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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياه  ینتسناد 

: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  25ياهینتسناد 

باتک 25تاصخشم 

25یناگدنز

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  25ترضح 

25همدقم

تماما 26نارود 

يرکسع ماما  قح  رب  نیشناج  31يارجام 

يرکسع ماما  یناگدنز  زا  يرصتخم  33تخانش 

ترضح رصاعم  34يافلخ 

ّزتعم 35لتق 

ع)  ) يرکسع ماما  یتینما  40ریبادت 

اه همان  اه و  51کیپ 

( جع  ) يدهم تبیغ  66ییوگشیپ 

رمث یب  ياه  هئطوت  و  ماما ، 70تداهش 

باّذک رفعج  هناحوبذم  72شالت 

رمث یب  74ياهشالت 

اه تشون  76یپ 

90عبنم

(11  ) تّیرشب ياه  90هوسا 

ع)  ) يرکسع نسح  90ماما 

ترضح نآ  91تماما 

ارماس رد  ع )  ) يرکسع 91ماما 

ارماس رد  ماما  93تیعقوم 
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ماما تشادزاب  96ياهنارود 

نایعیش اب  وا  طابترا  101ماما و 

هعیش یگنهرف  ثاریم  ظفح  ماما و  111باحصا 

ع)  ) يرکسع ماما  118تلحر 

ع)  ) يرگسع ماما  یناگدنز  زا  يرصتخم  119تخانش 

ع)  ) يرکسع 121ماما 

ع)  ) مهد ماما  نارای  121باحصا و 

ع)  ) يداه ماما  123تداهش 

ع)  ) يداه ماما  نادنزرف  124نز و 

تماما 126نارود 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  128تداهش 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  133نانخس 

اه تشون  134یپ 

مهدزای ماما  134خیرات 

..نادهاجم نارگتیاده و  رب  137دورد 

لوا 137تمسق 

مود 143تمسق 

موس 150تمسق 

مراهچ 157تمسق 

مجنپ 162تمسق 

مشش 169تمسق 

متفه 176تمسق 

متشه 182تمسق 

مهن 190تمسق 

مهد 198تمسق 

اه تشون  201یپ 
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ع)  ) يرکسع نسح  ماما  207يامیس 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  هیمست  207هجو 

ع)  ) يرکسع ترضح  208لیامش 

ماما 208تواضق 

تورام توراه و  209ناتساد 

ءامسا 212قلخ 

لیباق لیباه و  212لثم 

مایا 213يانعم 

مظعا 213مسا 

؟ تلاح نآ  هتسکش و  لد  نآ  213وک 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  216تمارک 

ربمایپ لد  218تعسو 

اه تشون  218یپ 

219هریس

(2  ) نافرع تدابع و  راد  هیالط  مالسلا  هیلع  يرکسع  219ترضح 

219همدقم

زاونلد 219ياهتاجانم 

ینافرع ياه  222لمعلاروتسد 

تدابع 223درواتسد 

تیدبا اب  224دنویپ 

رکفت 227تدابع و 

اه تشون  228یپ 

229قالخا

يرکسع نسح  ماما  يامیس  هریس و  زا  230يوترپ 

ع)  ) يرگسع نسح  230ماما 

ترضح نآ  تبیغ  يدهم و  231هلأسم 
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( مالسلا هیلع   ) يرکسع ماما  دروخرب  جنز و  بحاص  233مایق 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  هریس  دیاقع  میرح  زا  235يرادساپ 

235هراشا

مالسا فراعم  ياهزرم  زا  237تظافح 

ناتسرپ هناگود  ادخ و  نارکنم  ربارب  رد  يریگ  239عضوم 

تالغ هّیفقاو و  اب  دیدش  241دروخرب 

اه توغاط  ربارب  رد  ع )  ) نسح ماما  يریگ  242عضوم 

اه تشون  244یپ 

مهدزای 244ماما 

ع)  ) يرکسع 244نسح 

ثداوح اب  یئورایور  رد  ماما  246شور 

نیتسخن 246عضوم 

مود 250عضوم 

موس 251عضوم 

مراهچ 253عضوم 

اهتشون 258یپ 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  یعامتجا  يدرف و  هریس  رد  260يریس 

260همدقم

تدابع  1261

تواخس  2262

یتسیز هداس  دهز و   3263

قاتشم ياه  لد  دیص  فطاوع و  بذج   4264

ییوج هفرص  گنهرف  جیورت   6269

يربت یلوت و  لصا  ود  هب  مامتها   9272

زور ياه  شسرپ  هب  خساپ   10274

نیتسار نادنمشناد  ناملاع و  قیوشت   11274
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زاس تشونرس  ياه  نارحب  زا  هعماج  تاجن   13276

اه تشون  277یپ 

279لئاضف

اه تلیضف  دامن  ع )  ) يرکسع 279ماما 

راتفگ 279شیپ 

لئاضف 280یّلجت 

ینیرفآ لّوحتو  281قالخا 

یگدنشخب 282تواخس و 

زامن 282ِتشادساپ 

یناسر تمدخ  هب  282بیغرت 

اه تشون  283یپ 

فّوصت و  ع )  ) يرکسع 283ماما 

283همدقم

اه تشون  286یپ 

نارگید رظنم  زا  ع )  ) يرکسع نسح  286ماما 

286همدقم

یسابع دمتعم   1286

رابرد بیبط   2287

ناقاخ نب  هّللا  دیبع  نب  دمحا   3287

یسابع دمتعم  هدنسیون   4289

یکلام غاّبص  نبا   5291

ترضح نانابنادنز   6291

یعفاش هحلط  نب  دمحم   7292

يزوجلا نبا  طبس   8292

لوقاعلارید بهار   9292

يدنفا يدهلاوبا  دمحم  هماّلع   10292
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یعفاش يواربش  هماّلع   11292

(14  ) شاتوا نب  یلع   12294

يرکاش دمحم   13294

اه تشون  296یپ 

ترضح لاوحا  رداون  297قالخا و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تبیه  297تدابع و 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تبیغ  يارب  يزاس  297هنیمز 

دنزرف دلوت  زا  نداد  299ربخ 

ناگدنرد ناریش و  نایم  رد  ترضح  ندناوخ  300زامن 

تیالو تبحم و  303رثا 

ناکیدزن تیاده  رد  مالسلا  هیلع  ماما  304شور 

ثیداحا هاگدید  زا  308بارش 

نایئاپورا هاگدید  زا  بارش  309دسافم 

اه تشون  311یپ 

یتیاده یملع و  312هاگیاج 

ع)  ) يرکسع ماما  هریس  رد  تیاده  312غورف 

(1  ) تیاده 312ناماما 

يرگحالصا 315تیاده و 

اه يدوخ  هزوح  رد  تیاده  315فلا 

يّربت ّیلوت و  گنهرف  جیورت  . 1315

ناهانگ حیبقت  يزاس و  رادیب  . 2317

زاغآ هطقن  نآرق ؛ . 3317

عضوم مالعا  . 4318

اه تّنس  يایحا  .5320

هرهچ هب  هرهچ  تیاده  . 6321

یصوصخ یمومع و  يراگن  همان  .7321
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یلمع مادقا  . 8322

تیاده ياهرازبا  ندناسانش  . 9323

اه يدوخ  ریغ  هزوح  رد  يرگحالصا  325ب )

يرگتیاده رد  ییارگلمع  . 1325

ناصّصختم تیاده  . 2326

يرگحالصا تیاده و  رد  هزجعم  326شقن 

اهتشون 327یپ 

ع)  ) يرکسع ماما  هریس  رد  تیاده  329غورف 

(2  ) تیاده 329ناماما 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نخس  هریس و  رد  تیاده  ياه  329هولج 

میریگ یم  یپ  ار  دراوم  هیقب  330کنیا 

حیرص راذنا  رادشه و  . 7330

اّربت ّالوت و  هیحور  يایحا  . 8331

نایصع تعاط و  راثآ  نایب  . 9332

ینآرق ياهشسرپ  هب  هژیو  تیانع  . 10334

طلغ ياهرواب  اب  لدتسم  هزرابم  . 11335

یفارحنا ياهنایرج  ربارب  رد  عضوم  مالعا  . 12336

اه تشون  341یپ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  343تازرابم 

344همدقم

توغاط ياهنادنز  مالسلا و  هیلع  يرکسع  345ماما 

نایعیش اب  یتالیکشت  هطبار  مالسلا و  هیلع  يرکسع  347ماما 

نایعیش زا  يرادساپ  348ماما و 

الوت 349اّربت و 

اه تشون  350یپ 

يرکف نافرحنم  و  ع )  ) يرکسع نسح  350ماما 
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350هعیلط

یمالسا هشیدنا  زا  ینابهگن  352ماما و 

قارع فوسلیف  نتخاس  353هاگآ 

هضِّوَفُم تالغ و  اب  354دروخرب 

هّیفقاو ربارب  رد  يریگ  357عضوم 

اه تشون  358یپ 

ع)  ) يرگسع نسح  ماما  یملع  شالت  زا  ییاه  358هشوگ 

358همدقم

اسرف تقاط  359نارود 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  یملع  360ياهشالت 

نادرگاش تیبرت  . 1361

ناگدنسیون قیوشت  . 2361

فیلأت . 3362

تاهبش هب  خساپ  . 4363

تافیرحت تافارحنا و  اب  دروخرب  . 5366

اه تشون  368یپ 

فّوصت و  ع )  ) يرکسع 371ماما 

371هیفوص

اه تشون  374یپ 

رصاعم نارادمامز  يرکسع و  374ماما 

374دمآرد

یسابع زتعم  يرکسع و  ماما   1374

یسابع يدتهم  و  ع )  ) يرکسع ماما   2377

یسابع دمتعم  و  ع )  ) ماما  3377

اهرازآ هشیر   4378

اه تشون  379یپ 
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ناهج قافآ  رد  ماما  379راونا 

مالسا 379يایفارغج 

ناریا 382برغ 

383ناسارخ

384خلب

( ناگرگ  ) 385ناجرج

ناگرگ رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  385ماما 

386دنقرمس

386نمی

387زاوها

388ناجیابرذآ

مق سّدقم  389رهش 

389دادغب

اه تشون  390یپ 

392تماما

تماما 392نارود 

392همدقم

 ( ع  ) يرکسع نسح  ماما  394تداهش 

يرکسع ماما  قح  رب  نیشناج  397يارجام 

399نانخس

(1  ) ثیدح 399لهچ 

یخوش لادج و  زا  زیهرپ  - 1399

نتسشن رد  عضاوت  - 2399

يرگاشفا تسایر و  رد  تکاله  - 3399

دوشن هدوشخب  هک  یهانگ  - 4399

مظعا مسا  هب  رتکیدزن  - 5400
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نادب ینمشد  ناکین و  یتسود  - 6400

عضاوت هناشن  مالس  - 7400

اجیب هدنخ  - 8400

دب هیاسمه  - 9400

عماج ایوگ و  يدنپ  - 10400

ادخ راک  رد  هشیدنا  - 11402

مشخ يدیلپ  - 12402

نایعیش ياه  یگژیو  - 13402

زوت هنیک  یمارآان  - 14402

مدرم نیرتاسراپ  - 15402

نمؤم دوجو  - 16403

لامعا لوصحم  - 17403

میکح قمحا و  تخانش  - 18403

رّدقم قزر  يارب  شالت  - 19403

ییارگقح ِتّزع  - 20403

نادان تسود  - 21404

تلصخ نیرتهب  - 22404

ردپ رب  تراسج  هجیتن  - 23404

گرم زا  رتدب  تایح و  زا  رتهب  - 24404

يراوخ یگتسباو و  - 25404

الب تمعن  - 26404

طارفا نودب  مارکا  - 27404

ناهنپ دنپ  شزرا  - 28405

ینتورف عضاوت و  - 29405

نادان تیبرت  یتخس  - 30405

اجیب يداش  - 31405
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نطاب رهاظ و  لامج  - 32405

ناهانگ مامت  دیلک  - 33405

ناسحا يروآدای  شزغل و  زا  یشوپ  مشچ  - 34405

قیالان حدم  - 35406

یبای تسود  هار  - 36406

ادخ اب  سنا  - 37406

اه خاک  اه و  هرانم  یبارخ  - 38406

هنابش ریس  بش ، زامن  - 39406

هدنسب یبدا  - 40406

(2  ) ثیدح 406لهچ 

406ثیداحا

اه 416یقرواپ 

مالسلا هیلع  يرکسع  ترضح  زیمآ  تمکح  تاملک  زا  419یضعب 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نانخس  رد  لمع  هشیدنا و  423هاگیاج 

423همدقم

یمالسا گنهرف  رد  لمع  هشیدنا و  424تیمها 

هشیدنا هاگیاج  426فلا )

تسا هتفگ  نخس  نادنمشیدنا  اب  ادخ  . 1426

رکفت اب  تدابع  . 2427

نادنمشیدنا هناشن  . 3427

ندیشیدنین تبقاع  . 4428

رکف رانک  رد  لمع  هاگیاج  429ب )

429همدقم

نایعیش يراتفر  فاصوا  نایب  . 1429

اهنیرتدب اهنیرتهب و  نایب  . 2430

اهراتفر یخرب  زا  شیاتس  . 3431
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اهراک زا  یضعب  شهوکن  . 4431

اه تشون  431یپ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نخس  هریس و  رد  تیاده  ياه  433هولج 

433همدقم

رادرک راتفر و  اب  تیاده  . 1435

سوسحمان هویش  زا  هدافتسا  . 2436

تماما ياهتیفرظ  زا  هدافتسا  . 3437

تاهبش هب  خساپ  . 4437

نید ظفح  يارب  يرگاشفا  . 5438

كورتم ياهتنس  يروآدای  . 6440

تشون 442یپ 

نایعیش زا  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  تاراظتنا  444یخرب 

444همدقم

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  هاگدید  زا  444هعیش 

نایعیش زا  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  445تاراظتنا 

رکفت هشیدنا و   - 1446

: یناسر دوس  یئارگ و  نامیا   - 2448

ندوب تمایق  ادخ و  دای  هب   - 3448

نادجو ییوگخساپ  لامعا و  یسرباسح   - 4448

يرادتناما یتسار و  یکاپ  اوقت و   - 5449

اه نیرتدب  هن  دیشاب  اه  نیرتهب  ءزج   - 6450

تلذ زا  يرود  سفن و  تزع   - 7451

ام یگتسکشرس  ثعاب  هن  دیشاب  ام  راختفا   - 8452

دینک زیهرپ  یبلط  تسایر  زا   - 9453

تبیغ نارود  رد  تیالو  نید و  رب  يراوتسا   - 10454

اه 455یقرواپ 
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ع)  ) يرکسع نسح  ماما  هب  بوسنم  457ریسفت 

457همدقم

ریسفت 458دنس 

463اهداریا

اهتشون 465یپ 

466عبنم

466تازجعم

يرکسع نسح  ماما  ترضح  تارهاب  تازجعم  لیالد و  466رد 

466لوا

468مود

470موس

471مراهچ

472مجنپ

475مشش

477متفه

478متشه

اه 479یقرواپ 

ع)  ) يرکسع ماما  تامارکو  480تازجعم 

480همدقم

1480

2481

3481

4481

5481

6482

7482
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8482

9484

10485

11485

12486

13486

14487

15487

16487

اه 489یقرواپ 

490عبنم

رارسا زا  490يرس 

! سفق رد  491باتفآ ،

هلهابم 496رارکت 

496هراشا

رهم هب  رس  505هسیک 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  507تمارک 

متفه نامسآ  زا  508يرفاسم 

511باحصا

تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  رفن  دنچ  رکذ  511رد 

يرعشا قاحسا  نب  دمحا  لاح  511حرش 

رهطم نب  دّمحم  نب  دمحا  لاح  513حرش 

تخبون لیعامسا  لاح  514حرش 

ینادمه دّمحم  لاح  517حرش 

اه 518یقرواپ 

519نادرگاش
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519ناتساد

ناتساد 519لهچ 

519راتفگشیپ

تمامإ رتخا  نیمهدزای  موصعم ، نیمهدزیس  تالاح  522هصالخ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  دالیم  524رد 

تیالو تیاده و  رون  524روهظ 

یکدوک رد  هدنهد  ناکت  526ینانخس 

یمق دمحا  هب  یفّرعم  ردپ و  شود  رب  ادخ  527تّجح 

شومچ بسا  ندش  529مار 

هتفخ باوخ  رد  یفقاو  531تیاده 

ینهذ لاکشا  زا  باوج  ردپ و  هزانج  عییشت  رد  نهاریپ  هقی  ندز  533كاچ 

یباوخدب يافش  ملق و  نداد  535هیده 

نادنز نیچربخ  536عوضوم 

دریذپ یمن  ار  یطول  راوخبارش و  537ماما ،

تسود هعیش و  نیب  540قرف 

ناتسود عمج  رد  روضح  ناگرگ و  هب  542ترفاسم 

مالسلا هیلع  ماما  هرفس  رب  سنإ  ّنج و  545روضح 

ینارصن هداوناخ يا  زا  547رادید 

یبتک تساوخرد  اب  ضیرم  549يافش 

رود زا  یندیدان  همان يا  550ندناوخ 

لیعامسا هب  رانید  مشاهوبا و  هب  الط  551یئادها 

ناضمر هام  صیخشت  رد  553هبساحم 

تفرگرب همامع  هبترم  دنچ  یناسارخ ، تیاده  555يارب 

نادنز رد  مالّسلا  هیلع  ماما  557همانرب 

يدازآ ینیب  شیپ  تیونعم ، 558ریثات 

لوپ هسیک  کی  اب  رتخد  راهچ  560گرم 
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وردنت رطاق  کی  بسا ، ياج  561هب 

تسا رتذیذل  دنفسوگ  زا  یتمسق  563هچ 

مولع رگید  اه و  نابز  تاغل و  مامت  هب  564یئانشآ 

ءایشا رب  تاکرح  راثآ  565ءاقب 

هّجوت لباق  کمک  میمصت و  زا  567یهاگآ 

تاقوا نیرتدب  رد  تماجح  ریثأت  569نیرتهب 

اه گیر  رب  تماما  571رهُم 

تّجح راهظا  ششوپ و  عون  573ود 

نآ زمر  فشک  ناوختسا و  هلیسو  هب  ناراب  575شراب 

ردارب يدازآ  نادنز و  رد  577تدابع 

هنابش روضح  نادنز و  زا  نایعیش  يارب  کمک  578لاسرا 

ریظن یب  هداعلا و  قراخ  راک  579جنپ 

دنک تیاکح  يربط  579رفعجوبا 

دیامن تیاکح  يربط  زین  579و 

تسا هدروآ  رگید  یتیاور  581رد 

هدنیآ رسمه  لامج  هب  هاگن  اب  يرگن  581هدنیآ 

يراطفا نداد  اب  هّمع  يارب  نیشنلد  582يربخ 

!؟ مالسلا مهیلع  هّمئا  مولع  لّمحت  ندینش و  584ناوت 

رارسا ظفح  اب  تمدخ  585راختفا 

یفقاو نورد  دوخ و  گرم  زا  587ربخ 

ماما نییعت  تیّمها  ینیب و  589شیپ 

ءوضو نیرخآ  لیحر و  بآ  591ندیشون 

هدنزومآ دنمشزرا و  سرد  595جنپ 

هدنزورف رتخا  نیمهدزای  597حدم 

اه تشون  599یپ 

604رعش
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604حدم

يرکسع ماما  تدالو  604رد 

دالیم 608هدیصق 

يرکسع 613يالو 

614اقشاع

رون 618دالیم 

هدژم 620هد 

دنوادخ نسح  623هنیآ 

رهم باتفآ  625يا 

يرکسع 626لامج 

هدژم 628نایعیش 

ضایر 629لخن 

630تداهش

افج رهز  630هدناسر 

گرم مد  رد  631يردپ 

دراد ربخ  632ادخ 

نسحلا نبای  633ایب 

نم ياهبش  634دهاش 

متام 635درگ 

يرکسع غاد  636زوس 

 … يرکسع 636زورما 

637تداهش

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تداهش  637رد 

رمث یب  ياه  هئطوت  و  ع )  ) يرگسع ماما  654تداهش 

خساپ 656شسرپ و 

؟ دشن زاغآ  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  نامز  زا  تبیغ  ارچ   - 1656
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ع)  ) مهدزای ماما  جاودزا   - 2657

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  باّذک و  رفعج  ردام  ندوب  یکی   - 3660

باذک رفعج  ندوب  ماما  رسپ  ردارب و  تحص  - 4660

662همانترایز

مالسلا مهیلع  يار  نم  رس  همئا  ترایز  662رد 

موصعم ماما  ود  ترایز  رد  لوا  662ماقم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  665ترایز 

مالسلا هیلع  مئاق  ماما  هدلاو  669ترایز 

مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  رتخد  همیکح  671ترایز 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  673زامن 

674ارماس

(11  ) تّیرشب ياه  674هوسا 

ع)  ) يرکسع نسح  674ماما 

ترضح نآ  675تماما 

ارماس رد  ع )  ) يرکسع 676ماما 

ارماس رد  ماما  678تیعقوم 

ماما تشادزاب  681ياهنارود 

نایعیش اب  وا  طابترا  685ماما و 

هعیش یگنهرف  ثاریم  ظفح  ماما و  695باحصا 

يدنکلا قاحسا  نب  بوقعی  و  ع )  ) يرکسع 697ماما 

ع)  ) يرکسع ماما  هب  بوسنم  700بتک 

ع)  ) يرکسع ماما  703تلحر 

ارماس رد  ع )  ) يرکسع نسح  704ماما 

ارماس بان  ياه  708هظحل 

708همدقم

.ق لاس 235  یسابع ، تفالخ  زکرم  709ارماس ،
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یناوجون ياهلاس  رهش ، بلق  709ارماس ،

.ق لاس 254 نوتاخ ، همیکح  لزنم  709ارماس ،

ماما نامرآ  هشیدنا و  709ارماس ،

تماما ياهلاس  رکسع -  هلحم  710ارماس ،

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  تولخ  رد  710ارماس ،

تماما ياهلاس  یشورف -  نغور  ناکد  710ارماس ،

تماما ياهلاس  یتموکح -  نادنز  712ارماس ،

تماما ياهلاس  یسابع -  هفیلخ  رازگراک  ناقاخ  نب  هَّللادبع  يارس  712ارماس ،

.ق لاس 260 ع - )  ) يرکسع نسح  ماما  گوس  رد  712ارماس ،

( جع  ) يدهم تماما  زاغآ  713ارماس ،

714عبنم

ارماس بادرس  دوعوم  714ياهراگدای 

714هراشا

بادرس هژاو  714موهفم 

تبیغ 716بادرس 

ارماس بادرس  ینونک  722تیعقوم 

تبیغ 725باب 

نافلاخم 726بادرس و 

732اهیقرواپ

ارماس 733سورع 

ارماس هیملع  742هزوح 

لوا 742هرود 

مود 744هرود 

موس 744هورد 

سیردت 744بولسا 

ترجه 745هفسلف 
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ءارماس 746دیشروخ 

لوا 746تمسق 

اه تشون  757یپ 

مود 758تمسق 

اه تشون  767یپ 

ارماس 767بادرس 

ارماس رد  ع )  ) نییرگسع نیمرح  يزاسزاب  يارب  یمدرم  زیمآ  ضارتعا  771عمجت 

ییالط دبنگ  زا  يرادرب  773هدرپ 

تنرتنیا هناسر و  774رد 

ع)  ) تیب لها  تمدخ  رد  774تنرتنیا 

779یسانشباتک

یبرع یپاچ  ياهباتک  779فلا )

یسراف یپاچ  ياهباتک  782ب )

ودرا ياهباتک  785ج )

789عبنم

زکرم 790هرابرد 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ياهینتسناد 

باتک تاصخشم 

1388، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هسانشرس :

هیمئاق يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دـحاو  مالـسلا /  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  ياهینتـسناد  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
 . ناهفصا

.1388 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  ناهفصا : رشن : تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  يرهاظ : تاصخشم 

اهینتسناد موصعم --  هدراهچ  عوضوم :

232 ق 260 -  مهدزای ،  ماما  ع ،)   ) یلع نب  نسح  عوضوم :

یناگدنز

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح 

همدقم

.دوشگ ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  يرجه  لاس 232  رد  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 

نانچ نآ  ار  قح  تجح  ات  تشاد ، ار  تبقارم  تاهن  شرورپ  رد  تلیـضف و  بحاص  قیال و  ینز  لیلـس  ای  نسوس  شرهگ  ـالاو  رداـم 
.دهد شرورپ  تسا  هتسیاش  هک 

.درک تلحر  ایند  زا  ارماس  رد  دوب و  ماما  هارمه  درک  ارماس  هب  ع )  ) يرکسع ماما  هک  يرفس  رد  راگزیهرپ  نز  نیا 

.دوب دمحمابا  ترضح  نآ  هینک 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  تریس  تروص و 

.تشاد لادتعا  دح  رد  یندب  نوگمدنگ و  یتروص  مهدزای  ماما 

.تشاد هداشگ  یناشیپ  تشرد و  ینامشچ  ینامک ، هایس  ياهوربا 

.دوب دیفس  رایسب  تشرد و  اهنادند 
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.تشاد تسار  هنوگ  رب  یلاخ 

.دوب دیجم  نآرق  يارب  دننام  مک  يرسفم  راقو و  هوکش و  اب  یهلا  یتیصخش  باذج و  نیریش و  ینایب  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 

نشور دوخ -  هاتوک  رمع  مایا  رد  شراوگرزب -  باحصا  يارب  هژیو  هب  مدرم و  هب  ار  نآرق  ریسفت  حیحص  هویش  ترتع و  میقتـسم  هار 
.درک

تماما نارود 

نآ یگدنز  هک  تسا  لاس  لوا 13  هرود  ددرگ : یم  میسقت  هرود  هس  هب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هلاس  رمع 29  نارود  یلک  روط  هب 
.تشذگ هنیدم  رد  ترضح 

.تماما زا  لبق  ارماس  رد  لاس  مود 10  هرود 

.دشاب یم  ترضح  نآ  تماما  لاس  کیدزن 6  موس  هرود 

.دوب يور  رد  ور  سابع  ینب  يرهاظ  تردق  اب  ع )  ) يرکسع ترضح  تماما  هرود 

.دنتشاد ییاه  يزاورپ  دنلب  دوخ  يورین  نداد  ناشن  رد  نوراه  دیلقت  هب  هک  ییافلخ 

.دینارذگ نادنز  رد  ار  لاس  هس  شتماقا ، نارود  لاس  شش  زا  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 

مالغ ود  نآ  هلیسو  هب  ار -  ترضح  نآ  دناوتب  ات  دوب ، هتشامگ  ماما  رب  ار  راکمتس  مالغ  ود  فیصو  نب  حلاص  ترـضح  نآ  نابنادنز 
رازآ - 
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هب هتفرگ  رارق  راوگرزب  ماما  نآ  ریثأت  تحت  دـندوب  ماما  تاکرح  لاح و  رظاـن  کـیدزن  زا  دوخ  هک  مـالغ  ود  نآ  اـما  دـهد ، يرتشیب 
.دندوب هدییارگ  يراتفر  شوخ  حالص و 

زاین زار و  تدابع و  هب  دادماب  ات  اهبش  تسا و  راد  هزور  اهزور  ینادنز  نیا  دنتفگ  یم  دندش ، ماما  لاح  يایوج  نامالغ  نیا  زا  یتقو 
.دیوگیمن نخس  یسک  اب  تسا و  مرگرس  دوخ  دوبعم  اب 

ترـضح نآ  مارتحا  هب  درک  یم  تاقالم  يرکـسع  ترـضح  اب  یتقو  تشاد  هک  يرورغ  همه  اب  یـسابع  دمتعم  ریزو  ناقاخ  هللادـیبع 
.دیناشن یم  دوخ  دنسم  رب  ار  ترضح  نآ  و  تساخ ، یمرب 

.تسا راگزور  مدرم  نیرتاناد  نیرتدهاز و  يو  ما ، هدیدن  ترضح  نآ  دننام  ار  یسک  هرماس  رد  تفگ : یم  هتسویپ 

.مدیسرپ یم  مدرم  زا  ار  ترضح  نآ  لاوحا  هتسویپ  نم  تفگ : یم  ناقاخ  هللادیبع  رسپ 

.متفای یم  عضاوتم  وا  هب  تبسن  ار  مدرم 

.دنشاب یم  وا  رادتسود  دنفرتعم و  شیراوگرزب  هب  مدرم  همه  مدیدیم 

رتشیب دوخ  تفالخ  شمارآ  ظفح  يارب  یـسابع  تفالخ  هاگتـسد  دومرف ، یمن  شزیمآ  دوخ  نایعیـش  صاوخ  اب  زج  ع )  ) ماما هکنآ  اب 
.تشاد ترشاعم  زا  عونممو  ینادنز  ار  ترضح  نآ  تاقوا ،

تـسد هب  هعیـش ، تاقوا  لاوما و  تقو ، تفـالخ  فرط  زا  هک  دوب  نیا  زین  یکی  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  راـگزور  لـئاسم  هلمج  زا 
.دوشن تیوقت  تضهن  یلام  هینب  هنوگ  نیدب  ات  دندوب ، یعیش  ياهنایرج  و  ص )  ) دمحم لآ  نمشد  هک  دش  یم  هدرپس  یناسک 

تیب لها  هب  تبـسن  وا  و  مق ، رد  دوب  تاقدـصو  فاـقوا  یلاو  اـفلخ ، بناـج  زا  ناـقاخ  نب  هللادـیبع  نب  دـمحا  هک  دناهتـشون  هکناـنچ 
.تشاد ار  توادع  هبترم  تیاهن  تلاسر ،

رد يرعشا  قاحسا  نب  دمحا  یلعوبا  نوچ  یناسک  دوبن ، نانآ  يارب  زکرمت  ناکما  دندوب و  قرفتم  يرکسع ، نسح  ماما  باحـصا  زین 
لهسوبا مق و 
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لومعم ع )  ) اضر ترضح  تداهـش  زا  سپ  یـسابع ، تفالخ  هاگتـسد  هک  یتبقارم  راشف و  دنتـسیز ، یم  دادغب  رد  یتخبون  لیعامـسا 
.دوب هتشاداو  يریگرد  عون  نیرت  تخس  اب  ار  لباقم  حانج  هک  دوب  هدرتسگ  نماد  نانچ  تشاد ،

تـسارح زا  يا  هظحل  و  درک ، یم  لـمحت  ار  یتخـس  همه  نیا  یلک ، تلادـع  لوصا  هب  توـعد  قـح و  هب  ناـمیا  قـبط  زین  جاـنج  نیا 
.درکیمن تلفغ  عضوم  ینابهگنو ) )

عونمم دیدش و  تبقارم  تحت  تفالخ  هاگتسد  يوس  زا  مه  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  و  ع )  ) يداه ترـضح  میتفگ : هکنیا 
ینید يدام و  یگدـنز  تالکـشم  لح  يارب  هک  یناسک  صاخ و  نارای  اب  زج  ام -  راوگرزب  ناماما  مه  دـندوب و  مدرم  اب  تاـقالم  زا 

، دوب کیدزن  ع )  ) يدهم ترضح  تبیغ  نارود  هک  دوب  نآ  تهج  هب  دندرک  یم  ترـشاعم  رتمک  دندومن -  یم  هعجارم  اهنآ  هب  دوخ 
ياهزرم نارادمچرپ  هک  صاخ  باحصا  زا  ار  دوخ  تالکـشم  لح  یـسایس و  تهجو  دنریگ ، وخ  نادب  مک  مک  تسیاب  یم  مدرم  و 

.دیاین بیجع  نانآ  رظن  رد  تبیغ  نارود  ندمآ  شیپ  و  دنهاوخب ، دندوب  یبهذم 

راثآ یمالـسا ، یناحور  تسایر  تماما و  لاـس  شـش  تدـم  رد  یلو  درکن  رمع  لاـس  زا 29  شیب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  يراـب ،
بسک يارب  رود  ياههار  زا  هک  ینایعیش  یبالقنا  تکرح  هب  نداد  تهج  یهقف و  لئاسم  نایب  ماکحا و  رشن  نآرق و  ریـسفت  زا  یمهم 

.تشاذگ ياج  رب  دندیسر  یم  ع )  ) ماما رضحم  هب  ضیف 

گنهرف و  درک ، دیدجت  ار  یصاخ  یملع  شبنج  یمالک  تارظانم  یهلا و  ماکحا  رشن  ینآرق و  هیلاع  تامیلعت  مهدزای  ماما  نامز  رد 
ثعاب مالک  هفسلف و  دننام  زین  رگید  ياههتشر  رد  دوب -  هدش  هتخانش  نامز  نآ  ات  هک  یعیش - 
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.دیدرگ ماما ، نآ  تامیلعت  تحت  دوب و  يرکسع  نسح  ماما  رصاعم  دوخ  هک  يدنک ، قاحسا  نب  بوقعی  نوچ  یگرزب  نادرم  روهظ 

نیمه هلمج : زا  دـنا ، هتفگ  اه  هتکن  دوب -  رو  هیام  تمـصع  تیب  لها  تیالو و  لالز  همـشچرس  زا  هک  ع - )  ) ماـما یملع  تردـق  رد 
رد تسا ، هدوب  يو  بتکم  درگاـش  یباراـف  رـصنوبا  یناریا  فورعم  دنمـشناد  هک  برع  گرزب  فوسلیف  يدـنک  قاحـسا  نب  بوقعی 
نآ ناوریپ  فص  رد  نارادتسود و  زا  اهدعب  دینازوس و  دوب  هتشون  نآرق  در  رب  هک  ار  یباتک  تشگ و  هدنامرد  ترضح  نآ  اب  هرظانم 

.دمآرد ترضح 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  تداهش 

.دناهتشون يرجه  لاس 260  لوالا  عیبر  هام  متشه  هعمج  زور  ار  ترضح  نآ  تداهش 

( دوب یـسابع  دمتعم  ریزو  هک   ) مردپ يارب  يزور  دـیوگ  ناقاخ  نب  هللادـیبع  دـنزرف  تسا : هدـمآ  راوگرزب  ماما  نآ  تافو  تیفیک  رد 
هب ار  ربخ  تفر و  هفیلخ  دزن  مامت  تعرس  هب  مردپ  هدش ، روجنر  يرکـسع -  نسح  ماما  ترـضح  ینعی  اضرلا -  نبا  هک  دندروآ  ربخ 

.داد هفیلخ 

.درک هارمه  وا  اب  دوخ  ناصوصخم  نادمتعم و  زا  رفن  جنپ  هفیلخ 

رب و  دنشاب ، ترضح  نآ  هناخ  مزالم  هتـسویپ  هکار  ناشیا  درک  رما  دوب ، هفیلخ  صاخ  نامرحم  زا  هک  دوب  مداخ  ریرحن  ناشیا  زا  یکی 
.دندرگ علطم  ترضح  نآ  لاوحا 

.دوش هاگآ  وا  لاوحا  زا  و  دورب ، ترضح  نآ  دزن  نیسپ  دادماب و  ره  هک  درک  ررقم  ار  یبیبط  و 

دادماب سپ  .هدیدرگ  یلوتـسم  وا  رب  فعـض  و  تسا ، هدش  تخـس  ترـضح  نآ  ضرم  هک  دندروآ  ربخ  مردـپ  يارب  زور  ود  زا  دـعب 
 - دندوب نامز  نآ  رد  يدوهی  یحیسم و  يابطا  امومع  هک  ار -  ابطا  تفر و  ترضح  نآ  دزن  دش ، راوس 
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ار روهـشم  ياملع  زا  رفن  هد  تفگ  دـیبلط و  ار  نارواد ) رواد   ) تاـضقلا یـضاق  دـنوشن و  رود  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  هک  درک  رما 
.دنشاب ترضح  نآ  دزن  هتسویپ  هک  نادرگ  رضاح 

هک دنزاس  رهاظ  مدرم  دزن  دوشن و  مولعم  مدرم  رب  دندوب  هداد  ترضح  نآ  هب  هک  يرهز  نآ  هک  دندرک  یم  نآ  يارب  ار  اهراک  نیا  و 
عیبر هام  زا  زور  دنچ  تشذگ  زا  دعب  هکنآ  ات  دندوب  ترضح  نآ  هناخ  مزالم  ناشیا  هتسویپ  هتفر ، ایند  زا  دوخ  گرم  هب  ترضح  نآ 

.دومن تلحر  یقاب  يارس  هب  یناف  راد  زا  یگلاس  نس 29  رد  مولظم  ماما  نآ  .ه ق  لاس 260 لوالا 

دهاوخ یلوتـسم  ملاع  رب  ترـضح  نآ  دنزرف  هک  دوب  هدینـش  اریز  دش ، ترـضح  دنزرف  سـسجت  صحفت و  هجوتم  هفیلخ  نآ  زا  دـعب 
 … دندرک یم  وا  لاوحا  صحفت  لاس  ود  ات  درک …  دهاوخ  ضرقنم  ار  لطاب  لها  و  دش ،

هب هک  يدامتعا  دروم  تایاور  قیرط  زا  وا -  زا  دعب  لبق و  يافلخ  یسابع و  مصتعم  هک  دوب  یساره  هجیتن  اهشهوژپ  اهوجتـسج و  نیا 
بقلم رهگ  كاپ  يدنزرف  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  نوتاخ و  سگرن  زا  هک  دندوب  هدینش  تسویپ ، یم  ص )  ) هللا لوسر  ترضح 

اهنآ تنطلس  هطلـس و  هب  نوگژاو و  ار  نارگمتـس  تخت  تفای و  دهاوخ  تدالو  ص )  ) مرکا لوسر  اب  مانمه  نامزلا -  رخآ  يدهم  هب 
.داد دهاوخ  همتاخ 

نآ زا  ات  دندومن  یم  وجتـسج  و  دندرک ، یم  رایـسب  دمآ  تفر و  ع )  ) يرکـسع ترـضح  هناخ  رد  فلتخم  ياه  هناهب  هب  تهج  نیدب 
.دزاس دوبان  ار  وا  دنبایب و  يرثا  یمارگ  دنزرف 

ع)  ) یسوم ترضح  و  ع )  ) میهاربا ترضح  روهظ  رد  نوعرف  دورمن و  ناتساد  یتسار  هب 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش یم  رارکت 

.دننک ییوج  یپ  مهم  راک  نیا  رد  هک  دندوب  هتشامگ  ار  ییاه  هلباق  یتح 

نانچمه و  درک ، ظفح  نامز  بیسآ  نانمشد و  دنزگ  زا  ار  دوخ  تجح  دناوخ -  دیهاوخ  دعب  لصف  رد  هکنانچ  لاعتم -  دنوادخ  اما 
.دهد ماجنا  ار  دوخ  یهلا  تیرومأم  ات  درک  دهاوخ  يرادهاگن 

تـشز رادرک  زا  دعب ، دیناروخ و  ترـضح  نآ  هب  اذغ  رد  یـسابع  دمتعم  هک  دنناد  یم  یمـس  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  تلع  يراب ،
.دش نامیشپ  دوخ 

هک ییاه  تیرومأم  رد  هژیو  هب  دنتـشاد ، هدهع  هب  هرماس  دادغب و  رد  ار  تبابط  راک  نامز  نآ  رد  هک  يدوهیو  یحیـسم  يابطا  راچانب 
.داتسرف هجلاعم  يارب  دوب ، نایم  رد  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  دننام  يراوگرزب  ماما  لتق  هئطوت 

ارجام تقیقح  زا  اهنآ  نتـشادهگن  لفاغ  مدرم و  نتخاـس  دونـشخ  نآ  و  تشاد ، يرگید  فدـه  يرهاـظ  ياـه  يزوسلد  نیا  زا  هتبلا 
.دوب

يوس زا  تفرگ و  مغ  رابغ  ار  هرماس  رهش  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  زادگناج  تشذگرد  ربخ  زا  نایعیـش  ندش  هاگآ  زا  دعب 
.تساخرب هیرگ  هلان و  يادص 

.دندش ترضح  نآ  هزانج  عییشت  يراوگوس و  هدامآ  مدرم 

يرکسع ماما  قح  رب  نیشناج  يارجام 

رد .مدرب  یم  اهرهـش  هب  ار  ترـضح  نآ  ياه  همان  .مدرک  یم  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  نم  دـیوگ : یم  نایدالاوبا 
.مناسرب ار  اهنآ  ات  نئادم  هب  تشون  يا  هماندنچ  دومرف و  بلط  ار  نم  يزور  توم ، ضرم 

نآرد و  دینـش ، یهاوخ  نم  هناخ  زا  نویـش  هیرگ و  يادـص  دـش و  یهاوخ  هرماس  لخاد  زاـب  زور  هدزناـپ  زا  سپ  دومرف : ماـما  سپس 
.دوب دنهاوخ  نم  نداد  لسغ  لوغشم  عقوم 

همان باوج  هکره  دومرف : تسیک ؟ اب  تماما  دهد ، يور  كاندرد  هعقاو  نیا  هاگره  نم ، دیـس  يا  دنک : یم  ضرع  ماما  هب  نایدالاوبا 
.دنک بلط  وت  زا  ار  نم 

نایدالاوبا
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.امرفب نم  هب  يرگید  تمالع  مدیسرپ  هرابود  دیوگ : یم 

.درازگ زامن  نم  رب  هکره  دومرف : ماما 

.منادب ات  وگب  يرگید  تمالع  مه  زاب  دیوگ : یم  نایدالاوبا 

.تسامش ماما  وا  تسا  زیچ  هچ  نایمه  رد  هک  دیوگب  هک  ره  دیوگ : یم  ماما 

.مسرپب يرگید  زیچ  مناوتن  هک  دش  ثعاب  ماما  هوکش  تباهم و  دیوگ : یم  نایدالاوبا 

.متشگرب زور  هدزناپ  زا  سپ  مدناسر و  ار  اههمان  متفر و 

.دوب دنلب  ماما  هناخ  زا  هیرگ  نویش و  يادص  مدیسر  ماما  هناخ  رد  هب  یتقو 

وا تماما  هب  دـنهد و  یم  تیلـست  وا  هب  نایعیـش  و  هتـسشن ، هک  مدـید  ار  يرکـسع  نسح  ماما  ردارب  باذـک  رفعج  ماما ، هناـخ  لـخاد 
.دنیوگ یم  تینهت 

.متفگ تینهت  تیزعت و  متفر و  شیپ  مدرک  بجعت  رایسب  تباب  نیا  زا  نم 

.درکن یلاؤس  چیه  دادن و  یباوج  وا  اما 

زامن دوخ  ردارب  رب  هک  درک  توعد  ار  باذـک  رفعجو  دـمآ  یمداخ  دوب ، ندرازگ  زامن  هدامآ  هدرک و  نفک  ار  ماما  رهطم  ندـب  نوچ 
.دناوخب

دیـشک و ار  رفعج  يادر  دمآ و  نوریب  هام  هراپ  دننام  ینادند  هداشگ  يوم ، هدـیچیپ  نوگمدـنگ و  یلفط  داتـسیا ، زامن  هب  رفعج  نوچ 
.مرتراوازس زامن  هب  نم  هک  تسیاب  سپ  ومع  يا  تفگ :

.دش نوگرگد  رفعج  گنر 

.داتسیا بقع 

.درک نفد  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  يولهپ  رد  ار  بانج  نآ  درازگ و  زامن  ردپ  رب  دمآ و  شیپ  لفط  نآ  سپس 

.نک میلست  تسا  وت  اب  هک  ار  اه  همان  باوج  دومرف : دروآ و  نم  هب  ور  سپس 

ار وا  نم  مسق  ادـخ  هب  تفگ : رفعج  دوب ، هک  كدوک  نیا  دیـسرپ : رفعج  زا  اـشوزجاح  سپ  .مداد  كدوک  نآ  هبار  هماـن  باوـج  نم 
زا نوچ  دندیسر ، مق  رهش  زا  نایعیش  زا  ياهدع  عقوم ، نیا  رد  .ما  هدیدن  ار  وا  زگره  مسانش و  یمن 
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همان هک  وگب  دندیـسرپ : وا  زاو  دـنتفر  رفعج  دزن  مدرم  نآ  زا  نت  دـنچ  .دـندرک  هراشا  رفعج  هب  مدرم  دـندش ، ربخ  اب  ع )  ) ماـما تاـفو 
دش و رهاظ  دنهاوخ  یم  بیغ  ملع  نم  زا  مدرم  دـینیبب  تفگ : رفعج  تسا ؟ رادـقم  هچ  اهلام  تسا و  یتعامج  هچ  زا  میراد  هک  ییاه 
رد هک  تسا  یفرـشا  رازه  نآرد  هک  يا ) هسیک   ) ینایمه نالف و  نالف و  زا  تسا  ییاههمان  امـش  اـب  مق  مدرم  يا  تفگ : ماـما  لوق  زا 

اههمان نیا  تسا  نامز  ماما  تسا  هداتسرف  ار  وت  سک  ره  دنتفگ : دندوب  هدمآ  مق  زا  هک  ینایعیش  .الط  شکور  اب  تسا  یفرشا  هد  نآ 
ماما هناخ  رد  دیورب و  تفگ : دمتعم  .درک  لقن  ار  هعقاو  نایرج  دمآ و  هفیلخ  دمتعم  دزن  باذـک  رفعج  .نک  میلـست  وا  هب  ار  نایمه  و 
ماما ترـضح  زینک  لقیـص  راـچان  .دـنتفاین  يرثا  كدوک  زا  دـنتفر و  .دـینک  ادـیپ  ار  كدوک  دـینک و  وجتـسج  ع )  ) يرکـسع نسح 

دنوادخ .دنتفای  رتمک  دنتـسج  رتشیب  هچره  یلو  .تسا  هلماح  وا  هکنیا  روصت  هب  دنتـشاد  رظن  تحت  اهتدم  دـنتفرگار و  ع )  ) يرکـسع
دورد .دـشاب  یم  ناهنپ  اهرظن  زا  رهاظ  هب  تسا و  قح  تیامح  فنک  رد  زین  ام  ناـمز  اـت  درک و  ظـفح  ار  مدـق  كراـبم  كدوک  نآ 

.داب وارب  گرزب  يادخ 

يرکسع ماما  یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

هیلع يداه -  ترضح  مهد ، ماما  شردپ  (. 1  ) دوشگ ناهج  هب  مشچ  ق  لاس 232 ه .' رد  نایعیش ، ياوشیپ  نیمهدزای  يرکسع ، ماما 
يوناـب نیا  (. 3  ) دـنا هدرک  داـی  نسوـس »  » ماـنب وا  زا  یخرب ، هـک  ( 2  ) تسا هثیَدُـح ،» ، » هتـسیاش اسراپ و  يوناـب  شرداـم  و  مالـسلا - 

سب نیمه  وا  تلیضف  رد  دوب و  یمالسا  شنیب  ياراد  راک و  وکین  نانز  زا  یمارگ ،
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رپ ینارحب و  رایـسب  ینامز  عطقم  نآ  رد  نایعیـش  ياکّتا  هطقن  هاگهانپ و  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  نسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  هک 
(. 4  ) دوب بارطضا 

تهج نیمه  هب  تشاد ، يرابجا )  ) تنوکـس رکـسع »  » هلحم رد  ارّماـس ،»  » رد یـسابع  هفیلخ  روتـسد  هب  مهدزاـی  ياوشیپ  هک  اـجنآ  زا 
(. 5  ) دوش یم  هدیمان  يرکسع » »

هب شدـنمجرا  ردـپ  هک  دوب  هلاس  وا 22  .تسا  دـمحم » وـبا   » شا هینکو  ( 6 « ) یکز  » و یقن » ، » ترـضح رگید  باقلا  نیرتروهـشم  زا 
رد ارّماس  رد  دوخ  هناخ  رد  دیسر و  تداهش  هب  لاس 260 ه ' رد  دوب ، لاس  شفیرش 28  رمع  لاس و  شتماما 6  تّدم  .دیسر  تداهش 

(. 7  ) دش هدرپس  كاخ  هب  شردپ  دقرم  رانک 

ترضح رصاعم  يافلخ 

، دندوب رترگمتس  يرگید  زا  کی  ره  هک  یسابع  يافلخ  زا  رفن  هس  اب  شیوخ  تماما  هاتوک  تدم  رد  مالسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما 
: زا دنترابع  نت  هس  نیا  دوب ، رصاعم 

(255  - 252  ) هللااب ّزتعملا   - 1

(256  - 255  ) هللا يدتهملا   - 2

(279  - 256  ) هللااب دمتعملا   - 3

ًالبق هک  ار  هچنآ  دندرک ، مایق  هیما  ینب  زا  نانآ  ماقتنا  نتفرگ  ناونع  هب  نایولع و  زا  يرادـفرط  مان  هب  تسخن  زور  هک  یـسابع  يافلخ 
.دندرک زاغآ  ار  یگماک  دوخ  يرگمتس و  نانآ  زا  رتدب  هکلب  هیما و  ینب  يافلخ  دننام  هتفرگ و  هدیدان  دندوب ، هداد  هدعو  مدرم  هب 

تموکح و نارود  ثداوح  هب  ًالیذ  دـندوب ، رـصاعم  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  اب  هک  یـسابع  يافلخ  هایـس  هماـنراک  هئارا  يارب 
: مینک یم  هراشا  هدرشف  تروص  هب  ار  نانآ  يرادمامز  یگنوگچ 

ّزتعم  - 1

هار تفرگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  لاس 252  رد  نیعتسم  يرانکرب  زا  سپ  هک  تسا  یسابع  لکوتم  دنزرف  يو 
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.درک بیقعت  ار  ناینیشیپ 

رد دوخ  نامرف  ریز  هب  ار  هفیلخ  دشاب ، نانآ  هدنامرف  هفیلخ  هکنیا  ياج  هب  دندش و  طلـسم  روشک  روما  رب  ناکرت  لکوتم ، لتق  زا  سپ 
ًالیذ هک  یناتساد  .دندیـشک  یم  ار  وا  لتق  ای  يرانکرب  هشقن  داد ، یمن  نت  نانآ  ياه  هتـساوخ  هب  هفیلخ  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دندروآ ،

: تسا انعم  نیا  هاوگ  میوش  یم  روآدای 

تدم ات  دندرک  راضحا  ار  یسانش  هراتس  سپس  دروآ  درگ  یسلجم  رد  ار  دوخ  رارسا  نامرحم  نارکفمه و  زا  یهورگ  زتعم »  » يزور
وا رمع  تفالخ و  تدم  زا  سانـش ، هراتـس  زا  شیب  نم  تفگ : دوب ، سلجم  رد  هک  یفیرظ  عقوم  نیا  رد  .دـنک  نییعت  ار  يو  تفالخ 
رب وا  دـنهاوخب ، ار  وا  تموکح  ماود  دنتـسه و  هفیلخ  راداوه  ناـکرت  هک  يزور  اـت  درک : ناـیب  نینچ  ار  دوـخ  هیرظن  هاـگنآ  .مهاـگآ 
وا تموکح  نایاپ  زور  نآ  دوش ، عطق  وا  زا  نانآ  هقالع  دریگ و  رارق  نانآ  مشخ  دروم  هک  يزور  دوب و  دهاوخ  رقتسم  تفالخ  دنسم 

(8 ! ) دوب دهاوخ 

ّزتعم لتق 

روما قتفو  قترو  دوبن  شیب  یتافیرـشت  ماقم  کـی  هفیلخ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  عضو  تفـالخ ، راـبرد  رد  ناـکرت  طلـست  ذوفن و  رثا  رب 
.تشاد رارق  ناکرت  تسد  رد  ًالمع 

هدز و کتک  قامچ  بوچ و  اب  ار  وا  هاگنآ  دـندرب ، یقاتا  هب  ناشک  ناشک  ار  وا  دـندش و  زتعم  رـصق  دراو  ناـکرت  زا  یهورگ  يزور 
غاد رونت  دننام  نیمز  هک  دوب  مرگ  يردق  هب  زور  نآ  باتفآ  .دنتـشاد  هگن  باتفآ  ریز  رـصق  طایح  رد  ار  وا  دـندنازوس و  ار  شنهاریپ 

نیا رد  .دوش  اپب  اپ  حالطصا  هب  دوب  راچان  دراذگب و  نیمز  زور  رب  ار  دوخ  ياپ  ود  تسناوت  یمن  سک  چیه  دوب و 
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میمـصت لوزعم  هفیلخ  لتق  روظنم  هب  سپـس  .دـنتفرگ  هاوگ  علخ  نیا  رب  ار  یهورگ  دـندرک و  علخ  تفالخ  ماقم  زا  ار  وا  ناکرت  عقوم 
هفیلخ هنوگ  نیدب  .دهد  همتاخ  وا  یگدنز  هب  ناوارف  ياه  هجنکش  یگنشت و  یگنسرگ و  رثا  رد  ات  دنراپسب  رفن  کی  هب  ار  وا  دنتفرگ 

هب زتعم  دـندرک و  دودـسم  چـگ  تشخ و  اب  ار  بادرـس  برد  دـنداد و  اج  یبادرـس  رد  تشاد ، ندـب  رد  یناج  همین  هک  یلاح  رد  ار 
(9 ! ) دش روگ  هب  هدنز  تلاح  نامه 

يدتهم  2

رب لاس 255 ه ' رد  زتعم »  » شردارب لتق  زا  سپ  هک  دوب  یـسابع  هفیلخ  نیمهدراهچ  و  مهدزای ، ماما  رـصاعم  هفیلخ  نیمود  يدـتهم ،» »
.دز هیکت  تفالخ  دنسم 

رگید اب  سایق  رد  يدتهم ، .دوب  یـسابع  رابرد  ناکرت  تسد  هچیزاب  هتـسویپ  تشادن و  اهراک  رد  یلالقتـسا  ردارب ، ناسب  زین  يدـتهم 
وا .دوبن  هیما  ینب  يافلخ  نایم  رد  زیزعلادـبع » نب  رمع   » هب تهابـش  یب  راتفر  قالخا و  رظن  زا  و  دوب ، لدـتعم  يدرف  یـسابع ، ياـفلخ 
روآ مرـش  رایـسب  ام  يارب  تشاد ، دوجو  زیزعلادـبع ) نب  رمع   ) نمادـکاپ درف  کی  لقادـح  يوما  يافلخ  نایم  رد  تفگ : یم  یهاـگ 

تایاکـش هب  يدودح  ات  زیزعلادبع  نب  رمع  نوچمه  زین  وا  ورنیا  زا  دشابن ؛ وا  دـننام  هیبش و  یـسک  یـسابع  يافلخ  نایم  رد  هک  تسا 
ار رابرد  تفالخ ، هب  ندیسر  زا  سپ  وا  .دومن  یم  تیاعر  ار  يور  هنایم  يداصتقا  روما  سابل و  اذغ و  رد  درک و  یم  یگدیسر  مدرم 

نیا هب  ار  وا  هداد  نخس  داد  هنیمز  نیا  رد  ناخروم  .درک  عمج  ار  يراسگیم  طاسب  يزاسکاپ و  يرگ  یفارـشا  تافیرـشت و  رهاظم  زا 
(. 10  ) دنا هدوتس  تبسانم 

، تکرح نیا  رد  يدتهم  هزیگنا  هک  دسر  یم  رظن  هب  هتبلا 
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رتـهب و وا  زا  بتارم  هب  يدارفا  یمالـسا  هعماـج  رد  هک  درک  یم  كرد  ار  اـنعم  نیا  وا  .تـسا  هدوـب  یـسایس  یعاـمتجا و  تاـظحالم 
هنحـص زا  دوخ  دراپـسب و  نانآ  هب  ار  ناناملـسم  راک  مامز  دیاب  وا  ییاهتیـصخش  نینچ  دوجو  اب  دـنراد و  دوجو  رت  هتـسیاش  رتهاگآ و 

زا یخرب  لوق  هب  هک  یـصخش  هنرگو  دـنک ، ادـیپ  یمدرم  هاگیاپ  تساوخ  یم  اـه  تسژ  نیا  اـب  دورب و  راـنک  يرادـمامز  تساـیس و 
ار شیوخ  یناسفن  ياهـسوه  ناـنچنآ  دـیاب  (، 11  ) درک یم  راـطفا  کـمن  هکرـس و  ناـن و  اـب  تـفرگ و  یم  هزور  اـهزور  ناـخروم ،

ردارب دـننام  هک  يزور  ات  رمع و  هظحل  نیرخآ  ات  وا  مینیب  یم  هک  یتروص  رد  درخن ، يزیچ  هب  ار  تفـالخ  هک  دـشاب  هدرک  بوکرس 
اهراک عون  نیا  هک  تسا  دیعب  رایـسب  هدید و  دایز  نارادمامز  نیا  زا  خـیرات  .دوب  هدز  هیکت  تفالخ  دنـسم  رب  دـش ، هتـشک  زتعم  دوخ 

داتـسرف و نادنز  هب  ار  يرکـسع  ماما  يو  هک  تسا  نیا  يدتهم  يرگنایغط  یبلطایند و  رب  هاوگ  نیرتنـشور  .دشاب  هتـشاد  یهلا  هزیگنا 
(12  ) .دناسرب لتق  هب  ار  ماما  تشاد  میمصت  یتح  درب و  یم  رس  هب  نادنز  رد  ماما  دش  هتشک  هک  یبش  ات  وا  تموکح  نارود  رد 

دمتعم  - 3

هیلع يرکـسع -  ترـضح  تماما  نارود  زا  لاس  راهچ  .تسا  یـسابع  دمتعم  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  رـصاعم  هفیلخ  نیموس 
.تسا هدش  يرپس  وا  تموکح  نارود  رد  مالسلا - 

.تشذگ رد  لاس 279  رد  دیسر و  تفالخ  هب  ناکرت  هلیسو  هب  لاس 256  رد  دش و  دلوتم  لاس 229  رد  دمتعم 

نایب رد  لباقم ، رد  دنا ، هدوتس  ار  وا  يدح  ات  هتشون و  زیمآ  دیجمت  یبلاطم  ( 13 ( ) دمتعم يومع  رسپ   ) يدتهم هرابرد  ناخروم  رگا 
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راک دوبن  حرطم  وا  يارب  هچنآ  دوب و  ینارذگشوخ  یشایع و  هتفیش  وا  هک  دنراد  رظن  قافتا  دنا و  هداد  نخس  داد  دمتعم  قالخا  داسف 
دندوب هتخود  هحلط ) « ) قـفوم  » وا ردارب  هب  دـیما  مشچ  دـندوب و  نادرگ  يور  وا  زا  زین  مدرم  تهج  نیا  زا  .دوـب  مدرم  ياـهیراتفرگ  و 

هتفرگ تسد  هب  ار  روما  ماـمز  قفوم »  » شردارب (، 14  ) دوب هدـش  رو  هطوغ  تاوهـش  قالخا و  داسف  رد  تدـشب  وا  هکنآ  تلع  هب  اریز 
.دوب

عقاو رد  اـما  دوب ، دـمتعم »  » تسد رد  رهاـظب  تفـالخ  ماـمز  هچرگ  دنـسیون : یم  دـمتعم  رـصع  رد  قفوم »  » رادـتقا باـب  رد  ناـخروم 
(15  ) .دوبن شیب  یمان  تفالخ  زا  دمتعم  يارب  دوب و  قفوم »  » تفالخ هدننادرگ 

ع)  ) يرکسع ماما  رصع  یعامتجا  یسایس ، عاضوا 

رـصع رد  اهراشف  نیا  دندرک و  یمن  غیرد  ناماما  هب  تبـسن  تیدودـحم  راشف و  لامِعا  هنوگ  ره  زا  یـسابع  يافلخ  میدـید ، هکنانچ 
هعیش گرزب  ياوشیپ  هس  هک  دوب  يردق  هب  اهراشف  نیا  تّدش  .دیسر  دوخ  جوا  هب  ارّماس  رد  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  داوج و  ماما 
يداه ماما  یگلاس ، نس 25  رد  داوج  ماما  دندیشون : تداهش  ماج  یهاتوک  رمع  اب  دنتسیز ، یم  ارّماس )  ) اهنآ تموکح  زکرم  رد  هک 

تامدـص اهراشف و  تّدـش  زا  یکاح  نیا  و  دوش ؛ یم  لاـس  ًاعمج 92  هک  یگلاـس  نس 28  رد  يرکـسع  ماما  یگلاـس و  نس 41  رد 
رگید ياوشیپ  ود  زا  ّتلع ، ود  هب  يرکـسع ، نسح  ماما  نامز  ياهتیدودـحم  اهراشف و  نایم ، نیا  رد  یلو  .دـشاب  یم  اهنآ  رب  هدیـسر 

: دوب رتشیب 

هک دنتسناد  یم  مدرم  همه  دوب و  هدمآرد  قارع  رد  میظع  تردق  کی  تروص  هب  هعیش  مالسلا -  هیلع  يرکسع -  ماما  نامز  رد   - 1
تقو يافلخ  هب  هورگ  نیا 
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 - یلع نادنزرف  رد  یهلا  تماما  تسا  دقتعم  هکلب  دـناد ، یمن  ینوناق  عورـشم و  ار  نایـسابع  زا  کی  چـیه  تموکح  هدوب و  ضرتعم 
تردـق هاوگ  .دوب  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  نسح  ماما  هداوناخ  نیا  زاـتمم  تیـصخش  ناـمز  نآ  رد  و  تسا ، یقاـب  مالـسلا -  هیلع 

، يرکـسع ترـضح  تداهـش  زا  سپ  هکنیا  حیـضوت  .تسا  عوـضوم  نیا  هـب  یـسابع ، دـمتعم »  » ریزو َهللا ،» دـیبع   » فارتـعا ناـیعیش ،
وت هب  رانید  رازه  تسیب  هنایلاس  نآ  ربارب  رد  نم  راذـگاو ، هب  ار  مردارب  بصنم  تفگ : تفر و  هللا  دـیبع  دزن  باّذـک »  » رفعج شردارب 

ریـشمش دـنناد ، یم  ماما  ار  وت  ردارب  ردـپ و  هک  یناسک  يور  هب  ردـق  نآ  هفیلخ  قمحا ! تفگ : درک و  شاـخرپ  وا  هب  ریزو  .مهد  یم 
، درواین تسد  هب  یقیفوت  درک  هک  ییاه  شـشوک  مامت  اب  و  تسناوتن ، یلو  دـنادرگرب ، هدـیقع  نیا  زا  ار  نانآ  دـناوتب  هکلب  اـت  دیـشک 

ششوک یشاب ، هتشادن  یماقم  نینچ  نانآ  رظن  رد  رگاو  يرادن  هفیلخ  ریغ  هفیلخ و  هب  يزاین  یشاب  ماما  نایعیش  رظن  رد  وت  رگا  کنیا 
(16  ) .تشاد دهاوخن  يا  هدیاف  نیرتکچوک  هار  نیا  رد  ام ،

ياهتموکح هیلک  هدننک  رام  رات و  هک  دوعوم  يدهم  دنتـسناد  یم  رتاوتم ، رابخا  تایاور و  قبط  نانآ ، ناوریپ  یـسابع و  نادـناخ   - 2
ات دندوب  وا  یگدنز  عضو  بقارم  هتسویپ  تهج  نیمه  هب  دوب ، دهاوخ  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ترـضح  لسن  زا  تسا ، هماکدوخ 

نایرج رد  هکنانچ  یـسوم )! يدوبان  يارب  ناینوعرف  هدوهیب  شالت  نوچمه   ) دننک دوبان  هدروآ و  گنچ  هب  ار  وا  دـنزرف  دـنناوتب  هکلب 
.داد میهاوخ  حیضوت  ماما  تداهش 

فرط ره  زا  دوب و  دیدش  هداعلا  قوف  مهدزای  ياوشیپ  دروم  رد  قانتخا  راشف و  الاب ، رد  هدش  دای  لئالد  هب 
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ریزگان ار  ماما  هک  دوب  نارگن  ماما  یعامتجا  مهم  تیعقوم  ذوفن و  زا  يردق  هب  یسابع  تموکح  .دنتشاد  تراظن  لرتنک و  تحت  ار  وا 
(18 ( ) 17  ) .دوش رضاح  رابرد  رد  هبنشجنپ  هبنشود و  ياهزور  هتفه  ره  دوب  هدرک 

هب یتح  و  ( 19  ) درک ینادنز  تشادزاب و  ار  ماما  زتعم »  » هکلب درکن ، تیافک  رادقم  نیا  هب  هک  تشاد  تشحو  يردق  هب  یسابع  رابرد 
وا ِدوخ  ناکرت ، زور ، هس  زا  سپ  یلو  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  هار  رد  هداد و  تکرح  هفوک  تمس  هب  ار  ماما  داد  روتسد  بجاح » دیعس  »

( / 20  ) دندناسر تکاله  هب  ار 

ّدـض رب  ناکرت  دادن و  تلهم  دنوادخ  هک  تشاد  ترـضح  لتق  هب  میمـصت  درک و  ینادنز  تشادزاب و  ار  ماما  زین  يدتهم »  » وا زا  سپ 
(. 21  ) دندناسر لتق  هب  ار  يو  دندیروش و  وا 

ع)  ) يرکسع ماما  یتینما  ریبادت 

رابرد هنانئاخ  ياه  هشقن  تعـسو  تنطیـش و  قمع  وس  کـی  زا  هک  تسا  تسد  رد  يرگید  دـهاوش  دانـسا و  میتفگ ، هچنآ  رب  هوـالع 
هک دزاس  یم  رگ  هولج  یبوخب  ار  ماما  یتینما  ریبادت  يرایشه و  رگید  يوس  زا  و  دهد ، یم  ناشن  ار  شنارای  ماما و  دروم  رد  یـسابع 

: درب مان  ناوت  یم  ار  ریز  رد  هدش  دای  دروم  دنچ  هلمج  نآ  زا 

دراو ار  رفعج »  » شردارب و  يرکسع » ماما   » هک میدوب  نادنز  رد  رفن  دنچ  ام  دیوگ : یم  ( 22 « ) يرفعج مساق  نب  دواد  مشاه  وبا   - » 1
خ ل: « ) یحمج  » يدرم نادنز ، رد  .میدش  عمج  ناشیا  درگ  میتفاتش و  ترضح  يوس  هب  تمدخ ، بدا و  ضرع  يارب  .دندرک  نادنز 

زا هک  يدرف  امش  عمج  رد  رگا  تفگ : دش و  يو  روضح  هجوتم  ماما  .تسا  نایولع  زا  هک  درک  یم  اعدا  دوب و  یمجع )
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سپـس .تفر  نوریب  وا  و  دور ، نوریب  هک  درک  هراشا  یحمج »  » درم هب  هاـگنآ  .دـیوش  یم  دازآ  یک  متفگ  یم  دوب ، یمن  تسین  اـمش 
نایم رد  نونکا  مه  هک  هدرک  هیهت  هفیلخ  يارب  دیا  هتفگ  هچنآ  زا  یـشرازگ  وا  دیـشاب ، رذح  رب  وا  زا  تسین ، امـش  زا  درم  نیا  دومرف :

مهم و بلاـطم  درک ، فشک  دوب ، هدرک  ناـهنپ  ساـبل  يـال  رد  هک  ار  شرازگ  درک و  شیتفت  وا  نارـضاح  زا  یکی  .تسوا  ياهـسابل 
(23  ) .دوب هتشون  ام  هرابرد  یکانرطخ 

.دندوب هتشامگ  یفخم  رومأم  نایعیش ، ماما و  لرتنک  يارب  مه  نادنز  رد  یتح  هک  دهد  یم  ناشن  هثداح  نیا 

نم دسیونب و  يزیچ  هک  مدرک  تساوخرد  وا  زا  مدیسر و  ماما  روضح  هب  دیوگ : یم  قاحسا » نب  دمحا   » مانب ماما  نارای  زا  یکی   - 2
یهاگ نم ، طخ  دومرف : ماما  دنک ) لعج  همان  ماما  مانب  دناوتن  نمشد  و   ) مسانـشب ار  شطخ  دیـسر ، وا  زا  يا  همان  رگا  ات  منیبب  وا  طخ 

(24  … ) شابن نارگن  يدرک  هدهاشم  یتوافت  نینچ  رگا  تسا ، نهپ  ملق  اب  یهاگ  کیراب و  ملق  اب 

ات دوش  جراخ  لزنم  زا  ماما  هک  میدوب  يزور  دصرتم  میدـش و  ارّماس  دراو  هک  میدوب  یهورگ  ام  دـیوگ : یم  ماما  نارای  زا  یکی   - 3
مالـس نم  رب  مادـک  چـیه  دیـسر : ام  هب  ماما  فرط  زا  نومـضم  نیا  هب  يا  همان  ماگنه  نیا  رد  .مینیبب  نابایخ  هچوک و  رد  ار  وا  میناوتب 

(25 ! ) دراد یناج  رطخ  امش  يارب  اریز  دنکن ، هراشا  نم  يوس  هب  امش  زا  سک  چیه  دینکن ،

ار يرکسع  نسح  ماما  ناهگان  .مدوب  هتسشن  اه  شورف  دنفـسوگ  رازاب  هب  یهتنم  نابایخ  رد  يزور  دیوگ : یم  یخلب » زیزعلادبع   - » 4
ملد رد  .درک  یم  تکرح  رهش  هزاورد  يوس  هب  هک  مدید 
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! دنـشک یم  ارم  تروص  نیا  رد  متفگ  دوخ  اب  یلو  .دیـسانشب  ار  وا  تسا ، ادـخ  تجح  نیا  مدرم ! هک : منک  دایرف  تسا  بوخ  متفگ :
شیپ تعرسب  نم  توکس ! هک  درک  هراشا  تشاذگ و  ناهد  رب  ار  هبابس  تشگنا  متـسیرگن ، وا  هب  نم  دیـسر و  نم  رانک  هب  یتقو  ماما 

.مدیـسر ماـما  روضح  هب  زور  نآ  بش  يوش ! یم  كـاله  ینک ، شاـف  رگا  شاـب ، بظاوـم  دوـمرف : .مدز  وا  ياـهاپ  رب  هسوـب  متفر و 
(26  ) .دیزادنین رطخ  هب  ار  دوخ  دیوش ، یم  هتشک  هنرگو  دینک  يرادزار  دیاب  دومرف :

لبج دالب  يوس  هب  هدـمآ و  نوریب  ارّماس  زا  راک  بسک و  مزع  هب  نایولع  زا  یـصخش  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  ناـمز  رد   - 5
وا هب  باـهذ ) لـپ  « ) ناولح  » مدرم زا  ماـما  نارادتـسود  زا  یـصخش  .تفر  نیوزق ) نادـمه و  اـت  ناریا  برغ  یناتـسهوک  ياهتمـسق  )

: دیسرپ درک و  دروخرب 

؟ يا هدمآ  اجک  زا  - 

.ارّماس زا  - 

؟ یسانش یم  ار  هچوک  نالف  هلحم و  نالف  ایآ  - 

.يرآ - 

؟ يراد يربخ  یلع  نب  نسح  زا  - 

.هن - 

؟ يا هدمآ  لبج  هب  هچ  يارب  - 

.راک بسک و  يارب  - 

ار وا  تفریذپ و  يولع  .ناسرب  يرکـسع )  ) یلع نب  نسح  هناخ  هب  ارم  میورب و  ارّماس  هب  مه  اب  ریگب و  ار  نآ  مراد ، رانید  هاجنپ  نم  - 
(27  … ) درب ماما  هناخ  هب 

.تسا هدوب  راوشد  ّدح  هچ  ات  ماما  هب  یسرتسد  تموکح ، دیدش  رایسب  لرتنک  هطساو  هب  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخب  ارجام  نیا 

رادید ّتیمها  هناشن  تخادرپ ، يولع  صخـش  هب  ترـضح -  هناخ  هب  وا  ییامنهار  ربارب  رد  یناولح -  درم  هک  یغلبم  رگید ، فرط  زا 
هدوب یهجوت  لباق  غلبم  نامز  نآ  رد  رانید  هاجنپ  اریز  تسا ، راگزور  نآ  رد  ماما  اب 
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رظن زا  رانید  هاجنپ  نیا  ربانب  (، 28  ) دنا هتـسناد  رتش  کی  لداعم  نادنمـشناد ، زا  یخرب  ار  نامز  نآ  رد  رانید  کی  شزرا  هچ ، تسا ،
! دزادرپب ار  رتش  هاجنپ  تمیق  ام ، نامز  رد  یسک  هک  تسا  هدوب  نیا  لثم  نامز ، نآ  رد  دیرخ  تردق 

ع)  ) يرکسع ماما  تیلاعف  هناگتفه  داعبا 

یـسایس و ياهتیلاعف  هلـسلس  کی  یـسابع ، تموکح  هفقو  یب  ياـهتبقارم  اـه و  لرتنک  اـهراشف و  نیا  همه  دوجو  اـب  يرکـسع ، ماـما 
هـصالخ هنوگ  نیدـب  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  داد  یم  ماجنا  یمالـسا  دـض  راکفا  اب  هزرابم  مالـسا و  ظفح  تهج  رد  یملع  یعاـمتجا و 

: درک

، یمالسا حیحص  هشیدنا  نییبت  زین  و  نافلاخم ، تاهبش  اه و  لاکشا  ّدر  مالسا و  نییآ  زا  عافد  رد  یملع  ياهششوک   - 1

، اهمایپ لاسرا  اه و  کیپ  مازعا  ناگدنیامن و  قیرط  زا  فلتخم  قطانم  نایعیش  اب  یطابترا  هکبش  داجیا   - 2

، یسابع تموکح  ياهتبقارم  اه و  لرتنک  یمامت  مغر  رب  یسایس  يّرس  ياهتیلاعف   - 3

، دوخ صاخ  نارای  هژیوب  نایعیش ، زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و   - 4

، تالکشم ربارب  رد  هعیش  مهم  رصانع  لاجر و  یسایس  هیجوت  تیوقت و   - 5

، نایعیش یمرگلد  تماما و  نارکنم  بلج  يارب  یبیغ  یهاگآ  زا  هدرتسگ  هدافتسا   - 6

مهدزاود ماما  دوخ  دنزرف  تبیغ  نارود  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ   - 7

میهد یم  حیضوت  هناگادج  ار  اهتیلاعف ، نیا  زا  مادک  ره  کنیا 

یملع ياهششوک   - 1

هب قـفوم  دوـب ، هدرک  رارقرب  یـسابع  تموـکح  هک  يدـیدش  رایـسب  تیدودـحم  دـعاسمان و  طئارـش  مکح  هب  يرکـسع  ماـما  هـچرگ 
ره هک  درک  تیبرت  ینادرگاش  ناقفخ  راشف و  نامه  اب  لاح ، نیع  رد  اما  دـشن ، هعماج  لک  حطـس  رد  دوخ  راد  هنماد  شناد  شرتسگ 

نانمشد تاهبش  عفر  مالسا و  فراعم  شرتسگ  رشن و  رد  دوخ  مهس  هب  مادک 
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دنتشاد يرثؤم  شقن 

، نشور ياه  هرهچ  نانآ  نایم  رد  هک  ( 29  ) تسا هدرک  تبث  رفن  دص  زا  زواجتم  ار  ترضح  نادرگاش  دادعت  هر -  یـسوط - » خیـش  »
رفعج نب  هللادبع  يرفعج ، مساق  نب  دواد  مشاه  وبا  یمق ، يرعشا  قاحسا  نب  دمحا  دننام : يا  هتسراو  نادرم  هتـسجرب و  ياه  تیخش 

تامدـخ و حرـش  هک  دـنروخ  یم  مشچ  هب  راّفـص  نسح  نب  دـمحم  رفعج و  نب  یلع  يرمَع ، دیعـس  نـب  ناـمثع  ورمع  وـبا  يریمح ،
دناوخ لاجر  بتک  رد  ناوت  یم  ار  نانآ  هدنزومآ  راختفا و  رپ  همانیگدنز  دجنگ و  یمن  باتک  نیا  رد  نانآ  ياهششوک 

یسک يرکسع  ترضح  زج  هک  دمآ  یم  شیپ  ناناملسم  يارب  ییاهانگنت  تالکـشم و  نانچ  یهاگ  نادرگاش ، نیا  تیبرت  رب  هوالع 
تسکش و یم  ار  تسب  نب  هداعلا ، قوف  ریبدت  کی  اب  تماما ، ملع  وترپ  رد  عقاوم ، هنوگ  نیا  رد  ماما  .دمآ  یمن  رب  اهنآ  لح  هدهع  زا 

: درک رکذ  هنومن  ود  ناوت  یم  بلطم  نیا  يارب  .درک  یم  لح  ار  لکشم 

! فوسلیف هابتشا  فلا - 

(، 30  ) تشاد تماقا  قارع  رد  تفر و  یم  رامـش  هب  برع  مالـسا و  هفـسالف  زا  هک  يدنِک » قاحـسا  : » دـسیون یم  بوشآ » رهـش  نبا  »
شراگن هب  ار  دوخ  هدرک و  رایتخا  ینیشن  هشوگ  هتسشن و  لزنم  رد  يدایز  ياهتدم  وا  نآرق ! » ياهـضقانت   » مان هب  دومن  فیلأت  یباتک 

مشچ هک  یماگنه  .دش  بایفرش  مالسلا  هیلع  يرکسع -  ماما  رـضحم  هب  وا  نادرگاش  زا  یکی  يزور  .دوب  هتخاس  لوغـشم  باتک  نآ 
: دومرف داتفا ، وا  هب  ترضح 

زا یگمه  ام  درک : ضرع  درگاش  دیوگ ؟ خـساپ  ار  يدـنک »  » ناتداتـسا ياه  هتفگ  هک  درادـن  دوجو  دیـشر  يدرم  امـش  نایم  رد  ایآ 
امش هب  یبلاطم  رگا  دومرف : ماما  .مینک  ضارتعا  داتسا  هابتشا  هب  میناوت  یمن  میتسه و  وا  نادرگاش 
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؟ دینک لقن  داتسا  يارب  ار  نآ  دیناوت  یم  دوش  میهفت  نیقلت و 

: دومرف ماما  يرآ ، تفگ : درگاش 

هک یماگنه  .ینک  ادیپ  تفلا  سنا و  وا  اب  نک  یعس  امن و  راتفر  تبحم  یمرگ و  هب  وا  اب  ورب و  داتسا  روضح  هب  یتشگرب  هک  اجنیا  زا 
ار نآ  خساپ  یگتسیاش  یسک  امـش  زا  ریغ  هک  تسا  هدمآ  شیپ  نم  يارب  يا  هلئـسم  وگب : وا  هب  دمآ ، لمع  هب  ییانـشآ  سنا و  ًالماک 

هدارا دینز  یم  سدح  امـش  هچنآ  زا  ریغ  يا  یناعم  دوخ  راتفگ  زا  نآرق  هدنیوگ  تسا  نکمم  ایآ  هک : تسا  نیا  هلئـسم  نآ  درادـن و 
؟ دشاب هدرک 

هدنیوگ دیاش  دـیناد ، یم  هچ  امـش  وگب  ماگنه  نیا  رد  .دـشاب  هتـشاد  يروظنم  نینچ  تسا  نکمم  یلب ، تفگ : دـهاوخ  خـساپ  رد  وا 
؟ دیا هدرب  راک  هب  دوخ  يانعم  ریغ  رد  ار  وا  ظافلا  امـش  دشاب و  هدرک  هدارا  دینز ، یم  سدـح  امـش  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  یناعم  نآرق 

دنک دوخ  هابتشا  هجوتم  ار  وا  هک  تسا  یفاک  هتکن  نیا  حرط  تسا ، یشوهاب  مدآ  وا  درک : هفاضا  اجنیا  رد  ماما 

ار ماما  لاؤس  سپس  .دیدرگ  دعاسم  بلطم  حرط  يارب  هنیمز  هکنآ  ات  دومن  راتفر  ماما  روتـسد  قبط  دیـسر و  داتـسا  روضح  هب  درگاش 
: تخاس حرطم  وحن  نیا  هب 

هدنیوگ دوصقم  نخس : رگید  هب  و  دیاین ؟ هدنناوخ  نهذ  هب  هک  دنک  هدارا  یبلطم  نآ  زا  دیوگب و  ینخس  يا  هدنیوگ  تسا  نکمم  ایآ 
دوخ لاؤس  تفگ : داد و  شوگ  درگاش  لاؤس  هب  تقد  لامک  اب  یقارع  فوسلیف  تسا ؟ بطاخم  نهذ  رد  هچنآ  اب  ریاغم  دـشاب  يزیچ 

رد يزیچ  هک  دراد  ناکما  تسین  دیعب  چیه  يرآ ، تفگ : درک و  یلمأت  داتسا  .دومن  رارکت  ار  لاؤس  درگاش  .نک  رارکت  ار 
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هدارا ار  نآ  فالخ  يو  هک  دمهفب  يزیچ  هدـنیوگ  مالک  رهاظ  زا  هدنونـش  دـیاین و  بطاخم  نهذ  هب  هک  دـشاب  نخـس  هدـنیوگ  نهذ 
دشاب هدرک 

درگاش هب  ور  تسین ، وا  هشیدـنا  ّدـح  رد  دـیامن و  حرطم  دـناوت  یمن  دوخ  شیپ  زا  ار  یلاؤس  نینچ  وا  درگاش  تسناد  یم  هک  داتـسا 
؟ درک روطخ  وت  رکف  هب  اجک  زا  یلاؤس  نینچ  ییوگب ، نم  هب  ار  تقیقح  هک  مهد  یم  مسق  ار  وت  تفگ : درک و 

هدیـسر یلئاسم  نینچ  هب  هک  تسا  دوز  زونه  وت  هن ، داتـسا : دشاب ؟ هدمآ  نم  دوخ  نهذ  هب  یلاؤس  نینچ  هک  دراد  يداریا  هچ  درگاش :
؟ يا هتفرگ  دای  اجک  زا  ار  لاؤس  نیا  وگب  نم  هب  یشاب ،

دومن انشآ  لاؤس  نیا  اب  ارم  مالسلا )-  هیلع  يرکسع -  نسح  ماما  « ) دمحم وبا  ، » هک تسا  نیا  تقیقح  درگاش :

ار تقیقح  دنناوت  یم  هک  دنتسه  نانآ   ) تسا نادناخ  نیا  هدنبیز  اهنت  ییاهلاؤس  نینچ  دوزفا : سپس  .یتفگ  ار  رما  عقاو  نونکا  داتسا :
(31 ( ) دنزاس راکشآ 

هراـبرد دوـخ  هدـیقع  هب  هک  ار  هچنآ  دـندرک و  نشور  یـشتآ  داد  روتـسد  دوـخ ، هابتـشا  هب  هجوـت  تیعقاو و  كرد  اـب  داتـسا  هاـگنآ 
(32 ! ) دنازوس ًامامت  دوب  هتشون  نآرق » ياهضقانت  »

! دوش یم  زاب  بهار  تشم  ب - 

هس مدرم  .دنورب  ناراب )  بلط   ) اقستسا زامن  هب  مدرم  داد  نامرف  تقو ، هفیلخ  دمتعم ،»  » .دمآ شیپ  یتخس  یطحق  ارّماس  رد  لاس  کی 
نافقـسا گرزب  قیِلثاـج ،»  » مراـهچ زور  .دـماین  ناراـب  یلو  دنتـشاد ، رب  اـعد  هب  تسد  دـنتفر و  ّالـصم  هب  زاـمن  يارب  یپ  رد  یپ  زور 

یناراب درک  یم  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  تقو  ره  نابهار  زا  یکی  .تفر  ارحـص  هب  نابهار  نایحیـسم و  هارمه  یحیـسم ،
ار راک  نامه  قیلثاج  زین  دعب  زور  .دیراب  یم  ورف  تشرد 
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هب لیامت  دیدرت و  کش و  زین  مدرم و  تفگش  بجوم  رما  نیمه  و  دنتشادن ، ناراب  ياضاقت  مدرم  رگید  هک  دمآ  ناراب  ردقنآ  درک و 
تساوخ و رابرد  هب  دوب ، ینادنز  هک  ار  ماما  ریزگان  دمآ و  راوگان  هفیلخ  رب  عضو  نیا  .دش  ناناملسم  زا  يرایـسب  نایم  رد  تیحیـسم 

! دندش هارمگ  هک  بایرد  ار  تدج  تما  تفگ :

دنورب ارحص  هب  هبنش  هس  ادرف  هک  هاوخب  نابهار  قیلثاج و  زا  دومرف : ماما 

؟ دراد يا  هدیاف  هچ  نتفر  ارحص  هب  نیاربانب  تسا ، هدمآ  ناراب  یفاک  ردق  هب  نوچ  دنهاوخ ، یمن  ناراب  رگید  مدرم  تفگ : هفیلخ 

مزاس فرطرب  ار  ههبش  کش و  یلاعت  هللا  أش  نا  هکنآ  يارب  دومرف : ماما 

تیعمج نایم  رد  زین  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  .دـنتفر  ارحـص  هب  هبنـش  هس  نابهار  هارمه  نایحیـسم  ياوشیپ  داد  ناـمرف  هفیلخ 
دش و يربا  نامـسآ  .دنتـشادرب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  ناراب  بلط  يارب  نابهار  نایحیـسم و  هاگنآ  .دمآ  ارحـص  هب  مدرم  زا  یمیظع 
وا ناتـشگنا  ناـیم  رد  .دـندروآ  نوریب  تسوا  ناتـشگنا  ناـیم  رد  هچنآ  دـنریگب و  ار  ینیعم  بـهار  تـسد  ناـمرف  ماـما  .دـمآ  ناراـب 

بلط کنیا  دومرف : بهار  هب  دـیچیپ و  يا  هچراپ  رد  تفرگ ، ار  ناوختـسا  ماما  .دـنتفای  یمدآ  ياهناوختـسا  زا  یماف  هایـس  ناوختـسا 
هدز تفگـش  مدرم  دـش ! نایامن  دیـشروخ  تفر و  رانک  ربا  سکع  هب  اـما  تشادرب ، نامـسآ  هب  تسد  زین  راـب  نیا  بهار  نک ! ناراـب 

: دیسرپ ماما  زا  هفیلخ  .دندش 

؟ تسیچ ناوختسا  نیا 

یمن رهاظ  يربمایپ  چیه  ناوختسا  دنا و  هتشادرب  ناربمایپ  یخرب  روبق  زا  هک  تسا  یهلا  ناربمایپ  زا  يربمایپ  ناوختسا  نیا  دومرف : ماما 
هک تسا  روط  نامه  دندید  دندومزآ ، ار  ناوختسا  .درک  نیسحت  ار  ماما  هفیلخ  .دوش  یم  لزان  ناراب  هکنآ  زج  ددرگ 
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دیامرف یم  ماما 

هدافتـسا تصرف  زا  ماما  ماگنه  نیا  رد  .دور  الاب  یمومع  راکفا  رد  وا  مارتحا  دوش و  دازآ  نادـنز  زا  ماما  هک  دـش  ثعاـب  هثداـح  نیا 
(33  ) دروآ اج  هب  ار  ترضح  هتساوخ  زین  وا  تساوخ و  هفیلخ  زا  دندوب ، نادنز  رد  ترضح  نآ  اب  هک  ار  دوخ  نارای  يدازآ  هدرک و 

نایعیش اب  یطابترا  هکبش  داجیا   - 2

زکرمت یناوارف  طاقن  رد  نایعیش  شرتسگ و  يددعتم  ياهرهش  فلتخم و  قطانم  رد  عیـشت  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  نامز  رد 
ناجرج ارّماس ، ناجیابرذآ ، ير  نمی  ناسارخ ، نئادم ، هوآ ،)  ) هبآ مق ، روباشین ، دادغب ، هفوک ، دننام : یقطانم  اهرهـش و  .دـندوب  هتفای 
تیمها زا  روباشین  مق و  دادـغب  هفوک  ارّماس ، یلئـالد ، هب  قطاـنم ، نیا  ناـیم  رد  .دـنتفر  یم  رامـش  هب  نایعیـش  ياـههاگیاپ  زا  هرـصب  و 

(34  ) دوب رادروخرب  ياهژیو 

هزوح اب  ار  نایعیـش  دـنویپ  ات  درک  یم  باـجیا  ار  یمظنم  یطاـبترا  ناـمزاس  دوجو  نایعیـش ، عمجت  زکارم  یگدـنکارپ  یگدرتسگ و 
یـسایس ینید و  رظن  زا  ار  نانآ  رذـگهر ، نیا  زا  و  دزاس ، رارقرب  مود  يوس  زا  رگیدـمه  اـب  ار  ناـنآ  طاـبترا  و  وس ، کـی  زا  تماـما 

دنک یهدنامزاس  يربهر و 

تلاکو و یطابترا  هکبـش  میداد ، حیـضوت  مهد  ماما  ترـضح و  نآ  هریـس  رد  هکنانچ  دش و  یم  ساسحا  مهن  ماما  نامز  زا  زاین ، نیا 
دش یم  هتشاذگ  ارجا  دروم  هب  نامز  نآ  زا  یمتسیس ، نینچ  يرارقرب  روظنم  هب  نوگانوگ ، قطانم  رد  ناگدنیامن  بصن 

هیلع يرکـسع -  ماما  یخیرات ، دـهاوش  دانـسا و  یهاوگ  هب  دـیدرگ : بیقعت  زین  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  نامز  رد  همانرب  نیا 
اب هدرک و  بوصنم  ددعتم  قطانم  رد  هدیزگرب ، نایعیش ، هتسجرب  ياهتیـصخش  ناشخرد و  ياه  هرهچ  نایم  زا  یناگدنیامن  مالـسلا - 

رد نانآ 
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«، هدبع نب  میهاربا   » زا ناوت  یم  ناگدـنیامن ، نیا  نایم  زا  .تشاد  رظن  ریز  قطانم  همه  رد  ار  عیـشت  ناوریپ  قیرط  نیا  زا  دوب و  طابترا 
درک دای  روباشین ،»  » رد ماما  هدنیامن 

، یمالسا تما  تیاده  رد  تماما  شقن  حیضوت  زا  سپ  روباشین ، نایعیش  و  لیعامـسا » نب  قاحـسا   » هب باطخ  یلـصفم  همان  یط  ماما 
: تشون ماما  نامرف  زا  یچیپرس  زا  رادشه  ناماما و  زا  يوریپ  تیمها  ترورض و  حیرشت 

يروباشین یـسوم  دـمحم  طسوت  هک  يا  همان  رد  نم  هچنآ  هب  يو  اـت  یتسه  هدـبع  نب  میهاربا  دزن  نم  هداتـسرف  وت  قاحـسا ! يا  » … 
/ دینک لمع  روبزم  همان  ساسا  رب  دیفظوم  دنتسه  وت  رهش  رد  هک  یناسک  همه  وت و  .دنک  لمع  ما  هداتسرف 

نب میهاربا  رب  ادـخ  ناوارف  تمحر  دورد و  دـنامن …  یقاب  یماهبا  لاؤس و  ياج  ات  دـناوخب  همه  يارب  ارم  همان  نیا  هدـبع  نب  میهاربا 
نآ رد  هک  یناسک  دنناوخب و  ار  همان  نیا  دناوت و  رهـش  مدرم  زا  نم و  ناوریپ  زا  هک  یناسک  همه  داب ! ام  ناوریپ  همه  وت و  رب  هدـبع و 

یسک هب  ای  ( 35 « ) يزار  » هب ار  نآ  دیاب  زین  وا  دنزادرپب و  هدبع  نب  میهاربا  هب  ار  ام  یلام  قوقح  دیاب  دنا ، هدشن  فرحنم  قح  زا  هیحان 
( / 36 « ) ..تسا نم  روتسد  نیا  و  دهدب ، لیوحت  دنک ، یم  یفرعم  يو  هک 

عیشت ههبج  يداصتقا  عضو  میکحت  تیوقت و  رد  ییازسب  تیمها  هک  نایعیـش  یلام  هوجو  يروآ  عمج  عوضوم  رب  هوالع  همان ، نیا  زا 
هوجو دوب و  صخـشم  نانآ  زا  مادک  ره  تیلاعف  هزوح  دندوب و  یبتارم  هلـسلس  ياراد  ماما  ناگدـنیامن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تشاد ،

یلصا لیکو  تسد  هب  تیاهن  رد  تسیاب  یم  هدش  يروآ  عمج 
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/ دناسرب ماما  هب  وا  دسرب و 

هب يا  هماـن  یط  وا ، تیلاـعف  هزوح  عاعـش  نتخاـس  نشور  يارب  زین  هدـبع و  نب  میهاربا  تیعقوـم  تیبـثت  تیوـقت و  يارب  اـیوگ  ماـما ،
: تشون نینچ  یقهیب » هیوِدمَح  نب  هللادبع  »

داـمتعا دروم  نیما و  لـیکو  ار  وا  مدرک و  بوصنم  امـش  هیحاـن  ناـماس و  نآ  یلاـم  قوـقح  تفاـیرد  يارب  ار  هدـبع  نب  میهاربا  نم  »
كرت رد  سک  چیه  هک  دیزادرپب  ار  بجاو  یلام  هوجو  دیـشاب و  بقارم  دـیریگ و  شیپ  رد  اوقت  .مداد  رارق  دوخ  ناوریپ  دزن  شیوخ 

ههبش داجیا  میهاربا  هرابرد  ماما  همان  طخ و  تلاصا  دروم  رد  نایعیـش  زا  یخرب  ایوگ  ( 37  … « ) تسین روذعم  نآ  تخادرپ  ریخأت  ای 
: تشون يا  هناگادج  همان  یط  ماما  ورنیا  زا  دشاب ، لوعجم  هک  دندوب  هداد  لامتحا  هدرک  دیدرت  و 

هب هدیـسر ، هقطنم -  نآ  نایعیـش  زا  نم  هب  طوبرم  یلام  قوقح  تفایرد  تهج  نم -  هیحاـن  زا  میهاربا  تلاـکو  هراـبرد  هک  يا  هماـن  »
(38  … « ) تسا نم  دوخ  طخ 

رد یعیش  گرزب  ياهتیصخش  زا  ماما و  صاخ  نارای  زا  يرعـشا ،» یمق  هللادبع  نب  قاحـسا  نب  دمحا   » ماما ناگدنیامن  زا  رگید  یکی 
/ دوب مق ،

دنا هدرک  دای  ترـضح  نآ  صاخ  باحـصا  هلمج  زا  ماما و  اـه و  یمق  نیب  طـبار  ناونع  هب  وا  زا  لاـجر ، ملع  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
وا هک  دوش  یم  هدافتـسا  راونـألا » راـحب   » رد یتـیاور  زا  (. 40  ) دـنا هتـسناد  ماما  هدـنیامن  لیکو و  ار  وا  رگید ، نادنمـشناد  اـما  (. 39)

( / 41  ) تسا هدوب  مق  تافوقوم  رد  ماما  هدنیامن 

یتقو .دوب  يرکسع  دمحم  وبا  ماما  هدنیامن  قودص ، خیش  داتسا  يرعشا ، یمق  قاحسا  نب  دمحا  دسیون : یم  يربط » ریرج  نب  دمحم  »
ترضح تلاکو  تشذگرد ، ترضح  نآ  هک 
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مق و یلاـم  قوقح  هوجو و  وا  و  دـش ، یم  رداـص  وا  هب  باـطخ  ییاـه  هماـن  ترـضح  فرط  زا  .تفرگ  هدـهع  هب  ار  ناـمزلا  بحاـص 
مق نایعیش  زا  هک  ار  هرقن  الط و  هسیک  تصش  ودص  قاحـسا  نب  دمحا  (. 42  ) دـناسر یم  ماما  هب  هدومن و  يروآ  درگ  ار  نآ  فارطا 

/ دهد یم  ناشن  ار  هدش  يروآ  عمج  هوجو  ریگمشچ  مجح  نیا ، و  ( 43  ) درک میلست  ماما  هب  دوب ، هتفرگ 

دوب هدـشن  قفوم  دوب و  هدـش  يروآ  عمج  وا  دزن  لاملا  تیب  زا  یلاوما  .دوب  ماما  يالکو  زا  رگید  یکی  يزاوها ، رایزهم » نب  میهاربا  »
نآ هک  درک  تیـصو  دمحم  شدنزرف  هب  دش ، رامیب  میهاربا  هک  یماگنه  ماما ، تداهـش  زا  سپ  .دـهد  لیوحت  يرکـسع  ترـضح  هب 

مهدزاود ماما  یگدنیامن  هب  شردپ  ياج  هب  داد و  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  زین  وا  .دناسرب  نامزلا  بحاص  ترضح  رضحم  هب  ار  لاوما 
( / 44  ) دیدرگ بوصنم 

.دندوب طابترا  رد  ماما  اب  وا  هلیسو  هب  رگید ، يالکو  هک  تشاد  رارق  يرمَع » نامثع  نب  دمحم  ، » ماما يالکو  بتارم  هلسلس  سأر  رد 
(45  ) دناسر یم  ماما  رضحم  هب  وا  دنداد و  یم  لیوحت  يو  هب  ار  هدش  يروآ  عمج  هوجو  لاوما و  ًاعون  نانآ 

اه همان  اه و  کیپ 

نیا زا  تخاس و  یم  رارقرب  طابترا  دوخ  ناوریپ  نایعیـش و  اـب  زین  اـه  کـیپ  مازعا  قیرط  زا  ماـما  تلاـکو ، یطاـبترا  هکبـش  رب  هوـالع 
نیرتکیدزن زا  یکی  نایدألاوبا ،»  » ياهتیلاعف زا  ناوت  یم  هنومن ، ناونع  هب  هنیمز ، نیا  رد  .درک  یم  فرطرب  ار  نانآ  تالکشم  رذگهر 

، تالکـشم اهلاؤس ، و  اه ، همان  ًالباقتم  و  دـناسر ، یم  ترـضح  نآ  ناوریپ  هب  ار  ماما  ياهمایپ  اه و  همان  وا  (. 46  ) درک دای  ماما  نارای 
رد هدومن و  تفایرد  ار  نایعیش  یلاسرا  هوجو  رگید  سمخ و 
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شخب رد  داد ، خر  يرکـسع  ماما  تایح  رخآ  ياهزور  رد  هک  ار  وا  تیرومأم  نیرخآ  .دـناسر  یم  يرکـسع  ماـما  رـضحم  هب  ارّماـس 
/ داد میهاوخ  حیضوت  ترضح  نآ  تداهش  نایرج 

شیوخ تیاده  رتچ  ریز  ار  نانآ  رذگهر  نیا  زا  تخاس و  یم  رارقرب  طابترا  نایعیش  اب  زین  هبتاکم  قیرط  زا  ماما  اه ، کیپ  زا  هتشذگ 
میهاوخ دای  نآ  زا  هعیـش  مهم  رـصانع  یـسایس  هیجوت  تیوقت و  شخب  رد  و  هتـشون -  هیوباب » نبا   » هب ماـما  هک  يا  هماـن  .داد  یم  رارق 

رد اهنآ  نتم  هک  تسا  هتـشون  هوآ )  ) هبآ مق و  نایعیـش  هب  همان  ود  ماما  هتـشذگ ، نیا  زا  (. 47  ) تسا اه  هماـن  نیا  زا  يا  هنومن  درک - 
ماما یتیاور ، ساـسا  رب  ( 49  ) تسا تسد  رد  ماـما  زا  رگید  ياهتبـسانم  هب  زین  يرگید  ياـه  هماـن  (. 48  ) تسا طوبـضم  ام  ياهباتک 

(50  ) تشون هنیدم  مدرم  هب  یناوارف  ياه  همان  تلحر ، زا  شیپ  یکدنا  لاس 260 ه ،' لوألا  عیبر  متشه  زور  دادماب  يرکسع 

یسایس يّرس  ياهتیلاعف   - 3

کی دـمآ ، یم  لمع  هب  تفالخ  هاگتـسد  فرط  زا  هک  ییاه  لرتنک  ياهتیدودـحم و  یمامت  مغر  هب  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما 
بقارم رادیب و  مشچ  زا  يراک ، ناهنپ  فیرظ  رایـسب  ياه  هویـش  شنیزگ  اب  هک  درک  یم  يربهر  ار  یـسایس  يّرـس  ياهتیلاعف  هلـسلس 

ناگدنناوخ رظن  زا  ار  نآ  دروم  ود  ًالیذ  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یناوارف  ياه  هنومن  هنیمز  نیا  رد  .دـنام  یم  رودـب  رابرد ، ناسوساج 
: مینارذگ یم  مرتحم 

.درک یم  تیلاعف  یشورف  نغور  ششوپ  ریز  (، 51  ) دوب ماما  نارای  نیرت  یمیمص  نیرتکیدزن و  زا  هک  يرمَع » دیعـس  نب  نامثع   - » 1
دندناسر یم  وا  هب  دنهد ، لیوحت  ماما  هب  دنتساوخ  یم  هک  ار  یهوجو  لاوما و  مالسلا -  هیلع  يرکـسع -  ترـضح  ناوریپ  نایعیش و 

رد ار  اهنآ  وا  و 
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( / 52  ) دناسر یم  ماما  روضح  هب  هداد و  رارق  نغور  ياهکشم  اهفرظ و 

بوچ نیا  دیوگ : یم  دوب ، يرکسع  ترضح  هناخ  مامح  ندرک  مرگ  یشک و  مزیه  رومأم  هک  ماما  رازگتمدخ  دوسا ،» نب  دواد   - » 2
ارم هار  وا  رطاق  .مدروخرب  اّقـس  رفن  کی  هب  هار  رد  .مدش  هناور  هتفرگ  ار  بوچ  نم  .هدب  وا  هب  ربب و  دیعـس » نب  نامثع   » دزن ریگب و  ار 

یگتسکش لحم  یتقو  نم  تسکش و  بوچ  .مدز  رطاق  هبو  مدرک  دنلب  ار  بوچ  نم  .منزب  رانک  ار  ناویح  تساوخ  نم  زا  اقـس  .تسب 
ارم اقس  متشگرب و  هتفرگ و  لغب  ریز  ار  بوچ  تعرسب  تسا ! هدوب  بوچ  لخاد  رد  هک  داتفا  ییاه  همان  هب  ممشچ  مدرک ، هاگن  ار  نآ 

.تفرگ ازسان  شحف و  داب  هب 

ار رطاق  ارچ  دیوگ : یم  ترورـس  اقآ و  تفگ : دمآ و  ملابقتـسا  هب  رد  رانک  ماما  رازگتمدخ  یـسیع » ، » مدیـسر ماما  هناخ  رد  هب  یتقو 
یهاوخ رذـع  هب  روبجم  هک  ینک  یم  يراک  ارچ  دومرف : ماما  تسیچ ؟ بوچ  لخاد  متـسناد  یمن  متفگ : یتسکـش ؟ ار  بوچ  يدز و 
هرجاشم وا  اب  ورب و  ریگب و  ار  دوخ  هار  دیوگ ، یم  مه )  ) ازـسان ام  هب  یـسک  يدینـش  رگا  ینک ، يراک  نینچ  نیا  زا  دعب  ادابم  يوش ؟
( / 53  ) دسر یم  ام  هب  تیاهراک  شرازگ  نادب  نکب و  ار  دوخ  راک  طقف  وت  میرب ، یم  رس  هب  يدب  راید  دب و  رهش  رد  ام ، .نکن 

نامثع  » يارب هدرک و  يزاساج  بوچ ، نایم  رد  هدوب ، يّرس  هک  ار  ییاه  هتـشون  اه و  همان  دانـسا ، ماما ، هک  دهد  یم  ناشن  هیـضق  نیا 
مامح رومأم  هدهع  هب  ار  راک  نیا  هدوب و  هداتسرف  هدوب ، يرادزار  دامتعا و  دروم  رایسب  صخش  هک  دیعس » نب 
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، تسا هدوب  هدرک  راذگاو  هدرک  یمن  بلج  ار  یسک  نظءوس  ًاعبط  و  هدوب -  اهنیا  لاثما  نتسکش و  بوچ  ندروآ و  مزیه  شراک  هک 
! دوش شاف  زار  نیا  هدوب  کیدزن  وا ، یطایتحا  یب  رثا  رب  یلو 

نایعیش زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و   - 4

کیدزن صاخ و  نارای  زا  هژیوب  نایعیش ، زا  یلام  ینابیتشپ  تیامح و  مالسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  ياهیریگعـضوم  زا  رگید  یکی 
، ماما نارای  زا  یخرب  یهاگ  هک  دوش  یم  راکشآ  یبوخ  هب  بلطم  نیا  ترـضح ، نآ  یناگدنز  رد  هعلاطم  کی  اب  .دوب  ترـضح ، نآ 
زا شیپ  یتح  هاگ  تخاس و  یم  فرطرب  ار  نانآ  یلام  يراتفرگ  ترـضح ، دـندرک و  یم  هوکـش  ماما  رـضحم  رد  یلاـم ، ياـنگنت  زا 

بذـج یلام ، راشف  ریز  نانآ  هک  دـش  یم  نآ  زا  عناـم  ماـما  مادـقا  نیا  .درک  یم  فرطرب  ار  ناـنآ  لکـشم  ماـما  دـننک ، راـهظا  هکنآ 
: درک دای  ار  ریز  دروم  دنچ  هنومن  يارب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  .دنوش  یسابع  تموکح  هاگتسد 

هیلع يرکسع -  ماما  هب  يا  همان  یط  ار  دوخ  عضو  متساوخ  .مدوب  هقیـضم  رد  یلام  رظن  زا  دیوگ : یم  ( 54 « ) يرفعج مشاه  وبا   - » 1
يا همان  یط  داتسرف و  نم  يارب  رانید  دص  ماما  مدش ، لزنم  دراو  هک  یتقو  .مدرک  رظنفرص  مدیشک و  تلاجخ  یلو  مسیونب ، مالسلا - 

( / 55  ) یسر یم  دوخ  دوصقم  هب  اغخ  تساوخب  هک  هاوخب  ام  زا  و  نکم ، اورپ  و  شکن ، تلاجخ  یتشاد ، جایتحا  تقو  ره  تشون :

اریز رخب ، يزینک  لوپ  نیا  اب  دومرف : داد و  نم  هب  لوپ  یغلبم  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  دـیوگ : یم  يولع » دـیز  نب  یلع   - » 2
(56 ! ) تسا هدرم  زینک  مدید  متشگرب ، لزنم  هب  هک  یتقو  .تسا  هدرم  وت  زینک 

وبا  - » 3

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


وبا دومرف : داد و  نم  هب  رانید  دـصناپ  يواح  يا  هسیک  ماما  مدـناسر ، ماما  عـالطا  هب  ار  دوخ  یلاـم  زاـین  دـیوگ : یم  يرفعج » مشاـه 
(57 ! ) ریذپب ار  ام  رذع  تسا  مک  رگا  ریگب و  ار  نیا  مشاه !

یتفگنه غلابم  ( 58 « ) رفعج نب  یلع   » هک درک  هدـهاشم  جـح  مسارم  رد  دـش و  فرـشم  جـح  هب  لاس  کی  لـالب » نب  رهاـط  وبا   - » 4
رازه دـص  میدوب  هداد  روتـسد  ًالبق  : » تشون خـساپ  رد  ماما  .درک  شرازگ  ماما  هب  ار  نایرج  تشگزاب ، جـح  زا  هک  یتقو  .درک  قافنا 
نیا زا  دـعب  تفریذـپن . » ام  لاح  تیاعر  يارب  وا  یلو  میدرک  هلاوح  وا  يارب  غلبم  نیمه  رب  غلاب  ًاددـجم  سپـس  دـنهدب ، يو  هب  رانید 

(59  ) .دیدرگ تخادرپ  يو  هب  رانید  رازه  یس  ترضح  روتسد  هب  دش ، بایفرش  ماما  روضح  هب  رفعج » نب  یلع   » نایرج

رد اهنآ  فرـصم  دروم  هچ  رگا  و  تسا ، هدرک  یم  عیزوت  زاـجح  رد  یتشرد  غلاـبم  رفعج » نب  یلع   » هک دـهد  یم  ناـشن  تیاور  نیا 
دنمزاین نایعیـش  ًاعبط  هدوب و  هدش  یحارط  عیـسو و  همانرب  کی  نیا ، هک  دهد  یم  ناشن  اهلوپ  گرزب  مجح  یلو  هدـشن  نیعم  تیاور 

یم ارجا  ماما  یلام  تیامح  تیاده و  یهاگآ و  اب  همانرب  نیا  دـنا و  هدـش  یم  رادروخرب  نآ  زا  هعیـش  زرابم  گرزب و  ياهتیـصخشو 
/ تسا هدش 

ياـهتیلاعف هکنآ  مغر  هب  اریز  ددرگ  راـکنا  اـی  دـیدرت  بجوم  دـیابن  ماـما ، تیدودـحم  هب  هجوـت  اـب  ییاـه  غـلبم  نینچ  تخادرپ  هتبلا 
طـسوت فلتخم ، قطاـنم  نایعیـش  زا  یهجوت  لـباق  ياـهمقر  دوب ، یـسابع  تموکح  لرتـنک  تحت  تّدـشب  ماـما  یـسایس  یعاـمتجا و 

نایعیش هک  ار  یلاوما  دیسر و  ماما  رضحم  هب  ناجرج »  » زا یصخش  دیوگ : یم  خیرات  ًالثم  .دیسر  یم  ترضح  نآ  هب  ماما  ناگدنیامن 
دندوب هداتسرف  هقطنم  نآ 
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اب نادـمه ) نیوزق و  ات  ناریا  یناتـسهوک  ياهتمـسق   ) لـبج زا  هک  یـصخش  اـی  (، 60  ) درک میلـست  كرابم »  » ماـن هب  ماـما  راکـشیپ  هب 
هدـنیامن میتفگ ، ًالبق  هکنانچ  ای  (، 61  ) درک میدـقت  ماما  هب  رانید  رازه  راهچ  دوب ، هدیـسر  ماما  روضح  هب  يولع  رفن  کـی  ییاـمنهار 

(. 62  ) درک میلست  ماما  هب  دوب ، هتفرگ  لیوحت  رهـش  نآ  نایعیـش  زا  هک  هرقن  الط  هسیک  تصـش  دص و  قحـسا ) نب  دمحا   ) مق رد  ماما 
اهنآ لیوحت  هک  دوب  هدش  يروآ  عمج  مالسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  ناگدنیامن  طسوت  زین  یهجوت  لباق  هوجو  لاوما و  اهنیا  زا  ریغ 

لاوما زا  هنومن  ناونع  هب  ناوت  یم  هک  دـش  میدـقت  رـصع  یلو  ترـضح  هاگـشیپ  هب  ًاعبط  داتفا و  ریخأت  هب  ترـضح  تداهـش  نامز  ات 
(63  ) داد لیوحت  رصع  ماما  هدنیامن  هب  دمحم »  » شرـسپ وا  گرم  زا  سپ  هدوب و  رایزهم » نب  میهاربا   » رایتخا رد  هک  درک  دای  یناوارف 

/

زا رگید  یکی  رایتخا  رد  هک  يرانید  دـصناپ  زا  زین  و  (، 64  ) هدوب لبج  یلاها  زا  یکی  دزن  هک  يراـنید  دـصتفه  زا  ناوت  یم  نینچمه 
/ درب مان  (، 65  ) هدوب نادمه » نارمع   » مانب نایعیش 

هعیش ّمهم  رصانع  لاجر و  یسایس  هیجوت  تیوقت و   - 5

ياهیتخس اهراشف و  ربارب  رد  هعیش  مهم  لاجر  یسایس  هیجوت  تیوقت و  مالسلا -  هیلع  يرکسع -  ماما  یسایس  ياهتیلاعف  نیرتبلاج  زا 
، دندوب يرتشیب  راشف  رد  هعیـش  گرزب  ياهتیـصخش  هک  اجنآ  زا  .دوب  عیـشت  دـنلب  ياهنامرآ  زا  تیامح  تهج  رد  یـسایس ، تازرابم 

ربص لمحت و  نازیم  ات  درب  یم  الاب  ار  نانآ  هیحور  درک و  یم  ییامنهار  مرگلد و  يوحن  هب  ار  نانآ  زا  کی  ره  دروم ، بسانت  هب  ماما 
، اهراشف ربارب  رد  نانآ  یهاگآ  و 
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ماجنا یبوخب  ار  دوخ  ینید  فیاظو  یـسایس و  یعامتجا و  گرزب  تیلوئـسم  دـنناوتب  دـبای و  ینوزف  اـه  یتسدـگنت  رقف و  اـهانگنت و 
.دنهد

یلو مدرک ، هوکش  یتسدگنت  رقف و  زا  متشون و  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  هب  يا  همان  دیوگ : یم  نومیم » نب  نسح  نب  دمحم  »
اب ندش  هتشک  و  تسا ، نارگید  اب  يرگناوت  زا  رتهب  ام  اب  ارقف  هک : هدومرفن  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  رگم  متفگ : دوخ  شیپ  ًادعب 

.تسا ام  نانمشد  اب  ندنام  هدنز  زا  رتهب  ام 

: تشون خساپ  رد  ماما 

.درذگ یم  رد  نانآ  ناهانگ  زا  يرایـسب  زا  یهاگ  دـنک و  یم  راتفرگ  رقف  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دوش ، دایز  ام  ناتـسود  ناهانگ  هاگره 
و میهاگهانپ ، دنوش ، هدنهانپ  ام  هب  هک  یناسک  يارب  ام  .تسا  نارگید  اب  يرگناوت  زا  رتهب  ام  اب  رقف  يا ، هتفگ  دوخ  شیپ  هک  نانچمه 
ره .دنوش  یم  لسوتم  ام  هب  یهارمگ ) زا  تاجن  يارب   ) هک میتسه  یناسک  رادهگن  ام  .میرون  دنیوجب ، تیادـه  ام  زا  هک  یناسک  يارب 
(. 66  ) تفر دهاوخ  شتآ  يوس  هب  دشابن ، ام  هار  وریپ  هک  یسک  و  تسام ، اب  ادخ ) هب  بّرقت   ) دنلب هبتر  رد  درادب ، تسود  ار  ام  سک 

گرزب ياهقف  زا  یکی  یمق ،» هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع   » هب مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماـما  هک  يا  هماـن  هنیمز  نیا  رد  رگید  هنومن 
نک و ربص  دنک : یم  يروآ  دای  نینچ  مزال ، ياهدومنهر  اه و  هیصوت  هلسلس  کی  رکذ  زا  سپ  همان  نیا  رد  ماما  .تسا  هتـشون  هعیش ،

.تسا جرف  راظتنا  نم  تما  لامعا  نیرترب  تسا : هدومرف  ربمایپ  هک  شاب  جرف  رظتنم 

ربمایپ هک  یسک  نامه  دوش ؛ رهاظ  مهدزاود ) ماما   ) مدنزرف ات  دوب  دنهاوخ  هودنا  مغ و  رد  هتسویپ  ام  نایعیش 
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.دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنانچمه  تخاس ، دهاوخ  رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  هک  هداد  تراشب 

شناگدنب زا  یـسک  ره  تسادخ و  نآ  زا  نیمز  هدـب ! نامرف  ربص  هب  ارم  نایعیـش  نک و  ربص  نم ! هیقف  دامتعا و  دروم  درمگرزب و  يا 
رب وا  تاکرب  ادخ و  تمحر  مالـس و  .تسا  ناراگزیهرپ  ِنآ  زا  اهنت  وکین ، ماجرف  .دهد  یم  رارق  نآ  مکاح )  ) ثراو دـهاوخب ، هک  ار 

(67 ! ) داب نایعیش  همه  رب  وت و 

یبیغ یهاگآ  زا  هدرتسگ  هدافتسا   - 6

تیناقح ساـسا  هک  يدراوم  رد  دـندوب و  رادروخرب  یبیغ  یهاـگآ  زا  ناـهج ، راـگدرورپ  اـب  طاـبترا  وترپ  رد  ناـماما ، هک  میناد  یم 
تروص هب  یهاگآ  نیا  زا  تفرگ ، یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  نانآ ) تماما  تیعورشم  نوچمه   ) یمالسا تما  یلاع  حلاصم  ای  مالسا 

، دهد یم  لیکشت  ار  نانآ  همانیگدنز  زا  یمهم  شخب  ناماما ، یبیغ  ياهشرازگ  اه و  ییوگـشیپ  .دندرک  یم  هدافتـسا  تیاده  رازبا » »
ار دوخ  یبیغ  یهاگآ  رگید  ناماما  زا  شیب  ترـضح  نآ  هک : دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  يرکـسع  ماما  یگدـنز  رد  هعلاطم  کی  اب  اـما 

.تسا هتخاس  یم  راکشآ 

مالسلا هیلع  يرکسع -  ماما  هداعلا  قراخ  تامادقا  یبیغ و  ياهـشرازگ  تامارک و  زا  رـصاعم ، نادنمـشناد  زا  یکی  قیقحت  ساسا  رب 
رح خیـش  ، » دروم راهچ  یـس و  دص و  زجاعملا » هنیدم   » رد ینارحب » دیـس  ، » دروم لهچ  ًاعمج  جئارخ »  » باتک رد  يدنوار » بطق  -، »
دنا هدرک  تبث  ار  دروم  کی  داتـشه و  راونألا » راحب   » رد یـسلجم » همالع   » و دروم ، شـش  یـس و  دـص و  هادـهلا » تابثا   » رد یلماع »

.دشاب یم  ترضح  نآ  هیحان  زا  یبیغ  ياهشرازگ  تامارک و  زورب  ینوزف  رگنشور  یبوخب  نیا ، و  ( 68)

یقانتخا رپ  ّوج  دعاسمان و  طئارش  رما  نیا  تلع  دسر  یم  رظن  هب 
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لقتنم ارّماس  هب  رابجا  رـس  زا  يداه  ماما  هک  یتقو  زا  اریز  دـندرک ؛ یم  یگدـنز  نآ  رد  يداـه  ماـما  شردـپ  مهدزاـی و  ماـما  هک  دوب 
« نسح  » شدنزرف یفرعم  ناکما  ورنیا  زا  دوب ، لرتنک  تبقارم و  تحت  تّدشب  میتفگ -  ترضح  نآ  هریس  رد  هک  یحرش  هب  دیدرگ - 

يدج رطخ  ضرعم  رد  تقو  تموکح  هیحان  زا  ار  وا  تایح  راک ، نیا  ًالوصا  تشادن و  دوجو  يدعب  ماما  ناونع  هب  نایعیـش  مومع  هب 
ياههام رد  باب ، نیا  رد  نانآ  نتفرگ  هاوگ  نایعیـش و  هب  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  یفرعم  راـک  تهج  نیمه  هب  .داد  یم  رارق 

زا نایعیش  زا  يرایسب  زونه  ترـضح  نآ  تلحر  ماگنه  هک  يروط  هب  ( 69 ، ) تفرگ تروص  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماما  رمع  ینایاپ 
(. 70  ) دنتشادن یهاگآ  يرکسع » نسح   » ترضح تماما 

ترـضح ردارب  یلع ،» نب  دـمحم   » تماما هب  نایعیـش  زا  یهورگ  داقتعا  نآ  هدوبن و  ریثأـت  یب  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  لـماع  اـیوگ 
، دـندرک یم  مارتحا  يداه  ماما  رـضحم  رد  ار  وا  رادـنپ  نیمه  ساسا  رب  هورگ  نیا  .تسا  هدوب  يداه  ماما  تایح  نامز  رد  يرکـسع ،

.دومن یم  ییامنهار  نسح  شدنزرف  تماما  هب  ار  نانآ  درک و  یم  هزرابم  رادنپ  نیا  اب  ترضح  یلو 

هب هداد و  رارق  زیواتـسد  ار  رادـنپ  نیا  هیوهاـم ،» نبا   » نوـچمه ناـنادان ، ناراـکتنایخ و  زا  یهورگ  يداـه  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
.دنتخادرپ يرکسع  ترضح  تماما  زا  راکفا  نتخاس  فرحنم  مدرم و  ياوغا 

، دوب هدیدرگ  راک  زاغآ  رد  ترضح  نآ  تماما  رد  نایعیش  زا  یهورگ  دیدرت  کش و  بجوم  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  لماوع  نیا 
نیا رد  رگید  یخرب  و  ( 71  ) دندمآ یم  رب  ماما  شیامزآ  ددص  رد  نانآ  زا  یخرب  هکنانچ 
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اب هنیمز  نیا  رد  نایعیـش  زا  یهورگ  خساپ  رد  ماما  هک  دوب  يّدح  هب  اهدـیدرت  اه و  لزلزت  نیا  (. 72  ) دندرک یم  هبتاکم  ماما  اب  هنیمز 
: تشون یناوارف  شجنر  یگدرزآ و 

(73  … « ) دنا هدشن  تماما  رما  رد  نایعیش  لزلزت  کش و  راتفرگ  نم ، دننام  مناردپ ، زا  کی  چیه  »

تیاده ای  و  نانآ ، یمرگلد  ای  و  رطخ ، زا  دوخ  نارای  ظفح  يارب  هاگ  زین  و  اهدیدرت ، اهکش و  نیا  راگنز  ندودز  يارب  يرکسع  ماما 
ياه هویـش  نیرترثؤم  زا  نیا ، و  دـهد ، ربخ  رهاظ ، ناهج  يوس  نآ  زا  هدز ، رانک  ار  باـجح  ياـه  هدرپ  دـش  یم  ریزگاـن  ناـهارمگ ،

.دوب نایعیش  نامیا  تیوقت  نافلاخم و  بلج 

 - مالسلا هیلع  يرکسع -  ماما  روضح  هب  تقو  ره  دیوگ : یم  دوب ، ماما  نارای  نیرتکیدزن  زا  یکی  میتفگ  ًالبق  هک  يرفعج » مشاهوبا  »
(. 74  ) مدرک یم  هدهاشم  وا  تماما  رب  يا  هزات  هناشن  ناهرب و  مدیسر ، یم 

زا ار  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  یبیغ  ياه  ییوگـشیپ  زا  هنومن  دـنچ  دـیدرگ ، نشور  هنیمز  نیا  رد  ماما  ياه  هزیگنا  هک  کنیا 
: مینارذگ یم  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن 

 - مالسلا هیلع  يرکسع -  ترضح  دیوگ : یم  دوب ، ماما  نارای  نیرت  یمیمص  نیرتکیدزن و  زا  یکی  هک  يرمس » یلع  نب  دمحم   - » 1
« . دیشاب هدامآ  دمآ ، دهاوخ  شیپ  امش  يارب  يا  هنتف  : » تشون نم  هب  يا  همان  یط 

نآ نیا ، : » داد خساپ  ترـضح  تسا ؟ هنتف  نامه  نیا  ایآ  متـشون : ماما  هب  .داد  يور  یفالتخا  مشاه  ینب  دارفا  نایم  رد  زور  هس  زا  دعب 
(75 ! ) دش هتشک  زتعم »  » دعب زور  دنچ  دیشاب . »! بظاوم  تسین !

قاـفتا یمهم  هثداـح  ناـمب ، دوخ  هناـخ  رد  تشون : يریبز » رفعج  نب  قاحـسا   » هب ّزتـعم »  » لـتق زا  شیپ  زور  تسیب  دودـح  ماـما   - 2
سپ دیوگ : یم  يو  داتفا ! دهاوخ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


هثداح داد : خساپ  ماما  منک ؟ راک  هچ  کنیا  داد ، خر  دیدوب ، هتفگ  هک  يا  هثداح  متشون : ماما  رضحم  هب  دش ، هتشک  هحیرب »  » هکنآ زا 
(76 ! ) دش هتشک  زتعم »  » دیشکن یلوط  تسا ! يرگید  هثداح  متفگ ، هک  يا 

 - مالـسلا هیلع  يرکـسع -  ترـضح  نارای  نیرتکیدزن  زا  هک  يرفعج » مشاه  وبا   » طسوت دیوگ : یم  يورـس » هزمح  نب  دـمحم   - » 3
: داد باوج  دوخ  طخ  هب  ماما  .موش  رگناوت  اـت  دـنکب  نم  قح  رد  یئاـعد  مدرک  تساوخ  رد  متـشون و  ترـضح  نآ  هب  يا  هماـن  دوب ،

ییاراد درادن ، یثراو  تشذگرد و  هزمح » نب  ییحی   » وت يومع  رـسپ  .دـینادرگ  زاین  یب  ار  وت  يدوز  نیا  هب  دـنوادخ  وت ! رب  داب  هدژم 
(77  ) .دیسر دهاوخ  وت  تسد  هب  يدوزب  تسا  مهرد  رازه  دص  هک  وا 

خساپ رد  ماما  .مدرک  تیاکش  ترضح  هب  ریجنز  لغ و  ینیگنـس  نادنز و  راشف  زا  .مدوب  ینادنز  دیوگ : یم  يرفعج » مشاه  وبا   - » 4
(78 ! ) مدناوخ لزنم  رد  ار  زامن  مدش و  صالخ  نادنز  زا  دیشکن  یلوط  .دناوخ  یهاوخ  دوخ  لزنم  رد  ار  رهظ  زامن  زورما  تشون :

ترـضح هب  يا  همان  یط  درک ، یلاوم »  » راتـشک هب  عورـش  یـسابع ، هفیلخ  يدتهم ،»  » هک یعقوم  دـیوگ : یم  دـمحم » نب  دـمحا   - » 5
ار امش  ما  هدینش  درادن ، ار  امش  هب  تمحازم  تصرف  هدرک و  ادیپ  يراتفرگ  هفیلخ  هک  ادخ  رکش  متـشون : مالـسلا -  هیلع  يرکـسع - 

« . مرادرب نیمز  يور  زا  ار  اهنیا  دیاب  : » هتفگ یم  هدرک و  یم  دیدهت 

زور رد  رامـشب ، زورما  زا  .دـنک  یلمع  ار  اهدـیدهت  نیا  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  زا  رتهاتوک  وا  رمع  تشون : دوخ  طخ  اب  خـساپ  رد  ماـما 
هدرک ییوگشیپ  ماما  هک  هنوگ  نامه  دعب ، زور  شش  .دش  دهاوخ  هتشک  تفخ  يراوخ و  اب  مشش 
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(79  ) .دیسر لتق  هب  يدتهم  دوب ،

 - مالسلا هیلع  يرکسع -  ترـضح  هب  يا  همان  دوب ، نتـسبآ  شرـسمه  هک  دمحم  مردارب  دیوگ : یم  یـسنالق » دمحم  نب  رفعج   - » 6
دنوادـخ تشون : خـساپ  رد  ماما  .دـشاب  رـسپ  وا  دازون  و  رطخ ، یب  شرـسمه  نامیاز  دـنک  اـعد  ترـضح  هک  درک  شهاوخ  تشون و 

ار یکی  دـییاز ، ولق  ود  مهنآ  رـسپ  نز  نآ  .دنتـسه  یبوخ  مسا  ود  نمحرلا » دـبع   » و دـمحم »  » و دـنک ، یم  تیانع  وت  هب  رـسپ  دـنزرف 
(. 80  ) دنداهن منان  نمحرلادبع  ار  يرگید  دمحم و 

.میدرک یم  وگتفگ  مه  اب  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  تامارک  دروم  رد  هک  میدوب  رفن  دنچ  دیوگ : یم  شایع » نب  دـمحم   - » 7
رب وا  هک  مریذپ  یم  داد ، خساپ  ار  نآ  رگا  مسیون ، یم  وا  يارب  بّکرم  نودب  يا  هتـشون  نم  تفگ : تیب ) لها  نمـشد   ) یبصان يدرف 

.تسا قح 

ماـما تمدـخ  هب  اـه  هماـن  اـب  ار  نآ  تشون و  ار  دوـخ  بلطم  يا  هگرب  يور  بّکرم  نودـب  زین  یبصاـن  .میتـشون  ار  دوـخ  لـئاسم  اـم 
یبصان تشون .! ار  شردـپ  مسا  وا و  مسا  یبصان ، هب  طوبرم  هگرب  يور  دومرف و  موقرم  ار  اـم  ياـهلاؤس  خـساپ  ترـضح  .میداتـسرف 

(81  ) .تفرگ رارق  نایعیش  هرمز  رد  درک و  قیدصت  ار  ترضح  تیناقح  دمآ ، شوه  هب  نوچ  و  تفر ، شوه  زا  دید  ار  نآ  نوچ 

رقف و زا  متفر و  ولج  دمآ ، نوریب  ماما  یتقو  .متسشن  مالسلا -  هیلع  يرکسع -  ماما  هناخ  ِرد  رب  دیوگ : یم  دمحم » نب  لیعامسا   - » 8
! مرادن مهرد  کی  یتح  هک  مدروخ  دنگوس  مدرک و  هوکش  شیوخ  يدنمزاین 

هک متفگن  نآ  يارب  ار  نیا  دوزفا : هاگنآ  يا !؟ هدرک  ناهنپ  كاخ  رد  رانید  تسیود  هک  یتروصرد  ینک ، یم  دای  دنگوس  دومرف : اما 
، منکن یئاطع  وت  هب 
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متفگ و ساپـس  ار  لاعتم  يادـخ  .داد  نم  هب  رانید  دـص  مالغ  .هدـب  وا  هب  يراد  هارمه  هچنآ  دومرف : درک و  دوخ  مالغ  هب  ور  هاگنآ  و 
.متشگ زاب 

متفر و اهرانید  غارـس  نم  .یهدب  تسد  زا  یتسه ، نآ  دنمزاین  رایـسب  هک  یتقو  رد  ار ، رانید  تسیود  نآ  مسرت  یم  دومرف : ترـضح 
یتدـم هیـضق  نیا  زا  .دوشن  علطم  سک  چـیه  هک  متخاـس  ناـهنپ  يروط  مدرک و  ضوـع  ار  ناـشیاج  .متفاـی  دوـخ  ياـج  رد  ار  اـهنآ 

ار اهنآ  ياج  مرسپ  مدیمهف  ًادعب  .دمآ  نارگ  رایسب  نم  رب  رما  نیا  متفاین و  يزیچ  متفر  اهنآ  غارـس  .مدش  دنمزاین  اهرانید  هب  .تشذگ 
(82 ! ) دوب هدومرف  ماما  هک  دش  روط  نامه  دیسرن و  نم  تسد  هب  اهنآ  زا  يزیچ  هجیتن  رد  تسا ! هدرب  هتشادرب و  ار  اهرانید  هتفای و 

هناخ زا  مالسلا )-  هیلع  يرکسع -  ماما   ) دمحم وبا  جورخ  رظتنم  میدوب و  هدمآ  درگ  ارّماس  رد  دیوگ : یم  یبلح »  » مانب یصخش   - 9
رب سک  چیه  هک  رادشه  : » دوب هتشون  نآ  رد  هک  میدرک  تفایرد  ترضح  زا  يا  همان  ماگنه  نیا  رد  .مینیبب  کیدزن  زا  ار  وا  ات  میدوب 

یناوج نم  رانک  رد  داتفا »! دهاوخ  رطخ  هب  ناتناج  تروص  نیا  ریغ  رد  دنکن ، هراشا  نم  يوس  هب  تسد ، اب  یـسک  دنکن و  مالـس  نم 
مالـسلا هیلع  دمحم - » وبا   » تماما هرابرد  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  اجنیا  متفگ : .هنیدم  زا  تفگ : ییاجک ؟ زا  متفگ : وا  هب  دوب ، هداتـسیا 
ناگداون زا  نم  دریگ ، مارآ  ملد  اـت  منیبب  يا  هناـشن  اـی  مونـشب  وا  زا  ینخـس  منیبب و  ار  وا  اـت  ما  هدـمآ  تسا ، هدـمآ  شیپ  یفـالتخا  - 

مالسلا هیلع  نسح -  ماما  ماگنه  نیا  رد  .متسه  ( 83 « ) يرافِغ رذوبا  »
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يراـفِغ وت  اـیآ  دومرف : تسیرگن و  دوـب ، نم  راـنک  رد  هک  یناوـج  هب  دیـسر ، اـم  يوربور  هک  یتـقو  .دـمآ  نوریب  شمداـخ  هارمه  - 
نیا زا  سپ  ماـما  .تسا  بوخ  داد : خـساپ  ناوج  دـنک ؟ یم  هچ  هیودـمح »  » ترداـم دوـمرف : ماـما  .يرآ  داد : خـساپ  ناوـج  یتـسه ؟

ار وت  نیمه  ایآ  متفگ : .ریخ  داد : خـساپ  يدوب ؟ هدـید  ًالبق  ار  وا  ایآ  متفگ : مدرک و  ناوج  هب  ور  .تشذـگ  ام  رانک  زا  هاتوک  ناـنخس 
(84 ! ) دوب یفاک  زین  نیا  زا  رتمک  تفگ : تسا ؟ یفاک 

متشاد وزرآ  نم  .میدوب  وا  باکر  رد  ام  درک و  یم  تکرح  هار  رد  مالسلا -  هیلع  يرکسع -  ماما  دیوگ : یم  دمحم  نب  رفعج   - 10
یهاگن ماما  ماگنه  نیا  رد  دش ؟ مهاوخ  يدنزرف  بحاص  نم  ایآ  يرکـسع )  ) دمحم ابا  يا  متفگ : ملد  رد  موش ، يدـنزرف  ياراد  هک 

دنزرف ادخ  دعب  يدنچ  هن ! هک : درک  هراشا  رس  اب  ترضح  دش ؟ دهاوخ  رسپ  متفگ : ملد  رد  .يرآ  هک : درک  هراشا  رس  اب  درک و  نم  هب 
(85 ! ) داد ام  هب  يرتخد 

جراخ هناخ  زا  دنک ، یم  دیدهت  ار  وت  يرطخ  هک : دیـسر  نم  هب  ترـضح  فرط  زا  يا  همان  دیوگ : یم  دایز  نب  دمحم  نب  یلع   - 11
نامه نیا  هک : مدیـسرپ  متـشون و  ماما  هب  يا  همان  مدرک ، تشحو  نآ  زا  هک  دـمآ  شیپ  نم  يارب  يراتفرگ  کی  اـهزور  نآ  رد  .وشن 
تحت دومحم » نب  رفعج   » رطاـخب دیـشکن  یلوط  .دوـب  دـهاوخ  رتدـب  نیا  زا  میتـفگ  هک  يرطخ  تشوـن : خـساپ  رد  ماـما  تسا ؟ رطخ 

(86 ! ) دیدرگ مالعا  هزیاج  مهرد  رازه  دص  نم  هدننک  ریگتسد  يارب  تموکح  فرط  زا  و  متفرگ ، رارق  بیقعت 

تبیغ نارود  يارب  نایعیش  يزاس  هدامآ   - 7

ماما ندش  بئاغ  هک  اجنآ  زا 
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مدرم عون  يارب  نآ  زا  یشان  تالکـشم  لمحت  زین  نآ و  ندرک  رواب  تسا و  سونأمان  یعیبط و  ریغ  هثداح  کی  یتیعمج ، ره  ربهر  و 
یم هدامآ  نآ  شریذپ  يارب  ار  راکفا  هتخاس و  انشآ  عوضوم  نیا  اب  ار  مدرم  جیردتب  نیـشیپ  ناماما  مالـسا و  ربمایپ  دشاب ، یم  راوشد 

.دندرک

تروص هب  دـش ، یم  کیدزن  تبیغ  نامز  هک  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  و  مالـسلا -  هیلع  يداـه -  ماـما  رـصع  رد  شـالت  نیا 
ناگدنیامن طسوت  ًاعون  ار  دوخ  تامادقا  ترـضح  نآ  میدـید ، يداه  ماما  یناگدـنز  رد  هکنانچ  .دروخ  یم  مشچ  هب  يرت  سوسحم 

.تفرگ یم  سامت  دارفا  اب  ًاصخش  رتمک  داد و  یم  ماجنا 

ترـضح دـلوت  رب  دـیکأت  دوجو  اب  فرط ، کی  زا  ماما  اریز  تفای ؛ يرتشیب  هولج  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  اـما  ناـمز  رد  اـنعم  نیا 
دوخ اب  نایعیش  میقتسم  سامت  رگید  فرط  زا  داد و  یم  ناشن  کیدزن  رایـسب  ّصاخ و  نایعیـش  هب  اهنت  ار  وا  مالـسلا -  هیلع  يدهم - 
قیرط زا  نایعیـش  لئاسم  تاعجارم و  هب  ارّماس  رهـش  دوخ  رد  یتح  هک  يروط  هب  دش ، یم  رتمک  رتدودـحم و  وزرب  زور  ترـضح  نآ 

تبیغ و رـصع  فیلاکت  طئارـش و  عاضوا و  لمحت  يارب  ار  نانآ  بیترت  نیدـب  داد و  یم  خـساپ  شیوخ  ناگدـنیامن  طـسوت  اـی  هماـن 
تبیغ نامز  رد  مهدزاود  ماما  ًادعب  هک  تسا  یشور  نامه  نیا  دید  میهاوخ  هکنانچ  و  تخاس ، یم  هدمآ  ماما  اب  میقتـسم  ریغ  طابترا 

.تخاس هدامآ  يربک  تبیغ  نارود  يارب  جیردتب  ار  نایعیش  تفرگ و  شیپ  رد  يرغص 

هب اجنیا  رد  کنیا  دـندش ، یم  مالـسلا -  هیلع  يدـهم -  ترـضح  رادـید  هب  قفوم  صاخ ، نایعیـش  زا  یخرب  یهاگ  هک  میدرک  هراشا 
اهرادید نیا  زا  دروم  کی  هنومن  ناونع 
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: میروآ یم  ار 

( جع  ) يدهم تبیغ  ییوگشیپ 

هیلع يرکـسع -  ماما  روضح  هب  دیوگ : یم  مالـسلا ،-  هیلع  يرکـسع -  ماما  ردقنارگ  صاخ و  نارای  زا  یکی  قاحـسا ،» نب  دـمحا  »
: دومرف نم  لاؤس  زا  شیپ  ترضح  مسرپب ، وا  زا  دعب  ماما  هرابرد  متساوخ  یم  مدیسر  مالسلا - 

یمن هتـشاذگن و  یلاخ  تجح »  » زا ار  نیمز  زگره  زیخاتـسر ، زور  ات  هدیرفآ  ار  مدآ  هک  ینامز  زا  دنوادخ  قاحـسا ! » نب  دـمحا   » يا
رد هتفهن  تاکرب  دتسرف و  یم  ناراب  دنک و  یم  عفد  ناهج  مدرم  زا  ار  الب  نیمز ، رد  دوخ  تجح »  » دوجو تکرب  زا  دنوادخ  .دراذگ 

.دزاس یم  راکشآ  ار  نیمز  لد 

رد تشگرب ، هک  دیشکن  یلوط  تفر و  رگید  قاطا  هب  تساخرب و  تعرسب  ترضح  تسیک ؟ امـش  زا  دعب  ماما  اوشیپ و  مدرک : ضرع 
.دوب هتفرگ  شود  هب  دیشخرد  یم  هدراهچ  بش  هام  نوچمه  شراسخر  تشاد و  لاس  هس  دودح  هک  ار  يا  هچب  رسپ  هک  یلاح 

لوسر هینک  مه  مانمه و  وا  مداد ، یمن  ناشن  وت  هب  ار  مرسپ  نیا  يدوبن ، مرتحم  ناماما  ادخ و  شیپ  رگا  قاحـسا ! » نب  دمحا  : » دومرف
( تبیغ لوـط  رظن  زا   ) تما نیا  ناـیم  رد  وا  .دـشاب  هدـش  رپ  روـج  ملظ و  زا  هکناـنچ  دـنک  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نـیمز  تسادـخ ،

اهنت داتفا و  دنهاوخ  کش  هب  يرایـسب  نآ ) ندوب  ینالوط  رثا  رد   ) هک تشاد  دهاوخ  یتبیغ  وا  تسا ، نینرقلاوذ »  » و رـضخ »  » نوچمه
زا دـشخب ، یم  وا  روهظ  مایق و  لیجعت  تهج  اـعد  قیفوت  هتـشاد و  هگن  تباـث  وا  تماـما  هب  داـقتعا  رد  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  یناـسک 

(. 87  … ) دنبای یم  تاجن  یهارمگ 

تقیقح ناشخرد  هولج 

 - مالسلا هیلع  يرکسع -  ماما  هب  تبسن  یسابع  نایرابرد  هک  ییاه  يزوت  هنیک  اه و  ینمشد  مامت  اب 
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میظعت رس  ترـضح  نآ  ربارب  رد  ریزگان  هک  داد  یم  رارق  ریثأت  تحت  نانچ  ار  نانآ  هاگ  وا  تالامک  غورف  يونعم و  تمظع  دنتـشاد ،
تموکح ّمهم  لاجر  نایرابرد و  زا  ناقاخ » نب  هللا  دـیبع   » .دـندوشگ یم  راوگرزب  نآ  شیاتـس  حدـم و  هب  نابز  دـندروآ و  یم  دورف 

.دش یم  هدرمش  ناماما ) نانمشد   ) نایبصان زا  رهش و  نیا  تایلام  ذخا  رومأم  و  مق »  » یـضارا يدصتم  دمحا »  » شرـسپ دوب و  یـسابع 
نایم هب  ناشدیاقع  نایولع و  زا  نخـس  وا  سلجم  رد  يزور  هک  دـنا  هدروآ  نارگید  ییحی و  نب  دـمحم  يرعـشا و  دـمحم  نب  نسح 

: تفگ دمحا »  » .دمآ

یمامت شیوخ و  هداوناخ  نایم  رد  تمظع  تلیـضف و  تباجن و  تفع و  راقو و  شور و  رظن  زا  ار  ناـیولع  زا  یـسک  ارّماـس »  » رد نم 
رد .دنتشاد  یم  مدقم  دوخ  نارس  نالاسگرزب و  رب  ار  وا  شنادناخ  .مدیدن  يرکسع ) ماما   ) دمحم نب  یلع  نب  نسح  دننام  مشاه  ینب 
وبا دـندروآ : ربـخ  ناـنابرد  مدوب ، مردـپ  دزن  يزور  مراد  داـی  هب  .تشاد  ار  عضو  نیمه  زین  مدرم  مومع  ناریزو و  هاپـس و  نارـس  دزن 
دراو دیراذگب  تفگ : دنلب  يادص  اب  مردپ  دوش ، دراو  دـهاوخ  یم  مالـسلا )-  هیلع  يرکـسع -  نسح  ماما  ( ) 88  ) اضرلا نبا  دمحم ،

ای دهعیلو  ای  هفیلخ  زج  مردپ  دزن  اریز  مدش ، هدز  تفگـش  دندرک ، دای  مارتحا  اب  هینک و  اب  وا  زا  مردپ  دزن  ناناب  رد  هکنیا  زا  نم  .دوش 
شوخ نوگ ، مدـنگ  يدرم  هاگنآ  .دـندرک  یمن  دای  هنوگ  نیا  دـننک ، داـی  ( 89  ) هینک هب  ار  وا  دوـب  هداد  روتـسد  هفیلخ  هـک  ار  یـسک 

اج زا  داتفا ، وا  هب  مردپ  مشچ  نوچ  .دش  دراو  تلالج  تبیه و  ياراد  ناوج و  مادنا ، وکین  ورشوخ ، تماق ،
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زاربا یمارتحا  نینچ  هاپس  ناهدنامرف  ای  مشاه  ینب  زا  یسک  هب  تبسن  مردپ  متـشادن  دای  هب  .تفر  وا  لابقتـسا  هب  ماگ  دنچ  تساخرب و 
رد هک  دوخ  زامن  ياـج  رب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دیـسوب و  ار  وا  هنیـس  تروص و  تخادـنا و  وا  ندرگ  رد  تسد  مردـپ  .دـشاب  هدرک 
یم موش » تیادف   » وا هب  تبحـص ، نمـض  رد  و  تخادرپ ، تبحـص  هب  وا  اب  تسـشن و  وا  يورب  ور  دوخ ، و  دیناشن ، دوب ، هتـسشن  اجنآ 

دهاوخ یم  تسا و  هدمآ  هفیلخ ) ردارب   ) یسابع قفوم »  » تفگ دمآ و  ینابرد  هاگان  .مدوب  تفگـش  رد  مدید  یم  هچنآ  زا  نم  .تفگ 
رد هلصاف  رد  دندمآ و  یم  وا  هاپس  هژیو  ناهدنامرف  زین  نانابرد و  وا  زا  شیپ  دمآ ، یم  قفوم »  » هاگره هک  دوب  نیا  لومعم  .دوش  دراو 

.درک یم  دوبع  اهنآ  نایم  زا  قفوم »  » دندنام و یم  لاح  یمه  هب  دنداتسیا و  یم  فص  ود  رد  مردپ  سلجم  ات  رصق  يدورو 

نامالغ هب  شمشچ  هک  هاگنآ  ات  درک  یم  وگتفگ  وا  اب  دوب و  مالسلا ) هیلع  يرکسع -  ماما  « ) دمحم وبا   » هجوتم هتـسویپ  مردپ  يراب ،
زا ار  وا  داد  روتـسد  دوخ  نانابرد  هب  و  دیربب ، فیرـشت  دـیلیام ، رگا  موش  تیادـف  تفگ : وا  هب  عقوم  نیا  رد  داتفا ، قفوم »  » صوصخم

یظفاحادخ وا  اب  تخادنا و  وا  ندرگ  رد  تسد  تساخرب و  زین  مردپ  تساخرب و  دمحموبا  .دنیبن  ار  وا  قفوم »  » ات دـنربب  فص  تشپ 
.تفر نوریب  وا  درک و 

نینچ وا  اب  زین  مردپ  دـیدرک و  دای  هینک  هب  مردـپ  روضح  رد  ار  وا  هک  دوب  یـسک  هچ  نیا  هو ! متفگ : مردـپ  نامالغ  نانابرد و  هب  نم 
.!؟ درک راتفر 

نب نسح   » وا هب  هک  تسا  نایولع  زا  یکی  وا  دنتفگ :
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راتفر وا و  رکف  رد  شا  همه  زور  نآ  دـش و  رتشیب  نم  بجعت  .تسا  فورعم  اضرلا » نبا   » هب دـنیوگ و  یم  مالـسلا »-  اـمهیلع  یلع - 
عالطا هب  دوب  مزال  هک  ار  يروما  اهـشرازگ و  تسـشن و  یم  أشع  زامن  زا  سپ  هک  دوب  نیا  مردپ  تداع  .دش  بش  ات  مدوب  وا  اب  مردـپ 

يراک دمحا ! دیسرپ : .دوبن  وا  شیپ  یسک  .متسشن  وا  دزن  مدمآ و  نم  تسشن ، دناوخ و  زامن  یتقو  .درک  یم  یـسررب  دناسرب ، هفیلخ 
؟ يراد

.میوگب یهد  یم  هزاجا  رگا  ردپ ، يرآ  متفگ :

.يراد هزاجا  تفگ :

وا هب  تنانخـس ، رد  يدوـمن و  مارتـحا  عـضاوت و  نینچ  وا  هب  تبـسن  هک  دوـب  یـسک  هچ  مدـید  ار  وا  حبـص  هک  درم  نیا  ردـپ ! متفگ ،
« یلع نب  نسح  (، » 90 « ) نایضفار  » ماما وا  مرـسپ ! تفگ : یتخاس !؟ یم  وا  يادف  ار  تردام  ردپ و  دوخ و  یتفگ و  یم  موش » تیادف  »

.تسا اضرلا » نبا   » هب فورعم 

یسک دور ، نوریب  سابع  ینب  يافلخ  تسد  زا  تفالخ  رگا  مرسپ ! تفگ : سپس  .مدنام  تکاس  زین  نم  .درک  توکـس  یکدنا  هاگنآ 
وا ردپ  تسوا ، یگتسیاش  وکین و  قالخا  تدابع و  دهز و  تفع و  تلیضف و  رطاخ  هب  نیا  و  تسین ، نآ  راوازـس  وا  زج  مشاه  ینب  زا 

.دوب تلیضف  اب  راوگرزب و  يدرم  زین 

اضّرلا نبا  هرابرد  هک  متشادن  نیا  زج  یمغ  مه و  رگید  .دش  رتنوزف  ردپ  هب  تبسن  ممشخ  رتشیب و  ما  ینارگن  هشیدنا و  نانخس  نیا  اب 
ناهیقف و نایضاق و  ناگدنسیون و  هاپس و  نارس  مشاه و  ینب  زا  کی  چیه  زا  .میامن  یـسررب  شواک و  وا  نوماریپ  منک و  وج  سرپ و 

رد نانآ  رظن  رد  ار  وا  هکنآ  رگم  مدرکن  لاؤس  وا  هرابرد  دارفا  رگید 
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مدـقم شیوخ  ناگرزب  نادـناخ و  یمامت  رب  ار  وا  دـندرک و  یم  دای  یکین  هب  وا  زا  همه  متفای ، ییالاو  يدـنمجرا و  یگرزب و  تیاهن 
نخس یکین  هب  وا  دروم  رد  هکنآ  رگم  مدیدن  ار  ینمشد  تسود و  چیه  اریز  تفر ، الاب  مرظن  رد  وا  ماقم  هنوگ ) نیدب   ) .دندرمش یم 

(. 91  … ) دوتس یم  ار  وا  تفگ و  یم 

رمث یب  ياه  هئطوت  و  ماما ، تداهش 

یم رتشیب  زورب  زور  ماما  هب  مدرم  هجوت  دید  نوچ  دوب ، نارگن  هعماج  رد  ماما  يونعم  ذوفن  تیبوبحم و  زا  هراومه  هک  یـسابع  دمتعم 
مومسم یناهنپ  ار  ماما  دش و  لسوتم  هنیرید  هناروزم  هویـش  نامه  هب  ماجنارـس  دراد ، سوکعم  ریثأت  تبقارم  قانتخا و  نادنز و  دوش و 

.تخاس

رثا رب  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  دـنا : هتفگ  ام  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  دـسیون : یم  یـسربط ،» ، » عیـشت ناهج  رادـمان  دنمـشناد 
فورعم دنمشناد  یمعفک ،» ( » 92  ) .دنا هتفر  ایند  زا  تداهش  اب  ناماما ، همه  شدج و  شردپ و  هکنانچ  دیسر ، تداهش  هب  تیمومسم 

دقتعم مراهچ ، نرق  رد  یعیـش  نادنمـشناد  زا  متـسر ،» نب  ریرج  نبدمحم   » و ( 93  ) تخاس مومـسم  دمتعم »  » ار وا  دـیوگ : یم  هعیش ،
(94  ) .دیسر تداهش  هجرد  هب  تیمومسم  رثا  رد  مالسلا -  هیلع  يرکسع -  ماما  هک : تسا 

ياهزور رد  یـسابع  دـمتعم  هک  دوب  يا  هداعلا  قوف  ياهـشالت  اهکّرحت و  یـسابع ، رابرد  طسوت  ماـما  تداهـش  ياـه  هناـشن  زا  یکی 
.داد ناشن  دوخ  زا  ترضح  نآ  گرم  نداد  هولج  يداع  يارب  ماما ، تداهش  تیمومسم و 

تبسن وا  مارتحا  زا  هک   ) یسابع نایرابرد  زا  یکی  ناقاخ ،» نب  هللا  دیبع   » لوق زا  تنس ، لها  نادنمشناد  زا  یکی  یکلام ،» غاّبـص  نبا  »
: دسیون یم  میدرک ) دای  ماما  هب 

هفیلخ دمتعم ، مالسلا -  هیلع  يرکسع -  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  تشذگ  رد  ماگنه  » … 
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دوب و تقو  هفیلخ  هک   ) وا رد  یلاح  نینچ  میدرک  یمن  رکف  میدش و  هدز  تفگـش  نآ  زا  ام  هک  درک  ادـیپ  یـصوصخم  لاح  یـسابع 
زا همه  هک  هفیلخ  صاخ  نایفارطا  زا  رفن  جنپ  دش ، روجنر  يرکسع ) ماما  « ) دمحم وبا   » یتقو .دوش  هدید  تشاد ) تسد  رد  ار  تردق 
وا هب  دهد  یم  يور  هچره  دننامب و  دمحم  وبا  هناخ  رد  داد  روتـسد  نانآ  هب  دمتعم  .دندش  لیـسگ  وا  هناخ  هب  دندوب ، يرابرد  ناهیقف 
زا رفن  هد  داد  نامرف  رایتخب » نب  یـضاق   » هب نینچمه  و  دنـشاب ، وا  مزالم  اـت  داتـسرف  راتـسرپ  ناونع  هب  ار  يا  هدـع  زین  دـننک ، شرازگ 
هس ای  ود  .دنریگب  رظن  ریز  ار  وا  لاح  دنورب و  وا  دزن  ماش  حبـص و  ره  نانآ  دتـسرفب و  دمحم  وبا  هناخ  هب  دنک و  باختنا  ار  نیدمتعم 
وا هناخ  مزالم  زور  بش و  داد  روتـسد  هفیلخ  .دوش  رتهب  تسا  دیعب  هدش و  رت  تخـس  دمحم  وبا  لاح  دـنداد  ربخ  هفیلخ  هب  دـعب  زور 

شخپ ترضح  نآ  تشذگرد  ربخ  یتقو  .دومرف  تلحر  يزور  دنچ  زا  سپ  ات  دندوب  راوگرزب  نآ  هناخ  مزالم  هتسویپ  نانآ  دنشاب و 
يارما نایناوید ، مشاه ، ینب  .دـش  هتـسب  اه  هزاغم  لیطعت و  اهرازاب  دـیدرگ و  هلاـن  داـیرف و  اپارـس  دـمآ و  رد  تکرح  هب  ارّماـس  دـش ،

دای زور  نآ  رد  ارّماس  دندرک ، تکرح  عییشت  مسارم  رد  تکرش  يارب  مدرم  ریاس  ناهاوگ و  دوهـش و  ارعـش ، رهـش ، نایـضاق  رکـشل ،
! دوب تمایق  هنحص  روآ 

هک یماگنه  .درازگب  زامن  ترـضح  نآ  هزانج  رب  ات  داتـسرف  ار  لکوتم ،» نب  یـسیع  ، » دوخ ردارب  هفیلخ  دش ، نفد  هدامآ  هزانج  یتقو 
ترضح نآ  تروص  تفر و  کیدزن  یسیع  دنتشاذگ ، نیمز  يور  زامن  يارب  ار  هزانج 
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هب هک  تسا  يرکـسع » دـمحم  وبا   » نیا تفگ : داد و  ناشن  دوهـش  ناگدنـسیون و  نایـضاق و  نایـسابع و  ناـیولع و  هب  .درک و  زاـب  ار 
زامن وا  رب  دناشوپ و  ار  هزانج  يور  دعب  دـنا !! هدوب  دـهاش  زین  هفیلخ  نارازگتمدـخ  زا  نالف  نالف و  تسا و  هتـشذگرد  یعیبط  گرم 

(95  … « ) دنربب نفد  يارب  داد  نامرف  و  دناوخ ،

رد هکنانچ  دوب و  هتخیر  ماما  تداهش  يارجام  ندرک  ثول  يارب  مکاح  میژر  هک  دوب  یحرط  تشاد و  یتافیرشت  هبنج  زامن  نیا  هتبلا 
هیلع يرکسع -  ماما  شراوگرزب ، ردپ  هزانج  رب  یصوصخ  روط  هب  جع -  يدهم -  ترـضح  تسا ، روهـشم  هعیـش  نادنمـشناد  نایم 

(. 96  ) درازگ زامن  مالسلا - 

باّذک رفعج  هناحوبذم  شالت 

رد .مدرب  یم  اهرهـش  هب  ار  ترـضح  نآ  اه  همان  مدوب و  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  نارازگتمدخ  زا  نم  دیوگ : یم  نایدألاوبا » »
هدزناپ يرب ، یم  نئادـم »  » هب ار  اهنیا  دومرف : تشون و  ییاه  همان  ترـضح  .مدیـسر  شتمدـخ  هب  تفر ، ایند  زا  نآ  اب  ماما  هک  یـضرم 

رد ارم  دسج  تسا و  دنلب  نویش  هلان و  نم  هناخ  زا  هک  دید  یهاوخ  يدش ، رهش  لخاد  هک  مهدزناپ  زور  دوب ، یهاوخن  ارّماس  رد  زور 
.دنا هتشاذگ  لسغ  لحم 

.تسا وا  نم  زا  دـعب  مئاق  درازگ ، زامن  نم  هزاـنج  هب  سک  ره  دومرف  تسیک ؟ امـش  زا  دـعب  ماـما  دوش ، نینچ  رگا  نم ! رورـس  متفگ :
تبیه .تسا  نم  زا  دعب  ماما  وا  دهد ، ربخ  تسا  دنب ) رمک   ) نایمه نایم  رد  هچنآ  زا  سک  ره  دومرف : .دـییامرفب  يرگید  هناشن  متفگ :

؟ تسیچ تسا  نایمه  رد  هچنآ  زا  دوصقم  مسرپب : هک  دش  عنام  ماما  تمظع  و 

زور هتفرگ و  ار  اهنآ  باوج  مدرب و  نئادم »  » هب ار  ترضح  نآ  ياه  همان  نم 
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« رفعج  » شردارب مدـید  زین  .تسا  دـنلب  هلان  يادـص  ماما  هناخ  زا  دوب ، هدومرف  ماما  هک  روط  نامه  مدـید  مدـش ، ارّماس  دراو  مهدزناـپ 
یم کیربت  شتماما  هب  و  تیلـست ، يو  هب  هتفرگ  ار  وا  فارطا  نایعیـش ، زا  یهورگ  هتـسشن و  ترـضح  نآ  هناـخ  راـنک  رد  باّذـک ) )

 )!!( دنیوگ

دوخ مشچ  اب  نم  اریز  تسا ، هدـش  ضوع  تماما  عضو  سپ  دـشاب ، ماما  رفعج  رگا  متفگ : دوخ  اـب  مدروخ و  هّکی  ناـیرج  نیا  زا  نم 
تیلست ار  شردارب  تلحر  هتفر و  ولج  مه  نم  .دوب  روبنط  رات و  لها  درک و  یم  يزاب  رامق  دروخ و  یم  بارش  رفعج  هک  مدوب  هدید 

! دیسرپن يزیچ  نم  زا  یلو  متفگ ، کیربت  ار  شتماما  و 

رفعج .دیناوخب  زامن  دـییایب  دـندرک ، نفک  ار  تردارب  هزانج  تفگ : رفعج  هب  دـمآ و  نوریب  ماما ، هناخ  مداخ  دـیقع ،»  » ماگنه نیا  رد 
.دنتشاد رارق  اهنآ  شیپاشیپ  هملس »  » هب فورعم  یلع » نب  نسح   » و ( 97 « ) ناّمس  » .دندوب وا  فارطا  رد  نایعیش  .دش  هناخ  دراو 

شیپ رفعج  .دندوب  هتشاذگ  توبات  رد  هدرک و  نفک  ار  مالسلا »-  هیلع  يرکـسع -  ماما   » هزانج میدش ، دراو  هناخ  طایح  هب  هک  یتقو 
ياهنادـند هک  يوم  هایـس  نوگمدـنگ و  یکدوک  هاگان  دـیوگب ، ار  زامن  ریبکت  تساوخ  هک  یتقو  .درازگ  زامن  ماما  هزانج  رب  ات  تفر 

رب دیاب  نم  ورب ، رانک  ومع ! تفگ : دیـشک و  رانک  ار  وا  تفرگ و  ار  رفعج  سابل  دمآ و  نوریب  تشاد ، هلـصاف  مه  اب  يردـق  شنیـشیپ 
ترضح دناوخ و  زامن  ماما  هزانج  رب  كدوک  نآ  .تفر  رانک  دوب ، هدش  نوگرگد  شا  هفایق  هک  یلاح  رد  رفعج ، .مناوخب  زامن  مردپ 

.دندرک نفد  يداه  ماما  شردپ  ربق  رانک  رد  دوخ  هناخ  رد  ار 

ور كدوک  نامه  دعب 
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ود نیا  متفگ : دوخ  اب  مداد و  يو  هب  ار  اه  همان  باوج  هدـب ! تسا  وت  هارمه  هک  ار  همان  باوج  يرـصب ! درم  يا  تفگ : درک و  نم  هب 
دنلب شیادص  رـس و  مدید  مدـمآ و  رفعج  شیپ  هاگنآ  .هدـنام  نایمه  طقف  الاح  اه ،) همان  باوج  نتـساوخ  و  هزانج ، رب  زامن  هناشن :( 

ياعدا دوخیب  هک   ) ار رفعج  لاؤس  نیا  اب  تساوخ  یم  وا  دوب !!؟ یک  كدوک  نآ  تفگ : رفعج  هب  دوب  رـضاح  هک  أشو » زجاح   » .تسا
! مسانش یمن  ما و  هدیدن  ار  وا  لاح  هب  ات  هللاو  تفگ : رفعج  .دنک  موکحم  درک ) یم  تماما 

ماما هک  دنتسناد  نوچ  و  دندیسرپ ، مالسلا -  هیلع  يرکسع -  نسح  ماما  زا  دندمآ و  مق »  » لها زا  یهورگ  هک  میدوب  هتسشن  اجنآ  رد 
تینهت تیلـست و  هدرک  مالـس  رفعج  هب  اهنآ  .دـنداد  ناشن  ار  رفعج  نارـضاح  تسیک ؟ ماـما  نیـشناج  دـنتفگ : تسا ، هدومرف  تلحر 

نیا زا  رفعج  تسا ؟ ردقچ  اهلوپ  دنا و  هتشون  یناسک  هچ  ار  اه  همان  دییامرفب : میا ، هدروآ  ییاهلوپ  اه و  همان  دنتشاد : راهظا  دنتفگ و 
!! مینادب بیغ  ملع  دنراد  راظتنا  ام  زا  اهنیا  تفگ : درک ، یم  كاپ  ار  دوخ  ياه  هماج  درگ  هکیلاح  رد  تساخرب و  تفشآ و  رب  لاؤس 
ات هد  هک  تسا  رانید  رازه  نایمه  رد  تسا و  سک  نالف  سک و  نالف  زا  اه  همان  تفگ : دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  یمداـخ  ناـیم  نیا  رد 

.دنا هداد  الط  بآ  ار  اهنآ  زا 

تـسا ماما  وا  هداتـسرف ، نایمه  نتفرگ  يارب  ار  وت  سک  ره  دـنتفگ : مداخ  هب  هداد و  لیوحت  ار  نایمه  اه و  همان  مق  مدرم  ماگدـنیامن 
(98 … )

رمث یب  ياهشالت 

دارم دصقم و  هب  شیوخ ، ماخ  لایخ  هب  مالسلا -  هیلع  يرکسع -  ماما  تداهش  اب  هک  یسابع  دمتعم » »
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تسد دوخ  رطاخ  نانیمطا  يارب  یلو  درادن ، دوجو  يو  هماکدوخ  تموکح  هار  رـس  يرطخ  رگید  درک  یم  روصت  دوب ، هدیـسر  دوخ 
لزنم دراو  هک  داد  تیرومأم  يا  هدـع  هب  وا  .دوب  ماما  دـنزرف  هیحاـن  زا  وا  ینارگن  قمع  یبلط و  هاـج  هناـشن  هک  دز  يرگید  لاـمعا  هب 

.دنیامن موم  رهم و  ار  اهنآ  هدرک  یسرزاب  ًالماک  ار  ترضح  هیثاثا  دنوش و  ماما 

وتسد دمآ و  رب  وا  نتفای  ددص  رد  هدنام ، یقاب  يدنزرف  مالسلا -  هیلع  يرکـسع -  ترـضح  زا  هک  دوب  هدینـش  نوچ  رگید ، فرط  زا 
لقن .دننک  شرازگ  دش ، هدهاشم  نانآ  رد  یلمح  راثآ  رگا  دـنیامن و  هنیاعم  ار  ترـضح  نآ  نازینک  نانز و  اه ، هلباق  زا  يا  هدـع  داد 
رارق رظن  تحت  لیلحم  رد  ار  زینک  نآ  هک  دـش  هداد  روتـسد  هفیلخ  فرط  زا  دـش و  نینظ  يزینک  هب  اـه  هلباـق  زا  یکی  هک  تسا  هدـش 
بذک قدص و  ات  دنـشاب  وا  لاح  بقارم  نانز  زا  يا  هدع  هارمه  هفیلخ ) صوصخم  راکـشیپ  و  نایرابرد ، زا  یکی  « ) ریرحن  » دـنهدب و
نشور شرازگ  بذک  دشن و  رهاظ  لمح  زا  يرثا  ماجنا  رـس  یلو  دوب  رظن  تحت  زینک  نآ  لاس  ود  تّدم  ( 99  ) .ددرگ ولعم  شرازگ 

(100 ! ) تشگ

ماما دوجو  زا  نایعیـش  و  هدنامن ، یقاب  يدنزرف  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماما  زا  هک  دنک  دومناو  هکنآ  يارب  دـمتعم  ماگنه  نیا  رد 
هدیقع نانچمه  نایعیش  یلو  (، 101  ) دوش میسقت  رفعج  شردارب  ردام و  نایم  ترـضح  نآ  ثاریم  داد  روتـسد  دندرگ ، دیمون  يدعب 

ًالبق ار  ماما  لاسدرخ  دنزرف  نانآ  زا  يدادـعت  اریز  (، 102  ) دراد هدهع  هب  ار  تماما  هک  تسا  هدنام  یقاب  يدنزرف  ماما  زا  هک  دنتـشاد 
(. میتفگ ًالبق  ار  نآ  هنومن  هکنانچ   ) دندوب هدید 

رد
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مایق هکنآ  ات  تشاد  همادا  نانچمه  مهدزاود  ماما  نتفاـی  يارب  ماـما  نادـناخ  دروم  رد  اهتیدودـحم  عاونا  قاـنتخا و  راـشف و  لاـح  ره 
رد جـنزلا » بحاـص   » هنتف بوشآ و  و  ناـقاخ » نب  ییحی  نب  هللا  دـبع   » یناـهگان گرم  و  ناـسارخ ،»  » رد يرافـص » ثیل  نب  بوـقعی  »
رد يریگتخس  ضّرعت و  لاجم  رگید  درک و  جیسب  اهتکرح  نیا  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  يورین  مامت  یسابع  رابرد  دمآ و  شیپ  هرصب » »

(104 ( ) 103 ! ) دنامن یقاب  ماما  نادناخ  دروم 

اه تشون  یپ 

ص یتریـصب ، هبتکم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیـش  ص 503 -  ج 1 ، ق ، ه .'  1381 قودـصلا ، هبتکم  نارهت ، یفاـک ، لوصا  ینیلک ، - 1
، هثلاثلا هعبطلا  يرولا ، مالعا  یسربط ، ص 422 -  ج 4 ، يوفطصم ، یشورفباتک  مق ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهـش  نبا   - 335

.دنا هتسناد  لاس 231  رد  ار  ترضح  دلوت  یلبرا  یسیع  نب  یلع  يدوعسم و   367 .ص هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ،

366 .ص باتک ، نامه  یسربط ، ص 335 -  باتک ، نامه  دیفم ، خیش  - 2

192 .ص ق ، 1381 ه .' یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت  هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص 503 -  باتک ، نامه  ینیلک ، - 3

راونألا یمق ، سابع  خیش  جاح   ) دمحم یبأ  هافو  دعب  هعیشلا  عزفم  تناک  اّهنا  اهلـضف  یف  یفکو  تاحلاصلا  تافراعلا  نم  تناکو  - 4
(. ص 151 يرفعج ، یشورفباتک  دهشم ، هیهبلا ،

قودصلا هبتکم  نارهت ، رابخألا ، یناعم  قودـص ، زین  ص 230 -  باب 176 ، ج 1 ، یئابطابطلا ، هبتکم  مق ، عیارـشلا ، للع  قودص ، - 5
65 .ص ق ، 1379 ه .' ملعلا ، راد  هسسؤم  - 

223 .ص ش ، 1363 ه .' یضرلا ،، تاروشنم  مق ، هثلاثلا ، هعبطلا  همامالا ، لئالد  يربطلا ، ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  - 6

ط فارشألا ، ّبحب  فاحتالا  يواربشلا ، هللا  دبع  خیش  ص 345 -  یتریصب ، هبتکم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 7
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179  -. ص 178 ش ، 1363 ه .' یضرلا ،، تاروشنم  مق ، ، 2

243 .ص ق ، 1386 ه .' رداص ، راد  توریب ، يرخفلا ، اقطقط ، نبا  - 8

هتشک تیفیک   196  -. ص 195 ج 7 ، رداص ، راد  توریب ، خـیراتلا ، یف  لـماکلا  ریثا ، نبا  ص 243 -  باتک ، نامه  اـقطقط ، نبا  - 9
'. 1383 ه ینثملا ، هبتکم  دادغب ، هثلاثلا ، هعبطلا  أفلخلا ، خیرات  یطویـس ، هب : ك.ر  تسا ، هدش  لقن  زین  رگید  ياه  هنوگ  هب  زتعم  ندـش 

97 .ص ج 4 ، سلدنألا ، راد  توریب ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، ص 360 -  ق ،

ش، 1360 ه ' نادیواج ، تاراشتنا  نارهت ، مراهچ ، پاچ  هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  مالـسا ، یـسایس  خیرات  نسح ، میهاربا  رتکد  - 10
، رداص راد  توریب ، يرخفلا ، اقطقط ، نبا  ص 96 و 103 -  ج 4 ، سلدنألا ، راد  توریب ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، ص 377 -  ج 3 ،
، أفلخلا خیرات  یطویـس ، و 234 -  ص 233  ج 7 ، رداـص ، راد  توریب ، خــیراتلا ، یف  لـماکلا  ریثا ، نـبا  ص 246 -  ق ، ه .'  1386

362 .ص

377 .ص باتک ، نامه  نسح ، میهاربا  رتکد  ص 246 -  باتک ، نامه  اقطقط ، نبا  ص 234 -  باتک ، نامه  ریثا ، نبا  - 11

، فجن هعبارلا ، هعبطلا  هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، ص 313 -  ج 50 ، ق ، 1395 ه .' نارهت ، هیناثلا ، هعبطلا  راونألا ، راحب  یسلجم ، - 12
245 .ص ق ، 1374 ه .' هیردیحلا ، هعبطملا 

.دوب مصتعم » نب  لکوتم  دنزرف  دمتعم »  » و مصتعم » نب  قفاو   » دنزرف يدتهم  - 13

راد توریب ، بهذــلا ، جورم  يدوعــسم ، و 367 -  ص 363  ینثملا ، هـبتکم  دادـغب ، هثلاـثلا ، هـعبطلا  أـفلخلا ، خـیرات  یطویـس ، - 14
131 .و ص 123  ج 4 ، سلدنألا ،

همجرت مالـسا ، یـسایس  خـیرات  نسح ، مـیهاربا  رتـکد  ص 250 -  ق ، ه .'  1386 رداـص ، راد  توریب ، يرخفلا ، اــقطقط ، نـبا  - 15
378 .ص ج 2 ، ش ، 1360 ه .' نادیواج ، تاراشتنا  ج 4 ، هدنیاپ ، مساقلاوبا 

-16
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یبأ لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  ص 197 -  ج 3 ، ق ، 1381 ه .' یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، هّمغلا ، فشک  یلبرالا ، یـسیع  نب  یلع 
 - ص 503 ج 1 ، ق ، 1381 ه .' قودصلا ، هبتکم  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، ص 422 -  ج 4 ، يوفطصم ، یشورفباتک  مق ، بلاط ،

لاـّتف ص 376 -  هیمالــسالا ، بـتکلا  راد  ط 3 ، يروـلا ، مـالعا  یــسربط ، ص 338 -  یتریـصب ، هبتکم  مـق ، داـشرالا ، دـیفم ، خـیش 
ناـیعا نیما ، نسحم  دیـس  ص 274 -  ق ، ه .'  1406 تاـعوبطملل ، یملعـألا  هسـسؤم  توریب ، ط 1 ، نیظعاوـلا ، هضور  يروباـشین ،

43 .ص ج 2 ، ق ، 1403 ه .' تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  توریب ، هعیشلا ،

، همامالا لئالد  يربط ، ریرج  نب  دمحم  ص 434 -  ج 4 ، يوفطصم ، یشورفباتک  مق ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآ ، رهـش  نبا  - 17
ج ق ، 1395 ه .' هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، ط 2 ، راونألا ، راحب  یـسلجم ، ص 226 -  ش ، 1363 ه .' یضرلا ،، تاروشنم  مق ، ط 3 ،

ماما تکرح  ریـسم  رد  قاتـشم ، تیعمج  رفن  نارازه  درک ، یم  دمآ  تفر و  ماما  راب  ره  هفیلخ ، دیلپ  تین  مغر  رب  هتبلا ،  251 .ص ، 50
دمآ یم  دنب  اههار  تیعمج ، ترثک  زا  هک  دندرک  یم  تاساسحا  زاربا  هدنکفا و  هار  هب  يداش  هلغلغ  نانچ  نآ  و  دندرک ، یم  عامتجا 

روبع و دمآ و  یم  دنب  اههار  تیعمج ، ترثک  زا  هک  دندرک  یم  هدهاشم  ار  ترضح  هکنآ  ضحم  هب  و  دش ، یم  عطق  رورم  روبع و  و 
یم زاب  هار  ترـضح  يارب  دـش و  یم  شوماخ  ادـص  رـس و  دـندرک  یم  هدـهاشم  ار  ترـضح  هکنآ  ضحم  هب  و  دـش ، یم  عطق  رورم 

، نارهت یسوط ، خیش  هبیغ  زین  هدش و  دای  ذخأم  هس  هب : ك.ر   ) تشگ یم  رب  یعیبط  لاح  هب  عضو  ماما ، روبع  زا  سپ  و  دندرک ،
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(. ص 29 هثیدحلا ، يونین  هبتکم 

روما رب  یلاوـم  ناـکرت و  طلـست  و  تفـالخ ، هاگتـسد  لزلزت  فعـض و  دوـجو  اـب  هک  دـیآ  شیپ  لاؤـس  نیا  تسا  نکمم  اـجنیا  - 18
؟ تشاد همادا  تّدش  نامه  هب  ماما  دروم  رد  قانتخا  راشف و  هنوگچ  تکلمم ،

ماما دوب و  لهـس  راک  دوب ، وا  نایفارطا  ای  هفیلخ  صخـش  هب  رـصحنم  ماما ، يونعم  تردق  هیحان  زا  ینارگن  رگا  تفگ : دیاب  خساپ  رد 
دوب هدنکفا  هیاس  یـسایس  عیـسو  فیط  کی  رب  ینارگن  میب و  نیا  یلو  دزادرپب ، يّرـس  تیلاعف  هب  نوگانوگ ، ياههار  زا  تسناوت  یم 

كرتـشم عفاـنم  تموـکح ، اـب  يوـحن  هب  هک  زین  ار  یناـسک  همه  نارادمدرـس و  هیقب  فـیط  نیا  و  دوـب ، نآ  زا  یئزج  مه  هفیلخ  هـک 
روشک رب  مکاح  طخ  یلـصا  یگژیو  ماما ، دروم  رد  تیدودـحم  راشف و  لامعا  تفلاخم و  تهج  نیمه  هب  دـش ، یم  لماش  دنتـشاد ،

! تفای یمن  رییغت  رگید  يا  هفیلخ  ینیزگیاج  و  يا ، هفیلخ  لتق  اب  یتح  دش و  یم  بوسحم 

311 .ص ج 50 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، - 19

313 .ص ذخأم ، نامه  یسلجم ، - 20

134 .ص هثیدحلا ، يونین  هبتکم  نارهت ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 21

ناشخرد و رایـسب  ياه  هرهچ  زا  دوب و  دادغب  لها  و  ص 67 ) ج 1 ، باسنألا ، یناعمـس ،  ) راّیط رفعج  لسن  زا  يرفعج  مشاهوبا  - 22
نانآ دزن  تفر و  یم  رامش  هب  مالسلا -  مهیلع  يرکسع -  ماما  يداه و  ماما  داوج و  ماما  یمیمـص  رایـسب  نارای  زا  هعیـش و  هیامنارگ 

یب عاجـش و  هدازآ و  يدرم  هـک  وا  ( 258 ص 255 -  ج 4 ، لاجرلا ، سوماق  يرتشوش ، یقت  دـمحم   ) تشاد ییـالاو  تلزنمو  ماـقم 
، یناعمس ص 369 -  ج 8 ، دادغب ، خیرات  بیطخ ،  ) دیدرگ لقتنم  ارّماس  نادنز  هب  و  تشادزاب ، دادغب  رد  لاس 252 ه ' رد  دوب ، كاب 
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(. ص 67 ج 2 ، باسنألا ،

، نارهت هبیغلا ،  ) تسا هدوب  طبترم  یسابع » دمحم  نب  هللا  دبع   » لتق اب  شناهارمه ، وا و  ندش  ینادنز  یسوط ، خیش  هتفگ  هب 

هدوب نادـنز  رد  نایولع  زا  یهورگ  يرکـسع و  ماما  اب  ق  لاس 258 ه .' رد  وا  دیوگ : یم  یـسربط  ص 136 .) هثیدحلا ، يونین  هبتکم 
.دنا هتشون  لاس 251  رد  ار  وا  تشذگ  رد  یناعمس ، يدادغب و  بیطخ  ص 373 .) يرولا ، مالعا   ) تسا

 - ص 166 ینیسحلا ، دهشملا  هبتکم  هرهاق ، راصبألا ، رون  یجنلبـش ، ص 304 -  میدق ، ط  همهملا ، لوصفلا  یکلام ، غابـص  نبا  - 23
راد ط 3 ، يرولا ، مالعا  یسربط ، ص 222 -  ج 3 ، ق ، 1381 ه .' یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، هّمغلا ، فشک  یلبرالا ، یـسیع  نب  یلع 

437 .ص ج 4 ، يوفطصم ، یشورفباتک  مق ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  ص 373 -  هیمالسالا ، بتکلا 

433 .ص ج 4 ، باتک ، نامه  بوشآ ، رهش  نبا  - 24

269 .ص ج 50 ، ق ، 1395 ه .' هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، ط 2 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، - 25

243 .ص هیردیحلا ، هبتکملا  فجن ، هعبارلا ، هعبطلا  هیصولا ، تابثا  يدوعسم ،  26 ( 

216 .ص ق ، 1381 ه .' یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، هّمغلا ، فشک  یلبرالا ، یسیع  نب  یلع  - 27

181 .ص ق ، 1409 ه .' یمالسالا ،، باتکلا  راد  توریب ، يرکسعلا ،، نسحلا  مامالا  هایح  رقاب ، یشرقلا ، فیرش  - 28

دعب هب  ص 427 ق ، '. 1381 ه هیردیحلا ، هبتکملا  فجن ، ط1 ، لاجر ، - 29

دمحم  » هتشون هب  انب  و  قاحسا ، دوخ  هن  تسا و  هدوب  بوقعی »  » مانب يدنک  قاحسا  رـسپ  هدوب ، هتـشون  یباتک  نینچ  هک  یفوسلیف  - 30
هفـسالف خیرات   ) تسا هدوب  نوراه  يداه و  يدهم و  ینعی  یـسابع  يافلخ  زا  رفن  هس  نامز  رد  هفوک  مکاح  قاحـسا » «، » هعمج یفطل 

رسپ ردپ و  مان  ایوگ  ص 1 .) هیملعلا ، هبتکملا  برغملا ، قرشملا و  یف  مالسالا 
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تسا هداتفا  ملق  زا  رسپ  مان  خاسنتسا ، لقن و  عقوم  رد  ای  هدش و  هابتشا  مه  اب 

تیبلا کلذ  نمالا  اذه  لثم  جرخیل  ناک  ام  قحلاب و  تئج  نألا  - 31

تسا هدرک  لقن  یفوک  مساقلاوبا  هتـشون  لیدبتلا »  » باتک زا  ص 424 ) ج 4 ، « ) بقانم  » باتک رد  بوشآ  رهش  نبا  ار  هیـضق  نیا  -32
یب کی  رد  يدنک  هک  دهد  یم  ناشن  هیضق  نیا  دنا : هتشون  هدومن و  دیدرت  زاربا  هیضق  نیا  تحص  رد  رصاعم ، نادنمـشناد  زا  یخرب 

باتک رد  اهنت  نوچ  اـما  تسا ، ریذـپ  ناـکما  هچرگ  عوضوم  نیا  و  تسا ، هتـشادن  هدـیقع  مالـسا  هب  هدرب و  یم  رـس  هب  يرکف  یتاـبث 
تابثا يارب  ناوت  یمن  تسا ، هدرک  لقن  وا  زا  زین  بوشا  رهـش  نبا  هدـمآ و  دنـس ) نودـب   ) لسرم تروص  هب  مه  نآ  یفوک  مساقلاوبا 

ص 196) يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  ردصلا ، دمحم   ) درک افتکا  نآ  هب  یخیرات  هیضق 

یمن رظن  هب  دیعب  يا  هیـضق  نینچ  هدمآ ، یمالـسا  هفـسالف  خیرات  هب  طوبرم  بتک  رد  هک  يدنک  رکفت  زا  ییاه  هشوگ  هب  هجوت  اب  اما 
نایم هک  دوش  هاگ  اما  دـنا … « : هتـشون  يو  یفـسلف  يرکف و  ینابم  لیلحت  نمـض  رجلا » لیلخ   » و يروخاـفلا » اـنح   » هکناـنچ .دـسر 
يدنک .تسا  هتشاداو  هفسلف  اب  تفلاخم  هب  ار  يا  هراپ  هک  تسا  ضقانت  نیا  و  دوش ، دوهشم  یـضقانت  نآرق  تایآ  هفـسلف و  تامیلعت 

و يزاجم ، يانعم  کی  تسا و  یقیقح  يانعم  کی  ار  یبرع  تاملک  دـیوگ : یم  وا  .تسا  هتفای  تایآ  لیوأت  رد  ار  لکـشم  نیا  لـح 
ناهج رد  هفـسلف  خـیرات   … « ) دـبایرد لیوأت  هار  زا  ار  اهنآ  يزاجم  یناـعم  تاـیآ ، یخرب  قوطنم  زا  دـناوت  یم  رکفتم  قیرط  نیدـب 

ص 380) ج 2 ، ش ، '. 1358 ه نامز ، باتک  مود ، پاچ  نارهت ، یتیآ ، دمحملا  دبع  همجرت  یمالسا ،

رون یجنلبش ، - 33
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یـشورفباتک مـق ، بلاـط ، یبأ  لآ  بقاـنم  بوـشآ ، رهـش  نـبا  هـب : ك.ر  زین  167 و  .ص ینیـسحلا ، دهـشملا  هبتکم  هرهاق ، راـصبألا ،
نبا ص 219 - ج 3 ، ق ، '. 1381 ه یمـشاه ، ینب  هبتکم  زیربـت ، هّمعلا ، فشک  یلبرـالا ، سیع  نب  یلع  ص 425 -  ج 4 ، يوفطصم ،

 - ص 304 میدـق ، ط  همهملا ، لوصفلا  یکلاـملا ، غاّبـص  نبا  ص 207 -  هرهاـقلا ، هبتکم  هرهاـق ‘ هقرحملا ، قعاوصلا  یمتیهلا ، رجح 
305

.ر ك زین  226 و   -. س 223 ش ، '. 1371 ه یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، ط 1 ، يرکسعلا ، مامالا  هایح  داوج ، دمحم  خیش  یسبط ، - 34
102 ، 78 ، 62 تاحفص : یتریصب ، هبتکم  مق ، هعیشلا ، خیرات  رفظملا  نیسح  دمحم  خیشلا  هب :

.تسا يرکـسع  ماما  ناگدنیامن  زا  رگید  یکی  و  ير ، لها  نایعیـش  ناگرزب  زا  یکی  يزار ، قاحـسا  نب  دـمحا  دوصقم ، ًارهاظ  - 35
(332 یسبط ، داوج  دمحم  خیش  يرکسعلا ، مامالا  هایح  هب : .ر ك  )

، یسلجم ثیدح 1088 -  ، 580 ص 575 -  دهشم ، هاگشناد  دهشم ، یّشک ،) لاجر  هب  فورعم   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  یـسوط ، - 36
تسا هدمآ  زین  ص 484 )  ) لوقعلا فحت  رد  راصتخا  هب  همان  نیا   323  -. ص 219 ج 50 ، ق ، '. 1395 ه نارهت ، ط 2 ، راونألا ، راحب 

ثیدح 1089 ص 580 ، باتک ، نامه  یسوط ، - 37

ثیدح 1089 ص 580 ، باتک ، نامه  یسوط ، - 38

تایهلا و هدکشناد  دهشم ، تسرهفلا ، یـسوط ، خیـش  ص 66 -  يروادلا ، هبتکم  مق ، هعیشلا ، یفنـصم  أمـسا  تسرهف  یـشاجن ، - 39
ص 23 ش ، '. 1351 ه یمالسا ، فراعم 

ص 333 يرکسعلا ، مامالا  هایح  یسبط ، - 40

ص 323 ج 50 ، - 41

ص 272 ش ، '. 1363 ه یضرلا ، تاروشنم  مق  هثلاثلا ، هعبطلا  همامالا ، لئالد  - 42

ص 257 ، 1350 هیوضترملا ، هعبطملا  فجن ، جاجتحالا ، یسربط ، - 43

، هیمالسالا بتکلا  راد  نارهت ، هثلاثلا ، هعبطلا  يرولا ، مالعا  یسربط ، ص 351 -  یتریصب ، هبتکم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 44
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ج 1، نیسردملا ، هعماجل  هعباتلا  یمالـسالا  رـشنلاهسسؤم  مق ، هیناثلا ، هعبطلا  لاجرلا ، سوماق  یقت ، دمحم  خیـش  يرتست ، ص 445 - 
ص 518 ج 1 ، ق ، '. 1381 ه قودصلا ، هبتکم  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، ص 316 - 

، يرتست ثیدح 1015 -  ص 532 ، ش ، '. ه  1348 یمالسا ، فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  دهـشم ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یـسوط ،  45
تـساوخ هب  ام  دیدرگ و  بوصنم  جع -  نامزلا -  بحاص  ترـضح  فرط  زا  تلاکو  هب  اهدعب  يرمَع   315 .ص ج 1 ، باتک ، نامه 

تفگ میهاوخ  نخس  وا  تلیضف  تمظع و  نوماریپ  هدنیآ  شخب  رد  ادخ 

نیا هب  هدربماـن  تسا ، هدوب  نسحلاوبا »  » لـصا رد  وا  هینک  هتـشذگ و  رد  يرجه  موـس  نرق  رخاوا  رد  يرـصب ، یلع  ناـیدألا  وـبا  - 46
، يزیربت سردـم   ) دومن یم  باجم  ار  نیفلاخم  درک و  یم  هرظانم  اـهنید  ماـمت  ناوریپ  اـب  هک  دوب  هتفاـی  ترهـش  ناـیدألاوبا  هب  تهج 

ص 570) ج 7 ، ش ، '. 1347 ه مایخ ، یشورفباتک  نارهت ، موس ، پاچ  بدألا ، هناحیر  یلع ، دمحم 

تسا هدرامگ  یم  راک  نیا  هب  ار  يا  هژیو  دارفا  ترضح  هک  دهد  یم  ناشن  تیرومأم ، نیا  ماجنا  يارب  نایدألاوبا  باختنا 

ص 317 ج 50 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، ص 425 -  ج 4 ، يوفطصم ، یشورفباتک  مق ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشا ، رهـش  نبا  - 47
ج ق ، '. 1409 ه ط 2 ، نیسردملا ، هعامجل  هعباتلا  یمالسالا  رـشنلا  هسـسؤم  مق  همئألا ، بیتاکم  یف  همکحلا  نداعم  یناشاک ، ضیف  - 

ص 265 ، 2

317 .ص باتک ، نامه  یسلجم ، باتک ص 264 -  نامه  یناشاک ، ضیف  -48

ص 486 ش ، '. 1363 ه نیسردملا ، هعامجل  هعباتلا  یمالسالا  رشنلاب  هسسؤم  مق  ط 2 ، لوقعلاب ، فحت  هبعش ، نب  یلع  نب  نسح  -49

ص 331 باتک ، نامه  یسلجم ، -50

شخب رد  ادـخ  تساوخ  هب  ام  دـیدرگ و  لئان  يرغـص  تبیغ  رد  مهدزاود  ماـما  یگدـنیامن  راـختفا  هب  اهدـعب  دیعـس  نب  ناـمثع  -51
مهدزاود ماما  ناگدنیامن 
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تشون میهاوخ  ار  وا  لاح  حرش 

هناخباتک نارهت ، راحبلا ، هنیفـس  یمق ، ساـبع  خیـش  جاـح  ص 214 -  هثیدـحلا ، يوـنین  هبتکم  نارهت ، هبیغلا ، یـسوط ، خیـش  <- h2
ص 158 ج 2 ، یئانس ،

ص 427 ج 4 ، يوفطصم ، یشورفباتک  مق  بقانم ، بوشآ ، رهش  نبا  - 53

میداد حیضوت  شیپ ، هحفص  دنچ  رد  يرفعج  مشاه  وبا  تلیضف  تیصخش و  هرابرد  - 54

ج يوفطصم ، یشورفباتک  مق ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآ ، رهـش  نبا  ص 343 -  یتریصب ، هبتکم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیـش  - 55
، هعیـشلا ناـیعا  نیما ، نسحم  دیـس  ص 242 -  ق ، '. ه  1373 هیردـیحلا ، هعبطملا  فجن ، هیـصولا ، تاـبثا  يدوعـسم ، ص 439 - ، 4
، ینیلک ص 372 -  هیمالـسالا ، بتکلا  راد  ط3 ، يرولا ، مالعا  یـسربط ، ص 40 -  ق ، '. 1403 ه تاعوبطملل ، فراـعتلا  راد  توریب ،

ص 508 ج 1 ، ق ، '. 1381 ه قودصلا ، هبتکم  نارهت ، یفاک ، لوصا 

، هّمغلا فشک  یلبرالا ، یسیع  نب  یلع  ص 431 -  ج 4 ، يوفصطم ، یشورفباتک  مق ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآ ، رهـش  نبا  - 56
ص 218 ج 3 ، ق ، '. 1381 ه یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ،

، هّمغلا فشک  یلبرالا ، یسیع  نب  یلع  ص 431 -  ج 4 ، يوفصطم ، یشورفباتک  مق ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآ ، رهـش  نبا  - 57
ص 218 ج 3 ، ق ، '. 1381 ه یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ،

زا و  مالـسلا -  امهیلع  يرکـسع -  ماما  يداه و  ماما  دامتعا  دروم  رایـسب  هژیو و  ناراـی  یمیمـص و  نارادتـسود  زا  رفعج  نب  یلع  58
دیدرگ و ینادنز  یتدم  یـسابع  لکوتم  طسوت  يداه ، ماما  فرط  زا  یگدـنیامن  مرج  هب  وا  .تسا  هدوب  راوگرزب  ود  نآ  نارازگراک 

هدـید رهاطوبا  ار  وا  قافنا  هک  هدوب  هکم  رد  ناـنچمه  وا  اـیوگ  .دـیدرگ  میقم  اـجنآ  رد  تفر و  هکم  هب  ماـما ، رما  هب  يدازآ ، زا  سپ 
، يرکسعلا مامالا  هایح  رقاب ، یشرقلا ، فیرش  هب : ك.ر.تسا 
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، ناهج تاراشتنا  نارهت  لاقملا ، حیقنت  یناقمام ، ص 212 -  هتشذگ ، ذخأم  یسوط ، خیش   - 156 ص 155 -  یمالسالا ، باتکلا  راد 
ص ش ، '. 1348 ه دهشم ، هاگشناد  دهشم ، یّشک ،) لاجر  هب  فورعم   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  یـسوط ، خیـش   - 272 ص 271 -  ج 2 ،

523 و 607

زین بوشا  رهـش  نیا  بقانم »  » باتک رد  توافت ، يرادقم  اب  تیاور  نیا   212 .ص هثیدحلا ، يونین  هبتکم  نارهت ، هبیغلا ، یـسوط ، - 59
تسا رتکیدزن  تحص  هب  هدش  لقن  یسوط  خیش  تبیغ  رد  هچنآ  هدنراگن  رظن  هب  یلو  تسا ، هدش  لقن 

ص 217 ج 3 ، ق ، '. 1381 ه یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، هّمغلا ، فشک  یلبرالا ، یسیع  نب  یلع  -60

ص 216 باتک ، نامه  یسیع ، نب  یلع  - 61

ص 257 ، 1350 هیوضترملا ، هعبطملا  فجن  جاجتحا ، یسربط ، - 62

ص 445 هیمالسالا ، بتکلا  راد  ط3 ، يرولا ، مالعا  ص 351 -  یتریصب ، هبتکم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 63

ص 448 و 449 يرولا ، مالعا  یسربط ، - 64

ص 448 و 449 يرولا ، مالعا  یسربط ، - 65

، هّمغلا فشک  یلبرالا ، یسیع  نب  یلع  ص 435 -  ج 4 ، يوفطصم ، یشورفباتک  مق ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشآ ، رهـش  نبا  - 66
211 ،. ج 3 ق ، 1381 ه .' یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت 

ص 161 يرفعج ، یشورفباتک  دهشم ، هیهبلا ، راونألا  یمق ، سابع  خیش  جاح  ص 425 -  ج 4 ، باتک ، نامه  بوشآ ، رهش  نبا  - 67
.ظافلا رد  فالتخا  یکدنا  اب  ص 299  ق ، 1333 ه .' يزکرم ، یشورفباتک  نارهت ، مود ، پاچ  یهتنملا ، همتت  - 

ینعی 69 لاس 329  رد  هیوباب  نیسح  نب  یلع  تشذگ  رد  لاس 260 و  رد  مالسلا -  هیلع  يرکسع -  ماما  تداهش  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
درمگرزب دننام : ینیوانع  اب  ار  يا  همان  نینچ  شراگن  یخرب ، هداد ، خر  يرکسع  ترضح  تداهش  زا  سپ  لاس 
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يو مییوگب : هکنآ  رگم  دنا ، هدرمش  دیعب  هدوب ، هلاس  تسیب  یناوج  نامز  نآ  رد  هک  يو  هب  ماما  فرط  زا  نم ، دامتعا  دروم  هیقف و  و 
تـسا هدوب  یباـقلا  نینچ  رکذ  هتـسیاش  هک  هتـشاد  رارق  ییـالاو  هبتر  ناـنچ  رد  يوـنعم  تیـصخش  تلیـضف و  رظن  زا  یناوـج  نیع  رد 

(. ص 196 ق ، 1392 ه .' تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  توریب ، یلوألا ، هعبطلا  ردص ، دمحم  يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  )

121 .ص ق ، 1413 ه .' یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، یلوألا ، هعبطلا  يرکسعلا ، مامالا  هایح  داوج ، دمحم  خیش  یسبط ، - 68

217 .ص باتک ، نامه  یسبط ، - 69

234 .ص ق ، 1374 ه .' هیردیحلا ، هعبطملا  فجن ، هعبارلا ، هعبطلا  هّیصولا ، تابثا  يدوعسم ، - 70

246 .ص باتک ، نامه  يدوعسم ، - 71

238 .ص باتک ، نامه  يدوعسم ، - 72

نیسردملا هعامجل  هعباتلا )  ) یمالسالا رشنلا  هسسؤم  مق ، ش ، 1363 ه .' هیناثلا ، هعبطلا  لوقعلا ، فحت  هبعـش ، نب  یلع  نب  نسح  - 73
487 .ص هفّرشملا ، مقب 

375 .ص هیمالسألا  بتکلا  راد  هثلاثلا ، هعبطلا  يرولا ، مالعا  یسربط ،، -74

ط 2، راونألا ، راحب  یسلجم ، ص 207 -  ج 3 ، ق ، 1381 ه .' یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، هّمغلا ، فشک  یلبرالا ، یسیع  نب  یلع  - 75
298 .ص ج 50 ، ق ، 1395 ه .' هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ،

ج يوفطصم ، یـشورفباتک  مق ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشا ، رهـش  نبا  ص 340 -  یتریصب ، هبتکم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیـش  - 76
506 .ص ج 1 ، ق ، 1381 ه .' قودصلا ، هبتکم  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، ص 277 -  باتک ، نامه  یسلجم ، ص 436 -  ، 4

هبتکم هرهاق ، راصبألا ، رون  یجنلبش ، ص 214 -  ق ، 1381 ه .' یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، هّمغلا  فشک  یلبرالا ، یسیع  نب  یلع  - 77
303 .ص میدق ، ط  همهملا ، لوصفلا  یکلام ، غاّبص  نبا  ص 168 -  ینیسحلا ، دهشملا 

رهش نبا  ص 372 -  هیمالسالا ، بتکلا  راد  ط 3 ، يرولا ، مالعا  یسربط ، - 78
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241 .ص ق ، '. 1374 ه هیردیحلا ، هعبطملا  فجن ، هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، ص 432 -  باتک ، نامه  بوشآ ،

، یفاـک لوصا  ینیلک ، ص 242 -  باتک ، نامه  يدوعـسم ، ص 375 -  هیمالـسالا ، بتکلا  راد  ط 3 ، يرولا ، مالعا  یـسربط ، - 79
، یلبرالا یسیع  نب  یلع  یتریصب ص 344 -  هبتکم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیش  ص 510 -  ج 1 ، ق ، '. 1381 ه قودصلا ، هبتکم  نارهت ،

204 .ص ج 3 ، باتک ، نامه 

241 .ص باتک ، نامه  يدوعسم ، - 80

440 .ص ج 4 ، يوفطصم ، یشورفباتک  مق ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  بوشا ، رهش  نبا  - 81

، راصبألا رون  یجنلبش ،، ص 432 -  باتک ، نامه  بوشآ ، رهش  نبا  ص 303 -  میدق ، ط  همهملا ، لوصفلا  یکلام ، غاّبـص  نبا  - 82
(. توافت یکدنا  اب   ) ص 167 ینیسحلا ،، دهشملا  هبتکم  هرهاق ،

.دوب رذوبا  هلیبق  مان  رافِغ  - 83

269 .ص ج 50 ، ق ، 1395 ه .' هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، ط 2 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، - 84

باتک زا  لقن  هب  ص 136 ، ش ، 1317 ه .' یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، ط 1 ، يرکسعلا ،، مامالا  هایح  داوج ، دمحم  خیش  یسبط ، - 85
386 .ص ینیضح ، نادمح  نب  نیسح  فیلأت  يربکلا  هیادهلا 

297 .ص ج 50 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، ص 207 -  ج 3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرالا ، یسیع  نب  یلع  - 86

(. باب 38  ) ص 384 ج 2 ، ق ، 1405 ه .' نیسردملا ، هعامجل  هعباتلا )  ) یمالسالا رشنلا  هسسؤم  مق ، نیدلا ، لامک  قودص ، - 87

ماما داوج و  ماما  ینعی  يدـعب  ناماما  نایـسابع ، تموکح  رابرد  رد  زین  زور و  نآ  هعماج  رد  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما  زا  سپ  - 88
.دندیمان یم  اضر ) دنزرف  « ) اضرلا نبا   - » مالسلا هیلع  اضر -  ماما  هب  باستنا  مارتحا  هب  ار  مالسلا -  مهیلع  يرکسع -  ماما  يداه و 

ار دارفا  مارتحا ، يادا  يارب  هک  تسا  موسرم  برع ، نیب  رد  - 89
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.دنهد یم  رارق  باطخ  دروم  هینک  اب 

.دندیمان یم  یضفار »  » هنعط هب  ار  نانآ  نایعیش ، نانمشد  -90

، تاعوبطملل یملعألا  هسـسؤم  توریب ، نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاّتف  ص 338 -  یتریصب ، هبتکم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیـش  -91
، یفاـک لوصا  ینیلک ،  - 377 ص 376 -  هیمالـسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، هثلاثلا ، هعبطلا  يرولا ، مـالعا  یـسربط ،  - 275 ص 273 - 
'. 1381 ه یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، هّمغلا ، فشک  یلبرالا ، یسیع  نب  یلع  ص 503 -  ج 1 ، ق ، 1381 ه .' قودصلا ، هبتکم  نارهت ،

17  -. ص 13 قح ، هار  رد  هسسؤم  هیرشن  مالسلا -  هیلع  يرکسع -  نسح  ماما  ترضح  مهدزای  ياوشیپ  ص 197 -  ج 3 ، ق ،

367 .ص هیمالسالا ، بتکلا  راد  هثلاثلا ، هعبطلا  يرولا ، مالعا  -92

162 .ص يرفعج ، یشورفباتک  دهشم ، هیهبلا ، راونالا  یمق ، سابع  خیش  جاح  -93

223 .ص ق ، 1383 ه .' هیردیحلا ، هبتکملا  تاروشنم  فجن ، همامالا ، لئالد  -94

نیظعاولا هضور  رد  يروباشین  لاّتف  داشرا و  رد  دیفم  خیش  موحرم  ار  هیـضق  نیا   308  -. ص 307 میدق ، پاچ  همّهملا ، لوصفلا  -95
یم ناشن  شرازگ  نیا  .دـنا  هدرک  لقن  ناقاخ  نب  هللا  دـبع  رـسپ  دـمحا  لوق  زا  یلبرالا  یـسیع  نب  یلع  يرولا و  مالعا  رد  یـسربط  و 
ندش المرب  زا  هفیلخ  هک  دنک  یم  نشور  زین  تسا و  هدوب  نارگن  ارچ  یسابع  تموکح  هتشاد و  یتیعقوم  هچ  هعماج  رد  ماما  هک  دهد 

دادملق یعیبط  گرم  ار  ماما  تداهش  تسا  هدیشوک  یلبق  يزاس  هنیمز  اب  اذل  تسا و  هتشاد  تشحو  دح  هچ  ات  ماما  لتق  تیمومسم و 
! دنک

ص باـب 43 ، ق ، 1405 ه .' هفرشملا ، مقب  نیـسردملا  هعامجل  هعباتلا ) ،، ) یمالـسالا رـشنلا  هسـسؤم  مق ، نیدلا ، لامک  قودص ، -96
333  -. ص 332 ج 50 ، ق ، 1395 ه .' هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، هیناثلا ، هعبطلا  راونألا ، راحب  یسلجم ،  - 475

زا يرمَع  دیعس  نب  نامثع  دوصقم ، -97
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( شورف نغور  ناّمـس =(  هب  دوب ، یـشورف  نغور  هک  شلغـش  تبـسانم  هب  هک  تسا  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع -  ماـما  کـیدزن  ناراـی 
.دوب هدش  فورعم 

475 .ص ق ، 1405 ه .' مقب ، نیسردملا  هعامجل  هعباتلا )  ) یمالسالا رشنلا  هسسؤم  مق ، نیدلا ، لامک  قودص ، -98

هبتکملا نارهت ، ط 2 ، راونألا ، راـحب  یـسلجم ، ص 505 -  ج 1 ، ق ، ه .'  1381 قودـصلا ، هبتکم  نارهت ، یفاـک ، لوصا  ینیلک ، -99
329 .ص ج 50 ، ق ، 1395 ه .' هیمالسالا ،

هبتکملا نارهت ، ط 2 ، راونألا ، راحب  یـسلجم ، ص 505 -  ج 1 ، ق ، 1381 ه .' قودـصلا ، هبتکم  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، -100
329 .ص ج 50 ، ق ، 1395 ه .' هیمالسالا ،

هبتکملا نارهت ، ط 2 ، راونألا ، راحب  یـسلجم ، ص 505 -  ج 1 ، ق ، 1381 ه .' قودـصلا ، هبتکم  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، -101
329 .ص ج 50 ، ق ، 1395 ه .' هیمالسالا ،

هـضور يروباشین ، لاّتف  ص 199 -  ج 3 ، ق ، ه .'  1381 یمـشاه ، ینب  هبتکم  زیربـت ، همغلا ، فشک  یلبرـالا ، یـسیع  نب  یلع  -102
276 .ص ق ، 1406 ه .' تاعوبطملل ، یملعألا  هسسؤم  توریب ، ط 1  نیظعاولا ،

ط يربط ، متـسر  نب  ریرج  نب  دمحم  ج 50 ص 331 -  ق ، '. 1395 ه هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، ط 3 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، -103
هعامجل هعباـتلا )  ) یمالـسالا رـشنلا  هسـسؤم  مق ، نیدـلا ، لاـمک  قودـص ، ص 224 -  ش ، ه .'  1363 یـضرلا ،، تاروـشنم  مـق ، ، 3

475 .ص ق ، 1405 ه .' نیسردملا ،

هک تسا  هدش  هدافتـسا  ریز  رد  هدش  دای  عبانم  زا  هدمآ ، اهیقرواپ  رد  هک  يذـخآم  رب  هوالع  باتک ، زا  شخب  نیا  شراگن  میظنت و  رد 
هار رد  هسسؤم  هیرشن   ) يرکسع نسح  اما  ترـضح  مهدزای  ياوشیپ  منک : يرازگـساپس  اهنآ  ناگدنـسیون  زا  اجنیا  رد  مناد  یم  مزال 

فیلأت یحو ، نادناخ  یناحبس -  رفعج  هللا  تیآ  داتسا  فیلأت  مالسا  نایاوشیپ  یناگدنز  زا  ییامنرود  قح .)
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.یشزف ربکا  یلع  دیس  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

عبنم

662 ص 615 -  ییاوشیپ ، يدهم  نایاوشیپ ، هریس 

(11  ) تّیرشب ياه  هوسا 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما 

نایرفعج لوسر 

تافو تدالو ،

رخآلا 232 ق عیبر  ای  ناضمر  هام  رد  ینیلک  موحرم  لقن  هب  انب  نایعیـش ، ماـما  نیمهدزاـی  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  ماـما 
لوق هتسناد و  لاس 231 ق  ياههام  زا  یکی  هبنشجنپ  زور  ار  ناشیا  دلوت  ناکّلخ  نبا  .درک  یگدنز  لاس  دوشگ و 28  ناهج  هب  مشچ 
.دنا هتفریذپ  ار  رخآلا  عیبر  هللادبع ، نب  دعـس  دـیفم و  خیـش  .تسا  هدرک  لقن  دـشاب ، لاس 232  زا  رخـآلا  عیبر  مشـش  هک  زین  يرگید 
ربتعم ار  لاس 231  رد  ترـضح  نآ  دلوت  دـیاب  وا  نیاربانب ، تسا  هتـسناد  لاس  تداهش 29  ماگنه  هب  ار  ترـضح  نآ  نس  يدوعـسم 

.دشاب هتسناد 

لاس نیمه  یلوالا  يدامج  هداتفا و  قافتا  لاس 260 ق  زا  لوالا  عیبر  متشه  تاور ، تیرثکا  شرازگ  هب  انب  ع )  ) يرکسع ماما  تلحر 
.تسا هدش  لقن  دروم  نیا  رد  رگید  یلوق  ناونع  هب  زین 

، دیفم خیش  تیاور  قبط  ع )  ) يرکسع ترضح  تماما  نارود  ًاعبط  هداتفا ، قافتا  لاس 254 ق  رد  ع )  ) يداه ماما  تلحر  هک  اجنآ  زا 
.تسا هدوب  هام  تشه  لاس و  جنپ  هللادبع  نب  دعس  لقن  ساسارب  لاس و  شش 

و هثیدح »  » ای ثیدـح » ، » رداصم زا  یخرب  رد  .دراد  دوجو  یفلتخم  ياهـشرازگ  هدوب  زین  دـلو  ما  هک  ترـضح  نآ  ردام  مان  دروم  رد 
نِم ْتناک   » ترابع اب  هتـسناد و  لیلـس »  » ار وا  حیحـص  مان  تازجعملا  نویع  .تسا  هدـش  رکذ  نسوس »  » وناـب نآ  ماـن  رگید  یخرب  رد 

.تسا هدوتس  ار  يو  تاحلاّصلا » تافراعلا 

« صلاخلا  » بقل نیخروم  زا  یخرب  دـنا و  هدرک  رکذ  یقّنلا »  » و یکّزلا » «، » قیفّرلا «، » يداهلا «، » تماّصلا  » ار راوگرزب  نآ  دوخ  باـقلا 
زین اضرلا » نبا   » .دنا هدوزفا  ترضح  نآ  باقلا  رب  زین  ار 
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بقل هب  ع )  ) يرکسع ماما  يداه و  ماما  هکنانچ  .دندوب  هدش  روهـشم  نآ  اب  ود  ره  ع )  ) يرکـسع ماما  داوج و  ماما  هک  هدوب  يا  هینک 
هللا ّنإ   » و ضرالاو » تاومّسلا  دیلاقم  هل  نم  ناحبس   » تروص ود  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  يرتشگنا  شقن  .دنا  هدش  فورعم  نییرکـسع 

.تسا هدش  رکذ  دیهش »

، وکین یتماق  هایـس ، ینامـشچ  ياراد  وا  تسا : هدرک  فصو  نینچ  ار  راوگرزب  نآ  يرهاظ  تاصخـشم  ناقاخ  نب  هللادـیبع  نب  دـمحا 
.تسا هدوب  بوخ  یندب  ابیز و  یتروص 

ترضح نآ  تماما 

ینثا نایعیـش  تماما  تمِـس  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  شدنزرف  ترـضح ، نآ  صیـصنت  هب  لاس 254ق و  رد  ع )  ) يداه ماـما  تلحر  اـب 
بتک زا  يرایسب  رد  هدش  دراو  شدنزرف  تماما  هرابرد  ع )  ) يداه ماما  صیصنت  تیـصو و  رد  هک  یتایاور.دیدرگ  بوصنم  يرـشع 

، تسا تماما  تحص  هناشن  نایعیش  رظن  زا  هک  صیصنت  تیصو و  نیا  هب  رظن  اب  دروخ و  یم  مشچ  هب  ناوارف  هعیـش ، خیرات  ثیدح و 
.دنتفریذپ تماما  هب  ار  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  نانآ 

درک تافو  ع )  ) يداـه ماـما  شردـپ  تاـیح  ناـمز  رد  هک  یلع  نب  دـمحم  تماـما  هب  هک  يا  هدـع  زج  هللادـبع  نب  دعـس  لـقن  هب  اـنب 
ترـضح تماما  هب  ع )  ) يداـه ماـما  ناراـی  تیرثکا  دنتـسناد ، دوخ  ماـما  ار  یلع  نب  رفعج  هک  يرامـش  تشگنا  دادـعت  دـندیورگ و 
يرکسع ماما  ناوریپ  زا  ار  هعیش  روهمج  يدوعـسم ، .دنا  هتفای  بقل  صَّلُخ » هیرفعج   » یلع نب  رفعج  ناوریپ  .دنداهن  ندرگ  يرکـسع 

.دنا هدش  فورعم  هّیعطق »  » بقل هب  خیرات  رد  هقرف  نیا  هک  دناد  یم  شدنزرف  و 

ارماس رد  ع )  ) يرکسع ماما 

رب انب  تسا  هدرک  یگدنز  نایـسابع  رظن  تحت  ارماس )  ) رکـسع رد  يدنا  لاس و  هد  تدـم  ع )  ) يداه ماما  دـیفم  خیـش  شرازگ  هب  انب 
یلو دشاب  هداد  خر  ای 243  لاس 244 و  رد  دیاب  ارماس  هب  ع )  ) يرکسع ترضح  شدنزرف  هارمه  ترضح  نآ  دورو  ًاعبط  تیاور  نیا 

.تسا هتسناد  نییرکسع  هب  مامه  ماما  ود  نیا  ترهش  لیلد  ار  نیمه  هدرک و  رکذ  هام  هن  لاس و  تسیب  ار  تدم  نیا  ناکّلخ  نبا 

رد نومأم  تسایس  هیبش  یتاهج  زا  رـصع - نآ  رد  یـسابع  تفالخ  زکرم  ارماس »  » هب راوگرزب  ماما  ود  نیا  ندروآ  تسا  ملـسم  هچنآ 
نیا اریز  دوب ؛ دوخ  رهش  هب  ع )  ) اضر ماما  ندروآ 
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هتشاد و دوخ  ماما  اب  یکیدزن  تابسانم  یمالسا  دالب  رس  ات  رس  رد  هک  ار  ینایعیش  ییاسانـش  نایعیـش و  اب  ماما  طباور  لرتنک  یکیدزن 
زجب تسیز  یم  رهـش  نیا  رد  ماما  هک  یتدـم  درک ، یم  رتناسآ  همکاح  هاگتـسد  يارب  دـندمآ ، یم  باسح  هب  تموکح  يارب  يرطخ 

هناطاتحم لماک و  رظن  ریز  يو  راتفر  ًاعبط  تشاد و  روضح  اجنآ  رد  يداع  دنورهـش  کی  تروص  هب  داتفا  نادـنز  هب  هک  یتبون  دـنچ 
یگدـنز يارب  ار  هنیدـم  دـندوب  رادروخرب  لـمع  يدازآ  زا  رگا  ع )  ) يرکـسع ماـما  هلمج  زا  هعیـش  همئا  اریز  تشاد ؛ رارق  تموـکح 

ریذـپ هیجوت  يرگید  زیچ  اب  هفیلخ  فرط  زا  تشادزاب  یعون  زج  هب  ارماس  رد  ناشیا  ینالوط  تماـقا  ور  نیا  زا  .دـندومرف  یم  راـیتخا 
زا هفیلخ  رظن  رد  دوب  هتفرگ  لکـش  لـبق  اهتدـم  زا  هک  نایعیـش  لکـشتم  مظنم و  هکبـش  دوجو  تلع  هب  صوـصخب  هلئـسم  نیا  .تسین 

.دش یم  لرتنک  يوحن  هب  تسیاب  یم  هک  دروآ  یم  مهارف  ار  وا  تشحو  ینارگن و  تابجوم  هدوب و  رادروخرب  یناوارف  تیمها 

زا یکی  لـقن  قـبط  هکناـنچ  دـناسرب  تموـکح  عـالطا  هب  ًاـبترم  ارماـس  رد  ار  دوـخ  روـضح  دـندوب  هتـساوخ  ماـما  زا  تهج  نیمه  هب 
مارتحا ًارهاظ  هچرگ  يروضح  نینچ  .دوش  رضاح  هفالخلاراد  رد  دوب  روبجم  هبنشجنپ  هبنـش و  ود  ره  ترـضح  نآ  ماما ، ناراکتمدخ 

يارب هفیلخ  هک  یعقوم  راب  کی  هک  يروط  هب  دوب  هفیلخ  رظن  زا  وا  لرتنک  هلیـسو  اهنت  عقاو  رد  یلو  دش  یم  یقلت  ترـضح  نآ  يارب 
ترضح نآ  ندید  يارب  ار  دوخ  هار  لوط  رد  اهنت  ماما  باحصا  دَرب و  یم  شیوخ  هارمه  زین  ار  ماما  تفر  یم  هرصبلا  بحاص  ندید 

ینارود لقادح  ماما  یگدنز  رد  هک  دیمهف  ناوت  یم  یبوخب  تیاور  نیا  زا  .دننک  یم  هدامآ 
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.تسا هدوبن  شا  هناخ  رد  راوگرزب  نآ  اب  میقتسم  رادید  ناکما  ار  یسک  هک  هتشاد  دوجو 

يو زا  یلام  کمک  ياضاقت  ماما  روبع  ماگنه  متـسشن و  ترـضح  نآ  هار  رـس  رد  لوپ  بلط  يارب  دـیوگ : یم  دـمحم  نب  لیعامـسا 
.مدرک

رظتنم دواد  نب  هعیطق  یبا  نابایخ  رد  بکوم »  » زور رد  مدـش و  جراخ  ارماس  زا  ماـما  ندـید  يراـک  يارب  دـیوگ : یم  یکفهف  رکبوبا 
.منک تاقالم  هماعلاراد  هب  تکرح  لاح  رد  ار  وا  ات  مدش  ماما  ندیسر 

.تسا هدوب  ترضح  نآ  ییامرف  فیرشت  رظتنم  منغلا  نابایخ  رد  هماعلاراد  هب  ماما  تکرح  ماگنه  زین  یخلب  زیزعلادبع  نب  دمحم 

.مدید روبع  لاح  رد  ار  وا  هک  مدوب  هتسشن  بیضخ  نب  دمحا  باب  رد  ماما ، ندید  روظنم  هب  دیوگ : یم  ینابیش  عیبر  نب  دمحم 

يو رادید  راظتنا  هب  رکـسع  رد  ام  دورب  هفالخلاراد  هب  ماما  دوب  رارق  هک  ییاهزور  زا  یکی  رد  دنک : یم  یلقن  یبلح  زا  رفعج  نب  یلع 
: دیسر ام  هب  نومضم  نیدب  یعیقوت  ترضح  نآ  فرط  زا  لاح  نیا  رد  میدش ، عمج 

.مکسفنأ یلع  نونمؤت  مّکنإف ال  یمؤی  هدیب و ال  ّیلإ  ریشی  دحأ و ال  ّیلع  ّنمّلسی  ّالأ 

.دیتسین ناما  رد  ناتدوخ  امش  اریز  دنکن ؛ نم  فرط  هب  مه  يا  هراشا  یتح  مالس و  نم  رب  یسک 

یم لرتنک  ار  نآ  هتفرگ و  رظن  ریز  ار  شنایعیـش  اب  ماما  طباور  دـح  هچ  ات  تفـالخ  هاگتـسد  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخب  تیاور  نیا 
اهسامت نیا  يارب  زین  ییاهشوپ  رس  دنا و  هدرک  یم  تاقالم  ار  رگیدمه  ینوگانوگ  ياهتـصرف  رد  شنایعیـش  ماما و  هتبلا  .تسا  هدرک 

.میدروخ یم  رب  نآ  هب  ناوارف  زین  رداصم  رد  هک  دوب  هبتاکم  ماما  اب  نایعیش  یطابترا  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  .تسا  هتشاد  دوجو 

ارماس رد  ماما  تیعقوم 

رایسب هچ  رگا  ع )  ) يرکسع ماما 
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نوچ و یب  مارتحا  ماما و  هب  نانآ  هبئاـش  یب  داـقتعا  نایعیـش و  يربهر  هژیوب  یقـالخا  یملع و  دـنلب  تیعقوم  لـیلد  هب  یلو  دوب  ناوج 
يدراوم رد  زج  زین  یـسابع  تیمکاـح  دوب ، صاـخ  ماـع و  هجوت  دروم  نوچ  دوب و  هدرک  ادـیپ  یناوارف  ترهـش  يو ، زا  مدرم  يارچ 

.داد یم  ناشن  ترضح  نآ  هب  تبسن  دوخ  زا  يزیمآ  مارتحا  راتفر  ًارهاظ  دنچ 

تیعقوم تمظع  تیمها و  زا  یکاح  دـنا  هتخادرپ  نآ  رکذ  هب  ترـضح  نآ  لاـح  حرـش  هب  طوبرم  رداـصم  همه  هک  ینـالوط  یتیاور 
: میزادرپ یم  نآ  زا  ییاهتمسق  رکذ  هب  تیاور  نیا  تیمها  رطاخ  هب  کنیا  .دشاب  یم  ارماس  رد  ماما  نوزفا  زور 

: دیوگ یم  تسا  هدش  بایفرش  زین  ع )  ) يرکسع ماما  تاقالم  هب  ًالامتحا  هک  هعیش  فورعم  ياملع  زا  يرعشا  هللادبع  نب  دعس 

تیلوئـسم اهزور  نآ  هک  ناقاخ  نب  هللادـیبع  نب  دـمحا  سلجم  رد  ع )  ) ماما تلحر  لاـس  زا  سپ  لاـس  هدـجیه  لاس 228  نابعـش  رد 
ارماس و نکاس  نویبلاـط  زا  نخـس  .میدوب  هتـسشن  دـیزرو  یم  توادـع  زین  مق  مدرم  دـمحم و  لآ  هب  تشاد و  هدـهع  رب  ار  مق  جارخ 
رد ع )  ) يرکـسع یلع  نب  نسح  نوچ  ار  نایولع  زا  یـسک  نم  تفگ : دمحا  دمآ ، نایم  هب  ناطلـس  شیپ  رد  نانآ  تیعقوم  بهذم و 

شیپ هدش و  هتخانش  دوخ  تیب  لها  نایم  رد  یـشنم  گرزب  یکریز و  فافع و  راقو و  هب  نینچ  نیا  هک  مدوب  هدینـشن  هدیدن و  ارماس 
يالاب نم  يزور  .دـنداد  یم  يرترب  زین  نایـشنم  ءارزو و  ءارما و  یتح  نسم  دارفا  رب  ار  وا  هکنانچ  دـشاب  مرتحم  مشاه  ینب  ناـطلس و 

نابجاح زا  یکی  .دوب  هتسشن  مدرم  اب  رادید  يارب  مردپ  زور  نآ  مدوب ، هداتسیا  مردپ  رس 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


ترـضح نآ  دیهدب و  دورو  هزاجا  ار  وا  تفگ : يدنلب  يادـص  اب  مردـپ  .تسا  هداتـسیا  رد  نوریب  رد  اضرلا  نبا  تفگ : هدـش و  دراو 
دهدب ماجنا  دهع  تالُو  ارما و  یتح  یـسک  اب  مدوب  هدیدن  هک  يراک  هتفر و  وا  يوس  هب  مدق  دنچ  دید  ار  وا  مردپ  یتقو  دش …  دراو 

ياج رد  هتفرگ و  ار  شتـسد  هاگنآ  دیـسوب ، ار  وا  یناشیپ  تروص و  هتخادنا و  شندرگ  هب  تسد  دش  کیدزن  وا  هب  یتقو  درک ، وا  اب 
دوب وا  مارتحا  زا  یکاح  هک  هینک  اب  ار  وا  دوخ ، نانخس  رد  .تخادرپ  وگتفگ  هب  يو  اب  تسـشن و  وا  يوربور  دوخ  مردپ  .دناشن  دوخ 

 … تیادف مردام  ردپ و  تفگ : یم  ًابترم  هداد و  رارق  باطخ  دروم 

یتح هک  دوب  یـسک  هچ  يدومن  شمارتحا  لالجا و  همه  نآ  زورما  هک  صخـش  نآ  ردپ  مدیـسرپ : متفر و …  مردپ  دزن  ماگنه  بش 
ار شتوکـس  دعب  هظحل  دـنچ  .دـش  تکاس  هاگنآ  دوب و  نایـضفار  ماما  اضرلا  نبا  وا  تفگ : يدرک ؟ یم  وا  يادـف  ار  تردام  ردـپ و 
ار نآ  يدصت  یگتـسیاش  یـسک  وا  زج  مشاه  ینب  زا  دور  نوریب  سابع  ینب  تسد  زا  تفالخ  يزور  رگا  مدنزرف  داد : همادا  هتـسکش 

يدرم يدوب  هدید  ار  وا  ِردپ  رگا  .تسا  تفالخ  ماقم  راوازـس  وکین  قالخا  تدابع و  دهز ، سفن ، تنایـص  لضف ، رطاخ  هب  وا  .درادن 
سح لاح  نیع  رد  تفرگ ، ارف  ار  مدوجو  رـس  ات  رـس  مشخ  شتآ  نانخـس  نیا  ندینـش  اـب  .لـضاف  راـکوکین و  لـقاع ، راوگرزب ، دوب 
شا هرابرد  هک  يداع  مدرم  یتح  اـهقف ، تاـضق ، نایـشنم ، مشاـه ، ینب  زا  سک  ره  زا  .دـش  هتخیگنارب  وا  نتخانـش  يارب  میواـکجنک 

وا مدرک  یم  لاؤس 
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.تسا نایـضفار  ماما  وا  دـنتفگ : یم  همه  .متفای  یم  تیب  لها  دارفا  ریاس  رب  مدـقم  يراوگرزب و  تلالج و  تیاهن  رد  نانآ  دزن  رد  ار 
.دندوتس یم  یکین  هب  ار  وا  نمشد  تسود و  اریز  تشاذگ ؛ ینوزف  هب  ور  نم  شیپ  يو  تیمها  سپ  نآ  زا 

نایم رد  ار  ماما  یعامتجا  یقالخا و  تیعقوم  دوب  تیب  لـها  تخـسرس  نیدـناعم  زا  یکی  دوخ  هک  نآ  يوار  هب  هجوت  اـب  تیاور  نیا 
.دهد یم  ناشن  ینشور  هب  صاوخ  یتح  مدرم و  هماع 

، دـش یم  ادـیپ  مدرم  رد  یبیجع  فعـش  روش و  تفر  یم  تفـالخ  رقم  هب  ماـما  هک  ییاـهزور  دـیوگ : یم  ع )  ) يرکـسع ماـما  مداـخ 
هرابکی وهایه  دروآ  یم  فیرـشت  ماما  یتقو  دش  یم  رپ  دندوب  دوخ  ياهبکرم  رب  راوس  هک  یتیعمج  زا  ترـضح  نآ  ریـسم  ياهنابایخ 

.دش یم  سلجم  دراو  هتشذگ و  تعیمج  نایم  زا  ترضح  نآ  دش و  یم  شوماخ 

مدرم ریاس  تدارا  دـنچ  ره  دـندمآ  یم  ارماس  هب  ماـما  ندـید  يارب  کـیدزن  رود و  قطاـنم  زا  هک  دـندوب  ینایعیـش  دارفا  نیا  تیرثکا 
ماحدزا نیا  ینوزف  بجوم  هتفای ، روضح  وا  ریـسم  رد  ترـضح  نآ  ندید  يارب  دـش  یم  ببـس  زین ، ادـخ  لوسر  نادـنزرف  هب  تبـسن 

.دنوش

ماما تشادزاب  ياهنارود 

ینادنز يانعم  هب  دوخ  یـسابع ، لکوتم  طسوت  ارماس  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  هارمه  هب  ع )  ) يداه ماما  بلج  دـش  هراشا  هک  هنوگنامه 
رـسپ ردـپ و  نیا  تشادزاـب  رد  يدراوـم  رد  .دوـب  نایعیـش  اـب  ناـشطباور  اـهنآ و  لرتـنک  روـظنم  هب  رهـش  نآ  رد  ماـما  ود  نیا  ندرک 
ماما صخش  دوب ، تیمکاح  هیلع  يدیدهت  نمـضتم  هک  یـصاخ  تانایرج  زورب  ماگنه  هژیوب  دش  یم  لامعا  رتشیب  هچ  ره  يریگتخس 

.دنداتفا یم  نادنز  هب  شکیدزن  نارای  زا  يدادعت  اب 

اب یتاهج  زا  هک  دراد  دوجو  ع )  ) يرکسع ماما  تشادزاب  هرابرد  يدایز  تایاور 
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تسه و زین  افلخ  مان  رد  مدرم  هابتشا  دشاب ، ترضح  نآ  ياهتـشادزاب  ددعت  دناوت  یم  هکنیا  رب  هوالع  رما  نیا  تلع  .دنراگزاسان  مه 
.دوش یم  رتشیب  هلئسم  تقیقح  هب  یبای  تسد  دیما  مه  اب  اهنآ  هسیاقم  طوبرم و  ياهشرازگ  مامت  يروآدرگ  اب  ًاعبط 

ماما تشادزاب  روتسد  تشاد  ار  هفوک  هب  رفس  دصق  هک  یماگنه  لاس 255 ) هب  لوتقم  لوزعم و   ) زتعم هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یتیاور 
هتشون ماما  هب  ار  دوخ  ینارگن  هنابس  نب  مثیهلاوبا  .دهد  یم  بجاح  دیعس  هب  ار  نآ  يارجا  تیرومأم  هدرک و  رداص  ار  ع )  ) يرکـسع

.دوش یم  هتشک  زتعم  دش و  دهاوخ  لصاح  یجرف  زور  هس  زا  سپ  دسیون : یم  وا  باوج  رد  ماما  و 

زا يا  هدـع  نآ  زا  شیپ  .تسا  هدرب  رـس  هب  نادـنز  رد  یتدـم  255 256 ق )  ) يدـتهم نارود  رد  ع )  ) يرکـسع ماما  هک  تسا  ملـسم 
.دندوب هداتفا  نادنز  هب  نایعیش 

بیطخ تسا ، هدوب  نادنز  رد  لاس 252  رد  ایوگ  دوب  هعیش  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  هک  يرفعج  مشاهوبا  هب  فورعم  مساق  نب  دواد 
.دیدرگ يو  ندش  ینادنز  ثعاب  هک  هدش  هدینش  وا  زا  ینانخس  دنک ؛ یم  نایب  نینچ  ار  يو  تشادزاب  تلع  هفرع  نبا  لوق  زا  يدادغب 

هللادبع ندش  هتشک  تلع  هب  اهنآ  ریغ  مشاه و  ینب  زا  دنچ  ینت  اب  روکذم  مشاهوبا  تشادزاب  هدرک  لقن  یـسوط  خیـش  هک  یتیاور  رد 
لاس 256 رد  هک  هدوب  فیصو  نب  حلاص  هدمآ  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  هک  هنوگ  نآ  نادنز  نیا  لوئسم  .تسا  هدوب  یسابع  دمحم  نب 

هدوب يدـتهم  نارود  رد  لاس 255  رد  ع )  ) يرکـسع ماما  تشادزاب  يوق  لامتحا  هب  ور و  نیا  زا  .دـش  هتـشک  اـغب  نب  یـسوم  طـسوت 
.تسا

يرفعج مشاهوبا  یخیرات  شرازگ  کی  رد 
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رد يدتهم  ندش  هتشک  اب  هک  دندروآ  نادنز  هب  زین  ار  ع )  ) يرکسع ماما  مدوب  نادنز  رد  هک  یماگنه  يدتهم  نارود  رد  تسا : هتفگ 
.تشاد ار  ترضح  نآ  نتشک  دصق  هفیلخ  اریز  دومن ؛ اهر  گرم  رطخ  زا  ار  وا  ناج  ادخ ، لاس 256 

لتق هب  هدـش و  ینادـنز  اجنامه  رد  اهدـعب  فیـصو  نب  حـلاص  نینچمه  يدـتهم و  دوخ  هک  ییاج  دوب  قسوج  رد  ماما  نادـنز  لـحم 
.تسا هدش  یم  هدافتسا  نادنز  ناونع  هب  نآ  زا  هک  هدوب  يا  هعلق  ایوگ  قسوج  دندیسر ،

: زا تسا  ترابع  میناد  یم  نادنز  نیا  یلخاد  عضو  دروم  رد  هچنآ 

زا یتدـم  هچ  زا  سپ  متفگ  یم  دوبن  درم  نیا  رگا  دومرف : یعمج ) خ ل   ) یمجع درم  کی  هب  هراشا  اب  دـش  نادـنز  دراو  ماما  یتقو  أ :
ام يزور  دیوگ : یم  مشاهوبا  .دنک  یم  شرازگ  هفیلخ  هب  ار  ناتتاکرح  هتفرگ و  رظن  ریز  ار  امـش  وا  اریز  دیوش ؛ یم  اهر  نادـنز  نیا 

شـسابل زا  دوب  هدرک  هدامآ  هفیلخ  يارب  يدـب  ياهـشرازگ  ام  کت  کت  هرابرد  نآ  رد  هک  ار  يذـغاک  هدرک و  ریگلفاـغ  ار  درم  نیا 
.میدروآرد

هرابرد راتفر  نیمه  ریظن  دش  یم  نانآ  تلجخ  ثعاب  هرخالاب  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  دوخ  نانابنادـنز  اب  هژیوب  نادـنز  رد  ماما  راتفر  ب :
فرط زا  تشاد  هدهع  رب  نادنز  رد  ار  ماما  تسارح  هک  نایسابع  يدایا  زا  فیـصو  نب  حلاص  .تسا  هدش  تیاور  زین  ع )  ) مظاک ماما 

: تفگ اهنآ  خساپ  رد  هک  دش  یم  قیوشت  يو  رازآ  ترضح و  نآ  رب  يریگتخس  هب  یسابع  ياهتیصخش  یخرب 

.میظع رمأ  یلإ  هالّصلا  هدابعلا و  نم  اراص  دقف  هیلع  تردق  نم  ّرش  نیلجر  هب  تلّکو  دق 

نانآ یلو  مدرک  رومأم  وا  رب  متسناد  یم  مدرم  نیرتدب  ار  اهنآ  هک  نت  ود 
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.دندیسر ییالاو  دح  هب  زامن  تدابع و  رد  هک  دنتفرگ  رارق  يرکسع  ماما  ریثأت  تحت  نانچ 

.دنا هدوب  هزور  مئاد  روط  هب  نادنز  رد  ماما  صخش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یکرادم 

ترضح نآ  هک  هدمآ  یتیاور  رد  .درک  تفالخ  ات 279  لاس 256  زا  هک  دوب  یسابع  دمتعم  رـصع  رد  دش  ینادنز  ماما  هک  رگید  راب 
يو زا  ماما  هرابرد  هک  دمتعم  خساپ  رد  وا  .تسا  هدوب  وا  نابنادنز  نیرج  نب  یلع  هدوب و  یـسابع  دمتعم  نادـنز  رد  لاس 259 ق  رد 

.تسا زامن  لوغشم  اهبش  راد و  هزور  اهزور  هراومه  تسا : هتفگ  نینچ  هدومن ، یتالاؤس 

جورخ ماگنه  ار  ع )  ) يرکسع دمحموبا  طخ  دوخ  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدومحم  زا  ءایصوالا »  » باتک رد  يریمص  نینچمه 
.دوب هتشون  ار  هیآ  نیا  هک  مدید  دمتعم  نادنز  زا 

.نورفاکلا هرک  ول  هرون و  ّمتم  هللا  مههاوفأب و  هللا  رون  اوئفطیل  نودیری 

: هدرک تیاور  يولع  لیعامسا  نب  دمحم  زا  دیفم  خیش 

روتـسد يو  هب  .دوب  بلاطیبا  لآ  تخـسرس  نانمـشد  زا  درم  نیا  .دش  ینادـنز  شمراب ) ای   ) شمات وا  نب  یلع  دزن  ع )  ) يرکـسع ماما 
شیب هک  دش  ادج  وا  زا  یلاح  رد  دید …  ار  ترـضح  نآ  یتقو  وا  یلو  دشاب  ریگتخـس  دنت و  دناوت  یم  هچ  ره  ماما  هرابرد  دش  هداد 

.درک یم  شیاتس  وا  زا  هتخانش و  ار  ترضح  نآ  یهلا  تمظع  نارگید  زا 

دراد دوجو  بلطم  نیا  دـیکأت  رد  هک  يدـهاش  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  لاس 259  رد  ماـما  يارب  نادـنز  نیا  نیقی  هب  بیرق  لاـمتحا  هب 
: تسا لیذ  تیاور 

یکی هب  مهار  رس  رد  متفرگ  میمصت  هک  مدوب  جح  مزاع  تفگ : يدنقرمس  میهاربا  نب  دمحم  دنک : یم  تیاور  دوخ  لاجر  رد  یّشک 
ناتسود زا 
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.منزب يرـس  دوب  فورعم  ریخ  عرو و  حالـص و  قدـص و  هب  هک  تاره ) يارق  زا  تسا  ییاتـسور  ناجنـشوب   ) یناجنـشوب قدوب  مان  هب 
رد قدوب  تسا و …  ضیرم  ًادـیدش  هدـعم  خـفن  لیلد  هب  وا  تفگ : قدوب  دـمآ ، نایم  هب  ناذاش  نب  لضف  زا  نخـس  هک  مدوب  وا  شیپ 

دوب لضاف  یخیش  هک  يدیبعلا  یسیع  نب  دمحم  دزن  مدوب  هکم  مزاع  جح  مسارم  ماجنا  دصق  هب  هک  يرفس  رد  تفگ : شنانخس  همادا 
ع)  ) دـمحموبا دـنتفگ : مدـش  ایوج  ار  تلع  .مدـید  دـندوب  هتـسشن  مومغم  هدرـسفا و  یتلاح  اـب  هک  ار  يا  هدـع  وا  هناـخ  رد  .متفر  … 

لاحرس داش و  يا  هرهچ  اب  ار  وا  متفر  یسیع  نب  دمحم  ندید  هب  زاب  تشگزاب  رد  هدرک و  لابند  ار  دوخ  رفـس  نم.تسا  هدش  ینادنز 
ارماس هب  متـشاد  هارمه  ار  هلیل  موی و  باتک  هک  یلاح  رد  نم  .تسا  هدش  دازآ  ماما  داد : باوج  مدیـسرپ ، يو  زا  ار  یگنوگچ  مدید ،

رد ماما  دینیبب  ار  باتک  نیا  موش  تیادف  متفگ : هداد و  ناشن  ترضح  نآ  هب  ار  باتک  .مدش  بایفرش  ع )  ) دمحموبا رضحم  هب  هتفر و 
ضیرم ًادـیدش  لضف  مدرک : ضرع  .دوش  لمع  نآ  هب  تسا  راوازـس  تسا ، حیحـص  دومرف : دـید ، یم  ار  نآ  قرو  هب  قرو  هک  یلاح 

زا رترب  ار  میهاربا  یصو  يو  هک  دنا  هتفگ  امش  هب  وا  هرابرد  اریز  تسا ؛ هدش  راچد  ضرم  نیا  هب  امش  ياعد  رطاخ  هب  مدینـش  تسا و 
ار لضف  ادـخ  يرآ  دومرف : ماما  .دـنا  هتـسب  وا  رب  غورد  هب  ار  نخـس  نیا  تسین و  نینچ  هک  یلاـح  رد  .دـناد  یم  ادـخ  لوسر  یـصو 

هک یمایا  نامه  رد  مدید  متشگ و  زاب  نم  دیوگ : یم  قدوب  .دنک  تمحر 
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.تسا هتفگ  تایح  دوردب  لضف  لضفلا » هللا  محر  : » دومرف ماما 

لاس 259 رخاوا  رد  هک  میریذپب  دیاب  ًاعبط  تسا  هدرک  تافو  لاس 260 ق  رد  ناذاش  نب  لضف  هک  میریذپب  تسا  روهشم  هچنانچ  رگا 
.تسا هدوب  نادنز  رد  ماما  هجح  يذ  زا  لبق 

نایعیش اب  وا  طابترا  ماما و 

ترجاهم یمالـسا  روانهپ  روشک  فلتخم  طاقن  هب  ینوگانوگ  لیالد  هب  يولع  تاداس  هدـمآ  ناسارخ  هب  ع )  ) اضر ماما  هکنآ  زا  سپ 
نایعیـش .داهن  شرتسگ  هب  ور  تفرگ  تدـش  قارع  رد  نایعیـش  ناـیولع و  هب  قاـنتخا  راـشف و  هک  یناـمز  زا  ترجاـهم  نیا  دـندرک و 

، نآ رد  يوما  رکفت  زرط  تایحور و  طلست  تلع  هب  برع  نیمزرس  .دنداتفا  دوخ  یگدنز  يارب  يرت  نما  قطانم  نتفای  رکف  هب  ریزگان 
هدع اذل  تشاد ، دوخ  رد  فده  نیا  يارب  یبسانم  ياه  هینمز  ناریا  هژیوب  قرش  ضوع  رد  دشاب ، نانآ  يارب  ینما  ياج  تسناوت  یمن 
لوا هجرد  رد  اهنآ  .دنتخادرپ  یگدنز  هب  مه  زا  رود  ياه  هلصاف  اب  ییاهرهـش  رد  هدش و  ریزارـس  نیمزرـس  نیا  هب  نایعیـش  زا  يدایز 

ًانایحا ینید و  ياهـشسرپ  لح  هب  دـنمزاین  مه  دنتـشاد و  رـضاح  ِماما  مه  اریز  دنتـشاد ؛ دوخ  نیب  رد  طابترا  داـجیا  هب  یمربم  جاـیتحا 
زا یطابترا  فلتخم  ياه  متـسیس  زا  اذل  دـندوب  دـندش ، یم  وربور  نآ  اب  هک  یعامتجا  یـسایس و  تالکـشم  يارب  ییاهلح  هار  نتفای 

تاـیاور و تفاـیرد  هب  اـههار  نـیا  زا  دـندرک و  هدافتـسا  جـح و …  ماـیا  رد  يو  اـب  ساـمت  و  ماـما ، شیپ  یـصاخ  دارفا  مازعا  لـیبق 
.دنتفای قیفوت  تارضح  نآ  زا  یلمع  ياهدومنهر 

ثیداحا رد  یتح  هک  یخیرات  نئارق  دهاوش و  زا  يرغص  تبیغ  زاغآ  ات  روضح  نارود  ینایاپ  لاس  تصش  رد  ار  نایعیـش  یگدنکارپ 
ناوت یم  ینشورب  دروخ  یم  مشچ  هب  ناوارف  زین  یهقف 
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هتبلا .میهد  یم  رارق  ثحب  دروم  ار  اهنآ  اب  ماما  طابترا  هوحن  سپـس  روکذم و  نارود  رد  نایعیـش  یگدنکارپ  ادتبا  اجنیا  رد  .تفایرد 
ادـخ لوسر  زا  سپ  هناگ  هدزاود  همئا  تماما  هب  داـقتعا  ّدـح  رد  ینید  يرکف و  طاـبترا  هک  دوش  یم  ینایعیـش  لـماش  اـهنت  اـم  ثحب 

ع)  ) يرکـسع ماما  زا  یتیاور  رد  هورگ  ود  نیا  توافت  .دندوب  نآ  ماع  يانعم  هب  تیب  لها  رادتـسود  اهنت  هک  اهنآ  نّیبحم  هن  دنتـشاد ،
.تسا هدش  نشور  ًاقیقد  حرطم و 

ًالوصا .درب  مان  ناوت  یم  ار  روباشین  دـندوب  طابترا  رد  زین  ماما  اب  هداد و  ياج  دوخ  رد  ار  یناوارف  نایعیـش  هک  یمهم  قطاـنم  هلمج  زا 
موس و ياـهنرق  رد  نایعیـش  زا  يروهـشم  ياـملع  ماـن  نینچمه  همئا و  باحـصا  زا  يدادـعت  ماـن  هک  تسا  یقطاـنم  وزج  ناریا  قرش 
رد يدنمجرا  ماقم  هک  تسا  ناذاش  نب  لضف  اهتیـصخش  هنوگنیا  زراب  ياه  هنومن  زا  یکی  دروخ ، یم  مشچ  هب  نآ  خیرات  رد  مراهچ 

نایعیش عمجت  ياهلحم  زا  زین  سوط  قهیب و  يدنقرمس ، دننام  یقطانم  روباشین  زا  ریغ  .تسا  هتشاد  هعیش  ياملع  همئا و  باحصا  نایم 
دوجو زین  يرگید  قطانم  رد  نآ  هباشم  هک  لکـش  نیدـب  یگدـنکارپ  .دـندوب  نایعیـش  زا  مدرم ، تیرثکا  قهیب  رد  تفر  یم  رامـش  هب 
تفرگ یم  لکش  همئا  فرط  زا  الکو  نییعت  اب  متسیس  نیا  .دیزای  تسد  نآ  دوجوم  تیعضو  ظفح  هب  لقادح  ای  متـسیس  کی  تشاد 

رظن زا  مزال  ياهییامنهار  ات  دـش  یم  یعـس  دـمآ ، یم  دوجو  هب  يا  هبتاکم  لکـشرد  هژیوب  يو  يالکو  ماما و  نیب  هک  یطاـبترا  اـب  و 
رد تشاد و  رظن  نآ  هب  دوخ  تایح  نارود  رد  زین  ع )  ) يرکـسع ماما  هک  دوب  يراد  هقباـس  تکرح  نیا  دوش و  هئارا  یـسایس  ینید و 

هعسوت
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ترـضح نآ  دوخ  ای  یلبق  ناماما  اب  يراوتـسا  طاـبترا  نینچمه  ناـشخرد و  یملع  هقباـس  هک  يدارفا  .دیـشوک  یم  نآ  زا  هدافتـسا  و 
.دندش یم  باختنا  لیکو  ناونع  هب  دنیآ  رامش  هب  نایعیش  يارب  يا  هناوتشپ  یثیدح  رظن  زا  دنتسناوت  یم  دنتشاد و 

تیمها ناسارخ  يارب  دوب ، طاقن  ریاس  زا  رتیوق  رایـسب  يداصتقا  رظن  زا  نینچمه  یگنهرف و  یملع و  رظن  زا  نآ  تیزکرم  هک  روباشین 
هکنآ يارب  اجنیا  رد  .دوب  هدـبع  نب  میهاربا  میزادرپ  یم  نآ  لـقن  هب  ًـالیذ  هک  یتیاور  قبط  رهـش  نیا  رد  ماـما  لـیکو  .تشاد  يداـیز 

: مینک یم  رورم  راصتخا  هب  ار  تلاکو  نیا  هرابرد  ماما  ياه  همان  دوش  نشور  نآ  قیرط  زا  هدش  ماجنا  ياهراک  متسیس و  نیا  تیمها 

: تسا هدمآ  هتشون ، هیودمح  نب  هللادبع  هب  ع )  ) يرکسع ماما  هک  يا  همان  رد 

هک دیشاب  بقارم  دینک و  هشیپ  اوقت  مداد ، رارق  یحاون  نآ  رد  مناتـسود  يارب  دوخ  نیما  ار  وا  نم  .دنزادرپب  وا  هب  ار  ام  بجاو  قوقح 
.تسین يرذع  نآ  ریخأت  ای  كرت و  رد  هک  دینک  ادا  ار  قوقح 

هللادبع هیحان  یقهیب  هیودمح  نب  هللادبع  هیحان  یتح  یحاون و  مامت  میهاربا ، تیلاعف  تلاکو و  عاعش  هک  دوش  یم  هدافتسا  همان  نیا  زا 
دیدرت راچد  میهاربا  هرابرد  ماما  طخ  تلاصا  دروم  رد  نایعیـش  زا  یـضعب  ًارهاـظ  .تسا  هتفرگ  یمرب  رد  ار  دوب  قهیب  ناـمه  ًـالامتحا 

: تشون ریز  حرش  هب  يا  همان  ماما  اذل  دندش 

تسا و نم  دوخ  زا  هدش  هداد  مناتـسود  زا  نم  قوقح  ذـخا  تیرومأم  يو  هب  نییعت و  نم  لیکو  ناونع  هب  میهاربا  نآ  رد  هک  يا  همان 
ارم قوقح  دیسرتب و  ادخ  زا  .ما  هدرک  بوصنم  قح  هب  ناشدوخ  رهش  رد  ار  وا  نم  .ما  هتشون  دوخ  طخ  هب  ار  نآ 
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.ما هداد  دروم  نیا  رد  لماک  مات و  هزاجا  وا  هب  نم  هک  دیزادرپب  يو  هب 

يروباشین لیعامـسا  نب  قاحـسا  هب  هک  دـشاب  یم  هدـبع  نب  میهاربا  نیمه  هرابرد  ع )  ) يرکـسع ماما  تاعیقوت  زا  همان  نیرت  ینـالوط 
يا همدـقم  زا  سپ  همان  زاغآ  رد  ماما  .تسا  شزرا  اب  رایـسب  ياـهدومنهر  یقـالخا و  ياهدـنپ  زا  نوحـشم  هماـن  نیا  .تسا  هداتـسرف 

مکل ُتلمکا  مویلا   » هیآ دنتـسه ، یهلا  ملع  باوـبا  ع )  ) يدـه همئا  هکنیا  ءایـصوا و  قـیرط  زا  یهلا  تیادـه  تیمها  هراـبرد  ینـالوط 
زا هدبع  نب  میهاربا  زا  نینچمه  ترـضح  نآ  .تسا  هدرمـش  مدرم  تیادـه  تهج  نانآ  باختنا  رب  ادـخ  تنم  رب  لیلد  ار  مکَنید » … 

یسوم نب  دمحم  هب  يا  همان  یط  نم  هچنآ  هب  وا  ات  یتسه  هدبع  میهاربا  دزن  نم  هداتـسرف  قاحـسا  يا  وت  .تسا  هدش  نییعت  نم  فرط 
نآ ياوتحم  هب  دیتسه  رومأم  دننک  یم  یگدنز  وت  رهـش  رد  هک  یناسک  هیلک  دوخ و  وت  نینچمه  دـنک و  لمع  ما  هداتـسرف  يروباشین 

راچد هدوب و  امـش  هیحان  رد  هک  یناسک  دـنناوخب و  ار  همان  نیا  هک  یناسک  .ام  ناتـسود  یماـمت  وت و  میهاربا و  رب  .دـینک  لـمع  هماـن 
يارب ارم  همان  قاحـسا  يا  .تسا  نم  روتـسد  نیا  دناسرب و  يزار  هب  مه  نآ  ات  دنزادرپب  میهاربا  هب  ار  ام  قوقح  دـیاب  دنتـسین  فارحنا 

ام قوثو  دروم  لیکو و  هک  ناقهد  يارب  یتفر  دادـغب  هب  هک  یماگنه  يدومحم و  يارب  نینچمه  تسا و  اـم  داـمتعا  دروم  هک  یلـالب 
نآ زا  يا  هخسن  تساوخ  یـسک  رگا  ناوخب و  يدید ، هک  ام  یلاوم  زا  سک  ره  يارب  هرخألاب  دریگ و  یم  ام  ناتـسود  زا  لوپ  هدوب و 

یناطیش زا  زج  لاح  ره  هب  .تسین  یعنام  درادرب 
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تیاهن رد  دسر  ام  هب  ناتسود  زا  هچ  ره  هک  ینیبب  ار  يرَمُع  ات  ورن  نوریب  رهش  زا  رادم ، ناهنپ  یسک  زا  ار  نآ  تسا  امـش  فلاخم  هک 
.دناسرب امب  ات  دسر  یم  وا  تسد  هب  هطساو  دنچ  زا  سپ 

تخادرپ هویـش  رد  نایعیـش  تیادـه  صوصخلاب  نآ  عوضوم  دـیآ : یم  تسد  هب  تلاکو  متـسیس  هراـبرد  یمهم  تاـکن  هماـن  نیا  زا 
اهنآ هب  لماک  دامتعا  راهظا  الکو و  یفرعم  .تسا  هتـشاد  اهنآ  تسارح  ظفح و  رد  یـساسا  ترورـض  هک  تسا  ناش  یلاـم  تاـبجاو 

هک دنک  یم  نشور  نیا  رب  هفاضا  دروخ ، یم  مشچ  هب  تاعیقوت  نیا  رد  ینشورب  هک  تسا  یتاکن  هلمج  زا  ناش  تیعقوم  ماکِحا  يارب 
هب هدیـسر و  يو  یلـصا  لیکو  هب  نآ  قیرط  زا  یتسیاب  ماما  یلام  قوقح  هک  هتـشاد  دوجو  یبتارم  هلـسلس  قطاـنم ، يـالکو  ناـیم  رد 

دروم رد  یتاهبـش  یهاـگ  هک  تسا  نآدوش  یم  هدافتـسا  قوف  هماـن  زا  هک  يرگید  هتکن  هرخـألاب  دـسرب و  ترـضح  نآ  هب  وا  هلیـسو 
.دربب نیب  زا  ار  تاهبش  نیا  يرگید  ياه  همان  لاسرا  اب  دوب  روبجم  ماما  يدراوم  نینچ  رد  هک  دمآ  یم  دوجو  هب  يدارفا  تلاکو 

رد فعـض  شیادـیپ  زا  عنام  یعامتجا و  یگنهرف و  تایح  هصرع  رد  نایعیـش  يایحا  ثعاب  هک  دوب  ییاهدـنویپ  نینچ  ظفح  داجیا و 
نیا .تشاد  ناکما  یتّیلقا  ره  يارب  لاح  ره  هب  هک  يرما  تسا ، هدـش  یم  ننـست  هعماج  رد  ندـش  مضه  هجیتن  رد  اـهنآ و  تالیکـشت 

زج يزیچ  نآ  لصاح  ًاعبط  دـندوب و  هتـسب  راک  هب  نایلیعامـسا  زین  ینـالوط  یتدـم  نایـسابع و  یناـمز  ار  نآ  هیبش  هک  دوب  یمتـسیس 
هوالع .تسا  هدوبن  درک  یم  دـیدهت  ار  نانآ  تیدوجوم  هدوب و  اهنآ  هجوتم  هراومه  هک  نک  ناینب  تارطخ  لـباقم  رد  هعیـش  تسارح 

رب
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.درک یم  نیمضت  ار  یعیش  تاعامتجا  رس  ات  رس  رد  مزال  شنیب  شناد و  نایرج  بجوم  قیقد ، یطابترا  متسیس  نینچ  زا  هدافتـسا  نآ 
هتساخرب نآ  زا  هعیش  ياملع  زا  یمهم  شخب  دندوب  رود  رایسب  همئا  یگدنز  زکارم  زا  هکنآ  اب  دنقرمس  ّشَک و  نوچ  یقطانم  هکنانچ 

