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ریدغ ياههناشن  23نیلوا 
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32هراشا

ریدغ زار  ياشفا  يارب  هشیاع  32هذخاوم 

لمج گنج  رد  هشیاع  هنتف  هب  ربمایپ  33هراشا 

هنیدم زا  نیقفانم  جارخا  يارب  هماسا  رکشل  33لیکشت 
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هنیدم هب  تشگزاب  يارب  نیقفانم  34هئطوت 

هفیقس لیکشت  يارب  ریدغ  دض  تامادقا  34زاغآ 
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.. نایاپ 38و 

ریدغ ناتساد  نیرتدنلب  38تادیوم 
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ریدغ ناتساد  نیرتدنلب  دییأت  رد  لصفم  ثیدح  38کی 

رگید عبانم  زا  ثیدح  ياهزارف  38دییات 

38هراشا

هنیدم هب  ار  صاعلایبا  نب  مکح  نامثع  39ندنادرگرب 

ار نینمؤملاریما  بقل  رمع  رکبوبا و  ندش  39بحاص 

یبلک هیحد  تروص  هب  ربمایپ  دزن  لیئربج  39روضح 

نینمؤملا ةرما  هب  مالس  يهلئسم  رد  رمع  رکبوبا و  39ضارتعا 

رکبوبا هب  ضارتعا  رد  هدیرب  39نانخس 

جح یمومع  39نالعا 

ریدغ 39هبطخ 
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ریدغ رد  نادرم  39تعیب 

ریدغ رد  نانز  40تعیب 

ریدغ تعیب  رد  رمع  رکبوبا و  40ضارتعا 

بلاط یبا  نب  یلع  هب  ءایبنا  عیادو  40لیوحت 

كوبت زا  تشگرب  رد  ربمایپ  لتق  رد  40تروشم 

یشره 40هبقع 

لوا هنوعلم  40هفیحص 

رمع هدیچیپ  نفک  هزانج  رانک  نینمؤملاریما  41مالک 

هشیاع هب  بأوح  ياهگس  41هلمح 

رثوک ضوح  زا  باحصا  زا  یضعب  ندرک  41رود 

ۀماسا شیج  زا  رمع  رکبوبا و  41فلخت 

رکبوبا 41زامن 

لمج گنج  رد  یناریا  ناوج  41تداهش 

ریدغ ناتساد  نیرتدنلب  زا  41يریگهجیتن 

42یقرواپ

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  50هرابرد 
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ریدغ ناتساد  نیرتدنلب 

باتک تاصخشم 

یناریا ناوج  کی  يارب  ینامی  هفیذح  تیاورهب  ریدغ  ناتـساد  نیرتدنلب  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1366 اضردمحم - ، يراصنا  هسانشرس : 
-0-93575-964 کـــباش :  ص  [ 111  : ] يرهاـظ تاصخــشم  . 1381 زاـجعا ، مـق  رـشن :  تاصخــشم  يراـصنا  اضردـمحم  نئادـم  رد 
-0-93575-964 لاــیر ؛  54500-0-93575-964 لاــیر ؛  54500-0-93575-964 لاــیر ؛  54500-0-93575-964 لاــیر ؛  54500

یـــسیلگناهب ص ع  تشادداــی :  یلبق  یـــسیونتسرهف  یـــسیون :  تــسرهف  تیعـــضو  لاـــیر  54500-0-93575-964 لاـــیر ؛  54500
لایر  4500 زیئاـپ 1381 ؛ مود  پاــچ  تشادداــی :  . Mohammad Reza Ansari. the lengthiest story qadir ...

ترجه زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاطیبا ع ،  نبیلع  عوضوم :  ثیداحا  مخ --  ریدـغ  عوضوم :  لایر   1382  : موس 4500 پاچ  تشاددای : 
لوا 23 ماما  بلاطیبا ع .  نبیلع  عوضوم :  همانتـشذگرس  36ق --  نامی -  نبهفیذـح  عوضوم :  ثیداحا  تفالخ --  تابثا  40ق --  - 
 : یلم یسانشباتک  هرامش   297/452 ییوید :  يدنب  هدر  84ب8  فلا /BP223/5 هرگنک :  يدنب  هدر  باحـصا  40ق --  ترجه -  زا  لبق 

م1340-81

ادها

هب و  تشاذـگ ؛ راگدای  هب  ام  يارب  تفرگ و  لیوحت  یناـمی  هفیذـح  زا  ار ؛ میظع  ثاریم  نیا  دوخ ؛ يواـکجنک  اـب  هک  یناریا ؛ ناوج  نآ  هب 
هحفص 5] اضر [  دمحم  دنواکجنک . دنرگنیم و  فرژ  دوخ  يداقتعا  خیرات  رد  هک  ناریا  ناناوج  يهمه 

همدقم

...! ریدغ ینامی !... هفیذح  یناریا !.. ناوج 

کی اجک ؟... ریدـغ  ناتـساد  زا  نتم  نیرتدـنلب  اجک ... ناریا  يهلاس  دـصتفه  تخیاپ  رد  یناریا  ناوج  کی  اجک !؟... نئادـم  اجک ... ریدـغ 
نامگ خیرات  یتح  ینامی . هفیذح  هن  تشاد و  ار  شراظتنا  یناریا  ناوج  هن  لوا  هاگن  رد  هک  دناسر  رمث  هب  ار  ییابیز  جـیاتن  کچوک  قافتا 
شقن شتاحفص  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  نیرتدمتعم  زا  یکی  نابز  زا  زور  نآ  رد  ياهتفگان  قیاقح  نینچ  درکیمن 

هچنآ تسا . نآ  فلتخم  يایاوز  زا  يرایـسب  ياههتفگان  لماش  هک  میراد  ور  شیپ  ار  ریدـغ  يهعقاو  زا  تیاور  نیرتدـنلب  نونکا  ام  ددـنبب .
یباحـص رـضحم  رد  نئادـم  گرزب  رهـش  رد  هک  تسا  یناریا  روشرپ  واکجنک و  ناوج  کی  تالاؤس  يهرمث  هدـمآ  دـنلب  ثیدـح  نیا  رد 

نیرتگرزب ناونعب  زین  دنمشناد  یباحـص  نیا  هحفـص 6 ] تسا [ . هدرک  حرطم  ینامی  يهفیذح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ردقنارگ 
ِدیـشروخ يهرابود  عولط  نراقم  و  هدروآ ؛ نابز  رب  ار  شنانمـشد  ریدـغ و  يهدـنام  كاخ  ریز  قیاقح  هدرپیب  دوخ ، رمع  رد  تجح  مامتا 

نـس رد  هک  مییامن  رکـشت  نامی  نب  ۀـفیذح  زا  ناـمز ، ياهتـسد  رود  زا  دراد  اـج  تسا . هدودز  ار  هلاـس  جـنپ  تسیب و  ياـهراگنز  ریدـغ ،
نآ شخب  ره  هک  هدومن ، نایب  شتایئزج  مامت  اب  یناریا  ناوج  کی  تالاؤس  هب  خساپ  رد  ار  دـنلب  ناتـساد  نیا  تمحز ، لمحت  اب  تلوهک و 
رد میاهتـسنادیم  اـهنآ  يهراـبرد  نونک  اـت  هچنآ  هب  تبـسن  نادـنچ  ود  یهاـگآ  دـیاشگیم و  ار  اـم  يداـقتعا  يهتـشذگ  زا  ییاههدـنورپ 

نیا هفیقس ، تاغیلبت  رثا  رد  هتفر  باوخ  هب  تیعمج  نآ  نیب  زا  هک  مینکیم  رکـشت  زین  یناریا  ناوج  نآ  زا  دیازفایم . ام  يهدیقع  تاحفص 
ربمایپ باحـصا  نیرتدمتعم  زا  یکی  ناسل  زا  یقیاقح  نینچ  ات  هدش  یناب  وا  تقیقح  رد  تسا . هدرک  لابند  ار  شنید  خیرات  هناهاگآ  هنوگ 

یخیرات قیقحت  کی  تمظع  هب  هک  ار - نآ  نیریـش  يهرمث  لاـس  دـصراهچ  رازه و  زا  سپ  اـم  دوش و  وگزاـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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دـنلب و ثیداحا  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  ياهزات  يهولج  رـضاح  باتک  رد  هعیـش  یگنهرف  ثاریم  يایحا  مینک . ساسحا  دوخ  بلق  رد  تسا -
هحفـص 7] ياـیحا [  زراـب  ياـههنومن  زا  دـناوتیم  اـهنآ  يهدـش  مـیظنت  يهـضرع  قـیقحت و  هـک  دراد  دوـجو  اـم  عباـنم  رد  ياهبناـج  هـمه 
، دوشیمن اهنآ  هب  یصاخ  هجوت  ثیدح  نارازه  نیب  دنتسه  یلصا  عبانم  رد  تایاور  نآ  ات  هک  ارچ  دیآ ، رامش  هب  عیـشت  یملع  ياهراگدای 

قیاـقح هچ  ددرگیم  مولعم  نآ  ياوتحم  نتم و  میظنت  سپـس  نآ و  یخیراـت  يداـقتعا  بناوج  نییبـت  عـجرم و  بتک  زا  جارختـسا  اـب  یلو 
ینامی هفیذـح  ثیدـح  نیا  دـنرادروخرب ، یتیـصوصخ  نینچ  زا  هک  یثیدـح  اههد  زا  یکی  تسا . هتفهن  نآ  رد  هدـیقع  خـیرات و  زا  یمهم 

.1 تسا : هدش  میظنت  شخب  جنپ  رد  ثیدـح  يهعلاطم  يارب  ياهمدـقم  فلا . تسا : هدـش  هدامآ  ریز  لحارم  یط  هک  تسا  ریدـغ  يهرابرد 
يوار هفیذح ، یفرعم  . 3 نئادم . رد  ثیدح  نیا  لقن  یعامتجا  یناکم و  ینامز و  طیارـش  نییبت  . 2 ریدغ . ناتساد  نیا  ندوب  نیرتدنلب  نایب 
هخسن دنچ  اب  هلباقم  زا  سپ  ثیدح  نتم  ب . ریدغ . ناتساد  نیرتدنلب  عبانم  دانـسا و  . 5 یناریا . ناوج  یگدنز  رب  يرورم  . 4 ریدغ . ناتساد 

ود لماش  هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یمهم  رایـسب  ياهیقرواپ  تسا . هدیدرگ  يراذگ  ناونع  نآ  ياهزارف  هدش و  يدـنب  هلحرم  شخب  ُهن  رد 
هب نتم  رد  هک  یخیرات  ياـیاضق  لیـصافت  ندروآ  . 2 يداقتعا . دـُعب  رد  نآ  تیمها  رطاخب  نتم  ياـهزارف  یخرب  حیـضوت  . 1 تسا : تهج 

يارب لصفم  تادـیؤم  . 1 تسا : ریدـغ  دـنلب  ناتـساد  نیا  راثآ  تفایزاب  ناونعب  ریز  شخب  ود  لماش  هک  اهتـشونیپ  ج . تسا . هدـمآ  هراـشا 
و هتشذگ ، هفیقـس  ریدغ و  ياهارجام  زا  نرق  هدراهچ  کنیا  هحفص 8 ] ریدغ [ . ناتـساد  نیرتدنلب  زا  يریگهجیتن  . 2 ثیدح . نیا  ياهزارف 

هدنیآ رـضاح و  ياهلـسن  هب  دراد - لباقتم  يارجام  ود  نآ  يهتفگان  قیاقح  نایب  رد  ییازـس  هب  مهـس  هک  ار - میظع  ثیدح  نیا  میفظوم  ام 
زا ياهیآ  يهدـنزاس  اهنآ  زا  کی  ره  هک  درک  میهاوخ  لابند  ار  یقیاقح  ثیدـح  نیا  رد  مییامن . نییبت  ناشیارب  ار  نآ  ماـیپ  مینک و  یفرعم 

ناهنپ ياهزار  زا  يرگید  ياههدرپ  فیرشلا  هجرف  هللا  لجع  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترـضح  ریدغ  ثراو  گرزب  هک  يزور  دیما  هب  تسام . نید 
ریدغ 1422، دیع  يراصنا  اضر  دمحم  دـیامرف . نایب  ار  تما  زاس  تشونرـس  يهعقاو  ود  نآ  زا  يرتمهم  يایاوز  درادرب و  هفیقـس  ریدـغ و 

هحفص 9] دنفسا 1380 [ 

ریدغ ناتساد  نیرتدنلب 

يهلمج اهنت  نایوار  زا  یضعب  تسا . هدش  لقن  يدنلب  هاتوک و  تارابع  بلاق  رد  تسا ، رتاوتم  ینـس  هعیـش و  دزن  هک  ریدغ  گرزب  يهعقاو 
هرـصن و نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا   » يهلمج رگید  یـضعب  و  دـناهدرک ، رکذ  ار  هـالوم » یلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  »

میـسرت تیعمج  ربنم و  هکرب و  ناتخرد و  رظن  زا  ریدغ  يهرظنم  تایاور ، یـضعب  رد  دناهدومن . لقن  نآ  رانک  رد  زین  ار  هلذـخ » نم  لذـخا 
مخ و ریدغ  ات  هکم  زا  هار  عیاقو  هکم و  هب  طوبرم  تاقافتا  هنیدم و  زا  جورخ  تیفیک  يهرابرد  يرتشیب  تایئزج  رگید  یـضعب  رد  و  هدـش ؛
ار يرهف  ثراح  يارجام  ای  تباث  نب  ناسح  رعش  دننام  ییاهناتـساد  نایوار  یـضعب  نایم  نیا  رد  تسا . هدش  رکذ  ریدغ  يهزور  هس  مسارم 

نایوار زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدید  دراوم  يهمه  رد  هچنآ  دناهدومن . هراشا  اهینکـشراک  هب  رگید  ياهدع  دـناهدرک و  رکذ  زین 
دهاش کی  زا  لقن  هب  ار  ریدـغ  بناوج  يهمه  هحفـص 10 ] هک [  يدنلب  ثیدـح  اهنت  و  دـناهدرک ، لقن  ار  میظع  مسارم  نیا  زا  ییاههشوگ 

يهرابرد مجـسنم  ياهعومجم  دـهاش  تیاور  نیا  رد  تسامـش . يور  شیپ  کنیا  هک  تسا  هفیذـح  ثیدـح  نیا  طـقف  دـشاب  هدروآ  ینیع 
نیمه هب  هجوت  اب  هفیذح  تسا . نآ  هب  زاین  میظع  يهعقاو  نیا  يهبناج  همه  حیحـص و  لیلحت  ناکما  لماک و  كرد  يارب  هک  میتسه  ریدـغ 
رطاخ زین  ار  ریدغ  دض  ياههئطوت  نآ  رانک  رد  و  دـهد ، هئارا  نآ  یناکم  ینامز و  قیقد  مظن  اب  ار  ارجام  فلتخم  بناوج  هدرک  یعـس  هتکن 

توهبم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ياهارجام  زا  میظع ، يهعقاو  نآ  ریوصت  زا  سپ  ياهدنونـش  ادابم  هک  دزاس  ناشن 
ناوج لاؤس  خن  رـس  هک  یقیقح - ریغ  زا  یقیقح  نینمؤملاریما  يزاسادج  يارب  ادتبا  ینامی  هفیذـح  ددرگ . زجاع  ایاضق  لیلحت  زا  دـنامب و 
زابرس هب  ياهراشا  اجنامه  دزاسیم و  حرطم  ار  نینمؤملاریما »  » ناونعب مالسلاهیلعیلع  رب  مدرم  یمسر  مالس  لصفم  ناتـساد  تسا - یناریا 

لحارم نایاپ  ات  ار  نآ  لحارم  دنکیم و  زاغآ  ار  ریدغ  ناتساد  سپس  دیامنیم . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  نیا  زا  ناگدننز 
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رد یهلا  يهظحل  هب  هظحل  نیمارف  اب  هارمه  ار  هلفاق  دـنکیم و  حرطم  ار  ریدـغ  يارب  یمومع  نـالعا  اـت  دریگیم  یپ  هلحرم  هب  هلحرم  جـح 
هللا یلص  ربمایپ  لصفم  تانایب  اب  ار  مالسلاهیلع  یلع  تماما  تیالو و  یمسر  نالعا  ریدغ  رد  ات  دربیم  شیپ  ینامـسآ  نامرف  نیرتمهم  نیا 

نامیپ ریدغ  اب  نامزمه  ًاقیقد  هک  دیامنیم  یناسک  هجوتم  ار  نخـس  ًاروف  اجنیا  رد  رادیب ، درم  نیا  هفیذح  دـنکیم . نایب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ارجا يهلحرم  هب  ار  نآ  دنـشکیم و  هار  نیب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لتق  يهشقن  سپـس  و  دـننکیم ، اضما  نآ  دـض  رب  هماـن 

رد هنیدم  هب  تشگزاب  زا  سپ  هک  هحفص 11 ] مود [  يهمان  نامیپ  زا  ربخ  دنکیم . رود  ترـضح  نآ  زا  ار  رطخ  دنوادخ  یلو  دنراذگیم 
حرطم ار  هماسا  هاپـس  لیکـشت  يهلئـسم  سپـس  تسا . رارـسا  زا  هفیذـح  عالطا  رب  لیلد  زین  دـمآ  رد  ریرحت  هب  يرجه  مهدزاـی  لاـس  مرحم 
شقن ریدغ ، ناتـساد  رانک  رد  ینامی  درمگرزب  دنکیم . نایب  مامت  تفارظ  اب  ار  رکـشل  نآ  رد  تکرـش  زا  ياهدـع  فلخت  تلع  دزاسیم و 

ینکـشراک نارگهئطوت  هک  یلحارم  رد  هنوگچ  هک  دـهدیم ، هئارا  ایاضق  زا  دوخ  يهدـهاشم  دروم  دـهاوش  اب  ار  تاـنایرج  نآ  رد  هشیاـع 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يهناخ  رد  مزال  يهنایفخم  تامادقا  دراوم  زا  يرایسب  رد  هدوب و  نانآ  روای  مدق  هب  مدق  زین  وا  دندرکیم 

اب هلباقم  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تامادـقا  زا  يرایـسب  رارـسا  هنازرف ، دنمـشناد  نیا  هفیذـح  تسا . هتفرگیم  هدـهع  رب  ار 
عامتجا رد  میظع  تالوحت  نآ  هفیقـس و  ات  ریدغ  يایاضق  رارـسا  هب  یتحارب  یناملـسم  درف  ره  هک  دنکیم  نایب  فافـش  يردـقب  ار  نیقفانم 
ناوتیم رطاخ  نانیمطا  اب  هدرک ، لقن  ریدغ  يهرابرد  هفیذـح  هک  یناتـساد  يادـنلب  ماجـسنا و  تیعماج و  هب  هجوت  اب  دربیم . یپ  نانامـسم 

اب و  درادن ، دوجو  هفیذح  ثیدح  نیا  يادنلب  هب  دـشاب - هدـش  لقن  لماک  تروصب  رفن  کی  زا  هک  ریدـغ - يهرابرد  یثیدـح  چـیه  تفگ :
هحفص 13] درک [ . یفرعم  مالسا  خیرات  رس  اترس  رد  ریدغ » ناتساد  نیرتدنلب   » ناونعب ار  نآ  دیاب  لماک  ناعذا 

ریدغ دنلب  ناتساد  ِيرکف  طیارش 

هراشا

میظع رهـش  یناکم  طیارـش  هدروآ و  نابز  رب  تئرج  اب  ار  یبلاطم  نینچ  وا  هک  ار  ینامز  تسا  مزال  هفیذح ، فرژ  تیاور  يهعلاطم  زا  لبق 
عمج میهد . رارق  هجوت  دروم  ار  وا  نابطاخم  یعامتجا  يرکف و  تیعـضو  تهج ، ود  نیا  هب  هجوت  اـب  و  میهد ؛ رارق  لـیلحت  دروم  ار  نئادـم 

رادروخرب ام  داـقتعا  رتفد  رد  ياهداـعلا  قوف  شزرا  زا  هفیذـح  تیاور  ریظنیب  ياوتحم  هک  درک  دـهاوخ  تباـث  یبوخب  طیارـش  نیا  يدـنب 
. تسا

ینامز طیارش 

هچ ات  دـندوب  هفیقـس  یلمع  يرکف و  يهرطیـس  تحت  مدرم  هک  یلاس  جـنپ  تسیب و  رد  تفایرد  ناوتیم  یناریا  ناوج  ياهلاؤس  هب  هجوت  اب 
، نید فراعم  نیودت  زا  عنم  نوناق  هک  صوصخب  دـناهدوب ؛ رود  دناهتـسنادیم  ار  اهنآ  ترـضح  باحـصا  هک  یتانایرج  ثیداحا و  زا  دـح 

مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  تفالخ  زاغآ  هک  ینامز  رد  هحفـص 14 ] دوب [ . هتخادـنا  یهلا  شخب  تایح  قیاقح  مدرم و  نیب  يدایز  يهلـصاف 
یقیقح نینمؤملاریما  يوس  هب  ار  یناریا  ناوج  نآ  هدومن و  رادیب  ار  هتفر  باوخ  هب  مدرم  نآ  هک  دنکیم  نایب  ار  ییاهارجام  هفیذـح  هدوب ،

. درک ادیپ  همادا  یناکما  نینچ  نآ  زا  دعب  هن  دوب و  دوجوم  نآ  زا  لبق  هن  طیارش  نیا  دیامنیم . راپسهر 

یناکم طیارش 

هک تیعمج  رپ  گرزب و  يرهـش  رد  نانخـس  نیا  هک  دنک  شومارف  دیابن  دنکیم  لابند  تقد  هب  ار  ناتـساد  هک  نانچمه  یمارگ  يهدنناوخ 
لیکـشت ناـیناریا  ار  رهـش  نیا  مدرم  تیرثـکا  رگید  يوس  زا  تسا . هدـش  ناـیب  هدوـب  ناـهج  فورعم  رهـش  دـنچ  زا  یکی  راـگزور  نآ  رد 
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رهـش و نیا  يهتـشذگ  رب  يرورم  مه  اب  تسین  دـب  دنتـسنادیمن . يزیچ  دـندوب  هدرک  یفرعم  هفیقـس  لها  هچنآ  زج  مالـسا  زا  دـندادیم و 
رد نوفسیت  ای  نئادم  دوش : نشور  ام  رب  هفیذح  تیاور  نیا  تیمها  زا  يرگید  ياههولج  ات  میشاب  هتشاد  نآ  یخیرات  ییایفارغج و  راتخاس 

ناـمز زا  ار  ناریا  یتختیاـپ  يهقباـس  لاـس  دـصتفه  تسا و  عقاو  هلجد  دور  تسار  لـحاس  رد  ینونک  دادـغب  یقرـش  بونج  يرتمولیک   32
هدوب راگزور  نآ  رد  ایند  ياهرهش  نیرتگرزب  زا  هتـشاد و  يدالیم  لاس 650  رد  نایناساس  يهرود  رخآ  ات  يدالیم  لوا  نرق  رد  نایناکـشا 

هب نایناساس  نامز  رد  هکنآ  ات  هدش  هدوزفا  رهش  نیا  هب  يدیدج  شخب  یگرزب  هاشداپ  ره  نارود  رد  هدوب و  نوفسیت  رهـش  نیا  لصا  تسا .
ار نئادم »  » مان هب  رهش  کی  هتفر  مه  يور  هک  رهش  تفه  نیا  تسا . هدشیم  هدناوخ  يرسک » نئادم   » ای هعبس » نئادم   » ای رهـش » تفه   » مان
.5 الدنبدرک ، . 4 وناپسا ، . 3 روپاـش ، گرزب  . 2 هحفص 15 ] یمیدق [ ، یلـصا و  رهـش  ای  نوفـسیت  . 1 زا : دندوب  ترابع  دـندادیم  لیکـشت 

باـب  » راوید دومن و  اـنب  ار  میظع  خاـک  نآ  هک  دوـب  ناوریـشونا  ناـمز  رد  رهـش  نیا  تمظع  تیاـهن  ناـکمور . . 7 ریـشدراهیو ، . 6 هخرک ،
نیا مدرم  اذـل  و  دـشیم ، عورـش  نیـشن  برع  قطانم  رهـش  نیا  ياهراوید  تشپ  زا  داد . رارق  اجنآ  رد  ناریا » يهزاورد   » ناونعب ار  باوبالا »

تموکح طوقس  ناریا و  حتف  زا  سپ  دوب . فورعم  هعبس » نئادم   » ناونعب نآ  يهرابرد  مه  یبرع  مان  دنتشاد و  ییانـشآ  یبرع  نابز  اب  رهش 
نامز رد  هک  دوب  یسراف  ناملس  دش  دراو  یمالسا  مکاح  ناونعب  رهـش  نیا  رد  هک  یـسک  لوا  داتفا . ناناملـسم  تسد  هب  رهـش  نیا  یناساس 

قاط يایاقب  رانک  رد  تفر و  ایند  زا  ات  دوب  اجنآ  رد  دـش و  رهـش  نیا  مکاح  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  روتـسد  هب  يرجه  لاس 16  هب  رمع 
هب ار  شیومع  رسپ  مکح  نب  ثراح  هک  نامثع  نامز  ات  دندش  بوصنم  نئادم  تموکح  هب  يدارفا  وا  زا  دعب  دش . هدرپس  كاخ  هب  يرـسک 
هب ینامی  هفیذح  راب  نیا  دندرک . تیاکـش  وا  زا  هدمآ و  نامثع  دزن  مدرم  تشاد ، اور  مدرم  رب  وا  هک  یملظ  رثا  رد  داتـسرف . اجنآ  تموکح 

هتشک نامثع  هک  يرجه  لاس 35  ات  دوب  رهش  نیا  مکاح  نانچمه  وا  و  دش ، باختنا  نئادم  تموکح  يارب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  روتسد 
ربق رانک  تفر و  ایند  زا  هفیذح  مالسلاهیلع ، نینمؤملاریما  تموکح  زا  دعب  زور  لهچ  دیـسر . تموکح  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هدش و 

و تسا ، هدنامن  یقاب  يزیچ  هفیذح  ناملس و  ربق  يرسک و  قاط  زج  گرزب  رهـش  نآ  زا  نونکا  مه  دش . هدرپس  كاخ  هب  نئادم  رد  ناملس 
رد هفیذـح  تموکح  رخآ  ياهزور  عیاقو  میناوخیم  باتک  نیا  رد  هچنآ  هحفص 16 ] [ . ] 1 . ] دنوریم راوگرزب  ود  نآ  ترایز  هب  نارئاز 

یلص ربمایپ  تلحر  زا  سپ  راب  نیلوا  يارب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ینعی  ریدغ  بحاص  هب  تردق  لاقتنا  نامثع و  لتق  اب  هک  تسا ، نئادم 
للع و  درادرب ، هفیقس  طسوت  هدش  هتشاذگ  شوپرس  عیاقو  زا  هدرپ  و  دیوگ ، زاب  ار  قیاقح  هنادازآ  هتسناوتیم  یـسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هنیدم و رهش  ّوج  اب  نئادم  رهش  رب  مکاح  ياضف  درک  اعدا  ناوتب  دیاش  دنک . نایب  مدرم  يارب  ار  هفیقـس  هب  ریدغ  زا  تفالخ  ریـسم  فارحنا 
دوخ یتح  هک  هدوب  يدح  هب  نآ  نارادفرط  ناعفادم و  روضح  هفیقس و  تاغیلبت  اهرهـش  نآ  رد  هک  ارچ  تسا ، هتـشاد  رایـسب  توافت  هفوک 
هدوب ناریا  تختیاپ  هک  گرزب  رایسب  رهش  نآ  نئادم  رد  یلو  دنیوگب . حضاو  هدرپیب و  ار  قیاقح  دنتـسناوتیمن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

نیا دنتـشاد ، روضح  اجنآ  رد  رتمک  هفیقـس  نارادفرط  دـشیم و  لقتنم  روشک  رانک  هشوگ و  هب  اجنآ  زا  رابخا  یمامت  هتـشاد و  تیزکرم  و 
. تسا هدش  لقن  نانمشد  يهمهاو  نودب  رتناسآ و  تانایرج 

یعامتجا طیارش 

نیا رد  اهلاس  هک  ناملـس  بانم  بیان  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  يوس  زا  هدش  دـییأت  لداع و  مکاح  کی  ناونعب  ار  هفیذـح  نئادـم  مدرم 
زا سپ  هکنآ  صوصخب  دنتـشاد . لوبق  دندوب ، هدیـشچ  وا  تراما  نامز  رد  ار  يولع  يهدنیامن  کی  تذل  مدرم  هدرکیم و  تموکح  رهش 

دوخ رـس  يـالاب  ار  هفیذـح  نوـچمه  یلداـع  مکاـح  رگید  راـب  کـنیا  دـندوب و  هدرک  هبرجت  ار  ملاـظ  یمکاـح  خـلت  معط  ناملـس  تلحر 
يهتـشذگ عیاقو  زا  يرایـسب  تایئزج  زا  شعالطا  يو و  ندوب  لاسنهک  لـیلد  هب  ار  هفیذـح  اـهنآ  رگید  يوس  زا  هحفـص 17 ] دندیدیم [ .

باجیا هفیذح  يوس  زا  يرابخا  نینچ  نالعا  يارب  ار  يدعاسم  رایـسب  طیارـش  اهنیا  و  دندوب ؛ هتفریذپ  رابخا  رد  شراتفگ  قدـص  مالـسا و 
هک یفاکشوم  يواکجنک و  اب  هک  تسا ، یناریا  ناوج  يهتفایریثأت  لمعلا  سکع  هفیذح  هب  تبـسن  مدرم  دامتعا  رب  لیلد  نیرتالاب  درکیم .
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یمزع اـب  وا  دوشیم . مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يوس  هب  تکرح  مزاـع  هک  دریذـپیم  ار  هفیذـح  نانخـس  هنوگ  نآ  دراد  اـیاضق  هب  تبـسن 
توعد نادب  ار  مدرم  دریگیم و  تسد  رـس  رب  ار  نآرق  دراذگیم و  نادیم  هب  اپ  رفن  نیلوا  ناونعب  لمج  گنج  نادیم  رد  دیآیم و  خسار 

هحفص 19] دوشیم [ . هعطق  هعطق  شکاپ  رکیپ  هک  اجنآ  ات  دنهدیم  رارق  یعمجتسد  تالمح  دروم  ار  وا  لمج  لها  و  دنکیم ،

ریدغ ناتساد  يوار  هفیذح ، یفرعم 

هراشا

رد مکحم  يدنـس  هدش  لقن  وا  زا  هچنآ  ات  میـسانشب  رتهب  ار  ینامی  هفیذح  نآ  ماقمالاو  يوار  تسا  مزال  ثیدـح  نیا  رتشیب  تخانـش  يارب 
. دشاب نامداقتعا 

؟ تسیک هفیذح 

ص 16 خیـشلا : لاجر  ص 326 ح 26 . ح 77 ، ص 351  ج 22  راونالاراحب : ات 178 . ص 174  ج 2  مولعلارحب :) دیـس   ) هیلاجرلا دئاوفلا 
رد دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صاخ  باحصا  زا  یـسبع  نامی  نب  ۀفیذح  هللادبعوبا  ج 20 ص 247 . ۀعیشلا : نایعا  هرامش 5 .
رد دندوب  ترـضح  باحـصا  زا  هک  ناوفـص  زیزعلادبع و  ياهمان  هب  هفیذح  ناردارب  ردپ و  تشاد . تکرـش  ترـضح  نآ  ياهگنج  يهمه 
هللا یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دندش . دیهش  دُُحا  گنج  رد  ناوفـص  شردپ و  دنتـشاد . روضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهگنج 

هفیذح مهم  تاماقم  زا  هحفـص 20 ] داد [ . رارق  رامع  اب  ار  هفیذح  يردارب  دومن ، اپرب  ار  توخا » دـقع   » شباحـصا نیب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
تیاور هفیذح  زا  تفگیم . يو  هب  ار  نیقفانم  ءامسا  ترضح  هک  اجنآ  ات  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رس  بحاص  هک  تسا  نآ 

رد ات  مدیسرپیم  رش  يهرابرد  نم  اما  دندیسرپیم ، ریخ  يهرابرد  ترضح  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  : » تفگ هک  هدش 
لالح رد  تسا و  راگدرورپ  ناگدیزگرب  زا  هفیذح  : » دومرف هفیذح  يهرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نینچمه  موشن . عقاو  نآ 

هدرکیم لقن  لماک  روطبار  ایاضق  یفنم  تبثم و  بناوج  هدوب و  قیقد  رایـسب  ثیداحا  لقن  رد  هفیذـح  تسا .» رتهاـگآ  نارگید  زا  مارح  و 
تفه زا  یکی  و  تسا ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  هعبرا » ناکرا   » زا یکی  وا  هک  تسا  نآ  هفیذـح  تایـصوصخ  نارگید  زا  تسا .

