنشور و  نانخس  رثا  رب  دندوب  وا  هارمه  هک  زین  شرسمه  ردام و 

نارای يراکادـف  داهج و  مرگ  امرگ  رد  دـنتفر . البرک  هب  دنتـسویپ و  رون  ناوراک  هب  بهو »  » هارمه هب  و  دـندروآ ، ربماـیپ  ادـخ و  هب  ناـمیا 
زیخرب تسا ؛ قح  يرای  زور  زیخاپب ! مرسپ ! هللا »؛ لوسر  تنب  نبا  رصنا  مق و  ینب  ای  . » تفگ دمآ و  شیپ  شردام  هک  دوب  مالسلاهیلع  نیسح 
ياهزات ناج  ردام ، نخـس  نیا  اب  دوب ، هدـیزگرب  هناقـشاع  هناهاگآ و  ار  شیوخ  هار  نیا  زا  شیپ  هک  بهو » ! » نک يرای  ار  ربماـیپ  دـنزرف  و 
یهاتوک مراد  ناوت  رد  هچنآ  درک و  مهاوخ  يرای  دوجو  يهمه  اب  ار  وا  ناج ! ردام  تنم  هدید  هب  رصقا . هاما و ال  ای  لعفأ  تفگ : تفرگ و 

. تنم هدید  هب  دومن ، مهاوخن 
هچ کنیا  یتشادیم ، زاـب  نادـیم  هب  ندـمآ  زا  ارم  شیپ  یتعاـس  اـت  هک  وت  مرـسمه ! یمارگ  تفگ : هتفاـی  هار  رکفنـشور و  ناوج  نیا  [ 90]

نیا هک  تسا  هدش  هچ  ینکیم ؟ صیرحت  قیوشت و  ناگتـسیاش  رالاس  هار  رد  رایکپ  هب  ارم  هک  داد  خر  یلوحت  دـیزو و  وت  ناج  رب  یمیـسن 
اورپ ياوشیپ  ییاـهنت  تبرغ و  يادـن  هکیماـگنه  دـنگوس  يادـخ  هب  بهو !» : » تفگ راکادـف  يوناـب  نآ  ارچ ؟ ياهتـشگ ؟ مدقـشیپ  هنوگ 

و هاتبرغ ! او  : » دیامرفیم ییاسر  يادص  اب  ترضح  نآ  هک  مدینش  دوخ  رخآ  مدش . ریس  یگدنز  زا  مدینش  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناگـشیپ 
زا دایرف  يا  یشیدنا ! کیرات  تنوشخ و  ربارب  رد  ییاهنت  تبرغ و  زا  دایرف  يا  « »؟ انریجی ریجم  نم  امأ  انع ؟ بذی  باذ  نم  امأ  هارصان ! ۀلقا 
هب تسین  یسک  ایآ  دنک ؟ عافد  ام  هارمه  هب  ام ، يهدش  لامیاپ  قوقح  زا  هک  تسین  یسک  ایآ  دادبتـسا ! ربارب  رد  تلادع  قح و  نارای  یمک 
هب مهاوخیمن  رگید  و  متـشذگ ، یگدنز  زا  رگید  هک  تخاس  خلت  ياهنوگ  هب  نم  ماک  رد  ار  یگدنز  گرزب ، مغ  نیا  و  دـهد »...؟ هانپ  ام 

وا و رب  ریخ  ياعد  نمـض  ترـضح  نآ  و  تساوخ ، کمک  مالـسلاهیلع  نیـسح  شرـالاس  زا  بهو »  » ور نیا  زا  مدرگ . زاـب  اـههمیخ  يوس 
« بهو . » تشگزاب دـیرخ و  ناج  هب  ار  شرالاس  نامرف  زین  وا  و  ددرگزاب ، مرح  ناوناب  يوس  هب  ات  تساوخ  يهازآ  يوناـب  نآ  زا  شنادـناخ 

نمشد داتفا ، اونین  يهدیتفت  ياهگیر  يور  رب  هکیماگنه  درک . راکیپ  تداهش  دح  رـس  ات  دز و  نمـشد  هاپـس  بلق  هب  ار  دوخ  رگید  رابر 
رب ار  وا  رس  شردام  دنکفا . رون  هاگودرا  يوس  هب  تخاس و  ادج  ندب  زا  ار  وارس  يروآ  تهب  يرگ  یشحو  تنوشخ و  اب  محر ، یب  دیلپ و 

يذـلا هللادـمحلا  تفگیم : درکیم و  كاپ  وا  نوگلگ  يهرهچ  زا  ار  اهکاخ  اهنوخ و  هک  لاح  ناـمه  رد  تخاـس و  ناراـب  هسوب  تفرگ و 
اب هک  منکیم  شیاتـس  دوجو  يهمه  اب  ار  يادـخ  مرـسپ ! مالـسلاهیلع ؛ نیـسحلا  هللادـبع  یبا  يدـی  نیب  يدـلو  ای  کتداهـشب  یهجو  ضیب 
هب ار  هزیکاپ  كاپ و  رـس  نآ  هاگ  نآ  ،و  دومرف دیفـسور  ارم  وا  روتـسد  هب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ار  رد  وت  يهنانامرهق  راـختفارپ و  تداـهش 

: دومرف تخاس و  بطاخم  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  اما  تخات ، نمـشد  هب  تفرگ و  رب  دنک و  اج  زا  ار  همیخ  دومع  دنکفا و  نمـشد  يوس 
نیـسح نخـس  وا  هللا و  لوسر  عم  کـنبا  تنا و  بهو  ما  اـی  یعجرا  دوب ؛ دـیهاوخ  ربماـیپ  مردـقنارگ  ياـین  اـب  تدـنزرف  وت و  هک  درگزاـب 

. تشگزاب شیوخ  يهمیخ  هب  دیرخ و  ناج  هب  ار  مالسلاهیلع 
هک شنامرهق  درم  يرای  عافد و  راکیپ و  يارب  هن  راب  نیا  اما  تفر ، نادیم  هب  شدهاجم  يوش  تداهش  زا  سپ  بهو »  » راکادف رـسمه  [ 91]
نآ يوس  هب  تسیرگن  نادیم  طسو  رد  ار  وا  يهدیرب  رـس  هکیماگنه  راب  نیا  هکلب  دوب ، هدـش  نوخ  رد  قرغ  اپارـس  تلادـع  قح و  هار  رد 

بترم درکیم  كاپ  وا  يهرهچ  زا  ار  اهنوخو  اهكاخ  هک  لاح  نامه  رد  تفرگرب و  كاـخ  يور  زا  ار  نآ  اـفو  رهم و  رـس  زا  تفر و  رس 
هار و هب  شیوخ  ریذپان  لزلزت  فرژ و  ینامیا  صالخا و  راذگ و  زوس و  اب  هاگ  نآ  و  داب ! اراوگ  وت  رب  تشهب  ۀـنجلا ! کل  أینه  : » تفگیم

مهاوخیم تخاس ، وت  يزور  ار  شیوخ  يابیز  توارطرپ و  تشهب  هک  يرهم  رپ  زاون و  هدنب  يادخ  نآ  زا  دوزفا : مالسلاهیلع  نیـسح  مسر 
دیسر و تباجا  فده  هب  مد  رد  صالخا  رپ  نامیا و  اب  نز  هریـش  نیا  ياعد  موشن . ادج  وت  زا  ات  دزاس  هارمه  وت  اب  زین  ارم  فطل  رـس  زا  هک 
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رمـش يوما -  زورفا  شتآ  میخژد  تشاد ، همزمز  وا  اب  تسیرگیم و  تخیریم و  کشا  شیوخ  روالد  يوش  يهتـشک  رب  وا  هک  یلاح  رد 
زا یمرـش  اورپ و  چیه  نودب  مد و  رد  دمآ و  نارگ  وا  رب  صالخا  نامیا و  يراکادـف و  تماهـش و  نیا  دینـش . ار  شاهمزمز  دـید و  ار  وا  - 

رـصنع نآ  دـنک و  ارجا  ار  هناشنمدد  مکح  نآ  تعرـس  هب  ات  داد  روتـسد  شیوخ  مالغ  هب  درک و  رداص  ار  وا  مادـعا  مکح  خـیرات ، ادـخ و 
نیتسخن وا  يرآ  دروآ . رد  اپ  زا  ار  وا  دز و  راکادف  يوناب  نآ  رس  رب  نیگنس  يدومع  اب  دوب ، تفـص  هدرب  هدرب و  یتسار  هب  هک  زین  شنمدد 

ناج هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نامرف  و  درکن ، خرـس  داهج  دیـشکن و  شود  هب  حالـس  وا  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  هاگودرا  زا  دیهـش  يوناب 
. دیدرگ دادبتسا  راوخمدآ  وید  نافلاخم  ناهاوختلادع و  شخب  ماهلا  شاهزاوآ ، دنلب  مان  دای و  و  دمآ . لیان  تداهش  فرش  هب  اما  دیرخ ،

ياسراپ یتسار  هب  و  دوب ؛ يولع  شنمدازآ  زاب و  ماظن  ریبدت  اب  قیال و  ناهدنامرف  زا  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  نارای  زا  يدسا » بیبح  [ » 92]
هارمه هب  اروشاع  يهناهاوخ  يدازآ  شبنج  رد  و  دوب ، وا  هارمه  هب  نانمؤمریما  زوس  متس  ياهراکیپ  رد  وا  دمآیم . رامشب  زور  ریـش  بش و 
تشپ ار  یگدنز  زا  راهب  و 75  یگدازآ ، يدازآ و  هار  يدج  نازرابم  زا  و  دوب ، راصحنا  دادبتـسا و  هاگآ  نافلاخم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح 

. دمآ لیان  تتاهش  هب  البرک  رد  ترجه  زا  لاس 61  رد  هک  دوب  هداهن  رس 
يهیآ 23. يهروس 33 ، [ 93]

هایس شندب  تسوپ  و  هایـس ، موهفم  هب  شمان  هچرگ  ناوج  نیا  تسا . هدمآ  هایـس  موهفم  هب  ناسانـش  هژاو  گنهرف  رد  نوج »  » يهژاو [ 94]
تلادـع ياوشیپ  هب  ار  وا  رذوبا »  » بانج هک  دوب  ياهدرب  وا  تشاد . ریذـپ  قح  دـیپس و  یبلق  بللط و  حالـصا  نشور و  ياهشیدـنا  اـما  دوب ،

هب دـیدرگ و  هاوخيدازآ  شنمدازآ و  هک  تخومآ  بدا  لامک و  دومن و  دـشر  ياهنوگ  هب  تلاسر  نادـناخ  نوناک  رد  دیـشخب و  ناهاوخ 
هب رکیپ  رانک  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  و  دـیدرگ ، رختفم  دادبتـسا  اب  يهزرابمو  يدازآ  هار  رد  تداهـش  يرکفمه و  یهارمه و  راـختفا 