زرط هب  ع )  ) يدـه همئا  عقومب  راـبرپ و  ياـه  هماـن  ناگداتـسرف و  ار  یگدـنکارپ  نیا  زا  یـشان  تالاکـشا  دـش  رکذ  هکیروط  هب  .دـنا 
هدـمآ یم  باسح  هب  نآ  هتفرـشیپ  عون  زا  هدرتسگ و  رایـسب  نارود  نیا  رد  همان  هلیـسو  هب  طاـبترا  درک ، یم  یثنخ  يزیگنارب  نیـسحت 

اه و همان  نیا  زا  يدایز  رادقم  نونکا  ام  زاب  یلو  دـنام  یمن  یقاب  يرثا  اه  همان  هنوگنیا  زا  یتینما و …  ظاحل  هب  ًالومعم  هچرگ  تسا 
.میراد تسد  رد  تسا  اهنآ  روفو  رب  لیلد  هک  ار  يدهاوش 

، دوب فلتخم  ياهرهـش  هب  ترـضح  نآ  ياه  هماـن  ندرب  نم  راـک  مدوب ، ع )  ) يرکـسع ماـما  رازگتمدـخ  نم  دـیوگ : یم  ناـیدالاوبا 
هک رگید  زور  هدزناپ  ربب ، نئادـم  هب  ار  نیا  دومرف : هداد و  نم  هب  ار  همان  دوب ، ضیرم  ماما  مدوب  وا  زا  يا  همان  لماح  هک  يراب  نیرخآ 

قافتا دومرف  نم  هب  ماما  هک  ار  نامه  تشگزاب  عقوم  مدرب و  ار  همان  نم  دـید ، یهاوخ  نیفکت  لیـسغت و  لاح  رد  ارم  يدرگ  یم  زاـب 
.دوب هداتفا 

.تسا هتشاد  یصوصخم  کیپ  همان  ندروآ  ندرب و  يارب  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  تیاور  نیا 

هکیلاح رد  لاس 260  زا  لوالا  عیبر  متـشه  هعمج  زور  ع )  ) يرکـسع یلع  نب  نسح  دمحموبا  دیوگ : یم  دابع  نب  نیـسح  نب  دمحم 
کنیا .دوب  هتشون  هنیدم  يارب  يدایز  ياه  همان  بش ، نامه  ترـضح  دومرف ، تلحر  حبـص  زامن  يادا  نیح  رد  تشاد  مامت  لاس   29

ع)  ) يرکسع ماما  زا  يا  همان  ام 
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نب نیسح  نب  یلع  هب  يا  همان  ع )  ) يرکسع ماما  هک  تسا  هتشون  بوشآ  رهش  نبا  نینچمه  میراد  رایتخا  رد  هوآ )  ) هبآ مق و  مدرم  هب 
نب نیسح  طسوت  يو  هتبلا  دسر ، یم  رظن  هب  دیعب  رایـسب  رما  نیا  لاس 329  رد  هیوباب  نبا  توف  هب  هجوت  اب  هچرگ  تسا  هتـشون  هیوباب 

.تسا هتشاد  ع )  ) نامز ماما  اب  يا  هبتاکم  طابترا  حور 

ماما و نیب  رد  طابترا  دوجو  زا  يرگید  عون  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  نایعیـش  فرط  زا  يدارفا  نداتـسرف  اـب  ماـما  اـب  میقتـسم  ساـمت 
: هدش لقن  یناجرج  فیرش  نب  رفعج  زا  .دوب  شناتسود 

هب ناتـسود  هک  ار  یلاوما  متـساوخ  مدیـسر ، ع )  ) يرکـسع ماما  تمدخ  هب  ارماس  رد  مدش و  فرـشم  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  یلاس  نم 
هب يا  هدروآ  هارمه  ار  هچنآ  دومرف : مهدب  یسک  هچ  هب  مسرپب ، نم  هکنآ  زا  شیپ  .مهدب  ترـضح  نآ  هب  دندوب  هداتـسرف  نم  هلیـسو 

.راپسب نم  مداخ  كرابم ،

درم نآ  دید  ار  وا  يدرم  ناولح  رد  دش ، لبج  هقطنم  یهار  لضف »  » ندروآ تسد  هب  يارب  نایولع  زا  يدرم  هدـمآ : رگید  یتیاور  رد 
درم نآ  يرآ ، داد : باوج  یـسانش ؟ یم  ار  ینالف  هناخ  ارماس  رد  ایآ  دیـسرپ : ارماس ، زا  تفگ : ییآ ؟ یم  اـجک  زا  دیـسرپ : يولع  زا 

وت هب  نم  تفگ : درم  نآ  لوپ ، يارب  تفگ : يا ؟ هدمآ  هچ  يارب  دیسرپ : درم  هن ، تفگ : يراد ؟ يربخ  یلع  نب  نسح  زا  ایآ  دیـسرپ :
دندمآ ع )  ) يرکـسع ماما  شیپ  درم  نآ  اب  تفرگ و  ار  لوپ  يولع  يربب ، ع )  ) یلع نب  نسح  دزن  ارماس  رد  ارم  ات  مهد ، یم  رانید   50

.درک میدقت  ع )  ) ماما تمدخ  رانید  رازه  راهچ  درم  نآ  و 

هک يزاوها  رایزهم  نب  میهاربا  زا  ماما  يالکو  رگید  زا 
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.درب مان  ناوت  یم  دوب  نکاس  زاوها  رد 

اب مظنم  بترم و  روط  هب  ع )  ) قداص ماما  نامز  زا  دوب و  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  هعیش  زا  یهوبنا  هورگ  هک  دوب  يرهش  نیرت  لیـصا  مق 
نب دـمحا  تشاد  یطباور  ع )  ) يرکـسع ماما  اـب  هک  مق  یعیـش  ياـه  تیـصخش  هلمج  زا  .تسا  هدوب  طاـبترا  رد  ع )  ) نیموصعم همئا 

هدرک حیرـصت  هتـسناد و  ماما  اه و  یمق  نیب  هطـساو  نیّیمقلا » دفاو  ناک   » ناونع اب  ار  وا  یـشاجن  هک  دوب  يرعـشا  هللادبع  نب  قاحـسا 
قاحـسا نب  دـمحا  هب  دوخ  دامتعا  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  .تسا  هدوب  ع )  ) يرکـسعلا دـمحموبا  باحـصا  صاوخ  زا  دـمحا  هک  تسا 

هک ع )  ) ماما يالکو  نیرتمهم  زا  .دنا  هدرک  رکذ  ًاحیرـص  ع )  ) ماما يارب  ار  وا  تلاکو  نارگید  .تسا و  هدومرف  حیرـصت  ثحب  دروم 
يداه و ماما  فرط  زا  وا  .دوب  ناّمـس  هب  روهـشم  دیعـس  نب  نامثع  دـش ، بوصنم  زین  جـع )  ) هللا هیقب  ترـضح  صاخ  تباـین  هب  ًادـعب 

: دسیون یم  ناّمس  هب  وا  هیمست  هجو  هرابرد  بلطم  نیا  هب  هراشا  اب  یسوط  خیش  دش ، هدیزگرب  تلاکو  هب  ع )  ) يرکسع

زا یلام  هک  یعقاوم  رد  .دـنک  يرادرب  هرهب  تلاکو )  ) دوخ یلـصا  راک  يارب  یـشوپرس  ناونع  هب  ات  دوب  لوغـشم  نغور  تراجت  هب  وا 
.داتسرف یم  ع )  ) يرکسع دمحموبا  دزن  هنایفخم  هدرک و  يزاساج  نغور  فرظ  رد  ار  نآ  دیسر  یم  وا  هب  نایعیش 

یم هک  یلاوما  لئاسم و  تشاد و  رارق  بتارم  هلـسلس  سأر  رد  دیعـس  نب  نامثع  هک  تسا  هدش  حیرـصت  میدروآ  ًالبق  هک  یتیاور  رد 
وا هب  تبـسن  دوخ  دامتعا  رب  ع )  ) يرکـسع يداه و  ماما  تسا  هدیـسر  یم  ترـضح  نآ  هب  قیرط  نآ  زا  دـسرب  ماما  تسد  هب  تسیاـب 

زا يا  هدع  .دنا  هدومرف  دیکأت  اهراب 
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ار دیعـس  نب  نامثع  ماما  هک  دندوب  هدمآ  ارماس  هب  دوخ  یلام  فیاظو  تخادرپ  ًانمـض  ترـضح و  نآ  ترایز  روظنم  هب  نمی  نایعیش 
.دریگب لیوحت  دندوب  هدروآ  دوخ  اب  اهنآ  هک  ار  یلاوما  ات  داتسرف 

یم ادیپ  يدارفا  الکو ، نایم  رد  هاگیب  هاگ و  هکنآ  هدش ، یقیمع  فسأت  اب  هتخیمآ  بجعت  بجوم  يده  همئا  يالکو  دروم  رد  هچنآ 
دـندز و یم  تنایخ  هب  تسدو  هدـش  هسوسو  راچد  دـنناسرب  ماما  هب  ات  دـندرپس  یم  اهنآ  هب  نایعیـش  هک  یلاوما  لـباقم  رد  هک  دـندش 

تافو یماما ، تلحر  زا  سپ  الکو  زا  یخرب  هکنانچ  دندش ، یم  درط  هتفرگ و  رارق  شنزرـس  نعل و  دروم  ماما  فرط  زا  رطاخ  نیدـب 
ًالوصا .دنور  هرفط  يدعب  ماما  هب  دوب  هدش  عمج  اهنآ  دزن  هک  ییاهلوپ  تخادرپ  زا  هداد و  رارق  هناهب  ار  نآ  ات  دـندرک  یم  راکنا  ار  وا 

.تسناد نایعیش  نایم  رد  فقو »  » شیادیپ مهم  رایسب  ياه  هشیر  زا  یکی  ار  اهدمآ  شیپ  نیمه  ناوت  یم 

دادـغب رد  ماما  يالکو  زا  هدـش و  قیثوت  يروباشین  لیعامـسا  نب  قاحـسا  هب  ماما  همان  رد  ًالبق  هک  ناـقهد  هب  فورعم  ییحی  نب  هورع 
نآ .دـیدرگ  ع )  ) يرکـسع ماما  فرط  زا  درط  نعل و  راتفرگ  داد  تبـسن  ع )  ) يرکـسع يداه و  ماما  هب  هک  ییاهغورد  رطاـخ  هب  دوب 

، ماما يراد  هنازخ  لوئـسم  تمـس  رد  وا  اریز  دـنیامن ؛ يرود  وا  زا  دـننک و  نیرفن  نعل و  ار  وا  نایعیـش  همه  اـت  داد  روتـسد  ترـضح 
.دوب هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هدرک  سالتخا  هنازخ  زا  ار  یلاوما 

دش و یم  عیاش  نایعیش  نایم  رد  يروآ  تفگش  زرط  هبو  تعرـس  هب  دش  یم  رداص  ماما  فرط  زا  ییاه  هنیمز  نینچ  رد  هک  یتاعیقوت 
هتفای و یهاگآ  عیقوت  نومضم  زا  اهنآ  همه  بیترت  نیدب 
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هدرک يرپس  همئا  تبحاصم  رد  يرمع  هک  زین  لاله  نب  دمحا  هیلع  رب  .دش  یم  درط  هعیش  هعماج  زا  ماما  رظن  دروم  صخش  هلـصافالب 
هب ماما  .دیدرگ  رداص  ترضح  نآ  فرط  زا  یتاعیقوت  دمآ  شیپ  ع )  ) يرکسع ماما  اب  وا  طباور  رد  هک  یتالاکـشا  رطاخ  هب  سپـس  و 

تدـش تلع  هب  يا  هدـع  نوچ  و  دـینک ) يرود  ارآ  دوـخ  یفوـص  زا   ) عّنـصتملا ّیفوّـصلا  اورذـحإ  تشوـن : قارع  رد  دوـخ  يـالکو 
نیرت هدمع  هک  ار  وا  ياهاطخ  هتشون و  نایعیش  هب  باطخ  يرتلصفم  همان  ماما  دنداتفا  دیدرت  هب  عیقوت  تحص  رد  دمحا  هب  ناشدامتعا 

رد يرمع  هک  ار  ناـقهد  ناـیاپ ، رد  درمـشرب و  دوـب  شترـضح  لـباقم  رد  ندوـب  يأر  دوـخ  ماـما و  تاروتـسد  هب  ییاـنتعا  یب  اـهنآ 
.درک درط  دوب  هدنارذگ  ماما  تمدخ  تبحاصم و 

داب هب  ار  نانآ  یلوپ  ياهتخادرپ  هنومن  ناونع  هب  هدرک و  تلاخد  ـالکو  راـک  رد  تهج  یب  هک  ار  یناـسک  يدراوم  رد  ماـما  نینچمه 
.تشاد یم  رذح  رب  درادن  اهنآ  هب  یطبر  هک  یلئاسم  رد  تلاخد  زا  ار  اهنآ  هداد و  رارق  باتع  دروم  دنتفرگ  یم  داقتنا 

هک یعرـش  تاهوجو  ذـخا  رد  هژیوب  نایعیـش  ماما و  نیب  دـنویپ  داجیا  هنیمز  رد  ار  دوخ  شقن  تلاـکو ، متـسیس  هک  دوب  ناـس  نیدـب 
لاح حرش  هب  طوبرم  بتک  رد  هکنانچ  درک  یم  افیا  دیسر  یم  فرصم  هب  دنمزاین  نایعیش  عضو  هب  یگدیـسر  يارب  نآ  هدمع  شخب 

.تسا هدش  هراشا  اهکمک  هنومن  نیا  هب  اهراب  ماما ،

یم یگدنز  ماما  هاگتسیز  زا  رود  دالب  رد  هک  ینایعیش  زا  هتسد  نآ  صوصخب  نایعیش  رد  یفارحنا  راکفا  ریاس  تالغ و  هیفقاو ، ذوفن 
يریگولج هعیش و  یگنهرف  تلاصا  ظفح  رد  دوخ  نیا  دش و  یم  عفد  لرتنک و  تلاکو  قیرط  نیمه  زا  دندرک ،
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.تسا هتشاد  یئازسب  شقن  فارحنا ، هب  اهنآ  ياههاگدید  یگدولآ  زا 

هعیش یگنهرف  ثاریم  ظفح  ماما و  باحصا 

دارفا ع )  ) قداص ماما  نارود  زا  سپ  صوصخب  تسا ، ینالوط  رایـسب  همئا  باحـصا  نایم  رد  یثیدـح  عماوج  فیلأت  بیترت و  هقباـس 
لاسرا و  ع )  ) نیموصعم همئا  زا  هرداص  تایاور  يروآ  عمج  لوغـشم  ار  دوخ  تاقوا  بلاغ  هک  دـندش  ادـیپ  هعیـش  هعماج  رد  يداـیز 

نامز تشذگ  اب  دنا ، هدوب  تیب  لها  ياه  هشیدنا  راکفا و  هب  یبایهار  روظنم  هب  کیدزن  رود و  ياهروشک  رد  نکاس  نایعیـش  هب  اهنآ 
ماـما نارود  رد  هژیوـب  رما  نیا  .تسا  هدـش  یم  هضرع  فیلأـت و  يرتـشیب  رتلـصفم و  ياـهباتک  هدـش و  هدوزفا  نیفلؤـم  نیا  دادـعت  رب 

ماما باحـصا  نایم  رد  .درک  افیا  هعیـش  یثیدح  ثاریم  ظفح  رد  یمهم  شقن  دش و  لابند  رتشیب  هچ  ره  یگدرتسگ  اب  ع )  ) يرکـسع
مق رد  یتدم  هک  یـسک  .درب  مان  دیاب  ار  يدنقرمـس  بیکـشا  نب  نیـسح  دنتخادرپ  یم  فیلأت  راک  هب  هک  هتـسد  نآ  زا  ع )  ) يرکـسع
رب ار  وا  تافیلأت  یـشاجن  .دـش  راگدـنام  اجنآ  رد  هتفر و  دنقرمـس  هب  اهدـعب  هدوب و  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  هناتـسآ  یلوتم 

نارود و نیا  رد  اهیدـیز  تیلاـعف  تدـش  هب  رظن  .دروـخ  یم  مشچ  هب  دـیزلا » یلع  درلا   » ناوـنع اـب  یباـتک  اـهنآ  ناـیمرد  هـک  هدرمش 
هک اهباتک  تسد  نیا  ببـس  نیدـب  .دـنریگب  رارق  نانآ  ریثأت  تحت  نایعیـش  زا  يدادـعت  هک  تفر  یم  نآ  لامتحا  اهنآ  ررکم  ياهمایق 

تافارحنا هنوگ  نیا  لرتنک  يارب  یبوخ  هلیسو  دش ، یم  نیودت  ّهلدا  رگید  و  ع )  ) نیموصعم همئا  زا  هرداص  تایاور  هب  دانتـسا  اب  ًابلاغ 
.دوب

لکش يو  نساحملا  باتک  هک  دوب  ترضح  نآ  باحـصا  زا  و  ع )  ) يداه ماما  اب  رـصاعم  نایعیـش  زا  یکی  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا 
یفراعملا هرئاد 
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باحـصا زا  باشخلا  یـسوم  نب  نسح.تشادرب  رد  ار  ریـسفت و …  قالخا ، هقف ، لیبق : زا  ینید  فراـعم  هیلک  هک  تفرگ  دوخ  هب  ار 
هب هجوت  اب  راتـشون  نیا  تیمها  .تسا  هلمج  نآ  زا  هفقاولا  یلع  درلا  باـتک  هک  هتـشاذگ  یقاـب  دوخ  زا  یتاـفیلأت  ع )  ) يرکـسع ماـما 
رد ای  قرف و  رب  در  ناونع  هب  هک  ییاهباتک  رب  هوالع  .تسا  مولعم  یبوخب  هدش  یم  داجیا  هفقاو  تسد  هب  نارود  نآ  رد  هک  یتالکشم 

ماما باحـصا  زا  هزمح  نب  یلع  نب  دمحم  .دش  یم  هتخادرپ  زین  خـیرات  رد  ییاهباتک  تافیلأت  هب  ًاضعب  دـش ، یم  هتـشون  یهقف  لئاسم 
درک یم  يوریپ  هیحَطَف  زا  هکنآ  مغریلع  لاضف  یلع  نب  نسح  نب  یلع  .تسا  هتـشون  نیّیبلاطلا  لتاقم  ناونع  اـب  یباـتک  ع )  ) يرکـسع
چیه دـسیون : یم  وا  هرابرد  یـشایع  .تشاذـگ  راگدای  هب  دوخ  زا  یناوارف  ياهباتک  هدوب و  ع )  ) يرکـسع ماما  قوثو  داـمتعا و  دروم 
یتح همئا و  تاـیاور  دوجو  رب  هژیوب  تیاور  نیا  .تشاد  دوجو  وا  شیپ  هکنآ  زج  دوب  هدـنامن  یقاـب  همئا  زا  یعوضوم  ره  رد  یباـتک 

هب عیـشت  یلـصا  هناوتـشپ  دوخ  هک  تسا  یملع  ریدقت  لباق  شبنج  کی  هناشن  هدیزرو و  دیکأت  باحـصا  سرتسد  رد  نانآ  تابوتکم 
هدافتـسا اب  هک  ار  یفاک و …  دننام  يرتگرزب  یثیدح  عماوج  یلـصا  ياه  هیاپ  هدش  فیلأت  هرود  نیا  ات  هک  یلوصا  .دیآ  یم  باسح 

ایوج ار  همئا  تارظن  هیلوا ،) لوصا   ) اهباتک زا  يا  هراپ  هرابرد  باحصا  یهاگ  .داد  لیکشت  هتفرگ ، لکش  باحصا  تانّودم  نیمه  زا 
ع)  ) يرکسع ماما  هب  ار  هلیل  موی و  باتک  هک  دوب  یناجنشوب  قروب  نامه  میدروآ  ًاقباس  هک  یتیاور  قبط  اهنآ  هلمج  زا  هک  دندش  یم 

هتساوخ نآ  هرابرد  ار  ترضح  نآ  رظن  هتشاد و  میدقت 
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یشاجن دندز ، یم  فیلأت  هب  تسد  یملع  لئاسم  هنیمز  رد  هک  دندش  یم  ادیپ  زین  یناسک  ع )  ) يرکسع ماما  باحـصا  نایم  رد  .تسا 
زا وا  راثآ  يرامـشرب  نمـض  ع )  ) يرکـسع ماـما  ناـکیدزن  ّصاوخ و  زا  یکی  ناونع  هب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  دـمحا  رکذ  زا  سپ 

.درب یم  مان  تسا  هدوب  یفارغج  عوضوم  رد  یفیلأت  ایوگ  هک  هیدوالا  هایِملا و  لابجلا و  ءامسا  اب  ناونع  اب  یباتک 

يدنکلا قاحسا  نب  بوقعی  و  ع )  ) يرکسع ماما 

: دسیون یم  یفوک  مساقلاوبا  فیلأت  فیرحتلاو ]  ] لیدبتلا باتک  زا  تیاور  هب  بوشآ  رهش  نبا 

تاـضقانت رد  دوخ ] معز  هب  ] یباـتک فیلأـت  هب  تسد  دوخ  رـصع  رد  برع  فوسلیف  دودح 252 )  185  ) يدنک قاحـسا  نب  بوقعی 
وا هب  ماما  .دیـسر  ع )  ) يرکـسع ماما  روضح  هب  وا  نادرگاش  زا  یکی  يزور  .تشاذـگن  دوخ  راـک  ناـیرج  رد  ار  یـسک  هدز و  نآرق 

: دومرف

هنوگچ میتسه  وا  درگاش  ام  تفگ : وا  دراد ؟ زاب  دهد  یم  ماجنا  نآرق  هرابرد  هچنآ  زا  ار  ناتداتسا  ات  تسین  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ 
درم نآ  ییوگ ؟ یم  يدـنک  هب  میوگب  يزیچ  رگا  تفگ : وا  هب  ماما  مینک ؟ ضارتعا  وا  هب  نآ  ریغ  اـی  عوضوم  نیا  هراـبرد  میناوت  یم 
امـش هک  دـشاب  یناعم  نآ  زا  ریغ  نآرق  روظنم  تسا  نکمم  امـش  رظن  زا  اـیآ  سرپب : يو  زا  ورب و  وا  شیپ  دومرف : ماـما  يرآ ، تفگ :

ناکما هک  هنوگنامه  دـیاش  یناد ؟ یم  هچ  وگب : دـعب  تسا  مهف  لها  اریز  تسا ؛ نکمم  تفگ  دـهاوخ  دـیا ؟ هتفریذـپ  هدرک و  نامگ 
دزن درم  نآ  .دشاب  هدش  هتفرگ  راکب  يرگید  یناعم  يارب  نآ  نانخـس  یمهف و  یم  وت  هک  دشاب  نا  زا  ریغ  نآرق  دارم  یتفریذـپ  ار  نآ 

، تفگ وا  هب  ار  ماما  نانخس  دمآ و  يدنک 
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.تسین وت  زا  مالک  نیا  هک  مروخ  یم  مسق  تفگ : تسناد  یم  زیاج  یلقع  رظن  زا  لمتحم و  يرما  نخس ، رد  ار  هلئسم  نیا  هک  يدنک 
نیا زا  زج  رما  نیا  هک  مور  یم  وا  شیپ  نوـنکا  مه  تفگ  يدـنک  .تـسا  ع )  ) يرکـسع دـمحم  وـبا  زا  نانخـس  نـیا  تـفگ : درم  نآ 

.درب نیب  زا  هدنازوس و  دوب  هتشون  هک  ار  هچنآ  همه  هتساوخ و  شتآ  هاگنآ  دیآ ، یمن  رب  نادناخ 

دنا هتفگ  یخرب  .تسا  هدوبن  دامتعا  دروم  زین  نآ  يوار  یفوک ، مساقلاوبا  هدـش و  لـقن  بوشآ  رهـش  نبا  قیرط  زا  اـهنت  قوف  تیاور 
هوالع تسین ، اور  وا  قح  رد  نیا  تسا و  هدرب  شیپ  مالـسا  هب  يروابان  دح  رـس  ات  ار  يدـنک  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تیاور  نیا  قایس 

نامز رد  دشاب  هتفر  ایند  زا  لاس 252  رد  يدنک  رگا  هکنیا  رگید  .تسین و  تسد  رد  دنک  دـیکأت  ار  تیاور  نیا  هک  مه  یلیلد  نیا  رب 
.تسا هدوبن  هنحص  رد  نایعیش  ماما  ناونع  هب  ع )  ) يرکسع ماما  زونه  وا 

یفاک تقد  نآ  رد  تسا و  یلامتحا  يدنک  تافو  خیرات  ًالوا  تفگ : ناوت  یم  قوف  تالاکشا  هب  لامتحا ) تروص  هب   ) خساپ ماقم  رد 
يرکـسع ماما  هک  درادن  یموزل  ًایناث  .دشاب  هداتفا  قافتا  قوف  خیرات  زا  سپ  لاس  دـنچ  يدـنک  توف  دراد  ناکما  ًاعبط  تسا و  هدـشن 

فارتعا مدع  دح  ات  ار  يدنک  تیاور ، نیا  هکنیا  هرابرد  اما  دشاب و  هتفگ  يدنک  هب  ار  نانخـس  نیا  دوخ  تماما  نارود  رد  ًامتح  (ع )
رطاخ هب  يدنک  تسا  نکمم  اسب  هچ  اریز  دناسر ؛ یمن  ار  یموهفم  نینچ  ًامازلا  ثحب  دروم  تیاور  تفگ : دـیاب  هدرب  شیپ  مالـسا  هب 

راچد دوخ  نورد  رد  هتشاد  هک  يدح  زا  شیب  ییارگ  لقع 
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نینچ دنتسه  يدنک  دح  رد  هک  يرایـسب  يارب  تسا  یعیبط  ًالماک  هکنانچ  تسا  هدرکن  هاگآ  نآ  زا  ار  یـسک  اذل  هدش و  یتالاکـشا 
رگناشن لقادح  دودحم و  هچرگ  يدیؤم  ناوت  یم  یلو  هدوبن  دامتعا  دروم  یفوک  مساقلاوبا  هک  تسا  تسرد  .دیایب  شیپ  یتالاکشا 

دییأت میقتسم  روط  هب  ار  تیاور  دیؤم ، نیا  هچرگ  .درک  ادیپ  تسا  هدز  یم  تسد  لیوأت  هب  تایآ  یناعم  كرد  ماقم  رد  يدنک  هکنآ 
.دنک یمن 

: تسا هدروآ  يدنک  لاح  حرش  رد  ساموت  يرنه 

تقیقح هفـسلف ، تسین …  یفالخ  هفـسلف  نید و  نایم  تروص  نیا  رد  دـشاب  ءایـشا  قیاـقح  هب  ملع  هفـسلف ، رگا  دـیوگ  یم  يدـنک  »
هفـسلف رکنم  دوش ، یم  هتخانـش  رفاک  دزرو  نایـصع  ینید  قیاقح  هب  یـسک  رگا  هک  نانچمه  سپ  .تسا  تقیقح  ملع  زین  نید  تسا ،

یتاضقانت ینآرق  تایآ  یفـسلف و  ياه  هشیدـنا  نایم  همه  نیا  اب  اـما  .ددرگ  یم  بوسحم  رفاـک  تسا  تقیقح  رکنم  هک  اـجنآ  زا  زین 
هب .تسا  لیوأت  نآ  دنک و  یم  داهنـشیپ  لح  هار  زین  لکـشم  نیا  يارب  يدـنک  درک ؟ لح  دـیاب  هنوگچ  ار  تاضقانت  نیا  .دراد  دوجو 
اب دیاب  ار  ینآرق  تایآ  اهاج ، زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  تسا  يزاجم  ینعم  کی  یقیقح و  ینعم  کی  ياراد  یبرع  تاغل  يدنک  هدیقع 

.تشاد دهاوخن  دوجو  یفالتخا  ینید  رکفت  یفسلف و  هشیدنا  نایم  تروص  نیا  رد  .درک  لیوأت  اهنآ  يزاجم  یناعم 

دییأت نیا  دوب و  هدـش  هداد  مایپ  يدـنک  هب  ماما  فرط  زا  یفوک  تیاور  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  زا  یکاـح  ساـموت  يرنه  شرازگ 
.دنکب تسا  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  هک  هیضق  لصا  تابثا  هب  یکمک  دناوت  یم  ًالامتحا  ینمض ،

ع)  ) يرکسع ماما  هب  بوسنم  بتک 

هدش هداد  تبسن  ع )  ) يرکسع ماما  هب  ریسفت  باتک  ریسفت  أ :
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نونک ات  مراهچ  نرق  زا  یملع  لفاحم  رد  نآ  حرط  يادتبا  زا  باتک  نیا  .تسا  هرقب  هروس  زا  یتمـسق  دمح و  هروس  ریـسفت  لماش  هک 
.تسا هتفرگ  رارق  ینوگانوگ  ياهتواضق  دروم 

ار شا  یملع  رابتعا  هدرمش و  یگتخاس  ار  نآ  رگید  یخرب  دنا و  هدرک  لقن  نآ  زا  زین  یثیداحا  هتـسناد و  ماما  راثا  زا  ار  نآ  يا  هدع 
دمحم و  دایز ، نب  دمحم  نب  فسوی  ياهمان  هب  رفن  ود  اریز  تسا ؛ باتک  دنـس  هب  یکتم  اهتواضق  نیا  زا  یـشخب  .دـنا  هتـسناد  یفتنم 

رهش نبا  تیاور  ساسارب  هچرگ  تسا ، يدابآرتسا  مساق  نب  دمحم  قودص ، ود و  نیا  هطساو  دنتـسه و  نآ  تیاور  ساسا  راّیـس ، نب 
نسح نب  دلاخ  زج  هب  قوف  دارفا  تیوه  رد  هک  یتالاکشا  ماهبا و  رب  هوالع  .تسا  ریسفت  نیا  يوار  زین  یقرب  دلاخ  نب  نسح  بوشآ ،

ریز ار  ع )  ) ماما هب  نآ  باستنا  تحص  ناشناردپ ، ای  دنتسه  باتک  يوار  دوخ  رفنود  نیا  ایآ  هکنیا  زین  دنس و  تیفیک  رد  دراد  دوجو 
.دنا هداد  خساپ  الاب  تالاکشا  هب  املع  زا  یخرب  .درب و  یم  لاؤس 

هدوب و داریا  لاقتنا و  لباق  ًادج  يوتحم  رظن  زا  هک  هدـش  لقن  یتایاور  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هدـش  دراو  باتک  رب  هک  يرگید  لاکـشا 
لهچ يرتست  همالع  هکنانچ  داد  تبـسن  ع )  ) ماما هب  ار  نآ  ناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  تاـفارخ  اـب  هتخیمآ  یتروص  هب  یهاـگ 

ار هدـق )  ) یئوخ هللا  تیآ  یغالب و  همالع  یّلح ، همالع  يرئاضغلا ، نبا  نیفلاخم ، ناـیم  زا  .تسا  هداد  هئارا  ار  اـه  هنومن  نیا  زا  دروم 
.درب مان  ناوت  یم 

لوا یسلجم  یکَرَک ، جاجتحا ، بحاص  یسربط  قودص ، نانآ ، زا  هک  دنقفاوم  ماما  هب  نآ  تبسن  اب  تخس  رگید  يا  هدع  لباقم ، رد 
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.درب مان  ناوت  یم  ار  یلماعّرح  خیش  مود  و 

هتفرگ و رارق  داقتنا  دروم  دناوت  یم  رگید  بتک  دننام  زین  ریـسفت  نیا  هک  دنا  هداد  رظن  هدیزگرب و  ار  طسو  دـح  املع  زا  رگید  یخرب 
یم ریسفت  نآ  زا  رابتعا  بلس  بجوم  هک  ار  يدراوم  نآ ، دقن  رد  يا  هلاسر  نمـض  یغالب  همالع  دوش ، هتفریذپ  نآ  حیحـص  تایاور 

.تسا هدرمشرب  دوش ،

لقن باتک  نیا  زا  یتیاور  دوخ ، ياهریسفت  رد  مادک  چیه  یشایع  دوعـسم  نب  دمحم  یمق و  میهاربا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
.دشاب هتشاد  ریسفت  نیا  هرابرد  تواضق  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  دناوت  یم  دوخ  نیا  دنا و  هدرکن 

.تسا بوشآ  رهش  نبا  ایوگ  نآ  يوار  هک  هدش  هداد  تبسن  ماما  هب  يرگید  باتک  هعنقملا  باتک  ب :

هدرک هراشا  نادـب  ناونع  نیمه  تحت  زین  هعیرذ  بحاص  هدـش و  طبـض  هبقنملا » باتک   » ناونع اب  بقانم  زا  يا  هخـسن  رد  باـتک  نیا 
باتک  » ناونع اب  نآ  زا  اهدـعب  زین  یـضایب  .تسا  هدـش  دای  نآ  زا  هعنقملا » هلاسر   » ناونع اب  بقانم  زا  مق  فجن و  پاـچ  رد  اـما  تسا 

ربانب تسا ، مارح  لالح و  ملع  رب  لمتـشم  باتک  نیا  هک  هدـش  هراشا  باتک  ود  ره  رد  .تسا  هدرک  داـی  هعنقملا » هلاـسر   » اـی هعنقملا »
ًالماک ار  بلطم  هک  هچنآ  .دـشاب  هتفرگ  تروص  یفیحـصت  نآ  رد  دـیاب  دـبال  دـشاب و  بقاـنم  رد  يا  هعومجم  دـناوت  یمن  ًاـعبط  نیا 

ع)  ) يداه ماما  زا  وا  دـسیون : یم  بتاک » یئاتربع  ناماس  نب  ییحی  نب  ءاجر   » ماـن لـیذ  رد  یـشاجن  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  راکـشآ 
هدـش و يو  صاوخ  زا  هتفای و  هار  ترـضح  نآ  هناخ  هب  هدرک  یم  راک  نسحلاوبا  هناخ  رد  هک  شردـپ  هلیـسو  هب  هدرک و  یم  تیاور 

« هعیرشلا باوبا  یف  هعنقملا   » ناونع اب  یباتک 
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نب دیـس  تیاور  لقن  نیا  رانک  رد  رگا  .تسا  هدرک  تیاور  ییحی  نب  ءاجر  زا  ار  نآ  زین  ینابیـش  لضفملاوبا  تسا و  هدرک  لقن  وا  زا 
هنـس یف  يرکـسعلا  دـمحم  یبا  راد  نم  هعنقملا  جرخا  ّهنا  : » دـیوگ یم  هک  دـحاولادبع  نب  یلع  زا  گرزباقآ  زا  لـقن  هب  ار  سوواـط 
دوش یم  مولعم  ینشورب  میهد  رارق  هدش  فیلأت  لاسرد 255 ق  يرکـسع  ماما  هعنقم  هلاسر  دیوگ : یم  هک  ار  بقانم  تیاور  و  « 255

ع)  ) يرکسع ماما  هناخ  رد  هدرک و  تیاور  ع )  ) يداه ماما  زا  ار  نآ  هک  تسا  ییحی  نب  ءاجر  باتک  نامه  ثحب  دروم  هعنقملا »  » هک
.تسا هدش  هدروآ  نوریب  هناخ  نآ  زا  لاس 255  رد  هک  هدوب 

ماما نامه  هک   ) یـسوم نب  دّمحم  نب  یلع  ینربخأ  هدمآ : هعنقملا »  » باتک زاغآ  رد  هدـش : حیرـصت  بقانم  رد  هک  تسا  هجوت  بلاج 
هداتفا قافتا  لاس  نیمه  رد  زین  ءاـجر  توف  هک  هدرک  ثیدـح  لـقن  ییحی  نب  ءاـجر  زا  لاس 314  رد  لضفملاوبا  تسا .) ع )  ) يداـه

.تسا

ع)  ) يرکسع ماما  تلحر 

گرم هب  ماـما  اـیآ  هک  هراـب  نیا  رد  تـسا و  هداد  خر  لاس 260  لوالا  عیبر  متـشه  رد  ع )  ) يرکـسع ماما  تلحر  تشذـگ  هکناـنچ 
نارگید یـسربط و  لقن  هب  انب  هچرگ  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  ناـکامک  تسا  هدیـسر  تداهـش  هب  اـی  هتفگ و  تاـیح  دوردـب  یعیبط 

رب ریاد  یتیاور  هک  یناماما  هرابرد  یتح  لوتقَم  وأ  مومـسَم  ّالا  اّنم  ام  دومرف : هک  ع )  ) قداـص ماـما  زا  ماـهلا  اـب  هعیـش  ياـملع  تیرثکا 
ماـما تداهـش  هراـبرد  یتیاور  هتبلا  .دـنا  هدـناسر  تداهـش  هب  ار  ناـنآ  روج ، ياـفلخ  هک  دـنراد  هدـیقع  تسین  تسد  رد  ناـشتداهش 

تداهش يور  نیا  زا  .دراد  دوجو  مشش  نرق  یخیرات  عبانم  زا  یکی  رد  ع )  ) يرکسع
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دوب شترضح  ناج  هجوتم  مکاح  هاگتـسد  فرط  زا  هراومه  هک  يرطخ  تشادزاب و  قباوس  .تسا  لمتحم  ًالماک  يرما  ترـضح  نآ 
دناوت یم  یگمه  هداد  خر  یناوج  نینس  رد  وا  تلحر  هدمآ و  یم  باسح  هب  یـسایس  فلاخم  تیـصخش  کی  ترـضح  نآ  هکنیا  و 
یگدز تهب  مغ و  زا  يا  هلاه  شتلحر  ماگنه  دوب  ارماس  رد  هدش  هتخانـش  ًالماک  هرهچ  کی  ماما  هک  اجنآ  زا  .دشاب  ینعم  نیا  دـیؤم 

نینچ ار  زیگنا  مغ  هنحـص  نیا  دـش  هئارا  نیا  زا  شیپ  نآ  زا  یتمـسق  هک  یتیاور  رد  هللادـیبع  نب  دـمحا  .تفرگ  ارف  ار  ارماـس  ياـضف 
اـضرلا نبا  دـندز : یم  داـیرف  مدرم  تفرگرب  رد  ار  اـج  همه  داـیرف  نویـش و  يادـص  درک  تلحر  يرکـسع  ماـما  یتقو  هدرک : فصو 

تیـصخش مشاه ، ینب  یـسابع ،) دمتعم  ریزو   ) نم ردپ  دـمآرد ، لیطعت  لاح  هب  رازاب  دـندش ، هدامآ  نیفدـت  يارب  هاگنآ  درک  تلحر 
.دوب اپ  رب  یتمایق  ارماس  رد  زور  نآ  دندروآ ، موجه  هزانج  يوس  هب  مدرمو  نایشنم  یئاضق و  یماظن و  ياه 

زین نایعیـش  زا  يرایـسب  هکلب  دندوب  هدش  نانآ  بذج  مدرم  اهنت  هن  ارماس  رد  لاس  لقادح 17  تدم  هب  شردـپ  و  ع )  ) ماما روضح  اب 
هتفر و ورف  متام  رد  هچراپکی  ارماس  ترضح ، نآ  تلحر  ماگنه  هک  دوب  یعیبط  یطیارـش  نینچ  رد  دندوب ، هدروآ  موجه  رهـش  نیدب 

.دریگب ازع  دنک و  یبات  یب  ص )  ) ربمایپ دنزرف  نداد  تسد  زا  گوس  رد 

ع)  ) يرگسع ماما  یناگدنز  زا  يرصتخم  تخانش 

.ص 615 نایاوشیپ ، هریس  باتک :

یئاوشیپ يدهم  هدنسیون :

هیلع - يداه ترـضح  مهد ، ماما  شردپ  (. 1  ) دوشگ ناـهج  هب  مشچ  .ه ق  لاس 232  رد  نایعیش ، ياوشیپ  نیمهدزای  يرکـسع ، ماما 
يوناب نیا  (. 3  ) دنا هدرک  دای  نسوس »   » مانب وا  زا  یخرب ، هک  ( 2  ) تسا هثیدح ،»  ، » هتسیاش اسراپ و  يوناب  شردام  -و  مالسلا
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هیلع - يرکـسع نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  سب  نیمه  وا  تلیـضف  رد  دوب و  یمالـسا  شنیب  ياراد  راکوکین و  ناـنز  زا  یمارگ ،
(. 4  ) دوب بارطضا  رپ  ینارحب و  رایسب  ینامز  عطقم  نآ  رد  نایعیش  ياکتا  هطقن  هاگهانپ و  - مالسلا

تهج نیمه  هب  تشاد ، يرابجا )  ) تنوکـس رکـسع »  » هلحم رد  ءارماس ،»  » رد یـسابع  هفیلخ  روتـسد  هب  مهدزای  ياوشیپ  هک  اـجنآ  زا 
وا 22 .تسا  دمحم » وبا   » شا هنیک  و  ( 6  « ) یکز  » و یقن »  ، » ترضح رگید  باقلا  نیرتروهـشم  زا  ( 5  ) .دوش یم  هدیمان  يرکسع »  »

تداهش هب  لاس 260 ه  رد  دوب ، لاـس  شفیرـش 28  رمع  لاس و  شتماما 6  تدم  .دیـسر  تداهـش  هب  شدنمجرا  ردـپ  هک  دوب  هلاس 
(7  ) .دش هدرپس  كاخ  هب  شردپ  دقرم  رانک  رد  ءارماس  رد  دوخ  هناخ  رد  دیسر و 

: اهتشون یپ 

ص 335- یتریصب ، هبتکم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیش  ص 503- ج 1 ، .ه ق ،  1381 قودصلا ، هبتکم  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، ( 1
، نارهت هثلاثلا ، هعبطلا  يرولا ، مالعا  یسربط ، ص 422- ج 4 ، يوفطصم ، یـشورفباتک  مق ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهـش  نبا 

.دنا هتسناد  لاس 231  رد  ار  ترضح  دلوت  یلبرا  یسیع  نب  یلع  يدوعسم و  ص 367 . هیمالسالا ، بتکلا  راد 

ص 366. باتک ، نامه  یسربط ، ص 335- باتک ، نامه  دیفم ، خیش  ( 2

ص 192. .ه ق ،  1381 یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، همغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ص 503- باتک ، نامه  ینیلک ، ( 3

راونالا یمق ، سابع  خیش  جاح   ) دمحم یبا  هافو  دعب  هعیشلا  عزفم  تناک  اهنا  اهلضف  یف  یفک  تاحلاصلا و  تافراعلا  نم  تناک  و  ( 4
(. ص 151 يرفعج ، یشورفباتک  دهشم ، هیهبلا ،

- قودصلا هبتکم  نارهت ، رابخالا ، یناعم  قودـص ، زین  ص 230- باب 176 ، ج 1 ، یئابطابطلا ، هبتکم  مق ، عیارـشلا ، للع  قودص ، ( 5
ص .ه ق ،  1379 ملعلا ، راد  هسسؤم 
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.65

ص 223. .ه ش ،  1363 یضرلا ، تاروشنم  مق ، هثلاثلا ، هعبطلا  همامالا ، لئالد  يربطلا ، ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  ( 6

تاروشنم مق ، ط 2 ، فارـشالا ، بحب  فاحتالا  يواربشلا ، هللا  دـبع  خیـش  ص 345- یتریـصب ، هبتکم  مق ، داشرالا ، دـیفم ، خیـش  ( 7
ص 179-178. .ه ش ،  1363 یضرلا ،

ع)  ) يرکسع ماما 

ع)  ) مهد ماما  نارای  باحصا و 

یم تخادنا و  نادنز  هب  ار  وا  لکوتم  هک  يوانیم )) رفعج  نب  یلع   )) نوچ ییاه  هرهچ  هب  میروخ  یم  رب  مهد ، ماما  باحصا  نایم  رد 
دنزرف ود  هک  دـنا  هتـشون  نینچ  ار  نآ  تلع  .درک و  دیهـش  ار  وا  لـکوتم  هک  تیکـسلا  نـبا  فورعم ، بـیدا  رگید  .دـشکب  تساوـخ 

زا تیکس  نبا  هک  دش  هجوتم  مک ، مک  دوخ  نادنزرف  قیرط  زا  لکوتم  .دندناوخ  یم  سرد  تیکس  نبا  دزن  رد  یسابع  هفیلخ  لکوتم 
دوخ روضح  هب  ار  تیکس  نبا  يزور  دوب  ع )  ) یلع لآ  تخسرس  نانمشد  زا  هک  لکوتم  .تسا  ع )  ) یلع لآ  و  ع )  ) یلع ناهاوخاوه 

: دیسرپ يو  زا  تساوخ و 

؟) ع  ) یلع نادنزرف  نیسح  نسح و  ای  دنراد  رتشیب  تلیضف  فرش و  نم  نادنزرف  ایآ 

: داد باوج  هظحالم  سرت و  نودب  دوب ، يولع  نادناخ  يافو  اب  نارادتسود  نایعیش و  زا  هک  تیکس  نبا 

تبسن سایق و  لباق  دنا  یهلا  يدبا  تنج  دیس  ود  تشهب و  غاب  لگون  ود  هک  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  هب  تبسن  وت  نادنزرف 
؟ اجک یفطصم  هدید  مشچ  رون  ود  نآ  اجک و  وت  نادنزرف  .دنتسین 

.دیجنس ناوت  یمن  مه  ع )  ) ترضح مالغ  ربنق  اب  ار  اهنآ 

نیدـب دـندروآرد و  رـس  تشپ  زا  ار  تیکـس  نبا  نابز  داد  روتـسد  مد  نامه  رد  .تفـشآرب  تخـس  هناخاتـسگ  خـساپ  نیا  زا  لکوتم 
(112  ) .درک دیهش  ار  ع )  ) مهد ماما  نیتسار  رای  صلاخ و  یعیش  نآ  تروص 

رگید
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بسن : )) تسا هدروآ  لام )) الا  یهتنم   )) رد یمق  ثدحم  هچنآ  رب  انب  .تسا  ینسح  میظعلادبع  ترضح  ع )  ) يداه ترضح  نارای  زا 
نادهاز ءاملع و  مظاعا  نیثدحم و  رباکا  زا  دوش …  یم  یهتنم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هب  هطـساو  راهچ  هب  شفیرش 

هلاسر دابع  نب  بحاص  .دوب  ع )  ) يداه ماما  ترضح  و  ع )  ) داوج ترضح  نارای  باحصا و  زا  تسا و  هدوب  دوخ  راگزور  نادباع  و 
.هتشون بانج  نآ  لاح  حرش  رد  رصتخم  يا 

ير هب  ات  درک  یم  شدرگ  کیپ  دصاق و  ناونع  هب  اهرهـش  رد  دیـساره و  شیوخ  نامز  هفیلخ  زا  میظعلادبع  ترـضح  : )) دـنا هتـشون 
(113  … ((. ) دش یفخم  نایعیش  زا  يدرم  هناخ  رد  دمآ و 

تردق زا  دهاز  ثدحم  ملاع  نیا  سرت  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  .تشاد  تماما  لصا  هب  یخـسار  داقتعا  میظعلادـبع ، ترـضح  ))
نایعاد رگید  دننام  زین  وا  .تسا  هدوب  وا  یـسایس  گنهرف  تلع  هب  هکلب  تسا ، هدوبن  يو  نتفگ  ثیدح  ندوب و  دهاز  رطاخ  هب  نامز ،

هدیـشوک یم  یمالـسا  عامتجا  رد  يربهر  لوصا  حیحـصت  حیحـص و  یـسایس  گنهرف  رـشن  يارب  تلادـع ، قح و  دـهاجم  گرزب و 
تلزنم و ردـق و  نیا  اب  یـسک  دوش  یمن  هک  اریز  .تسا  هتـشاد  تیرومءام  راـک  نیا  يارب  یعون  هب  ماـما ، هیحاـن  زا  اـسب  هچ  و  تسا ،

يروطب دنک -  لصاح  نانیمطا  دیاقع ، نآ  ندوب  تسرد  زا  ات  دنک  یم  هضرع  ماما  رب  ار  دوخ  دـیاقع  یتح  هک  یـسک  اوقت ، تناید و 
نیا هب  هچ  لاح  .دشاب  ماما  ياضر  رظن و  فالخ  رب  وا ، یعـضوم  یعامتجا و  لامعا  هژیوب  وا ، لامعا  تسا -  فورعم  نآ  ثیدح  هک 

ینید و گنهرف  اب  میظعلادبع  ترضح  دوخ  اب  دشاب ، هدش  حیرصت  تیاضر 
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(114 ((. ) دشاب هدیسر  نادب  یسایس  هقف 

ع)  ) يداه ماما  ترضح  تریس  تروص و 

خارف و شنامـشچ  .دوب  دیفـس  خرـس و  هدمآ و  رب  یکدنا  شیاه  هنوگ  .دوب  هاتوک  هن  دنلب و  هن  یتماق  ياراد  ع )  ) مهد ماما  ترـضح 
لکوتم رب  یتقو  هک  تشاد  یتسه  هوکـش و  نانچ  نآ  ماما  .درک  یم  رایـسب  شـشخب  لذـب و  ع )  ) يداـه ماـما  .دوب  هداـشگ  شناوربا 

.دنتساخ یم  رب  مارتحا  يو و  رطاخ  ساپ  هب  گنرد  یب  شنایرابرد  وا و  دش  یم  دراو  یسابع  رابج  هفیلخ 

تردـق هب  تبـسن  یگتفیـش  تهج  هب  همه  زتعم ، نیعتـسم ، رـصتنم ، لکوتم ، قثاو ، مصتعم ، دـندوب : ع )  ) ماـما ناـمز  رد  هک  ییاـفلخ 
ار دوخ  ینمـشد  شیب  مک و  دنتـشاد و  هنیرید  ینمـشد  ع )  ) يداه ترـضح  مامه  ماما  يولع و  نادـناخ  اب  هدـنبیرف  يایند  يرهاظ و 
یملع و ياه  تردـق  اهتلیـضف و  نیا  و  دنتـشاد ، رارقا  ماما  شناد  دـهز و  بتارم  هدیدنـسپ و  لاصخ  هب  همه ، یلو  دـندرک  یم  رهاظ 

تعـسو جاجتحا ، هرظانم و  سلاجم  رد  ع )  ) شراوگرزب ناکاین  دننام  هدومزآ و  هبرجت ، هب  یمالـسا  یهقف و  لئاسم  رب  ار  يو  طلـست 
سابل .تشذگ  یم  دوبعم  اب  زاین  زار و  نآرق و  توالت  تعاط و  زامن و  هب  هتـسویپ  ع )  ) ماما تاقوا  اهبـش  .دندوب  هدـید  ار  يو  شناد 

یم داش  درک  یم  رظن  يو  رب  هک  ینیگمغ  ره  .درک  یم  نهپ  يریـصح  دوخ  ياپ  ریز  دیـشوپ و  یم  نت  رب  هک  نشخ  دوب  يا  هّبج  يو 
.دوب رایسب  مدرم  ياهلد  رد  شتبیه  لاح  نیا  اب  دوب ، مسبت  شنابل  رب  هشیمه  .دنتشاد  تسود  ار  وا  همه  .دش 

ع)  ) يداه ماما  تداهش 

طقف اهنت  هک  يا  هناخ  رد  ارماس  رد  .دیسر  تداهش  هب  رهز  هلیسو  هب  يرجه  لاس 254  رد  ع )  ) يداه ترضح  مهد ، ماما 
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قح ياوشیپ  يرکسع  نسح  ماما  لاس  نیا  زا  .درک  مومسم  ار  مهد  ماما  یسابع  دمتعم  .دوب  وا  نیلاب  رب  يرکسع  نسح  ماما  شدنزرف 
كاخ هب  ماجنارـس  دوب ، رظن  تحت  ینادنز و  لاس  تسیب  نآ  رد  هک  يا  هناخ  نامه  رد  .تفرگ و  شود  رب  ار  تماما  دهعت  راب  دش و 

.دش هدرپس 

ع)  ) يداه ماما  نادنزرف  نز و 

.تسا هتشاد  دنزرف  جنپ  لیلس و  ای  نسوس  مان  هب  نز  کی  ع )  ) يداه ترضح 

( … تسا تماما  تیالو و  كانبات  رتخا  نیمهدزای  ع )  ) يرکسع ماما   ) مالسلا هیلع  نسح  دّمحموبا   - 1

 … نیسح  - 2

دندرک یم  نامگ  يرایـسب  هک  راگزیهرپ  هتـسارآ و  دوب  یناوج  درک ، توف  شراوگرزب  ردـپ  زا  لبق  لاس  کی  هک  دّـمحم  دیـس   - 3
.دشاب یم  ارماس  یکیدزن  رد  تسا  نایعیش  رازم  هک  شرهطم  ربق  .دش  دهاوخ  لقتنم  يو  هب  تیالو  ماقم 

رفعج  - 4

((. هّیلع  )) یمق سابع  خیش  ناورداش  لقن  هب  ای  هشیاع ،  - 5

ع)  ) يداه ترضح  نانخس  زا 

.دنوش یم  كانمشخ  وا  رب  مدرم  دشاب  دنسپدوخ  یضار و  دوخ  زا  هک  ره   - 1

.تساتود دنک  یبات  یب  عزج و  تبیصم  رد  هک  نآ  يارب  اّما  تسا ، یکی  هدننک  ربص  صخش  تبیصم   - 2

.تسا نانادان  تفص  نادرخیب و  یشنم  شوخ  ندرک ، یخوش  ییوگ و  هدوهیب   - 3

.دنک یم  نوزفا  ار  ماعط  یبوخ  یشوخ و  رایسب ، یگنسرگ  و  دوش ، یم  باوخ  تذل  شیازفا  بجوم  رایسب  يرادیب   - 4

.دنا هدرکن  روطخ  وت  لد  هب  یتح  هک  دهد  ناشن  وت  هب  ار  ییاهزیچ  تاردقم ،  - 5

.دنک یمن  ریثءات  دساف  ياهعبط  رد  تمکح   - 6

نیسح رئاح  دناسر و  تباجا  هب  ار  اهاعد  نآ  وا  و  دوش ، اعد  وا  هاگرد  هب  اهنآ  رد  دراد  تسود  هک  تساه  هعقب  ار  ادخ   - 7
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.تساهنآ زا  یکی  (ع )

زا كاب  تسادخ  عیطم  هک  ره  .دننک  تعاطا  وا  زا  دنک ، تعاطا  ار  ادخ  هک  ره  .دننک  اورپ  وا  زا  مدرم  دـنک  اورپ  ادـخ  زا  هک  ره   - 8
.دوش یم  راچد  قولخم  مشخ  هب  هک  دنک  نیقی  دیاب  دروآ ، مشخ  هب  ار  ادخ  هک  ره  درادن ، قولخم  مشخ 

زجاع شکرد  زا  ساوح  هکنآ  دوش  فصو  اجک  .هدرک  فصو  ار  دوخ  شدوخ  هچنادب  زج  درک ، فصو  ناوتن  ار  ادـخ  یتسارب   - 9
.دسرن ودب  ماهوا  تسا و 

مهدزای ماما  ع - )  ) يرکسع نسح  ماما  مهدزیس -  موصعم 

نسح تیالو  میهید  ثراو 

يروشناد ییاناد و  تیآ 

ینشلگ زا  دمد  مئاق ))  )) لگون

يرسمه دنک  وچ  سگرن ))  )) لگ اب 

رگد دراین  مایا  نشلگ 

يرط افص و  فطل و  نیدب  هچنغ ،

اسر رتکد  ناورداش 

قیال و ینز  لیلـس  اـی  نسوس  شرهگـالاو  رداـم  .دوشگ  ناـهج  هب  مشچ  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 232  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما 
نز نیا  .دهد  شرورپ  تسا  هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  ار  قح  تجح  ات  تشاد ، ار  تبقارم  تیاهن  دنزرف  شرورپ  رد  تلیـضف و  بحاص 

.درک تلحر  ایند  زا  ارماس  رد  دوب و  ماما  هارمه  درک  ارماس  هب  ع )  ) يرکسع ماما  هک  يرفس  رد  راگزیهرپ 

.دوب دّمحمابا  ترضح  نآ  هینک 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  تریس  تروص و 

.تشاد هداشگ  یناشیپ  تشرد و  ياهمـشچ  ینامک ، هایـس  ياهوربا  .تشاد  لادتعا  دح  رد  یندب  نوگمدنگ و  یتروص  مهدزای  ماما 
یتیـصخش باذج و  نیریـش و  ینایب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  .تشاد  تسار  هنوگ  رب  یلاخ  .دوب  دیفـس  رایـسب  تشرد و  اه  نادـند 

هژیوب مدرم و  هب  ار  نآرق  ریسفت  حیحص  هویش  ترتع و  میقتسم  هار  .دوب  دیجم  نآرق  يارب  دننام  مک  يرسفم  راقو و  هوکـش و  اب  یهلا 
باحصا يارب 
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.درک نشور  دوخ -  هاتوک  رمع  مایا  رد  شراوگرزب - 

تماما نارود 

نآ یگدنز  هک  تسا  لاس  لوا 13  هرود  ددرگ : یم  میـسقت  هرود  هس  هب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هلاس  رمع 29  نارود  یلک  روطب 
.تشذگ هنیدم  رد  ترضح 

.تماما زا  لبق  ارماس  رد  لاس  مود 10  هرود 

.دشاب یم  ترضح  نآ  تماما  لاس  کیدزن 6  موس  هرود 

نداد ناشن  رد  نوراه  دـیلقت  هب  هک  ییاـفلخ  .دوب  يور  رد  ور  ساـبع  ینب  يرهاـظ  تردـق  اـب  ع )  ) يرکـسع ترـضح  تماـما  هرود 
.دنتشاد ییاه  يزاورپ  دنلب  دوخ  يورین 

ود فیصو  نب  حلاص  ترضح  نآ  نابنادنز  .دینارذگ  نادنز  رد  ار  لاس  هس  شتماقا ، نارود  لاس  شـش  زا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
هک مالغ  ود  نآ  اّما  دـهد ، يرتشیب  رازآ  مالغ -  ود  نآ  هلیـسوب  ار -  ترـضح  نآ  دـناوتب  ات  دوب ، هتـشامگ  ماما  رب  ار  راکمتـس  مالغ 

هدـیئارگ يراتفر  شوخ  حالـص و  هب  هتفرگ  رارق  راوگرزب  ماما  نآ  ریثءات  تحت  دـندوب  ماما  تاکرح  لاـح و  رظاـن  کـیدزن  زا  دوخ 
تدابع و هب  دادماب  ات  اهبـش  تسا و  راد  هزور  اهزور  ینادنز  نیا  دـنتفگ  یم  دـندش ، ماما  لاح  يایوج  نامالغ  نیا  زا  یتقو  .دـندوب 

.دیوگ یمن  نخس  یسک  اب  تسا و  مرگرس  دوخ  دوبعم  اب  زاین  زار و 

رب ترضح  نآ  مارتحا  هب  درک  یم  تاقالم  يرکسع  ترضح  اب  یتقو  تشاد  هک  يرورغ  همه  اب  یـسابع  دّمحم  ریزو  ناقاخ  هّللادیبع 
يو ما ، هدیدن  ترـضح  نآ  دننام  ار  یـسک  هرماس  رد  تفگ : یم  هتـسویپ  .دیناشن  یم  دوخ  دنـسم  رب  ار  ترـضح  نآ  و  تساخ ، یم 

.تسا راگزور  مدرم  نیرتاناد  نیرتدهاز و 

یم .متفای  یم  عضاوتم  وا  هب  تبسن  ار  مدرم  .مدیسرپ  یم  مدرم  زا  ار  ترضح  نآ  لاوحا  هتـسویپ  نم  تفگ : یم  ناقاخ  هّللادیبع  رـسپ 
شیراوگرزب هب  مدرم  همه  مدید 
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.دنشاب یم  وا  رادتسود  دنفرتعم و 

رتشیب دوخ  تفالخ  شمارآ  ظفح  يارب  یـسابع  تفالخ  هاگتـسد  دومرف ، یمن  شزیمآ  دوخ  نایعیـش  صاوخ  اب  زج  ع )  ) ماما هکنآ  اب 
.تشاد ترشاعم  زا  عونمم  ینادنز و  ار  ترضح  نآ  تاقوا ،

تـسد هب  هعیـش ، فاقوا  لاوما و  تقو ، تفالخ  فرط  زا  هک  دوب  نیا  زین  یکی  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  راگزور  لـئاسم  هلمج  زا  ))
هکنانچ .دوشن  تیوقت  تضهن  یلام  هینب  هنوگ  نیدب  ات  دندوب ، یعیـش  ياهنایرج  و  ع )  ) دّمحم لآ  نمـشد  هک  دش  یم  هدرپس  یناسک 

، تلاسر تیب  لها  هب  تبـسن  وا  و  مق ، رد  دوب  تاقدـص  فاقوا و  یلاو  افلخ ، بناج  زا  ناـقاخ  نب  هّللادـبع  نب  دـمحا  هک  دـنا  هتـشون 
((. تشاد ار  توادع  هبترم  تیاهن 

يرعشا قاحـسا  نب  دمحا  یلعوبا  نوچ  یناسک  دوبن ، نانآ  يارب  زکرمت  ناکما  دندوب و  قرفتم  يرکـسع ، نسح  ماما  باحـصا  زین  ))
ترضح تداهش  زا  سپ  یـسابع ، تفالخ  هاگتـسد  هک  یتبقارم  راشف و  دنتـسیز ، یم  دادغب  رد  یتخبون  لیعامـسا  لهـسوبا  مق و  رد 

قبط زین  حانج  نیا  .دوب  هتشاداو  يریگرد  عون  نیرت  تخـس  اب  ار  لباقم  حانج  هک  دوب  هدرتسگ  نماد  نانچ  تشاد ، لومعم  ع )  ) اضر
عـضوم یناـبهگن ) و   ) تسارح زا  يا  هظحل  و  درک ، یم  لـمحت  ار  یتخـس  همه  نیا  یلک ، تلادـع  لوصا  هب  توعد  قح و  هب  ناـمیا 

(115 ((. ) درک یمن  تلفغ 

عونمم دیدش و  تبقارم  تحت  تفالخ  هاگتسد  يوس  زا  مه  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  و  ع )  ) يداه ترـضح  میتفگ : هکنیا 
ینید يدام و  یگدـنز  تالکـشم  لح  يارب  هک  یناسک  صاخ و  نارای  اب  زج  ام -  راوگرزب  ناماما  مه  دـندوب و  مدرم  اب  تاـقالم  زا 

نارود هک  دوب  نآ  تهج  هب  دندرک  یم  ترشاعم  رتمک  دندومن -  یم  هعجارم  اهنآ  هب  دوخ 
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زا ار  دوخ  تالکشم  لح  یـسایس و  تهج  و  دنریگ ، وخ  نادب  مک  مک  تسیاب  یم  مدرم  و  دوب ، کیدزن  ع )  ) يدهم ترـضح  تبیغ 
ماما يراب ، .دیاین  بیجع  اهنآ  رظن  رد  تبیغ  نارود  ندمآ  شیپ  و  دنهاوخب ، دندوب  یبهذم  ياهزرم  نارادمچرپ  هک  صاخ  باحصا 

ریسفت زا  یمهم  راثآ  یمالسا ، یناحور  تسایر  تماما و  لاس  شـش  تدم  رد  یلو  درکن  رمع  لاس  زا 29  شیب  ع )  ) يرکسع نسح 
رضحم هب  ضیف  بسک  يارب  رود  ياههار  زا  هک  ینایعیش  یبالقنا  تکرح  هب  نداد  تهج  یهقف و  لئاسم  نایب  ماکحا و  رـشن  نآرق و 

.تشاذگ ياج  رب  دندیسر  یم  ع )  ) ماما

گنهرف و  درک ، دیدجت  ار  یصاخ  یملع  شبنج  یمالک  تارظانم  یهلا و  ماکحا  رشن  ینآرق و  هیلاع  تامیلعت  مهدزای  ماما  نامز  رد 
بوقعی نوچ  یگرزب  نادرم  روهظ  ثعاب  مالک  هفسلف و  دننام  زین  رگید  ياه  هتـشر  رد  دوب -  هدش  هتخانـش  نامز  نآ  ات  هک  یعیش - 

.دیدرگ ماما  نآ  تامیلعت  تحت  دوب و  يرکسع  نسح  ماما  رصاعم  دوخ  هک  يدنک ، قاحسا  نب 

نیمه هلمج : زا  .دـنا  هتفگ  اه  هتکن  دوب -  رو  هیام  تمـصع  تیب  لها  تیالو و  لالز  همـشچرس  زا  هک  ع - )  ) ماـما یملع  تردـق  رد 
رد تسا ، هدوب  يو  بتکم  درگاـش  یباراـف  رـصنوبا  یناریا  فورعم  دنمـشناد  هک  برع  گرزب  فوسلیف  يدـنک  قاحـسا  نب  بوقعی 
نآ ناوریپ  فص  رد  نارادتسود و  زا  هدعب  دینازوس و  دوب  هتـشون  نآرق  ّدر  رب  هک  ار  یباتک  تشگ و  هدنامرد  ترـضح  نآ  اب  هرظانم 

.دمآ رد  ترضح 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  تداهش 

هدمآ راوگرزب  ماما  نآ  تافو  تیفیک  رد  .دـنا  هتـشون  يرجه  لاس 260  لوالا  عیبر  هام  متـشه  هعمج  زور  ار  ترـضح  نآ  تداـهش 
هّللادبع دنزرف  تسا :
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يرکسع نسح  ماما  ترـضح  ینعی  اضرلا -  نبا  هک  دندروآ  ربخ  دوب ) یـسابع  دمتعم  ریزو  هک   ) مردپ يارب  يزور  دیوگ  ناقاخ  نب 
وا اب  ار  دوخ  ناصوصخم  نادمتعم و  زا  رفن  جنپ  هفیلخ  .داد  هفیلخ  هب  ار  ربخ  تفر و  هفیلخ  دزن  مامت  تعرس  هب  مردپ  هدش ، روجنر  - 
نآ هناـخ  مزـالم  هتـسویپ  هک  ار  ناـشیا  درک  رما  دوـب ، هفیلخ  صاـخ  ناـمرحم  زا  هـک  دوـب  مداـخ  ریرحن  ناـشیا  زا  یکی  .درک  هارمه 
زا و  دورب ، ترـضح  نآ  دزن  نیـسپ  دادماب و  ره  هک  درک  ررقم  ار  یبیبط  .دـندرگ و  علطم  ترـضح  نآ  لاوحا  رب  و  دنـشاب ، ترـضح 

یلوتـسم وا  رب  فعـض  و  تسا ، هدش  تخـس  ترـضح  نآ  ضرم  هک  دندروآ  ربخ  مردـپ  يارب  زور  ود  زا  دـعب  .دوش  هاگآ  وا  لاوحا 
رما دندوب -  نامز  نآ  رد  يدوهی  یحیـسم و  يابطا  امومع  هک  ار -  ابطا  تفر و  ترـضح  نآ  دزن  دـش ، راوس  دادـماب  سپ  .هدـیدرگ 

رضاح ار  روهـشم  ياملع  زا  رفن  هد  تفگ  دیبلط و  ار  نارواد ) رواد   ) تاضقلا یـضاق  دنوشن و  رود  ترـضح  نآ  تمدخ  زا  هک  درک 
رب دندوب  هداد  ترـضح  نآ  هب  هک  يرهز  نآ  هک  دـندرک  یم  نآ  يارب  ار  اهراک  نیا  .دنـشاب و  ترـضح  نآ  دزن  هتـسویپ  هک  نادرگ 

ترـضح نآ  هناخ  مزالم  ناشیا  هتـسویپ  هتفر ، اـیند  زا  دوخ  گرم  هب  ترـضح  نآ  هک  دـنزاسن  رهاـظ  مدرم  دزن  دوشن و  مولعم  مدرم 
يارس هب  یناف  راد  زا  یگلاس  نس 29  رد  مولظم  ماما  نآ  لاس 260 ه ق  لوالا  عیبر  هام  زا  زور  دنچ  تشذگ  زا  دعب  هکنآ  ات  دـندوب 

صحفت و هجوتم  هفیلخ  نآ  زا  دعب  .دومن  تلحر  یقاب 
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دهاوخ ضرقنم  ار  لطاب  لها  و  دش ، دهاوخ  یلوتسم  ملاع  رب  ترضح  نآ  دنزرف  هک  دوب  هدینـش  اریز  دش ، ترـضح  دنزرف  سـسجت 
(116  … ) درک یم  وا  لاوحا  صحفت  لاس  ود  ات  درک … 

هک يدامتعا  دروم  تایاور  قیرط  زا  وا -  زا  دعب  لبق و  يافلخ  یسابع و  مصتعم  هک  دوب  یساره  هجیتن  اه  شهوژپ  اهوجتـسج و  نیا 
رهگ كاپ  يدنزرف  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  نوتاخ و  سگرن  زا  هک  دندوب  هدینـش  تسویپ ، یم  ص )  ) هّللا لوسر  ترـضح  هب 

تنطلس هطلس و  هب  نوگژاو و  ار  نارگمتس  تخت  تفای و  دهاوخ  تدالو  ص )  ) مرکا لوسر  اب  مانمه  نامزلارخآ -  يدهم  هب  بقلم 
و دـندرک ، یم  رایـسب  دـمآ  تفر و  ع )  ) يرکـسع ترـضح  هناخ  رد  فلتخم  ياه  هناـهب  هب  تهج  نیدـب  .داد  دـهاوخ  همتاـخ  اـهنآ 

.دنزاس دوبان  ار  وا  دنبایب و  يرثا  یمارگ  دنزرف  نآ  زا  ات  دندومن  یم  وجتسج 

هتشامگ ار  ییاه  هلباق  یتح  .دش  یم  رارکت  ع )  ) یسوم ترـضح  و  ع )  ) میهاربا ترـضح  روهظ  رد  نوعرف  دورمن و  ناتـساد  یتسارب 
دنزگ زا  ار  دوخ  تجح  دناوخ -  دیهاوخ  دـعب  لصف  رد  هکنانچ  لاعتم -  دـنوادخ  اّما  .دـننک  ییوج  یپ  مهم  راک  نیا  رد  هک  دـندوب 

.دهد ماجنا  ار  دوخ  یهلا  تیرومءام  ات  درک  دهاوخ  يرادهاگن  نانچمه  و  درک ، ظفح  نامز  بیسآ  نانمشد و 

دوخ تشز  رادرک  زا  دعب  دیناروخ و  ترضح  نآ  هب  اذغ  رد  یـسابع  دمتعم  هک  دنناد  یم  یمـس  ترـضح  نآ  تداهـش  تلع  يراب ،
رد هژیوب  دنتـشاد ، هدـهع  هب  هرماـس  دادـغب و  رد  ار  تباـبط  راـک  ناـمز  نآ  رد  هک  يدوـهی  یحیـسم و  ياـبطا  راـچانب  .دـش  نامیـشپ 

رد ع )  ) يرکسع نسح  ماما  دننام  يراوگرزب  ماما  لتق  هئطوت  هک  ییاه  تیرومءام 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


لفاـغ مدرم و  نتخاـس  دونـشخ  نآ  و  تشاد ، يرگید  فدـه  يرهاـظ  ياـهیزوسلد  نـیا  زا  هـتبلا  .داتـسرف  هجلاـعم  يارب  دوـب ، ناـیم 
.دوب ارجام  تقیقح  زا  اهنآ  نتشادهگن 

ره زا  .تفرگ و  مغ  رابغ  ار  هرماس  رهـش  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  زادگناج  تشذگرد  ربخ  زا  نایعیـش  ندش  هاگآ  زا  دعب 
.دندش ترضح  نآ  هزانج  عییشت  يراوگوس و  هدامآ  مدرم  .تساخرب  هیرگ  هلان و  يادص  يوس 

يرکسع ماما  قح  رب  نیشناج  يارجام 

رد .مدرب  یم  اهرهـش  هب  ار  ترـضح  نآ  ياه  همان  .مدرک  یم  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  نم  دـیوگ : یم  نایدالاوبا 
زاب زور  هدزناپ  زا  سپ  دومرف : ماما  سپـس  .مناسرب  ار  اهنآ  ات  نئادـم  هب  تشون  يا  هماـن  دـنچ  دومرف و  بلط  ارم  يزور  توم ، ضرم 

.دوب دنهاوخ  نم  نداد  لسغ  لوغشم  عقوم  نآ  رد  و  دینش ، یهاوخ  نم  هناخ  زا  نویش  هیرگ و  يادص  دش و  یهاوخ  هرماس  لخاد 

؟ تسیک اب  تماما  دهد ، يور  كاندرد  هعقاو  نیا  هاگره  نم ، دیس  يا  دنک : یم  ضرع  ماما  هب  ناید  الاوبا 

.دنک بلط  وت  زا  ارم  همان  باوج  هک  ره  دومرف :

.امرفب نم  هب  يرگید  تمالع  مدیسرپ  هرابود  دیوگ : یم  نایدالاوبا 

.درازگ زامن  نم  رب  هک  ره  دومرف : ماما 

.منادب ات  وگب  يرگید  تمالع  مه  زاب  دیوگ : یم  ناید  الاوبا 

.تسامش ماما  وا  تسا  زیچ  هچ  نایمه  رد  هک  دیوگب  هک  ره  دیوگ : یم  ماما 

زور هدزناپ  زا  سپ  مدناسر و  ار  اه  همان  متفر و  .مسرپب  يرگید  زیچ  مناوتن  هک  دش  ثعاب  ماما  هوکش  تباهم و  دیوگ : یم  نایدالاوبا 
نسح ماما  ردارب  باذک  رفعج  ماما ، هناخ  لخاد  .دوب  دنلب  ماما  هناخ  زا  هیرگ  نویش و  يادص  مدیسر  ماما  هناخ  رد  هب  یتقو  .متشگرب 

تیلست وا  هب  نایعیش  و  هتسشن ، هک  مدید  ار  يرکسع 
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یباوج وا  اّما  .متفگ  تینهت  تیزعت و  متفر و  شیپ  مدرک  بجعت  رایـسب  تباب  نیا  زا  نم  .دنیوگ  یم  تینهت  وا  تماما  هب  دنهد و  یم 
.درکن یلاؤس  چیه  دادن و 

زامن دوخ  ردارب  رب  هک  درک  توعد  ار  باّذک  رفعج  دـمآ و  یمداخ  دوب ، ندرازگ  زامن  هدامآ  هدرک و  نفک  ار  ماما  رهطم  ندـب  نوچ 
ار رفعج  يادر  دمآ و  نوریب  هام  هراپ  دننام  ینادند  هداشگ  يوم ، هدـیچیپ  نوگمدـنگ و  یلفط  داتـسیا ، زامن  هب  رفعج  نوچ  .دـناوخب 

.مرتراوازس زامن  هب  نم  هک  تسیاب  سپ  ومع  يا  تفگ : دیشک و 

یقنلا یلع  ماما  يولهپ  رد  ار  بانج  نآ  درازگ و  زامن  ردپ  رب  دمآ و  شیپ  لفط  نآ  سپس  .داتسیا  بقع  .دش  نوگرگد  رفعج  گنر 
نآ هب  ار  هماـن  باوج  نم  .نک  میلـست  تسا  وـت  اـب  هک  ار  اـه  هماـن  باوـج  دوـمرف : دروآ و  نم  هب  ور  سپـس  .درک  نفد  مالـسلا  هیلع 

زگره و مسانش و  یمن  ار  وا  نم  مسق  ادخ  هب  تفگ : رفعج  دوب ، هک  كدوک  نیا  دیسرپ : رفعج  زا  اشوزجاح ))  )) سپ .مداد  كدوک 
.ما هدیدن  ار 

نت دنچ  .دندرک  هراشا  رفعج  هب  مدرم  دندش ، ربخ  اب  ع )  ) ماما تافو  زا  نوچ  دندیسر ، مق  رهـش  زا  نایعیـش  زا  يا  هدع  عقوم ، نیا  رد 
رفعج تسا ؟ رادـقم  هچ  اهلام  تسا و  یتعامج  هچ  زا  میراد  هک  ییاه  هماـن  هک  وگب  دندیـسرپ : وا  زا  دـنتفر و  رفعج  دزن  مدرم  نآ  زا 
ماما لوق  زا  دـش و  رهاظ  رمالا  بحاص  ترـضح  بناـج  زا  یمداـخ  لاـح  نآ  رد  دـنهاوخ ! یم  بیغ  ملع  نم  زا  مدرم  دـینیبب  تفگ :

: تفگ

( يا هسیک   ) ینایمه نالف و  نالف و  زا  تسا  ییاه  همان  امش  اب  مق  مدرم  يا 
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.الط شکور  اب  تسا  یفرشا  هد  نآ  رد  هک  تسا  یفرشا  رازه  نآ  رد  هک 

.نک میلست  وا  هب  ار  نایمه  اه و  همان  نیا  تسا  نامز  ماما  تسا  هداتسرف  ار  وت  سک  ره  دنتفگ : دندوب  هدمآ  مق  زا  هک  ینایعیش 

وجتـسج ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هناخ  رد  دیورب و  تفگ : دمتعم  .درک  لقن  ار  هعقاو  نایرج  دمآ و  هفیلخ  دمتعم  دزن  باذک  رفعج 
اهتدم دنتفرگ و  ار  ع )  ) يرکسع مام  ترضح  زینک  لقیص ))  )) راچان .دنتفاین  يرثا  كدوک  زا  دنتفر و  .دینک  ادیپ  ار  كدوک  دینک و 

ظفح ار  مدق  كرابم  كدوک  نآ  دنوادخ  .دنتفای  رتمک  دنتسج  رتشیب  هچ  ره  یلو  .تسا  هلماح  وا  هکنیا  روصت  هب  دنتـشاد  رظن  تحت 
.داب وا  رب  گرزب  يادخ  دورد  ( 117  ) .دشاب یم  ناهنپ  اهرظن  زا  رهاظب  تسا و  قح  تیامح  فنک  رد  زین  ام  نامز  ات  درک و 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  نانخس 

: تسین يزیچ  نآ  زا  رترب  هک  یتفص  ود   - 1

.تا ینید  ناردارب  هب  ندناسر  عفن  کمک و  ملاع و  دنوادخ  هب  نامیا 

هکنآ رگم  درکن  کسمت  قح  هب  یلیلذ  چـیه  دـش و  راوخ  لیلذ و  هکنآ  رگم  درکن  كرت  ار  قح  يرادـتقا  بحاص  زیزع و  چـیه   - 2
.دش زیزع 

زا دیاتـسب و  ار  اهنآ  روضح ، رد  .دشاب  هتـشاد  نابز  ود  دوخ  ینید  ناردارب  هب  تبـسن  و  دشاب ، ور  ود  هکنآ  تسا  يا  هدنب  دب  هچ   - 3
دـسح دـنک  شـشخب  وا  هب  ینید  ردارب  نامه  رگا  .دـیامن  تبیغ  دـیامن و  شهوکن  تمذـم و  اهنآ  زا  بایغ  رد  دـنک و  فیرعت  اـهنآ 

.دیامن تنایخ  دوش  التبم  رگا  و  دزرو ،

.تساه یتشز  همه  دیلک  بضغ  مشخ و   - 4

یسک نآ  مدرم  نیرتراکزیهرپ  نیرتاسراپ و   - 5
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.دنک كرت  ار  مارح  هک  تسا 

.کیرات بش  رد  هایس  گنس  رب  هچروم  نتفر  هار  زا  تسا  رت  یفخم  مدرم  رد  ادخ  هب  كرش   - 6

.دینک تبظاوم  ص )  ) ربمغیپ رب  دورد  نآرق و  توالت  رب  دیروآ و  دای  هب  هتسویپ  ار  گرم  ادخ و   - 7

.دـینک رکفت  تقلخ  ملاع  قح و  تمظع  راثآ  هرابرد  هک  تسا  نیا  رد  هکلب  تسین  ندرازگ  زامن  نتفرگ و  هزور  هب  اهنت  تداـبع   - 8
(118)

اه تشون  یپ 

ص 24. يرهطم ، دیهش  داتسا  مالسلا ، هیلع  یلع  هعفاد  هبذاج و  -112

.رییغت یکدنا  اب  یمق  سابع  خیش  لام )) الا  یهتنم   )) زا -113

.هعماج تینیع  رد  ماما  -114

یمیکح ص 91. اضر  دّمحم  هعماج ، تینیع  رد  ماما  -115

(( .لام الا  یهتنم   )) زا لقن  هب  ص 92 ، هعماج ، تینیع  رد  ماما  -116

.كدنا رییغت  صیخلت و  اب  یمق ، یسابع  خیش  لام ))-  الا  یهتنم  - )) 117

.نارهت هیمالسا ، یشورفباتک  دعب  هب  هحفص 516  زا  .یناّرحلا  یلع  نب  نسح  دّمحم  یبا  لوقعلا ))، فحت  - )) 118

مهدزای ماما  خیرات 

تسا ترضح  نآ  هدجام  هدلاو  لاوحاو  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترصح  تینک  بقل و  مسا و  تدالو و  خیرات  رد 

نییعت رد  هدوب و  یناثلا  عیبر  هام  رد  يرجه  مود  یـس و  تسیود و  هنـس  رد  هبیط  هنیدم  رد  ترـضح  نآ  تداعـساب  تدالو  هک  نادب 
دوب و یناثلا  عیبر  هام  متـشه  هعمج  زور  تدالو ، زور  هک  تسا  نآ  رهـشا  هدومرف  هّللا  همحر  یـسلجم  همالع  .تسا  فـالخ  نآ  زور 

هدومرف هراشا  فالتخا  نیمه  هب  زین  هّللا  همحر  یلماعلا  رحلا  انخیش  .دنا و  هتفگ  زین  مراهچ  بش  رد  یضعب  روکذم و  هام  مهد  یضعب 
: هلوق یف  ترضح  نآ  خیرات  رد  دوخ  هزوجرا  رد 

ِرِخ الا  ِعیبَر  ُرْهَش  ُهُِدلْوَم 

ِرِشاْعلا ِفیرَّشلا  ِمْوَْیلا  ِیف  َكاذ  َو 

ُِعبارلا لیق  ِْنیَْنثِالا َو  ِمْوَی  یف 
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ٌِعیاش َوُه  ِنِماّثلا َو  ِیف  َلیق  َو 

ردپ و هب  نینچمه  ترضح و  نآ  هب  تسا و  يرکسع  یکز و  شباقلا  رهشا  دّمحموبا و  شا  هینک  نسح و  ترـضح  نآ  فیرـش  مسا 
ِهّلل اَنَا   ) یلوق هب  و  ضْرالا ) ِتاومَّسلا َو  ُدـِیلاقَم  ُْهل  ْنَم  َناْحبُـس  : ) شمتاخ شقن  و  ( 1  ) دنتفگ یم  اضرلا ) نبا   ) مالـسلا امهیلع  شدج 

: ترضح نآ  حیبست  تسا  نیا  و.تسا  هام  مهدفه  مهدزناش و  زور  رد  شحیبست  و  ( 2  ) هدوب ٌدیهَش )

َوُه ْنَم  َناْحبُس  )
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(3 (. ) ِهِدْمَِحب ِهّللا َو  َناْحبُس  ُّيِوَق  ِِهناْطلُس  یف  ٌرینُم ِو  ِِهقارِْشا  یف  ٍلاع َو  ِهُِّونُد  یف  ٍناد َو  ِهُِّولُع  یف 

يوقت عرو و  حالـص و  تیاهن  رد  دنتفگ و  یم  هدج )  ) ار وا  هدوب و  لیلـس )  ) یلوق هب  و  ثیدح )  ) شمان ترـضح  نآ  هدجام  هدـلاو 
هانپ و هعیش و  عزفم  هک  وا  تلیـضف  رد  تسا  یفاک  هدوب و  هداز  هاشداپ  شدوخ  تیالو  رد  هک  تسا  دولخلا ) تانج   ) رد و  ( 4  ) .هدوب

هدش تیاور  هک  هدومرف  هیصولا ) تابثا   ) رد يدوعسم  .مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تافو  زا  دعب  هدوب  ناشیا  سرداد 
مالسلا هیلع  یقن  یلع  ماما  رب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  ردام  لیلـس  دش  لخاد  هک  یتقو  هک  مالـسلا  هیلع  ملاع )  ) زا
دیامرف اطع  یلاعت  قح  هک  تسا  دوز  وا  هب  دومرف  دعب  تساجن  يدیلپ و  ره  تهاع و  تفآ و  ره  زا  هدش  هدیشک  نوریب  لیلـس  دومرف :

هک هدومرف  يدوعـسم  هاـگنآ  .روج  زا  دـشاب  هدـش  رپ  هک  ناـنچمه  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  هک  دوخ  قلخ  رب  ار  دوخ  تجح  وـت  هب 
یس و تسیود و  هنـس  رد  هنیدم  رد  ترـضح  نآ  دش  دلوتم  هنیدم و  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  هردخم  نآ  دش  هلماح 
رد قارع  هب  ترضح  نآ  اب  دومرف  تکرح  دوب و  هام  دنچ  لاس و  هدزناش  نامز  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  فیرش  نس  کی و 

(5  ) .دوب هام  دنچ  لاس و  راهچ  شکرابم  نس  شش و  یس و  تسیود و  هنس 

ترضح تماما  رب  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  زا  یصوصن  دّمحم ، دیس  رکذ  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  لاوحا  رد  دیوگ : ریقف 
يرکسع نسح  ماما 
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.دش روکذم  مالسلا  هیلع 

.50/238 راونالاراحب ) - ) 1

یسلجم ص 989 990. همالع  نویعلاءالج ) - ) 2

ص 94. يدنوار ) تاوعد  - ) 3

.50/238 راونالاراحب ) - ) 4

ص 244. هیصولا ) تابثا  - ) 5

..نادهاجم نارگتیاده و  رب  دورد 

لوا تمسق 

ام و یگدـنز  نایم  هک  یفاکـش  قمع  هبار  ام  دـسر ، یمارف  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  زا  یکی  تدـالو  اـی  تداهـش و  درگلاـس  یتقو 
.دزاس یم  هجوتم  تسا ، هتفای  یلجت  شراوگرزب  نادناخو  ربمغیپ  هریس  رد  هداد و  ار  نآ  دیون  یحو  هک  یتایح 

زا يوریپ  ایآ  فصو  نیا  اب  میرادن ، ینادنچ  یهاگآ  مالسلا  مهیلع  همئا  یگدنز  زا  ام  زا  يرایـسب  هک  هتفهن  نیا  رد  رتگرزب  تبیـصم 
تداهـش دوب  دای  اب  فداصم  لّوالا  عیبر  متـشه  زور  تسا !؟ ریذپ  ناکما  ام  يارب  یگدنز  رد  نانآ  هویـشو  هریـس  ندرک  هشیپ  نانآ و 

زا ناشتختیاپ  نیتسخن  دادغب  هکنآ  زا  سپ  یـسابع  يافلخ  هک  ءارماس  رهـش  رد  هک  يا  هراتـس  نیمهدزای  تسا ، يرکـسع  نسح  ماما 
تماما قفا  زا  دـنتخاس ، دوخ  كرت  نایهاپـس  يارب  یناگداپ  ناونع  هب  ار  نآدـمآرد  ناـغفا  هب  اـهنآ  ياـهیزاب  يراـک و  هدوهیب  تسد 

.تفرگ هرانک 

صوصخب راهطا  همئا  یگدنز  هرابرد  ام  هک  منک  فارتعا  مریزگان  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یگدـنز  ریوصت  میـسرت  ماگنه 
یم نینچدوخ  شیپ  نم  تسیچ ؟ رما  نیا  تلع  مناد  یمن  میتسه و  ور  هبور  ذـخآم  عبانمدوبمک و  اـب  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  زا  دـعب 

اه هصرع  ریاس  رد  هچ  رگا  هدـش ، زیامتم  تسایـس  هصرعرد  یبسن  یـشمارآ  اب  هک  ههرب  نیا  رد  ناخروم  تاقیقحت  یمک  هک  مراگنا 
یخیرات رثؤم  ياهدادـیور  هب  هکنآ  زا  شیب  هتـشذگ  ناخروم  بلغا  هک  دـشاب  رما  نیا  هب  طوبرم  میتسهرگید ، لـیاسم  دـشر  دـهاش 

.دندیزرو یم  مامتها  گرزب  ياهدادخر  ثداوح و  هب  دننک  هجوت 

یسّردم یقتدّمحم 

وبا هینک : يرکسع  ترهش : لیلس  يداه و  ماما  ردام : ردپ و  نسح  مان :
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لوالا عیبر  متـشه  تداهـش : ّلحم  نامز و  .هنیدم  رد  .ه ق  لاس 232  لوالا  عیبر  ای 24 یناّثلا  عیبر  متـشه  ّدلوت : ّلحم  نامز و  دّمحم 
.دیسر تداهش  هب  یگلاس  ّنس 28  رد  هرماس ، رهش  رد   ) یساّبع هفیلخ  نیمهدراهچ  دمتعم ) هسیسد  هب  .ه ق  لاس 260 

.قارع رد  عقاو  ءارماس ، فیرش : دقرم 

: شخب ود  رد  یگدنز : نارود 

.ق .ه   254 ات زا 232 لاس )  22  ) تماما زا  لبق   - 1

.ق .ه  ات 260  زا 254  لاس )  6  ) تماما نارود   - 2

.دیسر تداهش  هب  افج  رهز  اب  ماجنارس  دوب ، دوخ  رصع  ياهتوغاط  نادنز  رد  رظن و  تحت  هراومه  ترضح ، نآ 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  فیرش  هناخ  لوسرلاهنیدم  رد  يرجه و  لّوالا 232  عیبر  ایو 24  یناثلا -  عیبر  متـشه  زور  رد  هدنخرف  دالیم 
(1  ) .تفر دندناوخ ، یم  لیلس  ای  ثیدح  ار  وا  هک  اسراپ  اناد و  یئوناب  زا  شدنزرف  نیمّود  زاوشیپ  هب 

تفالخ تختیاپ  هب  شیوخ  راوگرزب  ردـپ  اب  هارمه  لاس  نیا  زا  سپ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  اریز  دـنام  هنیدـم  رد  لاس 243 ه  ات 
هب بقلم  ساسا  نیمه  رب  دیزگ و  نکسمرکسع  مان  هب  يا  هقطنم  رد  دوخ  ردپ  اب  اجنآ  رد  دش و  لقتنم  يأر  نمّرُسرهش  ینعی  یساّبع 

.دش يرکسع 

: زا دنترابع  هک  دندناوخ  یم  زین  يرگید  باقلا  هب  ار  ترضح  نآ  بقل ، نیا  رب  هوالع 

.یقن یکز ، قیفر ، يداه ، تماص ،

.دش رهاظ  مدرم  يارب  ترضح  نآ  یگدنز  لوط  رد  هک  دنتسه  يا  هدیدنسپ  ياهتلصخ  هدننک  سکعنمدوخ  باقلا  نیا 

(2  ) .دندرک یم  اضرلا  نبا  هب  بقلم  ار  وا  دج  ردپو و  ترضح  نآ  مدرم  هماع  دوب و  دّمحم " وبا   " وا هینک 

.دندناوخ یم  دّمحمار  وا  هک  رت  گرزب  شدوخ  زا  تشاد  يردارب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

دّمحم نیا 
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.دوب هدش  هتخود  شردپ  نیشناج  ناونع  هب  ودب  نایعیش  نامشچ  هکنانچ  دوب  ماقمالاو  گرزب و  يدرم 

نـسح ماما  يو  زا  دـعب  ماما  هک  درک  یم  هراشا  صاوخو  نارای  هب  يداه  ترـضح  اّما  دوب  يداـه  ماـما  دـنزرف  نیرت  گرزب  يو  اریز 
.دوب دهاوخ 

راوز تسا و  عقاو  ءارماس  دادغب و  نایم  ییاج  رد  وا  رازم  کنیا  تفر و  ایند  زا  یناوج  نس  رد  ًالمع  زین  نسح ) ماما  ردارب   ) دّـمحم و 
باجتـسمار اهنآ  ياعد  شکاپ ، ناردپو  دّمحم  تشادگرزب  يارب  مه  ادـخ  دـنناوخ و  یمار  ادـخ  دـنیآ و  یم  عمج  شمرح  درگ  هب 

.دنادرگ یم 

نـسح دّمحم  وبا  ماما ، نیمهدزای  هک  دنتـسناد  همه  تسا ) هدش  هتخانـش  مدرم  نایم  رد  نادب  يو  هک  یمان  " ) دّـمحم دیـس   " تافو اب 
.دوب دهاوخ 

يارب مدنزرف  : " دومرف يرکـسع  نسح  ماما  هب  باطخ  دّمحم ، شدنزرف  هزانج  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رتشیب  حیـضوت  يارب 
". دروآ دیدپ  هزات  ینامرف  وت  هرابرد  هک  رآ  ياج  هب  هزات  یساپس  ادخ 

.دشاب هدوب  شردپ  زا  سپ  وا  تماما  نوماریپ  فالتخازورب  مدع  قافتا و  تمعن  دروآ  دیدپ  وا  يارب  دنوادخ  هک  هچنآ  دیاش ،

.دش یم  بوسحم  شردپ  دنزرف  نیرت  گرزب  ترضح  نآ  دّمحم ، تافو  زا  سپ  اریز 

.درادن یگتسویپ  نآ  ریاظنو  نس  نوچمه  ییاهکالم  اب  ًالصا  هک  تسا  یهلا  تبهوم  تماما  هچ  رگا 

نـسح تماما  هب  دّـمحم ) دیـس  هب  فورعم   ) دّـمحم شرـسپ  تافوزا  شیپ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  تسا  نآ  هتکن  نیا  رب  ام  لیلد 
لقن ترـضح  نآ  راوگرزب  ناردـپ  يوس  زا  نسح ) ماما  تماما   ) بلطم نیا  دـییأت  رد  زین  يرگید  تایاور  هکناـنچ  دومرف  یم  هراـشا 

.تسا هدش 

.میناوخب دراد  قافتا  اهنآ  ياوتحم  رب  هعیش  هک  ار  یصوصن  زا  یخرب  مه  اب  دییایب 

تلالد زا  يرکسع  نسح  ماما  تماما  رب  تایاور  نیا 
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.دنرادروخرب یفاک 

.تشذگ امرب  رفعج  وبا  هک  مدوب  شا  هناخ  رد  يداه  ماما  اب  دیوگ : یلفون  رمع  نب  یلع 

(4  ) .تسا نسحامش  بحاص  هن ، دندومرف : تسام ؟ بحاص  نیا  ایآ  مدیسرپ :

مدرک یم  نامگ  نم  مدیسر و  يداه  ترـضح  تمدخ   ) دّمحمدیـس دّمحم ) تایح  نامز  رد  دیوگ : یتیاور  رد  راطع  ورمع  نب  یلع 
چیه دومرف : مهد ؟ صیصخت  تماما  هبار  تنادنزرف  زا  کی  مادک  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  تسا ، مهدزای  ماما  وا 

.تسیک تسدرد  تماما )  ) رما نیا  هک  متشون  يا  همان  نآ  زا  دعب  دوش ، رداص  امش  يارب  نم  نامرف  ات  دیهدن  صیصخت  ار  کی 

(5  ) .دوب رتگرزب  رفعج  زادّمحم  وبا  مرتگرزب و  دنزرف  تسد  رد  تشون : نم  يارب  هاگنآ 

تشگزاب دوخ  ياعدا  زا  سپس  درک و  تماما  ياعدا  یتّدماریز  دش  باوت  ای  باذک  هب  بّقلم  ًادعب  هک  تسا  یـسک  نامه  رفعج  نیا 
.درک هبوت  و 

.دوب مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دنزرف  نیرت  گرزب  دّمحم ) دیس   ) رفعجوبا

.دوب هتفگ  دوردب  ار  ایند  ماگنه  نآ  رد  وا  تسادیپ  هکنانچ  اّما 

تّجح رت و  تشرس  کین  دمحم  نادناخ  رگید  زا  دّمحم  وبا  مدنزرف  : " دومرف وا  هب  تشاگن و  يا  همان  یکفهف  رکب  وبا  هب  يداه  ماما 
.دسر یم  يو  هب  تماما  ماکحا  مامزو و  نم  نیشناج  تسا و  نم  نادنزرف  نیرتگرزب  وا  تسا و  رتراوتسا  نارگیدزا  شناهرب  و 

(6 ". ) تسوا دزن  يدنمزاین  نادب  هچنآ  هک  نک  لاؤس  وا  زا  یسرپب ، نم  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  سپ 

وبا زا  : " تسا هدـمآ  هدـش ، تیاور  فلد  دـنزرف  رقعطّـسوت  هک  یثیدـح  رد  هدرک و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  زین  مالـسلا  هیلعداوج  ماما 
وا راتفگ  نم و  نامرف  وا  نامرف  تسا ، یلع  مدنزرف  نم  زا  سپ  ياوشیپ  دومرف : یم  هک  مدینش  اضرلا ، یلع  نب  دّمحم  رفعج ،
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(7 ". ) تسا نسح  شدنزرف  وا  زا  سپ  ياوشیپ  نم و  زا  تعاط  وا  زا  تعاط  و  نم ، راتفگ 

مان و رـشع و  ینثا  همئا  دادـعت  هک  هدـش  دراو  ربمایپ  زا  لقن  هب  ثیدـح  دامتعا  دروم  ناـیاوشیپ  يوس  زا  یـضیفتسم  تاـیاور  هوـالعب 
تّجح يداه  ماما  زا  سپ  هک  دراذـگ  یمن  یقاب  هتکن  نیا  رد  يدـیدرت  ياج  نانمؤم  رد  هک  اجنآ  ات  تسا  هدرک  نایب  ار  اهنآ  تافص 

.تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ام  رورس  دنوادخ  هغلاب 

نس زا  لاس  ماگنه 23  نآ  رد  هک  يرکـسع  نسح  ماما  هب  يداه  ماما  تافو  زا  سپ  یهلا  تفالخ  یمالـسا و  تماما  هفیظو  ناسنیدب 
.تفای لاقتنا  تشذگ  یم  شفیرش 

نآ زا  سپ  یـساّبع و  زتـعم  تموـکح  نارود  هیقباـب  دـش  فداـصم  دـیدرگ  راد  هدـهع  ار  مدرم  تماـما  ترــضح  نآ  هـک  ییاـهلاس 
(8  ) .دمتعم تموکح  زا  لاس  جنپ  تیاهن  رد  يدتهم و  تموکح 

ینامـشچو دوب  هزبس  ترـضح  نآ  دـنا : هدرک  فصو  نینچ  ار  وا  ماما  نارـصاعم  زا  یخرب  يرکـسع  نسح  ماما  تاـمارک  تاـفص و 
(9  ) .تشاد هرهب  تبیه  هوکش و  زا  دوب و  ناوجو  لکیه  شوخ  هرهچ و  ابیز  الاب و  دنلب  تشاد ، یخارف 

وا هچ  رگا  تسا  هدیـشک  فصو  هب  ناقاخ ، نب  هَّللادیبع  نبدمحا  ینعی  دـمتعم ، رـصع  رد  یـساّبع  رابرد  ریزو  ار  وا  تمظع  هوکش و 
هدمآ ینیلک  تیاور  رد  هکنانچ  ترضح  نآ  فصو  رد  دیـشوک ، یم  اهنآ  ندرک  راتفرگ  رد  تشاد و  ار  اهیولعاب  ینمـشد  رـس  دوخ 

هن مدـید و  هن  اـضرلا ، نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسح  نوـچمه  ار  ناـیولع  زا  سک  چـیه  يأر " نمّرُـس   " رهـش رد  تسا : هـتفگ  نـینچ 
زین شنادناخ و  نایم  رد  شمرکو ، يراوگرزبو  فافع  توکس و  راقو و  رد  متخانش و 
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.مدیدن وا  نوچ  ییاتمه  مشاه  ینب  مامت  ناطلس و  دزن  رد 

مّدقم ار  وا  سانلا  ماوعو  ناریبد  ناریزو و  ناهدـنامرف و  رب  دـنراد و  یم  مّدـقم  شیوخ  نارگناوتو  ناگدروخلاس  رب  ار  وا  مشاه  ینب 
ار وا  هکنآ  زج  مدرکن  قیقحت  نامدرم  رگید  ناهیقف و  نارواد و  ناریبدو و  ناهدنامرفو  مشاه  ینب  زا  یسک  زا  وا  هراب  رد  دننک و  یم 

مّدقم نارگید  شخیاشم و  نادناخ و  رب  ار  يو  هک  مدید  متفای و  وکنراتفگو  الاو  یهاگیاج  تّهبا و  هوکش و  تیاغ  رد  نانآ  دزن  رد 
(10  ) .دننک یم  دیجمت  وا  زا  تسود  نمشد و  دنرامش و  یم 

هیلع يرکسع  ماما   ) نم داتـسا  : " تسا هتفگ  نینچ  يو  فیـصوت  رد  هدوب ، ترـضح  نآ  تمدخ  مزالم  هک  یناسک  زا  یکی  يرکاش 
رد تفر ، یم  هفالخلا  راد  هب  هرماس  رد  هبنش  جنپ  هبنـش و  ود  ياهزور  مدیدن ، ار  شریظن  زگره  هک  دوب  یحلاص  يولع  درم  مالـسلا )

یمدنب دش  دمآ و  هار  دـش و  یم  رپ  نایچاشامت  يوهایه  غالا و  رتسا و  بسازا و  هچوک  دـندمآ و  یم  درگ  يرایـسب  هّدـع  هبون ، زور 
دوبن مزال  هک  يروط  هب  دـش  یم  زاب  هار  دـنتفر و  یمرانک  نایاپ  راـهچ  دـش و  یم  مارآ  مدرم  يوهاـیه  دیـسر  یم  وا  هک  یتقو  دـمآ ،

.دنریگبار تاناویح  يولج 

یم دایرف  نانابردو  درک  یم  جورخ  مزع  نوچ  تسشن و  یم  دندوب ، هدرک  هدامآ  شیارب  هک  یهاگیاج  رد  دش و  یم  لخاد  وا  سپس 
.دیروایب ار  دّمحم  وبا  ياپراهچ  : " دندز

". تفر یم  دش و  یم  راوس  ترضح  نآ  ات  دنتفر  یم  يرانک  هبو  تسشن  یم  ورف  تاناویحو  مدرم  يادص  ورس 

یم رادیب  مدیباوخ و  یم  هتسویپ  نم  هک  یلاح  رد  درک  یم  هدجس  تسـشن و  یم  بارحم  رد  : " دیازفا یم  ماما  فیـصوت  رد  يرکاش 
كاروخ مک  دوب ، هدجس  رد  وا  هک  یلاح  رد  مدیباوخ  یم  مدش و 
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.دوب

ار اـهنیا  دّـمحم ! دومرف : یمودروخ  یم  اـهنآ  زا  هناد  ود  یکی  وا  دـندروآ و  یم  اـهنیا  هیبش  ییاـهزیچ  ووله  روگنا و  ریجنا و  شیارب 
.ربب تیاه  هّچب  يارب 

(11  ) .مدیدن نیا  زا  رتهب  زگره  هک  رادرب  ار  اهنآ  دومرف : وا  ار ؟ اهنیا  مامت  متفگ : نم 

ندرک ینادنز  رومأم  هک  فیصو  نب  حلاص  هب  نایساّبعزا  یضعب  تخادنا ، دنب  رد  ار  ترضح  نآ  ساّبع  ینب  توغاط  هک  یماگنه  " 
.راذگم هدوسآ  ار  وا  ریگب و  تخسوا  رب  تفگ : دوب ، ماما 

نآ کنیاو  متخاس  يو  رومأم  ار  اهنآ  متفای و  منک ، ادـیپ  متـسناوت  هک  ار  یناسک  نیرتدـبزا  نت  ود  نم  منک ؟ هچ  وا  اب  تفگ : حـلاص 
.دنا هدیسر  گرزب  یهاگیاج  هب  زامن  تدابع و  رد  ود 

ود نآ  دـیدرک ؟ هچ  نسح ) ماـما   ) درم نیااـب  امـش  امـش ! رب  ياو  دیـسرپ : ود  نآ  زا  دـننک ، راـضحا  ار  نت  ود  نآ  داد  روتـسد  سپس 
دوش و یمن  نخس  مه  یسک  اب  دتـسیا و  یم  زامن  هب  ار  بش  مامتو  دراد  یم  هزور  اهزور  هک  يدرم  هرابرد  تفگ  میناوت  هچ  دنتفگ :

.دزادرپ یمن  تدابع  زج  يراک  هب 

(12 ! ) دوش یم  نوریب  فک  زا  نامرایتخا  هک  میوش  یم  نانچ  میتفا و  یم  هزرل  هب  درگن  یم  ام  هب  نوچ 

نآ رد  یتقو  یساّبع  هفیلخ  دمتعم  هک  اجنآ  ات  دنتشاد ، یهگآ  شراگدرورپ  هاگشیپ  رد  ترضح  نآ  تمارک  تیاهن  شزرا و  زا  همه 
.دمآ راک  يور  دنیشنب ، تسناوت  یم  تفالخ  تخت  رب  دودعم  لاس  دنچ  ای  کی  اهنت  هفیلخ  ره  هک  یمارآ  انو  ینارحب  طیارش 

مود تمسق 

تّدم نیا  دمتعمرظن  هب  دـماجنا  لوط  هب  لاس  تسیب  وا  تفالخ  ات  دـنک  اعد  هک  تساوخ  يو  زا  هتفر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دزن 
ماما تسا ! هدوب  زاردرایسب  يو  زا  شیپ  يافلخ  يرادمامز  تّدم  اب  سایق  رد 
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لاس تسیب  زا  سپ  يو  دش و  تباجا  دمتعم  ّقح  رد  ماما  ياعد  دنادرگ ! زاردار  وت  رمع  دنوادخ  دومرف : درک و  اعد  زین  مالّـسلا  هیلع 
(13  ) تشذگ رد 

زا اهنآ  رکذ  هک  ترـضح  نآ  رامـش  یب  ياهتمارکزا  ثیدـح  ياهباتک  هک  یلاح  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  ياـهتمارک  زا  یکی  نیا 
.دشاب یم  راشرس  هدنکآ و  تسا ، نوریبرصتخم  باتک  نیا  هلصوح 

مهیلع يدـه  همئا  هک  میباـیرد  ار  هتکن  نیا  میوش و  هاـگآ  وا  ّقح  هب  هک  تسا  نیا  يارب  ماـما  تاـمارک  زا  یخرب  رکذ  زا  اـم  دوـصقم 
.دیزگرب ار  اهنآ  ام ، رب  شیاهتمعن  لامکا  شتّجح و  مامتا  غالبا و  يارب  ادخ  هک  كاپ  یتّیرذ  زا  دندحاو و  رون  همه  مالسلا ،

: دننک یم  نایب  ام  يارب  ار  اهتمارک  نیا  هنوگچ  مینبب  ات  میراپسب  شوگ  نایوار  هب  مه  اب  دیراذگب 

 ِ ِهَّلل : ) یلاعت يادخ  هدومرف  نیا  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  حلاص  نب  دّمحم  دـیوگ : مشاه  وبا  مان  هب  نایوار  زا  یکی   - 1
(14 (. ) دَْعب ْنِمَو  ُْلبَق  نِم  ُْرمَْألا 

نآ زا  رما  زابودشاب  هدرک  رما  نادب  هکنآ  زا  شیپ  تسوا  نآ  زا  رما  داد : خساپ  ماما  دیـسرپ :  " .دعب زا  لبق و  زا  تسادـخ  نآ  زا  رما  "

.دشاب هدرک  رما  نادب  دهاوخ  هچنآ  ره  هکنآ  زا  دعب  تسوا 

(15  ) َنیَِملاَْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَراَبَت  ُْرمَْألاَو  ُْقلَْخلا  َُهل  َالَأ  دومرف : هک  تسادخ  نخس  نامه  نیا  متفگ : دوخ  اب  باوج  نیا  ندینش  اب  نم 

دوخ اـب  وت  هکناـنچمه  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ماـما  سپ  .ناـیناهج "  راـگدرورپ  دـنوادخ  تسا  گرزب  تسوا ، نآ  زا  رما  قـلخ و 
.َنیَِملاَْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَراَبَت  ُْرمَْألاَو  ُْقلَْخلا  َُهل  َالَأ  یتفگ :

.متفگ نم 

رب ادخ  تّجح  دنزرف  ییادخ و  تّجحوت  هک  مهد  یم  یهاوگ 
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(16  ) .شقلخ

شلزنم هب  هماعلا  راد  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  اب  هارمه  هک  دـنک  یم  لقن  دـیز  نب  یلع  مان  هب  ناـیوار  زا  رگید  یکی   - 2
.مدمآ

.نک گنرد  یکدنا  دومرف : مدرگ  رب  متساوخ  نم  دیسر و  هناخ  هب  نوچ 

زینک نالف  هک  رخب  يزینکدوخ  يارب  لوپ  نیا  اب  دومرف : داد و  نم  هب  رانید  تسیود  مدـش  لخاد  نوچوداد  دورو  هزاجا  نم  هب  سپس 
.دُرم وت 

.دوب یمّرخو  طاشن  لامک  رد  زینک  نآ  مدمآ  نوریب  هناخ  زا  نم  یتقو  هک  یتروص  رد 

.درمب ینالف  تزینک  الاح  نیمه  تفگ : هک  مدید  ار  مالغ  متشگرب  نوچ 

(17  ) .داد ناج  درک و  ریگ  شیولگرد  بآ  تفگ : روطچ ؟ مدیسرپ :

.مدرب تیاکش  يرکسع  ماما  هب  ریجنز  دنب و  نادنز و  یتخس  زا  دیوگ : يرفعج  مشاه  وبا   - 3

لزنم رد  ار  زاـمن  مدـش و  دازآ  نادـنز  زا  رهظ  تقو  هب  سپ  يرازگ  یم  دوخ  هناـخ  رد  ار  رهظ  زاـمن  وت  تشوـن : میارب  ترـضح  نآ 
(18  ) .مدروآ ياج  هبدوخ 

اب نامدرم  رگید  زین  شنامالغ و  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  مدینـش  اهراب  تفگ : هک  هدش  تیاور  مداخ  ریـصن  هزمح  وبا  زا   - 4
.دندوب هبلاقص  كرت و  مور ، لها  اهنآ ، نایم  رد  هک  یلاح  رد  دیوگ  یم  نخس  اهنآ  نابز  نامه 

مه سک  چیه  هدشن و  رهاظ  مدرم  نیب  رد  شردپ  تافو  نامز  ات  هدمآ و  ایند  هب  هنیدم  رد  وا  متفگ : مدـش و  هدز  تفگـش  رما  نیا  زا 
تّجح دـنوادخ  دومرفودرک : نم  هب  ور  ماـما  سپ  متفگ  دوـخ  اـب  ار  نخـس  نیا  نم  تسا ؟ نکمم  هنوـگچرما  نیا  سپ  هدـیدن  ار  وا 

.درک اطع  ار  زیچ  ره  تفرعم  وا  هب  تخاس و  راکشآ  شتاقولخم  رگید  نیب  زا  ار  شیوخ 

اهنابز وا 
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(19  ) .دش یمن  هدید  یقرف  وا  ناوریپ  ادخ و  تّجح  نایم  زگره  دوبن  نینچ  رگا  ودناد  یم  ار  ثداوح  اهبسنو و 

.دنک ینادنز  دوخ  لزنم  رد  ار  ماماات  تشاد  مان  ریرحن  هک  دندرپس  متس  هاگتسد  لاّمع  زا  یکی  هب  ار  ماما   - 5

.سرتب ادخ  زا  تفگ : يو  هب  ریرحن  نز 

وت رب  نم  تفگ : درک و  يروآدای  شرهوش  هب  ار  ماما  يراگزیهرپ  تدابع و  بتارم  هاگنآ  هدمآ  تا  هناخ  هب  یسک  هچ  یناد  یمن  وت 
.دنکفا مهاوخ  ناگدنرد  نایم  ار  وا  داد : خساپ  وا  هب  ریرحن  مکانمیب ، وا  هیحان  زا 

.تفرگ هزاجا  دوخ  رگمتس  نابابرا  زا  میمصت  نیا  يارجا  هراب  رد  سپس 

.دنداد هزاجا  وا  هب  مه  اهنآ 

.تسا هدوبراگزور  نآ  رد  مادعا  ياه  هویش  زا  یکی  هباثم  هب  عقاو  رد  لمع  نیا 

.دنروخ یم  دنرد و  یم  ار  ماما  اهنآ  هک  تشادن  دیدرت  تخادنا و  ناگدنرد  ربارب  رد  ار  ماما  ریرحن ،

.تسا هنوگچ  عاضوا  هک  دنرگنب  ات  دندمآ  لحم  نامه  هب  یتّدم  زا  سپ 

(20  ) .دنا هتفرگ  ار  شدرگادرگ  ناگدنردو  تسا  هداتسیا  زامن  هب  هک  دندید  ار  ماما  ناهگان 

.دندروآ نوریب  اجنآ  زا  ار  وا  داد  روتسد  اذل 

زا يرسپ  دنوادخ  ات  دنک  اعد  میارب  هک  متساوخ  وا  زا  متشون و  يا  همان  يرکسع  ماما  هب  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  ینادمه  زا   - 6
.دیامرف اطع  نم  هب  میومع  رتخد 

.دومرف اطع  روکذ  نادنزرف  ار  وت  دنوادخ  تشون : ترضح  نآ 

(21  ) .دمآ ایند  هب  میارب  رسپ  راهچ  سپ 

زا متـشاگن و  يا  همان  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  مدرکاهر و  هرـصب  رد  يرامیب  لاح  هب  ار  مرـسپ  تسا : هدرک  تیاور  يدبع   - 7
.دنک اعد  مرسپ  دوبهب  يارب  هک  مدرک  اضاقت  يو 

، دوب نمؤمرگا  ار  ترسپ  دنوادخ  تشون : نم  هب  ترضح  نآ 
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گرم ربخ  ماما  هک  يزور  نامه  رد  تسرد  ار  مدنزرف  گرم  ربخ  نآ  رد  هک  دیسر  متسد  هب  هرصب  زا  يا  همان  دیوگ : يوار  .دزرمایب 
(22  ) .تشاد دیدرت  تماما  رد  دوب ، هتفرگرد  هعیش  نایم  هک  یفالتخا  رطاخ  هب  مدنزرف  دندوب و  هداد  دوب ، هدناسر  نم  هب  ار  وا 

.دش تخس  امرب  یگدنز  راک  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  یلع  نب  دّمحم  مان  هب  یصخش  زا  نایوار  زا  یکی   - 8

.تسا هدنشخب  يدرم  دنیوگ  یم  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ترضح  ینعی  درم ، نیا  دزن  میورب  ایب  تفگ : مردپ 

.ما هدید  ار  وا  لاح  هب  ات  هن  مسانش و  یم  ار  وا  هن  تفگ : یسانش ؟ یم  ار  وا  متفگ :

.میدش تکرح  رد  وا  لزنم  دصق  هب 

تسیود سابل و  يارب  مهرد  تسیود  دنهدب ؟ ام  هب  مهرد  دصناپ  دهد  روتـسد  وا  هک  میجاتحمردقچ  تفگ : نم  هب  مردپ  هار  نیب  رد 
.هنیزه يارب  مهرد  دص  درآ و  يارب  مهرد 

کی دـیرخ  يارب  مه  رد  دـص  دـهد ، روتـسد  نم  يارب  مهرد  دصیـس  وا  شاـک  يا  متفگ ، دوـخ  اـب  زین  نـم  دـیوگ : شدـنزرفدّمحم 
.مورب نیوزق ) فارطا   ) لبج هیحان  هب  ات  كاشوپ  يارب  مهرد  دص  هنیزه و  يارب  مهرد  دص  بوکرم و 

.دنوش دراو  دّمحم  شرسپو  میهاربا  نب  یلع  تفگ : دمآ و  نوریب  شمالغ  میدیسر ، ماما  يارس  هب  نوچ 

نیا اب  ار  امش  متشاد  مرش  مرورس ! درک : ضرع  مردپ  يدماین ؟ اجنیا  نالا  ات  ارچ  دومرف : مردپ  هب  میدرک  مالـس  میدش و  لخاد  نوچ 
.منک رادید  لاح 

مهرد تسیود  تسا ! مهرد  نیا 500  تفگ : داد و  مردپ  هب  يا  هسیک  دمآ و  ام  دزن  شمالغ  میدمآ  نوریب  ماما  نآ  رـضحم  زا  نوچ 
.هنیزه يارب  مهرد  دص  درآ و  دیرخ  يارب  مهرد  تسیودو  سابل  دیرخ  يارب 

هسیک هاگنآ 
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دیرخ يارب  مهرد  دـص  بوکرم و  کی  دـیرخ  يارب  مهرد  دـص  تسا ! مهرد  دصیـس  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  دروآ و  رد  رگید  يا 
(23  ) .نک تکر  دادغب ) فارطا  رد  ییاج   ) اروس فرط  هب  هکلب  ورن  لبج  هیحان  هب  یلو  هنیزه ، يارب  مهرد  دص  سابل و 

ءارماس رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تایح  نامزرد  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  روباس  نب  نسح  نب  یلع  زا  یتیاور  رد   - 9
.داد يور  یلاسکشخ 

.دنور نوریب  رهشزا  ناراب  ِزامن  ندناوخ  يارب  داد  روتسد  دوخ  تکلمم  مدرم  نابرد و  هب  هفیلخ 

.دیرابن ناراب  دندرک  اعد  هچ  ره  دنتفر و  یپایپ  زور  هس 

.دندرک تکرش  مسارم  نیا  رد  نایحیسمزا  يدادعتو  نابهارو  قیلثاج )  ) نایحیسم گرزب  زور ، نیمراهچ  رد 

رد وا  راک  زا  مدرم  تفرگ ، یم  ندـیراب  ناراب  درب ، یم  الاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیوخ  تسد  هاـگره  هک  دوب  یبهار  اـهنآ  ناـیم  رد 
.دندییارگ يراصن  نید  هب  دندش و  هدز  تفگش  دنداتفا و  ّکش  هب  دوخ  نید 

.داتسرف دوب  نادنز  رد  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  غارس  هب  ار  یسک  هفیلخ 

.دندروآ هفیلخ  دزن  نادنز  زا  اروا 

.دندش كاله  هک  بایرد  ار  تّدج  تّما  تفگ : هفیلخ 

.درک مهاوخ  فرط  رب  ار  دیدرت  ّکش و  تفر و  مهاوخ  ارحص  هب  ادرف  یلاعت  يادخ  تساوخ  هب  دومرف : ماما 

.تفر نوریب  نارای  زا  يا  هّدع  اب  ترضح  دندمآ ، نوریب  نابهار  يراصن و  سیئر  هک  مجنپ  زور 

تسار تسد  داد  روتـسد  شنامالغ  زا  یکی  هب  دوب  هدرک  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  هک  داتفا  بهار  هب  شهاگن  هک  نیمه 
.دریگب دوب ، شناتشگنا  نایم  هک  ار  هچنآ  ار و  بهار 

.دروآ رد  ار  یهایس  ناوختسا  وا  ناتشگنا  نیب  زا  درک و  تعاطاار  ماما  نامرف  مالغ 

ماما
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.هاوخب ناراب  نک و  اعد  کنیا  دومرف : تفرگ و  تسد  رد  ار  ناوختسا  يرکسع 

ناوختـسا نیا  دّمحم ! وبا  دیـسرپ : هفیلخ  دش !! ادیپدیـشروخ  دنتفر و  رانک  دندوب  هتفرگ  ار  نامـسآ  هک  ییاهربا  اّما  درک ، اعد  بهار 
.تسا هتشادرب  ار  ناوختسا  نیا  هدرک و  رذگ  ناربمایپ  زا  یکی  ربق  رانک  زا  درم  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟

(24  ) .دریگ ندیراب  نامسآ  هکنآ  زج  دنزاسن  راکشآ  ار  يربمایپ  ناوختسا  هاگ  چیه  و 

.دق هاتوک  رعاش  ینعی  ریصق  رعاش  هب  فورعم  لّکوتم  رعاش  فسوی  وبا   - 10

.مدوب تسدگنت  دش و  هداز  میارب  يرسپ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

.متساوخ کمک  اهنآ  زا  متشون و  یتشاددای  يا  هّدع  هب 

هسیک هک  هزمح  وبا  ناهگان  هک  متفر  رد  فرط  هب  مدز و  خرچ  رود  کی  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هناخ  درگ  هب  متـشگزاب  يدیما  ان  اب 
.دمآ نوریب  تشاد  تسد  رد  هایس  يا 

.دوب مهرد  دص  راهچ  هسیک  نورد 

(25  ) .دهد رارق  تکرب  وت  ياربوا  رد  دنوادخ  هک  نک  جرخ  تدازون  يارب  ار  غلبم  نیا  دیوگ : یم  مرورس  تفگ : وا 

.دهد میلعت  يو  هب  ییاعد  تساوخ  وازا  تشون و  وا  هب  يا  همان  مالسلا  هیلع  ماما  ناتسود  زا  یکی  دیوگ : مشاه  وبا   - 11

َمَحْرَأ ایَو  َنیبِساْحلا ، َعَرْـسَأ  ایَو  َنیرِظاَّنلا ، َّزِع  ایَو  َنیرِْـصبُْملا ، َرَْـصبَأ  ایَو  َنیعِماَّسلا ، َعَمْـسَأ  ای  : " ناوخب ار  اعد  نیا  تشون : وا  هب  ماـما 
، ِکـِتَمْحَِرب َّیَلَع  ْنـُْنماَو  يرْمُع ، یف  َّدــُمَو  یقْزِر  یف  یل  ْعِـسْواَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَوٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َنیمِکاـْحلا ، َمَـکْحَأ  اــیَو  َنـیمِحاَّرلا ،

". يریغ یب  ْلِْدبَتْسَت  الَو  َِکنیِِدل  ِِهب  ُرِصَْتنَت  ْنَّمِم  یْنلَعْجاَو 

.هد رارق  شیوخ  هرمز  بزح و  رد  ارم  ایادخ ، متفگ : دوخ  اب  دیوگ : مشاه  وبا 

هب رگا  زین  وت  دومرف : درک و  ور  نم  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  سپ 
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داش سپ  یتسه  وا  هورگ  بزح و  رد  یشاب  وریپار  نانآ  یسانشب و  ار  شیایلوا  ینک و  قیدصت  ار  شربمایپ  یشاب و  هتـشاد  نامیاادخ 
.تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تامارک  زا  كدنا  يا  هدیزگ  دش ، هتفگ  هچنآ  ( 26 ! ) شاب

تسه زین  رگید  يرایسب  دنرادن و  ار  نآ  شیاجنگ  قاروا ، نیا  هک  هدیـسر  روهظ  هب  ترـضح  نآ  زا  زین  يرگید  ناوارف  ياهتمارکاّما 
.دنا هدرکن  لقن  ار  اهنآ  نایوار ، هک 

هتشاد نامیا  ترـضح  نآ  هّیرذ  زا  موصعم  ماما  ادخ و  لوسر  ِقح  رب  نیـشناج  ناونع  هب  ناشیا  هب  مدرم  هک  دوب  اهتمارک  نیمه  لیلدب 
.دنا

همئا شقن  هک  دناد  یم  یکین  هب  هدرک  لابند  ار  رگتیاده  نایاوشیپ  یگدـنز  ام  هارمه  هک  يدـنمجرا  هدـنناوخ  دوخ  رـصع  رگ  هراظن 
هدادار نآ  دـیون  ینامـسآ ، ياهباتک  هک  تسا  يا  هنادواج  تلاسر  نامه  نانآ  تلاسر  تسا و  ناربماـیپ  شقن  دادـتما  مالـسلا  مهیلع 

.دنا

موس تمسق 

رفیک زا  ناشنداد  میب  دـنوادخ و  يوس  زا  شاداـپ  بسک  رد  ناـنآ  بیغرت  دـنوادخ و  هب  مدرم  توعد  زا  تسا  تراـبع  تلاـسر  نیا 
ریهطت اهیدـیلپ و  لیاذر و  زا  ناـنآ  سوفن  ندرک  كاـپ  راـگ و  درک  يدونـشخ  ناوضر و  زا  ّتیعبت  هب  مدرم  نتـشاداوو  !! یهلا تخس 

.اهنآ هب  ینید  تاروتسد  نتخومآ  ماجنا  رسوالا  يوخ و  نامیا و  قشع و  اب  اهنآ 

لوصا و قیبطت  دننامه  دراد ، دنویپ  ّتیلوئـسم  نیا  اب  هک  هچنادب  تسا  نمؤم  هعماج  يربهر  ناربمایپ  ياهتّیلوئـسم  نیرتگرزب  زا  یکی 
هک اجنآ  ات  اهتیلاعف  اهدرکلمع و  عضاوم و  بوچ  راهچ  رد  لوصا  نیا  نتخاس  رولبتم  هنازور و  یگدـنز  تاـیئزج  رب  یهلا  ياهـشزرا 

بابودـنیآ یم  رد  مدرم  رب  دـنوادخ  ياـهتّجح  اـهوگلا و  هباـثم  هب  ناقیدـص  سپـسووا  زا  سپ  ياوشیپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
اهرذع و
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.دنزاس مزج  هدارا  ناشخرد  ياهوترپ  اب  ار  شیوخ  مزع  دننک و  لمع  هناعطاق  عیرس و  دیاب  دوش و  یم  هتسب  نانآ  يور  رب  اه  هناهب 

ریاس اب  دوخ  تسایس  هچ  رگا  درک ، روصحم  هملکدودحم ، ینعم  هب  یـسایس ، هنحـص  رد  اهنت  ار  ماما  شقن  دیابن  هک  تسور  نیمهزا 
.تسا دنویپو  طابترا  رد  زین  روما 

هک دنتسه  یلماوع  یعامتجا  ياهمتـسیس  تیبرتو و  میلعت  داصتقا و  هکنیا  هن  رگم  و  دراذگ ؟ یمن  ریثأت  تسایـس  رب  گنهرف  رگم  ایآ 
ّصاخ ینعم  هب  تسایـس  یکی  میوش ، لئاق  توافت  تسایـس  زا  موهفم  ود  نیا  نایم  دـیاب  نیا  ربانب  دروآ ؟ یم  دـیدپ  ار  اهنآ  تساـیس 

.دننآ یپ  رد  یسایس  ناربهر  نارادمامز و  هک  تسا  تموکح  ناهجرد  رثؤم  یعامتجا  ياهورین  هرادا  ینعم  هب  هک  تسا 

( نآ دودحم  ینعم  هب  تسایس  رگید  ترابع  هب   ) تسا میقتسم  تسایس  نامه  نیا 

یم ریثأت  تموکح  ناهج  رد  تیاهن  رد  هک  هعماج  رد  لاعف  ياهورین  ندروآ  دـیدپ  ینعی  تسا  نآ  ّماع  ینعم  تسایـس ، رگید  موهفم 
.دنراذگ

ترابع هب   ) دننک یم  تکرح  نآ  قّقحت  لابند  هب  زاس  لّوحت  لوصا  نابحاصو  ناحلـصم  ًالومعم  هک  تسا  میقتـسم  ریغ  تسایـس  نیا 
(. نآ ّماع  ینعم  هب  تسایس  رگید 

و  ) توعد رـشن  یگنهرف ) داعبا  مامت  رد  ار  هنایارگحالـصا  بالقنا  رییغت و  يژتارتسا  اهنآ  نانیـشناج  ناربماـیپ و  هک  تسین  يدـیدرت 
.دندرک یم  يربهر   ) نآ طباور  میظنت  ینامیا و  يا  هعماج  نتخاس  یعامتجا ) و   ) سوفن هیکزت  یتیبرت )

ای دندرک  یم  هرادا  يدارفنا  تروص  هب  ار  روشک  ینعی  دنا ، هدوب  نآ  دودحم  ّصاخ و  ینعم  هب  تسایـس  یپ  رد  زین  نانآ  یهاگ  هتبلا 
.دنتسُج یم  تکراشم  روشک  هرادا  رد  اهورینرگید  اب  هکنآ 

ناینب ار  ینامیا  عمجت  هتسه  اجنآرد  درامگ و  تّمه  هّکم  هعماج  حالصا  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ 
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.درک يزیر  هیاپ  هرونم  هنیدم  رد  دارفا ، نامه  زا  هدافتسا  اب  ار  شیوخ  تموکح  سپس  داد و  مظن  ار  اهنآ  طباور  داهن و 

نامز رد  نیا و  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  تفرگ  یپ  ار  میقتسم  هویش  هب  تسایـس  شا ، يرهاظ  تفالخ  اهلاس  یط  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
میقتسم هویش  هب  تسایس  رد  فلتخم  لاکشا  هب  نامز  نامه  ردو  دوب  هنایارگحالـصا  شقن  راد  هدهع  دوخ  زا  شیپ  يافلخ  تموکح 

.تفرگ یم  مهس  هدومن ، يراکمه 

رد یلاعف  یـسایس  يورین  دنتـسب و  یم  حالـصا  هب  رمک  دنتـشاد  رایتخا  رد  هک  یتردـق  تاناکما و  مامت  اـب  مالـسلا  مهیلعراـهطا  همئا 
.دندروآ یم  دیدپ  هعماج 

.دندمآ یم  لیان  فده  نیا  هب  ناشناوریپ  زا  هدیزگ  نانمؤم  میقتسم  يربهر  هارزا  نانآ 

.دیسر تماما  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هکنآ  ات  تشاد  همادا  نانچمه  عضو  نیا 

.درک نایعیش  هرادا  هب  مادقا  تشاد ، هدهعرب  ار  ناناملسم  ییاوشیپ  هک  ییاهلاس  لالخ  رد  ترضح  نآ 

ماـما يدـهعتیالوزا  سپ  نارود  ردو  دوـب  هدـش  یگرزب  یـسایس  هنزو  هب  لیدـبت  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  راـگزور  رد  هک  يا  هعیش 
.دنتخانش یم  تیمسر  هب  یسایس  تردق  کی  ناونع  هب  ار  نایعیش  جع "  " نامز ماما  تبیغ  زا  سپ  ات  مالسلا  هیلعاضر 

رد دنتشاد ، هدهع  رب  اروا  یگدنیامن  تقیقح  رد  هک  الکو  هکبش  قیرط  زا  هنوگچ  و  درک ؟ یم  هرادا  ار  هعیـش  هنوگچ  يرکـسع  ماما 
هنافـسأتم هک  تسا  یقیاقح  اهنیا  دش ؟ یم  ماجنا  هنوگچ  ترـضح  نآ  الکو و  نایم  يراگن  همانو  درک ؟ ادیپ  لّکـشت  یتیگ  رـساترس 

مدرم یگدنز  هدرواین و  نایم  هب  يرکذ  اهنآ  زا  هدرک ، افتکا  اهنآ  يراسگ  هداب  ياهبشو  اهگنجو  ناهاشداپ  فصو  هب  اهنت  هک  خیرات 
.تسا هدراذگ  هتفگان  هتشاد ، دوجو  هعماج  رد  هک  ار  یتانایرج  و 

یگدنز تایئزج  زا  يرایسب  هک  یثیداحا  اّما 
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رد دیاب  یلو  میربب  یپ  قیاقحزا  يا  هراپ  هب  اهنآ  هعلاطم  لالخ  زا  میناوت  یم  هک  تسا  یقوثو  دروم  دنس  هدرک ، تبث  دوخ  رد  ار  همئا 
تخانـش يارب  میلیاـم  اـم  هک  ار  يریوصت  ماـمت  ییاـهنت  هب  دـننام و  یم  یقاـب  دـح  نیمه  رد  مه  ثیداـحا  نیا  یّتـح  هک  تشاد  رظن 

.تسا هدرکن  سکعنم  میربب ، هرهب  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یگدنز 

هکلب یتوغاط  نارادـمامز  سرت  زا  طقف  هن  مه  نآ  تسا  زیمتم  قلطم  يراـکناهنپ  یگژیو  هب  همئا  رگید  یگدـنز  نوچمه  نارود  نیا 
يارب مدرم  شرورپ  رد  یـشور  ناوـنع  هب  زین  دوـب و  مکاـح  نآ  رب  هک  یئاـهینوگرگد  هدـنیآ و  يارب  زیمآـطایتحا  تاـیّلمع  ناوـنع  هب 

.تشادن ار  نآ  ینیگنس  لّمحت  بات  نانآ  رثکا  بلق  هک  يرتگرزب  قیاقح  شزومآ 

هریس زا  دوخ  تخانـش  اب  دیاب  هتبلا  هک  تسا  يرکـسع  ماما  یگدنز  هب  طوبرم  قیاقح  زا  يا  هراپ  مینک  یم  لقن  دعب  روطـس  رد  هچنآ 
.مینک لماکار  نآ  مالسلا  مهیلع  همئا  رگید 

، تسا هّیقت  تبیغ  رـصع  ياهیگژیو  زا  یکیو  درک  یم  يزاس  هنیمز  يربک  تبیغ  يارب  ماما  هک  اجنآ  زا  دـیدش  هّیقت  يرکـسع و  ماما 
.تسا هدش  زیامتم  يراکناهنپ  تالاح  نیرتدیدش  هب  ناماما  رگید  زا  رتشیب  یّتح  وا  یگدنز 

: دننک وگزاب  ماما  نارود  رد  ار  هّیقت  تالاحزا  يا  هشوگ  دنناوت  یم  ریز  ياهارجام 

هب زارد  درگ و  دوب ، يرد  هیاپ  ایوگ  هک  یبوچودـناوخ  ارف  ار  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  ماـما   ) مرورـس دـیوگ : دوسا  نب  دوواد  فلا - 
.ناسر ترضح  نآ  برقم  ناگدنیامن  زا  یکی  يرمع  هب  ار  بوچ  نیا  دومرفوداد : نم  هب  تسد ، فک  هزادنا 

.مداتفا هار  هب 

.متشگور هب  ور  تشاد  يرتسا  هک  ءاّقس  کی  اب  ینابایخ  رد 

.دوب هدرک  ّدس  ارم  هار  رتسا 

زاب ار  هار  هک  دز  گناب  ءاّقس 
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.راذگب

.تسکش بوچ  مدز ، رتسا  رب  مدرب و  الاب  ار  بوچ  هکت  نامه  نم 

.داتفا دوب ، هدش  هیبعت  نآ  رد  هک  ییاه  همان  هب  ممشچ  مدرک ، هاگن  نوچ  یگتسکش  تمسق  هب 

.مدرک ناهن  منیتسآ  رد  ار  بوچ  ناباتش 

(27  ) .داد مانشد  مرورس  نم و  هب  درکدایرف و  داد و  هب  عورش  ءاّقس 

يرهـش زا  ای  رگید و  هناخ  هب  يا  هناخ  زا  شیاه  همان  ندـناسر  يارب  یّتح  یلاـع ، حطـس  نیا  اـب  هنوگنیا و  يراـکناهنپ  هویـش  زا  ماـما 
.درک یم  هدافتسا  رگید ، کیدزن  رهش  هب  کیدزن 

.ددرگ یم  هجاوم  دیدش  باتعاب  يراکناهنپ  لوصا  تیاعر  مدع  رطاخ  هب  همان  لماح  هک  مینیب  یم  مه  ارجام  نیا  نایاپ  رد 

رد ادابم  ورب ، ما  هدومرف  وت  هب  هک  یهار  هب  دیوگ  یم  مانـشد  ام  هب  یـسک  يدینـش  رگا  دیوگ : یم  ترـضح  نآ  زا  لقن  هب  ماما  مداخ 
.منک یم  یگدنزدب  يراید  رهش و  رد  نم  نوچ  تسیک ؟ صخش  نآ  هک  ینادب  یهاوخب  ایو  ییآ  رب  ییوگباوج  ددص 

(28  ) .نادب ار  هتکن  نیا  دسر ، یم  ام  هب  وت  لاوحا  رابخا و  هک  ریگ  دوخ  هار  سپ 

.تسا هدوب  عیاش  سب  يرما  هعیش  لفاحم  رد  زمر  هراشا و  اب  نتفگ  نخس  هویش  ب - 

.تسا سوسحم  ًالماک  هدش ، لقن  هک  ییاهارجام  زا  يرایسب  زا  رما  نیا 

.میبای یم  رد  ار  هّیقت  اب  تفلاخم  زا  ماما  رادشه  قمع  نازیم  نینچمه  میروخ و  یم  رب  هویش  نیا  هب  ریز  يارجام  رد 

ناهگان هک  مدوب  نادنفـسوگ  نابایخ  رد  يزور  دیوگ : یخلب  زیزعلا  دبع  نب  دّمحم  میهد : ارف  شوگ  ارجام  نیا  هب  مه  اب  دیهد  هزاجا 
.هماعلا راد  دصق  هب  هک  مدید  ار  يرکسع  ماما 

.دوب هدمآ  نوریب  شا  هناخ  زا 

ایآ دیسانشب ، ار  وا  تسامش ، رب  ادخ  تّجح  نیا  مدرم  يا  هک  مرآرب  دایرف  رگا  متفگ : دوخ  اب 
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بـش نامه  شاب و  تکاس  هک  ینعم  نیا  هب  دراذگ  شناهد  رب  ار  شا  هبابـس  ناتـشگنا  دش ، کیدزن  نم  هب  نوچ  تشک ؟ دنهاوخارم 
(29  ) .سرتب نتشیوخ  رب  ادخ  زا  سپ  ندش  هتشک  ای  تسا  يراکناهنپ  ای  دومرف : یم  هک  مدید  ار  ترضح  نآ 

.میروخ یم  رب  نسح  نب  دّمحم  نب  یلع  يارجام  هب  هراشا  اب  نتفگ  نخس  هویش  يریگراک  هب  هراب  رد  زاب  ج - 

.مدوب ناشیا  اب  زین  نم  دندوب و  هدمآزاوها  زا  ام  باحصا  زا  یتعامج  دیوگ : يو 

.دوب هدم  تسا ) فورعم  جنزلا  بحاص  نامه  دوب و  هدرک  جورخ  هرصبرد  هک   ) هرصب بحاص  يوس  هب  ناطلس 

( درک یم  یهارمه  ار  ناطلـس  یتابـسانم  نینچرد  هّیقت ، لصا  يارجا  يارب  ًالومعم  هک   ) مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  ندید  يارب  زین  ام 
.میدوب هدمآ  نور 

یم راظتنا  ار  شتشگزاب  هتسشن ، يأر  نمّرُس  رد  راوید  ود  نایم  دوخ  میتسیرگن و  یم  وا  هب  تشذگ  یم  تفر و  یم  هار  هک  یلاح  رد 
.میدیشک

زا ار  نآو  درب  شهالک  فرط  هب  ار  شتـسد  داتـسیا و  دـش ، کیدزن  ام  هب  دیـسر و  ام  تازاوم  هب  هک  نیمهو  تشگزاب  ترـضح  نآ 
.دیدنخ ام  دارفازا  یکی  هرهچ  رد  دیشک و  شرس  رب  تسد  یکی  نآ  اب  داد و  شرگید  تسد  هب  تشادرب و  شرس  يور 

.يدنوادخ هدیزگرب  تّجح و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : ًاروف  درم 

.متشاد کش  وا  دروم  رد  نم  تفگ : دوب ؟ هچ  وت  لکشم  ینالف  متفگ : وا  هب 

(30  ) .منک یمرارقا  شتماما  هب  تفرگ  رس  زا  هالک  تشگ و  زاب  وا  رگا  متفگ : دوخ  اب  سپ 

رگم دیوج  یم  باتـش  دوخزیمآ  هعجاف  ماجرف  يوس  هب  يرـشب  ياهتّما  زا  کی  ره  رد  نّدـمت  خرچ  يرکـسع  ماما  نارود  ياهیگژیو 
ياهنافوط زا  ار  تایح  یتشک  دنزیخ و  اپ  هب  تّما  ناحلصم  هکنآ 
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.دنزاس رود  هنتف  ياهرباو  كاله 

اَّلِإ ِضْرَْألا  ِیف  ِداَسَْفلا  ِنَع  َنْوَْهنَی  ٍهَّیَِقب  اُولوُأ  ْمُِکْلبَق  نِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  َناَک  َالْوَلَف  دشاب ) : هتشاد  هراشا  تقیقح  نیمه  هب  زین  ریز  هیآ  دیاش 
(31  ) .ًالِیلَق

.یکدنا رگم  دننک  یهن  نیمزرد  يراکهابت  زا  هک  یناگدنامزاب  امش  زا  شیپ  ياهنرق  زا  دوبن  ارچ  سپ  "

(32 ( ) َنوُِحلْصُم اَُهلْهَأَو  ٍْملُِظب  يَرُْقلا  َِکلُْهِیل  َکُّبَر  َناَک  اَمَو  : ) دیازفا یم  سپس  " 

.دنشاب ناگدننک  حالصا  اهنآ  مدرم  هک  یلاح  رد  دشکب  متس  هب  ار  اهرهش  هک  تسین  نانچ  وت  راگدرورپ  "و 

ربارب رد  هتسویپ  درامگ  تّمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هبرما  هب  دشاب و  هتشاد  نایرج  هعماج  رد  حالـصا  تکرح  هک  ینامز  ات  سپ  " 
.دتفا یم  ریخأت  هب  نآ  دروم  رد  یهلا  باذع  دزرو ، تماقتسا   ) نادان ناراداوه  درد و  یب  ناشاّیع  نایتوغاط ، داسف ) ياهنوناک 

.دراد یم  زاب  هاگترپ  رد  نداتفا  ورف  زا  ار  تّما  هک  هدش  لیدبت  ییورین  هب  هعماج  نیا  هچ ،

ماما عاـفد  رگاو  دوب  هتفرگ  ینوزف  یمالـسا  نّدـمت  رد  یگتخیـسگ  مه  زا  يدوباـن و  لـماوع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  نارود  رد 
زا یلک  روطب  نّدمت  نیا  هک  اسب  هچ  دوبن ، لهجو  متـسو  ییارگ  لّمجت  ّدض  رب  نانآ  داهجو  لدعو  قح  ياهـشزرا  زا  شناهاوخاوهو 

.دییارگ یم  يدوبان  هبو  دیشاپ  یم  مه 

دوخ ینارذگشوخو  یشایع  لفاحم  رد  اهنآ  فرص  رد  فارساو  مدرم  لاوما  تقرسو  بوکرس  رورت و  رد  اهنآ  دساف  نایفارطاو  افلخ 
.دندوب هتشگ  قرغ  هیامورف  نارعاش  نادجودیرخ  اب 

.دوب ناشیا  یتموکح  نوناق  نارادمامز ، طسوت  ناحلصمو  ناگدازآ  بوکرس  رورت و 

زا لکـشتم  ار  هماوق  هاپـس  روکذم  هفیلخ  تساخ ، اپ  هب  لّکوتم  دهعرد  ساّبع  لآ  تموکح  دـض  رب  ماش  هک  یماگنه  هنومن  ناونع  هب 
.درک هناور  نانآ  يوس  هب  هراوس  رازه  تفه  هدایپ و  يورینرازه  هس 

دش ماشدراو  هاپس  نیا 
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(33  ) .دندرمش اور  قشمد  رد  ار ) يراک  همه   ) زور هس  و 

هدـیرد و اـت  دـنتخادنا  یم  ناگدـنرد  يولج  ار  مهتم  صخـش  هک  دوب  نیا  راـگزور  نآ  رد  دارفا  ندرک  مادـعا  ياـه  هویـش  زا  یکی 
.دنتفرگ یم  کتک  داب  هب  گرم  ّدح  رس  ات  ای  دنتخادنا و  یم  رونت  ردار  وا  هکنآ  ای  دوش و  هدروخ 

زا مه  دوب و  هدـمآ  رد  مکاح  نادـناخ  نایم  یلخاد  تازرابم  رد  يا  هویـش  هباثم  هب  هک  دوب  هتفای  شرتسگ  اجنآ  ات  قاـنتخاو  بوکرس 
.دوب هدش  لدبم  ایوگ  نابز  اهنت  هب  هفیلخ  نادناخ  دارفا  نیب  رد  اهرورتواهبالقنا  مینیب  یم  هک  تسور  نیا 

مراهچ تمسق 

.دهد یم  یگریچ  يورب  ار  رصتنم  شدنزرف  دنوادخ  هک  تسا  راکمتس  لّکوتم  نیا 

نب حـتف  شرگمتـس  ریزو  وا و  دـنرب و  یم  موجه  لّکوتم  رب  هنابـشو  ددـنب  یم  نامیپ  شیوخ  هاپـس  كرت  ناهدـنامرف  زا  یخرب  اـب  وا 
.دنشک یم  دنا ، هدوب  روجف  وهل و  رد  قرغود  ره  هک  ار  ناقاخ 

سأکو هتاذل  سأک  اعیمج  هاثروا  نیسأک  نیب  مادمو  رهزمو  يان  نیب  مارکلا  ایانم  نکتل  اذکه  دیوگ : یموا  ّقح  رد  رعاش  هک  اجنآ  ات 
يان و گناب )  ) نایم دـشاب : هنوگنیا  دـیاب  ناگرزب  گرم  : " همجرت ماقـسالاو  عاـجوالا  فونـصب  اـیانملا  لوسر  هسفن  لزی  مل  ماـمحلا 

عاونا اب  دوب  گرم  کیپ  وا  سفن  هراومه  گرم ، ماجو  شتاّذل  ماج  دـنداد ، وا  هب  ثاریم  هب  ار  ود  ره  هک  ماج  ود  نایم  بارـشودوع ،
(34 ". ) اهیرامیب اهدرد و 

شردپ نتـشادرب  نایم  زا  رد  ار  وا  هک  ییاهکرت  اریز  دییاپنازارد  هب  نادـنچ  شلتاقو  شرـسپ  تموکح  نارود  لّکوتم ، گرم  زا  سپ 
.دروشب اهنآ  دوخ  هیلع  ادابم  هک  دندیسرت  دندوب ، هدرک  يرای 

.دنتخاس مومسم  ار  وا  روغیط  نبا  هب  فورعم  شا  هژیو  کشزپ  هلیسو  هب  ور  نیا  زا 

رازه یس  راک  نیا  يارب  اهنآ 
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(35  ) .داد ناج  تعاس  نامه  رد  يو  دز و  گرار  رصتنم  مومسم  یملق  اب  مه  وا  دنداد و  هوشر  کشزپ  نیا  هب  رانید 

.دندرک تعیب  زتعم  ابو  علخ  ار  وا  اهکرت  هک  دیسر  نیعتسم  تموکح  هب  تبون  رصتنم ، زا  سپ 

زونه هک  ار  وا  دوخ  دنداد و  تسکش  ار  شهاپس  وا و  اهکرت  اّما  دروآ  مهارف  یهاپساهکرت  اب  دربن  يارب  تخیرگ و  دادغب  هب  نیعتسم 
.دنتشک دوب ، هدیسرن  یگلاس  ود  یس و  هب 

، دوب هدرب  ثرا  هب  ار  يوبن  فیرش  نادناخ  اب  توادعو  هنیک  شردپ  زا  دوب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تخس  رـس  نمـشد  هک  زتعم  اّما 
.تفر نیب  زا  اهکرت  تسد  هب  هک  دوب  يدعب  رفن 

.درک علخ  تفالخ  زا  دادغب  یضاق  رضحم  رد  ار  دوخ  راچان  وا  دنتشاد و  هاگن  باتفآ  ریز  مرگ  تّدشب  يزور  رد  ار  وا 

.دنتشک ار  يو  سپس 

.دندروآ راک  يور  ار  يدتهم  زتعم ، لتق  زا  سپ  اهکرت 

درک یم  يوریپ  شناکاین  هریس  زا  اهنآ ، ناهاوخاوه  نایعیش و  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  رب  راشف  ندروآ  دراو  بوکرـسرد و  زین  يو 
.درک مهاوخ  ورد  نیمز  يورزا  ار  نانآ  مسق  ادخ  هب  دوب : هتفگ  هک  اجنآ  ات 

.درک شخزود  هناور  دناشوپب ، لمع  هماج  شا  هتفگ  هب  وا  هکنآ  زا  شیپ  دنوادخ  اّما 

.دش باریس  هکنآ  ات  درک  وا  نوخ  ندیشون  هب  عورش  دز و  ار  شندرگ  درب و  شروی  وا  رب  كرت  ناهدنامرف  زا  یکی 

.دندرک تعیب  دمتعم  اب  يدتهم  زا  سپ 

.تشادن ساّبع ) ینب   ) هنوعلم هرجش  زا  يزیچ  قانتخا  بوکرسو و  يراکهنگ  ینارسوه و  رد  زین  وا 

هداهن ناینب  بوکرـس  قانتخا و  رب  یلخاد  یجراخ و  رومارد  ار  دوخ  هیاپ  هک  دوب  یماظن  تشرـس  زا  ارذگ  يریوصت  دش  هتفگ  هچنآ 
.دوب

اهکرت هرطیس 
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زا دـندوب  هتفرگ  مادختـسا  هب  برع  مشخ  اب  هلباقم  شیوخ و  تختو  جاتزا  تظاـفح  يارب  ینارودزم  ناونع  هب  ار  اـهنآ  نایـساّبع  هک 
تموکح يارب  گرزب  یلکـشم  هب  ناـمز  تشذـگاب  وـس ، رگید  زا  نارگید  زا  اـهنآ  ندرمـش  رترب  ناـیناریا و  ندـیزگرب  وـس و  کـی 

.دش لدبم  یساّبع 

کمک رگید  نایرج  ّدض  رب  ار  دوخ  حانج  ودندش  یم  رثأتم  یّصاخ  یگنهرف  یسایس و  تانایرج  زا  اسب  هچ  رودزم  ناکرت  هاپس  اریز 
.دندرک یم  یماظن  ياتدوک  هب  مادقا  هفیلخ  هیلعرما  نیمه  عبت  هب  دندرک و  یم 

رب زین  یخیرات  دهاوش  زا  یخرب  هکنانچ  تسین  دیعب  چیه  دنا ، هدوب  يولع  حانج  دیؤم  نابیتشپ و  هک  یناربهردوجو  هتبلا  نایم  نیا  رد 
.دنراد تلالد  رما  نیا 

ینارسوه و هب  ار  مدرم  دور ، ورف  قانتخا  بوک و  رس  رد  ماظن  هاگ  ره  دیوگ : یم  هک  دراد  دوجو  يروهـشم  یـسایس  نوناق  اجنیا  رد 
.دنزرو تلفغ  دنهجاوم  نآاب  هک  شیوخ  ترارم  رپ  یگدنز  زا  هلیسو  نیدب  مدرم  هکلب  ات  دهد  یم  قوسرتشیب  يراکهنگ 

.دنتسب راک  هب  ناش  ییاورمکح  نیزاغآ  ياهزور  زا  ار  نوناق  نیمه  زین  یساّبع  نارادمامز 

.دشاب دناوت  یم  هلأسم  نیمه  هاوگ  یتسپو ، ییاورماک  بابسازا  هدنکآ  ياهخاک  رابخا  بش و  کیو  رازه  ياهناتساد 

تاّذـل و رد  تـفرگ ، یم  ینوزف  اـه  هدوـت  زا  یــسابع  ياـفلخ  ییادـجو  مدرم  بوکرــس  دــش و  یم  يرپـس  ناـمز  هـک  هزادــنا  ره 
.دوب هدیسر  دوخ  جوا  هب  یشاّیع  یگزره و  لّکوتم  ندمآ  راک  يور  راگزور  رد  هک  اجنآ  ات  دنتفر ، یمورفرتشیب  اهینارذگشوخ 

همه اب  دوش  یم  هتفگ  هک  دوب  كزینک  رازه  جـنپ  بحاص  يو  هک  دـنا  هتفگ  ناـخروم  هک  اـجنآ  اـت  دـنا  هزاوآ  رپ  رایـسب  وا  سلاـجم 
نادنچ عامج ، ترثک  رطاخ  هب  دوب  هدیسرن  لتق  هب  لّکوتم  رگا  تفگ : یم  شنامالغ  زا  یکی  دوب و  هدش  رتسبمهاهنآ 
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(36  ) .درک یمن  يزارد  رمع 

.دش یم  ماجنا  فعضتسم  ياه  هدوت  باسح  هب  ینارذگشوخ  ینارسوه و 

(. دوب يزورما  تایلام  هباثم  هب  هک   ) جارخ ات  تشاد  یم  او  ار  مدرم  ماظن  نوچ 

.دننک بوکرس  ار  نافلاخم  دنزادرپب و  رتشیب 

فازگ تایلام  لیمحت  مدرم و  زا  لاوما  عمج  يارب  نایلاو  دیدرگ ، یم  هنازخ  ندـش  یهت  بجوم  ماظن ، ياهیگزرهواهیـشایع  هاگ  ره 
.دندش یم  راکب  تسد 

.دنداد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یتلود  لاوما 

.دیسر یم  اهنویلیم  هباهیمشچ  رون  لاوما  رامش  و 

لذـب دوخ  سولپاچ  يارعـش  ناگتـسب و  ناـکیدزن و  هاپـس ، نارـس  رب  دـنا  هتفگرازه  نارازه  ار  نآ  رامـش  هک  ار  یفازگ  لاوما  هفیلخ 
.درک یم  ششخبو 

.دوب رازه  هاجنپ  شنازینک  زا  یکی  هب  لّکوتم  يایاطع 

.دنتخاس اتسور  کی  زا  يا  همسجم  ردتقم  تفالخ  نامز  رد 

هرقن زا  همه  هک  ییاه  هناخو  تاناویح  ناتخرد و  دروخ ، یم  مشچ  هب  دـش ، یم  تفای  اتـسور  کـیرد  هک  هچنآ  ره  همـسجم  نیا  رد 
.دندوب هدش  هتخاس 

.داد هیده  شردام  نازینکزا  یکی  هب  ار  نآ  ردتقم  ماجنارس  دیسر و  فرصم  هب  یتفگنه  لوپ  يا  همسجم  نینچ  تخاس  يارب 

.تخاس دوب ، هدرک  هنیزه  نآ  يارب  رانید  رازه  دصتفه  نویلیم و  کی  هک  هوکش  اب  يرصق  لّکوتم 

ساپـسرصق نیا  نتخاـس  رطاـخ  هب  ار  وـت  دـنوادخ  مراودـیما  نینمؤـملاریما ! تفگودـمآ : يو  دزن  ییحی  ماـن  هـب  شناـیفارطا  زا  یکی 
.دنادرگ وت  بیصن  ار  تشهب  نآ  ساپ  هبو  دراذگب 

مدرم لاوما  تقرـس  هار  زا  لّـکوتم  هک  تسناد  یم  بوخدوخ  وا  هک  ارچ  دـش  تفگـش  رد  هیاـمورف  سولپاـچ  نیا  نخـس  زا  لّـکوتم 
رصق نیا  اب  وت  نوچ  داد : خساپ  ییحی  روطچ ؟ دیسرپ : يو  زا  اذل  تسا ، هدوبن  یـضار  رما  نیدب  راگدرورپ  هدرک و  انب  يرـصق  نینچ 

.ینادرگ یم  تشهب  قاتشم  ار  مدرم 

هکدننزب يا  هتسیاش  ياهرادرک  ماجنا  هب  تسد  نانآ  هک  دش  دهاوخ  ثعاب  هلأسم  نیمه  و 
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.دنراد ار  تشهب  رد  لوخد  دیما  اهنادب 

(37  ) .دشداش نانخس  نیا  ندینش  زا  لّکوتم 

.دشاب هدرک  رب  رد  نیراگنو  نیمشیربا  يا  هماج  هکنآ  رگم  دهنن  ياپ  رصق  نیا  رد  سک  چیه  داد  روتسد  لّکوتم 

.دوب هدرک  هدامآ  رضاح و  رصق  نیا  ردار  ناگدنزاون  نارگیزاب و  نینچمه  يو 

: دوب هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دـندرب  یم  رـس  هب  ییاونیب  یتسدـگنت و  رد  مدرم  مومع  یگزره ، یـشایع و  نیا  هناش  هب  هناش 
". دوب هدش  هابت  یّقح  نآ  رانک  رد  هکنآ  رگم  مدیدن  راشرس  یتمعن  "

.دنا هدرک  ار  اهریبعت  نیرتهب  دندرک ، یم  مرن  هجنپ  تسد و  نآ  اب  مدرم  هک  يراوشد  یگدنز  نیا  زا  تسدگنت  نارعاش 

هنوگچ هک  تسا  هدرک  نایب  هدورس و  يرعش  دشاب ، زین  شا  هعماج  فیصوت  دناوت  یم  هتبلا  هک  دوخ  لاح  فیـصوت  رد  اهنآ  زا  یکی 
.دوب هدروآ  راشف  یگنسرگ  شنارتخد  رب 

مهـضعبو رـصعلا  هالـص  دعب  مهارت  رزا  ریغبو  صمق  ریغب  رـشب  مه  ءاتـشلا و  ءاج  ردقلا  داوسک  هوجولا  دوس  رذـلا  راغـص  لثم  هیبصو 
تحـالو رجفلا  دومع  حـال  اذا  یّتـح  رجفلاـب  مهتللع  وکب  اذا  يرجحب  رجحنم  مهـضعبو  يرهظب  قـصتلم  مهـضعبو  يردـصب  قـصتلم 

يرما لوت  یلایع و  محراف  يرماو  یتصق  عیمج  اذـه  رجح  یف  سفانخ  مهناک  ردـجلا  لوصاـب  اولحو  مهنع  يدـسا  تجرخ  سمـشلا 
، کچوک ياه  هچروم  لثم  مراد  ییاه  هچبو  : " همجرت رقفلا  ماو  رقفلا  وبا  اـنا  رعـش  یف  هینک  یـسفن  تینک  يرخذو  یتقث  تنا  تناـف 

.گید یهایس  نوچمه  هرهچ  هیس 

.دنا سابلو  نهاریپ  یب  دنرشب ، وزج  هکنآ  اب  نانآ  دمآ و  ناتسمز 

هب یخرب  متـشپ و  هب  رگید  یخرب  دـنا و  هدـیبسچ  ما  هنیـس  هب  اهنآ  زا  یخرب  ه  بورغ ) ماگنه   ) رـصع زامن  زا  سپ  ینیب  یم  ار  ناـشیا 
.دنا هدیبسچ  مشوغآ 

حبص ات  ار  نانآ  دننک ، هیرگ  نوچ 
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.دنتفا یم  راوید  هیاپ  رد  همه  مناهر و  یم  نانآ  تسد  زا  ار  دوخ  دنز  رس  دیشروخو  ددرگراکشآ  هدیپس  نوتس  ات  مهد و  هدعو 

.تسا نمراک  ارجام و  مامت  نیا  راوید ، رد  دنتسه  ییاهکسوس  ییوگ 

.ینم تجاح  هدروآ  رب  هاگ و  هیکت  تدوخ  وت ، هک  ریگ  هدهع  رب  ارم  راک  رآ و  محر  ما  هداوناخ  رب  سپ 

(38 ". ) متسه رقف  ردام  رقفلا ) ماو   ) رقف ردپ  رقفلا ) وبا  نم   ) نینچنیامراذگ دوخ  رب  رعش  رد  يا  هینک 

.دندش یم  ور  هب  ور  یتخس  يداصتقا  هرصاحم  اب  تموکح  نافلاخم 

، نآ ندیشوپ  اب  تبون  هب  هک  دنتشاد ، نهاریپ  کیاهنت  يولع  ناوناب  هک  تفر  شیپ  اجنادب  ات  يولع  هلالس  هرـصاحم  لّکوتم  رـصعرد 
(39  ) .دندروآ یم  ياج  هب  ار  دوخ  زامن 

.دیدرگ رو  هلعش  یعامتجا  ياهبالقنا  شتآ  راب ، تکالف  یعامتجا  عضو  نیمه  رطاخ  هب 

عوقو هب  هفوک  رد  هک  دوب  یبلاط  رمع  نب  ییحی  بـالقنا  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع  ماـما  نارود  رد  اـهبالقنا -  نیا  نیرتزراـب  زا  یکی 
.تسویپ

.درک اهر  دنب  زا  ار  ناینادنز  دش و  فرصتم  ار  هفوک  ییحی 

.دیسر لتق  هب  زین  نآ  ربهر  دش و  بوکرس  یساّبع  هاپس  طسوت  بالقنا  نیا  تیاهنرد  اّما 

هک تسا  ییاهتبیـصم  ریجنز  ياه  هقلح  زا  رگید  یکی  هثداح  نیااریز  تسا  گرزب  يزور  یبتکم ، شبنج  خـیرات  رد  ییحی  لتق  زور 
.دمآ دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نادناخ  رب 

هاکبو لوقـصملا  دنهملا  هاکبو  اهوجـش  لیخلا  تکب  تسا : نینچ  نآ  تایبازا  یخرب  هک  هدورـس  يراعـشا  ییحی  گوس  رد  يرعاش 
وبا اولاق  موی  انیلع  ءامـسلا  طقـست  مل  فیک  لیوع  هیلع  ًاعیمج  رجحلاو  تیبلاو  یلـصملاو  لیزنتلاو  باتکلا  هاکبو  ًابرغو  اقرـش  قارعلا 

.دنتسیرگوا رب  دش  هداد  لقیص  يدنه و  ياهریشمش  تسیرگ و  وا  مغ  رد  هاپس   " لیتق نیسحلا 

مجنپ تمسق 

، رتخاب ات  رواخ  زا  قارعو ،
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.درک هیرگوا  رب  زین  نآرق  و  تسیرگ ، وا  رب 

.دندادرس ناغفو  نویش   ) وا گرم  رب  همه ) دوسالا  رجحو  هبعکو  یلصمو 

(40 ". ) دش هتشک  رمع ) نب  ییحی   ) نیسحلا وبا  دنتفگ  هک  يزور  داتفین  ورف  ام  رب  نامسآ  ناسچ 

يولع درک ، یم  اـعدا  دوخ  هک  دوـب  سیقلا  دـبع  ینب  زا  میحرلا  دـبع  نب  یلع  يربـهر  هب  جـنز  شروـش  اـهبالقنا ، نیا  زا  رگید  یکی 
.تسا

مهیلع تیب  لها  اب  ار  وا  تبـسن  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  دـننک و  یم  دـیدرت  وا  ياـعدا  تّحـصرد  ناـخروم  اـّما 
.تسا هتسناد  دودرم  مالسلا 

.تسا هدوب  هرود  نآ  ياهبالقنا  نیرت  گرزب  زا  یکی  تکرح ، نیا  نامگ  یب 

تفالخ ناوت  بات و  زا  يرادقم  نامز  زا  يا  ههرب  ات  تسناوت  بالقنا  نیا  دندرک و  يوریپ  وا  تکرح  زا  ناتسدگنت  نامورحم و  اریز 
.دزاس دوخ  فورصم  ار  یساّبع 

یفنم يریثأت  دندرک  یم  يرادرب  هرهب  نآ  زا  روشک  ندرک  هرادا  رد  یمالـسا ، تفالخ  مان  هب  نارادمامز  هک  يراب  تواسق  هویـش  نیا 
هدرمش تمینغ  ار  تصرف  دندوب ، هتفریذپ  ریثأت  نانوی  هفـسلف  زا  هک  یناسک  نایم  نیا  رد  داهن  ياج  رب  دوخ  زا  مدرم  ینید  گنهرف  رب 

.دننک هارمگ  ینید  قیاقح  هب  تبسن  ار  مدرم  ات  دندمآ  رب  ددص  رد 

.دوب يدنک " قاحسا   " فورعم فوسلیفدوب  هتسب  راک  نیا  هب  رمک  هک  یناسک  زا  یکی 

دندرک یم  درو  دندیشک  یمدقن  هب  ار  رگیدکی  راکفا  یکبسو  یگتفشآ  هک  هفسالف  هویش  هب  نآرقدر  رد  یباتک  فیلأت  هب  تسد  يو 
.درک

امـش نایم  رد  ایآ  دومرف : وا  هب  تساوخ و  ار  يدـنک  نادرگاش  زا  یکی  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  شوگ  هب  ربخ  نیا  نوچ 
درگاش نوچ  دراد ؟ زاب  هتفرگ ، شیپ  نآرق  هرابرد  هک  يراک  زا  ار  يدنک  ناتداتسا  هک  تسین  يدنمدرخ 
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؟ یناسر یم  ودـب  منک  اقلا  وت  هب  هک  ار  هچنآ  ایآ  دومرف : وا  هب  ترـضح  نآ  درک ، شـسرپ  رما  نیا  یگنوگچ  هراب  رد  ماما  زا  يدـنک 
.يرآ تفگدرگاش :

.امن شا  يرای  هتفرگ  شیپ  هک  يراک  رد  نک و  تفطالم  ریگب و  سنُا  يو  اب  وش و  هناور  وا  دزن  دومرف : ماما  سپ 

.منک شسرپ  امش  زا  نآ  هراب  رد  مهاوخ  یم  هک  هدیسر  مرظن  هب  يا  هلاسم  وگب : وا  هب  دش  عقاو  یتسود  امش  نایم  نوچ  سپ 

.ینک یم  خساپ  ياعدتسا  وازا  وت 

ییانعم هدومرف ، نآرق  رد  هک  ینخس  نآ  زا  دنوادخ  هک  تسا  زیاج  ایآ  دسرپب  ودیآ  امـش  شیپ  نآرق  نیا  اب  یمّلکتم  رگا  وگب : وا  هب 
.تسا زیاج  هک  تفگدهاوخ  ار  وت  دشاب !؟ هدرک  هدارا  يا  هتفر  نادب  يا و  هدیشیدنا  وت  هکنآ  زج 

.دمهف یمدونشب  يزیچ  نوچ  هک  تسا  يدر  يدنک )  ) وا نوچ 

وت هک  دـشاب  ییاـنعم  نآ  زا  ریغ  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  هچنآدـیاش  یناد  یم  اـجک  زا  وگب : وا  هب  داد  ار  باوج  نیا  وـت  هب  نوـچ  سپ 
.تسا هدومرف  عضو  نآ  یناعم  ریغ  رد  ار  ظفل  نآ  ادخ  هک  يا  هتفرگ  دنوادخ  دارم  ار  نآ  يا و  هتفر  نادب 

رد يدـنک  اب  دوب ، هتخومآ  وا  هب  ماما  هک  ار  ینخـسو  درکراتفر  دوب ، هداد  وا  هب  ماما  هک  يروتـسد  هب  اـنب  تفر و  يدـنک  دزن  درگاـش 
.داتفا رثؤم  يدنک  لد  رد  داهن و  نایم 

، دـنیوگ یم  هفـسالف  هکناـنچ  لاـمتحا ، دّرجم  هب  هک  درب  یپ  هدوـب و  مـیهفو  شوـه  اـب  يدرم  دوـب : هدوـمرف  ماـما  هکناـنچمه  وا  اریز 
.دریذپ یمن  ار  وا  ياه  هشیدنا  یسک  دچیپب  شنادرگاش  نایم  رد  نخس  نیا  رگا  دوش و  یم  لطاب  لالدتسا 

.تسا هداد  مکح  دوخ  یشیدنا  هاتوک  هب  یباتک  نینچ  فیلأت  اب  وا  و 

زا
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.دیشک باتک  فیلأت  زا  تسد  ور  نیا 

دش و ضراع  مبلق  رب  تفگ : درگاش  دـش ؟ ادـیپ  تیارب  اجک  زا  لاؤس  نیا  هک  وگب  نم  هب  دـنگوس  ار  وت  دیـسرپ : درگاش  نامه  زا  اّما 
.مداهن نایم  رد  امش  اب  ار  نآ 

.دشابن نینچ  زگره  تفگ : يدنک 

.دیوگب ینخس  نینچ  دناوت  یمن  وت  لثم  یسک 

.دوب هداد  روتسد  راک  نیدب  ارم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تفگ : درم 

.دوش یم  حرطم  نادناخ  نیا  هیحان  زا  اهنت  ینانخس  نینچ  تفگ : يدنک 

(41  ) .درب نیب  زا  تفرگار و  دوخ  باتک  هاگنآ 

.دیناهر هناهارمگ  زیمآ و  ههبش  ياه  هتشون  زا  ار  شیوخ  ّدج  نید  ماما  هنوگنیا 

.تسا هدرکذوفن  يدنک  هاگتسد  رد  هک  هدوب  ماما  نایعیش  زا  مه  درگاش  نیا  دیاش 

.دور یم  رامش  هب  بولطم  يرما  فرحنم ، ياهنایرج  اب  هلباقم  رد  یبتکم  ناربهر  يوس  زا  اهشور  نیا  يریگ  راک  هب  اریز 

دنا هدرک  هدایپ  ار  اهنآ  نانمشد ، يرکف  ياهموجه  زا  يریگولج  يارب  یبتکم  يربهر  هک  هدوب  يرگید  هناعاجش  تامادقا  رایـسب  هچ 
.دنا هدنام  یقاب  نامتک  هتوب  رد  یخیرات  ذخآم  عبانم و  نتفر  نیب  زا  رطاخ  هب  ای  و  مادقا -  نیمه  لثم  اهنآ -  ندوب  يّرس  رطاخ  هب  اّما 

تداهش ربخ  دوب  ءارماسرهـش  رد  يدولآ  درد  زور  يرجه ، لاس 260  لّوالا  عیبر  متشه  زور  يرکـسع  نسح  ماما  زادگناج  تداهش 
.تفرگارف ار  اج  همه  بابش  ناوفنع  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

.دنتفر ماما  هناخ  يوس  هب  نایرگ  ناباتش و  مدرم  دندش و  لیطعت  اهرازاب 

، ماما هب  تبـسن  ار  دوخ  تبحم  رهم و  هک  یمورحم  ياه  هدوت  نوچ  ارچ ؟ دنا ، هدرک  هیبشت  تمایق  زور  هب  ار  رابمغ  زور  نیا  ناخروم 
.دنداد فک  زا  ار  شیوخ  ناشورخ  فطاوع  نانع  زورنآ  دنتشاد ، یم  ناهن  دوخ  رد  هشیمه  ماظن  بوکرس  سرت  زا 

هک هآ 
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.دندشن لّمحتم  هک  اهجنر  هچ  دیحوت  ياهشزرا  رشن  نید و  ياه  هدولاش  میکحت  هار  رد  تّوبن  تیب  لها 

.دندرکن تیاعر  ادخ  لوسر  هب  ار  نانآ  تبارقو  قوقح  دندیردن و  هک  اهتمرح  هچ  دنتخیرن و  نانآ  زا  هک  اهنوخ  هچ 

نیا تسا ! گرزب  هچ  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  نانآ  شاداپو  هاگیاپ  هدوب و  رامـش  یب  هچ  راصعا  لوط  رد  ادخ  يایلوا  تنحم  یتسارب 
اهتنحم عاونا  اب  هتشذگن ، لاس  شکرابم 28  رمع  زا  زونه  هک  یلاح  رد  ددـنب  یم  رب  تخر  نانآ  يایند  زا  کنیا  هک  يراوگرزب  ماـما 

داد و رارق  شیوخ  راک  هحول  رس  ار  تلاسر  تیب  لها  هیلع  ینمـشد  هک  هیام  ورف  راکمتـس و  لّکوتم  دهع  زا  درک ، مرن  هجنپ  تسد و 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  نادناخ  هب  ندیزرو  هنیک  رطاخ  هب  هک  نیعتـسم  نارود  ات  درک  ناریو  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دبع  یبا  رازم 

.درک ینادنز  شنادرم  نیرت  تخس  رس  زا  یکی  دزن  ار  ترضح  نآ  هلآو 

.دروآ نامیا  ترضح  نآ  تماما  هب  ماما ، ياهتمارک  زا  يا  هراپ  ندید  زا  سپ  ًادعب  هک  تشاد  مان  شاتوادرم  نیا 

.دش رانک  رب  تفالخ  زا  يو  دادن و  تصرف  ار  وا  دنوادخ  اّما  دشکب  ار  ماما  دوب  کیدزن  شیوخ  نارود  رد  هفیلخ ، نیمه 

زین زتعم  هکنا  ات  درک  عّرضت  دنوادخ  هاگرد  هب  ترضح  نآ  نکیل  دنک  دنبرد  ار  ماما  دیـشوک  یم  شیوخ  راگزور  رد  زتعم  نینچمه 
.تفر ایند  زا 

درک و شا  ینادـنز  هک  اجنآ  ات  دـهد  رارق  انگنت  رد  ار  مامادیـشوک  یم  وا  دوبن ، ناما  رد  يو  رازآ  زا  ماما  يدـتهم  راگزور  رد  یّتح 
.دومنار شنتشک  دصق 

بشما ارم  هدرک  دصق  رگمتس ، نیا  مشاه ! وبا  : " هک داد  عالطا  مشاه  وبا  مان  هب  شباحصا  زا  یکی  هب  ماما  نکیل 
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.دنادرگ هاتوک  ار  وا  رمعدنوادخ  اّما  دشکب ،

(42 ". ) دومرف دهاوخ  اطع  يدنزرف  ارم  يدوزب  دنوادخ  تسین و  يدنزرف  ارم 

.داتفا نادنز  هب  يو  تسد  هب  هکنآ  ات  تشاد  رارق  تیذا  رازآ و  تحت  هراومه  دمتعم  هرود  رد  ترضح  نآ  هکنآ  هرخالاب 

ترـضح نآ  تافو  نامز  نونکا  دـنراذگ و  یتخـسو  يراوشد  رد  ار  شیوخ  يربهر  تّدـم  رتشیب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  يرآ 
ياهرازبا نیرتروهـشم  زا  یکی  رهز  دیـسر ؟ تداهـش  هب  رهز  طسوت  هکنآ  ای  تفای ؟ تافو  یعیبط  گرم  هب  ماـما  اـیآ  تسا : هدیـسر 

ذاختا اب  هک  هتشاد  یماو  ار  اهنآ  ماما  لثم  یبوبحم  ینید  ناربهر  دوجو  هب  تبسن  نانآ  سرت  هدوب و  دهع  نآ  نارادمامز  دزن  رد  رورت 
.دننک هیفصت  ار  ناشیا  شور  نیا 

.دشاب یم  شا  يرامیب  ماگنه  هب  مامااب  نانآ  دروخ  رب  زرط  هفیلخ ، يوس  زا  هویش  نیا  ذاختا  رب  ام  رگید  لیلد 

.دنشاب وا  اب  هراومه  ترضح ، يرامیب  تّدم  لوط  رد  هک  دوب  هتفگ  شیوخ  قوث  دروم و  دارفا  زا  نت  جنپ  هب  هفیلخ 

(43  ) .دنشاب هارمه  زور  هنابش  ار  يو  ات  دوب  هدیبلط  ترضح  نآ  رطاخ  هب  کشزپ  يا  هّدع  نینچمه  يو 

ماما رورت  ّتیلوئسم  زا  نتـسج  تئارب  تسخن : درک : ادیپ  يروآ  تفگـش  راتفر  نینچ  يارب  ناوت  یم  ّتلع  ود  دوب ؟ هچ  رما  نیا  ّتلع 
.نک هیرگ  شا  هزانج  ریزو  شکب  ار  وا  تسا : فورعم  نارادمتسایس  نایم  رد  هک  یلثملا  برض  بسحرب  اه  هدوت  ربارب  رد 

رب مدرم  ياـه  هدوـت  رایـسب  مارتـحا  زا  هراوـمه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا  هک  دنتـسناد  یم  نارادـمامز  هژیوـب  مدرم و  هـمه  مود :
.دوش یم  لقتنم  يرگید  زا  سپ  یکی  نانآ  نایم  رد  تماما  هک  تسارواب  نیا  رب  هعیش  دنرادروخ و 

تخر ایند  زا  دهاوخ  یم  هک  تسا  مهدزای  ماما  نیا  کنیا  و 
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.ددنبرب

تداهش ماگنه  هب  دندیشوک  یم  هتسویپ  یساّبع  يافلخ  تسا ؟ یـسک  هچ  نیـشناج  نیا  اّما  دشاب ، ینیـشناج  ار  وا  ًامتحدیاب  نیا  ربانب 
ار وا  دوخ  نیشناج  رب  رطخ  ساسحا  ماگنه  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  ّتلع  نیمه  هب  تسیک ؟ وا  نیـشناج  هک  دنربب  یپ  همئا  زا  یکی 

.دورب نیب  زا  رطخ  هک  یتقو  ات  دندرک  یم  ناهنپ 

هک دنناد  یم  نادنمـشناد  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  رتخاب  ات  رواخزا  هدش ، درا  جـع )  ) يدـهم ترـضح  هراب  رد  هک  یثیداحا  وس  رگید  زا 
.دیامن یم  لوقعم  ان  دنتسناد ، یمن  ثیداحا  نیا  زا  يزیچ  یساّبع  نارادمامز  هک  مییوگب  رگا  تسا و  نیشناج  نیمهدزاود  يدهم 

.تاهیهاّما دنناشن  ورف  ار  یهلا  رون  ات  دنشوک  یم  يا  هلیسو  ره  اب  هتسویپ و  نانآ  مینیب  یم  هک  تسور  نیمه  زا 

.دشیدنا یم  ییانثتسا  يریبادت  ماما  يرامیب  نتفرگ  تدش  ماگنه  هب  یساّبع ، دمتعم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب 

.دنریگب رظن  ریز  ار  شنازینک  دننک و  یسرزاب  ار  وا  هناخدهد  یم  روتسد  دمتعم  ددنب ، یم  ورف  ناهج  زا  مشچ  ماما  هکنآ  زا  سپ 

دید زا  هدـمآ و  ایند  هب  هک  تسا  لاس  جـنپ  زا  رتشیب  رظتنم  ماما  تسا و  شیوخ  راک  نامرف و  هدـنناسر  دوخ  دـنوادخ  تسناد  یمن  وا 
.دنا هدرک  تعیب  يو  اب  هعیش  ناگدیزگرب  تسا و  هدش  یفخم  ناسوساج 

(44  ) .دش دیهش  دمتعم  رهز  هطساوب  ماما  هنوگ  نیدب 

زامن ترـضح  نآ  رب  هفیلخ  زا  تباین  هب  تموکح و  بناـجزا  لّـکوتم  نب  یـسیع  وبا  ترـضح ، نآ  نیفکت  لـسغ و  تاـفو و  زا  سپ 
نایضاق و هبترم و  دنلب  نالوئسم  اهیولعواهیمشاه و  هب  هژیوب  ار  نآ  تخاس و  نایامن  ار  ماما  تروص  زامن ، زا  تغارفزا  سپ  درازگ و 

هب هک  تساضر  رسپ  دّمحم  رسپ  یلع  رسپ  نسح  نیا  تفگ : داد و  ناشن  ناکشزپ 
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ینالف ینالف و  نینمؤملا و  ریما  نامرحمو  نامداخ  زا  ینالف  ینالف و  شتلحر  ماـگنه  هب  تسا و  هدرم  شیوخرتسب  رد  یعیبط ، گرم 
.دناشوپ ار  ترضح  نآ  كرابم  هرهچ  هاگنآ  دنا  هتشاد  روضحوا  نیلاب  رب  ناکشزپ  زا  ینالفو  نایضاق  زا 

زا تموکح  هک  تسا  نآ  رگناشن  رما  نیمه  و  دـیآ ، نایم  هب  ماما  لتق  رد  تموکح  ياـپ  اداـبم  هک  دوب  نیا  يارب  تامادـقا  نیا  ( 45)
.تسا هدوب  ماما  نتشک  هب  مهّتم  مدرم  بناج 

تیادـه نآ  ینـشور  زا  اهلـسن  ات  داهن  ياج  رب  ناشخرد  یهار  شیوخ  سپ  زا  درک و  تلحر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  ناسنیدـب 
.دندرگ

زین زورما  ات  هک  دـندرپس  كاـخ  هب  شراوگرزب ، ردـپرازم  راـنک  رد  ءارماـس ، رهـش  رد  شفیرـش  هاـگتماقا  ناـمه  رد  ار  ترـضح  نآ 
.تسا ناناملسم  هاگترایز 

.دش دهاوخ  هتخیگنا  رب  هدنز  هک  يزورودیسر  تداهش  هب  هک  يزور  دش و  هداز  هک  يزور  داب  وا  رب  ادخ  دورد 

.زیخاتسر زور  ات  وا  ناوریپو  ناهاوخاوه  رب  ادخ  دورد  و 

ارغـص و تبیغ  هدرپ  سپ  زا  باتفآ  نیا  هک  دوب  هدرک  رّدقم  هنوگ  نیا  دـنوادخ  اریز  درک  یم  بورغ  تماما  باتفآ  تیـصو  نیرخآ 
.دنک یناشفا  وترپ  اربک  تبیغ  سپس 

تعیب نتفرگ  تبیغ و  تخانـش  رب  دـیکأت  تسخن : درک : دـیکأت  مهم  رایـسب  شنیب  ود  رب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ور  نیازا 
( جع  ) .رظتنم ماما  مظعا  هَّللا  یلو  يارب 

مشش تمسق 

.ینید ّتیعجرم  ياه  هدولاش  میکحت  مود :

همئا مامتو  ربمایپزا  هک  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلعرظتنم  تّجح  ماـما  هراـب  رد  یناوارف  ثیداـحا  رظتنم  ماـما  يارب  تعیب  نتفرگ  فلا - 
.تشاد يرتاسرریثأت  رما  نیا  رب  يرکسع  ماما  دیکأت  اّما  هدش  رداص  مالسلا  مهیلع 

.درک صخشم  شیوخ  نارای  زا  صاوخ  يارب  ار  ماما  ًاصخش  ترضح ، نآ  نوچ 

نیا رد  یناوارف  ياهتیاور  نینچمه 
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.میزرو یم  افتکا  اهنآ  زا  یکی  رکذ  هب  هک  هدش  دراو  هراب 

يو زا  شنیشناج  هراب  رد  متساوخ  مدش و  دراو  يرکسع  نسح  ماما  رب  هک : تسا  هدرک  تیاور  يرعـشا  دیعـس  نب  قاحـسا  نب  دمحا 
.مسرپب

زا ار  نیمزدـیرفآ  ار  مدآ  هک  ینامز  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  قاحـسا ! نب  دـمحا  : " دومرف همّدـقم  نودـب  دوخ  ترـضح  نآ  اـّما 
نیمز مدرم  زا  الب  هک  تسا  وا  دوجو  تکرب  هب  دراذـگ  دـهاوخن  یلاخ  مه  تمایق  زور  ات  هتـشاذگن و  یلاـخ  شقلخ  رب  ادـخ  تّجح 

". دنیآ یم  نورب  نیمز  تاکربو  دراب  یم  ورف  نارابودوش  یم  رود 

.دش قاتا  دراو  ناباتش  سپ  تسیک ؟ هفیلخ  ماما و  وت  زا  سپ  ادخ ! لوسر  دنزرف  متفگ :

.تشذگ یم  شرمع  زا  لاس  هس  دوب و  هدراهچ  بش  هام  ییوگ  شتروص  دوب  هتفرگ  شود  يور  يا  هّچب  دمآ و  نوریب  سپس 

.مداد یمن  ناشن  وت  هب  ار  مکدوک  نیا  دوب ، یمن  شیاهتّجح  رب  لج و  ّزع و  يادخ  رب  وت  تمارک  رگا  دمحا ! : " دومرف ماما  سپس 

.دشاب هدش  رپ  دادیب  متس و  هکنآ  زا  سپ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  ادخ و  لوسر  هینک  مه  مانمه و  وا 

.تسا نینرقلا  وذ  ناتساددننامه  رضخ و  تیاکح  نوچمه  تّما  نیا  رد  وا  تیاکح  دمحا !

هب داـقتعا  رب  ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دـباین  ییاـهر  نآ  رد  تکـاله  زا  سک  چـیه  هک  دـنک  يزارد  تبیغ  ناـنچ  دـنگوس  ادـخ  هب 
(46 ". ) دشاب هدومن  یهارمه  شجرف  لیجعت  يارب  اعد  اب  تّدم  نیا  لوط  رد  هدرک و  راوتسا  شتماما 

دوجو ناهج  رد  یعامتجا  تیدوجوم  نایک و  دیاب  تسا  یهلا  تلاسر  دادـتما  هک  تماما  نیا  يارب  ینید  هنادـنمدرخ  ّتیعجرم  ب - 
.دشاب هتشاد 

.دنراکادفو صلخم  نایعیش  نایک  نیا 

دیاب زین  نانیا  یفرط  زا 
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.دنشاب اناوت  اهیئوج  هزرابم  اهدادخر و  ربارب  رد  دنناوتبات  دنوش  رادروخ  رب  يراوتسا  یعامتجا و  یماظن  زا 

.دبای یم  رولبت  ّتیعجرم  يربهر  رد  ماظن  نیا 

.دنوش عمج  مارحو ، لالح  رب  يو  يانَُماو  یهلا  ناملاع  روحم  درگ  هب  نایعیش  هک  ینعم  نیدب 

نانآ هک  رابتعا  نیدب  هعیش ، نادنمشناد  شقن  تفای و  میکحت  ّتیعجرم  ماظن  هدولاش  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نارود  رد  ور  نیا  زا 
هیلع يرکـسع  ماما  زا  یناوارف  ياهتیاورو  درک  ادـیپ  يا  هژیو  یگتـسجرب  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ناریفـس  باّونو و  الکو 
هیلع يرکـسع  ماما  هک  تسا  یفورعم  تیاور  ناـمه  اـهنآزا  یکی  هک  دـش  رـشتنم  مدرم  نیب  رد  ینید  ياـملع  شقن  هراـب  رد  مالـسلا 
نید تسا و  رادنتـشیوخ  ناهیقف  زا  هک  نآ  : " هدـمآ نآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  شیوخ  ّدـج  زا  مالـسلا 
". دننک دیلقتوا  زا  هک  تسا  ماوع  رب  سپ  رادربنامرف ، ار  شیوخ  يالوم  رما  راک و  هزیتس  دوخ  سوهو  اوه  اب  رادساپ و  ار  شیوخ 

هراب رد  ماما  اب  دندش و  راد  هدهع  ماما  نارود  رد  ار  تّما  روما  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رون  هب  هتفای ، تیاده  نادنمـشناد  ور  نیمه  زا 
( ياضما هب  ار  اه  همان  تشون و  یم  اهنآ  هب  ياهخـساپ  مه  ماما  دنتـشاگن و  یم  همان  دندرک ، یم  دروخ  رباهنآ  اب  هک  یّلکـشم  لئاسم 

.درک یم  رهم  شیوخ   ) عیقوت

.دندرک بسک  یّصاخ  ترهش  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  يوس  زا  اهنآ  زا  یخرب  دش و  فورعم  عیقاوت  هباملع  شیپ  اه  همان  نیا 

.دندرک یم  تیاور  يو  زا  هک  تسا  یناسک  ماما و  نارای  زا  یهورگ  مان  دیآ  یم  ریز  رد  هچنآ 

: دنا هتشاد  ياج  هعیش  يربهرزکرم  رد  دارفا  نیا  زا  یخرب  تسادیپ  خیرات  زا  هکنانچ 

: صفح یبا  نب  میهاربا   - 1
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.تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نارای  ناگدروخلاسزا  یکی  وا  دیوگ ، یم  يو  هراب  رد  یشاجن 

(47  ) .باطخلاوباو هیلاغلا  یلع  ّدرلا  مان  هب  دراد  یباتک  تسا و  هیجو " هقث و" يو  هدوزفا : وا  فیرعت  رد  و 

مدرم مامت  ای  نایعیش و  دزن  رد  یفورعم  ّتیصخش  يو  هکدیمهف  ناوت  یم  نینچ  تسا  هدمآ  میهاربا  ترابع  رد  هک  هیجو "  " هملک زا 
.تسا هتشاد 

.یمق سیردا  نب  دمحا   - 2

(48  ) .تسا هیاورلا  حیحص  ثیدحلا و  ریثک  باحصا  نایم  ردودوب  هیقفو  هقثوا  دیوگ : يو  هراب  رد  یشاجن 

.يرعشا قاحسا  نب  دمحا   - 3

.تسا هدوب  يرکسع  ماما  ّصاخ  نارای  زا  مق و  مدرم  هداتسرف  هدنیامن و  يو 

.تسا هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  ییاهباتک  نینچمه  وا 

(49  ) .تسا هدید  ار  نامزلا  بحاص  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  دیوگ : وا  هرابرد  یسوط  خیش 

.يزورم بیکش  نب  نسح   - 4

.تسا هتشاد  ینکس  دنقرمس  رد  هدوب و  باتک  دنچ  هدنسیونو  مّلکتم  دنمشناد ، وا 

(50  ) .تسا هدرمش  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نارایرامش  رد  ار  درم  نیا  یسوط  خیش 

.باشخ یسوم  نب  نسح   - 5

.تسا ثیدح  رپ  شناد و  رپ  روهشم و  تسام ، باحصا  نارادمان  زا  وا  دیوگ : وا  هراب  رد  یشاجن 

(51 ". ) رداونلا  " و هفقاولا " یلع  ّدرلا  : " زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هکدراد  فیلأت  نیدنچ 

یسوط خیش  يرمعلا  ورمع  نب  صفح   - 6

رـس و نایعیـش  روما  هب  یگدیـسر  يارب  ار  ّتیعجرم  ات  تسا  هعیـش  هفیاط  رد  حـلاص  يربهر  میکحت  رد  ماما  هویـش  رگناـیب  عیقوت  نیا 
.دیآ رد  هنسح  یتّنس  هباثم  هب  يدعب ، نورق  يارب  رما  نیاو  دشخب  ناماس 

.يروباشین دیعس  وبا  نامیلس  نب  نادمح   - 7

.تسا هداد  ياج  يرکسع  ماما  نارایوزج  ار  وا  یسوط  خیش 
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(53  ) .دوب هعیش  نارادمان  زا  هقث و  يدرف  وا 

دبع نب  دعس   - 8
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.یمق هَّللا 

.تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ایآ  مناد  یمن  دیوگ : وا  هراب  رد  یسوط  خیـش  هچرگا  هدوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـصاعم  دعس 
ثیدح ندینش  يارب  فیلأت و  یناوارف  ياهباتک  تسا و  نآ  تّجح  هیقفو و  هعیـش  هفیاط  نیا  خیـش  دعـس ، دیوگ : وا  هراب  رد  یـشاجن 

(54  ) .تسا هدینش  ثیدح  دندوب ، فلتخم  بهاذم  ناماما  زا  هک  ثیدح  رد  شنایاوشیپزا  هدرک و  ترفاسم 

.ینسح میظعلا  دبع  دیس   - 9

.دوش یم  یهتنم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  وا  داژن 

.دوب رگمتس  ياهتموکح  نمشد  راگ و  زیهرپ  اسراپ و  هیقف ، ملاع ، وا 

.دننک هعجارم  ودب  هک  دنتفگ  یم  ار  دوخ  نایعیش  مالسلا  مهیلع  همئا 

ياهزیچزا یخرب  زا  ترـضح  نآ  زا  مدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رب  ءارماـس  رد  تسا : هدرک  لـقن  یتیاور  يزار  داـمح  وبا 
.مدیسرپ مارح  لالح و 

ینید يا  هلأسم  هراب  رد  شیوخ  هیحان  رد  رگا  دامح ! : " دومرف مدرک ، یظفاح  ادـخ  وااـب  هک  نیمه  داد و  ارم  ياهلاوئـس  خـساپ  ماـما 
.ناسربوا هب  ارم  مالس  سرپب و  ینسح  هَّللا  دبع  نب  میظعلا  دبع  زا  ار  نآ  دمآ ، شیپ  تیارب  یلاکشا 

ياهراک دـشاب و  یفخم  دیـشوک  یم  هراومه  هچرگا  دوب ، راد  روخرب  يدـنلب  هزاوآ  زا  نایعیـش  ناـیم  رد  ير  هقطنم  رد  يو  ( 55 " )
.دنکن ینلع  ار  دوخ 

.تسا نایعیش  هاگترایز  شهاگمارآ  زورما  ات  دندرپس و  كاخ  هب  دوب  اجن  امه  هک  یغاب  رد  تفر ، ایند  زا  یتقو  ار  راوگرزب  نآ 

.يریمح رفعج  نب  هَّللا  دبع   - 10

.دوب نانآ  فورعم  دارفا  زا  مق و  لها  خیش  يو 

.تشاگن فلتخم  ياه  هصرع  رد  يدایز  ياهباتک 

(56  ) .دندینش يرایسب  ثیداحا  يو  زا  اجنآ  مدرمو  دمآ  هفوک  هب  لاس 290 ه  دودح 

.ینامه رفعج  نب  یلع   - 11

لضاف يدرم  یخرب ، ریبعت  هبانب  يو 
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.دوب يرکسع  ماما  يداه و  ماما  يالکو  زاو  هدیدنسپو 

سوبحم يداه  ماما  اب  طابترا  مرج  هب  لّکوتم  تفالخ  نامز  رد  وا  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  یبلاج  ثیدحوا  هراب  رد  یسک 
.دش

وا هراب  رد  لّکوتم  اب  ات  داد  هدعو  رانید  رازه  هس  هب  ا  ناقاخ ) نب  هَّللا  دبع   ) یـساّبع ناریما  زا  یکی  دیدرگ  زارد  وا  سبح  تّدم  نوچ 
.دیوگب نخس 

تفگ مهاوخ  موش  كوکشم  وت  هب  رگا  هَّللادبع ! تفگ : لّکوتم  درک  تبحص  ینامه  مان  هب  یصخش  هراب  رد  لّکوتم  اب  هَّللادبع  نوچ 
.یتسه یضفار  هک 

.مشکب ار  وا  مراد  رظن  رد  نم  تس و  يداه ) ماما   ) ینالف لیکو  نیا  دوزفا : زین  و 

.ریگرظن رد  نم  هراب  رد  ار  ادخ  ! مرورس تفگ : تشاگن و  يداه  ماما  هب  يا  همان  دیسر ، ینامه  هب  ربخ  نیا  نوچ 

.موش راچد  دیدرت  هب  هک  مسرت  یم  ادخ  هب 

تا هراب  رد  ار  يادخ  يدوزب  سپ  مناد  یم  نم  هک  دیـسر  اجنآ  ات  وت  راک  رگا  تشون : نینچ  ار  وا  خـساپ  کچوک  يذـغاک  رد  ماما 
.تساوخ مهاوخ  ار  وت  تاجن  ادخ  زا  منک ، یم  دصق 

.داد يور  هعمج  بش  رد  ارجام  نیا 

.دندیشک یم  نویش  هجض و  وا  رب  هک  دش  بارخ  شلاح  اجنآ  ات  هبنشود  زوررد  دش و  بت  راچد  لّکوتم  حبص  ادرف 

.دندرک دای  زین  ار  ینامه  رفعج  نب  یلع  هکنآ  ات  دننک  دازآ  دنرب ، یم  وا  دزن  ار  شمان  هک  ینادنز  ره  داد ، روتسد  لّکوتم 

.منک یمنرارکت  ار  وا  مان  زگره  تفگ : هَّللا  دبع  یتشادن ؟ هضرع  نم  رب  ار  وا  راک  ارچ  تفگ : ناقاخ  نب  هَّللا  دبع  هب  لّکوتم 

.دنک لالحارم  هک  هاوخب  يو  زا  نک و  دازآ  ار  وا  الاح  نیمه  تفگ : لّکوتم 

هب يداه  ماما  نامرف  هب  وا  دندرک و  دازآ  ار  ینامه 
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(57  ) .دش رواجماجنآ  رد  تفر و  هّکم 

.تفرگ رد  دوب ، هتساخرب  تباقر  هب  يو  اب  هعیش  تماعز  رد  هک  سراف  مان  هب  یصخش  رفعج و  نب  یلع  نایم  یفالتخا 

.تشون يا  همان  باب  نیا  رد  يرکسع  ماما  هب  نایعیش  زا  یکی 

.دومرفدییأت ار  رفعج  نب  یلع  خساپ ، رد  مه  ماما 

.دزاسدنم هرهب  ودب  ار  ام  دنادرگ و  گرزب  ار  رفعج  نب  یلع  تلزنم  دنوادخ  دوب : هدمآ  همان  نیا  نمض  رد 

(58  ) .دینادرگم لخاد  ناتروما  زا  يزیچرد  ار  وا  دیسرتب و  سراف  زا  ورب و  رفعج  نب  یلع  دزن  شیوخ  جیاوح  رد  دوزفاو :

ار ینید  ّتیعجرم  دنداد و  یم  ناماس  رـس و  ناشیالکو  قیرط  زا  ار  هعیـش  روما  هنوگچ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسادیپ  عیقوت  نیا  زا 
.دندیشخب یم  میکحت  دوخ  لفاحم  رد 

.رافص نسح  نب  دّمحم   - 12

ردار مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  اهنآ  رد  درک و  فیلأت  باـتک  اـههد  هک  دوب  راوگرزب  هقث ، يدرم  مق و  رد  هعیـش  نارـس  زا  وا 
.دومن ظفح  فلتخم  لئاسم 

(59  ) .تسا هدش  لدبودر  ییاه  همان  زین  يرکسع  ماما  وا و  نیب 

متفه تمسق 

.ناذاش نب  لضف   - 13

.تسا نایعیش  نیرتراکرپ  زا  یکی  وا 

نیا هتشون : وا  ثیداحا  هراب  رد  ترضح  نآو  هتشگ  دنم  هرهب  يرکـسع  ماما  يدونـشخ  تیاضر و  زا  يو  تافلؤم  زا  یخربدنا  هتفگ 
.دوش لمع  نادب  تسا  راوازس  حیحص و  ثیدح 

رد وا  ندوبو  ناذاـش  نب  لـضف  هاـگیاج  هب  ناـسارخ  لـها  : " دوـمرفو تسیرگن  لـضف  تاـفلؤم  زا  یکی  رد  ماـما  دـنا  هتفگ  نینچمه 
(60 ". ) دنروخب هطبغدیاب  ناشنایم 

.يرمع دیعس  نب  نامثع   - 14

.دنا هدرک  هراشا  وا  هاگیاج  هب  همئا  تسا و  يرکسع  نسح  ماما  نارودرد  ّتیعجرم  ماظن  ياهنوتس  زا  یکی  يو 

ار دوخ  ناوریپ  يداه  ماما  تشاد و  الاو  یماقم  نایعیش  دزنرد  وا 
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.تسا هدش  رکذ  یمق  قاحسا  نب  دمحا  تیاور  رد  هتکن  نیا  هکنانچ  داد  یم  عاجرا  ودب 

تمدخ هک  تسین  نم  يارب  ناکما  نیا  هشیمه  مرورس ! مدیـسرپ : مدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رب  اهزور  زا  یکی  دیوگ : يو 
.موش فّرشم  امش 

دروم تسا  يدرم  ورمع  وبا  نیا  : " دومرف نم  هب  ترـضح  نآ  منک ؟ تعاطا  ار  یـسک  هچ  نامرف  مریذـپب و  ار  یـسک  هچ  نخـس  سپ 
.نیما دامتعا و 

.تسا هدناسر  نم  بناج  زا  دناسر  امش  هب  هچنآ  دیوگ و  یم  نم  بناجزا  تفگ  امش  هب  هچنآ 

شردـپ زا  هک  یلاؤس  نامه  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  شدـنزرف  تمدـخ  تفای  تافو  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  نوچ  " 
.مدیسرپ زین  وا  زا  مدرک 

.تسا نمدامتعا  دروم  گرم  یگدنز و  رد  نیما و  هقث و  تسا  يدرم  ورمع  وبا  نیا  : " تفگ نم  هب  ترضح  نآ 

(61  " ) .تسا هدناسر  نم  بناجزا  دناسر  امش  هب  هچنآ  دیوگ و  یم  نم  بناج  زا  تفگ  امش  هب  هچنآ 

یلپ هلزنم  هب  بیاغ  ماما  نایعیش و  نایم  دش و  راد  هدهع  ار  يدهم  ماما  ام  رورس  الوم و  تباین  دیعس  نب  نامثع  يرکسع ، ماما  زا  سپ 
.دوب یطابترا 

.لالب نب  یلع   - 15

.دو دوش ) یم  مولعم  هکنانچ   ) طساو رد  هعیش  نارس  زا  زین  يو 

، هدش هتشون  ودب  يرکـسع  ماما  يوس  زا  هک  ییاه  همان  زا  یکی  رد  دندرک  یم  دامتعا  ودب  دوخ  ياه  همان  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماماو 
.یتسه شیوخ  هقطنم  گرزب  وت  هک  مناد  یم  نم  : " تسا هدمآ 

.مهد رارق  مارکا  دروم  هلیسو  نیا  هب  ار  وت  مسیونب و  وت  هب  هناگادج  يا  همان  متشاد  تسود  سپ 

: تسا هتشون  نینچ  لالب  نب  یلع  هرابر  شنارایزا ) یکی   ) قاحسا هب  باطخ  رگید  يا  همان  رد  ترضح  نآ  نینچمه  " 
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هاگآ تسا  بجاو  وا  رب  هچنادب  تسا و  دامتعا  درومو  هقثوا  هک  ناوخب  داب ، یضار  وا  زا  ادخ  هک  یلالب  یلع  رب  ار  ام  همان  قاحـسا ! "

(62 ". ) تساناد و 

.دیعس نب  نامثع  دنزرف  يرمع ،  - 16

.دندراذگار نآ  هیاپ  نایعیش  نایم  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  ّتیعجرم  ماظن  ناکرازا  یکی  شردپ  نوچمه  زین  وا 

.دوب دامتعا  دروم  هعیش ، هب  طوبرم  روما  رد  همئا  يوس  زا  وا 

هچ نخس  مریگب و  یسک  هچ  زا  ار  دوخ  لئاسم  باوجو  مشاب ؟ هتشاد  طابترا  یسک  هچ  اب  دیسرپ : يرکسع  ماما  زا  قاحسا  نب  دمحا 
زا دندناسر  وت  هب  هچرهو  دنتسه  هقث  ود  نآ  دّمحم ) ینعی   ) شدنزرف دیعـس و  نب  نامثع  يرمع ، : " دومرف ودب  ماما  مریذپبار ؟ یـسک 

(63 ". ) دنا هدناسر  نم  بناج 

نآ رد  هک  دـش  رداص  يو  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعرظتنم  ماما  يوس  زا  یعیقوت  نامثع ، نب  دّـمحم  ردـپ  تاـفو  ماـگنه  هب 
.دیامرفاطع وت  هب  وا  تبیصم  رد  وکین  ربص  دهد و  ناوارف  شاداپ  ار  وت  دنوادخ  : " دوب هدمآ 

.میدش هدز  تبیصم  زین  ام  يدش و  هدز  تبیصم  وت 

.میدنام اهنت  ام  زینووت  وا  قارف  زا  سپ 

.دراد داش  شهاگمارآ  رد  ار  وا  دنوادخ  سپ 

هک يراک  هب  یشاب و  وا  نیـشناج  يو  زا  سپ  هک  هدومرف  اطع  ودب  وت  نوچ  يدنزرف  دنوادخ  هک  تسا  نآ  تردپ  تداعـس  لامک  زا 
(64  " ) .ییامن شزرمآ  بلط  ینک و  محرتوا  يارب  زا  يزادرپب و  درک ، یم  وا 

ماکحتـسا اهنادـب  تّما ، نایم  رد  ّتیعجرم  ماظن  ناکرا  هک  دـندوب  یناسک  ماما و  باّون  الکو و  زا  یخرب  دـش  هتفگ  ناشمان  هک  نانیا 
.تفای

یهدنامزاس ادخ و  هب  توعد  يارب  راوتسا  یهار  یسایس و  تکرح  رد  يا  هویش  هباثم  هب  ّتیعجرم  ماظن 
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.دوش یم  دادملق  هعماج ، يارب  یبتکم 

.دشاب تّما  يارب  یسایس  یماظن  نآ ، لها  تسد  هب  تموکح  تشگزاب  تقو  هب  دناوت ، یم  ماظن  نیا  نینچمه 

.دریگ یم  همشچرس  نید  يافرژ  زا  تماما  ماظن  نوچمه  ّتیعجرم  ماظن 

هلـصاف ییارگهورگ ، ییارگ و  بزح  حور  اـب  هکناـنچمه  تسا  یگدز  تریـشعو  ییارگ  هفیاـط  ياـغوغ  زا  رود  هب  ماـظن  نیا  نوچ 
.دراد

نآ فرگش  ياهییاناوت  زا  هدرک و  یگدنز  مالسلا ، مهیلعراهطا  همئا  نارود  زا  یبتکم ، لّکشت  نیا  هیاس  ریز  رد  هراومه  هعیـش  هفیاط 
.تسا هدوب  رادروخرب 

لماکت يوس  هب  داعبا  یخرب  رد  ماظن  نیا  هک  تسا  هداد  یمن  هزاجاو  هدـش  یم  نآ  فقوت  بجوم  هاگ  مدرم  یگدـنام  بقع  هچ  رگا 
.دریگ باتش  دوخ  رظن  دروم 

نیا هکنآ  رطاـخ  هب  زین  دـبای و  یم  یگژیو  ّتیعجرم )  ) يربهر نیا  میکحت  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  رـصع  هک  اـجنآ  زا 
داعبا ّتیعجرم و  تیعقاو  زا  یکدنااج  نیمه  رد  دراد  تبـسانم  تسا ، هدوب  نایعیـش  يورخاو  يویند  روما  راد  هدهع  نونک  ات  يربهر 

اوقت حور  نادجو و  ناسنا و  ترطف  زا  نآ  رماوا  یئارجا  يورین  تسا و  یهلا  یماظن  ّتیعجرم ، هک  اجنآ  زا  ًالّوا : مییوگب : نخـس  نآ 
مجسنم و دنیآ ، یمرد  ارجا  هب  اوقت  حور  اب  مه  اهنآ  هک  یعرش  ماکحا  ریاس  اب  دناوت  یم  ماظن  نیا  دریگ ، یم  همـشچرس  وا  نورد  رد 

.دشاب گنهامه 

.تسا نمؤم  جارعمو  تدابع  بارحم  یصخش ، روماو  هعماج  نوچمه  مالسا ، رد  تسایس 

بـسک يارب  دباتـش و  یم  ادـخ  نانمـشد  اـب  دربن  هب  ادـخ  هار  رد  درب و  یم  ناـمرف  شیوخ  رما  ّیلو  زا  نمؤم  هک  تسادـخ  رطاـخ  هب 
تسادخ نامرف  زا  ّتیعبت  يارب  دراذگ و  یم  ارجا  هبار  نید  رما  وا  دیآ و  یم  درگ  ینید  شبنج  شفرد  ریز  هک  تسادخ  يدونشوخ 

رب دزادرپ و  یم  تفلاخم  هب  توغاط  اب  هک 
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.دهن یم  انب  نآ  ياج  هب  یسایس  یتّیدوجوم  دروش و  یم  رگمتس  تردق  ّدض 

فطع هطقن  تروص  هب  ددرگ و  یم  یمالـسا  هعماج  روحم  نآ ، دودحم  گنت و  ّتیبصع  یلهاج و  تریغ  هن  اوقت و  هملک  ور  نیا  زا 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َلَعَج  ْذِإ  میناوخ : یم  نآرق  رد  هک  تسور  نیمه  زا  .دیآ  یم  رد  ددنویپ ، یم  مه  هب  ار  هعماج  ناکرا  هک  يریجنز  نآ و 
اَهَلْهَأَو اَِـهب  َّقَحَأ  اُوناَـکَو  يَْوقَّتلا  َهَِملَک  ْمُهَمَْزلَأَو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَعَو  ِِهلوُـسَر  یَلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَزنَأَـف  ِهَِّیلِهاَْـجلا  َهَّیِمَح  َهَّیِمَْحلا  ُمِِهبوـُلق  ِیف 

(65  ) .ًامِیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناَکَو 

ورف نانمؤم  شربمایپ و  رب  ار  دوخ  شمارآ  دـنوادخ  سپ  ّتیلهاج  ّتیمح  دـنداهن ، ّتیمح  شیوخ  لد  رد  نازرو  رفک  هک  یماگنه  "

.تسانادزیچ همه  هب  ادخ  دنرت و  هتسیاش  رتراوازس و  نادب  نانآ  هک  درک  ناشیا  هارمهار  اوقت  هملک  داتسرف و 

.اوقت هملک  یلهاج و  تریغ  نایم  تسا  يرایسب  قرف  " 

يداـم ياهـشزرا  زا  دـناد ، یم  ّتیندـم  روحم  ییاورناـمرف و  ببـس  ار  نآ  دـمان و  یم  ّتیبصع  ار  نآ  نودـلخ  نبا  هک  ّتیمح  نوچ 
ياه هبیاش  زا  كاپ  یناسنا  ياهـشزرا  ياراد  هک  یهلا  ماـکحا  اـب  هجو  چـیه  هب  ودراد  یماو  يزیرنوخ  زیتس و  هب  دریگ و  یم  تأـشن 

.درادن تبسانم  تسا ، بزحت  دقح و  كرش و 

.ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِط  ( 66 : ) دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  هک  تسور  نیمه  زا 

.دینک يوریپ  ناتدوخ  نایم  زا  رما  نابحاص  ربمایپ و  زا  "

هب ندیسر  يارب  يا  هلیسو  و  ود ، نآ  زا  يرولبت  یّتحو  دراد  ياج  لوسر  ادخ و  تعاط  ياتـسار  رد  رمألا ، یلوا  تعاط  ناس  نیدب  " 
.تسا ود  نآ 

: ًایناث دوب !؟ دهاوخ  ریذپ  ناکما  هنوگچ  هداد ، نامرف  نادب  دنوادخ  هک  يربهر  نیا  زا  تعاطا  نودب  شربمایپ  ادخ و  تعاطا  نیاربانب 
ساسا هک  اجنآ  زا 
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ییادج مدرم  نایم  هک  يّدام  تازیامت  رگید  نابز و  داژن و  میلقا و  ياهزرم  زا  نایک  نیا  نیا ، ربانب  ییارگ  موق  هن  تساوقت  ّتیعجرم ،
ناین ناناملسم ) رما  ّیلو   ) ّقح رب  ماما  زا  تعاط  ساسا  رب  هک  دیآ  یمدیدپ  يا  هزیکاپ  یمالـسا  هعماج  دهن و  یم  رتارف  اپ  دزادنا ، یم 

نآ درگ  هب  هکنآ  يارب  تسا  يروحم  رگیدکیاب و  اهنآ  ندش  کیدزن  يارب  تسا  يا  هلیسو  رگید و  ياهتما  نایم  تسا  یلپ  هتفرگ و 
.دنراذگرس تشپ  ار  یصخش  حلاصمو  يا  هقطنمو  يداژن  عناوم  تعیرش ، هب  نانمؤم  هجیتن  رد  دنیآ و  مهارف 

.دنرامگ تّمه  لدعوطسق  يارجا  هب  اهنآ  نایم  رد  دنشاب و  هاوگ  قح ، هب  مدرم  رب  و 

ْمُْکیَلَع ُلوُسَّرلا  َنوُـکَیَو  ِساَّنلا  یَلَع  َءاَدَهُـش  اوـُنوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاَْـنلَعَج  َکـِلذ  ( 67 : ) دـیامرف یم  زین  ناحبـس  راگدرورپ  هکناـنچ 
.ًادیِهَش

.دشاب هاوگ  امشرب  ربمایپ  دیشاب و  مدرم  رب  یناهاوگ  ات  میداد  رارق  هنایم  یتما  ار  امش  هنوگنیا  "

ار کیدزن  رود و  مجع و  برع و  رگناوت ، تسدیهت و  دیپس ، هایس و  دنناوخ ، یم  نادب  ار  ام  ینامـسآ  بتاکم  هک  یـسّدقم  هعماج  " 
كرابم و عمج  نیا  هبوچ  راهچزج  يزیچ  ّتیعجرم  دروآ و  یم  درگ  نامحر  يادـخ  ناوخ  رب  قدـص و  هناخرد  دـیحوت و  وترپ  ریز 
قشع و هرطیس  زا  دنا و  هداد  هدژم  نیمز  ردادخ  تموکح  هب  ار  اهناسنا  نورق ، راصعا و  لوط  رد  یهلا  ياهتلاسر  رگا  تسین ! هتسجخ 

دوعوم تکلمم  نیا  زا  يریوصت  دناوت  یم  قح  ّتیعجرم  عّمجت  هک  تفگ  دیاب  دنا  هدنار  نخـس  تموکح  نیا  رد  ناسحا  تلادـع و 
.دنارورپ یم  ار  نآ  ناحبس  راگدرورپ  تیانع  هک  دشاب 

ُساَّنلا اَهُّیَأا  دیامرف : یم  نآ  هراب  رد  ناحبس  دنوادخ  هک  تساوقت  نامه  هنادنمدرخ  ّتیعجرم  هیاس  رد  عّمجت  روحم  هک  اجنآ  زا  ًاثلاث :
اَّنِإ
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(68  ) .ْمُکاَْقتَأ ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإاُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاَْنلَعَجَو  یَثنُأَو  ٍرَکَذ  نِم  مُکاَنْقَلَخ 

نیرت یمارگ  انامه  دـیوش  انـشآ  مه  اب  ات  میدـینادرگ  ییاه  هریت  اه و  هخاش  ار  امـش  میدـیرفایب و  ینزو  درم  زا  ار  امـش  ام  مدرم  يا  "

.تسامش نیرتراگزیهرپ  ادخ  دزن  امش 

یلهاج تازایتما  رگید  داژن و  بسن و  تورث و  نایم  نیارد  دـشاب و  یم  دارفا  ياقترا  يارب  رازبا  هناگی  يراد  تناـما  تقاـیل و  سپ  " 
.درادن يدوس 

اهتّمه دنزیخ و  یم  رب  تباقر  هب  رگیدـکی  اب  نادـب  نتفای  تسد  يارب  هعماج  دارفا  هک  تسا  يوگ  نوچمه  تناما  تیافک و  نیا  ربانب 
.دیآ یمالاب  تمظع  دجم و  نامسآ  رد  هعماج  دریگ و  یم  يرترب  رما  نیمه  هطساوباهنآ  ياهنامرآ  و 

.دنهد یم  قوس  يراگتسر  تداعس و  هب  ار  وا  هک  دنتسه  لاب  ود  نوچمه  يا  هتفرشیپ  هعماج  ره  يارب  تناما ، تیافک و  نوچ 

.تخاس مامت  شناگدنب  رب  هنادنمدرخ ، ّتیعجرم  نیا  اب  ار  شیوخ  هغلاب  تّجح  ناحبس  دنوادخ  هکنآ  نخس  نیرخآ  رخآ  نخس 

.تسا هدرکن  راداو  ماکحا  لوصا و  ریاس  شریذپ  هب  هکنانچمه  درکن  روبجم  نآ  شریذپ  هب  ار  اهنآ  اّما 

اهنآ رب  تّجح  دنوش ، رود  دنریگب و  هلـصاف  نآ  زا  رگاودنـسر  یم  یتخب  کین  هب  الاو  هنومن  نیا  هب  دوخ  یکیدزن  هزادـنا  هب  مدرم  و 
! تسا هدش  مامت 

متشه تمسق 

باتفآ ندـیبات  زا  سپ  نانآ ، كاپ  ياهناج  زا  هک  دنتـسه  ییاهوترپ  وا  نادـناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نانخـس  كانبات  نانخس 
.دریگ یم  ندیشخ  رد  اهنآ ، رب  میرک  نآرق 

.ادخ ياهتیاده  زا  یتیادهو  تسادخ  رون  رون ، نیا 

رد دیدرت ، کش و  جاوما  نایم  رد  تخـس  یـشدرگ  زا  سپ  ناگراچیب  ياهیتشکو  دنـسر  یم  شمارآ  هب  رون  نیدـب  مارآ  ان  ياهناور 
.دنبای یم  تسد  شیاسآ  یتحار و  هب  اهنآ  نما  لحاس 

، نیریز روطس  رد  هچنآ 
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.تسا هتشاد  هاگن  نادواج  دوخ  رد  ماما  ياهراتفگزا  خیرات  هک  تسا  ینارون  تاملک  میناوخ  یم  رگیدکی  اب 

طیارـش رد  نآ  زا  ّتیعبت  هک  ار  يا  هتـسیاش  هویـش  شناوریپ  زا  یکی  هب  هنادـنمدرخ  يدومنهر  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
.دیامرف یم  هّیصوت  تساراوازس ، راوشد  ینارحب و 

منک یم  هیصوت  ییوگتساروادخ  هار  رد  ششوک  دوخ و  نید  رد  ییاسراپ  ادخ و  زا  سرت  هب  ار  امش  : " دیوگ یم  نینچ  ترضح  نآ 
یم شرافس  یگیاسمه  شوخ  اه و  هدجس  نداد  لوط  هب  و  دیشاب ، رادافو  دبای  بوخ و  دشاب  هدوب  هک  سک  ره  زا  يراد  تناما  هب  و 

.هدمآ شور  نیدب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هک  منک 

.دینک ادا  ار  ناشقوقح  تدایع و  ار  ناشاهرامیب  و  دیبای ، روضحاهنآ  هزانج  رس  رب  دیناوخب و  زامن  نانآ  ریاشع  رد 

دنتفگ درک و  يراتفرـشوخ  مدرماب  دوب و  راد  تناما  تفگ و  تسار  درک و  هشیپ  ییاسراپ  دوخ  تناـید  رد  هک  امـشزا  سک  ره  اریز 
.موش یم  نامداشرما  نیا  زا  نم  تسا ، هعیش  کی   ) درف نیا )

.گنن یتشز و  هیام  هن  ام و  يارب  دیشاب  یتنیز  دیزیهرپب و  ادخ  زا 

.دینادرگب ام  زا  ار  یتشز  ره  دینک و  بلج  ام  يارب  ار  یتسود  هنوگره 

.میتسین نانچ  ام  دوش  هتفگ  ام  هراب  رد  هک  يدب  ره  مینآ و  هتسیاش  ام  دوش  هتفگ  ام  هراب  رد  هک  یبوخ  ره  نوچ 

يدحا هدرمش و  كاپ  ار  ام  دنوادخ  و  میراد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  هک  یتبارق  تباث و  تسا ، یّقح  ادخ  باتک  رد  ار  ام 
هلآو هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  دـیناوخب و  نآرق  و  دـیرآ ، داـی  رایـسب  ار  گرم  ادـخ و  وـگغوردرگم ، تـسین  تـمارک )  ) نـیا یعّدـم 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  دورد  هک  دیتسرف  دوردرایسب 
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.دراد هنسح  هد 

(69 ". ) متسرف یمدورد  امش  رب  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  امش  دیراپس ، رطاخ  هب  بوخ  مدرک  هیصوت  امش  هب  ار  هچنآ 

هتفر اهنآ  نیب  زا  هک  یسک  هب  نانآ  ندروآ  نامیا  زا  تسا  رتنارگورتلکشم  یسب  اهنآ ، نایم  رد  رضاح  دهاش و  يربهر  هب  مدرم  نامیا 
.تسا هتسبرب  تخر  و 

دنـشاب و شتاروتـسد  عیطم  عبات و  دـننک و  يوریپ  وا  زا  هک  دـهاوخ  یماهنآ  زا  دـنروایب ، نامیا  رـضاح  دـهاش  ربهر  هب  رگا  اهنآ  اریز 
.دننکادیپ ضقانت  رگیدکی  اب  عفانم  اههاگدید و  هک  یتقو  هژیوب  تسا  نارگ  رایسب  يربنامرف 

یم ادـیپ  رگید  یماما  ینیـشناج  ماما و  کی  تافو  ماـگنه  هب  نایعیـش ، زا  يرایـسب  دزن  فقو )  ) هب فورعم  فقوت  طیارـش  ور  نیا  زا 
.دوش

تردـق توهـش  تسایر و  نافوط  تسا و  هدوب  اهنآ  دزن  رد  مدرم  قوقحو  لاوما  هک  هدوب  ییالکو  بناـج  زا  اـهفقوت  نیازا  يرایـسب 
.تسا هتفرگ  يزاب  هب  ار  نانآ 

نآ تفگ  ناوت  یم  یّتح  هک  يروط  هب  دـش  لّـمحتم  يرایـسب  ياـهرازآ  يدارفا ، نینچ  هیحاـن  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
چیه : " تسا هدومرف  دنا ، هدرک  تیاور  يو  زا  هک  یثیدح  رد  دوخ  هکنانچ  دیـشک  جنر  دید و  رازآ  نیـشیپ  ناماما  زا  شیب  ترـضح 

". مدش هدومزآ  ما ، هراب  رد  هورگ  نیا  دیدرت  رطاخ  هب  نم  هکنانچ  دندشن  هدومزآ  مناردپ  زا  مادک 

.دشاب هدوب  تماما  رارمتسا  رد  کش  دیدرت ، نیا  لماع  اسب  هچ 

نآ يارب  دـیا و  هدروآ  رواـب  نادـب  هک  تـسا  يرما  تماـما )  ) رما نـیا  رگا  : " دـیامرف یم  کـش  نـیا  در  رد  ترـضح  نآور  نـیا  زا 
روما هک  ینامز  ات  رما  نیا  رگا  اّما  دوب ، کش  ياج  سپ  دش ، یم  هتـسسگ  مه  زا  سپـس  دوب و  یم  تقؤم  دیا  هدروآ  دورف  میلـسترس 

لصتم دراد ، همادا  ادخ 
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(70 ( ."!؟ دراد ییانعم  هچ  کش  نیا  سپ  تسا ، هتسسگان  و 

در و ماما  وا و  نایم  یناوارف  ياه  همان  هک  يروباشین  لیعامـسا  نب  قاحـسا  مان  هب  دوخ  داـمتعا  دروم  ناراـی  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ 
.دراگن یم  يا  همان  هتشگ ، لدب 

.میروخ یمرب  نآ  ّتیّمها  نازیم  تماما و  رب  ماما  جاجتحا  هب  همان  نیا  رد 

.میهد جرخ  هب  تقد  همان  نیا  رد  دییایب 

، دـنک تمحر  تیادـخ  داب ، رای  ار  وت  شیوخ  عنـص  يورین  هب  تیاهراک  همه  رد  دراد و  هاگن  دوخ  هدرپ  رد  ار  امـش  اـم و  دـنوادخ  "

ادخ و یپایپ  ناسحا  هب  و  میزوسلد ، دوخ  ناتسودرب  هک  میتسه  یتیب  لها  وا  تمعن  ادخ و  رکش  هب  ام  مدمیه  مدناوخ و )  ) ار تا  همان 
.میروآ باسح  هب  دراد  ینازرا  اهنآ  رب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یتمعن  ره  و  میلاحشوخ ، ناشیدب  يو  ششخب 

دوخ تمعن  هب  هدیزرو و  رهم  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یناسک  نآ  مامت  دنک ، مامت  ار  دوخ  تمعن  تنایاتمَهو  وت  رب  دنوادخ  قاحـسا ! يا 
.تسا هتشادرّدقم  نانآ ، نتفر  تشهب  هب  ار  دوخ  تمعن  لامک  هدرک و  انیب  وت  نوچمهار  نانآ 

ياه مان  نتـسناد  هّزنم  دـنوادخ و  شیاتـس  ساپـس و  رطاخ  هب  هکنآزج -  تسین  يزیچ  دـشاب  شزرا  اـب  ـالاو و  مه  هچ  ره  یتمعن  ره 
.دوش ادا  نآ  رکش  دیاب   - وا سدقم 

وت رب  دـنوادخ  هک  یتّنم  ربارب  رد  هدرازگ  ساپـس  دـبا  اـت  ار  وا  ادـخ  هدنیاتـس  هک  تسا  يزیچ  نیرترب  هَّلل " دـمحلا   " میوگ یم  نم  و 
.هدومرف راومه  هندرگ  نآ  زا  رذگرد  ار  وت  هار  و  هدیشخب ، ییاهر  تکاله  زا  ار  وت  شیوخ و  تمحر  زا  تسا  هداهن 

نآ زا  رذگو  راوشد  سب  تسا  يا  هندرگ  نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب 
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.هدشدای نآ  زا  ناینیشیپ  ياهباتک  رد  گرزب و  شیالب  تخس و 

.دوبن ّقفوم  هدیدنسپ و  هک  دیتشاد  ییاهراک  نم  تماما  نارود  رد  تفر و  ایند  زا  هک  ینامز  ات  هتشذگ  ماما  نارود  رد  امش 

.رتهارمگ دشاب و  روک  مه  ترخآ  رد  تفر  نوریب  انیبان  روک و  ایند  نیا  زا  سک  ره  هک  نادب  ًانیقی  قاحسا ! يا 

لوق زا  شراوتـسا  باتک  رد  تسادـخ  نخـس  نیاو  دـناروکدنیاه  هنیـس  نورد  هک  ییاـهلد  هکلب  دنتـسین  روک  ناگدـید  قاحـسا ! يا 
َمْوَْیلا َِکلذَکَو  اَهَتیِسَنَف  اَُنتاَیآ  َْکتَتَأ  َِکلذَک  َلاَق  ًاریَِـصب *  ُتنُک  ْدَقَو  یَمْعَأ  ِینَتْرَـشَح  َِمل  ِّبَر  َلاَق  دیامرف ) : یم  هک  اجنآ  يرگمتس ،

(71  ) .یَسُنت

.مدوب انیب  نم  يدرک  روشحم  روک  ارم  ارچ  اراگدرورپ ! "

". يدش شومارف  زورما  مه  وت   ) ربارب رد  يدرک و ) شومارف  ار  اهنآ  سپ  دیسر  وت  هب  ام  تایآ  نینچنیا  دیامرف : ادخ 

زا ناگتـشذگ  هک  یـسک  دشاب !؟ یم  شناگدنب  رب  وا  هاوگو  شدالب  رد  وا  نیما  شقح و  رب  ادـخ  تّجح  زا  رتگرزب  تیآ  نیمادـکو 
.داب اهنآ  مامت  رب  ادخ  تاکرب  دورد و  هک  ایصوا  شا  يدعب  ناردپ  دنناربمایپ و  زا  وا  تسخن  ناردپ 

، دـییارگ یم  لطاب  هب  دـیبات و  یم  رب  خر  قح  زا  دـیروآ !؟ یمور  اـجک  هب  ناـیاپ  راـهچ  نوچمه  دـندرک و  نادرگرـس  اـجک  ار  اـمش 
.دنزرو یم  رفک  رگید  يا  هراپ  هبودنروآ  یم  نامیا  باتک  زا  يا  هراپ  هب  هک  دیتسه  یناسک  زا  ای  دینک  یم  یساپسان  ار  ادخ  تمعنو 

رد ینـالوط  باذـع  اـیند و  یگدـنز  رد  يراوخ  رگم  تسین  يزیچ  امـش ، ریغ  اـی  امـشزا  دـنک ، یم  نینچ  هک  سک  نآ  شاداـپ  سپ 
.تسا گرزب  ییاوسر  نیا  هک  ادخ  هب  و  يورخا ، هدنیاپ  یگدنز 

زاین اهنادب  هک  دوب  نآ  يارب  هن  دومرف ، رّرقم  یضیارف  امش  رب  شتمحر  ّتنم و  يور  زا  هک  دنوادخ 
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دزاسادـج و كاپ  زا  ار ، دـیلپ  اـت  امـش ، رب  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  وا  بناـج  زا  دوب  یتمح  ضیارف ) نیا  نداد  رارق   ) هکلب هتـشاد ،
دیریگ و تقبـس  ادـخ  تمحر  يوس  هب  ات  دـنک  فاص  كاپ و  تسا  ناتیاهلد  رد  هچنآ  دـیامزایب و  تسامـش  ياهلد  رد  هک  ار  هچنآ 

.دنبای توافت  شتشهب  ردامش  ياههاگیاج 

هک دوشگامـش  يور  هب  مه  يرد  دومرف و  بجاو  ار  تیالو  هزور و  تاکز و  نتخادرپو  زاـمن  ندرازگ  هرمع و  ّجـح و  امـش  رب  سپ 
.دشاب وا  هار  هب  ندیسر ) يارب   ) يدیلک ات  دییاشگ  زاب  نادب  ار  ضیارف  ياهرد 

.دیتفای یمن  رد  ار  ضیارف  زا  مادک  چیه  دیدش ، یم  هتشگ  رس  نایاپراهچ  نوچ  امش  دندوبن  شنادنزرف  زا  شنانیشناج  دّمحم و  رگا 

رد ناتربمایپ ، زا  س  ناماما )  ) ایلوا نداد  رارق  هب  داهن  ّتنم  امش  رب  نوچ  و  شا !؟ هزاورد  هار  زا  زج  دمآ  رد  يرهش  هب  ناوت  یم  ایآ  و 
(72  ) .ًانیِد َمَالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  دومرف : شیوخ  باتک 

رب دوخ  يایلوا  يارب  سپ  مدیدنسپ ." امـش  نید  ار  مالـسا  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما  "

يارب دـیراد ، شود  رب  یندیـشون  یندروـخ و  لاـم و  نز و  زا  هـچنآ  اـت  دومرفروتـسد  نآ  يادا  هـب  ار  امـش  داد و  رارق  یقوـقح  اـمش 
(73  ) .َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  ُلق  دومرف : دنوادخ  دنشاب ، لالحامش 

". مناشیوخ اب  یتسود  زج  متساوخن  نآ  رب  يدزم  امش  زا  وگب  "

و تسین ، وا  زج  یئادـخ  هک  دـینادنمزاین  امـش  تسازاین و  یب  دـنوادخ  هدـیزرو و  لـخب  دوخ  رب  دزرو ، لـخب  سک  ره  هک  دـینادب  و 
دوس و هب  هچنآ  هراب  رد  نخس 
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(74  " ) .دش هدیشک  ازارد  هب  دوب  امش  نایز 

هب نانآ  رخف  هکلبدـندرک  یمن  تاهابم  ترهـش ، ای  تورث و  ای  يویند  ماقم  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  میا  هدیـسر  قیاقح  ياـه  هّلق  هب  اـم 
.دوب اوقت  ملع و  ادخ و  لوسر  هب  باستنا  ادخ و  بح 

.دنا هتفای  ناشیا  كرابم  طخ  هب  ار  نآ  هک  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  تسا  يدنمهوکش  نخس  دوش  یم  لقن  ریز  رد  هچنآ 

تّوتف ياهناشن  اب  ار  هناگتفه  ياههار  میا و  هدیـسر  قیاقح  ياه  هّلق  هب  تیالو  تّوبن و  ياهماگ  هب  ام  : " تسا هدـمآ  بوتکم  نیا  رد 
.میا هتخاس  نشور 

.ناراب رپ  ياهرباو  میرازراک  ياهنادیم  ناریش  ام 

.تسام فکرد  ترخآ  رد  شناد  ساپس و  شفرد  ایند و  رد  ملق  ریشمش و 

.ششخبو يراوگرزب  ياهدیلک  ودنیاهتّما  ياهغارچ  و  نیقی ، نانامیپ  مهو  دننید  يافلخ  ام  نادنزرف 

نامـسآ تشهب  رد  سدـقلا  حور  و  میتفرگ ، يراداف  نامیپ و  وا  زا  ام  هک  دـندناشوپ  تّوبن  هّلح  یتقو  ار   ) مالـسلا هیلع  یـسوم  میلک )
.ناکاپ هتسد  دنناراگتسر و  هورگ  ام  ناوریپ  و  دیشچ ، یم  ام  ِسر  هزات  ياهغاب  زا  مّوس 

يارب شتآ  ياه  هرارـش  زا  سپ   ) یعقاو یگدـنز ) ياهراس  همـشچ  يدوزب  و  راکددـم ، رواب و  یگریت  رب  دـننابهاگن و  رای و  ام  يارب 
(75 ". ) دوش یم  هتفاکش  نانآ 

.دراد یمرب  هرهب  شیوخ  یناگدنز  رد  اهنآ  زا  ناسنا  هک  تسا  نامه  اهسرد  نیرتهب  یگدنز  يارب  ییاهسرد 

مدرم نیرت  تخبکین  میوش  لیان  اهنآ  مهف  هب  ام  رگا  هک  دنا  هداد  هئارا  یناوارف  شخب  یگدنز  ياهـشزومآ  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا 
.دوب میهاوخ  ترخآ  رد  دنوادخ  يدونشخ  هب  اهنآ  نیرت  کیدزن  ایند و  رد 

اجنآ ات  : " تخادرپ میهاوخ  مهم  هصرع  نیا  رد  ماما  نانخس  زا  يا  هراپ  هراب  رد  لمأت  هب  دوش  یم  لقن  ًالیذ  هک  هچنآ  رد 
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لاؤس و رد  رارـصا  يراـشف و  اـپ  هک  نادـب  تسا و  دـیدج  قزر  يزور ، ره  يارب  اریز  نکم ، لاؤس  تساوخ و  رد  يراد ، لّـمحت  هک 
.ددرگ یم  یتخس  جنر و  ثعابو  درب  یم  نیب  زا  ار  ناسنا  تبیه  نتساوخ  کمک 

.دشاب ناسآ  لهس و  وت  يارب  نآ  زا  نتشذگ  هک  دنکزاب  وت  يورب  يرددنوادخ  ات  نک  هشیپ  ربص 

زا یعون  اهتریغ  دـیاش  سپ  ناسرت ، يرارف  صخـش  هب  شیاـسآ  ّتینماو و  هدـنامرد ، ناـسنا  هب  زاـسراک  دـنوادخ  تسا  کـیدزن  هچ 
.دشاب یهلا  بیدأت 

تـسدب ارنآ  بساـنم  تقورد  هک  ارچ  نکم ، هلجع  تسا  هدیـسرن  هک  يا  هوـیم  ندـیچ  رب  سپ  تسا ، یبتارماـه  بیـصن  اـه و  هرهب  و 
.دروآ یهاوخ 

نانیمطا تسوت  عفنب  هک  دوخ  روما  همه  رد  وا  رایتخا  هب  تسا ، رت  هاگآ  دنک  حالصا  ار  تراک  هک  یتقوب  تراک  هدننک  ریبدت  نادبو ،
یم هریچ  وت  رب  سأی  و  دوش ، یم  گنت  تا ، هنیس  بلق و  هکامنم  هلجع  نآ ، تقو  ندیسر  زا  لبق  دوخ  تاجاح  ندروآ  رب  رد  و  نک ،

.دوش

هزادنا طایتحا  ارادم و  يارب  زا  دوبدهاوخ و  فارسا  دبای ، ینوزف  نآ  زا  رگا  هک  تسا  يرادقم  هزادنا و  ششخب ، ياربزا  هک  نادب  و 
تـسا لخب  نآ  زا  رتدایز  هک  تسا  رادقم  يور  هنایم  داصتقا و  يارب  زا  تسا و  سرت  نبج و  دوش ، رتشیب  نآ  زا  هاگ  ره  هک  تسا  يا 

(76 ". ) شاب رذح  رب  مارآ  شوهزیتزا  تسا و  یکاب  یب  رّوهت و  نآ  نوزفا  هک  تسا  يرادقم  ار  تعاجش  و 

.دروآدای شیوخ  هبارت  یکین  درک و  شومارف  ار  تهانگ  هک  تسا  یسک  وت  ناردارب  نیرتهب  "

". تخاس راکشآ  ار  شیوخ  ینمشد  هک  تسا  یسک  نانمشد  نیرت  هلیح  تسس 

نورد لامج  لقع  ییابیز  تسا و  نورب  لامج  هرهچ ، یئابیز  "
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.دنراد ندرک  ّتبحم  دیما  وا  زا  هک  تسا  یسک  ندرک ، ّتبحم  هب  مدرم  نیرتراوازس  " " تسا

". تسا هناخ  نآ  دیلک  غورد  دندش و  هداد  رارق  يا  هناخ  رد  اهیدیلپ  " "

هعرج يو  هب  ار  ینمـشد  ربص و  هودـنا  ياه  هراپ  ملح ، هک  نآ  تخانـشن  ار  اهلد  یتحار  و  تموکح ، ملح  و  تسا ، نمـشد  یناداـن  "

.دناشچن هعرج 

.دمآ دورف  ینامیشپ  يارس  رد  دش ، راوس  لطاب  تشپ  رب  هک  ره  " "

عفد ار  اهنآ  ناوتن  كاسما  اب  و  دنرآ ، تسدب  دنناوتنزآ  هب  ار  هدش  هتـشون  قازرا  و  دندرگن ، عفد  شکمـشک  اب  بلاغ  ياهریدـقت  " "
". دنادرگ

مهن تمسق 

وا زا  ار  وت  هیام  ورف  صخـش )  ) يایاطع و  دزاس ، یم  تکیدزنودب  دـهد و  یم  هولج  بوخ  وا  شیپ  ار  وت  میرک  صخـش )  ) يایاطع "

". دزاس یم  تروفنم  شدزن  هب  دنک و  یم  رود 

اب و  ناوارف ، وا  رب  دــیجمت  ددرگ و  داـیز  شناتــسودوا  تداـع  يراـبدرب  وا و  تشرــس  مرک  دــشاب و  وا  يوـخ  ییاــسراپ  هـک  ره  "
.دوش یم  زوریپ  شنانمشد  رب  دننک  یموا  زا  هک  ییوکین  ییاهشیاتس 

یبوـخ رد  یگنـسرگ  تسا و  باوـخ  زا  رتاراوـگ  يراد  هدـنز  بش  : " دوـمرف ندـناوخ  بش  زاـمن  نـتفرگ و  هزور  هـب  قـیوشت  رد  " 
(77  " ) .رت هدنیازف  كاروخ 

.تّجح رفاک  رب  تسا و  تکرب  نمؤم  يارب  نمؤم  "

.وا لد  رد  میکح  ناهد  تسوا و  ناهد  رد  قمحا  لد  " "

". درادن زاب  تبجاو  راک  زا  ار  وت  هدش ، نیمضت  تیارب  هک  یقزر  هب  هّجوت  " "

.دش زارف  رس  هکنآ  رگم  تفرگنار  قح  يراوخ  و  دش ، راوخ  هکنآ  زج  دشن  ادج  قح  زا  يزیزع  چیه  "

.تسا جنر  هیام  نادان ، تسود  " "

". ناردارب هب  ندناسردوس  دنوادخ و  هب  نامیا  تسین : يزیچ  اهنآ  زا  رتالاو  هک  تسا  تلصخ  ود  " "

قاع هب  رجنم  یکچوک ، رد  ردپ ، رب  دنزرف  یخاتسگ  "
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.دوش شا  یگرزب  رد  ندش 

.تسا یبدا  یب  هدزمغ ، صخش  ربارب  رد  ینامداش  راهظا  " "

وت رب  نوچ  هک  تسا  يزیچ  گرم  زا  رتدـب  يراد و  روفنم  ار  یگدـنز  یهدـب ، شتـسد  زا  رگا  هک  تسا  يزیچ  یگدـنز  زا  رتـهب  " "
". يرامش بوبحم  ار  گرم  دیآ  دورف 

.تسا هزجعم  دوخ  هدرک ، تداع  نادب  هک  يزیچ  زا  داتعم  نداد  كرت  نادان و  نداد  تضایر  "

.دنربن دسح  نآ  رب  هک  تسا  یتمعن  عضاوت  " "

.درذگب تخس  وا  رب  هک  رادن  یمارگ  يروط  ار  یمدآ  " "

". هتخاس شتشز  تفگ ، دنپ  شنارگید  ربارب  رد  هک  نآ  هتسارآ و  ار  وا  داد  زردنا  یناهن  ار  شردارب  هک  ره  " "

.تسا یتمعن  نآ  نوماریپ  رد  ادخ  يارب  هکنیا  رگم  تسین  ییالب  چیه  "

(78  " ) .دنک یم  راوخ  ار  وا  هک  یشیارگ  نمؤم  يارب  تسا  تشز  هچ  " "

تسا یسک  مدرم  نیرتدباع  دتسیازاب ، كان  ههبش  روما  اب  دروخ  رب  ماگنه  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاسراپ  : " دومرف ترـضح  نآ 
هک تسا  یـسک  مدرم  نیرت  شوـک  تخـس  دـیوش ، تسد  مارح  زا  هـک  تـسا  یـسک  مدرم  نیرتدـهاز  دراد ، ياـپ  رب  ار  ضیارف  هـک 

.دیوگ كرت  ار  ناهانگ 

.دسر یم  رس  ناهگان  گرمو  دیتسه ، كدنا )  ) هدش هدرمش  ياهزور  هدش و  هتساک  ياهرمع  رد  امش 

.دوردب ینامیشپ  دراکب  يدب  مخت  هک  نآ  و  دوردب ، یشوخ  دراکب  یکین  مخت  هک  ره 

تـسد هب  تسین  رّدقم  شیارب  هک  ار  هچنآ  دنمزآ  و  دورن ، تسد  زا  هرهب  ار  راکدـنک  دراک ، یم  هک  تسا  يزیچ  نامه  ار  یعراز  ره 
.درواین

.هتشاد هاگن  شیادخ  دوش ، هتشاد  هاگن  ناما  رد  يّرش  زا  هک  ره  هداد و  شیادخ  دسر  يریخ  هب  هک  ره 

دمتعم ریپ و  يا  ار  وت  دعب ، اّما  : " تسا هدومرف  روهشم ، هیقف  هیوباب  نبا  هب  شکرابم  همان  رد  " 
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بلص زا  شیوخ  تمحر  هب  درادب و  ّقفوم  ار  وت  شیاهیدونشخ  بسک  يارب  تیادخ  هک  یمق ، نیـسح  نب  یلع  نسحلا  وبا  مهیقف ، و 
ناعنام زا  زامن  هک  تاکز  تخادرپ  زامن و  نتـشاد  ياپ  رب  ادـخ و  ياوقت  هب  منک  یم  شرافـس  دـیامرف ، تیاطع  حـلاص  ینادـنزرف  وت 

.دوشن هتفریذپ  تاکز 

( عفر تهج   ) رد شـشوک  و  ناردارب ، اـب  یلدـمهو  محر  هلـص  و  مشخ ، ندروخ  ورف  و  هاـنگ ، شزرمآ  هب  منک  یم  شرافـس  ار  وـت  و 
، ییوخـشوخ و  نآرق ، تیاعر  اهراکرد و  تیبرت  و  نید ، رد  هقفن  و  نانادان ، ربارب  رد  يرابدرب  و  یناسآو ، یتخـسرد  ناشیا  ياهزاین 
ْوَأ ٍفوُْرعَم  ْوَأ  ٍهَقَدَِـصب  َرَمَأ  ْنَم  اَّلِإ  ْمُهاَوَْـجن  نـِم  ٍرِیثَـک  ِیف  َْریَخ  اـَل  دوـمرف : ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هـک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  و 

(79  ) .ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِهَّللا  ِتاَضْرَم  َءاَِغْتبا  َِکلذ  ْلَعْفَی  نَمَو  ِساَّنلا  َْنَیب  ٍحَالْصِإ 

یـسک نآ  و  مدرم ، نایم  حالـصا  ای  یکین  ای  دنک  رما  هقدص  هب  هکنآ  رگم  تسین  هتفهن  يزیچ  چیه  نانیا  ییوگ  زار  زا  يرایـسب  رد  "
.مییامرف شیاطع  گرزب  یشاداپ  يدوزب  دنکب  ارراک  نیا  ادخ  يدونشخ  یپ  زا  هک 

.اهیتشز مامت  زا  يرود  و  " 

.تسین ام  زا  دراگنا  کچوک  ار  بش  زامن  هک  ره  هدومرف و  رارکت  ار  روتسد  نیا  راب  هس  بش  زامن  ندرازگ  داب  وت  رب  و 

.دنوش راداو  نادب  ات  وگب  ار  منایعیش  نک و  لمع  نم  ّتیصو  هب  سپ 

هودنا رد  هراومه  ام  نایعیش  تسا ،" جرفراظتنا  نم ، تّما  لامعا  نیرترب  : " دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  جرف  راظتنا  داب  وترب  و 
رپ داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  داد  هدژم  ودب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  نامه  دنکروهظ  مدنزرف  هکنآ  ات  دوب  دنهاوخ 
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.دشاب هدش  رپ  دادیبو  متس  زا  هکنآ  زا  سپدنک  یم 

ُهَِبقاَْعلاَو ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  ْنَم  اَُهثِرُوی    ِ ِهَّلل َضْرَْألا  َّنِإ  هک : هد  نامرف  ییابیکش  هب  ار  منایعیش  همه  شاب و  ابیکش  نم  هعیش  وریپ و  يا  سپ 
(80  ) .َنیِقَّتُْمِلل

.تسا ناراکزیهرپ  ِنآ  زا  ماجرفو  دهد ، ثاریم  هب  دهاوخ  شناگدنب  زا  هک  ره  هب  ار  نآ  تسادخ ، نآ  زا  نیمز  "

.داب ناشیا  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  منایعیش و  مامت  رب  وت و  رب  دورد  و  " 

(81  " ) .تسا يروای  بوخ  هچ  تسرپ و  رس  بوخ  هچ  لیکو و  بوخ  هچ  تسا  سب  ار  ام  ادخ 

ياهداسف عاونا  مامت  ّدض  رب  هزرابم  يژتارتسا  ناونع  هب  هراومه  مالـسلا  مهیلع  یحو  نادناخ  زا  روثأم  ياهاعد  هزرابم  يژتارتسا  اعد :
.تسا هدوب  یسایس و  یعامتجا ، یگنهرف ،

.دنک یم  کیدزن  راگدرورپ  هب  ار  بلق  اعد  هکنیا  هن  رگم 

.دریگ یم  ینوزف  ادخ  هب  ناسنا  تفرعم  هاگ  ره  درب ؟ یم  یلاعت  هب  ادخ  تفرعم  قافآ  هبار  نمؤم  حور  و 

نیا قیداـصم  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  دوش ، یم  رتشیب  یمالـسا  میلاـعت  هب  وا  دـهعت  هجیتن -  رد  دوش و -  یم  رتـشیب  ادـخ  هب  وا  ناـمیا 
راودـیما هدـنهد و  میب  ياهرازبا  رباربرد  ندـشن  میلـست  نانآ و  اب  ییورایور  رد  يرادـیاپ  ربص و  نایتوغاط و  دـض  رب  بالقنا  میلاعت ،

.تسا ناشیا  هدننک  هارمگو  هدننک 

یتمیق جـنگ و  نیرت  هیام  رپ  نانوچ  دـنا ، هدرب  ثاریم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ار  نآ  هک  تیب ، لها  دزن  رد  اعد  تاـملک 
.تسا تمینغ  نیرت 

.یهلا تسا  یفراعملا  هریاد  نانآدزن  رد  اعد 

.درک ادیپ  ناوت  یم  ار  یگنهرف  ياههاگدید  یسایس و  ياهیهاگآو  تیبرت  ياه  هویش  تمکح و  تایآ  اهنآ  رد 

کی نوچمه  تخومآ و  مق  لها  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  ییاعد 
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هنیجنگ زا  زورما  دـش ، رـشتنم  ساسح  ههرب  نآ  رد  یبتکم  يا  هویـش  تکرح و  يارب  يژتارتسا  يداـهج و  يدنـس  یـسایس و  روشنم 
تابث نیقی و  تخانـش و  ات  میزادرپباعد ، نیا  رد  لّمأت  ندناوخ و  هب  زور  هنابـش  ام  هک  تسا  راوازـس  دوش ، یمدادملق  تیب  لها  ياه 

.میروایب شیوخ  گنچارف  يرتشیب  تیاده  مدق و 

و شیاهتمعن ، رکـش  رطاخ  هب  ار  يادـخ  ساپـس  : " میـشیدنیب فرژ  اهنآرد  مینک و  همزمز  ار  اعد  نیا  تارابع  مه  اب  دـیراذگب  کنیا 
رد یگـشیپرفکو  یـساپسان  زا  هاـنپ  و  يرگید ، هـن  وا  رد  وا و  يارب  ندـش  صلاـخ  بـلط  و  شا ، يزور  بـلجو  اـهنآ ، ینوزفا  بـلط 
وا هب  هک  يرفیک  ره  تسا و  شراگدرورپ  بناـجزا  دـسر  یم  وا  هب  هک  یتمعن  ره  دـناد  یم  هک  یـسک  ساپـس  وا ، یگرزب  تمظع و 
هب نانمؤمدنویپ  هلیـسو  شقلخ و  هدیزگرب  شربمایپو و  هدـنب  دّـمحم ، رب  دتـسرف  دورد  ادـخو  تسوا  يرادرکدـب  رطاخ  هب  دـسر  یم 

". وا راک  نایلاوو  وا  كاپ  رابت  رب  دوردزینو  شتمحر ،

و يدش ، نماض  تناگدنب  يارب  ار  اعد  تباجاو  يدومرف ، تندناوخ  هب  و  يدرک ، توعد  شیوخ  لضف  هب  ار  مدرم  دوخ  وت  ایادـخ ! "

.درک هضرع  وت  رب  ار  دوخ  هتساوخ  هک  ار  یسک  يدرکن  دیماان 

ضوع یب  ياطع  زا  و  يدـنادرگن ، زاـب  یهت  شیوخ  ياـطع  زا  ار  رگـشهاوخ  یتسدو  درک ، ار  وت  هاـگ  رد  دـصق  دوخ  تجاـح  اـب  و 
.یتشادرب ار  وا  هار  رس  عناومدش  دراو  وت  رب  هک  ره  و  تفایب ، کیدزن  ار  وت  دیچوک  وت  يوس  هب  هک  ره  و  يدزن ، سپدیماان  شیوخ 

يراوخ عوشخ و  اب  مبلق  و  دیبوک ، مشهاوخ  تسدار  وت  لضف  رد  و  مدرک ، دصق  ار  وت  هاگ  رد  دوخ  هتساوخ  اب  نم  کنیا  و  ادوبعم ! "

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هکنآزا  شیپ  یناد  یم  ارم  شهاوخ  وت  متفاـی ، تهاـگرد  هب  شیوخ  عیفـش  نیرتـهب  ار  وت  دوخ  مه  و  دـیوگ ، یم  زاـینو  زار  وت  اـب 
متجاح هب  ندیـسر  اب  ارم  شهاوخ  و  نک ، لصو  تباجا  هب  ار  ما  هتـساوخ  ایادخ  سپ  دـبای ، هار  مرطاخ  رد  ای  دـنک  روطخ  ما  هشیدـنا 

". نادرگ نیرق 

و دـنتفوک ، مهرد  ار  ام  ناریقح  ناـگیام و  ورف  و  تشگ ، هریچ  اـم  رب  تریح  شوپرـس  و  تفرگ ، رب  رد  ار  اـم  اـه  هنتف  يژک  ایادـخ ! "

ردو دوبر ، متـس  هب  ار  ام  ياهراک  دراذگ  لطعم  ار  وت  مکح  هک  نآ  و  دندش ، مکاح  ام  رب  دوبن  نانیمطا  ناشیا  هبوت  نید  رد  هک  نانآ 
.دیشوک تراید  نتخاس  هابت  رد  تناگدنب و  يدوبان 

هلزنم هب  تّما  باختنا  زا  سپ  و  دـش ، هوای  تروشمزا  سپ  ام  تراما  و  تشگ ، تسد  هب  تسد  میـسقت  زا  سپ  اـم  ییف ء  ادـنوادخ ! "

همذ لها  نانمؤم  شنیزگ  رد  و  دش ، يرادـیرخ  یگدـنزاون  یقیـسو و  بابـسا )  ) نانز هویب  میتی و  مهـساب  هاگنآ  میدـمآ ، رد  ثاریم 
.دندش راد  رایتخا 

اهنآ هب  تمحر  هدید  هب  ینابـساپ  و  درادن ، زاب  تکاله  زا  ار  ناشیا  یعفادم  سپ  تفرگ ، هدهع  رب  ار  نانآ  ياهراک  هلیبق  ره  قساف  و 
ناراد هیالط  و  هدش ، هابت  ییارسرد  دنکدنا  یعاتم  نابحاص  ناشیا  دنکن ، ریس  ار  یگنـشت  زا  هتخوس  يرگج  تساراد  هک  نآ  درِگنَن ،

(82  ) .ّتلذ هودنا و  يافلخ  و  دنا ، یگراچیب  تنکسم و 

دوز شا  هناوجو  دمآ ، مهارف  شیاه  هراپو  تفای ، يراوتسا  نآ  ياهنوتـس  و  دیـسر ، رد  نآ  تیاهن  و  دش ، ورد  لطاب  ِتشک  ادوبعم ! "

.تفرگ ندیلاب  شا  هخاشو  دزرب ، رس 

ار شناهوک  و  دنکش ، مهردار  شا  هقاسو  دبوک ، مهرد  ار  شا  هنت  ات  رایب  وا  يارب  قح  زا  يرگورد  ادنوادخ ! "
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". دوش رادیدپ  شیابیز  رویز  نآ  اب  قح  و  ددرگ ، ناهن  شدیلپ  يامیس  نآ  اب  لطاب  ات  دلام  كاخ  رب  ار  شا  ینیب  و  دردب ، مهزا 

يا هملک  تدحو  و  يردب ، ار  نآ  هک  رگم  هنم  ياجرب  يرپسو  يزاس ، شناریو  هک  رگم  راذگم  ياجرب  هناوتـشپ  متـس  يارب  ایادخ ! "

نآ هک  رگم  رادم  رارق  رب  ینوتـس  و  ینک ، شراوخ  هک  رگم  راذگم  نآ  يارب  زهجم  يرکـشلو  ینک ، شا  هدنکارپ  هک  رگم  هدم  رارق 
شکـشخ هک  رگم  هدـم  رارق  يزبس  رـس  و  يزاـس ، شنوگن  رـس  هک  رگم  راذـگم  یقاـب  نآ  يارب  یـشفرد  هدـنربالاب  و  يزیرورف ، ار 

". ینادرگ

هدـنکارپ ار  شنایهاپـسو  نَِکب ، ار  نآ  ِّرَـش  قح  هب  و  نک ، وحم  ار  شمانو  ربب ، ار  شرونو  چـیپب  مهرد  ار  شدیـشروخ  سپ  ایادـخ ! "

". نک ساره  زا  هدنکآ  ار  شناروای  ياهلدو  زاس ،

زج يا  هقلح  هن  و  ییامن ، شناسکی  كاخ  اب  هکنآزج  يا  هینب  هن  و  ینک ، شدوبان  رگم  راذگم  یقاب  لطاب  نآ  زا  يا  هلابند  ادنوادخ !
شود رب  هن  و  ینک ، شکـاله  هکنآ  رگم  یبوـکرم  هن  و  ینادرگ ، شدـنک  هکنآ  زج  یحالـس  هن  و  شیبوـکب ، مه  رد  ار  اـهنآ  هـکنآ 

". ياراد شنوگنرس  هکنآ  زج  یمچرپ  هدنراد 

رس تّما  یگریچ  زا  سپو  يامرف ، ناش  هدنکارپ  ینخـسمه  زا  سپ  و  راد ، هتـسسگ  مه  زا  یگتـسویپ  زا  سپ  ار  شنارای  ایادخ ! راب  "

یب نایامنب  ام  هب  هنادواج  ار  نآ  و  ریگرب ، باقن  ام ، يارب  داد  لدع و  ناشخرد  مرگ و  زور )  ) يامیـسزا و  رادـب ، ناشراوخو  هدـنکفا 
، رآ دورف  ام  رب  ار  شتکرب  و  نارابب ، یپایپ  ام  رب  ار  نآ  ِنارابرپ  ربا  و  دشاب ، نآ  اب  یگریت  هکنآ  یب  يرون  دـشاب ، نآ  رد  یتملظ  هکنآ 

یگریچ شنانمشد  رب  ار  وا  و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


". يامرف شا  يرای  دنراد  زیتس  رس  وا  اب  هک  نانآ  رب  شخب و 

.نک ینارون  نشوروا و  هب  ار  تریح  یهاپس  متسریگارف و  یکیرات  و  هد ، يراکشآ  ار  قح  ادنوادخ ! "

هدـش و عیاض  دودـح  و  نک ، عمج  وا  هب  ار  هدـنکارپ  يارآ  نوگاـنوگ و  ياهتـساوخو  شخب ، ناـج  ودـب  ار  هدرم  ياـهلد  ادـنوادخ !
، ودـب ار  هتـسخو  ناوت  ان  ياهندـب  و  نک ، ریـس  ودـب  ار  هدـمآ  رب  یگنـسرگ  زا  ياهمکـش  و  راد ، ياپ  ربودـب  ار  تنید  هداهناو  ماکحا 
وا و رهم  ياهلد ، رد  و  يدومرف ، رود  وا  فارطا  زا  ار  نالفاغو  يدرک ، تیانع  قیفوت  وا  ندـناوخ  هب  ار  ام  هکناـنچمه  شخب ، یتحار 

". يداد ياج  شماکحا  هماقا  يارب  اروا  هب  ینامگ  شوخ  دیما و 

هدـننک قیدـصت  و  یکین ، ياـهنامگ  هدنـشخب  قّقحت  هک  نآ  يا  روآ ، ناـغمرا  هب  اـم  يارب  وا  هراـب  رد  ار  اـهنیقی  نیرتهب  اراـگدرورپ  "

.يا هداتفا  ریخأت  هب  ياهوزرآ 

وت تمحر  زا  هک  ار  یناسک  ياهنامگ  وا  هطـساو  هب  و  نک ، رهاـظ  دنتـساخرب  زیتس  هب  وت  اـب  وا  هراـب  رد  هک  ار  یناـسک  غورد  ایادـخ !
". يامرف لطاب  دنا ، هتشگ  دیماان  سویأم و 

باداش و وا  نتفای  تنیز  هب  ار  ام  ياه  هرهچ  هدرارق ، وا  ياهژد  زا  یکی  وا و  ياهمچرپ  زا  یکی  وا و  بابـسا  زا  یکی  ار  ام  اـهلاراب ! "

هک ار  نانآ  نادوسحو و  ینادرگ ، زوریپ  ودب  وا ، يارب  ار  ام  ات  نک  وکین  ار  ام  ّتین  و  رادب ، دنمجراوا  ترصن  هب  ار  ام  و  نادرگ ، ابیز 
چیه هک  ار  ام  لد  و  ینیب ، یم  ار  ام  یهانگ  یب  دوخ  وت  نکمداش ، ام  ِمغ  هب  دنتسه  ام  رب  اهتبوقع  اهینامیشپ و  هب  ندیسر  راظتنا  مشچ 

هتفرگندوخ و رد  نانآ  زا  يا  هنیک 
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ام رب  میدش  لفاغ  نوچ  ات  دندرگ ، یم  تصرف  یپ  ام  هراب  رد  نانیا  هکنآ  لاح  یتسه ، رگ  هراظن  درادن ، ار  نانآ  رب  الب  عوقو  يوزرآ 
". دنروآ شروی 

مهد تمسق 

وت زا  ار  ام  وت  تباجا  يراکشآ  نیمه  میسرت  یمام  يدومرف ، انیب  نامناهن  ياهبیع  هب  و  يداد ، یهگآ  نامدوخ  زا  ار  ام  وت  ادنوادخ ! "

مرک و بسحرب  سپ  یناسحاو ، یکین  رگزاغآ  نارگشهاوخ  رب  و  یشخب ، یم  دنتسین  راوازس  هک  نانآ  رب  وت  هکنآ  لاح  درادب ، لفاغ 
هدرک يور  وت  هب  ام  یهد ، مکح  یهاوخ  هچنآ  ینک و  یهاوخ  هچ  ره  وت  هک  روآ  تسار  ارام  راک  شیوخ  نانتماو  لـضفو  شـشخب 

". میا هدروآ  هبوت  وت  هاگرد  هب  دوخ  ناهانگ  زاو  میا 

، تعاط رب  وت  يرای  دنمزاین  و  تسوت ، تمحر  جاتحم  دـنک ، یم  مایق  طسق  هب  هک  وت  هدـنب  و  دـناوخ ، یم  وت  هب  هک  نآ  اراگدرورپ ! "

ار شیوخ  تعاط  ّتبحم  و  يدـناشوپ ، وا  تماق  رب  دوخ  وت  ار  شیوخ  تمارک  ياه  هماج  و  وا ، رب  يدوب  شیوخ  تمعن  زاـغآ  نوچ 
دندیـشوپ مشچ  اهنآ  زا  شنامز  لها  هک  ییاهراک  ربار  وا  و  يداد ، يراوتـسا  اهلد  رد  ار  شیاهماگ  دوخ  ّتبحم  زا  و  يدنکفا ، وا  رب 

هدـننک هدـنزو  دـنتفاین ، يرای  وت  زج  هک  یناسک  روای  و  يداد ، رارق  هدیدمتـس  ناگدـنب  سَردایرفار  وا  و  يدرک ، ینازرا  لمع  قیفوت 
وا رب  وـت  تاـکربو  تمحرو  تاولـصو  مالـس  هک  تربماـیپ  ياهتّنـس  تـنید و  ياـهمچرپ  هدـنزارفا  رب  و  تباـتک ، زا  هداـهناو  ماـکحا 

". يداد شرارق  داب ، شنادناخو 

شرون هب  ار  نایوج  نید  هدـنکارپ  ياهلد  و  يامرف ، تظفاحم  راوتـسا  يژد  رد  نارگ  زواجت  يالب  باذـع و  زا  ار  وا  ادـنوادخ  سپ  "

لدع و هب  ناگدننک  مایق  هب  هکار  يزیچ  نیرتهب  و  شخب ، ییانشور 
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". ناسرب زین  وا  هب  يدناسر  ناربمایپ ، ناوریپ  زا  تداد 

وا اـب  ینمـشد  هب  هک  ار  نآ  و  دـنک ، یمن  يراـکمهوا  اـب  وت  ّتبحم  هب  عوـجر  رد  هک  ار  یـسک  وا  هطـساو  هب  نک  راوـخ  یهلا ! راـب  "

ربریگ مشخو  نادرگ  راوخ  لیلذ و  ارنآ  بوکب و  تنیئآ  هیلع  مایق  ددـص  رد  هک  نآ  رب  شیوخ  هدـنبوک  گنـس  اب  و  تسا ، هتـساخرب 
یم ینمـشدو  زیتس  رد  ناناگیب  ناشیوخ و  ابوت  رطاخ  هب  وا  هک  یلاح  رد  دناسر ، یمن  يرای  دزیخ و  یمن  رب  وا  یهاوخنوخ  هب  هک  نآ 

". وت رب  وا  زا  هن  وا  ربوت  بناج  زا  تسا  یتّنم  نیا  هتبلا  هک  دتفا 

شیوخ نوخ  وت  يارب  نانمؤم  زا  تیامح  رد  و  داد ، رارق  ناگناگیب  جامآ  وت  هار  رد  ار  شیوخ  ناـج  وا  هکناـنچمه  سپ  اراـگدرک ! "

هک ار  هچنآ  درک و  دوبان  ناهنپ و  دـندرک  یم  اراکـشآ  هک  یناهانگ  هک  اـجنآ  اـت  درک  عفدار  دـترم  ناـنامرفان  ّرـشو  درک ، میدـقت  ار 
دنادرگ رهاظ  دنرادن ، شناهن  دنزاس و  شراکـشآ  مدرم  رب  دوب  هتفرگ  نامیپ  اهنآ  زا  دنوادخ  هکیلاح  رد  دندوب ، هدرک  كرت  ناملاع 

وت نامرفزا  رترب  شنامرف  هک  دـنریگن  يزاین  وت  يارب  تیاه  هدـیرفآ  زا  دـنهد و  صاصتخا  تعاط  هب  ار  وت  اهنت  هک  دـناوخ  ار  مدرم  و 
و داد ، تـسد  وا  رب  هـک  ییاـهمغ  هودـناو و  دیـشون ، هـعرج  هـعرج  شلد  ساوـح  اـب  هـک  راـبنوخ  تخـس و  ياـهیخلت  نآ  اـب  دـشاب ،
رب یـسک  چـیه  و  دنتـشگ ، ناوتاـن  شنداد  ورف  زا  اـهولگ  هک  دـش  وا  ریگوـلگ  ياـه  هصغودـنتخادنا  ساره  وا  رب  مـهم  ياهدادـیور 
هب نآ  ندـنادرگ  زاب  اهنآ و  ندرک  نوگرگد  هب  یتسدو  دنتـسیرگن ، یم  وت  ياهراک  زا  يراک  هب  هک  یناگدـننیب  زا  درکن ، ینابرهموا 

وت ّتبحم  میرح 
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". دشن دنلب 

وت میرح  رد  هک  نانآ  درط  لثم  هدـنام ، زاب  نآ  ماجنازا  هچنآ  رد  ار  وا  ییاناوت  و  امرف ، مرگتـشپ  تدوخ  يراـی  هب  ار  وا  ایادـخ ! سپ  "

زا شیپار  وا  و  نکم ، هدـیمر  وا  هب  سنأ  زا  ار  اـم  و  هد ، رارق  ییاـناوت  وا  تردـق  ورین و  رد  شیوخدـییأت  زا  يازفیب و  دـنا ، هدز  همیخ 
، دشاب یم  شتّما  رد  داد  لدع و  ندرک  رهاظ  شیوخ و  ناشیکمه  رد  یتسار  حالـص و  ندرک  ریگارف  نامه  هک  شنامرآ  هب  ندیـسر 

". ناریمن

، تربماـیپ و  نادرگ ، ـالا  زیخاتـسر و  زور  ردار  شهاـگیاج  داد ، ناـشن  وـت  ناـمرف  هب  ماـیق  زا  هک  یلابقتـسا  رطاـخ  هـب  اراـگدرورپ ! "

دندرک يوریپ  وا  توعد  زا  هک  یناسک  رادـید  زین  شرادـید و  هب  داـب ، شناـمدودو  وا  رب  وت  دورد  هک  ار  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
برقم دوخ  هب  شا  یگدـنز  ردار  وا  و  نک ، اطع  لماک  ار  وا  شاداپ  تنامرف  هب  مایق  لثم  يدـید ، وا  زا  هچنآ  رطاـخ  هب  و  رادـب ، داـش 

وا یهارمه  هب  هک  یناسک  ربارب  رد  ام  یفیعـض  هب  میداد  تسد  زا  ار  وا  رگا  و  رآ ، تمحر  وا  يرود  هطـساو  هب  ام  يراوخ  هب  و  اـمرف ،
محر تشگ ، زارد  ام  رب  میزاس ، ناشرود  وا  ینامرفان  زا  ات  میتشگ  هریچ  اهنآ  رب  ام  هک  یناسک  تسد  میدرک و  بوکرس  اراهن  مئاق ) )

هک ییاج  رد  وا  زا  یهاوخ  دایرف  ماگنه  ام  ترـسح  هب  و  رآ ، محر  وا  تیامح  هیاس  ریز  رد  تدحوو  تفلا  زا  سپ  ام  هقرفت  هب  نک و 
". امرف مّحرت  يدناشن ، زاب  وا  يرایزا  ار  ام 

زا هک  ار  گنرین  ياهریتو  هد ، رارق  هدوسآ  نمیا و  دور  یم  میب  وا  رب  هچنآ  زا  ار  وا  ایادخ ! راب  "
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وا سنُا  هاـگهانپ و  ژد و  حالــس و  هـک  ناـنآ  شراـگدرورپ ، تعاـط  رب  شنارواـیو  شناراـکمه  وا و  يوـس  هـب  نارادرک  دـب  يوـس 
.نادرگ رود  يا ، هدینادرگ 

مشچ دوخ  تراجت  زا  و  دندرک ، اهر  ار  مرن  رتسبو  دنتسبرب ، تخر  دوخ  نطو  زاو  دنتسش ، تسد  شیوخ  دنزرف  نز و  زا  هک  یناسک 
ابو دندرک ، اهر  ار  دوخ  نمجنا  عمج و  دنزیرگب  دوخ  تشونرس  زا  هکنآ  یب  و  دنتخاس ، نایز  شوختسد  ار  ناشیگدنز  و  دندیـشوپ ،
زا سپو  دـنتفگ ، كرت  دنداتـسیا ، اهنآ  يورایور  هک  ار  دوخ  کـیدزن  ناگتـسب  و  دـنتخیمآ ، رد  دـندوب  ناشراکددـم  هک  ناـگناگیب 
". دندیرب مه  زا  ار  نارذگ  يایند  كدنا  عاتم  هب  لصتم  بابسا  و  دندمآ ، مهدرگ  هراب  ود  ناشرمع ، لوط  رد  نتسسگو  ندرک  تشپ 

زا دـنا  هدرک  ار  اهنآ  گـنهآ  ینمـشد  هب  هک  یناگدـنب  مشخو  ریگب ، شیوخ  تیاـمح  هیاـسو  زرح  نما  رد  اراـهنآ  ادـنوادخ ! سپ  "

اب وامرف  دییأت  ار  نانآ  تترـصن  ینابیتشپ و  هب  و  امرف ، مامت  اهنآ  رب  ار  دوخ  يرای  تیافک و  ناشیا  توعد  رطاخ  هب  و  رادب ، زاب  ناشیا 
". امرف دوبان  دننک ، شوماخ  ار  وت  رون  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  لطاب  نانآ )  ) قح

ششخب مرک و  قباطم  و  امرف ، هدنکآ  تلیضف  تمحرو و  داد  لدع و  زا  ار  ناهج  راطقا  قافآ و  رسارس  اهنآ  هطـساو  هب  اراگدرورپ ! "

شیوخ شاداپ  زا  و  یتشاد ، ینازرا  دندرک  مایق  داد  لدع و  هب  هک  تناگدنب  هب  هک  یـساپس  نامه  زا  رادـب ، ساپ  ار  اهنآ  شالت  دوخ 
.یهد مکح  یهاوخ  هچ  ره  ینک و  یهاوخ  هک  راک  ره  وت  هک  ددرگ ، الاو  ناـشبتارم  نآ  هطـساو  هب  اـت  اـمرف  هریخذ  ناـشیا  رب  ار  نآ 

(83)

اه تشون  یپ 

ج 50، راونالاراحب ، 2 و 2 -   ) 1
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ص 236.