ینکـس اهنآ  رد  هفیذـح  هک  ییاهناکم  دـناوخ . زامن  ارهز  يهمطاـف  يهزاـنج  رب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هارمه  بش  همین  هک  تسا  يرفن 
هک رتخد  کی  نینچمه  تشاد و  لیـسح  دیعـس و  ناوفـص و  ياهمان  هب  رـسپ  هس  وا  نئادـم . هفوک ، هنیدـم ، زا : دـنترابع  بیترت  هب  هدـیزگ 
زا یکی  رد  نانآ  داتـسرف و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  دیعـس  ناوفـص و  دوخ ، تاـفو  زا  شیپ  هفیذـح  دوب . وا  راـنک  تاـفو ، ماـگنه 

يرجه لاس 35  هجحیذ  رد 25  هفیذح  دناهدوب . یقاب  نئادم  رهـش  رد  ینالوط  ياهنامز  ات  هفیذح  لسن  دـندش . دیهـش  ترـضح  ياهگنج 
لاس 36 رفـص  هام  مجنپ  رد  تسامـش ، يور  شیپ  هک  یثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  زور  لهچ  و  هتفرگ ؛ تعیب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يارب 

هحفص 21] دراد [ . رارق  يرسک  قاط  یکیدزن  رد  ناملس و  ربق  رانک  وا  ربق  تفر . ایند  زا  بش  يهمین  رد  يرجه 

ثیدح نیا  رد  هفیذح  تیصوصخ 

هراشا

دروخیم مشچ  هب  هفیذح  زا  يریدقت  لباق  تایصوصخ  ثیدح  نیا  نتم  رد  تنس ، لها  هعیش و  دزن  هفیذح  قافتا  دروم  رابتعا  زا  هتـشذگ 
. دوشیم رکذ  نآ  زا  يزراب  ياههنومن  ًالیذ  هک 
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رفن کی  طسوت  دنلب  ثیدح  لقن 

ار ثیداحا  هک  یناسک  ًالومعم  تسا . هدرک  رکذ  ار  اهارجام  مامت  ییاهنت  هب  هفیذح  هک  تسا  نیا  دـنلب  ثیدـح  نیا  رد  هجوت  لباق  يهتکن 
زا ناشن  هک  هدرک  حیرشت  ار  ییاهارجام  هفیذح  ثیدح ، نیا  رد  اما  دنراپـسب ؛ دای  هب  ار  هیـضق  کی  تایئزج  مامت  دنناوتیمن  دننکیم  لقن 

يهلیسوب نایریدغ  ریدغ و  قح  ندش  لامیاپ  نیقفانم و  ياههئطوت  اهارجام  مامت  رد  وا  دراد . هفیقـس  يوسروک  نیلوا  ریدغ و  شبات  نیلوا 
. تسا هدرک  لقن  هدید و  هنافاکشوم  يرظن  اب  ار  هفیقس 

ایاضق رد  یصخش  روضح 

يوس زا  دراد . ياهداعلا  قوف  شزرا  یخیرات  رظن  زا  نیا  هک  تسا  هدـید  ار  اـیاضق  هتـشاد و  روضح  ًاصخـش  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هفیذـح 
يایازم زا  زین  نیا  هک  هتخادرپ  نآ  لـیلحت  هیزجت و  هب  یهاـگ  هدرک و  لـقن  ار  اـهارجام  تاـیئزج  یماـمت  رگـشرازگ  يدرف  دـننام  وا  رگید 

. تسا هفیذح  صاخ 

تانایرج يداینب  تیمها  هب  هجوت 

زا دـناوتب  ات  هدوب  ددـص  رد  هشیمه  وا  تسا . هدوب  نآ  يداینب  تیمها  هجوتم  یـسک  رتمک  هک  هدرک  نایب  ینامز  رد  ار  بلاـطم  نیا  هفیذـح 
شتالاوس باوج  نتسناد  قاتـشم  ار  یناریا  ناوج  هفیذح ، هک  یماگنه  دهد . حیـضوت  یـسک  يارب  ار  تانایرج  هحفـص 22 ] نیا [  یقیرط 

مرادن تسود  اریز  میوگن  ناتیارب  تسا  فیح  اما  دنکیم ، تحاران  نس ) تلوهک  رطاخب   ) ارم نآ  نتفگ  هچ  رگا  : » دیوگیم وا  هب  دـنیبیم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رای  هارمه و  یناوج  زا  هفیذح  دوش !» هتفیرف  مدرم  نیب  رد  ناشیا  نیغورد  یگتخاس و  تلزنم  هب  یـسک 

اب ار  ریدغ  بحاص  دض  تامادـقا  هفیقـس و  ریدـغ و  تانایرج  یمامت  هتـشاد و  روضح  ترـضحنآ  یناگدـنز  ياهبیـشن  زارف و  رد  هدوب و 
يدعب ياهلسن  مه  دوش و  خیرات  يارب  هدنز  يدنـس  مه  ات  هدرک  لقن  شرمع  ياهزور  نیرخآ  رد  ار  ناتـساد  نیا  وا  دنادیم . نآ  تایئزج 

هحفص 23] دنهد [ . صیخشت  دنسانشب و  ار  لطاب  قح و 

یناریا ناوج  یگدنز  رب  يرورم 

هراشا

تسام ناتساد  گرزب  تیصخش  زین  دروآیم  فرح  رـس  رب  تلوهک  نس  نآ  رد  ار  ینامی  هفیذح  دوخ  قیمع  ياهلاؤس  اب  هک  یناریا  ناوج 
. میشاب هتشاد  وا  تشذگرس  رب  يرورم  دراد  اج  و 

؟ تسیک یناریا  ناوج 

هفیذح ربنم  ربارب  رد  هک  نئادم  لها  یناریا  ناوج  یعشاجم » ملسم  . » ج 32 ص 174 راونالاراحب : ج 2 ص 339 . بوشآ : رهش  نبا  بقانم 
هتفر باوخ  هب  ناهذا  رب  ار  يرکف  يهبرـض  نیلوا  دنلب  يادص  اب  تیعمج  ياهتنا  زا  تساخ و  اپب  یقیقح » نینمؤملاریما   » يهملک ندینـش  اب 

ناونع هب  ناملس  لاس 16  زا  هدوب و  يرجه  لاس 15  رد  نئادم  حتف  هکنیا  هب  هجوت  اب  درک . دراو  هفیقـس  يرادمامز  لاس  زا 25  سپ  مدرم 
مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  تعیب  ندش  حرطم  ماگنه  وا  نس  دز  نیمخت  ناوتیم  وا ، ندوب  ناوج  نتفرگ  رظن  رد  اب  هدـمآ و  رهـش  نیا  مکاح 

هدوب ناناملـسم  تسدب  نئادم  حـتف  اب  نراقم  وا  تدالو  عقاو  رد  تسا و  هدوب  لاس  دودح 20  يرجه  لاس 35  هب  نئادم  هحفص 24 ] رد [ 
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تیمها رظن  زا  تالاؤس  باختنا  رد  وا  تفارظ  دـنامن ، یقاـب  مهبم  يدروم  هکنیا  هفیذـح و  زا  یتفاـیرد  ياهخـساپ  رد  وا  ندوب  قیقد  تسا .
قوف تعاجـش  وا و  ياـجب  يریگمیمـصت  درمناوج و  هدازآ و  هیحور  شراـتفگ ، رد  ندوب  هدرپیب  یکاـبیب و  وا و  راـتفگ  تحارـص  اـهنآ ،

. تسوا دنلب  تیصخش  زا  یکاح  همه  داد ، ناشن  لمج  گنج  رد  هک  وا  يهداعلا 

شتایحور یناریا و  ناوج  ردام 

رکیپ دزن  گنج  مامتا  زا  سپ  هتشاد و  روضح  لمج  گنج  رد  مه  وا  هک  ارچ  تسا ، نیـسحت  لباق  زین  یناریا  ناوج  ردام  عاجـش  يهیحور 
. ] دیارسیم لمج  گنج  شرـسپ و  يهرابرد  اجنامه  زین  یتایبا  دیرگیم و  دسوبیم و  ار  وا  دوریم و  شرـسپ  يهدش  هعطق  هعطق  كاپ و 

هحفص 25]

ریدغ ناتساد  نیرتدنلب  عبانم  دانسا و 

هراشا

: میزادرپیم اهنآ  یفرعم  هب  ًالیذ  هک  تسا  ربتعم  دانسا  اب  ددعتم  عبانم  ياراد  نامی  نب  ۀفیذح  ثیدح 

عبانم یفرعم 

باب 138،  38 مالسلاهیلع ات 387  ص 384  سوواط : نبا  دیـس  فیلأت  نیقیلا ، . 1 دناهدرک : لقن  ار  هفیذح  لصفم  ثیدـح  ریز  ربتعم  عبانم 
ج 2 ص 180 یملید : نسح  دمحموبا  فیلأت  بولقلا ، داشرا  . 2 تسا . هدرک  لقن  نیقیلا »  » باتک زا  ج 37 ص 325 ، راونالا : راحب  رد  هک 

نیسح نب  دمحم  فیلأت  ماوعلا ، ناتسب  مارکلا و  ۀهزن  . 3 تسا . هدرک  لقن  بولقلا » داشرا   » زا ج 28 ص 86  راونالا : راحب  رد  هک  ات 210 ،
هحفص 26] ص 201 [ . متفه :)  نرق   ) يزار

یلصا عبنم  زا  یتخانش 

: دیوگیم لیـضفتلا » ۀجح   » یفرعم رد  وا  تسا . هدرک  لقن  لیـضفتلا » ۀجح   » باتک زا  ار  ثیدـح  نیا  نیقیلا »  » باتک رد  سوواط  نب  دـیس 
نـسح نب  دـمحم  نب  نسح  طخ  اب  باتک  تشپ  رب  مینکیم . لقن  دوب  لاس 469  نآ  فیلأت  خیرات  هک  یمیدق  ياهخـسن  زا  ار  ثیدـح  نیا 

فنصم رب  هک  هدش  هتشون  نآ  رد  یبلاطم  متفایرد  مدومن و  رظن  باتک  نیا  رد  : » تسا هدش  هتشون  تالمج  نیا  یسوط ) خیش  رسپ   ) یسوط
طخ تسد  زین  دلج  يور  رب  تسا .» هتـشون  لاس 472  بجر  رد  یـسوط  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  ار  نیا  هتفرگن و .... تقبـس  يدحا  نآ 

. دشابیم ءاملع  زا  رفن  هس 

تایاور قیبطت 

تسا و 35 رثکا » طسبا و   » ثیدـح نیا  هک  هدومن  حیرـصت  اما  هدروآ ، هصالخ  روطب  ار  ثیدـح  نیا  نیقیلا  رد  سوواـط  نب  دیـس  هچ  رگا 
یثیدـح نامه  تسا  بولقلا » داشرا   » رد هک  یثیدـح  تسادـیپ  نیقیلا »  » باتک رد  نآ  ياـهزارف  یـضعب  رکذ  اـب  دـشابیم . ینمی  يهحفص 

. تسا هدش  لقن  لیضفتلا » ۀجح   » زا نیقیلا »  » رد هک  تسا 

دانسا
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انثدح لاق : یطساولا  نیـسحلا  نب  دمحم  نامیلا : نب  ۀفیذح  ربخ  . 1 میروآیم : ار  نآ  دانسا  نیع  ًالیذ  هک  دراد  يربتعم  دانـسا  ثیدح  نیا 
ۀعیبر نع  يدـبعلا ، نوراههیبأ  نع  يراصنألا ، دـیبع  نب  دـمحم  انثدـح  لاـق : یطاـمنألا  داـیز  نب  نسحلا  انثدـح  لاـق : دیعـس  نب  میهاربا 

مالـسلا هیلع  یلع  ۀیمـست  یف  اذـه  نم  رثکأ  طـسبأ و  ۀـفیذح  ثیدـح  اذـه  تیأر  و  سوواـط : نب  دیـس  لاـق  . 2 هحفص 27 ] يدعـسلا [ ..
نب دمحم  نب  ةزمح  بلاطوبأ  قفوملا  دیعسلا  یمع  ینثدح  لیـضفتلا : ۀجح  هباتک  یف  ریثألا  نبا  لاق  هظفل : اذه  دانـسأب  وه  نینمؤملاریمأب و 
ۀنس نم  بجر  مصألا  هللا  رهش  یف  هیلع  هللا  تاولص  بلاططیبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  انالوم  دهـشمبهللا  همحر ا  نزاخلا  رایرهـش  نب  دمحأ 

نسحلا نب  دمحم  رفعج  یبأ  دیعسلا  هدلاو  نع  یلع  نب  دمحم  نب  نسحلا  یلعوبأ  دیعـسلا  یلاخ  ینثدح  لاق : ۀئامـسمخ ، نیـسمخ  عبرأ و 
نع لاقـصلا  نسحلاایبأ  روزع و  نب  بلاططیبأ  نودـبع و  نب  دـمحأ  هللادـیبع و  نب  نیـسحلا  نع  اـمهنع ، هللا  یـضر  فنـصملا  یـسوطلا 
نب یلع  انثدح  لاق : یمرـضحلا ،، مینـست  نب  دـمحم  رهاطوبأ  انثدـح  لاق : یبراحملا  ایرکز  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  لضفملاایبأ 
نم رثکأ  ۀیاورلا  هذه  رادقم  و  ۀملـس ، نب  هللادبع  نع  یلمجلا  دـنه  نب  هللادـبع  نع  فنحأ  نب  تارف  نع  دالبلاایبأ  نب  میهاربا  نع  طابـسأ 
لاق . 3 نینمؤملا . ةرماـب  یلع  یلع  میلـستلاب  نیملـسملا  نم  رـضح  نم   99 یبنلا رمأ  ًاضیأ  نمـضتی  و  نمیلا ، بلاـقب  ۀـمئاق  نیثـالث  سمخ و 

ساـبعلا نب  دـیلولا  نع  یفاریـسلا ، دـمحم  نب  نـسحلا  نـع  دوعـسم ، نـب  دـمحم  نـب  دـماح  دـمحموبأ  يور  يزارلا : نیـسحلا  نـب  دـمحم 
نب هللادـبع  نع  جـشألا  دیعـس  نب  ناـمثع  نع  هدـج  نع  هیبأ  نع  دـمحأ  نب  دـمحم  نع  يدرجدزیلا ، دـمحم  نب  نسحلا  نـع  يروـصنملا ،

میدقت نآ  نتم  زا  لبق  هک  دوب  ریدغ  ناتساد  نیرتدنلب  عبانم  دانسا و  اهنیا  يراصنألا .. هللادبع  نب  قیقش  نع  شمعألا  نع  یملسألا  ثراحلا 
جارختـسا و رگید  عبانم  زا  هفیذـح  ثیدـح  مهم  ياهزارف  نآ  یط  هک  میاهداد  رارق  تادـیؤم  ناونعب  یـشخب  رـضاح  باتک  نایاپ  رد  دـش .

یتیعقوم رد  دنکیم  ساسحا  دباییم و  نئادـم  مدرم  رانک  رد  ار  دوخ  یتحار  هب  زیزع  يهدـنناوخ  نونکا  هحفص 28 ] تسا [ . هدش  یفرعم 
نتـشون زا  عنم  یتموکح و  ناقفخ  لاـس  زا 25  سپ  دـناهدوب . نآ  ندینـش  قاتـشم  هنوگچ  مدرم  هدرکیم  لقن  ار  اـهارجام  نآ  هفیذـح  هک 

نامثع لتق  زا  سپ  دوب . همه  لوبق  دروم  هک  ینامی  هفیذح  نابز  هب  مه  نآ  دشیم  هتفگ  ًانلع  ندـش  هتـشون  ياج  هب  اهارجام  راب  نیا  عیاقو ،
هفیذح نوچ  يدرمگرزب  يوس  زا  اهنآ  نایب  هتفگان و  قیاقح  ندینـش  قاتـشم  مدرم  هک  دوب  یطیارـش  ًاقیقد  اهتیدودـحم ، ندـش  هتـشادرب  و 

. ] میراپسیم ینامی  يهفیذح  نانخـس  هب  لد  یناریا  واکجنک  ناوج  اب  هارمه  میوریم و  ریدغ  ناتـساد  نیرتدنلب  لابقتـسا  هب  کنیا  دندوب .
هحفص 31]

ریدغ ناتساد  نیرتدنلب 

ریدغ بحاص  تفالخ  نامثع و  لتق 

هراشا

. دـنادرگزاب هنیدـم  هب  داد و  هانپ  دوخ  دزن  ار  ثراح  ناورم و  وا  نارـسپ  صاع و  نب  مکح  شیومع  دیـسر  تفالخ  هب  نامثع  هک  یماـگنه 
نب ةریغم  نب  نایفـس  نب  رمع  یکی  اهنآ  يهلمج  زا  هک  داتـسرف ، فلتخم  ياهرهـش  هب  ار  شیوخ  نارازگراک  نینچمه  هحفـص 32 ] [ . ] 4]

نئادم مکاح  ثراح  هک  یتدم  داتـسرف . نئادم  هب  هک  دوب  مکح  نب  ثراح  يرگید  و  داتـسرف ، [ 4  ] ناکـشُم هب  هک  دوب  هیما  نب  صاعلایبا 
دندمآ و نامثع  دزن  تیاکش  هب  نئادم  مدرم  زا  یهورگ  يدنچ  زا  سپ  درکیم . يراتفردب  نانآ  اب  تفرگیم و  تخـس  رهـش  مدرم  رب  دوب 
ار ینامی  هفیذح  نانآ ، نانخس  ندینش  اب  نامثع  دنتفگ . نخس  یتشرد  هب  يو  اب  دنتخاس و  هاگآ  ثراح  يریگتخـس  يراتفردب و  زا  ار  وا 
دـش و هتـشک  نامثع  ات  دوب  نئادـم  مکاـح  ناـنچمه  هفیذـح  دوب . وا  تموکح  ياـهلاس  نیرخآ  رد  نیا  و  داتـسرف ؛ نئادـم  تموکح  يارب 

[ . 4 . ] دیسر تفالخ  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
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نئادم مکاح  هفیذح  هب  نینمؤملاریما  همان 

ادـخ يهدـنب  زا  میحرلا  نمحرلاهللا  مسب ا  تسا : نینچ  نآ  نتم  هک  تشون  يو  يارب  ياهمان  دومن و  اقبا  نئادـم  تموکح  هب  ار  وا  ترـضح 
هدهع رب  نیشیپ  يهفیلخ  يوس  زا  هک  نئادم  زا  ییاهشخب  تموکح  هب  ار  وت  نم  دعب ، اما  وت ؛ رب  مالس  ینامی  يهفیذح  هب  نینمؤملاریما  یلع 
یناسک مدرپس . وت  تسد  هب  ار  اهاتـسور  روما  يراصن و  دوهی و  زا  [ 5  ] ِهیْزِج یعرش و  قوقح  رایتخا  نم  هحفص 33 ] مدومن [ . اقبا  یتشاد 

نیا اریز  ریگب ؛ کمک  نانآ  زا  تیاهراک  رد  نک و  عمج  دوخ  دزن  یتسه  یـضار  ناشيرادتناما  نید و  زا  يراد و  نانیمطا  نانآ  هب  هک  ار 
راکـشآ ناـهن و  رد  وا  تعاـطا  دـنوادخ و  ياوقت  هب  ار  وـت  تسا . رتهدـنبوک  نمـشد  يارب  دـنکیم و  رتزیزع  مدرم  دزن  ار  وـت  نم و  شور 

هب تبسن  دیدش  راتفر  ناراکوکین و  هب  تبـسن  ناسحا  هب  نینچمه  مرادیم . رذح  رب  وا  ياراکـشآ  یناهنپ و  باقِع  زا  و  منکیم ، تحیـصن 
هک ینک  راتفر  تلادع  ییوخ و  مرن  اب  مدرم  هب  تبسن  ییامن و  هشیپ  ارادم  تیاهراک  رد  مهدیم  روتـسد  وت  هب  منکیم . شرافـس  نیدناعم 

دنوادـخ ینک . باختنا  ار  شور  نیرتهب  یـشخبب و  ار  مدرم  و  ینک ، راتفر  فاـصنا  اـب  مولظم  هب  تبـسن  و  یتسه ؛ لوئـسم  تاـهج  نیا  رد 
وت هب  هک  يدـح  زا  و  يریگب ؛ فاـصنا  قح و  قـبط  ار  اـهنیمز  یعرـش  قوـقح  مهدیم  روتـسد  وـت  هب  دـهدیم . ریخ  يازج  ار  ناراـکوکین 

لدـع و هب  شلها  نـیب  ار  نآ  و  ییاـمنن ، عادـبا  يدـیدج  رما  نآ  رد  و  ینکن ، اـهر  ار  قوـقح  زا  يزیچ  و  ینکن ؛ زواـجت  ماهدرک  شراـفس 
وت يارب  کیدزن  رود و  قح ، يارجا  رد  و  ینک ؛ راتفر  ناسکی  همه  اب  مدرم  رـضحم  رد  یـشاب و  عضاوتم  مدرم  اب  ییامن . میـسقت  تاواـسم 

تمالم شنزرـس  زا  ادخ  هار  رد  ینکم و  يوریپ  سفن  ياوه  زا  و  يراداپب ؛ ار  تلادع  ینک و  مکح  قح  هب  مدرم  نیب  رد  و  دـشاب ؛ ناسکی 
یناوخب تاهقطنم  مدرم  يارب  هک  [ 6  ] ماهداتسرف يرگید  يهمان  تسا . ناراکوکین  ناگشیپاوقت و  اب  هراومه  دنوادخ  هک  یـسرتن ، ياهدننک 

کچوک و زا  ناوخب و  ناشیارب  ار  همان  نک و  رـضاح  ار  نانآ  دننادب . نیملـسم  یمامت  شیوخ و  يهرابرد  ار  ام  رظن  هحفص 34 ] نانآ [  ات 
يهمانهللا ءاش ا  نا  ریگب . تعیب  ام  يارب  گرزب 

نئادم مدرم  هب  نینمؤملاریما  همان 

ار همان  ات  داد  روتسد  سپس  درک . اپ  رب  یتعامج  زامن  دومن و  عمج  ار  مدرم  دیـسر  هفیذح  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يهمان  هک  یماگنه 
هب ماهمان  هک  یناناملسم  هب  نینمؤملاریما  یلع  ادخ ، يهدنب  زا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوب : نینچ  نآ  نتم  هک  دنناوخب  مدرم  يارب  هدروآ و 

تاولـص وا  لآ  دمحم و  رب  مهاوخیم  وا  زا  و  منکیم ، رکـش  تسین  يراگدرورپ  وا  زج  هک  ار  ییادـخ  نم  امـش ؛ رب  مالـس  دـسریم  نانآ 
شکین و ریبدت  تقلخ و  يهیاپ  ندرک  مکحم  رطاخب  دیزگرب ، شناربمایپ  هکئالم و  دوخ و  يارب  ار  مالـسا  نید  دنوادخ  دـعب ، اما  دتـسرف .

سپـس درک . ثوعبم  تما  نیا  يارب  ار  دـمحم  دـنوادخ  داد . صاـصتخا  نآ  هب  ار  شتاـقولخم  نیرتبوبحم  و  شناگدـنب ؛ هب  وا  تمحر  رظن 
دنوشن قرفتم  ات  درک  عمج  و  دنوش ، تیاده  ات  دومن  تیبرت  ار  نانآ  تخومآ . وا  هب  ار  تمکح  باتک و  رشب  تلیـضف  تشادگرزب و  يارب 

راگدرورپ تمحر  يوس  هب  دوب  شاهدـهع  رب  هچنآ  ماجنا  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـننکن . ملظ  اـت  داد  ینید  یهاـگآ  و 
شور هب  هک  ار  رفن  ود  ناناملسم  زا  ياهدع  وا  زا  سپ  دوب . وا  رازگساپس  راگدرورپ  مه  درکیم و  رکش  ار  ادخ  وا  مه  هکیلاح  رد  تفاتش ،

نیا زا  ار  نانآ  دنوادخ  هکنآ  ات  دندوب ، تفالخ  رس  رب  یتدم  ود  نآ  هحفص 35 ] [ . ] 7 . ] دنتشاد او  تفالخ  هب  دنداد  تیاضر  ناشتریس  و 
دندش دحتم  مدرم  ور  نیا  زا  دش . مدرم  یتیاضران  بجوم  داد و  ماجنا  یفالخ  ياهراک  وا  دـندناشن . تفالخ  هب  ار  یموس  سپـس  درب . ایند 

زا نم  دندرک . تعیب  نم  اب  نابـسا و  ندش  فیدر  نوچمه  دندمآ  نم  دزن  سپـس  [ . 8 . ] دـنداد رییغت  ار  عاـضوا  هدرک و  ضارتعا  يو  هب  و 
، شربمایپ تنـس  ادخ و  باتک  هب  ندرک  لمع  ام  رب  تسامـش  يارب  هک  دینادب  مهاوخیم . کمک  میاوقت  رد  وا  زا  مبلطیم و  تیاده  ادـخ 

میریگیم کمک  راگدرورپ  زا  هار  نیا  رد  و  راکشآ ، ناهن و  رد  امش  يارب  يزوسلد  وا ، تنس  ندرک  هدنز  امش ، نیب  رد  وا  قح  نتشاد  اپب 
میـضار و شداقتعا  هب  هک  تسا  یـسک  وا  مدرپس . نامی  نب  ۀـفیذح  تسد  هب  ار  امـش  روما  نم  تسا . لیکو  نیرتهب  یفاک و  ار  اـم  ادـخ  و 

تبسن و  دشاب ، هتـشاد  دیدش  راتفر  فرحنم  دارفا  اب  دنک ، ناسحا  ناراکوکین  هب  ماهداد  روتـسد  وا  هب  مراودیما . وا  زا  ار  تیحالـص  اب  راتفر 
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تبسن و  دشاب ، هتـشاد  دیدش  راتفر  فرحنم  دارفا  اب  دنک ، ناسحا  ناراکوکین  هب  ماهداد  روتـسد  وا  هب  مراودیما . وا  زا  ار  تیحالـص  اب  راتفر 
مالسلاو دوش . امش  ام و  لاح  لماش  شاهعساو  تمحر  ناسحا و  اهیبوخ و  نیرتهب  ات  مهاوخیم  دنوادخ  زا  دنک . راتفر  ینابرهم  اب  مدرم  هب 

هحفص 36] هتاکرب [  ۀمحر و  مکیلع و 

ریدغ بحاص  تفالخ  هرابرد  هفیذح  ینارنخس 

دومن و هدنز  ار  قح  هک  ار  ییادخ  دمح  تفگ : شلآ  دمحم و  رب  تاولـص  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  الاب  ربنم  زا  هفیذـح  سپس 
امـش راـیتخا  بحاـص  نوـنکا  مسق  ادـخب  مدرم ، يا  دوـمن . لـیلذ  ار  نیملاـظ  دـیبوک و  ار  ملظ  دروآ و  ار  تلادـع  و  درب ؛ نـیب  زا  ار  لـطاب 

رایتخا بحاص  وا  میسانشیم . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نامربمایپ  زا  دعب  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  وا  دش ! یقیقح » نینمؤملاریما  »
يهریـس هار و  تسا . تلادـع  يوس  هب  ناشنیرتهتفای  تیادـه  یتسار و  هب  نانآ  نیرتکیدزن  وا  تسا . تفالخ  هب  نانآ  نیرتراوازـس  مدرم و 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  رد  ناشنیرتکیدزن  وا  تسادـخ . اب  طابترا  رد  اهنآ  نیرتکیدزن  رتحیحـص و  همه  زا  يو 
شور رد  مدرم  نیرتورهناـیم  تسا ؛ ملع  رظن  زا  مدرم  نیرتـالاب  تسا ؛ مالـسا  يهدـنریذپ  نیلوا  هـک  یـسک  تعاـطا  هـب  دـیدرگزاب  تـسا .

نیرتمدـقم تسا ؛ کین  راک  ماـجنا  رد  مدرم  نیرتـالاو  تسا ؛ نیقی  رد  مدرم  نیرتـالاب  تسا ؛ ناـمیا  رد  مدرم  نیرتقباـس  تسا ؛ تموکح 
ردـپ تسوا ؛ يومع  رـسپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ردارب  تسا ؛ تلزنم  ماـقم و  رظن  زا  اـهنآ  نیرتزیزع  تسا ؛ داـهج  رد  مدرم 

، دینک تعیب  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  قبط  دیزیخاپب و  مدرم ، يا  تسا . ناهج  ناوناب  يوناب  لوتب  يارهز  رسمه  تسا ؛ نیـسح  نسح و 
اب دنتساخرب و  مدرم  مالسلاو  تسا . نیا  رد  ناتحالص  مه  دنکیم و  ادیپ  نانیمطا  ناتبلق  مه  راک  نیا  اب  تسا . نیا  رد  دنوادخ  تیاضر  هک 

هحفص 37] دندرک [ . تعیب  لکش  نیرتیناگمه  تروص و  نیرتهب  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  تباین  هب  هفیذح 

هفیقس ریدغ و  هرابرد  یناریا  ناوج  يواکجنک 

هراشا

يا دز : دایرف  تیعمج  ياهتنا  زا  دوب  هدرک  لیامح  ریـشمش  هکیلاح  رد  تشاد ، مان  ملـسم  هک  یناریا  یناوج  تفای  نایاپ  تعیب  هک  یماگنه 
وا زا  لبق  يافلخ  هب  مالک  نیا  اب  ایآ  دش ؛» یقیقح  نینمؤملاریما  امش  رایتخا  بحاص  مسق  ادخب  : » یتفگ تنخس  زاغآ  رد  هک  میدینـش  ریما ،
هک ارچ  نکم ؛ نامتک  نک و  نایب  ار  بلطم  نیا  دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  ریما  يا  دـندوبن ؟ یقیقح » نینمؤملاریما   » نانآ هک  ینزیم  هیانک 
رد تسامـش  رب  دهاش  دنوادخ  میراذگیم و  امـش  يهدـهع  رب  ار  بلطم  نیا  نایب  ام  ياهدـید ! دوخ  مشچ  هب  ار  ایاضق  ياهدوب و  دـهاش  وت 

، ناوج يا  داد : خساپ  هفیذح  دینکیم ! لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  ییاهربخ  و  دینکیم ، يزوسلد  دوخ  تما  يارب  هچنآ 
بلاطیبا نب  یلع  زا  لبق  ياـفلخ  هحفـص 38 ] مهدیم [ : ربخ  ار  هچنآ  مهفب  ونـشب و  ینکیم ، يواکجنک  یـسرپیم و  هنوگنیا  هک  لاـح 

مـسا ناـمه  هب  ار  ناـنآ  مه  مدرم  و  [ 9  ] دـندوب هداد  تبـسن  دوخ  هب  ار  مان  نیا  دـندوب ، هدـش  هدـیمان  نینمؤملاریما  بقل  هب  هک  مالـسلاهیلع 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دومن و  بقلم  مان  نیا  هب  دنوادخ  فرط  زا  لیئربج  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اما  هحفص 39 ] دندناوخیم [ .

زین ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  دوب . نینمؤملاریما  بقل  اب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  لیئربج  مالـس  دهاش  ملـس  هلآ و 
. دندزیم ادص  نینمؤملاریما »  » ار ترضحنآ  وا ، تایح  رد 

« نینمؤملاریما  » بقل اب  ریدغ  بحاص  هب  لیئربج  مالس 

يهیآ ندـش  لزاـن  زا  لـبق  تفگ : هفیذـح  داـتفا . قاـفتا  هنوگچ  ارجاـم  نیا  هک  هد  ربـخ  اـم  هب  دـنک ، تمحر  ار  وت  دـنوادخ  تفگ : ناوج 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دندشیم . ترضح  نآ  يهناخ  دراو  دنتساوخیم  هک  نامز  ره  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  باجح ،
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هک دوب  یسک  یبلک  هفیلخ  نب  ۀیحد  دوب . هدرک  عونمم  یبلَک  هفیلخ  نب  ۀَیحِد  روضح  ماگنه  ار  هناخ  لخاد  هب  مدرم  ندش  دراو  ملـس  هلآ و 
هاگره و  دادیم ، ماجنا  وا  تسد  هب  ار  ناّـسَغینب  ناـهاشداپ  هفینحینب و  مور و  رـصیق  نیب  تالـسارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روظنم ، نیمه  هب  [ 10 . ] دمآیم هیحد  تروصب  دشیم  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لیئربج 
یلص ربمایپ  دزن  رهظ  ماگنه  متشاد  میمصت  يراک  يارب  يزور  داد : همادا  هفیذح  دوب . هدرک  مالعا  عونمم  هیحد  روضح  رد  ار  مدرم  ندمآ 

رب هک  ار  ياهدرپ  میوش  مالـسلاهیلع  ربمایپ  لزنم  دراو  میتساوخیم  هک  یماگنه  ام  دشابن . یـسک  هکنیا  دـیما  هب  مورب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ربمایپ رانک  هک  داتفا  هیحد  هب  ممـشچ  ناهگان  مدش . دراو  هدز و  رانک  ار  نآ  مه  نم  زور  نآ  میدـشیم . لخاد  هدز و  رانک  دوب  نازیوآ  رد 
شوغآ رد  ترضح  رس  هحفص 40 ] دوب و [  هتفر  باوخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دوب ، هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

يا دیـسرپ : ترـضح  مدید . ار  مالـسلاهیلع  یلع  هک  مدوب  هتفرن  يدایز  ریـسم  متـشگرب . هدـش  فرـصنم  هیحد  ندـید  اب  تشاد . رارق  هیحد 
متـساوخ يدرکیم - ؟ هچ  ترـضحنآ  دزن  مدرگیم - . زاـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دزن  زا  ییآیم - ؟ اـجک  زا  هفیذـح ،

مالسلاهیلع یلع  زا  سپـس  دوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هیحد  اریز  هچ - ؟ يارب  دشن - . نکمم  اما  مورب  وا  دزن  يراک  يارب 
یماگنه متشگرب و  وا  اب  درگرب . نم  اب  دومرف : ترضح  دناسرب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ضرع  هب  ارم  راک  یقیرط  هب  ات  متـساوخ 

. دش لخاد  درک و  مالس  دز و  الاب  ار  هدرپ  مالسلاهیلع  یلع  متسشن و  رد  رانک  نم  میدیـسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لزنم  هب  هک 
رـس نیـشنب و  یلع ، ای  تفگ : سپـس  هتاکرب . هللا و  ۀـمحر  نینمؤملاریما و  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : مالـس  باوج  رد  هیحد  هک  مدینـش  نم 

ربمایپ رس  تسشن و  مالسلاهیلع  یلع  یتسه . راک  نیا  هب  مدرم  نیرتراوازس  وت  هک  یتسار  هب  ریگب . نماد  رد  ار  شیوخ  يومع  رـسپ  ردارب و 
لخاد هفیذـح ، يا  : » دومرف مالـسلاهیلع  یلع  سپـس  دـش . جراخ  هناـخ  زا  هیحد  تشاذـگ و  دوخ  نماد  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

بلاـطیبا نب  یلع  هب  ور  دـش و  رادـیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دیـشکن  یلوـط  متـسشن . مدـش و  هناـخ  دراو  مه  نم  وـش ،»
! دوب لیئربج  وا  یبلک - . هیحد  ناماد  زا  هحفص 41 - ] یتفرگ [ ؟ یسک  هچ  ناماد  زا  ارم  رس  نسحلابا ، ای  دومرف : هدرک  یمسبت  مالسلاهیلع 
ای کیلع  مالـسلا  داد : باوج  وا  مدرک و  مالـس  مدش  هناخ  دراو  هک  یماگنه  داد - ؟ باوج  هچ  وا  یتفگ و  هچ  يدـش  لخاد  هک  یماگنه 

نانکاس ادـخ و  يهکئالم  دـننک ، مالـس  نینمؤملاریما  بقل  اب  وت  رب  نیمز  لها  هکنیا  زا  لبق  یلع ، ای  هتاکرب - . هللا و  ۀـمحر  نینمؤملاریما و 
یحو مراگدرورپ  فرط  زا  وا  درک . مالـس  وت  رب  هنوگنیا  دـنوادخ  رما  هب  زین  لیئربج  یلع ، اـی  دـناهدرک . مالـس  مسا  نیا  اـب  وت  رب  اهنامـسآ 

. داد مهاوخ  ماجنا  يدوزب  هللا  ءاش  نا  منک و  بجاو  مدرم  رب  ار  رما  نیا  هک  دروآ 

نینمؤملاریما هب  مالس  یمومع  مالعا 

سپـس مدوب و  اجنآ  يزور  دنچ  داتـسرف . كدـف  هب  يراک  يارب  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زور  نآ  يادرف  داد : همادا  هفیذـح 
بقل اـب  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  هداد  روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  : » دـنیوگیم مدرم  هـک  مدینـش  تـمیزع  زا  سپ  متـشگرب .