و هحیر ، بیط  و  ههجو ، ضیب  مهللا  : » تفگ تفرگ و  نامسآ  هب  ار  اهتسد  يهنارگشیاین  تسـشن و  وا  نیلاب  رب  دیناسر و  وا  يهتفخ  نوخ 
زاس وبـشوخ  نیگآرطع و  ار  شرکیپ  ینارون و  دیپس و  ار  شاهرهچ  ایادخراب ! دمحم ». لا  دـمحم و  نیب  هنیب و  فرع  و  راربالا ، عم  هرـشحا 

. هد رارق  رگید  يارس  رد  یتسود -  ییانشآ و  تلاسر  نادناخ  وا و  نایم  امرف و  روشحم  زیگنارب و  ناگتسیاش  ناکین و  اب  ار  وا 
.34  - يهیآ 30 يهروس 40 ، [ 95]

، دییاپ مالسلاهیلع  نیسح  اب  تاظحل  نیرخآ  ات  هک  تسا  یسک  وا  دوب . رگشیاین  رازگزامن و  رایسب  فیرش و  يدرم  ورمع » نب  دیوس  [ » 96]
ص 24. ج 25 ، راحب ، تسا ، البرک  دیهش  نیرخآ  و  دیسر ، تداهش  هب  وا  زا  سپ  و 

هب هک  تسا  يرگنـشور  زیگنا و  روش  يهدورـس  نیا  وا  يهناـبلط  حالـصا  شنم  قطنم و  هناـهاوخیدازآ و  فرژ و  شنیب  زا  ياهنوـمن  [ 97]
ياین نیسح ؛ دنزرف  متسه ، یلع  نم  یبنلاب ... یلوا  هللا  تیب  نحن و  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  انا  دناوخیم : شاهناریلد  عافد  داهج و  ماگنه 

هـشیریب رـسپ  هک  دنگوس  يادخ  هب  میرتکیدزن ، ادخ  ربمایپ  هب  ناگمه  زا  ام  هک  دنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  تسا . نانمؤمریما  مردقنارگ ،
ام مدرم ، يدازآ  تینما و  قوقح و  نتخاس  لامیاپ  دادیب و  تنوشخ و  اب  و  دنارب ، مکح  ام  رب  هتخیسگ  نانعو  هنارـسدوخ  دناوتیمن  رابت ، و 

. دزاس شیوخ  رادربنامرف  ار 
هنامیکح يوگ  تفگ و  نمض  و  دناوخارف ، ار  مشاهینب  نامرهق  ناناوج  ناردارب و  نارای و  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  اروشاع  بش  [ 98]

، نآ شـشوپ  بش و  یکیرات  زا  هدافتـسا  اب  دنریگب و  ار  شیوخ  هار  دـنراد  تسود  ناشمادـک  ره  هک  تساوخ  نانآ  زا  نانآ ، اب  يرهمرپ  و 
هدنمرـش نتفر  زا  یـسک  دابم  ات  درک  شوماخ  زین  ار  اـهغارچ  تشادرب و  ناـنآ  زا  ار  تعیب  ترـضح  نآ  دـنناهرب . نمـشد  رطخ  زا  ار  دوخ 

نامیا قشع و  بتارم  نارای  رگید  هاگ  نآ  نامرهق و  سابع  تسخن  هک  دوب ، هتفرن  یـسک  اهنت  هن  دش ، نشور  اهغارچ  هکیماگنه  اما  دوش .
ناس نیدب  و  دش ؛ دـنهاوخن  ادـج  وا  زا  تشاذـگ و  دـنهاوخن  اهنت  ار  وا  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  همه  دـنتفگزاب و  ار  شیوخ  يراکادـف  و 

تمارک فرش و  مسجت  قالخا و  مظن و  بدا و  لبمس  ع )  ) نیـسح نارای  دندز . مقر  شیوخ  نامیا  قشع و  باتک  رب  يرگید  نیرز  روطس 
رد دـندوب ؛ نامرهق  ناگدروخلاس  تسخن ، فص  رد  دـندوب . هدز  هقلح  وا  درگ  نانآ  دوب و  هتـسشن  ياهطقن  رد  نیـسح  ناـشرالاس  دـندوب .
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عاجش ناناوجون  فص  رد  دوب ، اجن  زین  مساق »  » و دنمشوه ؛ ناناوجون  رگید  فص  و  ناناوج ؛ موس  فص  رد  عاجش ؛ نالاسنایم  مود ، فص 
راگدای مساق » . » داد رارق  فطل  دروم  ار  مادک  ره  و  داد ، همه  هب  ار  تشهب  يوس  هب  زاورپ  تداهـش و  تراشب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هاگآ . و 

ادخ هار  رد  تداهش  هدژم  همه  هب  ناجومع ! لتقی ؟ نمیف  انأ  و  تفگ : تساخرب و  رخآ  فص  نآ  زا  مالـسلاهیلع  یبتجم  ترـضح  دنمجرا 
امش زا  لاؤس  کی  نم  مردارب ، راگدای  دومرف : ریذپان  فصو  يرهم  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  مدرگیم ؟ لیان  راختفا  نیدب  زین  نم  ایآ  دیداد ،

اب راکیپ  داهج و  زیزع ! كدنع ؟ توملا  فیک  : » دومرف ترـضح  دییامرفب  تفگ : مهدب . ار  امـش  خساپ  نم  ات  هدب  ارم  خساپ  تسخن  مراد ،
رد تهاگدـید  و  دراد ، ياهزم  هچ  دـنمجرا ، ناوجون  امـش  ماک  رد  ادـخ  هار  رد  گرم  و  راکزواجت ، شیک و  تنوشخ  نارگدادبتـسا  نیا 

لسع زا  دنگوس  يادخ  هب  تفگ : تعاجش ! صالخا و  نامیا و  يرگن و  فرژ  تمظع و  هوکش و  كرد و  زا  اتفگـش ! تسیچ ؟ نآ  دروم 
، يرآ دومرف : تخاس و  ناراب  هسوب  ار  وا  دنلب  یناشیپ  مالسلاهیلع  نیسح  هک  دوب  اجنیا  لسعلا . نم  یلحا  تسارتنیشنلد . ورتنیریش  افـصم 

.؟ تفای ناوتیم  رتریذپان  هشدخ  رتابیز و  نیا  زا  يراختفا ، هوکش و  دنس  ایآ  دوب . هاوخ  تردپ  نامهیم  بش  ادرف  زین  امش  مرسپ 
راوخریش تداهش  دای  هب  دید ، ار  شیک  تنوشخ  هیامورف و  رصنع  نآ  وا  و  دیدرگ ، ریگتـسد  راتخم »  » تضهنرد هلمرح »  » هکیماگنه [ 99]

رابگر هب  زا  هک  دوبن  سب  تیارب  دادـیب  تیانج و  همه  نآ  ایآ  داب ! وت  رب  راع  گـنن و  نیا  تفگ : درک و  هیرگ  تخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح 
يهراپ ناج  زا  رتزیزع  نآ  هک  یتسنادیمن  ایآ  مدرم ! ادـخ و  نمـشد  يا  ناـه  ؟ یتشذـگن زین  شردـپ  شوغآ  رد  راوخریـش  كدوک  نتـسب 

مشچ هکیماگنه  دیلپ ، رصنع  نآ  يریگتـسد  زا  سپ  هک  دندروآ : ياهراپ  دنزاس . نارابریت  ار  وا  ات  داد  روتـسد  هاگ  نآ  تسا ؟ ربمایپ  رکیپ 
روتسد هاگ  نآ  تخاس ؛ هریچ  وت  رب  ارم  هک  تسا  يرگداد  يادخ  نآ  زا  شیاتس  مدرم ! ادخ و  نمـشد  يا  ناه  تفگ : داتفا ، وا  هب  راتخم » »

، شتآ تخـس  ترارح  رثا  رب  ات  دنداهن  نآ  رد  ار  يزلف  هعطق  دـنتخورفارب و  شتآ  وا  نامرف  هب  سپـس  دـندیرب ؛ ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  داد 
رفیک زا  یـشخب  هب  دـش و  هدـیرب  شندرگ  اـت  دز  داـیرف  تـفرگ و  ندیـشوج  وا  ندرگ  داـهن . وا  ندرگ  رب  ار  نآ  و  دـیدرگ ، دـیپس  خرس و 

ص 59. راتخملا . ۀیاکح  دیسر . ایند  رد  شتواقش  ترارش و 
ییاهیگژیو زاسناسنا ؛ زیگنارب و  نیسحت  تازایتما  اهیگژیو و  ياراد  دوب و  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  اهتلیضف و  ردپ  یتسار  هب  وا  [ 100]

نیا رد  تاهابم  یـسب  يهیام  مادک  ره  هک  یتازایتما  و  دشخب ، جوا  تاجن  یتخبکین و  هب  ار  ياهعماج  درف و  دناوتیم  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک 
هک دوب  ياهرهچ  ابیز  امیـس و  شوخ  تماـق و  دـنلب  ناـمرهق  وا  تداـشر  ییاـبیز و  فلا ) میرگنیم : یخرب  هک  تسا  ترخآ  يارـس  ارس و 

، تسشنیم عافد  داهج و  بکرم  رب  هکیماگنه  دوب . هتفای  ترهـش  مشاهینب  هام  هب  مه  تهج  نیمه  هب  تشاد و  یـصاخ  تمظع  هوکش و 
رد يراکادـف  يروالد و  تعاجـش و  رد  تخاـسیم . سرت  هرهلد و  رد  قرغ  ار  ناروآ  مزر  درکیم و  بآ  ار  ریـش  لد  وا  تلوص  تبیه و 

تیونعماب و يوناب  زین  شرداـم  هچ  رگ  دوب ؛ هدرب  ثرا  هب  شراوسهـش  ردـپ  زا  هژیو  هب  ار  نیا  و  تشاد ، ییـالاو  ماـقم  تلادـع ، قح و  هار 
ار يریگتخس  همه  نآ  لیلد  یتقو  هاگ  نآ  و  دیزگرب ، ار  وا  يرایسب  تقد  اب  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  و  دوب ، برع  ناعاجـش  رابت  زا  هاگآ و 

ندیشخرد اب  و  دراد . ینازرا  نم  هب  زیتس  متس  عاجش و  يدنزرف  وا  زا  يادخ  هک  ماهشیدنا  نیا  رب  اعاجش . اسراف  یل  دلتل  دومرف : دندیـسرپ ،
وا تیونعم  هوکـش و  ب ) تفای . ققحت  وا  دوجو  رد  مالـسلاهیلع  همطاف  يهیامنارگ  نادـنزرف  زا  سپ  ناـنمؤمریما  يوزرآ  مشاـهینب »  » هاـم

فرژ تیارد و  شنیب ، شناد و  هب  شکاپ  ناج  دوب و  روهرهب  يریذپان  فصو  تیونعم  زا  يرهاظ ، هوکش  ییابیز و  تداشر و  رب  يهوالع 
ياورپ یگشیپ ، تلادع  یهاوخ و  تلادع  شنمدازآ ، یگدازآ و  يرادتناما ، یتسار و  یتسود ، رـشب  یگنادرم و  صالخا ، نامیا و  يرگن 