ص 244. ج 50 ، راونالاراحب ، ( 3

ص 242. ج 50 ، راونالاراحب ، ( 4

ص 244. ذخأم ، نامه  ( 5

ص 245. ج 50 ، راونالاراحب ، ( 6

ص 239. ذخأم ، نامه  ( 7

ص 236. ج 50 ، راونالاراحب ، ( 8

ص 490. رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  ( 9

ص 482. رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  ( 10

ص 253. رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  ( 11

ص 309. ذخأم ، نامه  ( 12

نیا هدـمآ و  ماما  دزن  شتفالخ  نارودزا  یتّدـم  تشذـگ  زا  سپ  دـیاش  هدوب و  لاـس  تسیب  زا  شیب  دـمتعم  تفـالخ  لوط  هتبلا  ( 13
.تسا هدرک  حرطم  ار  هتساوخ 

ص 309. ذخأم ، نامه 

هیآ 4. مور ، هروس  ( 14

هیآ 54. فارعا ، هروس  ( 15

ص 257. رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  ( 16

ص 264. ذخأم ، نامه  ( 17

ص 267. ذخأم ، نامه  ( 18

ص 268. رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  ( 19
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ص 268. رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  ( 20

ص 269. ذخأم ، نامه  ( 21

ص 274. ذخأم ، نامه  ( 22

ص 274. رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  ( 23

ص 271. رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  ( 24

ص 294. ذخأم ، نامه  ( 25

ص 299. رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  ( 26

ص 283. ج 50 ، راونالاراحب ، ( 27

ص 283. ج 50 ، راونالاراحب ، و 2 -  ( 28

ص 294. ج 50 ، راونالاراحب ، ( 30 ( 29

هیآ 116. دوه ، هروس  ( 31

هیآ 117. دوه ، هروس  ( 32

ص 217. يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 33

ص 242. يرکسعلا ، مامإلا  هایح  ( 34

ص 246. ذخأم ، نامه  ( 35

ص 231. يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 36

.خیراوتلا نویع  زا  لقن  هب  ص 192 ؛ يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 37

ص 377. زتعم ، نبا  تاقبط  زا  لقن  هب  ص 195  يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 38

.نیّیبلاطلا لتاقم  زا  لقن  هب  ص 234  ذخأم ، نامه  ( 39

.314 ص 316 -  ج 5 ، ریثا ، نب  لماک  زا  لقن  هب  ص 216  يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 40
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ص ج 4 ، بقانم ، زا  لقن  هب   220 ص 221 -  يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 41
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.424

ص 274. تاوعدلا ، جهم  زا  لقن  هب  ص 254 ، يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 42

ص 383. دیفم ، خیش  داشرا ، زا  لقن  هب  ص 267  يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 43

داشرا ص 383. زا  لقن  هب  ص 267  يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 44

.هحفص ذخأم  نامه  داشرا  زا  لقن  هب  ص 268  ذخأم ، نامه  ( 45

ص 263. يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 46

ص 131. یشرقلا ، فیرش  رقاب  يرکسعلا -  نسحلا  مامالا  هایح  ( 47

ص 135. يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 48

ص 136. ذخأم ، نامه  ( 49

ص 141. ذخأم ، نامه  ( 50

ص 142. ذخأم ، نامه  ( 51

ص 144. يرکسعلا ، مامالا  هایح  و 3 -  ( 52

ص 148. يرکسعلا ، مامإلا  هایح  ( 54 ( 53

ص 150. ذخأم ، نامه  ( 55

ص 151. يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 56

ص 156. يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 57

ص 157. ذخأم ، نامه  ( 58

ص 161. يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 59

ص 153. ذخأم ، نامه  ( 60

ص 155. يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 61
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ص 155. يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 62

ص 168. يرکسعلا ، مامالا  هایح  و 3 -  ( 63

نامه ( 64

هیآ 26. حتف ، هروس  ( 65

هیآ 59. ءاسن ، هروس  ( 66

هیآ 143. هرقب ، هروس  ( 67

هیآ 13. تارجح ، هروس  ( 68

ص 372. يرکسعلا ، مامالا  هایح  ( 69

ص 372. ج 75 ، راونالاراحب ، ( 70

تایآ 125 و 126. هط ، هروس  ( 71

هیآ 3. هدئام ، هروس  ( 72

هیآ 23. يروش ، هروس  ( 73

.376 ص 374 -  ج 75 ، راونالاراحب ، ( 74

ذخأم ص 378. نامه  ( 75

.378 ص 389 -  ج 75 ، راونالاراحب ، ( 76

ص 378. ذخأم ، نامه  ( 77

.377 ص 378 -  ج 75 ، راونالاراحب ، ( 78

هیآ 114. ءاسن ، هروس  ( 79

هیآ 128. فارعا ، هروس  ( 80

.80 ص 81 -  يرکسعلا ، نسحلا  مامالا  هایح  ( 81
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.تساهنآ نایم  رد  داسف  تلعو  ههرب  نآ  رد  مدرم  رابفسآ  عضو  رگناشن  اعد  زا  تمسق  نیا  ( 82

.67 ص 63 -  سوواط ، نبا  دّیس  تاوعدلا -  جهم  ( 83

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  يامیس 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  هیمست  هجو 

، يرکسعلا نسحلا  دمحم ، وبا 
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بحاص رظتنم ، ماما  ردپ  زین  هیماما و  هناگ  هدزاود  همئا  زا  یکی  وا  دیوگ : یم  شخیرات  رد  ناکلخ  نبا  مالسلا  هیلع  يداهلا  یلع  نبا 
 - ءار فاک و  حتف  نیـس و  نوکـس  نیع و  حـتف  هب  يرکـسع -  دـنفورعم …  يرکـسع  هب  یلع ، شردـپ ، مه  وا و  مه  تسا ، بادرس 
نآ زا  دـنیوگ ، يرکـسع  ار ، نسح  ماما  و.دومن  لـقتنم  اجنادـب  ار  دوخ  هاپـس  رقم  درک و  اـنب  مصتعم  ارنآ  و  ارماـس ، هب  تسا  بوسنم 

شدنزرف ناشیا و  ور  نیا  زا  .دوب  نکاس  اجنآ  رد  لاس  هن  تسیب و  تدم  ناشیا  درک و  دیعبت  اج  نادـب  ار  وا  ردـپ  لکوتم ، هک  تهج 
(1037  ) .دنا هدرک  بوسنم  ناکم  نیا  هب  ار 

ع)  ) يرکسع ترضح  لیامش 

: هک تسا  يدنوار  حئارجلاو  جئارخلا  باتک  رد 

دیـشر و يردـق  ياراد  هزبـس و  دوب  يدرم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قـالخا  نوچ  وا  قـالخا 
دـندرک و یم  شمیظعت  ماع  صاخ و  هک  تشاد  یتءایه  تلالج و  تبیه و  ناـنچ  و  كدـنا ، ینـس  نوزوم و  یندـب  اـبیز و  یتروص 
لیلج و وا ، .دنتـشادن  نآ  زج  يا  هراچ  وا  حالـص  تدایع و  دـهز و  تنایـص و  فافع و  لضف و  ربارب  رد  اریز  دنتـشاد ؛ یم  شگرزب 
شقالخا و .دوب  تابث  اب  راگزور  ياه  يراگزاسان  بئاصم و  ربارب  رد  رایـسب و  شیاه  یتخـس  لمحت  هک  دوب  میرک  لضاف و  لیبن و 

(1038  ) .دوب تاداع  قراخ  شرادرک  يوخ و 

ماما تواضق 

مالسا وا  یلو  دنک ، يراج  دح  وا  رب  ات  دش  نآ  رب  لکوتم  .دندروآ  لکوتم  دزن  دوب ، هدرک  زواجت  ناملسم  ینز  هب  هک  ینارصن  يدرم 
.درب نایم  زا  ار  شفالخ  لمع  كرش و  شندروآ ، نامیا  تفگ : مثکا  نب  ییحی  .دش  ناملسم  دروآ و 

.تسا بجاو  وا  رب  دح  هس  دنتفگ : رگید  یضعب 

.درک نانچ  نینچ و  وا  اب  دیاب  هک  دنتفگ  يزیچ  مادک  ره  زین  نارگید 

.دندیسرپ ناشیا  زا  ار  هلءاسم  دنتشون و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسحلاوبا  ماما  هب  يا  همان  ات  درک  رما  لکوتم 

! دریمب ات  دوش  هدز  ردقنآ  دیاب  تشون : نینچ  دناوخ  ار  همان  ماما  یتقو 

رد یمکح  نینچ  اریز  دـینک ؛ لاوس  وا  زا  مکح  نیا  هراب  رد  نینمؤملاریما ! ای  دـنتفگ : هدرک ، رانا  ار  مکح  نیا  رگید  ياـهقف  ییحی و 
! تسین تنس  باتک و 

رد یمکح  نینچ  دنیوگ : یم  دنرادن و  لوبق  ار  مکح  نیا  نیملسم  ياهقف  هک  تشون  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  يا  همان  لکوتم  ورنیا  زا 
تنس باتک و 
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؟ يا هدومرف  رداص  ار  یمکح  نینچ  ارچ  هک  نک  نشور  ام  يارب  سپ  تسین !

نیکرـشم انک  امب  انرفک  هدحو و  هللااب  انمآ  اولاق  انـسءاب  وار  املف  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  حرـش : نیدب  داد  یخـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
؛ انسءاب اوءار  امل  مهنامیا  مهعفنی  نکی  ملف 

اجنآ هدوب و  امرف  مکح  نینچ  ادخ  تنـس  .دیـشخبن  يدوس  چیه  نانآ ، رب  ام  باذـع  هدـهاشم  گرم و  ندـید  زا  سپ  ناشنامیا ، ماما 
(1040 ( ) 1039  ) .دندش راکنایز  نارفاک 

تورام توراه و  ناتساد 

ود تورام  توراه و  دـننک ، نامگ  هک  دنتـسه  ام  دزن  یموق  میدرک : ضرع  مساقلاوبا ، مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  يزور 
ورف ایند  هب  رگید  یـسک  اب  ار  اهنآ  دـنوادخ ، دـندیزگرب و  ار  ود  نآ  دـش  رایـسب  مدآ  ینب  نایـصع  نوچ  هکیالم  هک  دـنا  هدوب  کـلم 

دنوادخ دندش و  همرحم  سفن  لتق  بکترم  دندرک و  رمخ  برش  هدرک ، انز  هدارا  دنداتفا و  هنتف  هب  هرهز  هطـساو  هب  ود ، نآ  .داتـسرف 
.دومن لدبم  دراد ، مان  هرهز  هک  يا  هراتس  نیمه  تروص  هب  درک و  خسم  ار  نز  نآ  دومرف و  باذع  لباب  رد  ار  ود  نآ 

يادخ هک  نانچ  دنظوفحم ؛ اه  یتشز  رفیک و  زا  یهلا ، فاطلا  هب  دـنموصعم و  هکیالم ، هللا ! ذاعم  دومرف : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ماجنا دنوش  رما  هچنآ  دننکن و  يادـخ  ینامرفان  زگره  نورمؤی ؛ ام  نولعفی  مهرما و  ام  هللا  نوصعی  ال  دـیامرف : اهنآ  هرابرد  لج  زع و 

(1041  ) .دنهد

لیللا نوحبسی  نورسحتسی  هتدابع و ال  نع  نوربکتسی  ال  هکئالم -  ینعی  هدنع -  نم  ضرالاو و  تاومـسلا  یف  نم  هل  و  دومرف : زین  و 
شهاگشیپ رد  هک  نانآ  تسوا و  کلم  همه  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  نورتفی ؛ راهنلا ال  و 
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(1042  ) .دنوشن لولم  هتسخ و  دننکن و  یچیپرس  شتدابع  زا  ناگتشرف )  ) دنبرقم

(1043 ( ؛ نوقفشم نولمعی …  هرماب  مه  لوقلاب و  هنوقبسی  ال  نومرکم ، دابع  لب  دیامرف : ناش  هرابرد  زین  و 

زا هچ  ره  و  تسوا ، نامرف  هب  دننک  هچ  ره  دنهدن و  ماجنا  یلمع  دنوادخ  رما  زا  شیپ  زگره  هک  دـنیادخ ، برقم  ناگدـنب  همه  هکلب 
، تسا یـضار  وا  زا  يادـخ  هک  نآ  زج  يدـحا  زا  هاگرد  ناـبرقم  نآ  زگره  دـناد و  ادـخ  ار  همه  دـننک ، دـبا  اـت  هچ  ره  هدرک و  لزا 

.دنناساره يادخ  فوخ  زا  میاد  نانآ  دننکن و  تعافش 

لتق بکترم  همئا  زا  یسک  ایآ  ایند ؛ رد  دندوب  همئا  ایبنا و  دننام  ناشیا  داد و  رارق  دوخ  نانیـشناج  نیمز  رد  ار  ناگتـشرف  نیا  دنوادخ 
!؟ دوش انز  ای 

هک تسین  نینچ  رگم  دراذگن ؟ یلاخ  رشب  عون  زا  یماما  ای  ربمایپ  زا  ار  ایند  دنوادخ ، هک  ینادن  ایآ  داد : همادا  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
شیپ ار  سک  چیه  ام  و  ( 1044 ( ؛ يرقلا لها  نم  مهیلا  یحون  الاجر  الا  قلخلا -  یلا  ینعی  کلبق -  نم  انلـسرا  ام  و  دیامرف : دنوادخ 

.دندش دیؤم  ام  یحو  هب  هک  ایند  ياهرهش  زا  دندوب  ینادرم  وت ) نوچ   ) همه نالوسر  هکنآ  زج  میداتسرفن ، تلاسر  هب  وت  زا 

، دوخ ناربمایپ  يوس  هب  ار  نانآ  هکلب  دنـشاب ؛ مکاح  ماـما و  اـت  هداتـسرفن  نیمز  هب  ار  هکیـالم  هک  دـیامرف  ناـیب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
.تسا هتشاد  لیسگ 

کلم دیابن  سیلبا  رگید  نیاربانب  میدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دنیوگ : هداد ، همادا  رایـس  دـمحم  نب  یلع  دـمحم و  نب  فسوی 
؟ دشاب

و دیامرف : یلاعت  يادخ  هک  يا  هدینشن  رگم  .دوب  نج  سنج  زا  وا  هکلب  ریخ ! داد : خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 
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(1045 ( ؛ نجلا نم  ناک  سیلبا  الا  اودجسف  مدال  اودجسا  هکئالملل  انلق  ذا 

سیلبا رگم  دندرب ، هدجس  هب  رس  همه ، نانآ  و  دینک ! هدجس  ار  مدآ  هک  میداد  نامرف  ار  ناگتشرف  هک  یماگنه  رآ  دای  لوسر )! يا   ) و
نجلاو دـیامرف : شا  هرابرد  هک  تسا  نامه  وا  و  تسا ، هدوب  نج  سیلبا ، هک  دـیامرف  ناـیب  هلیـسو  نیدـب  دـنوادخ.دوب  ناـینج  زا  هک 

.میدرک قلخ  هدنزادگ  شتآ  زا  رتشیپ  ار  ناینج  و  ( 1046 ( ؛ مومسلا ران  لبق  نم  هانقلخ 

ادخ لوسر  زا  وا  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  اهنآ  شناردپ و  شردپ و  زا  وا  اضر و  مدج ، زا  مردـپ  دومرف : هداد ، همادا  مالـسلا  هیلع  ماما 
باختنا نیا  و  دیزگرب ، ار  برقم  کیالم  ناربمایپ و  زین  ار و  دمحم  لآ  ام  دنوادخ ، دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

تمقن باذع و  قحتسم  هک  یناسک  هب  و  دنوشن ، ادج  شتمـصع  زا  جراخ و  شتیالو  زا  هک  نیا  هب  نانآ  زا  یهاگآ  لمع و  رب  زج  وا 
.دوبن دندرگن ، قحلم  دنا ، یهلا 

هب ار  وا  صن ، هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ام  يارب  میدرک : ضرع  ع )  ) ماـما هب 
اهنآ زین  دنوادخ  دندز ؛ زابرس  شلوبق  زا  اهنآ  تشاد و  هضرع  دندوب  کیالم  زا  هک  مائف  رب  ار  شتیالو  دنوادخ  دومرف ، بصن  تماما 

دروآ رد  غزو  تروص  هب  درک و  خسم  ار 

هب دندنوادخ  نآ  لوسر  هک  یهلا  ءایبنا  ریاس  دننامه  دنیادخ  نالوسر  کیالم ، دـنا ! هتـسب  غورد  ام  رب  نانآ  هللاذاعم  دومرف : ع )  ) ماما
؟ دنز رس  دنوادخ  هب  رفک  نانآ  زا  ایآ  قلخ ؛ يوس 

! ریخ میدرک : ضرع 

ناشبطخ میظع و  کیالم  نءاش  و  دنا ؛ نینچ  زین  هکیالم  دومرف :
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.تسا ( 1047  ) لیلج

ءامسا قلخ 

هنوگچ هک  اـمرف  ناـیب  اـم  يارب  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  دـش و  لاوس  دـیحوت  رد  مالـسلا ، هیلع  نسحلا  وبا  زا  هدـمآ : جاـجتحا  رد 
لاح دیزگرب ، شیوخ  يارب  ار  اهنآ  دومرف و  قلخ  اعیدب  ار  ءامسا  سپس  هدوبن و  شهارمه  يزیچ  هدوب و  اهنت  دوخ ، هراومه  دنوادخ 

؟ دنشاب یم  میدق  فورح  ءامسا و  نیا  هکنآ 

زا سپ  تسین و  وا  ياضق  زا  يزیرگ  و  دروآ ، نیوکت  هب  دومرف  هدارا  هچنآ  سپـس  هدوب ، هراومه  دـنوادخ  تشون : مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسین یمکح  وا  مکح 

نالطبم ياه  هتفگ  دربن و  ییاج  هب  هر  ناگدننک  فصو  فاصوا  دنام و  رـصاق  ناگدننیب  هاگن  دور و  ورف  تریح  رد  نامهوتم  ماهوا 
هک تسا  یناکم  رد  و  یهانتمان ، تسا  یعـضوم  رد  وا  سپ  .شناکم  ولع  هب  ندیـسر  ای  شنءاش و  بیجع  كرد  زا  ددرگ  لحمـضم 

(1048 ! ) تاهیه تاهیه ! دنکن ، هراشا  نادب  تارابع  دسرن و  نادب  نامشچ  دید 

لیباق لیباه و  لثم 

دنتفگ باذک  ار  وا  درک و  تماما  ياعدا  باذک  رفعج  هب  موسوم  ترضح  نآ  ردارب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تلحر  زا  دعب 
، دیسرپ ار  همئا  ءامسا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  یلباک  دلاخ  وبا  هکنانچ  مالـسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  لباقم  رد 

؟ دنیوگ قداص  ار  وا  ارچ  دیقداص  امش  همه  درک : ضرع  دیسر  قداص  ترضح  مانب 

.تماما ياعدا  رد  دیوگ  یم  غورد  دوش و  یم  هدیمان  رفعج  زین  وا  دالوا  زا  یمجنپ  نوچ  دومرف :

.تسا حون  رسپ  هلزنم  هب  هک  رفعج  نم  رسپ  زا  دینک  رذح  دوب : هدومرف  وا  هرابرد  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح 

اب وا  لثم  دومرف : ترـضح  هکنانچ  دیزرو  یم  دـسح  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  اب  .حـلاص و  ریغ  لمع  هنا  کلخا  نم  سیل  هنا 
لثم نم ،

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 212 

http://www.ghaemiyeh.com


(1049  ) .تسا لیباق  لیباه و 

مایا يانعم 

زا اـت  متفر  دروآ  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسحلاوبا  اـم  ياـقآ  لـکوم ، یتقو  تفگ : هک  دـش  تیاور  یخرک  فلد  یبا  نب  رقـص  زا 
شیانعم هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  نم ! ياقآ  متـشاد  هضرع  هاگنآ  تفگ :) هک  اجنیا  هب  ات   ) مسرپب شلاح 

.ممهف یمن  ار 

؟ تسیچ نآ  دومرف :

؟ تسیچ ثیدح  نیا  يانعم  .دننک  یم  ینمشد  امش  اب  هک  دینکن  ینمشد  مایا  اب  هک : ترضح  نآ  نخس  نیا  متشاد : هضرع 

(1050  ) .میتسه مایا  ام  تسا  اپرب  نیمز  اهنامسآ و  هک  مادام  یلب ! دومرف :

مظعا مسا 

فـصآ تسا و  فرح  هس  داتفه و  دنوادخ  مظعا  مسا  دـندومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  یفاک  رد 
ضرع و  تفر -  نیب  زا  ابـس  وا و  هلـصاف  و  دـش -  هتفاکـش  وا  يارب  نیمز  درک و  ملکت  نآ  هب  تسناد و  یم  ار  نآ  فرح  کـی  اـهنت 

(1052 ( ) 1051  ) .دش هدرتسگ  نیمز  یندز  مه  هب  مشچ  زا  رتمک  رد  نآ  زا  سپ  دروآ و  نامیلس  دزن  تفرگ و  ار  سیقلب 

؟ تلاح نآ  هتسکش و  لد  نآ  وک 

هـضور ریمعت  راکرـس  يءار  نم  رـس  رد  دوب و  دـمتعم  هقث و  راـجت و  نیرتربـتعم  زا  هک  غابـص  داوج  جاـح  نیفیرـشلا  نیمرحلا  جاـح 
ترایز مزع  هب  ریقح  هک  هد  تسیود و  رازه و  کی  هنس  رد  یئوخ  ناخیلق  رفعج  بناج  زا  دوب  سدقم  بادرس  رد  نییرکسع  هکربتم 

.دوب اجنآ  رد  وا  متفر  يءار  نم  رس  ترایز  هب  هدش  فرشم  دودح  نآ  هب  مارحلا  هللا  تیب 

رازه کی  هنس  رد  ار  وا  ریقح  دوب ، يءار  نم  رـس  مکاح  دادغب  ریزو  بناج  زا  نیا  رب  قباس  هک  دوب  یمان  یلع  دیـس  هک  درک  تیاکح 
: تفگ مدوب  هدید  مدوب  هدش  فرشم  هک  جنپ ، تسیود و  و 

تهج هب  داد و  یم  هضور  رد  لوخد  ترایز و  صخر  ار  ناشیا  تفرگ و  یم  دوب  لاـیر  کـی  يرـس  ره  هک  یهجو  مجع  راوز  زا  وا 
هـضور لخاد  هک  رگید  تاعفد  تهج  هب  دز  یم  دوب  هداد  هجو  هک  ره  تشاد  ياپ  قاس  يارب  يرهم  ناگدادـن  ناگداد و  هجو  زایتما 

.دشاب ناشن  دنوش  یم 

مجع زا  يراوز  هلفاق  هداهن و  دوخ  شیپ  رد  دـنلب  یبوچ  هداتـسیا و  مه  وا  مزـالم  رفن  هس  دوب و  هتـسشن  سدـقم  نحـص  رد  رب  يزور 
هدش دراو 
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.داد یم  لوخد  تصخر  تفرگ و  یم  ار  هجو  درک و  یم  رهم  ار  کی  ره  ياپ  دوب 

داد لایر  ود  ناوج  نآ  دوب و  لامج  ءایح و  سومان و  فرـش و  لها  هلمج  زا  دوب و  هارمه  زین  وا  نز  دـمآ و  مجع  رایخا  زا  یناوج  و 
نیا هعفد  ره  تفگ : ناوج  نآ  .منک  رهم  زین  ار  وا  ياپ  قاس  ات  دـیاب  زین  نز  نآ  تفگ : درک و  رهم  ار  ناوج  نآ  ياپ  قاـس  یلع  دـیس 

! تسین رورض  تحیضف  نیا  درذگ  یم  دهد  یم  لایر  کی  دیآ و  یم  نز 

!! منیبب ار  وت  نز  ياپ  قاس  هک  ینک  یم  تریغ  تیبصع و  نید ! یب  یضفار  يا  تفگ : یلع  دیس 

.دوب مهاوخ  هدرکن  یطلغ  منک  تریغ  مدرم  تیعمج  نیا  نایم  رد  رگا  تفگ :

.مهدب لوخد  نذا  منکن  رهم  ار  وا  ياپ  قاس  ات  تسین  نکمم  تفگ : یلع  دیس 

یقـش یلع  دیـس  دـنک ، تعجارم  تساوـخ  تسا و  یفاـک  مه  ردـق  نیمه  تسا  تراـیز  رگا  تفگ : هتفرگ  ار  نز  تـسد  ناوـج  نآ 
هماج هداتفا و  هک  دز  وا  مکش  رب  یبوچ  رـس  .درذگب  تفر  وا  نز  هک  نانچمه  دمآ  نارگ  قاش و  وت  رب  نم  هتفگ  یـضفار ! يا  تفگ :
امـش رگا  درک : هسدـقم  هضور  هب  ور  درک و  دـنلب  هـتفرگ  ار  نز  نآ  تـسد  درم  نآ  دـش ، ناـیامن  فوـشکم و  وا  ندـب  هـتفر  سپ  وا 

.دومن تعجارم  دوخ  لزنم  هب  و  تسا ! اراوگ  زین  نم  رب  دیدنسپب 

وت یلع  دیـس  ردام  هک  هدمآ  نم  دزن  هب  یمدآ  لیجعت  هب  تعاس  راهچ  ای  هس  نتـشذگ  زا  دعب  مدوب  هناخ  رد  نم  تفگ : داوج  یجاح 
هب ارم  متفر  لیجعت  هب  نم  دندمآ  رگید  رفن  هس  ود  مدش  یم  هناور  نم  ات  دهاوخ  یم  ار 
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وا رود  رد  وا  لایع  دـنک و  یم  لد  درد  زا  ناما  دـطلغ و  یم  نیمز  رب  هدروخ  مخز  رام  دـننام  یلع  دیـس  مدـید  دـندرب  هناخ  نوردـنا 
ار ناوج  نآ  ورب و  هک  دـندرک  يراز  زجع و  دـنداتفا  نم  ياـپ  رب  شنارهاوخ  نارتـخد و  نز و  رداـم و  دـندید  ارم  نوچ  هدـش  عـمج 
وا زا  مدرک و  وجتـسج  ار  ناوج  نآ  لزنم  ات  مدمآ  نم  مدرک ، دب  مدرک و  طلغ  اهلاراب ! هک : دـنک  یم  دایرف  یلع  دیـس  نک و  یـضار 

تقو نآ  و  تلاح ؟ نآ  نم و  هتسکش  لد  نآ  وک  اما  .متشذگ  وا  وا  نم  تفگ : مدرک  یلع  دیـس  تهج  هب  اعد  يدونـشخ و  شهاوخ 
دیـس نارهاوخ  نارتخد و  نز و  ردام و  مدـید  ءاـشع  برغم و  زاـمن  تهج  هب  نییرکـسع  هضور  هب  مدـمآ  دوب  برغم  هدرک  تعجارم 

زا یلع  دیس  دایرف  دنا و  هدش  راوگرزب  نآ  لیخد  هتسب و  سدقم  حیرـض  رب  ار  دوخ  ياهوسیگ  هدرک و  هنهرب  ار  دوخ  ياهرـس  یلع ،
هناخ هب  وا  ناقلعتم  دش و  دنلب  یلع  دیـس  هناخ  زا  نویـش  يادص  زامن  نیب  رد  مدـش و  زامن  لوغـشم  نم  دیـسر ، یم  هضور  هب  وا  هناخ 

.دوب هدرم  یقش  نآ  دنتفر 

شهاوخ نآ  تـالآ  ریمعت و  حـلاصم  تهج  هب  دوـب  نم  تسد  رد  تقو  نآ  رد  قاور  هضور و  ياهدـیلک  نوـچ  دـنداد و  لـسغ  ارنآ 
.دنیامن نفد  اجنآ  رد  دوش  حبص  نوچ  هدراذگ  قاور  رد  ار  وا  توبات  توبات  هک  دندرک 

هضور زا  يزیچ  دشاب و  هدش  ناهنپ  ادابم  هک  مدرک  هظحالم  تسا  فراعتم  هک  نانچ  ار  قاور  فارطا  نم  دندراذگ و  اجنآ  ار  هزانج 
هتشادرب ار  اهدیلک  هدرک و  لفقم  ار  رد  دوش و  دوقفم 
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دیود نوریب  قاور  زا  یهایس  گس  مدید  مدوشگ  ار  قاور  رد  هتخورفا ، ار  اه  عمـش  متفگ : ار  همدخ  مدمآ و  دش  رحـس  نوچ  متفر و 
.دیا هدیدن  ار  قاور  تسرد  بش  لوا  ارچ  متفگ : دندوب  هک  یمادخ  هب  هدش  كانمشخ  نم  تفر ،

نفد ار  وا  ات  هتشادب  ار  یلع  دیـس  هزانج  دندمآ و  دش  زور  نوچ  سپ  دوبن ، قاور  ار  زیچ  چیه  میدومن و  ار  صحفت  تیاغ  ام  دنتفگ :
(1053 ! ) تسین اجنآ  رد  زیچ  چیه  تسا و  توبات  رد  یلاخ  نفک  دندید  دننک ،

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  تمارک 

نییرکـسع و ترایز  تهج  هب  هک  يرفـس  رد  تسا ، ریقح  نیا  هزاجا  خیاشم  زا  هک  یکزلا  هر  سدق  یفجن  رفعج  دمحم  لیلج  خـیش 
.میدوب رفسمه  ناشیا  بانج  اب  میدش  فرشم  يءار  نم  رس  هب  سدقم  بادرس 

مدمآ یتقو  یمتفر ، وا  هناخ  هب  یمدمآ  ترایز  هب  هاگره  هک  اجنآ  لها  زا  دوب  یئانشآ  يءار  نم  رس  رد  ارم  هک  درک  تیاکح  يزور 
: تفگ مدرک  راسفتسا  یشوخان  ببس  زا  دوب  توم  هب  فرشم  هک  مدید  ضیرم  راز و  فیحن و  روجنر و  ار  صخش  نآ 

نم رـس  لها  بابق و  نیا  مادـخ  تداع  هچنانچ  نم  دـندش و  فرـشم  اجنیا  هب  ترایز  تهج  هب  زیربت  زا  يا  هلفاق  نیا  زا  لـبق  يدـنچ 
.موش عفتنم  وا  زا  هدرک و  ترایز  رد  ارنآ  يداتسا  هتفرگ و  دوخ  تهج  هب  يرتشم  هک  متفر  هلفاق  هظحالم  هب  تسه  يءار 

هلجد رانک  تساخرب و  وکین  ياه  هماج  اب  توارط  افـص و  تیاهن  رد  ناکین  حالـص و  بابرا  يز  رد  مدـید  ار  یناوج  هلفاق  ناـیم  رد 
هکربتم هضور  هناور  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  رد  دیشوپ  هزات  ياه  هماج  دروآ و  اج  هب  یلسغ  هتفر 
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دش نییرکسع  سدقم  نحـص  لخاد  مدید  متفر  هتفرگ  ار  وا  هلابند  سپ  دش ، عفتنم  رایـسب  ناوت  یم  ناوج  نیا  زا  متفگ : دوخ  اب  دش ،
کشا دوش و  یم  روصتم  عوضخ  زا  هچنآ  تیاغ  رد  دش و  نذا  ياعد  ندناوخ  لوغـشم  دراد و  تسد  رد  یباتک  هداتـسیا  قاور  رد  و 

هب تسد  وا  .مناوخب  همان  ترایز  وت  تهج  هب  مهاوخ  یم  متفگ : هتفرگ  ار  وا  يادر  هشوگ  هدـمآ  وا  دزن  دوب و  يراـج  وا  مشچ  ود  زا 
.دشابن یعوجر  نم  اب  ارت  ورب و  هک  درک  هراشا  هدراذگ  نم  فک  هب  یفرشا  هناد  کی  هدرک و  هسیک 

نآ زا  زاب  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  عمط  متفر ، هار  يردـق  هتفرگ  ارنآ  مدوب  رکاـش  نیا  کـی  هد  هب  مدرک  یم  يداتـسا  زور  دـنچ  هک  نم 
میلعت ار  وت  دـیاب  متفگ : هدـش  وا  محازم  زاـب  تسا  لوخد  نذا  ياـعد  لوغـشم  هیرگ  عوضخ و  تیاـغ  رد  مدـید  متـشگرب  منک  ذـخا 

؟ مهد ترایز 

: متفگ دوخ  اب  متفر و  نم  ورب  شاب و  هتشادن  عوجر  نم  هب  هک  درک  هراشا  هداد و  نم  هب  یفرشا  مین  هعفد  نیا 

ترایز وت ، تهج  هب  دیاب  نم  هتبلا  راذگب و  ار  باتک  متفگ  ار  وا  عوضخ  نیع  رد  مدرک  تعجارم  زاب  هدمآ ، تسد  هب  يراکـش  وکین 
.مدیشک ار  وا  يادر  مناوخب و  همان 

بلطم نامه  مدرک و  تعجارم  هتشاد  تدواعم  رب  ارم  عمط  زاب  متفر ، نم  دش  اعد  لوغشم  هداد و  نم  هب  لایر  ددع  کی  زین  هعفد  نیا 
هب مدش و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  نم  دمآ و  نوریب  هدش  مامت  وا  بلق  روضح  هدراذگ و  لغب  رد  ار  باتک  هعفد  نیا  مدومن ، رارکت  ار 

: متفگ مدمآ و  وا  دزن 
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! تسین يراک  وت  اب  ارم  یهاوخ و  یم  هک  عون  ره  هب  نک  ترایز  درگرب و 

.تفر دنامن و  یترایز  لاح  ارم  تفگ : نانک  هیرگ 

ور هناخ  رد  يذاحم  نم  هناخ  ماب  بل  رب  رفن  هس  مدید  مدش  اضف  لخاد  هناخ  رد  زا  مدومن  تعجارم  هدرک  تمالم  ار  دوخ  رایـسب  نم 
ار ام  نارئاز  ارچ  تفگ : نم  هب  داهن و  نامک  رد  رین  تشاد  تسد  رد  ینامک  دوب و  رت  ناوج  دوب  نایم  رد  هک  نآ  دـنا  هداتـسیا  نم  هب 

دادتـشا جیردت  هب  نم  هنیـس  شزوس  دـندش و  بئاغ  رفن  هس  نآ  تخوس و  نم  هنیـس  هاگان  هدیـشک ، هز  ار  نامک  و  یتشاد ؟ زاب  ام  زا 
مدید هدوشگ  ار  دوخ  هنیس  هتفرگ و  ورف  ارم  هنیـس  مامت  نونکا  هدش  نهپ  نآ  تحارج  جیردت  هب  دش و  حورجم  زور  ود  زا  دعب  هدرک 

(1054  ) .درمب صخش  نآ  هک  تشذگن  يزور  هس  ود  دوب و  هدیشوپ  وا  هنیس  عومجم 

ربمایپ لد  تعسو 

مرجال و  تسا ، هدش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  لوسر  بلق  رب  یگرابکی  دمآ ، هتفگ  نآ  فصو  زا  يا  همـش  هک  ینانچنآ  نآرق 
لد یلاعت  قح  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  بانج  دـشاب ؛ یناـنچنآ  یباـتک  خـناسم  دـیاب  بلق  نیا  يدوجو  هعس 
وا رب  میظع  نآرق  هک  تفای  اهلد  همه  زا  رت  گرزب  رت و  عیطم  رت و  عشاخ  اهلد و  نیرتهب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ترـضح 

(1055  ) .تسا هدش  لزان 

اه تشون  یپ 

ص 231. تماما ، هلاسر  -1037

.231 تماما ، هلاسر  -1038

84و85. رفاغ ، -1039

ص 227. تماما ، هلاسر  -1040

هیآ 6 میرحت ، -1041

هیآ 19. ءایبنا  -1042

تایآ 26-28. ءایبنا  -1043

هیآ 109. فسوی ، -1044

هیآ 50. فهک ، -1045

هیآ 27. رجح ، -1046
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ص 233. تماما ، هلاسر  -1047

ص 227. تماما ، هلاسر  -1048

ص 130. هنامیکح ، ياهناتساد  -1049

ص 62. یلمآ ، هداز  نسح  هیتمصع ، همکح  صف  -1050

ص 180. یبرع ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  -1051

ص 429. ج 1 ، نآ ، حرش  سفن و  لئاسم  نویع  -1052

ص 476. نئازخ ، -1053

ص 474. نئازخ ، -1054

ص 249. ناور ، رهوگ  هنیجنگ  -1055

هریس

(2  ) نافرع تدابع و  راد  هیالط  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح 

همدقم

این كاپ  میرکلادبع 

زورب ماـگنه  رد  ثداوـح و  ناروـک  رد  ناـنآ  دراد و  دوـجو  اـهناسنا  هـمه  ترطف  رد  هراوـمه  دوـبعم  هـب  قـشع  شیاتـس و  تداـبع ،
نایدا همه  رد  تهج  نیا  هب  دنریگ ؛ یم  هرهب  شیوخ  يرطف  تبهوم  نیا  زا  یگدنز ، ياسرف  تقاط  تالکشم  تخـس و  ياهدماشیپ 
شور هار و  اهناسنا  زا  یخرب  هک  ییاجنآ  زا  اما  .تسا  هدـش  روظنم  یـصاخ  موسر  بادآ و  هژیو و  هاگیاج  تداـبع  يارب  بهاذـم  و 
تسا هدومن  رومام  ار  شیوخ  يایلوا  ایبنا و  لاعتم  دنوادخ  دنیوپ ، یم  اطخ  هار  يداو  نیا  رد  یهاگ  دنناد و  یمن  ار  حیحـص  تدابع 

نانآ هب  ار  یقیقح  دوبعم  هب  ندیزرو  قشع  شور  هار و  دنزومایب و  رشب  داحآ  هب  ار  نآ  عناوم  راثآ و  مزاول و  تدابع ، حیحص  هار  هک 
.دنهد ناشن 

هشوگ اب  دیدرگ ، هئارا  لوالا  عیبر  هام  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  تبـسانم  هب  هک  راتـشون  نیا  تسخن  شخب  رد 
زا رگید  ییاهزارف  حیـضوت  لـقن و  هب  زین  اـجنیا  رد  میدـش ، انـشآ  ناـفرع  تداـبع و  هنیمز  رد  ترـضح  نآ  نخـس  هریـس و  زا  ییاـه 

: میزادرپ یم  یهلا  تجح  نآ  يدابع  ياهراتفر  اهدومنهر و 

زاونلد ياهتاجانم 
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اب هنافراع  ياهتولخ  هنابـش و  ياهتاجانم  رد  ار  دوخ  دـنلب  حور  یتحار  نطاب و  يافـص  قشاـع ، نارگـشیاین  بلط و  تقیقح  ناـکلاس 
دنبای یم  نایملاع  راگدرورپ  اب  زاین  زار و  رد  ار  شیوخ  كاندرد  لد  يافـش  كانمغ و  ناج  مارآ  نانآ  .دنناد  یم  تسود  ترـضح 

قح ترـضح  ياضر  رد  زج  ار  دوخ  یتحار  زگره  تمه  دـنلب  نافراع  نیا  .دـننیب  یم  وا  تسد  هب  ار  ناشتالکـشم  همه  لح  هراچ  و 
: دننک یم  همزمز  بل  ریز  رد  هتسویپ  دنبلط و  یمن 

نم تشهب  ترد  كاخ 

نم تشرس  تخر  رهم 

نم تشونرس  وت  قشع 

وت ياضر  نم  تحار 

تشونرس وت  قشع 
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نم

نم تشونرس  وت  قشع 

لاعتم دـنوادخ  اب  سک  ره  ( 1 ( ؛ سانلا نم  شحوتـسا  هللااب  سنا  نم  : » دومرف يا  هنافراع  نخـس  کی  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
« .دنک یم  تشحو  مدرم  زا  دریگب ، سنا 

زا افواب و  نارای  زا  یکی   ] یثیل هرمـض  نب  رارـض  زا  هیواـعم  هک  یماـگنه  دوب ؛ نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـفراع  يـالوم  هک  ناـنچمه 
فیـصوت نینچ  ار  ماما  تـالاح  دوخ  خـساپ  زا  يزارف  رد  وا  دومن ، لاؤس  ناـنمؤمریما  تـالاح  دروم  رد  مالـسلا ] هیلع  یلع  ناقـشاع 

یم تشحو  نآ  رهاظم  ایند و  هب  یگتسبلد ]  ] زا مالسلا  هیلع  یلع  ( 2 ( ؛ هتشحوو لیلاب  سناتسیو  اهترهزو  ایندلا  نم  شحوتسی  : » درک
« .دوب سونام  الماک  نآ  تشحو  بش و  اب  دومن و 

روظنم هکلب  تسین ، تینابهر  یبلطاوزنا و  يریگ ، هشوگ  ییادخریغ ، رهاظم  زا  يرود  ادـخ و  اب  سنا  زا  روظنم  هک  تسادـیپ  هتفگان 
، یـسایس یعامتجا ، لمع  ره  اساسا  .تساهتردـق  اـهییابیز و  اـهیکین ، ماـمت  همـشچرس  هک  دـشاب  یم  ناـیملاع  راـگدرورپ  اـب  تولخ 

يرما دـنوادخ و  اـب  سنا  یعون  دریگ ، یم  ماـجنا  قح  ترـضح  تیاـضر  ياتـسار  رد  هک  مدرم  اـب  طاـبترا  رد  یگنهرف  يداـصتقا و 
.دوب دهاوخ  لاعتم  دنوادخ  يدونشخ  بجوم  هدیدنسپ و 

نم ای  : » دنک یم  زاین  زار و  نینچ  یتسه ، ناهج  راگدیرفآ  اب  دوخ  نیشنلد  تاجانم  زا  ییاهزارف  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
رظنملاب وه  نم  ای  نیرطـضملا ، هوعد  بیجم  ای  نیثیغتـسملا ، ثایغ  ای  هعـساو ، هتمحر  نم  ای  هلـضاف ، هیداـیا  نم  اـی  هقداـص ، هدـیعاوم 
کتمحر نم  یلع  رـشناو  کلـضف  نم  یلع  ضفاو  كدنع  نم  یندـهاو  هلآو  دـمحم  یلع  لصف  یندالا …  لزنملاب  هقلخو  یلعالا ،

يا ( 3 ( ؛ مارکالاو لالجلاذ  ای  نانم ، ای  نانح  ای  اننیب  ام  ناتـشو  فیعـضلا  دـبعلا  اناو  لیلجلا  برلا  تنا  کنا  کتاکرب  نم  یلع  لزناو 
يا تسوگتسار ! شیاه  هدعو  رد  هک  ییادخ 
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هدـننک تباجا  يا  ناـهاوخداد ! سرداد  يا  تسا ! هدرتسگ  شمتحر  هیاـس  هک  یـسک  يا  تسا ! نوزفا  شیاـهتمعن  هک  يراگدـیرفآ 
لآ دمحم و  رب  دنراد … ! ياج  لزنم  نیرت  نییاپ  رد  تیاه  هدـیرفآ  يراد و  رارق  هبترم  نیرتالاب  رد  هک  یـسک  يا  ناگراچیب ! ياعد 

تاـکرب زاـس و  ریگارف  نم  رب  ار  دوـخ  تمحر  نک و  هضاـفا  نم  رب  ار  تدوـخ  لـضف  نک و  تیادـه  تدوـخ  ارم  تسرف و  دورد  وا 
نم و نیب  تسا  توافت  ردقچ  و  ناوتان ؛ فیعـض و  هدنب  نم  یتسه و  گرزب  راگدرورپ  وت  هک  انامه  نادرگ ، لزان  نم  رب  ار  تدوخ 

« .يراوگرزب تلالج و  بحاص  يا  هدنیاشخب و  نابرهم و  يادخ  يا  وت ،

ینافرع ياه  لمعلاروتسد 

توعد يونعم  كولـس  یناسنا و  ياهراتفر  هب  ار  مدرم  یفلتخم  ياه  لمعلاروتـسد  اهدومنهر و  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح 
زا یکی  .تشاد  یم  هضرع  تقیقح  ناقاتشم  هب  ار  شیوخ  بلاطم  یمومع  یـصوصخ و  ياه  همان  رد  یهاگ  راوگرزب  نآ  .دومن  یم 
نآ دومنهر  تسا ، لمات  لباق  اشگهار و  نایعیش  هژیوب  تداعـس  ناگدنیوج  يارب  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ياه  لمعلاروتـسد 

مهدزای ياوشیپ  تسا ؛ یمارگ  دوجو  نآ  دامتعا  دروم  باحصا  زا  ( 4  ) يروباشین لیعامسا  نب  قاحسا  هب  يا  همان  نمض  رد  ترضح 
لـضاو یمعا  هرخآلا  یف  وهف  یمعا  ایندلا  هذـه  نم  جرخ  نم  هنا  قاحـسا ! ای  انیقی  ملعاف  : » دراگن یم  نینچ  دومنهر  نآ  زا  يزارف  رد 

نع هیاکح  ( 5  ) هباتک مکحم  یف  هللا  لوق  کلذو  رودصلا ، یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکلو  راصبالا  یمعت  سیل  لیعامـسا ! نبای  الیبس ،
! قاحسا يا  6 ؛)  « ) یسنت مویلا  کلذکو  اهتیسنف  انتایآ  کتتا  کلذک  لاق  اریصب  تنک  دقو  یمعا  ینترـشح  مل  بر   » لوقی ذا  ملاظلا 

زین ترخآ  رد  وا  دور  هارمگ ] و   ] انیبان ایند  نیا  زا  سک  ره  نادب  انیقی 
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رارق اه  هنیـس  نوردنا  رد  هک  ییاهبلق  هکلب  تسین ، مشچ  يروک  ییانیبان ، زا  دوصقم  لیعامـسا ! رـسپ  يا  .دوب  دـهاوخ  هارمگ  انیبان و 
دنک یم  تیاکح  يرگمتـس  نابز  زا  شیوخ  مکحم  باتک  رد  هک  تسا  لاعتم  راگدرورپ  نخـس  ناـمه  نیا  دـنوش و  یم  روک  دراد 

، يدرک روشحم  انیبان  ارم  ارچ  ادنوادخ ! : » دیوگ یم  دنوادخ ] هب  ضارتعا  اب  دوش  یم  روشحم  انیبان  تمایق  زور  هک  یماگنه   ] يو هک 
، يدرپس یـشومارف  هب  ار  اهنآ  دیـسر و  وت  هب  ام  تاـیآ  اـیند  رد  هک  ناـنچمه  دـیامرف : یم  دـنوادخ  .مدوب  اـنیب  اـیند  رد  هک  یلاـح  رد 

 « . یناگدش شومارف  زا  وت  زورما  روطنیمه 

تدابع درواتسد 

تبثم راـثآ  اهدرواتـسد و  دـناوت  یم  تهج  نیمه  هب  دـهد و  یم  قوس  قلطم  لاـمک  يوس  هب  ار  ناـسنا  تداـبع ، یناـفرع و  كوـلس 
راهم یعامتجا ، يراتفر و  یمـسج ، راثآ  يرکف ، یناور و  یلاعت  یحور ، تمظع  .دشاب  هتـشاد  یپ  رد  ناسنا  یگدـنز  رد  ار  یناوارف 

تدابع راثآ  زا  یـشخب  ناسنا ، هشیدـنا  رکف و  قفا  هعـسوت  یتفرعم ، یکاردا و  يورین  یقرت  يدـیحوت ، ياـهرواب  تیوق  سوه ، اوه و 
.تسا یتسه  راگدیرفآ  هاگشیپ  رد  نیتسار 

نیرت مهم  زا  یکی  .دـندرک  یم  وجتـسج  يونعم  راـتفر  نیمه  وـترپ  رد  ار  دوـخ  رامـش  یب  ياـهتیقفوم  زار  ملاـع ، رد  یگرزب  نادرم 
.تسا انیس  یلعوبا  سیئرلا  خیش  یناریا ، هزاوآ  رپ  دنمشناد  دیآ ، یم  رامش  هب  مالسا  يایند  تاراختفا  زا  هک  اهتیصخش 

نارود رد  هک  دومن  تفرـشیپ  شناد  ملع و  بسک  رد  نانچ  نآ  دوب و  يدنمـشزرا  ياه  هشیدنا  بحاص  هداعلا و  قوف  غوبن  ياراد  وا 
همه اب  انیـس  یلع  وب  .دـش  زاین  یب  رـصاعم  دـیتاسا  زا  دـیدرگ و  دوخ  نامز  جـیار  مولع  مامت  رد  رـصع ، ناروشناد  دمآرـس  یناوجون 

تدابع رد  ار  شتالکشم  لح  زار  دوب ، هدش  شبیصن  یگدنز  رد  هک  ییاهتیعقوم  اهتیقفوم و 
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.تسج یم  اههاگتدابع  و 

زیچ هب  ندـیمهف  زا  ریغ  هب  مدیـشیدنا و  یمن  يرگید  زیچ  هب  ملع  لیـصحت  هـب  زج  زور  بـش و  : » تـسا هدروآ  دوـخ  تارطاـخ  رد  وا 
هلئسم رد  هاگره  دش و  یم  ملسم  نم  يارب  يا  هلئـسم  ره  تقیقح  هکنیا  ات  متفر ، یم  شیپ  قیرط  نیمه  هب  و  متـشادن ، هجوت  يرگید 

، مدرک یم  شیاتس  ار  یتسه  قلاخ  مدرازگ و  یم  زامن  مدرب ، یم  هانپ  دجسم  هب  ممهفب ، ار  هیـضق  متـسناوت  یمن  ای  مدوب و  ناریح  يا 
(« 7  ) .دش یم  فرطرب  لکشم  لح و  نم  يامعم  لاح  نیا  رد 

: میزادرپ یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  یگدنز  رد  تدابع  راثآ  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  اجنیا  رد 

تیدبا اب  دنویپ 

هلق هب  هتفای ، ییاهر  ینورب  ینورد و  ياهیگدرب  اهتراسا و  دـنب  دـیق و  زا  تدابع ، تعاطا و  ماقم  هب  یبای  تسد  اـب  هتـسراو  ياـهناسنا 
هیلع يدـه  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  قح  نیتسار  ناگدـنب  .دنـسر  یم  یقیقح  يدازآ  یحور و  تمظع  عیفر  ياه 

تمظع و زا  یتاجرد  هب  یلاعت  يراب  ترـضح  لازیال  تردق  ربارب  رد  عوضخ  یناشیپ  ندـییاس  اب  دـنراد ، رارق  اهنآ  سار  رد  مالـسلا 
ساـسحا يا  هرذ  ریوزت ، روز و  رز و  ناربـهر  يداـم و  رهاـظم  رفک و  كرـش و  هـهلا  لـباقم  رد  زگره  هـک  دـنبای  یم  تـسد  هوـکش 

گرزب نانآ  رظنم  رد  دنوادخ  طقف  دنـسانش و  یمن  ار  ییاورنامرف  نایملاع  دنوادخ  زا  ریغ  هب  دـننک و  یمن  سرت  ریقحت و  تسکش و 
کلعجا ینعطا  يدبع  : » هک دنوش  یم  يدنوادخ  باطخ  لومشم  هتسویپ و  تیدبا  هب  هک  تساجنیا  دیامن و  یم  کچوک  ادخ  ریغ  و 

ءاشت امهم  کلعجا  نوکی  ءاشا  امهم  انا  رقتفت ، اـینغ ال  کـلعجا  رقتفا  ـال  ینغ  اـنا  تومت ، ـال  اـیح  کـلعجا  توما  ـال  یح  اـنا  یلثم ،
(8 ( ؛ نوکی

وت ات  نک  تعاطا  ارم  نم ! هدنب 
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ینغ زین  ار  وت  متـسه  زاـین  یب  ینغ  نم  منادرگ ، يدـبا  هدـنز و  زین  ار  وت  متـسه  يدـبا  هدـنز و  نم  مهد ، رارق  مدوخ  زا  يا  هوـلج  ار 
« .دوش ماجنا  یهاوخب  هچ  ره  هک  مهد  رارق  نینچ  زین  ار  وت  دوش  یم  ماجنا  مهاوخب  هچ  ره  نم  یشابن ، دنمزاین  هک  منادرگ ،

وا رایتخا  رد  ار  زیچ  همه  زین  دنوادخ  هک  دوب  یهلا  زاتمم  هتـسیاش و  ناگدـنب  نینچ  زا  يزراب  هنومن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح 
: دینک هجوت  هنیمز  نیا  رد  شرازگ  دنچ  هب  .دوب  هدینادرگ  شعیطم  هداهن و 

روتـسد قبط  هشیپ  متـس  درم  نآ  دـندرپس ، ریرحن  مان  هب  بلقلا  یـسق  نشخ و  نابنادـنز  کی  هب  ار  یمارگ  دوجو  نآ  هک  یماـگنه  . 1
زاب لمع  نیا  زا  ار  يو  ریرحن  رسمه  .درکن  يراذگ  ورف  يا  هرذ  شتیذا  رازآ و  زا  تفرگ و  تخس  ترضح  نآ  رب  دوخ  ناگدرکرس 

يرکـسع ترـضح  هجنکـش  تیذا و  موش  تبقاع  زا  ار  شرهوش  ماما ، يراگزیهرپ  تعاطا و  تدابع ، بتارم  يروآداـی  اـب  هتـشاد و 
نآ رد  اهنت  هن  يو  نانخـس  اما  دـهاکب ؛ مالـسلا  هیلع  ماما  رب  ریرحن  ياـهراشف  زا  هک  درک  یم  یعـس  هتـسویپ  هدـیناسرت ، مالـسلا  هیلع 
وا .دناسرب  لتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تفرگ  میمـصت  يو  هکلب  تشادن ، يریثات  هنوگ  چیه  تریـس  تشز  نابنادنز 

هنوگ چـیه  تخاس و  اهر  یـشحو  هدـنرد و  تاناویح  نایم  رد  و  عابـسلا »  هکرب   » رد ار  ماما  دوخ ، رگمتـس  نابابرا  زا  هزاـجا  زا  دـعب 
هدهاشم شناراکمه  هارمه  هب  یتاظحل  زا  دعب  اما  دش ؛ دـهاوخ  هتـشک  یـشحو  تاناویح  تس  هب  ترـضح  نآ  هک  تشادـن  يدـیدرت 

مارتحا عوضخ و  لامک  اب  ترضح  درگادرگ  یشحو  تاناویح  هداتـسیا و  زامن  هب  يا  هشوگ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  درک 
رد .دنا  هتخادنا  ریز  هب  رس 
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(9  ) .دندرب شلزنم  هب  دندروآ و  نوریب  لحم  نآ  زا  اروف  ار  ماما  هک  دوب  اجنیا 

عابسلل حرط  يذلا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  هقثلا  مامالابو  : » میناوخ یم  نینچ  مهم  هعقاو  نیا  هب  هراشااب  ترـضح  نآ  ترایز  رد 
(10 ( ؛ اهضبارم نم  هتصلخف 

وا وت  دش و  هدنکفا  ناگدنرد  نایم  رد  هک  مالسلا  هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  ترـضح  تدامتعا ، دروم  ماما  قح  هب  ار ] وت  ایادخ  ]
« .يداد تاجن  یشحو  تاناویح  نایم  زا  ار 

نانمشد زا  یکی  هک  ( 11  ) شماتوا نب  یلع  دزن  رد  ینامز  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  : » دیوگ یم  يولع  لیعامـسا  نب  دمحم  . 2
مالـسلا هیلع  یلع  نادناخ  اب  و  دوب ]  ] تریـسدب وخ و  تشز  يدرم  وا  .دندرک  ینادنز  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  تخـسرس 

وا رب  دـنک و  تیذا  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـناوت  یم  هچ  ره  هـک  دـندوب  هداد  روتـسد  وا  هـب  هـفیلخ  فرط  زا  .تـشاد  هـنیرید  یتوادـع 
هشیپ تواقش  درم  نآ  نانچ  ترضح  نآ  يونعم  ینافرع و  تالاح  مالـسلا و  هیلع  ماما  تلالج  تبیه و  تهبا ، اما  .دیامن  يریگتخس 

مارتـحا هب  ار  دوخ  تروـص  هک  دوـبن -  وا  نادـنز  رد  زور  کـی  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  هکنیااـب  درک -  لوـحتم  ار 
ار شراتفگ  راتفر و  مهدزای ، ياوشیپ  اب  درم  نیا  هزور  کی  یهارمه  و  تفرگ ، یمن  الاب  ار  دوخ  رس  داهن و  یم  كاخ  رب  شترـضح 

(« 12  ) .داد رارق  مدرم  نیرت  کین  وا  رظنم  رد  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  دومن و  ضوع 

نم رـس   » رهـش رد  : » دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  ریذپان  فصو  هبذاج  یحور و  تمظع  دروم  رد  ناقاخ  نب  دمحا  . 3
.متخانش هن  مدید و  هن  اضرلا ، نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نوچمهار  نایولع  زا  سک  چیه  يار » 

يراوگرزب و فافع ، توکس ، راقو ، رد 
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، هاپـس نارـس  مشاـه ، ینب  زا  کـی  چـیه  زا  .تشادـن  ییاـتمه  مشاـه  ینب  ماـمت  ناطلـس و  دزن  رد  زین  شنادـناخ و  ناـیم  رد  تـمارک 
دزن ار  وا  هکنآ  رگم  مدرکن ، یلاؤس  یلع  نب  نسح  هرابرد  دارفا ، رگید  ناهدنامرف و  ناریزو ، ناریبد ، ناهیقف ، نایضاق ، ناگدنـسیون ،
ریاس لیماف و  نایم  رد  مارتحا  تیونعم ، تدابع و  تعاطا و  کین ، نانخـس  دـنلب ، ماقم  .متفاـی  يدـنمجرا  یگرزب و  تیاـهن  رد  ناـنآ 
مرظن رد  يو  ماقم  شزرا و  نیا ، زا  دعب  .مدینش  یلع  نب  نسح  شیاتس  رد  نانآ  نابز  زا  نم  هک  دوب  ییاه  یگژیو  هلمج  زا  ناگرزب ،

(« 13  ) .دنیاتس یم  دنرگن و  یم  مارتحا  هدید  هب  ار  وا  نمشد  تسود و  هک  مدیمهف  دمآ و  گرزب 

ام : » دومرف شدوخ  هک  نانچمه  .دوب  قح  ربارب  رد  ترـضح  نآ  عوضخ  تعاطا و  تدابع و  رطاـخب  سفن  تزع  میرکت و  همه  نیا  و 
(14 ( ؛ زع الا  لیلذ  هب  ذخاالو  لذ  الا  زیزع  قحلا  كرت 

هکنیا رگم  تسویپن ، قح  هب  یکچوک ] و   ] راوخ چیه  دش و  راوخ  هکنیا  رگم  تفرگن ، هلـصاف  قح  زا  یتکوش ] بحاص  و   ] زیزع چیه 
« .دش یمارگو ]  ] زیزع

رکفت تدابع و 

دوس شیوخ  ياهتدابع  يونعم و  لامعا  زا  دریگن ، هرهب  دوخ  ینالقع  يورین  رکفت و  هوق  زا  یگدـنز  لوط  رد  هک  يا  هدـننک  تدابع 
زین تفرعم  دراد و  دوخ  دوبعم  هب  تبسن  صخـش  ره  تفرعم  هب  یگتـسب  لامعا ، یلاع  بتارم  شزرا و  هک  ارچ  درب ؛ دهاوخن  ینادنچ 

رد درگنب و  یتسه  راگدیرفآ  لازیال  هوکـش  تردق و  رد  رادـیب  یلد  هشیدـنا و  لقع و  هدـید  اب  ناسنا  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  لصاح 
صاخ مظن  قبط  روانهپ ، ملاع  نیا  هرتسگ  رد  هک  یعونتم  ياه  هدـیرفآ  تمظعاب و  ناـهج  نیا  روآ  تفگـش  زیگنا و  تریح  ياـیاوز 

دوخ
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.دشیدنیب دننک ، یم  ریس  یصاخ  فادها  لابند  هب  دنیامن و  یم  تکرح 

عوضخ دور ، رتالاب  دوبعم  هب  تفرعم  تخانـش و  ردقچ  ره  هکلب  دوب ؛ دهاوخن  روآ  رورغ  هاگ  چیه  دـشاب ، تفرعماب  ماوت  هک  یتدابع 
هارمه هب  تفرعم  اب  ناگدننک  تدابع  هک  تساجنیا  دش و  دهاوخ  رتشیب  سنا  تذل  ساسحا  هدـیدرگ ، فعاضم  تدابع  رد  عضاوت  و 

قح كاندـبعام  کناحبـس  : » هک داد  دـنهاوخ  رـس  ار  همزمز  نیا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نـیز  ترـضح  نارگتداـبع ، تـنیز  رورس و 
(15 ( ؛ کتدابع

« .میدرواین ياجب  ار  وت  تدابع  قح  ام  یهزنم ، كاپ و  وت  ادوبعم !

تـسیل : » دومرف هک  درپس  ناج  شوگ  هب  تقد  هب  دـیاب  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  هنادـنمدرخ  راتفگ  تاکن ، نیا  هب  هجوت  اب 
(16 ( ؛ هللا رما  یف  رکفتلا  هرثک  هدابعلا  امناو  هولصلا  مایصلا و  هرثک  هدابعلا 

« .تسا دنوادخ  رما  رد  رایسب  رکفت  تدابع  انامه  تسین ، زامن  هزور و  يرایسب  هب  لماک ]  ] تدابع

اه تشون  یپ 

ص 594. یحضلا ، سمش  ص 194 ؛ یعادلا ، هدع  ( 1

ص 195. یعادلا ، هدع  ( 2

ص 277. تاوعدلا ، جهم  ص 227 ؛ دجهتملا ، حابصم  ( 3

ماما .دوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا  دزن  رد  ناـنیمطا  دروم  نیثدـحم  زا  هعیـش و  ناـگرزب  زا  يروباـشین  لیعامـسا  نب  قاحـسا  ( 4
کتریصب هرصبو  هللا  همحر  دق  نمم  کلثم -  ناک  نم  یلع  قاحسا  ای  هللا  متاف  : » دومرف يو  ماقم  زا  لیلجت  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع 

رهم وا  هب  ادـخ  هک  تسوت -  لثم  هک  یـسک  ره  يارب  ار  دوخ  تمعن  دـنوادخ  قاحـسا ! يا  هنجلا ؛ لوخد  هتمعن  مامت  ردـقو  هتمعن ، - 
، تاوعدلا جهم  « ) .دیامرف ردقم  نتفر  تشهب  اب  ار  دوخ  تمعن  مامت  دنادرگ و  لماک  هدینادرگ -  شیانیب  ار  وا  وت  نوچمه  هدیزرو و 

(67 ص 63 - 

/125 و 126. هط ( 5

ص 222. ثیدحلا ج ج ، لاجر  مجعم  ص 484 ؛ لوقعلا ، فحت  ( 6

ص 29. انیس ، یلعوبا  یگدنز  ( 7

رهاوجلا ( 8
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ص 361. هینسلا ،

ص 595. یحضلا ، سمش  ص 334 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ( 9

ص 354. ج 83 ، راونالاراحب ، ص 176 ؛ حالفلا ، حاتفم  ( 10

.تسا هدش  تبث  شمران  نب  یلع  درم  نیا  مان  یفاک  رد  ( 11

ثیدح 8. مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبا  دلوم  باب  یفاک ، لوصا  ص 286 ؛ ج 3 ، همغلا ، فشک  ( 12

.لوا ثیدح  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  یناگدنز  باب  یفاک ، لوصا  ص 321 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ( 13

ص 489. لوقعلا ، فحت  ( 14

ص 35. هیداجس ، هفیحص  ( 15

ص 488. لوقعلا ، فحت  ( 16

قالخا

ص 249 ج 5 ، ناموصعم ، هریس  باتک :

نیما نسحم  دیس  هدنسیون :

ینامرک یتجح  یلع  همجرت :

زا کی  چـیه  يار ، نم  رـس  رد  تسا : هتفگ  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هرابرد  دـمآ ، دـهاوخ  هک  نانچ  ناقاخ ، نب  هللادـیبع  نب  دـمحا 
تباجن و ییاسراپ و  راقو و  شمارآ و  رد  .دشاب و  ع )  ) اضر نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  دـننامب  هک  متخانـشن  مدـیدن و  ار  نایولع 

مدقم دوخ  ناگدروخلاس  رب  ار  يو  نانآ  .مدینـشن  وا  زا  رتهب  ار  یـسک  مان  مشاه  ینب  مامت  ناطلـس و  شنادناخ و  دزن  رد  يراوگرزب 
مشاه ینب  زا  کی  چیه  زا  .دش  یم  هتشاد  مدقم  یلومعم  یماع و  مدرم  ناگدنـسیون  ناریزو و  ناریما و  رب  هراومه  زین  دنتـشاد و  یم 
مدرم دزن  رد  ترضح  نآ  مدرب  یپ  هک  نآ  زج  مدیـسرپن  يو  هرابرد  نامدرم  ریاس  ناهیقف و  نایـضاق و  ناگدنـسیون و  ناریما و  زین  و 

شخیاشم تیب و  لها  رب  ار  وا  دـننک و  یم  دای  یکین  هب  وا  هرابرد  همه  دراد و  رارق  الاو  یهاـگیاج  رد  میظعت و  لـیلجت و  تیاـغ  رد 
یم نخـس  ترـضح  نآ  هرابرد  ییوکین  هب  هک  نآ  زج  مدیدن  ار  ترـضح  نآ  نانمـشد  ناتـسود و  زا  سک  چـیه  .دـنراد  یم  مدـقم 

.دندوتس یم  ار  وا  دنتفگ و 

تفالخ رگا  دیوگ : هراب  نیا  رد  هللادیبع  نب  دمحا  ردپ  نینچمه 
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لضف و اب  وا  اریز  ع .)  ) يرکـسع نسح  رگم  تسین  تفالخ  راوازـس  ار  مشاـه  ینب  زا  سک  چـیه  دوش  نوریب  ساـبع  ینب  نادـناخ  زا 
.تساراد ار  تفالخ  ماقم  يدصت  قاقحتسا  شیاهییوکین  هدیدنسپ و  قالخا  تدابع و  دهز و  يراد و  نتشیوخ  ییاسراپ و  شناد و 

يرکسع نسح  ماما  يامیس  هریس و  زا  يوترپ 

ع)  ) يرگسع نسح  ماما 

رد يرمق  يرجه  لاس 232  لّوـالا  عیبر  ای 24  یناّثلا  عیبر  متـشه  زور  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) يداه ماما  دـنزرف  يرکـسع ، نسح  ماـما 
.دمآ ایند  هب  هنیدم 

.دنا هتفگ  زین  ْثیَدُح »  » و لیلس »  » یضعب نسوس و  ار ، ترضح  نآ  یمارگ  ردام  مان 

.دیسر تداهش  هب  یگلاس  رد 28  ارّماس ، رهش  رد  یساّبع  هفیلخ  دمتعم  هئطوت  اب  يرمق  يرجه  لاس 260  لّوالا  عیبر  متشه  رد  وا 

.دیسر تماما  ماقم  هب  یگلاس  رد 22  شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  دعب  ترضح  نآ 

.درک یم  تاعارم  ًالماک  ار  نانآ  یعامتجا  یتدیقع و  حلاصم  دیدرگ و  دادملق  نایعیش  يرکف  عجرم  ناونع  هب  وا  عضاوم  همانرب و 

رب ناکرت  یلاوم و  هک  ییاج  ات  تساک ، نایـساّبع  تردـق  زا  هک  دـمآ  شیپ  ییاه  يراـتفرگ  اـه و  يراوشد  ترـضح ، نآ  رـصع  رد 
.درکن ادیپ  فیفخت  شنارای  ماما و  هب  تبسن  رازآ  هجنکش و  راشف و  یلو  دنتفای ، تسد  تموکح 

ار مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  هک  دندرک  یم  شالت  نایساّبع  دیوگب ! ار  راک  نآ  ببـس  هک  نآ  یب  تخادنا ، نادنز  هب  ار  وا  لّکوتم 
.دنزاس رود  شناوریپ  نارای و  زا  شیوخ و  ياه  هاگیاپ  زا  ار  وا  دنشاب و  وا  بقارم  هتسویپ  ات  دننک  دراو  تموکح  هاگتسد  رد 

.دشاب رظن  ریز  دنک و  تماقا  ارّماس  رد  دش  راچان  شراوگرزب  ردپ  دننام  زین  ترضح  نآ 

زیمآرفک راکفا  اه و  ههبش  دروم  رد  راوتسا  عطاق و  ياه  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  یملع  عضاوم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ترـضح  نآ  ّتیـصخش  زور  هب  زور  یملع ، ياهثحب  اه و  هشقانم  یعوضوم و  ياهوگتفگ  هرظانم و  شور  اـب  ّقح ، ندرک  ناـیب  و 
رد ار  نانآ  یگداتـسیا  يرادـیاپ و  یفرط  زا  دومن و  یم  زّهجم  دوخ  يرکف  یبتکم و  ّتیـصخش  هب  ار  نینمؤم  داد و  یم  ناشن  رتزراب 

.دومن یم  نیمضت  كانرطخ  يرکف  ياهنایرج  ربارب 

هب ینآرق  تاضقانتم  نوماریپ  دوخ ، معز  هب  مالـسلا ،) هیلع   ) ماـما ناـمز  رد  یقارع  فوسلیف  قاحـسا ) نب  بوقعی  فسویوبا   ) يدـْنِک
تفرگ و سامت  وا  اب  وا ، یملع  هزوح  هب  ِنابوسنم  زا  یضعب  هلیـسو  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  درک ، نیودت  یباتک  دوخ ، لایخ 

.دینازوس ار  دوخ  قاروا  درک و  هبوت  يْدنِک  تسا ، هدوب  هابتشا  رد  هک  دومن  عناق  ار  يْدنِک  درک و  ور  هب  ور  تسکش  اب  ار  وا  ششوک 

بابرد دنمشزرا  یبلاطم  زین  دومرف و  داریا  يرفعج  مشاهوبا  يارب  نآرق  قلخ  باب  رد  یهّجوت  لباق  یملع  تانایب  مالسلا ) هیلع   ) ماما
.تسا هدش  لقن  وا  زا  نآرق  ریسفت 

رد هک  شناگدنیامن  هلیسو  هب  دوب ، اجنآ  وا  یمدرم  ياه  هاگیاپ  هک  یمالـسا  نوگانوگ  قطانم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  يارب 
ًالماک ار  لاوما  نآ  ات  دیشوک  یم  نوگانوگ  ياه  شور  اب  رایسب و  ّتقد  اب  ماما  و  دمآ ، یم  مهارف  یلاوما  دندوب ، هدنکارپ  قطانم  نآ 

.دناسر فرصم  هب  یناهنپ  دناشوپب و  نایتلود  مشچ  زا 

درک و یم  یگداتسیا  هنامحر  یب  هناعطاق و  دندوب ، وا  نابیتشپ  هک  ییاه  هاگاپ  رد  و  مالسلا ) هیلع   ) ماما نارای  ربارب  رد  یساّبع  تلود 
.دروآ لمع  هب  ناوارف  ياه  ششوک  وا  نارای  ندرک  راداو  ندرک و  هدنکارپ  ماما و  همانرب  یشمّطخ و  نتشادرب  نایم  زا  يارب 

ترضح نآ  تبیغ  يدهم و  هلأسم 

یهلا تلود  داجیا  يارب  دنوادخ  هدارا  هک  دید  یم  حوضو  هب  يرکسع  ماما 
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.دنک تبیغ  مالسلا ) هیلع   ) يدهم شدنزرف  هک  تسا  هتفرگ  ّقلعت  نیا  رب  نیمز ، يور  رب 

رتاوتم و تایاور  دراوم ، نیا  رد  داد و  یم  تراشب  مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم ندـمآ  هب  یپایپ ، ناوارف و  صوصن  نیـشیپ و  هّمئا  ناـنخس 
ای ترضح  نآ  نارـصاعم  هک  ّتنـس  لها  زا  حاحـص  ناّفلؤم  و  تسا ، تسد  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  زا  حیحص 
نآ زا  لبنح  نب  دمحا  ملسم و  يراخب و  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) دوعوم يدهم  هب  طوبرم  تایاور  دنا ، هدوب  نآ  زا  شیپ 

.دنا هلمج 

يدهم ماما  شدنزرف  صخـش  رد  نآ  ذـیفنت  تسا و  هدیـسر  ارف  تبیغ  نامز  هک  دزاس  عناق  ار  مدرم  ات  درک  یم  شالت  يرکـسع  ماما 
.تسا هتفرگ  تروص  مالسلا ) هیلع  )

یم خوسر  راکفا ، ناهذا و  رد  ار  تبیغ  رکف  بیترت ، ره  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دومن و  یم  راوشد  يداع  دارفا  راکفا  هراـبرد  رما  نیا 
.دنزاس هاگآ  نآ  تاعّرفتم  داقتعا و  هشیدنا و  نیا  هب  ار  نارگید  دنریذپب و  دیاب  ار  تقیقح  نیا  هک  دنامهف  یم  مدرم  هب  داد و 

شترـضح زا  دوعوم  يدهم  هرابرد  دنتفرگ و  یم  سامت  وا  اب  هلـسارم  هبتاکم و  هلیـسو  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نارادـفرط  ناتـسود و 
.دندرک یم  تفایرد  ار  یفاک  مزال و  باوج  دندومن و  یم  شسرپ 

هب روضح  ادـتبا  دـندربیم  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  يارب  دوب ، بجاو  ناـنآ  رب  هک  يا  یعرـش  قوقح  زا  ار  یلاوما  یتقو  ناـیعیش 
، وا تحلـصم  يارب  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياهتّیلاّعف  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  يارب  هک  وا  دـندش و  یم  دراو  يرمع » دیعـس  نب  ناـمثع  »

ماما يارب  نامکاح ، مشچ  زا  رود  تشاذـگ و  یم  نغور  ياهکیخ  رد  تفرگ  یم  لیوحت  هک  ار  ییاه  لوپ  درک ، یم  نغور  تراجت 
رگا اریز  داتسرف ، یم 
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.دندرک یم  هرداصم  ار  نآ  همه  دندش  یم  فقاو  هّیضق  رب 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع ماما  دروخرب  جنز و  بحاص  مایق 

هرصب و رب  تسناوت  تشادرب و  مایق  هب  رـس  نیفعـضتسم  ارقف و  ناگدرب و  قافّتا  هب  جنّزلا ، بحاص  یـساّبع ، يدتهم  تفالخ  نامز  رد 
بلاطیبا نب  یلع  ماما  هب  شبـسن  تسا و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هلالـس  زا  وا  هک  تشاد  اـعّدا  ددرگ و  هریچ  نآ  فارطا 

.دسر یم  مالسلا ) هیلع  )

يراوشد هک  دوب  اه  یجنز  یلاوم و  زا  شنارای  رتشیب  هدوب و  ير  ياهاتسور  زا  یکی  هداز  وا  دسیون : یم  بهّذلا  جورم  رد  يدوعسم 
یـساّبع يافلخ  وا و  نایم  هک  یتخـس  ياهدربن  زا  سپ  ار  اهنآ  تختیاـپ  دادـغب ، دوب  کـیدزن  دروآ و  دـیدپ  اـه  یـساّبع  يارب  ییاـه 

.تسین تیب  لها  ام  زا  جنّزلا  بحاص  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  .دَرَوآرد  دوخ  فّرصت  هب  تشاد  نایرج 

نانز و نتفرگ  تراسا  هب  ناکدوک و  نادرمریپ و  نتـشک  نآ  لاـبند  هب  دـمآ و  یم  ناـیم  هب  وا  ماـیق  زا  نخـس  هاـگ  ره  لاـح ، نیا  رد 
اب ار  نانآ  درک و  یم  بیذـکت  اه  يولع  هب  ار  وا  باستنا  داتفا ، یم  قافّتا  هک  ییاوران  لاـمعا  رگید  اـه و  هناـخ  اهرهـش و  ندـنازوس 

.دومن یم  یبایزرا  جراوخ  برشم 

زین دندوب و  هتفرگ  دوخ  تردق  رد  ار  روشک  تارّدقم  نامالغ  اه و  كرت  هک  ار ، یمالسا  خیرات  زا  هرود  نآ  ثداوح  هک  یسک  یلو 
رظن ّدـم  دوب ، هراک  چـیه  ًابیرقت  هفیلخ  لاح ، نامه  رد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  نآ  مدرم  یمالـسا و  تکلمم  رـساترس  هک  يدادـیب  ملظ و 

نارگید اه و  يولع  يربهر  هب  اه  ماـیق  رگید  نوچمه  وا  ناوریپ  جـنّزلا و  بحاـص  تکرح  هک  دـیآ  یمن  دـیعب  شرظن  هب  دـهد ، رارق 
هچنآ زا  ات  تسا  هدش  یم  هداد  بیترت 
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ِدوخ هتخادرپ  هتخاس و  اسب  هچ  هدـش  هداد  تبـسن  اهنآ  هب  هک  ییاوران  ياهراک  دـننک و  ادـیپ  ییاهر  تفر  یم  ناـمز  نآ  رد  مدرم  رب 
.دشاب هدوب  ناشندرک  ماندب  يارب  اهنآ  ياه  هاگتسد  ماّکُح و 

ضرف رب  نخـس  نیا  هک  تفگ : ناوتب  دیاش  تسین ، ام  زا  جنّزلا » بحاص   » هک دـنا  هدرک  تیاور  ماما  لوق  زا  نایوار  هچنآ  دروم  رد  و 
اهراک و رد  وا  هک  دـشاب  نیا  ترـضح  روظنم  هک  دراد  ناکما  اریز  هدوبن ، دوخ  هب  ناشیا  باستنا  بیذـکت  ياـیوگ  ًاحیرـص  تّحص ،

.دشاب هدش  ینخس  نینچ  نایب  هب  روبجم  تقو ، ماّکح  يوس  زا  ماما  دراد  ناکما  هک  نانچمه  تسین ؛ ام  زا  شیاه ، مادقا 

.تسا هدوبن  وگغورد  زگره  وا  هک  دنراد  نیا  هب  هراشا  هدمآ ، قودص  خیش  نیّدلا » لامکا   » رد هک  نانچ  نآ  تایاور ، یخرب 

.تشادن ناشیا  اب  وا  زا  شیپ  یساّبع  نامکاح  ياهدروخرب  اب  یتوافت  يرکسع  نسح  ماما  اب  یساّبع  دمتعم  دروخرب  لاح ، ره  هب 

، دوب هتشاذگ  رارق  دوخ  ناکیدزن  اب  ماما  هک  يا  هژیو  طیارـش  رد  زج  یـسک  هک  يروط  هب  داد ، رارق  يدیدش  تبقارم  تحت  ار  ماما  وا 
.دوب هلسارم  قیرط  زا  دنداد ، یم  جراخ  هب  ای  دیسر  یم  ناشیا  هب  جراخ  زا  هک  هچنآ  ره  تفای و  یمن  ار  ترضح  نآ  اب  سامت  ناکما 

.دنریگب رظن  ریز  ار  ترضح  نآ  هناخ  ات  داد  روتسد  دیسر ، یساّبع  دمتعم  شوگ  هب  ماما  تلاسک  ربخ  هک  یتقو 

قیقحت ددص  رد  هاگ  نآ  دندرک و  موم  رهُم و  ار  هناخ  ثاثا  همه  دـمآ و  لمع  هب  لماک  ییوجزاب  شیتفت و  زین  ماما  تداهـش  زا  سپ 
قیقد هنیاعم  تحت  ار  نانز  هک  دنداد  روتسد  اه  هلباق  هب  دندمآرب و  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  نادنزرف  زا  ییوجزاب  و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


.دننک شرازگ  هفیلخ  هب  دندید  نانآ  زا  یکی  رد  لمح  راثآ  رگا  دنهد و  رارق 

ار وا  دوب و  هداد  اهراب  ار  شروهظ  دـیون  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  دوعوم  يدـهم  زا  نایـساّبع  تشحو  ساره و 
دهاوخ رارقرب  ار  یعامتجا  تلادـع  دـیچیپ و  دـهاوخ  مه  رد  ار  متـس  ملظ و  راموط  هک  يرـشب  هعماـج  خـیرات  رد  حلـصم  نیرتگرزب 

.تفرگ یم  الاب  زور  هب  زور  دوب ، هدرک  یفّرعم  تخاس 

رد مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  دندرگ و  رظَتنم  ماما  روهظ  عنام  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ لسن  نتـشک  اب  دنتـساوخیم  نانآ 
: هدرک هراشا  بلطم  نیمه  هب  يا  همان 

يادخ ساپس  تسا و  هدرک  بیذکت  ار  نانآ  هتساوخ  دنوادخ  هک  نآ  لاح  درک و  دنهاوخ  عطق  ار  ملسن  نم ، نتشک  اب  دنا  هتـشادنپ  »
مرکا ربمایپ  هب  سک  نیرت  هیبش  قالخا ، تقلخ و  رد  وا  .داد  مناشن  ار  نم  زا  دـعب  ماما  نیـشناج و  هک  نآ  ات  دُْربَن  ناـهج  زا  ارم  هک  ار 

هدـش متـس  ملظ و  زا  رپ  هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  ات  دزاسیم  رهاظ  ار  وا  سپـس  دـنک ، یم  ظفح  تبیغ  نارود  رد  ار  وا  دـنوادخ  .تسا 
« .دنک يربارب  تلادع و  زا  راشرس  دشاب ،

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  هریس  دیاقع  میرح  زا  يرادساپ 

هراشا

يدراهتشا يدمحم  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  هجح  هدنسیون :

زا مالـسا  فراعم  دـیاقع و  رگنـس  زا  تظافح  دّـهعتم ، نادنمـشناد  ناـگرزب و  ّمهم  فیاـظو  اـه و  تیلوؤسم  زا  یکی  دـیدرت  نودـب 
ربارب رد  لهاست  توکـس و  هک  ارچ  تسا ، یمالـسا  هشیدـنا  رکف و  نانزهار  اب  زیتس  هزراـبم و  نآ  عبت  هب  و  رییغت ، فیرحت و  دربتـسد 

یعون ددرگ ، یم  قیاقح  فیرحت  نید و  ناکرا  لوصا و  رد  مدرم  هشیدنا  لزلزت  بجوم  هک  نیا  رب  هوالع  اهنآ ،
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ِدَْعب ْنِم  يدُْهلاَو  ِتانّیَْبلا  َنِم  اْنلَْزنَا  ام  َنوُُمتْکَی  َنیذـّلا  َّنِا  : » هک دزاس  یم  هیآ  نیا  لومـشم  ار  ناسنا  دراد و  یپ  رد  زین  تقیقح  نامتک 
هدرک لزان  هک  ار  یتیادـه  هلیـسو  نشور و  لیالد  هک  یناـسک   1 َنُونِعّاللا ؛ ُمُهَنَْعلَی  ُهّللا َو  ُمُهَنَْعلَی  َکئلوا  ِباتِْکلا  ِیف  ِساـّنلل  ُهاـّنََّیب  اـم 

ار اهنآ  زین  ناگدننک  تنعل  همه  دنک و  یم  تنعل  ار  اهنآ  ادخ  دـننک ، نامتک  میدومن ، نایب  مدرم  يارب  باتک  رد  هک  نآ  زا  دـعب  میا ،
« . دننک یم  نعل 

مالـسا گنهرف  فراعم و  دـیاقع ، تمرح  میرح  زا  عافد  اهنآ  یگدـنز  مهم  داعبا  زا  یکی  .دراد  ینوگاـنوگ  داـعبا  ع )  ) ناـماما هریس 
قیرط نانزهار  نارگ و  فیرحت  ربارب  رد  عاضوا ، نیرت  تخـس  رد  یتح  دـندرک ، ناوارف  شـشوک  رذـگهر  نیا  رد  اـهنآ  .هدوب  باـن 

ات و  دنسانشن ، اپ  زا  رـس  مالـسا  گنهرف  دیاقع و  ياهزرم  ظفح  رد  هک  دندیزرو  یم  دیکأت  هعیـش  ناملاع  هب  و  دنداتـسیا ، یم  هدیقع 
ِنَع ْمُهَنوُعَنْمَی  ُُهتیِرافَع  ُسیْلبِا َو  ِیلَی  يّذلا  ِْرغَّثلا  ِیف  َنوُِطباُرم  اِنتَعیش  ُءاملُع  : » دومرف ع )  ) رقاب ماما  هک  اج  نآ  ات  دنشوکب ، ناوت  نیرخآ 

َموُّرلا َدَـهاج  ْنَّمِم  ُلَْـضفَا  َناـک  َبَصَْتنِا  ْنَمَف  ـالَا  ُبِـصاوَّنلا ، ُُهتَعیِـش  ُسیْلبِا َو  ْمِـهیَلَع  َطَّلَـسَتَی  ْنَا  ْنَـع  َو  اِنتَعیِـش ، ءافَعُـض  یلَع  ِجُورُْخلا 
ینارادزرم دننامه  ام  ناوریپ  نادنمـشناد   2 ْمِِهنادـْبا ؛ ْنَع  ُعَفْدَـی  َِکلذ  انیّبُِحم َو  ِنایدا  ْنَع  ُعَفْدَـی  ُهَّنَال  ٍهَّرَم  َْفلَا  َْفلَا  َرَزَْخلاو  َكْرُّتلاو 

دنرادن ار  دوخ  زا  عافد  ییاناوت  هک  ام  نایعیش  هب  اهنآ  يرو  هلمح  زا  و  دنا ، هدیشک  فص  شیاهرکـشل  سیلبا و  ربارب  رد  هک  دنتـسه 
نادنمـشناد نآ  شزرا  دیـشاب  هاگآ  .دـنیامن  یم  يریگولج  اهنآ  رب  وا  یبصاـن  ناوریپ  سیلبا و  ّطلـست  زا  زین  و  دـننک ، یم  يریگولج 

رازه رازه  دنا ، هداد  رارق  عافد  ضرعم  رد  ار  دوخ  نینچ  هک  هعیش 
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نادنمـشناد اریز  .دنیامن  یم  راکیپ  رَزَخ ، كرت و  مور و  راّفک و  زا  مالـسا  نانمـشد  موجه  ربارب  رد  هک  تسا  ینایهاپـس  زا  رتالاب  راب 
یم ییایفارغج  ياهزرم  ظفاح  نادهاجم ، هک  یلاح  رد  دنتـسه ، ام  ناتـسود  نید  عفادـم  و  مالـسا ، گنهرف  دـیاقع و  نانابهگن  هعیش 

« . دنشاب

مالسا فراعم  ياهزرم  زا  تظافح 

توغاط رب  هوالع  ق.ه ) ات 260  لاس 254  زا   ) دوخ تماما  هلاس  شـش  نارود  رد  هچ  و  ردپ ، رـصع  رد  هچ  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
رطخ دروم  رد  رّرکم  روط  هب  و  درک ، یم  هزرابم  دـندرک  یم  فیرحت  ار  بان  مالـسا  مالـسا ، مان  هب  هک  ییاه  هقرف  اب  هراومه  يزیتس ،

هب اهنآ ، ربارب  رد  عطاق  ياه  يریگ  عضوم  اـب  و  دیـشوک ، رایـسب  اتـسار ، نیا  رد  ترـضح  نآ  .داد  یم  رادـشه  دوخ  نایعیـش  هب  اـهنآ 
شرتسگ قیمعت و  هار  ارف  یگرزب  ّدـس  اهنآ  دوجو  هک  ارچ  درک ، يریگولج  اهنآ  نیتساراـن  راـکفا  شرتسگ  زا  تخادرپ و  يرگاـشفا 

یم نمـشد  بایـسآ  هب  بآ  هجیتن  رد  دـش و  یم  اه  توغاط  نانمـشد و  تیوقت  ثعاـب  رگید  يوس  زا  و  دوب ، باـن  مالـسا  دـشر  رد 
.تخیر

و درک ، یم  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  دـمآراک  نادنمـشناد  صلاـخ و  ناتـسود  دـنمورین ، هعفاد  هبذاـج و  اـب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما 
رد مهم  نیا  نتفایرد  يارب  دومن ، یم  عفد  تّدـش  هب  دـندز  یم  هشیت  مالـسا  فراعم  هشیر  رب  هک  ار  امن  تسود  نافرحنم  ناـفلاخم و 

: مینک یم  بلج  زارف  دنچ  هب  ار  امش  رظن  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هریس 

ماـن هب  ار  یبلاـطم  قیاـقح ، فـیرحت  اـب  وا  دـندوب ، هتفرگ  ار  وا  درگادرگ  یعمج  .دوـب  نارازگ  تعدـب  زا  یکی  متاـح ، نب  سراـف   1
ماجنارـس .دیـشکن  تسد  دوخ  راک  زا  هدرکن و  انتعا  هعیـش  ياـملع  ناـماما و  تارّکذـت  هب  يو  تخومآ ، یم  اهنادـب  مالـسا  فراـعم 

هب دینجوبا ،
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.دناسر تکاله  هب  ار  وا  ع )  ) يداه ماما  هنامرحم  روتسد 

نـسح ماما  ع ،)  ) يداه ماما  تداهـش  زا  سپ  .درک  نییعت  هنایهام  قوقح  دـینجوبا ، يارب  ع )  ) يداه ماما  هناعاجـش ، لمع  نیا  یپ  رد 
شناگدنیامن زا  یکی  يارب  دروم  نیا  رد  یتح  دنزادرپب ، قباس  دننام  ار  وا  هنایهام  قوقح  هک  داد  روتـسد  صوصخ  هب  ع )  ) يرکـسع

3 .دومن یم  ّتیّدج  رازگتعدب ، تعدب و  يدوبان  يارب  بیترت  نیا  هب  تشون ، همان 

نایعیش فاص  هدیقع  هب  يا  هدنبیرف  يزاب  ظافلا  ییامندوخ و  اب  لاله » نب  دمحا   » مان هب  یـصخش  دینـش  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما   2
لدکاپ راکتسرد و  ار  وا  دنتساوخ  یم  یضعب  هک  نیا  اب  دنک ، یم  لزلزتم  ار  مدرم  هدیقع  یشیدنا ، جک  يزاب و  یفوص  اب  دزات و  یم 
ّتیعطاق اب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تسا و …  هتفر  هّکم  هب  ّجـح  ماجنا  يارب  هداـیپ  راـب  وا 54  دـنتفگ : یم  دـننک و  یفّرعم  اسراپ  و 

« . دینک يرود  نیغورد ، یگتخاس و  یفوص  نآ  زا  َعِّنَصَتُْملا ؛ َِّیفوُّصلا  اورَذِْحا  : » تشون قارع  رد  شناگدنیامن  يارب 

چیه نودب  تحارـص  لامک  اب  ماما  دنهد ، رییغت  لاله  نب  دمحا  دروم  رد  ار  ع )  ) نسح ماما  رکف  هکلب  ات  دـندش  هطـساو  يا  هّدـع  زاب 
و دزرمآ ، یمن  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دیسر ، امـش  هب  دزرماین ، ار  وا  شیادخ  هک  لاله  نب  دمحا  دروم  رد  ام  رما  : » دومرف ماهبا  هنوگ 

سوه قباطم  و  تسا ، هدرک  تلاخد  ام  روما  رد  يأر  دادبتـسا  اب  ام ، هّیرظن  تیاـضر و  بسک  نودـب  وا  دریگ ، یمن  سپ  ار  وا  شزغل 
، ام نیرفن  رثا  رب  دـنوادخ  ات  مینک  یم  ربص  ام  دتـسرفب ، خزود  هب  ار  وا  هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ  دـنک ، یم  راتفر  دوخ  یناـسفن  ياـه 

4 « . دنک هاتوک  ار  وا  رمع 

شنزرس رد  ع )  ) نسح ماما   3
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رد نایعیش  همه  يارب  يا  هینایب  هلزنم  هب  هک  يراتفگ  نمـض  رد  هک  درک  یم  يدیدش  دروخرب  نانچ  نآ  ناکلـسم ، یفوص  نایفوص و 
ُهَنید ْنُصَْیلَو  ْمُهْرَذْحَْیلَف ، ْمُهَکَرْدَا  ْنَمَف  َنیدِْحلُْملا ، ِهَلِْحن  یِلا  ُهاعُّدلاَو  َنینِمؤُْملا ، ِقیرَط  ُعاُّطق  ْمُهَّنِا  الَا  : » تشون نینچ  دوب ، راصعا  مامت 

ارف نید  نارکنم  نادحلم و  هار  هب  ار  مدرم  و  دنتسه ، نانمؤم  قیرط  نانزهار  نانآ  دیشاب  هاگآ  ُهَنامیا ؛ َو 

« دیامن ظفح  نانآ  دنزگ  زا  ار  دوخ  نامیا  نید و  و  دنک ، يرود  اهنآ  زا  اعطق  دـیاب  دوش ، ور  هب  ور  اهنآ  اب  هک  سک  ره  دـنناوخ ، یم 
5.

ناتسرپ هناگود  ادخ و  نارکنم  ربارب  رد  يریگ  عضوم 

وا تفلاخم  تشاد ، ترهش  مدرم  نیب  رد  قارع  فوسلیف  دنمشناد و  ناونع  هب  و  دوب ، نآرق  مالسا و  نارکنم  زا  یکی  يْدنِک ، قاحسا 
.دنک نایب  نآ  رد  ار  نآرق  تاضقانت  دوخ  رادنپ  هب  دسیونب و  نآرق  دض  رب  یباتک  تفرگ  میمصت  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  مالسا  اب 

یبهذم ریغ  یبدا و  مولع  رد  يدنک  قاحسا  درگاش  هک  ار  شنایعیـش  زا  یکی  .تفای  عالطا  عوضوم  نیا  زا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
، مزومآ یم  وت  هب  ینخس  : » دومرف وا  هب  یـصوصخ  هنامرحم و  روط  هب  ع )  ) نسح ماما  .دمآ  ماما  رـضحم  هب  وا  دیبلط ، روضح  هب  دوب ،
رد ار  وا  هدش ) حرط  شیپ  زا  همانرب  اب   ) ورب وا  دزن  هکلب  همّدقم ، نودـب  هن  هّتبلا  وگب ، وا  هب  ار  نخـس  نیمه  ورب و  يدـْنِک  قاحـسا  دزن 

مرظن هب  یلاؤس  وگب  وا  هب  يدـش ، سونأم  یـصوصخ و  تسود  وا  اـب  هک  یتقو  .نک  کـمک  هدرک ، عورـش  نآرق  دـض  رب  هک  يراـک 
ایآ دـیآ ، وت  دزن  دـنوادخ )  ) نآرق هدـنیوگ  رگا  : » وگب وا  هب  هاـگ  نآ  سرپب ، دـیوگ  یم  وا  مسرپـب ، امـش  زا  ار  نآ  مهاوخ  یم  هدـمآ 

نکمم
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!؟ » تسا يرگید  يانعم  نم  روظنم  هکلب  يا ، هدرک  نامگ  وت  هک  تسا  ییانعم  نآ  زا  ریغ  نآرق ، تایآ  زا  نم  دارم  دیوگب  هک  تسا 

.دراد یناکما  نینچ  يرآ  دیوگ : یم  قاحسا 

« . يرادنپ یم  وت  هک  دشاب  یناعم  نآ  زا  ریغ  نآرق ، تایآ  زا  دنوادخ  روظنم  دیاش  یناد ، یم  هچ  وت  : » وگب وا  هب  ماگنه  نیا  رد 

وا اب  ًالماک  هک  يروط  هب  دـناسر ، يرای  شراک  رد  ار  وا  یتّدـم  و  تفر ، يدـْنِک  قاحـسا  دزن  ع )  ) نسح ماما  روتـسد  قباطم  درگاـش 
نآرق تایآ  زا  وت  هک  ار  ییانعم  نیا  زا  ریغ  دـنوادخ  هک  تسا  نکمم  اـیآ  داتـسا ! : » تفگ وا  هب  یتصرف  رد  هک  نیا  اـت  دـش ، سونأـم 

؟ » دشاب هدرک  هدارا  يا  هدیمهف 

.درک رارکت  ار  شلاؤس  درگاش  .نک  نایب  هرابود  ار  دوخ  لاؤس  تفگ : سپس  درک و  يرکف  داتسا 

« . دشاب هدرک  میمهف ، یم  ام  هک  يرهاظ  يانعم  زا  ریغ  يرگید  یناعم  هدارا  دنوادخ  هک  تسا  نکمم  يرآ  : » تفگ داتسا 

: تفگ داتسا  .مدیسرپ  وت  زا  و  داتفا ، ملد  هب  داد : خساپ  درگاش  تسا ؟ هداد  دای  وت  هب  یسک  هچ  ار  نخس  نیا  تفگ : درگاش  هب  سپس 
.دشاب وت  هیحان  زا  تسا  دیعب  هک  تسا  یقیمع  دنمجرا و  رایسب  مالک  نیا 

نادـناخ زا  زج  یلیاسم  نینچ  یتفگ ، ار  تقیقح  کنیا  : » تفگ داتـسا  تسا ، ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  نخـس  نیا  تفگ : درگاش 
هدرک فیلأت  نآرق ، رد  ضقانت  دوجو  هرابرد  هک  ار  هچنآ  ماـمت  و  درک ، شتآ  تساوخرد  داتـسا  هاـگ  نآ  دوش . » یمن  هدینـش  تّوبن 

6 .درک دوبان  دینازوس و  دوب 

همان نمض  رد  دوب ، تسرپ  هناگود  شردپ  هک  ناناملـسم  زا  یکی  میناوخ : یم  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  یگدنز  زا  يرگید  زارف  رد 
ردپ يارب  ات  تساوخ  ع )  ) نسح ماما  زا  يا ،
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، دانک تمحر  ار  تردام  دـنوادخ   7 ُهَطوُْقنَم ؛ ُءاّتلاو  َِکتَدـِلاو ، ُهّللا  َمِحَر  : » تشون وا  خـساپ  رد  ع )  ) نسح ماما  .دـنک  اعد  شردام  و 
طقف هن ، ما  هدرک  اعد  زین  تردـپ  يارب  تسا و  ءای  ات ، ياج  هب  هک  ینکن  لایخ  ینعی  دراد . » هطقن  ود  هدـلاو  هژاو  ءات  هک  شاـب  هاـگآ 

.منک یمن  اعد  ناتسرپ  هناگ  ود  يارب  هک  ارچ  مدرک ، اعد  تردام  يارب 

تالغ هّیفقاو و  اب  دیدش  دروخرب 

يرگید هورگ  تالُغ  .دنتشادن  لوبق  ار  ع )  ) مظاک ماما  زا  دعب  ناماما  تماما  دنتشاد و  داقتعا  ماما  تفه  هب  هک  دندوب  يا  هقرف  هّیفقاو 
یم تکرح  ع )  ) ناماما فالخ  رب  شور  رکف و  رد  و  دندرب ، یم  الاب  دوخ  ّدح  زا  شیب  ار  ناماما  هک  دندوب  اهوردنت  ناشیدناژک و  زا 
اهنآ هب  لیامت  شیارگ و  هنوگره  زا  ار  نایعیـش  و  درک ، درط  دوخ  زا  ار  اهنآ  دومن ، دـیدش  دروخرب  نانآ  اب  ع )  ) نسح ماـما  .دـندرک 

: منک یم  بلج  ریز  ثیدح  ود  هب  ار  امش  رظن  رذگهر  نیا  رد  تسج ، يرازیب  اهنآ  زا  تحارص  لامک  اب  و  تشاد ، رذحرب 

نینچ يا  هماـن  نمـض  رد  ع )  ) نـسح ماـما  يارب  تـسیز  یم  نآ ] فارطا  هاـشنامرک و   ] ناریا برغ  تمـسق  رد  هـک  نایعیـش  زا  یکی 
؟ » دییوج یم  يرازیب  اهنآ  زا  ای  دیناد ، یم  دوخ  زا  ار  اهنآ  ایآ  تسیچ ؟ هّیفقاو  هرابرد  امش  رظن  : » تشون

زا دانکن ، تمحر  ار  وا  ادخ  ینک ؟ یم  مّحرت  تسا ) هّیفقاو  زا  هک   ) تیومع هب  تبـسن  ایآ  : » تشون نینچ  وا  خساپ  رد  ع )  ) نسح ماما 
عییـشت رد  و  نکن ، تداـیع  ناـشنارامیب  زا  .ریگن  یتـسود  هب  ار  اـهنآ  .مرازیب  هّیفقاو  هورگ  زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  نم  .يوـجب  يرازیب  وا 

8  … « . ناوخن زامن  اهنآ  هزانج  رب  زگره  يامنم ، تکرش  اهنآ  هزانج 

شنزرس رد  و 
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رد دیا و  هدرک  ادج  هتـسد  ادخ ، هاگـشیپ  رد  هک  مناد  یم  یطارفا  يدارفا  ار  امـش  نم  : » تشون يا  همان  نمـض  رد  اهوردـنت  تالغ و 
يایلوا تحیصن  دنک و  یچیپرس  دنوادخ  تعاطا  زا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  باذع  تکاله و  .دیا  هداتفا  تکاله  نارسخ و  رد  هجیتن 

9 « . دینک تعاطا  رمالا ، یلوا  لوسر و  ادخ و  زا  هک  هداد  نامرف  امش  هب  دنوادخ  هک  نیا  اب  دریذپن ، ار  ادخ 

اه توغاط  ربارب  رد  ع )  ) نسح ماما  يریگ  عضوم 

1 زا : دـنترابع  هک  دوب  ور  هب  ور  توغاط  هس  اـب  ق.ه ، ات 260  لاس 254  زا  ینعی  دوخ ؛ تماما  لاس  شـش  تّدـم  رد  ع )  ) نسح ماـما 
ساسا زا  يرادساپ  ببس  هب  تّدم  نیا  رد  یسابع ،) هفیلخ  نیمهدزناپ  نیمهدراهچ و  نیمهدزیس ،  ) دمتعم  3 يدتهم ؛  2 یساّبع ؛ ّزتعم 

رد هشیمه  شنارای  ترـضح و  نآ  ور ، نیا  زا  دوب ، ریگرد  اهنآ  اب  هراومه  هماـکدوخ ، ناـیغای  نآ  دـنزگ  زا  مالـسا ، ناـکرا  عّیـشت و 
دروم رد  هک  يروط  هب  دندوب ، دیدش  رایـسب  ناقفخ  رطخ و  رد  و  دنتـشاد ، رارق  زوس  تقاط  ياه  هجنکـش  تحت  فلتخم  ياه  نادنز 

ینادنز زا  هراومه  ٍنْجِس ؛ یلإ  ٍنْجِـس  ْنِم  ُلِقَْتنَی  ُلازَی  ال  : » دش یم  هتفگ  ع )  ) مظاک ماما  شّدج  نوچمه  زین  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
« . دش یم  لقتنم  رگید ، نادنز  هب 

؛ قیرّطلا ِیف  ُهَُقنُع  ْبِرْـضا  َُّمث  ِهَفوُْکلا  َیِلا  ٍدَّمَُحم  ابَا  ْجُرُْخا  : » داد نامرف  نینچ  بجاح ، دیعـس  شدّـالج  رومأـم  هب  امـسر  یـسابع  ّزتعم 
10 « . نزب ار  شندرگ  تولخ ) ياج  رد   ) هار ریسم  رد  ربب و  نوریب  هفوک  يوس  هب  ار  يرکسع ) نسح   ) دمحموبا

نب یلع  نادنز  رد  ینامز  دوب ، فیصو  نب  حلاص  نادنز  رد  یتدم  256 279 ه ق )  ) یسابع دمتعم  تفالخ  رصع  رد  ع )  ) نسح ماما 
هب ریرحن  نادنز  رد  رگید  ینامز  شمران و 
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، يرفعج مشاهوبا  .دهد  شرازگ  ار  ترـضح  نآ  راتفر  راتفگ و  ات  دندوب ، هتـشامگ  وا  رب  ار  یـسوساج  نادـنز  رد  یتح  درب ، یم  رس 
ماگنه نیا  رد  دـندرک ، نادـنز  دراو  ار  ع )  ) نسح ماما  هاگان  مدوب ، نادـنز  رد  رفن  دـنچ  اـب  دـیوگ : یم  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یکی 

، وا بایغ  رد  ع )  ) نسح ماما  تسا ، نایولع  زا  هک  درک  یم  اعّدا  دوب و  هدـش  ینادـنز  دوب ، یحمج »  » هورگ زا  هک  يا  هناـگیب  صخش 
هتشون و يا  همان  رد  دیا  هتفگ  ار  هچنآ  دیشاب ، رذحرب  وا  زا  تسین ، امش  زا  یحمج  درم  نیا  : » دومرف دندوب ، نادنز  رد  هک  شنارای  هب 

نامه درک ، وجتـسج  ار  وا  ياه  سابل  نارـضاح  زا  یکی  دـناسرب . » هفیلخ  هب  ار  نآ  ات  تسا  هدرک  ناهنپ  شیاه  سابل  نایم  رد  ار  نآ 
11 .دوب هدش  هتشون  نآ  رد  ناینادنز  دروم  رد  یکانرطخ  بلاطم  هک  تفای  ار  همان 

ترضح نآ  هک  دوبن  نیا  زج  يزیچ  ع )  ) ماما تداهش  ندش و  مومـسم  ماجنارـس  اه و  ندش  ینادنز  همه  نآ  و  اهراشف ، همه  نآ  زار 
رد ار  شناج  ماجنارس  و  دیـشوک ، یم  دوخ  ناوت  نیرخآ  ات  اه ، توغاط  دنزگ  اه و  فیرحت  دربتـسد  زا  مالـسا  ظفح  تسارح و  رد 

روضح شناگدنیامن  اج  همه  رد  و  تشاد ، سامت  نایعیـش  اب  هراومه  سّدـقم ، نامرآ  نیا  ظفح  يارب  وا  .درک  مالـسا  يادـف  هار  نیا 
رگید يوس  زا  .دوب  رارقرب  وا  یفخم  ناگدـنیامن  اب  نایعیـش  طاـبترا  .دیـسر  یم  اـهنآ  هب  هراومه  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  و  دنتـشاد ،
بان نییآ  رگایحا  و  اه ، توغاط  خاک  هدـنبوک  مهرد  جـع )  ) مئاق ترـضح  هک  دنتـسناد  یم  ناناملـسم  همه  رایـسب ، تایاور  قباـطم 

هراب نیا  رد  یمق  ثّدحم  .دندرک  یم  يرتشیب  رطخ  ساسحا  وا  هب  تبسن  ور ، نیا  زا  .تسا  ترضح  نآ  لسن  زا  مالسا ،
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: دسیون یم 

زا جـع )  ) يدـهم ترـضح  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  اهنآ  هب  اریز  دـنتفرگ ، ع )  ) نسح ماما  نتـشک  رب  میمـصت  یـساّبع  يافلخ  زا  رفن  هس  »
12 « . دوش یم  رهاظ  وا  بلص 

زا يوریپ  هب  زین  ام  دـندرک ، یم  لّمحت  ار  اه  ترارم  اه و  جـنر  هدومن و  يراشفاپ  نید ، نایک  ظفح  يارب  نینچ  نیا  ع )  ) ناماما يرآ 
.میزاس رود  دوخ  زا  ار  یتوافت  یب  هنوگره  و  میشاب ، يّدج  اشوک و  اتسار  نیا  رد  دیاب  اهنآ 

اه تشون  یپ 

.159 هیآ ( 2  ) هرقب ( 1

ص155. ج1 ، یسربط ، جاجتحا  یسربط ، بلاط  یبا  نبا  یلع  نب  دمحا  روصنم ، یبا  ( 2

ص343. ج2 ، داشرا ، همجرت  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، خیش  ( 3

ص218. ج50 ، راحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همّالع  ( 4

ص592. هعیّشلا ، هقیدح  یلیبدرا ، ققحم  ( 5

ص349. هّیهبلا ، راونا  یمق ، سابع  خیش  ( 6

ص312. ج3 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، ّرح  خیش  ( 7

ص312. ج3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  ( 8

ص81. دّحللا ، یلا  دهملا  نم  يرکسعلا  نسحلا  مامالا  ینیوزق ، مظاک  دمحم  دّیس  ( 9

ص432. ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  ( 10

ص354. يرولا ، مالعا  یسربط ، مالسالا  نیما  ( 11

ص490. هّیهبلا ، راونا  یمق ، ثّدحم  ( 12

مهدزای ماما 

ع)  ) يرکسع نسح 

يرپس نایـسابع  تختیاپ  رد  ار  یناگدـنز  رتشیب  درک و  لمحت  رایـسب  ياـهیتحاران  ع )  ) يداـه ماـما  ردـپ ، هارمه  ع )  ) يرگـسع ماـما 
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هدـهعب ردـپ  زا  سپ  ار  تماماو  دوب  هدرک  ساسحا  دوب  وربور  نآ  اب  شراوگرزب  ردـپ  هک  ار  ییاه  يراتفرگو  اهجنر  همه  وا.تخاـس 
.دوب هلاس  ود  تسیب و  هک  یلاح  تفرگ ،

یتدـیقع و حـلاصم  دوب و  ردـپ  عضوم  هار و  همادا  وا  هاـگیاپو  باحـصا ، یحور  يرکف و  عجرم  ناوـنع  هب  ع )  ) وا عـضاوم  اـهراک و 
نب هجح  شدـنزرف  تبیغ  يارب  یگدامآ  ینیچ و  همدـقم  يزیر و  همانرب.دـش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع.درکیم  تاعارم  ار  نانآ  یعامتجا 

ات تساک  نایـسابع  تردـق  زا  دـمآ و  شیپ  اهیراتفرگ  اهیراوشد و  ع ،)  ) ماما رـصعرد  .دوب  يو  فیاـظو  زا  زین  ع )  ) يدـهم نسحلا ،
.دنتفای تسد  تموکح  رب  ناکرت  یلاوم و  هک  اجنآ 

فیفخت شنارای  و  ع )  ) ماما هب  رازآ  هجنکـش و  راشف و  هک  تفریم  راظتنا  نیا  دوب ، هدـش  ناوتان  تموکح  هک  يوج  طـیحم و  نآ  رد 
هب دمتعم ، هفیلخ  تسد  اب  تفرگ و  الاب  رازآ  راشف و  يریگتخس و  جوم  هکلب  دشن و  نینچ  اما.دشاب  هتفای 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


رادومن یعاـمتجا  یمومع  طـخ  رد  هکلب  دوبن  هفیلخ  هب  رـصحنم  اـهنت  وا  تکرح  ماـما و  تیلاـعف  زا  تشحو  میب و  .دیـسر  دوخ  جوا 
.دوبن دارفا  نآ  زا  یکی  زج  هفیلخ  هک  دیدرگ 

طخ نیرد  هک  مکاـح  حرط  اـب  دوـب و  وا  یـسایس  يرکف و  هماـنرب  ماـما و  طـخ  لـباقم  رد  هتـسویپ ، ریگ و  همه  یعاـمتجا ، طـخ  نآ 
، ضقانتم طخ  ود  نآ  نایم  هتـسویپ  هک  دوب  اجنیا  زا.دوب  ضقانتم  زیامتم و  دـیدرگ  یم  رادومن  فرحنم  عفنیذ  هقبط  ماـع و  یعاـمتجا 
یسایس و یعامتجا و  هنحص  زا  وا  يربهر  و  ع )  ) ماما همانرب  حرط و  نتشاد  رود  يارب  مکاح  ياهششوک  تشاد و  دوجو  شکمـشک 

یب ینیچ  نخـس  ای  كرحت  تیلاعف و  نیرتکچوک  يارب  یتح.درک  یم  تلاخد  تکرح  ره  ای  هنالاعف و  لمع  ره  رد  وا  زا  تساوخزاب 
.داتفا یم  اپ  تسد و  هب  مکاح  تردق  تیمها ، یب  يربخ  ای  ینعم ،

يارتفا لوبق  دـسح و  ینمـشد و  انامه  ببـس ، هک  تسیندـیدرت  دـیوگب و  ار  راک  نآ  ببـس  هکنآ  یب  تخادـنا  نادـنزب  ار  وا  لکوتم 
سبح و يردـب و  ردراتفرگ  هتـسویپ  نانآ  تشاد و  نایرج  لکوتم  اب  ع )  ) ماما راوگرزب  ناردـپ  نیب  هک  ناسنآ  مه.دوب  ناـنیچ  نخس 

تداهش هب  دیدرگ و  مومسم  دمتعم  تسد  هب  ع )  ) شترضح هک  دنا  هدرک  تیاور  نینچ.دندوب  یم  اه  هجنکـش  اهرازآ و  عاونا  لتق و 
(. 1  ) دیسر

اهتدـش و نآ  رب  خـیرات  تیاکح  هب  هکلب  تفریمن ، ماـیارورم  هب  تشحو  جوم  نتـسشن  ورف  و  راـشف ، فیفحت و  عقوت  هک  دوب  ور  نیزا 
.دوزفا یم  اهجنر 

حیـضوت ار  نآ  يدوزب  هللا  ءاـشنا  دـیدرگ و  تبیغ »   » هعقاو مهف  بجوم  یلـصا و  ببـس  ع )  ) ماـما اـب  گـنج  رد  نوزفا  زور  هنیک  نیا 
.داد میهاوخ 

ثداوح اب  یئورایور  رد  ماما  شور 

نیتسخن عضوم 

ناوت یم  ثداوح  ربارب  رد  ار  شیاه  همانرب  و  ع )  ) ماما عضاوم 
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: درک میسقت  نینچ 

نشور و ع )  ) اضر ماما  ترـضح  دهع  زا  ع )  ) نایاوشیپ يورایور  نایـسابع  تسایـس.تسا  نانارمکح  تموکح و  ربارب  رد  وا  عضوم 
تموکح هاگتـسدرد  ار  تیب  لها  ماما و  ات  دنتـشاد  يدیدش  شـشوک  نایـسابع ، هک  دـیدرگ  یم  هصالخ  هتکن  نیرد  دوب و  راکـشآ 

زا دوخ و  ياههاگیاپ  زا  ار  يو  ات  دنرادب  رظن  ریز  ار  ماما  دنـشاب و  بقارم  هتـسویپ  دـنیامن و  لحنم  طیحم  نآ  رد  ار  وا  دـننک و  دراو 
، نآ زا  تسناوت  تموکح  دش و  ارجا  ع )  ) يرگـسع نسح  ماما  ترـضح  هرابرد  هناروزم  تسایـس  نیا.دـنزاس  رود  شناوریپو  نارای 

.دروآ تسدب  ناوارف  تازایتما 

رد هبنـشجنپ  هبنـشود و  ره  دورب و  رابرد  هب  دوب  روبجم  ودنک  تماقا  هرماس  رد  دش  راچان  ردپ  دننام  زین  ع )  ) يرگـسع ماما  ترـضح 
(2  ) .دبای روضح  هفیلخ  هاگراب 

هکنآ یب  دوب  هناطاتحم  تموکح ، اـب  طاـبترا  رد  ع )  ) شراوگرزب ردـپ  عضوم  دـننام  ناـنارمکح  لـباقم  رد  وا  دروخرب  عضوم و  اـما 
، یسابع تلود  تردق و  ربارب  رد  شناردپ  طخ  زا  يوریپ  هب  وا  هطبار  هکلب  دوش ، دراو  تموکح  هاگتسد  رد  ای  دنک  بلج  ار  یهجوت 
، دروآ مهارف  يو  يارب  عیفر  یتلزنم  مارتحا و  تموکح ، ربارب  رد  ع )  ) ماما یفنم  عضوم.زور  طباور  لکش  هب  يرهاظ و  دوب  يا  هطبار 

یسک رب  یتح  ار  دوخ  لالج  تیصخش و  هنوگچ  ماما  هک  مینیب  یم  مینک و  یم  هدهاشم  وا  هب  شنامز  ناریزو  هقالع  زا  ار  هلئسم  نیا 
هللا دـبع.درک  لیمحت  ناقاخ ،»  نب  ییحی  نب  هللا  دـبع   » ینعی دوب ، مدرم  نیرتدـیدش  فارحنا ، رظنزا  تیب و  لـها  هب  هنیک  ثیح  زا  هک 

فافع نوکـس و  شمارآ و  ثیح  زا  ارماس  رد  ع »)  ) اضرلا یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  دننام  نایولع  زا  يدرم  چیه  تفگ : یم 
دزن یگرزبو  فرش  یکاپ و  و 
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(. 3  ) متخانشن مدیدن و  دنداد ، تدایس  يرترب و  دوخ  موق  ناگدروخلاس  همه  رب  ار  وا  هک  مشاه  ینب  همه  دزن  شنادناخ و 

يا هسلج  رد  تفر و  وا  رادید  هب  رابکی  ماما.ددرگ  یم  هظحالم  ع )  ) ماما دروم  رد  وا  سیدقت  مارتحا و  هزادنا  روبزم ، ریزو  راتفگ  زا 
زا داـقتنا  تهج  هب  وا  اـب  شندـش  هارمه  ریزو و  راـنک  رد  وا  نداتـسیا  هک  دـنامهفب  ناـنآ  هـب  تساوـخ  دـیدرگوربور و  وا  اـب  هاـتوک 

دوجو یتقیقح  قح و  اـجک  ره  هک  تسا  روظنم  نیا  هب.تسا  هتفرگرب  ردار  تلود  هاگتـسد  هک  تسا  يداـسف  فارحنا و  يرگمتس و 
تافالتخا یـصخش و  ياهتوادـع  ینمـشدزا و  رترب  رتالاب و  بتکم  تما و  هلاسم  وا  دزن  اریز.دـنک  یم  دـییات  ارنآ  ماما  دـشاب  هتـشاد 

یم موـکحمار  ناـنآ  تسا و  ناـنآ  تسایـس  دـض  رب  وا  هک  دـنرادنپن  اـت  دزادـنا  رد  هابتـشا  هبار  ناـنآ  تساوـخ  یم  مـه  دـیاش.تسا 
.دهاکب دندوب  نآ  راچد  تموکح  فرط  زا  ماما  نارای  هک  یبیقعتو  راشف  زا  ات  دزاس  راداو  ار  مکاح  هک  دوب  نیا  تلع  مه  دیاش.دنک 

! دنک تاقالم  ریزو  اب  یمومع  لحم  رد  ای  ماع  ءالم  رد  تساوخ  یم  ع )  ) ماما

هجوت و ربخ ، نیا.تسا  قاـطا  رد  ناتـسآ  رد  اـضرلا » نب  دـمحم  وبا   » هک داد  عـالطا  بجاـح  دوب  هتـسشن  دوخ  ياـج  رد  ریزو  یتـقو 
راچد تفگـش  هب  ناش  یخاتـسگ  زا  مدرک و  بجعت  مدینـش  نانآ  زا  هک  يزیچ  زا  : » تفگ وا  دـنزرفدمحا.درک  بلج  ار  ریزو  مارتحا 

: دیازفا یم  وا.تشادن  هار  رـضحم  نآ  رد  يرگید  دهعیلو ، ای  هفیلخ  زج  هک  دنیآ  مردپ  رـضحم  رد  دنا  هدرک  تئرج  روطچ  هک  مدش 
تساخرب.درک و رظن  وا  هب  مردـپ.دش  دراو  نیـشنلد  تبیه  تلالج و  اب  ناوج ، بسانتم ، یمادـنا  اب  يورابیز ، تماق و  شوخ  يدرم  »

شوغآ ردار  وا.تفر  وا  يوس  هب  ماگ  دنچ 
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يور تسشن و  وا  رانک  رد  دناشن و  دوخ  زامن  لحم  رد  سلجم  يالاب  رب  ار  وا  داد و  هسوب  شا  هنیس  رب  دیـسوب و  ار  وا  يور  دیـشک و 
 « . تفگ وا  حدم  ودرک  نخس  زاغآ  وا  هب 

دـنک و یـشسرپ  وزا  هک  تساوخ  تصخ  ردـپ  زا.دـنام  یقاب  هدزتفگـش  ماما  اب  ردـپ  راتفر  راک و  رد  ناـنچمه  هللا »  دـیبع  نب  دـمحا  »
نـسح  » نایـضفار ماما  دنزرف ، يا  تفگ : تسیک »؟ يدرک  دروخرب  وا  اب  مارتحا  تزع و  لالج و  اب  حبـص  هک  يدرم  ردپ  يا  : » تفگ

، دور ردب  سابع  ینب  ام  يافلخ  تسد  زا  تماما  رگا  دنزرف  يا  : » تفگ.مدش شوماخ  زین  نم.دیدرگ  شوماخ  هاگنآ.تسا  یلع »  نب 
(4  « ) تسین تفالخ  هتسیاش  وکین ، قالخا  تدابع و  دهز و  فافع و  لضف و  تهج  هب  وا  رج  مشاه  ینب  زا  سکچیه 

نتفرگ تسد  رد  يارب  یگتـسیاش  تلادـع و  كاردا  تمظع و  تبحم و  ثیح  زا  ماـما ، يارب  هـک  دراد  تلـالد  نـیا  رب  بـلطم  نـیا 
.تشاد دوجو  يا  هدیقع  هچ  تموکح 

زاربا يرظن  نآ  دروـم  رد  یفنم ، اـی  تبثم  روـطب  هکنآ  یب  درک  یم  راـیتخا  توکـس  ثداوـح  زا  یـضعب  هراـبرد  ع )  ) يرگـسع ماـما 
.درک راتفر  تسا ، بوسنم  ع )  ) یلع ماما  هب  دوب  یعدم  هک  گنز »   » شروشربهر اب  هک  هنوگنامه  دیامرف ،

تراسا هب  اهرهش و  ندز  شتآ  لاوما و  هرداصم  رایـسب و  یمدرم  راتـشک.دوبن  تیب  لها  یـشم  طخ  همانرب و  زا  هتـساخرب  وا  شروش 
.تشادن ینید  هزیگنا  ای  باسح  اهراک ، نآ  زا  کیچیه  نانز ، ندرب 

فلاخم و عضوم  اعطق  دـندوب  هدـش  بکترم  هک  یمالـسا  ماکحا  فالخ  ياهراک  تلع  هب  نایـشروش  راتفر  هرابرد  ع )  ) ماـما عضوم 
.دومرفن هجوت  مهنآ  لیصافت  هب  درکن  یئوجبیع  نانآ  شور  زا  داد ، حیجرت  ار  توکس  ماما.دوب ، هدننک  موکحم 

هب تلود  ینمض  دییات  راک  نیا  دوب  هدرک  نینچ  رگا 
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تموکح ندرک  فیعـض  يارب  تیاهن ، رد  نآ ، یفنم  ناوارف و  ياهفعـض  هطقن  هب  هجوت  اب  گنز ،»   » شروش هک  ارچ.تفر  یم  رامش 
ع)  ) ماما ياهفده  اب  ناشذوفن  تردق و  نتسکش  مه  رد  نایسابع و 

ره هچ.دنک ، هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  تیلاع  تضهن و  حلاصم  يارب  ع )  ) ماما هک  تشاد  یگتـسیاش  هک  دوب  يرما  نآ  درک و  یم  قیبطت 
.دنراد عفانم  كارتشا  دحاو ، نمشد  اب  تفلاخم  رد  یگمه  هجیتنلاب  اما  دشاب  فالتخا  ناضراعم  نیب  دنچ 

.مکاح عضو  دوب  نینچ 

ياهزاین ای  دـگنجب و  ههبج  ود  رد  تسناوت  یمن  تشگیم و  ناوتان  تلود ، اریز  درب ، یم  هدافتـسا  گنز »   » شبنج جـیاتن  زا  ع )  ) ماما
.دنک نیمات  ههبجود  رد  ار  دوخ  نیگنس 

رتکانرطخ ع )  ) ماما تیلاعف  هک  دید  یم  تلود  دنچ  ره  دهاکب ، ماما  ههبج  رب  راشف  زا  يدح  ات  هک  دـش  یم  ببـس  شروش  نآ  دـیاش 
.تفر یم  نایم  زا  يدوزب  هک  تسا  گنز »   » شبنج زا  رتشیب  تدم  زارد  رد  نآ  رثا  تسا و  گنز »   » شروش رطخ  زا 

مود عضوم 

دروم رد  راوتـسا  عطاـق و  ياهخـساپ  رد  ع )  ) وا یملع  عضاوم  یتدـیقع  شزوـمآ  یملع و  شبنج  تکرحرظن و  زا  ع )  ) ماـما عـضوم 
اب نامزمه  و  یملع ، ياهثحب  واه  هشقانم  یعوضوم و  ياهوگتفگ  هرظانم و  شور  اـب  قح ، ندرک  ناـیب  زیمآرفک و  راـکفاو  اـه  ههبش 

.تشاد هدهع  رب  ار  نآ  ياهدننام  باتک و  فیلات  یملع و  ياه  هینایب  ندرک  رداص  لیبق  زا  رگید  ياهششوک  اهتیلاعف ، نآ 

یگداتسیا يرادیاپ و  رگید  فرط  زا  و  درک ، یم  زهجمدوخ  يرکف  یبتکم و  تیصخش  هب  ار  نمؤم  تما  یفرط  زا  اهتدهاجم ، نیا  اب 
یم هـفخ  هـفطن  رد  ارنآ  و  دوـمرف ، یم  نیمــضت  داد ، یم  لیکــشت  ار  يرطخ  بـتکم ، هـیلع  هـک  يرکف  ياـهنایرج  ربارب  رد  ار  ناـش 

تیمها دنک و  ساسحا  ار  لیاسم  نآ  زاغآ  هکدوب  اناوت  تشاد  طیحم  هرابرد  هک  يا  هدرتسگ  شناد  اب  ع )  ) ماما.دومن
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.دیامن يزیر  همانرب  نآ ، ندرب  نیب  زا  يارب  سپس  دجنسب  ار  نآ  رثا  و 

فـسوی وبا   ) يدـنک.درک ادـیپ  لکـش  همانرب  هیهت  هب  وا  نداد  تیمها  اب  هنیدـم  رد  تماقا  ماگنه  ع )  ) يرگـسع ماـما  عضوم  ورنیا ، زا 
زا یـضعب  هلیـسوب  ماـما.درک  نیودـت  یباـتک  نآرق ، تاـضقانتم  نوماریپ  ع ،)  ) ماـما ناـمز  رد  یقارع  فوـسلیف  قاحـسا ) نب  بوـقعی 

هدوب هابتـشا  رد  هک  دومرف  عناق  ار  يدـنک  درک و  وربور  تسکـش  ابار  وا  شـشوک  تفرگ و  سامت  وا  اب  وا ، یملع  هزوح  هب  ناـبوسنم 
(6  ) دینازوس ار  دوخ  قاروا  درک و  هبوت  يدنک  ( 5  ) .تسا

(8  ) .دراد نآرق  ریسفت  باب  رد  دنمشزرا  یتانایب  ( 7  ) دومرف و داریا  يرفعج  مشاه  وبا  يارب 

موس عضوم 

اهنآ و یهاگآ  هجرد  ندرب  ـالاب  اـههاگیاپ و  نآ  زا  یناـبیتشپ  دوخ و  یمدرم  ياـههاگیاپ  رب  تراـظن  هنیمز ، نیا  رد  ع )  ) ماـما عضوم 
.دوب دهعتم  نازاتشیپ  حطس  هب  ندرب  الاب  يرادیاپ و  ياهشور  واهبولسا  همه  اب  نآ  ندرک  زهجم 

تلع هب  یعاـمتجا  يداـصتقا و  رظن  زا  راـگزور  بئاـصمرد  دـنتفین و  نایـسابع  ماد  رد  اـت  داد  یم  رادـشه  ار  ناـنآ  اـبلاغ  ع ،)  ) ماـما
زا يرمـس »  یلع  نب  دمحم   » يارب ع )  ) ماما.دیناسر یم  کمک  نانآ  هب  دندش ، یم  وربور  نآ  اب  هک  ماکح  هنامحریبراتفر  اهیتخبدب و 

ع)  ) شدنزرف مراهچ  بئان  دوخ و  صاخ  نارای 

هداـمآ و سپ  دـنک …  یم  هارمگ  ار  امـش  هک  تسا  يا  هنتف  : » تشوـن هنتف  زا  زیهرپ  يارب  يرغـص ، تـبیغ  رد  ع )  « ) يدـهملا هـجح  »
(« 9  ) .دیشاب رایشه 

ثداوح دـتفا و  دوخ  يارجم  رد  اهراک  ات  دـنیامن  يراد  دوخ  تیلاعف  زا  دـننک و  رایتخا  یـشوماخ  هک  داد  یم  ناـمرف  دوخ  ناراـی  هب 
.دوش هاربور 

وا باحصا  زا  یهورگ  راب  کی.تشاد  یم  زاب  ملظت  هوکش و  زا  ار  نانآ  دندوب ، نادنز  دنب و  رد  شنارای  یتقو  یتح  ع )  ) ماما
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نب دواد  يرفعج ، مشاه  وبا  زادـندوب : ترابع  ماما  نارای.دـنداد  رارق  فیـصو »  نب  حـلاص   » رظن ریز  ار  نانآ  ودـنتخادنا  نادـنز  هب  ار 
یعدم نادنز  رد  هک  یـسک  زا  هک  درک  هاگآ  ار  نانآ  ع )  ) ماما.نارگید يرمعلا و  میهاربا  نب  دمحم  یقیقع ، دمحم  نب  نسح  مساق ،

ات تسا  هتشون  ناطلـس  يارب  هک  دراد  دوجو  يا  هتـشون  وا  هماج  رد  و.تسین  نانآ  زا  وا  هک  دنـشاب  رذح  رب  دشاب  یم  يولع  هک  تسا 
، دوب هدومرف  ماما  هک  ناـس  نآ  مه  درک و  یـسرزاب  ار  وا  هماـج  هورگ ، نآ  زا  یکی  سپدـنیوگ  یم  هچ  وا  زا  هک  دـنک  شرازگ  وا  هب 

(10  ) .تفای ار  هتشون 

.داد یم  يرای  زاین  دروم  لوپ  لاسرا  اب  موزل  دروم  تاقوا  رد  ار  نانآ  هک  دوب  شنارای  اب  وا  دروخرب  ماما ، عضاوم  زا  رگید 

دندوب هدنکارپ  قطانم  نآ  رد  هک  وا  ناگدنیامن  هلیسوب  دوباجنآ ، وا  يا  هدوت  ياههاگیاپ  هک  یمالـسا  نوگانوگ  قطانم  زا  ماما ، يارب 
.دندرب یم  رایسب  لاوما 

لمع یناهنپ  يوحن  هب  دناشوپب و  نایتلود  مشچ  زاالماک  ار  رما  نآ  ات  دیشوک  یم  نوگانوگ  ياهـشور  اب  رایـسب و  تقد  اب  ع )  ) ماما و 
تسناد یم  حالص  هک  يروطب  تفرگ و  یم  لیوحت  ار  اهلوپ  هنوگچ  دوب ، راشف  ریز  رد  رظن و  تحت  هک  ماما ، هک  دید  ناوت  یم.دنک 

و درب ، یم  رس  هب  ماما  لباقم  رد  هتسب  تسد  ناوتان و  هکلب.دنک  كرد  يزیچ  اهتیلاعف  نآ  زا  تلود  هکنآ  یب  دیناسر  یم  فرـصم  هب 
هک دوب  تلع  نیا  هب  درک  یم  فشک  تلود  ار  لاوما  زا  یخرب  یهاـگ  رگا  دوب و  ناوتاـن  هلاـسم  فشک  زا  رایـسب ، شـشوکدوجو  اـب 

(11  ) .دندرک یم  يراگنا  لهس  حیحص  شور  ذاختا  رد  ع )  ) ماما نایفارطا  زا  یضعب 

درک و یم  یگداتسیا  هنامحریب  هناعطاق و  دندوبوا ، نابیتشپ  هک  یئاههاگیاپ  رد  و  ع )  ) ماما نارای  ربارب  رد  یسابع  تلود 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


لاـم اـب  ودروآ  لـمع  هب  ناوارف  ياهـششوک  وا  ناراـی  ندرک  هرادا  ندـنکارپ و  ماـما و  هماـنرب  یـشم و  طـخ  نتـشادرب  ناـیم  زا  يارب 
.دز اهنادجو  يرادیرخ  هب  تسد  یفارشا  هغدغد  یب  شیع  رایسب و  باسحیب 

رگناوت هک  رتهب  ندوب ، ام  اب  تسدیهت و  : » دومرف یم  دادیم و  يرادلد  نارای  هب  هک  دوب  یئوگدنپ  اهششوک ، نآ  لباقم  رد  ماما  عضوم 
يارب میهاگهانپ و  دروآ ، هانپ  ام  هب  هک  سک  ره  يارب  ام.ام  نمـشد  اب  ندوب  هدنز  هک  رتهب  ام ، اب  ندـش  هتـشک.ندوبام  ریغ  اب  ندوب و 

، درادـب تسود  ار  ام  هک  سک  ره  میتمـصع و  دروآ ، هانپ  ام  هب  هک  ار  سک  نآ  و  میرون ، دـنیبب ، اـم  هلیـسو  هب  دـهاوخب  هک  سک  نآ 
 « . تسا شتآ  رد  وا  ياج  ددرگ ، فرحنم  ام  زا  هک  سک  ره  تسا و  ام  اب  ماقم  یگرزب و  رد  تقیقحب 

مراهچ عضوم 

تبیغ هلاسم  ندرک  هدامآ  رد  ع )  ) ماما عضوم 

تیناسنا ناهج  همه  نتفرگ  رب  رد  و  نیمز ، يور  رب  هللا »   » تلود داجیا  يارب  یهلا  هدارا  هک  دـید  یم  حوضوب  هک  ع )  ) يرگـسع ماما 
کیرش ار  زیچ  چیه  و  دننک ، تدابع  ار  يادخ  و  ددرگ ، لیدبت  رطاخ  تینما  هب  نانآ  فوخ  ات  - نیمز رد  نافعضتسم  تسد  نتفرگ  و 

.دنک تبیغ  شدنزرف  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب   … - دنریگن وا 

یـسح تفرعم  كاردا و  هب  رـشب  هک  تسور  نیزا  راـک  نیا  تسوا و  هدـهع  رب  شدـنزرف  تبیغ  هار  ندرک  راومه  هک  تسناد  یم  وا 
.دنز تسد  عیسو  رکفت  هب  هک  تسا  راوشد  دشیدنا ، یم  نینچ  طقف  هک  ناسنا  نیا  يارب  تسا و  هدرک  تداع 

یئالاب نامیا ، نیا  يافرژ  ات  تسناوت  یمن  دوب ، هدـمآ  نیئاـپ  نآ  یحور  حطـس  دوب و  فرحنم  دـساف و  یطیحم  هک  ع )  ) ماـما طـیحم 
نیا يادنلب  هب  دریگ و 
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نیـشیپ و ياـسآ  هزجعم  نانخـس.تشادن  يدـننام  تما ، خـیرات  رد  هک  دوـب  يدادـیور  ماـما  تبیغ  هـک  صوصخب.دـبای  تـسدرکفت 
ص)  ) مرکا یبن  ترـضح  زا  حیحـص  رتاوتم و  تایاور  دروم  نیرد  داد و  یم  تراشب  ع )  ) يدهم ندـمآ  هب  یپایپ ، ناوارف و  صوصن 

هدرک تیاور  ار  نانخـس  نیا  دـنا ، هتـسیز  یم  نامز  نآ  زا  شیپای  دـنا  هدوب  نامز  نآ  نارـصاعم  هک  حاحـص  نافلؤم  تسا و  دوجوم 
.دنا هلمج  نآ  زا  لبنح …  نب  دمحا  ملسم و  يراخب.دنا و 

رد ع »)  ) يدـهم راـظتنا   » رکف خوسر  رد  قیمع  گرزب و  يرثا  یلک  روـطب  تاـغیلبت  صوـصن و  نیا  همه  هچ  رگا  میئوـگ  یم  کـنیا 
، دوب بسانتم  مالـسا  رد  وا  یبهذـم  داقتعا  رکفت و  تعـسو  درف و  نامیا  قمع  اب  ینعم ، نیا  هب  نانآ  نامیا  تشاد و  ناناملـسم  سوفن 

رگید فرط  زا  دزاس و  عناق  تبیغ  رب  نامیا  هب  ار  مدرم  ات  دـنک  کـمک  ماـما  هب  فرط  کـی  زا  هک  دوبن  نیزا  شیب  صوصن ، نآ  اـما 
.دریگ یم  تروص  ع )  ) يدهم شدنزرف  دروم  رد  تبیغ  هک  دنک  تباث  مدرم  يارب 

هک دوب  نیا  تشاد ، هدـهع  رب  ارنآ  تیلوئـسم  دوب و  نآ  لمحتم  ع )  ) يدـهم ردـپ  ناونعب  ع )  ) يرکـسع ماـما  هک  يراـک  نیرتراوشد 
نیا.تسا هتفرگ  تروص  ع )  ) يدهم ماما  شدنزرف  صخـش  رد  رما  نآ  ذـیفنت  تسا و  هدیـسر  ارف  تبیغ  نامز  هک  دزاس  عناق  ار  مدرم 

.ددرگ لزلزتم  شنامیا  ناهگان  درف ، نآ  تشاد  ناکما  هچ ، دوب ، راوشد  يرما  يداع ، يدرف  هب  هبسنلاب  ینعم 

نیب یناگدـنز و  رد  ار  نآ  رثا  دـناوت  یمن  درف.دراد  دوجو  يدایز  توافت  لجؤم  لکـش  هب  يداع  درف  نامیا  قطنم  رد  تبیغ ، هرابرد 
.دراد دوجو  ریز  یحیضوت  هیضرف  رد  ینعم  نآ  هظحالم  یسررب.دنک و  سح  رصاعم ، نامز  رد  نآ  ذیفنت  هبداقتعا  تبیغ و  هب  نامیا 

دهد ربخ  ام  هب  میرادن  دیدرت  شراتفگ  قدص  رد  هک  یصخش  رگا 
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نآ رد  دـنز و  یم  همدـص  وا  هبام  نامیا  هب  يربخ  نینچ  دـسر ، یم  ارف  اـم  لـجا  يدوز  هب  اـی  دوش ، یم  اـپ  رب  زیخاتـسر  يدوز  هب  هک 
ینامیا و تردق  همه  دیاب  دراد و  زاین  هدارا  نامیا و  فعاضم  يورین  هب  يرما  نینچ  عوقو  لوبق  هب  نامیا  اریز.دـنک  یم  دراو  هشدـخ 

هار نیا  هب  ار  ماـما  نآ ، تالکـشم  یناور و  تقیقح  نیا.میوـش  نمؤـم  یبـیغ  رما  نیا  هب  هلیـسونیدب  اـت  مـینک  جیـسب  ار  دوـخ  یحور 
يارب راکنا ، در و  نودب  ار  مدرم  ناهذا  دوش و  دراو  مدرم  راکفا  هب  يرتمک  همدص  ات  دیامرف  لذب  ار  دوخ  شـشوک  همه  هک  دیناشک 
هتسه هک  دنارورپب  هاگآ  یلسن  صوصخب.دنک  توعد  نآ  هب  ندوب  مزلم  هب  ار  دوخ  ياههاگیاپ  نارای و  دزاس و  هدامآ  نآ  زا  لابقتسا 

.دنهد لیکشت  دندرک ، يراذگ  هیاپ  ار  يربک  يرغص و  تبیغ  ود  خیرات  دوخ  تیلاعف  اب  هک  یئاهلسن  تیبرت  يارب  یلصا 

یبالقنا هشیدنا  غیلبت  لمع و  ترورض  دندرک و  لمحت  تلود  فرط  زا  شباحـصا  ماما و  هک  ار  يراوشد  عاضوا  طیارـش و  نآ  دیاب 
كانرطخ يرما  ناشتلوداب  تفلاخم  درمت و  ناشتردق و  طیحم  زا  نتفر  نوریب  ناش و  یتسه  يارب  ماکح  قطنم  رد  هک  ار  ع )  ) يدهم

.میئازفیب نیا  رب  دوب ،

ع)  ) ماما هدهع  رب  هک  ار  يزیر  همانرب  تقد  حوضو ، لامک  اب  اجنیا  زا 

.مینک یم  ساسحا  دوب ، ع )  ) يدهم شدنزرف  يارب  غیلبت  توعد و  هک  ار  وا  عضوم  يراوشد  دوب و  هدش  هداهن 

دزاس یم  راومه  ار  ع )  ) يدهم شدنزرف  تبیغ  هار  ع )  ) ماما

: تشاد زاین  یتامدقم  راک  ود  هبروبزم  فده  ندیشخب  ققحت  رد  وا  يزیر  همانرب  و  ع )  ) يرکسع ماما  تیلاعف 

.صاوخ زا  یضعب  هب  طقف  ع )  ) يو نداد  ناشن  مدرم و  مشچ  زا  ع )  ) يدهم ندرک  یفخم  -1

، بیترت ره  هب  هکنآ  -2
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نیا هب  ار  مدرم  دننک و  لمحت  دـیاب  ار  یمالـسا  تیلوئـسم  نیا  هک  دـنامهفب  مدرم  هب  دـهد و  خوسر  راکفا  ناهذا و  رد  ار  تبیغ  رکف 
.دنهد تداع  نآ  تاعرفتم  هشیدنا و 

زا هک  دوب  یـصوصن  ثیداحا و  نامه  لابندـب  عقاو  رد  ع )  ) يرکـسع ماما  ياه  هینایب  اه و  هیمالعا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  باب  نیرد 
.دوب هدش  رداص  ینعم  نیرد  ایلاوتم  ناشیا  زا  سپ  همئا  مرکا و  ربمایپ  هیحان 

: تشاد لکش  هس  يرکسع  ماما  ياه  هینایب 

ع)  ) يدهم تافص  هرابرد  یمومع  یلک و  ياه  هینایب  ای  اه  هیمالعا  - فلا

يدهم مایق  هب  عجار  دوخ  نارای  زا  یکی  شسرپ  هب  خساپ  رد  هکنانچ.دهد  یم  لیکـشت  هک  یناهج  تلود  رد  شمایق  روهظ و  زا  سپ 
یمن یشسرپ  لیلدو  هنیب  زا  هک  دواد  يرواد  دننام  درک  دهاوخ  يرواد  دوخ  ملع  اب  مدرم  نایم  رد  دنک ، مایق  یتقو  : » دومرف نینچ  (ع )

(. 12 « ) درک

زا اهینوگرگد  داجیا  ترورض  و  ع )  ) يدهم دوجو  هشیدنا  هب  نآ  ندرک  نورقم  و  دوجوم ، عاضوا  دروم  رد  یـسایس  دقن  هیجوت  ب-
دهاوخ ناـمرف  دـجاسم  رد  یـصوصخ  ياـههاگیاج  رباـنم و  ندرک  ناریو  هب  دـنک  جورخ  مئاـق  یتـقو  : » تسا لـیبق  نیزا  و.وا  يوس 

(« . 13  ) تسا هدش  انب  نارگید  لد  رد  وا  تبیه  ندوزفا  يارب  و  يدعت ، زا  هفیلخ  تظفاحم  تینما و  روظنم  هب  اههاگیاج  نیا.داد 

زا نآ  هب  لمع  یگدامآ و  ترورـض  نانآ و  يارب  تبیغ  هشیدنا  داعبا  نآ ، رد  هک  شباحـصا  اههاگیاپ و  يارب  یلک  ياه  هیمالعا  ج-
.دنریذپب نانآ  زا  ار  وا  یئادج  و  ع )  ) ماما تبیغ  ات  دوب ، هدش  هداد  حیضوت  یعامتجا  یناور و  هیحان 

تما لمع  رترب  دومرف : ربمیپ.شیاشگ  راظتنا  يرابدربداب و  وت  رب  : » دومرف نآ  رد  تشون و  يا  همان  هیوباـب  نیا  هب  ع )  ) ماـما هلمج ، زا 
مدنزرف ات  تسا  هودنا  رد  هتسویپ  ام  هعیش  تسا و  شیاشگ  ندیشک  راظتنا  نم 
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.دنک روهظ 

خیـش يا.تسا  هدـش  هدـنکآ  متـس  روج و  زا  هک  ناس  نآ  دزاس ، یم  رپ  لدـع  طسق و  زا  ار  نیمز  وا  هک  تسا  هداد  هدژم  مرکا  ربمایپ 
زا سک  رهب  ار  نآ  تسا و  ادـخ  نآ  زا  نیمز  هک  هد  ناـمرف  یئابیکـش  هب  ارم  نایعیـش  هـمه  یلع ، نـسحلا  وـبا  يا.شاـب  ابیکـش  نـم ،

(. 14  ) تسار ناراکزیهرپ  رم  هدنخرف ، نایاپ  دراذگ و  یم  او  ثرا  هب  دهاوخب  هک  شناگدنب 

هدرک هدامآ  تبیغ  لوبق  يارب  ار  عضو  دوش ، رود  مدرم  مشچ  زا  شدنزرف  یتقو  هک  دیزگرب  زین  رگید  یعضوم  ع )  ) يرگسع ماما  -3
ناصاخ زا  نت  دنچ  هطـساوب  اردوخ  ياهنامرف  تامیلعت و  غیلبت  هفیظو  دیدرگ و  یم  رادومن  باحـصا  صاوخ  هبطقف  تقونآ  رد.دشاب 

تبیغ رد  ع )  ) يدهم شدـنزرف ، هک  هچنآ  يارب  بیترت ، نیا  هب  دومرف و  یم  لمع  عیقوت  هبتاکم و  اب  ار  رما  نیا  درک و  یم  ارجا  دوخ 
دوخ تامیلعت  هلیـسوب  دـنام و  یم  ناهنپ  مدرم  زا  یتسیاب  هکنآ  لاح  دومن  یم  یگدامآ  داجیا  درک ، یم  لمع  یتسیاب ، دوخ  يارغص 

.درک یم  رارقرب  هطبار  نانآ  اب 

هدـننک ریگلفاـغ  شخب و  تریح  روآ و  تفگـش  يرما  مدرم  يارب  دـنام ، یم  رارقرب  یلبق  یگداـمآ  همدـقم و  نودـب  هلاـسم  نیا  رگا 
هاگآ تما و  تاینهذ  ندرک  هدامآ  يارب  هژیو  يا  هماـنرب  نآ ، درک و  لـمع  ار  بولـسا  نیا  ع )  ) يرکـسع ماـما  هک  دوب  اـجنیا  زا.دوب 
ظفح ار  نآ  دومحم ، ان  دنیاشوخان و  بقاوع  نتشاد  هارمه  ندومن و  یتفگش  تریح و  نودب  دنریذپب و  ار  شور  نآ  ات  دوب  ناشندش 

.دننک

دش و ناهنپ  راظنا  زا  ماکح ، ملظ  روج و  هطـساوب  ع )  ) وا هک  دش  زاغآ  ع )  ) يداه ماما  هرود  رد  هداس  طیـسب و  يا  هنوگب  شور ، نیا 
جیردت هب  نایعیش ، ات  تفرگ  یم  سامت  نانآ  اب  داتسرف و  یم  مایپ  دوخ  ناوریپ  يارب  اه  همانو  تایعقوت  هار  زا 
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(. 15  ) تشاد شزاس  رتشیب  مدرم  كرد  مهف و  اب  شور  نیا  دننک و  تداع  ینعم  نیا  هب 

(. 16  ) دننک شسرپ  ع )  ) وا زا  دنریگ و  سامت  وا  اب  هلسارم  هبتاکم و  هلیسوب  هک  دندرک  تداع  وا  نارادفرط  ناتسود و 

دوب ییاهشور  زا  رگید  یشور  دیزگرب ، دوخ  یمدرم  ياههاگیاپاب  ع )  ) يرکـسع ماما  هک  یتطاسو  یتلاکو و  شور  ماظن و  نینچمه 
.دوب هدش  هدامآ  تبیغ  هلاسم  نآ ، يارب  هک 

 « نامسلا يرمع  دیعس  نب  نامثع   » هب ادتبا  دندرب  یم  ع )  ) ماما يارب  دوب ، بجاو  نانآ  رب  هک  یعرش  قوقح  زا  ار  یلاوما  یتقو  نایعیش 
هک ار  یئاـهلوپ.درک  یم  نغور  تراـجت  وا ، تحلـصم  يارب  و  ع )  ) ماـما ياـهتیلاعف  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  ياربوا  دـندش و  یم  دراو 

فقاو هیـضق  رب  رگا  اریز.داتـسرف  یم  ع )  ) ماـما يارب  ماـکح ، مشچ  زا  رود  تشاذـگ و  یم  نغور  ياـهکیخ  رد  تفرگ  یم  لـیوحت 
(. 17  ) دندرک یم  هرداصم  ارنآ  همه  دندشیم 

لومعم ع )  ) ماما يارغص  تبیغ  رد  ندرک  غالبا  ار  دوخ  بلاطم  باون ، هلیـسوب  ندش و  ناهنپ   » ماظن هک  دید  میهاوخ  هدنیآ  ثحب  رد 
نـسح ماما  نامز  رد  هصاخ  دندشرگوخ ، نآ  هب  مالـسلا  امهیلع  نییرکـسع  نیماما  کلـسم  هب  مدرم  هک  سپ  ناز  دش  یمارجا  دوب و 

حیـضوت ارنآ  هدنیآ  ثحبم  رد  هللا  ءاشنا  دـیدرگ و  لومعم  ماما  يارغـص  تبیغ  رد  هکدوب  یـشور  دـنتفرگ ، وخ  نآ  هب  ع )  ) يرکـسع
.داد میهاوخ 

اهتشون یپ 

هعوسوملا ص 94. - 1

بقانملا ج 3 ص 533. - 2

يرولا ص 357. مالعا  داشرا ص 318 و  - 3

داشرا ص 318. - 4

.ردص زا  همئالا  رود  - 5

-ج 3 ص 526. بقانم - 6

.قباس كردم  - 7

-ج 2 ص 250. جاجتحا - 8

ج.همغلا 3 ص 407. فشک  - 9

يرولا ص 354. مالعا  زین  قباس و  كردم  - 10
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.دوش هعجارم  ردص ص 206  هتشون  تبیغ  خیرات  هب  - 11

داشرا ص 323. - 12

بقانم ج 3 ص 536. - 13

-14
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قباس ص 527. كردم 

هیصولا ص 262. تابثا  - 15

همغلا ج 3 ص 207. فشک  داشرا ص 323 و  - 16

یسوط ص 219-215. خیش  زا.تبیغ  - 17

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  یعامتجا  يدرف و  هریس  رد  يریس 

همدقم

يزیربت میرکلادبع 

.دوشگ ناهج  هب  مشچ  هرونم  هنیدـم  رد  يرمق  يرجه  لاس 232  یناثلا  عیبر  متشه  هعمج  زور  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
و هثیدـح » «، » لیلـس  » ياه مان  هب  هک  تسیا  هفراـع  يوناـب  شا  همرکم  رداـم  مالـسلا و  هیلع  يداـه  ماـما  ترـضح  نآ  راوگرزب  ردـپ 
عورش و يرمق  يرجه  لاس 254  زا  هک  دوب  لاس  شش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تماما  تدم   1 .دوش یم  هدناوخ  نسوس » »

نارود رد  هژیو  هب  یناگدنز و  تدم  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  .تفای  نایاپ  ترـضح  نآ  تداهـش  اب  لاس 260  رد 
عیبر متـشه  رد  ماجنارـس  درب و  یم  رـس  هب  رظن  تحت  نادـنز و  دـیعبت و  رد  نامز  ياه  توغاط  اب  هزراـبم  هطـساو  هب  شیوخ  تماـما 

هب مومـسم و  يزومرم  زرط  هب  یـسابع  هفیلخ  نیمهدزناپ  دمتعم ، دمحا  طسوت  ءارماس و  رهـش  رد  یگلاس  رد 28  لاس 260 و  یناثلا 
دمحم لکوتم ، رفعج  بیترت  هب  هک  دش  يرپس  یسابع  رگمتس  يافلخ  زا  نت  شش  نارود  رد  ترـضح  نآ  یگدنز   2 .دیسر تداهش 

.دشاب یم  دمتعم  دمحا  يدتهم و  دمحم  زتعم ، هللادبع  وبا  نیعتسم ، دمحا  سابعلاوبا  رصتنم ،

نآ هب  دندوب  هداد  ياج  دوب  یسابع  كرت  نایهاپس  تنوکس  لحم  هک  رکـسع  هلّحم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  ییاجنآ  زا 
.دنیوگ یم  يرکسع  ترضح 

نآ زا  دـعب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نیـشناج  دـنزرف و  هناگی  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  نسحلا  نب  هجح  ترـضح 
هدارا هب  تسا و  هتفرگ  رارق  بیغ  هدرپ  تشپ  رد  شدوجو  باتفآ  هزورما  دیدرگ و  تماما  تیالو و  یتشک  رادناکس  ترضح 
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.تخاس دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  شدوجو  رون  اب  ار  ناهج  هدومن و  روهظ  لاعتم  دنوادخ 

نآ زا  یکی  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  يددـعتم  تاـیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  تماـما  دروـم  رد 
ماما شدـنزرف  هب  شیوخ  تداهـش  زا  لبق  هام  راهچ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دـیوگ : یم  يربنق  راسی  نب  ییحی  تسا : نینچ  تاـیاور 

ناتـسود و زا  يا  هدـع  هارمه  هب  ارم  لاح  نآ  رد  دومن و  هراشا  وا  تفالخ  تماـما و  هب  درک و  تیـصو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
: میناوخ یم  ار  ترضح  نآ  یعامتجاو  يدرف  هتسجرب  ياه  یگژیو  زا  ییاهزارف  راتشون  نیا  رد   3 .تفرگ هاوگ  نآ  رب  نایعیش 

تدابع  1

يراک ره  زا  زامن  ماگنه  هب  ترضح  نآ  .دوب  هنومن  ادخ  تدابع  هب  هجوت  رد  دوخ  یمارگ  ناردپ  دننامه  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
مهدزای ماما  رـضحم  هب  يزور  دـیوگ : یم  دروم  نیا  رد  يرفعج  مشاهوبا  .تشاد  یمن  مدـقم  زاـمن  رب  ار  يزیچ  دیـشک و  یم  تسد 

ماما تدابع   4 داتسیا …  زامن  هب  هتـشاذگ و  رانک  ار  هتـشون  ماما  دیـسر ، زامن  تقو  دوب ، يزیچ  نتـشون  لوغـشم  ماما  مدش ، فرـشم 
هبار فرحنم  هارمگ و  دارفا  یتح  تخادنا و  یم  ادـخ  دای  هب  ار  نارگید  هک  دومن  یم  دوخ  بوذـجم  ار  اه  بلق  نانچ  نآ  يرکـسع 

اه ناسنا  نیرتهب  هب  راوگرزب  نآ  یتوکلم  هبذج  رثا  رد  دارفا  نیرتدب  دومن و  یم  دـجهت  تدابع و  لها  هدومن و  تیادـه  حیحـص  هار 
.دندش یم  لیدبت 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  رب  هک  دنتساوخ  یسابع ) يدتهم  یماظن  ناهدنامرف  سیئر   ) فیصو نب  حلاص  زا  نایسابع  زا  یخرب  يزور 
هیلع يرکـسع  ماـما   ) اـضرلا نبادـمحم  وـبا  رب  ار  دوـخ  نانابنادـنز  نیرتریگتخـس  نیرتدـب و  زا  رفن  ود  تفگ : وا  .دـیامن  يریگتخس 

، ما هتشامگ  مالسلا )
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ار نابنادنز  ودـنآ  سپـس  .دـنا  هتـشاذگ  مدـق  یلاع  لحارم  هب  تاجانم  تدابع و  رد  هدـش و  بلقنم  وا  اب  ترـشاعم  رثا  رد  ود  نآ  اّما 
هک یسک  دروم  رد  مییوگب  هچ  ام  دنتفگ : نانآ  درک و  لاؤس  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تالاح  زا  نایـسابع  روضح  رد  هدناوخارف و 

دروآ و یمن  ناـبز  رب  يرگید  نخـس  چـیه  ادـخ  نخـس  رکذ و  ریغ  هب  دتـسیا و  یم  تداـبع  هب  بـش  هـمه  دریگ و  یم  هزور  اـهزور 
بلقنم دندید  نینچ  اه  یـسابع  یتقو  میهد ! یم  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  هداتفا و  هزرل  ام  ندـب  رب  دـنک ، یم  هراظن  ام  هب  هک  یماگنه 

5 .دنتشگرب هدش و 

تواخس  2

یم داعبا  همه  رد  نانآ  راتفر  دـندوب ، یناسنا  هیلاـع  تافـص  لـماک  هوسا  هنومن و  نیرترب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هک  اـجنآ  زا 
مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  تواخس  دروم  رد  ام  .تسا  تواخس  ابیز ، تافص  نآ  زا  یکی  .دشاب و  زومآ  سرد  ناشناوریپ  يارب  دناوت 

: مینک یم  هدنسب  تیاور  کی  لقن  هب  طقف 

ماما  ) دـمحم وبا  دزن  هب  مه  اب  ایب  تفگ : مردـپ  .دـش  تخـس  ام  رب  یگدـنز  راک  یتسدـیهت  رثا  رب  ینامز  دـیوگ : یم  یلع  نب  دـمحم 
؟ یـسانش یم  ار  وا  متفگ : .دراد  ترهـش  تواخـس  دوج و  هب  تسا و  هدنـشخب  يدرم  وا  دـنیوگ  یم  .میورب  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع 

.ما هدیدن  زگره  ار  وا  هن ، تفگ :

نآ اب  ات  دنزادرپب ! مهرد  ام 500  هب  دهد  روتـسد  راوگرزب  نآ  هک  تسا  بوخ  ردقچ  تفگ : مردـپ  هار  نیب  رد  .میداتفا  هار  هب  مه  اب 
! رگید جراخم  يارب  مهرد  دص  یهدب و  تخادرپ  يارب  مهرد  تسیود  سابل ، يارب  مهرد  تسیود  .مینک  فرطرب  ار  نامیاهزاین 

نآ مهرد  دص  اب  هک  دهد  روتسد  مهرد  دصیس  مه  نم  يارب  شاک  متفگ : دوخ  شیپ  نم 
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.مورب نیوزق ) نادمه و  فارطا  رد   ) ناتـسهوک هب  ات  دشاب  كاشوپ  يارب  مهرد  دص  جراخم و  يارب  مهرد  دص  مرخب و  بکرم  کی 
نوچ .دنوش  دراو  دمحم  شرـسپ  میهاربا و  نب  یلع  تفگ : هدـمآ و  نوریب  ترـضح  نآ  مالغ  میدیـسر ، ماما  يارـس  هب  هک  یماگنه 

»؟ يا هدماین  ام  دزن  نونک  ات  ارچ  یلع ! يا  ِْتقَولا ؛؟ اَذه  یِلا  اّنَع  َکَفَّلَخ  ام  ُِّیلَع ! ای  : » دومرف مردپ  هب  ماما  میدرک ، مالس  هدش و  دراو 
.میایب امش  دزن  عضو  نیا  اب  مدیشک  یم  تلاجخ  نم ! ياقآ  يا  تفگ : مردپ 

مهرد تسیود  تسا ، مهرد  دصناپ  نیا  تفگ : داد و  مردپ  هب  ار  یلوپ  هسیک  هدمآ و  مالغ  میدمآ ، نوریب  ترـضح  نآ  دزن  زا  یتقو 
: تفگ داد و  نم  هبو  هدروآرد  رگید  يا  هسیک  هاگنآ  .رگید  جراخم  يارب  مهرد  دـص  یهدـب و  يارب  مهرد  تسیود  كاشوپ ، يارب 
هب اما  اه ، هنیزه  ریاس  يارب  رگید  مهرد  دص  كاشوپ و  يارب  مهرد  دص  بکرم و  دیرخ  يارب  مهرد  دـص  تسا ، مهرد  دصیـس  نیا 

6 ورب …  ءاروس  هب  هکلب  ورن  ناتسهوک 

یتسیز هداس  دهز و   3

نآ رضحم  هب  یتالاؤس  ندیسرپ  تهج  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یتسیز  هداس  دهز و  دروم  رد  یندم  میهاربا  نب  لماک 
: متفگ دوخ  شیپ  .دراد  نت  هب  مرن  دیفـس و  یـسابل  یمارگ  نآ  مدید  میدیـسر ، شروضح  هب  هک  یماگنه  .میدش  بایفرـش  ترـضح 
زا دهد و  یم  نامرف  ینید  ناردارب  اب  يدردمه  تاساوم و  هب  ار  ام  دشوپ و  یم  فیطل  مرن و  سابل  شدوخ  یهلا  تجح  ادـخ و  ّیلو 

ترـضح نآ  هک  مدش  هجوتم  نم  دز و  الاب  ار  شنیتسآ  سپـس  دومن و  مسبت  هظحل  نیا  رد  ماما  .دراد  یم  زاب  یـسابل  نینچ  ندیـشوپ 
نت رب  ربز  هایس و  یکاشوپ 
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ما هدیـشوپ  نآ  يور  هک  مرن  سابل  نیا  تسادخ و  يارب  ربز  سابل  نیا  ْمَُکل ؛ اذـه  ِهِّلل َو  اذـه  ُلِماک ! ای  : » دومرف هاگ  نآ  .تسا  هدومن 
«7! تسامش يارب 

قاتشم ياه  لد  دیص  فطاوع و  بذج   4

نآ هب  بلق  میمـص  زا  هدـش و  ترـضح  نآ  هتفیـش  نمـشد  تسود و  هک  دوب  هدـش  بجوم  ترـضح  نآ  يونعم  تـالامک  لـئاضف و 
: مینک یم  هراشا  اجنیا  رد  هنومن  ود  هب  .دنرامش  مرتحم  هتساوخان  ای  هتساوخ  ار  ماما  یمارگ  دوجو  دنزروب و  تدارا  ترضح 

زا تخسرس و  نانمشد  زا  یکی  هکنیا  اب  وا  .دوب  مق  رهـش  جارخ  يدصتم  رـصع و  هفیلخ  هدنیامن  یمق  ناقاخ  نب  هللادیبع  نب  دمحا   1
رد نم  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یقالخا  ياه  یگژیو  دروم  رد  دوب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناگدـنهد  رازآ 

ماما  ) اضرلا نبا  دـمحموبا  زا  رترب  يراوگرزب  تباجن و  ینمادـکاپ و  راقو و  راتفر و  ظاـحلزا  ار  ناـیولع  زا  سک  چـیه  ءارماـس  رهش 
مدرم و ریاس  ناریزو و  نارکشلرس و  مشاه و  ینب  هلیبق  شیوخ و  نادناخ  نایم  رد  وا  .متخانش  هن  مدید و  هن  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع 

.مدرک هدهاشم  مدوخ  مشچ  اب  نم  ار  تقیقح  نیا  دوب ، همه  زا  رتزیزع  رت و  مرتحم  فارشا  ناگدروخلاس و  نایم  رد  یتح 

همهو تشاد  یمومع  هسلج  مردپ  زور  نآ  رد  مدوب و  هداتسیا  دوب  تفالخ  هاگتسد  سانشرس  دارفا  زا  یکی  هک  مردپ  رانک  رد  يزور 
دنلب يادص  اب  مردپ  .تسا  هداتـسیا  رد  مد  اضرلا  نبا  دمحم ، وبا  هک  دندروآ  ربخ  نانابهگن  ناهگان  .تفریذـپ  یم  روضح  هب  ار  دارفا 

.دوش دراو  دیهد  هزاجا  تفگ :

، يو دهعیلو  هفیلخ و  زج  مردپ  روضح  رد  هک  مدوب  هدیدن  هظحل  نآ  ات  اریز  مدش ، هدز  تفگش  وگ  تفگ و  نیا  زا  نم 
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لالج و اب  نوزوم ، یمادنا  اب  يورابیز و  تماق ، شوخ  نوگمدنگ ، یناوج  هزات  سپـس  .دنیامن  یفرعم  وا  هب  هینک  اب  ار  يرگید  سک 
هک مدوب  هدیدن  هظحل  نآ  ات  هکنآ  اب  تفر ، شلابقتـسا  هب  مدق  دنچ  تساخرب و  ياج  زا  يو  ندید  اب  مردپ  .دش  قاتا  دراو  هژیو  راقو 
وا ندرگ  رب  تسد  دیـسر ، شکیدزن  نوچ  .دشاب  هداد  ناشن  يرکـشل  ناهدـنامرف  زا  یکی  ای  یمـشاه و  رفن  کی  اب  ار  يراتفر  نینچ 
هب وا  اب  تسشن و  وا  يولهپ  زین  شدوخو  دیناشن  دوخ  تخت  يور  رد  تفرگ و  ار  شتسد  هدیسوب و  شا  هنیس  تروص و  زا  هتخادنا و 

.تخادرپ هنامیمص  يوگ  تفگ و 

متریح رب  هظحل  ره  سانـشان  ناوج  نیا  اـب  مردـپ  زیمآ  مارتحا  دروخرب  زا  .تفگ  یم  موش » تیادـف   » وا هب  تبحـص  نمـض  رد  مردـپ 
.تفر وا  هدرک و  هقردب  ار  وا  هداعلا  قوف  مارتحا  اب  مردپ  یظفاحادخ  ماگنه  .دش  یم  هدوزفا 

اب مردپ  روضح  رد  ار  وا  هک  دوب  یـسک  هچ  نیا  متفگ : مردـپ  نامالغ  هب  نم  وا ، نتفر  زا  دـعب  دـیازفا : یم  همادا  رد  ناقاخ  نب  دـمحا 
!؟ تشاد هنامرتحم  يراتفر  نینچ  نیا  وا  اب  مردپ  دیدرک و  دای  هینک 

ماگنه .دـش  رتشیب  نم  یتفگـش  .تسا  فورعم  اضرلا  نبا  هبو  دـنیوگ  یم  یلع  نب  نسح  وا  هب  هک  تسا  ناـیولع  زا  یکی  وا  دـنتفگ :
يدومن و مارتحا  نینچ  وا  هب  تبـسن  هک  دوب  یـسک  هچ  مدید  ار  وا  حبـص  هک  ناوج  نیا  ردپ ! متفگ : وا  هب  دش ، اهنت  مردپ  یتقو  بش 

ماـما وا  مرـسپ ! : » تفگ یتخاـس ؟ یم  شیادـف  ار  ترداـم  ردـپ و  تدوخ و  و  یتـفگ !؟ یم  موش » تیادـف   » وا اـب  يوـگ  تفگ و  رد 
هک تسا  یلع  نب  نسح  وا  تسا ، نایضفار 
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تسد زا  تموکح  رگا  ناج ! رسپ  تفگ : نینچ  شنانخس  همادارد  توکـس  یکدنا  زا  دعب  مردپ  هاگنآ  .تسا » فورعم  اضرلا  نبا  هب 
دـهز و ینمادـکاپ ، تلیـضف ، تـهج  هـب  نـیا  تـسین و  نآ  راوازــس  وا  زج  مشاـه  ینب  زا  سک  چـیه  دور ، نوریب  ساـبع  ینب  ءاـفلخ 

یتلیضف اب  تیصخش  بیجن و  راوگرزب ، يدرم  يدوب ، هدید  ار  وا  ردپ  رگا  .تسوا  یتاذ  یگتـسیاش  فیرـش و  قالخا  يراگزیهرپ و 
ردپ نانخس  مرظن  هب  .تشگ  نوزفا  ردپ  هب  تبسن  ممشخ  دش و  نادنچ  ود  مینارگن  هشیدنا و  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  .يدوب » هدید  ار 

شواـک و يو  تیـصخش  نوماریپ  منک و  وج  سرپ و  یلع  نب  نسح  دروـم  رد  تساوـخ  یم  ملد  نآ  زا  دـعب  دـمآ و  یم  زیمآ  قارغا 
یلاؤس یلع  نب  نسح  هرابرد  دارفا ، رگید  ناهیقف و  نایضاق و  ناگدنسیونو و  هاپس  نارس  مشاه و  ینبزا  کی  چیه  زا  .میامن  یـسررب 

، ناگرزب ریاس  لیماف و  رب  مدقت  کین و  نانخـس  دنلب و  ماقم  .متفای  يدـنمجرا  یگرزب و  تیاهن  رد  نانآ  دزن  ار  وا  هکنآ  رگم  مدرکن 
گرزب مرظن  رد  يو  ماقم  شزرا و  نیا ، زا  دعب  .مدینـش  یلع  نب  نسح  شیاتـس  رد  نانآ  نابز  زا  نم  هک  دوب  ییاه  یگژیو  هلمج  زا 

لقن زا  دعب  شیوخ  نانخـس  همادا  رد  ناقاخ  نب  دمحا  .دنیاتـس  یم  هدرک و  دای  یکین  هب  ار  وا  نمـشد  تسود و  هک  مدـیمهف  دـمآ و 
دزن مالسلا ) هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ردارب   ) رفعج وا ، تلحر  زا  دعب  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  يارجام 

هدرک و يدنت  وا  هب  مردپ  .متسرف » یم  تیارب  رانید  رازه  تسیب  یلاس  نم  .هدب  نم  هب  ار  مردارب  بصنم  ماقم و  : » تفگ دمآ و  مردپ 
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ناش هدـیقع  زا  ار  اه  نآ  ات  دیـشک  ریـشمش  دـندوب  دـقتعم  تردارب  ردـپ و  تماـما  هب  هک  یناـسک  يور  هب  ناطلـس  قمحا ! يا  تفگ :
، نایعیـش رگا  سپ  .دندوب ) دقتعم  اه  نآ  هب  تیمیمـص  صالخا و  يور  زا  مدرم  اریز   ) دزاس یلمع  ار  راک  نیا  تسناوتن  دـنادرگرب و 

نیا نایعیـش  دزن  رگا  دنهدب و  وت  هب  ار  اه  نآ  بصنم  هک  يرادن  ناطلـس  ریغ  ناطلـس و  هب  يزاین  دـنناد ، یم  ماما  ار  وت  ردارب  ردـپ و 
.دیسر یهاوخن  نادب  ام  هلیسوب  يرادن ، ار  تلزنم 

8 .دادن دورو  هزاجا  وا  هب  دوب  هدنز  ات  درک و  نوریب  ار  يو  دناوخ ، لقع  مک  تسپ و  ار  وا  رفعج ، نخس  نیا  رطاخ  هب  مردپ 

، دوب مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـالوا  هب  تبـسن  دارفا  نیرت  نمـشد  هک  شمراـن  نب  یلع  دـیوگ : یم  لیعامـسا  نب  دـمحم   2
ترـضح .ریگب  تخـس  وا  رب  یناوت  یم  هچ  ره  هک  دنداد  روتـسد  وا  هب  .دـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ینابنادـنز  هب  فظوم 

ربارب رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  وا  رظن  رد  ترـضح  نآ  تشادـگرزب  مارتحا و  هک  دوبن  وا  دزن  زور  کی  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
هک یلاح  رد  دـش  جراخ  وا  دزن  زا  ماـما  .تشاد  یمن  رب  نیمز  زا  هدـید  تشاذـگ و  یم  كاـخ  رب  هرهچ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 

قاحسا دارفا  رد  لقعت  رکفت و  يورین  شرورپ   5 9 .دوب رتوکین  همه  زا  وا  يارب  ششیاتس  رتشیب و  همه  زا  ترضح  نآ  هب  وا  تریـصب 
لوغـشم هقالع  روش و  اب  نانچ  نآ  وا  .تشاـمگ  تمه  نآرق  تاـضقانت  عوضوم  اـب  یباـتک  فیلأـت  هب  وا  .دوب  قارع  فوسلیف  يدـنک 

نیا هب  شیوخ  هناخ  رد  ییاهنت  هب  هتفرگ و  هرانک  مدرم  زا  هک  دیدرگ  باتک  نیا  نیودت 
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.دش بایفرش  مهدزای  ياوشیپ  رضحم  هب  شنادرگاش  زا  یکی  هکنیا  ات  دیزرو ، یم  تردابم  راک 

ام درک : ضرع  دزاس »!؟ فرصنم  شراک  نیا  زا  ار  امش  داتسا  هک  دوش  یمن  ادیپ  دیشر  درم  کی  امش  نایم  رد  ایآ  : » دومرف وا  هب  ماما 
!؟ مینک ضارتعا  وا  هب  رگید  ياهراک  ای  راک  نیا  رد  میناوت  یم  هنوگچ  میتسه ، وا  نادرگاش  زا 

دهاوخ یم  هک  يراک  رد  ار  وا  ریگب و  سنا  وا  اب  ورب  وا  دزن  : » دومرف .يرآ  تفگ : یناسر »؟ یم  وا  هب  میوگب  هچنآ  ایآ  : » دومرف ماـما 
هدـنروآدیدپ رگا  وگب : .دـهد  یم  لاؤس  هزاجا  وت  هب  مسرپب ؟ امـش  زا  مناوت  یم  ایآ  مراد ، یلاؤس  وگب  هاگنآ  امن ، يرای  دـهد  ماـجنا 

: تفگ دهاوخ  يا ؟ هتـشادنپ  هک  دـشاب  نآ  زا  ریغ  يرگید  یناعم  شراتفگ  زا  وا  روظنم  هک  یهد  یم  لامتحا  ایآ  دـیآ ، وت  دزن  نآرق 
ادیپ نانیمطا  اجک  زا  وگب : داد ، تبثم  باوج  هک  یماگنه  .دنک  یم  كرد  دـمهف و  یم  دـنک ، هجوت  یبلطم  هب  رگا  وا  .دراد و  ناکما 

نآ هب  وـت  هچنآ  زا  ریغ  يروـظنم  نآرق  هدـنیوگ  دـیاش  ییوـگ ؟ یم  وـت  هک  تسا  ناـمه  نآرق  تاراـبع  روـظنم  دارم و  هک  يا  هدرک 
يدنک قاحسا  دزن  صخش  نآ  يرب »!؟ یم  راک  هب  نآ  مّلکتم  دارم  یناعم و  ریغ  رد  ار  تارابع  ظافلا و  وت  دشاب و  هتـشاد  يا  هدیـسر 

رکفت و هب  ار  وا  درک و  حرطم  ار  دوخ  لاؤس  تفرگ ، سنا  وا  اـب  ماـمت  یناـبرهم  اـب  دوب ، هتخوـمآ  وا  هب  ماـما  هک  يروطناـمه  تفر و 
رظن هب  لامتحا  نیا  تفر و  ورف  رکف  هب  لاح  نیا  رد  دنک ، رارکت  ار  دوخ  لاؤس  تساوخ  وا  زا  يدنک  قاحسا  .دومن  راداو  ندیـشیدنا 

داد مسق  ار  شدرگاش  نیمه  يارب  دوب ، تقد  لباق  هدمآ و  نکمم  وا 
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لاثما وت و  نهذ  هب  هک  منک  یمن  رواب  تفگ : داتسا  .مدیـسرپ  دیـسر و  منهذ  هب  تفگ : وا  .دنک  نایب  وا  يارب  ار  شـسرپ  نیا  أشنم  هک 
.داد دای  نم  هب  يرکسع  دمحم  وبا  تفگ : درگاش  يا ؟ هتخومآ  اجک  زا  ار  لاؤس  نیا  وگب ، ار  شتـسار  دیامن ، روطخ  شـسرپ  نیا  وت 
نیا رد  ار  دوخ  ياه  هتـشون  هاگنآ  .دـشاب  دـناوت  یمن  نادـناخ  نآ  زا  زج  یلاؤس  نینچ  .یتفگ  ار  تقیقح  نـالا  يرآ ، تفگ : داتـسا 

10 .دینازوس شتآ  رد  هنیمز 

ییوج هفرص  گنهرف  جیورت   6

هعماج کی  يداصتقا  یگدنلاب  یعامتجا و  هعـسوت  ياه  تخاس  ریز  زا  يداصتقا و  دـشر  بجوم  یگدـنز  رد  حیحـص  يزیر  همانرب 
زا يا  هنومن  لیذ  رد  دراد و  دوجو  یهجوت  لباق  تاکن  هطبار  نیا  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هریـس  رد  .دوش  یم  بوسحم 

: میناوخ یم  ار  نآ 

هیلع يرکـسع  ماما  رـضحم  هب  يا  همان  میدوب - تسود  مه  اب  هک   - يرفعج مشاـهوبا  طـسوت  دـیوگ : یم  يرورـس  هزمح  نب  دـمحم 
هک یتقو  .دیامرفب  داجیا  یـشیاشگ  نم  یگدنز  رد  لاعتم  دنوادخ  ات  دـنک  اعد  ترـضح  نآ  هک  مدرک  تساوخرد  هتـشون و  مالـسلا 
َیِه ٍمَهْرِد َو  ْفلَأ  َهَِأم  َفَّلَخ  هَزْمَح َو  ِْنب  َییْحَی  َکِّمَع  ُْنبا  َتام  : » دوب هتشون  ترـضح  نآ  مدرک ، تفایرد  مشاهوبا  طسوت  ار  باوج 

تفر و ایند  زا  هزمح  نب  ییحی  تیومع  رسپ  ِهَنَْطیَّشلا ؛ ِلِْعف  ْنِم  ُهَّنِاَف  َفارْسِْألا ، َكاِّیا َو  ِداِصْتقِْألِاب َو  َْکیَلَع  َهّللاِرُکْشاَف َو  َْکیَلَع ، ٌهَدِراو 
يراذگـساپس ار  ادخ  سپ  دسر ) یم  وت  هب  ثرا  هب   ) دوش یم  دراو  وت  رب  اه  مهرد  نیا  تشاذـگ و  یقاب  ثرا  مهرد  رازه  دـص  غلبم 

ناّرح رهش  زا  یکیپ  يزور ، دنچ  زا  دعب  .تسا » یناطیش  ياهراتفر  زا  فارسا  هک  زیهرپب  فارـسا  زا  و  يور ، هنایم  هب  داب  وت  رب  نک و 
يدانسا هدمآ و 
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هک مدـش  هجوتم  تشاد ، دوـجو  دانـسا  نآ  نیب  هک  يا  هماـن  ندـناوخ  اـب  نم  .داد  لـیوحت  نم  هب  میوـمع  رـسپ  ییاراد  هب  طوـبرم  ار 
.داد نم  هب  ار  ربخ  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدرک  توف  يزور  نامه  اقیقد  هزمح  نب  ییحی  میومعرسپ 

هیلع ماما  روتـسد  قبط  ما ، ینید  ياهردارب  هب  ناـسحا  یهلا و  قوقح  يادا  زا  دـعب  هتفاـی و  ییاـهر  رقف  یتسدـگنت و  زا  بیترت  نیا  هب 
ناماس ما  یگدنز  بیترت  نیا  هب  مدومن و  زیهرپ  یجرخلو  فارـسا و  زا  هدومن و  میظنت  يور  هنایم  ساسا  رب  ار  دوخ  یگدنز  مالـسلا 
يارب مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هیقت  ینآرق  لصا  رب  دیکأت   7 11 .مدوب راک  فارـسا  رّذـبم و  يدرف  هتـشذگ  رد  هک  یلاح  رد  تفای 

رد نوچ  ترـضح  نآ  .درک  یم  هدافتـسا  یفلتخم  ياه  شور  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  جـیورت  یمالـسا و  تضهن  ظـفح 
، دوب هاگآ  نآ  ناوریپ  هعیش و  بهذم  هب  تبسن  گرزب  تارطخ  زا  درک و  یم  یگدنز  یسابع  نیطالس  نیرتدبتـسم  تیمکاح  رـصع 

هدش نایب  نارمع  لآ  هروس  رد  هک  هیقت  هیآ  قبط  ترضح  نآ  .دومن  یم  شرافس  هیقت  ینآرق  لصا  تیاعر  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هراومه 
ًهیقَت َو ْمُْهنِم  اُوقَّتَت  ْنَأ  ِّالا  ْیَـش ٍء  یف  ِهّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َنینِمْؤُْملا َو  ِنُود  ْنِم  َءآـیلْوَأ  َنیِرفاـْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَیال  : » تسا

نینچ سک  ره  دـنریگب و  یتسود  هب  ار  نارفاک  نانمؤم ، ياـج  هب  دـیابن  ناـمیا  اـب  دارفا  « ؛» 12 ُریـصَْملا ِهّللا  َیِلا  ُهَسْفَن َو  ُهّللا  ُمُکُرِّذَُـحی 
دراد و یم  رذح  رب  دوخ  ] تبوقع  ] زا ار  امـش  دنوادخ  دینک و  هیقت  یعون  هب  نانآ  زا  هکنیا  رگم  درادن  ادـخ  اب  يا  هطبار  چـیه  دـنک ،

هدومن و هیصوت  هیقت  هب  ار  نایعیش  .تسادخ ،» يوس  هب  تشگزاب 
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: دینک هجوت  هنیمز  نیا  رد  یتیاور  هب  .درک  یم  تظافح  يرادساپ و  نایعیش  ناج  زا  بیترت  نیا  هب 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  دوب  رارق  هک  يزور  رد  ءارماس  رهش  رد  دیوگ : یم  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  ماما  نادنمتدارا  زا  یکی   ) یبلح
راـظتنا هب  شلزنم  نوریب  رد  ترـضح  نآ  تاـقالم  يارب  نایعیـش  زا  يا  هدـع  قاـفتا  هـب  درواـیب ، فیرـشت  لزنم  زا  نوریب  هـب  مالـسلا 

ِهِدَِیب ََّیِلا  َریُشی  ٌدَحَأ َو ال  َّیَلَع  َّنَِملْسَیال  الَأ  : » دوب هتشون  ترضح  نآ  هک  میتفایرد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  يا  همان  لاح  نآ  رد  .میداتـسیا 
دـیامنن و هراـشا  نم  هب  دوخ  تسد  اـب  دـنکن و  مالـس  نم  هب  تیعقوم ] نیا  رد   ] یـسک 13 ؛ ْمُکِـسُْفنَأ یلَع  َنُونِمُْؤتال  ْمُکَّنِاَف  یمُویـال  َو 

هعماج رد  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  هاـگیاج  نییبت   8 .دـیرادن » یناج  تینما  امـش  هکنیا  يارب  دـنکن ، يا  هراـشا  نیرتکچوک ] یتح  ]
انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  : » مدیسرپ ار  ریز  هیآ  ریـسسفت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  دیوگ : یم  مشاهوبا 

دوخ هدیزگرب  ناگدنب  زا  یهورگ  هب  ار  باتک  نیا  سپس  « ؛ 14 ِهّللا » ِنْذِاب  ِتاْریَْخلِاب  ٌِقباس  ْمُْهنِم  ٌدِصَتْقُم َو  ْمُْهنِم  ِهِسْفَِنل َو  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف 
یـشیپ اه  یکین  رد  ادخ  نذا  هب  یهورگ  دندوب و  ور  هنایم  يا  هدع  دـندرک و  متـس  دوخ  رب  يا  هدـع  اه  نآ  نایم  زا  میداد ، ثاریم  هب 

، هتشاد اور  ملظ  دوخ  رب  هکنآ  .دنـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  هب  طوبرم  هتـسد  هس  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .دنتفرگ »
تقبس هک  یصاخشا  موس و  هورگ  تسا و  ماما  ماقم  هب  فراع  هک  تسا  یـسک  دصتقم  تسا و  هدومنن  ماما  هب  رارقا  هک  تسا  یـسک 

.دنتسه مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دنراد ، تاریخ  ضیف و  نتفرگرد 

ورف رکف  رد  نم  دیوگ : یم  مشاه  وبا 
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هیلع يرکـسع  ماـما  .متخیر  کـشا  مه  يرادـقم  هدـش و  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  بیـصن  هک  تسا  یتـمظع  هچ  نیا  هک  متفر 
یم هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  نأش  تمظع  دروم  رد  وت  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  همئا  ماقم  دومرف : هتخادنا و  نم  هب  یهاگن  مالسلا 

تسا و هداد  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  تیالو  نامسیر  هب  ناگدننک  کسمت  زا  ار  وت  هک  روآ  اج  هب  ار  ادخ  رکش  یشیدنا !
ابو هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ناوریپ  فیدر  رد  وت  دـنوش ، یم  روشحم  ناشناربهر  اب  مدرم  ریاس  هک  یناـمز  تماـیق ؛ زور 

15! يا هدومن  باختناار  هار  نیرتهب  وت  .دش  یهاوخ  روشحم  نانآ 

يربت یلوت و  لصا  ود  هب  مامتها   9

مهم زا  یکی  .دراد  ترضح  نآ  ناوریپ  يارب  يا  هتـسجرب  تاکن  یعامتجا ، ياه  هنحـص  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یلمع  هریس 
تـسد هب  ياه  تبـسانم  ددعتم و  دراوم  رد  .دـشاب  یم  يربت  یلوت و  لصا  ود  هب  هجوت  ترـضح ، نآ  یعامتجا  هریـس  ياهزارف  نیرت 
ناونع هب  .دومن  یم  بیغرت  نانآ  نانمشد  زا  يرازیب  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  یتسود  هبار  نایعیـش  مالـسلا  هیلع  مهدزای  ماما  هدمآ ،
تدارا ترـضح ، اـب  وگ  تفگ و  نمـض  وا  .دـش  بایفرـش  ماـما  رـضحم  هب  دوب  اـنیبان  يدرم  هک  یفوک  مصاـع  نب  یلع  يزور  لاـثم 

امـش و تبحم  تیـالو و  زا  ریغ  هب  مناوتاـن و  امـش  یلمع  يراـی  زا  نم  تفگو : هدومن  راـهظا  توبن  نادـناخ  هب  ار  شیوخ  هناـصلاخ 
!؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نم  تیعضو  لاح  نیا  اب  مرادن ، يا  هیامرس  اه  تولخ  رد  نانآ  هب  نعل  ناتنانمشد و  زا  يرازیب 

ِِهتاوَلَخ یف  َنََعل  ِْتیَْبلا َو  ِلْهَأ  اِنتَرُْصن  یلَع  َفُعَض  ْنَم  : » هک دومن  تیاور  ادخ  لوسر  مدج  زا  مردپ  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
ِهَِکئالَْملا ِعیمَج  یِلا  ُهَتْوَص  ُهّللا  َغََلب  انَءادْعَأ 
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تولخ رد  دـشاب و  هتـشادن  ار  تیب  لها  ام  ندومن  يرای  ییاناوت  سک  ره  ِْهیَلَع ؛ ْوَْنثَأ  َُهل َو  اُورَفْغَتْـسا  ِهَِکئالَْملا  َیِلا  ُُهتْوَص  َغََلب  اذِاَـف  … 
ناگتـشرف هب  وا  يادـص  هک  یماگنه  دـناسر …  یم  ناگتـشرف  همه  هب  ار  وا  يادـص  دـنوادخ  دتـسرفب ، تنعل  ام  نانمـشد  هب  شیاه 

: دنیوگ یم  ناگتـشرف  نآ  دـیامرف : یم  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنیاتـس » یم  ار  وا  هدومن و  شزرمآ  بلط  يو  يارب  نانآ  دـسرب ،
هدنب نیا  حور  رب  ایادخ  َلَعََفل ؛ َِکلذ  ْنِم  َرَثْکَأ  یلَع  َرَدَق  َْول  ُهَدْهُج َو  ِِهئاِیلْوَأ  ِهَرُْـصن  یف  َلََذب  يذَّلا  اَذه  َكِدـْبَع  ِحْوُر  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  »

رد .داد » یم  ماجنا  تشاد  ییاناوت  نیا  زا  شیب  رگا  دـهد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  شـالت  ماـمت  شئاـیلوا  يراـی  رد  هک  تسرف  دورد  تا 
وا حور  رب  مدرک و  تباجا  ما  هدنب  نیا  قحرد  ار  امـش  ياعد  نم  نم ! هکئالم  يا  هک  دیآ  یم  ادن  ناحبـس  يادـخ  فرط  زا  لاح  نیا 

«16 .مدینادرگ شیوخ  هدیزگرب  ناگدنب  نیرتهب  زا  راربا و  حاورا  فیدر  رد  مداتسرف و  دورد 

نآ .درک  لاؤس   17 هیفقاو اب  طابترا  دروم  رد  هتشون و  همان  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  نایعیـش  زا  یکی  دیوگ : یم  رهطم  نبدمحا 
تکرش ناشیاه  هزانج  عییشت  رد  دیورن ، نانآ  ياه  ضیرم  تدایع  هب  دیـشاب ، هتـشادن  تسود  ار  اه  نآ  : » تشون باوج  رد  ترـضح 

هکنیا ای  دنک  راکنا  ار  موصعم  ناماما  زا  یکی  تماما  یسک  هک  دنک  یمن  یقرف  دروم  نیا  رد  دیناوخن و  زامن  ناشیاه  هدرم  رب  دینکن ،
هک دینادب  .دشاب  ثیلثت  هب  لئاق  نایحیسم ) دننام   ) ای دنادب و  موصعم  ناماما  ءزج  ار  تسینادخ  فرط  زا  تماما  ماقم  ياراد  هک  يدرف 

سک ره  تسا و  یلبق  ناماما  هدننک  راکنا  دننامه  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  نیرخآ  رکنم 
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18 .دنک یم  مک  موصعم  ناماما  زا  هک  تسا  یسک  لثم  دیازفیب  ناماما  دادعت  هب 

زور ياه  شسرپ  هب  خساپ   10

.دوب هعماج  ینید  یگنهرف و  ياه  ههبش  هب  ییوگ  خساپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  یعامتجا  هریس  رد  دراوم  نیرت  مهم  زا  یکی 

یم مهـس  ود  درم  مهـس و  کی  ثرارد  اون  یب  نز  ارچ  دیـسرپ : مهدزای  ماما  زا  یکفهف  رکبوبا  يزور  دـیوگ : یم  يرفعج  مشاهوبا 
نز رب  تسا و  نادرم  هدـهع  رب  اطخ  لـتق  هید  تخادرپ  زین  تسین و  نز  هدـهع  هب  جراـخم  تخادرپ  داـهج و  نوچ  : » دومرف ماـما  .درب 
هیلع قداـص  ماـما  زا  اـجوعلا » یبا  نبا   » مدوب هدینـش  ًـالبق  هک  متفگ  دوخ  شیپ  نم  دـیازفا : یم  همادا  رد  مشاـهوبا  « 19 .تسین يزیچ 

هدومن نم  هب  ور  ترضح  دومن ، روطخ  ینخس  نینچ  نم  بلق  زا  هک  ماگنه  نیا  رد  .دینش  ار  باوج  نیمه  دیسرپ و  ار  نیمه  مالـسلا 
ملع رد  ام  رخآ  لوا و  .دوب  دهاوخ  نامه  زین  ام  خـساپ  تسا ، نامه  لاؤس  یتقو  تسا و  ءاجوعلا  یبا  نبا  لاؤس  نیا  يرآ ، : » دومرف و 

«20 .تسا تباث  ناشزایتما  تلیضف و  نانمؤم  ریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  دنتسه و  يواسم  تلزنم  و 

نیتسار نادنمشناد  ناملاع و  قیوشت   11

مهیلع تیب  لها  یقرتم  ینغ و  گـنهرف  شرتسگ  رد  دـهعتم ، نارکفتم  نیتسار و  نادنمـشناد  زا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  تیاـمح 
.تشاد یمهم  شقن  مالسلا 

یم دـیدپ  ناتـسود  شناد  ناروشناد و  لد  رد  ار  دـیما  هقرج  هعیـش ، یگنهرف  ياه  هرهچ  زا  یناد  ردـق  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
.تخاس یم  رتراودیما  هعیش  گنهرف  شرتسگ  هار  رد  رتشیب  هچره  شالت  يارب  ار  نانآ  دروآ و 

موی و  » باتک يزور  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  رایط  رفعج  ناگداون  زا  مالسلا و  هیلع  يرکـسع  ماما  نیتسار  نارای  زا  يرفعج  مشاهوبا 
هعلاطم ار  نآ  ترضح  .مدرک  هضرع  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هب  ار  نمحرلادبع  نب  سنوی  تافیلأت  زا  هلیل »
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هیلع ماـما  .تسا  نیطقی  لآ  هب  نیبـستنم  زا  نمحرلادـبع  نب  سنوی  راـثآ  زا  نیا  متفگ : تسیک ؟ فیلأـت  باـتک  نیا  دیـسرپ : هدومن و 
رد وا  يارب  يرون  ، ] هتـشون باتک  نیا  رد  هک   ] فرح ره  لباقم  رد  دنوادخ  ِهَمایِقلا ؛ َمْوَی  ارُون  ٍفْرَح  ِّلُِکب  ُهّللا  ُهاطْعَأ  : » دومرف مالـسلا 

- مق رد  هعیش  هتسجرب  نادنمشناد  زا   - یمق هیوباب  نب  یلع  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نینچمه  « 21 .دیامرف اطع  تمایق 
نسحلاوبا نم ، نایعیش  هیقف  دامتعا و  دروم  درم و  گرزب  يا  تسا : هدمآ  همان  نآ  زا  یشخب  رد  .دیاتس  یم  ار  وا  يا  هتـسیاش  وحن  هب 

هتـسیاش حلاص و  نادـنزرف  وت  يارب  دـنادرگب و  قفوم  تسوا  ياضر  دروم  هک  يروما  رب  ار  وت  لاعتم  دـنوادخ  یمق ! نیـسح  نب  یلع 
هک تسادخ  نآ  زا  نیمز  انامه  هد ، نامرف  ربص  هب  ارم  هعیش  نکربص و  نسحلابا ! نم ، نانیمطا  دروم  دنمشناد و  درم  يا  .دیامرف  اطع 

همه رب  وت و  رب  وا  تاـکرب  ادـخ و  تمحر  مالـس و  تسا و  ناراـگزیهرپ  يارب  وکین  ماجنارـس  .دزاـس و  یم  نآ  ثراو  ار  شناگدـنب 
رد يرابجا  روضح  دوجو  اـب  یـسایس و  دـیدش  ياـهراشف  مغر  یلع  مهدزاـی  ياوشیپ  يّرـس  تازراـبم  يربهر   12 « 22 .داب منایعیش 

.دوب هدرک  داجیا  قیمع  یطابترا  شیوخ  نایعیش  ناتسود و  اب  یصاخ  ینیب  زیت  اب  لرتنک ، تحت  یماظن و  قطانم 

هزادـنا هب  زارد  درگ و  یبوچ  هدـناوخ و  ارف  ار  دوسا  نب  دواد  اهزور  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هنومن : ناونع  هب 
هیلع يرکـسع  ماـما  داـمتعا  دروم  دارفا  زا  يرْمَع  دیعـس  نب  ناـمثع  هب  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  تشاذـگ و  شراـیتخا  رد  تسد  فـک 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  صاخ  بئان  نیلوا  مالسلا و 
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.دناسرب

ار هار  شرتسا  هک  مدش  ور  هبور  ییاّقس  اب  هار  رد  .مداتفا  هار  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  نامرف  يارجا  دصق  هب  دیوگ : یم  وا 
نوچ تشادرب ، فاکـش  هتـسکش و  بوچ  ناهگان  .مدز  ناویح  هب  هدرب و  الاب  رتسا  ندنار  فده  هب  ار  بوچ  نآ  نم  .دوب  هدرک  ّدـس 

ناهنپ منیتسآ  رد  ار  بوچ  هلجع  اب  .دوب  هدش  يزاساج  نآ  لخاد  رد  هک  مدید  ار  ییاه  همان  داتفا  بوچ  هتفاکـش  تمـسق  هب  ممـشچ 
ماما هناخ  هب  تیرومأم ، ماجنا  زا  دعب  .داد  یم  مانشد  مرورس  نم و  هب  ندرک ، دایرف  داد و  هب  درک  عورش  اّقـس  درم  لاح  نیارد  .مدرک 
بوچ يدز و  ار  رتسا  ارچ  : » دیوگ یم  وت  يالوم  تفگ : دمآ و  مدزن  هب  ترضح  نآ  نارازگتمدخ  زا  یسیع  .متـشگزاب  مالـسلا  هیلع 

هب یسک  يدینش  رگا  .امن  يراددوخ  دوخ  ياطخ  رارکت  زا  دشاب و  هتشاد  یهاوخ  رذع  هب  يزاین  هک  نکن  يراک  رگید  یتسکش !؟ ار 
نادب ورب و  ار  دوخ  هار  سپ  .مینک  یم  یگدنز  دب  ینیمزرـس  رد  ام  نوچ  نک ، زیهرپ  دوخ  یفرعم  زا  نکن و  انتعا  دهد  یم  مانـشد  ام 

«23 .دسر یم  ام  هب  وت  لاوحا  رابخا و  هک 

زاس تشونرس  ياه  نارحب  زا  هعماج  تاجن   13

رد یپ  زور  هس  مدرم  دنورب ، ناراب ) بلط   ) ءاقستسا زامن  هب  مدرم  داد  نامرف  تقو  هفیلخ  دمتعم  دمآ ، شیپ  یتخس  یطحق  ءارماس  رد 
هارمه یحیـسم ) نافقـسا  ياوشیپ   ) قیلثاج مراهچ  زور  دـماین ، ناراب  یلو  دنتـشادرب  اعد  هب  تسد  دـنتفر و  یّلـصم  هب  زاـمن  يارب  یپ 

زور .دیراب  یم  ورف  تشرد  یناراب  درک  یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد  تقو  ره  نابهار  زا  یکی  تفر ، ارحص  هب  نابهار  نایحیسم و 
رگید مدرم  هک  دمآ  ناراب  ردق  نآ  درک و  ار  راک  نامه  قیلثاج  دعب 
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هعماج دش و  ناناملسم  زا  يرایسب  نایمرد  تیحیـسم  هب  لیامتو  دیدرت  کش و  زینو  یتفگـش  بجوم  نیمه  دنتـشادن ؛ ناراب  ياضاقت 
.تفرگ رارق  كانرطخ  زاس و  تشونرس  نارحب  کی  هناتسآ  رد  یمالسا 

ماما هب  هفیلخ  .دـندروآ  نادـنز  زا  ار  یمارگ  نآ  داتـسرف و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  لابند  هب  سپ  دوب ، راوگان  هفیلخرب  عضو  نیا 
! دنا هدش  هارمگ  هک  بایرد  ار  تّدج  تما  درک : ضرع 

هچ نتفر  ارحـص  هب  نیاربانب  دنهاوخ  یمن  ناراب  مدرم  تفگ : هفیلخ  .دنورب  ارحـص  هب  هبنـش  هس  ادرف  هک  هاوخب  قیلثاج  زا  دومرف : ماما 
نابهار هارمه  نافقـسا  ياوشیپ  داد و  نامرف  هفیلخ  .مزاس  فرطرب  ار  ههبـش  کش و  هللاءاشنا  هکنآ  يارب  دومرف : ماما  دراد ؟ يا  هدیاف 

يارب نابهار  نایحیسم و  هاگنآ  .دندمآ  ارحـص  هب  مدرم  زا  یمیظع  تیعمج  نایم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنتفر  ارحـص  هب  هبنـش  هس 
هچنآ دنریگب و  ار  یّنیعم  بهار  تسد  داد  نامرف  ماما  .دمآ  نارابو  دش  يربا  نامسآ  دنتـشادرب ، نامـسآ  يوس  هب  تسد  ناراب  بلط 

ار ناوختسا  ماما  دنتفای ، یمدآ  ياه  ناوختسا  زا  یماف  هایـس  ناوختـسا  وا  ناتـشگنا  نایم  رد  .دنروآ  نوریب  تسوا  ناتـشگنا  نایم  رد 
رانک ربا  اما  تشادرب  نامـسآ  هب  تسد  مه  راب  نیا  بهار  .نک  ناراب  بلط  کنیا  دومرف : بهار  هب  دـیچیپ و  يا  هچراـپ  رد  تفرگ و 

: دیسرپ ماما  زا  هفیلخ  .دندش  هدز  تفگش  مدرم  .دش  رادومن  دیشروخ  تفر و 

هتشادرب ناربمایپ  زا  یخرب  روبق  زا  هک  تسا  یهلا  ناربمایپ  زا  يربمایپ  ناوختسا  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ ناوختـسا  نیا 
روطنامه دندید  دندومزآ  ار  ناوختـسا  دندرک و  نیـسحت  ار  ماما  .دیآ  یم  ناراب  هکنآ  زج  دوش  یمن  رهاظ  يربمایپ  ناوختـسا  دـنا و 

24 .دیامرف یم  ماما  هک  تسا 

اه تشون  یپ 

ص236. ج50 ، راونالاراحب ،  1

ص828؛ خیراوتلا ، بختنم   2
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.مالسلا هیلع  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبا  دلوم  باب  ج1 ، یفاک ، لوصا  ص236 ؛ ج50 ، راونالاراحب ،

ص370. يرولا ، مالعا   3

ص304. ج50 ، راونالاراحب ،  4

ص410. فیطقلا ، نیرحبلاءاملع و  نم  همئالا ، تایفو   5

ح3. یلع ، نب  نسحلا  دمحم  یبا  دلوم  باب  هجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا   6

ص220. ج9 ، راحبلا ، هنیفس  كردتسم  ص243 . ج3 ، لئاسولا ، كردتسم   7

ص321. ج2 ، داشرالا ، 1 ؛ ثیدح مالسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلادمحم  یبا  دلوم  باب  هجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا   8

ص330. ج2 ، داشرالا ، ح8 ؛ نامه ،  9

ص392. ص311 و ج 10 ، ج50 ، راونالاراحب ، ص424و 425 ؛ ج4 ، بقانملا ،  10

ص424. ج2 ، همغلا ، فشک   11

.28 نارمع / لآ   12

ص269. ج50 ، راونالاراحب ،  13

.32 رطاف /  14

ص 259. ج 50 ، راونالاراحب ، ص 687 ؛ ج 2 ، يدنوار ، نیدلا  بطق  حئارجلا ، جئارخلا و   15

ص316 و 317. ج50 ، راونالاراحب ،  16

.دنرادن نامیا  يدعب  ناماما  هب  دنراد و  لوبق  ار  متفه  ماما  ات  هک  دنتسه  یناسک  هیفقاو   17

ص685. ج2 ، حئارجلا ، جئارخلا و   18

لتاق دنزرف  ردپ و  ومع و  رـسپ  رداربرـسپ و  اهومع ، ناردارب ، هلقاع ، .تسا  لتاق  نادنواشیوخ  زا  هلقاع  هدـهع  رب  یئاطخ  لتق  هید   19
.تسا

ص24 و 25. مهدزای ، ياوشیپ   20
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ص447. یشاجن ، لاجر   21

ص419. ج5 ، لامآلا ، هجهب  ص220 ؛ هیهبلا ، راونا   22

ص214. ج12 ، لئاسولا ، كردتسم  ص427 و 428 ؛ ج4 ، بقانملا ،  23

ص464. ج12 ، قحلا ، قاقحا  زا  لقن  هب  ص22 ، مهدزای ، ياوشیپ   24

لئاضف

اه تلیضف  دامن  ع )  ) يرکسع ماما 

راتفگ شیپ 

يراوزبس ینّابر  نسحلاوبا 

یتّدم لاس )  28  ) شیوخ هاتوک  رمع  مامت  رد  هک  يربهر  تسا ، هعیش  ياوشیپ  نیمهدزای  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح 
ساّبع ینب  يافلخ  يدادبتسا  هاگتسد  دیدش  رایسب  تبقارم  تحت  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  شردپ  هارمه  هب  ارّماس ، رد  یناگداپ  رد  ار 

.دش راتفرگ  نامز ، ناراّبج  نادنز  هب  اهراب  زین  تفای و  رارمتسا  تلاح  نیا  شراوگرزب ، ردپ  تداهش  زا  دعب  و  تشاد ، رارق 

ربهر نآ  تماما  نارود 
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.دیشکن ازارد  هب  لاس  شش  زا  شیب  یهلا  گرزب 

دنمهوکـش هّلق  رد  نانچ  نآ  وا  .دوب  هتـساریپ  اه  يدـب  همه  زا  هتـسارآ و  اه  یبوخ  لئاضف و  همه  هب  شناردـپ  دـننامه  راوگرزب ، نآ 
شیاتس حدم و  هب  تخسرس ، زرو و  هنیک  ِنانمشد  هکلب  دنا  هدوتس  ار  وا  شناوریپ  ناتسود و  اهنت  هن  هک  تشاد  رارق  تلیضف  لامک و 

.دوش یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  تقیقح ، نیا  نداد  ناشن  يارب  .دنا  هتخادرپ  وا 

لئاضف یّلجت 

تفر یم  رامش  هب  نآ  ناریزو  زا  ساّبع و  ینب  هشیپ  متس  ِتفالخ  هاگتسد  ّمهم  ياه  هرهم  زا  شردپ  هک  ناقاخ  نب  هّللادیبع  نب  دمحا 
نتفرگ تیلوئـسم  تموـکح ، فرط  زا  يا ، ههرب  رد  هک  دوـب و  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  تخـسرس  ِنادـناعم  ناـفلاخم و  زا  زین  دوـخ  و 

: دیوگ یم  تشاد  هدهع  هب  مق ، رد  ار  تایلام 

.یلع نب  نسح  دننامه  ناّیولع ، نایم  رد  ار  يدرم  متخانشن  مدیدن و  ارّماس  رد  نم 

هنومن و ، » مدرم همه  ءارزو و  یماـظن ، دـشرا  ناهدـنامرف  ناـّیولع ، ناـیم  رد  یگدنـشخب ، يراوگرزب و  فاـفع ، راـقو ، تهج  زا  يو 
* .درک یم  دای  یکین  هب  دوتس و  یم  ار  وا  یتفگ ، یم  نخس  سک  ره  اب  .دوب و  وگلا »

.دوب ادیپ  وا  يامیـس  زا  تلالج  تّزع و  یگرزب و  راثآ  متـسیرگن ؛ ار  وا  نم  دش ، دراو  ناقاخ  نب  هّللا  دیبع  مردپ  رب  دّمحم  وبا  يزور 
نیا ببـس  وا  زا  مدـش ، ینابـصع  تحاراـن و  مردـپ ، شور  نیا  زا  نم  .درک  میرکت  رایـسب  ار  وا  تشاد و  یمارگ  ار  وا  مدـقم  مردـپ ،

: تفگ مردپ  دنک ، یفّرعم  نم  هب  ار  ّتیصخش  نآ  هک  متساوخ  و  مدیسرپ ، ار  تشادگرزب 

ياه تلـصخ  نوچ  دراد ، ار  تّما  ییاوشیپ  یگتـسیاش  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  مشاـه  ینب  نادـناخ  گرزب  نایعیـش و  ياوشیپ  وا  »
، تلیضف نوچمه : دراد ؛ يا  هتسجرب 
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« .اوقت حالص و  وکین ، قالخا  تدابع ، ایند ، هب  یتبغر  یب  دهز و  سفن ، تنایص  تناتم ، راقو و  یکاپ ،

: دیازفا یم  هّللادیبع  نب  دمحا  هاگنآ 

1 .دوب » یئالاو  یگرزب و  تیاهن  رد  اضّرلا ، نبا  دّمحموبا 

ینیرفآ لّوحتو  قالخا 

زا راکتیانج و  رصانع  زا  یکی  هک  شمران  نب  یلع  مان : هب  یصخش  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ساّبع ، ینب  رگمتـس  تموکح 
رازآ و يراد ، ناوت  ات  ار  ءاضّرلا  نبا  دّـمحموبا  دـنتفگ : وا  هب  ساّبع  ینب  نارـس  .درک  ینادـنز  دوب  بلاـطوبا  لآ  تخـسرس  نانمـشد 

.ناسرب لتق  هب  ار  وا  هد و  ّتیذا 

هب رس  ماما  ربارب  رد  توادع ، ینمشد و  همه  نآ  اب  شمران  نب  یلع  دندید  هکنیا  ات  تشذگن ، يزور  دنچ  ترضح ، ندومن  نادنز  زا 
.دنک یمن  هاگن  ترضح  هب  هک  هداهن  ریثأت  وا  رد  يرکسع  ترضح  يوخ  قلُخ و  تمظع و  هبذج و  نانچ  نآ  هدنکفا و  ریز 

هک دـیدرگ  يونعم  یحور و  لّوحت  راچد  نانچ  نآ  شمران  نب  یلع  دـش ، صالخ  نادـنز  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  یتقو 
2 .تفرگ رارق  نامز  ناگتسیاش  هورگ  رد  تفای و  رییغت  ترضح ، هرابرد  شهاگدید 

زا یهورگ  .دوب  محر  یب  دیلپ و  یصخش  زین  وا  دندرک ، ینادنز  فیصو  نب  حلاص  دزن  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رگید  راب 
نم رخآ  تفگ : نانآ  هب  نابنادنز  .دنتخادرپ  وگ  تفگ و  هب  ماما  هرابرد  دنتفر و  فیـصو  نب  حـلاص  دزن  ساّبع  ینب  ناگـشیپ  تیانج 

هزور تدابع و  زامن ، هب  ود  نآ  مدید  یتفگـشاب  زور ، دنچ  تشذگ  زا  دعب  متـشامگ ، وا  رب  ار  دارفا  نیرتدب  زا  رفن  ود  منک ؟ راک  هچ 
: دنتفگ تسا ؟ هداتفا  قافتا  زیچ  هچ  متفگ : نانآ  هب  دنا ، هدروآ  يور 

هزور و اهزور  هک  يدرم  نوماریپ  رد  مییوگ  هچ  ام  »
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یم وا  هب  هک  یماـگنه  اـم  دزادرپ ! یمن  يرورـض  ریغ  ياـهراک  هـب  دـیوگ و  یم  نخـس  رتـمک  دـناوخ ، یم  زاـمن  رحـس  اـت  اـه  بـش 
3 .میدید » یمن  دوخ  رد  تماقتسا  ناوت  داتفا و  یم  هزرل  هب  نامندب  میتسیرگن ،

یگدنشخب تواخس و 

مان هب  یـصخش  .دوب  راگزور  هناگی  مدرم  هب  کـمک  یگدنـشخب و  رد  شراوگرزب  دادـجا  ناـسب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
دندش نارحب  راچد  یگدنز  رد  دنتفر  یم  رامـش  هب  هّیفقاو  هورگ  زا  یلو  دندوب ؛ نایولع  نادناخ  زا  هک  شردپ  هارمه  یلع  نب  دمحم 

.دنتفرگ رارق  یتخس  یلام  هقیضم  رد  و 

هک هار  رد  .میدوب  هدینش  دایز  ار  وا  یگدنشخب »  » تلصخ نوچ  يرکسع  نسح  ماما  درم  نیا  دزن  میورب  تفگ : مردپ  دیوگ : یم  يو 
هب شاک  يا  متفگ : دوخ  اب  مه  نم  دـنک ! مکمک  نم ، زاین  هس  ندـش  هدروآرب  يارب  ترـضح  نآ  شاک  يا  تفگ : مردـپ  میتفر ، یم 

! دنک تیانع  هّجوت و  نم  زاین  هس 

مداخ میدـش ، جراخ  هناخ  زا  هدرک و  یظفاحادـخ  ماـما  اـب  هک  یماـگنه  .میداد  خـساپ  دیـسرپ ، اـم  لاـح  زا  میتفر ، ترـضح  نآ  دزن 
.داد ام  هب  یفرشا  زا  ییاه  هسیک  میدوب ، هدرک  وزرآ  میتشاد و  زاین  هک  يا  هزادنا  هب  دمآ و  ترضح 

4 .دنتشادنرب دوخ  مارم  زا  تسد  یلو  دندید ؛ تمارک  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  هکنآ  اب  نانآ 

زامن ِتشادساپ 

نارای زا  یکی  هک  يرفعج  مشاهوبا  .تشاد  یم  گرزب  ار  زامن  داد و  یم  مامتها  رایسب  تقو  لّوا  زامن  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
: دیوگ یم  دوب ، راوگرزب  نآ  هژیو  ّصاخ و 

داهن و یئوس  هب  ار  همان  راوگرزب  نآ  دیـسر ، ارف  زامن  ءادا  تقو  هک  دوب  هماـن  نتـشون  لاـح  رد  ترـضح  .مدوب  موصعم  ماـما  نآ  دزن 
5 .همان نتشون  هب  درک  عورش  تشادرب و  ار  ملق  دروآ و  فیرشت  هرابود  دش ، غراف  هک  زامن  زا  .درک  تکرح  زامن  ندناوخ  يارب 

یناسر تمدخ  هب  بیغرت 

: دیوگ یم  مشاهوبا 

: دومرف ترضح  نآ  مدوب ، مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رضحم  رد  يزور 

ماجنا کین  ياهراک  ایند  رد  هکنیا  رگم  دوش  یمن  تشهب  لخاد  یـسک  رد  نآ  زا  .تسا  فورعملا » ُباـب  ، » تشهب ياـهرد  زا  یکی  »
« .دیامن تمدخ  کمک و  مدرم  هب  هداد و 

هب یناسر  تمدخ  نم ، یگدنز  ياه  همانرب  زا  یکی  اریز  مدیدرگ ؛ دونشخ  یسب  متفگ و  ساپس  ار  ادخ  مدینش ، ترضح  زا  ار  نیا  ات 
: دومرف درک و  هاگن  نم  هب  ترضح  تشذگ ، ملد  رد  بلطم  نیا  ات  .دوب  نامورحم  ناگنهرب و  اپ  زاین  عفر  مدرم و 
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! مشاهوبا يا  .تسا  هتـسجرب  نانآ  هاگیاج  دنلب و  رـس  زین  رگید  ناهج  رد  دـننک ، یم  کمک  مدرم  هب  ناهج  نیا  رد  هک  یناسک  هلب ، »
6 .دنک » تمحر  ار  وت  يادخ  دهد ، رارق  هورگ  نیا  زا  ار  وت  ادخ 

اه تشون  یپ 

هتیب لها  دنع  همرک  هلبن و  هفافع و  هنوکس و  هیده و  یف  یلع  نب  نسحلا  لثم  هیولعلا  نم  ًالجر  يأر ، نمّرـسب  ُتفرع  ُتیأر و ال  ام  * 
 … مشاه ینب  و 

ص 502. ج 2 ، همئالا ، هریس  ص 423 ؛ ج 4 ، ع ،)  ) بلاط یبا  لآ  بقانم  ص 503 ؛ ج1 ، یفاک ، لوصا  .1

ص 508. ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 2

ص 512. نامه ، . 3

ص 506. نامه ، . 4

فّوصت و  ع )  ) يرکسع ماما 

همدقم

ینّابر رفعج  دّیس 

یم رذح  رب  نآ  هب  ندیورگ  زا  ار  مدرم  هتسج و  يرازیب  نآ  زا  تّدش  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  يدساف  ياه  نایرج  هلمج  زا 
زا يا  هّدع  مالسا ، ششوپ  تحت  تسناوت  هّیمشهب » یفوک  مساقلاوبا   » طّسوت شیادیپ  زاغآ  زا  هقرف  نیا  .تسا  هیفوص »  » هورگ تشاد ،

: دومرف شترضح  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  راّبجلادبع  نب  دّمحم  .دبیرفب  ار  حول  هداس  ِناناملسم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دش ، لاؤس  یفوک » مشاهوبا   » دروم رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

1 .داد » رارق  دوخ  دیلپ  تاداقتعا  يارب  يزکرم  ار  نآ  درک و  عارتخا  فّوصت  مان  هب  یکلسم  دوب و  هدیقعلا  دساف  رایسب  يدرف  وا  »

نآ اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تسا و  فّوصت  رهاظم  زا  اوزنا و …  نید ، ماکحا  ندرک  لیطعت  ینیـشن ، هّلچ  ییاـمندوخ ، تعدـب ، يرآ ،
مهیلع تیب  لها  هب  هقالع  زاربا  عّیـشت ، نوچمه : ینیوانع  تحت  یهاگ  طلغ  ياه  شور  نیا  هکنآ  فّسأت  بجوم  .دنا و  هدومن  هلباقم 

! دریگ یم  ماجنا  سفن  بیذهت  ای  مالسلا و 

: دومرف يرفعج  مساق  نب  دواد  مشاهوبا  شردقنارگ ، یباحص  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

تعدب تعدب و  ینعی  ّتنـس  نانآ ، هاگدید  زا  .دنراد  کیرات  ییاهلد  یلو  نادـنخ ، ناشیاه  هرهچ  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز  »
دنرگن یم  تراقح  هدید  هب  ار  نمؤم  .ّتنُس  ینعی 
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نادنمتورث .دننارگمتس  رابرد  هزویرد  ناشیا  نادنمشناد  دنا و  هشیپ  متـس  نادان و  يدارفا  نانآ  نایاورنامرف  .دنهن  یم  جرا  ار  قساف  و 
ناشیا هاگدـید  زا  نادان  ياه  ناسنا  .دـنریگ  یم  یـشیپ  دوخ  ناگرزب  رب  اهرت  کـچوک  دـنرب و  یم  اـمغی  هب  ار  ناتـسدیهت  ّقح  اـهنآ 

زا ار  نادنفـسوگ  نانآ  .دنهد  یمن  زییمت  دّدُرم  ناسنا  صالخا و  اب  درف  نایم  .دـنناد  یم  بّذـهم  ار  رگ  هلیح  صاخـشا  هاگآ و  يدرف 
فّوصت هفـسلف و  هب  هک  ارچ  دنا ؛ نیمز  يور  رد  یهلا  ياه  هدیرفآ  نیرتدب  اهنآ  نادنمـشیدنا  ناملاع و  .دنـسانش  یمن  زاب  اه  گرگ 

ّتبحم هقالع و  رد  .دنا  هدش  فرحنم  قح  هار  زا  هتـشگرب و  دوخ  ترطف ] و   ] هدیقع زا  اهنآ  دنگوس ! ادـخ  هب  .دـنهد  یم  ناشن  لیامت 
زا دـنبای ، تسد  یماقم  هاج و  هب  رگا  .دـنناشک  یم  یهارمگ  هب  ار  ام  نارادتـسود  نایعیـش و  دـننک و  یم  يور  هدایز  ام  ناـفلاخم  هب 

تداعس  ) هار نانآ  هک  دیشاب  هاگآ  .دننک  یم  شتسرپ  ار  ادخ  هناراکایر  دندرگ ، راتفرگ  ّتلذ  هب  رگا  دنوش و  یمن  ریس  هوشر  نتفرگ 
نید هدوب و  رذح  رب  نانآ  زا  دیاب  دننک ، یم  یگدنز  اهنآ  اب  هک  یناسک  .دننارفاک  نیئآ  ناغّلبُم  دـندنب و  یم  نانمؤم  رب  ار  تقیقح ) و 

« .دننک ظفح  ار  شیوخ  نامیا  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  سپس 

ام رارسا  زا  نانخس  نیا  .دومن  لقن  میارب  مالسلا  مهیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  شراوگرزب ، ناردپ  زا  مردپ  ار  بلاطم  نیا  مشاهوبا ! يا  »
2 .نکم » وگزاب  شلها  يارب  زج  ار  اهنآ  تسا ،

مامتها نادـب  مالـسلا  مهیلع  همئا  نارای  زا  ناگرزب  هک  تسا  هدوب  يرطخ  نایعیـش ، ناـیم  رد  فّوصت  هلمج  زا  یفارحنا و  راـکفا  ذوفن 
.دنا هدومن  یم  لقتنم  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هب  ار  نآ  شرازگ  هدیزرو و  یم 

يرکسع نسح  ماما  باحصا  زا  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا 
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: دهد یم  شرازگ  نینچ  ترضح  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع 

.دنهد یم  تبسن  امش  ناردپ  امش و  هب  ار  اهنآ  دنناوخ و  یم  یثیداحا  دننک و  یم  ینارنخـس  مدرم  يارب  هک  دنا  هدش  تفای  یهورگ  »
امش ناردپ  زا  ار  اهنآ  هک  ارچ  درادن ، دوجو  تایاور  نیا  ّدر  ناکما  یلو  دریذپ  یمن  ار  اهنآ  ام  بولق  هک  یثیداحا  تساهنآ  نایم  رد 

« .ینیطقی مساق  يرگید ، هکسَح و  نب  یلع  یکی ، دنرفن ؛ ود  ناشیا  .دنیامن  یم  لقن 

: دسیون یم  همادا  رد  يو 

: دیامرف یم  هک  ادخ  نخس  زا  دارم  دنیوگ : یم  هک  تسا  ناشیا  دیاقع  زا  »

3 رکنملا » ءاشحفلا و  نع  یهنت  هولّصلا  ّنا  »

هن تسا  درم  نامه  زین  تاکز  زا  دوصقم  .دـشاب و  دوجـس  عوکر و  دوصقم ، هکنآ  هن  دراد  یمزاب  ءاشحف  زا  ار  مدرم  هک  تسا  يدرم 
.لام جارخا  مهارد و 

« .دییامن نایب  ار  تافارحنا  زا  تمالس  قح و  هار  دیراذگب و  ّتنم  ام  رب  .دننک  یم  لیوأت  ار  دنوادخ  یهاون  رماوا و  لاونم ، نیمه  رب  و 

: تشون خساپ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

.دنک تنعل  ار  وا  ادخ ، .میسانش  یمن  دوخ  ناتسود  هرمز  رد  ار  وا  ام  هک  تسا  یفاک  نیمه  امش  يارب  دیوگ و  یم  غورد  هکسَح  نبا  »
زامن و صلاخ و  نید  يارب  رگم  داتـسرفن  ار  وا  زا  لبق  ناربماـیپ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  راـگدرورپ ، هک  مسق ! ادـخ  هب 

هدحو يادخ  يوس  هب  رگم  درکن  توعد  ار  مدرم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تیالو و  جح و  هزور و  تاکز و 
دهاوخ محر  ام  رب  مینک ، شتعاطا  رگا  .میزرو  یمن  كرـش  وا  هب  میتسه و  ادخ  هدنب  زین  ربمایپ  نادنزرف  زا  ایـصوا  ام  هل و  کیرـشال 

دهاوخ باذع  ار  ام  مینک ، شا  ینامرفان  رگا  درک و 
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صاخـشا نیا  زا  هدوـمن ، یفن  ار  نانخـس  نیا  نم  .شقلخ  همه  رب  اـم و  رب  تسوا  زا  تّجح  هکلب  میرادـن  تّـجح  ادـخ  رب  اـم  .دوـمن 
ناکم رد  ار  اهنآ  هچنانچ  دـیهد و  رارق  انگنت  رد  ار  نانآ  .دـنک و  ناشتنعل  دـنوادخ ، .دـینک  اهر  ار  اـهنآ  زین  امـش  میوج ؛ یم  يرازیب 

4 .دیبوکب » گنس  رب  ناشرس  دیتفای ، تولخ 

اه تشون  یپ 

.سدق ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  ص 145 ، یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس  . 1

.نامه . 2

.45 توبکنع /  . 3

.مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  ص 802 و 803 ، ج 2 ، یّشکلا ، لاجر  . 4

نارگید رظنم  زا  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 

همدقم

نآ ردام  .دـمآ  اـیند  هب  ای 231 ه  لاـس 230  مهد ) اـی  متـشه  اـی  مشـش   ) یناـثلا عیبر  هاـم  رد  ع )  ) یلع نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح 
(1  ) .تسا هدش  دای  نسوس  و  لیلس ، ثیدح ، مان  هب  هک  تسا  هدوب  هفراع  هحلاص و  نانز  زا  راوگرزب 

ياهلد تسا و  هدنکفا  هیاس  نآ  رب  ع )  ) نییرکسع دقرم  بیرخت  مغ  زونه  هک  ینارود  اب  تسا  هدش  نامزمه  لاسما  ترـضح  تدالو 
لها ياملع  هاگدـید  رد  هکلب  نایعیـش  رظنم  رد  اهنت  هن  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  هک  ارچ  دومن ، رادـغاد  ار  ناناملـسم  هکلب  ناـیعیش 

هب تسا  یهاـگن  دـیراد  ور  شیپ  هچنآ  تسا ، رادروـخرب  یتـمظع  اـب  ـالاو و  هاـگیاج  زا  زین  مالـسا  ناـهج  ياـه  تیـصخش  تـّنس و 
.نارگید رظنم  زا  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ّتیصخش 

یسابع دمتعم   1

يرکـسع ماما  شردارب  ماقم  دـنک و  بصن  تماما  هب  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  دـمتعم  زا  يداهلا  یلع  نبرفعج  هک  تسا  هدـش  لقن 
ّزع و هّللاب  تناک  اّمنا   » هکلب دوش  یمن  ام  هب  طوبرم  تردارب  ماقم  تلزنم و  : » تفگ دمتعم  .دیامن  راذگاو  وا  هب  ناشیا  زا  دـعب  ار  (ع )

نیا زا  دـنوادخ  میدرک ، شالت  اهنآ  ماقم  ندروآ  نییاپ  يدوبان و  رد  دـنچ  ره  ام  تسا و  لیلج  زیزع و  دـنوادخ  فرط  زا  طقف  ّلج »
ملع ندوزفا )  ) قیرط زا  ندرک و  توکـس  وکین  و  يرادـهگن ، ظفح و  قیرط  زا  دوزفا ، اهنآ  تعفر  ماقم و  رب  زور  ره  دراد و  ءابا  راک 

یتـلزنم ناـنچ  زا  رگا  و  يرادـن ، اـم  هـب  يزاـین  يراد ، ار  وا  ماـقم  تـلزنم و  تردارب  نایعیـش  دزن  رد  رگا  وـت  اـّما  و  اـهنآ ، تداـبع  و 
زا یتسین ، اراد  تشاد  تردارب  هک  ار  یفاصوا  نآ  یتسین و  رادروخرب 
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(2 « ) .تسین هتخاس  يراک  هطبار  نیا  رد  ام 

رابرد بیبط   2

ع)  ) يرکسع ترـضح  يزور  .دوب  زین  یـسابع  رابرد  بیبط  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  نامز  رد  دوب و  فورعم  بیبط  حملا  عوشیتخب 
زا یکی  هب  وا  دتـسرفب ، ترـضح  رـضحم  رد  ار  دوخ  نادرگاـش  زا  یکی  هک  درک  تساوـخرد  عوشیتـخب  زا  درک  ادـیپ  بیبـط  هب  زاـین 
زا دـش  رکذـتم  یتاکن  وا  يارب  ترـضح  نآ  تلزنم  ماقم و  زا  دورب و  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  دزن  هک  داد  روتـسد  دوخ  نادرگاـش 

یـسک هتـساوخ  اضرلا  نبا  ءامّـسلا ؛…  تحت  نمب  اذه  انموی  یف  ملعا  وه  هیلارـصف و  هدصقی  نم  اضرلا  نبا  ینم  بلط  : » تفگ هلمج 
نامسآ ریز  نامز  نیا  رد  هک  ینادب  دیاب  یبوخب )  ) ار هلئسم  نیا  هک  یلاح  رد  يور  یم  وا  دزن  وت  سپ  تبابط ) يارب   ) متـسرفب وا  دزن 

(3 « ) .نکن ضارتعا  دهد  یم  روتسد  وت  هب  هچنآ  و  تسین ، رتاناد  وا  زا 

ناقاخ نب  هّللا  دیبع  نب  دمحا   3

زا دـمحا  دوخ  دوب ، یـسابع  دـمتعم  ریزو  ناقاخ  نب  هّللادـیبع  شردـپ  دوب ، مق  هقطنم  رد  تایلام  جارخ و  يروآ  عمج  لـماع  دـمحا 
ارّماس میقم  هک  ار  بلاط  یبا  لآ  زا  یناسک  شرازگ  هک  دش  رومأم  وا  دمآ ، یم  باسح  هب  ع )  ) تیب لها  تخسرس  نانمشد  نیجان و 

زا يدرم  متخانـشن  مدـیدن و  ارّماس  رد  : » داد شرازگ  نینچ  وا  سپ  دـسیونب ، ناطلـس  هب  تبـسن  ار  ناـنآ  تلزنم  هاـگیاج و  دنتـسه و 
لها لزن  رد  وا  مرک  یگرزب و  تفع و  توکـس و  زج  مدینـشن  و  ع )  ) اـضرلا نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  دـننام  هب  ار  یلع  نادـناخ 

شزرا نیا  زا  دعب  ءارزو و …  ناربهر و  نادرمریپ و  ناگرزب ، رب  دنتـشاد  یم  مّدقم  ار  وا  همه  روط  نیمه  و  مشاه ، ینب  مامت  شتیب و 
رد يو  ماقم  و 
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« .دنرگن یم  مارتحا  هدید  هب  ار  وا  نمشد  تسود و  هک  مدیمهف  دمآ و  گرزب  مرظن 

يرکـسع ماما  ینعی  ( ) ع  ) اضرلا نبا  دنتفگ : دندش و  دراو  اه  نابرد  هک  مدوب  هّللادیبع  مردپ  سلجم  رد  هک  هدومن  لقن  دـمحا  نیمه 
مردپ دزن  رد  هک  نانابرد  تراسج  زا  دـیوگ : دـمحا  دـیهد ، دورو  هزاجا  وا  هب  تفگ : دـنلب  يادـص  اب  مردـپ  سپ  .تسا  رد  مد  (ع ))

یـسابع هاش  هک  يدرف  اـی  دـهع  یلو  اـی  هفیلخ  زج  وا  دزن  رد  هک  نیا  اـب  دـندومن  یفرعم  تسوا ) مارتحا  هناـشن  هک   ) هینک اـب  ار  يدرم 
هب دـش  دراو  دوب  سرون  ناوج  اـبیز و  تروص  اـسر و  تماـق  هک  يدرم  مدـید  سپ  دـندرک ، یمن  یفّرعم  هینک  اـب  دوب  هدوـمن  یفّرعم 

یلو ای  ناربهر و  ای  مشاـه و  ینب  زا  يدرف  اـب  مردـپ  مدوب  هدـیدن  زگره  و  تفر ، ولج  ماگدـنچ  داـتفا  وا  هب  مردـپ  هاـگن  هک  یـضحم 
ياّلصم رب  ار  وا  دیسوب و  ار  وا  يوزاب  تروص و  درک و  هقناعم  وا  اب  مردپ  دش  لخاد  وا  هک  ینامز  سپ  .دنک  راتفر  هنوگ  نیا  اهدهع 

؟ يراد یتجاح  دمحا  تفگ : متفر ، وا  دزن  دناوخ  زامن  مردپ  هک  نیا  زا  دعب  زور  نآ  يادرف  دیوگ  یم  دمحا  سپـس  .دـناشن  شیوخ 
هک يدرم  نآ  ردـپ ! متفگ : .وگب  يراد  تسود  هچره  مرـسپ  يراد  هزاـجا  تفگ : منک ؟ حرطم  یلاؤـس  یهد  یم  هزاـجا  یلب ، متفگ :

ماما وا  تفگ : سپ  داب ؟ وت  يادف  مردام  ردپ و  مناج و  یتفگ : يدومن و  میرکت  مارتحا و  لیلجت و  همه  نآ  هک  .دوب  هک  دـمآ  زورید 
ینب زا  سک  چیه  دوش  لئاز  سابع  ینب  زا  تفالخ  رگا  مرسپ  تفگ : هاگنآ  دنام  تکاس  یتدم  دوب  اضرلا  نبا  و  نایعیش ،

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


شیابیز راتفر  تیحالـص و  دـهز ، تدابع ، سفن ، تنایـص  تفع ، لضف و  رطاـخب  وا  اریز  تسین ، نآ  قحتـسم  درف  نیمه  زج  مشاـه 
(4 « ) .دوب نیرتلضاف  نیرتهب و  تلالج ، اب  راوگرزب ، يدرم  هک  يدید  یم  يدوب ، هدید  ار  وا  ردپ  رگا  تسا  ماقم  نیا  قحتسم 

یسابع دمتعم  هدنسیون   4

ناطلـس مداخ  سپ  میدوب  ارّماس )  ) رکـسع رد  دـمحم  یبا  نامیاقآ  دزن  ام  هک  تسا  هدـش  لـقن  يرـصبلا  رـصیقلا  دـمحا  رفعج  یبا  زا 
رسپ ود  دهاوخ  یم  ین » شونا   » ام رابرد )  ) بتاک تسا ، هتفگ  هدناسر و  مالس  امـش  هب  نانمؤمریما !! درک : ضرع  .دش  دراو  دمتعم ) )

نم سپ  .ییامرف  اـعد  وا  نادـنزرف  ياـقب  یتمالـس و  يارب  يورب و  وا  دزن  هب  هک  امـش  زا  مینک  یم  تساوخرد  دـنک ، هزیکاـپ  ار  دوخ 
لیمحت امـش  هب  نآ  يارب  ار  تمحز  نیا  هتبلا  .یهد  ماـجنا  ار  راـک  نیا  يورب و  وا  دزن  هدـش  بسا  راوـس  امـش  نوـنکا  مراد  تـسود 

ام ياقآ  هاگ  نآ  سپ  میوش  كربتم  تلاسر  توبن و  يایاقب  ياعد  اب  میراد ) تسود   ) اـم تسا : هتفگ  دوخ  ینارـصن )  ) وا هک  میدرک 
رتهاگآ ار  يراصن  هک  ار  يادخ  شیاتس  نیملسملا ؛ نم  انقحب  فرعا  يراصنلا  لعج  يّذلا  هّلل  دمحلا  : » دومرف ع ))  ) يرکسع نسح  )

(5 « ) .داد رارق  نامز ) نیا   ) نیملسم زا  ام  قح  هب 

هنهرباپ هنهربرـس و  وا  هک  یلاح  رد  میدـش ، دراو  شونا »  » رب ات  دـش  راوس  سپ  دـینک ، هداـمآ  میارب  ار  یبسا  دومرف : ترـضح  هاـگنآ 
يا درک : ضرع  ماما  هب  دمآ و  ترضح  نآ  لابقتسا  هب  دوب ، هداهن  هنیس  رب  ار  لیجنا  هک  یلاح  رد  یحیـسم  نابهار  ناملاع و  اب  هارمه 

نآ زج  يرتاناد ، ام  زا  نآ  رب  دوخ  هک  لیجنا )  ) باتک نیا  اب  وت  يوس  هب  موش  یم  لّسوتم  ام  دیس 
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ام تسا  هدروآ  دنوادخ  دزن  زا  لیجنا  زا  هک  هچنآ  میرم و  نب  حیسم  قح  هب  مسق  یشخبب  نم  رب  ار  تدوخ  تمحز  تراسج  هانگ  هک 
رد حیـسم  ماقم  دـننام  میتفای  ار ) امـش  ماـقم   ) لـیجنا رد  هک  تهج  نیا  هب  رگم  میدرکن  تساوخرد  ار  امـش  هفیلخ )  ) نینمؤملاریما زا 

.یهلا هاگشیپ 

ملـسی و یقابلا  اذـه  ًاتّیم و  يا  ٍمایا  هثالث  دـعب  کنع  ذوخأمف  رخآلا  ّما  کیلع و  قابف  اذـه  کنبا  اّما  : » دومرف ع )  ) يرکـسع ماما  سپ 
زور هس  زا  دعب  دریم  یم  ینعی  دوش  یم  هتفرگ  وت  زا  يرگید  اما  دنام و  یم  یقاب  ترـسپ  نیا  اّما  تیبلا ؛ لها  انّالوتی  همالـسا و  نسحی 

مـسق ادخب  تفگ : شونا  سپ  .دراد  یم  تسود  ار  تیب  لها  ام  تسوکین و  شمالـسا  دوش و  یم  ناملـسم  دنام ، یم  یقاب  هک  نیا  و 
یم ناملسم  هک  یتفگ  رگید  رسپ  زا  هک  هچنآ  رطاخب  تسا ، ناسآ  میارب  مرسپ  نیا  گرم  یتسارب  و  تسا ، قح  وت  نخس  نم  دّیس  يا 

مناملسم نم  تفگ : شونا  يوش ؟ یمن  ناملسم  دوخ  ارچ  دیسرپ  ناشیشک  زا  یخرب  سپ  دراد ، یم  تسود  ار  تیب  لها  امـش  دوش و 
میداد و ار  ترـسپ  تافو  ربخ  ام  دنتفگ : یم  مدرم  هک  دوبن  رگا  دیوگ و  یم  تسار  دومرف : ام  يالوم  سپ  دناد  یم  ار  نیا  میالوم  و 

.ار تدنزرف  ياقب  متساوخ  یم  ادخ  زا  هدشن ، عقاو  میتفگ  ام  هک  نانچنآ 

تفر و ایند  زا  زور  هس  زا  دـعب  رـسپ  نیا  مسق  ادـخب  دـیوگ : یم  دـمحا  رفعجوبا  .مهاوخ  یمن  يا  هدرک  هدارا  هچ  نآ  زج  نم  شونا :
(6  ) .دوب ترضح  نآ  تافو  ات  ع )  ) نسح ماما  دزن  ام  اب  دش و  ناملسم  لاس  کی  زا  دعب  یمّود 

هک دناسر  یم  مه  دناسر ، یم  ار  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  تمظع  رسارس  قوف  تیاور 
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نایب اهنآ  يارب  نآ  زا  رتالاب ) هکلب   ) حیـسم نوچ  یتمظع  لیجنا  رد  هک  ارچ  دـنراد ، یهاـگآ  تیب  لـها  تمظع  ماـقم و  هب  نایحیـسم 
هتکن و نیا  روط  نیمه  و.دـهد  یم  ربخ  دارفا  هدـنیآ  زا  هک  تسا  ترـضح  نآ  یبیغ  ملع  رگنایب  فشاـک و  روط  نیمه  تسا و  هدـش 

هدافتـسا اهنآ  تمظع  ملع و  زا  اـهنت  هن  هتـشاد  دوجو  نیملـسم  نیب  رد  تمظع  همه  نیا  اـب  يدارفا  هک  دزاـس  یم  راکـشآ  زین  ار  درد 
يارب دنتـساوخ  یم  راختفا  ای  دندش و  یم  هدنامرد  هک  يدراوم  رد  اهنت  دنداد و  جنر  اهرازآ ، تیذا و  عاونا  اب  ار  نانآ  هکلب  دـندربن ،

.دندمآ یم  تیب  لها  هناخ  برد  دننک  بسک  دوخ 

یکلام غاّبص  نبا   5

وا نانخس  دوب ، شراگزور  ماما  شرـصع و  مدرم  ياقآ  وا  : » دیوگ یم  نینچ  وا  تمظع  ملع و  و  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هرابرد  وا 
هب ار  رُد  زا  يدبندرگ  رگا  دراد ، رارق  دیـصق  ندـعم  هناخ و  رد  وا  دنـشاب  هدیـصق  وا  نامز  لضافا  رگا  هدیدنـسپ ، شیاهراک  مکحم ،
اب یسک  هک  تسا  نآ  ضماوغ  هدننک  نایب  درادن و  ناسمه  هک  تسا  یمولع  رب  راوس  دوب  دهاوخ  وا  هدننک  میظنت  طبار و  دنشک  مظن 

هدننک نایب  دوخ ، شیدـنا  فرژ  رکف  اب  تسا  قئاقد  هدـننک  راهظا  دوخ ، بئاص  رظن  اب  تسا  قیاقح  هدـننک  فشک  دـناوتن  هلداجم  وا 
ناوارف تمحر  دروم  ار  وا  يادـخ  دوب ، میرک  تاذ  حور و  راد و  هشیر  يراوگرزب  ياراد  وا  .دوب  یناـهنپ  تاـسلج )  ) رد یبـیغ  روما 

(7 « ) .دهد شیاج  تشهب  رد  هداد  رارق  شیوخ 

ترضح نانابنادنز   6

نم منک ، هچ  تفگ : حلاص  دریگ ، تخس  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هب  سبح  رد  هک  درک  هیصوت  فیصو  نب  حلاص  هب  یـسابع  هفیلخ 
رفن ود  نیا  یتّدـم  زا  دـعب  یلو  شماتفا  يرگید  شمرای و  نب  یلع  ماـنب  ما  هدرپس  تسا  صاخـشا  نیرتدـب  هک  رفن  ود  تسد  هب  ار  وا 

رب ارچ  هک  دـنداد ، رارق  تمالم  دروم  و  دـندرک ، راضحا  ار  ود  نآ  سپ  دـنا ، هتفای  تسد  یتاماقم  هب  و  دـنا ، هدـش  هزور  زامن و  لـها 
اه بش  دریگ و  یم  هزور  ار  اهزور  هک  يدرم  قح  رد  مییوگب  هچ  مینک و  هچ  دنتفگ : دیریگ ، یمن  تخس  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 

یمن میتسین و  دوخ  سفن  کلام  هک  نانچ  دزرل  یم  ام  ندـب  دـنکفا  یم  رظن  ام  هب  تقو  ره  و  تسا …  تداـبع  لوغـشم  حبـص  اـت  ار 
ّتلذ اب  دینش ، ار  ود  نآ  نانخس  یتقو  هفیلخ  میرادهگن ، ار  دوخ  میناوت 
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(8  ) .تشگرب حلاص  دزن  زا 

یعفاش هحلط  نب  دمحم   7

تسا و هداد  صاصتخا  نآ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  یگرزب  تیزم  یلاع و  تبقنم  نادب  : » دیوگ یم  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هرابرد  وا 
رشن ندناوخ و  اهنابز  دنک و  یمن  هنهک  ار  نآ  یگ  هزات  راگزور  هک  یمئاد  تفـص  ار  نآ  تسا و  هتخیوآ  وا  ندرگ  هب  ار  نآ  رهوگ 

(9 « ) .دشاب یم  وا  نت  هراپ  دنزرف و  هدش و  هدیرفآ  وا  زا  تسوا و  لسن  زا  ع )  ) دمحم يدهم  هک  تسا  نیا  دنک ، یمن  شومارف  ار  نآ 

يزوجلا نبا  طبس   8

(10 « ) تسا هدومن  لقن  تیاور  شّدج  شردپ و  زا  دوب و  نانیمطا  دروم  هقث و  ملاع و  دمحم …  نب  یلع  نب  نسح  : » دیوگ یم  وا 

هب یّنـس  ملاع  کی  زا  یلو  تسا  ع )  ) يرکـسع ترـضح  یتیـصخش  یملع و  تمظع  دـنلب  تماـق  زا  رتمک  یلیخ  قوف  تـالمج  هتبلا 
.دشاب تیّمها  لباق  دناوت  یم  زین  رادقم  نیمه 

لوقاعلارید بهار   9

، تامارک زا  دید  هچنآ  دید  و  دینش ، ار  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تامارک  هک  یماگنه  دوب ، اهنآ  نیرتاناد  تیحیـسم و  ناگرزب  زا  وا 
هک ینامز  دومن و  نت  رب  يدیفس  سابل  دروآ و  نوریب  نت  زا  ار  تینارـصن  سابل  درک ، رایتخا  مالـسا  ترـضح  نآ  كرابم )  ) تسد اب 

نوچمه ار  وا  تفگ : باوج  رد  دیسرپ ، تیحیسم ) و   ) شنید زا  نتـشادرب  تسد  هرابرد  وا  زا  عوشیتخب  هتفگ ، شیپ  فورعم  کشزپ 
، شیاهناهرب اه و  هناشن  رد  تسا  یسیع  دننام  وا  يرآ )  ) مدش ناملسم  ع ))  ) يرکـسع ماما   ) وا تسد  هب  اذل  متفای ، وا  دننام  حیـسم و 

(11  ) .تفر ایند  زا  ات  دوب  وا  مزالم  تفر و  ع )  ) يرکسع ترضح  دزن  هاگنآ 

يدنفا يدهلاوبا  دمحم  هماّلع   10

یم ملاع  برغ  قرش و  ناناملسم  : » دیوگ یم  هک  اج  نآ  دراد  ییابیز  نانخـس  تراهط ، تمـصع و  تیبلها  یمامت  تمظع  هرابرد  وا 
یکی هک  وا  كاپ  نادنزرف  وا و  لسن  زا  اهنآ  و  دنتـسه ، ص )  ) مظعا لوسر  زا  دـعب  هدـیزگرب  ناماما  ءایلوا و  ياسؤر  اهنآ  هک  دـنناد 

هاگـشیپ هب  مدرم  ناربهر  کش و  نودب  ءایلوا  اهنآ  .دنـشاب  یم  ام  نامز  ات  دنا  هدمآ  ایند  هب  یلبق  لسن  زا  دعب  یلـسن  يرگید و  زا  دعب 
، دنتسه يدنوادخ )  ) هیسدق ترضح 

ردص رد  دندوب ، ص )  ) مرکا یبن  هارمه  هک  باحـصا  هقبط  زا  دـعب  هک  یناسک  دنـشاب ، یم  بیع  یگدولآ و  زا  موصعم ) و   ) ظوفحم
و ع )  ) يداه و  ع )  ) داوج و  ع )  ) قداص و  ع )  ) مظاک و  ع ،)  ) رقاـب و  ع )  ) داجـس و  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح ینعی  دـنراد ، رارق  ءاـیلوا 

(12 (.« ) ع  ) يرکسع و  ع )  ) یقن و  ع )  ) یقتلا

یعفاش يواربش  هماّلع   11

دالوا زا  رظتنم  جع )  ) يدهم ماما  هک  سب  نیمه  وا  فرـش  رد  تسا ، يرکـسع  هب  بقلم  صلاخ  نسح  ماما  نیمهدزای  دـیوگ : یم  وا 
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رد سب  نیمه  دراد و  هبترم  دـنلب  صلاـخ و  بسن  و  تسا ، یفیرـش  تیب  هک  دـهد  ریثـک  ریخ  تیب ) لـها   ) تیب نیا  هـب  ادـخ  .تـسوا 
دـشاب و یم  يا  هبترم  دـنلب  هبترم و  یلاع  هداوناخ  زا  هک  يرکـسع  نسح  لاحباشوخ  ماقم …  يدـنلب  ّولع و  زا  هداوناـخ  نیا  راـختفا 
وا رد  ءانثتـسا  نودـب  تالامک  همه  و  هاگیاج ، رظن  زا  رمق  دیـشروخ و  رب  هتفاـی  تعفر  همه و  رب  هتفاـی  هبلغ  یگبترم  دـنلب  رد  یتسارب 

مظن هب  ناماما  نآ  تمظعو  دـجم  رد  رهوگ  رُد و  نوچمه  تسا  هدـشن  انثتـسا  وا  زا  ًالا  و  ریغ »  » هملک اـب  یلاـمک  چـیه  هدـمآ و  عمج 
اهنآ لّوا  دنا ، هدمآ 
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(13  ) .درب الاب  ار  اهنآ  ادخ  یلو  دنروآ  نییاپ  ار  اهنآ  ماقم  دندرک  شالت  هک  یناسک  رایسب  هچ  .دنناسکی و  اهنآ  رخآ  اب 

(14  ) شاتوا نب  یلع   12

لآ تخـسرس  نانمـشد  زا  یکی  هک  شماتوا  نب  یلع  دزن  رد  ینامز  ار  ع )  ) يرکـسع ماـما  : » دـیوگ یم  يولع  لیعامـسا  نب  دـمحم 
فرط زا  تشاد  هنیرید  یتوادـع  ع )  ) یلع نادـناخ  اـب  و  دوب )  ) تریـس دـب  وخ و  تشز  يدرم  وا  دـندرک  ینادـنز  دوب  ص )  ) دـمحم

ماما تبالـص  تبیه و  تهبا ، اّما  .دیامن  يریگتخـس  وا  رب  دنک و  تیذا  ار  ماما  دـناوت  یم  هچ  ره  هک  دـندوب  هداد  روتـسد  وا  هب  هفیلخ 
کی زا  شیب  يرکسع  ترضح  هک  نیا  اب  درک  لّوحتم  ار  هشیپ  تواقـش  درم  نآ  نانچ  ترـضح  نآ  يونعم  ینافرع و  تالاح  و  (ع )
کی یهارمه  تفرگ و  یمن  الاب  ار  دوخ  رـس  داهن و  یم  كاـخ  رب  شترـضح  مارتحا  هب  ار  دوخ  تروص  هک  دوبن  وا  نادـنز  رد  زور 
رارق مدرم  نیرت  کین  وا  رظنم  رد  ار  ع )  ) يرکـسع ترـضح  دومن و  ضوع  ار  شراتفگ  راتفر و  مهدزاـی ، ياوشیپ  اـب  درم  نیا  هزور 

« .داد

يرکاش دمحم   13

نم هک  یلاح  رد  درک  یم  هدجس  تسشن و  یم  تدابع  بارحم  رد  وا  دیوگ : یم  ترضح  نآ  هرابرد  ع )  ) يرکسع ماما  ناهارمه  زا 
یم ییاه  هویم  شیارب  دوب ، كاروخ  مک  وا  دوب  هدجـس  رد  وا  هک  یلاح  رد  مدیباوخ  یم  مدـش و  یم  رادـیب  مدـیباوخ و  یم  هتـسویپ 

، دندروآ

(15  ) .ربب تیاه  هّچب  يارب  ار  اه  نیا  دمحم ! دومرف : یم  دروخ و  یم  ار  اهنآ  زا  هناد  ود  یکی  وا 

یبوخب دـش  لقن  ع )  ) يرکـسع ماما  هرابرد  اهنآ  ریغ  ّتنـس و  لها  ناخروم  ناثّدـحم و  ناملاع و  نانخـس  زا  هک  هچ  نآ  هب  هجوت  اـب 
، یگدنب دهز  تدابع و  رثا  رب  و  یبوبر ، راگدرورپ  هب  لاصتا  رثا  رب  ترضح  نآ  یملع  لئاضف  يونعم و  تاماقم  هک  دیآ  یم  تسدب 

نانمشد ناهاوخدب و  نیا  هب  تهج  نیا  هب 
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، نادنز سبح و  قیرط  زا  ای  ناماما و  تداهش  یکیزیف و  فذح  قیرط  زا  دنا  هدرک  یعس  خیرات  لوط  رد  هک  ییاهنآ  و  ع )  ) تیب لها 
دیاب دـنرادرب ، اه  بلق  زا  ار  اهنآ  ّتبحم  دای و  نیمز و  زا  ار  نانآ  مارم  و  ع )  ) تیب لها  مان  ناماما ، هاگراب  روبق و  بیرخت  هار  زا  ای  و 

نآ نایعیش  دندرک  نیشن  هناخ  ار  ع )  ) یلع هک  ینامز  نآ  دش ، دنهاوخن  قفوم  راک  نیا  رب  زگره  دنتسه و  هابتشا  رد  تخس  هک  تفگ 
هک البرک  رد  ع )  ) نیسح ماما  دقرم  بیرخت  و  عیقب ، همئا  روبق  بیرخت  ناماما و  رگید  وا و  تداهش  اب  اّما  دوب  دودحم  رایسب  ترضح 

ناوت یم  راختفا  مامت  اب  هزورما  هکلب  هدشن  هتساک  ع )  ) یلع نایعیـش  زا  اهنت  هن  تسا  هتفرگ  ماجنا  یـسابع  لّکوتم  طسوت  راب  طقف 17 
یـسک زگره  درادهگن  هدنز  ار  نانآ  بتکم  تیب و  لها  مان  هتـساوخ  دنوادخ  يرآ  .میراد  ناهج  رد  هعیـش  نویلیم  دـصراهچ  تفگ 

.دییامن هجوت  یخیرات  نایرج  نیا  هب  .دریگب  ار  نآ  تفرشیپ  ولج  دوب  دهاوخن  رداق 

.تفر ارماس  هب  حیرفت ) و   ) دوخ دادجا  روبق  ترایز  تهج  یلاس  یسابع ، هفیلخ  رصنتسم  هک  تسا  هدرک  لقن  هّمغلا  فشک  رد  یلبرا 
و  ) ناگدنرپ تسا و  هدیدرگ  بارخ  اجنآ  دید  .تفر  یسابع  ءافلخ  هربقم  هب  سپس  دیدرگ و  فرشم  ع )  ) نییرکـسع ترایز  هب  ادتبا 

.دنا هدرک  هدولآ  ار  ءافلخ  روبق  تاناویح )

روبق هک  هد  روتـسد  یتسه ، وت  نیملـسم  هفیلخ  تسوت و  تسد  رد  تورث  تردق و  تفگ : ناهارمه  زا  یکی  دش  رثأتم  هلئـسم  نیا  زا 
غارچ و شرف ، هاگراب و  نحص و  ياراد  هک  ینک  یم  هدهاشم  ار  نییولع  نیا  روبق  هک  نانچمه  دننک ! بترم  ار  تناردپ 
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نم ناردپ  روبق  ترایز  هب  هک  تشاداو  ار  مدرم  ناوت  یمن  روز  هب  یهلا و  تسا  يرما  نیا  تفگ : رصنتسم  .دنـشاب  یم  راّوز  همدخ و 
(16  ) .تسین هتفریذپ  منک  رابجا  مه  رگا  دنیایب و 

اه تشون  یپ 

ص 324. يزوجلا ، نب  طبس  صاوخلا ، هرکذت  و  ص 313 ؛ ج 1 ، دیفم ، خیش  داشرالا ، ك.ر  . 17

ج 13، هیادهلا ، مالعا  ج 52 ص 50 و  راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  ص 1109 و  ج 3 ، يدنوار ، بطق  حئارجلا ، جئارخلا و  . 18
ص22.