تـسار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  : » متفگ نـم  تـسا .» هدروآ  ادـخ  فرط  زا  لـیئربج  ار  ربـخ  نـیا  دـننک و  مالـس  نینمؤـملاریما 
یماگنه مدرک . لقن  ار  زور  نآ  يارجام  و  درک » مالس  بلاطیبا  نب  یلع  هب  نینمؤملاریما  بقل  اب  لیئربج  مدینش  مه  نم  هک  ارچ  دیوگیم 

ياهدـید و ار  لـیئربج  وـت  تفگ : دینـش و  ار  منانخـس  باـطخ  نـب  رمع  مدرکیم  لـقن  مدرم  يارب  دجـسم  رد  ار  زور  نآ  قاـفتا  نـیا  هـک 
وا خـساپ  رد  هحفـص 42 ] ياهدـش [ !؟ هناوید  دـیاش  ياهدروآ و  ناـبز  رب  یگرزب  فرح  هک  زیهرپب  نخـس  نیا  زا  ياهدینـش !؟ ار  شیادـص 
يا تفگ : رمع  دلامب ! كاخ  رب  تسا  موکحم  قح  ربارب  رد  هک  ار  یـسک  ینیب  دنوادخ  مدینـش . ار  شیادص  مدید و  ار  وا  نم  یلب ، متفگ :

! ياهدینش ياهدید و  یبیجع  زیچ  هک  ًاعقاو  هفیذح ،

نیقفانم لمعلا  سکع  نینمؤملاریما و  هب  مالس  مسارم 
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- دادیم شوگ  منانخس  هب  زین  وا  هک  یملـسا - بیـصح  نب  ةدیَُرب  مدرکیم  لقن  مدوب  هدینـش  هدید و  هچنآ  هک  یماگنه  داد : همادا  هفیذح 
ای کیلع  مالسلا   » مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  هب  ات  داد  روتسد  همه  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مسق  ادخب  هفیذح ، يا  تفگ :
يا دـندرک - . ابا  نآ  نتفگ  زا  هدرک و  در  ار  نآ  يریثک  عمج  اما  دـنتفریذپ ، ار  روتـسد  نیا  مدرم  زا  یمک  يهدـع  دـنیوگب . نینمؤملاریما »
نم هک  نک  فیرعت  میارب  ار  زور  نآ  دنک ، تمحر  ار  وت  دنوادخ  مدوب - . نآ  رخآ  ات  لوا  زا  یلب ، يدوب - ؟ زور  نآ  دهاش  وت  ایآ  هدـیرب ،

مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  میدوب . راّجنینب  ناتـسلخن  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  مردارب  نم و  تفگ : هدیرب  مدوب . بیاغ 
. تسـشن وا  و  نیـشنب » اجنیا  یلع ، ای  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میداد و  ار  وا  مالـس  باوج  ام  درک . مالـس  دـمآ و  ام  دزن 
. دنیوگب نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالـسلا   » مالـسلاهیلع یلع  هب  ات  درک  رما  اهنآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش و  دراو  ینادرم 
: دومرف ود  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندش . دراو  رمع  رکبوبا و  سپـس  دندوبن ! لیام  راک  نیا  هب  اما  دندرکیم ، مالـس  اهنآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسوا ؟ لوسر  ادخ و  فرط  زا  روتسد  نیا  ایآ  دندیسرپ : اهنآ  دییوگب . نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالسلا   » یلع هب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک . مالـس  دـندش و  دراو  صاقویبا  نب  دعـس  هحلط و  نآ  زا  سپ  هحفص 43 ] یلب [ . داد : خساپ  ملـس  و 

ربمایپ تسوا ؟ لوسر  ادـخ و  فرط  زا  رما  نیا  ایآ  دندیـسرپ : نانآ  دـییوگب . نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالـسلا   » یلع هب  دومرف : اـهنآ  هب  ملس 
دـندش و دراو  يرافغ  رذوبا  ناملـس و  سپـس  مینکیم . تعاـطا  میهدیم و  شوگ  دـنتفگ : اـهنآ  یلب . دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مالس اهنآ  دییوگب . نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالسلا   » یلع هب  دومرف : داد و  باوج  نانآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک . مالس 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک . مالـس  هدش و  دراو  ناهیت  نب  مثیهلاوبا  تباث و  نب  ۀـمیزخ  نآ  زا  سپ  دـنتفگن . يزیچ  هدرک و 
رامع نآ  زا  دعب  دنتفگن . يزیچ  هدرک و  مالس  زین  نانآ  دییوگب . نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالسلا   » یلع هب  دومرف : هداد  ار  اهنآ  مالس  باوج 

ای کیلع  مالـسلا   » یلع هب  دومرف : داد و  ار  اهنآ  مالـس  باوج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندومن . مالـس  دـندش و  دراو  دادـقم  و 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دندرک . مالـس  دندش و  دراو  هدیبعوبا  نامثع و  سپـس  دنتفگن . يزیچ  دندرک و  مالـس  نانآ  دییوگب . نینمؤملاریما »
ادخ و فرط  زا  رما  نیا  ایآ  دندیسرپ : اهنآ  دییوگب . نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالسلا   » یلع هب  دومرف : داد و  ار  اهنآ  مالس  باوج  ملس  هلآ و 
دندمآ و راصنا  نیرجاهم و  زا  ياهدع  نآ  زا  سپ  دـندرک . مالـس  زین  نانآ  یلب . دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسوا ؟ لوسر 

ینخس هدرک و  مالس  اهنآ  زا  یضعب  دییوگب . نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالسلا   » یلع هب  دومرفیم : همه  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
زا ات  دندمآ  ردقنآ  یلب . دادیم : باوج  مه  ترـضح  تسوا ؟» لوسر  ادـخ و  فرط  زا  رما  نیا  ایآ  : » دندیـسرپیم یـضعب  اما  دـنتفگیمن ؛

دـندشیم و دراو  دـندوب  نوریب  هک  یناسک  دنتـسشن . قاتا  نوریب  هحفـص 44 ] رد و [  رانک  مدرم  دـش و  رپ  ترـضح  قاتا  ماـحدزا  تدـش 
دیزیخرب و تردارب  وت و  هدیرب ، يا  دومرف : مردارب  نم و  هب  ترضح  سپس  دندشیم . جراخ  دنتفگیم و  نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالـسلا  »
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میتشگزاب . دوخ  ياج  هب  میدرک و  مالـس  هتـساخرب و  زین  ام  دییوگب . نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالـسلا   » یلع هب 
. دینک مالـس  نینمؤملاریما  ناونع  اب  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ات  مداد  روتـسد  امـش  هب  نم  دیمهفب ! دیونـشب و  دومرف : هدرک  تیعمج  هب  ور  ملس 
یحو و قبط  هکلب  دهدیمن  دوخ  دزن  زا  يروتـسد  هاگ  چـیه  دـمحم  تسوا ؟ لوسر  ادـخ و  فرط  زا  رما  نیا  ایآ  دندیـسرپ : نم  زا  يدارفا 

ضقن ار  ادخ  نامرف  دـینک و  ابا  یهلا  نامرف  نتفریذـپ  زا  رگا  هک  دـیراد  لوبق  ایآ  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  مسق  تسادـخ . روتـسد 
هک ره  دروایب و  نامیا  دـهاوخیم  هک  ره  لاح  دـیا ؟ هتفرگ  هلـصاف  هدرک  ثوعبم  نآ  هب  ارم  مراـگدرورپ  هچنآ  زا  دـیاهدش و  رفاـک  دـینک ،

. دوش رفاک  دهاوخیم 

تفالخ بصغ  هرابرد  نیقفانم  نانخس  نیلوا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  بلاطیبا  نب  یلع  هب  دندوب  هدش  هداد  روتسد  هک  نانآ  زا  یکی  مدینش  میدشیم  جراخ  ترضح  دزن  زا  هک  یماگنه 
شقیفر هب  دندوب - هدرک  هطاحا  ار  نانآ  نانامیا  تسـس  نادرمان و  زا  ياهدع  هک  یلاح  رد  دنیوگب - نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالـسلا   » ملس
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دعب ربمایپ  ار  وا  تسناوتیم  رگا  مسق  ادخب  دناسر ؟ ییالاو  تلزنم  ماقم و  هب  ار  دوخ  يومع  رسپ  دمحم  هنوگچ  هک  يدیدن  ایآ  تفگیم :
نیا تفر  اـیند  زا  دـمحم  هک  یماـگنه  نکم ! گرزب  دوخ  يارب  ار  هیـضق  نیا  وـشم و  تحاراـن  تفگ : وا  هب  شقیفر  دادیم ! رارق  دوـخ  زا 

. تشگرب هتفر و  ماش  هار  رد  یناـکم  هب  هدـیرب  نآ  زا  سپ  دـیوگیم : هفیذـح  تشاذـگ ! میهاوخ  هحفـص 45 ] نامیاپ [  ریز  ار  وا  روتـسد 
دجسم لخاد  هدیرب  دندوب . هدرک  تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  دوب و  هتفر  ایند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر  هنیدم  هب  هک  یماگنه 

دنلب يادص  اب  ار  نانآ  دجـسم  يهشوگ  زا  هک  دوب  نیا  تسا . هتـسشن  وا  زا  رتنییاپ  هلپ  کی  رمع  ربنم و  يالاب  رکبوبا  درک  هدهاشم  دـش و 
ادخب تفگ : هدیرب  ياهدـش ؟ هناوید  ایآ  هدـیرب !؟ يا  دوشیم ، هچ  ار  وت  دـنداد : باوج  نانآ  رمع ! يا  رکبابا و  يا  داد : رارق  باطخ  دروم 

!!؟ دـش هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ناتزورید  نتفگ  نینمؤملاریما » ای  کـیلع  مالـسلا   » اـما ماهدـشن ؛ هناوید  مسق 
هچنآ دنیبیم  رـضاح  و  میدوب ، رـضاح  ام  يدوب و  بیاغ  وت  دهدیم ! خر  ياهزات  قافتا  ياهعقاو  ره  زا  سپ  هدـیرب ، يا  داد : خـساپ  رکبوبا 

هک درک  لـمع  شیوخ  يهتفگ  هب  وـت  قـیفر  بجع  دـیدید !؟ امـش  دـندیدن  شلوـسر  ادـخ و  هک  ار  هچنآ  تفگ : هدـیرب  دـنیبیمن ! بیاـغ 
دوخ رب  دبا  ات  ار  هنیدم  رد  تنوکـس  طیارـش  نیا  اب  تشاذـگ .» میهاوخ  نامیاپ  ریز  ار  وا  روتـسد  نیا  تفر  ایند  زا  دـمحم  رگا  : » تفگیم

ملساینب دوخ  موق  دزن  دش و  جراخ  هنیدم  زا  شنادنزرف  رـسمه و  اب  هدیرب  سپـس  دیوگیم : ثیدح  يوار  [ . 11 . ] مریمب ات  منکیم  مارح 
ترـضح اب  تشگزاب و  هنیدم  هب  دیـسر  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  تفالخ  هک  یماگنه  دزیم . رـس  هنیدم  هب  یهاگ  دنچ  زا  ره  و  تفر ؛

. ] تفر ایند  زا  ات  دـنام  اجنآ  رد  تفر و  ناسارخ  هب  هدـیرب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ندروخ  تبرـض  زا  سپ  دـنتفر . قارع  هب  هکنیا  ات  دوب 
هحفص 46]

هفیقس میظع  هنتف 

نانخـس هک  ار  یناسک  دهدن  ریخ  يازج  دـنوادخ  تفگ : ناوج  يدرک . لاؤس  نآ  يهرابرد  هک  دوب  يرابخا  اهنیا  تفگ : ناوج  هب  هفیذـح 
یسک زا  ار  تفالخ  و  دندرک ، تنایخ  شلوسر  ادخ و  هب  دندینش و  مالسلاهیلع  یلع  يهرابرد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  کین 

نآ راوازـس  ار  وا  شلوـسر  ادـخ و  هک  یـسک  هب  هتفرگ و  دـندوب  یـضار  وا  تفـالخ  هب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ادـخ و  هـک 
يا تفگ : دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  هفیذح  دش . دنهاوخن  راگتـسر  ًادبا  تنایخ  نآ  زا  دعب  هک  تسین  یکـش  مسق  ادـخب  دـندرپس . دنتـسنادیمن 
دش دایز  نمشد  و  تفر ؛ اهبلق  زا  نیقی  دش و  هتـسب  اهمشچ  مسق  ادخب  دوب . رتمیظع  رتگرزب و  ینکیم  رکف  هچنآ  زا  هنتف  نیا  راصنا ، ردارب 
زا ناهارمگ  ردقنآ  و  دیدراذگیم ، اهشود  رب  دیدیشکیم و  نوریب  فالغ  زا  ار  ناتیاهریـشمش  تفگ : ناوج  دندش . مک  قح  لها  نارای  و 

: داد باوج  هفیذح  [ . 12 . ] دیدرکیم كرد  دیتشاد  تسود  شلوسر  ادخ و  تعاطا  زا  هچنآ  ای  دـیدشیم و  هتـشک  ات  دـیتشکیم  ار  قح 
هک دوب  ادـخ  رّدـقم  دوب و  هدرک  ادـیپ  تنیز  نامیارب  ایند  میتشاد . تهارک  گرم  زا  دوب و  هدـش  هتفرگ  نامیاهمـشچ  اهـشوگ و  ناوج ، يا 
وا هک  یتسارب  میبلطیم . ار  نامرمع  یقاب  رد  ظفح  وا  زا  دـشخبب و  ار  اـم  ناـهانگ  میهاوخیم  ادـخ  زا  اـم  دـننک . تموکح  اـم  رب  نیملاـظ 

هحفص 47] دندش [ . قرفتم  مدرم  تفر و  شاهناخ  هب  هفیذح  سپس  تسا . نابرهم  رایتخا  بحاص 

نیقفانم ياههئطوت  ریدغ و  هعقاو  تامدقم 

هراشا

مدوب و هدـمآ  هفوک  زا  زور  نآ  نم  مدوب . هتفر  يو  تدایع  هب  تفر  اـیند  زا  نآ  رطاـخب  هفیذـح  هک  يراـمیب  رد  دـیوگیم : ثیدـح  يوار 
وا هب  هفیذـح  و  دـمآ ؛ وا  تداـیع  هب  یناریا  ناوج  نآ  مدوب  هفیذـح  دزن  هک  یماـگنه  دوب . هدـماین  قارع  هب  زونه  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
اب ار  دوخ  يوگتفگ  ناوج  دنتفر  هفیذح  دزن  زا  ناگدننک  تدایع  هکنآ  زا  سپ  دیناشن . شرانک  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  وا  تفگ و  دـماشوخ 
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. درک زاغآ  يو 

تفالخ بصغ  یلصا  ناراذگ  هیاپ 

هک یناسک  زا  یکی  دوب  هدینش  وا  هک  يدرکیم  لقن  یملسا  بیـصح  نب  هدیرب  زا  یبلطم  يزور  مدینـش  هفیذح ، يا  دیـسرپ : یناریا  ناوج 
هنوگچ يدیدن  ایآ  : » دیوگیم شقیفر  هب  دـنیوگب  نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالـسلا   » مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  هب  دـندش  هداد  روتـسد 

و دادیم !» رارق  ربمایپ  ار  وا  تسناوتیم  رگا  مسق  ادـخب  دـناسر ؟ ییالاو  تلزنم  ماقم و  هب  ار  هحفص 48 ] دوخ [  يومع  رـسپ  دمحم  زورما 
میهاوخ ناـمیاپ  ریز  ار  وا  روتـسد  نیا  تفر  اـیند  زا  دـمحم  هک  یماـگنه  نکم ! گرزب  دوخ  يارب  ار  هیـضق  نیا  : » دوـب هتفگ  وا  هب  شقیفر 

زین نخـس  نآ  يهدنیوگ  مدرک  نامگ  درک ، ضارتعا  اهنآ  هب  وا  دندوب و  ربنم  يالاب  ود  نآ  هک  يزور  رد  هدیرب  نانخـس  زا  نم  تشاذـگ .»
ادخب نوعجار ! هیلا  انا  هللاانا و  تفگ : ناوج  دوب . رکبوبا  هدنهد  خساپ  رمع و  هدننک  لاؤس  یلب ، داد : خساپ  هفیذـح  دـناهدوب . رمع  رکبوبا و 

يهرابرد دنوادخ  هچنآ  و  دندوب ؛ اج  رب  اپ  دوخ  ندوب  دـترم  رب  نانآ  تفگ : هفیذـح  دـش . لطاب  ناشلامعا  دـندش و  كاله  مدرم  نآ  مسق 
مرادن تسود  یتسه و  رامیب  منیبیم  اما  ممهفب ، ناشیاهراک  زا  ار  نیا  متـساوخیم  : » تفگ یناریا  ناوج  تسا . نیا  زا  شیب  دـنادیم  نانآ 

ارم نآ  نتفگ  هچ  رگا  ونشب ، نم  زا  ار  نانآ  ثیدح  نیشنب و  تفگ : هفیذح  دورب . ات  تساخرب  سپس  و  منک » تاهتسخ  ملاؤس  منانخس و  اب 
مرادن تسود  و  موریم ، ایند  نیا  زا  يدوزب  منکیم  نامگ  هک  ارچ  میوگن  ناتیارب  تسا  فیح  اما  دنکیم . تحاران  نس ) تلوهک  رطاخب  )

نیا اب  ات  دیآیم ، رب  نم  زا  وت  هب  تبـسن  يزوسلد  ناونعب  هک  تسا  يراک  نیا  دوش . هتفیرف  مدرم  نیب  رد  ناشیا  یگتخاس  تلزنم  هب  یـسک 
هحفص مشاب [ . هتشادرب  یماگ  يو  تلزنم  رکذ  رد  هدومن و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  تعاطا  لمع 

[49

عادولا ۀجح  رفس  یمومع  نالعا 

يربخ وت  هب  کنیا  مسق  ادـخب  تفگ : هفیذـح  منک . ادـیپ  تریـصب  هراب  نیا  رد  ات  وگب  ینادیم  ناـنآ  زا  هچ  ره  هفیذـح ، يا  تفگ : ناوج 
ادخ و هب  مه  ندز  مه  رب  مشچ  يهزادنا  هب  یتح  هاگ  چـیه  هک  دـنامهف  ام  هب  ناشراک  نیا  مسق  ادـخب  ماهدینـش . هدـید و  دوخ  هک  مهدیم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ترجه  مهد  لاس  رد  دنوادخ  هک  مهدیم  ربخ  وت  هب  دـندرواین . نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ِّجَحلاـِب ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَا  َو  : » درک لزاـن  وا  رب  ار  هیآ  نیا  هراـب  نیا  رد  دـنیایب و  جـح  هب  يو  اـب  مه  مدرم  دورب و  جـح  هب  اـت  داد  روتـسد  مـلس 
رتش ره  رب  راوس  هدایپ و  ياپ  اب  ات  نک  یمومع  نالعا  مدرم  نیب  ار  جـح  [ » 13 «، ] قیمَع جَـف  ِّلُک  ْنِم  َنیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  َو  ًالاجِر  َكُوتْأَی 

نالعا اـج  همه  رد  اـت  داد  روتـسد  ناـیچراج  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنیآیم .» يرود  هار  ره  زا  هک  دـنیآ ، وت  دزن  يرغـال 
دای نانآ  هب  ار  کسانم  دزومایب و  مدرم  هب  ار  جح  هکنآ  يارب  دوریم  هکم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاسما  هک  دـننک  یمومع 
هللا یلـص  ربمایپ  اب  يرجه  مهد  لاـس  رد  هکنآ  رگم  [ 14  ] دندنامن یقاب  نیملـسم  زا  کی  چیه  دوش . راگزور  رخآ  ات  رادیاپ  یتنـس  ات  دهد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزومایب . ار  نآ  کسانم  جح و  و  دنشاب ، دهاش  دراد  تعفنم  ناشیارب  هچنآ  ات  دنتفر  جح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

. دوب عادولا » ۀجح   » نامه نیا  و  دمآ ؛ نوریب  هنیدم  زا  مدرم  دوخ و  نارسمه  اب  ملس  و 

ریدغ ياههناشن  نیلوا 

هب دوخ  نانخـس  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هحفـص 50 ] دنتخومآ [ ، دنتـشاد  جایتحا  هچنآ  مدرم  دـش و  مامت  جـح  هک  یماگنه 
لوا تلاح  هب  ار  جح  هدومن و  لیاز  دندوب  هدرک  هفاضا  جح  رد  نیکرشم  هچنآ  هتـشاد و  اپ  رب  ار  مالـسلاهیلع  میهاربا  نید  هک  دنامهف  مدرم 
ِمِْـسب : » ناوخب دمحم  يا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  [ 15  ] تماقا زور  کی  زا  سپ  و  دش ، هکم  دراو  ترـضح  سپـس  تسا . هدروآ  رد  نآ 
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َو اُوقَدَـص  َنیذَّلا  ُهللا  َّنَمَْلعَیَلَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقلَو  َنُونَتُْفیـال ، ْمُه  َو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَا  اوُکَْرُتی  ْنَا  ُساَّنلا  َبِسَحَا  ملا ، ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهللا 
مدرم ایآ  ملا ، نابرهم ، يهدنشخب  دنوادخ  مان  هب  [ » 16 «، ] َنوُمُکْحَی ام  َءاس  انوُِقبْسَی  ْنَا  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیذَّلا  َبِسَح  ْمَا  َنیبِذاْکلا ، َّنَمَْلعََیل 
دندوب نانآ  زا  لبق  ار  یناسک  ام  دـنوشن ، ناـحتما  هک  یلاـح  رد  میدروآ  ناـمیا  دـنیوگب  هک  نیمه  اـب  دـنوشیم  اـهر  هک  دـناهدرک  ناـمگ 

دنهدیم ماجنا  ار  اهيدـب  هک  یناسک  ای  دـنادیم ، ار  دـنیوگیم  غورد  هکناـنآ  دـنیوگیم و  تسار  هک  ناـنآ  دـنوادخ  میدرک و  ناـحتما 
؟ تسیچ هنتف  نیا  لیئربج ، يا  دیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دننکیم .» يرکف  دب  هچ  میـسریمن ، اهنآ  هب  ام  دـناهدرک  نامگ 

روتسد وا  هب  شتلحر  ماگنه  هکنآ  رگم  مداتسرفن  وت  زا  لبق  يربمایپ  چیه  دیامرفیم : دناسریم و  مالس  وت  هب  دنوادخ  داد : باوج  لیئربج 
هچنآ رد  ار  ادخ  هک  نانآ  سپ  درادب . هدنز  نانآ  يارب  ار  وا  ماکحا  تنـس و  دشاب و  وا  نیـشناج  هک  دنک  نییعت  ياهفیلخ  شتما  يارب  مداد 

هب وت  لاحترا  دمحم ، يا  دننایوگغورد . زا  دننک  وا  رما  تفلاخم  هک  یناسک  و  دنیوگتـسار ، قداص و  دننک  تعاطا  هدرک  رما  نآ  هب  ربمایپ 
هب دوخ  زا  دعب  تما  يارب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دهدیم  روتسد  تراگدرورپ  هحفص 51 ] تسا [ . هدش  کیدزن  وا  تشهب  تیادخ و  يوس 

تعاطا وا  زا  رگا  دریگیم ؛ تسد  هب  ار  تتما  مدرم و  روما  ماـمز  هک  تسا  ياهفیلخ  وا  يراپـسب . وا  هب  ار  ترارـسا  ینک و  بصن  تفـالخ 
دنهاوخ ماجنا  ار  وا ) تاروتسد  زا  یچیپرـس   ) راک نیا  يدوزب  نانآ  دنوشیم ؛ رفاک  دننک  يو  نایـصع  رگا  و  [ 17  ] دننامیم تمالس  دننک 

وا زا  يزومایب و  وا  هب  هتخومآ  وت  هب  هچ  ره  دهدیم  روتسد  یلاعت  يادخ  مدروآ . نآ  يهرابرد  ییاههیآ  هک  تسا  ياهنتف  نامه  نیا  داد و 
ار وت  نم  دمحم ، يا  تسا . نمتؤم  نیما و  وا  هک  یتسارب  دنک ؛ ظفح  هدـش  هداد  هعیدو  هب  هدـش و  هدرپس  وت  هب  شظفح  هک  هچنآ  یهاوخب 

بلاـطیبا نب  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مدومن . باـختنا  وت  یـصو  ناونعب  ار  وا  مدرک و  باـختنا  یبـن  ناوـنعب  مناگدـنب  زا 
هعیدو یلع  هب  دوب  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  یتمکح  ملع و  و  دومن ، تولخ  يو  اب  ار  شبـش  زور و  نآ  دـناوخ و  شیوخ  دزن  ار  مالـسلاهیلع 

. درپس يو  هب  دوب  هتفگ  لیئربج  هچنآ  داد و 

ریدغ رارسا  زا  عالطا  يارب  هشیاع  رارصا 

ربمایپ هب  هشیاع  [ 18 . ] دوب رکبوبا  رتخد  هشیاع  تبون  درک - تولخ  مالـسلاهیلع  یلع  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  زور - نآ 
وا هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیماجنا ؟! لوط  هب  یلع  اـب  وت  تبحـص  زورما  هللا ، لوسر  اـی  تفگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[ . ] 19 [ ؟ ینکیمن یهجوت  نم  هب  تبسن  دشاب  حالـص  میارب  دیاش  هک  يرما  رد  ارچ  هللا ، لوسر  ای  دیـسرپ : هرابود  هشیاع  درکن و  یهجوت 
لوبق و هب  ار  وا  راـگدرورپ  هک  یـسک  يارب  تسا  یحالـص  رما  ییوگیم ! تسار  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هحفص 52 ]
ار نآ  هک  دیمهف  یهاوخ  یماگنه  ار  رما  نیا  و  منک ، توعد  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  مامت  ماهدش  هداد  روتسد  نم  دهد . تداعس  نآ  هب  نامیا 
رد هک  ار  هچنآ  منک و  لمع  نآ  هب  رتدوز  ات  یهدیمن  ربخ  نم  هب  ار  نآ  کنیا  ارچ  هللا ، لوسر  ای  تفگ : هشیاع  منک . مـالعا  مدرم  نیب  رد 

نالعا هب  هک  یماگنه  ات  اما  مهدیم ؛ ربخ  وت  هب  کـنیا  داد : باوج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مروآ ؟ تسد  هب  تسا  حالـص  نآ 
ظفح ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  دنوادخ  ینک  ظفح  ار  نآ  رگا  نک . ظفح  تاهنیس  رد  ار  بلطم  نیا  موش  هداد  روتسد  مدرم  نیب  نآ  یمومع 

هک یتاعارم  ینک و  عیاض  ار  نآ  رگا  و  دوب . دـهاوخ  یتلیـضف  شلوسر  ادـخ و  هب  ناـمیا  رد  ندوب  قباـس  رطاـخب  وت  يارب  و  درک ، دـهاوخ 
یهاوخ ناراکنایز  زا  هدش و  هتـشادرب  وت  زا  شلوسر  ادخ و  ناما  و  هتفر ، نیب  زا  ترجا  و  ياهدش ، رفاک  تراگدرورپ  هب  ینک  كرت  متفگ 
تنامـض دومرف  ترـضح  هچنآ  تیاعر  نآ و  هب  نامیا  ظفح و  هب  هشیاع  دز . دهاوخن  يررـض  ربمایپ  ادخ و  هب  هاگ  چیه  بلطم  نیا  و  دوب ؛
يهناشن ناونعب  ار  یلع  تسا  هداد  روتسد  هدش و  مامت  مرمع  هک  هداد  ربخ  نم  هب  دنوادخ  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد .

ناشئایـصوا يهرابرد  نم  زا  لبق  ِناربمایپ  هک  روطنامه  منک ، مالعا  دوخ  زا  دـعب  يهفیلخ  مدرم و  ماـما  ار  وا  منک و  بوصنم  مدرم  يارب  وا 
هاگن تبلق  يهدرپ  تشپ  ار  رما  نیا  هشیاع ، يا  داد . مهاوخ  ماجنا  هداد  روتـسد  وا  هچنآ  منکیم و  مادـقا  ادـخ  رما  هب  نم  دـندادیم . ماجنا 
هحفص 53] داد [ . لوق  نآ  تیاعر  هب  درک و  تنامض  ار  بلطم  نیا  ظفح  هشیاع  دهد .» نآ  نالعا  هب  نذا  راگدرورپ  هک  هاگنآ  ات  راد 
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هشیاع طسوت  ریدغ  رس  ءاشفا 

هب ار  رارـسا  نآ  هشیاع  هک  تشذگن  یتدـم  [ 20 . ] داد ربخ  شربمایپ  هب  ار  هراـب  نیا  رد  ناشناردـپ  هصفح و  هشیاـع و  تامادـقا  دـنوادخ ،
نیقفانم و  [ 21  ] ناگدـش دازآ  غارـس  هدـش و  عمج  نانآ  دـندرک . علطم  عوضوم  نیا  زا  ار  ناشناردـپ  اهنآ  زا  مادـک  ره  و  داد ، ربخ  هصفح 

دننام دوخ  تیب  لها  رد  ار  تفالخ  رما  دهاوخیم  دمحم  دنتفگ : هدرک  رگیدکی  هب  ور  سپس  دندرک . علطم  رما  نیا  زا  ار  همه  دنداتسرف و 
اب ناترهاظ  قبط  دمحم  دوب . دهاوخن  یتذل  امـش  يارب  یگدنز  رد  دسرب  یلع  هب  تفالخ  رگا  مسق  ادخب  هن  دـنک ! رادـیاپ  رـصیق  يرـسک و 

رظن دـینک و  رکف  بوخ  هراب  نیا  رد  درک . دـهاوخ  هلماعم  امـش  اب  دراد  امـش  زا  دوخ  لد  رد  هک  هچنآ  قبط  یلع  اما  دـنکیم  هلماـعم  اـمش 
[22  ] هلئسم نیا  زا  يریگولج  يارب  دندش  قفتم  ات  دندومن  رظن  لدابت  ردقنآ  و  دنتفرگ ، رس  زا  نخـس  دش و  زاغآ  نانآ  نیب  رد  ثحب  دیهد .

ماجنا هحفص 54 ] كوبت [  گنج  رد  رگید  رابکی  ار  راک  نیا  اهنآ  دننامَِرب . یشرَه »  » هوک زارف  رب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتش 
ندرک مومـسم  ای  رورت  ای  لتق  يهرابرد  اهراب  هدـع  هحفص 55 ] نیا [  [ 23 . ] دوب هدرک  رود  شربمایپ  زا  ار  رطخ  دـنوادخ  اما  دـندوب ، هداد 

زا سک  ره  راصنا و  زا  نیقفانم  شیرق و  زا  ناگدـش  دازآ  دـندوب . هدـش  قفتم  مه  اـب  فلتخم  روص  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتش  ات  دـندش  مسق  مه  نامیپمه و  دوب ، مالـسا  زا  تشگزاب  تین  ناشبلق  رد  هک  نآ  فارطا  هنیدـم و  بارعا 

[ . 24 . ] دندوب رفن  هدراهچ  یلصا  ناگدننک  هدهاعم  و  دننامَِرب ؛ هبقع  هندرگ  رب  ار  ملس 

ریدغ یمومع  نالعا  ياههیآ 

زور ود  ترضح  دنک . بصن  تفالخ  هب  ار  مالسلاهیلع  یلع  دیسر  هنیدم  هب  هک  یماگنه  تشاد  میمصت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
اَّمَع َنیعَمْجَا ، ْمُهَّنَلَئْـسََنل  َکِّبَرَوَف  : » ناوخب دومرف : درک و  لزاـن  ار  جـح  يهروس  رخآ  تاـیآ  لـیئربج  موس  زور  رد  دوـب . هار  رد  بش  ود  و 

میهاوخ نانآ  يهمه  زا  تراگدرورپ ، هب  مسق  [ » 25 «، ] َنیئِزْهَتْسُْملا َكاْنیَفَک  اَّنِا  َنیکِرْشُْملا ، ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ْرَمُْؤت  اِمب  ْعَدْصاَف  َنُولَمْعَی ، اُوناک 
ّرـش زا  ار  وـت  اـم  شاـب . نادرگ  يور  نیکرـشم  زا  نک و  مادـقا  يدـش  هداد  روتـسد  هچنآ  هب  وـت  دـندادیم . ماـجنا  هچنآ  يهراـبرد  دیـسرپ 

دسرب و هنیدـم  هب  ات  درک  تکرح  اجنآ  زا  تعرـس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هحفص 56 ] مینکیم [ .» ظفح  ناگدننکهرخـسم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لیئربج  مراـهچ  بش  رخآ  رد  دـنک . بوصنم  هفیلخ  ناونعب  مدرم  يارب  ار  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 

هللاَو ُهََتلاـسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَتَْمل  ْنِا  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیِلا  َلِْزنُا  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَا  اـی  : » دـناوخ ترـضح  يارب  ار  هیآ  نیا  دـش و  لزاـن  ملس 
نینچ رگا  و  هدـش ، لزان  وت  رب  تراـگدرورپ  زا  هچنآ  نک  غـالبا  ربماـیپ ، يا  [ » 26 «، ] َنیِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَیال  َهللا  َّنِا  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی 
نانآ زا  روظنم  و  دنکیمن .» تیاده  ار  نیرفاک  موق  دنوادخ  دـنکیم . ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دـنوادخ  و  ياهدرکن ، غیلبت  ار  وا  تلاسر  ینکن 

، لیئربج يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـشاد . دصق  ؤس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  هک  دندوب  یناسک 
: داد خساپ  لیئربج  منک ؟ بجاو  بیاغ  رـضاح و  رب  ار  یلع  تیالو  مسرب و  هنیدـم  هب  ات  منکیم  یط  ار  ریـسم  تعرـس  اب  هنوگچ  ینیبیمن 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینک . بجاو  مدرم  رب  يوشیم  هداـیپ  هک  یلحم  نیلوا  رد  ار  وا  تیـالو  اـت  هداد  روتـسد  وت  هب  دـنوادخ 
رد ات  دـندمآ  وا  اب  مدرم  درک و  تکرح  تعاس  ناـمه  ترـضح  داد . مهاوخ  ماـجنا  ار  راـک  نیا  ادرف  هللا  ءاـش  نا  لـیئربج ، يا  یلب  دومرف :

یلع سپـس  دـنوش . عمج  همه  اـت  داد  روتـسد  دـناوخ و  تعاـمج  هب  ار  زاـمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـندش . هداـیپ  مخریدـغ 
مالعا مدرم  هب  ار  وا  يرایتخا  بحاص  تیالو و  دنلب  يادص  اب  و  دومن ، دـنلب  تسار  تسد  اب  ار  يو  پچ  تسد  دز و  ادـص  ار  مالـسلاهیلع 

هحفص 57] [ . ] 27 . ] دننکن فالتخا  وا  زا  دعب  ات  داد  روتسد  مدرم  هب  دومن و  بجاو  ار  وا  تعاطا  درک و 

مخ ریدغ  هعقاو 
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هراشا

ربمایپ تیعـضو  نیا  رد  تخپیم . امرگ  تدش  زا  دنتخادنایم  نیمز  يور  تشوگ  رگا  هک  [ 28  ] میدیسر مخ  ریدغ  هب  زور  زا  یماگنه  ام 
روتسد نانآ  هب  دز و  ادص  ار  رامع  رذوبا و  ناملس ، دادقم ، سپـس  دنوش . عمج  همه  داد  روتـسد  دمآ و  ام  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زا سپ  دندرک . هدامآ  زیمت و  ار  اجنآ  نانآ  دننک . زیمت  ار  نآ  ریز  كاشاخ  راخ و  دـنورب و  دوب  ناکم  نآ  رد  هک  یتخرد  ود  غارـس  ات  داد 
يور ياهچراپ  دوش و  ترضحنآ  تماق  يدنلب  هب  يربنم  ات  دننیچب  مه  يور  ار  اهگنس  داد  روتسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ 

. دنزادنایب نآ 

نینمؤملاریما یفرعم  زا  لبق  ربمایپ  ینارنخس 

هاگنآ دنوش . عمج  مدرم  هحفص 58 ] ات [  دنام  رظتنم  و  دومن ، رظن  تسار  پچ و  هب  تفر و  الاب  ربنم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یگناگی نیع  رد  و  دراد ، ییالاو  ماقم  یگناگی  رد  هک  ار  ییادخ  دمح  درک : زاغآ  نینچ  ار  دوخ  يهباطخ  ترـضح  دـندش  عمج  همه  هک 

ماجنا هتفگ  وا  هچنآ  و  مهدیم ، تداهـش  وا  تینّابر  هب  و  منکیم ؛ رارقا  ادـخ  یگدـنب  هب  نم  دومرف - هک  اجنآ  اـت  تسا - کـیدزن  مدرم  هب 
َلِْزنُا ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَا  ای  : » تسا هدرک  یحو  نم  هب  دـنوادخ  دوش . لزان  نم  رب  هدـنبوک  یباذـع  مهدـن  ماجنا  رگا  هکنیا  سرت  زا  مهدیم 

نک غالبا  ربماـیپ ، يا  [ » 29 «، ] َنیِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَیال  َهللا  َّنِا  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَتَْمل  ْنِا  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیِلا 
موق دنوادخ  دنکیم . ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ  و  ياهدناسرن ، ار  وا  تلاسر  ینکن  نینچ  رگا  و  هدش ، لزان  وت  رب  تراگدرورپ  زا  هچنآ 
نایب ار  هیآ  نیا  ندش  لزان  ببـس  کنیا  ماهدرکن . یهاتوک  هدرک  لزان  دـنوادخ  هچنآ  غیلبت  رد  نم  مدرم ، يا  دـنکیمن .» تیادـه  ار  رفاک 

هایـس و هب  میوگب و  مدرم  عـمج  رد  هک  دروآ  روتـسد  [ 30  ] مالـس ِدـنوادخ  فرط  زا  دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  راب  نیدـنچ  درک : مهاوخ 
ینیقفانم زا  نم  تخانـش  دـیکأت  نیا  ببـس  مدرم ، يا  تسا . نم  زا  سپ  ماما  ماهفیلخ و  مردارب و  بلاطیبا  نب  یلع  هک  منک  مـالعا  دـیفس 
ياهتیذا زین  و  تسا ؛ میظع  يرما  ادخ  دزن  هکیلاح  رد  دنرامـشیم  کچوک  ار  نآ  و  دـنروآیم ، نابز  رب  تسین  ناشبلق  رد  هچنآ  هک  تسا 

مـسا شوـگ »  » ارم وا ، هب  نم  داـیز  هجوـت  نم و  اـب  یلع  تمزـالم  ترثـک  لیلدـب  هکنیا  هلمج  زا  دناهتـشاد . اور  نم  هب  تبـسن  هک  يرایـسب 
هحفص هک [  دنتـسه  یناسک  نانآ  زا  [ » 31 «، ] ٌنُذُا َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذْؤـُی  َنیذَّلا  ُمُْهنِم  َو  : » درک لزاـن  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  دـندراذگ و 

رب ار  یلع  دـنوادخ  هک  دـینادب  مربـب ! ماـن  ار  ناـنآ  مناوـتیم  مهاوـخب  رگا  و  تسا » شوـگ  وا  دـنیوگیم  دـننکیم و  تیذا  ار  ربماـیپ  [ 59
يدحوم ره  رب  و  هایس ، دیفـس و  گرزب ، کچوک و  مالغ ، دازآ و  مجع ، برع و  يرهـش ، ییاتـسور و  [ 32 ، ] نیعبات راصنا و  نیرجاـهم و 

سک ره  تسا . ذفان  وا  رما  دوش و  لوبق  دیاب  وا  يهتفگ  دوش و  ارجا  دـیاب  وا  مکح  تسا . هداد  رارق  ۀـعاطلا  ضرتفم  ماما  رایتخا و  بحاص 
دینک رکفت  نآرق  رد  مدرم ، يا  تفرگ . دهاوخ  رارق  دنوادخ  تمحر  دروم  دنک  قیدصت  ار  وا  سک  ره  و  تسا ، نوعلم  دنک  تفلاخم  وا  اب 
نایب ار  نآرق  ریـسفت  سک  چـیه  مسق  ادـخب  دـیورن . هباشتم  ياههیآ  غارـس  هب  دـیریگ و  ارف  ار  نآ  مکحم  ياههیآ  دـیمهفب . ار  نآ  تایآ  و 
میوا رایتخا  بحاص  نم  سک  ره  هک  منکیم  مالعا  امش  هب  مربیم و  الاب  متسد  اب  هتفرگ و  ار  شتـسد  کنیا  هک  یـسک  رگم  درک  دهاوخن 
لِقث  » نآرق دنتـسه و  رغـصا » لِقث   » وا لسن  زا  نم  حلاص  نادنزرف  یلع و  مدرم ، يا  تسا . یلع  صخـش  نآ  تسا و  يو  رایتخا  بحاص  وا 

. تسین زیاج  وا  زج  یسک  يارب  نانمؤم  ِيریما  نم  زا  دعب  و  دنیآ ؛ نم  دزن  رثوک  ضوح  رس  رب  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  تسا . ربکا »
هحفص 60] [ . ] 33]

تعیب يارب  توعد  نینمؤملاریما و  یفرعم 

زا مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  درک . دـنلب  ار  وا  دز و  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  يوزاـب  رب  تسد  ترـضح  سپس 
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مارتحا هب  تشاد و  رارق  ترـضحنآ  تسار  فرط  رد  رتنییاـپ  هلپ  کـی  دـمآ  ربـنم  يـالاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یناـمز 
رایتخا بحاص  یسک  هچ  مدرم ، يا  دومرف : درک و  دنلب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب . هداتسیا  وا  تروص  هب  لیامتم  ترضح 

نیا میوا  رایتخا  بحاص  نم  سک  ره  هک  دینادب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شلوسر . ادخ و  دنداد : باوج  مدرم  تسامش ؟
یسک نک  کمک  درادب . نمشد  ار  وا  سک  ره  رادب  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ره  رادب  تسود  ایادخ ، تسوا . رایتخا  بحاص  یلع 
ياهیآ چیه  درک . لماک  ار  امـش  نید  یلع  تماما  تیالو و  اب  دـنوادخ  دـنک . راوخ  ار  وا  هک  یـسک  نک  راوخ  دـنکیم و  کمک  ار  وا  هک 
تداهش یتا » له   » يهروس رد  دنوادخ  [ 34 . ] تسا نآ  بطاخم  نیلوا  وا  هکنیا  رگم  هدرک  باـطخ  ار  نینمؤم  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسین 

لـسن زا  نم  نادنزرف  اما  دـنیوا ، لسن  زا  ربمایپ  ره  نادـنزرف  تسا . هدرکن  لزان  یلع  ریغ  يهرابرد  ار  نآ  و  وا ، يارب  رگم  هدادـن  تشهب  هب 
هدش و لزان  یلع  يهرابرد  [ 35 « ] رصعلاو  » يهروس درادیمن . تسود  ار  وا  اوقتاب  ریغ  و  دنکیمن ، ینمشد  یلع  اب  یقش  ریغ  دنتـسه . یلع 

هکنانآ رگم  ، » دنتسه دمحم  لآ  نانمشد  اهنآ  و  تسا » نایز  رد  ناسنا   » تمایق زور  يادخ  قحب  هحفص 61 ] مسق [  تسا : نینچ  نآ  ریسفت 
ماما تبیغ  رد  دندرک » شرافـس  ربص  هب  ار  رگیدکی  و   » ناشناردارب اب  یلدمه  اب  دنداد » ماجنا  حلاص  لامعا  و   » ناشتیالو هب  دندروآ » نامیا 
رارق يدـهم  ات  وا  لسن  رد  یلع و  نم و  رد  ار  رون  دـنوادخ  دـیروآ . نامیا  هدرک  لزان  هک  يرون  شربمایپ و  ادـخ و  هب  مدرم ، يا  ناشبیاغ .

