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هنیدم هام 

باتک تاصخشم 

نارکمج سدقم  دجـسم  مق : رـشن :  تاصخـشم  نارکمج .] سدقم  دجـسم  تاراشتنا   ] شهوژپ دحاو  هنیدم /  هام  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
8-073-973-964-978 مود :  پاچ  لاـیر   8000 لایر 964-973-073-7 ؛ :   4000 کـباش :  ص . [ 63  : ] يرهاظ تاصخـشم  . 1385
 : همانباتک تشاددای :  مالـسلاهیلع . یبتجم  نسح  ماما  یناگدنز  هنیدم :  هام  دـلج :  يور  ناونع  تشاددای :  . 1388 مود : پاچ  تشاددای : 

 -- 50ق  - 3 مود ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنسح  عوضوم :  مالـسلاهیلع . یبتجم  نسح  ماما  یناگدنز  هنیدم :  هام  دلج :  يور  ناونع  [. 63 . ] ص
BP40/م2 هرگنک :  يدنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش  شهوژپ  دحاو  مق .)  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش  همانتـشذگرس 

1142478 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/952 ییوید :  يدنب  هدر   1385

« هنیدم هام  »

نیمزرس زا  ياهشوگ  رد  دوب ، هدیپس  عولط  راظتنا  مشچ  هنیدم ، نامـسآ  رد  هام  لماک  صرق  هک  نامز  نآ  ناضمر ، مهدزناپ  بش  هاگرحس 
یماگنه يرجه ، مّوس  لاس  تشگ . نشور  زین  دیشروخ  هدید  یتح  شلامج ، رون  هب  هک  یهام  دیـشخرد . رگید  یهام  لماک  صرق  هنیدم ،

کی تفرگ . دوخ  هب  هزات  یگنر  ردب  نامرهق  نیلّوا  هناخ  رد  یگدنز  دندربیم ، رس  هب  ردب  گنج  درگلاس  نیلّوا  هناتسآ  رد  ناناملـسم  هک 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  هون  نیلّوا  تخاس . هدنمرـش  ار  نامـسآ  ِردب »  » تفرگ و ندیـشخرد  ارهز  هناخ  ِردب » ، » تشذگیم ردب »  » هعقاو زا  لاس 

ردپ و ّدج و  مه  دوخ و  مه  هک  یناسنا  نیلّوا  مالسلا  امهیلعارهز  همطاف  نینموملاریما و  دنزرف  نیلّوا  دوب ، هتشاذگ  یتیگ  هصرع  هب  اپ  هلآو 
موصعم نز  نیرخآ  نیلّوا و  مالـسلا ، اهیلعارهز  شردام  دـندوب . دـنوادخ  ناگدـیزگرب  نیرتالاو  نیموصعم و  زا  یگمه  شردارب ، ردام و 

. تفای تنیز  مالسلا ، هیلعیبتجم  نسح  ماما  دوجو  راهب  هشیمه  لگ  هب  شکاپ  نماد  ایند ،

« یحو دنزرف  »

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياهماگ  يادص  دوب ، هتـشذگن  دیـشروخ  ندـمآ  الاب  زا  رتشیب  یتعاس  زونه  هک  یماگنه  ناضمر ، همین  هاگحبص 
شلد رد  تفریم . مالـسلا  اهیلعهمطاف  شبوبحم  رتخد  هناخ  هب  دیدج ، دولوم  تدالو  کیربت  يارب  وا  دـیچیپ . مشاه  ینب  گنت  هچوک  رد 
هناـخ رد  رهطا  يارهز  زا  تبقارم  يارب  هک  سیمع  تنب  ءامـسا » . » دوب ّمنرتـم  ادـخ  رکذ  هب  شکراـبم  ياـهبل  دوب و  هتفکـش  يداـش  لـگ 

دوب هدش  زیربل  دازون ، ندید  قایتشا  زا  شناج  هک  ربمایپ  دوشگ . ربمایپ  يور  هب  ار  رد  یلاحشوخ  اب  دربیم ، رس  هب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 
مالـسلا اـهیلعهمطاف  رتـسب  راـنک  زا  ار  وا  دوب ، هدـیچیپ  گـنر  درز  ياهچراـپ  رد  ار  دازون  هک  ءامـسا  رواـیب . ار  مدـنزرف  ءامـسا ! يا  دومرف :

گنر درز  هچراپ  رد  ار  دازون  هک  مدوب  هتفگن  رگم  ءامـسا ! دومرف : نابرهم ، ینحل  اـب  ربماـیپ  درپس . ربماـیپ  شوغآ  هب  مارتحا  اـب  تشادرب و 
ياهچراپ هدوشگ و  ار  گنر  درز  هچراپ  تفرگ ، ار  كدوک  هدزباتش  دوب ، هدروآ  رطاخ  هب  ار  ربمایپ  شرافس  هزات  ایوگ  هک  ءامسا  دیچیپم ؟

، دوب هدیـشوپ  ار  شرکیپ  رـس و  هک  ياهچراـپ  يدیفـس  ناـیم  روـن ، زا  ياهلاـه  رد  یحو  دـنزرف  ياـبیز  هرهچ  دـیناشوپ . وا  مادـنا  رب  دـیفس 
درز هچراـپ  اـت  دوب  هتـساوخ  یتیبرت ، یتمکح  رب  اـنب  هک  ربماـیپ  دوب ! هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  هیبش  ردـقچ  وا  یتسار  هب  دیـشخردیم .

شیارهز رتـسب  راـنک  هتـسهآ  تفرگ و  ار  كدوک  دوـب . هنیمز  نیمه  رد  رگید  یمادـقا  هشیدـنا  رد  کـنیا  دـننک ، رود  دازوـن  زا  ار  گـنر 
دولآباوخ هتسخ و  ار  ربمایپ  رتخد  يابیز  ياهمشچ  هتشذگ ، بش  يرادیب  تخادنا . شرتخد  هب  هفطاع  رهم و  زا  راشرس  یهاگن  تسـشن .

. دادیم ناـشن  هشیمه  زا  رتناـبرهم  هک  دوب  ردـپ  لاـمج  ياـشامت  وحم  دوـب و  هدـش  مشچ  شدوـجو  همه  اـیوگ  کـنیا  اـّما  دادیم ، ناـشن 
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هک ییوب  دومنیم ، مامـشتسا  شرتخد  زا  ار  تشهب  يوب  هرابود  داد و  شزاون  ار  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  شرتخد  یناـشیپ  ربماـیپ ، ياـهتسد 
هدرک کیدزن  وا  تسار  شوگ  هب  ار  شناهد  هدروآ و  ـالاب  ار  كدوک  رـس  هک  یلاـح  رد  دروآیم . دـجو  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

نیا دهاش  هتسشن و  ياهشوگ  رد  نامز  نآ  ات  هک  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  دومن . تئارق  ار  هماقا  شپچ  شوگ  رد  سپس  تفگ و  ناذا  دوب ،
رورـش و همه  زا  سپ  نیا  زا  نامدـنزرف  دوشگ « : مه  زا  ار  شیاهبل  هنامداش  ییاوجن  دـش و  رتکیدزن  همطاف  رتسب  هب  دوب ، یناـبرهم  همه 

ربمایپ دنامیم .» ظوفحم  ناطیـش  زا  هک  نآ  رگم  دوشیمن ، هدناوخ  يدولوم  چیه  شوگ  هب  هماقا  ناذا و  نیا  دوب ! دهاوخ  ناما  رد  اهيدـب 
یـشیپ امـش  رب  وا  يراذگمان  رد  درک : ضرع  دیاهدیمان ؟ هچ  ار  مدنزرف  دومرف : وا  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  يادـص  ندینـش  اب 

دنلب الاو  راگدرورپ  دّمحم ! يا  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  مریگیمن . یشیپ  مراگدرورپ  رب  نم  و  دومرف : ربمایپ  میریگیمن .
يربمایپ وت  زا  سپ  هک  نآ  زج  تسا  مالـسلا  هیلعیـسوم  يارب  نوراـه  هلزنم  هب  وت  يارب  یلع  : » دـیامرفیم دـناسریم و  مالـس  وت  هب  هبترم ،

نابز هب  هک  رَّبش  تسا - ؟ هدوب  هچ  نوراه  دنزرف  مان  دیـسرپ : ربمایپ  نک .» يراذگمان  نوراه  دـنزرف  مان  هب  ار  تدـنزرف  سپ  دوب . دـهاوخن 
يدنزرف تقو ، نآ  ات  هک  دمآیمن  شدای  سک  چیه  دندرک . رارکت  همه  ار  نسح  يوکین  مان  دـیمانب . نسح  ار  وا  نسح - . دوشیم ، یبرع 

دنزرف هب  صاصتخا  طقف  اـت  دوب  هتـشاد  هدیـشوپ  قیـالخ  همه  زا  ار  ماـن  نیا  دـنوادخ  اـیوگ  دـشاب . هدـش  هدـیمان  ، ماـن نیا  هب  برع  راـبت  زا 
هدیمان نسح  ّتلع  نیا  هب  نسح » : » دومرف هباحـص  عمج  رد  اهزور  زا  یکی  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دشاب . هتـشاد  مالـسلا  اهیلعهمطاف 

اجرب اپ  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسادخ  ناسحا  هب  تسا و  یلاعت  يادخ  ياهمان  زا  یمان  هدننک » ناسحا   » هدش و هتفرگ  ناسحا »  » زا هک  دش 
يانعم هک  دـندرک  باـختنا  شیارب  ار  یبتجم »  » بقل دـنداد و  رارق  دّـمحموبا »  » ار شاهینک  تسا . نسح »  » هدـش ریغـصت  نیـسح »  » هدـنام و

هب لـیئربج  هیدـه  یتـشهب -  يریرح  رد  ار  وا  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  شتدـالو ، زور  نـیمتفه  رد  تـشاد . هدـیزگرب » »
دوـمن و حـبذ  شدـنزرف  هقیقع  ناوـنع  هب  ار  یچوـق  راوـگرزب  نآ  دروآ و  ربماـیپ  تمدـخ  دوـب ، هدـیچیپ  هـلآو -  هـیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر 

ربمایپ هنوگچ  هک  دـندید  یگمه  دـندوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  اب  هک  یناسک  اهزور  نآ  درک . میـسقت  باحـصا  نیب  ار  شتـشوگ 
وا نم  ایادخ  : » درک ضرع  رابهس  تشادرب و  نامسآ  هب  تسد  سپس  دیکم و  ار  شراوخریش  كدوک  ياهبل  دوشگ و  ار  شکرابم  ناهد 

: دیامرفیم هداهن و  شاهناش  رب  ار  نسح  ربمایپ  هک  دـندید  مه  اهدـعب  نارای  نیمه  مراد .» تسود  مه  ار  شناراد  تسود  مراد و  تسود  ار 
«. درادب تسود  ار  وا  دیاب  درادیم  تسود  ارم  سک  ره  »

« هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هشوگ  رگج  »

. دوـب هدوزفا  دجـسم  لـخاد  ياـمرگ  رب  مدرم  ماـحدزا  و  مرگ ، اوـه  دوـب . هدـنکآ  راـصنا  نیرجاـهم و  تـیعمج  زا  یبـنلا  دجــسم  زور  نآ 
يادص ناهگان  هک  دندوب  هدرپس  ناجشوگ  ربمایپ  نیریش  هبطخ  هب  قوش ، اپارس  نیرـضاح  تشاد و  رارق  ربنم  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

هیرگ نیـسح  نسح و  زگره ! ربمغیپ ، يارب  اّما  دـشاب ، يداع  يرما  نارازگزامن  همه  يارب  تسناوتیم  هّچب  هیرگ  يادـص  دـش ، دـنلب  هیرگ 
وـس نیمادـک  زا  تساخرب . همیـسآرس  درک و  عطق  ار  شاهبطخ  ربماـیپ  هک  دـندید  همه  تسین . نکمم  دـنامب !؟ تواـفت  یب  ربماـیپ  دـننک و 

تدـالو زا  لاـس  ود  مالـسلا و  هیلعنسح  تدـالو  زا  لاـس  هس  اـهنت  دـننکیم ؟ هیرگ  ارچ  ناـنآ  دـیآیم ؟ نیـسح  نـسح و  هـیرگ  يادـص 
ربمغیپ نت  هراپ  ود  نآ  دوجو  زا  ربمایپ  دجـسم  تعامج  ياهفص  هک  داتفایم  قاـفتا  رتمک  همه  نیا  اـب  تشذـگیم ، مالـسلا  هیلعنیـسح 

دنلب ینهاریپ  مادـک  ره  هک  یلاح  رد  دـندرواین و  بات  ار  وا  يرود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نینزاـن  ياـههون  مه  زور  نآ  دـنامب . مورحم 
ناشکچوک ياهماگ  هاگان  هک  دندمآیم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يوس  هب  اهفص  نیب  رد  هدش و  دراو  دجـسم  ياهتنازا  دندوب  هدیـشوپ 

هللا یلـصربمایپ  هک  دندید  همه  درک . رپ  ار  دجـسم  ياضف  ناشهیرگ  يادص  دنداتفا و  نیمز  هب  هتفرگ و  نارـضاح  ياپ  ای  نهاریپ  هشوگ  هب 
اهنآ هک  یلاح  رد  تسشن و  ربنم  رب  هرابرگد  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ود  نآ  تفاتش . كدوک  ود  يوس  هب  و  دمآ ، نییاپ  ربنم  زا  هلآو  هیلع 

. دنتسه ام  ياههشوگ  رگج  ام  نادنزرف  اندابکا ؛» اندالوا  : » دومرف دوب ، هدناشن  دوخ  شیپ  ار 
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« هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  شود  تنیز  »

يراصنا هَّللادبع  نبا  رباج  دجـسم ، زا  ياهشوگ  رد  دندوب . ندـش  قرفتم  لاح  رد  مدرم  هتفای و  نایاپ  هزات  تعامج  زامن  ربمایپ ، دجـسم  رد 
وا ضرع  هب  ار  یبلطم  ات  مدش  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هناخ  هب  يزور  تفگیم : نینچ  وا  اب  دوب و  هتسشن  هرهچ  هایس  يدرم  رانک  رد 
اپ تسد و  راهچ  هدناشن و  شیوخ  تشپ  رب  ار  نیـسح  نسح و  هداهن و  نیمز  رب  ار  شیاهتسد  ناوناز و  هک  مدید  ار  ادـخ  ربمایپ  مناسرب .
داش زین  ربمایپ  نآ  لابند  هب  دـیچیپیم و  قاتا  ياضف  رد  اههچب  نیریـش  هدـنخ  يادـص  دـهدیم . يراوس  ار  نانآ  دوریم و  هار  قاتا  لخاد 

