




فوهل همجرت  البرک : همان  مغ 

: هدنسیون

سوواط نب  دیس 

: یپاچ رشان 

رهطم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

فوهل همجرت  البرک : 13همانمغ 

باتک 13تاصخشم 

مجرتم 13راتفگشیپ 

13هراشا

11 ص :  تّیدبا .....  یناشیپ  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  13مان 

12 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  بئاصم  يارب  لیئربج  مالّسلا و  هیلع  مدآ  زوسناج  14هیرگ 

14 ص :  باتک .....  نیا  فّلؤم  یگدنز  هب  هاتوک  15یهاگن 

16 ص :  سواط .....  نب  دّیس  16تافیلأت 

16 ص :  سواط .....  نب  دّیس  16ياهرفس 

17 ص :  تلیضف .....  درمگرزب  سواط  نب  17دّیس 

22 ص :  سواط .....  نب  دّیس  19نادنزرف 

23 ص :  رضاح .....  19باتک 

24 ص :  فوهل .....  باتک  زا  تبیصم  رکذ  نوماریپ  يربهر  مّظعم  ماقم  20شرافس 

فّلؤم 22همّدقم 

22هراشا

29 ص :  ناگتسیاش .....  هب  یهلا  راشرس  22تاقیفوت 

30 ص :  راثیا .....  يارب  ناینیسح  یگتسیاش  23تمعن 

31 ص :  دیزیرب .....  اهکشا  23يا 

34 ص :  ملس .....  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگشیپ  هب  یخاتسگ  24یساپسان و 

34 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  يازع  يارب  هیرگ  يراوگوس و  میظع  25شاداپ 

36 ص :  باتک .....  نیا  شراگن  زا  25فده 

اروشاع يارجام  زا  لبق  ثداوح  لّوا : 26شخب 
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39 ص :  وا .....  تدالو  مسارم  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  26تدالو 

39 ص :  لضفلا .....  ّما  باوخ  26ریبعت 

40 ص :  ملس .....  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دیدش  27هیرگ 

41 ص :  ملس .....  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد  نوگانوگ  هتشرف  27هدزاود 

41 ص :  بّرقم .....  ناگتشرف  27تیلست 

42 ص :  وا .....  هاتوک  هبطخ  ود  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زیگنا  مغ  27رفس 

44 ص :  ینارون .....  مچرپ  کی  و  دیلپ ، هایس و  مچرپ  28ود 

45 ص :  هنیدم .....  رادنامرف  دیلو  هب  دیزی  29همان 

47 ص :  ناورم .....  اب  دیلو  30تروشم 

47 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  اب  دیلو  30يوگتفگ 

49 ص :  ناورم .....  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیدش  31خساپ 

49 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  هناهاگآ  32تکرح 

51 ص :  تکاله ..... ؟ ای  تسا  تداعس  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  33ایآ 

55 ص :  موق .....  نارس  حیاصن  هب  وا  خساپ  هّکم و  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  35دورو 

56 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  هب  هفوک  مدرم  ياهمایپ  35اههمان و 

58 ص :  همان .....  رازه  هدزاود  ات  رایسب  37ياههمان 

59 ص :  ترضح .....  نآ  میمصت  و  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هب  همان  37نیرخآ 

60 ص :  وا .....  اب  مدرم  تعیب  هفوک و  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریفس  لیقع  نب  38ملسم 

62 ص :  هفوک .....  دیدج  رادنامرف  ناونع  هب  دایز  نبا  بصن  و  دیزی ، هب  39شرازگ 

63 ص :  هرصب .....  هعیش  نارس  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  39همان 

63 ص :  وا .....  هب  موق  خساپ  و  هرصب ، رد  دوعسم  نب  دیزی  39ینارنخس 

65 ص :  هلظنح .....  هلیبق  40خساپ 

66 ص :  دعس .....  ونب  هلیبق  41خساپ 

66 ص :  میمت .....  هلیبق  41خساپ 
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66 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  هب  دوعسم ، نب  دیزی  41همان 

67 ص :  دوراج .....  نب  رذنم  42تشونرس 

68 ص :  هفوک .....  يوس  هب  وا  تکرح  و  دایز ، نبا  لمع  42تّدش 

68 ص :  هفوک .....  يرادنامرف  رصق  هب  دورو  رد  دایز  نبا  زومرم  42گنرین 

69 ص :  دایز .....  نبا  يوجتسج  و  یناه ، هناخ  هب  مالّسلا  هیلع  ملسم  42لاقتنا 

70 ص :  یناه .....  اب  دایز  نبا  يوگتفگ  43زاغآ 

72 ص :  وا .....  تسد  هب  یناه  ندش  بورضم  و  دایز ، نبا  یناه و  44يوگتفگ 

73 ص :  یناه .....  اب  ورمع  نب  ملسم  44يوگتفگ 

74 ص :  وا .....  ندش  ینادنز  دایز و  نبا  هنایزات  اب  یناه  ندش  45یمخز 

75 ص :  جحذم .....  هلیبق  هاتوک  46شروش 

76 ص :  دایز .....  نبا  نارادفرط  اب  مالّسلا  هیلع  ملسم  ترضح  دیدش  46يریگرد 

78 ص :  دایز .....  نبا  هب  مالّسلا  هیلع  ملسم  نکشنادند  47ياهخساپ 

82 ص :  مالّسلا .....  هیلع  ملسم  ترضح  تداهش  49یگنوگچ 

83 ص :  ةورع .....  نب  یناه  49تداهش 

83 ص :  یناه .....  مالّسلا و  هیلع  ملسم  گوس  رد  زوسناج  50يراعشا 

85 ص :  لمع .....  تّدش  هب  وا  شرافس  و  دایز ، نبا  زا  دیزی  51رّکشت 

85 ص :  ناحصان .....  زا  رفن  ود  هب  وا  خساپ  هّکم و  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  51تکرح 

86 ص :  هّکم .....  زا  جورخ  ماگنه  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  51هبطخ 

88 ص :  هّیفنح .....  نب  دّمحم  شردارب  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  52يوگتفگ 

89 ص :  هّیفنح .....  نب  دّمحم  يراگدنام  تّلع  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  53خساپ 

90 ص :  مالّسلا .....  هیلع  ماما  باوج  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  کمک  يارب  ناگتشرف  زا  ییاههورگ  53ندمآ 

91 ص :  مالّسلا .....  هیلع  ماما  خساپ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  کمک  يارب  نایّنج  زا  ییاههورگ  54ندمآ 

92 ص :  میعنت .....  هاگلزنم  رد  توغاط  لاوما  55دادرتسا 

93 ص :  دمآیم .....  هفوک  زا  هک  يدرم  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  55تاقالم 
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93 ص :  مالّسلا .....  هیلع  ربکا  یلع  هنانامرهق  55نخس 

94 ص :  دمآیم .....  هفوک  زا  هک  هره  وبا  هنوگ  ضارتعا  لاؤس  هب  56خساپ 

94 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ناوراک  هب  نیق  نب  ریهز  هنانامرهق  56قاحلا 

96 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  يراوگوس  مالّسلا و  هیلع  ملسم  تداهش  57ربخ 

98 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  ریفس  سیق ، هنانامرهق  58تداهش 

101 ص :  ّرح .....  ناوراک  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ناوراک  59تاقالم 

102 ص :  ریرب .....  عفان و  ریهز ، تاساسحا  زاربا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هاتوک  60هبطخ 

103 ص :  البرک .....  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  61دورو 

104 ص :  مالّسلا .....  هیلع  بنیز  زوسناج  هیرگ  ایند و  ییافویب  61راعشا 

نآ ثداوح  البرک و  رد  گنج  يامیس  مود  62شخب 

107 ص :  البرک .....  يوس  هب  63یشکرکشل 

108 ص :  دوخ .....  یفّرعم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  63هبطخ 

110 ص :  مرح .....  ناوناب  زوسناج  64هیرگ 

111 ص :  شناردارب .....  مالّسلا و  هیلع  ساّبع  يارب  رمش ، همان  ناما  دیدش  65ّدر 

112 ص :  نمشد .....  نداد  تلهم  و  بش ، کی  نتساوخ  65تلهم 

113 ص :  مالسلا .....  امهیلع  بنیز  هیرگ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ندید  66باوخ 

114 ص :  اروشاع .....  بش  66ثداوح 

114 ص :  دوخ .....  باحصا  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  66دیجمت 

114 ص :  ناگتسب .....  يرادافو  66راهظا 

116 ص :  ناشیوخ .....  ریغ  زا  نارای ، يرادافو  67راهظا 

117 ص :  ریسا .....  يزاس  دازآ  يارب  سابل ، هعطق  جنپ  68ياطع 

118 ص :  اهنآ .....  هب  نمشد  زا  رفن  ود  یس و  نتسویپ  و  ناینیسح ، 68تاجانم 

119 ص :  اروشاع .....  زور  69ثداوح 

119 ص :  ریرب .....  یخوش  69هدنخ و 
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120 ص :  نمشد .....  فص  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیشتآ  69هبطخ 

125 ص :  اروشاع .....  حبص  رد  تسخن  یعمج  هتسد  71ياههلمح 

126 ص :  هار .....  ود  نیب  زا  ادخ  ياقل  72باختنا 

126 ص :  وا .....  تداهش  مالّسلا و  هیلع  نیسح  هب  ّرح  72نتسویپ 

128 ص :  ریرب .....  تداهش  73گنج و 

129 ص :  یبلک .....  بابح  نب  بهو  73تداهش 

130 ص :  هجسوع .....  نب  ملسم  74تداهش 

131 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  رپس  يراصنا ، هطرق  نب  75ورمع 

132 ص :  رذ .....  وبا  مالغ  نوج  تداهش  75يزابناج و 

133 ص :  درم .....  ریش  نامرهق  دلاخ ، نب  ورمع  76تداهش 

133 ص :  وا .....  تداهش  دعس و  نب  ۀلظنح  76هظعوم 

135 ص :  اروشاع .....  زور  رد  رهظ  زامن  77هماقا 

135 ص :  ورمع .....  نب  دیوس  هنانامرهق  77تداهش 

137 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  ناگتسب  نتفر  نادیم  78هب 

137 ص :  مالّسلا ......  هیلع  ربکا  یلع  تداهش  78يزابناج و 

140 ص :  مالّسلا .....  هیلع  مساق  ترضح  79تداهش 

141 ص :  مالّسلا .....  هیلع  رغصا  یلع  80تداهش 

143 ص :  مالّسلا ......  هیلع  ساّبع  ترضح  تداهش  81يزابناج و 

144 ص :  نمشد .....  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  هنانامرهق  82دربن 

145 ص :  مایخ .....  تراغ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  یهن  « 82

146 ص :  گنج .....  رخآ  ياههظحل  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  زوسناج  82تبیصم 

147 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نسح  نب  هّللا  دبع  زوسناج  تداهش  83رکذ 

148 ص :  اههمیخ .....  ندز  شتآ  زا  رمش  84فارصنا 

148 ص :  هنهک .....  سابل  84ندیشوپ 
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149 ص :  مالّسلا .....  اهیلع  بنیز  دایرف  نیمز و  رب  بسا  تشپ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  84نداتفا 

150 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  85هظحل 

151 ص :  هایس .....  نافوط  زورب  ناگتشرف و  85شورخ 

152 ص :  لاله .....  نابز  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  زوسناج  تداهش  86تاظحل 

153 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  لئاسو  86تراغ 

154 ص :  وا .....  زوسناج  شرازگ  و  زینک ، ندش  ربخ  87اب 

155 ص :  وناب .....  کی  هیحان  زا  تفلاخم  يادص  نیتسخن  و  اههمیخ ، 87تراغ 

155 ص :  نادیهش .....  هراپ  هراپ  ياهندب  رانک  رد  ناوناب  مالسلا و  اهیلع  88بنیز 

158 ص :  ردپ .....  ندب  رانک  مالّسلا  اهیلع  89هنیکس 

158 ص :  اهبسا .....  لامیاپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  نینزان  89ندب 

159 ص :  ندش .....  رکشل  یهایس  89تازاجم 

160 ص :  وا .....  زوسناج  هیرگ  تمایق و  هصرع  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  90دورو 

162 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  لتاق  شزرمآ  91مدع 

163 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  ثداوح  هب  یهاگن  موس  91شخب 

91هراشا

163 ص :  نادیهش .....  91ياهرس 

165 ص :  هفوک .....  هب  البرک  ناریسا  92دورو 

165 ص :  ناریسا .....  هارمه  یّنثم  92نسح 

166 ص :  هفوک .....  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  روشرپ  93هبطخ 

170 ص :  مالسلا .....  اهیلع  يرغص  همطاف  94هبطخ 

176 ص :  مالّسلا .....  هیلع  یلع  رتخد  موثلک  ّما  97هبطخ 

177 ص :  هفوک .....  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  98هبطخ 

179 ص :  نایفوک .....  راتفگ  هب  وا  خساپ  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما  هبطخ  99باتزاب 

180 ص :  وا .....  اب  مالسلا  اهیلع  بنیز  دیدش  يوگتفگ  و  دایز ، نبا  100سلجم 
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182 ص :  دایز .....  نبا  اب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دیدش  101يوگتفگ 

183 ص :  هفوک .....  ياههچوک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  101ندنادرگ 

184 ص :  فیفع .....  نب  هَّللا  دبع  هنانامرهق  102تداهش 

188 ص :  مشاه .....  ینب  يرادازع  و  هنیدم ، مکاح  هب  دایز  نبا  104همان 

190 ص :  هار .....  ریسم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  زا  بیجع  104ياهثداح 

192 ص :  رمش .....  زا  موثلک  ّما  تساوخرد  و  قشمد ، هب  ناریسا  106دورو 

193 ص :  نیعبات .....  ناگرزب  زا  یکی  زوسناج  106راعشا 

193 ص :  مالّسلا .....  هیلع  داّجس  ماما  تانایب  رثا  رب  درمریپ  106هبوت 

195 ص :  نارضاح .....  همه  هیرگ  و  دیزی ، 107سلجم 

196 ص :  دیزی .....  خاک  نورد  رد  مشاه  ینب  زا  ینز  نویش  108هلان و 

197 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ياهنادند  رب  نارزیخ  بوچ  ندز  دیزی و  ییامن  108رخف 

198 ص :  مالسلا .....  اهیلع  بنیز  ترضح  هبطخ  109نتم 

205 ص :  وا .....  تداهش  سپس  یماش ، درم  112یخاتسگ 

206 ص :  دیزی .....  يوگهوای  بیطخ  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دیدش  113ضارتعا 

207 ص :  مالسلا .....  اهیلع  هنیکس  زوسناج  ندید  113باوخ 

208 ص :  نایدوهی .....  گرزب  تولاجلا ، سأر  114نخس 

209 ص :  وا .....  تداهش  دیزی و  هب  مور  ریفس  114ضارتعا 

210 ص :  لاهنم .....  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  زوسناج  115راتفگ 

212 ص :  دیزی .....  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  لاسدرخ  دنزرف  هناعاجش  116خساپ 

213 ص :  دیزی .....  خساپ  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما  داهنشیپ  116هس 

214 ص :  البرک .....  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  117لها 

215 ص :  نایّنج .....  هلان  117هحون و 

215 ص :  ریشب .....  مایپ  هنیدم و  هب  ناوراک  118تشگزاب 

217 ص :  ریشب .....  اب  وا  يوگتفگ  هنیدم و  زا  ییوناب  زوسناج  118راعشا 
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218 ص :  ترضح .....  نآ  هبطخ  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما  رضحم  رد  مدرم  119ماحدزا 

221 ص :  هعصعص .....  نب  ناحوص  یهاوخ  رذع  120لوبق 

221 ص :  شنازیزع .....  مالّسلا و  هیلع  نیسح  گوس  رد  هنیدم ، ياههناخ  لاح  121نابز 

224 ص :  هنیدم .....  رد  البرک  نادیهش  ياههناخ  لاح  نابز  122هلابند 

225 ص :  هّتق ......  نبا  زوسناج  122راعشا 

226 ص :  نادیهش .....  مالّسلا و  هیلع  نیسح  گوس  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  یگشیمه  123هیرگ 

227 ص :  وا .....  هیرگ  زار  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما  ینالوط  هیرگ  124هدجس و 

228 ص :  نادیهش .....  گوس  رد  فّلؤم  قیمع  124راعشا 
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فوهل همجرت  البرک : همانمغ 

باتک تاصخشم 

589-664ق. یسوم ، نب  یلع  سواط ، نبا  هسانشرس : 
یسراف  . فوفطلایلتق یلع  فوهللا  يدادرارق :  ناونع 

. يدراهتشايدمحم دمحم  مجرتم  سوواط ؛ نبدیس  فلوم  فوهل /  همجرت  البرک : همانمغ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1387 رهطم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

230 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
9789645839497 لایر :  25000 کباش : 

. مود پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  230 ؛  [ - 229 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

61ق.  - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 

مجرتم -، 1323 دمحم ، يدراهتشا ، يدمحم  هدوزفا :  هسانش 
2ل9041 1387 فلا /BP41/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 
1698588 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مجرتم راتفگشیپ 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

11 ص :  تّیدبا .....  یناشیپ  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  مان 

. تسا گرم  بجوم  دوش  فّقوتم  رگا  و  تسا ، يرورض  ندیشک ، سفن  رارکت  یگدنز  همادا  يارب  هک  هنوگ  نامه 
رد رگا  و  دوش ، رارکت  دیاب  هراومه  بان ، مالسا  تایح  ظفح  يارب  ندیـشک ، سفن  دننامه  وا  تداهـش  يارجام  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  مان 

. تسا كدنا  زاب  ددرگ  هتشون  باتک  نارازه  هراب  نیا 
هار نآ  هب  یکـشخ  زگره  هک  هنوگ  نآ  تسا ، هتـسویپ  ّتیدـبا  سونایقا  هب  هک  تسا  ییاـیرد  وا  يـالبرک  يارجاـم  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح 

هعرزم هجیتن  رد  و  درابب ، اهناسنا  ناج  حور و  هحفـص  رب  ناراب  نآ  و  دریگب ، تمحر  ناراب  ایرد ، نیا  زا  هراومه  تایح ، جاوما  دیاب  درادن ،
هنوگ ره  نودب  کشخ ، ینابایب  نوچمه  و  دکشخیم ، لد  هعرزم  دوش  فّقوتم  ناراب  نیا  رگا  دننیشن . رمث  هب  هدش و  مّرخ  طاشن و  اب  اهلد 

. دش دهاوخ  طاشن  دشر و  لّوحت و 
12 ص : البرک ، همانمغ 

ناتسغاب رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  دوجو  يایرد  ناراب  ات  دوش  مهارف  اهلد  رد  رگید  طیارش  یـسانشمالسا و  رانک  رد  یـسانشنیسح  دیاب  هتبلا 
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. دیوریمن يرگید  زیچ  سخ ، راخ و  زج  رازهروش  زا  هن  رگ  و  دنایور ، هلال  لد ،
. دروآرد تکرح  هب  اج  همه  رد  هراومه  ار  ییادزتوغاط  نایرج  ياهخرچ  دنامب و  هشیمه  ات  هدمآ  ناهج  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نشور و  دنک ، نشور  اهلد  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  بان  مالـسا  راونا  ات  هدمآ  شنینوخ  تضهن  اب  وا 

، اـهلاس اـهنرق ، همه  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، يرجه  لاس 61  مرحم  هام  البرک و  نیمزرـس  صوصخم  وا  يـالبرک  راـبمغ  هثداـح  دراد . هگن 
«، 1  » دراد تموکح  ایند  رخآ  ات  مالّسلا  هیلع  مدآ  رصع  زا  نیمز  رـسارس  رد  و  تسا . اههظحل  هکلب  اههقیقد ، اهتعاس ، اهبش ، زور و  اههام ،

«. تسا اروشاع  يزور  ره  البرک و  ینیمز  ره  اروشاع ، موی  ّلک  و  البرک ، ضرا  ّلک  ، » بان مالسا  شنیب  رد  هک  ارچ 
زاربا و  دندرکیم ، دیدجت  ار - نآ  تاّیئزج  یّتح  اروشاع - هرطاخ  هراومه  مالّسلا  مهیلع  رگید  ناماما  مالّسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  ور  نیا  زا 

. دنتسنادیم اهشزرا  تادابع و  نیرتیلاع  زا  ار ، البرک  زوسناج  بئاصم  اب  هطبار  رد  تاساسحا 

12 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  بئاصم  يارب  لیئربج  مالّسلا و  هیلع  مدآ  زوسناج  هیرگ 

: میناوخیم هرقب  هیآ 37  رد 
هبوت اهنآ  اب  و   ) درک تفایرد  دـنوادخ  زا  ار  یتاملک  یلوا ) كرت  زا  هبوت  ماگنه   ) مالّـسلا هیلع  مدآ  ِْهیَلَع ، َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف 

. تفریذپ ار  وا  هبوت  دنوادخ  درک )
__________________________________________________

13 ص : البرک ، همانمغ  تسا  هتشاد  دوجو  ناربمایپ  نایم  رد  وا  نینوخ  تضهن  زا  نخس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ّدلوت  زا  لبق  هک  ارچ  ( 1)
هَّللا یلـص  ربمایپ  مان  نآ  رد  هک  دید  ار  شرع  قاس  ماگنه  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  مدآ  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  نیمّثلا ، رّدلا  باتک  رد 

: دیوگب ار  تاملک  نیا  ات  درک  نیقلت  مدآ  هب  دش و  لزان  وا  رب  لیئربج  دوب ، هدش  هتشون  مالّسلا  مهیلع  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و 
، ناسحالا کنم  و  نیسحلا ، نسحلا و  ّقحب  نسحم  ای  ۀمطاف  ّقحب  رطاف  ای  یلع ، ّقحب  یلاع  ای  دّمحم ، ّقحب  دیمح  ای 

قح هب  راگدیرفآ  يا  مالّـسلا ، هیلع  یلع  قح  هب  دنمجرا  يادخ  يا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هدوتـس  دّمحم  قح  هب  هدوتـس  يادـخ  يا 
. ناسحا تسا  وت  زا  مالّسلا و  امهیلع  نیسح  نسح و  قح  هب  شخبناسحا  يا  مالّسلا ، اهیلع  همطاف 

کشا تارطق  تسکش و  شلد  دمآ ، شنابز  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  مان  هک  نیمه  دروآ ، نابز  هب  ار  تاملک  نیا  هک  یتقو  مالّسلا  هیلع  مدآ 
يراج مکـشا  دنکـشیم و  مبلق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رکذ  اب  هک  تسیچ  ّتلع  لـیئربج ! مردارب  يا  تفگ : دـیدرگ ، ریزارـس  شنامـشچ  زا 

نآ دزن  رد  اهتبیـصم  همه  هک  دوشیم  دراو  يزوسناج  تبیـصم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـسپ  نیا  رب  مدآ ! يا  : » تفگ لـیئربج  ددرگیم !؟
.« تسا کچوک 

؟ تسیچ تبیصم  نآ  لیئربج ! مردارب  تفگ : مالّسلا  هیلع  مدآ 
ادـص نینچ  ینیبب  زور  نآ  رد  ار  وا  رگا  دوشیم ، هتـشک  روای  راییب و  بیرغ و  اهنت و  و  هنـشت ، بل  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تفگ : لیئربج 

: دنزیم
هارصان  ۀّلق  او  هاشطع ! او  »

زج ار  وا  باوج  سک  چیه  دنکیم ، دود  نوچمه  ار  نامسآ  وا و  نیب  یگنشت ، تّدش  روای »! یمک  زا  ياو  يا  یگنشت ، زوس  زا  ياو  يا  !، 
ار همه  دراد  ار  هناخ  بابسا  شرف و  زا  هچنآ  و  دنیامن ، ادج  افق  زا  اّما  دنفـسوگ  دننامه  ار  وا  رـس  دهدیمن ، نتـشک  هلیـسو  اهریـشمش و  اب 

هداد  روبع  اهرس  نآ  رانک  رد  شتیب  لها  نانز  هک  یلاح  رد  دننادرگیم ، اهرهش  رد  ار  شنارای  وا و  ياهرس  دننکیم ، تراغ 
14 ص : البرک ، همانمغ 

 ... دنوشیم
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«1 . » دندرک هیرگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  يارب  ياهدرم  رسپ  نز  نوچمه  مالّسلا  هیلع  مدآ  لیئربج و  ماگنه  نیا  رد 
: دومرف يراتفگ  نمض  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ۀّنجلا هانلخدا  هدیب و  انذخا  نیسحلا  باصم  یلع  مهنم  یکب  نم  ّلک 
«2  » میزاسیم تشهب  دراو  ار  وا  میریگیم و  ار  وا  تسد  تمایق  رد  دنک ، هیرگ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  بئاصم  يارب  نم  تّما  زا  یـسک  ره  ، 

نیگن يور  رد  شروتسد  قبط  یّتح  هک  دوب ، اشوک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هرطاخ  دیدجت  يارب  يردق  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 
: دوب هدش  هتشون  شرتشگنا 

مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  لتاق  یقش  يزخ و  »
«3 .« » مالّسلا هیلع  یلع  دنزرف  نیسح  لتاق  دش  تخبدب  اوسر و  ، 

رطاخ هب  ار  نآ  فادـها  اروشاع و  میظع  تضهن  و  میراد ، هگن  هدـنز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـن  داـی و  هراومه  دـیاب  اـم  ساـسا  نیمه  رب 
رارکت هک  مینادب  و  مینک ، دیدجت  ار  مالّسلا  مهیلع  تلاسر  نادناخ  ناریسا  ياهجنر  و  البرک ، يادهش  ترـضح و  نآ  بئاصم  و  میراپـسب ،

. تسا يرورض  تخرد ، نآ  دشر  تایح و  دیدجت  يارب  هک  تسا ، تخرد  هب  نداد  بآ  رارکت  نوچمه  نآ 

14 ص :  باتک .....  نیا  فّلؤم  یگدنز  هب  هاتوک  یهاگن 

هلسلس  هک  تسا ، سواط » نب  دّیس   » هب فورعم  باتک ، نیا  ّفلؤم 
__________________________________________________

ص 245 ج 44 ، راحب ، ( 1)
ص 293 ج 44 ، راحب ، (. 2)

ص 474 ج 6 ، یفاک ، عورف  (. 3)
15 ص : البرک ، همانمغ 

نسح هب  وا  بسن  اریز  دوشیم ، یهتنم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ردام  هیحان  زا  مالّـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  ردپ  هیحان  زا  شبـسن 
وذ  » ار وا  ور  نیا  زا  دوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف ، شرـسمه  هک  دـسریم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـنزرف  مالّـسلا  هیلع  یّنثم 
نب یلع  مساـقلا ، وبا  نیّدـلا  یـضر  دّیـسلا  : » دناهتـشاگن نینچ  ار  وا  ناونع  و  دوب ، یلع  وا  ماـن  دـندناوخیم ، بسح ) ود  ياراد  « ) نیبسحلا

«1 .« » سواط نب  دمّحم  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  یبا  نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  میهاربا  یبا  نیّدلا ) دعس  )
ابیز و یتروص  سواط  دـننامه  شّدـج ، نآ  اریز  دـیدرگ ، فورعم  سواط  نب  دّیـس  هب  دوب ، سواط »  » شدادـجا زا  یکی  ماـن  هک  ور  نیا  زا 

. تشادن شتروص  اب  یبسانت  سواط  دننامه  شیاهاپ  یلو  تشاد ، نیکمن 
ناهج هب  هدید  قارع ) روشک  رد  عقاو   ) هّلح رهـش  رد  ق  لاس 598 ه . مّرحم  هام  همین  رد  ریبخ  ثّدحم  ینادمـص و  دـهاز  ینّابر و  ملاع  نیا 

فرشا فجن  رد  شرّهطم  دقرم  « 2 . » درک تلحر  دادغب  رد  یگلاس  رد 75  هدعق  يذ  مجنپ  هبنشود  زور  حبص  لاس 664 ه ق  رد  و  دوشگ ،
. تسا

شّدج یـسوم و  نیّدلادعـس  شردپ  تشاد ، رایـسب  دیتاسا  وا  دـناوخ ، اج  نامه  رد  ار  یتامّدـقم  سورد  درک ، امن  وشن و  هّلح  رهـش  رد  وا 
نم تیبرت  رد  ار  شقن  نیرتشیب  ماّرو  مّدج  ردپ و  : » دـیوگیم دوخ  هک  دنتـشاد  وا  تیبرت  رد  یـساسا  شقن  « 3  » یعخن سارف  یبا  نـب  ماّرو 

.« دندوب نم  یتسیزکاپ  قالخا و  مّلعم  دنتشاد و 
__________________________________________________

یـسوم نب  ّیلع  تفگ : : » تسا هدرک  ناونع  نینچ  ار  شدوخ  مان  دوشیم ) رکذ  هک  نانچ   ) باتک نیا  همدقم  رد  سواط  نب  دّیـس  یلو  ( 1)
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« ینیسح سواط  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب 
ص 146) ج 1 ، راحب ، . ) دناهدومن رکذ  لاس 668  رد  ار  وا  تافو  یضعب  (. 2)

یسوط خیش  رـسپ  رتخد  یـسوم )  ) شردپ ردام  و  دوب ، سواط  نب  دّیـس  ردام  ردپ  ماّرو ) هعومجم   ) رطاوخلا هیبنت  باتک  بحاص  ماّرو  (. 3)
دوب

16 ص : البرک ، همانمغ 

16 ص :  سواط .....  نب  دّیس  تافیلأت 

هک ارچ  دادیم ، ّتیمها  رایسب  مالّسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تایاور  هب  هّرـس - سّدق  سواط - نب  دّیس 
کی ياراد  وا  دشابیم ، نید  تخانش  لیصا  نوناک  عبنم و  نآرق ، زا  سپ  مالّسلا  مهیلع  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  راتفگ 

. دوب عجرم )  ) باتک ياراد 1500  و  دـشیم ، دای  یخیرات  مهم  ياـههناخباتک  زا  یکی  ناونع  هب  نآ  زا  هک  دوب  یمیظع  یـصخش  هناـخباتک 
«1»

ياهباتک تسا ، هدـش  رکذ  مجارت  لاـجر و  بتک  رد  وا  باـتک  تصـش  دودـح  ماـن  هک  تسا  رایـسب  مولع ، فلتخم  نوؤش  رد  وا  تاـفیلأت 
: زا دنترابع  وا  فورعم 

ۀّجحملا فشک  هنسحلا ، لامعالاب  لابقالا  تاوعّدلا ، راونا  ةالّصلا و  رارسا  دوعّسلا ، دعس  لئاّسلا ، حالف  نامّزلا ، رافسالا و  راطخا  نم  نامالا 
«4  ... » و « 3 ( » رضاح باتک   ) فوفّطلا یلتق  یلع  فوهّللا  «، 2  » تاوعّدلا جهم  هجهملا ، ةرمثل 

16 ص :  سواط .....  نب  دّیس  ياهرفس 

هام  همین  رد  هَّللا  ۀمحر  سواط  نب  دّیس  : » دسیونیم هَّللا  ۀمحر  یسلجم  هماّلع 
__________________________________________________

ص 244 و 176 ج 8 ، هعیرّذلا ، (. 1)
دیس هدازردارب  فیلأت  يرغلا » ۀحرف   » اریز تسا ، هابتـشا  دنهدیم ، تبـسن  سواط  نب  دّیـس  هب  هک  ار  يرغلا  ۀحرف  باتک  دنامن : هتفگان  (. 2)

. دناهدناوخ نارود  هناگی  كرد  شوه و  رد  ار  وا  هدوب و  گرزب  ياملع  زا  هک  تسا  دمحا  نب  میرکلا  دبع  نیّدلا  ثایغ  مان  هب  سواط ، نب 
ص 338) هّیوضرلا ، دئاوف  )

تسا نامه  روهشم  یلو  دشابیم ، البرک ) ناگدشهتـشک  يارب  نازوس  هآ  ینعی  « ) فوفّطلا یلتق  یلع  فوهلملا   » باتک نیا  رگید  مان  (. 3)
میدرک  رکذ  الاب  رد  هک 

ج 5 ص 537 لامآلا ، ۀجهب  ص 331 - هّیوضّرلا ، دئاوف  ص 177 - ج 8 ، هعیرّذلا ، ص 145 و 146 - ج 1 ، راحب ، (. 4)
17 ص : البرک ، همانمغ 

رد ساّبع  ینب  تموکح  رصع  رد  لاس  سپس 25  دوب ، اج  نامه  رد  لاس  دنچ  دوشگ ، ناهج  هب  مشچ  هّلح  رهـش  رد  ق  لاس 589 ه . مّرحم 
البرک و رد  لاس  هس  سپس  فرـشا ، فجن  رد  لاس  هس  تفر و  فرـشا  فجن  هب  اجنآ  زا  تشگزاب و  هّلح  هب  دعب  و  دومن ، تنوکـس  دادغب 

تلود هکنآ  زا  لبق  تشگزاب ، دادـغب  هب  اجنآ ، رد  تنوکـس  لاس  هس  زا  سپ  تفر و  اّرماس  هب  سپـس  تسیز ، نیمظاـک  رهـش  رد  لاـس  هس 
تاداس نیّیبلاط و  تسایر ) و   ) تباقن هک  درک  رارصا  وا  هب  هچ  ره  یساّبع ) هفیلخ  نیمشش  یـس و   ) رـصنتسم دوش ، ّطلـسم  عاضوا  رب  لوغم 

یحلاصم رطاخ  هب  ق ، لاس 661 ه . رد  ناخوکاله  ياضاقت  اب  لوغم ، تموکح  يرارقرب  زا  سپ  یلو  تفریذـپن ، دریگ ، هدـهع  رب  ار  قارع 
«1 .« » دیماجنا لوط  هب  هام  هدزای  لاس و  هس  تباقن ، نیا  و  دیدرگ ، قارع  تاداس  نیّیبلاط و  تباقن  رادهدهع  دادیم ، صیخشت  هک 
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17 ص :  تلیضف .....  درمگرزب  سواط  نب  دّیس 

، دیـشخردیم یلاع  رایـسب  حطـس  رد  يونعم ، تالامک  كولـس و  ریـس و  رد  و  دوب ، زاتمم  لمع ، ملع و  رظن  زا  یتسار  هب  ینّابر  ملاـع  نیا 
( دوب سواط  نب  دّیس  هتسجرب  نادرگاش  زا  هک  ق  لاس 726 ه . هتفای  تافو   ) یّلح هماّلع  دناهدوتس ، نیماضم  نیرتیلاع  اب  ار  وا  گرزب  ياملع 

: دیوگ
و دناهدرک ، لقن  نم  يارب  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  دوب ، تامارک  ياراد  هک  يّدح  رد  دوب  شورکاپ  دباع  و  هتسراو ، ياسراپ  سواط  نب  دّیس  »

«2 .« » دومن تیاور  مردپ  ار  یضعب 
__________________________________________________

كردم  نامه  (. 1)
ص 144 ج 1 ، راحب ، ص 467 - ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 2)

18 ص : البرک ، همانمغ 
ار هچنآ  نایم  رد  سواط ، نب  دّیس  هنامز ، لها  نم  انیأر  نم  دبعا  ناک  و  : » دسیونیم هراختسا  ثحب  رد  حالّـصلا  جاهنم  باتک  رد  نینچمه 

.« دوب رتدباع  همه  زا  میاهدید ، شرصع  ياملع  زا 
بحاص ییاوقت و  یملع و  ماقم  تمظع  هب  ار  وا  دناهدمآ ، وا  زا  دعب  هک  یناسیون  هریـس  املع و  همه  : » دسیونیم هَّللا  ۀمحر  یـسلجم  هماّلع 

.« دناهدرک دیجمت  تامارک 
دروم رد   ) مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  شّدـج  زا  يوریپ  هب  نشج ، سلجم  رد  دـش ، تاداـس ) یتسرپرـس  و   ) تباـقن رادهدـهع  هک  یتقو  وا 

«1 . » دندیشوپ زبس  سابل  هدومن و  جراخ  نت  زا  ار  هایس  ياهسابل  زین  شناوریپ  دیشوپ ، زبس  سابل  نومأم ) زا  يدهعتیالو 
ثیدح  لیذ  رد  رافسالا » راطخا  نم  نامالا   » مان هب  شیاهباتک  زا  یکی  رد  هک  دادیم ، ّتیمها  زامن  تدابع و  هب  يردق  هب  وا 

ءیش ّلک  هنم  هَّللا  فاخا  اصلخم  هَّلل  ناک  اذا  نمؤملا  ّنا  »
«2 .« » دناسرتیم وا  زا  ار  زیچ  ره  دنوادخ  دشاب ، ادخ  يارب  صلاخ  شیاهراک  هاگ  ره  نمؤم  انامه  ، 

نم هب  مدرک  مامت  ار  زامن  دش ، ناهنپ  تفر و  ماهداّجـس  ریز  دـمآ و  يرام  مدـناوخیم ، برغم  زامن  هّلح  رد  ماهناخ  رد  يزور  : » دـسیونیم
«3 .« » متشک ار  نآ  زامن ، زا  سپ  دیناسرن ، یبیسآ 

، سواـط نب  دّیـس  تاـمارک  زا  یـضعب  رکذ  زا  سپ  كردتـسم  باـتک  رد  يروـن  ثّدـحم  هـکنیا : اوـقت  مـلع و  درمگرزب  نـیا  تاـمارک  زا 
هک  دوشیم  هدیمهف  سواط ) نب  دّیس  فیلأت  « ) ۀّجحملا فشک   » باتک زا  : » دسیونیم

__________________________________________________

ص 144 و 145 ج 1 ، راحب ، (. 1)
ص 248) ج 70 ، راحب ، . ) تسا هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  نومضم  نیا  هب  یتیاور  (. 2)

ص 333 هّیوضرلا ، دئاوف  (. 3)
19 ص : البرک ، همانمغ 

«1 .« » تسا هدوب  زاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهم  ترضح  رضحم  هب  وا  فّرشت  تاقالم و  رد 
: دسیونیم هلمج  زا  هتخادرپ  هَّللا  ۀمحر  سواط  نب  دّیس  زا  تمارک  دنچ  رکذ  هب  هطبار  نیا  رد  يوأملا ، ۀّنج  باتک  رد  يرون  ثّدحم 

: دنکیم لقن  تاوعّدلا » ّجهملا   » باتک رخاوا  رد  هَّللا  ۀمحر  سواط  نب  دّیس 
هجرف یلاعت  هَّللا  لجع  مئاق  ترضح  زا  ار  اعد  نیا  بادرس ) رد   ) ق لاس 638 ه . هدعق  يذ  هبنشراهچ 13  بش  رحس  رد  اّرماس  رهش  رد  نم 
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: تسا نیا  ارهاظ )  ) اعد نآ  و  درکیم ، اعد  نانمؤم  تّزع  ءاقب و  دروم  رد  هک  مدینش  فیرشلا 
یـضرم یلع  و  ةوّرثـلا ، و  ءاـنغلاب ، تاـنمؤملا  نینمؤملا و  ءارقف  یلع  لّـضفت  رحبلا ، ّربـلا و  یف  كاـعد  نم  ّقحب  و  كاـجان ، نم  ّقحب  یهلا 

تاـنمؤملا نینمؤملا و  تاوما  یلع  و  ۀـمارکلا ، فطّللاـب و  تاـنمؤملا  نینمؤملا و  ءاـیحا  یلع  و  ۀّحّـصلا ، ءافّـشلاب و  تاـنمؤملا  نینمؤملا و 
، نیرهاّطلا هلآ  دّمحم و  ّقحب  نیمناغ ، نیملاس  مهناطوا  یلا  ّدّرلاب  تانمؤملا  نینمؤملا و  ءابرغ  یلع  و  ۀمحّرلا ، ةرفغملاب و 

يزاینیب و درم ، نز و  زا  نمؤم  ناریقف  هب  دنک ، اعد  تهاگرد  هب  دنکیم و  تاجانم  وت  اب  ایرد  یکـشخ و  رد  هک  یـسک  قح  هب  ادنوادخ !
لومـشم ار  ناگدرم  نک و  تمارک  فطل و  ناشیناگدـنز  هب  و  هدـب ، یتمالـس  افـش و  درم ، نز و  زا  نمؤم  نارامیب  هب  اـمرف ، تمارک  تورث 

. شکاپ لآ  دّمحم و  قح  هب  نادرگزاب ، ناشیاهنطو  هب  رپ  تسد  یتمالس و  اب  ار  اهنآ  زا  نابیرغ  و  هدب ، رارق  تتمحر  شزرمآ و 
: دوزفا ار  هلمج  نیا  ناگدنز  رب  اعد  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  ایوگ  دیوگ : هَّللا  ۀمحر  سواط  نب  دّیس 

انتلود انناطلس و  انکلم و  انّزع و  یف  مهیحا  «و 
اهنآ و  ، 
__________________________________________________

ص 339 ج 1 ، باقلالا ، ینکلا و  (. 1)
20 ص : البرک ، همانمغ 

«1 . » دومرف اعد  نایعیش  يارب  سپس  رادب » هدنز  ام  تلود  تموکح و  تکوش و  تّزع و  رد  ار 
لقن هداد  خر  شیارب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  مرح  رد  هک  ار  یتافشاکم  يرولا » ناطلس  ثایغ   » باتک رد  هَّللا  ۀمحر  سواط  نب  دّیـس  زین 

وا يارب  نسحملا ، دبع  مان  هب  حلاص  هتـسراو و  يدرم  طّسوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  یمایپ  همان و  و  دنکیم ،
«. 2  » دیامنیم رکذ  هداتسرف ،

: دـسیونیم تاراختـسالا  باـتک  رد  وا  دادیم ، ّتیمها  رایـسب  مهم ، روما  رد  صوصخ  هب  هراختـسا  هب  سواـط  نب  دّیـس  هکنیا : اـهینتفگ  زا 
وا اب  هک  متـشاد  دـیدرت  دوب ، هدرک  نم  اب  تاقالم  ياضاقت  یتلود  بصانم  نابحاص  زا  یـضعب  متـسیزیم ، دادـغب  یبرغ  بناج  رد  یتّدـم  »
وا اب  نم  و  دوب ، یفنم  هراختـسا ، باوج  و  مدرکیم ، عاقّرلا ) تاذ   ) هراختـسا زور  ره  مدوب و  اجنآ  رد  زور  ود  تسیب و  هن ؟ ای  منک  تاقالم 
زا یکی  اب  هک  دنتـساوخ  نم  زا  مناشیوخ  زا  یـضعب  متفر ، هّلح  هب  زور  دـنچ  دادـغب ، رد  متنوکـس  ماّیا  رد  دـسیونیم : زین  مدرکن » تاـقالم 

دادعت و  مدرک ، هراختسا  رصع  حبـص و  هام  کی  دوبن ) هیقف  تیالو  تسد  رد  یتلود ، رئاود  هکنیا  هب  هّجوت  اب   ) منک تاقالم  یتلود  تاماقم 
هک دش ، راکشآ  نم  يارب  یتّدم  زا  سپ  مدرکن ، تاقالم  وا  اب  مه  نم  و  دماین ، بوخ  اهنآ  زا  مادک  چیه  دیـسر ، ددع  هاجنپ  هب  اههراختـسا 

«3  » دشیم دراو  نم  ّتیثیح  هب  یگرزب  بیسآ  مدرکیم ، تاقالم  وا  اب  رگا  و  هدوب ، وا  اب  ندرکن  تاقالم  رد  نم  تحلصم 
__________________________________________________

یقرواپ  هب  هّجوت  اب  ص 303 ، راحب ، رخآ ج 53  رد  عقاو  يوأملا ، ۀّنج  (. 1)
تسا  هدمآ  ات 213  ص 208  راحب ، رخآ ج 53  رد  عقاو  يوأملا ، ۀّنج  رد  بلطم  نیا  حرش  (. 2)

ص 538 ج 5 ، لامآلا ، ۀجهب  (. 3)
21 ص : البرک ، همانمغ 

لاس هاجنپ  : » تفگ خساپ  رد  وا  ریذپب » ار  تواضق  ماقم   » هک درک  داهنـشیپ  هَّللا  ۀـمحر  سواط  نب  دّیـس  هب  تقو ، هفیلخ  هکنیا : اهیندینـش  زا 
ار وت  مهاوخیم  دیوگیم : لقع  دناهداد ، رارق  یـضاق  ارم  ود  نآ  و  تسا ، شکمـشک  عازن و  سفن ، ياوه  لقع و  نیب  نم  دوجو  رد  تسا 

عفن هب  یهاگ  تّدم  نیا  رد  رادرب ، هیـسن  نآ  زا  تسد  ریگب و  دقن  نیا  دـیوگیم  سفن  ياوه  مناسرب ، نآ  یگـشیمه  ياهتمعن  تشهب و  هب 
، مهد نایاپ  ار  سفن  ياوه  لقع و  ياوعد  ماهتـسناوتن  زونه  لاس  هاجنپ  تّدـم  رد  هک  نم  منکیم ، مادـقا  سفن  ياوه  عفن  هب  یهاـگ  لـقع 
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يونعم ياهیگژیو  زا  « 1  » تفریذپن ار  ریطخ  ّتیلوئسم  نیا  ساسا  نیمه  رب  وا  موش » مدرم  فلتخم  ياهاوعد  نیب  تواضق  رادهدهع  هنوگچ 
يور رب  ار  نآ  هّکم  رد  داد ، رارق  دوخ  مارحا  ساـبل  ار  نآ  تفر و  هکم  هب  هدرک و  اـّیهم  ار  دوـخ  نفک  هکنیا : هَّللا  ۀـمحر  سواـط  نب  دـّیس 
ریما مالّـسلا و  امهیلع  عیقب  هّمئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  رّهطم  دقرم  رانک  رد  ار  نآ  و  درک ، نهپ  دوسالا  رجح  هبعک و 

رد  ) مالـسلا هیلع  داوج  ماما  مالّـسلا و  هیلع  مظاـک  ماـما  و  ـالبرک ) رد   ) مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  و  فجن ) رد   ) مالّـسلا هیلع  یلع  ناـنمؤم 
تاجن ناشیا و  تعافش  هلیسو  ار  نآ  و  دومن ، كّربتم  اّرماس ،) بادرس  رد   ) مالّسلا و امهیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  و  نیمظاک )

. داد رارق  تمایق  زور  عزف  زا 
: دومرفیم و  دومن ، اّیهم  فرـشا  فجن  رد  ار  شربق  تسیرگنیم ، نآ  هب  درکیم  زاـب  ار  نآ  هاـگهگ  دراد ، بابحتـسا  نفک  هب  هاـگن  نوچ 

هجرف یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  مود  لّوا و  صاخ  بیان   ) نامثع نب  دّـمحم  شرـسپ  هَّللا و  ۀـمحر  دیعـس  نب  نامثع  بانج  تایاور ، قبط  »
مداد  روتسد  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مّدج  راوج  رد  زین  نم  دندوب ، هدرک  اّیهم  ناشیگدنز  ماّیا  رد  ار  دوخ  ربق  فیرشلا )

__________________________________________________

عیبّرلا  رهز  (. 1)
22 ص : البرک ، همانمغ 

هب عضاوت  تیاهن  دـنوادخ  اریز  دریگ ، رارق  اهنآ  ياپ  نییاپ  مرـس  ات  دـندومن ، هدامآ  دـندرک و  رفح  مردام  ردـپ و  ربق  ياپ  نییاپ  رد  ار  مربق 
باتک بحاص  « ) سارف یبا  نب  ماّرو   » مّدج ّتیـصو  زا  يوریپ  هب  و  تسا . هدومن  شرافـس  ار  اهنآ  هب  ناسحا  هداد و  روتـسد  ار  ردام  ردپ و 

، دنراذگب مناهد  رد  گرم  زا  سپ  و  دنسیونب ، ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  ادخ و  مان  یقیقع ، نیگن  رب  مداد  روتـسد  ماّرو ) هعومجم 
«1 .« » دشاب ربق  رد  رکنم  ریکن و  هتشرف  ود  تالاؤس  هب  خساپ  ات 

22 ص :  سواط .....  نب  دّیس  نادنزرف 

راگزور و نایاسراپ  هتـسجرب و  ياملع  زا  ود  ره  هک  دوب  شدوخ  ماـنمه  یلع  يرگید  و  دـمحم ، اـهنآ  زا  یکی  ماـن  هک  تشاد  رـسپ  ود  وا 
«2 . » تسا سواط  نیدلا  یضر  نب  یلع  تافیلأت  زا  دئاوفلا » دئاوز   » باتک دندمآیم . رامش  هب  مهم  تافیلأت  ياراد  ردپ و  حلاص  فلخ 

. همطاف فارشالا و  فرش  زا : دنترابع  هک  دناهدرک  رکذ  ار  شرتخد  ود  مان  هک  دوب  رتخد  راهچ  ياراد  وا 
همطاف و  درک ، ظفح  ار  نآرق  همه  یگلاس  هدزاود  رد  فارشالا  فرـش  هک  ور  نیا  زا  هدومن  راختفا  اهنآ  هب  هدرک و  لیلجت  شنارتخد  زا  وا 

زا یکی  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  درک ، ّتیـصو  هک  تشاد  نآرق  هخـسن  ود  سواط ، نب  دّیـس  دوب ، هدش  نآرق  همه  ظفاح  یگلاس  هن  زا  رتمک  رد 
«3 . » دنهدب شرگید  رتخد  هب  ار  يرگید  و  شنارتخد ،

__________________________________________________

ص 337 هّیوضرلا ، دئاوف  زا  سابتقا  (. 1)
ص 179 ج 8 ، هعیرّذلا ، ص 146 - ج 1 ، راحب ، (. 2)

ص 49 هوسا ، پاچ  نایزیربت ، سراف  خیش  قیقحت  هب  فوهلملا ، باتک  همدقم  (. 3)
23 ص : البرک ، همانمغ 

23 ص :  رضاح .....  باتک 

یـضر نیکلاّسلا ، لامج  دّیـس ، فیلأت  فوفّطلا » یلتق  یلع  فوهّللا  باتک  : » دـسیونیم هعیرّذـلا  باتک  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  هماّلع 
: تسا هدش  میظنت  ریز  شخب  هس  رد  هک  تسا ، ق  لاس 664 ه . هتفای  تافو  یّلح  سواط  نب  یسوم  نب  یلع  نیّدلا 
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« تسا هدـش  پاچ  رّرکم  روط  هب  باتک  نیا  اروشاع ، زا  دـعب  ثداوح  البرک 3 - رد  گنج  يامیـس  البرک 2 - يارجام  هنیـشیپ  ثداوح  - 1
. دشابیم هَّللا  ۀمحر  سواط  نب  دّیس  تافیلأت  زا  باتک  نیا  هک  تسا  یعطق  ناسانشباتک ، ناثّدحم و  رظن  زا  « 1»

همجرت یـسراف  هب  راب  نیدنچ  و  تسا ، هدیدرگ  پاچ  مق  زیربت و  توریب ، ادیـص ، فرـشا ، فجن  نارهت ، رد  راب  هد  زا  شیب  باتک  نیا  نتم 
رگید ضعب  رد  هک  هدمآ  یثیدـح  یـضعب ، رد  ای  و  دراد ، دوجو  یتافالتخا  یکدـنا ، دراوم  رد  باتک  نیا  نتم  ياههخـسن  رد  تسا ، هدـش 

«2 . » تسین
مالّـسلا مهیلع  البرک  يارـسا  ادهـش و  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بئاصم  رکذ  لتقم و  زا  دامتعا  دروم  ياهعومجم  باتک  نیا  لاح  ره  هب 

ياملع دیلقت و  عجارم  و  هدوب ، متفه  نرق  زا  تامارک  بحاص  هتسجرب و  ياملع  زا  نآ  ّفلؤم  و  تسا ، هدش  فیلأت  هدرشف  رایـسب  هک  تسا 
ییالاب تیّمها  زا  هک  ارچ  دناهداد ، رارق  روحم  میدن  میدق و  زا  البرک ، يادهش  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بئاصم  رکذ  رد  ار  نآ  گرزب ،

. تسا رادروخرب 
موحرم  گرزب  عجرم  هلمج  زا  گرزب ، ياملع  زا  یضعب  بناج  نیا 

__________________________________________________

ص 389 ج 18 ، هعیرّذلا ، (. 1)
تسا  هدمآ  دعب  یقرواپ  رد  نآ  حرش  هک  هدش  رشتنم  هوسا  تاراشتنا  طّسوت  اریخا  هک  میدیزگرب  ار  ینتم  همجرت ، يارب  ام  (. 2)

24 ص : البرک ، همانمغ 
رکذ زردنا ، ظعو و  زا  سپ  هک  مدید ، مق  رازاب  دجـسم  رد  ناضمر  هام  رد  ار  هرـس  سدـق  یناگیاپلگ  اضر  دـمحم  دیـس  یمظعلا  هَّللا  تیآ 

يادص اب  زین  نیعمتـسم  و  تسیرگیم ، راز  راز  و  درکیم ، همجرت  مدرم  يارب  دـناوخیم و  هلمج  هب  هلمج  باتک ، نیا  يور  زا  ار  تبیـصم 
«. 1  » دندرکیم هیرگ  دنلب 

24 ص :  فوهل .....  باتک  زا  تبیصم  رکذ  نوماریپ  يربهر  مّظعم  ماقم  شرافس 

دای دروم  رد  نارهت  هعمج  زامن  ياههبطخ  زا  یکی  زا  يزارف  رد  یلاعلا ) هّلظ  ّدم   ) ياهنماخ یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مّظعم  ماقم 
: دندومرف نینچ  فوهل ، باتک  نتم  زا  یناوخهضور  و  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  بئاصم 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  باطخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  روط  نامه  درادـن ، يریظن  تساتمهیب و  کـت و  زونه  ـالبرک  هثداـح  »... 
: دومرف

«2 . » تسین وت  ياروشاع  زور  لثم  یتخس ) تّدش و  رد   ) يزور چیه  نیسح ! ای  هَّللا ، دبع  ابا  ای  کمویک  موی  ال 
همه تسا . تبیـصم  رکذ  البرک  ياج  همه  منک ، تبیـصم  رکذ  ياهملک  دـنچ  هک  متـسه  لیام  هدـنب  تسا ، اروشاـع  زور  مه  زورما  بوخ 

، مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تبحص  دندش ، البرک  دراو  هک  یتعاس  زا  دیریگب  امش  ار  شخب  ره  تسا ، كاندرد  روآهیرگ و  اروشاع  ثداوح 
هبطخ  وا ، فرح 

__________________________________________________

سراف خیـشلا  ققحم  دنمـشناد  قیقحت  اـب  اـبیز ، بولـسا  اـب  اریخا  هک  فوفّطلا » یلتق  یلع  فوهلملا   » باـتک زا  باـتک  نیا  همجرت  رد  (. 1)
نتم و  میاهدرک ، رفاو  هدافتـسا  هدـش ، رـشتنم  پاچ و  هّیریخ ، روما  فاقوا و  نامزاس  هب  هتـسباو  هوسا ، تاراشتنا  طّسوت  نوّسحلا )  ) نایزیربت
همه رب  تراظن  هب  هجوت  اب  و  دراد ، یتافاضا  رگید ، ياهنتم  هب  تبـسن  دراوم  زا  یـضعب  رد  هک  میاهداد ، رارق  روحم  ار  باتک  نیمه  یبرع 

تسا  هدش  میظنت  باتک ، ياههخسن 
ص 240 مّرقم ، ع )  ) نیسحلا لتقم  سلجم 30 - قودص ، خیش  یلاما  (. 2)
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25 ص : البرک ، همانمغ 
بـش هب  دـسرب  ات  تسا ، تبیـصم  اـهنیا  همه  نازیزع  اـهردارب و  رهاوخ ، اـب  ندرک  تبحـص  وا ، ندـناوخ  گرم  ربخ  وا ، ندـناوخ  رعـش  وا ،

: منکیم ضرع  نم  ار  اهنآ  زا  ياهشوگ  کی  اروشاع ، رصع  رهظ و  اروشاع و  زور  اروشاع و 
يرـصتخم ینیـسح  میظع  ینامهیم  نیا  رد  هکنیا  يارب  مه  هدـنب  میونـشیم ، اج  همه  مه  اـم  و  تسا ، هضور  هیرگ و  ياـهزور  اـهزور  نیا 

دیاش تسا ، هداد  ادـخ  هار  رد  ناوج  یلیخ  ام  تلم  نیا  نوچ  هک  مدرک  رکف  منکیم ، ضرع  ار  هملک  دـنچ  نیا  مشاب  هدرک  دراو  ار  مدوخ 
ياهملک دـنچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهناوج  زا  مدرک  رکف  دـناهداد ، تسد  زا  ار  ناشیاهناوج  هک  دنتـسه  رفن  نارازه  تیعمج  نیا  رد 

ات مناوخب  ناتیارب  ار  سواط » نبا  فوهل   » باتک نتم  مهاوخیم  هدـنب  دـیناوخب ، هضور  ینتم »  » هک مییوگیم  همه  هب  ام  بوخ  منک . ضرع 
. تسا هنوگچ  یتّنس  هضور  مینیبب 

، درادن یلاکشا  مه  نآ  یهاگ  الاح  بوخ  میزاسب ، دیاب  میناوخب ، تسا ، هتـشون  باتک  رد  هک  ار  يزیچ  نامه  دوشیمن  دنیوگیم  یـضعب 
نرق رد  هعیـش  گرزب  ياملع  زا  سواط  نب  یلع  تسا ، سواط » نبا  فوهل   » باتک نیا  میناوخیم  ياهملک  دنچ  باتک  يور  زا  الاح  ام  اّما 

ردارب ود  نیا  صوصخ  هب  دنتـسه ، بوخ  اهنآ  همه  دنتـسه و  نید  هداوناـخ  دنتـسه . ملع  هداوناـخ  زا  هک  يرجه ، هدرخ  دصـشش و  متفه ،
باتک نیا  دنتـسه  گرزب  نیّفلؤم  گرزب ، ياملع  زا  ردارب  ود  نیا  « 1  » رفعج نب  یـسوم  نب  دمحا  سواط و  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع 

تاریبعت  رد  هک  تسا  هَّللا  ۀمحر  سواط  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  دیس  فیلأت  فوهل » »
__________________________________________________

، باقلالا ینکلا و  . ) تسا هّلح  رد  شدـقرم  هدرک و  تافو  ق  لاس 673 ه . رد  و  دوب ، دوخ  رصع  ینّابر  ملاع  رایـسب ، تافیلأت  بحاص  (. 1)
ص 340) ج 1 ،

26 ص : البرک ، همانمغ 
«1  ...« » دوشیم هدناوخ  تیاور  لثم  باتک  نیا  ترابع  نیع  ام  ياهیربنم 

نیا زا  هنحـص  دنچ  منک و  تبیـصم  رکذ  هلمج  دـنچ  کی  تسا - فوهل  باتک  هک  سواط -» نبا   » لتقم يور  زا  مهاوخیم  زورما  نم  »... 
- دشاب سواط  نب  یلع  هک  سواط - نب  دیس  نیا  تسا . يربتعم  رایسب  لتقم  لتقم ، نیا  هتبلا  مناوخب . نازیزع  امش  يارب  ار  میظع  ياههنحص 

یلیخ تیـصخش  رعاش و  بیدا و  شدوخ  تسا ، یگرزب  رایـسب  ياهقف  داتـسا  همه و  مارتحا  دروم  قثوم ، قودـص ، گرزب ، فراـع ، هیقف ،
. دنتشون ار  زجوم  ربتعم و  رایسب  لتقم  نیلوا  ناشیا  تسا . ییهتسجرب 

لبق يدایز  ياهلتقم  دنراد ، مه  نارگید  دراد ، لتقم  یسوط  خیش  دراد ، لتقم  امن - نبا  ناشداتسا - تسا . يدایز  لتاقم  ناشیا  زا  لبق  هتبلا 
نوچ تسا ، یبوخ  رایـسب  لتقم  نیا  تفرگ . رارق  عاعـشلا  تحت  لـتاقم ، نآ  همه  اـبیرقت  دـمآ ، فوهل »  » یتقو اـما  هدـش ، هتـشون  ناـشیا  زا 

«2 «. » تسا هدش  باختنا  هصالخ  قیقد و  بوخ و  رایسب  تارابع ،
رد یـسراف ، ناور  ملق  اب  ات  دومرف ، تیانع  زیچان  نیا  هب  ار  باتک  نیا  همجرت  قیفوت  هکنیا : هدنـسیون  رب  دنوادخ  ّصاخ  فطل  تاقیفوت و  زا 

بئاصم  رکذ  زا  ینانیمطا  دروم  نتم  ات  مهد ، رارق  نانابز  یسراف  رایتخا 
__________________________________________________

زامن ياههبطخ  زا  يزارف  . ) دندناوخ هضور  ناونع  هب  و  هدرک ، همجرت  ار  فوهل  باتک  زا  يزارف  هّلظ ) ماد   ) يربهر مظعم  ماقم  سپس  (. 1)
/3 خـیرات 20 / یمالـسا ، يروهمج  همانزور  زا  لقن  هب  نارهت - هاگـشناد  رد   74 / 3 خـیرات 19 / هعمج  زور  رد  يربهر ، مّظعم  ماـقم  هعمج 

ص 15) یسمش ،  1374
زا اددجم   77 / 2 خروم 18 / هعمج  زامن  لوا  هبطخ  رد  يربهر  مظعم  ماقم  درکیم ، یط  ار  پاچ  ینایاپ  لحارم  باتک  نیا  هک  ینامز  (. 2)

. دش هفاضا  باتک  هب  انیع  زارف  نیا  هل  مظعم  نانخس  تیمها  هب  هجوت  اب  اذل  دندروآ ، نایم  هب  نخس  فوهل »  » باتک رابتعا  تیمها و 
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[ رشان ]
27 ص : البرک ، همانمغ 

. دشاب ناشسرتسد  رد  نآ ، زا  سپ  البرک و 
رد اب  یقرواپ  رد  يزوسناج  راعشا  تاحیضوت و  دراوم  زا  یضعب  رد  و  ددرگ ، رکذ  لتقم ، تارابع  زا  یضعب  نیع  هک  دش  یعـس  همجرت  رد 

رتدنمدوس دوصقم ، يادا  يارب  ات  دـیدرگ ، هراشا  رگید  بتک  زا  بلاطم  زا  یـضعب  هب  و  دـش ، هدروآ  هشورک ][  نایم  رد  ای  زتنارپ  نایم  نتم 
. دشاب

هتفیـش ناورهر  نیتسار و  ناوریپ  زا  ار  ام  و  دـیامرف ، یلاعتم  ار  ّفلؤم  ماقم  مهدیم ، دـنگوس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمظع  هب  ار  ادـخ 
. دیامرف تبث  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  صلخم  ناراوگوس  رتفد  رد  ار  ام  مان  و  دنک ، ناشتعافش  لومشم  هداد و  رارق  تلاسر  نادناخ 

يرمق  هدعق 1418  يذ  یسمش ، ناتسمز 1376  مق - يدراهتشا  يدّمحم  دّمحم  نیملاعلا  ّبر  ای  نیمآ 
29 ص : البرک ، همانمغ 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

فّلؤم همّدقم 

هراشا

نابز زا  شفده  دوصقم و  و  تسا ، ناشخرد  شناگدنب  ياههشیدنا  قفا  زا  تمظع  ياهرون  هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  ساپس  دمح و  ( 1)
«1  ... » دشابیم راکشآ  ّتنس  ینآرق و  يایوگ 

29 ص :  ناگتسیاش .....  هب  یهلا  راشرس  تاقیفوت 

زاورپ هب  يونعم  ياـهیداش  توـکلم  ياـضف  رد  ار  اـهنآ  كاـپ  حاورا  و  تخاـس ، دازآ  اـیند  هب  یگتـسبلد  زا  ار  شناتـسود  دـنوادخ  هکنیا 
، دـید دوخ  صوصخم  فاطلا  هتـسیاش  کین ، لامعا  یناسنا و  تالامک  رطاـخ  هب  ار  ناـنآ  هکلب  دوبن ، راـبجا  يور  زا  تهجیب و  دروآرد ،

، اتمهیب تاذ  هب  ریذپان  فصو  يروش  قوش و  ياراد  ّتیدبا ، ناهج  هب  ندیورگ  رثا  رب  نانآ 
__________________________________________________

تسا  هدش  دازآ  همجرت  هدرشف  هصالخ و  روط  هب  باتک  همدقم  (. 1)
30 ص : البرک ، همانمغ 

رـس هب  ادخ  نامرف  ماجنا  هب  لماک  قایتشا  اب  هراومه  ور  نیا  زا  دنتـسه ، دنوادخ  ییایربک  تمظع  زا  صوصخم  یفوخ  لاح  نیع  رد  و  ( 1)
شرکذ تّذل  زا  ار  اهنآ  ناشنامیا ، هزادنا  هب  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  تسا ، یهلا  رارسا  تفایرد  ندینش و  هدامآ  ناشناج  شوگ  دنربیم و 

نیا زا  نانآ  یگتـسیاش  درک ، اطع  اهنآ  هب  تسا ، ناراکوکین  ناکاپ و  هتـسیاش  راوازـس و  هک  ار  هچنآ  شمرک  ناوخ  زا  و  تخاس ، دنمهرهب 
ره زا  هک  نانآ  دزاس ، ادج  ادخ  هب  قشع  لاصو و  يارـس  زا  ار  اهنآ  تسناوتیمن  زیچ  چیه  و  دیجنگیمن ، ادخ  زج  اهنآ  لد  رد  هک  دوب  ور 

هوکـش و ياهرویز  هب  و  دنتـسه ، تّذل  رد  قرغ  قح  لامک  اب  سنا  وترپ  رد  و  دندیرب ، تسا  ادخ  دوخ و  نیب  هدـننکادج  هک  يروما  هنوگ 
. دنشابیم هتسارآ  ّقح  لالج 

ار ایند  هماج  گنردیب  دنتفای ، یهلا  تاضویف  زا  ّتیمورحم  بجوم  ار  ایند  رد  يراگدنام  و  دـندید ، لامک  هار  عنام  ار  ایند  یتقو  هک  نانآ 
رپس قوش  روش و  اب  هنانامرهق و  هنادنمتواخس و  هتخانشن ، اپ  زا  رس  اتسار  نیا  رد  و  دندیبوک ، ار  قح  لاصو  رد  هقلح  هدومن و  جراخ  نت  زا 
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. تشاد ینازرا  نانآ  هب  ار  دنمجرا  ماقم  هنوگ  نآ  تفای ، نینچ  ار  اهنآ  دنوادخ  نوچ  دندش ، اههزین  اهریشمش و 
بلط نامهیم  سپس  هناخ  وت  نک  بوراج  بلط  ناتعلط  يرپ  لامج  وش  هنیئآ 

30 ص :  راثیا .....  يارب  ناینیسح  یگتسیاش  تمعن 

یـشیپ رگیدـمه  زا  راـثیا  نداد و  ناـج  يارب  ور  نیا  زا  دـندوب  هدیـسر  دـنمجرا  ماـقم  نیا  هب  قح  هب  لاـصو  ياتـسار  رد  ـالبرک  نازاـبناج 
تّذل  اب  و  هداد ، رارق  اهریشمش  اههزین و  رطخ  ضرعم  رد  ار  ناشیاهناج  و  دنتفرگیم ،

31 ص : البرک ، همانمغ 
نیا هب  باـطخ  ق ) هتفای 436 ه . تافو   ) يدهلا ملع  یـضترم  دیـس  گرزب  ملاع  یتسار  هب  هک  ( 1 ، ) دنتفاتشیم گرم  لابقتسا  هب  رورـس  و 

: دیوگ هک  اجنآ  هدورس  یلاع  هچ  رگراثیا  نادرمکین 
اهبرقی هَّللا  راوج  یف  سفنا  ۀلمهم و  ءاضمّرلا  یلع  موسج  مهل 

اهییحم فیّسلاب  اهلتاق  ّنا  اهعفان و  رّضلاب  اهدصاق  ناک 
. تسا هدیمرآ  دنوادخ  برق  راوج  رد  ناشحاورا  یلو  هداتفا ، البرک  مرگ  كاخ  يور  رب  ناشیاهمسج  »

.« دندش اهنآ  يدبا  یگدنز  بجوم  ناشتسدب ، ریشمش  نالتاق  و  دندرک ، مادقا  اهنآ  عفن  هب  دنتساوخیم ، ار  اهنآ  نایز  هک  ینانمشد  ییوگ 
ياـههیاپ ندـمآ  دوجو  هب  و  تیادـه ، ياـههناشن  نادـقف  زادـگناج  تبیـصم  رطاـخ  هب  هک  دوـبن  ّتنـس  نآرق و  ياهروتـسد  زا  يوریپ  رگا 

، دومن البرک  نازیزع  نتفر  تسد  زا  رطاخ  هب  سوسفا  هآ و  و  دادرس ، یگدزتبیصم  راعش  دیشوپ و  تبیصم  سابل  تسا  راوازس  یهارمگ ،
هب رظن  یلو  مییوگب ، دابکرابم  میـشوپب و  یلاحـشوخ  ساـبل  هدـش ، یهلا  نادرمدار  نیا  بیـصن  هک  یمیظع  تمعن  نیا  رطاـخ  هب  دوب  مزـال 

سابل ام  تسا ، یهلا  هتـسیاش  ناگدنب  فادـها  هب  لوصو  و  داعم ، زور  مکاح  ياضر  بجوم  نازیزع ، نیا  تبیـصم  يارب  يراوگوس  هکنیا 
. میدش سونأم  نتخیر  کشا  اب  میدیشوپ و  گوس 

31 ص :  دیزیرب .....  اهکشا  يا 

نتخیر نانمشد  هک  ارچ  دیلانب ، هدرم  رسپ  نانز  دننامه  میتفگ : اهلد  هب  باطخ  و  دییرگب ، هراومه  میتفگ ، نامناگدید  هب  باطخ  ور  نیا  زا 
مرکا ربمایپ  ياهـشرافس  همه  نآ  و  دنتـسناد ، حابم  اروشاع  زور  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  نابرهم  ربمغیپ  ياـهتناما  نوخ 

رد شتیب  لها  نادنزرف و  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
32 ص : البرک ، همانمغ 

ار اهرگج  و  تخاس ، رادهحیرج  ار  اهلد  هک  يراوگاـن  ثداوح  نیا  زا  وت  رب  هاـنپ  ایادـخ  ( 1 ، ) دش هتفرگ  هدیدان  شتّما  زا  نانمـشد  تسد 
نآ ربارب  رد  یخلت  هثداح  ره  هک  یگرزب  زوسناج  ثداوح  نیا  زا  وت  رب  هانپ  هدروآ ، رد  دایرف  هب  مغ ، تّدش  زا  ار  بولق  لامعا  و  دینازوس ،
هک ییاهتسد  و  تخیر ، ار  تلاسر  نوخ  هک  ییاهریت  نآ  تبیصم  زوس  زا  وت  رب  هانپ  تسا ، اوقت  نوناک  یناشیرپ  بجوم  و  تسا ، کچوک 

ار نادناخ  نیرترب  ياهناج  و  هدومن ، مغ  يوناز  رب  رس  ار  ناگرزب  هک  يزوس  دمآ ، نوریب  نیتسآ  زا  تلالج  نادناخ  ندرب  يریـسا  هب  يارب 
، دومن نایرگ  نیگمغ و  زین  ار  لـیئربج  هک  يزوسناـج  هعجاـف  درک ، نوگرگد  ار  نادرمریـش  هک  یـشنزرس  و  تخاـس ، ادـج  ناـشرکیپ  زا 

. دوب میظع  رایسب  ادخ ، هاگشیپ  رد  هک  یخلت  هثداح 
هب ناهارمگ  ریشمش  اب  شفیرش  نوخ  و  هداتفا ، اهگیر  يور  رب  هنهرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نت  هراپ  هکنیا  اب  دشابن  نینچ  ارچ 

اـیوگ و رظنم  رد  ناشیاهـسابل  و  هـتفرگ ، رارق  نارگـشنزرس  ناـنابراس و  ياـشامت  ضرعم  رد  شنارتـخد  ياـههرهچ  و  دـش ، هـتخیر  نـیمز 
؟ تسا هتشگ  دولآكاخ  نیمز ، يور  هنهرب  كاپ ، گرزب  ياهرکیپ  نآ  و  هتفر ، جارات  هب  شوماخ 
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فّلتلاب  نفطی  مهسا  يدهلا  بلق  یفف  ّیبّنلا  لمش  تدّدب  بئاصم 
فسألا  نزحلا و  رانب  هیلع  ترس  هلو  وذ  لم  ام  اذا  تایعان  و 

ار تیادـه  بلق  نآ ، هاکناج  ياهریت  و  تخاس ، ناشیرپ  هدـنکارپ و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هقلح  عمج  هک  ییاهتبیـصم  »
. داد رارق  فده  دروم 

«. دینازوس ار  ناشیگدنز  نمرخ  مغ  نزح و  شتآ  و  دنتفر ، شوه  زا  دایرف  هودنا و  تّدش  رثا  رب  مرح  ناوناب 
دوخ نارسپ  نارتخد و  هب  شردپ  مالّسلا و  امهیلع  همطاف  ترضح  شاک  يا 

33 ص : البرک ، همانمغ 
ار ناشنابیرگ  تّوبن  نادناخ  نارتخد  هک  یلاح  رد  دناهدیرب ، رس  ار  یضعب  هداتفا و  نیمز  رب  هنهرب  حورجم و  یـضعب  هک  ( 1  ) دنتسیرگنیم
رد ار  دوخ  هدـش و  جراخ  اههدرپ  تشپ  زا  ناشیرپ  ياهوم  اب  دـناهدش ، ناشنازیزع  تلحر  زوس  رگج  هعجاف  نابیرگ  هب  تسد  هدز و  كاچ 

. دناهداد تسد  زا  ار  ناشناراتسرپرس  نایماح و  هک  ارچ  دناهداد ، رس  هلان  نویش و  دایرف  و  دنرگنیم ، ناشناگرزب  نادقف  ربارب 
ییاهنت یبیرغ و  يارب  ادخ  هب  ار  امش  و  دیروآ ، دای  هب  ار  نادناخ  نیا  تبیصم  زوسناج  گوس  نیبقح ، دنمـشوه و  رگنزیت و  ياهناسنا  يا 

چوک كاخ  هب  دـینک و  ییاونمه  يدردـمه و  اهنآ  اب  متام ، کشا  نتخیر  تاساسحا و  زاربا  اب  و  دـینک ، هلان  ناشنانمـشد  يرایـسب  اهنآ و 
ياهرون و  ادـخ ، لوسر  لد  ياههویم  و  تاقولخم ، راگدـیرفآ  ياهتناما  اهنآ  كاپ  حاورا  هک  ارچ  دـیزیرب ، رـس  رب  مغ  كاخ  اـهنآ  راـبمغ 

همه زا  ار  اهنآ  ردام  ردپ و  و  دیکمیم ، شکرابم  ناهد  اب  ار  اهنآ  ياهنادند  هک  یلوسر  نامه  دندوب ، مالّسلا  امهیلع  ارهز  ترـضح  مشچ 
. تسنادیم رترب  تّما  دارفا 

لیزنّتلا  مکحم  لوسّرلا و  ننس  مهلاح  نع  لسف  ّکش  یف  تنک  نا 
لیصفّتلا  یلع  مهلضف  نایب  یجحلا و  يوذل  دهاش  لدعا  كانهف 

لیئربج  يدی  یلع  هیلا  تءاج  مهیف  دمحال  تقبس  ۀّیصو  و 
يارب دـهاش  نیرتلداع  ّتنـس  نآرق و  سرپب ، نآرق  ادـخ و  لوسر  ّتنـس  زا  ار  اهنآ  لاح  يراد ، کش  اهنآ  ماـقم  يدـنمجرا  هراـب  رد  رگا  »

. دناهدرک نایب  حورشم  روط  هب  ار  اهنآ  تلیضف  حرش  هک  تسا ، نادنمدرخ 
.« دوب هدرک  شیپ  زا  ار  اهنآ  شرافس  دش ، غالبا  لیئربج  هلیسو  هب  هک  دنوادخ  روتسد  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

34 ص : البرک ، همانمغ 

34 ص :  ملس .....  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگشیپ  هب  یخاتسگ  یساپسان و 