بلص ةریصبلا ، ذفان  سابعلا  انمع  ناک  دومرف : وا  يالاو  تیـصخش  میـسرت  رد  رون  ماما  نیمـشش  دوب . هتـسارآ  نامیا  يراکادف و  ادخ و  زا 
ياراد نیبزیت و  رگنفرژ و  سابع »  » ام نامرهق  يومع  ادیهش  یضم  انسح و  ءالب  یبا  مالسلاهیلع و  نیسحلا  هللادبع  یبا  عم  دهاج  نامیالا ،
يهروک رد  دز ، تسد  ياهنانامرهق  فرگـش و  داهج  هب  وا  هارمه  هب  مالـسلاهیلع و  نیـسح  راـنک  رد  دوب . يریذـپان  لزلزت  راوتـسا و  ناـمیا 

يارب دوب ؛ نینچ  وا  هک  یتسار  و  دـیدرگ . تلادـع  قح و  هار  نیتسار  دیهـش  تخاـس و  دوخ  نآ  زا  ار  تازاـیتما  نیرتهب  شیاـمزآ ، تخس 
ار یشخب  زامن ، نآرق و  توالت  شیاین و  اعد و  يارب  ار  یـشخب  درک . میـسقت  شخب  دنچ  هب  ناگتـسیاش  رالاس  ار  اروشاع  بش  ب : هنومن :
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نیا رد  نارای . اب  تسـشن  يارب  ار  یـشخب  و  بنیز ، شنامرهق  رهاوخ  هژیو  هب  شنادـناخ ، اب  رادـید  يارب  ار  یـشخب  یمزر ، یگداـمآ  يارب 
هب ار  اهنرق  اهرصع و  نارگحالصا  نارکفتم و  يهمه  دناوخ و  ار  روآ  تفگش  زیگناروش و  يهبطخ  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  شخب 
زا سپ  ناراـی  هب  ور  تساـخ و  اـپ  هب  ترـضح  نآ  تشاداو . میظعت  هب  شیوـخ  تـمظع  تقادـص و  ربارب  رد  ار  ناـگمه  و  دـنکفا ، تریح 
رس نم  اب  دنهاوخیم و  ارم  اهنت  نانیا  هک  دینادب  دومرف : دز و  تسد  ریظن  یب  يراکهاش  هب  ناکیدزن  نارای و  زا  یسانشردق  ادخ و  شیاتس 
داد روتـسد  و  دوش . رود  اجنیا  زا  دریگب و  ار  يرگید  تسد  مادـک  ره  متـشادرب ، امـش  زا  ار  تعیب  نم  کـنیا  و  يرگید . هن  دـنراد  گـنج 

. تفرن درکن و  اهر  ار  ترضح  نآ  ناگتسیاش  زا  یسک  دنکن . يراسمرش  ساسحا  نتفر  رد  یسک  ات  دندرک  شماخ  زین  ار  همیخ  ياهغارچ 
مظن و هاگودرا  مالسلاهیلع ، نیسح  هاگودرا  اما  تخاس . میهاوخن  اهر  ار  وت  دنگوس  يادخ  هب  هک : دنشکب  دایرف  دنتساوخیم  نانآ  يهمه 

مشچ ناشرادرـس  ياهبل  هب  همه  زین  شنادناخ  دنهدب و  ار  وا  خساپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  نادناخ  ات  دندوب  رظتنم  نارای  دوب . بدا  همانرب و 
زا میراد ، ندب  رد  ناج  ات  يادخ  هب  دومرف : نیسح  خساپ  رد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  و  دنک ؛ مالعا  ار  شیوخ  عضوم  وا  ات  دندوب  هتخود 
اما دـنداد ، رـس  ار  نخـس  نیمه  ادـصکی  نارای  نانآ ، سپ  زا  دـنتفگ و  ار  نیمه  ناردارب  رگید  وا  زا  سپ  هاـگنآ  و  دـش ! میهاوخن  ادـج  وت 

دیـشر دـنزرف  رب  يهراـظن  اـب  رون  ماـما  نیمراـهچ  ساـبعلا .... لـضفلا  وبا  هوـخا  کلذـب  مهأدـب  دروـخ . مقر  وا  ماـن  هب  راـختفا  نیا  راـکتبا 
، ربمایپ یگدنز  ياهزور  نیرتتخـس  زا  دومرف : اروشاع  رادرـس  زا  لیلجت  رد  دناراب و  ورف  شناگدـید  ماج  زا  کشا  زا  یناراب  لضفلاوبا » »

زین هتوم »  » گنج رد  و  دیسر ، تداهـش  هب  هزمح » ، » ربمایپ مالـسا و  نامرهق  دحا »  » زور رد  هک  ارچ  دوب ، هتوم »  » گنج و  دحا »  » راکیپ زور 
دوب زور  نیا  رد  هک  ارچ  دوب ، رتتخـس  مه  زور  ود  نیا  زا  اروشاع  رابغ  زور  فصو  نیا  اب  دنمـشیدنا ؛ هتخاب و  كاپ  دـهاجم  نآ  رفعج » »

وا و كاپ  نوخ  نتخیر  اب  هدرک و  هرصاحم  ار  ربمایپ  رسپ  دنتشادنپیم ، ناملسم  ار  دوخ  هک  کلسم ، يوما  ناگلاجر  زا  رفن  رازه  اههد  هک 
نآ هک  دنتخوسیم  يزوتهنیک  بصعت و  يهروک  رد  هدش و  يزغم  يوشتسش  ياهنوگ  هب  نانآ  دنیوج . برقت  ادخ  هب  دنتساوخیم  شنارای 

ار اهنوخ  نیرتكاپ  داهنن و  يرثا  نانآ  دومخ  ياهزغم  اهلد و  رازهروش  رد  ناهرب  لیلد و  ناراب  زاسناسنا و  ياهسرد  زردنا و  دـنپ و  همه 
هب دوخ  زا  دننامهیب  یتعاجش  ریذپان و  فصو  يراثیا  سابع »  » مردقنارگ يومع  یندشن ، شومارف  تخس و  زور  نآ  رد  دنتخیر . نیمز  هب 

مسر هار و  مالسال و  هیلع  نیسح  يادف  ار  نیریش  ناج  دروآ و  رب  رس  دنلبرـس  زارفارـس و  شایگدنز  نومزآ  نیرتگرزب  زا  و  داهن ، راگدای 
رفعج  » ناسب ات  تشاد  ینازرا  يو  هب  لاب  ود  دنوادخ  اهنآ ، ياج  هب  دومن و  قح  يادـف  ار  شتـسد  ود  هک  ییاجنآ  ات  تخاس . وا  يدـیحوت 

الاو و ماقم  نانچ  زا  ادـخ  هاـگراب  رد  ساـبع  میومع  يرآ ! دـنک . زاورپ  وا  ياـبیز  توارطرپ و  تشهب  رد  ادـخ  ناگتـشرف  هارمه  هب  راـیط »
سابعلا هللا  محر  دنراد . لد  ردار  وا  يالاو  ماقم  يوزرآ  دـنروخیم و  هطبغ  وا  رب  نیتسار  نادیهـش  یمامت  هک  تسا  روهرهب  یعیفر  تلزنم 

یبا نب  رفعجل  لعج  امک  ۀـنجلا  یف  هکئالملا  عم  امهب  ریطی  نیحانج  امهب  هللا  هلدـباف  هادـی  تعطق  یتح  هسفنب  هاـخا  ادـف  یلبا و  رثا و  دـقلف 
سابع رگید  زایتما  اروشاع  رادمچرپ  ج ) ص 68 . قودص ، لاصخ  ۀمایقلا  موی  ءادهـشلا  عیمج  اهب  هطبغی  ۀلزنم  هللادـنع  سابعلل  نا  بلاط و 

رد وا  دوشیمن . یـسک  بیـصن  یناـسآ  نیا  هب  هک  تسا  ییـالاو  ماـقم  نیا  نادیهـش و  هاپـس  رادرـس  دوب و  اروشاـع  رادـمچرپ  هک  دوب  نیا 
نیـسح رهم  تساوخ . نتفر  هزاجا  ترـضح  نآ  زا  تفاتـش و  مالـسلاهیلع  نیـسح  شرـالاس  ردارب و  روضح  هبیماـظن  طیارـش  نیرتتخس 

هک ياهنوگ  هب  دـناراب  ورف  شناگدـید  نامـسآ  زا  کـشا  ناراـب  قارف ، يوب  مامـشتسا  اـب  هک  دوب  ناـنچ  وا  هب  شایگتـسبلد  مالـسلاهیلع و 
ناـشن رادـمچرپ و  وت  ناـج ! ردارب  يرکـسع ... نم  ۀـمالعلا  تنا  یخا  دومرف : تشگ و  دوـلآ  کـشا  تخـس  شدـیپس  فیرـش و  نساـحم 
ناکرا يرادیاپ  يدابآ و  دماجنایم و  یگدنکارپ  هب  ام  داحتاو  یگچراپکی  وت  نتفر  اب  یتسه ، نم  هاپـس  تیدوجوم  يرادیاپ و  تمواقم و 

: تفگ سابع » . » نیقفانملا ءالؤه  نم  راثلا  ذخا  دـیرا  ایندـلا و  ةایح  نم  يردـص  قاض  دـقل  کیخا  حور  كادـف  دـهنیم . یناریو  هب  ور  ام 
ماقتنا مهاوخیم  هدـش و  گـنت  یگدـنز  نیا  زا  دادبتـسا ، تواقـش  ترارـش و  زا  ماهنیـس  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تیادـف ، هب  تردارب  ناـج 

ياوشیپ تیارد  اـب  دنمـشیدنا و  ریفـس  وا  ترافـس  د ) مریگب . کلـسم  يوـما  ناگـشیپ  قاـفن  نیا  زا  ار  شیوـخ  يهنادنـسپادخ  هنـالداع و 
يرگن و فرژ  يهلیسو  هب  ار  تالکشم  نیرتهدیچیپ  دوشگیم و  يو  ریبدت  يهجنپ  اب  ار  تخـس  ياههرگ  ترـضح  نآ  دوب و  ناگتـسیاش 
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يوناز رب  رس  اههمیخ ، رانک  رد  نادیهش  ياوشیپ  مارآ و  تیعضو  دوب و  اعوسات  رصع  فلا : هنومن : يارب  تشادیم  رب  هار  رس  زا  وا  ياوتسا 
رـضحم هب  سابع  شردارب  بنیز و  شنامرهق ، رهاوخ  تخاس . دوخ  هجوتم  ار  وا  يوما  هاپـس  ندش  کیدزن  يوهایه  هک  دوب  هداهن  هشیدـنا 
یناهگان موجه  نآ  لیلد  هک  تساوخ  شیوخ  رادرس  زا  مالسلاهیلع  نیسح  دنداد . شرازگ  نمشد  یناهگان  موجه  زا  دندش و  بایفرـش  وا 

ناـمرف يارجا  يارب  ناـنیا  تسا و  هدیـسر  هفوک  ریما  زا  هکنیا  مه  موـش  ياهماـن  هک  دـیناسر  ضرع  هب  قـیقحت  زا  سپ  وا  دوـش و  اـیوج  ار 
يوس هب  ردارب ! دومرف : هدیزگرب و  شیوخ  ترافـس  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  دنزاس . روهلعـش  ار  گنج  شتآ  ات  دناهدامآ  وا  يهناملاظ 