ص 22. هیادهلا ، مالعا  و  باب 124 ح 24 ، ص 512  یفاک ج1 ، لوصا  و  ح 3 ؛ باب 12 ، ص 422  ج 1 ، نامه ، جئارخلا ، . 19

ص 41 42. ج 1 ، نیدلا ، لامک  تیاور 1 و  باب 24  ص 503 504  ج 1 ، نامه ، یفاک ، لوصا  . 20

ص 203. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  ص 498 ؛ ج 2 ، راربالا ، هیلح  ص 583 ؛ زجاعملا ، هنیدم  . 21

ص 27. ج 13 ، هیادهلا ، مالعا  ص 275 و  هّمهملا ، لوصفلا  . 22

ص 290. ج 3 ، همغلا ، فشک  ص 450 و  نادیواج ، تاراشتنا  نامزاس  لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  . 23

ص 26. هیادهلا ، مالعا  ص 148 و  ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  . 24

ص 27. هیادهلا ، مالعا  ص 362 و  صاوخلا ، هرکذت  . 25

ج 13، نامه ، هیادـهلا ، مـالعا  ص 261 و  ج 50  راونـالاراحب ، و 424 ، ص 422  ج 1 ، يدـنوار ، بطق  حـئارجلا ، جـئارخلا و  . 26
ص26.

ص 27. هیادهلا ، مالعا  ص 119 و  ج 1 ، يدنفا ، يدهلا  یلا  سمشلاءوض  باتک  و  ص 621 ، ج 2 ، قحلا ، قاقحا  . 27

.هیادهلا مالعا  و  ص 178 ، فارشالا ، بحب  فاحتالا  . 28

.تسا هدش  دای  شمران )  ) مان هب  یفاک  رد  . 29

، یفاک لوصا  ص 286  ج 3 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، . 30
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ثیدح 8. ع ،)  ) یلع نب  نسحلا  دمحم  یبا  دلوم  باب 

ص 253. ج 50 ، یسلجم ، رقاب  دمحم  راونالاراحب ، . 31

ص 36. ، 1381 یناهفصا ، سودرف  يودهم ، نیدلا  حلصم  دیس  ع ،)  ) نییرکسع هچخیرات  . 32

ترضح لاوحا  رداون  قالخا و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تبیه  تدابع و 

ترـضح دوب  هدرک  سبح  هک  ینامز  رد  فیـصو  نب  حلاص  رب  دندش  لخاد  سابع  ینب  هک  دنا  هدرک  تیاور  هریغ  دیفم و  خیـش  لوا 
انامه وا  اب  نم  منک  هچ  تفگ : حلاص  .وا  رب  هدـم  تعـسو  وا و  رب  ریگ  گنت  هک  دـنتفگ  وا  هب  ار و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
تسا شمرای  نب  یلع  مان  ار  یکی  ار ، ناشیا  ما  هدرک  ادیپ  نم  هک  دنشاب  یم  صاخـشا  نیرتدب  هک  يرفن  ود  تسد  هب  ار  وا  ما  هدرپس 

ود نآ  درک  رما  سپ  میظع ، یماقم  هب  تدابع  رد  دـنا  هدیـسر  دـنا و  هتـشگ  هزور  زامن و  لها  رفن  ود  نآ  کنیا  شماتقا و  يرگید  و 
يدرم قح  رد  مییوگ  هچ  دنتفگ : صخش ؟ نیا  اب  امش  نءاش  تسیچ  امش ! رب  ياو  تفگ : درک و  باتع  ار  ناشیا  سپ  دندروآ  ار  رفن 

زا ریغ  هب  دوش  یمن  لوغشم  یسک و  اب  دنک  یمن  ملکت  تسا ، لوغشم  تدابع  هب  حبـص  هب  ات  ار  اهبـش  دریگ و  یم  هزور  ار  اهزور  هک 
میناوت یمن  يراددوخ  میتسین و  دوخ  سفن  کلام  هک  میوش  یم  نانچ  دزرل و  یم  ام  ندـب  دـنکفا  یم  اـم  رب  رظن  تقو  ره  تداـبع و 

(6  ) .یلاح نیرتدب  هب  تلذ  لامک  رد  حلاص  دزن  زا  دنتشگرب  دندینش  ار  نیا  نوچ  سابع  لآ  .مینکب 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تبیغ  يارب  يزاس  هنیمز 

هب دوب  لوغشم  هتـسویپ  دوب و  تارـشاعم  زا  عونمم  سوبحم و  تاقوا  رتشیب  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  رهاظ  تایاور  زا  دیوگ : فلؤم 
دوخ درک  یم  ناهنپ  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترضح  هک  هدرک  تیاور  يدوعسم  .دوش و  یم  رهاظ  دعب  تیاور  زا  هچنانچ  تدابع 

یهتنم رما  نوچ  دوخ و  صاوخ  زا  یلیلق  ددع  زا  رگم  دوخ  نایعیش  زا  يرایسب  زا  ار 
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هک تاقوا  نآ  رد  رگم  دومرف  یم  ملکت  صاوخ  ریغ  صاوخ و  اـب  هدرپ  تشپ  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  هب  دـش 
ترضح تبیغ  يارب  دوب  همدقم  وا  زا  شیپ  شراوگرزب  ردپ  زا  بانج و  نآ  زا  لمع  نیا  و  ناطلس ، هناخ  هب  نتفر  يارب  دش  یم  راوس 
.ءافتخا باجتحا و  رد  دوش  يراج  تداع  دننکن و  تشحو  تبیغ  زا  دـنوش و  فولءام  نیا  هب  هعیـش  هک  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 

(7)

یسابع دمتعم  نادنز  زا  ییاهر 

درک سبح  نیزح و  نب  یلع  تسد  رد  درک  سبح  ار  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  دمتعم  هک  ینامز  هدش  تیاور  مود 
دریگ یم  هزور  اهزور  هک  تفگ  یم  وا  دیسرپ ، یم  نیزح  نب  یلع  زا  ار  ترـضح  نآ  ربخ  دمتعم )  ) هتـسویپ وا ، اب  ار  شردارب  رفعج 

هب ورب  تعاس  نیمه  تفگ : دمتعم  داد ، ار  باوج  نامه  یلع  دیـسرپ ، بانج  نآ  لاح  زا  يزور  هکنآ  ات  تسا  زامن  لوغـشم  اهبـش  و 
رد رب  مدـید  نادـنز  يوس  هب  متفر  تفگ : نیزح  نب  یلع  .تمالـس  هب  تلزنم  هب  ورب  وـگب  وا  هب  ناـسرب و  مالـس  نم  زا  ار  وا  وا و  دزن 

ینعی هدیشوپ  ار  دوخ  هشاش  اتسلیط و  هزوم و  هتـسشن ، ار  ترـضح  نآ  مدید  مدش  نادنز  لخاد  تسا  ایهم  هدرک  نیز  يرامح  نادنز 
تلاـسر مدرک  ادا  نم  تساـخرب ، دـید  ارم  نوچ  سپ  لزنم ، هب  نتفر  نادـنز و  زا  ندـش  نوریب  يارب  دوب  هدومرف  اـیهم  ار  دوـخ  هکنآ 

: متفگ رفعج ، دیایب  ات  دومرف : نم ؟ دیس  يا  يداتسیا  هچ  يارب  ترـضح  نآ  هب  متفگ  نم  داتـسیا ، رامح و  رب  دش  راوس  سپ  ار ، دوخ 
اهر سبح  زا  ار  امش  هک  هدرک  رما  ارم  دمتعم 
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، دشابن نم  اب  وا  مدرگرب و  نم  سپ  میا  هدـمآ  نوریب  هناخ  کی  زا  مه  اب  ود  ره  ام  وگب  وا و  دزن  هب  درگرب  دومرف : رفعج ، نودـب  منک 
وت يارب  ما  هدرک  اهر  ار  رفعج  نم  دیوگ  یم  تفگ : تشگرب  تفر و  درم  نآ  سپ  .دوب  دهاوخ  هچ  نیا  رد  هک  دـیناد  یم  امـش  دوخ 
رس وا  زا  هک  ییاهفرح  نآ  ببس  هب  وت و  رب  دوخ و  رب  دوب  هدرک  دراو  هک  يریـصقت  تنایخ و  ببـس  هب  ار  وا  مدوب  هدرک  سبح  نم  و 

(8  ) .شا هناخ  هب  تفر  ترضح  نآ  اب  رفعج  سپ  .دوب  هدز 

دنزرف دلوت  زا  نداد  ربخ 

ار مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  میدوب  سبحم  رد  ام  هک  یتاقوا  رد  تفگ : هک  تسا  تیاور  حیبص  نب  یـسیع  زا  موس 
لاس و جنپ  تصش و  وت  دومرف : مدوب ، اسانش  فراع و  بانج  نآ  هب  نم  ام و  سلجم  رد  ار  ترـضح  نآ  دندروآ  دندرک و  سبح  زین 

متفای مدرک  نآ  هب  عوجر  دوب  هدش  هتـشون  نآ  رد  نم  تدالو  خیرات  هک  ییاعد  باتک  نم  اب  دوب  يا و  هدرک  رمع  يزور  هام و  دـنچ 
دضع هک  يدلو  ار  وا  نک  يزور  ایادخ  تفگ : هن ، متفگ : هدش ؟ وت  يزور  يدنزرف  دومرف : سپ  داد ! ربخ  ترضح  نآ  هک  دوب  نانچ 

: رعش نیا  هب  دش  لثمتم  سپ  دلو ، تسا  يدضع  بوخ  انامه  دشاب  وا  يوزاب  و 

ُهَتَمالَظ كِرُْدی  ٍَدلَواذ  َناک  ْنَم 

؛ ٌدُضَع َُهل  ْتَْسَیل  يذَّلا  ُلیلّذلا  َّنِا 

وت متفگ : نم  .درادـن  وزاب  دـضع و  هک  تسا  یـسک  نآ  لیلذ  هک  یتسرد  هب  دریگ  یم  ار  دوخ  داد  دـشاب  دـلو  بحاص  هک  ره  ینعی 
تسا دوز  مسق  ادخ  هب  يرآ ، دومرف : يراد ؟ دنزرف 
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هب دش  لثمتم  تقو  نآ  مرادن ، دنزرف  نالا  اما  داد ، لدع و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  هک  دـیامرف  تمارک  نم  رب  يرـسپ  یلاعت  دـنوادخ  هک 
: رعش ود  نیا 

امَّنَاَک ینارَت  ْنَا  اموَی  َکَّلََعل 

ُِدباوَّللا ُدوُسُالا  ِّیلاوَح  َِّیَنب 

یصَْحلا َِدلَی  ْنَا  َْلبَق  امیمَت  َّنِاَف 

(9  ) ٌدِحاو ِساّنلا  یف  َوُه  انامَز َو  َماقَا 

ناگدنرد ناریش و  نایم  رد  ترضح  ندناوخ  زامن 

ترضح و نآ  رب  تفرگ  یم  گنت  ریرحن  ریرحن و  هب  دندرپس  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  هدش  تیاور  مراهچ 
، وت لزنم  رد  تسیک  هک  یناد  یمن  وت  هک  یتـسرد  هب  ادـخ  زا  سرتـب  درم ! يا  تفگ : وا  هب  شا  هجوز  .ار  باـنج  نآ  درک  یم  تیذا 

مسرت یم  نم  تفگ  ترضح و  نآ  تلالج  تدابع و  حالص و  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترـضح  فاصوا  نایب  رد  درک  عورـش  سپ 
مهاوخ ناگدنرد  ناریـش و  نایم  عابـسلا  هکرب  رد  ار  وا  نم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : ریرحن  ترـضح ، نآ  اب  وت  راتفر  نیا  زا  وت  رب 

هکنآ رد  دنتـشادن  کش  ناریـش و  دزن  هب  دنکفا  ار  ترـضح  نآ  سپ  .داد  هزاجا  ار  وا  رما ، نیا  رد  هفیلخ  زا  دیبلط  هزاجا  سپ  .دنکفا 
[ هک  ] ار بانج  نآ  دندید  دنریگ ، يربخ  بانج  نآ  لاح  زا  هک  لحم  نآ  رد  دندرک  رظن  سپ  دروخ ، دنهاوخ  ار  ترضح  نآ  ناریش 

.دنرب شا  هناخ  هب  دنروآ و  نوریب  ار  بانج  نآ  هک  درک  رما  سپ  دنـشاب  یم  ترـضح  نآ  رود  رد  عابـس  دـناوخ و  یم  زامن  هداتـسیا 
(10)

: زور مهدزای  تعاس  ياعد  رد  ترضح  نآ  هب  لسوت  رد  هدش  هراشا  هرهاب  تلالد  نیمه  هب  و  دیوگ : فلؤم 

؛) اهَبِکارَم َُهل  َْتلَّلَذَف  ُباعِّصلا  ِّبآ  وَّدلِاب  َنُِحْتماَواهِِضبارَم  ْنِم  ُهَتْصَّلَخَف  ِعابِّسَلل  َحِرُط  يذَّلَا  مالسلا  هیلع  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِمامِالِاب  (َو 

لسوتم ینعی 
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نوریب ناگدنرد  لحم  زا  ار  وا  تمالس  هب  سپ  ناگدنرد  نایم  رد  دندنکفا  هک  ییاقآ  نآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  مدش 
(11  ) .ار وا  ندش  راوس  وا  يارب  يدرک  مار  سپ  شومچ  ناویح  شکرس و  هباد  هب  ترضح  نآ  دش  نحتمم  و  يدروآ ،

تردق يدحا  هک  يدح  هب  شکرـس  شومچ و  تشاد  يرتسا  هفیلخ ، هّللاب  نیعتـسم  هک  هدش  لقن  هچنآ  هب  هدش  هراشا  هرقف  نیا  رد  و 
نآ هب  هفیلخ  تفر  هفیلخ  ندید  هب  ترـضح  يزور  اقافتا  دوش ، راوس  ار  وا  ای  دراذگ  وا  تشپ  رب  نیز  ای  دنک  ماگل  ار  وا  هک  تشادـن 
مار رتسا  ای  راک  نیا  زا  هک  دوب  نآ  شـضرغ  .دـینک و  شناهد  رب  هنهد  ار  رتسا  نیا  هک  امـش  زا  میامن  یم  شهاوخ  تفگ : ترـضح ،
نآ تشاذـگ  رتسا  لفک  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  تساخرب و  ترـضح  سپ  شکب  ار  ترـضح  نآ  دـنک و  یـشومچ  هکنآ  اـی  دوش 
رب ماـجل  درک و  نیز  ار  وا  ترـضح  سپ  دـش  للذـت  یمارآ و  تیاـهن  رد  دـش و  يراـج  وا  زا  قرع  هک  يوـحن  هب  درک  قرع  ناوـیح 

(12  ) .دیشخب ترضح  نآ  هب  ار  رتسا  هدرک  بجعت  راک  نیا  زا  هفیلخ  .درب  هار  ار  وا  لزنم  رد  يردق  تشگ و  راوس  دز و  شنهد 

يدنک فیلءات  زا  يریگولج  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ریبدت 

دوخ نامز  رد  دوب  قارع  فوسلیف  يدـنک ك  قاحـسا  هک  هدرک  لـقن  یفوک  مساـقلاوبا  لیدـبت ) باـتک   ) زا بوشآ  رهـش  نبا  مجنپ 
دوب لزنم  رد  هدرک و  هرانک  مدرم  زا  هک  يدـح  هب  رما  نآ  هب  ار  دوخ  درک  لوغـشم  نآرق و  ضقانت  رد  یباتک  فیلءات  رد  درک  عورش 

نیا هب  هتسویپ  و 
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ایآ دومرف : وا  هب  ترضح  دیسر ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  وا  نادرگاش  زا  یکی  هکنآ  ات  تشاد  مامتها  راک 
: تفگ ذیملت  نآ  هداد ؟ رارق  دوخ  يارب  هک  یلغش  نیا  زا  ار  يدنک  امش  داتـسا  دنادرگرب  هک  يدیـشر  درم  کی  امـش  نایم  رد  تسین 
: دومرف ترضح  .راک  نیا  وا  هب  تبسن  ام  زا  تسین  هتـسیاش  رما و  نیا  ریغ  رد  ای  رما  نیا  رد  وا  رب  مینک  ضارتعا  میناوت  یم  ام  هنوگچ 

نک ارادـم  فطل و  وا و  اب  ریگب  سنا  وا و  دزن  هب  ورب  دومرف : يرآ ، درک : ضرع  یناسر ؟ یم  وا  هب  وت  منک  اـقلا  وت  هب  يزیچ  نم  رگا 
وت زا  ار  نآ  مهاوخ  یم  هدیـسر  مرظن  هب  يا  هلءاسم  وگب  يو  اب  امـش  نیبامیف  سنا  دـش  عقاو  نوچ  سپ  وا  تناعا  تسناؤم و  رد  وا  اب 
نآ زا  دشاب  هدومرف  هدارا  یلاعت  قح  هک  تسا  زیاج  ایآ  هک  دـیوگب  نآرق و  هب  ملکتم  وت  دزن  هب  دـیایب  رگا  هک  وا  اب  وگب  سپ  مسرپب ،
اریز تسا  زیاج  دـیوگ : باوج  رد  وا  يا ؟ هتفرگ  نآ  ینعم  ار  نآ  يا و  هدرک  نامگ  وت  هک  ینعم  نآ  ریغ  تسا  نآرق  رد  هک  یمالک 

نآ ریغ  نآرق  رد  دـشاب  هدومرف  هدارا  يدـنوادخ  هک  دـیاش  وگب  وا  هب  سپ  دینـش ، هک  ار  يزیچ  دـنک  یم  مهف  هک  تسا  يدرم  وا  هک 
يدـنک و دزن  تفر  درگاش  نآ  سپ  .هِیناعَم  ِْریَِغل  اعِـضاو  ُنوُکَتَف  يا  هتفرگ  یلاـعت  قح  دارم  ار  نآ  يا و  هدومن  نآ  يارب  وت  هک  ینعم 

، دوب هدومرف  میلعت  وا  هب  ترضح  هک  ار  هلءاسم  نآ  وا  رب  درک  اقلا  هکنآ  ات  وا  اب  درک  تفطالم 
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تسا و زیاـج  رظن  تغل و  بسح  رب  هک  تفاـی  نآ  رد  درک  يرکف  درک ، هداـعا  نم ، رب  نک  هداـعا  ار  هلءاـسم  نیا  هک  تـفگ : يدـنک 
: تفگ هدرک ؟ وت  میلعت  یک  ار  هلءاـسم  نیا  هک  نم  هب  یهد  یم  ربخ  هک  ار  وت  مهد  یم  مسق  تفگ : ار ، يرگید  ینعم  تسا  لـمتحم 

نآ هب  زونه  وت  دـنز و  رـس  وت  دـننام  زا  هک  تسین  یمـالک  نیا  هک  اریز  ییوگ  یم  وـت  هک  تسین  نینچ  تفگ : دـش ، ضراـع  مبلق  هب 
ارم مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تفگ : ار ؟ نآ  یتفگ  اجک  زا  وگب  نم  اب  ینک ، یبلطم  نینچ  مهف  هک  يا  هدیسرن  هبترم 

شتآ سپ  تیب ، نیا  زا  رگم  دـیآ  یمن  نوریب  بلاطم  وحن  نیا  يدرک ، نایب  ار  لاح  تقیقح  ـالا ن  تفگ : يدـنک  دومرف ، رما  نآ  هب 
(13  ) .دینازوس دوب  هدرک  فیلءات  باب  نیا  رد  هچنآ  دیبلط و 

تیالو تبحم و  رثا 

نآ شلـصاح  هک  ار  يربخ  یفوک  مصاع  نب  یلع  زا  اـم  باحـصا  تاـفلؤم  ضعب  زا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  یـسلجم  همـالع  مشش 
زا يرایسب  دندوب  هتسشن  وا  رب  هک  ار  یطاسب  دومن  وا  هب  ترضح  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  رب  دش  دراو  وا  هک  تسا 

مدیسوب ار و  نآ  مدیسوب  نآ و  يور  رب  مداتفا  دیوگ : یم  یلع  .ار  ناشیا  ياهمدق  راثآ  وا  هب  دومن  مالـسلا و  امهیلع  نیلـسرم  ءایبنا و 
يرازیب امش و  یتسود  تالاوم و  زا  ریغ  مرادن  یلمع  دوخ و  تسد  هب  امـش  ترـصن  زا  مزجاع  نم  متفگ  ار و  الـسلا  هیلع  ماما  تسد 
درک ثیدح  دومرف : ترضح  نم ؟ لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  دوخ ، تاولخ  رد  ناشیا  رب  ندرک  نعل  امش و  نانمشد  زا  نتسج 
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دنک تنعل  تیب و  لها  ام  ترصن  زا  دنک  ادیپ  فعض  هک  ره  دومرف  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدج  زا  مردپ  ارم 
ار ام  نانمشد  زا  یکی  دنک  نعل  هک  ینامز  ره  سپ  هکئالم ، عیمج  هب  ار  وا  توص  یلاعت  قح  دناسرب  ار  ام  نانمـشد  دوخ  تاولخ  رد 
وا يارب  دننک  رافتسا  هکئالم  هب  وا  توص  دسرب  هاگره  سپ  ار  ناشیا  دنکن  تنعل  هک  ار  یسک  دننک  تمعل  هکئالم و  ار  نآ  دنرب  الاب 

: دنیوگب وا و  رب  دنیوگ  انث  و 

(. َلَعََفل َِکلذ  ْنِم  َرَثْکَا  یلَع  َرَدَق  َْول  ُهَدْهُج َو  ِِهئایلْوَا  ِهَرُْصن  ِیف  َلََذب  يذَّلا  اذه  َكِْدبَع  ِحوُر  یلَع  ِّلَص  ّمُهّللَا  )

ار امش  يادن  مدینش  ما و  هدنب  نیا  قح  رد  ار  امـش  ياعد  مدرک  تباجتـسا  نم  نم ، هکئالم  يا  هک  یلاعت  قح  بناج  زا  دیآ  ادن  سپ 
(14  ) .رایخا نیفطصم  زا  ار  وا  مداد  رارق  راربا و  حاورا  اب  وا  حور  رب  مداتسرف  تاولص  و 

ناکیدزن تیاده  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شور 

دّمحم نب  رفعج  نب  نسح  نب  نیسح  نسحلاوبا  هک  مق  خیاشم  زا  هدرک  تیاور  مق ) خیرات   ) بحاص هک  تسا  راونالاراحب )  ) رد متفه 
رد هب  تفر  یتجاح  يارب  يزور  سپ  هینالع ، درک  یم  رمخ  برش  دوب و  مق  رد  مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  مام  الا  نب  لیعامـسا  نب 

دوخ لزنم  هب  تشگرب  دیس  دادن  نذا  ار  وا  دمحا  تساوخ  لوخد  نذا  مق و  هب  دوب  فاقوا  لیکو  هک  يرعشا  قاحسا  نب  دمحا  يارس 
هک تساوخ  هزاجا  دیـسر  يءار  نم  ّرـس  هب  هک  نمیه  دـش  جـح  هب  هجوتم  قاحـسا  نب  دـمحا  هصق  نیا  زا  سپ  .هودـنا  مغ و  لاح  اـب 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  دّمحموبا  تمدخ 
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نوچ سپ  .داد  شنذا  ترـضح  ات  دومن  عرـضت  درک و  ینالوط  هیرگ  تهج  نیدـب  دـمحا  دادـن ، هزاجا  ار  وا  ترـضح  دـش  فرـشم 
زا نم  هکنآ  لاح  دوخ و  تمدـخ  هب  فرـشت  زا  يدرک  عنم  ارم  هچ  يارب  هّللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  دیـسر  ترـضح  نآ  تمدـخ 
دای مسق  دـمحا و  تسیرگ  سپ  دوخ ، لزنم  رد  زا  ار  ام  يومع  رـسپ  يدـینادرگرب  وت  هکنیا  تهج  هب  دومرف  .ماوت  نایلاوم  ناـیعیش و 

یتفگ تسار  دومرف : رمخ ، برـش  زا  دنک  هبوت  هکنآ  تهج  هب  رگم  شلزنم  رد  لوخد  زا  درکن  عنم  ار  وا  هک  یلاعت  دـنوادخ  هب  درک 
زا هک  ناـشیا  هب  ینکن  تناـها  ار و  ناـشیا  يرامـشن  ریقح  هکنآ  و  یلاـح ، ره  رب  ناـشیا  مارکا  مارتـحا و  زا  تسین  يا  هراـچ  نـکل  و 

.ام هب  ناشباستنا  تهج  هب  دوب  یهاوخ  نیرساخ 

تسجرب دید  ار  نیسح  دمحا ، نوچ  دوب  ناشیا  اب  زین  نیـسح  دندمآ و  وا  ندید  هب  مدرم  فارـشا  مق  هب  تشگرب  دمحا  هب  نوچ  سپ 
دـیعب و دـمحا  زا  ار  راک  نیا  نیـسح  دوخ ، سلجم  ردـص  رد  ار  وا  دـیناشن  ار و  وا  دومن  مارکا  ار و  وا  درک  لابقتـسا  دوخ و  ياج  زا 

نیسح دوب ، هتشذگ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  وا و  نیبام  هچنآ  درک  لقن  وا  يارب  دمحا  .دیسرپ  وا  زا  ار  نآ  ببس  درمش و  عیدب 
نیمز رب  تشاد  رمخ  هچره  تخیر  دوخ و  لزنم  هب  تشگرب  نآ و  زا  درک  هبوت  دوخ و  هحیبق  لاعفا  زا  دش  نامیشپ  دینش  ار  نآ  نوچ 

تشاد و دجاسم  تمزالم  هتسویپ  تدابع و  لها  نیحلاص  زا  عرواب و  ءایقتا  زا  دیدرگ  ار و  نآ  تالآ  تسکش  و 
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(15  ) .دیدرگ نوفدم  مالسلا  هیلع  یسوم  تنب  همطاف  ترضح  رازم  یکیدزن  رد  درک و  تافو  ات  دوب  دجاسم  رد  فکتعم 

تافو نوچ  دمآ و  مق  هب  ینیـسح  تاداس  زا  هک  دوب  یـسک  لوا  روکذم  نسحلاوبا  دیـس  هک  تسا  مق ) خیرات   ) رد هک  دیوگ : فلؤم 
هب رهش  زا  هک  بانج  نآ  زا  تسا  هدیـسر  زاب  مالـسلا  اهیلع  یـسوم  تنب  همطاف  هبق  هب  وا  هبق  دندرک و  نفد  نالباب  هربقم  هب  ار  وا  درک 

.یهتنا .دنیآ  رد  رد ، نآ 

تاداس هرابرد  ربمایپ  روتسد 

هک تفگ  یـسیع  نب  یلع  هک  تسا  نینچ  تیاکح  نآ  .ریزو و  یـسیع  نب  یلع  زا  هدش  لقن  تیاکح  نیمه  هب  بیرق  زین  هک  نادـب  و 
وا سابل  ماعط و  دنک  تیافک  هک  رادقم  نآ  هبیط  هنیدم  رد  لاس  رد  کیره  يارب  متـشاد  یم  ارجا  نییولع و  هب  مدرک  یم  ناسحا  نم 

دالوا زا  دوب  یخیـش  ناشیا  هلمج  زا  و  وا ، خلـس  ات  مدرک  یم  ناضمر  هام  ندـمآ  تقو  رد  ار  راک  نیا  ار و  شلایع  دـنک  تیافک  ار و 
رد يزور  نم  هک  داتفا  قاـفتا  نینچ  .مهرد و  رازه  جـنپ  لاـس  ره  رد  وا  يارب  مدوب  هتـشاد  ررقم  نم  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
ماع عراش  رد  دوب  یلاح  نیرتدب  رد  وا  هدش و  هدولآ  لگ  هب  هدرک و  یق  هداتفا و  تسم  هک  ار  وا  مدید  سپ  مدرک  یم  روبع  ناتـسمز 

ره دنوادخ  تیـصعم  رد  دـنک  فرـص  ار  نآ  هک  مهرد  رازه  جـنپ  لاس  رد  ار  قساف  نیا  لثم  مهد  یم  نم  متفگ  دوخ  سفن  رد  سپ 
رب داتسیا  نم و  دزن  رد  خیش  نآ  دش  رضاح  دش  لخاد  كرابم  هام  نوچ  .ار  وا  لاسما  يررقم  منک  یم  عنم  هنیآ 
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یمن وت  هب  ار  دوخ  لاـم  وت ، يارب  تسین  یمارکا  هن ، متفگ : دومن ، هبلاـطم  ار  دوخ  موسرم  درک و  مالـس  وا  هب  مدیـسر  نوچ  هناـخ  رد 
!؟ يدوب تسم  هک  ناتسمز  رد  ار  وت  مدیدن  ایآ  دنوادخ ، تیصعم  رد  ینک  فرص  هک  مهد 

رد مدرم  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  دش  بش  نوچ  .ایم  نم  دزن  هب  رگید  تلزنم و  هب  درگرب 
یلـص هّللا  لوسر  ای  متفگ : سپ  تشذگ  دب  ارم  دمآ و  راوشد  ارم  سپ  نم ، زا  دومرف  ضارعا  متفر ، شیپ  سپ  دـندوب  عمتجم  شدزن 

، ناشیا رب  نم  ماعنا  روفو  ناـشیا و  اـب  نم  یکین  تنادـنزرف و  هب  نم  ناـسحا  ترثک  اـب  ینک  یم  نینچ  نم  هب  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هّللا 
نیرتدـب هب  تا  هناـخ  رد  زا  يدـینادرگرب  ارم  دـنزرف  نـالف  ارچ  يرآ ، دومرف : نم ؟ زا  يدومرف  ضارعا  هک  ارم  يدرک  تاـفاکم  سپ 

مدرک و لقن  ار  هیـضق  مدید و  حیبق  یتیـصعم  رب  ار  وا  نوچ  متفگ : سپ  يدیرب ؟ ار  شا  هلاس  ره  هزئاج  ار و  وا  يدرک  دیماان  یلاح و 
یم وا  رطاخ  تهج  هب  ار  نآ  وت  دومرف : سپ  یلاعت ، يادـخ  تیـصعم  رد  ار  وا  مشاب  هدرکن  تناعا  ات  مدرک  عنم  ار  دوخ  هزئاج  متفگ 

زا هکنیا  نم و  رطاخ  تهج  هب  دز  رـس  وا  زا  هچنآ  وا  رب  یناشوپب  یتساوخ  یم  سپ  دومرف : وت ، يارب  هکلب  متفگ : نم ؟ يارب  اـی  يداد 
نآ یپ  زا  مداتـسرف  دـش  حبـص  نوچ  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  سپ  زازعا ، مارکا و  هب  وا  اب  درک  مهاوخ  نینچ  متفگ  تسا ، نم  داـفحا 

رما مدش  هناخ  لخاد  مدرک و  تعجارم  ناوید  زا  نوچ  خیش ،
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يزیچ تهج  هب  رگا  وا  هب  متفگ  هسیک و  ود  رد  مهرد  رازه  هد  وا  دزن  روایب  هک  مالغ  هب  مدرک  مکح  دندرک و  لخاد  ار  وا  هک  مدرک 
ببـس دوب  هچ  ریزو ! يا  تفگ : نم و  دزن  تشگرب  دیـسر  هناخ  نحـص  هب  نوچ  مدـنادرگرب ، دونـشخ  ار  وا  نک و  ربخ  ارم  دـمآ  مک 
یمنرب هّللاو ! تفگ : .یـشوخ  هب  درگرب  دوبن  يزیچ  ریخ  زج  متفگ  نم  هیطع ؟ ندرک  فعاضم  وت و  زورما  یناـبرهم  زورید و  ندـنار 
یبجاو مدرک  رذن  تفگ : تخیر و  شمـشچ  رد  کشا  سپ  متفگ : وا  هب  مدـید  باوخ  رد  هچنآ  سپ  .موشن  علطم  هیـضق  زا  ات  مدرگ 

سپ دـنک  هجاحم  وت  اب  هک  ار  دوخ  دـج  منکن  جاتحم  مدرگن و  یتیـصعم  نوماریپ  زگره  يدـید و  هچنآ  لثم  هب  منکن  دوع  رگید  هک 
(16  ) .دش وکین  شا  هبوت  درک و  هبوت 

ثیداحا هاگدید  زا  بارش 

رارق ییاه و  لفق  ّرش ، يارب  زا  هداد  رارق  یلاعت  دنوادخ  هک  هدش  تیاور  هکلب  تسا  گرزب  یصاعم  زا  رمخ  برش  هک  دیوگ : فلؤم 
(17 ، ) بارش ار ، اه  لفق  نیا  دیلک  هداد 

نآ براش  رب  درذـگب  تسا ، ّرـش  ره  رـس  تسا و  ثئابخلا  ما  بارـش  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  يربخ  رد  و 
رگم ار  یتمرح  هن  دوش و  نآ  بکترم  هکنآ  رگم  ار  یتیـصعم  دراذگن  ار و  دوخ  يادخ  دسناشن  سپ  وا  لقع  دوش  هدوبر  هک  یتعاس 
مدآ و  دـیامن ، نآ  هب  ناـیتا  هکنآ  رگم  ار  يا  هشحاـف  هن  دـنک و  نآ  عطق  هکنآ  رگم  ار  يا  هدنبـسچ  محر  هن  دـنک و  نآ  کـته  هکنآ 

هب دنک و  هدجس  اهتب  يارب  ار  وا  دنک  رما  رگا  تسا  ناطیش  تسد  هب  شراهم  تسم 
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برـش دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  تسا  یتیاور  رد  و  ( 18  ) .دشکب ار  وا  هک  اجک  ره  دـشاب  ناطیـش  نامرف 
ره رب  دراد  ولع  رمخ  ياهراک  یلاعت و  دنوادخ  هب  كرش  رد  مرتحم و  سفن  لتق  يدزد و  انز و  رد  ار  شبحاص  دنک  یم  لخاد  رمخ 

تسا و تسرپ  تب  لثم  رمخ  نمدـم  هک  تسا  رایـسب  تایاور  رد  و  ( 19  ) .یتخرد ره  رب  دراد  ولع  نآ  تخرد  هک  ناـنچمه  یهاـنگ 
ار دوخ  همیرک  تساوخ ، نز  هاگره  و  درمـش ، دیابن  نیما  ار  وا  درک و  دیابن  تسلاجم  وا  اب  تسین و  یتسود  لباق  رمخ ، براش  هکنآ 
دینکن و قیدصت  ار  وا  مالک  و  ( 20  ) .دیوشن رـضاح  وا  هزانج  هب  درم  هاگره  دینکن و  تدایع  ار  وا  دش  شوخان  هاگره  دیهدن و  وا  هب 
رب دراو  وا و  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربغیپ  تعافش  دسرن  و  ( 21  ) دوشن لوبقم  شزامن  زور  لهچ  ات  دماشایب  رکسم  هک  یسک 

(22  ) .دننک تیاقس  ار  وا  دیآ ) یم  نوریب  ناراکانز  تروع  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  و   ) لابخ تنیط  زا  و  دوشن ، رثوک  ضوح 

نایئاپورا هاگدید  زا  بارش  دسافم 

دوش یم  هدهاشم  تارکـسم  بارـش  زا  هک  يرورـش  دسافم و  دوش و  اصحا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  باب  نیا  رد  تایاور  دـیوگ : ریقف 
زا هدش و  تارکسم  لامعتسا  عنم  رد  تخـس  مکح  ( 23  ) پوروی کلامم  زا  يرایـسب  رد  هک  هدـش  لقن  اذـهل  .تسین  نایب  هب  جاتحم 

: تسا نیا  شتارقف  هلمج  زا  هک  دـنا  هتـشون  لصفم  ار  تارکـسم  دـسافم  بیاعم و  هک  هدـش  لقن  اهنآ  ياه  همانزور  دـئارج و  ضعب 
اهتکلمم زا  یضعب  رد  هکنیا  تسا  اراوگ  صلاخ  بآ  تابورشم  نیرتهب 
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نآ هب  ار  بآ  تیلقث  عفر  يارب  هک  دننک  یم  زیوجت  ار  بارش  زا  یمک  اوه  تایضتقم  ای  فاص  اراوگ و  بآ  نادقف  تبـسانم  هب  ءابطا 
نآ برش  رد  یتدیاف  دشابن  تسا  بارش  ندروخ  مزلتسم  هک  یضرم  ات  تسا و  رتهب  بآ  نامه  اهام  داقتعا  هب  دنروخب  هدرک  جوزمم 

هتفگ هلیصفت  هب  تسا  ینتفگ  هچنآ  تارکسم  ترضم  باب  رد  هنازرف  نامدرم  تسا و  رضم  یمدآ  دوجو  هب  تارکسم  یمامت  تسین ،
زین تارکسم  برش  زا  دیآ ، لصاح  قایرت  تیصاخ  ار  رهز  هاگره  دنام  نتسج  شون  برقع  شین  زا  تارکـسم  زا  هدئاف  روصت  دنا و 
هزات یحور  شا  هرطق  ره  رگا  دیامن  لصاح  یهاگآ  نآ  تیهام  زا  برـشم  یفاص  صخـش  هاگره  دومن و  ناوت  تشاد  مشچ  يدوس 

ار ادرف  ناراذگ  هجو  هدنکفا و  ادرف  هب  ار  زورما  راک  راوخبارش  دنک ، یم  عانتما  اهنآ  برش  زا  تعیبط  يافـص  مکح  هب  هنیآ  ره  دشاب 
هتـشگ یمانکین  هداوناخ  یماندـب  ببـس  هک  دـنک  یم  زورب  اهنآ  برـش  زا  دـسافم  یـسب  هکنیا  زا  هتـشذگ  دـنک ، یم  جرخ  زورما  زین 

ضارما للع و  زا  يا  هراپ  روهظ  هک  دـید  میهاوخ  میرگنب  فاصنا  هدـید  هب  هاـگره  .دروآ  یم  راـب  زین  ار  گرزب  ياـهنامناخ  یبارخ 
هنکس تسا ، عونمم  تناید  مکح  هب  ای  تسین و  تارکـسم  رئاس  بارـش و  هک  ییاهتکلمم  رد  اریز  تسا ؛ تارکـسم  عویـش  زا  هکلهم 

.دنتسه مه  تسردنت  هینبلا و  يوق  هکلب  تسا  لهس  دنا  نمیا  ضارما  ضعب  زا  کلامم  نآ 

رعـش دنچ  نیا  هب  هدرک و  افتکا  رادقم  نیمه  هب  تسین  نیا  زا  شیب  شیاجنگ  ار  ماقم  نکل  دنا و  هتـشون  تالاقم  هنوگنیا  زا  هلمجلاب :
: مییامن یم  متخ  ار  مالک  یناهفصا  يا  هغارم  يدحوا  زا 

دنک شورف  دمن  تخرس  یم 

گنب
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دنک شوپ  میلگ  تزبس 

يدرز خر  دنهد و  یهایس  لد 

يدرم رگا  زبس  خرس و  نیا  لهب 

کشخ هزبس  مرگ و  بآ  ندروخ 

کشم هفان  نوچ  تدیآ  زوسب  نوخ 

هب یتسرپ  یم  یتسرپ ز  تب 

هب یتسم  نالقاع ز  ندرم 

دربب مغ  هداب  هک  یئوگ  دنچ 

دربب مه  هک  نیبب  ایند  نید و 

ترضح نآ  زا  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  يدرم  تشون  تفگ : هک  هدش  تیاور  یخلب  لهـسوبا  زا  متـشه 
كدلاو و هّللا  محر  دمآ : فیرـش  عیقوت  .دوب  نمؤم  شردپ  دوب و  تالغ  زا  شردام  وا و  نیدلاو  رب  دیامرف  اعد  هک  درک  تساوخرد 
تفگ و یم  ود  ار  ادخ  ینعی  دوب  يونث  شردپ  دوب و  هنمؤم  شردام  شیوخ و  نیدـلاو  يارب  اعد  درک  تساوخرد  تشون و  يرگید 

دومرف طبـض  ار  هدلاو  و  ار ، وت  هدلاو  دنک  تمحر  ادخ  ینعی  هَطُوقنم ؛) ءاّتلا  َِکتَِدلاو َو  ُهّللا  َمِحَر  : ) دمآ عیقوت  دوبن ، دـیحوت  هب  لئاق 
(24  ) .دوش کیدلاو )  ) دوشن و هدناوخ  هیناتحت  ءای  هب  هک  تسا  هطوقنم  ءات  شترخآ  هک 

اه تشون  یپ 

دیفم 2/334. خیش  داشرا ) - ) 6

ص 272. هیصولا ) تابثا  - ) 7

.هدش طبض  نیرج ) (، ) نیزح  ) ياج هب  جهم )  ) رد سواط ص 330 ، نبا  تاوعدلا ) جهم  - ) 8

.276 50/275 راونالاراحب ) - ) 9

.50/268 راونالاراحب ) - ) 10

يراسناوخ ص 138. لامج  اقآ  همجرت  یئاهب ) خیش  حالفلا  حاتفم  - ) 11

بوشآ 4/471. رهش  نبا  بقانم ) - ) 12
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بوشآ 4/457. رهش  نبا  بقانم ) - ) 13

.50/316 راونالاراحب ) - ) 14

.50/323 راونالاراحب ) - ) 15

يرون 2/8. ثدحم  مالسلاراد ) - ) 16

.يدلج پاچ 20  ، 17/263 هعیشلا ) لئاسو  - ) 17

.63/490 راونالاراحب ) - ) 18

.76/140 راونالاراحب ) - ) 19

.63/491 راونالاراحب ) - ) 20

.63/494 راونالاراحب ) - ) 21

.63/491 راونالاراحب ) - ) 22

.اپورا - 23

.3/306 همغلا ) فشک   ) همجرت - 24

یتیاده یملع و  هاگیاج 

ع)  ) يرکسع ماما  هریس  رد  تیاده  غورف 

(1  ) تیاده ناماما 

يدباع دمحم 

نیا زا  .تسا  ینادواج  ماظن  نآ  رادساپ  تماما » هلـسلس   » دوب و یهلا  ياه  ناینب  هیاپ  رب  یعامتجا  یگدـنز  رب  يزاغآ  يوبن » بالقنا  »
کّسمت ربمایپ ، دوبن  رد  تّما  هفیظو  .تسا و  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  نید  ناکرا  زا  موادم  يرادساپ  تماما ، شقن  يور 

: دومرف يا  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تفگ : یم  یسراف  ناملس  .دشاب  یم  تیاده  هریجنز  نیا  هب 

هلالض و هعدب  ّلک  ّناف  عدبلا ، مکاّیا و  اریخ ، یترتع  یف  مکیـصوأ  بیغملا ، یلا  قلطنم  بیرق و  نع  مکنع  لحار  ّینا  سانلا  رـشاعم  »
؛ راّنلا یف  اهلهأ  هلالض و  ّلک 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


راتفر یکین  هب  مترتع  اب  هک  منک  یم  شرافس  ار  امش  .موش  یم  یهار  رگید  يارس  هب  مور و  یم  امش  نایم  زا  يدوز  هب  نم  مدرم ! يا 
« .دوب دنهاوخ  خزود  شتآ  رد  نآ ، لها  یهارمگ و  ره  تسا و  یهارمگ  یتعدب ، ره  اریز  دیزیهرپب ؛ تعدب  زا  دینک و 

: دومرف سپس 

موّجنلاب کّسمتیلف  نیدقرفلا  دقتفا  نم  نیدقرفلاب و  کّسمتیلف  رمقلا  دقتفا  نم  رمقلاب و  کّسمتیلف  سمّـشلا  دقتفا  نم  ساّنلا  رـشاعم  »
؛ مکل یل و  هّللا  رفغتسا  یلوق و  لوقا  .يدعب  هرهاّزلا 

دوش کسمتم  هام  هب  داد ، تسد  زا  ار  دیشروخ  هک  یسک  مدرم ! يا 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 313 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگراتـس هب  دیاب  داد ، تسد  زا  ار  نیدقرف  هک  نآ  دـیوج و  کّسمت  دـیاب  رون ) رپ  هراتـس  ود   ) ْنیَدَـقْرَف هب  درک ، مگ  ار  هام  هک  نآ  و 
« .منک یم  نارفغ  بلط  امش  دوخ و  يارب  مدز و  ار  مفرح  .دیوجب  کّسمت  ینارون 

: داد حیضوت  نینچ  ترضح  درک ، لاؤس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هراب  نیا  رد  ناملس  یتقو 

یتقو .دنا  نیـسح  نسح و  نادقرف ، اما  .دییوج  کّسمت  یلع  هب  دـیداد ، تسد  زا  ارم  یتقو  .تسا  یلع  رمق ، متـسه و  نم  دیـشروخ ، »
يدهم اهنآ  نیمهن  هک  دنا  نیـسح  بلـص  زا  هناگ  هن  هّمئا  ناشخرد ، ناگراتـس  اما  .دییوج  کّسمت  ود  نآ  هب  دیداد ، تسد  زا  ار  هام 

1 .تسا » ناش 

.دنهد یم  تاجن  هنوگرامیب  ياه  تئارق  یهارمگ و  رطخ  زا  ار  نارادنید  هلاحتسا و  رطخ  زا  ار  نید  ناماما ،

رد دید و  یم  يدّمحم  نید  ریـسم  رد  تّما  رگتیاده  هرهاز » موجن  زا  یمجن   » ناونع هب  ار  دوخ  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
هویش اب  هدولآ ، ياه  يروآون  تعدب و  رـصع  یگتخاس و  بهاذم  ياغوغ  یـسابع ، رـصع  یـسایس  ياه  یمارآ  ان  ثداوح و  ناروک 

تیب و لـها  ربماـیپ و  هنارگتیادـه  شقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  .تشاد  هاـگن  زازتها  رد  هراومه  ار  نید » مچرپ   » دـمآراک ياـه 
: دش روآدای  نینچ  ار  ترتع 

هنید و لوـبقل  مکقّفو  اریذـن و  اریـشب و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هّیبـنب  هداـبع  یلع  ّنَم  دـق  هتفأر  هدوـجب و  یلاـعت  هـّلل  ّنِا  »
يارب ار  وا  داـهن و  ّتنم  ناگدـنب  رب  شربماـیپ  سّدـقم  دوجو  هب  دوـخ ، یناـبرهم  شـشخب و  اـب  لاـعتم  يادـخ  هتیادـهب ؛…  مکمرکا 

رد .تشاد  یمارگ  شتیاده  اب  داد و  قیفوت  دوخ  نییآ  شریذپ  يارب  ار  امش  تخیگنارب و  نداد » میب  تراشب و  »
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، دنک ینالوط  ادخ  تعاطا  رد  ار  ناشرمع  دشاب و  ناش  یماح  ادخ  هک  ناتناگدنیآ  دنک و  ناشتمحر  ادـخ  هک  امـش ، ناگتـشذگ  لد 
هاگیاج رد  دنتشادرب ، ماگ  تسار  هار  حیحص و  ریسم  رد  هک  نانآ  زا  کی  ره  .تسا  هتشاک  ار  رگتیاده » ترتع   » هقالع ّتبحم و  رذب 

2 .دندروآ » تسد  هب  دندوب ، هداتسرف  شیپ  ار  هچنآ  دنتفای و  ار  شیوخ  یلبق  ياهراک  شاداپ  دندش و  دراو  ناراگتسر 

يرگحالصا تیاده و 

يدوخ ریغ  حالصا   » و اه » يدوخ  تیاده   » شخب ود  هب  ناوت  یم  ار  تیاده  هنیمز  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ياه  شالت 
.تسشن اشامت  هب  ار  ماما  تیلاعف  زا  ییاه  هشوگ  نآ ، نمض  درک و  میسقت  اه »

اه يدوخ  هزوح  رد  تیاده  فلا 

يّربت یّلوت و  گنهرف  جیورت  . 1

يافیا اب  دیـشوک  یم  ماما  دوب و  یعیـش  نورد  هزوح  هب  طوبرم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ياه  شالت  زا  شخب  نیرت  یلـصا 
: میناوخ یم  ار  اه  شالت  نیا  زا  ییاه  هنومن  .دنک  ظفح  ینید  ياه  ناینب  ظاحل  زا  ار  یمالسا  هعماج  ماکحتسا  هنارگتیاده  شقن 

زا لامالام  هراومه  ناشیاهلد  نآ ، هلیـسو  هب  هک  تسا  نانمؤم  يارب  یفطاـع  یحور و  یـساسا  رازبا  ضغب » ّبح و   » و يّربت » ّیلوت و  »
ناونع هب  دیاب  لصا  ود  نیا  زا  نیا ، ربانب  .اه  یگدولآ  ناقساف و  ینمشد  هنیک و  زا  راشرس  تساه و  یکین  ناحلاص و  یتسود  ّبح و 

هب ار  نایعیـش  هراومه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  .درک  دای  نید  ياقب  نماـض  زین  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ییارجا  ياـهوزاب 
زا تّوبن ، نادـناخ  هب  تدارا  دوجو  اـب  تفگ : دـمآ و  ترـضح  دزن  یفوک » نب  مصاـع   » یتقو هلمج ، زا  .داد  یم  هّجوت  لـصا  ود  نیا 
وا هب  ترـضح  .مرادـن  يا  هیامرـس  تولخ ، رد  ناتنانمـشد  زا  يرازیب  امـش و  تیالو  ریغ  هب  مناوتان و  ییانیبان ) لـیلد  هب   ) امـش يراـی 

: دومرف لقن  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مردپ  دومرف :

هکئـالملا یلا  هتوص  غلب  اذاـف  هکئـالملا  عیمج  یلا  هَتوص  هّللا  غـلب  انءادـعا  هتاوـلخ  یف  نعل  تیبـلا و  لـها  اِنترـُصن  یلع  َفعَـض  نَم  »
لَعََفل کلذ  نم  رثکا  یلع  رَدَق  ول  هَدْهُج و  هئایلوأ  ِهَرـُصن  یف  لَذب  يذلا  اذه  كدـبع  حور  یلع  ّلص  ّمهّللا  هیلع : اونثأ  َهل و  اورفغَتـِسا 

دشاب و ناوتان  تیب  لها  ام  يرای  زا  سک  ره   ؛…
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شزرمآ بلط  شیارب  دیـسر ، ناگتـشرف  هب  شیادص  یتقو  .دسر  یم  هکئالم  همه  هب  شیادص  دـنک ، نعل  ار  ام  نانمـشد  تولخ ، رد 
ناوت رگا  درک و  ار  شـشالت  شیایلوا  يرای  رد  هک  تسرف  دورد  تا  هدنب  نیا  حور  رب  ایادـخ ! : » دنیاتـس یم  نینچ  ار  وا  دـننک و  یم 
هدنب نیا  ّقح  رد  ار  نات  ياعد  ناگتـشرف ! يا  : » هک دوش  یم  ادن  دـنوادخ  يوس  زا  لاح ، نیا  رد  .داد » یم  ماجنا  تشاد ، نآ  زا  شیب 

3 .مداد » رارق  ما  هدیزگرب  ناگدنب  نیرتهب  زا  راربا و  حاورا  فیدر  رد  مداتسرف و  دورد  وا  حور  هب  متفریذپ و 

تشون ترضح  هب  يا  همان  ناتسهق )  ) لبج یلاها  زا  ام  نارای  زا  یکی  هک : تسا  هدرک  تیاور  رّهطم » نب  دمحا   » زا زین  یسلجم  همّالع 
همان رد  ماما  ییوج ؟ یم  يرازیب  اهنآ  زا  ای  يراد  تسود  هدرک ، فّقوت  رفعج  نب  یـسوم  تماـما  دروم  رد  هک  ار  یناـسک  دیـسرپ : و 

يرازیب وا  زا  .دنکن  محر  وا  هب  ادـخ  یهاوخ ! یم  تمحر  تیومع  يارب  ایآ  : » درک هیـصوت  وا  هب  دزـشوگ و  ار  نافرحنم  زا  يّربت  شا 
هزانج عییشت  رد  نکن ، تدایع  ناشنارامیب  زا  .شاب  هتشادن  یتسود  رس  اهنآ  اب  .میوج  یم  يرازیب  اهنآ  زا  ادخ  هاگشیپ  رد  نم  يوجب ،

ای هدرک ، راـکنا  دـنوادخ  هیحاـن  زا  ار  یماـما  هاوخ  ناوخن ؛ زاـمن  ناـشتاوما  ياـه  هزاـنج  رب  زگره  وشم و  رـضاح  ناـشناگدرم  ياـه 
، دنک راکنا  ار  ام  نیرخآ  تماما  هک  یسک  .دنـشاب  ثیلثت  هب  لئاق  ای  هدوزفا و  ناماما  رب  تسین ، ادخ  يوس  زا  شتماما  هک  ار  ییاوشیپ 
دشاب و هتـساک  ام  دادعت  زا  هک  تسا  یـسک  دننام  دـیازفیب ، ام  دادـعت  رب  هک  یـسک  .تسا و  هدرک  راکنا  ار  ام  نیتسخن  تماما  ییوگ 

4 .دیامن » راکنا  ار  ام  تماما 

شیومع تسناد  یمن  هدننک  لاؤس  صخش 
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لاح زا  هبقع » نب  میهاربا  یتقو   » نینچمه .دریگب  شیپ  ار  يّربت »  » هویـش نانآ  هب  تبـسن  ات  درک  هاگآ  ار  وا  ماما ، تساـهنآ و  هرمز  رد 
: دومرف ماما  درک ، لاؤس  نانآ 

5 .نک » نعل  ار  نانآ  تزامن  رد  »

ناهانگ حیبقت  يزاس و  رادیب  . 2

زا بارش ، تمرُح  هرابرد  اذل  .تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هریـس  رد  جیار  ياه  هویـش  زا  نآ ، لها  رکنم و  زا  نانمؤم  يزاسرادیب 
: دنک یم  لقن  مرکا  لوسر  ات  شناردپ  قیرط 

.دزاس یم  نشور  نانمؤم  يارب  ار  نآ  تحابق  نینچ  نیا  6 و  .تسا » تسرپ  تب  نوچمه  راسگیم  »

تّدـش هویـش ، نیا  اب  ماما  .درک  وج  تسج و  ماما  ياه  نیرفن  رد  دـیاب  ار  ناهانگ  حـیبقت  ناـنمؤم و  يزاسرادـیب  ياـه  هولج  زا  یکی 
يالکو زا  هک  ناقهد  ساّخن  هرابرد  هلمج  زا  .درک  یم  زاربا  نکمم  تروص  نیرت  حیرص  نیرتاویـش و  هب  ار  تافارحنا  زا  دوخ  مشخ 

ات بش  تسج و  يرازیب  وا  زا  ماما  تسب  غورد  ماـما  هب  دیـشک و  شتآ  هب  ار  لاـملا  تیب  لاوما  دـش ، هارمگ  ادـعب  يو  دوب ؛ ترـضح 
7 .دش دوبان  ترضح  ياعد  هب  .درک و  نیرفن  ار  وا  حبص 

زاغآ هطقن  نآرق ؛ . 3

دمآ راـک  طاـبترا  بساـنم و  دورو  يارب  كرتـشم  هطقن  نتفاـی  لـمع ، هصرع  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تالکـشم  هـلمج  زا 
اهدانتسا رد  يور  نیا  زا  .درک  یم  هدافتسا  تیاده »  » شریذپ طابترا و  تیوقت  يارب  میرک  نآرق  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  .تسا 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  .دـش  یم  نابطاخم  یبلق  عوضخ  بجوم  رما ، نیمه  تشاد و  نآرق  هب  یهّجوت  هراومه  شیاـه  لالدتـسا  و 
: دسیون یم  يروباشین  لیعامسا  نب  قاحسا  هب  يا  همان  رد  مالسلا 

هک دیدرک  ییاهراک  نم ، تماما  نارود  زا  تّدم  نیا  رد  تفگ و  تایح  دورد  هب  هک  ینامز  ات  یلبق  ماما  نارود  رد  امـش  زا  یـضعب  »
.دوبن يراوتسا  نیرق  هدیدنسپ و  نم  رظن  زا 

! قاحـسا يا  .هارمگ  تخـس  دوب و  دـهاوخ  روک  زین  ترخآ  رد  دورب ، نوریب  روک  ایند  نیا  زا  یـسک  ره  نادـب ؛ نیقی  هب  قاحـسا ! يا 
مدوصقم
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لوـق زا  هک  تسا  شراوتـسا  باـتک  رد  ادـخ  هتفگ  ياـنعم  نیا ، .تساـه و  هنیـس  نورد  ياـهلد  ییاـنیبان  هکلب  تسین ، مشچ  يروـک 
مروشحم روک  ارچ  مدوب ، انیب  ایند  رد  هک  نیا  اـب  اراـگدرورپ ! « ؛» اریـصب ُتنک  دـق  یمعا و  ینترـشح  مل  ّبر  : » دـیامرف یم  نارگمتس 

دیـسر و وت  هب  اـم  تاـیآ  نینچ  نیا  « ؛ 8 یـسنت » مویلا  کلذـک  اهتیـسنف و  انتایآ  کتتأ  کلذـک  : » دـیامرف یم  زین  دـنوادخ  يدرک »؟
« .يا هدش  شومارف  وت  مه  زورما  يدرک ، ناششومارف 

9 .دنک یم  دزشوگ  نایعیش  رگید  شا و  یباحص  هب  ار  یبلاطم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  سپس 

عضوم مالعا  . 4

نماد یبهذم » عّونت   » هلمج زا  يرازبا  ره  هب  دوخ ، ياقب  يارب  تردق  ناکرا  دسر ، یم  جوا  هب  یسایس  ياه  یمارآ  ان  هک  يرـصع  رد 
مالعا تّما ، تیادـه  هار  نیرت  یقطنم  .دـیآ  یم  دوجو  هب  يداحلا ، يوب  گنر و  اـب  یبهذـم  یـشبنج  تضهن و  هزور  ره  دـنز و  یم 

زا يدایز  ياه  هورگ  شور ، نیمه  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  اذـل  .تسا  یعاـمتجا  یـسایس و  یبهذـم ، تارکنم  ربارب  رد  عضوم 
سب نیمه  فرحنم ، تانایرج  نیا  اب  هزرابم  ّتیمها  رد  .داد  تاجن  اه  هورگ  بازحا و  داسف  لـهج و  هطرو  رد  نداـتفا  زا  ار  ناـیعیش 

: دومرف یم  ماما  نآ  مینادب  هک 

10 .دنا » هدشن  تماما  رما  رد  نایعیش  لزلزت  ّکش و  راتفرگ  نم  دننام  مناردپ  زا  کی  چیه  »

، زور شـش  هام و  راهچ  لاس و  هدراـهچ  یط  تشاذـگ و  اـج  هب  یناوارف  تراـسخ  هک  جـنّزلا » بحاـص   » ماـیق ربارب  رد  ترـضح  نآ 
درک و عضوم  مالعا  همان ، هب  خساپ  بلاق  رد  ماما  دش ، هتشک  یساّبع  ّقفوم  طّسوت  .ق  لاس 270  رد  ماجنارس  تفرگ و  ینابرق  نارازه 

11 .تسین » تیب  لها  ام  زا  جنّزلا  بحاص  : » دومرف

تافارحنا هرابرد  ترضح  نآ  عضاوم  مالعا  زا  یخرب  هب 
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.مینک یم  هراشا  يداقتعا 

: دومرف يرفعج » مشاهوبا   » هب ماما  هّیفوص : فلا )

ّتنـس تعدب ، تعدب و  ّتنـس ، نانآ  هاگدـید  زا  .تسا  کیرات  ناشیاهلد  نادـنخ و  مدرم  هرهچ  هک  دـسر  یم  ینامز  مشاهوبا ! يا  »
قح هار  زا  هتشگ و  رب  دوخ  هدیقع  زا  اهنآ  دنگوس ! ادخ  هب  دنهن … ، یم  جرا  ار  قساف  دنرگن و  یم  تراقح  هدید  هب  ار  نمؤم  .تسا 

12 دنناشک » …  یم  یهارمگ  هب  ار  ام  ناراد  تسود  نایعیش و  هدرک و  يور  هدایز  ام  نافلاخم  هب  هقالع  رد  .دنا  هدش  فرحنم 

نب دـمحا   » زا یـسلجم ، همّالع  زا  لقن  هب  ًالبق  هک  هچنآ  هلمج  زا  تسا ؛ هتـشون  ییاـه  هماـن  هورگ  نیا  زا  يرازیب  رد  ماـما  هّیفقاو : ب )
.میدرک نایب  رّهطم »

يونث و هک   ) شردپ ّقح  رد  تساوخ  تشون و  ماما  هب  يا  همان  یخلب » لهسوبا   » نارای زا  یکی  دسیون : یم  یلماع  ّرح  خیش  هّیوَنَث : ج )
: دومرف موقرم  ماما  .دنک  اعد  دوب ) نمؤم  هک   ) شردام و  دوب ) تسرپ  هناگود 

13 دزرمایب » …  ار  تردام  دنوادخ ، کتدلاو ؛…  هّللا  محر  »

دمحا هناخ  رد  ارّماس  رد  يو  .تفای  اهنآ  هب  یلیامت  درک و  هرظانم  زاوها  رد  اه  يونث  زا  یکی  اـب  ینأـش » عیبر  نب  دـمحم   » روط نیمه 
اب يو  .تسا » یکی  ادخ ، دحا ؛ دـحا ، : » دومرف هراشا  هباّبـس  تشگنا  اب  دـید و  يروبع  روط  هب  ار  وا  ماما  هک  دوب  هتـسشن  بیـصخ  نب 

14 تفر …  شوه  زا  دش و  نیمز  رب  شقن  نخس ، نیا  ندینش 

وا تسایند ، رد  ار  هچ  ره  درپس و  وا  هب  ار  ایند  شنیرفآ  دـیرفآ و  ار  دّـمحم  ترـضح  دـنوادخ  دـندوب  دـقتعم  هورگ  نیا  هضّوفم : د )
اراصن و دوهی و  زا  رتدب  هعیش  هاگدید  زا  هّدع  نیا  لاح ، ره  هب  .تسا  هدیرفآ 
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15 .دنا هدش  هتسناد  ناراذگ  تعدب  هیلک 

اه تّنس  يایحا  .5

يارب يا  هّدـع  یتقو  یّتح  .دـیادزب  هدـش  شومارف  ياه  ّتنـس  هرهچ  زا  رابغ  يا  هناهب  ره  هب  دیـشوک  یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
: دومرف ینانخس  نمض  دندمآ ، شدزن  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  تدالو  کیربت 

هب ّلجوّزع  يادخ  دنسرپب …  دنا ، ناملسم  هلبق و  لها  هک  ام  ادخ و  نانمشد  امش و  فالتخا  هرابرد  دنهاوخ  یم  امش  زا  یخرب  » … 
: دومرف شلوسر 

: مداد صاصتخا  یگژیو  هد  هب  ار  ناشناوریپ  دنشاب و  یم  نم  ياه  تّجح  هک  وا  نادنزرف  یلع و  وت و 

.زامن تعکر  کی  هاجنپ و  . 1

.ندرک تسار  تسد  هب  يرتشگنا  . 2

.زامن زا  دعب  بیقعت  . 3

.نتفگ ات  ود  ات  ود  ار  هماقا  ناذا و  . 4

.لمعلا ریخ  یلع  ّیح  نتفگ  . 5

.میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  نتفگ  دنلب  . 6

.زامن رد  تونق  . 7

(. زور هنایم   ) فاص نشور و  باتفآ  ماگنه  رصع  زامن  ندناوخ  . 8

.تسا کیرات  زونه  اوه  هک  هدیپس  ندیمد  ماگنه  حبص  زامن  ندناوخ  . 9

.ندرک باضخ  ار  تروص  رس و  يوم  . 10

زامن ، » تعکر کی  هاـجنپ و  ضوع  درک و  تفلاـخم  اـم  اـب  زاـمن  رد  شا  هتـسد  راد و  اـب  درک ، بصغ  ار  اـم  ّقح  هک  رمع )  ) درم نآ 
ضوع .دندومن و  عیرـشت  ار  نتـشاذگ  هنیـس  رب  تسد  زامن ، زا  دعب  بیقعت  ياج  هب  دنداد و  رارق  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  ار  حـیوارت »

ار اداُرف  هماقا  طقف  هماقا ، تارقف  نتفگ  رابود  ضوع  هماقا  ناذا و  رد  .دندرک  پچ  تسد  هب  ار  نآ  ندرک ، تسار  تسد  هب  يرتشگنا 
و دنتفگ ، هتـسهآ  ار  نآ  هّللا  مسب  نتفگ  دنلب  ضوع  .دـنتفگ  مّونلا » نم  ٌریخ  هالّـصلا  ، » لمعلا ریخ  یلع  ّیح  ياج  هب  هدرک و  باختنا 

اوه هک  ینامز  فالخ  رب  ار  رصع  زامن  دندرک ، فذح  ار  زامن  تونق 
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ندـش دـیدپان  ماگنه  اوه ، یکیرات  حبـص و  هدـیپس  ياج  هب  ار  حبـص  زامن  دـندناوخ و  باتفآ  يدرز  ماگنه  تسا ، فاص  یباـتفآ و 
16 .دنتخاس » اهر  ندرک  باضخ  ياج  هب  مه  ار  تروص  رس و  ياهوم  و.دندناوخ  ناگراتس 

هرهچ هب  هرهچ  تیاده  . 6

درک و یم  تبحص  نانآ  اب  زین  ور  رد  ور  دش و  یم  رضاح  نایعیش  نیب  یلو  دوب ، نادنز  رد  ارثکا  هکنیا  اب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
هار نیا  رد  .درک و  یم  مدـق  تباث  دوخ ، ریـسم  رد  ار  ملاس  دارفا  حالـصا و  ار  نافرحنم  يداقتعا و …  یهقف ، یملع ، ییوگخـساپ  اب 
زا دعب  داد  یم  روتسد  نایعیش  هب  دید ، یم  تحلصم  هاگره  ترـضح  .دناسر  یم  نارای  هب  ار  دوخ  نادنز ، زا  زاجعا  قیرط  هب  هاگ  زین 

.دنک رادید  نانآ  اب  ات  دنیآ  مه  درگ  نایعیش  زا  یکی  لزنم  رد  اشع  زامن 

: تفگ درک و  لقن  میارب  نابا  نب  قاحسا  بوقعی  وبا  زا  اعوفرم  ار  یتیاور  يرصم  فحتلاوبا  دیوگ : یم  یضترم  دّیس 

نّیعم يا  هناخ  هب  نّیعم  بش  رد  : » داد یم  روتسد  نانآ  هب  یمایپ  رد  داتسرف و  یم  دوخ  نایعیش  دزن  ار  یصخش  مالـسلا  هیلع  دمحموبا 
جنپ ره  دندرک و  یم  تبقارم  ترضح  نادنز  زا  زور  بش و  نانابهگن  هک  دوب  یلاح  رد  نیا ، .تفای » دیهاوخ  اجنآ  رد  ارم  هک  دیورب 
ّلحم هب  ماما  نارای  .دننکن  كرت  ار  تیرومأم  ّلحم  دنـشاب و  وا  بقارم  دندرک  یم  هیـصوت  دـیدج  نانابهگن  هب  ضوع و  ار  اهنآ  زور 

ماما دندرک و  یم  هضرع  ار  دوخ  ياهزاین  لئاسم و  نانآ  .تساجنآ  همه  زا  رتدوز  هک  دندید  یم  ار  ترضح  دنتفر و  یم  هدش  نییعت 
17 .دندید یم  نادنز  رد  ار  ماما  نانمشد ، هک  یلاح  رد  .درک  یم  فرط  رب  ار  ناشیاهزاین 

یصوصخ یمومع و  يراگن  همان  .7

هدافتسا هدرتسگ  روط  هب  يراگن » همان   » شور زا  دوب ، شراتفرگ  هک  يدیدش  یتینما  عاضوا  لیلد  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ناگدنیامن عیسو  هکبش  ترضح  نآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا ، درک و  یم  ناربج  ار  مدرم  اب  تاطابترا  صقاون  قیرط ، نیا  زا  درک و  یم 

، تما تیاده  يارب 
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ار دوخ  لئاسم  تالاؤس و  ماما ، کیتکات  نیا  هب  ندرب  یپ  اب  زین  نایعیش  نارای و  .تشاد  رایتخا  رد  زین  ار  رادافو و …  هدبز  نادرگاش 
نب لهس   » .دناسر یم  يرای  ار  نایعیـش  نارای و  اه  هصرع  همه  رد  وگخـساپ ، ناوترپ و  يربهر  ناونع  هب  ترـضح  نآ  دنتـشون و  یم 

: دیوگ یم  دایز »

یم تروص  يا  هّدع  مسج و  ار  ادخ  یخرب ، دنراد ؛ فالتخا  دیحوت »  » هلئسم رد  ام  ناتسود  نارای و  متشون : ماما  هب  .ق  لاس 255  رد 
 … دنناد

: تشون نینچ  ماما 

زا هدازن و  درادـن ، کیرـش  تسا و  یکی  دـنوادخ ، .دـیربخ  یب  هدـنام و  رود  نآ  زا  هک  یلاـح  رد  يا ، هدرک  لاؤس  دـیحوت  هراـبرد  »
ره یلاعت  كرابت و  يادخ  .تسین  یـسک  هدیرفآ  دوخ  هک  تسا  يراگدیرفآ  .تسین  وا  ياتمه  سک  چیه  هدـماین و  دوجو  هب  یـسک 

يزادرپ هرهچ  دوخ ، هک  یلاح  رد  دنک ؛ یم  يزادرپ  هرهچ  دـهاوخب ، ار  هچنآ  دـنیرفآ و  یم  دـهاوخب ، هک  ار  يرگید  زیچ  ای  مسج و 
هدنونـش و وا  تسین و  شدـننام  چـیه  .وا  ریغ  هن  تسوا  .دـشاب  ییاـتمه  ار  وا  هک  داـب  سّدـقم  ـالاو و  شیاـه  ماـن  اـنث و  .تسا  هدـشن 

18 .تسانیب »

.درک دانتسا  زین  شنارای  ناگدنیامن و  هب  ترضح  ياه  همان  هوبنا  هب  ناوت  یم  باب ، نیا  زا 

یلمع مادقا  . 8

« هیوباب نبا   » هب يا  همان  رد  .درک  یم  رما  اه  فورعم  هب  یهن و  تارکنم ، زا  ار  نارای  شیاه  همان  رد  یهاگ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
ياضر دروم  روما  ماجنا  يارب  ار  وت  دـنوادخ ، یمق ! نیـسح  نب  یلع  نسحلاوبا  نم ، هیقف  داـمتعا و  دروم  درمگرزب  يا  : » دـیامرف یم 

زامن نتـشاداپ  هب  یهلا و  ياوقت  هب  ار  وت  .دروآ  دوجو  هب  هتـسیاش  حلاص و  ینادنزرف  وت  لسن  زا  دوخ  فطل  هب  درادب و  ّقفوم  شیوخ 
يادا و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


ورف نارگید ، شزغل  زا  تشذـگ  هب  ار  وـت  .تسین  هتفریذـپ  ناـشزامن  دـنهد ، یمن  تاـکز  هک  ناـنآ  اریز  مـنک ؛ یم  شرافـس  تاـکز 
ربارب رد  ییابیکـش  شیاشگ ، یتخـس و  ماگنه  هب  نانآ  جئاوح  عفر  رد  شالت  ینید ، ناردارب  زا  ییوجلد  محر ، هلـص  مشخ ، ندروخ 
يادخ .منک  یم  هیـصوت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ییوخـشوخ ، نآرق ، اب  ینامیپ  مه  روما ، رد  يرادـیاپ  نید ، رد  هّقفت  ینادان ،
مدرم نایم  یشزاس  ای  هدیدنسپ  راک  ای  هقدص  هب  هک  یسک  رگم  تسین  يریخ  ناشیا  ياه  ییوگ  زار  زا  يرایـسب  رد  : » دومرف ّلجوّزع 

« .دهد نامرف 

داب وت  رب  : » دومرف یلع  هب  راب  هس  ربمایپ  هک  بش  زامن  هب  داب  وت  رب.منک  یم  شرافـس  تشز  ياهراک  مامت  زا  بانتجا  زیهرپ و  هب  ار  وت 
اج هب  بش  زامن  ات  نک  رما  منایعیش  هب  امن و  لمع  نم  شرافس  هب  .تسین » ام  زا  درامـشب ، کبـس  ار  بش  زامن  سک  ره  .بش  زامن  هب 

19 .دنروآ »

تیاده ياهرازبا  ندناسانش  . 9

یم اهنآ  ندناسانـشزاب  هب  دـنریگب ، داـی  ار  یکین  اـه و  فورعم  هب  لوصو  ياـههار  نایعیـش  هکنیا  يارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 
: دومرف یم  هراشا  نینچ  ندش  تیاده  رد  دنپ  لقع و  شزرا  هب  هلمج  زا  .تخادرپ 

زا ییاه  هرطاخ  ار  اه  لد  داشّرلا ؛…  دـیفی  رابتعالا  فنأتـسم و  ملع  براـّجتلا  یف  دازن  رجزت و  لوقعلا  يوهلا و  نم  رطاوخ  بولقلل  »
هیام نتفرگ ، تربع  دنپ و  .دیآ  یم  تسد  هب  يا  هزات  شناد  اه ، هبرجت  ناروک  رد  دنوش و  یم  عنام  اه  لقع  یلو  تسا ، سوه  اوه و 

20 .تسا » تیاده 

: دومرف یم  هانگ ، زا  یگدنراد  زاب  رازبا  ناونع  هب  مه  دیما  میب و  هرابرد  ترضح  نآ 

هل تضرع  ْنِا  ٍهوهش  بوکر  نم  هاعنمی  ملام  هؤاجر  یئرما و  فوخ  ام  يردا  ام  »
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رب درادـن و  زاب  هدـش ، مهارف  وا  يارب  هک  یتشز  لمع  باکترا  زا  ار  شبحاص  هک  يدـیما  میب و  هب ؛ تلزن  نا  هبیـصم  یلع  ربصی  مل  و 
21 دراد »؟ يدوس  هچ  دهدن ، ییابیکش  تسا ، هدش  دراو  وا  رب  هک  یتبیصم 

نیا دوش ، یمن  هدیشخب  هک  یناهانگ  زا  اذهب ؛ ّالا  ذخُوا  ینتیل ال  رفغتال  یتلا  بونّذلا  نم  : » دیامرف یم  هانگ  ندرمـش  کبـس  هرابرد  و 
22 .مدش » یمن  تبوقع  هانگ  نیمه  ریغ  هب  شاک  دیوگب ] : راکهنگ   ] هک تسا 

يارب هک  داد  یم  حیـضوت  دناسانـش و  یم  شناوریپ  نارای و  هب  ار  مدرم  فلتخم  راشقا  ترـضح  نآ  اساسا  روکذـم ، دراوم  راـنک  رد 
یم دزـشوگ  نانآ  هب  ار ، يرگتیاده  دنور  رد  یـسانش » بطاخم   » عقاو رد  دنهد و  صاصتخا  تقو  هنیزه و  دیاب  یهورگ  هچ  تیاده 

: دیوگ یم  يوره » مساق   » .درک

نایرج رد  ار  وا  ات  متشون  همان  ترـضح  نآ  هب  دیوگ : یم  وا  .دش  رداص  طابـسا  ینب  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  دّمحموبا  زا  یّطختـسد 
: تشون ماما  .مریگب  دومنهر  مهد و  رارق  شناتسود  نایم  فالتخا 

متاخ و زا  شیب  سک  چیه  تسا و  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  درخ  لها  ّلجوّزع  يادخ  انامه  لقاعلا ؛…  ّلجوّزع  هّللا  بطاخ  اّمناو  »
ره دـنوادخ  .تسوگغورد  نهاک و  رگوداج ، وا  دـنتفگ : همه ، نیا  اب  .درکن  هماـقا  دوخ  يربماـیپ  رب  ناـهرب  لـیلد و  ناربماـیپ  رورس 

ادـخ هاگره  بیترت ، نیدـب  .دـنریذپ  یم  ار  ناهرب  لیلد و  مدرم  زا  يرایـسب  هک  ارچ  درک ؛ داـشرا  دوب ، تیادـه  ياریذـپ  هک  ار  سک 
رد دنهد و  دیما  میب و  ار  مدرم  ات  تخیگنا  رب  ار  ناربمایپ  وا  .دمآ  دهاوخن  دیدپ  زگره  دزاس ، رادیدپ  ار  یّقح  دـشاب  هتـشادن  تسود 

دننک توعد  قح  هب  ار  مدرم  اراکشآ  تردق ، فعض و  تلاح 
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.دزاس ارجا  ار  دوخ  نامرف  مکاح و  ار  شیوخ  رما  ادخ  ات  دنیوگ  نخس  نانآ  اب  هراومه  و 

راوتسا یعرف  هخاش و  هب  هتسج و  کسمت  قح  هب  هتخانـش ، ار  تاجن  هار  دنا ، تریـصب  لها  هک  نانآ  دنراد ؛ ینوگانوگ  تاقبط  مدرم 
.دنا هدربن  هانپ  ریغ  هب  هدادن و  هار  دوخ  هب  يدیدرت  ّکش و  چیه  دنا و  هتفای  طابترا  اجرباپ  و 

یم هتفـشآ  ایرد  مطالت  اب  دننک ، یم  رفـس  ایرد  رد  هک  دنا  یناسک  دننام  دـنا ؛ هتفرگن  نآ  لها  زا  ار  قح  هک  دـنا  یناسک  رگید ، هقبط 
.دنریگ یم  مارآ  نآ  شمارآ  اب  دنوش و 

، نیاربانب .دـننک  یم  لطاب  ِبولغم  ار  قح  شیوخ  تداـسح  اـب  هدومن و  در  ار  قح  ناوریپ  نخـس  هدـش و  ناطیـش  ریـسا  رگید ، هتـسد 
نیرتمک اب  دروآ ، درگ  ار  شنادنفـسوگ  دـهاوخب  ناپوچ  رگا  هک  ارچ  .راذـگاو  دوخ  هب  دـننز ، یم  وس  نآ  وس  نیا  هب  هک  ار  یناسک 

23 دوب » …  دهاوخ  نآ  هب  رداق  یتمحز 

اه يدوخ  ریغ  هزوح  رد  يرگحالصا  ب )

يرگتیاده رد  ییارگلمع  . 1

: تفای اه  ناتساد  نیا  رد  ناوت  یم  ار  راکاطخ  ياه  ناسنا  لّوحت  زا  هنومن  نیرتابیز 

نینچ هنوگچ  تفگ : .دریگب  تخـس  ماما  رب  دنتـساوخ  يو  زا  دـندمآ و  فیـصو  نب  حـلاص  دزن  نایـساّبع  دوب ، نادـنز  رد  ماما  یتقو 
! دنا هدش  هزور  تدابع و  لها  ود  ره  الاح  یلو  دنهد  رازآ  ار  وا  هک  ما  هدرامگ  ار  اه  ناسنا  نیرتدب  زا  رفن  ود  منکب !؟ يراک 

هب اهزور  هک  يدرم  هرابرد  دـنتفگ : درک ، لاؤس  ماما  اب  ناش  ینابرهم  لیلد  زا  حـلاص  دـندرک و  رـضاح  ار  ود  نآ  حـلاص ، روتـسد  هب 
!؟ ییوگ یم  هچ  دتفا ، یم  ناممادنا  هب  هزرل  میرگن ، یم  وا  هب  هظحل  ره  دزادرپ و  یم  تدابع  هب  بش  مامت  هزور و 

24 .دندش هدنکارپ  دیما و  ان  نخس ، نیا  ندینش  اب  نایسابع 

هک يو  دوب ، شمران  نب  یلع  نادنز  رد  ترضح  هک  مه  یتقو 
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هک تفر  ماما  دزن  زا  یلاح  رد  درک و  یمن  هاگن  ماـما  هرهچ  هب  مارتحا ، تّدـش  زا  هک  هدـش  لّوحتم  ناـنچ  دوب ، زوت  هنیک  نانمـشد  زا 
25 .دوب ترضح  نآ  لئاضف  تمظع و  هب  درف  نیرتانیب 

ناصّصختم تیاده  . 2

تیساّسح ناگبخن ،» حالـصا   » نامگ یب  دراد ، یّمهم  ياهراکوزاس  طیارـش و  يداع ، ياه  هدوت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا 
یم راک  هب  ار  هورگ  نامه  اب  بسانم  رازبا  هورگ ، ره  يارب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  .دهاوخ  یم  يرت  قیقد  ياه  همانرب  اه و 

تاجن یملع و  زکارم  هب  اـهنآ  نداتـسرف  صّـصختم و  دارفا  شزومآ  اـب  مه  یهاـگ  و  يراـگن … ، هماـن  رادـشه ، هظعوم ، هاـگ  درب ؛
.هبخن نافرحنم 

ضقانت  » مان هب  یباتک  .دوب  قارع  نکاس  تفر و  یم  رامش  هب  برع  مالسا و  هفـسالف  زا  يْدنِک ، قاحـسا  دسیون : یم  بوشآرهـش  نبا 
هب وا  نادرگاش  زا  یکی  يزور  .دوب  هدرک  باتک  نآ  شراگن  فرص  ار  شتقو  و  رایتخا ، ینیشن  هشوگ  اهتدم  وا  تشون ؛ نآرق »! ياه 

ياه هتفگ  هک  تسین  يدیشر  درم  امش  نایم  ایآ  دومرف : داتفا ، وا  هب  ماما  مشچ  یتقو  .دش  بایفرش  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رـضحم 
يو هب  یبلاطم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  مینک ! ضارتعا  میناوت  یمن  میدرگاش و  همه  ام  تفگ : وا  دیوگ ؟ خساپ  ار  يدنک  ناتداتسا 

.تخومآ

اجک زا  ار  بلطم  نیا  دـیوگب  هک  داد  مسق  ار  وا  ّقح ، شریذـپ  زا  دـعب  مه  داتـسا  .درک  لمع  روط  نیمه  تفر و  داتـسا  دزن  درگاـش ،
: تفگ مه  يْدنِک  .تسا  هداد  دای  ار  يراتفگ  هویش و  نینچ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  داد  خساپ  درگاش  ماجنارس ، تسا و  هدینش 

.دوش یمن  رداص  نادناخ  نآ  زا  ریغ  ینخس  نینچ  نیا  یتفگ ! تسرد  نآلا 

 * 26 .دنازوس دوب ، هتشون  ار  هچنآ  تساوخ و  شتآ  سپس 

يرگحالصا تیاده و  رد  هزجعم  شقن 

درک و یم  هدافتـسا  تیاده  يارب  تمارک » هزجعم و   » رازبا زا  موزل ، ماگنه  رد  هّمئا ، رگید  دـننامه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
يرکسع ماما  یگژیو  اما  .داد  یم  رارق  یمالسا  تّما  راکفا  اه و  هشیدنا  حالصا  تمدخ  رد  ار  الاو  تیفرظ  نیا 
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همّالع دروم ، یلماـع 136  ّرح  خیـش  دروم ، ینارحب 134  دّیـس  دروـم و  يدـنوار 40  بطق  .تسا  تیفرظ  نـیا  زا  هدرتـسگ  هدافتـسا 
27 .دنا هدرک  لقن  ار  يو  تازجعم  زا  دروم  یسلجم 81 

موادت يارب  ماما  هتبلا  هدوب ، ترـضح  نایعیـش و  ریگنماد  هک  دـشاب  یتینما  یـسایس و  ياهراشف  قانتخا و  دـناوت  یم  زین  رما  نیا  تلع 
زا یهاـگآ  يارب  .دوـمن  یم  هدافتـسا  درک ، یم  یثـنخ  ار  قاـنتخا  طیارـش  نآ  هک  تمارک  هزجعم و  رازبا  زا  دوـخ ، يرگتیادـه  شقن 
رد ار  حالـصا » تیادـه و   » رون ناوت  یم  اهنآ  هعلاطم  اب  هک  تسا  سرتسد  رد  ینوگانوگ  عبانم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تازجعم 

.دنابات دعتسم  ياه  بلق 

اهتشون یپ 

ح 487. ص 576 ، ج 1 ، هادهلا ، تابثا  ص 289 ؛ ج 36 ، راونالا ، راحب  ص 293 ؛ رثالا ، هیافک  . 1

ص 255. يرکسعلا ، مامالا  هایح  زا  لقن  هب  ص 264 ، ج 2 ، همکحلا ، نداعم  . 2

ص 316 و 317. ج 50 ، راونالا ، راحب  . 3

ص 219. ج 3 ، هّمغلا ، فشک  ص 274 ؛ نامه ، . 4

ص 267. نامه ، . 5

ص 324. صاوخلا ، هرکذت  . 6

ص 310. يرکسعلا ، مامالا  هایح  . 7

.126 هط /  . 8

ص 481. یّشک ، لاجر  ص 484 ؛ لوقعلا ، فحت  . 9

ص 487. لوقعلا ، فحت  . 10

ص 428. ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  ع ،)  ) بلاطیبا لآ  بقانم  . 11

ص 592. هعیشلا ، هقیدح  . 12

ص 427. ج 3 ، هادهلا ، هابثا  . 13

ص 511. ج 1 ، یفاک ، . 14

ص 99. رشع ، يداح  باب  حرش  . 15
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ص 137. تازجعملا ، نویع  . 16

ص 571. زجاعملا ، هنیدم  نامه ؛ . 17

ح 14. ص 1.1 ، قودص ، دیحوت  . 18

، يرکسع مامالا  هایح  زا  لقن  هب  ج 2 ص 264 ، همکحلا ، نداعم  ص 296 ؛ ج 50 ، راونالا ، راحب  ج 2 ص 416 ؛ هّمغلا ، فشک  . 19
ص 254.

ص يرکسعلا ، مامالا  هایح  زا  لقن  هب  ص 72 ، رظانلا ، ههزن  . 20
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ص 73. نامه ، . 21

ص 517. لوقعلا ، فحت  . 22

ص 296. ج 50 ، راونالاراحب ، ج 2 ص 416 ؛ هّمغلا ، فشک  . 23
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.تسا هدمآ  همان  هژیو  نیمه  تالاقم  زا  یخرب  رد  لماک  روط  هب  ناتساد  تیاور و  نیا  * 

ص 121. يرکسعلا ، مامالا  هایح  . 27

ع)  ) يرکسع ماما  هریس  رد  تیاده  غورف 

(2  ) تیاده ناماما 

يدباع دمحم 

يرکسع ماما  نخس  هریس و  رد  تیاده  ياه  هولج  زا  هنومن  هب 6  دیسر ، پاچ  هب  هرامش 54  هلجم  رد  هک  هلاقم  نیا  زا  لوا  شخب  رد 
.دوش یم  ناتمیدقت  هلاقم  ینایاپ  شخب  کنیا  .میتخادرپ  مالسلا  هیلع 

هاگن کی  رد  يرکسع  ماما 

و ( 2  ) ثیدُح شراوگرزب  ردام  ( 1  ) .دش دلوتم  هنیدم  رد  لاس 232 ق  یناثلا  عیبر  هعمج 8  زور  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
(3 ( ؛ صلاخلا هبقل  دمحموبا و  هتینک  نسحلاف و  همـسا  اما  : » دسیون یم  یلبرا  موحرم  .تسا  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  شراوگرزب  ردپ 
: هباقلا : » دـنک یم  نایب  نینچ  ار  ترـضح  نآ  باقلا  بوشآ  رهـش  نبا  و  .تسا » صلاخ  شبقل  دـمحموبا و  شا  هینک  نسح و  شماـن 

مادک ره  شدج  ردپ و  ترضح و  نآ  .يرکـسعلا  نسحلا  ّیـضرملا ، یفاشلا ، ییـضملا ، جارّـسلا ، یکّزلا ، قیفرلا ، يداهلا ، تماصلا ،
(5  ) .تشادن يدنزرف  وا  زا  ریغ  دوب و  ادخ ) لوسر  مان  مه   ) وا رـسپ  شدـنزرف ، اهنت  ( 4 « ) .دندش یم  هدـیماناضرلا  نبا  دوخ  نامز  رد 

زتعم اب  شتماما  هرود  رد  دوب و  تماما  ماقم  رد  لاـس  ردپ و 6  اب  لاس   23 : » دسیون یم  ترضح  رمع  تدم  هرابرد  بوشآ  رهـش  نبا 
(7  ) .دیسر تداهش  هب  لوالا 260 ق  عیبر  هعمج 8  رد  ماجنارس  و  ( 6  ) .دوب رصاعم  دمتعم  يدتهم و  دعب  و  هام ) دنچ  )

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نخس  هریس و  رد  تیاده  ياه  هولج 
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.میدرک هراشا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نخس  هریس و  رد  تیاده  ياه  هولج  زا  هنومن  هب 6  هلاقم  نیا  لوا  شخب  رد 

میریگ یم  یپ  ار  دراوم  هیقب  کنیا 

حیرص راذنا  رادشه و  . 7

رادیب رادشه و  گنز  دننام  هب  هک  يا  هویش  تسا ؛ هدرک  هدافتسا  حیرص  رادشه  راذنا و  هویش  زا  اهراب  رشب  تیاده  يارب  میرک  نآرق 
ار یشور  نینچ  ددعتم  يدراوم  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  .دهد  یم  رارق  شیوخ  ياوتحم  میقتسم  فده  ار  بطاخم  شاب 
ار نانآ  تحارـص  اب  دهد و  یم  رادشه  ار  نارگید  وا و  يروباشین ، لیعامـسا  نب  قاحـسا  هب  شا  همان  رد  هلمج ، زا  .تفرگ  یم  شیپ 

مود هداتسرف  زا  دعب  مالسلا و  هیلع  نیـشیپ  ماما  تشذگرد  زا  سپ  : » دسیون یم  دیامن و  یم  رادیب  ناشراک  تخـس  بقاوع  هب  تبـسن 
نب میهاربا  هکنآ  زا  سپ  درک و  اطع  تزع  تمارک و  ار  يو  امش ، شیپ  شندمآ  ببـس  هب  دنوادخ  دیـسر ، وا  هب  امـش  زا  هچنآ  نم و 

، لاح ره  رد  .دیدومیپ  ار  تلفغ  هار  متشون ، امش  يارب  يروباشین  یسوم  نب  دمحم  هلیـسو  هب  مه  يا  همان  مدرامگ و  امـش  رب  ار  هدبع 
زا هک  یـسک  داب  رود  هب  ادخ  تمحر  زا  دیـشاب ! ناراکنایز  زا  دینک و  یهاتوک  ادخ  هرابرد  ادابم  .تساوخ  کمک  دـنوادخ  زا  دـیاب 

ربمایپ و تعاطا  دوخ و  تعاطا  هب  ار  امـش  دنوادخ  یتسار  هب  .دریذپن  ار  ادخ  يایلوا  ياه  هظعوم  اهدنپ و  دنادرگ و  ور  ادخ  تعاطا 
هب ناسنا  ردقچ  .دزاس  ابیکـش  دوخ  هدیقع  رب  ار  امـش  دنک و  محر  امـش  تلفغ  یناوتان و  رب  ادخ  .تسا  هداد  نامرف  رمالاولوا  تعاطا 

راوتـسا تخـس و  ياهگنـس  رگا  دـنک …  شتمحر  لومـشم  ار  تنادـناخ  وت و  دـنوادخ  قاحـسا ! يا  تسا …  رورغم  شراگدرورپ 
همان نیا  ياوتحم  زا  یخرب 
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يدوز هب  دینکب ، دیهاوخ  یم  هچ  ره  دندمآ و  یم  رد  ادخ  تعاط  هب  دندش و  یم  یـشالتم  دنوادخ  میب  سرت و  زا  دـندیمهف ، یم  ار 
(8  … « ) تسا راکشآ  ناهن و  ِياناد  يادخ  اب  ناتراک  رس و  هاگنآ  دید و  دنهاوخ  ار  امش  لمع  نانمؤم  ربمایپ و  ادخ و 

اّربت ّالوت و  هیحور  يایحا  . 8

هاگن قح  ریـسم  رد  ار  نانآ  هاوخان  هاوخ  يوق ، يا  هبذاج  يورین  دننام  هب  دنک و  یم  بذـج  ناکین  اهیکین و  يوس  هب  ار  نانمؤم  ّالوت ،
يوس هب  دـنهد و  یم  رارق  نانآ  ریـسم  رد  ار  دوخ  مه  دـنراد و  یم  هاگنار  ناکین  تمرح  مه  ّالوت  اب  ناـنمؤم  يور ، نیا  زا  .دراد  یم 
ریـسم زا  ار  نانآ  هتـساوخان  هتـساوخ و  يا  هدننک  عفد  يورین  دننام  هب  دزاس و  یم  رود  اهدب  اهیدب و  زا  ار  نانآ  اّربت  .دنور و  یم  قح 

رد تمارک  تمرح و  زا  ار  ناـکاپان  مه  اّربت  اـب  ناـنمؤم  بیترت ، نیا  هب  دزاـس و  یم  رود  دنتـسه ، تما  ناـکاپان  شتمـالع  هک  لـطاب 
.دنراد یم  هاگن  رود  هب  نانآ  ریسم  زا  ار  دوخ  مه  دننک و  یم  طقاس  ینید  هعماج 

توعد اب  دناشک و  یم  یلمع ، روط  هب  هضیرف ، نیا  يایحا  هب  ار  نایعیش  يدرکراک ، نینچ  هب  ملع  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ار میقتـسم  طارـص  رد  نایعیـش  ياقب  یهلا ، ياـیلوا  تما و  ناـکاپ  هب  قشع  زین  ناـنآ و  زا  ییوج  يرود  ناـگدولآ و  نیرفن  نعل و  هب 

ُضُغبو ِراربِألل  ٌهلیضف  ِراربألل  ِراّجُفلا  ُّبُحو  ِراربَِألل  ٌباوث  ِراربألل  ِراربَألا  ُّبُح  : » تسا ترضح  نآ  نانخس  هلمج  زا  .درک  یم  نیمضت 
ناکین يارب  باوث  ار ، رگیدـمه  ناکین ، نتـشاد  تسود  ( 9 ( ؛ ِراّجُفلا یلع  ٌيزِخ  ِراجُفلل  ِراربالا  ُضُغبو  ِراربَـِألل  ٌْنیَز  ِراربـألل  ِراّـجُفلا 

تسا ناکین  يارب  یتلیضف  ناکین  هب  تبسن  روجف  لها  یتسود  .تسا و 
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« .تسا روجف  لها  يارب  يراوخ  روجف ، لها  يارب  ناکین  ضغب  .تسا و  ناکین  تنیز  ناکین ، يارب  اهرجاف  ضغب  و 

نایصع تعاط و  راثآ  نایب  . 9

اب ار  بطاخم  هک  یعوضوم  تسا ؛ لاعتم  دـنوادخ  تعاطا  راثآ  اهـشاداپ و  نایب  تاظحل  تیادـه ، غیلبت و  لـحارم  نیرتزیگناروش  زا 
یم نایب  ار  یگدـنب  تعاط و  راثآ  هک  تسا  یتاـیآ  زا  هدـنکآ  میرک  نآرق  .دـناشک  یم  يدـیحوت  ناربهار  یپ  رد  فعاـضم  يروش 

ینآرق يدربهار  نایصع  تعاط و  راثآ  ریوصت  نایب و  يور ، نیا  زا  .دنک  یم  دزشوگ  ار  یـشکرس  نایـصع و  كانرطخ  راثآ  دراد و 
: میناوخ یم  ار  ییاه  هنومن  .درک  سمل  ار  نآ  ناوت  یم  اهراب  مه  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نخس  هریس و  رد  تسا و 

: يراکوکین راثآ  فلا )

: دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  تفگ : هللا  همحر  مشاهوبا  دنک : یم  لقن  جیارخ  بقانم و  زا  یـسلجم  همالع 
متفگ و ساپـس  ار  ادخ  لد  رد  نم  .دنوش » یم  دراو  رد  نآ  زا  ناراکوکین  اهنت  هک  دراد  يراکوکین )  ) فورعملا مان  هب  يرد  تشهب  »

یقاـب هویـش  نیمه  هب  يرآ ! : » دومرف تخادـنا و  نم  هب  یهاـگن  ترـضح  .منک  یم  هدروآرب  ار  مدرم  ياـهزاین  یخرب  هک  مدـش  داـش 
نانآ هرمز  رد  ار  وت  دـنوادخ  مشاهوبا ! يا  .دوب  دـنهاوخ  یکین  لها  زین  ترخآ  رد  دنـشاب ، هدرک  یکین  ایند  رد  هک  نانآ  اریز  ناـمب ؛

(10 « ) .دنادرگ دوخ  تمحر  لومشم  دهد و  رارق 

: ینتورف راثآ  ب )

ادخ دزن  دزرو ، مامتها  نآ  يادا  هب  دشاب و  نارگید  زا  رتانشآ  مدرم  قوقح  هب  هک  یسک  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
نیقیدص هرمز  رد  ادخ  دزن  دنک ، ینتورف  عضاوت و  شیوخ  نمؤم  ناردارب  ربارب  رد  ایند  رد  هک  یـسک  دراد و  نارگید  زا  رترب  یماقم 

نایعیش زا  و 
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.دوب دهاوخ  مالسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یعقاو 

نانآ مارتحا  هب  ماما  .دندمآ  ترضح  دزن  دندوب ، دنزرف  ردپ و  هک  مالـسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نمؤم  ینید و  ناردارب  زا  نت  ود 
چراپ تشت و  ربنق  اذـغ ، زا  سپ  .دـنروایب  اذـغ  داد  روتـسد  تسـشن و  ناـشلباقم  دوخ  داد و  ناـشیاج  سلجم  ردـص  رد  تساـخرب و 

بآ دوخ  ات  تفرگ  وا  زا  ار  چراپ  تساـخرب و  ناـنمؤمریما  هک  دزیرب  اـهنامهم  تسد  هب  بآ  تساوخ  ربنق  .دروآ  يا  هلوح  و  قیربا ) )
.دنیبب یلاح  نینچ  رد  ارم  ادخ  هک  موش  یضار  هنوگچ  نانمؤمریما  يا  تفگ : تخادنا و  كاخ  هب  ار  دوخ  وا  .دزیرب  نامهم  تسد  هب 

دیوش یم  ار  وت  تسد  تسین ، وت  زا  رترب  هک  وت  نمؤم  ردارب  دنیبب  لجوزع  يادخ  ات  يوشب  ار  دوخ  تسد  نیـشنب و  دومرف : ترـضح 
 … دهد شاداپارم  تشهب  رد  ایند ، مدرم  ربارب  اههد  ادخ  نآ  لابق  رد  ات 

ییاهنت هب  رـسپ  نیا  رگا  مدـنزرف ! دومرف : داد و  هیفنح  دـمحم  تسد  هب  ار  بآ  تفاـی ، تغارف  ردـپ )  ) ناـمهم تسد  نتـسش  زا  نوچ 
نونکا .دوش  راتفر  هنوگ  کی  هب  ناکم  کی  رد  دنزرف  ردپ و  نیب  درادن  تسود  ادخ  یلو  متخیر ؛ یم  شتسد  رب  بآ  دوب ، ام  نامهم 

.تخیر بآ  رسپ  تسد  هب  زین  دمحم  .دزیر  بآ  دنزرف  تسد  هب  دنزرف  دیاب  تخیر ، بآ  ردپ  تسد  هب  ردپ  هک 

(11  ) .دنک يوریپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دراوم  نیا  رد  هک  تسا  یسک  یعقاو  هعیش  دومرف ] : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هاگنآ  ]

: رمع یهاتوک  هانگ و  ج )

يرگتیاده زا  ییاه  هولج  زین ، هانگ  راثآ  حیضوت  حیرشت و  قیرط  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تدابع ، راثآ  نایب  رانک  رد 
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.تسا هتشاذگ  شیامن  هب  ار  دوخ 

ضیرم هک  رـشب  نب  یلع  نسحلاوبا  دزن  هک : هدرک  تیاور  یقرخ  ییحی  نب  دمحم  دمحم و  نب  دیمحلادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیـضح 
یلع نب  نسح  دـمحموبا  ناـمیالوم  دزن  ینئمطم  صخـش  طـسوت  ار  شا  هماـن  مـینک و  اـعد  شیارب  تساوـخ  اـم  زا  يو  .میتـفر  دوـب 

میتشادرب ار  شا  همان  میدرب و  شا  هداجس  ریز  ار  نامتـسد  ام  .مرتسب  رانک  تفگ : تساجک ؟ تا  همان  میتفگ  .میتسرفب  مالـسلاامهیلع 
ار تا  همان  اـم  دوب : هدومرف  موقرم  هک  داـتفا  مالـسلا  هیلع  ماـما  طختـسد  هب  ناممـشچ  هماـن  زاـغآ  ناـمه  رد  .میناوخب  اـت  میدوشگ  و 
رد يوگ ، ساپس  رکـش و  ار  ادخ  .دوزفا  ترمع  هب  لاس  هن  لهچ و  الاح  زا  لاعتم  يادخ  .میتساوخ  ار  وت  يدوبهب  ادخ  زا  میدناوخ و 
اریز شابن ؛ نمیا  دوخ  رمع  ندـش  هاتوک  زا  يدـش  هدولآ  هانگ  هب  رگا  هدـب و  ماجنا  يراد  تسود  هچنآ  کین و  ياـهراک  تدـم  نیا 

.داد دهاوخ  ماجنا  دهاوخب  هچنآ  دنوادخ 

زا هظحل  نامه  يو  .تسا  ناشیا  طختـسد  مه  نیا  .تسا  هداد  مه  باوج  هدـناوخ و  ار  تا  همان  نامیالوم  رورـس و  یلع ! يا  میتفگ :
دعس نب  نامثع  رمعوبا  زا  يا  هلاوح  زور  هس  زا  سپ  درک و  دازآ  هقدص  ناونع  هب  ار  وا  بلج و  ار  شزینک  تیاضر  تساخرب و  ياج 
ربارب هس  دید  درمش و  ار  لاوما  نآ  يو  .دربب  رشب  نب  یلع  يارب  ار  یلاوما  هک  دیسر  خرک  ناگرزب  زا  یکی  هب  ارماس  زا  ناّمس  يرمع 

(12  ) .دوب ترضح  تازجعم  زا  نیا  تسا و  هداد  هقدص  هک  تسا  یلاوما 

ینآرق ياهشسرپ  هب  هژیو  تیانع  . 10

زا يداـیز  مجح  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ یهافـش  یبتک و  تـالاؤس  هب  خـساپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  يرگتیادـه  ياـهیگژیو  زا 
نآ تایاور 
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هب يا  هژیو  تیاـنع  ناـیم ، نیا  رد  .تسا  هداد  اهـشسرپ  هب  هک  تسا  ییاهخـساپ  هب  طوـبرم  تسا ، هدیـسر  اـم  تسد  هب  هـک  ترـضح 
، مدرک لاؤس  يا  همان  نمـض  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دـیوگ  یم  دـمحم  نب  نایفـس  هنومن : ناونع  هب  .تسا  هدـش  ینآرق  تـالاؤس 

مرحم ار  نانمؤم  شلوسر و  ادخ و  زا  ریغ  « ؛) 13 « ) ًهَجیلَو َنینِمْؤُْملاَالَو  ِِهلوُسَرالَو    ِ هّللا ِنوُد  ْنِم  اوُذِخَّتَی  َْملو   » هیآ رد  هَجیلَو  زا  روظنم 
همان باوج  رد  ماما  تسا ؟ یناسک  هچ  هیآ  نیا  رد  نینمؤم  زا  روظنم  هک  مدرک  یم  رکف  دوخ  اب  و  تسیچ ؟ .دندادن » رارق  دوخ  رارسا 

َنیذَّلا ُهَِّمئَْـالا  ُمُهَف  ِعِضْوَْملا ؟ اَذـه  یف  ْمُه  ْنَم  َنینِمْؤُْملا : ِنَع  َکُـسْفَن  َْکتَثَّدَـحَو  .ِْرمَْـالا  ِِّیلَو  َنُود  ُماـُقی  يذَّلا  ُهَجیلَوـْلَا  : » تشوـن نم 
ترطاخ رد  هکنیا  اـما  دوش ، یم  بصن  قح ) ماـما   ) رما یلو  ياـج  هب  هک  تسا  یـسک  هجیلو  ( 14 ( ؛ ْمُهَناـمَأ ُزیُجیَف    ِ هّللا یَلَع  َنُونِمُْؤی 

دـنریگ و یم  ناـما  مدرم  يارب  ادـخ  زا  هک  دـنا  قـح  رب  ناـماما  ناـنمؤم ، نآ  سپ  دنتـسیک ؟ هیآ  رد  نینمؤـم  زا  روـظنم  هک  تشذـگ 
« .دهد یم  رارق  لوبق  دروم  ار  اهنآ  ناما  دنوادخ 

طلغ ياهرواب  اب  لدتسم  هزرابم  . 11

نـسح ماما  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  راسی  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  دایز و  نب  دمحم  نب  فسوی  بوقعیوبا  زا  یـسربط  موحرم 
ناـهانگ نوـچ  هک  دـنا  هتـشرف  ود  توراـم  توراـه و  دـننک  یم  اـعدا  یهورگ  اـم  هقطنم  رد  میدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

انز وا  اب  دنتـساوخ  دندش و  ینز  هتفیـش  ود  نآ  .داتـسرف  نیمز  هب  رگید  يا  هتـشرف  هارمه  ار  ود  نآ  دنوادخ  دش ، نوزفا  مدآ  نادنزرف 
رحس ود  نآ  زا  نارحاس  دنک و  یم  هجنکش  باذع و  ِلباب  رد  ار  ود  نآ  دنوادخ  .دنتشک  ار  همرتحم  سفن  دندیشون و  بارش  دننک و 

دنزومآ و یم 
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.درک خسم  هرهز  هراتس  هب  ار  نز  نآ  ادخ 

: دومرف لجوزع  يادخ  .دنتسه  اوران  لامعا  رفک و  هانگ و  زا  موصعم  ادخ  فطل  اب  یهلا  ناگتشرف  .دشاب  نینچ  هک  اشاح  دومرف : ماما 
ِِهتَدابِع ْنَع  َنُوِربْکَتْسَی  ُهَْدنِع ال  ْنَمَو  ِضْرَْالاَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهلَو  : » دومرف و  ( 15 « ) َنوُرَمُْؤی ام  َنُولَعْفَیَو  ْمُهَرَمَا  ام    َ هّللا َنوُصْعَی  «ال 

ِهِْرمَِاب ْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَیال  َنُومَرْکُم  ٌدابِع  َْلب  : » دومرف ناگتـشرف  هراـبرد  و  ( 16 « ) َنوُُرتْفَیال َراهَّنلاَو  َْلیَّللا  َنوُحِّبَُسی  َنُورِـسْحَتْسَیالَو 
نوچمه ایند  رد  اهنآ  هداد و  رارق  نیمز  رد  دوخ  نانیـشناج  ار  ناگتـشرف  نیا  دنوادخ  َنوُقِفْـشُم . »  » دومرف هک  اجنآ  ات  ( 17 « ) َنُولَمْعَی

چیه دنوادخ  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف : هاگ  نآ  دنز ؟ یم  رـس  يراوخ  بارـش  انز و  سفن و  لتق  ناربمایپ  زا  ایآ  .دـنا  همئا  ناربمایپ و 
ِلْهَا ْنِم  ْمِْهَیِلا  یحُون  ًالاجِر  ِّالا  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَا  امَو  : » دومرفن ایآ  تسا ؟ هتـشاذگن  یهت  رـشب  سنج  زا  یماما  ای  ربمایپ  زا  ار  ایند  هاگ 

ناربمایپ يوس  هب  اهنآ  هکلب  دنشاب ، اورنامرف  ماما و  هک  داتسرفن  نیمز  هب  ببس  نیا  هب  ار  ناگتشرف  وا  هک  دومرف  مالعا  و  ( 18 « ) يرُْقلا
»؟ دنا هدش  هداتسرف  یهلا 

(19 « . ) تسا نج  زا  سیلبا  هکلب  ریخ ، : » دومرف تسین ؟ هتشرف  سیلبا  سپ  میدیسرپام :

یفارحنا ياهنایرج  ربارب  رد  عضوم  مالعا  . 12

دنناوتب ات  دنـشاب  علطم  یبوخ  هب  نانآ  راکفا  عضاوم و  زا  دنـسانشب و  یبوخ  هب  ار  شیوخ  هعماج  فلتخم  ياههورگ  دیاب  نارگتیاده 
يدایز نافلاخم  یهلا  نارگتیادـه  هراومه  اریز  دـننیبب ؛ كرادـت  ار  بسانم  دروخرب  ناشیاه  هدـیا  هشیدـنا و  اب  بساـنتم  کـی  ره  اـب 

رارق ناراکهانگ  زا  ینمـشد  يربماـیپ  ره  يارب  نینچ  نیا  و  « ؛) 20 « ) َنیمِرْجُْملا َنِم  اّوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَکَو  : » دـنراد هتـشاد و 
« .میداد

چیه زین  یهلا  نید  نافلاخم  رگید  يوس  زا 
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لماک یهاگآ  اب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  .دنا  هتـشاد  یـصاخ  راکفا  شیارگ و  مارم و  کی  ره  هکلب  دنا ، هدوبن  ناسکی  هاگ 
.داد یم  تاـجن  ینادرگرـس  زا  ار  مدرم  زا  يداـیز  ياـههورگ  قیرط  نیا  هب  درک و  یم  مـالعا  ار  دوخ  عـضاوم  رـصع ، ياـهنایرج  زا 

: تسا نینچ  ترضح  عضاوم  مالعا  زا  ییاه  هنومن 

اهیفقاو فلا )

قداص و ماما  نارای  زا  يدادعت  نآ  ناراذگناینب  دنریذپ و  یم  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ات  ار  تماما  هلـسلس  نایفقاو 
، نانآ فقوت  لیلد  .دنـشاب  یم  یـسیع  نب  نامثع  هزمح و  یبا  نب  یلع  ناورم ، نب  دایز  نانآ ، هلمج  زا  دـندوب و  مالـسلاامهیلع  مظاک 

رفعج نب  یـسوم  ماما  تداهـش  زا  دعب  دسیون : یم  یـسوط  خیـش  .دندرپس  یم  يدعب  ماما  هب  دیاب  هک  دوب  يدایز  لاوما  هب  یگتـسبلد 
.دوب یساور  یسیع  نب  نامثع  دزن  رصم  رد  يا  هناخ  زینک و  جنپ  رانید و  رازه  یـس  يدنق و  دایز  دزن  رانید  رازه  داتفه  مالـسلاامهیلع 

یلو .درک  نینچمه  يدـنق  دایز  .دادـن  ار  لاوما  دـش و  رکنم  ار  وا  تماما  هزمح  یبا  نبا  .درک  بلط  ار  اـهنآ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
وا دیوگب  هک  یسک  تسا و  هدنز  نانچمه  هتفرن و  ایند  زا  تردپ  تشون : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  يا  همان  نمـض  یـسیع  نب  نامثع 

(21  … ) تسا هتفگ  يا  هدوهیب  نخس  هدرم ،

دازآ فارحنا  هطرو  زا  ار  يدایز  دارفا  درک و  عضوم  مالعا  اهراب  فرحنم  هورگ  نیا  صوصخ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
: دیـسرپ تشون و  يا  هماـن  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا  هب  ناتـسهق )  ) لـبج مدرم  زا  اـم  ناراـی  زا  یکی  دـیوگ : یم  رهطم  نب  دـمحا  .درک 

يراد تسود  دنا ) هتفریذپن  ار  وا  نیشناج  و   ) هدرک فقوت  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  تماما  دروم  رد  هک  ار  یناسک 
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يرازیب وا  زا  .دزرماین  ار  تیومع  دنوادخ  یهاوخ ! یم  شزرمآ  تیومع  يارب  ایآ  داد : خساپ  ترضح  ییوج ؟ یم  يرازیب  نانآ  زا  ای 
عییـشت رد  نکن ، تدایع  ناشنارامیب  زا  شاب ، هتـشادن  یتسود  رـس  اهنآ  اـب  .میوج  یم  يرازیب  اـهنآ  زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  نم  يوجب و 

ار یماما  هاوخ  دنـشاب ، هدرک  راکنا  ادخ  هیحان  زا  ار  یماما  هاوخ  .رازگم  زامن  اهنآ  ياه  هزانج  رب  زگره  وشن و  رـضاح  ناشیاه  هزانج 
ار ام  درف  نیرخآ  ِتماما  هک  یسک  .دنـشاب  ییادخ ) هس   ) ثیلثت هب  لئاق  ای  دنـشاب ، هدوزفا  ناماما  رب  تسین ، ادخ  يوس  زا  شتماما  هک 

هتـساک ام  دادعت  زا  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنادب ، هفاضا  ار  ام  دادـعت  هک  یـسک  هدرک و  راکنا  ار  ام  نیلوا  تماما  ایوگ  دـنک ، راکنا 
(22 « ) .تسا هدرک  راکنا  ار  ام  تماما  تسا و 

.درک علطم  عوضوم  نیا  زا  ار  وا  شور  نیا  اب  ماما  تسا و  یفقاو  شیومع  هک  تسناد  یمن  هدننک  لاؤس  صخش 

هیفوص ب )

ناناملـسم زا  يا  هدع  یفوک ، مشاهوبا  تسد  هب  شیادیپ  يادتبا  زا  هک  یتعامج  دـندوب ؛ هیفوص  ماما ، رـصع  رد  رگید  فرحنم  هورگ 
قداص ماما  زا  یثیدح  ناشموق ، سیئر  نانآ و  هرابرد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  .تخاس  فرحنم  نیتسار  مالـسا  زا  داد و  بیرف  ار 
دـساف رایـسب  يدرف  دومرف : .دـش  لاؤس  یفوک )  ) مشاهوبا هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دومرف : يروآدای  ار  مالـسلا  هیلع 

(23  ) .داد رارق  دوخ  دیلپ  تاداقتعا  يارب  يزکرم  ار  نآ  درک و  عارتخا  فوصت  مان  هب  یکلسم  .دوب  هدیقعلا 

هیونث ج )

ود هب  دنا و  سوجم  زا  يا  هقرف  اهنآ  نیرحبلا : عمجم  هتـشون  هب  دـمآ و  دـیدپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نامز  رد  فرحنم  هقرف  نیا 
ترضح يربمایپ  و  تملظ ) رون و   ) رش ریخ و  لصا 
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زا یلماع  رح  خیـش  .دوب  ساسح  رایـسب  هورگ  نیا  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ( 24  ) .دندقتعم مالـسلا  هیلع  میهاربا 
اعد شردام  ردـپ و  هرابرد  درک  تساوخرد  تشون و  ماما  هب  يا  همان  ناراـی  زا  یکی  دـنک : یم  لـقن  یخلب  لهـسوبا  زا  همغلا  فشک 

« .تسا هطقن  ود  ءات  دزرمایب و  ار  ترداـم  دـنوادخ  ( 25 ( ؛ ٌهَطوُْقنَم ُءاّتلاَو  َکَتَدـِلاو    ُ هّللا َمِحَر  : » تشون نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنک 
.دنک اعد  وا  ردپ  يارب  تساوخ  یمن  ماما  دوب و  يونث  شردپ  نوچ  .دوشب  کیدلاو  هک  ءای  هن  تسا  هطقن  ود  ءات  هملک  ینعی 

هضّوفم د )

راد هدـهع  مه  وا  درپس و  وا  هب  ار  ایند  شنیرفآ  دـیرفآ و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  دـنوادخ  دـندوب  دـقتعم  هورگ  نیا 
هب دسیون : یم  قودص  خیش  ( 26  ) .دش هدرپس  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  راک  نیا  دـنا  هتفگ  مه  یخرب  .دـش  تسایند ، رد  هچ  ره  شنیرفآ 

تعدـب هیلک  هیرورح و  هیردـق و  سوجم و  اراصن و  دوهی و  زا  دـنا و  هدـیزرو  رفک  لجوزع  يادـخ  هب  هضّوفم  تـالُغ و  اـم  داـقتعا 
(27  ) .دنرتدب نافرحنم  ناراذگ و 

نآ زیگنا  تفگـش  ياه  هنومن  زا  هک  درک  یم  عضوم  مالعا  نانآ  هرابرد  نوگانوگ  ياه  هویـش  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
یندم میهاربا  نب  لماک  هضوفم ، زا  یهورگ  .دشاب  یم  ترضح  روضح  رد  مالسلا ) هیلع  رصع  ماما   ) شلاسدرخ دنزرف  طسوت  خساپ 

هدرپ هشوگ  دیزو و  یمیسن  هظحل  نامه  .تسشن  تشاد  هدرپ  هک  يرد  رانک  دش و  دراو  يو  .دنداتسرف  مالـسلا  هیلع  دمحموبا  دزن  ار 
یلو دزن  دومرف : كدوک  نآ  نم ! يالوم  يا  یلب  تفگ : میهاربا ! نب  لماک  يا  تفگ : هک  دـید  ار  هلاـس  راـهچ  یکدوک  .تفر  راـنک 

هکلب .دنتفگ  غورد  نانآ  یسرپب ؟ هضوفم  نخس  هرابرد  هک …  يا  هدمآ  هّللا 
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ْنَا ِّالا  َنوُؤاشَت  امَو  : » دیامرف یم  دنوادخ  میهاوخ و  یم  مه  ام  دهاوخب ، هاگره  .تسا  لجوزع  يادخ  هدارا  ّتیشم و  فرظ  ام  ياهلد 
(29 ! ) زیخرب داد ، ار  تخساپ  يا ؟ هتسشن  ارچ  دومرف : وا  هب  يرکسع  ماما  هاگ  نآ  ( 28  «ُ . ) هّللا َءاشَی 

( یسایس يا  هنتف   ) جنزلا بحاص  مایق  ه )

.تسا جـنزلا  بحاص  مایق  اهنآ  نیرتروهـشم  هک  دـنام  لفاغ  دـیابن  زین  یـسایس  ياه  هنتف  زا  یگنهرف ، يداقتعا و  تافارحنا  راـنک  رد 
نب یلع  نب  دیز  نب  یـسیع  نب  دمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  ار  دوخ  هک  تشاد  هدـهع  هب  فرحنم  دـساف و  یـصخش  ار  مایق  نیا  يربهر 
ِخرک حتفلا و  رهـش  نیب  لْحن  رئب  رد  ناضمر 255  هبنش 27  بش 5  رد   » يدوعسم هتفگ  هب  .دناوخ  یم  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح 

(30 « ) .دوب جراوخ  هاگدید  نامه  شهاگدید  دنناد و  یمن  يولع  ار  يو  قافتا  هب  ناراگن  خیرات  .درک  مایق  هرصب 

هتـشادن ار  اهنآ  لمحت  مدیـسرت  هک  تشاد  یتالکـشم  نوچ  متفریذـپن ، یلو  دـش ، هضرع  نم  هب  توبن  تفگ : یم  شناراداوه  هب  يو 
تشک ار  يدایز  دادعت  درک و  هلمح  رهش  نآ  هب  راب  دنچ  يو  .دش  دراو  هرـصب  مدرم  هب  يدایز  تاراسخ  يو  مایق  رثا  رب  ( 31  ) .مشاب

شش هام و  راهچ  لاس و  هدراهچ  دودح  یـسابع  تموکح  اب  يو  گنج  .دز  شتآ  ار  عماج  دجـسم  درک و  تراغ  ار  مدرم  ییاراد  و 
تیب لها  هب  ددـعتم  لیالد  هب  ار  دوخ  يو  .تفای  همتاخ  ماـیق  .ه ق )  270  ) یسابع هفیلخ  ّقفوم  طسوت  يو  لتق  اب  دیـشک و  لوط  زور 

زا ار  نایعیـش  عضوم ، مالعا  اـب  يو ، ماـیق  ندرکن  دـییأت  رب  هوـالع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  یلو  درک ، یم  بستنم  مالـسلا  مهیلع 
زا .دیناهر  یم  رطخ  فارحنا و 
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، مسرپب جنزلا  بحاص  هرابرد  مالـسلا  هیلع  دمحموبا  زا  يا  همان  نمـض  متفرگ  میمـصت  تفگ : یم  یمعثخ  حـلاص  نب  دـمحم  هلمج ،
موحرم ( 32 « ) .تسین ام  زا  جنزلا  بحاص  و  دوب ..« : هتشون  نم ، بوتکم  ياهلاؤس  رب  هوالع  همان  باوج  رد  ماما  .مدرک  شومارف  یلو 

یفن زین  لمع  بهذـم و  بسَن و  ثیح  زا  نیاربانب ، .درک  یفن  تیب  لها  هب  ار  وا  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـسیون : یم  یمق  ثدـحم 
(33  ) .تسا هدش 

اه تشون  یپ 

ج2، سوردلا ، ص334 ؛ داشرالا ، ص503 ؛ ج1 ، یفاکلا ، ك.ر : اـه  هیرظن  رد  فـالتخا  و  ح11384 . ص423 ، همامالا ، لـئالد  . 1
ص236. ج50 ، راونالاراحب ، ص133 ؛ هسیفن ، هعومجم  رد  دیلاوملا  جات  ص792 ؛ دجهتملا ، حابصم  ص15 ؛

هاوراـم یلع  هما  مـسا  « ؛ ص402 ج2 ، هـمغلا ، فـشک  ص503 و  ج1 ، یفاکلا ، نسوس ،»] لـیقو   ] ثیدـح اـهل  لاـقی  دـلو  ما  هما  . » 2
ص134. تازجعملا ، نویع  لیلس ،» حیحصلاو  ثیدح  لیقو  اهنع  هّللا  یضر  لیلس  باحصالا 

ص402. ج2 ، همغلا ، فشک  . 3

ص236. ج50 ، راونالاراحب ، ص421 ؛ ج4 ، بقانملا ، . 4

ص346. داشرالا ، . 5

ص423. همامالا ، لئالد  ص422 ؛ ج4 ، بقانملا ، . 6

ص503. ج1 ، یفاکلا ، . 7

ص485. لوقعلا ، فحت  . 8

ص487. نامه ، . 9

تنا ام  یلع  مّدـق  معن  لاقو : فورعملا …  لها  الا  هلخدـیال  .فورعملا  هل  لاُقی  اـباب  هنجلا  یف  ّنا  . ) ص258 ج50 ، راونالاراحب ، . 10
( کمحرو مشاهابا  ای  مهنم  هّللا  کلعج  .هرخالا  یف  فورعملا  لها  ایندلا  یف  فورعملا  لها  ناف  هیلع ،

ص267. ج2 ، جاجتحا ، . 11

ص341. يربکلا ، هیاده  . 12

.16/ هبوت . 13

ص508. ج1 ، یفاک ، لوصا  . 14
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« .دنهد یم  ماجنا  دنوش ، رما  هچ  ره  دننک و  یمن  ینامرفان  تسا ، هدرک  رما  اهنآ  هب  دنوادخ  هچنآ  رد  : » 6/ میرحت . 15

یگدـنب و زا  ناگتـشرف )  ) دنتـسه وا  دزن  رد  هک  یناـسک  تسادـخ و  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  : » و 20  19/ ءایبنا . 16
بش و .دنوشن  لولم  دننکن و  یچیپرس  وا  تدابع 
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« .دنا لوغشم  وا  حیبست  هب  دننک  یتسس  هکنآ  نودب  زور 

راک وا  رما  هب  دنریگ و  یمن  یـشیپ  راتفگ  هب  ار  ادخ  هک  دنتـسه  هدش  هتـشاد  یمارگ  ناگدنب  ناگتـشرف ]  ] هکلب : » /26 و 27 ءایبنا . 17
« .دننک یم 

« .میدرک یم  یحو  اهنآ  هب  هک  اهرهش  لها  زا  ینادرم  زج  وت  زا  شیپ  میداتسرفن  ام  و  : » 109/ فسوی . 18

ص265. ج2 ، یسربط ، جاجتحا  . 19

.31/ ناقرف . 20

ص43. هبیغلا ، . 21

رد يرآ ، داد : خـساپ  رگید  صخـش  هـب  يا  هماـن  رد  ترـضح  نآ  ص219 . ج3 ، همغلا ، فـشک  ص274 ؛ ج50 ، راونـالاراحب ، . 22
.( ص267 ج50 ، راونالاراحب ،  ) .نک تنعل  ار  نانآ  تزامن 

ص57. ج2 ، راحبلا ، هنیفس  . 23

ص16. نیرحبلا ، عمجم  . 24

ح103. ص427 ، ج3 ، هادهلا ، تابثا  زا  لقن  هب  ص265 ، ارماس ، دیشروخ  اب  . 25

ص235. هیمالسالا ، قرفلا  مجعم  ص332 ؛ نیرحبلا ، عمجم  . 26

ص342. ج25 ، راونالاراحب ، ص99 ؛ رشع ، يداح  باب  حرش  . 27

.30/ ناسنا . 28

ص458. ج1 ، جیارخلا ، ص148 ؛ هبیغلا ، . 29

ص195. ج4 ، بهذلا ، جورم  . 30

ص158. ج8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  . 31

ص428. ج4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانملا ، . 32

ص559. ج1 ، راحبلا ، هنیفس  . 33

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تازرابم 
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همدقم

يرثوک سابع 

ّداضتم تافص  .دنشیوخ  یسایس  یعامتجا و  تایح  رد  ینآرق  تایآ  یّلجت  ناسنا و  یلاعتم  ياهشزرا  يابیز  رهظم  موصعم  نایاوشیپ 
هداد رارق  اهیکاپ  اهتلیـضف و  ناقـشاع  يور  ارف  ار  لماک  ناـسنا  زا  يزیگنا  لد  هرظنم  هدروخ و  دـنویپ  مه  هب  ناـشدوجو  سوناـیقا  رد 

هدـنیآ و هب  ندیـشخب  دـیما  داهج و  نادـیم  اهزور  تسا و  یتسه  دوبعم  اب  اهنآ  هناصلاخ  تولخ  اهـشیاین و  داـعیم  ناهاگنابـش  .تسا 
شورخ و هودنا ، قوش و  تئارب ، تیالو و  دیما ، میب و  زا  يا  هعومجم  نانآ  تلیضف  يایرد  .متس  ملظ و  روجید  ياهبش  زا  ندیسارهن 

فطل هیاس  رد  اهنیا  همه  .تسا  یعامتجا  مهم  لئاسم  رد  يریذپ  تیلوؤسم  دهز و  داهج و  تدابع و  يرابدرب ،
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.تسا هتخاس  دنم  هرهب  نانآ  دوجو  زا  ار  هعماج  هراومه  هک  دبای  یم  ققحت  یهلا 

ایند همه  زا  ددنب ، یم  زامن  تماق  شا  هداّجس  رب  یتقو  .تسا  تمصع  رون و  هموظنم  زا  یناشخرد  هراتـس  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
حلاص .دوش  یم  نومنهر  یگدنب  لحاس  هب  ار  ترطف  لاصو و  زا  هداتفا  رود  ياهناسنا  دراد و  یم  او  ترـسح  هب  ار  نادـباع  درب ، یم 

یم ارف  رتـشیب  يریگ  تخـس  هب  ار  وا  هک  یناـسک  هب  خـساپ  رد  وا  .تسا  هدرک  فارتـعا  رما  نیدـب  ترـضح ، نابنادـنز  فیـصو ، نبا 
یم او  هزور  زامن و  هب  ار  ناـنآ  شا  هبذـج  يدـنچ  زا  سپ  یلو  مراـمگ ، یم  يو  رب  ار  دارفا  نیرترورـش  منک ؟ هچ  تفگ : دـندناوخ ،

(1  ) .دراد

هناعاجـش لمحت  .تسا  عماج  ییوگلا  نایوج  تلادـع  نارواب و  قح  يارب  زین  یـسایس  یعاـمتجا  ياـه  هنحـص  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
، دریگ یم  رارق  یـسررب  دروم  هناگادـج  راتـشون  نیا  رد  کیره  هک  نامز  توغاـط  زا  اـهنآ  ظـفح  نایعیـش و  یهدـنامزاس  نادـنز و 

.تسا تسایس  عامتجا و  بیشن  زارف و  ياه  هصرع  رد  نیتسار  ماما  نآ  ياهمادقا  زا  یشخب 

توغاط ياهنادنز  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما 

(2 ، ) دروآ ناغمرا  هب  شیارب  ار  يرکسع  ترهش  هک  ارماس  رهـش  رکـسع »  » هلحم رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يرابجا  روضح  دنچره 
یب .دندنکفا  فوخم  ياهنادنز  هب  ار  ترـضح  اهراب  دـندرکن و  هدنـسب  رادـقم  نیا  هب  نایتوغاط  اما  دوش ؛ یم  هدرمـش  نادـنز  یعون 

( هّللاب دمتعملا  هّللاب ، يدتهملا  هّللاب ، زتعملا  هّللاب ، نیعتسملا   ) یـسابع هفیلخ  راهچ  هب  راوگرزب  نآ  ییورایور  هجیتن  اهنادنز  نیا  دیدرت 
: دیامن یم  دنمدوس  نادب  ارذگ  یهاگن  هک  یتازرابم  دوب ؛

بلاط یبا  لآ  رب  دوب و  یبصان  وا  .دندرک  ینادنز  شمران »  » نب ّیلع  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دسیون : یم  ینیلک  موحرم   1
؛ دریگب تخس  ترضح  رب  هک  دندرک  شرافس  يو  هب  نایراب  رد  .تفرگ  یم  تخس 
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زا مشچ  ماما  تمظع  تبیه و  زا  هک  دش  نانچ  تفای و  لّوحت  شمران  نبا  هک  دوب  هتشذگن  ماما  ندش  ینادنز  زا  زور  کی  زونه  یلو 
نابرد دیعـس  هب  وا  .دناسرب  لتق  هب  ار  ترـضح  تفرگ  میمـصت  یـسابع ، هفیلخ  نیعتـسملا ، دـعب ، يدـنچ  ( 3  ) .تـشاد یمن  رب  نـیمز 

يا همان  نمـض  نالدکاپ  .دـش  رـشتنم  نایعیـش  نایم  ربخ  نیا  .دزاس  دوبان  هار  رد  هدرب ، هفوک  تمـس  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  داد  روتـسد 
زا رگید  زور  هس  ات  ار  توغاط  نیا  متساوخ  ادخ  زا  نم  تشون : نینچ  نانآ  خساپ  رد  ماما  .دنتخاس  هاگآ  میمصت  نیا  زا  ار  ترـضح 

.درادرب نایم 

(4  ) .دندرک رانکرب  تفالخ  زا  ار  نیعتسملا  اهکرت  موس  زور  دیسر و  تباجا  هب  ماما  ياعد 

نیا مشاهوبا ، دومرف : نم  هب  ترضح  .مدوب  يدتهم  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هارمه  نم  دیوگ : یم  يرفعج  مشاه  یبا   2
نم هب  دـنوادخ  یلو  درادـن ؛ يدـنزرف  وا  .دـبای  یم  نایاپ  شرمع  بش ، نیا  رد  یلو  دـناسرب ؛ لتق  هب  ارم  بشما  دـهاوخ  یم  توغاط 

.درک دهاوخ  تیانع  يدنزرف 

(5  ) .میدنام ملاس  ام  دندرک و  تعیب  دمتعم  اب  ناهاگآ  ان  دیسر ، لتق  هب  ناکرت  هلیسو ي  هب  دادماب ، هفیلخ ،

دیسرپ یم  يو  لاح  زا  هتسویپ  داتسرف ، نیزح  نب  ّیلع  نادنز  هب  رفعج »  » شردارب هارمه  ار  ترضح  یسابع ، هفیلخ  دمتعم ،»  » یتقو  3
.دنارذگ یم  تدابع  هب  ار  اهبش  هزور و  هب  ار  اهزور  داد : یم  خساپ  نیزح  نب  یلع  و 

زا ترـضح  .درک  غالبا  ترـضح  هب  ار  دـمتعم  ماـیپ  نیزح  نب  ّیلع  .دزاـس  دازآ  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفرگ  میمـصت  يزور  دـمتعم 
هدـمآ امـش  يدازآ  نامرف  اهنت  دـینامن ، رظتنم  تفگ : نیزح  نب  ّیلع  .ددـنویپب  يو  هب  زین  رفعج  اـت  دـنام  رظتنم  دـمآ و  نوریب  نادـنز 

هب دومرف : ماما  .تسا 
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يدازآ اب  دمتعم  دش  ببس  مایپ  نیا  دش ؟ دهاوخ  هچ  مدرگرب ، اهنت  رگا  هک  یناد  یم  میدش و  ریگتسد  مهاب  رفعج  نم و  وگب ، دمتعم 
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  نتفر  نوریب  لاح  رد  ماما  دیوگ  یم  يریمص  .دنک  تقفاوم  زین  رفعح 

(8 : 61 فص ، « ) نوُِرفاْکلا َهِرَک  َولَو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهّللاَو  ْمِهِهاْوفَِاب  ِهّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُری  »

.دشاب دنیاشوخان  ار  نارفاک  دنچره  دنک ، یم  لماک  ار  شرون  دنوادخ  اما  دننک ، شوماخ  ناشاهناهد  اب  ار  یهلا  رون  دـننک  یم  هدارا 
(6)

نابنادنز رسمه  اهنادنز  زا  یکی  رد  .دوب  از  تشحو  رایـسب  بلغا  نانابنادنز  راتفر  .تشذگ  یم  تخـس  رایـسب  ماما  رب  نادنز  ياهلاس 
.تشاد زاب  يراتفر  دب  زا  ار  وا  ترضح ، یهلا  ّتیصخش  يروآ  دای  نمض  درک و  تحیصن  ار  شرهوش 

هدودحم نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دنزرف  نیـسح ، ربق  .تسا  هتفرگ  رارق  مالـسلا  اهیلع  نوتاخ  همیکح  ترـضح  فیرـش  ربق 
.دراد ياج 

هّتبلا .دنکفا  ناگدنرد  نایم  ار  ترـضح  تفرگ و  هزاجا  نالوؤسم  زا  هاگنآ  .منکفیب  ناگدنرد  نایم  ار  يو  مراد  میمـصت  تفگ : درم 
(7  ) .دندز هقلح  شنوماریپ  يرازآ  چیه  یب  دنتشاد و  هاگن  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنزرف  تمرح  ناگدنرد 

نایعیش اب  یتالیکشت  هطبار  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما 

رد دیوگ : یم  يرفعج  مشاهوبا  .تسا  نایعیش  اب  قیمع  هطبار  داجیا  رگمتس ، يافلخ  اب  هزرابم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياهشور  زا  یکی 
.مدش ور  هب  ور  یئاّقـس  هب  هار  رد  .ناسرب  يرُمَع »  » هب ار  نیا  دومرف : دراذگ و  مرایتخا  رد  یبوچ  دـناوخ ، ارف  ارم  ماما  اهزور  زا  یکی 
بوچ ناهگان  .مدز  رتسا  هب  مدرک و  دـنلب  ار  بوچ  هتفرن ، رانک  نم  مشابن ؛ شرتسا  محازم  اـت  مور  راـنک  تساوخ  نم  زا  شکبآ  درم 

یلاح رد  مدرک و  عمج  ار  اه  همان  ناباتش ، .دیتلغ  ورف  نیمز  رب  شنورد  ياه  همان  دش و  هتفاکش 
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مدزن ترـضح ، مداخ  یـسیع ، متـشگ ، زاب  مالـسلا  هیلع  ماما  هناخ  هب  یتقو  .متفاتـش  شیوخ  تیرومأـم  یپ  داد  یم  ممانـشد  اّقـس  هک 
یم مانشد  ام  هب  یـسک  يدینـش  رگا  .نکم  نینچ  رگید  یتسکـش ؟ ار  بوچ  يدز و  ار  رتسا  ارچ  دیوگ : یم  تیاقآ  تفگ : تفاتش و 

(8  ) .مینک یم  یگدنز  ینیمزرس  دب  رد  ام  اریز  ریگ ؛ شیپ  شیوخ  هار  زیهرپب و  دوخ  یفرعم  زا  دهد ،

ات دنسیونب  يزیچ  متساوخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  دیوگ : یم  وا  .تساتسار  نیمه  رد  زین  دنک  یم  نایب  قاحسا  نب  دمحا  هچنآ 
ینامز تشرد و  ملق  اب  هاگ  ّطخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  .مهد  صیخشت  ار  راوگرزب  نآ  ياه  همان  مناوتب  مسانشب و  ار  ترضح  ّطخ 
تسا بوخ  متفگ : دوخ  اب  .تخادرپ  نتـشون  هب  تساوخ و  تاود  سپـس  .هدم  هار  دیدرت  دوخ  هب  تهج  نیا  زا  تسا ؛ کیراب  ملق  اب 

(9  ) .دیشخب نم  هب  ار  ملق  ترضح  مروآ ، نابز  هب  ینخس  هکنآ  زا  شیپ  .مریگب  ار  ترضح  ملق 

نانآ هراومه  ترضح  دوب و  رادروخرب  ّیصاخ  تفارظ  ّتقد و  زا  نایعیش  اب  مالسلا  هیلع  ماما  طابترا  هک  دهد  یم  ناشن  قوف  تایاور 
.درک یم  يربهر  دنم  ماظن  گنهامه و  تکرح  کی  رد  ار 

نایعیش زا  يرادساپ  ماما و 

یلوصا و ریغ  ياهتکرح  .تسا  هتسباو  ياهورین  زا  اج  هب  تسرد و  هدافتسا  ّتیدوجوم و  ظفح  هب  موادت ، يارب  لیـصا ، تکرح  کی 
، مالـسلا مهیلع  موصعم  ناـماما  ببـس ، نیدـب  .درب  یم  شیپ  يدوباـن  تمـس  ار  یهلا  ياهتـضهن  یتـح  هک  تسا  یگرزب  رطخ  اـجبان 
زا تئارب  رب  دیکأت  نمـض  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  .دندرک  یم  شرافـس  ( 10 « ) هّیقت  » ینآرق لـصا  تیاـعر  هب  ار  نایعیـش  هراومه 

تسا ترابع  دنک ، یم  هراشا  تقیقح  نیدب  هک  یتایاور  زا  یشخب  .درک  یم  يروآ  دای  نایعیش  هب  ار  لصا  نیا  هتسویپ  نانمشد ،
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: زا

هک میدرب  یم  رس  هب  شا  هناخ  زا  نوریب  رد  ترـضح  ترایز  راظتنا  هب  ارماس  رد  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  ماما  نارادتـسود  زا  یکی   1
.تشاد دهاوخن  یناج  ّتینما  تروص  نیا  رد  دنکن ، هراشا  مالـس و  نم  هب  یـسک  دوب : هتـشون  ترـضح  .میدرک  تفایرد  ار  ماما  همان 

(11)

هب .داد  خر  يا  هثداح  زور ، هس  زا  سپ  .دیشاب  هتشاد  یگدامآ  دیـشاب و  دوخ  بظاوم  تشون : میارب  ترـضح  دیوگ : یم  يریمـص   2
؟ دوب هثداح  نیا  يارب  یگدامآ  ناتروظنم  ایآ  متشون : شترضح 

(12  ) .دش هتشک  ّزتعم  زور ، دنچ  زا  سپ  دیشاب ؛ بظاوم  ریخ ، داد : خساپ 

شردارب هارمه  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  مدوب ، نادنز  رد  یتقو  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  ماما  کیدزن  روای  يرفعج ، مشاهوبا   3
درک هراشا  درک ، یم  یفرعم  يولع  ار  دوخ  هک  يدرم  هب  ترضح  متفاتـش ؛ شروضح  هب  مالـس  ضرع  يارب  .دندروآ  نادنز  هب  رفعج 
هدرک هداـمآ  هفیلخ  يارب  امـش  زا  یـشرازگ  تسا و  سوساـج  هک  دیـشاب  درم  نیا  بظاوم  دوـمرف : وا ، جورخ  زا  سپ  .دور  نوریب  اـت 

.تسا

(13  ) .تشاد هارمه  هب  یقیقد  یشرازگ  دوب  هدومرف  ترضح  هکنانچ  میتشگ  ار  درم  نآ  ياهسابل  دعب ، یکدنا 

الوت اّربت و 

نانآ اب  یگتـسبمه  تیالو و  راهظا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  زا  يرازیب  نامرف  مالـسلا  هیلع  ماما  یتازرابم  هولج  نیمراـهچ 
زا تئارب  امش و  تیالو  زج  متـسین و  اناوت  امـش  زا  یلمع  تیامح  رب  نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  مصاع  نب  ّیلع  .تسا 

؛ دـنک یم  تنعل  ار  ام  نانمـشد  تولخ  رد  یلو  درادـن ؛ ار  ام  يرای  ناوت  هک  یـسک  دومرف : ترـضح  .مرادـن  يا  هیامرـس  ناتنانمـشد 
(14  ) .دنبلط یم  شزرمآ  وا  يارب  اهنآ  دزاس و  یم  هاگآ  شرادرک  زا  ار  ناگتشرف  دنوادخ 

يایرد ناشخرد  رهوگ  نیمهدزای  رب  راگدرورپ  تمحر  مالس و 
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رانک هک  یتقو  .دیسر و  تداهـش  هب  لاس 260  رد  هک  ینامز  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  ق  لاس 232 ه •• رد  هک  یماگنه  .تمـصع 
.دش هدرپس  كاخ  هب  شراوگرزب  ردپ 

اه تشون  یپ 

ثیدح 23. ص 512 ، ج 1 ، یفاکلا ،  1

ص 235. ج 50 ، راونالا ، راحب   2

ص 508. ج 1 ، یفاک ، لوصا   3

ص 248. یشرق ، فیرشرقاب  ع ،)  ) يرکسعلا نسحلا  مامالا  هایح  ص 312 ؛ ج 50 ، راونالا ، راحب   4

ص 313. نامه ،  5

ص 314. نامه ،  6

ثیدح 26. ص 513 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 324 ؛ دیفم ، خیش  داشرا   7

ص 427. ج 4 ، بقانم ،  8

ص 286. ج 50 ، راونالاراحب ، ثیدح 27 ؛ ص 513 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا   9

.28 نارمع ، لآ   10

ص 269. ج 50 ، راونالاراحب ،  11

ص 295. ج 3 ، هّمغلا ، فشک   12

ص 312. ج 50 ، راونالا ، راحب   13

ص 316. نامه ،  14

يرکف نافرحنم  و  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 

هعیلط

یسبط یجّورم  داوجدمحم 

زاغآ اب  هک  دوب  یمالـسا  ياه  هشیدـنا  زا  ینابزرم  تسارح و  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  ربمایپ و  یّلک  ياه  هماـنرب  فادـها و  زا  یکی 
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هتخادرپ ریطخ  مهم و  هفیظو  نیا  هب  دوخ  ینامز  طیارـش  بسانت  هب  راوگرزب  ناماما  زا  کیره  هدـش و  عورـش  ربماـیپ  توعد  تثعب و 
همهارب هقدانز ، اه ، يرهد  دننامه : اه  هورگ  زا  يرایسب  اب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مینک ، یم  هظحالم  هکنانچ  .دنا 
هـشیدنا زا  جراخ  راکفا  اما  هدوب ، ناملـسم  رهاظ  هب  هک  يرایـسب  ياه  هورگ  دارفا و  اب  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  نینچمه  ناـنآ و  ریغ  و 

.دنتخادرپ یم  يّدج  هلباقم  وگ و  تفگ و  ثحب و  هب  دنتشاد ، یمالسا  ینید و  ياه 

هنوگره زا  رود  هب  يرگنـشور و  تیاده و  هب  تسخن  دـندش ، یم  یتاضقانت  ای  تاهابتـشا  راچد  يدارفا  ای  درف  رگا  هک  لکـش  نیدـب 
، راکـشآ ای  ناهنپ  ینایرج  لابند  هب  یفارحنا  رکف  نیا  دـش ، یم  ساسحا  هک  نیمه  اما  دـندرک ؛ یم  زاغآ  ار  دوخ  راـک  يریگ  عضوم 

.دندز یم  نانآ  هیلع  يرگاشفا  هب  تسد  ًاروف  تسا  هداد  ناشن  ار  دوخ 

ییون سابل  رد  زور  ره  هک  اه  هشیدنا  نیمه  زین  یهاگ  و 
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تـسایس طلغ ، راکفا  نامه  دـش  یم  هاگ  هتخادـنا و  ماد  هب  مه  ار  ساّبع  ینب  يافلخ  درک ، یم  راکـشآ  یمالـسا  هعماـج  رد  ار  دوخ 
.دومن یم  میسرت  ار  ماظن 

دنچ دوب و  هدرک  ادـیپ  يدایز  نارادـفرط  هتفرگ و  الاب  یمالـسا  هعماج  رد  نآرق » قلخ   » هلأسم مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نامز  رد  ًالثم 
یم دوخ  هدـیقع  زا  يوریپ  هب  راداو  اه  هجنکـش  اهراشف و  نیرتدـب  ریز  رد  ار  فلاخم  هورگ  هتـسد ، کـی  زا  ّتیعبت  هب  یـساّبع  هفیلخ 

نادنز رد  یتّدم  دید و  یناوارف  هجنکش  هدروخ و  يدایز  قّالش  هدیقع ، نیمه  رـس  رب  .ق  لاس 220  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  .دندرک 
.دوش رظن  مه  یساّبع  هفیلخ  اب  هتشادرب و  دوخ  هدیقع  زا  تسد  ات  دنتساوخ  یم  وا  زا  هک  دوب   1 لبنح نب  دمحا  درب ، رس  هب 

یب ادخ  زا  يا  هّدع  هک  دوب  تهج  نیمه  یمالـسا ، تما  زا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نتخاس  ادـج  ياه  هزیگنا  للع و  زا  یکی  کش  یب 
ار ناناوج  دنناشکب و  دنهاوخ ، یم  دوخ  هک  ییوس  تمـس و  هب  ار  هعماج  یمالـسا ، تفالخ  تردق  زا  هدافتـسا  اب  دنتـساوخ  یم  ربخ 
، دندوب هداد  جاور  هدرک و  یحاّرط  شیپ  زا  هک  یلطاب  ياه  هشیدنا  نامه  ناماد  رد  ار  اهنآ  دـننک و  تسـس  ینید  ياهرواب  هب  تبـسن 

.دیامن یگداتسیا  مجاهت  نیا  ربارب  رد  هنادازآ  دناوتن  یسک  ات  دنزادنیب 

.تسا هتخادرپ  يّدج  ياه  شالت  نیا  زا  یکچوک  رایسب  شخب  هب  راتشون ، نیا 

یمالسا هشیدنا  زا  ینابهگن  ماما و 

.درک یم  دیدهت  ار  یمالسا » هعماج   » وس ره  زا  نوگانوگ  راکفا  هک  دوب  يراوشد  تخس و  ياه  نارود  زا  یکی  مهدزای ، ماما  نارود 
هورگ ربارب  رد  هدیزرون و  تلفغ  هلأسم  نیا  زا  يا  هظحل  دوخ ، ناردپ  دننامه  يو  اما  درب ، یم  رـس  هب  راشف  تیاهن  رد  ماما  هکنیا  اب  و 

ياه هشیدنا  یطاقتلا و  ياه  بتکم  اه و 
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اب هتفرگ و  عضوم  تخس  ناشیدنارگد ، ریاس  ناتسرپ و  هناگود  هیفقاو ، هضّوَفُم ، تالُغ ، نایفوص ، هلمج : زا  یمالـسا  ّدض  یتادراو و 
.درک یم  بآ  رب  شقن  هدومن و  یثنخ  ار  اهنآ  ياهراک  دوخ ، ّصاخ  ياه  هویش 

قارع فوسلیف  نتخاس  هاگآ 

لایخ هب  يو  يدنِک . » قاحسا   » مان هب  تسیز  یم  قارع  رد  یفوسلیف  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  دنا : هتـشون  ناخّروم 
یم بوشآرهش  نبا  .دش  نآرق  ضقانت  رد  یباتک  فیلأت  نیودت و  لوغـشم  تسـشن و  هناخ  رد  دراد ، دوجو  ضقانت  نآرق  رد  هک  نیا 

: دسیون

امش نیب  رد  ایآ  دومرف : يو  هب  ماما  .دش  دراو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  هب  يدنِک  قاحـسا  نادرگاش  زا  یکی  يزور 
!؟ دراد زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  دنک و  در  هدرک ، زاغآ  هک  هچنآ  رد  ار  يدنِک  ناتداتسا  هک  دوش  یمن  ادیپ  ییاناوت  درف 

!؟ مینک ضارتعا  دوخ  داتسا  رب  لئاسم  رگید  رد  ای  صوصخ  نیا  رد  میناوت  یم  هنوگچ  میتسه و  وا  نادرگاش  زا  همه  ام  تفگ : وا 

؟ یناسر یم  وا  هب  مزومایب ، وت  هب  هک  ار  هچنآ  ایآ  دومرف : ترضح 

.يرآ درک : ضرع 

وا اب  هک  یماگنه  .نک  شکمک  دراد ، زاین  هچ  ره  هب  شاب و  هتـشاد  یکین  ترـشاعم  يو  اب  تسخن  وش و  هناور  وا  دزن  هب  دومرف : ماما 
وا هب  سپ  .نک  لاؤس  تفگ : دـهاوخ  وا  .مسرپب  وت  زا  ار  نآ  مراد  تسود  هک  تسا  هدیـسر  منهذ  هب  یلاؤس  وگب : وا  هب  یتفرگ ، سنا 
ریغ راتفگ ، نیا  زا  دنوادخ  دوصقم  هک  دراد  دوجو  لامتحا  ایآ  دسرپب : وت  زا  دـیایب و  وت  دزن  نآرق  نیا  هدـنروآ )  ) هدـنیوگ رگا  وگب :

.دراد دوجو  لامتحا  نیا  يرآ ، تفگ : دهاوخ  وت  هب  وا  یتسه ؟ نآ  یپ  رد  يا و  هتشادنپ  امش  هک  دشاب  نآ  زا 
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یناد یم  هچ  امـش  وگب : وا  هب  تفگ ، نینچ  نوچ  .دـنک  یم  كرد  ار  اهنآ  دوش و  یم  یناعم  هّجوتم  رتهب  ندینـش ، ماگنه  ناسنا  اریز 
لامعتـسا دوخ  یناعم  ریغ  رد  ار  نآرق  ظافلا  وا  يا و  هدرک  رّوصت  امـش  هک  دـشاب  يزیچ  زا  ریغ  نآرق  تاملک  هدـنیوگ  روظنم  دـیاش 

.دشاب هدرک 

یتّدم دیدرگ و  راپسهر  یقارع ، فوسلیف  دوخ ، داتسا  يوس  هب  هدش و  صّخرم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  روضح  زا  درم  نآ 
.دیسرپ وا  زا  ار  ماما  يداهنشیپ  لاؤس  بسانم ، تصرف  رد  ماجنارس  درک و  راتفر  یکین  هب  وا  اب  ترضح  نآ  روتسد  هب 

.نک نایب  میارب  ار  نخس  نیا  رگید  هبترم  کی  تفگ : يدنِک 

یملع رظن  زا  مه  تغل و  رظن  زا  مه  هک  تفایرد  درک و  رکف  يرادقم  هدرک و  یگنرد  يدنِک  .دومن  نایب  ار  ماما  نخس  رگید  راب  يو 
هک مهد  یم  دنگوس  ار  وت  تفگ : شدرگاش  هب  يور  نیا  زا  .دمآ  حیحص  ًالماک  نخس  نیا  شرظن  رد  تسا و  لمتحم  ًالماک  رما  نیا 

؟ تسا هتفگ  وت  هب  ار  نآ  یسک  هچ  یتخومآ و  اجک  زا  ار  نخس  نیا  ییوگب 

.مدیسرپ امش  زا  اذل  تشذگ ؛ مبلق  رب  هک  دوب  يزیچ  نیا ، متفگ : دیوگ : یم  يوار 

نیا هک  وگب  نم  هب  لاح  دسرب ! نخـس  نیا  زا  هبترم  نیا  هب  دـنک و  ادـیپ  تسد  يزیچ  نینچ  رب  تسا  لاحم  وت  دـننامه  زگره ! تفگ :
؟ يدروآ اجک  زا  ار  نخس 

.تسا هداد  دای  نم  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  دّمحموبا  هک  دوب  يروتسد  نیا ، متفگ :

.دوش یم  رداص  نادناخ  نامه  زا  اهنت  ینانخس  نینچ  هک  ارچ  یتفگ ، تسرد  تفگ :

2 .دنازوس شتآ  رد  دوب ، هتشون  هک  ار  هچنآ  ره  هدرک و  تساوخرد  یشتآ  سپس 

هضِّوَفُم تالغ و  اب  دروخرب 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  هک  ییاهدروخرب  رگید  زا 
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دنوادخ دنتـشاد : هدیقع  هک  ییاه  نامه  ینعی  دوب ؛ هضّوفم  تالغ و  ربارب  رد  يریگ  عضوم  انامه  تشاد ، يرکف  نافرحنم  اب  مالـسلا 
وا رد  هک  هچنآ  ره  ایند و  هک  تسا  ربمایپ  نیا  سپـس  هدرک ، راذـگاو  وا  هب  ار  زیچ  همه  ربمایپ ، ندرک  تقلخ  اـب  شنیرفآ  يادـتبا  رد 

3 .تسا هداد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  هب  ار  رایتخا  نیا  دنوادخ  دنا : هتفگ  یخرب  .تسا و  هدیرفآ  ار  تسه 

زاغآ زا  تهج  نیدب  تشاد ، یپ  رد  يراوگان  ياهدمایپ  و  دز ، یم  ناناملـسم  دیاقع  رب  يدـیدش  همطل  یفارحنا  هشیدـنا  نیا  نوچ  و 
.دندرک دادملق  راّفک  دوهی و  زا  رتدب  ار  هفیاط  نیا  تفرگ و  رارق  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  شهوکن  دروم  طلغ ، رّکفت  نیا  شیادـیپ 

ربمایپ و هرابرد  ّولُغ  طلغ ، رّکفت  نیا  راثآ  زا  یکی  هک  ارچ  .دندوب  هتفگن  مه  اراصن  دوهی و  یّتح  هک  دـندوب  هدـش  یعّدـم  يزیچ  اریز 
رذح رب  يراکفا  نینچ  اب  يدارفا  نینچ  يوریپ  زا  ار  ناناملـسم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ور ، نیا  زا  .دوب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم 
دوخ رواب  زا  هکنآ  دـیما  هب  درک ، یم  دروخرب  هناراوگرزب  رایـسب  ناگدروخ  بیرف  ناشیدـنا و  هداس  زا  یخرب  اب  یهاگ  تشاد و  یم 

.دنرادرب تسد 

دایز نب  سیردا  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما 

یم ّولُغ  اهنآ  هراب  رد  هک  مدوب  يدارفا  هلمج  زا  نم  تفگ : یم  يو  هک  هدرک  لقن  ییاثوت » رَفَک  دایز  نب  سیردا   » زا یـسلجم  همّـالع 
ار دوخ  یگتسخ  طرف  زا  مدش ، رهش  دراو  هک  یتقو  مدش ؛ ارّماس  هناور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دّمحموبا  اب  رادید  يارب  يزور  .مدرک 

يادـص اب  رگم  مدـشن  رادـیب  سپ  دوبر ؛ ارم  نامـشچ  باوخ  نیب  نیا  رد  .متخادرپ  تحارتسا  هب  یمک  هتخادـنا و  یماّـمح  ناـکّلپ  رب 
تسد رد  هک  یتسد  بوچ  هلیسو  هب  هک  یمارآ  ندیبوک 
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نآ هک  یلاح  رد  هتساخرب و  ياج  زا  ًاروف  .متخانش  ار  وا  هدش و  رادیب  باوخ  زا  هراشا  نامه  اب  سپ  .دوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
ماما هک  ینخـس  نیلّوا  مدز ، هسوب  ار  شکرابم  يوناز  اپ و  دندوب ، هتفرگ  ار  شفارطا  ناراکـشیپ  نامالغ و  بسا و  رب  راوس  ترـضح 

: دوب نیا  دومرف ، نم  هب  هاتوک  تاقالم  نیا  رد 

رد دـنیادخ و  بّرقم  ناگدـنب  ناـنآ  هکلب  سیردا ! يا   4 نولمعی ؛» هرمأب  مه  لوقلاب و  هنوقبـسیال  نومرکم ، داـبع  لـب  ! » سیردا اـی  »
« .دننک یم  لمع  يو  نامرف  هب  دنریگ و  یمن  تقبس  وا  رب  راتفگ 

چیه دوخ  زا  اـم  تسا و  لـطاب  اـم  هراـبرد  ّولُغ  هشیدـنا  هک  دـننامهفب  وا  هب  دنتـساوخ  هیآ  نیا  ندرک  ناوـنع  اـب  ترـضح  اـج  نیا  رد 
.میهد یم  ماجنا  ار  وا  نامرف  هدوب و  ادخ  هدارا  رما و  لابند  هب  ام  هک  ارچ  میرادن ؛ دنک ، هدارا  دنوادخ  هکنآ  زج  يرایتخا 

مالک نیمه  ارم  نم ! يالوم  يا  تفگ : ماما  خساپ  رد  دوب ، هدش  هاگآ  ًالماک  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هاتوک  باوج  زا  هک  سیردا 
5 .مسرپب امش  زا  ار  هلأسم  نیا  ات  مدوب  هدمآ  اریز  تسا ؛ سب 

میهاربا نب  لماک  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما 

هیلع رـصع  ماما  زا  ار  دوخ  تالاؤس  خـساپ  يو  تشاد ، ماما  اب  هضّوفم  زا  یهورگ  یگدـنیامن  هب  میهاربا » نب  لماک   » هک یتاـقالم  رد 
: درک تفایرد  نینچ  مالسلا 

« .میهاوخ یم  ام  دهاوخب ، وا  رگا  سپ  .تسا  یهلا  ّتیشم  ياهفرظ  ام  ياهلد  هکلب  دنا ، هتفگ  غورد  هضّوفم 

: دومرف میهاربا  نب  لماک  هب  هضّوفم ، هتفگ  ّدر  مالسلا و  هیلع  رصع  ماما  شدنزرف  راتفگ  دییأت  تهج  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

زا يا ، هتسشن  اجنیا  هچ  يارب  رگید  يدرک ، تفایرد  ار  دوخ  خساپ  »
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6 زیخرب » …  ياج 

هّیفقاو ربارب  رد  يریگ  عضوم 

: دنتشاد اعّدا  هک  دندوب  ییاهنآ  دمآ ، دیدپ  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تداهش  زا  سپ  هک  یفارحنا  ياه  هورگ  زا  رگید  یکی 
.تسا هتفرن  ایند  زا  زونه  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 

، راک زاغآ  رد  نانآ  راکنا  ّتلع  دنـشاب و  یم  یـسیع  نب  نامثع  هزمح و  یبأ  نب  یلع  يدنق ، ناورم  نب  دایز  هفیاط ، نیا  ناراذـگناینب 
مظاک ماما  لاوما  دنتساوخ  یمن  نوچ  تشاد ، دوجو  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  یلاوما  رفن ، هس  نیا  دزن  هک  دوب  نیا 

.دندش رکنم  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تداهش  دنهد ، لیوحت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  شدنزرف  هب  ار  مالسلا  هیلع 

هیلع رفعج  نب  یـسوم  شردپ  ماقم  مئاق  وا  اریز  دننادرگزاب ، ار  لاوما  ات  دوب  هتـشون  اهنآ  هب  هک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  همان  خساپ  رد 
تردپ تشون : ترـضح  هب  یـسیع  نب  نامثع  اما  دندش و  دوخ  دزن  رد  یلوپ  نینچ  رکنم  هزمح ، یبا  نبا  يدـنق و  دایز  تسا  مالـسلا 

ایند زا  ییوگ  یم  دوخ  هک  نک  لمع  يا  هنوگ  هب  کنیا  مه  وت  هتفگ و  یلطاب  نخـس  دنک ، ییاعّدا  نینچ  هک  ره  تسا و  هدـنز  زونه 
7 مهدب …  وت  هب  يزیچ  هدادن  روتسد  نم  هب  وا  یلو  .تسا  هتفر 

مالـسلا مهیلع  ناماما  تئارب  نیرفن و  نعل ، دروم  ادـتبا  نامه  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تماما  رد  فّقوت  اـب  هورگ  نیا  يرآ ،
8 .دنتفای راهتشا  زین  هروطْمَم »  » هورگ هب  هدوب و 

هرابرد يو  زا  هتشون و  همان  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  ام  نارای  زا  یخرب  هدرک : تیاور  رّهطم » نب  دمحا   » زا یـسلجم  همّالع 
هدرک لاؤس  تسا  هتفرن  رتارف  هدرک و  فّقوت  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رب  هک  یسک 
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؟ میوج يرازیب  نانآ  زا  ای  مشاب  هتشاد  تسود  ار  اهنآ  ایآ  هک : دوب 

: دومرف خساپ  رد  ترضح 

يرازیب اهنآ  زا  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  نم  يوجب و  يرازیب  وا  زا  دزرماین ، ار  تیومع  دنوادخ  یهاوخ ؟ یم  شزرمآ  تیومع  يارب  ایآ  »
رب وشم و  رـضاح  ناش  ناگدرم  ياه  هزانج  عییـشت  رد  نکم و  تدایع  ناش  نارامیب  زا  شاب ، هتـشادن  یتسود  نانآ  اب  سپ  .میوج  یم 

هفاضا اهنآ  رب  دشاب ، یمن  دنوادخ  يوس  زا  هک  ار  یماما  ای  و  دـنوش ، رکنم  راگدرورپ  يوس  زا  ار  یماما  هاوخ  ناوخن ، زامن  ناشتاوما 
.دنشاب ثیلثت  هب  لئاق  ای  دنک و 

« .دنک راکنا  ار  ام  تماما  دشاب و  هتساک  نامدادعت  زا  هک  تسا  یسک  دننام  دنادب ، هفاضا  ار  ام  دادعت  هک  یسک  نادب ،

نیا زا  ار  وا  ترضح  تسا و  نایفقاو »  » فیدر رد  مه  شیومع  هک  تسناد  یمن  هدننک  لاؤس  صخش  نایرج ، هبتاکم و  نیا  زا  لبق  ات 
9 .تخاس هاگآ  عوضوم 

اه تشون  یپ 

ص 456. ج 4 ، هعبرالا ، بهاذملا  قداّصلا و  مامالا  ص 195 ؛ ج 7 ، يربط ، خیرات  ص 472 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  . 1

ص 267. ارّماس ، دیشروخ  اب  ص 424 ؛ ج 4 ، ع ،)  ) بلاط یبا  لآ  بقانم  . 2

ص 99. رشع ، يداح  باب  حرش  . 3

26 و 27. ءایبنا /  . 4

ص 283. ج 50 ، راونالاراحب ، . 5

ص 148. یسوط ، خیش  هبیغلا ، . 6

ص 43. نامه ، . 7

ص 267. ج 5 ، راونالاراحب ، . 8

ص 219. ج 3 ، هّمغلا ، فشک  . 9

ع)  ) يرگسع نسح  ماما  یملع  شالت  زا  ییاه  هشوگ 

همدقم

ینیسح داوج  دیس 
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شیوخ رون  ابو  دوشگ  ناـهج  هب  هدـید  .ه ق  لاس 232  لوـالا ) عیبر  ای 24   ) یناثلا عیبر  متـشه  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
« نسوس  » ناونع هب  وا  زا  هک  دوب  هْثیَدُح »  » شتمظع اب  ردام  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  راوگرزب  نآ  ردپ  .درک  ینارون  ار  هنیدم  نامسآ 

نآ تداهش  زا  سپ  هک  سب  نیمه  وا  تلیضف  رد  دوب و  یمالـسا  شنیب  ياراد  راکوکین و  ناوناب  زا  يو  .دنا  هدرک  دای  زین  لیلـس »  » و
(1  ) .دوب بارطضا  رپ  ینارحب و  نارود  نآ  رد  نایعیش  ياکتا  هطقن  هاگهانپ و  ترضح ،

هسیسد هب  .ه ق  لوالا 260  عیبر  متشه  رد  ماجنارس  ترضح  نآ  دسر و  یم  لاس  هب 28  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  رمع  عومجم 
(2  ) .دیسر تداهش  هب  ءارماس  رهش  رد  یسابع  دمتعم 

اسرف تقاط  نارود 

رصع رد  اه  يریگ  تخس  اهراشف و  نیا  و  دندرک ، یمن  غیرد  ناماما  هب  تبسن  تیدودحم  راشف و  لامعا  هنوگ  ره  زا  یسابع  يافلخ 
ياوشیپ هس  هک  دوب  يردق  هب  اهراشف  نیا  تدش  .دیسر  دوخ  جوا  هب  ءارماس  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  داوج ، ماما 

رد مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دندیشون ؛ تداهش  ماج  یهاتوک  رمع  اب  دنتـسیز ، یم  ءارماس )  ) اهنآ تموکح  زکرم  رد  هک  هعیـش  گرزب 
اعمج 92 هک  یگلاس  نس 28  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یگلاس و  نس 41  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  یگلاس ، نس 25 

(3  ) .دشاب یم  اهنآ  هب  هدیسر  تامدص  تدش  قانتخا و  رپ  ّوج  زا  یکاح  نیا  .دوش و  یم  لاس 

نـسح ماما  هکنیا  تلع  .دوب و  رگید  ياوشیپ  ود  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نارود  ياـهراشف  اهتیدودـحم و  ناـیم ، نیا  رد 
نیا دنیوگ ، یم  يرکسع  ار ، مالسلا  هیلع  يرکسع 
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ذوـفن و زا  هفیلخ  هک  ارچ  ( 4 ( ؛ تشاد يرابجا  تنوکس  رکسع »  » هلحم رد  ءارماس »  » رد یـسابع  هفیلخ  روتـسد  هب  ترـضح  هک  تسا 
رـضاح رابرد  رد  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياهزور  هتفه  ره  هک  دوب  هدرک  ریزگان  ار  ترـضح  دوب و  نارگن  ماما  یعاـمتجا  مهم  تیعقوم 

(5  ) .دوش

داد روتسد  بجاح » دیعس   » هب یتح  و  ( 6  ) درک ینادنز  تشادزاب و  ار  ماما  زتعم »  » هکلب درکن ، افتکا  زین  رادـقم  نیا  هب  یـسابع  رابرد 
تکاله هب  ناکرت  طسوت  زتعم  دوخ  زور  هس  زا  سپ  یلو  دـناسر ؛ لتق  هب  ار  وا  هار  لوط  رد  دـهد و  تکرح  هفوک  تمـس  هب  ار  ماـما 

(7  ) .دیسر

دـض رب  ناکرت  دادن و  تلهم  دنوادخ  هک  تشاد  ترـضح  لتق  هب  میمـصت  درک و  ینادنز  تشادزاب و  ار  ماما  زین  يدتهم »  » وا زا  سپ 
(8  ) .دندناسر لتق  هب  ار  وا  دندیروش و  زین  وا 

( یمجع  ) یحمج مان  هب  ینادـنز  یـصخش  هلمج  زا  دوب ؛ لرتنک  تحت  یفخم  ناسوساج  یخرب  طـسوت  زین  نادـنز  رد  ترـضح  یتح 
ینادنز نایعیش  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  یلو  دناسرب ، هفیلخ  هب  هک  دوب  هدرک  هدامآ  نایعیش  ترضح و  تیلاعف  زا  یـشرازگ 

یلیخ بلاطم  هک  دندش  هجوتم  شیتفت  زا  دعب  نایعیـش  .تسا » ناهنپ  وا  سابل  يال  رد  هدـش  هیهت  شرازگ  نونکا  مه   » هک داد  رکذـت 
(9  ) .دوب هدرک  هیهت  اهنآ  ماما و  هیلع  ار  یکانرطخ  مهم و 

.دیدرگ ماما  تداهش  ثعاب  ماجنارس  دیسر و  دوخ  جوا  هب  دمتعم »  » رصع رد  دیدش  لرتنک  راشف و  نیا 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  یملع  ياهشالت 

ياهتیلاعف يرـس  کی  یـسابع ، تموکح  هفقو  یب  ياهتبقارم  اهلرتنک و  اهراشف و  نآ  همه  دوجو  اـب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح 
اب هزرابم  عیشت و  مالسا و  ظفح  تهج  رد  یملع  یعامتجا و  یسایس ،
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: زا تسا  ترابع  ترضح  نآ  یگنهرف  یملع  ياهشالت  اهششوک و  مها  هک  داد  ماجنا  یعیش  دض  یمالسا و  دض  راکفا 

نادرگاش تیبرت  . 1

، درک یم  لامعا  یسابع  تموکح  هک  دیدش  رایسب  تیدودحم  نامز و  ندوب  دعاسمان  رثا  رب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  هچرگ 
رشن و رد  دوخ  مهـس  هب  مادک  ره  هک  ینادرگاش  تیبرت  رد  یلو  دشن ، هعماج  لک  حطـس  رد  دوخ  راد  هنماد  شناد  شرتسگ  هب  قفوم 

.تشگ قفوم  دنتشاد ، ییازس  هب  مهم و  شقن  هعیش  نانمشد  تاهبش  عفر  عیشت و  بان  فراعم  شرتسگ 

ياه هرهچ  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  ( 10  ) تسا هدرک  تبث  رفن  دـص  زا  شیب  ار  ترـضح  نآ  نادرگاـش  دادـعت  هللا  هـمحر  یـسوط  خـیش 
وبا يریمح ، رفعج  نب  هللادبع  يرفعج ، مساق  نب  دواد  مشاه  وبا  یمق ، يرعشا  قاحسا  نب  دمحا  دننام : يا ، هتسراو  نادرم  هتـسجرب و 

.دـنروخ یم  مشچ  هب  رافـص و …  نسح  نب  دـمحم  رفعج ، نب  یلع  تجح ،) ترـضح  صاخ  بئان   ) يرْمَع دیعـس  نب  نامثع  ورمع 
(11)

ناگدنسیون قیوشت  . 2

هدنسیون و زا  قیوشت  یلو  ددنب ؛ یم  راک  هب  هعماج  تیاده و …  یناسر ، عالطا  يارب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  دهعتم ، تسد  هب  ملق  ره 
رد یهاـگآ  شناد و  ملع و  هعـسوت  لـماع  دوخ  نیا  و  دـیازفا ، یم  وا  تیلاـعف  رب  و  دـنک ، یم  رود  وا  نت  زا  ار  اـه  یگتـسخ  وا  راـثآ 

.دوش یم  هعماج 

یم يرفعج  مساق  نب  دواد  هلمج  زا  دوبن ؛ لـفاغ  ناگدنـسیون  قیوشت  زا  نادرگاـش  تیبرت  راـنک  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح 
؛ اذه ْنَم  ُفینْصَت  : » دومرف ماما  .متـشاد  هضرع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  هب  ار  نیطقی  لآ  سنوی  زا  هلیل » موی و   » باتک دیوگ :
رد دنوادخ  ( 12 ( ؛ ِهَماـیِْقلا َمْوَی  ارُون  ٍفْرَح  ِّلُِـکب  ُهّللا  ُهاـطْعَا  : » دومرف هاـگ  نآ  .تسا  سنوی  هتـشون  متفگ : تسا »؟ یـسک  هچ  هتـشون 

« .دیامرف اطع  تمایق  زور  رد  وا  هب  يرون  فرح ، ره  لباقم 

رب هک  هدوب  نیا  رب  هعیش  ناماما  مامت  هریس  هتبلا 
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: دومرف رمع  نب  لـضفم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  .دـننک  قیوشت  ار  ناـنزملق  ناگدنـسیون و  بیغرت و  تباـتک  یگدنـسیون و 
(13 ( ؛ ْمِِهُبتُِکب ِّالا  ِهیف  َنوُسَنْأَی  ام  ٍجْرَه  ُنامَز  ِساّنلا  یَلَع  یتْأَی  ُهَّنِاَف  َکیَنب ، َکَُبتُک  ْثِّرَوَف  َِّتم  ْنِاَف  َِکناوِْخا ، یف  َکَْملِع  َُّثب  ُْبتُْکا َو  »

یجرمو جره  نامز  تقیقح  هب  .دنوش  یم  تیاهباتک  ثراو  تنادنزرف  یتفر ، ایند  زا  رگا  هدب ! رشن  سیونب و  تناردارب  نیب  ار  تشناد 
[.« دننک یمن  هجوت  [و  دنریگ یمن  سنا  ناش  هتشون  رب  زج  مدرم  هک  دسر  یم  ارف 

.دـهد رظن  نآ  هراـبرد  هک  دنتـشاد  هضرع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  تمدـخ  ار  راـثآ  یخرب  هک  تسا  هدـش  لـقن  نـینچمه  و 
!« دینک لمع  نادب  تسا  حیحص  ( 14 ( ؛ هب اُولَمْعاَف  ٌحیحَص  : » دومرف ترضح 

نایم زا  .دـش  نآ  هرمث  باتک ، ناونع  دـندز و 118  فیلأت  هب  تسد  ترـضح ، نادرگاش  زا  نت  هدزناش  هک  دوب  اهقیوشت  نیمه  رثا  رب 
میهاربا 7 نب  دمحا  باتک ، يریمح 19  رفعج  نب  هللادـبع  باتک ، رافـص 35  نسح  نب  دمحم  باتک ، لاّضف 36  نسح  نب  یلع  اـهنآ 

(15  ) .دراد باتک  ملسم 6  نب  نوراه  باتک و 

(16  ) .دسر یم  رفن  هب 106  دنا ، هدومن  لقن  ثیدح  ترضح  نآ  زا  هک  ینایوار  دادعت  روط  نیمه  و 

فیلأت . 3

ياه همان  بتک و  هدرب و  ملق  هب  تسد  زین  دوخ  ناگدنـسیون ، قیوشت  نادرگاـش و  تیبرت  رب  هوـالع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح 
یم هراشا  ییاه  هنومن  هب  هک  تسا  هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  هعماـج  ییاـمنهار  تیادـه و  شناد و  ملع و  هعـسوت  يارب  ار  یناوارف 

: دوش

اب یباتک  هزورما  هک  تسا  يروآدای  لـباق  .تسا  هدرک  لـقن  ار  نآ  دـلاخ  نب  دـمحم  ردارب  دـلاخ  نب  نسح  هک  نآرقلا  ریـسفت  .کـی 
ناملاع هک  تسا  دوجوم  مالسلا » هیلع  يرکسعلا  مامالا  ریسفت   » ناونع
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.دنناد یم  یلصا  هتشون  زا  ریغ  ار  نآ  دنراد و  اهدقن  نآ  رب  ثیدح  لاجر و 

(17  ) .تسا مارح  لالح و  لئاسم  ماکحا و  زا  يرایسب  رب  لمتشم  هک  هبقنملا »  » باتک .ود 

(18  ) .تسا بوسنم  ترضح  نآ  هب  زین  يرگید  بتک  اهنیا  زج  هب 

.ناوارف ياه  همان  .هس 

طاقن رد  نایعیـش  دوب و  هتفاـی  شرتسگ  يددـعتم  ياهرهـش  فلتخم و  قطاـنم  رد  عیـشت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ناـمزرد 
، ير نـمی ، ناـسارخ ، نئادـم ، هوآ ،)  ) هـبآ مـق ، روباـشین ، دادـغب ، هفوـک ، دـننام : یقطاـنم ، اهرهـش و  دـندوب ؛ هدـش  زکرمتم  یناوارف 
، هفوک ءارماس ، یلئالد  هب  قطانم ، نیا  نایم  رد  .دـنتفر  یم  رامـش  هب  نایعیـش  ياههاگیاپ  زا  هک  هرـصب  ناجرج و  ءارماس ، ناجیابرذآ ،

(19  ) .دندوب رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  روباشین  مق و  دادغب ،

، تسا هتشون  اهرهش  نآ  هب  یناوارف  ياه  همان  یگدنزاس ، تیاده و  و  شناد ، ملع و  هعسوت  عیـشت ، گنهرف  شرتسگ  يارب  ترـضح 
، هنیدم مدرم  هب  ترضح  ناوارف  ياه  همان  و  ( 20 ، ) تسا طوبضم  اهباتک  رد  نآ  نتم  هک  هوآ  مق و  نایعیش  هب  ترضح  نآ  همان  دننام :

روباشین نایعیـش  و  لیعامـسا » نب  قاحـسا   » هب باطخ  ترـضح  هک  یلـصفم  همان  و  هتـشون ، هیوباب » نبا   » هب ماـما  هک  يا  هماـن  و  ( 21)
(22  ) .تسا هتشون 

زا يوریپ  تیمها  ترورـض و  حیرـشت  یمالـسا و  تما  تیادـه  رد  تماما  شقن  هرابرد  حیـضوت  زا  سپ  ترـضح  نآ  ریخا ، همان  رد 
هچنآ هب  يو  ات  یتسه  هدبع  نب  میهاربا  دزن  نم  هداتـسرف  وت  قاحـسا ! يا  دنا ..« : هتـشون  ماما ، نامرف  زا  یچیپرـس  زا  رادشه  ناماما و 

رب دـیفظوم  دنتـسه ، وت  رهـش  رد  هک  یناسک  همه  وت و  .دـنک  لمع  ما ، هداتـسرف  يروباشین  یـسوم  دـمحم  طسوت  هک  يا  همان  رد  نم 
(23 « ) .دینک لمع  روبزم  همان  ساسا 

تاهبش هب  خساپ  . 4

ههبش حرط  شسرپ و  دوجو 
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هعماج رد  تسا  نکمم  هاگ  .دوش  هداد  رگتیاده  حیحص و  خساپ  نآ  هب  هک  یطرش  هب  دوش ، هعماج  دشر  یگدنلاب و  ثعاب  دناوت  یم 
زا یکی  .دنک  هجاوم  رطخ  اب  دـناوت  یم  ار  یمالـسا  هعماج  لک  دوشن ، هداد  باوج  تسرد  رگا  هک  دـیآ  دوجو  هب  يرگناریو  تاهبش 

: دوش یم  هراشا  اه  هنومن  یخرب  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  دوب  ییادز  ههبش  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  یملع  ياهتیلاعف  نیرت  مهم 

.دـمآ دوجو  هب  يدـیدش  یطحق  یلاسکـشخ  رثا  رب  لاسکی  دوب ، نادـنز  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ینارود  رد  .کـی 
رارکت راب  نیدنچ  هیـضق  نیا  .دندناوخ  زامن  دندرب و  نابایب  هب  ناراب ) بلط   ) ءاقـستسا زامن  يارب  هدرک ، عمج  ار  مدرم  مالـسا  ياملع 
رارکت هیضق  نیا  راب  نیدنچ  دمآ و  ناراب  دندناوخ ، اقستسا  زامن  نایحیسم  اب  یتقو  اراصن  ياملع  اما  دشن ؛ هدید  ناراب  زا  يرثا  دش و 

.دش

زا لبق  اما  دناسر ؛ نادنز  هب  ار  دوخ  دوب ، يوحن  ره  هب  نایعیش  زا  یکی  .دش  نیملـسم  يزیروربآ  یگتـسکشرس و  ثعاب  عوضوم  نیا 
اب .دراد  دوجو  يا  هدامآ  ربق  نادنز  نایم  رد  دـید  بجعت  اب  دـنک ، ضرع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدـخ  ار  نایرج  هکنآ 

ردقم نینچ  زین  دنوادخ  شابن ! تحاران  دومرف : ترـضح  .دننک  نفد  ربق  نیا  رد  ار  امـش  مرادـن  تقاط  نم  درک : ضرع  نایرگ  مشچ 
: تسا هدناشک  اجنیا  هب  ارم  مهم  شسرپ  بلطم و  ود  درک : ضرع  نخس ، نیا  ندینش  زا  دعب  .تسا  هدرکن 

نیا زا  روظنم  َماّیَْالا ) ِداُعت  ال   ) دـینکن ینمـشد  راـگزور  اـب  هک  تسا  هدـمآ  امـش  زا  هدراو  تاـیاور  رد  هک  تسا  نیا  لّوا  شـسرپ  . 1
؟ تسیچ تایاور 

قلعتم هبنش  میتسه ؛ تیب  لها  ام  راگزور ، زا  روظنم  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح 
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نسح ماما  هب  قلعتم  هبنشود  مالسلااهیلع ،] ارهز  همطاف  و   ] مالسلا هیلع  یلع  هب  قلعتم  هبنشکی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب 
هب قلعتم  هبنشراهچ  مالسلا ، مهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  رقاب و  ماما  داجس و  ماما  هب  طوبرم  هبنش  هس  مالـسلاامهیلع ، نیـسح  ماما  و 
یم مالـسلا  هیلع  يدهم  مدنزرف  هب  طوبرم  هعمج  تسا و  نم  هب  قلعتم  هبنـشجنپ  و  مالـسلاامهیلع ، يداه  ترـضح  مردپ  داوج و  ماما 

.دشاب

ياملع یلو  دـماین ، یناراب  دـندناوخ و  زامن  دـنتفر و  نابایب  هب  ناراب  زامن  يارب  زور  هس  مالـسا  ياملع  هک  تسا  نیا  مود  شـسرپ  . 2
نایعیش ناناملسم و  هک  تسا  نآ  سرت  درابب ، ناراب  اهنآ  ياعد  هب  مه  زورما  رگا  دیراب و  ناراب  دندناوخ ، زامن  هک  يراب  ره  ینارصن 

.دننک ادیپ  شیارگ  تیحیسم  هب  دنوش و  لزلزتم  دوخ  هدیقع  رد 

هتشاذگ دوخ  ناتشگنا  نایم  رد  ار  نآ  هک  دراد  هارمه  ار  ناربمایپ  زا  یکی  ندب  ناوختـسا  زا  يا  هکت  ینارـصن  ملاع  دومرف : ترـضح 
وا ناتـشگنا  نایم  زا  ار  نآ  ناسرب و  وا  هب  اروف  ار  دوخ  وت  .دراب  یم  ناراب  اذـل  هداد ؛] رارق  شیوخ  ياعد  تباجا  هلیـسو  ار  ناـمه  [و 

.دوش یم  ناراب  عطق  اهربا و  یگدنکارپ  ثعاب  لمع  نیا  روآ ! نوریب 

ره یحیـسم  ياملع  دندش و  هدنکارپ  اهربا  اقافتا  .تشادرب  ار  ناوختـسا  دناسر و  نایحیـسم  زامن  لحم  هب  ار  دوخ  تعرـس  اب  درم  نآ 
داقتعا نامیا و  رب  دندمآ و  نوریب  دیدرت  کش و  زا  نایعیـش  اصوصخم  ناناملـسم  دـندش و  هدنمرـش  اذـل  دـیرابن ؛ ناراب  دـندرک ، هچ 

(24  ) .دنتشگ راوتسا  شیوخ 

ضرع وا  هب  ار  نایرج  درب و  نابایب  هب  دروآ و  نوریب  سبح  زا  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یسابع  تقو  هفیلخ  رگید ، لقن  هب 
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.دروآ نوریب  یحیسم  ملاع  تسد  زا  ار  ناوختسا  شنامداخ  زا  یکی  داد  روتسد  دومن و  دزـشوگ  ار  ناوختـسا  نایرج  ترـضح  .درک 
.درک ندـیراب  هب  عورـش  يدـیدش  ناراب  تشادرب و  اعد  هب  تسد  ترـضح  دوخ  هاگ  نآ  .دـماین  ناراب  هجیتن ، رد  درک و  نینچ  زین  وا 

(25)

؟ دراد یهانگ  هچ  هراچیب  ِنز  رگم  تسا ؟ نانز  ثرالا  مهس  ربارب  ود  نادرم  ثرالا  مهـس  ارچ  درک : لاؤس  مهدزای  ماما  زا  يدرم  .ود 
ههبج داهج و  رد  درم  تسا ؛ نز  زا  رتشیب  درم  هدهع  هب  جرخ ) و   ) هقفن هکنیا  يارب  دومرف : باوج  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح 
لیماف نادرم  ینعی  هلقاع »  » رب هید  تخادرپ  ییاطخ  حرج  لتق و  رد  دنک ، نیمأت  دیاب  ار  شا  هداوناخ  یگدنز  هنیزه  دنک ، یم  تکرش 

(26  … « ) تسا فاعم  اه  هنیزه  نیا  مامت  رد  نز  یلو  تسا ، بجاو 

تافیرحت تافارحنا و  اب  دروخرب  . 5

شیپ هعماج  رد  هک  دوب  یتافارحنا  تافیرحت و  اهتعدـب ، اب  دروخرب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یگنهرف  یملع و  ياـهتیلاعف  رگید  زا 
، دوب ساسح  یلیخ  نآ  هب  تبسن  ترضح  دز ، یم  رس  املع  نادنمشناد و  ملق و  لها  هیحان  زا  تافارحنا  نیا  رگا  اصوصخم  دمآ ؛ یم 

توکـس دوش ، یم  داجیا  هعماج  رد  هک  ییاهتعدـب  تافیرحت و  تافارحنا و  لباقم  رد  هک  املع  يارب  تسا  یگرزب  سرد  دوخ  نیا  و 
.دننکن رایتخا 

: دییامرف هجوت  هنیمز  نیا  رد  يا  هنومن  هب 

ياهـضقانت  » مان هب  درک  فیلأت  یباتک  تشاد ، تماقا  قارع  رد  تفر و  یم  رامـش  هب  برع  مالـسا و  هفـسالف  زا  هک  يْدنِک » قاحـسا  »
يزور .دوب  هتخاس  لوغشم  باتک  نآ  شراگن  هب  ار  دوخ  هدرک و  رایتخا  ینیشن  هشوگ  هتـسشن و  لزنم  رد  يدایز  ياهتدم  وا  نآرق ! »

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  رضحم  هب  وا  نادرگاش  زا  یکی 
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ناتداتـسا ياه  هتفگ  هک  درادن  دوجو  يدیـشر  درم  امـش  نایم  رد  ایآ  دومرف : داتفا ، وا  هب  ترـضح  مشچ  هک  یماگنه  .دـش  بایفرش 
.مینک ضارتعا  دوخ  داتـسا  هابتـشا  هب  میناوت  یمن  میتسه و  وا  نادرگاش  زا  یگمه  ام  درک : ضرع  درگاش  دیوگ ؟ خساپ  ار  يدـنک » »

؟ دینک لقن  دوخ  داتسا  يارب  ار  نآ  دیناوت  یم  دوش ، میهفت  نیقلت و  امش  هب  یبلاطم  رگا  دومرف : ماما 

تفلا سنا و  وا  اب  امن  یعس  نک و  دروخرب  تبحم  یمرگ و  هب  وا  اب  داتسا  دزن  نتشگرب  زا  دعب  دومرف : ترـضح  يرآ ! تفگ : درگاش 
یسک امـش  زا  ریغ  هک  تسا  هدمآ  شیپ  نم  يارب  يا  هلئـسم  وگب : وا  هب  دمآ ، لمع  هب  ییانـشآ  سنا و  ًالماک  هک  یماگنه  .ینک  ادیپ 
سدح امش  هچنآ  زا  ریغ  يا  یناعم  دوخ  راتفگ  زا  نآرق  هدنیوگ  تسا  نکمم  ایآ  هک : تسا  نیا  نآ  درادن و  ار  نآ  خساپ  یگتسیاش 

؟ دشاب هدرک  هدارا  دینز ، یم 

هدنیوگ دیاش  دـیناد ، یم  هچ  امـش  وگب : ماگنه  نیا  رد  .دـشاب  هتـشاد  يروظنم  نینچ  تسا  نکمم  یلب ! تفگ : دـهاوخ  خـساپ  رد  وا 
! دیشاب هدرب  راک  هب  دوخ  يانعم  ریغ  رد  ار  وا  ظافلا  امش  دشاب و  هدرک  هدارا  دینز ، یم  سدح  امش  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  یناعم  نآرق 

.دنک دوخ  هابتشا  هجوتم  ار  وا  هک  تسا  یفاک  هتکن  نیا  حرط  تسا ، یشوهاب  مدآ  وا  درک : هفاضا  اجنیا  رد  ماما 

ار ماما  لاؤس  سپـس  .دیدرگ  دعاسم  بلطم  حرط  يارب  هنیمز  هکنآ  ات  درک  راتفر  ماما  روتـسد  قبط  دیـسر و  داتـسا  روضح  هب  درگاش 
دیامن و حرط  دناوت  یمن  دوخ  شیپ  زا  ار  یلاؤس  نینچ  وا  درگاش  تسناد  یم  هک  داتـسا  .تفرگ  ار  هدـش  ینیب  شیپ  باوج  حرطم و 

هب ور  تسین ، وا  هشیدنا  ّدح  رد 
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؟ درک روطخ  وت  رکف  هب  اجک  زا  یلاؤس  نینچ  ییوگب ، نم  هب  ار  تقیقح  هک  مهد  یم  مسق  ار  وت  تفگ : درک و  درگاش 

؟ دشاب هدمآ  نم  نهذ  هب  یلاؤس  نینچ  هک  دراد  يداریا  هچ  درگاش :

؟ يا هتفرگ  دای  اجک  زا  ار  لاؤس  نیا  وگب  نم  هب  .یشاب  هدیسر  یلئاسم  نینچ  هب  هک  تسا  دوز  زونه  وت  هن ! داتسا :

.درک انشآ  لاؤس  نیا  اب  ارم  دمحم » وبا   » هک تسا  نیا  تقیقح  درگاش :

.دوش هداد  رگتیاده  حیحص و  خساپ  نآ  هب  هک  یطرش  هب  دوش ، هعماج  دشر  یگدنلاب و  ثعاب  دناوت  یم  ههبش  حرط  شسرپ و  دوجو 

تقیقح دنناوت  یم  هک  دنتسه  نانآ   ] تسا نادناخ  نیا  هدنبیز  اهنت  ییاه  لاؤس  نینچ  دوزفا : سپس  .یتفگ  ار  رما  عقاو  نونکا  داتـسا :
هدیقع هب  هک  ار  هچنآ  دندرک و  نشور  یشتآ  داد  روتسد  دوخ ، هابتشا  هب  هجوت  تیعقاو و  كرد  اب  داتسا  هاگ  نآ  دنزاس .] راکـشآ  ار 

(27  ) .دنازوس امامت  دوب ، هتشون  نآرق » ياه  ضقانت   » هرابرد دوخ 

.ددرگ یم  راکشآ  ترضح  یملع  ياهشالت  تعسو  یبوخ  هب  دش  هتفگ  هچنآ  زا 

ارضخ هنهپ  طاسب  رب  تفص  روُص  دیزو  یسیع  مد  نوچ  تایح  میسن  هک  ناهگرحس 

اتکی تیانع  ردصم  زا  دسر  یم  ضیف  هک  ناکما  ملاع  هب  نایسدق  زا  دمآ  تراشب 

احطب سدقا  ضرا  هب  هگرحس  داهن و  مدق  دمآ  بقل  يرکسع  مان و  نسح  مام و  هثیدح 

یلاعت يادخ  تجح  نآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  مالسلا  هیلع  مئاق  يدهم  هب  ردپ  يداه  ترضح  هب  رسپ 

(28  ) احیسم يادتقم  تسا و  لیلخ  حون و  دیما  شروهظ  دعب  هک  نآ  دیآ  دوجو  هب  نیا  بلص  ز 

اه تشون  یپ 

ص 151. يرفعج ، یشورفباتک  یمق ، سابع  خیش  هیهبلا ، راونا  . 1

ص 345. یتریصب ، هبتکم  مق ، دیفم ، خیش  داشرالا ، . 2

هیلع قداص  ماما  هسسؤم  ییاوشیپ ، يدهم  نایاوشیپ ، هریس  . 3
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ص 621. ، 1374 مود ، پاچ  مالسلا ،

ص 176 و 230. ج 1 ، یئابطابطلا ، هبتکم  مق ، قودص ، عیارشلا ، للع  .ر ك : . 4

.ه ش،  1363 موس ، پاچ  یـضرلا ، تاروشنم  مق ، يربط ، ریرج  همامالا ، لـئالد  ص 251 ؛ ج 50 ، هیمالـسالا ، هبتکم  راونالاراحب ، . 5
ص 226.

ص 311. ج 50 ، راونالاراحب ، . 6

ص 313. نامه ، . 7

ص 134. هثیدحلا ، يونین  هبتکم  نارهت ، یسوط ، خیش  هبیغلا ، باتک  . 8

ص 166. ینیسحلا ، دهشملا  هبتکم  هرهاق ، یجنلبش ، راصبالا ، رون  ص 304 ؛ میدق ، پاچ  یکلام ، غاّبص  نبا  همهملا ، لوصفلا  . 9

ص 427. .ه ق ،  1381 هیردیحلا ، هبتکملا  فجن ، پاچ  یسوط ، خیش  لاجر ، . 10

ص 627. ییاوشیپ ، يدهم  نایاوشیپ ، هریس  . 11

ص 447، .ه ق ،  1402 يروادلا ، هبتکم  مق ، یشاجن ، سابعلاوبا  یشاجنلا ، لاجر  ح 25 ؛ ص 150 ، ج 2 ، توریب ، راونالا ، راحب  . 12
هرامش 1208.

ح 27. ص 150 ، ج 2 ، راونالاراحب ، . 13

ص 183. تاغیلبت ، رتفد  مق ، سوواط ، نبا  دیس  لئاسلا ، حالف  . 14

، يزیرهم ثیدح ، نوتم  اب  ییانشآ  ص 149 ؛ ج 3 ، هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، ینارهت ، گرزباغآ  هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  . 15
ص 77. لّوا ، پاچ  یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  مق ،

ص 77. يزیرهم ، ثیدح ، نوتم  اب  ییانشآ  صص 283 297 ؛ ج 4 ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  .ر ك : . 16

ص 149. ج 3 ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  . 17

ص 185. .ه ق ،  1418 یمالسالا ، مالعالا  بتکم  مق ، ینیسح ، اضر  دمحم  دیس  هنسلا ، نیودت  . 18

هبتکم رفظم ، نیـسح  دمحم  خیـش  هعیـشلا ، خـیرات  ص 223 ؛ تاـغیلبت ، رتفد  مق ، یـسبط ، داوجدـمحم  يرکـسعلا ، ماـمالا  هاـیح  . 19
ص 632. نایاوشیپ ، هریس  78 و 102 ؛ ص 62 ، یتریصب ،
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ص 264. یناشاک ، ضیف  همئالا ، بتاکم  یف  همکحلا  نداعم  . 20

ص 317. ج 50 ، راونالاراحب ، . 21

.نامه . 22

، راونالاراحب ص 575 ؛ دهشم ، هاگشناد  یسوط ، خیش  لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  . 23
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صص 219 323. ج 50 ،

ص 425؛ ج 4 ، يوفطـصم ، یـشورفباتک  مـق ، بوـشآ ، رهـش  نـبا  بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  ص167 ؛ یجنلبـش ، راـصبالا ، روـن  . 24
صص 119 120. ج 2 1 ، يدراهتشا ، يدمحم  نالدبحاص ، ياهناتساد 

صص 304 305. میدق ، پاچ  یکلام ، غابص  نبا  همهملا ، لوصف  ص 370 ؛ ج 50 ، راونالاراحب ، . 25

هرامش ص 407 ، ج 3 ، هیملعلا ، هعبطم  مق ، یلماع ، ّرح  هادـهلا ، تابثا  ص 437 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  . 26
.32

.صیخلت اب  صص 628 630  نایاوشیپ ، هریس  ص 424 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  . 27

(. لصاو  ) ناگدرزآ دمحم  . 28

فّوصت و  ع )  ) يرکسع ماما 

هیفوص

ینّابر رفعج  دّیس 

یم رذح  رب  نآ  هب  ندیورگ  زا  ار  مدرم  هتسج و  يرازیب  نآ  زا  تّدش  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  يدساف  ياه  نایرج  هلمج  زا 
زا يا  هّدع  مالسا ، ششوپ  تحت  تسناوت  هّیمشهب » یفوک  مساقلاوبا   » طّسوت شیادیپ  زاغآ  زا  هقرف  نیا  .تسا  هیفوص »  » هورگ تشاد ،

: دومرف شترضح  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  راّبجلادبع  نب  دّمحم  .دبیرفب  ار  حول  هداس  ِناناملسم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دش ، لاؤس  یفوک » مشاهوبا   » دروم رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

1 .داد » رارق  دوخ  دیلپ  تاداقتعا  يارب  يزکرم  ار  نآ  درک و  عارتخا  فّوصت  مان  هب  یکلسم  دوب و  هدیقعلا  دساف  رایسب  يدرف  وا  »

نآ اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تسا و  فّوصت  رهاظم  زا  اوزنا و …  نید ، ماکحا  ندرک  لیطعت  ینیـشن ، هّلچ  ییاـمندوخ ، تعدـب ، يرآ ،
مهیلع تیب  لها  هب  هقالع  زاربا  عّیـشت ، نوچمه : ینیوانع  تحت  یهاگ  طلغ  ياه  شور  نیا  هکنآ  فّسأت  بجوم  .دنا و  هدومن  هلباقم 

! دریگ یم  ماجنا  سفن  بیذهت  ای  مالسلا و 

نب دواد  مشاهوبا  شردقنارگ ، یباحص  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
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: دومرف يرفعج  مساق 

تعدب تعدب و  ینعی  ّتنـس  نانآ ، هاگدید  زا  .دنراد  کیرات  ییاهلد  یلو  نادـنخ ، ناشیاه  هرهچ  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز  »
دـنا و هشیپ  متـس  نادان و  يدارفا  ناـنآ  ناـیاورنامرف  .دـنهن  یم  جرا  ار  قساـف  دـنرگن و  یم  تراـقح  هدـید  هب  ار  نمؤم  .ّتنُـس  ینعی 

دوخ ناگرزب  رب  اهرت  کچوک  دنرب و  یم  امغی  هب  ار  ناتـسدیهت  ّقح  اهنآ  نادـنمتورث  .دننارگمتـس  رابرد  هزویرد  ناشیا  نادنمـشناد 
صالخا و اب  درف  نایم  .دنناد  یم  بّذهم  ار  رگ  هلیح  صاخـشا  هاگآ و  يدرف  ناشیا  هاگدید  زا  نادان  ياه  ناسنا  .دـنریگ  یم  یـشیپ 

ياه هدیرفآ  نیرتدب  اهنآ  نادنمـشیدنا  ناملاع و  .دنـسانش  یمن  زاب  اه  گرگ  زا  ار  نادنفـسوگ  نانآ  .دـنهد  یمن  زییمت  دّدُرم  ناسنا 
دوـخ ترطف ] و   ] هدـیقع زا  اـهنآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  .دـنهد  یم  ناـشن  لـیامت  فّوـصت  هفـسلف و  هب  هک  ارچ  دـنا ؛ نیمز  يور  رد  یهلا 

هب ار  ام  نارادتـسود  نایعیـش و  دـننک و  یم  يور  هدایز  ام  نافلاخم  هب  ّتبحم  هقالع و  رد  .دـنا  هدـش  فرحنم  قح  هار  زا  هتـشگرب و 
هناراکایر دندرگ ، راتفرگ  ّتلذ  هب  رگا  دنوش و  یمن  ریـس  هوشر  نتفرگ  زا  دـنبای ، تسد  یماقم  هاج و  هب  رگا  .دـنناشک  یم  یهارمگ 

یناسک .دننارفاک  نیئآ  ناغّلبُم  دندنب و  یم  نانمؤم  رب  ار  تقیقح ) تداعـس و   ) هار نانآ  هک  دیـشاب  هاگآ  .دننک  یم  شتـسرپ  ار  ادـخ 
« .دننک ظفح  ار  شیوخ  نامیا  نید و  هدوب و  رذح  رب  نانآ  زا  دیاب  دننک ، یم  یگدنز  اهنآ  اب  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  سپس 

ام رارسا  زا  نانخس  نیا  .دومن  لقن  میارب  مالسلا  مهیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  شراوگرزب ، ناردپ  زا  مردپ  ار  بلاطم  نیا  مشاهوبا ! يا  »
2 .نکم » وگزاب  شلها  يارب  زج  ار  اهنآ  تسا ،

يرطخ نایعیش ، نایم  رد  فّوصت  هلمج  زا  یفارحنا و  راکفا  ذوفن 
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لقتنم مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هب  ار  نآ  شرازگ  هدیزرو و  یم  مامتها  نادب  مالسلا  مهیلع  همئا  نارای  زا  ناگرزب  هک  تسا  هدوب 
.دنا هدومن  یم 

: دهد یم  شرازگ  نینچ  ترضح  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا 

.دنهد یم  تبسن  امش  ناردپ  امش و  هب  ار  اهنآ  دنناوخ و  یم  یثیداحا  دننک و  یم  ینارنخـس  مدرم  يارب  هک  دنا  هدش  تفای  یهورگ  »
امش ناردپ  زا  ار  اهنآ  هک  ارچ  درادن ، دوجو  تایاور  نیا  ّدر  ناکما  یلو  دریذپ  یمن  ار  اهنآ  ام  بولق  هک  یثیداحا  تساهنآ  نایم  رد 

« .ینیطقی مساق  يرگید ، هکسَح و  نب  یلع  یکی ، دنرفن ؛ ود  ناشیا  .دنیامن  یم  لقن 

: دسیون یم  همادا  رد  يو 

: دیامرف یم  هک  ادخ  نخس  زا  دارم  دنیوگ : یم  هک  تسا  ناشیا  دیاقع  زا  »

3 رکنملا » ءاشحفلا و  نع  یهنت  هولّصلا  ّنا  »

هن تسا  درم  نامه  زین  تاکز  زا  دوصقم  .دشاب و  دوجـس  عوکر و  دوصقم ، هکنآ  هن  دراد  یم  زاب  ءاشحف  زا  ار  مدرم  هک  تسا  يدرم 
.لام جارخا  مهارد و 

« .دییامن نایب  ار  تافارحنا  زا  تمالس  قح و  هار  دیراذگب و  ّتنم  ام  رب  .دننک  یم  لیوأت  ار  دنوادخ  یهاون  رماوا و  لاونم ، نیمه  رب  و 

: تشون خساپ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

.دنک تنعل  ار  وا  ادخ ، .میسانش  یمن  دوخ  ناتسود  هرمز  رد  ار  وا  ام  هک  تسا  یفاک  نیمه  امش  يارب  دیوگ و  یم  غورد  هکسَح  نبا  »
زامن و صلاخ و  نید  يارب  رگم  داتـسرفن  ار  وا  زا  لبق  ناربماـیپ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  راـگدرورپ ، هک  مسق ! ادـخ  هب 

هدحو يادخ  يوس  هب  رگم  درکن  توعد  ار  مدرم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تیالو و  جح و  هزور و  تاکز و 
کیرشال
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رگا درک و  دهاوخ  محر  ام  رب  مینک ، شتعاطا  رگا  .میزرو  یمن  كرش  وا  هب  میتسه و  ادخ  هدنب  زین  ربمایپ  نادنزرف  زا  ایـصوا  ام  هل و 
نیا نم  .شقلخ  همه  رب  ام و  رب  تسوا  زا  تّجح  هکلب  میرادـن  تّجح  ادـخ  رب  اـم  .دومن  دـهاوخ  باذـع  ار  اـم  مینک ، شا  یناـمرفان 

انگنت رد  ار  نانآ  .دـنک و  ناشتنعل  دـنوادخ ، .دـینک  اهر  ار  اهنآ  زین  امـش  میوج ؛ یم  يرازیب  صاخـشا  نیا  زا  هدومن ، یفن  ار  نانخس 
4 .دیبوکب » گنس  رب  ناشرس  دیتفای ، تولخ  ناکم  رد  ار  اهنآ  هچنانچ  دیهد و  رارق 

اه تشون  یپ 

.سدق ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  ص 145 ، یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس  . 1

.نامه . 2

.45 توبکنع /  . 3

.مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  هسّسؤم  ص 802 و 803 ، ج 2 ، یّشکلا ، لاجر  . 4

رصاعم نارادمامز  يرکسع و  ماما 

دمآرد

یسبط داوج  دمحم 

ماما زج  يرگید  ماما  هک  دیامن  یم  نانچ  دربرس ، هب  نوراه  ياهلاچهایـس  رد  رایـسب  ياهلاس  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  زا  سپ 
ریز ار  شا  یگدنز  ياهزور  نیرت  تخـس  ات 260  لاس 254  زا  ع )  ) يرکسع ماما  .دشنراچد  تشونرـس  نیا  هب  ع )  ) يرکـسع نسح 
نایم زا  دیلپ  هشیدنا  اهراب  هکلب  دـندرکن ؛ هدنـسب  نادـنز  هب  زگره  نانآ  .دـنارذگ  دـمتعم ) يدـتهم و  زتعم و   ) بصاغ هفیلخ  هس  رظن 

.دندش وربور  تالکشم  رگید  ای  لتق و  تفالخ ، زا  علخ  اب  هک  یهلا  تردق  وترپ  رد  دندنارورپ و  رس  رد  ترضح  ندرب 

یسابع زتعم  يرکسع و  ماما   1

هناور راب  دنچ  داد ، رارق  رظن  ریز  ادـیدش  ار  يرکـسع  ماما  تفرگ ، شیپ  ار  شفالـسا  شور  تفالخ ، يدـصت  زا  سپ  یـسابع ، زتعم 
.درپس فیصو  نب  حلاص  مان  هب  يراکتیانج  تسد  هب  اروا  تخاس و  نادنز 

ات تشامگ  ماما  رب  نادنز  رد  ار  دوخ  زا  رت  تسپ  يدارفا  درمش ، تمینغ  ار  تصرف  دوب ، تیب  لها  نانمشد  زا  هک  فیصو ، نب  حلاص 
.دنهد رازآ  ار  ترضح  زور  هنابش  لوط  رد 

دراو فیـصو  نب  حلاص  رب  تیب ] لها  نانمـشدو   ] نافرحنم زا  يا  هتـسد  نایـسابع و  زا  یهورگ  يزور  دیوگ : یم  رافغلادبع  نب  یلع 
نانچ اما  متـشامگ ؛ وا  رب  متـشاد ، غارـس  هک  يدارفا  نیرترورـش  زا  نت  ود  منک ؟ هچ  رگید  مناد  یمن  تفگ : ناـنآ  هب  حـلاص  .دـندش 

؟ دییوگ یم  هچ  شا  هرابرد  مدیسرپ : نانآ  زا  .دندش  تدابع  لها  هاتوک  یتدم  رد  هک  داهن  ریثات  اهنآرد 
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هب هن  دیوگ و  یم  نخـس  هن  درازگ ؛ یم  زامن  دادـماب  ات  اهبـش  دراد و  یم  هزور  اهزور  هک  یـسک  هراب  رد  مییوگب  هچ  دـنداد : خـساپ 
.میداد یم  فک  زا  شیوخ  ریبدت  ناوت  داتفا و  یم  ناممادنا  رب  هزرل  میدرک ، یم  هاگنوا  هب  هاگره  .دزادرپ  یم  تدابع  زج  يراک 

، دندینش فیصو  نب  حلاص  زا  ار  نخس  نیا  نایسابع  هک  یماگنه 
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(1  ) .دنتفر نوریب  شدزن  زا  يراوخ  تیاهن  رد 

ار هصرع  دنهاوخب  وا  زا  ات  دندوب  هتفاتـش  فیـصو  نب  حلاص  دزن  ع )  ) ماما نانمـشد  ناشیدنادب و  هک  دیآ  یم  رب  نانچ  وگتفگ  نیا  زا 
تدابع هب  تخاس و  یم  نوگرگد  ار  دارفا  نیرت  تسپ  یتح  هک  دوب ، باذج  نانچ  ترضح  یتوکلم  يامیـس  اما  دنک ، رتگنت  ماما  رب 

.تشاد یم  او 

.درپس دوب ، تیب  لها  تخسرس  نانمشد  زا  هک  شماتوا ، نب  یلع  تسد  هب  ار  ماما  زتعم  ناخروم ، زا  یخرب  هتفگ  هب 

.دش تیب  لها  یمیمص  ناتسود  زا  عقاو و  ریثات  تحت  تدش  هب  یلع 

نشخ نانمشد  زا  هک  وا ، هب  دیدرگ و  ینادنز  شماتوا  نب  یلع  دزن  ماما  دنک : یم  لقن  نینچ  يولع  لیعامسا  نب  دمحم  زا  دیفم  خیش 
؛ دییاس نیمز  رب  هرهچ  ماما  ربارب  رد  شماتوا  دنزرف  هک  تشذگن  یتدم  .دریگب  تخس  ماما  رب  ات  دش  هداد  روتسد  دوب ، بلاط  یبا  لآ 

دمآرـس شماـتوا  نب  یلع  دـمآ ، نوریب  نادـنز  زا  ماـما  نوچ  .درگنب  ترـضح  هب  تسناوت  یمن  هک  دوب  ناـنچ  ماـما  تمظع  تبیه و 
(2  ) .دندرک یم  دای  یگرزب  هب  ار  ترضح  هک  هدش  یناراتفگ  کین  نانیب و  نشور 

هفوک فرط  هب  ار  ماما  داد  روتسد  بجاح  دیعس  هب  ماجنارس  وا  .تخاسن  عناق  ار  یـسابع  زتعم  ماما ، رب  نوگانوگ  تخـس و  ياهراشف 
ماما ياعد  رثا  رد  دعب ، زور  هس  .درک  نیرفن  ار  زتعم  درب و  تیاکـش  راگدرورپ  هاگرد  هب  ترـضح  ( 3  ) .دـناسرب لتق  هب  هار  رد  هدرب ،

(4  ) .دش هتشک  عضو  نیرتدب  هب  زتعم  يرکسع ،

ماما ات  داد  روتـسد  بجاح  دیعـس  هب  زتعم ] ] هک ینامز  دـیوگ : یم  هللادـبع  نب  دـمحم  دـنک : یم  لقن  نینچ  لیالدـلا  باـتک  زا  یلبرا 
يربخ امش  هراب  رد  موش  تیادف  تشون : ماما  هب  مثیهلاوبا  دربب ، هفوک  فرط  هب  ار  ع )  ) يرکسع
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زور رد  زتعم  .دسر  یم  ارف  شیاشگ  زور  هس  زا  سپ  تشون : خـساپ  رد  ترـضح  .تسا  هدرک  نارگن  تخـس  ار  ام  هک  هدیـسر ، ام  هب 
(5  ) .دش هتشک  موس 

یسابع يدتهم  و  ع )  ) يرکسع ماما   2

! دوب هرهش  دهز  هب  درف  نیادنچ  ره  .دش  راتفرگ  یسابع  يدتهم  متس  هب  هک  دوب ، هتفاین  ییاهر  الماک  زتعم  متسزا  يرکـسع  ماما  زونه 
(6)

ماما اب  دـیوگ : یم  مشاهوبا  .تسب  يرکـسع ، ماما  هژیوب  نایولع ، يدوبان  هب  رمک  هرابکی  هک  تخاس  شنوگرگد  نانچ  تفالخ  یلو 
، دنک يزاب  ادخ  يایلوا  تشونرس  اب  بشما  دوب  هدرک  هدارا  شکرس  نیا  مشاهوبا ، يا  دومرف : هک  میدوب  يدتهم  نادنز  رد  يرکـسع 

 … درک هاتوک  عطق و  ار  شرمع  دنوادخ  یلو 

هک دـیآ  یم  رب  نانچ  دـمحم  نب  دـمحا  هب  ع )  ) ماما همان  خـساپ  زا  ( 7  ) .دندناسر لتق  هب  ار  وا  دـندیروش و  يدـتهم  رب  اهکرت  دادـماب 
.تسا هدوب  ماما  نتشک  رکف  رد  هراومه  يدتهم 

: دسیون یم  ترضح 

(8 « ) .لاق امک  ناکف  هب  رمی  فافختـسا  ناوه و  دـعب  سداسلا  مویلا  یف  لتقی  مایا و  هسمخ  اذـه  کموی  نم  دـع  هرمعل  رـصقا  کلذ  »
.دش دهاوخ  هتشک  يراوخ  اب  مشش  زور  رد  .رامش  هب  زور  جنپ  ات  زورما  زا  .دنک  یم  رکف  هک  تسا  نآ  زا  رت  هاتوک  وا  رمع 

.دش عقاو  دوب ، هدومرف  ماما  هچنآ  سپ 

یسابع دمتعم  و  ع )  ) ماما  3

، وا .تسشن  تفالخ  دنـسم  رب  ( 9  ) يرجه شـش  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  یـسابع  دمتعم  هب  روهـشم  لکوتم ، نب  رفعج  نب  دـمحا 
رارق راشف  تحت  هتشذگ ، زا  شیب  ار  ماما  يدتهم ، زتعم و  موش  تشونرـس  زا  نتفرگ  تربع  نودب  ماما و  قباوس  نتفرگ  رظن  رد  نودب 

.دش هدرپس  هبیتق  نب  ییحی  تسد  هب  مهدزای  ياوشیپ  راب  نیا  .داد 

هک درک  یم  دای  دـنگوس  شرـسمه  ضارتعا  ربارب  رد  وا  .درک  ضارتعا  شرـسمه  هک  تخاـس  گـنت  ماـما  رب  ار  هصرع  ناـنچ  ییحی 
وا .دندرپس  هبیتق  نب  ییحی  هب  ار  يرکسع  ماما  دسیون : یم  بوشآ  رهش  نبا  .دنک  یم  اهر  ناگدنرد  نایم  ار  ترضح 
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رب ینایز  شا ] يونعم  هاگیاج   ] مسرت یم  شرازایم ؛ نینچ  سرتب و  ادخ  زا  تفگ : يو  هب  شرسمه  .تفرگ  تخس  رایسب  ترـضح  رب 
نایم ار  ماما  هفیلخ ، هزاجا  اب  هاگنآ  .دنکفا  مهاوخ  ناریـش  ناگدنرد و  نایم  هب  ار  وا  دـنگوس ، ادـخ  هب  داد : خـساپ  ییحی  .دـناسر  وت 

هب ار  ماما  دش  هداد  روتـسد  اروف  .دنتفای  زامن  لاح  رد  ار  ماما  دنتـسیرگن و  ناریـش  يرادـهگن  لحم  هب  یتدـم ، زا  سپ  .دـنکفا  ناریش 
(10  ) .دننادرگزاب شا  هناخ 

، راظتنا تفالخ  رب  تفر و  اهنآ  يرادـهگن  لـحم  هب  ناریـش  تسرپرـس  یبرم و  هارمه  زور  هس  زا  سپ  ییحی  رگید  یتیاور  ساـسا  رب 
.تفای زامن  لاح  رد  دندوب ، هدز  هقلح  شنوماریپ  هک  یناریش  نایم  رد  ار  ماما 

.دش ناریش  همعط  گنرد  یب  داهن و  ماگ  ناگدنرد  سفق  هب  یبرم 

.تخاس هاگآ  هعقاو  نیا  زا  ار  يو  تفاتش و  یسابع  دمتعم  دزن  شناگتسب  هارمه  ییحی 

نانچ وا  .دییاپن  يرید  یـسابع  دمتعم  شمرن  هتبلا  ( 11 ! ) دـنک اعد  شیارب  ات  تساوخ  شترـضح  زا  هنازجاع  تفر و  ماما  دزن  دـمتعم 
.دیشیدنا یمن  ع )  ) ماما تداهش  زج  يزیچ  هب  درپس و  یشومارف  هبار  زیچ  همه  هک  دوب  ماقم  تردق و  هتفیش 

اهرازآ هشیر   4

؟ دندوب ع )  ) ماما رازآ  سپ  رد  افلخ  ارچ 

.دروخ یم  مشچ  هب  شسرپ  نیا  یلامجا  خساپ  ماما  راتفگ  يال  هبال  رد  یلو  دبلط ، یم  رتنوزف  یتصرف  رما  نیا  قیمع  قیقد و  یـسررب 
: دومرف جع )  ) نسحلا نب  هجح  شدنزرف  تدالو  زا  سپ  ترضح 

يریگشیپ یپ  رد  نمـشد  هک  دهد  یم  ناشن  هاتوک  هلمج  نیا  ( 12  ) .دننک عطق  ار  لسن  نیا  ات  دنـشک  یم  ارم  دندرب  نامگ  نارگمتس 
همه مغر  یلع  یهلا  دوعوم  دش و  راکـشآ  ادـخ  تردـق  ماجنارـس  یلو  دوب ؛ ع )  ) مظعالا هللا  هیقب  ترـضح  مهدزاود  ماما  تدالو  زا 

هب اهتیدودحم 
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.داهن ماگ  یتیگ  هصرع 

.ایح ثعبی  موی  دلو و  موی  هیلع  مالسف 

اه تشون  یپ 

ص 512. ج 1 ، ینیلک ، خیش  یفاک ،  1

ص 342. دیفم ، خیش  داشرا ،  2

ص 431. ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم ،  3

ص 16. ج 11 ، ریثک ، نبا  هیاهنلا ، هیادبلا و   4

ص 206. ج 2 ، یلبرا ، همغلا ، فشک   5

ص 233. ج 7 ، ریثا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا   6

ص 134. یسوط ، خیش  هبیغلا ، باتک   7

ص 510. ج 1 ، یفاک ،  8

ص 507. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   9

ص 430. ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم   10

.نامه  11

ص 479. ج 2 ، قودص ، خیش  نیدلا ، لامک   12

ص 134. یسوط ، خیش  هبیغلا ، باتک   13

ناهج قافآ  رد  ماما  راونا 

مالسا يایفارغج 

تعرس هب  نادیواج  ینامـسآ و  نید  نیا  دومن ، هضرع  نایناهج  هب  ار  شیوخ  شخب  تایح  نیئآ  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  يزور  زا 
اصقا زا  مالسا  يدیحوت  يادن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترـضح  تلاسر  لاس  تّدـم 23  رد  دوب و  شرتسگ  لاح  رد 

، هشبح رصم و  مور ، ناریا ، نمی ، ماش ، رد  تیونعم  تلادع و  ناگنشت  ریظن  یب  لابقتسا  .دش  هدیـشک  نآ  زا  جراخ  هب  ناتـسبرع  طاقن 
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ار ییایفارغج  ياهزرم  یناـمز  كدـنا  رد  هدرک و  حرطم  یناـهج  بتکم  کـی  ناونع  هب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  نیئآ 
هضرع نایملاع  هب  ار  نآ  ندوب  یناهج  مالسا ، ناریفس  ترـضح  نآ  تلحر  زا  لبق  لاس  هس  .دیناسر  نایناهج  شوگ  هب  هدیدرونرد و 

ّینِا ُساّنلا  اَهُّیَا  ای  : » هک دنک  نالعا  همه  هب  هک  دنداد  روتسد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تحارص  هب  لاعتم  دنوادخ  دندرک و 
.متسه امش  همه  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  مدرم ! يا  1 ؛ ًاعیمَج » ْمُْکَیِلا  ِهّللا  ُلوُسَر 

رد دوخ  رصع  رد  کیره  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  ترضح و  نآ  نانیشناج  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب 
طابترا نایساّبع ، نایوما و  ياهراشف  مغر  یلع  دنتشاد و  ذوفن  نانچمه  مالسا  يایند  یتایح  مهم و  قطانم 
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.دندرک یم  ظفح  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  فراعم  ناگتفیش  نارادتسود و  اب  ار  دوخ  مکحم 

، زاقفق ناتـسکرت ، دنـس ، ناتـسناغفا ، ناریا ، .تشاد  رارق  مالـسا  ناهج  ورملق  رد  يدایز  ياهروشک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  رـصع  رد 
ناـهج ورملق  زا  یّمهم  یـشخب  سلدـنا ،)  ) ایناپـسا شکارم و  سنوت ، رئازجلا ، نادوـس ، ناتـسبرع ، نیطـسلف ، هیروـس ، قارع ، هیکرت ،

زور نآ  تختیاپ  ورم  هب  هنیدـم  زا  تقو  تموکح  راشف  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  ینامز  .دـیآ  یم  رامـش  هب  رـصع  نآ  رد  مالـسا 
.تفای شیازفا  یمالسا  ریغ  یتح  یمالسا و  فلتخم  ياه  تیّلم  نارس  زا  يرایسب  اب  ترضح  نآ  طابترا  دش ، دراو  مالسا  ناهج 

.دنتـسج دوس  يا  هلیـسو  تصرف و  ره  زا  ناناملـسم ، نایم  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  یـسابع  يافلخ 
ماما رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  دـعب  اهراشف  نیا  .دوب  نانآ  هبرح  نیرت  مهم  هقباس ، مک  تیدودـحم  راشف و  لامِعا 

هک مالسلا » هیلع  دوعوم  يدهم   » دندوب هدینـش  هک  ییاجنآ  زا  .دیـسر  دوخ  جوا  هب  مالـسلا  مهیلع  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  داوج ،
هیلع يرکـسع  ترـضح  لسن  زا  داد ، دهاوخ  لیکـشت  یناهج  لدع  تموکح  دیچیپ و  دهاوخ  مه  رد  ار  نارگمتـس  تموکح  راموط 
هّمئا ریاس  نایم  رد  مهدزای  ماما  هک  يروط  هب  دندوب ؛ هداد  رارق  تیدودـحم  تبقارم و  تحت  رد  رتشیب  ار  ترـضح  نآ  تسا ، مالـسلا 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  ارچ  .تسا  هدوب  رادروخرب  نایعیـش  يربهر  تماما و  يارب  ناـمز  نیرت  هاـتوک  زا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا 
ماما مالسلا 19 ، هیلع  رقاب  ماما  مالسلا 35 ، هیلع  داّجس  ماما  مالسلا 11 ، هیلع  نیسح  ماما  مالسلا 10 ، هیلع  نسح  ماما  لاس ، دودح 30 

اضر ماما  مالسلا 35 ، هیلع  مظاک  ماما  مالسلا 34 ، هیلع  قداص 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع يرکسع  ماما  مالـسلا 33 و  هیلع  يداه  ماما  تشاد 17 ، ار  رمع  نیرت  هاتوک  هکنیا  اـب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  مالسلا 20 ، هیلع 
.دندیدرگ راد  هدهع  ار  تما  تماما  .ق ) ات 260   254  ) لاس طقف 6  مالسلا 

هنـشت ياه  ناسنا  ناناملـسم و  ياه  هشیدـنا  راکفا و  رد  ذوفن  يارب  هاتوک  تدـم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  فاصوا ، نیا  اب 
ار قاتـشم  مدرم  هدرک و  رارقرب  طابترا  مالـسا  ناـهج  فلتخم  قطاـنم  اـب  درکن و  يراذـگورف  یـششوک  چـیه  زا  تیونعم  فراـعم و 

.دومن ییامنهار 

نآ هنایهاد  ياه  يربهر  زا  دنقرمس  خلب و  ير ، مق ، روباشین ، دادغب ، نوچ : یقطانم  اهرهش و  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  رصع  رد 
.دندوب رادروخرب  یهلا  هدیزگرب 

.مینیشن یم  هراظن  هب  مالسا ، ناهج  ياهرهش  رد  ار  ترضح  نآ  تماما  يربهر و  قفا  راتشون ، نیا  رد 

ناریا برغ 

هتشاد و ذوفن  مالسا  ناهج  زا  یفلتخم  طاقن  رد  ترضح  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  یناگدنز  هب  یهاگن 
هب راوگرزب  نآ  اب  کیپ  همان و  هلیـسو  هب  ای  هدیـسر و  شروضح  هب  مامتها ، ناوارف و  ياه  شالت  اب  شترـضح  نارادتـسود  نایعیش و 

: دهد یم  ناشن  ار  دراوم  نیا  زا  یکی  ریز ، شرازگ  .دنتخادرپ  یم  وگو  تفگ 

( لبج  ) یناتسهوک ياه  شخب  ناریا و  برغ  يوس  هب  شاعم  رارما  راک و  يارب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نامز  رد  نایولع  زا  يدرم 
زا هدومن و  تاقالم  يو  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نارادتـسود  زا  ناولح )  ) باهذ لپرـس  یلاها  زا  یـصخش  اجنآ  رد  .درک  رفس 

: دیسرپ يولع  درم 

!؟ يا هدمآ  اجک  زا 

.ارّماس زا 

؟ یسانش یم  ار  هچوک  نالف  هّلحم و  نالف  ارّماس  رد  ایآ 

.يرآ

؟ يرادربخ مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا 

.هن

؟ يا هدمآ  اجنیا  هب  هچ  يارب 

دمآرد بسک  يارب 
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.شاعم رارما  و 

.ناسرب مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هناخ  هب  ارّماس  رد  ارم  ریگب و  ار  نآ  مهد ، یم  وت  هب  رانید  هاجنپ  نم 

دوخ لزنم  نحـص  رد  ماما  .دروآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  هب  ارّماـس  رد  ار  وا  هتفریذـپ و  ار  شداهنـشیپ  يولع  درم 
: دومرف هدرک ، یهاگن  يو  هب  ماما  .دش  دراو  يولع  درم  هارمه  هب  درم  نآ  هک  دوب  هتسشن 

؟ یتسه ینالف  وت  ایآ 

.هلب

! روایب ار  نآ  تسوت ، هارمه  هب  رانید  رازهراهچ  ینک ! ادا  ار  نآ  يا  هدمآ  وت  هدرک و  یتّیصو  ام  دروم  رد  وت  يارب  تردپ 

.تسا نینچ  يرآ ،

: دومرف هدرک ، يولع  درم  هب  ور  ماما  سپس  تخادرپ و  ماما  هب  ار  لاوما  هاگنآ  و 

زین ام  يروآ و  ام  دزن  ار  وا  ات  تخادرپ  تیارب  رانید  هاجنپ  درم ، نیا  ینک و  بسک  يدمآرد  ات  يدوب  هتفر  ناریا  رد  لبج  هیحان  هب  وت 
2 .میزادرپ یم  رگید  رانید  هاجنپ  وت  هب 

ناسارخ

ياه تیصخش  زا  ناذاش ، نب  لضف  .تسا  هتشاد  روباشین  رهش  هژیو  هب  ناسارخ  هقطنم  رد  ار  ذوفن  نیرتشیب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
حیحـص : » تسا هتـشون  وا  ثیداحا  زا  یخرب  دروم  رد  هدومن و  دـییأت  ار  يو  تافیلأت  مهدزاـی  ياوشیپ  هک  تسا  يروباـشین  هتـسجرب 

ُِطبْغَا : » دومرف یناسارخ  تیـصخش  نیا  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  .دوش » لمع  اـهنآ  بلاـطم  هب  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و 
« .تساهنآ نایم  رد  ناذاش  نب  لضف  هک  مروخ  یم  هطبغ  ناسارخ  مدرم  رب  نم  3 ؛ ناذاش نب  ِلضَْفلا  ِناکَِمل  َناسارُخ  َلْهَا 

.دیزگرب شیوخ  لیکو  ناونع  هب  ار  يو  مهدزای  ماما  هک  تسا  روباشین  رد  هعیش  ناسانشرس  زا  رگید  یکی  هدبع  نب  میهاربا 

هب مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  همان  زا  یشخب  رد 
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: تسا هدمآ  روباشین  لها 

قوقح یعرـش و  تاهوجو  دـنفّظوم  قطانم  نآ  مامت  مدرک ؛ بصن  روباـشین  رد  شیوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  هدـبع ، نب  میهاربا  نم  »
4 .مداد » رارق  اجنآ  نایعیش  نایم  رد  شیوخ  دامتعا  دروم  نیما و  ار  وا  .دنزادرپب و  وا  هب  ار  دوخ  بجاو 

روباشین ناثّدـحم  ناـگرزب و  رگید  زا   5 دمحا نب  دـمحم  یکرمعلا و  دـمحم ، نب  میهاربا  نامیلـس ، نب  نادـمح  دـیز ، یبا  نـب  دواد 
* .دنیآ یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  فیدر  رد  هک  دنتسه 

خلب

: دسیون یم  یمق  هیوباب  نبا  هراب ، نیا  رد  .دوب  ترضح  نآ  هّجوت  دروم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رصع  رد  زین  خلب  رهش 

هیلع يرکسع  ماما  رـضحم  هب  ارّماس  رد  دوب ، یعرـش  تالاؤس  يواح  هک  ار  يا  همان  دقن و  تاهوجو  يرادقم  خلب  یلاها  زا  یـصخش 
لماح هب  وا  .دش  یمن  هدید  نآ  رد  یّطخ  ًاساسا  هک  تشون  یئرمان  ياهزیچ  دوخ  تشگنا  اب  همان  يور  رد  يو  .تشاد  لاسرا  مالسلا 

لیوحت وا  هب  درک ، صّخـشم  ار  همان  تاهوجو  داد و  شرازگ  نآ  هّصق  زا  سک  ره  ربب و  ارّماس  هب  ار  لاـم  نیا  هک : درک  دـیکأت  هماـن 
.هدب

وت ایآ  دیسرپ : يو  زا  رفعج  .درک  نایب  ار  ارجام  تفر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ردارب  رفعج  دزن  دمآ و  ارّماس  هب  یخلب  درم  کیپ 
هک هداد  روتـسد  وت  هب  هدـش و  لصاح  ءادـب  لاوما ، نیا  هدنتـسرف  يارب  تفگ : رفعج  .یلب  تفگ : همان  لـماح  يراد ؟ لوبق  ار  ءادـب » »

هیلع يرکـسع  ماما  باحـصا  لابند  هب  دمآ و  نوریب  رفعج  شیپ  زا  اذل  .درکن  عناق  ار  همان  لماح  باوج ، نیا  .یهدـب  نم  هب  ار  لاوما 
ترضح يوس  زا  يا  هعقر  هکنیا  ات  تشگ  یم  مالسلا 
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6 .دومن ییامنهار  ار  وا  درک و  نایب  ار  همان  بلاطم  لاوما و  هّصق  دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  بحاص 

زا ترضح  اب  هدیسر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  روضح  هب  ارّماس  رد  هک  تسا  ناماس  نآ  هتـسجرب  نایعیـش  زا  زین  یخلب  زیزعلادبع 
7 .تسا هدومن  وگ  تفگ و  کیدزن 

( ناگرگ  ) ناجرج

.دشاب یم  ناجرج  نآ  بّرَعُم  .تسا و  هدوب  یبهذم  یخیرات و  هقطنم  هتشذگ ، ماّیا  زا  دابآرتسا )  ) ناگرگ

اب هدروآ و  فیرـشت  ناگرگ  هب  شیوخ  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  دـنک ، یم  لـقن  یـسلجم  همّـالع  هک  یتیاور  قبط 
.تسا هتشاد  رادید  شیوخ  رامش  یب  نارای  ناتسود و 

: دیوگ یم  یناجرج  فیرش  نب  رفعج 

نایعیـش رفـس ، نآ  رد  .مدـش  لئان  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترایز  هب  ارّماس  رد  متفر ، یم  ّجـح  هب  هک  اه  لاـس  زا  یکی  رد 
نایعیـش مدرک : ضرع  لاوما ، لیوحت  زا  دـعب  .مناسرب  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ات  دـندوب  هتـشاذگ  نم  رایتخا  رد  ار  يدایز  لاوما  ناگرگ 

: دومرف ماما  .هلب  متفگ : تشگ ؟ یهاوخزاب  ناگرگ  هب  جح  ماجنا  زا  دعب  ایآ  دومرف : ماما  .دندناسر  مالس  ناگرگ  رد  امش 

یهاوخزاـب دوخ  رهـش  هب  زور  لّوا  ياـه  تعاـس  رد  رخـآلا و  عیبر  هاـم  موس  هعمج ، زور  رد  رگید و  زور  داـتفه  دـص و  اـت  زورما  زا 
ار ربخ  نیا  ناـنآ  هب  .دـمآ  مهاوخ  ناـگرگ  هب  ناـم  نایعیـش  ناتـسود و  اـب  رادـید  يارب  زور  نآ  تاـعاس  نیرخآ  رد  زین  نم  .تشگ 

.ناسرب

لامک ّدح  هب  ار  وا  دنوادخ  يدوز  هب  .راذگ  مان  فیرش  نب  رفعج  نب  فیرـش  نب  تلـص  ار  وا  .دوش  یم  ّدلوتم  تا  هون  وت ، بایغ  رد 
.دنادرگ دهاوخ  زاب  تا  هداوناخ  هب  ملاس  ار  وت  دنوادخ  تمالس ! هب  ورب  .دشاب  یم  ام  ناتسود  زا  وا  دناسر و  یم 

ناگرگ رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

: دیوگ یم  فیرش  نب  رفعج 

ناراـی و .مدیـسر  نطو  هب  دوب ، هدومرف  ماـما  هک  هعمج  زور  ناـمه  رد  جـح ، مسارم  ماـجنا  زا  دـعب  مدـش و  صّخرم  ماـما  رـضحم  زا 
رد ماما  هک  متفگ : مدرک و  مالعا  ار  ماما  هدعو  مالس و  نانآ  همه  هب  نم  دندمآ و  تینهت  لابقتسا و  هب  مناتسود 
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.دیهاوخب مالسلا  هیلع  ماما  زا  هدرک و  هدامآ  ار  دوخ  تاجاح  تالاؤس و  دمآ ، دهاوخ  اجنیا  هب  زورما  نایاپ 

نایم رد  ار  ماما  میـشاب ، تفتلم  ام  هکنیا  نودـب  هاگان  هک  دـندوب  هدرک  عامتجا  نم  لزنم  رد  رـصع  رهظ و  زامن  هماقا  زا  دـعب  ناـیعیش 
: دومرف ترضح  .میتفای  دوخ 

نایم هب  مدناوخ و  ارّماس  رد  ار  رصع  رهظ و  زامن  .دمآ  مهاوخ  امـش  دزن  تعاس  نیا  رد  هک  مدوب  هداد  هدعو  فیرـش  نب  رفعج  هب  نم 
.دییوگب دیراد ، یلاؤس  تجاح و  عون  ره  نونکا  .میامن  عفر  ار  ناتتالکشم  هدرک و  دهع  دیدجت  امش  اب  ات  مدمآ  امش 

! روایب ار  وا  دومرف : ماما  .مهاوخ  یم  ار  وا  يافش  تسا ، انیبان  مرسپ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  تفگ : هک  دوب  یسک  نیلّوا  رباج ، نب  رضن 
، هدـمآ کیاکی  ناگرگ  نایعیـش  هاگنآ  .تفای  افـش  هظحل  نامه  رد  وا  درک و  حـسم  ار  رـسپ  نامـشچ  شکرابم  ناتـسد  اـب  ترـضح 

8 .تشگزاب ارّماس  هب  زور  نامه  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  .دندش  اور  تجاح  یگمه  هتساوخ و  ماما  زا  ار  دوخ  تاجاح 

دنقرمس

: دسیون یم  یسوط  خیش 

يو .تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  ناراـی  زا  رگید  یکی  تسا ، هدوـب  مـیقم  دنقرمـس  رد  هـک  يزورم ، بیکـشا  نـب  نیـسح 
9 .دشاب یم  دّدعتم  ياه  باتک  هدنروآدیدپ  مّلکتم و  يدنمشناد 

رد هک  دشاب  یم  رصع  نآ  رد  مالسا  ناهج  طاقن  نیرترود  رد  مهدزای  ياوشیپ  يربهر  هنماد  تعسو  رگنایب  یسوط ، خیش  نخـس  نیا 
.دنا هدوب  سامت  رد  ترضح  نآ  اب  هدیزرو و  قشع  يو  هب  مالسا  ناهج  زا  يا  هتسجرب  ناملاع  ترضح ، نآ  يونعم  ذوفن  رثا 

نمی

: دنک یم  لقن  ترضح ، نآ  نارای  زا  یکی  يرفعج ، مشاهوبا 

زا .دـمآ  شروضح  هب  نمی  یلاها  زا  مادـنا  تشرد  تماق و  دـنلب  يورابیز ، یناوج  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  رـضحم  رد 
ناردـپ دوب و  هزیرگنـس »  » ياراد هک  یبارعا  نز  نامه  تسا ، مناغ  ّما  دـنزرف  نیا ، دومرف : ماما  هک  تسیک ؟ درم  نیا  مدیـسرپ : مدوخ 

لباقم رد  ییاه  هزیرگنـس  وا  .روایب  ار  اه  هزیرگنـس  نآ  دومرف : درم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هاگنآ  .دنا  هدز  رهُم  نآ  هب  نم 
10 .دز رهُم  شیوخ  رتشگنا  اب  دوب ، فاص  شیوس  کی  هک  ار  اه  گنس  زا  یکی  ترضح  تشاذگ و  ماما 

: تسا هدرک  شرازگ  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  اب  نمی  نایعیش  کیدزن  طابترا  یسوط  خیش 

ام ینمی  نایعیـش  زا  اهنآ  دومرف : ماما  .دنبلط  یم  دورو  هزاجا  دولآدرگ ، رفاسم  یهورگ  هک  دـنداد  ربخ  ماما  هب  ارّماس  رهـش  رد  يزور 
هب ترضح  دمآ ، دیعس  نب  نامثع  هک  یتقو  .روایب  اجنیا  ار  يرمع  دیعس  نب  نامثع  ورب و  دومرف : رما  شیوخ  مداخ  هب  هاگنآ  .دنتـسه 

هدروآ دوخ  روشک  زا  هک  ریگب  لیوحت  ار  لاوما  ینمی ، ناردارب  نیا  زا  یتسه ؛ ام  داـمتعا  دروم  لـیکو و  وت  ناـمثع ! يا  : » دومرف يو 
11 .دنا »
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زاوها

هیلع ماما  اتسار  نیا  رد  تشاد و  کیدزن  طابترا  اجنآ  مدرم  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  هک  تسا  ییاهرهـش  هلمج  زا  زین  زاوها 
ياه خساپ  تفایرد  اب  تشاد  هفیظو  وا  .دوب  هدرک  بوصنم  رهش  نیا  رد  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  يزاوها  رایزهم  نب  میهاربا  مالسلا 

نآ اب  ار  رهـش  نآ  یلاها  طابترا  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  هب  مدرم  تاهوجو  لاسرا  یعامتجا و  تالکـشم  عفر  یعرـش و  لئاسم 
دیفم خیش  صوصخ ، نیا  رد  .دیامن  ظفح  ارّماس  رد  ترضح 
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: دیوگ یم 

.دوب زاوها  رد  ماـما  لـیکو  نیرت  صخاـش  فورعم ، راـیزهم  نب  یلع  ردارب  تاراـشبلا و  باـتک  ّفلؤم  يزاوـها ، راـیزهم  نب  میهاربا 
ياوشیپ هک  یماگنه  .دناسرب  مالـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  هب  ار  اهنآ  دوب  رارق  تشاد و  رایتخا  رد  ار  لاملا  تیب  زا  يدایز  لاوما  میهاربا 

تسا و یهلا  تّجح  هب  ّقلعتم  لاوما ، نیا  هک : درک  شرافـس  دّمحم  شدنزرف  هب  دـش و  رامیب  زین  میهاربا  دیـسر ، تداهـش  هب  مهدزای 
هیلع نامّزلا  بحاص  ترـضح  هدنیامن  هب  ار  لاوما  نآ  هتفر و  قارع  هب  زین  دمحم  .دسرب  مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  تسد  هب  دیاب 

12 .داد لیوحت  مالسلا 

: دسیون یم  یئوخ  یمظعلا  هّللا  هیآ 

13 .دوب زاوها  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  سانشرس  ناتسود  زا  زین  ینیضح  دّمحم  نب  دمحا 

ناجیابرذآ

( ناجنز هغارم و  نایم  هلـصاف  رد   ) نار هقطنم  رد  ترـضح  نآ  لیکو  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  ماما  کیدزن  نارای  زا  ءالع ، نب  مساق 
.دوب

: دیوگ یم  یناوفص  دمحا  نب  دّمحم 

هتشاد ییاه  تاقالم  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  اب  وا  .مدرک  رادید  یگلاس  هدفه  دص و  ّنس  رد  ءالع  نب  مساق  اب  نم 
یم لاسرا  يو  رب  ّبترم  ترـضح  ياه  همان  دوب و  هدرک  تفاـیرد  عیقوت  مالـسلا  هیلع  ناـمّزلا  بحاـص  ترـضح  هسّدـقم  هیحاـن  زا  و 

14 .دش

هدرک نّیعم  رایتخالا  ّمات  لیکو  هتشاد و  ذوفن  ناجیابرذآ  هیحان  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  هک  دوش  یم  مولعم  تیاور ، نیا  زا 
.دوب

ترـضح یباحـص  ناونع  هب  یـسوط  خیـش  لاـجر  رد  هک  تسا  يدارفا  زا  یغارم » دـماحوبا   » هب موـسوم  میهاربا ، نب  دـمحا  نینچمه 
هلمج زا  .دروخ  یم  مشچ  هب  ثیدح  ياه  باتک  رد  يرذآ  يوار  نیا  زا  يدّدعتم  تایاور  .تسا  هدش  یفّرعم  مالسلا  هیلع  يرکـسع 

ار یغارم  دماحوبا  دنمجرا  ماقم  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  یّشک  لاجر  رد 
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15 .دهد یم  ناشن 

مق سّدقم  رهش 

یعرش و لئاسم  رد  ّبترم  نایعیش ، .دیزگرب  شیوخ  یمسر  هدنیامن  ناونع  هب  ار  قاحسا  نب  دمحا  مالـسلا  هیلع  مهدزای  ماما  مق ، رد 
نیـشناج دـنک و  بسک  يرتـشیب  تاـعالطا  يدـعب  ماـما  دروم  رد  هکنیا  يارب  وا  .دـندرک  یم  لاؤس  هدومن و  عوجر  وا  هب  تاـهوجو 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  رضحم  هب  هدرک و  رفس  ارّماس  رهش  هب  دهد ؛ عالطا  مق  لها  هب  هتخانش و  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح 
.دش بایفرش  مالسلا 

، دعب يا  هظحل  هتفر و  هناخ  نورد  هب  ماما  تسیک ؟ امـش  زا  دعب  ادـخ  تّجح  هّللا ! لوسر  رـسپ  يا  دیـسرپ : ماما  زا  قاحـسا  نب  دـمحا 
: دومرف دروآ و  نوریب  هتفرگ و  شوغآ  رد  دیشخرد ، یم  هدراهچ  بش  هام  نوچمه  شراسخر  هک  ار  هلاس  هس  یکدوک 

.مداد یمن  ناشن  وت  هب  ار  مدنزرف  یتشادن ، الاو  یماقم  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  لاعتم و  دنوادخ  دزن  رد  رگا  قاحسا ! نب  دمحا  يا  »
16 .درک » دهاوخ  تلادع  زا  ولمم  دش ، رپ  متس  ملظ و  زا  هکنآ  زا  دعب  ار  نیمز  وا  .تسا  هّللا  لوسر  هینک  مه  مان و  مه  كدوک ، نیا 

دّمحم يرَیْمِح و  رفعج  نب  هّللادبع  لیکولا ، هورع  قودص ،) خیـش  ردپ   ) هیوباب نب  یلع  سیردا ، نب  دمحا  يرعـشا ، هّللادبع  نب  دعس 
* * 17 .دنا هدوب  سامت  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  اب  مق  رهش  زا  هک  دنتسه  یناثّدحم  نایعیش و  رگید  زا  نابهص ، یبا  نب 

دادغب

هتفرگ و سامت  مالسلا  هیلع  ماما  اب  نآ  زا  يدّدعتم  دارفا  تشاد و  ذوفن  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  دوب  یقطانم  زا  دادغب ،
.دندرک یم  لح  ار  دوخ  يونعم  يّدام و  تالکشم 

: دیوگ یم  دادغب  رهش  نانکاس  زا  فیرظ  نب  نسح 

تروص هب  متساوخ  یم  هک  دوب  لاؤس  ود  نم  نهذ  رد 
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نآ زا  لاؤس  کی  اهنت  هدرک و  شومارف  ار  اه  لاؤس  زا  یکی  همان ، شراگن  ماگنه  .مسرپب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  زا  يا  هبتاـکم 
.مدیسرپ ترضح 

18! تسا هداد  خساپ  نم  لاؤس  ودره  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  هک  مدید  بّجعت  لامک  اب  دمآ ، ما  همان  باوج  یتقو 

مهیلع هّمئا  تارایز   » باـب رد  هنازرف  تیـصخش  نیا  زا   19 .تسا دادغب  رهـش  رد  مهدزای  ماما  نارای  زا  زین  يدادـغب  هّللادـبع  نب  ّیلع 
.تسا هدش  لقن  یتایاور  مالسلا »

وا .تسا  یتخبون  یلع  نب  لیعامسا  لهسوبا  هتشاد ، هطبار  نانآ  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  دادغب ، لها  ياه  تیصخش  رگید  زا 
.تسا هدرب  مان  ار  يو  دّدعتم  ياه  باتک  هدرک و  دای  یگرزب  هب  وا  زا  یشاجن  .دوب  دادغب  سانشرس  نادنمشناد  نامّلکتم و  زا 

: دسیون یم  ردقنارگ  یباحص  نیا  دروم  رد  زین  میدن  نبا 

زا یخرب  .تسا و  تاداقتعا  هفـسلف و  مالک ، ملع  رد  يو  یملق  راثآ  تاعوضوم  .تسا  هدرک  فیلأت  يرایـسب  ياه  باـتک  لهـسوبا ،
20 .تسا هدش  هتشون  لطاب  ياه  هورگ  نافلاخم و  ّدر  رد  وا  ياه  باتک 

اه تشون  یپ 

.158 فارعا /  . 1

ص 307. ج 3 ، هّمغلا ، فشک  . 2

ص 101. ج 27 ، هعیّشلا ، لئاسو  . 3

ص 797. ج 2 ، یّشک ، لاجر  . 4

ص 402. یسوط ، خیش  لاجر  . 5

.دراد ع )  ) ماما يروباشین  نارای  هب  صاصتخا  همان ، هژیو  نیمه  تالاقم  زا  یکی  هکنیا : هّجوت  نایاش  * 

ص 141. هرصبتلاو ، همامالا  . 6

ص 625. نایاوشیپ ، هریس  . 7

ص 264. ج50 ، راونالاراحب ، . 8

ص 398. یسوط ، خیش  لاجر  . 9

ص 301. ج 50 ، راونالاراحب ، ص 295 ؛ ج 3 ، هّمغلا ، فشک  .10
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ص 356. یسوط ، خیش  هبیغلا ، . 11

.رایزهم نب  میهاربا  لیذ  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 356 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ك.ر : . 12

ص 124. ج 3 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  . 13

ص 310. هبیغلا ، . 14

ص 816. ج 2 ، یّشک ، لاجر  . 15

ج 52، راونالاراحب ، . 16
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ص 23.