، دوب هدز  هقلح  منامشچ  رد  کشا  هک  نم  دوب . هدمآ  رد  شیامن  هب  یتسه  ياههنحص  نیرتابیز  زا  یکی  هک  يروط  هب  دیدنخیم  دشیم و 
نیرتهب امش  تساهامـش و  رتش  رتش ، نیرتهب  منادنزرف ! يرآ  دیامرفیم : ربمایپ  هک  مدینـش  مدوب . هتخود  مشچ  هرظنم ، نیا  هب  ناریح  تام و 

نسح و يزور  هک  درک  تیاکح  زین  نم  يالوم  يرآ ! تفگ : دیـشک و  یهآ  دوب  ملـسأ »  » مان هب  یمالغ  هک  رباج  بطاـخم  دـیناراک . راوس 
ود نآ  دیراد ! ار  بسا  نیرتهب  امـش  متفگ : ود  نآ  هب  یخوش  هب  متفر و  شیپ  مدـید . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هناش  ود  رب  ار  نیـسح 

: دومرف دادیم  ناکت  یّصاخ  زرط  هب  ار  شکرابم  ياههناش  اهنآ  رتشیب  یلاحشوخ  يارب  هکیلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دندیدنخ و 
. دنرفن ود  نیمه  ناراوس ، بسا  نیرتهب  يرآ و 

« تّنس رگایحا  »

هقلح هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  درگادرگ  هنیدـم ، فارطا  رد  یهوک  ياپ  رد  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  یهورگ  هارمه  هب  باحـصا  زا  یعمج 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاشیامرف  زا  یمیمـص  ییاضف  رد  مه  دـننک و  تحارتسا  هنیدـم  يامرگ  زا  رود  هب  ار  یتاعاس  مه  ات  دـندوب  هدز 

. دادیم شزاون  ار  شنارای  ربمایپ و  هرهچ  تشذگیم ، ناتخرد  ياههخاش  يالبال  زا  هدش و  ریزارس  هوک  زا  هک  یکنخ  میـسن  دنریگ . هرهب 
هب دـندوب ، هدروآ  هانپ  اههزبس  نماد  هب  هدرک و  كرت  ار  هنیدـم  گنت  ياـههچوک  ناشناردـپ ، هارمه  هب  هک  كدوک  دـنچ  رترود ، یکدـنا 

نانآ يوس  هب  اههاگن  همه  دوب . هدـنام  هریخ  ناکدوک  عمج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  هاگن  هک  دوب  یتاظحل  دـندوب . لوغـشم  يزاـب 
هللا یلـصربمایپ  يوس  هب  راقو  اب  مارآ و  تشاد . ار  ناگرزب  تبیه  اّما  دومنیم ، هلاـس  جـنپ  راـهچ  هک  دـمآیم  ناـشیوس  هب  یلفط  تشگرب .

درکیم و اـعد  دـیاش  تشاد ؛ بل  رب  ياهمزمز  وا ، راـتفر  هرهچ و  هبذـج  رد  قرغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تشادیم . رب  مدـق  هلآو  هـیلع 
شیاهماگ لیئاکیم  دنکیم و  تیاده  ار  وا  لیئربج  دومرف : دندینـش  ناگمه  هک  ییادص  اب  دـعب  یتاظحل  دومنیم . رارکت  ار  يرکذ  دـیاش 

مردـپ تسا . نم  مشچ  ییانـشور  نم و  هون  وا  تسا . نم  ياـضعا  زا  يوضع  و  نم ، ناـج  زا  ياهراـپ  و  نم ، دـنزرف  وا  درادیم . راوتـسا  ار 
ار وا  تسد  هک  یلاـح  رد  تفر و  شکدوـک  لابقتـسا  هـب  تساـخرب و  تـشاد  بـل  رب  ار  نانخـس  نـیا  هـک  یلاـح  رد  ربماـیپ  داـب . شیادـف 
اب نامزمه  هک  مه  نارای  داتفا . هار  هب  نسح  تسد  رد  تسد  سپس  ینم ! بلق  هراپ  و  نم ، بوبحم  نم ، یتشهب  بیـس  وت  دومرف : تفرگیم 

نیا دوب  هدرک  بلج  ار  همه  رظن  هچنآ  دنداتفا . هار  هب  ود  نآ  رانک  رد  دندوب ، هتـساخرب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دـنزرف  ياپ  شیپ  وا  نتـساخرب 
لوسر هب  مشچ  دنتسشن و  یگمه  دعب  یتاظحل  درادرب . یلع  نب  نسح  کچوک  ياهماگ  قباطم  ار  شیاهماگ  ات  دیشوکیم  ربمایپ  هک  دوب 

هدـش تیادـه  وا  دوـمرف : درک و  باحـصا  هب  ور  تشادیمن ، رب  نسح  زا  مشچ  ربماـیپ  هـک  یلاـح  رد  دـنتخود . هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ 
هدنز ارم  ّتنـس  دناسانـشیم و  مدرم  هب  ارم  راثآ  دهدیم و  ربخ  نم  زا  وا  نایملاع . راگدرورپ  يوس  زا  تسیاهیده  دوب و  دهاوخ  رگتیادـه 
رارق شاهّصاخ  تمحر  دروم  ار  وا  دراد و  تمحر  رظن  وا  هب  دنوادخ  دریگیم . هدـهع  هب  ارم  روما  ماجنا  شیوخ  رادرک  رد  درادیم و  هگن 

. درادب یمارگ  ارم  وا ، نتشاد  گرزب  اب  دنک و  یکین  نم  هب  وا  هرابرد  دسانشب و  ار  وا  قح  هک  سک  ره  دنک  تمحر  ادخ  دهدیم .

« هتفایهر »
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عمج يوس  هب  دیـشکیم  ار  شرتش  مامز  هکیلاح  رد  نیـشن  هیداب  يدرم  هک  دوب  هتفاین  ناـیاپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نخـس  زونه 
تشرد و یمالک  اب  هک  دـیآیم  امـش  يوس  هب  يدرم  نم ! نارای  دومرف : دـید  ار  وا  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـمآیم . شنارای  ربمایپ و 
. تسا زیمآ  افج  کشخ و  شنخس  هکیلاح  رد  دسرپیم  يروما  هرابرد  امش  زا  وا  دنکفایم . امش  رب  هزرل  دیوگیم و  نخس  امش  اب  نشخ 
زا هک  نارای  زا  یکی  تسا ؟ دّمحم  امش  زا  کی  مادک  تفگ : زیمآ  ریقحت  ینحل  اب  دنک  یمالـس  هکنآ  یب  دش و  کیدزن  نیـشن  هیداب  درم 
ات دـیهد  تلهم  دومرف : درک و  باحـصا  هب  ياهراـشا  تسد  اـب  ربماـیپ  یهاوخیم ؟ هچ  دیـسرپ : دوب  هدـمآ  مشخ  هب  وا  نتفگ  نخـس  هوـحن 
ار وت  هک  کنیا  مدرکیم . هنیک  ساسحا  وت  هب  مدوب  هدیدن  ار  وتات  دّمحم ! يا  تفگ : دولآ  ترفن  دـنت و  ینحل  اب  درم ، دـیوگب . ار  شنخس 

درم بیدأت  يارب  نانآ  زا  رفن  دـنچ  هدـمآ و  بضغ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناراـی  تسا . هدـش  رتشیب  وت  هب  ماینمـشد  هنیک و  ماهدـید 
هک درک  هراشا  دوب ، هتسب  شقن  شکرابم  نابل  رب  زیمآ  ّتبحم  يدنخبل  هکیلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اّما  دنتـساخرب ؛ اج  زا  روسج ،

: تفگ دادیم  ناکت  يدنت  هب  ادخ  لوسر  تروص  لباقم  ار  شتسد  هک  یلاح  رد  رابرگد  درم ، نآ  دهد . همادا  ار  شنخس  ات  دیشاب  تکاس 
لیلد و چـیه  هک  نآ  نودـب  يدرک ، یفن  ار  ناشنید  یتسب و  اهغورد  نیـشیپ  ناربمایپ  هب  هک  یلاح  رد  يربمایپ ؟ يدرک  ناـمگ  دّـمحم ! يا 

رگا دومرف : نایامنب . نم  هب  ار  تناـهرب  ییوگیم  تسار  رگا  تفگ : یتسناد ؟ اـجک  زا  وت  دومرف : هناـنابرهم  ربماـیپ  یـشاب . هتـشاد  یناـهرب 
تسا نکمم  نیا  ایآ  تفگ : بجعت  اب  درم  دبای . يرتشیب  دیکأت  نم  ناهرب  ات  دهد  ربخ  ار  وت  نم  ياضعا  زا  يوضع  یـشاب ، هتـشاد  تسود 

زا ربمایپ  روظنم  هک  نیشن  هیداب  درم  زیخرب ! نسح  يا  دومرف : دومن و  نسح  هب  ور  سپس  يرآ ! دومرف : دیوگب !؟ نخـس  ندب  زا  يوضع  هک 
ثحب هب  شدوخ  تفگ : زیمآ  ضارتعا  ینحل  اب  دومن و  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  هب  زیمآ  ریقحت  یهاگن  دوب  هدـیمهف  ار ، وا  ندـب  وضع 
مالسلا هیلعنسح  تفای . یهاوخ  اناد  ینک  هدارا  هچ  ره  هب  ار  وا  دومرف : ربمایپ  دتـسرفیم . نم  اب  نتفگ  نخـس  يارب  ار  یکدوک  دیآیمن و 

: دناوخ نومظم  نیدب  يرعش  ادتبا  درک و  زاغآ  نخـس  دسرپب  يزیچ  وا  هک  نآ  یب  داتـسیا و  برع  درم  لباقم  هنازرف ، يدنمـشناد  نوچمه 
رد هک  تسوت  لکـشم  تسا . هدوب  يدنمـشناد  هیقف  زا  تلاؤس  هکلب  ياهدرکن ؛ لاؤس  هدازنادان  ای  نادان  زا  وت  هدـب . تلهم  هیداب ! برع  يا 

. دنباییم باوج  دنـسرپب  هچ  ره  زا  تسا . نم  شیپ  نالهاج  لهج  يافـش  يراتفرگ ، لهج  هب  وت  رگا  هک  نادب  اّما  يربیم . رـس  هب  تلاهج 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هیحان  زا  هک  تسا  یثاریم  اریز  درک ، میسقت  ناوتیمن  اهلطـس  اب  ار  نآ  بآ  هک  تسا  ییایرد  نم  شناد 

ار تدوخ  يدرک و  زواجت  شیوخ  دودح  ّدح و  زا  يدوشگ و  اوران  هب  نابز  دومرف : زیمآ  بیدأت  ینحل  اب  سپس  تسا . هدیسر  ثرا  هب  نم 
تلاح اب  نیـشن  هیداب  درم  یـشاب . هدروآ  نامیا  ادـخ  تساوخ  هب  هک  نآ  رگم  تفر ، یهاوخن  ناـکم  نیا  زا  وت  هک  نآ  زا  ریغ  يداد . بیرف 
شیوخ موق  عمجم  رد  امش  يرآ ! داد : همادا  مالسلا  هیلعنسح  هدب ! همادا  اه ، تفگ : دز و  يدنخبل  رخـسمت  راکنا و  اب  هتخیمآ  ِيواکجنک 

ترـضح هک  دـیدرک  نامگ  دـیتشاذگ و  هرکاذـم  هب  ینکـش  نوناق  لهج و  يانبم  رب  دوب  هتـشذگ  ناـتنیب  هک  ار  هچنآ  دـیدرک و  عاـمتجا 
دهاوـخن یهاوـخنوخ  دنتـسه و  وا  نمـشد  برع  تّما  همه  تسا و  لـسنلا  عوـطقم  بسن و  لـصا و  یب  يدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 

. دوب دـنهاوخ  لمع  نیا  یلامتحا  بقاوع  اـههنیزه و  لّـمحتم  تموق  یـشکب و  ار  وا  یناوتیم  هک  يدرک  ناـمگ  ناـیم  نیا  رد  وت  تشاد و 
تشگ و تخـس  وت  رب  هار  يدرک . وا  نتـشک  هدارا  یتـفرگ و  تسدـب  ار  تاهزین  يدرک و  لـیمحت  دوخ  رب  ار  ریطخ  لـمع  نیا  ماـجنا  سپ 

شیپ دوش  شاف  تاهشقن  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  يدیشکن و  تسد  يدوب  هدرک  دصق  هچنآ  زا  همه  نیا  اب  يداد ، تسد  زا  ار  دوخ  تریـصب 
مشچ نیرضاح  همه  دنام . تکاس  ياهظحل  مالـسلا  هیلعنسح  دوب . هدش  هدارا  وت  هب  تبـسن  هک  دش  یتاریخ  بجوم  تندمآ  اّما  يدمآ ؛ ام 

هب ور  هرابود  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  دزیم . يدنت  هب  شبلق  دوب و  هدنامزاب  بجعت  زا  شناهد  نیـشن  هیداب  درم  دندوب و  هتخود  وا  ناهد  هب 
ینافوط ناهگان  هک  يدش  جراخ  لزنم  زا  کیرات  یبش  رد  مهد . ربخ  يدراذگرس  تشپ  هک  يرفس  زا  ار  وت  راذگب  دومرف : درک و  درم  نآ 