زامن و هب  ار  بشما  ات  راذگب ، ادرف  يارب  ار  دربن  ریگب و  تصرف  نانآ  زا  ار  بشما  شیوخ  تیارد  ریبدـت و  اب  یناوتیم  رگا  درگزاب و  نانآ 
. داد ناماس  ار  راک  تساوخیم ، شرالاس  هک  هنوگ  نامه  مالسلاهیلع  نیسح  تیارداب  نیما و  ریفـس  و  مینارذگب ... نامراگدرورپ  اب  شیاین 
اب تیاقس  يالاو  ماقم  هب  دیدرگ و  رختفم  ناسر  بآ  راختفارپ  بقل  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  يوک  رد  هک  دوب  نیا  وا  رگید  زایتما  تیاقـس  ه )

ناکدوک يادن  تفای و  تدش  یگنـشت  راشف  دیماجنا و  لوط  هب  بآ  يهرـصاحم  هکیماگنه  دش . هدیزگرب  رون  هاگودرا  رادتناما  ریبدـت و 
کنیا دومرف : ترضح  نآ  تساوخ . نادیم  يهزاجا  شرالاس  ردارب و  زا  سابع  دیسر ، نامسآ  هب  وس  ره  زا  یگنشت  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ءـالؤهل بلطاـف  هاوخب . نمـشد  زا  بل  هنـشت  ناـکدوک  نیا  يارب  بآ  يرادـقم  سپ  ياهتفرگ ، نارگزواـجت  نیا  اـب  گـنج  هب  میمـصت  هک 

نایم هک  دوب  يریذپان  فصو  يافـص  رهم و  قشع و  راگزور ، ياهیتفگـش  زا  یکی  راگ  زور  ياهیتفگـش  زا  و ) ءاملا . نم  الیلق  لافطالا 
قح رولبت  وگلا و  لبمس و  ناونع  هب  هک  ردارب ، نیرترب  ناونع  هب  اهنت  هن  مالسلاهیلع  نیسح  هب  وا  دوب . نانآ  ياوشیپ  اب  نادیهش  هاپـس  رادرس 

اهزجر و رد  قمعت  وا ، نانخـس  هب  قیقد  یـشرگن  تساوخیم . وا  دنلب  فادها  وا و  يارب  ار  شیوخ  لباقان  ناج  و  تسیرگنیم ، تلادـع  و 
نتـشیوخ هب  باـطخ  داـهج  نادـیم  رد  هک  تسوا  دـنکیم . میـسرت  یبوـخ  هب  ار  تـیعقاو  نـیا  شناـشخرد  درکلمع  زین  و  وا ، ياـههدورس 

رد مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  یهاوخب  رگا  سفن ! يا  ناه  ینوکتنا  تنک  هدعب ال  ینوه و  نیـسحلا  دعب  نم  سفن  ای  دـیوگیم :
ناج اقسلاب ... ودغا  سابعلا  انا  ینا  اقو  رهطلا  یفطصملا  طبسل  یـسفن  هک : دشکیم  دایرف  زین  و  داب . وت  رب  تفخ  تلذ و  ینک ، یگدنز  ایند 

و مراد ... هدهع  هب  ار  ییاقس  یناسربآ و  تیلوئسم  متـسه و  سابع  نم  میامنیم ، نیـسح  ادخ  يهدیزگرب  ربمایپ  دنزرف  كاپ  ناج  يادف  ار 
رگا دـنگوس ! يادـخ  هب  ینید ... نع  ادـبا  یماحا  ینا  ینیمی ... متعطق  نا  هللا  و  دیارـسیم : نینچ  دـنکیم  قح  راثن  ار  شتـسد  هاـگ  نآ  زین 

نخـس ماـگنه  زین  و  درک . مهاوخ  تیاـمح  نیـسح ، مرادرک  تسار  ینامـسآ و  ياوـشیپ  زا  نید و  زا  هراـمه  نم  دـیربب ، ارم  تسار  تسد 
تارف دراو  نیگمهـس  تالکـشم  نآ  اب  هاگ  نآ  و  يردص ... قاض  دقل  کیخا  حور  كادـف  دـنکیم : عورـش  هنوگ  نیا  شرالاس  اب  نتفگ 

لاعف اذه  ام  هللاات  دیوگیم : هدروآ و  دای  هب  ار  شرالاس  یگنـشت  هاگان  هب  دنکیم ، کیدزن  ناهد  هب  ار  بآ  یگنـشت  تدش  زا  ددرگیم و 
هب يرآ  دشونیمن . دزیریم و  بآ  يور  رب  ار  بآ  هاگنآ  و  ددنسپیمن . ار  يراک  نینچ  نم ، مسر  هار و  هک  دنگوس  يادخ  هب  هن ! ینید ...

نتساوخ هزاجا  ماگنه  هب  هک  ییاجنآ  ات  دادیم ، اهب  تخس  وا  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  سابع  ياهیگژیو  اهیگتـسیاش و  نیا  رطاخ 
رهم و نیا  هتـسیاش  ار  وا  زین  و  دزیریم . ورف  مهرد  قح  هاپـس  ناـکرا  وـت  نتفر  اـب  مردارب ! دوـمرف : عاـفد ، نادـیم  هب  نتفر  داـهج و  يارب  وا 

... مهاقلت یتح  یخا  ای  تنا  یفنب  بکرا  دیوگیم : نخـس  هنوگ  نیا  وا  اب  دزاسیم و  وا  يادف  ار  شیوخ  یمارگ  ناج  هک  درگنیم  تبحم 

... یتلیح تلق  يرهظ و  رـسکنا  نالا  یخا  تسا . هدرواـین  ناـبز  رب  ییاـج  هک  دروآیم  ناـبز  رب  ینخـس  وا  نوخ  رد  قرغ  رکیپ  راـنک  رد  و 
ص 315. ج 4 ، يربط ، خیرات 

، تفر دیبع »  » دزن هفوک  هب  هکیماگنه  وا  دناهدناوخ . مالسلاهیلع  نیـسح  يهدنـشک  ار  وا  هک  دوب  یعخن » نانـس   » دیلپ يامن  درم  نیا  [ 101]
نم هک  ارچ  زاس ، هتـشابنا  هرقن  الط و  نم  باکر  ات  ریما ! يا  ناه  : تفگ هلمج  زا  ناهاوخ  تلادع  راتـشک  البرک و  ياهدادیور  شرازگ  رد 
نوخ هب  رابت -  هشیر و  ردام و  ردـپ و  تیـصخش و  رظن  زا  ار -  ناسنا  نیرتالاو  دـیزی ، تربهر  وت و  يراـصحنا  تردـق  هب  تمدـخ  هار  رد 
رفیک هب  راتخم »  » تضهن رد  وا  هک  تسا  نیا  روهـشم  هاگدید  اما  درک ، رداص  ار  يو  مادـعا  روتـسد  تفرگ و  مشخ  وا  رب  دـیبع » ! » مدـناشن

هناـقداص اـیآ  داـب ، وـت  رب  نیرفن  گـنن و  تفگ : وا  هب  نانـس »  » يریگتـسد زا  سپ  میهاربا  هک : دـناهدروآ  دروـم  نـیا  رد  دیـسر . شرادرک 
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نخس نیا  ندینش  اب  میهاربا  مدرکن ! يراک  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهماج  زا  ياهکت  ندرب  تراغ  هب  زج  تفگ : وا  يدرک ؟ هچ  هک  ییوگیم 
اب دیزرو  يراددوخ  نآ  ندروخ  زا  رگا  دـنناروخب و  وا  هب  زپ  مین  تروص  هب  ار  نآ  دـنربب و  وا  نار  تشوگ  زا  ات  داد  روتـسد  درک و  هیرگ 

شتآ هب  ار  شرکیپ  دـندیرب و  ار  شرـس  داـتفا ، سفن  زا  هـک  نآ  زا  سپ  دـش و  ماـجنا  وا  دروـم  رد  روتـسد  نـیا  دـنناروخب . وا  هـب  ریـشمش 
ص 45. راتخملا . ۀیاکح  دندیشک .

رد تسا . توافتم  اروشاع  زوسناج  دادـیور  نارگـشرازگ  ناـخروم و  هاگدـی  يدازآ  ياوشیپ  يهدنـشک  دروم  رد  هک  تسا  ینتفگ  [ 102]
رگیدکی یتسدمه  اب  ای  ییاهنت  هب  مادک  ره  تسا  نکمم  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  يهدنـشک  ناونع  هب  رفن  راهچ  دیلپ  مان  دوجوم  عبانم 

دنزرف نانس ، - 1 زا : دنترابع  رفن  راهچ  نیا  دنـشاب . دز  تسد  یبهذـم  زیگنا  ساره  دادبتـسا  روتـسد  هب  خـیرات  تیانج  نیرتکانلوه  نیا  هب 
. ریمن دنزرف  نیصح ، - 4 دیزی . دنزرف  یلوخ ، - 3 نشوجلا ، يذ  دنزرف  رمش ، - 2 سنا .

يدادبتـسا دض  شبنج  رد  راتخم »  » هکیماگنه هک : دناهدروآ  یتیاور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناگدنـشک  زا  یکی  نانـس »  » درومرد [ 103]
نغور زا  هدـنکآ  یگید  سپـس  دـیرب ؛ ار  شیاـپ  تسد و  هاـگ  نآ  وا ، ناتـشگنا  رـس  تسخن  تخادـنا ، ماد  هب  ار  دـیلپ  رـصنع  نآ  شیوخ 

. تفاتش خزود  يوس  هب  نانکانش  نآ  نورد  يو  دنکفا و  نآ  نورد  هب  ار  وا  و  تخاس ، هدامآ  ار  ناشوج 
زا شیوخ  رگید  ياهباتک  زا  یخرب  فوهل و  رد  سوواط » نب  دیس   » هک تسا  یـسک  یـسرب » نیـسح  نب  دمحم  رهاط  وبا   » موحرم [ 104]

ص 198. ج 21 ، هعیرذلا ، دروآیم . تیاور  وا  باتک 
اهکشا و  درک ، بآ  ار  گنس  زا  رتدب  تخس و  ياهبلق  شاهدنهدناکت  رگنـشور و  نانخـس  بنیز و  زوسناج  يهلان  ناس  نیدب  و  [ 105]

رد ار  ناسنا  یگدازآ  يدازآ و  يادـن  ییاهر و  کیپ  ات  تفر  و  دروآ ، رد  هزرل  هب  ار  هتـشارفارب  راوتـسا و  ياـههوک  و  تخاـس ، يراـج  ار 
ياهریبعت زا  یـششوپ  ریز  رد  نامز  رذگ  رد  هک  ار  زیگنا  ساره  نیغورد و  يرالاس  بهذـم  ییاوسر  سوک  و  دـنکارپب ، یتیگ  ياج  ياج 
بوکرـس بیرف و  رازبا  تاـیاور ، تاـیآ و  زا  قاـنتخا  رگهیجوت  هاوخلد و  يریـسفت  يهئارا  یبهذـم ، میهاـفم  زا  هناـیوج  هطلـس  هفرطکی و 