ادخ لوسر   ) مالّسلا هیلع  نیسح  ردپ  ياهیکین  ربارب  رد  يدوز  نیمه  هب  هک  دنتشاد  اور  هنوگچ  هیامورف  ناسانـشان  قح  نآ  یتسار  هب  ( 1)
نآ یگدـنز  دـنداد ، ترـضح  نآ  لد  هویم  هب  هک  ياهجنکـش  اـب  و  دـننک ، یـشکقح  یـساپسان و  هنوگ  نآ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
رد ترـضح  نآ  هک  یـشرافس  همه  نآ  ربارب  رد  سپ  دنرمـشب ، زیچان  شنادنزرف  نوخ  نتخیر  اب  ار  وا  ردـق  و  دـنیامن ، خـلت  ار  ناراوگرزب 

باوج هچ  وا ، تساوخزاب  لاؤس و  ربارب  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  تاـقالم  ماـگنه  اـهنآ  دومن ، شنادـنزرف  دروم 
تبیـصم دایرف  و  دـندرک ، ناریو  دوب ، هتخاس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ار  ییانب  ناـملاظ  نآ  هک  یتسار  هب  دـنهدیم ؟

. دش دنلب  مالسا ،
يرادازع عاونا  هب  يرذع ، هچ  اب  نانمؤم  ناناملسم و  مدرم ،! تلفغ  زا  اتفگش  تفاکشن ، هاکناج ، ثداوح  نیا  دای  اب  هک  یلد  زا  ادخ  هب  هانپ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  بوسنم  هتـشک  دروم  رد  هک  دـننادیمن  ایآ  دـننکیمن !؟ مادـقا  يراوگوس  سلاجم  لیکـشت  و 
لوسر هب  ناگتـشرف  و  هداتفا ، البرک  يارحـص  رد  شزیزع  رکیپ  هدش و  هدرزآ  تخـس  مغ ، راب  زا  شلد  هکنیا  اب  هدـشن ، هتفرگ  ماقتنا  زونه 
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. دنتسه بئاصم  اهمغ و  نیا  رد  ترضح  نآ  کیرش  ناربمایپ  و  دنیوگ ، تیلست  گرزب  تبیصم  نیا  يارب  ادخ 

34 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  يازع  يارب  هیرگ  يراوگوس و  میظع  شاداپ 

نیـسح بئاصم  يارب  ندرک  هیرگ  رد  ارچ  دیتسه ، رادافو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  ناربمایپ  متاخ  هب  هک  یناسک  يا 
مالّسلا اهیلع  ارهز  دنزرف  تسود  يا  دینکیمن ، ییاونمه  يدردمه و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  شنازیزع ، مالّـسلا و  هیلع 

البرک كاخ  يور  رب  ناشهدیپت  نوخ  هب  رکیپ  هک  نانآ  يارب  ادخ  هب  ار  وت 
35 ص : البرک ، همانمغ 

نایامرفمکح نآ  ندش  هتشک  يارب  و  امن ، ریزارس  تنامشچ  زا  ار  کشا  لیـس  وت ! رب  ياو  شاب ، هلانمه  مالّـسلا  امهیلع  ارهز  اب  ( 1 ، ) هداتفا
یپ يارب  يوش . لیان  تمایق  زور  يدبا  تداعـس  هب  و  یـسرب ، دندش  اونمه  تبیـصم ، نیا  اب  هک  نانآ  شاداپ  هب  دـیاش  ات  نک ، هیرگ  مالـسا 
هیلع رقاب  ماـما  - 1 ( 2 : ) منکیم بلج  ریز  تاـیاور  هب  ار  امـش  رظن  ـالبرک ، نادیهـش  يازع  يارب  ناگدـننکهیرگ  شاداـپ  تمظع  هـب  ندرب 

: دومرفیم هراومه  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  دومرف : مالّسلا 
یّتح هانیع  تفرذ  نمؤم  امّیا  و  اباقحا ، اهنکـسی  افرغ  ۀّنجلا  یف  اهب  هَّللا  هاّوب  هّدخ ، یلع  لیـست  یّتح  نیـسحلا ، لتقل  هانیع  تفرذ  نمؤم  امّیا 

، يذالا ههجو  نع  هَّللا  فرص  انیف ، يذا  هّسم  نمؤم  امّیا  و  قدص ، لزنم  هَّللا  هأّوب  اینّدلا ، یف  انّودع  نم  يذالا  نم  انّسم  امیف  هّدخ  یلع  لیست 
ۀمایقلا موی  راّنلا  طخس  نم  هنمآ  و 

رد ار  وا  دـنوادخ  دـسرب ، شاهنوگ  هب  اـت  دوش  يراـج  کـشا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لـتق  تبیـصم  رطاـخ  هب  شنامـشچ  زا  هک  ینمؤـم  ره  ، 
، هدیسر ام  هب  ایند  رد  نمـشد  هیحان  زا  هک  یبئاصم  رطاخ  هب  هک  ینمؤم  ره  و  دهد ، تنوکـس  ینالوط  رایـسب  تّدم  هب  تشهب  زا  ییاههفرغ 

دنوادخ دنیبب ، رازآ  ام  هار  رد  هک  ینمؤم  ره  و  دیامن ، نکاس  شقدص  هناخ  رد  ار  وا  دنوادخ  دوش ، يراج  شتروص  رد  شکـشا  دیرگب و 
. دنادرگ نمیا  شتآ ، باذع  زا  تمایق  رد  ار  وا  و  دراد ، هگن  ار  شیوربآ  و  دناهرب ، وا  زا  ار  رازآ  نآ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2 ( 3)
رحبلا دبز  لثم  ناک  ول  هبونذ و  هل  هَّللا  رفغ  بابّذلا  حانج  لثم  ول  هانیع و  تضافف  هدنع  انرکذ  نم 

ره ار  شناهانگ  دـنوادخ  دوش ، عمج  کشا  سگم  لاب  هزادـنا  هب  هچ  رگ  شمـشچ  زا  و  دوشب ، ام  تبیـصم  دای  شروضح  رد  هک  یـسک  ، 
. دزرمایب دشاب ، ایرد  فک  دننام  دنچ 

36 ص : البرک ، همانمغ 
: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  لوسر  لآ  زا  زین  و  - 3 ( 1)

یکبا وا  یکب  نم  و  ۀّنجلا ، هلف  نیثالث  یکبا  وا  یکب  نم  و  ۀنجلا ، هلف  نیـسمخ  یکبا  وا  یکب  نم  و  ۀـّنجلا ، هلف  ۀـئام  انیف  یکبا  وا  یکب  نم 
ۀنجلا هلف  یکابت  نم  و  ۀّنجلا ، هلف  ادحاو  یکبا  وا  یکب  نم  و  ۀّنجلا ، هلف  ةرشع  یکبا  وا  یکب  نم  و  ۀّنجلا ، هلف  نیرشع 

وا يارب  دنایرگب  ار  رفن  هاجنپ  ای  دیرگب  هک  یسک  و  تسا ، تشهب  وا  يارب  دنایرگب ، ار  رفن  دص  ای  دیرگب  ام  بئاصم  دروم  رد  هک  یـسک  ، 
تشهب وا  يارب  دنایرگب ، ار  رفن  تسیب  ای  دیرگب  هک  یسک  تسا ، تشهب  وا  يارب  دنایرگب  ار  رفن  یـس  ای  دیرگب  هک  یـسک  و  تسا ، تشهب 
تـشهب وا  يارب  دروآرد  ناـیرگ  تروص  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  تسا و  تشهب  وا  يارب  دـنایرگب  ار  رفن  کـی  اـی  دـیرگب  هک  یـسک  تسا ،

. تسا

36 ص :  باتک .....  نیا  شراگن  زا  فده 

: دیوگ باتک  نیا  ّفلؤم  سواط  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع 
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و مدناسر ، نایاپ  هب  ار  رفاسملا » حانج  رئاّزلا و  حابـصم   » باتک فیلأت  هک  یماگنه  نم  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  شراگن  زا  فده  هزیگنا و 
زا ار  رئاز  نآ ، نتـشاد  هارمه  هک  مدـید ، داد  ماـجنا  تراـیز  ماـگنه  دـیاب  هک  هدـیزگرب  لاـمعا  تراـیز و  ياـهزارف  نیرتهب  يوتحم  ار  نآ 

مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  بئاصم  رکذ  لماش  هک  یباتک  ياراد  رئاز  هک  متـشاد  تسود  دزاسیم ، زاینیب  رگید  گرزب  کچوک و  ياهباتک 
هارمه ات  مدرک  فیلأت  ار  باتک  نیا  دزاس ، زاـینیب  رگید  ياـهباتک  زا  ار  وا  و  دـشاب ، ـالبرک  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  ماـگنه 

، مدومن يراددوخ  ینالوط  بلاطم  رکذ  زا  و  متشون ، ار  بلطم  یگدرشف ، لامک  اب  نارئاز  تقو  یمک  هب  هّجوت  اب  دهد ، رارق  رئاّزلا  حابـصم 
37 ص : البرک ، همانمغ  تسا  یفاک  هدنناوخ  يور  هب  هودنا  ياهرد  ندرکزاب  يارب  باتک  نیمه  و 

اب ار  باتک  نیا  میاهدـناجنگ ، ار  يدنمـشزرا  بلاطم  رـصتخم ، ياههژاو  نیمه  رد  اـم  هک  ( 1 ، ) دش دـهاوخ  نانمؤم  يراگتـسر  بجوم  و 
شخب هس  رد  ار  نآ  و  مدیمان ، تارف ) ياههرانک  نادیهـش  رب  نازوس  هآ  « ) فوفّطلا یلتق  یلع  فوهلملا   » مان هب  نابرهم  يادخ  زا  تناعتـسا 

. مدومن میظنت  ریز 
« ّفلؤم  » اروشاع زا  دعب  ثداوح  مّوس : شخب  اروشاع  زور  ثداوح  مّود : شخب  اروشاع  زور  زا  لبق  ثداوح  لّوا : شخب 

39 ص : البرک ، همانمغ 
(1)

اروشاع يارجام  زا  لبق  ثداوح  لّوا : شخب 

39 ص :  وا .....  تدالو  مسارم  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تدالو 

هب مشچ  ترجه  موس  لاس  نابعـش  موس  زور  رد  یلوق  هب  ترجه و  مراهچ  لاـس  نابعـش  هاـم  مجنپ  بش  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ( 2)
«1 . » تسا هدش  هتفگ  زین  يرگید  لاوقا  و  دش ، ّدلوتم  موس  لاس  لّوالا  عیبر  هام  رخاوا  رد  ترضح  نآ  رگید  لوق  هب  و  دوشگ ، ناهج 

39 ص :  لضفلا .....  ّما  باوخ  ریبعت 

تدالو  زا  لبق  دیوگ : « 3  » ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يومع  ساّبع  رسمه  « 2  » لضفلا ّما 
__________________________________________________

، دنتفگ کیربت  دندمآ و  ص )  ) ربمایپ روضح  هب  هتشرف  رازه  اب  لیئربج  ع )  ) نیسح ماما  تدالو  زا  سپ  هدمآ : فوهل  رگید  هخسن  رد  (. 1)
تشاذگ  ع )  ) نیسح ار  وا  مان  دش و  دنسرخ  ص )  ) ربمایپ دروآ ، ص )  ) ربمایپ دزن  ار  دازون  س )  ) همطاف

هّکم رد  وا  دش ، دنزرف  تفه  ياراد  ساّبع  زا  دوب ، ص )  ) ربمایپ يومع  ساّبع  رـسمه  لضفلا  ّما  هب  روهـشم  یلاله ، ثراح  رتخد  هبابل  (. 2)
نیا دیباوخیم ، وا  هناخ  رد  رهظ ) زا  لبق   ) هلولیق ماگنه  تشاد و  دمآ  تفر و  وا  هناخ  هب  ص )  ) ربمایپ دش ، ناملـسم  س )  ) هجیدـخ زا  دـعب 

تفر  ایند  زا  يرجه  لاس 30  رد  دنمجرا  يوناب 
هّیقت يور  زا  ار  دوخ  مالـسا  هّکم  رد  دـش ، ناملـسم  ترجه ، زا  لبق  دوب ، ّجاح  تیاقـس  بصنم  بحاص  و  شیرق ، ناگرزب  زا  ساـّبع  (. 3)

40 ص : البرک ، همانمغ  تفر  ایند  زا  هنیدم  رد  يرجه  لاس 32  رد  ماجنارس  تشادیم . یفخم 
يور رب  دیدرگ و  ادج  وا  ندب  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ندب  تشوگ  زا  ياهراپ  مدید  باوخ  ملاع  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ّما يا  : » دومرف متساوخ ، ار  نآ  ریبعت  متفگ و  ار  مباوخ  متفر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  ( 1 ، ) دش هداهن  نم  نماد 
ات مهدیم  وت  هب  ار  نآ  دوشیم ، ّدلوتم  يرسپ  مالّسلا  امهیلع  همطاف  زا  يدوز  هب  دشاب  تسار  ياهباوخ  زا  رگا  يدید  یکین  باوخ  لضفلا 

.« یهدب شریش 
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هیلع و هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دش  روط  نامه  دوب ، هدرک  ریبعت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دیوگیم  لضفلا  ّما 
. متفرگ شوغآ  رد  و  داد ، نم  هب  ار  وا  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ّدلوت  زا  سپ  ملس  هلآ و 

40 ص :  ملس .....  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دیدش  هیرگ 

نماد رب  ار  وا  دوب ، مشوغآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  مدمآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  يزور  دیوگیم : لضفلا  ّما 
ياهرطق درک ، راردا  وا  دیسوبیم ، ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  نایم  نیا  رد  مداهن ، ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

هیرگ متفرگ  نوگشو  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  یتحاران ) يور  زا   ) نم دیـسر ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  سابل  هب  شراردا  زا 
: دومرف نم  هب  مشخ  لاح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  درک ،

ینبا  تعجوا  دق  و  لسغی ، یبوث  اذهف  لضفلا ! ّما  ای  الهم 
ار مرسپ  وت  تسا ، وشتسش  لباق  نم  سابل  نیا  شاب ، مارآ  لضفلا ! ّما  يا  ، 

41 ص : البرک ، همانمغ 
هیرگ مدید  مدیسر  شرـضحم  هب  یتقو  میوشب ، ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سابل  ات  مدروآ  بآ  متفر  متـساخرب و  ( 1 ! ) يدرزآ

، دنـشکیم ار  مرـسپ  نیا  متّما  هک  داد  ربخ  نم  هب  دـمآ و  نم  دزن  لیئربج  : » دومرف ینکیم »؟ هیرگ  ارچ  ادـخ ! لوسر  يا  : » متفگ دـنکیم ،
.« دنکن لیان  اهنآ  هب  تمایق  زور  رد  ارم  تعافش  دنوادخ 

41 ص :  ملس .....  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  رد  نوگانوگ  هتشرف  هدزاود 

ادخ لوسر  رضحم  هب  هتشرف  هدزاود  هاگان  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّدلوت  زا  مامت  لاس  کی  نتـشذگ  زا  سپ  دننک : تیاور  ثیدح  نایوار 
هب یموس  واگ ، تروص  هب  يرگید  دوب ، ریـش  تروص  هب  یکی  دنتـشاد ، نوگاـنوگ  ياـههرهچ  اـهنآ  دـندمآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

رپ و نایرگ ، ياهمـشچ  زمرق و  ياههرهچ  اب  نوگانوگ  ياهتروص  هب  رگید  هتـشرف  تشه  و  ناسنا ، تروص  هب  یمراـهچ  اـهدژا و  تروص 
دوشیم لزان  نامه  مالّسلا  امهیلع  همطاف  دنزرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترسپ  هب  يدوز  هب  دّمحم ! يا  : » دنتفگیم دندوب و  هدوشگ  ار  ناشلاب 

هب دنوادخ  هک  یباذع  و  دوشیم ، هداد  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  دش ، هداد  لیباه  هب  هک  یشاداپ  و و  دش ، دراو  لیباه  هب  لیباق  هیحان  زا  هک 
.« دناسریم زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  هب  دیناسر ، لیباق 

41 ص :  بّرقم .....  ناگتشرف  تیلست 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  یبّرقم  هتشرف  اهنامسآ ، همه  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّدلوت  ماگنه 
ار ترضح  نآ  دنتفگ و  تیلست  مالّسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  دروم  رد  ترضح  نآ  هب  و  دندرک ، ضرع  مالس  دندمآ و  ملس 

42 ص : البرک ، همانمغ 
ار مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  تبرت  و  ( 1 ، ) دندرک ربخ  اب  دش  دهاوخ  هداد  وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  تداهش  ضوع  هک  یمیظع  شاداپ  هب 

: درک نیرفن  نینچ  ماگنه  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دنداد . ناشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب 
هبلط  امب  هعّتمت  و ال  هلتق ، نم  لتقا  و  هلذخ ، نم  لذخا  ّمهّللا 

. ناسرن شدوصقم  هب  ار  وا  و  شکب ، ار  شلتاق  و  دنک ، راوخ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  ار  یسک  نادرگ  راوخ  ایادخ ! ، 

42 ص :  وا .....  هاتوک  هبطخ  ود  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زیگنا  مغ  رفس 
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زا یکی  رد  ناهگان  دمآ ، شیپ  یترفاسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  دش ، هلاس  ود  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
ّتلع زا  نارـضاح  زا  یکی  « 1 « » َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » تفگ دـشیم  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  داتـسیا و  اهرذـگهر 
البرک مان  هب  تارف  رانک  رد  هک  ینیمز  زا  هک  تسا  لیئربج  نیا  : » دومرف ترضح  نآ  دیـسرپ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتحاران 

.« ددرگیم هتشک  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  هک  دهدیم  ربخ  نم  هب  تسا 
؟ دشکیم ار  ترضح  نآ  یسک  هچ  ادخ ! لوسر  يا  دیسرپ : یصخش 

.« مرگنیم نیسح  دقرم  هاگلتق و  هب  ییوگ  تسا ، دیزی  شمان  هک  يدرم  : » دومرف
یلص ربمایپ  دندرک ، عامتجا  دجسم  رد  مدرم  تشگزاب ، نیگمغ  یتّدم  زا  سپ  داد و  همادا  دوخ  رفس  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

، هبطخ زا  سپ  دناوخ ، هبطخ  دندوب ، شیور  شیپ  رد  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هک  یلاح  رد  تفر ، ربنم  زارف  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
شپچ  تسد  مالّسلا و  هیلع  نسح  رس  رب  ار  شتسار  تسد 

__________________________________________________

. دوشیم هدناوخ  رطاخ ، یّلست  يارب  تبیـصم  ماگنه  و  دشابیم ) هرقب  هیآ 156  زا  یتمـسق  و   ) تسا فورعم  عاجرتسا  هیآ  هب  هیآ  نیا  (. 1)
( مجرتم )

43 ص : البرک ، همانمغ 
و تسا ، وت  لوسر  هدنب و  دّمحم  ایادخ ! : » درک ضرع  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شرس  سپس  ( 1 ، ) داهن مالّسلا  هیلع  نیسح  رس  رب  ار 
. مراذـگیم راگدای  هب  متّما  ناـیم  رد  دوخ  زا  دـعب  ار  ود  نیا  دنتـسه ، نم  هرجـش  هداوناـخ و  دارفا  نیرترب  نم و  نادـناخ  نیرتکاـپ  ود  نیا 

كرابم وا  يارب  ار  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  ایادخ ! دوشیم ، هتشاذگاو  هتشک و  مالّسلا ) هیلع  نیسح   ) مرسپ نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج 
.« هدن تکرب  وا  هدننکراوخ  لتاق و  هب  ایادخ ! هدب . رارق  نادیهش  نارورس  تاداس و  زا  ار  وا  و  نادرگ ،

: » دومرف اهنآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دنتسیرگ ، راز  راز  دنلب ، يادص  اب  نارضاح  همه 
هنورصنتال  نوکبت و  أ 

شاهرهچ هتخورفارب و  شگنر  هک  یلاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  دینکیمن »؟ يرای  ار  وا  یلو  دـینکیم ، هیرگ  ایآ  ، 
: دومرف و  دناوخ ، يرگید  هاتوک  هبطخ  دوب  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  کشرس  هک  یلاح  رد  تتشگزاب و  ربنم ) زارف  هب   ) دوب هدش  خرس 

ساـسا هک  ناـنآ  متیب و  لـها  ینعی  مترتع  ادـخ و  باـتک  زا : دـنترابع  هک  مراذـگیم  ردـقنارگ  راـگدای  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  مدرم ! يا  »
زا ترتع ) نآرق و   ) ود نیا  و  دنتـسه ، نم  هویم  و  هدـش ، هتخیمآ  نم  یگدـنز  لگ  بآ و  اب  ناـشدوجو  هک  ناـنآ  تسا ، نم  زا  ناشتـشرس 
نآ زج  امـش  زا  نم  و  مربیم ، رـس  هب  ناشرادید  راظتنا  رد  نم  دندرگ ، دراو  نم  رب  تمایق  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دندرگن  ادج  رگیدـمه 

دیشاب هّجوتم  بوخ  « 1  » تسا نم  ناشیوخ  ناکیدزن و  یتسود  تّدوم و  نآ  مهاوخیمن و  هدومرف  رما  نآ  هب  هتساوخ و  مراگدرورپ  هک  ار 
اهنآ اب  هک  دینک  تاقالم  نم  اب  یعضو  اب  رثوک ، ضوح  رانک  رد  تمایق  يادرف  ادابم  هک  دینک  راتفر  اهنآ  اب  ياهنوگ  هب 

__________________________________________________

هیآ 23) يروش ، هروس   ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   » هیآ هب  هراشا  (. 1)
44 ص : البرک ، همانمغ 

.« دیشاب هتشک  ار  اهنآ  دیشاب و  هدرک  ینمشد 

44 ص :  ینارون .....  مچرپ  کی  و  دیلپ ، هایس و  مچرپ  ود 

رب تّما  نیمه  زا  شناراداوه  اب  مچرپ ، هس  تمایق  زور  رد  دیشاب ! هاگآ  دومرف : لبق  راتفگ  لابند  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ( 1)
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: دندرگیم دراو  نم 
اهنآ هب  دنتسیایم ، نم  يوربور  رد  مچرپ  نآ  ناراداوه  دننک ، تشحو  نآ  زا  ناگتشرف  هک  تسا  کیرات  هایـس و  اهمچرپ  نآ  زا  یکی  - 1

؟ دیتسیک امش  میوگیم :
. میتسه برع  زا  تسرپاتکی  ام  دنیوگیم : دناهدرک  شومارف  ارم  هک  اهنآ 

. متسه مجع  برع و  ربمایپ  نم  میوگ : اهنآ  هب 
. میتسه وت  تّما  زا  ام  دمحا ! يا  دنیوگ : اهنآ 

؟ دیدرک راتفر  هنوگچ  مراگدرورپ  باتک  مترتع و  تیب و  لها  اب  نم  زا  سپ  امش  میوگ : اهنآ  هب 
. میزادنارب راگزور  هحفص  زا  ار  نانآ  هک  میتشاد  علو  صرح و  وت ، ترتع  دروم  رد  و  میدومن ، عیاض  ار  نآرق  اما  دنیوگیم : اهنآ 

. دنوشیم رود  نم  زا  هایس  يور  هتخوس و  رگج  یگنشت و  تّدش  اب  اهنآ  و  منادرگیم ، يور  اهنآ  زا  نم 
: میوگیم مچرپ  نآ  ناراداوه  هب  تسا ، لبق  مچرپ  زا  رتکیرات  رتهایس و  هک  دنوشیم  دراو  نم  رب  شناراداوه  اب  يرگید  مچرپ  سپس  - 2

دروم رد  اما  دنیوگیم : اهنآ  دیدرک »؟ راتفر  هنوگچ  مترتع  نآرق و  کچوک ، گرزب و  راگدای  مردقنارگ ، راگدای  ود  اب  نم  زا  دعب  امـش  »
، میدرک تفلاخم  نآ  اب  نآرق )  ) ربکا راگدای 

45 ص : البرک ، همانمغ 
. میدومن شاهراپ  هراپ  لماک  روط  هب  و  میدومن ، راوخ  ار  اهنآ  ترتع )  ) رغصا راگدای  دروم  رد  ( 1)

. دندرگ رود  نم  زا  هایس  يور  هتخوس و  رگج  اب  یگنشت و  تّدش  اب  اهنآ  دیدرگ ، رود  نم  زا  میوگ : اهنآ  هب 
امش میوگ : نانآ  هب  دنتسه ، ناشخرد  ینارون و  شناراداوه  مه  مچرپ و  مه  هک  دنوش  دراو  نم  رب  شناراداوه  اب  يرگید  مچرپ  سپس  - 3

؟ دیتسیک
ار شلالح  میتفایرد ، ار  ادخ  باتک  میتسه ، ناتـسرپ  قح  هدنامیقاب  دّمحم و  تّما  زا  و  اوقت ، لها  تسرپاتکی و  ام  : » دـنیوگ خـساپ  رد  اهنآ 

يارب هک  یتاناکما  همه  اب  نانآ  زا  میتشاد و  تسود  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  نادناخ  و  میدرمـش ، مارح  ار  شمارح  لالح و 
.« میدیگنج ناشنانمشد  اب  اهنآ  هارمه  و  میدومن ، يرای  میتشاد  دوخ  يرای 

ار اهنآ  رثوک ، بآ  اب  هاگنآ  دیتفگ ، هک  دـیدوب  هنوگ  نامه  ایند  رد  امـش  متـسه ، امـش  ربمایپ  دّـمحم  نم  امـش ، هب  داب  هدژم  میوگ : اهنآ  هب 
. دنام دنهاوخ  هشیمه  نآ  رد  و  دنوش ، تشهب  دراو  سپس  دنورب ، نم  دزن  زا  دنتـسه  نامداش  باریـس و  هک  یلاح  رد  اهنآ  منکیم . باریس 

«1»

45 ص :  هنیدم .....  رادنامرف  دیلو  هب  دیزی  همان 

تداهش يوگتفگ  رد  هراومه  هنیدم  مدرم  نابز  داد ، ربخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  لتق  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  ( 1)
. دنتشادیم یمارگ  ار  شمدقم  و  دنتسیرگنیم ، مالّسلا  هیلع  نیسح  هب  تمظع  رظن  اب  اهنآ  و  درکیم ، تکرح  مالّسلا  هیلع  نیسح 

__________________________________________________

تسا  ع )  ) یلع ترضح  نایعیش  ساّبع و  ینب  هّیما و  ینب  مچرپ  بیترت  هب  مچرپ ، هس  نیا  زا  روظنم  (. 1)
46 ص : البرک ، همانمغ 

رادنامرف يارب  ياهمان  « 2 ( » داب وا  رب  ادـخ  ياهتنعل  هک   ) دـیزی تفر و  ایند  زا  يرجه  لاس 60  رد  « 1  » نایفس وبا  رـسپ  هیواعم  هکنیا  ات  ( 1)
نیـسح زا  صوصخ  هب  هنیدـم  مدرم  همه  زا  هک  میهدیم  نامرف  وت  هب  تفر ، ایند  زا  تقو  نالف  هیواعم  هک  تشون ، « 3  » هبتع نب  دیلو  هنیدم 

رـس و  نزب ، ار  شندرگ  ریـشمش  اـب  دز ، زابرـس  ندرک  تـعیب  زا  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  رگا  و  ریگب ، تـعیب  نـم  تفـالخ  يارب  مالّـسلا  هـیلع 
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. تسرفب نم  دزن  ار  شاهدیرب 
__________________________________________________

رکب وبا  تفالخ  رـصع  رد  دـیدرگ ، ناملـسم  هّکم  حـتف  ماگنه  و  دـش ، دـّلوتم  هّکم  رد  ماـش ، رد  ناـیوما  تموکح  راذـگهیاپ  هیواـعم  (. 1)
قشمد مکاح  ار  وا  رمع  سپـس  دش ، ندرا  مکاح  رمع ، تفالخ  رـصع  رد  تفرگ . هدهع  رب  شردارب  یتسرپرـس  تحت  ار  رکـشل  یهدنامرف 

یماگنه نامثع ، زا  سپ  دندش ، وا  عبات  فارطا  ياهرهش  نامکاح  و  دمآرد ، وا  رایتخا  رد  ماش  هقطنم  همه  نامثع ، تفالخ  رصع  رد  دومن ،
زا یهاوخنوخ  هناهب  هب  دـش ، ربخاب  نآ  زا  لزع ، روتـسد  لوصو  زا  لبق  هیواعم  درک ، لزع  ار  وا  گنردیب  دیـسر ، تفالخ  هب  ع )  ) یلع هک 
هار هب  ار  یتخـس  ياـهگنج  ع )  ) یلع نتـشک  يارب  و  داد ، رارق  ع )  ) یلع ترـضح  تموکح  ّدـض  رب  شروـش  هلیـسو  ار  نآ  ناـمثع ، نوـخ 
ایند زا  ترجه  لاس 60  رد  وا  داد ، همتاخ  دوخ  عفن  هب  ار  نیّفـص  گنج  اهنآرق ) نداد  رارق  هزینرـس  هب   ) هلیح رکم و  اب  ماجنارـس  تخادـنا ،

دومن دوخ  هفیلخ  ار  دیزی  شرسپ  و  تفر ،
مامز لاس 60  رد  ردپ ، گرم  زا  سپ  درک ، ومن  دشر و  قشمد  رد  و  دش ، ّدلوتم  نورطام  رد  دوب ، ماش  رد  يوما  توغاط  نیمّود  دـیزی  (. 2)

داسف و رد  قرغ  هکنیا  رطاـخ  هب  دـندرکن ، تعیب  وا  اـب  دوب  ع )  ) نیـسح ماـما  ناشـسأر  رد  هک  یتعاـمج  تفرگ ، تسد  هب  ار  تفـالخ  روما 
هنیدم مدرم  ات  دومن  حابم  ار  اهنآ  نوخ  زور  هس  و  درک ، هنیدـم  مدرم  یبوکرـس  رومأم  ار  داّلج  هبقع  نب  ملـسم  لاس 63  رد  دوب ، یگدولآ 

لاس هس  زا  سپ  لاس 64  رد  دیزی  ماجنارس  تشک ، ار  نیعبات  هباحص و  زا  يرایسب  درک ، ینیگنن  تایانج  هبقع  نب  ملـسم  دنوش ، دیزی  هدرب 
.( مجرتم ( ) 48 ص 35 - یهتنملا ، ۀمتت  . ) تفر ایند  زا  تفالخ  هام  هن  و 

وا دوب ، هدومن  هنیدم  رادنامرف  ار  وا  هیواعم  تفریم ، رامـش  هب  هّیما  ینب  لاجر  زا  دوب ، هیواعم  هدازردارب  نایفـس  یبا  نب  ۀبتع  نب  دـیلو  (. 3)
ار وا  ع ) نیسح - زا  تعیب  ذخا  دروم  رد   ) وا هب  همان  زا  سپ  لاس 60  رد  دیزی  و  دش ، هنیدم  رادنامرف  هیواعم ، تفالخ  رصع  رد  لاس 57  رد 
ج 1، نانجلا ، ةآرم  . ) تشذگرد نوعاط  يرامیب  رثا  رب  لاس 61  رد  سپـس  دومن ، دوخ  رواشم  دیبلط و  ماش  هب  و  درک ، لزع  يرادنامرف  زا 

( مجرتم ( ) ص 140
47 ص : البرک ، همانمغ 

47 ص :  ناورم .....  اب  دیلو  تروشم 

« ناورم دیلو  ( 1)
هیلع نیـسح  اب  نتفرگ  تعیب  و  دـناوخ ، ار  دـیزی  هماـن  ناورم  يارب  هکنآ  زا  سپ  دـنک ، تروشم  وا  اـب  دروم  نیا  رد  اـت  دـیبلط  روضح  هب  ار 

. مدزیم ار  شندرگ  مدوب  وت  ياج  هب  نم  رگا  دریذپیمن ، ار  دیزی  اب  تعیب  زگره  مالّسلا  هیلع  نیسح  تفگ : ناورم  درک ، حرطم  ار  مالّسلا 
.« مونشن ار  داهنشیپ  نیا  ات  مدیشوپیمن ، یتسه  سابل  یّلک  روط  هب  نم  شاک  يا  : » تفگ دوب ) یسفن  شوخ  مدآ  اتبسن  هک   ) دیلو

47 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  اب  دیلو  يوگتفگ 

نادناخ و زا  رفن  یـس  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دناوخارف ، يرادنامرف  ّرقم  هب  ار  وا  داتـسرف و  مایپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  دیلو  سپس 
ترـضح نآ  زا  ار  دـیزی  اـب  تعیب  داد و  شرازگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هـب  ار  هیواـعم  گرم  ربـخ  دـیلو  دـندمآ ، دـیلو  دزن  شناـمالغ 

. درک تساوخرد 
: دومرف نینچ  دیلو  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.« نک توعد  اهنآ  اب  زین  ارم  يدرک  توعد  ار  مدرم  ادرف  هک  یماگنه  دریگیم ، ماجنا  مدرم  روضح  رد  دب  ندرک ال  تعیب  ریما ! يا  »
__________________________________________________
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هّکم رد  وا  درک ، زاـغآ  ار  ناـیناورم  تموکح  هک  دوـب ، هّیما  ینب  تفـالخ  زا  دـعب  هفیلخ  نیتـسخن  صاـعلا ، یبا  نب  مکح  رـسپ  ناورم  (. 1)
رد نامثع  درک ، دیعبت  فئاط  هب  هنیدم  زا  ار  شردپ  وا و  ص )  ) ربمایپ دش ، هنیدم  نکاس  سپـس  درک ، ومن  دشر و  فئاط  رد  دـش و  دـّلوتم 

گنج دـنتفر و  هرـصب  هب  هشیاع  ناورم و  نامثع ، ندـش  هتـشک  زا  سپ  داد ، رارق  دوخ  بتاک  ّصاخ و  ناـکیدزن  زا  ار  وا  شتفـالخ ، رـصع 
هنیدم مکاح  لاس  کی  هیواعم ، تفالخ  رصع  رد  دوب ، هیواعم  هارمه  نیّفـص  گنج  رد  و  دندومن ، اپرب  ع )  ) یلع تموکح  ّدض  رب  ار  لمج 

هب و  تشذـگرد ، نوعاط  يرامیب  رثا  رب  لاس 65  رد  دش و  ماش  نکاس  وا  درک ، جارخا  هنیدم  زا  ار  وا  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  ماجنارـس  دـیدرگ ،
( مجرتم ( ) ص 34 ج 7 ، يربط ، خیرات  ص 348 - ج 4 ، هباغلا ، دسا  . ) تشک ار  وا  دلاخ  ّما  شرسمه  یضعب  هتفگ 

48 ص : البرک ، همانمغ 
ار شندرگ  دنکیمن  تعیب  رگا  نونکا  مه  ریذپن  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  رذع  ریما ! يا  : » تفگ دیلو  هب  دوب  رـضاح  اجنآ  رد  هک  ناورم  ( 1)

.« نزب
دنگوس دوش ، هدز  نم  ندرگ  هک  یهدیم  نامرف  وت  « 1  » اقرز رسپ  يا  وت  رب  ياو  يا  : » دومرف ناورم  هب  دش و  نیگمشخ  مالّسلا  هیلع  نیسح 

هَّللا یلص  ربمایپ  نادناخ  ام  ریما ! يا  : » دومرف درک و  ور  دیلو  هب  سپـس  ینکیم ». راکـشآ  ار  دوخ  دیلپ  تشرـس  ییوگیم و  غورد  ادخ  هب 
طارص دوشیم و  زاب  ام  هلیسو  هب  یتسه  رتفد  تسا ، ناگتـشرف  دمآ  تفر و  لحم  ام  هناتـسآ  میتسه و  تلاسر  نوناک  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

 » تسا خاتسگ  راکشآ و  راکتیانج  شکمدآ و  راوخبارش ، قساف  يدرم  دیزی  ددرگیم ، متخ  ام  هلیسو  هب  لامک 
هلثمب  عیابی  یلثم ال  و 

کیمادک هک  میـشیدنیب  عوضوم  نیا  رد  ّتقد  اب  ام  دسر ، ارف  حبـص  ات  نک  ربص  یلو  دنکیمن ». تعیب  وا  لثم  يدرف  اب  نم  لثم  یـصخش  ، 
.« میتسه تعیب  ذخا  تفالخ و  راوازس  ام  زا 

. دش جراخ  دیلو  دزن  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ 
هب ارم  يایند  نید و  یتساوخ  وت  وت ، رب  ياو  : » تفگ دیلو  يدرکن  ارجا  دشاب ؟ ندز  ندرگ  نامه  هک  ارم  روتسد  ارچ  تفگ : دیلو  هب  ناورم 

، دـشاب هتـشغآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  هب  متـسد  ضوع  رد  موش  کلام  ار  ایند  همه  هک  مرادـن  تسود  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  یهد ، داـب 
کبس شلمع  نازیم  هکنیا  رگم  دنک  تاقالم  ادخ  اب  دیالایب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  نوخ  هب  ار  شتـسد  یـسک  مرادن  نامگ  ادخ  هب  دنگوس 

.« دوب دهاوخ  یکاندرد  باذع  وا  يارب  و  دزاسن ، كاپ  هانگ  يدیلپ  زا  ار  وا  و  دراذگاو ، شدوخ  هب  ار  وا  تمایق  رد  دنوادخ  و  تسا ،
__________________________________________________

هدوب ءوس  هقباس  اب  راکدـب و  نانز  زا  ناورم  ردام  هک  ارچ  تسا ، ندوب  راکدـب  زا  هیانک  اجنیا  رد  و  تسا ، مشچ  دوبک  ینعم  هب  ءاـقرز  (. 1)
هچ وت  زا  تسا . هدـنارورپ  ار  وت  یکاپان  ردام  هک  تسا  ور  نیا  زا  ییوگیم  نخـس  هنوگ  نیا  هک  وت  دـیامرفب : هتـساوخیم  ع )  ) ماما تسا ،

( مجرتم ( ؟ عقوت
49 ص : البرک ، همانمغ 

49 ص :  ناورم .....  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیدش  خساپ 

: تفگ ماما  هب  درک و  تاقالم  ترضح  نآ  اب  ناورم  دونشب ، ياهزات  ربخ  ات  دمآ  نوریب  هناخ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بش  نآ  حبص  ( 1)
.« یبای تاجن  ات  نک  يوریپ  نم  زا  متسه ، وت  هاوخ  ریخ  نم  »

. مونشب ات  وگب  تسیچ ؟ تنخس  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نیـسح ماما  تسا ». رتهب  وت  ترخآ  ایند و  يارب  ینک  نینچ  رگا  ینک ، تعیب  دـیزی  ناـنمؤم  ریما  اـب  اـت  منکیم  رما  وت  هب  نم  : » تفگ ناورم 

: دومرف مالّسلا  هیلع 
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هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  يّدج  تعمس  دقل  و  دیزی ، لثم  عارب  ۀّمالا  تیلب  دق  ذا  مالّسلا ، مالسالا  یلع  و  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 
نایفس  یبا  لآ  یلع  ۀمّرحم  ۀفالخلا  لوقی : ملس 

( مدرگ ادج  مالـسا  زا  و   ) میامنب مالـسا  زا  ار  عادو  نیرخآ  دـیاب  منک  تعیب  دـیزی  اب  رگا  میدرگیمزاب ، وا  يوس  هب  مییادـخ و  زا  ام  همه  ، 
: دومرفیم مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  نم  و  هدش ، راتفرگ  دیزی  دننام  يربهر  هب  مالسا  اریز 

. تسا مارح  نایفس  وبا  نامدود  رب  تفالخ  يرادهدهع 
ادج ماما  زا  دوب  نیگمشخ  تحاران و  تّدش  هب  هک  یلاح  رد  ناورم  ماجنارس  دیشک و  زارد  هب  نخس  ناورم  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نیب 

. دش

49 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  هناهاگآ  تکرح 

و تشاد ، یهاـگآ  شتکرح  ماجنارـس  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  تـسا  نـشور  اـم  يارب  مزـال  ياهیـسررب  زا  سپ  دـیوگ : فـّلؤم 
ناوارف البرک  نینوخ  يارجام  زا  ترـضح  نآ  یهاگآ  نوماریپ  یلقن  لیالد  درک ، مادـقا  نآ  هب  رطاخ  نانیمطا  اـب  هک  دوب  ناـمه  شاهفیظو 

: هلمج زا  تسا 
باتک رد  هَّللا  ۀـمحر  قودـص  خیـش  هک  دـنداد ، ربخ  نم  هب  ماهدرک  رکذ  يرولا » ناطلـس  ثایغ   » باتک رد  ار  اهنآ  مان  نم  هک  یهورگ  - 1

زا یلاما ،
50 ص : البرک ، همانمغ 

ماما شردارب  روضح  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  يزور  هک  هدومن  تیاور  شناردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 1  ) هدرک لقن  رمع  نب  لّضفم 
هرهچ هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  مشچ  هک  یماگنه  دوب ) مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ندش  مومـسم  ماگنه  تایاور  قبط   ) دمآ مالّـسلا  هیلع  نسح 

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تسیرگ ، داتفا  ردارب 
: » دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح 

کب  عنصی  امل  یکبا 
.« دوشیم دراو  وت  رب  هک  تسا  یبئاصم  نآ  رطاخ  هب  ماهیرگ  ، 

. موشیم هتشک  نآ  هلیسو  هب  و  دنناروخیم ، نم  هب  ار  نآ  هک  تسا  يرهز  دوش  دراو  نم  رب  هچنآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 
ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  انّدج  ۀّما  نم  مّهنا  نوعّدی  لجر  فلا  نوثالث  کیلا  فلدزی  هَّللا ، دبع  ابا  ای  کمویک  موی  نکل ال  و 
اعّدا هک  یلاـح  رد  دـننک ، هرـصاحم  ار  وـت  رفن  رازه  یـس  هک  تسین ، هَّللا  دـبع  اـبا  يا  وـت  تداهـش )  ) زور یتخـس  هب  يزور  چـیه  یلو  ...، 

نتشک و يارب  ار  دوخ  اهنآ  همه  و  دنهدیم ، تبسن  مالسا  هب  ار  دوخ  دنتسه ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  ام  ّدج  تّما  زا  دننکیم 
هک تسا  ماگنه  نیا  رد  دـناهدرک ، هدامآ  وت  مایخ  تراغ  وت و  تیب  لـها  نتفرگ  تراـسا  هب  و  وت ، میرح  هب  یمارتحایب  و  وت ، نوخ  نتخیر 

نایهام یشحو و  تاناویح  یتح  يزیچ  ره  و  دنارابب ، مدرم  رس  رب  رتسکاخ  نوخ و  نامسآ  و  دنک ، هّیما  ینب  لاح  لماش  ار  شتنعل  دنوادخ 
. دنیرگیم وت  تبیصم  يارب  اهایرد 

دوخ باتک  ینایاپ  تمـسق  رد  هک  دـننک  لقن  هَّللا  ۀـمحر  هباّسن  رمع  زا  دوخ  دانـسا  هب  مدرک  هراشا  اهنآ  هب  هک  يدارفا  زا  یتعامج  - 2 ( 2)
نم ياـهیئاد  هب  هک  مدینـش  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  زا  هک  دـنک  لـقن  رمع  نب  دّـمحم  شّدـج  زا  دوـخ  دانـسا  هب  بـسّنلا » یف  یفاّـشلا  »

: تفگیم لیقع ) نادنزرف  )
هب مناج  مدرک ، ضرع  متفای  اهنت  ار  وا  متفر ، شرضحم  هب  نم  درک ، در  ار  دیزی  اب  تعیب  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  مردارب  هک  یماگنه  »

ابا يا  تنابرق 
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51 ص : البرک ، همانمغ 
بلقنم تفرگ و  ار  میولگ  هیرگ  مدیـسر  هک  اجنیا  هب  درک - لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تردارب  هَّللا  دـبع 

ادخ مدرک : ضرع  موشیم »؟ هتشک  نم  هک  داد  ربخ  ایآ  : » دومرف دینابسچ و  شاهنیس  هب  ارم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش - دنلب  ماهلان  مدش ،
. ادخ لوسر  رسپ  يا  درواین  ار  زور  نآ 

يدیـشکیمن رانک  ار  دوخ  هک  دشیم  هچ  يرآ  : » مدرک ضرع  داد »؟ نم  لتق  زا  ربخ  وا  ایآ  مهدیم ، دنگوس  تردپ  قح  هب  ار  وت  : » دومرف
وا هک  داد  ربخ  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف  مردپ  دومرف : خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يدرکیم »؟ تعیب  و 
وت هچنآ  هک  ینکیم  نامگ  ایآ  « 1  » دوب دهاوخ  فرشا ) فجن  رد   ) مردپ ربق  کیدزن  البرک ) رد   ) نم ربق  و  میوشیم ، هتـشک  ود  ره  نم  و 

؟ متسین هاگآ  نم  یتسه  هاگآ  نآ  هب 
اهتّیّرذ یف  اهاذآ  ادحا  ۀّنجلا  لخدی  و ال  هتّما ، نم  اهتّیرذ  تیقل  ام  ۀیکاش  اهابا  ۀمطاف  نیقلتل  و  ادبا ، یسفن  نم  ۀّینّدلا  یطعا  ّهنا ال  و 

شردـپ اب  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  ماـگنه  نآ  رد  تماـیق  زور  موریمن ، ّتلذ  یتسپ و  راـب  ریز  زگره  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـنامه  ، 
ترضح هک  یناسک  زا  يدحا  درک ، دهاوخ  ترضح  نآ  هب  هدیسر  شنادنزرف  هب  ردپ ، تّما  هیحان  زا  هک  ار  هچنآ  هوکش  دنکیم ، تاقالم 

. دندرگیمن تشهب  دراو  دناهدرزآ ، شنادنزرف  دروم  رد  ار  مالّسلا  اهیلع  ارهز 

51 ص :  تکاله ..... ؟ ای  تسا  تداعس  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  ایآ 

يراک نینچ  دنوادخ  هک  دننکیم  نامگ  نینچ  دناهدربن  یپ  تداهش  هنادنمتداعس  دنمجرا و  ماقم  هب  هک  ینارظنهتوک  زا  یـضعب  ایوگ  ( 1)
تداهش   ) ار

__________________________________________________

( مجرتم . ) تسا خسرف  هدزاود  دودح  فجن  البرک و  نیب  اریز  تسا ، کیدزن  مردپ  ربق  نم و  ربق  نیب  هلصاف  ینعی  (. 1)
52 ص : البرک ، همانمغ 

. دیتسرپ ار  ادخ  ناوتیمن ، ندش  هتشک  اب  و  تسا ، هدادن  رارق  تدابع  ار ) ادخ  هار  رد 
هک اجنآ  دـندیتسرپیم ، ندـش  هتـشک  اـب  ار  ادـخ  یموق  هک  هدینـشن  ار  وگتـسار  نآرق  نخـس  دـشیدنایم  هنوگ  نیا  هک  یـصخش  اـیآ  ( 1)

: دیامرفیم
رد امش  يارب  راک  نیا  دیشکب ، ار  دوخ  دیدرگ و  زاب  دوخ  قلاخ  يوس  هب  ْمُِکئِراب ، َْدنِع  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقاَف  ْمُِکئِراب  یلِإ  اُوبُوتَف 

، دوخ ياهتسد  اب   ) ِۀَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  هیآ  ینعم  هتشادنپ  ایوگ  هدننکلاکشا  « 1 ( » 54 هرقب / . ) تسا رتهب  ناتراگدرورپ  هاگشیپ 
هکلب تسین ، كاله  اهنت  هن  ادخ  هار  رد  لتق  هک  یتروص  رد  دـیهدن . نتـشک  هب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  « 2 ( » دینکفین تکاله  هب  ار  شیوخ 

 ...( اوقلت و ال   ) هیآ نیا  ریـسفت  رد  یتیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ام  يالوم  زا  لتقم »  » باتک ّفلؤم  تسا  تداعـس  تاجرد  نیرتیلاـع  زا 
و دوب ، يرگید  گنج  ای  دنواهن  گنج  تفگ : هدش  تیاور  نارمع ) یبا  نب   ) ملسا زا  هکنیا  نآ  و  تسا ، ّتقد  هتسیاش  رایسب  هک  هدرک  لقن 
لوط و هزادنا  هب  ناشتّیعمج ، يرایسب  رثا  رب  هک  دنتشاد  رارق  فص  ود  رد  نمـشد  هاپـس  میتفرگ ، رارق  رفک  هاپـس  ربارب  رد  مالـسا ) هاپـس   ) ام

نایم نیا  رد  دندوب ، هدینابسچ  هّینطنطسق )  ) ناتسرهش هعلق )  ) راوید هب  ار  ناشتشپ  نایمور  مدوب ، هدیدن  یگنج  چیه  رد  اهنآ  ياهفص  ضرع 
__________________________________________________

وحم یتسرپهلاسوگ  هانگ  راثآ  ات  دنـشکب ، ار  رگیدمه  و  دـننک ، هبوت  هک  تسا  ناتـسرپ  هلاسوگ  هب  ع )  ) یـسوم نامرف  رگنایب  هیآ  نیا  (. 1)
هک نانآ  و  دندیـسریم ، تداهـش  ماقم  هب  دـندشیم  هتـشک  يریگرد  نیا  رد  هک  اهنآ  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  هماـّلع  هتفگ  هب  هک  ددرگ ،

اهثحب هیآ ، نیا  ریسفت  رد  نارّسفم  هک  دنامن  هتفگان  ص 113 ) ج 1 و 2 ، نایبلا ، عمجم   ) دندوب هدرک  لمع  هبوت  طیارـش  هب  دندنامیم  یقاب 
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( مجرتم  ) دناهدرک رایسب  ياهوگتفگ  و 
هیآ 195 هرقب ، هروس  (. 2)

53 ص : البرک ، همانمغ 
ُهَّللا اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » دنتفگ ام  دارفا  زا  یـضعب  ( 1 ( ) دش هتشک  ات  دیگنج  اهنآ  اب  و   ) دز نمشد  رکشل  بلق  هب  ام  هاپـس  نایم  زا  ناناملـسم  زا  یکی 

.« دنکفا تکاله  هب  ار  دوخ  دوخ ، تسد  اب  درم  نیا  اتفگش !! ۀکلهّتلا ، یلا  هسفن  یقلا 
درک هلمح  نمـشد  هب  تداهـش  ماـقم  لیـصحت  يارب  هک  درم  نیا  دروم  رد  ار  هیآ  نیا  امـش  تفگ : فورعم ) یباحـص   ) يراـصنا بّویا  وبا 

هتـشک درک و  هلمح  هیآ  نیمه  قباطم  درم  نیا  تسا و  سکع  هب  بلطم  هکلب   ) تسین تسرد  یلیوأت  نینچ  دـینکیم ، طلغ )  ) یلیوأت نینچ 
هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  يرای  رثا  رب  ام  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ، هدش  لزان  هنیدم ) ناناملـسم   ) راصنا ام  دروم  رد  هیآ  هکنیا ): حیـضوت  دـش ،

و تفر ،، نیب  زا  ام  يّدام  زیچ  همه  میداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لاوما  لـها و  ترـضح ، نآ  فادـها  يارجا  هب  لاغتـشا  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
زا نامزیچ  همه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ياهروتـسد  يارجا  هب  لاغتـشا  رثا  رب  هک  دـمآ  دوجو  هب  ام  نیب  رد  یتّینهذ  نینچ  کی 

تـسد اب  میدرکیمن ) قافنا  ار  دوخ  لاوما  شاک  يا  هک   ) راکفا نیا  اب  ار  دوخ  هک  درک  لزان  ار  هیآ  نیا  ام  ّدر  رد  دنوادخ  تفر ، نامتـسد 
«1 . » دینکفین تکاله  هب  دوخ 

اب ار  دوخ  دیمرایب ، ناتیاههناخ  رد  هدش و  ادج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  امـش  رگا  تسا : نیا  قوف  هیآ  ینعم  نیا  رب  انب 
هناخ رد  میتساوخیم  هک  دوب  ام  میمـصت  ّدر  رب  هیآ  نیا  دیاهدش ، كاله  هدش و  ادخ  مشخ  لومـشم  و  دـیاهدنکفا ، تکاله  هب  دوخ  تسد 

دنکیم صیرحت  ار  ام  میشاب و  هتشادن  داهج  هب  يراک  و  میشخب ، ناماس  دوخ  يّدام  یگدنز  هب  مینامب و 
__________________________________________________

رّدـلا ریـسفت  رد  قوف ، ناتـساد  دـنکیم . دـییأت  ار  بلطم  نیا  دـینک » قافنا  ادـخ  هار  رد  ِهَّللا و  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفنَأ  َو   » هیآ زاغآ  هک  نانچ  (. 1)
( مجرتم .( ) ص 74 نازیملا ج 2 ، . ) تسا هدمآ  هرقب  هیآ 195  لیذ  روثنملا 

54 ص : البرک ، همانمغ 
نمشد هب  هنانامرهق  هک  هدشن  لزان  يدرم  نآ  تکاله  دروم  رد  هیآ  نیا  نیا ، رب  انب  ( 1 ، ) دینک تکرح  ندیگنج  يارب  گنج  نادیم  هب  هک 

هک يدرم  نآ  دینزب ، شروی  هب  تسد  نم  دننام  هک  درادیم  مالعا  المع  دیامنیم و  کیرحت  گنج  يارب  ار  مالـسا  هاپـس  دنکیم و  هلمح 
يارب ادـخ  يایلوا  هک  میتفگ  باتک  همّدـقم  رد  اـم  « 1 . » تسا تداهـش  ماقم  ناهاوخ  ترخآ ، شاداپ  دـیما  هب  ادـخ  هار  رد  داـهج  وترپ  رد 

میهاوخ نخـس  هراب  نیا  رد  زین  دعب  و  دنیامنیم ، لابقتـسا  روش  قشع و  اب  ار  نآ  و  دنربیم ، تّذـل  ادـخ  هار  رد  داهج  زا  ّقح  هملک  يالعا 
. تفگ
__________________________________________________

دوـخ راعـشا  رد  اـنالوم  منک : بلج  تکـاله » هیآ   » اـب هطبار  رد  يوـنثم  ياهناتـساد  زا  یکی  هب  ار  امـش  رظن  تـسا  بساـنم  اـجنیا  رد  (. 1)
رمع و رخآ  رد  یلو  تفریم ، گنج  هب  هرز  ندیشوپ  اب  اهگنج  رد  یناوج  نینس  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  يومع  هزمح  ترـضح  دیوگیم :

تکاله هب  ار  دوخ  یـشوپیمن و  هرز  ياهدشریپ  هک  نونکا  ارچ  : » دندیـسرپ وا  زا  تفریم ، گنج  هب  هرز  نودـب  مالـسا ، شریذـپ  زا  دـعب 
: داد خساپ  نینچ  هزمح  ینکفایم »؟

ناهج  نیا  عادو  مدیدیم  گرم  ناوج  نم  مدوب  هک  نوچ  هزمح  تفگ 
نوبز  ار  یناف  رهش  نیا  متسین  نونک  نم  ص )  ) دّمحم رون  زا  کیل 

تسد  هب  وا  دریگب  اوقلت » ال   » رما تسا  هکلهت »  » شمشچ شیپ  ندرم  هکنآ 
باطخ  رد  ار  وا  رم  دیآ  اوعراس »  » باب حتف  دش  وا  شیپ  ندرم  هکناو 
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اوعراس نانیبرشح  يا  لجعلا  اوعراب  نانیبگرم  يا  رذحلا 
اوحرتا نانیبرهق  يا  البلا  اوحرفا  نانیبفطل  يا  الّصلا 

( ناتراگدرورپ شزرمآ  يوس  هب  دیباتـشب  ، ) ْمُکِّبَر ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو  نارمع : لآ  هیآ 133  هب  هراشا  اوعراس »  » هلمج مراهچ  رعش  رد 
: تسا نیا  مشش  رعش  ینعم  دیسرتب . يرآ  دنسرتب ، دیاب  دننادیم  انف  ار  گرم  هک  نانآ  تسا : نیا  مجنپ  رعش  لّوا  عرصم  ینعم  دشابیم .

نیگهودـنا یهلا  رهق  ناگدـننیب  يا  نیبهتوک و  ناراـکهبت  يا  ناـه  و  دـیدرگ ، ناـمداش  دـیرگنیم  ار  یهلا  فطل  هک  ینادرمدار  يا  ناـه 
( مجرتم ( ) ص 288 یناخریم ، طخ  هب  يونثم  ناوید  .« ) دیوش

55 ص : البرک ، همانمغ 

55 ص :  موق .....  نارس  حیاصن  هب  وا  خساپ  هّکم و  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  دورو 

لاس بجر  زور 27  هک   ] بش نآ  يادرف  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  اب  ناورم  دیلو و  يوگتفگ  زا  سپ  دـناهدرک : لقن  ثیدـح  نایوار  ( 1)
هّکم هـب  يرجه  لاـس 60  نابعـش  مّوس  زور  رد  و  دـندومن ، تکرح  هّکم  يوس  هب  دوخ  ناـهارمه  اـب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دوـب ] يرجه   60

رد زور ) جنپ  هام و  راهچ   ) هّجح يذ  متشه  ات  هدعق و  يذ  لاّوش و  ناضمر و  هام  و  نابعش ، هام  هیقب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  « 1 . » دندیسر
نب هَّللا  دـبع  دـندرکیم ) وگتفگ  هدرک و  تاقالم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  ینوگانوگ  دارفا  ناـیم  رد   ) ماـگنه نیا  رد  دـندنام  هّکم 
هیلع نیـسح  ماما  دزن  ریبز ، نب  هَّللا  دبع  و  مالّـسلا ) هیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يومع  رـسپ   ) وا رب  ادخ  ناوضر  ساّبع 

. دنک يراددوخ  قارع ) هب  رفس  زا  هک   ) دنتساوخ ترضح  نآ  زا  دندمآ و  مالّسلا 
« داد مهاوخ  ماجنا  ار  نآ  نم  و  تسا ، هدومرف  رما  راک  نیا  هب  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
! هآ هانیسح ،! او  : » دزیم ادص  ماما  هب  تبسن  يزوسلد  يور  زا  هک  یلاح  رد  دش ، جراخ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  زا  ساّبع  نب  هَّللا  دبع 

.« ناج نیسح 
ار دوخ  دنک و  حلص  هارمگ ، نارس  اب  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  و  دمآ ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  هب  رمع  نب  هَّللا  دبع  سپس 

: دومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دراد ، هگن  رود  يزیرنوخ  گنج و  زا 
يردق  هب  ادخ  دزن  رد  ایند  هک  يرادن  هّجوت  ایآ  نمحّرلا ! دبع  وبا  يا  »

__________________________________________________

کی بش  هک  هنابـش ، ناهارمه  و  ع )  ) نیـسح ماما  دسیونیم : دوخ  داشرا  باتک  رد  يرجه ) لاس 413  هتفای  تافو   ) دیفم خیـش  یلو  (. 1)
(34 ص 31 - ج 2 ، دـیفم ، داـشرا  همجرت   ) دندیـسر هّکم  هب  نابعـش ، موس  هعمج  بش  دـندرک و  تکرح  هنیدـم  زا  دوـب ، بجر  هبنش 28 

( مجرتم )
56 ص : البرک ، همانمغ 

هداتسرف لیئارسا  ینب  ياهدیلپ  زا  يدیلپ  توغاط )  ) دزن هیده  ناونع  هب  رکنم ) زا  یهن  رطاخ  هب   ) اّیرکز نب  ییحی  هدیرب  رـس  هک  تسا  تسپ 
هب يداع  روط  هب  سپس  دنتشک ، ار  ربمایپ  داتفه  باتفآ ، عولط  حبص و  عولط  نیب  هاتوک  هلـصاف  رد  لیئارـسا  ینب  هک  ینادیمن  ایآ  ( 1 ، ) دش

باتـش اهنآ  هب  یناسر  باذع  رد  دنوادخ  دناهدادن ؟ ماجنا  يراک  چیه  ییوگ  دـندش ، لوغـشم  شورف  دـیرخ و  هب  دـنتفر و  دوخ  ياهرازاب 
ادخ زا  نمحّرلا ! دبع  وبا  يا  دنکفا ، دوخ  كاندرد  باذع  هربنچ  رد  تخس  ماقتنا  اب  ار  نانآ  سپـس  داد ؟ تلهم  اهنآ  هب  یتّدم  هکلب  درکن ،

.« رادمرب نم  يرای  زا  تسد  سرتب و 

56 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  هب  هفوک  مدرم  ياهمایپ  اههمان و 
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درـص نب  نامیلـس   » هناخ رد  دـندش ، ربخ  اب  دـیزی  اب  تعیب  زا  وا  يراددوخ  همّظعم و  هّکم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دورو  زا  هفوک  مدرم 
نینچ شنانخـس  رخآ  تمـسق  رد  و  درک ، ینارنخـس  اهنآ  روضح  رد  نامیلـس  دش ، لماک  تیعمج  هک  یتقو  دـندرک ، عامتجا  « 1 « » یعازخ

: تفگ
ياج هب  دیزی  شرسپ  نونکا  دیسر ، شرادرک  يازس  هب  تفاتش و  شراگدرورپ  دزن  هب  و  تفر ، ایند  زا  هیواعم  هک  دینادیم  امش  نایعیش ! يا 
هّکم هب  نازیرگ  نایفس  وبا  نادناخ  ياهتوغاط  دنزگ  زا  تاجن  يارب  و  هتساخرب ، تفلاخم  هب  وا  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هتـسشن و  وا 

هعیش  امش  تسا ، هدمآ 
__________________________________________________

تنوکس هفوک  رد  دوب ، نیّفص  لمج و  گنج  رد  ع )  ) یلع رکشل  ناهدنامرف  زا  و  ص ،)  ) ربمایپ باحصا  زا  یعازخ  درص  نب  نامیلـس  (. 1)
( مجرتم . ) دیسر تداهش  هب  ماجنارس  درک و  مایق  هّیما  ینب  ّدض  رب  نیباّوت  هورگ  ناونع  هب  ق  لاس 65 ه . رد  دومن ،

57 ص : البرک ، همانمغ 
رگا دراد ، امش  يرای  هب  زاین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  زورما  ( 1 ، ) دیدوب لبق  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  شردپ  هعیش  دیتسه و  مالّسلا  هیلع  نیسح 

و دیناسرب ، وا  عالّطا  هب  اههمان  لاسرا  اب  ار  دوخ  ینابیتشپ  دیگنجیم ، شنانمـشد  اب  دـینکیم و  يرای  ار  وا  هک  دـیراد  نانیمطا  دـینادیم و 
. دیهدن بیرف  ار  راوگرزب  نآ  دیباییمن ، دوخ  دوجو  رد  ار  هار  نیا  رد  هفیظو  ماجنا  دیراد و  یتّمهیب  یتسس و  سرت  رگا 

: دنتشون همان  نینچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  ینارنخس ، نیا  زا  سپ  نارضاح 
هّیجن نب  ّبیسم  یعازخ ، درص  نب  نامیلـس  بناج  زا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  یلع  رـسپ  نیـسح  يوس  هب  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  »
ساپـس دـمح و  دـعب : اما  وت ، رب  مالـس  نانمؤم ، زا  نایعیـش  ریاس  و  « 4  » لـئاو نب  هَّللا  دـبع  « 3  » رهاـظم نب  بیبح  «، 2  » داّدش نب  ۀـعافر  « 1»

هک يرگمتـس  لهاج و  هنیکرپ  راّبج و  نمـشد  نامه  تسکـش ، مه  رد  ار  هیواعم )  ) تردـپ نیـشیپ  نمـشد  وت و  نمـشد  هک  ار  يدـنوادخ 
، درک تنطلـس  اهنآ  رب  مدرم ، تیاضر  نودـب  يردـلق ، روز و  اب  و  دومن ، لواـپچ  ار  مدرم  لاوما  و  درک ، بصغ  ار  تّما  نیا  يربهر  نوؤش 

، دراذگ یقاب  ار  نادب  تشک و  ار  مدرم  ناکین  سپس 
__________________________________________________

هارمه ماجنارس  دوب ، نیّفص  ناورهن و  لمج و  گنج  رد  ع )  ) یلع نارای  زا  و  دوخ ، موق  سیئر  نیعبات و  زا  هبجن ) ای   ) هّیجن نب  ّبیـسم  (. 1)
دیسر تداهش  هب  لاس 65  رد  دوب ، زور  ریش  بش و  ياسراپ  هک  وا  دندرک  مایق  ع )  ) نیسح نوخ  زا  یهاوخنوخ  هب  درص ، نب  نامیلس 

دیسر تداهش  هب  لاس 66  رد  دوب ، هفوک  یلاها  زا  ع )  ) یلع هعیش  ناعاجش  نآرق و  نایراق  زا  هعافر  (. 2)
هیلع یلع  نایعیـش  زا  هفوک و  نانکاس  زا  شیاهگنج  رد  ع )  ) یلع نارای  زا  عاجـش و  ناهدـنامرف  نیعباـت و  زا  يدـسا  رّهظم  نب  بیبح  (. 3)

دیسر تداهش  هب  البرک  رد  یگلاس  رد 75  و  دوب ، مالّسلا 
( مجرتم . ) دوب ترضح  نآ  کیدزن  نایعیش  و  ع )  ) یلع باحصا  زا  (. 4)

58 ص : البرک ، همانمغ 
زا دومث  موق  هک  هنوگ  ناـمه  داـب  رود  ادـخ  تمحر  زا  داد ، رارق  نازواـجتم  نارگمتـس و  لاـگنچ  رد  تسد  هب  تسد  ار  ادـخ  لاـم  و  ( 1)
ام عامتجا  وت  هلیـسو  هب  دنوادخ  دیاش  ایب ، ام  يوس  هب  میرادـن ، وت  زج  يربهر  ماما و  ام  هک  تسا  نیا  ام  ضرع  کنیا  دـندش . رود  تمحر 
رد مینکیمن و  عامتجا  وا  دزن  ام  دربیم ، رس  هب  يرادنامرف  رـصق  رد  « 1  » هفوک مکاح   ] ریـشب نب  نامعن  دروآ ، مه  درگ  هب  قح  ساسا  رب  ار 
ام دـسرب ، ام  يوس  هب  وت  تکرح  ربخ  رگا  مینکیمن ، تکرح  دـیع  زامن  يارب  وا  هارمه  و  مییامنیمن ، تکرـش  وا  تعاـمج  هعمج و  زاـمن 
زا لبق  هک  تردپ  رب  و  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  دورب ، ماش  يوس  هب  ات  مینکیم  جارخا  هفوک  زا  ار  نامعن 

.« تسین یلعا  ّیلع  يادخ  تیانع  هیحان  زا  زج  یتّوق  لوح و  دوب و  وت 
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. دنداتسرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رضحم  هب  ار  همان  نیا  هاگنآ 

58 ص :  همان .....  رازه  هدزاود  ات  رایسب  ياههمان 

راهچ رفن و  هس  رفن ، ود  رفن ، کی  ياضما  اب  مادک  ره  اههمان  نآ  هک  همان  هاجنپ  دـص و  لماح  هک  یتعامج  همان ، نداتـسرف  زا  دـعب  زور  ود 
ار اههمان  و  دندش ، راپسهر  هّکم  يوس  هب  دندوب ، هدومن  ار  هفوک  هب  ییامرف  فیرشت  ياضاقت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  یگمه  و  دوب ، رفن 

. دنداد مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب 
ات درکیم ، يراددوخ  اههمان  هب  نداد  خساپ  زا  لاح  نیع  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 

__________________________________________________

، دش قشمد  یضاق  دومن و  تنوکس  ماش  رد  دوب ، هنیدم  یلاها  زا  دوب ، یـسفن  شوخ  نیتم و  مدآ  نارگید ، هب  تبـسن  ریـشب ، نب  نامعن  (. 1)
نافلاخم زا  یکی  تسد  هب  ماجنارس  درک ، تعیب  ریبز  نب  هَّللا  دبع  اب  دیزی  گرم  زا  سپ  دیدرک ، صمح  سپس  هفوک و  سپـس  نمی ، مکاح 

اب و  دربب ، هنیدم  هب  ماش  زا  هک  تفرگ  هدهع  رب  ار  ناریسا  یتسرپرس  هک  تسا  یـسک  نامه  يو  دش . هتـشک  لاس 65  رد  ریبز ، نب  هَّللا  دـبع 
( مجرتم . ) دومن يراتفرشوخ  اهنآ 

59 ص : البرک ، همانمغ 
همان رازه  هدزاود  اـهنآ  عومجم  دادـعت  هک  دیـسریم ، یپ  رد  یپ  ياـههمان  ( 1 ، ) دیـسر ترـضح  نآ  هب  همان  دصـشش  زور  کـی  رد  هکنیا 

. دیدرگ

59 ص :  ترضح .....  نآ  میمصت  و  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هب  همان  نیرخآ 

و دـندش ، هّکم  راپـسهر  هفوک  زا  یفنح ، هَّللا  دـبع  نب  دیعـس  یعیبس ، یناـه  نب  یناـه  ياـهمان : هب  رفن  ود  قوف ، ياـههمان  نداتـسرف  زا  سپ 
: دوب هدمآ  نینچ  همان  نآ  رد  دندرک ، میدقت  ترضح  نآ  هب  دوب ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  نایفوک  همان  نیرخآ  هک  ار  ياهمان 

رس هب  امش  دورو  راظتنا  رد  مدرم  انامه  دعب ، اما  شردپ ، نایعیش  وا و  نایعیـش  فرط  زا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  یلع  نب  نیـسح  يوس  هب  »
يوس هب  تکرح  رد  و  نک ، باتش  ام  يوس  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  دنرادن ، ار  وت  يأر  زج  ییأر  اهنآ  دنربیم ،

دینادیم حالـص  رگا  تسا ، هدش  گربرپ  مّرخ و  ناهایگ ، اهناتـسوب و  هدیـسر  رمث  هب  ناتخرد  ياههویم  زبسرـس و  اهغاب  هک  باتـشب  هفوک 
لبق هک  تردپ  رب  وت و  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  دناهدش ، هدامآ  امش  دورو  زا  لابقتسا  يارب  زّهجم  يرکشل  هک  دیروایب ، فیرـشت 

«. دوب وت  زا 
تسدمه امش  اب  همان  نیا  نتشون  رد  یصاخشا  هچ  هک  دیهد  ربخ  نم  هب  : » دومرف دیعس  یناه و  همان  ناگدنروآ  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

، میور نب  دیزی  ثراح ، نب  دـیزی  رجبا ، نب  راّجح  « 1 ، » یعبر نب  ثبـش  دننام  يدارفا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دنداد : باوج  اهنآ  دناهدوب »؟
، سیق نب  ةورع 

__________________________________________________

درک كرد  ار  ص )  ) ربمایپ رصع  وا  دننکیم ، دای  هرهچ  دنچ  قفانم  ناونع  هب  ار  وا  دوب ، هفوک  رد  رضم  نادناخ  سیئر  یعبر  نب  ثبش  (. 1)
، تشگزاب مالسا  هب  سپس  تسویپ ، حاجـس  ناوریپ  هب  وا  درک ، يربمایپ  ياعّدا  حاجـس  هب  ینز  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  دش ، ناملـسم  و 
اب دمآ  ع )  ) نیـسح ماما  گنج  هب  ماجنارـس  دیدرگ ، ع )  ) نسح ماما  رورت  رومأم  دـش ، هیواعم  نامیخژد  زا  دوب ، نامثع  ناهاوخ  نوخ  ءزج 

( مجرتم . ) درم هفوک  رد  يرجه  لاس 70  رد  و  دوب ، هتشون  توعد  همان  ترضح  نآ  يارب  هکنیا 
60 ص : البرک ، همانمغ 
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. دندوب تسدمه  ام  اب  دنتسه ) موق  نارس  زا  مادک  ره  هک   ) دراطع نب  ریمع  نب  دّمحم  جاّجح و  نب  ورمع 
ماقم دوسالا و  رجح  نیب   ) ماقم نکر و  نیب  رد  زامن  تعکر  ود  تفر و  هبعک  رانک  تساخرب و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  ( 1)

. دنک هفوک  هناور  ار  وا  ات  دیبلط  روضح  هب  ار  مالّسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  هاگنآ  درک ، ادخ  زا  ریخ  بلط  سپس  دناوخ ، میهاربا )

60 ص :  وا .....  اب  مدرم  تعیب  هفوک و  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریفس  لیقع  نب  ملسم 

باوج و  داد ، ربخ  هفوک  مدرم  ياـههمان  زا  ار  وا  و  دـیبلط ، ار  « 1  » مالّسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  شیومع  رسپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 1)
رد ار  نایفوک  توعد  شریذپ 

__________________________________________________

داماد تشاد ، یفاک  هرهب  زاتمم  تعاجش  الاب و  حطس  رد  یهاگآ  عطاق و  میمصت  زا  و  دوب ، ع ) یلع - ردارب   ) لیقع گرزب  رسپ  ملسم  (. 1)
مدرم زا  ات  داتسرف  هفوک  هب  ار  وا  ع )  ) نیسح ماما  دوب ، شرسمه  ع )  ) یلع ترـضح  رتخد  س )  ) هّیقر ترـضح  اریز  دوب ، ع )  ) یلع شیومع 

هام مشش  و  درک ، تکرح  هّکم  زا  يرمق  يرجه  لاس 60  ناضمر  همین  رد  ع )  ) ملسم دریگب ، تعیب  ع )  ) نیـسح ماما  تماما  لوبق  دروم  رد 
. دوب هفوک  رد  زور  دودح 62  نیا  رب  انب  دیسر ، تداهش  هب  مهن  زور  و  درک ، جورخ  هّجح  يذ  متشه  زور  دش ، هفوک  دراو  لاّوش 

نیا رد  تسا ، نوگانوگ  داعبا  ياراد  ع )  ) ملسم یناگدنز  حرش  تسا . هفوک  مظعا  دجـسم  رانک  هفوک  رد  شرّونم  دقرم  یتوکلم و  هاگراب 
. دوش هعجارم  مجرتم ) فیلأت  « ) البرک نادیهش  زاتشیپ  لیقع  نب  ملسم   » باتک هب  هراب 

ملسم نالفط  زا  ریغ  ع )  ) ملسم نادنزرف  دندیسر ، تداهش  هب  البرک  رد  ع )  ) ملـسم ناردارب  زا  رفن  هن  یـضعب  لقن  قباطم  هکنیا : هجوت  لباق 
. دندش دیهش  البرک  رد  ناشرفن  هس  (ع )

( مجرتم  ) دش هتشک  اپ  تسد و  ریز  همیخ ، تراغ  يارب  نمشد  موجه  ماگنه  هک  هکتاع  مان  هب  يرتخد  و  دوب ، دمحم  هَّللا و  دبع  ناشمان  هک 
61 ص : البرک ، همانمغ 

: تسا هدمآ  نینچ  همان  نآ  زا  يزارف  رد  هک  ( 1 ، ) داد مالّسلا  هیلع  ملسم  هب  تشون و  ياهمان 
يأّرلا  نم  هیلع  متنا  ام  ینفّرعیل  لیقع ، نب  ملسم  یّمع  نبا  مکیلا  تذفن  دق 

ربخ اب  امـش  شور  هار و  میمـصت و  هب  ارم  درگنب و  ار  امـش  عضو  کیدزن  زا  ات  مداتـسرف ، امـش  يوس  هب  ار  لـیقع  نب  ملـسم  میومع  رـسپ  ، 
. دزاس

رایسب اهنآ  دناوخ ، اهنآ  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  دیدرگ و  هفوک  دراو  دش ، راپسهر  هفوک  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  ملسم  ترضح 
. دمآ دهاوخ  هفوک  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دندش  دنسرخ 

هیلع ملـسم  ترـضح  اب  هدرک و  دمآ  تفر و  راتخم  هناخ  رد  نایعیـش  دـندرک ، « 1  » راتخم هناخ  دراو  ار  مالّسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  هاگنآ 
تئارق راتخم ، هناخ  رد  نایعیش  عامتجا  روضح  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  مالّسلا  هیلع  ملسم  ترضح  دندومنیم . تاقالم  مالّـسلا 
تعیب مالّسلا  هیلع  ملسم  ترضح  اب  نایعیش  زا  رفن  رازه  هدجیه  هکنیا  ات  دندرکیم ، هیرگ  مالّسلا  هیلع  ماما  همان  ندینـش  ماگنه  مدرم  درک ،