یلع و هک  دـینادب  دناهتـشذگ . یناربماـیپ  نم  زا  شیپ  میادـخ و  ربماـیپ  نم  مدرم ، يا  تـفرگ . دـهاوخ  نانمـشد  زا  ار  یهلا  قـح  هـک  هداد 
میقتسم طارص  نم  دندش . هارمگ  امش  ناینیشیپ  رتشیب  مدرم ، يا  دناهدش . فیـصوت  رکـش  ربص و  هب  دنیوا ، بلـص  زا  هک  وا  دعب  شنادنزرف 
تیاده ناماما  هک  يو  لسن  زا  نم  نادـنزرف  وا  زا  دـعب  یلع و  نم  زا  سپ  و  دـییامیپب ، هار  نآ  زا  ار  تیادـه  هدرک  رما  امـش  هب  هک  میادـخ 

ار امش  ماهبطخ  زا  سپ  هک  دینادب  دنامهفیم . امـش  هب  یلع  نم  زا  دعب  مدنامهف و  مدرک و  نایب  امـش  يارب  نم  دنتـسه . قح  يوس  هب  هدننک 
تعیب نم  اب  مه  یلع  ماهدرک و  تعیب  ادـخ  اب  نم  هک  دـینادب  منکیم . توعد  شتیـالو  هب  رارقا  وا و  اـب  تعیب  ناونعب  نم  اـب  نداد  تسد  هب 

هچنآ هب  سک  ره  و  دنزیم ، ررض  دوخ  هب  دنکشب  ار  تعیب  سک  ره  سپ  مریگیم . تعیب  ادخ  فرط  زا  وا  يارب  امش  زا  نم  و  تسا ؛ هدرک 
[ . 36 . ] دینک تعیب  نم  اب  تسد  کی  اب  هک  دینآ  زا  شیب  امـش  مدرم ، يا  داد . دهاوخ  یمیظع  رجا  وا  هب  دنوادخ  دنامب  رادافو  هدرک  دـهع 

نم و نادنزرف  زا  يو  زا  دعب  هک  یناماما  بلاطیبا و  نب  یلع  ندوب  ریما  ِنامیپ  يهرابرد  مریگب  رارقا  امش  زا  ات  هداد  روتسد  نم  هب  دنوادخ 
تعاطا میدینـش و  ام  : » دییوگب سپ  دـنناسرب . هحفص 62 ] نابیاغ [  هب  نارـضاح  سپ  متخومآ . امـش  هب  هک  هنوگنامه  دنتـسه  وا  بلـص  زا 

نآ رب  و  مینکیم ، تعیب  وت  اب  نامناتـسد  اهنابز و  اهبلق و  اب  بلطم  نیا  رـس  رب  ياهدناسر . ادخ  فرط  زا  هچنآ  هب  میتسه  یـضار  مینکیم و 
زا مکحم  دهع  نامیپ و  میهدیمن . هار  لد  هب  ههبـش  کش و  مینکیمن و  لیدبت  میهدیمن و  رییغت  میوشیم . ثوعبم  میریمیم و  میاهدنز و 

نیا مینکیمن و  نآ  نیزگیاـج  ار  يزیچ  و  میدـنبیم ، يدرک  رکذ  هک  یناـماما  نیـسح و  نسح و  یلع و  وـت و  ادـخ و  اـب  ناـمنابز  بلق و 
«. مینکیم غالبا  مینیبب  هک  سک  ره  هب  ار  بلطم 

ریدغ تعیب  مسارم 

سپس [ . 37 «. ] میدروآ نامیا  نآ  هب  نامیاهبلق  اب  مینکیم و  تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  رما  میدینش و  یلب ،  » نتفگ هب  دندرک  عورـش  مدرم 
( تقو یمک  تیعمج و  ترثک  زا   ) هک اجنآ  ات  دندرک  ماحدزا  مالـسلاهیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فرط  هب  تعیب  يارب 

کی هحفـص 63 ] رد [  زین  ءاشع  برغم و  زامن  هکنآ  ات  تفای  همادا  زور  يهیقب  رد  مسارم  و  دش ، هدناوخ  تقو  کی  رد  رـصع  رهظ و  زامن 
هک ار  ییادخ  دمح  : » دومرفیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندمآیم  ترـضح  دزن  مدرم  زا  یهورگ  هک  راب  ره  دش . هدناوخ  تقو 

هحفص 64] [ . ] 38 «. ] داد تلیضف  نایناهج  رب  ار  ام 

ریدغ رد  هنتف  ياههناشن 
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هللا یلص  ربمایپ  [ 39 . ] دـندوب هتفر  هفحج  فرط  هب  تعیب  زا  لبق  رمع  رکبوبا و  دـنتفگن . يزیچ  دـندرک و  تعیب  ترـضحنآ  اب  مدرم  ماـمت 
رـسپ يا  دوـمرف : داد و  رارق  باـطخ  دروـم  ار  ناـنآ  تدـش  مشخ و  اـب  دـنادرگزاب و  ار  ود  نآ  داتـسرف و  ار  یـصخش  ملـس  هـلآ و  هـیلع و 

؟ تسوا لوسر  ادخ و  فرط  زا  رما  نیا  ایآ  دـندرک : لاؤس  اهنآ  دـینک ! تعیب  نم  زا  دـعب  يرایتخا  بحاص  رب  یلع  اب  رمع ، يا  هفاحقیبا و 
نآ تسوا .» لوسر  ادخ و  فرط  زا  رما  نیا  یلب  دراد ؟ ناکما  ادخ  ریغ  زا  يرما  نینچ  ایآ  : » داد خـساپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هحفص 65] [ . ] 40 . ] دنتفر هدرک و  تعیب  زین  ود 

لوا هنوعلم  هفیحص  ربمایپ و  لتق  ریدغ : دض  رب  هئطوت 

هراشا

هب ات  دندرک  ریـس  بش  زور و  کی  و  دندرک ؛ تکرح  ریدـغ  زا  ناوراک  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعیب ، مسارم  نتفای  نایاپ  اب 
یگرزب ياهفرظ  ترضح  زا  رتولج  دندوب  هدیشک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لتق  يهشقن  هک  ینیقفانم  دندیسر . یشْرَه  دنلب  هوک 

ار رامع  نم و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد : همادا  هفیذـح  [ . 41 . ] دـندش ناهنپ  هدرک و  نش  زا  رپ  ار  اهنآ  دـندرب و  هوک  هلق  هب 
ناهگان میدیـسر . هوک  يهلق  هب  هکنآ  ات  مریگب ، ار  رتش  راسفا  مه  نم  دنک و  ییامنهار  ار  رتش  رـس  تشپ  زا  ات  داد  روتـسد  وا  هب  دز و  ادص 

درک و تشحو  رتش  دـندناطلغ . رتش  ياهاپ  فرط  هب  ار  نش  زا  رپ  ياهفرظ  هدروآ و  موجه  ام  رـس  تشپ  زا  دـندوب  هدـش  ناـهنپ  هک  يدارفا 
نکم تکرح  : » دومرف دنلب  هحفص 66 ] يادص [  اب  ترضح  هک  دزادنایب  نیمز  رب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دَمَِرب و  دوب  کیدزن 

هک یماگنه  ات  هللا ، لوسر  ای  : » تفگ دـمآ و  نخـس  هب  حیـصف  یبرع  نابز  هب  راگدرورپ  تردـق  هب  رتش  ناهگان  تسین !» ینارگن  ياـج  هک 
هب تسا  هدـیمر  رتش  هکنیا  لایخ  هب  ناگدـننک  هئطوت  مروخیمن !» ناـکت  میاـج  زا  هدرکن و  اـطخ  اـپ  زا  تسد  ياهتـسشن  نم  تشپ  رب  اـمش 

، ام يهلمح  اب  میدرک . هلمح  اهنآ  هب  نامیاهریـشمش  اـب  یناـملظ  بش  نآ  رد  راـمع  نم و  دـننامَِرب . رتشیب  ار  نآ  اـت  دـندروآ  موجه  شفرط 
. دندش سویأم  دندوب  هدرک  ینیب  شیپ  هک  ياهشقن  زا  هدرک و  رارف  نیقفانم 

ریدغ دض  نارگهئطوت  یفرعم 

یناسک هچ  اهنیا  هللا ، لوسر  ای  مدیسرپ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نم  تفگ : نینچ  یناریا  ناوج  يارب  ناتـساد  همادا  رد  هفیذح 
هب ار  نانآ  ات  یتسرفیمن  یهورگ  ایآ  هللا ، لوسر  ای  دـنترخآ - ! ایند و  رد  نیقفانم  نانیا  هفیذـح ، يا  دنتـشاد - ؟ ياهشقن  نینچ  هک  دـندوب 

نید هب  ار  شباحـصا  موق و  زا  یناسک  وا  : » دنیوگب مدرم  مرادن  تسود  و  منکن ، اشفا  ار  نانآ  هداد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  دنناسرب - ؟ لتق 
، هفیذـح يا  دـناسر .» لتق  هب  ار  نانآ  سپـس  دـش و  زوریپ  شنانمـشد  رب  دـیگنج و  نانآ  کـمک  اـب  و  دـنتفریذپ ؛ ناـنآ  دـناوخ و  ارف  دوخ 

لوسر ای  درک - . دـهاوخ  ناشراچد  یتخـس  باذـع  هب  نآ  زا  سپ  هداد و  اهنآ  هب  یمک  تلهم  راگدرورپ  تسا . ناـنآ  نیمک  رد  دـنوادخ 
مان نم  يارب  کی  هب  کی  ار  نانآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راصنا ؟ زا  ای  دننیرجاهم  زا  ایآ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نیقفانم  نیا  هللا ،

، هفیذح يا  دومرف : ترـضح  هحفـص 67 ] مدرک [ . بجعت  و  دنـشاب ، نانآ  نیب  رد  متـشادن  تسود  هک  دـندوب  يدارفا  اهنآ  زا  یـضعب  درب .
دندوب هداتـسیا  هلق  رب  هک  نانآ  يوس  هب  ار  مهاگن  ریگب ! ـالاب  ار  دوخ  رـس  کـنیا  يدرک ؟ کـش  مدرب  ماـن  هک  يدارفا  زا  یـضعب  رد  اـیوگ 

هدرک عولط  دیـشروخ  مدرک  نامگ  هک  دنام  تباث  يردـقب  دـش و  نشور  دوب  ام  فارطا  رد  هچنآ  دـش و  رادـیدپ  یقرب  ناهگان  مدـنادرگ .
. دوب هدرب  مان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دندوب  یناسک  نامه  نانآ  متخانـش . ار  ناشهمه  مسق  ادخب  مدرک و  هاگن  اهنآ  هب  تسا .
ار وت  ادـخ  تفگ : هفیذـح  هب  یناریا  ناوج  دوب . نانآ  ناـیم  رد  شیرق  ریغ  زا  رفن  جـنپ  شیرق و  زا  رفن  ُهن  هک  دـندوب  رفن  هدراـهچ  هدـع  نآ 

نمحرلادبع هحلط ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ، شیرق : زا  دندوب  ترابع  نانآ  مسق  ادـخب  تفگ : هفیذـح  ربب . مان  نامیارب  ار  اهنآ  دـنک ، تمحر 
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نب ةریغم  يرعـشا ، یـسوموبا  شیرق : ریغ  زا  و  صاع ؛ نب  ورمع  نایفـسیبا و  نب  ۀـیواعم  حارج ، هدـیبعوبا  صاقویبا ، نب  دعـس  فوع ، نب 
. يراصنا هحلطوبا  ةریرهوبا و  يرضن ، ناثدح  نب  سوا  یفقث ، هبعش 

نارگهئطوت اب  ربمایپ  دیدش  دروخرب 

رظتنم تفرگ و  وضو  هدش  هدایپ  هوک  ياپ  رد  ترضح  نآ  میدش . ریزارـس  هوک  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  رجف  عولط  ماگنه 
هک مدید  ار  هدع  نامه  زامن  ییاپرب  ماگنه  دندش . عمج  اج  کی  رد  دندمآ و  نییاپ  زین  دندوب  هوک  يالاب  هک  هدع  نآ  [ 42 . ] دنام باحصا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زامن ، زا  سپ  هحفص 68 ] دندناوخ [ . زامن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رس  تشپ  هتفر و  مدرم  نیب 

: دنک ادن  مدرم  نیب  يدانم  ات  داد  روتـسد  هک  دوب  نیا  دـید . يوجن  لاح  رد  ار  هدـیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  درک و  دوخ  رـس  تشپ  هب  یهاگن 
[ . 43 «. ] دننکن تبحص  یصوصخ  رفن  ود  زا  شیب  »

ریدغ دض  رب  هماننامیپ  نیتسخن 

زا رفن  راهچ  دهد ! رارق  دوخ  تیب  لها  رد  ار  تماما  دهاوخیم  دمحم  دنتفگ : دندش و  عمج  هدع  نآ  دـیوگیم : هفیذـح  رگید  تیاور  رد 
نینچ نآ  نتم  هک  دنتـشون  ياهمان  نامیپ  دوب  هتـشذگ  ناشنیب  هچنآ  يهرابرد  دـندش و  هبعک  دراو  اهنآ  دـنتفر . هکم  هب  دـندش و  ادـج  نانآ 

ار هیآ  نیا  دنوادخ  نانآ ، ِمادقا  نیا  زا  سپ  دسرن .» وا  تیب  لها  هب  تفالخ  رما  دش  هتـشک  وا  ای  درب و  ایند  زا  ار  دمحم  دـنوادخ  رگا  : » دوب
نیب ار  يراک  : » ینعی َنُوُبتْکَی ،» ْمِْهیَدـَل  اُنلُـسُر  َو  یَلب  ْمُهاوَْجن ، َو  ْمُهَّرِـس  ُعَمْـسَنال  ّانَأ  َنُوبَـسْحَی  ْمَأ  َنُومِْربُم ، ّانِاَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  : » دومرف لزان 

ار نانآ  يرـس  نانخـس  یناهنپ و  ياهراک  اـم  دـناهدرک  ناـمگ  اـی  مینکیم . مکحم  ار  اـهراک  مه  اـم  هک  یلاـح  رد  دـناهدرک  مکحم  دوخ 
: مولعلا ملاوع  ج 37 ص 129 . راونالاراحب : (. 79  - يهیآ 80 فرخز : يهروس  «. ) دنسیونیم دننانآ و  دزن  ام  ناگداتسرف  یلب  میونـشیمن ؟

یلوم ملاـس  دومن . فقوت  يدـعب  لزنم  رد  دـنارذگ و  هبقع »  » هاـگفقوت زا  ار  مدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ص 298 . ج 3:15 
هللا لوسر  ایآ  تفگ : تفر و  نانآ  دزن  وا  دـید . یـصوصخ  يوگتفگ  يوجن و  لاح  رد  ار  هدـیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  اـجنآ  رد  هفیذـحیبا 

تبحـص هچنآ  هب  ارم  دـیاب  مسق  ادـخب  دـننکن ؟ تبحـص  یـصوصخ  مه  اـب  رفن  ود  زا  شیب  هک  هدادـن  روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
، ملاس يا  تفگ : رکبوبا  مهدیم . ربخ  وا  هب  ار  امش  راک  نیا  موریم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هنرگو  دیهد ، ربخ  دیدرکیم 

تسود رگا  یـشاب و  ام  اب  یتشاد  تسود  رگا  میاهدش ، عمج  اج  نیا  هچ  يهرابرد  میهد  ربخ  وت  هب  رگا  هک  يدنبیم  ییادخ  نامیپ  دهع و 
تشاد و يدیدش  توادع  ضغب و  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اب  هک  ملاس - هحفص 69 ] ینک [ ؟ نامتک  ار  نآ  يدنب و  ورف  بل  یتشادن 

میوش مسق  مه  میدنبب و  نامیپ  ات  میاهدـش  عمج  ام  دـنتفگ : ملاس  هب  اهنآ  دـشاب . نانآ  اب  ات  تسب  نامیپ  دنتـسنادیم - ار  وا  تهج  نیا  نانآ 
وگتفگ بلطم  نیا  يهرابرد  یتسار  هب  اـیآ  ادـخب  ار  امـش  دیـسرپ : ملاـس  مینکن ! تعاـطا  یلع  يراـیتخا  بحاـص  يهراـبرد  دـمحم  زا  هک 
نیلوا نم  مسق  ادخب  تفگ : ملاس  دوبن . نیا  ریغ  رد  دوب و  هلئـسم  نیمه  رد  ام  يوگتفگ  مسق  ادـخب  یلب ، دـنداد : باوج  اهنآ  دـیدرکیم ؟

یتیب لها  رب  دنکیمن  عولط  باتفآ  مسق  ادخب  درک ! مهاوخن  تفلاخم  امـش  اب  موشیم و  نامیپمه  امـش  اب  بلطم  نیا  رد  هک  متـسه  یـسک 
ره دروم  نیا  رد  تسین ! بلاطیبا  نب  یلع  زا  رتدـب  رتضوغبم و  نم  دزن  یـسک  مشاهینب  رد  دـشاب و  رتضوغبم  مشاـهینب  زا  نم  دزن  هک 

نینمؤملاریما تفالخ  دض  رب  تعاس  نامه  رفن  راهچ  نآ  دیروآ . باسح  هب  دوخ  يهرمز  رد  مه  ارم  دـیهد و  ماجنا  دـیآیم  ناترظن  هب  هچ 
ربمایپ دندمآ و  ترضح  دزن  تشاد  تکرح  دصق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دندش . قرفتم  دنتسب و  نامیپ  مالسلاهیلع 

يوجن و زا  ار  امـش  هکیلاح  رد  دـیدرکیم  تبحـص  یـصوصخ  زورما  ياهلئـسم  هچ  يهرابرد  دومرف : اهنآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هللا یلـص  ربمایپ  میاهدرک ! تاقالم  ار  رگیدکی  نونکامه  طقف  ام  هللا ، لوسر  ای  دـنداد : باوج  اهنآ  مدوب ؟ هدرک  عنم  یـصوصخ  يوگتفگ 
ُهللا اَم  َو  ِهللا  َنِم  ُهَدـْنِع  َداهَـش  َمَتَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَا  ْنَم  َو  « ؟ دـنوادخ ای  دـیرتاناد  امـش  دومرف : درک و  هاگن  اهنآ  هب  یتحاران  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
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لفاغ دیهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  و  دنکیم ، نامتک  ادـخ  دزن  ار  یتداهـش  هک  یـسک  زا  رتملاظ  تسیک  و  [ » 44 «، ] َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب 
هحفص 71] تسین [ .»

ریدغ دض  یلصا  همانساسا 

هراشا

دندش و عمج  ناشناتـسدمه  زا  ياهدع  اب  نیقفانم  نامه  دش . هنیدم  دراو  ات  داتفا  هار  هب  ناوراک  سپـس  دـیوگیم : ارجام  همادا  رد  هفیذـح 
مالسلاهیلع یلع  يرایتخا  بحاص  تیالو و  نتـسکش  هفیحـص  لوا  رد  دنتـشون . دندوب  هتـسب  دهع  تفالخ  يهرابرد  هچنآ  قبط  ياهفیحص 

رب تسین ! جراخ  رفن  راهچ  نیا  زا  تفالخ  تسا و  ناـنآ  هارمه  زین  ملاـس  تسا و  هدـیبعوبا  رمع ، رکبوبا ، صوصخم  تفـالخ  هکنیا  دوب و 
سپ دندوب . رگید  صاخـشا  زا  رفن  تسیب  و  [ 45  ] دندوب هبقع  باحصا  نانآ  رفن  هدراهچ  هک  دنداد  تداهش  رفن  راهچ  یـس و  هفیحـص  نیا 

يا دیـسرپ : یناریا  ناوـج  دـنداد . رارق  دوـخ  نیما  ار  وا  دـندرپس و  حارج  هدـیبعوبا  هب  هعیدو  ناوـنعب  ار  نآ  هفیحـص  ياـضما  نتـشون و  زا 
خویش هحفـص 72 ] زا [  ناـنآ  هک  دـشاب  نیا  ناـشلیلد  تسا و  هدـیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  يارب  تفـالخ  : » دـنیوگب مدرم  ضرف  رب  هفیذـح ،

زا یکی  مالغ  دوبن و  راصنا  نیرجاهم و  شیرق و  زا  وا  هکیلاح  رد  دندش  یضار  ملاس  تفالخ  هب  ارچ  دنتسه ؛» نیرجاهم  نیلوا  زا  شیرق و 
وا دنتشاد ، مالسلاهیلع  یلع  زا  هک  یتحاران  دسح و  رطاخ  هب  ات  دندوب  هدش  عمج  هدع  نیا  ناوج ، يا  داد : باوج  هفیذح  دوب ؟ راصنا  نانز 
وا هکنیا  و  دوب ، هتخیر  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دوب  ناشکاپان  ياهنوخ  زا  ییاههنیک  شیرق  بولق  رد  نیا  رب  هفاضا  دـنراد . زاـب  تفـالخ  زا  ار 

نامرف هب  مالـسلاهیلع و  یلع  تسد  هب  هک  دـندوب  ییاهنوخ  بلط  رد  نانآ  دوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  درف  نیرتیـصوصخ 
نآ يهدـهع  رب  راک  نیا  دـننک و  لیاز  یلع  زا  ار  تفالخ  ات  دـندوب  هتـسب  نامیپ  اهنآ  دوب . هدـش  هتخیر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

. دندوب هتفریذپ  دوخ  هورگ  رد  زین  ار  ملاس  دندوب و  هدش  ناهنپ  یشةرَه  يهندرگ  رد  هک  دوب  يرفن  هدراهچ 

هفیقس همانساسا 

تنب ءامـسا  ار  ربخ  نیا  تفگ : هفیذح  منادب . ات  دندوب  هتـشون  هفیحـص  رد  نانآ  هچنآ  زا  هد  ربخ  ارم  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  تفگ : ناوج 
. دندرکیم تبحـص  هراب  نیا  رد  دندوب و  هدمآ  مه  درگ  رکبوبا  يهناخ  رد  هدع  نآ  تسا . هدرک  لقن  میارب  رکبوبا  رـسمه  هیمعثخ  سیمع 

روتسد صاع  نب  دیعس  هب  دندش و  لوقلا  قفتم  ياهماننامیپ  رب  وگتفگ  زا  سپ  دوب . هدینـش  دندیـشکیم  هشقن  هک  ار  هچنآ  مامت  زین  ءامـسا 
ياهدع هک  [ 46  ] تسا ياهتشون  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هحفص 73 ] تسا [ : رارق  نیا  زا  نآ  نتم  هک  دسیونب  ناشیارب  ار  نآ  ات  دنداد 

شربمایپ ناسل  هب  شیوخ  باتک  رد  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  نانامه  دـندش ، قفتم  نآ  رب  راصنا  نیرجاهم و  زا  هللا  لوسر  دـمحم  باحـصا  زا 
هتـشذگ و ماـیا  هب  هجوت  اـب  ار  هفیحـص  نیا  و  دـندش ، لوقلا  قفتم  دـندرک  تروـشم  رکف و  هک  نیا  زا  سپ  ناـنآ  [ 47 . ] تسا هدرک  حدـم 
ار دمحم  شمرک  تنم و  اب  دنوادخ  دعب ، اما  دننک . ادتقا  هدع  نیا  هب  دنیآیم  نانآ  زا  دعب  هک  یناناملسم  ات  دنتـشون  هدنامیقاب  ياهراگزور 

رما يو  هب  ادـخ  هچنآ  دومن و  ادا  ار  دوـخ  يهفیظو  وا  دوـب . هدرک  باـختنا  شناگدـنب  يارب  هک  ینید  يارب  دوـمن  ثوـعبم  مدرم  يهمه  رب 
هیاپ ار  اهتنس  دومن و  بجاو  ار  تابجاو  لماک و  ار  نید  هک  ینامز  ات  میراد ؛ اپب  ار  اهنآ  مامت  هک  درک  بجاو  ام  رب  دومن و  غیلبت  دوب  هدرک 

هکنیا نودـب  دومن  حور  ضبق  رطاخ  تیاضر  مارتحا و  اب  ار  وا  درک و  باختنا  يو  يارب  ار  دوخ  هاگـشیپ  راگدرورپ  هاـگنآ  درک . يراذـگ 
هب هک  سک  ره  ات  تشاذگ  نیملـسم  يهدـهع  رب  ار  نآ  رایتخا  ربمایپ  هحفص 74 ] [ . ] 48 ! ] دناسرب تفالخ  هب  دوخ  زا  دعب  يارب  ار  یـسک 
هک روطنامه  [ 49  ] دـننک يوریپ  ربماـیپ  زا  یبوخ  هب  دـیاب  ناناملـسم  دـننک . باـختنا  دوخ  يارب  دـنراد  ناـنیمطا  شندوب  زوـسلد  وا و  رکف 

ربمایپ هب  تبسن  امـش  يارب  [ » 50 «، ] َرَخـَّالا َمْوَْیلا  َو  َهللا  وُجْرَی  َناـک  ْنَِمل  ٌْۀَنَـسَح  ٌَْوُْسا  ِهللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  : » تسا هدوـمرف  دـنوادخ 
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رما نیا  هکنیا  لیلدب  دناسرن  تفالخ  هب  ار  یسک  ربمایپ  [ . 51 «. ] دنراودیما تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  یناسک  يارب  تسا  مزال  وکین  يوریپ 
هک یسک  ات  دوشن  اینغا  يدنمتلود  ثعاب  و  دنشاب ، میهـس  نآ  رد  نیملـسم  يهیقب  هکنیا  نودب  دنکن  ادیپ  همادا  ثرا  دننام  نادناخ  کی  رد 

بجاو نیملسم  رب  هحفص 75 ] [ . ] 52 ! ] دسریم ثرا  هب  تمایق  زور  ات  دنزرف  هب  ردپ  زا  نادناخ  نیا  رد  رما  نیا  دیوگن  دیـسر  تفالخ  هب 
دوخ ریما  دـندید  تفالخ  قحتـسم  هک  ار  سک  ره  دـننک و  تروشم  دـنوش و  عمج  نارظن  بحاـص  ياهفیلخ ، ره  تلحر  زا  سپ  هک  تسا 

[ . 53 . ] دنامیمن یفخم  دراد  ار  تفالخ  تیحالص  هک  یسک  ینامز  ره  لها  رب  هک  ارچ  دنهد ؛ رارق  نیملسم  رایتخا  بحاص  ار  وا  دنیامن و 
هتفگ یلطاب  نخس  هدومن  نیعم  ار  وا  بسن  مسا و  هدرک و  بوصنم  هفیلخ  ناونعب  ار  یـصخش  هللا  لوسر  هک  دنک  اعدا  مدرم  زا  یـسک  رگا 
اعدا یسک  رگا  هحفص 76 ] [ . ] 54 . ] تسا هدرک  تفلاخم  نیملسم  تعامج  اب  دندقتعم و  ار  نآ  فالخ  ربمایپ  باحـصا  هک  هدز  یفرح  و 

ام : » تسا هدومرف  ربمایپ  اریز  تسا ؛ هدز  یلاحم  فرح  دراذـگیم  ثرا  هب  یـسک  يارب  ار  رما  نیا  وا  تسا و  یثرا  ربمایپ  تفالخ  هک  دـنک 
زا رفن  کی  يارب  زج  تفالخ  هک  دـنک  اعدا  یـسک  رگا  [ . 55 «. ] تسا هقدص  دـنامیم  ياج  رب  ام  زا  هچ  ره  میراذـگیمن و  ثرا  ناربمایپ 

هتفگ غورد  یـسک  نینچ  تسا ؛ توبن  رـس  تشپ  هک  نیا  يارب  تسین  يرگید  راوازـس  تسوا و  رد  رـصحنم  درادن و  تیحالـص  مدرم  نیب 
رگا هحفـص 77 ] [ . ] 56 «. ] دش دیهاوخ  تیاده  دینک  ادـتقا  مادـک  ره  هب  هک  دنناگراتـس ، دـننام  نم  باحـصا  : » هدومرف ربمایپ  اریز  تسا !
ینعی دشابیم  شنادنزرف  وا و  رد  رـصحنم  تفالخ  تسا و  ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  لیلدب  تماما  تفالخ و  قحتـسم  وا  هک  دنک  اعدا  یـسک 

راوازـس تمایق  زور  ات  درادـن و  تیحالـص  نانیا  زج  سک  چـیه  دراد و  همادا  ینامز  ره  رد  نیا  دربیم و  ثرا  ار  تفـالخ  ردـپ  زا  دـنزرف 
و تسا - هدومرف  دنوادخ  اریز  دشاب ! هتشاد  ربمایپ  اب  یکیدزن  يدنواشیوخ  بسن  هک  دنچ  ره  تسا  هتفگ  غورد  مه  یسک  نینچ  تساهنآ ؛

[ . 58 «. ] تسامـش نیرتاوقت  اب  دـنوادخ  دزن  امـش  نیرتشزرا  اب  [ » 57 «، ] ْمُکاْقتَا ِهللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  -: » تسا مکاـح  همه  رب  ادـخ  مـالک 
يهمه دـننک . مادـقا  دوخ  قوقح  يهرابرد  دـنناوتیم  مه  دارفا  نیرتنییاپ  تسا و  يواسم  نیملـسم  قوقح  : » تسا هدومرف  ربمایپ  نینچمه 
تسا میقتسم  شهار  دنک  رارقا  ربمایپ  تنس  هب  دَرَوآ و  نامیا  ادخ  باتک  هب  سک  ره  سپ  دنتسه .» ناشنانمشد  ربارب  رد  دحاو  دی  نیملسم 

قح و فلاـخم  دـنکن  لوـبق  ار  هفیلخ  شور  سک  ره  هحفـص 78 ] [ . ] 59 . ] دـیامیپیم ار  حیحـص  ریـسم  دوریم و  شیپ  ادـخ  يوس  هب  و 
: تسا هدومرف  ربمایپ  نینچمه  [ . 60 . ] تسا تما  حالص  هب  وا  لتق  هک  دیشکب  ار  وا  تسا ؛ هدش  ادج  نیملسم  تعامج  زا  تسادخ و  باتک 
؛ دشاب دهاوخیم  هک  ره  دیناسرب  لتق  هب  ار  وا  دزادنایب  هقرفت  تشاد  دصق  دمآ و  دـندوب - دـحتم  هک  یلاح  رد  نم - تما  نیب  رد  سک  ره  »

ربارب رد  يدـحاو  دـی  ناناملـسم  دـش و  دـنهاوخن  قفتم  یهارمگ  رب  هاـگ  چـیه  نم  تما  تسا . باذـع  فـالتخا  تمحر و  داـحتا  هک  ارچ 
ناناملـسم نانمـشد  هب  تساهنآ و  نمـشد  دـنکیم و  يورکت  هکنیا  رگم  دزادـنایمن  فالتخا  یـسک  نیملـسم  نیب  دنتـسه .» ناشنانمـشد 

اب ار  هفیحـص  نیا  صاع  نب  دیعـس  هحفـص 79 ] [ . ] 61 . ] دـناهدرک لالح  ار  وا  لتق  حابم و  ار  وا  نوخ  شلوسر  ادـخ و  دـنکیم . کـمک 
اـضما نیملاـعلا  بر  هللادـمحلا  تسا . هتـشون  يرجه  مهد  لاـس  مرحم  رد  تسا  هقرو  نیا  رخآ  رد  ناشتداهـش  مـسا و  هـک  یناـسک  قـفاوت 