هار هن  یتشاد و  شیپ  هار  هن  يدنام ، نادرگرـس  ناریح و  سپـس  دیراب . نامـسآ  زا  اسآ  لیـس  یناراب  دـش و  رتدـیدش  بش  تملظ  دـیزو و 
تشحو تخیریم و  تیور  رس و  رب  ار  اهراخ  نافوط ، دوبریم و  ار  وت  داب  هک  ناگراتس  یناهن  اهربا و  مکارت  بش و  تاملظ  نآ  رد  سپ .
تاهلان تفر و  تلد  زا  ساره  تشگ و  نشور  تمـشچ  سپـس  يدـید . ام  دزن  ار  دوخ  يدرک و  زاب  مشچ  ناهگان  دـنکفایم ... تناـج  رد 
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يا یتسناد  اجک  زا  ار  اهنیا  دز : دایرف  ناهگان  دوب  هدنام  هریخ  مالسلا  هیلعنسح  کچوک  ناهد  هب  یتفگش  باجعا و  اب  هک  درم  دش . عطق 
هدنامن یفخم  وت  رب  نم  روما  زا  يزیچ  ياهدرکیم و  هدهاشم  ارم  لاح  ره  رد  ایوگ  هک  نانچ ، يربخاب و  ملد  هناخ  ناهن  زا  ایوگ  وت  رسپ !؟

اج زا  ار  درم  لد  نانچ  مالـسلا ، هیلعیبتجم  نسح  ماما  هناموصعم  نابرهم و  هاگن  يراد ! بیغ  ملع  ایوگ  هک  ییوگیم  نخـس  نانچ  تسا ،
هیلعنسح ماما  تسیچ ؟ مالـسا  تفگ : رایتخا  یب  داد و  تسد  زا  ناوت  بات و  رگید  هک  دوب  هدنابات  شریمـض  رد  يزوس  نانچ  ودوب  هدنک 

دـش و مخ  نیـشن  هیداب  درم  هلوسر . هدـبع و  ًادّـمحم  ّنأ  دهـشا  و  هل ؛ کیرـش  هدـحو ال  هَّللا ؛ ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  ربکا ؛ هَّللا  دومرف : مالـسلا 
حور زا  راشرـس  وا  تخومآ و  وا  هب  ار  نآرق  زا  یتایآ  ربمایپ  دروآ . مالـسا  وا  تسدـب  دیـسوب و  ار  مالـسلا  هیلعنسح  کچوک  ياهتسد 

يدـنچ زا  سپ  وا  درک . نینچ  منکیم و  انـشآ  مالـسا  اب  ار  ناـنآ  مدرگیم و  زاـب  شیوخ  موق  يوس  هب  هک  داد  هدـعو  هَّللالوسر  هب  ناـمیا 
هون مدرم  هاگره  سپ ، نآ  زا  دـندوب . هدـش  نامیپمه  هارمه و  وا  اـب  شاهفئاـط  ناـنز  نادرم و  زا  يریثک  هورگ  تشگرب ، هنیدـم  هب  هراـبود 

زا نارگید  هک  تسا  هدرک  تیانع  یتالامک  وا  هب  ادخ  دنتفگیم : دـندیدیم  ار  یبتجم -  نسح  ماما  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لاسدرخ 
. دناهرهبیب نآ 

« ادخ هاگشیپ  رد  »

دنزرف لاح  روش و  تشادیمن . رب  مالـسلا  اـمهیلعیلع  نب  نسح  زا  مشچ  ياهظحل  دوب ، هداد  هیکت  یبنلا  دجـسم  نیلِگ  راوید  هب  هک  يدرم 
ياهشوـگ دـشیم و  دجـسم  دراو  بورغ ، هب  هدـنام  تعاـسکی  هک  دوـب  زور  نیمدـنچ  نیا  دوـب . هدرک  اـپ  هـب  ییاـغوغ  شنورد  رد  ربماـیپ 

رظن ریز  ار  وا  نتفرگ  وـضو  ار ، وا  نـتفر  هار  ار ، وا  دورو  دـشیم . مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  شیـالوم  دـنزرف  ياـشامت  قرغ  داتـسیایم و 
اب دـیدیم ، دجـسم  ضوـح  راـنک  ار  وا  تشاد . وا  هب  مشچ  هتـشذگ ، ياـهزور  نوـچ  مـه  زورما  دـشیم . وا  تاـکرح  وـحم  تـفرگیم و 

داـی هب  ار  همه  هـک  یتاـکرح  اـب  هـلآو ، هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـننام  یتـبیه  تـئیه و  اـب  نـتفرگ ، وـضو  يارب  هداـمآ  هدزـالاب ، ياـهنیتسآ 
لیخ رد  یناوج  شدوخ  هک  ینامز  ار ، شیپ  لاس  یس  دروآیم  دایب  دوب  هبیـش »  » شمان هک  درم  تخادنایم . هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر 

رد تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  ییاهزور  تشادـن . رتشیب  یلاس  دـنچ  زونه  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  دوب و  هّفـص  باحـصا  ناـناوج 
هللا یلصربمایپ  هدجس  هک  يزور  داتسیایم . زامن  هب  سپس  دناشنیم و  دوخ  رانک  ار  وا  دمآیم و  دجسم  نیمه  هب  مالسلا  هیلعنسح  تسد 

مامت زا  سپ  دوب . هدید  ربمایپ  فتکرب  ار  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  هتشادرب و  هدجس  زا  رس  هبیـش » ، » دوب هدش  ینالوط  رایـسب  هلآو  هیلع 
هدیـسرپ هراب  نیا  رد  وا  زا  هدرک و  نامگ  ربماـیپ  رب  یحو  لوزن  ار  هدجـس  ندـش  ینـالوط  تلع  هک  یعمج  باوج  رد  ربماـیپ  زاـمن ، ندـش 

قرغ درم  دمآ . نییاپ  ات  مدرک  لّمأت  اذل  منک  هلجع  دماین  ملد  دوب . هدش  راوس  ماهناشرب  مدـنزرف  اّما  دـشن ، لزان  نم  رب  یحو  دومرف : دـندوب 
رکف هچ  هب  ردپ ! مالس  تفای . دوخ  رانک  رد  ار  هَّللادبع »  » شرسپ دنادرگ و  رب  رس  تفرگ . رارق  شاهناشرب  یتسد  هک  دوب  هتـشذگ  راکفا  رد 

؟ ینیبیم ار  وا  تلاح  تفگ : داد و  ناـشن  شدـنزرف  هب  ار  وا  تسیرگنیم  مالـسلا  اـمهیلعیلع  نب  نسح  هب  ناـنچمه  هک  هبیـش » « ؟ ینکیم
دادیم ناکت  رـس  هک  یلاح  رد  هَّللادـبع  تسا ؟ بلقنم  هنوگچ  دراد و  یلاح  هچ  نتفرگ  وضو  ماـگنه  ینیبیم  میوگیم . ار  یلع  نب  نسح 

وضو ماگنه  رد  هشیمه  وا  دیزرلیم . شدوجو  دنب  دنب  دوب و  هدش  درز  شگنر  متـشذگ ، وا  رانک  زا  نونکامه  منیبیم ، ار  وا  يرآ ! تفگ :
دورو هناتسآ  رد  هک  ماهدینـش  ماهدوب و  شرانک  اهراب  يرآ ! ياهدید ؟ زین  دجـسم  هب  دورو  ماگنه  رد  ار  وا  ایآ  دراد . یتلاح  نینچ  نتفرگ ،

«. ءییسملا كاتادق  نسحم  ای  کبابب ، کفیض  یهلا  : » دیوگیم دیاشگیم و  ار  شیاهتسد  دنکیم . دنلب  ار  شرس  دتـسیایم ، دجـسم  هب 
زا اـمیرک ! تسا . هدـمآ  وت  يوـس  هب  تاهدـننک  دـب  هدـنب  هدـننک ! ناـسحا  يا  تسا . هداتـسیا  وـت  هناـخ  رد  رب  وـت  ناـمهیم  نم ! يادـخ  يا 
وا زا  ات  منآ  رب  زورما  میوا . راتفر  هدز  تفگـش  هک  تساهزور  نم  تسا . تسرد  رذـگرد . تسوت  دزن  هچنآ  ییوکین  هب  لامعا  ياـهیتشز 

میورب ردپ ، تسوت  اب  قح  دوشیم !؟ رهاظ  لاح  هتفشآ  نینچ  تدابع ، ماقم  رد  ارچ  ادخ ، دزن  نأش  تلالج  تلزنم و  همه  نیا  اب  هک  مسرپب 
هک سک -  ره  رب  دومرف : دیشک و  یهآ  ترـضح  نآ  دندرک ، حرطم  ار  ناشلاؤس  دندیـسر و  مالـسلا  هیلعیبتجم  ماما  دزن  یتقو  میـسرپب . و 
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دنب دنب  دیارگ و  يدرز  هب  شگنر  هک  تسا  راوازس  دتسیایم -  تسا  یتسه  رـسارس  رب  هطلـس  بحاص  هک  نایملاع  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد 
. دوش نازرل  شیاضعا 

« تمارک ياههولج  »

لها نانآ  زا  یکی  دندوب . هدمآ  مه  درگ  هفوک  فارطا  ياهناتسلخن  زا  یناتسلخن  هشوگ  رد  مالـسلا ، هیلعنسح  ماما  نارای  زا  دنچ  ینادرم 
. دـندرکیم وگزاب  رگیدـکی  يارب  دـندوب  نآ  دـهاش  دوخ  هک  ار  یتارطاخ  نانآ  دـندوب . هفوک  یلاها  زا  هیقب  ماش و  لـها  يرگید  هنیدـم و 

تبسانم هب  مکح » نب  ناورم   » هک مدوب  رـضاح  یـسلجم  رد  تفگ : تشاد ، نارگید  زا  رتّبترم  یعـضو  رـس و  دوب و  هنیدم  لها  هک  يدرم 
نم تفگ : شیوخ  ناگهلایپ  مه  یخرب  عمج  رد  ناورم  هک  مدینـش  سلجم  نآ  رد  تشاد . روضح  نآ  رد  لزنم ، بحاص  اـب  يدـنواشیوخ 
یبأ نبا  . » تسا ناگرزب  هدنزارب  طقف  هک  ورکبس  دنمتردق و  ابیز و  يرطاق  دوشیم . راوس  نآ  رب  یلع  نب  نسح  هک  متـسه  يرطاق  هتفیش 

؟ ینکیم هدروآ  رب  ارم  تجاـح  یـس  اـیآ  مناـسرب  وت  هب  ار  نآ  رگا  تفگ : ناورم  هب  ور  دوب ، ناـبز  برچ  سولپاـچ و  يدرمریپ  هک  قیتع »
رایـسب تفگ : منکیم . هدروآ  رب  ینک  بلط  هک  ار  یتجاـح  ره  يرآ ! تفگ : داـهن و  وا  هناـشرب  یتـسد  دـیدنخیم  هـک  یلاـح  رد  ناورم » »
تمالم ارم  متفرگ  هدیدان  ار  یلع  نب  نسح  مدرک و  نایـشیرق  حدم  هب  عورـش  نم  هک  ینامز  نک و  تکرـش  تعامج  زامن  رد  ادرف  بوخ .

هک نامه  تفگ : داد و  ناکت  ار  شرـس  قیتع » یبأ  نبا  « ؟ يراد ياهشقن  هچ  ناطیـش ! دنزرف  تفگ : داد و  رـس  يدـنلب  ههقهق  ناورم » . » نک
دندوب هدـش  عمج  تعامج  زامن  يارب  مدرم  یتقو  ادرف  یهد . ماـجنا  متفگ  هک  ار  هچنآ  دـیاب  یهاوخیم  ار  یلع  نبنسح  رطاـق  رگا  متفگ .
قباوس یعامتجا و  يایازم  الاو و  قـالخا  زا  درک و  نایـشیرق  شیاتـس  هب  عورـش  نارگید  ناورم و  روضح  رد  هک  مدـید  ار  قیتع » یبا  نبا  »

ياهيرترب لیاضف و  زا  ایآ  تفگ : درک و  عطق  ار  وا  فرح  ناورم » . » درک فیرعت  دـیجمت و  یهلا  نییآ  هب  ناشنایاش  تامدـخ  ناشخرد و 
اب قیتع » یبا  نبا  « !؟ دـناهرهبیب نآ  زا  نارگید  هک  دراد  ییاـهیگژیو  اـههنیمز  نیا  همه  رد  وا  هک  یلاـح  رد  ینکیمن  يداـی  دّـمحم » وبا  »
ار وا  لیاضف  ًانیقی  دوبیم  ءایلوا  ءایبنا و  هرابرد  منخـس  رگا  متفگیم و  نخـس  ناـگرزب  فارـشا و  زا  طـقف  نم  تفگ : زیمآ  تنطیـش  ینحل 
هک نآ  یب  دوب ، هرظانم  نیا  دـهاش  دجـسم ، رد  رـضاح  نارازگزاـمن  نیب  رد  هک  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  مدرکیم . رکذ  نارگید  رب  مّدـقم 

يور یخلت  دنخبل  هک  یلاح  رد  تخادـنا و  ناورم »  » و قیتع » یبا  نبا   » هب یهاگن  اهنت  دروآ ، نابز  رب  یمالک  ای  دـهد ، ناشن  یلمعلاسکع 
شیوخ بکرم  رب  ات  دش  جراخ  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هک  یتقو  زامن  زا  سپ  دـش . زامن  هماقا  هدامآ  دـنادرگور و  دوب  هتفرگ  ياج  شنابل 

راوس شیوخ  رطاق  رب  کنیا  هک  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  تفر . وا  لاـبند  هب  هناراـکعمط  دـمآ و  نوریب  وا  یپ  رد  قیتع » یبا  نبا   » دوش راوس 
هب هک  ياهّدـعو  ندروآ  دای  هب  اب  نکل  دـش ، هدنمرـش  يردـق  قیتع  یبا  نبا  يراد ؟ یتجاح  ایآ  تفگ : دز و  یمّـسبت  تشگرب و  دوب ، هدـش 
درم داد . وا  هب  ار  رطاق  دش و  هدایپ  ییورشوخ  اب  مالسلا  هیلعنسح  ماما  متساوخیم . ار  امـش  رطاق  يرآ ! تفگ : هناروسج  دوب ، هداد  ناورم 

صخش دناهتفگ : هک  تسا  تسار  عدخنا » هتعداخ  اذإ  میرکلا  ّنإ  : » تفگ داد و  ناکت  يرـس  فسأت  يور  زا  ارجام ، نیا  ندینـش  اب  یفوک 
مالـسلا امهیلعیلع  نب  نسح  هک  منکیمن  ار  شرکف  یتح  نم  زگره ! تفگ : تیعطاق  اب  یندم  درم  دروخیم . لوگ  یبیرفب ، رگا  ار  میرک 