. دندرک
__________________________________________________

دمآ تفر و  ییوسمه و  مشاه  ینب  اب  هراومه  اج  نآ  رد  دـندش و  لقتنم  هنیدـم  هب  شردـپ  اـب  سپـس  دـش ، دـّلوتم  فئاـط  رد  راـتخم  (. 1)
نآ رد  هک   ) دایز نبا  روتسد  هب  دش ، هرـصب  نکاس  ع )  ) یلع تداهـش  زا  سپ  و  دوب ، ع )  ) یلع ترـضح  نارای  زا  قارع  رد  راتخم  دنتـشاد ،

، دیدرگ دیعبت  فئاط  هب  رمع ، رـسپ  شرهاوخ  رهوش  تطاسو  اب  سپـس  دندومن ، ینادنز  ریگتـسد و  ار  راتخم  دوب ) هرـصب  رادـنامرف  ماگنه 
تازاجم هب  ار  ع )  ) نیـسح نالتاق  دـش و  زوریپ  درک ، بـالقنا  دـمآ ، هفوک  هب  ع )  ) نیـسح نوخ  زا  یهاوخنوخ  يارب  دـیزی ، گرم  زا  دـعب 
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رد شفیرش  دقرم  دیسر ، تداهـش  هب  يرمق  يرجه  لاس 67  رد  ریبز ، نب  بعصم  هاپس  وا و  هاپـس  نیب  گنج  رد  ماجنارـس  دیناسر ، یتخس 
( مجرتم . ) تسا ع )  ) ملسم ترضح  مرح  ورهار  رد  هفوک 

62 ص : البرک ، همانمغ 

62 ص :  هفوک .....  دیدج  رادنامرف  ناونع  هب  دایز  نبا  بصن  و  دیزی ، هب  شرازگ 

( دنتشاد تنوکس  هفوک  رد  دندوب و  دیزی  تموکح  ناراداوه  زا  هس  ره  هک   ) دعس نب  رمع  دیلو و  نب  ةرامع  یلهاب و  ملسم  نب  هللا  دبع  ( 1)
دنداد و شرازگ  همان  نآ  رد  ار  وا  اب  مدرم  تعیب  هفوک و  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  دورو  يارجام  و  دنتـشون ، دـیزی  يارب  ياهمان 
وا ياج  هب  ار  يرگید  صخـش  و  هدرک ، لزع  هفوک  يرادـنامرف  زا  ار  ریـشب  نب  نامعن  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  نارادـفرط  هک  دـندرک  يروآدای 

. دناهدومن بصن 
ظفح اب  ار  وا  تشون و  دوب  هرـصب  مکاح  تقو  نآ  رد  هک  « 1  » دایز نب  هَّللا  دیبع  هب  ياهمان  دیزی  دیـسر ، دیزی  تسد  هب  هک  یتقو  اهنآ  همان 

دیکأت دومن و  يروآدای  همان  نآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  يارجاـم  و  دومن ، هفوک  رادـنامرف  تمس ،
. ناسرب لتق  هب  ار  وا  ریگب و  تخس  مالّسلا  هیلع  ملسم  رب  ار  راک  هفوک ، رد  هک  درک  دیدش 

. دش هفوک  يوس  هب  تکرح  هدامآ  همان  تفایرد  زا  سپ  هَّللا  دیبع 
__________________________________________________

شیومع تفر ، ماش  هب  سپـس  دوب ، ردـپ  رانک  رد  قارع  رد  ردـپ  گرم  ماگنه  و  دـش ، دـّلوتم  هرـصب  رد  هیبا  نب  داـیز  رـسپ  هَّللا  دـیبع  (. 1)
، درک هرصب  مکاح  لاس 55  رد  ار  وا  هیواعم  سپس  درک ، تموکح  ناسارخ  رد  لاس  ود  وا  دومن ، ناسارخ  مکاح  لاس 53  رد  ار  وا  هیواعم 
هرـصب و رادنامرف  ار  وا  سپـس  تشاد ، یقاب  ماقم  نآ  زا  ار  وا  دیزی  هیواعم ، گرم  زا  دـعب  لاس 60  رد  ات  دوب ، هرـصب  رادنامرف  نانچمه  وا 

یتّدم زا  سپ  یلو  دـندرک ، تعیب  وا  اب  هرـصب  مدرم  درک ، تفالخ  ياعّدا  هرـصب  رد  دایز  نبا  تفر ، ایند  زا  دـیزی  هک  یماگنه  درک ، هفوک 
نیمزرـس رد  درک ، تکرح  قارع  يوس  هب  ماش  رکـشل  اب  راتخم ، مایق  رـصع  رد  هکنیا  ات  تخیرگ ، ماش  هب  وا  دـندیروش ، وا  دـض  رب  هاـتوک 
يراکدـب یگدولآ و  هب  هک  تشاد  مان  هناجرم »  » وا ردام  دیـسر ، تکاله  هب  رتشا  کـلام  رـسپ  میهاربا  تسد  هب  لـصوم  یـضارا  زا  رزاـخ 

دوب فورعم 
63 ص : البرک ، همانمغ 

63 ص :  هرصب .....  هعیش  نارس  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان 

نیزر وبا  هینک  هب  هک  نیزر  نب  نامیلس  مان  هب  شمالغ  هلیسو  هب  تشون و  هرـصب  هعیـش  ناگرزب  يارب  ياهمان  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 1)
نانآ زا  رفن  ود  دوب ، هدرک  توعد  تعاـطا  يراـی و  هب  ار  اـهنآ  هماـن  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  داتـسرف . اـهنآ  يوس  هب  « 1  » دشیم هدناوخ 

. يدبع دوراج  نب  رذنم  یلشهن و  دوعسم  نب  دیزی  زا : دندوب  ترابع 

63 ص :  وا .....  هب  موق  خساپ  و  هرصب ، رد  دوعسم  نب  دیزی  ینارنخس 

: تفگ دندرک ، عامتجا  یتقو  دناوخارف ، ار  دعس  هلظنح و  میمت و  ياههلیبق  دوعسم ، هب  دیزی 
و تارقف ، نوتـس  دننامه  وت  ادخ  هب  دنگوس  هبهب ! : » دـنتفگ اهنآ  دـیرگنیم »؟ هنوگچ  ناتدوخ  نایم  رد  ارم  ماقم  ّتیعقوم و  میمت ! ینب  يا  »

.« ياهتفرگ یشیپ  ام  زا  و  ياهدمآ ، دورف  تفارش  زکرم  رد  یشابیم ، ام  تاراختفا  سیئر 
کمک امش  زا  فده  هب  لوصو  يارب  و  منک ، تروشم  امش  اب  مهاوخیم  هک  دوب  نیا  امـش  ندرک  عمج  زا  مفده  : » تفگ دوعـسم  نب  دیزی 
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.« مهاوخب
__________________________________________________

« دوراج هب  رذنم  ، » نارس نآ  زا  یکی  داد ، هئارا  هرصب  نارس  هب  دروآ و  هرـصب  هب  ار  ع )  ) ماما همان  نامیلـس  دش ، دهاوخ  رکذ  هک  نانچ  (. 1)
هفوک مزاع  نآ  حبـص  دایز ، نبا  هک  یبش  نامه  رد   ) ار وا  دـشاب ، دایز  نبا  سوساج  دـیاش  هکنیا  نامگ  هب  دوخ ، ناـج  سرت  زا  رذـنم  دوب ،

و دندز ، ار  نامیلـس  ندرگ  داد  روتـسد  شناداّلج  هب  مد  نامه  سپـس  دـناوخ ، ار  ع )  ) نیـسح ماما  همان  دایز  نبا  دروآ ، دایز  نبا  دزن  دـش )
( مجرتم ( ) ص 239 و 340 ج 44 ، راحب ، زا  سابتقا  . ) دیسر تداهش  هب  بیترت  نیا  هب  وا  و  دنتخیوآ ، راد  هب  ار  شرّهطم  رکیپ  سپس 

64 ص : البرک ، همانمغ 
ات وگب  میزادرپب ، وت  يرای  هب  بئاص  رظن  اب  هک  مینکیم  شـشوک  یعـس و  میهاوخیم و  ار  وت  ریخ  ام  ادـخ  هب  دـنگوس  : » دـنتفگ اـهنآ  ( 1)

.« میونشب
اب رادـن ، سوسفا  شیدوبان  تکاله و  و  شزرایب ، تسا  ياهدرم  ادـخ  هب  دـنگوس  تسا و  هتفر  اـیند  زا  هیواـعم  : » تفگ دوعـسم  نب  دـیزی 
ار نآ  هک  درک  نامگ  و  تفرگ ، تعیب  مدرم  زا  دوخ  يارب  وا  دیدرگ ، لزلزتم  متس  ياهنوتس  و  دش ، هتسکش  هانگ  ملظ و  ياهرد  وا  گرم 
، دیسرن هجیتن  هب  ادخ  هب  دنگوس  یلو  درک ، ششوک  دوخ  موش  فادها  هب  لوصو  يارب  وا  دیـسرن ، دوصقم  هب  وا  زگره  یلو  دومن ، راوتـسا 

تفالخ ياعّدا  هتساخرب و  اهیتشز  دسافم و  هتسدرس  روخبارش و  دیزی  شرسپ  نونکا  درواین ، تسد  هب  يزیچ  ییاوسر ، زج  شتروشم  زا  و 
هب تسا و  مک  شـشناد  كدـنا و  شیرابدرب  هکنیا  اب  دزاس ، اهنآ  ربهر  ار  دوخ  دـهاوخیم  مدرم  تیاضر  نودـب  و  دـنکیم ، ناناملـسم  رب 

داهج و زا  نید ، تفرـشیپ  هار  رد  وا  اب  گنج  داهج و  هک  منکیم  دای  ادـخ  هب  کین  دـنگوس  نم  دسانـشیمن ، ار  قح  شیاپ  ياـج  هزادـنا 
. دراد يرترب  ناکرشم  اب  گنج 

يأر رادهشیر و  تفارش  ياراد  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  رـسپ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  رـسپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نیا  و 
، تسا يربهر  ماقم  تفالخ و  رما  هب  رتراوازـس  رتهتـسیاش و  اعطق  هک  تسا  نایاپیب  ملع  و  فیـصوت ، لباق  ریغ  تلیـضف  راوتـسا و  کـین و 

ناتـسدریز هب  تبـسن  تسا ، رترب  همه  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  شتبارق  لاـس و  نس و  هقباـس و  هب  هّجوـت  اـب  وا  اریز 
رب ار  تّجح  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  تسا ، راوگرزب  يربهر  نابهگن و  ّتلم ، هب  تبـسن  و  شور ، کـین  نیتم و  ناـگرزب  هب  تبـسن  ناـبرهم ،

نیا  رب  انب  تسا . هدناسر  مدرم  هب  لماک  روط  هب  ار  هظعوم  بادآ و  و  هدرک ، مامت  مدرم 
65 ص : البرک ، همانمغ 

هک تسا  سیق  نب  فنحا  روظنم  « ] سیق نب  رخص  ( » 1 ، ) دینکفین تکاله  هّرد  رد  ار  دوخ  و  دیدنبن ، قح  رون  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  نامشچ 
اب نونکا  تشاذـگ ، اجب  گنن  هّکل  امـش  يارب  دـش و  راوخ  امـش ، ندرکن  يرای  رطاخ  هب  لمج  گنج  رد  دوب ] هرـصب  رد  هعیـش  ناگرزب  زا 

يرای زا  سک  چـیه  ادـخ  هب  دـنگوس  دـییوشب ، دوخ  نماد  زا  ار  هّکل  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  يراـی  يوس  هب  تکرح 
مدیشوپ گنج  سابل  نم  نونکا  مه  و  دوشیم ، شلیماف  دوبمک  شنادنزرف و  ّتلذ  بجوم  هکنیا  رگم  دنکن ، یهاتوک  مالّسلا  هیلع  نیـسح 

ادخ نیا  رب  انب  دباین ، ییاهر  گرم  گنچ  زا  دنک ، رارف  سک  ره  و  درم ، دهاوخ  ماجنارـس  دوشن ، هتـشک  سک  ره  مدرک ، نت  هب  مزر  هرز  و 
.« دیهدب وکین  باوج  نم  نانخس  هب  و  دزرمایب ، ار  امش 

ریز بیترت  هب  مادک  ره  دـندوب ، دعـس  هلظنح و  میمت ، ینب  هلیبق  هس  هک  وا  راتفگ  ناگدنونـش  دیـسر ، نایاپ  هب  دوعـسم  نب  دـیزی  ینارنخـس  ]
:[ دنداد خساپ 

65 ص :  هلظنح .....  هلیبق  خساپ 

ریت نمـشد  فرط  هب  ام  هلیـسو  هب  رگا  میتسه ، وت  نامدود  ناراوس  کت  وت و  شکرت  ياهریت  یگمه  ام  دـلاخ ! ابا  يا  : » دـنتفگ هلظنح  هلیبق 
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اب وت  هک  یتخـس  هنوگ  ره  هب  ادخ  هب  دنگوس  دش ، یهاوخ  زوریپ  يورب  نمـشد  فاصم  هب  ام  اب  رگا  و  دسریم ، فدـه  هب  ریت  نآ  ینکفیب ،
حالـص هک  هنوگ  ره  میهدیم ، رارق  وت  رپس  ار  نامیاهندـب  و  میباتـشیم ، وت  يرای  هب  نامیاهریـشمش  اـب  میتسه ، وت  هارمه  يوش ، وربور  نآ 

.« نک مادقا  ینادیم 
66 ص : البرک ، همانمغ 

66 ص :  دعس .....  ونب  هلیبق  خساپ 

وت روتسد  يأر و  میرح  زا  جورخ  و  وت ، اب  تفلاخم  ام  يارب  زیچ  نیرتضوغبم  دلاخ ! وبا  يا  : » دنداد خساپ  نینچ  دعس  ونب  هلیبق  سپـس  ( 1)
یقاب ام  تّزع  میدوتـس و  ار  وا  نامرف  زین  ام  مینک ، كرت  ار  گـنج  هک  داد  ناـمرف  اـم  هب  لـمج  گـنج  رد  فنحا ،  ] سیق نب  رخـص  تسا ،

.« مییامن مالعا  امش  هب  ار  دوخ  رظن  مییایب و  وت  دزن  سپس  مینک  تروشم  مه  اب  هدب  تلهم  ام  هب  تسا ،

66 ص :  میمت .....  هلیبق  خساپ 

ردارب مه  اب  و  میتسه ، وت  ردـپ  نارـسپ  ام  دـلاخ  وبا  يا  : » دـنتفگ نینچ  دوعـسم ، نب  دـیزی  توعد  هب  خـساپ  رد  میمت ، نب  رماـع  هلیبق  سپس 
تکرح وت  ياپ  هب  اپ  رفس  رد  دوب ، میهاوخن  دونـشخ  نآ  هب  ینک  مشخ  وت  هک  هچنآ  رد  ام  مییوت ، نیـشناج ) ای :  ) دنگوس مه  ام  میـشابیم ،

راک روحم  ینادب ، حالـص  هک  هنوگ  ره  مینک ، تعاطا  ات  هدـب  نامرف  مییوگب و  کیّبل  ات  نک  توعد  ار  ام  تسا ، وت  نامرف  نامرف  مینکیم ،
.« تسا نامه  ام 

هتـشادرب امـش  نایم  زا  ریـشمش  زگره  دیباتـشن ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يرای  هب  دینک و  تفلاخم  نم  اب  رگا  تفگ : دوعـسم  نب  دیزی 
. دیتفایم ینماان  رد  دیگنجیم و  دوخ  اب  هراومه  هکلب  دوشیمن ،

66 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  هب  دوعسم ، نب  دیزی  همان 

: تشون مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  ار  اریز  همان  هرصب ) نایعیش  نارس  زا  یکی   ) دوعسم نب  دیزی  ماگنه  نیا  رد 
هب  و  دیسر ، متسد  هب  امش  همان  دعب : اما  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

67 ص : البرک ، همانمغ 
وت يراـی  وترپ  رد  هک  یبیـصن  هب  و  مریگرب ، وت  تعاـطا  زا  ار  ماهرهب  اـت  ياهدومرف  توعد  ارم  هک  مدـش  هاـگآ  يدوب  هتـساوخ  نم  زا  هچنآ 

زورما دیامنیمن ، یلاخ  يراگتـسر  تاجن و  ياوشیپ  شیدناریخ و  ناسنا  زا  ار  نیمز  هاگ  چیه  دـنوادخ  انامه  ( 1 ، ) مسرب دوشیم  لصاح 
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دیـشابیم  يدمحا  تخرد  نامه  زا  ياهخاش  امـش  دیتسه ، شنیمز  رد  ادخ  تناما  و  شقلخ ، رب  ادخ  تّجح  امش 

نم مریگیم ، کین  لاف  هب  ار  تندمآ  هک  روایب  فیرشت  ام  يوس  هب  دیشابیم ، نآ  ياههخاش  امش  تسا و  تخرد  نآ  هشیر  ملـس  هلآ و  و 
هک هنـشت  يرتـش  قاـیتشا  زا  وت  هب  اـهنآ  یگتفیـش  وت و  زا  اـهنآ  تعاـطا  هک  ياهنوگ  هب  ماهدومن  وـت  رادربناـمرف  عـیطم و  ار  میمت  ینب  هلیبـق 
رد وت  اب  تفلاخم  گنن  و  ماهدومن ، وت  رادربناـمرف  ار  دعـس  هلیبق  نینچمه  و  تسا ، رتشیب  بآ ، همـشچ  هب  تبـسن  هدـش  اذـغ  زا  رپ  شمکش 

. ماهتسش درابیم  ناشخرد ، فرب  زا  رتدیفس  ربا  زا  هک  یناراب  اب  ار  ناشناماد 
هچ ار  وت  : » دومرف نینچ  دوعسم  نب  دیزی  نأش  رد  دش و  دنسرخ  دناوخ ، ار  نآ  هک  یتقو  دیسر ، مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسد  هب  همان  نیا 
زور نآ  یگنشت  تّدش  زا  و  دهد ، تّزع  وت  هب  و  دنادرگ ، نمیا  تمایق  سرت  زا  ار  وت  دنوادخ  يراد ) قوش  روش و  هنوگ  نیا  هک   ) دوشیم

.« دنک تباریس 
ربخ تکرح  زا  لبق  یکدنا  دنک ، يرای  ار  وا  دناسرب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  دوخ  ات  درک  اّیهم  يرکشل  هرصب  رد  دوعـسم ، نب  دیزی 
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هب دش ، نیگمغ  تحاران و  رایـسب  هدش  مورحم  یتداعـس  نانچ  زا  هکنیا  زا  دـناهدناسر ، تداهـش  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دیـسر 
. درکیم یباتیب  هک  يروط 

67 ص :  دوراج .....  نب  رذنم  تشونرس 

68 ص : البرک ، همانمغ  ماما  هک  هرصب  نایعیش  زا  تیصخش  نیمود  دش  رکذ  البق  هک  نانچ 
دیبع سوساج  نیزر ) نب  نامیلس   ) ناسرهمان ادابم  هکنیا  سرت  زا  وا  ( 1 ، ) دوب دوراج » نب  رذنم   » دوب هتشون  همان  شیارب  مالّسلا  هیلع  نیسح 
دیبع دروآ ، هَّللا  دیبع  دزن  ار  ناسرهمان  همان و  دوب ، دایز  نب  هَّللا  دـیبع  رـسمه  هّیرحب »  » مان هب  شرتخد  رگید  يوس  زا  و  دـشاب ، دایز  نب  هَّللا 

. دنتخیوآ راد  هب  ار  مالّسلا ) هیلع  نیسح  ماما  ناسر  همان   ) نیزر نب  نامیلس  داد  روتسد  هَّللا 
«1 . » دندناسر تداهش  هب  هنامولظم  و 

68 ص :  هفوک .....  يوس  هب  وا  تکرح  و  دایز ، نبا  لمع  تّدش 

هرصب مدرم  درک و  ینارنخس  و  تفر ، ربنم  زارف  رب  هرصب ، رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناسرهمان  نامیلس  ندز  راد  زا  سپ  دایز  نب  هَّللا  دیبع 
شردارب حبـص  و  دـنام ، هرـصب  رد  ار  بش  و  دـیوش ». بلط  بوشآ  رگلالخا و  دارفا  ریثأت  تحت  ادابم  : » تفگ دـیناسرت و  داد و  رادـشه  ار 

. دومن تکرح  هفوک  يوس  هب  دوخ  و  درک ، بصن  هرصب  رد  دوخ  بیان  ناونع  هب  ار  دایز  نب  نامثع 

68 ص :  هفوک .....  يرادنامرف  رصق  هب  دورو  رد  دایز  نبا  زومرم  گنرین 

هک دندرک  نامگ  مدرم  دـیدرگ ، هفوک  دراو  هنابـش  ناهارمه  اب  سپـس  دـش ، بش  ات  درک  ربص  دیـسر ، هفوک  کیدزن  هب  هک  یتقو  دایز  نبا 
یلو دـنتفرگ ، مارتحا  لیلجت و  اب  ار  شفارطا  و  دندرمـش ، یمارگ  ار  شمدـقم  ور  نیا  زا  تسا ، هدـش  هفوک  دراو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

، تسا دایز  نبا  وا  دندیمهف  هک  یتقو 
__________________________________________________

یهاگ هک  تخاب ، ار  دوخ  هنوگ  نیا  هک  دوب  هزبرجیب  رـصنع و  تسـس  یـصخش  دوراـج » نب  رذـنم   » هک دـهدیم  ناـشن  هثداـح  نیا  (. 1)
( مجرتم . ) تسا هدوب  دایز  نبا  سوساج  شدوخ  وا  ادابم  هک  دتفایم  کش  هب  ناسنا 

69 ص : البرک ، همانمغ 
دمآ و نوریب  اجنآ  زا  حبص  سپس  درب ، رـس  هب  اجنآ  رد  حبـص  ات  ار  بش  نآ  دش ، يرادنامرف  ّرقم  دراو  وا  دندش ، هدنکارپ  شفارطا  زا  ( 1)

یکین ناسحا و  لومـشم  دننک ، دیزی  يربهر  زا  تعاطا  رگا  هک  داد  هدعو  اهنآ  هب  هدـیناسرت و  دـیزی  ینامرفان  زا  ار  مدرم  درک و  ینارنخس 
. دش دنهاوخ 

69 ص :  دایز .....  نبا  يوجتسج  و  یناه ، هناخ  هب  مالّسلا  هیلع  ملسم  لاقتنا 

دوخ ناج  زا  شتماقا ، لحم  ندوب  صّخشم  دروم  رد  دش ، ربخ  اب  وا  ینارنخس  دایز و  نبا  دورو  زا  مالّسلا  هیلع  ملسم  ترضح  هک  یماگنه 
نایعیـش و دـمآ  تفر و  زین  اجنآ  رد  داد ، هانپ  وا  هب  یناـه  تفر ، « 1  » هورع نب  یناه  هناخ  هب  دـمآ ، نوریب  راتخم  هناخ  زا  دـیدرگ ، كانمیب 

. دوب هدرامگ  ترضح  نآ  رب  ار  یناسوساج  دایز  نبا  دش ، رایسب  مالّسلا  هیلع  ملسم  رادید 
ار جاّجح  نب  ورمع  و  « 3  » هجراخ نب  ءامسا  « 2  » ثعشا نب  دّمحم  تسا ، یناه  هناخ  رد  مالّسلا  هیلع  ملـسم  هک  تفایرد  دایز  نبا  هک  یتقو 

. تسا رامیب  میاهدینش  مینادیمن ، دنتفگ : اهنآ  دیآیمن »؟ ام  رادید  يارب  یناه  ارچ  : » تفگ اهنآ  هب  و  درک ، راضحا 
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__________________________________________________

ار ص )  ) ربمایپ تایح  و  ص ،)  ) ربمایپ هباحص  زا  وا  دوب ، هفوک  ناگرزب  اهتیصخش و  زا  جحذم ، هلیبق  زا  يدارم  یفیطغ  هورع  نب  یناه  (. 1)
مایق ناـکرا  زا  و  تشاد ، تکرـش  ناورهن  نیّفـص و  لـمج ، گـنج  رد  دوب ، ع )  ) یلع ناـنمؤم  ریما  صوصخم  ناتـسود  زا  و  هدرک ، كرد 

، دـناسر تداهـش  هب  هفوک  رد  يرمق  يرجه  لاـس 60  هّجح  يذ  متـشه  زور  رد  ار  وا  داـیز  نبا  دوب ، هیبا  نب  داـیز  ّدـض  رب  يدـع  نب  رجح 
( مجرتم . ) داتسرف دیزی  يارب  ار  ع )  ) ملسم رس  وا و  هدیربرس 

( مجرتم . ) دش هتشک  يرجه  لاس 67  هب  دوب و  ریبز  نب  بعصم  نارای  زا  سیق  نب  ثعشا  نب  دمحم  (. 2)
( مجرتم . ) درک توف  يرمق  يرجه  لاس 66  رد  هک  دوب  هفوک  یلاها  زا  نیتسخن  هقبط  لاجر  زا  هجراخ  نب  ءامسا  (. 3)

70 ص : البرک ، همانمغ 
شاهناخ رد  رانک  رد  وا  و  هتفایزاب ، ار  دوخ  یتمالـس  هک  ماهتفاـی  عـالّطا  یلو  تسا ، راـمیب  هک  هدیـسر  ربخ  زین  اـم  هب  تفگ : داـیز  نبا  ( 1)

ام هب  تبـسن  شاهفیظو  رد  هک  دـینک  رما  وا  هب  دـینک و  تاقالم  وا  اب  منکیم ، تدایع  وا  زا  امتح  تسا  راـمیب  وا  هک  منادـب  رگا  دنیـشنیم ،
. دوش هریت  ام  دزن  تسا  برع  ناگرزب  زا  هک  وا  لثم  یتیصخش  ّتیعقوم  هک  مرادن  تسود  نم  اریز  دنکن ، یهاتوک 

رادـنامرف رادـید  زا  ارچ  : » دـنتفگ وا  هب  تسا ، هتـسشن  شاهناخ  رد  رانک  وا  دـندید  دوب  رـصع  دـنتفر ، یناه  هناـخ  يوس  هب  روکذـم  رفن  هس 
.« منکیم تدایع  وا  زا  امتح  تسا  رامیب  رگا  تفگ : و  تفرگیم ، ار  وت  غارس  هدرک و  دای  وت  زا  وا  ینکیم ، یهاتوک 

. تسا هدش  دایز  نبا  اب  تاقالم  عنام  نم  يرامیب  تفگ : یناه 
ییانتعایب عون  کی  ار  وت  ندرکن  تاـقالم  نیا  و  ینیـشنیم ، تاهناـخ  راـنک  رـصع  زور  ره  وت  هک  هدیـسر  ربخ  داـیز  نبا  هب  دـنتفگ : اـهنآ 

ار وت  ام  و  یتسه ، دوخ  موق  سیئر  وت  اریز  دنکیمن ، لّمحت  ار  وت  لثم  یصخش  يرهمیب  ییانتعایب و  مکاح ، هک  ینادیم  تسا و  هتـسناد 
. میورب رادنامرف  دزن  ات  ایب  ام  هارمه  هک  میهدیم  دنگوس 

70 ص :  یناه .....  اب  دایز  نبا  يوگتفگ  زاغآ 

یناه هک  یتقو  دـندرک ، تکرح  ةراـمإلا  راد  فرط  هب  روکذـم  رفن  هس  اـب  دـش و  بکرم  رب  راوس  دیـشوپ و  دـیبلط و  ار  دوخ  ساـبل  یناـه 
: تفگ هجراخ  نب  ءامسا  نب  ناّسح  هب  درک ، رطخ  ساسحا  ییوگ  دیسر . ةرامإلا  راد  کیدزن 

كانمیب  دایز ) نبا   ) صخش نیا  زا  نم  ادخ  هب  دنگوس  هدازردارب ! يا  »
71 ص : البرک ، همانمغ 

دوخ هب  ار  ینامگ  نینچ  دوشیمن ، میب  رطخ و  ساسحا  وت  دروم  رد  ادخ  هب  دنگوس  ومع ! يا  : » تفگ ناّسح  ( 1 ( »؟ تسیچ وت  رظن  متسه ،
رب مه  اب  دندیـسر و  ةرامإلا  راد  هب  ناهارمه  اب  یناه  تسا !؟ هدومن  راـضحا  ار  یناـه  هچ  يارب  داـیز  نبا  هک  تسنادیمن  ناّـسح  هدـن ». هار 

.« دمآ دوخ  ياپ  اب  نادان  نیا  : » تفگ دید  ار  یناه  هَّللا  دیبع  هک  یتقو  دندش ، دراو  دایز  نب  هَّللا  دیبع 
يدـعم نب  ورمع  رعـش  نیا  و  درک ، یناه  هب  هراشا  دـش و  هّجوتم  تشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  « 1  » یضاق حیرـش  هب  دایز  نبا  ماگنه  نیا  رد 

: دناوخ ار  يدیبز  برک 
دارم نم  کلیلخ  نم  كریذع  یلتق  دیری  هتایح و  دیرا 

.« روایب دوخ  يدارم  تسود  هب  تبسن  ار  دوخ  رذع  دراد ، ارم  نتشک  هدارا  وا  یلو  متسه ، وا  یگدنز  ناهاوخ  نم  »
؟ هدش هچ  رگم  ریما ! يا  یناه :

، ددرگیم ماجنا  هّیهت و  ناناملـسم ، همه  دـیزی و  نانمؤم  ریما  نایز  هب  وت  هناخ  رد  هک  تسیچ  اهراک  نیا  رادرب ، تسد  یناـه  يا  داـیز : نبا 
یفخم نم  رب  اـهراک  نیا  هک  ینکیم  ناـمگ  ینکیم و  يروآ  عمج  رکـشل  هحلـسا و  وا  يارب  ياهدرب و  تاهناـخ  هب  ياهدروآ و  ار  ملـسم 
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. ماهدرکن ار  ییاهراک  نینچ  نم  و  تسین ، نم  دزن  رد  ملسم  یناه : دنامیم !؟
لیقع  نب  ملسم  و  ياهدومن ، ار  اهراک  نیا  همه  نکن ، راکنا  دایز : نبا 

__________________________________________________

یلع نامثع و  تفالخ  نامز  رد  دش ، هفوک  یضاق  رمع  تفالخ  نامز  رد  دوب ، نمی  یلاها  زا  الصا  يدنک ، سیق  نب  ثراح  نب  حیرش  (. 1)
يرمق يرجه  لاس 77  رد  ار  وا  يافعتـسا  جاّـجح  و  داد ، افعتـسا  یفقث  فسوی  نب  جاّـجح  رـصع  رد  دوب ، یقاـب  تمـس  نیمه  رد  زین  (ع )

تفریذپ 
72 ص : البرک ، همانمغ 

. تسا وت  هناخ  رد  زین 
. درکیم راکنا  دادیم ، وا  هب  هک  ار  دایز  نبا  ياهتبسن  یناه  و ] دیشک ، ازارد  هب  دایز  نبا  یناه و  نیب  وگتفگ  ( ] 1)

، دوب هداد  شرازگ  ار  رارـسا  همه  وا  دوب و  هداتـسرف  یناه  هناخ  هب  سوساج  ناونع  هب  ار  وا  هک  ار ، لقعم  شمالغ  داـیز  نبا  ماـگنه  نیا  رد 
لقعم هک  دیمهف  یناه  ماگنه  نیا  رد  يرآ ، تفگ : یناه  یسانشیم »!؟ ار  صخش  نیا  ایآ  : » تفگ یناه  هب  دایز  نبا  دش ، رضاح  وا  دیبلط ،

. تسا هداد  شرازگ  وا  هب  ار  رابخا  همه  هدومنیم و  دمآ  تفر و  شاهناخ  رد  هک  هدوب  دایز  نبا  سوساج 

72 ص :  وا .....  تسد  هب  یناه  ندش  بورضم  و  دایز ، نبا  یناه و  يوگتفگ 

: تفگ نینچ  دایز ] نبا  هب  هدمآ و  دوخ  هب  ینالوط ، یتوکس  زا  سپ   ] یناه ( 1)
توعد ار  ملـسم  نم  میوگیمن ، غورد  ادـخ  هب  دـنگوس  هک  نک  رواب  ونـشب و  ار  منخـس  هد و  ارف  شوگ  دـنک ، حالـصا  ار  ریما  راـک  ادـخ 

راـب منک ، نوریب  هناـخ  زا  ار  وا  هک  مدرک  مرـش  و  مداد ، هاـنپ  وا  هب  نم  و  دروآ ، هاـنپ  نم  هناـخ  هب  وا  هکلب  مداتـسرفن ، شلاـبند  هـب  مدرکن و 
اج ره  ات  منک  نوریب  ماهناخ  زا  ار  ملـسم  مورب  ات  نک  دازآ  ارم  يدش ، ربخ  اب  هک  نونکا  مداد ، هانپ  وا  هب  دمآ و  مشود  هب  هک  دوب  یتّیلوئـسم 

. موش جراخ  ماهداد  وا  هب  هک  يدّهعت  نیا  زا  مه  نم  و  دورب ، تساوخ 
. یهد لیوحت  نم  هب  يروایب و  مدزن  هب  ار  ملسم  ات  مرادنرب  وت  زا  تسد  ادخ  هب  دنگوس  دایز : نبا 

؟ یشکب وت  مروایب و  ار  منامهم  ایآ  منکیمن ، يراک  نینچ  زگره  نم  دنگوس ، ادخ  هب  هن  یناه :
73 ص : البرک ، همانمغ 

. يروایب مدزن  ار  وا  دیاب  ادخ  هب  دنگوس  دایز : نبا  ( 1)
. مروآیمن ار  وا  ادخ  هب  دنگوس  یناه :

ماش یلاها  زا  هک   ) یلهاب ورمع  نب  ملسم  مان ) هب  دایز  نبا  نارادفرط  زا  یکی   ) ماگنه نیا  رد  دش ، دیدش  رایـسب  یناه  دایز و  نبا  يوگتفگ 
. منک وگتفگ  وا  اب  مربب و  یتولخ  ياج  هب  ار  یناه  ات  هدب  هزاجا  نم  هب  دنک ، حالصا  ار  ریما  راک  ادخ  تفگ : دایز  نبا  هب  دوب )

73 ص :  یناه .....  اب  ورمع  نب  ملسم  يوگتفگ 

ریز يوگتفگ  هب  مه  اب  درب و  دـیدیم  ار  ود  نآ  داـیز  نبا  هک  رـصق  زا  یتولخ  هشوگ  هب  یناـه  هارمه  تساـخرب و  ورمع  نب  ملـسم  هاـگنآ 
: دنتخادرپ

دراو دوخ  هلیبق  هب  هودنا  الب و  و  هدـن ، ماجنا  دوشب  تنتـشک  بجوم  هک  يراک  مهدیم ، ادـخ  هب  دـنگوس  ار  وت  یناه  يا  ورمع : نب  ملـسم 
ناشیا و  دنتسه ، ومع  رسپ  ینیبیم  هک  هورگ  نیا  اب  لیقع ) نب  ملـسم   ) درم نیا  يوش ، هتـشک  وت  هک  مهاوخیمن  نم  ادخ  هب  دنگوس  زاسن ،

یبیع یگدنکفارس و  چیه  ینک  نینچ  رگا  راپسب ، اهنآ  هب  ار  ملسم  نیا  رب  انب  دننزب ، ای  دنـشکب  ار  وا  دنهاوخیمن  شنارادفرط ) دایز و  نبا  )
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. ياهدرپس ناطلس  هب  ار  ملسم  وت  هک  تسین  نیا  زج  اریز  تسین ، وت  رب 
هانپ نم  هب  تسا و  نم  نامهم  هک  ار  یسک  تروص  نیا  رد  اریز  تسا  یگدنکفارـس  گنن و  نم  يارب  يراک  نینچ  ادخ  هب  دنگوس  : » یناه

هب دنگوس  دنرایسب ، دارم ) جحذم و  هلیبق   ) مناروای مونشیم و  منیبیم و  و  متسه ، تسردنت  هدنز و  نم  هکنیا  اب  ماهدرپس ، نمشد  هب  هدروآ 
، مشاب هتشادن  يروای  هنوگ  چیه  مشابن و  نت  کی  زج  نم  رگا  ادخ 

74 ص : البرک ، همانمغ 
«1 .« » مریمب وا  هار  رد  ات  مهدیمن ، لیوحت  امش  هب  ار  ملسم 

نبا لیوحت  ار  ملـسم  زگره  ادخ  هب  دـنگوس  : » تفگیم خـساپ  رد  رّرکم  زین  یناه  دادیم ، دـنگوس  ار  یناه  نانچمه  ورمع  نب  ملـسم  ( 1)
.« مهدیمن دایز 

74 ص :  وا .....  ندش  ینادنز  دایز و  نبا  هنایزات  اب  یناه  ندش  یمخز 

دایز نبا  دندرب ، دایز  نبا  دزن  ار  یناه  دیروایب ، نم  دزن  ار  یناه  دز : دایرف  تفایرد ، دینش و  ار  هَّللا  ۀمحر  یناه  تمواقم  نخـس و  دایز  نبا 
. دز مهاوخ  ار  تندرگ  اعطق  ای  روایب  نم  دزن  ار  ملسم  ای  تفگ :

وت گنج  هب  نم  زا  يرادفرط  هب  يدایز  مدرم  و   ) دوش رایسب  وت  هناخ  فارطا  رد  هدنّرب  ياهریـشمش  ادخ  هب  دنگوس  یـشکب  ارم  رگا  یناه :
.( دنزیخیمرب وا  يرای  هب  شاهلیبق  هک  درکیم  نامگ  یناه  ( ؟ یناسرتیم هدنّرب  ياهریشمش  هب  ارم  ایآ  وت  رب  ياو  دایز : نبا  « 2  » دنیآ

. دیروایب نم  دزن  ار  یناه  دز : دایرف  دایز  نبا  سپس 
تروص رب  نانچ  نآ  تشاد ، تسد  رد  هک  یکزان ) کیراب و  ریـشمش  ای  بوچ  اـی   ) هناـیزات اـب  داـیز  نبا  دـندروآ ، داـیز  نبا  دزن  ار  یناـه 

رب شیناشیپ  هنوگ و  تشوگ  و  دش ، ریزارس  شسابل  تروص و  رب  نوخ  تسکش و  وا  ینیب  هک  دزیم  وا  هنوگ  ینیب و  یناشیپ و  رب  و  یناه ،
. تخیر شتروص 

ای هنایزات  نآ  هکنیا  ات  داد  همادا  دوخ  ندز  هب  نانچمه  لدگنس  دایز  نبا 
__________________________________________________

هنود  توما  یتح  هعفدا  مل  رصان ، یل  سیل  ادحاو  الجر  ّالا  نکا  مل  ول  هَّللا  و  (. 1)
: تفگ دایز  نبا  لافغا  يارب  هک  تشاد  نانیمطا  شاهلیبق  يرای  دروم  رد  دوخ  تیقّفوم  هب  يردـق  هب  یناه  تایاور ، زا  یـضعب  قباـطم  (. 2)

( مجرتم ( ) ص 141 ياهرمک ، رقاب  دمحم  مومهملا ، سفن  همجرت  .« ) دیورب ماش  هب  ات  مهدیم ، ناما  ار  تنادناخ  وت و  »
75 ص : البرک ، همانمغ 

رد هک  ار  يریـشمش  ات  دـیهج  یناه  ( 1  ) تشاد لاـس  ماگنه 89  نیا  رد  یناـه  هکنیا  هب  هّجوت  اـب   ] تسکـش دوب  شتـسد  رد  هک  يریـشمش 
. دومن يریگولج  یناه  نتفرگ  زا  تشادـهگن و  ار  شریـشمش  نابهگن  نآ  یلو  دـیامن ، عافد  دوخ  زا  دریگب و  دوب  نانابهگن  زا  یکی  تسد 

: دیشک دایرف  دایز  نبا 
دینک لفق  ار  هرجح  نآ  رد  و  دییامن ، ینادنز  اجنآ  رد  دیناشکب و  خاک  ياههرجح  زا  یکی  يوس  هب  ناشکناشک  ار  وا  دـیریگب و  ار  یناه  »

.« دیرامگب نآ  رب  ار  ینابهگن  و 
درک و ور  دایز  نبا  هب  تساخرب و  ءامسا  نب  ناّسح  یلوق  هب  و  هجراخ ، نب  ءامسا  ماگنه  نیا  رد  دندرک . ارجا  ار  دایز  نبا  روتسد  نارومأم ،
ار شتروص  یلو  میدروآ ، ار  وا  يداتـسرف ، یناه  ندروآ  يارب  ار  ام  وت  میدوب ، یناـه  يوس  هب  زاـبگنرین  ناگداتـسرف  اـم  ریما ! يا  : » تفگ

ءامـسا نخـس  زا  دایز  نبا  تشک »! یهاوخ  ار  وا  يرادـنپیم  نونکا  و  يدومن ، ریزارـس  شنـساحم  هب  ار  شاهرهچ  نوخ  يدرک و  حورجم 
ةرامإلا راد  زا  ياهشوگ  رد  ار  وا  سپس  داتفا ، نیمز  هب  هک  دندز ، ردقنآ  ار  وا  داد  روتسد  سپس  یتسه »؟ اجنیا  وت  : » تفگ دش و  نیگمشخ 
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.« مهدیم ربخ  وت  هب  ار  مندشهتشک  یناه  يا  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » تفگ وا  دندرک ، ینادنز  هدیشک و  ریجنز  هب 

75 ص :  جحذم .....  هلیبق  هاتوک  شروش 

فرط هب  جحذم  هلیبق  دارفا  همه  اب  وا  دناهتـشک ، ار  یناه  هک  دیـسر  ربخ  دوب ، یناه  رـسمه  شرتخد  هک  جاّجح  نب  ورمع  هب  دـیوگ : يوار 
ناراوس مدرم ، نیا  متـسه ، جاّـجح  نب  ورمع  نم  : » دز داـیرف  ورمع  دـندروآرد ، دوـخ  هرـصاحم  رد  ار  نآ  و  دـندرک ، تکرح  ةراـمإلا  راد 

76 ص : البرک ، همانمغ 
ربخ ام  هب  میاهتفرگ ، هلـصاف  نیملـسم  تعامج  زا  هن  میاهدرک و  ینامرفان  تموکح  تعاطا  زا  هن  ام  دنتـسه ، جحذم  هلیبق  ياهتیـصخش  و 

.« تسا هدش  هتشک  یناه  ام  سیئر  هک  هدیسر 
نوریب وا ، اب  رادید  زا  سپ  و  دورب ، یناه  دزن  داد  نامرف  یـضاق  حیرـش  هب  هدـش  ربخ  اب  اهنآ  راتفگ  جـحذم و  هلیبق  عامتجا  زا  دایز  نبا  ( 1)

. دهد شرازگ  وا  موق  هب  ار  وا  یتمالس  دیآ و 
. دندش هدنکارپ  اجنآ  زا  دنتفریذپ و  ار  حیرش  نخس  اهنآ  داد ، وا  موق  هب  ار  یناه  یتمالس  ربخ  و  دیناسر ، ماجنا  هب  ار  راک  نیمه  حیرش 

76 ص :  دایز .....  نبا  نارادفرط  اب  مالّسلا  هیلع  ملسم  ترضح  دیدش  يریگرد 

زا هَّللا  دیبع  اب  گنج  يارب  دندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  يدارفا  اب  ترـضح  نآ  دش ، ربخ  اب  یناه  يراتفرگ  زا  مالّـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم 
دربن شتآ  دـندش و  ریگرد  شنارای  ملـسم و  اب  شرکـشل  نانابهگن و  و  تفرگ ، هانپ  ةرامإلا  راد  نورد  رد  هَّللا  دـیبع  دـندش ، جراـخ  هناـخ 
دوخ ياهدایرف  اب  هدروآ و  نوریب  ار  دوخ  ياهرس  هرامالا  راد  نامتخاس  ياههرجنپ  زا  دایز  نبا  ناراداوه  نایم  نیا  رد  دش ، روهلعش  یتخس 

هب تسا  کیدزن  دناهدرک و  تکرح  ام ، هب  یناسر  کمک  يارب  ماش  رکـشل  نونکا  دنتفگیم : دندناسرتیم و  ار  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  نارای 
. دنسرب ام 

هیلع ملـسم  يافویب )  ) نارای یکیرات ، رد  بش  دیـسر ، ارف  بش  هکنیا  ات  تشاد ، همادا  ناـنچمه  ءوس  تاـغیلبت  اهدـنفرت و  اهدـیدهت و  نیا 
، میوش بوشآ  هنتف و  بجوم  هک  راک ؟ هچ  اهراک  نیا  اـب  ار  اـم  دـنتفگیم : رگیدـمه  هب  دـندرک و  یلاـخ  ار  ترـضح  نآ  فارطا  مالّـسلا 

ات میراذگاو  ناشدوخ  لاح  هب  ار  موق  نیا  مینیشنب و  نامدوخ  ياههناخ  رد  هک  تسا  هتسیاش 
77 ص : البرک ، همانمغ 

. دنک داجیا  حلص  اهنآ  نیب  رد  دنوادخ 
مظعا دجسم  دراو  برغم  زامن  ماجنا  يارب  مالّسلا  هیلع  ملـسم  دندنام ، یقاب  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  اب  رفن  هد  اهنت  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ( 1)

ياههچوک رد  اهنت  تفای ، اهنت  ار  دوخ  زامن  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  دندش ، هدنکارپ  سرت  زا  زین  رفن  هد  نامه  ماگنه  نیا  رد  دش ، هفوک 
. درک بآ  ياضاقت  وناب  نآ  زا  درک و  فّقوت  اجنآ  رد  دیسر ، هعوط  مان  هب  ییوناب  هناخ  رد  هب  هکنیا  ات  تشگیم  هفوک 

هب ار  بش  نآ  تساوخ  هعوط  زا  مالّسلا  هیلع  ملسم  سپس  دش ، باریس  دیـشون و  وا  داد ، مالّـسلا  هیلع  ملـسم  هب  دروآ و  بآ  تفر و  هعوط 
. داد هانپ  وا  هب  تفریذپ و  ار  مالّسلا  هیلع  ملسم  ياضاقت  هعوط  دهد ، هانپ  وا 

. داد شرازگ  دایز  نبا  هب  ار  عوضوم  دش ، ربخ  اب  دوخ  هناخ  رد  مالّسلا  هیلع  ملسم  تنوکس  زا  هعوط  رسپ 
ریگتسد ار  مالّسلا  هیلع  ملسم  ات  داد  ّتیرومأم  وا  هب  و  تشاذگ ، وا  رایتخا  رد  ار  نازابرـس  زا  یعمج  دیبلط و  ار  ثعـشا  نب  دمّحم  دایز  نبا 

. دنروایب شدزن  هب  سپس  هدرک 
دیشوپ و ار  دوخ  هرز  دینش ، ار  اهنآ  ياهبسا  مس  يادص  مالّسلا  هیلع  ملسم  دندمآ ، هعوط  هناخ  رد  هب  شنازابرـس  هارمه  ثعـشا  نب  دّمحم 
. تشک ار  اهنآ  زا  یعمج  تخادرپ ، گنج  هب  شناهارمه  ثعشا و  نب  دّمحم  اب  دمآ و  نوریب  هعوط  هناخ  زا  و  دیدرگ ، راوس  دوخ  بسا  رب 
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.« یتسه ام  ناما  رد  وت  ملسم ! يا  نامالا ، کل  ملسم  ای  : » دز دایرف  ثعشا  نب  دّمحم 
مالّسلا هیلع  ملسم  دراد »!؟ دوجو  ینانیمطا  هچ  قساف  رگهلیح و  دارفا  نداد  ناما  هب  ةرجفلا ، ةردغلل  ناما  ّيا  و  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  ملـسم 

همادا  دوخ  گنج  هب  نمشد ، هلیح  هب  ییانتعایب  لامک  اب 
78 ص : البرک ، همانمغ 

( یلهاج یبرع  ياهگنج  زا  یکی   ) نرق زور  رد  یمعثخ » کـلام  نب  نارمح   » ياههدورـس زا  هک  ار  راعـشا  نیا  ماـگنه  نیا  رد  و  ( 1 ، ) داد
: دناوخیم زجر  ناونع  هب  تسا ،

ارکن ائیش  توملا  تیأر  نا  اّرح و  ّالا  لتقا  نا ال  تمسقا 
اّرم انخس  درابلا  طلخا  وا  اّرغا  وا  عدخا  نا  هرکا 

اّرض فاخا  مکبرضا و ال  اّرش  یقالی  اموی  ءرما  ّلک 
هک مرادـن  تسود  نـم  مرگنب . راوگاـن  تخـس و  زیچ  ار  گرم  هـچرگ  موـشن ، هتـشک  یگدازآ  اـب  زج  هـک  ماهدرک  داـی  ادـخ  هـب  دـنگوس  »

يزور یـسک  ره  موش ) ّتلذ  میلـست  مزاس و  اهر  ار  ندـیگنج   ) مزیمایب خـلت  بآ  اـب  ار  کـنخ  بآ  اـی  مدرگ  بیرف  گـنرین و  شوختـسد 
.« مرادن ررض  نایز و  زا  یسرت  مگنجیم و  امش  اب  تسا  نینچ  هک  لاح  دوشیم ، گرم )  ) یخلت راتفرگ 

.« تسین راک  رد  یگنرین  میهد و  بیرف  ار  وت  میهاوخیمن  : » دنتفگ نانمشد 
، دوب هدش  دراو  شرکیپ  رب  هک  ییاهمخز  رثا  رب  ماجنارس  داد ، همادا  گنج  هب  و  درکن ، انتعا  نانمشد  نخس  هب  مالّسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح 
و داتفا ، نیمز  يور  هب  ترضح  نآ  هک  تخاس  دراو  وا  رب  هزین  نانچ  رس  تشپ  زا  نانمشد  زا  یکی  تفرگ ، رارق  نمـشد  دیدش  هلمح  دروم 

. دمآرد نانمشد  تراسا  هب 

78 ص :  دایز .....  نبا  هب  مالّسلا  هیلع  ملسم  نکشنادند  ياهخساپ 

رد هک  دایز  نبا  هب  دش و  دراو  وا  رب  ییانتعایب  لامک  اب  مالّسلا  هیلع  ملسم  دندرک ، دراو  دایز  نبا  رب  ار  مالّسلا  هیلع  ملسم  هک  یماگنه  ( 1)
. درکن مالس  دوب  هدومن  هیکت  رورغ  دنسم 

79 ص : البرک ، همانمغ 
.« نک مالس  رادنامرف  هب  : » تفگ مالّسلا  هیلع  ملسم  هب  نانابهگن  زا  یکی  ( 1)

: دومرف وا  هب  هناعطاق  مالّسلا  هیلع  ملسم  ترضح 
: تفگ دایز  نبا  « 1  » تسین نم  رادـنامرف  سیئر و  وا  ادـخ  هب  دـنگوس  وت ، رب  ياو  شاب ! تکاس  ریماب ، یل  وه  اـم  هَّللا  و  کـحیو ، تکـسا 

. دش یهاوخ  هتشک  ینکن ، ای  ینک  مالس  درادن ، یلاکشا 
نیا زا  تسا ، هتشک  ارم  زا  رتهب  وت  زا  رتدب  هتشذگ ) رد  اریز   ) درادن یگزات  یـشکب  ارم  وت  رگا  : » داد باوج  ّتیعطاق  اب  مالّـسلا  هیلع  ملـسم 

لاـجم سک  چـیه  هب  يزوریپ ، لاـح  رد  رورغ  یترطف و  تـسپ  یکاـپان و  و  اـضعا ) عـطق   ) هـلثم تـشز  راـک  یـشکرجز و  رد  وـت  هتـشذگ 
.( ياهتفرگ یشیپ  نارگید  زا  اهیدیلپ  تایانج و  نیا  رد  وت   ) دشاب تایانج  نیا  هب  وت  زا  رتراوازس  هک  یهدیمن 

تدـحو فصو  يدرک ، جورخ  تیاوشیپ  رب  وت  مارح ، هب  کـمن  شکرـس و  فلاـخم  يا  تفگ : داـیرف ) ّتینابـصع و  لاـح  رد   ) داـیز نبا 
. یتخیگنارب بوشآ  هنتف و  اهنآ  نیب  و  یتسکش ، مه  رد  ار  ناناملسم 

رد درک و  نایب  ار  شردپ  دایز و  نبا  صخش  دیزی و  شرسپ  هیواعم و  تایانج  زا  ياهشوگ  حیرص  روط  هب  مالّسلا  هیلع  ملسم  هک  دوب  اجنیا 
وا خساپ 
__________________________________________________
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يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  : » دومرف ع )  ) ملسم نک » مالس  ریما  رب  : » دنتفگ ع )  ) ملسم هب  نارضاح  هدمآ : یحیرط » بختنم   » باتک رد  (. 1)
، دیدنخ دایز  نبا  دنک ». تعاطا  ار  گرزب  يادخ  و  دسرتیم ، فارحنا  تبقاع  زا  و  دنکیم ، يوریپ  ار  تیادـه  هار  هک  یـسک  رب  مالـس  ، »
: داد خساپ  ع )  ) ملسم ینکیمن »؟ مالس  وا  رب  ریما  ناونع  هب  ارچ  ددنخیم ، ریما  هک  يرگنیمن  ایآ  : » تفگ ع )  ) ملـسم هب  نانابهگن  زا  یکی 

گرم زا  یسرت  نم  دسرتیم ، گرم  زا  هک  دنکیم  مالس  ریما  ناونع  هب  دایز  نبا  هب  سک  نآ  تسا ، ع )  ) نیـسح نم  ریما  ادخ  هب  دنگوس  »
ص 74 و 75) ج 2 ، یبرع ، يدنبرد ، هداهّشلا  رارسا  .« ) مرادن

80 ص : البرک ، همانمغ 
: دومرف

ینب دبع  دیبع  نب  دایز  كوبا  تنا و  اهحقلا  اّمناف  ۀـنتفلا  اّما  ۀـیواعم و  نب  دـیزی  ۀـیواعم و  نیملـسملا ، یـصع  ّقش  اّمنا  دایز ، نب  ای  تبذـک 
تردپ وت و  ار  بوشآ  هنتف و  تسکش ، مه  رد  دیزی ، شرـسپ  هیواعم و  ار  ناناملـسم  تدحو  ياصع  دایز ! رـسپ  يا  ( 1 ، ) فیقث نم  جالع 

. نم هن  دومن  اپ  رب  فیقث ، هلیبق  زا  جالع  ینب  هفیاط  هدرب  « 1  » دیبع رسپ  دایز 
( یـشاب وت  هک   ) شقلخ نیرتدب  تسد  هب  ار  تداهـش  ماقم  دنوادخ  مراودیما  نم  هتّیرب ، ّرـش  يدـی  یلع  ةداهّـشلا  هَّللا  ینقزری  نا  وجرا  انا  و 

. دنادرگ نم  بیصن 
شلها تسد  هب  ار  نآ  هکلب  دیناسرن ، نآ  هب  ار  وت  ادخ  هک  يدوب  مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ییاورنامرف   ) يزیچ يوزرآ  رد  وت  تفگ : دایز  نبا 

. درپس دشاب ) دیزی  هک  )
؟ دراد ار  يرادمامز  ّتیحالص  یسک  هچ  « 2 ! » هناجرم رسپ  يا  دومرف : خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ملسم 

. تسا نآ  هتسیاش  هیواعم  نب  دیزی  تفگ : دایز  نبا 
رد وا  هک  میهاوخیم  شهاگرد  زا  و  میتسه ، یضار  ادخ  يرواد  هب  ام  تسا ، دنوادخ  صوصخم  ساپس  رکش و  دومرف : مالّسلا  هیلع  ملسم 

! دنک مکح  هراب  نیا 
__________________________________________________

هّجوت اب  درک ، یفّرعم  جالع  ینب  هفیاط  رکون  دیبع »  » مان هب  یصخش  ار  دایز  ردپ  اجنیا  رد  ع )  ) ملسم ترـضح  هکنیا : هجوت  لباق  هتکن  (. 1)
هب ع )  ) ملـسم ترـضح  بیترت  نیا  هب  دـندناوخیم ، نایفـس  وبا  دـنزرف  ار  دایز  دوخ ، لیوط  ضیرع و  تاغیلبت  اب  هیواعم  هاگتـسد  هکنیا  هب 

. تسا روهـشم  نایفـس ، وبا  هب  داـیز  قاـحلا  هّصق  و  دوب ، فورعم  یگدولآ  هب  داـیز  رداـم  هّیمـس  هک  ناـنچ  دوـمن ، هراـشا  داـیز  یگدازاـنز 
( مجرتم )

لصا و هشیر و  یکاپان  تساوخ  ریبعت  نیا  اب  ع )  ) ملـسم ترـضح  دوب ، نارود  نآ  راکتـشز  هدولآ و  نانز  زا  داـیز  نبا  رداـم  هناـجرم  (. 2)
( مجرتم . ) دنک نایب  ار  دایز  نبا  بسن 

81 ص : البرک ، همانمغ 
ادخ هب  دنگوس  تفگ : مالّسلا  هیلع  ملـسم  تسه !؟ یبیـصن  هرهب و  يرادمامز )  ) راک نیا  رد  تیارب  ینکیم  نامگ  وت  تفگ : دایز  نبا  ( 1)

. مراد نیقی  هکلب  مراد ، نامگ  هکنیا  هن 
هقرفت رهـش ، نیا  مدرم  نیب  رد  و  ياهدز ، مه  هب  ار  رهـش  نیا  مارآ  طیحم  ياهدـمآ و  هفوک )  ) رهـش نیا  هب  ارچ  منادـب  وگب  تفگ : دایز  نبا 

ياـهراک هک  دـیدوب ، امـش  نیا  هکلب  دوبن ، ینکفا  هقرفت  رهـش ، نیا  هب  ندـمآ  زا  نم  روظنم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ملـسم  ياهدرک !؟ يزادـنا 
ار یهلا  ياهروتـسد  و  دـیدرک ، تموکح  نانآ  رب  مدرم  ياضر  نودـب  و  دـیدرب ، عامتجا  ناـیم  زا  ار  کـین  ياـهراک  و  راکـشآ ، ار  تشز 
هب رما  همانرب  ات  میدمآ  ام  یلو  دیدومن ، راتفر  ناشنایم  رد  مور ) ناریا و  هاش   ) رصیق يرـسک و  نوچمه  دیدومن و  لیمحت  مدرم  رب  هنوگژاو 
راک نیا  تقایل  ّتیحالص و  و  مینک ، ارجا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ّتنـس  نآرق و  مکح  هب  توعد  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
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. میتشاد ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  روتسد  قبط  رب  ار 
، نسح یلع ، ترضح  دنمجرا  ماقم  هب  ییوگازسان  کیکر و  نانخس  ییارسهوای و  هب  دوب ] هدش  روهلعـش  ینابـصع و  تخـس  هک   ] دایز نبا 

. تخادرپ مالّسلا  امهیلع  لیقع  نیسح و 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ملسم  ترضح 

یهاوخیم هچ  ره  ادخ  نمـشد  يا  دیتسه  مانـشد  هب  رتراوازـس  تردـپ  وت و  هّللا ، ّودـع  ای  ٍضاق  َْتنَأ  ام  ِْضقاَف  متّـشلاب ، ّقحا  كوبا  تنا و 
. هدب ماجنا 

82 ص : البرک ، همانمغ 

82 ص :  مالّسلا .....  هیلع  ملسم  ترضح  تداهش  یگنوگچ 

اج نامه  رد  دربب و  ةرامإلا  راد  رـصق  يالاب  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  هک  داد  نامرف  نارمح ) نب  رکب  ای :  ) نارمح نب  ریکب  هب  داـیز  نبا  ( 1)
«1 . » دنزب ار  شندرگ 

رب تاولص  رافغتسا و  ادخ و  حیبست  لوغشم  لاح  نیا  رد  ترضح  نآ  درب ، رصق  يالاب  هب  ار  مالّسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  نارمح ، نب  ریکب 
نبا دیـسر ، دایز  نبا  روضح  هب  هاگنآ  دـمآ ، نییاپ  هب  الاب  زا  زرل  سرت و  اب  سپـس  دز ، ار  مولظم  نآ  ندرگ  نارمح  نب  ریکب  دوب ، شربمایپ 

ياهفایقدب هرهچ  هایس  درم  مالّسلا  هیلع  ملسم  نتشک  ماگنه  ریما ! يا  : » داد خساپ  ریکب  ياهدش »؟ هزرل  سرت و  راچد  ارچ  : » تفگ وا  هب  دایز 
.« مدوب هدیسرتن  نینچ  زگره  هک  مدیسرت  وا  ندید  زا  هک  نانچ  نآ  دزگیم ، ار  شیاهتشگنا  هک  مدید  ملباقم  رد  ار 

«2 .« » تسا هداد  تسد  وت  هب  هک  هدوب  یتشحو  رطاخ  هب  ایوگ  تلاح  نیا  : » تفگ دایز  نبا 
__________________________________________________

. تشاد لد  رد  ار  ملسم  هینک  و  دوب ، هدروخ  یتبرض  ع )  ) ملـسم تسد  زا  گنج ، رد  وا  هک  دوب  ور  نیا  زا  نارمح  نب  ریکب  هب  روتـسد  (. 1)
( مجرتم )

تعکر ود  هدـب  هزاجا  نم  هب  : » دومرف ع )  ) ملـسم دـش ، ع )  ) ملـسم لتق  هدامآ  نارمح  نب  ریکب  هک  یماگنه  تایاور ، زا  یـضعب  قباطم  (. 2)
نمـشد ملظ  گنرین و  دوخ و  تیمولظم  هراب  رد  يراعـشا  درک و  هیرگ  ع )  ) ملـسم ترـضح  دادـن ، هزاجا  نارمح ، نب  ریکب  مناوخب » زاـمن 

ع)  ) ملسم ندرگ  رب  ار  شریـشمش  هظحل  نیمه  رد  و  درک » هریچ  وت  هب  ارم  هک  ار  يادخ  ساپـس  : » تفگ وا  هب  ریکب  ماگنه ، نیا  رد  دناوخ ،
. دیدرگ رادیدپ  ترضح  نآ  ندرگ  رد  یشارخ  دز ،

»؟ تسین یفاک  یتخاس  دراو  نم  رب  هک  یـشارخ  نیا  مدز ، وت  هب  گنج  رد  نم  هک  یتبرـض  ربارب  رد  ایآ  مالغ ! يا  : » دومرف وا  هب  ع )  ) ملـسم
نب رکب  هب  ینعی  « ) تسا هتفگ  نخـس  راختفا  يور  زا  گرم  ماگنه  ع )  ) ملـسم : » تفگ دـندرک ، لقن  دایز  نبا  يارب  ار  نخـس  نیا  هک  یتقو 
نوچ ياهچتوغاط  ناگدرپس  رـس  ناگتخاب و  دوخ  يا  امـش  هک  دوب  نیا  ع )  ) ملـسم روظنم  يرآ  تسا ، هدومن  مالغ  هدرب و  هب  ریبعت  نارمح 

تداهـش هب  ار  ترـضح  نآ  مود ، تبرـض  ندروآ  دورف  اـب  دادـن و  تلهم  رگید  نارمح  نب  ریکب  ادـخ ) هدـنب  هن  دـیتسه  وا  هدرب  داـیز ، نبا 
( مجرتم ( ) ص 358 ج 44 ، راحب ، ص 105 - ءاجیهلا ج 2 ، ناسرف  . ) دیناسر

83 ص : البرک ، همانمغ 

83 ص :  ةورع .....  نب  یناه  تداهش 

لاس هک 89   ) ار وا  دایز  نبا  نارومأم  درک ، رداص  ار  مالّـسلا ) هیلع  ملـسم  ترـضح  نابزیم   ) هورع نب  یناه  لتق  نامرف  دایز  نبا  سپـس  ( 1)
جحذـم هلیبق  يا  : » تفگیم دـیبلطیم و  کـمک  هب  ار  جـحذم  هلیبـق  رّرکم  روط  هب  هار  ریـسم  رد  وا  دـنداد ، تکرح  نتـشک  يارب  تشاد )
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.« دیسرب مداد  هب  نم  نامدود  يا  دسریمن ، نم  داد  هب  جحذم  هلیبق  ارچ  زورما  دییاجک ،
.( مینک ادج  ار  ترس  ات  !« ) شکب ار  تندرگ  یناه ! يا  : » دنتفگ وا  هب  اجنآ ] رد  دندرب ، ناشورف  دنفسوگ  رازاب  هب  ار  وا   ] نارومأم

.« میامنیمن يرای  ار  امش  دوخ  نتشک  رد  و  منکیمن ، ششخب  امش  هب  ناج  نداد  رد  نم  : » تفگ یناه 
ار وا  و  دروآ ، دورف  هَّللا  ۀـمحر  یناه  ندرگ  رب  هدرک و  دـنلب  ار  شریـشمش  دوب ، دیـشر  شمان  هک  دایز  نب  هَّللا  دـیبع  مـالغ  ماـگنه  نیا  رد 

«1 . » درک دیهش 

83 ص :  یناه .....  مالّسلا و  هیلع  ملسم  گوس  رد  زوسناج  يراعشا 

ۀمحر یناه  مالّـسلا و  هیلع  ملـسم  ترـضح  زوسناج  گوس  رد  ار  ریز  راعـشا  فورعم ) رعاش   ) قدزرف یلوق  هب  و  يدسا ، ریبز  نب  هَّللا  دبع 
: دناوخ دورس و  هَّللا 

__________________________________________________

رگراک هبرـض  نآ  یلو  دز ، هر )  ) یناه ندرگ  رب  ریـشمش  اب  دیـشر  مان  هب  دایز  نبا  مالغ  دسیونیم : داشرا  باتک  رد  هر )  ) دیفم خیـش  (. 1)
تمحر و يوس  هب  ایادخ  تسادخ ، يوس  هب  تشگزاب  کناوضر ، کتمحر و  یلا  ّمهّللا  داعملا ، هَّللا  یلا  : » تفگ لاح  نیا  رد  یناه  دـشن ،

دناسر . تداهش  هب  ار  وا  و  دروآ ، دورف  یناه  ندرگرب  ار  دوخ  مود  هبرض  مالغ ، نآ  ماگنه  نیا  رد  میآ ». وت  يدونشوخ 
( مجرتم ( ) ص 65 ج 2 ، دیفم ، داشرا  همجرت  )

84 ص : البرک ، همانمغ 
لیقع  نبا  قوّسلا و  یف  یناه  یلا  يرظناف  توملا  ام  نیردت  تنک ال  ناف 

لیتق  رادج  نم  يوهی  رخآ  ههجو و  فیّسلا  مّشه  دق  لطب  یلا 
لیبس  ّلکب  يرسی  نم  ثیداحا  احبصاف  یغبلا  روج  امهباصا 

لیسم  ّلک  لاس  دق  مد  حضن  هنول و  توملا  ّریغ  دق  ادسج  يرت 
لیقص  نیترفش  يذ  نم  عطقا  ۀّییح و  ةاتف  نم  ییحا  ناک  یتف 

لوحذب  جحذم  هتبلط  دق  انمآ و  جیلامهلا  ءامسا  بکری  أ 
لوسم  لئاس و  نم  ۀبقر  یلع  مهّلک  دارم و  هیلاوح  فوطت 

لیلقب  تیضرا  ایاغب  اونوکف  مکیخاب  اورأثت  مل  متنا  ناف 
. رگنب رازاب  رد  مالّسلا  امهیلع  ملسم  یناه و  كاپ  رکیپ  هب  تسیچ ، گرم  هک  ینادیمن  رگا  ( » 1)

زا ار  وا  رسیب )  ) ندب هک  رگنب  مالّسلا  هیلع  ملسم  رکیپ  هب  و  تسکش ، مهرد  ار  وا  تروص  دایز ، نبا  ریشمش  هک  یناولهپ  نآ  یناه  رکیپ  هب 
. دندنکفا نیمز  هب  يدنلب  يالاب 

. داتفا نارذگهر  نابز  هب  دعب  زور  حبص  رد  اهنآ  تشذگرس  و  دندرک ، راتفر  هنوگ  نآ  ود  نآ  اب  هشیپ  متس  ناملاظ 
. دراد نایرج  اههار  رد  شنوخ  و  هدومن ، نوگرگد  ار  نآ  گنر  گرم  هک  يرگنیم  ار  يدسج 

. تسا مد  ود  قاّرب  ریشمش  زا  رتهدنّرب  و  ایح ، اب  نارتخد  زا  رتایحاب  هک  يدرمناوج 
ناهاوخ جحذم  نامدود  هکنیا  اب  دوش ؟ نمیا  ندش  هتشک  زا  و  ددرگ ، بسا  رب  راوس  درب ) دایز  نبا  دزن  ار  یناه  هک   ) هجراخ نب  ءامسا  ایآ 

. دنتسه وا  زا  یناه  نوخ 
بقارم  دنتشگیم و  یناه  درگادرگ  رد  یگمه  دارم )  ) جحذم هفیاط 

85 ص : البرک ، همانمغ 
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. دندیتسرپیم رگیدمه  زا  ار  وا  لاوحا  و  دندوب ، وا 
یضار تّفع  یفانم  لمع  يارب  مک  لوپ  هب  هک  دیشاب  هدولآ  نانز  دننامه  دینکن ، یهاوخنوخ  یناه  ناتردارب  زا  امـش  رگا  دارم ! نامدود  يا 

.« دنوش

85 ص :  لمع .....  تّدش  هب  وا  شرافس  و  دایز ، نبا  زا  دیزی  رّکشت 

. داد شرازگ  دیزی  هب  ياهمان  نمض  رد  ار  هَّللا  ۀمحر  یناه  مالّسلا و  هیلع  ملسم  نتشک  يارجام  دایز  نبا  ( 1)
ماما هک  دیناسر  دایز  نبا  عالطا  هب  و  دوتـس ، ار  وا  يردـلق  اهراک و  و  درک ، رّکـشت  دایز  نبا  زا  همان ، باوج  رد  همان  تفایرد  زا  سپ  دـیزی 

ره هب  هک  نک  راتفر  لمع  تّدش  اب  نانچ  نآ  شاب و  عاضوا  بقارم  لماک  روط  هب  تسا ، هدش  راپـسهر  قارع  يوس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
. نک ینادنز  ار  وا  ریگب و  ماقتنا  وا  زا  يدرب ، تفلاخم  لامتحا  ای  نامگ  سک 

85 ص :  ناحصان .....  زا  رفن  ود  هب  وا  خساپ  هّکم و  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح 

ملسم تداهش  ربخ  لوصو  زا  لبق  يرجه ، تصش  لاس  هّجح  يذ  متشه  یلوق  هب  و  هّجح ، يذ  موس  هبنش  هس  زور  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هیلع ملـسم  هک  هّجح ) يذ  متـشه  زور   ) يزور نامه  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اریز  درک ، تکرح  هفوک  يوس  هب  هّکم  زا  مالـسلا ، هیلع 

. دیدرگ جراخ  هّکم  زا  دش  دیهش  مالّسلا 
همامالا  لئالد  باتک  رد  « 1  » یماما يربط  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا 

__________________________________________________

( نّنـست لـها  ياـملع  زا  يربـط  ریرج  نب  دـمحم   ) فورعم يربـط  زا  دـعب  یعیـش ، یلمآ  يربـط  متـسر  نب  ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  (. 1)
زا هک  تسا  یسک  نیتسخن  باتک ) نیا  ّفلؤم   ) سواط نب  دّیس  تسا ، هدوب  ق ) لاس 460 ه . هتفای  تافو   ) یسوط خیش  رصاعم  هتسیزیم و 

لئالد باتک  هلمج  زا  هدوب ، نآ  رد  باتک  دـلج  هک 1500  تشاد  ياهناخباتک  سواط  نب  دّیـس  دنکیم ، تیاور  لقن  يربط ، همامالا  لئالد 
هن تسا ، باتک  نآ  زا  ییاهـشخب  تسا ، دوجوم  نونکا  باتک  نیا  زا  هچنآ  و  هتـشاد ، دوجو  هناخباتک  نآ  رد  لماک ، روط  هب  يربط  همامالا 

( مجرتم ( ) ص 244 ج 8 ، هعیرّذلا ، . ) نآ همه 
86 ص : البرک ، همانمغ 

نیـسح ماما  جورخ  زا  لبق  زور  هس  ام  دنتفگ : خلخ  حلاص  نب  ةرارز  يدقاو و  دّمحم  وبا  تفگ : هک  هدش  تیاور  شمعا  زا  ( 1 : ) دسیونیم
ناشیاهلد دنتسه ، سفّنلا  فیعض  رصنع و  تسس  هفوک  مدرم  : » میدرک ضرع  میدیسر و  مالّسلا  هیلع  ماما  رـضحم  هب  هّکم ، زا  مالّـسلا  هیلع 

تسد اب  ترضح  نآ  دیورن ] هفوک  فرط  هب  نیا  رب  انب  .« ] دشابیم مالّـسلا  هیلع  ماما  دض  هب  ناشیاهریـشمش  یلو  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب 
هاگنآ دندش ، لزان  دنادیمن  ادخ  زج  ار  اهنآ  هرامـش  هک  يرایـسب  ناگتـشرف  دندش ، هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  درک ، هراشا  نامـسآ  هب  دوخ 

ندمآرس هب  و  البرک ) نیمز  هب  ندش  کیدزن  هب  دنوادخ  ریدقت  و   ) رگیدمه هب  ءایـشا  یکیدزن  رگا  : » دومرف ام  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
مادک چیه  تسا ، البرک )  ) اجنآ مباحصا  نم و  هاگلتق  هک  منادیم  نیقی  هب  نم  یلو  مدیگنجیم ، نانمشد  اب  ناگتـشرف  نیا  اب  دوبن ، اهلجا 

(. مالّسلا هیلع  داّجس  ماما   ) یلع مدنزرف  زج  دننامیمن  یقاب  منارای  زا 

86 ص :  هّکم .....  زا  جورخ  ماگنه  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هبطخ 

يارب ار  هبطخ  نیا  تساخرب و  تفرگ ، قارع  يوس  هب  هّکم  زا  جورخ  میمصت  هّکم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  هدش : تیاور 
: دناوخ نارضاح 
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دیج یلع  ةداّلقلا  ّطخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  ّطخ  مّلـس ، هلوسر و  یلع  هَّللا  یّلـص  هَّللاب و  ّالا  ةّوق  لوح و ال  هَّللا و ال  ءاـش  اـم  هَّلل و  دـمحلا 
یلا  بوقعی  قایتشا  یفالسا : یلا  ینهلوا  ام  ةاتفلا و 

87 ص : البرک ، همانمغ 
ۀبرجا افوج و  اشارکا  یّنم  نألمیف  ءالبرک  سیواّونلا و  نیب  تاولفلا ، نالـسع  اهعّطقت  یلاصواب  ّینأک  هیقـال ، اـنا  عرـصم  یل  ّریخ  و  فسوی ،

یلـص هَّللا  لوسر  نع  ّذـشت  نل  نیرباّصلا ، رجا  انیّفوی  و  هئالب ، یلع  ربصن  تیبلا ، لها  اناضر  هَّللا  اضر  ملقلاب ، ّطخ  موی  نع  صیحم  ال  ابغس ،
انّطوم و  هتجهم ، انیف  الذاب  ناک  نم  هدعو ، مهب  زجنی  و  هنیع ، مهب  ّرقت  سدقلا ، ةریظح  یف  هل  ۀـعومجم  یه  هتمحل و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  احبصم  لحار  ّیناف  انعم  لحریلف  هسفن  هَّللا  ءاقل  یلع 
دورد و  تسین ، ادخ  كاپ  تاذ  هب  ءاکتا  رد  زج  ییورین  لوح و  تسا ، نامه  دهاوخ ، ادخ  هچنآ  تسا و  ادخ  نآ  زا  ساپـس  دمح و  ( 1 ، )