نب ورمع  نایفـسیبا ، نب  ۀـیواعم  حارج ، هدـیبعوبا  صاقویبا ، نب  دعـس  فوع ، نب  نمحرلادـبع  هحلط ، ناـمثع ، رمع ، رکبوبا ، ناگدـننک :
، لهجیبا نب  ۀمرکع  نایفسوبا ، يراصنا ، هحلطوبا  ةریرهوبا ، يرـضن ، ناثدح  نب  سوا  یفقث ، ۀبعـش  نب  ةریغم  يرعـشا ، یـسوموبا  صاع ،

بیهص مازح ، نب  میکح  ورمع ، نب  لیهس  دعس ، نب  ریشب  ۀعیبریبا ، نب  شایع  دیلو ، نب  دلاخ  صاع ، نب  دیعـس  فلخ ، نب  ۀیما  نب  ناوفص 
. درک نفد  هبعک  رد  درب و  هکم  هب  ار  نآ  وا  دنداد و  هدیبعوبا  هب  ار  هفیحص  سپس  يردم و ... دوسا  نب  عیطم  یملـسا ، روعالاوبا  نانـس ، نب 
هک دوب  ینامه  هفیحص  نیا  دروآ . نوریب  شناکم  زا  ار  نآ  دیـسر و  تفالخ  هب  باطخ  نب  رمع  هکنآ  ات  دوب  نوفدم  نانچمه  هفیحـص  نآ 
اب مراد  تسود  ردـقچ  دوـمرف : درک و  وزرآ  نینچ  تفر و  شاهدـش  نـفک  يهزاـنج  رـس  رب  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  رمع ، گرم  ماـگنه 

هحفص 80] دنتفر [ . دنتساخرب و  رکبوبا  يهناخ  زا  هدع  نآ  سپس  [ . 62 . ] مورب مراگدرورپ  تاقالم  هب  هدش  چیپ  نفک  نیا  يهفیحص 

مود هنوعلم  هفیحص  هرابرد  ربمایپ  ینارنخس 
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. درک عولط  باتفآ  ات  تفگ  رکذ  هتسشن و  بارحم  رد  دناوخ و  تعامج  هب  ار  حبـص  زامن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رجف ، ماگنه 
ار تاـیآ  نیا  سپـس  ياهدـش !» تما  نیا  نیما  هک  وت  لاـح  هب  اـشوخ  : » دومرف هدرک  حارج  هدـیبعوبا  هب  ور  ترـضح  باـتفآ  عولط  زا  سپ 
َو ْمِهیدـْیَا  ْتَبَتَک  اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَوَف  ًالیلَق ، ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  ِهللا  ِدـْنِع  ْنِم  اذـه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیدـْیَِأب  َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیذَِّلل  ٌْلیَوَف  : » دومرف توـالت 
ات تسادخ ، يوس  زا  نیا  دنیوگیم : سپس  دنسیونیم و  شیوخ  تسد  هب  ار  ياهتـشون  هک  یناسک  رب  ياو  [ » 63 «، ] َنُوبِسْکَی اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَو 

: دومرف هاگنآ  دـننکیم .» بسک  هچنآ  زا  ناـنآ  رب  ياو  دـسیونیم و  ناشناتـسد  هچنآ  زا  ناـنآ  رب  ياو  دـنروآ . تسد  هب  یمک  غلبم  نآ  اـب 
َوُه َو  ِهللا  َنِم  َنوُفْخَتْـسَیال  َو  ِساَّنلا  َنِم  َنوُفْخَتْـسَی  : » دـیامرفیم ادـخ  هک  نانآ  هب  دـنراد  تهابـش  دناهتـشون  نینچ  تما  نیا  رد  هک  یناسک 
ادخ دننکیمن و  یفخم  ادخ  زا  اما  دـننکیم  یفخم  مدرم  زا  [ » 64 «، ] ًاطیُحم َنُولَمْعَی  اِمب  هللا  َناک  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  یـضْرَیال  ام  َنُوتِّیَُبی  ْذِا  ْمُهَعَم 

سپس دراد .» هطاحا  دنهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  و  تسین ، یضار  ادخ  هک  ینخس  رد  دننکیم  رحس  ار  بش  هک  یماگنه  تسا  نانآ  رظان 
رب ياهفیحص  هک  دناهدش ، تیلهاج  نامز  نارادمدرس  دننام  ناشنتشون  هفیحص  رد  هک  دناهتفای  لیکـشت  نم  تما  رد  یهورگ  زورما  دومرف :

نانآ زا  دعب  هک  ار  یناسک  اهنآ و  ات  دهدیم  تاناکما  هدع  هحفص 81 ] نآ [  هب  دنوادخ  [ 65 . ] دندومن نازیوآ  هبعک  رد  دنتشون و  ام  هیلع 
منادرگ رب  يور  اهنآ  زا  هداد  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ  هک  دوبن  رگا  دـنک . ادـج  مه  زا  ار  كاپ  ثیبخ و  ياهناسنا  دـنک و  ناحتما  دـنیآیم 

مسق ادخب  داد : همادا  هفیذح  [ . 66 . ] مدزیم ار  ناشندرگ  هدروآ و  شیپ  ار  نانآ  نونکا  مه  دناسرب ، ماجنا  هب  دهاوخیم  هک  يرّدقم  يارب 
زا رایتخا  هداتفا و  هفیحـص  ناگدننکاضما  مادـنا  رب  هزرل  دومرفیم  ار  نانخـس  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  میدـید 

هدرک و دصق  ار  هدع  نآ  شیوخ  نخـس  اب  ترـضح  هک  دنامن  یفخم  سلجم  رد  نارـضاح  زا  کی  چیه  رب  هک  يروطب  دـندوب ، هداد  فک 
هحفص 83] دناوخیم [ . نانآ  يارب  ار  ینآرق  ياههیآ  نیا 

ریدغ دض  رب  نارگهئطوت  يرای  و  ریدغ ، اب  هشیاع  هلباقم 

هراشا

يهناخ هب  هشیمه  دننام  تشگزاب  جح  رفـس  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  تفگ : نینچ  شنانخـس  يهمادا  رد  هفیذح 
. تفرن دوخ  نارسمه  يهمه  يهناخ  هب  لومعم  قبط  دنام و  اجنآ  رد  هام  کی  راب  نیا  اما  تفر . هملسما 

ریدغ زار  ياشفا  يارب  هشیاع  هذخاوم 

ار راک  نیا  هچ  يارب  مینادیم  ام  : » دـنتفگ رمع  رکبوبا و  دـندرک . تیاکـش  ترـضح  راتفر  نیا  زا  ناشناردـپ  هب  هصفح  هشیاع و  ور  نیا  زا 
راوگرزب ایح و  اب  ار  وا  دـییامن ! لـیامتم  دوخ  هب  ار  وا  دـینک و  تبحـص  يو  اـب  مرن  نانخـس  اـب  دـیورب و  وا  دزن  تسیچ ! شلیلد  دـنکیم و 

تفر ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  غارـس  ییاهنت  هب  هشیاع  دیروآ !» نوریب  شبلق  زا  ار  يو  یتحاران  دیناوتب  امـش  دیاش  تفای . دیهاوخ 
اجنیا هب  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفای . مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هملـسما  يهناخ  رد  ار  وا  و 

، هللا لوسر  ای  ياهدزن ! رس  تاهناخ  هب  رفس  نیا  هحفـص 84 ] زا [  سپ  هک  دمآ  بیجع  میارب  هللا ، لوسر  ای  داد : باوج  أریمح ؟ يا  هدروآ ،
مدوب هدرک  شرافس  نآ  نامتک  هب  ار  وت  هک  يّرـس  ارچ  ییوگیم  تسار  رگا  : » دومرف ترـضح  مربیم ! هانپ  ادخ  هب  امـش  یتیاضران  زا  نم 

ارم نارـسمه  دومرف : هملـسّما  ِمداخ  هب  سپـس  يدرک !» كاله  ار  مدرم  زا  ياهدع  مه  يدش و  كاله  دوخ  مه  لمع  نیا  اب  يدومن ؟ شاف 
میوگیم هچنآ  هب  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح ، نارسمه  ندمآ  زا  سپ  نک . عمج  هملـس  ما  يهناخ  رد  ناوخ و  ارف 

رد روما  يهدنریگ  تسد  هب  نم و  یـصو  ردارب و  وا  داد : همادا  دومن و  هراشا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  تسد  اب  و  دیراپـس » شوگ 
وا تیـصعم  اب  هک  دینکن  یچیپرـس  وا  نامرف  زا  دینک و  تعاطا  ار  وا  دنکیم  رما  امـش  هب  هچنآ  رد  سپ  تسا . نم  زا  دـعب  تما  امـش و  نیب 
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وت هب  ار  نانیا  شرافـس  یلع ، ای  دومرف : هدرک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  ور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  دیوشیم . كاله 
و نک ، قاـفنا  ناـنآ  هب  دوـخ  لاـم  زا  و  [ 67 ، ] راد هاگن  ار  اـهنآ  دـننکیم  تعاـطا  وت  زا  شربماـیپ و  ادـخ و  زا  هک  یماـگنه  اـت  میاـمنیم .

مالسلاهیلع یلع  هدب . ناشقالط  دندرک  ار  وت  نایـصع  رگا  و  دشاب ، وت  کش  دروم  هچنآ  زا  نک  یهن  ار  نانآ  و  وگب ، اهنآ  هب  ار  تتاروتـسد 
ناشحالص هب  ارادم  هک  اجنآ  ات  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا !؟ فیعض  ناشیأر  دنتسه و  نز  نانیا  هللا ، لوسر  ای  دومرف :
هحفص 85] [ . ] 68 . ] دنشاب رازیب  وا  زا  شلوسر  ادخ و  هک  یقالط  هدب ، شقالط  درک  نایصع  مادک  ره  و  نک ، ارادم  نانآ  اب  دشاب 

لمج گنج  رد  هشیاع  هنتف  هب  ربمایپ  هراشا 

ام هللا ، لوسر  ای  تفگ : دمآ و  نخس  هب  هشیاع  اما  دنتفگیمن ، يزیچ  دندوب و  تکاس  نانچمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه 
نیرتدـیدش أریمح ! يا  یلب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مینک !؟ لمع  نآ  فلاـخم  یهدـب و  يروتـسد  هک  میدوبن  روط  نیا 

هک ياهناخ  زا  درک . یهاوخ  نایصع  ینکیم و  تفلاخم  متاروتـسد  اب  نم  زا  دعب  مسق  ادخب  [ 69 [ !؟ ياهدرک نم  روتسد  اب  وت  ار  تفلاخم 
هب هکیلاح  رد  درک  یهاوخ  تفلاخم  یلع  اب  وت  دـنریگیم ! ار  وت  رود  يدایز  يهدـع  ییآیم و  نوریب  هدرک  تنیز  ماهدرپس  اجنآ  رد  ار  وت 
وت يوس  هب  بَأْوَح »  » يهقطنم ياهگـس  تریـسم  رد  هک  تسا  نآ  ارجام  نیا  تمالع  ییاـمنیم . ار  تراـگدرورپ  نایـصع  هدرک و  ملظ  وا 
هب ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپـس  هحفص 86 ] [ . ] 70 . ] داتفا دهاوخ  قافتا  ًامتح  تانایرج  نیا  هک  دینادب  و  دـننکیم ، سراپ 

. دنتشگزاب دوخ  يهناخ  هب  کی  ره  هتساخرب  نانآ  دیدرگزاب .» ناتلزانم  هب  دیزیخرب و  : » دومرف هدرک  دوخ  نارسمه 

هنیدم زا  نیقفانم  جارخا  يارب  هماسا  رکشل  لیکشت 

یلع هیلع  رب  هک  ار - ناشناتـسدمه  دندوب و  هدرک  اضما  ار  ریدغ  دض  يهمانـساسا  هک  هدـع  نآ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
ۀماسا یهدنامرف  تحت  دندشیم - رفن  رازه  راهچ  دودح  دندوب و  هتفای  لیکشت  نیقفانم  ناگدش و  دازآ  زا  دندوب و  هدش  عمج  مالـسلاهیلع 
ضرع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  دـندروآ و  هناـهب  اـهنآ  دـننک . تکرح  ماـش  يوس  هب  داد  روتـسد  يو  هب  داد و  رارق  دـیز  نب 

مینامب و هنیدم  رد  یهد  هزاجا  ام  هب  میهاوخیم  وت  زا  میاهتشگزاب . میدوب  امش  اب  هک  يرفس  زا  هک  تسین  ینامز  رید  هللا ، لوسر  ای  دندرک :
هک ياهزادـنا  هب  داد  روتـسد  نانآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مینک . هدامآ  ار  نآ  لیاسو  هداد و  ماـجنا  ار  رفـس  مزـال  ياـهراک 
نآ رد  دنک و  اپ  رب  یهاگرکـشل  هنیدم  نوریب  رد  داد  روتـسد  مه  دـیز  نب  ۀـماسا  هب  دـننامب . هنیدـم  رد  دـننک  فرط  رب  ار  دوخ  تاجایتحا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دنبای . روضح  رکشل  رد  دنوش و  غراف  ناشیاهزاین  ندروآ  رب  اهراک و  زا  هک  یماگنه  ات  دنامب  هدع  نیا  رظتنم  ناکم 
لوغـشم نانآ  دیوگیم : هفیذح  دنامن . نآ  رد  نیقفانم  زا  یـسک  دنک و  یلاخ  نانآ  دوجو  زا  ار  هنیدم  تشاد  دصق  راک  نیا  اب  ملـس  هلآ و 

هماـسا و رکـشل  هب  ندیـسر  دوز  نتفر و  نوریب  هب  ررکم  قیوشت  ار  هدـع  نیا  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  و  دـندوب ، دوـخ  راـک 
نیا ات  هدع  نآ  تفر . ایند  زا  نآ  رد  هک  دش  يرامیب  هب  یلتبم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  انثا  نیا  رد  درکیم . ماش  يوس  هب  تکرح 
یلص ربمایپ  دندرک . یتسس  هحفـص 87 ] دوب [  هدرک  رما  اهنآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  هچنآ  رد  دندیمهف  ار  عوضوم 

ار هدع  نآ  ات  داد  روتسد  راصنا  زا  یتعامج  رذنم و  نب  بابح  و  ترضح - نز  ریشمش  هدابع - نب  دعـس  نب  سیق  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هماسا هب  سپـس  دـندناسر . رکـشل  هب  هدرک و  جراخ  هنیدـم  زا  ار  نانآ  رذـنم  نب  بابح  هدابع و  نب  دعـس  نب  سیق  دـنناسرب . ناشرکـشل  هب 

هب نآ  ربخ  ات  نک  تکرح  تعاس  نیمه  زا  ینک . ریخأت  رکـشل  تکرح  رد  هدادن  هزاجا  وت  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » دـنتفگ
تکرح ربخ  دندمآ و  ترضح  دزن  بابح  سیق و  و  دروآ ، رد  تکرح  هب  ار  رکشل  هماسا  ددرگ .» مالعا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

! تساهدرکن تکرح  زونه  هماسا  رکشل  دومرف : اهنآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندناسر . ناشیا  هب  ار  رکشل 
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هنیدم هب  تشگزاب  يارب  نیقفانم  هئطوت 

ار هنیدم  مینکیم و  تکرح  وس  مادک  هب  : » دنتفگ يو  باحـصا  زا  ياهدع  هماسا و  هب  تولخ  رد  هدیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  رگید ، يوس  زا 
يارب دیـسرپ : بجعت  اب  هماسا  میدنمزاین !» نآ  رد  روضح  هنیدم و  هب  هک  تسا  ینامز  نیرتساسح  نونکا  هک  یلاح  رد  میراذـگیم ؟ یلاخ 

دتفایم قافتا  ییاهراک  میراذگب  یلاخ  ار  هنیدم  رگا  مسق  ادخب  تسادـیوه . هللا  لوسر  يهرهچ  رد  گرم  راثآ  : » دـنداد باوج  اهنآ  هچ ؟
سپ و  دوشیم ، هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماجنارـس  مینیبب  ات  مینامیم  هنیدم  رد  ام  [ 71 . ] دوب دهاوخن  نکمم  اهنآ  حالصا  هک 

. دندومن فقوت  اجنآ  رد  دنتشگزاب و  تسخن  هاگرکشل  هب  هماسا  هاپس  هئطوت ، نیا  اب  مینکیم .» تکرح  تسام و  يور  شیپ  ماش  هار  نآ  زا 
يهداتسرف هحفص 88 ] دروآ [ . تسد  هب  يربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يهرابرد  ات  دنداتسرف  هنیدم  هب  یناهنپ  ار  یصخش  سپس 

رکبوبا و دزن  تفگ : خـساپ  رد  هشیاع  درک . لاؤس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاح  يهرابرد  یناهنپ  وا  زا  دـمآ و  هشیاع  دزن  ناـنآ 
ار اهربخ  نم  دـینکن و  تکرح  دوخ  لحم  زا  ناتمادـکچیه  تسا . هدـش  رتدـیدش  ربمایپ  يرامیب  : » وگب ناـنآ  هب  ورب و  ناـشناهارمه  رمع و 
رکبوبا و دزن  تفگ : دز و  ادـص  ار  [ 72  ] بیهص هشیاع  و  تفای ، تدش  ترـضح  يرامیب  نآ  زا  دعب  مناسریم !» امـش  هب  تعاس  هب  تعاس 

دینادیم حالـص  هک  سک  ره  هدیبعوبا و  رمع و  وت و  تهج  نیمه  هب  تسین . ربمایپ  ندنام  هدـنز  هب  يدـیما  هک  هد  ربخ  نانآ  هب  ورب و  رمع 
هدرب و دیز  نب  ۀماسا  دزن  ار  وا  اهنآ  دروآ ، ار  ربخ  بیهـص  هکنآ  زا  سپ  دشاب .» هنایفخم  هنابـش و  امـش  دورو  دـییآ و  ام  دزن  رتدوز  هچ  ره 

!؟» مینامب مورحم  تاعاس  نیا  رد  ربمایپ  يهدهاشم  زا  میـشاب و  اجنیا  ام  هک  تسا  راوازـس  هنوگچ  : » دنتفگ دندرک و  مالعا  زین  وا  هب  ار  ربخ 
هنیدـم هب  ناتدورو  زا  دـیابن  سک  چـیه  هک  تفگ  داد و  هزاجا  نانآ  هب  هماسا  دـندرک . تساوخرد  ار  هنیدـم  هب  دورو  يهزاـجا  هماـسا  زا  و 

مدرم نیب  ات  دیهد  ربخ  زین  ام  هب  تفر  ایند  زا  رگا  و  دیدرگیم ، زاب  دوخ  هاپـس  هب  درک  ادـیپ  افـش  ربمایپ  رگا  : » تفگ نینچمه  ددرگ . علطم 
تدش ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرامیب  هک  یلاح  رد  دندش ، هنیدم  دراو  هنابـش  هدیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  هئطوت ، نیا  اب  میـشاب .»

رـش نآ  هللا ، لوسر  ای  دندیـسرپ : تسا ! هدش  هنیدم  دراو  یمیظع  رـش  بشما  دومرف : تفای  دوبهب  یمک  ترـضح  لاح  هک  نیمه  دوب . هتفای 
. دـناهدرک تفلاخم  نم  رما  اب  دوخ  راک  نیا  اب  هک  دناهتـشگزاب  رفن  دـنچ  دـندوب  هماسا  هاپـس  رد  هک  یناـسک  زا  : » دومرف ترـضح  تسیچ ؟

دیکأت بلطم  نیا  رب  و  دیراداو ،» تکرح  هب  ار  هماسا  هاپس  امش ! رب  ياو  : » دومرف سپس  مرازیب .» مربیم و  هانپ  ادخ  هب  اهنآ  زا  نم  هک  دینادب 
هحفص 89] دش [ . رارکت  ترضح  يوس  زا  اهراب  نخس  نیا  هک  يروطب  دومرف 

هفیقس لیکشت  يارب  ریدغ  دض  تامادقا  زاغآ 

هراشا

ناذا زامن  عقاوم  رد  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نذؤم  لـالب  درک : لـقن  نینچ  یناریا  ناوج  يارب  ار  ارجاـم  يهلاـبند  هفیذـح 
زامن يارب  یتردـق  ترـضح  رگا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرامیب  مایا  رد  درکیم . ربخ  زامن  يارب  ار  ترـضح  نآ  تفگیم و 

مالـسلاهیلع یلع  هب  دـیایب  نوریب  تسناوتیمن  رگا  و  دـناوخیم ؛ ار  زامن  دـمآیم و  دجـسم  هب  دـندرکیم و  کمک  ار  وا  تشاد  تعاـمج 
مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ِيرامیب  نیا  رد  دناوخب . مدرم  يارب  تعامج  اب  ار  زامن  ات  دادیم  روتـسد 

دیسر و حبص  هب  دندش  هنیدم  دراو  هماسا  نامرف  تحت  دارفا  زا  ياهدع  هک  یبش  دندوب . ترـضح  تمدخ  رد  مئاد  روطب  سابع  نب  لضف  و 
، دـنک ربخ  زامن  يارب  ار  يو  ات  تفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يهناخ  هب  هشیمه  تداع  قبط  سپـس  تفگ . ناذا  زامن  يارب  لالب 
دورب و شردپ  دزن  داد  روتـسد  بیهـص  هب  هشیاع  دندش . هناخ  لخاد  هب  وا  دورو  زا  عنام  هتفای و  تدـش  ترـضح  يرامیب  دـش  هجوتم  یلو 

زامن يارب  روضح  زا  ار  وا  ربمایپ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  یگدیسر  و  دورب ، دجـسم  هب  دناوتیمن  هدش و  رتدیدش  ربمایپ  يرامیب  هک  دهد  ربخ 
یلیلد تسوت و  يارب  اراوگ  یتـیعقوم  نیا  اریز  ناوـخب  زاـمن  مدرم  يارب  ورب و  دجـسم  هب  وـت  هحفص 90 ] تسا [ . هتـشاد  لوغـشم  تعامج 
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دوخ ای  يرامیب ، رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ِتداع  قبط  هک  دندوب  رظتنم  مدرم  حبص ، زور  نآ  دش ! دهاوخ  يدعب  ياهزور  يارب 
دیدش ربمایپ  يرامیب  تفگ : دش و  دجسم  دراو  رکبوبا  ناهگان  هک  دیایب ؛ تعامج  زامن  يارب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ای  ترـضح و 
کنیا دیاب  وت  راک ؟ نیا  هب  هچ  ار  وت  تفگ : وا  هب  ترضح  باحـصا  زا  یکی  مناوخب ! تعامج  زامن  امـش  يارب  هداد  روتـسد  نم  هب  هدش و 

زامن روتـسد  هداتـسرف و  وت  غارـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میـسانشیمن  ار  یـسک  ام  مسق ! ادخب  هن  یـشاب ؟! هماسا  هاپـس  رد 
. دشاب هداد  وت  هب  ار  تعامج 

ربمایپ لمعلا  سکع  رکبوبا و  زامن 

یلص ربمایپ  زا  هراب  نیا  رد  ات  دینک  ربص  دنک ، تمحر  ار  امش  ادخ  مدرم  يا  : » تفگ لالب  دندز . ادص  ار  لالب  لکشم  نیا  لح  يارب  مدرم 
اب ترـضح  دز . رد  مکحم  تفر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يهناخ  رد  هب  تعرـس  اـب  سپـس  منک .» لاؤس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

لالب ندید  اب  دوشگ و  ار  رد  سابع  نب  لضف  تسا ؟ رارق  هچ  زا  نایرج  دینیبب  تسا ؟ يدیدش  ندز  رد  هچ  نیا  دومرف : رد  يادـص  ندـینش 
زامن ات  هداتسیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بارحم  رد  هدش و  دجسم  دراو  رکبوبا  داد : باوج  لالب  لالب ؟ يا  تسا  ربخ  هچ  تفگ :

!؟ تسین هماسا  هاپس  رد  رکبوبا  رگم  تفگ : لضف  تسا . هداد  ار  مدرم  يارب  ندناوخ  زامن  ِروتسد  وا  هب  ترـضح  هک  نامگ  نیا  هب  دناوخب ؛
هحفص 91] داد [ . ام  هب  ار  شربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدش و  هنیدم  دراو  بشید  هک  تسا  یمیظع  رش  نامه  نیا  مسق  ادخب 

یلص ربمایپ  هب  ار  ارجام  لالب  لالب ؟» يا  تسا ، ربخ  هچ  : » دیـسرپ وا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش . هناخ  دراو  لالب  اب  لضف 
، تسوا تسد  هب  مناـج  هکنآ  هب  مسق  دـیربب ! دجـسم  هب  دـینک و  دـنلب  ارم  دـینک ، دـنلب  ارم  : » دومرف ترـضح  تفگ . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
مالسلاهیلع و یلع  رب  دوب و  هتسب  ياهچراپ  اب  ار  رس  هکیلاح  رد  ترضح  سپس  تسا .» هدش  دراو  مالسا  رب  گرزب  ياهنتف  میظع و  یتبیصم 
ملاس و هدیبعوبا و  رمع و  و  دوب ؛ هداتـسیا  بارحم  رد  رکبوبا  دش . دجـسم  دراو  دـشیم  هدیـشک  نیمز  رب  شیاهاپ  دوب و  هدرک  هیکت  لضف 

یماگنه دندوب . لالب  ربخ  رظتنم  هدناوخن و  ار  زامن  مدرم  رتشیب  اما  دندوب ، هدرک  هطاحا  ار  يو  دـندوب  هدـمآ  نانآ  اب  هک  ياهدـع  بیهص و 
ربمایپ دنتفایرد ! ار  عوضوم  تمظع  دش  دجسم  دراو  دیدش  يرامیب  لاح  نآ  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندید  نارازگ  زامن  هک 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ِراـک  نیا  اـب  دومن . رود  بارحم  زا  ار  وا  تفرگ و  ار  رکبوبا  ساـبل  تفر و  ولج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تلاح هب  ار  زامن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندش . يراوتم  ترـضحنآ  رـس  تشپ  زا  دـندوب  يو  اـب  هک  یناـسک  رکبوبا و  ملس ،

. تفگیم ار  زامن  ِریبکت  مدرم  يارب  لالب  دندومن و  ادتقا  ترضح  هب  مدرم  دروآ و  ياج  هب  هتسشن 

ریدغ بحاص  قح  بصاغ  هرابرد  ربمایپ  نانخس 

بجعت اـیآ  مدرم ، يا  دومرف : دـیدن و  ار  رکبوـبا  درک و  یهاـگن  شیوـخ  رـس  تشپ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زاـمن ، زا  سپ 
هب مدوب  هداد  روتـسد  نانآ  هب  نم  مداد ؟ رارق  يو  نامرف  تحت  ار  اهنآ  مداتـسرف و  هماسا  هاپـس  هب  هک  یناسک  هفاحقیبا و  رـسپ  زا  دینکیمن 
 ] ار نانیا  دـنوادخ  هک  دـینادب  دناهتـشگزاب ! هنیدـم  هب  هنتف  يارب  هدرک و  تفلاخم  رما  نیا  اب  اـهنآ  اـما  دـنورب ، دوب  هدـش  هتفگ  هک  يریـسم 

تسشن و ربنم  يهلپ  نیلوا  رب  دوب  هتسب  ار  شرس  هک  یلاح  رد  ترضح  مورب . ربنم  هب  ات  دینک  کمک  ارم  تسا . هتخادنا  هنتف  رد  هحفص 92 ]
بش هک  مداد  رارق  مکحم  ياهیاپ  رب  ار  امش  نم  تسا . هدیسر  راگدرورپ  يوس  زا  متلحر  ربخ  مدرم ، يا  دومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ 
لالح امـش  رب  نم  مدرم ، يا  دـندرک ! فالتخا  امـش  زا  لبق  لیئارـساینب  هک  هنوگنامه  دـینکم  فـالتخا  نم  زا  دـعب  تسا . زور  دـننام  نآ 

مراذـگیم ياج  رب  زیچ  ود  امـش  نیب  رد  نم  تسا . هدرک  مارح  نآرق  هچنآ  رگم  منکیمن  مارح  هدرک و  لـالح  نآرق  هچنآ  رگم  منکیمن 
ود اهنیا  دنتسه . نم  تیب  لها  هک  مترتع  ادخ و  باتک  دش : دیهاوخن  شزغل  راچد  زگره  دیوشیمن و  هارمگ  دینک  کسمت  اهنآ  هب  رگا  هک 
نم اـجنآ  رد  دـنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوـح  رـس  رب  هکنیا  رگم  دـش  دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  دنیامـش . نیب  رد  نم  نیـشناج 
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ياهرتش هک  روطنامه  درک  مهاوخ  رود  ضوح  زا  ار  یصاخشا  زور  نآ  رد  درک . مهاوخ  لاؤس  مدراذگ  یقاب  امش  نیب  رد  هچنآ  يهرابرد 
مـسا رظن  زا  مهدیم : باوج  ود  نآ  هب  نم  مینالف ! نالف و  ام  تفگ : دنهاوخ  نم  هب  نانآ  زا  رفن  ود  دـننکیم . رود  اهرتش  ریاس  زا  ار  هبیرغ 

. تشگزاب شیوخ  لزنم  هب  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  ترضح  سپس  رود ! دیشاب ، رود  سپ  دیدش ! دترم  نم  زا  دعب  اما  مسانشیم ، ار  امش 

هفیقس يارجام 

رهاظ هنیدـم  رد  تفر  ایند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  ات  شباحـصا  رکبوبا و  تفگ : نینچ  ارجام  همادا  رد  هفیذـح 
هحفص [ . ] 73 . ] داتفا قافتا  هفیقـس  يارجام  رد  نانآ  ریغ  راصنا و  زا  روهـشم  يایاضق  هحفص 93 ] نآ [  ترـضح  تافو  زا  دعب  و  دندشن ؛
تسا یسک  يارب  تربع  یسب  ياج  مدرک  لقن  میظع  عیاقو  نیا  زا  وت  يارب  هچنآ  رد  ردارب ، يا  تفگ : یناریا  ناوج  هب  هفیذح  سپـس  [ 94

. دهاوخب ار  وا  تیاده  ادخ  هک 

مدرم نیب  هفیقس  هنتف  ذوفن  یبایهشیر 

نب ۀمرکع  نایفسوبا ، تفگ : هفیذح  ربب . مان  میارب  هحفص 95 ] دنداد [  تداهش  دندوب و  رضاح  هفیحص  رب  هک  يرگید  دارفا  تفگ : ناوج 
نب میکح  ورمع ، نب  لیهـس  دعـس ، نب  ریـشب  هعیبریبا ، نب  شایع  دیلو ، نب  دـلاخ  صاع ، نب  دیعـس  فلخ ، نب  ۀـیما  نب  ناوفـص  لهجیبا ،
يا دیـسرپ : ناوج  ماهدرک . شومارف  ار  نانآ  مان  هک  رگید  ياهدـع  يرَدَـم و  دوسا  نب  عیطم  یملـسا ، روعـالاوبا  نانـس ، نب  بیهـص  مازح ،

: داد باوج  هفیذح  دندش ؟ هارمگ  ناشببس  هب  مدرم  هک  دنتشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  نیب  یتلزنم  هچ  نانیا  هفیذح ،
شوـگ ار  وا  نانخـس  هدرک و  تعاـطا  دوـخ  سییر  زا  مادـک  ره  موـق  هک  دـندوب  ناـنآ  فارـشا  لـیابق و  ياـسؤر  صاخـشا ، نـیا  نـیب  رد 

مدرم ياهلد  رد  هلاسوگ  يرماس و  تبحم  لیئارـساینب  رد  هک  هنوگنامه  تفرگ  ياج  مدرم  ياهبلق  رد  رکبوبا  تبحم  نینچمه  دندرکیم .
رکبوبا و  ) نانآ هشیمه  هک  مروخیم  مسق  ناج  قامعا  زا  نم  تفگ : یناریا  ناوج  دـندومن . فیعـضت  ار  وا  نوراه  نتـشاذگ  اهنت  اـب  دوب و 

ماهتفریذپ ار  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هشیمه  يارب  مرازیب . ناشلامعا  اهنآ و  زا  و  تشاد ؛ مهاوخ  ضوغبم  ار  ناشناتـسدمه ) رمع و 
. دیامرف يزور  نم  هب  ار  شهار  رد  تداهش  دنوادخ  مراد  وزرآ  دش و  مهاوخ  قحلم  وا  هب  يدوزب  و  منمشد ، مالسلاهیلع  یلع  نانمشد  اب  و 

هحفص 97] هللا [  ءاش  نا  مراودیما ،

ریدغ بحاص  تمدخ  رد  یناریا  ناوج 

هراشا

وا درک . تکرح  هنیدم  فرط  هب  نئادم  زا  یقیقح ، نینمؤملاریما  تموکح  نیریـش  زاغآ  تفالخ و  خلت  يهتـشذگ  ندینـش  اب  یناریا  ناوج 
گنج رد  تفریم . قارع  هب  هدمآ  نوریب  هنیدم  زا  لمج  گنج  يارب  ترضح  هکیلاح  رد  تسویپ ، مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  هار  نیب  رد 
هدامآ هدیشک  فص  هشیاع  رکشل  هک  یماگنه  دوب . ناوج  نآ  دیسر  تداهش  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رکـشل  زا  هک  یـسک  نیلوا  لمج 
یـسک هچ  دومرف : تساوخ و  ینآرق  ور  نیا  زا  دـنک . مامت  نانآ  رب  ار  تجح  نآرق ، هب  توعد  اـب  تفرگ  میمـصت  ترـضح  دـندش  گـنج 

هدرک هدنز  نآرق  هچنآ  دنک  هدنز  راک  نیا  اب  و  دنک ؛ ناشتوعد  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  دنک و  هضرع  هشیاع  رکـشل  رب  ار  نآرق  نیا  دناوتیم 
درکیم هدارا  یـصخش  رگا  هک  دوب  هدامآ  ناشیاههزین  دندوب و  گنج  يهدامآ  يدحب  رکـشل  ود  ره  تسا ؟ هدناریم  نآرق  هچنآ  دناریمب  و 

هضرع رکشل  هحفـص 98 ] نیا [  رب  ار  نآرق  نم  نینمؤملاریما ، ای  تفگ : ناوج  یتیعـضو  نینچ  رد  درادرب ! ماـگ  اـهنآ  يور  رب  تسناوتیم 
هچ دومرف : هراـبود  درکن و  تقفاوم  وا  نتفر  اـب  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  منکیم . توـعد  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  ار  ناـنآ  درک و  مهاوـخ 

ریدغ ناتساد  www.Ghadirestan.comنیرتدنلب  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 53زکرم  هحفص 36 

http://www.ghadirestan.com


یناریا ناوج  نامه  زین  رابنیا  دـنک ؟ توعد  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  ار  ناـنآ  دـنک و  هضرع  هشیاـع  رکـشل  رب  ار  نآرق  نیا  دـناوتیم  یـسک 
. منکیم توعد  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  ار  اهنآ  درک و  مهاوخ  هضرع  نانآ  رب  هتفرگ و  ار  نآرق  نیا  نم  نینمؤملاریما ، ای  تفگ : تساخرب و 

مریگیم ار  نآ  نم  تفگ : تساخرب و  یناریا  ناوج  مه  زاب  دومرف . رارکت  ار  یلبق  نانخس  درکن و  تقفاوم  وا  نتفر  اب  ترـضح  زین  راب  نیا 
ماجنا ار  راک  نیا  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  منکیم . توعد  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  ار  نانآ  منکیم و  هضرع  هشیاع  رکـشل  رب  و 

رد تداهـش  هک  تسین  نیا  زا  رتـبوبحم  نم  يارب  يزیچ  مسق  ادـخب  نینمؤملاریما ، اـی  داد : خـساپ  ناوج  دیـسر . یهاوـخ  تداهـش  هب  یهد 
هب تشاد  تسد  هب  نآرق  هک  یلاح  رد  ناوج  داد و  يو  هب  ار  نآرق  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ددرگ . مبیصن  امش  زا  تعاطا  اب  امش و  باکر 