ادخ نید  زا  هدیزای و  تسد  تیانج  نیرتدب  هب  دنب ، رد  ياههدوت  یبهذم  تاساسحا  فطاوع و  زا  يرازبا  ییوجهرهب  و  ادخ ، نید  نتخاس 
. دبوکب نزرب  يوک و  ره  رس  رب  دناهدیشک -  ینید  یب  راک 

ار یگدنز  زا  راهب  هد  زا  رتمک  اروشاع  زور  رد  وا  تسا . بابر »  » شدنمجرا افواب و  رسمه  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  يهنازرف  تخد  وا  [ 106]
مان ناراگزور . نانز  نارتخد و  دمآ  رس  دوب و  شنمگرزب  تماهـش ، يرگنفرژ و  یگدازآ و  یهاگآ و  رظن  زا  اما  دوب ، هداهن  رـس  تشپ 

ناهج هنیدم  رد  لوالا  عیبر  جنپ  رد  ترجه  زا  لاس 117  رد  وا  هنیکـس » ، » ردام ناج  لد و  شخب  شمارآ  ار  وا  شردام  اما  دوب ، هنیما »  » وا
ص 348. ج 8 ، تاقبط ، ص 211 ؛ نایعألا ج 1 ، تایف  ص 106 و  ج 3 ، مالعالا ، تفگ . دوردب  ار 

ص 222. ج 43 ، راحب ، [ 107]
مق رد  وا  دوب . شیوخ  راگزور  دمآ  رس  لمع  ملع و  ناگرزب  نایم  رد  دراد ، رهش  قودص  خیش  هب  هک  یمق ، هیوباب  نب  دمحم  بانج  [ 108]
هب اجنامه  تفگ و  دوردـب  ار  ناهج  اجنآ  رد  لاس 381  رد  تفر و  ير »  » هب یقالخا  یملع و  ییافوکـش  دـشر و  زا  سپ  و  تفای ، تدالو 
مه اب  لامعالا  باوث  باتک  اب  هک  تسا ، لامعالا  باقع  باتک  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  يرایـسب  ياهباتک  راوگرزب  نآ  دـش . هدرپس  كاخ 

. تسا هدروآ  شیوخ  باتک  رد ص 258  ار  تایاور  نیا  وا  تسا . هدش  پاچ 
« يدزا سابعلا  یبا   » رتخد همطاف ، یگدنز  دروم  رد  هک  دادغب -  نیثدحملا  خیـش  راجن ، نب  دمحم  لییذـت »  » باتک مایـس  دـلج  رد  [ 109]
زا سپ  یـسوم  ادخ ، ربمایپ  دومرف : یم  هک  مدینـش  ادـخ  ربمایپ  زا  هک : تسا  هدروآ  هحلط »  » زا شیوخ  دنـس  اب  هک  مدـید  دوخ  دـشابیم - 
نم هاگراب  زا  رگا  یـسوم ! يا  ناه  هک  دـمآ  مایپ  وا  هاگراب  زا  دـهد  رارق  شیاشخب  دروم  ار  وا  هک  تساوخ  ادـخ  هاگراب  زا  نوراه  تلحر 

نیـسح يهدنـشک  رگم  مدادیم ، رارق  شزرمآ  دروم  ار  همه  متفریذـپیم و  يدرکیم ، تساوـخ  رد  ار  اـهناسنا  نیرخآ  نیلوا و  شزرمآ 
لتاـق ـالخ  اـم  کـتبجال ، نیرخـالا  نیلوـألا و  یف  ینتلئـس  وـل  ددرگیمن ؛ وا  يزور  نم  شزرمآ  دیـشخب و  مهاوـخن  ار  وا  هک  مالـسلاهیلع 
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. مالسلاهیلع نیسحلا 
نآ هانگ  نیگمهـس  راب  ندنکفا  كانلوه و  تیانج  نیا  نداد  ناشن  یمدرم  يرـشب ، دض  تشز و  راک  نیا  زا  فده  دسریم  رظن  هب  [ 110]

دنفابیم نانآ  نطو  نید و  مان  هب  ای  دنب و  رد  مدرم  مان  هب  نارگدادبتسا  يهمه  هک  یغورد  نامه  تسرد  تسا ؛ تخب  روش  مدرم  شود  هب 
. دنهدیم ماجنا  و 

يدرم هدربماـن  موـس .» نسح   » هب وا  دـنزرف  و  تشاد ، ترهـش  مود » نسح   » هب هک  دوـب  ناـنمؤمریما  يهداوـن  نسح و  ماـما  دـنزرف  وا  [ 111]
، تشاد هدهع  هب  ار  مالسلاهیلع  یلع  شردقنارگ  ياین  تافوقوم  تاقدص و  یتسرپرس  تیریدم و  وا  دوب . راگزیهرپ  دنمشناد و  راوگرزب و 

دوب يدازآ  ياوشیپ  هارمه  هب  اروشاع  زوسناج  دادیور  رد  درک . جاودزا  مالسلاهیلع  نیسح  زارفرـس  تخد  همطاف  شیوخ  يومع  رتخد  اب  و 
هک تسا  ینتفگ  داد . افـش  ار  وا  هنازرف  يادخ  اما  تشادرب ، یهاگناج  ياهمخز  دیزرون و  غیرد  يروالد  يراکادف و  چـیه  زا  هناعاجـش  و 

. تفگ دوردـب  ار  ناهج  ماجنارـس  ترجه  زا  لاـس 90  رد  زین  اـج  نآ  رد  تسیز و  هنیدـم  رد  رتشیب  دوب و  هلوخ »  » وا يهشیپ  اورپ  ماـم  ماـن 
ياعدا ردپ  فالخ  رب  موس  نسح  شرسپ  اما  تخانشیم ، ناونع  نیا  هب  ار  وا  یسک  هن  تشاد و  ینامسآ  تماما  ياعدا  دوخ  هن  مود  نسح 

ج 4، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 187 ؛ مالعالا ، ص 162 ؛ ج 4 ، رکاسع ، نبا  بیذهت  دش . نامیشپ  شراک  زا  مه  ماجنارـس  درک و  تماما 
ص 157. نیسحلا ، عم  لتق  نم  ۀیمست  ص 301 ،

هاپـس زا  رفن  هدـفه  و  دـهاهن ، ماگ  داهج  نادـیم  هب  اروشاـع  زور  رد  مود » نسح  : » هک تسا  هدروآ  حـیباصملا »  » باـتک يهدنـسیون  [ 112]
دومن و يراتـسرپ  وا  زا  درب و  هفوـک  هب  ار  يو  ءامـسا »  » وا ییاد  اـما  داـتفا ، كاـخ  هب  يرایـسب  ياـهمخز  اـب  و  دروآ ، رد  اـپ  زا  ار  دادبتـسا 

. داتسرف هنیدم  هب  ار  وا  تفای  دوبهب  هکیماگنه 
دورـس ابیز  هچ  ناگدنیارـس  زا  یکی  امن ، یلع  يهنییآ  نیا  مالـسلااهیلع و  همطاـف  يهدازآ  هاوخ و  تلادـع  تخد  نیا  فصو  رد  و  [ 113]

رد مشچ  وت  نافوت  هب  دزودیم  حون  مشخ  نافوت  رس  هب  رس  تنایب  يا  بارت  وب  نابز  وت  ماک  هب  يا  باتکلا  تما  يهزاریـش  يا  بنیز  تسا :
زا ياهدرب  اه  نت  ناج ز  یلع  ریشمش  راک  ار  یتسار  یلو  تخا  يا  درک  تیاههبطخ  یـضترم  راقفلاوذ  تنابز  رد  ادخ  ریـش  تبیه  تمالک 

یلع نیریش  ناج  زا  وگ  زاب  سفن  زا  داتفا  شیوخ و  زا  یهت  دش  سرج  ار  تمشخ  ياوآ  دینـش  نوچ  اوطنقت  يهیآ ال  حور  وت  يا  اوتکـسا 
هب ار  شیاهدرد  تفگ  هآ  نابز  اب  ار  لد  زار  داد  بآ  ار  نید  لخن  شکاپ  نوخ  داـتفوا  اـپ  زا  هک  یلخن  ناـمه  زا  یلع  نیرید  درد  ناتـساد 
يا بنیز  وگب  وا  ناشن  یب  رازم  زا  وگب  وا  نارخ  زا  راهب و  زا  ار  راوید  رد و  نآ  يارجاـم  ار  رامـسم  يهصق  نک  وگزاـب  تفگ  هاـچ  شوگ 

هب رـس  ياهلخن  هتخوس  ياهلخن  زا  وگزاب  اهدرم  اهدرمان و  يهصق  اهدرد  يالبرک  زا  وگزاب  هتوس  ياههمیخ  راگدای  هتخورفا  مامت  عمش 
بآ اهيرابکـشا  دور و  دور  بآ  ياهيرارق  یب  تارف و  زا  اـهکشا  اـههلان و  اـههیرگ و  اـهکشم  کـشخ  ماـک  زا  وگزاـب  هتخورفا  رس 

يارجام نوگ  هلال  ماف و  هلال  گنر و  هلال  نوخ  كاخ و  رپ  رـس  نآ  زا  وگزاب  دـیجم  نآرق  ياهتوالت  نآ  دـیزی و  موش  سلجم  زا  وگزاب 
وت رگ  همطاف  درک  هچ  اهمتام  غاد و  اهدرد و  درک  هچ  اهمغ  نیا  وت  گنت  لد  اب  نارزیخ  بوچ  هب  نوخرپ  بل  نآ  ناهد و  نینوخ  رـس  نآ 
هک ناماد  رد  وت  نوچ  يرداـم  ردارب  قح  رد  درک  يرهاوخ  زا  تشذـگ  مه  بنیز  راـک  يرداـم  ار  یفطـصم  تفارـش  زو  يرـسمه  ار  یلع 

. درورپ رهوگ  هنوگ  نیا  فدص  یک  درورپ  رتخد 
نکمم ناونع  نیا  و  تسا ؛ مالسلاهیلع  نیـسح  زارفرـس  تخد  دشیم ، هتخانـش  ارغـص » يهمطاف   » ناونع اب  هک  دنمـشیدنا  يوناب  نیا  [ 114]

رتکچوک همطاف  ار  نیا  رتگرزب و  يهمطاف  ار  نآ  هک  تسا ، هتـشاد  همطاف  ماـن  هب  يرگیدرتخد  ترـضح  نآ  هک  دـشاب  لـیلد  نادـب  تسا 
هتفای ترهـش  فصو  نیا  هب  یکدوک  زا  وا  لاس  نس و  رطاخ  هب  اما  هتـشادن ، وا  مانمه  يرتخد  راوگرزب  نآ  تسا  نکمم  زین  و  دـناهدناوخ ؛

. دشاب
رون يامیـس  زا  يوترپ  میـسرت  ب -  یتسرپ . اتکی  سرد  فلا -  درک : یناشفارد  اهروحم  نیا  رد  هاوختلادع  دنمـشیدنا و  يوناب  نآ  [ 115]