(. ع  ) مهدزای ماما  نارای  لاح  حرش  یسوط ، خیش  لاجر  ك.ر : . 17

ماما رصع  رد  مق  هلاقم  همان ، هژیو  نیمه  ك.ر : * *. 

تماما

تماما نارود 

همدقم

نآ یگدنز  هک  تسا  لاس  لوا 13  هرود  ددرگ : یم  میسقت  هرود  هس  هب  ع )   ) يرکسع نسح  ماما  هلاس  رمع 29  نارود  یلک  روط  هب 
 . تماما زا  لبق  ارماس  رد  لاس  مود 10  هرود  تشذگ .  هنیدم  رد  ترضح 

.دشاب یم  ترضح  نآ  تماما  لاس  کیدزن 6  موس  هرود 

نداد ناشن  رد  نوراه  دـیلقت  هب  هک  ییافلخ  .دوب  يور  رد  ور  سابع  ینب  يرها  تردـق ظ  اـب  ع )   ) يرکـسع ترـضح  تماـما  هرود 
.دـینارذگ نادـنز  رد  ار  لاس  هس  شتماقا ، نارود  لاس  شـش  زا  ع )   ) يرکـسع نسح  ماما  .دنتـشاد  ییاـه  يزاورپدـنلب  دوخ  يورین 

هتشامگ ماما  رب  ار  راکمتس  مالغ  ود  فیصو  نب  حلاص  ترضح  نآ  نابنادنز 

لاح و ظان ر  کیدزن  زا  دوخ  هک  مالغ  ود  نآ  اـما  دـهد ، يرتشیب  رازآ  مـالغ -  ود  نآ  هلیـسو  هب  ار -  ترـضح  نآ  دـناوتب  اـت  دوب ،
نامالغ نیا  زا  یتقو  .دـندوب  هدـییارگ  يراـتفر  شوخ  حالـص و  هب  هتفرگ  رارق  راوگرزب  ماـما  نآ  ریثأـت  تحت  دـندوب  ماـما  تاـکرح 

دوخ دوبعم  اب  زاین  زار و  تدابع و  هب  دادـماب  ات  اهبـش  تسا و  راد  هزور  اـهزور  ینادـنز  نیا  دـنتفگ  یم  دـندش ، ماـما  لاـح  ياـیوج 
يرکسع ترضح  اب  یتقو  تشاد  هک  يرورغ  همه  اب  یسابع  دمتعم  ریزو  ناقاخ  هللادیبع  .دیوگ  یمن  نخس  یسک  اب  تسا و  مرگرس 

هرماس رد  تفگ :  یم  هتـسویپ  .دـیناشن  یم  دوخ  دنـسم  رب  ار  ترـضح  نآ  و  تساخ ، یمرب  ترـضح  نآ  مارتحا  هب  درک  یم  تاقالم 
هتسویپ نم  تفگ :  یم  ناقاخ  هللادیبع  رـسپ  تسا .  راگزور  مدرم  نیرتاناد  نیرتدهاز و  يو  ما ، هدیدن  ترـضح  نآ  دننام  ار  یـسک 

مدرم زا  ار  ترضح  نآ  لاوحا 
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اب .دنـشاب  یم  وا  رادتـسود  دـنفرتعم و  شیراوگرزب  هب  مدرم  همه  مدـید  یم  متفای .  یم  عضاوتم  وا  هب  تبـسن  ار  مدرم  مدیـسرپ .  یم 
رتشیب دوخ  تفالخ  شمارآ  ظفح  يارب  یـسابع  تفالخ  هاگتـسد  دومرف ، یمن  شزیمآ  دوخ  نایعیـش  صاوخ  اـب  زج  ع )   ) ماـما هکنآ 

دوب نیا  زین  یکی  ع )   ) يرکسع نسح  ماما  راگزور  لئاسم  هلمج  زا  تشاد " .  ترشاعم  زا  عونمم  ینادنز و  ار  ترضح  نآ  تاقوا ،
یعیش ياهنایرج  و  ص )   ) دمحم لآ  نمـشد  هک  دش  یم  هدرپس  یناسک  تسد  هب  هعیـش ، تاقوا  لاوما و  تقو ، تفالخ  فرط  زا  هک 

یلاو افلخ ، بناج  زا  ناقاخ  نب  هللادـیبع  نب  دـمحا  هک  دـنا  هتـشون  هکنانچ  .دوشن  تیوقت  تضهن  یلاـم  هینب  هنوگ  نیدـب  اـت  دـندوب ،
 ". تشاد ار  توادع  هبترم  تیاهن  تلاسر ، تیب  لها  هب  تبسن  وا  و  مق ، رد  دوب  تاقدص  فاقوا و 

يرعشا قاحسا  نب  دمحا  یلعوبا  نوچ  یناسک  دوبن ، نانآ  يارب  زکرمت  ناکما  دندوب و  قرفتم  يرکـسع ، نسح  ماما  باحـصا  زین  " 
ترضح تداهش  زا  سپ  یـسابع ، تفالخ  هاگتـسد  هک  یتبقارم  راشف و  دنتـسیز ، یم  دادغب  رد  یتخبون  لیعامـسا  لهـسوبا  مق و  رد 

اب ار  لباقم  حانج  هک  دوب  هدرتسگ  نماد  نانچ  تشاد ، لومعم  ع )   ) اضر

لمحت ار  یتخس  همه  نیا  یلک ، تلادع  لوصا  هب  توعد  قح و  هب  نامیا  قبط  زین  حانج  نیا  .دوب  هتشاداو  يریگرد  عون  نیرت  تخس 
ماـما ترـضح  و  ع )   ) يداـه ترـضح  میتـفگ :  هکنیا  درک ."  یمن  تلفغ  عـضوم  یناـبهگن )  و   ) تسارح زا  يا  هـظحل  و  درک ، یم 

ام راوگرزب  ناماما  مه  دندوب و  مدرم  اب  تاقالم  زا  عونمم  دیدش و  تبقارم  تحت  تفالخ  هاگتسد  يوس  زا  مه  ع )   ) يرکـسع نسح 
ینید يدام و  یگدنز  تالکشم  لح  يارب  هک  یناسک  صاخ و  نارای  اب  زج  - 
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، دوب کیدزن  ع )   ) يدهم ترضح  تبیغ  نارود  هک  دوب  نآ  تهج  هب  دندرک  یم  ترشاعم  رتمک  دندومن -  یم  هعجارم  اهنآ  هب  دوخ 
ياهزرم نارادمچرپ  هک  صاخ  باحصا  زا  ار  دوخ  تالکشم  لح  یـسایس و  تهج  و  دنریگ ، وخ  نادب  مک  مک  تسیاب  یم  مدرم  و 

لاس زا 29  شیب  ع )   ) يرکـسع نسح  ماما  يراب ، .دیاین  بیجع  نانآ  رظن  رد  تبیغ  نارود  ندمآ  شیپ  و  دـنهاوخب ، دـندوب  یبهذـم 
لئاسم نایب  ماکحا و  رـشن  نآرق و  ریـسفت  زا  یمهم  راثآ  یمالـسا ، یناحور  تسایر  تماما و  لاـس  شـش  تدـم  رد  یلو  درکن  رمع 

ياج رب  دندیـسر  یم  ع )   ) ماما رـضحم  هب  ضیف  بسک  يارب  رود  ياـههار  زا  هک  ینایعیـش  یبـالقنا  تکرح  هب  نداد  تهج  یهقف و 
دیدـجت ار  یـصاخ  یملع  شبنج  یمالک  تار  ظانم  یهلا و  ماکحا  رـشن  ینآرق و  هیلاع  تامیلعت  مهدزای  ماما  ناـمز  رد  تشاذـگ . 

نادرم روه  ثعاب ظ  مالک  هفـسلف و  دـننام  زین  رگید  ياه  هتـشر  رد  دوب -  هدـش  هتخانـش  نامز  نآ  ات  هک  یعیـش -  گـنهرف  و  درک ،
تردق رد  .دیدرگ  ماما ، نآ  تامیلعت  تحت  دوب و  يرکـسع  نسح  ماما  رـصاعم  دوخ  هک  يدـنک ، قاحـسا  نب  بوقعی  نوچ  یگرزب 
بوقعی نیمه  هلمج :  زا  .دنا  هتفگ  اه  هتکن  دوب -  هتفرگ  هیام  تمـصع  تیب  لها  تیالو و  لالز  همـشچرس  زا  هک  ع - )   ) ماما یملع 

اب هر  ظانم  رد  تسا ، هدوب  يو  بتکم  درگاش  یباراف  رصنوبا  یناریا  فورعم  دنمشناد  هک  برع  گرزب  فوسلیف  يدنک  قاحـسا  نب 
ترضح نآ  ناوریپ  فص  رد  نارادتسود و  زا  اهدعب  دینازوس و  دوب  هتشون  نآرق  در  رب  هک  ار  یباتک  تشگ و  هدنامرد  ترـضح  نآ 

.دمآرد

 ( ع  ) يرکسع نسح  ماما  تداهش 

يرجه لاس 260  لوالا  عیبر  هام  متشه  هعمج  زور  ار  ترضح  نآ  تداهش 
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دمتعم ریزو  هک   ) مردـپ يارب  يزور  دـیوگ  ناقاخ  نب  هللادـیبع  دـنزرف  تسا :  هدـمآ  راوگرزب  ماما  نآ  تافو  تیفیک  رد.دـنا  هتـشون 
تفر هفیلخ  دزن  مامت  تعرس  هب  مردپ  هدش ، روجنر  يرکسع -  نسح  ماما  ترضح  ینعی  اضرلا -  نبا  هک  دندروآ  ربخ  دوب ) یـسابع 

زا هک  دوب  مداخ  ریرحن  ناشیا  زا  یکی  .درک  هارمه  وا  اـب  ار  دوخ  ناـصوصخم  نادـمتعم و  زا  رفن  جـنپ  هفیلخ  .داد  هفیلخ  هب  ار  ربخ  و 
.دندرگ و علطم  ترضح  نآ  لاوحا  رب  و  دنـشاب ، ترـضح  نآ  هناخ  مزالم  هتـسویپ  هک  ار  ناشیا  درک  رما  دوب ، هفیلخ  صاخ  نامرحم 

دندروآ ربخ  مردپ  يارب  زور  ود  زا  دعب  .دوش  هاگآ  وا  لاوحا  زا  و  دورب ، ترضح  نآ  دزن  نیسپ  دادماب و  ره  هک  درک  ررقم  ار  یبیبط 
ار ابطا  تفر و  ترضح  نآ  دزن  دش ، راوس  دادماب  سپ  هدیدرگ .  یلوتسم  وا  رب  فعض  و  تسا ، هدش  تخس  ترـضح  نآ  ضرم  هک 

تاضقلا یـضاق  دـنوشن و  رود  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  هک  درک  رما  دـندوب -  نامز  نآ  رد  يدوهی  یحیـسم و  يابطا  اـمومع  هک  - 
ار اهراک  نیا  .دنـشاب و  ترـضح  نآ  دزن  هتـسویپ  هک  نادرگ  رـضاح  ار  روهـشم  ياـملع  زا  رفن  هد  تفگ  دـیبلط و  ار  نارواد )  رواد  )

ترـضح نآ  هک  دنزاس  رها  مدرم ظ  دزن  دوشن و  مولعم  مدرم  رب  دندوب  هداد  ترـضح  نآ  هب  هک  يرهز  نآ  هک  دندرک  یم  نآ  يارب 
لاس لوالا  عیبر  هام  زا  زور  دنچ  تشذگ  زا  دعب  هکنآ  ات  دندوب  ترـضح  نآ  هناخ  مزالم  ناشیا  هتـسویپ  هتفر ، ایند  زا  دوخ  گرم  هب 

يارس هب  یناف  راد  زا  یگلاس  نس 29  رد  مولظم  ماما  نآ  .ه ق   260
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ملاع رب  ترضح  نآ  دنزرف  هک  دوب  هدینش  اریز  دش ، ترـضح  دنزرف  سـسجت  صحفت و  هجوتم  هفیلخ  نآ  زا  دعب  .دومن  تلحر  یقاب 
اهوجتـسج و نیا  دـندرک …  یم  وا  لاوـحا  صحفت  لاـس  ود  اـت  درک …  دـهاوخ  ضرقنم  ار  لـطاب  لـها  و  دـش ، دـهاوخ  یلوتـسم 

لوسر ترضح  هب  هک  يدامتعا  دروم  تایاور  قیرط  زا  وا -  زا  دعب  لبق و  يافلخ  یسابع و  مصتعم  هک  دوب  یـساره  هجیتن  اهـشهوژپ 
رخآ يدهم  هب  بقلم  رهگ  كاپ  يدنزرف  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  نوتاخ و  سگرن  زا  هک  دندوب  هدینش  تسویپ ، یم  ص )   ) هللا

دهاوخ همتاخ  اهنآ  تنطلس  هطلس و  هب  نوگژاو و  ار  نارگمتـس  تخت  تفای و  دهاوخ  تدالو  ص )   ) مرکا لوسر  اب  مانمه  نامزلا - 
زا ات  دندومن  یم  وجتسج  و  دندرک ، یم  رایسب  دمآ  تفر و  ع )   ) يرکسع ترـضح  هناخ  رد  فلتخم  ياه  هناهب  هب  تهج  نیدب  .داد 

ترـضح و  ع )   ) میهاربا ترـضح  روه  رد ظ  نوعرف  دورمن و  ناتـساد  یتسار  هب  .دنزاس  دوبان  ار  وا  دنبایب و  يرثا  یمارگ  دنزرف  نآ 
هکنانچ لاعتم -  دنوادخ  اما  .دننک  ییوج  یپ  مهم  راک  نیا  رد  هک  دندوب  هتـشامگ  ار  ییاه  هلباق  یتح  .دـش  یم  رارکت  ع )   ) یـسوم

ات درک  دهاوخ  يرادهاگن  نانچمه  و  درک ، ظفح  نامز  بیـسآ  نانمـشد و  دنزگ  زا  ار  دوخ  تجح  دناوخ -  دیهاوخ  دـعب  لصف  رد 
ترضح نآ  هب  اذغ  رد  یسابع  دمتعم  هک  دنناد  یم  یمس  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  تلع  يراب ، .دهد  ماجنا  ار  دوخ  یهلا  تیرومأم 

دادـغب و رد  ار  تبابط  راک  نامز  نآ  رد  هک  يدوهی  یحیـسم و  يابطا  راـچانب  .دـش  نامیـشپ  دوخ  تشز  رادرک  زا  دـعب ، دـیناروخ و 
رد هژیو  هب  دنتشاد ، هدهع  هب  هرماس 
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نیا زا  هتبلا  .داتـسرف  هجلاـعم  يارب  دوـب ، ناـیم  رد  ع )   ) يرکـسع نسح  ماـما  دـننام  يراوـگرزب  ماـما  لـتق  هئطوـت  هـک  ییاـهتیرومأم 
زا دـعب  .دوب  ارجام  تقیقح  زا  اهنآ  نتـشادهگن  لـفاغ  مدرم و  نتخاـس  دونـشخ  نآ  و  تشاد ، يرگید  فدـه  يرها  ياـهیزوسلد ظ 

يوس ره  زا  و  تفرگ ، مغ  رابغ  ار  هرماس  رهـش  ع )   ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  زادگناج  تشذگرد  ربخ  زا  نایعیـش  ندش  هاگآ 
.دندش ترضح  نآ  هزانج  عییشت  يراوگوس و  هدامآ  مدرم  تساخرب .  هیرگ  هلان و  يادص 

يرکسع ماما  قح  رب  نیشناج  يارجام 

رد مدرب .  یم  اهرهش  هب  ار  ترضح  نآ  ياه  همان  مدرک .  یم  ع )   ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  نم  دیوگ : یم  نایدالاوبا 
زور هدزناپ  زا  سپ  دومرف : ماما  سپـس  مناسرب .  ار  اهنآ  ات  نئادـم  هب  تشون  يا  هماـن  دـنچ  دومرف و  بلط  ار  نم  يزور  توم ، ضرم 

دنهاوخ نم  نداد  لسغ  لوغـشم  عقوم  نآ  رد  و  دینـش ، یهاوخ  نم  هناخ  زا  نویـش  هیرگ و  يادـص  دـش و  یهاوخ  هرماس  لخاد  زاـب 
هک ره  دومرف : تسیک ؟  اب  تماـما  دـهد ، يور  كاـندرد  هعقاو  نیا  هاـگره  نم ، دیـس  يا  دـنک : یم  ضرع  ماـما  هب  ناـیدالاوبا  .دوب 
نم رب  هکره  دومرف : ماما  .امرفب  نم  هب  يرگید  تمالع  مدیـسرپ  هرابود  دـیوگ : یم  ناـیدالاوبا  .دـنک  بلط  وت  زا  ار  نم  هماـن  باوج 
زیچ هچ  نایمه  رد  هک  دـیوگب  هک  ره  دـیوگ : یم  ماما  منادـب .  ات  وگب  يرگید  تمالع  مه  زاـب  دـیوگ : یم  ناـیدالاوبا  .درازگ  زاـمن 

ار اه  همان  متفر و  مسرپب .  يرگید  زیچ  مناوتن  هک  دـش  ثعاب  ماما  هوکـش  تباـهم و  دـیوگ : یم  ناـیدالاوبا  تسامـش .  ماـما  وا  تسا 
، ماما هناخ  لخاد  .دوب  دنلب  ماما  هناخ  زا  هیرگ  نویش و  يادص  مدیسر  ماما  هناخ  رد  هب  یتقو  متـشگرب .  زور  هدزناپ  زا  سپ  مدناسر و 

ماما ردارب  باذک  رفعج 
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رایـسب تباب  نیا  زا  نم  .دـنیوگ  یم  تینهت  وا  تماـما  هب  دـنهد و  یم  تیلـست  وا  هب  نایعیـش  و  هتـسشن ، هک  مدـید  ار  يرکـسع  نسح 
هدرک و نفک  ار  ماما  ره  ظم  ندب  نوچ  .درکن  یلاؤس  چیه  دادـن و  یباوج  وا  اما  متفگ .  تینهت  تیزعت و  متفر و  شیپ  مدرک  بجعت 
، داتـسیا زامن  هب  رفعج  نوچ  .دـناوخب  زامن  دوخ  ردارب  رب  هک  درک  توعد  ار  باذـک  رفعج  دـمآ و  یمداخ  دوب ، ندرازگ  زامن  هدامآ 

تسیاب سپ  ومع  يا  تفگ :  دیـشک و  ار  رفعج  يادر  دمآ و  نوریب  هام  هراپ  دننام  ینادند  هداشگ  يوم ، هدیچیپ  نوگمدنگ و  یلفط 
بانج نآ  درازگ و  زامن  ردپ  رب  دمآ و  شیپ  لفط  نآ  سپس  .داتـسیا  بقع  .دش  نوگرگد  رفعج  گنر  مرتراوازـس .  زامن  هب  نم  هک 

 . نک میلـست  تسا  وت  اب  هک  ار  اه  همان  باوج  دومرف : دروآ و  نم  هب  ور  سپـس  .درک  نفد  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  يولهپ  رد  ار 
نم مسق  ادـخ  هب  تفگ :  رفعج  دوب ، هک  كدوک  نیا  دیـسرپ : رفعج  زا  اشوزجاح "  سپ "  مداد .  كدوک  نآ  هب  ار  هماـن  باوج  نم 
ربخ اب  ع )   ) ماما تافو  زا  نوچ  دندیـسر ، مق  رهـش  زا  نایعیـش  زا  يا  هدع  عقوم ، نیا  رد  ما .  هدـیدن  ار  وا  زگره  مسانـش و  یمن  ار  وا 

هچ زا  میراد  هک  ییاه  همان  هک  وگب  دندیـسرپ : وا  زا  دـنتفر و  رفعج  دزن  مدرم  نآ  زا  نت  دـنچ  .دـندرک  هراشا  رفعج  هب  مدرم  دـندش ،
بناج زا  یمداخ  لاح  نآ  رد  دـنهاوخ ! یم  بیغ  ملع  نم  زا  مدرم  دـینیبب  تفگ :  رفعج  تسا ؟  رادـقم  هچ  اـهلام  تسا و  یتعاـمج 

اب مق  مدرم  يا  تفگ :  ماما  لوق  زا  دش و  رها  رمالا ظ  بحاص  ترضح 
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شکور اب  تسا  یفرـشا  هد  نآ  رد  هک  تسا  یفرـشا  رازه  نآ  رد  هک  يا )  هسیک   ) ینایمه نالف و  نـالف و  زا  تسا  ییاـه  هماـن  اـمش 
 . نک میلست  وا  هب  ار  نایمه  اه و  همان  نیا  تسا  نامز  ماما  تسا  هداتسرف  ار  وت  سک  ره  دنتفگ : دندوب  هدمآ  مق  زا  هک  ینایعیـش  .الط 

وجتسج ع )   ) يرکسع نسح  ماما  هناخ  رد  دیورب و  تفگ :  دمتعم  .درک  لقن  ار  هعقاو  نایرج  دمآ و  هفیلخ  دمتعم  دزن  باذک  رفعج 
دنتفر .دینک  ادیپ  ار  كدوک  دینک و 

هکنیا روصت  هب  دنتشاد  رظن  تحت  اهتدم  دنتفرگ و  ار  ع )   ) يرکسع ماما  ترضح  زینک  لقیـص "  راچان "  .دنتفاین  يرثا  كدوک  زا  و 
فنک رد  زین  ام  نامز  ات  درک و  ظفح  ار  مدـق  كرابم  كدوک  نآ  دـنوادخ  .دـنتفای  رتمک  دنتـسج  رتشیب  هچره  یلو  تسا .  هلماح  وا 

.داب وا  رب  گرزب  يادخ  دورد  .دشاب  یم  ناهنپ  اهرظن  زا  رها  هب ظ  تسا و  قح  تیامح 

نانخس

(1  ) ثیدح لهچ 

یخوش لادج و  زا  زیهرپ  - 1

(: مالسلا هیلع   ) يرَکْسَْعلا ُمامِْالا  َلاق 

« : .َْکیَلَع َأَرَتُْجیَف  ْحِزاُمت  َكُؤاَهب َو ال  َبَهْذَیَف  ِراُمت  «ال 

.دنوش ریلد  وت  رب  هک  نکم  یخوش  دور و  یم  تشزرا  هک  نکم  لادج 

نتسشن رد  عضاوت  - 2

« : .َموُقَی یّتَح  ِْهیَلَع  َنوُّلَُصی  ُُهتَِکئالَم  ُهّللا َو  ِلَزَی  َْمل  ِسِلْجَمْلا  َنِم  ِفَرَّشلا  ِنوُِدب  َیِضَر  ْنَم  »

.دزیخرب ات  دنتسرف  تمحر  وا  رب  اه  هتشرف  ادخ و  هتسویپ  دشاب ، دونشخ  سلجم  رد  نتسشن  نییاپ  هب  هک  ره 

يرگاشفا تسایر و  رد  تکاله  - 3

َیلِإ ِناوُعْدَـی  امُهَّنِإَف  ِهَسایِّرلا ، َبَلَط  َهَعاذِْالا َو  َكاّیِإ َو  یْعَـس َو  ِنَوْهَِأب  اهَعْمَج  ُهَمَنَغ  ُعَمْجَی  َیِعاّرلا  َّنِإَف  ًالامِـش ، اًـنیمَی َو  َبَهَذ  ْنَم  ْعَد  »
« : .ِهَکَلَْهلا

هدرک شاف  ار  رارسا  ادابم  .دَرَوآ  درِگ  یـشالت  رتمک  هب  ار  شنادنفـسوگ  ناپوچ ، یتسار  هب  راذگاو ! دور  پچ  تسار و  هب  ار  هک  نآ 
.دنناشک یم  تکاله  هب  ار  یمدآ  ود ، نیا  اریز  یشاب ، تسایر  یپ  رد  ینک و  ینکارپ  نخس  و 

دوشن هدوشخب  هک  یهانگ  - 4

ِیف ِدَوْسَْالا  ِحْـسَْملا  یَلَع  ِلْمنَّلا  ِبیبَد  ْنِم  یفْخَأ  ِساّنلا  ِیف  ُكارْـشِْالَأ  َلاق : َُّمث  .اذـِهب  ّالِإ  ُذَـخاؤُأ  ینَْتَیل ال  ُرَفُْغت : ـال  یتَّلا  ِبُونُّذـلا  َنِم  »
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« : .ِهَِملْظُْملا ِهَْلیَّللا 

: دومرف سپـس  .دننکن  هذخاؤم  هانگ  نیا  زا  ریغ  هب  ارم  شاک  يا  دـیوگب : یمدآ ]  ] هک تسا  نیا  دوشن  هدـیزرمآ  هک  یناهانگ  هلمج  زا 
.تسا رتناهن  رات  بش  رد  هایس  شوپور  رب  هچروم  شبنج  زا  مدرم  نایم  رد  كرش 

مظعا مسا  هب  رتکیدزن  - 5

« : .اهِضاَیب یلِإ  ِْنیَْعلا  ِداوَس  ْنِم  ِمَظْعَْالا  ِهّللا  ِمْسا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  »

.تسا رتکیدزن  شا  يدیفس  هب  مشچ  یهایس  زا  ادخ ، مظعا  مسا  هب  میحّرلا » نمحّرلا  هّللا  مسب  »

نادب ینمشد  ناکین و  یتسود  - 6

ِراّجُْفِلل ِراْربَْالا  ُضُْغب  َو  ِراْربَِْالل ، ٌْنیَز  ِراْربَِْالل  ِراّجُْفلا  ُضُْغب  َو  ِراْربَِْالل ، ٌهَلیضَف  ِراْربَِْالل  ِراّجُْفلا  ُّبُح  َو  ِراْربَِْالل ، ٌباَوث  ِراْربَِْالل  ِراْربَْالا  ُّبُح  »
« : .ِراّجُْفلا یَلَع  ٌيْزِخ 

تنیز ناکین ، اب  نادب  ینمشد  .ناکین و  يارب  تسا  تلیضف  ناکین ، هب  نادب  یتسود  .ناکین و  يارب  تسباوث  ناکین ، هب  ناکین  یتسود 
.نادب يارب  تسا  ییاوسر  نادب ، اب  ناکین  ینمشد  .ناکین و  يارب  تسا 

عضاوت هناشن  مالس  - 7

« : .ِسِلْجَمْلا ِفَرَش  َنوُد  ُسُولُْجلا  َو  ِِهب ، ُّرُمَت  ْنَم  ِّلُک  یلَع  ُمالَّسلَأ  ِعُضاوَّتلا  َنِم  »

.تسا سلجم  نییاپ  رد  نتسشن  و  يرذگ ، یم  وا  رب  هک  تسا  یسک  ره  رب  ندرک  مالس  ینتورف ، عضاوت و  هلمج  زا 

اجیب هدنخ  - 8

« : .بَجَع ِْریَغ  ْنِم  ُکْحِّضلَأ  ِلْهَْجلا  َنِم  »

.تسا ینادان  زا  اجیب  هدنخ 

دب هیاسمه  - 9

« : .اهاْشفَأ ًهَئِّیَس  يأَر  ْنِإ  اهَأَفْطَأ َو  ًهَنَسَح  يأَر  ْنِإ  ٌراج  َرْهَّظلا  ُمِصْقَت  یتَّلا  ِِرقاوَْفلا  َنِم  »

.دیامن شراکشآ  دنیب  ار  يدب  رادرک  رگا  دزاس و  شناهن  دنیب  ار  یبوخ  رادرک  رگا  هک  تسا  يا  هیاسمه  نکشرمک ، ياهالب  زا 

عماج ایوگ و  يدنپ  - 10

ُلوُط رِجاـف َو  ْوَأ  ٍَّرب  ْنِم  ْمُکَنَمَْتئا  ِنَم  یلِإ  ِهَناـمَألا  ِءادَأ  ِثیدَْـحلا َو  ِقْدِـص  ِهِّلل َو  ِداـهَتْجِْالاَو  ْمُِکنید  یف  ِعَرَْولا  ِهّللا َو  يَْوقَِتب  ْمُکیـصوُأ  »
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ْمُهاضْرَم َو اوُدوُع  ْمُهَِزئانَج َو  اوُدَهْشا  ْمِهِِرئاشَع َو  یف  اوُّلَص  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ٌدَّمَُحم َءاج  اذِهبَف  .ِراوَْجلا  ِنْسُح  ِدوُجُّسلا َو 
ٌیِعیـش اذـه  َلـیق : ِساـّنلا  َعَم  ُهَْقلُخ  َنَّسَح  َهَناـمَْالا َو  يَّدَأ  ِِهثیدَـح َو  یف  َقَدَـص  ِِهنید َو  یف  َعَرَو  اذِإ  ْمُْکنِم  َلُـجَّرلا  َّنِإَـف  ْمُهَقوـُقُح ، اوُّدَأ 
ُنْحَنَف نَسَح  ْنِم  انیف  َلیق  ام  ُهَّنِإَف  حیبَق ، َّلُک  اّنَع  اوُعَفْدا  هَّدَوَم َو  َّلُک  اْنَیلِإ  اوُّرُج  اًْنیَش ، اُونوُکَت  اًْنیَز َو ال  اُونوُک  َهّللا َو  اوُقَّتِإ  .َِکلذ  ینُّرُسَیَف 

« : .َِکلذَک ُنَْحن  امَف  ءوُس  ْنِم  انیف  َلیق  ام  ُُهلْهَأ َو 

َهَوالِت ِتْوَْملا َو  َرْکِذ  ِهّللا َو  َرْکِذ  اوُِرثْکَأ  .ٌباّذَک  ّالِإ  انُْریَغ  ٌدَحَأ  ِهیعَّدَـی  ِهّللا ال  َنِم  ٌریهْطَت  ِهّللا َو  ِلوُسَر  ْنِم  ٌَهبارَق  ِهّللا َو  ِباتِک  یف  ٌّقَحاَنل 
ِِهب َو ْمُُکْتیَّصَو  اـماوُظَفْحِإ  تانَـسَح ، ُرْـشَع  ِهـّللا  ِلوُـسَر  یلَع  َهـالَّصلا  َّنِإَـف  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َهـالَّصلا  ِنارُْقلا َو 

« : .َمالَّسلا ْمُْکیَلَع  ُأَْرقَأ  َهّللا َو  ُمُکُعِدْوَتْسَأ 

هتـسناد نیما  ار  امـش  هک  یـسک  هرابرد  يرادـتناما  ییوگتـسار و  ادـخ و  يارب  شالت  ناتنید و  رد  ییاسراپ  یهلا و  ياوقت  هب  ار  امش 
هدمآ نیمه  يارب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم .منک  یم  شرافـس  یگیاسمه  ِنسُح  دوجـس و  لوط  راکدب و  ای  دشاب  راکوکین 

زامن نانآ  ياه  تعامج  نایم  رد  .تسا 
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رد نوچ  امـش  زا  کی  ره  اریز  دییامن ، ادا  ار  ناشقوقح  .دینک و  تدایع  ار  ناشناضیرم  دیوش و  رـضاح  اهنآ  هزانج  رـس  رب  دیناوخب و 
نیا و  تـسا ، هعیـش  کـی  نـیا  دوـش : یم  هـتفگ  دـشاب ، مدرم  اـب  قـالخا  شوـخ  رادـتناما و  وگتـسار و  شنخـس  رد  اـسراپ و  شنید 

ام يوس  هب  ار  دوخ  یتسود  ماـمت  یتـشز ، هن  دیـشاب  تنیز  هیاـم  دیـشاب ، هتـشاد  یهلا  ياوقت  .دزاـسیم  لاحـشوخ  ارم  هک  تساـهراک 
زا ام  دوش  هتفگ  ام  هرابرد  يدب  ره  مینآ و  لها  ام  دوش  هتفگ  ام  هرابرد  هک  یبوخ  ره  اریز  دینادرگب ، ام  زا  ار  یتشز  همه  دـیناشکب و 

ماقم نیا  یعّدم  ام  زج  يدحا  هدرمش ، كاپ  ار  ام  دنوادخ  تسادخ و  ربمایپ  زا  یتبارق  یّقح و  ام  يارب  ادخ  باتک  رد  .میرود  هب  نآ 
ربمغیپ رب  دایز  دییامن و  توالت  ار  نآرق  دایز  دینک و  گرم  دای  دایز  دیشاب و  ادخ  دای  هب  دایز  .دیوگ  یم  غورد  هک  نآ  رگم  تسین ،

هچنآ .دراد  هنسح  هد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  رب  تاولص  اریز  .دیتسرفب  ّتیحت  مالـس و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
.امش رب  مالس  و  مراپسیم ، ادخ  هب  ار  امش  دینک و  ظفح  متفگ  امش  هب  ار 

ادخ راک  رد  هشیدنا  - 11

« : .ِهّللا ِْرمَأ  یف  ِرُّکَفَّتلا  ُهَْرثَک  ُهَدابِْعلا  امَّنِإ  ِهولَّصلا َو  ِمایِّصلا َو  َهَْرثَک  ُهَدابِْعلا  ِتَْسَیل  »

.تسا ندیشیدنا  ادخ  راک  رد  دایز  تدابع ، ِتقیقح ]  ] هکلب تسین ، زامن  هزور و  يدایز  هب  ندرک  تدابع 

مشخ يدیلپ  - 12

« : .ٍّرَش ِّلُک  ُحاتْفِم  ُبَضَْغلَأ  »

.تسا يدب  ّرش و  هنوگ  ره  دیلک  بضغ ، مشخ و 

نایعیش ياه  یگژیو  - 13

ِعَمَتُْجم ِیَْظل  َدـَْعب  ِناوَیَْحلا  ُعیبانَی  ْمَُهل  ُرُْجفَیَـس  اًنْوَع  اَبلَأ َو  ِهَمَلَّظلا  یَلَع  اًنْوَصَو َو  اًئِدار  اَنل  اوُراـص  ُهَیِکاّزلا  ُهَقْرِْفلاَو  ُهَیِجاـّنلا  ُهَئِْفلا  اُنتَعیـش  »
« : .ِهَضْوَّرلا َمامَأ  ِناریِّنلا 

رپس و ناراکمتـس ، لباقم  رد  ناشیا  و  دـنیام ، نییآ ]  ] ناظفاح هک  دنتـسه  یکاـپ  ياـه  هقرف  هدـنبای و  تاـجن  ياـه  هورگ  اـم ، ناوریپ 
نانآ يارب  روهظ  زا  شیپ  شتآ ! ياه  هدوت  هزادـگ  زا  دـعب  ّتیرـشب ] ِیجنم   ] تایح ياـه  همـشچ  يدوز  هب  دنتـسه .]  ] اـم راـککمک 

.دیشوج دهاوخ 

زوت هنیک  یمارآان  - 14

« : .ُدوُقُْحلَأ ًهَحار  ِساّنلا  ُّلَقَأ  »

.تسا نامدرم  ِنیرتمارآان  زوت ، هنیک 

مدرم نیرتاسراپ  - 15

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


َكَرَت ْنَم  اًداهَتْجا  ِساّنلا  ُّدَشَأ  َمارَْحلا ، َكَرَت  ْنَم  ِساّنلا  ُدَهْزَأ  ِِضئارَْفلا  یَلَع  َماقَأ  ْنَم  ِساّنلا  ُدَبْعَأ  ِهَْهبُّشلا ، َْدنِع  َفَقَو  ْنَم  ِساّنلا  ُعَرْوَأ  »
« : .َبُونُّذلا

نیرتدهاز .دهد  ماجنا  ار  تابجاو  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـباع  .دـنک  فّقوت  ههبـش  ماگنه  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاسراپ 
.دزاس اهر  ار  ناهانگ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  هدننشوک  .دیامن  كرت  ار  مارح  هک  تسا  یسک  مدرم 

نمؤم دوجو  - 16

« : .ِِرفاْکلا یَلَع  ٌهَّجُح  ِنِمْؤُْملا َو  یَلَع  ٌهَکََرب  ُنِمْؤُْملَأ  »

.تسا تّجح  مامتا  رفاک ، رب  تکرب و  نمؤم ، يارب  نمؤم 

لامعا لوصحم  - 17

عِراز ِّلُِکل  ًهَماِدن ، ُدِصْحَی  ارَش  ْعَرْزَی  ْنَم  ًهَْطبِغ َو  ُدِصْحَی  اًْریَخ  ْعَرْزَی  ْنَم  ًهَتَْغب ، یتْأَی  ُتْوَْملا  هَدوُدْعَم َو  ماّیَأ  هَصوُْقنَم َو  لاجآ  یف  ْمُکَّنِإ  »
« : .ُهاقَو ُهّللاَف  ارَش  َِیقُو  ْنَم  َو  ُهاطْعَأ ، ُهّللاَف  اًْریَخ  َیِطْعُأ  ْنَم  َُهل ، ُرَّدَُقی  َْمل  ام  ٌصیرَح  ُكِرُْدی  َو ال  ِهِّظَِحب ، ٌءیَطب  ُقَبُْسی  َعَرَز ال  ام 

ره و  دَوَرِْدب ، یشوخ  هب  دراکب  يریخ  مخت  سک  ره  دیآ ، یم  ناهگان  هب  گرم  و  دیراد ، يا  هدرمـشرب  ياهزور  هدنهاک و  رمع  امش 
هچنآ دنمزآ  دورن و  تسد  زا  هرهب  ار  راکدنُک  .تسوا  يارب  نامه  دراکب  هچ  ره  هک  ره  .دَوَرِْدب  ینامیشپ  هب  دراکب  يّرـش  مخت  سک 

.هدناهر شیادخ  دهر  يّرش  زا  هک  ره  و  هداد ، شیادخ  دسر  يریخ  هب  هک  ره  دباین ، رد  تسین  شّردقم  ار 

میکح قمحا و  تخانش  - 18

« : .ِِهْبلَق یف  ِمیکَْحلا  ُمَف  ِهِمَف َو  یف  ِقَمْحَألا  ُْبلَق  »

.تسوا بلق  رد  میکح  ناهد  وا و  ناهد  رد  قمحا  بلق 

رّدقم قزر  يارب  شالت  - 19

« : .ضوُْرفَم لَمَع  ْنَع  ٌنوُمْضَم  ٌقْزِر  َْکلَغْشَی  «ال 

.درادن زاب  بجاو  راک  زا  ار  وت  هدش ، تنامض  ِيزور  قزر و 

ییارگقح ِتّزع  - 20

« : .َّزَع ّالِإ  ٌلیلَذ  ِِهب  َذَخَأ  الَو  َّلَذ ، ّالِإ  ٌزیزَع  َّقَْحلا  َكَرَت  ام  »

.دوش زیزع  هک  نآ  رگم  دزیواین ، ّقح  هب  یلیلذ  چیه  ددرگ و  لیلذ  هک  نآ  رگم  دنکن ، اهر  ار  ّقح  يزیزع  چیه 
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نادان تسود  - 21

« : .ٌبَعَت ِلِهاْجلا  ُقیدَص  »

.تسا جنر  هیام  نادان ، تسود 

تلصخ نیرتهب  - 22

« : .ِناوْخِْالا ُعْفَن  ِهّللِاب َو  ُنامیِْالَأ  ٌءْیَش : امُهَقْوَف  َْسَیل  ِناتَلْصَخ  »

.ناردارب هب  ندناسر  دوس  ادخ و  هب  نامیا  تسین : يزیچ  اهنآ  زا  رتالاب  رتهب و  هک  تسا  تلصخ  ود 

ردپ رب  تراسج  هجیتن  - 23

« : .ِهِرَبِک یف  ِقوُقُْعلا  َیلِإ  اوُعْدَت  ِهِرَغِص  یف  ِهِِدلاو  یلَع  َِدلَْولا  ُهَأْرُج  »

.دوش یم  یگرزب  رد  ردپ  یتیاضران  ّقاع و  ببس  یکچوک ، رد  شردپ  رب  دنزرف  يریلد  تأرج و 

گرم زا  رتدب  تایح و  زا  رتهب  - 24

« : .َتْوَْملا َْتبَبْحَأ  َِکب  َلََزن  اذِإ  ام  ِتْوَْملا  َنِم  ُّرَش  َهایَْحلا َو  َتْضَْغبَأ  ُهَتْدَقَف  اذِإ  ام  ِهایَْحلا  َنِم  ٌْریَخ  »

دیآ ترـس  هب  نوچ  هک  تسا  يزیچ  گرم  زا  رتدب  و  دیآ ، تدب  یگدنز  زا  یهد ، شتـسد  زا  نوچ  هک  تسا  يزیچ  یگدنز  زا  رتهب 
.يرادب تسود  ار  گرم 

يراوخ یگتسباو و  - 25

« : .ُهُّلُِذت ٌهَبْغَر  َُهل  َنوُکَت  ْنَأ  ِنِمْؤُْملِاب  َحَْبقَأ  ام  »

.دراد راوخ  ار  وا  هک  يزیچ  هب  یگتسبلد  نمؤم ، يارب  تسا  تشز  هچ 

الب تمعن  - 26

« : .اِهب ُطیُحت  ٌهَمِْعن  اهیف  ِهِّلل  ّالِإ َو  هَِّیَلب  ْنِم  ام  »

.تسا یتمعن  ادخ  فرط  زا  نآ  رد  هک  نیا  رگم  تسین ، ییالب  چیه 

طارفا نودب  مارکا  - 27

« : .ِْهیَلَع ُّقُشَی  اِمب  َلُجَّرلا  ِمِرُْکت  «ال 
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.درذگ تخس  وا  رب  هک  نکم  مارکا  يروط  ار  سک  چیه 

ناهنپ دنپ  شزرا  - 28

« : .ُهَناش ْدَقَف  ًهَِینالَع  ُهَظَعَو  ْنَم  َو  ُهَناز ، ْدَقَف  ارِس  ُهاخَأ  َظَعَو  ْنَم  »

.هتساک ار  وا  دهد  دنپ  ار  شردارب  اراکشآ  هک  ره  و  هتسارآ ، ار  وا  دهد  دنپ  ار  دوخ  ردارب  ناهن ، رد  هک  ره 

ینتورف عضاوت و  - 29

« : .اْهیَلَع ُدَسُْحی  ٌهَمِْعن ال  ُعُضاوَّتلَأ  »

.دنربن دسح  نآ  رب  هک  تسا  یتمعن  ینتورف ، عضاوت و 

نادان تیبرت  یتخس  - 30

« : .ِزِْجعُْملاَک ِِهتَداع  ْنَع  ِداتْعُملا  ُّدَر  ِلِهاْجلا َو  ُهَضایِر  »

.تسا هزجعم  دننام  شتداع ، زا  داتعم  نداد  كرت  نادان و  نداد  شرورپ 

اجیب يداش  - 31

« : .ِنوُزْحَمْلا َْدنِع  ِحَرَْفلا  ُراهْظِإ  ِبَدَألا  َنِم  َْسَیل  »

.تسا یبدا  یب  زا  هدیدمغ ، دزن  يداش  راهظا 

نطاب رهاظ و  لامج  - 32

« : .نِطاب ُلامَج  ِلْقَْعلا  ُنْسُح  َو  رهاظ ، ُلامَج  ِهَروُّصلا  ُنْسُح  »

.تسا ینطاب  ییابیز  وکین ، لقع  و  تسا ، يرهاظ  ییابیز  وکین ، تروص 

ناهانگ مامت  دیلک  - 33

« : .َبِذَْکلا ُهُحاتْفِم  َلِعُج  ْتَیب َو  یف  ُِثئابَْخلا  ِتَلِعُج  »

.تسا ییوگغورد  نآ  دیلک  هدش و  هداد  رارق  يا  هناخ  رد  اه  يدیلپ  مامت 

ناسحا يروآدای  شزغل و  زا  یشوپ  مشچ  - 34

« : .ِْهَیلِإ َکَناسْحِإ  َرَکَذ  َکَْبنَذ َو  َیِسَن  ْنَم  َِکناوْخِإ  ُْریَخ  »
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.دوش روآدای  ار  تناسحا  دریگ و  هدیدان  ار  تیاطخ  هک  تسا  یسک  وت  ناردارب  نیرتهب 

قیالان حدم  - 35

« : .ِمَهَّتُملا َماقَم  َماق  ْدَقَف  ِّقِحَتْسُملاَْریَغ  َحَدَم  ْنَم  »

.دریگ رارق  ماهّتا  ِعضوم  رد  دوخ  دیوگ ، انث  ار  یقیالان  هک  ره 

یبای تسود  هار  - 36

« : .ُهُقیدَص َُرثَک  ُهَتَّلُخ  ُْملِْحلا  َو  ُهَتَعیبَط ، ُمَرَْکلا  َو  ُهَتَّیِجَس ، ُعَرْولا  َناک  ْنَم  »

.دنوش رایسب  شناتسود  دشاب  وا  تلصخ  يرابدرب  و  وا ، تعیبط  یگدنشخب  و  وا ، يوخ  ییاسراپ  هک  یسک 

ادخ اب  سنا  - 37

« : .ِساّنلا َنِم  َشَحْوَتْسِإ  ِهّللِاب  َسَنآ  ْنَم  »

.ددرگ نازیرگ  مدرم  زا  دشاب ، سونأم  ادخ  اب  هک  یسک 

اه خاک  اه و  هرانم  یبارخ  - 38

« : .ِدِجاسَْملا ِیف  یتَّلا  ِریصاقَْملا  ِِرئانَْملا َو  ِمْدَِهب  َرَمَأ  ُِمئاْقلا  َماق  اذِإ  »

.دهد دجاسم  ياه  خاک  اه و  هرانم  یبارخ  هب  روتسد  دنک ، مایق  مالسلا ) هیلع   ) مئاق هک  یماگنه 

هنابش ریس  بش ، زامن  - 39

« : .ِْلیَّللا ِءاِطْتمِاب  ّالِإ  ُكَرُْدی  ٌرَفَس ال  َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  َیلِإ  َلوُصُْولا  َّنِإ  »

.ددرگن لصاح  بش  رد  تدابع  اب  زج  هک  تسا  يرفس  ّلجوّزع ، دنوادخ  هب  لوصو 

هدنسب یبدا  - 40

« : .َكِْریَغ ْنِم  ُهَرْکَت  ام  َُکبُّنَجَت  ًابَدَأ  َكافَک  »

.ینک يرود  نآ  زا  دوخ ، يدنسپیمن ، نارگید  يارب  هچنآ  هک  سب  نیمه  وت  يارب  بدا  ماقم  رد 

(2  ) ثیدح لهچ 

ثیداحا
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ِهیِطُْعی َو  ءْیَـش ، ِّلُِکب  ِهِْقلَخ  ِِرئاس  ْنِم  ُهَتَّجُح  َنََّیب  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهللا  َّنإ  مالـسلا :) هیلع   ) يرَکْـسَْعلا ِنَسَْحلا  دَّمَُحم  ُوبأ  ُماـمإلا  َلاـق  - 1
[( 1  )] .ٌقْرَف ِحوُجْحَْملاَو  ِهَّجُْحلا  َْنَیب  ْنُکَی  َْمل  َِکلذ  الَْولَو  ِثِداوَْحلاَو ، ِلاجْالاَو  ِباْسنْالا  َهَفِْرعَمَو  ِتاغُّللا ،

یلیلد وگلا و  شناگدـنب  يارب  ار  دوخ  هفیلخ  تّجح و  لاعتم ، دـنوادخ  انامه  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح 
تخاس و انـشآ  ماوقا  لئابق و  تاحالطـصا  اـه و  تغل  ماـمت  هب  دـنادرگ و  زاـتمم  ار  دوخ  تّجح  دـنوادخ  نینچمه  داد ، رارق  نشور 

نیا هچنانچ  دراد و  لماک  یهاگآ  اه  هثداـح  تاـیرج و  زین  تادوجوم و  اـه و  ناـسنا  رمع  تیاـهن  زا  دسانـش و  یم  ار  همه  باـسنأ 
.دوبن یقرف  نارگید  نیب  ادخ و  تّجح  نیب  تشاد ، یمن  دوجو  زایتما 

َو میحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسِبب  ُرْهَْجلاَو  َنیـسْمَخ ، يدْـحإلا َو  ُهالَـص  َو  ِنیمَْیلِاب ، ُمُّتَخَّتلا  ٌسْمَخ : ِنامیْالا  ُهَمـالَع  مالـسلا :) هیلع   ) َلاـق - 2
[( 2  )] .َنیَعبْرْالا ُهَرایِز  َو  نیبَْجلا ، ُریفْعَت 

بجاو و  ) زاـمن تعکر  کـی  هاـجنپ و  ندـناوخ  نتـشاد ، تسار  تسد  هب  رتـشگنا  تسا : زیچ  جـنپ  ناـمیا  هناـشن  تمـالع و  دوـمرف :
كاخ يور  هدجـس  لاح  رد  ار  یناشیپ  دـنلب ، يادـص  اب  رـصع ) رهظ و  زاـمن  رد   ) ار میحّرلا » نمحّرلا  هللا  مسب   » ندـناوخ ّبحتـسم ،)

.نداد ماجنا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نیعبرا  ترایز  نداهن ،

[( 3  )] .ِهللا ِْرمأ  یف  ِرُّکَفَّتلا  ُهَْرثَک  ُهَدابِْعلا  اَمَّنإ  َو  ِهالَّصلاَو ، ِمایّصلا  ُهَْرثَک  ُهَدابِْعلا  ِتَْسَیل  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 3

روما رد  دنوادخ  ياهتنم  یب  تردق  رد  هشیدنا  رّکفت و  اب  تدابع  هکلب  تسین ، هزور  زامن و  نداد  ماجنا  دایز  رد  تدابع  دومرف :

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 407 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب یم  فلتخم 

[( 4  )] .ِناوْخْالا ُعْفَنَو  ِهللاِاب ، ُنامیْالا  ٌءْیَش : امُهَقْوَف  َْسَیل  ِناتَلْصَخ  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 4

ناتـسود و هب  ندناسر  عفن  دنوادخ ، هب  داقتعا  نامیا و  زا : دنترابع  دـشاب  یمن  زیچ  ود  نآ  زا  رتالاو  هک  یتلاح  تلـصخ و  ود  دومرف :
.نایانشآ

ِهارادُْملِاب ْمُهُمِّلَُکیَف  َنوُِفلاخُْملا  اَّمأ  َو  ُهَهْجَو ، ْمَُهل  ُطِْسبَیَف  َنُونِمْؤُْملا  اَّمأ  ْمُهُِفلاُخم ، ْمُُهنِمُْؤم َو  ًانْسُح ، ِساّنِلل  اُولُوق  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 5
[( 5  )] .ِناِمیْالا َیلإ  ْمِِهباِذتْجِال 

تبسن هشیمه  دیاب  هک  هفیظو  کی  ناونع  هب  نمؤم  ناتسود  اب  اّما  دیـشاب ، دروخرب  شوخ  راتفگ و  شوخ  نمـشد  تسود و  اب  دومرف :
.نآ ماکحا  مالسا و  هب  بذج  ارادم و  تهج  هب  نیفلاخم  هب  تبسن  اّما  دنیامن ، دروخرب  باداش  يا  هرهچ  اب  رگیدکی  هب 

[( 6  )] .ُهَّرَش ُنَّمْأَت  ْنَم ال  َعَم  ِماقُملا  َنِم  ٌْریَخ  وُجْرَت  ْنَِمب  ُقاحِّللا  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 6

ّرـش تسا  لمتحم  هک  یـسک  زا  تسا  رتهب  دشاب ، هتـشاد  تیارب  يدوس  دراد  لامتحا  هک  یـسک  اب  ترـشاعم  یتسود و  موادت  دومرف :
.دشاب هتشاد  تیارب  ینید و …  یلام ، یناج ،

[( 7  )] .ِهَکَلَْهلا َیلإ  ِناوُعْدَی  امُهَّنإَف  ِهَسائِّرلا ، َبَلَط  َهَعاذْالا َو  َكاّیإ َو  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 7

نآ هنشت  یـشاب و  تسایر  ماقم و  لابند  یهاوخب  هک  نیا  ای  یئامن و  ینکارپ  نخـس  هعیاش و  یهاوخب  هک  نیا  زا  شاب  بظاوم  دومرف :
.دومن دهاوخ  كاله  ار  ناسنا  اه  نآ  يود  ره  نوچ  يدرگ ،

[( 8  )] .ِِهناوْخإ ِهِسْفَن و  یلَع  ِءْرَْملا  ِهَقَدَص  ِلَْضفأ  ْنِم  ِهللاِءادْعَأ  َهارادُم  َّنإ  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 8

ناسنا هک  يا  هقدص  عون  ره  زا  تسا  رتهب  هّیقت  لاح  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نانمشد  ادخ و  نانمـشد  اب  شزاس  ارادم و  دومرف :
.دزادرپب دوخ  يارب 

[( 9  )] .ٌنِطاب ٌلامَج  ِلْقَْعلا  ُنْسُح  َو  ٌرِهاظ ، ٌلامَج  ِهَروُّصلا  ُنْسُح  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 9

لکش یئوکین  دومرف :
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ینورد لامج  یئابیز و  عون  کی  تیارد ، لقع و  ندوب  وکین  تسا و  رادـیدپ  ناـسنا  رهاـظ  رد  لاـمج  یئاـبیز و  عون  کـی  هفاـیق ، و 
.دشاب یم  ناسنا 

[( 10  )] .ُهَناش ْدَقَف  ًهَِینالَع  ُهَظَعَو  ْنَمَو  ُهَناز ، ْدَقَف  ًاّرِس  ُهاخأ  َظَعَو  ْنَم  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 10

وا فیعضت  گنن و  ببس  دشاب  ینلع  هچنانچ  و  هدیشخب ؛ تنیز  ار  وا  دنک ، هظعوم  هنامرحم  ار  دوخ  ردارب  تسود و  سک  ره  دومرف :
.تسا هتشگ 

[( 11  )] .َهللا ِقَّتَی  َْمل  ِساّنلا  َهوُجُو  ِقَّتَی  َْمل  ْنَم  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 11

یمن تیاعر  زین  ار  یهلا  ياوقت  دنکن ، ار  مدرم  قوقح  یقالخا و  لئاسم  تیاعر  دـشاب و  كاب  یب  مدرم  لباقم  رد  هک  یـسک  دومرف :
.دنک

[( 12  )] .ُهُّلُِذت ٌهَبْغَر  َُهل  َنوُکَت  ْنأ  ِنِمْؤُْملِاب  َحَْبقأ  ام  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 12

يراوخ ّتلذ و  ببـس  هک  دشاب  یئوزرآ  ياراد  هک  تسا  یتلاح  نآ  نمؤم  يارب  تلـصخ  تلاح و  نیرت  تشز  نیرت و  حـیبق  دومرف :
.ددرگ وا 

[( 13  )] .ِْهَیلإ َکَْبنَذ  َبَسَن  ْنَم  َِکناوْخإ  ُْریَخ  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 13

.دنادب رّصقم  ار  دوخ  دریگ و  هدهع  هب  ار  وت  ياهاطخ  هک  تسا  يدرف  نآ  ردارب ، تسود و  نیرتهب  دومرف :

[( 14  )] .َّزَع ّالإ  ٌلیلَذ  ِِهب  َذَخأ  الَو  َّلَذ ، ّالإ  ٌزیزَع  َّقَْحلا  َكَرَت  ام  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 14

یـصخش چیه  نینچمه  دیدرگ ، راوخ  لیلذ و  هک  نآ  رگم  درکن  اهر  كرت و  يزیزع  ماقم و  بحاص  چـیه  ار  تقیقح  ّقح و  دومرف :
.تسا هدش  دنلبرس  زیزع و  هک  نآ  رگم  درواین  رد  ءارجا  هب  ار  ّقح 

[( 15  )] .اهاْشفأ ًهَئِّیَس  يأَر  ْنإ  اهأَفْطأ َو  ًهَنَسَح  يأر  ْنإ  ٌراج  َرْهَّظلا  ُمِصْقَت  یّتلا  ِِرقاوَْفلا  َنِم  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 15

یتمدخ ناسحا و  وا  هب  رگا  هک  تسا  يا  هیاسمه  نکشرمک ، ياه  یتحاران  بئاصم و  زا  یکی  دومرف :
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.دزاس راکشآ  ینلع و  ار  نآ  ددرگ  شا  هّجوتم  یتّیذا  یتحاران و  رگا  دراد و  یفخم  ناهنپ و  ار  نآ  دوش 

ِنَم یلإ  ِهَناـمْالا  ِءادأَو  ِثیدَْـحلا ، ِقْدِـص  َو  ِهِّلل ، ِداـِهتْجْالاَو  ْمُِکنید  یف  ِعَرَْولاَو  ِهللا  يَْوقَِتب  ْمُکیـصُوأ  ِِهتَعیـِشل : مالـسلا ) هیلع   ) َلاـق - 16
[( 16  )] .ِراوَْجلا ِنْسُحَو  ِدوُجُّسلا ، ِلوُطِو  رِجاف ، ْوأ  ٍِّرب  ْنِم  ْمِکَنَمَْتئا 

دیشاب و اشوک  دنوادخ  هب  بّرقت  رد  دیشاب ، هتشاد  عرو  نید  روما  رد  دینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دومرف : دوخ  ناتسود  نایعیـش و  هب 
لباقم رد  ار  دوخ  ياه  هدجـس  دیهد ، شلیوحت  ملاس  ار  نآ  داهن  امـش  دزن  ار  یتناما  سک  ره  دیهد ، ناشن  تقادـص  اه  تبحـص  رد 

.دیئامن یکین  يراتفر و  شوخ  ناگیاسمه  هب  دینک و  ینالوط  دنوادخ 

.ًاّقَح مالسلا ) هیلع   ) ِبلاط یبأ  ِْنب  ِّیلع  ِهَعیش  ْنِمَو  َنیقیّدِصلا ، ْنِم  ِهللا  َْدنِع  َوُهَف  ِِهناوْخِال  اْینُّدلا  ِیف  َعَضاوَت  ْنَم  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 17
[( 17 )]

زا نیقیّدِص و  هرمُز  رد  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دیامن ، ینتورف  عضاوتم و  دوخ  ناعون  مه  ناتـسود و  لباقم  رد  ایند  رد  سک  ره  دومرف :
.دوب دهاوخ  مالسلا ) هیلع   ) ّیلع ماما  نایعیش 

[( 18  )] .ِهللا ِنْذِإب  ُءَْربَی  ُهَّنإَف  ًادَْرب ،» ینوُکُران  ای  : » ِموُمْحَْملا یَلَع  اهُقِّلَُعی  َو  هَقَرَو ، یلَع  ِْعبُّرلا  یَّمُِحل  ُبَتُْکی  ُهَّنإ  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 18

وا ندرگ  رب  دیسیونب و  يذغاک  يور  ار  هیآ 69 » ءایبنأ ، هروس   » رد نآرق  هفیرش  هیآ  نیا  دراد ، زرل  بت و  یتحاران  هک  یـسک  دومرف :
.دبای دوبهب  لاعتم  دنوادخ  نذإ  اب  ات  دیئامن  نازیوآ 

َّنإَـف ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِّیبَّنلا یلَع  َهـالَّصلاَو  ِنآْرُْقلا ، َهَوـالَت  َو  ِتْوَْملا ، َرْکِذ  ِهللا َو  َرْکِذ  اوُِرثْـکأ  مالـسلا :) هیلع   ) َلاـق - 19
[( 19  )] .تانَسَح ُرْشَع  ِهللا  ِلوُسَر  یلَع  َهالَّصلا 

ّربدت توالت و  نآ ، تالاح  گرم و  لاعتم ، دنوادخ  دای  رکذ و  دومرف :
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انامه دـیهد ، ماجنا  رّرکم  روط  هب  دایز و  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) شتیب لـها  لوسر و  ترـضح  رب  داتـسرف  دورد  تاولـص و  زین  و  نآرق ؛
.دشاب یم  باوث  هنسح و  هد  اه ، نآ  رب  تاولص  شاداپ 

[( 20  )] .ًهَماِدن ُدَصْحَی  ًاّرَش  ُعَرْزَی  ْنَم  ًهَتَْغب ، یتأَی  ُتْوَْملاَو  هَدوُدْعَم ، ماّیأَو  هَصوُْقنَم  ِلاجآ  یف  ْمُکَّنإ  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 20

دشاب و یم  نّیعم  هدش و  باسح  نآ  نامز  تّدم  هک  دـیرب  یم  رـس  هب  یهاتوک  تلهم  تّدـم و  کی  رد  اه  ناسنا  امـش  انامه  دومرف :
تدابع و رد  رادقم  ره  سک  ره  هک  دیـشاب  هّجوتم  سپ  دیابر ، یم  ار  صخـش  دوش و  یم  دراو  یلبق  عالطا  نودـب  ناهگان و  گرم ،

فالخ راک  هک  یـسک  تسا و  هدادن  ماجنا  رتشیب  ارچ  هک  دروخ  یم  هطبغ  تمایق  يادرف  دنک  شالت  کین  ياهراک  ماجنا  یگدـنب و 
.دوب دهاوخ  هدنکفارس  نامیشپ و  دهد  ماجنا  هانگ  و 

[( 21  )] .ِْلیَّللا ِءاِطْتمِاب  ّالإ  ُكَرُْدی  ٌرَفَس ال  َّلَج  َّزَع َو  ِهللا  َیلإ  َلوُصُْولا  ّنإ  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 21

يراد و هدـنز  بش  اب  رگم  دوش  یمن  لصاح  هک  تسا  يرفـس  عون  کی  هیلاع  تاـماقم  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  ندیـسر  اـنامه  دومرف :
 . فلتخم روما  رد  وا  تیاضر  بلج  تدابع و  رد  شالت 

[( 22  )] .اْهنَع ِكاْسمْالِاب  ُعَفُْدت  َو ال  ِهَرَّشلِاب ، ُلاُنت  َِهبُوتْکَْملا ال  ُقازْرْالا  َو  ِهََبلاغُْملِاب ، ُعَفُْدت  ِهَِبلاْغلا ال  ُریداقَْملا  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 22

نینچمه دیـسر ، دـهاوخ  دـشاب  رّدـقم  هچنآ  دور و  یمن  نیب  زا  شالت  یگنرز و  اب  دـشاب  یم  روهظ  راـظتنا  رد  هک  یتارّدـقم  دومرف :
یمن مه  يرادهگن  اب  زین  و  دیـسر ؛ دهاوخن  یئاج  هب  فرـصم  رد  يور  هدایز  اب  تسا و  هدـش  نییعت  تبث و  سک ، ره  يزور  قزر و 

.درک عفد  ار  نآ  ناوت 

، ِهِمَف یف  ِقَمْحْالا  ُْبلَق  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 23
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[( 23  )] .ِِهْبلَق یف  ِمیکَْحلا  ُمَفَو 

دننز یم  فرح  لّوا  قمحأ  دارفا  ینعی ؛  ) .دشاب یم  وا  نورد  رد  لقاع  نخـس  ناهد و  نکیلو  تسوا ، ناهد  رد  قمحأ  هشیدنا  دومرف :
(. دیوگ یمن  نخس  رکف  نودب  هک  لقاع  فالخ  رب  دننک ، یم  رکف  نآ  نایز  دوس و  تهج  رد  سپس  و 

[( 24  )] .ِِرفاْکلا یَلَع  ٌهَّجُح  ِنِمْؤْملا َو  یَلَع  ٌهَکََرب  ُنِمْؤُْملا  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 24

.تسا لیلد  تّجح و  نیفلاخم  راّفک و  هب  تبسن  دشاب و  یم  تمحر  ببس  تکرب و  نینمؤم  رگید  يارب  نمؤم  صخش  دوجو  دومرف :

[( 25  )] .ضوُْرفَم لَمَع  ْنَع  ٌنوُمْضَم  ٌقْزِر  َُکلَغْشَی  ال  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 25

؛ ینعی  ) درادـن زاب  بجاو  ِلاـمعا  راـک و  زا  ار  وت  هدـش  نیمـضت  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  يزور  بلط  هک  شاـب  بظاوم  دومرف :
(. یشابن راگنا  لهس  تسُس و  تابجاو  هب  تبسن  ّدح  زا  شیب  راک  شالت و  تهج  هب  هک  شاب  بظاوم 

[( 26  )] .ِهِرَبِک یف  ِقوُقُْعلا  َیلإ  وُعْدَت  ِهِرَغِص  یف  ِهِِدلاو  یلَع  َِدلَْولا  ُهأْرُج  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 26

ردپ بضغ  نیرفن و  دروم  یگرزب  رد  هک  دوش  یم  ببس  ردپ ، لباقم  رد  ّتیلوفط  ماگنه  دنزرف  ندش  ئرج  ندرک و  ادیپ  ور  دومرف :
.دریگ رارق 

[( 27  )] .ُّبُِحت ام  يرَت  ِرْصَْعلاَو ، ِرْهُّظلا  ِْنیَتالَّصلا  َْنَیب  ْعِمْجأ  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 27

دوصقم هب  دور و  یم  نیب  زا  یتسد  گـنت  رقف و  نآ  هجیتن  رد  هک  هدـب ، ماـجنا  تقو  لّوا  رد  مه  هلاـبند  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  دومرف :
.دیسر یهاوخ  دوخ 

ُّدَـشأ َمارَْحلا ، َكَرَت  ْنَم  ساّنلا  ُدَـهْزأ  َِضئارَْفلا ، َماقأ  ْنَم  ِساّنلا  ُدَـبْعأ  ِهْهبُّشلا ، َدـْنِع  َفَقَو  ْنَم  ِساـّنلا  ُعَرْوأ  مالـسلا :) هیلع   ) َلاـق - 28
[( 28  )] .َبُونُّذلا َكَرَت  ْنَم  ًاداِهتْجا  ِساّنلا 

نآ مدرم  نیرتدـباع  دـیامن ؛ يرود  بانتجا و  كوکـشم  ههبـش و  نوگانوگ  دراوم  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  مدرم  نیرتاـسراپ  دومرف :
تسا یصخش 
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؛ دوشن بکترم  ار  فالخ  مارح و  دراوم  هک  تسا  يدرف  نآ  اه  ناسنا  نیرتدـهاز  دـهد ؛ ماجنا  ار  یهلا  تابجاو  زیچ ، ره  زا  لـبق  هک 
.دیامن كرت  دشاب  هک  یتلاح  ره  رد  ار  یئاطخ  هانگ و  ره  هک  تسا  یصخش  نآ  صاخشا  نیرت  يوق 

[( 29  )] .ُفِراْعلا َّالإ  َهَمْعِّنلا  ُرُکْشَی  الَو  ُرِکاّشلا ، َّالإ  َهَمْعِّنلا  ُفِْرعَی  ال  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 29

لها هک  نآ  رگم  دهد  ماجنا  ار  یتمعن  رکش  دناوت  یمن  یسک  دشاب و  رازگرکش  هک  نآ  رگم  دناد  یمن  ار  یتمعن  ردق  یـسک  دومرف :
.دشاب تفرعم 

[( 30  )] .اذِهب ّالإ  ُذِخاؤُأ  ینَْتَیل ال  ِلُجَّرلا : ُلْوَق  ُرَفُْغی  یتَّلا ال  ِبُونُّذلا  َنِم  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 30

فالخ نیمه  هب  طقف  شاک  يا  دیوگب : دهد و  ماجنا  یـصخش  هک  تسا  یفالخ  دوش : یمن  هدیزرمآ  هک  یناهانگ  زا  یـضعب  دومرف :
.دشاب فیعض  زیچان و  شرظن  رد  هانگ  ینعی ؛ مدش ، یم  باقِع 

ْنإ َو  ُهَدَـسَح ، َیِطْعُأ  ْنإ  ًاِبئاغ ، ُُهلُکأَی  ًادِـهاش َو  ُهاخأ  يرْطَی  ِْنیَناِسلاذ ، ِْنیَهْجَو َو  اذ  ُنوُکَی  ٌدـْبَع  ُدـْبَْعلا  َْسِئب  مالـسلا :) هیلع   ) َلاـق - 31
[( 31  )] .َُهلَذَخ َِیُلْتبا 

دنک یم  دـیجمت  فیرعت و  روضح ، رد  ار  شردارب  تسود و  دـشاب ؛ یم  ناـبز  ود  هرهچ و  ود  ياراد  هک  نآ  تسا  یمدآ  دـب  دومرف :
صخش نینچ  دوش ، یم  بوسحم  وا  ندب  ياه  تشوگ  ندروخ  دننامه  هک  دیامن  یم  تّمذم  یئوگدب و  رس ، تشپ  بایغ و  رد  یلو 

.دنز یم  نابز  مخز  دشاب  یتخس  یتحاران و  رد  رگا  دزرویم و  تداسح  دشاب  هافر  شیاسآ و  رد  شتسود  رگا  هرهچ  ود 

[( 32  )] .ِسِلْجَْملا ِفَرَش  َنوُد  ُسُولُْجلا  َو  ِِهب ، ُّرُمَت  ْنَم  ِّلُک  یلَع  ُمالَّسلا  ِعُضاوَّتلا  َنِم  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 32

هب دورو  ماگنه  رد  ینک و  مالس  یئامن  دروخرب  سک  ره  هب  هک  تسا  نآ  ینتورف  عضاوت و  ياه  هناشن  زا  یکی  دومرف :
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 . ینک زاب  دوخ  يارب  ار  یئاج  نارگید  يارب  تمحز  روز و  هب  هک  نآ  هن  ینیشنب  دوب  اج  اجک ، ره  سلجم 

ُمالَّسلا ِعُضاوَّتلا  َنِم  َموُقَی ، یّتَح  ِْهیَلَع  َنوُّلَُـصی  ُُهتَِکئالَم  ُهللا َو  ِلَزَی  َْمل  ِسِلْجَْملا  َنِم  ِفَرَّشلا  ِنوُِدب  َیِـضَر  ْنَم  مالـسلا :) هیلع   ) َلاق - 33
[( 33  )] .ِِهب ُرُّمَت  ْنَم  ِّلُک  یلَع 

هکئالم ادخ و  دشاب  هدرکن  تکرح  هک  ینامز  ات  دنیـشنب  دوب  یئاج  اجک  ره  سلجم  هب  دورو  عقوم  دشابن و  ّربکتم  هک  یـسک  دومرف :
يدومن دروخرب  یـصخش  ره  هب  هک  تسا  نآ  ینتورف  عـضاوت و  ياـه  هناـشن  مئـالع و  زا  دنتـسرف ؛ یم  تمحر  دورد و  وا  رب  شیاـه 

.ینک مالس 

[( 34  )] .َْکیَلَع ُأَرَتُْجیَف  ْحِزاُمت  َو ال  َكُؤاَهب ، ُبَهْذَیَف  ِراُمت  ال  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 34

نکن دروم  یب  هتسیاشان و  حازم  یخوش و  یسک  اب  یهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  ءاهب و  هک  نکن  عازن  لادج و  یسک  اب  دومرف :
.دش دنهاوخ  هریچ  ءيرج و  وت  رب  دارفا  هنرگو 

َکَّنَِرثؤَُال ُِهل : َّلَج  َّزَع َو  ُهللا  َلاق  ِِهبَسَن ، ْيََوبأ  ِهَعاط  یلَع  مالَّسلااَمِْهیَلَع  ٍّیلَع  دَّمَُحم َو  ِِهنید  ْيََوبأ  َهَعاط  ََرثآ  ْنَم  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 35
[( 35  )] .َِکبَسَن ْيََوبأ  ِّبُح  یلَع  امِهِّبُح  ِراثیِإب  َکَسفَن  َْتفَّرَش  امَک  َِکنید  ْيََوبأ  ِهَرْضَِحب  َکَّنَفِّرَشَُالَو  ینَتَْرثآ ، امَک 

يوریپ رب  ار  امهیلع  هللا  تاولص  ّیلع  ماما  نینمؤملاریما  دّمحم و  ترضح  مالسا  ربمغیپ  يوریپ  تعاط و  دراد  مّدقم  هک  یسک  دومرف :
وت یتشاد ، مّدقم  يزیچ  ره  رب  ارم  تاروتسد  هک  يروط  نامه  دیامن : یم  باطخ  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  دوخ ، ینامسج  ردام  ردپ و  زا 
یم مالّـسلاامهیلع  ّیلع  ماـما  لوسر و  ترـضح  ینعی  ینید  رداـم  ردـپ و  نیـشنمه  ار  وت  مراد و  یم  مّدـقم  تاـکرب  تاریخ و  رد  ار 

هقالع و هک  يروط  نامه  منادرگ ،
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.یتشاد مّدقم  يزیچ  ره  رب  اه  نآ  هب  تبسن  ار  دوخ  يداقتعا  یلمع و  ّتبحم 

[( 36  )] .ِنوُزْحَْملا َْدنِع  ِحَرَْفلا  ُراهْظإ  ِبَدْالا  َنِم  َْسَیل  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 36

.دنک رورس  يداش و  راهظا  نیگمغ ، هدید و  تبیصم  صخش  روضح  رد  هک  تسین  یمالسا  یناسنا و  قالخا  بدا و  زا  دومرف :

[( 37  )] .ِْهیَلَع ُءانَّثلاَو  ُهُقیدص  َُرثَک  ُهَتَّلُخ ، ُْملِْحلاَو  ُهَتَعیبَط ، ُمَرَْکلاَو  ُهَتَیّجَس ، ُعَرَْولا  َناک  ْنَم  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 37

؛ دـشاب شا  همانرب  يرابدرب  ربص و  شا و  همانرب  تداع  تواخـس  يراوگرزب و  شیگدـنز ، شور  رد  طایتحا  عرو و  سک  ره  دومرف :
.دوب دنهاوخ  رایسب  شناگدننک  فیرعت  دایز و  شناتسود 

[( 38  )] .ًانأَش ِهللاَْدنِع  ْمُهُمَظْعأ  اَهل ، ًءاضَق  ْمُهُّدَشأَو  ِِهناوْخإ ، ِقوُقُِحب  ِساّنلا  ُفَرْعأ  مالسلا :) هیلع   ) َلاق - 38

رد دـیامن ، فرطرب  ار  اـه  نآ  ياـه  يدـنمزاین  تالکـشم و  دـنک و  تیاـعر  دسانـشب و  ار  دوخ  ناـعون  مه  قوقح  سک  ره  دوـمرف :
.دوب دهاوخ  یّصاخ  یتّیعقوم  تمظع و  ياراد  دنوادخ  هاگشیپ 

ْنِم انیف  َلیق  ام  ُهَّنإَف  حـیبَق ، ُّلُک  اّنَع  اوُعَفْدَا  َو  هَدَّوَم ، َّلُک  اْنَیلإ  اوُّرُج  ًاْنیَـش ، اُونوُکَت  ًاـْنیَز َو ال  اُونوُک  ُهللا َو  اوُقَِّتا  مالـسلا :) هیلع   ) َلاـق - 39
[( 39  )] .َِکلذَک ُنَْحن  امَف  ءوُس  ْنِم  انیف  َلیق  ام  َو  ُُهلْهأ ، ُنْحَنَف  نْسُح 

هب ار  دارفا  دـینک  یعـس  دـیریگن ، رارق  ام  گنن  هیام  دیـشاب و  اـم  شخب  تنیز  و  دـینک ، تیاـعر  روما  همه  رد  ار  یهلا  ياوقت  دومرف :
هنوگ ره  زا  ام  تسا و  حیحـص  دنیوگب  اه  یبوخ  زا  هچنآ  ام  هرابرد  دیئامن ؛ رود  ام  زا  ار  اه  یتشز  دینک و  بذج  ام  هقالع  ّتبحم و 

.دوب میهاوخ  اّربم  یصقن  بیع و 

یلَع ْمِِهناجیت  ْنِم  ُعَطْـسَت  ُراْونْالاَو  ِهَمایِْقلا ، َمْوَی  اِنتَیالِو  ِلْهأ  انیّبُِحم َو  ِءافَعُِـضل  َنُوماّوَْقلااَِنتَعیـش  ُءاـمَلُع  یتأَـی  مالـسلا :) هیلع   ) َلاـق - 40
ُجات ْمُْهنِم  دِحاو  ِّلُک  ِسأَر 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


[( 40  )] .هَنَس ِْفلأ  ِهَئاِِمثالَث  َهَریسَم  اهِروُد  ِهَمایِْقلا َو  ِتاصَرَع  یف  ُراْونْالا  َْکِلت  ْتَّثَْبنا  ِدَق  ءاَهب ،

زور دنا ، هدرک  شالت  ام ، نادنم  هقالع  ناتسود و  تالکشم  عفر  تیاده و  رد  هک  ام  نایعیش  نادنمشناد  ءاملع و  زا  هتسد  نآ  دومرف :
مامت دشخب و  یم  یئانـشور  ار  اج  همه  يو ، رون  هداهن و  رـس  رب  تمارک  جات  هک  دـنوش  یم  رـشحم  يارحـص  دراو  یتلاح  رد  تمایق 

.دش دنهاوخ  دنم  هرهب  رون  نآ  زا  رشحم  لهأ 

اه یقرواپ 

ح 11. ص 519 ، ج 1 ، یفاک : لوصا  [ - 1]

ح 42. ص 177 ، ج 4 ، یفاو : ص 194 ، ج 2 ، هعیّشلا : هقیدح  [ - 2]

ح 12690. ص 183 ، ج 11 ، لئاسولا : كردتسم  [ - 3]

ح 26. ص 374 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 13 ، ص 489 ، لوقعلا : فحت  [ - 4]

ح 14061. ص 261 ، ج 12 ، لئاسولا : كردتسم  [ - 5]

ح 34. ص 198 ، ج 71 ، راونألاراحب : ح 5 ، ص 351 ، ج 8 ، لئاسولا : كردتسم  [ - 6]

نمض ح 70. ص 296 ، ج 50 ، راونألاراحب : [ - 7]

نمض ح 42. ص 401 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 15 ، ص 261 ، ج 12 ، لئاسولا : كردتسم  [ - 8]

ح 27. ص 95 ، ج 1 ، راونألاراحب : [ - 9]

ح 33. ص 374 ، ج 75 ، راونألاراحب : ص 489 س 20 ، لوقعلا : فحت  [ - 10]

نمض ح 22. س 21 ، ص 336 ، ج 68 ، راونألاراحب : [ - 11]

ح 35. ص 374 ، ج 75 ، راونألاراحب : ص 498 س 22 ، لوقعلا : فحت  [ - 12]

ح 15. ص 188 ، ج 71 ، راونالاراحب : [ - 13]

ح 24. ص 374 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 17 ، ص 489 ، لوقعلا : فحت  [ - 14]

ح 11. ص 372 ، ج 75 ، راونألاراحب : [ - 15]

: راونألاراحب س 30 ، ص 41 ، ج 2 ، هعیّشلا : نایعأ  [ - 16]
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ح 12. ص 372 ، ج 75 ،

ح 5. ص 55 ، ج 41 ، راونألاراحب : ح 340 ، ص 517 ، ج 2 ، یسربط : جاجتحا  [ - 17]

س 8. ص 331 ، ّربش : دّیس  هّمئالا  بط  [ - 18]

نمض ح 12. س 21 ، ص 372 ، ج 75 ، راونألاراحب : [ - 19]

ح 19. ص 373 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 2 ، ص 42 ، ج 2 ، هعیّشلا : نایعأ  [ - 20]

س 1. ص 380 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 29 ، ص 42 ، ج 2 ، هعیّشلا : نایعأ  [ - 21]

س 18. ص 379 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 3 ، ص 313 ، نیّدلا : مالعأ  [ - 22]

ح 21. ص 374 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 8 ، ص 489 ، لوقعلا : فحت  [ - 23]

ح 20. ص 374 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 7 ، ص 489 ، لوقعلا : فحت  [ - 24]

ح 22. ص 374 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 9 ، ص 489 ، لوقعلا : فحت  [ - 25]

ح 27. ص 374 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 14 ، ص 489 ، لوقعلا : فحت  [ - 26]

ح 6. ص 287 ، ج 3 ، یفاک : [ - 27]

ح 18. ص 373 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 1 ، ص 42 ، ج 2 ، هعیّشلا : نایعأ  [ - 28]

س 16. ص 378 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 3 ، ص 313 ، یملید : نیّدلا  مالعأ  [ - 29]

ح 4. ص 250 ، ج 50 ، راونألاراحب : ح 176 ، ص 207 ، یسوط : خیش  هبیغ  [ - 30]

ح 14. ص 373 ، ج 75 ، راونألاراحب : [ - 31]

ج 75 ص 372 ح 9. راونألاراحب : [ - 32]

.لوقعلا فحت  زا  لقن  هب  ح 12 ، ص 466 ، ج 78 ، راونألاراحب : [ - 33]

ح 1. ص 370 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 23 ، ص 41 ، ج 2 ، هعیّشلا : نایعأ  [ - 34]

ح 210. ص 333 ، مالسلا :) هیلع   ) يرکسعلا مامإلا  ریسفت  [ - 35]
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: راونألاراحب [ - 36]
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ح 28. ص 374 ، ج 75 ،

س 22. ص 379 ، ج 75 ، راونألاراحب : س 7 ، ص 314 ، نیّدلا : مالعأ  [ - 37]

ح 340. ص 517 ، ج 2 ، یسربط : جاجتحا  [ - 38]

س 18. ص 372 ، ج 75 ، راونألاراحب : [ - 39]

ح 226. ص 345 ، مالسلا :) هیلع   ) يرکسعلا مامإلا  ریسفت  [ - 40]

مالسلا هیلع  يرکسع  ترضح  زیمآ  تمکح  تاملک  زا  یضعب 

؛) َْکیَلَع يرَتُْجیَف  ْحِزاُمتال  َكُؤاَهب َو  ُبَهْذَیَف  ِراُمتال  : ) مالسلا هیلع  َلاق  لّوا 

.وت رب  دنوش  یم  ریلد  دننک و  یم  تأرج  هک  نکم  حازم  وت و  نسح  یبوخ و  دور  یم  سپ  نکم  لادج  دومرف :

مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تاملک  رد  ءارم و  تمذم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تاملک  رد  تشذگ  دیوگ : ریقف 
.حازم رد  یمالک  تشذگ 

(45 ( ؛) ِسِلْجَْملا فَِرَش  َنوُد  ُسُولُْجلا  ِِهب َو  ُّرُمَت  ْنَم  ِّلُک  یلَع  ُمالَّسلَا  ِعُضاوَّتلا ، َنِم  : ) مالسلا هیلع  َلاق  مّود 

ناـکم زا  تسا  رت  تسپ  هک  یئاـج  رد  ینیـشنب  هکنآ  وا و  رب  يرذـگ  یم  هک  سک  ره  رب  ینک  مالـس  هکنآ  تسا  عـضاوت  زا  دوـمرف :
.سلجم فیرش 

.مالسلا هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  تاملک  رد  نیا  ریظن  تشذگ  هک  دیوگ : فلؤم 

ُّدَـشَا َمارَْحلا ، َكَرَت  ْنِم  ِساّنلا  ْدَهْزَا  ِِضئآرَْفلا ، یلَع  َماقَا  ْنَم  ِساّنلا  ُدَبْعَا  ِهَْهبُّشلا ، َدـْنِع  َفَقَو  ْنَم  َساّنلا  ُعَرْوَا  : ) مالـسلا هیلع  َلاق  مّوس 
(46 ( ؛) َبُونُّذلا َكَرَت  ْنَم  اداِهتْجا  ِساّنلا 

نیرتدهاز ار و  ضئارف  دراد  اپ  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدباع  ههبـش و  دزن  دنک  فقوت  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاسراپ  دومرف :
.ار ناهانگ  دنک  كرت  هک  یسک  تسا  رتشیب  شتقشم  ششوک و  مدرم  همه  زا  ار و  مارح  دنک  كرت  هک  تسا  یسک  مدرم 

(47 (. ) ِِهْبلَق یف  ِمیکَْحلا  ُُمف  ِهِمَف َو  یف  ِقَمْحَالا  ُْبلَق  : ) مالسلا هیلع  َلاق  مراهچ 

.تسا شلد  رد  میکح  درم  ناهد  تسا و  شناهد  رد  قمحا  مدآ  لد  دومرف :
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؟ هن ای  مالک  نیا  نتفگ  دوب  حالـص  ایآ  هک  دـنک  یم  نآ  رد  لمأت  نآ  زا  دـعب  دـیوگ  یم  ار  يزیچ  لوا  قمحا  صخـش  هکنآ  لصاح 
.ار نآ  دیوگ  یم  دوش  هتفگ  دید  حالص  رگا  سپ  دیوگب  دهاوخ  یم  هک  یمالک  رد  دنک  یم  لمأت  لوا  هک  میکح  صخش  سکعب 

(48 ( ؛) ٌضوُْرفَم ٍلَمَع  ْنَع  ٌنوُمْضَم  ٌقْزِر  َُکلَغْشَیال  : ) مالسلا هیلع  َلاق  مجنپ 

.تسا ضرف  وت  رب  هک  یلمع  زا  هدش  نآ  نماض  ادخ  هک  يزور  ار  وت  دزاسن  لوغشم  دومرف :

(49 ( ؛) ِنوُزْحَْملا َْدنِع  ِحَرَْفلا ، ُراهْظا  ِبَدَالا  َنِم  َْسَیل  : ) مالسلا هیلع  َلاق  مشش 

.كانمغ صخش  دزن  یلاحشوخ  ندرک  رهاظ  تسا  رود  بدا  زا  دومرف :

: ار دوخ  لوق  دشاب  هدرک  ذخا  هکرابم  هملک  نیا  زا  يدعس  خیش  دیاش  دیوگ : ریقف 

شیپ دنکفارس  یمیتی  ینیب  وچ 

شیوخ دنزرف  يور  رب  هسوب  نزم 

(( 50 ( ؛ ِزِْجعُْملاَک ِِهتَداع  ْنَع  ِداتْعُْملا  ُّدَرَو  ِلِهاْجلا  ُهَضایِر  : ) مالسلا هیلع  َلاق  متفه 

.تسا هزجعم  لثم  شتداع  زا  ار  تداع  بحاص  ندینادرگرب  لهاج و  صخش  تیبرت  ندرک و  مار  دومرف :

هدنز ادخ و  نذا  هب  دـنتفای  افـش  سپ  ار  ناضیرم  مدرک  اوادـم  دومرف  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  زا  هدـش  تیاور  دـیوگ : ریقف 
(51 ! ) وا حالصا  رب  متفاین  تردق  ار و  قمحا  مدرک  هجلاعم  ادخ و  نذا  هب  ار  ناگدرم  مدرک 

(52 ( ؛) ِهْیَلَع ُّقُشَی  اِمب  َلُجَّرلا  ِمِرُْکتال  مالسلا : هیلع  َلاق   ) متشه

.وا رب  تسا  راوشد  قاش و  هک  يزیچ  نآ  هب  ار  صخش  نکم  مارکا  دومرف :

(53 ( ؛) ُهَناش ْدَقَف  ًهَِینالَع  ُهَظَعَو  ْنَم  ُهَناز َو  ْدَقَف  اّرِس  ُهاخَا  ظَعَو  ْنَم  : ) مالسلا هیلع  َلاق  مهن 

.ار وا  درک  بیع  انامه  راکشآ  ار  وا  درک  هظعوم  هک  یسک  ار و  وا  تسارآ  نامه  یناهنپ  رد  ار  دوخ  ردارب  هظعوم  هک  یسک  دومرف :

َشَحْوَتِْسا ِهّللِاب  َِسنَا  ْنَم  : ) مالسلا هیلع  َلاق  مهد 
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(54 (. ) ِساّنلا َنِم 

.مدرم زا  دنک  تشحو  تفرگ  ادخ  هب  سنا  هک  یسک  ره  دومرف :

: هدیناجنگ راعشا  نیا  رد  يدعس  خیش  ار  شیامرف  نیا  هک  دیوگ : ریقف 

دای هدنناد  ریپ  زا  مراد  نینچ 

داهن ارحص  هب  رس  يا  هدیروش  هک 

تفخن دروخن و  شقارف  رد  ردپ 

تفگ دندومن و  تمالم  ار  رسپ 

دناوخ شیوخ  سک  مرای  هک  هگنآ  زا 

دنامن ییانشآ  مسک  اب  رگد 

دومن ملامج  قح  ات  هک  شقح  هب 

دومن ملایخ  مدید  هچره  رگد 

مدق مداهن  رس  نانچ  شقدص  هب 

مدع شدوجو  اب  ناهج  منیب  هک 

سفن دیاینرب  مسک  اب  رگد 

سک ياج  رگد  دنامن  وا  اب  هک 

یتشاد ربخ  دوخ  یتسه  زا  رگ 

یتشادنپ تسین  ار  قلخ  همه 

(56 (. ) َِکْنیَع یف  َقُولْخَْملا  ُرِّغَصَی  كَْدنِع  ِِقلاْخلا  ُمَظِع  مالسلا : هیلع  َنینِمْؤُملا  ُریمَا  لاق  َو  (. ) 55 ( ) ْمُهْرَذ َُّمث  ُهّللا  ُِلق  : ) یلاعَت ُهّللا  َلاق 

(57 (. ) َْتبِرَخ اْینُّدلا  ُلْهَا  َلَقَع  َْول  : ) مالسلا هیلع  َلاق  مهدزای 

! دش یم  ناریو  بارخ و  ایند  دندرک ، یم  تفایرد  دنتشاد و  مهف  یئاناد و  ایند  لها  رگا  هک  ترضح  نآ  دومرف :
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نآ سپ  رادقم  نآ  زا  دش  دایز  هاگره  سپ  تسا ، يرادقم  هزادنا و  ششخب  دوج و  يارب  زا  انامه  هک  ترـضح  نآ  دومرف  مهدزاود 
يارب زا  تسا و  سرت  نبج و  نآ  سپ  رادـقم  نآ  زا  دـش  دایز  هاگره  سپ  تسا  يرادـقم  طاـیتحا  مزح و  يارب  زا  و  تسا ؛ فارـسا 
هاگره سپ  تسا  يرادقم  تعاجـش  يارب  زا  و  تسا ، لخب  نآ  سپ  نآ  رب  دش  دایز  هاگره  سپ  تسا  يرادقم  يور  هنایم  داصتقا و 

هک يزیچ  زا  تندرک  باـنتجا  تسفن  ندرک  بدا  يارب  زا  ار  وـت  تـسا  یفاـک  تـسا و  یکاـب  یب  روـهت و  نآ  سپ  نآ  رب  دـش  داـیز 
(58  ) .تدوخ ریغ  زا  يرامش  یم  دنسپان  هورکم و 

لامآلا یهتنم  عبنم :

.75/372 راونالاراحب ) - ) 45

-46
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.75/373 راونالاراحب ) )

.775/374 راونالاراحب ) - ) 47

.75/374 راونالاراحب ) - ) 48

.75/374 راونالاراحب ) - ) 49

.75/374 راونالاراحب ) - ) 50

.69/320 راونالاراحب ) - ) 51

.75/374 راونالاراحب ) - ) 52

.75/374 راونالاراحب ) - ) 53

.75/379 راونالاراحب ) - ) 54

هیآ 91. (، 6  ) ماعنا هروس  - 55

تمکح 129. يدیهش ص 383 ، همجرت  هغالبلا ) جهن  - ) 56

.75/379 راونالاراحب ) - ) 57

.75/377 راونالاراحب ) - ) 58

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نانخس  رد  لمع  هشیدنا و  هاگیاج 

همدقم

یمرخ داوج 

هرونم هنیدـم  رد  ( 1  ) لاس 232 ه ق یناثلا ، عیبر  متـشه  هعمج  زور  رد  نایعیـش ، ماما  نیمهدزای  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
هب وا  زا  هک  تسا  هتسیاش  اسراپ و  ییوناب  شردام  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  ترـضح ، نآ  راوگرزب  ردپ  ( 2  ) .دوشگ ناهج  هب  هدید 

تلیضف رد  .دوب  یمالسا  شنیب  ياراد  راکوکین و  نانز  زا  یمارگ  يوناب  نیا  .تسا  هدش  دای  نسوس »   » و لیلس »   «، » هثیدح : » ياهمان
ینارحب و هرود  نآ  رد  نایعیـش  ياـکتا  هـطقن  هاـگهانپ و  مالــسلا  هـیلع  يرکــسع  نـسح  ماـما  تداهــش  زا  سپ  هـک  سب  نـیمه  وا 

(3  ) .تفر یم  رامش  هب  بارطضارپ 

، دندوب رترگمتـس  يرگید  زا  کی  ره  هک  یـسابع  يافلخ  زا  رفن  هس  اب  لاس و  شـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تماما  تدم 
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.هللااب دمتعملاو  هللااب  يدتهملا  هللااب ، زتعملا  دوب : رصاعم 

لوالا 260 عیبر  متشه  رد  ترضح  نآ  تفای ؛ نایاپ  ترضح  نآ  تداهش  اب  رد 260 ه ق  دش و  عورش  لاس 254  زا  ترضح  تماما 
دوخ هناخ  رد  دیسر و  تداهش  هب  دش و  مومـسم  یـسابع ، هفیلخ  نیمهدزناپ  دمتعم ، دمحا  طسوت  ءارماس  رهـش  رد  یگلاس  رد 28  و 

(4  ) .دش هدرپس  كاخ  هب  شردپ  دقرم  رانک  رد  ءارماس  رد 

نآ یناروـن  نانخـس  رد  لـمع »  هشیدـنا و  هاـگیاج   » هب میراد  یهاـگن  لاـجم  نیا  رد  ماـمه ، ماـما  نآ  تداهـش  زورلاـس  تبـسانم  هب 
.ترضح

یمالسا گنهرف  رد  لمع  هشیدنا و  تیمها 

رگید فرط  زا  لمع  شالت و  یعس و  و  فرط ، کی  زا  رکفت  هشیدنا و  خیرات ، لوط  رد  رشب  يونعم  يدام و  ياهتفرـشیپ  مامت  ساسا 
هشیدنا و رثا  رب  هتفای ، تسد  يریگمشچ  ياهتیقفوم  هب  يژولونکت  یتعنص و  رظن  زا  مکی ، تسیب و  متسیب و  نرق  رشب  رگا  .تسا  هدوب 

؛ تسا هدوب  شالت 
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، ناربمایپ .تسا  هدوب  شالت  لمع و  تردـق  رکفت و  لقع و  ناوت  زا  يرو  هرهب  رثا  رب  زین  دارفا  عماوج و  يونعم  ياهتفرـشیپ  هک  نانچ 
هدابع رثکا  ناک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رذوبا ، تلزنم  رد  .دنا  هدوب  لقعت  رکف و  لها  یگمه  یهلا  حلاص  ناگدنب  ناماما و 

(5 « ) .دوب يزودنا  تربع  هشیدنا و  داب ، وا  رب  ادخ  تمحر  هک  رذابا  تدابع  نیرت  شیب  رابتعالاو ؛ رکفتلا  هللا  همحر  رذ  یبا 

نیرتاسر نیرتابیز و  تسا و  لئاق  یتایح  الاو و  شزرا  لـمع ، شـالت و  و  رکفت ، هشیدـنا و  يارب  ینامـسآ  یهلا و  باـتک  نیا  نآرق 
نآ تاقتـشم  و  ملع »   » هملک راب  رازه  زا  شیب  نآرق  رد  .تسا  هدومن  نایب  هقفت  تقد و  و  لـقعت ، شناد و  شزرا  هراـب  رد  ار  ناـنخس 

اب هیآ  زا 10  شیب  هدومن ، رکفت  هب  توعد  ار  ناسنا  حیرـص  روط  هب  هیآ  رب 17  نوزفا  هدش و  رارکت  تسا ، هشیدـنا  يروراب  هناشن  هک 
زین هیآ  راهچ  رد  تسا و  هتفر  راک  هب  نآ  تاقتـشم  لقع و  هملک  دروم  هاجنپ  زا  شیب  .تسا  هدش  عورـش  دینک ،» تقد  اورظنا ؛  » هملک

(7  ) .تسا هتسج  هرهب  نآ  لاثما  هقفت و  هقف و  هملک  زا  نینچمه  تسا و  هدش  رما  ( 6  ) نآرق رد  ربدت  هب  هناعطاق 

زا شیب  تاحلاصلا »  اولمعو  اونمآ   » هلمج تسا و  هدمآ  نآ  تاقتشم  و  لمع »   » ظفل هبترم  زا 354  شیب  نآرق  رد  مه  لمع  دروم  رد 
شالت لمع و  رانک  رد  رکفت ، هشیدـنا و  هرمث  ناونع  هب  نامیا  موزل  هدـنهد  ناـشن  بلطم ، نیا  .تسا  هدـش  حرطم  نآرق  رد  دروم   65

.دشاب یم  هتسیاش 

حرطم نایب و  هشیدنا  رکفت و  يارب  یمهم  دیاوف  راثآ و  زین  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد 
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يرکـسع نسح  ماما  رابرهگ  تاملک  رد  عوضوم  نیا  یـسررب  هب  اهنت  ام  دـجنگ و  یمن  لاقم  نیا  رد  اـهنآ  همه  ناـیب  هک  تسا  هدـش 
.میزادرپ یم  مالسلا  هیلع 

هشیدنا هاگیاج  فلا )

تسا هتفگ  نخس  نادنمشیدنا  اب  ادخ  . 1

هک ارچ  تسا ؛ نادنمـشیدنا  اب  نخـس  يور  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تایآ  عون  رد  نآرق ، رد  لقعت  هشیدـنا و  عیفر  هاگیاج  هب  هجوت  اب 
ترخآ ایند و  تداعـس  دـنریگ و  هرهب  نآ  زا  دـنبای و  هار  نآرق  ینامـسآ  باتک  و  یتسه ، نیوکت و  باـتک  قمع  هب  دـنناوت  یم  اـهنآ 

: دوش یم  هراشا  تایآ  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .دنیامن  نیمات  ار  شیوخ 

ءآمـسلا نم  هللا  لزنا  آم  سانلا و  عفنی  امب  رحبلا  یف  يرجت  یتلا  کلفلاو  راهنلا  لیللا و  فـالتخا  ضرـالا و  تومـسلا و  قلخ  یف  نا  »
موقل تایال  ضرالا  ءآمسلا و  نیب  رخسملا  باحـسلاو  حیرلا  فیرـصت  هبآد و  لک  نم  اهیف  ثب  اهتوم و  دعب  ضرالا  هب  ایحاف  ءآم  نم 

(8 ( ؛»  نولقعی

هک یبآ  دـنا و  تکرح  رد  مدرم  دوـس  هب  اـیرد  رد  هک  ییاـه  یتـشک  زور و  بش و  تفر  دـمآ و  و  نـیمز ، اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  »
رد نینچمه ]  ] هدرتسگ و نآ  رد  ار  ناگدنبنج  عاونا  هدومن و  هدـنز  ندرم ، زا  سپ  ار  نیمز  نآ ، اب  هدرک و  لزان  نامـسآ  زا  دـنوادخ 

« .دنشیدنا یم  هک  یمدرم  يارب  تسا  ییاه  هناشن  دنرخسم ، نامسآ  نیمز و  نایم  هک  ییاهربا  اهداب و  ییاجباج 

امیق هللا  نورکذی  نیذـلا  بابلالا *  یلوال  تیال  راهنلاو  لیلا  فلتخاو  ضرالاو  تومـسلا  قلخ  یف  نا  : » میناوخ یم  رگید  يا  هیآ  رد 
رد املسم  ( » 9 ( ؛» رانلا باذع  انقف  کنحبـس  الطب  اذـه  تقلخ  ام  انبر  ضرالاو  ومـسلا ت  قلخ  یف  نورکفتیو  مهبونج  یلعو  ادوعقو 

ییاه هناشن  زور ، بش و  تفر  دمآ و  و  نیمز ، اهنامسآ و  شنیرفآ 
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شنیرفآ رد  دننک و  یم  دای  دنا ، هدیباوخ  ولهپ  رب  هک  هاگ  نآ  هتسشن و  هداتـسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک  اهنامه  .تسا  نادنمدرخ  يارب 
« .راد هاگن  شتآ  باذع  زا  ار  ام  وت ! یهزنم  يا ، هدیرفاین  هدوهیب  ار  اهنیا  اهلا ! راب  دنیوگ ] : یم  و   ] دنشیدنا یم  نیمز  اهنامسآ و 

یم هک  نانآ  يارب  ار  تایآ  نیا  هنوگ  نیدب  ( 10 ( ؛»  نورکفتی موقل  تایالا  لصفن  کلذک  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  نینچمه  و 
« .میهد یم  حرش  دنشیدنا ،

« .تسا هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  دنمدرخ  دنوادخ  طقف  ( 11 ( ؛ لقاعلا هللا  بطاخ  امنا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
مه هک  تسا  یناسک  اب  وا  باطخ  ادخ و  نخس  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  تسا و  رادروخرب  يرایـسب  قمع  زا  اسر  هاتوک و  هلمج  نیا 

.دننک یم  هدافتسا  ربدت  هشیدنا و  يورین  زا  مه  و  دنرکفت ، تردق  رکف و  ياراد 

رکفت اب  تدابع  . 2

یم بحتـسم  بجاو و  ياه  هزور  نتفرگ  یبحتـسم و  ياهزامن  ندـناوخ  زامن و  ماجنا  رد  رـصحنم  ار  تداـبع  هک  یناـسک  دنرایـسب 
.دنیامن لقعت  نآ  عاضوا  نامز و  رد  ای  دننک و  هشیدنا  نآ  زار  زمر و  رد  هکنآ  نودب  دنناد ،

هشیدـنا و هژیو  هاگیاج  یمالـسا ، هعماج  رد  نآ  هعاشا  ندـمآ و  دوجو  هب  رطخ و  نیا  هب  هجوت  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
هب تدابع  ( 12 ( ؛ هللا رما  یف  رکفتلا  هرثک  هداـبعلا  اـمناو  هولـصلاو  مایـصلا  هرثک  هداـبعلا  تسیل  : » دـیامرف یم  ناـیب  هنوگ  نیا  ار  رکفت 

« .تسا دنوادخ  رما  رد  رایسب  رکفت  تدابع  انامه  تسین ، هزور  زامن و  يرایسب 

نادنمشیدنا هناشن  . 3

نانآ دشر  لقع و  نازیم  یبوخ  هب  ناشیا  تاملک  اهفرح و  اه ، هتشون  .تسا  نانآ  نتفگ  نخس  هویش  نادنمشیدنا ؛ ياه  هناشن  زا  یکی 
درخبان لد  ( 13 ( ؛ هبلق یف  میکحلا  مفو  همف  یف  قمحالا  بلق  : » دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هراب  نیا  رد  .دراد  یم  نایب  ار 

ار نآ  نایز  عفن و  دـنک ، یم  رکف  نخـس  فارطا  رد  لوا  دنمـشیدنا ، ناسنا  .وا » لد  رد  هنازرف ، دـنمدرخ  ناهد  و  تسا ، وا  ناـهد  رد 
رد دعب  دیوگ و  یم  نخـس  تسخن  شیدنا ، مک  درخ و  یب  ناسنا  یلو  .دیامن  یم  مادقا  نتفگ  نخـس  هب  هاگ  نآ  دنک و  یم  یـسررب 
هب رت  مک  ناشیدنا  جک  ای  ناشیدنا و  مک  و  دـنک ، یم  اطخ  رت  مک  دنمـشیدنا  هجیتن ، رد  .دزادرپ  یم  هشیدـنا  هب  نآ  فارطا  بقاوع و 

.دنور یم  باوص  هار 

تسرد و و  لـطاب ، قح و  تینارون ، نآ  وترپ  رد  دوش و  یم  نشور  یناـسنا  لـقع  حور و  هشیدـنا ، رثا  رب  هک  تسا  نآ  رما  نیا  لـیلد 
نـسح ماما  تهج ، نیمه  هب  .دنرب  یم  رـس  هب  لهج  تملظ  رد  نادرخ  یب  هک  یلاح  رد  دهد ، یم  صیخـشت  رگیدکی  زا  ار  تسردان 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع 
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تایح بجوم  رکفت  تقیقح ، هب  سپ  ندیشیدنا ! هب  داب  امش  رب  ( 14 ( ؛ همکحلا باوبا  حیتافمو  ریصبلا  بلق  هایح  هناف  رکفلاب  مکیلع  »
« .تسا تمکح  ياهبرد  ياهدیلک  و  هاگآ ، لد  یگدنز  و 

« .دنیب یم  ار  اهراک  بقاوع  دنک ، هشیدنا  هک  ره  ( 15 ( ؛ بقاوعلا رصبا  رکف  نم  : » دومرف دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما 

ندیشیدنین تبقاع  . 4

.ددرگ یم  مسجم  یبسانتم  تروص  هب  اجنآ  رد  ناهج  نیا  قیاقح  همه  تسا و  ایند  ملاع  زا  يا  هدرتسگ  عیسو و  مسجت  ترخآ  ملاع 
یم روشحم  انیبان  تمایق  زور  رد  دندادن ، جرخ  هب  تقد  قیاقح  ندـید  رد  ناشناج  مشچ  اب  دـندرکن و  هشیدـنا  دوخ  لقع  اب  هک  اهنآ 

رد يروباشین  لیعامسا  نب  قاحسا  يارب  نآرق ، زا  يا  هیآ  ندرک  دزشوگ  اب  ار  تقیقح  نیا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  .دنوش 
: دنک یم  نایب  نینچ  يا  همان  یط 

نم هنا  قاحـسا  ای  انیقی  ملعاف  هتمعن …  کتریـصب  هرـصبو  هللا  همحر  دق  نمم  کلثم  ناک  نم  یلعو  قاحـسا  ای  کیلع  هللا  متاف  » … 
یف یتـلا  بوـلقلا  یمعت  نکلو  راـصبالا  یمعت  سیل  قاحـسا  اـی  ـالیبس ؛ لـضاو  یمعا  هرخـآلا  یف  وـهف  یمعا  ایندـلا  هذـه  نم  جرخ 
ذک لاق  اریـصب *  تنک  دق  یمعا و  ینترـشح  مل  بر  (: » 16  ) لوقی ذا  ملاظلا  نع  هیاکح  هباتک  مکحم  یف  هللا  لوق  کـلذو  رودـصلا 

(17 ( ؛»  یسنت مویلا  کل  ذک  اهتیسنف و  انتیاء  کتتا  کل 

یم يدادادـخ  تریـصب  ياراد  وت  نوچمه  هتفرگ و  رارق  یهلا  تمحر  دروم  هک  ییاـهنآ  زا  وت  لاـثما  وـت و  رب  دـنوادخ  قاحـسا ! يا 
مه ترخآ  رد  دور ، نوریب  انیبان  ایند  زا  سک  ره  هک  قاحـسا  يا  نادـب  نیقی  هب  سپ  تسا …  هدرک  ماـمت  ار  شیوخ  تمعن  دنـشاب ،

يا .دوب  دهاوخ  هارمگ  انیبان و 
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شیوخ نقتم  باتک  رد  دنوادخ  نخس  نیا  .دنوش و  یم  انیبان  دنتسه  اه  هنیس  رد  هک  ییاهلد  هکلب  دنوش ؛ یمن  انیبان  اهمشچ  قاحسا !
؟ مدوب مشچ  ياراد  هکنیا  اـب  يدومن  روـشحم  اـنیبان  ارم  ارچ  اراـگدرورپ  : » دـنک یم  ناـیب  هشیپ  متـس  ناـسنا  ناـبز  زا  هک  اـجنآ  تسا 

یهاوخ شومارف  وت  زین  زورما  يدرک ، شومارف  ار  اهنآ  وت  دمآ و  وت  يارب  ام  تایآ  هک  هنوگ  نامه  دیامرف : یم  باوج ] رد  دنوادخ  ]
« .دش

رکف رانک  رد  لمع  هاگیاج  ب )

همدقم

یعـس و شالت و  لمع و  هب  رجنم  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  شیوخ  ینیع  یقیقح و  شزرا  هاـگ  نآ  ربدـت  لـمات و  اـی  و  هشیدـنا ، رکف و 
هک تسا  زاسراک  بولطم و  يرکف  عقاو ، رد  .تشاد  دهاوخن  ار  یعقاو  شزرا  دـشاب ، لمع  ياهنم  هک  يرکفت  هنرگو  دوش  شـشوک 

.دماجنیب حلاص  لمع  هب 

یم ارف  نآ  هب  لـمع  یکین و  يوس  هب  ار ] ناـسنا  ، ] هشیدـنا ( 18 ( ؛ هب لمعلاو  ربلا  یلا  وعدـی  رکفتلا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .دناوخ

لقع ( 19 ( ؛ نانجلا هب  بستکاو  نامحرلا  هب  دـبع  ام  لـقعلا  : » میناوخ یم  یمالـسا  ثیداـحا  ناـبز  زا  لـقع  فیرعت  رد  هک  ناـنچمه 
« .دیآ تسد  هب  نآ  طسوت  اهتشهب  و  دوش ، هدیتسرپ  نآ  هلیسو  هب  نابرهم  يادخ  هک  تسا  يزیچ 

یم یلک  تروص  هب  یهاگ  تسا و  هدومن  دیکات  هتـسیاش  راتفر  لمع و  رب  رکف ، هشیدنا و  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
نادرگ يور  بجاو  راـک  زا  ار  وت  هدـش ، نیمـضت  يزور  هب  هجوـت ] ( ] 20 ( ؛ ضورفم لمع  نع  نومـضم  قزر  کلغـشی  ال  : » دـیامرف

« .دنکن

هدـش ماجنا  قیرط  دـنچ  زا  راک  نیا  .تسا  هدرک  دـیکات  تسرد  راتفر  لمع و  رب  تایئزج ، نایب  اب  یهاگ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 
: تسا

نایعیش يراتفر  فاصوا  نایب  . 1

، شا هعماـج  شقلاـخ ، اـب  ناـسنا  هطبار  دروم  رد  هک  يراـتفر  یلمع و  فاـصوا  رب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  شخب  نیا  رد 
هـشیدنا  » راـنک رد  ار  ییارگ »  لـمع   » تیمها یبوخ  هب  هلئـسم  نیا  هک  تسا  هداـهن  تشگنا  تسا ، حرطم  شدوخ  اـب  شا و  هداوناـخ 

: دومرف شنایعیش  هب  هلمج  زا  .دهد  یم  ناشن  ییارگ » 

دوجسلا لوطو  رجاف ، وا  رب  نم  مکنمتئا  نم  یلا  هنامالا  ءاداو  ثیدحلا  قدصو  داهتجالاو هللا  مکنید ، یف  عرولاو  هللا  يوقتب  مکیصوا  »
ءاج اذهبف  راوجلا  نسحو 
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یف عرو  اذا  مکنم  لجرلا  ناف  مهقوقح ، اوداو  مهاضرم ، اودوعو  مهزئانج  اودهـشاو  مهریاشع  یف  اولـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
(21 ( ؛ کلذ ینرسیف  یعیش  اذه  لیق : سانلا ؛ عم  هقلخ  نسحو  هنامالا  يداو  هثیدح  یف  قدصو  هنید 

امـش هب  هک  ره  هب  تناـما  در  ییوگتـسار و  ادـخ ، هار  رد  شـشوک  دوخ و  نید  رد  عرو  یهلا و  ياوقت  هب  منک  یم  شرافـس  ار  اـمش 
هدـمآ اهنیا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  ارچ  يراد ؛ هیاسمه  بوخ  هدجـس و  ندوب  ینالوط  دـبای -  بوخ  هدرپس -  تناـما 

دینک تکرش  اهنآ  هزانج  عییشت  رد  دینک ،) تکرـش  اهنآ  تعامج  زامن  رد  ینعی   ) دیناوخب زامن  نافلاخم )  ) اهنآ ياههورگ  رد  .تسا 
تفگ تسار  شنخس  رد  تشاد و  عرو  دوخ  نید  رد  امـش  زا  يدرم  رگا  اریز  دییامن ؛ ادا  ار  نانآ  قوقح  و  تدایع ، ار  ناشنارامیب  و 

« .موش یم  نامداش  نیا  زا  نم  سپ  .تسا  هعیش  نیا  دش : هتفگ  دوب  بوخ  مدرم  اب  شقالخا  درک و  در  ار  تناما  و 

رب یتجح  ماـمتا ]  ] و نمؤم ، يارب  یتکرب  نمؤم  ( 22 ( ؛ رفاـکلا یلع  هجحو  نمؤملا  یلع  هکرب  نمؤملا  : » دومرف ترـضح  نآ  نینچمه 
« .تسا رفاک 

اهنیرتدب اهنیرتهب و  نایب  . 2

یلع ماقا  نم  سانلا  دـبعا  ههبـشلا ، دـنع  فقو  نم  سانلا  عروا  : » دـیامرف یم  نینچ  مدرم  نیرتهب  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 
تاهبش رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاسراپ  ( 23 ( ؛ بونذلا كرت  نم  اداهتجا  سانلا  دشا  مارحلا ، كرت  نم  سانلا  دـهزا  ضئارفلا ،

دـنک و يرود  مارح  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـهاز  دروآ ، اـج  هب  ار  تاـبجاو  هک  تـسا  یـسک  مدرم  نیرتدـباع  دـنک ، فـقوت 
« .دنک كرت  ار  ناهانگ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاشوک 

دابعلا سئب  : » دومرف ناگدنب  نیرت  تسپ  هراب  رد  شترضح 
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يا هدنب  ناگدنب ، نیرتدب  ( 24 ( ؛ هناخ یلتبا  ناو  هدسح  یطعا  نا  ابئاغ ، هلکایو  ادهاش  هاخا  يرطی  نیناسل ، اذو  نیهجواذ  نوکی  دـبع 
اطع يزیچ  وا  هب  رگا  .دروخ  یم  ار  وا  رس ، تشپ  و  دیاتس ، یم  ار  وا  شردارب  روضح  رد  دشاب ؛ نابز  ود  هرهچ و  ود  ياراد  هک  تسا 

« .دنک یم  تنایخ  وا  هب  ددرگ ، راتفرگ  رگا  دزر و  یم  دسح  دوش ،

اهراتفر یخرب  زا  شیاتس  . 3

تسا تلصخ  ود  ( 25 ( ؛ ناوخالا عفنو  هللااب ، نامیالا  یـش ء ! امهقوف  سیل  ناتلـصخ  : » دومرف لامعا  یخرب  شیاتـس  رد  مامه  ماما  نآ 
« .ناردارب هب  ندناسر  هدیاف  دنوادخ و  هب  نامیا  تسین : يزیچ  نآ  زا  رترب  هک 

« .دریگ یمن  رارق  دسح  دروم  هک  تسا  یتمعن  ینتورف  ( 26 ( ؛ اهیلع دسحی  همعن ال  عضاوتلا  : » دومرف ینتورف  دروم  رد  نینچمه 

مالـس ینتورف  هناشن  ( 27 ( ؛ سلجملا فرـش  نود  سوـلجلاو  هب ؛ رمت  نم  لـک  یلع  مالـسلا  عـضاوتلا  نم  : » دوـمرف رگید  ياـج  رد  و 
« .تسا سلجم  ردص  ریغ  رد  نتسشن  يرذگ و  یم  اهنآ  رب  هک  تسا  یناسک  مامت  رب  ندومن 

اهراک زا  یضعب  شهوکن  . 4

هوالع مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هراب  نیا  رد  .دوش  یسانشزاب  نآ  ریغ  زا  هتسیاش  ياهراتفر  تسا  مزال  لمع  یبای  شزرا  يارب 
شهوکن دروم  ار  نآ  هدومن و  راهظا  تسیاشان  ياـهرادرک  یخرب  زا  ار  شیوخ  ترفن  هتـسیاش ، کـین و  لاـمعا  یخرب  ییاسانـش  رب 

(28 ( ؛ نوزحملا دنع  حرفلا  راهظا  بدالا  نم  سیل  : » دیامرف یم  هدـیدمغ  دزن  رد  ینامداش  راهظا  دروم  رد  هلمج  زا  تسا ، هداد  رارق 
« .تسا بدا  فالخ  هدیدمغ ، ناسنا  ربارب  رد  ینامداش  راهظا 

نمؤملاب حبقا  ام  : » دیامرف یم  نآ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  تسا  تشز  لامعا  زا  رگید  یکی  روآ  تلذ  ياه  هتـساوخ 
« .دنک یم  راوخ  لیلذ و  ار  وا  هک  دورب  یشهاوخ  لابند  هب  هک  نمؤم  يارب  تسا  تشز  هچ  ( 29 ( ؛ هلذت هبغر  هل  نوکت  نا 

ره دیلک  مشخ  رـش ؛ لک  حاتفم  بضغلا  : » دـیامن یم  ریزارـس  یمدآ  يوس  هب  ار  اهیدـب  مامت  هک  تساهراتفر  نیا  هلمج  زا  زین  بضغ 
« .تسا يدب 

اه تشون  یپ 

.دنا هتسناد  لاس 231 ق  رد  ار  ترضح  دلوت  یلبرا  یسیع  نب  یلع  يدوعسم و  ( 1

ص 335. داشرالا ، ص 503 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 2

ص 151. هیهبلا ، راونالا  ( 3

ص 236. ج 50 ، راونالا ، راحب  ص 354 و  داشرالا ، ( 4
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ص 431. ج 22 ، راونالا ، راحب  ( 5

لحن 69. /191و  نارمع لآ  /44 ؛ لحن ( 6

.دشاب یم  هرهاقلا ) ثیدحلا  راد   ) یقابلا دبع  داؤف  دمحم  سرهفملا »  مجعملا   » باتک تاعالطا  ساسا  رب  هدش  جارختسا  رامآ  ( 7

هیآ 164. / هرقب ( 8

/190 و 191. نارمع لآ  ( 9

.24/ سنوی ( 10

ح 4. ص 516 ، لوقعلا ، فحت  ( 11

ص ج 71 ، راونالا ، راـحب  ص 55 و  ج 2 ، یفاـک ، لوصا  ص 153 ؛ ج 11 ، هعیـشلا ، لئاسو  ح 13 ؛ ص 518 ، لوقعلا ، فـحت  ( 12
.322

ح 21. ، 519 لوقعلا ، فحت  ( 13

مکحلا ص 115 و  ج 8 ، راونالا ، راحب  ( 14
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ص 19. ج 1 ، هرهازلا ،

ص 665. مکحلا ، ررغ  نامه و  ( 15

ص 513 و 514. لوقعلا ، فحت  ( 16

.126/ هط ( 17

ص 327. ج 2 ، مارو ، هعومجم  ص 153 و  ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 18

ص 11. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 161 و  نامه ، ( 19

ح 22. ص 519 ، لوقعلا ، فحت  ( 20

ح 2. ص 389 ، ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 12 ؛ ، 518 نامه ، ( 21

ح 20. ص 519 ، نامه ، ( 22

ص 318. نامه )  ) هیهبلا راونا  ح 18 و  ص 519 ، نامه ، ( 23

ح 14. ص 518 ، نامه )  ) لوقعلا فحت  ( 24

ح 26. ص 520 ، نامه ، ( 25

ح 31. ص 520 ، نامه ، ( 26

ح 9. ص 517 ، نامه ، ( 27

ص 273 ح 6. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  ح 28 و  ص 520 ، نامه ، ( 28

ح 35. ص 520 ، نامه ، ( 29

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نخس  هریس و  رد  تیاده  ياه  هولج 

همدقم

يدباع دمحم 

راد هدهع  ار  مدرم  یلمع  تیاده  دیشخرد و  تماما  نامسآ  رد  هک  تسا  یتیاده  هراتس  نیمهدزای  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
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، قیفر يرکـسع ، دـننام : تسوا ، میظع  تیـصخش  زا  يدـعب  يایوگ  کی  ره  هک  ترـضح  نآ  ددـعتم  باقلا  راـنک  رد  ورنیا  زا  .دـش 
هنازخ هنجلا ، لها  جارـس  هللا ، یلو  مالع ، هللا ، رـس  یلع  نیما  تماص ، قداص ، هللااـب ، نمؤم  رهاـط ، یقن ، نومیم ، نیما ، لـضاف ، یکز ،

هللا نع  قطان  نوچ : یباقلا  اب  اـم  (، 2  ) عدوتسم یفوم و  یخس ، عیفـش ، یقت ، صاخ ، صلاخ ، یـضرم ، یفاش ، یـضم ، ( 1 ، ) نییصولا
يرگتیادـه موادـت   ) تماما یلـصا  هفیظو  نامه  ياـیوگ  هک  میوش  یم  ور  هب  ور  زین  ( 5  ) يدـتهم يداه و  (، 4  ) هللا یلا  دـشرم  (، 3)

.تسا تیرشب )

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  همئا و  یساسا  توافت  .مینک  یم  رورم  ار  ترضح  يرگتیاده  همانراک  زا  ییاهگرب  هلاقم  نیا  رد 
عوضوم هب  ینآرق ، تلاسر  ماجنا  يرگتیاده و  یگنوگچ 
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اب ار  يرگتیادـه  هفیظو  ور ، نیا  زا  .دـندوب  ورایور  يرایـسب  تالکـشم  اـب  تیمکاـح  نتـشادن  لـیلد  هب  همئا  .ددرگ  یمرب  تیمکاـح 
رانک رد  یلخاد  ياه  یمارآان  .دـندرب  یم  شیپ  هب  دوب ، نامز  رـصع و  طیارـش  اب  بساـنتم  هک  یعونتم  رایـسب  ياـه  هویـش  اـهرازبا و 

هب تماما ، هلسلس  يارب  هدمآ  شیپ  طئارش  نیرت  تخس  زا  یکی  رد  ترضح  نآ  تسا و  يرکـسع  ماما  رـصع  هدمع  یگژیو  قانتخا ،
.تخادرپ یم  تما  تیاده 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  نخس  هریس و  رد  تیاده  ياه  هولج 

رادرک راتفر و  اب  تیاده  . 1

هک میروآ  دای  هب  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نخـس  نیا  .تسا  نارگتیادـه  رادرک  راتفر و  تیادـه ، رد  ریثاـت  رازبا  نیرتدـمآراک 
يریذـپ ریثات  دوش ، رت  يوق  لمع  نامیا و  هچ  ره  و  .دـینک » توعد  دوخ  نابز  ریغ  اب  ار  مدرم  ( 6 ( ؛ مکتنسلا ریغب  سانلل  هاعد  اونوک  »

يریذـپریثات دوـش ، هتـساک  ناـنآ  نانخـس  نارگتیادـه و  لـمع  نیب  یگنهاـمه  نازیم  زا  هچ  ره  تشگ و  دـهاوخ  رت  نوزف  ناـبطاخم 
هنع تکـس  ام  عفن  هلدـعیالو  عمـس  هجمیال  يذـلا  ظعولا  نا  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اذـل  دـبای ؛ یم  شهاک  زین  نابطاخم 

يزردنا دنکن ، يربارب  نآ  اب  يدوس  چیه  درادن و  شوخان  ار  نآ  یـشوگ  چیه  هک  يزردـنا  ( 7 ( ؛ لعفلا ناسل  هب  قطنو  لوقلا  ناـسل 
نـسح ماما  هریـس  رد  تیادـه  هولج  نیرت  هدنـشخرد  .دـشاب » ایوگ  نآ  هب  راتفر  نابز  تکاـس و  نآ  دروم  رد  راـتفگ  ناـبز  هک  تسا 

.تسا تیاده  عون  نیمه  هب  طوبرم  زین  مالسلا  هیلع  يرکسع 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحموبا  هک  ینامز  دـسیون : یم  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  زا  لـقن  هب  دـیفم  خـیش 
ود نم  منک ! نینچ  هنوگچ  تفگ : حلاص  ریگب ! تخس  وا  رب  دنتفگ  دندمآ و  فیصو  نب  حلاص  دزن  نایسابع  دوب ، ینادنز 
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هب یلاع  يدح  رد  دنا و  هدروآ  يور  هزور  تدابع و  هب  الاح  ود  نآ  یلو  مدرک ، وا  رومام  متخانـش ، یم  هک  ار  اهناسنا  نیرتدب  زا  رفن 
یم راتفر  هنانابرهم  نینچ  درم  نیا  اب  ارچ  امـش ! رب  ياو  دیـسرپ : هاگ  نآ  دـننک و  رـضاح  ار  ود  نآ  داد  روتـسد  حـلاص  .دـندنبیاپ  نآ 
یم تدابع  تسا و  تکاس  وا  دـنارذگ ! یم  تدابع  هب  ار  بش  مامت  دریگ و  یم  هزور  ار  اـهزور  هک  يدرم  هراـبرد  دـنتفگ : دـینک !؟
(8  ) .دنتشگزاب دندش و  دیماان  دندینش ، ار  نانخس  نیا  یتقو  نایسابع  .دتفا  یم  ناممادنا  هب  هزرل  میرگن ، یم  وا  هب  هظحل  ره  دنک و 

مالسلا هیلع  دمحموبا  : » دیوگ یم  هک  میونشب  هللا  همحر  ینیلک  خیـش  زا  لقن  هب  ار  یلمع  راتفر  قیرط  زا  تیاده  هولج  نیرت  هوکـشاب 
ریگ تخـس  ماما ]  ] وا اب  دنتفگ : وا  هب  .دـش  ینادـنز  دوب ، بلاطوبا  نادـناخ  هب  تبـسن  مدرم  نیرتزوت  هنیک  زا  هک  شمران  نب  یلع  دزن 

یمن ترـضح  هرهچ  هب  دوب ، ماما  ریثات  تحت  نوچ  دـش و  ترـضح  میلـست  شمران  نب  یلع  هک  دوب  وا  دزن  زور  کی  اهنت  ماما  شاـب !
هدرب یپ  ماما  لئاضف  تمظع و  هب  نارگید  زا  شیب  دوب و  مدرم  نیرت  تریـصب  اب  هک  تفر  نوریب  ماما  دزن  زا  یلاح  رد  يو  .تسیرگن 

(9 « ) .دوب

سوسحمان هویش  زا  هدافتسا  . 2

هنایفخم ار  تما  روما  درب و  یم  دوس  رتشیب  ناهنپ  سوسحمان و  ياه  هویش  زا  رصع ، ناقفخ  لیلد  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
هب ینامز  ( 10  ) .دندش یم  نایحیـسم و …  ندش  تیادـه  هجوتم  افلخ  مدرم و  اهلاس  زا  دـعب  هک  دـمآ  یم  شیپ  هاگ  .درک  یم  هرادا 

.دش یم  لوغشم  نانآ  راک  صقاون  عفر  لرتنک و  هب  مه  یعقاوم  رد  تخادرپ و  یم  یعیش  نارگتیاده  يداقتعا  یحور و  يزاسزاب 

یکی اب  تفگ : یم  یئاش  عیبر  نب  دمحم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 436 

http://www.ghaemiyeh.com


هب مدوب  هتفرگ  رارق  صخـش  نآ  نانخـس  ریثات  تحت  يدودـح  ات  هک  یلاح  رد  متخادرپ ؛ هرظانم  ثحب و  هب  زاوها  رد  ( 11  ) اهیونث زا 
عمج رد  روضح  زا  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  دمحموبا  ماما  هک  مدوب  هتـسشن  بیـصخ  نب  دـمحا  هناخ  رد  .متفر  ارماس )  ) يار نم  رس 

، دحا دحا ، دومرف : هراشا  شا  هبابـس  تشگنا  اب  درک و  نم  هب  یهاگن  دیـسر ، نم  یکیدزن  هب  یتقو  .تشگ  یم  زاب  شا  هناخ  هب  مدرم 
(12  ) .درف

تماما ياهتیفرظ  زا  هدافتسا  . 3

تیاده دیاقع و  حیحصت  رد  نوگانوگ  ياه  هویـش  هب  درب و  یم  هرهب  تیاده  يارب  مه  تمارک  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
رادید يارب  يزور  .مدرک  یم  يوردنت  یلیخ  همئا )  ) نانآ هرابرد  دنک : یم  لقن  دایز  نب  سیردا  زا  یسلجم  همالع  .دیشوک  یم  تما 

صوصخم ياصع  هبرـض  اب  .متفر  ورف  باوخ  هب  یمامح  ناـکلپ  رب  یگتـسخ  تدـش  زا  مدـش و  ارماـس  هناور  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا 
اپ و تشپ  .دندوب  هتفرگ  ار  شنوماریپ  نامالغ  دوب و  راوس  ماما  .مدش  دـنلب  متخانـش و  ار  ناشیا  .مدـش  رادـیب  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا 

لوقلاب هنوقبسیال  نومرکم  دابع  لب  ! » سیردا يا  دومرف : نم  هب  .دوب  ناشیا  اب  نم  دروخرب  نیتسخن  نیا  مدیسوب و  ار  ترـضح  يوناز 
نامرف هب  دنریگ و  یمن  تقبس  وا  رب  راتفگ  رد  دنا و  هدش  هتشاد  یمارگ  ناگدنب  ناگتـشرف )  ) نانآ هکلب  ( » 13 ( ؛»  نولمعی هرماب  مهو 

(14  ) .مدوب هدمآ  نآ  ندیسرپ  يارب  اهنت  تسا و  سب  ارم  بلطم  نیمه  نم ، يالوم  مدرک : ضرع  .دننک » یم  لمع  يو 

تاهبش هب  خساپ  . 4

هراشا ینید  لئاسم  تاداقتعا و  نوماریپ  تاهبـش  اهـشسرپ و  هب  ترـضح  ییوگ  خـساپ  هب  ناوت  یم  ماما  تیادـه  ياه  هولج  رگید  زا 
یلص ادخ  لوسر  شدج  تما  رایتخا  رد  ار  نید  رابغ  یب  رهوگ  دوب و  تاهبش  ربارب  رد  نید  رادساپ  قیرط  نیا  زا  ترـضح  نآ  .درک 

: دومرف تسا ؟ مهس  ود  درم  مهس و  کی  نز  ثرا  ارچ  مدیـسرپ : ماما  زا  هک  دیوگ  یم  يرفعج  مشاهوبا  .داد  یم  رارق  هلآ  هیلع و  هللا 
(15  ) .تسین نز  رب  يزیچ  تسا و  نادرم  هدهع  رب  اطخ  لتق  هید  تخادرپ  زین  تسین و  نز  هدهع  هب  جراخم  تخادرپ  داهج و  نوچ 

تابجاو نوماریپ  یتاهبش  هب  ترضح ) نارای  زا   ) يروباشین لیعامسا  نب  قاحسا  هب  يا  همان  رد  روط  نیمه 
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: دسیون یم  دهد و  یم  خساپ  ..تاکز .) سمخ و  دننام   ) یلام

تبحم تهج  هب  هکلب  تشاد ، اهنآ  هب  هک  يزاین  رطاخ  هب  هن  درک ، ررقم  امـش  رب  ار  یتابجاو  شتمحر ، تنم و  زا  ادخ  هک  یتسار  هب  »
هب ندیـسر  يارب  دیامزایب و  دـیراد ، لد  رد  ار  هچنآ  دـنک و  ادـج  بوخ  زا  ار  دـب  ات  تسین -  شتـسرپ  هتـسیاش  وا  زج  هک  امـش -  هب 

تاکز و تخادرپ  زامن و  هماقا  هرمع و  جـح و  اذـل  دوش ، امـش  یتشهب  ياهماقم  لضافت  هیام  دـیریگ و  تقبـس  همه  رب  ادـخ  تمحر 
يدیلک تسا و  هدوشگ  امـش  يوس  هب  ار  يرد  ضئارف  ندیمهف  يارب  .تسا  هتـشاد  ررقم  امـش  رب  ار  تیالو  هب  يدنبیاپ  هزور و  ماجنا 

دیدش و یم  نادرگرس  امش  دندوبن ، شنادنزرف  زا  يایصوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگا  .تسا  هداد  رارق  اهنآ  هب  ندیـسر  يارب 
رب ادخ  یتقو  سپ  دراد ؟ دوجو  هزاورد  زج  یهار  رهـش  هب  دورو  يارب  ایآ  .دـیتسناد  یمن  ار  تابجاو  زا  کی  چـیه  تاناویح  نوچمه 

یتمعن مکیلع  تممتاو  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  : » دومرف دوخ  گرزب  باتک  رد  داهن ، تنم  ربمایپ -  زا  سپ  ناماما -  بصن  اب  اـمش 
هدومرف نآ  يادا  هب  رومام  ار  امش  هک  هتـشاد  ررقم  یقوقح  امـش  رب  دوخ  يایلوا  يارب  نینچمه  وا  (، 16 « ) انید مالسالا  مکل  تیضرو 

الا ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  : » تسا هدومرف  ادخ  .دشاب  لالح  امش  رب  دیراد ، یندیماشآ  یندروخ و  لاوما و  رسمه و  زا  هچنآ  ات  تسا 
(18  … « ) دیدنمزاین امش  تسا و  زاین  یب  ادخ  تسا و  هدیزرو  لخب  دوخ  هب  دزرو ، لخب  هک  ره  دینادب  و  ( 17  « ) یبرقلا یف  هدوملا 

نید ظفح  يارب  يرگاشفا  . 5

ییاه هنتف  زا 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 438 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دوب ؛ هجوت  دروم  همه  زا  شیب  یحیـسم  قیلثاـج  عوضوم  داد ، رارق  رطخ  رد  ار  نیملـسم  ناـیک  دـمآ و  شیپ  دـمتعم  رـصع  رد  هک 
هب ار  مالـسا  نید  گرزب  يرطخ  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماـما  يرگاـشفا  دوبن  رگا  داد و  رارق  لزلزت  هناتـسآ  رد  ار  مالـسا  هک  يا  هنوـگ 

مایق نید  ظفح  يارب  دوب ، نایـسابع  رایتخا  رد  هدش و  غیرد  يو  زا  تفالخ  هدش و  عقاو  مولظم  هکنیا  اب  ماما  .دـناشک  یم  تلذ  هطرو 
مالسلا هیلع  دمحموبا  ندش  ینادنز  تفگ : مشاهوبا  هک  تسا  هدروآ  یکلام  غابـص  نبا  .تشاد  هاگن  نشور  ار  تیاده  غارچ  درک و 

بلط يارب  مدرم  داد  روتسد  لکوتم ، رسپ  هللا ، یلع  دمتعم  .دندش  يدیدش  یطحق  راچد  ارماس )  ) يار نم  رس  مدرم  هک  دییاپن  نادنچ 
نابهار نایحیسم و  هارمه  یحیسم  قیلثاچ  مراهچ  زور  .دماین  ناراب  اما  دندرک ، ناراب  بلط  زور  هس  مدرم  .دنور  نوریب  رهـش  زا  ناراب 

نیمه هب  مه  مود  زور  .دـیراب  یم  اسآ  لیـس  ناراب  دوشگ ، یم  نامـسآ  هب  تسد  هاگ  ره  هک  دوب  نانآ  ناـیم  یبهار  .تفر  ارحـص  هب 
بجوم ارجام  نیا  .دوش  عطق  ناراب  دندرک  تساوخرد  دندش و  باریـس  مدرم  هک  نانچ  دـیراب ؛ یناوارف  ناراب  دـنتفر و  نوریب  روظنم 

: تفگ داتـسرف و  فیـصو  نب  حلاص  دزن  ار  یـصخش  هفیلخ  .دندش  لیامتم  تیحیـسم  هب  یهورگ  دش و  ناناملـسم  دـیدرت  یتفگش و 
زا ار  مالـسلا  هیلع  دمحم  تما  تفگ : هفیلخ  دـمآ ، ماما  یتقو  .روایب  نم  دزن  ار  وا  نک و  دازآ  نادـنز  زا  ار  یلع  نب  نسح  دـمحموبا 

زاین یب  ناراب  زا  مدرم  یتقو  تفگ : هفیلخ  .دـنور  نوریب  رهـش  زا  مه  ادرف  وگب  اهنآ  هب  دومرف : ماما  .نک  اهر  یتخبدـب  تکاله و  نیا 
نوریب هچ  يارب  دنا ، هدش 
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هب ار  ناحول  هداس  هشیدنا  لقع و  نآ  اب  هدمآ و  راتفرگ  نآ  رد  هک  يا  هطرو  زا  میادزب و  نانآ  زا  ار  کش  هکنیا  يارب  دومرف : دنورب ؟
جراخ رهـش  زا  زین  ناناملـسم  زا  هوبنا  یتیعمج  اب  ماما  دنتفر و  نوریب  نانآ  مه  دعب  زور  بیترت ، نیا  هب  .مزاس  اهر  دـنا  هدیـشک  یهابت 

.دش

اعد هب  تسد  زین  نابهار  اراـصن و  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  شیاهتـسد  بهار  نآ  دـندرک و  ناراـب  تساوخرد  لومعم  قبط  اراـصن 
.دنزاس جراخ  دراد ، تسد  رد  هچنآ  دنریگب و  ار  بهار  تسد  داد  روتـسد  ماما  .دمآ  ناراب  دش و  ادـیپ  يربا  نامز  نامه  .دنتـشادرب 
دیچیپ يا  هچراپ  رد  ار  نآ  ترضح  .دندروآ  ماما  دزن  دنتفرگ و  ار  نآ  .تسوا  ناتشگنا  نایم  یناوختـسا  دندید  دندرک ، نینچ  یتقو 

.دش ادیپ  دیـشروخ  تفر و  رانک  مه  اهربا  هکلب  .دـماین  ناراب  اما  درک ، تساوخرد  وا  .نک  ناراب  تساوخرد  الاح  دومرف : بهار  هب  و 
دوب ادخ  ناربمایپ  زا  یکی  ناوختـسا  زا  يا  هعطق  وا  تسد  رد  دومرف : دیـسرپ ، ار  نآ  تلع  ماما  زا  هفیلخ  دـندش و  هدز  تفگـش  مدرم 
ماما راتفگ  اب  مدرم  .دراب  یم  اسآ  لیس  ناراب  دوش ، رهاظ  نامسآ  ریز  يربمایپ  ناوختـسا  هاگره  .دنا  هدروآ  تسد  هب  ایبنا  روبق  زا  هک 

(19  ) .دش نئمطم  ناشاهلد  دندش و  مارآ 

كورتم ياهتنس  يروآدای  . 6

زا تبرغ  رابغ  هویش ، نیا  اب  ترضح  نآ  .دوب  كورتم  ياهتنس  نایب  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  هریس  رد  تیاده  ياه  هویـش  رگید  زا 
نارگتیاده يا  هرود  رصع و  ره  رد  هک  يا  هویش  دناشک ، یم  عامتجا  هنحـص  هب  رگید  راب  ار  اهنآ  دودز و  یم  یهلا  ضئارف  ماکحا و 

نارئاز زا  يرفن  داتفه  یعمج  روضح  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  .دنتسه  نآ  يریگیپ  هب  فظوم  یهلا ،
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یم امش  زا  یخرب  دومرف : دنسرپب ، نانآ  هکنآ  یب  دندوب ، هدمآ  ترضح  هناخ  ارماس و  هب  تجح  ترضح  دلوت  تبـسانم  هب  هک  البرک 
نآ نایرج  رد  ار  امـش  ور ، نیا  زا  .دنـسرپب  دنتـسه ، ناملـسم  هلبق و  لها  هک  ام  ادخ و  نانمـشد  امـش و  نیب  فالتخا  هرابرد  دنهاوخ 

ار بلطم  نیمه  میتشاد  رظن  رد  دنگوس  ادخ  هب  الوم ! يا  يرآ  دنتفگ : .دیربب  یپ  نادـب  هدرک و  تقد  امـش  مهد و  یم  رارق  اهفالتخا 
هد هب  ار ، اهنآ  ناوریپ  دنتسه و  نم  ياهتجح  هک  ار  وا  نادنزرف  یلع و  وت و  دومرف : یحو  شلوسر  هب  لجوزع  يادخ  دومرف : .میسرپب 

: مداد صاصتخا  یگژیو 

.5 نتفگ ؛ ات  ود  ات  ود  ار  هماقا  ناذا و  . 4 زامن ؛ زا  دعب  بیقعت  . 3 ندرک ؛ تسار  تسد  هب  يرتشگنا  . 2 زامن ؛ تعکر  کی  هاجنپ و  . 1
نشور باتفآ  ماگنه  رصع  زامن  ندناوخ  . 8 زامن ؛ رد  تونق  . 7 میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ  دنلب  . 6 لمعلاریخ ؛ یلع  یح  نتفگ 

رـس و يوم  ندرک  باضخ  . 10 تسا ؛ کیرات  زونه  اوه  هک  هدـیپس  ندـیمد  ماگنه  حبـص  زامن  ندـناوخ  . 9 زور ؛) طسو   ) فاـص و 
.تروص

ره رد  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  ضوع  دـنتخادرپ و  تفلاـخم  هب  اـم  اـب  زاـمن  رد  دوخ  هورگ  اـب  درک ، بصغ  ار  اـم  قح  هک  درم  نآ 
عیرـشت ار  نتـشاذگ  هنیـس  رب  تسد  زامن ، زا  دـعب  بیقعت  ياج  هب  دـنداد و  رارق  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  ار  حـیوارت  زامن  زور ، هناـبش 

، هماـقا تارقف  نتفگ  راـب  ود  ضوع  هماـقا  ناذا و  رد  .دـندرک  پچ  تسد  هب  ار  نآ  ندرک ، تسار  تسد  هب  رتشگنا  ضوع  دـندرک و 
یح  » ياج هب  دندرک و  باختنا  ار  ادارف  هماقا  طقف 
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ار تونق  دـنتفگ و  هتـسهآ  ار  نآ  میحرلا ،»  نمحرلا  هللا  مسب   » نتفگ دـنلب  ضوع  .دـنتفگ  موـنلا  نم  ریخ  هولـصلا  لـمعلا ،»  ریخ  یلع 
هب ار  حبـص  زامن  دندناوخ و  يدرز  ماگنه  تسا ، فاص  نشور و  یباتفآ و  اوه  هک  ینامز  فالخ  هب  ار  رـصع  زامن  .دـندرک  فذـح 
اهر ار  نآ  تروص  رس و  يوم  ندرک  باضخ  ياج  هب  دندناوخ و  ناگراتـس  ندش  دیدپان  ماگنه  اوه ، یکیرات  حبـص و  هدیپس  ياج 

(20  ) .دیتخاس فرطرب  ار  ام  هودنا  مغ و  امش  رورس ! يا  دنتفگ : نارضاح  رتشیب  .دندرک 

راهچ نتفگ  اهنآ ، هلمج  زا  هک  .درک  هراشا  نیزگیاج  ياهتعدـب  هب  دـش و  روآداـی  ار  يرگید  كورتم  ياهتنـس  ماـما  مه  نآ  زا  دـعب 
.دوب ریبکت  جنپ  ياج  هب  تیم  زامن  رد  ریبکت 

تشون یپ 

ات 34. ص 29  ارماس ، دیشروخ  اب  .ر ك : .دنراد  ییاور  هشیر  باقلا  نیا  ( 1

ص 34. نامه ، .دنا  هدش  قالطا  ترضح  نآ  هب  بسانت  هب  خیرات  لاجر و  مجارت و  بتک  رد  دنرادن و  ییاور  هشیر  باقلا  نیا  ( 2

ص 312. ج 36 ، راونالاراحب ، ( 3

ص 348. نامه ، ( 4

(. درادن ییاور  هشیر  بقل  ود  نیا   ) ص 223 همامالا ، لئالد  ( 5

ص 78. ج 2 ، یفاکلا ، ( 6

ح 4560. ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  ( 7

ص 308. ج 50 ، راونالاراحب ، ص 406 ؛ ج 3 ، هادهلا ، تابثا  ص 344 ؛ داشرا ، ( 8

ص 402. ج 3 ، هادهلا ، تابثا  ص 508 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، ( 9

ص 498. ج 2 ، راربالا ، هیلح  ص 260 ؛ ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ( 10

(. تملظ رون و   ) تسرپ هناگود  ( 11

ص 445. ج 1 ، جیارخ ، ح 20 ؛ ص 511 ، ج 1 ، یفاکلا ، ( 12

.26/ ءایبنا ( 13

ص 428. ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص 283 ؛ ج 50 ، راونالاراحب ، ( 14

ص 274. فجن ، يرولا ، مالعا  زا  لقن  ص 24 ، مهدزای ، ياوشیپ  ( 15
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.3/ هدئام ( 16

.23/ يروش ( 17

ص 485. لوقعلا ، فحت  ( 18

هدش رکذ  لکوتم  هابتـشا  هب   ) ص 425 ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  ص 207 ؛ هقرحملا ، قـعاوص  ص 268 ؛ همهملا ، لوـصفلا  ( 19
ص 219 ج 3 ، همغلا ، فشک  تسا ؛)
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(. توافت اب  )

ص 344. يربکلا ، هیاده  ( 20

نایعیش زا  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  تاراظتنا  یخرب 

همدقم

ینیسح داوج  دیس  مالسالا  هجح 

دش نابغاب  تخرد و  تسارهز  شرسپ  دش  نایناهج  ردپ  يدهم  نسح  هب  هکنآ  يرکـسع  ماما  هب  مزان  شرمث  تیالو  هک  ادخ  غاب  رد 
زور رد  نایعیش ، ماما  نیمهدزای  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  شرـسپ  دش  نایناهج  ردپ  يدهم  شرـسپ  دش  نایناهج  ردپ  يدهم  شردپ 

نـشور شیوخ  لامج  رون  اب  ار  ملاـع  و  ( 2 ، ) دوشگ ناهج  هب  هدـید  هرونم  هنیدـم  رد  ( 1  ) .ه ق لاس 232  یناثلا ، عیبر  متـشه  هعمج 
و لیلس »   «، » هثیدح  » ياهمان هب  وا  زا  هک  تسا  هتـسیاش  اسراپ و  ییوناب  شردام  و  ع )  ) يداه ماما  ترـضح ، نآ  راوگرزب  ردپ  .دومن 

سپ هک  تسا  سب  نیمه  وا  تلیـضف  رد  هدوب  یمالـسا  شنیب  ياراد  راکوکین و  نانز  زا  یمارگ  يوناب  نیا  .تسا  هدش  دای  نسوس »  »
.تفر یم  رامش  هب  بارطضارپ  ینارحب و  هرود  نآ  رد  نایعیش  ياکتا  هطقن  هاگهانپ و  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  تداهش  زا 

(3)

، دندوب رترگمتس  يرگید  زا  کی  ره  هک  یسابع  يافلخ  زا  رفن  هس  اب  و  لاس ، شش  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  تماما  تدم 
.هللااب دمتعملا  و  هللااب -  يدتهملا  هللااب -  زتعملا  دوب : رصاعم 

ماما نآ  تدالو  زورلاس  تبـسانم  هب  .تفای  نایاپ  ترـضح  نآ  تداهـش  اب  .ه ق  رد 260  دش و  عورـش  لاس 254  زا  ترـضح  تماما 
ییاهنآ همه  يارب  دشاب  يا  هتشوت  هر  هک  دیما  شیوخ ، نایعیش  زا  ترضح »  تاراظتنا   » یخرب هب  میراد  یهاگن  لاجم  نیا  رد  مامه ،

.دننک یم  ریس  تیالو  تماما و  طخ  رب  هک 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  هاگدید  زا  هعیش 

، دشابن اراد  ار  یعقاو  یقیقح و  هعیـش  کی  ياهیگژیو  فاصوا و  یلو  دوش  هدناوخ  هعیـش  مانب  هک  سک  ره  مهدزای  ماما  هاگدـید  زا 
دنتسه یناسک  یعقاو  هعیش  .دوش  یمن  هدرمش  هعیش 
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تاروتـسد هب  دنـشاب و  اشوک  لاعف و  شیوخ  ینید  ناردارب  مدرم و  هب  یناسر  تمدخ  تضهن  رد  شیوخ  ینید  ناربهر  نوچمه  هک 
یلع هعیش  : » دیامرف یم  هعیش  فیرعت  هرابرد  دوخ  نیشنلد  ابیز و  مالک  رد  يرکسع  ترضح  هک  نانچ  دنشاب  دنب  ياپ  یهلا  یهاون  و 

و مهرما ، ثیح  مهدقفی  مهاهن و ال  ثیح  هللا  مهاریال  نیذلا  مه  هصاصخ و  مهب  ناک  ول  مهـسفنا و  یلع  مهناوخا  نورثؤی  نیذلا  مه 
هک دنتـسه  یناـسک  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع نایعیـش  ناوریپ و  4 ؛)  ) نینمؤـملا مهناوـخا  مارکا  یف  یلعب  نودـتقی  نیذـلا  مه  یلع  هـعیش 
هک دنتسه  یناسک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  دنـشاب و  دنمزاین  ناشدوخ  هچرگ  دنراد  یم  مدقم  شیوخ  رب  ار  دوخ  ینید )  ) ناردارب

دوخ نمؤم  ناردارب  مارتحا  میرکت و  رد  نانآ  دننک و  یم  لمع  هدومن  رما  هچنآ  هب  دننک و  یم  يرود  هدرک  یهن  دـنوادخ  هچ  نآ  زا 
يدحالا هالص  سمخ  نینمؤملا  تامالع  : » دومرف نایعیش  ياه  هناشن  هرابرد  رگید  ياج  رد  دنیامن و  یم  ادتقا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب 

نانمؤم ياه  هناـشن  (، 5  ) مـیحرلا نـمحرلا  هللا  مـسبب  رهجلا  نیبـجلا و  ریفعت  نـیمیلا و  یف  مـتختلا  نیعبرـالا و  هراـیز  نیــسمخلا و  و 
ماما نیعبرا  ترایز  هلفان ) تعکر  بجاو و 34  تعکر   17  ) زور ره  رد  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  ندناوخ  تسا : زیچ  چنپ  نایعیش ) )

رد  ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  ندـناوخ  دـنلب  كاخ و  هب  یناـشیپ  ندـییاس  و  تسار ، تسد  رد  رتشگنا  نتـشاد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح
(. اهزامن

نایعیش زا  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  تاراظتنا 

وا زا  دـعب  و  هتـشاد ، ینیع  روضح  هعماج  رد  هک  یماـما  نیرخآ  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماـما  تاـعقوت  تاراـظتنا و 
مدرم و يدیدم  تدم  يارب  ددرگ و  یم  زاغآ  مالسلا ) هیلع   ) دوعوم يدهم  شدنزرف  اربک  يرغص و  تبیغ 
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دـشاب يدنمـشزرا  اهبنارگ و  ياهدومنهر  دـناوت  یم  و  تسا ، تقد  تیمها و  لـباق  دوب  دـنهاوخ  مورحم  وا  روضح  كرد  زا  هعماـج 
هب کنیا  تسا ، هدـنکفا  هیاس  اـهنآ  یناـشیپ  اـهلد و  رب  ناـشبوبحم  ـالوم و  ترجه  مغ  راـبغ  هک  ینارود  عیـشت و  تبرغ  نارود  يارب 

.میزادرپ یم  شترضح  تاراظتنا  زا  ییاه  هشوگ 

رکفت هشیدنا و   - 1

رگید فرط  زا  لمع  شالت و  یعس و  و  فرط ، کی  زا  رکفت  هشیدنا و  خیرات ، لوط  رد  رشب  يونعم  يدام و  ياهتفرـشیپ  مامت  ساسا 
هشیدنا و رثا  رب  هتفای ، تسد  يریگمشچ  ياهتیقفوم  هب  يژولونکت  یتعنص و  رظن  زا  مکی  تسیب و  متسیب و  نرق  رـشب  رگا  .تسا  هدوب 

شالت لـمع و  تردـق  رکفت و  لـقع و  ناوت  زا  يرو  هرهب  رثا  رب  زین  دارفا  عماوج و  يونعم  ياهتفرـشیپ  هک  ناـنچ  تسا ؛ هدوب  شـالت 
( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  رذوبا  تلزنم  رد  دنا ، هدوب  لقعت  رکف و  لها  یگمه  یهلا  حـلاص  ناگدـنب  ناماما و  ناربمایپ ، .تسا  هدوب 

(« 6  ) دوب يزودنا  تربع  هشیدنا و  داب ، وا  رب  ادخ  تمحر  هک  رذابا  تدابع  نیرت  شیب  : » دومرف

هرابرد ار  نانخـس  نیرتاسر  نیرتابیز و  تسا و  لئاق  یتایح  ـالاو و  شزرا  رکفت ، هشیدـنا و  يارب  ینامـسآ  یهلا و  باـتک  نیا  نآرق 
يروراب هناـشن  هک  نآ  تاقتـشم  و  ملع »   » هملک راـب  رازه  زا  شیب  نآرق  رد  تسا  هدومن  ناـیب  هقفت  تقد و  و  لـقعت ، شناد و  شزرا 

تقد اورظنا ؛  » هملک اب  هیآ  زا 10  شیب  هدومن ، رکفت  هب  توعد  ار  ناسنا  حیرص  روط  هب  هیآ  رب 17  نوزفا  هدش و  رارکت  تسا  هشیدنا 
هناعطاق زین  هیآ  راهچ  رد  تسا و  هتفر  راک  هب  نآ  تاقتشم  لقع و  هملک  دروم  هاجنپ  زا  شیب  .تسا  هدش  عورش  دینک »
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(7  ) .تسا هدش  رما  نآرق  رد  ربدت  هب 

(8  ) .تسا هتسج  هرهب  نآ  لاثما  هقفت و  هقف و  هملک  زا  نینچمه  و 

هشیدنا لها  هک  دراد ، راظتنا  شیوخ  نایعیش  زا  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  هک  تسا  رکفت  هشیدنا و  تیمها  نیا  هب  هجوت  اب 
، تقیقح هب  سپ  ندیشیدنا ! هب  داب  امش  رب  همکحلا ؛ باوبا  حیتافم  ریصبلا و  بلق  هایح  هناف  رکفلاب  مکیلع  : » دومرف اذل  .دنشاب  رکفت  و 

(9  ) .تسا تمکح  ياهبرد  ياهدیلک  هاگآ و  لد  یگدنز  تایح و  بجوم  رکفت 

.دنوش یم  روشحم  انیبان  تمایق  زور  رد  دنهدن  جرخب  تقد  قیاقح  ندید  رد  ناشناج  مشچ  اب  دننکن و  هشیدنا  لقع  اب  هک  ییاهناسنا 

یط رد  يروباشین  لیعامسا  نب  قاحـسا  يارب  نآرق  زا  يا  هیآ  ندرک  دزـشوگ  اب  ار  تقیقح  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما 
وت نوچمه  هتفرگ و  رارق  یهلا  تمحر  دروم  هک  ییاه  نآ  زا  وت  لاثما  وت و  رب  دـنوادخ  قاحـسا ! يا  : » دـنک یم  نایب  نینچ  يا  هماـن 

انیبان ایند  زا  سک  ره  هک  قاحسا  يا  نادب  نیقی  هب  سپ  تسا …  هدرک  مامت  ار  شیوخ  تمعن  دنشاب ، یم  يداد  ادخ  تریصب  ياراد 
دنتـسه اه  هنیـس  رد  هک  ییاهلد  هکلب  دنوش ، یمن  انیبان  اهمـشچ  قاحـسا ! يا  .دوب  دـهاوخ  هارمگ  انیبان و  مه  ترخآ  رد  دور ، نوریب 

نایب هشیپ  متـس  ناسنا  نابز  زا  هک  اجنآ  تسا  شیوخ  نقتم  باتک  رد  دنوادخ  نخـس  نیا  و  ندرکن ) هشیدنا  رثا  رب   ) .دنوش یم  انیبان 
نامه دـیامرف : یم  باوج ) رد  دـنوادخ  ( ؟ میدوب مشچ  ياراد  هک  نیا  اب  يدومن  روشحم  اـنیبان  ارم  ارچ  اراـگدرورپ  (: » 10  ) دنک یم 

(« 11  ) .دش یهاوخ  شومارف  وت  زین  زورما  يدرک ، شومارف  ار  اهنآ  وت  دمآ و  وت  يارب  ام  تایآ  هک  هنوگ 

دزشوگ اب  يرکسع  نسح  ماما  هاگ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 447 

http://www.ghaemiyeh.com


بجاو و ياه  هزور  نتفرگ  یبحتـسم و  ياـهزامن  ندـناوخ  زاـمن و  ماـجنا  رد  رـصحنم  ار  تداـبع  هعماـج  رد  يا  هدـع  هک  رطخ  نیا 
هشیدنا و هژیو  هاگیاج  دـنیامن ، لقعت  نآ  عاضوا  نامز و  رد  ای  دـننک و  هشیدـنا  نآ  زار  زمر و  رد  هکنآ  نودـب  دـنناد ، یم  بحتـسم 
هب تدابع  12 ؛)  ) هللا رما  یف  رکفتلا  هرثک  هدابعلا  اـمنا  هولـصلا و  مایـصلا و  هرثک  هداـبعلا  تسیل  : » دـیامرف یم  ناـیب  هنوگ  نیا  ار  رکفت 

 « . تسا دنوادخ  رما  رد  رایسب  رکفت  تدابع  انامه  تسین ، هزور  زامن و  يرایسب 

: یناسر دوس  یئارگ و  نامیا   - 2

دوش شالت  لمع و  نامیا و  هب  رجنم  هک  دهد  یم  ناشن  ار  شیوخ  ینیع  یقیقح و  شزرا  هاگ  نآ  ربدـت  لمات و  ای  و  هشیدـنا ، رکف و 
هب نایعیش  هک  دومرف  دیکات  ترضح  نآ  تهج  نیمه  هب  .تسین  زاسراک  بولطم و  دشابن  لمع  نامیا و  شلابندب  هک  يرکفت  هنرگو 
نآ زا  رترب  هک  تسا  تلـصخ  ود  13 ؛)  ) ناوخالا عفن  و  هللااب ، نامیالا  یش ء  امهقوف  سیل  ناتلصخ   » دنـشاب هتـشاد  هجوت  تلـصخ  ود 

(« . ینید  ) ناردارب هب  ندناسر  هدیاف  دنوادخ و  هب  نامیا  تسین ، يزیچ 

ندوب تمایق  ادخ و  دای  هب   - 3

زا رگید  یکی  تهج  نیمه  هب  دراد ، یپ  رد  ار  تداـبع  ماـجنا  نینچمه  ادـخ و  داـی  لـمع و  دوخ  لابندـب  هشیدـنا  زا  هتفرگرب  ناـمیا 
: دومرف هک  نانچ  .دننکن  شومارف  ار  لوسر  تمایق و  دنوادخ و  هک  تسا  نیا  نایعیش  زا  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ترـضح  تاراظتنا 
رب دیناوخب و  نآرق  هراومه  دیـشاب و  گرم  ادـخ و  دای  هب  دایز  یبنلا ؛ یلع  هالـصلا  نآرقلا و  هوالت  توملا و  رکذ  هللا و  رکذ  اورثکا  »

(14  ) .دیتسرفب دورد  وا ) لآ  و  ( ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

یضاق لامعا  هب  یگدیـسر  يارب  ار  شیوخ  نادجو  دشاب و  گرم  زا  دعب  دای  هب  هک  تسا  یـسک  دارفا  نیرتکریز  نیرتدنمـشوه و  و 
(15  ) .دهد رارق 

نادجو ییوگخساپ  لامعا و  یسرباسح   - 4

ییوگخساپ و  زور ، هنابش  ره  رد  هبساحم  نتشاد  لامعا و  هب  یگدیسر  دراد ، نایعیش  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هک  يرگید  راظتنا 
.تسا یقالخا  نادجو 

لوط رد  و  دشاب ، هتشاد  يداد  رارق  و  هطراشم »   » دوخ اب  هانگ  زا  يرود  کین و  لامعا  هب  تبسن  زور  ره  يادتبا  رد  ناسنا  تسا  مزال 
.شیوخ ینورد  نادجو  هب  ییوگخساپ  و  یسرباسح ، و  هبساحم »   » زور نایاپ  رد  .دشاب و  هتشاد  هبقارم »   » تبظاوم و زور 

لباقم رد  نیا  رب  هوالع  دنشاب ، وگخساپ  دیاب  هک  دنلوئـسم  هعماج  مدرم و  لباقم  رد  دنراد ، یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  هک  مه  ییاهنآ 
.دنشاب وگخساپ  دیاب  زین  شیوخ  نادجو  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  لاعتم ، دنوادخ 

دننادب دیاب  یلو  دنور ، هرفط  یعون  هب  دننک و  رارف  ییوگخـساپ  و  یـسرباسح ، زا  هک  دننادب  نآ  رد  ار  یگنرز  يا  هدع  تسا  نکمم 
يرکسع ترضح  هک  تسا  هنیمز  نیمه  رد  دیآ ، یمن  باسحب  یگنرز  يدنمشوه و  يراتفر  نینچ  زگره  هک 
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و  ) ناـکریز نیرتکریز  16 ؛)  ) توملا دـعب  اـمل  لـمع  هسفن و  بساـح  نم  نیـسیکلا  سیکا  : » دـیامرف یم  هنادـنمدرخ  مالـسلا ) هیلع  )
زا سپ  يارب  و  دشاب ) شیوخ  نادجو  ادـخ و  يوگخـساپ  و   ) دزادرپ شیوخ  سفن  باسح  هب  هک  تسا  یـسک  دارفا ) نیرتدنمـشوه 

« . دیامن شالت  شیوخ  گرم 

يرادتناما یتسار و  یکاپ  اوقت و   - 5

رد ار  ناسنا  هک  تسا  عرو  اوقت و  یناـسفن  تفـص  ود  ناـنمؤم  نایعیـش و  يارب  راـظتنا  دروم  ياـه  یگژیو  نیرتزراـب  نیرت و  مهم  زا 
تسا ییوگتسار  يرادتناما و  يالاو  تفص  ود  ود ، نآ  رانک  رد  و  دنک ، یم  تیوقت  ظفح و  تامرحم  زا  يرود  هانگ و  ماجنا  لباقم 

نایم رد  فاصوا  نیا  جـیورت  تیوقت و  اب  ناوت  یم  ار  يا  هعماـج  ره  شمارآ  ماجـسنا و  مظن و  ساـسا  هک  دراد  تیمها  ناـنچنآ  هک 
رب دیکات  اب  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  .دومن  نیمـضت  ار  عماوج  تداعـس  لح و  ار  تالکـشم  دومن و  يزیر  یپ  هعماج  دارفا 

داهتجالاو هللا و مکنید  یف  عرولا  هللا و  يوقتب  مکیـصوا  : » دـیامرف یم  دوخ  نایعیـش  هب  باطخ  رگید  فاصوا  یخرب  قوف و  فاـصوا 
یف اولـص  ص )  ) دـمحم ءاج  اذـهبف  راوجلا  نسح  دوجـسلا و  لوط  رجاـفوا و  رب  نم  مکنمتئا  نم  یلا  هناـمالا  ءادا  ثیدـحلا و  قدـص 
يدا هثیدـح و  یف  قدـص  هنید و  یف  عرو  اذا  مکنم  لـجرلا  ناـف  مهقوقح ، اودا  و  مهاـضرم ، اودوعو  مهزئاـنج  اودهـشا  مهریاـشع و 

دوخ و نید  رد  عرو  یهلا و  ياوقت  هب  منک  یم  شرافس  ار  امش  ( 17 ( ؛ کلذ ینرسیف  یعیش  اذه  لیق  سانلا  عم  هقلخ  نسح  هنامالا و 
بوخ هدجـس و  ندوب  ینـالوط  و  دـب -  اـی  بوخ  درپـس -  تناـما  امـش  هب  هکره  هب  تناـما  در  ییوگتـسار و  ادـخ ، هار  رد  شـشوک 

ص)  ) دمحم هک  ارچ  يراد ؛ هیاسمه 
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اهنآ هزانج  عییشت  رد  و  دینک ) تکرش  تعامج  زامن  رد  ینعی   ) دیناوخب زامن  نافلاخم )  ) اهنآ ياههورگ  رد  .تسا  هدمآ  اه  نیا  يارب 
عرو دوخ  نید  رد  امـش  زا  يدرف ) و   ) يدرم رگا  اریز  دـییامن ، ادا  ار  نانآ  قوقح  و  تداـیع ، ار  ناـشنارامیب  دیـشاب و  هتـشاد  روضح 

زا نم  سپ  .تسا  هعیـش  نیا  دوش  یم  هتفگ  دوب  بوخ  مدرم  اب  شقـالخا  درک و  در  ار  تناـما  تفگ و  تسار  شنخـس  رد  تشاد و 
« .موش یم  نامداش  هتفگ )  ) نیا

یتجح مامتا )  ) نمؤم و يارب  یتکرب  هعیش ) و   ) نمؤم 18 ؛)  ) رفاکلا یلع  هجح  نمؤملا و  یلع  هکرب  نمؤملا  : » دومرف رگید  ياج  رد  و 
.تسا رفاک  يارب 

اه نیرتدب  هن  دیشاب  اه  نیرتهب  ءزج   - 6

هک دراد  یم  زاربا  نایعیـش  زا  ار  شیوخ  راظتنا  میقتـسم  ریغ  رتدـب  دارفا  روط  نیمه  رترب و  هنومن و  دارفا  نایب  هب  هاـگ  ماـمه  ماـما  نآ 
یلع ماقا  نم  سانلا  دبعا  ههبشلا ، دنع  فقو  نم  سانلا  عروا  : » دیامن یم  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  نانآ  و  دیشاب ، اه  نیرتهب  ءزج 

تاهبش رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاسراپ  19 ؛)  ) بونذلا كرت  نم  اداهتجا  سانلا  دشا  مارحلا ، كرت  نم  سانلا  دـهزا  ضئارفلا ،
دـنک و يرود  مارح  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـهاز  دروآ ، اـج  هب  ار  تاـبجاو  هک  تـسا  یـسک  مدرم  نیرتدـباع  دـنک ، فـقوت 

« .دنک كرت  ار  ناهانگ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاشوک 

ترـضح نآ  یثیدـح  رد  دـنریگن ، رارق  دارفا  نآ  ءزج  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  نایعیـش  ات  دـنک  یم  یفرعم  زین  ار  اه  نیرتدـب  لباقم  رد 
؛) 20  ) هناخ یلتبا  نا  هدـسح و  یطعا  نا  ابئاغ ، هلکاـی  ادـهاش و  هاـخا  يرطی  نیناـسلاذو  نیهجو  اذ  نوکی  دـبع  دـبعلا ، سئب  : » دومرف

دیاتس یم  ار  وا  شردارب  روضح  رد  دشاب ، نابز  ود  هرهچ و  ود  ياراد  هک  تسا  يا  هدنب  ناگدنب  نیرتدب 
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تنایخ وا  هب  ددرگ ، راتفرگ  رگا  دزرو و  یم  دـسح  دوش ، اطع  يزیچ  وا  هب  رگا  دـیوگ .) ار  شتبیغ  و   ) دروخ یم  ار  وا  رـس ، تشپ  و 
« .دنک یم 

تلذ زا  يرود  سفن و  تزع   - 7

دنک و لمحت  ار  یگنشت  یگنسرگ و  جنر  دناوت  یم  ناسنا  تسا  دنمزاین  زیچ  همه  زا  شیب  تیـصخش  میرکت  سفن و  تزع  هب  ناسنا 
ناربج عفر و  لباق  یگداس  هب  ناسنا  تزع  ندـش  لاـمیاپ  ناور و  حور و  یگدرزآ  تیـصخش و  ریقحت  اـما  دزاـسب  يرادـن  رقف و  اـب 

ای نارگید و  ریقحت  هزاجا  وا  هب  زگره  هدیرفآ و  زیزع  ار  ناسنا  زیزع  دنوادخ  دـهد ، رازآ  ار  ناسنا  رمع  نایاپ  ات  تسا  نکمم  تسین ،
وا هب  یلو  هدومن ، راذـگاو  وا  دوخ  هب  ار  نمؤم  روما  مامت  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .هدادـن  ار  شدوخ  تیـصخش 

وا و لوسر  ادخ و  نآ  زا  تزع  : » دیامرف یم  هک  يا  هدینـشن  ار  ادخ  نخـس  ایآ  دشاب  لیلذ  هک  هدادن ) هزاجا  و   ) تسا هدرکن  راذـگاو 
(21 « ) دشاب یمن  لیلذ  تسا و  زیزع  هشیمه  نمؤم  سپ  دنناد ، یمن  ناقفانم  یلو  تسا  نانمؤم 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) ناـمز ماـما  تبیغ  نارود  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) يرکـسع ترـضح  مـهم  تاراـظتنا  زا  یکی  تـهج  نـیمه  هـب 
هل نوکت  نا  نمؤملاب  حبقا  ام  : » دومرف اجکی  رد  دننکن ، لیلذ  ار  دوخ  زگره  دنشاب و  تزع  اب  زیزع و  نایعیش  هک  تسا  نیا  فیرـشلا )

« . دزاس یم  راوخ  ار  يو  هک  يزیچ  هب  نتسب  لد  هعیش ) و   ) نمؤم يارب  تسا  تشز  هچ  ( 22 ( ؛ هلذت هبغر 

اریز نکم  شکمـشک  لادـج و  کیلع ؛ رقحیف  حزامت  كؤاهب و ال  بهذـیف  رامت  ال  : » هک دومن  تحیـصن  هنازوسلد  رگید  ياج  رد  و 
ناسنا يراوخ  بجوم  و   ) درب یم  نیب  زا  ار  وت  تیصخش  شزرا و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 451 

http://www.ghaemiyeh.com


(23 « ) .دننکن ادیپ  تراسج  تارج  وت  هب  مدرم  ات  نکم  دح ) زا  شیب   ) یخوش و  دوش ) یم 

لذ الا  زیزع  قحلا  كرت  ام  : » دیامرف یم  هناعطاق  دهد و  یم  هئارا  نایعیش  هب  ار  تلذ  زا  يرود  تزع و  هب  ندیـسر  ياهراکهار  هاگ  و 
رگم درکن  لمع  قح  هب  يراوخ  لیلذ و  چیه  و  دش ، لیلذ  راوخ و  هکنآ  رگم  درکن  اهر  ار  قح  يزیزع  چیه  زع ؛ الا  لیلذ  هب  ذخا  و ال 

(24 « ) دیدرگ زیزع  هک  نآ 

ام یگتسکشرس  ثعاب  هن  دیشاب  ام  راختفا   - 8

يراتفر و رظن  زا  هک  تسا  نیا  نایعیـش  زا  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  اصوصخم  ناـماما  تاراـظتنا  نیرتمهم  زا  رگید  یکی 
مدرم هک  اجنآ  ات  دنشاب  هنومن  وگلا و  اصوصخ  ناناملسم  نیب  رد  امومع و  يرـشب  هعماج  نیب  رد  هک  دننک  راتفر  يا  هنوگ  هب  یقالخا 

.دنشاب یم  تیب  لها  بتکم  ناگتفای  تیبرت  اه  نیا  و  دنتسه ، موصعم  ناماما  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  اه  نیا  دنیوگب 

و هدوم ، لک  انیلا  اورج  انیش ، اونوکت  الو  انیز  اونوک  هللا و  اوقتا  : » دیامرف یم  تساوخرد  هنازجاع  يرکـسع  ترـضح  تهج  نیمه  هب 
دییامن و اورپ  ادخ  زا  ( 25  … ) کلذـک نحن  امف  ءوس  نم  انیف  لیق  ام  هلها و  نحنف  نسح  نم  انیف  لیق  ام  هناف  حـیبق ، لـک  اـنع  اوعفدا 
ام زا  ار  یتشز  ره  دینک و  بذج  ام  يوس  هب  ار  اه  یتسود  همه  یگدنکفارس ) و   ) تمالم هیام  هن  دیشاب  ام ) يزارفارـس  هیام  و   ) تنیز

نانچ ام  دـیآرب  نابز  رب  ام  هرابرد  هک  يدـب  ره  میراد و  ار  نآ  یگتـسیاش  ام  دـیآ  هتفگ  اـم  قح  رد  هک  یبوخ  ره  اریز  دـییامن ؛ رود 
یماقم نینچ  ياعدا  دناوت  یمن  ام  زا  ریغ  سک  چیه  هدرمش و  كاپ  ار  ام  دنوادخ  هک ) ارچ   … ) میتسین
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« .دشاب زادرپ  غورد  هک  نیا  رگم  دیامن  ار 

دینک زیهرپ  یبلط  تسایر  زا   - 9

تسایر هک  تسین  هدیشوپ  یسک  رب  تسا ، اه  یبلط  تسایر  اه و  یهاوخ  ماقم  تسا  كانرطخ  هدننک و  هارمگ  تخس  هک  یتافص  زا 
جراخ شیوخ  یلصا  ریسم  زا  ار  تفالخ  هک  دوب  یبلط  تسایر  نیمه  هدومن و  دراو  مالسا  رکیپ  رب  يا  هدننکش  تابرض  هچ  اه  یبلط 

ار تفالخ  هک  یهورگ  یبلط  تسایر  تسد  زا  تسا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف دایرف  نیا  و  دـمآ ، شیپ  هک  هچنآ  دـمآ  شیپ  هدومن و 
هک دندز  رانک  ار  یـسک  دوب و  هدز  رانک  ار  وا  دنوادخ  هک  دنتـشاد  مدـقم  ار  یـسک  سوسفا )  ) اما : » دومرف هک  اجنآ  دـندومن ، بصغ 

توهـش یتسرپ و  اوه  اه  نآ  دندروآ ، يور  اه  تعدب  هب  دندرک و  راکنا  ار  تثعب  دروآ  هر  هک  اجنآ  ات  تشاد ، مدقم  ار  وا  دـنوادخ 
ادخ مالک  دندینـشن  ایآ  داب ، نانآ  رب  يدوبان  كاله و  دندرک  لمع  یـصخش  رظن  يار و  ساسا  رب  دندیزگرب و  ار  یبلط ) تسایر  (و 

تسین يرایتخا  نانآ  يارب  دنک و  یم  رایتخا  دهاوخب  ار  هچره  دنک و  یم  قلخ  دهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  وت  راگدرورپ  : » دومرف هک  ار 
(« . 26 … )

ناشدوبان ادخ  دندنام ، لفاغ  هدنیآ  زا  دندیشخب و  ققحت  ایند  رد  ار  دوخ  ياه ) یبلط  تسایر  و   ) اهوزرآ هفیقس ) نارس  هک   ) سوسفا
(« 27  … ) دنک هارمگ  ناشیاهراک  رد  ار  نانآ  دنادرگ و 

هار رد  ینالک  ياه  هجدوب  هچ  هک  دـناد  یم  ادـخ  .میتسه  اه  یهاوخ  ماـقم  اـه و  یبلط  تساـیر  دـهاش  زین  دوخ  هعماـج  رد  زورما  و 
يا هدع  .دوش  یم  تسا و  هدش  هدافتـسا  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاه  هلیـسو  هچ  زا  .دوش و  یم  هدش و  جرخ  تسایر  هب  ندیـسر 

عورشمان نوناق و  فالخ  ياه  يدازآ  زا  ماقم  هب  ندیسر  يارب 
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رپس ار  یمالسا  ياهشزرا  مالـسا و  ای  هتـسج و  هرهب  نارگید  بیرخت  زا  تسایر  هب  ندیـسر  يارب  زین  يا  هدع  و  دندرک ، ینابیتشپ  زین 
 … دنداد و رارق  شیوخ  ياه  یبلط  تسایر 

امهناف هسایرلا  بلط  هعاذالا و  كایا و  : » دیامرف یم  هنادنمدرد  هک  تسا  اهرطخ  نیا  هب  هجوت  اب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما 
يدوبان كاله و  هیام  ود  نیا  هک  نک  يرود  یهاوخ  تسایر  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها اـم   ) رارـسا ياـشفا  زا  هکلهلا ؛ یلا  ناوعدـی 

(28 « ) .تسا

تبیغ نارود  رد  تیالو  نید و  رب  يراوتسا   - 10

نارود رد  تسا  شیوخ  نایعیش  زا  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ترضح  راظتنا  دوش ، یم  هراشا  نادب  روطـس  نیا  رد  هک  يراظتنا  نیرخآ 
ربص و هک  اـسرف  تقاـط  تخـس و  رایـسب  ياـهنارود  زا  یکی  هک  ارچ  فیرـشلا ،) هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع   ) ناـمز ماـما  ياربـک  تبیغ 
زا دننک و  لمحت  ار  تبیغ  نارود  نایعیـش  مدرم و  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  راظتنا  تسا ، هرود  نیمه  دـبلط  یم  یناوارف  يراوتـسا 

يدـهم روهظ  يارب  امئاد  و  دـننامب ، راوتـسا  تباث و  تیـالو  تماـما و  یهلا و  نید  رب  و  دـنهد ، جرخ  هب  تماقتـسا  يراـبدرب و  دوخ 
لج زع و  هللا  هتبث  نم  الا  هکلهلا  نم  اهیف  اوجنیال  هبیغ  نبیغیل  هللا  و   » هک ارچ  دـنیامن ، اـعد  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع   ) دوعوم
نآ رد  دنکن  ادیپ  تاجن  هک  تشاد  دهاوخ  ینالوط  تبیغ  يدهم ) ترـضح   ) دـنگوس ادـخ  هب  هجرف ؛ لیجعتب  ءاعدـلل  هقفو  هتماماب و 

يارب هک  دـهد  قیفوت  و  درادـهگن ، شراوتـسا  وا  تماما  هب  داقتعا ) و   ) ندوب لئاق  رب  لـیلج  زیزع و  دـنوادخ  هک  یناـسک  رگم  نارود 
: میرب یم  نایاپ  هب  هدرک  رفس  نآ  دای  هب  يراعشا  اب  ار  نخس  («، 29  ) دیامن اعد  ترضح  نآ  جرف 

تسا نیا  همه  لبلب  رکف 
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شرای دش  لگ  هک 

يرذگ یم  ام  هقوشعم  هچوک  زا  هک  يا 

يوش رود  اوه  سفن و  هسوسو  زا  رگا 

تسوا هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  نآ 

شراد تمالس  هب  ایادخ  تسه  اجک  ره 

شراک رد  دنک  هوشع  نوچ  هک  هشیدنا  رد  لگ 

شراوید دنکش  یم  رس  هک  شاب  ربخ  اب 

شرارسا مرح  رد  يربب  هر  نیقی  هب 

شراد تمالس  هب  ایادخ  تسه  اجک  ره 

شراد تمالس  هب  ایادخ  تسه  اجک  ره 

اه یقرواپ 
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ثیدح ص 518 ، لوقعلا ، فحت  ج 2 ص 55 و  یفاک ، لوصا  ص 153 ؛ ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 322 ، ج 71 ، راونالاراحب ، . 12
.13

ثیدح 14. ص 518 ، لوقعلا ، فحت  . 13

ص 487. نامه ، . 14

ص 98. ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  . 15

.نامه . 16

ص 491. ج 10 ، همکحلا ، نازیم  ثیدح 12 و  ص 518 ، لوقعلا ، فحت  ثیدح 2 و  ص 389 ، ج 8 ، نامه ، . 17

ص ع )  ) یلع لآ  تاراشتنا  پاچرد  ثیدح 20 و  ص 519 ، لوقعلا ، فحت  . 18
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تیاور 20. ، 892

ص 318. یمق ، سابع  خیش  هیهبلا ، راونا  و  ص 519 ح 18 ، نامه ، . 19

تیاور 14. ص 892  ع ،)  ) یلع لآ  تاراشتنا  پاچ  رد  ح 14 و  ص 518 ، نامه )  ) لوقعلا فحت  . 20

ص 1957. ج 5 ، همکحلا ، ناریم  . 21

ص 520. لوقعلا ، فحت  . 22

ص 135. ج 9 ، همکحلا ، نازیم  ص 371 ، ج 75 ، راونالراحب ، . 23

تیاور 35. ص 894 ، ع ،)  ) یلع لآ  تاراشتنا  پاچ  رد  ص 520 و  لوقعلا ، فحت  . 24

تیاور 12. ص 890 ، ع ،)  ) یلع لآ  پاچ  رد  ص 518 و  نامه ، . 25

هیآ 68. صصق ، هروس  . 26

ص 26. قحلا ج 21 ، قاقحا  ك  ص 353 و ر -  ج 36 ، ثارتلا ،) ءایحاراد  توریب ،  ) راونالاراحب یسلجم ، رقاب  دمحم  . 27

تیاور 4. ص 888 ، ع ))  ) یلع لآ  تاراشتنا   ) لوقعلا فحت  . 28

ص 384. ج 2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش  . 29

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت 

همدقم

زا يا  هلاه  هدش و  هداد  يدایز  تالامتحا  نآ  فارطا  رد  و  تسا ، بوسنم  ع )  ) دمحم وبا  ماما  هب  يرکسع » ریسفت   » هب فورعم  ریسفت 
هدرک راکنا  ار  يزیچ  نینچ  رگید  هتـسد  تسا و  ع )  ) ماما زا  ریـسفت  نیا  هک  دـنا  هدرک  تباث  یهورگ  .دراد  دوجو  اهدـیدرت  کش و 

.میشاب هتشاد  لمأت  شرگن و  هراب  نیا  رد  هدرک و  فقوت  یکدنا  ات  میریزگان  ام  دنا و 

دنا هدرک  دامتعا  هک  يدارفا 

زا دـنراد ، داقتعا  ع )  ) دـمحموبا ماما  هب  نآ  باستنا  یتسرد  هب  هدـیزرو و  دامتعا  ریـسفت  نیا  رب  هعیـش  گرزب  نادنمـشناد  زا  یعمج 
: لیبق

1 .قودص خیش  - 1
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2 .یسربط خیش  - 2

3 .یکرک ققحم  - 3

4 .یناث دیهش  - 4

5 .یسلجم یقت  دمحم  - 5

6 .بوشا رهش  نبا  - 6

7 .ینارهت گرزب  اغآ  گرزب ، ققحم  - 7

.دنا هتفریذپ  ماما  هب  ار  نآ  تبسن  ملسم ، لاسرا  تروص  هب  هدرکن و  ع )  ) ماما هب  ریسفت  نیا  تبسن  رد  يدیدرت  چیه  ناگرزب  نیا 

ریسفت دنس 

: لیذ حرش  هب  تسا ، هدمآ  باتک  نآ  دوخ  زاغآ  رد  نآ  تایصوصخ  زا  یضعب  ریسفت و  نیا  دنس  اما 

و ناذاش ، نب  نسح  نب  یلع  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلاوبا  هیقف : خیش  ود  دیوگ : یم  قاقد ، نب  رفعج  نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم  »
 - بیطخ يدابارتسا  رـسفم  مساق  نب  دـمحم  نسحلاوبا  دـنتفگ : دـندرک و  لـقن  نم  يارب  یمق ، یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  دـمحم  وبا 
ام ناردپ  دنتفگ : دندوب -  هیماما  هعیش  ود  ره  هک  رایس  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  دایز و  نب  دمحم  نب  فسوی  بوقعی  وبا  تفگ :

بقلم يولع ، دیز  نب  نسح  ییاورنامرف  دهع  رد  امو  دنتـشاد  تیرثکا  دابارتسا  رد  نابهذم  يدیز  هورگ  دندوب و  یماما  هدزاود  هعیش 
فرح یلیخ  هیدیز  زا  وا  میدوب و  هیدیز 8  ياوشیپ  قحلا » یلا  یعادلا   » هب
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اب ور  نیا  زا  میدـش ، كانمیب  نامدوخ  ناج  رب  ام  دـناسر و  یم  لتق  هب  ناشیا  ییوگدـب  رطاخ  هب  ار  يدایز  نامدرم  تشاد و  ییاونش 
هداوناخ و  ع ،)  ) مئاق ماما  ردپ  دمحم ، نب  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  ماما  تمدـخ  هب  میتفر  میدـش و  نوریب  دابارتسا  زا  نامناسک  مامت 

هک یتقو  دومرف ، هزاجا  ماما  میتساوخ ، تاقالم  هزاجا  یلع  نب  نسح  ماـما  زا  دـعب ، میدرک و  هداـیپ  اهارـسناوراک  زا  یکی  رد  ار  ناـم 
: دومرف دید ، ار  ام  میدش و  بایفرش 

رب ار  امـش  سرت  میب و  درک و  لوبق  ار  امـش  یعـس  دنوادخ  دنا ، هدش  هدـنهانپ  ام  تیامح  هب  هدروآ و  هانپ  ام  هب  هک  یناسک  هب  ابحرم  »
« . دیدرگرب ناتنطو  هب  یلام  یناج و  تینما  یتحار و  اب  تشادزاب  امش  زا  ار  امش  نانمشد  تخاس و  فرط 

ماما يا  میدرک : ضرع  میدش ، تفگش  رد  میتشادن -  يدیدرت  نآ  یتسرد  یتسار و  رد  هک  نیا  دوجو  اب  ماما -  نخـس  ندینـش  زا  ام 
اج نآ  زا  هک  میوشب  يرهش  دراو  هنوگچ  و  مینکچ ؟ دییامرف  یم  میسرب ، نامدوخ  راید  رهـش و  هب  هک  یتقو  ات  هار ، نیب  رد  راوگرزب !

.تسا هدرک  دیدهت  یتخسب  ار  ام  دیوج و  یم  ار  ام  اه  باتش  اب  راید  نآ  هاشداپ  هک  یلاح  رد  میا ؟ هدرک  رارف 

: دومرف ع )  ) ماما هاگنآ 

نانیچ و نخس  فرح  هب  امش  اما  و  ددرگ ، اهنآ  تفارـش  ثعاب  هک  مزومایب  ار  یملع  اهنآ  هب  ات  دیراذگب ، ام  دزن  ار  ناتدنزرف  ود  نیا  »
دزن امش  زا  ات  درک  دهاوخ  راداو  ار  اهنامه  درک و  دهاوخ  لماک  ار  امش  تداعس  لجوزع  يادخ  هک  اریز  دیهدن ، تیمها  اهدیدهت  هب 

تعافش دیا ، هدرک  رارف  وا  تسد  زا  هک  یسک 
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 … « دننک

دنتـشاذگ و اج  نآ  رد  ار  ام  دندش و  نوریب  دنتفرگ و  ار  مزال  ياهروتـسد  ع )  ) ماما زا  ام  ناردپ  دنیوگ : یم  نسحلاوبا  بوقعی و  وبا 
ات درک ، یم  راتفر  ام  اب  کیدزن  نادنواشیوخ  نوچ  دومرف و  یم  هناردپ  ياهتبحم  ترضح  نآ  میدیـسر و  یم  ع )  ) ماما تمدخ  هب  ام 

: دومرف يزور  هک  نیا 

هک يا  هدعو  هتخاس و  راوخ  ناشیا  ربارب  رد  ار  ناشنانمـشد  هدرک و  تیافک  ار  امـش  ناردپ  لجوزع  دنوادخ  هک  دمآ  يربخ  هاگره  »
زا یـضعب  رب  لمتـشم  يریـسفت  مزومآ  یم  نآرق  ریـسفت  امـش  هب  نم  دـنوادخ ، فطل  نیا  ساپ  هب  دـمآرد ، تسار  مدوب  هداد  اهنآ  هب 

« .دربب الاب  ار  امش  ماقم  دنوادخ  هلیسو  نادب  دشاب و  ص )  ) دمحم لآ  رابخا 

نآرق یناعم  مولع و  مامت  ام  تروص  نآ  رد  هللا ! لوسر  نب  ای  میدرک : ضرع  میدش ، لاحـشوخ  ماما ، نانخـس  ندینـش  اب  دنیوگ : یم 
؟ میریگ یم  ارف  ار 

: دومرف

« .مزومایب امش  هب  مهاوخ  یم  نم  تخومآ ، شباحصا  زا  یضعب  هب  قداص  ماما  هک  يرادقم  نآ  هکلب  زگره ! »

؟ دیناد یم  ار  نآرق  مولع  مامت  امش  هللا ! لوسر  نب  ای  میدرک : ضرع  میتشگ و  نامداش  ع )  ) ماما نخس  نیا  زا 

: دومرف

يادـخ تسا ، یکدـنا  رایـسب  شخب  نآرق ، ملع  زا  همه  نیا  اـب  نکیلو  دـنا ، هداد  يا  هدرتسگ  لـضف  اـم  هب  میریثک و  ریخ  عماـج  اـم  »
: دیامرف یم  لجوزع 

9 ًادادم » هلثمب  انئجر  ول  ّیبر و  ِتاملک  َدفنَت  نا  لبق  ُرحبلا  دفََنل  ّیبر  ِتاملکل  ًادادِم  رحبلا  ناک  ول  لق  »

کـشخ ایرد  نآ  دـسر ، رخآ  هب  یهلا  تاملک  هک  نآ  زا  شیپ  دوش ، بکرم  نم  راگدرورپ  تاملک  نتـشون  يارب  اـیرد  رگا  هک  وگب 
: دیامرف یم  و  دوش ! نآ  همیمض  رگید  ییایرد  هک  دنچ  ره  دش ، دهاوخ 
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10 « . هّللا ُتاملک  تدفنام  رحبَأ  ُهعبس  هِدعب  نم  هّدمی  ُرحبلا  ٌمالٍقا و  هرجش  نم  ِضرالا  ِیف  ام  ّنا  ولو  »

.دنامب مامتان  ادخ  تاملک  شراگن  زاب  دندرگ  دادم  رگید  يایرد  تفه  هفاضا  هب  ایرد  بآ  ملق و  نیمز  يور  تخرد  ره  رگا 

نآرق هعومجم  زا  نم  هک  يرادقم  هب  تبـسن   11 دینیب یم  هچ  امـش  سپ  نآ ، رد  هتفهن  بیاـجع  نآ و  یناـعم  نآرق و  ملع  تسا  نیا 
؟ ما هدرک  تفایرد 

ملع امش  رادقم  هب  هک  یناسک  مامت  رب  ار  امش  هلیـسو  نادب  دنوادخ  دیا ، هدرک  تفایرد  امـش  هک  يرادقم  همه  نیا  اب  دندرک : ضرع 
.تسا هداد  تلیضف  يرترب و  دننک ، یمن  كرد  امش  هزادنا  هب  دنرادن و 

نـسح هک  دوب  هدمآ  همان  نآ  رد  هک  دروآ  يا  همان  ام  ناردپ  بناج  زا  یکیپ  هک  نیا  ات  میدشن  نوریب  ع )  ) ماما دزن  زا  ام  دنیوگ : یم 
تسا و هدرک  هرداصم  ار  شلاوما  هدناسر و  لتق  هب  بهذـم ، يدـیز  دارفا  نامه  هیلع  ینیچ  نخـس  رطاخ  هب  ار  يدرم  يولع  دـیز  نب 
هدیـسر و لـمع ، نآ  هـب  تبـسن  ناوارف  خـیبوت  شهوـکن و  رب  ینبم  نابهذـم ، يدـیز  طـخ  هـب  فاـنکا  فارطا و  زا  ییاـه  هماـن  دـعب 

تورث تلیـضف و  رطاخ  هب  نانیچ  نخـس  تسا و  هدوب  نیمز  يور  نابهذم  يدیز  درف  نیرتالاب  لوتقم  نآ  هک  تسا  هدرک  ناشنرطاخ 
دنا هدیرب  ار  نانیچ  نخس  ياهشوگ  اهینیب و  تسا  هداد  روتسد  هدرک و  رکـشت  اهنآ  زا  دیز  نب  نسح  ور  نیا  زا  دنا  هدرک  ییوگدب  وا 
نداد سپ  زا  دعب  هدرک و  رافغتـسا  هدش و  نامیـشپ  زین  يولع  مکاح  دنا و  هدرک  رارف  رگید  یخرب  هتـشگ و  تربع  اهنآ  زا  یـضعب  و 

ربارب نیدنچ  هداد و  هقدص  ار  يدایز  لاوما  هثرو ، هب  لوتقم  نآ  لاوما 
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نوخ اما  میدیـشخب ، وت  هب  ام  ار  هید  اما  دـنا : هتفگ  مه  لوتقم  هثرو  و  تسا ، تساوخ  تیلح  اهنآ  زا  هتخادرپ و  هثرو  هب  ار  لوتقم  هید 
ضرعتم رگید  هک  تسا  هدرک  رذـن  ادـخ  هاگـشیپ  رد  يولع  نآ  .تسا  مکاح  دـنوادخ  تسوا ، دوخ  لام  هکلب  تسین  ام  لاـم  لوتقم 

اب ار  شنامیدن  زا  یکی  ًاصخـش  دیز  نب  نسح  قحلا » یلا  یعاد   » هک دوب  هدمآ  نینچ  ناشیا  ناردـپ  همان  رد  .دوشن و  بهاذـم  ناوریپ 
دنک و ناربج  هدیسر  ام  هب  هک  ینایز  ررض و  دنادرگ و  زاب  ام  هب  هک  هدرک  تنامض  ار  ام  لاوما  هداتـسرف و  ام  دزن  هدش  رهم  همان  ناما 

.درک دهاوخ  افو  ام  هب  تبسن  دوخ  هدعو  هب  وا  میدرگ ، یم  رب  رهش  هب  ام 

: دومرف ع )  ) ماما

« . تسا قح  ادخ  هدعو  هک  یتسارب  »

ام هب  .درک و  افو  دوب ، هداد  هک  ییاه  هدعو  مامت  هب  قحلا ، یلا  یعاد  هک  دیـسر  ام  ناردپ  همان  دش ، زور ) نآ  زا   ) مهد زور  هک  نیمه 
نومضم زا  ماما  هک  یتقو  .دیشاب  تسا ، تسار  شا  هدعو  ناوارف و  شتاکرب  هک  یماما  ع ،)  ) ماما تمدخ  رد  هک  دندوب  هداد  روتـسد 

: دومرف دش ، علطم  همان 

« .منک لمع  مدوب  هداد  هک  نآرق  ریسفت  هدعو  هب  ات  تسا  هدیسر  ارف  نآ  تقو  نونکا  »

هرهب رادقم  نیا  زا  دیـشاب و  نم  هارمه  دیـسیونب ، هک  دیفظوم  امـش  منک و  یم  نییعت  ار  نآ  زا  يرادقم  زور  ره  نم  : » دـندومرف سپس 
« .دیرادب ساپ  تسا ، هدرک  امش  بیصن  دنوادخ  تداعس  زا  هک  يا 

درک و الما  ار  نآرق  ریسفت  سپـس  دوب ، نآرق  لها  نآرق و  تلیـضف  رد  یثیداحا  دومرف ، الما  ام  يارب  ع ،)  ) ماما هک  ار  يزیچ  نیتسخن 
ام
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میتسناوت یم  ام  هک  يرادـقم  هب  زور  ره  هک  دوب  لاس  تفه  تدـم ، نآ  میتشون و  دومرف ، هچ  ره  ترـضح ، نآ  دزن  تماقا  تدـم  رد 
 … « میتشون

اهداریا

: دنا هدرک  دراو  ریز  حرش  هب  ریسفت  نیا  هب  داریا  دنچ 

.تسا فیعض  يو  هک  دشاب  یم  يدابارتسا  رسفم  مساق  نب  دمحم  دنس ، نیا  هلسلس  رد  هک  اریز  تسا ، فیعض  ریسفت  نیا  دنس  ًالوا :

زا تسوگغورد ، فیعض و  هدرک ، تیاور  يو  زا  هیوباب  نب  رفعج  وبا  هک  يدابارتسا  رسفم  مساق  نب  دمحم  : » دیوگ یم  يریاضغ  نبا 
داـیز و دـمحم  نب  فسوی  ماـن  هب  رفن  ود  نآ  زا  یکی  دـنک ؛ یم  تیاور  هتخانـشان  درم  ود  لوق  زا  وا  هک  هدرک  لـقن  ار  يریـسفت  يو 

ریـسفت نیا  هک  یتروص  رد  دـنا  هدرک  تیاور  ع )  ) موس نسحلاوبا  زا  لقن  هب  ناشردـپ  زا  هک  تسا  رایـس  نب  دـمحم  نب  یلع  يرگید 
12 دشاب » یم  شردپ  لوق  زا  یجابید  لهس  هتخاس 

: تسا دودرم  تهج  دنچ  زا  يریاضغ  نبا  نخس 

نیا هک  دـنا ، هدرک  لقن  ناشناردـپ  لوق  زا  رایـس  نبا  دـمحم  نب  یلع  داـیز و  نب  دـمحم  نب  فسوی  ار  ریـسفت  نیا  دـیوگ : یم  وا  - 1
.دنا هدرک  لقن  دمحم  وبا  ماما  زا  هطساو  نودب  نانآ  هکلب  دنا  هدرکن  لقن  ناشناردپ  زا  اهنآ  هک  اریز  تسا  هابتشا 

.تسا ع )  ) دمحم وبا  ماما  هب  بوسنم  هک  یلاح  رد  تسا ، هداد  تبسن  ع )  ) موس نسحلاوبا  هب  ار  ریسفت  نیا  يریاضغ  نبا  - 2

رد هک  اریز  تسا  یبـیجع  فرح  نیا  هک  یتروص  رد  .تسا  هتخاـس  شردـپ  لوق  زا  یجاـبید  لهـس  ار  ریـسفت  نیا  دـیوگ : یم  وا  - 3
دمحم نب  فسوی  درم -  نیا  فیعضت  هرابرد  يریاضغ  نبا  هک  ار  هچ  نآ  لاح ، ره  هب  .درادن  دوجو  لهس  ریسفت ، نیا  دنس  هلسلس 
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.تسین دامتعا  لباق  تسا ، هتفگ  - 

تیاور وا  زا  هطساو  نودب  همه ، زا  شیب  هک  هر )  ) قودص خیش  یتح  ار  مساق  نب  دمحم  ناینیـشیپ  زا  یـسک  دیوگ : یم  یئوخ  داتـسا 
تقاثو و تسا و  لاحلا  لوهجم  درم  نآ  مییوگب  هک  تسا  نآ  حیحص  و  تسا …  هدومن  فیعضت  هن  هدرک و  قیثوت  هن  دنک ، یم  لقن 

.درک دامتعا  وا  هب  دوش  یمن  نیاربانب   13 .تسا هدشن  تباث  شفعض ،

نیا دنک ، یم  تیاور  رایس ، نب  دمحم  نب  یلع  دایز و  نب  دمحم  نب  فسوی  لوق  زا  ار  ریسفت  نیا  هک  يدابارتسا  رسفم  نیا ، رب  هوالع 
.درک 14 دامتعا  ناوت  یمن  یئوخ  داتسا  هدومرف  هب  ع )  ) دمحم وبا  ماما  لوق  زا  اهنآ  تیاور  هب  دنشاب و  یم  لاحلا  لوهجم  رفن  ود  ره 

دمحم وبا  ماما  هب  نآ  تبـسن  تحـص  مدع  لیلد  دوخ  هک  تسا  اه  یگتـسویپان  یگدـنکارپ و  راچد  بلاطم  نیب  رد  ریـسفت  نیا  ًایناث :
.دنا هتسب  غورد  ع )  ) ماما هب  دیوگ ، یم  دیدرت  نودب  ییوخ -  داتسا  لوق  هب  دنک -  رظن  هک  ره  هک  دشاب  یم  (ع )

ترضح نآ  دزن  هب  نایعیش  ندمآ  زا  و  دوب ، رظن  تحت  يدایز  نارومأم  هلیسو  هب  یسابع  تموکح  فرط  زا  ع )  ) دمحم وبا  ماما  ًاثلاث :
؟ دنتشاد دمآ  تفر و  ماما  تمدخ  یعنام  چیه  نودب  لاس  تفه  زارد  تدم  هب  صخش  ود  نیا  هنوگچ  نیاربانب  دندش ، یم  عنام 

هک یملع  زا  ات  دننامب  يو  دزن  رد  هک  ناشناردپ  زا  ترضح  نآ  نتساوخ  نت و  ود  نآ  عضو  هب  ع )  ) ماما نداد  تیمها  همه  نآ  ًاعبار :
دـنلاحلا و لوهجم  ود  نآ  همه ، نیا  اب  دزومایب ، ناشیا  هب  تسا -  هدـمآ  ریـسفت  همدـقم  رد  هک  يروطب  ددرگ -  اهنآ  تفارـش  ثعاـب 

ارچ سپ  تسین ، علطم  اهنآ  لاح  زا  یسک 
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؟ تسا هدومرفن  رادروخرب  فرش  نیا  زا  ار  هعیش  ياهقف  املع و  زا  ناگرزب 

رب هک  ییاهداریا  هوالع  هب  .تسا  تایلعج  تاعوضوم و  زا  هکلب  تسین ، ع )  ) دـمحم وبا  ماـما  زا  ریـسفت  نیا  ملـسم  روطب  لاـحره ، هب 
لـصف تمکح و  تفـص  هک  ع )  ) ماما تیـصخش  اـب  هک  تسا  یعیبط  تسا ، تحاـصف  مدـع  ياراد  اهلـصف  زا  يرایـسب  رد  میدرمش ،

هک ار  ریـسفت  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  نیاربانب  .دراد  تاـفانم  هدوب ، دوخ  ناـمز  درف  نیرتغیلب  نیرت و  حیـصف  دـنا و  هداد  وا  هب  باـطخلا 
رظن هب  هک  تسا  هدمآ  ریـسفت  نیا  رد  ثیداحا  زا  یـضعب  نیا ، رب  ًافاضم  داد ؟ تبـسن  ترـضح  نآ  هب  درادن  تغالب  زا  يا  هناشن  چیه 

.تسا رود  یسب  ع )  ) ماما سدقم  تحاس  زا  تسین و  ولغ  زا  یلاخ  نم 

اهتشون یپ 

.هیقفلا هرضحی  نم ال  - 1

.یسربط جاجتحا  - 2

.نیدلا یفص  هب  یکرک  ققحم  همان  هزاجا  - 3

.دیرملا هینم  - 4

.هخیشملا حرش  - 5

.بوشا رهش  نبا  بقانم  - 6

.285/4 هعیرذلا : - 7

270  ) لاس رد  دمآ و  راکرس  ناتسربط  رد  250 ه )'  ) لاس رد  دیز  نب  نسح  دیوگ : یم  هحفص 274 )  ) دوخ تسرهف  رد  میدن  نبا  - 8
.تفر ایند  زا  اجنآ  رب  تنطلس  لاح  رد  ه )'

.109  / فهک - 9

.27  / نامقل - 10

.تسا هدمآ  يرتدق » مکف  «، » يرت فیکف   » ياج هب  يا  هخسن  رد  - 11

.173/17 ثیدحلا : لاجر  مجعم  - 12

.174/17 ثیدحلا : لاجر  مجعم  - 13

.159/12 ذخأم : نامه  - 14
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عبنم

138 ص 131 -  يرکسع ، نسح  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت 

تازجعم

يرکسع نسح  ماما  ترضح  تارهاب  تازجعم  لیالد و  رد 

لوا

نـسح ماما  ترـضح  تمدـخ  سپ  یلاـس ، رد  مدرازگ  جـح  تفگ : هک  یناـجرج  فیرـش  نب  رفعج  زا  هدرک  تیاور  يدـنوار  بطق 
دصق سپ  مناسرب  ماما  هب  هک  دندوب  هداد  نایعیش  هک  دوب  لاوما  زا  يرادقم  نم  اب  يءار و  نم  ّرـس  رد  مدیـسر  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
مداخ كرابم  هب  تسا  وت  اب  هچنآ  هدب  منک ، ملکت  نم  هکنآ  زا  شیپ  دومرف  مهدـب ، یک  هب  ار  اهلام  هک  مسرپب  ترـضح  نآ  زا  مدرک 
يدرگ یمن  رب  رگم  دومرف : دنناسر ، یم  امـش  هب  مالـس  ناجرج  رد  امـش  نایعیـش  هک  متفگ  مدش و  نوریب  مدرک و  نینچ  تفگ : .نم 

ناـجرج و هب  يدرگ  یم  رب  رگید  زور  داـتفه  دـص و  اـت  زورما  زا  دوـمرف : مدرگ ، یم  رب  متفگ : ناـجرج ؟ هب  تـجح  زا  غارف  زا  دـعب 
ناـجرج هب  زور  ناـمه  رخآ  نم  هک  نک  مـالعا  مدرم  هب  زور و  لوا  رد  یناـثلا  عیبر  رهـش  موس  هعمج  زور  نآ  رد  دـیوش  یم  لـخاد 

دراو تسا و  وت  اـب  هچنآ  ار و  وت  دـیناسر  دـهاوخ  تمالـس  هب  دـنوادخ  هک  یتـسرد  هب  تسار  هار  هب  ورب  ادِـشار  ِْضِما  دـمآ  مهاوـخ 
فیرش َو نب  رفعج  نب  فیرش  نب  تلص  راذگ  مان  ار  وا  فیرش ، ترسپ  يارب  هدش  دلوتم  يرـسپ  دوخ و  دالوا  لها و  رب  دش  یهاوخ 

نب میهاربا  هّللا ! لوـسر  نباـی  متفگ : نم  .دـشاب  اـم  ءاـیلوا  زا  ار  وا  دـناسرب و  لاـمک  دـح  هب  ار  وا  دـنوادخ  يدوز  هب  ِِهب و  ُهّللا  ُغـُْلبَیَس 
زا رتشیب  لاس  رد  دوخ  لام  زا  دنک  یم  نوریب  امش  ناتسود  ءایلوا و  هب  دنک  یم  ناسحا  رایسب  تسا و  امش  هعیش  زا  یناجرج  لیعامسا 

دص
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قاحـساوبا هب  دـهد  ریخ  يازج  ادـخ  دومرف : ناجرج ، هب  ادـخ  ياـهتمعن  رد  ددرگ  یم  هک  تسا  یـصاخشا  زا  یکی  وا  مهرد و  رازه 
حیحـص يرـسپ  ار  وا  دـیامرف  يزور  ار و  وا  ناهانگ  دزرمایب  اـم و  نایعیـش  هب  دـنک  یم  هک  یناـسحا  ضوع  رد  لیعامـسا  نب  میهاربا 

.راذگ مان  دمحا  ار  ترسپ  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  میهاربا  هب  وگب  دشاب ، قح  هب  لئاق  هک  ءاضعالا 

رد اجنآ  هب  مدش  دراو  ناجرج و  هب  متـشگرب  تمالـس  مدرازگ و  جح  مدـش و  صخرم  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  سپ ، تفگ : يوار 
متفگ ناشیا  هب  دنیوگ  تینهت  ارم  دـندمآ  ام  باحـصا  نوچ  دوب و  هداد  ربخ  ترـضح  هک  يوحن  هب  یناثلا  عیبر  موس  هعمج  زور  لوا 

لیاسم و ترضح  نآ  زا  لاؤس  يارب  دینک  هدامآ  دیوش و  ایهم  سپ  دروایب ، فیرشت  اجنیا  زورما  رخآ  رد  هک  هداد  هدعو  ارم  ماما  هک 
تفتلم ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  سپ  نم ، هناخ  رد  دندش  عمج  یمامت  دنتشاذگ  رصع  رهظ و  زامن  نوچ  نایعیـش  سپ  .ار  دوخ  تاجاح 

ام سپ  ام  رب  لوا  درک  مالـس  سپ  میدوب  هدرک  عاـمتجا  اـم  دـش و  دراو  اـم  رب  هک  میدـید  ار  ترـضح  نآ  هاـگان  هکنآ  رگم  میدـشن 
فیرش نب  رفعج  هب  مدوب  هدرک  هدعو  نم  هک  دومرف  ترضح  نآ  سپ  ار  شفیرش  تسد  میدیسوب  ار و  ترضح  نآ  میدرک  لابقتسا 

دهع دیدجت  ات  مدمآ  امش  يوس  هب  مدروآ و  اج  هب  يأر  نم  رس  رد  ار  رصع  رهظ و  زامن  سپ  زور ، نیا  رخآ  رد  میآ  امـش  دزن  هب  هک 
تاجاح تالاؤس و  همه  دینک  عمج  سپ  مدمآ ، نم  الا ن  امش و  اب  منک 
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شمـشچ نم  رـسپ  هک  یتسرد  هب  هّللا ! لوسر  نبای  تفگ : دوب  رباـج  نب  رـضن  دوخ  لاؤس ، هب  درک  ادـتبا  هک  یـسک  لوا  سپ  ار  دوخ 
فیرـش تسد  تشاذگ  سپ  ار  وا  روایب  دومرف : دنادرگرب ، وا  هب  ار  شمـشچ  هکنآ  ات  ار  ادخ  ناوخب  سپ  تسا  هام  دنچ  هدـش  لطاب 

اهنآ تجاح  دروآرب  ترضح  دنتساوخ و  ار  دوخ  تجاح  دندمآ و  کی  کی  سپ  دش  نشور  شیاهمشچ  وا و  ياهمشچ  هب  ار  دوخ 
(25  ) .دومرف تعجارم  زور  نامه  رد  یگمه و  قح  رد  دومرف  ریخ  ياعد  ار و  عیمج  ياهتجاح  دومرف  اضق  هکنآ  ات  ار 

مود

هدـیزرمآ هک  یناهانگ  زا  دومرف : یم  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  زا  مدینـش  تفگ : هک  تسا  تیاور  يرفعج  مشاـهوبا  زا 
لد رد  نم  دوب ، نیمه  نم  هانگ  شاک  ینعی  هانگ ، نیمه  هب  رگم  مدش  یمن  هذخاؤم  شاک  دـیوگ  یم  هک  تسا  یمدآ  لوق  دوش  یمن 
لد رد  نیا  نوچ  .ار  يزیچ  ره  دوخ  سفن  زا  دـنک  دـقفت  هک  یمدآ  يارب  زا  تسا  هتـسیاش  تسا و  یقیقد  بلطم  نیا  هک  متفگ  دوخ 
هب سپ  يدینارذگ  دوخ  لد  رد  هک  ار  هچنآ  وش  مزالم  مشاهوبا  يا  یتفگ  تسار  دومرف : نم و  رب  درک  ور  ترضح  نآ  تشذگ  نم 

سالپ رب  هچروم  ندیبنج  زا  کیرات و  بش  رد  اراخ  گنـس  رب  هچروم  ندـیبنج  زا  تسا  رت  ناهنپ  مدرم  نایم  رد  كرـش  هک  یتسرد 
(26  ) .هایس

دیزیهرپب دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  هدش  تیاور  تارقحم و  هب  ناهانگ  زا  مسق  نیا  زا  دوش  یم  ریبعت  هک  دیوگ : فلؤم 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  و  ( 27  ) .دوش یمن  هدیزرمآ  نآ  هک  یتسرد  هب  ناهانگ  زا  تارقحم  زا 
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هب دوخ  تیصو  رد   ) دوعسم نبا  هب  دومرف : و  ( 28  ) تارقحم هب  امش  زا  دش  یضار  سیلبا  هک  یتسرد  هب  دومرف : هک  تسا  يورم  ملس 
زور دـنکفا  رظن  نوچ  هدـنب  هک  یتسرد  هب  سپ  رئابک ، زا  نک  بانتجا  ار و  هانگ  رامـشم ...  کچوک  ریقح و  دوعـسم ! نبا  يا  هک  وا )

: دیامرف یم  یلاعت  قح  .نوخ  كرچ و  وا  نامشچ  دیرگب  دوخ  ناهانگ  هب  تمایق 

(30 (، ) 29 (. ) ادیَعب اَدَمَا  ُهَْنَیب  اهَْنَیب َو  ْنَا  َْول  ُّدَوَت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ارَضُْحم َو  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدِجَت  َمْوَی  )

، دتفیب وا  يور  رب  دسرت  یم  هک  تسا  یتخـس  گنـس  ریز  رد  هکنآ  لثم  ار  دوخ  هانگ  دنیب  یم  نمؤم  هک  یتسرد  هب  رذوبا  هب  دومرف  و 
(31  ) .دنک روبع  وا  ینیب  رب  هک  یسگم  دننام  ار  دوخ  هانگ  دنیب  یم  رفاک  هک  یتسرد  هب 

نب یلع  .درمـش و  کبـس  ار  نآ  شبحاص  هک  تسا  یهانگ  نآ  ناهانگ  نیرتدـیدش  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مـالک  زا  و 
نیمز و اهنامسآ و  هب  هدرک  هطاحا  هک  يرام  هدومرف  قلخ  یلاعت  قح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یمق  میهاربا 

دروخب هک  دـبلط  یم  تصخر  دریگ و  یم  مشخ  ار  ناگدـنب  یـصاعم  دـید  هاگ  ره  سپ  شرع  ریز  رد  ار  دوخ  مد  رـس و  هدرک  عمج 
.تسا رایسب  باب  نیا  رد  تایاور  و  ( 32  ) .ار نیمز  اهنامسآ و 

یهایگ یب  نیمز  هب  دمآ  دورف  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  یتقو  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدش  تیاور  و 
رد مزیه  هک  میهایگ  یب  نیمز  رد  ام  هّللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  دیروایب ، مزیه  دیورب  هک  دوخ  باحصا  هب  دومرف  سپ 
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، مه يور  ترضح  نآ  لباقم  دنتخیر  دندروآ و  مزیه  سپ  .دوش  یم  شنکمم  هچ  ره  یـسک  ره  دروایب  دومرف : دوش ، یمن  تفای  نآ 
هب ندومرف  رما  زا  ترـضح  نآ  دـصقم  هک  دـش  مولعم  ناـهانگ ، دوش  یم  عمج  روطنیمه  دومرف : ترـضح  دـش  عـمج  اـهمزیه  نوـچ 
رد هک  یتـقو  دـمآ  یمن  رظن  هب  مزیه  هاـیگ  زا  یلاـخ  ناـبایب  نآ  رد  هک  روط  نیمه  دـنوش  تفتلم  باحـصا  هک  دوب  نیا  مزیه  ندروآ 

وجتسج نوچ  دیآ و  یمن  رظن  هب  هانگ  وحن  نیمه  دش ، هتخیر  مه  يور  دش و  عمج  مزیه  ریثک  يرادقم  دندش  نآ  يوجتسج  بلط و 
(33  ) .دوش یم  عمج  يرایسب  ناهانگ  دوش  باسح  و 

موس

اب مدش  راوس  زین  نم  تفر  ارحص  هب  دش و  راوس  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  تسا  تیاور  مشاهوبا  زا  زین  و 
هک مداـتفا  دوخ  نید  رکف  رد  مدوب  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  نم  تفر و  یم  نم  ولج  رد  باـنج  نآ  هک  نیب  نآ  رد  سپ  ترـضح  نآ 

سپ ار  نآ  دـنک  یم  ادا  ادـخ  دومرف : نم و  هب  درک  ور  ترـضح  سپ  ار ، نآ  منک  ادا  اجک  زا  هک  مدرک  یم  رکف  سپ  هدیـسر  شتقو 
ریگرب وش و  هدایپ  مشاهوبا  يا  دومرف : نیمز و  رد  دیـشک  یطخ  دوخ  هنایزات  هب  دوب و  راوس  نیز  يور  رب  هک  یلاح  نامه  رب  دش  مخ 

: متفگ مدرک و  رکف  سپ  میدرک  ریس  دوخ و  هزوم  رد  ار  نآ  متشاذگ  سپ  تسا  ییالط  شمش  مدید  مدش  هدایپ  سپ  نک ، نامتک  و 
هجو رد  مدرک  یم  يرظن  هک  متشاد  یم  تسود  نآ و  هب  ار  نید  بحاص  منک  یم  یـضار  ِّالا  اِهبَف َو  نم  َْنیَد  دش  ادا  الط  نیا  هب  رگا 

زا ناتسمز  هقفن 
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هب دیـشک  یطخ  نیمز و  يوـس  هب  اـیناث  دـش  مخ  نم و  هب  ترـضح  نآ  درک  ور  نم  لد  رد  تشذـگ  لاـیخ  نیا  نوـچ  هریغ  هماـج و 
(34  ) ییالط شمـش  مدـید  هاگان  مدـمآ  دورف  تفگ  نک ، مامتک  ریگرب و  وش و  هدایپ  دومرف : لوا و  هعفد  لثم  نیمز  رد  دوخ  هنایزات 

نم دوخ و  لزنم  يوـس  هب  تشگرب  ترـضح  نآ  هاـگنآ  میتـفر  هار  يردـق  سپ  .مرگید  هزوـم  رد  متـشاذگ  متـشادرب و  ار  نآ  تسا 
مدـید ار  ـالط  نآ  مدیـشک  سپ  ار ، نآ  رادـقم  متـسناد  ار و  دوخ  ضرق  نآ  مدرک  باـسح  متـسشن و  سپ  .مدوخ  لزنم  هب  متـشگرب 

هب تهج  ره  زا  ناتـسمز  رد  میدوب  نآ  هب  جاتحم  هچنآ  رد  مدرک  رظن  سپ  دایز  مک و  نودب  دوب  نم  نید  هک  رادقم  نآ  اب  دوب  قباطم 
ار رگید  ( 35  ) يالط شمش  نآ  مدیـشک  سپ  فارـسا  يریگ و  گنت  نودب  داصتقا  دح  هب  نآ  زا  میدوب  راچان  دبال و  هک  رادقم  نآ 

(36  ) .دایز مک و  نودب  ناتسمز  يارب  مدوب  هتفرگ  هزادنا  هک  هچنآ  هب  دمآرد  قباطم 

ترضح زا  متساوخ  مدوب  شاعم  رما  رد  یگنت  قیض و  رد  یتقو  تفگ  هک  مشاهوبا  زا  هدرک  تیاور  بقانم )  ) رد بوشآ  رهـش  نبا  و 
دـص نم  يارب  ترـضح  نآ  داتـسرف  متفر  دوخ  لزنم  هب  نوچ  مدیـشک ، تلاجخ  منک  بلط  هنوعم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
هّللا ءاش  نا  دید  یهاوخ  هک  ام  زا  ار  نآ  نک  بلط  هکلب  نکم ، مرش  شکم ، تلاجخ  يراد  یتجاح  هاگره  هک  دوب  هتـشون  یفرـشا و 

(37  ) .یلاعت

مراهچ

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  كرابم  روضح  مدش  بایفرش  تفگ : هک  تسا  تیاور  مشاهوبا  زا  زین  و 
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تشاذگ و نیمز  رب  تسد  زا  ار  ذغاک  ترـضح  نآ  لوا  زامن  تقو  دیـسر  سپ  تسا  يذـغاک  نتـشون  لوغـشم  ترـضح  نآ  مدـید 
هب مدـید  نینچ  نوچ  نم  ذـغاک ، رخآ  هب  دیـسر  ات  دـسیون  یم  ذـغاک و  يور  رد  ددرگ  یم  ملق  هک  مدـید  سپ  تشگ  زامن  لوغـشم 

.دـنوش لخاد  هک  مدرم  يارب  زا  داد  نذا  دوخ و  تسد  هب  ار  ملق  تفرگ  دـش  غراف  دوخ  زاـمن  زا  ترـضح  نوچ  سپ  مداـتفا ، هدـجس 
(38)

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تازجعم  لیالد و  زا  هدومن  هدـهاشم  هدرک و  تیاور  مشاـهوبا  هچنآ  هک  دـیوگ : فلؤم 
ماما یقن و  یلع  ماما  ترـضح  رب  مدـشن  لـخاد  تفگ : هک  باـنج  نآ  زا  هدـش  تیاور  دوش و  رکذ  اـجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  هداـیز 
هیلع يداه  ترضح  تازجعم  لئالد و  رد  و  ( 39  ) .یناهرب تلالد و  ناشیا  زا  مدید  هکنآ  رگم  زگره  مالسلا  امهیلع  يرکسع  نسح 

.دش لقن  وا  زا  تیاور  دنچ  زین  مالسلا 

مجنپ

: تفگ لاس ، دص  زا  هدایز  وا  رمع  زا  دوب  هتـشذگ  هدناوخ و  بط  ملع  دوب  يدرم  نآ  و  ( 40  ) سرطف زا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق 
ماما ترـضح  وا  يوس  هب  داتـسرف  سپ  .دوخ  نادرگاش  نایم  زا  دوب  هدرک  رایتخا  ارم  وا  مدوب و  لـکوتم  بیبط  عوشیتخب  درگاـش  نم 

رایتخا عوشیتخب  سپ  ار ، وا  دنک  دـصف  هک  ار  دوخ  نادرگاش  نیرت  صوصخم  وا  يوس  هب  دتـسرفب  هک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
زورما وا  هک  نادب  وا و  دزن  هب  ورب  سپ  ار  وا  دنک  دصف  هک  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نم  زا  هدرک  بلط  هک  تفگ  ارم و  درک 

سپ دنشاب  یم  نامسآ  ریز  رد  هک  تسا  مدرم  نیرتملاع 
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درک رما  سپ  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  متفر  نم  سپ  .دـیامرف  یم  رما  نآ  هب  ار  وت  هک  يزیچ  رد  ار  وا  يوش  ضرعتم  هکنیا  زا  زیهرپب 
دـصف يارب  دوب  کین  شتعاس  مدیـسر  ترـضح  نآ  تمدخ  نم  هک  تقو  نآ  رد  تفگ : يوار  ارم ، دبلطب  ات  مشاب  يا  هرجح  رد  هک 
لحکا گر  نم  سپ  گرزب  رایسب  یتشط  درک  رضاح  سپ  دصف  يارب  زا  دوبن  وکین  هک  یتقو  رد  ارم  ترضح  نآ  دیبلط  سپ  ندرک ،

نم .ار  نوخ  ناـیرج  نک  عطق  دومرف : سپ  دومن  ولمم  ار  تشط  نآ  اـت  دـمآ  یم  نوریب  نوخ  هتـسویپ  مدرک و  دـصف  ار  ترـضح  نآ 
دندروآ دوب و  هداد  ياج  نآ  رد  ارم  هک  هرجح  نامه  هب  دینادرگرب  ارم  تسب و  ار  نآ  يور  ار و  دوخ  تسد  تسش  سپ  مدرک  نانچ 

سپ ار  تشط  نآ  دیبلط  اشگب و  ار  گر  دومرف : دیبلط و  ارم  سپ  رـصع  تقو  ات  مدـنام  رایـسب و  زیچ  درـس  مرگ و  ماعط  نم  يارب  زا 
ارم تسب و  ار  گر  يور  سپ  منک  عطق  ار  نوخ  ات  دومرف  رما  سپ  درک  ولمم  ار  تشط  ات  دـمآ  نوریب  نوخ  مدوشگ  ار  گر  نآ  نم 
درک رضاح  ار  تشط  نآ  ارم و  دیبلط  دیدرگ  رهاظ  دیشروخ  دش و  حبص  .اجنآ  رد  مدروآ  زور  هب  ار  بش  سپ  هرجح ، هب  دینادرگرب 

رپ ار  تشط  هکنآ  ات  دیفـس  ریـش  دـننام  دـمآ  نوریب  ترـضح  نآ  تسد  زا  نوخ  مدوشگ و  ار  گر  نم  اـشگب ، ار  گر  هک  دومرف  و 
هماج و ناد  هماج  کی  هک  دومرف  رما  ار و  گر  يور  تسب  منک و  عطق  ار  نوخ  هک  دومرف  رما  سپ  درک ،
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یم رما  متفگ  دومرف و  اطع  هک  ار  هچنآ  متفرگ  نم  سپ  .ورب  راد و  روذعم  ارم  ریگب و  ار  نیا  دومرف : دندروآ و  نم  يارب  رانید  هاجنپ 
.لوقاع رید  زا  وت  اب  دنک  یم  تقافر  هکنآ  اب  ینک  يراتفرشوخ  هکنآ  هب  ار  وت  منک  یم  رما  يرآ  دومرف : یتمدخ ؟ هب  ارم  دیـس  دیامرف 

هک يرادـقم  رتشیب  هکنآ  رب  ءاـمکح  دـنا  هدرک  قاـفتا  تفگ : عوشیتـخب  .مدرک  لـقن  وا  يارب  ار  هصق  عوشیتـخب و  دزن  متفر  نم  سپ 
بیجع دوب  هدمآ  نوریب  یبآ  همـشچ  زا  رگا  ینک  یم  لقن  وت  هک  ینوخ  رادقم  نیا  تسا و  نم  تفه  دشاب  یم  ناسنا  ندـب  رد  نوخ 

ات بتک  ندناوخ  هب  دش  لوغشم  زور  هنابش  هس  سپ  یتعاس ، کی  درک  رکف  سپ  ریش ، دننام  تسا  نوخ  ندمآ  نآ  زا  رت  بجع  دوب و 
رید بهار  زا  بط  هب  يرت  ملاـع  اهینارـصن  ناـیم  رد  زورما  تفگ  درکن  ادـیپ  يزیچ  ملاـع  رد  دـنک  ادـیپ  يرکذ  هصق  نـیا  يارب  رگم 

.تسین لوقاع 

، وا رید  هب  مدیـسر  نوچ  وا ، يارب  مدرب  ار  ذـغاک  نم  سپ  ار  ترـضح  دـصف  هصق  وا  يارب  درک  رکذ  وا و  يارب  يذـغاک  تشون  سپ 
؟ وا زا  تسا  يذغاک  وت  اب  تفگ : معوشیتخب ، درگاش  نم  متفگ : یتسیک ؟ وت  تفگ : درک و  نم  هب  رظن  رید  يالاب  زا  ار ، وا  مدز  ادص 
زا تقو  نامه  سپ  ار  نآ  دـناوخ  الاب و  ار  نآ  دیـشک  متـشاذگ  نآ  رد  ار  ذـغاک  نم  درک  نییاپ  ـالاب  زا  ار  یلیبنز  سپ  يرآ ، متفگ :
رب دـش  راوس  سپ  .کـّمُّال  یبوُـط  تفگ : يرآ ، متفگ : ار ؟ صخـش  نآ  يدرک  دـصف  هک  یـسک  نآ  ییوـت  تفگ : دـمآ و  دورف  رید 

درک تکرح  يرتسا و 
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ای ام  داتـسا  هناخ  يورب ، يراد  تسود  اـجک  متفگ : دوب ، هدـنام  یقاـب  بش  زا  ثلث  کـی  هک  یتقو  رد  يأر  نم  ّرـس  هب  میدیـسر  سپ 
دزن هب  دمآ  نوریب  رد و  دش  هدوشگ  سپ  ناذا ، زا  شیپ  ترضح  نآ  هناخ  رد  هب  میتفر  سپ  .صخـش  نآ  هناخ  تفگ : درم ؟ نآ  هناخ 

هب يآ و  دورف  تفگ : .موش  تیادف  منم  تفگ : بهار  تسا ؟ لوقاع  رید  بحاص  رفن  ود  امش  زا  کیمادک  تفگ : هایـس و  یمداخ  ام 
نم سپ  دـندش ، لزنم  لـخاد  ار و  وا  تسد  تفرگ  دـیآ و  نوریب  بهار  اـت  نک  ظـفح  ار  تدوـخ  رتـسا  رتـسا و  نیا  وـت  تفگ : نـم 

زا دوب  تینابهر  سابل  هک  ار  دوخ  ياه  هماج  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  بهار  تقو  نآ  دـمآ  الاب  زور  دـش و  حبـص  ات  اجنآ  مداتـسیا 
.تداتـسا هناخ  هب  ربب  ارم  الا ن  هک  نم  هب  تفگ  سپ  دوب ، هدروآ  مالـسا  دوب و  هدیـشوپ  يدیفـس  ياـه  هماـج  دوب و  هدرک  رود  دوخ 

زا ار  وت  زیچ  هچ  تفگ : وا و  يوس  هب  دـیود  درک و  تردابم  داتفا  بهار  رب  شرظن  نوچ  عوشیتخب  عوشیتخب ، هناخ  رد  اـت  میتفر  سپ 
، ار وا  ریظن  ای  يرآ  تفگ : یتفای ؟ ار  حیـسم  تفگ : وا ، تسد  رب  مدروآ  مالـسا  ار و  حیـسم  متفای  تفگ : درک ؟ لئاز  تینارـصن  نید 

يوس هب  تشگرب  سپ  .وا  نیهارب  تایآ و  رد  تسا  وا  ریظن  نیا  حیسم و  رگم  ملاع  رد  هدرواین  اج  هب  ار  دصف  نیا  هک  یتسرد  هب  سپ 
(41  ) .تفای تافو  ات  دوب  ترضح  نآ  تمدخ  مزالم  مالسلا و  هیلع  ماما 

مشش

یلع نب  دّمحم  زا  يدرک ) نبا   ) زا هدرک  تیاور  ینیلک  خیش 
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ینعی درم  نیا  دزن  هب  میورب  ایب  تفگ : نم  هب  مردپ  دش  گنت  ام  رب  شاعم  رما  تفگ : هک  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب 
یم تفگ : ار ؟ وا  یسانش  یم  متفگ : نم  تسا ، تواخس  تفص  ياراد  بانج  نآ  هک  هدش  لقن  اریز  مالسلا ؛ هیلع  يرکسع  دّمحموبا 

هکنآ هب  میجاتحم  رایـسب  هچ  تفگ : هار  نیب  رد  مردـپ  میدرک ، تکرح  بانج  نآ  دـصق  هب  سپ  .زگره  ار  وا  مدـیدن  ار و  وا  مسانش 
دوخ نید  رد  ار  نآ  مهرد  تسیود  مینک و  هماـج  هوسک و  جرخ  ار  نآ  مهرد  تسیود  هک  دـهدب  اـم  هب  مهرد  دـصناپ  ترـضح  نآ 

نک تمحرم  نم  هب  مهرد  دصیس  هک  شاک  متفگ  دوخ  لد  رد  مه  نم  .مینک  فرص  دوخ  هقفن  رد  ار  نآ  مهرد  دص  مینک و  فرص 
دالب هب  مورب  منک و  ساـبل  هماـج و  جرخ  مهرد  دـص  منک و  هقفن  فرـص  ار  نآ  مهرد  دـص  مرخب و  يراـمح  ار  نآ  مهرد  دـص  هک 

دّمحم میهاربا و  نب  یلع  دوش  لخاد  تفگ : ترـضح و  نآ  مـالغ  دـمآ  نوریب  ترـضح  نآ  هناـخ  رد  هب  میدیـسر  نوچ  سپ  .لـبج 
ندمآ زا  ار  وت  تشادزاب  هچ  یلع ! ای  مردپ : هب  دومرف : بانج ، نآ  رب  میدرک  مالـس  ترـضح ، نآ  رب  میدش  دراو  نوچ  سپ  .شرـسپ 

ترـضح نآ  نوچ  سپ  لاح ، نیا  اب  منک  تاقالم  ار  وت  هک  مدیـشک  یم  تلاجخ  نم ! ياقآ  يا  تفگ : مردپ  نامز ؟ نیا  ات  ام  دزن  هب 
يارب نآ  مهرد  تسیود  تسا  مهرد  دصناپ  نیا  تفگ : یم  داد و  مردپ  هب  لوپ  هسیک  کی  دمآ و  ترـضح  نآ  مالغ  میدـمآ  نوریب 

مهرد دص  نید و  يارب  مهرد  تسیود  تسا و  هوسک 
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مهرد دص  هدب و  رارق  رامح  لوپ  ار  نآ  مهرد  دص  تسا  مهرد  دصیس  مه  نیا  تفگ : يا و  هسیک  مه  نم  هب  درک  اطع  و  هقفن ؛ يارب 
هدومرف ترـضح  نآ  هک  درک  ناـنچ  .ءاروس و  يوس  هب  ورب  لـبج و  يوس  هب  ورم  تسا و  هفقن  يارب  مهرد  دـص  تسا و  هوسک  يارب 

لئاق زاب  هرهاب  تمالع  نیا  اب  تسا و  رانید  رازه  زورما  وا  لخاد  هک  دش  رادزیچ  نادنچ  ار و  ینز  درک  جـیوزت  تفر و  ءاروس  هب  دوب 
: تفگ دشاب ؟ نیا  زا  رت  نشور  رت و  حضاو  هک  ار  يرما  یهاوخ  یم  ایآ  وت  رب  ياو  هک  وا  هب  متفگ  دیوگ : يدرک ) نبا   ) .دوب فقو  هب 

(42  ) .میشاب یم  یقاب  لاح  نامه  هب  مه  الاح  میا و  هدوب  لاح  هب  ات  فقو  بهذم  هب  ام  ینعی  ِْهیَلَع ؛) اْنیَرَج  ْدَق  ٌْرمَا  اذه  )

متفه

هار رـس  متـسشن  تفگ : هک  بلطملادبع  نب  سابع  نب  هّللادبع  نب  یلع  نب  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  لیعامـسا  زا  هدش  تیاور 
مسق ار و  دوخ  تجاح  رقف و  زا  ترضح  نآ  هب  مدرک  تیاکش  تشذگ  نم  دزن  هک  نیمه  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح 
هدرک هنیفد  هکنآ  لاح  يروخ و  یم  غورد  مسق  دومرف : .ییاشع  هن  مراد و  ییاذغ  هن  مرادـن و  نآ  زا  رتالاب  مهرد و  کی  هک  مدروخ 
متفگ نیا  يارب  ار  فرح  نیا  هک  نکم  لایخ  ینعی  منکن ، ییاـطع  وت  هب  هکنآ  تهج  هب  نم  لوق  نیا  تسین  ار و  یفرـشا  تسیود  يا 

ترضح نآ  مالغ  سپ  .هدب  وا  هب  لام  زا  تسا  وت  اب  هچره  دومرف : دوخ  مالغ  هب  سپ  منک ، مورحم  اطع  زا  ار  وت  هک 
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رد يا  هدرک  ناهنپ  هک  یلوپ  نآ  زا  يدوش  یم  مورحم  وت  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ترـضح  نآ  تقو  نآ  داد و  نم  هب  یفرـشا  دـص 
.يراد تجاح  نآ  هب  رتشیب  تاقوا  همه  زا  هک  یتقو 

تشپ و نیا  متفگ  مدرک و  ناهنپ  یفرـشا  تسیود  نم  دوب ، هدومرف  هک  دوب  نانچ  ترـضح و  نآ  شیاـمرف  دـش  تسار  تفگ : يوار 
رب يزور  ياهرد  منک و  دوخ  هقفن  هک  يزیچ  هب  مدش  جاتحم  هک  دش  ضراع  یتخس  ترورض  ارم  سپ  یتخس  زور  رد  دشاب  نم  هانپ 
نآ ار  عوضوم  نآ  دوب  هدیمهف  مرـسپ  تسین ، یلوپ  مدـید  مرادرب  اهلوپ  نآ  زا  هک  مدوشگ  ار  هنیفد  نآ  رـس  متفر  سپ  دـش  هتـسب  نم 

(43  ) .متشگ مورحم  نآ  زا  متفاین و  تسد  لوپ  نآ  زا  زیچ  چیه  هب  نم  دوب و  هتخیرگ  هتشادرب و  ار  اهلوپ 

متشه

سطف الا  نسحلا  نب  یلع  نب  یلع  نب  يرزخ  دّمحم  هک  هتفگ  دنا  هدمآ  نآ  هیحان  مق و  هب  هک  یتاداس  رکذ  رد  مق ) خـیرات   ) بحاص
درمب داد و  رهز  ار  وا  سپ  دوب  وا  کیدزن  هب  یتدم  دمآ و  دیز  نب  نسح  دزن  ناتسربط  هب  مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  یلع  نب 

نب میهاربا  هک  دنک  تیاکح  یلع  نب  میهاربا  نب  مساقلاوبا  هک  هتفگ  هاگنآ  دـندش ، میقم  اجنآ  دـندیدرگ و  زاب  هبآ  هب  وا  نادـنزرف  و 
میدمآ و نوریب  وا  بلط  هب  هنیدم  زا  ام  .دش  هبتـشم  وا  هاگرارق  روتـسم و  ام  ردـپ  ربخ  یلع  مردارب  نم و  رب  هک  تفگ  يرزخ  دّـمحم 

نسح دوخ  يالوم  دصق  هکنآ  الا  مردپ  صحفت  شیتفت و  رد  ارم  تسین  يا  هراچ  متفگ  دوخ  اب  نم 
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مدرک و يأر  نم  ّرس  دصق  نم  سپ  دنک ، هاگآ  دهد و  ربخ  ارم  ات  مسرپب  دوخ  ردپ  لاوحا  وا  زا  منک و  مالسلا  هیلع  يرکسع  یلع  نب 
یم راظتنا  متـسشن و  اجنامه  سپ  مدـیدن  اجنآ  ار  سک  چـیه  دوب  یماـگنه  مرگ  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  دّـمحموبا  يارـس  رد  هب  متفر 

دّمحم نب  میهاربا  تفگ : یم  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  یکزینک  هک  مدینـش  رد  زاوآ  هاگان  سپ  .دـیآ  نوریب  هناخ  زا  یـسک  اـت  مدیـشک 
مالـس ار  وت  نم  يالوم  تفگ : كزینک  نآ  سپ  يرزخ ، دّـمحم  نب  میهاربا  منم  کـنیا  کـیبل ! متفگ : متـسیرگن و  نم  سپ  يرزخ ،

.متـشگزاب متفرگ و  ار  نآ  دوب و  رانید  هد  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  يا  هرـص  دناسر و  یم  تردپ  هب  ار  وت  نیا  دیامرف  یم  دـناسر و  یم 
دای كزینک  نآ  مالک  ارم  مدرگرب ، هک  متـساوخ  سپ  مدیـسرپن  وا  ماقم  ردـپ و  ربخ  دوخ  يالوم  زا  نم  هک  دـمآ  دای  ارم  هار  رد  سپ 

هب اـت  متفرب  وا  بلط  هب  سپ  مسر ، یم  دوـخ  ردـپ  هب  نم  هک  متـسنادب  نم  سپ  .دـناسر  یم  تردـپ  هـب  ار  وـت  نـیا  تـفگ : هـک  دـمآ 
رد متفگ و  زاب  ردپ  اب  هصق  نم  سپ  .دوب  هدنام  رانید  کی  هناگ  هد  ریناند  نآ  زا  دـیز و  نب  نسح  کیدزن  هب  مدیـسر  وا  هب  ناتـسربط 

(44  ) .مدرک ترجه ]  ] تلحر هبآ  هب  نم  تفای و  تافو  نادب  داد و  رهز  ار  وا  دیز  نب  نسح  هک  هاگنآ  ات  مدوب  وا  تبحص 

اه یقرواپ 

.1/424 يدنوار ، جئارخلا ) - ) 25

يدنوار 2/688. جئارخلا ) - ) 26

.70/345 راونالاراحب ) - ) 27

.70/363 راونالاراحب ) - ) 28

هیآ 30. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  - 29

.74/101 راونالاراحب ) - ) 30

.74/77 راونالاراحب ) - ) 31

تفای یپاچ  یمق ) ریسفت   ) رد ثیدح  نیا  . 56/252 راونالاراحب ) - ) 32
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.دشن

.70/346 راونالاراحب ) - ) 33

(. لدب هخسن   ) .هرقن شمش  - 34

(. لدب هخسن  ، ) هرقن شمش  - 35

.260 50/259 راونالاراحب ) - ) 36

بوشآ 4/472. رهش  نبا  بقانم ) - ) 37

ص 137. تازجعملا ) نویع  - ) 38

.1/412 لاقملا ) حیقنت  - ) 39

(. لدب هخسن  (، ) قیرطب - ) 40

يدنوار 1/422. جئارخلا ) - ) 41

.1/506 یفاکلا ) - ) 42

يدنوار 1/427. جئارخلا ) - ) 43

.75/370 راونالاراحب ) - ) 44

ع)  ) يرکسع ماما  تامارکو  تازجعم 

همدقم

ات تسا  هدرک  يرای  دـنزجاع ، اهنآ  ریظن  ندروآ  زا  رـشب  دارفا  رگید  هک  یتازجعم  اب  ار  ع )  ) ناشیا يایـصوا  ناربمایپ و  یلاعت  يادـخ 
ماجنا رد  نانآ  دوبن ، ادخ  يرای  نیا  رگا  هک  دنا ، هدروآ  مدرم  يارب  ادخ  فرط  زا  هک  دـشاب  یتیادـه  ریخ و  یتسرد  رب  نیتسار  هاوگ 
نطاب رد  هچنآ  هک  تسا  نآ  یهلا  ياهدادما  هلمج  زا  .درک  یمن  قیدصت  ار  نانآ  ياه  هتفگ  یسک  دندش و  یم  تسس  دوخ  تلاسر 
يادخ دومرف ، یم  هاگآ  اهنآ  همه  زا  داتفا  یم  قافتا  هدنیآ  رد  هک  ار  هچنآ  دنتـشاد و  ناهنپ  ناشاهلد  قامعا  رد  تشذگ و  یم  مدرم 

زا هک  یمهم  دراوم  زا  یخرب  هب  ام  هک  دوب  هدومرف  ع )  ) دـمحم وبا  راوگرزب  ماما  هب  هلمج  زا  ع )  ) يدـه همئا  هب  ار  تیانع  نیا  یلاـعت 
: مینک یم  هراشا  تسا  هدیسر  ترضح  نآ 

1
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نـسح دـمحم ، وبا  ماما  لزنم  رد  هب  هن ؟ ای  تسا ، كاـپ  بنج  قرع  اـیآ  هک  تشذـگ  ملد  رد  دـیوگ : یم  هدرک ، لـقن  یبیـصن  نسح 
ماما دیمد  حبص  هدیفـس  نوچ  مدرک  تماقا  اج  نآ  رد  مدیـسر و  وا  لزنم  هب  هاگنابـش  مسرپب ، ترـضح  نآ  زا  ات  مدمآ  ع )  ) يرکـسع

: دومرف درک و  رادیب  ارم  ما ، هدیباوخ  نم  دید  دش ، نوریب  لزنم  زا  (ع )

1 .هن » دشاب ، مارح  زا  رگا  تسا و  كاپ  يرآ  دشاب ، لالح  زا  بنج  قرع  رگا  »

2

مدرک دای  مسق  مدرک و  تیاکش  ع )  ) دمحم وبا  تمدخ  متشاد  هک  یتجاح  زا  دیوگ : یم  هدرک ، تیاور  یسابع  دمحم  نب  لیعامـسا 
: دومرف درک و  نم  هب  ور  ماما  تسین ، نم  دزن  یغلبم  چیه  رتشیب ، هن  مهرد و  کی  هن  هک 

یمن تهج  نادـب  ار  فرح  نیا  هتبلا  يا ؟ هدرک  ناهنپ  نیمز  ریز  رد  رانید  تسیود  هک  یلاح  رد  يروخ ، یم  دـنگوس  غورد  هب  اـیآ  »
« . هدب درم  نیا  هب  تسه  تهارمه  هچنآ  دومرف ) : درک و  شمالغ  هب  ور  تقو  نآ  ! ) مهدن يزیچ  هک  میوگ 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  سپس  داد ، نم  هب  رانید  دص  مالغ ،

« .داد یهاوخ  تسد  زا  يراد  هک  يدیدش  زاین  دوجو  اب  يا  هدرک  نفد  هک  ار  ییاهلوپ  نآ  وت  »

هدیدزد و ار  اهنآ  هتفای و  ار  اهنآ  ياج  مرسپ  مدید  مدرک  يریگیپ  متفاین  متسج  هچ  ره  مدرک  ادیپ  جایتحا  اهدعب  دیوگ : یم  لیعامسا 
2 .تسا هدرک  رارف 

3

رد مالـسلا  هیلع  ماما  درک ، تیاکـش  یـسیع  نب  دیزی  زیزعلادـبع و  روج  ملظ و  زا  ع )  ) دـمحم وبا  ماما  تمدـخ  رد  رجح ، نب  دـمحم 
: تشون يو  خساپ 

« . دیتسیاب دیاب  وا  اب  وت  لجوزع  يادخ  ربارب  رد  دیزی ، اما  مدرک و  تیافک  نم  ار  زیزعلادبع  اما  »

يارب  ) ادخ هاگـشیپ  رد  هک  دناسر  لتق  هب  ار  رجح  نب  دمحم  هک  دیزی ، اما  دـش و  كاله  زیزعلادـبع  هک  تشذـگن  شیب  يزور  دـنچ 
3! دنوش رضاح  دیاب  ناشباسح ) هب  یگدیسر 

4

ماما مدرک ، تیاکـش  ریجنز  هدنک و  ینیگنـس  نادنز و  يانگنت  زا  ع )  ) دمحم وبا  ماما  تمدخ  تفگ : هک  دنا ، هدرک  لقن  مشاهوبا  زا 
رد ار  زاـمن  دـش و  دازآ  رهظ  عقوم  نادـنز  زا  دـش ، روط  نیمه  دـناوخ و  یهاوـخ  تلزنم  رد  ار  رهظ  زاـمن  زورما  تشوـن : نم  هب  (ع )

.دروآ 4 اج  هب  شلزنم 

5
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، مدیـشک تلاجخ  منک  هبلاطم  يزیچ  ع )  ) دـمحم وبا  ماما  زا  متـساوخ  مدوب ، تشیعم  ياـنگنت  رد  دـیوگ : یم  هدرک ، لـقن  مشاـه  وبا 
: تسا هتشون  هداتسرف و  میارب  رانید  دص  مدید  مدیسر  لزنم  هب  هک  یتقو 

5 .دیسر » یهاوخ  تدوصقم  هب  وت  اریز  نکم ! مرش  اضاقت  زا  یتشاد  يزاین  تقو  ره  »

6

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  دمحم  وبا  زا  دیوگ : یم  نیما  قثوم و  درم  نیا  مشاهوبا ،

« .دنوشن دراو  هزاورد  نآ  زا  ناراکوکین  ریخ و  لها  زج  هک  فورعم ، مان  هب  دراد  يا  هزاورد  تشهب  »

ور ع )  ) دمحم وبا  ماما  مزاس ، یم  هدروآرب  ار  مدرم  تاجایتحا  هک  مدش  لاحشوخ  متفگ و  ساپس  ار  ادخ  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  نم 
: دومرف درک و  نم  هب 

يا دـنیآ ، یم  رامـش  هب  ریخ  لـها  ترخآ ، رد  اـیند و  رد  ناراـکوکین  هک  یتـسارب  مهاـگآ ، هتـشذگ  تـلد  رد  هـچنآ  زا  نـم  يرآ ، »
6 دزرمایب » دهد و  رارق  ناشیا  زا  ار  وت  دنوادخ  مشاهوبا 

7

اعد مدرک  اضاقت  ترضح  نآ  زا  متشون و  يا  همان  ع )  ) دمحم وبا  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  تسا ، هدرک  لقن  يرود ، هزمح  نب  دمحم 
نم خساپ  رد  ع )  ) ماما دشک ، ییاوسر  هب  مراک  هک  میسرت  یم  مدرب و  یم  رـس  هب  یگدنز  یتخـس  رد  هک  اریز  .دوش  دنمتورث  ات  دننک 

: تشون

دـص تفر و  ایند  زا  هزمح  نب  ییحی  تیمومع ، رـسپ  تسا ، هدـش  ردـقم  تیارب  يزاین  یب  لاعتم  يادـخ  فرط  زا  هک  ار  وت  داب  هدژم  »
روآ و ياج  هب  ار  ادخ ...  رکش  سپ  دیسر ، دهاوخ  وت  تسد  هب  غلبم  نآ  يدوزب  درادن و  یثراو  وت  زج  هدنام و  اجب  وا  زا  مهرد  رازه 

« .زیهرپب فارسا  زا  دشاب و  دصتقم 

نم یتسدـگنت  دـش و  نم  دـیاع  غلبم  نآ  دیـسر و  میومع  رـسپ  گرم  ریخ  زور  دـنچ  زا  سپ  دوب  هدوـمرف  ع )  ) ماـما هک  روـط  ناـمه 
ًالبق هـک  یتروـص  رد  مدرک  لـمع  لادـتعا  هـب  نآ  زا  سپ  مدرک و  کـمک  ینید  ناردارب  هـب  مداد و  ار  ادـخ  قـح  .دــیدرگ  فرطرب 

مدرک 7! یم  یجرخلو 

8

تیاکـش دوخ  یتسدـگنت  زا  متـشون  ع )  ) يرکـسع ماما  میالوم  تمدـخ  هب  هک  يا  همان  ّیط  دـیوگ : یم  نومیم  نب  نسح  نب  دـمحم 
: تسا هدومرفن  ع )  ) قداص ماما  رگم  متفگ ؛ دوخ  اب  هاگنآ  مدرک ،

« . ام نانمشد  اب  یگدنز  زا  تسا  رتهب  ام  تیالو  اب  ندش  هتشک  و  ام ، نانمشد  اب  يدنمتورث  زا  تسا  رتهب  ام  تبحم  اب  یتسدگنت  »
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: دمآ نینچ  نم  همان  باوج 

يرایسب و  دنک ؛ یم  وحم  ار  ناشیا  ناهانگ  یتسدگنت ، هلیسو  هب  دوش ، یم  دایز  ام  ناتسود  ناهانگ  هک  یتقو  لجوزع ، يادخ  انامه  »
اب یتسدگنت  تشذگ ، وت  رطاخ  رد  هک  روط  نامه  يرآ  دشخب ، یم  ار  ناهانگ  زا 
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ینشور ام  زا  هک  ره  يارب  میرون  دروآ و  هانپ  ام  هب  هک  میتسه  یسک  نابیتشپ  ام  هک  یلاح  رد  ام ، نانمشد  اب  يرادلام  زا  تسا  رتهب  ام 
، دباترب ور  ام  زا  هک  ره  تسام و  اب  هیلاع  بتارم  رد  درادب  تسود  ار  ام  هک  ره  دوش ، هدنهانپ  ام  هب  هک  یـسک  يارب  میهانپ  دـهاوخ و 

8 دتفا » …  یم  خزود  شتآ  رد  ور  هب 

9

نآ لاح  هب  دندش ، ینادـنز  رفعج  شردارب  اب  زین  ع )  ) دـمحم وبا  هک  میدوب  نادـنز  رد  یهورگ  اب  نم  دـیوگ : یم  یمـشاه  رفعج  وبا 
یکیدزن رد  زین  رفعج  مدناشن ، دوب  میاپ  ریز  هک  یشرف  يور  ار  وا  مدیسوب و  ار  ع )  ) نسح ماما  تروص  نم  میدرک و  تقر  ترـضح 

لآ زا  تفگ ؛ یم  هک  دوب  نادنز  رد  ام  هارمه  زین  محج  هلیبق  زا  يدرم  دوب ، فیصو  نب  حلاص  ترضح ، نآ  نادنز  رومأم  تسشن ، ام 
: دومرف درک و  ام  هب  یهاگن  ع )  ) دمحم وبا  ماما  .تسا  یلع 

دنوادخ هک  یتقو  ات  متخومآ  یم  ییاهزیچ  مداد و  یم  عالطا  امش  هب  هنیآ  ره  تسین ، امش  زا  هک  یـسک  نآ  دوبن  امـش  نایم  رد  رگا  »
« .دنک مهارف  ار  امش  تاجن  هلیسو 

شیاهسابل نایم  رد  هک  اریز  دیسرتب ، وا  زا  تسین و  امش  زا  درم  نیا  دومرف ؛ درک و  هراشا  یمحج  درم  نآ  هب  شیامرف  نیا  اب  ع )  ) ماما
ار وا  ياهـسابل  تفر و  یمحج  غارـس  هب  يروـف  ناینادـنز  زا  یکی  دـسیون ، یم  هفیلخ  يارب  دـییوگ  یم  هچ  ره  هـک  تـسه  يذـغاک 
زا هدرک و  خاروس  ار  نادـنز  دـنهاوخ  یم  اهنآ  هک  دوب  هتـشون  هدرک و  مهتم  ار  عمج  نآ  هک  تفاـی  ار  هتـشون  نآ  سپ  درک  یـسررب 

رارف نادنز 
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9 .دننک

10

هدرک نایعیش  نتـشک  هب  عورـش  یـسابع  يدتهم  هک  یعقوم  ع - )  ) دمحم وبا  ماما  تمدخ  هب  دیوگ : یم  هدرک ، لقن  دمحم  نب  دمحا 
ار امش  وا  هک  مدوب  هدینش  نم  تسا  هتشاد  زاب  وت  زا  ار  ملاظ  نیا  هک  ار  ادخ  ساپس  نم ! يالوم  مدرک : ضرع  متشون و  يا  همان  دوب - 

كرابم طخ  هب  نم ، خساپ  رد  ع )  ) ماما درک ! مهاوخ  دیعبت  ار  وا  يدوزب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : یم  درک و  یم  دیدهت  لتق  هب  مه 
: تشون دوخ 

هک يراوخ  تلذ و  زا  سپ  مشـش  زور  رد  وا  رامـشب  زور  جـنپ  زورما ، زا  دـنزب ، تسد  راک  نیا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتهاـتوک  وا  رمع  »
.دش روط  نیمه  10 و  دوش » …  یم  هتشک  دید ، دهاوخ 

11

مهـس کی  ینز  ره  مهـس و  ود  درم  ره  ثاریم  رد  ارچ  دیـسرپ : ع )  ) دمحم وبا  ماما  زا  یکنهف  دـیوگ : یم  تسا ، هدرک  لقن  مشاهوبا 
: تشون يو  خساپ  رد  ع )  ) ماما درب ؟ یم 

« .دریگ یمن  قلعت  وا  رب  تمارغ  هید و  هقفن و  درادن و  داهج  نز  هک  نیا  رطاخ  هب  »

نآ هدرک و  لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  ءاجوعلا  یبا  نبا  هک  دوب  یلئاسم  هلمج  زا  هلأسم  نیا  هک  تشذگ  ملد  رد  دـیوگ : یم  مشاه  وبا 
: دومرف درک و  نم  هب  ور  ع )  ) دمحم وبا  ماما  .داد  ار  خساپ  نیمه  ریظن  زین  ترضح 

هتـشذگ ام  نیلوا  يارب  هچنآ  یکی و  هلأسم  يانعم  هک  اریز  تسا ، یکی  مه  ام  خساپ  تسا و  ءاجوعلا  یبا  نبا  لاؤس  نامه  نیا  يرآ  »
ادخ و لوسر  هتبلا  میربارب ، یهلا  رما  ملع و  رد  ام  رخآ  لوا و  درذگ و  یم  نامه  زین  ام  درف  نیرخآ  رب 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 485 

http://www.ghaemiyeh.com


11 « . دنرادروخرب دوخ  هب  صوصخم  تلیضف  زا  امهیلع  هّللا  تاولص  نینمؤملاریما - 

12

هدرک اعد  تساوخرد  همان  نآ  رد  تشون و  يا  همان  ع )  ) دمحم وبا  ماما  رـضحم  هب  نایعیـش  زا  یکی  دیوگ : یم  هدرک ، لقن  مشاه  وبا 
: تشون ار  اعد  نیا  يو  خساپ  رد  ع )  ) ماما دوب ،

لص نیمکاحلا ، مکحأ  ای  و  نیمحارلا ، محرأ  ای  نیبساحلا و  عرسا  ای  نیرظانلا و  رظنأ  ای  و  نیرصبملا ، رصبأ  ای  و  نیعماسلا ، عمسا  ای  »
الو کنیدل  هبرـصتنت  نمم  ینلعجا  و  کتمحرب ، یلع  ننما  و  يرمع ، یف  یلدـم  یقزر و  یف  یل  عسوأ  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع 

« .يریغ یب  لدبتست 

رتدوز نارگباسح  همه  زا  هک  نآ  يا  و  ناگدننک ، هاگن  نیرت  هدننک  هاگن  يا  و  ناگدننیب ، نیرتانیب  يا  و  ناگدنونـش ، نیرتاونـش  يا 
رب شخب و  شیاشگ  نم  يزور  رد  تسرف و  دورد  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  ناـمکاح ، نیرتمکاـح  يا  و  یـسر ، یم  باـسح  هب 
هب ینک و  یم  يرای  ار  تنید  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  هد  رارق  یناـسک  هلمج  زا  ارم  راذـگ و  تنم  نم  رب  تتمحر  فطل و  هب  ازفیب و  مرمع 

! هدم رارق  ار  رگید  یسک  نم  ياج 

نم هب  ور  ع )  ) دـمحم وبا  ماما  هدـب ! رارق  دوخ  هرمز  رد  تدوخ و  بزح  هلمج  زا  ارم  ایادـخ  راب  متفگ : دوخ  اب  دـیوگ : یم  مشاـهوبا 
: دومرف درک و 

.12 ییامن » قیدصت  ار  وا  ربمایپ  یشاب و  هتشاد  نامیا  ادخ  هب  هک  نآ  طرش  هب  یتسه  وا  هرمز  رد  بزح و  رد  وت  يرآ ، »

13

دنچ متشون و  يا  همان  ع )  ) دمحم وبا  میالوم  تمدخ  دوب ، ینادنز  حلاص  مردارب  دیوگ : یم  تسا ، هدرک  تیاور  هبردبع  نب  هیوهاش 
: دوب هتشون  دوب و  هداد  ار  اهنآ  همه  خساپ  ماما  مدیسرپ ، هلأسم 

ما همان  هک  يزور  نامه  حلاص ، تردارب  »
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!« يدرک شومارف  یسرپب ، وا  هب  عجار  یتساوخ  یم  وت  و  دوش ، یم  صالخ  نادنز  زا  دسر ، یم  وت  تسد  هب 

هدش و دازآ  مردارب  هک  دنداد  تراشب  دندمآ ، مدرم  زا  یضعب  هاگان  مدناوخ ، یم  ار  همان  متشاد  هک  نیب  نامه  رد  دیـسر ، ماما  خساپ 
13 .مدناوخ زین  وا  يارب  ار  همان  مدید و  ار  وا  دمآ  مردارب  هک  دیشکن  یلوط 

14

؟ هن ای  تسا  قولخم  نآرق  ایآ  هک  تشذگ  ملد  رد  دیوگ : یم  هدرک ، لقن  مشاهوبا 

: دومرف درک و  نم  هب  یهاگن  ع ،)  ) ماما

14 « . تسا قولخم  زیچ  همه  وا  زج  تسا و  زیچ  همه  راگدیرفآ  دنوادخ  مشاهوبا  يا  »

15

يرتشگنا ات  منک  تساوخرد  ینیگن  متـساوخ ، یم  مدش و  بایفرـش  ع )  ) دمحم وبا  ماما  تمدخ  دـیوگ : یم  هدرک ، تیاور  مشاه  وبا 
ع)  ) ماما مدرگرب ، منک و  یظفاح  ادـخ  تساوخ  هک  یتقو  مدوب  هدـمآ  هچ  يارب  هک  تفر  مدای  متـسشن و  مزاـسب ، نآ  زا  كربت  يارب 

: دومرف دز ، يدنخبل  درک و  تمحرم  يرتشگنا 

« .دنک اراوگ  وت  رب  ار  نآ  راگدرورپ  يدرب ، نیگن  زا  مه  يدوس  وت  مداد ، وت  هب  يرتشگنا  نم  یتساوخ و  یم  ینیگن  وت  »

ادـخ نید  نم  هک  یتسه  یماما  نآ  ییادـخ و  یلو  وت  هک  یتسارب  نم  يالوم  مدرک : ضرع  مدرک ، بجعت  نم  دـیوگ : یم  مشاه  وبا 
: دومرف هاگنآ  .ما  هدروآ  تسد  هب  وا  تعاطا  فطل و  هب  ار 

15 .دزرمایب » ار  وت  دنوادخ  مشاهوبا ! يا  »

16

: دومرف یم  هک  مدینش  ع )  ) دمحم وبا  زا  دیوگ : یم  هدرک ، لقن  مشاه  وبا 

ادخ هب  دنیوگ : یم  ناکرـشم  هک  اج  نآ  ات  هدرکن  روطخ  یـسک  بلق  رب  هک  دنک  یم  يوفع  تشذـگ و  نانچ  تمایق  زور  دـنوادخ  »
!« میا هدوبن  كرشم  ام  هک  دنگوس 

هللا نا   ) هکرابم هیآ  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  درک  لقن  نم  يارب  هکم  لها  نایعیـش  زا  یکی  متفگ : دوخ  اب  نم  دـیوگ ) : یم  مشاـهوبا  )
هک ار  یـسک  یتح  هللا ! لوسر  ای  دیـسرپ : يدرم  درک و  توالت  ار  دزرمآ  یم  ار  ناـهانگ  همه  دـنوادخ  ینعی  ًاـعیمج ) بونذـلا  رفغی 

هفیرـش هیآ  نیا  درک و  نم  هب  ور  ع )  ) دمحم وبا  ماما  ناهگان  هک  متفگ  یم  مدوخ  اب  مدنارذگ و  مبلق  رد  ار  نیا  نم  تسا !؟ كرـشم 
: درک توالت  ار 
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16 ءاشی » نمل  کلاذ  نودام  رفغیو  هب  كرشی  نا  رفغی  هللا ال  نا  »

درذگ یمن  هدروآ  كرش  وا  هب  هک  یسک  هانگ  زا  دنوادخ  انامه  ینعی 
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17 تسا » هدرک  تیاور  دب  هدز و  یفرح  دب  وا  : ( » دومرف و   ) .دزرمآ یم  دهاوخب  ار  هک  ره  نآ  زج  و 

یبیغ و روما  زا  عالطا  هب  عجار  تشذگ و  یم  صاخشا  لد  رد  هچنآ  هرابرد  ع )  ) دمحم وبا  ماما  ملع  زا  يدایز  ياهدادیور  ناخروم 
نینچ ماما  زا  ریغ  یـسک  هک  اریز  تسا  راوگرزب  نآ  تماما  رب  عطاق  ياه  هناشن  اهنیا  مامت  هک  دـنا  هدرک  لقن  اهدـماشیپ ، تانایرج و 
دروم هک  هدرک  لـقن  مشاـهوبا  ار  اهدادـیور  نیا  رتشیب  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  تسین ، هاـگآ  لـئاسم  لـیبق  نیا  زا  درادـن و  یتاـعالطا 
ناشیا تازجعم  زا  يرایسب  هدوب و  ع )  ) دمحم وبا  نسحلاوبا و  ماما ، ود  صاوخ  هلمج  زا  تسا و  هتـسجرب  ياملع  زا  مالـسا و  دامتعا 

یلیلد ناـهرب و  هک  نیا  رگم  مدـشن  دراو  ع )  ) دـمحم وبا  نسحلاوـبا و  ماـما  روـضح  هب  يزور  چـیه  دـیوگ : یم  هدرک و  هدـهاشم  ار 
18 .مدید ار  ناشیا  تماما  هرابرد 

اه یقرواپ 

هرامش 2765. هب  نینمؤملاریما  ماما  هناخباتک  رد  هدش  يرادربسکع  قرو 192  /6 نامزلا : هآرم  - 1

.153 راصبالا : رون  - 2

.433/4 بلاط : یبا  لآ  بقانم  - 3

.153 يرولا : مالعا  - 4

.نینمؤملاریما ماما  هناخباتک  ( 357  ) هرامش هب  ظوفحم  یناگرگ ، یلع  نب  دمحم  زا   241 بقانملا : یف  بقاشلا  - 5

.152 راصبالارون : - 6

.همئا بقانم  رد  میظنلا ، ردلا  ، 152 راصبالا : رون  - 7

.435/4 بلاط : یبا  لآ  بقانم  - 8

رامش 2879. هب  نینمؤملاریما  هناخباتک  هدش  يرادرب  سکع  بتک  زا  همئا  بقانم  رد  میظنلا ، ردلا  - 9

.375 يرولا : مالعا  - 10

.374 يرولا : مالعا  ، 437/4 بقانم : - 11

.374 يرولا : مالعا  - 12

.438/4 بقانم : - 13

.436/4 بقانم : - 14
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.437/4 بقانم : ، 375 يرولا : مالعا  - 15

ءاسن 116. هروس  - 16

.میظنلا ردلا  - 17

.375 يرولا : مالعا  - 18

عبنم

.70 ص 62 -  ع ،)  ) يرکسع نسح  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت 

رارسا زا  يرس 

، مامه ماما  نآ  زا  سپ  نیشناج  هک  منک  لاؤس  ناشیا  زا  هک  متساوخ  یم  .مدش  فرشم  مالسلا ، هیلع  يرکسع ، نسح  ماما  رـضحم  هب 
: دندومرف دوخ  مالسلا ، هیلع  ترضح ، منک ، حرطم  ار  دوخ  لاؤس  هکنیا  نودب  تسیک ؟ مالسلا ، هیلع 

نینچ زین  تمایق  ات  هتـشاذگن و  یلاخ  تجح  زا  ار  نیمز  نونکات ، مالـسلا ، هیلع  مدآ ، تقلخ  نامز  زا  دنوادخ  قاحـسا ! نب  دمحا  يا 
.دنک جراخ  ار  دوخ  تاکرب  نیمز  دوش و  لزان  ناراب  هدنام و  رود  نیمز  لها  زا  الب  وا  هطساو  هب  ات  دوب  دهاوخ 

: مدرک ضرع 

؟ تسیک امش  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا 

رتشیب لاس  هس  هک  ار  يا  هچب  رـسپ  هک  یلاح  رد  دـندش و  یقاطا  دراو  دنتـساخرب و  اج  زا  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع ، نسح  ماما  هاگنآ 
: دندومرف سپ  .دیشخرد  یم  هدراهچ  بش  هام  نوچ  لفط  نآ  هرهچ  هک  یلاح  رد  .دندش  جراخ  دنتشاد ، شوغآ  رد  تشادن 

مه مانمه و  وا  .مداد  یمن  ناـشن  وت  هب  ار  مدـنزرف  یتشاد ، یهلا  جـجح  ادـخ و  دزن  رد  هک  یتمارک  دوبن  رگا  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا 
يا .دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  دـشاب ، هدـش  هتـشابنا  روج  ملظ و  زا  هک  هاگنآ  ار  نیمز  تسا و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا ، لوسر  هینک 
یم بیاغ  اه  هدید  زا  ار  وا  دنوادخ  .دشاب  یم  نینرقلا  يذ  و  مالسلا ، هیلع  رـضخ ، ترـضح  دننام  تما  نیا  رد  وا  قاحـسا ! نب  دمحا 

یمن ییاهر  وا  تبیغ  هکلهم  زا  دننک ، یم  اعد  شجرف  رد  لیجعت  يارب  دنتباث و  تماما  هب  هدیقع  رب  هک  اهنآ  زا  ریغ  سک  چیه  دنک و 
.دنبای

: مدرک ضرع 

؟ دنک ادیپ  نانیمطا  نآ  هب  مبلق  هک  تسه  یتمالع  ایآ  ناجالوم !