نادنزرف ریگنابیرگ  ناوج ، نارتخد  ندرگ  رب  دنبولگ  رثا  نوچ  گرم  رطخ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  شلوسر  رب  ادخ  مالـس  و 
میارب هک  ینّیعم  لـحم  رد  تسا و  رایـسب  فسوی ، هب  بوقعی  قاـیتشا  نوـچمه  مناگتـشذگ  تاـقالم  هب  نم  قاـیتشا  هقـالع و  و  تسا ، مدآ 

ار مندـب  ياضعا  البرک  و  « 1  » سیواون نیب  ینیمز  رد  نابایب  ياهگرگ  مرگنیم  ایوگ  دیـسر ، مهاوخ  نآ  هب  البرک ) ینعی   ) هتـشگ باـختنا 
. دنیامن رپ  ار  دوخ  یلاخ  ياهنابنا  و  دننک ، ریس  نم  زا  ار  دوخ  هنسرگ  ياهمکش  ات  هدرک ، هراپ  هراپ 

وا مینکیم و  ربص  وا  يـالب  رب  تسا ، تیب  لـها  اـم  ياـضر  لاـعتم ، يادـخ  تیاـضر  درک ، رارف  ناوتیمن  هدـش  رّدـقم  هک  يزور  زا  يرآ 
ددـنویپیم و وا  هب  تشهب  رد  دوشیمن و  رود  وا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نت  هراپ  دـهدیم ، ام  هب  ار  نارباـص  شاداـپ 

گرم هدامآ  ار  نتشیوخ  تسا و  ام  هار  رد  يزابناج  يراکادف و  هدامآ  سک  ره  دوشیم ، شاهدعو  ندش  ماجنا  وا و  مشچ  ینـشور  ثعاب 
تساوخ  هب  نم  هک  دنک ، چوک  ام  اب  هدومن 

__________________________________________________

. تسا هدوب  نایحیسم  یمومع  هربقم  البق  هک  تسا  اونین  کیدزن  یلحم  سیواون ، (. 1)
( مجرتم )

88 ص : البرک ، همانمغ 
. منکیم چوک  حبص  لاعتم ، دنوادخ 

.[ تسا ادخ  هار  رد  يزابناج  هنوگ  ره  يارب  ترضح  نآ  یگدامآ  تداهش و  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  رگنایب  ینشور  هب  هبطخ  نیا  ]

88 ص :  هّیفنح .....  نب  دّمحم  شردارب  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يوگتفگ 

مالّسلا هیلع  ماما  هک  یبش  رد  مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  ینتان  ردارب   ) هّیفنح نب  دّمحم  هدش : لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دانـسا  اب  ( 1)
: دش وگتفگ  نینچ  ناشنیب  و  دمآ ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  دوب ، قارع  يوس  هب  هّکم  زا  جورخ  مزاع  نآ  حبص 

نآ سرت  يراد ، یهاگآ  مالّـسلا ) هیلع  نسح  ماما   ) تردارب تردـپ و  هب  تبـسن  هفوک  مدرم  يراکبیرف  گنرین و  هب  امـش  مردارب ! دّـمحم :
رد هک  یتسه  يدرف  نیرتزیزع  تروص  نیا  رد  هک  شاب  راگدنام  هّکم  رد  ینادیم  حالـص  رگا  دننک ، راتفر  اهنآ  دننامه  زین  وت  اب  هک  مراد 

. تسا ادخ  مرح 
هناخ نیا  تینما  مارتحا و  هاگنآ  دنک ، ریگلفاغ  ارم  ادخ  مرح  رد  شنارومأم ) هلیسو  هب   ) دیزی هک  متسه  نآ  نارگن  مالّسلا : هیلع  نیسح  ماما 

. دورب نایم  زا  نم  ندش  هتشک  اب 
. دباین تسد  وت  هب  اجنآ  رد  نمشد  هک  ورب  تسد  رود  ياهنابایب  زا  یکی  هب  ای  نمی ، يوس  هب  يراد  ار  ینارگن  نیا  رگا  دّمحم :

: مالّسلا هیلع  نیسح  ماما 
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تلق  امیف  رظنا  »
.« مشیدنایم یتفگ  هچنآ  رد  ، 

هثداح نیا  زا  هّیفنح  نب  دّمحم  دندش ، جراخ  قارع  يوس  هب  هّکم  زا  ناهارمه  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیسر  ارف  بش  نآ  رحس  هک  یتقو 
ضرع تفرگ و  دوب ، راوس  نآ  رب  هک  ار  ماما  رتش  راهم  دیناسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  دوخ  درک و  تکرح  باتـش  اب  دـش ، ربخ  اب 

»؟ یشیدنیب مدناسر  ضرع  هب  ار  هچنآ  دروم  رد  هک  يدادن  هدعو  نم  هب  رگم  مردارب  : » درک
89 ص : البرک ، همانمغ 

. يرآ مالّسلا : هیلع  نیسح  ماما  ( 1)
؟ يدش جراخ  هّکم  زا  باتش  اب  ارچ  سپ  دّمحم :

دمآ و نم  دزن  باوخ  رد  ای  يرادیب  رد   ] ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدش ، ادج  وت  زا  هکنآ  زا  دعب  مالّـسلا : هیلع  نیـسح  ماما 
: دومرف

الیتق كاری  نا  ءاش  دق  هَّللا  ّناف  جرخا  نیسح ! ای 
. دنیبب هتشک  نید ) تفرشیپ  يارب   ) ار وت  تسا  هتساوخ  دنوادخ  انامه  وش ، جراخ  نیسح ! يا  ، 

؟ دراد ینعم  هچ  وت  اب  نانز  نیا  ندرب  هارمه  ینکیم ، تکرح  عضو  نیا  اب  وت  هک  نونکا  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دّمحم :
: دومرف نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مالّسلا : هیلع  نیسح  ماما 

ایابس ّنهاری  نا  ءاش  دق  هَّللا  ّنا  »
.« درگنب راتفرگ  ریسا و  ار  نانآ  هک  هتساوخ  نینچ  دنوادخ  انامه  ، 

. دومن تکرح  قارع  يوس  هب  درک و  یظفاحادخ  دّمحم  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ 

89 ص :  هّیفنح .....  نب  دّمحم  يراگدنام  تّلع  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  خساپ 

نخس مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  هک  هدرک  لقن  نارمح  نب  ةزمح  زا  دوخ  دانسا  هب  لئاسّرلا »  » باتک رد  ینیلک  خیـش  ریبخ  ثّدحم 
: دومرف هزمح  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دمآ ، نایم  هب  هنیدم  رد  هَّللا  ۀمحر  هّیفنح  دّمحم  يراگدنام  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  جورخ  زا 

تکرح هب  میمصت  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  ینکن ، لاؤس  هراب  نیا  رد  رگید  راب  هکنآ  طرـش  هب  میوگیم  وت  هب  یبلطم  نونکا  »
: تشون نینچ  نآ  رب  دندروآ و  يذغاک  داد  روتسد  تفرگ ،

مکنم  یب  قحل  نم  ّهناف  دعب  اّمأ  میحّرلا : نمحّرلا  هَّللا  مسب 
90 ص : البرک ، همانمغ 

مالّسلا  و  حتفلا - غلبی  مل  یّنع  فّلخت  نم  و  دهشتسا ،
ام اب  تکرح  زا  سک  ره  و  دسریم ، تداهـش  هب  تسویپ ، نم  هب  امـش  زا  سک  ره  انامه  دـعب : اما  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  ( 1 ، )

«1 . » مالّسلا و  دسریمن . يزوریپ  هب  درک ، غیرد 

90 ص :  مالّسلا .....  هیلع  ماما  باوج  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  کمک  يارب  ناگتشرف  زا  ییاههورگ  ندمآ 

هک هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دانـسا  هب  مالّـسلا  امهیلع  ءایـصوالا  دـلوم  یبّنلا و  دـلوم  باـتک  رد  هَّللا  همحر  دـیفم  خـیش 
رد هک  مه  رس  تشپ  رادناشن و  ناگتشرف  زا  ییاههورگ  دش ، راپسهر  هنیدم  يوس  هب  هّکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دومرف :

: دندرک ضرع  سپس  دندرک و  مالس  هدمآ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  هب  دندوب  یتشهب  ياهبـسا  رب  راوس  دوب و  ییاههبرح  ناشتـسد 
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هیلع نسح  تردارب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تردـپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تّدـج  زا  سپ  قیـالخ  رب  ادـخ  تّـجح  يا  »
ام زین  نونکا  تسا و  هدومن  يرای  ام  هلیسو  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تّدج  رایـسب ، دراوم  رد  لاعتم  دنوادخ  مالّـسلا ،
هک تسا  یناکم  لادوگ و  رد  امـش  نم و  هاگهدعو  : » دومرف نینچ  اهنآ  خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا »! هداتـسرف  وت  يرای  هب  ار 

.« دییآ نم  دزن  مدیسر  اجنآ  هب  هک  یماگنه  تسا ، البرک  نآ  و  مسریم ، تداهش  هب  اجنآ  رد 
هک دـیراد  نآ  سرت  رگا  مینک ، تعاطا  وت  زا  میونـشب و  ار  وت  نخـس  هک  هداد  نامرف  اـم  هب  دـنوادخ  ادـخ ! تّجح  يا  : » دـنتفگ ناگتـشرف 

نانمشد 
__________________________________________________

زین نطو  رد  و  دـندرگیم ، مورحم  تداهـش  ماـقم  زا  دـندنامزاب ، ـالبرک ، يوس  هب  ع )  ) ماـما اـب  تکرح  یهارمه و  زا  هک  ناـنآ  ینعی  (. 1)
. دنهد ماجنا  دنناوتیمن  ار  هنادنمزوریپ  يراک 

( مجرتم )
91 ص : البرک ، همانمغ 

.« میتسه وت  هارمه  ام  دنریگ  رارق  امش  يور  رد  ور 
البرک  ) دوخ هعقب  هب  نم  دنناسرب ، بیسآ  نم  ّتیصخش )  ) رب دنناوتیمن  دنرادن و  نم  رب  یطّلست  اهنآ  : » دومرف مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 1)

.« دیسر مهاوخ  نآ ) فادها  و 

91 ص :  مالّسلا .....  هیلع  ماما  خساپ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هب  کمک  يارب  نایّنج  زا  ییاههورگ  ندمآ 

: دندرک ضرع  دندمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رضحم  هب  ّنج  نانمؤم  زا  ییاههورگ 
همه يدوبان  روتـسد  ام  هب  یـشاب و  اج  نیمه  رد  رگا  هدـب  نامرف  ام  هب  یهاوخب  ار  هچنآ  میتسه ، وت  نارای  نایعیـش و  زا  ام  اـم ! يـالوم  يا  »

.« مینکیم ارجا  ار  نآ  ینک ، تکرح  اجنیا  زا  هکنیا  زا  لبق  ام  یهدب ، ار  تنانمشد 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  هب  هک  ار  نآرق  ایآ  : » دومرف اهنآ  هب  و  درک ، ریخ  ياعد  اهنآ  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

: دیامرفیم هک  دیاهدناوخن  هدش  لزان 
رب ندـش  هتـشک  هک  ییاهنآ  دـیدوب ، ناتیاههناخ  رد  مه  رگا  وگب  ْمِهِعِجاـضَم ، یلِإ  ُلـْتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ْلـُق 

«1 . » دندمآیم نوریب  دوخ  ياههاگمارآ  يوس  هب  اعطق  دوب ، هدش  رّرقم  اهنآ 
هچ و  دـنوشیم ، ناحتما  اهنآ  هنوگچ  و  دـندرگیم ، شیامزآ  یـسک  هچ  هلیـسو  هب  هدـش  نوگژاو  مدرم  نیا  مناـمب  دوخ  نطو  رد  نم  رگا 
نم يارب  ار  ربق  نآ  نیمز ) یگدرتـسگ  ندـش و  هدیـشک  « ) ضرـالا وحد   » ماـگنه دـنوادخ  هکنیا  اـب  دـنیزگ ؟ تنوکـس  نم  ربـق  رد  یـسک 

ار اهنآ  ياهاعد  دریذـپب و  ار  اهنآ  ياهزامن  لامعا و  دـنوادخ  تسا ، هدومن  ام  ناتـسود  نایعیـش و  هاگهانپ  ار و  ربق  نآ  و  تسا ، هدـیزگرب 
رد ام  نایعیش  و  دنک ، تباجا 

__________________________________________________

هیآ 154 نارمع ، لآ  هروس  (. 1)
92 ص : البرک ، همانمغ 

هب و  تسا - اروشاع  زور  هک  هبنش  زور  رد  امـش  یلو  دشاب ، باذع  زا  ترخآ ، ایند و  رد  اهنآ  ینمیا  هیام  اجنآ  ات  ( 1 ، ) دندرگ نکاس  اجنآ 
: دومرف یلوق 

ناشیوخ لها و  زا  یسک  نم  زا  دعب  و  موشیم ، هتـشک  زور  نآ  نایاپ  رد  دیدرگ و  رـضاح  اجنآ  رد  تسا - اروشاع  زور  هک  هعمج  زور  رد 
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. دنتسرفب هیواعم  نب  دیزی  يارب  ار  ماهدیرب  رس  و  دنام ، دهاوخن  یقاب  دگنجب ) اهنآ  اب  نمشد  هک   ) متیب لها  مناردارب و  و 

92 ص :  میعنت .....  هاگلزنم  رد  توغاط  لاوما  دادرتسا 

ياهلفاق اجنآ  رد  دندیسر ، هّکم ) یخسرف  ود  دودح   ) میعنت نیمزرس  هب  ات  دنداد  همادا  دوخ  تکرح  هب  ناهارمه  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. دربیم دیزی  يارب  ماش  هب  ار  نآ  يریمح » ناسیر  نب  ریحب   » نمی رادناتسا  هک  دوب  ياهیده  ياهراب  لماح  ناشیاهرتش  هک  دندید 

هب و  دـیزی ،) هن   ) دوب وا  یعطق  ّقح  مالـسا  ناهج  يربهر  اریز  تفرگ ، لیوحت  اهنآ  زا  درک و  هرداصم  ار  هلفاق  راب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
يوس هب  ام  اب  ددنویپب و  ام  هب  دراد  تسود  سک  ره  : » دومرف دوب ) اهنآ  لام  اهرتش  هکنیا  هب  هّجوت  اب   ) دـندربیم ار  اهراب  نآ  هک  ینارادرتش 

ام اب  یهارمه  هب  لیام  هک  یـسک  ره  و  مینکیم ، یـسانشردق  وا  يراکمه  زا  و  میزادرپیم ، لـماک  روط  هب  ار  شنارتش  هیارک  دـیایب ، قارع 
.« میزادرپیم هدرک  یط  اجنیا  ات  نمی  زا  هک  ار  شنارتش  هیارک  تسین 

. دندش ادج  هدرک و  يراددوخ  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  یهارمه  زا  رگید  ياهّدع  یلو  دنتسویپ ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  اهنآ  زا  ياهّدع 
93 ص : البرک ، همانمغ 

93 ص :  دمآیم .....  هفوک  زا  هک  يدرم  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاقالم 

نب رشب   » مان هب  یصخش  اب  اجنآ  رد  دندیـسر ، قرع » تاذ   » هاگلزنم هب  ات  دنداد  همادا  دوخ  هار  هب  ناهارمه  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 1)
: درک ضرع  وا  ربخ ؟ هچ  قارع  زا  دیسرپ : وا  زا  دومن ، تاقالم  دمآیم  قارع  زا  هک  بلاغ »

ینب اب  ناشیاهریـشمش  و  تسا ، وت  اب  ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  میتشاذگ  رـس  تشپ  ار  اهنآ  ۀـّیما ، ینب  عم  فویّـسلا  و  کعم ، بولقلا  تقلخ  »
.« تسا هّیما 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دیری ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  هَّللا  ّنا  دسا  ینب  وخا  قدص  »

.« دنکیم مکح  دنک  هدارا  هچ  ره  هب  و  دهد ، ماجنا  دهاوخب  هچنآ  دنوادخ  انامه  دیوگیم ، تسار  يدسا  ینب  ردارب  ، 

93 ص :  مالّسلا .....  هیلع  ربکا  یلع  هنانامرهق  نخس 

تشاذگ و نیلاب  رب  ار  شرس  مالّسلا  هیلع  ماما  دوب ، رهظ  نراقم  دندیسر  هّیبلعث »  » نیمزرس هب  هار  همادا  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک 
رتدوز ار  امـش  گرم  یلو  دیوریم ، ناباتـش  امـش  : » تفگیم مدید  ار  ياهدننز  ادص  دومرف : دش و  رادیب  ياهظحل  زا  سپ  دیباوخ ، یکدنا 

.« دربیم تشهب  يوس  هب 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  میتسین »؟ قح  رب  ام  ایآ  ردپ ! يا  ّقحلا ، یلع  انسلف  أ  تبأ ! ای  : » درک ضرع  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدنزرف 

»
دابعلا عجرم  هیلا  يّذلا  ّینب و  ای  یلب 

.« میتسه قح  رب  ام  دندرگزاب ، وا  يوس  هب  ناگدنب  همه  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  مرسپ ، يا  يرآ  ، 
.« میرادن گرم  زا  یکاب  نیا  رب  انب  ردپ ! يا  توملاب ، یلابن  نذا ال  تبأ ! ای  : » درک ضرع  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع 

هک  یکین  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ  مناج ! رسپ  : » دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
94 ص : البرک ، همانمغ 

.« دیامرف تیانع  وت  هب  دوشیم  هداد  وا  هب  ردپ  هیحان  زا 
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94 ص :  دمآیم .....  هفوک  زا  هک  هره  وبا  هنوگ  ضارتعا  لاؤس  هب  خساپ 

زا دشیم و  هدـناوخ  هّره  وبا  ناونع  اب  هک  یـصخش  حبـص  دـندناسر ، حبـص  هب  هّیبلعث  رد  ار  بش  ناهارمه  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ( 1)
ناتّدج مرح  ادخ و  مرح  زا  امش  هک  ندش  ثعاب  هچ  : » درک ضرع  مالس  زا  سپ  دیسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  هب  دمآیم  هفوک 

، مدومن لّمحت  دنداد ، مانشد  ارم  مدرک ، لّمحت  دنتفرگ ، ار  ملاوما  هّیما  ینب  : » دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیاهدمآ »!؟ نوریب  ادخ  لوسر 
ّتلذ سابل  دنوادخ  هاگنآ  دنشکیم ، ارم  هّیما  ینب  رگمتـس  هورگ  ادخ  هب  دنگوس  متخیرگ ، ور  نیا  زا  دنزیرب ، ارم  نوخ  دنهاوخیم  کنیا 

هک ياهنوگ  هب  دزاس ، ّطلسم  اهنآ  رب  دیامن  لیلذ  ار  نانآ  هک  ار  یسک  و  دروآ ، دورف  اهنآ  رب  ياهدنّرب  ریشمش  و  دناشوپب ، اهنآ  رب  ار  ریگارف 
.« دوب وا  رایتخا  رد  ناشناج  لام و  و  درکیم ، تنطلس  اهنآ  رب  ینز  هک  دندرگ ، أبس  موق  زا  رتلیلذ 

94 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ناوراک  هب  نیق  نب  ریهز  هنانامرهق  قاحلا 

میدرکیم تکرح  هفوک ) يوس  هب  هکم  ّجح  رفـس  زا  وا  ناوراک  رد   ) نیق نب  ریهز  اب  ام  هک : دندرک  تیاور  هلیجب  هرازف و  هلیبق  زا  یهورگ 
هک اج  ره  هار  ریسم  رد  دیسر ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ناوراک  هب  ام  ناوراک  ماجنارس  درکیم ، تکرح  رتولج  مالّسلا  هیلع  نیسح  ناوراک  « 1»

رد تساوخیم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
__________________________________________________

هتفر جـح  مسارم  ماجنا  يارب  هّکم  هب  یناوراک  اب  دـمآیم ، رامـش  هب  شموق  سیئر  و  دوب ، هفوک  یعیـش  ياهتّیـصخش  زا  نیق  نب  ریهز  (. 1)
95 ص : البرک ، همانمغ  تشگیمزاب  هفوک  يوس  هب  ناوراک  هارمه  و  دوب ،

هداـمآ ار  دوخ  ریهز  زوـنه  هک  ور  نیا  زا  ، ] میدـمآیم دورف  رگید  هاـگلزنم  رد  میتـفرگیم و  هراـنک  وا  زا  اـم  ( 1 ، ) دـنک فّقوت  یهاگلزنم 
رد میدش  ریزگان  زین  ام  دمآ ، دورف  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ناوراک  هک  اههاگلزنم  زا  یکی  رد  ددنویپب ] مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هک  دوب  هدرکن 

مالس ام  هب  دمآ و  ام  دزن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هداتسرف  هاگان  میدش ، اذغ  ندروخ  لوغشم  دندروآ و  اذغ  هکنیا  ات  مییآ ، دورف  اج  نامه 
: تفگ نینچ  نیق  نب  ریهز  هب  باطخ  هاگنآ  درک ،

.« ییایب شدزن  هک  مهد  مایپ  وت  هب  ات  هداتسرف ، وت  يوس  هب  ارم  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابا  نیق ! نب  ریهز  يا  »
توهبم تکرحیب و  تسا ، ناشرـس  رب  ياهدـنرپ  هک  یناـسک  نوـچمه  و  میتخادـنا ، نیمز  هب  میتـشاد  تسد  رد  هک  ییاذـغ  همقل  اـم  همه 

. میدنام
، دتسرفیم مایپ  وت  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  ایآ  هَّللا ! ناحبس  : » تفگ ریهز  هب  ورمع  رتخد  ملید  ریهز  رسمه  هاگان 

.« يونشب ار  شنخس  يورب و  شروضح  هب  هک  دوشیم  هچ  يوریمن ؟ شدزن  وت  دناوخیم ، ارف  ار  وت  و 
اب نامداش و  هک  تشذـگن  نادـنچ  تفر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  روضح  هب  تساخرب و  تفرگ ) رارق  شرـسمه  مالک  ریثأت  تحت   ) ریهز

هاگنآ دندرب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ناوراک  رانک  و  دنتـشادرب ، ار  شاهیثاثا  دندنک و  ار  شاهمیخ  داد  روتـسد  و  تشگزاب ، هتخورفارب  هرهچ 
: تفگ ملید  شرسمه  هب  ریهز 

نیسح هب  هک  ماهتفرگ  میمـصت  نم  دسرب ، وت  هب  یبیـسآ  ریخ ، زج  نم  هیحان  زا  مرادن  تسود  نم  هک  ارچ  مداد . قالط  ار  وت  قلاط ،...  تنا  »
.« مدرگ وا  يالب  رپس  و  منک ، شیادف  ار  مناج  ات  مدنویپب  مالّسلا  هیلع 

رایتخا رد  ار  نآ  وا  و  داد ، وا  هب  ار  شرسمه  لاوما  ریهز  هاگنآ 
96 ص : البرک ، همانمغ 

یظفاحادـخ وا  اب  درکیم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دـمآ  ریهز  دزن  تساـخرب و  سپـس  ( 1  ) دنناسرب شناگتـسب  هب  ات  داد ، رارق  شیاهومع  رـسپ 
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، نیـسحلا ّدـج  دـنع  ۀـمایقلا  یف  ینرکذـت  نا  کلأسأ  کل ، هَّللا  راخ  انیعم ، انوع و  هَّللا  ناک  : » تفگ هناـعطاق )  ) یظفاحادـخ ماـگنه  دومن ،
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ّدج  دزن  رد  تمایق  زور  رد  مراد  اضاقت  وت  زا  دزاس ، مهارف  تیارب  تسا  ریخ  هچنآ  دشاب و  وت  روای  رای و  دنوادخ 

: تفگ درک و  ور  دوخ ) ناوراک  هلیبق و  موق و  دارفا  زا   ) نارضاح هب  ریهز  ماگنه  نیا  رد  « 1 .« » ینک يدای  نم  زا 
نم رادید  نیرخآ  نیا  هن  رگ  و  دیایب ، نم  هارمه  دراد  تسود  امش  زا  هک  یـسک  یّنم ، دهعلا  رخآ  وهف  ّالا  و  ینبحـصی ، نا  مکنم  ّبحا  نم  »

«2 .« » تسا امش  اب 

96 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  يراوگوس  مالّسلا و  هیلع  ملسم  تداهش  ربخ 

مالّسلا هیلع  ملسم  ترضح  تداهش  ربخ  اجنآ  رد  دندیسر  هلابز  هاگلزنم  هب  ات  دنداد  همادا  هار  ندومیپ  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک 
و دنتشاد ، یگتسبلد  ایند  هب  هک  اهنآ  دندینش ، ار  ربخ  نیا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناهارمه  زا  یهورگ  دیسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب 

ترضح  نآ  هداوناخ  دارفا  طقف  دندش ، هدنکارپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  زا  دندربیم ، رس  هب  دیدرت  کش و  نایم  رد 
__________________________________________________

تیالوم ندـب  ربب و  ار  نفک  نیا  تفگ : داد و  ریهز  مالغ  هب  ینفک  البرک ، رد  ریهز  تداهـش  زا  سپ  روالد ، يوناب  نیا  هدـش : تیاور  (. 1)
ندـب ایآ  تفگ : دوخ  اب  دوب ، هداتفا  نیمز  هب  هک  داـتفا  ع )  ) نیـسح هراـپ  هراـپ  ندـب  هب  شمـشچ  دـمآ ، ـالبرک  هب  مـالغ  نک ، نفک  ار  ریهز 

ار ارجام  تشگزاب و  ملید  دزن  و  درک ، نفک  ار  ع )  ) نیـسح ندب  نفک ، نآ  اب  مراذگاو ، ار  ع )  ) نیـسح ندـب  و  منک ، نفک  ار  ریهز  میالوم 
هّلجم . ) درک نفک  ار  ریهز  ندب  نآ  اب  مالغ  دیامن ، نفک  ار  ریهز  ندـب  ات  داد  وا  هب  يرگید  نفک  سپـس  وت » رب  نیرفآ  : » تفگ ملید  تفگ ،

ص 341) تانمؤملا ، ءاسّنلا  مالعا  ص 190 - هرامش 10 ، انثارت ،
( دمآ دهاوخ  ادعب  نآ  رکذ  هک  نانچ   ) دیسر تداهش  هب  البرک  رد  اروشاع  زور  رد  هنانامرهق  ماجنارس  تسویپ ، ع )  ) نیسح هب  ریهز  (. 2)

97 ص : البرک ، همانمغ 
. دندنام شباحصا  زا  ناگدیزگرب  و 

ناهارمه مالّـسلا و  هیلع  ماما  زا  هیرگ  نویـش و  يادـص  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  ترـضح  تداهـش  ربخ  ندیـسر  اـب  دـیوگ : هدـننکتیاور  ( 1)
قدزرف هار  ریسم  رد  دندرکیم ، تکرح  دصقم  يوس  هب  ناهارمه  مالّسلا و  هیلع  نیسح  دیدرگ ، ناور  اهمشچ  زا  کشا  لیـس  تساخرب و 

هفوک مدرم  هب  هنوگچ  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  : » دومن ضرع  درک و  مالـس  هدومن و  تاـقالم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  فورعم )  ) رعاـش
.« دنتشک ار  شنایعیش  مالّسلا و  هیلع  لیقع  نب  ملسم  هک  اهنامه  ینکیم ، دامتعا 

: دومرف سپس  درک  هیرگ  و  دش ، رابکشا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ياههدید 
انیلع ام  یقب  هیلع و  ام  یضق  دق  ّهنا  اما  هناوضر ، هتّنج و  هناحیر و  هَّللا و  حور  یلا  راص  دقلف  املسم  هَّللا  محر 

ار یّتیلوئسم  وا  دیشاب ، هاگآ  تفاتـش ، ادخ  يدونـشوخ  تشهب و  ناحیر و  يداش و  يوس  هب  وا  دنک ، تمحر  ار  مالّـسلا  هیلع  ملـسم  ادخ  ، 
. میهد ماجنا  میتسه ، لوئسم  نآ  رب  هچنآ  هک  تسا  ام  تبون  نونکا  داد ، ماجنا  دوب  شاهدهع  رب  هک 

: دناوخ دورس و  ار  ریز  هدنهد ) ناکت   ) راعشا مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 
لبنا  یلعا و  هَّللا  باوث  ّناف  ۀسیفن  ّدعت  اینّدلا  نکت  ناف 

لضفا  هَّللا  یف  فیّسلاب  ءرما  لتقف  تأشنا  توملل  نادبالا  نکت  نا  و 
لمجا  یعّسلا  یف  ءرملا  صرح  ۀّلقف  ارّدقم  امسق  قازرالا  نکت  نا  و 
لمجا  یعّسلا  یف  ءرملا  صرح  ۀّلقف  ارّدقم  امسق  قازرالا  نکت  نا  و 

لخبی  ءرملا  هب  كورتم  لاب  امف  اهعمج  كّرتلل  لاومالا  نکت  نا  و 
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ندیچوک گرم و  يارب  ار  ام  رکیپ  رگا  و  تسا ، رترب  رتاهبنارگ و  ادـخ  شاداپ  انامه  دوش ، هدرمـش  اهبنارگ  ناتـسرپ ، ایند  رظن  هب  ایند  رگا  »
. دوب دهاوخ  رتهب  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  دناهتشرس ، ایند ، نیا  زا 

. دوب دهاوخ  رتابیز  ایند  لیصحت  يارب  كدنا  صرح  نیا  رب  انب  هدش ، رّدقم  ایند  قزر  زا  یسک  ره  مهس  رگا  و 
98 ص : البرک ، همانمغ 

«1 « »؟ دیزرو لخب  رادیاپان  یتورث  دروم  رد  دیاب  ارچ  نیا  رب  انب  تسا ، نآ  نتشاذگاو  ندرک و  كرت  تورث ، نتشابنا  تبقاع  نوچ  و 

98 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  ریفس  سیق ، هنانامرهق  تداهش 

زا رگید  تعامج  و  داّدش ، نب  ۀعافر  هّیجن ، نب  ّبیسم  درـص ، نب  نامیلـس  هفوک ) هعیـش  نارـس   ) يارب ياهمان  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 1)
. داتسرف « 2 « » يوادیص رّهسم  نب  سیق   » طسوت هفوک  نایعیش 

__________________________________________________

: تسا هدنزومآ  هّجوت و  لباق  تهج  دنچ  زا  الاب  يارجام  (. 1)
نآ زا  دندمآیم ، ع )  ) نیسح ماما  هارمه  ایند  هب  عمط  يارب  هک  ار  نارصنع  تسـس  زا  ياهّدع  هک  دوب  یکحم  ع )  ) ملـسم تداهـش  ربخ  - 1

. دندنام یقاب  ترضح  نآ  اب  نیتسار  نانمؤم  و  هدش ، هیفصت  ع )  ) نیسح نارای  هجیتن  رد  و  دندیرب ، ترضح 
رایسب تخس و  هیرگ  شتداهش ، ربخ  زا  ترـضح  نآ  هک  دوب  رادروخرب  ییالاب  رایـسب  ماقم  زا  ع )  ) نیـسح ماما  هاگـشیپ  رد  ع )  ) ملـسم - 2

. درک
وگلا دیاب  هتفاتش  یهلا  ناوضر  تشهب و  هب  هک  یسک  نیا  رب  انب  دش ، لئان  ادخ  ناوضر  هب  هک  دوتس  نینچ  ار  ع )  ) ملسم ع )  ) نیسح ماما  - 3

. داد ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  تیلوئسم  هفیظو و  وا  دومرف : ع )  ) ملسم هراب  رد  ع )  ) ماما هوالع  هب  دوش ، يوریپ  وا  زا  دریگ و  رارق 
نیا زا  دیشخب ، اهنآ  هب  يرتیوق  هّیحور  هکلب  درکن ، فیعضت  ار  مشاه  ینب  و  ع )  ) نیسح ماما  هّیحور  اهنت  هن  یناه  و  ع )  ) ملسم تداهـش  - 4

. دومن مالعا  ار  ادخ  هار  رد  دوخ  یبلطتداهش  یگدامآ و  تسا ». ام  تبون  نونکا  و  دیناسر ، رس  هب  ار  شاهفیظو  وا   » ریبعت اب  ع )  ) ماما ور 
، ادـخ هار  رد  يراکادـف  راثیا و  يارب  ییالاب ، حطـس  رد  ع )  ) ماما هک  تسا  نآ  رگناـشن  ع )  ) نیـسح ماـما  زیگنا  تربع  اـنعمرپ و  راعـشا  - 5

( مجرتم . ) درادیمن زاب  یتوکلم  یناسنا و  يالاو  ياهشزرا  زا  ار  وا  زگره  ایند  نوؤش  روما و  تسا و  هدامآ 
لدب در و  هفوک  مدرم  وا و  نیب  ار  ع )  ) نیسح ماما  همان  رّرکم  روط  هب  هک  دوب  مالـسا  دیـشر  نادرمدار  زا  رهـسم ) ای :  ) رّهـسم نب  سیق  (. 2)

هک دیـسر  نم  هب  ع )  ) ملـسم همان  : » دوب نیا  شنومـضم  هک  داد ، هفوک  مدرم  يارب  ياهمان  وا  هب  زجاح »  » هاگلزنم رد  ع )  ) نیـسح ماما  درک ،
امش دزن  سیق )  ) نم ریفس  یتقو  میآیم ، امـش  يوس  هب  ماهدش و  جراخ  هّکم  زا  هجحیذ  متـشه  نم  تسا ، امـش  داّحتا  يأر و  نسح  رگنایب 

نامیخژد طّـسوت  هّیـسداق  نیمزرـس  رد  یلو  درک ، تکرح  هفوک  يوس  هب  سیق  مسرب ». امـش  هب  نم  اـت  دـیرادب  موتکم  ار  دوخ  روما  دـمآ ،
( مجرتم ( ) ص 202 ج 2 ، دیفم ، داشرا  همجرت  . ) دندروآ دایز  نبا  دزن  ار  وا  و  دش ، ریگتسد  ریمن  نب  نیصح 

99 ص : البرک ، همانمغ 
ریـسم رد  ار  سیق  دوب ، وا  ناکیدزن  زا  و  دایز ) نبا  داّلج  نامیخژد  سیئر  هک   ) ریمن نب  نیـصح  دیـسر ، هفوک  کـیدزن  سیق  هک  یتقو  ( 1)

رد ار  وا  نیصح  درک ، هراپ  هراپ  دروآ و  نوریب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  گنردیب  سیق  دزادرپب ، وا  شیتفت  هب  ات  درک  ریگتـسد  هار 
: داد خر  ریز  يوگتفگ  دایز  نبا  وا و  نیب  درب ، دایز  نبا  دزن  هفوک 

؟ یتسیک وت  دایز : نبا 
. متسه شرسپ  نایعیش  زا  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤملا  ریما  نایعیش  زا  يدرم  نم  سیق :

؟ يدرک هراپ  هراپ  ار  همان  ارچ  دایز : نبا 
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. تسا هدش  هتشون  هچ  نآ  رد  ینادن  هکنیا  يارب  سیق :
؟ تسا هداتسرف  یسک  هچ  يارب  هداتسرف و  یسک  هچ  ار  همان  دایز : نبا 

. تسا هدش  هتشون  هچ  نآ  رد  ینادن  هک  نیا  يارب  سیق :
؟ تسا هداتسرف  یسک  هچ  يارب  هداتسرف و  یسک  هچ  ار  همان  دایز : نبا 

. منادیمن ار  اهنآ  مان  هک  تسا  هفوک  یلاها  زا  یتعامج  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  فرط  زا  همان  سیق :
ربخ نم  هب  هتشون  همان  ناشیارب  نیـسح  هک  ار  اهنآ  ياهمان  ات  يدرگن  ادج  نم  زا  ادخ  هب  دنگوس  : » تفگ دش و  نیگمـشخ  رایـسب  دایز  نبا 

.« منکیم هعطق  هعطق  ار  وت  هن  رگ  و  ینک ، تنعل  ار  شردارب  شناردپ و  نیسح و  يورب و  ربنم  زارف  رب  هکنیا  ای  یهد ،
ندرک نعل  ربنم و  يالاب  نتفر  دروم  رد  اّما  منادیمن  ار  اهنآ  ياهمان  هتـشون ، همان  ناشیارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یهورگ  اـّما  سیق :

. درادن یعنام  اهنآ 
100 ص : البرک ، همانمغ 

نسح و یلع و  رب  سپـس  داتـسرف ، دورد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  و  دومن ، اـنث  دـمح و  ار  ادـخ  تفر ، ربنم  يـالاب  سیق  ( 1)
سپـس درک ، تنعل  ار  هّیما  ینب  نارگمتـس  نینچمه  و  شردـپ ، دایز و  نب  هَّللا  دـیبع  هاگنآ  داتـسرف ، رایـسب  تمحر  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح 
اجنیا هب  هدومن و  عادو  هاگلزنم  نالف  رد  ار  ترضح  نآ  متسه ، امش  يوس  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هداتـسرف  نم  مدرم ! يا  : » تفگ

.« دینک تباجا  ار  وا  توعد  ماهدمآ 
هب اجنآ  زا  دـنربب و  ةرامإلا ) راد   ) ربنم يالاب  ار  سیق  داد ، روتـسد  دایز  نبا  دیـسر ، دایز  نبا  عالّطا  هب  ربنم  يـالاب  رد  سیق  راـتفگ  ناـیرج 

. دیسر تداهش  هب  هنوگ  نیا  سیق  و  دش ، ارجا  روتسد  نیا  دننک ، باترپ  نیمز 
: درک ضرع  سپس  درک  هیرگ  وا  دیسر ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  رّهسم  نب  سیق  تداهش  ربخ 

ریدق ءیش  ّلک  یلع  ّکنا  کتمحر  نم  ّرقتسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجا  و  امیرک ، الزنم  انتعیشل  انل و  لعجا  مهّللا 
اناوت يزیچ  ره  رب  وت  هک  نک  عمج  تتمحر  هاگرارق  رد  نانآ  ام و  ناـیم  و  اـمرف ، مهارف  يدـنمجرا  هناـخ  اـم  نایعیـش  اـم و  يارب  ایادـخ ! ، 

«1 . » یتسه
. داتسرف رگید  ياج  رد  یلوق  هب  و  زجاح ، هاگلزنم  رد  ار  قوف  همان  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدش : تیاور 

__________________________________________________

مان هب  يرگمتس  هک  دوب ، وا  رد  یقمر  زونه  تسکش ، شیاهناوختـسا  دندنکفا ، نیمز  هب  الاب  زا  هتـسب  تسد  ار  سیق  یـضعب : هتفگ  هب  (. 1)
(. مجرتم ( ) ص 202 ج 2 ، دیفم ، داشرا  همجرت  . ) تخاس ادج  شندرگ  زا  رس  دمآ و  شیپ  هب  یمخل » کلملا  دبع  »

، دوشن شاف  دوب ، هتشون  همان  ناشیارب  ع )  ) نیسح هک  یناسک  مان  ات  دروخ ، دیوج و  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  سیق  هدش ، تیاور  زین 
( مجرتم ( ) ص 370 ج 44 ، راحب ، )

101 ص : البرک ، همانمغ 

101 ص :  ّرح .....  ناوراک  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ناوراک  تاقالم 

رازه اب  یحایر  دیزی  نب  ّرح  هاگان  دیسر ، هفوک  یلزنم  ود  هب  ات  دادیم  همادا  هار  ندومیپ  هب  نانچمه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوراک  ( 1)
: » دومرف ّرح  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندمآ ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناوراک  هار  رس  رب  راوس 

انیلع ما  انل  أ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هّللا ! دبع  ابا  يا  وت  نایز  رب  هکلب  تفگ : ّرح  ام »؟ نایز  هب  ای  دیاهدمآ  ام  دوس  هب   ،؟
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.« میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  «ال 
اههمان فالخ  رب  امش  يأر  نونکا  رگا  : » دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هکنیا  ات  دش ، لدب  ّدر و  ّرح  مالّسلا و  هیلع  ماما  نیب  يراتفگ  سپس 

.« مدرگیمزاب ماهدمآ  اجنآ  زا  هک  ییاج  نامه  هب  نم  دیداتسرف ، نم  يارب  هک  تسا  امش  ياهمایپ  و 
یهتنم هفوک  هب  هن  هک  ار  یهار  : » تفگ مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  ّرح  و  دـندومن ، يریگولج  تشگزاب  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  شناهارمه ، ّرح و 

.« مشاب هتشاد  دایز  نبا  يارب  يرذع  هار  نم  ات  نک ، باختنا  دنادرگیم ، زاب  هنیدم  هب  هن  و  دوشیم ،
. دندیسر تاناجهلا » بیذع   » هاگلزنم هب  ات  ناوراک  هارمه  درک و  تکرح  هّداج  پچ  فرط  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، دوب هدرک  شنزرس  مالّسلا  هیلع  نیسح  اب  تمیالم  دروم  رد  ار  ّرح  همان ، نیا  رد  وا  دیـسر ، ّرح  هب  دایز  نبا  فرط  زا  ياهمان  ماگنه  نیا  رد 
. نک گنت  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  ار  هصرع  هک  دوب ، هداد  نامرف  و 

. دندومن يریگولج  ترضح  نآ  تکرح  زا  دنتفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هار  رس  شهاپس  ّرح و 
؟ مینک تکرح  تسار ) ای  پچ  فرط  هب   ) هّداج ریسم  زا  هک  یتفگن  وت  رگم  دومرف : ّرح  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

102 ص : البرک ، همانمغ 
هک هتشامگ  نم  رب  یسوساج  و  تسا ، هداد  وت  رب  يریگتخس  نامرف  نم  هب  نآ  رد  هک  هدیسر ، دایز  نبا  ریما ، زا  ياهمان  یلو  تفگ : ّرح  ( 1)

. دنک تساوخزاب  تراظن و  نم  راک  رب 

102 ص :  ریرب .....  عفان و  ریهز ، تاساسحا  زاربا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  هاتوک  هبطخ 

: دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  دناوخ ، ار  هاتوک )  ) هبطخ نیا  تساخرب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 
ۀبابـصک ۀبابـص  ّالا  اهنم  قبی  مل  و  ءاّذج ، تّرمتـسا  و  اهفورعم ، ربدا  و  تّریغت ، ترّکنت و  دق  اینّدلا  ّنا  نورت و  دق  ام  رمالا  نم  انب  لزن  دق  ّهنا 

، اّقحم ّهبر  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع ، یهانتی  لطابلا ال  یلا  و  هب ، لمعی  ّقحلا ال  یلا  نورت  الا  لیبولا ، یعرملاک  شیع  سیـسخ  و  ءانالا ،
امرب ّالا  نیملاّظلا  عم  ةایحلا  ةداعس و  ّالا  توملا  يرا  ّیناف ال 

، هدرک تشپ  شیاهوکین  و  دش ، نوگرگد  و  هدومن ، راکشآ  ار  دوخ  ياهیتشز  ایند  دینکیم ، هدهاشم  امش  هدش  دراو  ام  رب  ار  هچنآ  انامه  ، 
تـسپ یگدنز  کی  زج  و  فرظ ، نایم  رد  بآ  هدـنامهت  دـننامه  ياهدـنامهت  زج  هدـنامن  نآ  زا  يزیچ  و  هتـشگ ، رارقرب  شیگتـسکشرو  و 

دیاب نمؤم  عضو  نیا  اب  ددرگیمن ؟ يریگولج  لطاب  زا  و  دوشیمن ، لمع  قح  هب  هک  دیرگنیمن  ایآ  رازهروش ) دننام   ) دب هاگارچ  نوچمه 
. مرگنیمن یتحاران  تمالم و  زج  ار  نارگمتس  اب  یگدنز  و  تداعس ، زج  ار  گرم  نم  انامه  دبای ، قایتشا  تداهش )  ) شیادخ ياقل  هب 

وت راتفگ  اب  ار  اـم  دـنوادخ  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  میدینـش ، ار  وت  نانخـس  : » تفگ مالّـسلا  هیلع  ماـما  هب  باـطخ  تساـخرب و  نیق  نب  ریهز 
ار وت  اـب  یهارمه  تکرح و  ناـیم ، نیا  رد  میدـنامیم ، هشیمه  نآ  رد  اـم  و  تشادـن ) گرم  و   ) دوب یگـشیمه  اـیند  رگا  دوـمرف ، تیادـه 

هچ  ات  .« ] میدرکیم باختنا 
103 ص : البرک ، همانمغ 

.[ تسا یناف  ایند  هکنیا  هب  دسر 
، میرادن شوخان  ار  تداهش ) و   ) ادخ ياقل  ادخ ، هب  دنگوس  : » تفگ مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  باطخ  تساخرب و  « 1  » یّلجب عفان  نب  لاله  ( 1)

.« میشابیم نمشد  وت  نانمشد  اب  و  تسود ، وت  ناتسود  اب  میتسه ، یقاب  دوخ  تخانش  ّتین و  نیمه  رب  ام  و 
وت باکر  رد  ات  داهن ، ّتنم  ام  رب  وت  هلیسو  هب  دنوادخ  ادخ ، هب  دنگوس  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  : » تفگ تساخرب و  نیصح )  ) ریـضخ نب  ریرب 

.« دنک تعافش  ار  ام  تمایق ، رد  ادخ  لوسر  وت  ّدج  سپس  ددرگ ، هعطق  هعطق  نامیاهندب  ياضعا  وت  هار  رد  و  میگنجب ، نمشد  اب 
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103 ص :  البرک .....  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دورو 

نآ تکرح  زا  ّرح  رکـشل  یهاگ  درک ، تکرح  ناهارمه  اـب  دـش و  بکرم  رب  راوس  تساـخرب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـگنه  نیا  رد 
ماما دندیـسر ، البرک  هب  مّرحم  مود  زور  رد  ات  دندومنیم ، تکرح  رـس ، تشپ  دوخ  ولج و  اهنآ  یهاگ  و  دـندرکیم ، يریگولج  ترـضح 

: دومرف البرک  دش : هتفگ  تسیچ »؟ نیمز  نیا  مان  : » دیسرپ مالّسلا  هیلع  نیسح 
ءالبلا برکلا و  نم  کب  ذوعا  ّینا  مهّللا  »

«2 .« » الب هودنا و  زا  وت  هب  مربیم  هانپ  نم  ایادخ  ، 
__________________________________________________

نایراق زا  و  عاجـش ، هتـسجرب و  یتیـصخش  وا  تسا ، هدوب  یّلبج ) هن   ) یلمج یجحذـم  هلیبق  زا  هک  تسا  تسرد  لاله ، نب  عفان  ارهاظ  (. 1)
هب البرک ، يارجام  رد  و  تشاد ، تکرـش  وا  ياهگنج  رد  و  دـمآیم ، رامـش  هب  ع )  ) یلع ترـضح  نارای  زا  دوب ، ثیدـح  نـالماح  نآرق و 

( مجرتم ( ) ص 29 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  . ) تسویپ ع )  ) نیسح ماما 
رازه تصـش  هب  هّیرـضاغ  اونین و  یلاها  زا  ار  تسا ) شفارطا  ربق و  لحم  هک  یتمـسق  نآ   ) البرک نیمز  ع )  ) نیـسح ماما  هدش : تیاور  (. 2)

ار شنارئاز  و  دـننک ، ییامنهار  شربق  ناکم  هب  ار  مدرم  هک  درک  طرـش  اهنآ  اب  دومن و  قافنا  اهنآ  هب  ار  غلبم  نآ  و  درک ، يرادـیرخ  مهرد 
( مجرتم ( ) البرک هژاو  نیرحبلا ، عمجم  ص 249 - ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  . ) دنریذپب نامهیم  ناونع  هب  زور  هس 

104 ص : البرک ، همانمغ 
.« دییآ دورف  تسا ، الب  هودنا و  لحم  اجنیا  : » دومرف سپس  ( 1)

يّدج  ینثّدح  اذهب  انمیرح  یبس  هَّللا  انهاه و  و  انروبق ، ّطخم  هَّللا  انهاه و  انئامد ، کفسم  انلاحر و  ّطحم  هَّللا  انهاه و  اولزنا 
ادخ هب  دنگوس  تسا . ام  ياهربق  لحم  ام و  نوخ  نتخیر  لحم  ام و  ندش  هدایپ  ياج  اج  نیمه  ادخ  هب  دنگوس  دییآ ، دورف  اج  نیمه  رد  ، 

. تسا هداد  ربخ  نینچ  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  دنوش . هدرب  يریسا  هب  نم  تیب  لها  اج  نیمه  رد 
. دندومن فّقوت  نیمزرس  نآ  زا  ياهیحان  رد  شرکشل  ّرح و  دندمآ ، دورف  اج  نامه  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناهارمه  همه 

104 ص :  مالّسلا .....  هیلع  بنیز  زوسناج  هیرگ  ایند و  ییافویب  راعشا 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  تقو  نیا  رد  تخادرپ و  شریشمش  حالصا  هب  تسشن  ياهشوگ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
لیصالا  قارشالاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  ّفا  رهد  ای 

لیدبلاب  عنقی  رهّدلا ال  لیتق و  بحاص  بلاط و  نم 
لیبس  کلاس  ّیح  ّلک  لیلجلا و  یلا  رمالا  اّمنا  و 

لیقم  یلا  نانج و  یلا  لیحّرلا  یلا  دعولا  برقا  ام 
لاح نیع  رد  و  يدنکفا ، ییادج  ناتسود  نیب  و  یتشک ، ار  ناهاوخاوه  ناتسود و  زور ، بش و  رد  ردقچ  وت ، یتسود  رب  فا  راگزور ! يا  »

ار هار  نیا  ماجنارـس  هدـنز  ره  و  ددرگزاـب ، گرزب  يادـخ  يوـس  هب  روـما  لاـح  ره  هـب  دـنکن ، تعاـنق  اـهنآ  نیزگیاـج  دارفا  هـب  راـگزور 
.« تسا تشهب  ریغ  يوس  هب  ای  تشهب و  يوس  هب  هک  هدش  کیدزن  ردقچ  ایند  زا  ندیچوک  نامز  دیامیپیم ،

: درک ضرع  دینش ، ردارب  زا  ار  راعشا  نیا  هک  یتقو  مالّسلا  امهیلع  بنیز  ترضح 
105 ص : البرک ، همانمغ 

.« دراد ندش  هتشک  هب  نیقی  هک  تسا  یسک  مالک  نیا  مردارب ! ( » 1)
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نتشک مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مردارب  هک  نم  رب  ياو  يا  : » دومرف مالّـسلا  امهیلع  بنیز  مرهاوخ »! يا  يرآ  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یلیـس دوخ  تروص  رب  و  دندزیم ، كاچ  ار  دوخ  نابیرگ  مغ ، تّدش  زا  اهنآ  دش ، دنلب  مرح  ناوناب  ریاس  هیرگ  دـهد »! ربخ  نم  هب  ار  دوخ 

: دزیم دایرف  مالّسلا  اهیلع  موثلک  ما  ترضح  و  دندزیم ،
يا ياو  يا  ادـخ ! لوسر  يا  ياو  يا  هّللا ، دـبع  ابا  ای  كدـعب  هاتعیـض  او  هانیـسح ! او  هانـسح ! او  هاتمطاف ! او  هاّما ! او  هاّیلع ،! او  هادّـمحم ! او 

هعیاـض نیـسح ، يا  وت  زا  دـعب  امـش  تبیـصم  ردـق  هچ  نیـسح ! يا  ياو  يا  نسح ، يا  ياو  يا  همطاـف ! يا  ناـج ! رداـم  يا  ياو  يا  یلع !
. تسا ریذپان  ناربج  زوسناج و 

نیمز اهنامسآ و  نانکاس  هک  ارچ  هدب ، یّلست  یهلا ، تیلست  هب  ار  تارطاخ  مرهاوخ  يا  : » دومرف داد و  تیلست  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.« دنامیمن یقاب  یسک  دنوشیم و  دوبان  قیالخ  همه  دنریمیم ، همه 

يازع رطاخ  هب  مدش ، هتـشک  هاگ  ره  دیـشاب ، هّجوتم  بابر ! يا  همطاف و  يا  و  هّیقر ، يا  بنیز و  يا  و  موثلک ! ّما  مرهاوخ  يا  : » دومرف سپس 
.« دیرواین نابز  هب  هدوهیب  راتفگ  دیشارخن و  ار  دوخ  تروص  و  دینزن ، كاچ  ار  ناتنابیرگ  نم 

ناوناب رانک  ردارب ، زا  يادج  یّلحم  رد  دینش ، ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  راعشا  مالّـسلا  اهیلع  بنیز  هک  یماگنه  هدمآ : رگید  تیاور  رد  و 
تبیصم هچ  هآ ! : » تفگ دیسر و  ردارب  نیلاب  هب  ات  دمآ ، مالّسلا  هیلع  نیسح  شردارب  يوس  هب  همیسارس  ناشک  نماد  هنهرب و  رـس  دوب ، مرح 

مردارب  مالّسلا و  هیلع  یلع  مردپ  مالسلا و  اهیلع  ارهز  مردام  دادیم ، همتاخ  نم  یگدنز  هب  گرم  شاک  يا  يزوسناج !
106 ص : البرک ، همانمغ 

ام دیما  و  ياهدنام ، وت  اهنت  ناگدنامزاب  هانپ  ناگتشذگ و  راگدای  يا  دناهتسبرب ، ناهج  نیا  زا  تخر  تشرس  كاپ  همه  مالّسلا  هیلع  نسح 
.« تسا وت  هب 

.« دریگن تتسد  زا  ار  تلّمحت  يرابدرب و  ناطیش  هک  شاب  بقارم  مرهاوخ  : » دومرف درک و  هّجوت  وا  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( 1)
هیلع نیسح  ماما  يوشیم !؟ هتشک  يدوز  نیمه  هب  یتسار  ایآ  تیادف  هب  مناج  و  تیادف ! هب  مردام  ردپ و  درک : ضرع  مالّـسلا  اهیلع  بنیز 

: دومرف دوب  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  کشرس  هتفرگ و  ار  شیولگ  هیرگ  هک  یلاح  رد  مالّسلا 
تاهیه  مانل ، الیل  اطقلا  كرت  ول  تاهیه  تاهیه 

. دباوخیم دوخ  هنایشآ  رد  بش  دوش ، اهراطق  غرم  رگا  ! 
ارم و  دنک ، شیر  شیر  رادهحیرج و  ار  مبلق  ياهثداح  نینچ  يوشیم ، هتشک  متس  ملظ و  اب  وت  ياو ! يا  : » درک ضرع  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
رب شوهیب  هاگنآ  دز ، كاچ  ار  نآ  دومن و  نابیرگ  رب  تسد  یتحاراـن  تّدـش  زا  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  سپـس  دـهد ». رارق  راـشف  رد  تخس 

. داتفا نیمز 
یّلـست تسناوتیم  هچنآ  ار  وا  سپـس  دـمآ ، شوه  هب  وا  ات  تخیر  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هرهچ  رب  بآ  تساخرب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

. دریگب مارآ  ات  دنکفا  وا  دای  هب  ار  داب ) اهنآ  همه  رب  ادخ  تاولص   ) شّدج ردپ و  تافو  داد ، رطاخ 
ار اهنآ  مالّـسلا  اهیلع  ماما  رگا  هک  دـشاب  نیا  البرک  هب  شاهچب  نز و  ندروآرد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياههزیگنا  زا  یکی  تسا  نکمم 
زا اـت  دادیم  رازآ  ار  اـهنآ  و  داتـسرفیم ، زاـجح  هب  اـهنآ  نتفرگ  تراـسا  هب  يارب  ار  دوخ  نارومأـم  نوعلم  دـیزی  تشاذـگیم ، زاـجح  رد 

ماقم زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ّتیمورحم  ثعاب  دـیزی  تسد  رد  نانز  يراتفرگ  و  دـیامن ، يریگولج  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  داـهج  تداـهش و 
. ددرگ تداهش  تداعس 

107 ص : البرک ، همانمغ 
(1)

نآ ثداوح  البرک و  رد  گنج  يامیس  مود  شخب 
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نآ ثداوح  البرک و  رد  گنج  يامیس  مود  شخب 

107 ص :  البرک .....  يوس  هب  یشکرکشل 

جیـسب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  رکـشل  نارای و  قارع ) نیمزرـس  همه  مکاح   ) هفوک رادنامرف  دایز  نب  هَّللا  دیبع  ( 2)
. دندرک تعاطا  وا  زا  اهنآ  هجیتن  رد  درمش و  کبس  ار  دوخ  موق  نوعرف ) نوچمه   ) وا دندرک ، تعاطا  وا  نامرف  زا  اهنآ  درک ،

( تسپ  ) توعد نیا  هب  وا  درک ، توعد  گـنج  ياورناـمرف  ریما و  ناوـنع  هب  ار  وا  و  دـیرخ ، شیاـیند  هب  ار  دعـس  نب  رمع  ترخآ  داـیز  نبا 
. دش جراخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  اب  گنج  هب  راوس  رازه  راهچ  اب  و  داد ، تبثم  باوج 

رد دعـس  رمع  دزن  رد  وـجگنج  رازه  تسیب  مّرحم ، مشـش  زور  رد  هکنیا  اـت  دروآرد ، تکرح  هب  وا  لاـبند  هب  يرگید  ياهرکـشل  داـیز  نبا 
. دندرک عامتجا  البرک 

108 ص : البرک ، همانمغ 
. دندومن لیمحت  شنارای  مالّسلا  هیلع  ماما  رب  ار  یگنشت  هک  اجنآ  ات  دندرک ، گنت  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  ار  هصرع  ( 1)

108 ص :  دوخ .....  یفّرعم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هبطخ 

: دومرف نینچ  دنلب  يادص  اب  دومن و  هیکت  دوخ  ریشمش  رب  تساخرب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ یننوفرعت له  هَّللا  مکدشنا 

؟ هَّللا لوسر  يّدج  ّنا  نوملعت  له  هَّللا  مکدشنا  لاق : هطبس  هَّللا و  لوسر  نبا  تنا  معن  مهّللا  اولاق :
. معن مهّللا  اولاق :

؟ هَّللا لوسر  تنب  ۀمطاف  یّما  ّنا  نوملعت  له  هَّللا  مکدشنا  لاق :
؟ بلاط یبا  نب  ّیلع  یبا  ّنا  نوملعت  له  هَّللا  مکدشنا  لاق : معن  مهّللا  اولاق :

. معن مهّللا  اولاق :
؟ امالسا ۀّمالا  هذه  ءاسن  لّوا  دلیوخ  تنب  ۀجیدخ  یتّدج  ّنا  نوملعت  له  هَّللا  مکدشنا  لاق :

. معن مهّللا  اولاق :
؟ یبا ّمع  ءادهّشلا  دّیس  ةزمح  ّنا  نوملعت  له  هَّللا  مکدشنا  لاق :

. معن مهّللا  اولاق :
؟ یّمع ۀّنجلا  یف  راّیّطلا  رفعج  ّنا  نوملعت  له  هَّللا  مکدشنا  لاق :

. معن مهّللا  اولاق :
؟ هدّلقتم انا  هَّللا ؟ لوسر  فیس  اذه  ّنا  نوملعت  له  هَّللا  مکدشنا  لاق :

109 ص : البرک ، همانمغ 
. معن مهّللا  اولاق :

؟ هَّللا لوسر  ۀمامع  اذه  ّنا  نوملعت  له  هَّللا  مکدشنا  لاق :
. معن مهّللا  اولاق :

؟ ۀنمؤم نمؤم و  ّلک  ّیلو  ّهنا  و  املح ، مهمظعا  و  املع ، مهلزجا  و  امالسا ، ساّنلا  لّوا  ناک  مالّسلا  هیلع  اّیلع  ّنا  نوملعت  له  لاق :
. معن مهّللا  اولاق :

ءاول و  ءاملا ، یلع  رداّصلا  ریعبلا  داذی  امک  الاجر  هنع  دوذـی  ادـغ ، ضوحلا  نع  دـئاّذلا  هیلع ، هَّللا  تاولـص  یبا  و  یمد ، نّولحتـست  مبف  لاق :
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؟ ۀمایقلا موی  یبا  دی  یف  دمحلا 
، اشطع توملا  قوذت  یّتح  کیکرات  ریغ  نحن  و  هّلک ، کلذ  انملع  دق  اولاق :

؟ دیسانشیم ارم  ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  ( 1)
. یتسه وا  طبس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  وت  يرآ  میریگیم ، دهاش  ار  ادخ  دنتفگ :

؟ تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  ّدج  هک  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :
. ادخ هب  يرآ  دنتفگ :

؟ تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  مردام  هک  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :
. ادخ هب  يرآ  دنتفگ :

؟ تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  هک  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :
. ادخ هب  يرآ  دنتفگ :

؟ دیورگ مالسا  هب  هک  تسا  ینز  نیتسخن  دلیوخ  رتخد  مالّسلا  اهیلع  هجیدخ  نم  هّدج  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :
. ادخ هب  يرآ  دنتفگ :

110 ص : البرک ، همانمغ 
؟ تسا مردپ  يومع  نادیهش ، دّیس  مالّسلا  هیلع  هزمح  هک  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : ( 1)

. ادخ هب  يرآ  دنتفگ :
؟ تسا نم  یمومع  تشهب  رد  راّیط  رفعج  هک  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  دومرف :

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ریـشمش  تسا ، متـسد  رد  هک  يریـشمش  نیا  دینادیم  ایآ  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : ادخ  هب  يرآ  دنتفگ :
؟ ماهتفرگ هارمه  هب  ار  نآ  نم  هک  تسا ، ملس 

. ادخ هب  يرآ  دنتفگ :
ار نآ  نم  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  همامع  مراد ، رـس  رب  هک  همامع  نیا  هک  دـینادیم  اـیآ  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف :

؟ ماهدیشوپ
. ادخ هب  يرآ  دنتفگ :

و دوب ، ملع  ياراد  مدرم  همه  زا  رتشیب  دـش و  ناملـسم  هک  دوب  یناسنا  نیتسخن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـینادیم  ایآ  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف :
؟ تسا نامیا  اب  نز  درم و  ره  ربهر  وا  و  دوب ، رتعیسو  همه  زا  شملح 

. ادخ هب  يرآ  دنتفگ :
ندیشون زا  ار  یهورگ  و  دراد ، رایتخا  رد  ار  رثوک  ضوح  تمایق ، يادرف  مردپ  هکنیا  اب  دینادیم ؟ حابم  ارم  نوخ  نتخیر  ارچ  سپ  دومرف :

؟ تسا وا  تسد  رد  ریدقت  ساپس و  مچرپ  تمایق  زور  رد  و  دنراد ، زاب  بآ  زا  ار  هنشت  رتش  هک  هنوگ  نامه  دزاس ، رود  بآ 
؟ یشچب هنشت  بل  اب  ار  گرم  ات  مینکیمن  اهر  ار  وت  ام  یلو  مینادیم ، ار  اهنیا  همه  يرآ  دنتفگ :

110 ص :  مرح .....  ناوناب  زوسناج  هیرگ 

مالّسلا و هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  دنداد ، خساپ  هنوگ  نآ  نانمشد  و  دیناسر ، نایاپ  هب  ار  هبطخ  نیا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنآ  زا  سپ 
نخس  مالسلا  اهیلع  بنیز 
111 ص : البرک ، همانمغ 
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تروص رب  یلیس  دندومن و  نویش  دندرک ، هیرگ  تّدش  هب  هدش و  بلقنم  تخس  دیدینش ، ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هنابیرغ ) زوسناج و  )
. دش دنلب  هیرگ  هب  ناشیاهادص  و  دندزیم ،

داتسرف و اهنآ  يوس  هب  ناوناب  ندرک  مارآ  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  شرـسپ  مالّـسلا و  هیلع  ساّبع  شردارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 1)
: دومرف

ّنهئاکب  نرثکیل  يرمعلف  ّنهاتّکس 
! دنراد شیپ  رد  يرایسب  ياههیرگ  دنگوس  مناج  هب  دینک ، مارآ  ار  اهنآ  ، 

111 ص :  شناردارب .....  مالّسلا و  هیلع  ساّبع  يارب  رمش ، همان  ناما  دیدش  ّدر 

، شنارای مالّسلا و  هیلع  نیسح  اب  يریگرد  رد  باتش  گنج و  هب  دوب  هدرک  دیکأت  نآ  رد  هک  دیسر  دعـس  رمع  هب  ياهمان  دایز  نبا  يوس  زا 
«1 . » دوب هتشاد  رذح  رب  هحماسم  نداد و  تلهم  ریخأت و  هنوگ  ره  زا  ار  وا  و 

. دندیدرگ کیدزن  مالّسلا  هیلع  ماما  ياههمیخ  فرط  هب  دندش و  اهبسا  رب  راوس  نانمشد  هورگ  دعس  رمع  نامرف  هب  همان ، نیا  لابند  هب 
: دز ادص  درک و  کیدزن  شنارای  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مایخ  هب  ار  دوخ  رمش 

هیلع نیسح  ماما  « 2 « ؟ دـنیاجک نامثع  و  ساّبع ، رفعج ، هَّللا ، دـبع  میاـههدازرهاوخ  ناـمثع ، ساـبعلا و  رفعج و  هَّللا و  دـبع  یتخا : اونب  نیا 
: دومرف شناردارب  مالّسلا و  هیلع  سابع  هب  مالّسلا 

مکلاوخا  ضعب  ّهناف  اقساف  ناک  نا  هوبیجا و 
تسا  امش  ياهییاد  زا  یکی  وا  هکنآ  هچ  تسا ، قساف  هچ  رگ  دیهدب  ار  رمش  باوج  ، 

__________________________________________________

( مجرتم . ) دیسر دعس  رمع  هب  دمآ ، البرک  هب  رفن  رازه  راهچ  اب  هک  رمش  طّسوت  همان  نیا  (. 1)
نینبلا ّما  ترـضح  دوب ، بـالک  هلیبق  زا  رمـش  هکنیا  هب  رظن  دـندناوخیم ، رهاوخ  ار  دوخ  هلیبـق  نارتـخد  هک  دوب  مسر  برع  ناـیم  رد  (. 2)

( مجرتم . ) درک رهاوخ  هب  ریبعت  س )  ) نینبلا ّمأ  زا  رمش  دوب ، هلیبق  نآ  زا  زین  ع )  ) نامثع رفعج و  هَّللا ، دبع  ساّبع ، ردام  (س )
112 ص : البرک ، همانمغ 

؟ يراد راک  هچ  ام  هب  دنتفگ : شناردارب  مالّسلا و  هیلع  سابع  ( 1)
نتشک هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ناتردارب  هارمه  ار  دوخ  دیتسه ، ناما  رد  امـش  میاههدازرهاوخ  يا  نونمآ ،..  متنا  یتخا  ینب  ای  : » تفگ رمش 

.« دییآرد هیواعم  نب  دیزی  نانمؤم  ریما  تعاطا  هب  و  دیهدن ،
: داد خساپ  نینچ  وا  هب  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح 

دالوا ءانعّللا  ۀعاط  یف  لخدن  و  ۀمطاف ، نب  نیسحلا  اندّیس  اناخا و  كرتن  نا  انرمأت  أ  هَّلل ، اّودع  ای  کناما  نم  هب  تئج  ام  نعل  كادی و  ّتبت 
نامیاقآ نامردارب و  ینکیم  رما  ام  هب  ایآ  ادـخ ، نمـشد  يا  داـب  تنعل  ياهدروآ  ار  ناـما  زا  هچنآ  رب  و  داـب ! هدـیرب  تیاهتـسد  ود  ءاـنعّللا ،

؟ میوش ناگدازنوعلم  نوعلم  نانوعلم و  وریپ  و  مینک ، اهر  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  رسپ  مالّسلا  هیلع  نیسح 
. تشگزاب شرکشل  يوس  هب  دوب ، هدنکفارس  نیگمشخ و  هک  یلاح  رد  رمش 

112 ص :  نمشد .....  نداد  تلهم  و  بش ، کی  نتساوخ  تلهم 

و دننکیم ، رتگنت  ار  هرـصاحم  دـنزرویم و  صرح  گنج  لیجعت  رد  نانمـشد  هک  تفایرد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب ، مّرحم  مهن  زور 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  هب  دنراد ، هّجوت  اهزردنا  اهدنپ و  هب  رتمک 
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یناوتب رگا  هباتک ، ةوالت  هل و  ةالّصلا  ّبحا  ّینا  ملعی  ّهناف  ۀلیّللا ، هذه  یف  اّنبرل  یّلصن  انّلعل  لعفاف  مویلا  اذه  یف  اّنع  مهفرصت  نا  تعطتـسا  نا 
ادـخ هک  ارچ  میناوخب ، زامن  نامراگدرورپ  يارب  بشما  دـیاش  هد ، ماجنا  ار  راـک  نیا  يزاـس  فرـصنم  اـم  اـب  گـنج  زا  ار  نانمـشد  زورما 

. مراد تسود  ار  شنآرق  تایآ  توالت  و  وا ، يارب  زامن  نم  دنادیم 
. تساوخ تلهم  اهنآ  زا  تفر و  نمشد  کیدزن  مالّسلا  هیلع  ساّبع 

113 ص : البرک ، همانمغ 
. درک توکس  نداد  خساپ  زا  دعس ، رمع  ( 1)

، دنتـساوخیم تلهم  ام  زا  دندوب و  ملید  كرت و  زا  اهنیا  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  : » تفگ نمـشد ) نارـس  زا  یکی   ) يدـیبز جاّجح  نب  ورمع 
.« دنتسه ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  لآ  زا  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  میدادیم ، تبثم  باوج 

. دنتفریذپ ار  تلهم  داهنشیپ  راتفگ ، نیا  زا  سپ 

113 ص :  مالسلا .....  امهیلع  بنیز  هیرگ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ندید  باوخ 

هَّللا یلص  دّمحم  مّدج  هظحل  نیمه  رد  نم  مرهاوخ  : » دومرف دش ، رادیب  سپس  تفر و  باوخ  هب  یکدنا  و  تسشن ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دنتفگ نم  هب  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  مردارب  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  مردام  مالّسلا و  هیلع  یلع  مردپ  ملس و  هلآ و  هیلع و 

بیرق  نع  انیلا  حئار  ّکنا  نیسح  ای 
: » دومرف یلوق  هب  و  ییآیم ». ام  دزن  يدوز  هب  وت  نیسح ! يا  ، 

دغ نع 
.« ییآیم ام  دزن  ادرف  ، 

بنیز هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیشک . نویش  دایرف و  دز و  شتروص  رب  یلیس  هودنا  تّدش  زا  دینش ، ار  نخس  نیا  ات  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
.« هدن رارق  نمشد  شنزرس  تتامش و  دروم  ار  ام  شاب ، مارآ  : » دومرف مالسلا  اهیلع 

114 ص : البرک ، همانمغ 

114 ص :  اروشاع .....  بش  ثداوح 

114 ص :  دوخ .....  باحصا  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیجمت 

ور اهنآ  هب  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  درک ، عمج  دوخ  دزن  هب  ار  دوخ  باحصا  همه  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیـسر ، ارف  اروشاع  بش  ( 1)
: دعب اّما  دومرف ، نینچ  درک و 

اریخ اعیمج  یّنع  هَّللا  مکازجف  یتیب ، لها  نم  ّربا  لضفا و  تیب  لها  و ال  مکنم ، اریخ  اباحصا  ملعا  ّیناف ال 
کین شاداپ  امش  همه  هب  نم  هیحان  زا  دنوادخ  مسانـشیمن ، منادناخ  زا  رتوکین  رتهب و  ار  ینادناخ  و  امـش ، زا  رتهب  ار  ینارای  نم  انامه  ...، 

زا کی  ره  دیورب ، مرـش ) نودب   ) هنابـش دیهد و  رارق  دوخ  رتش  ار  نآ  تسا ، هتفرگارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  هدرپ  نونکا  دیامرف . تیانع 
راک نم  هب  اهنت  اهنآ  اریز  دیراذگ ، یقاب  نانمـشد  نیا  اب  اهنت  ارم  دیوش ، رود  هدنکارپ و  اجنیا  زا  و  دریگب ، ارم  هداوناخ  زا  یکی  تسد  امش 

. دنراد

114 ص :  ناگتسب .....  يرادافو  راهظا 
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: دنتفگ مالسلا ) اهیلع  بنیز  رهوش   ) رفعج نب  هّللا  دبع  نارسپ  نارسپ و  ناردارب و 
115 ص : البرک ، همانمغ 

.« دهدن ناشن  ام  هب  ار  يزیچ  نینچ  دنوادخ  زگره  مینامب ، وت  زا  دعب  هکنیا  يارب  مینکب ؟ ار  راک  نیا  هچ  يارب  ( » 1)
. دندرک يوریپ  وا  زا  راتفگ  نیا  رد  هّیقب  سپس  تفگ ، ار  نخس  نیا  مالّسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  تسخن 

: دومرف نینچ  درک و  هّجوت  « 1  » لیقع نادنزرف  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 
مکل  تنذا  دقف  اوبهذا  ملسم ، مکبحاصب  لتقلا  نم  مکبسح 

. دیورب اجنیا  زا  مداد  هزاجا  امش  هب  نم  تسا ، یفاک  امش  يارب  امش  هداوناخ  رد  مالّسلا  هیلع  ملسم  ندش  هتشک  ، 
هچ مدرم  میورب ، اـم  رگا  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  : » دـنتفگ ادـص  کـی  شنادـناخ  دارفا  ناردارب و  همه  ماـگنه  نیا  رد  رگید : تیاور  قبط  و 
هب يریت  هن  وا  هارمه  و  میاهدرک ، اهر  ار  نامربمایپ  رتخد  رـسپ  نامماما  اقآ و  گرزب و  هک  ور  نیا  زا  مییوگب ؟ هچ  اـهنآ  هب  اـم  دـنیوگیم و 

میهاوخن ادج  وت  زا  زگره  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  دنگوس  ادخ  هب  هن  میاهدز ، ریـشمش  هن  میاهدنکفا و  ياهزین  هن  میاهدرک ، اهر  نمـشد  يوس 
شوختسد  و  میوش ، هتشک  وت  يور  شیپ  رد  ات  مینک ، ینابهگن  وت  زا  لد  ناج و  اب  هکلب  دش ،

__________________________________________________

یهاگ هک  دندوب ، وا  ناگدازدنزرف  و  ع )  ) یلع ردارب   ) لیقع نادنزرف  ع )  ) نیـسح ماما  نارای  زا  یـشخب  اروشاع ، البرک و  يارجام  رد  (. 1)
: زا دنترابع  هک  دناهدیسر  تداهش  هب  البرک  رد  رفن  تفه  ع )  ) ملسم زا  ریغ  لیقع  نادنزرف  زا  اهنت  هک  دشیم ، دای  لیقع » لآ   » هب اهنآ  زا 

(. ص 270 یلحر ، ط  ع ،)  ) نیسح ماما  خیراوتلا  خسان  ( ) ع  ) یلع نوع و  یسوم ، رغصا ، هّللا  دبع  ربکا ، هّللا  دبع  نمحّرلا ، دبع  رفعج ،
( هر  ) لیقع تاراختفا  زا  نیا  و  دناهدش ، دیهش  لیقع  لآ  زا  رفن  هدزون  هجیتن  رد  دناهدیسر ، تداهش  هب  رفن  هدزای  زین  لیقع  ناگدازدنزرف  زا 

زاتـشیپ لیقع  نب  ملـسم   » باتک رد  ار  بلطم  نیا  حرـش  دـناهدمآ ، دوجو  هب  بلط  تداهـش  یبالقنا و  هعومجم  کـی  وا  لـسن  زا  هک  تسا 
( مجرتم . ) دیناوخب مجرتم  فیلأت  البرک » نادیهش 

116 ص : البرک ، همانمغ 
.« دنادرگ تشز  ار  وت  زا  دعب  یگدنز  دنوادخ  كدعب ، شیعلا  هَّللا  حّبقف  میدرگ ، وت  تشونرس 