لوگ هدـمآ  لثملا  برـض  رد  هک  نانچ  هدوب و  عالطا  یب  تشذـگ ، قفانم  مکح » نب  ناورم   » داّیـش و قیتع » نبا   » وا و نیب  هچنآ  تیهاـم  زا 
، دـمآیم شـشوخ  درمـش  رب  ءایلوا  ءاـیبنا و  هبترمه  شیرق و  فارـشا  زا  رتارف  ار  وا  هک  قیتع  نبا  هناـکریز  حدـم  زا  رگا  وا  دـشاب . هدروخ 
ار دوخ  تساوخ  رد  دـتفا و  هار  هب  شرطاق  یپ  رد  هنالیلذ  وا  ات  دـنامیمن  رظتنم  دومنیم و  اـطع  ياهیدـه  درکیم و  تیاـنع  وا  هب  اـجنامه 

ینعی درک ؛ همـساقم  مه  راـب  هس  داد و  هقدـص  ادـخ  هار  رد  ار  شلاوـما  همه  راـب  ود  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  مسق ! ادـخ  هب  دـنک . حرطم 
یفوک نادرم  زا  یکی  دیـشخب . ناگراچیب  هب  ار  رگید  تمـسق  تشاد و  هگن  دوخ  يارب  ار  یتمـسق  درک . تمـسق  ود  تشاد  هک  ار  هچنآره 

ًالمع تلیذر  لها  اب  تلیـضف  لها  قرف  ات  تفگ : باوج  رد  یندـم  درم  دیـشخب !؟ وا  هب  ار  شرطاق  ارچ  سپ  تسا ، یتفگـش  ياج  دیـسرپ :
یفوک درم  دریگب ؟ هدیدان  ار  یناسنا  تساوخرد  تسناوتیم  هنوگچ  تشاذگیمن ، باوج  یب  ار  یگس  هنالئاس  هاگن  هک  وا  ددرگ ! نشور 
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ناهد هب  مشچ  توکـس  رد  نانآ  دـننامه  دـید ، يرتشیب  حیـضوت  رظتنم  زین  ار  اهنآ  نوچ  درک و  هاگن  دوخ  نطومه  ناتـسود  هب  بّجعت  اب 
رد هار ، نیب  یهاگلزنم  رد  هک  مدید  دوخ  مشچ  هب  مدوب و  هارمه  يرفس  رد  یلع  نب  نسح  اب  نم  يرآ ! داد : همادا  وا  و  تخود . یندم  درم 
هک يدرگ  ارحص  گس  يارب  ار ، نآ  دننام  ياهمقل  تشادیم ، رب  دوخ  يارب  ياهمقل  هک  راب  ره  دروخیم ، اذغ  دوب و  هتسشن  یتخرد  هیاس 

اذـغ محازم  ات  منارب  یگنـس  باترپ  اب  ار  گس  نیا  اـیآ  ادـخلوسر ! رـسپ  يا  متفگ : متفر و  شیپ  تخادـنایم . دوب ، هتـسشن  شیور  شیپ 
هاگن نم  هرهچ  رد  يرادناج  مروخیم ، اذغ  هک  یلاح  رد  هک  مراد  مرش  لجوّزع  يادخ  زا  نم  نک . اهر  ار  وا  دومرف : دوشن ؟ امش  ندروخ 
ماما شیالوم  هب  ار  وا  تدارا  قوش و  تارطاخ ، نیا  ندینـش  هدـنام و  تکاـس  عقوم  نآ  اـت  هک  یماـش  درم  مهدـن . وا  هب  يزیچ  نم  دـنک و 

تـساوخ رد  هب  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  هکیناـمز  مروآیم  داـی  هب  تفگ : دوـشگ و  نخـس  هب  بل  دوـب  هدوزفا  مالـسلا  هیلعیبـتجم  نسح 
مالسلا هیلعنسح  ماما  دناوخ . ترضح  روضح  رد  دوب  هدورـس  هک  ار  ياهدیـصق  ماش ، نارعاش  زا  يرعاش  دوب ، هدرک  رفـس  ماش  هب  هیواعم ،
تیصعم هک  يرعاش  هب  هَّللاناحبـس ، تفگ : درک و  ضارتعا  تخانـشیم ، ار  رعاش  هک  باحـصا  زا  یکی  داد . وا  هب  هّجوت  روخ  رد  ياهیده 

هب هک  تسنامه  تلوپ  ندرک  جرخ  يارب  هار  نیرتهب  ادخ !  هدنب  يا  دومرف : دیهدیم !؟ هیده  درادن  ییابا  ءارتفا  ناتهب و  زا  دـنکیم و  ادـخ 
تظفاحم یکین ، ریخ و  ندروآ  تسد  هب  ياههار  زا  یکی  ّرشلا ؛» ءآّقتا  ریخلا  ءآغتبا  نم  َّنِإو  . » يرادب ظوفحم  ار  شیوخ  يوربآ  نآ  هلیسو 

هک ار  هویم  زا  رپ  یفرظ  تساخرب . تسا  ناتسلخن  کلام  دیسریم  رظن  هب  هک  یفوک  نادرم  زا  یکی  تساهيدب . ّرـش و  زا  نتـشیوخ  ندرک 
هب ام  يالوم  رفـس  زا  تفگ : یماش  درم  هب  باطخ  درکیم ، فراعت  هویم  ندروخ  هب  ار  نانآ  هک  یلاح  رد  تشادرب و  دوب  هدرک  هدامآ  ًالبق 

! يرآ داد : همادا  دعب  دروخ و  ياهّبح  دنچ  تشادرب و  روگنا  ياهشوخ  یماش  درم  یـشاب . هتـشاد  دیاب  یناوارف  تارطاخ  وت  وگب . رتشیب  ماش 
نارـس زا  يریثک  عمج  اهرادـید  زا  یکی  رد  هک  دوب  نیا  تفای ، ترهـش  مدرم  نیب  ماش ، هب  نامیالوم  رفـس  لاـبند  هب  هک  ییاـیاضق  زا  یکی 
هیده ناونع  هب  هک  ار  ياهمانراب  زا  یتروص  هک  دهدیم  روتسد  رابرد  تابساحم  رومأم  هب  هیواعم  دندوب ، عمج  هیواعم  يروشک  يرکـشل و 

تـسناوتیم مه  هک  ایاده ، فلتخم  عاونا  لماش  میظع  ياهلومحم  دنک . تئارق  سلجم  رد  دندوب ، هدید  هیهت  مالـسلا ، هیلعنسح  ماما  يارب 
هب تبسن  ار  هیواعم  هاگتسد  تاغیلبت  زونه  هک  یمدرم  بیرف  يارب  ياهلیسو  دشاب و  یحو  نادناخ  هب  تبسن  هیواعم  تواخس  فطل و  هناشن 

هلجع اب  تسـشن و  وناز  ود  دمآ ، رتکیدزن  يواکجنک  اب  یفوک ، درم  دندوب . هدرکن  رواب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  یتسود  لوپ  یبلط و  ایند 
وا دنداد و  وا  لیوحت  ار  همانراب  يرآ ! داد : خـساپ  یمارآ  هب  یماش  درم  تفریذـپ ؟ ار  هیدـه  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  ایآ  دـش ؟ هچ  دیـسرپ :
وا زا  تفر . شیپ  دـنزیم . هلـصو  ار  وا  نیلعن  هتـسشن و  اههّلپ  يور  هک  دـید  ار  یمداخ  تفریم ، نوریب  رـصق  رد  زا  هک  ینامز  اّما  تفرگ ،

هتخیرگ هتـسج و  هک  راکتمدـخ  داد . لـیوحت  وا  هب  ماـش ، نارـس  هدز  تُهب  نامـشچ  شیپ  رد  ار  هماـنراب  تفرگ و  ار  شنیلعن  درک . رّکـشت 
فرـصنم ار  وا  یهاگن  اب  مالـسلا  هیلعماما  اّما  دهد . لیوحت  الوم  هب  ار  نآ  ات  تساخرب  هدزتریح  دوب  هدینـش  ییاهزیچ  همانراب  نیا  هرابرد 

هیواعم يایادـه  گرزب  هلومحم  زا  رتالاب  شدزن ، رد  شاهدروخ  هلـصو  ِنیلعن  شزرا  هک  دوب  هدـنامهف  وا  هب  هاگن  نامه  رد  ایوگ  تخاـس .
ماما نیب  هنیدم  رد  هک  تخادـنا  يرگید  نایرج  دای  هب  ارم  هرطاخ  نیا  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  راب  رگید  دوب  هنیدـم  لها  هک  يدرم  تسا .

شرادید هب  هک  ار  هنیدم  نارس  ناگرزب و  زا  سک  ره  دش ، هنیدم  دراو  هیواعم  هک  يزور  نیلّوا  رد  داتفا . قافتا  هیواعم  مالسلا و  هیلعنسح 
دراو وا  رب  یحلاصم  هب  انب  هک  دوب  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  همه ، زا  رخآ  درکیم . اطع  مهرد  رازه  دـص  ات  رازه  جـنپ  نیب  دـنتفریم 

لیخب شیرق ، دزن  رد  ار  ام  یتساوخ  دنکن  دّمحمابا ! يا  يدرک  ام  دای  رید  تفگ : زیمآهِوکِش  ینحل  اب  تساخرب و  وا  مارتحا  هب  هیواعم  دش .
هتـشادن وت  قاقحتـسا  دروم  ياطع  يارب  یتسد  دوش و  ماـمت  میاهدروآ  هارمه  هب  لاـم  هچنآ  اـت  يدـنام  رظتنم  رطاـخ  نیمه  هب  یهد ؟ هولج 

رد هک  یناوج  هب  ور  دینـشن ، مالـسلا  هیلعنسح  ماما  زا  یمالک  نوچ  درک و  شنایفارطا  هب  یهاگن  دـنام . تکاس  یتاـظحل  هیواـعم  میـشاب .
عومجم نازیم  هب  راـنید  مهرد و  زا  ورب و  مـالغ ! يا  تفگ : دنونـشب  ناـگمه  هک  يروط  هب  درک و  دوـب  هداتـسیا  شهاـگیاج  تسار  تمس 

، تساخیمرب اـج  زا  هک  یلاـح  رد  هیواـعم  تفر و  نوریب  ناوج  نک . اـطع  یلع  نب  نسح  دّـمحم  وبا  هب  میدیـشخب  نارگید  هب  زورما  هچنآ 
! دّمحم ابا  ای  تفگ : داتسیا و  ترـضح  نآ  يور  هب  ور  دعب  تفر و  هار  یمدق  دنچ  تخادنا ؛ مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هب  یهاگن  هناربکتـسم 
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هچنآ همه  هب  ارم  نامحرلاابا ! ای  دومرف : هناعطاق  تساخرب و  اج  زا  یگـشیمه  راقو  يدرـسنوخ و  اب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  مرنه ! دنزرف  نم 
یلصهَّللالوسر دّمحم  نت  هراپ  همطاف ، دنزرف  نم  منادرگیم . زاب  وت  هب  ار  نآ  همه  نیاربانب  تسین . يزاین  یشخبب  یهاوخیم  هدیشخب و  وت 

. متسه هلآو  هیلع  هللا 

« ربنم رب  راویلع  »

! هیواعم زا  هآ ، تفگ : داد و  هیکت  لاسنهک  یلخن  تخرد  هب  تفر و  هار  یماگدـنچ  دوب . هدـش  هتـسخ  شیاهاپ  تساخرب ، اج  زا  یماش  درم 
ياههرفـس رـس  رب  ار  ربمایپ  نییآ  ربمایپ ، تفالخ  مان  هب  درک و  دـنلب  ار  تلالـض  مچرپ  مالـسا ، مان  هب  هک  داب  وا  رب  ناگتـشرف  ادـخ و  تنعل 

ساسح و هقطنم  ود  نیا  رد  تیالو  رما  دادن  هزاجا  رصم ، تاماشرب و  مالسا  هطلس  يادتبا  زا  وا  تفرگ . ءازهتسا  هب  يزاب  رامق  یشونهداب و 
یحو و ناغلبم  طسوت  هتخیرگ ، هتسج و  هک  راید  نیا  مدرم  همه ، نیا  اب  دنوش . انـشآ  ناشربمایپ  موصعم  تیبلها  اب  مدرم  دنک و  ذوفن  دابآ 

مهیلعموصعم نایاوشیپ  تماما  ریدـغ و  هثداح  نانآ و  هب  تبـسن  ربمغیپ  تاشرافـس  ربمایپ و  ترتع  هرابرد  ینانخـس  میرک ، نآرق  ناـظفاح 
نیا رتشیب  تخانش  يارب  یهار  يوما ، تسایـس  کیرات  باجح  يارو  زا  ریدقت  ره  هب  هک  دندیـشوکیم  هناواکجنک  دندوب ، هدینـش  مالـسلا 

هب تدابع  بارحم  دجسم و  رد  راوگرزب  نآ  ندش  هتـشک  ربخ  یتقو  مالـسلا ، هیلعنینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  ًاصوصخ  دننک . ادیپ  روما 
ناشیا هتشذگ  ياهرواب  رد  قیمع  یللخ  درک و  هشیر  ناشناج  رد  هیواعم ، رابرد  ءوس  تاغیلبت  هب  تبسن  گرزب  یّکـش  دیـسر ، نانآ  شوگ 

اب تشاد  رظن  رد  دـیناشک ، قـشمد  هب  ار  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  حلـص ، ناـیرج  زا  سپ  هک  هیواـعم  دـمآ . دـیدپ  بلاـط  یبا  لآ  هب  تبـسن 
يزاسزاب هرابود  ار  شرابرد  دوخ و  هدید  هبرـض  رابتعا  هدننکـش ، ياهتیروذـحم  صاخ و  ییاهتیودـحم  اب  هدـش و  باسح  ییاههشقن 