رد
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هکنیا زا  دعب  سپ  .ادخ  نانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  .متسه و  نیمز  رد  هللا  هیقب  نم  تفگ : حیصف  یبرع  نابز  هب  هچبرسپ  نآ  ماگنه  نیا 
! نکم وجتسج  ار  یتمالع  يدرک ، هدهاشم  هنیع  هب 

مدـش و بایفرـش  مالـسلا ، هیلع  ماما ، روضح  هب  هرابود  ادرف  .مدـش  جراخ  مالـسلا ، هیلع  ماـما ، رـضحم  زا  داـش  لاحـشوخ و  زور  نآ 
: مدرک ضرع 

دیدومرف هک  يا  هیراج  تنس  نآ  اما  .مدش  رورسم  دیدومرف  ینازرا  نم  هب  هچنآ  زا  رایسب  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا 
؟ تسیچ تسا ، دوجوم  ناشیا  رد  نینرقلا  يذ  و  مالسلا ، هیلع  رضخ ، زا 

: دندومرف

.تسوا ینالوط  تبیغ 

: مدرک ضرع 

؟ دوش ینالوط  دیاب  وا  تبیغ  رگم 

: دندومرف

زج تشگ و  دـنهاوخ  زاـب  دوخ  هدـیقع  زا  دوب  دـنهاوخ  وا  دوجو  هب  لـئاق  هک  ییاـهنآ  رثکا  هک  ینـالوط  ردـقنآ  ادـخ  هب  مسق  يرآ ،
زا یحور  هب  ار  اهنآ  تسا و  هدومن  تیبثت  ناشیاهبلق  رد  ار  ناـمیا  تسا و  هتفرگ  ناـمیپ  اـم  تیـالو  هب  اـهنآ  زا  دـنوادخ  هک  ییاـهنآ 
زا تسا  يرس  ادخ و  رما  زا  تسا  يرما  نیا  قاحسا ! نب  دمحا  يا  .دنام  یمن  یقاب  داقتعا  نیا  رد  یـسک  هدومرف  دییات  شیوخ  هیحان 

نییلع یلعا  رد  تمایق  يادرف  دـشاب و  نیرکاش  زا  راد و  ناـهنپ  ریگب و  مداد  وت  هب  هک  ار  هچنآ  .ادـخ  بیغ  زا  تسا  یبیغ  ادـخ و  رس 
! شاب ام  رانک  رد 

: تشون یپ 

قودص نیدلا ، لامک  اضیا : ص 749و750  م م ، اضیا : ص 23و24  ، 52 راونالاراحب ، كر :

! سفق رد  باتفآ ،

.يریگب ناهد  هب  نابز  يوش و  هتسخ  ات  مدش  رظتنم  متفگن ، چیه  یتفگ ، هچره  بش  رس  زا  نک ! سب 

.دومن زارد  راوید  فرط  هب  ار  شیاهاپ  درک و  مکحم  شرس  يور  ار  شدقراچ  .تشادرب  شا  هناچ  ریز  زا  ار  شتسد  نز ،

یفرح مناوت  یم  هنوگچ 
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!؟ مرواین نابز  رب  تسین ، ّقح  زج  يزیچ  هک  ار 

رـصق زا  هک  ینامز  زا  تشاذـگ …  مه  يور  ار  شیاهکلپ  دیـشک و  زارد  ریـصح  يور  درک و  بّالق  شرـس  ریز  ار  شیاهتـسد  درم ،
.دوب هدرک  شحو  غاب  فرص  ار  شتقو  مامت  هدمآ ، نوریب  لّکوتم 

دوب هدرپس  يو  تسد  هب  تشاد ، یتخسرس  ینمـشد  وا  اب  هک  ار  ینادنز  دارفا  زا  یکی  لّکوتم  دوب ؛ هدیـسر  ریرحن »  » هب هزات  يروتـسد 
، ینادـنز نیا  دوجو  .دـنک  تحار  ار  یـساّبع  هفیلخ  لاـیخ  هشیمه  يارب  هتخادـنا و  شحو  غاـب  هدـنّرد  تاـناویح  ناـیم  ار  وا  ادرف  اـت 

نز .درک  زاب  ار  شنامـشچ  .دیـشک  یم  ار  شراظتنا  یتفگنه  شاداپ  راک ، نیا  مامتا  اب  .دوب  هتفرگ  یّلک  هب  ار  لّکوتم  یحور  شمارآ 
.دز یم  فرح  تشاد  زونه 

لوسر دالوا  زا  تسا ، یفیرـش  درم  وا ، .يربب  نایم  زا  یهاوخب  وت  هک  تسین  يدرم  دّمحموبا ، شیتسرپ ! یم  هک  ییادخ  ّقح  هب  ار  وت 
لوسر باوج  تمایق ، يادرف  .شورفن  ار  تنامیا  نید و  زیچان ، یشاداپ  رطاخ  هب  نک ؛ مرش  هّللا  لوسر  زا  ریرحن ! نک  مرش  .تسا  هّللا 

ریگن نامیگدنز  زا  ار ، شمارآ  .شاب  هتـشادن  وا  اب  يراک  وت  دنکب ؛ دهاوخ ، یم  هک  يراک  ره  لّکوتم  راذگب  یهد ؟ یم  هچ  ار  ادـخ 
…

: دز يدنلب  دایرف  دوب ، هتفر  رس  نز  ياهفرح  زا  شا  هلصوح 

ار دّمحموبا  دیاب  باتفآ ، عولط  ماگنه  ادرف  .هتفیب  دـیاب  قافّتا  نیا  منزب ! یفرح  مقوفام  يافرح  يور  منوت  یمن  نم  هروتـسد ؛ روتـسد ،
! دشاب هدوب  نینچ  تیالوم  تشونرس  مه  دیاش  مزادنایب ؛ هدنّرد  تاناویح  نایم 

رب کشا  تارطق  دیزرل و  شندب  .داتفا  وناز  هب  شرهوش  يولج  دـش و  دـنلب  اج  زا  يدـنت  هب  .دـیچیپ  نز  رـس  يوت  شا  هدـنخ  کیلش 
.دیطلغ شیاه  هنوگ 

، درک یهاوخن  ار  يراک  نینچ  وت 
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 … هّللا لوسر  دنزرف  اب  وت 

: دیشک شتروص  يور  ار  یمشپ  فاحل  زا  يا  هشوگ  درم ، .دادن  ار  نز  هب  تبحص  هزاجا  هیرگ ، قه  قه 

رگید هک  وش  دـنلب  وش ، دـنلب  .دریگب  نم  زا  ار  میگدوسآ  ادـخ  ادرف ، دـیاش  وت  ياهفرح  اـب  منارذـگب ؛ یگدوسآ  هب  ار  بشما  راذـگب 
.يدرب رس  ار  ما  هلصوح 

رگید راب  تساوخ  هتفرگ ، ریوصت  شنامشچ  يولج  ایند  ياه  یگریت  یمامت  درک  ساسحا  تشاذگ ، شرس  يور  ار  شیاهتـسد  نز ،
رس زا  دوب ، هدروآ  هناخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شرهوش ، هک  یتقو  زا  .دنام  شیولگ  رد  ضغب ، دیوگب ؛ يزیچ  دنکب و  سامتلا 

هدشن رود  درم  زا  یمدق  .دـش  دـنلب  اج  زا  تشاذـگ و  نیمز  يور  تسد  .دوب  هدـش  يرپس  سامتلا  کشا و  هب  شتاظحل  یمامت  بش 
، ضغب .تفرگارف  ار  شدوجو  یماـمت  رّفنت ، ساـسحا  .درک  شهاـگن  هراـبود  دـنادرگرب و  رـس  .دینـش  ار  شفپوّرُخ  يادـص  هک  دوـب 

.دوب ندرک  هیرگ  مارآ  هب  روبجم  تسیرگ ! یم  دـنلب  دـنلب  دیـشک و  یم  داـیرف  تساوـخ  یم  شلد  ردـقچ  .دـنازوس  یم  ار  شیوـلگ 
! تسیرگ ادص  یب  دروخ و  ورف  ار  شضغب 

نآ رد  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  دّـمحموبا  هک  یقاـتا  هب  .دـمآ  نوریب  .دوب  هدرک  شا  هفـالک  قاـتا ، دولآ  هفخ  هدرک و  مد  ياوه 
اقآ و هک  دـسرب  يزور  درک  یمن  رکف  زگره  .تفرگ  ار  شناگدـید  يولج  کشا ، ياه  هقلح  .تخادـنا  یهاگن  دوب ، هدـش  ینادـنز 

نیچرواپ نیچرواپ  .دیبوک  یم  شا  هنیس  راوید  رد و  رب  بات  یب  شبلق  دنک ! ادیپ  روضح  ینادنز  کی  ناونع  هب  وا  هناخ  رد  شیالوم 
.داتسیا دوب ، هدش  سبح  نآ  رد  ماما  هک  یقاتا  برد  يولج  .تشادرب  مدق 

نیمز رب  داد و  هیکت  هناخ  یلگهاک  راوید  هب  اجنامه  .دیسر  یم  شوگ  هب  قاتا  نورد  زا  يزاون  لد  مارآ و  يادص 
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هناخ هب  همه  اه  هراتـس  هّجوت  درک  ساسحا  .داتفا  شمادنا  هب  هزرل  .دیچیپ  شندب  رد  يدرـس  زوس  .تخود  نامـسآ  هب  هاگن  .تسـشن 
! تسیرگ یم  درک و  یم  زاین  زار و  ابیز  هچ  شیالوم  ماما و  .درک  یم  ساسحا  نامسآ  هب  ار  یّصاخ  یکیدزن  .تسوا 

هناش .تشاذگ  شتروص  يور  ار  شناتسد  .دنزب  وناز  شیالوم  ياپ  يولج  هنکـشب و  ار  یبوچ  رد  تساوخ  یم  شلد  .دیزرل  نز  لد 
.دوشن نآ  هّجوتم  ریرحن »  » ات درک  هیرگ  مارآ  مارآ  .دیزرل  شیاه 

شیادرف زا  دّمحموبا  ایآ  دیشیدنا : یم  دوخ  اب  نز ، .دوب  هدش  دای  یکین  یتسرد و  هب  وا  زا  هشیمه  .دوب  هدینـش  اهراب  دّمحموبا  هرابرد 
؟ دشک یم  ار  شراظتنا  یتشونرس  هچ  ادرف  دناد  یم  ایآ  دراد ؟ ربخ 

.دـنک ترایز  دـننک ، یم  دای  ینابرهم  یتسرد و  ییوکین ، هب  شا  هرابرد  هک  ار  يدرم  ات  دوب  يزور  راـظتنا  مشچ  اـه  لاـس  نیا  رد  وا 
ار شرادـید  هزاجا  هن  هک  ینامهم  دوش ؛ شنامهم  يزور  دّـمحم ، وبا  شرورـس  اقآ و  هک  دـنارورپ  یمن  رـس  رد  مه  ار  شرکف  زگره 

یکاندرد ینالوط و  ِبش  .دـمآ  یم  شدـب  مه  شدوخ  زا  .دوب  هدـش  نیگنـس  شرـس  ییوجلد ! ییاریذـپ و  هزاجا  هن  دـشاب و  هتـشاد 
.تسکش مهرد  ار  بش  توکس  یکریجریج ، هلان  يادص  .دوب  شیارب 

یمن شیّالـست  کشا ، همه  نآ  ارچ  داتفا ؟ یم  تشاد  یقاـفّتا  هچ  شا  هناـخرد  دوب ؛ هدـش  یبیرغ  بیجع و  ياـهرکف  ریگرد  شنهذ 
.دش یم  رت  نیگنس  هظحل  هب  هظحل  شضغب  داد ؟

؟ مهد يرارف  هدـش  نیرفن  هناخ  نیا  زا  ار  وا  هنوگچ  مزاس ؛ علّطم  زار  نیا  زا  ار  میالوم  هنوگچ  تسا ؟ یناحتما  هچ  نیا ، اراـگدرورپ !
! درک یمن  عولط  زگره  باتفآ ، شاک  دیسر ؛ یمن  هار  زا  ادرف ، شاک  سرب ! مدایرف  هب  نک ، مکمک 

اعد شخب  حور  يادص  دمآ »!؟ یم  شرس  ییالب  هچ  درک ، یم  شنیرفن  یلع  نب  نسح  رگا   » .دز هّقرج  شنهذ  يوت  يزیچ 
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: تفر شدرم  نیلابرس  هب  دنت  .قاتا  فرط  هب  تشگرب  .دمآ  یم  زونه  شیاین ، و 

! ریرحن ریرحن ،

: درک يدنلورغ  درم ،

؟ هدش یچ  زاب  ناه ،

! وش دنلب  وش ؛ دنلب 

!؟ مباوخب يراذگ  یمن  ارچ 

.داتفا هیرگ  هب  نز ،

!؟ دتفا یم  یقافّتا  هچ  دیایب ، وا  رس  ییالب  رگا  یناد  یم  تسوت ؟ هناخ  رد  یسک  هچ  یناد  یم  سرتب ، ادخ  زا  ریرحن !

: دیشک يدنلب  هزایمخ  درم ،

ناگدـنب نیرتـهب  زا  صخـش  نیا  وت  هتفگ  هب  هگا  هزاـت  ییوگ ! یم  هک  تسیچ  اـهفرح  نیا  يا ؟ هدـش  هناوید  بشما  نز ! باوـخب  ورب 
مهاوخ یم  تسا ، بلاج  مه  نم  يارب  هزاـت  .تسین  وت  ینارگن  هب  يزاـین  دراذـگ ، یمن  اـهنت  ار  شا  هدـنب  نیرتهب  زگره  ادـخ  تسا ،

هب مدید ، تاناویح  ياهنادند  ریز  ار  شا  هّکت  هّکت  ندـب  یتقو  ادرف  هن ؟ ای  دراد  یتیباّذـج  مه  نم  هدـنّرد  تاناویح  يارب  اقآ  نیا  منیبب 
.دوش یم  مولعم  ادرف  راذگب  تسیک …  زیزع  هدنب  هک  تفگ  مهاوخ  وت 

هب مک  مک  بش  .تشاذگ  اهاپ  يور  ار  شرس  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  اهوناز  .درب  هانپ  قاتا  هشوگ  هب  دیوگب ، يزیچ  هکنآ  نودب  نز 
 … تفر یم  ینشور  هب  ور  تشاد  اوه  .دوب  هدش  يرارف  شنامشچ  زا  باوخ  .دیسر  یم  اهتنا 

تشپ يالاب  هب  ار  شدوخ  مارآ  مارآ  اه  هوک  سپ  زا  باتفآ  .دیسر  یم  شوگ  هب  نانچمه  مالـسلا  هیلع  ماما  تاجانم  نیـشنلد  يادص 
.دناسر یم  ماب 

: تفرگ ار  شرهوش  سابل  نز ،

دّمحموبا هگا  درک ؟ یهاوخ  دنلبرـس  ادـخ  لوسر  شیپ  هنوگچ  تماـیق  زور  سرتـب ، ادـخ  زا  شیتـسرپ ! یم  هک  یـسک  ّقح  هب  ار  وـت 
! تسادخ درم  وا  تسین ؛ نارگید  لثم  وا  دنک ،…  تنیرفن 

.دش نیمز  شقن  نز ، داد و  شرسمه  هب  یناکت  درم ،

هک يا  هدنّرد  تاناویح  تسد  هب  مه  نآ  دوش ، هتشک  دیاب  وا  .دتفیب  قافّتا  نیا  دیاب  وگن ، هناهلبا  ياهفرح 
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.ما هدرک  ناشگرزب  مدوخ 

ردقچ .تشذگ  یم  لخن  ناتخرد  ریز  زا  یمارآ  هب  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شسیخ  نامشچ  تشپ  زا  درک و  دنلب  رس  نز ،
زا .تشادن  ار  اهنآ  هب  ندـش  کیدزن  تأرج  .دـش  هناور  اهنآ  لابند  هب  تشادرب و  ار  شرداچ  .دـش  یم  هدـید  فیعـض  مادـنا و  رغال 

.دیعلب یم  ار  شرهوش  درک و  یم  زاب  ناهد  نیمز ، تساوخ  یم  شلد  .دیشک  یم  تلاجخ  شیالوم 

* * *

تاناویح سفق  فرط  هب  دیـشک و  نوریب  ار  شحو  غاب  دـیلک  شلاـش  ریز  زا  درم ، .دنداتـسیا  دندیـسر ، هک  شحو  غاـب  برد  يولج 
ار شناتـسد  نز ، .دوش  هدید  يو  رد  یتشحو  هکنآ  نودـب  تفر  شحو  غاب  نورد  یمارآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .درک  تکرح  هدـنّرد 

دنلب رس  .دمآ  یمن  ییادص  درک ، شوگ  داتفا …  نیمز  رب  بارطضا  تّدش  زا  .دید  یم  دیابن  .تسب  ار  شنامشچ  تشاذگ ، رس  يور 
رد مالـسلا  هیلع  ماما  دندوب و  هداتـسیا  دّمحموبا  درگادرگ  هدنّرد ، یـشحو و  تاناویح  .درک  یمن  رواب  دـید ، یم  هک  ار  يزیچ  .درک 

: دیشک يدنلب  دایرف  .دوب  زامن  هب  لوغشم  اهنآ  طسو 

! تسین همه  لثم  وا  متفگ  يدید 

: تشاد هضرع  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  باطخ  دوب ، يراج  شناگدید  زا  يداش  کشا  هک  یلاح  رد  سپس 

* .شخبب ور  ام  اقآ !

: تشون یپ 

ج یلوسر ، مشاه  دّیس  همجرت  ینیلک ، یفاک ، لوصا  *. 

هلهابم رارکت 

هراشا

هدرک رپ  ار  رهـش  هدرک  مد  ياضف  یلّمحت ، لباقریغ  ریگلد و  ياوه  .دبات  یم  رهـش  روجنر  هرهچ  رب  مامت  یلدگنـس  اب  نازوس ، باتفآ 
، اب رهش  کشخ  هناخدور  .تسا  هدروخ  باتفآ  کشخ و  اج  همه  .دنا  هدینـشن  ار  ناراب  کچ  کچ  يادص  تساهتّدم  مدرم ، .تسا 

توارط یب  هدرمژپ و  شفارطا ، ياهرازین  اهراز و  فلع  اه ، هچتخرد  هوبنا  .تسا  هدینارتسگ  رهش  دادتما  رد  ار  شنایرع  هنیس 
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.دنسر یم  رظن  هب  هداتفا  سفن  زا  و 

همه هک  اوه  ناغرم  ارحص و  تاناویح  روط  نیمه  .دنشطع  رکـشل  تراسا  رد  روجنر ؛ رغال و  سرپن ، هک  مدرم  نادنفـسوگ  واگ و  زا 
.تسا هدمآ  زاورپ  هب  رهش  نامسآ  رد  گرم ، يالویه  .تسا  باتفآ  گنچ  رد  نامز  نیمز و  .دنا  هدرسفا  هنشت و 

ره هب  تسد  یلاسکـشخ ، سوباک  زا  تاجن  گرم و  تیرفع  زا  ییاهر  يارب  اهنآ  .دنرب  یم  رـس  هب  يرتدب  تیعـضو  رد  زین  اه  ناسنا 
.دـنراذگ یم  نایم  رد  هفیلخ  اب  ار  دوخ  لکـشم  دـنوش و  یم  رابرد  هناور  ریزگان ، لصاح ، یب  ياهوپاکت  ماجرف  رد  دـنا ؛ هدز  يراک 

، ار تاجن  هار  نیرتهب  تروشم ، روش و  اه  تعاس  زا  دـعب  .دزادرپ  یم  تروشم  هب  اهنآ  اـب  دـناوخ و  یم  ارف  ار  رهـش  ناـگرزب  هفیلخ ،
 … دنبای یم  ناراب » زامن  ندناوخ  »

، دیما قشع و  .دنوش  یم  راپـسهر  رهـش  جراخ  يوس  هب  دنتـسه ، راد  هزور  هک  یلاح  رد  گرزب ، کچوک و  ناوج ، ریپ و  درم ، نز و 
.دـنرادن يرگید  هتـساوخ  ناراب ، لوزن  زج  .تسا  اـعد  رکذ و  ناـشنابز  درو  .تسا  هتفهن  ناـش  هدز  باـتفآ  روجنر و  ياـه  هرهچ  رد 

دوجو هب  یندنامدای  هب  بلاج و  ياه  هنحـص  نارازگزامن ، مهرـس  تشپ  ینالوط و  ياهفـص  زا  .دوش  یم  هتـسب  اه  فص  دوز ، یلیخ 
هب راودیما  ياه  مشچ  .دـسر  یم  نایاپ  هب  زامن  هک  دـشک  یمن  یلوط  .تسا  هدرکرپ  ار  نابایب  ياضف  زیمآ ، سامتلا  همهمه  .دـیآ  یم 

سأی و مک  مک  .تسا  هتخاس  نوگشتآ  ار  نامز  نیمز و  شریگ  سفن  يامرگ  دبات و  یم  نانچمه  باتفآ  .دنوش  یم  هتخود  نامـسآ 
یم كرت  ار  نابایب  هناربص ، یب  کیره  دوش ؛ یم  هدوزفا  نارازگزامن  یگدرـسفا  بارطـضا و  رب  .دـنکفا  یم  هیاـس  اـهلد  رب  يدـیماان 

بایان و نانچمه  از ، ناراب  ياـهربا  یلو  دـبای ؛ یم  همادا  رتشیب  هوکـش  تیفیک و  ناـمه  اـب  زاـمن ، مسارم  زین  موس  مود و  زور  .دـننک 
اهنت و  ییایؤر ،
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! دروآ یم  درد  هب  ار  ناشیاه  لد  نامسآ ، ِکشا  هرطق  دنچ  ترسح  دنام و  یم  یقاب  نانآ  نهذ  ملاع  رد 

: دیوگ یم  يزیمآرورغ  نحل  اب  دنک و  یم  یحیسم  نابهار  هب  ور  یحیسم ، نافقسا  گرزب  قیلثاج ،» »

ناراب زونه  اما  دزاس ؛ لزان  ار  شتمحر  ناراب  ات  دنا  هتـساوخ  ادخ  زا  زامن ، يادا  اب  دنا و  هتفر  ارحـص  هب  ناناملـسم  هک  تسا  زور  هس 
.میهد ناشن  نانآ  هب  ار  دوخ  تیناّقح  ات  تسام  تبون  زورما  دوب ؛ هدمآ  ناراب  الاح  ات  ًامتح  دندوب ، قح  رب  نانآ  رگا  .تسا  هدماین 

تدابع سوقان  دعب ، یتاظحل  دنراد و  یم  رب  ماگ  شلابند  زا  زین  نایحیـسم  ریاس  نابهار و  .دـتفا  یم  هار  دوش ، یم  مامت  هک  شنانخس 
دشک یمن  یلوط  .دننک  یم  ناراب  بلط  دنوادخ ، زا  دنزادرپ و  یم  تدابع  زامن و  هب  شیوخ  هویـش  قبط  نانآ  دیآ و  یم  رد  نینط  هب 

مد مرگ و  نامسآ  لد  زا  بآُرپ ، تشرد و  ِناراب  ياه  هرطق  دنریگ و  یم  ارف  ار  نامـسآ  نارک  ات  نارک  روآ ، ناراب  هریت و  ياهربا  هک 
.دنزیر یم  ورف  ارّماس »  » هدرک

هب .دریگ و  یم  ارف  یباداـش  يداـش و  ار  نایحیـسم  تهج ، نیمه  هب  .تسا  هداد  خر  یگرزب  هزجعم  هکنیا  لـثم  تسا ! یبـیجع  هنحص 
نآ ندید  اب  زین  ناناملسم  .دنشک  یم  ناناملسم  خر  هب  ار  شیوخ  تیناّقح  دنهد و  یم  تسد  رگیدکی  هب  گرزب ، تیقّفوم  نیا  ساپ 

ناناملسم رتشیب  هّجوت  بلج  يارب  یحیسم  نابهار  .دنوش  یم  لیامتم  اهنآ  نییآ  نید و  هب  دنزادرپ و  یم  نانآ  نیـسحت  هب  ناراب ، همه 
، نامـسآ لد  زا  زین  راب  نیا  .دـنهد  یم  ماجنا  ارحـص  نماد  رد  ار  دوخ  يداـبع  هژیو  مسارم  زین  دـعب  زور  ناـنآ ، ياـه  بلق  ریخـست  و 
، اهنآ نتـسویپ  مه  هب  زا  هدـش و  يراج  ناراسهوک  اه و  تشد  نماد  زا  یتسمرـس  ياهرابیوج  ماجنارـس  دوش و  یم  هدوشگ  یفاـکش 

ياه بالیس 
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.دنزاس یم  بآرپ  ار  رهش  هدیتفت  هناخدور  دوش و  یم  داجیا  جاّوم  نیگمشخ و 

.دـسر یم  هفیلخ  شوگ  هب  نابز  هب  نابز  نانآ ، تمارک  .دـنیوگ  یم  نخـس  گرزب  هزجعم  کی  داـجیا  زا  باـت ، بآ و  اـب  نایحیـسم 
ساسحا .دزادنا  یم  تشحو  هب  ار  هفیلخ  تیحیسم ، هب  ناناملـسم  لیامت  .دوش  یم  هدوزفا  نانآ  يدنموربآ  تّزع و  رب  هظحل  هب  هظحل 

یم ناـج  يا  هّقرج  شنهذ  رد  هک  دـشک  یمن  یلوط  .دور  یم  ورف  رکف  هب  .تسا  صیخـشت  لـباق  یبوخ  هب  شناـشیرپ  هفاـیق  زا  مرش ،
: دیوگ یم  وا  هب  باطخ  دناوخ و  یم  ارف  ار  فیصو » نب  حلاص  ، » رّکفت هظحل  دنچ  زا  دعب  وا  .دریگ 

.نک رضاح  ار  وا  رتدوز  هچره  تسا ؛  1 اضّرلا » نبا   » تسد رد  اّمعم  نیا  دیلک 

: دیآ یم  نخس  هب  وا ، يافص  اب  مّمصم و  هرهچ  ندید  اب  هفیلخ  .دنروآ  یم  نادنز  زا  ار  اضّرلا  نبا 

! دندش هارمگ  هک  بایرد  ار  تّدج  تّما   2! دّمحمابا

: دیامرف یم  يو  هب  باطخ  درس ، نوخ  مارآ و  مالسلا  هیلع  ماما 

! دنورب ارحص  هب  زین  ادرف  ات  دیهاوخب  یحیسم  نابهار  رگید  قیلثاج و  زا 

؟ هچ يارب  دنورب !؟ ارحص  هب 

.ناراب زامن  يادا  يارب 

! دنرادن ناراب  هب  یجایتحا  رگید  مدرم  تسا ؛ هدمآ  ناراب  مزال  هزادنا  هب  زور  دنچ  نیا  رد 

.مزاس فرطرب  ار  اه  ههبش  ّکش و  لاعتم ، يادخ  کمک  هب  مهاوخ  یم 

.میناوخب ارف  دیاب  زین  ار  مدرم  تروص ، نیا  رد 

: دیوگ یم  يا  هنارمآ  نحل  اب  دزود و  یم  مشچ  تسا ، هداتسیا  شرانک  رد  هک  فیصو ، نب  حلاص  هب  هاگنآ 

فـشک دهاش  ات  دننک  ربخ  ار  مدرم  وگب  مه  نایچراج  هب  دـنیایب ؛ ارحـص  هب  ادرف  ات  هدـب  عالطا  یحیـسم  نابهار  نافقـسا و  گرزب  هب 
.دنشاب تقیقح » »

هدش اپرب  يرشحم  ایوگ  .دنوش  یم  عمج  ارحص  رد  يدایز  ّتیعمج  هک  درذگ  یمن  یتعاس 
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هک یبیلـص  ياهدنب  ندرگ  .دنراد  نت  هب  یـصوصخم  دنلب و  ياه  سابل  دـنا ؛ هداتـسیا  یحیـسم  نابهار  قیلثاج و  وس ، کی  رد  .تسا 
.دـنز یم  مدـق  هتـشارفارب ، ندرگ  رورغم و  قیلثاج  .دنـشخرد  یم  دیـشروخ  رون  لباقم  رد  تسا ، هدـش  هتخیوآ  ناـشیاه  هنیـس  يور 

اب زین  قیلثاج  .دنیوگ  یم  نخس  وا  اب  یـشوگرد  دننک و  یم  کیدزن  وا  هب  ار  ناشدوخ  ینامداش ، هدنخ و  اب  نابهار  زا  یـضعب  یهاگ 
.دنک یم  دییأت  ار  نانآ  نانخس  رس ، ندنابنج  یپرد و  یپ  ياهدنخبل 

، نایرابرد هفیلخ و  ندمآ  راظتنا  رد  دنا و  هدز  هقلح  مهرود  هتسد  هتسد  زین  نانآ  .تسا  ناناملسم  رارقتـسا  ّلحم  نابایب ، رگید  فرط 
.دنروآ یم  نابز  رب  يا  هدننک  سویأم  نانخـس  دنا ، هدش  نایحیـسم  لالج  هاج و  هتفیـش  هک  نانآ  زا  یخرب  .دننک  یم  يرامـش  هظحل 

: دسرپ یم  یکی 

؟ میدومزاین ار  اهنآ  لبق ، ياهزور  رگم  میا ؛ هدش  عمج  اجنیا  ارچ 

: دهد یم  خساپ  يرگید 

.میوش یحیسم  ًامسر  میهاوخ  یم  راب  نیا  میا ؛ هدومزآ  ارچ ،

ّتیعمج هب  ور  هناربص  یب  درادن ؛ ار  ییاهفرح  نینچ  ندینش  بات  هک  ینمؤم  درم  .دچیپ  یم  ارحـص  هدرتسگ  ياضف  رد  هدنخ  يادص 
: دیوگ یم  هدرک ،

.تسادخ لوسر  نادـناخ  ناگدـنامزاب  نیرتهب  زا  وا  .تسام  نیب  رد  اضّرلا » نبا   » راب نیا  دوش ؛ یم  نشور  زیچ  همه  دـینک ، ربص  رگا 
!؟ دندشن نارجن  نایحیسم  یگدنکفا  رس  ثعاب   3 هلهابم ،»  » نایرج رد  وا  دادجا  رگم 

: دیوگ یم  یگلصوح  یب  اب  تسا ، هدرک  رایتخا  توکس  لاح  ات  هک  ناناملسم  زا  رگید  یکی 

؟ تسا هتخاس  يراک  هچ  ینادنز  درف  کی  تسد  زا  اجک ؟ اضّرلا  نبا  اجک و  ادخ ، لوسر  یلو  میا ؛ هدینش  ار  نیا  ارچ ،

اب تسا  يدرمریپ  وا  .دوش  یم  هتخود  يو  هب  اه  مشچ  .دیآ  یم  نینط  هب  ارحـص  رـصح  ّدح و  یب  ياضف  رد  يا  هنانیگمـشخ  يادـص 
؛ تسا هنازوسلد  شنحل  هکنیا  اب  .ینتشاد  تسود  باّذج و  هرهچ  هدیشک و  تماق  دیفس ، نساحم 
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: دیوگ یم  تسا ، هدش  گنتلد  شناشیک  مه  نانخس  ندینش  زا  هک  وا  .تسا  هتفهن  بضغ  یعون  شیادص  رد  اما 

هکنیا يارب  .تسا  هتفای  یّلجت  وا  رد  ربماـیپ ، لاـمک  لـضف و  ماـمت  .تسوا  نیـشناج  اـضّرلا ، نبا  اـم و  ربماـیپ  ادـخ ، لوسر  مدرم ! يا 
مدینش  4 يرفعج » مشاهوبا   » زا دنگوس ! ادخ  هب  منک ؛ فیرعت  ناتیارب  ترضح  نآ  زا  بیجع  یتمارک  مریزگان  دینک ، رواب  ار  منانخس 

: تفگ یم  هک 

هار ریـسم  رد  .مدرک  یم  یهارمه  ار  وا  زین  نم  .تفر  یم  ارحـص  بناج  هب  بسا ، رب  راوس  ترـضح  مدوب ، اضّرلا  نبا  تمدخ  يزور  »
: هک دمآ  مدای  هب  نهذ ، ملاع  رد  .متفر  ورف  رکف  هب 

! مرادن طاسب  رد  يزیچ  نآ  تخادرپ  يارب  نونکا  تسا و  هدیسر  ارف  ما  یهدب  يادا  نامز 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  ترضح  هک  مدرک  یم  ریس  نهذ  ملاع  رد  زونه 

.دنک یم  ادا  ار  نآ  دنوادخ  روخن ! هّصغ 

: دومرف دیشک و  نیمز  رب  کچوک  یّطخ  تشاد ، تسد  رد  هک  يا  هنایزات  اب  دش و  مخ  نیمز  يوس  هب  شبسا  زارف  زا  هاگنآ 

.نک یفخم  رادرب و  ار  نآ  وش و  هدایپ  مشاهوبا ! يا 

.مدرک یفخم  متشادرب و  ار  نآ  .تسا  هداتفا  نیمز  رب  هک  تسا  ییالط  هعطق  مدید  مدش و  هدایپ 

: درک روطخ  منهذ  رد  رگید  راب  هک  میدوب  هار  ندومیپ  لاح  رد  .میداد  همادا  ریسم  هب  نانچمه 

ناتـسمز ياهزاین  عفر  يارب  نآ ، زا  دعب  منک و  یم  یـضار  رادقم  نیا  اب  ار  مراکبلط  تروص ، ره  هب  دشاب ؛ مبلط  هزادـنا  هب  مراودـیما 
 … ما هداوناخ 

یّطخ شا  هنایزات  اب  دوب ، هدش  لیام  نیمز  فرط  هب  هک  یلاح  رد  مدرک ؛ هاگن  .درک  هراپ  ار  مراکفا  هتـشر  اضّرلا ، نبا  يابرلد  يادص 
: دومرف دیشک و  رگید 

وش و هدایپ 
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.نک یفخم  رادرب و  زین  ار  نآ 

.مدرک یفخم  متشادرب و  زین  ار  نآ  داتفا ، يا  هرقن  هعطق  هب  ممشچ  .مدش  هدایپ 

ار نآ  .متشاد  هدهع  هب  هک  دوب  یـضرق  لداعم  تسرد  نآ ، لوپ  .متخورف  ار  الط  هعطق  مدش ، ادج  ترـضح  نآ  زا  هک  دیـشکن  یلوط 
5 .مدرک » هّیهت  تساک ، مک و  نودب  ار  ما  هداوناخ  ناتسمز  جراخم  نآ ، تمیق  اب  متخورف و  ار  هرقن  هعطق  سپس  .مداد  راکبلط  درم  هب 

: داد همادا  نینچ  شنخس  هب  تمارک ، نیا  لقن  زا  دعب  درمریپ 

: مسرپ یم  دنراد ، ههبش  ّکش و  ادخ  لوسر  نادناخ  لیاضف  هب  تبسن  هک  ییاهنآ  زا  لاح ،

؟ دراد یتردق  نینچ  یسک  هچ 

: دوش یم  دنلب  ّتیعمج  يوس  نآ  زا  ییادص 

 … هک مراد  اضّرلا  نبا  زا  یندینش  يا  هرطاخ  مه  نم  يا ؛ هتفگ  مک  ییوگب ، ربمغیپ  نادناخ  تالامک  لئاضف و  رد  هچره 

؟ ینک یمن  فیرعت  ار  نآ  ارچ  سپ  ! 6 دمحم نب  لیعامسا  يا ؟ هرطاخ  هچ 

مدرک و تیاکش  ما  یتخبدب  رقف و  زا  درک ، یم  روبع  ملباقم  زا  هک  یماگنه  .متسشن  راظتنا  هب  اضّرلا  نبا  تکرح  ریسم  رد  زور  کی  »
: متفگ

 … مرادن مهرد  کی  زا  شیب  دنگوس ! ادخ  هب 

: دومرف دومن و  نم  هب  ور  ترضح 

… ؟ يا هدرک  نفد  كاخ  ریز  رانید  تسیود  هک  یلاح  رد  يروخ ؛ یم  غورد  دنگوس  ارچ 

: دومرف درک و  شمالغ  هب  ور  هاگنآ 

.هدب وا  هب  يراد ، هارمه  هب  لوپ  هچره 

: دومرف ترضح  داد ، نم  هب  رانید » دص   » مالغ هکنآ  زا  دعب 

.دش یهاوخ  مورحم  يا ، هدرک  یفخم  هک  ییاهرانید  زا  زاین ، ماگنه 

.دش فرصم  مدوب ، هتفرگ  ترـضح  زا  هک  يرانید  دص  نآ  هک  دیـشکن  یلوط  .تفر  داد و  همادا  شریـسم  هب  دش ، مامت  هک  شمالک 
يدیدش زاین  دعب ، زور  دنچ 
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رسپ هک  مدیمهف  اهدعب  .متفاین  ار  اهنآ  متشگ ، ار  لحم  نآ  هچره  .متفر  مدوب ، هدرک  یفخم  هک  ییاهرانید  لابند  راچان  هب  .مدرک  ادیپ 
7 .تسا » هتخیرگ  هتشادرب و  ار  اهنآ  مرسپ )  ) میومع

دورو ربخ  هک  دراد  همادا  نانچمه  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادـناخ  تالامک  لضف و  اضّرلا و  نبا  تامارک  زا  نخس 
.دچیپ یم  تیعمج  نیب  رد  شنایفارطا  هفیلخ و 

ابیز و لامج  هب  مدرم  ياه  هاـگن  غورف  .دـیامن  یم  هولج  اـهنآ  نیب  رد  زین  اـضّرلا  نبا  .دـنهن  یم  ارحـص  هب  مدـق  شناـیرابرد  هفیلخ و 
زا دننک و  دنلب  نامـسآ  هب  تسد  ناراب  بلط  يارب  یحیـسم  نابهار  قیلثاج و  ات  دهد  یم  نامرف  هفیلخ ، .دتفا  یم  ماما  ینارون  يامیس 

هتـشارفارب نامـسآ  هب  ور  نانآ  ياه  تسد  هک  دشک  یمن  یلوط  .دنک  لزان  نانآ  رب  ار  شتمحر  ناراب  رگید ، راب  ات  دنهاوخب  دنوادخ 
ورف هنوگ  دیراورم  ناراب ، تشرد  ياه  هرطق  هدش و  رهاظ  از  ناراب  ياهربا  هوبنا  یباتفآ ، ترارح و  ُرپ  نامسآ  رد  مدنامه  .دنوش  یم 

ار وا  ناتـشگنا  يال  هبال  يوج  تسج و  نامرف  هداد ، ناـشن  ار  یبهار  وا  .تسا  هدـش  هتخود  اـضّرلا  نبا  هب  اـه  هاـگن  همه  .دـنزیر  یم 
: دسرپ یم  شدوخ  زا  وا  .دسر  یم  رظن  هب  هدز  تفگش  نارگید  زا  شیب  هفیلخ  .دنک  یم  رداص 

!؟ درابب ناراب  نآ  هلیسو  هب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  بهار  نآ  ناتشگنا  نایم  رد  يزیچ  تسا  نکمم  ایآ 

یـش ء .دزادرپ  یم  شتـسد  يوـج  تسج و  هب  مدرم ، نامـشچ  لـباقم  رد  دریگ و  یم  ار  بـهار  نآ  رود  يدـنت  هـب  ترـضح  مـالغ 
رظن دروم  یش ء  ترضح ، نآ  ایوگ  .دهد  یم  لیوحت  اضّرلا  نبا  هب  دروآ و  یم  نوریب  شناتـشگنا  نایم  زا  ار  یماف  هایـس  کچوک و 

باطخ سپس  دچیپ و  یم  يا  هچراپ  رد  صاخ  مارتحا  اب  ار  نآ  تهج ، نیمه  هب  .دسانش  یم  یبوخ  هب  ار 
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: دیامرف یم  یحیسم  بهار  نآ  هب 

.نک ناراب  بلط  کنیا ،

اج لاح  رد  اهربا  .دنوش  یم  هتخود  نامسآ  هب  اه  مشچ  زین  راب  نیا  .دنک  یم  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیاه  تسد  رگید  راب  بهار 
.دوش یم  نایامن  نادرگرس ، ياهربا  مکارت  تشپ  زا  دیشروخ  تسا و  ییاج  هب 

ار مدرم  ياهدنخـشین  رگتمالم و  ياـه  هاـگن  لّـمحت  نیا ، زا  شیب  اـهنآ  .تسا  هدـیرپ  یحیـسم  ناـبهار  قیلثاـج و  تروص  زا  گـنر 
یم مشچ  اضّرلا  نبا  هب  دنا ، هدش  هدز  تفگـش  یباسح  هک  مدرم  .دـندرگ  یم  زاب  دوخ  ياه  هناخ  يوس  هب  یگدنکفارـس  اب  دـنرادن ؛

: دسرپ یم  تسا ، هدش  هریخ  یش ء  نآ  هب  هک  یلاح  رد  هفیلخ  .دنزود 

؟ تسیچ نآ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا 

یمن رهاظ  يربمایپ  چـیه  ناوختـسا  دـنا ؛ هتـشادرب  نانآ  روبق  زا  یحیـسم  نابهار  هک  تسا  یهلا  نـالوسر  زا  يربماـیپ  ناوختـسا  نیا ،
.دوش لزان  ناراب »  » هکنآ رگم  ددرگ ،

نآ يدازآ  روتـسد  هظحل ، نامه  دزادرپ و  یم  وا  نیـسحت  هب  تسا ، هتـشادنرب  ناوختـسا  نآ  زا  ار  شهاگن  زونه  هک  یلاح  رد  هفیلخ 
ار شا  ینادنز  نارای  ات  دنک  یم  اضاقت  دبای ، یم  بسانم  ار  تصرف  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  .دنک  یم  رداص  ار  ترضح 

8 .درادن ار  ترضح  نآ  نخس  شریذپ  زج  يا  هراچ  هکنیا  لثم  دور ؛ یم  ورف  رکف  هب  يا  هظحل  هفیلخ ، .دننک  دازآ  زین 

: اه تشون  یپ 

.دنیوگ یم  اضّرلا » نبا  (، » ع  ) اضر ماما  هب  ناش  باستنا  مارتحا  هب  ار  ع )  ) يرکسع يداه و  داوج ، ماما  . 1

(. ع  ) يرکسع نسح  ماما  هینک  . 2

.61 نارمع /  لآ  ك.ر : . 3

.تمارک يوار  و  ع )  ) يرکسع ماما  نارای  زا  یکی  . 4

ص431. ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بلاطیبا ، لآ  بقانم  . 5

.تمارک يوار  و  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  نارصع  مه  زا  . 6

ص 432. ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ح 56 ؛ ص 280 ، ج 50 ، راونالاراحب ، . 7

ص ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  . 8
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ج 6، یتّنج ، دمحا  همجرت  حرش و  یلماع ، ّرح  خیش  هادهلا ، تابثا  425 ؛

رهم هب  رس  هسیک 

یم یتسه  سک  نیرت  نئمطم  اوقت  نید و  تهج  زا  ام  رهـش  رد  وت  حور ! یبا  يا  : » تفگ دـمآ و  نم  دزن  رونید  یلاها  زا  ینز  يزور 
قفوم  ] هللاءاش نا  .دشاب  : » متفگ .یشاب » راوتسا  تناما ] يادا   ] هب تبسن  یناسرب و  شلحم  هب  ار  نآ  هک  مراپـسب  وت  هب  ار  یتناما  مهاوخ 

نآ ياوتحم  زا  هک  یسک  هب  ات  رگنم  نآ  رد  نکم و  زاب  ار  نآ  .ما  هداهن  مهرد  يرادقم  هتـسبرس  هسیک  نیارد  : » تفگ دش ».] مهاوخ 
هدش هیبعترانید  هد  شزرا  هب  دیراورم  هناد  هس  نآ  رد  دراد  شزرارانید  هد  هک  تسا  ما  هراوشوگ  زین  نیا  یناسرب و  دزاس  هاگآ  ار  وت 
ینک لاؤس  وت  هکنآ  زا  شیپ  ار  نآ  باوج  یتسیاب  هک  مراد  یلاؤس  زین  هجرف ، یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمزلا ، بحاـص  ترـضح  زا  .تسا 
دوب هتفرگ  ضرق  مسانش  یمن  ار  وا  نم  هک  یسک  زا  رانید  هد  نم  یسورع  ماگنه  مردام  : » تفگ تسیچ »؟ تلاؤس  : » متفگ .دییامرفب »

مضرق دنیامرفب  روتسدو  هدومن  مولعم  نم  رب  ار  صخش  نآ  هجرف ، یلاعت  هللا  لجع  ترـضح ، رگا  مهدب  سپ  ار  نآ  مهاوخ  یم  نمو 
هک هجرف ، یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز ، ماـما  یمومع  باذـک ، یلع -  نب  رفعج  هب  هنوگچ  ار  بلطم  نیا  : » متفگ دوخ  اـب  منک »! یم  ادا  ار 

: تفگ نز  .ملعا  هللاو  دـشاب -  ماـما  یلع  نب  رفعج  تسا  نکمم  هک  دوب  نآ  نز  نآ  نظ  اـی  وگ  میوـگب »؟  - درک یم  تماـما  ياـعدا 
« .یلع نب  رفعج  نم و  نیب  تسا  یناحتما  [ تالاؤس  ] نیا »

: تفگ .متـسشنو  هدرک  مالـس  وا  رب  متفر و  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  نامز ، ماما  يالکو  زا  ءاشو -  دـیزی  نب  زجاـح  دزن  هب  دادـغب  رد 
ات هک  تسه  نم  دزن  یلام  : » متفگ يراد »؟ یتجاح  »
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« .يورب هرماس  هب  دیاب  حور ! یبا  نب  دمحا  يا  : » تفگ .مهد » لیوحت  امـش  هب  ار  نآ  مناوت  یمن  دـیهدن ، ربخ  نآ  رادـقم  تیفیک و  زا 
مدرک و رکف  دـعب  .مدرب » رفعجدزن  ادـتبا  رد  : » متفگ مدیـسر ، هرماس  هب  یتقو  ما »! هتفرگ  هدـهع  هب  يراک  بجع  هللاـالا ! هلاـال  : » متفگ

یم هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  نامز ، ماما  و  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع ، نسح  ماما  و  مالـسلا ، هیلع  يداه ، ماما   - ناشیا دزن  ادـتبا  : » متفگ
نـسحدمحم ابا  هناخ  رکـسع و  هلحم  هب  هک -  یماگنه  .تفر  مهاوخ  رفعج  دزن  مدیـسرن  هجیتن  هب  رگا  .منک  ناحتما  ار  ناشیا  ات  مور 

: تفگ هلب »  : » متفگ یتسه »؟ حور  یبا  نب  دمحا  وت  : » تفگ مدمآ و  نوریب  يزینک  مدـش ، کیدزن  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع ، یلع  نب 
هک يا  هسیک  ینارید  رتـخد  هکتاـع  حور ! یبا  رـسپ  يا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » دوب هتـشون  ناوخب »  ار  نآ  تسوت  لاـم  هماـن  نیا  »
زاب ار  هسیک  هدرک و  تناما  يادا  وت  .تسین  تسرد  وت  نامگ  هک  یلاح  رد  هدرپس  تناما  وت  هب  تسا  نآ  رد  وت  ناـمگ  هب  مهرد  رازه 
یم نامگ  نز  نآ  هک  يا  هراوشوگ  تسا و  راـنید  هاـجنپو  مهرد  رازه  نآ  رد  .دراد  دوجو  رادـقم  هچ  نآ  رد  یناد  یمنو  يا  هدرکن 

ار نآ  راـنید  هد  زا  شیب  یمک  هک  هدـش  هیبعت  نآ  رد  دـیراورم  زا  نیگن  هناد  هس  هک  هتفگ  تسرد  اـما  دراد  شزرا  راـنید  هد  هکدرک 
یم وت  هب  هچنآوا  زا  هدب و  زجاح  هب  ار  لام  دادغب و  هب  ورب  میا و  هدیـشخبوا  هب  ار  نآ  هک  هدـب  ام  زینک  هب  ار  هراوشوگ  .تسا  هدـیرخ 
دناد یمن  هتفرگ و  ضرق  وا  یسورع  رد  شردام  هک  دنک  یم  نامگ  نز  نآ  هک  يرانید  هد  نآ  اما  .ینک و  تهار  جرخ  ات  ریگب  دهد 

نیا .تسیک  شبحاص  هک 
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نز نآو  تسا  تیب  لها  ام  نانمشد  زا  هک  تسا  دمحا  رتخد  موثلک  رانید  هد  نآ  بحاص  .تسیک  شبحاص  دناد  یم  وا  تسین  نینچ 
نیب دنک  تقواما  .میداد  هزاجا  وا  هب  ام  .دـنک  تمـسق  دوخ  نارهاوخ  نیب  ار  نآ  دـهاوخ  یم  دـهدب و  وا  هب  ار  نآ  هک  درادـن  تسود 
توف تیومع  هک  دوخ  راید  هب  درگ  زاب  ورم و  وا  دزن  هب  رفعج  ناحتما  يارب  حور ! یبا  يا  رگید  دیامن و  میسقت  شدنمزاین  نارهاوخ 

ار نآ  مداد  زجاح  هب  ار  هسیک  متـشگزاب و  دادـغب  هب  همان ] هعلاطم  زا  دـعب  « ] .تسا هدرک  وت  يزور  ار  وا  لاـم  هداوناـخ و  تسا  هدرک 
نآ .مهدـب » وـت  هب  یجرخ  يارب  ار  نیا  هک  مداد  روتـسد  : » تفگ داد و  نم  هـب  راـنید  یـس  دوـب و  راـنید  هاـجنپ  مـهرد و  رازه  درمش 
هک دنا  هتـساوخ  ما  هداوناخ  هدرم و  تیومع  دندروآ  ربخ  هک  متـشگزاب  [ مدوب هتفرگ  دادغب  رد  تماقا  يارب  هک  يا  ] هناخ هب  هتفرگار و 

.تسا هدیسر  ثرا  هب  نم  هب  مهرد  دص  رانید و  رازه  هس  هدوب و  حیحص  ربخ  مدید  متشگزاب و  سپ  .مدرگ  زاب 

296 ص 295 -  ج 51 -  راحب -  ك.ر : * 

601  - 600 ص 599 -  م م -  اضیا :

يدنوار بطق  جیارخ -  اضیا :

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تمارک 

ِسپ دیسر ، نم  کیدزن  هب  يو  نوچ  سپ  .متسشنب  مالسلا  هیلع  يرکسع  دمحموبا  هار  رـس  رب  هک  یلع  نب  لیعامـسا  زا  تسا  تیاور 
هب دـنگوس  تفگ : يو  .ماش  هن  تشاچ و  هن  تسین و  مرد  کی  ارم  هک  مدروخ  دـنگوس  یـشیورد و  زا  مدرک  تیاکـش  متفر و  زاب  وا 

هچنآ مالغ ! يا  .مهدن  يزیچ  ار  وت  هک  میوگ  یم  نآ  يارب  هن  نیا  يا و  هدرک  كاخ  ریز  رد  رانید  تسیود  وت  يروخ و  یم  غورد 
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يدرک كاخ  ریز  رد  هک  اهرانید  نآ  وت  تفگ : درک و  نم  هب  يور  يو  سپ  .داد  نم  هب  رانید  دـص  وا  مالغ  سپ  .هد  ودـب  تس  وت  اب 
هقفن هک  دوبن  رگید  يزیچ  مدش و  برطضم  مدرک و  هقفن  دیشخب ، ارم  هچنآ  سپ  .یـشاب  جاتحم  تخـس  نادب  هک  یتقو  رد  یباین  زاب 

هتفرگرب و ار  همه  دوب و  هتـسناد  ار  نآ  نم  يوـمع  رـسپ  دوـبن و  چـیه  متـسیرگنب ، مدوـب ، هدرک  كاـخ  رد  رز  هک  هاـگیاج  نآ  .منک 
.دماین نم  تسد  هب  نآ  زا  چیه  هتخیرگب و 

متفه نامسآ  زا  يرفاسم 

ياپ اب  مه  اه  یلیخ  رتش ، اب  اه  یـضعب  بسا ، اـب  اـه  یـضعب  .دندیـسر  یم  هار  زا  ناود  ناود  هلیبق  ياـهدرم  .دوب  رهظ  ياـه  یکیدزن 
شیر تبحص  هب  ندرک  شوگ  يارب  اه  نآ  .دندش  عمج  یکچوک  همشچ ي  ياپ  یگنس ، هوک  تشپ  اه  نآ  رت  شیب  ماجنارـس  .هدایپ 

هار نیرتهب  شمهم ، ياه  فرح  نتفگ  يارب  هک  دوب  هتفگ  اه  نآ  هب  رفعجوبا  .دـندوب  هدـمآ  اج  نآ  هب  رفعجوبا -  ناش -  هلیبق  دـیفس 
هفیلخ ( 1  ) نارومام ياپ  مه  دوب ، ینما  ياج  مه  .دنوشب  عمج  دوب ، ناش  هیداب  ياه  یکیدزن  رد  هک  یگنـس  هوک  تشپ  هک  تسا  نیا 

.دیسر یمن  اج  نآ  هب 

مشچ شا  يا  هلیبق  مه  ناتسود  .دوب  هتشگزاب  ءارماس  رفس  زا  یگزات  هب  وا  .دیسر  رفعجوبا  ياه  تبحص  هب  تبون  دندمآ ، همه  یتقو 
یفرعم دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  یسک  هچ  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  دننادب  هک  دندوب  قاتـشم  اه  نآ  .دندوب  هتخود  وا  ناهد  هب 

.درک فیرعت  ار  ءارماس  زا  شرادید  دعب ، .تفگ  دمآ  شوخ  همه  هب  رفعجوبا  .تسا  هدرک 

هب میدش و  ارماس  دراو  هنایفخم  هک  میدوب  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  صاخ  نایعیش  زا  رفن  لهچ  ام  .دندوب  رفن  لهچ  ام  تعامج  - 
ناشیا هناخ ي  هب  هناگادج  تروص 
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يزیچ سک  ره  .میدوب  شیاه  تبحـص  رظتنم  تریح  اب  زونه  ام  .درک  ییاریذـپ  ام  زا  یمرگ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  .میتفر 
رگا سپ  درادـن ، يدـنزرف  هک  يرکـسع  ماـما  یتـسار  هک  مدرک  یم  رکف  همه  لـثم  .دوب  نم  نهذ  رد  میاد  مهم ، یلاؤـس  تفگ : یم 

! دوب دهاوخ  ماما  یسک  هچ  دنناسرب ، تداهش  هب  ار  وا  مکاح  نارومام  ای  دتفیب و  یقافتا  شیارب  هدرکان  يادخ 

.مسرپب امـش  زا  یلاؤس  عمج ، يوس  زا  متـساوخ  یم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دیـسرپ : تساخرب و  ام  نایم  زا  دیعـس  نب  نامثع  هرخالاب 
! تسا مهم  یلیخ  ام  يارب  هک  یلاؤس 

نوچ میدرک ، بجعت  ام  .دهدب  همادا  دوخ  فرح  هب  وا  تشاذگن ، تساخرب و  دوخ  ياج  زا  نانز  دنخبل  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما 
! دورن نوریب  اج  نیا  زا  سک  چیه  تفگ : يروف  ترضح 

.میدرک چپ  چپ  مه  شوگ  رد  همه 

؟! ارچ رخآ  - 

؟ دیوگب دهاوخ  یم  هچ  ماما  تسا ، هدش  هچ  - 

! دنک راکشآ  ام  يارب  ار  یمهم  زار  دهاوخ  یم  دبال  - 

؟ دیا هدمآ  اج  نیا  هب  هچ  يارب  هک  میوگب  امش  هب  دیهاوخ  یم  ایآ  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  .دوب  روط  نیمه  يرآ 

.ادخ لوسر  رسپ  يا  يرآ  میتفگ : نام  یگمه 

! دینک لاؤس  نم  زا  دعب  نیشناج  هرابرد ي  هک  دیا  هدمآ  رفن  لهچ  امش  تفگ :

.میا هدمآ  امش  دزن  هب  مهم  لاؤس  نیا  خساپ  نتفرگ  يارب  ام  تسا ، روط  نیمه  میتفگ : تریح  اب  ام  همه ي 

دزن هب  اج  نآ  زا  یکرـسپ  ناهگان  .تفر  الاب  ام  چـپ  چـپ  هرابود  .میدیـشک  ندرگ  ام  همه ي  .دز  رانک  ار  دوخرـس  تشپ  هدرپ ي  ماما 
دوب و مارآ  اما  تشاد ، یمک  نس  هک  نآ  اب  .تشاد  فیطل  دیفـس و  ياه  هنوگ  باذج و  ياه  مشچ  .ابیز  دوب و  کچوک  .دـمآ  ماما 

.راقو اب 

 … وا ینعی  تفگ : ام  نایم  زا  یکی 

راذگب دنتفگ : هیقب  و 
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! دیوگب ماما  دوخ 

دیوشن قرفتم  نم  زا  دعب  دینک و  تعاطا  وا  زا  .تسامش  هفیلخ ي  ماما و  نم  زا  دعب  كدوک  نیا  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما 
نامثع هب  دوخ  ياهراک  رد  سپ  ( 2 ، ) دید دیهاوخن  رگید  ار  كدوک  نیا  سپ  نیا  زا  امـش  .دیتفا  تکاله  هب  دـش  هنوگ  نیا  رگا  هک 

 … دیونشب ار  شنخس  دینک و  تعاطا  دیوگ ، یم  وا  هچ  نآ  زا  .درک  دیهاوخ  هعجارم  دیعس  نب 

.میدوب هدش  رسپ  ینارون  يامیس  رد  قرغ  نام  یگمه  .دوش  یمن  زاب  ندز  فرح  يارب  ام  همه ي  ناهد  ییوگ  هظحل  نآ  رد 

؟ تسیچ ناتزیزع  دنزرف  مسا  ام ، يالوم  يا  دیسرپ : يدرمریپ  ناهگان 

! تسامش نامز  ماما  وا  .تسا  يدهم  وا  مسا  داد : خساپ  ییور  شوخ  اب  ماما 

قاتا زا  دوز  یلیخ  جـع )  ) يدـهم .میتفگ  کیربت  جـع )  ) يدـهم و  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  هب  میتساخرب و  یلاحـشوخ  اـب  همه 
( مالسلا هیلع   ) يرکسع ماما  اب  دوب ، یگرزب  هیقف  هک  ( 3  ) دیعس نب  نامثع  هارمه  هب  ماجنارـس  میدیدن و  ار  وا  رگید  ام  تفر و  نوریب 

 … میدرک یظفاحادخ 

ماما وا  نیـشناج  مالـسلا ،) هیلع   ) يرکـسع ماما  زا  سپ  نونکا  : » تفگ دـنلب  تساخرب و  .دیـسر  هک  اج  نیا  هب  رفعجوبا  ياه  تبحص 
!« هدمآ ام  نایم  هب  نامسآ  زا  هک  تسا  يرفاسم  وا  .تسا  دنوادخ  یقیقح  هفیلخ ي  وا  دشاب ، ناتدای  .تس  جع )  ) يدهم

!« تسام زیزع  ماما  يدهم ، : » دنتفگ مه  اب  سپس  .دندرک  رارکت  ار  يدهم  مسا  لاحشوخ ، ادص و  مه  هلیبق  نادرم 

.دـندش راـک  هب  تسد  دوز  اـه  نآ  .دـنروایب  تبرـش  هویم و  هک  درک  هراـشا  ناوج  مـالغ  دـنچ  هب  دوب ، هدـش  لاحـشوخ  هک  رفعجوبا 
.درک قوش  رد  قرغ  ار  همه  دندوب ، هتسشن  همشچ  رانک  ياه  تخرد  هخاش ي  رب  هک  یهوک  لبلب  دنچ  زاوآ  ناهگان 

اه تشون  یپ 

.1
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.یسابع رگمتس  هفیلخ ي  نارومام 

زا ار  ناشیا  هشیمه  رطاخ  نیمه  هب  دـسرب ، تداهـش  هب  هفیلخ  نارومام  تسد  هب  جـع )  ) يدـهم ماما  هک  تشاد  دایز  لامتحا  نوچ  . 2
.تشاد یم  هگن  یفخم  مدرم 

.تسا ناشیا  يارغص  تبیغ  نارود  رد  جع )  ) نامز ماما  نیشناج  نیلوا  وا  .دوب  یکاپ  دنمشناد و  ناسنا  دیعس ، نب  نامثع  . 3

باحصا

تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  رفن  دنچ  رکذ  رد 

يرعشا قاحسا  نب  دمحا  لاح  حرش 

تسا مق  لها  ءالجا  زا  ردقلا  عیفر  هقث  يرعش : الا  صوح  الا  کلام  نب  دعس  نب  هّللادبع  نب  قاحسا  نب  دمحا  یلعوبا  لجا  خیش  لوا 
الـسلا و هیلع  قداص  ترـضح  باحـصا  لصف  رد  دـنرابک و  نیثدـحم  زا  مالـسلا و  مهیلع  همئا  باحـصا  زا  وا  ناشیوخ  هداوناخ و  و 

نب ایرکز  هّللادبع و  نب  یـسیع  هّللادبع و  نب  نارمع  دننام  دش  روکذم  ناشیا  زا  رفن  دـنچ  لاح  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  باحـصا 
صاوخ زا  مالـسلا و  مهیلع  يداـه  داوج و  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  قاحـسا  نب  دـمحا  هنع و  هّللا  یـضر  سیردا  نب  اـیرکز  مدآ و 
هکنانچ هدش  لئان  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  تاقالم  فرش  هب  هدوب و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  باحـصا 
فیرش عیقوت  هک  تسا  نیحودمم  ءارفس  زا  تسا و  ناشیا  دقاو  نییمق و  خیش  وا  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  مهدراهچ  باب  رد 

(68  ) .تسا نیفورعم  باوبا  ءارفس و  ءالکو و  زا  وا  هک  هدش  لقن  هعیشلا ) عیبر   ) زا هدمآ و  نوریب  ناشحدم  هب 

ترـضح زا  يأر  نم  ّرـس  رد  دمحا  هک  تسا  روکذم  نآ  رخآ  رد  هک  هدرک  لقن  یطوسبم  ثیدح  نیّدلا ) لامک   ) رد قودـص  خـیش 
نیا دومرف  داد و  يو  هب  مهرد  هدزیس  ترضح  سپ  دوخ ، نفک  تهج  هب  تساوخ  يا  هچراپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
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زا نوچ  دیوگ : یم  ربخ  يوار  هّللادبع  نب  دعس  لیلج  خیـش  .دسر  یم  وت  هب  یتساوخ  هچنآ  تدوخ و  سفن  يارب  رگم  نکم  جرخ  ار 
درک و بت  قاحسا  نب  دمحا  باهذ ،) لپ   ) هب تسا  فورعم  الا ن  هک  ناولح  یخسرف  هس  هب  میدرک و  تعجارم  دوخ  يالوم  تمدخ 

اهنت بشما  ارم  دومرف  دمحا  میدرک  لزنم  ییارـسناوراک  رد  میدش  ناولح  دراو  نوچ  میدش  سویأم  وا  زا  ام  هک  دـش  شوخان  تخس 
روفاک هاگان  هک  مدرک  زاب  ار  مشچ  سپ  مداتفا  رکف  رد  حبـص  کیدزن  تفر  دوخ  لزنم  هب  سک  ره  دیور ، دوخ  لزانم  هب  دـیراذگ و 

سپ مُکَتَّیَزَر .) ِبُوبْحَْملاـِب  َرَبَج  ْمُکازَع َو  ِْریَْخلاـِب  ُهّللا  َنَسْحَا  : ) دـیوگ یم  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  یبا  دوخ  يـالوم  مداـخ 
اهامش نیرتزیزع  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  دینک  نفد  ار  وا  دیزیخرب  سپ  میدش  غراف  دمحا  ینعی  امـش  بحاص  نفک  لسغ و  زا  تفگ :

هک تسا  فورعم  باهذ  لپ  نیمه  ناولح )  ) و ( 69  ) .دش بئاغ  ام  مشچ  زا  سپ  امش ، ياقآ  دزن  رد  دنوادخ  هب  برق  تهج  هب  تسا 
رب بونج و  فرط  زا  ابیرقت  مدـق  رازه  هلـصاف  هب  تسا  هیرق  نآ  هناخور  یکیدزن  مظعم  نآ  ربق  دادـغب و  هب  تسا  ناهاشنامرک  هار  رد 
مان یب  نینچ  نیددرتم ، هاشنامرک و  لها  هکلب  یلاها  نآ  تورث  لـها  یتفرعم  یب  یتمه و  یب  زا  بارخ و  تسا  يرقحم  ياـنب  ربق  نآ 

هب ار  دوخ  مداخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یـسک  هکنآ  اب  دور و  یمن  راوگرزب  نآ  ترایز  هب  یکی  راوز  رفن  رازه  زا  هدـنام و  ناشن  و 
هب ار  مق  فورعم  دجسم  دتسرفب و  وا  زیهجت  يارب  نفک  اب  ضر  الا  یط 
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رارق دیاب  يربتعم  رازم  ار  شربق  درک و  راتفر  وا  اب  دیاب  نآ  زا  رتهب  رتشیب و  دشاب  یحاون  نآ  رد  لیکو  اهلاس  دنک و  انب  بانج  نآ  رما 
.دنسرب هیهلا  ياهضیف  هب  وا  طسوت  هب  ربق و  بحاص  تکرب  زا  هک  داد 

رهطم نب  دّمحم  نب  دمحا  لاح  حرش 

: تسا رهطم  نب  دّمحم  نب  دمحا  مود 

زا دارم  هک  هدوـمرف  ( 70 ( ) كردتـسم  ) همتاخ رد  ام  خیـش  مالـسلا ، هیلع  دّـمحم  یبا  بحاص  هب  قودـص  خیـش  وا  زا  هدرک  ریبعت  هک 
وا هک  تسا  نآ  ام  يارب  هدـش  رهاظ  هچنآ  هکلب  سب ، دـشاب و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  باحـصا  زا  هک  تسین  نآ  بحاص ) )

.تسا تلادـع  قوف  هک  يا  هبترم  زا  تسا  فشاک  نیا  تشاد و  بانج  نآ  ياـهراک  رد  یگدیـسر  دوب و  ترـضح  نآ  روما  رب  مئاـق 
مدش لخاد  تفگ : هک  قاحسا  نب  دمحا  زا  يریمح  زا  هیصولا ) تابثا   ) رد يدوعسم  نیسحلا  نب  یلع  تبث  هقث  هدرک  تیاور  و  ( 71)

کش و وا  رد  مدرم  هک  يزیچ  نآ  رد  امـش  لاح  دوب  هنوگچ  دمحا ! يا  نم  هب  دومرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  رب 
تجح ترـضح  ینعی  وا  تدالو  ام و  دیـس  ربخ  دوب  نآ  رد  هک  يذـغاک  ام  هب  دیـسر  هک  یتقو  نم ! ياـقآ  يا  متفگ : دـندرک ؟ بیر 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  ترـضح  دش ، قح  هب  لیاق  هکنآ  رگم  دشاب  مهف  ياراد  هک  يرـسپ  ینز و  يدرم و  ام  زا  دـنامن  مالـسلا ، هیلع 
هدلاو مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  درک  رما  سپ  ادخ ؟ بناج  زا  یتجح  زا  دنام  یمن  یلاخ  نیمز  هک  امـش  دـیتسنادن  ایآ  دومرف :

هب ار  وا  داد  ربخ  هن و  هاجنپ و  تسیود و  هنس  رد  جح  هب  ار  دوخ 
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ترـضح درک  رـضاح  داد و  شا  هدلاو  هب  تصـش  تسیود و  هنـس  رد  ار  دوخ  توف  ربخ  ینعی  تصـش  لاس  رد  دسر  یم  وا  هب  هچنآ 
دش نوریب  ار و  حالـس  ثیراوم و  ار و  مظعا  مسا  ترـضح  نآ  هب  درک  میلـست  وا و  هب  درک  تیـصو  ار و  مالـسلا  هیلع  رم  الا  بحاص 

یلوتم رهطم  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  یلعوبا  هکم و  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  هدـلاو 
هب ار  ناشیا  دـنداد  ربخ  سپ  ار  بارعا  زا  ییاه  هلفاق  دـندرک  تاقالم  لزاـنم  زا  یـضعب  هب  دندیـسر  نوچ  سپ  .دوب  ناـشیا  ياـهراک 

(73  ) دندنام ملاس  دنتفر و  ناشیا  هک  دندوب  ( 72  ) هیحان رد  هک  ییاهنآ  رگم  مدرم  رتشیب  دنتـشگرب  سپ  بآ ، یمک  فوخ و  تدش 
ار یسک  نآ  هک  تسا  رهاظ  دندرگنرب و  دنورب و  هکنآ  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  رما  ناشیا  رب  دش  دراو  هک  هدش  تیاور  و 

رفـس نیا  رد  تسا  وا  لثم  هک  یـسک  دوخ و  ردام  تسا  ناـشیا  رد  هک  دـهد  یم  رارق  دوخ  لـها  روما  رب  مئاـق  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک 
؛ تناطف تناما و  تقاثو و  زا  دشاب  عیفر  ماقم  رد  دیاب  دبال  ینالوط  گرزب و 

ِْهَیِلا َبَتَک  ُهَّنِا  يرَّهَطُْملا  ّیلَع  یبَا  ْنَع  ِهِدانْـسَِاب  مالـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  یبَا  دـِلْوَم  ِباب  ْنِم  یفاکلا  ِیف  اـم  ُلاـمِْجا  ُنَّیَبَتَی  ِرَبَْخلا  اذـه  ْنِم  (َو 
اوُضَمَف هّللا  َءاش  نا  مُْکیَلَع  ٌفْوَخال  اوُْضِما َو  مالـسلا  هیلع  َبَتَکَف  ُشَطَْعلا  ُفاُخی  ُهَّنِا  ِساّنلا َو  َفارِْـصنِا  ُهُِمْلُعی  ِهَّیِـسِداْقلِاب  مالـسلا  هیلع 

(74 (. ) َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهّللُدْمَْحلا  َنیِملاس َو 

تخبون لیعامسا  لاح  حرش 

: تخبون نب  لهس  یبا  نب  قاحسا  نب  یلع  نب  لیعامسا  لهسوبا  موس 

هیتخبون هفیاط  گرزب  دادغب و  هیماما  نیملکتم  خیش 
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باتک هلمج  زا  هدرک  فینصت  رایـسب  بتک  دوب و  ءارزو  يارجم  يراج  تشاد و  ایند  نید و  رد  یگرزب  تلالج و  دوخ  نامز  رد  دوب 
و رایـسب ، ياهباتک  دوب  هدرک  عمج  ( 75  ) خیـش نیا  هک  هتفگ  تسرهف )  ) رد میدـن  نبا  مالـسلا .) مهیلع  راهطا  همئا  خـیراوت  رد  راونا  )

دندش یم  عمج  تسا و  رایسب  امهریغ  هفسلف و  مالک و  رد  وا  تافلؤم  تافنـصم و  دوب و  هتـشون  شدوخ  طخ  هب  ار  خسن  زا  يرایـسب 
نـسحلاوبا تـسا  وا  ناـملغ  زا  ناـشیا و  ریغ  تباـث و  قاحـسا و  یقـشمد و  ناـمثعوبا  لـثم  هفـسلف  بـتک  نیلقاـن  زا  یتعاـمج  وا  دزن 

(76  ) .یهتنا تماما  رد  تسا  ذافنا ) باتک   ) بحاص رشب  نب  دّمحم  شمسا  ینودمح  هب  فورعم  يدرجنسوّسلا 

اج هب  هایپ  هجح  هاجنپ  هک  تسا  ناـمه  تسا و  ناـشیا  نیملکتم  باحـصا و  نویع  احلـص و  زا  روکذـم  رـشب  نب  دّـمحم  دـیوگ : ریقف 
هک تسا  لهسوبا  تداعس  زا  تسا و  قرفلا ) باتک   ) بحاص فوسلیف  یتخبون  یسوم  نب  نسح  دّمحموبا  يولاخ  لهـسوبا  هدروآ و 

.تشذگ شربخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  تافو  رکذ  رد  هکنانچ  هدش  لئان  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تاقالم  فرش  هب 

جّالح نیسح  ندش  اوسر 

دز و لوگ  دناوت  نارگید  دننام  ار  لهـسوبا  هک  دروآ  رطاخ  هب  جالح  هک  اریز  جالح  ندش  اوسر  يارب  زا  دش  ببـس  لیلج  خیـش  نیا 
شناد لـقع و  بدا و  ملع و  هب  دراد و  دـنلب  هبترم  مدرم  دزن  رد  لهـسوبا  نوچ  هک  درک  لاـیخ  دوـخ  اـب  دروآ و  ماد  هب  ار  وا  هلیح  هب 

يوس هب  ار  وا  تشون و  وا  يارب  مرجال  دنورگب  وا  رب  ماوع  هفعض و  نامدرم  دیآرد  وا  ماد  هب  هاگره  تسا  روهشم  فورعم و 
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رد ادابم  منک و  توعد  ار  وت  هک  مدـش  رومأم  مشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  لیکو  نم  هک  درک  راهظا  درک و  توعد  دوخ 
لیکو وت  رگا  هک  داتسرف  ماغیپ  وا  يارب  تشگ  علطم  وا  ذغاک  نومضم  رب  نوچ  لهـسوبا  .دوش  لصاح  وت  يارب  یبیر  کش و  رما  نیا 

کی مروآ  نامیا  وت  هب  نم  هکنآ  تهج  هب  کنیا  دشاب  ینیهارب  لئالد و  وت  يارب  دبال  یشاب  یم  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح 
دنچ العف  ار  يراوج  مراد  یم  تسود  نم  هک  تسا  نیا  ناسآ  رما  نآ  دشاب و  وت  توعد  دهاش  ات  منک  یم  شهاوخ  وت  زا  یمک  زیچ 

ات منک  باضخ  هتفه  ره  رد  هک  مراچان  هدرک  رثا  نم  يور  رـس و  رد  يریپ  نوچ  نکل  مرب  یم  ظح  ناشیا  لاصو  زا  هک  مراد  هیراـج 
دوش لدبم  ملاصو  دنریگ و  هرانک  نم  زا  دنوش  نم  يوم  يدیفس  تفتلم  ناشیا  رگا  هچ  مراد  روتـسم  ناشیا  زا  ار  دوخ  يوم  يدیفس 
دوـخ توـعد  رد  وـت  رگا  مشاـب ، یم  ندرک  باـضخ  بعت  رد  هعمج  ره  نم  مرجـال  ناـبات ، زور  نم  رب  ددرگ  راـت  بش  نارجه و  هب 

هب ار  مدرم  موش و  لخاد  وت  بهذـم  هب  نم  تقو  نآ  مشابن  باضخ  هب  جاـتحم  رگید  دوش و  هایـس  نم  شیر  هک  نک  ناـنچ  یقداـص 
باوج رگید  هدیدرگ  اوسر  راهظا  نیا  رد  هدرک و  اطخ  ( 77  ) شمهس تسناد  دیسر  جالح  هب  ماغیپ  نیا  نوچ  .منک  توعد  وت  يوس 

دومن و مدرم  حضفا  ار  وا  درک و  یم  لقن  لفاحم  سلاجم و  رد  ار  بلطم  نیا  نآ ، زا  دعب  لهـسوبا  داتـسرفن ، وا  دزن  لوسر  دادن و  وا 
تشادرب و وا  راک  يور  زا  هدرپ 
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(78  ) .دوبر وا  ماد  زا  ار  مدرم  دومن و  اوسر  ار  وا 

ْمِهِّبَـس َو ْنِم  اوُِرثْکَا  ْمُْهنِم َو  َهَئآرَْبلا  اورِهْظَاَف  يِدـَْعب  ْنِم  ِعَدـِْبلا  ِْبیَّرلا َو  َلـْهَا  ُْمْتیَاَر  اِذا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  َلَاـق  )
ْمَُکل ُهّللا  ُُبتْکَی  ْمِهِعَدـِب  ْنِم  َنوُمَّلَعَتَی  ُساّنلا َو ال  مُهُرَذَـحَی  مالْـسِالا َو  ِیف  ِداسِفلا  ِیف  اوُعَمْطَی  ـْالیَک  ْمُهُوتِهاـب  ِهَعیقَْولا َو  ْمِهِیف َو  ِلْوَْقلا 

(79 (. ) ِهَرِخ الا  ِیف  ِتاجَرَّدلا  ِِهب  ْمَُکل  ُعَفْرَی  ِتانسَْحلا َو  َِکلِذب 

ْتَبَهَذ َعَطَْقنِا َو  يا  ِلوُهْجَملا  ِهَغیـص  یلَع  ُلُجَّرلا  َتُِهب  ْمُهُرِّیَُحت َو  يا  ْمُهَتَْهبَتَف  یلاـعَت ؛ َُهلْوَق  ًهَتَْغب َو  ُهَذَـخَا  ْيَا  اـتَْهب  ُهَتََهب  ُلاـُقی  ٌناـَیب :  ) ع
(. ِتاُهبُّشلا ِءآْقلِِاب  ِهیف  َساّنلا  َنوُکِّکَُشی  َو  ِنیّدلا ، ِیف  َنوُّکُشَی  َنیذَّلا  ِْبیِّرلا ، ِلْهَِاب  ُدارُْملا  َنوُکَی  ْنَا  ُلِمَتْحَی  ُُهتَّجُح َو 

ینادمه دّمحم  لاح  حرش 

: ناقهد ینادمه  دّمحم  نب  حلاص  نب  دّمحم  مراهچ 

: تفگ هک  وا  زا  هدرک  تیاور  دـیفم  خیـش  .تسا  هسدـقم  هیحان  ءالکو  زا  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  باحـصا  زا 
هک دوب  يزمر  نیا  هدومرف  دـیفم  خیـش  میرغ ،)  ) لاـم زا  مدوب  یکتـسد  مدرم  رب  مردـپ  يارب  دـش  نم  هب  عجار  رما  درم و  مردـپ  نوچ 

هضیرع ردپ  تافو  زا  دعب  نم  سپ  دوب ، هیقت  يارب  نآ  هب  ار  ترـضح  ناشیا  باطخ  دوخ و  نایم  دنتخانـش  یم  ار  نآ  میدق  رد  هعیش 
نم .یهاوخ و  یم  هک  اهنآ  زا  نک  هبلاطم  ار  اهنآ  هک  تشون  باوج  رد  ترـضح  اهلام ، نآ  باب  رد  متـشون  ترـضح  تمدخ  هب  يا 

وا دزن  هب  نم  دهدب ، دیاب  یفرـشا  دـصراهچ  هک  دوب  هتـشون  وا  کسمت  رد  هک  درم  کی  رگم  دـندرک  ادا  همه  مدرک و  هبلاطم  ار  اهنآ 
ریخءات نداد  رد  وا  مدرک ، بلط  وا  زا  ار  لام  نآ  متفر و 
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لهس وت  هب  فافختسا  ینعی  هدش ، هچ  تفگ : مدرک  شردپ  هب  ار  وا  تیاکش  دومن ، تهافـس  فافختـسا و  نم  هب  وا  رـسپ  دومن و  یم 
هناخ زا  لاح  نآ  رد  وا  رسپ  هناخ ، طسو  ات  ار  وا  مدیشک  متفرگ و  ار  وا  ياپ  وا و  شیر  هب  مدز  گنچ  نم  سپ  .تسین  يزیچ  تسا و 

نم دندش ، عمج  نم  رود  ناشیا  زا  يرایسب  قلخ  سپ  تشک  ارم  ردپ  یضفار  یمق  تفگ  یم  دادغب  لها  هب  درک  هثاغتسا  تفر  نوریب 
یم طلـسم  ار  وا  دینک و  یم  ار  ملاظ  يرادـفرط  دـیدرک ، يراک  بوخ  دادـغب  لها  يا  متنـسحا  متفگ : مدـش و  راوس  دوخ  بکرم  رب 
یم مق  هب  تبـسن  ارم  درم  نیا  تنـس و  لها  زا  نادـمه  لـها  زا  مشاـب  یم  يدرم  نم  دراد ، وا  زا  بلط  هک  مولظم  بیرغ  رب  دـینادرگ 

موجه وا  رب  دندینش  ار  نیا  دادغب  لها  نوچ  دهدن ، نم  هب  دنادرگ و  عیاض  ارم  قح  هک  دهاوخ  یم  تسا و  یضفار  دیوگ  یم  دهد و 
دنگوس ار و  بلط  تروص  کسمت و  دیبلط  درم  نآ  سپ  مدینادرگ  نکاس  ار  ناشیا  نم  دنوش ، شناکد  لخاد  دنتـساوخ  دـندروآ و 

(80  ) .متفرگ وا  زا  ار  لام  نم  سپ  دنک ، ادا  لاح  رد  ار  لام  نآ  هک  قالط  هب  درک  دای 

اه یقرواپ 

.1/50 لاقملا ) حیقت  - ) 68

.2/464 نیّدلا ) لامک  - ) 69

.557 3/555 لئاسولا ) كردتسم  - ) 70

.1/94 لاقملا ) حیقنت  : ) ك.ر - 71

ددرت ءالکو  يرغص و  تبیغ  رد  دوب  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  هک  تسا  یناکم  ره  هیحان )  ) هک هدومرف  یمعفک  خیش  - 72
(. هّللا همحر  یمق  سابع  خیش   ) .بانج نآ  دزن  هب  اجنآ  رد  دندرک  یم 

ص 256. هیصولا ) تابثا  - ) 73

.3/555 لئاسولا ) كردتسم  - ) 74

هب بلاطم  نیا  میدن  نبا  تسرهف  رد  - 75
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.هدش هداد  تبسن  یتخبون ) نسح   ) هب لیعامسا )  ) ياج

ص 330 331. ندمت ، همجرت  میدن ) نبا  تسرهفلا  - ) 76

.شریت - 77

یسوط ص 246. خیش  هبیغلا ) - ) 78

.11/508 هعیشلا ) لئاسر  - ) 79

.363 2/362 دیفم ) خیش  داشرا  - ) 80

نادرگاش

ص 251 ج 5 ، ناموصعم ، هریس  باتک :

نیما نسحم  دیس  هدنسیون :

ینامرک یتجح  یلع  همجرت :

لها ماما  زا  هکم  رد  ظعاو ، نآرق و  ظفاح  يرذالب  یـسوط  مشاه  نب  میهاربا  نب  دـمحا  دـمحموبا  تسا : هتـشون  باسنا  رد  یناعمس 
.تسا هدرک  لقن  تیاور  ع )  ) اضر یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا  تیب 

نت جنپ  هک  يرفعج  مساق  نب  دواد  مشاهوبا  و  ع )  ) نسحلاوبا میق  رفعج  نب  یلع  وا  قثوم  نارای  زا  دیوگ : بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا 
رمعوبا و یمق و  يریمح  رفعج  نب  هللادبع  لالب و  نب  یلع  نب  دـمحم  يروباشین و  دـیزوبا  نب  دواد  و  دوب ، هدرک  كرد  ار  ناماما  زا 

میهاربا نب  هللادیبع  نب  میهاربا  یسراف و  دیزی  نب  رباج  مساقلاوبا  یفوک و  عیبر  نب  قاحسا  نامس و  تایز و  يرمع ، دیعس  نب  نامثع 
ار يرکسع  نسح  ماما  ردپ  تماما  ود  نیا  لقیص ، لیهس  نب  رفعج  رفعج و  نب  دمحا  نب  دمحم  ترضح  نآ  يالکو  زا  يروباشین و 

رفعج نب  نسح  بلاطوبا  يروباشین و  نب  يدنـس  اطع و  سودبع  رافـص و  نسح  نب  دمحم  شباحـصا  زا  و  دـندوب ، هدرک  كرد  زین 
.دنا هدرک  لقن  تیاور  ترضح  نآ  زا  یتخبون  حور  نب  نیسح  ترضح  نآ  نابرد  جاحلا و  دلو  بدوم  يرتخبلاوبا  ءافأف و 

ناتساد

ناتساد لهچ 

راتفگشیپ

یحلاص هّللادبع  ّفلؤم :

نیرفآ ناهج  شخب  یتسه  مان  هب 
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تمـصع و تیب  لها  تیالو  میقتـسم ، طارـص  هب  داد و  رارق  هموحرم  تّما  زا  ار  اـم  هک  ار ، گرزب  يادـخ  اـهتنم ، یب  ساپـس  رکش و 
.دومن تیاده  نیعمجأ  مهیلع  هّللا  تاولص  تراهط 

اـصوصخ تراهط ، تمـصع و  تیب  لها  رب  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ردـقیلاع  ربماـیپ  كاـپ  ناور  رب  دورد  ّتیحت و  نیرتهب  و 
نیمهدزای
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.مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترضح  شّقح  رب  هفیلخ 

.دنتسه نآرق  ادخ و  نانمشد  تقیقح  رد  هک  تلاسر  تیب  لها  نافلاخم  نانمشد و  رب  نیرفن  نعل و  و 

ماقمالاو و ّتیـصخش  نآ  هدنزومآ  رـسارس  یگدنز  زا  تسا  هدـش  هتفرگرب  دراد  رارق  مرتحم  هدـنناوخ  امـش  رایتخا  رد  هک  يراتـشون 
يرکـسع نسح  ماما  ینعی ؛ وا  تسا : هدومرف  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  همطاف  ترـضح  حول  ثیدح  نمـض  لاعتم  دنوادخ  هک  يزاتمم 

.دشاب یم  نم  رارسا  مولع و  نزخم  وا  و  یتخبشوخ ؛ تداعس و  يوس  هب  تسا ، تُّما  هدننک  توعد  مالسلا  هیلع 

ّبیط و ار  وا  هفطن  لاعتم  دنوادخ  دومرف : ینالوط  ثیدح  کی  نمض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  شراوگرزب ، ّدج  و 
بجوم دشاب و  یم  ناگدنب  مامت  نایم  رد  تیاده  رون  وا  داهن ، مان  مالـسلا  هیلع  نسح  ناونع  هب  شیوخ ، دزن  ار  وا  داد و  رارق  هزیکاپ 

.دشاب یم  تمایق  رد  عیفش  ایند و  رد  رگ  تیاده  یتّیصخش  وا  دوب ، دهاوخ  یمالسا  تّما  يدنلبرس  تّزع و 

دراو فلتخم  ياهباتک  رد  دّدعتم  ياهدنس  اب  مالسلا ، هیلع  موصعم  ماما  نآ  تمظع  تبقنم و  رد  يرایـسب  تایاور  هّیـسدق و  ثیداحا 
.تسا هدش 

هد زا  تسا  ینیچلگ  هدیزگرب و  هک  دشاب ، یم  مامه  ماما  نآ  لماک  عماج و  دوجو  نارک  یب  سونایقا  هرطق  زا  يا  هّرذ  رـصتخم  نیا  و 
 … یتیبرت و یقالخا ، یعامتجا ، يداصتقا ، یگنهرف ، یسایس ، یتدیقع ، فلتخم : ياه  تهج  رد  ( 1  ) ربتعم باتک  اه 

.دریگ رارق  زیزع  ناناوج  اصوصخ  مومع ، هدافإ  هدافتسا و  دروم  شخب  تّذل  نیشنلد و  هّرذ  نیا  هک  دشاب 

هّللاءاشنا ّقَح )) َّیَلَع  َُهل  ْنَِمل  َّيَِدلاِول َو  یل َو  ٍمیلَس  ٍْبلَِقب  َهّللا  یَتَءا  ْنَم  ّالِإ  نُوَنبال  ٌلام َو  ُعَْفنَیال  ٍمْوَِیل   )) دشاب يا  هریخذ  و 
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ّفلؤم.یلاعت

تمامإ رتخا  نیمهدزای  موصعم ، نیمهدزیس  تالاح  هصالخ 

هنیدـم رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 232  یناّثلا ، عیبر  متـشه  هعمج ، ای  هبنـشود  زور  روهـشم ، قبط  ترـضح  نآ  تداعـس  اب  تدـالو 
(2  ) .تسا هدوب  یگلاس  نینس 26  رد  یلقن  قبط  شراوگرزب  ردپ  ماگنه ، نآ  رد  هک  دش ، عقاو  هرّونم 

.هیلع همالس  هّللا و  تاولص  ( 3  ) نسح مان :

.دّمحموبا هینک :

 … مشاه و ینب  جارس  اضّرلا ، نبا  جارس ، صلاخ ، قیفر ، ّیقت ، ّیکز ، يداه ، تماص ، يرکسع ، بقل :

.نیعمجأ مهیلع  هّللا  تاولص  تیبلا ، لهأ  هیقف  يداه ، ّیلع  ماما  ردپ :

هفراع و ياه  نز  زا  وا  دشاب ، یم  دلَو  ُّما  شا  هینک  هک  لیلس ، ثیدح و  نسوس ، تسا : هدش  هتفگ  ترضح  ردام  يارب  مسا  هس  ردام :
.تسا هدوب  هحلاص 

ِتاوـمَّسلا ُدـیلاقَم  ُهـَل  ْنَـم  َناْحبُـس  : )) زا دـنترابع  بـیترت  هـب  مادـک  ره  شقن  هـک  دوـب ، رتـشگنا  ود  ياراد  ترــضح  رتـشگنا : شقن 
((. ٌدیهَش َهّللا  َّنإ  ((، )) ِضْرْالاو

.يرمَع نامثع  نب  دّمحم  شرسپ  يرمَع و  دیعس  نب  نامثع  نابرد :

انب هک  ارچ  تشاد ، رارق  رتدیدش  هکلب  كانرطخ و  ساّسح و  یتّیعقوم  رد  شراوگرزب  ردپ  نوچمه  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
دوعوم يدـهم ؛ ینعی  هلآ - ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ّقح  رب  هفیلخ  نیمهدزاود  لاعتم و  دـنوادخ  تّجح  نیرخآ  دوب 

.دیآ ایند  هب  وا  لسن  زا  فیرّشلا  هجرف  هّللا  لّجع 

تاکرح ماـمت  اـت  دوب  هدرک  جیـسب  یفلتخم  ياـه  لکـش  هب  درم ) نز و  زا   ) ار دوخ  نیرومأـم  ماـمت  تقو ، تموکح  تهج  نیمه  هب 
.دنشاب هتشاد  رظن  ریز  لرتنک و  ار  ترضح 

هب یّـصاخ  ياه  ّتیعقوم  رد  ساّبعلا ، ینب  ءافلخ  هنارگ  هلیح  تسایـس  ساـسا  رب  دوشن ، راد  هشدـخ  یمومع  راـکفا  هک  نآ  يارب  یلو 
.دنداد یم  رارق  مارتحا  یعون  دروم  ار  ترضح  هناراکایر  روط 

، دوخ ینورد  ياه  هنیک  اه و  هدقع  تهج  هب  تیاهن  رد 
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.دندرک دیهش  مومسم و  رهز  هلیسو  هب  ار  ترضح  نآ 

مامت دیدرگ ، يرپس  نیرومأم ، رظن  تحت  هاگتشادزاب و  رد  ای  نادنز و  رد  ای  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  فیرـش  رمع  ّبترم  نوچ  و 
.دنتشاد دوخ  لرتنک  رد  ار  ترضح  ياهدمآ  تفر و 

بتُک رد  مهیلع ، همالـس  هّللا و  تاولـص  راهطا  هّمئا  رگید  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  رابرهگ  تاـشیامرف  تاـملک و  ساـسا ، نیمه  رب  و 
.دروخ یم  مشچ  هب  رتمک  ثیداحا  خیرات و 

ردــپ تداهــش  زا  سپ  يرمق ، يرجه  لاـس 254  بـجر ، هاـم  مّوـس  زور  نیثّدـحم ، نیخّروـم و  نـیب  روهـشم  رباـنب  تماـمإ : تّدـم 
.دوب راد  هدهع  ار  هعماج  تیاده  تماما و  هام ، تشه  لاس و  جنپ  دودح  دمآ و  لئان  تیالو  تماما و  بصنم  هب  شراوگرزب 

زا سپ  هام  تشه  لاس و  جنپ  نینچمه  مالـسلا ، هیلع  يداه  ماما  شراوگرزب  ردـپ  تایح  رد  لاس  تّدم 23  ترضح  نآ  رمع : تّدم 
.دنا هتفگ  لاس  دودح 29  ار  ترضح  نآ  تکربرپ  رمع  نیخّروم ، عومجم  رد  و  دومن ؛ تایح  همادا  ردپ ، تداهش 

.تسا هدش  فداصم  دمتعم ، يدتهم و  ّزتعم ، تموکح  اب  نامز  مه  ترضح  نآ  تماما  ءافلخ :

نآ تداهـش  دنا : هتفگ  روهـشم  یلو  تسا ، رظن  فالتخا  نیثّدحم  نیخّروم و  نیب  ترـضح  نآ  تداهـش  زور  رد  نینچمه  تداهش :
.تسا هدش  عقاو  ( 4  ) يرمق يرجه  لاس 260  لّوالا ، عیبر  هام  متشه  حبص ، زامن  زا  سپ  هعمج ، زور  ترضح ،

قحلم شراوگرزب  دادـجا  هب  مومـسم و  دـمتعم ، طّسوت  رهز  هلیـسو  هب  یـساّبع  دـمتعم  تموکح  ناـمز  رد  هیلع  هّللا  مالـس  ترـضح 
.دیدرگ نفد  مالسلا  هیلع  يداه  ّیلع  ماما  شراوگرزب  ردپ  رانک  ترضح ، نآ  دوخ  لزنم  رد  تداهش  زا  سپ  و  دیدرگ ؛

هک تسا  هدوب  رسپ  دنزرف  کی  ياراد  اهنت  تداهش ، ماگنه  ترضح  نآ  نادنزرف :
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.دشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  اب  هینک  مه  مان و  مه 

هدناوخ دیحوت  هروس  هبترم  دص  دمح ، هروس  تئارق  زا  سپ  تعکر  ره  رد  تسا ، تعکر  ود  مالسلا : هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زامن 
(5  ) .دوش یم 

زا ار  دوخ  هعورشم  جئاوح  اهزاین و  سپس  و  دوش ؛ یم  هتفگ  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  تاحیبست  مالـس ، نیرخآ  زا  سپ  و 
.دش دهاوخ  هدروآرب  یلاعت  هّللاءاشنا  هک  دیامن ، یم  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  هاگرد 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  دالیم  رد 

نورب هدروآ  رهگ  تیالو  رحب  زا  دزیا 

نورب هدروآ  رَمَق  تماما ، جرب  زا  هک  ای 

يدیشروخ نایع  تشگ  يوبن  رهپس  زا 

نورب هدروآرد  هدید  ناشَو  شاّفخ  هک ز 

نطب ابیز ز  سجرن  ینسح ، غورف  اب 

نورب هدروآ  ردپ  الاو  یناث  يرسپ 

نیب سجرن  يرکسع و  لگ  ياشامت  هب 

نورب هدروآ  رس  خرچ  زا  هم  بآ و  زا  یهام 

رشب ناج  نید  تجح  نآ  خر  عولط  ز 

نورب هدروآ  رَپ  دوب  يرپ  لاب و  یب  غرم 

ار یسیع  کلف  ّقح ز  نایوَسیع  رب  وت  رگ 

نورب هدروآ  رگ  هولج  شخر  ياشامت  هب 

نورب هدروآ  رهگ  تیالو  رحب  زا  دزیا 

(6  ) نورب هدروآ  رَمَق  تماما  جرب  زا  هک  ای 

تیالو تیاده و  رون  روهظ 
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لامک اب  تیالو ، تماـما و  كاـنبات  رتخا  نیمهدزاـی  تدـالو  رون ، تعلط  یگنوگچ  اـب  هطبار  رد  ثیدـح  خـیرات و  ياـه  باـتک  رد 
.دنا هدشن  نآ  ضّرعتم  تسا و  هدشن  دراو  يزیچ  فّسأت ،

هّمئا و رگید  نوچمه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ( 7  ) یّلک ثیداـحا  رگید  زا  یلو 
ار یناملظ  يا  هعماج  هداهن و  دوجو  هصرع  هب  اپ  ایند  نیا  رد  ردام ، محر  زا  هدش  هنتخ  هزیکاپ و  كاپ و  مهیلع  هّللا  تاولـص  ءایـصوأ 

.تسا هدیشخب  یئانشور  شیوخ  سّدقم  رون  هب 

، مالسلا هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ، ترضح  رـسمه  ناونع  هب  یتقو  هک  دش ، ّدلوتم  ردقلا  لیلج  تلیـضف و  اب  يردام  زا  ترـضح  نآ 
یتشز زا  نینچمه  دـشاب ؛ یم  زیمت  كاپ و  اه  تفآ  بویع و  ماـمت  زا  (، 8  ) لیلس دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دش ، دراو  ترـضح  نآ  رب 

.دوب دهاوخ  هّزنم  هزیکاپ و  يرهاظ  ینورد و  ياه  يدیلپ  اه و 

يدنزرف لاعتم ، دنوادخ  يدوز  نیمه  هب  دومرف : دومن و  باطخ  شرـسمه  هب  دوخ ، شیامرف  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  سپس 
هب

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 525 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب یم  قیالخ  مامت  رب  دنوادخ  تّجح  وا  هک  دیامن  یم  اطع  وت 

رد مالسلا -  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  ینعی ؛ كانبات -  يا  هراتـس  تیالو  تماما و  هفطن  يزور ، دنچ  زا  سپ  و 
.دیدرگ نتسبآ  هلماح و  يو  دقعنم و  شیوخ ، رصع  هنومن  ردام  نآ  محر 

رهش رد  یناّثلا ، عیبر  هام  متشه  هعمج ، زور  رد  ترـضح  نآ  نیثّدحم ، نیخّروم و  نیب  روهـشم  قبط  لمح ، نارود  تشذگ  زا  سپ  و 
(9  ) .دوشگ ناهج  هب  هدید  هرّونم  هنیدم 

یکدوک رد  هدنهد  ناکت  ینانخس 

: دنا هدروآ  ناسیون  خیرات  زا  يرایسب 

.دنتسه يزاب  لوغشم  هک  دید  ار  یئاه  هّچب  درک ، یم  روبع  یّلحم  زا  لولهب  مان  هب  ءارماس  رهش  ناگرزب  زا  یکی  يزور 

هیرگ هداتـسیا و  يرانک  دوب -  لاسدرخ  یکدوک  هک  یلاح  رد  دید -  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ّیلع  نب  نسح  دّمحموبا  ترـضح  و 
.دنک یم 

نیمه هب  دـنک ؛ یم  هیرگ  ترـسح  اب  دـیامن و  یم  اه  هّچب  هب  هاـگن  درادـن ، يزاـب  بابـسا  كدوک ، نیا  نوچ  هک  درک  ناـمگ  لولهب 
یم هّیهت  تیارب  یهاوخب ، هک  يزاب  بابـسا  عون  ره  نم  نکن ، هیرگ  شابم و  تحاران  مدـنزرف ! يا  تشاد : راـهظا  دـمآ و  ولج  تهج 

.منک

! لقع مک  يا  دومن : راهظا  داد و  رارق  بطاخم  ار  لولهب  دوشگ و  نخس  هب  بل  یکدوک  نابز  نامه  اب  ّتیعقوم و  نامه  رد  ترـضح 
.یئوگ یم  نخس  نینچ  نیا  نم  اب  هک  میا ، هدش  هدیرفآ  يزاب  یمرگرس و  يارب  اه  ناسنا  ام  رگم 

؟ میا هدش  هدیرفآ  یئاهزیچ  هچ  يارب  سپ  درک : لاؤس  لولهب 

راگدرورپ شیاتس  تدابع و  سپس  تفرعم و  شناد و  يریگارف  يارب  ادخ ، ناگدنب  ام  دومرف : وا  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
.میا هدش  هدیرفآ  لاعتم 

!؟ يا هتخومآ  هنوگچ  اجک و  زا  ار  بلطم  نیا  تفگ : لولهب 

و
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؟ يراد یلیلد  نآ  تابثا  يارب  ایآ 

ًاثَبَع َو ْمُکانْقَلَخ  امَّنأ  ُْمْتبِـسَحَفأ  دـیامرف : یم  هک  یئاج  نآ  ما ، هتخومآ  وا  هنامیکح  راـتفگ  زا  ناحبـس و  دـنوادخ  زا  دومرف : ترـضح 
(10  ) .َنوُعَجُْرت اْنَیلإ ال  ْمُکَّنأ 

لامعا و یسررب  يارب  دینک  یم  نامگ  زین  و  ما ، هدیرفآ  فده  نودب  هدوهیب و  ار  امـش  هک  دیا  هدرک  نامگ  اه  ناسنا  امـش  ایآ  ینعی ؛
.؟! دینک یمن  تشگزاب  ام  يوس  هب  راتفگ 

.دومن تحیصن  هظعوم و  ياضاقت  ردقلا  میظع  كدوک  نآ  زا  تشاد  هک  یتّیصخش  ّتیعقوم و  نآ  اب  لولهب  سپس 

لقاع لولهب ! يا  دومرف : داد و  رارق  دوخ  بطاـخم  ار  لولهب  نآ  زا  دـعب  و  دورـس ؛ ار  زیمآ  تمکح  يرعـش  دـنچ  ءادـتبا  رد  ترـضح 
یلو دنک ؛ نشور  قاُجا  ریز  ار  میخـض  مزیه  هعطق  دنچ  اذغ  نتخپ  يارب  تساوخ  یم  هک  مدید  ار  وا  مدوب ، مردام  رانک  رد  نم  شاب ،

هلیسو هب  میخض  گرزب و  ياه  مزیه  نآ  سپس  درک و  نشور  ار  کچوک  کیراب و  مزیه  يرادقم  هک  نآ  ات  دش  یمن  نشور  اه  نآ 
.دیدرگ نشور  اه  نآ 

.میریگ رارق  نایخزود  زیر  کچوک و  ياه  مزیه  نآ  زا  یئزج  ام  ادابم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نم  هیرگ  و 

(11  ) .دزن یفرح  رگید  دنام و  تکاس  لولهب  یبلاطم ، نینچ  نایب  اب 

یمق دمحا  هب  یفّرعم  ردپ و  شود  رب  ادخ  تّجح 

: دنا هدروآ  یّنس  هعیش و  نیثّدحم  نیخّروم و  زا  رگید  یخرب  قودص و  خیش  موحرم 

نـسح ماما  دّمحموبا ، ترـضح  كرابم  رـضحم  هب  يزور  دنک : تیاکح  یّمق  يرعـشا  قاحـسا  نب  دمحا  مان  هب  مق  ناگرزب  زا  یکی 
.منک لاؤس  ناشیا  زا  ترضح ، نآ  زا  سپ  هفیلخ  ادخ و  تّجح  هرابرد  متساوخ  مدش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  يرکسع 

نودب مدرک ، مالس  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  ماما  فیرش  رضحم  رد  هک  نیمه 
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: دومرف داد و  رارق  بطاخم  ارم  دوب ، هاگآ  نم  راکفا  ّتین و  زا  هک  نیا  لثم  مشاب ، هتفگ  ینخس  هک  نآ 

نودب ار  دوخ  ناگدنب  تمایق ، یئاپرب  ات  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تقلخ  نامز  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا 
.تسا هدرکن  اهر  امنهار  تّجح و 

كرابم دوجو  هلیـسو  هب  هک  تسا  هداد  رارق  اه  ناسنا  رب  تّجح  ار  دوخ  هتـسیاش  ناگدـنب  زا  یکی  فطل -  باب  زا  ینامز -  ره  رد  و 
تاکرب لاعتم ، دـنوادخ  تّجح  دوجو  تکرب  هب  نیمز  دـیآ و  یم  دورف  ادـخ  تمحر  ناراب  دوش ، یم  فرطرب  كانرطخ  ثداوح  وا 

.دهد یم  رارق  تادوجوم  رگید  ناگدنب و  رایتخا  رد  دزاس و  یم  رهاظ  ار  دوخ  نورد 

؟ تسا یسک  هچ  امش  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  مدرگ ، تیادف  هّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرک : ضرع 

زا سپ  تفر و  لزنم  نورد  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  عیرس  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مدرک ، حرط  ار  لاؤس  نیا  هک  یماگنه 
یم دوب و  ینارون  هدراهچ  بش  هام  دـننامه  و  دوب ، هتفرگ  دوخ  شوغآ  رد  ار  لاـسدرخ  یکدوک  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب ، يا  هظحل 

.دیشخرد

یمن یمارگ  لاعتم  دنوادخ  دزن  رگا  زین  يدوب و  یمن  تفرعم  لها  رگا  دـمحا ! يا  دومن : راهظا  دـش ، قاتا  دراو  ترـضح  هک  یعقوم 
.مدرک یمن  هضرع  وت  رب  ار  مزیزع  دنزرف  زگره  يدوب ،

لدع و زا  رپ  وا  دوجو  هلیسو  هب  ناهج  دشاب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مان  مه  هک  تسا  نم  دنزرف  نیا  دومرف : سپـس  و 
.دشاب هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  متس  ملظ و  هک  يروط  نامه  دش ، دهاوخ  داد 

، نینرقلاوذ دننام  نینچمه  و  مالسلا ؛ هیلع  ادخ  ربمایپ  رضخ  ترضح  دننامه  مدنزرف ، نیا  دمحا ! يا 
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.دوب دهاوخ  ینالوط  يرمع  ياراد  تسا ، یهلا  فراعم  مولع و  همشچرس  زا  هتفرگرب  شملع 

هعماج دارفا  يارب  نید  يرادـهگن  دریگ ، رارق  تبیغ  رد  الع ، ّلـج و  دـنوادخ  فرط  زا  ادـخ -  تّجح  مدـنزرف -  هک  یناـمز  نآ  رد 
.دنشاب كدنا  دودحم و  هک  یصاخشا  رگم  دنهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  داقتعا  نامیا و  ناگمه  دوب و  دهاوخ  تخس 

؟ تسیچ وا  هناشن  تمالع و  هّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرک : ضرع 

: دومرف داد و  رارق  شیوخ  بطاخم  ارم  دنمشزرا ، یبلاطم  نمض  دوشگ و  نخس  هب  بل  زیزع ، لاسدرخ  كدوک  نآ  ناهگان 

.تفرگ مهاوخ  ماقتنا  نانمشد  زا  نم  متسه ، نیمز  رد  لاعتم  راگدرورپ  هفیلخ  نیرخآ  نم  قاحسا ! نب  دمحا  يا 

وت نامب ، رادیاپ  تا  هدـیقع  رب  شاب و  دـنوادخ  رازگرکـش  دوب ، دـهاوخن  نم  زا  ریغ  يا  هفیلخ  ماما و  مردـپ  زا  دـعب  دوزفا : سپـس  و 
(12  ) .دوب یهاوخ  ام  نیشنمه  تمایق  يادرف 

شومچ بسا  ندش  مار 

: دننک تیاکح  يربکعلت  نوراه  دّمحموبا  مان  هب  یصخش  زا  لقن  هب  ناگرزب ، زا  رگید  یضعب  ینیلک و  یسوط ، خیش  موحرم 

هزاغم بحاص  درک ، روبع  يدرمریپ  میدوب ، تبحص  لوغشم  هتـسشن و  مامه  نب  دّمحم  ّیلعوبا ، هزاغم  يولج  ءارماس  رهـش  رد  يزور 
؟ یتخانش ار  وا  ایآ  تفگ : نم  هب 

.مسانش یمن  ار  وا  ریخ ، متفگ :

ات يراد  تسود  دشاب ، یم  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  راکتمدخ  هک  تسا ، يرکاش  هب  فورعم  وا  تفگ :
؟ دنک وگزاب  تیارب  ار  ترضح  نآ  زا  یناتساد 

.یلب متفگ :

فیرعت ام  يارب  مالـسلا  هیلع  دّمحموبا  ترـضح  زا  يا  هرطاخ  تشذگرـس و  تفگ : وا  هب  دمآ  یتقو  درک ، ادص  ار  صخـش  نآ  سپ 
.نک

، هتفه رد  مدیدن ؛ ترضح  نآ  لثم  هب  رتراکوکین  رتراوگرزب و  یصخش  مشاه  ینب  يولع و  تاداس  نیب  رد  تفگ : يرکاش 
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.دیدرگ یم  راضحا  یساّبع  لّکوتم  هفالخلاراد  هب  هبنش  جنپ  هبنشود و  ياهزور 

ياـه هچوک  ناـبایخ و  دـندمآ و  یم  یـساّبع  هفیلخ  رادـید  تهج  فلتخم  ياهرهـش  زا  يرایـسب  مدرم  اـهزور ، نیمه  رد  ًـالومعم  و 
.دوبن دمآ  تفر و  شیاسآ و  يارب  یئاج  تاناویح ، رگید  اهرطاق و  نابسا و  يادص  رس و  ّتیعمج و  ماحدزإ  رثا  رد  فارطا 

زین شوماخ و  اهادـص  رـس و  مامت  دیـسر ، یم  هوبنا  ّتیعمج  کـیدزن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دّـمحموبا ، ترـضح  یتقو 
.دومن یم  روبع  یتحار  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دندوشگ و  یم  هار  ترضح  يارب  رایتخا  یب  دندش و  یم  مارآ  تکاس و  تاناویح 

رد میتفر ، تاناویح  شورف  ّلحم  تمس  هب  رگید ، کی  قافّتا  هب  دمآ ، نوریب  یـساّبع  هفیلخ  رـصق  زا  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ  يزور 
.دندش مارآ  مه  تاناویح  زین  تکاس و  دارفا  همه  میدیسر ، ّلحم  نآ  کیدزن  هک  نیمه  دوب ، رایسب  مدرم  دایرف  داد و  اج  نآ 

کی ترضح ، ياضاقت  هلابند  هب  دومن ، ار  يرتسا  ای  بسا  دیرخ  تساوخرد  تسـشن و  نالّالد  زا  یکی  رانک  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
.تشادن ار  بسا  نآ  هب  ندش  کیدزن  تأرج  یسک  هک  دندروآ  ار  یشومچ  بسا 

.میوش راوس  ات  نک  نیز  ار  بسا  نیا  يرکاش ! يا  دومرف : نم  هب  دومن و  يرادیرخ  یبسانم  تمیق  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما 

هب دیدرگ و  مار  مارآ و  رایسب  شومچ  بسا  نآ  ترضح ، هراشا  اب  متفرگ ، ار  شراسفا  متفر و  کیدزن  ترـضح ، روتـسد  قبط  نم  و 
.مدرک نیز  ار  نآ  یلکشم  چیه  نودب  یتحار و 

.تسین یشورف  بسا  نیا  تفگ : دمآ و  ولج  دش و  نامیشپ  هلماعم  زا  دید ، نینچ  نوچ  لّالد 

شبحاص لیوحت  ار  بسا  نآ  سپس  و  درادن ؛ یعنام  دومرف : دومن و  تقفاوم  ترضح 
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.داد

بـسا بحاص  تفگ : دیـسر  ام  هب  نوچ  دـیآ و  یم  ام  لابند  لّالد  هک  میدـش  هّجوتم  میدـمآ ، هار  يرادـقم  میتشگرب و  هک  یماگنه 
.دشورف یم  امش  هب  ار  بسا  تسا و  هدش  نامیشپ 

ار بسا  نآ  رب  ندـش  راوس  کیدزن و  تأرج  سکچیه  هک  یتلاح  رد  نم -  دـیرخ و  ار  نآ  تشگزاب و  ّلحم  هب  هبترم  ود  ترـضح 
تفرگ و ار  شتـسار  شوگ  دیـشک و  بسا  ندرگ  رـس و  رب  یتسد  دمآ و  ولج  ترـضح  نآ ، زا  دعب  و  مدرک ؛ نیز  ار  نآ  تشادن - 

نآ میلـست  یتـحار  هب  هک  دـیدرگ  مارآ  رایـسب  ناوـیح  تفگ و  نآ  پچ  شوـگ  رد  مه  ینخـس  سپـس  تفگ و  شـشوگ  رد  يزیچ 
(13  ) .دنتفرگ رارق  تریح  بّجعت و  رد  يا  هنحص  نینچ  هدهاشم  زا  همه  دش و  ترضح 

هتفخ باوخ  رد  یفقاو  تیاده 

: دنک تیاکح  رذنُم  نب  دمحا  مان  هب  هعیش  ناگرزب  زا  یکی 

هچ ره  مدرک و  راضحا  تماما ، هلئـسم  نوماریپ  هرظانم  تهج  تشاد ، مان  دایز  نب  سیردا  هک  ار  بهذم  یفقاو  دارفا  زا  یکی  يزور 
.تفریذپ یمن  ار  مالسلا  مهیلع  شنادنزرف  اضّرلا و  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  تماما  دش و  یمن  عناق  مدرک  تبحص  وا  اب 

يرکسع نب  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترضح  اب  دورب و  ءارماس  هب  ات  مداد  داهنشیپ  متخانش ، یم  تفرعم  اب  هیقف و  یصخش  ار  وا  نوچ  و 
.دنک هرکاذم  مالسلا  هیلع 

هتـشگزاب ترفاسم  زا  هک  متفای  عالّطا  یتّدم  تشذگ  زا  سپ  دش ، راید  نآ  راپـسهر  تسب و  رفـس  راب  تفریذـپ و  ارم  داهنـشیپ  زین  وا 
وا هیرگ  زا  زین  نم  دـش ، نایرگ  داتفا و  نم  ياـپ  تسد و  يور  دـمآ و  نم  دزن  رتدوز  وا  یلو  مورب ، شرادـید  هب  هک  متـساوخ  تسا ،

.متسیرگ

هب باطخ  سپس 
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زیزع بوبحم و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  دزن  هک  يردقلا  میظع  ّتیـصخش  يا  تشاد : راهظا  درک و  نم 
.متفای تیاده  يدروآ ، دوجو  هب  منورد  رد  هک  یتماما  تیالو و  رون  اب  يداد و  تاجن  مّنهج  شتآ  زا  ارم  وت  یتسه !

تلاح اب  ایآ  هک  مدـنارذگ  دوخ  نهذ  رکف و  رد  ار  يا  هلئـسم  تفگ : درک و  نایب  ترـضح  اـب  ار  دوخ  دروخرب  ناتـساد  نآ ، زا  دـعب 
؟ دناوخ زامن  هدش  بنُج  نآ  رد  هک  یسابل  اب  ناوت  یم  تبانج ،

لزنم فرط  هب  مدیـسر  ءارماس  هب  نوچ  مدـش و  ءارماس  رهـش  مزاـع  منک ، حرطم  یـسک  اـب  ار  عوضوم  هلئـسم و  نیا  هک  نآ  نودـب  و 
اب نم  و  دنشاب ؛ یم  ترضح  دورو  هرابرد  تبحص  لوغشم  دنا و  هتسشن  مدرم  مدید  مدیسر ، لزنم  کیدزن  هک  نیمه  متفر ، ترـضح 

.دُرب مباوخ  مدوب ، هتسخ  رایسب  نوچ  مدیشیدنا و  یم  هلئسم  نامه  نوماریپ  دوخ 

هاگن مدوشگ و  ار  دوخ  ياه  مشچ  تفرگ ، رارق  ما  هناش  رب  یتسد  هک  مدـش  هّجوتم  ناهگان  تشذـگ ، لاونم  نیمه  هب  هاـتوک  یتّدـم 
.تسا هداتسیا  مرانک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترضح  هک  مدید  مدرک ،

درادن و یلاکشا  تسا  هتفرگ  ماجنا  لالح  هار  زا  رگا  دوزفا : سپس  و  یتسه ؛ نامأ  رد  وت  دایز ! نب  سیردا  يا  دومرف : ترـضح  سپ 
.تسا فالخ  مارح و  هک  نادب  دشاب ، مارح  هار  زا  هچنانچ  یلو  تسا ؛ حیحص 

ترضح هنوگچ  ما ، هدنارذگ  دوخ  نهذ  رکف و  رد  طقف  هکلب  ما ، هدرکن  حرطم  یسک  اب  هک  ار  یبلطم  متفگ : دوخ  اب  مدرک و  بّجعت 
! دومرف حرطم  ارم  باوج  دیامنب ، یلاؤس  هک  نآ  نودب  تسا و  هدوب  هاگآ  نآ  زا  ًالماک 

اب مدرب و  ِیپ  ترضح  ّتیناقح  هب  سپ 
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(14  ) .متفای تاجن  یهارمگ  زا  متفای و  تیاده  ترضح  نآ  تماما  رب  داقتعا 

ینهذ لاکشا  زا  باوج  ردپ و  هزانج  عییشت  رد  نهاریپ  هقی  ندز  كاچ 

.دنیامن تیاکح  ثراح  نب  لضف  زا  لقن  هب  ناگرزب ، زا  رگید  یضعب  ینارحب و  مشاه  دّیس  بوشآرهش ، نبا  یسوط ، خیش  موحرم 

عییشت و ار  ترضح  هک  دندوب  هتفرگ  میمصت  دوب و  هدیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا ، ترضح  هک  يزور  نآ  رد 
.متشاد روضح  ءارماس  رهش  رد  زین  نم  دنیامن ، نیفدت 

.میامن تکراشم  مالسلا -  هیلع  يداه  ماما  هزانج  عییشت  ینعی ؛ میظع -  ضیف  نیا  رد  مه  نم  هک  متفگ  دوخ  اب  سپ 

رظتنم هداتـسیا و  يراـنک  رد  زین  نم  دـندوب ، عییـشت  مسارم  رظتنم  هتفاـی و -  روضح  فلتخم  راـشقا  زا  هک  دارفا -  رگید  نوچمه  اذـل 
.مدش ترضح  نآ  سّدقم  رّهطم و  هزانج  جورخ 

رد دیدرگ ، جراخ  لزنم  زا  هدایپ  ياپ  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّـمحموبا ، ترـضح  شدـنزرف  هک  متـشگ  هّجوتم  ناهگان 
.دوب هدز  كاچ  ار  دوخ  نهاریپ  هقی  هک  یلاح 

ترضح نآ  هرهچ  گنر  ابیز و  لیامش  زا  یلو  متشگ ؛ مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  لالج  تمظع و  رادید  بذج  هک  نآ  نمـض  سپ 
ردپ هک  نوچ  تخوس ، یم  ترضح  يارب  ملد  زین  و  مدوب ؛ هتفرگ  رارق  تریح  بّجعت و  رد  رایـسب  دوب -  نیکمن  نوگ و  مدنگ  هک  - 

! دیسر یم  رظن  هب  هتسخ  رایسب  هداد و  تسد  زا 

هتفای عالّطا  نم  راکفا  زا  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  باوخ  َملاع  رد  هاگ ، نابش  متشگزاب و  لزنم  هب  هزانج ، عییشت  زا  دعب 
لاعتم دـنوادخ  هک  تسا  یگنر  تشاد ، او  تریح  بّجعت و  هب  ار  وت  هک  نم ، هرهچ  گنر  لضف ! يا  دومرف : درک و  باـطخ  نم  هب  و 

دنیزگ یم  رب  شناگدنب  يارب 
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.تسین هدنب  رایتخا  رد  نآ  باختنا  و 

.دنشاب روعش  لقع و  ياراد  هک  يدارفا  یهاگآ  يارب  تسا  يا  هناشن  تربع و  دوخ  نیا  و 

شالت راک و  زا  هک  میتسین ، دارفا  رگید  دننام  تراهط -  تمـصع و  تیب  لها  ام -  دوزفا : دوخ  شیامرف  همادا  رد  ترـضح  سپـس  و 
؛ مینک یتیاضران  یتحاران و  ساسحا  دـسر  یم  لاعتم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یئاهالب  بئاصم و  هب  تبـسن  هک  نآ  ای  و  میوش ؛ هتـسخ 

.دیامرف اطع  ربص  تابث و  هک  میئامن  یم  تساوخرد  راگدرورپ  یبوبر  هاگرد  زا  هکلب 

.میئامن یم  هشیدنا  رّکفت و  تادوجوم  رگید  ناهج و  شنیرفآ  تقلخ و  رد  یعقاوم  نینچ  رد  ام  و 

يرادیب باوخ و  رد  ام  نخس  هک  شاب  هّجوتم  لضف ! يا  دومرف : باوخ ، َملاع  نامه  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نآ ، زا  دعب 
(15  ) .درادن یتوافت  تسا و  ناسکی 

: دنا هدروآ  نینچمه 

يداه ماما  نسحلاوبا ، ترضح  شراوگرزب  ردپ  هزانج  عییشت  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  هک  یماگنه 
.دوب هدز  كاچ  ار  دوخ  نهاریپ  هقی  مالسلا ، هیلع 

همان رد  ار  دوخ  ضارتعا  شربأ  نوعلاوبا  مان  هب  یصخش  دننام  یخرب  و  دندوشگ ، ضارتعا  هب  نخس  هدرک و  بّجعت  دارفا  یـضعب  اذل 
.تشاد لاسرا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  يارب  تشون و  زیمآ  نیهوت  يا 

: دومرف موقرم  شربأ ، نوعلاوبا  زیمآ  ضارتعا  همان  هب  خساپ  رد  ترضح 

!؟ يراد ربخ  هچ  لئاسم  هنوگ  نیا  زا  وت  نادان ! يا 

.دز كاچ  ار  شیوخ  نهاریپ  هقی  نوراه  شردارب  توف  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هک  یناد  یمن  رگم 

.داد یهاوخ  تسد  زا  زین  ار  دوخ  لقع  يوش و  رفاک  مالسا  نید  هب  تبسن  هک  نآ  رگم  دُرم  یهاوخن  وت  هک  انامه  دوزفا : سپس  و 

، ترضح یئوگ  شیپ  قبط  و 
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یم يریگولج  مدرم  اب  شردـپ  تاقالم  زا  شدـنزرف ، هک  يروط  هب  دـیدرگ ، هناوید  زین  تشگ و  رفاک  شگرم  زا  لبق  یتّدـم  شربأ ،
(16  ) .دوب هدرک  ینادنز  ار  وا  یّلحم  رد  و  درک ؛

یباوخدب يافش  ملق و  نداد  هیده 

: دنک تیاکح  قاحسا  دنزرف  دمحا ، مان  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترضح  باحصا  زا  یکی 

.دسیونب میارب  ّطخ  هنومن  ناونع  هب  ار  یبلطم  ات  مدرک  شهاوخ  مدش و  دراو  ترضح  نآ  فیرش  رضحم  رد  يزور 

ناسکی ملق  نوچ  دوب ، دـهاوخ  توافتم  دـشاب  هک  یـسک  ره  زا  ّطخ ، دـمحا ! يا  دومرف : تفریذـپ و  ارم  ياـضاقت  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دومن تساوخرد  ار  یتاود  ملق و  ترضح  سپس  دراد ، تشرد  زیر و  تسین و 

دومن و یم  تاود  لخاد  ار  ملق  هک  یتقو  مدرک ، یم  هاگن  مامت  ّتقد  اب  نم  دیدرگ و  نتشون  لوغشم  دش  هدامآ  تاود  ملق و  نوچ  و 
.دیآرد ابیز  زیمت و  ّطخ  دوش و  كاپ  یفاضا  رهوج  ات  دیشک  یم  تاود  هبل  هب  ار  ملق  رس  دنک  جراخ  تساوخ  یم 

هب هیده ، دوبدای و  ناونع  هب  ار  ملق  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  شاک  يا  متفگ : مدوخ  اب  دوش  هّجوتم  ترضح  هک  نآ  نودب  نیب ، نیمه  رد 
.درک یم  فطل  نم 

هک یلامتسد  اب  ار  ملق  تبحص ، نمض  رد  دنک و  تبحص  نم  اب  فلتخم  لئاسم  هرابرد  دومن  عورـش  دش ، غراف  نتـشون  زا  نوچ  سپ 
.ریگب ار  ملق  نیا  دمحا ، ایب  دومرف : دومن و  كاپ  دوب  شرانک 

دصق هبترم  دنچ  هک  مراد  یتحاران  کی  نم  مدرگ ، امـش  يادف  متـشاد : هضرع  متفرگ  ترـضح  كرابم  تسد  زا  ار  ملق  هک  یماگنه 
؟ منک ضرع  ار  نآ  یئامرفب  هزاجا  الا ن  هچنانچ  دشن ، نکمم  یلو  منک  حرطم  امش  اب  متشاد 

لکشم یتحاران و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
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.وگب ار  دوخ 

باوخ تسا و  رمک  يور  رب  مهیلع  هّللا  تاولـص  یهلا  ناربماـیپ  باوخ  هک  تسا  هدـش  تیاور  تراوگرزب  ناردـپ  زا  متـشاد : راـهظا 
؛ دنباوخ یم  نامسآ  هب  تشپ  رَمَد و  ور  رب  نیطایش  دوب و  دهاوخ  پچ  تمس  رب  نیقفانم  باوخ  دشاب و  یم  تسار  تمـس  رب  نینمؤم 

؟ تسا حیحص  تیاور  نیا  ایآ 

.يدرک لقن  هک  تسا  روط  نیمه  یلب ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یمن مباوخ  دوش و  یمن  نکمم  مباوخب  تسار  تمـس  رب  هک  منک  یم  شـالت  هچ  ره  نم  میـالوم ! رورـس و  يا  متـشاد : هضرع  سپس 
؟ امرف هجلاعم  نامرد و  ارم  تسا  نکمم  رگا  درب ،

ار دوخ  تسد  دومرف : متفر ، مالـسلا  هیلع  ماما  کیدزن  سپ  اـیب ، ولج  دومن : راـهظا  نآ ، زا  دـعب  دومن و  توکـس  يا  هظحل  ترـضح 
.نک تنهاریپ  لخاد 

دومن نم  نهاریپ  لخاد  دروآرد و  شنهاریپ  لخاد  زا  ار  شیوخ  تسد  ترـضح  هاگ  نآ  مدرک ، منهاریپ  لخاد  ار  متـسد  هک  یعقوم 
.دیشک هبترم  هس  نم ، تسار  يولهپ  رب  پچ  تسد  اب  پچ و  يولهپ  رب  تسار  تسد  اب  و 

(17  ) .مباوخب پچ  يولهپ  رب  متسناوت  یمن  مدیباوخ و  یم  تسار  يولهپ  رب  تحار  هداس و  روط  هب  هشیمه  نآ  زا  دعب 

نادنز نیچربخ  عوضوم 

: دننک تیاکح  يرفعج  مشاهوبا  زا  لقن  هب  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  یسربط و  يدنوار ، موحرم 

.مدش ینادنز  نایعیش  زا  رگید  يا  هّدع  هارمه  هب  ریگ و  تسد  یتموکح  نیرومأم  طّسوت  یساّبع ، لّکوتم  تموکح  نامز  رد 

موکحم و رفعج ، شردارب  هارمه  هب  زین  ار  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترضح  یتّدم  تشذگ  زا  سپ 
.دندروآ ام  دزن  نادنز  رد 

یکیدزن رد  رفعج  مدـناشن و  دوـخ  سـالپ  يور  ار  ترـضح  نم  دـندرک ، نادـنز  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نـسح  ماـما  نوـچ 
، ترضح
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شنازینک زا  یکی  شروظنم  ناطیـش -  تسد  زا  ياو  دیـشک : دایرف  رفعج  يا  هظحل  تشذگ  زا  سپ  تسـشن ، نیمز  يور  يرانک  زین 
 -. دوب

.دهد یم  بارش  يوب  شناهد  هدرک و  تسَم  رفعج  هک  دندش  هّجوتم  همه  دینادرگ و  تکاس  ار  وا  دیدهت  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

.تسناد یم  يولع  تاداس  هب  بوسنم  ار  دوخ  دوب و  ینادنز  ام  عمج  رد  زین  سانشان  یصخش  نمض ، رد  و 

.دش دیهاوخ  دازآ  ینامز  هچ  امش  زا  کی  ره  هک  مداد  یم  ربخ  دوب ، یمن  امش  عمج  رد  يا  هناگیب  هچنانچ  دومرف : ترضح 

نانخس بظاوم  تسین ، اهامش  زا  درم  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تفر ، نوریب  ام  عمج  زا  يا  هظحل  سانشان  صخـش  نآ  هک  نیمه 
.دتسرف یم  ناطلس  يارب  دسیون و  یم  ار  امش  نانخس  تاکرح و  شیاه  سابل  يالبال  رد  وا  دیشاب ، دوخ  تاکرح  و 

لئاسم مامت  هک  دندید  دندرک و  یسررب  دوب ، هتشاذگ  يرانک  هک  ار  صخش  نآ  سابل  دندرک و  تکرح  عیرس  دارفا ، زا  یـضعب  سپ 
.دننک رارف  دنهاوخ  یم  نادنز  راوید  ندرک  خاروس  رفح و  اب  اه  نآ  تسا : هدوزفا  هدرک و  تبث  ار  اه  نآ  ياه  تبحص  و 

(18  ) .دش تباث  ناگمه  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تاشیامرف  ینیب و  شیپ  تّحص  و 

دریذپ یمن  ار  یطول  راوخبارش و  ماما ،

: دنک تیاکح  ینیسح  دّمحم  لضفلاوبا  مان  هب  هفوک  یلاها  زا  یصخش 

.مدش البرک  مزاع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  دصق  هب  نابعش  هام  همین  لاس 258 ، رد 

دنم هقالع  یعون  هب  سک  ره  دوب و  هدـش  رـشتنم  نایعیـش  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  دوعوم -  يدـهم -  ترـضح  دوعـسم  تدـالو  نوچ  و 
ترضح ترایز  هب  نوچ  تفگ : دوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نادنمقالع  زا  زین  هک  نم  ردام  دوب ، زیزع  دولوم  نآ  رادید 
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، دنادرگ وت  ِيزور  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يراذگتمدخ  ات  نک  بلط  دنوادخ  زا  یتفر  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعابا 
.تشاد ار  ترضح  يراذگتمدخ  قیفوت  یتّدم  تردپ  هک  يروط  نامه 

ماجنا ار  ترـضح  نآ  ترایز  مدـش و  رّهطم  مرح  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  يارب  مدیـسر و  البرک  هب  هک  یماـگنه  سپ 
هیلع يرکسع  نسح  ماما  میالوم  يرازگ  تمدخ  هب  ینعی ؛ میوزرآ -  هب  ات  مداد  رارق  هطـساو  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  مداد ،

.مدرک تحارتسا  يا  هشوگ  رد  مدوب  هتسخ  رایسب  دش و  رحس  کیدزن  نوچ  و  مسرب -  مالسلا 

نسح ماما  دّمحموبا ، ترـضح  تیالوم  لضفلاوبا ! يا  تشاد : راهظا  دز و  ادص  ارم  مرـس ، يالاب  یـصخش  هک  مدش ، هّجوتم  ناهگان 
.یسرب دوخ  هتساوخ  وزرآ و  هب  ات  ایب  ام  يوس  هب  نک و  تکرح  دش ، باجتسم  تیاعد  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع 

تهج ار  مدوخ  هفوک و  مدرگرب  دیاب  مسرب ، میالوم  تمدخ  میایب و  ءارماس  هب  مناوتب  هک  متسین  یتّیعقوم  رد  الا ن  نم  متـشاد : هضرع 
.منک هدامآ  ترضح ، لزنم  رد  تمدخ 

.هدب ماجنا  يدوب  لیام  هچنآ  وت  مدناسر و  ار  میالوم  مایپ  نم  داد : خساپ 

، یهلا يانث  دمح و  زا  سپ  دش و  نامداش  ربخ  نیا  ندینـش  اب  مردام  مداد ، رارق  نایرج  رد  ار  مردام  متـشگزاب و  هفوک  هب  نآ  زا  دـعب 
.یسرب دصقم  هب  ات  نک  تکرح  عیرس  تسین ، نتسشن  ندنام و  ياج  رگید  دش ، باجتسم  تیاعد  مرسپ ! يا  تفگ :

یب یناوج  نم  نوچ  مدـش و  دادـغب  هناور  یبـهذ  ّیلع  هب  فورعم  رگرز  یـصخش  هارمه  هب  مدرک و  هداـمآ  ار  دوـخ  تهج  نیمه  هب 
.درک رگرز  نآ  هب  ارم  شرافس  مردام  مدوب ، هبرجت 

، میدش دادغب  رهش  دراو  هک  یماگنه 
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.دوب يراصن  نشج  مسارم  ماگنه  نآ  رد  متفر و  دوب ، دادغب  نکاس  هک  میومع  لزنم  هب  نم 

زا زین  ام  دـندرک و  نهپ  اذـغ  هرفـس  میدـش ، اه  نآ  نشج  مسارم و  دراو  هک  نیمه  درب ، يراصن  نشج  سلجم  هب  دوخ  اب  ارم  میومع 
.مدرکن لوبق  نم  نکیل  دندروآ ، مه  نم  يارب  دندرک و  میسقت  دارفا  نیب  دندروآ و  بارش  سپس  میدروخ ، ناشیا  ياذغ 

نآ اب  مدرم  دندش و  سلجم  دراو  امیس  شوخ  ناوجون  يدادعت  یتاظحل  تشذگ  زا  دعب  مدیـشون ، ات  دندرک  روبجم  ارم  روز  هب  یلو 
نم هک  نآ  ات  درک  هسوسو  نم  رب  ناطیـش  مدوب ، تسم  مدوب و  هدروخ  بارـش  نوچ  مه  نم  دنتـشگ و  طاول  تشز  لمع  لوغـشم  اه 

.مدنام دادغب  رد  ار  يزور  دنچ  نآ  زا  دعب  متشگ و  گرزب  هانگ  نیا  بکترم  نارگید  دننامه  زین 

هزیکاپ ياه  سابل  مداد ، وشتسش  ار  دوخ  هک  نآ  زا  دعب  متفر و  هلجد  لخاد  ءارماس  رهـش  هب  دورو  ماگنه  مدش و  ءارماس  مزاع  سپس 
.مدش مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لزنم  هناور  مدیشوپ و 

.متشگ زامن  ندناوخ  لوغشم  دوب و  ترضح  لزنم  يولج  هک  مدش  يدجسم  دراو  مدیسر ، ترضح  نآ  لزنم  کیدزن  هک  نیمه 

وا مداتـسیا ، وا  مارتحا  هب  نم  دمآ و  نم  دزن  هرابود  دروآ ، ار  ترـضح  مایپ  دمآ و  البرک  رد  هک  یـسک  نامه  هاتوک ، یتّدـم  زا  سپ 
.ریگب تشاد : راهظا  دنار و  بقع  هب  ارم  داهن و  نم  هنیس  رب  ار  دوخ  تسد 

هک نوچ  يرادن ، ار  ترـضح  نآ  رب  دورو  ّقح  رگید  وت  دومرف : مرورـس  الوم و  تفگ : دومن و  باترپ  نم  يوس  هب  رانید  يرادـقم  و 
اجک ره  زا  يدش ، كانرطخ  یهانگ  بارش و  ندروخ  بکترم 
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.درگرب يا  هدمآ 

رد دوخ  تشز  رادرک  زا  رایسب  مدرک و  فیرعت  مردام  يارب  ار  نایرج  مدمآ ، لزنم  هب  نوچ  متشگرب و  هودنا  هیرگ و  تلاح  اب  نم  و 
(19  … ) متخادنا يا  هشوگ  رد  ار  دوخ  متسب و  ریجنز  اب  ار  دوخ  ياهاپ  مدیشوپ و  یئوم  نشخ  سابل  مدش ، هدنمرش  دادغب 

تسود هعیش و  نیب  قرف 

زا رفن  ود  زا  لقن  هب  يدـنوار -  نیّدـلا  بطق  موحرم  باتک  رد  زین  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  باـتک  رد 
: تسا هدمآ  راّیس -  نب  ّیلع  دّمحم و  نب  فسوی  مان  هب  ثیدح  نایوار 

.میدش دراو  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترضح  كرابم  رضحم  هب  اه  بش  زا  یبش 

ماما لزنم  دراو  دندوب ، هتسب  ار  وا  ياه  تسد  هک  یصخش  هارمه  هب  تشاد ، ترضح  هب  تبسن  یّصاخ  هقالع  هک  رهش  یلاو  نینچمه 
.میا هتفرگ  يدزد  تقرس و  لاح  رد  فاّرص  ناّکد  زا  ار  صخش  نیا  هّللا ! لوسر  نبا  ای  تشاد : راهظا  دش و  مالسلا  هیلع 

زا زین  مالسلا و  هیلع  ّیلع  ترضح  نایعیـش  زا  هک  تشاد  راهظا  مینک ، بیدأت  هجنکـش و  نادزد  رگید  دننامه  ار  وا  میتساوخ  نوچ  و 
صخـش نیا  هب  تبـسن  ار  ام  فیلکت  یئامنهار و  ار  ام  ات  میدمآ  امـش  دزن  میدرک و  يراددوخ  وا  بیذعت  زا  ام  تسا و  امـش  نایعیش 

.یئامرفب نشور 

.تسا هدرک  ار  یئاعّدا  نینچ  دوخ  تاجن  يارب  وا  تسین ، مالسلا  هیلع  ّیلع  هعیش  وا  مرب ، یم  هانپ  دنوادخ  هب  دومرف : ترضح 

ار وا  سپ  دنیامن ، بیدأت  بیذعت و  ار  قراس  نآ  ات  داد  روتسد  دوخ  نیرومأم  زا  رفن  ود  هب  دُرب و  اج  نآ  زا  ار  قراس  نآ  یلاو  سپس 
عورش دندیناباوخ و  نیمز  رب 
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.درک یمن  تباصا  قراس  نآ  هب  دروخ و  یم  نیمز  يور  دندز  یم  قّالش  هچ  ره  یلو  دننزب ؛ قّالش  شندب  رب  دندرک 

، تسا بّجعت  ياج  رایـسب  هّللا ! لوسر  نبا  اـی  تفگ : دروآ و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دزن  ار  وا  ادّدـجم  یلاو  نآ ، زا  دـعب 
شتآ رد  دیاب  دوب و  دهاوخ  ناطیش  ناوریپ  نایعیش و  زا  ّدبال  سپ  دشابن  امش  نایعیش  زا  رگا  تسین ، امـش  نایعیـش  زا  وا  هک  يدومرف 

.دزوسب لاعتم  يادخ  رهق 

وا رب  نیرومأم  هچ  ره  دوب ، دهاوخ  ّمهم  رایسب  هک  مدرک  هدهاشم  ار  یتمارک  هزجعم و  درم  نیا  زا  نم  فاصوا ، نیا  اب  دوزفا : سپس  و 
.دنا هتفرگ  رارق  تریح  بّجعت و  رد  نایرج  نیا  زا  دارفا  مامت  درک و  یمن  تباصا  وا  ندب  رب  دروخ و  یم  نیمز  رب  دندز  یم  هنایزات 

وا دیوگ ، یم  غورد  دوخ  ياعّدا  رد  وا  ادخ ! هدنب  يا  دومرف : دومن و  باطخ  یلاو  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  عقوم  نیا  رد 
.دشاب یم  ام  ناتسود  نیّبحم و  زا  هکلب  تسین ، ام  نایعیش  زا 

؟ تسیچ اه  نآ  نیب  قرف  هک  دیئامرفب  افطل  دشاب ، یمن  تسود  هعیش و  نیب  یقرف  ام  رظن  زا  تشاد : راهظا  یلاو 

رب دنراد  یعس  دنشاب و  ام  تاروتسد  رب  نامرف  عیطم و  یگدنز  لئاسم  مامت  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  انامه  دومرف : ترـضح 
.دنیامنن ار  ام  تفلاخم  تیصعم و  يدروم  چیه  رد  هک  نیا 

.ام هعیش  هن  دشاب ، یم  ام  تسود  دیامن  ام  هب  تبسن  ّتبحم  هقالع و  راهظا  دشاب و  یشور  نینچ  فالخ  هک  ره  و 

راتفگ نیا  هچنانچ  و  ما ؛ هدـید  هزجعم  یتفگ  هک  نوچ  يدرک ، اعّدا  ار  یگرزب  غورد  زین  وت  دومرف : یلاو  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
نامیا ملع و  يور  زا 
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.یشاب یم  مّنهج  باذع  ّقحتسم  دشاب 

يارب دـشاب ، یم  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ام  ءایبنا و  صوصخم  هزجعم  دوزفا : دوخ  شیاـمرف  حیـضوت  رد  ترـضح  نآ ، زا  دـعب 
.تسا هدیسر  ام  هب  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  هک  یقیاقح  تاّیعقاو و  تابثا  يارب  زین  میراد و  نارگید  رب  ام  هک  یتلیضف  تفارش و 

مامت رد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  هعیـش  دـیاب  دومرف : دومن و  باطخ  تقرـس -  هب  مهّتم  درم -  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نایاپ ، رد 
هک دیامن  یعس  دیاب  زین  و  دیامن ؛ قیدصت  لاح  ره  رد  ار  ناشیا  دشاب و  تلاسر -  تیب  لها  رگید  و  وا -  وریپ  هعیـش و  یگدنز ، روما 

(20  ) .دنادب ناشیا  عیطم  گنهامه و  ار  دوخ  روما ، همه  رد  هک  نآ  هصالخ  دشاب و  هتشادن  ناشیا  اب  یفّلخت  هنوگ  چیه 

ناتسود عمج  رد  روضح  ناگرگ و  هب  ترفاسم 

 - رفعج مان  هب  ناگرگ  نینمؤم  یلاها و  زا  یکی  لقن  هب  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  یلبرا و  یسوط ، هزمحوبا  يدنوار ، موحرم  نینچمه 
: دننک تیاکح  یناگرگ -  فیرش  دنزرف 

.مدش همّظعم  هّکم  هرّونم و  هنیدم  مزاع  ّجح  کسانم  ماجنا  دصق  هب  اه  لاس  زا  یکی  رد 

زین ایاده  يرادقم  متفر و  ءارماس  رهـش  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  رادید  ترایز و  تهج  هار ، نیب  رد 
؟ مهدب یسک  هچ  لیوحت  ار  ایاده  هک  منک  لاؤس  متساوخ  مدش ، ترضح  لزنم  دراو  نوچ  متشاد ، هارمه  هب  ترضح  نآ  يارب 

ار هچنآ  رفعج ! يا  دومرف : داد و  رارق  بطاـخم  ارم  منک ، حرطم  ار  یلاؤس  منزب و  یفرح  نم  هک  نآ  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  نکیل 
.دیهد مداخ  ِكرابم  لیوحت  تسا ، ام  هب  طوبرم  يا و  هدروآ  دوخ  هارمه  هک 

مداخ لیوحت  ار  ایاده  نآ  اذل 
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مالس امش  هب  دنتسه ، امـش  نایعیـش  ناتـسود و  زا  هک  ناگرگ  یلاها  هّللا ! لوسر  نباای  متفگ : مدرک و  تعجارم  ترـضح  دزن  مداد و 
.دنا هدناسر 

؟ تشگ یهاوخزاب  دوخ  راید  هب  ّجح  کسانم  ماجنا  زا  سپ  ایآ  دومرف : مالس ، باوج  نمض  مالسلا  هیلع  ماما 

.یلب متشاد : هضرع 

 - دش یهاوخ  دوخ  راید  رهـش و  دراو  وت  هک  دوب ، دـهاوخ  هعمج  زور  ینک ، باسح  هک  زورما  اب  رگید  زور  داتفه  دـصکی و  دومرف :
 -. دشاب یم  یناّثلا  عیبر  هام  مّوس  زور  هعمج ، حبص  هک 

ناگرگ رهـش  هب  هعمج  زور  نامه  رـصع  نم  هک  وگب  ناسرب و  نایانـشآ  ناتـسود و  هب  ارم  مالـس  یتشگزاـب  دوخ  راـید  هب  نوچ  سپ 
.دنیامن هدامآ  دنراد  یتالکشم  لئاسم و  هچنانچ  دمآ ، مهاوخ 

یبوخ اب  هّللاءاشنا  دراد و  هگن  ملاس  دوخ  هانپ  رد  يراد ، هارمه  هک  هچنآ  ار و  وت  دنوادخ  ورب ، نک و  تکرح  دوزفا : ترـضح  سپس 
.يدرگزاب تنایانشآ  هداوناخ و  دزن  یلاحشوخ  و 

ناتسود زا  وا  هک  نوچ  دیراذگب ، ْتلَص  ار  وا  مان  دشاب ، یم  رـسپ  هک  دش  یهاوخ  يدازون  ياراد  رگید  یتّدم  هک  شاب  هّجوتم  ًانمض 
.دوب دهاوخ  ام  نادنم  هقالع  و 

نوچ مدش و  هّکم  هنیدم و  راپـسهر  دوخ  میمـصت  قبط  مدرک و  یظفاحادخ  ترـضح  اب  يدایز ، ياه  تبحـص  زا  سپ  دیوگ : رفعج 
.متشگ دوخ  راید  رهش و  یهار  مداد ، ماجنا  ار  ّجح  کسانم  لامعا و 

ناتسود و مدش و  ناگرگ  دراو  یناّثلا  عیبر  هام  مّوس  هعمج ، زور  حبـص  دوب ، هدرک  یئوگ  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يروط  نامه  و 
.دندمآ نم  رادید  تاقالم و  هب  یلوبق ، ترایز  يارب  نایانشآ 

اب زورما  رصع  هک  تسا  هداد  ربخ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  مداد  ربخ  اه  نآ  هب  زین  نم 
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فیرـشت ماگنه  هک  دینک  هدامآ  ار  دوخ  ياه  يدنمزاین  لئاسم و  سپ  تشاد ، دهاوخ  رادـید  رهـش  نیا  رد  دوخ  نایعیـش  ناتـسود و 
.دینک حرطم  ار  دوخ  تالکشم  لئاسم و  ترضح  یئامرف 

یئاـمرف فیرـشت  يارب  دـنتفای و  روضح  اـم  لزنم  رد  ناتـسود  زاـمن ، زا  یتعاـس  تشذـگ  زا  سپ  میدـناوخ و  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن 
ناتسود عمج  رد  لزنم و  دراو  شیوخ  كرابم  مودق  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ناهگان  هک  دندرک  یم  يرامـش  هظحل  ترـضح 

.درک مالس  ّتیعمج  رب  دش و  رضاح 

.دندیسوب یم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تسد  مارتحا  بدأ و  لامک  اب  دنداد و  ار  ترضح  مالس  باوج  دارفا 

زامن اذل  دش ، مهاوخ  رضاح  ناتسود  امش  عمج  رد  زورما  هک  مدوب  هداد  لوق  فیرش -  دنزرف  رفعج -  هب  نم  دومرف : ترـضح  سپس 
امش عمج  رد  هظحل  نیا  رد  دشاب و  يرادید  دهع و  دیدجت  ات  مدرک  تکرح  امش  يوس  هب  مدناوخ و  ءارماس  رهش  رد  ار  رصع  رهظ و 

؟ دینک نایب  دیراد  یلکشم  هلئسم و  هچنانچ  نونکا  ما ، هدمآ 

زا یکی  هک  نآ  اـت  تشاد ، تفاـیرد  ترـضح  نآ  زا  لـماک  روط  هب  ار  دوخ  باوج  درک و  ناونع  ار  یبـلطم  یلاؤـس و  سک  ره  سپ 
: تشاد راهظا  رباج -  دنزرف  رضن -  مان  هب  ترضح  ناتسود  نادنم و  هقالع 

فطل و هب  هک  دـیهاوخب  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـشاب  نکمم  هچناـنچ  تسا ، هدـش  اـنیبان  هک  تسا  اـه  تّدـم  مدـنزرف  هّللا ! لوسر  نبااـی 
.دوش انیب  ات  دیامن  ملاس  ارم  دنزرف  مشچ  شمَرَک 

دوخ كرابم  تسد  اب  ناشیا  دندروآ ، ترضح  دزن  ار  انیبان  دنزرف  یتقو  دیروایب ، ار  وا  تساجک ؟ تدنزرف  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تکرب هب  دیشک و  وا  ياه  مشچ  رب 
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.دیدرگ انیب  ملاس و  وا  ياه  مشچ  هلصافالب ، ترضح 

هیلع ماما  دـش ، هدروآرب  اه  نآ  جـئاوح  دـندرک و  حرطم  فلتخم  روما  رد  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  اـه و  لاؤس  مدرم  هک  نآ  زا  سپ  و 
(21  ) .دومن تعجارم  ءارماس  رهش  تمس  هب  زور  نامه  رد  درک و  ریخ  ياعد  دارفا  نآ  ّقح  رد  سلجم ، نایاپ  رد  مالسلا 

مالسلا هیلع  ماما  هرفس  رب  سنإ  ّنج و  روضح 

: دنک تیاکح  دّمحم  نب  رفعج  مان  هب  باحصا  زا  یکی 

رد مه  رگید  رفن  دـنچ  میدیـسر ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّـمحموبا ، ترـضح  تمدـخ  هّللادـیبع  نب  ّیلع  هارمه  هب  يزور 
، تخرد نآ  نکیلو  دوبن ، اـمرخ  لـصف  هک  نآ  اـب  دوـب و  یئاـمرخ  تخرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوـلج  رد  دـندوب و  ترـضح  روـضح 

.تشاد يرایسب  ياهامرخ 

لوغـشم دـینک و  يراج  نابز  رب  ار  ادـخ  مان  دـیئوشب و  ار  ناـتیاه  تسد  دومرف : ترـضح  دـندینارتسگ و  يا  هرفـس  یتاـظحل  زا  سپ 
.دیوش ماعط  ندروخ 

ماما ینعی ؛ نابزیم -  هک  دندوب  رظتنم  همه  دشن و  زارد  دندوب ، هدیچ  هرفس  رد  هک  یئاهاذغ  تمس  هب  تسد  دماین و  ولج  یـسک  یلو 
.دوش لوغشم  مالسلا -  هیلع  يرکسع  نسح 

لالح اهامـش  يارب  ماعط  نیا  هک  انامه  نک ، لیم  نینمؤم  ماعط  زا  رفعجوبا ! يا  دومرف : دومن و  باـطخ  نم  هب  ترـضح  نآ ، زا  دـعب 
.دشاب یم 

امش ناردارب  زا  ّنج  يدادعت  نوچ  هک  تسا  نیا  مدشن ، اذغ  ندروخ  لوغشم  نانامهیم ، امش  زا  لبق  نم  هک  نآ  ّتلع  دوزفا : سپس  و 
.منک یم  عورش  دوخ  نم  هنرگو  دینک ؛ عورش  نارگید  زا  لبق  امش  متساوخ  نم  دنراد و  روضح  امش  رانک  رد 

.دندش لوغشم  مه  نارگید  دومن ، زارد  اذغ  تمس  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  و 

ندروخ لوغشم  هک  نیا  ِنمض  رد 
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یمن ار  یتسد  یـسک و  اّما  ددرگ ، یم  یلاخ  اذغ  فرظ  دوش و  یم  هتـشادرب  اذـغ  ام  رانک  رد  هک  میدـش  هّجوتم  میدوب ، امرخ  اذـغ و 
.میدید

هدهاشم ار  ام  اه  نآ  هک  يروط  نامه  مینیبب ، ار  نایّنج  ام  هک  دنک  يراک  دناوت  یم  دهاوخب ، مالسلا  هیلع  ماما  رگا  متفگ : دوخ  اب  نم 
.دننک یم 

دوجو هب  نایّنج  ام و  نیب  يّدـس  دیـشک و  اـم  تروص  رب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  دـش ، نارگید  نم و  راـکفا  هّجوتم  ترـضح  نوچ  و 
.میدید یم  ار  نایّنج  یتحار  هب  هک  دیشک  ام  ياه  مشچ  رب  رگید  یتسد  سپس  دمآ ،

: دومن راهظا  دارفا  مامت  هب  دش و  عنام  مالسلا  هیلع  ماما  مینک ، هقناعم  هحفاصم و  اه  نآ  اب  میوش و  دنلب  هک  میتساوخ  ماگنه ، نیا  رد 

امـش ناردارب  دـندرک ، عمج  ار  هرفـس  دـش و  مامت  اذـغ  هک  یماگنه  ات  دـیئامن  ربص  تسا ، رتّمهم  يزیچ  ره  زا  ماـعط  هرفـس و  مارتحا 
.دیهد ماجنا  دیتساوخ  هچ  ره  دنراد و  روضح 

ياـه هشوگ  زا  کـشا  دـندوب و  مادـنا  رغـال  فیعـض و  رایـسب  هک  میدـید  میدرک ، یـسررب  هاـگن و  ار  اـه  نآ  قیقد  هک  یعقوم  یلو 
.دنتشاد همزمز  هتسهآ  رگیدکی  اب  دوب و  ریزارس  ناشمشچ 

؟ دنتسه تلاح  نیا  هب  هشیمه  نایّنج  ایآ  هّللا ! لوسر  نباای  میدرک : ضرع  ترضح  تمدخ  هب 

، دنا هتـسشن  امـش  رانک  رد  هک  یئاه  نیا  دنراد ، یفلتخم  ياه  تلاح  دنتـسه و  هنوگ  همه  اه  ناسنا  امـش  دننامه  اه  نآ  ریخ ، دومرف :
هک نوچ  مالـسلا ، مهیلع  ماما  ای  ربمغیپ  هزاجا  نذا و  اب  رگم  دنماشآ ، یمن  یبآ  دنروخ و  یمن  یئاذغ  چیه  دنـشاب و  یم  عناق  دهاز و 

 … دوب و دنهاوخ  دوخ  ماما  ادخ و  تّجح  عیطم  عبات و  روما  همه  رد  ناشیا 

زا دعب 
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.مینک اشامت  ار  نایّنج  میتسناوتن  رگید  نآ  زا  سپ  داهن و  ام  ياه  مشچ  رب  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  ماما  یلّصفُم ، ياه  تبحص 

كرابم رضحم  رد  یماعط  هرفس و  نینچ  ِرس  رب  زین  یسلجم و  نینچ  رد  هک  میتفای  قیفوت  دش و  ام  بیـصن  هک  یقیفوت  نینچ  رب  سپس 
تماما ياه  هناشن  اه و  هزجعم  زا  یکی  ار  نآ  میدروآ و  اج  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  ساپـس  رکـش و  مینک ، تکرـش  ادـخ  تّجح  ماما و 

(22  ) .میتسناد

ینارصن يا  هداوناخ  زا  رادید 

: دنک تیاکح  يرصب  دّمحم  نب  رفعج  مان  هب  ثیدح  نایوار  زا  یکی 

مایپ هفیلخ  تفگ : دش و  دراو  هفیلخ  نیرومأم  زا  یکی  میدوب ، مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترضح  رضحم  رد  يزور 
، دنتسه گرم  لاح  رد  ضیرم و  شرسپ  دنزرف  ود  تسا و  ءارماس  رهش  رد  يراصن -  ناگرزب  زا  یکی  ینارصن  شونءا  نوچ  هک  داد 

.مینک اعد  ناشیا  یتمالس  يارب  میورب و  هک  دنا  هدرک  اضاقت 

.دندرگ نیب  شوخ  تّوبن ، نادناخ  مالسا و  هب  هجیتن  رد  ات  میورب  ناشیا  دزن  دیشاب ، لیام  هچنانچ  نونکا 

نیملسم رگید  زا  تیب  لها  هداوناخ  ام  هب  تبسن  يراصن  دوهی و  هک  ار  لاعتم  دنوادخ  ساپس  رکش و  تشاد : راهظا  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنتسه رت  فراع 

.دیدرگ شون  لزنم  راپسهر  دش و  رتش  راوس  مالسلا  هیلع  ماما  دندرک و  اّیهم  ار  يرتش  اذل  دش ، تکرح  هدامآ  ترضح  سپس 

یم مالسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  شون  میدش  هّجوتم  ناهگان  دیـسر ، ینارـصن  شون  لزنم  کیدزن  ترـضح  هک  نیمه 
.دنتسه تکرح  لاح  رد  وا  فارطا  نابهار ، يراصن و  نّویناحور  رگید  نینچمه  تسا ، هدنابسچ  هنیس  رب  ار  لیجنا  باتک  دیآ و 

، دندیسر رگیدکی  هب  لزنم  يولج  نوچ 
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یتسه علّطم  ام  نیئآ  ام و  نورد  زا  وت  یتسه و  رت  هاگآ  نآ  هب  تبسن  ام  زا  وت  هک  باتک -  نیا  ّقح  هب  ار  وت  مرورس ! يا  تفگ : شون 
مالـسلا هیلع  حیـسم  یـسیع  ترـضح  نوچمه  دـنوادخ ، دزن  رد  وت  هک  اـنامه  هدـب ، ماـجنا  تسا  هداد  داهنـشیپ  هفیلخ  هک  ار  هچنآ  - 

.یتسه

دش و ینارصن  لزنم  دراو  سپس  دروآ و  ياج  هب  ار  دنوادخ  يانث  دمح و  نانخـس ، نیا  ندینـش  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
.تسشن قاتا  زا  يا  هشوگ  رد 

ترضح یتاظحل  زا  دعب  دندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  تمظع  لالج و  ياشامت  هداتسیا و  اپ  رـس  یگمه  ّتیعمج  و 
: تشاد راهظا  دومن و  ضیرم  دنزرف  ود  زا  یکی  هب  هراشا  دوشگ و  نخس  هب  بل 

یم هدنز  هک  تدنزرف  نآ  و  دریم ، یم  رگید  زور  هس  ات  يرگید  نآ  اّما  و  شاب ؛ هتـشادن  نآ  رب  یـسرت  دنام و  یم  یقاب  تدنزرف  نیا 
.تفرگ دهاوخ  رارق  تیب  لها  ام  نارادتسود  نینمؤم و  زا  دش و  دهاوخ  ناملسم  دنام 

، دنام یم  هدنز  منادنزرف  زا  یکی  هک  يداد  ربخ  نوچ  تسا و  ّقح  يدومرف  هچنآ  مرورس ! يا  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : ینارصن  شون 
رارق تلاسر  تیب  لها  امش  نادنم  هقالع  زا  دروآ و  یم  مالسا  مرسپ  هک  نیا  زا  متسه  لاحشوخ  مرادن و  يا  همهاو  يرگید  گرم  زا 

.دریگ یم 

؟ يوش یمن  ناملسم  ارچ  وت  شون ! يا  تفگ : داد و  رارق  بطاخم  ار  شون  یحیسم ، نّویناحور  زا  یکی 

.دراد لماک  یهاگآ  نم  هب  تبسن  میالوم  زین  ما و  هتفریذپ  لبق  زا  ار  مالسا  نم  داد : خساپ 

یئوس ياه  تشادرب  مدرم  هچنانچ  دومن : راهظا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دّمحموبا ، ترضح  عقوم ، نیا  رد 
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.دنامب هدنز  ملاس و  زین  تدنزرف  نآ  هک  مدرک  یم  يراک  متفگ و  یم  ار  یبلاطم  دندرک ، یمن 

.متسه یضار  نآ  هب  تبسن  زین  نم  دینادب ، حالص  دیشاب و  لیام  امش  هک  ار  هچنآ  مرورس ! الوم و  يا  تفگ : شون 

تفر و ایند  زا  زور  هس  زا  دعب  دوب ، هدرک  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  روط  نیمه  ینارصن  شونأ  نارسپ  زا  یکی  دیوگ : يرـصب  رفعج 
(23  ) .تفرگ رارق  ترضح  نیمداخ  زا  یکی  ءزج  دش و  ناملسم  يدوبهب  زا  سپ  يرگید  نآ 

یبتک تساوخرد  اب  ضیرم  يافش 

: دنا هدرک  تیاکح  ییحی  نب  دّمحم  دّمحم و  نب  دیمحلادبع  ياه  مان  هب  باحصا  زا  رفن  ود 

رتسب رد  لاح و  یب  تخـس  وا  میدـش ، دراو  تاقالم  رادـید و  تهج  رـِشب ، نب  ّیلع  نسحلاوبا ، ماـن  هب  نامناتـسود  زا  یکی  رب  يزور 
هتشون مدوخ  ّطخ  اب  يا  همان  تشاد : راهظا  مینک و  اعد  شیارب  ات  درک  سامتلا  دش و  هدنهانپ  ام  هب  میدش ، دراو  هک  نیمه  دوب ، هداتفا 

.دربب مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموب ، میالوم  دزن  نانیمطا  دروم  يدرف  ار  نآ  مهاوخ  یم  ما 

؟ تساجک همان  هک  میدرک  لاؤس  وا  زا 

.میروایب میریگب و  ار  نآ  باوج  میربب و  ترضح  تمدخ  نامدوخ  ات  هدب  ام  هب  ار  همان  نآ  تسا ، نکمم  رگا 

ار شا  هماـن  وا  هزاـجا  اـب  مـیدروآ و  نوریب  شا  هداّجـس  ریز  زا  ار  هماـن  مـیدرب و  تـسد  سپ  دـشاب ، یم  مراـنک  رد  هماـن  داد : خـساپ 
نآ يالاب  رد  دوب و  هدش  ءاضما  رهم و  هک  داتفا  همان  لّوا  هب  ام  هاگن  میدرک ، زاب  ار  همان  هک  نیمه  تسا ، هتشون  هچ  مینیبب  ات  میدوشگ 

: دوب موقرم 

لاعتم دنوادخ  زا  میدش ، هّجوتم  ار  تا  هتساوخ  میدناوخ و  ار  وت  همان  ام  رشب ! نب  ّیلع  يا 
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.دینادرگ ینالوط  رگید  لاس  هن  لهچ و  ات  ار  وت  رمع  تّدم  لاعتم  دنوادخ  زین  و  میدومن ، تساوخرد  ار  وت  یتمالس  تیفاع و 

دهاوخ ماجنا  دشاب  تحلـصم  هچنآ  دنوادخ  هک  نادب  و  امن ، لمع  دوخ  فئاظو  هب  و  روآ ، ياج  هب  ار  دـنوادخ  ساپـس  رکـش و  سپ 
.داد

مالـسلا هیلع  ماما  يارب  ار  همان  هک  نآ  نودب  نامیالوم ، رورـس و  میتفگ : میدرک و  رـِشب  نب  ّیلع  هب  باطخ  میدناوخ ، ار  همان  نوچ  و 
.تسا هدومرف  موقرم  ار  تا  همان  خساپ  تسا و  هدناوخ  دشاب  هدید  ار  نآ  هک  نآ  نودب  میشاب و  هدرب 

.دینادرگ شدازآ  دومن و  لاحشوخ  ار  دوخ  زینک  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  دش و  ملاس  حیحص و  ءانثا ، نیمه  رد  ناهگان  سپ 

رـِشب نب  ّیلع  يارب  ار  يا  هلومحم  ءارماس  رهـش  زا  يرمَعلا  دعـس  نب  نامثع  رمعوبا  مالـسلا  هیلع  ماما  ِلیکو  فرط  زا  زور  هس  زا  دعب 
(24  ) .دوب زینک  تمیق  ربارب  هس  لاوما ، شزرا  میدرک  هبساحم  نوچ  و  دندروآ ،

رود زا  یندیدان  يا  همان  ندناوخ 

: دننک تیاکح  دوعسم  نبا  نسح  میهاربا و  نب  نسح  ياه  مان  هب  ثیدح  نایوار  باحصا و  زا  رفن  ود 

میدوب هدروآ  فیاوط  یضعب  زا  دوخ  هارمه  ار  يا  همان  میدش و  بایفرش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  هب  لاس 256  رد 
.میئامن ترضح  نآ  میدقت  هک 

ناج دصق  هک  یجرَس  مان  هب  یملاظ  صخش  زا  ات  دیامن  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا  ترـضح  هک  دندوب  هدرک  تساوخرد  همان  نآ  رد 
.دنریگ رارق  نامأ  رد  دنبای و  تاجن  تسا ، هدرک  ار  اه  نآ  سومان  لام و  و 

میتسشن و يا  هشوگ  رد  زین  ام  دنتشاد ، روضح  ترضح  فارطا  يرایسب  ّتیعمج  میدش ، مالسلا  هیلع  ماما  سلجم  دراو  هک  نیمه 
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.میدوب هدرک  یتبحص  هنوگ  چیه  هطبار  نیا  رد  مه  یسک  اب  تشادن و  يربخ  نآ  زا  مه  یسک  دوب ، نامدوخ  هارمه  همان ،

، دنا هداتسرف  نم  يارب  امـش  ناتـسود  هک  ار  يا  همان  دومرف : دش و  ام  هّجوتم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  ناهگان 
.دنبای یم  تسد  ناشدوخ  هتساوخ  وزرآ و  هب  اه  نآ  مدش و  هاگآ  دندوب ، هدرک  تساوخرد  هچنآ  زا  مدناوخ و 

سلجم زا  هدرک و  یظفاحادخ  ترضح  نآ  زا  رّکشت ، نمض  میدروآ و  اج  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  ساپس  رکش و  نخس ، نیا  ندینـش  اب 
.میدمآ نوریب 

ترـضح كرابم  ّطخ  هب  همان  نیئاپ  رد  میدوشگ ، ار  نآ  میدروآرد و  ار  هماـن  میدیـسر  لزنم  هب  نوچ  میدـش ، لزنم  یهار  سپـس  و 
: دوب هدش  هتشون 

هب همان  ندیـسر  زا  لبق  زور  هس  دشخب ، تاجن  ملاظ  نآ  ّرـش  زا  ار  اهامـش  هک  تسه  هدوب و  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  ام  هتـساوخ  نیا 
.دیسر دهاوخ  تکاله  هب  دوش و  یم  التبم  نوعاط  ضرم  هب  ملاظ  نآ  شنابحاص ، تسد 

(25  ) .دوب هدیدرگ  روهمم  ترضح ، كرابم  رهم  اب  همان  نیئاپ  و 

لیعامسا هب  رانید  مشاهوبا و  هب  الط  یئادها 

: دنک تیاکح  يرفعج  مشاهوبا  مان  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ناتسود  باحصا و  زا  یکی 

مدش راوس  ترضح  هارمه  زین  نم  درک و  تکرح  نابایب  ارحص و  تمس  هب  دش و  دوخ  يراوس  بکرَم  راوس  مالـسلا  هیلع  ماما  يزور 
.مداتفا هار  هب  و 

هک نآ  نودب  مراد و  ینیگنـس  یهدب  هک  دیـسر  مرکف  هب  ناهگان  میتفر  هار  يرادـقم  نوچ  درک ، یم  تکرح  نم  يولج  ترـضح  و 
.مدوب یشیدنا  هراچ  لوغشم  دوخ  رکف  نهذ و  رد  میوگب ، ینخس 

ءادا ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  شابن ، تحاران  دومرف : دش و  نم  هّجوتم  مالسلا  هیلع  ماما  نیب ، نیمه  رد 
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ار نآ  وش و  هدایپ  مشاهوبا ! يا  دومرف : دیـشک و  یّطخ  نیمز  يور  تشاد ، تسد  رد  هک  یئاصع  اب  دش و  مخ  سپـس  درک و  دهاوخ 
.ینکن وگزاب  یسک  يارب  ار  نایرج  نیا  هک  شاب  بظاوم  انمض  رادرب و 

هارمه هب  مدـش و  راوس  مداهن و  نیجروخ  رد  متـشادرب و  ار  نآ  تسا ، هداتفا  اه  كاخ  لخاد  الط  يا  هعطق  مدـید  مدـش ، هدایپ  یتقو 
.مداد همادا  دوخ  هار  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

تـسد یهت  نم  یلو  تسا ؛ بوخ  هک  دشاب  نم  یهدـب  هزادـنا  هب  الط  هعطق  نیا  رگا  متفگ : دوخ  اب  میتفر ، هک  يرـصتخم  رادـقم  زاب 
سابل هقوذآ و  لزنم  لها  تسا و  ناتـسمز  لصف  هک  ًاصوصخم  مرادـن ، ار  ما  هداوناخ  دوخ و  یگدـنز  جراـخم  نیماـت  ناوت  متـسه و 

.دنرادن بسانم 

نیمز يور  دوخ  ياصع  اب  دش و  مخ  درک و  نم  هب  یهاگن  ًادّدجم  مالـسلا  هیلع  ماما  مشاب ، هدز  یفرح  هک  نآ  نودب  هظحل  نیمه  رد 
.وگن یسک  هب  ار  رارسا  نیا  رادرب و  ار  نآ  مشاهوبا ! يا  دومرف : دیشک و  یّطخ 

متـشاذگ و الط  هعطق  نآ  رانک  نیجروخ  رد  متـشادرب و  ار  نآ  تسا ، هداتفا  نیمز  يور  هرقن  يا  هعطق  مدـید  مدـش ، هدایپ  نوچ  سپ 
.میداد همادا  دوخ  هار  هب  مدش و  راوس  سپس 

.میتشگزاب لزنم  يوس  هب  میتفر ، هار  رگید  يرادقم  هک  نیا  زا  سپ 

.مدش شیوخ  لزنم  راپسهر  زین  نم  درب و  فیرشت  دوخ  لزنم  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  و 

زین ار  هرقن  هعطق  نآ  و  داـیز -  هن  مک و  هن  دوب -  میاـه  یهدـب  رادـقم  هب  مدرک ، تمیق  هدرب و  رازاـب  هب  ار  ـالط  يزور ، دـنچ  زا  دـعب 
هداوناخ لزنم و  ياه  يدنمزاین  متخورف و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 552 

http://www.ghaemiyeh.com


(26  ) .مدومن نیمات  هّیهت و  ار  ما 

: دنا هدروآ  نینچمه 

: درک فیرعت  دشاب -  یم  بلّطملادبع  نب  ساّبع  ياه  هون  زا  یکی  هک  دّمحم -  نب  لیعامسا 

هک مدروخ  مسق  مدرک و  کمک  ياضاقت  ترـضح ، نآ  روبع  ماگنه  متـسشن و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هار  رـس  رب  يزور 
.مرادن ما  هلئاع  هقوذآ  هّیهت  يارب  یجرخ  یّتح  مرادن و  یلوپ  چیه 

نیا و  يا ، هدرک  ناهنپ  دوخ  لزنم  تاـیح  طـسو  رد  راـنید  تسیود  هک  نیا  اـب  يروخ ، یم  غورد  مسق  دومرف : دـمآ و  ولج  ترـضح 
رادـقم هچ  دومرف : دوب  شهارمه  هک  دوخ  مالغ  هب  ترـضح  نآ ، زا  سپ  منک ، یمن  کمک  وت  هب  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نم  دروخرب 

؟ يراد هارمه  لوپ 

.دهد نم  لیوحت  ار  غلبم  نآ  ات  داد  روتسد  ترضح  رانید ، دص  داد : خساپ 

یهاوخ ماـکان  نآ  هب  تبـسن  دـش و  یهاوخ  دـنمزاین  يا  هدرک  ناـهنپ  هچنآ  زا  شیب  لیعامـسا ! يا  دوـمرف : متفرگ  ار  اـهرانید  یتـقو 
.تشگ

، مدوب هدرک  ناهنپ  هک  متفر  يرانید  تسیود  نآ  غارس  هب  متفرگ و  رارق  هقیضم  رد  تخـس  یتّدم ، تشذگ  زا  سپ  دیوگ : لیعامـسا 
.متفاین ار  اه  نآ  مدرک  یسررب  صّحفت و  هچنآ  یلو 

(27  ) .متشگ مورحم  ماکان و  نم  تسا و  هتشادرب  ار  اه  لوپ  هتفای و  عالّطا  ّلحم ، نآ  زا  منارسپ  زا  یکی  هک  متشگ  هّجوتم  ًادعب 

ناضمر هام  صیخشت  رد  هبساحم 

: دنک تیاکح  میهاربا  نب  دّمحم  مثیهلاوبا ، مان  هب  باحصا  زا  یکی  لقن  هب  هیلع ، یلاعت  هّللا  ناوضر  سوواط  نب  دّیس  موحرم 

رخآ ایآ  هک  دنتشاد  فالتخا  زور  نآ  رد  مدرم  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  مردپ  ناضمر ، هام  لّوا  زور 
!؟ دشاب یم  ناضمر  هام  لّوا  هک  نآ  ای  تسا  نابعش  هام 

رب مردپ  هک  یعقوم 
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؟ یشاب یم  یلاح  هچ  رد  یتسه و  هورگ  مادک  ءزج  دومرف : دش ، دراو  ترضح  نآ 

.ما هدرک  هزور  دصق  ار  زورما  مدرگ ، امش  يادف  نم  هّللا ! لوسر  نبا  ای  مرورس ! يا  تشاد : هضرع  مردپ 

، نیا زا  دـعب  رگید  زین  دـشاب و  دـیفم  هشیمه  يارب  ات  میوگب  تیارب  ار  یّلک  نوناق  کی  هک  یتسه  لیام  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
؟ ینکن ّکش  ناضمر  هام  لّوا  ياهزور  هب  تبسن 

.امرف یئامنهار  ارم  راذگ و  ّتنم  نم  رب  یلب ، تشاد : راهظا  مردپ 

رگید تسا و  دـنمدوس  هشیمه  يارب  یتخانـش  ار  نآ  رگا  هک  دوب  دـهاوخ  يزور  هچ  مّرحم  هاـم  لّوا  هک  نک  ّتقد  دوـمرف : ترـضح 
.تشاد یهاوخن  یلکشم  ناضمر  هام  يارب 

!؟ دوب دهاوخن  ناضمر  هام  يارب  یلکشم  رگید  مّرحم ، لّوا  نتخانش  اب  هنوگچ  تفگ : مردپ 

؟ موشب انشآ  نآ  هب  تبسن  ات  امرفب ، حیضوت  میارب  دشاب ، نکمم  هچنانچ  مدنمشهاوخ  دوزفا : سپس  و 

هب هک  ار  نآ  حیحـص  صیخـشت  اـب  هک  دـسر -  یم  ارف  مّرحم  هاـم  لّوا  زور  هک  یماـگنه  نک ، ّتقد  بوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
 -. یشاب هدروآ  تسد 

.رادب هگن  ار  کی  ددع  دشاب ، هبنش  کی  زور  مّرحم ، لّوا  رگا  سپ 

نینچمه جنپ ، ددع  هبنـش  جنپ  يارب  راهچ و  ددع  هبنـشراهچ  يارب  هس و  ددع  دوب  هبنـش  هس  رگا  زین  ود ، ددـع  دـشاب ، هبنـشود  رگا  و 
.ریگب رظن  رد  ار  تفه  ددع  هبنش ، يارب  شش و  ددع  هعمج  يارب 

راهطا هّمئا  ددـع  اب  تسا -  هدـش  مّرحم  زور  نیلّوا  اب  فداـصم  هک  ار -  رظن  دروم  ددـع  ناـمه  سپـس  دوزفا : ترـضح  نآ ، زا  دـعب 
.نک عمج  دشاب -  یم  هدزاود  ددع  هک  مالسلا -  مهیلع 

هتشاد ّتقد  تیاهن ، رد  نکب و  مک  ات ، تفه  ات  تفه  دادعا ، عومجم  زا  سپس 
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؟ تسیچ هدنامیقاب  ددع  هک  شاب 

دـشاب جنپ  رگا  تسا و  هعمج  ناضمر  هام  دشاب  شـش  رگا  دوب و  دهاوخ  هبنـش  ناضمر  هام  لوا  سپ  دشاب  تفه  هدنامیقاب  ددـع  رگا 
، هدب ماجنا  ار  هبـساحم  رخآ  ات  لاونم  نیمه  هب  و  دوب ؛ دهاوخ  هبنـشراهچ  ناضمر  هام  دشاب  راهچ  رگا  تسا و  هبنـش  جـنپ  ناضمر  هام 

(28  ) .دمآ دهاوخ  رد  عقاو  اب  قفاوم  هّللاءاشنا  هک 

تفرگرب همامع  هبترم  دنچ  یناسارخ ، تیاده  يارب 

دـشاب یم  نومیم  نب  دـمحا  مان  هب  ناسارخ و  یلاها  هک  یـصخش  زا  لـقن  هب  اـمهیلع ، هّللا  ناوضر  ینیـضح  یـضترم و  دّیـس  موحرم 
: دننک تیاکح 

، دّمحموبا ترـضح  شدنزرف  هیلع ، هّللا  تاولـص  يداه  ّیلع  ماما  زا  دعب  ناگدـنب ، رب  دـنوادخ  تّجح  ماما و  هک  نیا  رب  مدوب  هدـینش 
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

، یئاه تبحص  زا  سپ  مدش و  دراو  دندوب  ءارماس  نکاس  هک  مناتـسود  دزن  متفر و  ءارماس  رهـش  هب  عوضوم  نیا  نوماریپ  قیقحت  يارب 
.میامن تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، میالوم  ات  ما  هدمآ  متشاد : راهظا 

.دوش دراو  ّزتعم  هفیلخ  رابرد  هب  ترضح  زورما ، هک  هدوب  انب  دنتفگ :

.مسر یم  میوزرآ  هب  دنوادخ  تساوخ  هب  متسیا و  یم  ترضح  هار  رس  مور و  یم  متفگ : دوخ  اب  ربخ ، نیا  ندینش  اب 

.مداتسیا يا  هشوگ  دیامن ، روبع  اج  نآ  زا  ترضح  دوب  انب  هک  يریسم  نامه  رد  مدمآ  مدومن و  تکرح  تهج  نیمه  هب 

متفر بقع  يرادقم  سپ  تخادنا ، نم  رب  یهاگن  مشچ  هشوگ  اب  دیسر ، نم  کیدزن  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیمه  دوب ، مرگ  رایسب  اوه 
.متفرگ رارق  ترضح  رس  تشپ  و 

ترـضح ناشیا  نیمهدزاود  نینچمه  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  هّمئا  مامت  هب  نم  هک  یناد  یم  وت  ایادخ ! متفگ : دوخ  اب  هظحل  نیمه  رد 
دقتعم هیلع  هّللا  تاولص  دوعوم  يدهم 
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.متسه نمؤم  و 

.مبای لماک  یتیاده  ات  منک ، هدهاشم  وت  تّجح  ّیلو و  زا  يا  هزجعم  تمارک و  ات  مهاوخ  یم  نونکا  ادنوادخ ! يا  سپ 

.دش باجتسم  تیاعد  نومیم ! نب  دّمحم  يا  دومرف : دومن و  نم  هب  يا  هراشا  ترضح  نیب ، نیمه  رد 

وا ًاعقاو  رگا  مراد ، نهذ  رد  يرکف  هچ  تسناد  میوگب ، يزیچ  هک  نآ  نودـب  دـش و  هاگآ  نم  نورد  رکف و  زا  میالوم  متفگ : دوخ  اب 
.درادَرب دوخ  رس  زا  ار  شا  همامع  شاک  يا  دراد ، یهاگآ  نم  نورد  زا 

.داهن رس  رب  ار  نآ  هبترم  ود  تشادرب و  دوخ  كرابم  رس  يور  زا  ار  دوخ  همامع  درب و  تسد  ناهگان  سپ 

کی شاک  يا  و  نم ؛ ّتین  رکف و  تهج  هب  هن  تشادرب ، رس  زا  ار  دوخ  همامع  ترضح  اوه ، یمرگ  تهج  هب  دیاش  مدیشیدنا : دوخ  اب 
.دراذگب رطاق  نیز  رب  درادرب و  ار  شا  همامع  زین  رگید  راب 

.داد رارق  نیز  يور  تشادرب و  دوخ  رس  زا  ار  شیوخ  همامع  درب و  تسد  ترضح  هظحل ، نیمه  رد 

.داهن دوخ  رس  رب  تشادرب و  ار  نآ  سپ  دراذگب ، رس  رب  ار  شا  همامع  ترضح  هک  تسا  رتهب  متفگ :

رب تشاد و  یم  رب  رس  زا  ار  شا  همامع  ترضح  مه ، رگید  راب  کی  شاک  يا  متفگ : دوخ  اب  هدرکن و  رادقم  نیمه  هب  ءافتکا  مه  زاب 
.داد یم  رارق  دوخ  رس  يور  عیرس  داهن و  یم  نیز 

تشادرب و ار  نآ  عیرس  هلـصاف ، نودب  داهن و  رطاق  نیز  يور  تشادرب و  رـس  زا  ار  دوخ  همامع  هیلع ، هّللا  مالـس  ترـضح  زین  راب  نیا 
.دراذگ دوخ  رس  يور 

!؟ ینک نینچ  یهاوخ  یم  ینامز  هچ  ات  رادقم و  هچ  ات  دمحا ! يا  دومرف : دنلب  يادص  اب  سپس 

دوخ يوزرآ  هجیتن و  هب  ایآ 
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؟ يدیسرن

(29  ) .مدرک كرد  ار  تقیقح  و  تسا ؛ یفاک  ارم  رادقم  نیمه  مرورس ! الوم و  يا  متشاد : هضرع 

نادنز رد  مالّسلا  هیلع  ماما  همانرب 

: دنک تیاکح  يرفعج  مشاهوبا  زا  لقن  هب  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  يربط و  يدنوار ، نیّدلا  بطق  موحرم 

نـسح ماـما  دّـمحموبا ، ترـضح  مدرب ، یم  رـس  هب  یـساّبع  مصتعم  نادـنز  رد  تاداـس  زا  رگید  يا  هّدـع  اـب  نم  هـک  ینارود  نآ  رد 
.دوب ینادنز  ام  اب  زین  مالسلا  هیلع  يرکسع 

عقوم هک  نیمه  دروآ ، یم  ترـضح  نآ  يارب  اذـغ  يرادـقم  راطفا  ماـگنه  شناـمالغ  زا  یکی  تشاد و  هزور  مئاد  روط  هب  ترـضح 
.میدرک یم  راطفا  ترضح  نآ  اب  یگمه  دومن و  یم  توعد  دوخ  رانک  رد  ار  ام  دیامن ، لیم  اذغ  تساوخ  یم  دیسر و  یم  راطفا 

و مدرک ؛ راطفا  کعَک  يرادـقم  اب  یئاهنت  هب  نم  ار  زور  نآ  دوب ، هتفرگ  ارف  ارم  يدـیدش  فعـض  مدوب و  هزور  نم  اـهزور  زا  يزور 
.متسشن ترضح  رانک  دارفا ، عمج  رد  مدمآ و  سپس  تشادن ، یعالّطا  نم  نایرج  نیا  زا  یسک  هک  ناحبس ! دنوادخ  هب  مسق 

.تسا هدرک  راطفا  هچ  رگ  دنک ، لیم  ات  روایب  مشاهوبا  يارب  اذغ  يرادقم  داد : روتسد  دارفا  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ ینک یم  هدنخ  ارچ  مشاهوبا ! يا  دومرف : تفرگ ، ما  هدنخ  نم  سپ 

هّجوت ًانمـض  يوشب ، تیوقت  یبای و  ورین  ات  نک  لوانت  تشوگ  يرادـقم  يدرک ، فعـض  ساـسحا  دوخ  رد  عقوم  ره  دوزفا : سپـس  و 
.تسین یتّوق  چیه  کعَک  رد  هک  شاب  هتشاد 

.دیتسه تقیقح  اب  قداص و  تلاسر ، تیب  لها  امش  ربمایپ و  ادخ و  انامه  متشاد : هضرع  ترضح  هب  نآ  زا  دعب 

نادنز زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  دوب  هدرک  رّدقم  لاعتم  دنوادخ  هک  يزور  نآ  رد  دوزفا : تیاکح  همادا  رد  يرفعج  مشاهوبا 
دمآ يرومام  دوش ، دازآ 
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؟ مروایب يراطفا  لبق -  ياهزور  دننامه  امش -  يارب  زین  زورما  هک  يراد  لیم  ایآ  تشاد : راهظا  ترضح  هب  و 

.مروخب نآ  زا  دشاب ، تصرف  هک  منک  یمن  رکف  یلو  روایب ، ار  نآ  تسین ، یعنام  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هب دش و  دازآ  دوب ، هزور  ترضح  هک  یلاح  رد  بورغ  کیدزن  یلو  دروآ ؛ ترـضح  يارب  لبق  دننامه  ار  یئاذغ  رادقم  رومأم ، سپ 
(30  ) .داب ناتیاراوگ  دینک ، لیم  ارم  راطفا  دومرف : ام 

يدازآ ینیب  شیپ  تیونعم ، ریثات 

ماسقا عاونا و  نادـنز ، نیرومأـم  تشاد ، رارق  یـساّبع  مصتعم  نادـنز  رد  هیلع  هّللا  تاولـص  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  یناـمز  نآ  رد 
.دندرک یم  ارجا  ترضح  يارب  ار  یحور  یمسج و  ياه  هجنکش 

یم ات  دـنتفگ : دـندش و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ِنابنادـنز  رب  دراو  یتموکح ، نیرومأم  اـه و  سوساـج  زا  يا  هّدـع  يزور 
.هدب رارق  نوگانوگ  ياهراشف  تحت  ار  وا  نک و  يریگ  تخس  وا  رب  یناوت 

رارق راشف  هجنکش و  تحت  ار  وا  يا  هلیسو  هچ  اب  هنوگچ و  مناد  یمن  تفگ : دوب -  فیصو  نب  حلاص  مان  هب  یـصخش  هک  نابنادنز - 
! مهدب

.مداتسرف نادنز  هب  وا -  رازآ  هجنکش و  تهج  ار -  رورش  دساف و  دارفا  زا  رفن  ود  لبق ، زور  هس  ود  نیمه 

یتقو زیگنا ، تریح  بیجع و  یتلاح  اب  مه  نآ  دـنتفرگ ، رارق  تدابع  هزور و  زامن و  لها  دـندش و  نوگرگد  ناـشرفن  ود  ره  نکیلو 
؟ دینک فرحنم  ار  وا  دیهد و  رارق  راشف  تحت  ار  درم  نآ  دیتسناوتن  رفن  ود  امش  متفگ : اه  نآ  هب  مدرک و  راضحا  ار  رفن  ود  نآ 

؟ تسا يداع  درم  کی  وا  هک  ینک  یم  رکف  وت  دنتفگ :

تدابع لوغشم  بش  مامت  دروآ و  یم  اج  هب  زامن  دریگ و  یم  هزور  مئاد  روط  هب  وا 
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داتفا و یم  هزرل  هب  ام  ندب  مامت  میتفر  یم  وا  دزن  هک  یماگنه  دیوگب ، ادخ  رکذ  زج  هب  ینخس  تسین ، رـضاح  دشاب و  یم  تاجانم  و 
.درک نوگرگد  زین  ار  ام  وا ، تالاح 

دـندش و شوماخ  یگدنکفارـس  اب  دندینـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ِنابنادـنز  زا  ار  بلاطم  نیا  تموکح ، نیروماـم  یتقو 
(31  ) .دنتشگرب

: دنک تیاکح  يرفعج  مشاهوبا  زا  لقن  هب  یسوط و …  هزمح  نبا  یسربط ، ینیلک ، موحرم  نینچمه 

ماما هب  يا  همان  نمـض  رد  ار  دوخ  یتحاران  مدـش و  تقاط  یب  دـندوب ، هتـسب  ریجنز  اـب  ارم  نوچ  مدوب ، نادـنز  رد  هک  یناـمز  نآ  رد 
.مدومن لاسرا  شیارب  هتشون و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

زا دـعب  یتاظحل  يروآ ، یم  اج  هب  دوخ  لزنم  رد  ار  رهظ  زامن  دـش و  یهاوخ  دازآ  زورما  نیمه  دومرف : باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.درک دازآ  ارم  دمآ و  يرومام  نآ 

لوپ يرادقم  ياضاقت  متـسرفب و  ترـضح  يارب  رگید  يا  همان  دوخ ، يدازآ  زا  لبق  متـساوخ  متـشاد  رارق  یگدـنز  راشف  رد  نوچ  و 
.متشونن ار  دوخ  ياضاقت  دش و  عنام  ایح  مرش و  نکیلو  منک ،

راهظا دروآ و  راـنید  دـص  رادـقم  یـصخش  مدـناوخ ، لزنم  رد  ار  رهظ  زاـمن  ترـضح ، ینیب  شیپ  قبط  مدیـسر و  لزنم  هب  هک  نیمه 
.تسا هداتسرف  يا  همان  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترضح  ار  رادقم  نیا  تشاد :

هک نک  تساوخرد  يدرک ، ادـیپ  زاین  عقوم  ره  راذـگب و  راـنک  ار  اـیح  مرـش و  دوب : هدومرف  موقرم  نآ  رد  مدوشگ ، متفرگ و  ار  هماـن 
.دیسر یهاوخ  نآ  هب  یشاب  هتشاد  تسود  هچنآ 

تاولص يرکسع  نسح  ماما  زین  تاداس و  زا  يا  هّدع  هارمه  هب  لاس 258  رد  هک  تسا  هدوزفا  یسربط  موحرم  و 
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(32  ) .دنا هدوب  یساّبع -  هفیلخ  ّزتعم -  نادنز  رد  هیلع  هّللا 

لوپ هسیک  کی  اب  رتخد  راهچ  گرم 

: دنک تیاکح  دوب  حلاص  نب  دمحا  هب  فورعم  هک  هفوک  یلاها  زا  یکی 

زین ار  اه  نآ  جاتحیام  نیمأت  ناوت  مدوب و  هقیضم  رد  تخس  اه  نآ  یگدنز  هنیزه  جراخم و  هب  تبـسن  مدوب و  رتخد  راهچ  ياراد  نم 
.متشادن

دراو مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترضح  لزنم  هب  مدیسر ، ءارماس  هب  نوچ  متشگ و  ءارماس  رهش  مزاع  لاس 259  رد 
.منک هّیهت  اه  نآ  يارب  يا  هقوذآ  سابل و  ترضح  کمک  اب  مناوتب  موشب و  یکمک  ترضح ، نآ  طّسوت  دیاش  ات  مدش 

هچ رد  تنارتـخد  دـمحأ ! يا  دوـمرف : دوـمن و  باـطخ  نم  هب  میوـگب ، ینخـس  هک  نآ  نودـب  مدـش ، ترـضح  لزنم  دراو  هک  نـیمه 
؟ دنتسه یتّیعضو 

.یتمالس یبوخ و  ریخ و  رد  مدرک : ضرع 

ادرف تسا  هنیکس  مان  هب  هک  يرگید  نآ  و  تفر ، ایند  راد  زا  زورما  نیمه  دراد ، مان  هنمآ  هک  اه  نآ  زا  یکی  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنور یم  ایند  زا  تسا  شیپ  رد  هک  یهام  نیمه  زور  نیلّوا  رد  همطاف -  هجیدخ و  ینعی ؛ اه -  نآ  رگید  ياتود  و  دریم ، یم 

؟ ینک یم  هیرگ  هچ  يارب  تشاد : راهظا  مالسلا  هیلع  ماما  مدش ، نایرگ  ربخ  نیا  ندینش  اب  نوچ  و 

؟ يدش نایرگ  اه  نآ  گرم  مغ  يزوسلد و  يارب  ایآ 

؟ ینک یم  هیرگ  نینچ  نیا  یئامن ، نفد  نفک و  ار  اه  نآ  یناوت  یمن  یتسین و  اه  نآ  رانک  رد  هک  نآ  يارب  ای  و 

.دنتشادن كاروخ  سابل و  یجرخ و  هنوگ  چیه  مدمآ  اه  نآ  دزن  زا  هک  یماگنه  مدرک : ضرع 

يرادقم ما : هتفگ  دیعس -  نب  نامثع  دوخ -  لیکو  هب  نم  شابن ، تحاران  وش ، دنلب  دومرف : ترضح 
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مهرد رازه  هس  غلبم  هسیک ، هت  زونه  دیدرگ ، ماجنا  اه  نآ  يراپس  كاخ  هنیزه  نوچ  دتـسرفب و  اه  نآ  نفد  نفک و  زیهجت  يارب  لوپ 
.يا هدمآ  نآ  تساوخرد  يارب  وت  هک  تسا  يرادقم  نامه  نیا  دنام و  یم  یقاب 

هنیزه ار  نآ  امـش  نکیلو  اه ؛ نآ  جاودزا  هّیزیهج و  يارب  منک  اضاقت  امـش  زا  مهرد  رازه  هس  غلبم  متـشاد  دـصق  مرورـس ! يا  متفگ :
.يداد رارق  ناشترخآ  هناخ  هب  نتفر 

ناشیا رـضحم  رد  هک  نیمه  مدیـسر ، ترـضح  تمدـخ  هبترم  ود  دیـسر و  ارف  هام  زور  نیلّوا  ات  مدـنام  ءارماس  رد  یتّدـم  لاح  ره  هب 
، ینامب اجنیا  تسین  حالص  رگید  دهد ، یتمالس  ربص و  ترتخد  راهچ  گرم  رد  ار  وت  دنوادخ  حلاص ، نب  دمحا  يا  دومرف : متـسشن ،

.وش هناور  هفوک  تمس  هب  نک و  تکرح 

مهرد رازه  هس  رادـقم  تشاد و  تّحـص  ترـضح ، ياه  یئوگ  بیغ  مامت  هک  متفایرد  مدیـسر ، هفوک  هب  نوچ  مدرک و  تکرح  سپ 
(33  ) .مدرک میسقت  نادنمتسم  ءارقف و  نیب  ار  اه  نآ  هک  دوب  هدنام  یقاب  نم  يارب  هسیک ، رد 

وردنت رطاق  کی  بسا ، ياج  هب 

مان هب  مالسلا -  هیلع  داّجس  ماما  ناگداون  زا  یکی  هتفگ  هب  ناگرزب  زا  رگید  یضعب  یسربط و  يدنوار ، نیّدلا  بطق  موحرم  نینچمه 
: دننک تیاکح  دیز -  نب  ّیلع 

یم رارق  دوخ  دز  نابز  ار  نآ  عماجم ، سلاجم و  رد  دارفا  متـشاد و  یم  تسود  ار  نآ  رایـسب  هک  دوب ، مادـنا  ابیز  کباچ و  یبسا  ارم 
.دنداد

رد يراد  هک  یبسا  دومن : راهظا  یتاشیامرف  نمض  ترـضح  مدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  كرابم  رـضحم  هب  يزور 
؟ تسا یلاح  هچ 

نآ ما و  هدمآ  امش  لزنم  ات  مدش و  نآ  راوس  نونکا  مه  مراد و  ار  بسا  متشاد : هضرع 
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.ما هتسب  امش  لزنم  يولج  ار 

نک لیدبت  يرگید  اب  ای  شورفب و  ار  دوخ  بسا  یتسناوت  رگا  دنک ، بورغ  دیـشروخ  هک  نآ  زا  لبق  زورما  نیمه  دومرف : نآ  زا  دـعب 
.يزادنین ریخت  رما  نیا  رد  هک  امن  یعس  و 

دنلب دوخ  ياـج  زا  نم  درکن و  ناـیب  یبلطم  رگید  دومن و  عطق  ار  دوخ  مـالک  ترـضح  دـش و  سلجم  دراو  رفن  کـی  نیب ، نیمه  رد 
ار مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  نایرج  مدش و  دوخ  لزنم  هناور  جراخ و  ترضح  لزنم  زا  مدوب ، هتفر  ورف  رکف  رد  هک  یلاح  رد  مدش و 

.مدرک وگزاب  مردارب  يارب 

.مناد یمن  يزیچ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ینیب  شیپ  هرابرد  نم  تفگ : مردارب 

بورغ نوچ  یلو  تسا ، شورف  ضرعم  رد  نم  بسا  مدرک  نالعا  دارفا  نیب  رد  مشورفب و  ار  بسا  هک  متفرگ  میمـصت  لاـح ، نیا  اـب 
درک و یبیجع  يادص  بسا ، الا ن  نیمه  مرورـس ! يا  تفگ : دمآ و  متمدـخ  شیپ  مدروآ ، اج  هب  ار  برغم  زامن  دیـسر و  ارف  باتفآ 

.دُرم داتفا و 

نم رب  يررـض  ات  دوب  هدومن  ینیب  شیپ  ار  یعوضوم  نینچ  دوخ  شیامرف  رد  ترـضح  هک  مدیمهف  مدش و  نیگمغ  تحاران و  رایـسب 
.دوشن دراو 

یناویح کی  شاک  يا  متفگ : دوخ  اب  موش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـضحم  هب  هک  متـساوخ  يزور  دنچ  تشذگ  زا  سپ 
.مدش یم  نآ  راوس  ات  متشاد  يراوس  بکرَم 

میهاوخ وت  هب  یناویح  بسا ، نآ  ياج  هب  ام  یلب ، دومرف : میوگب ، ینخس  هک  نآ  زا  شیپ  متسشن  مدش و  ترـضح  سلجم  دراو  یتقو 
.هدب دیز  نب  ّیلع  لیوحت  ارم  رطاق  دومرف : داد و  روتسد  تشاد -  مان  تیمُک  هک  دوخ -  مالغ  هب  سپس  و  داد ؛

و
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(34  ) .دوب دهاوخ  رتوردنت  رتشیب و  شرمع  وت  بسا  زا  رطاق ، نیا  دومرف : درک و  باطخ  نم  هب  سپس 

تسا رتذیذل  دنفسوگ  زا  یتمسق  هچ 

نیمز يور  ندب  ءاضعا  رارقتسا  هرابرد  رگیدکی  اب  ساّبع  دمحا و  ياه  مان  هب  رفن  ود  هیلع  هّللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  نامز  رد 
.دندرک ادیپ  فالتخا  زامن  لاح  رد  نآ  یگنوگچ  هدجس و  لاح  رد 

؟ ریخ ای  دریگ ، رارق  نیمز  يور  دیاب  هدجس  ماگنه  مه  ینیب  ایآ  هک  میدیسرن  يا  هجیتن  هب  هرجاشم  نیا  رد  نوچ  دیوگ : دمحا 

.میدش مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  لزنم  مزاع 

ار دوخ  يور  داتسیا و  دش ، ام  هّجوتم  ترضح  هک  نیمه  میدرک ، دروخرب  دوب ، دوخ  بکرم  راوس  ترضح  هک  یلاح  رد  هار  نیب  رد 
هن دبای ، یم  قّقحت  یناشیپ  هلیسو  هب  طقف  هدجس  هک  دومن  هراشا  داهن و  یناشیپ  رب  ار  دوخ  هباّبـس  تشگنا  سپـس  دومن و  ام  فرط  هب 

.تفر داد و  همادا  دوخ  هار  هب  نآ  زا  دعب  و  ینیب ؛ هلیسو  هب 

رتملاس رتذـیذل و  دنفـسوگ  تشوگ  تمـسق  مادـک  هک  دـش  هرجاشم  تشوگ  رـس  رب  زین  تشذـگ ، نایرج  نیا  زا  هک  یتّدـم  زا  سپ 
.میدیسرن هجیتن  هب  نینچمه  هک  تسا ،

یلاؤس ای  میئوگب و  ینخـس  ام  هک  نآ  نودب  دـش و  دراو  ام  رب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّـمحموبا ، ترـضح  مداخ  ناهگان 
: تفگ تشادرب و  ام  يولج  زا  دوب  ناویح  تسد  فتِک و  هک  يدنفسوگ  تشوگ  هعطق  ترضح  مداخ  میشاب ، هدرک 

ار نار  اّما  و  دشاب ، یمن  ضارم  هب  هتـشغآ  تسا و  رتذـیذل  رتملاس و  دـشاب ، ندرگ  رـس و  هب  کیدزن  هک  یتمـسق  نآ  دومرف : میالوم 
(35  ) .دوشن هدافتسا  ناکم  الا  یتح  هک  دومن  تحیصن 

یلاؤس ام  هک  نآ  نودب  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ : دمحا 
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ار ام  خـساپ  یّکـش  هنوگ  ره  ندرب  نیب  زا  بولق و  تیوقت  يارب  تشاد و  رارق  روما  نایرج  رد  میـشاب ، هداد  یمایپ  اـی  میـشاب و  هدرک 
(36  ) .دیدرگ هرجاشم  عفر  دومرف و  حرطم 

مولع رگید  اه و  نابز  تاغل و  مامت  هب  یئانشآ 

: دنا هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ناگرزب  زا  رگید  یضعب  يدنوار و  ینیلک ، دیفم ، خیش  موحرم 

: دنک تیاکح  مداخ -  ریصن  مان  هب  مالسلا -  هیلع  يداه  ّیلع  ماما  نسحلاوبا ، ترضح  نامداخ  زا  یکی 

اب شراوگرزب  ردپ  تایح  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  هک  مدینـش  یم  مدید و  یم  رّرکم  روط  هب  اهراب 
.دیوگ یم  نخس  يرزخ و …  یمور ، یکرت ، هجهل  تُغل و  هب  فلتخم ، دارفا 

هیلع يرکـسع  ماما  ینعی ؛ صخـش -  نیا  متفگ : یم  دوخ  اب  دوب و  زیگنا  تریح  روآ و  بّجعت  رایـسب  نم  يارب  تالاح ، نیا  هدهاشم 
هب هنوگچ  سپ  تسا ، هتفرن  هک  مه  یئاج  دنتـسه ، هدوب و  برع  وا  نایانـشآ  هداوناخ و  زین  هدمآ و  ایند  هب  هنیدـم  رهـش  رد  مالـسلا - 

!؟ دراد لماک  ّطلست  اه  نآ  همه  رب  تسا و  انشآ  اه  نابز  اه و  تغل  مامت 

هیلع يرکـسع  دّمحموبا  ترـضح  شدنزرف ، هک  مدـید  یم  مه  زاب  و  دیـسر ؛ تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  شردـپ  هک  نآ  ات 
زا هک  تشگ  یم  هدوزفا  نم  بّجعت  رب  زور  هب  زور  دـیوگ ، یم  نخـس  نوگانوگ  ياه  هجهل  اه و  نابز  فلتخم و  تاقبط  اـب  مالـسلا 

!؟ تسا هدش  انشآ  اه  نابز  همه  هب  ترضح  يا  هلیسو  هچ  هب  یقیرط و  هچ 

ار رکف  نیا  دوـخ ، نورد  رد  طـقف  منزب ، یفرح  هـک  نآ  نودـب  مدوـب و  هتـسشن  ترـضح  نآ  كراـبم  رـضحم  رد  يزور  هـک  نآ  اـت 
نابز اه و  تغل  همه  هب  هنوگچ  ترضح  هک  مدنارذگ 
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!؟ تسا هدش  انشآ  هاگآ و  اه 

یلاـعت كراـبت و  دـنوادخ  دومرف : داد و  رارق  باـطخ  دروم  ارم  هدرک و  يور  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ناـهگان  هک 
یم يا  هژیو  ياـهزایتما  تاّیـصوصخ و  ياراد  تسا  هدوـمن  نییعت  شناگدـنب  تداعـس  تیادـه و  يارب  هک  ار  دوـخ  هفیلخ  تّجح و 

.دنراد ار  تاناویح  نابز  هب  یّتح  اه  تغل  اه و  هجهل  مامت  هب  یئانشآ  ملع و  نینچمه  دنشاب ،

تّجح هب  فطل  باب  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  هدنیآ  هتشذگ و  تانایرج  ثداوح و  مامت  هب  یئانـشآ  یـسانش و  بَسَن  هب  تفرعم  زین  و 
.دناد یم  ار  تانایرج  مامت  زیچ و  همه  دننک ، هدارا  هظحل  ره  هک  يروط  هب  دنراد  تسا ، هدرک  اطع  دوخ  هفیلخ  و 

نآ نیب  یقرف  تقو  نآ  دوبن ، اه  یگژیو  اهزایتما و  نیا  هچنانچ  دوزفا : شتاشیامرف  همادا  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  سپس 
(37  ) .دشاب رتالاو  رترب و  نارگید  زا  تاهج  مامت  رد  دیاب  دنوادخ  تّجح  ماما و  هک  نآ  لاح  و  تشادن ؛ دوجو  قولخم  رگید  اه و 

ءایشا رب  تاکرح  راثآ  ءاقب 

: دیامن تیاکح  تسا -  هدوب  انیبان  هک  یفوک -  مصاع  نب  ّیلع  نسحلاوبا ، مان  هب  ثیدح  نایوار  زا  یکی 

هک متسشن  يزادناریز  يور  مدش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  تمدخ  ءارماس  رهـش  رد  يزور 
؟ دیا هدروآ  اجک  زا  تسیچ و  نیا  مدرک : ضرع  ترضح  هب  دوب ، فیطل  مرن و  رایسب 

نآ رب  ناماما : ءایصوا و  یهلا و  ناربمایپ  زا  يرایسب  هک  يا  هتـسشن  يا و  هداهن  مدق  يزیچ  يور  مصاع ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنا هتسشن  نآ  يور  هداهن و  مدق 

مدق نآ  يور  هک  یتسوپ  نیا  مارتحا  هب  مرورس ! الوم و  يا  متشاد : هضرع 
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.مشوپن ار  یشفک  رگید  مشاب ، هدنز  هک  ینامز  ات  میامن  یم  دّهعت  دوخ  اب  هظحل  نیا  زا  دعب  مداهن ،

ناونع هب  هک  یناویح -  تسوپ  نآ  نوماریپ  ار  یّمهم  بلاطم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  نآ  زا  دـعب  دوزفا : یفوک  مصاـع 
.دومرف حرطم  دش -  یم  هدافتسا  نآ  زا  شرف 

تشاد ناکما  شاک  يا  هک : متفگ  مدنارذگ و  دوخ  نهذ  رکف و  رد  ّطقف  هکلب  منک ، يراج  دوخ  نابز  رب  ار  يزیچ  هک  نآ  نودب  نم 
.مدید یم  ار  مالسلا  مهیلع  ءایصوا  ءایبنا و  راثآ  نم 

بلج دوخ  هب  ارم  رظن  هدـش و  گـنراگنر  ياـهرون  عاونا  رد  قرغ  ترـضح ، لزنم  متـشگ  هّجوتم  ناـهگان  هک  مدوـب ، راـکفا  نیا  رد 
.دندرک

هک ار -  مالـسلا  مهیلع  ناماما  یهلا و  ناربمایپ  ياه  مدـق  راثآ  هک  یتسه  لیام  ایآ  مصاع ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
؟ ینک هدهاشم  دنا -  هداهن  مدق  شرف  نیا  رب 

.میامن هدهاشم  ار  اه  نآ  هک  مراد  هقالع  رایسب  مرورس ! الوم و  يا  هّللا ! لوسر  نباای  یلب ، متشاد : هضرع 

.متفای زاب  ار  میاه  مشچ  یئانیب  دیشک و  میاه  مشچ  تروص و  رب  شیوخ  كرابم  تسد  اب  ترضح  نآ ، زا  سپ 

زا ار  ناماما  ناربمایپ و  زا  کـی  ره  ياـپ  ياـج  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  مدـید و  شرف  نآ  يور  ار  يرایـسب  ياـه  مدـق  ناـهگان 
مالسلا هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  ياپ  ياج  رثا  نینچمه  و  نیعمجا ؛ مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم  ترضح  ربمایپ  نیرخآ  ات  مدآ  ترـضح 

(38  ) .دومن هئارا  نم  هب  یفّرعم و  مالسلا -  هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  ینعی ؛ موصعم -  نیرخآ  ات  ار 

دوخ اب  دوش ، هّجوتم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  نآ  نودب  راثآ ، نآ  هدهاشم  زا  دعب  دوزفا : یفوک  مصاع 
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اه نیا  هَن ، مصا ! يا  دوـمن : باـطخ  نم  هب  ترـضح  ناـهگان  منک ، یم  ساـسحا  نم  هک  تسا  تاـمّهوت  تـالایخ و  اـه  نـیا  مـتفگ :
.دشاب یم  تقیقح  نیع  هکلب  تسین ، تامّهوت  تالایخ و 

راهچ تسیب و  دـصکی و  مالـسلا  مهیلع  یهلا  ناربمایپ  یمامت  دومرف : دوخ  تاشیامرف  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  سپـس  و 
یم رفن  هدزاود  زین  مهیلع ، هّللا  تاولص  متاخ  ربمایپ  ءایصوا  و  دنتـسه ؛ هفیلخ  ّیـصو و  ياراد  ناشیا  مادک  ره  هک  دنا ، هدوب  رفن  رازه 

.دنشاب

ّکـش دننامه  دشاب ، هتـشاد  ّکش  اه  نآ  زا  یکی  هرابرد  هچنانچ  یّتح ، ای  دیامن و  رـسک  اه  نآ  زا  ای  دیازفیب  اه  نآ  هب  سک  ره  سپ 
.دشاب یم  وا  راکنإ  لاعتم و  دنوادخ  هرابرد 

مشچ ترضح  روتـسد  قبط  زین  نم  و  راذگب ؛ مه  رب  دوخ  ياه  مشچ  مصاع ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نایاپ ، رد 
ياج هب  ساپـس  مدرک و  رّکـشت  ترـضح  نآ  زا  تیاهن  رد  و  مدید ؛ یمن  ار  یئاج  رگید  متـشگ و  انیبان  لبق  دننامه  متـسب و  ار  میاه 

(39  ) .دومرف یئامنهار  تیاده و  ارم  هک  مدروآ 

هّجوت لباق  کمک  میمصت و  زا  یهاگآ 

: دنا هدروآ  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ناگرزب  زا  رگید  یضعب  ینیلک و  دیفم ، خیش  موحرم  نینچمه 

: دنک تیاکح  دّمحم  مان  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ياه  هون  زا  یکی 

.متشادن ار  یگدنز  مزال  ياه  هنیزه  نیمأت  ناوت  رگید  یتسد  گنت  تهج  هب  دش و  تخس  ام  رب  یگدنز  يراگزور ، رد 

دزن میورب ، ءارماس  رهش  هب  تشاد : راهظا  تسا -  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  دنزرف  هک  میهاربا -  نب  ّیلع  مردپ  اهزور  زا  یکی  رد 
میناوتب هجیتن  رد  و  دیامن ؛ یکمک  ام  هب  دیاش  ات  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترضح 
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.میئامن يرپس  ار  دوخ  يداع  یگدنز 

؟ یسانش یم  ار  ترضح  نآ  ایآ  متفگ :

.ما هدینش  ار  وا  فاصوا  طقف  هکلب  مسانش ؛ یمن  ما و  هدیدن  ار  وا  ریخ ، تفگ : باوج  رد  مردپ 

دصناپ رادقم  ترضح  هک  تسا  بوخ  ردقچ  تفگ : مردپ  هار ، ریسم  رد  میدرک ؛ تکرح  لاعتم  دنوادخ  هب  لّکوت  اب  تروص  ره  رد 
دـصکی هقوذآ و  درآ و  يارب  مهرد  تسیود  مینک و  يرادـیرخ  كاشوپ  ساـبل و  ار  نآ  مهرد  تسیود  اـت  دـیامن  اـطع  اـم  هب  مهرد 

.دشاب نام  هداوناخ  دوخ و  یگدنز  ياه  هنیزه  رگید  تهج  ار  شا  هّیقب  رانید 

يارب ار  یغالا  ات  دیامن  اطع  نم  هب  مه  رانید  دصیـس  شاک  يا  هک  مدنارذگ  شیوخ  نهذ  رکف و  رد  زین  نم  مردـپ ، تبحـص  زا  سپ 
.دشاب یگدنز  جاتحیام  جراخم و  رگید  يارب  مه  يرادقم  منک و  هّیهت  سابل  يرادقم  زین  هدومن و  يرادیرخ  يراوس ،

، میدیـسر ترـضح  لزنم  يولج  نوچ  و  میتفر ؛ مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  لزنم  تمـس  هب  میدـش ، ءارماـس  رهـش  دراو  یتقو 
.دندوب هدرک  عامتجا  ترضح  نآ  رادید  تاقالم و  تهج  یهوبنا  ّتیعمج 

لزنم برد  ناـهگان  هک  میدوب  راـکفا  نیا  رد  درک ، تاـقالم  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  ناوت  یم  هنوگچ  ّتیعمج  نآ  اـب  هک  میدوب  ّریحتم 
.دنوش ترضح  لزنم  دراو  دّمحم  شدنزرف  میهاربا و  نب  ّیلع  تشاد : راهظا  دمآ و  نوریب  یصخش  دش و  زاب  ترضح 

ترضح يوربور  رد  میدرک و  مالـس  سپ  تسا ، هتـسشن  يا  هشوگ  رد  هک  میدید  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  میتفر ، لزنم  لخاد  هک  نیمه 
.میتسشن

؟ يا هدماین  ام  دزن  نونکات  ارچ  میهاربا ! نب  ّیلع  يا  دومرف : مردپ ، هب  داد ، مالس  باوج  ترضح  هک  نآ  زا  سپ 

ّتیعقوم نیا  رد  ًاصوصخم  میوشب ، امش  محازم  میتشادن  تسود  تشاد : هضرع  مردپ 
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.دیرب یم  رس  هب  هک  یساّسح 

میدرک و یظفاحادخ  میدش و  دنلب  تفرگ ، ماجنا  هک  یئاه  تبحص  زا  سپ  میتسـشن ، مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  رد  يرادقم  نوچ  و 
.میتفر نوریب  ترضح  كرابم  رضحم  زا 

دصناپ نیا  تفگ : داد و  مردپ  لیوحت  هسیک  کی  درک و  ادص  ار  ام  ترضح  مالغ  هلصافالب  میدش ، جراخ  سلجم  زا  هک  نآ  زا  دعب 
.يدوب هدرک  وزرآ  یتساوخ و  یم  هک  تا ، هداوناخ  دوخ و  یگدنز  ياه  هنیزه  رگید  هقوذآ و  درآ و  سابل و  يارب  هک  مهرد 

.تسا وت  لزنم  جراخم  سابل و  غالا و  دیرخ  يارب  زین  مهرد  دصیس  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  مه  رت  کچوک  هسیک  کی  سپس  و 

.دسر یم  وت  هب  یتاریخ  يدوز  نیمه  هب  دوزفا : نآ  زا  دعب  و 

(40  ) .مدرب دوس  رانید  رازه  زین  هلماعم  کی  رد  متفرگ و  یبوخ  رسمه  مالسلا ، هیلع  ماما  تکرب  هب  هاتوک ، یتّدم  تشذگ  زا  سپ 

تاقوا نیرتدب  رد  تماجح  ریثأت  نیرتهب 

: دنا هدروآ  شیوخ  ياه  باتک  رد  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  یلماع و  ّرح  خیش  يدناور ، ینیلک ، موحرم 

ناکشزپ زا  یکی  لابند  هب  رهظ -  تقو  ماگنه  ار -  یصخش  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  اهزور  زا  یکی  رد 
.دیآ يو  دزن  ات  داتسرف  ینارصن 

.نزب ارم  گر  نالف  داد : روتسد  يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دش ، دراو  ترضح  رضحم  هب  ینارصن  کشزپ  هک  نیمه 

دوخ اب  تهج  نیمه  هب  متخانـش ، یمن  هدینـشن و  ار  نآ  مان  زگره  هک  دومن  یفّرعم  نم  هب  ار  یگر  مالـسلا  هیلع  ماما  دـیوگ : کشزپ 
هلیسو هب  مه  نآ  دنزب ، گر  دنک و  تماجح  تاقوا ، نیرتدب  رد  دهاوخ  یم  فورعم  یتّیصخش  نینچ  هک  تسا  بیجع  یلیخ  متفگ :

.تسین هدش  هتخانش  هک  یگر 

ترضح رما  لاح  ره  هب 
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.متسب ار  نآ  يور  یتاظحل  زا  سپ  و  تشگ ؛ يراج  نوخ  مدز و  دومن  یفّرعم  هک  ار  یگر  نامه  مدرک و  تعاطا  ار 

: داد روتـسد  دومن و  ادص  ارم  دیـسر  ارف  رـصع  کیدزن  نوچ  میامن ، ربخ  ار  وت  ات  نامب  رظتنم  لزنم  رد  اج  نیمه  دومرف : نآ ، زا  دـعب 
.دیایب نوخ  ات  نک  زاب  ار  گر  نامه 

اج نیمه  دـنبب و  ار  گر  يور  دومرف  دـش ، هتخیر  تشط  لخاد  نوخ  يرادـقم  نوچ  مداد و  ماـجنا  ار  ترـضح  نآ  روتـسد  زین  نم 
.منک ربخ  ار  وت  ًادّدجم  ات  شاب  رظتنم 

.دیایب نوخ  مه  زاب  ات  نک  زاب  ار  گر  يور  ایب  تشاد : راهظا  دز و  ادص  ارم  دش ، بش  همین  هک  نیمه 

!؟ دهد یم  ماجنا  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  متفگ : دوخ  اب  مدرک و  بّجعت  لّوا  زا  رتشیب  نم  هظحل ، نیا  رد 

گنر دیفس  ینوخ  هبترم  نیا  رد  نکیلو  مدرک ؛ یلمع  ار  ترضح  روتسد  هرخ  الاب  موش ، ایوج  ار  نآ  ّتلع  هک  مدیشک  تلاجخ  یلو 
لزنم رد  اج  نیمه  دنبب و  ار  نآ  يور  دومرف : سپـس  دومن ، ربارب  دنچ  ارم  بّجعت  هک  دش  جراخ  ترـضح  ندب  زا  کمن -  دننامه  - 

.شاب رظتنم 

زا هدش و  جراخ  لزنم  زا  متفرگ و  ار  نآ  دهد ، لیوحت  نم  هب  رانید  هس  غلبم  هک  داد  روتـسد  لزنم ، دارفا  زا  یکی  هب  دش  حبـص  نوچ 
.مدرک فیرعت  شیارب  ار  نایرج  مدمآ و  ینارصن -  عوشیتخب  دوخ -  داتسا  دزن  ًامیقتسم  اج  نآ 

؟! یئوگ یم  هچ  ممهف  یمن  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : درک و  بّجعت  رایسب  دینش ، ارم  بلاطم  مداتسا ، یتقو 

بیبط نالف  شیپ  دیاب  ما ، هدینشن  هدیدن و  ار  یشور  بلطم و  نینچ  نونکات  تماجح  ّبط و  ملع  رد  و 
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.دیوگ یم  هچ  تسیچ و  شرظن  هراب  نیا  رد  وا  مینیبب  ات  میورب  یسراف 

هناور میتشگ و  زاوها  دراو  ات  میدومیپ  ار  زاوها  ریسم  قیاق ، هلیسو  هب  هرصب  زا  میدش و  هرصب  رهـش  مزاع  ءارماس  رهـش  زا  نآ ، زا  سپ 
.میدرک وگزاب  شیارب  ار  نایرج  مامت  میدش و  يزاوها  فورعم  کشزپ  لزنم 

.دیهد تلهم  نم  هب  يزور  دنچ  تفگ : درک و  هاگن  ام  هب  بّجعت  تلاح  اب  دینش ، ار  ام  بلاطم  هک  نآ  زا  سپ  مه  وا 

یسک مالسلا  هیلع  حیسم  یسیع  ترضح  زا  ریغ  يدرک ، حرطم  ار  هچنآ  تشاد : راهظا  مدرک ، هعجارم  وا  هب  هک  زور  دنچ  زا  سپ  نم 
.تسا هتفرگ  ماجنا  رفن  نیمّود  تسد  هب  هک  دشاب  یم  هبترم  نیمّود  راک  نیا  تسا و  هدرکن  يراک  نینچ  رگید 

ترضح نآ  تمدخ  رد  دوب ، هدنز  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ینامز  ات  دروآ و  مالـسا  ینارـصن  کشزپ  نآ  تیاهن ، رد  و 
(41  ) .دوب

اه گیر  رب  تماما  رهُم 

يرفعج مساـق  نب  دواد  زا  لـقن  هب  مهیلع  هّللا  ناوضر  ناـگرزب  زا  رگید  یخرب  بوشآرهـش و  نبا  يدـنوار ، یـسوط ، خیـش  موـحرم 
: دننک تیاکح  يرفعج  مشاهوبا  هب  فورعم 

دورو هزاجا  نمی  یلاها  زا  یصخش  هک  مدوب ، هتسشن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترضح  كرابم  رـضحم  رد  يزور 
.داد دورو  هزاجا  ترضح  تساوخ و 

: دومرف داد و  ار  وا  باوج  ترـضح  درک و  مالـس  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  دـش و  دراو  دـق  دـنلب  مادـنا و  اـبیز  يدرم  يا ، هظحل  زا  سپ 
.نیشنب

يا متفگ : دوخاب  مدنارذگ و  شیوخ  نهذ  رد  میوگب ، نخـس  یـسک  اب  هک  نآ  نودب  نم  تسـشن و  دـمآ و  نم  رانک  درم  نآ  سپس 
؟ تسا هدمآ  اجک  زا  تسیک و  درم  نیا  هک  متسناد  یم  شاک 

سپ
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مناغ ُّما  مان  هب  هک  تسا  يا  هّیبارعَا  نامه  دنزرف  نیا  مشاهوبا ! يا  دومرف : داد و  رارق  بطاخم  ارم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ناهگان 
.دندز یم  تماما  رهُم  اه  گیر  نآ  رب  ناشیا ، درب و  یم  نم  ناردپ  دزن  ار  اه  گیر  هک  دشاب  یم  فورعم  هّینامی ،

.روایب يا ، هدروآ  هک  ار  یئاه  گیر  دومرف : درک و  ور  ینمی  صخش  نآ  هب  ترضح  نآ ، زا  دعب 

ناردـپ نوـچمه  شیوـخ ، تماـما  رهُم  اـب  ترـضح  و  داـهن ؛ مالـسلا  هـیلع  ماـما  تمدـخ  دروآ و  رد  گـیر  يرادـقم  درم ، نآ  سپ 
.دز ار  دوخ  تماما  رهُم  اه  گیر  نآ  رب  شراوگرزب 

گیر نآ  رب  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رهم  هتشون  رثا و  نم  نونکا  مه  هک  نیا  لثم  تفگ : دوخ  نخس  همادا  رد  يرفعج  مشاهوبا 
((. ّیلع نب  نسحلا  : )) تسا هتشون  هک  مینیب  یم  مراد 

؟ يا هدید  ار  مالسلا  هیلع  دّمحموبا  ترضح  نونکات  ایآ  متفگ : هدرک و  باطخ  ینمی  صخش  هب  نآ ، زا  دعب 

رادید و هتفیـش  نم  هک  تسا  ینامز  تّدم  انامه  میا ، هدیدن  ار  رگیدمه  نونکات  هک  دنگوس ! ادـخ  هب  ریخ ، تشاد : راهظا  باوج  رد 
هب هک  زیخرب  تشاد : راهظا  دمآ و  نم  دزن  مدوب -  هدـیدن  ار  وا  لاح  هب  ات  هک  یناوج -  هک  نآ  ات  مشاب ، یم  شکرابم  دوجو  ترایز 

.مراد روضح  ناشیا  كرابم  سّدقم و  رضحم  رد  هک  ینیب  یم  نونکا  و  يا ، هدیسر  شیوخ  يوزرآ 

وت هک  مهد  یم  تداهـش  نم  تفگ : دومن و  باطخ  ترـضح  هب  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  سپـس  دوزفا : نایاپ  رد  يرفعج  مشاـهوبا 
رد تماما ، یهلا و  تمکح  هک  انامه  دیـشاب ؛ یم  هدوب و  ّقح  رب  مهیلع ، هّللا  تاولـص  راهطا  هّمئا  رگید  ّیلع و  نینمؤملاریما  نوچمه 

یهتنم وت  هب  نامز  نیا 
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.یتسه ادخ  ّیلو  امش  نوچ  تسا ؛ هتشگ 

مناغ ُّما  نب  مناغ  نب  ناعمـس  نب  هبقع  نب  تلـص  نب  عجهم  نم  مان  تفگ : خـساپ  رد  مدرک ؟ لاؤس  شمـسا  زا  تفگ : مشاهوبا  سپس 
(42  ) .تسا فورعم  گیر  بحاص  هب  هک  يا  هّینامی  نز  نامه  دنزرف  دشاب ، یم 

(43  ) .دورس هراب  نیا  رد  ار  يراعشا  يرفعج  مشاهوبا  نآ  زا  دعب 

تّجح راهظا  ششوپ و  عون  ود 

دنزرف لـماک -  ماـن  هب  ار  یـصخش  لاـعتم ، دـنوادخ  تّجح  ماـما و  هلئـسم  نوماریپ  یـسررب  قیقحت و  يارب  هفوک  یلاـها  زا  يا  هّدـع 
.دنداتسرف ءارماس  رهش  هب  یندم -  میهاربا 

هتـشاد تقایل  تفرعم و  نم  دـننامه  هک  نآ  رگم  دوش ، تشهب  دراو  دـناوت  یمن  یـسک  متفگ : دوخ  اب  تکرح  ماگنه  دـیوگ : لـماک 
.مدومن تکرح  ءارماس  تمس  هب  دشاب و 

مدید ار  ترضح  مدش ، دراو  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  مرورـس  لزنم  هب  مدیـسر و  ءارماس  هب  هک  یعقوم 
اهاـم هب  نکیل  دـشوپ ؛ یم  ار  فیطل  ساـبل  عون  نیا  ترـضح  متفگ : دوخ  نهذ  رد  تسا ، هدیـشوپ  فیطل  مرن و  دیفـس و  یـسابل  هک 

.میشوپب ناتسد  یهت  ناریقف و  دننامه  یسابل  ات  دهد  یم  روتسد 

تخادنا و نم  رب  یهاگن  مالسلا  هیلع  ماما  ناهگان  هک  میوگب ، ینخس  ای  مزاس و  رهاظ  ار  یبلطم  هک  نآ  نودب  مدوب ، راکفا  نیمه  رد 
.نک هاگن  لماک ! يا  تشاد : راهظا  دز و  الاب  ار  دوخ  نیتسآ  نآ  زا  سپ  و  دومن ؛ یمّسبت 

.تسا هدیشوپ  نشخ  ربِز و  یسابل  شیاه ، سابل  ریز  ترضح  هک  مدش  هّجوتم  مدرک ، هاگن  هک  یماگنه 

ریز رد  هک  ار  يرگید  نآ  تسا و  اهامـش  یعاـمتجا  ّتیعقوم  ظـفح  يارب  ینیب ، یم  رهاـظ  رد  هک  ار  یـسابل  عوـن  نیا  دوـمرف : سپس 
.ما هدیشوپ  دوخ  يارب  ینیب ، یم  میاه  سابل 

راکفا هب  تبسن  دیوگ : لماک 
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.متسشن دوخ  ياج  رس  مدش و  هدنکفارس  هدنمرش و  رایسب  دوب ، هدمآ  شیپ  میارب  هک  یطلغ 

یجورخ برد  يولج  هک  يا  هدرپ  داب ، شزو  اـب  تفرگ و  ندـیزو  هب  یمیـسن  هک  مدـش  هّجوتم  ناـهگان  يا ، هظحل  تشذـگ  زا  سپ 
نشور هام ، دننامه  هک  یگلاس  هدراهچ  نینس  رد  داتفا ، دیـشر  یکدوک  رب  ممـشچ  نیب ، نیمه  رد  و  تفر ؛ رانک  دندوب  هدرک  نازیوآ 