116 ص :  ناشیوخ .....  ریغ  زا  نارای ، يرادافو  راهظا 

نانمـشد هکنیا  اب  میورب ؟ اجنیا  زا  مینک و  اهر  هنوگ  نیا  ار  وت  ام  ایآ  : » تفگ نینچ  تساخرب و  « 1 « » هجسوع نب  ملسم   » ماگنه نیا  رد  ( 1)
نانمـشد هنیـس  رد  ار  ماهزین  ات  متـسه  اجنیا  رد  نم  درگنن ، نینچ  ارم  زگره  دنوادخ  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن  دـناهدرک ، هطاحا  ار  وت  درگادرگ 

وت زا  نم  منکیم ، دربن  اهنآ  اب  گنس  باترپ  اب  مدش  هحلسا  نودب  رگا  و  منزب ، مریشمش  اب  ار  اهنآ  تسه ، متـسد  رد  ریـشمش  ات  و  منکـشب ،
.« موش هتشک  وت  باکر  رد  ات  موشن  ادج 

ات مینکیمن  اهر  ار  وت  زگره  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ »: نینچ  تساخرب و  یفنح » هّللا  دبع  نب  دیعـس  ، » ملـسم زا  سپ 
منادب نم  رگا  و  میدرک ، ظفح  وت  هراب  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  شلوسر  شرافـس  هک  دشاب ) دهاش  و   ) دنادب ادخ  هکنیا 

مرتسکاخ نآ  زا  دعب  موشیم و  هتخوس  هدش و  هدنز  سپس  موشیم ، هتشک  رگید  راب  مدرگیم ، هدنز  سپس  موشیم ، هتـشک  وت  هار  رد  هک 
هتـشک هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  موش ، هتـشک  وت  باکر  رد  ات  مدرگن  ادـج  وت  زا  درک ، دـنهاوخ  نینچ  نم  اب  راـب  داـتفه  و  دـنهدیم ، داـب  رب  ار 

.« تسا ریذپانانف  يدبا و  هک  یتّزع  تمارک و  مسریم  تّزع  تمارک و  هب  نآ  زا  سپ  و  تسا ، راب  کی  اهنت  ندش ،
__________________________________________________

ترضح يارب  هفوک  رد  وا  دوب ، دسا  ینب  نامدود  زا  ص ،)  ) ربمایپ باحصا  زا  مالسا ، ردص  رد  برع  نانامرهق  زا  هجـسوع  نب  ملـسم  (. 1)
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زا دعب  اروشاع ، زور  رد  هک  دوب ، ع )  ) نیسح ماما  نارای  زا  صخش  نیتسخن  و  دوب ، هدروخلاس  درمریپ  تفرگیم ، تعیب  مدرم  زا  ع )  ) ملسم
( مجرتم . ) دیسر تداهش  هب  نت  هب  نت  گنج  رد  نیتسخن ، هلمح  راتشک 

117 ص : البرک ، همانمغ 
تـسود ملـس ! هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  ادخ  هب  دـنگوس  : » تفگ نینچ  تساخرب و  نیق » نب  ریهز  ، » دیعـس زا  سپ  ( 1)

نادـنزرف و ناردارب و  زا  ناناوج  نیا  ناج  وت و  ناج  زا  ار  ندـش  هتـشک  دـنوادخ  ضوع  رد  مدرگ ، هدـنز  موش و  هتـشک  راب  رازه  هک  مراد 
«. دزاس رود  تناگتسب 

تیادف هب  نامناج  : » دنتشاد راهظا  نینچ  و  دنتفگ ، نخـس  هنوگ  نیمه  دنتـساخرب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  یهورگ  وا ، زا  سپ 
و میاهدرک ، افو  ادخ  اب  دوخ  دـهع  هب  میوش ، هتـشک  وت  يور  شیپ  رد  ام  هاگ  ره  مینکیم ، ینابهگن  وت  زا  نامیاهتروص  اهتـسد و  اب  ام  داب ،

.« میاهدناسر ماجنا  هب  ار  دوخ  ّتیلوئسم 

117 ص :  ریسا .....  يزاس  دازآ  يارب  سابل ، هعطق  جنپ  ياطع 

تراسا هب  ير  هقطنم  زرم  رد  ترسپ  هک  دیـسر  ربخ  یمرـضح » « 1  » ریشب نب  دّمحم   » مان هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  یکی  هب 
زا دعب  نم  ددرگ و  ریسا  مرسپ  هک  مرادن  تسود  نم  منکیم ، روظنم  ادخ  يارب  ار  مدوخ  وا و  يراتفرگ  : » تفگ وا  تسا ، هدمآرد  نمـشد 

.« منامب یقاب  وا 
ندومن دازآ  دروم  رد  متخاس ، دازآ  تعیب  دیق  زا  ار  وت  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  : » دومرف وا  هب  دینش ، ار  وا  راتفگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

.« نک مادقا  تراسا ، زا  ترسپ 
.« موش ادج  وت  زا  رگا  دنروخب  دنّردب و  هدنز  ارم  ناگهدنرد  کتقراف ، نا  اّیح  عابّسلا  ینتلکأ  : » تفگ ریشب  نب  دمحم 

يزاس دازآ  رد  اهنیا ، نداد  هیدف  اب  وا  ات  هدب ، ترـسپ  هب  ار  اهدرب  نیا  دومرف : داد و ) وا  هب  ینامی  درب  هعطق  دنچ   ) مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما 
شردارب 
__________________________________________________

( مجرتم . ) تسا هدمآ  رشب » نب  دّمحم   » اههخسن زا  یضعب  رد  (. 1)
118 ص : البرک ، همانمغ 

. دوب رانید  رازه  نآ  ياهب  هک  درک  تیانع  ریشب  نب  دّمحم  هب  سابل  هعطق  جنپ  هاگنآ  دنک . هدافتسا 

118 ص :  اهنآ .....  هب  نمشد  زا  رفن  ود  یس و  نتسویپ  و  ناینیسح ، تاجانم 

لحنلا ّيودک  ّيود  مهل  و   » دندروآرس هب  ادخ  اب  تاجانم  زاین و  زار و  هب  حبص  هب  ات  اروشاع  بش  شنارای ، مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ( 1)
هدجس و رد  یـضعب  عوکر ، رد  یـضعب  دوب ، لسع  روبنز  لاب  ياوآ  دننامه  اهنآ  همزمز  هلان و  يادص  دعاق ، مئاق و  دجاس و  عکار و  نیب  ام 

.« دندوب تدابع  لوغشم  هتسشن ، هداتسیا و  یخرب 
«1 . » دنتسویپ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکشل  هب  هتفرگ و ) رارق  ریثأت  تحت   ) دندرکیم روبع  اجنآ  زا  هک  رفن  ود  یس و  دعس  رمع  رکشل  زا 

__________________________________________________

ع)  ) نیسح هویش  يوخ و  هتافص ، لامک  هتالص و  ةرثک  یف  ع )  ) نیسحلا ۀّیجس  تناک  اذک  و  : » هدمآ فوهل  ياههخـسن  زا  یـضعب  رد  (. 1)
یصخش دنکیم : لقن  دقعلا »  » باتک مراهچ  دلج  رد  ّهبر  دبع  نبا  و  دوب ». یلاع  تافـص  ياراد  دناوخیم و  رایـسب  زامن  هک  دوب  هنوگ  نیا 

بیجع دراد  هک  مه  ینادـنزرف  نیمه  دومرف : خـساپ  رد  ع )  ) داّجـس ماما  دراد »؟ مک  نادـنزرف  ردـقچ  تردـپ  : » دیـسرپ ع )  ) داّجـس ماما  زا 
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تغارف نانز ، اب  يرتسبمه  يارب  هنوگچ  یـسک  نینچ  نیا  رب  انب  دـناوخیم ، زامن  تعکر  رازه  زور ، هنابـش  ره  رد  ترـضح  نآ  اریز  تسا ،
( مجرتم ( ؟ دراد

119 ص : البرک ، همانمغ 

119 ص :  اروشاع .....  زور  ثداوح 

119 ص :  ریرب .....  یخوش  هدنخ و 

نایم رد  یگرزب  فرظ  و  دندرک ، اپرب  ياهمیخ  داد  روتسد  دوز ، حبـص  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیـسر ، ارف  اروشاع  زور  هک  یماگنه  ( 1)
يارب مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ  دنداهن ، هرون  نآ ) لخاد  رد  ای   ) نآ رانک  رد  و  دوب ، ناوارف  کشم  فرظ  نآ  نایم  رد  دنداهن و  همیخ 

. تفر همیخ  نورد  هب  فیظنت 
فیظنت يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  دعب  ات  دنداتـسیا  همیخ  رد  رب  يراصنا  ّهبر  دبع  نب  نمحّرلا  دبع  و  ینادمه ، ریـضخ  نب  ریرب  هدش : تیاور 

. دیدنخیم درکیم و  یخوش  نمحّرلا  دبع  اب  ریرب  ماگنه  نیا  رد  دنوش ، همیخ  لخاد 
.« تسین یخوش  هدنخ و  تقو  نونکا  يدنخیم ؟ ایآ  ریرب ! يا  : » تفگ وا  هب  نمحّرلا  دبع 

یخوش هک  نونکا  اّما  متسین ، هدوبن و  ییوگ  هدوهیب  یخوش و  لها  يریپ  رد  هن  یناوج و  رد  هن  نم  هک  دننادیم  مناگتسب  : » داد باوج  ریرب 
ادخ هب  دنگوس  میراد ، شیپ  رد  هک  تسا  رایسب  يداش  رطاخ  هب  مدرک 

120 ص : البرک ، همانمغ 
.« میوش هتشک  میگنجب و  نانمشد  نیا  اب  تعاس  نیا  رد  ام  هک  تسین  یتعاس  زج  یتشهب ، نایروح  اب  هقناعم  اب  ام  هلصاف 

ندرک و هظعوم  يارب  ار  ریرب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـندش ، گنج  هدامآ  هدـش و  اهبکرم  رب  راوس  دعـس  رمع  نارای  ماگنه  نیا  رد  ( 1)
و دندرکن ، شوگ  ریرب  ياهزردنا  هب  اهنآ  یلو  داد ، زردنا  درک و  هظعوم  ار  اهنآ  تفر و  ریرب  داتسرف ، اهنآ  دزن  نمـشد ، هاپـس  نداد  زردنا 

. دندومنن هدافتسا  ریرب  تارّکذت  زا 

120 ص :  نمشد .....  فص  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیشتآ  هبطخ 

، دیوش تکاس  دومرف : دمآ ، نمشد  فص  لباقم  دش و  راوس  شبـسا - رب  یلوق  هب  و  شرتش - رب  اروشاع ) حبـص   ) مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما 
ناگتـشرف و ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  رب  دورد  یهلا و  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  دـندرک ، توکـس  هلوـلو ، یتّدـم  زا  سپ  اـهنآ 

: دومرف سپس  تخادرپ ، نانمشد  هظعوم  هب  اسر  اویش و  ینایب  اب  نالوسر  ناربمایپ و 
متششح و  مکنامیا ، یف  انل  افیس  انیلع  متللس  نیّدعتـسم ، نیفجوم  مکانخرـصاف  نیهلا  انومتخرـصتسا و  نیح  احرت  ۀعامجلا و  اهتّیا  مکل  اّبت 

. مهیف مکل  حبصا  لما  و ال  مکیف ، هوشفا  لدع  ریغب  مکئادعال ، مهیلع  ادی  مکئایلوا و  یلع  ابلا  مکّودع  انّودع و  یلع  اهانحدتقا  اران  انیلع 
اهیلا متیعادت  و  ابّدلا ، ریطک  اهیلا  متعرسا  نکل  و  فحصتسی ، امل  يأّرلا  و  رماض ، شأجلا  و  میشم ، فیّسلا  و  انومتکرت ؟ تالیولا ، مکل  اّلهف 

یفّرحم  و  باتکلا ، ةذبن  و  بازحالا ، رارش  و  ۀمالا ، دیبع  ای  مکل  اقحسف  شارفلا ، تفاهتک 
121 ص : البرک ، همانمغ 

؟ نولذاختت اّنع  و  نودضعت ، ءالؤه  ننّسلا أ  ئفطم  و  ناطیّشلا ، ۀثفن  و  ماثآلا ، ۀبصع  و  ملکلا ،
ّنا الا و  بصاغلل  ۀلکا  و  رظاّنلل ، یجـش  رمث  ثبخا  متنکف  مکعورف ، هیلع  ترّزأت  و  مکلوصا ، هیلا  تجـش  و  میدق ، مکیف  ردـغ  هَّللا  و  لجا ،

تباط و روجح  و  نونمؤملا ، هلوسر و  کلذ و  انل  هَّللا  یبأی  ّۀلّذلا ، اّنم  تاهیه  و  ّۀلّذلا ، ۀّلّـسلا و  نیب  نیتنثا ، نیب  زکر  دق  ّیعّدـلا  نب  ّیعّدـلا 
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ددعلا و ۀّلق  عم  ةرـسالا  هذهب  فحاز  ّینا  الا و  مارکلا . عراصم  یلع  مائّللا  ۀـعاط  رثؤت  نا  نم  ۀـّیبا  سوفن  و  ۀـّیمح ، فونا  و  ترهط ، روجح 
. رصاّنلا نالذخ 

باتش اب  ام  و  دیدرک ، زارد  ام  يوس  هب  یسردایرف  تسد  هدزتریح  هک  امـش  يا  ناترای ، هودنا  مغ و  و  نایفوک ! هورگ  يا  داب  ناتگرم  ( 1)
یشتآ و  دیدیشک ، ام  يور  هب  دیـشکب  ام  عفن  هب  تسیابیم  ناتیاهدنگوس  قبط  هک  ار  يریـشمش  یلو  میتساخرب ، امـش  يرای  هب  یگدامآ  و 

هک ینانمشد  نآ  دیدرب ، الاب  ناتناتسود  رب  تسد  ناتنانمشد ، عفن  هب  و  میدوب ، هتخورفا  نامکرتشم  نانمـشد  يارب  ار  نآ  هک  دیتخورفا  ام  رب 
اهر كرت و  ار  ام  هک  دیتسین  اهالب  هتسیاش  امش  ایآ  دیاهتـسب . نانآ  هب  يرتهب  هدنیآ  هب  دیما  هن  و  دناهداهن ، ارجا  هب  امـش  نایم  رد  یتلادع  هن 

ياـهخلم دـننامه  دـیتخادنا و  هار  هب  بوشآ  امـش  یلو  دوب ، شیوشتیب  اـهرکف  و  مارآ ، اـهلد  و  ماـین ، رد  اهریـشمش  هک  یناـمز  دـیدرک !؟
و دـیزی )  ) هداززینک ناگدرب  يا  داـب ! ناترـس  رب  ّتلذ  كاـخ  دـیدمآ  رد  تکرح  هب  هتخوسرپ )  ) هناورپ نوچمه  و  دـیتشادرب ، زیخ  ناوتاـن ،
و ناطیـش ، ناگتـسبآ  و  راکهانگ ، ّتیعمج  و  قح ، راتفگ  ناگدنهد  رییغت  و  نآرق )  ) باتک ناگدننکاهر  و  بازحا ، ناگدشهدنار  ناگدرب 

ناگدننکدوبان 
122 ص : البرک ، همانمغ 

. یهلا ياهتّنس 
و تسا ، هدوب  میدـق  زا  امـش  گنرین  ادـخ  هب  دـنگوس  يرآ ! دـینکیم !؟ يرود  ام  زا  دـیدش و  ناگیامورف  نیا  يوزاب  راـی و  امـش  اـیآ  ( 1)

هویم نیرتکاپان  امش  دناهدش ، هدییور  دیلپ  ساسا  نیمه  يور  رب  امش  ياهلسن  و  تسا ، هدش  يزیریپ  گنرین  يور  زا  امش  داینب  تشرس و 
. دیتسه اراوگ  هویم  نابصاغ  يارب  اّما  دیشابیم ، نابغاب  يولگ  رد  ناوختسا  نوچمه  هک  دیتسه ، تخرد  نیمه 

ار يراوخ  ّتلذ و  ام  هک  تاهیه  و  میلـست )  ) ّتلذ گرم و  نیب  تسا ، هدرک  روبجم  زیچ  ود  زا  یکی  نیب  ارم  هدازانز  دنزرف  هدازانز  اتفگش !
ار ناگیامورف  تعاطا  هک  دنهدیمن  هزاجا  ام  هب  زگره  ام  سفن  تّزع  الاو و  تّمه  نادناخ ، تفارش  تلاصا و  و  كاپ ، ياهنماد  میریذپب ،

. میهد حیجرت  هنادنمتفارش  گرم  رب 
ات و  ماهدرک ، باختنا  ار  دوخ  هار  ناتسود ، نارای و  ینکشراک  ینکـشنامیپ و  نمـشد و  يرایـسب  و  كدنا ، نارای  نیا  اب  نم  دیـشاب ! هاگآ 

. تفر مهاوخ  نآ  لابند  هب  دوصقم  لزنم  رس 
رد تفریذـپ و  ار  مالـسا  هک  ّتیلهاج  ناگدازهاش  زا  « ] يدارم کیـسم  نب  ةورف   » راعـشا هب  ار  دوخ  راتفگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپس 

: دناوخ نینچ  درک و  لصو  درپس ] ناج  هفوک  رد  لاس 30 ه ق 
انیبّلغم ریغف  بلغت  نا  امدق و  نوماّزهف  مزهن  ناف 
انیرخآ ۀلود  انایانم و  نکل  نبج و  انّبط  نا  ام  و 

انیرخآب خانا  هلک  الک  سانا  نع  عفر  توملا  ام  اذا 
انیلّوالا نورقلا  ینفا  امک  یموق  تادرس  مکلذ  ینفاف 

انیقب اذا  مارکلا  یقب  ول  اندلخ و  اذا  كولملا  دلخ  ولف 
انیقل  امک  نوتماّشلا  یقلیس  اوقیفا  انب  نیتماّشلل  لقف 

رگا و  میتسه ، نکش  نمشد  میدق ، راگزور  زا  ام  میهد  تسکش  رگا  »
123 ص : البرک ، همانمغ 

. میتسین هدروخ  تسکش  تقیقح  رد  میدروخ  تسکش 
. دشابیمن نورقم  ام  گرم  اب  زج  نارگمتس  تموکح  یلو  تسین ، ام  هدنبیز  سرت  میب و  ( 1)

هناـخ رد  رب  گرم  رتش  و  درک ، دـهاوخ  ورف  يرگید  هورگ  هنیـس  هب  ار  دوخ  لاـگنچ  هکلب  دـنکن ، اـفتکا  یهورگ  هب  گرم  ماـگنه  نیا  رد 
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. تسشن دهاوخ  زین  نارگید 
. دومن یناف  ار  ناینیشیپ  هک  نانچمه  دیشک ، دوخ  ماک  هب  گرم  ارم ، موق  ناگرزب 

. میدنامیم یقاب  زین  ام  دندنامیم ، یقاب  راوگرزب  میرک و  ياهتیصخش  رگا  و  میدنامیم ، دیواج  زین  ام  دندوب ، هنادواج  ناهاش  رگا 

.« دمآ دهاوخ  زین  ناگدننکتتامش  غارس  هب  دمآ  ام  تاقالم  هب  هچ  نآ  دیوش ، رادیب  هک  وگب  ام  نارگشنزرس  ناگدننکتتامش و  هب 
نع یبا  ّیلا  هدـهع  دـهع  روحملا  قلف  مکب  لقلقت  و  یحّرلا ، رود  مکب  رودـت  یّتح  سرفلا  بکری  ام  ثیرک  ّالا  اهدـعب  نوثبلت  هَّللا ال  میا  ّمث 
ّمث ، » ِنوُرِْظُنت ـال  َو  ََّیلِإ  اوُْـضقا  َُّمث  ًۀَّمُغ ، ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  ـال  َُّمث  ْمُکَءاکَرُـش ، َو  ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَـف  ملـس . هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  يّدـج 

«1 « » ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  اِهتَیِـصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  یِّنِإ  ِنوُرِْظُنت - َُّمث ال  ًاعیِمَج  ِینوُدـیِکَف 
مهیف عدـی  و ال  ةربصم ، سأک  مهیقـسی  فیقث  مالغ  مهیلع  ّطلـس  و  فسوی ، ینـسک  نینـس  مهیلع  ثعبا  و  ءامّـسلا ، رطق  مهنع  سبحا  ّمهّللا 

انوبّذک مّهناف  ۀبرضب ، ۀبرض  و  ۀلتقب ، ۀلتق  ّالا  ادحا 
__________________________________________________

تفگ  دوخ  راکهنگ  موق  هب  ع )  ) دوه ترضح  هک  هدش ، سابتقا  دوه ، هروس  هیآ 55 و 56  ود  زا  تمسق  نیا  (. 1)
124 ص : البرک ، همانمغ 

، ُریِصَْملا َْکَیلِإ  َو  اْنبَنَأ ، َْکَیلِإ  َو  اْنلَّکََوت  َْکیَلَع  انَّبَر ، تنا  انولذخ و  و 
رد و  ددرگیم ، بایسآ  رود  هب  راوس  بسا  کی  هک  ینامز  رادقم  هب  زج  دنام ، دیهاوخن  یقاب  ام ) نتـشک   ) نآ زا  سپ  ادخ  هب  دنگوس  ( 1)

. تسا هدناسر  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مردپ  هک  تسا  يدهع  نیا  دخرچیم ، نآ  روحم 
رد سپس  ددرگن ، امش  تمادن  هودنا و  بجوم  نآ ، زا  سپ  امش  مادقا  ات  دیزیرب ، مه  يور  ناتنارایمه ، اب  ار  ناتمیمصت  هشیدنا و  نیا  رب  انب 

راگدرورپ مراگدرورپ و  ادخ  رب  نم  دییامن ، ارجا  تعرـس  هب  نم  هراب  رد  ار  دوخ  میمـصت  امـش  همه  و  دـینک ، تواضق  گنردیب  نم  هراب 
. تسا تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  هک  ارچ  دراد ، ّطلست  نآ  رب  ادخ  هکنیا  رگم  تسین  ياهدنبنج  چیه  ماهدرک ، لّکوت  امش 

، نادرگ ناشبیصن  ار  یطحق  یلاسکشخ و  مالّـسلا  هیلع  فسوی  نامز  دننامه  و  نک ، يراددوخ  اهنیا  رب  تتمحر  ناراب  نداتـسرف  زا  ایادخ !
هکنآ رگم  نکن ، اهر  ار  یسک  نانیا  زا  دنک ، ناشباریس  نیگآرهز  خلت و  یبآ  ماج  اب  ات  امرف  ّطلسم  نانآ  رب  ار  « 1  » فیقث هفیاط  زا  يدرم  و 

اهنت ار  ام  يرگهلیح  اـب  و  دـندرک ، بیذـکت  ار  اـم  اـهنآ  هک  ارچ  ینادرگ ، ناـشحورجم  هتـشک و  اـم ، زا  یحورجم  هتـشک و  ره  لـباقم  رد 
«2 « ؟ میروآیم يور  وت  بناج  هب  و  میدرگیمزاب ، وت  يوس  هب  تسا ، وت  رب  لّکوت  ییام و  راگدرورپ  وت  دنتشاذگ ،

__________________________________________________

( مجرتم . ) یفقث فسوی  نب  جاّجح  ای  راتخم  هب  هراشا  (. 1)
باـتک نتم  رد  یلو  تسا ، هدـمآ  لـماک  روط  هب  و 8  هحفص 7  دـلج 2 ، یمزراوخ ، لـتقم  باـتک  رد  اوتحمرپ  ینـالوط و  هبطخ  نیا  (. 2)

( مجرتم . ) تسا هدش  فذح  نآ  زا  ییاهزارف  اجنیا ) رد   ) فوهل
125 ص : البرک ، همانمغ 

125 ص :  اروشاع .....  حبص  رد  تسخن  یعمج  هتسد  ياههلمح 

هب هک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يراوس  بسا  و  دش ، هدایپ  شبکرم  زا  قوف ، هبطخ  داریا  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 1)
مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  درک  ییارآفص  ندیگنج ، يارب  ار  شنارای  باحـصا و  و  دیدرگ ، راوس  نآ  رب  و  دییبلط ، دنتفگیم  زجترم »  » نآ

. تسا هدش  تیاور  زین  نیا  زج  دندوب .» هدایپ  رفن  دص  و  راوس ، جنپ  لهچ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نایهاپس  همه  : » هدش تیاور 
نب هَّللا  دیبع  رادنامرف ، دزن  رد  : » دز ادص  و  دنکفا ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  يوس  هب  يریت  دـمآ  شیپ  هب  دعـس  رمع  ماگنه  نیا  رد 
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.« دومن باترپ  نیسح  يوس  هب  ریت  هک  مدوب  يرفن  نیتسخن  نم  هک  دیشاب  هاوگ  دایز 
درک نارای  هب  ور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفرگ . ندیراب  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  هاپس  يوس  هب  نمشد  فرط  زا  ناراب  دننام  اهریت  نآ ، زا  سپ 

: دومرف و 
مکیلا  موقلا  لسر  ماهّسلا  هذه  ّناف  هنم ، ّدب  يّذلا ال  توملا  یلا  هَّللا  مکمحر  اوموق 

هب گرم  نـالوسر  نمـشد ، هیحاـن  زا  اـهریت  نیا  هک  ارچ  دـیزیخرب ، تسین  نآ  زا  يزیرگ  هک  یگرم  يوس  هب  دـنک  تمحر  ار  امـش  ادـخ  ، 
. دنتسه امش  يوس 

ماما باحصا  زا  یتعامج  هک  يروط  هب  دندیگنج ، مه  اب  رّرکم  ياههلمح  ای  هورگ و  هورگ  یتعاس ، نمشد  هاپـس  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هاپس 
. دندیسر تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح 

تخس یماگنه  دوهی  رب  ادخ  مشخ  بضغ و  : » تفگیم هک  یلاح  رد  دز ، دوخ  نساحم  رب  تسد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 
( دـندومن لولح  مه  رد  هک   ) ادـخ هس  نیموس  ار  دـنوادخ  هک  دـش  دـیدش  یماـگنه  يراـصن  رب  و  دـنداد ، رارق  دـنزرف  ادـخ  يارب  هک  دـش 
رب دـنوادخ  کنیا  دـندش ، تسرپ  هام  تسرپ و  دیـشروخ  ادـخ ، ياج  هب  هک  تفاـی  تّدـش  هاـگنآ  نایـسوجم  رب  ادـخ  بضغ  و  دـندناوخ ،

هدش  نیگمشخ  تخس  یهورگ 
126 ص : البرک ، همانمغ 

. دناهدش تسدمه  ناشربمایپ  رتخد  رسپ  نتشک  يارب  همه  هک  تسا ،
یمدب  بّضخم  انا  یلاعت و  هَّللا  یقلا  یّتح  نودیری ، اّمم  ءیش  یلا  مهّنبیجا  هَّللا ال  اما و 

ات موشیمن ) اهنآ  موش  فادها  میلست  و   ) مهدیمن باوج  نانمشد )  ) اهنآ ياههتساوخ  زا  کی  چیه  هب  ادخ  هب  دنگوس  دیـشاب ! هاگآ  ( 1 ، )
. میامن تاقالم  متسه  نیگنر  دوخ  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  ار  دنوادخ 

126 ص :  هار .....  ود  نیب  زا  ادخ  ياقل  باختنا 

و دش ، وربور  دعـس  رمع  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  دومرفیم : مدینـش  مردپ  زا  دومرف : هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
رب ار  دوخ  ياهلاب  هک  يروط  هب  داتسرف ، ورف  مالّسلا  هیلع  نیسح  رس  زارف  رب  ار  يزوریپ  یبیغ  دادما  دنوادخ  دیدرگ ، روهلعـش  گنج  شتآ 

- ادخ ياقل  نمشد و  رب  يزوریپ  زیچ - ود  نیب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  اهدادما ، نامه  سپس  دندوشگ ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  يالاب 
. دیزگرب ار  هنانامرهق ) تداهش   ) ادخ ياقل  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندومن ، ّریخم 

126 ص :  وا .....  تداهش  مالّسلا و  هیلع  نیسح  هب  ّرح  نتسویپ 

: دز دایرف  ماگنه  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هَّللا  لوسر  مرح  نع  ّبذی  ّباذ  نم  اما  هَّللا ، هجول  انثیغی  ثیغم  نم  اما 

هیلع هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  میرح  زا  هک  تسین  ياهدننکعافد  ایآ  دسرب ، ام  دایرف  هب  ادخ  يدونشوخ  يارب  هک  تسین  یـسردایرف  ایآ  ، 
؟ دیامن عافد  ملس  هلآ و  و 

: تفگ وا  هب  دمآ  دعس  رمع  دزن  دینش ، ار  ادص  نیا  یحایر  دیزی  نب  ّرح 
»؟ ینکیم گنج  مالّسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) درم نیا  اب  وت  ایآ  »

127 ص : البرک ، همانمغ 
.« دشاب اهرکیپ  زا  اهتسد  ندش  ادج  و  اهندب ، زا  اهرس  ندیرپ  شاهلحرم  نیرتناسآ  هک  یگنج  يرآ ، ادخ  هب  دنگوس  : » تفگ دعس  رمع  ( 1)
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( ماـن هب  شناـکیدزن  زا  یکی  ، ) دوـب هداـتفا  شمادـنا  رب  هزرل  هک  يروـط  هب  داتـسیا ، نازابرـس  راـنک  ییاـج  رد  تشذـگ ، دعـس  رمع  زا  ّرح 
نادرم نیرتعاجـش  دنـسرپب  نم  زا  رگا  هتخادنا ، کش  هب  ارم  وت  تاکرح  یگنوگچ  هفایق و  ادخ  هب  دـنگوس  : » تفگ ّرح  هب  سوا  نیرجاهم 

: تفگ نینچ  خساپ  رد  ّرح  مرگنیم »!؟ وت  رد  هک  تسیچ  شزرل )  ) نیا نیا ، رب  انب  مرواین ، نابز  هب  ار  یسک  مان  وت  مان  زج  تسیک ، هفوک 
یهار ود  نیب  ار  دوخ  نم  ادخ  هب  دنگوس  تقرحا ، تعّطق و  ول  ائیش و  ۀّنجلا  یلع  راتخا  هَّللا ال  وف  راّنلا ، ۀّنجلا و  نیب  یـسفن  ّریخا  هَّللا  ّینا و 

. مدرگ هدنازوس  موش و  هعطق  هعطق  هچ  رگ  منیزگیمنرب ، تشهب  رب  ار  زیچ  چیه  ادخ  هب  دنگوس  سپ  مرگنیم ، خزود  تشهب و 
: تفگیم دوب و  هداهن  شرس  رب  ار  شیاهتسد  درک ، تکرح  مالّسلا  هیلع  نیسح  ياههمیخ  يوس  هب  بسا  رب  راوس  سپس 

ارم هبوت  مدرک ، هبوت  مدومن و  تشگزاب  وت  يوس  هب  ایادـخ  کّیبن ، تنب  دـالوا  کـئایلوا و  بولق  تبعرا  دـقف  ّیلع  بتف  کـیلا  تبت  مهّللا 
. مدناسرت ار  تربمایپ  رتخد  نادنزرف  وت و  يایلوا  ياهلد  نم  ریذپب ،

يریگولج امش  تشگزاب  زا  و  متفرگ ، ار  امش  هار  رـس  هک  منامه  نم  مدرگ  تیادف  : » درک ضرع  دومن و  ور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب  هاگنآ 
هب نونکا  دـننکیم ، دروخرب  وت  اب  ّدـح  نیا  ات  مدرم  نیا  هک  مدرکیمن  ناـمگ  ادـخ  هب  دـنگوس  مدومن ، گـنت  امـش  رب  ار  هصرع  و  مدومن ،

»؟ تسا هتفریذپ  ارم  هبوت  دنوادخ  ایآ  ۀبوت ، نم  یل  يرت  لهف  ، » مدرک هبوت  هدومن و  تشگزاب  ادخ  يوس 
128 ص : البرک ، همانمغ 

.« ایب ام  يوس  هب  وش و  هدایپ  بسا  زا  تسا ، هتفریذپ  ار  وت  هبوت  دنوادخ  يرآ  : » دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ( 1)
. تسا ندش  هدایپ  هب  مراک  ماجنارس  و  مشاب ، هدایپ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  وت  يارب  مشاب  راوس  رگا  نم  تفگ : ّرح 

شیپ رد  هک  مشاـب  یـسک  نیتـسخن  هک  هدـب  هزاـجا  نم  هب  مدومن ، جورخ  وت  رب  هک  مدوب  یـصخش  نیتـسخن  نم  هک  نوـنکا  : » تفگ سپس 
.« دننک هحفاصم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  تّدج  اب  تمایق  رد  هک  مشاب  یناسک  زا  ات  موش  هتشک  تیور 

«1 . » دندوب هدیسر  تداهش  هب  وا  زا  لبق  یتعامج  اریز  تسا ، تعاس  نآ  رد  هتشک  نیتسخن  ّرح ، روظنم  دیوگ : ّفلؤم 
ناعاجش و زا  یتعامج  هک  يروط  هب  دیگنج  نمشد  اب  هجو  نیرتوکین  هب  تفاتش و  نادیم  هب  ّرح  داد ، هزاجا  ّرح  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زا كاخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـندروآ ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  ار  شرکیپ  دیـسر ، تداهـش  هب  سپـس  تشک . ار  نمـشد  ناـنامرهق 

: دومرفیم درکیم و  كاپ  ّرح  تروص 
ةرخآلا یف  ّرح  اینّدلا و  یف  ّرح  کّما ، کتّمس  امک  ّرحلا  تنا 

. یشابیم دازآ  ترخآ  ایند و  رد  وت  دیمان ، دازآ )  ) ّرح ار  وت  تردام  هک  هنوگ  نامه  یتسه  دازآ  وت  ، 

128 ص :  ریرب .....  تداهش  گنج و 

وا ریرب  دمآ ، وا  گنج  هب  نمشد  فرط  زا  لقعم  نب  دیزی  تفاتش ، نادیم  يوس  هب  دوب ، دباع  دهاز و  يدرم  هک  ریضخ  نب  ریرب  ّرح ، زا  سپ 
هب  ار 
__________________________________________________

( مجرتم  ) تسا نت  هب  نت  گنج  رد  دیهش  نیتسخن  روظنم ، ای  (. 1)
129 ص : البرک ، همانمغ 

هب نانچمه  سپـس  تشک ، ار  وا  ریرب  دندش ، ریگرد  مه  اب  تسا ، لطاب  رب  دـش ، هتـشک  هک  یـسک  ره  هک  ساسا  نیا  رب  درک  توعد  هلهابم 
. داب وا  رب  ادخ  ناوضر  دیسر ، تداهش  هب  ات  داد  همادا  نمشد  اب  دوخ  گنج 

129 ص :  یبلک .....  بابح  نب  بهو  تداهش 
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رـسمه و تخادرپ ، نمـشد  اب  داهج  هب  شالت  تیاهن  اب  و  درک ، یبوخ  گـنج  تفاتـش و  نادـیم  هب  « 1  » یبلک باـبح  نب  بهو  هاـگنآ  ( 1)
، هن تفگ : ردام  هن »؟ ای  يدـش  دونـشوخ  ایآ  ردام ! يا  ما ال ؟ تیـضرا  هاّما ! ای  : » تفگ تشگزاب و  اهنآ  دزن  وا  دـندوب  ـالبرک  رد  شرداـم ،

. يوش هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  يور  شیپ  رد  ات  موشن  دونشخ 
و رذگب ، ترسمه  نخـس  زا  تفگ : وا  هب  شردام  یلو  نکن ، دنمگوس  تقارف  هب  ارم  تندشهتـشک ، اب  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : وا  هب  شرـسمه 

. يدرگ تمایق  زور  رد  شّدج  تعافش  لومشم  ات  نک  دربن  تربمایپ  رتخد  رسپ  باکر  رد  ورب و  نادیم  هب 
. دیدرگ ادج  ندب  زا  شیاهتسد  ات  داد ، همادا  دوخ  هناناج  دربن  هب  نانچمه  تشگزاب و  نادیم  هب  بهو 

ناکاپ زا  تیامح  هب  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  : » تفگ تفر و  شرهوش  يوس  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  همیخ  نوتس  شرسمه  ماگنه  نیا  رد 
.« نک گنج  نمشد  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح 

.« موش هتشک  وت  رانک  رد  ات  مدرگیمن  زاب  زگره  هن  : » تفگ تفرگ و  ار  بهو  نماد  وا  دینادرگزاب ، اههمیخ  هب  ار  وا  ات  دمآ  وا  دزن  بهو 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ءاسّنلا یلا  یعجرا  اریخ ، تیب  لها  نم  متیزج  »
__________________________________________________

یبلک  حانج  اههخسن ، زا  یضعب  قبط  و  (. 1)
130 ص : البرک ، همانمغ 

هَّللا  کمحری 
.« درگرب مرح  ناوناب  يوس  هب  دیامرف ، تیانع  امش  هب  ریخ  شاداپ  دینکیم  متیب  لها  زا  هک  یعافد  نیا  زا  دنوادخ  ، 

. تشگزاب بهو  رسمه 
«1 . » داب وا  رب  ادخ  ناوضر  دیسر ، تداهش  هب  ات  داد  همادا  نمشد  اب  گنج  هب  نانچمه  بهو 

130 ص :  هجسوع .....  نب  ملسم  تداهش 

اهریت و دیدش  یتخس  ربارب  رد  و  دیگنج ، نانمشد  اب  دوخ  ناوت  نیرخآ  ات  تفاتش و  نادیم  هب  هیلع  هَّللا  ۀمحر  هجسوع  نب  ملسم  سپس  ( 1)
هب رهاظم  نب  بیبح  هارمه  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تشاد  ندب  رد  یقمر  زونه  داتفا ، نیمز  هب  هکنیا  ات  دومن  دیدش  تمواقم  الب  ياهمخز 

: دومرف وا  هب  باطخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندمآ ، شنیلاب 
نانمؤم نایم  رد  دنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  ملـسم ! يا  اًلیِدـْبَت ،  اُولَّدـَب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن ، یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ملـسم ! ای  هَّللا  کمحر 

تبرش ادخ  هار  رد  و   ) دندناسر نایاپ  هب  ار  دوخ  نامیپ  یـضعب  دناهداتـسیا ، هناقداص  دنتـسب ، ادخ  اب  هک  يدهع  رـس  رب  هک  دنتـسه  ینادرم 
تداهش 
__________________________________________________

دنتسویپ و ع )  ) نیسح ناوراک  هب  البرک  کیدزن  ینابایب  رد  دندوب و  یحیـسم  هس  نیا  دوب ، هیناه  شرـسمه  مان  رمق و  بهو ، ردام  مان  (. 1)
، تفر نمـشد  گنج  هب  دیـشک و  ار  همیخ  دومع  بهو  ردام  تایاور ، زا  یـضعب  قبط  دوب . هدرک  یـسورع  هزات  بهو  دنتفریذپ ، ار  مالـسا 

نم : » تفگ دنکفا و  نمـشد  يوس  هب  ار  رـس  نآ  وا  دنتخادنا ، وا  فرط  هب  ار  بهو  هدیرب  رـس  نانمـشد  دینادرگزاب ، ار  وا  ع )  ) نیـسح ماما 
رـس رب  تشاد  دایرف  هچ  ره  درک و  هیرگ  تفر و  بهو  شرـسمه  رکیپ  رانک  هیناه  منادرگنزاب . ماهداد  هیدـه  ادـخ  هاـگرد  هب  هک  ار  يزیچ 
حرش . ) دیسر تداهش  هب  شرسمه  رانک  وا  و  دز ، وا  رس  رب  يدومع  رمش  روتسد  هب  متـسر  مان  هب  رمـش  مالغ  ماجنارـس  دروآ ، دورف  نمـشد 

هحفص 209 باتک ، مجرتم  فیلأت  ص )  ) دمحم لآ  همانگوس  باتک  هب  هراب  نیا  رد  تسا ، لّصفم  ناملسم ، هزات  هداوناخ  نیا  روش  قشع و 
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( مجرتم ( ) دوش هعجارم  ات 213 
131 ص : البرک ، همانمغ 

«1 . » دناهدادن دوخ  نامیپ  دهع و  رد  یلیدبت  رییغت و  زگره  و  دنراظتنا ، رد  رگید  یضعب  و  دندیشون )
مالّسلا هیلع  ملسم  رس  هب  ار  دوخ  تروص  دوب ) مالّسلا  هیلع  ملـسم  ناشیوخ  زا  مدمه و  تسود و  هک   ) رهاظم نب  بیبح  ماگنه  نیا  رد  ( 1)

: تفگ درک و  کیدزن 
.« داب هدژم  وت  رب  تشهب  تسا ، تخس  رایسب  میارب  مرگنیم  هک  ار  وت  ندنک  ناج  هرظنم  نیا  ادخ  هب  دنگوس  ملسم ! يا  »

. ینک ّتیصو  نم  هب  یتشاد  لد  رد  هچنآ  ره  متشاد  تسود  دمآ ، مهاوخ  وت  رس  تشپ  منادیم  هک  دوبن  نیا  رگا  تفگ : بیبح  سپس 
هب ار  وت  هنود ، تومت  یّتح  هنود  لتاقف  اذهب  کیصوا  : » تفگ درکیم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  هجـسوع  نب  ملـسم 

.« يوش هتشک  ات  نک  گنج  نانمشد  اب  شباکر  رد  منکیم ، تیصو  اقآ  نیا  يرای 
ملـسم حور  هاگنآ  درک ». مهاوخ  نشور  ّتیـصو  ماجنا  اب  ار  وت  مشچ  و  مراد ، ّتنم  هدید  هب  ار  وت  شرافـس  انیع ، کّنمعنأل  : » تفگ بیبح 

. تسویپ هَّللا  ءاقل  هب  مالّسلا  هیلع 

131 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  رپس  يراصنا ، هطرق  نب  ورمع 

نیسح ماما  زا  يراصنا  هطرق  نب  ورمع  مان ) هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  روالد  صلخم و  هتفیش و  نارای  زا  یکی  ، ) هجسوع نب  ملسم  زا  سپ 
، یهلا شاداپ  هب  قوش  روش و  قایتشا و  اب  تفاتش ، نادیم  هب  وا  داد ، هزاجا  وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تفرگ ، نادیم  هب  نتفر  هزاجا  مالّسلا  هیلع 

يریت ره  هک  دوب  اشوک  راوتسا و  نانچ  نآ  تشک ، ار  نمشد  زا  يرایسب  هورگ  درک ، يزابناج  دوخ  ناوت  نیرخآ  ات  دیگنجیم و  نمـشد  اب 
ار شتسد  دمآیم ، مالّسلا  هیلع  نیسح  يوس  هب 

__________________________________________________

هیآ 23 بازحا ، هروس  (. 1)
132 ص : البرک ، همانمغ 

، دادیم رارق  نآ  ربارب  رد  ار  شناج  بلق و  دشیم ، هدیشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  فرط  هب  هک  يریـشمش  ره  و  ( 1 ، ) دادیم رارق  ریت  نآ  رپس 
هکنیا ات  دـسرب ، ترـضح  نآ  هب  یبیـسآ  تشاذـگیمن  هک  دوب ، هداد  رارق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زیزع  ناـج  یعاـفد  رپس  ار  دوخ  ناـنچ  نآ 
لوسر رسپ  يا  تیفوا :؟ هَّللا  لوسر  نب  ای  : » تفگ هناقشاع )  ) درک و ور  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ماگنه  نیا  رد  دش ، مخز  زا  رپ  شرکیپ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مدرک »؟ افو  دوخ  دهع  هب  ایآ  ادخ 
رثالا یف  ّینا  هملعا  و  مالّسلا ، یّنع  هَّللا  لوسر  ئرقأف  ۀّنجلا ، یف  یماما  تنا  معن 

هک نک  ضرع  ترضح  نآ  هب  و  ناسرب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ارم  مالـس  یتسه ، تشهب  رد  نم  زا  رتولج  وت  يرآ  ، 
. دمآ مهاوخ  وت  لابند  هب  زین  نم 

. داب وا  رب  ادخ  ناوضر  دیسر ، تداهش  هب  ات  دیگنج  نمشد  اب  ردقنآ  وا 

132 ص :  رذ .....  وبا  مالغ  نوج  تداهش  يزابناج و 

هب : » دومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  دوب ، مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاپـس  رانک  رد  يرافغ ، رذ  وبا  هدشدازآ  نامالغ  زا  هرهچ  هایـس  مالغ  نوج 
ام هار  رد  ار  دوخ  تسا ، نینچ  عضو  هک  کـنیا  يدوب ، اـم  هارمه  یتمالـس  تیفاـع و  بسک  يارب  وـت  يورب ، اـجنیا  زا  هک  مداد  هزاـجا  وـت 

.« نکن راتفرگ 
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یتخس و ماگنه  و  مشاب ، امش  سیل  هساک  هافر ، یـشوخ و  ماگنه  نم  ایآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  : » تفگ نوج 
، دشابیم هایس  ماهرهچ  و  تسا ، تسپ  میگداوناخ  تلاصا  تشرس و  تسا ، وبدب  مندب  ادخ  هب  دنگوس  مراذگاو ؟ ناتدوخ  هب  ار  امش  راشف ،

133 ص : البرک ، همانمغ  متّیصخش  تشرس و  و  ددرگ ، شوخ  يوب  مندب  يوب  ات  راد ، ینازرا  میارب  ار  تشهب 
سپ نوج  ددرگ . هتخیمآ  امش  ياهنوخ  اب  نم  هایس  نوخ  نیا  ات  مدرگن  ادج  امـش  زا  دنگوس  ادخ  هب  هن  ( 1 ، ) دوش دیفس  ماهرهچ  فیرش و 

«1 « » دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  نانمشد  اب  تفر و  نادیم  هب  راتفگ  نیا  زا 

133 ص :  درم .....  ریش  نامرهق  دلاخ ، نب  ورمع  تداهش 

میمـصت مدرگ  تیادف  نیـسحلا ! هّللا  دبع  ابا  يا  : » درک ضرع  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  هب  يوادیـص  دلاخ  نب  ورمع  سپس 
.« منیبب ار  وت  هتشک  ندب  مرگنب و  اهنت  بیرغ و  تاهچب  نز و  نیب  ار  وت  منامب و  مرادن  تسود  مدنویپب ، دیهش )  ) نارای هب  هک  ماهتفرگ 

.« میدنویپیم وت  هب  زین  ام  یتعاس  زا  سپ  هک  ور ، شیپ  هب  : » دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. داب وا  رب  ادخ  ناوضر  دیسر ، تداهش  هب  ات  دیگنج  نمشد  اب  تفاتش و  نادیم  هب  دلاخ  نب  ورمع 

133 ص :  وا .....  تداهش  دعس و  نب  ۀلظنح  هظعوم 

نیسح ماما  رضحم  هب  دوب ، نادمه ) هلیبق  ياههریت  زا  یکی  مابش  هفیاط  زا   ) یمابش دعـس  نب  ۀلظنح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  یکی 
اهریشمش اهریت و  دوب ، هدومن  مالّسلا  هیلع  ماما  رپس  ار  دوخ  ناج  هک  یلاح  رد  دمآ ، مالّسلا  هیلع 

__________________________________________________

: درک اعد  نینچ  دمآ ، شنیلاب  هب  ع )  ) نیسح ماما  هدمآ ، تایاور  رد  (. 1)
لآ  دّمحم و  نیب  هنیب و  فّرع  و  راربالا ، عم  هرشحا  و  هحیر ، ّبیط  و  ههجو ، ضّیب  ّمهّللا  »

هب ع )  ) ماما ياـعد  هدـب ». رارق  ییانـشآ  دـنویپ و  وا  اـب  شلآ  دّـمحم و  نیب  و  نک ، شوخ  ار  شندـب  يوب  و  ینارون ، ار  شاهرهچ  ایادـخ ! ، 
سفن . ) دـیزویم نآ  زا  شوخ  يوب  هک  دـنتفای  ار  نوج  هزانج  زور  هد  زا  دـعب  دـسا  ینب  هدـش ، لقن  ع )  ) داّجـس ماما  زا  دیـسر ، تباجتـسا 

( مجرتم ( ) ص 23 ج 45 ، راحب ، ص 150 - مومهملا ،
134 ص : البرک ، همانمغ 

هداد رارق  مالّـسلا  هیلع  ماما  رپس  ار  شیولگ  تروص و  و  دیرخیم ، دوخ  ناج  هب  دـشیم ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هّجوتم  هک  ار  اههزین  و 
. دوب

هب باطخ  مالّسلا  هیلع  یـسوم  زا  تیامح  هب  نوعرف ، لآ  نمؤم  نابز  زا  هک   ) نآرق تایآ  نیا  هب  ار  اهنآ  دمآ و  نمـشد  فص  لباقم  وا  ( 1)
: دز ادص  هداد و  رارق  بطاخم  هدمآ ) رفاغ  هروس  رد  ناینوعرف ،

ِمْوَق ای  َو  ِدابِْعِلل - ًاْملُظ  ُدـیُِری  ُهَّللا  اَم  َو  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم  ِبازْحَْألا - ِمْوَی  َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  اـی 
( باذـع  ) زور دـننامه  يزور  زا  امـش  رب  نم  نم ! موق  يا  ٍمِصاع ، ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  ام  َنیِِربْدـُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی  ِداـنَّتلا - َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاـخَأ  یِّنِإ 
( نایغط رفک و  كرـش و  زا   ) دـندوب نانآ  زا  دـعب  هک  یناسک  و  دومث ، داع و  حون و  موق  تداع  نوچمه  یتداع  زا  مکاـنمیب و  نیـشیپ  ماوقا 
زا و   ) دـننزیم ادـص  ار  رگید  کـی  مدرم  هک  يزور  زا  امـش  رب  نم  موق  يا  دـنکیمن - شناگدـنب  رب  یمتـس  ملظ و  دـنوادخ  و  مسرتیم ،

چیه اّما  دـینکیم ، رارف  دـینادرگیم و  يور  هک  يزور  نامه  زا  مکاـنمیب - دـسریمن ) ییاـج  هب  ناشیادـص  دـنبلطیم و  يراـی  رگیدـمه 
«1 . » تسین امش  يارب  دنوادخ  باذع  ربارب  رد  یهاگهانپ 

ادخ هب  هک  سک  نآ  انامه  هدـش ، دـیهاوخ  هراچیب  یهلا  باذـع  رثا  رب  دیـشکب ، ار  وا  رگا  هک  دیـشکن  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نم ! موق  يا 
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. تسا راکنایز  دهدب ، غورد  تبسن 
هیلع نیـسح  ماما  میورن »؟ نامدیهـش )  ) ناراـی ناـمراگدرورپ و  يوس  هب  اـیآ  : » درک ضرع  دومن و  ور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  سپس 

ایند زا  رتهب  وت  يارب  هک  یماقم  يوس  هب  ورب  : » دومرف مالّسلا 
__________________________________________________

33 هیآ 30 - رفاغ ، هروس  (. 1)
135 ص : البرک ، همانمغ 

.« تسا ریذپان  انف  هک  یماقم  يوس  هب  دشابیم ، تسا  ایند  رد  هچنآ  و 
تداهش هب  ات  دومن  راوتسا  تمواقم  گنج ، ياهیتخس  ربارب  رد  دیگنج و  هنانامرهق  ریگمشچ و  یتعاجش  اب  تفاتش و  نادیم  هب  هلظنح  ( 1)

. داب وا  رب  ادخ  ناوضر  دیسر ،

135 ص :  اروشاع .....  زور  رد  رهظ  زامن  هماقا 

یقاب هک  یناسک  فصن  اب  هک  درک  رما  یفنح  هّللا  دـبع  نب  دیعـس  نیق و  نب  ریهز  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دیـسر ، ارف  رهظ  زاـمن  تقو 
ار دوخ  زامن  باحـصا  ریاس  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هاـگنآ  دنتـسیاب ، ترـضح  نآ  يور  شیپ  فوخ ) زاـمن  بیترت  هب   ) دـندوب هدـنام 
و دومن ، مالّسلا  هیلع  نیسح  رپس  ار  دوخ  دمآ و  شیپ  هب  هّللا  دبع  نب  دیعس  دمآ ، مالّسلا  هیلع  نیـسح  فرط  هب  يریت  ماگنه  نیا  رد  دناوخ ،

: تفگیم لاح  نیا  رد  و  داتفا ، نیمز  هب  اهریت ، تاحارج  تّدش  رثا  رب  وا  هکنیا  ات  دیرخ ، ناج  هب  ار  اهریت  داتسیا و  راوتسا  نانچمه 
رثا رب  هک  ییاهدرد  زا  و  ناسرب ، تربمایپ  هب  ارم  مالس  ایادخ  نک ، تنعل  ياهدرک  دومث  داع و  موق  رب  هک  یتنعل  هب  ار  نانمـشد  نیا  ایادخ ! »

.« میوجیم تربمایپ  هّیرذ  يرای  رد  ار  وت  شاداپ  نم  هک  ارچ  هدب ، ربخ  ترضح  نآ  هب  دیسر ، نم  هب  اهریت 
. دش هدید  اههزین  اهریشمش و  تاحارج  زا  ریغ  ریت ، هبوچ  هدزیس  وا  ندب  رد  داب . وا  رب  ادخ  ناوضر  دیسر ، تداهش  هب  سپس 

135 ص :  ورمع .....  نب  دیوس  هنانامرهق  تداهش 

، دوب ّتیصخش  اب  نادرمدار  زا  هک  عاطم  یبا  نب  ورمع  رسپ  دیوس  سپس 
136 ص : البرک ، همانمغ 

رب هک  يرایسب  نیگنس و  ياهمخز  ربارب  رد  دیگنج و  نمشد  اب  روالد  ریـش  نوچمه  تفاتـش و  نادیم  هب  ( 1 ، ) تشاد سنا  زامن  اب  رایـسب  و 
ات دوب  هداتفا  شوهیب  نانچمه  و  داتفا . ناگتشک  نایم  رد  مخز  زا  رپ  ندب  اب  هکنیا  ات  دومن ، ار  ربص  تمواقم و  تیاهن  دوب  هدش  دراو  شندب 
هک ار  ییوقاچ  شـشفک ، نایم  زا  تساخرب و  دایز  تمحز  اب  دش ». هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  : » دنیوگیم دینـش  دمآ و ) شوه  هب   ) هکنیا

«1 . » داب وا  رب  ادخ  ناوضر  دیسر ، تداهش  هب  ات  دیگنج ، نانمشد  اب  نامه  اب  و  دروآ ، نوریب  دوب ، هدرک  ناهنپ 
فصو رد  هک  دندوب  هنوگ  نآ  دنتفرگیم ، تقبس  رگیدمه  زا  و  دنتفاتشیم ، گنج  يوس  هب  ندش  هتشک  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نارای 

: هدش هتفگ  نینچ  اهنآ 
سدرکم  سّعدم و  نیب  لیخلا  ۀّملم و  عفدل  اودون  اذا  موق 

سفنالا  باهذ  یلع  نوتفاهتی  اولبقا  عورّدلا و  یلع  بولقلا  اوسبل 
رد رگید ، هورگ  و  رادهزین ، اهنآ  زا  یهورگ  هک  ینانمـشد  ربارب  رد  دـنوش ، هدـناوخ  يراتفرگ  عفد  يارب  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  »

.« دنوریم ناج  راثن  يوس  هب  ناباتش  فک و  رب  ناج  و  دنشوپیم ، اههرز  يور  رب  ار  دوخ  ياهلد  دناهدش ، هدامآ  هحلسا  اب  هدرشف  فص 
__________________________________________________
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دیهش ع )  ) نیسح ماما  تداهش  زا  دعب  هک  دناهدرک ، رکذ  مشاه  ینب  ریغ  زا  دیهـش  نیرخآ  دوب ، هدروخلاس  هک  ار  نامرهق  نیا  یـضعب  (. 1)
( مجرتم ( ) ص 307 مّرقم ، ع ،)  ) نیسحلا لتقم   ) دش

137 ص : البرک ، همانمغ 

137 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  ناگتسب  نتفر  نادیم  هب 

137 ص :  مالّسلا ......  هیلع  ربکا  یلع  تداهش  يزابناج و 

يارب مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  ماگنه  نیا  رد  دنامن ، یقاب  یسک  شنادناخ  زج  دندیسر و  تداهش  هب  همه  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  ( 1)
هب مالّـسلا  هیلع  ماما  دیبلط ، نادیم  هب  نتفر  هزاجا  شردپ  زا  دوب ، تریـس  نیرتوکین  و  هرهچ ، نیرتابیز  ياراد  وا  دش ، هدامآ  نادیم  هب  نتفر 
: تفگ هاگنآ  درک  هیرگ  دنکفا و  ریز  هب  ار  شنامشچ  و  دومن ، مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  تماق  دق و  هب  هناسویأم  یهاگن  سپس  داد ، هزاجا  وا 

انرظن کّیبن ، یلا  انقتشا  اذا  اّنک  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  کلوسرب  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  ساّنلا  هبشا  مالغ  مهیلا  زرب  دقف  دهـشا  ّمهّللا 
، هیلا

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  راتفگ  نطاب و  رهاظ و  تریـس ، تروص و  رد  هک  یناوج  شاب ، هاوگ  ایادخ 
. دش راپسهر  مدرم  نیا  اب  ندیگنج  يارب  میدرکیم ، هاگن  ناوج  نیا  هب  میدشیم  تربمایپ  رادید  قاتشم  هاگ  ره  و  دوب ،

.« ینکیم عطق  ارم  محر  وت  هنوگ  نامه  دنک ، عطق  ار  وت  محر  هشیر  ادخ  دعس ، رسپ  يا  : » دز ادص  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هورگ  دومن ، اهنآ  اب  یتخس  گنج  درک و  هلمح  نانمشد  هب  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع 

138 ص : البرک ، همانمغ 
: دز ادص  تشگزاب و  ردپ  دزن  سپس  ( 1 ، ) دنکفا تکاله  كاخ  هب  ار  اهنآ  زا  يرایسب 

و هدناسر ، بل  هب  ار  مناج  یگنـشت  تّدش  اباب ! يا  لیبس ،؟ نم  ءام  ۀبرـش  یلا  لهف  یندهجا ، دق  دیدحلا  لقث  و  ینلتق ، دـق  شطعلا  تبأ ! ای 
؟ دسر متسد  هب  هک  تسه  یبآ  هعرج  ایآ  هتخادنا ، تمحز  هب  ارم  هحلسا ، ینیگنس 

: دومرف درک و  هیرگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ءاملاب یتآ  نیا  نم  ّینب  ای  هاثوغ ! او 

یلص دّمحم  تّدج  اب  هک  تسا  کیدزن  ردقچ  نک ، گنج  نانمشد  اب  یکدنا  ورب  مروایب ، بآ  اجک  زا  مناج  رـسپ  يا  یهانپیب ! زا  هآ  ...، 
. درادن دوجو  یگنشت  زگره  نآ  زا  سپ  هک  درک ، دهاوخ  باریس  ار  وت  بآ ، زا  رپ  ياهساک  اب  وا  ینک ، رادید  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

فده ار  ترضح  نآ  « 1  » يدبع هّرم  نب  ذقنم  ماجنارس  دومن ، ینایامن  دیدش و  رایـسب  گنج  تشگزاب و  نادیم  هب  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع 
: دز ادص  « 2  » دش نیمز  رب  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  نداتفا  بجوم  ریت  نیمه  داد ، رارق  ریت 

نیا کنیا  داب ، وت  رب  ممالـس  نیرخآ  اباب ! يا  انیلع ، مودقلا  لّجع  کل : لوقی  مالّـسلا و  كؤرقی  يّدـج  اذـه  مالّـسلا ، یّنم  کیلع  هاتبا ! ای 
. ایب ام  يوس  هب  رتدوز  دیامرفیم : وت  هب  دناسریم و  وت  هب  مالس  هک  تسا  مّدج 

ایند زا  دید   ) دمآ مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  نیلاب  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  درپس » ناج  دز و  دنلب  ياهحیـص  سپـس  تامف ، ۀقهـش  قهـش  ّمث  »
، » دش مخ  تسشن و  وا  نیلاب  هب  تسا ) هتفر 

هّدخ  یلع  هّدخ  عضو  و 
رب ار  دوخ  هنوگ  و  ، 

__________________________________________________
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. تسا هدش  رکذ  يدبع » نامعن  نب  ذقنم  نب  ةّرم   » صخش نیا  مان  رگید  ددعتم  لتاقم  رد  و  (. 1)
( مجرتم )

دومن نوخ  رد  قرغ  ار  ترضح  نآ  و  دیرد ، ار  شیولگ  و  درک ، تباصا  شقلح  رب  ریت  نیا  نیبلاّطلا ، لتاقم  لقن  قبط  (. 2)
139 ص : البرک ، همانمغ 

: دومرف هاگنآ  ( 1 .« ) داهن ربکا  یلع  هنوگ 
افعلا كدعب  اینّدلا  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ۀمرح  كاهتنا  یلع  و  هَّللا ، یلع  مهأرجا  ام  كولتق ، اموق  هَّللا  لتق 

یخاتـسگ ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمرح  کـته  ادـخ و  رب  اـهنآ  ردـقچ  دنتـشک ، ار  وت  هک  یمدرم  نآ  دـشکب  ادـخ  ، 
. ایند رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  دندومن ،

تفرب  میدیدن و  ریس  وا  رکیپ  هم  يور  تفرب  میدیشچن و  شلعل  بل  زا  یتبرش  ]
تفرب  میدیسرن و  شدرگ  هب  تسب و  راب  دوب  هدمآ  گنت  هب  کین  ام  تبحص  زا  ییوگ 

تفرب  میدیدن و  ریس  يرظن  شیور  هب  ام  تسا  ادخ  عنص  رثا  تفاطل  هب  وا  تروص 
هب عضو  نیا  اب  ماهدازردارب » يا  ملد ، بوبحم  يا  هاخا ، نبا  ای  هابیبح ! ای  : » دزیم ادص  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  مالّـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح 

«1 . » دنکفا وا  هدیتلغ ) نوخ  هب   ) رکیپ يور  ار  دوخ  دمآ و  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  نیلاب 
. دینادرگرب اهنز  همیخ  هب  ار  وا  دمآ و  رهاوخ  دزن  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 

__________________________________________________

ع)  ) ربکا یلع  هراپ  هراپ  ندب  رانک  ترضح  نآ  زا  رتدوز  ع )  ) نیسح ماما  شمارآ  ظفح  يارب  ع )  ) بنیز ترضح  دناهتـشون : یـضعب  (. 1)
، دـمآ ع )  ) ربکا یلع  نیلاب  هب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  یماگنه  : » دـسیونیم يرئازج  هللا  تیآ  موحرم  ص 415 ) ج 1 ، نیطبّسلا ، یلاعم   ) دمآ

شقن س )  ) بنیز ترـضح  ریبدـت  نیا  تشگزاب ، هاگلتق  هب  دوخ  سپـس  دـینادرگزاب ، همیخ  هب  ار  وا  داتفا ، س )  ) بنیز هب  شهاگن  تسخن 
( مجرتم ( ) ص 351 ۀّیبنیّزلا ، صئاصخ  . ) تشاد ع )  ) نیسح ماما  هودنا  تّدش  ندناشنورف  رد  یّمهم 

140 ص : البرک ، همانمغ 

140 ص :  مالّسلا .....  هیلع  مساق  ترضح  تداهش 

نانمشد تسد  هب  اهنآ  زا  یتعامج  و  دنتفریم ، گنج  نادیم  هب  يرگید  زا  دعب  یکی  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  نادرم  سپـس  ( 1)
: دز ادص  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندیسر ، تداهش  هب 

، ادبا مویلا  اذه  دعب  اناوه  متیأر  هَّللا ال  وف  یتیب  لها  ای  اربص  یتمومع ، ینب  ای  اربص 
. دید دیهاوخن  يراوخ  زورما ، زا  دعب  زگره  ادخ  هب  دنگوس  دیشاب ، ابیکش  نم  نادناخ  يا  دینک ، لّمحت  ربص و  میاهومع  رسپ  يا 

اب دربن  هب  و  دش ، جراخ  نادـیم  يوس  هب  دیـشخردیم ، هام  هراپ  دـننامه  ییوگ  شتروص  هک  مساق ) ترـضح  ینعی   ) یناوج ماگنه  نیا  رد 
هیحان زا  مالّسلا  هیلع  مساق  تفاکش ، ار  شرس  هک  دز ، شرس  رب  ریـشمش  اب  ياهبرـض  نانچ  يدزا  لیـضف  نبا  ماجنارـس  تخادرپ ، نانمـشد 
نادـیم هب  يراکـش ، زاب  نوچمه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سرب ». مداد  هب  ناجومع  يا  هاّمع ! اـی  : » دز ادـص  داـتفا ، نیمز  يور  رب  تروص 

زا شتـسد  داد ، رارق  ریـشمش  رپس  ار  شتـسد  وا  دز ، لیـضف  نبا  رب  يریـشمش  و  درک ، هلمح  نمـشد  هب  نیگمـشخ  ریـش  نوچمه  و  تخات ،
ندب نیب  نیا  رد  دنهد ، تاجن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تسد  زا  ار  لیـضف  نبا  ات  دندمآ  نمـشد  رکـشل  دش ، دنلب  وا  هرعن  دیدرگ ، ادج  جـنرآ 

. دیسر تداهش  هب  مد  نامه  و  تفرگ ، رارق  اهبسا  ياپ  تسد و  ریز  مساق  نینزان 
شیاهاپ درد ، تّدش  زا  مالّسلا  هیلع  مساق  و  هداتسیا ، مالّسلا  هیلع  مساق  نیلاب  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  دندید  تسـشن ، رابغ  درگ و  هک  یتقو 
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: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  و  دیاسیم ، نیمز  رب  ار 
كّدج و کیف  ۀمایقلا  موی  مهمصخ  نم  و  كولتق ، موقل  ادعب 

141 ص : البرک ، همانمغ 
، كوبا

همـصاخم اهنآ  اب  یهلا ) لدـع  هاگداد  رد   ) وت دروم  رد  تمایق  رد  هک  یـسک  و  دنتـشک ، ار  وت  هک  یموق  نآ  داب ، رود  ادـخ  تمحر  زا  ( 1)
. تسا تردپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  وت  ردپ  ّدج و  دنکیم 

: دومرف سپس 
هرصان  ّلق  هرتاو و  رثک  هَّللا  موی و  اذه  هتوص ، کعفنی  الف  کبیجی  وا  کبیجی ، الف  هوعدت  نا  کّمع  یلع  هَّللا  ّزع و 

وا باوج  یلو  دنک  تباجا  ای  دـنکن ، تباجا  ار  تتوعد  وا  یلو  یناوخب ، يرای  هب  ار  وا  وت  هک  تسا  تخـس  تیومع  رب  ادـخ  هب  دـنگوس  ، 
. تسا كدنا  شروای  و  رایسب ، تیومع  نانمشد  هک  تسا  يزور  زورما  ادخ  هب  دنگوس  دشاب ، هتشادن  وت  لاح  هب  يدوس 

رانک رد  دروآ و  اههمیخ  يوس  هب  ار  نآ  تفرگ و  شاهنیـس  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  مساق  هدـیپت  نوخ  هب  رکیپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سپس 
. داهن نیمز  رب  شتیب ، لها  نادیهش  ياهرکیپ 

141 ص :  مالّسلا .....  هیلع  رغصا  یلع  تداهش 

هب دگنجب ، نمشد  اب  هتفر و  نادیم  هب  دوخ  تفرگ  میمصت  دندش ، هتشک  شناتسود  ناناوج و  همه  دید  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو 
: دز ادص  دمآ و  نادیم 

هَّللا دنع  ام  وجری  نیعم  نم  له  انتثاغاب ؟ هَّللا  وجری  ثیغم  نم  له  انیف ؟ هَّللا  فاخی  دّحوم  نم  له  هَّللا ، لوسر  مرح  نع  ّبذی  ّباذ  نم  له 
انتناعا یف 

زا ام  دروم  رد  هک  تسه  یتسرپادخ  ایآ  دنک ؟ عافد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مرح  میرح  زا  هک  تسه  ياهدننکعافد  ایآ  ، 
ادخ دزن  رد  هچنآ  دیما  هب  هک  تسه  يروای  ایآ  دنک ؟ یسرداد  ام  زا  تسا  ادخ  دزن  رد  هچنآ  دیما  هب  هک  تسه  یـسرداد  ایآ  دسرتب ؟ ادخ 

؟ دنک کمک  ام  هب  تسا ،
142 ص : البرک ، همانمغ 

هب دمآ ، همیخ  رد  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دش ، دنلب  مرح  ناوناب  نویش  هلان و  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هنامولظم  يادص  ندینـش  اب  ( 1)
: دومرف مالسلا  اهیلع  بنیز 

هعّدوا  یّتح  ریغّصلا  يدلو  ینیلوان 
. منک یظفاحادخ  وا  اب  ات  هدب  نم  هب  ار  مکدوک  ، 

، ماگنه نیمه  رد  دـسوبب ، ار  وا  تساوخ  هک  نیمه  تفرگ ، تشاد  ماـن  رغـصا  یلع  اـی  هّللا  دـبع  هک   ] ار كدوک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
. دومن ادج  ندب  زا  ار  كدوک  نآ  رس  و  تسشن ، شموقلح  رب  ریت  نآ  داد ، رارق  ریت  فده  ار  وا  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح 

، تفرگ كدوک  يولگ  ریز  هب  ار  شتسد  فک  ود  ره  سپس  ریگب ، ار  كدوک  نیا  دومرف : مالسلا  اهیلع  بنیز  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دومرف دنکفا و  نامسآ  يوس  هب  ار  نآ  دش ، نوخ  زا  رپ  شیاهتسد  فک 

هَّللا  نیعب  ّهنا  یب  لزن  ام  ّیلع  نّوه  »
.« دنیبیم دنوادخ  هک  تسا  نیا  دنک ، ناسآ  میارب  ار  تبیصم  هودنا  هچنآ  ، 

.« تخیرن نیمز  يور  هب  ياهرطق  نوخ ، نیا  زا  : » دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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هب مالّـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  هچ  دوبن ، كدوک  اب  عادو  تقو  تقو ، نآ  اریز  تسا ، رتکیدزن  لقع  هب  هک  هدمآ  رگید  یبلطم  رگید  تیاور  رد 
تسا وت  رسپ  نیا  مردارب ! : » تفگ ردارب  هب  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  مالّسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  شرهاوخ  هکلب  تشاد ، لاغتـشا  گنج  راک 

.« نک لیصحت  بآ  یکدنا  دازون  نیا  يارب  تسا ، هدیشچن  یبآ  زونه  هک  هتشذگ  شرمع  زا  زور  هس  هک 
: دومرف هدومن و  باطخ  نانمشد  هب  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  دازون  نآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ءاملا نم  ۀبرش  هوقساف  اشطع ، یّظلتی  لفّطلا  اذه  یقب  دق  و  یتیب ، لها  یتعیش و  متلتق  دق  موق  ای 
نم  نایعیش  امش  مدرم ! يا  ، 

143 ص : البرک ، همانمغ 
، بآ یکدـنا  اب  ار  وا  دـنکیم ، هتـسب  زاب و  ار  ناهد  یگنـشت ، تّدـش  زا  هک  دـنام ، یقاب  كدوک  نیمه  اهنآ  زا  و  دـیتشک ، ارم  ناـشیوخ  و 

. دینک باریس 
، دومن ادج  شندب  زا  ار  شرس  ریت  نآ  هک  يروط  هب  هداد ، رارق  ریت  فده  ار  وا  شنانمـشد  زا  یکی  هک  دوب  هدشن  مامت  شراتفگ  زونه  ( 1)
، دومن راتفر  اهنآ  اب  وا  ریغ  راتخم و  ادعب  هک  هنوگ  نامه  هب  یهلا  تخس  ياهتازاجم  هب  ار  نانمشد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماگنه  نیا  رد 

. درک نیرفن 

143 ص :  مالّسلا ......  هیلع  ساّبع  ترضح  تداهش  يزابناج و 

هّپت زارف  رب  مالّسلا  هیلع  ساّبع  شردارب  هارمه  ترضح  نآ  دش ، اسرف  تقاط  دیدش و  مالّسلا  هیلع  نیسح  یگنشت  دیوگ : هدننکتیاور  ( 1)
ار اهنآ  ولج  دعـس  رمع  نایهاپـس  درکیم ، تکرح  رتولج  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  دـنوش ، تارف  بآ  دراو  هک  « 1  » دنتفر تارف  بآ  رب  فرـشم 

تباصا ترضح  نآ  هناچ  ریز  هب  ریت  داد ، رارق  ریت  فده  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  مراد ، ینب  زا  يدرم  داد ، خر  يدیدش  يریگرد  دنتفرگ و 
فرط هب  ار  نآ  سپس  دش ، نوخ  زا  رپ  شتسد  ياهفک  تفرگ ، ولگ  ریز  ار  شیاهتسد  دیـشک ، نوریب  ار  ریت  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  درک ،

: درک ضرع  دیشاپ و  نامسآ 
کّیبن  تنب  نباب  لعفی  ام  کیلا  اوکشا  ّینا  ّمهّللا 

. مروآیم وت  هاگرد  هب  دوش  ماجنا  تربمایپ  رتخد  رسپ  اب  ار  هچنآ  تیاکش  ایادخ ! ، 
«2  » دنتـشک ار  وا  ات  دندرک  هلمح  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  هب  فرط  ره  زا  و  دـندومن ، ادـج  نیـسح  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  يریگرد ، نیا  رد 

تداهش  گوس  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح 
__________________________________________________

مان ار  ةانسم »  » یضعب تفر ، الاب  دوب  بآ  زا  يریگولج  يارب  هک  كاخ  هدوت  نآ  رب  ینعی  ةانسملا » بکر  و  : » هدش ریبعت  نینچ  نتم  رد  (. 1)
( مجرتم . ) دوب راوس  نآ  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دناهتسناد  یبسا 

دندوب یسبنس  لیفط  نب  میکح  و  یفنح ، ءاقرو  نب  دیز  ياهمان : هب  رفن  ود  وا  نالتاق  (. 2)
144 ص : البرک ، همانمغ 

: دیوگ نینچ  هراب  نیا  رد  برع  رعاش  درک ، تخس  رایسب  هیرگ  سابع 
ءالبرکب نیسحلا  یکبا  یتف  هیلع  یکبی  نا  ساّنلا  ّقحا 

ءامّدلاب جّرضملا  لضفلا  وبا  یلع  هدلاو  نبا  هوخا و 
ءامب شطع  یلع  هلداج  ءیش و  هینثی  هاساو ال  نم  و 

ردارب وا  تخادنا ، هیرگ  هب  شتبیـصم  زا  البرک  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  یناوج  نآ  ندرک  هیرگ  هب  صخـش  نیرتراوازـس  ( » 1)
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تبسن هک  یناوج  نامه  دوب . هدش  نوخ  هب  هتشغآ  شرکیپ  هک  دوب  لضفلا  وبا  مان  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  شردپ  دنزرف  مالّسلا و  هیلع  نیـسح 
تّدش اب  هک  یتقو  و  تخاسن ، فرصنم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اب  يردارب  زا  ار  وا  زیچ  چیه  و  دومن ، راثیا  تاساوم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هب 

.« دیشونن بآ  دوب ، هنشت  مالّسلا  هیلع  نیسح  نوچ  دمآ ، تارف  بآ  رانک  یگنشت 

144 ص :  نمشد .....  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  هنانامرهق  دربن 

اب نانچمه  ترـضح  نآ  دـندمآ ، وا  گنج  هب  نانمـشد  دـناوخارف ، دربن  هب  ار  نانمـشد  تخات و  نادـیم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سپس 
: دناوخیم زجر  نینچ  لاح  نیا  رد  وا  و  تخادنا ، تکاله  هب  ار  اهنآ  زا  يرایسب  تیعمج  هک  يروط  هب  دیگنج ، نمشد 

راّنلا  لوخد  نم  یلوا  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  یلوا  لتقلا 
.« تسا خزود  شتآ  رد  دورو  زا  رتهب  تسکش ) يرهاظ   ) گنن و  تسا ، نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  ندش  هتشک  »

: دیوگ ملسم ) نب  دیمح   ) نایوار زا  یضعب 
(. مجرتم  ) هباحصا هتیب و  لها  هدلو و  لتق  دق  ّطق  اروثکم  تیأر  ام  هَّللا  و 