اّما دراذگب . دازآ  ینارنخـس  هبطخ و  داریا  يارب  ار  وا  ای  دهدب و  ار  مدرم  اب  حیرـص  ییورایور  تصرف  ماما  هب  تساوخیمن  زگره  وا  دـنک .
هک داد  رارق  یتّیعـضو  رد  ار  وا  رگید ، فرط  زا  صاـع » ورمع   » هبناـج ود  هئطوـت  یفرط و  زا  لـیابق  نارـس  مدرم و  یپ  رد  یپ  ياهرارــصا 
ره زور  نآ  دنک . توعد  قشمد ، عماج  دجـسم  هعمج  زامن  ياههبطخ  زا  لبق  ياهقیقد  دنچ  ياهبطخ  يارب  ار  مالـسلا  هیلعماما  دـش  روبجم 

ناهدنامرف و دوب . هدش  رـضاح  يّوما  دجـسم  رد  دوب  هدینـش  شردپ  مالـسلا و  امهیلعیلع  نب  نسح  زا  یمان  مانـشد ، ای  حدـم  هب  هک  سک 
هتسشن دنـشاب  مدرم  رب  طلـسم  هک  يوحن  هب  ربنم  هیاپ  رانک  سلجم  ردص  رد  صاع  ورمع  هیواعم و  دندوب و  عمج  یگمه  ماش  لها  ياسؤر 

ماما هاگن  ذوفن  هرهچ و  تّهبُا  هدش و  سبح  هنیس  رد  اهسفن  تخادنا . هوبنا  تیعمج  هب  یهاگن  ربنم  زارف  زا  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  دندوب .
نالماع هیواعم و  ربنم ، نیمه  زارف  رب  اهراب  اهراب و  هک  دندوب  هدرک  عامتجا  ربنم  ياپ  یمدرم  دوب . هدرک  ریخست  ار  اهلد  مالـسلا  هیلعنسح 

ار ود  نآ  یناوتان  ینامیا و  یب  لیلد ، نارازه  اب  دنهدیم و  مانشد  شردپ  راقواب و  ینارون و  درم  نیمه  هب  هک  دندوب  هدید  ار  وا  راوخهریج 
دورد یهلا و  يانث  دمح و  رد  هاتوک  یتالمج  اب  تقو  نداد  تسد  زا  نودب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دننکیم . تباث  نیملسم  روما  هرادا  رد 

! مدرم يا  دومرف : مدرم  هب  باطخ  دزیم  جوم  نآ  رد  یگدازآ  تبالص و  نامیا و  هک  ییادص  اب  سپس  درک و  زاغآ  نخـس  متاخ  ربمایپ  رب 
نامه متسه ؛ بلاط  یبا  نب  یلع  دنزرف  نسح ، نم  هک  دنادب  دسانـشیمن  سک  ره  تسا و  هاگآ  متلزنم  ردق و  هب  دسانـشیم ، ارم  سک  ره 

هلآو و هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  همطاف  مردام ، دیورگ . مالسا  هب  همه  زا  رتولج  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللالوسر  يومع  رـسپ  هک 
. متیاده نازورف  غارچ  دنزرف  نم  ماهدننک . راذنا  هدنهد و  تراشب  ربمایپ  دنزرف  نم  تسا . تمحر  ربمایپ  هَّللادبع  نب  دّـمحم  مراوگرزب  ِّدـج 
زا نتساک  يارب  هیواعم  دش . هتخیگنارب  سنا  نج و  زا  قیالخ  همه  يوس  هب  نایملاع و  همه  رب  تمحر  ناونع  هب  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم 

، ددرگ شتلاـجخ  ثعاـب  دـهد و  رارق  اـنگنت  رد  ار  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  تساوـخ  مدرم ، يریذـپریثأت  زا  يریگوـلج  هباـطخ و  ترارح 
تلاذر همه  نیا  هب  لد  رد  دمآرب و  ام  داهن  زا  هآ  يوگب . نخس  نامیا  رب  امرخ  یگنوگچ  رد  دّمحم ! ابا  ای  تفگ : يدیقال  یعون  اب  نیاربانب 

هـس رد  دروآ و  نییاپ  يردق  ار  شیادص  دهدب  تسد  زا  ار  مالک  هتـشر  هک  نیا  نودب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  اّما  میداتـسرف . تنعل  هیواعم 
يدرـس و ثعاـب  بـش  نآ ، ندیــسر  ثعاـب  ترارح  نآ ، دـشر  ثعاـب  داـب  درک : فیــصوت  نـینچ  ار  اـمرخ  زیمآزاـجعا ، هاـتوک و  هـلمج 
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تعافش هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  دوب . باجتـسم  شیاعد  هک  متـسه  یـسک  نآ  دنزرف  نم  داد : همادا  سپـس  دوشیم و  نآ  یگزمـشوخ 
نم تسا . تشهب  هب  هدـنوش  دراو  نیلّوا  تمایق و  رد  هدـنوش  روشحم  نیلّوا  هک  متـسه  یـصخش  دـنزرف  نم  تسا . تعاـطا  دروم  هدـننک و 

شنانمـشد لد  رد  ساره  بعر و  هلیـسوب  دش و  هدرمـش  لالح  شیارب  گنج  تمینغ  دـندیگنج و  شباکر  رد  ناگتـشرف  هک  منآ  دـنزرف 
ماش و لها  زا  سک  ره  دش و  رات  هریت و  هیواعم  رظن  رد  ایند  ات  تفگ  ردقنآ  ار  نخـس  هنوگنیا  تشگ . زوریپ  دش و  عقاو  یهلا  دییأت  دروم 
. دشن رّسیم  تیارب  اّما  یشاب ، هفیلخ  هک  يدوب  راودیما  یلیخ  نسح ! يا  تفگ : هیواعم  دنتفای . تفرعم  وا  هب  دنتخانـشیمن  ار  وا  هک  نارگید 

تعاطا لجوّزع  يادخ  زا  دـنک و  راتفر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتنـس  هریـس و  هب  هک  تسا  سک  نآ  هفیلخ  اّما  دومرف : مالـسلا  هیلعماما 
هفیلخ دناوتیمن  دهد ، رارق  شیوخ  ردام  ردپ و  ار  ایند  دزاس و  لیطعت  ار  ینید  ياهّتنـس  دـیامن و  راتفر  متـس  هب  هک  سک  نآ  اّما  دـیامن .

، ددرگ عطقنم  نآ  زا  هک  نامز  نآ  دوشیم و  دـنمهرهب  ار  يزور  دـنچ  دـباییم و  یتردـق  تنطلـس و  هک  تسا  یهاش  یـسک  نینچ  دـشاب ؛
هک دش  دهاوخ  نامه  دنامیم . یقاب  شاهدهع  رب  نآ ، ءوس  راثآ  اهدمایپ و  دزاسیم و  راگزاسان  ضیرم و  ار  شجازم  نآ ، رادـیاپان  تّذـل 

يارب ياهنتف  تنطلس  نیمه  دیاش  منادیمن  ( 1 (؛» ٍنیِح یلإ  ٌعاتم  مُکل و  ٌۀَنتف  ُهَّلعل  يردأ  ناَو  : » تسا هدروآ  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ 
ار سلجم  تساخرب و  سپس  درک . هراشا  هیواعم  هب  شتـسد  اب  دومرف و  ار  نیا  دریگ . رارق  ناتیایند  لیلق  عاتم  صاخ ، ینامز  ات  دشاب و  امش 
زا رتریپ  شاهرهچ  دوب و  هتـسشن  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  راـصنا  عمج  رد  هفوک  ناتـسلخن  هشوگ  رد  هک  یفوک  نادرم  زا  یکی  دومن . كرت 
وا هب  باطخ  یّـصاخ  مارتحا  اب  دوب ، هفوک  لها  مه  وا  هک  رگید  يدرم  میوگب . ياهرطاـخ  مه  نم  دـیراذگب  تفگ : دادیم ، ناـشن  نارگید 

ياهيروالد زا  یناوارف  تارطاخ  ًانیقی  ياهدوب ، هارمه  وا  اب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ياـهگنج  همه  رد  هک  وت  ورمع ! اـبا  اـی  هلب ، تفگ :
هزات یـسفن  لّوا  درم ، نک . وگزاب  ام  ياهنیدم  یماش و  نانامهم  يارب  ار  اهنآ  زا  ياهشوگ  يراد . مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  شدنزرف 

هک مدوب  دـهاش  هکرعم  مرگ  اـمرگ  رد  مدوب . هارمه  مالـسلا  اـمهیلعنسح  ماـما  یلع و  ماـما  اـب  لـمج  گـنج  رد  نم  يرآ ، تفگ : درک و 
هزین دّمحم  نزب . ار  هنتف  هدرک  رس  نآ  رتش  هزین  نیا  اب  تفگ : داد و  وا  هب  ار  شاهزین  دناوخ و  ارف  ار  هیفنح  نب  دّمحم  شدنزرف  نینمؤملاریما 

. تشگزاب ردپ  شیپ  هب  هاتوک ، یتمواقم  زا  سپ  وا  دنتفرگ و  وا  رب  ار  هار  ۀّبـضونب »  » هلیبق نارواگنج  اّما  دـش . هناور  تعرـس  اب  تفرگ و  ار 
ناعفادم مامت  يروالد ، اب  دش و  نمشد  رکشل  بلق  راپـسهر  هنتف ، رتش  ندرک  یپ  دصق  هب  تفرگ و  ار  وا  هزین  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح 

رب زونه  نوخ  راـثآ  هک  یلاـح  رد  تشگرب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  يوس  هب  هنادـنمزوریپ  دروآ و  رد  اـپ  زا  ار  رتش  هزین  اـب  دز و  راـنک  ار 
. دوب شاهزین 

« زبس عولط  خرس و  بورغ  »

. تسیرگیم نوخ  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  يازع  رد  هفوک  دوب . يربک  تبیـصم  زور  يرجه ، ملهچ  لاـس  ناـضمر  هاـم  مکی  تسیب و  زور 
رـس رب  ازع  تسد  نانکنویـش  کـنیا  دـندوب  هدـنارذگ  ناـشیالوم  هناـخ  فارطا  رد  ار  زورید  بشید و  رـسارس  هـک  یناـنز  هوـیب  ناـمیتی و 
همه ـالوم و  هناـخ  يارـس  نحـص و  دـندوب . هدـمآ  درگ  نمـشد  تسود و  زا  ناـگمه  دندیـشاپیم . هرهچ  رب  متاـم  كاـخ  دـندیبوکیم و 

هدزمغ و باتفآ  دـندوب . ناشدیهـش  يـالوم  ریما و  راـگدای  ندـمآ  نوریب  راـظتنا  مشچ  همه  دوب . تیعمج  زا  هدیـشوپ  فارطا  ياـههچوک 
دایرف و تفرگ و  تّدش  اههیرگ  تفرگ . جوا  هّجـض  يادـص  هک  دوب  هدـماین  الاب  هفوک  نامـسآ  هتـسخ  هنیـس  رد  یتسرد  هب  زونه  دولآبت 

هناش هب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلعنسح  ماما  دوب . هدمآ  رادازع  ّتیعمج  نایم  هب  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  دش ؛ دنلب  ناوج  ریپ و  زا  ناغف 
دیوگب ینخس  تساوخیم  تفر . ربنم  يالاب  رب  دیناسر و  هفوک  دجـسم  هب  ار  دوخ  یتخـس  هب  دوب ، هداد  هیکت  مالـسلا  هیلعنیـسح  شردارب 

رب ار  وا  لالج  لامج و  تافص  تفگ و  ادخ  دمح  تساخرب و  سپـس  تسیرگ . ربنم  رب  هتـسشن  ینالوط ، یقیاقد  دیرب . ار  شناما  هیرگ  هک 
نب یـسیع  جورع  نآرق و  لوزن  بش  تشذـگ  هک  یبـش  مدرم ! يا  دوـمرف : همادا  رد  داتـسرف و  دورد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  درمش و 

ناینیشیپ زا  سکچیه  دنگوس  ادخ  هب  تفاتش . هَّللا  ءاقل  هب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  مردپ  بش  نیا  رد  دوب . نون  نب  عشوی  تداهـش  میرم و 
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یگنج يارب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هاـگره  دـنریگیمن . تقبـس  وا  رب  تـشهب  هـب  نـتفر  رد  دـنیآیم  وا  زا  سپ  هـک  یناـسک  وا و 
زج ایند  لام  زا  امش  ماما  مدرم ! دندرکیم . شايرای  دندیگنجیم و  وا  پچ  بناج  رد  لیئاکیم  وا و  تسار  بناج  رد  لیئربج  داتـسرفیم ،

ار مالـسلا  هیلعنسح  ماما  يولگ  هار  هیرگ  راب ، رگید  اجنیا  تشاذـگن  یقاب  دوخ  زا  دوب ، هدـمآ  دایز  شیاهشـشخب  زا  هک  مهرد  دـصتفه 
: دومرف تساخرب و  هرابود  تفرگ ، مارآ  هک  یکدنا  دنتـسیرگ . زین  دـندوب  شفارطا  هک  یمدرم  تسیرگ و  یتخـس  هب  دـنچ  یتاظحل  تسب .

متسه یتیب  لها  زا  نم  دوب . تیاده  ینارون  غارچ  ادخ و  يوس  هب  هدننک  توعد  هدنناسرت و  هدنهد و  تراشب  هک  نامه  مربمایپ ؛ دنرزف  نم 
باتک رد  ار  نانآ  تّدوم  ّتبحم و  دنوادخ  هک  متـسه  ینادـناخ  زا  نم  تسا . هدومن  ناشریهطت  هتـشاد و  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  ادـخ  هک 

ماما نیـشناج  امـش و  ربمایپ  دنزرف  نیا  مدرم ! يا  تفگ : تساخ و  رب  سابع  نب  هَّللا  دـبع  سپـس  تسا ... هدرک  بجاو  ناگمه  رب  شیوخ ،
زا هدرک و  مالعا  ار  دوخ  تعیب  دـنلب  يادـص  اب  هتـساخاپب و  تیعمج  هنایم  رد  یخرب  داتفا . مدرم  رد  ياهمهمه  دـینک . تعیب  وا  اب  تسامش .