.دوب ینارون  و 

! میهاربا نب  لماک  يا  دومن : ادص  ارم  كدوک  هاگ  نآ 

؟! یئامرف یم  هچ  مرورس ! يا  هلب ، هلب ، متفگ : مدیزرل و  دوخ  رب  هدرک و  بّجعت  نخس  نیا  ندینش  اب  نم 

؟ دنوش یم  تشهب  دراو  وت  لاثما  یناسک  ایآ  ینادب  یهاوخ  یم  هک  نیا  و  ینک ! قیقحت  ادخ  تّجح  هرابرد  ات  يا  هدمآ  دومرف :

.ما هدمآ  روظنم  نیمه  هب  ادخ ! هب  مسق  یلب ، متشاد : راهظا 

؟ یئامن یسررب  قیقحت و  ناشدئاقع  هضّوفم و  هفیاط  هرابرد  ات  يا  هدمآ  زین  و  دومرف : نآ  زا  دعب 

هاگیاج تراهط -  تمـصع و  تیب -  لها  ام  ياه  بلق  دـنیوگ ، یم  غورد  اـه  نآ  لـماک ! يا  دوزفا : دوخ  شیاـمرف  همادا  رد  سپس 
زین ام  دـیامن ، هدارا  وا  هچنانچ  سپ  میناد ، یمن  لاعتم  دـنوادخ  ّتیـشم  نودـب  هدارا و  نودـب  يزیچ  اـم  تسا و  یهلا  ّتیـشم  هدارا و 

.مینک یم  هدارا 

.مدیدن ار  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  زیزع -  دولوم  نآ  رگید  تشگزاب و  دوخ  لّوا  تلاح  هب  هدرپ  نآ  زا  سپ 

هچ رظتنم  رگید  لماک ! يا  تشاد : راهظا  دومن و  یمّـسبت  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  دّـمحموبا ، ترـضح  ناـیرج ، نیا  زا  دـعب 
؟ یتسه

!؟ يدیسرن هجیتن  هب  دنوادخ  تّجح  هرابرد  ایآ 

هدنارذگ دوخ  نهذ  رکف و  رد  وت  هک  ار  هچنآ  دشاب و  یم  نم  زا  دعب  ادخ  تّجح  يدهم و  يدومن ، هدهاشم  هک  ار  یکدوک  نآ 
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.داد ار  وت  بلاطم  خساپ  زین  و  درک ؛ وگزاب  تیارب  يدوب ،

كرابم سّدـقم و  رـضحم  زا  مبای  تسد  دوخ  دوصقم  هب  متـسناوت  هک  نیا  زا  رورـس  یلاحـشوخ و  اب  متـساخرب و  دوخ  ياج  زا  سپ 
(44  ) .مدمآ نوریب  هدرک و  یظفاحادخ  ترضح 

نآ زمر  فشک  ناوختسا و  هلیسو  هب  ناراب  شراب 

: دنا هدروآ  ناگرزب  زا  یضعب 

هک داد  روتسد  هفیلخ  اذل  تفرگ ، ارف  یطحق  ار  اج  همه  دش و  یلاسکشخ  ناراب ، ندماین  تهج  هب  یـساّبع  دمتعم  تموکح  نامز  رد 
.ددرگ لزان  یهلا  تمحر  ات  دنروآ  ياج  هب  ناراب  زامن  مدرم 

تکرح نابهار  زا  یکی  هارمه  هب  يراـصن  هک  نآ  اـت  دـشن ، ناراـب  شراـب  زا  يربخ  یلو  دـندناوخ  ناراـب  زاـمن  ّبترم  زور  هس  مدرم 
.درک ندیراب  هب  عورش  دمآ و  الاب  يربا  ماگنه  نیا  رد  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد  بهار  دندیسر ، نابایب  هب  نوچ  دندرک و 

زور دننامه  درک -  دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد  بهار  نوچ  دندرک و  تکرح  بهار  نامه  هارمه  هب  يراصن  زین  مّود ، زور  نینچمه 
.دمآ دورف  ناراب  تشگ و  نایامن  يربا  لبق - 

ّکش و رد  ماما  تیالو  زین  مالسا و  نیبم  نید  هب  تبـسن  دندوب ، زومرم  هنحـص  نیا  دهاش  هک  نیب  رهاظ  ياه  ناملـسم  ّتلع  نیمه  هب 
.دنتشگرب مالسا  زا  دندش و  دّترم  اه  نآ  زا  يا  هّدع  دنتفرگ و  رارق  دیدرت 

، دنیامن راضحا  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ات  داد  روتسد  اروف  دیسر ، یـساّبع -  هفیلخ  دمتعم -  هب  راب  فّسأت  ربخ  نیا  یتقو 
.دنا هتفرگ  رارق  ینید  یب  تکاله  لاح  رد  هک  بایرد  ار  تّدج  تّما  تفگ : دمتعم  دمآ ، هفیلخ  دزن  ترضح  هک  یماگنه 

هزاجا تسین ، ّمهم  نادنچ  دومرف : یساّبع  دمتعم  هب  لباقم ، رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
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مدرم لد  زا  ار  دـیدرت  ّکش و  یهلا ، هّوق  لوح و  هب  نم  دـنیامن ، اعد  دـنورب و  نوریب  ناراب  ندـمآ  يارب  يراـصن  رگید  راـب  هک  هدـب 
.درک مهاوخ  نوریب 

تـسد بهار  نوچ  دندرک و  تکرح  بهار  هارمه  هب  زین  يراصن  دننک ، اعد  ناراب  ندمآ  يارب  مدرم  رگید  راب  ات  داد  روتـسد  دمتعم 
.دش عورش  ناراب  شراب  درک ، دنلب  نامسآ  تمس  هب  ار  دوخ 

.دیریگب وا  زا  تسا  بهار  تسد  رد  هک  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپ 

.دندروآ مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  ار  نآ  تسا ، یناسنا  ناوختسا  هعطق  دندید  دنتفرگ ، بهار  تسد  زا  ار  نآ  نیرومأم  هک  نیمه 

.نک اعد  ناراب  ندمآ  يارب  داد : روتسد  بهار  هب  سپس  تفرگ و  دوخ  تسد  رد  ار  ناوختسا  ترضح 

.دشن ناراب  زا  يربخ  رگید  دناوخ ، اعد  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  بهار  هچ  ره  راب  نیا 

.دندش ارچ  نوچ و  تبحص  لوغشم  رگیدکی  اب  هتفرگ و  رارق  بّجعت  تریح و  رد  ارجام  نیا  زا  مدرم  یمامت 

: تشاد راهظا  درک و  باطخ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  یساّبع  دمتعم  و 

!؟ دوب يزومرم  ياّمعم  هچ  نیا  هّللا ! لوسر  نباای 

!؟ دماین ناراب  رگید  دش و  عطق  ناراب  رگید  ارچ  و 

تفرگ و یم  دوخ  تسد  رد  ار  نآ  بهار  نیا  تسا و  یهلا  ناربمغیپ  زا  یکی  ناوختسا  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
.دمآ یم  دورف  یهلا  تمحر  ناوختسا ، نآ  هلیسو  هب  درک و  یم  دنلب  نامسآ  تمس  هب 

حیحص تسا ، هدومرف  حرطم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ار  هچنآ  دندش  هّجوتم  دندرک ، شیامزآ  ار  ناوختـسا  هعطق  نآ  یتقو  دیوگ : يوار 
.دنتفای تاجن  یهارمگ  ّکش و  زا  مدرم  دراد و  تقیقح  دشاب و  یم 

نشور ناگمه  يارب  ّتیناّقح  هک  نآ  زا  سپ  و 
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(45  ) .تشگزاب دوخ  لزنم  هب  ترضح  دیدرگ ، راکشآ  و 

ردارب يدازآ  نادنز و  رد  تدابع 

: دنا هدروآ  نیثّدحم  نیخّروم و  زا  يا  هّدع 

یحور و ياه  باذـع  هجنکـش و  دروم  ار  ءارهّزلا  ینب  تاداس  یعون  هب  زور  ره  ساـّبعلا ، ینب  ءاـفلخ  رگید  دـننامه  یـساّبع  دـمتعم 
ریگ و تسد  رفعج  شردارب  هارمه  هب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  داد : روتـسد  يزور  هک  نآ  اـت  داد ، یم  رارق  یمـسج 

.دنیامن ینادنز 

رد دنک ، یم  هچ  نادنز  رد  هک  دوب  وا  تالاح  يایوج  ّبترم  روط  هب  یـساّبع  دمتعم  دش ، نادـنز  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه 
اب تاجانم  تدابع و  لوغـشم  اه  بش  دریگ و  یم  هزور  ار  اهزور  ًامئاد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دش : یم  هتفگ  وا  هب  خساپ 

.دشاب یم  راگدرورپ 

نب نسح  دّمحموبا -  ترـضح  دزن  ات  داد  روتـسد  دوخ  ناریزو  زا  یکی  هب  دمتعم  تشگ ، يرپس  لاونم  نیمه  هب  يزور  دنچ  نوچ  و 
.دنادرگ شلزنم  هناور  دازآ و  نادنز  زا  ار  وا  هفیلخ ، مالس  ندناسر  زا  سپ  دورب و  مالسلا -  هیلع  ّیلع 

شراوس دیایب و  هک  تسا  یـسک  رظتنم  هک  نیا  لثم  و  هداتـسیا ، یغالا  مدید  مدیـسر ، نادـنز  يولج  هک  نیمه  دـیوگ : دـمتعم  ریزو 
.دوش

نم هک  تسناد  یم  ارهاظ  تسا و  يربخ  راظتنا  رد  هدیـشوپ و  ار  دوخ  ياه  سابل  ترـضح  مدـید  متفر ، نادـنز  لـخاد  هک  یماـگنه 
.منادرگ دازآ  نادنز  زا  ار  وا  ات  ما  هدمآ 

، داتـسیا دوخ  ياج  رـس  درکن و  تکرح  یلو  دـش ؛ غالا  راوس  دومن و  تکرح  گنرد  یب  مدرک ، وگزاـب  شیارب  ار  هفیلخ  ماـیپ  یتقو 
؟ يا هداتسیا  ارچ  مدرک : ضرع  مدمآ و  ولج 

.متسه رفعج  مردارب  رظتنم  تشاد : راهظا 

ًالعف دیاب  وا  مرادن ، رفعج  اب  يراک  مدوب و  امش  يدازآ  رومأم  طقف  نم  متفگ :
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.دشاب نادنز  رد 

زاس لکـشم  میدرگنزاب ، لزنم  هب  مه  اب  ود  ره  رگا  میا و  هدمآ  لزنم  زا  مه  اب  ود  ره  ام  وگب : وا  هب  ورب و  هفیلخ  دزن  دومرف : ترـضح 
.دش دهاوخ 

نوچ و  درک ؛ رداص  ار  رفعج  يدازآ  روتـسد  زین  دمتعم  درک و  حرطم  وا  يارب  ار  ترـضح  مایپ  دمآ و  یـساّبع  دـمتعم  دزن  ریزو  اذـل 
.دـندرک تکرح  لزنم  يوـس  هب  رفعج  شردارب  هارمه  هب  ترـضح  دروآ ، زین  ار  رفعج  يدازآ  مکح  تشگزاـب و  ترـضح  تمدـخ 

(46)

هنابش روضح  نادنز و  زا  نایعیش  يارب  کمک  لاسرا 

: دنک تیاکح  دوب ، فورعم  نابا -  دنزرف  قاحسا -  بوقعیوبا ، مان  هب  هک  ثیدح  نایوار  باحصا و  زا  یکی 

زا یـضعب  هب  درب ، یم  رـس  هب  یـساّبع  دـمتعم  نادـنز  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دّـمحموبا ، ترـضح  هک  ینارود  نآ  رد 
.دنربب نمؤم  ياه  هداوناخ  زا  تعاضب  یب  دارفا  يارب  ماعط  ینّیعم  رادقم  ات  دومرف  یم  شرافس  شیافواب  نارای  ناتسود و 

رانک رد  زین  نم  دیناسرب ، ینالف  ینالف و  لزنم  برد  ار  یکاروخ  لئاسو  هک  یماگنه  دیشاب ، هّجوتم  دومن : یم  حیرـصت  نمـض  رد  و 
.دوب مهاوخ  رضاح  اج  نامه  امش 

.دندوب لرتنک  تشگ و  رد  مئاد  دنتشاد و  روضح  نآ  فارطا  نادنز و  يولج  ّبترم  روط  هب  یتموکح  نیرومأم  هک  نیا  اب  و 

نادنز لوئـسم  رابکی  زور ، جنپ  ره  رد  تشاد و  لفق  نادنز  برد  دوب و  رـضاح  نادنز  يولج  مه  نادنز  لوئـسم  هک  نیا  اب  نینچمه 
.دوش ادیپ  ینادنز  دارفا  اب  یتسود و …  هار  ادابم  ات  دندرک  یم  ضیوعت  ار 

.دندوب هتشامگ  فارطا  رد  فلتخم ، ياه  لکش  هب  ار  یناسوساج  هک  نیا  رب  هّجوت  اب  زین  و 

شرافس ماعط  رادقم  دندرک و  یم  ءارجا  ار  ترضح  روتسد  باحصا  هک  نیمه  اه ، يریگتخس  نیا  همه  اب 
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دراد و روضح  لزنم  يولج  اه  نآ  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دندید  یم  دندناسر ، یم  رظن  دروم  ریقف  صخـش  لزنم  برد  ار  هدش 
.دیامن یم  یئوجلد  اه  نآ  زا 

.دنتفرگ یم  رارق  شیاسآ  هافر و  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  طّسوت  نایعیش ، ءارقف و  قیرط  نیا  زا  و 

ياه هداوناخ  هب  مه ، نادنز  لخاد  زا  یّتح  تسناوت  یم  هک  یعون  ره  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  نیملـسم -  ماما  و 
(47  ) .دومن یم  یگدیسر  تسد  یهت  تعاضب و  یب 

ریظن یب  هداعلا و  قراخ  راک  جنپ 

: دنک تیاکح  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  یکی  دّمحم ، نب  هّللادبع 

.دنز یم  فرح  دنک و  یم  تبحص  یگرگ  اب  تسا و  هداتسیا  ینابایب  رد  هک  مدید  ار  ترضح  نآ  يزور 

یلاؤس كرگ  نیا  زا  مرادن ، یعالّطا  وا  لاح  زا  تسا و  ناتـسربط  رد  مردارب  هّللا ! لوسر  نباای  متـشاد : راهظا  مدرک و  بّجعت  رایـسب 
؟ تسا هنوگچ  مردارب  لاوحا  هک  امرف 

هاگن تسه  تلزنم  لخاد  ءارماس  رد  هک  یتخرد  هب  ینک ، هدـهاشم  ار  تردارب  یتساوخ  هاـگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 
(48  ) .دید یهاوخ  ار  تاردارب  نک ،

دنک تیاکح  يربط  رفعجوبا 

ار يا  همـشچ  ترـضح  نآ  لزنم  تایح  رد  مدش ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا  ترـضح  لزنم  دراو  اهزور  زا  يزور 
.دمآ یم  نوریب  نآ  زا  لسع  ریش و  بآ ، نایرج  ياج  هب  هک  مدید 

(49  ) .میدرب دوخ  هارمه  مه  يرادقم  زین  میدرک و  لوانت  همشچ  نآ  لسع -  ریش و  زا -  مناتسود  نم و  و 

: دنک تیاکح  يربط  نینچمه 

یبآ و مک  زا  دـندش و  دراو  فارطا  زا  نیـشن ، نابایب  يا  هّدـع  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  دّـمحموبا  ترـضح  فیرـش  رـضحم  رد  يزور 
.دندرک یتحاران  راهظا  تیاکش و  یلاسکشخ 

شراب هّللا ! لوسر  نباای  دنتفگ : دندمآ و  یتعاس  زا  سپ  درک ، ندیراب  هب  عورش  ناراب  تشون و  ار  یّطخ  اهنآ  يارب  مالسلا  هیلع  ماما 
.مینک یم  رطخ  ساسحا  هدش و  دایز  ناراب 

(50  ) .دیرابن رگید  دش و  عطق  ناراب  دیشک و  یتمالع  نیمز  يور  ترضح  سپ 

دیامن تیاکح  يربط  زین  و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 579 

http://www.ghaemiyeh.com


! هّللا لوسر  نباای  متشاد : هضرع  مدرک و  اضاقت  ترضح  زا  مدوب ، هتسشن  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ضیف  ُرپ  رضحم  رد  يزور 
؟ دیزاس رهاظ  نم  يارب  یصوصخ  هزجعم  کی  دشاب  نکمم  هچنانچ 

.منک حرطم  مه  ناتسود  ناردارب و  رگید  يارب  ار  نآ  ات 

مدرک دای  دنگوس  راب  هس  تهج  نیمه  هب  يرادرب ، تسد  دوخ  هدیقع  زا  یشاب و  هتشادن  تقاط  تسا  نکمم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
.دنام مهاوخ  راوتسا  تباث و  نم  هک  نیا  رب 

.مدیدن ار  وا  رگید  دش و  ناهنپ  دوخ  هداّجس  ریز  ترضح  هک  مدش  هّجوتم  ناهگان  نآ ، زا  سپ 

: دومرف نم  هب  دوب  هتفرگ  دوخ  تسد  رد  هک  ار  یگرزب  ِیهام  کی  دیدرگ و  رهاظ  ترـضح  تشذـگ ، هثداح  نیا  زا  يا  هظحل  نوچ 
.ما هدروآ  ایرد  قمع  زا  ار  یهام  نیا 

ار یهام  نآ  نم  و 
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(51  ) .دوب ذیذل  رایسب  هک  میدروخ ، یهام  نآ  زا  یگمه  هدرک و  خبط  ناتسود  زا  يا  هّدع  اب  متفر  متفرگ و  ترضح  زا 

تسا هدروآ  رگید  یتیاور  رد 

رهـش ياه  هچوک  رازاـب و  رد  باـتفآ ) ناـیم  رد  نشور  زور   ) مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  نیا  رب  مدـید  یم  رّرکم  روط  هب 
(52  ) .دشاب هتشاد  يا  هیاس  هک  نآ  نودب  تفر ، یم  هار  ءارماس 

هدنیآ رسمه  لامج  هب  هاگن  اب  يرگن  هدنیآ 

: دننک تیاکح  يرّهطم -  دّمحم  مان  هب  نینمؤم -  زا  یکی  لقن  هب  ناگرزب ، زا  رگید  یخرب  قودص و  خیش  موحرم 

.مدرک لاؤس  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  نامز  ماما  تدالو  نوماریپ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رهاوخ  همیکح ، زا  يزور 

یماگنه مالسلا  هیلع  ّیلع  نب  نسح  دّمحموبا ، ترضح  مردارب ، رـسپ  يزور  سجرن ، مان  هب  دوب  يا  هیراج  ام  لزنم  رد  تشاد : راهظا 
.دومن هیراج  نآ  رب  یقیمع  هاگن  دش ، ام  لزنم  دراو  هک 

!؟ يا هدش  دنم  هقالع  وا  هب  تبسن  ایآ  متفگ : متفر و  ولج  نم 

ایند هب  میرک  زیزع و  يدازوـن  هیراـج ، نیا  زا  هک  نوـچ  متفرگ ؛ رارق  بّجعت  رد  داـتفا ، وا  رب  مهاـگن  نوـچ  نـکیلو  ریخ ، داد : خـساپ 
.دشاب هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  ملظ ، هک  يروط  نامه  دیامن  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  وا  هلیسو  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دمآ  دهاوخ 

؟ مهدب رارق  ترسمه  ار  وا  ات  یتسه  لیام  ایآ  متفگ :

.ریگب هزاجا  مردپ  زا  دومرف :

ای میوگب و  ینخـس  هک  نآ  نودـب  و  مدـمآ ؛ مالـسلا -  هیلع  يداـه  ّیلع  ماـما  نسحلاوـبا ، ترـضح  مردارب -  رـضحم  هب  نآ ، زا  سپ 
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  دّمحموبا  مدنزرف  لام  سجرن  همیکح ! يا  دومرف : داد و  رارق  بطاخم  ارم  مردارب  منزب ، یفرح 

.منک تروشم  تبحص و  دروم  نیا  رد  هک  ما  هدمآ  امش  دزن  روظنم  نیمه  هب  زین  نم  میالوم ! رورس و  يا  متشاد : هضرع 

همه شاداپ  رج و  رد  ار  وت  دنوادخ  همیکح ! مرهاوخ ، يا  دومرف :
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.دشاب شرایتخا  رد  رسمه  ناونع  هب  ات  مدیشخب  دّمحموبا  مدنزرف  هب  ار  سجرن -  هیراج -  نیا  دنادرگ ، کیرش  اه  یبوخ 

ار وا  اهقاتا  زا  یکی  رد  هدرک و  تنیز  شیارآ و  ار  سجرن  متـشگزاب ، مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  مردارب  دزن  زا  نوچ  و  دوزفا : همیکح 
.دندنارذگ ار  كرتشم  یگدنز  قاتا ، نامه  رد  یتّدم  و  مداد ؛ ياج  مالسلا  هیلع  دّمحموبا  ترضح  ما  هدازردارب  هارمه  هب 

يامظع بصنم  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دیسر و  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  نسحلاوبا  ترـضح  مردارب ، هک  یماگنه 
هب ما  هدازردارب  دیسر و  ارف  نابعش  همین  رد  یبش  هک  نآ  ات  مدوب  ربخ  یب  اه  نآ  ّتیعضو  زا  نم  ار  یتقو  دنچ  دیسر ، تیالو  تماما و 

(53  … ) امن لوانت  اج  نیمه  ار  دوخ  يراطفا  و  نامب ، ام  دزن  ار  بشما  هّمع ! يا  دومرف : نم 

يراطفا نداد  اب  هّمع  يارب  نیشنلد  يربخ 

: دنا هدروآ  دوخ  یثیدح  یخیرات و  ياه  باتک  رد  ناگرزب  زا  يرایسب 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  شا  هداز  ردارب  لزنم  هب  عقوم  ره  مالـسلا  هیلع  داوج  دّمحم  ماما  رتخد  همیکح 
.دنادرگ شیاطع  يدنزرف  لاعتم  دنوادخ  ات  درک  یم  اعد  شیارب  دش ، یم  دراو 

مالسلا هیلع  ماما  زور  نآ  رد  مدرک ، اعد  وا  يارب  یگـشیمه  لاور  قبط  مدش و  بایفرـش  ترـضح  نآ  رب  يزور  دراد : راهظا  همیکح 
.دیامرف یم  تیانع  وت  هب  زیزع  يدولوم  بش ، نیا  رد  دنوادخ  تسا و  هدش  باجتسم  يا  هدرک  اعد  لاح ، هب  ات  هچنآ  دومرف :

.امن راطفا  ام  دزن  ار  بشما  هّمع ! يا  دوزفا : سپس  و 

؟ دمآ دهاوخ  ایند  هب  یسک  هچ  طّسوت  دولوم  نیا  مرورس ! يا  متفگ :

.سجرن طّسوت  دومرف :

رت بوبحم  نارگید  زا  نم  دزن  رتدنمشزرا و  همه  زا  نانز  نیب  رد  وا  مدرک : ضرع 
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وا نم  تفگ و  یم  نخس  درک و  تبحص  نم  اب  دوخ  یّلحم  هجهل  اب  وا  متفر و  هّللجم  يوناب  نآ  دزن  مدرک و  تکرح  سپـس  و  تسا ؛
.مدیسوب ار  شتروص  تسد و  هتفرگ و  لغب  رد  ار 

دهاوـخ دوـجو  هصرع  هب  اـپ  بش  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  وـت و  يادـف  دارفا ، همه  نم و  متفگ : مدرگ ، وـت  يادـف  نـم  تـفگ : سجرن 
.تشاذگ

مالـسلا هیلع  دّمحموبا  ترـضح  میالوم  هب  متـشگرب و  مدیدن ، وا  رد  یگلماح  زا  يرثا  نوچ  مدرک و  سجرن  دوجو  هب  یهاگن  سپس 
!؟ درادن دوجو  لمح  راثآ  امش  رسمه  رد  مدرک : ضرع 

زا يرون  کی ، ره  ام  هک  نآ  يارب  دوب ، میهاوخن  نارگید  دـننامه  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ام  دومرف : دومن و  یمّـسبت  ترـضح 
.میشاب یم  لاعتم  راگدرورپ  سّدقم  راونا 

يربخ زونه  هتشذگ و  بش ، زا  یـساپ  نونکا  دیآ ، یم  ایند  هب  يدولوم  بش ، نیا  رد  هک  يداد  ربخ  امـش  مرورـس ! يا  مدرک : ضرع 
؟ تشگ دهاوخ  رهاظ  تقو  هچ  سپ  تسا  هدشن 

.دوب دهاوخ  مرتحم  یمارگ و  رایسب  لاعتم  دنوادخ  دزن  هک  دبای  یم  ّدلوت  يدولوم  حبص ، هدیپس  عولط  ماگنه  دومرف : ترضح 

.دیشک زارد  تحارتسا  تهج  دوب ، قاتا  يولج  هک  یناویإ  لخاد  مالسلا  هیلع  ماما  سجرن و  رانک  متفر  مدرک و  تکرح  نآ ، زا  دعب 

هدش نایامن  شدوجو  رد  لمح  راثآ  هک  نآ  نودب  سجرن  مدـش و  دـنلب  بش  زامن  ندـناوخ  يارب  دیـسر ، ارف  بش  زامن  ماگنه  نوچ 
.دشن يربخ  درک و  عولط  حبص  هدیپس  متفگ : دوخ  اب  مدیسر  رتِو  زامن  ینعی ؛ تعکر  نیمهدزای  رد  هک  یعقوم  دوب ، هدیباوخ  دشاب 

.هدب نایاپ  عیرس  ار  تزامن  هّمع ! يا  دومرف : ناویإ  لخاد  زا  دنلب  يادص  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ناهگان 

ار زامن  نوچ  و 
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ایآ متـشاد : هضرع  مدـناوخ و  اعد  شیارب  متفرگ و  لغب  رد  ار  وا  مدـمآ و  وا  کـیدزن  درک ، یتکرح  سجرن  هک  مدـید  مدرک ، ماـمت 
؟ ینک یم  ساسحا  دوخ  رد  يزیچ 

.یلب داد : خساپ  سجرن 

فک ود  یناـشیپ  دوخ -  هناـگ  تفه  عضاوم  دـمآ  اـیند  هب  هک  یماـگنه  و  دیـسر ، مشوگ  هب  زیزع  دازوـن  يادـص  تاـظحل  نیمه  رد 
.داهن نیمز  رب  هدجس  ناونع  هب  ار  اپ -  ناتشگنا  رس  ود  وناز و  رس  ود  تسد ،

(54  ) .ًاقوهز ناک  لطابلا  ّنإ  لطابلا ، قهذ  ّقحلاءاج و  تسا : هتشون  شتسار  يوزاب  رب  مدید  مدرک  هاگن  بوخ  یتقو 

.تسا یندش  دوبان  لطاب  انامه  دیدرگ ، دوبان  لطاب  دمآ و  ّقح  ینعی ؛

سپ مدروآ ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  شردپ  دزن  مدیچیپ و  يا  هچراپ  رد  ار  كرابم  ِدازون  نآ  زا  دـعب 
وا ناـهد  رد  ار  دوـخ  ناـبز  داد و  رارق  وا  تشپ  رب  ار  دوـخ  تسار  تسد  داـهن و  پچ  تسد  يور  ار  شیوـخ  زیزع  دازوـن  ترـضح 

(55  … ) دراذگ

!؟ مالسلا مهیلع  هّمئا  مولع  لّمحت  ندینش و  ناوت 

: دیامن تیاکح  يدهم  نب  یسوم  مان  هب  یصخش 

دراو مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  كرابم  رـضحم  هب  دنتفگ ، یم  رکـسع  رهـش  نآ  هب  هک  ءارماس  رد  يزور 
يارب يدنزرف  هک  دیداد  ربخ  ام  هب  رتولج  دـیا و  هتفرگ  رارق  رمع  رخآ  ياه  لاس  رد  امـش  مرورـس ! الوم و  يا  مدومن : راهظا  مدـش و 

؟ دراد ینّیعم  نامز  ایآ  دمآ ، دهاوخ  ایند  هب  يدهم -  مان  هب  امش - 

یـضعب هک  نوچ  دـینکن ، لاؤس  ام  زا  تسا  بیغ  ملع  هب  طوبرم  هک  یلئاسم  میا  هتفگن  امـش  هب  رگم  دومرف : هیلع  هّللا  مالـس  ترـضح 
نآ لّمحت  ناوت  تقاط و  هک  دنونش  یم  يدارفا  مینک و  نایب  میوش  یم  روبجم  تاقوا 
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.دندرگ یم  رفاک  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  دنرادن و  ار 

.منک رواب  كرد و  مونش  یم  امش  زا  هک  ار  هچنآ  منک و  لّمحت  مناوتب  مراودیما  مرورس ! الوم و  يا  متفگ :

مان هب  یمناخ  وا  رداـم  دـمآ و  دـهاوخ  اـیند  هب  نابعـش  هاـم  رد  رجف ، عولط  زا  لـبق  هعمج ، زور  دولوم ، نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دهاوـخ لـغب  رد  ار  دوـلوم  نآ  زین  همیکح  ما  هّـمع  مسوـب و  یم  مـنیب و  یم  مـنک و  یم  كرد  ار  دازوـن  نآ  نـم  دـشاب ، یم  سجرن 

.تفرگ

.تسا هدننک  نامداش  هک  يربخ  نینچ  ندینش  يارب  ار ، ناحبس  دنوادخ  ساپس  رکش و  هّللا ! لوسر  نباای  متشاد : هضرع 

رد ارم  دومن و  ناـیب  نم  يارب  ار  بلاـطم  نیا  تسناد و  لـباق  ارم  هک  مدومن  رّکـشت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  میـالوم  زا  سپـس  و 
.داد رارق  شدنزرف  تدالو  نایرج 

يدولوم ناـنچ  تدـالو  روهظ  راـظتنا  رد  مدرک و  یم  يرامـش  هظحل  ار  اـه  بش  اـهزور و  تشذـگ ، عوضوم  نیا  زا  یتّدـم  نوچ  و 
، دوب هداد  ربـخ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  یتاّیـصوصخ  ناـمه  اـب  ناـمز و  ناـمه  رد  هک  نآ  اـت  مدوـب ، زیزع  كراـبم و 

.تفای ّدلوت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  شدنزرف 

(56  ) .تفرگ دوخ  شوغآ  رد  ار  وا  زین  همیکح  شا  هّمع  دیسوب و  ار  وا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  شردپ ، هک  مدینش  و 

رارسا ظفح  اب  تمدخ  راختفا 

: تسا هدروآ  یفاک  فیرش  باتک  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  ینیلک  موحرم 

: دنک تیاکح  دوب  سراف  یلاها  زا  هک  یصخش  زا  لقن  هب  یلجع  ّیلع  نب  ءوض  مان  هب  ثیدح -  ِباحصا  زا  یکی 

نـسح ماما  لزنم  هب  مدـش ، ءارماس  رهـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  تلاـسر  تمـصع و  نادـناخ  يرازگ  تمدـخ  دـصق  هب  هک  نآ  زا  سپ 
مالسلا هیلع  يرکسع 
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؟ يا هدمآ  اج  نیا  هب  شیوخ  راید  زا  هچ  يارب  دومرف : تساوخ و  ارم  يزور  هک  نآ  ات  مدوب  راوگرزب  نآ  تمدخ  رد  مدمآ و 

.تسا هدروآ  اج  نیدب  ارم  امش ، سّدقم  رضحم  رد  يرازگ  تمدخ  هقالع  قشع و  متشاد : هضرع  ترضح ، باوج  رد 

.یشاب بظاوم  دنتسه ، دمآ  تفر و  رد  هک  يدارفا  يوشب و  نم  نابرد  دیاب  سپ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

رازاب زا  دنتـشاد ، مزال  يزیچ  هچنانچ  مدرک و  یم  يراکمه  مدوب و  ناتمدـخ  شیپ  نامالغ و  رگید  رانک  رد  لزنم  لخاد  نآ  زا  دـعب 
.مدش یم  رضاح  زین  ترضح  نآ  سلاجم  رد  متشاد و  دمآ  تفر و  هزاجا  نودب  هک  مدیسر  يا  هلحرم  هب  ات  مدرک  یم  يرادیرخ 

ات مورب  ولج  متساوخ  هدرک ، بّجعت  مدینش و  ار  يداعریغ  یئادص  صوصخم و  تکرح  ناهگان  مدش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  يزور 
.تسا ربخ  هچ  هک  مهفب  کیدزن  زا 

هن متـسناوتن  رگید  مداتـسیا و  اج  نامه  زین  نم  و  ایَن ؛ رتولج  تسیِاب و  اج  نامه  دومرف : نم  هب  دنلب ، يادص  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگان 
.مدرگرب بقع  هب  هن  مورب و  ولج 

، تشاد دوخ  هارمه  هدـیچیپ و  يا  هچراپ  رد  ار  يزیچ  هک  یلاح  رد  دـمآ ، نوریب  ترـضح  دزن  زا  يزینک  یتاـظحل ، تشذـگ  زا  سپ 
.وش دراو  دومرف : دومن و  ادص  ارم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نآ  زا  دعب 

: دومرف ترضح  دش ، قاتا  دراو  تشگرب و  زینک  نوچ  ایب ، درگرب و  مه  وت  هک  داد  روتـسد  ار  زینک  مدش ، دراو  ترـضح  نآ  رب  یتقو 
.هدب ناشن  نک و  زاب  يا  هدیچیپ  هچراپ  رد  هچنآ 

.دوب روتسم  نآ  رد  نوگمدنگ  يا  هفایق  اب  ینارون  ابیز و  یکدوک  هک  مدش  هّجوتم  دوشگ ، ار  هچراپ  هک  یماگنه 

سپس
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.رَِبب ناشوپب و  ار  وا  داد : روتسد  زینک  هب  تسا و  اهامش  ياوشیپ  ماما و  نم ، زا  دعب  دازون  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

(57  ) .تفر ایند  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ  ات  مدیدن  ار  كرابم  دازون  نآ  رگید  نم  دیوگ : يوار 

یفقاو نورد  دوخ و  گرم  زا  ربخ 

: دننک تیاکح  یحلط  هّللادبع  نب  دّمحم  یّمق و  دوواد  نب  دمحا  ياه  مان  هب  هعیش  ناگرزب  زا  رفن  ود 

یهّجوـت لـباق  رادـقم  هارمه  هب  تاقدـص  سمُخ و  یغلاـبم  نینمؤـم ، زا  يا  هّدـع  میدوـمن و  تمیزع  ءارماـس  رهـش  تمـس  هب  يزور 
نـسح ماما  دّـمحموبا ، ترـضح  كرابم  رـضحم  هب  هک  دـنداد  اـم  لـیوحت  نآ  یلاوح  مق و  زا  تمیق  نارگ  تـالآرویز  تارهاوج و 

.میناسرب مالسلا  هیلع  يرکسع 

رد ام  تمـس  هب  راوس  رفن  کی  هک  میدـش  هّجوتم  میدیـسر ، کلملا  هرکـسد  رهـش  کـیدزن  میدومیپ و  ار  هار  زا  يرادـقم  هک  نیمه 
.ما هدروآ  یمایپ  رفن ، ود  امش  يارب  نم  تشاد : راهظا  دومن و  باطخ  ام  هب  دمآ  ام  هلفاق  کیدزن  هک  یماگنه  دشاب ، یم  تکرح 

؟ تسا یسک  هچ  زا  اجک و  زا  مایپ  میدرک : لاؤس 

هب بشما  نیمه  رد  نم  دومرف : ترـضح  دشاب ؛ یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  ناتیالوم  رورـس و  زا  مایپ  داد : خساپ 
روتسد هیلع -  هّللا  مالس  يدهم  مدنزرف -  بناج  زا  ات  دینامب  یقاب  ّلحم  نیمه  رد  امش  و  دومن ؛ مهاوخ  تلحر  ناحبـس  يادخ  يوس 

.دوشب رداص 

تلحر ربخ  زور  نآ  يادرف  میدنام ، اج  نآ  رد  میدومن و  هیارک  ار  یلزنم  سپس  میدش و  نایرگ  هتفشآ و  رایـسب  ربخ ، نیا  ندینـش  اب 
.دیدرگ رشتنم  ترضح  تداهش  و 

ار زور  نآ  دوش  ربخ  اب  ام  ّتیعضو  زا  یسک  هک  نآ  نودب  و 
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.متشاد رارق  يدیدش  هیرگ  هودنا و  تلاح  رد  هتسشن و  یکیرات  رد  دیسر  ارف  بش  نوچ  میدرک و  يرپس  هودنا  مغ و  رد 

: دیسر شوگ  هب  یئادص  دیشخب و  یئانـشور  ار  ام  سلجم  غارچ ، نوچمه  تشگ و  نایامن  ام  عمج  رد  یتسد  ناهگان  نیب ، نیمه  رد 
.امن لمع  تسا  هتشگ  موقرم  نآ  رد  هچنآ  هب  ریگب و  ار  همان  نیا  دمحا ! يا 

: دوب هدش  هتشون  نینچ  نآ  رد  مدوشگ  ار  نآ  هک  یعقوم  متفرگ ، ار  همان  مدرک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  سپ 

صوصخم ساپـس ، دـمح و  لاح  ره  رد  نیکـسم ؛ نایعیـش  هب  نایناهج ، راـگدرورپ  دزن  نیکـسم  نسح  زا  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب 
ثداوح لباقم  رد  و  میتسه ، شنایاپ  یب  ياـه  تمعن  لـباقم  رد  رازگرکـش  هدـینادرگ و  رّدـقم  اـم  يارب  هک  هچنآ  رب  تسا  دـنوادخ 
.دوب دهاوخ  ام  عفادم  لیکو و  نیرتهب  وا  و  دشخب ، یم  تاجن  تالکشم  زا  ار  ام  هک  تسوا  میشاب و  رابدرب  روبص و  دیاب  راگزور 

.تسا عنام  ملاظ  مکاح  نیا  نوچ  تسین ، ام  تسد  هب  دیراد ، هارمه  هک  ار  هچنآ  لاوما و  ندناسر  عقوم  نونکا 

.دینادرگزاب دوخ  هارمه  هب  ًالعف  ار  اه  نآ 

نب بّویا  زا  هک  تسا  هدش  هدیچیپ  زمرق  يا  هچراپ  رد  رانید  هدفه  رادـقم  نآ ، رد  هک  تسا  يا  هسیک  یتناما ، لاوما  نیب  رد  ًانمـض  و 
ار ام  هسیک  نیا  اب  تسا  هتـساوخ  وا  دش ، فّقوتم  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  مّدج  تماما  رب  هک  تسا  یفقاو  نامیلس 

.دیهد شلیوحت  دینادرگرب و  وا  هب  ار  شا  هسیک  دهد ، رارق  شیامزآ  دروم 

هک نآ  زا  دعب  بش  تفه  میدرک و  تعجارم  مق  يوس  هب  مالسلا ، هیلع  ماما  عاطم  امرف  روتسد و  قبط  زین  ام  سپ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 588 

http://www.ghaemiyeh.com


رب تسا  امش  دزن  مردپ  لاوما  هچنآ  ات  میداتسرف  ار  يرتش  هک : نیا  رب  دمآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ترضح  زا  یمایپ  میدیـسر ، مق  هب 
.دروآ دهاوخ  ام  شیپ  ار  لاوما  دناد و  یم  ار  هار  شدوخ  دیراذگب ، دازآ  ار  نآ  دینک و  راوس  رتش  نآ 

.تفر میدومن و  اهر  ار  نآ  میدرک و  لمح  رتش  رب  ار  لاوما  سانجا و  هیّلک  دّدجم ، روتسد  قبط  زین  ام  و 

ترـضح لزنم  فرط  هب  میدـش ، ءارماس  رهـش  دراو  نوچ  میدرگ و  هاگآ  عاضوا  زا  ات  میدومن  تکرح  ءارماـس  تمـس  هب  دـعب  لاـس 
.میتفر

يا و  دمحا ! يا  تشاد : راهظا  دز و  ادـص  مسا  اب  ار  ام  رفن  ود  ره  دـمآ و  نوریب  لزنم  زا  یـصخش  میدیـسر  لزنم  کیدزن  هک  نیمه 
.دیوش لزنم  دراو  ناترفن  ره  دّمحم !

هظحالم ار  اه  نآ  دیناوت  یم  دیـشاب  لیام  هچنانچ  تسا ، دوجوم  تایح  هشوگ  نآ  رد  ناتلاوما  تفگ : میدـش ، لزنم  دراو  هک  یعقوم 
.دینک

(58  ) .دوب دوجوم  تساک  مک و  نودب  میدوب  هداتسرف  رتش  نآ  هلیسو  هب  مق  زا  ار  هچنآ  میتفر و  لاوما  رانک  تهج  نیمه  هب 

ماما نییعت  تیّمها  ینیب و  شیپ 

: دیامن تیاکح  نایدالاوبا  مان  هب  یصخش 

ياهرهـش هب  ار  وا  ياه  همان  اـه و  ماـیپ  ترـضح ، فرط  زا  مدوب و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  میـالوم  رازگ  تمدـخ  یتّدـم 
.مداد یم  لیوحت  مدرب و  یم  صاخشا  يارب  فلتخم 

داد و نم  لیوحت  ار  یئاه  همان  مدش ، بایفرـش  ناشیا  تمدخ  دوب ، يرامیب  رتسب  رد  دندرک و  مومـسم  ار  ترـضح  هک  ماگنه  نآ  رد 
.یناسر یم  شنابحاص  تسد  هب  يرب و  یم  نئادم  رهش  هب  ار  اه  همان  نیا  دومرف :

هب هک  یماگنه  دشک ، یم  لوط  زور  هدزناپ  تّدم  وت  تشگرب  تفر و  دوزفا : دوخ  شیامرف  همادا  رد  سپس  و 
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دراو لزنم  هب  نوچ  دنـشاب و  یم  نویـش  روش و  لاح  رد  ام  ناتـسود  مدرم و  هک  دش  یهاوخ  یئاغوغ  هّجوتم  يدرگزاب ، ءارماس  رهش 
.ینیب یم  نفک  لسغ و  يارب  یئوکس  يور  ارم  هزانج  يوش 

؟ میامن هعجارم  یسک  هچ  هب  دوش ، نینچ  هتساوخن  يادخ  هچنانچ  مرورس ! يا  دّیس و  يا  متشاد : هضرع  ترضح  هب  دیوگ : نایدالاوبا 

نیشناج ادخ و  تّجح  وا  دنک ، نایب  ار  اه  نآ  تاّیصوصخ  دیامن و  وت  زا  ارم  ياه  همان  هبلاطم  هک  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دوب دهاوخ  نم 

؟ امرفب رگید  يا  هناشن  هّللا ! لوسر  نباای  متشاد : هضرع 

.دناوخب زامن  ما  هزانج  رب  سک  ره  دومرف : ترضح 

؟ امرفب رگید  یتمالع  متفگ :

.دشاب یم  رادقم  هچ  تسیچ و  نآ  رد  هک  دهد  یم  ربخ  وت  هب  دنک  هدهاشم  ار  نایمه  هسیک و  هک  نآ  نودب  دومرف :

نئادـم رهـش  مزاع  اه  هماـن  هارمه  هب  مدرکن و  لاؤس  يزیچ  رگید  مدرک و  همهاو  ترـضح  تمظع  تبیه و  زا  ّتیعقوم  نآ  رد  نم  و 
.مدش دراو  ءارماس  رهش  هب  مهدزناپ  زور  هدرک و  تفایرد  ار  اه  نآ  باوج  مدناسر و  اه  نآ  نابحاص  تسد  هب  ار  اه  همان  مدش و 

ترضح لزنم  فارطا  رد  مدرم  مدرک و  هدهاشم  ار  یبیجع  ياغوغ  مدیسر ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لزنم  کیدزن  نوچ  و 
.دندوب هیرگ  نویش و  لاح  رد 

برد يولج  باّذک -  رفعج  مان  هب  ترضح -  ردارب  مدید و  ندناشوپ  نفک  لاح  رد  ار  ترـضح  رّهطم  هزانج  متفر  لزنم  دراو  یتقو 
.دنا هدرک  عّمجت  وا  فارطا  مدرم  دوب و  هداتسیا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  لزنم 

نیملسم ربهر  ماما و  مسانش ، یم  يزابرامق  يراوخ و  قرع  هب  ار  وا  نم  هک  یصخش  نیا  رگا  متفگ : دوخ  اب  نم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 590 

http://www.ghaemiyeh.com


.تشاد دهاوخن  یشزرا  چیه  ددرگ 

.متفگ تیلست  مالس ، زا  سپ  و  مدمآ ؛ ولج  لاح  ره  هب 

.درکن حرطم  ار  اه  همان  لاوما و  زا  يزیچ  وا  یلو 

ار تردارب  تفگ : دمآ و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترـضح  تمدخ  شیپ  مالغ و  لیقع  یتّدم ، تشذگ  زا  سپ 
.تسا زامن  هدامآ  میدناشوپ و  نفک 

هشوگ رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  رّهطم  هزانج  هک  یلاح  رد  دندش ، لزنم  دراو  ناتسود  نایعیـش و  زا  يا  هّدع  هارمه  هب  رفعج 
.دوب هداهن  يا 

ياهوم اب  نوگمدنگ  يور و  ابیز  یکدوک  ناهگان  دیوگب ، ار  زامن  ریبکت  نیلّوا  تساوخ  نوچ  و  دش ؛ زامن  هدامآ  تفر و  ولج  رفعج 
: تشاد راهظا  سپس  دیشک و  رانک  تفرگ و  ار  رفعج  يابع  دش و  دراو  دوب ، هلصاف  شناهد  يولج  ياه  نادند  نیب  هک  هاتوک 

(59  ) .دومن هماقا  شردپ  رّهطم  هزانج  رب  ار  زامن  كدوک  نآ  مشاب و  یم  مردپ  رب  زامن  راوازس  نم  هک  نوچ  ورب ، بقع  ومع ! يا 

ءوضو نیرخآ  لیحر و  بآ  ندیشون 

خیرات نایب  زا  دعب  یتخبون -  لهسوبا  هب  فورعم  ّیلع -  نب  لیعامسا  لوق  زا  لقن  هب  ناگرزب ، زا  رگید  یخرب  یسوط و  خیش  موحرم 
: دننک تیاکح  ترضح ، نآ  ردام  مسا  زین  كرابم و  مان  هب  هراشا  هیلع و  هّللا  تاولص  دوعوم  يدهم  ترضح  دالیم 

لئان تداهش  هب  مه  یضیرم  نامه  رد  هک  دوب -  هتفرگ  رارق  يرامیب  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یئاهزور  نآ  رد 
.متفر ترضح  رادید  تاقالم و  هب  دمآ - 

.متسیرگن یم  شترضح  كرابم  لامج  هب  متسشن و  هودنا  مغ و  تلاح  اب  مولظم  ماما  نآ  رتسب  رانک  رد  يا  هظحل  هک  نآ  زا  سپ 

فورعم دیقع  مان  هب  هک   ) ار دوخ  مداخ  ترضح ، مدید  هاگان 
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.دوش درس  راذگب  ناشوجب و  یکطصم -  يوراد  هارمه  هب  بآ -  يرادقم  دیقع ! يا  دومرف : وا  هب  درک و  ادص  دوب ) هرهچ  هایس  زین  و 

.دماشایب ات  دروآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تمدخ  ار  بآ  فرظ  دش ، درس  هدیناشوج و  بآ ، هک  نیمه 

يروط هب  دش ، ضراع  ترـضح  ياه  تسد  رب  هشعر  هزرل و  تفرگ ، دوخ  كرابم  ياه  تسد  اب  ار  بآ  فرظ  ترـضح  هک  یعقوم 
.دماشایب تسناوت  یمن  دروخ و  یم  ترضح  ياه  نادند  رب  بآ  فرظ  هک 

رد هک  ینیب  یم  ار  یلاسدرخ  یکدوک  اـج  نآ  ورب ، قاـتا  نآ  لـخاد  دـیقع ! يا  دومرف : شیوخ  مداـخ  هب  داـهن و  نیمز  يور  ار  بآ 
.دیایب نم  دزن  وگب  دشاب ، یم  تدابع  هدجس و  لاح 

هک مدرک  هدـهاشم  هدجـس  لاح  رد  ار  یکدوک  متفر  دومن ، هراشا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یقاـتا  لـخاد  نوچ  تفگ : ترـضح  ِمداـخ 
.دومن هاتوک  هصالخ و  ار  دوخ  هدجس  زامن و  سپ  مدرک ، مالس  وا  رب  تسا ، هدومن  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  هباّبس  تشگنا 

تـسد دـمآ و  زیزع  دـنزرف  نآ  ردام  لیقـص  هظحل ، نیمه  رد  میورب ، ناشیا  دزن  دومرف  میالوم  مدرک : ضرع  ناـشیا  رـضحم  هب  سپ 
.درب شردپ  شیپ  تفرگ و  ار  كدوک 

هک نیمه  درک و  مالـس  دمآ ، ردپ  دزن  دوب -  ینارون  هام  نوچمه  ابیز و  رایـسب  هک  كدوک -  هک  یماگنه  دـیوگ : یتخبون  لهـسوبا 
دوخ راگدرورپ  يوس  هب  نم  یتسه ، ام  هداوناخ  گرزب  دّیس و  وت  مرـسپ ! يا  دومرف : وا  هب  تسیرگ و  داتفا ، دوخ  دنزرف  هب  ردپ  مشچ 

.راذگب مناهد  رب  دوخ  تسد  اب  ار  یکطصم  بآ  نآ  زا  يرادقم  میامن ، یم  تلحر 

دینک کمک  ارم  دومرف : دومن ، لوانت  ار  یکطصم  بآ  نآ  زا  يرادقم  نوچ 
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ار شردپ  سپـس  تخادنا و  مالـسلا  هیلع  ماما  ناماد  يور  دوب ، ردـپ  رانک  رد  هک  ار  يا  هلوح  كدوک  نآ  سپ  مروآ ، اج  هب  زامن  ات 
.داد ءوضو 

دومن و شیوخ  دـنزرف  هب  باطخ  داد ، ماجنا  یـضیرم  لاح  نآ  اـب  ار  زاـمن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  دّـمحموبا ، ترـضح  نوچ  و 
: دومرف

وت یـشاب ، یم  نیمز  يور  رب  ادخ  هفیلخ  تّجح و  وت  یتسه ، تّما  نیا  يدهم  نامّزلا و  بحاص  وت  هک  داب ، تراشب  ار  وت  مدنزرف ! يا 
.دوب یهاوخ  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هّمئا و  متاخ  زین  نم و  ّیصو 

.تسا هدومن  یفّرعم  دوخ  مان  مه  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  تّدج ، و 

طّـسوت هک  يرهز  ّمس و  نآ  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تاـظحل  نیمه  رد  دوزفا : نخـس  ناـیاپ  رد  يوار 
(60  ) .دیسر تداهش  هب  دومن و  تلحر  دوب  هدش  هدیناروخ  وا  هب  مصتعم 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  بئاصم 

منسح تیالو  رون  مهدزای ، تّجُح 

منطو يالج  هدرک  متس ، لها  هنیک 

لسُر ِمتخ  ّیصو  ناماما ، متخ  ردپ 

منَلَع ِّرس و  فقاو  ادخ ، رما  ّیلو 

نید رصان  رشع ، یناث  تّجُح  دلاو 

منمتؤم ّیلو  دوجو ، کُلم  کلام 

روج هر  زا  ارم  هدیناروخ  رهَز  دمتعم )) ))

منت هدوسرف  نم  لاب  هتخوس  نینچ  نیک 

مالسلا هیلع  داوج  نب  ّیلع  داعیم  عفاش  رسپ 

منم دوعُوم  يدهم  ّقح  تّجُح  ردپ 

بارخ هنوگ  نیا  نم و  مناج  روشک  یناب 
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مندب يانب  هنیک  متس و  ِّمس  هدرک 

یندم لوسر  حور  زا  نک  مرش  دمتعم )) ))

مننملاوذ ّیلع  لآ  زا  نم  هک 

شوماخ ناس  نیدب  درک  ناوتن  ار  ّقح  رون 

منت روجنر  هتسخ و  نینچ  رهز  زا  نکم 

نادنز رد  هگ  هشیپ و  متس  راتفرگ  هک 

منحم رد  هگ  هتسخ و  افج  روج  زا  هاگ 

دادیب هر  زا  مدشک  یم  دمتعم )) ))
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متس و 

(61  ) منمَز بحاص  يدهم  ردپ  نم  ارچ  هک 

هدنزومآ دنمشزرا و  سرد  جنپ 

: دنا هدروآ  يرفعج  مشاهوبا  زا  لقن  هب  رگید  یخرب  یلماع و  ّرح  خیش  یضترم ، دّیس  موحرم   1

رد ار  یتاظحل  دشاب ، یم  يا  همان  نتشون  لاح  رد  هک  مدید  مدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  كرابم  رـضحم  هب  يزور 
.دیسر ارف  زامن  ماگنه  هک  نآ  ات  متسشن  ترضح  نآ  تمدخ 

زامن ندـناوخ  لوغـشم  تساـخرب  داـهن و  نیمز  رب  ار  ملق  هماـن و  هظحل ، ناـمه  رد  دومن و  يراددوخ  نتـشون  همادا  زا  تهج ، نیدـب 
.دیدرگ

ذغاک يور  ملق  دوب ، زامن  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یلاـح  رد  مدـش  هّجوتم  ناـهگان  هک  مدوب ، عاـضوا  لاوحا و  بظاوم  نم  و 
.مدروآ ياج  هب  رکش  هدجس  يا  هزجعم  نینچ  هدهاشم  اب  نم  دیسر و  نایاپ  هب  همان  هک  نآ  ات  تشون ، یم  ّطخ  درک و  یم  تکرح 

رظتنم هک  يدارفا  ات  دومرف  هزاجا  سپـس  و  تشادرب ؛ نیمز  يور  زا  ار  ملق  داد ، ار  زامن  مالـس  ترـضح  تفاـی و  ناـیاپ  زاـمن  نوچ  و 
(62  ) .دنوش دراو  دندوب ، ترضح  تاقالم  ترایز و 

: دیوگ نوعمش  نسح  نب  دّمحم   2

دـش و انیبان  ممـشچ  ود  زا  یکی  هرخ  الاب  دیـشخبن و  يدوس  مدرک  اوادـم  هچنآ  درک و  یم  درد  تخـس  میاه  مشچ  اهزور  زا  يزور 
.دوب نتفر  نیب  زا  لاح  رد  مه  یمّود 

اعد میاه  مشچ  يدوبهب  يارب  ترـضح  ات  مدومن  اضاقت  متـشون و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دّـمحموبا ، ترـضح  هب  يا  همان 
.دیامرف

ملاس حیحـص و  ار  يرگید  نآ  دـنادرگرب و  ار  تیانیبان  مشچ  لاعتم  دـنوادخ  دومرف : موقرم  نینچ  همان ، باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنادرگ

تیانع لیزج  رج  کین و  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  دوب : هتشون  همان  لیذ  رد  زین  و 
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.دنادرگ

هک نآ  ات  مدیمهفن ، ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هلمج  نیرخآ  يانعم  یلو  مدش ؛ لاحـشوخ  دش  بوخ  میاه  مشچ  هک  نیا  زا  دیوگ : دّـمحم 
(63  ) .تسا هدوب  نآ  تهج  هب  ترضح  نآ  تیلست  مدیمهف  تفای و  تافو  منادنزرف  زا  یکی 

: دنک تیاکح  قاحسا  نب  دمحا   3

دمحلا : )) دومرف متسشن ، ترضح  تمدخ  رد  هک  یماگنه  مدش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  كرابم  رضحم  هب  يزور 
.مدید ار  مزیزع  دنزرف  داد و  ناشن  نم  هب  ارم  نیشناج  هفیلخ و  لاعتم  دنوادخ  مورب ، ایند  زا  هک  نآ  زا  شیپ  هّلل ،))

دوب دهاوخ  وا  رادهگن  ظفاح و  دنوادخ  دشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  تافص ، لئامش و  تهج  زا  وا 
(64  ) .دنادرگ داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دیامن و  روهظ  ینالوط  یتبیغ  زا  سپ  هک  نآ  ات 

: دیوگ يرفعج  مشاهوبا  نینچمه   4

.متسشن مدش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا ، ترضح  دزن  يزور 

: دیوگب دوش و  بکترم  یهانگ  یـصخش  هک  تسا  نیا  دریگ ، یمن  رارق  ترفغم  وفع و  دروم  هک  یناهانگ  زا  یکی  دومرف : ترـضح 
.درامش زیچان  کبس و  ار  نآ  موش و  باقع  هانگ  نیمه  هب  طقف  شاک  يا 

.دشاب دوخ  تاکرح  لامعا و  بظاوم  هشیمه  دیاب  ناسنا  سپ  تسا ، قیقد  تخس و  ردقچ  مدرک : رکف  دوخ  شیپ  نم 

كرش ِهانگ  هک  نادب  نکن و  اهر  ار  نآ  هدب و  ّتیمها  يدرک ، سفن  ثیدح  دوخ  اب  هچنآ  دومرف : دش و  هاگآ  نم  راکفا  زا  ترـضح 
(65  ) .دوب دهاوخ  رت  یفخم  فیرظ ، فاص و  یگنس  رب  يروم  تکرح  زا  لاعتم  دنوادخ  هب 

: دنا هدروآ  يرفعج  مشاهوبا  زا  لقن  هب  ناگرزب  زا  رگید  یخرب  ینیلک و  موحرم   5
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نیگن ترضح  شاک  يا  متفگ : دوخ  اب  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دّمحموبا  ترـضح  كرابم  رـضحم  رد  يزور 
.میامن دوخ  تسد  هب  كّربت  ناونع  هب  دزاسب و  نآ  يارب  یبسانم  باکر  مربب و  زاسرتشگنا  دزن  ات  دومن  یم  هیده  نم  هب  يرتشگنا ،

.منک یظفاحادخ  هک  متساوخ  مشاب ، رتشگنا  نیگن  رکف  رد  هک  نآ  نودب  مدش و  دنلب  متسشن ، يرادقم  نوچ  و 

هب نآ  باکر  اب  هارمه  ینیگن  ام  یلو  یتساوخ ؛ نیگن  وت  مشاهوبا ! يا  دومرف : داد و  نم  لـیوحت  ار  يرتشگنا  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپ 
.دنادرگ كرابم  وت  يارب  ار  نآ  دنوادخ  میهد ، یم  وت 

رب نم  دوب و  یهاوخ  نم  ياوشیپ  ماما و  یتسه و  ادخ  ِّیلو  تّجح و  وت  هک  مهد  یم  تداهش  میالوم ! رورس و  يا  متفگ : نآ  زا  سپ 
(66  ) .دهد رارق  دوخ  تمحر  ترفغم و  دروم  ار  وت  لاعتم  دنوادخ  دومرف : ترضح  سپس  مراد ؛ خسار  داقتعا  تداهش  نیا 

هدنزورف رتخا  نیمهدزای  حدم 

يرکسع راونا  تسا ز  رّونم  ملاع 

يرتشم نیورپ و  هرهز و  هام و  دیشروخ و 

وا لامج  زا  رمق  سمش و  هک  یهشنهاش 

يرواد راونا  هدرک ز  ءایض  بسک 

ار تارک  نیمز و  نامسآ و  قولخم 

يرهاب رون  نآ  قلخ ز  هدومن  نادزی 

یمدآ ّنج و  کَلَم و  رب  هک  يورسخ  نآ 

يرورس هدرک  فرش  هاج و  ملح و  ملع و  زا 

لوتب هداز  ّیلع ، یفطصم و  دنزرف 

يرفعج نیئآ  بهذم و  يازف  تنیز 

ناهج نیا  ءایشا  همه  دوب  وا  رهب  زا 

يرصیق نامیلس و  کُلم  نیگن و  تخت و 

نآ زا  دوب  رهاظ  همه  ءایبن  زاجعا 
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يروای مالسا  هب  هدرک  هک  یهشنهاش 

وا هک  دسر  شلامج  نسُح  هب  اجک  فسوی 

يربمیپ نسُح  دراد و  میظع  قلُخ 

نسَح يا  وت  لالج  هاج و  يادف  اه  ناج 

يرورپب مئاق  تّجح  هک  یتّجح  ناک 

نیا
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تسا وت  زا  دوعوم  يدهم  هک  سب  رخف 

يرتسگداد شور  دنک  اپ  هب  وک  نآ 

دنز مه  هب  ار  متس  ملظ و  رفک و  داینب 

(67  ) يرتسگداد غیت  اب  هّللادی و  يوزاب  اب 

اه تشون  یپ 

هعومجم نیمه  مّود  دلج  تمسق  نیرخآ  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  هک  یئاهباتک  زا  یـضعب  تاصّخـشم  مان و  تسرهف  - 1
.دشاب یم  دوجوم  هسیفن 

.دشاب یم  یسمش  يرجه  لاس 225  هام ، رذآ  مهدزناپ  اب  قباطم  - 2

.دوش یم   360 ریبک 118 ، دجبا  فورح  ددع  قبط  مالسلا  هیلع  يرکسع )) نسح ،  )) ماما ناونع  هب  ترضح  نآ  بقل  مان و  - 3

.دشاب یم  یسمش  يرجه  لاس 253  هام ، يد  مهدزناپ  اب  قباطم  - 4

، ّصاوخلا هرکذت  ج 6 ، ماکح : الا  بیذـهت  ج 1 ، یفاک : لوصا  زا : تسا  هدش  هتفرگرب  ترـضح  تالاح  رگید  تدالو و  خـیرات  - 5
، هّدوملا عیبانی  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  له  خیرات أ  هسیفن ، هعومجم  ج 2 ، هّمغلا : فشک  ج 6 ، لئاسولا : كردتسم  ج 2 ، هعیّشلا : نایع 

 … دیفم و خیش  داشرا  يربط ، همام  الا  لئالد  يدنوار ، تاوعد  عوبسُالا ، لامج  ج 2 ، یسربط : يرولا  مالعإ 

.یهآ یلع  ياقآ  مرتحم : رعاش  زا  راعشا  - 6

ح 1. ص 434 ، قودص : خیش  موحرم  نیّدلا  لامکإ  دننام  - 7

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ردام  ياهمان  زا  یکی  - 8

س 9. ص 236 ، ج 50 ، راونالا : راحب  س 10 ، ص 133 ، هسیفن : هعومجم  - 9

هیآ 115. نونمؤم : هروس  - 10

ص 166. راصب : الارون  ص 205 ، هقرحملا : قعاوص  ص 620 ، ج 19 ، ّقحلا : قاقحإ  - 11

ح ص 606 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  ح 2 ، ص 317 ، ج 3 ، هّدوملا : عیباـنی  ح 2 ، ص 384 ، ج 2 ، قودص : خیـش  نیّدلا  لامکإ  - 12
.2595

هعومجم ص 129 ، یسوط : خیش  تبیغ  ح 4 ، ص 507 ، ج 1 ، یفاک : لوصا  - 13
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ح 6. ص 251 ، ج 50 ، راونالا : راحب  ح 2572 ، ص 578 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  ص 237 ، هسیفن :

ص 344. ینیضح : يربکلا  هیاده  - 14

هنیدم ح 75 ، ص 300 ، ج 50 ، راونالا : راـحب  ص 434 ، ج 4 ، بوشآرهـش : نبا  بقاـنم  ح 1087 ، ص 574 ، یّـشک : لاجر  - 15
ح 2641. ص 649 ، ج 7 ، زجاعملا :

ح ص 85 ، و ج 82 ، ح 4 ، ص 191 ، ج 50 ، راحب : ص 435 ، ج 4 ، بوشآرهش : نبا  بقانم  ح 1085 ، ص 572 ، یّشک : لاجر  - 16
ح 2642. ص 650 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  ص 395 ، ج 2 ، هّمغلا : فشک  ، 28

ح 2550. ص 563 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  ح 30 ، ص 407 ، ج 3 ، هادهلا : تابثإ  ح 27 ، ص 513 ، ج 1 ، یفاک : لوصا  - 17

ح 10. ص 254 ، ج 50 ، راونالا : راحب  ص 141 ، ج 2 ، یسربط : يرولا  مالعإ  ح 1 ، ص 682 ، ج 2 ، حیارجلا : جیارخلا و  - 18

ص 331. ینیضح : يربکلا  هیاده  - 19

ص ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  ح 3 ، ص 684 ، ج 2 ، حیارجلا : جیارخلا و  ح 161 ، ص 316 ، مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مام  الا  ریـسفت  - 20
.2579

: راونالا راحب  ص 427 ، ج 2 ، هّمغلا : فشک  ح 4 ، ص 424 ، ج 1 ، حئارجلا : جئارخلا و  ح 18 ، ص 214 ، بقانملا : یف  بقاّثلا  - 21
ح 2601. ص 617 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  ح 22 ، ص 262 ، ج 50 ،

ص 333. ینیضح : يربکلا  هیاده  - 22

ح 2655. ص 670 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  ح 1 ، ص 111 ، ج 5 ، رارب : الا  هیلح  ص 334 ، ینیضح : يربکلا  هیاده  - 23

ص 341. ینیضح : يربکلا  هیاده  - 24

ص 340. ینیضح : يربکلا  هیاده  - 25

ح ص 421 ، ج 1 ، حئارجلا : جئارخلا و  - 26
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ح 20. ص 217 ، بقانملا : یف  بقاّثلا  ح 20 ، ص 259 ، ج 50 ، راونالا : راحب  ، 2

ح 6. ص 427 ، ج 1 ، حیارجلا : جیارخلا و  ح 14 ، ص 509 ، ج 1 ، یفاک : لوصا  - 27

ح 1. ص 189 ، ج 1 ، ناهرب : ریسفت  س 22 ، ص 266 ، لامع : الا  لابقإ  - 28

ح 2650. ص 660 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  ص 139 ، تازجعملا : نویع  ص 337 ، ینیضح : يربکلا  هیاده  - 29

ص 624. ج 19 ، ّقحلا : قاقحإ  ح 2 ، ص 282 ، ج 2 ، حئارجلا : جیارخلا و  ص 141 ، ج 2 ، یسربط : يرولا  مالعإ  - 30

ح 6. ص 308 ، ج 50 ، راونالا : راحب  ص 150 ، ج 2 ، یسربط : يرولا  مالعإ  - 31

ح 505 و ص ص 566 ، بقانملا : یف  بقاـّثلا  ح 10 ، ص 508 ، ج 1 ، یفاـک : لوصا  ص 140 ، ج 2 ، یـسربط : يرولا  مالعإ  - 32
ح 10. ص 311 ، ، 50 ج ، راونالا : راحب  ح 525 ، ، 576

ص 341. ینیضح : يربکلا  هیاده  - 33

ح 12، ص 434 ، ج 1 ، حئارجلا : جـیارخلا و  ح 516 ، ص 572 ، بقانملا : یف  بقاـّثلا  ص 137 ، ج 2 ، یـسربط : يرولا  مالعإ  - 34
ح 2536. ص 552 ، ح 7 ، زجاعملا : هنیدم 

اهتمـسق رگید  زا  شیب  ار  دنفـسوگ  تسد  فتِک و  تشوـگ  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  نیا  رب  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  تاـیاور  رد  - 35
.دیزرو یم  هقالع  راهظا  نآ  هب  تبسن  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ًاصوصخم  دنداد ، یم  رارق  هدافتسا  دروم 

ص 332. ینیضح : يربکلا  هیاده  - 36

ج راونالا : راحب  ج 343 ، دیفم : خیش  داشرإ  ح 14 ، ص 436 ، ج 1 ، حیارجلا : جیارخلا و  ح 11 ، ص 509 ، ج 1 ، یفاک : لوصا  - 37
ح 8. ص 268 ، ، 50

دشاب و یم  لّصفم  رایسب  ناتساد  - 38
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حیرصت ار  مالسلا  مهیلع  مامإ  یمامت 12  مان  زین  تسا و  هدرب  مان  ار  ناحلاص  ناربماـیپ و  یماـسا  زا  رفن  ترابع 59  نتم  رد  ترضح 
.دش يراددوخ  اهنآ  همجرت  نایب و  زا  راصتخا  تیاعر  تهجب  هک  تسا ، هدومن 

ح ص 33 ، ج 11 ، راونالا : راـحب  و  ح 2580 ، ص 594 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدـم  و  س 18 ، ص 335 ، ینیـضح : يربکلا  هیاده  - 39
.نیقیلا راونءا  قراشم  زا  لقن  هب  ، 27

ح 7، زجاعملا : هنیدم  ح 4 ، ص 400 ، ج 3 ، هادهلا : تابثإ  ص 341 ، دیفم : خیـش  داشرا  ح 3 ، ص 506 ، ج 1 ، یفاک : لوصا  - 40
ح 2521. ص 540 ،

: هعیّشلا لئاسو  يدنوار ، موحرم  جیارخ  زا  لقن  هب  ح 21 ، ص 260 ، ج 50 ، راونالا : راحب  ح 24 ، ص 512 ، ج 1 ، یفاک : لوصا  - 41
اب ح 2600 ، ص 614 ، ح 2547 ، ص 560 ، ح 7 ، زجاعملا : هنیدـم  و 109 ، ص 107  ج 5 ، رارب : ـالا  هیلح  ح 1 ، ص 74 ، ج 12 ،

.تارابع رد  توافت  رصتخم 

: دنا هدرک  لقن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  ار  يا  هزجعم  نینچ  ناوناب ، زا  رفن  هس  دوش : یم  هدافتسا  تایاور  زا  هک  هچنآ  قبط  - 42

.دنام هدنز  مهیلع  هّللا  تاولص  اضر  ماما  ات  لوسر  ترضح  نامز  زا  هک  يدسا ، هّیبلاو  رفعج  رتخد  هبابح  يدّنلا ، ُّما   - 1

.دش حرطم  ناتساد  نیمه  رد  هک  مناغ ، ُّما   - 2

.دندز اهگیر  رب  ار  دوخ  تماما  تّوبن و  رهم  امهیلع ، هّللا  تاولص  نینمؤملاریما  لوسر و  ترضح  ّطقف  هک  میلس ، ُّما   - 3

ص ج 4 ، بوشآرهـش : نبا  بقانم  ح 7 ، ص 428 ، ج 1 ، حئارجلاو : جئارخلا  س 11 ، ص 138 ، ج 2 ، یـسربط : يرولا  مالعإ  - 43
: بقانملا یف  بقاّثلا  ، 441
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ح 78. ص 302 ، ج 50 ، راحب : ح 500 ، ص 561 ،

ج 7، زجاعملا : هنیدم  ص 499 ، ج 2 ، هّمغلا : فشک  ص 359 ، ینیضح : يربکلا  هیاده  ص 246 ح 216 ، یسوط : خیـش  هبیغ  - 44
ح 2576. ص 585 ،

: زجاعملا هنیدم  ح 1 ، ص 119 ، ج 5 ، رارب : الا  هیلح  ص 602 ، ج 19 ، ّقحلا : قاقحإ  ص 130 و ص 190 ، ج 3 ، هّدوملا : عیبانی  - 45
ح 2604. ص 621 ، ج 7 ،

ح 3. ص 90 ، ج 5 ، رارب : الا  هیلح  ص 139 ، تازجعملا : نویع  - 46

ح 80. ص 304 ، ج 50 ، راونالا : راحب  ح 2588 ، ص 601 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  تازجعملا ص 140 ، نویع  - 47

ح 124. ص 432 ، ج 3 ، هادهلا : تابثإ  ح 1 ، ص 190 ، تازجعملا : رداون  - 48

ح 1. ص 191 ، تازجعملارداون : ح 2560 ، ص 573 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  - 49

ح 125. ص 32 ، ج 3 ، هادهلا : تابثإ  ح 2561 ، ص 573 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  - 50

ح 2565. ص 574 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  ح 127 ، ص 432 ، ج 3 ، هادهلا : تابثإ  ص 191 ، تازجعملا : رداون  - 51

ح 2562. ص 574 ، ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  ح 125 ، ص 432 ، ج 3 ، هادهلا : تابثإ  - 52

ص 302. ج 3 ، هّدوملا : عیبانی  ح 2 ، ص 426 ، ج 2 ، قودص : خیش  نیّدلا  لامکإ  - 53

هدومن ءافتکا  رادـقم  نیا  هب  ام  هک  تسا ، هدـش  لقن  لّصفم  حورـشم و  روط  هب  توافتم  یتارابع  اب  یفلتخم  ياهباتک  رد  ناتـساد  نیا 
.میا

هیآ 81. ءارسإ : هروس  - 54

ص 304. ج 3 ، هّدوملا : عیبانی  ص 355 ، ینیضح : يربکلا  هیاده  - 55

ص 334. ینیضح : يربکلا  هیاده  - 56

ح 6. ص 329 ، ج 1 ، یفاک : لوصا  - 57

: زجاعملا هنیدم  ص 342 ، ینیضح : يربکلا  هیاده  - 58
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ح 2651. ص 661 ، ج 7 ،

ح 12. ص 326 ، ج 3 ، هّدوملا : عیبانی  ح 23 ، ص 1101 ، ج 3 ، حیارجلا : جیارخلا و  - 59

ح 14. ص 16 ، ج 52 ، راونالا : راحب  ح 237 ، ص 271 ، یسوط : خیش  هبیغلا  باتک  - 60

.ناگدازآ دّمحم  ياقآ  مرتحم : رعاش  زا  راعشا  - 61

ص ج 7 ، زجاعملا : هنیدم  ح 80 ، ص 304 ، ج 50 ، راحب : ح 117 ، ص 430 ، ج 3 ، هادهلا : تابثإ  ص 134 ، تازجعملا : نویع  - 62
ح 2581. ، 597

ح 17. ص 510 ، ج 1 ، یفاک : لوصا  - 63

ح 7. ص 408 ، قودص : خیش  نیّدلا  لامکإ  - 64

ح 11. ص 687 ، ج 2 ، حیارجلا : جیارخلا و  - 65

ص 405 ح 25. ج 3 ، هادهلا : تابثإ  ص 421 ، ج 2 ، هّمغلا : فشک  ح 21 ، ص 512 ، ج 1 ، یفاک : لوصا  - 66

.یئالبرک سدق  داوج  خیش  ياقآ  مرتحم : رعاش  زا  راعشا  - 67

رعش

حدم

يرکسع ماما  تدالو  رد 

يرکسعلا اهیا  ادتقم  قح  هب  يا 

يرکسعلا اهیا  ادخ  ّیلو  يا 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  فسوی  همه  عمج  عمش 

يرکسعلا اهیا  یضترم  هداز 

نسح تیوخ  قلُخ و  نسَح ، تیور  هام 

يرکسعلا اهیا  اپ  هب  ات  رس  نسُح 

دارملا باب  وت  مه  دابعلا  ریخ  وت  مه 
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يرکسعلا اهیا  اضرلا  نبا  وت  مه 

کلف تعیطم  مه  کلم ، تهاپس  مه 

يرکسعلا اهیا  امس  تمکح  هب  مه 

ارم تیارماس  يرولا  ریخ  نبای 

يرکسعلا اهیا  البرک  هبعک و 

الو لها  هب  وت  امس ، ضرا و  هب  وت 

يربهر يداه و  ادخ ، قلخ  هب  وت 

روط راونالارون  رود ، وت  زا  دب  مشچ 

يرهوگ کی  رحب  رون ، رحب  هَد  رُد 

رسپ يداه  هب  وت  رمث  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  هب  وت 

يروحم قح  هب  وت  ردپ ، يدهم  هب  وت 

همئاق ار  شرع  ، اهیلع هللا  مالس  همطاف  فسوی 

يرترب رتهب و  همه ، فصو  وت ز 

یتلوص یلع  مه  یتنیط ، اضر  مه 

ادخ مه  یتلصخ ، یبن  مه 
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يرظنم

وت دای  دنز  رَپ  وت ، دالیم  زور 

يرکسعلا اهیا  ارماس  يوس  لد 

قح ملع  نزخم  قح ، ملح  رهظم 

نسح ای  يدیس  یتمکح  ندعم 

ایبنا ثراو  ایربک ، هولج 

نسح ای  يدیس  یترتع ، لصاح 

دورد تلامج  هب  دورد ، تلالج  هب 

نسح ای  يدیس  یتعلط ، ادخ  هک 

همه هانپ  وت  همکحم ، تیآ 

نسح ای  يدیس  یتقلخ ، ملاع 

مرک رهپس  مه  مما ، ماما  مه 

نسح ای  يدیس  یتمحر ، می  مه 

ناجو سنا  دنرب  یم  نامز  نیمز و  رد 

يرکسعلا اهیا  اجتلا  ترد  رب 

ددع ¬ یب وت  فصو  دمص ، یح  نسُح 

تسا ملاع  یجنم  دبا  ات  تیدهم 

يده غارچ  يا  ادخ ، یلو  يا 

تسا مک  میوگ  هچره  ار ، وت  حدم  فصو و 

تمدقم اه  ¬ هدید تمغ ، طیحم  لد 
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تسا مد  احیسم  دص  تمد ، کی  زا  هدنز 

نت هب  مناج  ناج  نسح  ای  وت  رهم 

تسا مکحم  یتیآ  نم  كاپ  هنیس 

وت میلست  بلق  وت ، میدقت  حور 

تسا مخ  نودرگ  خرچ  وت  میظعت  ره 

لوتب دلاب  وت  هب  لوسر ، دزان  وت  هب 

يرکسعلا اهیا  ادخ  دشخب  وت  هب 

مهر غارچ  وت  مهّللا ، طارص  وت 

تسا وت  يور  ما  هلبق  مهن  وس  ره  هب  ور 

ایصوالا متاخ  ایبنالا ، فرشا 

تسا وت  يوگانث  نیا  وت ، ناوخ  انث  نآ 

ملماش دوش  یک  ملئاس ، ترد  رب 

وت يوب  مونشب  ملد ، تشهب  زک 

ییوت میوزرآ  ییوت ، میوگتفگ 

وت يوس  ملد  يا  ییوت ، میوربآ 

رحس ات  لد  غرم  رَظتنملاابا ، ای 

وت يوک  رس  رب  رپ ، لاب و  دنز  یم 

ممدمه وت  رهم  ممثیم ، يدیس 

يرکسعلا اهیا  انث  میوگ  وت  زا 

راگزاس اضر  مالغ  جاح 
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دالیم هدیصق 

تسیناحور مد  هک  یمیسن  هفرط  دزویم 

تسینارون اج  همه  رای و  هولج  اج  همه 

تسیناوخ تحدم  بش  يداش  بش  دجو و  بش 

تسیناثلا عیبر  نویامه  زور  نیمأتشه 

دمآ ارهز  رهوگ  تمظع  طیحم  زا 

دمآ ارهز  رگید  نسح  هراشبلا 

مهدزای رمق  تیالو  جرب  زا  دمآ 

مهدزای رهگ  تماما  يایرد  ای ز 

مهدزای رجش  توبن  يانیس  زای 

مهدزای رگداد  مهدزای  تجح 

دیحوت و نشلگ  نیا  مرخ 
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شنمسای لگ 

شنسح رد  نسح  نسح  همهز  لد  درب  یم 

تریس ردیح  تروص و  یبن  هجو و  ایربک 

تمصع ارهز  مد و  ینیسح  نسح و  ینسح 

تروص کی  رد  هنیآ  کی  هب  هام  هدزای 

تمظع دجم و  همه  نیا  رسپ و  کی  ابجع 

كاخ هب  دیشخرد  زورما  هک  هدژم  نایکاخ 

كاپ رهوگ  کی  می  رون و  می  هد  رهوگ 

تسا رد  كاخ  شدرخ  ریپ  هک  تسیک  رسپ  نیا 

تسا رتبوخ  ناهج  نابوخ  همه  زا  ادخ  هب 

تسا رشبلا  ریخ  تعلط  هنیآ  رسپ  نیا 

تسا رشع  یناث  تجح  ردپ  نیا  دیونشب 

شردپ لامج  هام  رب  همه  تاولص 

شرسپ يادف  داب  نم  ردام  ردپ و 

دنرشب نج و  يروح و  کلم و  وا  رکسع 

دنرمق سمش و  رتخا و  وا  خر  زا  ییوترپ 

دنرختفم شرد  ییادگ  هب  ملاع  قلخ 

دنرَظتنم رظتنم  ناهج  نابوخ  همه 

تسا رشع  یناث  تجح  نامه  تسیک  رظتنم 

تسا رسپ  نیا  فلخ  يدهم  همطاف  فسوی 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 609 

http://www.ghaemiyeh.com


تساضق کلم  ردق و  رهش  یلاو  رسپ  نیا 

تسازف حور  سفن  اب  ناج  یسیع  رسپ  نیا 

تسازج زور  سر  دایرف  عفاش و  رسپ  نیا 

تساضر نبداوج  نب  یلع  غاب  لگ  نیا 

دراد ردیح  يوزاب  یبن  نسح  قح  زور 

دراد رتنوزف  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ 

دنناوخ یم  شننملاوذ  یلو  ینعم  لها 

دنناوخ یم  شنمجنا  هم  هلمج  نارتخا 

دنناوخ یم  شنلع  رس و  فقاو  نافراع 

دنناوخ یم  شنسح  نسح  هه  رس  ات  ياپ 

تسا نهد  نیریش  خرلگ و  نیبج  هام  دق  ورس 

تسا نسح  نیا  تسا  نسح  نیا  تسا  نسح  نیا  تسا  نسح 

شرادید زا  قح  تاقالم  ضیف  ار  هدید 

شراوز مدق  كاخ  هب  هداتفا  رهم 

شراب رهوگ  بل  رب  ادخ  رکذ  مد  همه 

شراسخر لگ  دای  اب  هرماس  اج  همه 

نشلگ شمودق  هب  یتسه  روانهپ  کلم 

نشور شلامج  هب  يداه  ترضح  هدید 

تیارماس رئاز  الو  لها  لد  يا 

تیارآ ناهج  يور  ناهج  قلخ  هبعک 
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ات رس  رس و  ات  اپ  نسح ز  نسح و 
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تیاپ

تیابیز مرح  کئالم  لاب  زا  شرف 

تمرک فطل و  لئاس  ناهج  قلخ  همه  يا 

تمرح كاخ  هب  هدجس  مرب  هک  ایآ  دوش 

ییارهز همطاف  رسپ  وت  یتسیک 

ییامیس نسح  يوخ و  یلع  قلخ و  يوبن 

ییالوم مهدزای  مهدزیس  هولج 

ییایرد هد  رهوگ  يرگسع و  نسح 

تسا يدهع  مه  تا  یتسود  یگدنب و  تبتکم 

تسا يدهم  تیزیزع  دنزرف  يداه و  تردپ 

ماوت رابرد  هدولآ  هدنب  میک  نم 

ماوت راتفرگ  راتفرگ و  هدرک  مهنگ 

ماوت رادیرخ  شیوخ  یهت  تسد  ود  اب 

ماوت راخ  نم  یتسه و  نم  لگ  وت  منک  هچ 

ینکن مباطخ  تسود  زج  هب  هک  مراد  تسود 

ینکن مباوج  یناوخب و  يریذپب و 

نک منایرگ  هدید  رب  نم و  رب  یهگن 

نک مناشیرپ  لاح  رب  لد و  رب  يرظن 

نک منارفغ  می  قرغ  ، منایصع قرغ 

نک منایصع  كاپ ز  ترد  كاخ  اب  هکلب 
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مهاگ رد  نیا  مثیم  مدب  هچ  ره  ما  هکره 

مهللا لوسر  دالوا  رکاذ  مرکاذ 

راگزاس اضرمالغ  جاح 

يرکسع يالو 

يرکسع يالو  دش  اب  ناگدازآ  لد  رد 

يرکسع يادف  ددرگ  يا  هدازآ  ره  ناج 

ناگناگیب ابو  ناراکمتس  اب  دزیتس  یم 

يرکسع يانشآ  ملاع  هب  دشاب  یم  هک  نآ 

وا رهم  رپ  نماد  رب  ینز  دوخ  تسد  هک  يا 

يرکسع ياپ  ياج  يراذگ  اپ  ات  نک  یعس 

مرک زا  نک  ام  يزورو  تمسق  اهلا  راب 

يرکسع يافص  اب  يارسو  نحصو  دقرم 

نیک رهز  دیهش  دش  نآرقو  نید  ظفح  رهب 

يرکسع يارب  دشاب  نیگهودنا  یملاع 

غیرد يا  شزادگناج  غادز  دیرگ  نامسآ 

يرکسع يالبرک  دش  ارماس  نیمزرس 

دنک یم  يراوگوس  رهطا  يارهز  شردام 

يرکسع يازع  زوس و  دوب  اپ  رب  اجک  ره 

نامز بحاص  يدهم  دزن  هب  دیوگ  تیلست 

يرکسع يازف  تنحم  متام  زا  ( یظفاح )
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یظفاح نسحم 

اقشاع

ریگب رس  زا  یگ  هناتسم  اقشاع ،

ریگب رغاس  دسر  یم  هر  زا  یقاس 

نک دازآ  سفق  زا  ار  لد  غرم 

ریگب رپ  قشاع  ياهوتسرپ  اب 

اقل هَم  ِرای  ِيوک  ات  نزب  رپ 

ریگب ربلد  هناخ  ِماب  هب  اج 

روخم مغ  یلاب  هتسکشب  نم  وچرگ 

ریگب رپ  لاب و  رای  يالو  اب 

يرگسع ماما  دالیم  نشج 

ریگب ربمغیپ  يدیع ز  هدمآ 

وا نُمی  زا  تلد  دهاوخ  یم  هچ  ره 

ریگب ردیح  تردق  رپ  ِدَی  زا 

نسح ای  اب  رگا  يوفع  بلاط 

ریگب رواد  هبوبحم  نماد 

يرگسع مانب  دزان  یم  هعیش 

يرگسع ماما  يدهملاابا  ای 

یتسالوم نایعیش  رب  وا  تسیک 

یتساهاط لد  رون  وا  تسیک 
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يدهلا ُباب  اضرلا ، نبا  وا  تسیک 

یتسارهز هداز  ردیح  روپ 

نامسآ تفه  شمدقم  زک  وا  تسیک 

یتساغوغ دشاب و  بنیز  قرغ 

ناربمغیپ شهر  ردنا  وا  تسیک 

یتساپرب همه  هنیس  رب  تسد 

قح یتسه  هیامرس  وا  تسیک 

یتسارآ ناهج  لثم  یب  ِسای 

يدمرس يادخ  قشع  وا  تسیک 

یتسانعم نیرتهب  ار  یقشاع 

رب هک  دشاب  يرگسع  ماما  وا 

یتسانالوم قشع  ناگتسخ 

يرگسع مانب  دزان  یم  هعیش 

يرگسع ماما  يدهملاابا  ای 

وت يامیس  ادخ  یلجت  يا 

وت يابیز  هرهچ  قح  هولج 

راوتسا تشود  هب  هعیش  مچرپ 

وت يانعر  دق  زا  شلادتعا 

ناقشاع شخب  هعرج  يا  دوش  یک 

يابهص زا  مشون  یم  يرغاس 
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وت

یلع دنبلد  دنزرف  مُهَد  يا 

وت ياپ  رب  منز  هسوب  دوش  یک 

میاوت كاپ  بتکم  راثناج 

وت ياغوغ  رپ  دالیم  بش  رد 

يرئاز درادن  بشما  ارماس 

وت يادیش  قشاع  تیادف  يا 

میاوت دالیم  مزب  نامهیم 

وت ياهنت  يدهم  دایب  ات 

يرگسع مانب  دزان  یم  هعیش 

يرگسع ماما  يدهملا  ابا  ای 

دنک نآرق  ار  وت  حیبست  دمح و 

دنک ناحبس  ترضح  وت  رب  رخف 

دنک نشور  ار  هدید  تکاپ  ِرون 

دنک نامیا  زا  رپ  ار  اهلد  فرظ 

ار هعیش  رامش  یب  ياهدرد 

دنک نامرد  اربلد  تکاپ  قشع 

رظن تحت  ربهر  يا  وت  دای 

دنک ناسآ  ار  هعیش  تالکشم 

تسا هدنیاپ  نانچمه  ترادتقا 
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دنک نادنز  وت  هب  هناخ  ودع  رگ 

ار هرذ  دزاس  دیشروخ  وت  قشع 

دنک ناملس  ار  هدیروش  لد  ره 

اهش تدالیم  مزب  ياعد  دش 

دنک نامهم  دوخ  هب  ار  ام  تیدهم 

يرگسع مانب  دزان  یم  هعیش 

يرگسع ماما  يدهملاابا  ای 

فَرَش زِع و  مچرپ  تَشود  هب  يا 

فده نارود  تبرغ  رب  هدش  يا 

قح ِلجن  دهز و  طبس  دوج و  ِروپ 

فص هب  فص  تمیرح  ِدرِگ  نالئاس 

همطاف برثی  ِيوناب  تردام 

فجن ِهاش  ادخ  ِریش  وت  ِباب 

دوش ات  وت  زَا  دش  يدازآ  ِبلس 

فَلَخ ِرون  نآ  يدهم  ِهار  ِّدس 

دنتشاذگب اپ  ِریز  ار  تتمرح 

فَسَا او  يا  دنتخانشن  وت  ردق 

وت دنزرف  ات  درک  رَّدَقُم  ْقح 

فرش لدع و  دنک  ایحا  مه  زاب 

دوش یم  ملاع  قلخ  زا  زاین  یب 
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فک هب  تقشع  يا  هّرذ  درآ  هک  ره 

يرگسع مانب  دزان  یم  هعیش 

يرگسع ماما  يدهملاابا  ای 

ارماس ییافص  دراد  ناقشاع 

ارماس ییازفناج  هاگراب 

ارماس قشاع  ياهلد  هبعک 

ارماس ییام  ياهناج  هلبق 

عیقب مه  يدهشم و  مه  فجن  مه 

ارماس ییالبرک  ینیمظاک ،

دَُوب يدهم  وت  زور  ره  رئاز 

ارماس ییانشآ  شیاون  اب 

یشک یم  ار  یقشاع  ره  دوخ  يوس 

ارماس ییابرلد  لامک  اب 

مَوَش ناطلغ  دوخ  نوخ  رد  نم  شاک 

ارماس ییاج  وت  رد  مریگب  ات 

مدمآ نم  ما  هراوآ  یقشاع 

ارماس ییارس  مریگ  وت  جنُک 

يرگسع مانب  دزان  یم  هعیش 

يرگسع ماما  يدهملا  ابا  ای 

رون دالیم 
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هک هدژم 
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تسا نیسای  لد  رون  دالیم 

تسا نینموملاریما  نت  زا  يا  هراپ 

يدهم ای  نشور  تمشچ  يدهم  رب  ام  کیربت 

تسا نیع  رون  ار  ارهز  ابیز ، دازون  نیا 

تسا نیسح  خرس  نوخ  بلاط  يرکسع 

يدهم ای  نشور  تمشچ  يدهم  رب  ام  کیربت 

هدمآ يرکسع  هک  دیروا  لگ  هتسد 

هدمآ يربهر  نایناهج  رهب  زا 

يدهم ای  نشور  تمشچ  يدهم  رب  ام  کیربت 

يدمحا نشلگ  زا  یلگ  کی  هتقکشب 

يدمحم يابیز  لگ  زا  يا  هخاش 

يدهم ای  نشور  تمشچ  يدهم  رب  ام  کیربت 

تساپ رب  يداش  رورس و  ارماس  رد  بشما 

تساضرلا نبا  يرکسع ، دالیم  نشج  نوچ 

يدهم ای  نشور  تمشچ  يدهم  رب  ام  کیربت 

هدژم هد 

داد يرب  گرب و  ام  لد  لخن  هک  هدژم  هد 

داد يرمث  تلاسر  غاب  رجش  اریز 

بشما هک  هداب  هدب  هرهچ  لگ  یقاس  يا 

داد يرهگ  تیالو  رحب  فدص  ام  رب 
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قلاخ همطاف  یلع و  یبن و  لسن  زا 

داد يربهار  رگد  راب  ناهج  قلخ  رب 

دنوادخ هک  دمحا  هب  تفگ  نیما  لیربج 

داد يرس  جات  رگد  راب  وت  تما  رب 

لماکت هب  دناسرب  ار  رشب  هکنآ  ات 

داد يرسپ  تیاده  رهب  نید  يداه  رب 

دوبعم ترضح  هدب  هدژم  نایرکسع  رب 

داد يرف  بیز و  يوبن  عرش  بتکم  رب 

ایندب دوعوم  يدهم  ردپ  دمآ 

داد يرثا  ار  اعد  ریت  شندمآ  زک 

نک رطخ  مالعا  هله  ار  ناتفص  هبور 

داد يرپس  ام  فک  هب  شتآ  رب  رد  قح  نوچ 

ار ناهج  قلخ  ادخ  هکنآ  ناهج  هب  دمآ 

داد يریس  وکین  يدهم  وا  هولج  زا 

یمشچ هشوگ  کی  هب  هکنآ  ناهج  هب  دمآ 

داد يرگد  يافص  روش و  ام  لفحم  رب 

نآرق يرای  یپ  هکنآ  ناهج  هب  دمآ 

داد يرس  هزیخ  ره  خساپ  دوخ  قطنم  اب 

ربمیپ ماغیپ  هب  هکنآ  ناهج  هب  دمآ 

داد يربماغیپ  وچ  رافک  رادشه 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 621 

http://www.ghaemiyeh.com


ار هام  هریت  بش  هکنآ  ناهج  هب  دمآ 

داد يرحس  نویامه  قارشا  وترپ  رد 

ناهج هب  دمآ 
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ار ناربخیب  همه  هکنآ 

داد يربخ  تمایق  زور  هعقاو  وا 

ارهز هب  هک  دباتن  دیئوگب  هام  اب 

داد يرمق  نازورف  زاب  ناهج  قالخ 

قح نارظن  بحاص  یهاوخ  رظن  رهب  زا 

داد يرظن  بحاص  ربهر  ناهج  هب  ار  ام 

ار يرنه  یب  ره  هماخ  رنه  رهش  رد 

داد يرنه  ملع و  طخرس  نابز  غیت  اب 

دمآ رد  زاورپ  هب  هدیلوژ  لد  غرم 

داد يرپ  لاب و  شلد  غرم  رب  دمآ و  وا 

دنوادخ نسح  هنیآ 

دوب وت  ياقل  وحم  کلف  دیشروخ  هک  يا 

دوب وت  يایض  رون و  زا  ینشور  ار  هام 

میرک دنوادخ  نسح  هنیآ  نا  یئوت 

دوب وت  ياقل  یهلا ز  رون  نایع  هک 

مرک طرف  زا  هک  وت  یئانخس  دوج و  ندعم 

دوب وت  ياطع  ناوخ  روخ  هزیر  ناهج  ود 

اضق هکنآ  يا  يرکسعلا  نسح  قح  یلو 

دوب وت  يار  هدنب  وت و  رما  يرجم 

یلع روپ  يادخ  رون  مهدزای  تجح 
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دوب وت  يارب  ملاع ز  ود  داجیا  هک  يا 

نتفگ مناوت  وت  يانث  حدم و  اجک  نم 

دوب وت  يانث  حدم و  رد  همه  نآرق  هک  يا 

دشاب اهنت  هرماس  رد  وت  ياج  نیمه  هن 

دوب وت  ياج  وت  نابحم  ياهلد  هب  هک 

لوبق تسین  یسک  تدابع ز  وت  يالو  یب 

دوب وت  يالو  یتاعاط  یلوبقم  طرش 

مهدن یبوطب  وت  ورس  تماق  تبسن 

دوب وت  ياسر  دق  زا  لجخ  یبوط  هکنآ  ز 

دراد تمایق  دیشروخ  شبات  زا  مغ  هچ 

دوب وت  ياول  ریز  ازج  زور  رد  هکنآ 

مبلط یم  ادخ  تراوج ز  برق  بش  همه 

دوب وت  ياوه  هدیروش  رس  رد  ارم  هک 

منکن تنج  شهاوخ  قح  وت ز  راوج  رد 

دوب وت  يارس  نحص و  ادخ  هب  ام  تنج 

رشحم رد  ازج  زور  دوشن  نایرگ  هدید 

دوب وت  يازع  رهب  ناهج  هب  نایرگ  هک  ره 

ادخ نک ز  بلط  شیوخ  رسپ  روهظ  وت 

دوب وت  ياعد  دنوادخ  لوبقم  هکنوچ 

رب دبا  ات 
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دورد وت  مارگ  دادجا  وت و 

دوب وت  يازس  هن  میوگب  هچ  ره  نیا  زا  ریغ 

( ورسخ  ) دیوگب وت  يانث  رکذ و  زج  هب  هچ 

دوب وت  يانث  رکذ و  قح  تعاط  نیرتهب 

رهم باتفآ  يا 

دوجو رگنشور  وت  رهم  باتفآ  يا 

دوجس رد  تارذ  وت  مکح  هاگشیپ  رد 

بسن یمطاف  يا  بقل  يرکسع  ریم  يا 

دوس هچ  یگدنز  زا  وت  رهم  تسین  هک  ار  نآ 

تانیاک تارذ  همه  رب  طیحم  تملع 

دوهش رد  بیغ و  رد  همه  رب  بیصن ، تضیف 

تسا كدنا  رگ  تتایح ، كانبات  خیرات 

دوزف نایمالسا  رخافم  رتفد  رب 

وت رینم  يأر  وترپ  یمد و  یسیع 

دودز ناینارصن  لد  زا  رفک  راگنز 

فرش زا  هک  تبیصن  هتشگ  راختفا  نیا 

دوشگرب هدید  لک  حلصم  وت  هناخ  رد 

عابّسلا هکرب  رد  هک  دارم  هلبق  يا 

دورف رس  دنرآ  وت  ياپ  شیپ  هب  ناریش 

دید شاف  وت  مزب  هب  هک  يا  هدید  نابرق 
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دوه ثیش و  یسوم و  یسیع و  مودق  ياج 

ار كاپ  نآرق  وت و  یقطان  نآرق 

دوبن رت  هتسیاش  وت  ز  يرّسفم ، قحلا 

تسین هک  ارت  دیاتس  مالک  نیدب  نمشد 

دوج لامک و  لضف و  هب  وت  نوچ  راگزور ، رد 

تساوران هدیدمغ  مدرم  دزن  هب  يداش 

دورس نخس  نیاک  تبل  لعل  يادف  اه  ناج 

دوب نورب  مدرم  هدهع  ز  امش ، حدم 

دوتس ناتنادزی  هک  كاپ  نادناخ  يا 

یحو نادناخ  امش  يالو  تمعن  زا 

دود قلاخ و  ناگمه ، رب  داهن  ّتنم 

فطل يرکسعلا ز  نسح  يا  يداهروپ ، يا 

دورد نیا  هتسخلد  دیؤم »  » زا ریذپب ،

( دّیؤم اضر  دّیس  )

يرکسع لامج 

يرکسع لامج  زا  دمآ  نشور  یتیگ  زاب 

يرکسع لاله  شیپ  لجخ  دش  نودرگ  هام 

هار درگ  زا  دیدپ  دش  نوچ  وا  لالجا  بکوم 

يرکسع لالج  رد  یلالج  ره  دمآ  روحم 

ادخ شیپ  اعد  تسد  درب  یم  نید  يداه 
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يرکسع لامج  دنیب  یم  وچ  شنیب  قح  مشچ 

تسه هک  كدوک  نیا  نسح  ماقم و  رد  میوگ  وچ  نم 

يرکسع لامک  زا  تام  درخ  ریپ  قطنم 

کلف هن  قلخ  دنیوج  ادخ  رب  بّرقت  ات 

يرکسع لاعن  درگ  هژماب  کی  ره  دبور 

وا يابیز  هرهچ  زا  نایع  ارهز  تمصع 

يرکسع لاصخ  رد  ینیبب  ردیح  تلصخ 

رثوک کشر 
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وا شخبناج  بل  لعل  زا  دُرب 

يرکسع لاخ  طخ و  زا  لجخ  هدیدرگ  هام 

راز هروش  نیمز  ره  ددرگ  دیواج  نشلگ 

يرکسع لاف  هدنخرف  بکوم  دنیبب  نوچ 

باتک ریسفت  درک  ات  وا  راشرس  شناد 

يرکسع لالز  زا  دیدرگ  باریس  یملاع 

دیوش شفطل  زا  تسا  دیما  تباث  راگتسر و 

يرکسع لازیال  یح  نارفغ  دروم 

( تباث )

هدژم نایعیش 

دمآ رای  نورب  هدرپ  زا  هک  هدژم  نایعیش 

دمآ راداد  رهظم  یقنروپ  يرکسع 

رهاظ یکاپ  رهوگ  مرک  ناک  زا  تشگ 

دمآ رازاب  هب  هدنبات  رُد  نآ  فدص  ز 

قح هدنبات  هم  نآ  لیلس  دلوت ز  دش 

دمآ راهنالا  تنج  شمدق  زا  هرماس 

شرع لد  زا  یقنروپ  نسح  دولوم  رهب 

دمآ رادناهج  قالخ  داب ز  تینهت 

ناهج هب  یلجت  درک  يدحا  تافص  اب 

دمآ راتخم  دمحا  یلع و  مشچ  رون 
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نسح يور  نسح  يوخ  نسح  شوکین  مان 

دمآ رارسالا  فشاک  نامز  يدهم  باب 

دیدرگ دلوتم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم نید  یماح 

دمآ رالاس  رورس و  نم  رخف ز  يرکسع 

الو لها  لد  ناج و  ارسود  کُلم  رخف 

دمآ رافغ  تمحر  رشع  يداه  ورسخ 

مرخ تیالو  غاب  يو  مدقم  زا  تشگ 

دمآ راخ  یب  لگ  نآ  نید  نشلگ  زا  هک  نوچ 

قلخ رب  دناسرب  ار  دوخ  تمحر  قح  تساوخ 

دمآ راداد  تریس  اب  هک  تخاس  یتروص 

دیبات ملاع  هب  دوب  ادخ  رون  وا  رون 

دمآ رات  بش  دوب  يدُه  عمش  وا  يور 

رهاظ یمیحر  يوُخ  وا  زا  يرافغ  قلُخ 

دمآ رازلگ  لگ  نآ  ادخ  تاذ  رهظم 

( ماظن یضاق  )

ضایر لخن 

تخوس ترب  گرب و  يولع  ضایر  لخن  يا 

تخوس ترس  هب  ات  اپ  دادیب ز  شتآ  زا 

تیالو رون  رپ  رتخا  مهدزای  يا 

تخوس ترمق  نوچمه  خر  رجه  دیشروخ ز 
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ارهز هداز  یبن و  بلق  هراپ  يا 

تخوس ترگج  نیک  متس و  رهز  شتآ  زا 

ّتبحم تشد  رد  وت  ِزوس  ناهج  غاد  زا 

تخوس ترسپ  يدهم  لد  نازوس  هلال  نوچ 

تیازع گوس و  رد  هتخورفا  لعشم  نوچ 

تخوس تریسوکین  يدهم  لد  ياو  يا 

نمشد هنیک  متس و  زا  بابش  لصف  رد 

تخوس ترس  هب  ات  اپ  زورفا ز  بش  عمش  نوچ 

تفگ لد  هتخوس  یظفاح »  » ناهج ناج  يا 

تخوس تررشرپ  لد  غاد  زا  همه  بلق 

( یظفاح نسحم  )

تداهش

افج رهز  هدناسر 

ارم هآ  خرچ  هب  ات  افج  رهز  هدناسر 

ارم هافر  دمتعم  فکز  تسا  هتفرگ 

داد همتاخ  رهز  زین  نم  یناگدنز  هب 

ارم هاوگ  نیبب  نازرل  رکیپ  تسد و  هب 

میگدنز باتفآ  ماب  بل  رب  هدیسر 

ارم هام  هدرپ  تشپ  زا  نم  مالغ  ناوخب 

راذگم رگد  میدهم  ملد  دیما  ایب 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 630 

http://www.ghaemiyeh.com


ارم هاگن  رظتنم  تهر  هب  نیا  زا  شیب  وت 

گرم مد  ردپ  رب  وت  ناشونب  بآ  ایب و 

ارم هاک  وچمه  مسج  ناوت  بات و  تسین  هک 

یناشنب هک  رگم  ات  نیشنب  مرب  رد  وت 

ارم هآ  رارش  دوخ  مد  هب  مد  کشا  ز 

مزوس یم  وت  یمولظم  وت و  تبرغ  هب 

ارم هاگیاج  دادیب  شتا  دریگ  وچ 

دیؤم اضر  دیس 

گرم مد  رد  يردپ 

شرسپ نیلاب  هب  تسا و  گرم  مد  رد  يردپ 

شردپ لاح  هب  تسا  ناشف  کشا  يرسپ 

هدز هسوب  شبل  هب  تداهش  ماج  يردپ 

شرگج تبیصم  غاد  زا  هتخوس  يرسپ 

تسد رد  ملاع  ود  ضبن  دوب  هک  ار  يرسپ 

شرت مشچ  لد و  هآ و  ردپ  غاد  دهاش 

دزوس یم  افج  رهز  زا  يرکسعلا  نسح 

شرب هب  نایرگ  هدش  مغ  زا  نسحلا  نباهجح 

نمشد اه  دص  هدنام و  يرسپ  هلاس  راچ 

شرطخ ره  زا  دراد و  هگن  دنوادخ  هک 

زاب ار  تماما  لخن  اپز  هدنکفا  نمشد 
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شرمث اتکی  يدوبان  هب  هشیدنا  دنک 

تسا هدز  تراغ  هب  تسد  ودع  هک  ار  هناخ 

شرد ماب و  زا  هتخورفا  رب  ملظ  شتا 

زاغآ يدهم  تبیغ  دش  هک  زور  نآ  زا  هآ 

شرثا نادیهش  نوخ  دوب  هک  ار  یتبیغ 

تسوا زا  مئاق  هدنز و  ناهج  زورما  هکنآ 

شرظن زا  دتفن  دیؤم  هک  اهلا  راب 

دیؤم اضر  دیس 

دراد ربخ  ادخ 

دراد ربخ  ادخ  نم  رهگ  رپ  مشچز 

دراد ربخ  ادخ  نم  ررش  رپ  ناجز 

تسکش هنوگچ  وا  ملظ  دمتعم و  دوب  هک 

دراد ربخ  ادخ  نم  رپ  ولاب و  هنیک  ز 

لاس شش  رد  هفیلخ  هس  اب  ینامزمهز 

دراد ربخ  ادخ  نم  رس  هب  هدمآ  هچ 

درذگ یم  هنوگچ  از  ررش  رهز  زوسز 

دراد ربخ  ادخ  نم  رحس  ات  ماشز 

درک مبآ  عمش  وچمه  متس  رهز  رارش 

دراد ربخ  ادخ  نم  رگج  شزوسز 

؟ يدهم دنک  اه  هچ  نمشد  همه  نیا  نایم 
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دراد ربخ  ادخ  نم  رسپ  تبرغز 

وا یئادخ  تبیغ  دسرب  نم  دعبز 

دراد ربخ  ادخنم  رَظتنم  بصز 

دیؤم اضر  دیس 

نسحلا نبای  ایب 

نسحلا نبای  ایب  تمولظم  باب  يازع  دش 

نسحلا نبای  ازع  بحاص  يا  وت  نابرق  هب  ناج 

متس دادیب و  رهز  زا  دش  مومسم  يرگسع 

نسحلا نب  ای  الو  لها  لد  دزوس  شمغ  زک 

لد لها  يانز  دیآ  يرگسع  يازع  رد 

نسحلا نبای  اونو  روش  اب  هارمه  ناغف  دص 

متس رهز  شتاز  شدوجو  عمش  دش  بآ 

نسحلا نبای  ارجام  نیز  منک  رس  رب  مغ  كاخ 

يرگسع ماما  ایند  زا  تفر  یناوج  رد 

نسحلا نبای  از  هلعش  مغ  نیا  زا  لد  ریوک  دش 

هآو کشا  اب  هنیس و  زوسز  ار  تبیصم  نیا 

نسحلا نبای  امش  رب  بشما  میئوگ  تیلست 

عمش وچمه  مزوس  وت  زوسناج  نارجه  زا  هاگ 

نسحلا نبای  يده  رون  نآ  نادقف  زا  هاگ 

نم هک  اریز  نزم  بشما  ما  هنیس  رب  در  تسد 
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نسحلا نبای  انشآ  متسه  وت  نابحم  اب 

نم ياهبش  دهاش 

نم ياهبش  دهاش  يا  ارماس 

نم ياهمغ  نمرخ  نیچ  هشوخ 

دشک یم  رپ  وت  كاخ  زا  لد  غرم 

دشک یم  رس  ار  خرس  چوک  ماج 

دومن رپ  ار  ملد  هک  مغ  همهنیا 

دوب هدرک  مخ  ار  دیشروخ  تماق 

مدش یم  تراسا  زا  روجنر  هاگ 

مدش یم  تراسج  اهدص  دهاش 

ناسکان يافج  زا  دش  یم  هاگ 

ناگدنّرد اب  هناخمه  مدش  یم 

قفش رد  مناوت  دیشروخ  هدنام 

قمر نم  هاگن  قمُع  رد  تسین 

راز مشچ  اب  مکدوک  هلاس  راچ 

راظتنا شیاه  هدجس  رد  دشک  یم 

تسا یسک  یب  درد  ساسحا  ارپ ز  وا 

تسا یسپاولد  زارپ  وا  مشچ  کشا 

تسا مزمز  بآ  هعرج  کی  یقاس 

تسا مهرم  ار  مندوب  هنشت  مخز 
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رب هب  ار  وا  ما  هدناوخ  هک  نم  لثم 

رد تشپ  ار  وا  تسا  هدناوخ  همطاف 

هدش نمؤم  یلع  یبیرغ  رب 

هدش نسحم  نداد  ناج  دهاش 

تسا همطاف  درد  رپ ز  باتک  وا 

تسا همطاف  ِدرون  ارحص  فسوی 

تسوا مشخ  رد  همطاف  ماقتنا 

تسوا مشچ  رد  اضترم  راقفلاوذ 

جح نآرق و  رگایحا  دوب  وا 

جَرَْفلا ُحاتْفِم  ربّصلَا  نایعیش 

متام درگ 

هتسب هدید  ینافراد  زا  يرکسع 

هتسشن يدهم  خر  رب  متام  درگ 

(2  ) ناج نسح  يا  ناج ، نسح  يا  ناج ، نسح  يا 

مغ يادو  هرابود  ارماس  هتشگ 

متام هتفرگب  نامز  بحاص  ردپ  رب 

(2  ) ناج نسح  يا  ناج ، نسح  يا  ناج ، نسح  يا 

نازوس بلق  اب  هدش  تنج  مزاع 

نامهم هتشگ  ربمیپ  ارهز و  دزن 

(2  ) ناج نسح  يا  ناج ، نسح  يا  ناج ، نسح  يا 
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مومسم هدیدرگ  مصتعم  تسدب  وا 

مومغم هدرک  ار  شرونا  كاپ  بلق 

(2  ) ناج نسح  يا  ناج ، نسح  يا  ناج ، نسح  يا 

شفیطل مسج  رسپ  هداد  وشتسش 

شفیرش ربق  ناکم  ارماس  هب  دش 

(2  ) ناج نسح  يا  ناج ، نسح  يا  ناج ، نسح  يا 

يرکسع غاد  زوس 

يرکسع غاد  زوس  مبلق  هب  شتآ  دنز  یم 

يرکسع غارس  مد  ره  نم  کشا  بشما  دریگ 

میتی شدنبلد  دنزرف  یکدوک  نس  هب  دش 

يرکسع غارچلچ  يدهم  کشا  ّرُد  تشگ 

قشع خرس  تشد  هب  اه و  مغ  يارحص  لد  رد 

يرکسع غاد  نینوخ ز  ام  بلق  دش  ناس  هلال 

ناسخ روج  زا  دید  ناوارف  هودنا  هک  سب 

يرکسع غایا  اه  مغ  یم  زا  بلابل  دش 

نخس دیوگ  نورد  زوس  اب  کشا و  بالگ  اب 

يرکسع غاب  ناوخ  شوخ  لبلب  نآ  یظفاح » »

( یظفاح نسحم  )

 … يرکسع زورما 

تسا هتسب  هدید  ناهج  يرکسع ز  زورما 
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تسا هتسکش  لد  نامز ، بطق  ناهج و  بلق 

مصتعم دادیب  يادخ ز  تجح  نآ 

تسا هتسسگ  مه  زا  شیناگدنز  دنویپ 

ازع نیردنا  رصع ، بحاص  تسازع  بحاص 

تسا هتسخ  هنیک  زا  یگلاسراچ  هب  شحور 

میتی رُد  نآ  نامز ، ماما  هرهچ  رب 

تسا هتسشن  یمیتی  درگ  ملظ  داب  زا 

تسا متام  هودنا و  زکرم  هک  يا  هناخ  رد 

تسا هتسب  هناخ  نآ  تراغ  هب  رمک  نمشد 

لیلخ رب  دَرب  دنک  زان  هک  نآ  فطل  زا 

تسا هتسر  دادیب  شتآ  نامز ز  بحاص 

سوط البرک و  هرماس و  عیقب و  ردنا 

تسا هتسد  هتسد  رگنب  همطاف  ياه  لگ 

( دّیؤم اضر  دّیس  )

تداهش

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تداهش  رد 

هک مق  لـها  زا  يدرم  زا  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  هّللا و  همحر  هیوباـب  نـبا  هدوـمرف : نویعلاءـالج )  ) رد هـّللا  هـمحر  سلجم  همـالع 
تیاهن مق و  رد  دوب  تاقدص  فاقوا و  یلاو  ءافلخ  بناج  زا  هک  ناقاخ  نب  هّللادیبع  نب  دمحا  سلجم  رد  مدش  رـضاح  يزور  تفگ :

دندوب و یم  يءار  نم  ّرـس  رد  هک  يولع  تاداس  لاوحا  دش  روکذم  وا  سلجم  رد  سپ  تشاد ، تلاسر  تیب  لها  هب  تبـسن  توادع 
يءار نم  ّرـس  رد  نم  هک  تفگ  هّللادـیبع  نب  دـمحا  .نامز  ره  هفیلخ  دزن  ناشیا  تلزنم  برق و  داسف و  حالـص و  ناشیا و  ياهبهذـم 
تّفع تباهم و  راقو و  تاداس و  ءارما و  دهز و  ملع و  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  یلع  نب  نسح  دننام  یـسک  يولع  تاداس  زا  مدیدن 

ریبک ریغص و  و  دوخ ، ناریپ  رب  دنتشاد  یم  مدّقم  ار  وا  مشاه  ینب  ریاس  تاداس و  ءارما و  ءافلخ و  دزن  تلزنم  ردق و  فرـش و  ایح و  و 
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فانصا رکسع و  لها  ریاس  ءارما و  ءارزو و  نینچمه  دندومن و  یم  وا  میظعت  ناشیا 
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.دنتشاذگ یمن  ورف  يا  هقیقد  وا  مارکا  زازعا و  رد  قلخ 

هیلع اضّرلا  نبا  دنتفگ : دندیود و  ناراکتمدـخ  نانابرد و  هاگان  وا ، ناوید  زور  رد  مدوب  هداتـسیا  دوخ  ردـپ  رـس  يالاب  رد  يزور  نم 
لخاد يدرم  مدید  هاگان  .دیروآ  رد  سلجم  هب  ار و  وا  دیهد  تصخر  تفگ : دنلب  يادص  اب  مردپ  تسا  هداتسیا  هناخ  رد  رد  مالـسلا 

یتلـالج یتباـهم و  وا  رد  نم  یناوج و  ّنس  لّوا  رد  ندـب  شوخ  يور و  وکین  تماـق و  شوـخ  مشچ و  هداـشگ  نوـگ و  مدـنگ  دـش 
يدحا هب  تبـسن  يراک  نینچ  هک  مدیدن  زگره  تفاتـش و  وا  لابقتـسا  هب  تسج و  ياج  زا  داتفا  وا  رب  مردپ  رظن  نوچ  مدرک  هدهاشم 

دیـسوب و ار  وا  ياهتـسد  دروآ و  رد  وا  ندرگ  رد  تسد  دیـسر  وا  کیدزن  هب  نوچ  دـنکب  وا  نادـنزرف  ای  هفیلخ  ارما  ای  مشاـه  ینب  زا 
تینک هب  ار  وا  میظعت  يور  زا  تفگ و  یم  نخـس  وا  اب  تسـشن و  وا  تمدخ  رد  بدا  اب  دـیناشن و  دوخ  ياج  رد  تفرگ و  وا ر  نسد 

نانابرد هاگان  مدرک  یم  بّجعت  لاحا  نیا  هدـهاشم  زا  نم  .درک  یم  وا  يادـف  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  دوخ و  ناـج  دومن و  یم  باـطخ 
نالواسی و نابجاح و  رتشیب  دمآ  یم  مردپ  دزن  هب  هفیلخ  نوچ  هک  دوب  نانچ  هدعاق  .دیآ و  یم  دوب  نامز  نآ  هفیلخ  هک  ّقفوم  دـنتفگ 

نوریب دمآ و  یم  هفیلخ  هکنآ  ات  دنداتـسیا  یم  فص  ود  هفیلخ  هاگرد  ات  مردـپ  کیدزن  زا  دـندمآ و  یم  وا  صوصخم  ناراکتمدـخ 
ادیپ وا  صوصخم  نامالغ  هکنآ  ات  تفگ  یم  نخـسوا  اب  تشاد و  وا  هب  يور  مردـپ  زاب  هفیلخ  ندـمآ  عامتـسا  دوجو  اب  .تفر و  یم 

سپ .دندش 
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رب نالواسی  رظن  هک  دـیربب  مدرم  فص  تشپ  زا  ار  وا  هک  درک  رما  ار  دوخ  نامالغ  زیخرب ، یهاوخ  رگا  نونکا  موش ! وت  يادـف  تفگ :
نم تفر ، هفیلخ  لابقتسا  هب  درک و  هناور  ار  وا  دیسوب و  ار  شیناشیپ  نایم  درک و  میظعت  ار  وا  تساخرب  مردپ  زاب  .دتفین  ترضح  نآ 

يدرم وا  دنتفگ : دومن ؟ وا  مارکا  زازعا و  رد  هغلابم  ردق  نیا  مردپ  هک  دوب  یکدرم  نیا  هک  مدیـسرپ  دوخ  ردـپ  نامالغ  نابجاح و  زا 
رکف رد  زور  نآ  مامت  رد  دـیدرگ و  دایز  نم  بّجعت  سپ  اضّرلا  نبا  هب  تسا  فورعم  دراد و  مان  یلع  نب  نسح  برع  رباکا  زا  تسا 

.مدوب ّریحت  و 

هب زور  هک  دش  مدرم  ضیارع  اهذغاک و  ندـید  لوغـشم  تسـشن و  نتفخ  ماش و  زامن  زا  دـعب  تشاد  هک  یتداع  هب  مردـپ  بش  نوچ 
داد تصخر  نوچ  .منک  لاؤس  ییامرف  تصخر  رگا  یلب ، متفگ : يراد ؟ یتجاح  هک  دیـسرپ  متـسشن  وا  دزن  نم  .دـیامن  ضرع  هفیلخ 

ردام ردـپ و  دوخ و  ناج  يدـینارذگ و  هّح  زا  ار  هغلاـبم  وا  مارکا  میظعت و  رد  دادـماب  زورما  هک  يدرم  نآ  دوب  یک  ردـپ ! يا  متفگ :
تفالخ رگا  دنزرف ! يا  تفگ : دش و  تکاس  یتعاس  سپ  تسا ، نایـضفار  ماما  نیا  دنزرف ! يا  تفگ : يدرک ؟ یم  وا  يادـف  ار  دوخ 

وا فاصّتا  ببس  هب  تسا  تفالخ  راوازس  وا  هک  اریز  تسین ، نآ  ّقحتسم  درم  نآ  ریغ  هب  مشاه  ینب  زا  یسک  دور  رد  هب  ساّبع  ینب  زا 
وا ردپ  يدید  یم  رگا  هّیلامک ، تافص  ریاس  بسح و  ّولع  بسن و  تفارـش  سفن و  تّفع  لامک و  ملع و  لضف و  تدابع و  دهز و  هب 

ار
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هدایز نم  مشخ  مدینش  مردپ  زا  هک  نانخـس  نیا  زا  سپ  لامک ، لضف و  ملع و  تلیـضف و  تلالج و  تفارـش و  تیاهن  رد  دوب  يدرم 
.دش نوزفا  نم  ّریحت  رّکفت و  دیدرگ و 

هب مدرم  ریاس  ناّیولع و  ناداس و  ءارما و  باّتک و  ءارزو و  زا  مدینـسن  سپ  مدومن ، یم  وا  لاوحا  صّحفت  مدرم  زا  هتـسویپ  نآ  زا  دعب 
دش و میظع  نم  رظن  رد  وا  تلزنم  ردق و  سپ  .تسا  نایضفار  ماما  وا  يراوگرزب  ملع و  تلالج و  لضف و  فیـصوت و  فیرعت و  ریغ 
وا زا  سلجم  لها  زا  يدرم  سپ  .مدینشن  يزیچ  وا  یگرزب  یکین و  ریغ  هب  نمـشد  تسود و  زا  هک  اریز  متـسناد ، ار  وا  نأش  تعفر و 
رد یـسک  وا  دننام  رادرکدب ، راوخبارـشو و  رجاف  قساف و  دوب  يدرم  رفعج  دنادرگ ؟ نورقم  نسح  ماما  مان  اب  ار  وا  مان  ای  دـنک  لاؤس 
هب تفگ : تشگرب و  ترـضح  نآ  لاوحا  رکذ  هب  زاب  درک  رایـسب  تمذم  ار  رفعج  سپ  مدوب ، هدیدن  يراکدب  یلقع و  یب  ییاوسر و 
رد هک  متـشادن  نامگ  نم  هک  دـش  ضراع  نارگید  هفیلخ و  رب  یتلاح  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تاـفو  ماـگنه  رد  دـنگوس ! ادـخ 

.دش دناوت  يرما  نینچ  سک  چیه  تافو 

ار ربخ  تفر و  هفیلخ  دزن  مامت  تعرـس  هب  مردپ  هدش ، روجنر  اضّرلا  نبا  هک  دندروآ  ربخ  مردپ  يارب  يزور  هک  دوب  نانچ  هعقاو  نیا 
نامرحم زا  هک  دوب  مداخ  ریرحت  ناـشیا  زا  یکی  درک  هارمه  وا  اـب  ار  دوخ  ناـصوصخم  نادـمتعم و  زا  رفن  جـنپ  هفیلخ  داد ، هفیلخ  هب 

دنشاب ترضح  نآ  هناخ  مزالم  هتسویپ  هک  ار  ناشیا  درک  رما  دوب ، هفیلخ  ّصاخ 
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زا دورب و  ترـضح  نآ  دزن  نیـسپ  دادماب و  ره  هک  درک  رّرقم  ار  یبیبط  دندرگ و  علّطم  وا  لاوحا  زا  دورب و  ترـضح  نآ  لاوحا  رب  و 
یلوتـسم وا  رب  فعـض  تسا و  هدش  بعـص  ترـضح  نآ  ضرم  هک  دندروآ  ربخ  مردپ  يارب  زور  رود  زا  دـعب  دـشاب  علّطم  وا  لاوحا 

یـضاق دـنوشن و  رود  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  هک  درک  رما  ار  ابطا  تفر و  ترـضح  نآ  دزن  دـش  راوس  دادـماب  سپ  .تسا  هدـیدرگ 
یم نآ  يارب  ار  اهنیا  ناشیا  .دنشاب  ترضح  نآ  دزن  هتسویپ  هک  نادرگ  رـضاح  ار  روهـشم  ياملع  زا  رفن  هد  تفگ  دیبلط و  ار  هاضقلا 
دوخ گرم  هب  ترـضح  نآ  هک  دنزاس  رهاظ  مدرم  دزن  دوشن و  مولعم  مدرم  رب  دندوب  هداد  ترـضح  نآ  هب  هک  يرهز  نآ  هک  دندرک 

زا مولظم  ماما  نآ  لو  الا  عیبر  هام  زا  زور  دنچ  نتـشذگ  زا  دعب  هکنآ  ات  دـندوب  ترـضح  نآ  هناخ  مزالم  ناشیا  هتـسویپ  .هتفر  ایند  زا 
.تفای ییاهر  نافلاخم  ناراکمتس و  روج  زا  دومن و  تلحر  یقاب  يارس  هب  یناف  راد 

دنلب نویش  ناغف و  هلان و  يادص  مدرم  عیمج  زا  دش  اپرب  رهش  نآ  رد  یتمایق  دش  رشتنم  هرماس  رهش  رد  ترـضح  نآ  تافو  ربخ  نوچ 
دنیامن و تسارح  ترضح  نآ  هناخ  رود  رب  هک  داتسرف  ار  یعمج  دمآرد ، ترـضح  نآ  دنمتداعـس  دنزرف  صحفت  رد  هفیلخ  دیدرگ ،
هک دننک  صحفت  ار  ترـضح  نآ  نازینک  هک  داتـسرف  ار  هلباق  نانز  دنبایب و  ار  ترـضح  نآ  دیاش  دـنیامن  صحفت  ار  اه  هرجح  عیمج 

یلمح لامتحا  ار  بانج  نآ  نازینک  زا  یکی  هک  تفگ  نانز  زا  یکی  سپ  دشاب  ناشیا  رد  لمح  ادابم 
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نآ زا  دعب  دوش  رهاظ  نخـس  نآ  بذک  قدـص و  ات  دـشاب  علطم  وا  لاوحا  رب  هک  دـینادرگ  لکوم  وا  رب  ار  مداخ  ریرحن  هفیلخ  تسه ،
قلاخ هدیزگرب  نآ  هزانج  رد  قیالخ  فیرش  عیـضو و  ریبک و  ریغـص و  دندش  علطم  اهرازاب  لها  عیمج  .دش  بانج  نآ  زیهجت  هجوتم 
نامز ماما  نآ  زیهجت  هب  نایولع  مشاه و  ینب  هفیلخ و  عابتا  ناگدنـسیون و  ءارزو و  ریاس  اـب  دوب  هفیلخ  ریزو  هک  مردـپ  .دـندمآ  عمج 
بانج نآ  نفک  لسغ و  زا  نوچ  مدرم  هیرگ  نویش و  هلان و  ترثک  زا  دوب  تمایق  يارحـص  دننام  هرماس  زور  نآ  رد  دندش و  رـضاح 

هب یسیعوبا  دنتشاذگ  نیمز  رب  زامن  يارب  ار  بانج  نآ  هزانج  نوچ  دنک  زامن  بانج  نآ  رب  هک  اتسرف  ار  یـسیعوبا  هفیلخ  دندش  غراف 
ءارزو و ءارما و  نایمـشاه و  ناـیولع و  هـفیلخ  تـمهت  عـفر  يارب  درک و  رود  كراـبم  يور  زا  ار  نـفک  هدـمآ و  ترــضح  کـیدزن 

یلع نب  نسح  نـیا  هـک  دـینک  رظن  دـییایب و  تـفگ : دـیبلط و  کـیدزن  ار  ناـیعا  فارـشا و  ریاـس  ءاـملع و  تاـضق و  ناگدنـسیون و 
تدم رد  تسا و  هدـیناسرن  وا  هب  یبیـسآ  یـسک  تسا و  هدرم  دوخ  گرم  هب  دوخ  شارف  رب  تسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هدازدـنزرف 

سپ دنهد  یم  تداهـش  ینعم  نیا  رب  دنا و  هدیدرگ  علطم  وا  لاوحا  رب  دندوب و  رـضاح  لودع  نادمتعم و  تاضق و  ءابطا و  وا  ضرم 
هفیلخ نآ  زا  دعب  دندرک و  نفد  دوخ  راوگرزب  ردپ  يولهپ  رد  ار  بانج  نآ  زامن ، زا  دعب  دناوخ  زامن  ترـضح  نآ  رب  داتـسیا و  شیپ 

اریز دش ؛ ترضح  دنزرف  سسجت  صحفت و  هجوتم 
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يزیچ دندرک  صحفت  هک  نادنچ  .درک  دهاوخ  ضرقنم  ار  لطاب  لها  دش و  دهاوخ  یلوتسم  ملاع  رب  بانج  نآ  دنزرف  هک  دوب  هدینش 
.دشن رهاظ  يرثا  دندرک و  یم  وا  لاوحا  صحفت  لاس  ود  ات  دندوب  هدرب  وا  هب  لمح  نامگ  هک  ار  زینک  نآ  دنتفاین و  ترضح  نآ  زا 

شردام دوب و  بانج  نآ  ردارب  هک  باذک  رفعج  ردام و  يارب  دندرک  تمسق  ار  ترـضح  نآ  ثاریم  تنـس ، لها  بهذم  قفاوم  سپ 
رب سـسجت  زا  تسد  دوب و  بانج  نآ  دنزرف  صحفت  رد  هفیلخ  زاب  هدـیناسر  توبث  هب  یـضاق  دزن  میوا و  یـصو  نم  هک  درک  يوعد 

میامن یم  لبقت  نم  ییامن ، ضیوفت  نم  هب  ار  مردارب  بصنم  مهاوخ  یم  تفگ : دمآ و  نم  ردـپ  دزن  باذـک  رفعج  سپ  .تشاد  یمن 
یبصنم وت  ردارب  بصنم  قمحا ! يا  تفگ : دـش  مشخ  رد  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  مردـپ  .مهدـب  الط  رانید  رازه  تسیود  لاـس  ره  هک 

هک دـنیامن  یم  رجز  دنـشک و  یم  ار  مدرم  دـنا و  هدیـشک  ریـشمش  ءاـفلخ  هک  تسا  اـهلاس  تفرگ و  ناوت  لـبقت  لاـم و  هب  هک  تسین 
دمآ دنهاوخ  وت  يوس  هب  همه  يراد  تماما  هبترم  نایعیش  دزن  وت  رگا  دنتـسناوتن  دندرگرب  وت  ردارب  ردپ و  تماما  هب  داقتعا  زا  مدرم ] ]
یمن لیـصحت  وت  يارب  ار  هبترم  نیا  يرگید  هفیلخ و  يرادـن  يا  هبترم  ناـشیا  دزن  رگا  تسین و  يرگید  هفیلخ و  هب  جاـیتحا  ار  وـت  و 

دنهدن و هار  سلجم  هب  ار  وا  رگید  درک  رما  تسناد  ار  وا  تناید  مدـع  تهافـس و  لقع و  تفخ  نخـس  نیا  هب  مردـپ  .درک و  دـنناوت 
هفیلخ زورما  ات  دش ، توف  مردپ  ات  تفاین  هار  مردپ  سلجم  هب  نآ  زا  دعب 
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(59  ) .دبای یمن  وا  رب  تسد  دوش و  یمن  علطم  وا  راثآ  رب  دنک و  یم  بانج  نآ  دنزرف  زا  صحفت 

مدومن و یم  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخ  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  نایدالاوبا  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
دندیبلط و ارم  دندومرف  تلحر  ءاقب  ملاع  هب  ضرم  نآ  رد  هک  يا  يرامیب  رد  يزور  سپ  .مدرب  یم  اهرهش  هب  ار  بانج  نآ  ياه  همان 

یهاوخ نم  هناخ  زا  نویـش  يادص  دش و  یهاوخ  هرماس  لخاد  زاب  زور  هدزناپ  زا  دعب  هک  دندومرف  نیادم و  هب  دنتـشون  دـنچ  يا  همان 
: دومرف تسیک ؟ اب  تماما  رما  دـهد  يور  هلئاه  هعقاو  نیا  هاگره  دیـس ! يا  تفگ : نایدالاوبا  دـنهد ، لـسغ  تقو  نآ  رد  ارم  دـینش و 
وا دـنک  زاـمن  نم  رب  هک  ره  دومرف : اـمرفب ، یتمـالع  رگید  متفگ : نم ، زا  دـعب  تسا  ماـما  وا  دـنک  بلط  وت  زا  ارم  هماـن  باوج  هکره 

: تفگ ناید  الاوبا  .تسا  امش  ماما  وا  تسا  زیچ  هچ  نایمه  رد  هک  دیوگب  هکره  تفگ : امرفب ، رگید  متفگ : دوب ، دهاوخ  نم  نیشناج 
متـشگرب هتفرگ  اهباوج  مدیناسر و  نیادم  لها  هب  ار  اه  همان  مدمآ و  نوریب  سپ  نایمه ، مادـک  مسرپب  هک  دـش  عنام  ترـضح  تباهم 

.دوب هدومرف  هچنانچ 

رفعج مدـمآ  هناخ  رد  هب  نوچ  دوب  هدـش  دـنلب  رهطم  ماما  نآ  رونم  لزنم  زا  نویـش  هحون و  يادـص  مدـش  هرماس  لخاد  مهدزناـپ  زور 
یم دوخ  تماما  هب  تینهت  ردارب و  تافو  هب  تیزعت  ار  وا  دنا و  هدمآ  رب  وا  درگرب  نایعیش  هتـسشن و  هناخ  رد  هب  هک  مدید  ار  باذک ] ]

یک قساف  نیا  هدش ، رگید  عون  تماما  تسا  ماما  نیا  رگا  هک  متفگ  دوخ  رطاخ  رد  نم  سپ  دنیوگ ،
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متفر و شیپ  سپ  .تخاون  یم  روبنط  تخاب و  یم  رامق  دروخ و  یم  بارش  هک  متخانش  یم  ار  وا  رتشیپ  هک  اریز  دراد ؛ تماما  تیلها 
ردارب هک  درک  باطخ  باذک  رفعج  هب  دـمآ و  نوریب  مداخ ) دـیقع   ) لاح نیا  رد  درکن ، نم  زا  لاؤس  چـیه  متفگ و  تینهت  تیزعت و 

هک میدـید  میدیـسر  هناخ  نحـص  هب  نوچ  دـندش  هارمه  وا  اب  نایعیـش  تساخرب و  رفعج  نک ، زامن  وا  رب  اـیب و  دـنا  هدرک  نفک  ار  وت 
زامن دوخ  رهطا  ردارب  رب  داتسیا  شیپ  رفعج  سپ  دنا  هتشاذگ  شعن  يور  رب  هدرک  نفک  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح 

دیشک و ار  رفعج  يادر  دمآ و  نوریب  هام  هراپ  دننام  ینادند  هداشگ  يوم  هدیچیپ  نوگ  مدنگ  یلفط  دیوگ  ریبکت  تساوخ  نوچ  دنک 
.دش ریغتم  شگنر  داتسیا و  قع  رفعج  سپ  وت ، زا  دوخ  ردپ  رب  زامن  هب  مرتراوازس  نم  هک  تسیاب  سپ  ومع ! يا  تفگ :

هجوتم درک و  نفد  مالـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  يولهپ  رد  ار  بانج  نآ  درک و  زاـمن  دوخ  راوگرزب  ردـپ  رب  داتـسیا و  شیپ  لـفط  نآ 
اهناشن نآ  زا  ناشن  ود  هک  متفگ  دوخ  رطاخ  رد  مدرک و  میلـست  سپ  تسا ، وت  اب  هک  ار  همان  باوج  هدب  يرـصب  يا  تفگ  دـش و  نم 

رعفج هباشو  زجاح  سپ  مدـمآ  نوریب  هدـنام  تمالع  کی  دـش و  رهاـظ  دوب  هدومرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح  هک 
زگره ار  وا  نم  هّللاو ! هک  تفگ : رفعج  لـفط ؟ نآ  دوـب  یک  تفگ : تسین ، ماـما  وا  هک  دـنک  ماـمت  وا  رب  تجح  هـکنآ  يارب  تـفگ :

دندمآ و مق  لها  زا  یتعامج  تلاح  نیا  رد  سپ  .متخانش  یمن  مدوب و  هدیدن 
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؟ تسیک اب  تماما  هک  دندیسرپ  تسا  هتفای  تافو  هک  دنتسناد  نوچ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  لاوحا  زا  دندرک  لاؤس 
همان هک  وگب  تسه  دنچ  یلام  همان و  ام  اب  دنتفگ  دنداد و  تینهت  تیزعت و  دنتفر و  کیدزن  سپ  رفعج ، يوس  هب  دندرک  هراشا  مدرم 

، دـنهاوخ یم  بیغ  ملع  ام  زا  مدرم  تفگ : تساخرب و  رفعج  .مینک  میلـست  ام  ات ]  ] تسا رادـقم  هچ  اهلام  تسا و  تعامج  هچ  زا  اـه 
تسه نالف  نالف و  صخش و  نالف  همان  امش  اب  تفگ  مالسلا و  هیلع  رم  الا  بحاص  ترضح  بناج  زا  دمآ  نوریب  مداخ  لاح  نآ  رد 

اه و همان  تعامج  نآ  دنا ، هدرک  شکور  ار  الط  هک  تسه  فرشا  هد  نایم  نآ  رد  تسه ؛ یفرـشا  رازه  نآ  رد  هک  تسه  ینایمه  و 
نـسح ماما  دارم  تسا و  نامز  ماما  وا  يریگب  ار  اهلام  اه و  همان  نیا  هک  تسا  هداتـسرف  ار  وت  هک  ره  دنتفگ  دـندرک و  میلـست  ار  اهلام 

لقن ار  هعقاو  نیا  دوب و  نامز  نآ  قحان  هب  هفیلخ  هک  دـمتعم  دزن  تفر  باذـک  رفعج  سپ  .دوب  ناـیمه  نیمه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
ام هب  ار  لفط  نآ  هک  دنتفرگ  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زینک  لقیـص  هک  داتـسرف  ار  دوخ  ناراکتمدخ  دمتعم  درک ،

براوشلا یبا  نبا  هب  ار  وا  ببس  نیا  هب  ترضح ، نآ  زا  نم  مراد  یلمح  تفگ  ناشیا  هنظم  عفر  يارب  وا  زا  درک و  راکنا  وا  هد ، ناشن 
ناشیا درک  جورخ  هرصب  رد  جنزلا  بحاص  درم و  ریزو  ییحی  نب  هّللادیبع  هاگانب  دنشکب ، دش  دلوتم  دنزرف  نوچ  هک  دندرپس  یـضاق 

زا زینک  دندنامرد و  دوخ  لاح  هب 
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(60  ) .دمآ دوخ  هناخ  هب  یضاق  هناخ 

هام متـشه  هعمج  زور  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نسح  نب  دّمحم  زا  ربتعم  دنـس  هب  اضیا 
هب رایـسب  ياه  همان  بش  نامه  رد  دومرف و  تلحر  یقاب  يارـس  هب  دادـماب  زامن  تقو  ترجه  زا  متـصش  تسیود و  لاس  لو  ـالا  عیبر 

( لقیص  ) ار وا  هک  بانج  نآ  هیراج  رگم  دوبن  رـضاح  ترـضح  نآ  دزن  تقو  نآ  رد  دوب و  هتـشون  هنیدم  لها  هب  دوخ  كرابم  تسد 
رم الا  بحاص  ترـضح  ینعی  دندوبن  علطم  وا  رب  مدرم  هک  یـسک  نآ  دندیمان و  یم  دـیقع )  ) ار وا  هک  بانج  نآ  نالغ  دـنتفگ و  یم 
هک تساوخ  دندوب  هدیناشوج  یکطصم  اب  هک  دیبلط  یبآ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تقو  نآ  رد  هک  تفگ  دیقع  .مالسلا  هیلع 

وـضو هدرتسگ و  دوخ  نماد  رد  یلامتـسد  میدروآ  بآ  نوچ  .منک  زامن  هک  دیروایب  یبآ  لوا  دومرف : میدرک  رـضاح  نوچ  دماشایب ،
ضرم تدش  فعـض و  تیاغ  زا  دماشایب  هک  تفرگ  دندوب  هدـیناشوج  هک  یکطـصم  بآ  حدـق  درک و  ادا  ار  دادـماب  زامن  تخاس و 

شسدقم حور  تفرگ  ار  حدق  لقیـص  دیماشایب و  ار  بآ  نوچ  دروخ ، یم  شفیرـش  ياهنادند  رب  حدق  دیزرل و  یم  شکرابم  تسد 
متصش تسیود و  لو  الا  عیبر  هام  متشه  رد  ناخروم  ناثدحم و  زا  يرثکا  قافتا  هب  ترضح  نآ  تداهـش  .دومن  زاورپ  سدق  ملاع  هب 

هبنـشراهچ و یـضب  و  دوب ، هعمج  زور  هک  دنا  هتفگ  رثکا  و  هتفگ ، زین  روکذم  هام  لوا  ( 61 ( ) حابصم  ) رد یسوط  خیـش  دوب ، ترجه 
دوب و هتشذگ  لاس  هن  تسیب و  ترضح  نآ  فیرش  رمع  زا  و  دنا ، هتفگ  زین  هبنشکی  یضعب 
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(62  ) .دوب لاس  شش  هب  کیدزن  ترضح  نآ  تماما  تدم  دنا و  هتفگ  زین  تشه  تسیب و  یضعب 

نب دمحا  زا  ( 63 ( ) تازجعملا نویع   ) باـتک رد  .دومن و  دیهـش  رهز  هب  ار  ترـضح  نآ  دـمتعم  هک  دـنا  هتفگ  نارگید  هیوباـب و  نبا 
امش و لاح  دوب  هنوگچ  هک  دومرف  ترضح  متفر  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تمدخ  هب  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  قاحـسا 

مق رد  ام  بحاص  ام و  دیـس  تدالو  ربخ  نوچ  هّللا ! لوسر  نبای  متفگ : نم ؟ زا  دعب  ماما  باب  رد  بیر  کش و  زا  دـندوب  مدرم  هچنآ 
نیمز زگره  هک  یناد  یمن  رگم  دومرف : ترـضح  دـندومن ، بانج  نآ  تماما  هب  داقتعا  همه  مق  نایعیـش  ریبک و  ریغـص و  دیـسر  ام  هب 

جح هب  ار  دوخ  هدلاو  ترـضح ، ترجه  هن  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  سپ  .قلخ  رب  دشاب  ادـخ  تجح  هک  دـشاب  یمن  ماما  زا  یلاخ 
یهلا و مظعا  مسا  سپ  دـش ، دـهاوخ  عقاو  وا  تافو  زا  دـعب  هک  ییاـه  هنتف  رگید و  لاـس  رد  دوخ  تاـفو  هب  داد  ربخ  ار  وا  داتـسرف و 
، دش هکم  هجوتم  بانج  نآ  ردام  درک و  میلست  مالسلا  هیلع  رم  الا  بحاص  هب  ار  تلاسر  ترضح  بتک  هحلسا و  ناربمغیپ و  ثیراوم 
دیدرگ و نوفدـم  دوخ  راوگرزب  ردـپ  يولهپ  رد  يءار  نم  ّرـس  رد  دومن و  تلحر  ایند  زا  هنـس 260  رخ  الا  عیبر  هام  رد  بانج  نآ  و 

(64 (. ) دوب هدش  لقن  نویعلاءالج  زا  هچنآ  دش  مامت   ) دوب لاس  هن  تسیب و  بانج  نآ  فیرش  رمع 

یلع نب  لیعامسا  لهسوبا  دزن  مدناوخ  تفگ : هک  ینارحب  ناسغ  نب  دواد  نامیلسوبا  زا  هدرک  تیاور  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش 
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هلمج زا  هدرک  فینـصت  یتک  ایند و  نید و  رد  هدوب  تلـالج  بحاـص  دادـغب و  رد  هدوب  اـم  باحـصا  زا  نیملکتم  خیـش  هک  یتخبون 
ءارماس هب  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  هجح  ترضح  تداعس  اب  تدالو  دومرف  هک  مالـسلا ) مهیلع  راهطا  همئا  خیراوت  رد  راون  الا  باتک  )
تیصو هینک  نیمه  هب  هدوب  مساقلاوبا  ترضح  نآ  هینک  لقیص و  شمان  ترـضح  نآ  هدلاو  .شـش  هاجنپ و  تسیود و  لاس  دش  عقاو 

وا تسا و  يدـهم  وا  بقل  تسا ، نم  هینک  وا  هینک  نم و  مسا  وا  مسا  هدومرف  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوـب  هدرک 
رد مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رب  مدش  لخاد  هک  تفگ  لهسوبا  سپ  .مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  رظتنم و  ماما  تجح و  تسا 

دوب یمداخ  نیا  ار و  دـیقع  دوخ  مداخ  دومرف  رما  هک  مدوب  ترـضح  نآ  دزن  رد  دومرف و  تلحر  ایند  زا  ضرم  ناـمه  هب  هک  یـضرم 
مالسلا هیلع  نسح  ماما  دوب  هدرک  گرزب  هدیرورپ و  ار و  مالسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  دوب  هدرک  تمدخ  هبون و  لها  زا  هایس 
مالسلا هیلع  تجح  ترضح  ردام  هک  هیراج  لقیـص  دیناشوج و  سپ  یکطـصم ، اب  ار  بآ  نم  يارب  زا  ناشوجب  دیقع ! يا  دومرف : ار 
دماشایب تساوخ  داد و  ترضح  نآ  تسد  هب  ار  حدق  هک  نیمه  سپ  .دروآ  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  ار  بآ  نآ  دشاب 

قاطا نیا  لخاد  دومرف  دیقع  هب  داهن و  تسد  زا  ار  حدق  سپ  دروخ  شنینزان  يایانث  ياهنادـند  هب  حدـق  دـیزرل و  شکرابم  تسد  و 
.نم دزن  روایب  ار  وا  هدجس ، لاح  هب  ار  یکدوک  ینیب  یم  يوش  یم 
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هداهن هدجـس  هب  رـس  هک  یکدوک  هب  داتفا  مرظن  هاگان  لفط  نآ  ندرک  ادیپ  تهج  هب  مدش  لخاد  نم  تفگ  دیقع  هک  دیوگ  لهـسوبا 
نوچ ار و  زامن  درک  رـصتخم  ترـضح  نآ  بانج  نآ  رب  مدرک  مالـس  سپ  دوب  هدرک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  هبابـس  تشگنا  دوب و 

تفرگ ار  شتسد  دما و  لقیـص  شردام  ماگنه  نیا  رد  سپ  يورب ، وا  دزن  هک  ار  وت  دیامرف  یم  نم  دیـس  هک  مدرک  ضرع  درک  مامت 
دیـسر مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  هب  كدوک  نآ  نوچ  دیوگ : یم  لهـسوبا  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  شردپ  دزن  هب  ار  وا  درب  و 

ییانشور شکرابم  گنر  هک  مدید  ینعی  ِنانْسَالا ؛) ُجَّلَفُم  ُطَطَق  ِهِسْءاَر  ِْرعَـش  یف  ِنؤُّللا َو  ُّيِّرُد  وَُه  اِذا  َو  ، ) وا رب  مدرک  هاگن  درک  مالس 
مالـسلا هیلع  نسح  ماـما  هک  نیمه  تسا ، هداـشگ  شیاهنادـند  نیباـم  تسا و  دـعجم  هدـیچیپ و  مه  هب  شرـس  يوم  دراد و  ول  ـالت  و 

(. ّیبَر یِلا  ٌبِهاذ  ّینِاَف  ءاْملا  ینِقْسَا  ِهِْتَیب  لْهَا  َدَیَس  ای  : ) دومرف تسیرگب و  داتفا  شکدوک  هب  شهاگن 

نآ هدازاقآ  نآ  سپ  .هدـش  کیدزن  متافو  ینعی  دوخ ، راگدرورپ  يوس  هب  مور  یم  نم  انامه  هدـب  بآ  ارم  دوخ ! تیب  لـها  دیـس  يا 
هیلع نسح  ماـما  نوـچ  درک ، شباریـس  ار و  شیاـهبل  داد  تکرح  شیوـخ و  تسد  هب  تفرگ  ار  یکطـصم  اـب  هدـیناشوج  بآ  حدـق 
ردپ داد  وضو  لفط  نآ  دندنکفا و  یلامتـسد  ترـضح  نآ  رانک  رد  سپ  .زامن  يارب  زا  دینک  ایهم  ارم  دومرف : دیماشآ  ار  بآ  مالـسلا 

هب ماللا  هیلع  نسح  ماما  سپ  وا ، ياهمدق  رس و  رب  درک  حسم  بجاو و  لقا  هب  ینعی  هبترم ، کی  هبترم ، کی  هب  ار  دوخ 
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نم و رـسپ  ییوت  نیمز و  يور  رب  ادخ  تجح  يدـهم و  ییوت  نامزلا و  بحاص  ییوت  نم ! كرـسپ  يا  ار  وت  داب  تراشب  دومرف : يو 
نیـسحلا نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  ییوت  وت ، ردپ  منم  نم و  كدوک 

تراشب نیرهاط و  همئا  متاخ  ییوت  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا  وت  ردپ  مالـسلا و  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب 
ياهردپ زا  مردـپ و  زا  نم  يوس  هب  تسا  يدـهع  نیا  و  ار ، وت  داد  هینک  مان و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  وت  هب  داد 

.وت نیرهاط 

(. ٌدیجَم ٌدیمَح َو  ُهَّنِا  انَّبَر  ِْتیَْبلا  ِلْهَا  یلَع  ُهّللا  یَّلَص  )

(65  ) .نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  تقو  نامه  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  درک  تافو  سپ 

لها يارب  زا  تسا  ناما  يءار  نم  ّرس  رد  نم  ربق  دومرف : هک  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا  هدرک  تیاور  یـسوط  خیش 
(66  ) .ادخ باذع  اهالب و  زا  بناج  ود 

هطاحا ار  نمشد  تسود و  ترضح  نآ  تکرب  هک  هدومرف  هدرک و  ینعم  ینس  هعیش و  هب  ار  بناج ) ود  لها   ) هّللا همحر  لوا  یسلجم 
( همغلا فشک   ) باتک رد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  لجا  خیـش  و  دش ، دادغب  ناما  ببـس  مالـسلا  مهیلع  نیمظاک  ربق  هکنانچ  تسا  هدرک 

هفیلخ هّللابرـصنتسم  هک  باحـصا  ضعب  نم  يارب  درک  تیاکح  هک  هدومن  لقن  هدرک  فیلءات  تفه  داـتفه و  دصـشش و  هنـس  رد  هک 
نوریب ماما  ود  نآ  هسدقم  هضور  زا  نوچ  و  ار ، مالسلا  مهیلع  نییرکسع  درک  ترایز  تفر و  هرماس  هب  لاسکی  یسابع 
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ور نآ  هب  یناریو  یبارخ و  هک  دوب  يا  هبق  رد  ناشیا  روبق  دوخ و  تیب  لها  ناردـپ و  زا  سابع  لآ  ءافلخ  تبرت  ترایز  هب  تفر  دـمآ 
نم هک  دیوگ  یم  یسیع  نب  یلع  .دوب  ناگدنرپ  رویط و  ياه  هلضف  ناشیا  تبرت  اهربق و  رب  تشگ و  یم  نآ  لخاد  ناراب  دوب و  هدرب 
یم ایند  ناهاشداپ  نیمز و  يور  ياه  هفیلخ  امـش  هک  دـنتفگ  رـصنتسم  هب  سپ  لاـح  نیمه  هب  ار  ناـشیا  تبرت  ما  هدرک  هدـهاشم  مه 

ار ناشیا  دنک  ترایز  یسک  هن  دشاب ، لاح  تیفیک و  نیا  هب  امش  ناردپ  ياهربق  ملاع و  رد  رما  نامرف و  تسا  امـش  يارب  زا  دیـشاب و 
يرازم نییولع  نیا  روبق  دنک و  رود  ناشیا  زا  ار  تافاثک  تالضف و  هک  ار  یسک  کی  دنشاب  هتـشادن  دنوش و  روطخ  يرطاخ  هب  هن  و 

مداخ و شارف و  اهیندرتسگ و  اهـشرف و  هتخیوآ و  ياهلیدـنق  اه و  هدرپ  اـب  دـییامن  یم  هدـهاشم  هک  یگزیکاـپ  یبوخ و  نیا  هب  تسا 
هب دوـش  یمن  لـصاح  تسا و  ادـخ  بناـج  زا  ینعی  ینامـسآ ، تسا  يرما  نیا  تفگ : هـفیلخ  رـصنتسم  .کـلذ  ریغ  روـخب و  عـمش و 

.دومن و دهاوخن  هدیاف  باب  نیا  رد  ام  یعس  روز و  درک و  دنهاوخن  لوبق  میراداو  راک  نیا  رب  ار  مدرم  ام  رگا  ام و  داهتجا  ششوک و 
(67  ) .یهتنا .دروآ  دیدپ  یسک  رد  داقتعا  ناوتن  هارکا  هب  دش و  دهاوخن  لصاح  هبلغ  رهق و  هب  تاداقتعا  هک  اریز  هتفگ  تسار 

هیوباب 1/40. نبا  نیّدلا ) لامک  ، ) یسلجم ص 199 995 همالع  نویعلاءالج ) - ) 59

.2/475 نیّدلا ) لامک  ، ) یسلجم ص 995 997 همالع  نویعلاءالج ) - ) 60

ص 550. دجهتملا ) حابصم  - ) 61

ص 997. نویعلاءالج ) - ) 62

( تازجعملا نویع  - ) 63
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ص 140.

ص 991 998. نویعلاءالج ) - ) 64

یسوط ص 164 165. خیش  هبیغلا ) - ) 65

یسوط 6/93. خیش  ماکحالا ) بیذهت  - ) 66

.3/437 همغلا ) فشک   ) همجرت - 67

لامالا یهتنم  عبنم :

رمث یب  ياه  هئطوت  و  ع )  ) يرگسع ماما  تداهش 

.ص 656 نایاوشیپ ، هریس  باتک :

یئاوشیپ يدهم  هدنسیون :

یم رتشیب  زورب  زور  ماما  هب  مدرم  هجوت  دید  نوچ  دوب ، نارگن  هعماج  رد  ماما  يونعم  ذوفن  تیبوبحم و  زا  هراومه  هک  یـسابع  دمتعم 
مومسم یناهنپ  ار  ماما  دش و  لسوتم  هنیرید  هناروزم  هویـش  نامه  هب  ماجنارـس  دراد ، سوکعم  ریثات  تبقارم  قانتخا و  نادنز و  دوش و 

.تخاس

رثا رب  - مالـسلا هیلع  - يرکـسع ماـما  دـنا : هتفگ  اـم  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  دـسیون : یم  یـسربط ،»  ، » عیـشت ناـهج  رادـمان  دنمـشناد 
فورعم دنمشناد  یمعفک ،»  ( » 1  ) .دنا هتفر  ایند  زا  تداهش  اب  ناماما ، همه  شدج و  شردپ و  هکنانچ  دیسر ، تداهش  هب  تیمومـسم 

دقتعم مراهچ ، نرق  رد  یعیـش  نادنمـشناد  زا  متـسر ،»  نب  ریرج  نب  دمحم   » و ( 2  ) تخاس مومـسم  دمتعم »  » ار وا  دـیوگ : یم  هعیش ،
(3  ) .دیسر تداهش  هجرد  هب  تیمومسم  رثا  رد  - مالسلا هیلع  - يرکسع ماما  هک : تسا 

ياهزور رد  یـسابع  دـمتعم  هک  دوب  يا  هداعلا  قوف  ياهـشالت  اهکرحت و  یـسابع ، رابرد  طسوت  ماـما  تداهـش  ياـه  هناـشن  زا  یکی 
.داد ناشن  دوخ  زا  ترضح  نآ  گرم  نداد  هولج  يداع  يارب  ماما ، تداهش  تیمومسم و 

وا مارتحا  زا  هک   ) یـسابع نایرابرد  زا  یکی  ناـقاخ ،»  نب  هللا  دـیبع   » لوق زا  تنـس ، لـها  نادنمـشناد  زا  یکی  یکلاـم ،»  غابـص  نبا  »
: دسیون یم  میدرک ) دای  ماما  هب  تبسن 

زا ام  هک  درک  ادیپ  یصوصخم  لاح  یسابع  هفیلخ  دمتعم ، - مالسلا هیلع  - يرکـسع یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  تشذگ  رد  ماگنه  » … 
یتقو .دوش  هدید  تشاد ) تسد  رد  ار  تردق  دوب و  تقو  هفیلخ  هک   ) وا رد  یلاح  نینچ  میدرک  یمن  رکف  میدـش و  هدز  تفگـش  نآ 

نایفارطا زا  رفن  جنپ  دش ، روجنر  يرکسع ) ماما  « ) دمحم وبا  »
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ره دننامب و  دمحم  وبا  هناخ  رد  داد  روتسد  نانآ  هب  دمتعم  .دندش  لیسگ  وا  هناخ  هب  دندوب ، يرابرد  ناهیقف  زا  همه  هک  هفیلخ  صاخ 
« رایتخب نب  یضاق   » هب نینچمه  و  دنشاب ، وا  مزالم  ات  داتـسرف  راتـسرپ  ناونع  هب  ار  يا  هدع  زین  دننک ، شرازگ  وا  هب  دهد  یم  يور  هچ 

ریز ار  وا  لاح  دنورب و  وا  دزن  ماش  حبـص و  ره  نانآ  دتـسرفب و  دـمحم  وبا  هناخ  هب  دـنک و  باختنا  ار  نیدـمتعم  زا  رفن  هد  داد  نامرف 
بش و داد  روتسد  هفیلخ  .دوش  رتهب  تسا  دیعب  هدش و  رت  تخس  دمحم  وبا  لاح  دنداد  ربخ  هفیلخ  هب  دعب  زور  هس  ای  ود  .دنریگب  رظن 

تشذگرد ربخ  یتقو  .دومرف  تلحر  يزور  دنچ  زا  سپ  ات  دندوب  راوگرزب  نآ  هناخ  مزالم  هتسویپ  نانآ  دنشاب و  وا  هناخ  مزالم  زور 
، مشاه ینب  .دش  هتـسب  اه  هزاغم  لیطعت و  اهرازاب  دیدرگ و  هلان  دایرف و  اپارـس  دمآ و  رد  تکرح  هب  ءارماس  دش ، شخپ  ترـضح  نآ 

ءارماس دندرک ، تکرح  عییشت  مسارم  رد  تکرش  يارب  مدرم  ریاس  ناهاوگ و  دوهش و  ارعش ، رهـش ، نایـضاق  رکـشل ، يارما  نایناوید ،
! دوب تمای  هنحص  روآدای  زور  نآ  رد 

هک یماگنه  .درازگب  زامن  ترضح  نآ  هزانج  رب  ات  داتـسرف  ار  لکوتم ،»  نب  یـسیع  ، » دوخ ردارب  هفیلخ  دش ، نفد  هدامآ  هزانج  یتقو 
نایـسابع و ناـیولع و  هب  .درک و  زاـب  ار  ترـضح  نآ  تروـص  تفر و  کـیدزن  یـسیع  دنتـشاذگ ، نیمز  يور  زاـمن  يارب  ار  هزاـنج 
نالف و تسا و  هتشذگرد  یعیبط  گرم  هب  هک  تسا  يرکسع »  دمحم  وبا   » نیا تفگ : داد و  ناشن  دوهـش  ناگدنـسیون و  نایـضاق و 

دناشوپ ار  هزانج  يور  دعب  دنا !! هدوب  دهاش  زین  هفیلخ  نارازگتمدخ  زا  نالف 
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(4  … « ) دنربب نفد  يارب  داد  نامرف  و  دناوخ ، زامن  وا  رب  و 

رد هکنانچ  دوب و  هتخیر  ماما  تداهش  يارجام  ندرک  ثول  يارب  مکاح  میژر  هک  دوب  یحرط  تشاد و  یتافیرشت  هبنج  زامن  نیا  هتبلا 
هیلع - يرکـسع ماما  شراوگرزب ، ردـپ  هزانج  رب  یـصوصخ  روط  هب  - جـع - يدـهم ترـضح  تسا ، روهـشم  هعیـش  نادنمـشناد  ناـیم 

(5  ) .درازگ زامن  - مالسلا

: اهتشون یپ 

ص 367. هیمالسالا ، بتکلا  راد  هثلاثلا ، هعبطلا  يرولا ، مالعا  ( 1

ص 162. يرفعج ، یشورفباتک  دهشم ، هیهبلا ، راونالا  یمق ، سابع  خیش  جاح  ( 2

ص 223. .ه ق ،  1383 هیردیحلا ، هبتکملا  تاروشنم  فجن ، همامالا ، لئالد  ( 3

نیظعاولا و هضور  رد  يروباشین  لاتف  داشرا و  رد  دیفم  خیش  موحرم  ار  هیـضق  نیا  ص 308-307 . میدق ، پاچ  همهملا ، لوصفلا  ( 4
دهد یم  ناشن  شرازگ  نیا  .دنا  هدرک  لقن  ناقاخ  نب  هللا  دیبع  رسپ  دمحا  لوق  زا  یلبرالا  یسیع  نب  یلع  يرولا و  مالعا  رد  یـسربط 
ندـش ـالمرب  زا  هفیلخ  هک  دـنک  یم  نشور  زین  تسا و  هدوب  نارگن  ارچ  یـسابع  تموکح  هتـشاد و  یتیعقوم  هچ  هعماـج  رد  ماـما  هک 

دادملق یعیبط  گرم  ار  ماما  تداهش  تسا  هدیشوک  یلبق  يزاس  هنیمز  اب  اذل  تسا و  هتشاد  تشحو  دح  هچ  ات  ماما  لتق  تیمومسم و 
! دنک

ص باـب 43 ، .ه ق ،  1405 هفرـشملا ، مقب  نیـسردملا ، هعامجل  هعباتلا ) ، ) یمالـسالا رـشنلا  هسـسؤم  مق ، نیدلا ، لامک  قودـص ، ( 5
ص 333-332. ج 50 ، .ه ق ،  1395 هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، هیناثلا ، هعبطلا  راونالا ، راحب  یسلجم ، -475

خساپ شسرپ و 

؟ دشن زاغآ  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  نامز  زا  تبیغ  ارچ   - 1

: شسرپ

ارج دـندوب  يدـیدش  تبقارم  تحت  تدـم  نیا  رد  ماما  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تماما  هاتوک  تدـم  هب  هجوت  اب 
؟ دشن زاغآ  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  نامز  زا  تبیغ 

1-6780 ، 1-6780 هزوح هاگیاپ 

: خساپ

ود مک  تسد  دراد ، ماهبا  یمک  امش  لاوس  هچ  رگا 
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: میراد یم  میدقت  ار  نآ  باوج  ام  .تسا  حرطم  نآ  دروم  رد  لامتحا 

تسا نشور  نآ  باوج  .دندشن  بئاغ  نامز  ماما  لثم  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ارچ  هک  تسا  نآ  امش  دارم  هکنیا  لوا  لامتحا  فلا -
هک دنتسناد  یم  دندرک و  یم  یقلت  يدج  رطخ  ار  وا  دنتشاد و  جع )  ) رصع ماما  هیحان  زا  یتشحو  سرت و  یتموکح  هاگتـسد  هک  ارچ 

.دنتشادن یتشادرب  نینچ  يرکسع  نسح  ماما  دروم  رد  یلو  دنیچ  یمرب  ار  ملظ  رفک و  طاسب  هک  تسا  ماما  نیا 

دهع رد  جع )  ) رصع ماما  الوا : هک  دوش  یم  هتفگ  باوج  رد  دندشن  بئاغ  يرکسع  نسح  ماما  رـصع  رد  جع )  ) رـصع ماما  ارچ  ب -
دوش یم  نانآ  هجوتم  تیلوئسم  نیا  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  دعب  دنتشادن و  هدهع  هب  ار  تماما  تیلوئسم  يرکسع  نسح  ماما 

دش یم  تظفاحم  تدشب  ناشیا  فیرش  دوجو  زا  دندوب  تایح  دیق  رد  يرکـسع  نسح  ماما  هک  لاس  جنپ  تدم  نیا  رد  هکنیاایناث : و 
نیرخآ تنایص  ظفح و  هلمج  زا   ) هژیو طیارش  لوصحم  تبیغ  دنتـشگ و  یمن  رهاظ  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یـصاوخ  يارب  زج  و 

لها همئا  زا  یهلا  ءایلوا  رگید  يارب  دوب و  هدـمآ  مهارف  جـع )  ) رـصع ماـما  يارب  اـهنت  هک  دوب  رـشب ) يارب  یهلا  هریخذ  یهلا و  تجح 
.دوبن مهارف  طیارش  نیا  مالسلا  مهیلع  تیب 

ع)  ) مهدزای ماما  جاودزا   - 2

: شسرپ

؟ درک جاودزا  یسک  هچ  اب  ع )  ) مهدزای ماما 

: خساپ

[، 2  « ] نسوس  » نوچ يرگید  ياه  مان  هب  هکدومن  جاودزا  [ 1  « ] سجرن  » مان هب  هتسیاش  ییوناباب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  - 1
زا یکی  نوعمش »   » ناگداون زا  مور و  رصیق  رسپ  اعشوی »  » رتخد وا  [5] .تسا هدش  هدیمان  زین  [ 4  « ] هکیلم  » و لیقص »   » ای [ 3  « ] لقیص »

یقیرط هب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  حیسم  نایراوح 
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تفگش ياه  باوخ  دوب  مور  رد  سجرن »   » هک یماگنه  [ 6] .دش هدیزگرب  مهدزای  ماما  يرـسمه  يارب  دنوادخ  يوس  زا  اسآ  هزجعم 
دقع هب  ار  وا  هک  دـید  ار  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  زیزع  ربمایپ  باوخ  رد  راب  کـی  دـید ، يزیگنا 

همطاف ترضح  توعد  هب  دید و  يرگید  ياه  یتفگـش  يرگید ، باوخ  رد  و  دندروآرد ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  جاودزا 
ناناملـسم و نایم  هک  هاگنآ  ات  .تشاد  یم  ناهنپ  شیوخ  نایفارطا  هداوناخ و  زا  ار  دوخ  مالـسا  اما  دش ، ناملـسم  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

روط هب  هک  تفای  نامرف  باوخ  رد  سجرن »   » .دـش گنج  ياه  ههبج  هناور  رکـشل  هارمه  هب  دوخ  رـصیق  تفرگرد و  گنج  ناـیمور 
هاپس نارادولج  زا  یخرب  زرم  رد  درک و  نینچ  وا  و  دورب ، دنور  یم  زرم  هب  هک  یهاپس  لابند  هب  ناراکتمدخ  نازینک و  هارمه  سانشان 

.دندرب دادغب  هب  ناریسا  ریاس  هارمه  تسا  رصیق  هداوناخ  زا  وا  دننادب  هکنآ  یب  دنتخاس و  ریسا  ار  نانآ  ناناملسم 

ار يا  همان  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رازگراک  و  [، 7] داد يور  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  مهد  ماما  تماما  نارود  رخاوا  رد  هعقاو  نیا 
ارماس هب  درک و  يرادیرخ  شورف  هدرب  زا  ار  وا  دناسر و  سجرن  هب  دادغب  رد  یمارگ  نآ  نامرف  هب  دوب ، هتشون  یمور  نابز  هب  ماما  هک 

وا هک  داد  تراشب  و  دومرف ، يروآدای  وا  هب  دوب  هدـید  دوخ  ياه  باوخ  رد  سجرن  ار  هچنآ  ماـما  درب ، مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  دزن 
ماما هاگنآ  .دزاس  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دوش و  یم  یلوتـسم  ناهج  رـسارس  رب  هک  تسا  يدنزرف  ردام  مهدزای و  ماما  رـسمه 

نادناخ راوگرزب  ناوناب  زا  هک  همیکح »   » دوخ رهاوخ  هب  ار  سجرن  مالسلا  هیلع  يداه 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 658 

http://www.ghaemiyeh.com


مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يرـسمه  هب  سجرن  دـعب  یتدـم  دزومایب و  وا  هب  ار  ماکحا  یمالـسا و  بادآ  اـت  درپس  دوب  تماـما 
[8] .دمآرد

تسا و یمور  ناشیا  هک  دشاب  نیا  رد  ماهبا  تسا  نکمم  دشاب و  هدش  امـش  تریح  ماهبا و  ثعاب  یماسا  ددـعت  نیا  تسا  نکمم  - 2
ترـضح هب  ندروآ  نامیا  اب  یلو  دوبن  یتنطلـس  هداوناـخ  زا  نوعرف  نز  رگم  تسین  یبیجع  يزیچ  مه  نیا  هک  یتنطلـس ، هداوناـخ  زا 

.تفریذپن ریثأت  دساف  طیحم  زا  ناوت  یم  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  .دش و  نینمؤم  يارب  يا  هنومن  هار  نیا  رد  ندش  هتشک  و  ع )  ) یـسوم
.دنک یم  ظفح  مه  دساف  طیحم  نامه  رد  ار  وا  ادخ  دریگب  کمک  ادخ  زا  دنک و  هدارا  دوخ  ناسنا  رگا 

رارق هقاس  ياهتنا  رد  درفنم و  شیاه  لگ  هک  تسا ، یـسگرن  هریت  ناهایگ  هتـسدرس  و  اه ، يا  هپل  کت  هرد  زا  یلگ  مان  سجرن »  [ » 1]
ص 4702) ج 4 ، نیعم ، گنهرف   ) .دراد

یلامـش و ياـکیرمآ  نپاژ و  اـپورا و  زا  لـگ  نیا  لـصا  .تسا  فـلتخم  ياـه  گـنر  هـب  تـشرد  یلـصف و  یلگ  ماـن  نسوـس »  [ » 2]
ص 1954) نامه ،  ) .تسایلامیه

هکنآ زا  سپ  یـسوط ، خیـش  قودـص و  خیـش  هتفگ  هب  انب  .دـنیوگ  یم  ار  هدـش  هداد  ـالج  یلقیـص و  ینارون ، ئـش  ره  لقیـص »  [ » 3]
، نیسحلا نب  یلع  نبدمحم  قودصلا ، .ر ك :  ) .دنداهن مان  لقیص  ار  وا  دش  هلماح  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  هب  نوتاخ  سجرن  ترضح 

(. ص 241 هبیغلا ، باتک  نسحلا ، نبدمحم  یسوطلا ، ص 432 ؛ نامه ،

.تسونابهش هکلم و  يانعم  هب  هکیلم »  [ » 4]

ص 432. نامه ، نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  قودصلا ، .ر ك : [ 5]

، راونالاراحب رقابدمحم ، یسلجملا ، 124 ؛ ص 128 -  هبیغلا ، باتک  نسحلا ، نبدمحم  یسوطلا ، 417 ؛ ص 423 -  نامه ، .ر ك : [ 6]
.6 ص 11 -  ج 51 ،

لاس رد  تسا  هدمآ  مورلا  برعلا و  خیرات  باتک  رد  [7]
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« روجاکلب  » زین .ق  لاس 248  رد  .داتفا  ناناملسم  گنچ  هب  يرایـسب  میانغ  تفرگرد و  نایمور  ناناملـسم و  نیب  ییاه  گنج  .ق   247
همجرت مورلا ، برعلا و  خیرات  فیلیزان ، .ر ك :  ) .دندش ریسا  مور  فارشا  زا  يرایـسب  نآ  یط  دیگنج و  نایمور  اب  ناناملـسم  رادرس 

یگدرکرـس هب  ناناملـسم  نایم  یگنج  دـسیون : یم  .ق  لاـس 249  ثداوـح  یط  زین  ریثا  نـبا  ص 225 .) هریعـش ، يداهلادبع  دـمحم 
لقن هب   ) .داد يور  تشاد  تکرش  گنج  نآ  رد  زین  رصیق  صخـش  هک  مور  ياوق  اب  هقئاص »  یلع  نبرفعج   » و عطقا »  هللادبع  نبرمع  »

، قح هار  رد  هسسؤم  هیریرحت  تئیه  زا : ( 26 مالسلا ص 27 -  هیلع  يدهملا  نسحلا  نب  هجح  ماما  ترضح  مهدزاود  ياوشیپ 

هرامش 28. دوعوم  همانلصف  زا  هدافتسا  اب  . 26 ص 27 -  نامه ، [8]

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  باّذک و  رفعج  ردام  ندوب  یکی   - 3

: شسرپ

؟ دنا هدوب  ردام  کی  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  باّذک و  رفعج  ایآ 

: خساپ

هک دنک  یم  لقن  مالـسلا  مهیلع  همئالا  خـیراوت  یف  همتتلا  باتک  رد  یلماع  ینیـسح  دـمحا  نب  یلع  نیدـلا  جات  دّیـس  ثّدـحم  همالع 
[1] .تسا هدوب  نز  کی  نآ  زا  ناشیا  دنزرف  ای 7  هلاحمال 5  دنتشاد و  زینک  کی  اهنت  ع )  ) يداه ماما  ترضح 

.تسا هدرک  لقن  یمعفک  حابصم  زا  ار  بلطم  نیا  ناشیا  [1]

باذک رفعج  ندوب  ماما  رسپ  ردارب و  تحص  - 4

ع)  ) يداه ماما  تیبرت  دوجو  اب  وا  فارحنا  تلع  و 

: شسرپ

ماما و دنزرف  هک  وا  هنوگچ  سپ  تسا ، نینچ  رگا  تسا ؟ هتـشاد  باذک  رفعج  مسا  هب  يردارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ایآ 
؟ دیدرگ فارحنا  راچد  دوب ، زین  ماما  تیبرت  تحت 

: خساپ

ریغ یتح  یعیـش و  نیخروم  نایم  دنا ، هتـشاد  باذک  رفعج  هب  فورعم  رفعج  مان  هب  يدنزرف  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هکنیا  دروم  رد 
.تسین یفالتخا  یعیش 

تیاعر یتیبرت و  لئاسم  بناوج  مامت  هب  ناش  لماک  یهاگآ  تهجب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  میوش  یم  رکذتم  رگید  لاؤس  خـساپ  رد 
هرهب یمالـسا  عماوج  خـیرات  لوط  رد  هک  دـنداد  یمالـسا  هعماج  لیوحت  ار  یحلاص  ياه  ناسنا  دوخ ، نادـنزرف  دروم  رد  اهنآ  قیقد 
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يارب یلحم  ناشدقرم  هاگراب و  زین  هزورما  یتح  دـندوب و  يدایز  تامدـخ  أشنم  مادـک  ره  دـندرب و  دارفا  نیا  دوجو  زا  یناوارف  ياه 
ینعی .تسین  ربج  راـیتخا و  بلـس  ياـنعم  هب  حیحـص  تیبرت  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اـما  .تسا  تیونعم  نید و  يوسب  بولق  بذـج 

یتیبرت و لئاسم  تیاعر  تبقارم و  مدـع  رثا  رد  تسا  نکمم  هظحل  ره  هتفرگ ، رارق  حیحـص  تیبرت  تیاـهن  رد  هک  یـسک  يارب  یتح 
دنچ ره  سپ  .دوش  هدیشک  داسف  يوس  هب  فارحنا ، لماوع  زورب 
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ای تداسح  رثا  رد  نادنزرف  زا  یضعب  تسا  نکمم  یلو  دنا ، هدومن  حیحـص  تیبرت  ار  دوخ  نادنزرف  یهلا  ءایبنا  مالـسلا و  مهیلع  همئا 
نوچ تشاد  رود  رظن  زا  ار  ناردام  زا  یضعب  شقن  دیابن  هتبلا  .دندرگ  فارحنا  راچد  بابان ، دارفا  اب  ینیـشنمه  ای  ماقم و  هاج و  بح 

.دنک یم  رت  هدامآ  اهنآ  رد  ار  فارحنا  هنیمز  دنزرف ، هب  ردام  تافص  زا  یضعب  لاقتنا  تثارو ، نوناق  ساسا  رب 

دندش فرحنم  قح  ریـسم  زا  زین  یهلا  ءایبنا  نادنزرف  زا  یخرب  دش  نایب  هک  یلیالد  نیمه  هب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذـت  نایاپ  رد 
الَف ٍِحلـص  ُریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  ِکلْهَأ  ْنِم  ْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُونَی  َلاَق  : » دـیامرف یم  حون  دـنزرف  دروم  رد  دـنوادخ  هکناـنچ  دـنتفر ، یهاـبت  هار  هب  و 

[ تسا یحلاص  ریغ  لمع  وا  تسین ! وت  لها  زا  وا  حون ! يا  : » دومرف [1] َنِیلِهَْجلا َنِم  َنوُکَت  نَأ  کظِعَأ  ینِإ  ٌْملِع  ِِهب  َکل  ْسَیل  اَم  ِْنلَئسَت 
!! » یشابن نالهاج  زا  ات  مهد  یم  زردنا  وت  هب  نم  هاوخم ! نم  زا  یتسین ، هاگآ  نآ  زا  ار  هچنآ  سپ ، تسا ![  يا  هتسیاشان  درف 

هیآ 46 دوه ، هروس  [- 1]

همانترایز

مالسلا مهیلع  يار  نم  رس  همئا  ترایز  رد 

موصعم ماما  ود  ترایز  رد  لوا  ماقم 

امهیلع هللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  یقن و  یلع  ماما  ترضح 

امهیلع هللا  تاولص  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  یقن و  یلع  ماما  ترضح  موصعم  ماما  ود  ترایز 

زا دـعب  نک و  لسغ  سپ  ار  مالـسلا  امهیلع  مامه  ماما  ود  نآ  ینک  ترایز  یتساوخ  هللا و  ءاـش  نإ  يار  نم  رـس  هب  يدـش  دراو  نوچ 
باب نیا  لیاوا  رد  هک  ار  یمومع  لوخد  نذا  رهطم و  مرح  رد  هب  ات  وش  هناور  راقو  ینأت و  اب  هفیرـش  ياه  مرح  لوخد  بادآ  تیاعر 

ود نآ  نک  ترایز  وش و  مرح  لخاد  سپ  ناوخب  دش  رکذ 
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تسا تارایز  حصا  هک  ظافلا  نیا  هب  ار  راوگرزب 

اَدـَب ْنَم  اَی  اَمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِضْرَْألا  ِتاَُملُظ  ِیف  ِهَّللا  ِيَرُون  اَی  اَمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِیَتَّجُح  اَی  اَمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِیَِّیلَو  اَی  اَـمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا 
اَِمل اقِّقَُحم  ِِهب  اَُمتْرَفَک  اَِمب  اِرفاَک  ِِهب  اَُمْتنَمآ  اَِمب  انِمُْؤم  اَمُِکئاَِیلْوَِأل  اِیلاَُوم  اَمُِکئاَدـْعَِأل  ایِداَعُم  اَمُکِّقَِحب  اـفِراَع  اِرئاَز  اَـمُُکْتیَتَأ  اَـمُِکنْأَش  ِیف  ِهَِّلل 

اَمُکَتَقَفاَُرم ِینَقُزْرَی  ْنَأ  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َهالَّصلا  اَمُِکتَراَیِز  ْنِم  یِّظَح  َلَعْجَی  ْنَأ  اَمُکَّبَر  یِّبَر َو  َهَّللا  ُلَأْسَأ  اَُمْتلَْطبَأ  اَِمل  ـالِْطبُم  اَُـمتْقَّقَح 
اَمُکَْنَیب َو ال ِیْنَیب َو  َفِّرَُعی  اَمُکَتَبَحاَصُم َو  اَمُکَتَعاَفَـش َو  ِینَقُزْرَی  ِراَّنلا َو  َنِم  ِیتَبَقَر  َِقتُْعی  ْنَأ  ُُهلَأْسَأ  َنیِِحلاَّصلا َو  اَـمُِکئَابآ  َعَم  ِناَـنِْجلا  ِیف 

َّمُهَّللا ِِهتَمْحَِرب  ِهَّنَْجلا  ِیف  اَـمُکَعَم  ِینَرُـشْحَی  اَـمُِکتَراَیِز َو  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهَلَعْجَی  ـال  ْنَأ  َنـیِِحلاَّصلا َو  اَـمُِکئَابآ  َّبُـح  اَـمُکَّبُح َو  ِینَُبلْـسَی 
ْفِعاَض َنیِرِخْآلا َو  ْمُْهنِم َو  َنِیلَّوَْألا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  ْمُْهنِم  ْمِقَْتنا  ْمُهَّقَح َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یِِملاَظ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  اَمِِهتَِّلم  یَلَع  ِینَّفَوَت  اَمُهَّبُح َو  ِیْنقُزْرا 

َجَرَف ْلِّجَع  َّمُهَّللا  ٌریِدَق  ْیَـش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ِمیِحَْجلا  َنِم  ٍكْرَد  َلَفْـسَأ  ْمِهیِِعبَّتُم  ْمِهیِّبُِحم َو  ْمِهِعاَیْـشَِأب َو  ْمِِهب َو  ُْغْلبا  َباَذَْـعلا َو  ُمِْهیَلَع 
َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِهِجَرَف ]   ] ْمِهِجَرَف َعَم  اَنَجَرَف  ْلَعْجا  َکِِّیلَو َو  ِْنبا  َکِِّیلَو َو 

ناـشیا ربق  کـیدزن  هب  یناوت  رگا  نکب و  یهاوخ  هک  اـعد  ره  دوخ و  رداـم  ردـپ و  دوخ و  يارب  زا  ندرک  اـعد  رد  ینک  یم  دـهج  و 
باجتسم هک  نکب  یهاوخ  هک  اعد  ره  نکب و  زامن  تعکر  ود  وش و  دجـسم  لخاد  یناوتن  رگا  نکب و  ربق  دزن  زامن  تعکر  ود  يورب 

هدرک یم  زامن  نآ  رد  مالسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یقن و  یلع  ماما  ترـضح  تسا و  ناشیا  هناخ  يولهپ  دجـسم  نیا  تسا و 
فلؤم دنا 
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رازم رد  ار  ترایز  نیا  زین  دیهش  دیفم و  خیش  يدهشملا و  نب  دمحم  خیـش  دوب و  هرایزلا  لماک  تیاور  قفاوم  ترایز  نیا  هک  دیوگ 
ود نآ  زا  کی  ره  رب  ار  دوخ  زادنیب  ورب و  هاگنآ  دنا  هدومرف  ِِهتَمْحَِرب  ِهَّنَْجلا  ِیف  هرقف  زا  دـعب  ییزج و  یفالتخا  اب  دـنا  هدرک  لقن  دوخ 

ِینَّفَوَت ْمُهَّبُح َو  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  وگب  رادرب و  رـس  نآ  زا  دـعب  ربـق و  رب  ار  دوخ  يور  پچ  تسار و  فرط  راذـگب  ار و  نآ  سوـبب  ربـق و 
ره ترایز  زامن  زا  دعب  سدـقم و  رـس  کیدزن  رازگب  زامن  تعکر  راهچ  هک  دـنا  هتفگ  سپ  تشذـگ  هک  ترایز  رخآ  ات  ْمِِهتَِّلم  یَلَع 
زاب یهاگ  هک  دوب  يرد  نآ  يارب  دندش و  نفد  دوخ  هناخ  رد  راوگرزب  ود  نآ  هک  دنامن  روتـسم  خـلا و  رازگب  یهاوخ  هک  زامن  ردـق 

راوید رد  هک  یکابـش  لباقم  نوریب  زا  دوب و  هتـسب  یهاگ  دندرک و  یم  ترایز  ربق  دزن  رد  دـندش و  یم  لخاد  نایعـش  دـندرک و  یم 
يور یم  ناشیا  ربق  دزن  هب  ینک و  یم  لسغ  هک  تسا  روکذم  ترایز  ربخ  نیمه  ردص  رد  دندرک و  یم  ترایز  دوب  رهطم  ربق  لباقم 

رد ار  دوخ  ترایز  زامن  ریاز  نینچ  ربق و  يوسب  دوش  یم  زاب  هک  هکبـش  لباقم  مالـس  هب  ینک  یم  هراـشا  هن  رگا  تفر و  یناوت  رگا  و 
رد لخاد  دجسم  نآ  دش  هتخاس  ناویا  قاور و  مرح و  هبق و  نآ  ياجب  دش و  هتشادرب  هناخ  نآ  نایلاوم  تمه  هب  نوچ  دنکب و  دجسم 

نامه قاور  هب  تسا  لصتم  مالـسلا  امهیلع  نییرکـسع  رـس  تشپ  نحـص  رد  هک  لیطتـسم  ناویا  هک  تسا  فورعم  نـآلا  دـش و  مرح 
لاح رهب  تسا  روکذم  دجسم 
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بتک رد  راوگرزب  ود  ره  نایم  كرتشم  مادـک و  ره  هب  هصوصخم  ترایز  راوگرزب  ود  نآ  يارب  دـندش و  هدوسآ  تهج  نیا  زا  راوز 
هعماج ترایز  هک  تسا  بسانم  دشاب  یلاجم  یلاح و  ار  رئاز  رگا  تسا و  رایـسب  نآ  هخـسن  دـندش  بغار  رگا  تسا  روکذـم  هیرازم 

یگدنب راهظا  بتارم  مامت  ياراد  هغیلب  تاملک  نآ  رودص  هک  اریز  دناوخب  یلاعت  هللا  ءاش  نإ  ددرگ  روکذم  نیا  زا  دـعب  هک  ار  هریبک 
تسا مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  لالج  ردصم  زا  همئا  تلالج  تمظع و  هب  فارتعا  للذت و  و 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  ترایز 

اهالب و زا  بناج  ود  لـها  يارب  زا  تسا  ناـما  يار  نم  رـس  رد  نم  ربق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـس  هب  خـیش 
هطاحا ار  نمشد  تسود و  ترضح  نآ  تکرب  هک  هدومرف  هدرک و  ینعم  ینس  هعیش و  هب  ار  بناج  ود  لها  لوا  یـسلجم  ادخ  باذع 

ترـضح ینک  تراـیز  یتساوخ  نوچ  هدومرف : سواـط  نب  دیـس  خـلا و  دـش  دادـغب  ناـما  ببـس  نیمظاـک  ربق  هکناـنچ  تسا  هدومرف 
دزن تسیاب  سپ  يدروآ  یم  اجب  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  شردپ  ترایز  رد  هک  ار  هچنآ  عیمج  روآ  اجب  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع 

ُمالَّسلا ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َيِدَـتْهُْملا َو  َيِداَْهلا  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  َيالْوَم  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  وگب  ترـضح و  نآ  حـیرض 
اَی َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهئاَیِفْصَأ  َْنبا  ِهَّللا َو  َّیِفَص  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِجَجُح  َْنبا  ِهَّللا َو  َهَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهئاَِیلْوَأ  َْنبا  ِهَّللا َو  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع 

َْنبا اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیِصَْولا  ِدِّیَس  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتَفِیلَخ  َابَأ  ِِهئاَفَلُخ َو  َْنبا  ِهَّللا َو  َهَفِیلَخ 
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َنیِدِشاَّرلا ِءاَیِصْوَْألا  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِداَْهلا  ِهَِّمئَْألا  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِهَدِّیَس  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ 
َنِیفوُْهلَْملا َجَرَف  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  َنْکُر  اَی  َْکیَلَع  ُمالـسلا  َنیِِزئاَْفلا  َماَمِإ  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِقَّتُْملا  َهَمْـصِع  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا 

ِهَّللا ِمْکُِحب  یِعاَّدـلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّیِـصَو  ِْملِع  َنِزاَخ  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  َنِیبَجَْتنُْملا  ِءاَِـیْبنَْألا  َثِراَو  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا 
ِمَعِّنلا َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِمَمُْألا  َيِداَه  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِجَـجُْحلا  َهَّجُح  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  ِهَّللا  ِباَـتِِکب  ُقِطاَّنلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا 

ِیف ِهَِتباَّثلا  ُُهتَّجُح َو  ِِلقاَْعِلل  ِهَرِهاَّظلا  ِرَظَْتنُْملا  ِماَمِْإلا  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمـالَّسلا  ِْملِْحلا  َهَنیِفَـس  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  ِْملِْعلا  َهَْبیَع  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا 
َنآْرُْقلا ِساَمِْطنالا َو  َدَْعب  ادیِدَج  َمالْـسِْإلا  ِِهب  اَنُّبَر  ِدیِعُْملا  َنیِقِـساَْفلا َو  َِهلْوَد  ْنَع  ِبَّیَغُْملا  َنیِِملاَّظلا َو  ُِنیْعَأ  ْنَع  ِبَجَتْحُْملا  ُُهتَفِْرعَم  ِنیِقَْیلا 

ِلِیبَس َیلِإ  َتْوَعَد  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َْتیَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  َتْرَمَأ  َهاَکَّزلا َو  َْتیَتآ  َهالَّصلا َو  َتْمَقَأ  َکَّنَأ  َيالْوَم  اَی  ُدَهْشَأ  ِساَرِْدنالا  َدَْعب  اّضَغ 
ْمَُکل ِیتَراَیِز  َلَّبَقَتَی  ْنَأ  ُهَْدنِع  ْمَُکل  يِذَّلا  ِنْأَّشلِاب  َهَّللا  ُلَأْسَأ  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  اِصلُْخم  َهَّللا  َتْدَبَع  ِهَنَسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر 

َْکیَلَع َو ُمالَّسلا  ِهیِّبُِحم َو  ِهِیلاَوَم َو  ِهِعاَیْـشَأ َو  ِهِعاَْبتَأ َو  ِّقَْحلا َو  ِراَْـصنَأ  ْنِم  ِینَلَعْجَی  ْمُِکب َو  ِیئاَـعُد  َبیِجَتْـسَی  ْمُْکَیلِإ َو  ِییْعَـس  َرُکْـشَی  َو 
َّمُهَّللا وگب  راذـگ و  ار  پچ  فرط  سپ  نآ  رب  ار  دوخ  تروص  تسار  فرط  راذـگب  ار و  شحیرـض  سوبب  سپ  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر 
یَقُّتلا ِراَنَم  يَدُْهلا َو  ِمَلَع  َِکلِیبَس  َیلِإ  یِعاَّدلا  َِکنیِد َو  َیلِإ  يِداَْهلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِّلَص  ِِهْتَیب َو  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  اَنِدِّیَـس  یَلَع  ِّلَص 

يَرَْولا َو ِْثیَغ  یَهُّنلا َو  يَوْأَم  یَجِْحلا َو  ِنِدْعَم  َو 
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ِسْجِّرلا َنِم  ِرَّهَطُْملا  ِبَّرَقُْملا َو  ِلِضاَْفلا  ِبَّذَـهُْملا َو  ِموُصْعَْملا  ِهَّمُأـْلا  یَلَع  ِدـیِهَّشلا  ِهَِّمئَأـْلا َو  ِثِراَو  ِهَظِعْوَْملا َو  ِرَْحب  ِهَمْکِْحلا َو  ِباَـحَس 
ِعیِمَج یَلَع  ُهَتَّدَوَم  َتْضَرَف  َِکتَعاَِطب َو  ُهَتَعاَط  َْتنَرَق  َِکتَْلِبق َو  ِلْهَِأل  امَلَع  ُهَْتبَـصَن  ِباَطِْخلا َو  َلْـصَف  ُهَتْمَْهلَأ  ِباَـتِْکلا َو  َْملِع  ُهَْتثَّرَو  يِذَّلا 

اَی ِّلَصَف  َِکب  ِناَمیِْإلا  ِلْهَأ  ْنَع  یَماَح  َکِهِیبْشَت َو  ِیف  َضاَخ  ْنَم  يَدْرَأ  َكِدیِحْوَت َو  ِیف  ِصالْخِْإلا  ِنْسُِحب  َباَنَأ  اَمَکَف  َّمُهَّللا  َِکتَقِیلَخ 
ِیف َْکنَُدل  ْنِم  اَِنتآ  امالَس َو  ًهَّیِحَت َو  اَّنِم  ُهْغَِّلب  َنیِِّیبَّنلا َو  ِمَتاَخ  ِهِّدَج  ِهَجَرَِدب  ِهَّنَْجلا  ِیف  ُوْلعَی  َنیِعِـشاَْخلا َو  َّلَحَم  اَِهب  ُقَْحلَی  ًهالَـص  ِْهیَلَع  ِّبَر 

اَی وگب  يدش  غراف  نوچ  روآ و  اجب  ترایز  زامن  سپ  ٍمیِـسَج  ٍّنَم  ٍمیِظَع َو  ٍلْضَف  وُذ  َکَّنِإ  اناَوْضِر  ًهَرِفْغَم َو  اناَسْحِإ َو  الْـضَف َو  ِِهتالاَُوم 
ُّیَح اَی  َو ]  ] ِدْعَْولا َقِداَص  اَی  َو ]  ] ِلُسُّرلا َثِعَاب  اَی  ِّمَْغلا َو  َجِراَف  اَی  َو ]  ] ِّمَْهلا ِبْرَْکلا َو  َفِشاَک  اَی  ُموُّیَق  اَی  ُّیَح  اَی  ُموُّیَد ]  اَی   ] ُموُْمیَد اَی  ُِمئاَد 

َِعئاَرَّشلا َو اَـمِِهب  َتْمَتَخ  ِْنیَذَّللا ]   ] يِذَّلا ِِهتَْنبا  یَلَع  ِهِرْهِـص  ِهِّمَع َو  ِْنبا  ٍِّیلَع  ِهِّیِـصَو  َو  ٍدَّمَُحم ]  ] َکـِبِیبَِحب َکـَْیلِإ  ُلَّسَوَتَأ  َْتنَأ  ـالِإ  ََهلِإ  ـال 
َْکَیلِإ ُلَّسَوَتَأ  َنوُِحلاَّصلا َو  ُءاَِیلْوَْألا َو  اَِهب  وُْجنَی  َنوُرِخْآلا َو  َنُولَّوَْألا َو  اَِهب  ُدَهْـشَی  ًهالَـص  اَمِْهیَلَع  ِّلَصَف  َِعئالَّطلا  َلیِوْأَّتلا َو  اَـمِِهب ]  ] َتْحَتَف

َنیِِدبْآلا ََدبَأ  ًهَِمئاَد  ًهالَص  اَْهیَلَع  ِّلَصَف  َنِیبِّیَّطلا  اَهِدالْوَأ  ِهَعیِش  ِیف  ِهَعَّفَشُْملا  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِهَدِّیَس  َنیِّیِدْهَْملا َو  ِهَِّمئَْألا  ِهَِدلاَو  ِءاَرْهَّزلا  َهَمِطاَِفب 
ِهَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَـش  ْيَدِّیَـس  ِّیِقَّتلا  ِّرَْبلا  ِّیِـضْرَْملا  ِمُولْظَْملا  ِْنیَـسُْحلا  ِّیِکَّزلا َو  ِرِهاَّطلا  ِّیِـضَّرلا  ِنَسَْحلِاب  َْکَیلِإ  ُلَّسَوَتَأ  َنیِرِهاَّدـلا َو  َرْهَد  َو 
ًهالَـص َْتبَرَغ  اَم  ٌسْمَـش َو  ْتَعَلَط  اَم  اَمِْهیَلَع  ِّلَصَف  ِْنَیلُوتْقَْملا  ِْنیَمُولْظَْملا  ِْنیَدیِهَّشلا  ِْنیَرِهاَّطلا  ِْنیَّیِقَّنلا  ِْنیَّیِقَّتلا  ِْنیَبِّیَّطلا  ِْنیَرِّیَْخلا  ِْنیَماَمِْإلا 

ِِّیلَِعب َْکَیلِإ  ُلَّسَوَتَأ  ًهَِیلاَتَتُم َو  ًهَِیلاَوَتُم 
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ِیَحاَتْفِم ِْنیَدِّیَّسلا  ِْنیَماَـمِْإلا  ِرِهاَّزلا  ِروُّنلا  ِرِهاَّطلا  ِِرقاَْـبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَحُِمب  َنیِِملاَّظلا َو  ِفْوَخ  ْنِم  ِبوُجْحَْملا  َنیِدـِباَْعلا  ِدِّیَـس  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب 
ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَِجب  َْکَیلِإ  ُلَّسَوَتَأ  ُحوُرَت َو  وُدـْغَت َو  ًهالَـص  ٌراَهَن  َءاَضَأ  اَم  ٌْلَیل َو  يَرَـس  اَم  اَمِْهیَلَع  ِّلَـصَف  ِتاَُـملُّظلا  ِیَحاَبْـصِم  ِتاَـکَرَْبلا َو 

ِْنیَّیِدـْهَْملا ِْنیَیِداَْهلا  ِْنیَماَمِْإلا  ِحِـصاَّنلا  ِّیِـصَْولا  ِهِسْفَن َو  ِیف  ِحـِلاَّصلا  ِدـْبَْعلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسوُِمب  ِهَّللا َو  ِْملِع  ِیف  ِقِطاَّنلا  ِهَّللا َو  ِنَع  ِقِداَّصلا 
َْکَیلِإ ُلَّسَوَتَأ  ُدـِیبَت َو  یَنْفَت َو ال  ُدـیِزَت َو ال  یمُنت َو  ًهالَـص  ٌکَلَف  ََکل  َكَّرَحَت  ٌکَلَم َو  ََکل  َحَّبَـس  اَم  اَمِْهیَلَع  ِّلَـصَف  ِْنیَِیفاَْـکلا  ِْنیَِیفاَْولا 

اَمِهیِّقَُرت ًهالَص  َماَد  ٌْحبُـص َو  َءاَضَأ  اَم  اَمِْهیَلَع  ِّلَصَف  ِْنیَبَجَْتنُْملا  ِْنیَرَّهَطُْملا  ِْنیَماَمِْإلا  یَـضَتْرُْملا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَحُِمب  اَضِّرلا َو  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَِعب 
َكِداَبِع ِْرمَأـِب  ِْنیَِمئاَْـقلا  يِداَْـهلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِدِـشاَّرلا َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَِعب  َکـَْیلِإ  ُلَّسَوَتَأ  َکـِناَنِج َو  ْنِم  َنیِّیِّلِْعلا  ِیف  َکـِناَوْضِر  َیلِإ 

اَمَُهل ُدِّهَُمت  ًهالَـص  َنیِِزئاَْفلا  ِباََوث  َءاَزِإ  َنیِِرباَّصلا َو  ِرْجَأ  َءاَفِک  اَمِْهیَلَع  ِّلَصَف  ِهَِلئاَْملا  ِنَحِإـْلا  ِیف  ِْنیَِرباَّصلا  ِهَِلئاَْـهلا َو  ِنَحِْملاـِب  ِْنیَرَبَتْخُْملا 
ِروُْصنَْملا ِرَْونَْألا  ِءاَـیِّضلا  ِرَهْزَأـْلا َو  ِروُّنلا  ِدوُهْـشَْملا َو  ِدِـهاَّشلا  ِدوُعْوَْملا َو  ِمْوَْیلا  اَِـنناَمَز  ِقِّقَُحم  اَـنِماَمِِإب َو  ِّبَر  اَـی  َکـَْیلِإ  ُلَّسَوَتَأ  َهَْعفِّرلا َو 

َکُْملِع َو ِِهب  َطاَحَأ  اَم  َدَدَع  َِربَْولا َو  ِْرعَّشلا َو  َدَدَع  ِرَدَْملا َو  ِءاَزْجَأ  ِرَجَّشلا َو  ِقاَرْوَأ  ِرَمَّثلا َو  َدَدَـع  ِْهیَلَع  ِّلَصَف  ِهَداَعَّسلِاب  ِرَّفَظُْملا  ِبْعُّرلِاب َو 
اَنْفِْحتَأ ِِهَتلْوَدـِب َو  اَنْـسُرْحا  ِِهتَعاَط َو  یَلَع  اَنْظَفْحا  ِِهتَْرمُز َو  ِیف  اَنْرُـشْحا  َّمُهَّللا َو  َنوُرِخْآلا  َنُولَّوَأـْلا َو  اَِـهب  ُهُِطبْغَی  ًهالَـص  َکـُباَتِک  ُهاَـصْحَأ 

َكَرَْظنَتْـسا ِدَق  َنیِعَّللا  َدِّرَمَتُْملا  َسِیْلبِإ  َّنِإ  َّمُهَّللا َو  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َنِیباَّوَّتلا  َنِم  ِّبَر  اَی  اَْنلَعْجا  ِِهتَّزِِعب َو  اَِنئاَدْعَأ  یَلَع  اَنْرُْـصنا  ِِهتَیالِِوب َو 
ِهِیف َو َکِْملِع  ِِقباَِسب  ُهَْتلَْهمَأَف  َكِدِیبَع  ِلالْضِِإل  َکَلَهْمَتْسا  ُهَتْرَْظنَأَف َو  َکِْقلَخ  ِءاَوْغِِإل 
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َِملَْکلا اُوفَّرَح  َکَنیِد َو  اوُدَْسفَأ  َكَداَبِع َو  اوُّلَـضَأَف  ِضْرَْألا  ِراَْطقَأ  ِیف  ُُهتاَعُد  ْتَرَـشَْتنا  ُهُشُویُج َو  ْتَمَحَدْزا  ُهُدُونُج َو  ْتَُرثَک  َشَّشَع َو  ْدَق 
ُهَشُویُج َو ُهَدالْوَأ َو  ِْکلْهَأَف  ِِهنْأَش  َقیِزْمَت  ِِهناَْیُنب َو  َضْقَن  َتْدَعَو  ْدَـق  َنیِدِّرَمَتُم َو  اباَزْحَأ  َنِیقِّرَفَتُم َو  اعَیِـش  َكَداَبِع  اُولَعَج  ِهِعِـضاَوَم َو  ْنَع 

ْرِهْظَأ ََکلْدَـع َو  ْطُْسبا  ْمِْهیَلَع َو  ِءْوَّسلا  َهَِرئاَد  ْلَعْجا  ِِهتاَساَِیق َو  ِِهبِهاَذَـم َو  ْنِم  َكَداَبِع  ْحِرَأ  ِِهتاَـفالِتْخا َو  ِِهتاَـعاَِرتْخا َو  ِنِم  َكَدـِالب  ْرِّهَط 
ِباَذَْـعلا َنِم  ْمُْهقِذَأ  ِمیِحَْجلا َو  ِیف  ْمُهْدِّلَخ  َكَءاَِیلْوَأ َو  ِِهئاَِیلْوَأ  َراَیِد  َسِیْلبِإ َو  َراَیِد  ْثِرْوَأ  َكَءاَدـْعَأ َو  ْنِهْوَأ  َكَءاَِیلْوَأ َو  ِّوَق  َکَـنیِد َو 

َّلُک ْمِهِیف  ًهَیِراَج  ْمِِهب َو  ًهَلَّکَُوم  ْمِْهیَلَع َو  ًهَِرئاَد  ِهَرْطِْفلا  ِهیِواَشَم  ِهَْقلِْخلا َو  ِسیِحاَنَم ]   ] ِسِحاَـنَم ِیف  َهَعَدْوَتْـسُْملا  َکَِـنئاََعل  ْلَـعْجا  ِمِیلَأـْلا َو 
اعد سپ  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  ِراَّنلا  َباَذَع  َِکتَمْحَِرب  اَِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  اَنَّبَر  ٍحاَوَر  ٍّوُدُغ َو  ٍءاَسَم َو  ٍحاَبَص َو 

تناردارب دوخ و  يارب  زا  یهاوخ  هچنآ  هب  نک 

مالسلا هیلع  مئاق  ماما  هدلاو  ترایز 

ِْهیَلَع َو ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُمالَّسلا  وگب  سپ  تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ام  يالوم  حیرـض  تشپ  همظعم  نآ  ربق  و 
ِماَمِْإلا َو ِهَدـِلاَو  یَلَع  ُمـالَّسلا  ِنیِماَـیَْملا  ِجَـجُْحلا  َنیِرِهاَّطلا  ِهَِّمئَأـْلا  یَلَع  ُمـالَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  اـَنالْوَم  یَلَع  ُمـالَّسلا  ِنیِمَأـْلا  ِقِداَّصلا  ِِهلآ 
یَـسُوم َو ِّمُأ  َهَهِیبَش  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُهَّیِـضْرَْملا  ُهَقیِّدِّصلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِماَنَْألا  ِفَرْـشَِأل  ِهَِلماَْحلا  ِمالَْعلا َو  ِکـِلَْملا  َراَرْـسَأ  ِهَعَدوُْملا 

ِلیِْجنِْإلا ِیف  ُهَتوُْعنَْملا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُهَّیِـضْرَْملا  ُهَّیِـضَّرلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُهَّیِقَّنلا  ُهَّیِقَّتلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلا  یَـسیِع  ِّيِراَوَح  َهَْنبا 
ِْکیَلَع َو ُمالَّسلا  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  َراَرْـسَأ  ُهَعَدْوَتْـسُْملا  َنِیلَـسْرُْملا َو  ُدِّیَـس  ٌدَّمَُحم  اَِهتَلْـصُو  ِیف  َبِغَر  ْنَم  ِنیِمَأـْلا َو  ِهَّللا  ِحوُر  ْنِم  َُهبوُطْخَْملا 

ِْکیَلَع ُمالَّسلا  َنیِّیِراَوَْحلا  ِِکئَابآ  یَلَع 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 669 

http://www.ghaemiyeh.com


ِیف ِتْدَهَتْجا  َهَناَمَْألا َو  ِْتیَّدَأ  ََهلاَفَْکلا َو  ِْتنَسْحَأ  ِکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِرِهاَّطلا  ِِکنََدب  ِکِحوُر َو  یَلَع  ِْکیَلَع َو  ُمالَّسلا  ِكَِدلَو  ِِکْلَعب َو  یَلَع  َو 
ِلوُسَر ِءاَْنبَأ  ِهَلْصُو  ِیف  ِْتبِغَر  ِهَّللا َو  ِهَّجُح  ِْظفِح  ِیف  ِْتَغلَاب  ِهَّللا َو  َِّیلَو  ِْتلَمَح  ِهَّللا َو  َّرِـس  ِتْظِفَح  ِهَّللا َو  ِتاَذ  ِیف  ِتْرَبَص  ِهَّللا َو  ِهاَضْرَم 
ٍهَریَِصب یَلَع  ِْتیَضَم  ِکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ْمُهاَوَه َو  ًهَِرثُْؤم  ْمِْهیَلَع  ًهَقِفْـشُم  ْمِهِْرمَِأب  ًهَرِْـصبَتْسُم  ْمِِهَتلِْزنَِمب  ًهَفِرَتْعُم  ْمِِهقْدِِصب  ًهَنِمُْؤم  ْمِهِّقَِحب  ًهَفِراَع  ِهَّللا 

ْدَقَلَف ِكاَوْأَم  َِکلِْزنَم َو  َهَّنَْجلا  َلَعَج  ِكاَضْرَأ َو  ِکـْنَع َو  ُهَّللا  َیِـضَرَف  ًهَّیِکَز  ًهَّیِقَن  ًهَّیِقَت  ًهَّیِـضْرَم  ًهَیِـضاَر  َنیِِحلاَّصلاـِب  ًهَیِدَـتْقُم  ِكِْرمَأ  ْنِم 
یم الاب  سپ  ِكَأَْرمَأ  ِهَماَرَْکلا َو  َنِم  ِکَحَنَم  اَِمب  ُهَّللا  ِكاَّنَهَف  ِكاَنْغَأ  ِِهب  اَـم  ِفَرَّشلا  َنِم  ِكاَـطْعَأ  ِكـالْوَأ َو  اَـم  ِتاَْریَْخلا  َنِم  ِكـالْوَأ 

َکِْملِح َکـِناَْرفُغ َو  یَلَع  ُْتلَّسَوَـت َو  َکـَْیلِإ  َکـِئاَِیلْوَِأب  ُْتبَلَط َو  َكاَـضِِرل  ُتْدَـمَتْعا َو  َكاَّیِإ  َّمُـهَّللا  ییوـگ  یم  ار و  دوـخ  رـس  ینک 
ِیْنمِرْحَت اَِهتَّبَحَم َو ال  یَلَع  ِیْنتِّبَث  اَِهتَراَیِِزب َو  ِینْعَْفنا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ُتُْذل  َکِِّیلَو  ِّمُأ  ِْربَِقب  ُتْمَـصَتْعا َو  َِکب  ُْتلَکَّتا َو 

َْکَیلِإ ُهَّجَوَتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  اَِهتَراَیِز  اَهَِدلَو َو  ِهَراَیِِزل  ِینَتْقَّفَو  اَمَک  اَهَِدلَو  َعَم  اَهَعَم َو  ِینْرُشْحا  اَهَتَقَفاَُرم َو  ِیْنقُزْرا  اَهَِدلَو َو  َهَعاَفَش  اَهَتَعاَفَش َو 
َنِم ِینَلَعْجَت  ْنَأ  َنِیبِّیَّطلا َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  سی  هط َو  ِلآ  ْنِم  ِنیِماَیَْملا  ِجَجُْحلِاب  َْکَیلِإ  ُلَّسَوَتَأ  َنیِرِهاَّطلا َو  ِهَِّمئَْألِاب 

ُهَْرمَأ َو َتْرَّسَی  ُهَیْعَـس َو  َْتِلبَق  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َنوـُنَزْحَی َو  ْمُه  ـال  ْمِْهیَلَع َو  ٌفْوَـخ  ـال  َنیِذَّلا  َنیِرِْـشبَتْسُْملا  َنـیِحِرَْفلا  َنیِِزئاَْـفلا  َنـیِِّنئَمْطُْملا 
اَهاَّیِإ َو ِیتَراَیِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعْجَت  ٍدَّمَُحم َو ال  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  ُهَفْوَخ  َْتنَمآ  ُهَّرُض َو  َْتفَشَک 

اَْهَیلِإ َدْوَْعلا  ِیْنقُزْرا 
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َنِینِمْؤُْـمِلل َو َّيَدـِلاَِول َو  ِیل َو  ْرِفْغا  اَِهتَعاَفَـش َو  اَهِدـَلَو َو  ِهَعاَفَـش  ِیف  ِیْنلِخْدَأ  اَِـهتَْرمُز َو  ِیف  ِینْرُـشْحاَف  ِینَْتیَّفَوَـت  اَذِإ  ِینَْتیَْقبَأ َو  اَـم  ادـَبَأ 
ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ِیتاَداَس َو  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِراَّنلا َو  َباَذَع  َِکتَمْحَِرب  اَِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اَْینُّدـلا  ِیف  اَِنتآ  ِتاَنِمْؤُْملا َو 

یسک يارب  زا  تسا  باوث  هچ  هک  شتمدخ  هب  درک  ضرع  ماحش  دیز  هک : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هدش  تیاور  دیوگ  فلؤم 
رد ام  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  هدرک  ترایز  هک  تسا  نآ  لثم  دومرف  ار  ناماما  امـش  زا  یکی  دنک  ترایز  هک 

زامن ار و  هعاطلا  ضرتفم  ماما  دـنک  تراـیز  هک  ره  هک : هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک  یتیاور  میدرک  لـقن  قباـس 
میدرک لقن  نیرئازلا  هیده  رد  هرمع و  هجح و  وا  يارب  دوش  هتشون  تعکر  راهچ  وا  دزن  درازگ 

مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  رتخد  همیکح  ترایز 

مالسلا امهیلع  نییرکـسع  حیرـض  هب  هدیبسچ  اپ  نییاپ  شفیرـش  ربق  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  رتخد  همیکح  بانج  لئاضف 
راوازس سپ  تسا  وا  يارب  زا  هک  هعیفر  هبترم  نآ  اب  هدشن  رکذ  همظعم  نآ  يارب  یصوصخم  ترایز  رازم  بتک  رد  هک  میتفگ  تسا و 

رد هک  ظافلا  نیا  هب  ار  وا  دـننک  ترایز  ای  هدـش  لقن  مالـسلا  مهیلع  همئا  دـالوا  تراـیز  رد  هک  یظاـفلا  هب  دـننک  تراـیز  ار  وا  تسا 
یم هلبق و  هب  ور  یتسیا  یم  هک  تسا  نانچ  نآ  هدـش و  دراو  مالـسلا  اـمهیلع  یـسوم  تنب  همطاـف  ترـضح  شا  همرکم  همع  تراـیز 

ُمالَّسلا ِهَّللا  ِمِیلَک  یَسُوم  یَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِِّیبَن  ٍحُون  یَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِهَْوفِص  َمَدآ  یَلَع  ُمالَّسلا  ییوگ 
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َدَّمَُحم اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  َّیِفَص  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِْقلَخ  َْریَخ  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِحوُر  یَسیِع  یَلَع 
ِءاَِسن َهَدِّیَـس  ُهَمِطاَف  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َّیِـصَو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاَـخ  ِهَّللا  ِدـْبَع  َْنب 

ِْنیَع َهَُّرق  َنیِدـِباَْعلا َو  َدِّیَـس  ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَـش  ْيَدِّیَـس  ِهَمْحَّرلا َو  ِیَْطبِـس  اَی  اَمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَِملاَْعلا 
َْکیَلَع ُمالَّسلا  َنیِمَْألا  َّراَْبلا  َقِداَّصلا  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِّیبَّنلا  َدـَْعب  ِْملِْعلا  َِرقَاب  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  اَی  َْکیَلَع  ُمـالَّسلا  َنیِرِظاَّنلا 
ُمالَّسلا َّیِقَّتلا  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یَـضَتْرُْملا  اَضِّرلا  یَـسُوم  َْنب  َِّیلَع  اَی  َْکیَلَع  ُمـالَّسلا  َرْهُّطلا  َرِهاَّطلا  ٍرَفْعَج  َْنب  یَـسُوم  اَـی 
َكِرُون یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهِدَْعب  ْنِم  ِّیِـصَْولا  یَلَع  ُمالَّسلا  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَح  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِمَْألا  َحِصاَّنلا  َّیِقَّنلا  ٍدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  اَی  َْکیَلَع 

َهَمِطاَف َو َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َکِْقلَخ  یَلَع  َِکتَّجُح  َکِّیِصَو َو  ِّیِصَو  َکِِّیلَو َو  ِِّیلَو  َکِجاَرِس َو  َو 
ِْکیَلَع ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِِّیلَو  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِْنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َهَجیِدَـخ 
ِْکیَلَع ُمالَّسلا  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ِّیِقَّتلا َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِِّیلَو  َهَّمَع  اَـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  ِهَّللا  ِِّیلَو  َتْخُأ  اَـی 

ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِدَـی  ْنِم  ْمُکِّدَـج  ِسْأَِکب  اَناَقَـس  ْمُکِِّیبَن َو  َضْوَح  اَنَدَرْوَأ  ْمُِکتَْرمُز َو  ِیف  اَنَرَـشَح  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ْمُکَْنَیب  اَـنَْنَیب َو  ُهَّللا  َفَّرَع 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ْمُکِّدَج  ِهَْرمُز  ِیف  ْمُکاَّیِإ  اَنَعَمْجَی َو  ْنَأ  َجَرَْفلا َو  َروُرُّسلا َو  ُمُکِیف  اَنَیُِری  ْنَأ  َهَّللا  ُلَأْسَأ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص 
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ٍرِْکنُم َو َْریَغ  ِِهب  ایِضاَر  ِهَّللا  َیلِإ  ِمِیلْـسَّتلا  ْمُِکئاَدْعَأ َو  ْنِم  ِهَءاَرَْبلا  ْمُکِّبُِحب َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  ٌریِدَق  ٌِّیلَو  ُهَّنِإ  ْمُکَتَفِْرعَم  اَنَُبلْـسَی  ْنَأ ال  ِِهلآ َو  َو 
ُهَمیِکَح اَی  َهَرِخْآلا  َراَّدـلا  َكاَضِر َو  َّمُهَّللا َو  يِدِّیَـس  اَی  َکَـهْجَو  َِکلَذـِب  ُُبلْطَن  ٍضاَر  ِِهب  ٌدَّمَُحم َو  ِِهب  یَتَأ  اَـم  ِنیِقَی  یَلَع  ٍِربْکَتْـسُم َو  ـال 

َلْوَح ِهِیف َو ال  اَنَأ  اَم  یِّنِم  َُبلْـسَت  الَف  ِهَداَعَّسلِاب  ِیل  َِمتْخَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِنْأَّشلا  َنِم  انْأَش  ِهَّللا  َْدنِع  َِکل  َّنِإَف  ِهَّنَْجلا  ِیف  ِیل  یِعَفْـشا 
ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِکتَِیفاَع َو  َِکتَمْحَِرب َو  َِکتَّزِع َو  َکِمَرَِکب َو  ُْهلَّبَقَت  اََنل َو  ْبِجَتْـسا  َّمُهَّللا  ِمیِظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ـالِإ  َهَُّوق  ـال  َو 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  امِیلْسَت  َمَّلَس  َنیِعَمْجَأ َو 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زامن 

هبترم هدزناپ  دـمح  زا  دـعب  مود  تعکر  ود  رد  تلزلز و  اذإ  هروس  هبترم  هدزناپ  دـمح  زا  دـعب  لوا  تعکر  ود  رد  تسا  تعکر  راهچ 
دیحوت

ترضح نآ  ياعد 

ْیَش َکُّلُِذی  يِذَّلا ال  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ُموُّیَْقلا َو ال  ُّیَْحلا  َْتنَأ  ْیَـش ٍء َو  ِّلُک  َْلبَق  يِدَْبلا ُء  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  َدْمَْحلا ال  ََکل  َّنَِأب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
َکَّنَِأب َِکئاَمْعَن  َِکئالِآب َو  َُکلَأْسَأ  ٍمِیْلعَت  ِْریَِغب  ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ُِملاَْعلا  يَُری  اَم ال  يَُری َو  اَم  ُِقلاَخ  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ٍنْأَش ال  ِیف  ٍمْوَی  َّلُک  َْتنَأ  ٌء َو 

ِْدلَی َو َْمل  يِذَّلا  ُدَمَّصلا  ُدَـحَْألا  ُدْرَْفلا  ُْرتِْولا  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأ  َکَّنَِأب  َُکلَأْسَأ  ُمیِحَّرلا َو  ُنَمْحَّرلا  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ُدِـحاَْولا ال  ُّبَّرلا  ُهَّللا 
ُبِیقَّرلا ْتَبَـسَک  اَِمب  ٍسْفَن  ِّلُـک  یَلَع  ُِمئاَْـقلا  ُرِیبَْخلا  ُفیِطَّللا  َْتنَأ  ـالِإ  ََهلِإ  ـال  ُهَّللا  َکَّنَأـِب  َکـُلَأْسَأ  ٌدَـحَأ َو  اوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْدـَلُوی َو  َْمل 

ُرِخْآلا ْیَش ٍء َو  ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوَْألا  ُهَّللا  َکَّنَِأب  َُکلَأْسَأ  ُظیِفَْحلا َو 
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ُثِعاَْبلا ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأ  َکَّنَِأب  َُکلَأْسَأ  ُمِیلَْعلا َو  ُمیِکَْحلا  ُِعفاَّنلا  ُّراَّضلا  ْیَـش ٍء  ِّلُک  َنوُد  ُنِطاَْبلا  ْیَـش ٍء َو  ِّلُک  َدـَْعب 
َتْطَحَأ َْتنَأ  الِإ  ََهلِإ  ِناَْطلُّسلا ال  وُذ  ِهَّزِْعلا َو  وُذ  ِلْوَّطلا َو  وُذ  ِماَرْکِْإلا َو  ِلالَْجلا َو  وُذ  ِضْرَْألا  ِتاَواَـمَّسلا َو  ُعیِدـَب  ُناَّنَْملا  ُناَّنَْحلا  ُثِراَْولا 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ادَدَع  ْیَش ٍء  َّلُک  َْتیَصْحَأ  اْملِع َو  ْیَش ٍء  ِّلُِکب 

ارماس

(11  ) تّیرشب ياه  هوسا 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما 

نایرفعج لوسر  هتشون 

تافو تدالو ،

رخآلا 232 ق عیبر  ای  ناضمر  هام  رد  ینیلک  موحرم  لقن  هب  انب  نایعیـش ، ماـما  نیمهدزاـی  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  ماـما 
لوق هتسناد و  لاس 231 ق  ياههام  زا  یکی  هبنشجنپ  زور  ار  ناشیا  دلوت  ناکّلخ  نبا  .درک  یگدنز  لاس  دوشگ و 28  ناهج  هب  مشچ 
.دنا هتفریذپ  ار  رخآلا  عیبر  هللادبع ، نب  دعـس  دـیفم و  خیـش  .تسا  هدرک  لقن  دـشاب ، لاس 232  زا  رخـآلا  عیبر  مشـش  هک  زین  يرگید 
ربتعم ار  لاس 231  رد  ترـضح  نآ  دلوت  دـیاب  وا  نیاربانب ، تسا  هتـسناد  لاس  تداهش 29  ماگنه  هب  ار  ترـضح  نآ  نس  يدوعـسم 

.دشاب هتسناد 

لاس نیمه  یلوالا  يدامج  هداتفا و  قافتا  لاس 260 ق  زا  لوالا  عیبر  متشه  تاور ، تیرثکا  شرازگ  هب  انب  ع )  ) يرکسع ماما  تلحر 
.تسا هدش  لقن  دروم  نیا  رد  رگید  یلوق  ناونع  هب  زین 

، دیفم خیش  تیاور  قبط  ع )  ) يرکسع ترضح  تماما  نارود  ًاعبط  هداتفا ، قافتا  لاس 254 ق  رد  ع )  ) يداه ماما  تلحر  هک  اجنآ  زا 
.تسا هدوب  هام  تشه  لاس و  جنپ  هللادبع  نب  دعس  لقن  ساسارب  لاس و  شش 

و هثیدح »  » ای ثیدـح » ، » رداصم زا  یخرب  رد  .دراد  دوجو  یفلتخم  ياهـشرازگ  هدوب  زین  دـلو  ما  هک  ترـضح  نآ  ردام  مان  دروم  رد 
رد
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نِم ْتناـک   » تراـبع اـب  هتـسناد و  لیلـس »  » ار وا  حیحـص  ماـن  تازجعملا  نویع  .تسا  هدـش  رکذ  نسوـس »  » وناـب نآ  ماـن  رگید  یخرب 
.تسا هدوتس  ار  يو  تاحلاّصلا » تافراعلا 

« صلاخلا  » بقل نیخروم  زا  یخرب  دـنا و  هدرک  رکذ  یقّنلا »  » و یکّزلا » «، » قیفّرلا «، » يداهلا «، » تماّصلا  » ار راوگرزب  نآ  دوخ  باـقلا 
هدش روهشم  نآ  اب  ود  ره  ع )  ) يرکـسع ماما  داوج و  ماما  هک  هدوب  يا  هینک  زین  اضرلا » نبا   » .دنا هدوزفا  ترـضح  نآ  باقلا  رب  زین  ار 

ود هب  ع )  ) يرکـسع ماما  يرتشگنا  شقن  .دـنا  هدـش  فورعم  نییرکـسع  بقل  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  يداـه و  ماـما  هکناـنچ  .دـندوب 
.تسا هدش  رکذ  دیهش » هللا  ّنإ   » و ضرالاو » تاومّسلا  دیلاقم  هل  نم  ناحبس   » تروص

، وکین یتماق  هایـس ، ینامـشچ  ياراد  وا  تسا : هدرک  فصو  نینچ  ار  راوگرزب  نآ  يرهاظ  تاصخـشم  ناقاخ  نب  هللادـیبع  نب  دـمحا 
.تسا هدوب  بوخ  یندب  ابیز و  یتروص 

ترضح نآ  تماما 

ینثا نایعیـش  تماما  تمِـس  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  شدنزرف  ترـضح ، نآ  صیـصنت  هب  لاس 254ق و  رد  ع )  ) يداه ماـما  تلحر  اـب 
بتک زا  يرایسب  رد  هدش  دراو  شدنزرف  تماما  هرابرد  ع )  ) يداه ماما  صیصنت  تیـصو و  رد  هک  یتایاور.دیدرگ  بوصنم  يرـشع 

، تسا تماما  تحص  هناشن  نایعیش  رظن  زا  هک  صیصنت  تیصو و  نیا  هب  رظن  اب  دروخ و  یم  مشچ  هب  ناوارف  هعیـش ، خیرات  ثیدح و 
.دنتفریذپ تماما  هب  ار  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  نانآ 

درک تافو  ع )  ) يداـه ماـما  شردـپ  تاـیح  ناـمز  رد  هک  یلع  نب  دـمحم  تماـما  هب  هک  يا  هدـع  زج  هللادـبع  نب  دعـس  لـقن  هب  اـنب 
ترـضح تماما  هب  ع )  ) يداـه ماـما  ناراـی  تیرثکا  دنتـسناد ، دوخ  ماـما  ار  یلع  نب  رفعج  هک  يرامـش  تشگنا  دادـعت  دـندیورگ و 

رفعج ناوریپ  .دنداهن  ندرگ  يرکسع 
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رد هقرف  نیا  هک  دناد  یم  شدنزرف  يرکـسع و  ماما  ناوریپ  زا  ار  هعیـش  روهمج  يدوعـسم ، .دـنا  هتفای  بقل  صَّلُخ » هیرفعج   » یلع نب 
.دنا هدش  فورعم  هّیعطق »  » بقل هب  خیرات 

ارماس رد  ع )  ) يرکسع ماما 

رب انب  تسا  هدرک  یگدنز  نایـسابع  رظن  تحت  ارماس )  ) رکـسع رد  يدنا  لاس و  هد  تدـم  ع )  ) يداه ماما  دـیفم  خیـش  شرازگ  هب  انب 
یلو دشاب  هداد  خر  ای 243  لاس 244 و  رد  دیاب  ارماس  هب  ع )  ) يرکسع ترضح  شدنزرف  هارمه  ترضح  نآ  دورو  ًاعبط  تیاور  نیا 

.تسا هتسناد  نییرکسع  هب  مامه  ماما  ود  نیا  ترهش  لیلد  ار  نیمه  هدرک و  رکذ  هام  هن  لاس و  تسیب  ار  تدم  نیا  ناکّلخ  نبا 

رد نومأم  تسایس  هیبش  یتاهج  زا  رـصع - نآ  رد  یـسابع  تفالخ  زکرم  ارماس »  » هب راوگرزب  ماما  ود  نیا  ندروآ  تسا  ملـسم  هچنآ 
دالب رس  ات  رس  رد  هک  ار  ینایعیش  ییاسانش  نایعیش و  اب  ماما  طباور  لرتنک  یکیدزن  نیا  اریز  دوب ؛ دوخ  رهش  هب  ع )  ) اضر ماما  ندروآ 

یم رتناسآ  همکاح  هاگتـسد  يارب  دـندمآ ، یم  باسح  هب  تموکح  يارب  يرطخ  هتـشاد و  دوخ  ماـما  اـب  یکیدزن  تابـسانم  یمالـسا 
روضح اجنآ  رد  يداع  دنورهـش  کی  تروص  هب  داتفا  نادـنز  هب  هک  یتبون  دـنچ  زجب  تسیز  یم  رهـش  نیا  رد  ماما  هک  یتدـم  درک ،
يدازآ زا  رگا  ع )  ) يرکسع ماما  هلمج  زا  هعیـش  همئا  اریز  تشاد ؛ رارق  تموکح  هناطاتحم  لماک و  رظن  ریز  يو  راتفر  ًاعبط  تشاد و 

تشادزاب یعون  زج  هب  ارماس  رد  ناشیا  ینالوط  تماقا  ور  نیا  زا  .دندومرف  یم  رایتخا  یگدنز  يارب  ار  هنیدم  دندوب  رادروخرب  لمع 
زا هک  نایعیش  لکشتم  مظنم و  هکبش  دوجو  تلع  هب  صوصخب  هلئسم  نیا  .تسین  ریذپ  هیجوت  يرگید  زیچ  اب  هفیلخ  فرط  زا 
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دروآ یم  مهارف  ار  وا  تشحو  ینارگن و  تابجوم  هدوب و  رادروخرب  یناوارف  تیمها  زا  هفیلخ  رظن  رد  دوب  هتفرگ  لکـش  لـبق  اهتدـم 
.دش یم  لرتنک  يوحن  هب  تسیاب  یم  هک 

زا یکی  لـقن  قـبط  هکناـنچ  دـناسرب  تموـکح  عـالطا  هب  ًاـبترم  ارماـس  رد  ار  دوـخ  روـضح  دـندوب  هتـساوخ  ماـما  زا  تهج  نیمه  هب 
مارتحا ًارهاظ  هچرگ  يروضح  نینچ  .دوش  رضاح  هفالخلاراد  رد  دوب  روبجم  هبنشجنپ  هبنـش و  ود  ره  ترـضح  نآ  ماما ، ناراکتمدخ 

يارب هفیلخ  هک  یعقوم  راب  کی  هک  يروط  هب  دوب  هفیلخ  رظن  زا  وا  لرتنک  هلیـسو  اهنت  عقاو  رد  یلو  دش  یم  یقلت  ترـضح  نآ  يارب 
ترضح نآ  ندید  يارب  ار  دوخ  هار  لوط  رد  اهنت  ماما  باحصا  دَرب و  یم  شیوخ  هارمه  زین  ار  ماما  تفر  یم  هرصبلا  بحاص  ندید 

رادید ناکما  ار  یسک  هک  هتـشاد  دوجو  ینارود  لقادح  ماما  یگدنز  رد  هک  دیمهف  ناوت  یم  یبوخب  تیاور  نیا  زا  .دننک  یم  هدامآ 
.تسا هدوبن  شا  هناخ  رد  راوگرزب  نآ  اب  میقتسم 

يو زا  یلام  کمک  ياضاقت  ماما  روبع  ماگنه  متـسشن و  ترـضح  نآ  هار  رـس  رد  لوپ  بلط  يارب  دـیوگ : یم  دـمحم  نب  لیعامـسا 
.مدرک

رظتنم دواد  نب  هعیطق  یبا  نابایخ  رد  بکوم »  » زور رد  مدـش و  جراخ  ارماس  زا  ماـما  ندـید  يراـک  يارب  دـیوگ : یم  یکفهف  رکبوبا 
.منک تاقالم  هماعلاراد  هب  تکرح  لاح  رد  ار  وا  ات  مدش  ماما  ندیسر 

.تسا هدوب  ترضح  نآ  ییامرف  فیرشت  رظتنم  منغلا  نابایخ  رد  هماعلاراد  هب  ماما  تکرح  ماگنه  زین  یخلب  زیزعلادبع  نب  دمحم 

.مدید روبع  لاح  رد  ار  وا  هک  مدوب  هتسشن  بیضخ  نب  دمحا  باب  رد  ماما ، ندید  روظنم  هب  دیوگ : یم  ینابیش  عیبر  نب  دمحم 

رارق هک  ییاهزور  زا  یکی  رد  دنک : یم  یلقن  یبلح  زا  رفعج  نب  یلع 
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نیدـب یعیقوت  ترـضح  نآ  فرط  زا  لاـح  نیا  رد  میدـش ، عمج  يو  رادـید  راـظتنا  هب  رکـسع  رد  اـم  دورب  هفـالخلاراد  هب  ماـما  دوـب 
: دیسر ام  هب  نومضم 

.مکسفنأ یلع  نونمؤت  مّکنإف ال  یمؤی  هدیب و ال  ّیلإ  ریشی  دحأ و ال  ّیلع  ّنمّلسی  ّالأ 

.دیتسین ناما  رد  ناتدوخ  امش  اریز  دنکن ؛ نم  فرط  هب  مه  يا  هراشا  یتح  مالس و  نم  رب  یسک 

یم لرتنک  ار  نآ  هتفرگ و  رظن  ریز  ار  شنایعیـش  اب  ماما  طباور  دـح  هچ  ات  تفـالخ  هاگتـسد  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخب  تیاور  نیا 
اهسامت نیا  يارب  زین  ییاهشوپ  رس  دنا و  هدرک  یم  تاقالم  ار  رگیدمه  ینوگانوگ  ياهتـصرف  رد  شنایعیـش  ماما و  هتبلا  .تسا  هدرک 

.میدروخ یم  رب  نآ  هب  ناوارف  زین  رداصم  رد  هک  دوب  هبتاکم  ماما  اب  نایعیش  یطابترا  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  .تسا  هتشاد  دوجو 

ارماس رد  ماما  تیعقوم 

هبئاش یب  داقتعا  نایعیـش و  يربهر  هژیوب  یقالخا  یملع و  دـنلب  تیعقوم  لـیلد  هب  یلو  دوب  ناوج  رایـسب  هچ  رگا  ع )  ) يرکـسع ماـما 
، دوب صاـخ  ماـع و  هجوت  دروـم  نوـچ  دوـب و  هدرک  ادـیپ  یناوارف  ترهـش  يو ، زا  مدرم  يارچ  نوـچ و  یب  مارتـحا  ماـما و  هب  ناـنآ 

.داد یم  ناشن  ترضح  نآ  هب  تبسن  دوخ  زا  يزیمآ  مارتحا  راتفر  ًارهاظ  دنچ  يدراوم  رد  زج  زین  یسابع  تیمکاح 

تیعقوم تمظع  تیمها و  زا  یکاح  دـنا  هتخادرپ  نآ  رکذ  هب  ترـضح  نآ  لاـح  حرـش  هب  طوبرم  رداـصم  همه  هک  ینـالوط  یتیاور 
: میزادرپ یم  نآ  زا  ییاهتمسق  رکذ  هب  تیاور  نیا  تیمها  رطاخ  هب  کنیا  .دشاب  یم  ارماس  رد  ماما  نوزفا  زور 

: دیوگ یم  تسا  هدش  بایفرش  زین  ع )  ) يرکسع ماما  تاقالم  هب  ًالامتحا  هک  هعیش  فورعم  ياملع  زا  يرعشا  هللادبع  نب  دعس 

هدجیه لاس 228  نابعش  رد 
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هب تشاد و  هدهع  رب  ار  مق  جارخ  تیلوئسم  اهزور  نآ  هک  ناقاخ  نب  هللادیبع  نب  دمحا  سلجم  رد  ع )  ) ماما تلحر  لاس  زا  سپ  لاس 
شیپ رد  نانآ  تیعقوم  بهذـم و  ارماس و  نکاـس  نویبلاـط  زا  نخـس  .میدوب  هتـسشن  دـیزرو  یم  توادـع  زین  مق  مدرم  دـمحم و  لآ 

هک مدوب  هدینـشن  هدیدن و  ارماس  رد  ع )  ) يرکـسع یلع  نب  نسح  نوچ  ار  نایولع  زا  یـسک  نم  تفگ : دـمحا  دـمآ ، نایم  هب  ناطلس 
دشاب مرتحم  مشاه  ینب  ناطلس و  شیپ  هدش و  هتخانش  دوخ  تیب  لها  نایم  رد  یشنم  گرزب  یکریز و  فافع و  راقو و  هب  نینچ  نیا 

زور نآ  مدوب ، هداتـسیا  مردـپ  رـس  يالاب  نم  يزور  .دـنداد  یم  يرترب  زین  نایـشنم  ءارزو و  ءارما و  یتح  نسم  دارفا  رب  ار  وا  هکنانچ 
يادص اب  مردپ  .تسا  هداتـسیا  رد  نوریب  رد  اضرلا  نبا  تفگ : هدش و  دراو  نابجاح  زا  یکی  .دوب  هتـسشن  مدرم  اب  رادید  يارب  مردـپ 

هک يراک  هتفر و  وا  يوس  هب  مدق  دنچ  دید  ار  وا  مردـپ  یتقو  دـش …  دراو  ترـضح  نآ  دـیهدب و  دورو  هزاجا  ار  وا  تفگ : يدـنلب 
تروص و هتخادنا و  شندرگ  هب  تسد  دش  کیدزن  وا  هب  یتقو  درک ، وا  اب  دهدب  ماجنا  دهع  تالُو  ارما و  یتح  یـسک  اب  مدوب  هدیدن 

.تخادرپ وگتفگ  هب  يو  اب  تسـشن و  وا  يوربور  دوخ  مردپ  .دـناشن  دوخ  ياج  رد  هتفرگ و  ار  شتـسد  هاگنآ  دیـسوب ، ار  وا  یناشیپ 
 … تیادف مردام  ردپ و  تفگ : یم  ًابترم  هداد و  رارق  باطخ  دروم  دوب  وا  مارتحا  زا  یکاح  هک  هینک  اب  ار  وا  دوخ ، نانخس  رد 

: مدیسرپ متفر و …  مردپ  دزن  ماگنه  بش 
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؟ يدرک یم  وا  يادـف  ار  ترداـم  ردـپ و  یتح  هک  دوب  یـسک  هچ  يدومن  شمارتـحا  لـالجا و  همه  نآ  زورما  هک  صخـش  نآ  ردـپ 
يزور رگا  مدـنزرف  داد : همادا  هتـسکش  ار  شتوکـس  دـعب  هظحل  دـنچ  .دـش  تکاس  هاگنآ  دوب و  نایـضفار  ماما  اضرلا  نبا  وا  تفگ :
تنایـص لضف ، رطاـخ  هب  وا  .درادـن  ار  نآ  يدـصت  یگتـسیاش  یـسک  وا  زج  مشاـه  ینب  زا  دور  نوریب  ساـبع  ینب  تسد  زا  تفـالخ 

راکوکین و لقاع ، راوگرزب ، دوب  يدرم  يدوب  هدید  ار  وا  ِردـپ  رگا  .تسا  تفالخ  ماقم  راوازـس  وکین  قالخا  تدابع و  دـهز ، سفن ،
هتخیگنارب وا  نتخانش  يارب  میواکجنک  سح  لاح  نیع  رد  تفرگ ، ارف  ار  مدوجو  رسات  رس  مشخ  شتآ  نانخس  نیا  ندینش  اب  .لضاف 

رد ناـنآ  دزن  رد  ار  وا  مدرک  یم  لاؤس  شا  هراـبرد  هک  يداـع  مدرم  یتح  اـهقف ، تاـضق ، نایـشنم ، مشاـه ، ینب  زا  سک  ره  زا  .دـش 
تیمها سپ  نآ  زا  .تسا  نایـضفار  ماما  وا  دـنتفگ : یم  همه  .متفای  یم  تیب  لها  دارفا  ریاس  رب  مدـقم  يراوگرزب و  تلالج و  تیاهن 

.دندوتس یم  یکین  هب  ار  وا  نمشد  تسود و  اریز  تشاذگ ؛ ینوزف  هب  ور  نم  شیپ  يو 

نایم رد  ار  ماما  یعامتجا  یقالخا و  تیعقوم  دوب  تیب  لـها  تخـسرس  نیدـناعم  زا  یکی  دوخ  هک  نآ  يوار  هب  هجوت  اـب  تیاور  نیا 
.دهد یم  ناشن  ینشورب  صاوخ  یتح  مدرم و  هماع 

، دـش یم  ادـیپ  مدرم  رد  یبیجع  فعـش  روش و  تفر  یم  تفـالخ  رقم  هب  ماـما  هک  ییاـهزور  دـیوگ : یم  ع )  ) يرکـسع ماـما  مداـخ 
هرابکی وهایه  دروآ  یم  فیرـشت  ماما  یتقو  دش  یم  رپ  دندوب  دوخ  ياهبکرم  رب  راوس  هک  یتیعمج  زا  ترـضح  نآ  ریـسم  ياهنابایخ 

سلجم دراو  هتشذگ و  تعیمج  نایم  زا  ترضح  نآ  دش و  یم  شوماخ 
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.دش یم 

مدرم ریاس  تدارا  دـنچ  ره  دـندمآ  یم  ارماس  هب  ماـما  ندـید  يارب  کـیدزن  رود و  قطاـنم  زا  هک  دـندوب  ینایعیـش  دارفا  نیا  تیرثکا 
ماحدزا نیا  ینوزف  بجوم  هتفای ، روضح  وا  ریـسم  رد  ترـضح  نآ  ندید  يارب  دـش  یم  ببـس  زین ، ادـخ  لوسر  نادـنزرف  هب  تبـسن 

.دنوش

ماما تشادزاب  ياهنارود 

ینادنز يانعم  هب  دوخ  یـسابع ، لکوتم  طسوت  ارماس  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  هارمه  هب  ع )  ) يداه ماما  بلج  دـش  هراشا  هک  هنوگنامه 
رـسپ ردـپ و  نیا  تشادزاـب  رد  يدراوـم  رد  .دوـب  نایعیـش  اـب  ناـشطباور  اـهنآ و  لرتـنک  روـظنم  هب  رهـش  نآ  رد  ماـما  ود  نیا  ندرک 
ماما صخش  دوب ، تیمکاح  هیلع  يدیدهت  نمـضتم  هک  یـصاخ  تانایرج  زورب  ماگنه  هژیوب  دش  یم  لامعا  رتشیب  هچ  ره  يریگتخس 

.دنداتفا یم  نادنز  هب  شکیدزن  نارای  زا  يدادعت  اب 

یم هکنیا  رب  هوالع  رما  نیا  تلع  .دـنراگزاسان  مه  اب  یتاهج  زا  هک  دراد  دوجو  ع )  ) يرکـسع ماما  تشادزاب  هرابرد  يدایز  تایاور 
طوبرم و ياهـشرازگ  مامت  يروآدرگ  اب  ًاعبط  تسه و  زین  افلخ  ماـن  رد  مدرم  هابتـشا  دـشاب ، ترـضح  نآ  ياهتـشادزاب  ددـعت  دـناوت 

.دوش یم  رتشیب  هلئسم  تقیقح  هب  یبای  تسد  دیما  مه  اب  اهنآ  هسیاقم 

ماما تشادزاب  روتسد  تشاد  ار  هفوک  هب  رفس  دصق  هک  یماگنه  لاس 255 ) هب  لوتقم  لوزعم و   ) زتعم هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یتیاور 
هتشون ماما  هب  ار  دوخ  ینارگن  هنابس  نب  مثیهلاوبا  .دهد  یم  بجاح  دیعس  هب  ار  نآ  يارجا  تیرومأم  هدرک و  رداص  ار  ع )  ) يرکـسع

.دوش یم  هتشک  زتعم  دش و  دهاوخ  لصاح  یجرف  زور  هس  زا  سپ  دسیون : یم  وا  باوج  رد  ماما  و 

نآ زا  شیپ  .تسا  هدرب  رس  هب  نادنز  رد  یتدم  255 256 ق )  ) يدتهم نارود  رد  ع )  ) يرکسع ماما  هک  تسا  ملسم 
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.دندوب هداتفا  نادنز  هب  نایعیش  زا  يا  هدع 

بیطخ تسا ، هدوب  نادنز  رد  لاس 252  رد  ایوگ  دوب  هعیش  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  هک  يرفعج  مشاهوبا  هب  فورعم  مساق  نب  دواد 
.دیدرگ يو  ندش  ینادنز  ثعاب  هک  هدش  هدینش  وا  زا  ینانخس  دنک ؛ یم  نایب  نینچ  ار  يو  تشادزاب  تلع  هفرع  نبا  لوق  زا  يدادغب 

هللادبع ندش  هتشک  تلع  هب  اهنآ  ریغ  مشاه و  ینب  زا  دنچ  ینت  اب  روکذم  مشاهوبا  تشادزاب  هدرک  لقن  یـسوط  خیـش  هک  یتیاور  رد 
لاس 256 رد  هک  هدوب  فیصو  نب  حلاص  هدمآ  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  هک  هنوگ  نآ  نادنز  نیا  لوئسم  .تسا  هدوب  یسابع  دمحم  نب 

هدوب يدـتهم  نارود  رد  لاس 255  رد  ع )  ) يرکـسع ماما  تشادزاب  يوق  لامتحا  هب  ور و  نیا  زا  .دـش  هتـشک  اـغب  نب  یـسوم  طـسوت 
.تسا

هب زین  ار  ع )  ) يرکـسع ماما  مدوب  نادنز  رد  هک  یماگنه  يدـتهم  نارود  رد  تسا : هتفگ  يرفعج  مشاهوبا  یخیرات  شرازگ  کی  رد 
نآ نتـشک  دـصق  هفیلخ  اریز  دومن ؛ اـهر  گرم  رطخ  زا  ار  وا  ناـج  ادـخ ، لاس 256  رد  يدتهم  ندش  هتـشک  اب  هک  دـندروآ  نادـنز 

.تشاد ار  ترضح 

لتق هب  هدـش و  ینادـنز  اجنامه  رد  اهدـعب  فیـصو  نب  حـلاص  نینچمه  يدـتهم و  دوخ  هک  ییاج  دوب  قسوج  رد  ماما  نادـنز  لـحم 
.تسا هدش  یم  هدافتسا  نادنز  ناونع  هب  نآ  زا  هک  هدوب  يا  هعلق  ایوگ  قسوج  دندیسر ،

: زا تسا  ترابع  میناد  یم  نادنز  نیا  یلخاد  عضو  دروم  رد  هچنآ 

زا یتدـم  هچ  زا  سپ  متفگ  یم  دوبن  درم  نیا  رگا  دومرف : یعمج ) خ ل   ) یمجع درم  کی  هب  هراشا  اب  دـش  نادـنز  دراو  ماما  یتقو  أ :
هتفرگ رظن  ریز  ار  امش  وا  اریز  دیوش ؛ یم  اهر  نادنز  نیا 
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هرابرد نآ  رد  هک  ار  يذغاک  هدرک و  ریگلفاغ  ار  درم  نیا  ام  يزور  دیوگ : یم  مشاهوبا  .دـنک  یم  شرازگ  هفیلخ  هب  ار  ناتتاکرح  و 
.میدروآرد شسابل  زا  دوب  هدرک  هدامآ  هفیلخ  يارب  يدب  ياهشرازگ  ام  کت  کت 

هرابرد راتفر  نیمه  ریظن  دش  یم  نانآ  تلجخ  ثعاب  هرخالاب  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  دوخ  نانابنادـنز  اب  هژیوب  نادـنز  رد  ماما  راتفر  ب :
فرط زا  تشاد  هدهع  رب  نادنز  رد  ار  ماما  تسارح  هک  نایسابع  يدایا  زا  فیـصو  نب  حلاص  .تسا  هدش  تیاور  زین  ع )  ) مظاک ماما 

: تفگ اهنآ  خساپ  رد  هک  دش  یم  قیوشت  يو  رازآ  ترضح و  نآ  رب  يریگتخس  هب  یسابع  ياهتیصخش  یخرب 

.میظع رمأ  یلإ  هالّصلا  هدابعلا و  نم  اراص  دقف  هیلع  تردق  نم  ّرش  نیلجر  هب  تلّکو  دق 

تدابع رد  هک  دنتفرگ  رارق  يرکسع  ماما  ریثأت  تحت  نانچ  نانآ  یلو  مدرک  رومأم  وا  رب  متسناد  یم  مدرم  نیرتدب  ار  اهنآ  هک  نت  ود 
.دندیسر ییالاو  دح  هب  زامن  و 

.دنا هدوب  هزور  مئاد  روط  هب  نادنز  رد  ماما  صخش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یکرادم 

ترضح نآ  هک  هدمآ  یتیاور  رد  .درک  تفالخ  ات 279  لاس 256  زا  هک  دوب  یسابع  دمتعم  رـصع  رد  دش  ینادنز  ماما  هک  رگید  راب 
يو زا  ماما  هرابرد  هک  دمتعم  خساپ  رد  وا  .تسا  هدوب  وا  نابنادنز  نیرج  نب  یلع  هدوب و  یـسابع  دمتعم  نادـنز  رد  لاس 259 ق  رد 

.تسا زامن  لوغشم  اهبش  راد و  هزور  اهزور  هراومه  تسا : هتفگ  نینچ  هدومن ، یتالاؤس 

جورخ ماگنه  ار  ع )  ) يرکسع دمحموبا  طخ  دوخ  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يدومحم  زا  ءایصوالا »  » باتک رد  يریمص  نینچمه 
.دوب هتشون  ار  هیآ  نیا  هک  مدید  دمتعم  نادنز  زا 

مههاوفأب هللا  رون  اوئفطیل  نودیری 
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.نورفاکلا هرک  ول  هرون و  ّمتم  هللا  و 

: هدرک تیاور  يولع  لیعامسا  نب  دمحم  زا  دیفم  خیش 

روتـسد يو  هب  .دوب  بلاطیبا  لآ  تخـسرس  نانمـشد  زا  درم  نیا  .دش  ینادـنز  شمراب ) ای   ) شمات وا  نب  یلع  دزن  ع )  ) يرکـسع ماما 
شیب هک  دش  ادج  وا  زا  یلاح  رد  دید …  ار  ترـضح  نآ  یتقو  وا  یلو  دشاب  ریگتخـس  دنت و  دناوت  یم  هچ  ره  ماما  هرابرد  دش  هداد 

.درک یم  شیاتس  وا  زا  هتخانش و  ار  ترضح  نآ  یهلا  تمظع  نارگید  زا 

دراد دوجو  بلطم  نیا  دـیکأت  رد  هک  يدـهاش  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  لاس 259  رد  ماـما  يارب  نادـنز  نیا  نیقی  هب  بیرق  لاـمتحا  هب 
: تسا لیذ  تیاور 

یکی هب  مهار  رس  رد  متفرگ  میمصت  هک  مدوب  جح  مزاع  تفگ : يدنقرمس  میهاربا  نب  دمحم  دنک : یم  تیاور  دوخ  لاجر  رد  یّشک 
دوب فورعم  ریخ  عرو و  حالـص و  قدـص و  هب  هک  تاره ) يارق  زا  تسا  ییاتـسور  ناجنـشوب   ) یناجنـشوب قدوب  ماـن  هب  ناتـسود  زا 
 … تسا و ضیرم  ًادیدش  هدعم  خفن  لیلد  هب  وا  تفگ : قدوب  دـمآ ، نایم  هب  ناذاش  نب  لضف  زا  نخـس  هک  مدوب  وا  شیپ  .منزب  يرس 

یخیش هک  يدیبعلا  یسیع  نب  دمحم  دزن  مدوب  هکم  مزاع  جح  مسارم  ماجنا  دصق  هب  هک  يرفس  رد  تفگ : شنانخـس  همادا  رد  قدوب 
دمحموبا دنتفگ : مدش  ایوج  ار  تلع  .مدید  دندوب  هتسشن  مومغم  هدرـسفا و  یتلاح  اب  هک  ار  يا  هدع  وا  هناخ  رد  .متفر  دوب …  لضاف 

داش و يا  هرهچ  اب  ار  وا  متفر  یـسیع  نب  دـمحم  ندـید  هب  زاب  تشگزاب  رد  هدرک و  لابند  ار  دوخ  رفـس  نم.تسا  هدـش  ینادـنز  (ع )
، مدیسرپ يو  زا  ار  یگنوگچ  مدید ، لاحرس 
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ع)  ) دـمحموبا رـضحم  هب  هتفر و  ارماـس  هب  متـشاد  هارمه  ار  هلیل  موی و  باـتک  هک  یلاـح  رد  نم  .تسا  هدـش  دازآ  ماـما  داد : باوـج 
ار نآ  قرو  هب  قرو  هک  یلاح  رد  ماما  دینیبب  ار  باتک  نیا  موش  تیادف  متفگ : هداد و  ناشن  ترـضح  نآ  هب  ار  باتک  .مدش  بایفرش 

ياعد رطاخ  هب  مدینـش  تسا و  ضیرم  ًادیدش  لضف  مدرک : ضرع  .دوش  لمع  نآ  هب  تسا  راوازـس  تسا ، حیحـص  دومرف : دـید ، یم 
.دناد یم  ادخ  لوسر  یـصو  زا  رترب  ار  میهاربا  یـصو  يو  هک  دنا  هتفگ  امـش  هب  وا  هرابرد  اریز  تسا ؛ هدـش  راچد  ضرم  نیا  هب  امش 

: دیوگ یم  قدوب  .دنک  تمحر  ار  لضف  ادـخ  يرآ  دومرف : ماما  .دـنا  هتـسب  وا  رب  غورد  هب  ار  نخـس  نیا  تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد 
.تسا هتفگ  تایح  دوردب  لضف  لضفلا » هللا  محر  : » دومرف ماما  هک  یمایا  نامه  رد  مدید  متشگ و  زاب  نم 

لاس 259 رخاوا  رد  هک  میریذپب  دیاب  ًاعبط  تسا  هدرک  تافو  لاس 260 ق  رد  ناذاش  نب  لضف  هک  میریذپب  تسا  روهشم  هچنانچ  رگا 
.تسا هدوب  نادنز  رد  ماما  هجح  يذ  زا  لبق 