145 ص : البرک ، همانمغ 
رد دنشاب ، هدش  هتـشک  شنارای ، نادناخ و  نادنزرف و  هک  مدیدن  ار  يراتفرگ  بولغم و  درم  زگره  ادخ  هب  دنگوس  ( 1  ...، ) هنم اشأج  طبرا 

دننام پچ  تسار و  فرط  زا  اـهنآ  و  درکیم ، دـیدش  هلمح  نانمـشد  رب  ریـشمش  اـب  وا  دـشاب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  رتروـالد  لاـح  نیع 
ياهخلم نوچمه  اهنآ  درکیم  هلمح  دندوب  رفن  رازه  یس  هک  اهنآ  هب  ترضح  نآ  دندرکیم ، رارف  دنزیرگیم ، ریش  هلمح  زا  هک  یناهبور 

: » دومرفیم تشگیمزاب و  دوخ  زکرم  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس  دندشیم ، هدنکارپ  شیور  شیپ  رد  هدنکارپ 
. هَّللاب ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال 

145 ص :  مایخ .....  تراغ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  یهن  « 

هک يروط  هب  دندومن ، ادج  ار  شیاههمیخ  مالّسلا و  هیلع  ماما  نیب  نانمشد  هکنیا  ات  دیگنجیم  نمشد  اب  نانچمه  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دز ادص  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندش ، کیدزن  اههمیخ  هب 

مکایند  یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  نایفس  یبا  لآ  ۀعیش  ای  مکلیو 
دازآ دوخ  يایند  رد  مک  تسد  سپ  دیسرتیمن ، تمایق  زور  باسح  زا  دیرادن و  نید  امش  رگا  نایفس ، وبا  لآ  ناوریپ  يا  امش  رب  ياو  ...، 

. دیدرگزاب دوخ  بسن  بسح و  هب  دیتسه  برع  دوخ  نامگ  هب  رگا  دیشاب . درم 
، دیگنجیم نم  اب  امش  مگنجیم و  امش  اب  نم  میوگیم  : » دومرف مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ییوگیم »؟ هچ  همطاف  رـسپ  يا  : » دز دایرف  رمش 

نم مرح  ضّرعتم  ماهدنز  ات  و  دـینک ، يریگولج  اههمیخ  يوس  هب  نتفر  زا  ار  دوخ  ناهارمگ  نانادان و  نازواجتم و  دـنرادن ، يریـصقت  اهنز 
.« دیوشن

.« میریذپیم ار  تداهنشیپ  نیا  همطاف ! رسپ  يا  : » تفگ رمش 
146 ص : البرک ، همانمغ 

146 ص :  گنج .....  رخآ  ياههظحل  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  زوسناج  تبیصم 

یلو دیبلط ، بآ  اهنآ  زا  ماگنه  نیا  رد  و  هدرک ، هلمح  اهنآ  هب  ترضح  نآ  و  دندرک ، هلمح  مالّسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  نانمـشد  هاگنآ  ( 1)
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. دش دراو  مخز  ود  داتفه و  ترضح  نآ  ندب  هب  هکنیا  ات  تشادن  يدوس 
ماگنه نیا  رد  تشادن ، گنج  تردق  رگید  و  دوب ، هدش  بلاغ  شندب  رب  فعض  دنک ، تحارتسا  یکدنا  ات  داتسیا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دولآرهز رپ  هس  ریت  فدـه  وا  بلق  هاگان  دـنک ، كاپ  ار  شیناشیپ  نوخ  ات  درک  دـنلب  ار  شنماد  دروخ ، شیناشیپ  رب  دـمآ و  یگنـس  هاـگان 
. تفرگ رارق 

: دومرف
هَّللا  لوسر  ۀّلم  یلع  هَّللاب و  هَّللا و  مسب  »

.« متسه ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نید  رب  ادخ و  رب  لّکوت  ادخ و  مان  هب  ، 
: درک ضرع  درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  شرس  سپس 

هریغ  ّیبن  تنب  نبا  ضرالا  هجو  یلع  سیل  الجر  نولتقی  مّهنا  ملعت  ّکنا  مهّللا 
. تسین ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رتخد  رسپ  وا  زج  نیمز ، رسارس  رد  هک  دنشکیم  ار  يدرم  نانیا  هک  ینادیم  وت  ایادخ  ، 

ره داتـسیا ، اج  ناـمه  دـنک ، گـنج  تسناوتن  رگید  دـش ، يراـج  نادواـن  نوچمه  نوخ  دروآ ، نوریب  تشپ  زا  ار  ریت  نآ  تسد  اـب  سپس 
، دشاب مالّسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادخ  تساوخیمن  و  تشگیمزاب ، دمآیم  ولج  شنتـشک  يارب  هک  یـصخش 

ماما رس  رب  نانچ  نآ  شریشمش  اب  و  داد ، مانشد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هب  دنتفگیم ، رـسن » نب  کلام   » وا هب  هک  هدنک  هلیبق  زا  يدرم  ماجنارس 
. دش نوخ  زا  رپ  دوخ  هالک  نآ  و  دیسر ، شرس  هب  ریشمش  و  تسکش ، ترضح  نآ  دوخ  هالک  هک  دز ، مالّسلا  هیلع  نیسح 

نآ يور  ار  شاهمامع  داهن و  رـس  رب  ار  نآ  تساوخ  دوخهالک  سپـس  تسب ، نآ  اب  ار  شرـس  دـیبلط و  ياهچراپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. تسب

147 ص : البرک ، همانمغ 

147 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نسح  نب  هّللا  دبع  زوسناج  تداهش  رکذ 

نسح ماما  نب  هّللا  دبع  هاگان  دنتفرگ ، ار  ترضح  نآ  درگادرگ  و  دنتشگزاب ، سپس  دنتشادرب ، گنج  زا  تسد  نانمشد  تقو ، نیا  رد  ( 1)
هیلع نیـسح  شیومع  هب  ار  دوخ  ناود  ناود  دمآ و  نوریب  ناوناب  همیخ  زا  دوب  غلابان  ياهچب  تشادن و ] رتشیب  لاس  هدزای  هک   ] مالّـسلا هیلع 

. داتسیا ومع  رانک  رد  و  دیناسر ، مالّسلا 
ار وا  اـت  دـش  جراـخ  همیخ  زا  اـهیلع  هَّللا  مالـس  بنیز  راد ، هگن  ار  وا  مرهاوـخ ، : » دز ادـص  دـید  ار  وا  هک  یتـقو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

.« موشن ادج  میومع  زا  ادخ  هب  دنگوس  یّمع ، قرافا  هَّللا ال  و  : » تفگ درک و  يراددوخ  تّدش  هب  وا  دنادرگرب ، همیخ  هب  و  درادهگن ،
هَّللا دبع  دروآ ، دورف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  فرط  هب  ار  شریشمش  لهاک - نب  ۀلمرح  یلوق  هب  و  بعک - نب  رحب  مان  هب  نانمـشد  زا  یکی 

: تفگ وا  هب 
هیلع نیـسح  يوس  هب  ار  ریـشمش  ملاظ  نآ  یـشکیم »؟ ار  میومع  ایآ  كاپان  نز  دـنزرف  يا  وت  رب  ياو  یّمع ، لتقت  ۀـثیبخلا أ  نب  ای  کلیو  »

.« ناج ومع  يا  هاّمع ،! ای  : » دز ادص  دش ، نازیوآ  هدیرب و  شتسد  داد ، رارق  ریشمش  رپس  ار  شتسد  هّللا  دبع  دروآ ، دورف  مالّسلا 
.«[ ناج ردام  يا  هاّما ، ای  : » تفگ رگید  لقن  هب  [و 

هاگرد زا  نآ  هلیسوب  و  نک ، ربص  تبیصم  نیا  ربارب  رد  هدازردارب ! يا  : » دومرف دینابسچ و  شاهنیس  هب  ار  هّللا  دبع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
؟ دنکیم قحلم  تسا  هتسیاش  ناردپ  دزن  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  نک ، تداعس  ریخ و  ياضاقت  ادخ 

ریت فده  ار  وا  يولگ  داب ) وا  رب  ادخ  تنعل   ) هلمرح ماگنه  نیا  رد 
148 ص : البرک ، همانمغ 
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درپس ناج  مالّسلا  هیلع  نیسح  شیومع  شوغآ  رد  وا  و  درک ، ادج  ندب  زا  وا  رس  ( 1 ، ) ریت نآ  داد ، رارق 

148 ص :  اههمیخ .....  ندز  شتآ  زا  رمش  فارصنا 

، درک هلمح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همیخ  هب  هزین  اب  هّللا ) ۀـنعل   ) نشوجلا يذ  نب  رمـش  دوب ، هدـشن  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زونه 
.« منازوسب ار  همه  تسا ، همیخ  نایم  رد  هچنآ  هک و  ره  ات  دیروایب  شتآ  : » دز دایرف  سپس 

شتآ اب  ار  وت  دنوادخ  یبلطیم ، شتآ  ماهداوناخ  ندنازوس  يارب  هک  یتسه  وت  نیا  نشوجلا ! يذ  رسپ  يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
.« دنازوسب

. دیدرگ فرصنم  ندز  شتآ  زا  درک و  ایح  وا  درک ، شنزرس  ار  وا  دمآ و  رمش  دزن  نمشد ) ناگدرکرس  زا  یکی   ) یعبر نب  ثبش 

148 ص :  هنهک .....  سابل  ندیشوپ 

یسک ات  مشوپب  میاهسابل  ریز  ار  نآ  ات  دشابن ، یسک  هقالع  دروم  هک  دیروایب  میارب  ياهماج  دومرف : عادو  ماگنه   ] مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما 
ار نآ  ّتلذ  راـتفرگ  ناـسنا  هک  تسا  یـسابل  نیا  : » دومرف دیدنـسپن ، ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـندروآ ، یهاـتوک  راولـش  دـنکن ، هنهرب  ارم 

.« دشوپیم
شندب زا  زین  ار  هنهک  سابل  نیمه  دیسر ، تداهش  هب  هک  یتقو  یلو  دیشوپ ، شیاهسابل  ریز  درک و  هراپ  هراپ  تفرگ و  ياهنهک  هماج  هاگنآ 

. دندروآ نوریب 
شنهریپ  ریز  دیشوپب  هنهک  سابل  ]

شنت  شنم ز  دب  مصخ  دنکن  نورب  ات  هک 
149 ص : البرک ، همانمغ 

روتس  مس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل 
شنفک  ای  هماج  دنشوپ  هک  دنامن  ینت 

زا دنکن و  تبغر  نآ  هب  یسک  ات  درک ، هراپ  ار  نآ  تهج  نآ  زا  دیشوپ ، درک و  هراپ  دیبلط و  دوب  نمی  ياههتفاب  زا  هک  يراولش  سپـس  ( 1)
، تخاس هنهرب  ار  ترـضح  نآ  و  دومن ، جراخ  شندب  زا  ار  نآ  هَّللا ) هنعل   ) بعک نب  رحب  دش ، هتـشک  هک  یتقو  یلو  درواین ، نوریب  شندـب 

كرچ نوخ و  دندشیم و  مرن  ناتسمز  رد  و  دیکشخیم ، کشخ ، بوچ  ود  دننامه  ناتسبات  رد  بعک  نب  رحب  ياهتـسد  راک ، نیا  زا  دعب 
. دیناسر تکاله  هب  ار  وا  یلاعتم  دنوادخ  هکنآ  ات  دوب ، يراج  اهنآ  زا 

149 ص :  مالّسلا .....  اهیلع  بنیز  دایرف  نیمز و  رب  بسا  تشپ  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  نداتفا 

هجوج دـننامه  ذـفنقلاک ، یقبف  ، » دـیدرگ اـههزین  اـهریت و  اهریـشمش و  مخز  زا  رپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رّهطم  رکیپ  هک  یماـگنه  ( 1)
زا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دز  شیولهپ  رب  ياهزین  نانچ  ینزم » بهو  نب  حلاص   » مان هب  ناملاظ  زا  یکی  دـیدرگ » ریت  زا  رپ  شندـب  رادغیت ،

: دومرف دروخ ، نیمز  رب  شتروص  تسار  هیحان  نداتفا  ماگنه  و  داتفا ، نیمز  رب  بسا  تشپ 
.« ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ۀّلم  یلع  هَّللاب و  هَّللا و  مسب  »

: دز دایرف  دمآ ، نوریب  همیخ  زا  مالّسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  ماگنه  نیا  رد  تساخرب . سپس 
، میاقآ ياو  يا  مردارب ، ياو  يا  لهّسلا ، یلع  تکدکدت  لابجلا  تیل  و  ضرالا ، یلع  تقبطنا  ءامّسلا  تیل  هاتیب  لها  او  هادّیـس ، او  هاخا ، او 
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. دندیشاپیم نابایب  هب  هدش و  یشالتم  اههوک  شاک  يا  داتفایم ، نیمز  رب  نامسآ  شاک  يا  ماهداوناخ ! ياو  يا 
150 ص : البرک ، همانمغ 

150 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هظحل 

رداص ار  نامرف  نیا  هک  یتقو  دیتسه »؟ هچ  راظتنا  رد  مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) صخـش نیا  دروم  رد   » دز دایرف  دوخ  هاپـس  هب  رمـش  ( 1)
، دز ترضح  نآ  پچ  هناش  رب  دوخ  ریشمش  اب  کیرش » نب  ۀعرز   » مان هب  یملاظ  دندومن ، هلمح  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  وس  ره  زا  درک ،
رب تروص  هیحان  زا  هک  دز ، ترضح  نآ  ندرگ  رب  ریشمش  نانچ  يرگید  ملاظ  دروآرد . ياپ  زا  ار  وا  ياهبرض ، اب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نآ يولگ  يدوگ  رد  ار  شاهزین  سنا ، نب  نانـس  ماگنه  نیا  رد  داتفایم ، ور  هب  یلو  دزیخرب ، تساوخیم  دـش ، ناوتاـن  رگید  داـتفا ، نیمز 
هیلع ماـما  هک  دز  شیولگ  يدوگ  رب  ریت  دـعب  و  دـیبوک ، شاهنیـس  ياهناوختـسا  رب  ار  نآ  دیـشک و  نوریب  ار  هزین  سپـس  دربورف ، ترـضح 

هک یتقو  تشادیم ، هگن  شیولگ  ریز  ار  شتـسد  فک  ود  دروآ ، نوریب  شیولگ  زا  ار  ریت  نآ  تسـشن و  تساخرب  داتفا ، نیمز  هب  مالـسلا 
: دومرفیم دیلامیم و  تروص  رس و  هب  ار  نآ  دشیم  نوخ  زا  رپ  شتسد 

یّقح  ّیلع  ابوضغم  یمدب ، ابضخم  هَّللا  یقلا  اذکه 
. منک تاقالم  دناهدرک  بصغ  ار  مّقح  متسه و  نیگنر  منوخ  هب  هک  لاح  نیا  اب  ار  دنوادخ  ، 

.« نک تحار  ار  وا  و  يآ ، دورف  نیسح  يوس  هب  وت  رب  ياو  : » تفگ دوب  شتسار  بناج  رد  هک  يدرم  هب  دعس  رمع 
ماگنه نیا  رد  داتفا ، شمادنا  رب  زرل  سرت و  دنک  ادج  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندـب  زا  رـس  ات  درک  یتسد  شیپ  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ 

: تفگیم لاح  نیا  رد  دز و  ریشمش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يولگ  هب  دمآ و  دورف  یعخن  سنا  نب  نانس 
«، یتسه نیمز  يور  ناسنا  نیرتهب  ردام ، ردـپ و  رظن  زا  ادـخ و  لوسر  رـسپ  وت  منادیم  هکنیا  اب  منک  ادـج  ار  ترـس  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  »

رس سپس 
151 ص : البرک ، همانمغ 

. دشاب شکاپ  نامدود  مالّسلا و  هیلع  نیسح  رب  ادخ  دورد  دومن . ادج  ار  شفیرش 
: دیوگ هراب  نیا  رد  رعاش  ( 1)

نانس  اّفک  هریبت  ةادغ  انیسح  تلدع  ۀّیزر  ّياف 
زا رس  نانس  ياهتسد  هک  ماگنه  نآ  دنک ، يربارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  زوسناج  مغ  اب  هک  تسا  ناهج  رد  یکاندرد  هعجاف  مادک  »

دیرب و ار  شناتشگنا  رس  و  دومن ، ریگتسد  ار  سنا  نب  نانس  درک ، مایق  لاس 64 ) رد   ) راتخم هک  یماگنه  هدش : تیاور  درک »؟ ادج  وا  ندب 
وا و  تخادنا ، نآ  نایم  رد  ار  نانس  و  دروآ ، ششوج  هب  شتآ  اب  دوب ، نآ  رد  نغور  هک  ار  یگید  و  درک ، عطق  ار  شیاهاپ  اهتسد و  سپس 

. دیسر تکاله  هب  دز و  اپ  تسد و  نآ  نایم  رد 

151 ص :  هایس .....  نافوط  زورب  ناگتشرف و  شورخ 

هب ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیّدلا  ملاعم  باتک  رد  یـسرب  رهاط  وبا  ( 1)
رسپ وت و  هدیزگرب  رسپ  وت و  هدیزگرب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نیا  اراگدرورپ ! : » دندرک ضرع  دندومن و  نویـش  ناگتـشرف  دندناسر ، تداهش 

.« تسا وت  ربمایپ 
: دومرف داد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  جع )  ) مئاق ترضح  لکش  هیاس و  دنوادخ 
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اذهل مقتنا  اذهب  »
.« مریگ ماقتنا  شنانمشد  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  يارب  درم ، نیا  تسد  هب  ، 

زورب خرس ، داب  ندیزو  اب  هارمه  البرک  نامسآ  رد  یکیرات  هایس و  دیدش و  رابغ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  ماگنه  دیوگ : هدننکتیاور 
اوه هک  درک 

152 ص : البرک ، همانمغ 
یهلا باذـع  الب و  راچد  دـندرک  ناـمگ  نانمـشد  هک  يروط  هب  دـشیمن ، هدـید  زیچ  چـیه  سک و  چـیه  هک  هدـش  کـیرات  بش  نوچمه 

. دیدرگ فرطرب  نافوط  تملظ و  نآ  سپس  دندرک ، گنرد  عضو  نیا  اب  یتعاس  دناهدش ،

152 ص :  لاله .....  نابز  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  زوسناج  تداهش  تاظحل 

هک تسا  رمش  نیا  داب ، هدژم  وت  هب  ریما ! يا   » دز دایرف  یکی  مدینش  هاگان  مدوب ، دعـس  رمع  رکـشل  نایم  رد  نم  دیوگیم  عفان  نب  لاله  ( 1)
.« تشک ار  نیسح 

هب حورجم  ادخ  هب  دنگوس  تسا ، ندـنک  ناج  لاح  رد  وا  مدـید  مدـناسر ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نیلاب  هب  ار  دوخ  متفر  فص  ود  نیب  هب  نم 
ییاـبیز و  تروص ، ناـبات  رون  دـشاب ، هتـشاد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هرهچ  زا  رتینارون  رتاـبیز و  ياهرهچ  هک  مدوـب  هدـیدن  ياهتـشغآ  نوـخ 

: دیوگیم وا  هب  يدرم  مدینش  درک ، بآ  بلط  لاح  نیا  رد  دومن ، لفاغ  شندشهتشک  دروم  رد  ندیشیدنا  زا  ارم  شاهفایق 
بآ زا  و  يدرگ ، خزود  هیماـح  دراو  اـت  یـشچن  ار  بآ  ادـخ  هب  دـنگوس  اـهمیمح ، نم  برـشتف  ۀـیماحلا  درت  یّتح  ءاـملا  قوذـت  ـال  هَّللا  و 

. یشونب نآ  ناشوج 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  هب  هکلب  مشونن ، نآ  بآ  زا  مدرگن و  هیماح  دراو  نم  وت ! رب  ياو  : » دومرف مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
و مشونیم ، ریذپان  رییغت  یتشهب  بآ  زا  و  میامن ، تنوکـس  ردتقم ، يادـخ  هاگـشیپ  رد  قدـص  هاگیاج  رد  وا  هناخ  رد  و  مدرگ ، دراو  ملس 

.« تفگ مهاوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  امش  راتفر  تیاکش 
ایوگ هک  يروط  هب  دندش  نیگمشخ  نانمشد  همه  ماگنه  نیا  رد 

153 ص : البرک ، همانمغ 
ادج شندب  زا  تفگیم ، نخس  اهنآ  اب  هک  یلاح  رد  ار  شرـس  ( 1 ، ) تسا هدادن  رارق  اهنآ  زا  کی  چیه  لد  رد  ار  محر  زا  يزیچ  دـنوادخ 

. درک مهاوخن  يراکمه  امش  اب  يرما  رد  زگره  سپ  نیا  زا  متفگ : اهنآ  هب  مدرک و  بّجعت  اهنآ  یلدگنس  یمحریب و  زا  دنتخاس ،

153 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  لئاسو  تراغ 

هیلع نیسح  غارس  هب  تسخن  دندروآ ، موجه  تسا  اههمیخ  رد  هچنآ  جارات  يارب  رگتراغ  نانمشد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ 
شندب ياهوم  دش و  التبم  یسیپ  يرامیب  هب  دیشوپ ، ار  نآ  درک ، تراغ  ار  ترضح  نآ  نهاریپ  یمرضح ، هبوح  نب  قاحسا  دندمآ ، مالّسلا 

. تشاد دوجو  هزین  ریشمش و  ریت و  تباصا  رثا  رب  یگراپ  يدنا  هد و  دص و  ترضح  نآ  نهاریپ  رد  هدش  تیاور  تخیر .
.« دوب ریشمش  تبرض  راهچ  هس و  ياج  و  هزین ، تباصا  ياج  هس  یس و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ندب  رد  : » دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دنام تکرحیب  شیاپ  ود  ره  و  دش ، ریگ  نیمز  وا  هدش  تیاور  درب ، امغی  هب  ار  ترضح  نآ  راولش  یمیت  بعک  نب  رحب 
نآ و  دوبر ، ار  ترضح  نآ  همامع  هللا ) هنعل   ) يدوا دیزی  نب  رباج  یضعب  هتفگ  هب  دوبر ، ار  ترضح  نآ  همامع  یمرـضح ، دثرم  نب  سنخا 

. دش هناوید  تشاذگ و  شرس  رب  ار 
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. دوبر ار  ترضح  نآ  نیلعن  دلاخ ، نب  دوسا 
ادج رتشگنا  نامه  اب  دـش و  عطق  شتـشگنا  درک ، دوخ  تشگنا  رد  و  دوبر ، ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرتشگنا  یبلک  میلـس  نب  لدـجب 

. دیدرگ
ار شیاهاپ  تسد و  درک و  ریگتسد  ار  وا  دمآ ، راک  يور  راتخم  هک  یتقو 

154 ص : البرک ، همانمغ 
. دیسر تکاله  هب  ات  دومن  اهر  دوب  روهطوغ  نوخ  رد  هک  لاح  نامه  رد  ار  وا  و  درک ، عطق 

. داب وا  رب  ادخ  تنعل  دوبر ، دوب  ّزخ  سنج  زا  هک  ار  ترضح  نآ  هفیطق  ثعشا ، نب  سیق  ( 1)
لتاق هب  ار  هرز  نآ  راتخم  دش ، هتشک  راتخم ، روتسد  هب  دعس  رمع  هک  یماگنه  درب ، امغی  هب  هَّللا ) هنعل   ) دعس رمع  ار  ترـضح  نآ  ءارتب  هرز 

. دیشخب هرمع  وبا  وا 
. دوبر ار  نآ  هلظنح ، نب  دوسا  مان  هب  میمت  ینب  زا  يدرم  یلوق  هب  و  درک ، جارات  ار  ترضح  نآ  ریشمش  يدوا  قلخ  نب  عیمج 

زا سپ  ریشمش  نآ  تفگ : هک  هدش  لقن  ایرکز  نب  دّمحم  زا  دوبر ، یلـشهن  سقالف  ار  ترـضح  نآ  ریـشمش  هدمآ : دعـس  نبا  تیاور  رد  و 
. تفرگ رارق  لیدب  نب  بیبح  رتخد  رایتخا  رد  سقالف ، ندوبر 

رد تسا و  تماما  تّوبن و  ياههنیجنگ  زا  نآ  لاثما  راقفلا و  وذ  اریز  دوبن ، مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  راقفلا  وذ  هدش ، تراغ  ریـشمش  نیا 
. دننکیم قیدصت  میدومن  رکذ  هک  ار  بلاطم  نیا  ثیدح ، نایوار  دشابیم ، ظوفحم  دوخ  ياج 

154 ص :  وا .....  زوسناج  شرازگ  و  زینک ، ندش  ربخ  اب 

وت ياقآ  ادخ  زینک  يا  لتق ، كدّیس  ّنا  هَّللا  ۀما  ای  : » تفگ وا  هب  يدرم  دمآ ، نوریب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ياههمیخ  زا  يزینک  دیوگ : يوار 
.« دش هتشک 

، متفر مالّـسلا ) اهیلع  بنیز  ترـضح   ) ممناخ دزن  دوب ، دـنلب  ماهیرگ  دایرف  هک  یلاح  رد  باتـش  اـب  مدینـش  ار  ربخ  نیا  اـت  دـیوگ ، زینک  نیا 
دایرف نویش و  همه  دنتساخرب و  دندید  لاح  نیا  رد  ارم  هک  یتقو  مرح  ناوناب 

155 ص : البرک ، همانمغ 
. دنتسیرگیم دندزیم و 

155 ص :  وناب .....  کی  هیحان  زا  تفلاخم  يادص  نیتسخن  و  اههمیخ ، تراغ 

زا مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مشچ  رون  همطاف و  نادنزرف  ياههمیخ  هب  دوب ، اههمیخ  رد  هچنآ  ندرب  امغی  هب  تراغ و  يارب  نانمـشد  ( 1)
ناوناب نارتخد و  دـندرکیم ، جارات  دندیـشکیم و  ار  نآ  دوب ، هتـسب  شرمک  هب  ییوناـب  هک  يرداـچ  یّتح  دـندرک ، یتسد  شیپ  رگیدـمه 

ناشدایرف نادیهش  قارف  زا  و  دندرکیم ، زوسناج  هیرگ  دندش و  جراخ  اههمیخ  زا  یعمج  هتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نادناخ 
. دوب دنلب  هیرگ  هب 

هب نانمـشد  دـید  دوب  دعـس  رمع  هاپـس  نایم  رد  شرهوش  اب  هک  لئاو  نب  رکب  ینب  هفیاط  زا  ییوناب  نیب  نیا  رد  ملـسم ، نب  دـیمح  تیاور  هب 
لوسر ناوناب  ياهسابل  ایآ  لئاو ! نب  رکب  لآ  يا  : » دز دایرف  دمآ و  اههمیخ  رانک  تفرگ و  تسد  هب  يریـشمش  دناهتخادرپ ، اههمیخ  تراغ 

رب گرم  تسین ، ادـخ  ناـمرف  زج  یناـمرف  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تاراـثل  اـی  هَّلل ، اـّلا  مکح  ـال  « ؟ دوریم اـمغی  هب  ادـخ 
«1 .« » دیزیخرب ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ناهاوخنوخ  يا  ییادخ ، ریغ  تموکح 
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. دینادرگ زاب  دوخ  هاگتماقا  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  شتسد  دمآ و  شدزن  نز ، نآ  رهوش 

155 ص :  نادیهش .....  هراپ  هراپ  ياهندب  رانک  رد  ناوناب  مالسلا و  اهیلع  بنیز 

ناکدوک  ناوناب و  نانمشد ، مهدزای  زور  رد   ] سپس دیوگ : هدننکتیاور 
__________________________________________________

( مجرتم . ) دش هتشارفارب  هّیما  ینب  دیلپ  نادناخ  دض  رب  یهاوخنوخ  مچرپ  اروشاع ، زور  نامه  رد  بیترت  نیا  هب  (. 1)
156 ص : البرک ، همانمغ 

هب ناشیاهـسابل  هک  هنهرب  ياپ  هنهرب و  رـس  اب  ار  نانز  و  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  اـههمیخ  و  ( 1 ، ) دـندرک نوریب  اههمیخ  زا  راـبجا  هب  ار  مرح 
، دندروآرد تکرح  هب  ریـسا  ناونع  هب  يراوخ  اب  ار  نانآ  دندروآ ، نوریب  اههمیخ  زا  دندرکیم ، هیرگ  هک  یلاح  رد  دوب ، هدش  هدرب  تراغ 
هک یتقو  دنداد ، روبع  هاگلتق  رانک  زا  ار  اهنآ  دیهد ». روبع  مالّسلا  هیلع  نیسح  هراپ  هراپ  ندب  رانک  زا  ار  ام  ادخ  هب  ار  امش  : » دنتفگیم اهنآ 

. دندزیم ناشتروص  هب  یلیس  دنداد ، رس  هیرگ  دایرف  دندرک ، هاگن  نادیهش  هراپ  هراپ  ياهندب  نآ  هب  ناوناب 
: دیوگیم ملسم ) نب  دیمح   ) هدننکتیاور

ۀکئالم کیلع  یّلـص  هادّـمحم ! ای  بیئک ، بلق  نیزح و  توصب  يداـنت  و  نیـسحلا ، بدـنت  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تنب  بنیز  یـسنا  ـال  هَّللا  وف 
بنیز ادخ  هب  دنگوس  یفطصملا ،...  دّمحم  یلا  یکتـشملا و  هَّللا  یلا  ایابـس ، کتانب  و  ءاضعالا ، عّطقم  ءامّدلاب ، لّمرم  نیـسح  اذه  ءامّـسلا 

رپ یبلق  و  رابهودـنا ، يادـص  اب  تسیرگیم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هاکناج  یهآ  اب  هک  منکیمن  شومارف  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رتخد 
هراپ هراپ  شیاضعا  تسا ، روهطوغ  نوخ  رد  هک  تسا  وت  نیسح  نیا  داب ، وت  رب  نامسآ  ناگتشرف  دورد  دّمحم ! يا  دایرف  دزیم : ادص  درد 
یلع ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ادخ و  يوس  هب  ار  متیاکـش  دنوشیم ، هداد  تکرح  ریـسا ، ناونع  هب  تنارتخد  و  هدش ،

داب و  هداتفا ، كاخ  يور  هب  هک  تسا  نیـسح  نیا  دّـمحم ! يا  دایرف  مربیم ، مالـسلا  اـمهیلع  ادیهـش  دّیـس  هزمح  ارهز و  همطاـف  یـضترم و 
، زوسناج تبیـصم  هچ  و  هاکناج ، هودـنا  هچ  هآ ! تسا ، هدـش  هتـشک  ناگدازكاپان  تسد  هب  دـشاپیم ، شندـب  رب  ار  نابایب  كاـخ  لاـمش 

هدیزگرب ربمایپ  نادنزرف  هّیرذ و  اهنیا  دّمحم ! نارای  يا  منکیم ، ساسحا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  گرم  زورما 
. دنوشیم هدرب  تراسا  هب  هک  دنتسه ، ادخ 

: دومرف مالسلا  اهیلع  بنیز  رگید  تیاور  قبط 
157 ص : البرک ، همانمغ 

نیا دزویم ، ناشندب  رب  ابص  داب  دناهدش و  هتشک  تنادنزرف  دناهدرک ، ریسا  ار  تنارتخد  ملس ! هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  يا  دایرف  ( 1)
. دناهدرب امغی  هب  ار  شسابل  همامع و  دناهدومن ، ادج  شندرگ  تشپ  زا  ار  شرس  هک  تسا  وت  نیسح 

هب مردپ  دش ، هدیرب  شاهمیخ  ياهبانط  هک  یـسک  نآ  يادف  هب  مردپ  دش ، تراغ  شیاههمیخ  هبنـشود  زور  هک  یـسک  نآ  يادـف  هب  مردـپ 
نابرق مناج  مردپ و  ددرگ ، نامرد  هک  تسا  یحورجم  هنوگ  نآ  هن  دشاب و  نآ  رد  تشگزاب  دیما  هک  تفر  يرفـس  هب  هن  هک  یـسک  يادـف 

. داب وا 
طبس وه  نم  یباب  ءامّسلا  هلا  هَّللا  لوسر  هّدج  نم  یباب  ءامّدلاب ، هتبیش  رطقی  نم  یباب  یضم ، یّتح  ناشطعلا  یباب  یضق ، یّتح  مومهملا  یباب 

هل ّتدر  نم  یباب  ءاسّنلا  ةدّیـس  ءارهزلا  ۀـمطاف  یباب  یـضترملا ، ّیلع  یباـب  يربکلا ، ۀـجیدخ  یباـب  یفطـصملا ، دّـمحم  یباـب  يدـهلا ، ّیبن 
بل اب  هک  تاهنـشت  بل  نآ  يادـف  هب  مردـپ  درپس ، ناج  رایـسب  ياهمغ  اب  هک  یـصخش  نآ  يادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  یّلـص ، یّتح  سمّـشلا 

شّدج هک  یسک  نآ  يادف  هب  مردپ  دزیریم ، شفیرش  نساحم  زا  نوخ  تارطق  هک  یـسک  نآ  يادف  هب  مردپ  دیـسر ، تداهـش  هب  ناشطع 
، تسا هدیزگرب  هدوتـس  هک  یـسک  يادف  هب  مردپ  تسا ، تیاده  ربمایپ  هریبن  هک  یـسک  نآ  يادـف  هب  مردـپ  تسا ، نامـسآ  يادـخ  لوسر 
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مردپ تسا ، تشهب  نانز  رورس  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  مالّسلا و  هیلع  یضترم  یلع  مالسلا و  اهیلع  يربک  هجیدخ  دنزرف  يادف  هب  مردپ 
. دناوخب ار  شزامن  ات  تشگزاب  وا  يارب  دیشروخ  هک  یسک  نآ  دنزرف  يادف  هب 

.« دنتسیرگ مالسلا ) اهیلع  بنیز  لاح  ندید  اب   ) تسود نمشد و  زا  نارضاح  همه  ادخ  هب  دنگوس  قیدص ، ّودع و  ّلک  هَّللا  تکباف و  »
158 ص : البرک ، همانمغ 

158 ص :  ردپ .....  ندب  رانک  مالّسلا  اهیلع  هنیکس 

هک دنتشاذگن  یلو   ] دیشک شوغآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکیپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلا  اهیلع  هنیکـس  ترـضح  ( 1)
دـندرک و عامتجا  بارعا  زا  یهورگ  هنع ، اهوّرج  یّتح  بارعالا  نم  ةّدـع  تعمتجاف  [ » دعـس رمع  روتـسد  هب  دـنامب ، ردـپ  نیلاب  رد  هنیکس 

.« دندومن ادج  هدیشک و  ردپ  نیلاب  زا  ار  مالسلا  اهیلع  هنیکس 

158 ص :  اهبسا .....  لامیاپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  نینزان  ندب 

رب دوش و  بلطواد  نیسح  هراب  رد  هک  تسیک  هردص ، هرهظ و  لیخلا  ئّطؤیف  نیسحلل  بدتنی  نم  : » درک مالعا  شرکشل  نایم  رد  دعس  رمع 
: زا دندوب  ترابع  اهنیا  دندش ، راک  نیا  يارب  بلطواد  نانمـشد  زا  رفن  هد  دنک »؟ ناروتـس  مس  لامیاپ  ار  شاهنیـس  تشپ و  دزاتب و  شرکیپ 

يوادیص حیبص  نب  رمع  یعیبس 4 - لیفط  نب  میکح  دثرم 3 - نب  سنخا  دوبر 2 - ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نهاریپ  هک  هبوح  نب  قاحـسا  - 1
یمرـضح 10- تیبث  نب  یناه  مناغ 9 - نب  ظـحاو  یفعج 8 - بهو  نب  حـلاص  یفعج 7 - همثیخ  نب  ملاـس  يدبع 6 - ذـقنم  نب  ءاجر  - 5

نآ هنیس  تشپ و  ياهناوختسا  هک  دندرک  نانچ  نآ  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ندب  رب  نتخات  اب  بسا ، رب  راوس  اهنیا  هَّللا ) مهنعل   ) کلام نب  دیسا 
. دش هتسکش  ترضح 

. دندمآ دایز  نبا  دزن  رفن  هد  نیا  دیوگیم : هدننکتیاور 
؟ دیتسیک امش  تفگ : دایز  نبا 

: تفگ اهنآ  زا  یکی  کلام  نب  دیسا 
رسالا دیدش  بوبعی  ّلکب  رهّظلا  دعب  ردّصلا  انضضر  نحن 

.« میدیبوک میدرک و  كالاچ  ياهبسا  مس  لامیاپ  شتشپ ، ياهناوختسا  ندیبوک  زا  دعب  ار  نیسح  هنیس  ياهناوختسا  هک  میتسه  یناسک  ام  »
159 ص : البرک ، همانمغ 

.« میدرک مرن  ایسآ ، نوچمه  ار  شاهنیس  ياهناوختسا  هکنیا  ات  ( 1 ، ) هردص رجانح  انّحط  یّتح  »
. دنداد اهنآ  هب  یکدنا  هزیاج  دایز  نبا  روتسد  هب 

.« دندوب هداز  انز  اهنآ  همه  هک  میتفایرد  میداد ، رارق  قیقحت  هّجوت و  دروم  ار  رفن  هد  نآ  : » دیوگیم دهاز  ورمع  وبا 
رب هدش  اهبسا  رب  راوس  شنارومأم  و  تسب ، اهخیم  هب  نیمز  رد  ار  ناشیاهاپ  اهتسد و  درک ، ریگتسد  ار  اهنآ  دوخ ، تموکح  رصع  رد  راتخم 

. دندیسر تکاله  هب  ات  دنتخات  اهنآ  تشپ 

159 ص :  ندش .....  رکشل  یهایس  تازاجم 

البرک رد  دعس  رمع  هاپس  رد  وا  دوب ، هدش  روک  مدید  ار  يدرم  دیوگیم : ق  لاس 114 ه . هتفای  تافو  هّکم ، لها  یتفم   ] حابر یبا  نب  ءاطع 
رضاح دعس ) رمع  رکشل  نایم  رد   ) اروشاع زور  رد  البرک  رد  نم  تفگ : تسا »؟ هدش  روک  تنامـشچ  ارچ  : » مدیـسرپ وا  زا  تشاد ، روضح 
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، متشگزاب ماهناخ  هب  دش ، هتشک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  مدنکفا ، يریت  هن  مدز و  ریـشمش  هن  و  متخادنا ، ياهزین  هن  یلو  مدوب ،
یلص ادخ  لوسر  مایپ  هَّللا ، لوسر  بجا  : » تفگ دمآ و  نم  دزن  باوخ  ملاع  رد  یصخش  مدیباوخ ، سپس  مدناوخ و  ار  اشع  زامن  دش  بش 

.« نک تباجا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
مدید ینابایب  رد  ار  ترـضح  نآ  هاگان  درب  ترـضح  نآ  يوس  هب  ناشک  ناشک  ارم  تفرگ و  ار  منابیرگ  راکچ ؟ ادخ  لوسر  هب  ارم  متفگ :

زا يریـشمش  شتـسد  رد  هک  دوب  هداتـسیا  ياهتـشرف  شیور  شیپ  رد  و  دوب ، شتـسد  رد  ياهبرح  هدز و  ـالاب  ار  شنیتـسآ  دوب ، هتـسشن  هک 
رد صخش  نآ  دزیم ، ریشمش  هک  اهنآ  زا  کی  ره  هب  تشک ، ارم  ناتسود  زا  رفن  هن  وا  تشاد ، شتآ 

160 ص : البرک ، همانمغ 
مالّسلا : » مدرک ضرع  متـسشن و  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  وناز  ود  مدش و  کیدزن  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  ( 1 ، ) دشیم روهلعش  شتآ 

: دومرف هدومن و  دنلب  ار  شرـس  سپـس  درک ، ینالوط  گنرد  و  دادن ، ارم  مالـس  باوج  ادخ »! لوسر  يا  وت  رب  مالـس  هَّللا ، لوسر  ای  کیلع 
.« يداد ماجنا  یتساوخ  هچنآ  و  يدرکن ، تیاعر  ار  مّقح  و  یتشک ، ارم  ترتع  و  يدرک ، کته  ارم  تمرح  ادخ ! نمشد  يا  »

: دومرف متخادنا » ریت  هن  و  مدنکفا ، هزین  هن  مدز و  ریشمش  هن  ادخ  هب  دنگوس  ادخ ! لوسر  يا  : » مدرک ضرع 
، داوّسلا تّرثک  نکل  تقدص و  »

.« يدش نانمشد  رکشل  یهایس  ندوزفا  بجوم  یلو  ییوگیم  تسار 
نامه زا  هاگنآ  تسا ». مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مرـسپ  نوخ  نیا  : » دومرف نم  هب  مدید ، نوخ  زا  رپ  یتشط  هاگان  مدـش  کیدزن  ایب ، نم  کیدزن 

. متسه روک  نانچمه  لاح  ات  ماهدش و  انیبان  مدید  مدش ، رادیب  دیشک ، نم  مشچ  رب  یکدنا  نوخ 

160 ص :  وا .....  زوسناج  هیرگ  تمایق و  هصرع  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  دورو 

همطاف مرتخد  يارب  رون  زا  ياهدرپارـس  دوش ، اپ  رب  تمایق  زور  هک  یماگنه  : » دومرف هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
هدرپارـس نآ  يوس  هب  دـشاب  هتفرگ  تسد  هب  ار  دوخ  هدـیرب  رـس  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مدـنزرف  و  دـنزاس ، اپ  رب  مالـسلا  اـهیلع 

چیه و  نابّرقم ، زا  هتـشرف  چـیه  هک  دـشکرب  لد  زا  ياهلان  نویـش و  دـتفا ، شدـنزرف  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مشچ  هک  یتقو  دـنک ، تکرح 
تروص هب  یلاثم  دنوادخ  هاگنآ  دیرگب ، وا  لاح  رب  هکنیا  زج  دنامن  یقاب  رـشحم  هصرع  رد  ینمؤم  چـیه  و  ادـخ ، ناگداتـسرف  زا  يربمغیپ 

هب  ترضح  نآ  نیلتاق  اب  هک  دزاس  مّسجم  رس ، نودب  مادنا  شوخ  يدرم 
161 ص : البرک ، همانمغ 

و دزاس ، كاله  و  دناسر ، لتق  هب  دناهتسج ، تکرـش  يوحن  هب  وا  لتق  رد  هک  ار  یناسک  همه  دنوادخ  سپ  ( 1 ، ) دنک همصاخم  یهاوخداد 
دشکب ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  و  دنوش ، هدنز  زاب  و  دناسر ، لتق  هب  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  و  دنوش ، هدنز  سپس 

راب کی  هک  نیا  رگم  دنامن  یقاب  يدرف  چیه  ام  هّیرذ  زا  و  دـنوش ، هدـنز  زاب  دـشکب و  ار  نانآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  و  دـندرگ ، هدـنز  زاب  و 
.« دوش شومارف  اههودنا  و  دنیشن ، ورف  اهمشخ  دوش و  هدیشک  ماقتنا  هکنیا  ات  دناسر ، لتق  هب  ار  ناشیا 

نیا رد  اریز  دنتـسه ، نانیا  یقیقح  نانمؤم  ادـخ  هب  دـنگوس  ار ، ام  نایعیـش  دـنک  تمحر  دـنوادخ  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
. دندروخ ناوارف  یسوسفا  ینالوط و  یهودنا  راوگان ، دمآ  شیپ  نیا  رد  و  دنتسج ، تکرش  ام  اب  تبیصم 

یتعامج نایم  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ددرگ ، اپ  رب  تمایق  زور  هک  یماگنه  : » دومرف هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  و 
هب : » دیوگیم هب  دـنگوس  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  وش ، تشهب  دراو  هک  دـیآ  نامرف  ادـخ  يوس  زا  ددرگ ، رـشحم  دراو  شناگتـسباو  ناوناب  زا 
وـس نآ  هب  وا  نک ، رظن  تمایق  بلق  هب  دسر  باطخ  دـندرک »؟ هچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مدـنزرف  اب  نم  زا  سپ  منادـب  هکنیا  ات  مورن  تشهب 

زا نایبوّرک  همه  و  منک ، نویش  وا  نویش  زا  نم  و  دشک ، ینویش  سپ  هداتـسیا ، اپ  رب  هک  دنیبب  رـسیب  رکیپ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  درگنب 
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. دنشورخب ام  ناغفا  هلان و 
.« ملد هویم  ياو  يا  مدنزرف ! ياو  يا  : » دنزیم دایرف  مالسلا  اهیلع  همطاف  رگید : تیاور  قبط  و 

ار نآ  تسا و  بهبه »  » شمان هک  ار  یشتآ  و  دوش ، نیگمشخ  دنوادخ 
162 ص : البرک ، همانمغ 

هک دهد  نامرف  تسا ، هدشن  جراخ  نآ  زا  یهودنا  و  هتفاین ، هار  نآ  هب  یمیسن  هنوگ  چیه  و  ( 1 ، ) هتشگ هایس  هکنیا  ات  دناهتخورفا  لاس  رازه 
زین نانآ  دشورخب ، دنز و  ههیش  شتآ  نآ  دریگ ، دوخ  ماک  رد  ار  همه  و  دشک ، ياهرارش  شتآ  نآ  و  دیابرب ، ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نیلتاق 
لبق ار  ام  تهج  هچ  زا  ایادخ ! : » دنیوگیم نوگانوگ  ياهنابز  اب  اهنآ  هاگنآ  دنزورفارب ، زین  نانآ  دزورفارب ، شتآ  دنـشورخب ، دننز و  ههیش 

: دیامرفیم اهنآ  خساپ  رد  لاعتم  دنوادخ  يدنکفا »؟ شتآ  رب  ناتسرپتب  زا 
، ملعی نمک ال  سیل  ملع  نم  ّنا  »

.« تسین ناسکی  دنادیمن  هک  سک  نآ  اب  دنادیم  هک  نآ 
«1  » تسین طوبرم  امش  هب  فوقوم ، یلوضف  ینعی  ]

162 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  لتاق  شزرمآ  مدع 

تیاور يدزا  ساّبعلا  وبأ  رتخد  همطاف  لاح  حرـش  شخب  رد  راّجن ، نب  دّمحم  دادـغب ، رد  نیثّدـحملا  خیـش  لییذـت  باتک  ما  یـس  دـلج  رد 
: درک ضرع  دـنوادخ  هب  نارمع ، نب  یـسوم  ترـضح  دوـمرف : مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  : » تفگ هحلط  هدـش ،

شزرمآ رگا  نارمع ! نب  یسوم  يا  : » درک یحو  مالّسلا  هیلع  یـسوم  هب  دنوادخ  زرمایب ». ار  وا  تفر ، ایند  زا  مردارب )  ) نوراه اراگدرورپ ! »
.« مزرماین ار  وا  هک  ار  یلع  نب  نیسح  لتاق  زج  منکیم ، تباجا  ار  وت  ياعد  یهاوخب ، ار  ناگدنیآ  ناینیشیپ و  همه 

__________________________________________________

. تسا هدرک  لقن  لامعالا  باقع  باتک  رد  هَّللا  همحر  قودص  خیش  موحرم  ار  تیاور  ود  نیا  (. 1)
( ّفلؤم )

163 ص : البرک ، همانمغ 
(1)

163 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  ثداوح  هب  یهاگن  موس  شخب 

هراشا

. تسا باتک  شخب  نیرخآ  شخب ، نیا 

163 ص :  نادیهش .....  ياهرس 

ار نآ  اهنآ  ات  داد  يدزا  ملسم  نب  دیمح  یحبصا و  دیزی  نب  یلوخ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  اروشاع  زور  رد  دعـس  رمع  ( 2)
نب سیق  و  نشوجلا ، يذ  نب  رمش  هارمه  هب  ار  اهرس  نآ  دندومن و  ادج  نادیهـش  ریاس  ندب  زا  رـس  داد  روتـسد  سپـس  دنربب ، دایز  نبا  دزن 

. دندروآ هفوک  هب  ار  اهرس  اهنآ  داتسرف ، دایز  نبا  يوس  هب  جاّجح  نب  ورمع  و  ثعشا ،
ناگدـنامزاب مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  سپـس  دـنام ، البرک  رد  رهظ ، اـت  دـعب  زور  رد  و  ناـیاپ ، اـت  اروشاـع  زور  رد  دعـس  رمع 
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هفوک  يوس  هب  البرک  زا  ار ، نادیهش  ناوناب  تخاس . هناور  هفوک  يوس  هب  البرک  زا  ار ، نادیهش 
164 ص : البرک ، همانمغ 

نابیاس لـمحم و  ياراد  و  دوب ، هدـش  هتخادـنا  ناشتـشپ  هب  یمیلگ  هراـپ  اـهنت  هک  درک  ینارتش  رب  راوس  ار  مرح  ناوناـب  ( 1 . ) تخاس هناور 
نوچمه نانآ  دندوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناربمایپ ، نیرتهب  ياهتناما  اهنآ  هکنیا  اب  دوب ، زاب  ناشیاهتروص  دـندوبن ،

: دیوگ هک  هدورس  وکین  رعاش  نیا  ردقچ  یتسار  هب  و  دندربیم ، رس  هب  هودنا  عضو و  نیرتتخس  رد  مور  كرت و  ناریسا 
بیجعل  اذ  ّنا  هونب  يزغی  مشاه و  لآ  نم  ثوعبملا  یلع  یّلصی 

هک یتسار  هب  دنشکیم ، ار  اهنآ  هدرک و  گنج  شنادنزرف  اب  رگید  يوس  زا  و  دنتـسرفب ، دورد  مشاه  نامدود  زا  هدش  هتخیگنارب  ربمایپ  رب  »
.« تسا بیجع  رایسب  عوضوم  نیا 

: دیوگ رگید  رعاش  و 
باسح زور  رد  شّدج  تعافش  هب  دیما  دنتشک  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  هک  یتّما  نآ  ایآ  . » باسحلا موی  هّدج  ۀعافش  انیسح  تلتق  ۀّما  وجرت  أ 

و دایز ، نبا  هاگشیپ  هب  بّرقت  يارب  برع  ياههلیبق  هک  دوب ، رس  تشه  داتفه و  البرک  نادیهش  ياهرس  دادعت  هدش : تیاور  دنراد »؟ تمایق 
: هک بیترت  نیا  هب  دندومن  میسقت  دوخ  نیب  اهنآ ) رب  ادخ  تنعل  ، ) هیواعم نب  دیزی 

. دوب ثعشا  نب  سیق  ناشسیئر  هک  دندوب ، رس  هدزیس  لماح  هدنک  هلیبق 
. دوب رمش  ناشسیئر  هک  دندوب  رس  هدزاود  لماح  نزاوه  هلیبق 

. دندش رس  هدفه  لماح  میمت  هلیبق 
. دندش رس  هدزناش  لماح  دسا  ونب  هلیبق 

. دندش رس  تفه  لماح  جحذم  هلیبق 
165 ص : البرک ، همانمغ 

. دنتشگ رس  هدزیس  لماح  لیابق ، ریاس  و  ( 1)
هدیپت نوخ  هب  كاپ و  ياهرکیپ  رب  دندمآ و  هاگلتق  هب  دسا  ینب  زا  یهورگ  دش ، جراخ  البرک  زا  دعـس  رمع  هک  یتقو  دیوگ : هدننکتیاور 

دندرپس كاخ  هب  تسا ، صّخشم  نونکا  هک  ییاهناکم  رد  ار  اهنآ  و  دندناوخ ، زامن  ادهش 

165 ص :  هفوک .....  هب  البرک  ناریسا  دورو 

رانک هب  اهنآ  هک  یتقو  دـیناسر ، هفوک  کیدزن  هب  ریـسا  تروص  هب  ار  ادهـش  ناگدـنامزاب  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  دعـس  رمع 
. دندرک عامتجا  اهنآ  ياشامت  يارب  هفوک  مدرم  دندیسر ، هفوک  هزاورد 

خـساپ رد  اهنآ  دـیتسه »؟ هفیاط  مادـک  زا  ناریـسا  امـش  ّنتنا ، يراسالا  ّيا  نم  : » دز ادـص  دروآرب و  رـس  ماب  تشپ  زا  هفوک  نانز  زا  ییوناب 
.« میتسه ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  لآ  زا  ناریسا  ام  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  لآ  يراسا  نحن  : » دنتفگ

دنتفرگ ار  اهنآ  ناریسا  داد ، ناریسا  هب  درک و  عمج  ار  همه  تشاد ، يرسور  نهاریپ و  شوپور و  زا  هچنآ  دمآ و  دورف  ماب  تشپ  زا  وناب  نآ 
. دندناشوپ ار  دوخ  و 

165 ص :  ناریسا .....  هارمه  یّنثم  نسح 

هک نسح  نب  نسح  نینچمه  دوب ، هدش  رغال  روجنر و  يرامیب  رثا  رب  هک  دوب ، ریسا  ناوناب  نآ  هارمه  مالّسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دیوگ : يوار 
اب و  دومن ، رایـسب  يراکادف  راثیا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شربهر  ومع و  هب  تبـسن  وا  دوب ، ناریـسا  هارمه  دوب ، فورعم  یّنثم  نسح  هب 
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، تمواقم ربص و  لامک 
166 ص : البرک ، همانمغ 

زا لاح  نیع  رد  دوب ، رایـسب  ياهمخز  تاحارج و  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  وا  ( 1 ، ) درک لّمحت  ار  نمشد  ياههزین  اهریشمش و  ياهتحارج 
. دوب ناریسا  نیب  رد  دش و  جراخ  گنج  نادیم 

و دنکفا ، تکاله  كاخ  هب  ار  نانمشد  زا  رفن  هدفه  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنزرف  یّنثم  نسح  دسیونیم : حیباصملا  باتک  فّنصم 
اجنآ رد  دروآ و  هفوک  هب  ار  وا  هجراـخ  نب  ءامـسا  ماـن  هب  شیئاد  داـتفا ، نیمز  هب  درک ، تباـصا  شندـب  رب  مخز  هدـجیه  يریگرد ، نیا  رد 

«1 . » تخاس هناور  هنیدم  هب  ار  وا  هاگنآ  تفایزاب ، ار  دوخ  یتمالس  هکنیا  ات  دومن ، اوادم 
. دندوب ورمع  دیز و  مان  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رسپ  ود  دندوب ، ناریسا  هارمه  هک  يدارفا  هلمج  زا 

166 ص :  هفوک .....  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  روشرپ  هبطخ 

: دومرف درک و  ور  اهنآ  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دندرک ، هیرگ  هلان و  داتفا  مولظم  ناریسا  هب  هفوک  لها  هاگن  هک  یتقو 
،؟ انلتق يّذلا  نمف  انلجا ؟ نم  نوکبت  نوحونتأ و 

؟ تشک ار  ام  یسک  هچ  سپ  دییرگیم ، دینکیم و  هحون  ام  لاح  هب  امش  ایآ 
ماما  رتخد  مالسلا  اهیلع  بنیز  زور  نآ  رد  دیوگیم : « 2  » يدسا میزح  نب  ریشب 

__________________________________________________

هدهع رب  ار  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  تاقدص  فاقوا و  یتسرپرـس  دوخ  رـصع  رد  و  دوب ، ینّابر  ملاع  دنمجرا و  درمدار  ع )  ) یّنثم نسح  (. 1)
ماجنارس دش ، حورجم  تخس  دیگنج و  نانمشد  اب  اروشاع  زور  رد  وا  درک ، جاودزا  ع )  ) نیـسحلا تنب  همطاف  شیومع  رتخد  اب  وا  تفرگ ،

تماما ياعّدا  ّثلثم ، نسح  شرـسپ  تفر ، ایند  زا  هنیدـم  رد  يرمق  يرجه  لاس 90  رد  و  درکن ، تماما  ياعّدا  زگره  تفای ، افـش  اوادـم  اب 
( مجرتم ( ) ص 157 ع ،)  ) نیسحلا عم  لتق  نم  ۀیمست  . ) درک

رد و  ص 29 ) ج 1 ، یـسربط ، جاجتحا   ) دوب ع )  ) داّجـس ماـما  باحـصا  زا  هک  هدـش  هتفگ  زین  کیرـش  نب  میذـخ  و  میزخ ، نب  ریبش  (. 2)
( مجرتم . ) تسا هدش  يدسا  میزح  نب  ریشب  هب  ریبعت  دلج 45 ص 108  راحب ، دننام  نوتم ، زا  یضعب 

167 ص : البرک ، همانمغ 
: مدرک هدهاشم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع 

سافنالا تّدتراف  اوتکـسا ، نا  ساّنلا  یلا  تأموا  دـق  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  ناسل  نع  غرفت  اّهنأک  اهنم ، قطنا  ّطق  ةرفخ  را  ملف 
نخـس رتاویـش  وا  زا  هک  مدوب ، هدـیدن  زگره  مالـسلا  اهیلع  بنیز  دـننام  ار  یبیجن  هدیـشوپ و  يوناـب  زور  نآ  اـت  ( 1 ، ) سارجالا تنکـس  و 
سبح اههنیس  رد  اهسفن  دیشاب ، تکاس  هک  درک  هراشا  مدرم  هب  دیرابیم ، ورف  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نابز  زا  شنانخـس  ییوگ  دیوگب ،

. داتسیا تکرح  زا  دوب  اهرتسا  اهبسا و  ندرگ  رد  هک  اهگنز  دش ،
دعب اّما  رایخالا . نیبّیّطلا  هلآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  يّدج  یلع  ةولّصلا  هَّلل و  دمحلا  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  هبطخ  نتم 

ًاثاْکنَأ ٍةَُّوق  ِدـَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  یّتلا  لثمک  مکلثم  اّمنا  ۀـّنّرلا  تأدـه  ةربعلا و ال  تأقر  الف  نوکبت !؟ لذـخلا ا  ردـغلا و  لتخلا و  لـها  اـی 
ۀنمد یلع  یعرمک  وا  ءادعالا ؟ زمغ  ءامالا و  قلم  فنّـشلا و  ردّصلا  و  فظّنلا ، فلّـصلا و  ّالا  مکیف  له  الا و  ْمُکَْنَیب  اًلَخَد  ْمُکَناْمیَأ  َنوُذِخَّتَت 

. نودلاخ متنا  باذعلا  یف  و  مکیلع ، ُهَّللا  َطِخَس  ْنَأ  مکسفنا  مکل  تمّدق  ام  ءاس  الا  ةدوحلم ، یلع  ۀّضفک  وا 
ّینا و  ادـبا ، اهدـعب  لسغب  اهوضحرت  نل  اهرانـش و  اـهراعب و  متبهذ  دـقلف  ـالیلق ، اوکحـضا  و  اریثک ، اوکباـف  هَّللا  يا و  نوبحتنت ، نوکبت و  أ 
ةردم مکتّجح و  رانم  مکتلزان و  عزفم  مکتریخ و  ذالم  و  ۀّنجلا ، لها  بابـش  دّیـس  و  ۀـلاسّرلا ، ندـعم  و  ةّوبّنلا ، متاخ  لیلـس  لتق  اهوضحرت 
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. مکتّنس
168 ص : البرک ، همانمغ 

مکیلع َْتبِرُـض  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  متؤب  ۀقفّـصلا و  ترـسخ  و  يدیالا ، ّتبت  یعّـسلا و  باخ  دقلف  اقحـس ، مکل و  ادـعب  و  نورزت ، ام  ءاس  الا 
. ۀنکسملا ّۀلّذلا و 

دقل و  متکهتنا ، هل  ۀمرح  ّيا  و  متکفـس ، هل  مد  ّيا  و  متزربا ، هل  ۀـمیرک  ّيا  و  متیرف ، هَّللا  لوسرل  دـبک  ّيا  نوردـت  ۀـفوکلا أ  لها  ای  مکلیو 
ُباذََعل و  امد ، ءامّسلا  رطمت  نا  متبجعفا  ءامّسلا ، ءالم  وا  ضرالا ، عالطک  ءاهوش ] ءاقرخ  اهضعب : یف  و   ] ءامقف ءاوس  ءاقنع  ءاعلـص  اهب  متئج 

دمح و ( 1 ، ) داصرملابل مّکبر  ّنا  و  راّثلا ، توف  فاخی  و ال  رادبلا ، هزفحی  ّهناف ال  لهملا ، مکّنفختسی  نورـصنت و ال  متنا ال  يزْخَأ و  ِةَرِخْآلا 
مدرم يا  دعب : اّما  داب . وا  هدیزگرب  كاپ و  نادنزرف  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  مردپ  رب  دورد  و  تسا ، ادـخ  صوصخم  ساپس 

لثم امش  لثم  دنیشنن ، ورف  امش  هلان  و  دابم ، کشخ  ناتکـشا  دینکیم ، هیرگ  ام  لاح  هب  ایآ  ناگدنکارپ ! نایافویب و  نازابگنرین ، يا  هفوک !
ياههنیـس یگدوـلآ و  فازگ ، فـال و  تسه ؟ امـش  رد  یتلیـضف  هچ  درکیم ، زاـب  ندـیبات  زا  سپ  ار  دوـخ  ياههتـشر  هک  تـسا  ینز  نآ 

ای و  هدییور ، اهرازنجل  رد  هک  دیتسه  اهيزبس  دننام  ای  نیچنخـس ، نانمـشد  دـننامه  نطاب  رد  و  سولپاچ ، زینک  دـننامه  رهاظ  رد  هنیکرپ ،
رد و  راتفرگ ، دنوادخ  مشخ  هب  هک  دیداتـسرف  شیپ  زا  یتشز  رادرک  دوخ  ترخآ  يارب  هک  دـینادب  دـنیارایب ، ار  هدرم  ربق  نآ  اب  هک  ياهرقن 

. دنام دیهاوخ  دیواج  باذع 
راع و هب  ار  دوخ  نماد  هک  دـیدنخب ، رتمک  دـییرگب و  دایز  دـیاب  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ  دـیهدیم ؟ رـس  هیرگ  دایرف  و  دـینکیم ؟ هیرگ  ایآ 

ياهدمآ شیپ  هاگزیرگ  امـش و  ناکین  هانپ  تشهب و  لها  ناناوج  رورـس  نوخ  دییوشب ؟ ار  نآ  دیناوتیمن  زگره  هک  دـیاهدومن  هدولآگنن 
. دناهتخیر ار  امش  نیناوق  ربهر  گرزب و  امش و  تّجح  عیفر  هاگیاج  و  امش ، راوگان 
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تفر و رده  هب  امش  ياهـششوک  هک  دیدرگ  دوبان  دیـشاب و  رود  ادخ  تمحر  زا  دیهدیم ، ماجنا  ار  یتشز  راک  دینادب  هفوک ! مدرم  يا  ( 1)

هدز امش  مان  هب  یتخبدب  يراوخ و  هّکـس  و  دیتشگ ، ادخ  مشخ  راتفرگ  دیدید و  نایز  دوخ  يادوس  رد  و  دش ، هدیرب  راک  زا  امـش  ياهتـسد 
. دش

هب هدیـشوپ  دارفا  هچ  و  دیدیرب ؟ ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  هک  دـینادیم  ایآ  هفوک ! لها  يا  امـش  رب  ياو 
؟ دیدرک کته  وا  زا  ار  یمارتحا  هچ  و  دیتخیر ، وا  زا  ار  ینوخ  هچ  و  دیدیشک ، نوریب  شمرح  زا  ار  باجح 

. دیداد ماجنا  نامسآ  شیاجنگ  و  نیمز ، رسارس  يزیربل  هب  روآمرش  رابتنوشخ و  اوران ، تخس ، تشز ، كانلوه ، سب  يراک  اعطق 
؟ درابب نوخ  ارجام  نیا  رد  نامسآ  هک  تسا  روآتفگش  امش  يارب  ایآ 

هدافتـسا هدـش  هداد  امـش  هب  هک  یتلهم  زا  دـنکن و  يرای  ار  امـش  یـسک  و  دوب ، دـهاوخ  رتنیگنن  ترخآ ، ناهج  باذـع  هجنکـش و  اـنامه 
هاگنیمک رد  امش  راگدرورپ  هک  انامه  دسارهیمن ، ماقتنا )  ) توف زا  وا  و  دنکیمن ، هدزباتش  ار  ادخ  امش ، نتفرگ  یـشیپ  هک  درک ، دیهاوخن 

. تسا
. دندیزگیم نادند  اب  ار  دوخ  تشگنا  تریح  زا  و  دندرکیم ، هیرگ  مدید  هدزتهب  ناریح و  ار  هفوک  مدرم  ادخ  هب  دنگوس  دیوگ : يوار 

: تفگیم تّوبن  نادناخ  هب  باطخ  هیرگ  لاح  رد  و  دش ، سیخ  ششیر  هک  تسیرگ  ردقنآ  هداتـسیا ، مرانک  رد  مدید  نایرگ  ار  يدرمریپ 
امش لسن  و  رگید ، نانز  زا  رترب  ناتنانز  و  رگید ، ناناوج  زا  رتهب  ناتناناوج  و  رگید ، ناریپ  زا  رترب  امـش  ناریپ  امـش ، يادف  هب  مردام  ردپ و  »

.« دنوشیم ریذپتسکش  هن  دندرگیم و  راوخ  هن  هک  دنتسه  رگید  ياهلسن  زا  رتهب 
170 ص : البرک ، همانمغ 

170 ص :  مالسلا .....  اهیلع  يرغص  همطاف  هبطخ 

فوهل همجرت  البرک : www.Ghaemiyeh.comهمانمغ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 127زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ هک  دنک  تیاور  شّدج  زا  مردپ  دیوگیم : مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  نب  دیز  ( 1)
: دناوخ مدرم ) عامتجا  ربارب  رد   ) ار هبطخ  نیا  دش  هفوک  دراو  البرک  زا  هکنآ  زا  سپ  « 1  » مالسلا اهیلع  يرغص  همطاف 

و هل ، کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  هیلع و  لّکوتا  هب و  نمؤا  هدمحا و  يّرثلا  یلا  شرعلا  ۀنزو  یـصحلا  لمّرلا و  ددع  هَّلل  دمحلا 
اهنش و ددع  هب  ار  دنوادخ  مراذگیم  ساپـس  دـمح و  ثارت ، لحذ و ال  ریغب  تارفلا  ّطشب  اوحبذ  هتیّرذ  ّنا  و  هلوسر ، هدـبع و  ادّـمحم  ّنا 
هک مهدیم  یهاوـگ  و  منکیم . لّـکوت  وا  رب  و  ماهدروآ ، ناـمیا  وا  هب  منک و  شیاتـس  ار  وا  كاـخ ، اـت  شرع  زا  ناـهج  نزوـمه  اـهگیر و 

و تسا ، ادخ  لوسر  هدنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  هک  نیا  و  درادـن ، کیرـش  و  تسین ، اتمهیب  اتکی و  يادـخ  زج  يدوبعم 
. دننک صاصق  بلط  ات  دندوب  هتشکن  ار  یسک  هکنآ  اب  دندیرب ، رس  تارف  رانک  رد  ار  وا  نادنزرف  هّیرذ و 

، مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ۀّیصول  دوهعلا  ذخا  نم  تلزنا  ام  فالخ  کیلع  لوقا  نا  و  بذکلا ، کیلع  يرتفا  نا  کب  ذوعأ  ّینا  مهّللا 
تعفد ام  مهسوءرل ، اسعت  مهتنسلأب ، ۀملسم  رشعم  هیف  هَّللا ، تویب  نم  تیب  یف  سمالاب - هدلو  لتق  امک  بنذ - ریغب  لوتقملا  هّقح  بولـسملا 
هذخأت مل  بهاذملا  روهـشم  بقانملا ، فورعم  ۀـکیرعلا ، ّبیط  ۀـبیقّنلا ، دومحم  کیلا ، هتـضبق  یّتح  هتامم  دـنع  و ال  هتایح ، یف  امیـض  هنع 

، مئال ۀمول  کیف  مهّللا 
__________________________________________________

شرهاوخ اب  وا  دومن ، یّنثم  نسح  شاهدازردارب  رـسمه  ار  وا  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا ، ع )  ) نیـسح ماما  رتخد  نامه  يرغـص  همطاف  (. 1)
. دنتشگزاب هنیدم  هب  ات  دنتشاد  روضح  تراسا  ثداوح  اروشاع و  بئاصم  البرک و  رد  نسح  نب  هَّللا  دبع  رسمه  هنیکس 

( مجرتم )
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یّتح هلآ  هیلع و  کتاولـص  کلوسرل  کل و  احـصان  لزی  مل  و  اریبک ، هبقانم  تدمح  و  اریغـص ، مالـسالل  ّبر  ای  هتیدـه  لذاع ، لذـع  و ال 
، میقتسم طارص  یلا  هتیده  هترتخاف و  هتیضر  کلیبس ، یف  کل  ادهاجم  ةرخآلا  یف  ابغار  اهیلع ، صیرح  ریغ  اینّدلا  یف  ادهاز  کیلا  هتـضبق 

اهنامیپ وت  لوسر  میوگ ، ینخـس  ياهداتـسرف  دوخ  لوسر  رب  هچنآ  فالخ  رب  و  مدنب ، وت  رب  غورد  هکنیا  زا  مروآیم  هانپ  وت  هب  ایادـخ ! ( 1)
هاـنگیب ار  وا  و  دـندرک ، بصغ  ار  شّقح  اـهنآ  یلو  تـفرگ ، مدرم  زا  مالّـسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  دوـخ  ّیـصو  يارب  مـکحم ) (ي 

دندوب ینابز  ناملسم  هک  یهورگ  دزن  رد  البرک )  ) ادخ ياههناخ  زا  ياهناخ  رد  اروشاع -) زور   ) زورید شدنزرف  هک  هنوگ  نامه  دنتـشک -
. دش هتشک 

ات دندومن ، يرای  ار  وا  شگرم  ماگنه  هب  هن  و  دندرک ، عفد  ار  یمتس  مالّسلا ) هیلع  یلع  دنزرف   ) وا یگدنز  رد  هن  هک  ناشرـس ! رب  كاخ  يا 
همه دزن  هک  کین  يدـئاقع  و  ناگمه ، فورعم  یلیاـضف  هدیدنـسپ ، یتعیبط  و  كاـپ ، یتنیط  هک  یلاـح  رد  يدرک  ضبق  ار  شحور  هکنآ 

. تشادن كاب  یسک  شهوکن  زا  و  دیسارهن ، نارگتمالم  شنزرس  زا  وت  هار  رد  وا  ایادخ ! تشاد ، دوب  روهشم 
وا یقالخا  لاصخ  یگرزب ، رد  و  يدومرف ، تیاده  مالسا  هب  یلاسدرخ  زا  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح   ] مالّـسلا هیلع  یلع  دنزرف  وت  اراگدرورپ !