دندرک يروآدای  ار  وا  هرابرد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يایاصو  رگید  یخرب  دنتفگ . نخـس  وا  نایاپیب  ّتبحم 
زور زور ، نآ  دوب . گرزب  ياهسامح  دهاش  هفوک  شوپهایس  هتفرگ و  نوخ  دجسم  زور  نآ  دنتسب . نامیپ  تیالو  رما  رب  دوخ  يرادافو  هب  و 
يا دومرف : تفر و  ربنم  يالاب  هب  رگید  راب  تعیب ، زا  سپ  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  دوب . مالـسلا  هیلعیلع  زا  سپ  ّیلو  ماـما و  اـب  مدرم  تعیب 
مه امش  مدیگنج  سک  ره  اب  هک  مدرک  تعیب  امش  اب  نم  تسا . يدوبان  لاوز و  هبور  تسا  نآ  رد  هچ  ره  تسالب و  هنتف و  هناخ  ایند  مدرم !

میدینش و نینمؤملاریما .» ای  كرمأب  انرمف  انعطا  انعمَـس و  : » دنتفگ ادصکی  مدرم  دینک . حلـص  مه  امـش  مدرک  حلـص  سک  ره  اب  دیگنجب و 
وا دـندروآ . ماما  روضح  هب  ار  مجلم » نبا   » زور نامه  نانمؤم . ياوشیپ  يا  مینامرف  هب  شوگ  همه  ام  هدـب  نامرف  ار  ام  سپ  میدرک . تعاطا 

هیلعماما منک ! تايرای  اههنحـص  همه  رد  هک  مدـنبیم  نامیپ  مه  نم  نک ، رظنفرـص  نم  نتـشک  زا  تفگ : هدـیرپ  شگنر  هک  یلاـح  رد 
زا سپ  هام  ود  درک . صاصق  ریشمش  تبرـض  کی  اب  اهنت  ار  وا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ّتیـصو  هب  انب  دهدب  یخـس  اپ  هک  نآ  یب  مالـسلا 

مالـسلا هیلعیبتجم  نسح  ماما  ترـضح  نیملـسم  ياوشیپ  شرالاس  ناوراک  هک  داـتفا  هار  هب  هنیدـم  يوس  هب  هفوک  زا  یناوراـک  هعقاو ، نیا 
. دوب

« هئطوت هاگنیمک  »

شتآ هب  ار  ماش  توغاـط  لد  بضغ ، ياههلعـش  هدرک و  هناـخ  ناـیرابرد ، ِناـج  رد  سرت  دوب . هتفر  ورف  هایـس  یتُهب  رد  هیواـعم  زبس  خاـک 
رد شنیگنـس  دنلب و  ياهماگ  يادص  دـشیم و  هدرـشف  شفیثک  ياههجنپ  رد  زونه  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هدـش  هلاچم  همان  دوب . هدیـشک 

؟ یمهفیم هدرک ، دـیدهت  گنج  هب  ار  ام  وا  ار ؟ وا  دـیدهت  يدینـش  تفگ : بضغ  اب  داتـسیا و  صاعورمع  يولج  دـیچیپیم . خاک  ياـضف 
: دشخب نیکست  ار  هیواعم  ات  دیـشوکیم  مارآ  ینحل  اب  صاع  ورمع  يونـشیم !؟  تسا . هدز  ندرگ  هتفای و  هرـصب  هفوک و  رد  ار  ام  نالماع 

یعیبط دـناهدرک ، تعیب  یلع ، نب  نسح  اب  یگزاـت  هب  هفوک  مدرم  تسا . هزاـت  یلع  غاد  زونه  تسا ، هدادـن  يور  یّمهم  قاـّفتا  نک ! شوگ 
دولآ مشخ  نانچمه  هک  هیواعم  دنزب . ندرگ  دراپـس و  ریـشمش  زیت  هغیت  هب  ار  وت  ناسوساج  دنک و  تردق  ساسحا  دوخ  رد  دـیاب  هک  تسا 
لاونم نیمه  هب  عضو  رگا  يرادربخ . بوخ  اـم  هب  تبـسن  شاهنیک  زا  یـسانشیم و  بوخ  ار  وا  وت  تفگ : دتـسیاب  هک  نآ  یب  دزیم ، مدـق 

مه وت  تفگ : درک و  عـطق  ار  شفرح  يزیمآ  تنطیـش  هدـنخ  اـب  صاـع  ورمع  تقو . ... نآ  درک و  دـهاوخ  یلمع  ار  شدـیدهت  دورب  شیپ 
هدش هتساک  شسرت  مشخ و  زا  تفر . ورف  رکف  هب  يردق  هیواعم  دوریمن ! شیپ  لاونم  نیمه  هب  عضو  وت  نم و  دوجو  اب  هک  ینادیم  بوخ 

، مدـق نیلّوا  مینک - !؟ هچ  دیـسرپ : رتمارآ  ینحل  اب  تخادـنا و  تخت  يور  ار  شدوخ  تفاییم . زاب  ار  دوخ  شمارآ  كدـنا  كدـنا  دوب و 
یلع دـنزرف  هب  ار  نیفـص  رد  ّتیمکح  ناـیرج  نآ  رد  سیونب و  ياهماـن  نونکامه  تسا . هماـن  نیمه  هب  نداد  باوـج  رد  یقطنم  دروـخرب 

هب وت  هک  یمدرم  نیا  هک  نک  دزـشوگ  وا  هب  دش و  نآ  میلـست  شردپ  هک  تسا  يرما  نامه  ربارب  رد  میلـست  وا  هفیظو  وگب  نک و  يروآدای 
نامیپ ییافویب و  زج  دیاهدومزآ و  نآ  ریغ  نیفـص و  رد  ار  نانآ  اهراب  تردـپ  وت و  هک  دـنایمدرم  نامه  ياهدرک  شوخ  لد  اهنآ  تعیب 
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دیدیم شخب  مارآ  هدـنهد و  یّلـست  شیوخ ، نورد  شتآ  رب  یبآ  نوچمه  ار  صاع  ورمع  نانخـس  هک  هیواـعم  دـیاهدیدن . يزیچ  ینکش ،
زا مادک  ره  رگا  هک  سیونب  اهنآ  يارب  تسا . هنیدـم  هفوک و  نارـس  هب  همان  نتـشون  مدـق ، نیمود  ینکیم - ؟ داهنـشیپ  هچ  رگید  دیـسرپ :
هب ار  شتـسد  دـمآ ! شیپ  صاع  ورمع  هچ ؟ رگید  دـنراد و - ...  شاداـپ  راـنید  رازه  دـصناپ  درادرب ، یلع  نب  نسح  تعیب  زا  تسد  ناـنآ 

یمرج ربمایپ ! دـنزرف  همان  ندرک  هلاچم  هک  هدـب  نم  هب  ار  همان  نآ  هک  نیا  رگید  و  تفگ : ياهنایذوم  دـنخبل  اـب  درک و  زارد  هیواـعم  يوس 
هـسیاقم وا  يدعب  ياههمان  اب  ات  دنامب ، دـیاب  همان  نیا  تفگ : دیـشک و  نوریب  هیواعم  تشم  زا  ار  همان  هلـصاف ، نیمه  رد  تسا !! یندوشخبان 

!! ینیبب تراسج  يدنت و  همه  نیا  وا ، يدعب  ياههمان  رد  وت  منکیمن  رکف  زگره  دوش .

« بیرف لاگنچ  رد  »

مه زا  هیواعم و  يوس  هب  رابنا »  » رکـشل هدـنامرف  رارف  ربخ  نیا ، زا  شیپ  دوب . هدرک  هنخر  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  نایرکـشل  ناج  رد  دـیدرت 
تـسرپرس یب  دارم و  هلیبـق  یلاـها  زا  يرگید  هدـنامرف  ندروـخ  بیرف  شرازگ  زین  وا و  رما  تحت  نازابرـس  زا  رفن  رازه  راـهچ  یگدیـشاپ 

يوس هب  اهیشکرکشل  هنوگنیا  تبقاع  هب  تبسن  ار  نانآ  هدومن و  بلس  ار  نایرکشل  دامتعا  هیواعم ، اب  دربن  يارب  یمازعا  نایرکشل  ندنام 
هتشون نآ  رد  هک  هدیـسر  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هب  دعـس » نب  سیق   » زا ياهمان  هک  دنتـشاد  ربخ  همه  مه  زورما  دوب . هدرک  نیب  دب  هیواعم ،
رقتـسم تسا  ماش  رکـشل  رارقتـسا  لحم  هک  هّینّوبح »  » هیرق لباقم  ساّبع - » نب  هَّللادیبع   - » يدومرف رّرقم  هک  یهدنامرف  هارمه  هب  ام  تسا :

. تسا هتخیرگ  هیواعم  يوس  هب  هنابش  وا  هک  دش  مولعم  میدیدن و  شاهمیخ  رد  ار  هَّللادیبع »  » حبص زامن  ماگنه  زورما ، هنافّـسأتم  اّما  میدش ؛
بلط نم  زا  یلع  نب  نسح  تسا : هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دناهدروآ  شیارب  هیواعم  زا  ياهمان  هاگنابش  هیواعم  ناگداتسرف  هک  دوشیم  هتفگ 

ياهرهب نیملـسم  ریاس  دوخ و  نوخ  نداد  رده  زج  ام  اب  وت  دربن  ندنام و  نیاربانب  درک ؛ دـهاوخ  ام  میلـست  ار  همه  يدوز  هب  هدرک و  حـلص 
مهرد رازه  رازه  ییام و  مارتحا  دروم  ییآ  رد  اـم  تعاـطا  هب  نونکامه  رگا  هک  نک  صـالخ  ار  دوخ  هدـشن  رید  اـت  سپ  تشاد . دـهاوخن 

کی ره  تیالو  نیا  رب  هوالع  میتشاد ، لاسرا  تیوس  هب  ناگداتسرف  نیمه  اب  ار  نآ  زا  یمین  وت ، رتشیب  نانیمطا  يارب  هک  يراد  ام  دزن  هیده 
ماما بّرقم  ناهدـنامرف  ناگتـسباو و  زا  هک  سابع » نب  هَّللادـیبع   » رارف تنایخ و  داد . میهاوخ  رارق  ترایتخا  رد  یهاوخب  هک  ار  ماش  دالب  زا 

، دوب هدش  مازعا  هیواعم  اب  گنج  يارب  مالسا  ناگدنمزر  نیرتهقباس  اب  نیرتروالد و  زا  رفن  رازه  هدزاود  سأر  رد  دوب و  مالـسلا  هیلعنسح 
نب ةریغم   » دورو هبرـض ! نیمّوس  کنیا  و  دـمآیم . باسح  هب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هاپـس  هدـید  بیـسآ  ياههیحور  رب  كانلوه  ياهبرض 

هتخانـش ياههرهم  هک  نانیا  دراد ؟ ییانعم  هچ  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  همیخ  هب  مکحلا » ّمُا  نب  نامحرلادبع   » و رماع » نب  هَّللا  دـبع   » و هبعش »
حلـص هیواعم  اب  دهاوخیم  نسح  ماما  دـنیوگیم : هک  نیا  دـشاب ، تسار  دـنکن  دـنیوگیم ؟ هچ  یلع  نب  نسح  اب  دـناهیواعم ، رابرد  هدـش 

ام دروآ و  مهارف  رکشل  نیدنچ  ارچ  دناوخ ؟ ارف  گنج  هب  ار  ام  ارچ  سپ  تشاد  ار  هیواعم  اب  حلـص  يانب  ادتبا ، نامه  زا  رگا  یتسار  دنک !؟
!؟ تخاس هراوآ  شیوخ  نامناخ  زا  ار 

« هنتف نافوط  »

روط هب  ار  رابخا  هدمآ و  رکشل  هارمه  لبق  زا  هک  ینیقفانم  دوب . نتفرگ  لکش  لاح  رد  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هاپـس  نورد  رد  دیلپ  ياهشقن 
شـالت هنـالاّعف  هدـننک ، دـیماان  نانخـس  شخپ  نارگید و  تاـساسحا  نـتخیگنارب  رد  کـنیا  دـندناسریم ، هیواـعم  هاگرکــشل  هـب  یناـهنپ 

هب رفن  هس  نآ  دـیماجنین . لوط  هب  دایز  دوب ، هدـش  داجیا  رادـید  نیا  هجیتن  زا  ندـش  هاگآ  يارب  نایرکـشل  لد  رد  هک  يراـظتنا  دـندرکیم .
حلـص مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هک  دندرک  عیاش  صاع » ورمع   » هیواعم و هشقن  قبط  رب  غورد و  هب  یهدنامرف ، همیخ  زا  ندـمآ  نوریب  ضحم 
قیدص نارای  یعـس  دنتـشگ . برطـضم  هدـنکارپ و  نایرکـشل  تسکـش ، مهرد  ار  رکـشل  ناکرا  ياهقعاص  نوچمه  ربخ ، نیا  تسا . هدرک 

هب ربکاهَّللا  دایرف  اب  دندوب  تصرف  رظتنم  هک  جراوخ  زا  ياهّدع  دیشخبن . يدوس  نمشد  هئطوت  ياشفا  تقیقح و  نایب  يارب  مالـسلا  هیلعماما 
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یشیدناژک یگداس و  همه  نیا  زا  هدرزآ  یلد  اب  دش  روبجم  مالـسلا  هیلعماما  دندرک . تراغ  ار  ناشیا  لیاسو  هدرب و  هلمح  ترـضح  همیخ 
رد هنافسأتم  اّما  دشخب . ناماس  ار  دوخ  رکشل  هتخیسگ  مه  زا  عاضوا  شیوخ ، صلخم  نارای  کمک  هب  اجنآ  زا  ات  دورب  طاباس »  » هب نایفوک 

طسوت هدش  رشتنم  نیغورد  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هک  تفرگ  رارق  دسا » ینب   » هلیبق زا  نانـس » نب  حاّرج   » مان هب  یـصخش  هلمح  دروم  زین  اجنآ 
اپ ریز  ار  داـهج  مکح  وا  دـننامه  و  يدـش ، كرـشم  ادـخ  هب  تردـپ  نوچمه  وـت  دیـشک : داـیرف  تفرگ و  ار  ـالوم  بکرم  ماـجل  نمـشد ،