. درک تکرح  نادیم  يوس 

ریدغ بحاص  هار  رد  تداهش  تجح و  مامتا 

هدومن زیربل  نامیا  رون و  زا  ار  ناشبلق  دـنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  ناوج  نیا  دومرف : درک و  وا  هب  یهاگن  ترـضح  یناریا  ناوج  نتفر  اـب 
زگره وا  نتـشک  زا  سپ  زین  رکـشل  نیا  مدادیمن . نادیم  يهزاجا  يو  هب  ور  نیا  زا  نم  و  دـش ، دـهاوخ  هتـشک  دوخ  مادـقا  نیا  اب  وا  تسا .
جدوه تسار  پچ و  تمس  رد  ریبز  هحلط و  هکیلاح  رد  داتسیا ، هشیاع  رکشل  لباقم  تسد  رد  ینآرق  اب  ناوج  نآ  دش . دنهاوخن  راگتـسر 

نب یلع  نینمؤـملاریما  تسادـخ و  باـتک  نیا  مدرم ، يا  دز : داـیرف  تشاد  هک  يدـنلب  يادـص  هحفـص 99 ] اب [  وا  دـندوب . هداتـسیا  هشیاع 
وا باتک  هب  لمع  دنوادخ و  تعاطا  هب  سپ  دنکیم . توعد  هدرک  لزان  نآ  رد  راگدرورپ  هک  یمکح  ادـخ و  باتک  هب  ار  امـش  بلاطیبا 

هلمح يو  هب  رکـشل  ناوج ، نانخـس  مامتا  زا  سپ  دـندادیم . شوگ  وا  نانخـس  هب  هتـشاد و  هگن  تسد  ریبز  هحلط و  هشیاع و  دـیدرگ . زاـب 
رارکت ار  نانخـس  نامه  دنلب  يادص  اب  هرابود  داد و  پچ  تسد  هب  ار  نآرق  وا  دندرک . عطق  دوب  نآ  رد  نآرق  هک  ار  شتـسار  تسد  هدومن 

شناتـسد زا  نوخ  هکیلاح  رد  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  نآرق  وا  دـندرک . عطق  ار  يو  پچ  تسد  هدروآ  موجه  هرابود  هشیاـع  رکـشل  دومن .
ار وا  نانچمه  و  داتفا ، نیمز  يور  وا  رکیپ  دنتـشک و  ار  وا  هدرک  يدـیدش  يهلمح  رکـشل  راب  نیا  درک . رارکت  ار  بلاطم  نامه  دوب  يراج 

. دش هکت  هکت  شکاپ  رکیپ  هک  نآ  ات  دندادیم  رارق  شیوخ  تابرض  دروم 

لمج گنج  رد  نایریدغ  يزوریپ 

یهارمگ و رد  نم  مسق  ادـخب  دومرف : درک و  دوخ  باحـصا  هب  ور  دومنیم ، اشامت  ار  هنحـص  دوب و  هداتـسیا  هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ۀلبج نب  میکح  حلاص  درم  لتق  اب  دوش  نشور  امش  رب  نانیا  یهارمگ  ات  متشاد  تسود  اما  متشادن ، يدیدرت  کش و  رکشل  نیا  ندوب  لطاب 

نآ و قبط  رب  مکح  ادخ و  باتک  هب  ار  اهنآ  هک  ناوج  نیا  نتشک  اب  هحفص 100 ] ناشناهانگ [  ینوزف  و  [ 74  ] شحلاص ناهارمه  يدبع و 
کش هشیاع  رکشل  ِیهارمگ  رد  یناملسم  چیه  هدع ، نیا  تداهش  اب  دنتـشک . ار  يو  دندرک و  هلمح  وا  هب  هک  درکیم ، توعد  نآ  هب  لمع 

اهنآ هب  [ 75 ، ] َنوُرَْـصُنیال مح  ِهللا  ِمِْسب  :» دومرف مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دش  روهلعـش  گنج  شتآ  هک  یماگنه  دیوگیم : يوار  دنکیمن .
هشیاع رکشل  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  اب  ترـضح  دوخ  سپـس  دینک !» هلمح 
هـشیاع رکـشل  میدید  هک  دوب  هتـشذگن  زور  زا  یتعاس  مسق  ادخب  دش . نمـشد  هاپـس  دراو  هدرک  هلمح  ًاصخـش  ترـضح  و  دـندومن ، هلمح 
دنوادخ دییأت  اب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دناهداتفا . نابـسا  هحفـص 101 ] مس [  ریز  تسار  پچ و  زا  هتـسکش  ياـپ  تسد و  اـب  حورجم و 

ات داد  روتسد  ترضح  داد . رارق  ترضحنآ  يهطلس  تحت  ار  نانآ  دومن و  يو  بیصن  ار  يزوریپ  ادخ  و  تشگزاب ، گنج  زا  هنادنمزوریپ 
نوریب ار  ناشیاهسابل  دنوش و  هدیچیپ  دوخ  ياهسابل  رد  دولآ  نوخ  ندب  اب  دندوب  هدیسر  تداهش  هب  هک  يرگید  ناسک  یناریا و  ناوج  نآ 

ناحورجم ات  داد  روتسد  شیوخ  رکشل  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دندرک . نفد  ار  نانآ  دندناوخ و  زامن  ناشیاههزانج  رب  سپـس  دنرواین .
دوخ هاپس  نیب  ار  اهنآ  دننک و  يروآعمج  ار  اهتمینغ  ات  داد  روتسد  ترضح  نآ ، زا  سپ  دنورن . نایرارف  لابند  هب  دنشکن و  ار  هشیاع  رکشل 
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اجنآ رد  يزور  دـنچ  دربب و  هرـصب  هب  ار  هشیاـع )  ) شرهاوخ اـت  داد  روتـسد  رکبیبا  نب  دـمحم  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دومن . میـسقت 
. دنادرگزاب هنیدم  رد  شلزنم  هب  ار  وا  سپس  و  دنامب ،

.. نایاپ و 

يو هک  مدید  شاهزانج  رـس  رب  ار  یناریا  ناوج  نآ  ردام  گنج ، مامتا  زا  سپ  مدوب . لمج  گنج  نادهاش  زا  نم  دیوگیم : ثیدح  يوار 
ْمُهانَق ِهِمَد  ْنِم  اُوبَّضَخَف  ْمُهالْوَم  ْنِم  ِْرم   َ ْألِاب ْمُهُُرمْأَی  ْمُهاشْخَیال  ِهللا  َباتِک  ُوْلتَی  ْمُهاتَا  ًاِملْـسُم  َّنِا  ِّبَر  ای  دیوگیم : دیرگیم و  دـسوبیم و  ار 

رب ار  ادـخ  باتک  هکیلاح  رد  دـمآ  رکـشل  نیا  دزن  [ 76 « ] ملـسم ! » اراگدرورپ هحفـص 102 ] ْمُهاْهنَتال [  ِِّّیَْغلِاب  ْمُهُُرمْأـَت  ْمُهاَرت  ٌْۀَِـمئاق  ْمُهُُّما  َو 
. دندرک نیگنر  وا  نوخ  زا  ار  دوخ  ياههزین  نانآ  یلو  دادیم ، يروتسد  ناشیالوم  يوس  زا  نانآ  هب  دیـسرتیمن . نانآ  زا  دناوخیم و  نانآ 

هحفص درکیمن [ . یهن  ار  نانآ  دادیم و  ملظ  هب  روتسد  و  دیدیم ، ار  نانآ  دوب و  هداتسیا  هشیاع )!  ) ناناملـسم ردام  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 
[103

ریدغ ناتساد  نیرتدنلب  تادیوم 

هراشا

ثیدح کی  ادتبا  تسا . هفیذح  ثیدح  تحص  رب  یمکحم  دییأت  هک  هدش  هدروآ  رگید  ثیداحا  عبانم و  رد  هفیذح  دنلب  ثیدح  ياهزارف 
ار نآ  دـیؤم  عبانم  ثیدـح ، مهم  ياهزارف  رکذ  اب  سپـس  مینکیم و  یفرعم  تسوا  هب  یهتنم  دنـس  اب  هفیذـح و  ثیدـح  هباشم  هک  لـصفم 

. میروآیم

ریدغ ناتساد  نیرتدنلب  دییأت  رد  لصفم  ثیدح  کی 

نب ۀفیذح  زا  ریدغ  يهرابرد  یلصفم  ثیدح  یطلا »» رـشنلا و   » باتک زا  ات 459  ص 453  لامعألاب :» لابقالا   » باتک رد  سوواط  نبا  دـیس 
، بلهملا یلع  دمحم  نب  دـمحأ  نع  دوشیم : رکذ  نآ  دنـس  رـضاح  باتک  رد  هفیذـح  ثیدـح  دـیؤم  ناونع  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  نامی 
، میرم یبأ  نع  يراصنألا ،، لضفلا  نب  ۀملـس  انثدـح  هیبأ ، نع  ینارعـشلا ،، مساقلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  مساقلاوبأ  فیرـشلا  انربخأ 
؟ ناک فیک  مخ - ریدغ  ریدـغلا - موی  ًایلع  یبنلا  ۀـماقا  نع  نامیلا  نب  ۀـفیذح  تلأس  لاق : يدعـسلا  ۀـیطع  نع  نانح ،)  ) نایح نب  سیق  نع 

باتک زا  ، 296  - ص 306 ج 3:15  موـلعلا : ملاوـع  و  ات 136 ، ص 126  ج 37  راونالا : راـحب  رد  ثیدـح  نیمه  هحفـص 104 ] لاقف [ ...:
. تسا هدش  لقن  لامعالاب » لابقالا  »

رگید عبانم  زا  ثیدح  ياهزارف  دییات 

هراشا

تروصب هراب  نیا  رد  تسا . دییأت  دروم  هدش و  لقن  ربتعم  دانـسا  اب  تنـس  لها  ای  هعیـش  عبانم  بتک و  رد  دنلب  ثیدـح  نیا  ياهزارف  یمامت 
زا کی  ره  كرادـم  عبانم و  ًـالیذ  درک . هعجارم  ات 253  ج 37 ص 108  راونالا : راـحب  و  ج 3:15 ، مولعلا : ملاوع  باـتک  هب  ناوتیم  یلک 
رد هدمآ  تیاور  نیا  رد  هفیذح  زا  لقن  هب  هچنآ  دوش  مولعم  ات  دنوشیم  رکذ  هدمآ  ثیدح  نتم  رد  هک  یبیترت  هب  هفیذح  تیاور  ياهزارف 

: تسا دوجوم  ربتعم  دانسا  اب  مه  رگید  ربتعم  عبانم 
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هنیدم هب  ار  صاعلایبا  نب  مکح  نامثع  ندنادرگرب 

ج 1 ص 337. ۀیبلحلا : ةریسلا  ج 1 ص 345 . ۀباصالا : ج 2 ص 25 . ماشهنبا : ةریس  ج 1 ص 175 . یسوطلا : یلامأ  . 308 میلس : باتک 
مجعملا ج 2 ص 308 . ریثالا : نبال  لماکلا  ج2 ص 164 . یبوقعیلا : خیرات  ج 8 ص 75 . ۀغالبلا : جهن  حرش  ج 8 ص 86 . دئاوزلا : عمجم 

ج 2 ص ریثالا : نبال  لـماکلا  ص 191 . ج 12  قشمد : خیرات  رـصتخم  ص 27 . ج 5  فارـشالا : باسنا  ص 214 . ج 3  یناربطلل : ریبـکلا 
ج 4 ص 97. مکاحلا : كردتسم  ج 4 ص 145 . یبهذلل : مالسالا  خیرات  . 647

ار نینمؤملاریما  بقل  رمع  رکبوبا و  ندش  بحاص 

مسق 1 ج 3  دعس : نبال  تاقبطلا  ج 2 ص 663 . ةرونملا : ۀنیدملا  خیرات  ص 82 . جاجتحالا : ص 148 و 386 و 402 و 403 . میلس : باتک 
ص 229 و 380. لمجلا : ص 546 . نیدلا : لامک  ج 2 ص 274 . ۀغالبلا : جهن  حرش  ج 5 ص 15 . يربطلا : خیرات  ص 192 .

یبلک هیحد  تروص  هب  ربمایپ  دزن  لیئربج  روضح 

هحفص 105] ص 569 [ . نیصحتلا : ص 129 و 147 و 162 و 219 و 241 و 314 و 384 و 440 . نیقیلا :

نینمؤملا ةرما  هب  مالس  يهلئسم  رد  رمع  رکبوبا و  ضارتعا 

ص 268 و 271 و 417. میلس : باتک  ص 214 و 228 و 285 و 287 و 307 و 310 و 312 و 315 و 316 و 388 و 407 و 457 . نیقیلا :
لامک ج 2 ص 274 . دیدحلاایبا : نبال  جهنلا  حرـش  ص 326 . بولقلا : داـشرا  ص 268 . ج 2  یشایعلا : ریـسفت  ص 292 . ج 1  یفاکلا :

221 و 380. لمجلا : ص 546 . نیدلا :

رکبوبا هب  ضارتعا  رد  هدیرب  نانخس 

ص 453 نیقیلا : ص 157 ح 4 . سیق : نب  میلس  باتک 

جح یمومع  نالعا 

ج 1 ص 66. جاجتحالا : ص 159 . یمقلا : ریسفت  ج 37 ص 113 و 201 . راونالاراحب :

ریدغ هبطخ 

ص 454 و 456. لابقالا : ج 1 ص 186 . مارکلا : ۀهزن  باب 127 . ص 343  نیقیلا : ج 1 ص 66 . جاجتحالا : ج 89 1 . نیظعاولا : ۀضور 
تابثا ص 92 . نامیالا : جـهن  ص 301 . ج 1  میقتسملا : طارـصلا  مود . تمـسق  زا  باب 29  ص 578  نیـصحتلا : ص 169 . ۀیوقلا : ددـعلا 

ص 190. مهملا : فشک  ات 217 . ج 37 ص 201  راونالاراحب : ج 3 ص 558 . ج 2 ص 114 ، ةادهلا :

ریدغ رد  نادرم  تعیب 
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ج 1 ص 58 و 271 ریدغلا : . 80 يرولامالعا : ات 93 .  89 داشرالا : ات 13 .  10 رابخالا : عماج  ج 37 ص 166 . ج 21 ص 387 ، راونالاراحب :
ج 3:15 ص 42 و 60 و 65 و 134 و 136 و 194 و 203 و 205. مولعلا : ملاوع  و 274 .

ریدغ رد  نانز  تعیب 

هحفص 106] ص 309 [ . مولعلا : ملاوع  . 80 يرولا : مالعا  ات 93 .  89 داشرالا : ج 21 ص 388 . راونالاراحب :

ریدغ تعیب  رد  رمع  رکبوبا و  ضارتعا 

ج 37 ص 115 و 138. راونألا : راحب  ص 159 و 163 . یمقلا : ریسفت  ص 240 و 356 . میلس : باتک 

بلاط یبا  نب  یلع  هب  ءایبنا  عیادو  لیوحت 

: رابخألا نویع  ص 102 . رابخألا : یناعم  ص 117 و 527 . لاصخلا : ص 444 . میلس : باتک  ج 40 ص 216 . ج 37 ص 113 ، راونالاراحب :
ج 2 ص 110 ۀمغلا : فشک  ج 4 ص 135 و 211 . ج 1 ص 253 ، بوشآ : رهش  نبال  بقانملا  ج 2 ص 188 و 186 . داشرالا : ص 212 .
ص 210. نیظعاولا : ۀضور  ص 387 و 600 و 663 و 894 . جئارخلا : ج 2 ص 198 و 201 . میقتسملا : طارصلا  و 169 و 290 و 299 .
ص 151 و 153 و 154 و 157 و 158 و 174 و 178 و تاجردلا : رئاصب  ص 261 . بولقلا : داشرا  ص 134 و 316 و 436 . جاجتحالا :
ص ینامعنلل : ۀبیغلا  ص 89 ، ۀـمامالا : لئالد  ص 265 و 284 . يرولا : مـالعا  و 184 و 185 و 186 و 502 . و 182  و 181  و 180   179

.242

كوبت زا  تشگرب  رد  ربمایپ  لتق  رد  تروشم 

يزاغملا ص 464 . ج 3  يزوجلانبال : داـعملا  داز  ص 302 . ج 1  دـئاوزلا : عمجم  ص 453 . ج 5  دمحا : دنـسم  ص 271 . میلـس : باتک 
ج 3 ص 165 و یناربطلل : ریبکلا  مجعملا  ج 3 ص 143 . ۀیبلحلا : ةریسلا  ج 5 ص 466 . یماشلل : ۀیوبنلا  ةریسلا  ج 2 ص 1044 . يدقاولل :
: یطویسلل يربکلا  صئاصخلا  ج 2 ص 291 . يرشخمزلل : فاشکلا  زج 7 ص 264 . ج 4  روظنم : نبال  قشمد  خیرات  رصتخم  166 و 167 .

جئارخلا ج 2 ص 68 . یبوقعیلا : خیرات  ج 1 ص 648 . یبهذلل : مالسالا  خیرات  زج 16 ص 136 و 83 . ج 8  يزارلا : ریسفت  ج 1 ص 279 .
ج 2 ص 504. حئارجلاو :

یشره هبقع 

ص 458. لابقالا : 3:15 ص 304 . مولعلا : ملاوع  ج 37 ص 115 و 135 . راونالاراحب : ص 154 . میلس : باتک 

لوا هنوعلم  هفیحص 

ج 28 ص 126 و 186 و ج 20 ص 167 ، ج 17 ص 29 ، راونالاراحب : ج 1 ص 110 . جاجتحا : ص 155 و 269 و 346 . میلس : باتک 
ج 3 ص بوشآ : رهش  نبال  بقانملا  ج 4 ص 545 . یفاکلا : ج 1 ص 169 . یمقلا : ریسفت  ج 37 ص 114 و 135 . ج 36 ص 153 ، ، 274

هحفص 107] ص412 [ . رابخألا : یناعم  ص 58 . ةراتخملا : لوصفلا  . 213
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رمع هدیچیپ  نفک  هزانج  رانک  نینمؤملاریما  مالک 

ج 31 ص 589. راونالاراحب : ج 1 ص 470 . زجاعملا : ۀنیدم  ص 204 . میلس : باتک  ص 90 . ةراتخملا : لوصفلا 

هشیاع هب  بأوح  ياهگس  هلمح 

جئارخلا و ص 384 . : 7 نینمؤملاریما بقانم  ص 82 . ناذاش : نبال  حاـضیالا  ص 181 . یمزراوخلل : مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بقانم 
: فنصملا ج 9 ص 339 و80 . ج 3 ص 190 ، ریدغلا : ج 32 ص 118 و 139 و 146 و 147 و 281 . راونالاراحب : ج 1 ص 67 . حئارجلا :

نبال ۀغالبلا  جهن  حرش  ج 8 ص 282 . یلعی : یبا  دنسم  ج 4 ص 261 . هیوهار : یبا  دنسم  ص 55 . ۀـنزاوملا : رایعملا و  ج 11 ص 365 .
ج 3 ص 469 و 475. يربط : خیرات  . 224 فارشالا : باسنا  ج 9 ص 310 . ج 6 ص 225 ، دیدحلاایبا :

رثوک ضوح  زا  باحصا  زا  یضعب  ندرک  رود 

ج 1 روظنم : نبال  قشمد  خیرات  رصتخم  ج 12 ص 56 . ریبکلا : مجعملا  ج 1 ص 227 و 269 . یسوطلا : یلاما  163 و 270 . میلس : باتک 
: بلاطلا ۀیافک  زج 23 ص 5 . ج 12  زج 20 ص 15 ، ج 10  زج 11 ص 64 ، ج 6  زج 3 ص 371 ، زج 4 ص 268 ، ج 2  زج 2 ص 100 ،
ص 1016 ح ج 2  ۀجام : نبا  ننـس  ص 58 . ج 1  یطانرغلل : ماـصتعالا  ص 163 . ج 1  باـعیتسالا : ص 492 . ج 3  سودرفلا : ص 87 .

ج 5 ص 240. يراخبلا : حیحص  ج 22 ص 490 . راونالا : راحب  ج 1 ص 127 . یطویسلل : يربکلا  صئاصخلا  . 3057

ۀماسا شیج  زا  رمع  رکبوبا و  فلخت 

ج 2 ج 4 ص 66 ، دعس : نبال  تاقبطلا  ج 6 ص 52 . ۀغالبلا : جهن  حرش  ج 2 ص 339 . نالحدل : ۀیوبنلا  ةریـسلا  ص 233 . میلس : باتک 
يزاغملا ص 207 . ج 3  ۀیبلحلا : ةریـسلا  ص 188 . ج 3  ص 431 ، ج 2  يربطلا : خـیرات  ص 317 . ج 2  ریثالا : نبـال  لـماکلا  ص 249 .

: ملسم حیحص  ج 4 ص 490 و 213 . يراخبلا : حیحص  ص 11 . یبهذلل : ءافلخلا  ج 1 ص 23 . لحنلاو : للملا  ج 2 ص 1118 . يدقاولل :
ج 1 ص ۀباغلا : دسا  ج 2 ص 190 . دعس : نبا  تاقبط  ج 2 ص 113 . یبوقعیلا : خیرات  ج 2 ص 317 . ریثالا : نبال  لماکلا  ج 11 ص 89 .

رون ص 113 . ج 2  یبوقعیلا : خـیرات  ص 170 . صاـصتخالا : ص 1118 . ج 3  يدـقاولل : يزاغملا  ص 207 . ج 3  ۀـیبلحلا : ةریـسلا  . 64
هحفص 108] ج 28 ص 206 [ . راونالا : راحب  ج 2 ص 325 ، ةادهلا : تابثا  ج 4 ص 213 . يراخبلا : حیحص  ج 1 ص 116 . راصبالا :

رکبوبا زامن 

ج 22 ص 484. راونالاراحب : ج 1 ص 183 . داشرالا : ص 420 ح 58 . میلس : باتک 

لمج گنج  رد  یناریا  ناوج  تداهش 

هحفص 109] ج 32 ص 174 [ . راونالاراحب : ج 2 ص 339 . بوشآ : رهش  نبا  بقانم 

ریدغ ناتساد  نیرتدنلب  زا  يریگهجیتن 
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داقتعا و ياهشخب  نیرتیساسا  زا  یکی  ناونعب  ار  ریدغ  دنکیم ، شالت  شنید  قیاقح  يوجتـسج  رد  هنایارگعقاو  هناواکجنک و  هک  یلـسن 
نیا تسا . هتفهن  میظع  جـنگ  نیا  رد  دـنادیم  ریدـغ  زا  هچنآ  زا  رتارف  هک  هدیـسر  رواب  نیا  هب  دراد و  رظن  ریز  نیبزیت  یهاگن  اـب  شخیراـت 

يهیاپ کی  هب  لیدـبت  یخیرات  يهعقاو  کی  زا  دـنک و  زاـب  تاداـقتعا  رد  ار  دوخ  طوسبم  يهدـنورپ  ریدـغ  اـت  هدـش  ثعاـب  اـهيواکجنک 
نونکات هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تلحر  لوا  زور  زا  هک  ددرگیمزاب  هلاو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینیشناج  هب  ًاقیقد  هلئـسم  نیا  دوش . يداقتعا 

یلصربمایپ هک  ینشور  هار  ارچ  دننادن  هک  دنوشیمن  یضار  زگره  زورما  ِهاگآ  ياهزغم  تسا . حرطم  ناناملسم  نیب  یلصا  يهلئسم  ناونعب 
داد و تهج  رییغت  هجرد  داتـشه  دـص و  تعرـس  نیا  اب  درک ، نشور  ریدـغ  ینایاپ  يهطقن  اـب  تمحز و  لاـس  هس  تسیب و  اـب  هلاو  هیلع  هللا 

ریدغ ربارب  رد  یمیظع  مادقا  نینچ  هک  دـمهفیم  یبوخب  زورما  رکف  نینچمه  هحفـص 110 ] تفرگ [ ! شیپ  تشگزاب  هار  يرقهق  تروصب 
تأرج نیبصاغ  هنوگچ  دنک  شاف  هک  دوب  يرارسا  يوجتسج  رد  دیاب  و  درادن ! ناکما  هدش  میظنت  شیپ  زا  ياههئطوت  اهینیبشیپ و  نودب 
ثیدح نیا  يهجیتن  رگا  دنتفریذپ ؟ ار  نانآ  تامادقا  مدرم  هنوگچ  و  دندش ، نآ  يارجا  هب  رداق  هنوگچ  و  دنداد ، دوخ  هب  ار  یمادـقا  نانچ 
ثاریم يایحا  ناونع  هب  دنلب  ثیدح  کی  نتم  زا  راب  نیلوا  يارب  هک  دوب  دـهاوخ  ییابیز  يهرمث  دـشاب ، تالاؤس  نیا  هب  خـساپ  ریدـغ  دـنلب 

. ددرگیم میدقت  رضاح  لسن  هب  یگنهرف 

یقرواپ

ج 21 ص 378 و قشمد : خیرات  ص 271 . ۀبیتق :) نبا   ) فراعملا ج 4 ص 87 و 93 . يربکلا : تاقبطلا  ج2 ص 314 . بهذلا : جورم  [ 1]
نب مـکح  لآ  [ 2 . ] ات 148 ص 143  ناهج :» ياهرهـش   » باـتک ص 554 . ج 1  ءالبنلا : مـالعا  ریـس  ص 171 . ج 1  دادـغب : خـیرات  . 458

نامز رد  صاعلایبا  نب  مکح  دـنادرگزاب . هنیدـم  هب  ار  نانآ  وا  دوب و  هدرک  دـیعبت  ار  نانآ  ربمایپ  هک  دـندوب  ناـمثع  ناـشیوخ  صاـعلایبا 
حتف زا  دعب  هنیدم  هب  وا  ندمآ  درکیم . تیذا  ار  ترضحنآ  رتشیب  ناگیاسمه  يهمه  زا  مالسا  زا  سپ  دوب و  ترـضح  يهیاسمه  تیلهاج 

نآ نخس  درکیم و  هرخـسم  ار  ترـضح  مشچ  يهراشا  اب  داتفایم و  هار  هب  ربمایپ  رـس  تشپ  وا  دوبن . نشور  وا  ندروآ  مالـسا  دوب و  هکم 
اب دمآیم و  ترضح  رس  تشپ  داتسیایم  زامن  هب  ترضح  هک  یماگنه  و  دادیم ، تکرح  ار  شناهد  ینیب و  درکیم و  رارکت  ار  ترـضح 

. دـش التبم  یلقع  مک  یعون  هب  دـنام و  وا  رد  ضرم  کی  ناونعب  شمـشچ  ینیب و  ناهد و  تکرح  تهج  نیمه  هب  درکیم . هراشا  تشگنا 
تخانش و ار  وا  ترضح  درک . هاگن  هرجح  لخاد  هب  دیشکرس و  دوب  اجنآ  رد  شرسمه  اب  ترضح  هک  ربمایپ  ياههرجح  زا  یکی  هب  يزور 

شنادنزرف وا و  : » دومرف زین  و  دنکیم ؟ مک  نم  رس  زا  ار  نوعلم  رامسوس  نیا  ّرش  یـسک  هچ  دومرف : دمآ و  نوریب  وا  دصق  هب  یتسدبوچ  اب 
دیـسر تموکح  هب  نامثع  یتقو  دومن . دـیعبت  فئاط  هب  ار  شاهداوناخ  يهمه  سپـس  و  دـننک ؛» یگدـنز  رهـش  کی  رد  نم  اب  دـنرادن  قح 

[3 . ] ج 8 ص 243 ریدـغلا : تشاداو ! بجعت  هب  ار  همه  ربمایپ  اـب  وا  تفلاـخم  نیا  درک و  هنیدـم  دراو  ار  صاـعلایبا  نب  مکح  يهداوناـخ 
دنتشک و ار  نامثع  مدرم  يرجه  لاس 35  ریدغ  دیع  زور  رد  [ 4 . ] دناهدوب یتموکح  يهقطنم  زکرم  هک  تسا  رهش  ود  مان  نئادم  ناکشم و 

همادا ترـضح  تموکح  يرجه  لاس 40  اـت  تفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح  تفـالخ ، بصغ  لاـس  زا 25  سپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
زا ناـشعانتما  لـباقم  رد  هک  يدادرارق  قبط  يراـصن  دوهی و  دـیاب  هک  تسا  یغلبم  هیزج  [ 5 . ] دیـسر تداهـش  هب  هفوک  رد  هکنآ  ات  تشاد 

مدرم يارب  يرگید  هفیذح و  يارب  یکی  دندوب : هداتسرف  همان  ود  ترضح  [ 6 . ] دنزادرپب یمالسا  تموکح  هب  دننکیم  اضما  ندش  ناملسم 
راک هب  یقیقد  تارابع  یلو  هتـشادن  مالک  رد  تحارـص  ناکما  هکنآ  اب  ترـضح  اـجنیا  رد  [ 7 . ] دمآ دهاوخ  همان  نیا  زا  دـعب  هک  نئادـم ،

ار رمع  رکبوبا و  شور  نانآ  طقف  ًایناث  دـندرک . باـختنا  ار  رمع  رکبوبا و  دـندوب  نیقفاـنم  ناـمه  هک  ناناملـسم  زا  ياهدـع  ًـالوا  دـناهدرب :
يارب رما  نیا  دندومن و  نآ  شریذـپ  هب  روبجم  مه  ار  نارگید  ینعی  دنتـشاداو  تفالخ  هب  ار  رمع  رکبوبا و  ناقفانم  نآ  ًاثلاث  دندیدنـسپیم .
راصنا نیرجاهم و  سرت  زا  دش و  هتشک  مدرم  ریشمش  اب  یگلاس  رد 86  تفالخ  لاس  زا 12  سپ  نامثع  [ 8 . ] دوبن يرایتخا  ناناملسم  ریاس 

. دـندرک نفد  دوب  نایدوهی  يهربقم  هک  بَکوک » ّشُح   » رد ار  وا  بش  همین  رد  یناـهنپ  زور ، هس  زا  سپ  تشادـن . ار  وا  نفد  تئرج  یـسک 
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رکبوبا و ینعی  [ 9 . ] ج 31 ص 493 راونالاراحب : درک ! لصتم  نیملـسم  ياههربقم  هب  ار  لحم  نآ  دیـسر  تفالخ  هب  هیواـعم  هک  یماـگنه 
رارق بطاخم  بقل  نیا  اب  ار  نانآ  هک  دـندومن  راداو  ار  مدرم  دـندرک و  نییعت  دوخ  يارب  ار  نینمؤملاریما »  » ناونع ناـشدوخ  ناـمثع  رمع و 
ماغیپ نینچ  دیایب ، وا  اب  تعیب  يارب  ترضحنآ  ات  داتسرف  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  غارـس  تفالخ ، بصغ  زا  سپ  رکبوبا  هک  هاگنآ  دنهد .
مسق ادخب  هللا ! ناحبس  داتسرف : مایپ  خساپ  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دناوخیمارف !!» ار  وت  رکبوبا  نینمؤملاریما  : » دییوگب یلع  هب  داتسرف :

اب وا  هب  ربمایپ  درادن . تیحالـص  نم  زج  یـسک  يارب  بقل  نیا  هک  دـنادیم  بوخ  وا  مسق  ادـخب  دوش . شومارف  هک  هتـشذگن  يدایز  نامز 
یمان : » دییوگب وا  هب  دیوگیم . غورد  مسق  ادخب  دنهد ... مالس  نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالسلا   » ناونع اب  نم  هب  داد  روتسد  رگید  رفن  شش 

ناونعب دیـسر  تفالخ  هب  رمع  هک  یماگنه  تسوت .» ریغ  نینمؤملاریما  هک  ینادیم  بوخ  وت  ياهتـشاذگ ، دوخ  رب  يرادن  ار  نآ  قح  هک  ار 
ره هک  دوشیم  ینـالوط  هلمج  نیا  تفگ : رمع  دـندرک ! باـطخ  هللا » لوـسر  ۀـفیلخ  ۀـفیلخ   » ناوـنع اـب  ار  وا  تسا  رکبوـبا  نیـشناج  هکنیا 

رتبسانم نینمؤملاریما »  » مان سپ  متسه ، امش  ریما  نم  دیتسه و  نینمؤم  امش  تسا . هفیلخ  نالف  نیشناج  نیشناج  وا  دنیوگب  دیایب  ياهفیلخ 
صاـصتخا دوخ  هب  ار  نآ  مه  وا  زا  دـعب  بصاـغ  ياـفلخ  و  داد ، صاـصتخا  دوخ  هب  ًامـسر  ار  نینمؤـملاریما »  » بقل رمع  هنوـگ  نیا  تسا !