يوس هب  ار  وا  هکنآ  ات  درکیم ، مادقا  شلآ ) رب  وا و  رب  وت  تاولـص   ) تربمایپ وت و  هب  تبـسن  یهاوخریخ  هفیظو  هب  هتـسویپ  وا  يدوتـس ، ار 
وا دومن ، ششوک  داهج و  وت  هار  رد  وت  ياضر  يارب  دوب ، ترخآ  هتفیـش  و  تشادن ، ایند  هب  یگتـسبلد  صرح و  هک  یلاح  رد  يدرب ، دوخ 

. يدومرف تیاده  میقتسم  طارص  يوس  هب  ار  وا  يدیزگرب و  يدیدنسپ و  ار 
و انسح ، انءالب  لعجف  انب  مکالتبا  مکب و  هَّللا  انالتبا  تیب  لها  ّاناف  ءالیخلا ، ردغلا و  رکملا و  لها  ای  ۀفوکلا ، لها  ای  دعب : اّما 

172 ص : البرک ، همانمغ 
هتمارکب هَّللا  انمرکا  هدابعل ، هدالب  یف  ضرالا  لها  یلع  هتّجح  و  هتمکح ، همهف و  ءاعو  و  هملع ، ۀبیع  نحنف  انیدل  همهف  و  اندـنع ، هملع  لعج 
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. انّیب الیضفت  قلخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  هّیبنب  انلّضف  و 
نم رطقت  مکفویـس  و  سمالاب ، انّدـج  متلتق  امک  لباک ، وا  كرت  دالوا  اّننأک  ابهن ، انلاوما  و  ـالالح ، اـنلاتق  متیأر  و  اـنومترّفک ، انومتبّذـکف و 
اما ( 1 ، ) َنیِرِکاـْملا ُْریَخ  ُهَّللا  َو  مترکم  ارکم  ِهَّللا و  یَلَع  ًءاِرْتفا  مکبولق ، تحرف  و  مکنویع ، کلذـل  تّرق  مّدـقتم ، دـقحل  تیبلا ، لـها  اـنئامد 

شیامزآ ام  هب  ار  امش  امش و  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  میتسه  ياهداوناخ  ام  هاوخدوخ ، افویب و  گنرین و  هلیح و  لها  يا  هفوک ! مدرم  يا  دعب :
نوناک ام  درک ، تفایرد  مهف و  ياراد  ار  ام  داد و  رارق  ام  دزن  رد  ار  شملع  دـنوادخ  میدـمآ ، نوریب  کین  روط  هب  شیاـمزآ  زا  اـم  دومرف .
تمارک شتمارک ، هب  ار  ام  دنوادخ  میتسه ، شناگدنب  يارب  شیاهرهـش  رد  نیمز  لها  رب  وا  تّجح  و  وا ، تمکح  مهف و  زکرم  ادخ و  ملع 

وگغورد ار  ام  امش  یلو  دیشخب ، يرترب  شتاقولخم  زا  يرایسب  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  ترـضح  شربمایپ  دوجو  هب  و  داد ،
لباک كرت و  نادنزرف  زا  ام  ییوگ  دیدرب ، امغی  هب  ار  ام  لاوما  و  هتـسناد ، لالح  ار  ام  نتـشک  دـیدومن ، یـساپسان  ام  دروم  رد  و  دـیتسناد ،

، دکچیم هتشذگ  ياههنیک  رثا  رب  امش  ياهریـشمش  زا  ام  نوخ  و  دیتشک ، ار  مالّـسلا ) هیلع  یلع  ترـضح   ) ام ّدج  زورید  هک  نانچ  میدوب ،
یلو دیدرک ، ادخ  اب  هک  یگنرین  و  دیتسب ، ادخ  رب  هک  یغورد  نیا  اب  تشگ ، داش  ناتلد  و  دش ، نشور  اوران  لامعا  هنوگ  نیا  هب  امش  مشچ 

. تسا اههدننکرکم  نیرتهب  ادخ 
ۀلیلجلا و بئاصملا  نم  انباصا  ام  ّناف  انلاوما ، نم  مکیدیا  تلان  و  انئامد ، نم  متبصا  امب  لذجلا  یلا  مکسفنا  مّکنوعدت  الف 
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ُّبُِحی ُهَّللا ال  َو  ْمُکاتآ  اِمب  اوُحَْرفَت  َو ال  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل  ٌریِـسَی ، ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف   » ۀـمیظعلا اـیازّرلا 

.« ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک 
یف نودّلخت  ّمث  ٍضَْعب  َسَْأب  ْمُکَضَْعب  َقیُِذی  و  باذعب ، تامقن ، ءامّـسلا  نم  ترتاوت  مکب و  ّلح  دق  نأکف  باذعلا ، ۀنعّللا و  اورظتناف  مکل ، اّبت 

ام زا  هک  ار  یلاوما  و  دـیتخیر ، اـم  زا  هک  ینوخ  رطاـخ  هب  اداـبم  ( 1 ، ) َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  الَأ  انومتملظ  امب  ۀـمایقلا  موی  میلالا  باذـعلا 
لبق دوب  تبث  یهلا  تاریدقت  باتک  رد  دیسر ، ام  هب  هک  يراوشد  رایسب  خلت  ثداوح  گرزب و  بئاصم  هک  ارچ  دیشاب ، داش  دیدرک ، جارات 

هب و  دـیروخن ، فّسأـت  دـیاهداد ، تسد  زا  هچنآ  يارب  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  تسا ، ناـسآ  ادـخ  رب  نیا  و  دـننیرفایب ، ار  نیمز  هکنآ  زا 
«1 . » درادن تسود  ار  یشورف  رخف  ّربکتم  چیه  دنوادخ  و  دیشابن ، نامداش  هتسبلد و  تسا  هداد  امش  هب  هچنآ 

نامـسآ زا  یپ  رد  یپ  ياهباذع  و  دوش ، دراو  امـش  رب  تسا  کیدزن  ییوگ  هک  دیـشاب  ادخ  تنعل  باذع و  رظتنم  داب ! ناتگرم  نایفوک ! يا 
تمایق زور  كاندرد  باذع  دراو  سپـس  دزادنا ، رگید  کی  ناج  هب  ناهج  نیا  رد  ار  امـش  و  دنک ، كاله  ار  امـش  هک  دزیر ، ورف  امـش  رب 

. داب نارگمتس  رب  ادخ  تنعل  دیشاب  هاگآ  دیتشاد ، اور  ام  رب  هک  ییاهملظ  رطاخ  هب  دیدرگ ،
؟ انتبراحم نوغبت  انیلا  متیشم  لجر  ۀّیاب  ما  انلاتق ؟ یلا  بغرت  سفن  ۀّیا  مکنم و  انتنعاط  دی  ۀّیا  نوردت  مکلیو أ 

یلما  و  ناطیشلا ، مکل  لّوس  مکراصبا و  مکعامسا و  یلع  متخ  و  مکتدئفا ، یلع  عبط  و  مکدابکا ، تظلغ  و  مکبولق ، هَّللا  تسق و 
__________________________________________________

دیدح هروس  هیآ 22 و 23  زا  سابتقا  (. 1)
174 ص : البرک ، همانمغ 

ام اب  گنج  هب  لد  مادک  و  درک ؟ متس  ام  رب  تسد  مادک  دینادیم  ایآ  امش  رب  ياو  ( 1 ، ) نودتهت متناف ال  ةواشغ  مکرصب  یلع  لعج  مکل و 
تشرد ناتیاهرگج  و  دش ، محریب  تخس و  امش  لد  ادخ  هب  دنگوس  دیدمآ ؟ نوریب  ام  اب  گنج  دصق  هب  ياپ ، نیمادک  اب  و  دومن ؟ تبغر 

، داد ینالوط  رمع  دیون  امش  هب  و  تسارایب ، امش  رظن  رد  ار  اهیتشز  ناطیش  و  دش ، هداهن  رهم  امش  ياهمشچ  اهـشوگ و  اهلد و  رب  و  دیدرگ ،
. دیسانشیمن ار  تیاده  هار  و  تسا ، هدش  هتخیوآ  رورغ ) لهج و   ) هدرپ امش  ياهمشچ  رب  و 

بلاط یبا  نب  ّیلع  هیخاب  متدنع  امب  مکیدل  هل  لوحذ  مکلبق و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  ثارت  ّيا  ۀـفوکلا  لها  ای  مکل  اّبتف 
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: لاق و  رختفم ، کلذب  رختفاف  رایخالا  نیبّیّطلا  هترتع  هنیب و  يّدج و 
حامر  ۀّیدنه و  فویسب  ّیلع  ینب  اّیلع و  انلتق  نحن 
حاطن  ّياف  مهانحطن  كرت و  یبس  مهئاسن  انیبس  و 

ّیلع شردارب  اب  هنوگ  نیا  هک  دیتشاد ؟ وا  اب  ینمشد  هچ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ياهنیک  هچ  نایفوک ! يا  داب  ناتگرم 
راختفا يور  زا  درک و  راختفا  امش  زا  يدرم  هک  اجنآ  ات  دیدومن ، راتفر  شکین  كاپ و  ترتع  نارـسپ و  مّدج و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

: تفگ نینچ 
نیرتتخـس اب  ار  اهنآ  و  میدرک ، ریـسا  كرت  ناریـسا  دننامه  ار  ناشیاهنز  اههزین ، يدنه و  ياهریـشمش  هب  میتشک ، ار  شنارـسپ  یلع و  ام 

. میتسکش مهرد  هجنکش 
یعقا امک  عقا  مظکاف و  اریهطت ، مهرّهط  سجّرلا و  مهنع  بهذا  هَّللا و  مهاّکز  موق  لتقب  ترختفا  بلثـالا ، و  ثکثکلا ، لـئاقلا  اـهّیا  کـیفب 

مکیلع  هَّللا  انلّضف  ام  یلع  مکل - الیو  انومتدسح - هادی ! تمّدق  ام  بستکا و  ام  ءرما  ّلکل  اّمناف  كوبا 
175 ص : البرک ، همانمغ 

اصم ءاعّدلا  يراوی  جاس ال  كرحب  انروحب و  ارهد  شاج  نا  انبنذ  امف 
يا تناهد  رد  گنس  كاخ و  ( 1 ، ) ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  ِمیِظَْعلا ، ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی ، ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْـضَف  َکـِلذ 

و دنبب ، ار  تناهد  دومن ، رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  و  تخاس ، هزیکاپ  كاپ و  ار  موق  نآ  دـنوادخ  هک  يزانیم ، یموق  نآ  نتـشک  هب  ایآ  رعاش !
. تسا هداتسرف  شیپ  هب  هدرک و  لیصحت  هک  تسا  نامه  یصخش  ره  يارب  هک  تسشن  تردپ  هک  هنوگ  نامه  نیشنب  دوخ  ياج  رد 

. تسا هدیشخب  يرترب  امش  رب  ار  ام  دنوادخ  هکنآ  رطاخ  هب  دیزرویم ؟ تداسح  ام  هب  ایآ  امش ! رب  ياو 
روناج  ) سومعد هرـشح  یّتح  هک  تسا  یکچوک  شوپور  وت  يایرد  و  تفرگورف ، ار  ناـهج  اـم  لـئاضف )  ) ياـهایرد هک  تسیچ  اـم  هاـنگ 
ياطع ياراد  دـنوادخ  و  دـنکیم ، اطع  دـنیبب  هتـسیاش  دـهاوخب و  سک  ره  هب  هک  تسا  ادـخ  لضف  زا  نیا  دـناشوپیمن . ار  ییایرد ) چوک 

«1 . » درادن دوجو  يرون  وا  يارب  هدادن ، رارق  يرون  وا  يارب  دنوادخ  هک  یسک  و  تسا ، گرزب 
هیرگ هب  اهنآ  يادص  هک  داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  نارضاح  نانچ  نآ  مالـسلا  اهیلع  يرغـص  همطاف  ترـضح  هبطخ  : ] دیوگیم هدننکتیاور 

ام نورد  و  يدرک ، بابک  ار  ام  ياههنیـس  اهولگ و  يدنازوس و  ار  ام  ياهلد  تراتفگ  اب  هک  نک  سب  ناکاپ ! رتخد  يا  : » دنتفگ دش و  دنلب 
.« یتخاس روهلعش  ار 

. دش تکاس  وناب  نآ  هاگنآ 
__________________________________________________

رون هروس  هیآ 40  زا  سابتقا  (. 1)
176 ص : البرک ، همانمغ 

176 ص :  مالّسلا .....  هیلع  یلع  رتخد  موثلک  ّما  هبطخ 

تسیرگیم دنلب  يادص  اب  هک  یلاح  رد  كزان ، هدرپ  تشپ  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  رتخد  مالـسلا  اهیلع  موثلک  ما  ترـضح  زور  نامه  رد  ( 1)
: دناوخ هبطخ  نینچ 

، اقحـس مکل و  اـّبتف  هومتبکن ؟ هئاـسن و  متیبس  و  هومتثرو ، هلاوما و  متبهتنا  هومتلتق و  انیـسح و  متلذـخ  مکل  اـم  مکل ، اءوس  ۀـفوکلا  لـها  اـی 
، اهومتبهن لاوما  ّيا  و  اهومتبـصا ؟ ۀمیرک  ّيا  و  متکفـس ، ءامد  ّيا  و  متلمح ، مکروهظ  یلع  رزو  ّيا  و  مکتهد ؟ هاود  ّيا  نوردـت  مکلیو أ 
، نایفوک يا  َنوُرِساْخلا ، ُمُه  ِناْطیَّشلا  بزح  و  َنوُِحْلفُْملا ، ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  مکبولق ، نم  ۀمحّرلا  تعزن  ّیبّنلا و  دعب  تالاجر  ریخ  متلتق 
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بحاصت دیدرب و  امغی  هب  ار  شلاوما  و  دیتشک ، ار  وا  دیتشاذگ و  اهنت  ار  نیـسح  ارچ  داب ) هریت  ناتراگزور   ) دیداد ماجنا  يدـب  رایـسب  راک 
؟ دیدرزآ هدرک و  ریسا  ار  شمرح  ناوناب  و  دیدرک .

ار ییاهنوخ  هچ  دیاهدش ؟ بکترم  ار  یکاندرد  هعجاف  هچ  دینادیم  ایآ  امـش ! رب  ياو  دیدرگ ، رود  ادخ  تمحر  زا  و  امـش ، رب  داب  تکاله 
نادرم نیرتهب  امـش  دیدرک ؟ جارات  ار  یلاوما  هچ  و  دیدوبر ؟ ار  یناکدوک  هچ  سابل  و  دیدومن ؟ ناگرزب  میرح  هب  یخاتـسگ  هچ  دیتخیر ؟

و دنزوریپ ، ادخ  بزح  هک  دیـشاب  هاگآ  هتـسبرب ، تخر  امـش  ياهلد  زا  رهم  محر و  دیتشک ؟ ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب 
. دنشابیم نایز  ررض و  رد  ناطیش  بزح 

دّقوتی اهّرح  اران  نوزجتس  مکّمال  لیوف  اربص  یخا  متلتق 
دّمحم ّمث  نآرقلا  اهمّرح  اهکفس و  هَّللا  مّرح  ءامد  متکفس 

دّعصتی اهّرح  ران  رعق  یفل  ادغ  مّکنا  رانلاب  اورشباف  الا 
دلویس ّیبّنلا  دعب  نم  ریخ  یلع  یخا  یلع  یتایح  یف  یکبأل  ّینا  و 

177 ص : البرک ، همانمغ  دمجی  سیل  امئاد  یّنم  ّدخلا  یلع  فکفکم  ّلهتسم  ریزغ  عمدب 
ار ییاهنوخ  امـش  دـش  دـیهاوخ  تازاجم  خزود ، روهلعـش  غاد  شتآ  اـب  يدوز  هب  هک  امـش  رب  ياو  دـیتشک ، عاـفدیب  ار  مردارب  امـش  ( » 1)

. تسا هدرک  مارح  ار  اهنوخ  نآ  نتخیر  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  نآرق و  سپس  دنوادخ و  هک  دیتخیر 
. دشکیم هنابز  هراومه  هک  دیتسه  یخزود  شتآ  رعق  رد  تمایق  يادرف  رد  امش  داب ، تراشب  امش  رب  خزود  شتآ  دیشاب : هاگآ 

. دوب دولوم  نیرتهب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  هک  یسک  نآ  يارب  میرگیم ، مردارب  بئاصم  يارب  میگدنز  لوط  رد  نم 
.« دندرگ هتخیر  اههنوگ  رب  دنوش ، کشخ  هکنآیب  هتسویپ  هک  نازیر  ناوارف و  ياهکشا  اب 

اهنز تساخرب ، نویش  هلان و  وس  ره  زا  هک  يروط  هب  درک ، هدز  متام  نوگرگد و  ار  نارـضاح  همه  مالـسلا  اهیلع  موثلک  ما  ترـضح  هبطخ 
دوخ تروص  رب  یلیس  و  دندیـشارخیم ، ار  دوخ  ياهتروص  و  دنتخیریم ، دوخ  ياهرـس  رب  كاخ  و  دندوب ، هدرک  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم 
ینز درم و  چیه  دندنکیم ، هودـنا ) تّدـش  زا   ) ار دوخ  ياهـشیر  دنتـسیرگیم و  زین  نادرم  دوب ، دـنلب  ناشتکاله  ياو و  دایرف  دـندزیم و 

. دندرکن يراز  هیرگ و  زور  نآ  دننام 

177 ص :  هفوک .....  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هبطخ 

دمح و زا  سپ  داتسیا و  تساخرب و  هاگنآ  دندش ، تکاس  همه  دیوش ، تکاس  درک  مدرم  هب  هراشا  تسد  اب  مالّسلا  هیلع  داّجـس  ماما  سپس 
: دومرف نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  رب  دورد  یهلا و  يانث 

هفّرعا  انأف  ینفرعی  مل  نم  و  ینفرع ، دقف  ینفرع  نم  ساّنلا  اهّیا 
178 ص : البرک ، همانمغ 

و همیرح ، کهتنا  نم  نب  انا  ثارت ، لحذ و ال  ریغ  نم  تارفلا  ّطشب  حوبذـملا  نب  انا  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  اـنا  یـسفنب :
یلا متبتک  مّکنا  نوملعت  له  هَّللا  مکتدشان  ساّنلا ! اهّیا  ارخف  کلذب  یفک  و  اربص ، لتق  نم  نب  انا  هلایع ، یبس  و  هلام ، بهتنا  و  همیعن ، بلس 
ۀّیاب مکیأرل ، اتءوس  مکسفنال و  متمّدق  مل  اّبتف  هومتلذخ ؟ هومتلتاق و  و  ۀعیبلا ، قاثیملا و  دهعلا و  مکـسفنا  نم  هومتیطعا  و  هومتعدخ ، یبا و 

: مکل لوقی  ذا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلا  نورظنت  نیع 
،؟ یتّما نم  متسلف  یتمرح  متکهتنا  و  یترتع ، متلتق 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  رـسپ  یلع  نم  منکیم ، یفّرعم  وا  هب  ار  دوـخ  تخانـشن  ارم  هـک  سک  نآ  تخانـش و  ارم  هـک  سک  نآ  مدرم ! يا  ( 1)
دنـشاب و راـکبلط  وا  زا  ار  ینوخ  هکنآ  نودـب  تارف  راـنک  رد  هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم  متـسه ، مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـنزرف 
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لها و  دندرب ، امغی  هب  ار  وا  لام  و  دنتسکش ، ار  وا  تمرح  میرح  هک  متسه  یسک  نآ  رـسپ  نم  دندیرب ، رـس  ار  وا  دنوش . صاصق  راتـساوخ 
ار امش  مدرم ! يا  سب . ار  ام  تداهش )  ) راختفا نیا  و  دنتشک ، عافد  نودب  ار  وا  هک  متسه  یسک  نآ  رـسپ  نم  دنتفرگ ، يریـسا  هب  ار  وا  تیب 
، دیدرک تعیب  دیتسب و  قاثیم  دهع و  نامیپ و  و  دیداد ، بیرف  ار  وا  یلو  دیتشون ، همان  مردپ  يارب  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب 

داب تشز  و  دیداتـسرف ؟ شیپ  هب  دوخ  يارب  ياهشوت  هچ  هک  امـش  رب  داب  تکاله  دیتشاذگ ، رواییب  ار  وا  و  دـیدیگنج ، وا  اب  لاح  نیع  رد 
و دیتشک ، ارم  ترتع  دیامرفب : امـش  هب  هک  ماگنه  نآ  دـیرگنیم ، ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مشچ ، مادـک  اب  امـش ، يأر 

. دنتسین نم  تّما  زا  امش  سپ  دیتسکش ، ار  وا  تمرح  میرح 
179 ص : البرک ، همانمغ 

179 ص :  نایفوک .....  راتفگ  هب  وا  خساپ  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما  هبطخ  باتزاب 

دیدش و كاله  : » دنتفگیم رگید  هورگ  هب  یهورگ  دیدرگ ، دنلب  اهادص  وس  ره  زا  هک  دش  بجوم  مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح  هبطخ  ( 1)
.« دیدیمهفن

ادخ لوسر  ادخ و  رطاخ  هب  ارم  ّتیـصو  و  دریذپب ، ارم  تحیـصن  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هاگنآ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یکین  يوریپ  تسا  مزال  اـم  رب  هک  ارچ  درادـهگن ، شنادـناخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

.« مییامن
وت هب  لد  و  مینک ، ظفح  ار  وت  نامیپ  میتسه ، امـش  رادربنامرف  اونـش و  ام  همه  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » دنتفگ نارـضاح  همه  ماگنه  نیا  رد 

حلـص وت  اب  هک  ره  اب  مینک  حلـص  دگنجب ، وت  اب  هک  ره  اب  مینک  گنج  میئوت ، نامرف  عیطم  هک  هدب  نامرف  ام  هب  میوشن ، ادـج  وت  زا  میدـنب و 
.« مییوج يرازیب  دندرک ، متس  ام  وت و  هب  هک  یناسک  زا  و  مییامن ، صاصق  هَّللا ) هنعل   ) دیزی زا  و  دنک ،

: دومرف درک و  ور  اهنآ  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 
ّبر اّلک و  لبق !؟ نم  یبا  یلا  متیتا  امک  ّیلا  اوتأت  نا  نودـیرت  أ  مکـسفنا ، تاوهـش  نیب  مکنیب و  لیح  ةرکملا ، ةردـغلا  اهّیا  تاهیه  تاهیه 

 ...، لمدنی امل  حرجلا  ّناف  تاصقاّرلا ،
ارم ردپ  هک  دینک  يرای  ارم  هنوگ  نامه  دـیهاوخیم  ایآ  دیـسر ، دـیهاوخن  لد  ياههتـساوخ  هب  هک  زابلغد  ناراکبیرف  يا  زگره !! تاهیه و 

هتفاین مایتلا  اهمخز  زونه  دنربیم ، تافرع  ینم و  هب  ار  نایجاح  هک  ینارتش  راگدرورپ  هب  دنگوس  دش ، دهاوخن  نینچ  زگره  دیدرک ؟ يرای 
ردپ ياهغاد  تسا و  هدشن  شومارف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  غاد  زونه  و  دناهدش ، هتـشک  زورید  شنارای  هارمه  مردپ  تسا 

ماهرجنح  موقلح و  نیب  رد  نآ  یخلت  هدرک و  دیفس  ار  مراسخر  يوم  مّدج ، ردپ و  نادنزرف  و 
180 ص : البرک ، همانمغ 

. ام رب  هن  دیشاب و  ام  اب  هن  هک  تسا  نیا  امش  زا  نم  شهاوخ  ( 1 ، ) تسا هدنام  یقاب  ماهنیس  رد  نآ  هودنا  و  تساجب ،
: دناوخ ار  راعشا  نیا  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  ماگنه  نیا  رد 

امرکا نیسح و  نم  اریخ  ناک  دق  هخیش  و  نیسحلا ، لتق  نا  ورغ  ال 
امظعا کلذ  ناک  انیسح  باصا  يّذلاب  ۀفوک  لها  ای  اوحرفت  الف 
امّنهج  ران  هادرا  يّذلا  ءازج  هئادف  یحور  رهّنلا  ّطشب  لیتق 

هتشک دوب  رتیمارگ  رترب و  وا  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  شردپ  هک  ارچ  دش ، هتـشک  ملظ ) يور  زا   ) مالّـسلا هیلع  نیـسح  رگا  تسین  یبجع  »
. دش

مناج دیاهدش  بکترم  هانگ  ره  زا  رتگرزب  یهانگ  هک  ارچ  دیـشابن ، نامداش  دش ، دراو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هک  هچنآ  زا  هفوک ! مدرم  يا 
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.« تسا خزود  شتآ  دندرمش ، راوخ  دنتشک و  ار  وا  هک  یناسک  نآ  رفیک  هک  دش ، هتشک  تارف  رهن  رانک  رد  هک  ینیسح  نآ  يادف  هب 

180 ص :  وا .....  اب  مالسلا  اهیلع  بنیز  دیدش  يوگتفگ  و  دایز ، نبا  سلجم 

نیـسح ماما  هدیرب  رـس  هاگنآ  دنوش ، رـضاح  وا  سلجم  رد  ات  داد  یمومع  هزاجا  مدرم  همه  هب  تسـشن و  دوخ  رـصق  رد  دایز  نب  هَّللا  دـیبع 
سلجم نآ  دراو  ار  ناکدوک  ناوناب و  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  سپـس  دـنداهن ، وا  يور  شیپ  رد  و  دـندروآ ، ار  مالّـسلا  هیلع 

؟ تسیک نز  نیا  دیسرپ : دایز  نبا  تسشن ، ياهشوگ  رد  دش و  سلجم  دراو  سانشان  روط  هب  مالّسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  دندرک 
181 ص : البرک ، همانمغ 

. تسا مالّسلا  هیلع  یلع  رتخد  مالسلا  اهیلع  بنیز  دش : هتفگ  ( 1)
.« دومن راکشآ  ار  ناتراتفگ  رد  امش  غورد  و  درک ، اوسر  ار  امش  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  دمح و  : » تفگ درک و  وا  هب  ور  دایز  نبا 

: داد باوج  مالّسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 
. ام هن  تسا  يرگید  وا  و  دیوگیم ، غورد  راکدب  دوشیم و  اوسر  قساف  صخش  انامه  انریغ ، وه  رجافلا و  بذکی  و  قسافلا ، حضتفی  اّمنا 

؟ يدید هنوگچ  تتیب  لها  ردارب و  هب  تبسن  ار  ادخ  راک  تفگ : دایز  نبا 
: دومرف مالّسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 

نمل رظناف  مصاخت ، ّجاحتف و  مهنیب ، کنیب و  هَّللا  عمجیـس  و  مهعجاضم ، یلا  اوزربف  لتقلا ، مهیلع  هَّللا  بتک  موق  ءالؤه  الیمج ، ّالا  تیأر  ام 
ار تداهـش  ماـقم  دـنوادخ  هک  دـندوب  يدارفا  ناـنیا  مدـیدن ، يزیچ  ییاـبیز  ریخ و  زج  نم  هناـجرم ، نـبا  اـی  کـّما  کـتلبه  ذـئموی  جـلفلا 
هب ار  وت  اـت  دـنک ، عمج  ار  وت  ناـنآ و  نیب  دـنوادخ  يدوز  هب  دنتفاتـش ، دوـخ  ياـههاگباوخ  هب  هناـبلطواد  ور  نیا  زا  تخاـس ، ناشتـشونرس 

رسپ يا  دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  تسا ؟ هدنامرد  یـسک  هچ  زوریپ و  یـسک  هچ  همکاحم ، هاگداد و  نآ  رد  رگنب  نونکا  دشکب ، همکاحم 
. تفرگ میمصت  مالسلا  اهیلع  بنیز  نتشک  رب  ییوگ  هک  ياهنوگ  هب  دش  نیگمشخ  مالسلا  اهیلع  بنیز  نانخس  زا  دایز  نبا  « 1 ! » هناجرم

__________________________________________________

راّمت مثیم  هب  ع )  ) یلع هک  نانچ  دوب ، فورعم  هناجرم  ندوب  كاپان  دـناوخ ، هناجرم  رـسپ  ناونع  هب  ار  دایز  نبا  س )  ) بنیز اـجنیا  رد  (. 1)
: دومرف

دایز نب  هَّللا  دیبع  ةرجافلا ، ۀمالا  نبا  مینّزلا  ّکنذخأیل  »
دوب هداد  ربخ  ع )  ) یلع هک  هنوگ  نامه  دنکیم ». ریگتـسد  دایز  نب  هَّللا  دیبع  ینعی  راکدـب ، زینک  دـنزرف  هیامورف ، تسپ و  یـصخش  ار  وت  ، 

ص 577) ج 3 ، دیدج ، پاچ  راحبلا ، ۀنیفس  . ) داد خر 
182 ص : البرک ، همانمغ 

.« درک تازاجم  شراتفگ  هب  دیابن  ار  نز  تسین ، شیب  ینز  نیا  : » تفگ دایز  نبا  هب  دوب  رضاح  سلجم  رد  هک  ثیرح  نب  ورمع  ( 1)
.« دیشخب افش  تلیماف ، نکش  نوناق  دارفا  وت و  شکندرگ  نیسح  نتشک  اب  ارم  لد  دنوادخ  : » تفگ مالسلا  اهیلع  بنیز  هب  دایز  نبا 

رد تلد  يافـش  رگا  يدنک ، ارم  هشیر  يدـیرب و  ارم  ياههخاش  و  یتشک ، ارم  لیماف  گرزب  دـنگوس  مناج  هب  : » دومرف مالـسلا  اهیلع  بنیز 
.« دشاب تسا  نیا 

زین تردپ  مناج  هب  دنگوس  دیوگیم ، نخـس  گنهآ  هیفاق و  اب  نز  نیا  ارعاش : كوبا  ناک  دـقل  يرمعل  و  ۀعاّجـس ، هذـه  : » تفگ دایز  نبا 
.« دوب زادرپ  هیفاق  رعاش 

ار شلد  شناماما ، لتق  اب  هک  یـسک  زا  منکیم  بّجعت  نم  و  راک ؟ هچ  يزادرپ  هیفاق  هب  ار  نز  دایز ، رـسپ  يا  : » دومرف مالـسلا  اـهیلع  بنیز 
.« دنریگیم ماقتنا  وا  زا  اهنآ  تمایق  يادرف  هک  دنادیم  و  دشخبیم ، افش 
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182 ص :  دایز .....  نبا  اب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دیدش  يوگتفگ 

. تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  رسپ  یلع  تفگ : نارضاح  زا  یکی  تسیک »؟ نیا  : » تفگ هدش و  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هّجوتم  دایز  نبا  سپس 
؟ تشکن ار  نیسح  رسپ  یلع  دنوادخ  رگم  تفگ : دایز  نبا 

؟ دنتشک ار  وا  مدرم  هک  متشاد  ربکا  یلع  مان  هب  يردارب  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 
. تشک ار  وا  ادخ  هکلب  تفگ : دایز  نبا 

: » دومرف مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 
«1 .« » دنکیم ضبق  گرم ، ماگنه  هب  ار  حاورا  دنوادخ  اِهتْوَم ،  َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا 

__________________________________________________

هیآ 22 رمز ، هروس  (. 1)
183 ص : البرک ، همانمغ 

دـیربب و ار  نیا  : » تفگ درک و  ور  شداـّلج  نارومأـم  هب  سپـس  يراد !؟ ارم  راـتفگ  هب  ییوگخـساپ  تأرج  وـت  اـیآ  تـفگ : داـیز  نـبا  ( 1)
.« دینزب ار  شندرگ 

! دایز رسپ  يا  : » دز دایرف  دایز ، نبا  هب  باطخ  داد و  رارق  مالّسلا  هیلع  داّجـس  ماما  رپس  ار  دوخ  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  ماگنه  نیا  رد 
.« شکب وا  اب  زین  ارم  يراد  ار  وا  نتشک  دصق  رگا  تسا  سب  وت  يارب  یتخیر  ام  نوخ  زا  همه  نآ 

يروجنر يرامیب و  نامه  منامگ  هب  دینک ، شیاهر  : » تفگ درک و  رظن  فرص  مالّسلا  هیلع  داّجـس  ماما  نتـشک  زا  ماگنه  نیا  رد  دایز  نبا  ]
.«[ دشکب ار  وا 

هب سپس  میوگب ». نخس  وا  اب  نم  ات  شاب  مارآ  ناج  هّمع  : » دومرف درک و  ور  مالسلا  اهیلع  بنیز  هب  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ماگنه  نیا  رد 
: دومرف درک و  ور  دایز  نبا 

ةداهّشلا انتمارک  ةداع و  انل  لتقلا  ّنا  تملع  اما  دایز ، نب  ای  یندّدهت  لتقلاب  ا 
ام يدنلبرس  هیام  تداهـش  و  تسا ، يداع  راک  کی  ام  يارب  ندش  هتـشک  هک  ینادیمن  رگم  یناسرتیم ، گرم  زا  ارم  ایآ  دایز ! رـسپ  يا  ، 

. دشابیم
اجنآ رد  دـندرب و  دوب  هفوک  مظعا  دجـسم  رانک  رد  هک  ياهناخ  هب  ار  شناهارمه  مالّـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  داد ، روتـسد  داـیز  نبا  هاـگنآ 

. دندومن ینادنز 
تمصع نادناخ  ریقحت  تتامـش و  عون  کی  بجوم  تاقالم  نیمه  دنیایب و  اهنآ  تاقالم  هب  یناوناب  ادابم  هکنیا  يارب   ] مالـسلا اهیلع  بنیز 

.« دناهدید يریسا  ام  دننام  زین  اهنآ  هک  نازینک  زج  درادن ، ار  ام  اب  تاقالم  ّقح  داژن  برع  نز  چیه  : » دومرف ددرگ ]

183 ص :  هفوک .....  ياههچوک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندنادرگ 

رد ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  سّدقم  رس  ات  داد  نامرف  دایز  نب  هَّللا  دیبع  سپس 
184 ص : البرک ، همانمغ 

زا یکی  هـک  يراعـشا  هـب  ار  امـش  رظن  منادـیم  هتـسیاش  اـجنیا  رد  ( 1 ، ) دـندومن ارجا  ار  ناـمرف  نیا  نارومأـم  دـننادرگب ، هفوک  ياـههچوک 
: منک بلج  تسا  هدورس  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  زا  نادیهش  زا  یکی  گوس  رد  نادنمدرخ 

عفری  ةانق  یلع  نیرظاّنلل  هّیصو  دّمحم و  تنب  نب  سأر 
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عّجفتم  مهنم و ال  رکنم  عمسمب ال  رظنمب و  نوملسملا  و 
عمست  نذا  ّلک  كؤزر  ّمصا  ۀیامع و  نویعلا  كرظنمب  تلحک 

عجهت  کب  نکت  مل  انیع  تمنا  يرک و  اهل  تنک  انافجا و  تظقیا 
عجضم  كربق  ّطخل  ةرفح و  کل  اّهنا  ّتنمت  ّالا  ۀضور  ام 

. دننک اشامت  نارگاشامت  ات  دنربیم  الاب  هزین  يور  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ّیصو  ربمایپ و  رتخد  رسپ  رس  »
هآ درد و  راهظا  و  دنکیمن ، يریگولج  نآ  زا  اهنآ  زا  کی  چیه  و  دنونشیم ، ار ) اهادص   ) دنرگنیم و هزین  يالاب  رب  ار  رـس  نآ  ناناملـسم 

. دیامنیمن هلان  و 
. درکن عافد  وت  زا  و  دینش ، ار  وت  زوسناج  تبیصم  هک  یشوگ  ره  داب  رک  و  دید ، ار  هرظنم  نآ  هک  یمشچ  نآ  ددرگ  روک 

وت اب  هطبار  رد  هک  ار  ییاهمشچ  نآ  و  يدرک ، رادیب  دندوب ، باوخ  رد  وت  اب  هطبار  رد  هک  ار  ییاهمـشچ  نآ  دوخ ، يزابناج  اب  نیـسح ! يا 
. يداتسرف باوخ  هب  دندیباوخن ،

.« دریگ رارق  نآ  رد  تیدبا  هاگمارآ  و  ترّونم ، دقرم  هک  تشاد  وزرآ  هکنآ  رگم  دوبن  یغاب  چیه  ناهج ، همه  رد 

184 ص :  فیفع .....  نب  هَّللا  دبع  هنانامرهق  تداهش 

( مدرم عامتجا  نایم  رد  هفوک  مظعا  دجسم  رد   ) دایز نب  هَّللا  دیبع  سپس 
185 ص : البرک ، همانمغ 

ار قح  نابحاص  قح و  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  دمح و  : » تفگ نینچ  شراتفگ  نمض  رد  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  ( 1 ، ) تفر ربنم  يالاب 
.« تشک ار  وگغورد  رسپ  وگغورد و  و  دومن ، هریچ  زوریپ و  ار  شنایعیش  و  دیزی )  ) نانمؤم ریما  درک ، راکشآ 

مشچ و  دوب ، مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  کین  نایعیـش  نایاسراپ و  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هَّللا  دبع  دیناسر ، اجنیا  هب  ار  نخـس  هک  نیمه  وا 
انیبان نیّفص  گنج  رد  ار  شتسار  مشچ  و  ریت ، تباصا  رثا  رب  دیگنجیم  نمشد  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  هک  لمج - گنج  رد  شپچ 

، دایز نبا  هناخاتـسگ  نخـس  ندینـش  زا  سپ  دربیم . رـس  هب  تدابع  زامن و  رد  بش  ات  زور  ره  هفوک  مظعا  دجـسم  رد  هراومه  و  دوب ، هدش 
: دز دایرف  نینچ  تساخرب و 

رـسپ وگغورد و  انامه  هناـجرم ! رـسپ  يا  هَّللا ،...  ّودـع  اـی  هوبا  کلمعتـسا و  نم  كوبا و  تنا و  باّذـکلا  نب  باّذـکلا  ّنا  ۀـناجرم  نبا  اـی 
یـشکیم و ار  ناربمایپ  نادنزرف  ایآ  ادـخ  نمـشد  يا  درک ، راوس  مدرم  هدرگ  رب  ار  تردـپ  وت و  هک  تسا  یـسک  تردـپ و  وت و  وگغورد 

هَّللا دبع  تسیک !؟ وگنخس  نیا  تفگ : دش و  نیگمـشخ  دایز  نب  هَّللا  دیبع  ییوگیم !؟ نخـس  ناناملـسم  ياهربنم  زارف  رب  هنوگ  نیا  هاگنآ 
زا ار  یکاپان  هنوگ  ره  دنوادخ  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  نادنزرف  ایآ  ادخ ! نمـشد  يا  متـسه  نم  وگنخـس  : » تفگ

سیئر وت  زا  ات  راصنا  نارجاهم و  نادـنزرف  دـنیاجک  تبیـصم ! نیا  رب  ياو  یتسه ؟ ناملـسم  هک  ینکیم  ناـمگ  و  یـشکیم ، هدودز  اـهنآ 
.« دنشکب ماقتنا  تسا  ناهج  دنوادخ  لوسر  نابز  زا  نوعلم  رسپ  نوعلم  هک  وت  یغای 

زا رپ  شندرگ  ياهگر  هک  يروط  هب  دش ، نیگمشخ  رتشیب  دایز  نبا 
186 ص : البرک ، همانمغ 

رد دننک ، ریگتسد  ار  وا  ات  دنتفاتش  هَّللا  دبع  فرط  هب  وس  ره  زا  ناداّلج  ( 1 « ) دیروایب نم  دزن  هدرک و  ریگتسد  ار  وا  : » تفگ دیدرگ و  نوخ 
دجسم رد  زا  دنداد و  تاجن  نارومأم  تسد  زا  ار  وا  دنتساخرب و  شیاهومع  رسپ  زا  دوب ) هفیاط  نآ  زا  وا  هک   ) دزا هفیاط  فارـشا  نایم  نیا 

. دندناسر شاهناخ  هب  هدومن و  جراخ 
ریگتـسد هدرک  روک  شمـشچ  نوچمه  زین  ار  شبلق  دـنوادخ  هک  ار  دزا  هفیاط  روک  نیا  دـیورب و  : » داد نامرف  نینچ  شناداّلج  هب  دایز  نبا 
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.« دیروایب نم  دزن  هدرک و 
زا اـت  دـندرک  عاـمتجا  نمی  لـیابق  زا  ياهدـع  اـب  اـهنآ  دندیـسر ، دزا  هفیاـط  هب  ربخ  نیا  دـندرک ، تکرح  هَّللا  دـبع  هناـخ  يوس  هب  ناداـّلج 

. دنیامن يریگولج  هَّللا  دبع  ناشگرزب  يریگتسد 
. داتسرف دزا  موق  اب  گنج  يارب  اهنآ  هارمه  ار  ثعشا  نب  دّمحم  و  درک ، راضحا  ار  رضم  ياههلیبق  دش ، ربخ  اب  ارجام  زا  دایز  نبا  هک  یتقو 
نبا نارادفرط  ماجنارس  دندش ، هتشک  نایم  نیا  رد  برع  زا  یتعامج  هک  يروط  هب  دندرک ، یتخـس  گنج  دزا  هفیاط  اب  دایز  نبا  نارادفرط 

. دندرب موجه  وا  هناخ  هب  دنتسکش و  ار  وا  هناخ  رد  دندناسر ، فیفع  نب  هَّللا  دبع  هناخ  هب  ار  دوخ  دایز 
.« روایب ارم  ریشمش  دنرادن ، يراک  وت  اب  دندمآ ، یتشاد  میب  هک  یهار  زا  نانمشد  : » تفگ و  دز ، ادص  ار  شرتخد  هَّللا ، دبع 

زجر نینچ  ماـگنه  نیا  رد  درکیم و  عاـفد  دوـخ  زا  دیـشکیم و  ریـشمش  هَّللا  دـبع  داد ، ردـپ  هـب  دروآ و  ار  ردـپ  ریـشمش  هَّللا  دـبع  رتـخد 
: دناوخیم

رماع ّما  نبا  یخیش و  فیفع  رهاّطلا  فیفع  لضفلا  يذ  نب  انا 
187 ص : البرک ، همانمغ  رواغم  هتلّدج  لطب  رساح و  مکعمج و  نم  عراد  مک 

. دشابیم رماع » ّما   » وا ردام  هک  تسا  فیفع  مردپ  متسه ، تشرس  كاپ  لضف و  بحاص  فیفع ، دنزرف  نم  ( » 1)
.« ماهدنکفا نیمز  رب  ار  امش  زا  نامرهق  کباچ و  ناگنهرب  رس  ناشوپهرز و  رایسب  هچ 

هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  ترتع  لتاق  راکهنگ و  موق  نیا  اـب  وت  يور  شیپ  رد  مدوب و  درم  شاـک  ردـپ ! يا  : » تفگیم هَّللا  دـبع  رتخد 
.« مدیگنجیم ملس  هلآ و 

هریچ وا  رب  تسناوتیمن  سک  چیه  هک  يروط  هب  درکیم ، عافد  دوخ  زا  هناعاجش  هَّللا  دبع  دندومن ، هرصاحم  ار  هَّللا  دبع  وس  ره  زا  نانمشد 
همادا يریگرد  بیترت  نیا  هب  دندمآ ، تهج  نالف  زا  ردپ ، تفگیم : هَّللا  دبع  رتخد  دمآیم ، هَّللا  دبع  فرط  هب  هک  وس  ره  زا  نمشد  دوش ،

. دندرک هرصاحم  ار  هَّللا  دبع  دندش و  دایز  نانمشد  هکنیا  ات  تفای 
دوخ رود  هب  ار  شریـشمش  هَّللا  دبع  دـنک ». کمک  ار  وا  ات  درادـن  يروای  وا  دـندش ، هریچ  مردـپ  رب  مدـش ، لیلذ  هآ  : » دزیم دایرف  شرتخد 

: دناوخیم زجر  نینچ  و  دادیم ، شدرگ 
يردصم  يدروم و  مکیلع  قاض  يرصب  نع  یل  حسفی  ول  مسقا 

.« دیتفرگیم رارق  تخس  تسب  نب  رد  ناتجورخ  دورو و  رد  امش  دندوب ، انیب  منامشچ  رگا  مناج  هب  دنگوس  »
: تفگ دـید  ار  وا  دایز  نبا  هک  یتقو  دـندرب ، دایز  نبا  دزن  ار  وا  سپـس  هدرک و  ریگتـسد  ار  هَّللا  دـبع  هکنیا  ات  تفای  همادا  ناـنچمه  گـنج 

.« تخاس اوسر  ار  وت  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  دمح و  »
؟ دومن اوسر  ارم  دنوادخ  هچ  يارب  ادخ ، نمشد  يا  تفگ : هَّللا  دبع 

يردصم  يدروم و  کیلع  قاض  يرصب  نع  یل  حسفی  ول  هَّللا  و 
جورخ  دورو و  رد  ار  هصرع  دندوب ، انیب  مناگدید  رگا  ادخ  هب  دنگوس  »

188 ص : البرک ، همانمغ 
.« مدرکیم گنت  امش  رب 

؟ تسیچ ناّفع  نب  نامثع  هراب  رد  وت  رظن  ادخ ! نمشد  يا  تفگ : دایز  نبا  ( 1)
؟ راک هچ  ناّفع  نب  نامثع  هب  ار  وت  داد - شحف  وا  هب  تساوخ  هچنآ  و  هناجرم - رسپ  يا  جالع و  ینب  دیرخرز  هدرب  يا  داد : خساپ  هَّللا  دبع 

يرواد ّقح  لدـع و  ساسا  رب  نامثع  اـهنآ و  نیب  تسا و  دوخ  قلخ  ّیلو  لاـعتم  دـنوادخ  دومن ، هاـبت  اـی  درک  حالـصا  دـب ، اـی  درک  بوخ 
. سرپب شردپ  دیزی و  و  تدوخ ، تردپ و  هراب  رد  نم  زا  یلو  درک ، دهاوخ 
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. یشونب هعرج  هعرج  ار  گرم  خلت  بآ  ات  منکیمن ، لاؤس  روما  نیا  زا  کی  چیه  زا  ادخ  هب  دنگوس  تفگ : دایز  نبا 
هب ار  تداهـش  ماقم  هک  متـساوخیم  هراومه  وت ، تدالو  زا  لبق  مراگدرورپ  ادخ  هاگرد  زا  نم  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » تفگ هَّللا  دـبع 

نونکا مدـش ، دـیماان  تداهـش  ماقم  هب  لوصو  زا  دـندش ، انیبان  منامـشچ  هک  یتقو  دـناسرب ، نم  هب  شقلخ  نیرتضوغبم  نیرتنوعلم و  تسد 
.« درک باجتسم  ار  میاعد  دینادرگ و  نم  يزور  ار  ماقم  نیا  هک  ار  ادخ  منکیم  دمح 

راد هب  رازهروش )  ) هخبس ناکم  رد  ار  شرسیب  رکیپ  و  دندز ، ار  هَّللا  دبع  ندرگ  دینزب ، ار  صخش  نیا  ندرگ  تفگ : شناداّلج  هب  دایز  نبا 
. دنتخیوآ

188 ص :  مشاه .....  ینب  يرادازع  و  هنیدم ، مکاح  هب  دایز  نبا  همان 

زین و  داد ، ربخ  شتیب  لها  تراسا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ندش  هتـشک  هب  ار  وا  همان  نآ  رد  و  تشون ، دیزی  يارب  ياهمان  دایز  نب  هَّللا  دـیبع 
. داتسرف هنیدم  مکاح  صاع » نب  دیعس  نب  ورمع   » يارب نومضم  نیمه  هب  ياهمان 

تفر  ربنم  يالاب  دیسر ، دیعس  نب  ورمع  تسد  هب  همان  هک  یماگنه 
189 ص : البرک ، همانمغ 

سلاجم تساخرب ، ربخ  نیا  ندینش  زا  مشاه  ینب  دایرف  نویش و  درک ، غالبا  مدرم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  لتق  ربخ  و  ( 1 ، ) دناوخ هبطخ  و 
: درکیم ییارس  هحون  نینچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  گوس  رد  لیقع ، رتخد  بنیز  دندرک  اپ  رب  يرادازع 

ممالا  رخآ  متنا  متلعف و  اذ  ام  مکل  ّیبّنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذ  ام 
مدب  اوجّرض  مهنم  يراسا و  مهنم  يدقتفم  دعب  یلهاب  یترتعب و 

یمحر  يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا  مکل  تحصن  ذا  یئازج  اذه  ناک  ام 
زا امش  هکنیا  اب  نم  زا  دعب  نم  تیب  لها  ترتع و  اب  دیدرک  هچ  دسرپب : امش  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رگا  دیهدیم  خساپ  هچ  »

. دناهدیتلغ نوخ  رد  یضعب  هدومن و  ریسا  ار  یضعب  دیتسه ، اهتّما  نیرخآ 
ارف بش  هک  یماگنه  دینک »؟ يراتفر  دب  هنوگ  نیا  مناشیوخ  اب  نم  زا  دـعب  هک  مدرک ، تحیـصن  ار  امـش  هکنآ  زا  سپ  دوبن ، نیا  نم  يازج 

: درکیم هبدن  نینچ  ياهدننکادن  دندینش  هنیدم  مدرم  دیسر ،
لیکنّتلا  باذعلاب و  اورشبا  انیسح  الهج  نولتاقلا  اهّیا 

لیتق  لسرم و  ّیبن و  نم  مکیلع  اوعدی  ءامّسلا  لها  ّلک 
لیجنالا  بحاص  یسوم و  دواد و  نب  ناسل  یلع  متنعل  دق 

. داب تراشب  امش  رب  یتخبدب  ادخ و  باذع  کنیا  دیتشک ، ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  لهج ، يور  زا  هک  یناسک  يا  »
. دنک نیرفن  امش  رب  يدیهش  لوسر و  ربمایپ و  ره  نامسآ و  لها  همه 

.« دیاهدش تنعل  لیجنا ، ینامسآ  باتک  بحاص  یسیع  و  یسوم ، و  دواد ، نب  نامیلس  نابز  هب  امش 
190 ص : البرک ، همانمغ 

190 ص :  هار .....  ریسم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  زا  بیجع  ياهثداح 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  داد  نامرف  دایز  نبا  هب  همان  باوج  رد  دناوخ ، ار  نآ  دیزی  و  دیسر ، دیزی  هب  دایز  نبا  همان  هک  یماگنه  ( 1)
. دتسرفب ماش  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هداوناخ  دارفا  نانز و  لاوما و  هارمه  هب  ار  ادهش  ریاس  ياهرس  و 

رّفحم دومن ، نانز  اهرـس و  تسرپرـس  ار  وا  درک ، راضحا  ار  يذئاع  هبلعث  نب  رّفحم  دناوخ ، ار  نآ  دیـسر و  دایز  نبا  هب  دیزی  همان  هک  یتقو 
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تکرح هب  زاب  تروص  اب  رفاک  ناریـسا  دـننامه  ار  اـهنآ  درک ، راپـسهر  ماـش  يوس  هب  اهرـس  هارمه  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تیب  لـها 
. دروآرد

یتمسق هب  ار  امش  رظن  اجنیا  رد  هک  دننک  لقن  ار  یثیدح  نارگید  ثیدح و  ناگدنسیون  زا  يرـصم  یمرـضح  هعیهل  نب  هَّللا  دبع   ] هعیهل نبا 
: مینکیم بلج  تسا  رکذ  هتسیاش  هک  ثیدح  نآ  زا 

ارم ایادخ  العاف ، كارا  ام  یل و  رفغا  مهّللا  : » تفگیم هک  مدید  ار  يدرم  هاگان  مدوب  ادخ  هناخ  هبعک  فاوط  لوغشم  دیوگیم : هعیهل  نبا 
.« يزرمایب ارم  هک  مرادن  نامگ  یلو  زرمایب 

ياهگرب و  ناراب ، ياههرطق  هزادـنا  هب  رگا  وت  هانگ  انامه  نکن ، اعد  هنوگ  نیا  سرتب و  ادـخ  زا  ادـخ ، هدـنب  يا  : » متفگ وا  هب  متفر و  وا  دزن 
.« تسا نابرهم  رایسب و  هدیزرمآ  ادخ  هک  ارچ  دزرمآیم ، ار  اهنآ  دنوادخ  ینک ، هبوت  وت  و  دشاب ، ناتخرد 

نیـسح ماما  رـس  هک  میدوب  رفن  هاجنپ  ام  هک  نادـب  تفگ : متفر ، شکیدزن  میامن ، وگزاب  وت  يارب  ار  مناتـساد  ات  اـیب  نم  کـیدزن  تفگ : وا 
قودنص نآ  رانک  رد  میتشاذگیم و  یقودنص  نایم  رد  ار  رس  دیسر ، ارف  بش  هک  یتقو  میدربیم ، ماش  يوس  هب  هفوک ) زا   ) ار مالّـسلا  هیلع 

بارش  نم  یلو  دندش ، تسم  دندروخ و  بارش  نم  ناهارمه  بش  کی  میدروخیم ، بارش 
191 ص : البرک ، همانمغ 

، حون مدآ ، تارـضح  دـش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  مدـید  هاـگان  داد  خر  قرب  دـعر و  دـش ، بش  ياـهرخآ  هک  یماـگنه  ( 1 ، ) مدروخن
لیئربج دندمآ ، نیمز  هب  ناگتشرف  زا  یهورگ  لیئربج و  هارمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ام  ربمایپ  لیعامـسا و  قاحـسا ، میهاربا ،

یلص ربمایپ  دندرک ، نینچ  ناربمایپ  سپس  دینابسچ ، دوخ  هب  دیسوب و  تشادرب و  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  و  تفر ، قودنـص  کیدزن 
. دنتفگ تیلست  وا  هب  ناربمایپ  درک ، هیرگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

يوریپ وت  زا  تتّما  دروم  رد  هک  هداد  نامرف  نم  هب  دنوادخ  دّمحم ! يا  : » درک ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  لیئربج 
.« مدرک نینچ  طول  موق  هب  تبسن  هک  هنوگ  نامه  منک ، نینچ  منک ، ور  ریز و  مروآرد و  هزرل  هب  اهنآ  يارب  ار  نیمز  ینک  رما  رگا  منک ،

.« تسه یباسح  نانمشد  نیا  اب  ارم  ادخ  هاگشیپ  رد  تمایق  زور  رد  اریز  لیئربج ! يا  هن  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
!« ادخ لوسر  يا  نامالا  : » متفگ مدرک و  هّجوت  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دنـشکب ، ار  ام  ات  دندمآ  ام  دزن  ناگتـشرف  سپس 

.« دزرماین ار  وت  ادخ  ورب  : » دومرف
: تشون راوید  يور  ار  رعش  نیا  نینهآ  ملق  اب  و  دش ، رهاظ  دوب ، اجنآ  رد  هک  يراوید  رد  یتسد  دندید  هاگان 

باسحلا  موی  هّدج  ۀعافش  انیسح  تلتق  ۀّما  وجرت  أ 
دندید ار  بیجع  هثداح  نیا  هک  یتقو  دنراد »؟ تمایق  زور  رد  شّدج  تعافش  هب  دیما  دنتشک  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتعامج  نآ  ایآ  »

«1  » دندرک رارف  هتشاذگ و  ار  رس  دندیسرت و ) )
__________________________________________________

نینچ ار  نآ  حورـشم  نیثّدـحم  نیخّروم و  زا  یـضعب  هک  تسا  بهار  هاگتدابع )  ) رید هب  طوبرم  بیجع  يارجام  نیا  دـیوگ : مجرتم  (. 1)
اذغ ندروخ  لوغـشم  رگید  راب  دش ، دیدپان  تسد  نآ  دریگب ، ار  تسد  ات  تساخرب  اهنآ  زا  یکی  قوف ، رعـش  ندید  زا  سپ  دـننکیم : لقن 

: تشون ار  رعش  نیا  دش و  راکشآ  بهار  رید  راوید  رد  هک  دندید  ار  تسد  نامه  مود  راب  يارب  هاگان  دندش 
باذعلا  یف  ۀمایقلا  موی  مه  عیفش و  مهل  سیل  هَّللا  الف و 

ناهارمه زا  یـضعب  زاب  دنتـسه ». باذـع  رد  تمایق  رد  اهنآ  و  دوب ، دـهاوخن  یعیفـش  ع )  ) نیـسح ماما  نـالتاق  يارب  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن  »
دش و رهاظ  تسد  نآ  دندید  راب  نیموس  يارب  هاگان  دندش ، اذغ  ندروخ  لوغـشم  رگید  راب  دش ، دیدپان  دـنریگب ، ار  تسد  نآ  دنتـساخرب 

: تشون راوید  رد  ار  رعش  نیا 
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باتکلا  مکح  مهمکح  فلاخ  روج و  مکحب  نیسحلا  اولتق  دق  و 
سپـس و  دندیـشک ، اذـغ  زا  تسد  ریزگاـن  دـندومن ». راـتفر  نآرق  مکح  فـالخ  رب  و  دنتـشک ، روـج  ملظ و  يور  زا  ار  ع )  ) نیـسح اـهنآ  »

( مجرتم ( ) 445 ص 443 - دّمحم ، لآ  همانگوس  ات 127 - ص 125  ج 2 ، نیطبّسلا ، یلاعم   ... ) دمآ شیپ  هب  بهار  يارجام 
192 ص : البرک ، همانمغ 

192 ص :  رمش .....  زا  موثلک  ّما  تساوخرد  و  قشمد ، هب  ناریسا  دورو 

قشمد کیدزن  هک  یماگنه  دندربیم ، قشمد  يوس  هب  ناریسا  ناوناب و  هارمه  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سّدقم  رـس  نمـشد ، هورگ  ( 1)
.« مراد یتساوخرد  نم  : » دومرف دمآ و  رمش  دزن  دوب  ناریسا  ءزج  هک  مالسلا  اهیلع  موثلک  ّما  ترضح  دندیسر ،

؟ تسیچ نآ  تفگ : رمش 
، دشاب هتشاد  يرتمک  یچاشامت  هک  نک ، دراو  ياهزاورد  زا  ار  ام  ینکیم ، قشمد  رهش  دراو  ار  ام  هک  یتقو  : » دومرف مالسلا  اهیلع  موثلک  ّما 

اوسر هک  دندید  تراسا  لاح  رد  ار  ام  سب  زا  اریز  دننک ، رود  ام  زا  و  دنربب ، نوریب  اهلمحم  نیب  زا  ار  اهرس  هک  نک  داهنشیپ  هاپس  نیا  هب  و 
.« میدش

يالاب رب  ار  ادهش  ياهرـس  داد  روتـسد  سکع  هب  مالـسلا  اهیلع  موثلک  ّما  تساوخرد  هب  خساپ  رد  تشاد  هک  یملظ  یکاپان و  يور  زا  رمش 
ماما  تیب  لها  هجیتن  رد  و  دنداد ، روبع  اهلمحم  نایم  رد  دندومن و  اههزین 

193 ص : البرک ، همانمغ 
يور رد  ار  اهنآ  و  ( 1 ، ) دندروآ قشمد  هزاورد  رانک  ار  نانآ  ات  دنداد  تکرح  نارگاشامت  نایم  رد  ریسا  تروص  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح 

. دنتشادهگن اپ  رس  دنتشادیم ، هگن  ار  ناریسا  هک  اج  نامه  رد  عماج ، دجسم  ياههلپ 

193 ص :  نیعبات .....  ناگرزب  زا  یکی  زوسناج  راعشا 

هیلع نیـسح  ماما  هدـیرب  رـس  هک  یماگنه  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  درگاش   ) نیعبات ناناملـسم  زا  یکی  هدـش : تیاور 
: تفگ خساپ  رد  دندیسرپ ، وا  تبیغ  ّتلع  زا  دنتفای  ار  وا  هام  کی  زا  سپ  هک  یتقو  درک ، ناهنپ  ار  دوخ  هام  کی  دید ، قشمد  رد  ار  مالّسلا 

؟ تسا هدمآ  ام  رس  رب  ییالب  هچ  دینیبیمن  ایآ 
: دناوخ ار  رعش  نیا  سپس 

الیمرت هئامدب  الّمرتم  دّمحم  تنب  نبا  ای  کسأرب  اوءاج 
الوسر نیدماع  اراهج  اولتق  دّمحم  تنب  نبا  ای  کب  اّمنأک  و 

الیوّأتلا لیزنّتلا و  کلتق  یف  اوبقری  اّمل  اناشطع و  كولتق 
الیلهّتلا ریبکّتلا و  کب  اولتق  اّمنا  تلتق و  ناب  نوّربکی  و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رتخد  رسپ  يا  ییوگ  دندروآ . تنوخ  هب  نیگنر  ار  وت  رس  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  رـسپ  يا  »
وت نتشک  رد  دنتشک و  هنشت  بل  اب  ار  وت  دنتشک . ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دمع ، راکـشآ و  روط  هب  وت ، نوخ  نتخیر  اب  ملس 
هَّللا ّالا  هلا  ربکا و ال  هَّللا  وت ، نتـشک  اب  هک  یتروص  رد  دنتفگ ، حتف )  ) ریبکت وت  نتـشک  ماگنه  دـندرکن . نآرق  نطاب  رهاظ و  موهفم  تاعارم 

.« دنتشک ار 

193 ص :  مالّسلا .....  هیلع  داّجس  ماما  تانایب  رثا  رب  درمریپ  هبوت 
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دوبان تشک و  ار  امـش  هک  ار  ادـخ  ساپـس  : » تفگ دـش و  کیدزن  اـهنآ  هب  ماـش ، مدرم  زا  يدرمریپ  ماـش ، هب  تّوبن  نادـناخ  دورو  ماـگنه 
، تخاس

194 ص : البرک ، همانمغ 
.« دومن ّطلسم  امش  رب  ار  دیزی  نانمؤم  ریما  و  درک ، هدوسآ  امش  نادرم  زا  ار  اهرهش  و  ( 1)

؟ ياهدناوخ نآرق  ایآ  درمریپ ! يا  مالّسلا : هیلع  داّجس  ماما 
. يرآ درمریپ :

: دیامرفیم دنوادخ  هک  ياهدیمهف  ار  هیآ  نیا  ینعم  ایآ  مالّسلا : هیلع  داّجس  ماما 
.« مهاوخیمن امش  زا  ار  مناشیوخ  اب  یتسود  زج  يدزم  تلاسر  يارب  نم  ربمایپ ، يا  وگب  یبْرُْقلا ،  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  »

. ماهدناوخ يرآ  درمریپ : ( 23 يروش / )
ار هیآ  نیا  اـیآ  درمریپ ! يا  میتـسه ». اـم  هیآ  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ناـشیوخ  زا  روـظنم  : » مالّـسلا هـیلع  داّجـس  ماـما 

؟ ياهدناوخ
. ماهدناوخ يرآ  درمریپ : ( 26 ءارسا / .« ) نک ادا  ار  ناشیوخ  ّقح  ُهَّقَح ، یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  »

؟ ياهدناوخ ار  هیآ  نیا  ایآ  درمریپ  يا  میتسه ». ام  هیآ  نیا  رد  ناشیوخ  : » مالّسلا هیلع  داّجس  ماما 
ادخ و صوصخم  نآ  مجنپ  کی  دیدرب  دوس  هچنآ  ره  زا  دینادب  یبْرُْقلا ،  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  »

(. 41 لافنا / .« ) تسا ناشیوخ  لوسر و 
. ماهدناوخ يرآ  درمریپ :

؟ ياهدناوخ ار  هیآ  نیا  ایآ  درمریپ  يا  میتسه ». ام  هیآ  نیا  رد  ناشیوخ  درمریپ ! يا  : » مالّسلا هیلع  داّجس  ماما 
195 ص : البرک ، همانمغ  ًاریِهْطَت ،  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  »

يرآ درمریپ : ( 33 بازحا / .« ) دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  دراد و  رب  نادـناخ  امـش  زا  ار  یکاپان  هک  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  انامه  ( 1)
. ماهدناوخ

. تسا هدش  لزان  ام  نأش  رد  هیآ  نیا  مالّسلا : هیلع  داّجس  ماما 
ماما دیتفگ »؟ هک  دینامه  امش  ادخ  هب  ار  وت  : » تفگ دش و  نامیـشپ  دوخ  هناروسج  راتفگ  زا  تفر و  ورف  توکـس  رد  درمریپ  ماگنه  نیا  رد 

نادنواشیوخ نامه  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ّقح  هب  مینادناخ ، نامه  ام  دیدرت  نودب  ادخ  هب  دنگوس  يرآ  مالّسلا : هیلع  داّجس 
. میتسه وا 

نامسآ يوس  هب  ار  شیاهتسد  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  رس  زا  ار  دوخ  همامع  یتحاران ، تّدش  زا  درک و  هیرگ  اهنآ ، تخانش  زا  سپ  درمریپ 
مالّسلا هیلع  داّجس  ماما  هب  سپس  میرازیب ». ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  لآ  یسنا  یّنج و  نانمشد  زا  ام  ایادخ ! : » تفگ هدومن و  دنلب 

. دوب یهاوخ  ام  اب  دریذپیم و  ار  تاهبوت  دنوادخ  ینک ، هبوت  رگا  يرآ  مالّسلا : هیلع  داّجس  ماما  تسا »؟ هتفریذپ  ماهبوت  ایآ  : » درک ضرع 
. دندناسر تداهش  هب  ار  وا  دیزی  ناداّلج  دیشکب ، ار  ریپ  نآ  داد  نامرف  دیزی  دیسر ، دیزی  هب  ربخ  نیا  مدرک ». هبوت  نم  : » درمریپ

195 ص :  نارضاح .....  همه  هیرگ  و  دیزی ، سلجم 

فیدر رد  ار  نانآ  دندوب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ناگدنامزاب  نانز و  نازینک و  زا  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  لآ  ناریـسا  سپس 
ور مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دنداد ، رارق  دیزی  ربارب  رد  عضو  نآ  رد  اهنآ  هک  یتقو  دندومن ، دیزی  سلجم  دراو  دندوب  هتسب  نامـسیر  هب  همه 

: تفگ درک و  دیزی  هب 
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196 ص : البرک ، همانمغ 
ۀفّصلا هذه  یلع  اناءر  ول  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسرب  کّنظ  ام  دیزی ! ای  هَّللا  كدشنا 

هچ دومنیم  هدهاشم  عضو  نیا  اب  ار  ام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  وت  نامگ  هب  دـیزی : يا  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  ( 1 ، )
؟ درکیم

ار ریسا  نانز  و  دنداهن ، دیزی  يور  شیپ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  هاگنآ  دنتشادرب . هدرک و  عطق  ار  نامـسیر  داد ، روتـسد  دیزی 
زا هک  ییاذغ  زگره  سپ  نآ  زا  و  دید ، ار  ردپ  نینزان  رس  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دنتفین ، رس  هب  ناشمشچ  ات  دنداد ، اج  دیزی  رـس  تشپ  رد 

. دروخن دوب  هدش  هیهت  رگید  تشوگ  لالح  تاناویح  ای  دنفسوگ  رس 
ار اهبلق  هک  هودنا  رپ  ییادص  اب  دز و  كاچ  ار  دوخ  نابیرگ  یتحاران  تّدش  زا  دید ، دیزی  لباقم  رد  ار  رس  هک  یماگنه  مالسلا  اهیلع  بنیز 

: دز دایرف  درکیم  رادهحیرج 
لوسر لد  بوبحم  يا  نیسح ! يا  یفطـصملا ، تنب  نبا  ای  ءاسّنلا ، ةدّیـس  ءارهّزلا  ۀمطاف  نب  ای  ینم ، ۀّکم و  نب  ای  هَّللا ، بیبح  ای  هانیـسح ! ای 

. ادخ هدیزگرب  ربمایپ  رتخد  رسپ  يا  مالسلا  اهیلع  نانز  رورس  ارهز  همطاف  رسپ  يا  ینم ، هّکم و  دنزرف  يا  ادخ ،
همه ادـخ  هب  دـنگوس  سلجملا ، یف  ناک  نم  ّلک  هَّللا  تکباف و   » هک دـش  ثعاب  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  نویـش  هلاـن و  دـیوگ : هدـننکتیاور 

. دوب تکاس  دیزی  یلو  دندرک ». هیرگ  دندوب  رضاح  سلجم  رد  هک  یناسک 

196 ص :  دیزی .....  خاک  نورد  رد  مشاه  ینب  زا  ینز  نویش  هلان و 

: دز دایرف  هلان  نویش و  اب  هاگان  درکیم ، یگدنز  مشاه  ینب  زا  ییوناب  دیزی  هناخ  نورد  رد 
نبا  ای  هاتیب ، لها  دّیس  ای  هادّیس ، ای  هابیبح ، ای  هانیسح ، ای 

197 ص : البرک ، همانمغ 
رسپ يا  شنادناخ ، رورـس  يا  ام ، ياقآ  يا  اهلد ، بوبحم  يا  نیـسح ! يا  ( 1 ، ) ءایعدالا دالوا  لیتق  ای  یماتیلا ، لمارالا و  عیبر  اـی  هادّـمحم 

. نانمشد نادنزرف  تسد  هب  هدش  هتشک  يا  نامیتی ، نانز و  هویب  تسرپرس  يا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم 
. دندرک هیرگ  دندینش  ار  شیادص  هک  یناسک  همه  هک  دش  ثعاب  یمشاه  نز  نآ  زوسناج  يادص 

197 ص :  مالّسلا .....  هیلع  نیسح  ياهنادند  رب  نارزیخ  بوچ  ندز  دیزی و  ییامن  رخف 

. دیبوکیم مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیشیپ  ياهنادند  رب  نآ  اب  تفرگ و  تسد  هب  ار  نآ  دیبلط ، نارزیخ  بوچ  دیزی  سپس  دیوگ : يوار 
: تفگ درک و  ور  دیزی  هب  تشاد ) روضح  سلجم  نآ  رد  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  هک   ) یملـسا هزرب  وبا 

هراومه مدید  هک  مهدیم  یهاوگ  ینزیم ؟ مالسلا  اهیلع  ارهز  دنزرف  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ياهنادند  رب  دوخ  یتسد  بوچ  اب  ایآ  دیزی ! يا  »
: » دومرفیم دیکمیم و  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  شردارب  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ياهنادند  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

ۀّنجلا لها  بابش  ادّیس  امتنا 
یتخـس هاگیاج  هک  ار  خزود  شتآ  وا  يارب  دنک و  تنعل  دشکب و  ار  امـش  لتاق  دنوادخ  دـیتسه ، تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  رفن  ود  امـش  ، 

.« دزاس مهارف  تسا ،
. دندرک نوریب  سلجم  زا  ناشکناشک  ار  وا  دننک ، جارخا  سلجم  زا  ار  وا  داد  روتسد  دش ، ینابصع  هزرب  وبا  ضارتعا  زا  دیزی 

[ دناوخ ناناملسم  دض  رب  يرهاظ ، يزوریپ  زا  سپ  دحا  گنج  رد  ار  راعشا  نآ  دوب و  شیرق  راّفک  زا  هک  « ] يرعبز نبا   » راعـشا دیزی  هاگنآ 
: دناوخ نینچ  دروآ و  نابز  هب 
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198 ص : البرک ، همانمغ 
لسالا  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش  ردبب  یخایشا  تیل 

لشت  دیزی ال  ای  اولاق  ّمث  احرف  اّولهتسا  اّولهأف و 
لدتعاف  ردبب  هانلدع  مهتاداس و  نم  مرقلا  انلتق  دق 
لزن  یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل 

لعف  ناک  ام  دمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدنخ  نم  تسل 
ندز رثا  رب  ار  جرزخ  هلیبق  ندرک  يراز  دندوب و  رضاح  اجنیا  رد  دندش ، هتشک  ردب  گنج  رد  هک  نم  هلیبق  ناگرزب  ناریپ و  شاک  يا  ( » 1)

. دابم لش  تتسد  دیزی  يا  دنتفگیم : سپس  دندادیم  رس  هلهله  دایرف  يداش ، زا  هاگنآ  دندیدیم . دحا ) گنج  رد   ) هزین
. دیدرگ رس  هب  رس  ات  میداد ، ردب  گنج  رد  هک  تسا  ییاههتشک  یفالت  هب  نیا  میتشک و  ار  اهنآ  ناگرزب  ام 

. دش لزان  یحو  هن  دمآ و  نامسآ  زا  يربخ  هن  هن  رگ  و  دنداد ، رارق  دوخ  دصاقم  هب  لین  هچیزاب  ار  تموکح  مشاه  هلیبق 
.« دوب مهاوخن  « 1  » فدنخ نامدود  زا  مریگن ، ماقتنا  دمحا  لآ  زا  رگا  نم 

نینچ تخادرپ و  هناردـتقم  عافد  هب  دوخ ، ياّرغ  هبطخ  اب  تفای و  فارـشا  نایـسلجم ، رب  و   ] تساـخرب مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ماـگنه  نیا  رد 
: دومرف

198 ص :  مالسلا .....  اهیلع  بنیز  ترضح  هبطخ  نتم 

اُوبَّذَک ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث  : » لوقی کلذک  هَّللا  قدص  هلآ . دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  و  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
__________________________________________________

. دوب روهـشم  یگرزب ، دوخ  نامز  رد  تشاد و  دوجو  ّدج ) رد  ّدج   ) هطـساو هدزیـس  وا  دیزی و  نیب  هک  دوب  دیزی  يردپ  هّدـج  فدـنخ  (. 1)
( مجرتم )

199 ص : البرک ، همانمغ 
يراسالا قاست  امک  قاسن  انحبصاف  ءامّسلا ، قافآ  ضرالا و  راطقا  انیلع  تذخا  ثیح  دیزی  ای  تننظا  « 1 .« » َنُؤِزْهَتْسَی اِهب  اُوناک  َو  ِهَّللا  ِتایِآب 

ثیح ارورـسم ، نالذج  کفطع  یف  ترظن  کفناب و  تخمـشف  هدنع ، كرطخ  میظعل  کلذ  ّنا  ۀـمارک و  هیلع  کب  اناوه و  هَّللا  یلع  انب  ّنا 
هک تـسا  دـنوادخ  صوـصخم  ساپـس  دـمح و  ( 1 ، ) انناطلـس اـنکلم و  کلافـص  نیح  و  ۀقـسّتم ، رومـالا  ۀقـسوتسم و  کـل  اینّدـلا  تـیأر 
دب لامعا  هک  یناـسک  ماجنارـس  سپـس  : » هک دومرف  تسار  لاـعتم  دـنوادخ  نـالوسر ، رورـس  مّدـج  رب  دورد  تسا و  ناـیناهج  راـگدرورپ 

.« دنتفرگ هّیرخس  هب  ار  نآ  دندرک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دیسر  ییاج  هب  دندش ، بکترم 
هدرب دننامه  ار  ام  ات  يدومن ، دودسم  ام  رب  ار  هراچ  هار  و  یتسب ، ام  رب  ار  نامـسآ  قافآ  نیمز و  فارطا  نوچ  هک  يرادـنپیم  وت  دـیزی ! يا 

؟ یتسه یمارگ  وا  دزن  وت  میتسه و  راوخ  ادخ  دزن  ام  دندناشک ، وس  ره  هب 
، يدیلاب دوخ  هب  يدومن و  ّربکت  يدیـشک و  الاب  ینیب  ور  نیا  زا  تسا  ادخ  هاگـشیپ  رد  وت  يوربآ  هوکـش  رگنایب  ام  رب  وت  ندش  هریچ  نیا  و 

راومه فاص و  وت  يارب  ام  يربهر  ماقم  کلم و  تسا و  هدش  هتـسارآ  وت  ياهراک  هتـسب و  وت  دنمک  ربنچ  رد  ایند  هک  يدش  ناداش  مّرخ و 
. دناهتشگ

ٌباذَـع ْمَُهل  َو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِـسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  اـمَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  ـال  َو  : » ّلـج ّزع و  هَّللا  لوق  تیـسنا  ـالهمف 
ار نایغط  هار  و   ) دـندش رفاـک  هک  اـهنآ  : » دومرف هک  ياهدرک  شومارف  ار  ادـخ  نخـس  اـیآ  شاـب ، هتـسهآ  مارآ و  یکدـنا  سپ  ( 2 «، ) ٌنیِهُم
باذع  دنیازفیب و  ناشناهانگ  رب  هک  میهدیم  تلهم  اهنآ  هب  ام  تسا ، اهنآ  دوس  هب  میهدیم  تلهم  اهنآ  هب  رگا  هک  دننکن  رّوصت  دندومیپ )
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__________________________________________________

هیآ 10 مور ، هروس  (. 1)
200 ص : البرک ، همانمغ 

.« دشاب اهنآ  يارب  ياهدننکراوخ 
اودحت ّنههوجو ، تیدبا  ّنهروتس و  تکته  دق  ایابـس ، هَّللا  لوسر  تانب  کقوس  کئاما و  كرئارح و  كریدخت  ءاقلّطلا  نب  ای  لدعلا  نما 

ّنهعم سیل  فیرّشلا ، ّیندلا و  و  دیعبلا ، بیرقلا و  ّنههوجو  حّفـصتی  لقانملا و  لهانملا و  لها  ّنهفرـشتسی  دلب و  یلا  دلب  نم  ءادعالا  ّنهب 
ناشریسا هّکم ) حتف  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ   ) نامّدج هک  یناسک  رـسپ  يا  ( 1 ، ) ّیمح ّنهتامح  نم  ـال  ّیلو و  ّنهلاـجر  نم 

هَّللا یلـص  ادـخ  لوسر  نارتخد  یناشنب و  هدرپ  تشپ  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  تلادـع  زا  ایآ  دومن ، دازآ  ار  اهنآ  سپـس  درک و 
زا ار  نانآ  نانمـشد  ات  ییاشگب  ار  نانآ  يور  يّردـب و  ار  نانآ  هدرپ  یناـشکب ، وس  نآ  وس و  نیا  هب  ریـسا  تروص  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هن اهنآ  نادرم  زا  دنرگنب ، ار  اهنآ  هرهچ  تسپ ، فیرـش و  رود ، کیدزن و  دنزود و  اهنآ  هب  مشچ  بیرغ  یموب و  دنربب و  يرهـش  هب  يرهش 

؟ ياهدننککمک رادهگن و  هن  يروای و  هن  تسا و  هدنام  يراتسرپ 
انیلا رظن  نم  تیبلا  لها  انـضغب  یف  أطبتـسی  فیک  و  ءادهّـشلا ؟ ءامدـب  همحل  تبن  ءایکزالا و  دابکا  هوف  ظفل  نم  نبا  ۀـبقارم  یجتری  فیک  و 

، مظعتسم ّمثأتم و ال  ریغ  لوقی  ّمث  ناغضالا ، نحالا و  نآنّشلا و  فنّشلاب و 
لشت  دیزی ال  ای  اولاق  ّمث  احرف  اّولهتسا  اّولهأف و 

یسک نآ  رـسپ  زا  يزوسلد  دیما  عّقوت و  هنوگچ  یتسار  هب  ( 2 ، ) کترصخمب اهتکنت  ۀّنجلا  لها  بابش  دّیـس  هّللا ، دبع  یبا  ایانث  یلع  ایحتنم 
ام اب  ینمشد  هب  هنوگچ  و  « 1 « ؟ دییور نادیهش  نوخ  زا  شتشوگ  تخادنا و  نوریب  دیوج و  ار  ناکاپ  رگج  شناهد  هک  دشاب 

__________________________________________________

: دومرف دومن و  لثم  هب  هلباقم  ایوگ  س )  ) بنیز درک ، دای  دیسریم ، وا  هب  هطساو  هدزیـس  اب  هک  فدنخ »  » شاهّدج زا  دیزی  هک  اجنآ  زا  (. 1)
( مجرتم ( ؟ يوریم رود  هار  ارچ  دوب ، ماشآ  نوخ  دیلپ و  نز  هچ  هک  رگنب ، هیواعم ) ردام  «، ) راوخرگج دنه   » دوخ کیدزن  هّدج  هب  وت  »

201 ص : البرک ، همانمغ 
ار یخاتسگ  هانگ و  نیا  یگرزب  دنادب و  راکهنگ  ار  دوخ  هکنآیب  سپس  درگنیم ، ام  هب  ینمـشد  هنیک و  رظن  اب  هکنآ  دنک  يدنک  هداوناخ 

: دیوگیم دنک  كرد 
هَّللا دـبع  ابا  ياهنادـند  هب  نارزیخ  بوچ  اب  هک  یلاح  رد  دـنتفگیم »...  دازیرم  تسد  نم  هب  دـندرکیم و  يداش  دـندوب و  مناردـپ  شاک  »

؟ ینزیم وا  نادند  بل و  رب  هدرک و  هراشا  تشهب  ناناوج  رورس  مالّسلا  هیلع  نیسحلا 
ضرالا موجن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  ۀیّرذ  ءامدل  کتقاراب  ۀفاّشلا ، تلـصأتسا  ۀحرقلا و  تأکن  دق  کلذ و  لوقت  فیک ال  و 

تلق نکت  مل  تمکب و  تللـش و  ّکنا  ّنّدوتل  مهدروم و  اکیـشو  ّنّدرتلف  مهیدانت  ّکنا  تمعز  کخایـشاب ، فتهت  و  بلّطملا ، دبع  لآ  نم 
هک ینوخ  نیا  اب  يدرک  نکهشیر  یتفاکـش و  یتشادرب و  اـم  لد  مخز  زا  تسوپ  هک  وت  ییوگ  نینچ  ارچ  و  ( 1 ، ) تلعف ام  تلعف  تلق و  ام 
ادص ار  تناردـپ  یتخیر و  بلّطملا  دـبع  نادـنزرف  زا  نیمز ، يور  ناشخرد  ناگراتـس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  نادـناخ  زا 