دیشوج و نوخ  نآ  رثا  رب  هک  دروآ  دورف  ماما  ياپ  رب  ار  ياهزین  ناشکدایرف  مشخ ، تیاهن  اب  سپـس  يدرک و  دوبان  ار  ام  تّزع  یتشاذگ و 
« لطخا نب  هَّللادبع  . » دندیطلغ كاخ  هب  ود  ره  دنکفا و  وا  رب  ار  دوخ  ماما  دـش . هتفاکـش  نار  ناوختـسا  ات  ترـضح  ياپ  تشوگ  تسوپ و 
هب جراوخ  زا  رگید  یکی  دناخرچ . درب و  ورف  وا  يولهپ  رد  عیرس  یتکرح  اب  تفرگ و  ار  شاهزین  درب و  هلمح  وا  هب  دوب  ماما  ناعفادم  زا  هک 
هب هدـیناباوخ و  ياهتخت  رب  ار  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  نارای ، دـمآ . رد  اپ  زا  زین  وا  هزین ، ناـمه  اـب  هک  درک  هلمح  هَّللادـبع »  » هب ناـیبظ »  » ماـن

ياسؤر زا  یعمج  هک  دـنداد  ربخ  وا  هب  دوب ، يرتسب  راتخم »  » يومع یفقث » دوعـسم  نب  دعـس   » هناخ رد  الوم  هک  یناـمز  دـندناسر . نیادـم 
. دـنهد وا  لیوحت  هتـسب  تسد  ار  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هک  دـناهدرک  تنامـض  هتـشون و  هیواعم  هب  میلـست  ناونع  هب  ياهماـن  قارع ، لـیابق 

یخرب ینکـش  ناـمیپ  تناـیخ و  زا  تیاکـش  زا  سپ  تفر و  ربـنم  رب  هفوـک  رد  رگید  راـبکی  شـالت ، نیرخآ  ناوـنع  هب  مالـسلا  هیلعماـما 
ار ادخ  نانمـشد  اب  گنج  ام و  اب  یهارمه  دـصق  سکره  موریم ، هلیخن  يوس  هب  نم  دومرف : درک و  توعد  داهج  هب  ار  مدرم  ناهدـنامرف ،
، همه نیا  درکن . تباـجا  ار  وا  توعد  یـسک  كدـنا ، ناراـی  ناـمه  زج  دـنام و  اـجنآ  رد  زور  هس  مالـسلا  هیلعماـما  ددـنویپب . اـم  هب  دراد ،
رد مالسا و  ظفح  يارب  هک  زبس  یحلص  دهد . حلـص  هب  نت  دنکـش و  مهرد  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  تماقتـسا  گرزب  ّدس  ات  دش  ياهمدقم 

همانحلص ياهدنب  زا  مادک  ره  دوب . زاس  تشونرس  هدننک و  نییعت  اروشاع  خرس  دربن  هزادنا  هب  هک  یقیقح  نایعیش  زا  يدودعم  ندنام  ناما 
نسح ماما  ینعی  نآ ، هدننک  میظنت  هناّربدم  یـشیدنارود  هنامیکح و  تسایـس  زا  تیاکح  هیواعم ، مالـسلا و  هیلعنسح  ماما  نیب  هدش  اضما 

مهیلعتیبلها تمارک  ظفح  مدرم و  هدوت  هب  یـشخب  یهاـگآ  هیواـعم و  يزاـساوسر  ریـسم  رد  تسناوتیم  هک  تشاد  مالـسلا  هیلعیبتجم 
تسا فظوم  هیواعم  هک - : نیا  زا  دندوب  ترابع  همانحلـص  ياهدنب  زا  یخرب  دشاب . هلیـسو  نیرتدمآ  راک  نیرتهب و  ناشنایلاوم ، مالـسلا و 

نعل دنیوگ و  مانشد  ازسان و  مالسلا  هیلعیلع  هب  دیابن  وا  نایفارطا  هیواعم و  دیامن - . لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  هب 
ار نانآ  هب  ضرعت  ّتیذا و  قح  یـسک  دنـشاب و  ناما  رد  دـیاب  یلع  لآ  نایعیـش  دوش - . مالعا  عونمم  دـیاب  رباـنم  اـهزامن و  رد  وا  نیرفن  و 
زا کی  ره  قوقح  دراذـگاو - . یلع  نب  نسح  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  رما  دـنکن و  رّرقم  نیـشناج  دوخ  يارب  هیواـعم  دـشاب - . هتـشادن 

هاجنپ لاسره  نیفص ، گنج  رد  مالـسلا  مهیلعتیبلها  نایلاوم  زا  ناگدشهتـشک  هداوناخ  هب  دوش و  هداد  نانآ  هب  مالـسلا  هیلعیلع  نایعیش 
شلیلق ناراـی  مالـسلا و  هیلعنسح  ماـما  تبرغ  لزنم  نیرخآ  هک  هلیخن  هاـگرارق  ییاوسر : زاـغآ  دوش . تخادرپ  لاـملا  تیب  زا  مهرد  رازه 
نیرخآ مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  هتـسکش  لد  هدـید و  رجز  باحـصا  دوب . شناـهارمه  هیواـعم و  دورو  راـظتنا  مشچ  هعمج ، زور  نآ  دوـب ،

درگ نایم  زا  هک  دوب  رهظ  کیدزن  دنتفاییم . هدش  ناریو  ربمایپ ، ادخ و  نمـشد  نیرتثیبخ  ياپریز  ار ، شیوخ  تعانم  تّزع و  ياهرگنس 
ماما رکشل  هاگتماقا  هب  حالس ، رد  قرغ  هوبنا و  یناراوس  شیپاشیپ  هک  دش  رادیدپ  هایس ، یبسا  رب  هتسشن  هیواعم  نوزومان  تماق  هار ، رابغ  و 
هعمج زامن  يارب  نایهاپـس  دوش و  بترم  تعامج  زاـمن  ياـهفص  داد  روتـسد  ّربکت  رورغ و  زا  راشرـس  وا ، دـش . دراو  مالـسلا  هیلعنسح 

جح و هزور و  زامن و  رس  رب  امـش  اب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : مدرم  هب  باطخ  دناوخ و  ياهبطخ  تفر و  ربنم  رب  سپـس  دنوش . هدامآ 
رب هک  مدیگنج  امـش  اب  روظنم  نیا  هب  طقف  نم  دیدادیم . ماجنا  ار  اهراک  نیا  دوخ  امـش  یگنج ، نینچ  نودـب  هک  ارچ  مدـیگنجن ، ناتتاکز 
زا شیپ  مالسلا  هیلعنسح  ماما  نیّبحم  نایعیش و  مهنیم . میاهمدق  ریز  هب  تسا  هدمآ  هماندهع  رد  هچنآ  سپ  مبای ، تموکح  ّطلـست و  امش 

ّتبحم تیالو و  ناـمیپ  ربارب  رد  دـننک و  هداـمآ  دولآ  هجنکـش  تخـس و  يراـگزور  يارب  ار  دوخ  دـیاب  هک  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  مه  نیا 
هک يربخ  دوب . هتفر  ورف  هزات  یباهتلا  رد  هنیدم  نینوخ : ربص  دنهد . تیاضر  نیگنس  یتمارغ  تخادرپ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ 

رکبوبا  » و ساـبع » نبا   » نوچ ینادرم  تخاـسیم . روهلعـش  مدرم  لد  رد  ار  ترفن  مشخ و  شتآ  دـشیم ، شخپ  رهـش  همه  رد  تعرـس  هب 
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شرسمه طسوت  مالسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللالوسر  دنزرف  هک  دندوب  هدروآ  ربخ  دعجیبا » نب  ملاس   » و یمرـضح »
ار شیوخ  رمع  رخآ  ياهزور  يرامیب ، رتسب  رد  هتـشگ و  مومـسم  هداتـسرف ، وا  يارب  هیواعم  هک  یّمـس  اب  سیق » نب  ثعـشا   » رتخد هدعج » »

هفوک زا  هزات  نم  دوب : هتفگ  يدرم  دیآیم . الاب  نوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نت  هراپ  موقلح  زا  دناهدید  هک  دشیم  هتفگ  دـنارذگیم .
هک ار  ام  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  متفگ : نانکهوکـش  مدـید ، ار  وا  ات  مدوب . هدـش  دراو  مالـسلا  هیلعماما  هناخ  هب  اج ، همه  زا  ربخیب  ماهدـمآ ،
هک نیا  هب  متفگ : دش ؟ تباث  وت  رب  رما  نیا  هنوگچ  دومرف : یتخاس . نارگید  هدنب  ار  تنایعیـش  يدیـشک و  ّتلذ  هب  میدوب  تردپ  نارادفرط 
نآ زا  سپ  رگم  مدرکن  راذگاو  وا  هب  ار  تموکح  رما  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : يدومن ! توغاط  میلـست  ار  ربمغیپ  تفالخ  تموکح و 

ام و نیب  دنوادخ  ات  مدیگنجیم  وا  اب  زور  بش و  متفاییم  يروای  رای و  رگا  يراهن ... یلیل و  هتلتاقل  ًاراصنا  تدجو  ولو  متفاین . يروای  هک 
روما مدومزآ . متخانـش و  ار  هفوک  لـها  نم  دومرف : دیـشک و  یهآ  یتـشاد ! دوـخ  اـب  ار  هفوـک  نایرکـشل  وـت  اـّما  متفگ : دـیامن . يرواد  وا 

. تشادن دوجو  ناشراتفر  راتفگ و  رد  اهنامیپ  هب  يدنبياپ  دنتـشادن و  يرادافو  نانآ  دوبن . یندش  حالـصا  نانآ  تسد  هب  هعماج  ناماسبان 
هدیـشک ام  هیلع  ناشیاهریـشمش  اّما  تسام . اب  ناشیاهلد  هک  دندرکیم  راهظا  دندمآیم و  ام  شیپ  دندوب . هدـش  هدیـشک  فالتخا  هب  نانآ 

لقن متـساوخ . کمک  مدش و  دنلب  باتـش  اب  نم  درک . رپ  ار  شناهد  دز و  الاب  شیولگ  زا  نوخ  درک و  ياهفرـس  ماگنه  نیا  رد  دوب . هدـش 
زج مالـسلا  هیلعماما  هناخ  هب  ناشرّرکم  تاعجارم  دوب و  هدرک  باتیب  ار  مشاهینب  نادـناخ  ًاصوصخ  هنیدـم  مدرم  نآ ، ریاظن  هعقاو و  نیا 

. تشادن یلصاح  رتنوزفا  يدیماان  رتشیب و  ینارگن 

« رخآ عادو  »

ماما دـندوب . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  جورخ  رظتنم  ناشیالوم  هناخ  نوریب  مدرم ، زا  يریثک  عمج  تشذـگیم . زور  هس  ماما  تیمومـسم  زا 
مشچ یناوتان  تیاهن  رد  مالسلا  هیلعنسح  ماما  دوب . هتخود  ردارب  هدیرپ  گنر  هرهچ  هب  هدید  نازیر  کشا  هناخ ، نورد  مالسلا  هیلعنیسح 
باوج مالسلا  هیلعنسح  ماما  ینیبیم ؟ هنوگچ  ار  دوخ  لاح  ردارب ؟ يروطچ  دیـسرپ : درک و  مالـس  وا  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دوشگ .

رب يدوز  هب  هک  مراد  نیقی  منیبیم و  ایند  راـگزور  زا  زور  نیرخآ  ترخآ و  ياـهزور  زا  زور  نیلّوا  رد  ار  دوخ  دومرف : داد و  ار  وا  مـالس 
رادـید هب  نم  قوش  ّتبحم و  اّما  تسا ؛ راوگان  میارب  مناراـی  ناردارب و  رگید  وت و  يرود  هک  یلاـح  رد  موشیم  دراو  شیوخ  ردـپ  ّدـج و 

نیرتالاب هدنرذگ و  رد  ره  هدنامزاب  نیرتهب  هک  دراد  هبلغ  يراوگان ، رما  ره  رب  رفعج  هزمح و  همطاف و  مردام  نینمؤملاریما و  ادخ و  لوسر 
. تسادخ دزن  رد  هتفر ، تسد  زا  زیچ  ره  هدننک  كرادت  نیرتوکین  هدید و  تبیصم  ره  یّلست 

« زبس تّیصو  »

يارب سپـس  تشادـن . نتفگ  نخـس  ناوت  رگید  ایوگ  دـنام . تکاس  تسب و  ار  شیاهمشچ  ینالوط  یتاظحل  يارب  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما 
هب هک  ار  سکنآ  ماهدـید و  تشط  رد  ار  دوخ  رگج  ياههراپ  نم  دومن : ردارب  هب  ار  دوخ  ياهّتیـصو  نیرخآ  دوشگ و  مشچ  راب  نیرخآ 

؟ درک یهاوخ  هچ  وا  اب  وت  ردارب ! يا  اّما  تسا ؛ هتفرگ  روتـسد  اجک  زا  هک  منادیم  مسانـشیم و  ار  دـیناروخ  رهز  نم  هب  درک و  تنایخ  نم 
وت هب  زگره  ات  راذـگب  سپ  دومرف : رابمغ  ییادـص  اب  نسح  ماـما  مشکیم . ار  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : هدولآ  مشخ  مالـسلا  هیلعنیـسح 
نب نیـسح  شردارب  هب  یلع  نب  نسح  همانتیـصو  نیا  سیونب : رادرب و  يذغاک  کنیا  اّما  مینک . رادـید  ار  ادـخ  لوسر  نامّدـج  ات  میوگن 

هدـنب دـبع و  ار  دوخ  وا  تسا . کیرـش  یب  هناگی و  تسین . اتکی  دـنوادخ  زج  ییادـخ  هک  دـهدیم  تداهـش  وا  تسا . مالـسلا  امهیلعیلع 
ره هک  تسوا  دشاب . هتـشاد  ياهدننک  کمک  ات  تسین  ناوتان  درادن و  کیرـش  شتنطلـس  تردق و  رد  هک  ییادخ  درامـشیم  ادخ  یقیقح 
وا سک  ره  تسا . هدنوش  شیاتس  نیرتراوازس  دوبعم و  نیرتالاو  وا  دومرف . رّرقم  ار  شتـشونرس  هنامیکح ، يریگهزادنا  اب  دیرفآ و  ار  زیچ 