مالعا مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ار  نآ  صاصتخا  ًاحیرص  دوخ  تایح  نامز  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنداد ،
رد مهدیمن .» یمان  نینچ  ندراذگ  هزاجا  وا  زا  ریغ  ار  يدـحا  هدـشن و  هدـیمان  نینمؤملاریما  یلع  زا  لبق  يدـحا  : » دومرف هک  اجنآ  ات  دومن 

ریدـغ يهبطخ  رد  و  تسا ؛» هدرکن  بقلم  ناونع  نیا  هب  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  دوش  هدـیمان  ماـن  نیا  هب  تسین  زیاـج  : » دومرف رگید  ثیدـح 
یبقل نینمؤملاریما  : » دومرف زین  و  تسین ،» لالح  وا  زج  يدـحا  يارب  نم  زا  سپ  ناونع  نیا  و  تسین ، یلع  مردارب  زج  نینمؤملاریما  : » دومرف

نیا رد  تسا و  هدـیمان  نینمؤملاریما  ار  وت  ادـخ  یلع ، ای  : » دومرف ای  و  تسوا » صوصخم  هدومرف و  بقلم  نادـب  ار  یلع  دـنوادخ  هک  تسا 
ص 160 و نیقیلا : ج 8 ص 86 . ریدغلا : ص 290 و 331 و 334  ج 37 : ج 28 ص 261 ، راونالاراحب : تسین .» کیرـش  وت  اب  يدحا  مسا 
رد ناـسنا  تروص  هب  دـنوش  هدـید  رـشب  مشچ  هب  هکئـالم  رگا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  [ 10 . ] تبقنم 26 ناذاش :) نبا   ) ۀـبقنم ۀـئام  و 352   312

ناوج دننام  زین  هدیرب  [ 11 . ] دمآیم هدوب  زین  يورابیز  هک  یبلک  هیحد  تروصب  دـشیم  رهاظ  مدرم  يارب  هک  هاگنآ  زین  لیئربج  دـنیآیم ،
هکلب هدرکیمن ، لمع  یتسـس  هنهادـم و  اب  هدـشیم  ور  هب  ور  تیب : لها  نانمـشد  ياههئطوت  اب  هاگ  ره  هک  هدوب  راوتـسا  نینمؤم  زا  یناریا 

[13 . ] دیدیـسریم یهلا  فادـها  هب  ینعی  [ 12 . ] مینیبیم اـجنیا  رد  ار  نآ  يهنومن  هک  هتفرگیم  یعطاـق  میمـصت  دوخ  ناـمیا  ظـفح  يارب 
هفاضا اـب  و  دـندش ، هارمه  ترـضح  اـب  هنیدـم  زا  رفن  رازه  داـتفه  زا  شیب  هک  تسا  تیعمج  ترثک  روظنم  [ 14 . ] يهیآ 27 جـح : يهروس 

سپ هلصافالب  هک  مینیبیم  [ 15 . ] ج 37 ص 150 و 202 راونالاراحب : دندندیـسر . رفن  رازه  تسیب  دصکی و  هب  هکم  ات  هار  نیب  لیابق  ندش 
نانآ نید  ینعی  [ 17 . ] ات 4 تاـیآ 1  توبکنع : يهروس  [ 16 . ] تسا هدـش  زاغآ  مالـسلاهیلع  یلع  تیالو  غالبا  يهماـنرب  مسارم ، ناـیاپ  زا 

هـشیاع تبون  زور  نآ  تفریم و  شنارـسمه  زا  یکی  يهناخ  هب  زور  ره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ینعی  [ 18 . ] دنامیم تمالس 
: میرحت يهروس  رد  نآرق  زا  یتایآ  هشیاع  ّرـس  ياـشفا  نیا  يهراـبرد  دـنوادخ  [ 20 [ .؟ ییوـگیمن نم  هب  ار  ّرـس  نـیا  ارچ  ینعی  [ 19 . ] دوب

ْنَع َضَرْعَأ  َو  ُهَضَْعب  َفَّرَع  ِْهیَلَع  ُهللا  ُهَرَهْظَأ  َو  ِِهب  ْتَاَّبَن  اّـمَلَف  ًاثیدَـح  ِهِجاوزَأ  ِضَْعب  یِلا  ُِّیبَّنلا  َّرَـسَأ  ِْذا  َو  : » تسا هدومرف  لزاـن  دـعب  هب  يهیآ 3 
زا یکی  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  و  : » ینعی ُریبَْخلا ،» ُمیلَْعلا  َِینَأَّبَن  َلاق  اذـه  َكَأَْبنَأ  ْنَم  َْتلاـق  ِِهب  اـهَأَّبَن  اّـمَلَف  ٍضَْعب ،
وا ياشفا  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مه  ادـخ  دومن و  اشفا  ار  نآ  يو  نوچ  تفگ و  یناهنپ  هب  ینخـس  هشیاـع )  ) شنارـسمه

ربمایپ هک  یماگنه  دومن . ضارعا  یخرب  زا  درک و  راهظا  يو  هب  ار  وا  ياهاشفا  زا  یخرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تخاس ، هاگآ 
ترضح تخاس ؟ ربخاب  اشفا  نیا  زا  ار  وت  یسک  هچ  تفگ : وا  داد ، ربخ  ار  رـس  اشفا  هشیاع )  ) شرـسمه نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندش و  ناملـسم  هکم  حتف  زا  سپ  هک  دندوب  ینیقفانم  روظنم  [ 21 «. ] داد ربخ  ارم  هاگآ  اناد و  يادخ  دومرف :
بحاص مالعا  ، » هلئـسم نیا  زا  روظنم  [ 22 . ] دـندشیم هتخانـش  ناگدـش - دازآ  ینعی  ءاقَلُط -»  » ناونعب سپ  نآ  زا  دیـشخب و  ار  نانآ  ملس 
ترضح رتش  ندنامر  اب  هوک  يهلق  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لتق  يهئطوت  [ 23 . ] تسا مالسلاهیلع » بلاطیبا  نب  یلع  يرایتخا 
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هک یماگنه  عادولا . ۀـجح  رد  يرگید  كوبت و  گنج  رد  یکی  دـش . یحارط  نیقفاـنم  صاـخ  هورگ  نیا  طـسوت  راـبود  هوک ، هاـگترپ  رد 
ربمایپ دنتفرگ  میمصت  رگیدکی  اب  نیقفانم  زا  هدع  نیا  دنتشگیمزاب  كوبت  گنج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  مالسا  رکشل 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دـنوادخ  يوس  زا  بلطم  نیا  و  دـنزادنایب ؛ نییاپ  هب  هوک  يهندرگ  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نیمز زا  دـناوتیم  تسا  لیام  سک  ره  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندیـسر  هوک  یکیدزن  هب  هک  یماـگنه  دـش . هداد  ربخ 

رود راومه  نیمز  يور  زا  ار  دوخ  ریسم  مدرم  دومیپ . هوک  زارف  زا  ار  ریـسم  ترـضح  دوخ  و  تسا ،» رتعیـسو  اریز  دنزب  رود  ار  هوک  راومه 
. دندمآ هوک  زارف  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  لبق  یناهنپ  روط  هب  نانآ  دندوب . هدیـشک  هشقن  هک  هدع  نآ  زج  دنداد  رارق  هوک 

هوک زارف  رب  هک  هاگنآ  تکرح  يانثا  رد  دنک . ییامنهار  ار  رتش  رـس  تشپ  زا  هفیذـح  دریگب و  ار  رتش  راسفا  داد  روتـسد  رامع  هب  ترـضح 
. دندوب هدرک  هرصاحم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دندینش  ناشرـس  تشپ  زا  ار  نیقفانم  ندیود  يادص  ناهگان  دندوب  هدیـسر 

اهنآ هب  لباقم  زا  هفیذح  دـنک . در  ار  نانآ  دـنک و  هلمح  نانآ  هب  داد  روتـسد  هفیذـح  هب  درک و  بضغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
يور نارگهئطوت  هکیلاح  رد  و  داد ؛ يرارف  ار  نانآ  دز و  ناشیاهبکرم  تروص  رـس و  رب  تشاد  هارمه  هک  یتسدـبوچ  اـب  دـش و  روهلمح 
نامگ تخادنا و  ناشیاهلد  رد  ار  سرت  دـنوادخ  دـندید  ار  هفیذـح  هک  یماگنه  دـنیبب . ار  اهنآ  تسناوت  هفیذـح  دـندوب  هدـناشوپ  ار  دوخ 

. دنتفر مدرم  نیب  هدناسر و  هوک  ياپ  هب  ار  دوخ  دندرک و  تکرح  تعرـس  هب  ور  نیا  زا  تسا . هدش  مولعم  هفیذـح  رب  نانآ  يهلیح  دـندرک 
تکرح رامع  يا  وت  و  روآرد ، تکرح  هب  ار  رتش  هفیذـح ، يا  دومرف : ترـضح  تشگزاب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هفیذـح 

: دومرف هفیذح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندش . مدرم  رظتنم  هوک  ياپ  رد  دندمآ و  نوریب  هندرگ  زا  هتفرگ و  تعرـس  اهنآ  نک !
ناشیور نانآ  دوب و  هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  اهنآ  بش  تملظ  اریز  متخانش ، ار  نالف  نالف و  بکْرَم  طقف  یتخانـش - ؟ ار  یـسک  هورگ  نیا  زا 

ار ریسم  ام  اب  ات  دندوب  هدرک  هلیح  اهنآ  هللا - . لوسر  ای  ریخ ، دنتـشاد - ؟ یمیمـصت  هچ  هراوس  هورگ  نآ  دینادیم  ایآ  دندوب - . هدناشوپ  ار 
هک یماگنه  دیهدیمن  روتـسد  ایآ  هللا ، لوسر  ای  دنزادنایب - . نییاپ  هب  نآ  زا  ارم  تفر  ورف  بش  تملظ  رد  هندرگ  هک  یماگنه  دـنیامیپب و 

يارب سپس  تسا .» هدرک  دنلب  تسد  شباحـصا  دض  رب  دمحم  : » دنیوگب مدرم  هکنیا  زا  مراد  تهارک  دوش - ؟ هدز  ناشندرگ  دندمآ  مدرم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتش  دنتـشاد  دصق  هک  یناسک  دیوگیم : هفیذح  دینک . نامتک  ار  نیا  دومرف : درب و  مسا  ار  نانآ  رامع  هفیذح و 

، صاقویبا نب  دعـس  هحلط ، نایفـسوبا ، هیواعم ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ، زا : دـندوب  ترابع  دـننامَِرب  كوبت  گنج  زا  تشگزاب  رد  ار  ملـس  و 
. فوـع نب  نمحرلادـبع  يرعـشا و  یـسوموبا  صاـع ، نـب  ورمع  دـیلو ، نـب  دـلاخ  هفیذـحیبا ، یلوـم  ملاـس  هریغم ، روعـالاوبا ، هدـیبعوبا ،

رفن هدراهچ  نامه  ًاقیقد  هک  تسا  هدرب  ار  رفن  هدراهچ  مان  ثیدح  نیا  جنپ  تمـسق  رد  هفیذـح  [ 24 . ] ج 21 ص 222 و 247 راونالاراحب :
لصف رد  ریدغ  يهعقاو  لصفم  [ 27 . ] يهیآ 67 هدئام : يهروس  [ 26 . ] ات 195 تایآ 192  رجح : يهروس  [ 25 . ] دنتسه كوبت  نارگ  هئطوت 
راحب تسا . هدـمآ  ترـضح  ینارنخـس  لماک  نتم  نآ  رد  هک  تسا  هفیذـح  رگید  تیاور  هبطخ  رخآ  ات  اجنیا  زا  [ 28 . ] دمآ دهاوخ  يدعب 

. تسا هدش  هدروآ  دنوادخ  ءامسا  زا  یکی  ناونعب  اجنیا  رد  مالس » [ » 30 . ] يهیآ 67 هدئام : يهروس  [ 29 . ] ات 133 ج 37 ص 131  راونالا :
ترضحنآ دوخ  اما  دناهدید ، ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  هک  دنتسه  یناسک  نیعبات  [ 32 . ] يهیآ 61 هبوت : يهروس  [ 31]

هتـسشن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لباقم  مخ  ریدـغ  رد  اـم  مسق  ادـخ  هب  دـیوگیم : هفیذـح  رگید  یتیاور  رد  [ 33 . ] دناهدیدن ار 
روتـسد نم  هب  دـنوادخ  مدرم ، يا  دومرف : تساخ و  اپب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب . راصنا  نیرجاهم و  زا  ولمم  سلجم  میدوب .

يهرابرد شیرق  متفگ : لیئربج  هب  نم  ُهََتلاسِر .» َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَتَْمل  ْنِا  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیِلا  َلِْزنُا  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَا  اـی  : » تسا هتفگ  هداد و 
، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپـس  ِساَّنلا .» َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهللاَو   » هک دروآ  ربخ  دش و  لزان  هرابود  لیئربج  دنیوگیم . ییاهزیچ  نم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  داتسیا . ترضح  تسار  فرط  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دز و  ادص  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
ترـضح میریگیم . دهاش  ار  ادخ  یلب ، دنتفگ : مرتراوازـس ؟ امـش  رب  امـش  دوخ  زا  نم  هک  دـیتسین  رواب  نیا  رب  امـش  ایآ  مدرم ، يا  دومرف :

نیا ینعم  هللا ، لوـسر  اـی  تفگ : سلجم  يوـس  نآ  زا  یـصخش  تسوا . يـالوم  یلع  نیا  میوا  يـالوم  نم  هـک  سک  ره  مدرم  يا  دوـمرف :
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ار وا  هک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ  : » دوـمرف سپـس  تسوا .» ماـما  یلع  نیا  میوا  ربماـیپ  نم  هک  سک  ره  : » دوـمرف ترـضح  تسیچ ؟ نـخس 
«. دنک راوخ  ار  وا  سک  ره  نک  راوخ  دنک و  کمک  ار  وا  هک  ره  نک  کمک  رادب . نمـشد  درادیم  نمـشد  ار  وا  هک  ره  دراد و و  تسود 

یتالمج [ 35 . ] تسا نانآ  ریما  نانمؤم و  سیئر  مالسلاهیلع  یلع  ینعی  [ 34 . ] ج 3:15 ص 96 مولعلا : ملاوع  ج 37 ص 193 . راونالاراحب :
: تسا هدـش  ریـسفت  ینمـض  تروص  هب  هک  تسا  رـصعلاو  يهروس  تایآ  يهمجرت  هدـمآ  فارگاراپ  نیا  رد  همویگ  لخاد  هایـس  ملق  اب  هک 
[36 «. ] ِْربَّصلِاب اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوت  َو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِا  ٍرْـسُخ ، یَفل  َناْسن  ْالا  َّنِا  ِرْـصَْعلاَو ، ِمیحَّرلا ، ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب  »

هفیذـح یتیاور  رد  [ 37 . ] دینک تعیب  دـیناوتن  امـش  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دـیتسه و  يرایـسب  تیعمج  امـش  مراد و  تسد  کی  نم  ینعی 
رب ار  شتـسار  تسد  وا  تفر . نوریب  سلجم  زا  تینابـصع  اب  داتفا و  هار  هب  ربکت  اب  تساخرب و  هک  مدید  ار  هیواعم  مسق  ادخ  هب  دـیوگیم :

قیدصت شراتفگ  نیا  رد  ار  دمحم  ام  : » تفگیم دوب و  هداد  هیکت  هبعـش  نب  ةریغم  يهناش  رب  ار  شپچ  تسد  يرعـشا و  یـسوموبا  يهناش 
َو َبَّذَک  ْنِکل  َو  یّلَـص ، َو ال  َقَّدَص  الَف  : » درک لزان  ياهیآ  وا  لمع  نیا  يهرابرد  دنوادخ  درک .» میهاوخن  رارقا  یلع  تیالو  هب  مینکیمن و 
درک و بیذکت  یلو  دـناوخ ، زامن  هن  درک و  قیدـصت  هن   » ینعی یلْوَأَف ،» ََکل  یلْوَأ  َُّمث  یلْوَأَف ، ََکل  یلْوَأ  یّطَمَتَی ، ِِهلْهَأ  یِلا  َبَهَذ  َُّمث  ّیلََوت ،
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ات 34 .) تایآ 31  تمایق : يهروس  ...«، ) تسوت قحتـسم  باذع  تفر ، شنارای  يوس  هب  ربکت  اب  سپـس  دومن ، تشپ 

ینعی ِِهب ،» َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحتال  : » دروآ ار  هیآ  نیا  لیئربج  اما  دـناسرب ، لتق  هب  دـنادرگزاب و  ار  هیواـعم  تفرگ  میمـصت  ملـس  هلآ و 
توکس روتسد  نیا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يهیآ 16 .) تمایق : يهروس  «، ) یشاب هدرکن  هلجع  هک  وگم  ینخـس  هراب  نیا  رد  »

رانک هفیذح  يهمیخ  ریدـغ  رد  تسا : هدـمآ  رگید  تیاور  رد  [ 38 . ] ج 3:15 ص 96 مولعلا : ملاوـع  ص 194 . ج 37  راونـالاراحب : دومن .
نامگ رگا  تسا  قمحا  دمحم  مسق  ادخب  دیوگیم : نانآ  زا  یکی  دینـش  شاهمیخ  لخاد  زا  هفیذح  تشاد . رارق  هفیقـس  باحـصا  يهمیخ 

دوب کیدزن  اریز  تسا ؟ هناوید  وا  هک  ینادیمن  یمانیم و  قمحا  ار  وا  ایآ  تفگ : يرگید  دسریم . یلع  هب  وا  زا  دعب  تفالخ  رما  دنکیم 
! دش دهاوخن  دیوگیم  هچنآ  هناوید ! ای  دشاب  قمحا  دـهاوخیم  دـینک . اهر  ار  وا  تفگ : یموس  دوش !!! شوهیب  هشبکیبا  نبا  نز  لباقم  رد 

ربمایپ هکیلاح  رد  تفگ : دومن و  اهنآ  يهمیخ  لخاد  ار  شرـس  دز و  الاب  ار  همیخ  يهشوگ  ور  نیا  زا  تفـشآرب . ناـنآ  نانخـس  زا  هفیذـح 
هب ار  ربخ  نیا  حبـص  ادرف  مسق  ادـخ  هب  دـینکیم ؟ نینچ  دوشیم  لزاـن  امـش  رب  ادـخ  یحو  تسه و  امـش  نیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
قح هک  نک  نامتک  ار  بلطم  نیا  يدینش !؟ میتفگ  هچنآ  يدوب و  اجنیا  وت  هفیذح  يا  تفگ - . مهاوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ادـخ و زا  ار  ناـیرج  نیا  نم  رگا  درک ! يرادـتناما  دـیاب  هک  تسین  یـسلاجم  اـهیگیاسمه و  نآ  زا  نـیا  تـسا - ! يرادـتناما  یگیاـسمه 
دای دـنگوس  ربماـیپ  دزن  مسق  ادـخب  نکب ! یهاوخیم  هچ  ره  ادـخ ، يهدـنب  يا  ماهدرکن - . يزوسلد  ناـنآ  هب  تبـسن  منک  ناـهنپ  شلوسر 

بیذـکت ار  رفن  هس  ام  نخـس  دریذـپیم و  ار  وت  نخـس  ینکیم  نامگ  ياهتـسب . غورد  ام  رب  وت  میاهتفگن و  ینخـس  نینچ  اـم  هک  مینکیم 
یلص ربمایپ  دزن  هفیذح  حبص  ادرف  دییوگب ! هچ  امش  هک  تسین  مهم  مدومن ، ادا  شلوسر  ادخ و  هب  تبسن  ار  مَنیِد  هکنآ  زا  دعب  دنکیم - ؟

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  اهنآ  نانخس  دوب  هداتسیا  ریشمش  اب  ترضح  دزن  مالسلاهیلع  یلع  هکیلاح  رد  تفر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
میاهتفگن و يزیچ  ام  مسق  ادخب  دنتفگ : دیاهتفگ ؟ هچ  دومرف : درک و  راضحا  دوخ  دزن  ار  اهنآ  داتسرف و  نانآ  غارس  ترضح  داد . ربخ  ملس 

اوُرَفَک َو  ِْرفُْکلا  َِملَک  اُولاق  ْدََقل  َو  اُولاق  ام  ِهللاِاب  َنوُِفلْحَی  : » درک لزان  ار  هیآ  نیا  لیئربج  دناهتسب ! غورد  ام  هب  هدیسر  امش  هب  ینخـس  ام  زا  رگا 
زا دـعب  دـناهدروآ و  نابز  رب  ار  رفک  نخـس  هکیلاح  رد  دـناهتفگن  ار  نخـس  نآ  هک  دـننکیم  دای  دـنگوس  ادـخ  هب   » ینعی ْمِهِمالِْـسا ،» َدـَْعب 

ناـنآ زا  نم  دـنیوگب ! دـنهاوخیم  هچ  ره  دوـمرف : مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  هیآ 74 .) هبوت : يهروس  «. ) دـناهدش رفاـک  ناشندـش  ناملـسم 
هب لیئربج  درک . مهاوخ  هلباقم  نانآ  اـب  مه  نم  دنـشاب  هتـشاد  نم  هب  تبـسن  یئوس  دـصق  اـهنآ  رگا  تسا . مشود  رب  مریـشمش  مسرتیمن و 

لیئربج هچنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  دش ،» دـهاوخ  هک  يردـقم  يارب  نک  ربص  : » تفگ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ج 37 ص راونالاراحب : درک . مهاوخ  ربص  راگدرورپ  تاردقم  ربارب  رد  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  و  داد ، ربخ  مالـسلاهیلع  یلع  هب  دوب  هتفگ 

هفحج هب  هدـش و  جراخ  مخ  ریدـغ  زا  تعیب  زا  لـبق  هبطخ و  زا  سپ  تعیب  زا  رارف  يارب  ینعی  [ 39 . ] ج 3:15 ص 53 مولعلا : ملاوع  . 152
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« يرهف  » ماـن هب  یـصخش  ملـس ، هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ینارنخـس  زا  سپ  دـیوگیم : هفیذـح  رگید  یتـیاور  رد  [ 40 . ] دـندوب هتفر 
هداد روتسد  نم  هب  دنوادخ  دومرف : ترضح  دوب ؟ هدرک  رما  وت  هب  تراگدرورپ  ای  یتفگ  دوخ  دزن  زا  ار  نانخس  نیا  ایآ  تفگ : تساخرب و 
دمآ دورف  وا  رب  نامسآ  زا  یگنس  هک  دوب  هدیسرن  دوخ  هیثاثا  کیدزن  هب  زونه  تسرفب . ام  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  ایادخ ، تفگ : يرهف  دوب .
ینعی ٍِعقاو ،» ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  : » دومن لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپس  دش . هتشک  داتفا و  نیمز  رب  اجنامه  درک و  حورجم  نینوخ و  ار  وا  و 

لیلد هب  مدرم  [ 41 . ] ص 136 ج 37  راونالاراحب : يهیآ 1 .) جراـعم : يهروس  «. ) دومن تساوخرد  ار  عقاو  باذـع  ياهدـننک  تساوخرد  »
هوک يالاب  زا  تشاد  دصق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اما  دندمآیمن . هوک  يالاب  هدز و  رود  ار  نآ  یشره  هوک  ندوب  روبعلا  بعص 

هب رترید  دـندوب و  هوک  ندز  رود  لاـح  رد  مدرم  تیرثـکا  اریز  [ 42 . ] دـنتفر هوک  يالاب  ناشموش  دـصاقم  ماجنا  يارب  زین  هدـع  نآ  دورب و 
ینعی [ 45 . ] يهیآ 140 هرقب : يهروـس  [ 44 . ] تسا نیقفاـنم  يزیگناهنتف  جوا  زا  یکاـح  روتـسد  نیا  [ 43 . ] دندیـسریم هوک  رگید  تمس 

ناونعب هفیقس  يهمانساسا  نیا  [ 46 . ] دندرک ارجا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لتق  يهشقن  یـشره »  » يهبقع رد  هک  یناسک  نامه 
ياهلـسن زور و  نآ  مدرم  بیرف  يارب  تهج  نیمه  هب  تسا . هدش  میظنت  یهلا  يهدیزگرب  ناماما  ریدـغ و  دـض  رب  یمئاد  يهماننوناق  کی 

نیمارف دض  رب  يرازبا  ناونعب  مالـسا  مّلـسم  ياههیاپ  زا  هدـش و  داهـشتسا  نآرق  تایآ  هب  نآ  رد  هتفای و  نیودـت  مامت  يرگهلیح  اب  هدـنیآ ،
ار دوخ  ناوریپ  کیدزن  رود و  ياههدنیآ  نینچنیا  هک  دناسریم  ار  هفیقس  باحـصا  يرگهنتف  تیاهن  نیا  تسا . هدش  لماک  هدافتـسا  یهلا 

هراشا یقرواپ  رد  نانآ  ياهيریگتهج  هب  يزارف  ره  رد  هفیحص ، نیا  رد  نیقفانم  ياههدافتـسا  ؤس  ندش  نشور  يارب  دناهدرک . ینیبشیپ 
ؤـس دـناهدرک  هیهت  ار  هفیقـس  يهمانـساسا  هک  يرفن  دـنچ  نیا  عفن  هب  نآرق ، رد  راصنا  نیرجاهم و  حدـم  زا  اـجنیا  رد  [ 47 . ] درک میهاوخ 

زا يدحا  عالطا  نودب  هنایفخم و  رفن  ار 34  نآ  هکیلاح  رد  دناهدوب ، ربخ  اب  هفیحص  نیا  زا  راصنا  نیرجاهم و  يهمه  ایوگ  هدش ، هدافتـسا 
همه نیا  و  هدادـن ، رارق  حدـم  دروم  ار  راصناو  نیرجاهم  يهمه  هاگچیه  دـنوادخ  هکنآ  زا  هتـشذگ  دـناهدرک . نیودـت  راصنا  نیرجاـهم و 

زا رود  ياههدـنیآ  رد  هک  یلـسن  نتفیرف  يارب  تاراـبع  نیا  [ 48 . ] تسا هورگ  نیمه  لاـثما  هب  طوبرم  نآرق  رد  نیقفاـنم  هب  طوـبرم  تاـیآ 
ياهزور يارب  دوبن و  مالـسا  يهتـشذگ  مایا  زا  ریدغ  ایآ  دیـسرپ : دیاب  هنرگو  تسا ، هدش  هدروآ  دراذـگیم  هصرع  هب  مدـق  مالـسا  ردـص 

هک تسا  بلاج  رایـسب  [ 49 [ .!؟ تسا هدش  نیودت  مالـسا  يهتـشذگ  مایا  هب  هجوت  اب  ياهفیحـص  نینچ  هنوگچ  سپ  دوبن ؟ مالـسا  يهدـنیآ 
هتفگ نآ  رد  دوش و  نیودت  ریدـغ  زا  سپ  هام  کی  زا  رتمک  يهلـصاف  هب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  طسوت  ياهفیحص 
نآرق يهیآ  هب  دانتسا  مه  زاب  [ 51 . ] يهیآ 21 بازحا : يهروس  [ 50 «!!. ] تسا هدرکن  نیعم  دوخ  زا  دعب  تفالخ  يارب  ار  یسک  ربمایپ   » دوش

؟ تشاذگ نیملسم  يهدهع  رب  ار  تفالخ  ریدغ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ  تسا . هدش  هتفرگ  راکب  لطاب  ياعدا  تابثا  يارب 
وریپ تهج  نیا  رد  مه  مدرم  اـت  دـشاب  هدوـمرف  یبـلطم  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  دراد  دوـجو  دروـم  کـی  یتـح  اـیآ 

. تسا هدش  هدافتسا  ؤس  یهلا  نامرف  نتشاذگ  اپ  ریز  يارب  مدرم  فطاوع  یلهاج و  تابصعت  زا  تمـسق  نیا  رد  [ 52 [ .!؟ دنشاب ترضحنآ 
؛ دناهدرک حرطم  نیطالس  لثم  ار  تموکح  ندرب  ثرا  يهلئسم  هدرکن  نییعت  ياهفیلخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  اعدا  نیا  يارب 

یماقم نینچ  تیحالص  ناشیا  زج  سکچیه  هکنیا  تسا و  ناشیا  رد  یتقایل  نینچ  راصحنا  هب  طوبرم  هلئسم  ناماما : يهرابرد  هک  یلاح  رد 
رگید يوس  زا  دشاب . ثراوت  ات  تسین  يدنزرف  ردـپ و  ناونع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يهرابرد  تهج  نیمه  هب  و  درادـن ، ار 
لاملا تیب  تفالخ  هکیلاح  رد  دناهدرک  حرطم  تفالخ  رد  ار  نیملسم  يهمه  ندوب  میهس  يهلئسم  مدرم ، یلهاج  تابـصعت  کیرحت  يارب 
دنناـم دـناوتیمن  سکچیه  و  دریگیم ، ماـجنا  راـگدرورپ  طـسوت  هک  تسا  نیرتـهب  باـختنا  هکلب  دنـشاب ، کیرـش  نآ  رد  همه  اـت  تسین 

ایوگ تسا . ءاینغا  يدنمتلود  اب  تفالخ  نداد  طابترا  هدش  هفیقس  لها  يزیر  وربآ  ثعاب  هک  يرگید  تهج  دنک . نیعم  ار  نیرتهب  دنوادخ 
يارب اذل  دنکیم ! عمج  دوخ  درگ  ار  اینغا  دـنکیم و  زاغآ  ار  يزودـنا  تورث  تفرگ  تسد  هب  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  یتنطلـس  تفالخ 
نینچ هفیقـس  نامکاح  هتبلا  دنامن . نانآ  دزن  تورث  يهمه  ات  دنامن  نادـناخ  کی  رد  دوش و  ضوع  هفیلخ  دـیاب  لکـشم  نیا  زا  يریگشیپ 

دنادیم بوخ  رشب  هک  تسادیپ  [ 53 . ] دنتشک ار  وا  دندیروش و  وا  رب  مدرم  هک  دیـسر  دوخ  جوا  هب  نامثع  نامز  رد  ناشراک  نیا  دندرک و 
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دیدرگ مولعم  همه  رب  ًالمع  هفیقـس  بختنم  يافلخ  خیرات  رد  هک  دوب  يزیچ  نیا  دـسریمن . دـنوادخ  باختنا  هب  شنارظن  بحاص  باختنا 
، يرـشب صقن  نیا  ماـیتلا  يارب  مینیبیم  دـندوب . دوخ  راـگزور  دمآرـس  هاـنگ  یتقاـیلیب و  لـهج و  ملظ و  تاـهج  رد  بصاـغ  ياـفلخ  هک 

خیرات یلو  دـنامیمن ،» یفخم  دراد  ار  تفالخ  تیحالـص  هک  یـسک  ینامز  ره  لها  رب   » هک دـناهدوزفا  دوخ  نانخـس  هب  هیاـمیب  ياهلـصو 
بلاطیبا نب  یلع  ياج  هب  هکنانچ  تسا ! هدـنام  یفخم  هتـشاد  ار  تفالخ  تیحالـص  هکنآ  یناـمز  ره  لـها  رب  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخب 

اعدا ریدغ  لباقم  رد  تحارـص  نیا  هب  [ 54 . ] دنتفرگ ار  وا  ياج  دارفا  نیرتقیالان  تشاد ، تفالخ  تیحالـص  تهج  ره  زا  هک  مالـسلاهیلع 
یلـص ربمایپ  باحـصا  هک  هناهب  نیا  هب  طقف  لیلد و  نودب  ییاعدا  تسا . هدشن  هدید  ریدغ  يهلاس  دصراهچ  رازه و  خیرات  لوط  رد  ندرک 

هک هناهب  نیا  هب  ای  و  دندوب ! قفانم  همه  هک  رفن  نامه 34  دبال  باحصا ؟ مادک  دیسرپ : دیاب  دندقتعم ! ار  نآ  فالخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
!. دـندروآ همطاف  تیب  ندز  شتآ  يارب  مزیه  هک  هفیقـس  راصنا  ناوعا و  نامه  دـبال  نیملـسم ؟ مادـک  تسا ! فلاخم  نیملـسم  تعامج  اـب 
هب دناهدومن و  ینیبشیپ  اجنیا  رد  دندرک ، حرطم  مالـسلاهیلع  همطاف  ربارب  رد  كدـف  بصغ  ماگنه  هک  یلعج  ثیدـح  نامه  مینیبیم  [ 55]

يدحا یتح  دش  مولعم  كدف  هفیقس و  راد  ریگ و  رد  اهدعب  دناهدرک . ریدغ  مظعا  غِّلبم  زا  یثیدح  هب  دنتـسم  ار  تفالخ  بصغ  دوخ  لایخ 
، دندوب هشیاع  رمع و  رکبوبا و  نآ  یعدم  اهنت  دنتسین و  یثیدح  نینچ  تحص  يهرابرد  تداهش  هب  رـضاح  مه  ناشدوخ  يهتـسد  راد و  زا 

عفن هب  هدش - یفرعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لتق  نارگ  هئطوت  زا  یکی  ناونعب  هفیذح  ثیدح  نیمه  رد  هک  ناثدح - نب  سوا  و 
دوشیمن ادیپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  رفن  کی  ایآ  دومرف : مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  اجنآ  داد . تداهـش  نانآ 

دیاب دـنکیم  ریهطت  دوخ  لوب  اب  هک  ناثدـح  نب  سوا  مانب  ینابایب  برع  کـی  هک  دـهد  تداهـش  امـش  عفن  هب  ثیدـح  نیا  تحـص  رد  هک 
خیرات لوط  رد  هک  يرگید  یلعج  ثیدح  مینیبیم  مه  زاب  [ 56 . ] ج 30 ص 317 راونالاراحب : ثیدح 4 . میلس : باتک  دشاب !؟ امش  دهاش 

نیا بلاج  تسا . هدش  هتخاس  هفیقـس  هاگراک  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  لبق  دناهدرک ، کسمت  نادـب  هفیقـس  نارای 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  یلصا  نخس  دوشیم . کسمت  یلعج  ثیداحا  نینچ  هب  ریدغ ، دننام  یمکحم  حیرـص و  دنتـسم  لباقم  رد  هک  تسا 

چیه ندوبن  قیال  رطاخ  هب  راصحنا  نیا  هکنیا  و  تسا ، هناگهدزاود  ناماما  راـصحنا  ریدـغ ، رد  صوصخب  دوخ و  رمع  لوط  رد  ملـس  هلآ و 
تـسین تسایر  کی  درجم  دشاب و  هتـشاد  ار  نآ  تسادق  دـیاب  تسا و  توبن  دـننام  تماما  ماقم  هک  ارچ  تسا ، نانآ  زجب  يرگید  صخش 

- رهاظت هب  یتح  تفالخ - نیبصاغ  هاگچیه  هک  تسادـق  نیا  زا  رارف  يارب  مینیبیم  دریگب . تسد  رد  ار  نآ  دـناوتب  ییاـپ  رـس و  یب  ره  هک 
رد دـنهد ، ناشن  نانآ  رد  ار  یتسادـق  نینچ  هباحـص  ماقم  ندربالاب  اب  ات  دـناهدومن  لعج  ار  یثیدـح  نینچ  دنتـسین  نآ  نداد  ناـشن  رب  رداـق 
زا رثوک  ضوح  رس  رب  ارم  باحصا  ياهدع  تمایق  زور  هک  تسا  هدومرف  ار  بلطم  نیا  اهراب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح 

يهیآ 13. تارجح : يهروـس  [ 57 . ] دـناهدرک تراـسج  نم  ترتع  نآرق و  هب  دناهتـشگرب و  نید  زا  نم  زا  دـعب  هک  ارچ  دـننکیم  رود  نم 
هدزاود رد  نآ  راصحناو  تمایق  زور  ات  تماما  طخ  نییعت  تسا  هتسب  یلکب  ار  نانمـشد  تسد  هک  ریدغ  يهباطخ  رد  یـساسا  يهتکن  [ 58]

زا ياهیآ  هفیحص  باحصا  دناهدومرف ، لوسر  ادخ و  هک  یقیقد  مادقا  نینچ  ربارب  رد  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لسن  زا  ماما 
هللا یلـص  ربمایپ  حیرـص  مالک  ربارب  رد  ار  یلک  يهیآ  کی  ْمُکیْقتَا !» ِهللا  َدـْنِع  ْمُکُمَرْکَا  َّنِا   » هک دـناهداد  رارق  تفالخ  بصغ  لیلد  ار  نآرق 
ماما هدزاود  رد  رـصحنم  ار  تفالخ  هک  دـنوادخ  تسا . لوسر  ادـخ و  سدـقم  تحاس  هب  تراسج  يانعم  هب  نداد  رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و 

اب هک  دنداد  ناشن  هفیقس  يافلخ  زا  کیمادک  دیسرپ : دیاب  ًاعقاو  تسا . هدومن  یفرعم  نامز  ره  مدرم  نیرتيوقت  اب  ار  نانآ  عقاو  رد  هدومرف 
اعدـم و رپ  تفاـی ؟ ناوتیم  ماـما  نآ  زا  رتيوقت  اـب  ار  یـسک  هچ  همئا : زا  کـی  ره  ناـمز  رد  درک : لاؤس  دـیاب  و  دنتـسه ؟ مدرم  نیرتاوقت 
[59 [ .؟!! دـناهدوب رتبقع  مدرم  يهمه  زا  تهج  ره  زا  هشیمه و  تفـالخ  بصغ  خـیرات  لوـط  رد  هک  دناهفیقـس  باحـصا  نیمه  یلاـخوت 

يهمه قوقح  دنتشاذگن  دنتشاد و  اور  مدرم  رب  هفیقس  يافلخ  هک  تسا  یمیظع  ملظ  ربارب  رد  تسا ، يواسم  نیملـسم  يهمه  قوقح  هکنیا 
هب مدرم  يهمه  ندیـسر  يانعم  یلو  دـندومن . لاـمیاپ  ار  رگید  ياهدـع  قح  دـندرک و  ظـفح  ار  ياهدـع  قح  هکلب  دوش ، ظـفح  ناناملـسم 

یعامتجا چیه  ار  یبلطم  نینچ  تسین . نانآ  نیب  هراب  نیا  رد  یقرف  چیه  دنوش و  ماما  دنناوتیم  نیملسم  يهمه  هک  تسین  نیا  دوخ  قوقح 
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رارق بصنم  نآ  رد  دناوتیم  یـسک  اهنآ  ندوب  اراد  اب  طقف  هک  دراد  مزال  ییاهیگتـسیاش  تماما  هک  تسادـیپ  دریذـپیمن . یلقع  چـیه  و 
ثعاب دـندز و  هبرـض  مه  مالـسا  لصا  يوربآ  هب  هک  تشاد  دـنهاوخ  لابند  هب  ار  هفیقـس  موش  تارمث  نامه  قیالان  ياـفلخ  هنرگو  دریگب ،

يهدنیامن ار  ینینچ  نیا  يهفیلخ  و  نیملـسم » تعامج   » هب کسمت  [ 60 . ] دندش رگید  للم  ربارب  رد  مالـسا  لها  يهمه  دوخ و  یگدنمرش 
اب فلاخم  مرج  هب  درک  مَلَع  دـق  نآ  ربارب  رد  سک  ره  هک  يروطب  طرـش ، دـیقیب و  هنادازآ و  ملظ  يارب  تسا  ياهناهب  ندرک  یفرعم  نانآ 
نب کلام  لاثما  هتفریذپ و  تروص  راک  نیا  ًالمع  مه  هفیقس  خیرات  لوط  رد  دوش ! هتشک  دیاب  نانآ  داحتا  ندز  مه  رب  نیملـسم و  تعامج 

لوبق ار  هفیقـس  يهفیلخ  میراد و  لوبق  ار  ریدغ  رد  هدش  نییعت  يهفیلخ  طقف  میتسه و  یقاب  دوخ  یناملـسم  داقتعا  رب  ام  : » دـنتفگ هک  هریون 
نیتسار يهفیلخ  طقف  نم  : » تفگ درک و  تفلاخم  مالعا  رکبوبا  اب  هک  هورَفُما  مان  هب  ییوناب  یتح  دندش . هدـنارذگ  ریـشمش  مد  زا  میرادـن »

ص بقانملا : یف  بقاثلا  دـش ! مادـعا  وا  روتـسد  هب  مراد » لوبق  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ینعی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
دناهتشادن ابا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاشیامرف  فیرحت  لعج و  زا  مینیبیم  زاب  [ 61 . ] ج 17 ص 214 ۀغالبلا : جهن  حرش  . 226

اهراب اهراب و  هفیقس  لها  رارقا  هب  یتح  هکیلاح  رد  دش ،» دنهاوخن  قفتم  یهارمگ  رب  هاگچیه  نم  تما   » هک دناهداد  تبسن  ترضحنآ  هب  و 
هدوب قح  رب  مدرم  داحتا  نیا  ایآ  دناهدیرب ! رـس  ار  مالـسلاهیلع  زیزع  نیـسح  دناهتفریذپ و  ار  دیزی  هک  اجنآ  ات  دـناهدش ، قفتم  لطاب  رب  تما 

دنس نیا  یهلا ، لدع  هاگشیپ  رد  تمایق  زور  هکنیا  زا  هیانک  [ 62 [ .!؟ میوش يداحتا  نینچ  وریپ  هتـسب  شوگ  مشچ و  دیاب  مه  ام  ایآ  تسا ؟
رد شیرق  يارجام  هب  هراشا  [ 65 . ] يهیآ 108 ءاسن : يهروس  [ 64 . ] 79 هرقب : يهروس  [ 63 . ] مهد ناشن  همه  هب  منک و  هضرع  ار  ملظ  یلصا 
مان هب  یناکم  رد  دندیـسرن  ياهجیتن  هب  دندرک و  هبرجت  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هلباقم  هزرابم و  عاونا  یتقو  هک  تسا  هکم 

اب هک  دوب  نیا  نامیپ  نآ  يهصالخ  دنتشون . شنادناخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دض  رب  ياهماننامیپ  دندش و  عمج  ةودَنلاراد » »
اب دنهدن . ار  شیرق  اب  جاودزا  يهزاجا  زین  اهنآ  هب  دـننکن و  جاودزا  نانآ  اب  دـننکن . هلماعم  دـننکن و  تبحـص  دـنوشن و  اذـغ  مه  مشاهینب 

ربمایپ لتق  رب  دحاو  يدی  دـننام  شیرق  لیابق  يهمه  دنـشکب ! ار  وا  ات  دـنهد  لیوحت  شیرق  هب  ار  دـمحم  هکنیا  رگم  دـنوشن  نیـشنمه  نانآ 
نازیوآ هبعک  رد  ار  نآ  دش و  هدز  شیرق  ناگرزب  طسوت  اضما  رهُم و  لهچ  هفیحص  نیا  رب  دندوب . هدش  دحتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
گرزب تیاـنج  نآ  دـندشیم و  هدز  ندرگ  دـیاب  هنوـعلم  يهفیحـص  ناگدـننکاضما  سپ  [ 66 . ] 1  - ص 2 ج 19  راونالاراحب : دـندومن .