وزرآ تقو  نآ  تفر و  یهاوخ  دنتـسه ، اهنآ  هک  اجنآ  هب  يدوز  نیمه  هب  یلو  دـسریم  اـهنآ  شوگ  هب  تیادـص  هک  تناـمگ  هب  ینزیم ،
. يدرکیمن ياهدرک  هک  يراک  يدزیمن و  یفرح  نینچ  لال و  تنابز  دوب و  لش  تتسد  شاک  يا  هک  ینکیم 

ام هب  هکنآ  زا  ناتـسزاب و  ار  ام  قح  ایادـخ  ( 2 ، ) انتامح لتق  انئامد و  کفـس  نمب  کبـضغ  للحا  انملظ و  نّمم  مقتنا  انّقحب و  انلذـخ  مهّللا 
. رآ دورف  تشک ، ار  ام  نارای  تخیر و  ار  ام  ياهنوخ  هک  یسک  رب  ار  دوخ  مشخ  ریگب و  ماقتنا  درک ، متس 

202 ص : البرک ، همانمغ 
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یف هتمرح  نم  تکهتنا  هتّیّرذ و  ءامد  کفـس  نم  تلّمحت  امب  هَّللا  لوسر  یلع  ّنّدرتل  کمحل و  ّالا  ترزج  كدلج و ال  ّالا  تیرف  ام  هَّللا  وف 
ْمِهِّبَر َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال   » مهّقحب ذخأی  و  مهثعـش ، ّملی  مهلمـش و  هَّللا  عمجی  ثیح  هتمحل ، هترتع و 

«1 .« » َنُوقَزُْری
باـقر کـنّکم  کـل و  لّوـس  نم  ملعیـس  اریهظ و  لـیئربجب  امیـصخ و  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحمب  اـمکاح و  هَّللاـب  کبـسح  و 

زج يدـیردن و  ار  دوخ  تسوپ  زج  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـیزی ! يا  ( 1 ، ) ًاْدنُج ُفَعْـضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَـش  مکّیا  ًالَدـَب و  َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  نیملـسملا ،
رد وا  تمرح  کته  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  نوخ  نتخیر  زا  هک  يراب  نیمه  اب  اعطق  يدیربن و  ار  دوخ  تشوگ 

ار همه  دنوادخ  هک  ماگنه  نآ  رد  يدرگیم  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  يراد  شود  رب  شناشیوخ ، نادناخ و  دروم 
نامگ زگره  :( » دیامرفیم دنوادخ  هک  نانچ   ) دریگزاب ار  نانآ  قح  دیامنیم و  لیدـبت  يروآدرگ  هب  ار  اهنآ  یگدـنکارپ  دـنکیم و  عمج 

لآ . ) دنـشابیم رادروخرب  اهتمعن  بهاوم و  زا  ادخ  هاگـشیپ  رد  دـناهدنز و  اهنآ  هکلب  دـناهدرم ، دـناهدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  نانآ  ربم 
نابیتشپ لیئربج  تسا و  ام  یعّدم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  تسا و  رواد  مکاح و  دنوادخ  هک  سب  ار  وت  نیمه  و  ( 169 نارمع /

ناراکمتـس يارب  هک  دـیمهف  دـهاوخ  هیواـعم ) ینعی   ) درک راوس  مدرم  ندرگ  رب  داد و  بیرف  ار  وـت  هک  سک  نآ  يدوز  نیمه  هب  دـشابیم 
. تسا رتناوتان  شهاپس  رتدب و  شهاگیاج  امش  زا  کی  مادک  هک  دیمهف  دهاوخ  دوب و  دهاوخ  يدب  ضوع 

رودّـصلا يربع و  نویعلا  ّنکل  کخیبوت ، رثکتـسا  کعیرقت و  مظعتـسا  كردـق و  رغـصتسأل  ّینا  کـتبطاخم ، یهاوّدـلا  ّیلع  تّرج  نئل  و 
يّرح 
__________________________________________________

هیآ 169 نارمع ، لآ  هروس  (. 1)
203 ص : البرک ، همانمغ 

انموحل و نم  ّبلحتت  هاوفالا  انئامد و  نم  فطنت  يدـیالا  هذـهف  ءاقلّطلا ، ناطیّـشلا  بزحب  ءابّجنلا  هَّللا  بزح  لتقب  بجعلا  ّلک  بجعلاـف  ـالا 
ام ّالا  دـجت  نیح ال  امرغم ، اکیـشو  اندـجتل  امنغم  انتذـّختا  نئل  لعارفلا و  تاهّما  اهرّفعت  لساوعلا و  اـهباتنت  یکاوّزلا  رهاوّطلا  ثثجلا  کـلت 
وت اب  نتفگ  نخـس  هب  ارم  راگزور ، راوگان  ياهدمآ  شیپ  هچرگ  ( 1 ، ) لّوعملا هیلع  و  یکتـشملا ، هَّللا  یلاف  ِدِیبَْعِلل ، ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  ام  تمّدق و 

کشا و رپ  اهمـشچ  هک  منک  هچ  یلو  تسا ، رایـسب  تتمالم  گرزب و  تشنزرـس  زیچان و  نم  رظن  زا  وت  شزرا  لاح  نیع  رد  یلو  هدـناشک 
ام نوخ  دنوشیم و  هتـشک  دندوب ، هدش  دازآ  ناگدرب  هک  ناطیـش ، بازحا  اب  گنج  رد  ادخ ، بزح  بیجن  دارفا  هک  تسا ، نازوس  اههنیس 

ياهگرگ كاروخ  هتسویپ  هک  هزیکاپ  كاپ و  ياهرکیپ  نیا  دتفایم و  نوریب  امش  ياهنهد  زا  ام  ياهتشوگ  دزیریم و  امش  ياههجنپرس  زا 
نیمه هب  يرادنپیم ، یتمینغ  دوخ  يارب  ار  ام  زورما  رگا  تسا و  هدش  هدولآ  كاخ  هب  اهراتفک ، هّچب  لاگنچ  ریز  رد  هتـشگ و  امـش  هدنرد 

ناگدنب رب  وت  راگدرورپ  دـید و  یهاوخ  ياهداتـسرف  شیپ  زا  هچ  ره  هک  تسا  یماگنه  نآ  میاهدوب و  تنایز  هیام  هک  دـید  یهاوخ  يدوز 
. منک لّکوت  وا  هب  مرب و  تیاکش  ادخ  هب  نم  درادیمن ، اور  متس 

و اهراع ، کنع  ضحرت  اندما و ال  كردت  انیحو و ال  تیمت  انرکذ و ال  وحمت  هَّللا ال  وف  كدهج ، بصان  کیعـس و  عسا  كدـیک و  دـکف 
نزب و یهاوخ  یگنرین  ره  ( 2 ، ) َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  يدانملا : يدانی  موی  اددب ، ّالا  کعمج  اددع و  ّالا  کماّیا  ادـنف و  ّالا  کیأر  له 
ار ام  یحو  رون  هن  ینک و  وحم  یناوتیم  ار  ام  مان  هن  ادخ  هب  دنگوس  هک  رادـم ، غیرد  يراد  هک  شـشوک  ره  نکب و  یناوت  هک  یمادـقا  ره 

ماّیا  هرامش  و  تسا ، تسس  وت  يأر  دودز ، یناوتن  دوخ  زا  ار  متس  نیا  گنن  دیسر و  یهاوخن  ام  تیاغ  هب  ییامن و  شوماخ 
204 ص : البرک ، همانمغ 

.« داب ناراکمتـس  هورگ  رب  ادـخ  تنعل  دیـشاب  هاـگآ  : » دـنزیم داـیرف  يداـنم  زور  نآ  دوش ، هدـنکارپ  وت  ّتیعمج  تسا و  كدـنا  وت  تلود 
مهل بجوی  باّوثلا و  مهل  لّمکی  نا  هَّللا  لأسن  ۀمحّرلا و  ةداهّشلاب و  انرخآل  ةرفغملا و  ةداعّـسلاب و  انلّوال  متخ  يّذلا  هَّلل  دمحلاف  ( 18 دوه / )
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تداعس و هب  ار  ام  لّوا  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  دمح و  ( 1 ، ) ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْـسَح  و  دودو ، میحر  ّهنا  ۀفالخلا ، انیلع  نسحی  دیزملا و 
دنک و لماک  ار  نادیهـش )  ) اهنآ شاداپ  هک  میهاوخیم  ادخ  هاگرد  زا  دینادرگ ، زئاف  تمحر  تداهـش و  هب  ار  ام  رخآ  درب و  نایاپ  ترفغم 

وکین تسرپرـس  لـیکو و  تسا و  سب  ار  اـم  دـنوادخ  تسا و  رهم  رپ  ناـبرهم و  وا  هک  دـنادرگ  اـهنآ  کـین  ناگدـنامزاب  ار  اـم  دـیازفیب و 
«1 . » دشابیم

: دناوخ ار  رعش  نیا  مالسلا ) اهیلع  بنیز  هبطخ  هب  خساپ  رد   ) دیزی ( 2)
حئاّونلا  یلع  توملا  نوها  ام  حئاوص  نم  دمحت  ۀحیص  ای 

مدرم اب  دیزی  سپـس  تسا »! ناسآ  رگهحون  هتخوسلد و  نانز  يارب  گرم  ردقچ  و  تسا ، هتـسیاش  رگهحون  نانز  زا  هک  تسا  يدایرف  نیا  »
. دنداد يأر  اهنآ  نتشک  هب  تشز ، ریبعت  اب  نانآ  درک ، تروشم  دنک  راتفر  هنوگچ  ناریسا  اب  هکنیا  دروم  رد  ماش 

لوسر  نیبب  : » تفگ دوب  رضاح  اجنآ  رد  هک  ریشب  نب  نامعن  یلو 
__________________________________________________

قرب دـعر و  نوچمه  درک و  بآ  رب  شقن  ار  نایدـیزی  موـش  ياـههشقن  همه  س )  ) بنیز ترـضح  لدتـسم  قـیمع و  نیـشتآ و  هبطخ  (. 1)
. دوب رگنشور  هدنبوک و 

نیسح رکذ  : » فنخم یبا  هتشون  قباطم  داد ، رییغت  ار  ماش  عضو  هک  دوب  شخب  رثا  يردق  هب  ع )  ) داّجـس ماما  و  س )  ) بنیز ترـضح  هبطخ 
دادیم مدرم  هب  دجسم  رد  درک و  هراپ ) هراپ و 120  دننام 60   ) تمـسق نیدنچ  ار  نآرق  دیزی  هک  يروط  هب  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  (ع )

ار اهنآ  تسناوتیمن  زیچ  چیه  یلو  دننک ، شومارف  ار  ناینیسح  و  ع )  ) نیسح دای  نآ  هب  هّجوت  نآرق و  تایآ  ندناوخ  اب  دنناوخب و  نآرق  ات 
( مجرتم ( ) ص 262 مومهملا ، سفن   ...« ) دیامن فرصنم  ع )  ) نیسح ماما  دای  زا 

205 ص : البرک ، همانمغ 
.« نک راتفر  هنوگ  نامه  اهنآ  اب  مه  وت  درک ، راتفر  هنوگچ  اهنآ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 

205 ص :  وا .....  تداهش  سپس  یماش ، درم  یخاتسگ 

هب هاگنآ  و  درک ، مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  هب  یهاگن  دوب ) رـضاح  دیزی  سلجم  رد  هک   ) ماش یلاها  زا  يدرم  نایم  نیا  رد  ( 1)
.« شخبب نم  هب  ار  زینک  نیا  نانمؤم  ریما  يا  : » تفگ دیزی 

نیا هب  هن ، : » دومرف مالسلا  اهیلع  بنیز  موشب »؟ مه  زینک  ماهدش ، میتی  ایآ  مدختسا ، تمتیا و  : » تفگ مالـسلا  اهیلع  بنیز  شاهّمع  هب  همطاف 
.« نکن انتعا  قساف 

؟ تسیک كزینک  نیا  تفگ : یماش  درم 
. تسا یلع  رتخد  بنیز  شاهّمع  نآ  و  تسا ، نیسح  رتخد  همطاف  نیا  تفگ : دیزی 

. تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  دنزرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  روظنم  تفگ : یماش  درم 
. يرآ تفگ : دیزی 

؟ ینکیم ریسا  ار  وا  تیب  لها  یشکیم و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ترتع  دنک ، تنعل  ار  وت  ادخ  دیزی ! يا  : » تفگ یماش  درم 
.« دنتسه مور  ناریسا  اهنیا  هک  مدرکیمن  نامگ  نیا  زج  نم  ادخ  هب  دنگوس 

نارومأم هب  سپـس  منکیم ». قحلم  دناهدش ) هتـشک  هک   ) اهنآ هب  زین  ار  وت  ادخ  هب  دنگوس  : » تفگ یماش  درم  نآ  هب  دش و  نیگمـشخ  دیزی 
( دیسر تداهش  هب  یماش  درم  نآ  و  . ) دش ارجا  نامرف  نیا  دننزب ، ار  وا  ندرگ  هک  داد  نامرف  شداّلج 

206 ص : البرک ، همانمغ 
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206 ص :  دیزی .....  يوگهوای  بیطخ  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دیدش  ضارتعا 

دوخ تمظع  تساوخیم  دـیزی  ندوب ، هدرک  ماحدزا  عامتجا و  قشمد  يوما  دجـسم  رد  هعمج  زامن  يادا  يارب  مدرم  دوب ، هعمج  زور  ( ] 1)
، ورب ربنم  يالاب  : » تفگ دوخ  بیطخ  هب  دیزی  دندوب ] هدروآ  دجسم  هب  ار  ترضح  نآ  ور  نیا  زا  دشکب ، مالّسلا  هیلع  داّجـس  ماما  خر  هب  ار 

.« نک ییوگدب  شهوکن و  ار  شناردپ  نیسح و  و 
و تفگ ، نخس  رایسب  مالّسلا ، هیلع  دیهش  نیسح  ماما  مالّسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شهوکن  شنزرـس و  رد  تفر و  ربنم  زارف  رب  بیطخ 

. دومن طارفا  دیزی  هیواعم و  دیجمت  حدم و  رد 
: دز دایرف  دوب  ربنم  نییاپ  رد  هک  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 

راّنلا نم  كدعقم  أّوبتف  قلاخلا  طخسب  قولخملا  ةاضرم  تیرتشا  بطاخلا  اهّیا  کلیو 
«1 . » نیبب شتآ  رد  ار  دوخ  هاگنمیشن  يدیرخ ، قلاخ  مشخ  هب  ار  قولخم  يدونشخ  نارنخس ! يا  وت  رب  ياو  ، 

: دیوگ هک  اجنآ  شنادنزرف ، مالّسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شیاتس  رد  یجافخ  نانس  نبا  برع ، رعاش  تسا  هدورس  وکین  هچ  و 
اهداوعا مکل  تبصن  هفیسب  هّبسب و  نونلعت  ربانملا  یلعا 

ییوگدب  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  راکشآ  روط  هب  اهربنم  يالاب  »
__________________________________________________

نداد هزاجا  هب  ریزگان  ار  دیزی  ع ،)  ) داّجس ماما  ندناوخ  هبطخ  دروم  رد  مدرم  ياضاقت  و  ع )  ) داّجس ماما  داهنشیپ  هب  هک  دوب  اجنیا  رد  (. 1)
نآ و  دومن ، نوگرگد  تلاسر ، نادـناخ  عفن  هب  ار  عاضوا  هبطخ  نیا  درک ، ءاقلا  ار  دوخ  یخیراـت  هبطخ  تفر ، ربنم  يـالاب  ع )  ) ماـما دومن ،

دّمحم لآ  همانگوس  باتک  هب  هراب  نیا  رد  هدماین ، باتک  نیا  رد  هبطخ  نیا  درکیم ...  ینامیـشپ  راهظا  دـیزی  هک  درک  ضوع  ار  ّوج  نانچ 
( مجرتم . ) دینک هعجارم  ات 483  هحفص 476  مجرتم ، فیلأت  (ص )

207 ص : البرک ، همانمغ 
.« تشگ راوتسا  بصن و  امش  يارب  ربنم  ياهبوچ  ترضح ، نآ  ریشمش  اب  هکنیا  اب  دینکیم ،

هک . ] درک دهاوخ  هدروآرب  ار  وا  تجاح  هس  هک  داد  هدعو  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هب  دیزی  هک  دوب  زور  نیمه  رد  دیوگ : هدننکتیاور  ( 1)
.[ دمآ دهاوخ  ادعب  نآ  حرش 

207 ص :  مالسلا .....  اهیلع  هنیکس  زوسناج  ندید  باوخ 

ظفح امرگ  زا  هن  ار  اهنآ  هک  دنهد  تنوکس  یناکم  رد  ار  نادیهش  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ناگدنامزاب  تیب و  لها  ات  داد  نامرف  دیزی  سپس 
ییارـسهحون قشمد ، رد  ناشتماقا  تّدم  رد  اهنآ  راک  تخادنا ، تسوپ  باتفآ ) شبات  رثا  رب   ) ناشیاهتروص هکنآ  ات  امرـس ، زا  هن  درکیم و 

«1 . » دوب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يراوگوس  و 
لقن ینالوط  یباوخ  مدـید - باوخ  ملاع  رد  نم  هک  دوب  اجنآ  رد  ام  تنوکـس  مراهچ  زور  رد  دـیوگیم : مالـسلا  اـهیلع  هنیکـس  ترـضح 

، هداـهن رـس  رب  ار  شیاهتـسد  تسا ، راوس  ياهدرپارـس  جدوه و  ناـیم  رد  یئوناـب  مدـید  باوـخ  رد  دوـمرف : نآ  ناـیاپ  تمـسق  رد  و  درک -
؟ تسیک وناب  نیا  مدیسرپ :

.« دشابیم تردپ  ردام  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  رتخد  همطاف  نیا  : » تفگ نم  هب  یصخش 
تعرـس باتـش و  اب  مناسریم ، وا  عالّطا  هب  دمآ  شیپ  ام  يارب  هک  ار  یثداوح  مامت  موریم و  شروضح  هب  ادخ  هب  دنگوس  متفگ : دوخ  اب 

وا دزن 
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قیقحت قباطم  و  دوب ، دیزی  يارس  رانک  رد  نابیاسیب  یهاگتـشادزاب  ای  و  تسا ، فورعم  ماش  هبارخ  هب  هک  دوب  ییاج  نامه  ناکم  نیا  (. 1)
( مجرتم . ) دندوبن ناما  رد  امرگ  زا  اهزور  امرس و  زا  اهبش  هک  دندوب  اجنآ  رد  نابآ  هام  رخاوا  دودح  اهنآ  هدمآ  لمع  هب 

208 ص : البرک ، همانمغ 
: متفگ مداتسیا و  مدرکیم  هیرگ  هک  یلاح  رد  شیور  شیپ  رد  و  ( 1  ) مدیسر وا  هب  ات  متفر 

! ناج ردام  يا  انابا ، نیسحلا  هَّللا  اولتق و  هاتّما ! ای  انمیرح ، هَّللا  اوحابتسا و  هاتّما ! ای  انلمش ، هّللا  ءودّدب و  هاتّما ! ای  انّقح ، هَّللا  اودحج و  هاتّما ! ای 
میرح ادخ  هب  دنگوس  ناج ! ردام  يا  دنتخاس ، هدنکارپ  ار  ام  عمج  ادخ  هب  دنگوس  ناج ! ردام  يا  دندرک ، راکنا  ار  ام  ّقح  ادخ  هب  دـنگوس 

. دنتشک ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نامردپ  ادخ  هب  دنگوس  ناج ! ردام  يا  دندومن ، حابم  دنتسکش و  ار  ام  تمرح 
: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

، هب هَّللا  یقلا  یّتح  ینقرافی  نیسحلا ال  کیبا  صیمق  اذه  يدبک  تحرقا  و  یبلق ، طاّین  تعّطق  دقف  ۀنیکس ، ای  کتوص  یّفک 
، تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  تردپ  نهاریپ  نیا  يدومن ، روهلعش  ار  مرگج  و  يدرک ، هراپ  ار  مبلق  گر  اریز  وگم ، نخس  رگید  مناخ ! هنیکس 

. منک تاقالم  ار  ادخ  نآ  اب  ات  دش  دهاوخن  ادج  نم  زا  هک 

208 ص :  نایدوهی .....  گرزب  تولاجلا ، سأر  نخس 

هب دنگوس  : » تفگ مدید  ار  دوهی ) گرزب  یناحور   ) تولاجلا سأر  نم  : » تفگ هک  دـنکیم  لقن  نمحّرلا  دـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  هعیهل  نبا 
اب امـش  یلو  دننکیم ، نایاش  مارتحا  نم  هب  رطاخ  نیمه  هب  نایدوهی  تسا ، هطـساو  ردـپ  داتفه  مالّـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  نم و  نیب  ادـخ 

شنادنزرف  تسین ، هلصاف  رتشیب  هطساو  کی  زج  ربمایپ  نیب  ناتربمایپ و  رسپ  نیب  هکنیا 
209 ص : البرک ، همانمغ 

.« دیشکیم ار 

209 ص :  وا .....  تداهش  دیزی و  هب  مور  ریفس  ضارتعا 

رد ار  رس  نآ  وا  دندروآ ، دیزی  دزن  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سّدقم  رـس  هک  یماگنه  دومرف : هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  ( 1)
روشک ياهتیـصخش  ناگرزب و  زا  وا  درک ، تکرـش  دـیزی  سلجم  رد  مور  هاش  ریفـس  يزور  دروخیم ، بارـش  داـهنیم و  دوخ  يور  شیپ 

؟ راک هچ  رس  نیا  هب  ار  وت  دیزی : تسیک »؟ نآ  زا  رس  نیا  برع  هاشداپ  يا  : » تفگ دیزی  هب  دوب ، مور 
رـس و نیا  يارجاـم  مراد  تسود  دـسرپیم ، ماهدـید  هک  يزیچ  ره  زا  مور  هاـش  متـشگزاب ، مور  ناـمروشک  هـب  هـک  یتـقو  نـم  مور : ریفس 

. دوش کیرش  وت  يداش  رد  زین  وا  ات  مناسرب ، عالّطا  هب  منادب و  ار  شبحاص 
. تسا ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  شردام  دیزی :

ياـههداون زا  نم  ردـپ  مراد ، وـت  نید  زا  رتـهب  ینید  نم  وـت ، نید  وـت و  رب  نیرفن  تفگ : درک و  ور  دـیزی  هب  دوـب ، یحیـسم  هـک  مور  ریفس 
مارتحا و ارم  نایحیسم  لاح  نیع  رد  دنتسه ، هطساو  رایسب  ناردپ  مالّسلا  هیلع  دواد  ترضح  نم و  نیب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  دواد  ترـضح 

رـسپ امـش  یلو  دـنرادیمرب ، متـسه  مالّـسلا  هیلع  دواد  ياههداون  زا  هک  نم  زا  ییوجكّربت  ناونع  هب  ار  میاهاپ  كاخ  و  دـننکیم ، لـیلجت 
؟ تسا ینید  هچ  امش  نید  نیا  دیشکیم ، تسا  ناشردام  مه  نآ  هطساو ، کی  اهنت  اهنآ  نیب  هک  ار  ناتربمایپ  رتخد 

؟ ياهدینش ار  رفاح  ياسیلک  ناتساد  ایآ  تفگ : سپس 
210 ص : البرک ، همانمغ 
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. مونشب ات  وگب  هن ، دیزی : ( 1)
نآ لئاسو  اب   ] هام شـش  رد  نآ  ریـسم  لوط  هک  دراد  دوجو  ییایرد  نیچ ، و  دـنه ] نمی و  يایرد  رانک  رد  يردـنب   ] ناّمع نیب  : » مور ریفس 

رسارس رد  دراد ، دوجو  خسرف  داتشه  رد  خسرف  داتشه  تحاسم  هب  نآ  طسو  رد  رهـش  کی  اهنت  ایرد  نیا  نایم  رد  دوشیم ، هدومیپ  رـصع ]
رد رهـش  نیا  تسا ، ربنع  دوع و  زا  شیاهتخرد  دوشیم ، رداـص  رهـش  نیا  زا  توقاـی  روفاـک و  تسین ، رهـش  نیا  زا  رتگرزب  يرهـش  نیمز ،
هک دراد  دوجو  رایسب  ياهاسیلک  رهـش  نیا  رد  دنرادن ، اجنآ  رد  یکلم  نایحیـسم - زج  ناهاشداپ - زا  کی  چیه  و  تسا ، نایحیـسم  رایتخا 
هک دراد  دوجو  ینخان )  ) یمـس هّقح  نآ  نایم  رد  هدش ، نازیوآ  الط  هّقح  اسیلک  نیا  بارحم  رد  دشابیم ، رفاح » ياسیلک   » اهنآ نیرتگرزب 

مـشیربا الط و  اب  ار  هّقح  نآ  فارطا  تسا ، هدـشیم  راوس  نآ  رب  هک  تسا  ناشربمایپ  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  غـالا  مس  دـنیوگیم :
رانک رد  و  دنـسوبیم ، ار  نآ  دننکیم ، فاوط  نآ  درگ  هب  و  دنیآیم ، نآ  ترایز  هب  نایحیـسم  زا  رایـسب  ّتیعمج  لاس  ره  رد  دناهتـسارآ ،

. دنبلطیم ادخ  هاگرد  زا  ار  دوخ  ياهزاین  نآ ،
هک تسا  ناشربمایپ  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  غالا  نخان  دننکیم  نامگ  هک  تسا  یغالا  نخان  هب  تبسن  نایحیسم  یگشیمه  همانرب  نیا 

.« دنکن كرابم  ار  ناتنید  امش و  دنوادخ  دیشکیم ، ار  ناتربمایپ  رتخد  رسپ  امش  اّما  هدشیم ، راوس  نآ  رب 
.« دنک اوسر  ارم  شروشک  رد  ادابم  ات  دیشکب ، ار  ینارصن  نیا  : » تفگ شداّلج  نارومأم  هب  دش و  نیگمشخ  دیزی 

»؟ یشکب ارم  یهاوخیم  ایآ  : » تفگ دیزی  هب  درک ، رطخ  ساسحا  مور  ریفس  هک  یتقو 
211 ص : البرک ، همانمغ 

. يرآ دیزی : ( 1)
: دومرف نم  هب  مدید  باوخ  رد  ار  امش  ربمایپ  هتشذگ  بش  نم  هک  نادب  مور : ریفس 

ۀّنجلا لها  نم  تنا  ّینارصن  ای  »
هک مهدیم  یهاوگ  نونکا  و  مدرک ، بّجعت  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نخـس  زا  یتسه ». تشهب  لها  زا  وت  ینارـصن  يا  ، 

هزات ریفـس  نآ  ماگنه  نیا  رد  تسا . ادـخ  لوسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  انامه  و  تسین ، اتمهیب  اتکی و  يادـخ  زج  يدوبعم 
، درکیم هیرگ  دیسوبیم و  ار  نآ  دینابسچ ، شاهنیس  هب  تشادرب و  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رس  تسج و  دوخ  ياج  زا  ناملـسم 

. دیسر تداهش  هب  بیترت  نیا  هب  و  « 1 . » دش هتشک  دنشکب و ] ار  وا  داد  روتسد  دیزی   ] هکنیا ات 

210 ص :  لاهنم .....  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  زوسناج  راتفگ 

لاهنم دومن ، تاقالم  ار  هفوک ) سانـشرس  نایعیـش  زا   ) ورمع نب  لاهنم  هاگان  درکیم  روبع  قشمد  رازاب  زا  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  يزور 
: داد خساپ  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دیناسریم »؟ بش  هب  هنوگچ  ار  اهزور  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  : » دیسرپ

مهئاسن  نویحتسی  مهئانبا و  نوّحبذی  نوعرف ، لآ  یف  لیئارسا  ینب  لثمک  انیسما 
هدنز ار  ناشنانز  دندیربیم و  رـس  ار  ناشنادنزرف  هک  تسا ، ناینوعرف  نایم  رد  لیئارـسا  ینب  دننامه  ام  لثم  هک  میدناسر  نایاپ  هب  ار  زور  ، 

«2 . » دنتشادیم هگن 
__________________________________________________

، دش هتفگ  هک  نانچ  ور  نیا  زا  دشیم ، لتق  بجوم  ع )  ) نیـسح ماما  زا  دیجمت  نیرتکچوک  هک  دوب  ياهنوگ  هب  دیزی  يردلق  نایغط و  (. 1)
( مجرتم . ) مور ریفس  یماش 3 - درم  بئات 2 - درمریپ  زا 1 - دنترابع  هک  دندیسر  تداهش  هب  هار  نیا  رد  رفن  هس 

تسا  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  میهاربا ، هرقب و 6  هیآ 49  رد  (. 2)
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شیرق رب  يزور  و  تسا ، برع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  هک  درکیم  راختفا  مجع  هب  تشذـگ  برع  رب  يزور  لاهنم ! يا  ( 1)
هَّللا یلـص  ربمایپ  نادناخ  ام  رب  يزور  نونکا  و  تسا ، شیرق  هلیبق  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  هک  دیلابیم  دوخ  هب  هک  تشذگ 

رب هک  هچنآ  زا  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دناهدومن ، هراوآ  نطو  زا  دناهتـشک و  ار  ام  و  هدش ، بصغ  نامّقح  هک  هتـشذگ  ملـس  هلآ و  هیلع و 
. تسا هتشذگ  ام 

: دیوگیم هک  اجنآ  برع  گرزب  رعاش  یملید ، هیوزرم  نب   ] رایهم هدورس  وکین  رایسب  هچ 
اوعضو هدالوا  مهمادقا  تحت  هربنم و  داوعا  هل  نومّظعی 

عبت  هل  بحص  مّکنا  مکرخف  مکنوعبتی و  هونب  مکح  ّياب 
دوخ ياهماگ  ریز  ار  وا  نادنزرف  یلو  دـننکیم ، مارتحا  ار  شربنم  ياهبوچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  مارتحا  لیلجت و  ناونع  هب  »

. دنراذگیم
یلص ربمایپ  باحصا  زا  هک  تسا  نیا  امش  راختفا  هکنیا  اب  دننک ، يوریپ  امش  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نادنزرف  ینوناق  هچ  هب 

.« دیتسه وا  وریپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

212 ص :  دیزی .....  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  لاسدرخ  دنزرف  هناعاجش  خساپ 

ار نیـسح  نب  ورمع  یلقن  هب  و   ] نسح نب  ورمع  مالّـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  دیزی ، يزور  دندوب ، ماش  رد  تلاسر  نادناخ  هک  ماگنه  نآ  رد 
یتشک دلاخ - مان  هب  شرـسپ  ینعی  رـسپ - نیا  اب  ایآ  : » تفگ ورمع »  » هب هاگنآ  درک . راضحا  دوخ  سلجم  هب  دوب ، هلاس  هدزای  دـش  هتفگ  هک 

: تفگ هَّللا ) هنعل   ) دیزی میگنجب . مه  اب  ات  هدب ، ترسپ  هب  ددع  کی  هدب و  نم  هب  دراک  ددع  کی  یلو  هن ، تفرگ : ورمع  يریگیم »؟
مزخا  نم  اهفرعا  ۀنشنش 
ۀّیحلا  ّالا  ۀّیحلا  دلت  له 

213 ص : البرک ، همانمغ 
و تسا ، هچب  ریـش  رـسپ  نیا  ینعی  [ »؟ دوش دیلوت  رام  زج  رام  زا  ایآ  « 1  » مسانـشیم مزخا  زا  ار  نآ  نم  هک  تسا  یتـعیبط  يوخ و  نیا  ( » 1)

.[ دیوگیم نخس  هناعاجش  نم  اب  هنوگ  نیا  هک  هدرب  ثرا  هب  شردپ  زا  ار  تعاجش  نیا 

213 ص :  دیزی .....  خساپ  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما  داهنشیپ  هس 

نایب مداد  وت  هب  ار  نآ  ندروآرب  هدـعو  نم  يراد و  هک  یتجاح  هس  نآ  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  هب  تاـقالم ) نیا  رد   ) دـیزی
: دومرف مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  نک .

ترایز ار  نآ  و  مریگرب ، نآ  زا  ياهشوت  ات  هدـب  ناشن  نم  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  میالوم  اقآ و  تروص  هک  تسا  نیا  ملّوا  داهنـشیپ  - 1
. منک یظفاحادخ  عادو و  وا  اب  میامن و 

. نادرگزاب ام  هب  هدش  تراغ  ام  زا  هچ  نآ  - 2
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ناشّدج  مرح  هب  ار  اهنآ  ات  تسرفب  نیما )  ) یصخش ناوناب  نیا  هارمه  يراد ، نم  لتق  رب  میمصت  رگا  - 3

. دنادرگزاب
هب یـسک  وت  زج  ار  ناوناب  و  مدیـشخب ، ار  وت  وت ، نتـشک  دروم  رد  اّما  دـید ، یهاوخن  زگره  ار  تردـپ  تروص  اـّما  تفگ : خـساپ  رد  دـیزی 

. داد مهاوخ  وت  هب  ار  اهنآ  ياهب  ربارب  دنچ  اهنآ  ياج  هب  نم  هدش ، هتفرگ  لاوما ) زا   ) امش زا  هچنآ  اّما  دنادرگنزاب ، هنیدم 
__________________________________________________
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ردپ اب  شنارسپ  يزور  وا ، گرم  زا  سپ  درکیم ، يراتفردب  شردپ  هب  تبـسن  وا  تسا ، ییاط  مزخا  قوف ، رعـش  رد  مزخا »  » زا روظنم  (. 1)
: تفگ مزخا  وبا  دنتخاس . حورجم  ار  وا  هدش و  زیوالگ  مزخا  وبا  وا ،

مزخا  نم  اهفرعا  ۀنشنش  مّدلاب  ینوجّرض  ّینب  ّنا 
( مجرتم .« ) مراد غارس  مزخا ، ناشردپ  زا  نم  هک  تسا  ییوخ  نیا  دندرک ، حورجم  دولآ و  نوخ  ارم  منارسپ  انامه  »

214 ص : البرک ، همانمغ 
ار اهنآ  هدـش  هتفرگ  ام  زا  هک  هچنآ  هکلب  دـشاب ، هتـشابنا  تدوخ  دزن  مهاوخیمن و  هک  ار  وت  لام  اّما  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ( 1)
يرـسور و ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تفاب  تسد  سابل  اـهنآ  ناـیم  رد  اریز  مهاوخیم ،

. دراد رارق  وا  نهاریپ  دنبندرگ و 
، داد مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هب  رانید  تسیود  هفاضا  هب  دندنادرگزاب ، مالّسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هب  دندوب  هتفرگ  ار  هچنآ  همه  درک  رما  دیزی 

. دومن میسقت  ناتسدیهت  نادنمزاین و  نیب  تفرگ و  ار  رانید  تسیود  نآ  مالّسلا  هیلع  ماما 
. دننادرگزاب ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  هنیدم  ناشنطو  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ناگتسب  ناریسا و  داد  روتسد  سپس 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رکیپ  رانک  رد  دش و  هدنادرگزاب  البرک  هب  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  سّدقم  رس  دروم  رد  و 
«1 . » تسا ساسا  نیمه  رب  زین  هّیماما  هعیش  لمع  و  دیدرگ ، نفد 

. میدومن كرت  ار  روما  نآ  رکذ  میدوب ، هدرک  طرش  هک  باتک  نیا  رد  راصتخا  ظفح  يارب  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  روما  اجنیا  رد 

214 ص :  البرک .....  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 

نیمزرس هب  هار  ریسم  رد  دندش ، راپسهر  هنیدم  يوس  هب  ماش  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناگتـسب  تیب و  لها  هک  یماگنه  دیوگیم : يوار 
هاگلتق هب  هک  یتقو  داد ) تکرح  البرک  هار  زا  ار  اهنآ  وا  ، ) هدـب تکرح  ـالبرک  هار  زا  ار  اـم  دـنتفگ : ناوراـک  ياـمنهار  هب  دندیـسر ، قارع 

هّللا  دبع  نب  رباج  دندیسر ،
__________________________________________________

ماما طّسوت  البرک ، رد  ندـب  هب  رـس  قاحلا  تایاور  یـضعب  قباطم  تسا و  هدـش  هدروآرب  ع )  ) داّجـس ماـما  داهنـشیپ  هس  ره  نیا  رب  اـنب  (. 1)
( مجرتم ( ) ص 262 مومهملا ، سفن  . ) دش ماجنا  ع )  ) داّجس

215 ص : البرک ، همانمغ 
يارب هک  دـندید  اجنآ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ناگتـسب  زا  ینادرم  مشاـه و  ینب  زا  یتعاـمج  و  ( 1  ) هَّللا ۀـمحر  يراصنا 
دایرف هلان و  هیرگ و  مه  اب  و  دندومن ، عامتجا  اجنآ  رد  تقو  کی  رد  یگمه  دندوب ، هدمآ  اجنآ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـقرم  ترایز 

هب دندوب  یحاون  نآ  رد  هک  ینانز  دومنیم ، روهلعـش  ار  اهلد  هک  دندرکیم  يرادازع  ياهنوگ  هب  و  دندزیم ، تروص  هب  یلیـس  دـندومن و 
. دنداد همادا  يرادازع  هب  زور  دنچ  دندش و  قحلم  اهنآ 

215 ص :  نایّنج .....  هلان  هحون و 

هناّبج مان  هب  یّلحم  هب  اهبـش  ام  دنتفگ : ام  هب  دنتـشاد  دمآ  تفر و  اجنآ  رد  هک  راکچگ  ياهاّنب  زا  ياهّدع  هدـش : تیاور  یبلک  بابح  وبا  زا 
يرادازع ییارـسهحون و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هک  میدینـشیم  ار  ناـیّنج  يادـص  میدرکیم  روـبع  هاـگلتق  راـنک  زا  یتـقو  میتـفریم ،

: دنتفگیم دندرکیم و 
هنیبج  لوسّرلا  حسم 
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دودخلا یف  قیرب  هلف 
شیرق  یلعا  نم  هاوبا 

دودجلا ریخ  هّدج  و 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ردام  ردپ و  تشاد ، یگدنـشخرد  شاهنوگ  و  درک ، حـسم  ار  دوخ  یناشیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

.« دنتشاد يرترب  اهدج  همه  زا  شّدج  و  دندوب ، شیرق  گرزب 

215 ص :  ریشب .....  مایپ  هنیدم و  هب  ناوراک  تشگزاب 

«1  » ملذج نب  ریشب  دندش ، جراخ  البرک  زا  هنیدم ، دصق  هب  ناوراک  سپس 
__________________________________________________

( مجرتم . ) تسا هدش  هتشون  زین  ملذح  نب  ریشب  میزخ و  نب  ریبش  میذخ ، نب  رشب  یلو  تسا ، نیمه  وا  مان  رد  فورعم  (. 1)
216 ص : البرک ، همانمغ 

هدایپ ار  ناوناب  و  تخاس ، اپ  رب  ار  شاهمیخ  دوشگ و  ار  اهراب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  میدیـسر ، هنیدم  کیدزن  هک  یماگنه  ( 1 : ) دیوگیم
: دومرف نم  هب  سپس  دومن ،

هنم  ءیش  یلع  ردقت  لهف  ارعاش  ناک  كابا  هَّللا  محر 
؟ يراد ییاناوت  رعش  زا  يزیچ  هب  زین  وت  ایآ  دوب ، رعاش  دنک ، تمحر  ار  تردپ  دنوادخ   ،؟

. متسه رعاش  زین  نم  يرآ  مدرک : ضرع 
. نک غالبا  هنیدم  مدرم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  و  وش ، هنیدم  دراو  دومرف : مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 

هیرگ هب  ار  میادص  مدیـسر ، یبّنلا  دجـسم  هب  هک  یتقو  مدش ، هنیدم  دراو  ات  متخات  هنیدم  يوس  هب  و  مدش ، مبـسا  رب  راوس  دـیوگیم : ریـشب 
: مدناوخ ار  اهرعش  نیا  مدرک و  دنلب 

راردم یعمداف  نیسحلا  لتق  اهب  ْمَُکل  َماقُم  َبِْرثَی ال  َلْهَأ  ای 
رادی ةانقلا  یلع  هنم  سأّرلا  جّرضم و  البرکب  هنم  مسجلا 

. تسا ناور  ناراب  دننام  میاهکشا  ور  نیا  زا  دش  هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  اریز  دینامن ، هنیدم  رد  رگید  هنیدم ! لها  يا  »
.« تسا شدرگ  رد  اهرهش  رد  هزین  يالاب  رب  وا  رس  و  دش ، هتشغآ  نوخ  هب  البرک  رد  وا  رکیپ 

نم و  دنشابیم ، هنیدم  ياهراوید  تشپ  امش  کیدزن  شیاهرهاوخ  اههّمع و  اب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیا  : » متفگ سپس 
.« منک ییامنهار  وا  ناکم  هب  ار  امش  ات  ماهدمآ  امش  دزن  وا  يوس  زا 

هدرپ تشپ  زا  دـنامن ، هناخ  رد  ییوناـب  چـیه  یّتح  دـندش ، جراـخ  هنیدـم  زا  درم  نز و  زا  همه  دندینـش ، ار  ربخ  نیا  هنیدـم  مدرم  هک  یتقو 
اهباجح

217 ص : البرک ، همانمغ 
تروص رب  یلیـس  و  دندیـشارخیم ، ار  ناشتروص  ناشیاهنخان  اـب  و  ( 1 ، ) دـندوب هدرک  ناشیرپ  ار  ناشیاهوم  هک  یلاـح  رد  دـندمآ ، نوریب 

نیا هنیدم  هک  مدوب  هدیدن  زگره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نم  دوب ، دنلب  الیو  او  هب  ناشنویـش  ادـص و  و  دـندزیم ،
. مدوب هدرکن  هدهاشم  زور  نآ  زا  رتخلت  ناناملسم  يارب  ار  يزور  و  ددرگ ، نویش  هیرگ و  يادص  زا  رپ  رساترس  هنوگ 

217 ص :  ریشب .....  اب  وا  يوگتفگ  هنیدم و  زا  ییوناب  زوسناج  راعشا 
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: تفگیم درکیم و  ییارسهحون  مالّسلا  هیلع  نیسح  تداهش  تبیصم  يارب  هک  مدید  ار  يرتخد  دیوگیم : ریشب 
اعجفاف هاعن  عان  ینضرماف  اعجواف  هاعن  عان  يدّیس  یعن 

اعم امکعمد  دعب  عمدب  ادوج  ابکسا و  عمادملاب و  ادوج  ّینیع ! أ 
اعدجا نیّدلا  دجملا و  اذه  حبصاف  اعزعزف  لیلجلا  شرع  یهد  نم  یلع 

اعسشا راّدلا  طحاش  اّنع  ناک  نا  هّیصو و  نبا  هَّللا و  ّیبن  نبا  یلع 
. دومن دنمدرد  رامیب و  ارم  دروآ و  درد  هب  ار  ملد  داد و  ربخ  نم  هب  ار  مالّسلا ) هیلع  نیسح   ) میالوم تداهش  هدنهد  ربخ  »
. دشاب يراج  ناتکشا  هتسویپ  رّرکم و  روط  هب  و  دیزیرب ، کشا  ناوارف  دینکن و  غیرد  کشا  نتخیر  رد  منامشچ ! ود  يا 

نید تکوش  دجم و  ياضعا  تبیـصم  نیا  رثا  رب  و  دروآرد . هزرل  هب  ار  نآ  دسر و  ادـخ  شرع  هب  شزوسناج  بیـصم  هک  یـسک  نآ  يارب 
. دش هدیرب 

رهـش و زا  وا  هچ  رگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ربمایپ ، ّیـصو  رـسپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  تبیـصم  يارب  دـیزیرب  کشا  يرآ 
.« تسا هدش  رود  شراید 

زونه هک  ار  ییاهمخز  و  يدرک ، هزات  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  ابا  دروم  رد  ار  ام  هودنا  هدنهد ! ربخ  يا  تفگ : نم  هب  رتخد  نآ  سپس 
هدشن  بوخ 

218 ص : البرک ، همانمغ 
هداتسرف ارم  مالّسلا  هیلع  داّجـس  ماما  میالوم  متـسه ، ملذج  نب  ریـشب  نم  متفگ : ( 1 ( ؟ یتسیک وت  دنک  تمحر  ار  وت  ادـخ  يدیـشارخ ، دوب 

. تسا هدش  دراو  هنیدم ) کیدزن   ) ناکم نالف  هب  ادهش  ناگدنامزاب  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لایع  لها و  اب  نونکا  وا  و  تسا ،

218 ص :  ترضح .....  نآ  هبطخ  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما  رضحم  رد  مدرم  ماحدزا 

هب مدز و  باکر  مدش و  مبسا  رب  راوس  دندش ، راپسهر  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  فرط  هب  اسآ  لیـس  دندرک و  اهر  ارم  مدرم  دیوگیم : ریـشب 
يور زا  مدش و  هدایپ  تسا ، ّتیعمج  زا  رپ  اههار  رانک  اههار و  اههّداج و  دناهدمآ و  نوریب  هنیدـم  زا  مدرم  همه  مدـید  متفاتـش  اهنآ  فرط 
همیخ زا  دوب ، همیخ  نآ  نورد  رد  ترضح  نآ  مدناسر ، مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  همیخ  رد  کیدزن  هب  ار  دوخ  مدرک و  تکرح  مدرم  شود 

رب دروآ و  هیاپراهچ  دمآیم و  شمداخ  شرـس  تشپ  درکیم ، كاپ  ار  شنامـشچ  کشا  دوب ، شتـسد  رد  هک  یلامتـسد  اب  دـمآ و  نوریب 
، دش دنلب  درم  نز و  زا  مدرم  هّجـض  نویـش و  تسیرگیم ، رایتخایب  هک  یلاح  رد  تسـشن ، نآ  يور  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  داهن ، نیمز 
اب مالّـسلا  هیلع  ماما  دیدرگ ، هلان  هّجـض و  هچراپ  کی  هب  لیدـبت  ناکم  نآ  دـنتفگیم . تیلـست  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هب  وس  ره  زا  اهنآ 

: دناوخ هبطخ  نینچ  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هاگنآ  تسشن ، ورف  اهنآ  شورخ  شوج و  دیوش ، تکاس  هک  درک  هراشا  تسد 
دهـشف برق  و  یلعلا ، تاومّـسلا  یف  عفتراف  دعب  يّذلا  نیعمجا ، قئالخلا  ئراب  ِنیِّدلا  ِمْوَی  ِِکلام  ِمیِحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

لیلج  عذاوللا و  ۀضاضم  و  عئاجفلا ، ملا  و  روهّدلا ، عئاجف  و  رومألا ، مئاظع  یلع  هدمحن  ياوّجنلا ،
219 ص : البرک ، همانمغ 

. ۀحئاجلا ۀحدافلا  ۀّظاکلا  ۀعظافلا  بئاصملا  میظع  ءزّرلا و 
یبس هترتع و  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دبع  وبا  لتق  ۀـمیظع ، مالـسالا  یف  ۀـملث  ۀـلیلج و  بئاصمب  انالتبا  دـمحلا  هل  هَّللا و  ّنا  موقلا  اهّیا 

. ۀّیزر اهلثم  یّتلا ال  ۀیزّرلا  هذه  و  نانّسلا ، لماع  قوف  نم  نادلبلا  یف  هسأرب  اوراد  هتیبص و  هئاسن و 
دقلف اهلامهنا ، نع  ّنضت  اهعمد و  سبحت  مکنم  نیع  ۀّیا  ما  هلجا  نم  نزحی  داؤف ال  ّيا  ما  هلتق ؟ دعب  نوّرـسی  مکنم  تالاجر  ّياف  ساّنلا  اهّیا 
ججل یف  ناتیحلا  و  اهناصغاب ، راجـشالا  و  اهئاجراب ، ضرالا  و  اهناکراب ، تاوامّـسلا  اهجاوماب و  راحبلا  تکب  و  هلتقل ، دادّـشلا  عبّـسلا  تکب 
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. نوعمجا تاوامّسلا  لها  نوبّرقملا و  ۀکئالملا  و  راحبلا ،
ساّنلا اهّیا  ّمصی !؟ مالـسالا و ال  یف  تملث  یّتلا  ۀمّلثلا  هذه  عمـسی  عمـس  ّيا  ما  ّنحی ، داؤف ال  ّيا  ما  هلتقل ، عدصنی  بلق ال  ّيا  ساّنلا  اهّیا  ای 

هانبکترا و ال هورکم  و ال  هانمرتجا ، مرج  ریغ  نم  لباک  وا  كرت  دالوا  ّانأک  راصمالا ، نع  نیعـساش  نیدّوذم و  نیدّرـشم  نیدورطم  انحبـصا 
. ٌقالِتْخا اَّلِإ  اذه  ْنِإ  َنِیلَّوَْألا ، اَِنئابآ  ِیف  اذِهب  انْعِمَس  ام  اهانملث ، مالسالا  یف  ۀملث 

ام ۀبیصم  نم  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  ّاناف  انب ، اولعف  ام  یلع  اوداز  امل  انب  ۀیاصولا  یف  مهیلا  مّدقت  امک  انلاتق  یف  مهیلا  مّدقت  ّیبّنلا  ّنا  ول  هَّللا  و 
، ٍماِقْتنا ُوذ  ٌزیِزَع  ّهناف  انب  غلبا  انباصا و  امیف  بستحن  هَّللا  دنعف  اهحدقا ، اهّرما و  اهعظفا و  اهّظکا و  اهعجفا و  اهعجوا و  اهمظعا و 

، تسا قیالخ  همه  هدننیرفآ  و  ازج ، زور  کلام  و  نابرهم ، رگـشیاشخب و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  دـمح و  ( 1)
يدنوادخ 

220 ص : البرک ، همانمغ 
هک تسا  کیدزن  يردق  هب  شتاقولخم  هب  وا  و  ( 1 ، ) تسا رتارف  دنلب  ياهنامسآ  زا  شدنمجرا  ماقم  هک  تسا  رود  ردقنآ  لوقع  رظن  زا  هک 

و اهیتحاران ، درد  و  راگزور ، راوگان  ثداوح  ربارب  رد  و  شگرزب ، ياهراک  ربارب  رد  مییوگیم  ساپس  ار  وا  دونشیم ، ار  ادص  نیرتهتسهآ 
. تخس هودنا و  رپ  هدننازوس  گرزب  بئاصم  اهگوس و  تمظع  و  اهنابز ، مخز  شزوس 

دبع ابا  ترضح  دومزآ ، مالسا  رد  یگرزب  فاکش  میظع و  ياهتبیصم  هب  ار  ام  تسا ، وا  نآ  زا  ساپس  دمح و  هک  دنوادخ  انامه  مدرم ! يا 
اهرهـش رد  هزین  كون  رب  ار  شاهدـیرب  رـس  و  دنتـشگ ، ریـسا  شنارتخد  ناوناـب و  و  دـندش ، هتـشک  شناگتـسب  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللا 

. داد خر  دننامیب  یتبیصم  دندنادرگ ،
مالّسلا هیلع  نیسح  يراوگوس  رطاخ  هب  یبلق  مادک  ای  دنشاب ؟ داش  دنناوتیم  مالّسلا  هیلع  نیسح  لتق  زا  سپ  امش  نادرم  زا  مادک  مدرم ! يا 

؟ ددرگن نیگمغ 
لتق يارب  راوتـسا  نامـسآ  تفه  انامه  دیامن . يریگولج  نآ  شزیر  زا  دـناوتب  درادـهگن و  ار  شکـشا  هک  تسا  امـش  زا  یمـشچ  مادـک  ای 

نایهام و  ناشیاههخاش ، اب  ناتخرد  شقامعا و  اب  نیمز  و  شناکرا ، اب  اهنامسآ  و  شجاوما ، اب  ایرد  تفه  و  دنتسیرگ ، مالّسلا  هیلع  نیـسح 
. دنتسیرگ اهنامسآ  لها  همه  بّرقم و  ناگتشرف  و  اهایرد ، قامعا  رد 

ای دنکن ؟ هلان  وا  يارب  هک  تسا  یناور  لد و  مادک  ای  دوشن ؟ هتفاکش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتـشک  يارب  هک  تسا  یبلق  مادک  مدرم ! يا 
. دوشن رک  دونشب و  دش  رادیدپ  مالسا  رد  هک  ار  یفاکش  نیا  هک  یشوگ  مادک 

هکنآیب میتسه ، لباک  كرت و  نادـنزرف  زا  ییوگ  میاهدـشردبرد ، جارخا و  دورطم و  اهرهـش  زا  هک  یلاح  رد  میدرک  حبـص  ام  مدرم ! يا 
یعضو نینچ  عوقو  میشاب ، هدروآ  دوجو  هب  مالسا  رد  ار  يرییغت  ای  میـشاب ، هداد  ماجنا  ار  يدنـسپان  راک  ای  میـشاب ، هدش  بکترم  ار  یمرج 

. تسین روهظ  ون  هزات و  ثداوح  زج  هقباسیب  ثداوح  نیا  میاهدینشن ، دوخ  دادجا  ناردپ و  نایم  رد  ار 
رد هک  یتاشرافس  ياج  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رگا  ادخ  هب  دنگوس 

221 ص : البرک ، همانمغ 
اَّنِإ َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دـنهد ، ماجنا  رتشیب  دنتـسناوتیمن  دـنداد ، ماجنا  ام  اب  هچنآ  زا  رتدایز  درکیم ، ام  اب  گنج  هب  شرافـس  دومن ، ام  ّقح  هب  مارتحا 

بئاـصم و نیا  همه  دوب ، زوسناـج  خـلت و  راوگاـن ، جـنر ، رپ  هدـننازوس ، كاـندرد ، گرزب ، ردـقچ  هک  اـم  تبیـصم  زا  ( 1  ) َنوـُعِجار ِْهَیلِإ 
. تسا ماقتنا  بحاص  ریذپان و  تسکش  وا  هک  میراذگیم ، ادخ  باسح  هب  ار  اهیراوگان 

221 ص :  هعصعص .....  نب  ناحوص  یهاوخ  رذع  لوبق 

میاهاپ هیحان  زا  نم  : » تفگ تخادرپ و  یهاوخرذـع  هب  دوب  جـلف  شیاهاپ  هیحان  زا  هک  ناحوص  نب  ۀعـصعص  نب  ناـحوص  ماـگنه  نیا  رد 
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.« منک يرای  ار  امش  متسناوتن  هک  متسه  ریگنیمز 
بلط ادخ  هاگرد  زا  شردپ  يارب  درک و  رّکشت  وا  زا  و  دومن ، يرازگساپس  وا  ّنظ  نسح  زا  و  تفریذپ ، ار  وا  رذع  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما 

. دومن تمحر 

221 ص :  شنازیزع .....  مالّسلا و  هیلع  نیسح  گوس  رد  هنیدم ، ياههناخ  لاح  نابز 

ناشیوخ ياههناخ  هب  مالّسلا  هیلع  داّجـس  ماما  دندش ، دراو  هنیدم  هب  ناهارمه  مالّـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  سپـس  دیوگ : باتک  نیا  ّفلؤم 
کـشا دوخ  نادرمدار  ناـیماح و  ندـش  مگ  يارب  دـننکیم و  هبدـن  هلاـن و  دوخ  لاـح  ناـبز  اـب  اـههناخ  نآ  دـید  درک ، هاـگن  دوخ  نادرم 

هچ ام  نارورـس  نابحاص و  زا  دنـسرپیم  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  و  دننزیم ، هّجـض  رادغاد ، هدرم و  دنزرف  نانز  نوچمه  و  دـنزیریم ،
. دنروآیمرد شورخ  شوج و  هب  ار  ترضح  نآ  هاگناج  هآ  قیمع و  هودنا  و  ربخ ،

يرای يراوگوس  ییارس و  هحون  رد  ارم  مدرم ! يا  دیوگیم : لاح  نابز  هب  هدرک و  دنلب  الکثاو  زوسناج  هلان  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هناخ 
رد دینک و 

222 ص : البرک ، همانمغ 
نآ دـنیوگ : لاح  نابز  اب  مادـک  ره  اریز  دـنراد ، ار  لاـح  نیمه  زین  نادیهـش  رگید  ياـههناخ  ( 1 ، ) دیـسرب مدایرف  هب  گرزب  بئاـصم  نیا 

ياـهرون و  نم ، زور  بش و  مدـمه  ماهدـش ، هدزمتاـم  اـهنآ  هناراوگرزب  قـالخا  دروـم  رد  و  منکیم ، هلاـن  ناـشقارف  زا  نم  هک  ینادرمدار 
هام دیشروخ و  ياج  هب  نم و  يزوریپ  تردق و  تّوق و  بابسا  و  نم ، راختفا  فرش و  همیخ  ياهنامسیر  و  نم ، ياهرحـس  بش و  یکیرات 

. دندوب نم 
و دنتـشاد ، ساپ  ارم  تمرح  دوخ  يایاطع  اهتمعن و  اب  و  دـندرک ، رود  ارم  ییاهنت  تشحو  ناـشیراوگرزب ، اـب  اـهنآ  هک  ییاهبـش  رایـسب  هچ 

. دنتخاس يونعم  ياههرهب  زا  راشرس  ارم  دوخ  ياهبرپ  رارسا  اب  دندناسر و  نم  شوگ  هب  ار  ناشیاهرحس  تاجانم  يادن 
بوچ و  دـندومن ، رّطعم  ارم  يوخ  دوخ  لیاضف  اب  و  دـندرک ، داـبآ  ارم  نیمزرـس  دوخ  سلاـجم  لـفاحم و  اـب  هک  یناراـگزور  رایـسب  هچ  و 

. دنتخاس فرطرب  دوخ  تداعس  ییافوکش  يزبسرس و  اب  ارم  تسوحن  و  دندرک ، يرایبآ  ناشنامیپ ، دهع و  بآ  اب  ارم  کشخ 
هک ییاهحبص  رایـسب  هچ  و  دندومن ، ینابهگن  اهیناماسبان  دنزگ  زا  ارم  میرح  و  دنتـشاک ، نم  هحفـص  رد  ار  اهـشزرا  لئاضف و  زا  رایـسب  هچ 

. مدیمارخیم رورس  ینامداش و  سابل  رد  و  متشاد ، يرترب  اهرصق  اههناخ و  همه  زا  اهنآ  دوجیذ  دوجو  لیفط  هب  نم 
نم هار  رـس  زا  ار  عناوم  اهراخ و  و  دندیـشخب ، یگدنز  نم  هب  نم  ياج  ياج  رد  دوب ، هتفرگ  هدیدان  ار  اهنآ  راگزور  هک  ییاهتیـصخش  هچ 

. دنتشادرب
تبرغ نیمزرـس  رد  اهنآ  و  دـیزرو ، دـسح  نم  رب  اهنآ  دوجو  هب  راـگزور  و  داد ، رارق  فدـه  ارم  نادرمگرزب  نآ  دروم  رد  گرم  ریت  یلو 

، دنتفرگ رارق  زواجتم  نانمشد  زواجت  هنیک و  ياهریت  جامآ  نانمشد  نیب  البرک ) )
223 ص : البرک ، همانمغ 

هدوشگ هوکش  هب  نابز  ناشیارآ  لد  لامج  نادقف  اب  یناسنا  ياهـشزرا  و  تسبرب ، تخر  ناشناتـشگنا ، ندش  هدیرب  اب  قالخا  مراکم  و  ( 1)
رـس زوسناج  هلان  ترخآ ، يارـس  هب  اـهنآ  تشگزاـب  تشحو  زا  ادـخ  ماـکحا  و  تفر ، ناـیم  زا  اـهییابیز  اـهنآ  ياـضعا  نادـقف  اـب  و  تسا ،

. دهدیم
ثداوح نیا  رد  شمچرپ  هک  یلاـمک  همّـسجم  دـش ، هتخیر  اـهگنج  نیا  رد  شنوخ  هک  ییاوقت  همّـسجم  نآ  زا  هآ ! سرداـیرف ! يادـخ  يا 

راوخ اهنت و  ارم  نادرخیب  هیحان  زا  هدمآ  دوجو  هب  بئاصم  و  مدش ، مورحم  نادنمدرخ  يراوجمه  تدـعاسم و  زا  رگا  نم  دـش ، نوگژاو 
مغ کیرش  دردمه و  هلان ، مه  نم  اب  زین  اهنآ  هک  ارچ  مراد  هدش  شوماخ  ياههناشن  هتشذگ و  ياهّتنس  زا  يروای  ضوع ، رد  یلو  دومن ،
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. دنتسه مهودنا  و 
هنوگچ اهاگتولخ  و  دـننکیم ، هلان  البرک ) دیهـش   ) ناراوگرزب نآ  يارب  هنوگچ  هک  دیونـشب  لد  شوگ  اب  ار  اهزامن  لاـح  ناـبز  امـش  رگا 
هنوگچ و  دشابیم ، اهنآ  لاح  يایوج  قایتشا ، اب  هنوگچ  تاعامتجا ، یناسنا و  يالاو  ياهشزرا  مراکم و  و  تسا ، اهنآ  راظتنا  رد  هناقاتـشم 

اعطق اهدایرف ) اههلان و  همه  نیا  ، ) تسا دـنلب  اهنآ  يایاطع  زا  یـسرتسد  هب  نادـنمتجاح  دایرف  و  نایرگ ، اهنآ  قارف  زا  اهدجـسم  ياهبارحم 
. دیاهدرک ریصقت  ریگارف ، بئاصم  نیا  رد  هک  دندیمهفیم  و  هدرک ، هودنا  رد  قرغ  ار  امش 

هدـهاشم اـهنآ  يرود  زا  ارم  ياـههرهب  ندـش  یلاـخ  سلاـجم و  ندـش  توـلخ  و  دــیدیدیم ، ارم  یگتــسکش  مـهرد  هودــنا و  رگا  هـکلب 
هب هک  ییاههناخ  نآ  اعطق  درکیم . کیرحت  ار  اههنیـس  ياههودنا  و  دروآیم ، درد  هب  ار  راوتـسا  روبـص و  لد  يرّوصت  نینچ  دیدومنیم ،

. تسا هدش  هریچ  نم  رب  اهرطخ  ياههجنپ  و  دنهدیم ، رارق  شنزرس  تتامش و  دروم  ارم  دندیزرویم ، دسح  نم  یگدنز 
224 ص : البرک ، همانمغ 

تماـقا نآ  رد  اـهنآ  هک  متـسه  يزکرم  نآ  قاتـشم  و  دـناهدیزگ !! تنوکـس  نآ  رد  اـهنآ  هک  متـسه  ياهناـخ  نآ  قاتـشم  ردـقچ  هآ ! ( 1)
. دناهدومن

رود اـهنآ  زا  ار  گرم  ترارح  و  مدـیرخیم ، مناـج  هب  ار  اهریـشمش  يزیت  هدـش و  اـهنآ  رپـس  اـت  مدوـب  یناـسنا  تروـص  هب  نم  شاـک  يا 
در اهنآ  هب  تباصا  زا  ار  نمـشد  ياهریت  و  متفرگیم ، ماقتنا  نازادـناهزین  زا  و  مدـشیم ، لیاح  زوتهنیک  نانمـشد  اهنآ و  نیب  و  متخاسیم ،

. مدرکیم

224 ص :  هنیدم .....  رد  البرک  نادیهش  ياههناخ  لاح  نابز  هلابند 

و مدوب ، هدـیرپ  گنر  ياهرکیپ  نآ  يرادـهگن  لحم  شاـک  يا  ماهدـش ، مورحم  بجاو  يزاـبناج  يراکادـف و  نینچ  راـختفا  زا  هک  نونکا 
. مدنامیم نوصم  نارجه ، قارف و  شزوس  زا  ات  مدشیم ، اهالب  زا  نایورابیز  نآ  زا  ینابهگن  تقایل 

ربارب رد  اهنآ  زا  ینابهگن  رد  ار  شـشوک  یعـس و  تیاـهن  مدوب ، دنلبرـس  راوگرزب و  ياهتّیـصخش  اـهرکیپ و  نآ  هاـگتماقا  نم  رگا  هآ ! هآ !
شیپ زا  ار  اهنآ  ّتیدـج  لامک  اب  و  مدومنیم ، ادا  ار  اـهنآ  نیـشیپ  قوقح  زا  ياهراـپ  و  مدرکیم ، اـفو  میاهدـهع  هب  و  مدومنیم ، اهدـنزگ 
شرف مدومنیم ، يراثن  ناج  دوخ  ناوت  نیرخآ  اـت  و  متخادرپیم ، ناشتمدـخ  هب  عیطم  هدـنب  نوچمه  و  مدرکیم ، ظـفح  گرزب  ياهدـمآ 

یکیرات و  مدیـسریم ، میوزرآ  هب  اهنآ  اب  یـشوغآ  مه  زا  ات  مدرتسگیم ، هراپ  هراـپ  ياهندـب  اـهتروص و  نآ  يارب  ار  يراوگرزب  مارتحا و 
. متخاسیم نشور  اهنآ  ناشخرد  راونا  اب  ار  دوخ 

مک منک ، هلان  هچ  ره  دناهدش ، ناهنپ  نم  زا  نم  نانکاس  لها و  هک  متحاران  ردـقچ  و  متـسه ! قاتـشم  اهوزرآ  نیا  رب  لوصو  هب  ردـقچ  هآ !
، تسین نم  يرامیب  شخبافش  اهنآ ، دوجو  زج  ییوراد  چیه  و  تسا ،

225 ص : البرک ، همانمغ 
زا و  ماهدـش ، سونأـم  هاـکناج  ياهتبیـصم  ساـبل  اـب  اـهنآ  زا  دـعب  و  ماهدیـشوپ ، هودـنا  ياـهسابل  اـهنآ  نادـقف  يارب  نوـنکا  مـه  و  ( 1)

.« تمایق ات  رادید  يداش  راگزور  يا  رشحلا ، كدعوم  ماّیالا  ةولس  ای  : » میوگ نینچ  و  متسه ، دیماان  ناشقارف  زا  لّمحت  يرادنتشیوخ و 

225 ص :  هّتق ......  نبا  زوسناج  راعشا 

هدرک و هنیدم  رد  البرک  نادیهش  ياههناخ  هب  هراشا  نایرگ  یمشچ  اب  هک  اجنآ  هدورـس  وکین  ردقچ  هک  ار  « 1 « » هّتق نبا   » دنک تمحر  ادخ 
: دیوگ

ّتلح  موی  اهلاثما  اهرا  ملف  دّمحم  لآ  تایبا  یلع  تررم 
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ّتلخت  یمعزب  مهنم  تحبصا  نا  اهلها و  رایّدلا و  هَّللا  دعبی  الف 
ّتلذف  نیملسملا  باقر  ّتلذا  مشاه  لآ  نم  ّفّطلا  یلتق  ّنا  الا 

ّتلج  ایازّرلا و  کلت  تمظع  دقل  ۀیزر  اوحضا  ّمث  اثایغ  اوناک  و 
تّرعشقا  دالبلا  نیسح و  دقفل  ۀضیرم  تحضا  سمّشلا  ّنا  رت  مل  أ 

. تسین دنتشاد  تنوکس  نآ  رد  اهنآ  هک  يزور  نآ  دننام  مدید  مدرک ، روبع  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  لآ  ياههناخ  رب  »
. دناهدش یلاخ  شنابحاص  زا  اههناخ  نیا  نونکا  نم  نامگ  هب  هچ  رگ  دزاسن ، رود  شتمحر  زا  ار  شنابحاص  اههناخ و  نیا  دنوادخ 

. دش ناناملسم  دیدش  یناشیرپ  یگدنکفارس و  بجوم  رهاظ ) رد  البرک  رد   ) تارف رهن  رانک  رد  مشاه  لآ  ندش  هتشک  هک  دیشاب  هاگآ 
. تسا اسرف  تقاط  روآجنر و  رایسب  هک  یتبیصم  دناهدش ، تبیصم  هودنا و  هیام  نونکا  یلو  دندوب  مدرم  هاگهانپ  اهنآ 

__________________________________________________

( مجرتم  ) تسا هّتق  نبا  نامه  حیحص  یلو  هدمآ ، هّبق  نبا  و  هبیتق ، نبا  تارابع ، زا  یضعب  رد  (. 1)
226 ص : البرک ، همانمغ 

هداتفا هزرل  هب  نیمز  هدش و  درز  نارامیب  هرهچ  دـننامه  دیـشروخ  هرهچ  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  قارف  تبیـصم  هّصغ  زا  هک  ینیبیمن  ایآ  ( 1)
»!؟ تسا

226 ص :  نادیهش .....  مالّسلا و  هیلع  نیسح  گوس  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  یگشیمه  هیرگ 

نالماح زا  نایاوشیپ  هک  یهار  نامه  رد  شنازیزع ، ترـضح و  نآ  زادگناج  بئاصم  دروم  رد  مالّـسلا ! هیلع  نیـسح  بئاصم  هدنونـش  يا 
لّمحت مـلح و  هـمه  نآ  اـب  ترـضح  نآ  هـک  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هـیلع  داّجــس  ماـما  اـم  يـالوم  دروـم  رد  نـک ، تـکرح  دـندومیپ ، نآرق 

: دومرف هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  نانچ  تسیرگیم ، رایسب  رابمغ ، هعجاف  زوسرگج و  بئاصم  نیا  رب  ریذپانفصو ،
هلیل  امئاق  و  هراهن ، امئاص  ۀنس ، نیعبرا  هیبا  یلع  یکب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ّنا 

هب تدابع  اب  ار  شیاهبش  تفرگ و  هزور  ار  شیاهزور  هک  درک  هیرگ  لاس  لهچ  شردپ ، بئاصم  يارب  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  انامه  ...، 
«1 . » دروآیم رس 

.« روخب نم  يالوم  يا  : » تفگیم داهنیم و  وا  دزن  دروآیم و  ار  ترضح  نآ  ياذغ  بآ و  هناخ  راکتمدخ  دشیم ، راطفا  تقو  هاگ  ره 
: دومرفیم مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 

اناشطع هَّللا  لوسر  نبا  لتق  اعئاج ، هَّللا  لوسر  نبا  لتق 
. دش هتشک  هنشت  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  دش ، هتشک  هنسرگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  ، 

__________________________________________________

البرک هثداح  زا  دعب  نیا  رب  انب  دش ، دیهش  ق  لاس 95 ه . رد  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  روهشم  ع )  ) داّجس ماما  تداهش  لاس  دروم  رد  (. 1)
لبق هک  ارچ  دوشب ، زین  البرک  هعقاو  زا  لبق  لاس  جنپ  لماش  الامتحا  قوف ، تیاور  رد  لاس  لهچ  ریبعت  تسا ، هدرک  یگدنز  لاس  دودح 35 

( مجرتم . ) دنتسیرگیم ع )  ) نیسح ماما  بئاصم  يارب  و ...  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  و  ناربمایپ ، هثداح ، نیا  زا 
227 ص : البرک ، همانمغ 

نآ یندیماشآ  بآ  نینچمه  و  دشیم ، رتشمشچ  ياهکشا  زا  شیاذغ  هکنیا  ات  تسیرگیم  درکیم و  رارکت  هتـسویپ  ار  اههلمج  نیا  ( 1)
تسویپ هَّللا  ءاقل  هب  ات  دوب  هنوگ  نیا  وا  لاح  و  دشیم ، طولخم  شنامشچ  کشا  اب  ترضح 
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227 ص :  وا .....  هیرگ  زار  مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما  ینالوط  هیرگ  هدجس و 

نآ مدـید  هکنیا  ات  متفر  وا  لابند  هب  نم  تفر ، نابایب  يوس  هب  ترـضح  نآ  يزور  درک ، تیاور  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ناـمالغ  زا  یکی 
، مدینـشیم ار  شاهیرگ  هلان و  يادـص  مداتـسیا ، وا  رانک  رد  نم  و  تفر ، هدجـس  هب  داهن و  تخـس  گنـس  کی  يور  رب  یناـشیپ  ترـضح 

: دناوخ ار  رکذ  نیا  هدجس  رد  راب  رازه  مدرمش 
هَّللا  ّالا  هلا  ال  اّقر ، ادّبعت و  هَّللا  ّالا  هلا  ال  اّقح ، اّقح  هَّللا  ّالا  هلا  ال 

تدابع و قدـص  نامیا و  يور  زا  ار  اتمهیب  اتکی و  دوبعم  نآ  تسین ، اتمهیب  اتکی و  يادـخ  زج  يدوبعم  اقیقحت  اـقح و  اقدـص ، اـنامیا و 
! نم يالوم  يا  : » مدرک ضرع  دوب ، شمشچ  کشا  بآ  زا  قرغ  شتروص  نساحم و  مدید  تشادرب ، هدجس  زا  رس  سپس  منکیم  یگدنب 

بوقعی وت ، رب  ياو  : » دومرف مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دوش »؟ هتساک  تاهیرگ  زا  و  دسرب ؟ نایاپ  هب  وت  هودنا  نزح و  هک  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ 
زا ار  فسوی )  ) شنارسپ نآ  زا  یکی  دنوادخ  تشاد ، رسپ  هدزاود  دوب ، ربمایپ  رسپ  ناربمایپ و  زا  یکی  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نب  قاحـسا  نب 

رسپ نآ  هکنیا  اب  دش ، انیبان  رایـسب  هیرگ  رثا  رب  و  دیدرگ ، مخ  شرمک  دش ، دیفـس  شرـس  يوم  وا ، قارف  مغ  هودنا و  زا  درک ، بیاغ  وا  رظن 
هنوگچ  نیا  رب  انب  مدید ، هداتفا  هاگلتق  رد  ار  مناگتسب  زا  رفن  هدفه  ردپ و  هراپ  هراپ  ياهرکیپ  نم  یلو  دوب ، هدنز  ایند  نیمه  رد 

228 ص : البرک ، همانمغ 
»؟ ددرگ هتساک  ماهیرگ  زا  دوش و  مامت  نم  هودنا 

228 ص :  نادیهش .....  گوس  رد  فّلؤم  قیمع  راعشا 

: میوگیم هدرک  اهنآ ) رب  ادخ  مالس  تاولص و   ) نادیهش تارضح  نآ  هب  هراشا  نونکا  نم  ( 1)
مهحازتناب  انیسبلملا  ربخم  نم 

انیلبی یلبی و  نزحلا ال  نم  ابوث 
انکحضی  ناک  دق  يذلا  نامّزلا  ّنا 

انیکبی قیرفّتلاب  راص  مهبرقب 
تدغف  انماّیا  مهدففل  تلاح 

انیلایل اضیب  مهب  تناک  ادوس و 
هدیسوپ و زگره  هک  دیدناشوپ  ام  نت  رب  هودنا  مغ و  زا  یسابل  دوخ ، قارف  اب  امش  دیوگب  اهنآ  هب  هک  البرک  نادیهش  هب  هدنهد  ربخ  تسیک  »

. دنکیم دوبان  ناشیرپ و  ار  ام  هکلب  دوشیمن ، دوبان  هنهک و 
. دزادنایم هیرگ  هب  ار  ام  ناشقارف  کنیا  درکیم ، داش  ار  ام  اهنآ  لاصو  ینامز  هک  هنوگ  نامه 

نـشور اـم  یناـملظ  ياهبـش  اـهنآ  هلیـسو  هب  هـک  يراـگزور  ناـمه  دـش ، هریت  کـیرات و  نوـگژاو و  اـهنآ  قارف  نادـقف و  رثا  رب  راـگزور 
.« دیدرگیم

راصتخا و نیع  رد  باتک ، نیا  بلاطم  ییاویـش  مظن و  هب  هک  یـسک  دیـسر ، نایاپ  هب  میـسیونب  باـتک  نیا  رد  میتشاد  میمـصت  هک  ار  هچنآ 
. دنکیم كرد  ار  شیرترب  و  دربیم ، یپ  شهباشم  ياهباتک  هب  تبسن  باتک ، نیا  زایتما  هب  دبای ، عالّطا  شکچوک  مجح 

لآ ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  رب  مالـس  تاولـص و  و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپـس  دمح و 
. داب شاهزیکاپ  كاپ و 

. ارخآ الّوا و  هَّلل  دمحلا 
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