 - ه مالـسلاهیلع . یلع  تیـصخش  ياـهیگژیو  زا  ییاـمنرود  میـسرت  د -  ربماـیپ . تلاـسر  ادـخ و  ییاـتکی  هب  یهاوـگ  ج -  ربماـیپ . ناـشفا 
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يهدـیدپ هب  نداد  هجوت  و -  تسا . ییافو  یب  لزلزت و  هلمج ، نآ  زا  هک  ناگدز ، دادبتـسا  يهدـیهوکن  ياهتلـصخ  هب  رگنـشور  ياهراشا 
 - ط ربمایپ . نادـناخ  تمعن  ربارب  رد  یـساپسان  ح -  ربمایپ . نادـناخ  هب  ادـخ  ياـهتمعن  زا  يوترپ  مسرت  ز -  ناـسنا . یگدـنز  رد  نومزآ 

. تلاسر نادناخ  قوقح  نتخاس  لامیاپ  دادیب و  راتشک و  هب  هراشا 
يهیآ 4. يهروس 62 ، [ 116]

يهیآ 40. يهروس 24 ، [ 117]
ماـم ناـنآ  زا  یکی  هک  تشاد ، موـثلک » ما   » ماـن هب  رتـخد  ود  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  هک  دـنرواب  نـیا  رب  ناراگنخـیرات  زا  یهورگ  [ 118]

البرک و زوسناج  دادیور  رد  هک  دوب  يرگید  ردام  زایمود  و  تفگ ، درودـب  ار  ناهج  ماگنه  دوز  هک  دوب  مالـسلااهیلع  همطاف  شدـنمجرا 
. دوب بنیز  شرهاوخ  هارمه  هب  مالسلاهیلع  نیسح  نادناخ  تراسا 

تسا نآ  روظنم  تسا و  هنادرمناوجان  رایسب  نتشک  زا  کبـس  نیا  تسا . هتفر  نخـس  ربص » لتق   » زا مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  نایب  رد  [ 119]
مرگ درس و  حالـس  عاونا  اب  هاگ  نآ  دندنبب ، وا  رب  ار  ییاهر  عافد و  ياههار  يهمه  دننک و  هرـصاحم  ییاج  رد  ار  يرادناج  ای  ناسنا و  هک 

دض اهنت  هن  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هنادرمناوجان  تشز و  رایسب  نتشک ، زا  کبس  نیا  دوش . هتشک  نابرض  ناراب  ریز  هک  دننزب  وا  رب  ردق  نآ 
رد نآ  ناراداوه  يوما و  شنمدد  میژر  ترـضح  نآ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  تسرد  تسا ؛ دودرم  زین  هدـنبنج  دروم  رد  هکلب  تسا ، یناسنا 

نوخ لـیلد  هچ  هب  تسخن  يهجرد  رد  امـش  فلا -  هک : دـهدیم  رارق  خـیرات  هاـگداد  رد  زیگنارب  ییاوسر  شـسرپ  نیا  ربارب  رد  ار  هفوـک 
نیا روخ  رد  و  دـندش ، هتخانـش  راکهانگ  حـلاص  فرط و  یب  هاگداد  نیمادـک  رد  نانآ  ب -  دـیتخیر ؟ ار  شناراـی  مالـسلاهیلع و  نیـسح 

یسایس و راتـشک  کی  هب  دیتساوخیم  هک  کنیا  یمالـسا  يربهر  مالـسا و  نایعدم  امـش  ج -  دیداد ؟ عافد  قح  نانآ  هب  اجک  و  دروخرب ؟
اب هجنکش و  ریز  ار  نانآ  ارچ  دیشکب ، يزیتس  متس  یهاوخیدازآ و  مرج  هب  ار  ناراگزور  نیرتكاپ  و  دینزب ، تسد  نینوخ  باسح  هیفـصت 
رب نوزفا  گنن  راع و  نیا  ایآ  و  تسین ؟ دودرم  و  هدشن ، هدرمش  هنادرمناوجان  تشز و  مالـسا  رد  راتـشک  عون  نیا  رگم  دیتشک ؟ ربص » لتق  »

رگید دنـس  امـش ، يهنالدزب  رابگنن و  راک  نیا  ایآ  و  دیتشک ؟ ار  مردپ  کبـس  نیا  اب  هنوگ و  نیا  هک  تفر  دهاوخن  رامـش  هب  ناتیاهتیانج 
.؟ تسین ام  يارب  یگدازآ  يدنلبرس و  امش و  ییاوسر 

زا ياهرهم  هب  دروآ و  يور  يوما  دادبتـسا  هب  ترـضح ، نآ  زا  سپ  اما  دوب ، مالـسلاهیلع  یلع  نارای  نارادتـسود و  زا  يراگزور  وا  [ 120]
ناراداوه ربماـیپ و  نادـناخ  نامـشد  هاـگیاپ  شاهناـخ  و  تشاد ، قلطم  یگدـنیامن  قارع  رد  ناـنآ ، يوس  زا  وا  تشگ . لیدـبت  ناـنآ  میژر 

ص 765. مالعالا ، درم . ترجه  زا  لاس 85  رد  و  دیدرگ . دادبتسا 
يهیآ 42. يهروس 39 ، [ 121]

رد شیرق  نیرتاناد  درک و  ترجه  هنیدـم  هب  متـشه  لاس  رد  وا  مالـسلاهیلع  یلع  رایط و  رفعج  ردارب  دوب و  بلاـطوبا  دـنزرف  لـیقع  [ 122]
رـضاح روآ و  نابز  يدرم  وا  دوب . نانآ  يهدـیهوکن  ياهتلـصخ  تاراـختفا و  برع و  ياـههریت  موسر  بادآ و  تخانـش  یـسانش ، بسن 
تـشاد يراختفا  رپ  لسن  وا  تفر  ایند  زا  ترجه  زا  لاس 60  رد  ییوگ  دـیدرگ و  مورحم  ییانیب  تمعن  زا  یگدروخلاس  رد  و  دوب ، باوج 

هزرابم و شناد و  يوناب  زین  بنیز  شرتخد  و  دندوب ، مالسلاهیلع  نیـسح  هارمه  هب  وا  هاوخیدازآ  ناگدازدنزرف  نادنزرف و  زا  رفن  هدزون  هک 
ص 242. ج 4 ، مالعالا ، تسا . هدورس  نیا  هلمج  زا  هک  دورس  يرگنشور  ياههیثرم  مالسلاهیلع  نیسح  گوس  رد  هک  دوب  رعش 

. دروآ رامش  هب  نایوما  راک  زاغآ  رد  يوما ، زیگنا  ساره  دادبتسا  ياههرهم  ناراذگناینب و  زا  ناوتیم  ار  وا  [ 123]
. تفگ دوردب  ار  ناهج  هرهاق  رد  يرجه  لاس 174ء  در  هک  تسا 7  رصم  گرزب  نادنمشناد  ناثدحم و  زا  وا  [ 124]

ناگتـشرف زا  یهورگ  سپـس  دندرازگ ، زامن  نینزان  رـس  نآ  رب  هاگ  نآ  هک : تسا  هدمآ  هلمج  نیا  يهمادا  رد  يرگید  يهخـسن  رد  [ 125]
نآ نانآ  و  دـیهد ، ماجنا  ار  روتـسد  امـش  دومرف : ربمایپ  میزاس . دوبان  ار  نت  هاجنپ  نیا  هک  تسا  هداد  روتـسد  ام  هب  ادـخ  دـنتفگ : دـندمآ و 

ارادـم رهم و  ربمایپ  يا  متفگ : هک  دزاس  دوبان  ارم  ات  دـمآ  نم  يوس  هب  نانآ  زا  یکی  و  دـنداد ، رارق  فدـه  ياهژیو  حالـس  اب  ار  نت  هاـجنپ 
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، مدمآ دوخ  هب  نم  دیـسر و  دادماب  هب  یندـشن  شومارف  بش  نآ  هکیماگنه  دزرماین . تیادـخ  هک  ورب  دومرف : راوگرزب  نآ  ناما ! هد  مناما 
!. دناهدش لیدبت  كاشاخ  رتسکاخ و  یتشم  هب  مناهارمه  يهمه  مدید 

مهل سیل  هللا  الف و  تشاگن : نینچ  راوید  يهنیـس  رب  دیدرگ و  رادـیدپ  رگید  راب  نینهآ  ملق  نآ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  [ 126]
زور رد  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  هن  باـتکلا  مکح  مهمکح  فلاـخ  روج و  مکحب  نیـسحلا  اولتق  دـق  باذـعلا و  یف  ۀـمایقلاموی  مه  عیفش و 
مکح هب  نانآ  دوب . دنهاوخ  نیگمهس  یباذع  رد  زیخاتـسر  زور  نآ  رد  نانآ  هکلب  دوب ، دهاوخن  يرگتعافـش  ناراکهبت  نآ  يارب  زیخاتـسر 
مکح اب  نارگدادبتسا  مکح  يارجا  نامرف و  ماجنا  اب  و  دنتـشک ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ادخ ، ربمایپ  ردقنارگ  دنزرف  راکهایـس ، نارگدادیب 

. دنتساخرب تفلاخم  هب  تخس  نارق ، يهنالداع  ترارقم  ادخ و 
يهیآ 33. يهروس 42 ، [ 127]
يهیآ 26. يهروس 17 ، [ 128]
يهیآ 33. يهروس 33 ، [ 129]

ره و  تفاتیمن ، رب  ار  نآ  يهلحرم  نیرتگنرمک  هک  دوب  ياهنوگ  هب  يوما  میژر  رد  ملق  ناـیب و  يدازآ  یفن  روسناـس و  قاـنتخا و  [ 130]
رد تقیقح  نایب  نیرتمک  و  هتخیـسگ ، ناـنع  ناـمکاح  لـیم  فـالخ  رب  ینید و  یـسایس و  و  یعاـمتجا ، روما  رد  ارچ  نوچ و  دـقن و  هنوگ 

، مادعا مکح  ترضح -  نآ  زیتس  دادبتـسا  هناهاوخیدازآ و  شبنج  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يدازآ  ياوشیپ  هژیو  هب  ربمایپ -  نادناخ  فصو 
ریفـس هتفای ، هار  ریپ  نیمه  تشونرـس  هب  ناوتیم  دروم  نیا  رد  تشاد . یپ  رد  ار  عافد  قح  ناکما  نودب  یـشیامرف و  هاگدادیب  نودـب  یتح 

. تسیرگن دمآ -  دهاوخ  زین  ود  نآ  ناتساد  هک  یماش - ریذپ  حالصا  درم  و  قشمد ، رد  مور 
هک ینادند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  اب  وا  هک  دـید  تسیرگن و  ار  دـیزی  تواقـش  هکیماگنه  نسح » نب  نسح  : » هک دـناهدروآ  زین  و  [ 131]
زا داد  يا  لسن . اهل  سیل  هللا  لوسر  تنب  یـصحلا و  ددـع  اهلـسن  یـسما  ۀیمـس  هالذآ ! و  هک : دروآرب  دایرف  دزاونیم ، دوب  رمبایپ  هاگ  هسوب 