! نیـسح ای  دبای . هار  ددرگ  زاب  شیوس  هب  سک  ره  دوش و  راچد  یهارمگ  هب  دنک  ینامرفان  ار  وا  سک  ره  و  دبای . تیادـه  دـنک  تعاطا  ار 
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زا هک  تدوخ  هداوناخ  هب  تبـسن  زین  و  دننامیم ، یقاب  نم  زا  سپ  منادنزرف  هداوناخ و  زا  هک  یناسک  هب  تبـسن  منکیم  شرافـس  ار  وت  نم 
رد ارم  هک  منکیم  ّتیـصو  ار  وت  ینک . يردپ  ناشیارب  نم  نیـشناج  ناونع  هب  و  ییامن ، لوبق  ناشراکوکین  زا  يرذـگرد و  اهنآ  دـب  راک 

نودب شاهزاجا و  نودب  هک  یناسک  زا  مرتراوازـس  وا  هناخ  هب  وا و  هب  نم  اریز  يراپـس . كاخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  مّدج  رانک 
ياههناخ هب  نینمؤم  يا  : » دومرف شنآرق  رد  ادخ  دناهتـشگ . نوفدم  و  هدش ، هدرب  وا  هناخ  هب  دـشاب ، شراتفر  ناشن  وا  زا  سپ  هک  ياهتـشون 

لخاد دنتـسناوتیمن  وا  نذا  یب  شتایح  نارود  رد  دـناهدش  نفد  وا  اب  هک  نانآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  ( 2 .«) دیوشن دراو  وا  هزاجا  نودـب  ربمایپ 
اّما میراد . فّرـصت  هزاجا  میاهدرب ، ثرا  وا  زا  هچنآ  رد  ام  نکل  دوبن . ناشیارب  دروم  نیا  رد  ياهزاجا  زین  شتافو  زا  سپ  دـنوش و  شاهناخ 

دهدیم دـنویپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  ار  وت  هک  یکیدزن  يدـنواشیوخ  نآ  يراد و  ادـخ  دزن  رد  هک  یبرق  ماـقم  نآ  هب  ار  وت  مردارب !
تمایق رد  هک  يزور  ات  دزیرب ، نیمز  رب  یـسک  زا  نوخ  ینزوسرـس  ردق  هب  يراذگن  دش ، راک  نیا  عنام  نز  نآ  رگا  هک  مهدیم  تدنگوس 

. میرب تیاکش  شدزن  هب  دمآ ، ام  رس  رب  مدرم  طسوت  هچنآ  زا  میباتش و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رادید  هب 

« هادّمحماو »

تداهـش ربخ  دوب ، هدیرب  ار  شناما  کشا  لیـس  هک  یلاح  رد  دوشگ و  ار  هرجح  برد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ّتیـصو ، زا  دـعب  یتاظحل 
هلان اب  دـندزیم و  رـس  رب  مدرم  دـش . هلِولِو  ربمایپ  ربق  رانک  درک . رپ  ار  اج  همه  نویـش  دـش . هناخازع  هنیدـم  داد . تّما  هب  ار  مولظم  يـالوم 

دوب و هداد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  ربنم  هب  هیکت  بیرغ ، يدرم  رترود ، نآ  دنتفگیم . تیلـست  وا  رب  ار  وا  نت  هراپ  تلحر  ادّـمحماو ،
تـسا یماش  درم  نامه  نیا  دـنتفگیم : دـندوب  ناشرانک  هک  یناسک  هب  دنتخانـشیم ، ار  وا  هک  اهنآ  تسیرگیم . نارگید  زا  رتكانزوس 

هیلعنسح ماما   ] داد و مانـشد  وا  هب  ّتیعمج  هنایم  رد  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  هار  رـس  دمآ و  هنیدم  هب  هتـشذگ  لاس  هک 
، يرادن نکسم  رگا  اجنیا  یتسه . بیرغ  يدرم  ایوگ  تفگ : ینابرهم  اب  داهن و  وا  هناشرب  تسد  دش و  هدایپ  بکرم  زا  ییورشوخ  اب  مالسلا 
، يراد ینیگنـس  راب  رگا  میـشاب . تیامنهار  ياهدرک ، مگ  هار  رگا  مینک . اطع  وت  هب  يدـنمزاین ، رگا  مینک . كرادـت  تیارب  ياهناخ  اـت  وگب 

یتجاح رگا  و  میهد ، تهانپ  ياهدش ، هدـنار  رگا  میناشوپب . وت  رب  يراد ، زاین  سابل  رگا  میزاس . تریـس  ياهنـسرگ ، رگا  میرادرب . ار  تراب 
زا رتدنلب  یماش  درم  هیرگ  يادص  شاب ]. ام  نامهم  یتسه  هنیدـم  رد  ات  ایب و  ام  هناخ  هب  يریذـپیم  رگا  زین  کنیا  میزاس . هدروآ  رب  يراد ،

، ماهداد تسد  زا  ردپ  نم  درکیم : یناوخ  هحون  دولآ  ضغب  ییادص  اب  هیرگ ، طسو  رد  وا  الاح  دیسریم . شوگ  هب  نارگید  نویش  يادص 
دیدجت میارب  ربمغیپ  تلحر  تبیـصم  هک  دـینک  هیرگ  نم  رب  ربمغیپ  دجـسم  راوید  رد و  يا  ماهداد . فک  زا  ار  ادـخ  قلخ  نیرتبوبحم  نم 

. تسا هدش 

« مولظم هشیمه  »

یب هداس و  نیبوچ ، یتوبات  هک  دوب  هتـشذگ  دیـسریم ، رظن  هب  لاس  دنچ  زا  رتنیگنـس  رتینالوط و  مدرم  يارب  شنتـشذگ  هک  یتعاس  دنچ 
مالسلا هیلعنیسح  ماما  دش . ربمغیپ  مرح  راپـسهر  نارادازع  زا  یهوبنا  تسد  يور  دش و  هدروآ  نوریب  نسح  ماما  کچوک  هناخ  زا  هیاریپ ،

دمآ ولج  مکح » نب  ناورم  . » دنیاشگب ار  ربمغیپ  هناخ  برد  ات  تساوخ  مدرم  زا  سپس  دناوخ و  زامن  ردارب  كاپ  رکیپ  رب  یبنلا  دجـسم  رد 
اب هتفرگ  ار  ّتیعمج  ولج  تسدـب  ریـشمش  نامثع ، ناشیوخ  نادـنزرف و  زا  يدادـعت  نایفـس و  وبا  لآ  زا  یهورگ  هارمه  هک  وا  دـش . عنام  و 

نفد عیقب  زا  ناکم  نیرتدب  رد  دوب ، نافلاخم  متس  هدش  هتـشک  مالـسا و  دیهـش  نانمؤم و  ریما  هک  نامثع  تفگ : روآناجیه  دنلب و  ییادص 
امـش اب  دربن  رد  هک  نیا  رگم  دش ، دهاوخن  نینچ  زگره  دیراپـس ؟ كاخ  هب  ادخ  لوسر  رانک  ار  نسح  دیهاوخیم  امـش  لاح  تسا و  هدـش 

تشم رد  ار  شریـشمش  هضبق  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دوش . مامت  اهریت  ددرگ و  هّکت  هّکت  اههزین  هدش و  هتـسکش  اهریـشمش 
دیشخب تمرح  ار  هّکم  میرح  هک  ییادخ  هب  دومرف : دندینشیم  همه  هک  ییادص  اب  داهن و  شیپ  مدق  نیگمـشخ  يریـش  نوچمه  درـشفیم ،
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هب وا  هزاجا  نودب  هک  یناسک  همه  زا  تسا ، مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  نینمؤملاریما و  دنزرف  هک  یلع  نب  نسح  انامه  هک  مروخیم  دنگوس 
تفای و ترهش  اهاطخ  رادرب  راب  هب  هک  یـسک  زا  وا  دنگوس ! ادخ  هب  تسا . رتراوازـس  شاهناخ  ربمایپ و  هب  دندش  هدینادرگ  لخاد  شاهناخ 

رانک رد  ندـش  نفد  هب  داد ، هانپ  ار  ربمایپ  هدـش  هدـنار  داد و  ماـجنا  تساوخ  شلد  هچ  ره  هَّللادـبع  راّـمع و  قح  رد  درک و  دـیعبت  ار  رذوبا 
هللا یلصربمایپ  نانمشد  نادنزرف  نانمـشد و  دیاهتفای و  تراما  وا  زا  دعب  امـش  هک  دش  هچ  نکل  تسا . رتراوازـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

ناشن امـش  هب  دوبیمن ، يزیرنوخ  گنج و  مدع  هب  تبـسن  مردارب  ّتیـصو  رگا  ادخ !  هب  دنگوس  دناهتـساخرب . امـش  زا  ّتیعبت  هب  هلآو  هیلع 
رانک زا  هنامولظم  مالـسلا  هیلعیبتجم  ماما  هزانج  هک  ینامز  دـیوشب . شّدـج  رانک  رد  ادـخ ، ربمغیپ  رـسپ  نفد  عنام  دـیناوتیمن  هک  مدادیم 
هدامآ ناـمثع ، ناـهاوخنوخ  زا  راوس  لـهچ  هارمه  هب  رطاـق  رب  راوس  ینز  هک  دـندید  همه  دـشیم ، هداد  لاـقتنا  عیقب  يوس  هب  ربمغیپ  مرح 

راوس رطاق  رب  يزور  رتش و  رب  يزور  تحیـضف ، نیا  زا  ياو  تفگ : داتـسیا و  وا  ربارب  رد  ساـبع » نبا  . » دـندوب نارادازع  هزاـنج و  هب  هلمح 
ادـخ لوسر  ندـب  زا  ياهعطق  عیقب ، زا  ياهشوگ  رد  زور  نآ  یگنجب ؟ ادـخ  يایلوا  اب  ینک و  شوماـخ  ار  ادـخ  رون  یهاوخیم  يوشیم و 

. دراذگ شیامن  هب  خیرات  نابلط  قح  يارب  ار  وا  نت  ياههراپ  ادخ و  لوسر  تیمولظم  هشیمه  يارب  ات  تشگ ، نوفدم 

« تمکح ياههولج  »

رد وا  يراوگرزب  زار  دوب و  رتگرزب  ممـشچ  رد  مدرم  همه  زا  دومرف : دوخ  بوـخ  ردارب  فـصو  رد  مالـسلا  هیلعیبـتجم  نسح  ماـما   - 1
زا سپ  رگم  درکیمن  مادـقا  يراک  هب  درکیمن . لمع  هنالهاج  دوب و  نوریب  تلاـهج  هطلـس  زا  دوب . وا  مشچ  رد  اـیند  یکچوک  نم ، مشچ 

دنکیمن ار  هچنآ  دیوگن  هک  دوب  نیا  شاهویش  دشیمن ... گنتلد  و  دمآیمن ؛ مشخ  هب  درکیمن ؛ هوکـش  نآ . ندوب  دیفم  هب  نتفای  نانیمطا 
ار مادـک  ره  تسا ، رتهنادنـسپ  ادـخ  مادـک  تسنادیمن  هـک  تـفرگیم  رارق  راـک  ود  ربارب  رد  نوـچ  دـیوگیمن . ار  هـچنآ  دـهد  ماـجنا  و 

نیا زا  یکی  دور ، دجـسم  هـب  هتـسویپ  سک  ره   - 2 دومنیم . كرت  درکیم و  تفلاخم  دـیدیم  دوخ  یناسفن  ياههتـساوخ  هب  رتکـیدزن 
ای دنک  شتیاده  تسار  هار  هب  هک  ینخس  راظتنا ، دروم  یتمحر  هزات ، یشناد  دیفم ، يردارب  خسار ، يداقتعا  دوش : وا  بیـصن  هدیاف ، تشه 
رب ناسنا  هک  نیا  دومرف : تّورم »  » فیرعت رد   - 3 ادخ . زا  سرت  مدرم و  مرـش  زا  ناهانگ  كرت  دهد و  تاجن  تکاله  زا  ار  وا  هک  یمالک 

يرود سک  ره   - 4 دنک . ادا  ار  مدرم  ادخ و  قوقح  و  دشوکب ، دوخ  لام  حالصا  رد  دهدن ، تسد  زا  نازرا  ار  نآ  دشاب و  صیرح  شنید 
... دیشوکب وا  بلط  رد  دیزیهرپب و  ادخ  تیصعم  زا  ادخ ! ياههدنب  يا   - 5 درادرب . هشوت  دنک و  هدامآ  ار  دوخ  دروآ ، دایب  ار  ترخآ  رفس 

بیـسآ و زا  یـسک  تسین و  رادیاپ  ایند  تمعن  اریز  دیباتـش ؛ لمع  هب  تساهتّذل  هدنرب  نیب  زا  هک  یگرم  زادناربرمع و  ياهالب  زا  شیپ  و 
، مسانـشیم رتهب  ار  دوخ  نم  اریز  ینک  حدم  ارم  ادابم  دومرف : دوب  هتـساوخ  ياهظعوم  وا  زا  هک  يدرم  هب   - 6 دشابیمن . ناما  رد  نآ  يالب 

نیرتریصب یتسار  هب   - 7 ییامن . تبیغ  نم  دزن  رد  یسک  زا  ای  درادن ، دوجو  هدش  بیذکت  يارب  ياهدیقع  يأر و  اریز  ینک  بیذکت  ارم  ای 
دونشب ار  نارگید  رّکذت  هک  تسا  نآ  ، شوگ نیرتاونش  و  دبایرد - ؛ ار  اهیبوخ  هشیر  قمع و  و  دنک -  ذوفن  ریخ  رد  هک  تسا  نآ  اهمشچ 

هدنز دـبا  ات  ایوگ  هک  نک  لمع  هنوگ  نآ  تیایند  يارب   - 8 دشاب . كاپ  اهههبـش  زا  هک  تسا  یلد  نآ  لد  نیرتملاس  و  دََرب ؛ دوس  نآ  زا  و 
تترخآ يارب  اّما  نکم -  باتـش  ییاـیند  عماـطم  ندروآ  تسد  هب  يارب  نک و  دوخ  هشیپ  ار  ییاـیند  روما  رد  ندرک  ادرف  زورما و  یتسه - 
كرادـت يارب  هدومن و  كرت  تّدـش  هب  ار  ترخآ  روما  رد  ندرک  ادرف  زورما و  درم -  یهاوخ  ادرف  نیمه  اـیوگ  هک  نک  لـمع  هنوـگ  نآ 

. امن باتش  ترخآ  رفس 

عبانم
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اه تشون  یپ 
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