اب ینعی  [ 68 . ] هدـم قالط  نم  بناج  زا  ار  اهنآ  نک و  نیمأت  ار  نانآ  یگدـنز  نم  نارـسمه  ناونعب  ینعی  [ 67 . ] دوب ییازج  نینچ  قحتـسم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هک  یقـالط - نینچ  ياـنعم  هک  نک ، جارخا  نم  يرـسمه  ناونع  زا  ار  ناـنآ  قـالط  نیا 
هدرک شرافـس  نآ  نامتک  هب  ار  وا  ترـضح  هک  دوب  ریدـغ  زار  نتخاس  شاف  هب  هراـشا  [ 69 . ] تسا لوسر  ادـخ و  يرازیب  دوشیم - ماـجنا 

هک يرجه  لاـس 35  رد  داد . ربخ  نآ  عوقو  زا  لـبق  لاـس  ملـس 25  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ار  ربخ  نیا  [ 70 . ] دـش رکذ  ًالبق  و  دوب ،
وا هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ییوگـشیپ  هملـسما  درک ، مایق  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دض  رب  ریبز  هحلط و  کیرحت  هب  هشیاع 
رد هشیاع  دش . هرصب  یهار  اجنآ  زا  تفر و  هکم  هب  هنیدم  زا  درکن و  یهجوت  وا  یلو  دروآ ، وا  دای  هب  زین  ار  بأوح  ياهگس  دش و  روآدای 
زین وا  تردق  رپ  ياهرتش  بأوح  ياهگـس  سراپ  رثا  رد  دیـسر . تشاد  مان  بأوح »  » هک يدابآ  ناکم  هب  هرـصب  زا  لبق  لمج  گنج  ریـسم 
نیا ندینش  اب  هشیاع  دننکیم ؟ سراپ  تردق  اب  هنوگچ  دندایز و  ردقچ  بأوح  ياهگـس  دینیبیمن  ایآ  تفگ : نایرکـشل  زا  یکی  دندیمر .

هک دـینک  در  اجنیا  زا  ارم  دـیهد ! روبع  اجنیا  زا  دوز  ارم  دنتـسه ؟ بأوح  ياهگـس  اهنیا  ایآ  تفگ : دیـشک و  ار  رتش  راسفا  همیـسارس  نخس 
زین و  درک !» دـنهاوخ  سراـپ  امـش  زا  کیمادـک  رب  بأوح  ياهگـس  متـسنادیم  شاـک  يا  : » تفگیم شنارـسمه  عمج  رد  ربماـیپ  مدـینش 

ج 32 ص 139 راونالاراحب : دننکیم .» سراپ  بلاطیبا  نب  یلع  نم  نیشناج  اب  گنج  هار  رد  امش  زا  یکی  رب  بأوح  ياهگس  : » دومرفیم
هب یـضار  ار  وا  هدـش  یتمیق  ره  هب  دناهتـشاد  میمـصت  نانآ  و  تسا ؛ هتـشادن  عالطا  نانآ  ياـههئطوت  زا  هماـسا  هک  تسادـیپ  [ 71 . ] ات 148

و هدرک ، رکذ  هراشا  اب  ار  هفیقس  يارجام  هفیذح  [ 73 . ] تشاد لماک  دامتعا  يو  هب  رمع  دوب و  رمع  مالغ  بیهص » [ » 72 . ] دنیامن تشگزاب 
راصنا نیرجاهم و  يوس  زا  یناهنپ  ياههئطوت  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  میروآیم : ار  نآ  زا  یـصخلم  اجنیا  رد  ام 
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يهفیحـص باحـصا  نایم  نیا  رد  دندش . ریگرد  رگیدکی  اب  هداد و  ماجنا  یتامادـقا  تفالخ  ماقم  بحاصت  يارب  کی  ره  و  دـش ، راکـشآ 
نب دعـس  دزن  راصنا  هک  دوب  نینچ  ارجام  زاغآ  دننک . بصغ  ار  تفالخ  دنتـسناوت  راصنا ، زا  ياهدـع  قفاوت  مزال و  ياهینیبشیپ  اب  هنوعلم 

هب تعرـس  اب  هدیبعوبا  اب  داد و  عالطا  رکبوبا  هب  دینـش  ار  ربخ  نیا  رمع  هک  یماگنه  دندروآ . هدـعاسینب  يهفیقـس  هب  ار  وا  هدـمآ و  هدابع 
رکبوبا و ندمآ  اب  دوب . يرامیب  لاح  رد  نانآ  نیب  هدابع  نب  دعـس  دندوب و  راصنا  زا  يدایز  عمج  هفیقـس  رد  دندرک . تکرح  هفیقـس  يوس 
هب ار  امش  کنیا  تفگ : راصنا  هب  شنانخس  رخآ  رد  رکبوبا  هک  درک  ادیپ  همادا  اجنآ  ات  دش و  زاغآ  يریگرد  تفالخ  يهلئـسم  رـس  رب  رمع 

رمع و منادیم !! نآ  راوازـس  ار  ود  ره  منکیم و  داهنـشیپ  تفـالخ  يارب  ار  هب  ود  ره  نـم  و  مـنکیم ! توـعد  هدـیبعوبا  اـی  رمع  اـب  تـعیب 
راـغ رد  ربماـیپ  هارمه  یتـسه و  اـم  يهدـنروآ  مالـسا  نیلوا  وت  رکبوبا ، يا  میریگب . یـشیپ  وـت  زا  اـم  هک  تسین  راوازـس  دـنتفگ : هدـیبعوبا 
سپ امـش . زا  هن  دشاب و  ام  زا  هن  هک  دریگب  تسد  رد  ار  تفالخ  یـسک  میرادن  تسود  دنتفگ : راصنا  يرتراوازـس ! رما  نیا  هب  وت  ياهدوب !!

راصنا زا  ار  يرگید  تفر  ایند  زا  رگا  هک  طرش  نیا  هب  میریذپیم ؛ ار  ود  نآ  تفالخ  همه  مینکیم و  باختنا  امش  زا  يریما  ام و  زا  يریما 
! درادـن رکنم  مالـسا  رد  ناتیاهیبوخ  لـضف و  هک  دـیتسه  یناـسک  امـش  راـصنا ، يا  تفگ : نیرجاـهم  حدـم  زا  سپ  رکبوبا  مینک . باـختنا 

امش نیب  رد  وا  نارسمه  لزنم  داد و  رارق  امش  يوس  هب  ار  شترجاهم  ربمایپ  دناهتفریذپ . شنید  راصنا  ناونع  هب  ار  امـش  شربمایپ  دنوادخ و 
، راصنا يا  : » تفگ تساخرب و  رذنم  نب  بابح  دیناریزو ! امـش  دنناریما و  اهنآ  دنتـسین !! امـش  زا  رتهب  هیلوا  نیرجاهم  زجب  سک  چیه  تسا .

تکرح امـش  يهراشا  نودـب  زگره  مدرم  دـنک . تفلاخم  امـش  اب  دـنکیمن  تأرج  یـسک  دنیامـش و  يهیاـس  رد  مدرم  دـیراد . هگن  تسد 
نانآ ندوب  ریما  هب  زین  ام  دـنراد ، ابا  ناـشیا  رب  امـش  ندوب  ریما  زا  نیرجاـهم  رگا  تفگ : دومن و  حدـم  ار  راـصنا  سپـس  و  درک ،» دـنهاوخن 

ریشمش ود  زگره  تفگ : تساخرب و  باطخ  نب  رمع  میریذپیمن . دشاب ، ریما  نانآ  زا  مه  ام و  زا  مه  هک  ار  داهنشیپ  نیا  ام  میتسین . یضار 
، دشاب يرگید  موق  زا  ناشربمایپ  هکیلاح  رد  دهد  رارق  دوخ  ریما  ار  امش  هک  دوشیمن  یـضار  برع  تفرگ ! دنهاوخن  ياج  فالغ  کی  رد 

تفگ ینانخس  تساخرب و  هرابود  رذنم  نب  بابح  وا  زا  سپ  دشاب ! اهنآ  رد  ناشربمایپ  هک  دشاب  ریما  نانآ  رب  یسک  دوشیمن  عنام  برع  و 
تبحـص رایـسب  راصنا  تلیـضف  رد  تساخرب و  هدیبعوبا  وگب . نخـس  وت  تفگ : هدیبعوبا  هب  سپـس  داد . یباوج  وا  هب  زین  باطخ  نب  رمع  و 

دننک ریما  ار  يو  ات  دناهدروآ  يور  هدابع  نب  دعـس  يوس  هب  راصنا  دـید  هک  یماگنه  دوب  راصنا  ناگرزب  زا  یکی  هک  دعـس  نب  ریـشب  درک .
تفالخ يهلئسم  درک  یعـس  دومن  حرطم  هک  ینانخـس  اب  دسرب  راصنا  هب  تفالخ  دراذگن  هک  تشاد  هفیحـص  باحـصا  اب  هک  یقفاوت  قبط 

مادک ره  اب  هک  دنتـسه  شیرق  گرزب  ود  هدیبعوبا  نیا  رمع و  نیا  تفگ : رکبوبا  دش . یـضار  نیرجاهم  تفالخ  رب  و  دنک ! یفتنم  ار  دـعس 
نب ریشب  مینک . تعیب  ات  هدب  ار  دوخ  تسد  میریگیمن ! تسد  هب  ار  تفالخ  ام  وت  دوجو  اب  دنتفگ : هدیبعوبا  رمع و  دینک ! تعیب  دیهاوخیم 

هب تعیب  يارب  زین  نانآ  درک  تعیب  رکبوبا  اب  راصنا  ناگرزب  زا  دعس  نب  ریشب  دندید  مدرم  هک  یماگنه  میامش . نیموس  مه  نم  تفگ : دعس 
رارق مدرم  ياپ  تسد و  ریز  دوب - هدـیباوخ  تلاح  هب  يرامیب  رتسب  رد  هک  هدابع - نب  دعـس  نایم  نیا  رد  و  دـندومن ، ماـحدزا  رکبوبا  يوس 
شیر تساخرب و  هدابع  نب  دعس  رـسپ  سیق  دشکب ! ار  وا  ادخ  دیـشکب ! ار  دعـس  تفگ : رمع  دیتشک ! ارم  تفگیم : هک  یلاح  رد  تفرگ و 

هنتف ناکم  نیا  زا  ارم  : » تفگ هدابع  نب  دعـس  سپـس  دیـسر !!! نایاپ  هب  هلئاغ  نآ  رکبوبا  ینایم  رد  اپ  اـب  و  تفگ ، ینانخـس  هتفرگ و  ار  رمع 
وا اما  نک ، تعیب  ایب و  هک  داتـسرف  دعـس  غارـس  رکبوبا  دندرک ، تعیب  مدرم  يهمه  هک  نآ  زا  دـعب  دـندرب . شلزنم  هب  ار  وا  و  دـیربب » نوریب 

تسا و هدرک  جل  وا  : » تفگ دعس  نب  ریشب  اما  دنک ،» تعیب  دیاب  وا  : » تفگ رمع  دندناسر  رکبوبا  هب  ار  دعـس  مایپ  هک  یماگنه  دومن . عانتما 
وا سپ  دنوش ! هتشک  وا  هارمه  زین  جرزخ  سوا و  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتشک  و  دوش ، هتـشک  ای  دشکب  هکنیا  رگم  درک  دهاوخن  تعیب  زگره 

ج 28 ص راونالا : راحب  دندرک . اهر  شیوخ  لاح  هب  ار  دعس  هدومن  لوبق  ار  ریـشب  نخـس  اهنآ  درادن .» ررـض  يو  كرت  هک  دینک  كرت  ار 
نتفرگ تسد  رد  يارب  ریبز  هحلط و  دوب . اجنآ  مکاح  فینح  نب  نامثع  هرـصب ، هب  ریبز  هحلط و  هشیاع و  دورو  ماـگنه  [ 74 . ] ات 188  179

نانآ زا  فینح  نب  نامثع  هکیلاح  رد  دندیسر  هرامالاراد  هب  ات  دندش  رهش  دراو  ناشباحصا  هارمه  هب  هنابش  لاملاتیب ، فرـصت  تموکح و 
زا رفن  لهچ  هدرک و  هلمح  ناشباحصا  ریبز و  هحلط و  دندومنیم . تظفاحم  لاملا  تیب  زا  دندوب و  هداتسیا  یناسک  رد  يولج  تشادن . ربخ 
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هب رابخا  نیا  دـندنک . ار  شتروص  نساحم  هتـسب و  ار  وا  ياپ  تسد و  و  دـنتفر ، فینح  نب  نامثع  غارـس  سپـس  دنتـشک . رجز  اـب  ار  ناـنآ 
صاخـشا دـنتخیر و  نیمز  رب  ار  مارح  نوخ  هک  دـینک  هلمح  ناـملاظ  ناـهارمگ و  نیا  هب  داد : ادـن  شموـق  رد  وا  دیـسر و  هلبج  نب  میکح 

رد دنداد و  تبثم  خـساپ  میکح  هب  سیقلا » دـبع   » يهفیاط زا  رفن  دـصتفه  دـندرک . لالح  دوب  هدرک  مارح  ادـخ  هچنآ  دنتـشک و  ار  حـلاص 
دندیگنج ردقنآ  و  دندرک ، تعباتم  وا  زا  زین  شباحصا  تفرگ و  تسرد  رد  هزین  هدش و  بسا  رب  راوس  میکح  سپـس  دندش . عمج  دجـسم 

تسار ياپ  ریشمش  اب  درک و  هلمح  هلبج  هب  میکح  هب  نانمشد  زا  رفن  کی  دنداتفا . نیمز  يور  رب  يرایـسب  ناگدش  هتـشک  ناحورجم و  هک 
. داتفا نیمز  رب  دوب  هدروخ  میکح  ياـپ  زا  هک  ياهبرـض  اـب  صخـش  نآ  دز . وا  رب  تشادرب و  ار  شاهدـش  عطق  ياـپ  میکح  دومن . عطق  ار  وا 

هراشا دوب  هدز  ار  وا  هک  یـسک  هب  میکح  دز ؟» وت  هب  ار  تبرـض  نیا  یـسک  هچ  : » تفگ دـمآ و  وا  دزن  فرـشا  ماـن  هب  هلبج  هب  میکح  ردارب 
موجه میکح  شردارب  فرشا و  هب  هشیاع  رکشل  ناهگان  دش . هتشک  هک  دز  يو  هب  ریـشمش  اب  نانچ  دومن و  هلمح  وا  يوس  هب  فرـشا  درک .

اب هک  دوب  گنج  زمر  يهملک  هملج  نیا  [ 75 . ] ات 284 ص 282  دیفم :) خیش   ) لَمَجلا باتک  دندش . قرفتم  ود  نآ  نتـشک  زا  دعب  هدروآ و 
. دوب ملسم »  » شمان هک  تسا  یناریا  ناوج  روظنم  [ 76 . ] دش زاغآ  هلمح  نآ  نتفگ 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  هرابرد 

تیاهن هب  ناسنا  رب  یهلا  تمعن  لماک و  ادـخ  نید  زور  نآ  رد  هک  ارچ  ، تسادـخ اب  ناسنا  ینامـسآ  قاـثیم  ریدـغ  ِمیحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
لزان ياهتمعن  ۀمه  لباقم  رد  ناسنا  يرازگ  رکـش  دوبعم و  هب  لماک  نامیا  ینعی  ، نآ هب  داقتعا  ،و  تسام ِنید  هدیقع و  ِناونع  ریدـغ  دیـسر 

اَمَف ْلَعْفَت  ْمَّل  نِإَو  َکِّبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اَی  هفیرـش :  هیآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یفرعم  غیلبت و  هب  رما  ساـسا  رب  وا . ةدـش 
نینمؤم یمامت  رب  ، ریدغ مایپ  ندـناسر  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شرافـس  ماجنا  ریدـغ و  هعقاو  ییوگزاب  غیلبت و  ؛ ُهََتلاَسِر َْتغََّلب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم  یندوشخب . ان  تسا  یهانگ  یهلا  بجاو  نیا  زا  یچیپ  رـس  دوش و  یم  بجاو 
گرتس هعقاو  نیا  رـشن  غیلبت و  فدـه  اب  يدـیحوت و  رواب  نیا  رب  خـسار  داقتعا  اب  ، تسا یعاـفتنا  ریغ  یگنهرف و  ّتیهاـم  ياراد  هک  ملـسو 

سدق یماما  هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  تیالو  تماما و  میرح  نیتسار  عفادـم  هبناج  همه  تیامح  یهلا و  تادـییأت  اب  ، يرـشب
يراذگ هیاپ  لاس 1381  زا  رادـم  تیالو  نینمؤم  زا  یعمج  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  شالتو  تمه  راوگرزب و  نیا  تاـیح  ناـمز  رد  ، هرس

اب ، هیعرـش تاهوجو  قیرط  زا  یمدرم و  تروص  هب  نآ  ياه  هنیزه  و  تسا . هداد  همادا  دوخ  ریگ  مشچ  ياه  تیلاعف  هب  نونک  اـتو  هدـیدرگ 
زا بکرم  یمیت  اـب  زکرم  نیا  ددرگ . یم  نیمأـت  شیدـنا  ریخ  دارفا  يراـیمه  تاـفوقوم و  ، تاروذـن  ، ایادـه ، دـیلقت ماـظع  عـجارم  تازاـجا 
ات هدومن  یعس  رازاب  هبسک  یبهذم و  تائیه  ، رادم تیالو  مدرم  ، فلتخم ياه  هتشر  نادنمرنه  ، هاگـشنادو هزوح  نیـصصختم  ناگتخیهرف و 

دوخ ۀبناج  همه  تکراشم  اب  دیناوت  یم  مه  امش  . دیامن ریدغ  یلاعتم  فراعم  رشن  هب  مادقا  ، یناهج تروص  هب  غیلبت  ِفلتخم  ياه  هصرع  رد 
نفلت میتسه  امش  ياهـسامت  رظتنم  دیـشاب . ریدغ  نیمداخ  ءزج  هدوب و  میهـس  مهم  رما  نیا  رد  یلام  ياهکمک  ، تاداهنـشیپ تارظن و  لماش 

 : تیاــــــس  09118000109 هارمه : نـــــــــفلت   03112206253 سکفلت :  03112206252 - 03112206253 ساـــمت : ياـــه 
- ناهفـصا زکرم : سردآ   info@Ghadirestan.com لـیمیا :  www.Ghadirestan.com-www.Ghadirestan.ir

 - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رثوک  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم  تلم - کناب  مود  هقبط  میکح - نابایخ  شبن  قازرلا - دـبع  نابایخ 
زا هـچنآ  6037991146890243 و  یلم : کناب  تراـک  هرامـش   327564722005 ابیـس : یلم  باسح  هرامـش   8147865894 یتسپ : دـک 

هناخباتک سیـسأت  تسا : هدـش  زکرم  نیا  نیمداخ  لاح  لماش  هک  تسا  یهلا  لضف  زا  لصاح  دـیراد  ور  ِشیپ  رد  زکرم  نیا  ياهدرواتـسد 
تیاس رد  ریدغ  یلاتیجید  یـصصخت - هناخباتک  نیرتعماج  نیرتگرزب و  يزادـنا  هار  کیـسالک :  لاتیجید و  تروص  هب  ریدـغ  یـصصخت 

هدافتسا ناکما  ناتسریدغ  يزکرم  لحم  رد  نیققحم  نارگشهوژپ و  يارب  کیـسالک  تروص  هب  نینچمه  ناتـسریدغ و  یـصصخت  هاگیاپ 
لبق هام  کی  دودح  لاس 88  زا  یلاوتم  ياه  لاس  رد  ریدغ  زا  لابقتسا  ياهشیامه  یصصخت : یملع  ياهتسشنو  اهـشیامه  دشاب . یم  مهارف 
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ناسانـشراک روضح  رادـمتیالو و  مدرم  فلتخم  راشقا  لابقتـسا  اب  ریدـغ  ههد ي  ياه  نشج  يزیر  همانرب  یگنهامه و  فدـه  اب  ریدـغ  زا 
رد یـسررب  قیقحت و  فدـه  اـب  ریدـغ  یـصصخت  یملع  ياـه  تسـشن  نینچمه  دـیدرگ و  رازگرب  یهوکـشاب  تروـص  هب  یگنهرف  روـما 
نآ رد  هک  دیدرگ ، رازگرب  تیودهم  هیمطاف و  هلمج  زا  یبهذم  ياه  تبـسانم  اب  ریدـغ  طابترا  نایب  نینچمه  ریدـغ و  فلتخم  تاعوضوم 
رد هدیزگرب  تالاقم  نارواد ،  تئیه  طسوت  یسررب  زا  سپ  هدومن و  لاسرا  تسشن  هناخ  ریبد  هب  ار  دوخ  تالاقم  ناگدنسیون ،  نیققحم و 

عیزوت اب  هارمه   ، فلتخم ياه  ناکم  رد  ریدغ  هباطخ  حرـش  یگتفه  تاسلج  يرازگرب  ریدغ : هباطخ  يایحا  دیدرگ . پاچ  هئارا و  تسـشن 
اب اه  هرود  نیا  یـسانش : ریدـغ  ياه  هرود  ریدـغ .  هباطخ ي  جـیورت  رـشن و  فدـه  اب  نآ ، ياهزارف  ظفح  هب  قیوشت  هباطخ و  ياه  باـتک 

نینچمه زکرم و  هیلاع ي  فادـها  ياتـسار  رد  فلتخم ،  حوطـس  رد  یناـسنا  يورین  مازعا  تهج  ریدـغ ،  نیغلبم  تیبرت  بذـج و  فدـه 
يرازگرب رییغت  ریدـغ : ههد  ياـیحا  ددرگ . یم  رازگرب   ، یـسانش ریدـغ  ثحاـبم  اـب  ، نادـنم هقـالع  نایوجـشناد و  بـالط ،  رتـشیب  ییانـشآ 

نشج شرتسگ  جیورت و  ثعاب  هدوب و  یهلا  رئاعش  میظعت  ریدغ ،  غیلبت  هفیظو ي  ماجنا  فده  اب  ههد  کی  هب  زور  کی  زا  ریدغ  ياهنـشج 
فلتخم تاعوضوم  هئارا  رد  ناگدـننک  تکرـش  نیغلبم و  يارب  ار  يرتشیب  تصرف  ریدـغ  ههد ي  يایحا  نیاربانب  ددرگ .  یم  ریدـغ  ياـه 

بو يور  رب  ریدغ ، یلاتیجید  هناخباتک  يزادنا  هار  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  رن م  دیلوت  زکرم :  تادیلوت  دومن . مهارف  نآ  شریذپ  ریدـغ و 
یناسر عالطا  رشن و  هعـسوت ي  فده  اب  هارمه ،  ياه  نفلت  يور  رب  اهباتک  ناگیار  دولناد  ناکما  اب  ناتـسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس 
دولناد ناکما  تیالو و  ریدـغ و  عوضوم  اب  اهرتسوپ ،  اهروشورب و  یحارط  اهپیلک ،  دـیلوت  هعیـش .  میرح  زا  عافد  ترتعو و  نآرق  فراـعم 

نیگنـس تلاسر  كرد  اب  ناتـسریدغ  یـصصخت  زکرم  زکرم : ياه  تیاس  بو  يزادنا  هار  نادنم  هقالع  يارب  تیاس  يور  زا  اهنآ  ناگیار 
زا ییاه  تیاس  بو  يزادنا  هار  هب  مادقا  نیصصختم  ناسانشراک و  شالت  اب  هتشاذگ و  یناهج  هصرع ي  رد  اپ  ریدغ  غیلبت  ياتساررد  دوخ 

ماجنا تسا و  هدومن  ( ، مراکملا لایکم   ) ریدغ ثراو  يارب  اعد  تیاس  وریدغ  ههد ي  تیاس  ناتـسریدغ ،  یـصصخت  هاگیاپ  تیاس  هلمج : 
نـیققحم و هـب  یهد  سیورـس  ، فراـعم رـشن  هزیگنا  اـب  هعیـش  ینغ  فراـعم  ساـسا  رب  یتاـعلاطم  عماـج  رتـسب  داـجیا  ثعاـب  تیلاـعف  نـیا 

مزال عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا  مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنم  هقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  ، بـالط
هژیو ي ریدـغ ، كدوک  ياهدـهم  يرازگرب  ریدـغ : كدوک  دـهم  تسا . هدـش  ، هعماـج رد  هرـشتنم  تاهبـش  زا  ماـهبا  عـفر  ِتلوهـس  تهج 

یلع ترـضح  هب  تبـسن  نانآ  ینورد  تبحم  ییافوکـش  فده  اب  ریدغ ،  ههد ي  تامـسارم  اهـشیامه و  يرازگرب  اب  نامزمه   ، نالاسدرخ
. دشاب یم  زکرم  نیا  ياه  تیلاعف  هلمج  زا  یگنهرف ،  ياه  هتـسب  يادـها  ریدـغ و  ياه  هصق  نایب   ، ابیز ياه  یـشاقن  بلاق  رد  مالـسلا  هیلع 
اب هارمه  ، ریدغ زور  رد  نان  يادها  ماعطا و  هنسح  تنس  جیورت  فده  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ناسحا  ياه  هرفـس  نینمؤملا :  ریما  ناسحا  هرفس 
هب ریدغ  غیلبت  جیورت و  تهج  ، ریخا ياه  لاس  رد  رهـش  نیدایم  اه و  نابایخ  رد  ابیز  يا  هولج  اب  ریدـغ  فراعم  يواح  ياهروشورب  میدـقت 

هنـسح ي تنـس  نیا  زا  مدرم  لابقتـسا  مرتحم و  نیریخ  یبهذم و  تایه  کمک  اب  هلاس  ره  هللا  دـمح  هب  . دـیدرگ رازگرب   ، هدرتسگ تروص 
زا لیلجت  دـشاب . یم  يرازگرب  لاح  رد  رت  هوکـشاب  هچره  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هصاخ  ، مالـسلا مهیلع  راـهطا  همئا ي  یهلا و  ياـیبنا 
زا لیلجت  ریدغ و  راگدنام  هرهچ  یفرعم  اب  یهوکـش  اب  تروص  هب  ریدغ  نیمداخ  زا  لیلجت  تامـسارم  هلاس  ره  يرازگرب  ریدـغ :  نیمداخ 

مرتحم ياه  تئیه  زا  لـیلجت  یفرعم و  نینچمه  دـنا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ریدـغ و  راذـگتمدخ  يوحن  ره  هب  هک  يدارفا 
نیلوئسم هب  ایاده  ریدقت و  حول  سیدنت ، میدقت  دنا و  هتشاد  تیلاعف  ریدغ  دروم  رد  هک  ییاهداهن  اه و  داتـس  اهنامزاس ،  زکارم ،  یبهذم ، 

هئارا اهنآ و  اـب  يراـکمه  زکارم و  یبهذـم و  مرتحم  ياـه  تئیه  اـب  طاـبترا  زکارم :  یبهذـم و  مرتحم  ياـه  تئیه  اـب  طاـبترا  زکارم . نیا 
ياهنـشج ندـش  رازگرب  رت  هوکـشاب  هچره  فدـه  اب  اهنآ  هب  تیالو ، ریدـغ و  ياوتحم  اب  اهروشورب  اهپیلک و  اهحرط ، یلمع ، ياهراکهار 

تنرتنیا هکبـش  رد  تماما  تیعوضوم  اب  ریدغ  عماج  لاتروپ  يزادنا  هار  زکرم :  هدـنیآ  ياهتیلاعف  دـمحم  لآ  رورـس  مایا  رد  ریدـغ  گرزب 
شخپ و عوضوم  اب  ریدغ  یناهج  هکبش  سیسأت  یجراخ  یلخاد و  ناگدننک  دیدزاب  تهج  تماماو  تیالو  عوضوم  اب  ریدغ  هزوم  سیسأت 

نینـس حوطـس و  هیلک  يارب  تغارف  تاقوا  ندـنارذگ  يارب  یئاهناکم  داجیا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  روحم  رب  ینید  ياـه  هزومآ  دـیلوت 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  www.Ghadirestan.comهرابرد  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 53زکرم  هحفص 51 

http://www.ghadirestan.com


زکارم و رد  ریدـغ  هب  طوبرم  ياه  تکام  يارجا  یگنهامه  ریدـغ  هنیمز  رد  نالاعفو  ناـگبخن  يارب  یتراـیزو  یتحایـس  ياـهودرا  یئاـپرب 
ساسحو صاخ  نیدایم 

ص)  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زکرم  www.Ghadirestan.comهرابرد  ص  )  ) یبن رثوک  ناتسریدغ  یصصخت  زا 53زکرم  هحفص 52 

http://www.ghadirestan.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	بلندترين داستان غدير
	مشخصات كتاب
	اهدا
	مقدمه
	جوان ايراني..! حذيفه يماني...! غدير...!
	بلندترين داستان غدير
	شرايط فكريِ داستان بلند غدير
	اشاره
	شرايط زماني
	شرايط مكاني
	شرايط اجتماعي

	معرفي حذيفه، راوي داستان غدير
	اشاره
	حذيفه كيست؟
	خصوصيت حذيفه در اين حديث
	اشاره
	نقل حديث بلند توسط يك نفر
	حضور شخصي در قضايا
	توجه به اهميت بنيادي جريانات


	مروري بر زندگي جوان ايراني
	اشاره
	جوان ايراني كيست؟
	مادر جوان ايراني و روحياتش

	اسناد و منابع بلندترين داستان غدير
	اشاره
	معرفي منابع
	شناختي از منبع اصلي
	تطبيق روايات
	اسناد


	بلندترين داستان غدير
	قتل عثمان و خلافت صاحب غدير
	اشاره
	نامه اميرالمؤمنين به حذيفه حاكم مدائن
	نامه اميرالمؤمنين به مردم مدائن
	سخنراني حذيفه درباره خلافت صاحب غدير

	كنجكاوي جوان ايراني درباره غدير و سقيفه
	اشاره
	سلام جبرئيل به صاحب غدير با لقب «اميرالمؤمنين»
	اعلام عمومي سلام به اميرالمؤمنين
	مراسم سلام به اميرالمؤمنين و عكس العمل منافقين
	اولين سخنان منافقين درباره غصب خلافت
	فتنه عظيم سقيفه

	مقدمات واقعه غدير و توطئههاي منافقين
	اشاره
	پايه گذاران اصلي غصب خلافت
	اعلان عمومي سفر حجة الوداع
	اولين نشانههاي غدير
	اصرار عايشه براي اطلاع از اسرار غدير
	افشاء سر غدير توسط عايشه
	آيههاي اعلان عمومي غدير

	واقعه غدير خم
	اشاره
	سخنراني پيامبر قبل از معرفي اميرالمؤمنين
	معرفي اميرالمؤمنين و دعوت براي بيعت
	مراسم بيعت غدير
	نشانههاي فتنه در غدير

	توطئه بر ضد غدير: قتل پيامبر و صحيفه ملعونه اول
	اشاره
	معرفي توطئهگران ضد غدير
	برخورد شديد پيامبر با توطئهگران
	نخستين پيماننامه بر ضد غدير

	اساسنامه اصلي ضد غدير
	اشاره
	اساسنامه سقيفه
	سخنراني پيامبر درباره صحيفه ملعونه دوم

	مقابله عايشه با غدير، و ياري توطئهگران بر ضد غدير
	اشاره
	مواخذه عايشه براي افشاي راز غدير
	اشاره پيامبر به فتنه عايشه در جنگ جمل
	تشكيل لشكر اسامه براي اخراج منافقين از مدينه
	توطئه منافقين براي بازگشت به مدينه

	آغاز اقدامات ضد غدير براي تشكيل سقيفه
	اشاره
	نماز ابوبكر و عكس العمل پيامبر
	سخنان پيامبر درباره غاصب حق صاحب غدير
	ماجراي سقيفه
	ريشهيابي نفوذ فتنه سقيفه بين مردم

	جوان ايراني در خدمت صاحب غدير
	اشاره
	اتمام حجت و شهادت در راه صاحب غدير
	پيروزي غديريان در جنگ جمل
	و پايان..

	مويدات بلندترين داستان غدير
	اشاره
	يك حديث مفصل در تأييد بلندترين داستان غدير
	تاييد فرازهاي حديث از منابع ديگر
	اشاره
	برگرداندن عثمان حكم بن ابيالعاص را به مدينه
	صاحب شدن ابوبكر و عمر لقب اميرالمؤمنين را
	حضور جبرئيل نزد پيامبر به صورت دحيه كلبي
	اعتراض ابوبكر و عمر در مسئلهي سلام به امرة المؤمنين
	سخنان بريده در اعتراض به ابوبكر
	اعلان عمومي حج
	خطبه غدير
	بيعت مردان در غدير
	بيعت زنان در غدير
	اعتراض ابوبكر و عمر در بيعت غدير
	تحويل ودايع انبياء به علي بن ابي طالب
	مشورت در قتل پيامبر در برگشت از تبوك
	عقبه هرشي
	صحيفه ملعونه اول
	كلام اميرالمؤمنين كنار جنازه كفن پيچيده عمر
	حمله سگهاي حوأب به عايشه
	دور كردن بعضي از اصحاب از حوض كوثر
	تخلف ابوبكر و عمر از جيش اسامة
	نماز ابوبكر
	شهادت جوان ايراني در جنگ جمل


	نتيجهگيري از بلندترين داستان غدير

	پاورقي

	درباره مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی (ص)