، دنلولیم دناهدنکارپ و  اج  همه  هعماج  نیا  رد  روشک و  نیا  رد  نابایب  ياهگیر  رامش  هب  هدنه »  » و هیمـس »  » رابت لسن و  يروای ، یب  تلذ و 
وا زا  یلسن  دناهتفخ و  هاگتداهـش  رب  هتـشادن و  يدازآ  تینما و  یگدنز و  قح  ربمایپ ، يهنازرف  تخد  همطاف ، دنمجرا  كاپ و  نادنزرف  اما 

. تسا هدنامن  اجب 
ص 75. فوهل ، ص 137 ؛ ج 45 ، راحب ، [ 132]

. دزانیم وا  رب  دیلپ  رصنع  نیا  هک  تسا  هدوب  دیزی  يردپ  ناکاین  زا  فدنخ  [ 133]
يهیآ 10. مور ، يهروس  [ 134]

هیآ ي 178. نارمع ، لآ  يهروس  [ 135]
يهیآ 169. يهروس 3 ، [ 136]

؟ دنک هچ  دیـسریم  نت  هدزاود  هب  ناشرامـش  هک  كدوک  ناوجون و  دنچ  و  دوب ، ناوج  هک  داجـس -  ماما  اب  هک  دوب  نیا  دیزی  رظنم  [ 137]
ناگماکدوخ نارادمروز و  داز  هناخ  نارکاچ  نانیشنهیشاح و  يهمه  ناسب  يوما -  هرابرد  شیدنا  کیرات  تخب و  هریت  قلمتم و  نایرابرد 

شهوکن ملاظ و  شیاتـس  هب  نابز  خیرات ، هاگداد  رد  ییاوسر  زیخاتـسر و  زور  رفیک  شاداپ و  ادخ و  زا  ییاورپ  هشیدنا و  چیه  یب  خیرات ،
، داجس ماما  لاسدرخ  دنزرف  دمحم » !! » یـشاب رطاخ  هدوسآ  نانآ  يهدنیآ  ماقتنا  رطخ و  زا  ات  نزب  ندرگ  ار  همه  دنتفگ : دندوشگ و  مولظم 
، دنرتراکهایس رتنشخ و  نوعرف ، نارواشم  نایرابرد و  زا  وت  نایرابرد  نارواشم و  دیزی ! يا  ناه  دومرف : دیزی  نایرابرد  نانخس  ندینـش  اب 

ییابیکش تسایـس  دنتفگ : نانآ  دیـسرپ ، تاجن  يدازآ و  روآ  مایپ  ود  نوراه  یـسوم و  تشونرـس  يهرابرد  نانآ  زا  نوعرف  یتقو  هک  ارچ 
چیه دـننکیم و  داهنـشیپ  ار  ام  نتـشک  هرـسکی  ترطاخ ، دـنیاشوخ  يارب  وت  نارواشم  اما  امن ؛ قیقحت  کین  ود ، نآ  يهرابرد  زاـس و  هشیپ 

نارواـشم و راـبرد و  رتـفد و  شیوـخ و  ییاوـسر  زا  دـنکفا و  ریز  هـب  رـس  دـیزی  و  هاـنگ ؟ مرج و  نیمادـک  هـب  و  ارچ ؟ هـک  دـننکیمن  رکف 
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. تفگن يزیچ  شناراکمه 
نیا وت  دش و  دهاوخن  نینچ  زگره  دومرف : تماهش  اب  دومن و  هارمگ  درم  نآ  هب  ور  ترضح  نآ  هک : تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  [ 138]

دنک و رفک  مالعا  راکـشآ  روط  هب  هکنیا  رگم  دیزی ، تریما  هن  يراد و  یقح  نینچ  وت  هن  دنگوس ! يادـخ  هب  درب ! یهاوخ  روگ  هب  ار  وزرآ 
ۀمارک هللا و ال  ال و  . » دزاس موکحم  یگدرب  هب  ار  نانآ  دهد و  روتسد  نینچ  ربمایپ  نادناخ  دروم  رد  دناوتب  ات  دور  نوریب  ام  نییآ  نید و  زا 

تسناد هزات  تشاد و  تفایرد  شنیب  شناد و  يوناب  نآ  يهنارگنشور  نانخـس  زا  ار  دوخ  خساپ  دیزی  اننید ». نم  جرخی  نا  الا  هل  کل و ال 
شنزرس هب  راب  نیا  دیزی  و  دروآ ؛ نابز  هب  ار  شاهساوخ  هرابرگد ، خاتسگ  درم  نآ  اما  دش ؛ دهاوخن  نینچ  ینوناق  یقوقح و  هاگدید  زا  هک 

نمـض درب و  دوخ  موـش  بوـچ  هب  تسد  هراـبرگد  هاـگ  نآ  و  یتخاـس ! میاوـسر  هکدـهد  تگرم  يادـخ  نک ! سب  تفگ : تخادرپ و  وا 
هریت و ناگرزب  ناکاین و  شاک  هک : تخادرپ  دوخ  دولآ  رفک  هنازوت و  هنیک  راعشا  ندناوخ  هب  مالسلاهیلع -  نیـسح  ياهبل  رب  نآ  نتخاون 
رد اههزین  تابرـض  تفایرد  رثا  رب  ار  ناناملـسم  دایرف  نویـش و  دـندوب و  گرزب  يزوریپ  نیا  رد  دـندش -  هتـشک  ردـب »  » رد هک  نم -  رابت 

.... دندیدیم دحا  گنج 
ار مجرتم  اما  دروآیمن ، ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يهنارگنـشور  هناعاجـش و  يهبطخ  راصتخا ، تیاعر  رطاـخ  هب  راوگرزب  فلؤم  [ 139]

. ددرگ لماک  نخس  ات  درک  مجرت  دروآ و  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  درذگب ، نآ  رانک  زا  هک  دمآ  غیرد 
اهنآ زا  کی  ره  رب  هک  دندمآ  دورف  جدوه ، جنپ  دش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  هک  دـید  ایور  ملاعرد  وا  دـناهدروآ : هک  ياهنوگ  هب  [ 140]

تفگیم و نخس  هک  دوب  یتشهب  ناوجون  کی  نانآ  زا  کی  ره  هارمه  هب  و  دندوبوا ، درگ  رب  یناگتشرف  هتـسشن و  هوکـشرپ  يدرم  گرزب 
هب نانآ  يوگنخـس  دنتفر و  اهبکرم  ناگتـشرف ، ینارون و  ياههرهچ  نآ  ندش  هدایپ  زا  سپ  دیازفایم : وا  تشادیم ! رب  هدرپ  اهدادیور  زا 
نآ و  داب ! ادخ  ربمایپ  رب  دورد  متفگ : خساپ  رد  دیوگیم . تدورد  دـناسریم و  مالـس  وت  رب  تردـقنارگ  ياین  هنیکـس ! يا  ناه  : تفگ نم 
هچ هوکـشرپ  ياههرهچ  نیا  مدیـسرپ : متـسه . تشهب  نارازگتمدـخ  ناناوجون و  زا  یکی  نم  داد : خـساپ  دـیتسه ؟ هک  امـش  مدیـسرپ : هاـگ 
هاگ هتفرگ و  دوخ  دیپس  نساحم  هب  تسد  هک  یهوکشرپ  تیصخش  نآ  مدیسرپ : حیسم .... یـسوم ، میهاربا ، مدآ ، تفگ : دنتـسه ؟ یناسک 
مه نیا  و  « ؟ دـنوریم اجک  نانیا  مدیـسرپ  هللا ». لوسر  كدـج  « ؛ ربمایپ تردـقنارگ  ياین  داد : خـساپ  تسیک ؟ دزیخیم  رب  هاـگ  دـتفایم و 

ياین هب  ار  مدوخ  ات  مدـش  نآ  رب  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  نیـسحلا ». کـیبا  یلا  « ؛ مالـسلاهیلع نیـسح  تردـپ ، رادـید  هب  تفگ  نودـصاق »؟
، دمآ دورف  نامسآ  زا  يرون  جدوه  جنپ  مدید  ماگنه  نیا  رد  تسرد  هک  میامنب ، ترـضح  نآ  هب  ار  راگزور  تیاکـش  مناسرب و  مردقنارگ 

دنمجرا مام  ءاوح » : » داد خساپ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ردنقنارگ  ناوناب  نیا  مدیـسرپ : تسا . گرزب  هوکـشرپ و  ییوناب  کی  ره  نایم  رد  هک 
نازیخ ناتفا و  هداهن و  رـس  رب  تسد  هک  ییوناـب  نآ  و  دـلیوخ »  » رتخد هجیدـخ » « ؛» نارمع  » رتخد میرم  محازم ؛»  » رتخد هیـسآ ،» « ؛ ناـیمدآ

ص 140. ج 45 ، راحب ، تسا . همطاف  تردام ، تسا 
رپ نادـناخ  نارادتـسود  زا  شیوخ و  راـگزور  شیدـنا  تسرد  دـنمدرخ و  نادرم  زا  یکی  و  دوـب ، ورمع »  » دـنزرف يدـسا » لاـهنم  [ » 141]

. تفریم رامش  هب  ربمایپ  راختفا 
بلاق و رظن  زا  تشاد و  يروآون  اوتحم ، رظن  زا  شیاههدورس  رد  هک  دوب  گرزب  ياهدنیارـس  شیدنا ، تسرد  رادفده و  رعاش  نیا  [ 142]
، یـضر فیرـش  موحرم  يرگنـشور  يزوسلد و  اب  وا  تسیزیم . دادغب  رد  و  دور ، رابت  یناریا  هداز و  یناریا  دوب . دنمناوت  يرعـش  بولـسا 

دادغب رد  ترجه  زا  لاس 428  رد  و  تسنادیم ، شیوخ  يامنهار  داتـسا و  ار  گرزب  درم  نآ  دروآ و  مالـسا  هغالبلا  جهن  يهدـنروآدرگ 
ص 12 ج 12 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 94 ؛ ج 8 ، مظتنملا ، ص 276 ؛ ج 13 ، دادغب ، خیرات  ص 317 ، ج 7 ، مالعألا ، تفگ . دوردب  ار  ناهج 

و 41.
هب دوب -  ناریـسا  ناوراک  نازورف  لعـشم  هک  ار -  ینارون  رـس  نآ  یهورگ ، رواـب  هب  فلا -  تسین : ناـسکی  هاگدـید  دروم  نیا  رد  [ 143]

یتقو هک : دناهدروآ  روهمج » نب  روصنم   » زا اما  ب -  دش . هدرپس  كاخ  هب  دیعـس » نب  ورمع   » يهلیـسو هب  اجنآ  رد  دندنادرگ و  زاب  هنیدـم 
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نایوما تمیق  نارگ  ياههنیجنگ  زا  نآ ، هک  تشادنپ  تفای و  یگنر  خرـس  دبـس  اجنآ  رد  دش ، دراو  دیزی »  » يهنازخ هب  درک و  حـتف  ار  ماش 
 - دوب باضخ  یکـشم  گنر  هب  شیاهوم  زونه  هک  يدازآ -  ياوشیپ  نیگآ  رطع  ینارون و  رـس  دـید  دوشگ ، ار  نآ  هکیماگنه  اما  تسا ؛
 - ج درپس . كاخ  هب  قشمد  سیدارف »  » باب راـنک  رد  ار  نآ  دـناشوپ و  ینارون  رـس  نآ  رب  دـندروآ و  ياهچراـپ  وا  روتـسد  هب  تسا . نآرد 

« میرکلا دهـشم   » ار سدقم  ناکم  نآ  مان  تساجنآ و  رد  نادیهـش ، ياوشیپ  ینارون  رـس  هاگمارآ  هک  دناهدروآ  زین  رـصم  مدرم  زا  یهورگ 
رس نآ  هک  دنرواب  نیا  رب  دنوریم و  نآ  ترایز  هب  فلتخم  ياهتبسانم  رد  هتـسارآ و  رایـسب  رویز  رز و  اب  ار  هاگمارآ  نآ  نانآ  دناهداهن .
رـس نآ  هک  تسا  نیا  ددرگیم ، تفاـیرد  اههاگدـید  همه  يهعلاـطم  زا  سپ  هچنآ  اـما  ه -  تسا . هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  اـجنآ  رد  ینارون 
هداد دـنویپ  اب  و  دـش ، هدـنادرگزاب  البرک  هب  مالجنارـس  نوگانوگ ، ياهنیمزرـس  اهرهـش و  رد  ناریـسا  ناوراک  اب  یهارمه  زا  سپ  ینارون 

« يدازآ ریما  گوس  رد   » باتک هب  دروم  نیا  رد  دش . هدرپس  كاخ  هب  ترضح  نآ  هاگتداهـش  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  رهطم  رکیپ  رب  ندش 
. دیرگنب ملق  نیمه  هب  ص 358 ،

نارادتـسود زا  وا  دمآ . لیان  تداهـش  ماقم  هب  دـحا »  » راکیپ رد  دوب و  هنوگ  نیمه  زین  شردـپ  و  دوب ، ربمایپ  یندـم  نارای  زا  رباج » [ » 144]
عیفر یماـقم  ریـسفت ، یهوژپ و  نآرق  رد  وا  دومن . تکرـش  وا  هارمه  هب  عاـفد  داـهج و  نادـیم  و  هوزغ »  » هدـجیه رد  و  دوب ، ربماـیپ  نیتـسار 

شایگدـنز ياهلاس  نیـسپاو  رد  دوب . زیگنارب  نیـسحت  زین  نانآ  زا  يریگوگلا  ربماـیپ و  نادـناخ  هب  تدارا  یـسانش و  ترتع  رد  ؛و  تشاد
دوردب ار  ناهج  دوب  هداهن  رس  تشپ  ار  یگدنز  زا  راهب  زا 90  رتارف  هک  یلاح  رد  ترجه  زا  لاس 74  رد  و  داد ، تسد  زا  ار  ییانیب  تمعن 

ناتـسود و زا  یخرب  کمک  هب  وا  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  يوک  رئاز  نیتسخن  يراصنا » رباج  . » دـش هدرپس  كاخ  هب  هنیدـم  رد  تفگ و 
: تفگ هاگ  نآ  نیـسح ! ای  نیـسح ! ای  نیـسح ! ای  هک : دروآ  رب  زوسناج  دایرف  راب  هس  لد  يهدرپ  زا  دـناسر و  رونم  ربق  هب  ار  دوخ  شناراـی ،

ماگنه نیا  رد  تسرد  دهدیمن !؟ ار  دوخ  تسود  خساپ  امـش ، نوچ  يردـقنارگ  افواب و  تسود  ایآ  نم ! رالاس  هبیبح »؟ بیجی  بیبحا ال  »
. تفاتـش نانآ  لابقتـسا  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  عوضوم ، نیا  زا  یهاـگآ  اـب  رباـج »  » دیـسر و مالـسلاهیلع  نیـسح  نادـناخ  ناوراـک  هک  دوب 

دایرف هلان و  هودنا و  مغ و  زا  ینافوت  دیدرگ و  هزات  اهغاد  دـندش ، وربور  مه  اب  قشع ، یهاگآ و  يوک  نارئاز  زا  هورگ  ود  نیا  هکیماگنه 
: دومرف درک و  وا  ناهارمه  و  رباج »  » هب ور  ناگتسیاش ، رالاس  دنمجرا  راگدای  مالسلاهیلع  یلع  تفرگ . ارف  ار  مالسلاهیلع  نیسح  هاگتداهش 

نیمه رد  دـنگوس ، يادـخ  هب  رباـج ! يا  ناـه  ...« اـنمایخ تقرح  و  اـنئاسن ، تیبس  و  اـنلافطا ، تحبذ  و  اـنلاجر ، تلتق  هللا  اـنهه و  رباـج ! اـی  »
! دندیرب رـس  ار  ام  ناناوجون  ناکدوک و  هک  دوب  نیمزرـس  نیمه  رد  دندیـشک ! نوخ  كاخ و  هب  ار  ام  راکادـف  نادرم  ریلد  هک  دوب  نیمزرس 

.... دندز شتآ  ار  ام  يهدرپارس  هک  دوب  اج  نیمه  و  دندیشک ! تراسا  دنب  هب  ار  ربمایپ  مرح  ناوناب  دوب ك  اجنیا  رد 
، هودـنا تدـش  زا  دیـسر ، ردارب  هاگتداهـش  هب  هکیماگنه  مالـسلااهیلع  همطاـف  يهنازرف  تخد  بنیز ، هک : دـناهدروآ  دروم  نیا  رد  [ 145]
و هللا ! لوسر  بیبح  او  هانیـسح ! او  هاخا ! او  : » هک داد  رـس  زادـگناج  ياهلان  هاکناج  مغ  زا  هدـنکآ  یلد  اب  دز و  كاچ  نابیرگ  درب و  تسد 

لد بوبحم  يا  ياو ! زیزع ! نیـسح  يا  هآ ! ردارب ! نینزان  يا  ياو  يا  هآ . هآ  یـضترملا ! یلع  نبا  و  ءرهزلا ! ۀمطاف  نبا  و  ینم ! ۀـکم و  نبا 
منم ردارب ! ناج  یـضترم ! یلع  ردـقنارگ  رـسپ  يا  ارهز ! يهمطاف  يهیامنارگ  رـسپ  يا  ینم ! هکم و  دـنمجرا  دـنزرف  يا  داد ! ادـخ ! ربماـیپ 

رگید زارفرـس  تخد  هاگ  نآ  دـنکفا . رونم  ربق  نآ  يور  رب  ار  دوخ  دـیدرگ و  شوهیب  ات  درک  هلاـن  ردـقنآ  هاـگ  نآ  و  بنیز ...! ترهاوخ ،
، یضترملا یلع  تام  مویلا  یفطـصملا ، دمحم  تام  مویلا  هک : دروآ  رب  دایرف  تخاونیم  یلیـس  شاهرهچ  رب  هک  یلاح  رد  موثلک  ما  همطاف ،

مالـسلاهیلع یـضترم  یلع  تداهـش  زور  زورما  تسا ؛ یفطـصم  دـمحم  زوسناج  تلحر  زور  زورما  ادـخ ! يآ  ءارهزلا . ۀـمطاف  تتام  مویلا 
يرادازع دندزیم ، تروص  رس و  هب  تیب  لها  ناوناب  و  تسا . مالـسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  دوجو  بورغ  یب  دیـشروخ  بورغ  زورما  تسا ،

نمض هنیکس  مالسلاهیلع  نیسح  دنمشیدنا  تخد  و  هانیسح ! او  هانسح ! او  هاتبیصم ! او  دنتفگیم : دندومنیم و  ییارـس  هحون  و  دندرکیم ،
نیب ام  کتیب  لهاب  اوعلف  ام  کیلع  زعی  هادج ! او  هادمحم ! او  هک  دومرفیم  يرگنـشور  دنلب  يادـص  اب  خـیرات  رد  تبث  يارب  ییارـس ، هحون 

هک ار  ینیگمهـس  ياهدادـیور  هنیکـس ! ردـقنارگ  ياـین  يا  دـمحم ! يا  هآ  هافـسأ ! او  هاـنزح ! او  حـیبذ ، بوحـسم و  و  حـیرج ، بولـسم و 
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ار تنادنزرف  زا  یخرب  هک  ینادیم  دوخ  نم ! زیزع  ياین  تسا ؛ نارگ  تخس  تاهیامنارگ  دوجو  رب  دندروآ و  شیپ  تنادناخرب  نارگدادیب 
رب درد  غیرد و  و  مغ ! نیا  زا  هآ  دـندیرب ، رـس  ار  رگید  ياهراپ  و  دندیـشک ، نیمز  يور  رب  ار  ياهراپ  حورجم ، ار  یخرب  و  دـندرک ، تراـغ 

!. متام نیا 
نآ زا  سپ  دشیم و  هدناوخ  مان  نیدب  اج ، نآ  هب  ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  تسایمالسا . رهـش  نیرت  سدقم  هکم ، زا  صـسپ  برثی » [ » 146]

يایرد زا  رتمولیک  تسا و 175  يراد  بیش  يهگلج  رد  زاجح و  رد  رهش  نیا  تفای . رهـش  هبیط » يهنیدم   » هب جیردت  هب  و  لوسرلا » ۀنیدم  »
. دوبیمالسا تلود  زکرم  يولع  يهنالداع  تموکح  زاغآ  ات  ربمایپ  نامز  زا  دراد و  هلصاف  خرس 

دیحوت سرد  ادخ و  شیاتس  - 1 درک : بلج  یساسا  تاکن  نیا  هب  ار  دنب  رد  مدرم  هجوت  هناعاجش ، ینارنخـس  نیا  رد  ترـضح  نآ  [ 147]
یـشنمدد یگتخیـسگ و  راسفا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يراکادف  یهاوختلادع و  شیامن  - 3 ناسنا . یگدـنز  رد  نومزآ  لـصا  - 2 ییارگ .

تسایـس و رد  يوما  يهناملاظ  تشز و  ياهتعدـب  زا  شهوکن  - 6 یناـسنا . فطاوع  شزیگنا   - 5 اهدرخ . شزیگنا  - 4 يوما . دادبتسا 
هب - 10 یتسه . يهمشچرس  هب  دامتعا  لکوت و  - 9 اهراک . رد  صالخا  یگژیو  - 8 قح . هار  رد  يرادیاپ  ییابیکش و  - 7 هعماج . تیریدم 

. نآ ياهسرد  اروشاع و  يهرامه  ندرپس  رطاخ 
دومن و يراکادـف  ترـضح  نآ  باکر  رد  نیفـص  و  ناورهن ، لمج ، راـکیپ  رد  دوب ، مالـسلاهیلع  یلع  ياـفواب  هاـگآ و  ناراـی  زا  وا  [ 148]

یگدنز ياههظحل  نیسپاو  رد  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، وا  نادناخ  نادنزرف و  ناکیدزن  زا  مه  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  دز . مقر  اهتماهش 
ترضح نآ  تبرت  رانک  رد  وا  زوسناج  يهمانگوس  و  تشاد ، روضح  تلادع  ریما  كاپ  رکیپ  يراپسکاخ  بش  زین  و  راوگرزب ، نآ  يرهاظ 

. دیرگنب ملق  نیمه  زا  ص 666» تداهش ، ات  تدالو  زا  یلع  ماما   » باتک هب  تسا . روهشم 
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