نایعیش اب  وا  طابترا  ماما و 

ترجاهم یمالـسا  روانهپ  روشک  فلتخم  طاقن  هب  ینوگانوگ  لیالد  هب  يولع  تاداس  هدـمآ  ناسارخ  هب  ع )  ) اضر ماما  هکنآ  زا  سپ 
نایعیـش .داهن  شرتسگ  هب  ور  تفرگ  تدـش  قارع  رد  نایعیـش  ناـیولع و  هب  قاـنتخا  راـشف و  هک  یناـمز  زا  ترجاـهم  نیا  دـندرک و 

، نآ رد  يوما  رکفت  زرط  تایحور و  طلست  تلع  هب  برع  نیمزرس  .دنداتفا  دوخ  یگدنز  يارب  يرت  نما  قطانم  نتفای  رکف  هب  ریزگان 
دوخ رد  فده  نیا  يارب  یبسانم  ياه  هینمز  ناریا  هژیوب  قرش  ضوع  رد  دشاب ، نانآ  يارب  ینما  ياج  تسناوت  یمن 
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اهنآ .دنتخادرپ  یگدنز  هب  مه  زا  رود  ياه  هلصاف  اب  ییاهرهش  رد  هدش و  ریزارس  نیمزرس  نیا  هب  نایعیـش  زا  يدایز  هدع  اذل  تشاد ،
ياهـشسرپ لح  هب  دـنمزاین  مه  دنتـشاد و  رـضاح  ِماما  مه  اریز  دنتـشاد ؛ دوخ  نیب  رد  طابترا  داجیا  هب  یمربم  جاـیتحا  لوا  هجرد  رد 

فلتخم ياه  متسیس  زا  اذل  دندوب  دندش ، یم  وربور  نآ  اب  هک  یعامتجا  یـسایس و  تالکـشم  يارب  ییاهلح  هار  نتفای  ًانایحا  ینید و 
تایاور تفایرد  هب  اههار  نیا  زا  دندرک و  هدافتسا  جح و …  مایا  رد  يو  اب  سامت  و  ماما ، شیپ  یصاخ  دارفا  مازعا  لیبق  زا  یطابترا 

.دنتفای قیفوت  تارضح  نآ  زا  یلمع  ياهدومنهر  و 

ثیداحا رد  یتح  هک  یخیرات  نئارق  دهاوش و  زا  يرغص  تبیغ  زاغآ  ات  روضح  نارود  ینایاپ  لاس  تصش  رد  ار  نایعیـش  یگدنکارپ 
هوحن سپس  روکذم و  نارود  رد  نایعیـش  یگدنکارپ  ادتبا  اجنیا  رد  .تفایرد  ناوت  یم  ینـشورب  دروخ  یم  مشچ  هب  ناوارف  زین  یهقف 

ّدح رد  ینید  يرکف و  طابترا  هک  دوش  یم  ینایعیـش  لـماش  اـهنت  اـم  ثحب  هتبلا  .میهد  یم  رارق  ثحب  دروم  ار  اـهنآ  اـب  ماـما  طاـبترا 
.دندوب نآ  ماع  يانعم  هب  تیب  لها  رادتـسود  اهنت  هک  اهنآ  نّیبحم  هن  دنتـشاد ، ادخ  لوسر  زا  سپ  هناگ  هدزاود  همئا  تماما  هب  داقتعا 

.تسا هدش  نشور  ًاقیقد  حرطم و  ع )  ) يرکسع ماما  زا  یتیاور  رد  هورگ  ود  نیا  توافت 

ًالوصا .درب  مان  ناوت  یم  ار  روباشین  دـندوب  طابترا  رد  زین  ماما  اب  هداد و  ياج  دوخ  رد  ار  یناوارف  نایعیـش  هک  یمهم  قطاـنم  هلمج  زا 
موس و ياـهنرق  رد  نایعیـش  زا  يروهـشم  ياـملع  ماـن  نینچمه  همئا و  باحـصا  زا  يدادـعت  ماـن  هک  تسا  یقطاـنم  وزج  ناریا  قرش 

مشچ هب  نآ  خیرات  رد  مراهچ 
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ياملع همئا و  باحـصا  نایم  رد  يدـنمجرا  ماقم  هک  تسا  ناذاش  نب  لضف  اهتیـصخش  هنوگنیا  زراب  ياـه  هنومن  زا  یکی  دروخ ، یم 
قهیب رد  تفر  یم  رامش  هب  نایعیش  عمجت  ياهلحم  زا  زین  سوط  قهیب و  يدنقرمـس ، دننام  یقطانم  روباشین  زا  ریغ  .تسا  هتـشاد  هعیش 
لقادح ای  متسیس  کی  تشاد  دوجو  زین  يرگید  قطانم  رد  نآ  هباشم  هک  لکـش  نیدب  یگدنکارپ  .دندوب  نایعیـش  زا  مدرم ، تیرثکا 

ماما و نیب  هک  یطابترا  اب  تفرگ و  یم  لکـش  همئا  فرط  زا  الکو  نییعت  اب  متـسیس  نیا  .دـیزای  تسد  نآ  دوجوم  تیعـضو  ظفح  هب 
دوش و هئارا  یـسایس  ینید و  رظن  زا  مزال  ياهییامنهار  ات  دـش  یم  یعـس  دـمآ ، یم  دوجو  هب  يا  هبتاکم  لکـشرد  هژیوب  يو  يالکو 

یم نآ  زا  هدافتـسا  هعـسوت و  رد  تشاد و  رظن  نآ  هب  دوخ  تایح  نارود  رد  زین  ع )  ) يرکـسع ماما  هک  دوب  يراد  هقباس  تکرح  نیا 
زا دنتسناوت  یم  دنتشاد و  ترضح  نآ  دوخ  ای  یلبق  ناماما  اب  يراوتسا  طابترا  نینچمه  ناشخرد و  یملع  هقباس  هک  يدارفا  .دیشوک 

.دندش یم  باختنا  لیکو  ناونع  هب  دنیآ  رامش  هب  نایعیش  يارب  يا  هناوتشپ  یثیدح  رظن 

تیمها ناسارخ  يارب  دوب ، طاقن  ریاس  زا  رتیوق  رایـسب  يداصتقا  رظن  زا  نینچمه  یگنهرف و  یملع و  رظن  زا  نآ  تیزکرم  هک  روباشین 
هکنآ يارب  اجنیا  رد  .دوب  هدـبع  نب  میهاربا  میزادرپ  یم  نآ  لـقن  هب  ًـالیذ  هک  یتیاور  قبط  رهـش  نیا  رد  ماـما  لـیکو  .تشاد  يداـیز 

: مینک یم  رورم  راصتخا  هب  ار  تلاکو  نیا  هرابرد  ماما  ياه  همان  دوش  نشور  نآ  قیرط  زا  هدش  ماجنا  ياهراک  متسیس و  نیا  تیمها 

: تسا هدمآ  هتشون ، هیودمح  نب  هللادبع  هب  ع )  ) يرکسع ماما  هک  يا  همان  رد 

نم .دنزادرپب  وا  هب  ار  ام  بجاو  قوقح 
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ای كرت و  رد  هک  دـینک  ادا  ار  قوقح  هک  دیـشاب  بقارم  دـینک و  هشیپ  اوقت  مداد ، رارق  یحاون  نآ  رد  مناتـسود  يارب  دوخ  نیما  ار  وا 
.تسین يرذع  نآ  ریخأت 

هللادبع هیحان  یقهیب  هیودمح  نب  هللادبع  هیحان  یتح  یحاون و  مامت  میهاربا ، تیلاعف  تلاکو و  عاعش  هک  دوش  یم  هدافتسا  همان  نیا  زا 
دیدرت راچد  میهاربا  هرابرد  ماما  طخ  تلاصا  دروم  رد  نایعیـش  زا  یـضعب  ًارهاـظ  .تسا  هتفرگ  یمرب  رد  ار  دوب  قهیب  ناـمه  ًـالامتحا 

: تشون ریز  حرش  هب  يا  همان  ماما  اذل  دندش 

تسا و نم  دوخ  زا  هدش  هداد  مناتـسود  زا  نم  قوقح  ذـخا  تیرومأم  يو  هب  نییعت و  نم  لیکو  ناونع  هب  میهاربا  نآ  رد  هک  يا  همان 
هک دیزادرپب  يو  هب  ارم  قوقح  دیسرتب و  ادخ  زا  .ما  هدرک  بوصنم  قح  هب  ناشدوخ  رهش  رد  ار  وا  نم  .ما  هتـشون  دوخ  طخ  هب  ار  نآ 

.ما هداد  دروم  نیا  رد  لماک  مات و  هزاجا  وا  هب  نم 

يروباشین لیعامـسا  نب  قاحـسا  هب  هک  دـشاب  یم  هدـبع  نب  میهاربا  نیمه  هرابرد  ع )  ) يرکـسع ماما  تاعیقوت  زا  همان  نیرت  ینـالوط 
يا همدـقم  زا  سپ  همان  زاغآ  رد  ماما  .تسا  شزرا  اب  رایـسب  ياـهدومنهر  یقـالخا و  ياهدـنپ  زا  نوحـشم  هماـن  نیا  .تسا  هداتـسرف 

مکل ُتلمکا  مویلا   » هیآ دنتـسه ، یهلا  ملع  باوـبا  ع )  ) يدـه همئا  هکنیا  ءایـصوا و  قـیرط  زا  یهلا  تیادـه  تیمها  هراـبرد  ینـالوط 
زا هدبع  نب  میهاربا  زا  نینچمه  ترـضح  نآ  .تسا  هدرمـش  مدرم  تیادـه  تهج  نانآ  باختنا  رب  ادـخ  تنم  رب  لیلد  ار  مکَنید » … 

یسوم نب  دمحم  هب  يا  همان  یط  نم  هچنآ  هب  وا  ات  یتسه  هدبع  میهاربا  دزن  نم  هداتـسرف  قاحـسا  يا  وت  .تسا  هدش  نییعت  نم  فرط 
ما هداتسرف  يروباشین 
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رب .دـینک  لمع  همان  نآ  ياوتحم  هب  دـیتسه  رومأم  دـننک  یم  یگدـنز  وت  رهـش  رد  هک  یناسک  هیلک  دوخ و  وت  نینچمه  دـنک و  لمع 
دیاب دنتـسین  فارحنا  راچد  هدوب و  امـش  هیحان  رد  هک  یناسک  دـنناوخب و  ار  همان  نیا  هک  یناسک  .ام  ناتـسود  یماـمت  وت و  میهاربا و 

دامتعا دروم  هک  یلالب  يارب  ارم  همان  قاحسا  يا  .تسا  نم  روتسد  نیا  دناسرب و  يزار  هب  مه  نآ  ات  دنزادرپب  میهاربا  هب  ار  ام  قوقح 
ام ناتـسود  زا  لوپ  هدوب و  ام  قوثو  دروم  لیکو و  هک  ناقهد  يارب  یتفر  دادغب  هب  هک  یماگنه  يدومحم و  يارب  نینچمه  تسا و  ام 
ره هب  .تسین  یعنام  درادرب  نآ  زا  يا  هخسن  تساوخ  یسک  رگا  ناوخب و  يدید ، هک  ام  یلاوم  زا  سک  ره  يارب  هرخألاب  دریگ و  یم 

ناتسود زا  هچ  ره  هک  ینیبب  ار  يرَمُع  ات  ورن  نوریب  رهش  زا  رادم ، ناهنپ  یسک  زا  ار  نآ  تسا  امـش  فلاخم  هک  یناطیـش  زا  زج  لاح 
.دناسرب امب  ات  دسر  یم  وا  تسد  هب  هطساو  دنچ  زا  سپ  تیاهن  رد  دسر  ام  هب 

تخادرپ هویـش  رد  نایعیـش  تیادـه  صوصخلاب  نآ  عوضوم  دـیآ : یم  تسد  هب  تلاکو  متـسیس  هراـبرد  یمهم  تاـکن  هماـن  نیا  زا 
اهنآ هب  لماک  دامتعا  راهظا  الکو و  یفرعم  .تسا  هتـشاد  اهنآ  تسارح  ظفح و  رد  یـساسا  ترورـض  هک  تسا  ناش  یلاـم  تاـبجاو 

هک دنک  یم  نشور  نیا  رب  هفاضا  دروخ ، یم  مشچ  هب  تاعیقوت  نیا  رد  ینشورب  هک  تسا  یتاکن  هلمج  زا  ناش  تیعقوم  ماکِحا  يارب 
هب هدیـسر و  يو  یلـصا  لیکو  هب  نآ  قیرط  زا  یتسیاب  ماما  یلام  قوقح  هک  هتـشاد  دوجو  یبتارم  هلـسلس  قطاـنم ، يـالکو  ناـیم  رد 

نآ هب  وا  هلیسو 
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هب يدارفا  تلاکو  دروم  رد  یتاهبـش  یهاگ  هک  تسا  نآدوش  یم  هدافتـسا  قوف  همان  زا  هک  يرگید  هتکن  هرخألاب  دـسرب و  ترـضح 
.دربب نیب  زا  ار  تاهبش  نیا  يرگید  ياه  همان  لاسرا  اب  دوب  روبجم  ماما  يدراوم  نینچ  رد  هک  دمآ  یم  دوجو 

رد فعـض  شیادـیپ  زا  عنام  یعامتجا و  یگنهرف و  تایح  هصرع  رد  نایعیـش  يایحا  ثعاب  هک  دوب  ییاهدـنویپ  نینچ  ظفح  داجیا و 
نیا .تشاد  ناکما  یتّیلقا  ره  يارب  لاح  ره  هب  هک  يرما  تسا ، هدـش  یم  ننـست  هعماج  رد  ندـش  مضه  هجیتن  رد  اـهنآ و  تالیکـشت 

زج يزیچ  نآ  لصاح  ًاعبط  دـندوب و  هتـسب  راک  هب  نایلیعامـسا  زین  ینـالوط  یتدـم  نایـسابع و  یناـمز  ار  نآ  هیبش  هک  دوب  یمتـسیس 
هوالع .تسا  هدوبن  درک  یم  دـیدهت  ار  نانآ  تیدوجوم  هدوب و  اهنآ  هجوتم  هراومه  هک  نک  ناینب  تارطخ  لـباقم  رد  هعیـش  تسارح 

یم نیمضت  ار  یعیـش  تاعامتجا  رـس  ات  رـس  رد  مزال  شنیب  شناد و  نایرج  بجوم  قیقد ، یطابترا  متـسیس  نینچ  زا  هدافتـسا  نآ  رب 
نآ زا  هعیـش  ياملع  زا  یمهم  شخب  دندوب  رود  رایـسب  همئا  یگدـنز  زکارم  زا  هکنآ  اب  دنقرمـس  ّشَک و  نوچ  یقطانم  هکنانچ  .درک 
هب ع )  ) يده همئا  عقومب  رابرپ و  ياه  همان  ناگداتـسرف و  ار  یگدنکارپ  نیا  زا  یـشان  تالاکـشا  دش  رکذ  هکیروط  هب  .دنا  هتـساخرب 
یم باـسح  هب  نآ  هتفرـشیپ  عون  زا  هدرتسگ و  رایـسب  نارود  نیا  رد  هماـن  هلیـسو  هب  طاـبترا  درک ، یم  یثنخ  يزیگنارب  نیـسحت  زرط 
همان نیا  زا  يدایز  رادقم  نونکا  ام  زاب  یلو  دنام  یمن  یقاب  يرثا  اه  همان  هنوگنیا  زا  یتینما و …  ظاحل  هب  ًالومعم  هچرگ  تسا  هدمآ 

.میراد تسد  رد  تسا  اهنآ  روفو  رب  لیلد  هک  ار  يدهاوش  اه و 

ماما رازگتمدخ  نم  دیوگ : یم  نایدالاوبا 
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ماما مدوب  وا  زا  يا  همان  لماح  هک  يراب  نیرخآ  دوب ، فلتخم  ياهرهش  هب  ترضح  نآ  ياه  همان  ندرب  نم  راک  مدوب ، ع )  ) يرکـسع
نیفکت لیـسغت و  لاـح  رد  ارم  يدرگ  یم  زاـب  هک  رگید  زور  هدزناـپ  ربب ، نئادـم  هب  ار  نیا  دومرف : هداد و  نم  هب  ار  هماـن  دوب ، ضیرم 

.دوب هداتفا  قافتا  دومرف  نم  هب  ماما  هک  ار  نامه  تشگزاب  عقوم  مدرب و  ار  همان  نم  دید ، یهاوخ 

.تسا هتشاد  یصوصخم  کیپ  همان  ندروآ  ندرب و  يارب  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  تیاور  نیا 

هکیلاح رد  لاس 260  زا  لوالا  عیبر  متـشه  هعمج  زور  ع )  ) يرکـسع یلع  نب  نسح  دمحموبا  دیوگ : یم  دابع  نب  نیـسح  نب  دمحم 
کنیا .دوب  هتشون  هنیدم  يارب  يدایز  ياه  همان  بش ، نامه  ترـضح  دومرف ، تلحر  حبـص  زامن  يادا  نیح  رد  تشاد  مامت  لاس   29

يرکسع ماما  هک  تسا  هتـشون  بوشآ  رهـش  نبا  نینچمه  میراد  رایتخا  رد  هوآ )  ) هبآ مق و  مدرم  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  زا  يا  همان  ام 
یم رظن  هب  دیعب  رایسب  رما  نیا  لاس 329  رد  هیوباب  نبا  توف  هب  هجوت  اب  هچرگ  تسا  هتشون  هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  هب  يا  همان  (ع )

.تسا هتشاد  ع )  ) نامز ماما  اب  يا  هبتاکم  طابترا  حور  نب  نیسح  طسوت  يو  هتبلا  دسر ،

ماما و نیب  رد  طابترا  دوجو  زا  يرگید  عون  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  نایعیـش  فرط  زا  يدارفا  نداتـسرف  اـب  ماـما  اـب  میقتـسم  ساـمت 
: هدش لقن  یناجرج  فیرش  نب  رفعج  زا  .دوب  شناتسود 

هب ناتـسود  هک  ار  یلاوما  متـساوخ  مدیـسر ، ع )  ) يرکـسع ماما  تمدخ  هب  ارماس  رد  مدش و  فرـشم  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  یلاس  نم 
، مسرپب نم  هکنآ  زا  شیپ  .مهدب  ترضح  نآ  هب  دندوب  هداتسرف  نم  هلیسو 
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.راپسب نم  مداخ  كرابم ، هب  يا  هدروآ  هارمه  ار  هچنآ  دومرف : مهدب  یسک  هچ  هب 

درم نآ  دید  ار  وا  يدرم  ناولح  رد  دش ، لبج  هقطنم  یهار  لضف »  » ندروآ تسد  هب  يارب  نایولع  زا  يدرم  هدـمآ : رگید  یتیاور  رد 
درم نآ  يرآ ، داد : باوج  یـسانش ؟ یم  ار  ینالف  هناخ  ارماس  رد  ایآ  دیـسرپ : ارماس ، زا  تفگ : ییآ ؟ یم  اـجک  زا  دیـسرپ : يولع  زا 

وت هب  نم  تفگ : درم  نآ  لوپ ، يارب  تفگ : يا ؟ هدمآ  هچ  يارب  دیسرپ : درم  هن ، تفگ : يراد ؟ يربخ  یلع  نب  نسح  زا  ایآ  دیـسرپ :
دندمآ ع )  ) يرکـسع ماما  شیپ  درم  نآ  اب  تفرگ و  ار  لوپ  يولع  يربب ، ع )  ) یلع نب  نسح  دزن  ارماس  رد  ارم  ات  مهد ، یم  رانید   50

.درک میدقت  ع )  ) ماما تمدخ  رانید  رازه  راهچ  درم  نآ  و 

.درب مان  ناوت  یم  دوب  نکاس  زاوها  رد  هک  يزاوها  رایزهم  نب  میهاربا  زا  ماما  يالکو  رگید  زا 

اب مظنم  بترم و  روط  هب  ع )  ) قداص ماما  نامز  زا  دوب و  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  هعیش  زا  یهوبنا  هورگ  هک  دوب  يرهش  نیرت  لیـصا  مق 
نب دـمحا  تشاد  یطباور  ع )  ) يرکـسع ماما  اـب  هک  مق  یعیـش  ياـه  تیـصخش  هلمج  زا  .تسا  هدوب  طاـبترا  رد  ع )  ) نیموصعم همئا 

هدرک حیرـصت  هتـسناد و  ماما  اه و  یمق  نیب  هطـساو  نیّیمقلا » دفاو  ناک   » ناونع اب  ار  وا  یـشاجن  هک  دوب  يرعـشا  هللادبع  نب  قاحـسا 
قاحـسا نب  دـمحا  هب  دوخ  دامتعا  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  .تسا  هدوب  ع )  ) يرکـسعلا دـمحموبا  باحـصا  صاوخ  زا  دـمحا  هک  تسا 

هک ع )  ) ماما يالکو  نیرتمهم  زا  .دنا  هدرک  رکذ  ًاحیرـص  ع )  ) ماما يارب  ار  وا  تلاکو  نارگید  .تسا و  هدومرف  حیرـصت  ثحب  دروم 
هیقب ترضح  صاخ  تباین  هب  ًادعب 
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، دش هدیزگرب  تلاکو  هب  ع )  ) يرکسع يداه و  ماما  فرط  زا  وا  .دوب  ناّمس  هب  روهـشم  دیعـس  نب  نامثع  دش ، بوصنم  زین  جع )  ) هللا
: دسیون یم  ناّمس  هب  وا  هیمست  هجو  هرابرد  بلطم  نیا  هب  هراشا  اب  یسوط  خیش 

زا یلام  هک  یعقاوم  رد  .دـنک  يرادرب  هرهب  تلاکو )  ) دوخ یلـصا  راک  يارب  یـشوپرس  ناونع  هب  ات  دوب  لوغـشم  نغور  تراجت  هب  وا 
.داتسرف یم  ع )  ) يرکسع دمحموبا  دزن  هنایفخم  هدرک و  يزاساج  نغور  فرظ  رد  ار  نآ  دیسر  یم  وا  هب  نایعیش 

یم هک  یلاوما  لئاسم و  تشاد و  رارق  بتارم  هلـسلس  سأر  رد  دیعـس  نب  نامثع  هک  تسا  هدش  حیرـصت  میدروآ  ًالبق  هک  یتیاور  رد 
وا هب  تبـسن  دوخ  دامتعا  رب  ع )  ) يرکـسع يداه و  ماما  تسا  هدیـسر  یم  ترـضح  نآ  هب  قیرط  نآ  زا  دـسرب  ماما  تسد  هب  تسیاـب 

هدمآ ارماس  هب  دوخ  یلام  فیاظو  تخادرپ  ًانمض  ترضح و  نآ  ترایز  روظنم  هب  نمی  نایعیـش  زا  يا  هدع  .دنا  هدومرف  دیکأت  اهراب 
.دریگب لیوحت  دندوب  هدروآ  دوخ  اب  اهنآ  هک  ار  یلاوما  ات  داتسرف  ار  دیعس  نب  نامثع  ماما  هک  دندوب 

یم ادیپ  يدارفا  الکو ، نایم  رد  هاگیب  هاگ و  هکنآ  هدش ، یقیمع  فسأت  اب  هتخیمآ  بجعت  بجوم  يده  همئا  يالکو  دروم  رد  هچنآ 
دـندز و یم  تنایخ  هب  تسدو  هدـش  هسوسو  راچد  دـنناسرب  ماما  هب  ات  دـندرپس  یم  اهنآ  هب  نایعیـش  هک  یلاوما  لـباقم  رد  هک  دـندش 

تافو یماما ، تلحر  زا  سپ  الکو  زا  یخرب  هکنانچ  دندش ، یم  درط  هتفرگ و  رارق  شنزرـس  نعل و  دروم  ماما  فرط  زا  رطاخ  نیدـب 
.دنور هرفط  يدعب  ماما  هب  دوب  هدش  عمج  اهنآ  دزن  هک  ییاهلوپ  تخادرپ  زا  هداد و  رارق  هناهب  ار  نآ  ات  دندرک  یم  راکنا  ار  وا 
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.تسناد نایعیش  نایم  رد  فقو »  » شیادیپ مهم  رایسب  ياه  هشیر  زا  یکی  ار  اهدمآ  شیپ  نیمه  ناوت  یم  ًالوصا 

دادـغب رد  ماما  يالکو  زا  هدـش و  قیثوت  يروباشین  لیعامـسا  نب  قاحـسا  هب  ماما  همان  رد  ًالبق  هک  ناـقهد  هب  فورعم  ییحی  نب  هورع 
نآ .دـیدرگ  ع )  ) يرکـسع ماما  فرط  زا  درط  نعل و  راتفرگ  داد  تبـسن  ع )  ) يرکـسع يداه و  ماما  هب  هک  ییاهغورد  رطاـخ  هب  دوب 

، ماما يراد  هنازخ  لوئـسم  تمـس  رد  وا  اریز  دـنیامن ؛ يرود  وا  زا  دـننک و  نیرفن  نعل و  ار  وا  نایعیـش  همه  اـت  داد  روتـسد  ترـضح 
.دوب هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هدرک  سالتخا  هنازخ  زا  ار  یلاوما 

دش و یم  عیاش  نایعیش  نایم  رد  يروآ  تفگش  زرط  هبو  تعرـس  هب  دش  یم  رداص  ماما  فرط  زا  ییاه  هنیمز  نینچ  رد  هک  یتاعیقوت 
هیلع رب  .دـش  یم  درط  هعیـش  هعماج  زا  ماما  رظن  دروم  صخـش  هلـصافالب  هتفای و  یهاـگآ  عیقوت  نومـضم  زا  اـهنآ  همه  بیترت  نیدـب 

ع)  ) يرکـسع ماما  اب  وا  طباور  رد  هک  یتالاکـشا  رطاخ  هب  سپـس  هدرک و  يرپس  همئا  تبحاـصم  رد  يرمع  هک  زین  لـاله  نب  دـمحا 
زا  ) عّنـصتملا ّیفوّصلا  اورذـحإ  تشون : قارع  رد  دوخ  يالکو  هب  ماـما  .دـیدرگ  رداـص  ترـضح  نآ  فرط  زا  یتاـعیقوت  دـمآ  شیپ 

همان ماما  دـنداتفا  دـیدرت  هب  عیقوت  تحـص  رد  دـمحا  هب  ناشدامتعا  تدـش  تلع  هب  يا  هدـع  نوچ  و  دـینک ) يرود  ارآ  دوخ  یفوص 
لباقم رد  ندوب  يأر  دوخ  ماما و  تاروتسد  هب  ییانتعا  یب  اهنآ  نیرت  هدمع  هک  ار  وا  ياهاطخ  هتشون و  نایعیش  هب  باطخ  يرتلـصفم 

.درک درط  دوب  هدنارذگ  ماما  تمدخ  تبحاصم و  رد  يرمع  هک  ار  ناقهد  نایاپ ، رد  درمشرب و  دوب  شترضح 

یب هک  ار  یناسک  يدراوم  رد  ماما  نینچمه 
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اهنآ هداد و  رارق  باتع  دروم  دنتفرگ  یم  داقتنا  داب  هب  ار  نانآ  یلوپ  ياهتخادرپ  هنومن  ناونع  هب  هدرک و  تلاخد  الکو  راک  رد  تهج 
.تشاد یم  رذح  رب  درادن  اهنآ  هب  یطبر  هک  یلئاسم  رد  تلاخد  زا  ار 

هک یعرـش  تاهوجو  ذـخا  رد  هژیوب  نایعیـش  ماما و  نیب  دـنویپ  داجیا  هنیمز  رد  ار  دوخ  شقن  تلاـکو ، متـسیس  هک  دوب  ناـس  نیدـب 
لاح حرش  هب  طوبرم  بتک  رد  هکنانچ  درک  یم  افیا  دیسر  یم  فرصم  هب  دنمزاین  نایعیش  عضو  هب  یگدیـسر  يارب  نآ  هدمع  شخب 

.تسا هدش  هراشا  اهکمک  هنومن  نیا  هب  اهراب  ماما ،

یم یگدنز  ماما  هاگتسیز  زا  رود  دالب  رد  هک  ینایعیش  زا  هتسد  نآ  صوصخب  نایعیش  رد  یفارحنا  راکفا  ریاس  تالغ و  هیفقاو ، ذوفن 
یگدوـلآ زا  يریگوـلج  هعیـش و  یگنهرف  تلاـصا  ظـفح  رد  دوـخ  نیا  دـش و  یم  عـفد  لرتـنک و  تلاـکو  قـیرط  نیمه  زا  دـندرک ،

.تسا هتشاد  یئازسب  شقن  فارحنا ، هب  اهنآ  ياههاگدید 

هعیش یگنهرف  ثاریم  ظفح  ماما و  باحصا 

دارفا ع )  ) قداص ماما  نارود  زا  سپ  صوصخب  تسا ، ینالوط  رایـسب  همئا  باحـصا  نایم  رد  یثیدـح  عماوج  فیلأت  بیترت و  هقباـس 
لاسرا و  ع )  ) نیموصعم همئا  زا  هرداص  تایاور  يروآ  عمج  لوغـشم  ار  دوخ  تاقوا  بلاغ  هک  دـندش  ادـیپ  هعیـش  هعماج  رد  يداـیز 

نامز تشذگ  اب  دنا ، هدوب  تیب  لها  ياه  هشیدنا  راکفا و  هب  یبایهار  روظنم  هب  کیدزن  رود و  ياهروشک  رد  نکاس  نایعیـش  هب  اهنآ 
ماـما نارود  رد  هژیوـب  رما  نیا  .تسا  هدـش  یم  هضرع  فیلأـت و  يرتـشیب  رتلـصفم و  ياـهباتک  هدـش و  هدوزفا  نیفلؤـم  نیا  دادـعت  رب 

ماما باحـصا  نایم  رد  .درک  افیا  هعیـش  یثیدح  ثاریم  ظفح  رد  یمهم  شقن  دش و  لابند  رتشیب  هچ  ره  یگدرتسگ  اب  ع )  ) يرکـسع
هب هک  هتسد  نآ  زا  ع )  ) يرکسع
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هموصعم ترـضح  هناتـسآ  یلوتم  مق  رد  یتدم  هک  یـسک  .درب  مان  دیاب  ار  يدنقرمـس  بیکـشا  نب  نیـسح  دنتخادرپ  یم  فیلأت  راک 
اب یباتک  اهنآ  نایمرد  هک  هدرمـش  رب  ار  وا  تافیلأت  یـشاجن  .دـش  راگدـنام  اجنآ  رد  هتفر و  دنقرمـس  هب  اهدـعب  هدوب و  مالـسلا  اـهیلع 

تفر یم  نآ  لامتحا  اهنآ  ررکم  ياهمایق  نارود و  نیا  رد  اهیدیز  تیلاعف  تدش  هب  رظن  .دروخ  یم  مشچ  هب  دیزلا » یلع  درلا   » ناونع
همئا زا  هرداص  تایاور  هب  دانتـسا  اب  ًابلاغ  هک  اهباتک  تسد  نیا  ببـس  نیدـب  .دـنریگب  رارق  نانآ  ریثأـت  تحت  نایعیـش  زا  يدادـعت  هک 

.دوب تافارحنا  هنوگ  نیا  لرتنک  يارب  یبوخ  هلیسو  دش ، یم  نیودت  ّهلدا  رگید  و  ع )  ) نیموصعم

لکش يو  نساحملا  باتک  هک  دوب  ترضح  نآ  باحـصا  زا  و  ع )  ) يداه ماما  اب  رـصاعم  نایعیـش  زا  یکی  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا 
یـسوم نب  نسح.تشادرب  رد  ار  ریـسفت و …  قـالخا ، هـقف ، لـیبق : زا  ینید  فراـعم  هـیلک  هـک  تـفرگ  دوـخ  هـب  ار  یفراـعملا  هرئاد 

نیا تیمها  .تسا  هلمج  نآ  زا  هفقاولا  یلع  درلا  باتک  هک  هتـشاذگ  یقاب  دوخ  زا  یتافیلأت  ع )  ) يرکـسع ماما  باحـصا  زا  باـشخلا 
ناونع هب  هک  ییاهباتک  رب  هوالع  .تسا  مولعم  یبوخب  هدش  یم  داجیا  هفقاو  تسد  هب  نارود  نآ  رد  هک  یتالکشم  هب  هجوت  اب  راتـشون 

هزمح نب  یلع  نب  دمحم  .دش  یم  هتخادرپ  زین  خیرات  رد  ییاهباتک  تافیلأت  هب  ًاضعب  دش ، یم  هتشون  یهقف  لئاسم  رد  ای  قرف و  رب  در 
هیحَطَف زا  هکنآ  مغریلع  لاضف  یلع  نب  نسح  نب  یلع  .تسا  هتـشون  نیّیبلاطلا  لتاقم  ناونع  اب  یباتک  ع )  ) يرکـسع ماما  باحـصا  زا 

دوخ زا  یناوارف  ياهباتک  هدوب و  ع )  ) يرکسع ماما  قوثو  دامتعا و  دروم  درک  یم  يوریپ 
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دوجو وا  شیپ  هکنآ  زج  دوب  هدنامن  یقاب  همئا  زا  یعوضوم  ره  رد  یباتک  چـیه  دـسیون : یم  وا  هرابرد  یـشایع  .تشاذـگ  راگدای  هب 
شبنج کی  هناشن  هدـیزرو و  دـیکأت  باحـصا  سرتسد  رد  نانآ  تاـبوتکم  یتح  همئا و  تاـیاور  دوجو  رب  هژیوب  تیاور  نیا  .تشاد 
یلـصا ياه  هیاپ  هدـش  فیلأت  هرود  نیا  ات  هک  یلوصا  .دـیآ  یم  باسح  هب  عیـشت  یلـصا  هناوتـشپ  دوخ  هک  تسا  یملع  ریدـقت  لـباق 

باحصا یهاگ  .داد  لیکشت  هتفرگ ، لکش  باحـصا  تانّودم  نیمه  زا  هدافتـسا  اب  هک  ار  یفاک و …  دننام  يرتگرزب  یثیدح  عماوج 
نامه میدروآ  ًاـقباس  هک  یتیاور  قبط  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دـندش  یم  اـیوج  ار  همئا  تارظن  هیلوا ،) لوصا   ) اـهباتک زا  يا  هراـپ  هراـبرد 

رد .تسا  هتساوخ  نآ  هرابرد  ار  ترضح  نآ  رظن  هتشاد و  میدقت  ع )  ) يرکسع ماما  هب  ار  هلیل  موی و  باتک  هک  دوب  یناجنـشوب  قروب 
زا سپ  یـشاجن  دندز ، یم  فیلأت  هب  تسد  یملع  لئاسم  هنیمز  رد  هک  دندش  یم  ادـیپ  زین  یناسک  ع )  ) يرکـسع ماما  باحـصا  نایم 
اب یباتک  زا  وا  راثآ  يرامـشرب  نمـض  ع )  ) يرکـسع ماما  ناکیدزن  ّصاوخ و  زا  یکی  ناونع  هب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  دـمحا  رکذ 

.درب یم  مان  تسا  هدوب  یفارغج  عوضوم  رد  یفیلأت  ایوگ  هک  هیدوالا  هایِملا و  لابجلا و  ءامسا  اب  ناونع 

يدنکلا قاحسا  نب  بوقعی  و  ع )  ) يرکسع ماما 

: دسیون یم  یفوک  مساقلاوبا  فیلأت  فیرحتلاو ]  ] لیدبتلا باتک  زا  تیاور  هب  بوشآ  رهش  نبا 

تاـضقانت رد  دوخ ] معز  هب  ] یباـتک فیلأـت  هب  تسد  دوخ  رـصع  رد  برع  فوسلیف  دودح 252 )  185  ) يدنک قاحـسا  نب  بوقعی 
وا هب  ماما  .دیـسر  ع )  ) يرکـسع ماما  روضح  هب  وا  نادرگاش  زا  یکی  يزور  .تشاذـگن  دوخ  راـک  ناـیرج  رد  ار  یـسک  هدز و  نآرق 

: دومرف

امش نایم  رد  ایآ 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 697 

http://www.ghaemiyeh.com


هرابرد میناوت  یم  هنوگچ  میتسه  وا  درگاش  ام  تفگ : وا  دراد ؟ زاب  دهد  یم  ماجنا  نآرق  هرابرد  هچنآ  زا  ار  ناتداتسا  ات  تسین  یسک 
ماما يرآ ، تفگ : درم  نآ  ییوگ ؟ یم  يدـنک  هب  میوگب  يزیچ  رگا  تفگ : وا  هب  ماـما  مینک ؟ ضارتعا  وا  هب  نآ  ریغ  اـی  عوضوم  نیا 

هدرک و ناـمگ  امـش  هک  دـشاب  یناـعم  نآ  زا  ریغ  نآرق  روـظنم  تسا  نـکمم  امـش  رظن  زا  اـیآ  سرپـب : يو  زا  ورب و  وا  شیپ  دوـمرف :
یتفریذپ ار  نآ  ناکما  هک  هنوگنامه  دیاش  یناد ؟ یم  هچ  وگب : دـعب  تسا  مهف  لها  اریز  تسا ؛ نکمم  تفگ  دـهاوخ  دـیا ؟ هتفریذـپ 

دمآ و يدنک  دزن  درم  نآ  .دـشاب  هدـش  هتفرگ  راکب  يرگید  یناعم  يارب  نآ  نانخـس  یمهف و  یم  وت  هک  دـشاب  نا  زا  ریغ  نآرق  دارم 
یم مسق  تفگ : تسناد  یم  زیاـج  یلقع  رظن  زا  لـمتحم و  يرما  نخـس ، رد  ار  هلئـسم  نیا  هک  يدـنک  تفگ ، وا  هـب  ار  ماـما  ناـنخس 
یم وا  شیپ  نونکا  مه  تفگ  يدنک  .تسا  ع )  ) يرکسع دمحم  وبا  زا  نانخس  نیا  تفگ : درم  نآ  .تسین  وت  زا  مالک  نیا  هک  مروخ 

.درب نیب  زا  هدنازوس و  دوب  هتشون  هک  ار  هچنآ  همه  هتساوخ و  شتآ  هاگنآ  دیآ ، یمن  رب  نادناخ  نیا  زا  زج  رما  نیا  هک  مور 

دنا هتفگ  یخرب  .تسا  هدوبن  دامتعا  دروم  زین  نآ  يوار  یفوک ، مساقلاوبا  هدـش و  لـقن  بوشآ  رهـش  نبا  قیرط  زا  اـهنت  قوف  تیاور 
هوالع تسین ، اور  وا  قح  رد  نیا  تسا و  هدرب  شیپ  مالـسا  هب  يروابان  دح  رـس  ات  ار  يدـنک  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تیاور  نیا  قایس 

رد يدنک  رگا  هکنیا  رگید  .تسین و  تسد  رد  دنک  دیکأت  ار  تیاور  نیا  هک  مه  یلیلد  نیا  رب 
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.تسا هدوبن  هنحص  رد  نایعیش  ماما  ناونع  هب  ع )  ) يرکسع ماما  زونه  وا  نامز  رد  دشاب  هتفر  ایند  زا  لاس 252 

یفاک تقد  نآ  رد  تسا و  یلامتحا  يدنک  تافو  خیرات  ًالوا  تفگ : ناوت  یم  قوف  تالاکشا  هب  لامتحا ) تروص  هب   ) خساپ ماقم  رد 
يرکـسع ماما  هک  درادن  یموزل  ًایناث  .دشاب  هداتفا  قافتا  قوف  خیرات  زا  سپ  لاس  دـنچ  يدـنک  توف  دراد  ناکما  ًاعبط  تسا و  هدـشن 

فارتعا مدع  دح  ات  ار  يدنک  تیاور ، نیا  هکنیا  هرابرد  اما  دشاب و  هتفگ  يدنک  هب  ار  نانخـس  نیا  دوخ  تماما  نارود  رد  ًامتح  (ع )
رطاخ هب  يدنک  تسا  نکمم  اسب  هچ  اریز  دناسر ؛ یمن  ار  یموهفم  نینچ  ًامازلا  ثحب  دروم  تیاور  تفگ : دـیاب  هدرب  شیپ  مالـسا  هب 
ًالماک هکنانچ  تسا  هدرکن  هاگآ  نآ  زا  ار  یـسک  اذل  هدش و  یتالاکـشا  راچد  دوخ  نورد  رد  هتـشاد  هک  يدح  زا  شیب  ییارگ  لقع 

دامتعا دروم  یفوک  مساقلاوبا  هک  تسا  تسرد  .دیایب  شیپ  یتالاکـشا  نینچ  دنتـسه  يدنک  دـح  رد  هک  يرایـسب  يارب  تسا  یعیبط 
هدز یم  تسد  لیوأت  هب  تایآ  یناعم  كرد  ماـقم  رد  يدـنک  هکنآ  رگناـشن  لقادـح  دودـحم و  هچرگ  يدـیؤم  ناوت  یم  یلو  هدوبن 

.دنک یمن  دییأت  میقتسم  روط  هب  ار  تیاور  دیؤم ، نیا  هچرگ  .درک  ادیپ  تسا 

: تسا هدروآ  يدنک  لاح  حرش  رد  ساموت  يرنه 

تقیقح هفـسلف ، تسین …  یفالخ  هفـسلف  نید و  نایم  تروص  نیا  رد  دـشاب  ءایـشا  قیاـقح  هب  ملع  هفـسلف ، رگا  دـیوگ  یم  يدـنک  »
هفـسلف رکنم  دوش ، یم  هتخانـش  رفاک  دزرو  نایـصع  ینید  قیاقح  هب  یـسک  رگا  هک  نانچمه  سپ  .تسا  تقیقح  ملع  زین  نید  تسا ،

ياه هشیدنا  نایم  همه  نیا  اب  اما  .ددرگ  یم  بوسحم  رفاک  تسا  تقیقح  رکنم  هک  اجنآ  زا  زین 
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داهنشیپ لح  هار  زین  لکشم  نیا  يارب  يدنک  درک ؟ لح  دیاب  هنوگچ  ار  تاضقانت  نیا  .دراد  دوجو  یتاضقانت  ینآرق  تایآ  یفـسلف و 
زا يرایسب  ور  نیا  زا  تسا  يزاجم  ینعم  کی  یقیقح و  ینعم  کی  ياراد  یبرع  تاغل  يدنک  هدیقع  هب  .تسا  لیوأت  نآ  دنک و  یم 

دوجو یفالتخا  ینید  رکفت  یفـسلف و  هشیدـنا  نایم  تروص  نیا  رد  .درک  لیوأت  اهنآ  يزاجم  یناعم  اب  دـیاب  ار  ینآرق  تاـیآ  اـهاج ،
.تشاد دهاوخن 

دییأت نیا  دوب و  هدـش  هداد  مایپ  يدـنک  هب  ماما  فرط  زا  یفوک  تیاور  رد  هک  تسا  یبلطم  نامه  زا  یکاـح  ساـموت  يرنه  شرازگ 
.دنکب تسا  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  هک  هیضق  لصا  تابثا  هب  یکمک  دناوت  یم  ًالامتحا  ینمض ،

ع)  ) يرکسع ماما  هب  بوسنم  بتک 

باتک نیا  .تسا  هرقب  هروس  زا  یتمسق  دمح و  هروس  ریسفت  لماش  هک  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) يرکسع ماما  هب  ریـسفت  باتک  ریـسفت  أ :
.تسا هتفرگ  رارق  ینوگانوگ  ياهتواضق  دروم  نونک  ات  مراهچ  نرق  زا  یملع  لفاحم  رد  نآ  حرط  يادتبا  زا 

ار شا  یملع  رابتعا  هدرمش و  یگتخاس  ار  نآ  رگید  یخرب  دنا و  هدرک  لقن  نآ  زا  زین  یثیداحا  هتـسناد و  ماما  راثا  زا  ار  نآ  يا  هدع 
دمحم و  دایز ، نب  دمحم  نب  فسوی  ياهمان  هب  رفن  ود  اریز  تسا ؛ باتک  دنـس  هب  یکتم  اهتواضق  نیا  زا  یـشخب  .دـنا  هتـسناد  یفتنم 

رهش نبا  تیاور  ساسارب  هچرگ  تسا ، يدابآرتسا  مساق  نب  دمحم  قودص ، ود و  نیا  هطساو  دنتـسه و  نآ  تیاور  ساسا  راّیـس ، نب 
نسح نب  دلاخ  زج  هب  قوف  دارفا  تیوه  رد  هک  یتالاکشا  ماهبا و  رب  هوالع  .تسا  ریسفت  نیا  يوار  زین  یقرب  دلاخ  نب  نسح  بوشآ ،

رفنود نیا  ایآ  هکنیا  زین  دنس و  تیفیک  رد  دراد  دوجو 
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الاب تالاکـشا  هب  املع  زا  یخرب  .درب و  یم  لاؤس  ریز  ار  ع )  ) ماما هب  نآ  باـستنا  تحـص  ناشناردـپ ، اـی  دنتـسه  باـتک  يوار  دوخ 
.دنا هداد  خساپ 

هدوب و داریا  لاقتنا و  لباق  ًادج  يوتحم  رظن  زا  هک  هدـش  لقن  یتایاور  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هدـش  دراو  باتک  رب  هک  يرگید  لاکـشا 
لهچ يرتست  همالع  هکنانچ  داد  تبـسن  ع )  ) ماما هب  ار  نآ  ناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  تاـفارخ  اـب  هتخیمآ  یتروص  هب  یهاـگ 

ار هدـق )  ) یئوخ هللا  تیآ  یغالب و  همالع  یّلح ، همالع  يرئاضغلا ، نبا  نیفلاخم ، ناـیم  زا  .تسا  هداد  هئارا  ار  اـه  هنومن  نیا  زا  دروم 
.درب مان  ناوت  یم 

لوا یسلجم  یکَرَک ، جاجتحا ، بحاص  یسربط  قودص ، نانآ ، زا  هک  دنقفاوم  ماما  هب  نآ  تبسن  اب  تخـس  رگید  يا  هدع  لباقم ، رد 
.درب مان  ناوت  یم  ار  یلماعّرح  خیش  مود  و 

هتفرگ و رارق  داقتنا  دروم  دناوت  یم  رگید  بتک  دننام  زین  ریـسفت  نیا  هک  دنا  هداد  رظن  هدیزگرب و  ار  طسو  دـح  املع  زا  رگید  یخرب 
یم ریسفت  نآ  زا  رابتعا  بلس  بجوم  هک  ار  يدراوم  نآ ، دقن  رد  يا  هلاسر  نمـض  یغالب  همالع  دوش ، هتفریذپ  نآ  حیحـص  تایاور 

.تسا هدرمشرب  دوش ،

لقن باتک  نیا  زا  یتیاور  دوخ ، ياهریسفت  رد  مادک  چیه  یشایع  دوعـسم  نب  دمحم  یمق و  میهاربا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
.دشاب هتشاد  ریسفت  نیا  هرابرد  تواضق  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  دناوت  یم  دوخ  نیا  دنا و  هدرکن 

.تسا بوشآ  رهش  نبا  ایوگ  نآ  يوار  هک  هدش  هداد  تبسن  ماما  هب  يرگید  باتک  هعنقملا  باتک  ب :

هدرک هراشا  نادـب  ناونع  نیمه  تحت  زین  هعیرذ  بحاص  هدـش و  طبـض  هبقنملا » باتک   » ناونع اب  بقانم  زا  يا  هخـسن  رد  باـتک  نیا 
فجن پاچ  رد  اما  تسا 
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« هعنقملا هلاسر   » ای هعنقملا » باتک   » ناونع اب  نآ  زا  اهدعب  زین  یـضایب  .تسا  هدـش  دای  نآ  زا  هعنقملا » هلاسر   » ناونع اب  بقانم  زا  مق  و 
هعومجم دناوت  یمن  ًاعبط  نیا  ربانب  تسا ، مارح  لالح و  ملع  رب  لمتـشم  باتک  نیا  هک  هدـش  هراشا  باتک  ود  ره  رد  .تسا  هدرک  دای 

هک تسا  نیا  دنک  یم  راکـشآ  ًالماک  ار  بلطم  هک  هچنآ  .دـشاب  هتفرگ  تروص  یفیحـصت  نآ  رد  دـیاب  دـبال  دـشاب و  بقانم  رد  يا 
هلیـسو هب  هدرک و  یم  تیاور  ع )  ) يداه ماما  زا  وا  دـسیون : یم  بتاک » یئاـتربع  ناـماس  نب  ییحی  نب  ءاـجر   » ماـن لـیذ  رد  یـشاجن 

یف هعنقملا   » ناونع اب  یباتک  هدـش و  يو  صاوخ  زا  هتفای و  هار  ترـضح  نآ  هناخ  هب  هدرک  یم  راـک  نسحلاوبا  هناـخ  رد  هک  شردـپ 
لقن نیا  رانک  رد  رگا  .تسا  هدرک  تیاور  ییحی  نب  ءاجر  زا  ار  نآ  زین  ینابیـش  لضفملاوبا  تسا و  هدرک  لقن  وا  زا  هعیرـشلا » باوبا 

دمحم یبا  راد  نم  هعنقملا  جرخا  ّهنا  : » دـیوگ یم  هـک  دـحاولادبع  نـب  یلع  زا  گرزباـقآ  زا  لـقن  هـب  ار  سوواـط  نـب  دیـس  تـیاور 
هب میهد  رارق  هدـش  فیلأت  لاس 255 ق  رد  يرکـسع  ماما  هعنقم  هلاسر  دـیوگ : یم  هک  ار  بقاـنم  تیاور  و  هنس 255 » یف  يرکسعلا 
رد هدرک و  تیاور  ع )  ) يداه ماما  زا  ار  نآ  هک  تسا  ییحی  نب  ءاجر  باتک  نامه  ثحب  دروم  هعنقملا »  » هک دوش  یم  مولعم  ینشور 

.تسا هدش  هدروآ  نوریب  هناخ  نآ  زا  لاس 255  رد  هک  هدوب  ع )  ) يرکسع ماما  هناخ 

ماما نامه  هک   ) یـسوم نب  دّمحم  نب  یلع  ینربخأ  هدمآ : هعنقملا »  » باتک زاغآ  رد  هدـش : حیرـصت  بقانم  رد  هک  تسا  هجوت  بلاج 
لاس 314 رد  لضفملاوبا  تسا .) ع )  ) يداه
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.تسا هداتفا  قافتا  لاس  نیمه  رد  زین  ءاجر  توف  هک  هدرک  ثیدح  لقن  ییحی  نب  ءاجر  زا 

ع)  ) يرکسع ماما  تلحر 

گرم هب  ماـما  اـیآ  هک  هراـب  نیا  رد  تـسا و  هداد  خر  لاس 260  لوالا  عیبر  متـشه  رد  ع )  ) يرکـسع ماما  تلحر  تشذـگ  هکناـنچ 
نارگید یـسربط و  لقن  هب  انب  هچرگ  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  ناـکامک  تسا  هدیـسر  تداهـش  هب  اـی  هتفگ و  تاـیح  دوردـب  یعیبط 

رب ریاد  یتیاور  هک  یناماما  هرابرد  یتح  لوتقَم  وأ  مومـسَم  ّالا  اّنم  ام  دومرف : هک  ع )  ) قداـص ماـما  زا  ماـهلا  اـب  هعیـش  ياـملع  تیرثکا 
ماـما تداهـش  هراـبرد  یتیاور  هتبلا  .دـنا  هدـناسر  تداهـش  هب  ار  ناـنآ  روج ، ياـفلخ  هک  دـنراد  هدـیقع  تسین  تسد  رد  ناـشتداهش 
قباوس .تسا  لمتحم  ًالماک  يرما  ترضح  نآ  تداهش  يور  نیا  زا  .دراد  دوجو  مشش  نرق  یخیرات  عبانم  زا  یکی  رد  ع )  ) يرکسع

فلاخم تیـصخش  کی  ترـضح  نآ  هکنیا  دوب و  شترـضح  ناج  هجوتم  مکاح  هاگتـسد  فرط  زا  هراومه  هک  يرطخ  تشادزاـب و 
کی ماما  هک  اجنآ  زا  .دشاب  ینعم  نیا  دیؤم  دـناوت  یم  یگمه  هداد  خر  یناوج  نینـس  رد  وا  تلحر  هدـمآ و  یم  باسح  هب  یـسایس 

هللادیبع نب  دمحا  .تفرگ  ارف  ار  ارماس  ياضف  یگدز  تهب  مغ و  زا  يا  هلاه  شتلحر  ماگنه  دوب  ارماس  رد  هدش  هتخانـش  ًالماک  هرهچ 
درک تلحر  يرکـسع  ماـما  یتقو  هدرک : فصو  نینچ  ار  زیگنا  مغ  هنحـص  نیا  دـش  هئارا  نیا  زا  شیپ  نآ  زا  یتمـسق  هک  یتیاور  رد 

هب رازاب  دندش ، هدامآ  نیفدت  يارب  هاگنآ  درک  تلحر  اضرلا  نبا  دندز : یم  دایرف  مدرم  تفرگرب  رد  ار  اج  همه  دایرف  نویش و  يادص 
یئاضق و یماظن و  ياه  تیصخش  مشاه ، ینب  یسابع ،) دمتعم  ریزو   ) نم ردپ  دمآرد ، لیطعت  لاح 
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.دوب اپ  رب  یتمایق  ارماس  رد  زور  نآ  دندروآ ، موجه  هزانج  يوس  هب  مدرمو  نایشنم 

زین نایعیـش  زا  يرایـسب  هکلب  دندوب  هدش  نانآ  بذج  مدرم  اهنت  هن  ارماس  رد  لاس  لقادح 17  تدم  هب  شردـپ  و  ع )  ) ماما روضح  اب 
هتفر و ورف  متام  رد  هچراپکی  ارماس  ترضح ، نآ  تلحر  ماگنه  هک  دوب  یعیبط  یطیارـش  نینچ  رد  دندوب ، هدروآ  موجه  رهـش  نیدب 

.دریگب ازع  دنک و  یبات  یب  ص )  ) ربمایپ دنزرف  نداد  تسد  زا  گوس  رد 

ارماس رد  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 

هرود هب  همئا  نارود  هک  هچ  ره  نوچ  .دندوب  رایسب  راش  تحت  هک  دنتسه  يا  همئا  زا  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  سدقم  دوجو 
نامز زا  .دوب  تفالخ  زکرم  تقونآ  رد  هک  دندوب  ارماس  رد  ناشیا  .دیدرگ  یم  رتتخـس  اهنآ  رب  راک  دـش  یم  رتکیدزن  ع )  ) رـصع ماما 

مـصتعم نایرکـشل  هک  دوب  نیا  مه  شتلع  .تشگرب  هبترم  ود  دوب  اجنآ  یتدم  .دش  لقتنم  ارماس  هب  دادغب  زا  تفالخ  زکرم   ) مصتعم )
وا دندرک و  شیـضار  دوب  روط  ره  هرخالاب  یلو  درکن  شوگ  مصتعم  ادتبا  دندرک و  تیاکـش  مدرم  دندرک و  یم  ملظ  مدرم  هب  یلیخ 

.ارماس هب  درک  لقتنم  ار  زکرم  دنشاب  رود  مدرم  زا  نایهاپس  هکنیا  يارب 

یم هدیمان  يرکسعلا )  ) ای رکسعلا )  ) مان هب  هک  یلحم  رد  دندرب  یم  رس  هب  ارماس  رد  ارابجا  مالسلاامهیلع  يداه  ماما  يرکـسع و  ماما 
دوب هدش  باختنا  ناشیارب  دندرک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  يا  هناخ  ینعی  دوب ، ناگداپ  عقاو  رد  نایهاپـس و  لحم  هک  یلحم  ینعی  دـش 

دودـح رد  مه  ناشراوگرزب  ردـپ   ) دـنتفر ایند  زا  یگلاس  تشه  تسیب و  رد  ناـشیا  .رظن  تحت  دنـشاب و  ناـگداپ  رد  اـصوصخم  هک 
هرود و  دنتفر ) ایند  زا  هک  دندوب  هلاس  ود  لهچ و 
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عونمم دندوب  دازآ  مه  رگا  ای  دـندوب  سبح  رد  ای  لاس  شـشتدم  نیا  مامت  خـیراوت ، صن  هب  .دیـشک  لوط  لاس  شـش  طقف  ناشتماما 
ار ترضح  یهاگ  ای  دش  یم  ییاهدمآ  تفر و  انایحا  مه  رگا  دنتشادن ، يدازآ  ترشاعم  رظن  زا  .دندوب  تاقالملا  عونمم  هرشاعملا و 

روهظ وا  رد  رتشیب  صاخ  تلـصخ  کـی  ییوگ  همئا  زا  کـی  ره  هک  دـیناد  یم  .دوب  یبیجع  عضو  .دـندوب  رظن  تحت  دنتـساوخ ، یم 
روهظ وا  رد  رتشیب  هک  دنک  یم  فیصوت  یتفص  کی  اب  ار  همئا  زا  کی  ره  شدوخ  دنب  هدزاود  نآ  رد  ریصن  هجاوخ  هک  تسا  هتـشاد 

تمظع اساسا  ینعی  دندوب  زاتمم  حالطصا ، هب  ( 1  ) ءاور تبیه و  وت  لالج  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  سدقم  دوجو  .تسا  هتـشاد 
لبقتفرگ یم  رارق  امیـس  نآ  ریثأت  تحت  درک  یم  تاقالم  ار  ناشیا  هک  سک  ره  هک  دوب  يوحن  هب  ناشیا  هفایق  رد  تلـالج  تبیه و  و 

نخـس هب  درک  یم  عورـش  یجاوم  يایرد  دـنتفگ و  یم  نخـس  هک  یتقو  .دـمهفب  يزیچ  ناـشیا  ملع  زا  وا  دـنیوگب و  نخـس  هکنیا  زا 
اب نانمـشد  یتح  .تسا  زرحم  صخـشم و  الماک  هیـضق  نیا  تایاور  تایاکح و  زا  يرایـسب  رد  .تسا  نشور  شفیلکت  رگید  نتفگ ،

یبیجع عضو  دـندش  یم  وربور  ترـضح  اـب  هک  یتقو  دـندرب  یم  نادـنز  هب  یهاـگ  دنتـشاد و  بیقعت  تحت  تخـس  ار  ناـشیا  هکنیا 
دمحا زا   ) هیهبلا راونالا   ) باتک رد  یمق  ثدحم  ار  یناتساد  هنیمز  نیا  رد  هک  دننکن  عوضخ  ناشیا  لباقم  رد  دنتسناوت  یمن  دنتـشاد ،
هتـشاد روضح  مه  شدوخ  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  لقن  شردـپ  زا  وا  و  دوب ، هللا  یلع  دـمتعملا  ریزو  رـسپ  هک  ناقاخ  نب  هللادـیبع  نب 

ار شنتفگ  تقو  هک  تسا  یبیجع  هداعلا  قوف  ناتساد  .تسا 
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.مرادن اتلاجع 

دیدش تظفاحم 

نیا بلـص  زا  تما  يدهم  هک  دنتـسناد  یم  دوب و  عیاش  بلطم  نیا  هک  دوب  نیا  دوب  رظن  تحت  دیدش  ماما  ردقنیا  هک  نیا  هدمع  تلع 
دلوتم لیئارسا  ینب  زا  یسک  دوب  هدینـش  نوچ  هک  درک  یم  لیئارـسا  ینب  اب  نوعرف  هک  ار  يراک  نامه  .دنک  یم  روهظ  سدقم  دوجو 

هگن هدنز  ار  اهرتخد  طقف  تشک و  یم  ار  لیئارسا  ینب  ياهرسپ  دوب  دهاوخ  وا  تسد  هب  اهینوعرف  نوعرف و  کلم  لاوز  هک  دوش  یم 
هلماح هک  ار  ینز  ره  تسا و  هلماح  نز  مادـک  دـننیبب  لیئارـسا و  ینب  ياه  هناخ  رد  دـنورب  دوب  هدرک  نومأم  ار  ییاـهنز  تشاد و  یم 

: يولوم دیوگ  یم  بوخ  هچ  .داد  یم  ماجنا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  اب  تفالخ  هاگتسد  ار  راک  نیا  نیع  دنریگب ، رظن  تحت  دوب 

بیغ نادنب  رد  يوس  يدرب  هلمح 

بیغ نادرم  رب  هار  يدنبب  ات 

یم راـب  کـی  تقو  دـنچ  ره  يریگب !؟ ار  یهلا  رما  يولج  یناوت  یم  وت  رگم  تساتـسار  ربـخ  نیا  رگا  هک  درک  یمن  رکف  قـمحا  نیا 
دلوتم يدـهم  ترـضح  هک  دندینـش  یم  یهاگ  نوچ  تفر ، ایند  زا  ماما  هک  یتقو  اصوصخم  شیتفت ، هب  ترـضح  هناخ  هب  دنداتـسرف 

نیع رد  درک و  یفخم  ار  سدقم  دوجو  نیا  تدالو  لاعتم  يادخ  هک  دیا  هدینش  همه  ار  ناتساد  مه  ناشیا  تدالو  هب  عجار  .دنا  هدش 
.دش هجوتم  یسک  رتمک  تدالو 

ع)  ) ماما تداهش 

ترـضح دـندمآیم  هک  اج  ره  زا  صاخ  نایعیـش  یکدوک ، نارود  رد  .دـنتفر  ایند  زا  ناشراوگرزب  ردـپ  هک  دـندوب  هلاس  شـش  ناشیا 
یلع نب  نسح  يارب  يرـسپ  هک  دوب  هدیچیپ  هرخالاب  ربخ  نیا  اما  دنتـشادن ، عالطا  مدرم  مومع  یلو  دنداد ، یم  هئارا  اهنآ  هب  ار  ناشیا 

یهاگ .دننک  یم  یفخم  ار  وا  تسا و  هدش  دلوتم  يرکسع 
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دهاوخ یم  ادخ  هک  يراک  یلو  دنربب ، نیب  زا  دنـشکب و  دـننک و  ادـیپ  دوخ  لایخ  هب  ار  هچب  نیا  هک  ترـضح  هناخ  هب  دنداتـسرف  یم 
رد يراک  دناوت  یمن  رـشب  رگید  دشاب  اج  کی  رد  یهلا  یمتح  ياضق  هک  یتقو  ینعی  دنکب !؟ لمع  نآ  دض  رب  دـناوت  یم  هدـنب  رگم 

ياهنز دـندرک و  لماک  شیتفت  ار  ماما  هناخ  دـنتخیر  نیرومأم  ترـضح ، تافو  اب  نراقم  زین  ترـضح و  تافو  زا  دـعب  .دـنکب  اـجنآ 
زا یکی  هن ؟ ای  دراد  دوجو  يا  هلماح  ایآ  دننیبب  دنریگب ، رظن  تحت  ار  زینک  ریغ  زینک و  اهنز ، مامت  هک  دنداتسرف  ار  ناشدوخ  هسوساج 
يا هیضق  نینچ  دنا و  هدرک  هابتشا  هک  دندیمهف  دعب  دنتـشاد ، هاگن  لاس  کی  ات  دندرب  ار  وا  .دشاب  هلماح  هک  دنداد  لامتحا  ار  نازینک 

.تسا هدوبن 

یلاعت هللا  لجع  تجح  ترضح  هدج  نوچ  .تسا  فورعم  هدج  بقل  هب  هک  ثیدح  مان  هب  يرکسع  ماما  سدقم  دوجو  دراد  يردام 
تسا ناش  هون  رابتعا  هب  ناشترهش  هکنیا  رابتعا  هب  هک  دنتـسه  خیرات  رد  مه  يرگید  ياهنز  .دنا  هتفگ  یم  هدج  ار  ناشیا  دندوب  هجرف 

هب شترهـش  هک  ینز  .میراد  هدج  مان  هب  ناهفـصا  رد  مه  هسردم  ات  ود  هک  تسا  سابع  هاش  هدج  هلمج  زا  دنیوگ ، یم  هدـج  ار  اهنیا 
شترهش ببـس  ندوب  هدج  اهنت  یلو  .دش  فورعم  هدج  مان  هب  راوگرزب  نز  نیا  .دوش  یم  فورعم  هدج  مان  هب  ارهق  دشاب  شا  هون  مان 

رد مه  هیلع  هللا  ناوضر  یمق  ثدـحم  موحرم  دـنا -  هتـشون  هک  دراد  یتیـصخش  دراد ، یتلـالج  دراد ، یتـمظع  دراد ، یماـقم  دـشن ،
نآ رد  ارهق  .دوب  راوگرزب  نز  نیا  هعیش  ءاجلم  ینعی  دوب  هعیشلا  عزفم  يرکسع  ماما  زا  دعب  دسیون  یم   ) هیهبلا راونالا  )
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مینکب باسح  مه  يداه  ماما  نس  قباطم  هدعاقلا  یلع  دنا ، هتفر  ایند  زا  هک  دنا  هدوب  هلاس  تشه  تسیب و  يرکسع  ماما  نوچ  تقو - 
نیا هب  دمآیم  شیپ  شیارب  یلکشم  ره  هعیش  هک  تسا  هدوب  یلامک  اب  تلالج و  اب  نز  ردقنیا  .تسا  هدوب  تصـش  هاجنپ و  نیب  ینز  - 

.تشاد یم  هضرع  نز 

دـیاقع و هب  عجار  مدرک  تبحـص  ناشیا  اب  متفر  داوج  ماما  رتخد  نوتاـخ  همیکح  يرکـسع  ماـما  همع  تمدـخ  رد  دـیوگ  یم  يدرم 
هک تسوا  دنزرف  نم  ماما  العف  تفگ  دعب  .يرکـسع  ماما  هب  دیـسر  ات  تفگ  ار  دوخ  دیاقع  ناشیا  .هریغ  تماما و  هلئـسم  تاداقتعا و 

هدج هب  تفگ  مینک ؟ عوجر  یک  هب  میشاب  هتـشاد  یلکـشم  ام  رگا  دنتـسه  یفخم  ناشیا  هک  لاح  متفگ  .تسا  یفخم  روتـسم و  نالا 
نب نیـسح  هک  درک  ار  راک  نامه  يرکـسع  ماما  دومرف : درک !؟ تیـصو  نز  کی  هب  تفر و  ایند  زا  اـقآ  بجع ! متفگ : .دـینک  عوجر 

ار شدوخ  يایاصو  زا  يرایسب  رگم  یلو  دوب  نیسحلا  نب  یلع  نطاب  رد  وا  یصو  شیعقاو و  یصو  نیـسح  ماما  ترـضح  .درک  یلع 
يدنزرف نیا  نطاب  رد  وا  یصو  درک ، يرکـسعلا  یلع  نب  نسح  ار  راک  نیا  نیع  درکن ؟ اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  شرهاوخ  هب  رهاظ  رد 

هداد رارق  تلالج  اب  نز  نیا  ار  شدوخ  یـصو  رهاظ  رد  .تسوا  نم  یـصو  دیوگب  دش  یمن  هک  رهاظ  رد  یلو  تسا  یفخم  هک  تسا 
.تسا

.رظنم نسح  ینعم  هب  - 1

مود دلج  يرهطم -  دیهش  راثآ  رد  مالسا  خیرات  عبنم »

ارماس بان  ياه  هظحل 

همدقم

یناهفصا یحالص  الیهس 

چیه یب  نانارمکح  دنورب و  اهدای  زا  مک  مک  دتفین و  اهنآ  هب  یمشچ  ات  دنوش  یم  هداتـسرف  تسدرود  يا  هطقن  هب  ای  خیرات  نایدیعبت 
هچنآ يا  هغدغد 
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هتـسهآ ریما ، هفیلخ و  تبقارم  تحت  ات  دـنوش  یم  هدـناوخارف  تموکح  هاـگیاپ  نیرتکیدزن  هب  اـی  دـنروایب و  ناشرـس  رب  دـنهاوخ  یم 
یم هتفرگ  راک  هب  یناسک  هرابرد  ًاتدمع  دنفرت  نیمود  نیا  .دشاب و  هتشادن  ار  نانآ  هب  یکیدزن  تأرج  یسک  دنیایب و  هتسهآ  دنورب و 

ار نانآ  هب  تبـسن  حیرـص  یخاتـسگ  یتمرح و  یب  تراـسج  مه  دـشاب و  دوخ  ياـقب  نارگن  ناـنآ  بناـج  زا  مه  تموکح ، هک  دوش 
یم شرازگ  هفیلخ  هب  ناشندیشک  سفن  یتح  اما  دننک ، یم  يرپس  ار  ناشراگزور  نادنورهش ، رگید  نوچ  ًارهاظ  نانیا  .دشاب  هتشادن 
یم نادنز  هناور  هک  دننانیا  دنک  دـیدهت  ار  تموکح  يرطخ  هاگره  ناشیا ! ياهتـسلاجم  اهترـشاعم و  اهتبحاصم و  هب  دـسر  هچ  دوش 

ياهریجنز رت  تخـس  دـشاب ، رت  هدازآ  رتکاب و  یب  رتهاگآ ، هک  ره  ناـیم  نیا  رد  .سب و  تسا و  رازآ  هجنکـش و  ناشمهـس  دـنوش و 
رد ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تماقا  خلت  تیاکح  تسا  نیا  دننک و  یم  ندنام  هب  موکحم  ار  وا  دندنب و  یم  شنتفر  ياپرب  ار  تراسا 

.درک یمن  كرت  ار  ربمایپ -  يافص  اب  رهش  هنیدم -  شهاگداز  زگره  دیاش  دوب  دوخ  باختنا  هب  رگا  هک  ارماس ،

.ق لاس 235  یسابع ، تفالخ  زکرم  ارماس ،

هاگتـسد رظن  ریز  هنامرتحم  ات  دنوش  یم  هدروآ  ارماس  هب  یـسابع  هفیلخ  لکوتم  رما  هب  شراوگرزب  ردپ  هارمه  هک  تسا  هلاس  هس  ماما 
تموکح نافلاخم  نیرت  تخـسرس  لابقتـسا  هب  اجکی  ار  نالک  نینچ  یتیعمج  ارماس  هک  تسا  راب  نیتسخن  نیا  .دـنریگ  رارق  تفالخ 

.دنک یم  رتزاب  زاب و  دنز ، مقر  ار  هدنیآ  دهاوخ  یم  هک  یثداوح  همه  يور  رب  ار  ششوغآ  دتسرف و  یم 

یناوجون ياهلاس  رهش ، بلق  ارماس ،

قـالخا ملع و  لاـمک و  راـقو و  رد  ندـنارورپ و  دوخ  نورد  رد  ار  يدازآ  راـیتخا و  حور  ینوریب ، ربـج  راـشف و  اـب  تسا  راوشد  هچ 
! دش ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هک  هنوگنآ  ندش ، نیرترب 

اوقت و دـنمانب ،  » يداـه ار » يو  هک  دـش  ببـس  شا  يرگتیادـه  دروآ ، هارمه  هب  وا  يارب  ار   » تماـص بقل » شا  یـشوماخ  توکس و 
تخومآ ردـپ  رـضحم  رد  ار  همه  نیا  .دومن و  يو  شکـشیپ  ار   » صلاخ مان » شتیمیمـص  یگنرکی و  درک و   » یکز ار » وا  شا  یکاپ 

.دوب شیوخ  ناردپ  رادماو  زین  وا  هک 

.دوش یم  هدنز  تیارب  ع )  ) تیب لها  همه  هرطاخ  ینیب  یم  هک  ار  ود  نیا  نک ! ناشهاگن 

.ق لاس 254 نوتاخ ، همیکح  لزنم  ارماس ،

شردارب مشچ  رون  وا ، لد  زیزع  اب  تسا  سجرن  یـسورع  بشما  درک ! یم  شوخ  ار  همیکح  لد  هشیمه  اـت  بشما  يداـش  شاـک  يا 
.دنک نت  رب  ار  یقن  یلع  ماما  گوس  هماج  دنیشنب و  ردارب  يازع  رد  دیاب  همیکح  رگید  زور  دنچ  هک  سوسفا  و  ع )  ) يرکسع نسح 

ملظ زا  هک  هنوگنآ  دنک  رپ  لدع  طسق و  زا  ار  ملاع  تسا  رارق  هک  ومه  دید ! یم  ار  نسح  دازون  دـلوت  دـنام و  یم  شردارب  شاک  يا 
.دوش یم  رپ  روج  و 

ماما نامرآ  هشیدنا و  ارماس ،

هعیش یگدنکارپ  هب  دیاش  .تشذگ  یم  هچ  شا  هشیدنا  رد  دوب ، هدش  هریخ  تسدرود  هطقن  نآ  هب  ماما  یتقو  تسناد  یمن  سک  چیه 
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تراظن و زا  ات  دـندوب  هتخود  ماما  هب  يراـی  مشچ  دنتـسیز و  یم  سوط  قهیب و  دنقرمـس و  روباـشین و  رد  هک  ناـنآ  هب  درک ، یم  رکف 
رادتـسود اما  دنتـشادن  همئا  تماما  هب  يداقتعا  دنچ  ره  هک  دیـشیدنا  یم  دوخ  نابحم  هب  مه  دـیاش  دـنوش …  دـنم  هرهب  وا  ییامنهار 

.دندوب تیب  لها 

ار ام  یهاون  رماوا و  همه  دننک و  تیعبت  ام  زا  هک  دـننانآ  هعیـش  دومرف : ماما  تسیچ ؟ بحم  هعیـش و  نایم  قرف  دیـسرپ : ماما  زا  يدرم 
.تسین ام  هعیش  دیامن ، تفلاخم  هدرک ، بجاو  وا  رب  دنوادخ  هچنآ  اب  دنکن و  نینچ  هک  یسک  دنیامن و  تعاطا 

تماما ياهلاس  رکسع -  هلحم  ارماس ،

هب رارق  یب  هتفشآ و  .دنروآ  یم  نداتـسیا  بات  هن  دننیـشنب و  دنناوت  یم  هن  دنجنگ ؛ یمن  دوخ  تسوپ  رد  قوش  زا  ماما  ناراظتنا  مشچ 
ندینـش ماما و  هب  تسا  یتدارا  زاربا  یگتفیـش  نیا  ناماس  .دـنرگن  یم  دوش  هفالخلاراد  یهار  دـیایب و  اجنآ  زا  ماما  تسانب  هک  یهار 

 … اما شترضح  نیشنلد  مالک  نارازه  زا  فرح  کی 

: دسر یم  ناشتسد  هب  یعیقوت  ماما  بناج  زا 

 » .دیتسین ناما  رد  هک  اریز  دنکن ؛ نم  فرط  هب  مه  هراشا  یتحو  مالس  نم  رب  یسک  « 

.دنک یم  ناهنپ  ار  شا  یمئاد  ضغب  دبایب ، نتسیرگ  لاجم  هکنآ  یب  هعیش  و 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  تولخ  رد  ارماس ،

هنامیمـص دنک و  یم  شهاگن  هناقـشاع  هتخود ، شدنزرف  نامـشچ  رب  مشچ  هک  تسا  يرکـسع  نسح  ردپ ، دوش ، یمن  رتابیز  نیا  زا 
: دنک یم  اوجن 

ردپ نم  ینم ، یصو  نم و  دنزرف  وت  یتسه ، شنیمز  رب  ادخ  تجح  يدهم و  وت  یتسه ، نامز  بحاص  وت  وت ! هب  داب  هدژم  مناج  رسپ  « 
بلاطیبا نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  وت م ح م د  متـسه  وت 

مان و تسا و  هداد  تراشب  وت  دوجو  هب  ادـخ  لوسر  یتسه ، موصعم  كاپ و  ناماما  زا  درف  نیرخآ  و  ص )  ) ادـخ لوسر  لـسن  زا  (ع )
 » .داب نادناخ  ام  رب  دنوادخ  دورد  هدروآ ، نابز  رب  ار  هینک 

.دیاین راتفرگ  اوسر  ياهتسد  مخز  ناج  هدولآ و  ياههاگن  مخز  مشچ  هب  ات  دنامب  یناهنپ  دیاب  یتبحم  نینچ  هک  اغیرد 

.دبای همادا  یتفالخ  ياهتبقارم  زا  رود  افخ و  رد  دیاب  شدلوت  نوچ  زین  شتایح  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  دنزرف 

تماما ياهلاس  یشورف -  نغور  ناکد  ارماس ،

یناهنپ هدرک و  يزاساج  اجنآ  رد  هدیـسر  يو  هب  نایعیـش  زا  هک  ار  یلاوما  ات  دـنک  یم  ور  ریز و  ار  نغور  ياهفرظ  دیعـس  نب  نامثع 
.دتسرفب يرکسع  دمحموبا  دزن 
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اب تاقالم  دمآ و  تفر و  هزاجا  یسک  هک  اهزور  نیا  تسا و  ماما  فورعم  يالکو  زا  رایزهم  نب  یلع  هدبع و  نب  میهاربا  نوچمه  وا 
طابترا زین  ناشخرد و  یملع  هقباس  هک  ماما  دامتعا  دروم  نیما و  دارفا  قیرط  زا  نایعیـش  هژیو  تیاده  درادن ، ار  ع )  ) يرکـسع نسح 

.دریگ یم  تروص  دنا ، هتشاد  یلبق  ناماما  اب  راوتسا 

دوخ تاهوجو  تالاؤس و  اه و  همان  زین  دنزومآ و  یم  مالک  ثیدح و  بلاق  رد  ار  یعیش  فراعم  نالیکو  نیا  قیرط  زا  مدرم 
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نایتموکح مشچ  زا  رود  همه  نیا  هتبلا  دنهد و  یم  خساپ  نانآ  هب  ناشتاعیقوت  اه و  هتشون  رد  ع )  ) ماما دنناسر و  یم  ماما  تسد  هب  ار 
.دتفا یم  قافتا 

تماما ياهلاس  هفالخلاراد -  ياه  هچوک  سپ  هچوک  ارماس ،

هرابود .دناسرب  تموکح  یهاگآ  هب  ار  دوخ  روضح  ات  دریگ  شیپ  ار  هفالخلاراد  هار  تسا  روبجم  ماما  تسا و  رگید  يا  هبنـشود  زاب 
تـشپ تسناد  یم  تشاد و  یمرب  هتـسهآ  ار  شیاهماگ  یباتـش  چیه  یب  ماما  .نیمز  ياهتنم  یب  تذل  دوب و  ماما  مارآ  مرن و  ياهمدق 

.دنک ناشتسم  ماما  روبع  رطع  ات  دنا  هتسشن  نارگن  یناسک  هتسب ، ياهرد 

تماما ياهلاس  یتموکح -  نادنز  ارماس ،

یم ساسحا  شدوجو  مامت  اب  ار  یگدنامرد  وا  .دناسرب  ماما  ناج  رب  هک  هدنامن  يرازآ  رگید  تسا ، هدـش  هفالک  فیـصو  نب  حـلاص 
.دنک

يرکـسع نسح  ماما  ریثأت  تحت  نانچ  نانآ  یلو  درک  رومأم  ماما  رب  تسناد  یم  مدرم  نیرتدب  هک  ار  نت  ود  .تسیچ  هراچ  دناد  یمن 
.دنتفای تسد  الاو  يدح  هب  زامن  تدابع و  رد  دوخ  هک  دنتفرگ  رارق  (ع )

ریـسا نابنادنز  تسا : هدش  سکع  ناتـساد ، هک  یتسار  .تسا  زاسراک  زین  تراسا  رد  ماما  مرگ  سفن  شیپ ، هار  هن  دراد و  سپ  هار  هن 
.تسا ریسا  ناماما  هشیمه  تنس  نیا  ددرگ و  یم  ینادنز 

تماما ياهلاس  یسابع -  هفیلخ  رازگراک  ناقاخ  نب  هَّللادبع  يارس  ارماس ،

، ددرگ یم  هداشگ  شا  هرهچ  دزیخ ، یمرب  اج  زا  هرابکی  هَّللادـیبع  .دـنک  یم  يا  همزمز  هناخبحاص  شوگ  رد  .دوش  یم  دراو  بجاح 
.دور یم  ناوج  نامهیم  لابقتسا  هب  دوخ  و  دیهدب ! دورو  هزاجا  دنز : یم  دایرف  ینامداش  اب 

دنک و یم  شباطخ  مارتحا  اب  دناشن و  یم  دوخ  ياج  رد  ار  وا  دـسوب ، یم  ار  شا  یناشیپ  تروص و  دزادـنا ، یم  وا  ندرگ  رد  تسد 
 … تیادف هب  مردام  ردپ و  دیوگ : یم  بترم 

یم یگنرد  هَّللادیبع  يدرک ؟ شمارتحا  نینچ  هک  دوب  راوگرزب  مادک  نامنامهیم  دـسرپ : یم  ردـپ  زا  هَّللادـبع  نب  دـمحا  ماگنه  بش 
ینب نایم  رد  دور ، نوریب  سابع  ینب  تسد  زا  تفالخ  يزور  رگا  هک  دوب  نایعیـش  ماما  اضرلا ، نبا  وا  دهد ، یم  خساپ  سپـس  دـنک و 
ماقم راوازـس  وکین ، قالخا  تدابع و  دهز ، سفن ، تنایـص  لصف ، رطاخ  هب  وا  .درادن  ار  نآ  يدصت  یگتـسیاش  یـسک  وا  زج  مشاه ،

 … لضاف و راکوکین ، لقاع ، راوگرزب ، دوب  يدرم  يدوب  هدید  ار  وا  ردپ  رگا  .تسا  تفالخ 

.دنیاتس یم  ار  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  نمشد  تسود و  نینچنیا  يرآ 

.ق لاس 260 ع - )  ) يرکسع نسح  ماما  گوس  رد  ارماس ،
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یم عادو  ماما  هزانج  اب  تعامج  دراب و  یم  ناما  یب  اهکـشا  دـسر ، یم  شوگ  هب  اج  همه  نویـش  هلاـن و  مدرم ، زا  هدـش  اـپرب  یتماـیق 
: دنک یم  ریرحت  نینچ  يو  دیامن و  هیهت  ار  ماما  تلحر  شرازگ  ات  دتسرف  یم  ار  یسیع  وبا  یسابع ، هفیلخ  دمتعم  .دننک 

دنچ رابرد  نایعا  زا  رفن و  دـنچ  تاضق  زا  ارجاـم  نیا  هاوگ  تسب و  ورف  ناـهج  زا  هدـید  یعیبط  گرم  هب  یلع  نب  نسح  دـمحم  وبا  « 
 » .دنتسه رفن  دنچ  هاپس  يارما  زا  رفن و  دنچ  ابطا  زا  رفن و 

.دبای یم  همادا  نانچمه  بیرف  گنرین و  و 

( جع  ) يدهم تماما  زاغآ  ارماس ،

ار ییاه  همان  دـیبلط و  ار  يو  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  هک  دوب  لبق  هتفه  ود  تسرد  درگن ، یم  دوخ  فارطا  هب  هنارواـبان  ناـیدالاوبا 
یهاوخ نم  هناخ  زا  نویش  يادص  یتشگزاب  ارماس  هب  هک  هاگنآ  دومرف : دربب  نئادم  هب  ات  داد  يو  هب  دوب  هتشون  شکرابم  تسد  اب  هک 

.دنهد لسغ  تقو  نآ  رد  ارم  دینش و 

همان باوج  هک  ره  دومرف : ناشیا  و  تسیک ؟ اب  تماما  دـهد ، يور  كانلوه  يا  هعقاو  نینچ  هاگره  نم ! يالوم  يا  تفگ : نایدالاوبا 
ماما وا  تسا و  نم  نیـشناج  دـنک  زامن  نم  رب  هک  ره  دومرف : تساوخ ، رگید  يا  هناشن  نایدالاوبا  .تسا  ماما  وا  دـنک  بلط  وت  زا  ارم 

.تسامش

رد رب  هک  دنیب  یم  ار  باذـک  رفعج  دور ، یم  رتولج  دونـش …  یم  ماما  لزنم  زا  هحون  يادـص  هتـشگزاب و  ارماس  هب  نایدالاوبا  زورما 
ماما راکتمدخ  .دریگ  یمن  همان  زا  یغارس  رفعج  اما  دور  یم  کیدزن  هدز  تریح  .دنیوگ  یم  تیلـست  يو  هب  نایعیـش  هتـسشن و  هناخ 

يارب هک  شیاهتسد  اما  دوش  یم  زامن  يایهم  زین  وا  دناوخ  یم  ارف  لخاد  هب  ماما  هزانج  رب  زامن  هماقا  يارب  ار  رفعج  دیآ و  یم  نوریب 
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يا دیوگ  یم  دنازرل  یم  تخس  ار  نایدالاوبا  لد  هک  یمالک  اب  دشک و  یم  بقع  هب  ار  شیابع  یکدوک  دور ، یم  الاب  ریبکت ، نتفگ 
! وت زا  دوخ  ردپ  رب  زامن  هب  مرتراوازس  نم  هک  تسیاب  سپ  ومع 

يا همان  باوج  دیامرف  یم  وا  هب  .دوش  یم  نایدالاوبا  هجوتم  سپـس  درازگ و  یم  زامن  شیوخ  ردپ  رب  كدوک  دور ، یم  بقع  رفعج 
.تسا هتفای  ار  ماما  نیشناج  هک  ددرگ  یم  رطاخ  هدوسآ  نایدالاوبا  هدب و  نم  هب  تسوت  اب  هک  ار 

عبنم

هرامش 37 دوعوم  همانهام 

ارماس بادرس  دوعوم  ياهراگدای 

هراشا

داژندیس قداصدیس 

دوخ هدرک  رفس  زیزع  دای  هب  دنیآ و  یم  درگ  اهنآ  رد  رای  نارظتنم  هک  دنراد  دوجو  ییاهناکم  یمالسا  ياهنیمزرس  رانک  هشوگ و  رد 
تسا سدقم  نایعیش  همه  يارب  دنتسه  دوعوم  ترضح  راگدای  یعون  هب  مادک  ره  هک  اهناکم  نیا  .دنهد  یم  رـس  هناقـشاع  ياهاوجن 

.دیآ یم  رامش  هب  یناگمه  يا  هفیظو  اهنآ  تشادگرزب  و 

ره رد  هک  میدـش  نآ  رب  دنتـسه ، رظتنم  ماما  نآ  روآدای  هک  یـصاخ  نکاما  اه و  ماقم  دـجاسم ، اب  نازیزع  امـش  رتشیب  ییانـشآ  يارب 
.دوش عقاو  دوعوم  ترضح  لوبق  دروم  هک  دشاب  .مینک  یفرعم  ار  اهناکم  نیا  زا  یکی  لامجا  هب  هرامش 

بادرس هژاو  موهفم 

ياـهباتک رد  هملک  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  مدرم  هماـع  فرع  تغل و  رد  بادرـس  هژاو  نوگاـنوگ  ياـهدربراک  یـسررب  زا 
هناخ هب  هبادرس  بادرس و  هک  نآ  حیضوت  .دور  یم  راک  هب  ینعم  کی  هب  خیرات  لوط  رد  مدرم  بلغا  نابز  رد  جیار  حالطصا  تغل و 

هکنپ و رلوک و  نوچ  یلیاـسو  زونه  هک  عقوم  نآ  رد  ریـسمرگ ، قطاـنم  رد  هژیو  هب  قباـس  ياـهنامز  رد  ار  نآ  هک  دوـش  یم  هتفگ  يا 
رد امرگ  دنزگ  زا  اجنآ  رد  تنوکـس  قیرط  زا  ناتـسبات  مرگ  رایـسب  مایا  رد  ات  دنتخاس  یم  نیمز  رد  دوب ، هدـشن  هتخاس  لاچخی و … 

ربکا یلع  موحرم  .دنیامن  يریگولج  اهنآ  ندش  دساف  زا  ناکم ، نیا  رد  یندش  دساف  هبرشا  هیذغا و  نداد  رارق  هلیسو  هب  دنشاب و  ناما 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ادخهد 

هاگن اجنآ  رد  بآ  دنرب و  هانپ  نآ  هب  امرگ  رد  ات  دـنزاس  نیمزریز  رد  هک  يا  هناخ  دـنزاس ، نیمز  رد  هک  دـنیوگ  ار  يا  هناخ  بادرس 
1 دنامب …  درس  ات  دنراد 

اه هناخ  يارب  بادرس  نتخاس  هتشذگ  رد  هک  يریسمرگ  قطانم  هلمج  زا 
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هب دادغب  زا  ار  دوخ  تختیاپ  درک و  انب  .ق  لاس 212 رد  یسابع  مصتعم  ار  رهش  نیا  .دوب  ارماس  رهش  تسا  هتشاد  جاور  رایـسب  نآ  رد 
نیا يانب  تلع  هرابرد  .تسا  هدـش  عقاو  تیرکت  هب  دادـغب  هار  هنایم  رد  هلجد و  هناخدور  یقرـش  هنارک  رد  ارماس  .دومن  لـقتنم  اـجنآ 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  یبوقعی  .تسا  هدش  لقن  ینوگانوگ  تارظن  رهش 

دوب يرید  نآ  يانب  اهنت  تشادن ؛ دوجو  نآ  رد  یترامع  هنوگ  چیه  هک  دوب  ناریط  نیمزرس  زا  ینابایب  هتشذگ  رد  ياَر » نَمَّرُـس   » رهش
نمّرس هقطنم  رد  هک  تازایتما  زا  یضعب  رطاخ  هب  دیـسر  تموکح  هب  مصتعم  هک  نآ  زا  سپ  دوب …  هقطنم  نآ  ياراصن  هب  قلعتم  هک 

.دیزگرب دیدج  تختیاپ  ناونع  هب  ار  اجنآ  دوب  يار 

هک تشاد  نایرج  رهـش  فارطا  رد  يدایز  ياهبآ  تشاد  ناحجر  قطانم  ریاس  هب  تبـسن  ییاـیفارغج  تیعقوم  رظن  زا  لـحم  نیا  نوچ 
.درک یم  ظفح  یناهگان  ياه  هلمح  رطخ  زا  ار  رهش  يژد  هلزنم  هب  اهنآ  زا  کی  ره 

هلجد یلامتحا  نایغط  ياهبیـسآ  زا  رهـش  نیا  هک  دش  یم  بجوم  هلجد  یبرغ  هنارک  هب  تبـسن  هقطنم  نیا  ندوب  عفترم  نیا ، رب  هوالع 
کی زین  یماظن  رظن  زا  .دوب  رادروخرب  يرت  بولطم  ياوه  بآ و  زا  قطانم  ریاس  هب  تبـسن  هقطنم  نیا  رگید  فرط  زا  .دـشاب  ناما  رد 

.تشاد دادغب  هب  تبسن  يرتهب  تیعقوم  یتاهج  زا  یعافد  ظاحل  هب  هک  دوب  یشیجلا  قوس  هقطنم 

تهج هب  ور  نیا  زا  دـش ، اجنآ  مزاع  دوخ  نایهاپـس  اب  دومن  انب  ار  رهـش  نیا  مصتعم  یتقو  .تسا  فورعم  زین  رکـسع »  » هب ارماـس  رهش 
.2 دندیمان یم  رکسع  ار  نآ  رهش  نیا  رد  نایماظن  رارقتسا 

ریز رد  دوب  عفترم  هلجد  تسار  هنارک  هب  تبسن  ارماس  هقطنم  هک  اجنآ  زا 
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ود نیا  .دراد  دوجو  تسا ، هدنابسچ  رگیدکی  هب  ار  اهنآ  يا  هدنبسچ  هدام  هک  گیر  زا  یگنس  هیال  کی  هقطنم  نیا  یکاخ  ياه  هیال 
ریز رد  قیمع  دوگ و  ياهبادرـس  ندنک  هک  تسا  هدش  بجوم  روکذم  یگنـس  هیال  دوجو  بآ و  حطـس  زا  نیمز  عافترا  ینعی  لماع ،

ياهانب یتح  یمیدـق و  ياـه  هناـخ  بلغا  ریز  رد  يداـیز  ياهبادرـس  نتخاـس  تهج  نیمه  هب  .دـشاب  تحار  رهـش  نیا  ياـهنامتخاس 
هدافتسا دروم  اهبادرـس  نیا  رتشیب  ناتـسبات  مرگ  مایا  رد  شیامرـس  لیاسو  عاونا  ندش  هتخاس  مغر  یلع  هک  تسا  جیار  رایـسب  دیدج 

.دریگ یم  رارق  نآ  نانکاس 

تبیغ بادرس 

چیه هک  دننک  یم  لقن  ناراگن  خیرات  .درک  یم  يریگ  تخس  رایسب  ع )  ) تیب لها  نارادتـسود  نایعیـش و  هب  تبـسن  یـسابع  لکوتم 
رادـنامرف يو و  ناسوساج  یتقو  .تشادـن  مامتها  نوگانوگ  قطانم  راـبخا  يروآ  عمج  سوساـج و  ندراـمگ  هب  لـکوتم  لـثم  سک 

هژیو هب  مدرم و  نیب  رد  وا  يونعم  ذوفن  و  ع )  ) يداه ماما  یـسایس  ياـهتیلاعف  دروم  رد  یمـشاه ، دـمحم  نب  هّللادـبع  هنیدـم ، یماـظن 
نادنز هب  روز  هب  ار  ترضح  نآ  دناوتب  هک  دوبن  يا  هنوگ  هب  طیارش  اریز  دش ؛ نارگن  رایـسب  وا  دنداد  لکوتم  هب  ییاهـشرازگ  نایعیش 

ماما هب  يزیمآ  تبحم  همان  رهاظ  هب  دـش و  لسوتم  گـنرین  هلیح و  هب  ور  نیا  زا  دریگب ؛ ار  وا  ياـهتیلاعف  يولج  اـی  دتـسرفب  دـیعبت  اـی 
.درک توعد  ارماس  هب  ار  وا  تشون و  ع )  ) يداه

زکرم ارماس ، هب  هداوناـخ  هارمه  هب  ار  ع )  ) يداـه ماـما  هک  درک  رومأـم  زابرـس  دصیـس  اـب  ار  همثره  نب  ییحی  یلطعم  نودـب  هاـگ  نآ 
ع)  ) يداه ترضح  بیترت  نیا  هب  .دشاب  هتشاد  رظن  ریز  ار  ترضح  نآ  دناوتب  تهج  ره  زا  ارماس  رد  ات  دیامن  لقتنم  یسابع ، تفالخ 

هب .ق  لاس 236 رد 
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اب تیاهن  رد  درک و  یگدنز  ارماس  رهـش  رد  یـسابع  نامیخژد  رظن  تحت  طیارـش ، نیرتدب  رد  لاس  تسیب  زا  شیب  دـش و  هدرب  ارماس 
هب دوخ  ینوکـسم  هناخ  نامه  رد  ترـضح  نآ  رهطم  هزانج  دیـسر و  تداهـش  هب  .ق  لاس 254 رد  دوب  هدـیچ  لـکوتم  هک  يا  هئطوت 

.دش هدرپس  كاخ 

دندرک یم  یگدـنز  اجنآ  رد  ناـشراوگرزب  ردـپ  هک  يا  هناـخ  ناـمه  رد  ع )  ) يرکـسع ترـضح  ع )  ) يداـه ماـما  تداهـش  زا  سپ 
یم رارق  هدافتسا  دروم  ناتسبات  مرگ  مایا  رد  هک  تشاد  دوجو  یبادرس  ارماس  ياه  هناخ  ریاس  دننامه  هناخ  نآ  رد  .دندیزگ  تنوکس 

.تفرگ

رد ناشراوگرزب  ردپ  تایح  نامز  رد  هعیـش  نانیمطا  لباق  گرزب و  ياهتیـصخش  اب  ع )  ) يدهم ترـضح  رادید  تایاور ، یخرب  قبط 
: تسا هدرک  تیاور  کلام  نب  دمحم  نب  رفعج  هنیمز  نیا  رد  .تسا  هتفرگ  ماجنا  فیرش  بادرس  هناخ و  نیا 

رضاح ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هناخ  رد  ام  يزور  دنتفگ : نم  هب  مکح و …  نب  هیواعم  نب  دمحم  لاله و  نب  دمحا  لالب و  نب  یلع 
دامتعا دروم  نایعیش  زا  رفن  لهچ  دودح  سلجم  نآ  رد  نارضاح  .مینک  لاؤس  ناشیا  زا  ترـضح  نآ  نیـشناج  هرابرد  ات  میدوب  هدش 
هرابرد ات  میا  هدیـسر  تمدـخ  هب  ام  هّللا  لوسر  نبای  : » تفگ ع )  ) يرکـسع ماما  هب  باـطخ  دیعـس  نب  ناـمثع  سلجم  نآ  رد  .دـندوب 

« . مینک لاؤس  دیناد  یم  ام  زا  رتهب  ار  نآ  امش  هک  یعوضوم 

ياج زا  ع )  ) يرکسع ماما  تسشن  دیعـس  نب  نامثع  یتقو  دینیـشنب »! : » دندومرف دیعـس  نب  نامثع  هب  ع )  ) يرکـسع ماما  هظحل  نیا  رد 
قاتا زا  سک  چیه  : » دندومرف تیعمج  هب  باطخ  دندیـسر  قاتا  رد  هناتـسآ  هب  نوچ  دـنداتفا  هار  هب  رد  تمـس  هب  دـندش و  دـنلب  دوخ 

نم ات  دوشن  جراخ 
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رایسب كدوک  هک  یلاح  رد  دنتشگرب  ع )  ) يرکسع ترضح  هک  تشذگن  یتدم  دندش و  جراخ  قاتا  زا  تعرس  هب  سپس  مدرگرب . »
امـش ماما  نم  زا  دـعب  : » دـندومرف سلجم  نآ  رد  نارـضاح  هب  هاگنآ  .دنتـشاد  هارمه  دوب  ناشخرد  هام  نوچ  شا  هرهچ  هک  ار  ییابیز 

3 « . دید دیهاوخن  ار  وا  امش  رگید  نیا  زا  دعب  هک  دینادب  انمض  دینک و  يوریپ  وا  زا  تسا  ناشیا 

نوچ دوب ؛ ع )  ) يدـهم ترـضح  هب  یباـیتسد  ع )  ) يرکـسع ماـما  و  ع )  ) يداـه ماـما  نتفرگ  رارق  رظن  تحت  لـلع  نیرت  مهم  زا  یکی 
ماما ع ،)  ) يرکـسع ترـضح  دـنزرف  هک  دنتـشاد  ربخ  دوب  هدـش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هک  تیاور  اههد  قیرط  زا  یـسابع  يافلخ 

رد هشیمه  ور  نیا  زا  .داد  دهاوخ  نایاپ  ملظ  يرگمتس و  هب  دیچیپ و  دهاوخ  مه  رد  ار  بصاغ  رئاج و  ياهتموکح  طاسب  ع )  ) يدهم
هک دوب  نآ  یهلا  ّتیـشم  اما  .دنناسرب  تداهـش  هب  هدومن و  ریگتـسد  ار  وا  ع )  ) يرکـسع ماما  دنزرف  دـلوت  ضحم  هب  ات  دـندوب  نیمک 

نودب ددرگ ، عقاو  نوعرف  خاک  یکیدزن  رد  یناهن  تروص  هب  ع )  ) یـسوم ترـضح  دلوت  دننامه  ع )  ) يدهم ترـضح  دـلوت  نایرج 
همادا ناـنچمه  ع )  ) يدـهم ترـضح  هب  یباـیتسد  يارب  شـالت  دوجو  نیا  اـب  .دـنربب  ییوب  هعقاو  نیا  زا  وا  ناـمیخژد  نوعرف و  هکنآ 

هب یهاگ  دنتشاد و  رظنریز  ار  ع )  ) يرکسع ماما  لزنم  یسابع  يافلخ  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  اهلاس  یتح  .تشاد 
يرکسع ماما  تداهش  نایرج  رد  اریز  دننک ؛ ریگتسد  ار  ع )  ) يدهم ترضح  دنناوتب  هکلب  ات  دندرب  یم  شروی  اجنآ  هب  یناهگان  روط 

رکیپ رب  ندناوخ  زامن  زا  ار  رفعج  دوخ  يومع  ع )  ) يدهم ماما  یتقو  (ع )

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 718 

http://www.ghaemiyeh.com


مغر یلع  ع )  ) يدهم ماما  هک  دش  مولعم  ناگمه  رب  ابیرقت  دندناوخ  زامن  ترضح  نآ  رکیپ  رب  دوخ  دنتشاد و  زاب  ع )  ) يرکـسع ماما 
زا سپ  نیاربانب ، .دـنراد  هدـهعرب  ار  ع )  ) يرکـسع ترـضح  ینیـشناج  نونکا  مه  دـنا و  هدـش  دـلوتم  یـسابع  ناـمیخژد  ياـهتبقارم 
رب رتشیب  رطخ  ساسحا  تهج  هب  هکلب  دـشن  هتـساک  تموکح  لماوع  يوجو  تسج  بیقعت و  تدـش  زا  اهنت  هن  مهدزای  ماما  تداهش 

ارماس هب  دادـغب  زا  ار  دوخ  نازابرـس  زا  يا  هدـع  یـسابع ) هفیلخ  نیمهدزناش   ) دـضتعم دروم  کـی  رد  .دـش  هدوزفا  راـک  نیا  تدـش 
هب دـنروآ  یم  رد  هرـصاحم  هب  ار  ع )  ) يرکـسع ماما  هناخ  فارطا  هک  یلاح  رد  بسانم  تصرف  کی  رد  یناهگان ، روط  هب  ات  داتـسرف 

.دنیامن ریگتسد  دنتفای  اجنآ  رد  ار  ع )  ) يدهم ترضح  رگا  دنربب و  شروی  لزنم  لخاد 

: دهد یم  حرش  نینچ  ار  هعقاو  نیا  شروی  نآ  رد  هدننک  تکرش  نازابرس  زا  یکی 

بادرس رد  هب  دنداد  رارق  یسررب  دروم  ار  هناخ  فلتخم  ياهشخب  دندش و  ع )  ) يرکسع ماما  هناخ  طایح  دراو  هفیلخ  نازابرس  یتقو 
نآرق توالت  لوغشم  بادرس  رد  ع )  ) يدهم ماما  هک  دندش  هجوتم  دیسر  یم  شوگ  هب  هک  نآرق  توالت  يادص  زا  دندیسر و  لزنم 
جراخ عقوم  ات  دندنام  رظتنم  بادرس  رد  تشپ  رد  دندروآرد و  دوخ  هرـصاحم  هب  لماک  روط  هب  ار  اجنآ  راک  نیا  هدهاشم  اب  .دنتـسه 
كرت ار  اجنآ  دندمآ و  نوریب  بادرس  زا  هفیلخ  نازابرس  مشچ  ولج  رد  ع )  ) ماما دعب  یتدم  .دنیامن  ریگتسد  ار  وا  ترضح  نآ  ندش 

.دنهد ماجنا  يراک  ات  دننک  ادیپ  تأرج  نازابرس  زا  رفن  کی  یتح  هکنیا  نودب  دندرک 

ياهورین هب  یسابع  هفیلخ  ياهورین  هدنامرف  .دندش  رود  نازابرس  دید  زا  ًالماک  ع )  ) ماما هک  یتقو 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 719 

http://www.ghaemiyeh.com


جراخ بادرـس  زا  وا  هک  دیدیدن  رگم  دنتفگ : وا  هب  اهزابرـس  دنیامن  ریگتـسد  ار  ع )  ) ماما دنوش و  بادرـس  دراو  ات  داد  روتـسد  دوخ 
رایـسب هک  یلاح  رد  یـسابع  نامیخژد  هدـنامرف  ربخ  نیا  ندینـش  ضحم  هب  دـش ؟ جراخ  هناخ  زا  درک و  روبع  امـش  لـباقم  زا  دـش و 

ام دنتفگ : خساپ  رد  اهنآ  دـیدرکن ؟ شریگتـسد  ارچ  دـیدید  ار  وا  امـش  رگا  مدـیدن  ار  یـسک  نم  تفگ : دوب  هدـش  نارگن  هتفـشآ و 
سکع هنوگ  چـیه  مه  اـم  هجیتـن  رد  مینک  ریگتـسد  ار  وا  هک  دـینیب  یمن  یموزل  دـینیب و  یم  ار  وا  امـش  دوـخ  هک  میدرک  یم  ناـمگ 

4 .میدادن ناشن  یلمعلا 

ینعی نآ ؛ زا  شیپ  اهلاس  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دش  روهشم  تبیغ  بادرس  هب  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  بادرـس  دعب  هب  خیرات  نیا  زا 
5 .دوب هدش  عورش  ارغص  تبیغ  نارود  ع )  ) يرکسع ترضح  تداهش  لابند  هب  .ق  لاس 260 رد 

نـسح ماما  يداه ، ماما  ینعی  هعیـش  ناماما  زا  رفن  هس  تداـبع  تنوکـس و  لـحم  هک  تهج  نآ  زا  ع )  ) يرکـسع ماـما  هناـخ  بادرس 
دانسا تداهش  هب  نآ  رب  هوالع  .تسا  هدش  عقاو  مدرم  مارتحا  هجوت و  دروم  خیرات  لوط  رد  هراومه  هدوب  ع )  ) يدهم ماما  يرکـسع و 

تیمها و رگناشن  دوخ  عون  رد  رما  نیا  هک  هدـش  عقاو  لـحم  نآ  رد  زین  ناـگداز  ماـما  زا  نت  ود  تسیب و  زا  شیب  ربق  یخیراـت ، ربتعم 
.تسا یهلا  يایلوا  دزن  رد  فیرش  ناکم  نیا  جرا 

یم رضاح  بادرس  نیا  رد  ع )  ) يرکسع ترضح  و  ع )  ) يداه ترـضح  ینارون  دقرم  ترایز  زا  سپ  هشیمه  نایعیـش  ساسا ، نیا  رب 
يدنب هتسد  ار  بادرس  نیا  هب  نایعیش  هجوت  لیالد  میهاوخب  رگا  .دنزادرپ  یم  تدابع  شیاین و  هب  اجنآ  رد  دنوش و 
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: دوب دهاوخ  ریز  بیترت  هب  مینک ،

نوچ يراگزیهرپ  حلاص و  ناگدـنب  روطنیمه  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تیب  لها  زا  نت  هس  كرابم  مودـق  هب  فیرـش  ناکم  نیا  تسخن ،
تسا و هدش  كربتم  ع )  ) يدهم ترضح  راوگرزب  ردام  نوتاخ  سجرن  ترضح  و  ع )  ) يرکسع ماما  همع  نوتاخ ، همیکح  ترضح 

نذأ ٍتویب  یف   » هیآ يارب  تسا  ینشور  رایسب  قادصم  دراد  هک  ییاه  یگژیو  مامت  هب  هجوت  اب  بادرس  نیا  تفگ  ناوت  یم  هجیتن  رد 
رکذ اهنآ  رد  دنوادخ  دای  مان و  دنوش و  هداد  تعفر  ات  تسا  هداد  نذا  دنوادخ  هک  ییاه  هناخ  رد   6 همسا ؛ اهیف  رکذی  عفرت و  نأ  هّللا 

« .دوش

هلمج زا  نوچ  تسا ؛ ناشراوگرزب  ناردـپ  و  ع )  ) نامز ماما  هب  تبحم  راهظا  تقیقح  رد  فیرـش و  ناـکم  نآ  هب  ندرک  مارتحا  مود ،
.تسا بستنم  بوبحم  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  هب  ندرک  مارتحا  تبحم ، راهظا  نتشاد و  تسود  ياه  هناشن 

دارفا تـالامک  لـئاضف و  زا  عـالطا  نودـب  نوچ  دراد ؛ ع )  ) راـهطا همئا  تلزنم  ماـقم و  قح و  هب  تفرعم  زا  تیاـکح  راـک  نیا  موس ،
رتشیب تخانش  دایز ، تبحم  هیاپ  حالطـصا  هب  داد و  رارق  تبحم  مارتحا و  میرکت و  دروم  لماک  روط  هب  ار  اهنآ  ناوتب  هک  تسا  لاحم 

.تسا

رارق سیدقت  دروم  ار  وا  تساخرب  تسـشن و  ای  یگدنز و  لحم  یتح  هک  دراد  تسود  يا  هزادـنا  هب  ار  يدرف  یـسک  یتقو  نیاربانب ،
هک تسانشآ  وا  تالامک  لئاضف و  هب  دراد و  لماک  عالطا  درف  نآ  تیـصخش  فلتخم  داعبا  زا  هک  تسا  نآ  هناشن  راک  نیا  دهد  یم 

.دوش یم  لئاق  وا  هب  مارتحا  همه  نیا 

تیاکح زین  رما  نیا  دوش و  یم  بوسحم  یمالسا  رئاعش  میظعت  دوخ  دح  رد  راک  نیا  مراهچ ،
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میرکت دروم  تهج  نآ  زا  ع )  ) همئا دهاشم  فقاوم و  نوچ  دراد ؛ یمالـسا  تاررقم  ماکحا و  هب  تبـسن  درف  دایز  يدـنبیاپ  اوقت و  زا 
یم بوسحم  لاعتم  دـنوادخ  هب  تدارا  تبحم و  راهظا  یعون  هب  میرکت  نیا  دـنا و  یهلا  ياـه  هفیلخ  هب  بستنم  هک  دـنریگ  یم  رارق 

.دوش

نییبت و جـیورت و  رد  یخیرات  یعامتجا و  ظاحل  هب  مه  یناور و  ظاحل  هب  مه  نکاما  هنوگنیا  میرکت  ظـفح و  اـهنیا ، همه  زا  هتـشذگ 
زا هدنام  ياج  هب  راثآ  هب  دنراد  يرکفت  داقتعا و  هچ  هکنیا  زا  رظن  فرص  عماوج ، همه  رد  اذل  تسا  رثؤم  رایسب  یمالسا  گنهرف  رشن 

، ظفح رد  دنرگن و  یم  مارتحا  هدید  هب  دنوش  یم  بوسحم  هعماج  تلم و  نآ  تاراختفا  هشیدنا و  گنهرف و  دامن  نوچ  ناگتـشذگ ،
موادـت ظفح و  هلیـسو  یگنهرف و  دـشر  رکفت و  ندـمت و  ینیع  دنـس  ار  اهنآ  دـنراد و  یم  لوذـبم  رتشیب  تقد  نآ  میرکت  ینادابآ و 

.دنروآ یم  باسح  هب  دوخ  یبهذم  یلم و  تاداقتعا  گنهرف و 

ارماس بادرس  ینونک  تیعقوم 

ییالط ياهیـشاک  اب  اهنآ  زا  یکی  هک  دنیب  یم  هوکـش  اب  دـبنگ  ود  دـنک  هاگن  رهـش  زکرم  هب  ارماس  رهـش  هطقن  ره  زا  سک  ره  هزورما 
دبنگ .دـنراد  قلعت  یلقتـسم  نامتخاس  هب  اهدـبنگ  نیا  زا  کی  ره  .تسا  هدـش  هدیـشوپ  یئاـبیز  یگنر  ياهیـشاک  اـب  يرگید  قارب و 

تـسا هتفرگ  رارق  دراد ، ياج  نآ  رد  ع )  ) مهدزای ماما  و  ع )  ) مهد ماما  سدقم  ياهدـقرم  هک  رهطم  حیرـض  يالاب  رب  ییالط  گرزب 
لیطتـسم و لکـش  هب  رهطم  مرح  ناـمتخاس  .تـسا  هدـش  هتخاـس  رهـش  عماـج  دجـسم  ناـمتخاس  يـالاب  رب  کـچوک  ياهدـبنگ  یلو 

تسرد تبیغ  بادرس  تسا و  مرح  نحص  هب  لصتم  یلو  مرح ، نامتخاس  زا  لقتسم  تروص  هب  عماج  دجسم  نامتخاس 
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.تسا هدش  ماجنا  یتارییغت  تاریمعت و  نآ  فلتخم  ياهشخب  انب و  رد  اهراب  خیرات  لوط  رد  هتفرگ و  رارق  دجسم  نامتخاس  ریز  رد 

هدش و رفح  یگنـس  هیال  کی  ریز  رد  هک  تسا  یقیمع  ياهبادرـس  هلمج  زا  تبیغ  بادرـس  دش  هراشا  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه 
: تسا ریز  حرش  هب  هدمع  تمسق  هس  ياراد  لک  رد 

لیطتسم هفرغ  هکنآ  رتشیب  حیـضوت  .گرزب  لیطتـسم  لکـش  هب  هفرغ  کی  کچوک و  لیطتـسم  هفرغ  کی  یعلـض ، شـش  هفرغ  کی 
ود اب  اهـشخب  نیا  .تسا  فورعم  ناوناب » يالـصم   » هب کـچوک  لکـش  لیطتـسم  هفرغ  و  نادرم » يالـصم   » هب مدرم  ناـیم  رد  گرزب 
یم لصو  مه  هب  ار  نانز  يالـصم  نادرم و  يالـصم  ینالوط  ورهار  کی  ینعی  دنوش ؛ یم  طوبرم  رگیدکی  هب  ینالوط  دـنلب و  ورهار 

.دراد دوجو  یعلض  شش  هفرغ  نادرم و  يالصم  نیب  رگید  ینالوط  ورهار  کی  دنک و 

نییاپ ات  هدـش  زاغآ  راوید  یناقوف  ياهتمـسق  زا  هک  ینالوط  کچوک و  يا  هنزور  قیرط  زا  کی  ره  هناـگ  هس  ياهـشخب  نیا  نینچمه 
.دنک یم  تفایرد  اوه  رون و  دبای و  یم  دادتما  عماج  دجسم  ینوریب  راوید  دح  نیرت 

ناکلپ و نیا  يدورو  .تسا  هلپ  تسیب  ياراد  دوش  یم  یهتنم  یعلـض  شـش  هفرغ  هب  تسا و  بادرـس  جورخ  دورو و  هار  هک  یناکلپ 
.تسا عقاو  نآ  رد  زین  هناخزامن  يدورو  هک  هتفرگ  رارق  يراوید  رب  دجسم و  نامتخاس  لخاد  رد  بادرس 

راهچ نانز  يالصم  لوط  نمض  رد  تسا  رتم  یتناس  هاجنپ  رتم و  هس  نآ  ضرع  رتم و  یتناس  داتـشه  رتم و  جنپ  نادرم  يالـصم  لوط 
.تسا رتم  هس  نآ  ضرع  رتم و  یتناس  تصش  رتم و 

.تسا رتم  راهچ  دزاس  یم  طوبرم  مه  هب  ار  نانز  نادرم و  يالصم  هک  ییورهار  لوط 

رون هک  يا  هنزور  لوط 
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هاجنپ رتم و  راهچ  دنک  یم  نیمأت  ار  نانز  يالـصم  رون  هک  يا  هنزور  لوط  رتم و  شـش  دودح  دنک  یم  نیمأت  ار  یعلـض  شـش  هفرغ 
تسا تبیغ  باب  هب  فورعم  هک  یبوچ  رد  کی  نادرم ، يالصم  نامه  ياهتنا  ینعی  لکش  لیطتسم  هفرغ  ياهتنا  رد  .تسا  رتم  یتناس 
تبیغ لحم  مان  هب  قاتا  نیا  .تسا  رتم  یتناس  هاجنپ  ورتم  کـی  نآ  لوط  هک  دراد  رارق  یکچوک  قاـتا  رد  نیا  تشپ  رد  دراد ، دوجو 
ظاـفح نآ  يوـلج  رد  دوـش و  یم  بوـسحم  گرزب  لکـش  لیطتـسم  هفرغ  لـمکم  شخب  تقیقح  رد  هک  تـسا  هدرک  ادـیپ  ترهش 

.دراد رارق  قاتا  نیمه  زا  يا  هشوگ  رد  مه  تبیغ  هاچ  هب  فورعم  هاچ  .دنک  یم  ادج  هفرغ  هیقب  زا  ار  نآ  هک  تسا  یکبشم 

رد هدش و  عقاو  لامش  تمس  هب  ع )  ) نییرکسع نحـص  یبرغ  تهج  رد  بادرـس  نیا  هک  تسین  هدیاف  زا  یلاخ  زین  هتکن  نیا  هب  هراشا 
رد ع )  ) نییرکـسع هاـگراب  میمرت  ریمعت و  عقوم  رد  هشیمه  .تسا  هتفرگ  ماـجنا  نآ  رد  يداـیز  تاریمعت  تاحالـصا و  خـیرات  لوـط 

نییرکـسع هاگراب  لخاد  زا  هتـشذگ ، ياهنامز  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛ هدمآ  لمع  هب  یتاحالـصا  تارییغت و  زین  بادرـس  نامتخاس 
رد تشاد و  همادا  .ق  لاس 1202 ات  تروص  نیمه  هب  عضو  نیا  دنتفر و  یم  بادرـس  هب  نوتاخ  سجرن  ترـضح  دـقرم  رانک  زا  (ع )

ار ع )  ) نییرکسع هضور  فرط  زا  بادرـس  هار  درک و  زاب  لامـش  فرط  زا  هناگادج  یهار  بادرـس  يارب  یلبند  ناخ  دمحا  لاس  نیا 
رادروخرب رتم  ضرع 20  رتـم و  لوط 60  هب  یگرزب  ياضف  کی  زا  ابیرقت  هک  تخاس  هناگادـج  ار  بادرـس  نحـص  دومن و  دودـسم 

.تسا

لامعا و لوا  دیهش  رازم  نوچ  ییاهباتک  رد  رگا  نیاربانب 
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تـشپ زا  زین  بادرـس  هار  قباس  نامز  رد  هک  تسا  نآ  تلع  تسا ؛ هدش  رکذ  ناکم  کی  رد  ماما  هس  نیا  ترایز  هب  طوبرم  ياهاعد 
سپـس و  ع )  ) نامز ماما  ترایز  هلـصافالب  ع )  ) نییرکـسع ترایز  زا  سپ  اذـل  تسا ، هدوب  ناـمتخاس  کـی  رد  ع )  ) نییرکـسع مرح 

.تسا هدش  رکذ  نوتاخ  سجرن  ترضح  ترایز 

يراک و تبنم  زا  يدنمـشزرا  راـثآ  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  مدرم  هجوت  دروم  يا  هزادـنا  هب  خـیرات  لوط  رد  بادرـس  نیا  لاـحره  رد 
نایسابع تفالخ  نارود  زا  هک  تسا  یسیفن  یبوچ  رد  ءایشا  نیا  هلمج  زا  .تسا  هتفر  راک  هب  يرامعم  ياهرنه  ریاس  يراک و  یـشاک 

.تسا رادروخرب  يدنمشزرا  یخیرات  يرنه و  ياهیگژیو  زا  تسا و  هدنام  ياج  هب 

تبیغ باب 

تسا و هتفرگ  ارف  لماک  تروص  هب  ار  قاتا  ولج  تمـس  .دنک  یم  ادـج  نادرم  يالـصم  زا  ار  تبیغ  هرجح  هک  تسا  یبوچ  رد  نامه 
تمسق بیترت  نیدب  ودور  یم  رتارف  هرجح  ولج  زا  رتم  یتناس  جنپ  تسیب و  رتم و  کی  عافترا  هب  لکـش  لیطتـسم  هعطق  ود  هلیـسو  هب 
عافترا اما  هنادرم  هناخزامن  ضرع  اب  ربارب  رد ، لوط  هک  مییوگب  میناوت  یم  نیاربانب  .دناشوپ  یم  زین  ار  الصم  يور  هب  ور  راوید  نییاپ 

راوید هک  ییاهشخب  یلو  تسا  کبشم  دراد  رارق  تبیغ  قاتا  نیشیپ  تمـس  هک  رد  نیا  فلتخم  ياهتمـسق  .تسا  رتم  هس  زا  شیب  نآ 
هتخاس رگیدکی  هب  یسدنه  لاکشا  اب  یبوچ  ياه  هعطق  نتسویپ  زا  رد  کبشم  ياهتمـسق  .دنتـسین  کبـشم  هداد  شـشوپ  ار  هناخزامن 

.دنک یم  هولج  هنوگ  هس  هب  هدننیب  مشچ  رد  هک  هدش 

؛ دندرگ یم  بوسحم  رد  هگنل  ود  ناونع  هب  هک  کبشم  تمسق  فلا )

؛ دنا هدش  عقاو  رد  فرط  ود  رد  هک  کبشم  تمسق  ود  ب )

هبیتک هک  کبشم  تمسق  کی  ج )
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.دهد یم  لیکشت  ار  رد  رس  هدش  نییزت 

ياه هعطق  يور  تسا  هدیـشخب  يریذـپلد  یـسدنه  هولج  رد ، نیا  هب  ابیز  یـسدنه و  کبـشم  هناـگ  هس  ياهتمـسق  نیا  ندـمآ  مهارف 
.تسا هدش  يراک  هدنک  یقیقد  فیرظ و  اعقاو  ياهراگن  شقن و  تسا  هداد  لکش  ار  اه  هکبش  نیا  ياهبوچراهچ  هک  مه  یبوچ 

نافلاخم بادرس و 

ات دندوب  ددص  رد  هراومه  دنتـشاد ، ع )  ) تیب لها  اب  هک  يدانع  رطاخ  هب  ای  تلاهج و  يور  زا  خیرات  لوط  رد  عیـشت  بتکم  نانمـشد 
هناتخبـشوخ یلو  دنبای ، تسد  دوخ  تیعقوم  میکحت  هب  قیرط  نیا  زا  هکلب  ات  دننزب  هبرـض  بتکم  نیا  هب  دراد  ناکما  هک  یهار  ره  زا 

نیا دنا و  هدش  هجاوم  تسکش  اب  لالدتسا  ناهرب و  ملع و  ياه  هصرع  رد  ع )  ) راهطا همئا  ياهیرگنـشور  فراعم و  تکرب  هب  هشیمه 
هدش بجوم  دراوم  بلغا  رد  هنافسأتم  دیامن ؛ تقیقح  ربارب  رد  میلـست  هب  راداو  ار  نانآ  هتـشگ و  اهنآ  هبنت  ببـس  هک  نآ  ياج  هب  رما 
 … يزادرپ و غورد  تمهت و  ارتفا و  ساسا ، یب  تایاور  لعج  یخیرات ، قیاقح  فیرحت  ریظن : اهـشور  نیرت  یقطنم  ریغ  هب  هک  تسا 

یهیجوت دوخ  طلغ  تاداقتعا  يارب  حالـصا  هب  دنناشنب و  یـسرک  هب  ار  دوخ  ساسا  یب  ياهاعدا  يا  هنوگ  هب  دیاش  ات  دندرگ  لسوتم 
.دننک ادیپ 

رد سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  هک  یلمع  تدـش  دادبتـسا و  مغر  یلع  هک  دـندش  هجوتم  یتقو  ارماـس  بادرـس  هلئـسم  یـسررب  رد 
يراک اهنت  هن  ع )  ) تیب لها  تیناقح  تهج  هب  دنتسب  راک  هب  عیـشت  ساسا  يدوبان  مده و  فده  اب  هعیـش  همئا  تیذا  ءاذیا و  ياتـسار 

هب یتح  مدرم  هک  دیسر  اجنآ  هب  ات  تشاد  یمارگ  مارتحا و  نیا  یتح  ودش  رتشیب  زور  هب  زور  اهنآ  هب  مدرم  لابقا  هکلب  دندربن  شیپ  زا 
ییاهناکم
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سدقم و ار  اجنآ  دنتسیرگن و  یم  مارتحا  هدید  هب  دندوب  هدرک  یگدنز  نآ  رد  یحابـص  دنچ  ناشناماما  زا  یـضعب  هک  بادرـس  ریظن 
لعج هار  زا  دوخ ، لماوع  يریگراک  هب  اب  دندمآرب  ددص  رد  هکنیا  زج  دیسرن  نانمشد  رظن  هب  یهار  چیه  راب  نیا  .دندرمـش  یم  زیزع 

رخسمت و دروم  ار  نآ  ناوریپ  دنربب و  لاؤس  ریز  ار  عیشت  بتکم  لصا  نایعیش ، هب  نآ  نداد  تبـسن  ساسا و  یب  یلایخ و  ياه  هناسفا 
.دنهد رارق  ءازهتسا 

هب ارماس  بادرـس  هرابرد  هک  ضرغم  دارفا  زا  یـضعب  نیغورد  تاراـهظا و  زا  یـشخب  هب  بلطم  ندـش  نشور  رتشیب  هچ  ره  روظنم  هب 
.مینک یم  هراشا  دنا  هداد  تبسن  نایعیش  هب  ار  اهنآ  دنا و  هتخادرپ  ییارس  هناسفا 

یقطنم ریغ  هنادرمناوجاـن و  ياـهیزرو  ضرغ  هجوتم  اـهارتفا  نیا  زا  یکچوک  شخب  ندـناوخ  زا  سپ  یفـصنم  درف  ره  کـش  نودـب 
دوش یم  هداد  هعیـش  هب  هک  ییاوران  ياهتبـسن  رد  سپ  نیا  زا  لقادـح  دـش و  دـهاوخ  ضرغم  هاگآ و  ای  بصعتم  نادان و  دارفا  یتشم 

.دومن دهاوخ  يرتشیب  لمأت 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  نودلخ  نبا  فلا )

هب وا  زا  هک  تسا  يرکـسعلا  نسح  نبدمحم  هک  ناشماما  نیمهدزاود  دنرادنپ : یم  اه  یماما  هدزاود  اصوصخم  هعیـش  ناگدننک  ولغ 
بئاغ دوب  یفخم  شردام  شوغآ  رد  هک  یلاح  رد  دش و  دلوتم  هلح  رهـش  رد  ناش  هناخ  بادرـس  لخاد  دـننک ، یم  دای  يدـهم  بقل 

7 دنک …  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  روهظ و  نامزلارخآ  رد  وا  تشگ و 

: هک دنک  یم  هفاضا  شراتفگ  همادا  رد  و 

دننز یم  ادص  مسا  هب  ار  واو  دـنوش  یم  عمج  هدامآ  ياهبـسا  اب  بادرـس ، نیا  رد  ولج  برغم  زامن  زا  دـعب  زین  نونکا  مه  نایعیـش  … 
 … نک روهظ  میا  هدامآ  ام  نونکا  ام  رورس  يا  هک :
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!!!

: دیوگ یم  راتسالا  فشک  رد  یسربط  يرون  نیسح  ازریم  ب )

رد وا  دندقتعم  دنرب و  یم  رـس  هب  دنمان  یم  يدـهم  ار  وا  هک  ناشماما  راظتنا  رد  نایعیـش  دـسیون : یم  شدوخ  خـیرات  رد  ناکلخ  نبا 
اجنامه زا  نامزلارخآ  رد  تسا و  هتشگ  ناهن  اجنآ  رد  هدش و  بادرس  لخاد  یگلاس  هن  ای  جنپ  ای  راهچ  نس  رد  شردام  مشچ  لباقم 

8 درک …  دهاوخ  روهظ 

: تسا بلاطم  نامه  دیؤم  هک  دنک  یم  رکذ  ار  يرعش  ناکلخ ، نبا  نانخس  نایب  نمض  ینالقسع  رجح  نبا  ج )

9 .تسا هدوشگن  ناهج  هب  مشچ  زونه  درب  یم  رس  هب  بادرس  رد  وا  دینک  یم  نامگ  امش  هک  یصخش  نآ  ینعی 

راظتنا رد  اهنآ  درب و  یم  رـس  هب  تسا  ارماس  رد  هک  یبادرـس  رد  رظتنم  ماما  دندقتعم  نایعیـش  هک  تسا  هدرک  نامگ  مه  هّیمیت  نبا  د )
10 .دنتسه بادرس  نآ  زا  وا  روهظ 

: دسیون یم  ریثک  نبا  زا  لقن  هب  زاب  نب  هّللادبع  نب  زیزعلادبع  خیش  ه )

رد هعیـش )  ) هضفار رادنپ  هب  هک  تسین  يرظتنم  نامه  وا  یلو  تسا  نیتسار  ناماما  نیدشار و  يافلخ  زا  یکی  نامزلا  رخآ  يدهم  … 
11 .دمآ دهاوخ  نوریب  اجنآ  زا  يزور  وا  دنراد  دیما  هک  تسا  بادرس 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  یمیصق  هّللادبع  و )

اب ار  ناش  فحصم  نآرق و  هدرک و  بئاغ  بادرـس  رد  ار  ناشماما  هک  دنتـسه  یناسک  دارفا  نیرتّریحتم  نیرت و  ندوک  هک  یتسرد  هب 
ناش بئاغ  ماما  راظتنا  هب  نآ  رد  دـنیامن و  یم  رـضاح  بادرـس  رد  ولج  رد  ار  ناـشیاهغالا  اهبـسا و  بش  ره  دـنا و  هتخاـس  ناـهنپ  وا 

ره هک  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  ار  راک  نیا  دنک و  روهظ  هک  دنهاوخ  یم  يو  زا  دننز  یم  ادص  ار  وا  هک  یلاح  رد  دننک و  یم  عمجت 
12 .دننک یم  رارکت  زور 

هتبلا
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نبا بهذلا و  کئابس  رد  يدیوس  مالسا و  خیرات  رد  یبهذ  ظعاوملا و  هیلاغ  باتک  رد  یـسولآ  يدنفا  نامعن  ریظن  مه  يرگید  دارفا 
.ددرگ یم  افتکا  رادقم  نیمه  رکذ  هب  اجنیا  رد  هک  دنا  هدرک  رارکت  ار  اهفرح  نیمه  لماکلا و …  رد  ریثا  نبا  همانرفس و  رد  هطوطب 

: تساهنآ هلمج  زا  هک  تسا  هدش  هتشون  ینس  هعیش و  ياملع  فرط  زا  يدایز  بلاطم  اهتمسق  نیا  هب  خساپ  رد 

.نودلخ نبا  نونکملا  مه  زاربا و  باتک  رد  قیدصلا  نبدمحا  . 1

ص309. ج3 ، ریدغلا ، رد  ینیما  همالع  خساپ  . 2

.دعب هب  ص210  راتسالا ، فشک  رد  يرون  ثدحم  . 3

ص155. يدهملا ، رد  نیدلاردص  دیس  . 4

ص283. ج3 ، همغلا ، فشک  رد  یلبرا  ققحم  . 5

.دعب هب  ص461  رثالا ، بختنم  رد  یناگیاپلگ  یفاص  هّللا  هیآ  . 6

ناوت یم  راصتخا  وحن  هب  اجنیا  رد  هچنآ  اما  دنا  هداد  خساپ  ساسا  یب  ياهتمهت  نیا  هب  يا  هنوگ  هب  هدـش  دای  ناگدنـسیون  زا  کی  ره 
: هکنآ درک  رکذ  ارتفا  نیا  يارب  خساپ  ناونع  هب 

ع)  ) يرکسع ماما  تداهش  زا  دعب  .ق  لاس 260 رد  هعقاو  نیا  هک  دنا  لئاق  روهشم  ع )  ) يدهم ماما  يارغـص  تبیغ  هنیمز  رد  تسخن ،
ناـمز رد  هعقاو  نیا  اریز  تسا ؛ هدوب  .ق  زا 279 دعب  ياهلاس  رد  تحص  ضرف  رب  بادرـس  هعقاو  هک  یلاح  رد  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب 

نامز نآ  رد  هوالع  هب  .دز  تفـالخ  دنـسم  رب  هیکت  .ق  لاس 279 بجر  هاـم  رد  يو  هک  میناد  یم  و  تسا ، هداد  خر  یـسابع  دـصتعم 
لاس رد  نمض  رد  .دندیسر  تداهش  هب  .ق  لاس 260 رد  ناشراوگرزب  ردپ  هک  ارچ  دشاب ؛ لاس  راهچ  ای  جنپ  دناوت  یمن  ترضح  نس 

 … دندوبن و تایح  دیق  رد  ترضح  نآ  راوگرزب  ردام  .ق  279

تبیغ نامز  رد  ع )  ) يدهم ترضح  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  مود ،
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زا .تسا  هدشن  يا  هراشا  بادرس  هب  اهنآ  زا  مادک  چیه  رد  هک  تسا  هدیـسر  ع )  ) تیب لها  زا  يدایز  تایاور  دنراد ؟ تماقا  اجک  رد 
: دنیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  تیاور  نیا  قبط  رب  دننک  یم  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  ار  نآ  یفریص  ریدس  هک  تسا  یتیاور  اهنآ  هلمج 

ترشاعم وا  اب  ًالبق  دندوب و  لقاع  هکنیا  اب  فسوی  ناردارب  هک  دراد  تهابش  ع )  ) فسوی ترضح  هب  تهج  نیا  زا  ع )  ) رمالا بحاص 
 … دنتخانشن ار  وا  دومنن  یفرعم  ار  دوخ  وا  هک  ینامز  ات  دندیسر  وا  تمدخ  هب  رصم  رد  یتقو  یلو  دنتشاد 

نآ دـهد ؟ ماجنا  زین  ع )  ) رمالا بحاص  ترـضح  دوخ  تجح  هب  تبـسن  ار  لمع  نیمه  ادـخ  هک  دـننک  یم  راکنا  مدرم  نیا  ارچ  سپ 
نیا ات  دنک  یگدنز  عضو  نیمه  هب  دنـسانشن  ار  وا  ای  دـنک و …  دـمآ  تفر و  ناشرازاب  رد  هدرک و  ددرت  مدرم  نیب  رد  مه  ترـضح 

13 .دیامن یفرعم  ار  شدوخ  هک  دهد  نذا  دنوادخ  هک 

: تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد 

14 .هنوفرعی الو  هنوری  مهفرعی و  ساّنلا و  يریف  هنس  ّلک  مسوملا  رضحی  رمالا  بحاص  ّنا 

دننیب یم  ار  وا  مه  مدرم  دسانش  یم  ار  اهنآ  مه  دنیب و  یم  ار  مدرم  مه  دیامن  یم  تکرش  جح  مسارم  رد  هلاس  ره  ع )  ) رمالا بحاص 
.دنسانش یمن  ار  وا  زگره  یلو 

، فرـشا فجن  زاجح ، تشد  هکم ، هنیدـم ، نوچ  يدایز  ياهناکم  زا  ترـضح  نآ  هاـگتماقا  دروم  رد  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  اـنمض 
يارتفا ندوب  ساـسا  یب  تاـیاور  نیا  هعومجم  رد  بادرـس  هب  هراـشا  مدـع  هک  تسا ، هدـمآ  ناـیم  هب  مسا  تسدرود و15 …  رئازج 

.دناسر یم  تابثا  هب  ار  هعیش  رب  نافلاخم 

نآ هک  تسا  هدش  حیرصت  تایاور  رد  یفلتخم ، ریباعت  اب  ع )  ) نامز ماما  ترضح  روهظ  دروم  رد  موس ،
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: ددرگ یم  افتکا  رابخا  نیا  زا  هنومن  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  .درک  دهاوخ  مایق  همظعم  هکم  زا  ترضح 

: هک تسا  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  . 1

16 هرهظ …  دنسی  ماقملا  کلذ  یلإ  لیئربج و  هّللاو  وه  هعیابی …  نم  لّوأف 

هب ار  دوخ  تشپ  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  ع )  ) يدهم اب  وا  تسا  لیئربج  دـنک  یم  تعیب  ع )  ) يدـهم ترـضح  اب  هک  یـسک  نیلوا 
 … درک دهاوخ  تعیب  تسا  هداد  هیکت  هبعک  نکر 

: دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  زین  ع )  ) رقاب ماما  . 2

 … هّلل 17 هعیبلا  يدانی  ع )  ) لیئربج هیدی  نیب  ماقملاو  نکرلا  نیب  امئاق  اروشاع و …  موی  مئاقلاب  ّیناک 

تعیب دنک : یم  ادن  لیئربج  هک  یلاح  رد  ماقم  نکر و  نیب  رد  ییاروشاع  زور  رد  هک  منک  یم  هدهاشم  ار  ع )  ) دمحم لآ  مئاق  ایئوگ 
 … تسا دنوادخ  نآ  زا 

: دیامرف یم  يرگید  تیاور  رد  ع )  ) قداص ماما  . 3

 … رمألا اذه  بحاص  کلذ  دنع  رهظیف   … 18 هروهظ یف  هّللا  نذأتسی  و  هدمغ …  نم  فیسلا  جرخیف  هّکم  لزنی  یّتح 

یم تفایرد  روهظ  هزاجا  دنوادخ  زا  دنـشک …  یم  نوریب  فالغ  زا  ار  ناشریـشمش  دنیآ و  یم  دورف  هکم  رد  ع )  ) يدـهم ترـضح 
 … دنیامن یم  روهظ  عقوم  نیا  رد  ع )  ) رمالا بحاص  دنیامن … 

: دندومرف یم  هک  مدینش  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دیوگ  یم  هفیذح  . 4

19 .هّکمب اوقحلاف  دّمحم  هّمأ  ریخ  رمألا  ّیلو  سانلا …  اهّیأ  ءامسلا : نم  ٍدانم  يدانی  مئاقلا  جورخ  دنع  ناک  اذإ 

ربمایپ تما  درف  نیرتهب  مدرم ! يا  هک : دهد  یم  رس  ادن  اهنامسآ  رد  يدانم  دسر  یم  ارف  دمحم  لآ  مئاق  مایق  جورخ و  نامز  یتقو  … 
وا هب  هکم  رد  تسا  هتفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  (ص )
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.دیوش قحلم 

ای بادرـس و  زا  یمـسا  اهنآ  زا  کی  چـیه  رد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ییاور  نوتم  رد  يدایز  رایـسب  تیاور  هراب  نیا  رد  لاـح  ره  هب 
.تسا هدماین  نایم  هب  ارماس  یتح 

رد هک  روطنامه  هکلب  تسین  دـنا  هدرک  حرطم  عیـشت  ناـفلاخم  هک  يروما  نآ  رطاـخ  هب  ارماـس  بادرـس  هب  نایعیـش  مارتحا  نیارباـنب ،
ناماما زا  نت  هس  تدابع  یگدنز و  لحم  اجنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  بادرس  ندش  هدرمش  سدقم  دش  هراشا  هتشذگ  بلاطم  نمض 

: رعاش لوق  هب  تسا و  هعیش  راوگرزب 

یبلق ضغش  رایدلا  ّبح  ام  ارایدلا  نیکس  نم  ّبح  نکل  و 

ارم یتح  هک  تساجنآ  رد  نکاس  هب  هقالع  قشع و  نیا  هکلب  تسا  هتخاس  دوخ  هتفیـش  ارم  بلق  هک  تسین  راید  هناـخ و  هب  هقـالع  نیا 
.تسا هدومن  مه  راوید  رد  هتفیش 

یتح مینادب  هک  اجک  ره  هکلب  تسا  لهـس  تسا  هدوب  ع )  ) همئا زا  نت  هس  تدابع  یگدـنز و  لحم  هک  ارماس  بادرـس  ساسا ، نیا  رب 
یم كربت  نآ  هب  میزاس و  یم  دوخ  نامـشچ  يایتوت  ار  اجنآ  كاخ  تسا ؛ هدـش  هدـید  ع )  ) اجنآ رد  نامز  ماما  هظحل  کی  راـبکی و 

.مییامن یم  شتسرپ  ار  راوید و …  شرف و  گنس و  كاخ و  ام  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  راک  نیا  زگره  یلو  مییوج 

اهیقرواپ

ص 13586. ج 9 ، همان ، تغل  . 1

ات ص96  یلیلخلا ، رفعج  هسدـقم ، تابتع  اب  ییانـشآ  زا : لـقن  هب   362 و …   255 ، 258 صـص یبوقعی ، نادـلبلا  حوتف  زا  سابتقا  . 2
.103

ص311. ج6 ، هادهلا ، هابثا  . 3

52و53. صص ج52 ، راونالاراحب ، . 4

لاس هدزون  لقادـح  ینعی  تسا ؛ هداـتفا  قاـفتا  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  .ق  لاس 279 رد  هک  دـضتعم  ناـمز  رد  هعقاو  نیا  . 5
تبیغ هرود  زاغآ  زا  سپ 
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 … يرغص

هیآ 36. (، 24  ) رون هروس  . 6

هحفص 157. نودلخ ، نبا  همدقم  . 7

ص210. راتسالا ، فشک  . 8

ص100. هقرحملا ، قعاوصلا  . 9

ص129. يدهملا ، مامالا  یناگدنز  زا : لقن  هب  هنسلا  جانهم  . 10

هخروم 26/10/73. ص8 ، ش600 ، يرهشمه ، همانزور  بادرس ،» هناسفا  . » 11

ص374. ج1 ، هینثولاو ، مالسالا  نیب  عارصلا  . 12

ح9. ص154 ، ج52 ، راونالاراحب ، . 13

ح4. ص152 ، نامه ، . 14

ص158. هادهلا ج7 ، تابثا  . 15

ح63. ص399 ، ح2 ؛ ص279 ، ج52 ، راونالاراحب ، . 16

ح30. ص290 ، نامه ، . 17

ح66. ص301 ، نامه ، . 18

ح73. ص304 ، نامه ، . 19

ارماس سورع 

این شناد  شیورپ 

تفاسم .تشاذگ  یم  رـس  تشپ  ار  رهـش  ياه  هچوک  سپ  هچوک  ناود  ناود  تشذـگ ، یم  شفارطا  رد  هچنآ  هب  انتعا  یب  برع  درم 
ار وا  هک  دوب  یـسک  رتـمک  .دوبن  تخـس  نادـنچ  يرماـس  فورعم  شورف  هدرب  ریـشب ، هناـخ  ندرک  ادـیپ  اـما  .دوـب  هدرک  یط  يداـیز 

.دسانشن

: داد باوج  گنرد  یب  .دروآ  دوخ  هب  ار  شورف  هدرب  رد ، هبوک  يادص 
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؟ یهاوخ یم  هچ  یتسیک و  - 

! نکزاب ار  رد  روفاک ، منم ، - 

.دوب انـشآ  دندوب ، شنادنزرف  بلاط و  یبا  نب  یلع  ناوخ  راوخزیر  شناردـپ  دوخ و  يرمع  هک  نامیلـس  نب  ریـشب  يارب  روفاک  مان  - 
؟ …  هک دیاش  دناوخ ؟ یم  ار  وا  يدصق  هچ  هب  اما ،

دوشگ ار  رد  گنرد  یب  .دنزب  سدح  تسناوت  یمن 

مکیلع مالس  - 

؟ يوش یمن  لخاد  ارچ  هدش ؟ هچ  مالسلا ، مکیلع  - 

! نک هلجع  دناوخ ، یم  ار  وت  میالوم  مرادن ، يدایز  تقو  .مناوت  یمن  هن ، - 

هدش قفوم  هکنیا  زا  نامداش  یکی  .دـنداهن  یم  رـس  تشپ  ار  رهـش  یکاخ  ياه  هچوک  مه  هناش  هب  هناش  برع  درم  ود  دـعب  يا  هظحل 
.دوب هدرک  شجیگ  تالاؤس  موجه  ناریحو  رکفتم  يرگید  دناسرب و  عقوم  هب  ار  شیالوم  ماغیپ  دوب 

یتیاکش یسک  دنکن  ما ؟ هدش  بکترم  ییاطخ  دنکن  دنا ؟ هدومن  راضحا  ارم  ع )  ) يداه ماما  هک  هداتفا  یقافتا  هچ  تفگ : یم  دوخ  اب 
 … دنکن هدرک ؟

شیاهماگ تعرس  رب  تفاین  شتالاؤس  يارب  یباوج  نوچ  و 
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.دندیسر دوب  ع )  ) يداه ماما  هاگتماقا  هک  یکچوک  هناخ  رد  لباقم  ات  دوزفا 

هب راداو  دوخ  لامعا  اب  تفلاخم  لیلد  هب  ار  ع )  ) يداه ماـما  یـسابع  هفیلخ  لـکوتم  ناناملـسم ، ناـیمور و  گـنج  ياـغوغ  هناـیم  رد 
.دشاب هتشاد  رظن  تحت  ار  وا  ناراداوه  عمجت  زکرم  زا  رود  هب  ات  دوب  هدرک  هرماس  رد  يرابجا  تماقا 

یلع ماما  صاخ  نایعیـش  زا  يراصنا و  بویاوبا  نادنزرف  زا  وا  .دوب  دـمآ  تفر و  رد  ماما  هداوناخ  اب  شیپ  اهلاس  زا  نامیلـس  نب  ریـشب 
.تشاد لاغتشا  یشورف  هدرب  هشیپ  هب  هک  دوب  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  یقنلا و 

برطضم ییادص  اب  ریشب  .درک  تیاده  قاطا  نورد  هب  ار  وا  دوب  هدرک  ضرع  ماما  تمدخ  ار  ریشب  ندمآ  ربخ  هک  روفاک  دعب  یکدنا 
: تفگ

؟ دیا هدومرف  راضحا  ارم  هک  هدزرس  نم  زا  يریصقت  هچ  نم ! يالوم  وت  رب  دورد  - 

: درک مارآ  ار  وا  ماما  نیشنلد  يادص 

ات مدـناوخ  ارت  ییام ، نانیمطا  دروم  اهنآ  دـننام  زین  وت  هدوب ، رارقرب  ام  اب  هتـسویپ  دـندوب ، راصنا  زا  هک  تناردـپ  وت و  یتسود  ریـشب  - 
.دوب دهاوخ  نیریاس  رب  وت  تقبس  هیام  هک  يزار  .مهن  نایم  رد  وت  هب  ار  يزار 

هتشاگن یمور  طخ  اب  هک  ار  ییابیز  همان  ماما  .تخود  شیالوم  ناهد  هب  مشچ  .تخاس  یم  شیپ  زا  رت  بات  یب  ار  ریـشب  نانخـس  نیا 
: دومرف داهن و  ریشب  لباقم  تشاد  رارق  ییابیز  گنردرز  هسیک  نورد  هک  یفرشا  تسیب  تسیود و  اب  هارمه  درک و  رهم  دوب  هدش 

یسابع فارشا  ناگداتسرف  هاگنآ  .دسر  دادغب  هب  یمور  ناریسا  لماح  یتشک  ات  نامب  رظتنم  تارف  لپ  رس  رب  ورب و  دادغب  هب  ریـشب ! - 
نازینک ندیرخ  ياوه  هب  هک  دید  یهاوخ  ار  برع  ناناوج  رگید  و 
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وا هلان  .دراد  یم  هدیـشوپ  نارادیرخ  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یکزینک  بحاص  وا  .بایرد  ار  دیز  نب  رمع  .درک  دنهاوخ  هرود  ار  یتشک 
نیدب ار  كزینک  هدب و  وا  هب  ار  اه  یفرـشا  همان و  نیا  .دیرگ  یم  نامدرم  یتمرح  یب  جنر  ناشیوخ و  يرود  زا  هک  دینـش  یهاوخ  ار 

! روایب اج 

هتسب و رفس  راب  ات  داتفا  هار  هب  .دوب  هتفای  ار  دوخ  تیرومام  .دنکفا  يرانک  هب  ریشب  ناگدید  زا  ار  ماهبا  ياه  هدرپ  همه  ماما  تاشیامرف 
 … دوش دادغب  یهار 

.دندرک هطاحا  ار  یتشک  صیرح  قاتشم و  نارادیرخ  لیخ  تفرگ و  ولهپ  تارف  هرانک  رد  یتشک  هک  دوب  هدمآ  الاب  الماک  باتفآ 

نازینک لیخ  یمور و  قرب  قرز و  رپ  ریگمـشچ و  ياهالاک  جاور  بجوم  ناناملـسم  اب  هلاس  نیدـنچ  ياهگنج  یط  ناـیمور  تسکش 
هتـشاذگ شورف  ضرعم  هب  تفبرز  ياهـسابل  اب  ار  یمور  يابیز  ناکزینک  عامط  ناشورف  هدرب  .دوب  هدیدرگ  بارعا  نایم  رد  يورابیز 

.دندوب هدرک  اپ  رب  ییاغوغ  و 

.تفای دوب  نارادیرخ  اب  ندز  هناچ  لوغشم  هک  ار  دیز  نب  رمع  ناسرپ  ناسرپ  تشذگ و  نارادیرخ  هوبنا  نایم  زا  یتخس  هب  ریشب 

زینک نیا  یکاپ  تفع و  رمع ! .دنیبب -  ار  وا  يا  هناگیب  دوبن  لیام  يور  چیه  هب  هک  تشاد  يزینک  دیرخ  رد  رارـصا  جمـس  يرادـیرخ 
دنکب تسناوت  یم  هچ  اما ، دوب ، یبوخ  داهنشیپ  رمع  يارب  .مرادیرخ  رانید  دصیس  هب  ار  وا  دنک  یم  رتقاتشم  شیرادیرخ  رب  ارم  یمور 

.تفرگ یم  چیه  هب  مه  ار  نامیلس  تمشح  هک  يا  هزیشود  اب 

.مدوب هدیدن  وت  نوچ  يزینک  زورما  هب  ات  .ماوت  نتخورف  هب  ریزگان  نم  امنب ! یهار  رخآ  - 

تفگ و نیا  .دزاس  مراودیما  شیافو  دنک و  بلج  ار  مدامتعا  هک  دوش  ادیپ  يرادیرخ  ات  راذگب  رمع ! نکم  باتش  - 
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نب رمع  يوس  هب  گنرد  یب  .دوب  هدرک  وگزاب  شیالوم  ار  همه  نآ  شیپاشیپ  هک  دینش  یم  ینانخس  .درک  هدز  تریح  ار  ریشب  دونش ،
.تفاتش دیز 

اب هک  دـیاش  هدـب  ناشن  كزینک  هب  ار  نآ  نک و  یتبحم  .تسا  یمور  طخ  هب  هماـن  .مراد  تیارب  ناـگرزب  زا  یکی  زا  يا  هماـن  رمع ! - 
.منک يرادیرخ  میالوم  يارب  ار  وا  مناوتب  دوش و  یضار  شندناوخ 

تفرگ و ار  همان  یلاحشوخ  اب  تشگ  یم  يا  هراچ  هار  لابندب  دوب و  هدمآ  هوتس  هب  وا  عانتما  كزینک و  ییاردوخ  زا  هک  دیز  نب  رمع 
.درپس كزینک  هب 

: تفگ درک و  رمع  هب  يور  .دش  کشا  زا  ولمم  شنامشچ  نآ  ییابیز  یمور  طخ  ندید  اب  دوشگ و  ار  همان  نازرل  یتسد  اب  كزینک 

.دش مهاوخن  یضار  يرگید  سک  چیه  هب  هن  رگ  شورفب و  وا  هب  ارم  - 

هب ار  كزینک  دوب  هدـنامزاب  تریح  طرف  زا  شناهد  هک  یلاح  رد  تفرگ و  ار  اه  یفرـشا  .تشادـن  میلـست  زج  يا  هراـچ  شورف  هدرب 
.درپس ریشب 

دش نادنچ  ود  شتریح  .دسانشب  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  تساوخ  یم  دوب و  بات  یب  .تشادن  وا  زا  یمک  تسد  زین  ریـشب  تریح  تهب و 
.دیوب یم  دسوب و  یم  ار  همان  قایتشا  اب  كزینک  دید  هک  هاگنآ 

؟ ییوا رادید  بات  یب  نینچ  ارچ  سپ  یسانش  یمن  تسا  نم  يالوم  هک  ار  همان  نیا  بحاص  وت  نم ! يوناب  - 

؟ یسانش یمن  تسا  روخ  رد  هک  هنوگنآ  تیالوم  ارچ  وت  .تسوت  يالوم  همان  نیا  بحاص  یتفگ  وت  - 

.مراد ییاضاقت  دیشخبب ، ارم  نم ! يوناب  تسامش  اب  قح  - 

! وگب - 

؟ دیتسیک امش  تسا ؟ يزار  هچ  نیا  .مسانش  یمن  مه  ار  امش  نم  شتسار ، - 

! هد ارف  شوگ  سپ  ینادب  یهاوخ  یم  هک  لاح  - 

بناج زا  مبسن  .مور  رصیق  رسپ  اعوشی ، رتخد  ما ، هکیلم  نم  - 
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دقع هب  ارم  تفرگ  میمـصت  رـصیق  مدـج  دوب  ملاس  هدزیـس  هک  هاگنآ  .دـسر  یم  ع )  ) یـسیع ترـضح  نیما  یـصو  نوعمـش  هب  رداـم 
نایعا زا  نت  دصتفه  يراصن و  ناشیشک  نانابهر و  زا  رفن  دصیس  سلجم  نآ  رد  دنتسارآ و  یگرزب  سلجم  .دروآ  رد  شا  هدازردارب 
رصیق ات  دندرک  بصن  هیاپ  لهچ  رب  تارهاوج  هب  هتسارآ  یتخت  .دندمآ  درگ  رکشل  ناهدنامرف  ءارما و  زا  رفن  رازه  راهچ  فارشا و  و 
اهبیلص هک  دوب  هدشن  عورش  مسارم  زونه  اما  .دروآرد  وا  جاودزا  دقع  هب  مور  هکلم  ناونع  هب  ارم  دناشنب و  تخت  رب  ار  شا  هدازردارب 

نایم رد  .دندنام  ياجرب  ناریح  ناشیـشک  دـیتلغ و  ورف  تخت  زا  شوهیب  میومع  رـسپ  .تسکـش  مهرد  تخت  ياه  هیاپ  تخیر و  ورف 
راک نیا  زا  ار  ام  .تسا  يرایبدب  تسوحن و  ياه  هناشن  داد  يور  هچنآ  تفگ : درک و  رصیق  هب  يور  دوب  رترب  همه  زا  هکنآ  ناشیـشک 

.دیزرو یم  رارصا  نانچمه  مگرزبردپ  اما  .دینک  فاعم 

رصیق دندش و  هدنکارپ  نانامهیم  تخیر  مه  رد  زیچ  همه  راب  رگید  اما ، .دننک  جیوزت  ار  میومع  رسپ  نم و  ات  دنتسارآ  رگید  یسلجم 
.تفر هدرپارس  نایم  هب 

هک يرصق  .دوب  هدش  عمج  رصق  رد  هک  مدید  ار  نویراوح  زا  یعمج  نوعمش و  ع ،)  ) یسیع ترـضح  .مدید  یبیجع  باوخ  بش  نآ 
.دیشخرد یم  رون  زا  يربنم  یهاشداپ  تخت  ياج  هب  نآ  طسو  رد 

ترـضح .دـندش  رـصق  دراو  ناشیا  نادـنزرف  زا  یعمج  اب  هارمه  وا  نیـشناج  داـماد و  و  ص )  ) دـمحم ترـضح  هک  تشذـگن  يزیچ 
: دندومرف هدرک و  ع )  ) یسیع ترضح  هب  يور  ادخ  هداتسرف  نیرخآ  ص )  ) دمحم .تفاتش  لابقتسا  هب  ع )  ) یسیع

مدنزرف يارب  نوعمش  امش  نیشناج  یصو و  رتخد  يراگتساوخ  هب  هللا ! حور  ای  - 
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.دندرک ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هب  هراشا  ما و  هدمآ 

زین وا  و  نک ، تقفاوم  تنمیم  رپ  تلصو  نیا  اب  .هدروآ  يور  وت  يوس  هب  تفارش  دومرف : هدرک  نوعمش  هب  یهاگن  یسیع  ترـضح  - 
.درک مالعا  ار  دوخ  تقفاوم 

.درک جیوزت  شدنزرف  يارب  ارم  دومرف و  ءاشنا  يا  هبطخ  ربنم  يادنلب  رب  ص )  ) ادخ لوسر  سپس 

.دیوگب نخس  حیصف  یبرع  هب  نینچ  نیا  یمور  هدازهاش  نیا  هک  دش  یمن  شرواب  .تسیرگن  یم  ار  وا  ریحتم  هدز و  تفگش  ریشب ،

: تفگ دید  ار  وا  تریح  هک  اکیلم 

اما .دزومایب  نم  هب  یبرع  نابز  ات  دوب  هدرک  رومام  ار  نابز  نیدنچ  هب  انشآ  ینز  وا  .تشاد  یصاخ  تقد  نم  تیبرت  رد  مگرزب  ردپ  - 
.تسا سجرن »   » ممان متفگ  دندیسرپ  ار  ممان  یتقو  اهنت  .ما  هدرکن  علطم  هلاسم  نیا  زا  ار  یسک  نونکات  نم 

رادـید .درب  ع )  ) یقنلا یلع  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب  هرماس و  هب  ار  وا  درک و  تسارح  دوخ  يوناب  زا  نیما  يراکتمدـخ  نوچ  ریـشب 
: دندومرف هدرک  سجرن »   » هب يور  ماما  .دیشک  یم  ار  وا  راظتنا  هناخ  بحاص  .دوب  هدش  مهارف  لبق  زا  زیچ  همه  ییوگ  .دوب  یبیجع 

؟ يدبا یتفارش  هدژم  ای  یهاوخ  یم  ایند  لام  مهدب  وت  هب  يا  هیده  مهاوخ  یم  تدورو  تنمیم  هب  - 

.ما يدبا  تفارش  ناهاوخ  نم  نم ، - 

.دنک رپ  داد  لدع و  زا  ار  ناهج  دوش و  وا  کلم  ملاع  برغ  قرش و  هک  مهد  یم  يدنزرف  دلوت  هدژم  ارت  سپ  - 

؟ تسیک شردپ  دنک ؟ رپ  داد  لدع و  زا  ار  ناهج  دوش و  وا  کلم  ملاع  برغ  قرش و  هک  يدنزرف  دنزرف ؟ - 

؟ یسانش یمن  ار  وا  .درک  يراگتساوخ  تردپ  زا  وا  يارب  ارت  ادخ  لوسر  هک  یناوج  - 

، مدش ناملسم  نانز  نیرتهب  تسد  هب  هک  یبش  زا  ارچ ، - 
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.منیبن میاهایور  رد  ار  وا  هک  هدوبن  یبش 

هک ار  هچنآ  نوتاخ  همیکح  رـضحم  رد  سجرن  سپ  نآ  زا  .درپس  وا  هب  ار  سجرن  دیبلط و  ار  نوتاخ  همیکح  دوخ  رهاوخ  ماما  سپس 
.تفر تخب  هناخ  هب  هرماس  يابیز  سورع  دش و  رازگرب  يا  هداس  جاودزا  مسارم  .تخومآ  دوب  مزال 

 … هکنیا ات  دش  يرپس  اهزور 

یناهنپ یلاحـشوخ  ساسحا  یگمه  هناخ  لـها  .درک  یم  قرف  اهبـش  همه  اـب  بش  نآ  .دیـسر  ارف  يرجه  لاس 255  نابعـش  همین  بش 
.دنتشاد

تساخرب ياج  زا  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  اب  یظفاحادخ  دصق  هب  نوتاخ  همیکح  دوب  تقو  رید 

.تسا هدومرف  هدعو  دنوادخ  هک  يدنزرف  دلوت  بش  .تسا  یگرزب  بش  .دینامب  اج  نیمه  بشما  ناج ! همع  - 

: تفگ تریح  اب  نوتاخ  همیکح 

؟ تسیک شردام  ییوگ  یم  هک  يدنزرف  نیا  .منیب  یمن  لمح  زا  يرثا  سجرن  رد  نم  اما  - 

ردام نوچ  سجرن  .ددرگ  یم  رهاظ  وا  رد  لمح  رثا  دوش  حبـص  نوچ  نک ! لمات  یمک  اـما ، ناـج  همع  ییوگ  یم  تسار  سجرن ! - 
.تشادن دوخ  رد  لمح  زا  يرثا  دنزرف  تدالو  ماگنه  ات  زین  یسوم  ردام  .تسا  یسوم 

دوب نئمطم  اما ، .دمآ  دهاوخ  شیپ  هچ  تسناد  یمن  .دوب  هدش  فرصنم  نتفر  زا  .تفر  سجرن  غارـس  هب  تساخرب و  ياج  زا  همیکح 
.تسا عوقو  فرش  رد  یگرزب  هثداح  هک 

زا مشچ  همیکح  .تسا  دوبعم  اـب  زاـین  زار و  لوغـشم  هداتـسیا و  زاـمن  هب  هک  دـید  ار  سجرن  تساـخرب ، زاـمن  يارب  هک  ناـهاگرحس 
.دوب هدینشن  نادناخ  نآ  زا  تقیقح  فالخ  يزیچ  زگره  .تشاد  یمن  رب  سجرن  تروص 

.دش راکشآ  سجرن  يامیس  رب  بارطضا  ياه  هناشن 

؟ هدش هچ  مرتخد ! سجرن ! - 

.تسا هتشگ  رهاظ  هدومرف  میالوم  هچنآ  - 

سکچیه .درک  ردقلا » هلیل  یف  هانلزنا  انا   » هروس توالت  هب  عورش  ماما  هدومرف  هب  همیکح 
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.درک یم  یهارمه  هروس  توالت  رد  ار  همیکح  نیشنلد  ییادص  اما ، تفگ  یمن  ینخس 

.دنادرگ یم  ایوگ  تمکح  هب  ار  ام  نالفط  هک  تسا  یهلا  تردق  زا  نیا  ناج ! همع  نکن  بجعت  - 

.درک يرای  بلط  دیود و  ماما  يوس  هب  هدز  تشحو  .دید  سجرن  دوخ و  نایم  يا  هدرپ  همیکح  دیسر ؛ نایاپ  هب  هک  ماما  مالک 

تفای یهاوخدوخ  ياج  رد  ار  سجرن  درگرب ! ناج ! همع  درگرب  - 

: تفگ یم  هدرک و  دنلب  نامسآ  هب  تشگنا  هدجس  هب  هلبق  هب  ور  دنزرف  دوب و  هدرک  هطاحا  ار  ردام  هدنبات  يرون  تشگزاب  همیکح 

قح هب  ناماما  همه  سپس  هللا و  لوسر  یصو  نینمؤملاریما  یبا  نا  هللا و  لوسر  يدج  نا  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللاالا  هلاال  نا  دهـشا 
: دیسر دوخ  هب  ات  درمشرب  ار  دوخ  زا  شیپ 

اطسق الدع و  یب  ضرالا  ءالما  یتاط و  تبث و  يرما و  یل  ممتا  يدعو و  یلزجنا  مهللا 

تباث نانمـشد  زا  ارم  ماقتنا  الیتسا و  نک و  مامت  ارم  تماما  تفالخ و  رما  نک و  افو  يدومرف  نم  هب  هک  ار  ترـصن  هدعو  ادـنوادخ  )
(. نک رپ  داد  لدع و  زا  نم  هطساو  هب  ار  نیمز  نادرگ و 

: دومرف ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هاگنآ 

! رآ نم  دزن  ریگرب و  ار  مدنزرف  ناج ! همع  - 

: ترابع شتسار  تسد  رب  تفای و  كاپ  هدیرب و  فان  هدش ، هنتخ  ار  دازون  همیکح  - 

: دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ار  دنزرف  ماما  اقوهز  ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلاءاج و 

یهلا تردق  هب  وگب  نخس 

: دوشگ نابز  كرابم  دازون  هاگنآ  و 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نوـعرف و يرن  ضرـالا و  یف  مهل  نکمی  نیثراوـلا و  مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـللا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و 
مهنم امهدونج  ناماه و 
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نورذحی نوناک  ام 

: اهیقرواپ

راونالاراحب رد  لوقنم  تایاور  زا  يریگ  هرهب  اب  *.

: عبانم

یسلجم همالع  راونالاراحب ،

ارماس هیملع  هزوح 

لوا هرود 

تروـص هب  ماـما  هک  دوـش  یم  زاـغآ  رهـش  نیا  هب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  يداـه و  ماـما  دورو  اـب  ارماـس  هـیملع  هزوـح  لوا  هرود 
ناریا و فلتخم  ياهرهـش  رد  ناشیا  فرط  زا  ناگدنیامن  الکو و  نییعت  تخادرپ و  یم  یهلا  فراعم  رـشن  هب  يا  هبتاکم  يروضح و 

قطانم یخیرات  رابخا  ربانب  نیسح  مساج  رتکد  هکنانچ  .دوب  یعیش  دیدج  ياه  هزوح  هب  نادنمـشناد  لیـسگ  مکح  رد  زاجح  قارع و 
هرـصب و هیحان  هفوک 2 -  داوس و  نئادـم ، دادـغب ، هیحان   - 1 دنک : یم  میـسقت  هدمع  تمـسق  راهچ  هب  ار  ع )  ) ماما ناگدـنیامن  مازعا 

دمحم  » لاوس هک  درک  هراشا  تایور  زا  یخرب  هب  دیاب  هنومن  ناونع  هب  رـصم  نمی و  زاجح ، هیحان  نادمه 4 -  مق و  هیحان  زاوها 3 - 
ذخا دروم  رد  هک  تسا  یتاطابترا  زا  ریغ  نیا  دـنا و  هدرک  لـقن  ار  ع )  ) يداـه ماـما  خـساپ  دـیحوت و  عوضوم  رد  یناـشاک »  یلع  نب 

.تسا هتفرگ  یم  ماجنا  یعرش  تاهوجو 

 - ترایز 4 اعد و  گنهرف  رشن  یعیش 3 -  مالک  رشن  نآرق 2 -  تلاصا   - 1 میروخ : یم  رب  ریز  تاکن  هب  ع )  ) يداه ماما  بتکم  رد 
یسایس یتدیقع و  نمشد  اب  عطاق  دروخرب 

: دراد یم  ناـیب  هنوگ  نیا  ار  نآ  تلاـصا  نآرق و  هاـگیاج  تسا  هدـش  لاؤس  ضیوـفت »  ربـج و   » زا هک  يا  هماـن  باوـج  رد  ع )  ) ماـما
قرف همه  هچنآ  هک  میتفای  نینچ  میتسیرگن و  هدـش  دراو  هک  يرایـسب  رابخا  تیاور و  رد  اـم  هک  دـنک -  تمحر  ناتیادـخ  دـینادب -  »

هک تسا  قح  ای  تسین 1 -  جراخ  هنوگ  ود  زا  دنا  هدرک  لقن  دنسانش  یم  ار  ادخ  هک  مالسا 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  www.Ghaemiyeh.comياهینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 742 

http://www.ghaemiyeh.com


.درک در  دیاب  هک  تسا  لطاب  ای  تفریذپ 2 -  دیاب 

هب هلاسم  نیا  رد  دنراد و  فارتعا  نآ  تیناقح  هب  یگمه  .تسا  قح  مالـسا  ياه  هقرف  همه  دزن  نآرق »   » هک دـنراد  قافتا  همه  تما  و 
دروم هچنآ   » هک هداد  ربـخ  و  دـنوشن » هارمگ  مه  اـب  همه  نم  تما  : » هدومرف ص )  ) ربـمغیپ نوچ  دـنا  هتفاـی  ار  قـح  هدیـسر و  تقیقح 

ادـخ و بناج  زا  نآ  لوزن  هرابرد  تسا و  قح  نآرق  و  دـشابن » نایم  رد  یفالتخا  چـیه  هکنیا  طرـش  هب  تسا  قح  دـشاب  تما  عاـمجا 
زا تسد  دیاب  راچان  هب  دندش  رکنم  تما  زا  یعمج  دوب و  نآرق  دییات  قیدصت و  دروم  یثیدح  رگا  سپ  .تسین  یفالتخا  شا  یتسرد 
هب موکحم  دنهد  همادا  راکنا  دحج و  هب  رگا  .دنا و  هتفریذـپ  ار  نآرق  تحـص  همه  هکنیا  مکح  هب  دـننک  رارقا  نادـب  دنـشکب و  راکنا 

.دنا نید  زا  جورخ 

ثیدـح نآ  تسا و  هتفرگ  یهاوگ  نآ  تحـص  رب  ار  نآرق  هدروآ و  تسا  میرک  نآرق  قیدـصت  دروم  هک  ار  يربخ  نیـسخن  هاگ  نآ 
« دیآ یم  تسار  هللا »  مکیلو  امنا   » هیآ اب  هک  تسین  نیلقث »   » ثیدح زج 

یم رود  یعقاو  تدابع  یـسایس و  روضح  زا  ار  مدرم  هک  شیوخ  رـصع  رد  هیفوص  زومرم  يارجاـم  هب  هجوت  اـب  ع )  ) یقنلا یلع  ماـما 
تیب لها  یتسود  موزل  دزادرپ و  یم  یـسانش  نمـشد  يزیتس و  متـس  هب  یعیـش  بان  نافرع  اب  ترایز و  اعد و  گنهرف  رـشن  اب  دنراد 

.دوش یم  روآ  دای  ار  تمصع 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  دسر و  یم  تداهش  هب  رهز  اب  يرجه  لاس 254  رد  ارماس  رد  دیعبت  لاس  تسیب  زا  سپ  ع )  ) یقنلا یلع  ماما 
همه ع )  ) يرکسع نسح  ماما  تماما  هرود  دریگ  یم  هدهع  رب  ار  تما  تماما 
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هیملع هزوح  يارب  تسناوت  یم  رهـش  نیا  رد  ماما  روضح  دـنیوگ  یم  يرکـسع »   » ناشیا هب  ور  نیا  زا  تسا و  هدـش  يرپس  ارماس  رد 
.دننک تاقالم  ناشیا  اب  دنتسناوت  یم  رتمک  نایعیش  دوب و  رظن  تحت  هراومه  ماما  نکیل  دشاب  نیرفآ  شقن  ارماس 

يرغص تبیغ  رصع  ود  هب  ناشیا  تماما  نارود  هک  دیسر  تماما  هب  جع )  ) يدهم ترضح  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 
.داتفا قنور  زا  ارماس  هزوح  دندیزگ و  ینکس  دادغب  رد  امومع  ناشیا  صاخ  باون  يرغص  تبیغ  رصع  رد  دیدرگ و  رجنم  يربک  و 

مود هرود 

نیا هب  نایـسابع  صاخ  هجوت  ببـس  هب  نکیل  تسا  هدوب  هعیـش  هجوت  دروم  هراومه  هدوبن و  ملع  لاجر  زا  یلاخ  ارماس  رهـش  دنچ  ره 
دندرک باختنا  یناگدنیامن  زین  یعیـش  مهم  ياهرهـش  زا  یخرب  يارب  هتفر  دادـغب  هب  ارماس  هیملع  هزوح  زا  ع )  ) نامز ماما  باون  رهش 

.دیسر یملع  دوکر  هب  يرغص  تبیغ  زا  سپ  ارماس  هزوح  بیترت  نیدب 

موس هورد 

.ددرگ یم  زاغآ  ارماس  رهش  هب  هرس ) سدق   ) يزاریش نسح  دمحم  دیس  ازریم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  دورو  اب  هرود  نیا 

نیا رد  دش و  فرـشم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  يرجه  لاس 1287  هرـس -  سدق  يزاریـش -  نسح  دمحم  يازریم  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ 
ع)  ) اضرلا دهـشم  رد  ات  دومن  دصق  سپـس  تشگزاب  فرـشا  فجن  هب  دشن و  رـسیم  هک  تشاد  ار  هرونم  هنیدم  رد  تماقا  دـصق  رفس 
هب يزاریش  يازریم  ترجه  اب  دومن  ترجاهم  ارماس  سدقم  رهـش  هب  يرجه  نابعـش 1290  رد  هرخالاب  دشن  نکمم  یلو  دیامن  تماقا 

.دیدرگ هیماما  هعیش  یمالسا  مولع  هاگشناد  گرزب  مالسا و  زکرم  يدامتم  ياهلاس  تشذگ  زا  سپ  رهش  نیا  هیملع  هزوح  ارماس 

رب غلاب  دـندوب  لوغـشم  قیقحت  لیـصحت و  هب  هک  ار  يزاریـش  يازریم  بتکم  ناـهوژپ  شناد  ینارهت  گرزب  اـقآ  خیـش  ققحم  همـالع 
.تسا هدرب  مان  رفن  داتفه  دصیس و 

سیردت بولسا 

هیملع هزوح  رد  درک و  جیورت  ار  يراصنا  خیش  يداهتجا  هویش  هک  تسا  يدهتجم  نیتسخن  یفوتم 1312 )  ) يزاریش یمظعلا  هللا  هیآ 
یم حرطم  شیوخ  سرد  هزوح  رد  ار  هلاسم  يو  دش  فورعم  ارماس  هویـش  هب  هک  تفرگ  شیپ  ار  سیردـت  رد  صاخ  یبولـسا  ارماس 
اویش ینایب  اب  ازریم  دندروخ  یم  رب  یلکشم  هب  هک  ینامز  دناد و  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  فلتخم  داعبا  الـضف  بالط و  دومن و 

قیقحت و هب  هدرک  یط  ار  یلاـع  جرادـم  لوصا  هقف و  رد  هک  دوـب  یناـسک  صاـخ  يو  سرد  اذـل  دـیزرو  یم  مادـقا  لاکـشا  لـح  هب 
.دندوب لوغشم  یسررب 

ره دوب و  سرد  رد  رضاح  يالضف  بالط و  هب  نداد  تیصخش  اهدادعتسا و  ندرک  روراب  يزاریـش  يازریم  سیردت  ياه  یگژیو  زا 
دش یم  هدینش  شنخس  تشاد  ینخس  سک 
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.تخادرپ یم  دوخ  رظن  نایب  هب  داتسا  تیاهن  رد  و 

خیـش جاح  : » دومرف يزاریـش  يازریم  سرد  هزوح  رد  الـضف  تیـصخش  ملع و  ماـقم  هب  نداـهن  جرا  دروم  رد  یکارا  یمظعلا  هللا  هیآ 
حرـش و هقادـم  لامک  رد  دـسیونب  ظافلا  ثحابم  رد  هچ  تاـیلقع  رد  هچ  ار  ازریم  سرد  تاریرقت  هک  تفرگ  میمـصت  يردزور  یلع 

.تشون ار  يزاریش  يازریم  تاریرقت  طسب 

ار دوخ  ياه  هتشون  ات  دوش  دراو  دیهد  هزاجا  دمآ  هناخ  هب  مه  بش  فصن  يزورد  یلع  خیش  رگا  هک  دوب  هدرپس  هناخ  دارفا  هب  ازریم 
« .میامن حالصا  کح و  دراد  حالصا  کح و  هب  يزاین  رگا  ات  دهد  ناشن  نم  هب 

ثحابم هتفرگ و  خیـش  لئاسر  زا  ار  شتایلقع  یناسارخ  دـنوخآ  موحرم  هیافک  هک  دوب  دـقتعم  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  ياقآ  »
« .تسا هدرک  یشک  رهوج  يردزور  یلع  خیش  تاریرقت  زا  ار  شظافلا 

دنوخآ لثم  دنیوا  نادرگاش  زا  همه  دعب  هقبط  ناگرزب  دراد و  مدقت  مه  يراصنا  خیش  رب  يزاریـش  يازریم  هک  دنراد  هدیقع  يا  هدع 
.یناهفصا تعیرش  يزاریش ، یقت  دمحم  ازریم  یکراشف ، دمحم  دیس  ردص ، نسح  دیس  يدزی ، مظاک  دمحم  دیس  یناسارخ ،

.دنا هدناسر  تابثا  هب  ار  ناشداتسا  تیملعا  یملع و  ماقم  زین  یناهبهب  دیحو  نادرگاش  هکنانچ 

ترجه هفسلف 

ارماس سدقم  رهش  هب  ناشیا  ترجه  هرس ) سدق   ) يزاریـش نسح  دمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  یگدنز  رد  لیاسم  هلمج  زا 
یملع تیعقوم  تشاد و  هلاس  دص  نیدنچ  هقباس  هک  يا  هزوح  تسا  هدوب  فرشا  فجن  هیملع  هزوح  ناگرزب  زا  يو  هکنآ  هچ  تسا 

؟ درک ارماس  هناور  ار  يزاریش  يازریم  يا  هزیگنا  هچ  سپ  دوب  هدش  تیبثت  اجنآ  رد  ناشیا 

یلو دنک  تماقا  هرونم  هنیدم  رد  تساوخ  یم  ارماس  هب  ترجه  زا  لبق  يزاریش  يازریم  تشذگ  هکنانچ 
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.تسناد ینس  هعیش و  ناردارب  تدحو  هب  راوگرزب  نآ  هجوت  دیاب  ار  رما  نیا  تلع  درک  ترجه  ارماس  هب  سپ  دشن  نکمم  شیارب 

يوس زا  ناتسرال  رد  یمالسا  تموکح  داجیا  اب  دندیدرگ و  یمالسا  تسایس  نآرق و  نید و  رادمچرپ  زین  شنادرگاش  ازریم  زا  سپ 
یپ هزرابم  رد  ار  داتـسا  هویـش  دندش و  هعورـشم  هطورـشم  تسایـس و  بهذم و  تدحو  راتـساوخ  يرال  نیـسحلا  دـبع  دیـس  هللا  هیآ 

.دنتفرگ

تسا گرزب  يزاریش  يازریم  هزرابم  داهج و  بتکم  ارماس و  هزوح  روآ  مان  نادرگاش  زا  يزاریـش  یقت  دمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  هیآ 
دیدرگ و وا  نادرگاش  نیرترب  زا  وا  درب و  هرهب  يزاریـش  يازریم  رـضحم  زا  هک  تسا  ارماس  هیملع  هزوح  هب  نارجاهم  نیتسخن  زا  يو 

نسح دمحم  ازریم  تشذگرد  زا  سپ  يزاریش  یقتدمحم  ازریم  درامگ  تمه  یمالـسا  مولع  نایوجـشناد  تیبرت  سیردت و  هب  دوخ 
.درک زاغآ  هزوح  نآ  رد  ار  قارع  بالقنا  دش و  لقتنم  البرک  هیملع  هزوح  هب  دیدرگ و  ناهج  نایعیش  دیلقت  عجرم  يزاریش 

ءارماس دیشروخ 

لوا تمسق 

یناقح یسوم 

ضرالا 1 تاملظ  یف  هللا  يرون  ای  هللا و  ییلو  ای  امکیلع  مالسلا 

 « نیعا نب  همثره  نب  ییحی   » هلیسوب یسابع و  لکوتم  روتسد  هب  اضرلا  نبا  يداه و  هب  فورعم  ع )   ) دمحم نب  یلع  ماما  هک  یماگنه 
نَمَّرُـس هک  ءارماس  .دش  هدیمد  نایـسابع  یماظن  تختیاپ  دبلاک  رد  يا  هزات  حور  دـندیدرگ  راضحا  ءارماس  هب  ربمایپ ، رهـش  هنیدـم ، زا 

نآرب مکاح  یماظن  طیارـش  یتیعمج و  تفاب  اما  دنک ، یم  رورـسم  ار  يا  هدننیب  ره  شا  تعیبط  ندید  دنچره  شدنیوگ  یم  زین  يار 
نیرتکاـپ و هـک  هنیدـم  بوـبحم  درم  .دوـب  هتخاـس  تخـس  رایـسب  نآ  ردار  یناگدـنز  یـسابع  لـکوتم  تیعبـس  تنوـشخ و  راـنکرد 

نایسابع یماظن  ناگداپ  رد  ار  یتخس  ياهزور  دوب  قلخ  نیرتوگتسار 
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هب ددرگ  كربتم  ع )   ) یقنلا یلع  ماما  ثلاـث  نسحلاوبا  كراـبم  مودـق  هب  هک  نآ  زا  شیپ  لاـس  هدزاود  ءارماـس  تشاد .  يور  شیپ 
دندوب هدـمآ  درگ  یـسابع  مصتعم  فارطا  رد  هک  كرت  کیلامم  یتسد  زارد  ییوخدـنت و  .دـش  هدـیزگرب  نایـسابع  تختیاـپ  ناونع 

سپ نآ  زا  دـیزگرب و  یتختیاـپ  هب  ار  اـجنآ  تفر و  ءارماـس  هب  مدرم  شروـش  فوـخ  زا  مصتعم  اذـل  دروآ ، هوتـس  هب  ار  دادـغب  مدرم 
هبصق هب  تعرس  هب  داهن و  لوفا  هب  ور  يرمق  رد 279  هکنیا  ات  .دیدرگ  سابعلا  ینب  يافلخ  زا  نت  تشه  نکـسم  ءارماس ، دابآ  بارخ 
يرید شتکوش  دـش ، دابآ  ملظ  هب  نوچ  ءارماس  .دـنتفگ  دـنیبب ) ار  نآ  هکنآ  رب  ادـب   ) يأر نمءاس  نآ  هب  سپ  نیا  زا  .دـش  لیدـبت  يا 

لکوتم نارود  رد  دز  یم  هنت  دادغب  هوکش  اب  ياهترامع  رب  شیاهترامع  يرمق   227 ات زا 221  لاس  شش  ضرع  رد  هک  يرهش  .دیئاپن 
هب وا و  نارود  رد  هک  تسا  یـسابع  لکوتم  ملظ  رـسارس  نارود  زا  يداـمن  رهـش  نیا  ياهرـصق  ياـیاقب  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  یـسابع 
ایند رد  ملاظ  هفیلخ  هکنیا  یهلا  گرزب  ياهتربع  زا  .دش و  هدز  مخش  نآ  نیمز  بیرخت و  ینیـسح  مرحو  یلعم  يالبرک  يو  روتـسد 

يرفعج و رـصق  هب  موسوم  هک  ءارماس ، راـنک  رد  دوخ  سیـسأت  هزاـت  رـصق  رد  رتشیب  هاـم  هن  لـکوتم  .دـیدرگ  بارخ  هناـخ  ترخآ  و 
نایاپ نیا  .دـیدرگ  ناریو  نآ  فارطا  ياهیدابآ  خاک و  دـش و  هتـشک  رـصتنم  دوخ  رـسپ  تسد  هب  هک  دوب  هدرکن  تماقا  دـش  هیلکوتم 

نیمامه نیماـما  دهـشم  زجو  دـیدرگ  كورتم  یلک  هب  ءارماـس  دـش و  لـقتنم  دادـغب  هب  هراـبود  يرمق  رد 279  تختیاـپ  دوبن ، ارجاـم 
.دنامن رومعم  ییاج  خرک  هلحم  بادرس و  نآ و  میرح  و  مالسلاامهیلع )  )

ماما
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زین ار  زتعم  نیعتسم و  رصتنم ، ياهمان  هب  یـسابع  رگید  هفیلخ  هس  دوب ، هدنارذگ  ءارماس  رد  ار  لکوتم  تخـس  نارود  هک  ع )   ) يداه
ترضح نآ  روضح  اب  هک  ءارماس  كاخ  دیسر و  تداهـش  هب  زتعم  روتـسد  هب  يرمق   254 رد ماجنارـس  دید و  ءارماس  دابآ  بارخ  رد 

هناخ رد  ار  وا  درک و  كاچ  نابیرگ  ردپ  تداهش  مغ  رد  ع )   ) یلع نب  نسح  تفرگ .  رب  رد  ار  ترضح  نآ  مسج  دوب ، هتفای  تفارش 
نـسح ماما  .دوب  هدـیرخ  ینارـصن  بوقعی  نب  لیلد  زا  دـش  ناـشیا  نفدـم  هک  ار  هناـخ  نیا  يداـه  ماـما  .درک  نفد  داد و  لـسغ  دوخ 

.دنارذگ ءارماس  رد  ار  یتخـس  ياهزور  ردپ  راب  مغ  تارطاخ  دای  اب  دوب  هدـش  نایعیـش  تماما  راد  هدـهع  ردـپ  زا  سپ  هک  يرکـسع 
تخـس ياهلاس  .دـنداد  ياج  نایادـگ  يارـسناوراک  رد  ار  گرزب  نآ  داد  روتـسد  لکوتم  ردـپ ، دورو  ماگنه  هک  تشاد  دایب  بوخ 

هک دروآ  یم  دای  هب  درشف و  یم  ار  يرکسع  ماما  بلق  يرمق  رد 236  ءادهشلادیس  رهطم  مرح  بیرخت  و  ع )   ) نیسح راوز  رب  يریگ 
ات دیتسرفب  ع )   ) ینیـسح ریاح  هب  ار  یـسک  طایتحا  اب  هک :  تفگ  یم  هزمح  نبدمحم  هب  لکوتم  هرود  رد  يرامیب  تدش  ماگنه  ردپ 
اب ار  وا  تسا ، ریاح  دوخ  وا  دوب : هدیسرپ  بجعت  رس  زا  هک  لالب  نب  یلع  لاوس  خساپ  رد  ردپ  هک  دوب  هدینش  زین  دنک و  اعد  نم  يارب 

اجنآ رد  ار  وادراد  یم  تسود  ادـخ  هک  اـجنآ  رد  دـنیامن  اـعد  نم  يارب  مراد  تسود  نم  دوب : هدوـمرف  راـکچ ؟ ع )   ) ینیـسح ریاـح 
سلجم هب  ماما  ندناوخ  ارف  .دوب  هدـش  هدز  مخـش  یـسابع  لکوتم  روتـسد  هب  ءادهـشلادیس  ربق  هک  دوب  یطیارـش  رد  نیا  2 و  .دنناوخب

هک یتلاح  رد  لکوتم 
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نآ ناگدید  لباقم  رد  ربق  ندـنک  ماما و  سبح  دـناوخب ، رعـش  وا  يارب  هک  تساوخ  یم  ماما  زا  دوب و  تسم  ادـخ ، رب  یـصاع  هفیلخ 
دوخ لابند  هب  نیمز  نامسآ و  رخف  ندناشک  هدایپ  س ،)   ) ءارهز هیرذ  ندرک  هعطق  هعطق  يارب  یگنز  نامالغ  ندرک  هدامآ  ترـضح ،

درزآ و یم  ار  يرکـسع  ماما  بلق  اهنآ  يروآدای  هک  دوب  یعیاـقو  ترـضح و …  نآ  ندومنراوخ  يارب  ناـقاخ  نبا  حـتف  شاریزو  و 
تشادن يرتشوخ  راگزور  دوخ  دوب  اضرلا  نبا  يرکـسع و  يداه ، یکز ، دمحموبا  هب  فورعم  هک  گرزب  نآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 
ترضح تیب  هب  تبسن  اهتبقارم  اذل  دوب  كانمیب  ص )   ) دمحم لآ  یسوم  دلوت  زا  نامز  نوعرف  یـسابع ، دمتعم  ینوعرف  نارود  رد  . 

مومسم و وا  روتسد  هب  ترضح  نآ  اذل  تسناد ، يرکـسع  ماما  ندناسر  تداهـش  هب  رد  ار  هراچ  هار  دمتعم  تفرگ ، تدش  يرکـسع 
رصع ماما  ار  زامن  تفاتش .  دوبعم  راوج  هب  هناقشاع  يزاین  زار و  زا  سپ  يرجه  لاس 160  لوالا  عیبر  هام  زا  زور  نیمتشه  دادماب  رد 

تدابع لحمو  بادرـس  رد  س )   ) ارهز فسوی  نامز ، یـسوم  يریگتـسد  يارب  نوعرف  نارومأم  موجه  رد  درک و  هماقا  ردـپ  رکیپ  رب 
رانک رد  هناخ و  نامه  رد  زین  يرکسع  نسح  ماما  كاپ  مسج  .دیدرگ  نوزفا  ناکم  نآ  تفارـش  دشورف و  تبیغ  هاچ  هب  دوخ  ناردپ 

همیکح جـع ،)   ) رـصع ماما  رداـم  نوتاـخ  سجرن  رهطم  داـسجا  نآ  زا  سپ  دـش و  هدرپس  كاـخ  هب  ع )   ) یقنلا یلع  ماـما  رهطم  ربق 
كاخ هب  سدـقم  ناکم  نآرد  يداهلا  یلع  نب  نیـسح  يرکـسع و  نسح  ماما  ردام  هدـج  زین  رظن و  زا  بیاغ  ماـما  نآ  همع  نوتاـخ 

فجن و هنیدم ، عیقب و  كاخ  دننام  زین  ءارماس  كاخ  دش و  هدرپس 
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يارماس دـش و  ص )   ) دـمحم لآ  نایعیـش  هاگترایز  ناگرزب  نآ  روبق  تفای .  سدـقت  نایعیـش  يارب  ع )   ) اضر ماما  دهـشم  ءالبرک و 
.دـیدرگ ءارماس  ینادابآ  ثعاب  یکدـنا  نیمه  تفرگ و  رارق  نایعیـش  هجوت  لحم  اجنآ  رد  هللا  لآ  نینوفدـم  تفارـش  ببـس  هب  ناریو 
لـصوم بحاص  یبلغت »  نودمح  نب  نادمح  دمحم  نب  هللادبع  ءاجیهلا  یبا  نب  نسح  دمحم  وبا   » نامه ینعی  ینادـمح  هلودلارـصان 

دیـشک و راوید  ءارماس  درگادرگ  دیـشک و  هدرپ  حیرـض  ياربو  تخاس  هبق  ءارماـس  رد  ناـماما  فیرـش  ربق  رب  هک  تسا  یـسک  نیلوا 
337 رد هیوب  لآ  ناطلـس  نیموس  هلودـلازعم  هب  فورعم  هیوب  نب  دـمحا  وا  زا  سپ  تخاس .  هینبا  تارامع و  ع )   ) ناماما هناخ  فارطا 

روـبق ریمعت  هب  يرمق  رد 368  ات  تشاد  ار  راـختفا  نیا  زین  یملید  هلودـلادضع  تشاـمگ .  تمه  فیرـش  ناـکم  نآ  ریمعت  هب  يرمق 
3 .دیامن مادقا  ع )   ) نییرکسع نیمامه  نیماما 

هک يوخ  راد  مدرم  مکاح  یلبند  ناخدمحا  رد 1198ق  .دش  هتخاس  ءارماس  رد  ناماما  دقرم  يارب  ینحص  دبنگ و  هیوفـص  هرود  رد 
دمحم ازریم  دوخ  رسمه  ردارب  ءارماس  رد  ع )   ) نییرکـسع هاگراب  هعـسوت  ریمعت و  دصق  هب  دوب  هدرک  تموکح  هطخ  نآ  رب  لاس   30

ناس هب  يدیدج  ترامع  ات  درک  مازعا  ءارماس  هب  رگراک  رامعم و  يدادـعت  هارمه  هب  ار  کلامملا  یفوتـسم  عیفـش  ازریم  دـنزرف  عیفر 
هب دوب  کـیدزن  ناخدـمحا  یمازعا  تئیه  راـک  زا  قارع  لـها  زا  یخرب  تعناـمم   4 .دـنزاسب ع )   ) همئا روبق  يور  رب  فـجن  تراـمع 

یلبند ناخدمحا  .دـنک  زاغآ  ءارماس  رد  ار  دوخ  راک  تسناوت  تئیه  دادـغب  یلاو  اشاپ  نامیلـس  رظن  بلج  اب  هک  دوش  رجنم  يریگرد 
هب .دوب  راجاق  ناخدمحم  اقآ  يو  رورت  كرحم  ًارهاظ  .دیـسر  لتق  هب  يرمق  رد 1200  دوخ  ناگدازردارب  طـسوت  موش  يا  هئطوت  رد 

نیا
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.دش فقوتم  لاس  کی  ءارماس  نحص  نامتخاس  راک  بیترت 

ریزو رفعج  ازریم  دوخ ، ردپ  نالتاق  نافلاخم و  بوکرس  عاضوا و  لرتنک  زا  سپ  یلبند  ناخدمحا  دنزرف  ناخ  یلقنیسح  ماجنارس  اما 
هرانم و نحـص و  لیبق  زا  ار  اـجنآ  تراـمع  لاـس  ود  یط  رد  زین  وا  درک و  مازعا  ءارماـس  هب  دوب  رکذـلا  قباـس  عیفر  ازریم  رـسپ  هک  ار 
 ( ع  ) نییرکـسع هاـگراب  دـیماجنا و  لوـط  هب  يرمق  اـت 1207  تامادـقا  نیا  .درک  اـنب  قاـط  شیپ  قاطرـس و  ناویا و  هفـصو و  قاور 

یلعرظن ناخ ، ناملس  ناخدمحا ، رسپ  ناخ  یلعبلک  یلبند ، ناخدمحا  هلمج  زا  نتدنچ  یلبند  نادناخ  زا  .درک  ادیپ  یبسانم  تیعضو 
نایعیـش تدارا  زا  يرادرب  هرهب  هب  ءارماس  یلاها  تاداع  هب  هجوت  اب  .دنتـسه  نوفدم  سدقم  ناکم  نآ  رد  ناخدمحا  رـسپ  ناخ  گیب 

 ( ع  ) نییرکسع هاگراب  زا  تظافح  يرادهگن و  هب  یهجوت  یب  نیع  رددوخ  ياهیدنمزآ  ياضرا  ياتسار  رد  ع )   ) تیب لها  هب  تبسن 
ریمعت و ردو  دومن  تظافح  ع )   ) تیب لها  يافـص  اب  میرح  زا  هدـش و  راک  هب  تسد  دوخ  قشاع  نایعیـش  یهاگدـنچ  زا  ره  دوب  مزال 
هب ات  دسیون : یم  دوب  هدش  فرـشم  تایلاع  تابتع  هب  ترایز  تهج  يرمق  رد 1273  دوخ  هک  کلملا  بیدا  .دنشوکب  نآ  يرادهگن 
هب رگم  هتفر  نایم  زا  هدیـسرن و  فرـصم  نیا  هب  نکیل  دنا ، هدروآ  ] الط [ رهطم دـبنگ  ندرکالط  تهج  هب  ناتـسودنه  زا  هعفد  هس  لاح 

5  . تسا دیفس  چگ  زا  یقبام  تسا و  هدش  الط  دبنگ  هرود  رد  دنبرمک  کی  ردق 

: دیامن یم  فیصوت  نینچ  يرمق  رد 1273  ار  ءارماس  فیرش و  مرح  تیعضو  ومه 

کی بادرـس  يالاب  هک  بادرـس  کی  رد  نوتاخ  سجرن  امهیلع و  هللا  مالـس  یقنلا  یلع  ماما  باـنج  يرکـسع و  نسح  ماـما  باـنج 
.دنشاب و یم  نوفدم  ربق ، تروص  هس  تسا و  حیرض 
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كرابم حیرض  هب  هدیبسچ  فرط  کی  زا  يو  حیرض  هک  تسا  مالـسالا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  رتخد  نوتاخ  همیلح  ناشیا  ياپ  ریز  رد 
يده همئاریاس  ياهدبنگ  زا  رت  گرزب  زین  رونم  دـبنگ  تسین و  كرابم  هعقب  نیا  یگرزب  هب  همئا  زا  کی  چـیه  هعقب  و  تسا .  نیماما 

 … تسانثلاو هیحتلا  هیلع 

یلبند ناخدـمحا  نکیل  تسا  هدوب  هیوفـصزا  نحـص  دـبنگ و  يانب  لصا  نک .  شفک  کی  هلبق و  فرط  زا  دراد  گرزب  ناویا  کـی 
ود زا  دـنا و  هدومن  بصن  هک  تسگنـس  راوید  زا  عرذ  ود  ات  رهطم  هعقب  نایم  تسادـالوپ و  زا  سدـقم  حیرـض  و  تسا .  هدومن  ریمعت 

کیره هک  تسا  رهطم  دـبنگ  فرط  ود  رد  رانم  ود  تسا و  هوکـشاب  رایـسب  كراـبم  هاـگراب  و  تسا .  هنییآ  فقـس ، اـت  ـالاب  هب  عرذ 
نحـص نایم  رد  ناویا ، ربارب  رد  تسا .  عرذ  دون  رد  عرذ  دون  ضرعو ، لوط  بسح  زا  كراـبم  نحـص  و  تسا .  عرذ  تسیب  ًاـنیمخت 
هدـلاو هراکرـس  زین  هیقاـس  کـی  .دـنریگب و  وضو  مدرم  هک  هدرک  تسرد  یـضوح  هدـنک و  یهاـچ  هلودـلا  فصآ  موحرم  كراـبم ،

تسا و هدمآ  یم  نحـص  نایم  هب  هتخیر ، یم  هدیـشک و  یمطـش  زا  بآ  هک  هدرک  تسرد  كرابم  نحـص  نایم  رد  یتالحم  ناخاقآ 
رد رگید  نحصو  دیآ  یمن  بآ  تسا و  هدروخ  مهب  شبآ  ندروآ  بابسا  تاقوا  نیا  نکیل  .دنا  هتشاد  یمرب  بآ  اجنآ  زا  سک  همه 

لخاد دیاب  درادن ، رهطم  هعقب  هب  هار  نحـص  نآ  زا  نکیل.دراد  ضرع  ردق  نامه  لوط و  عرذ  جنپو  لهچ  زین  نآ  هک  تسا  رـس  تشپ 
.دندرگ یم  هرهطم  هعقب  ناویا و  لخاد  دنوش ، یم  دراو  هلبق  رد  زا  هک  ینک  شفک  زا  دش و  گرزب  نحص 

گس و ای  رخ و  ای  هتبلا  مدش ، یم  كرابم  نحـص  لخاد  تقو  ره  هک  دـنراد  یمن  مارتحا  دنـشاب و  یم  بدا  یب  اجنآ  مادـخ  ردـقنآ 
يزات
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دیآ یم  دایز  راوز  هک  تقو  ره  تسا و  مادـخ  رفن  لهچ  دنـشاب …  یم  يراـیراچ  مادـخ  همه  میدرک .  یم  نوریب  هک  دوب  اـجنآ  رد 
دوخ .دـنریذپ  یمن  سک  چـیه  زا  رذـعو  دـنریگ  یم  مدرم  زا  لوپ  فلتخم  ياهروط  هب  ماشتحا .  اب  دنتـسه  یمداخ  اجنآ  یلاها  همه 
يا متفگ  مدرک و  وا  هب  داـیز  ریغت  نک .  تراـیز  ورب  دـعب  هدـب  لوـپ  لوا  هکدـنتفگ  یم  ناراوز  هب  هتفرگ  ار  رد  فرط  ود  هـک  مدـید 

 . نک ترارش  رتمک  رادرب و  راوز  زا  تسد  دودرم 

مدوشگ یم  راوز  يارب  ترایز  باب  مدومن و  یم  بدا  یب  مادخ  تیذا  هب  بیغرت  صیرحت و  ار  شرـسپ  راددیلک و  مکاح و  هلمجلاب 
ار شا  هبورکاخ  دـندرک و  بوراج  ار  كرابم  نحـص  هبترم  کی  فقوت ، زور  هد  نآ  رد  مادـخ  هک  دیـسر  ییاج  هب  راـک  هک  نیا  اـت 

6 .دندرب نوریب 

نآ عومجم  هک  دیامن  یم  نانچ  دراد و  ضرع  عرذ  ود  لوط و  مینو  عرذ  ود  ًانیمخت  تساجنآ  رد  ترضح  نآ  تبیغ  هاچ  هک  یناویا 
هاچ لوا  رد  هاچ  و  تسیقاب .  دنا  هتشون  یفوک  طخ  هب  هک  رود  هبیتک  و  تسا ، یقاب  نآ  زا  يردق  هک  نانچ  هدوب  تبنم  بوچ  زا  ناویا 
دوگ عرذ  ود  ردـق  هب  ًاـنیمخت  كربـت ، نمیت و  تهج  هب  كاـخ  نتـشادرب  ترثـک  زا  تسا ، هدوب  تبیغ  لـحم  نوچ  هکلب  تسا  هدوبن 

، دنور یم  ترایز  هب  دنناد و  یمن  یسراف  هک  كارتا  رثکا  .دنا و  هتشاذگ  هاچ  رد  رب  عبرم و  دنا  هدیشارت  رمرم  زا  یگنس  کی  تسا . 
اهنیا نامزلا  بحاص  ای  دـنیوگ : یم  ترایز  نمـض  رد  دـننک و  یم  هاچ  نایم  هب  رـس  هک  یتقو  رد  دـنریگ ،[ یم   [ يرمق کی  يرفن  زا 

.دنیوگ یم  ار  اهترابع  نیمه  كارتا  هنیع  هب  دننک و  یمن  لاحشوخ  ار  ام  ]و[ دنهد یمن  لوپ  دنتسه ، يدب  راوز 

ضرع عرذ  راهچ  بادرس  لصا  .دشاب و  یم  هناخقودنص  لثم  كرابم  بادرس  يارب  زا  هچناویا  نآ  و 
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ار ترایز  زامن  هک  تسا  رگید  بادرس  کی  دشاب  هداتسیا  هلبق  هب  ور  هک  یسک  يارب  زا  بادرـس  تشپ  رد  دراد و  لوط  عرذ  تفه  و 
موحرم ار  دجـسم  نآ  .دراد و  هلپ  تسیب  دـنوش ، یم  دجـسم  لخاد  هک  الاب  اـت  ساـیرک  زا  .دـننک و  یماـجنآ  رد  درم ، هچ  نز و  هچ 

يوش یم  لخاد  هک  نک  شفک  زا  .درادن و  ینحـص  دجـسم  نآ  تسا و  یـشاک  زا  دجـسم  دـبنگ  و  تسا .  هتخاس  ازریم  یلعدـمحم 
ودجسم كرابم  نحص  و  تسا .  كرابم  بادرـس  پچ  تسد  فرط  زا  .دوش و  یم  دجـسم  لخاد  هلبق  هبور  ناویا  زا  تسا و  یناویا 

هعلق هرود  گنـسرف  عبر  دراد و  تیعمج  راوناخدـص  یـس  ردـق  هب   ] هرماس  .[ تسا عرذ  داتفه  الوط  ًاضرع و  نامزلا ، بحاص  بادرس 
رایـسب ياهجرب  دنا و  هتخاس  رجآ  چـگ و  زا  يدـنه ، هاش  دـمحم  ار  هرماس  هعلق  راوید  و  تسینرومعم .  هعلق  همه  نکیل  تسا ، ءرماس 

یم ار  طش  زا  یئاج  برع  تسا و  هعیرـش  هزاورد  يرگید  تسا و  دادغب  هزاورد  یکی  دراد : هزاورد  هس  هتخادـنا .  شرود  هب  مکحم 
هک تسا  دـعاق  هزاورد  يرگید  و  تشادرب ، بآ  ناوـت  یمن  طـش  ياـج  همه  زا  هک  اریزدـنراد  یمرب  بآ  مدرم  اـجنآ  زا  هک  دـنیوگ 

7  . تسا برع  زا   ] يا  [ هلیبق مسا  هب  قلعتم 

یم بیرف  ار  مدرم  دننک و  یم  لابقتسا  ار  راوز  گنـسرف  جنپ  راهچ  هشیمه  نایفـس .  یبا  ناتـسود  زا  دنناطیـش و  نوچ  هرماس  یلاها  »
راکب هچره  بآ  متـسه .  هشیمه  راوز  يرادنامهم  قوش  زا  متـسه و  امـش  رادنامهم  نم  دنیوگ  یمدنـسر  یم  يراوز  هب  نوچ  .دنهد 

همه زا  مهاـک  وج و  تسا و  رتمک  نارگید  زا  هشیمه  نم  هناـخ  هیارک  مهن ، یمن  تنم  دـیئامن  فرـص  هچره  مزیه  مهد و  یم  دـیراد 
شوخلد و راوز  هب  نداد  تمحز  زا  دنتسه و  يرایراهچ  مدرم  همه  مربمغیپ ، دالوا  دیس  هک  نم  زجب  .رتنازرا  سک 
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نآ ندیرخ ، رگید  تاموزلم  نانو و  ندیشک  وج  هاک و  تقو  .دروآ  یم  هناخ  هب  يزاس  هنامز  يزاب و  نابز  هب  ار  راوز  هراچیب.دنتـسم 
، تکرح تقو  ات  دیاشگ  یم  تبحم  باب  راوز  نآ  يور  هب  يرگید  دیآ و  یمن  کیدزن  ًادبا  هدروآ  هناخ  هب  هدرک و  لابقتسا  صخش 

تـسا نامه  يزیچره  خرن  هک  تسا  شوخ  لد  هراچیب  راوز  مادـقا .  نتفر  هب  نک و  مامت  یتفرگ  تاـجارخا  هچنآ  باسحدـیوگ  یم 
هجو چـیه  هب  دـنریگ و  یم  وا  زا  لوا  رارق  لباقم  هد  دـنک  یم  باسح  نوچ  .دـنا  هتفهنن  يزیچ  وا  زا  دـنا و  هتفگ  وا  هب  ارحـص  رد  هک 

لطعم و الوا  تسا .  نوذأم  نتفر  هب  تفرگ ، راوز  نآ  زا  لوپ  دوخ  رطاـخ  لـیم  هب  هناـخ  بحاـص  هک  یتقو  .دـنریذپ  یمنار  وا  رذـع 
8 .دراذگب » نوریب  مدق  دناوتن  درامشن  يدقن  هاوخ  لد  قفو  رب  ات  نوخ  لد  نادرگرس و 

تفاـی تیرومأـم  هاـش  نیدلارـصان  هصاـخ  تمدخـشیپ  کلملادـضع  ناـخ  اـضریلع  تاـبتع  هب  کـلملا  بیدا  رفـس  زا  سپ  لاـس  هد 
رد يو  رفس  .دربب  قارع  هب  ع )   ) نییرکسع دبنگ  ندرک  الطم  تهج  ار  هاش  نیدلارصان  رذن  ییادها و  الط  تشخ  قودنص  دصراهچ 
 ( نیقارعلا خیـش   ) ینارهت نیـسحلادبع  خیـش  بانج  لیوحت  نیمظاک  رد  ار  الط  ياهتـشخ  دـیدرگ  قفوم  دـش و  زاـغآ  هدعقیذ 1283 

دیامن مادقا  ءارماس  رهطم  مرح  رد  تاریمعت  ماجنا  هرانم و  ثادحا  هب  تبسن  دبنگ  ندرک  الطم  رب  هوالع  تشاد  هفیظو  خیـش   9 .دهدب
، الط ياهتـشخ  لیوحت  زا  سپ  کلملادـضع  تفای .  ققحت  شا  تایح  ناـمز  رد  موحرم  نآ  طـسوت  تامادـقا  نیا  هدـمع  شخب  هک 
ءارماس و فصو  .دوش  یم  فرـشم  زین  ءارماس  فرـشا و  فجن  یلعم ، يالبرک  هب  قارع  رد  عقاو  هسدـقم  باتعا  ریاس  ترایز  تهج 

 : میناوخ یم  وا  ملق  زا  يرمق  رد 1283 ار  رهطم  مرح  تیعضو 

فرشا فجن  هکرابم  هعلق  زا  شا  هعلق  يأر  نم  رس  اما 
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نحـص برد  یلاقب  ناکد  هس  ود  الا  چـیه  شرازاب  دـصراهچ و  ًانیمخت  شراوناخ  ثلث و  شیاـه  هناـخو  تسا  رت  کـچوک  یکدـنا 
تلود بناج  زا  هک  کچوک [  اقآ  الم  هداوناخ   [ یکی  . تسه اجنآ  هعیـش  راوناـخ  ود  .دنتـسه  ینـس  ًاـمامت  شمدرم  .دراد  کـچوک 
عیشت یعدم  همه  رهاظ  هب  یلو  دش ، ضرع  شتلاح  راددیلک  یلعدیس  یعامـش .[  هداوناخ   [ یکیو تسا  ینویامه  غارچ  لهچ  یلوتم 

مج هاشنهاش  تلوص  لاوز و  یب  لابقا  زا  هللادـمحلا  اذـه  عم.دـنرادن  سفن  لتق  دـص  زا  هفیاضم  رانید  کـی  يارب  مادـخ  عیمج  دـنا و 
.دنیامن یم  راوز  زا  يرازگ  تمدخ  تیاهن  دنرادن و  فالخ  هملک  کی  تردق  لامه 

عضو و شوخ  رایسب  هتخاس ، یلبند  ناخدمحا  هک  ار ، امهیلع  هللا  تاولص  نییرکسع  نیمامهلا  نیماما  رهطم  مرح  سدقم و  نحص  اما 
هیبش زاـب ، يور  تسا  یناویا  رهطم  مرح  قاور و  ولج  رد  درادـن و  هرجح  تسا .  اـمن  قاـط  نحـص  فارطا  نکیل  تسا .  حور  شوخ 

انب هرانم  ود  یلعا  ناوید  هاوخنت  زا  فرط  ود  رد  یلاعت  هللا  هملـس  نیـسحلادبع  خیـش  بانج  لاح  هتـشادن ، راـنم  فجن  كراـبم  ناویا 
زا زور  نآ  دیامن و  یم  انیم  لثم  .دراد  فیرعت  تیاهن  یب  .دـنا  هدرک  یـشاک  نحـص  ياهامن  قاط  ههبـص  اب  ار  اه  هرانم  نآ  هدومن و 
زا رهطم  مرح  تسا و  رت  گرزب  هفرـشم  دـهاشم  ياهدـبنگ  ریاس  زا  كرابم  دـبنگ  .دـندوب  هتخاس  عرذ  هد  ردـق  هب  کیره  اـه  هراـنم 

کیرد ص )   ) مئاق ترضح  ردام  نوتاخ  سجرن  امهیلع و  هللا  مالـس  نییرکـسع  نیترـضح   . تسا رت  عیـسو  همرتحم  ياهمرح  عیمج 
تسا دالوف  ] زا  [ گرزب حیرض  تسا .  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  ياپریز  نوتاخ  همیلح  دنرگیدکی و  فدارم  حیرض 

، رونم مرح  برد  هادف ، انحور  يرایرهش  سدقا  ترضح  یلعا  كرابم  غارچ  لهچ  .دنا  هتفوک  جنرب  هکنت  ار  نوتاخ  همیلح  حیرـض  و 
ار كرابم  دبنگ  رود  .دراد  هوکش  تیاهنو  تسا  هتشاد  هاگن  یگتسارآ  مظن و  لامک  رد  کچوک  هتخیوآ و  قاور  نایم  رد 
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10 .دوب هدش  راک  تشخ  رازهراهچ  ًانیمخت  هک  دنا  هدومن  بصن  ینویامه  هیده  رونم  ياهتشخ  زا  فیدر  تشه  تفه 

تسا يدجسم  کچوک  نحص  نآ  بونج  فرط  رد  تسا و  رت  کچوک  نحص  برغم  لامـش و  نایم  سدقم ، نحـص  نآ  هیواز  رد 
یم هـجرف  هللا  لـجع  میاـق  ترـضح  بادرـس  هـب  هـک  تـسا  یهار  دـبنگ ، راـسی  نوتـس  ریز  رد  دـبنگ و  قاور و  ناوـیا و  رب  لمتـشم 

عرذ و راـهچ  شلوط  تسا و  رت  مک  عرذ  هس  بادرـس  نآ  ضرع  بادرـس .  هب  تسا  یهار  یتـشه  دـعب  تسا و  هلپ  ود  تسیب.دور و 
تبیغ اجنآ  ترضح  دنیوگ  هک  تسا  نیـشن  هاش  نآ  رد  یهاچ  .دنا  هداهن  یـسرا  هک  تسا  ینیـشن  هاش  بادرـس  رخآ  رد  .دوشیم  مین 
دندرک شرف  یلصوم  گنس  ار  همه  هلپ ، یتشه  بادرس و  نیمز  تسا .  يدجسم  بادرس  نامه  هزادنا  هب  بادرس  نآ  بقع   . هدومرف

11  . تسا یشاک  همه  شا  هرازا  و 

اه تشون  یپ 

نیمز ياهیکیرات  رد  ادخ  رون  ود  ادخ و  یلو  ود  يا  امش  رب  دورد  . 1

.راونالاراحب زا  لقن  هب  صص 15-17  دلج 8  خیراوتلا ، خسان  . 2

صص 141-144. ج 2 ، نییرکسع ، یناگدنز  . 3

ص 137. ، 1363 نارهت ، دحوم ، دمص  پاچ  يرتشوش ، فیطلادبع  ریم  ملاعلا ، هفحت  ص 201 و  ج 1 ، رارحالا ، هبرجت  . 4

ص 100. ، 1364 وجداد ، تاراشتنا  نارهت ، يرازلگ ، دوعسم  حیحصت  هب  تابتع .  هب  کلملا  بیدا  همانرفس  . 5

بیصن نآ  تداعـس  کلملا ، بیدا  زا  دعب  لاس  هک 158  یفّرـشت  رابود  رد  تسا  هنوگ  نیمه  نایئارماس  لاح  زین  نونکا  هنافـسأتم  . 6
هک متفای  نآ  تاسیسأت  رهطم و  مرح  ظفح  يرادهگن و  هب  تبـسن  انتعا  یب  روسج و  صیرح ، ار  نآ  لها  ءارماس و  دش  هدنراگن  هدنب 
یم يریگروز  هنابدا  یب  ًاضعب  دـننک و  یمن  هئارا  یتمدـخ  چـیه  سدـقم  ناکم  نآ  هب  راوز  موجه  لبق  زا  یلام  ناوارف  عافتنا  مغریلع 

.دنیامن

، تابتع هب  کلملا  بیدا  همانرفس  . 7
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صص 100-103. ، 1364 دوجداد ، تاراشتنا  نارهت ، يرازلگ ، دوعسم  حیحصت  هب 

ص 113. نامه ، . 8

.دوش یم  بوسحم  راجاق  رصع  دهاز  فورعم و  نیدهتجم  زا  نیقارعلا  خیش  هب  فورعم  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  . 9
لحم زا  يا  هسردـم  دجـسم و  نیـسحلادبع  خیـش  وا  تیـصو  بسح  رب  ریما  گرم  زا  سپ  دوب و  ریبکریما  ناـخ  یقت  ازریم  یـصو  وا 
تابتع هب  سپـس  وا  .دـش  اه  یناجیابرذآ  دجـسم  ای  نیـسحلادبع  خیـش  هسردـم  دجـسم و  هب  فورعم  هک  درک  ثادـحا  ریما  كرتام 

زا تیرومأم  نیا  ماجنا  رد  هک  دـش  لوحم  وا  هب  هاش  نیدلارـصان  يوس  زا  تایلاع  تاـبتع  رد  هکربتم  عاـقب  يزاـسزاب  روما  ترجه و 
هاش نیدلارـصان  روتـسد  هب  هک  دشاب  یم  موحرم  نآ  تامادقا  زا  یکی  نییرکـسع  دبنگ  ندرک  الطم.درکن  راذگورف  یـششوک  چـیه 

 . تشذگرد نیرهنلا  نیب  رد  يرمق  رد 1286  ینارهت  نیسحلا  دبع  خیش  جاح   . تفرگ تروص 

تهج کلملادـضع  هک  ینامز  رد  دادـغب و  رد  ـالط  ياهتـشخ  نتفرگ  لـیوحت  زا  سپ  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  جاـح  موحرم  . 10
دومن لقتنم  ءارماس  هب  بآ  قیرط  زا  هداد و  روبع  نیمظاک  تاغاب  تشپ  زا  دوب  هدش  فرشم  ءالبرک  هب  ءادهـشلادیس  رونم  ربق  ترایز 

دبنگ رب  اهتـشخ  زا  يرادـقم  ءارماـس  هب  کلملادـضع  ندـش  فرـشم  زا  سپ  هک  يوـحن  هب  دوـب  هدـش  راـک  هـب  لوغـشم  هلـصافالب  و 
.دوب هدش  بصن  ع )   ) نییرکسع

 . تابتع هب  کلملادضع  همانرفس  ناریا .  رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسوم  . 11

مود تمسق 

رد 1283 .دیآ  نایم  هب  ع )   ) نییرکسع دبنگ  ندومن  الطم  الط و  ياهتشخ  لاسرا  يارجام  زا  يرکذ  هک  تسین  تبسانم  یب  اجنیا  رد 
ار هاش  یگصاخ  تمدخـشیپ  تمـس  هک  کلملادضع  هب  بقلم  راجاق  ناخاضریلع  هب  ینامرف  رودص  اب  راجاق  هاش  نیدلارـصان  يرمق 

راک هب  تهج  ار  الط  تشخ  قودنص  دصراهچ  داد  تیرومأم  دش  یم  بوسحم  هیراجاق  مهم  ربتعم و  لاجر  زا  تشاد و  زین 
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 : تسا نینچ  هاش  نامرف  .دیامن  لقتنم  قارع  هب  ءارماس  مرح  میظع  دبنگ  رد  ندرب 

رطاخ تایانع  هب  هصاخ  تمدخـشیپ  ناخ  اضریلع  تیآ ، دـیواج  تلود  صاخ  هداز  يودـف  ماظعلا ، ءارمالا  هجیتن  ناـقاخلا ، برقموه 
همالـسو هللا  تاولـص  نییرکـسع  رهطم  رونم  دـبنگ  تهج  هب  هک  الط  ياهتـشخ  نوچ  هک  دـنادب  هدوب  یهابم  رختفم و  هناکولم  ریطخ 

لوحم و ناقاخلا  برقم  نآ  هدـهع  هب  ار  روبزم  ياهتـشخ  لمح  صاخ ، هداز  يودـف  نآ  تناید  تناما و  هب  رظن  هدـش  هتخاس  امهیلع 
، بام لیاضف  باطتـسم  بانج  لیوحت  نیمظاک  رد  هدومن و  لـمح  ار  ـالط  ياهتـشخ  یتسرد  مظن و  لاـمک  اـب  هک  میدومرف  ضوفم 

خیش ماظعلا ، خیاشملا  خیش  نامزلاو ، رـصعلا  دهتجم  اهقفلا ، هدبزو  املعلا  هودق  باستکا ، فراعم  قیاقح و  باصن ، تضافا  تدافا و 
یفالخ يریـصقت و  هچنانچ  نیرومأم  و[  [ شارف زابرـس و  مـالغ و  زا  هار  نیب  رد  .دربب  راـک  هب  هک  هداد  یلاـعت  هللا  هملـس  نیـسحلادبع 

ار تمدخ  نیا  یتسرد  مظن و  لامک  اب  دیاب  .دیامن  هیبنت  اهنآ  ریصقت  روخ  ارف  هب  هک  تسا  نوذام  دوخ  ناقاخلا  برقم  نآ  دوش  رهاظ 
هنس 1283. مارحلا  هدعقلا  يذ  رهش  یف  هررح  دسانش  هدهع  رد  هدناسر  ماجنا  هب 

رد اـهیتساک  صقاون و  همه  مغر  یلعراـجاق  ناـهاش  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  .دوـش  یم  زاـغآ  کلملادـضع  تیرومأـم  بیترت  نیا  هب 
ینابم هب  تبسن  هکنیا  لقادح  هتشاد و  مامتها  يدودح  ات  ینید  یعیـش و  ریاعـش  ظفح  رد  یـصخش  راتفر  قالخا و  يرگ و  تموکح 
ًاـساسا هک  اه  يولهپ  فالخرب   . تسا طوبـضم  نانآ  بلغا  همانراک  رد  تامادقا  عون  نیا  زا  اذل  .دنتـشادن  دانع  یعیـش  ریاعـشو  ینید 

لباقم رد  يریفکت  نویباهو  یسابع و  لکوتم  نوچمه  هار  نیا  رد  دندش و  هتشامگ  ناگناگیب  طسوت  عیشت  مالسا و  ساسا  مده  يارب 
نانآ مولظم  نایعیش  و  ع )   ) تیب لها  سدقم  تحاس  هب  تبسن  هدومن و  يریگعضوم  ینید  ریاعش  هماقا 
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.دندومن تراسج 

نایاپ هب  یلوالا 1284  يدامج  مهن  هبنشود  رد  دومن و  زاغآ  هدعقلا 1283  يذ  مهدزاود  هبنش  هس  زور  رد  ار  دوخ  رفس  کلملادضع 
اب گرزب  رفـس  نیا  اجنآ  زا  دوب و  میظعلادـبع  ترـضح  اـی  يررهـش  نارهت  زا  جورخ  زا  سپ  اهتـشخ  لـماح  ناوراـک  لوا  لزنم  .درب 
رد نونکا  هک  هدش  هیهت  کلملادضع  طسوت  رفـس  نیا  تارطاخ  همانزور  .دیدرگ  زاغآ  اپراچ  سأر  دـصتفه  رفن و  دصیـس  یهارمه 
هب دنولـسرم  نسح  شـشوک  هب  رثا  نیا  یـسمش  لاس 1370  رد  .دوش  یم  يرادهگن  ناریا  رـصاعم  خـیرات  تاعلاطم  هسـسؤم  ویـشرآ 

 . تسا هدیسر  پاچ 

یم هقردب  لابقتسا و  ع )   ) یلع لآ  نایعیشو  ع )   ) تیب لها  نابحم  ناگدید  ياهکـشا  اب  لزنم  هب  لزنم  الط  ياهتـشخ  لماح  ناوراک 
یناریا و ینامثع و  تاماقم  ینامثع  كاخ  هب  ناوراـک  دورو  اـب  .درپس  یم  هار  ناـناج  يوک  يوس  هب  رت  ماـمت  هچره  هوکـشاب  دـش و 

: دیامن یم  فیصوت  نینچ  ار  نیمظاک  هب  دورو  دوخ  کلملادضع  .دندمآ  ناوراک  لابقتسا  هب  ینسو  هعیش  مدرم 

دیپس و ینس ، هعیش و  فرط ، ود  زا  و  بناج ، ود  رد  مالسلاامهیلع ، نیمظاک  نابـساپ  کیالم  ناتـسآ   [ … ] یلا هفینحوبا  ربق  [ … ] زا
لوارقو اه  هناخ  هوهق  هیارس و  برد  نادیم  اشاپ و  هیارـس  ماب  هعلق و  ياهجرب  رـس  رب  دادغب ، لخاد  جراخ و  رد  روکذ ، ثانا و  هایس و 

رانک يارحـص  هنهک و  دادـغب  رـسج و  يور  هلجد و  رانک  ات  اه  هناخ  هرظنم  ماب و  اهراوید و  ریز  نیکاکد و  بناـج و  ود  ياـه  هناـخ 
 … دندمآ یمربرگیدکی  شود  رب   [ … ] سنج ره  عون و  ره  زا  مالسلاامهیلع ، نیمظاک  هسدقم  هناتسآ  دادغب و  نیبامیف  هلجد 

[ … ] دندرک ینابرق  دصراهچ  بیرق  مالسلاامهیلع ، نیمظاک  هزاورد  هب  ات  دندیسر  نیلبقتسم  هک  ییاج  زا 

ار مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایعیش  ردقنآ  هن  و 
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.دومن تیاکح  مناوت  هک  درک  هطاحا  طاشن  برط و 

مامز ینویامه ، رذـن  ندـید  ضحم  هب  ودـندمایب  دـنه  ناباون  اب  تسا ، دـهع  دونر  هلـسلسرس  دونه و  هلجا  زا  هک  هلودـلا  لاـبقا  باون 
زا دندیـشک و  ناگدید  رب  ناشرابغ  رهاوجلا  لحک  دندیـسوبب و  ناشماجل  دندنکفا و  نارتسا  ياپ  رب  نتـشیوخ  هداد ، تسد  زا  رایتخا 

ققدم قیاقدلا و  ققحم  ریصبلاریرحنلا ، ریبخلا و  همالع  بانج  نآ  زا  سپ  تفرب .  اهلد  رد  یمظع  دوزفیب و  یهوکـش  يرقووا و  راتفر 
12 .دندیسرب مارک  يالضف  مالعا و  ياملعزا  یعمج  اب  یلاعت  هللا  هملس  نیسحلادبع  خیش  قیاقحلا 

زاغآ تعرـس  هب  مه  الط  ياهتـشخ  بصنراک  دـیدرگ و  لیوحت  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  هللا  تیآ  هب  الط  ياهتـشخ  بیترت  نیا  هب 
نیمالا نسح  تسا .  هسدقم  باتعا  ياهدبنگ  نیب  رد  دبنگ  نیرت  گرزب  دش  رکذ  هک  روط  نامه  نییرکـسع  رهطم  مرح  دـبنگ  .دـش 

یم ءارماس  رهطم  مرح  نحـص  دـبنگ و  ياهیگژیو  صوصخ  رد  هیعیـشلا  هیمالـسالا  فراعملا  هرئاد  هدـنروآدرگو  رـصاعم  هدنـسیون 
نآ رطق  رتـم و  نآ 68  طیحم  تسا .  مالـسلاامهیلع )   ) راهطا همئا  روبق  ياهدـبنگ  نیب  رد  دـبنگ  نیرت  گرزب  ءارماس  دـبنگ  دـسیون :
هب هدش  هدیـشوپ  یـشاک  اب  هک  دراد  دوجو  هرانم  ود  نآ  یبونج  تهج  رد  .دشاب  یم  ددـع   72000 دبنگ ياهتـشخ  .دشاب  یم   22/43

ناویا یبونج و 20  بناج  رد  ناویا   9 یبرغ ، بناج  رد  ناویا   16 دراد ، دوجو  ناویا  نحـص 45  لخاد  رد  نیمز .  زا  رتم  عافترا 36 
.یقرش 13 بناج  رد 

هاش نیدلارصان  .دیامن  الطم  ار  ءارماس  میظع  دبنگ  ناریا  زا  یلاسرا  ياهتـشخ  اب  هک  دوب  هتفای  قیفوت  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  جاح 
نینچ نییرکـسع  ترـضح  دبنگ  ءارماس و  هرابرد  تفر و  قارع  رد  تایلاع  تابتع  ترایز  هب  دوخ  اهتـشخ  لاسرا  زا  سپ  لاس  راهچ 

 : تشون

بوخ و رایسب  رایسب  میا .  هدرک  الط  هک  ار  ع )   ) نییرکسع ترضح  دبنگ  میدش  سدقم  نحص  دراو 
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کچوک یکی  گرزب  ات  ود  .دراد  نحص  هس  ترـضح   . تسا هدرب  يدایز  الط  تشخ  گرزب  دبنگ  تسا .  بیکرت  شوخ  گنـشق و 
تاریمعت بلغا   . موحرم نیـسحلادبع  خیـش  تسد  هب  .دنا  هدرک  بوخ  یـشاک  زا  هامن  قاط  میا .[   [ هدرکریمعت ام  همه  ار  اهنحـص  .رت 
یلعدیـس اب  رفن  یـس  ردق  هب  ینعی  یمک ، مادخ  هصالخ  ما .  هدرک  موحرم  نیـسحلادبع  خیـش  تسد  هب  نم  یلاعت ، هللادمحلا  ار  اجنیا 

 … دندمآ تسد  رد  اه  ملع  يردق  اب  دراد ، یهایس  يالهش  مشچ  هایس و  يوربا  هلبآ و  يور  و  یهایس ، یبارحم  شیر  هک  راددیلک ،

نیز الم  رسپ  یساملس  رقابدمحم  ازریم  دنوخآو  موحرم ، نیسحلادبع  خیش  ردارب  دمحم  خیش  متـسه .  هعیـش  نم  تفگ  یم  راددیلک 
زا و[  [ قاور هب  دراو  اجنیا  رد  تسا .  نیمه  هعیش  زا  یملاع  دندمآ  دراد ، نطوت  اجنیا  رد  تسا  يدیدم  تدم  هک  یساملس ، نیدباعلا 

لمع هـب  هرهطم  دـقارم  فاوـط  هـتفر ، حیرـض  يوـت  دـش و[  [ هدـناوخ تراـیز  میدـش .  نییرکـسع  هـبق  تـحت  حیرــض و  دراو  اـجنآ 
تبیغ ماقم  هب  میتفر  دـعب  دـش  هدـناوخ  رـصع  رهظ و  زامن  رـس ، يالاب  دـعب  هدـناوخ ، نوتاخ ، همیلح  ترایز  هدـمآ  نوریب  ] دـعب [ دـمآ

دبنگ ریز  ناهاشنامرک  مکاح  موحرم  ازریم  یلعدـمحم  موحرم  ياهانب  زا  يراک  یـشاک  دـبنگ  ادـتبا  ع .)   ) رمـالا بحاـص  ترـضح 
هک دوش ، یم  نیمزریز  لخاد  هک  تسا  يرد  دـعب  .دـنا  هتـشون  مدرم  زاـب  يداـیز ، راـگدای  يراـک ، چـگ  همه  شیوت  تسا .  دجـسم 
مه نآ  زا  دعب  .دراد  هنزور  کی  فقـس  هب  کچوک  تسا  يا  هطوحم  دعب  نییاپ .  ات  دروخ  یم  هلپ  تسیب  .دنا  هدـش  بیاغ  ترـضح 

 . تسا يراک  هنیآ  دـتفا و  یم  ینـشور  هک  دراد ، راوید  لـغب  زا  يزارد  هنزور  کـی  هک  ناویا  لـثم  تسا  یکچوک  فقـسم  هطوحم 
لاس کیو  داتشه  دصـشش و  هک  يرمق  يرجه  شخیرات 606  هک  یـسابع  هفیلخ  هللااب  رـصانلا  ياهانب  زا  یبوچ  رد  تسا ، يرد  اجنآ 

خیرات هکرد  فارطا  و  هدنام ، بیع  یب  رد  نآ  زونه  تسا .[   [ هدش انب  نیا  زا  شیپ  تسا 
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یـضعب هک  تارابع  تایآ و  نیا  .دنام و  یم  ناریح  لقع  هک  دنا ، هدروآرد  بوچ  زا  يراک و  تبنم  بوخ  نانچ  دنا ، هتـشون  هریغ  و 
یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئساال  لق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسار )  تمس  علض  رد   ) دنا هتشون  اجنآ   ] تسا  [ هدش هدناوخ 

عیمج یلع  هتعاط  صرتفملا  ماـمالا  اـنالوم  اندیـس و  هملعب  رما  اـم  اذـه  روکـش  روفغ  هللا  نا  رد : هرود  ًانـسح ) هلوزن   « ) تسا هتخوس  »
هرب و دابعلا  رمع  هلدـع و  هناسحا و  دالبلا  قبط  يذـلا  نیملاعلا  بر  هفیلخ  نینموملاریما و  نیدـل هللا ، رـصانلا  دـمحا  سابعلاوبا  مانالا ،
هدوجا و نوکیال  ًادح  هدلخملا  همای  لعج ال  رـصنلا و  دـیئاتلاب و  هدونج  رـسیلا و  جـحنتلاب و  ًارارمتـسا  هفیرـشلا  هرماوا  هللا  نرق  هلـضف 

یلوتی اهیـصاون  هکلمیل  كولملا  هل  عشخ  کـلم  اهیـصاوع و  هعطیف  رادـقالا  هل  عضخی  زع  یف  هداـیزب  ًاوتحم  ًادعـس  هدـجمملا  هیاربـال 
هتلودل ءاعدلا  یف  هرمع  هیقب  قافنا  ینمتی  هدلخملا و  همایا  یف   ) پچ تمس  علض  تایحلاوجری )  يوسوملاًادعس  نب  نیسحلا  كولملا 

هیلالهلا و هئامتـس  تس و  هنـس  نم   ) تسا هتخوس  هچنآ  عضو  زا  دعب  رد  ریز  هینـسلا )  هفیرـشلا  همایا  یف  هیعدا  هللا  باجتـسا  هدیؤملا 
عبرم رد  بیکرت  تسین و  گرزب  رپ  رد ، نیا  نیرهاطلا .)  هلا  یلع  نیبنلا و  متاـخ  اندیـس و  یلع  هللا  یلـص  لـیکولا و  معن  هللاانبـسح و 
لخاد دعب  نینچ ، مهب  مهرد  ضرع  عرز  ود  ًانیمخت  رد ، عافترا  ینعی  لوط  بوچ  زا  تسا ،  ] يا [ هکبـش اهرد  طسو  یلاله  رد ، يالاب 

 . تسا هدرک  يراک  یشاک  دمحم ، خیش  ار  اجنآ  .دنوش  یم  دنیشنب ، روزب  هک  تسا ، مدآ  رفن  راهچ  ياج  هک  یکچوک  رایسب  هطوحم 
هاچ نهد  تسا .  رمرم  هاچ  رود  تسا ، یهاچ  کـی  اـجنآ  رد   . متفر اـجنآ  هدرک ، نشور  یغارچ  اـجنآ  تسا .  هتـشون  مه  ار  اـم  مسا 

، دوش یم  عرز  ود  هاچ  يدوگ  .دورب  هاچ  يوت  رفن  کی  هک  تسا  ردق  نیمه  تسا .  کچوک 
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خیش هب  متسشن  يردق   . مدرک اجنآ  زامن  تعکر  ود  .دمآ  یم  هاچ  يوت  زا  یشوخ  رطع  يوب  .دنا  هدومرف  تبیغ  نایم  نآ  ترضح  هک 
تـشپ يالاب  متفر  نوریب ، مدمآ  دعب  .دورن  هاچ  يوت  دعب  نم  یـسک  هک  دراذگب ، هاچ  يور  هتخاس  یئالطم  هکبـش  دش  مکح  دـمحم 

هرماس هعلق  يوت  فارطا و  ماب  يالاب  زا  تسا .  بوخ  رایـسب  رایـسب  .درادن  یناث  رهطم  دبنگ  قحلا  هدرک ، اشامت  تسرد  ار  دبنگ  ماب . 
بارخ رایـسب  هعلق  رهـش  رایـسب  دوب  ادیپ  و  تسا .  هبارخ  همه  هرماس  میدق  رهـش  فارطا  تسا .  بارخ  رایـسب  هعلق  يوت  .دوب  ادیپ  مه 

ياهراوید همه  هک  يدایز  تاجعلق  تسا .  هدوب  یمیظع  رهـش  رایـسب  دوب  ادیپ  و  تسا .  هبارخ  همه  هرماس  میدق  رهـش  فارطا  تسا . 
يوفـص نیـسح  ناطلـس  هاش  ياهانب  زا  تسا .  دالوف  ] زا  [ نیماما حیرـض  دوب …  ادـیپ  تشخ  رجآ و  زا  تسا .  یقاـب  شجورب  و  نآ ،

يوت رد  موس  يرکـسع ، نسح  ماما  قودنـص  مود  تسا .  یقنلا  یلع  ماما  قودنـص  دـقرم و  لوا  .دـنا  هتخاـس  بوخ  رایـسب  تسا .[  [
ماما رتخد  تسا ، نوتاخ  همیلح  حیرـض  قرـشم ، فرط  هب  ور  تسارمـالا .  بحاـص  هدـلاو  نوتاـخ ، سجرن  قودنـص  حیرـض ، نیمه 
یلبند ناخدمحا  ياهانب  زا  نحص و …  ترضح و  دبنگ  يانب  تسا .  جنرب  زا  حیرض  ترضح .  حیرض  هب  هدیبسچ   . تسا یقتدمحم 

ياهانب زا  رهطم  دبنگ  تسا .  هدوب  ریزو  ای  روهانکل ، هاشداپ  يدنه ، ناخ  یلعدمحم  زا  تسا .  یبوخ  يراک  هنیآ  دـبنگ  يوت  تسا . 
قاور زا  نازیوآ  تسا .  هدش  شکشیپ  ییانـشور  اب  ام  زا  مه  هلال  هدجه  غارچ  لهچ  کی  تسا .  یبوخ  يالط  دبنگ  بجع  تساام . 

14  . تسا تخل  تسین ، ] رگید زیچ   [ چیه لیدنق و …   .] تسا [

زین ناریا  هاش  تسا .  يرارکت  نآ  رکذ  هک  دراد  نانآ  يوخ  قلخ و  ءارماس و  لها  هب  مه  یتاراشا  دوخ  همانرفـس  رد  هاش  نیدلارـصان 
هدوبن ناما  رد  ءارماس  لها  يریگروز  زا 
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.دزادرپب ماعنا  ناموت  دصیس  هدش  روبجم  و 

ءارماس هب  طوبرم  هک  وا  تارطاخ  زا  یشخب  رکذ  اب  هک  دراد  تابتع  هب  يرفس  کلملارخف )   ) نالدرا ناخ  نسحلاوبا  يرمق  رد 1304 
 : میهد یم  همتاخ  لاقم  نیا  هب  دوش  یم  يزاریش  نسحدمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  اب  تاقالم  و 

ینویامه تافـص  یتوکلم  تاذ  ياعد  هدومن  لصاح  یبایفرـش  هسدـقم  هناتـسآ  تراـیز  هب  میدـش و  هبـصق  دراو  دوب  بورغ  نراـقم 
ماما ترضح  میدرک .  ترایز  ار  رونم  ربق  لصا  .درک  زاب  ار  رهطم  حیرـض  رد  راددیلک  یلعدیـس  اقآ  مدروآ .  ياج  هب  ار  هادف  انحور 
حیرض کی  رد  مالسلا  مهیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  ردام  نوتاخ ، سجرن  ترـضح  يرکـسع و  نسح  ماما  ترـضح  یقنلا و  یلع 

نوفدم مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  رتخد  نوتاخ ، همیلح  هک  تسا  حیرض  نیمه  هب  لصتم  رگید  حیرض  اپ  نییاپ  رد  دنتـسه و  دالوف 
هجرف هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترضح  تبیغ  لحم  هک  تسا ، یشاک  دبنگ  رگید  نحـص  رد  میدمآ .  نوریب  هدناوخ  ترایز  تسا . 

رد مالـسلااهیلع  نییرکـسع  يالط  دبنگ  میدـناوخ  ترایز  .دـنا  هدـش  بیاغ  اجنآ  رد  ترـضحدنیوگ  یم   ] هک  [ تسا یهاچ  تسا و 
هب هکلم  هللادـلخ  راجاق  هاش  نیدلارـصان  یهاشنهاش  ترـضحیلعا  ناگدـنب  راکرـس  بناوجلا  ینـس  بناج  زا  نیا  زا  لـبق  لاـس  هدزون 
ود بوخو  هوکـش  اب  یلیخ  ما .  هدیدن  یگرزب  تمظع و  نیا  هب  يدبنگ  زونه  تسا و  هدش  الط  کلملادـضع  ناخ  اضر  یلع  طسوت 

هادـف انحور  ینویامه  ناگدـنب  راکرـس  بناج  زا  نیـسحلادبع  خیـش  موحرم  تسا و  ماـمتان  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یـشاک  هتـسدلگ 
.دنک مامت  هک  دراد  ییانب  رصتخم  تسا .  مامتان  تسا ، هتخاس 

رهطم حیرض  .دنزاسب  دهدب  قیفوت  دنوادخ  .درادن  یفیرعت  نادنچ  .درادن  بادرـس  یگنـس و  شرف  تسا و  ربق  همه  مه  رهطم  نحص 
ینوریب قاتا  رد  لوا  میدیسر .  ازریم  بانج  تمدخ  ناخدمحا  قافتا  هب  .دراد  یجرخ  رصتخم  دراد  مزال  ریمعت  یکدنا  مه  دالوف 
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بیرق .دوب  شورفم  هچیلاق  دنچ  هب  کچوک  یقاتا   . میدش نوردنا  هب  راضحا  یتعاس  زا  دعب  تشاد .   ] ییا  [ هراپ ياهشرف  هک  میتسـشن 
کچوک رایـسب  يولوم  همامع  .دندوب  هتخادنا  شود  رب  ینیتسوپ  ازریم  بانج  دوخ  دـندوب  هدـیچاه  هچقاط  رد  مه  باتک  دـلج  هاجنپ 

هب اعد  یلیخ  ًاودب  .دش  تبحـص  همزال  لئاسم  زا  تافراعتو  مالـس  زا  دعب  تشاد .  ینارون  تروص  دیفـس  شیر  .دـندوب  هتـسب  يزبس 
یم تیذا  یلیخ  ار  ازریم  بانج  لاسما  ننست  لها  دوبن  هناکولم  محارم  رگا  ًاعقاو  هدومن ، هادف  انحور  ینویامه  ناگدنب  راکرس  دوجو 

هب مناد ، یم  ردق  نیمه  .دنداد  باوج  هیرگ  هدینارذگ ، توکس  هبار  یضعب  دندومرف و  باوج  ار  تالاؤس  زا  یضعب  ًایناث   15 .دندرک
هک هدنب  راب  راک و  هللاءاشنا ، دنک  محر  ام  رب  دنوادخ  مدیمهف  ردق  نآ  .دش  تریح  بابسا  هک  دندومرف  يروط  هیعرش  هیلقع و  لیالد 

دنوادخ تلادـع  اب  الاو  درادـن   ] يا  [ هراچ دوش ، هدیـشک  لیلذ  دـبع  نیا  مئارج  رب  وفع  ملق  هک  یهلا  لضف  زج  تسا ، شوشغم  یلیخ 
ترفغم قیفوت و  دـنوادخزا  تعاس  نیا  رد  میدـمآ و  لزنم  هب  هتـساخرب  دوخ  لاوحا  رب  فسأت  لالم و  لامک  اب.دـیآ  یمنرد  تسرد 

16  . هلآ دمحم و  هب  هرخالا  ایندلا و  یفانع  وفعا  انفاع و  انمحرا و  انلرفغا و  مهللا  مهاوخ .  یم 

لاغـشا نامرف  هب  یـسابع  لکوتم  دیزی و  نادنزرف  كاپان  تسد  مرحم 1427  اب 23  فداصم  هام 1384  دنفسا  موس  هبنـشراهچ  زور 
تیانج نیا  دـندرب  نیب  زا  هدومن و  رجفنم  ار  مالـسلاامهیلع )   ) نییرکـسع نیماـمه  نیماـما  هاـگراب  دـبنگ و  ینویهـص  یبیلـص  نارگ 

زا معا  یناملـسم  چـیه  نتـشک  زا  دوخ  كاپان  ناتـسد  اب  هک  دراد  یطحنم  نویباهو  دـیلپ  تارکفت  رد  هشیر  یخیرات  ینید و  یناسنا ،
مرح تسا .  تیرشب  یمالسا و  ملاع  قح  رد  نویباهو  تیانج  نیرتگرزب  نیا  مولظم  عیقب  بیرخت  زا  سپ  .دنرادن  ابا  ینس  هعیش و 
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بولق رورـس  ثعاب  نآ  میظع  ییالط  دبنگ  ندید  زاب  ات  دش  دـهاوخ  هتخاس  لبق  زا  رت  هوکـش  اب  رگید  راب  ءارماس  رد  نیموصعم  همئا 
دهاوخ هناریو  یسابع  لکوتم  خاک  دننامه  تیانج  نیا  زا  سپ  نآ  يریفکت  لماوع  یناهج و  رابکتـسا  هناخ  ًانئمطم  اما  ددرگ  نینموم 

 . نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیسو  هللاءاش  نا  .دیدرگ 

اه تشون  یپ 

 . تابتع هب  کلملادضع  همانرفس  ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  . 12

ص 153. ج 13 ، هیعیشلا ، هیمالسالا  فراعملا  هرئاد  . 13

صص ، 1372 ناریا ،)  یلم  دانسا   ) نامزاس یعیدب ، زیورپ  یـسابع  اضردمحم  شـشوک  هب  تابتع .  هب  هاش  نیدلارـصان  همانرفـس  . 14
.170 ، 167 ، 166

تبرغ رد  هک  دوب  نییرکـسع  رهطم  مرح  تیعـضو  هب  نداد  ناـماس  رـس و  ءارماـس  رد  يزاریـش  يازریم  روـضح  لـیالد  زا  یکی  . 15
ثعاـب نیمه  درک و  یم  بلج  رتـشیب  رهـش  نآ  هب  ار  نایعیـش  هجوت  ءارماـس  رد  نایعیـش  گرزب  عجرم  روضح  .درب  یم  رـسب  یـصاخ 
يازریم گرم  اـب  تخاـس .  یم  مهارف  ءارماـس  رهطم  مرح  مه  راوز و  يارب  مـه  يا  یتـینما  هیـشاح  هدـش و  رتـشیب  یناداـبآ  نارمع و 

موادت تشاذگ .  يدوبان  هب  ور  تعرـس  هب  درمگرزب  نآ  ینارمع  یگنهرف و  ریخ  راثآ  دشن و  بیقعت  تکرح  نیا  هنافـسأتم  يزاریش 
یمن لماک  شمارآ  اب  یفلس  نویباهو  دوب  هدش  نینچ  رگا  دیامن و  نیشن  یعیـش  يرهـش  هب  لیدبت  ار  ءارماس  تسناوت  یم  ازریم  مادقا 

.دنراد اور  نییرکسع  رهطم  مرح  هب  تبسن  ار  یتراسج  نینچ  دنتسناوت 

،1372 یلم ، دانـسا  نامزاس  یـسابع ، اضردمحم  شـشوک  هب  تابتع ، هب  کلملارخف  ناخ  نسحلاوبا  همانرفـس  مرح .  ات  میرح  زا  . 16
صص 65-66.

ارماس بادرس 

ماما تدابعو  یگدـنز  لحم  بادرـس  نآ  ع )  ) يرکـسع ماما  يداه و  ماـما  رازم  راـنک  اَرماـس ، رد  تسا  ینیمزریز  سدـقم ، بادرس 
لزنم و نیمه  رد  شردپ  نامز  رد  ع )  ) يدهم ترـضح  اب  اهرادید  مامتو  هدوب  ع )  ) يدـهم ترـضح  يرکـسع و  نسح  ماماو  يداه 

.تسا هتفرگ  یم  ماجنا  بادرس 

بادرس هک  هدوب  بادرس  نانز و  يارب  يا  هفرغ  نادرم ، يارب  يا  هفرغ  لماش  قارع ، ياه  هناخ  رگید  دننامه  ع )  ) يرکسع ماما  هناخ 
.دنا هدرب  یم  هانپ  بادرس  نیا  هب  امرگ  تدش  زا  ناتسبات  ردو  تسا  هدوب  نانز  نادرم و  يارب  ییاه  هفرغ  لماش  زین 
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دنیوگ یم  اه  نآ  هکنیا  رب  دننک  مهتم  ار  نایعیش  تیب ، لها  نانمـشد  هک  دش  بجوم  نایعیـش  يوس  زا  بادرـس  نآ  ندرمـش  سدقم 
یم سدقم  لیلد  نیا  هب  ار  بادرس  نایعیش  .دنتـسه  هزنم  يداقتعا  نینچ  زا  نایعیـش  اما  تسا  هدش  یفخم  بادرـس  نیا  رد  نامز  ماما 

.تسا هدوب  نوتاخ  سجرنو  نوتاخ  همیکح  ترضح  یگدنز  لحم  نینچمه  موصعم ، ماما  هس  شیاینو  یگدنز  لحم  هکدنرامش 

هکدنیب یم  هوکش  اب  دبنگ  ود  دنک ، هاگن  رهش  زکرم  هب  ارماس  رهش  هطقن  ره  زا  سک  ره  هزورما  ارماس : بادرـس  ینونک  تیعقوم  اماو 
هب اهدـبنگ  نیا  زا  کی  ره  .تسا  هدـش  هدیـشوپ  یئابیز  یگنر  ياه  یـشاک  اب  يرگیدو  قارب  ییالط  ياه  یـشاک  اب  اـه  نآ  زا  یکی 

ع)  ) مهدزای ماماو  ع )  ) مهد ماما  سدقم  ياهدقرم  هک  رهطم  حیرـض  يالاب  رب  ییالط  گرزب  دـبنگ  .دـنراد  قلعت  یلقتـسم  نامتخاس 
مرح نامتخاس.تسا  هدش  هتخاس  رهش  عماج  دجسم  نامتخاس  يالاب  رب  کچوک  ياهدبنگ  یلو  .تسا  هتفرگرارق  دراد ، ياج  نآ  رد 

بادرسو تسا  مرح  نحص  هب  لصتم  یلو  مرح ، نامتخاس  زا  لقتـسم  تروص  هب  عماج  دجـسم  نامتخاسو  لیطتـسم  لکـش  هب  رهطم 
ماجنا یتارییغت  تاریمعت و  نآ  فلتخم  ياه  شخبو  انب  رد  اهراب  خیرات  لوط  ردو  هتفرگرارق  دجسم  نامتخاس  ریز  رد  تسرد  تبیغ 

.تسا هدش 

: تسا هدمع  تمسق  هس  ياراد  لک  ردو  هدش  رفح  یگنـس  هیال  کی  ریز  رد  هک  تسا  یقیمع  ياه  بادرـس  هلمج  زا  تبیغ  بادرس 
لیطتسم هفرغ  هکنآ  رتشیب  حیـضوت   0 گرزب لیطتسم  لکـش  هب  هفرغ  کیو  کچوک  لیطتـسم  هفرغ  کی  یعلـض ، شـش  هفرغ  کی 

ورهار ود  اب  اه  شخب  نیا.تسا  فورعم  ناوناب ، يالصم  هب  کچوک  لکش  لیطتسم  هفرغو  نادرم  يالصم  هب  مدرم  نایم  رد  گرزب 
ینالوط دنلب و 
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ورهار کـیو  دـنک  یم  لـصو  مه  هب  ار  ناـنز  يالـصمو  نادرم  يالـصم  ینـالوط  ورهار  کـی  ینعی  دـنوش  یم  طوبرم  رگیدـکی  هب 
.دراد دوجو  یعلض  شش  هفرغ  نادرم و  يالصم  نیب  رگید  ینالوط 

ات هدـش ، زاغآ  راوید  یناقوف  ياه  تمـسق  زا  هک  ینالوط  کچوک و  يا  هنزور  قیرط  زا  کی  ره  هناگ  هس  ياـه  شخب  نیا  نینچمه 
بادرـس جورخو  دورو  هار  هک  یناکلپ  .دنک  یم  تفایرد  اوه  رون و  دـبای و  یم  دادـتما  عماج  دجـسم  ینوریب  راوید  دـح  نیرت  نییاپ 

رب دجسم و  نامتخاس  لخاد  رد  بادرس  ناکلپ و  نیا  يدورو  .تسا  هلپ  تسیب  ياراد  دوش  یم  یهتنم  یعلـض  شـش  هفرغ  هبو  تسا 
.تسا عقاو  نآ  رد  زین  هناخ  زامن  يدورو  هک  هتفرگرارق  يراوید 

رتم راهچ  نانز  يالصم  لوط  نمض  رد.تسا  رتم  یتناس  هاجنپو  رتم  هس  نآ  ضرعو  رتم  یتناس  داتشهو  رتم  جنپ  نادرم  يالصم  لوط 
رتم راـهچ  دزاـس ، یم  طوبرم  مه  هب  ار  ناـنز  نادرم و  يالـصم  هک  ییورهار  لوط  .تسا  رتـم  هس  نآ  ضرعو  رتـم  یتناـس  تصـشو 

ار ناـنز  يالـصم  رون  هک  يا  هنزور  لوطو  رتم  شـش  دودـح  دـنک ، یم  نیمأـت  ار  یعلـض  شـش  هفرغ  رون  هک  يا  هنزور  لوط  .تسا 
رد کی  نادرم ، يالـصم  نامه  ياهتنا  ینعی  لکـش  لیطتـسم  هفرغ  ياهتنا  رد  .تسا  رتم  یتناس  هاـجنپو  رتم  راـهچ  دـنک ، یم  نیمأـت 

یتناس هاجنپو  رتم  کی  نآ  لوط  هک  دراد  رارق  یکچوک  قاتا  رد  نیا  تشپ  رد  .دراد  دوجو  تسا  تبیغ  باـب  هب  فورعم  هک  یبوچ 
بوسحم گرزب  لکش  لیطتـسم  هفرغ  لمکم  شخب  تقیقح  رد  هک  تسا  هدرک  ادیپ  ترهـش  تبیغ  لحم  مان  هب  قاتا  نیا  .تسا  رتم 

تبیغ هاچ  هب  فورعم  هاچ  .دنک  یم  ادج  هفرغ  هیقب  زا  ار  نآ  هک  تسا  یکبشم  ظافح  نآ  يولج  ردو  دوش  یم 
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.دراد رارق  قاتا  نیمه  زا  يا  هشوگ  رد  مه 

ردو هدش  عقاو  لامـش  تمـس  هب  ع )  ) يرکـسع نحـص  یبرغ  تهج  رد  بادرـس  نیا  هک  تسین  هدیاف  زا  یلاخ  زین  هتکن  نیا  هب  هراشا 
رد ع )  ) نییرکـسع هاـگراب  میمرتو  ریمعت  عقوم  رد  هشیمه  .تسا  هتفرگ  ماـجنا  نآ  رد  يداـیز  تاریمعتو  تاـح  الـصا  خـیرات  لوـط 

نییرکـسع هاگراب  لخاد  زا  هتـشذگ  ياه  نامز  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا  هدـمآ  لمع  هب  یتاحالـصاو  تارییغت  زین  بادرـس  نامتخاس 
نیا ردو  تشاد  همادا  لاس 1202ق  ات  تروص  نیمه  هب  عضو  نیاو  دنتفر  یم  بادرس  هب  نوتاخ  سجرن  ترـضح  دقرم  رانک  زا  (ع )

ار ع )  ) نییرکـسع هضور  فرط  زا  بادرـس  هارو  درک  زاب  لامـش  فرط  زا  هناگادـج  یهار  بادرـس ، يارب  یلبند  ناـخ  دـمحا  لاـس 
رادروخرب رتم  ضرعو 20  رتـم   60 لوط هب  یگرزب  ياضف  کی  زا  اـبیرقت  هک  تخاـس  هناگادـج  ار  بادرـس  نحـص  دومن و  دودـسم 

هدش رکذ  ناکم  کیرد  ماما  همه  نیا  ترایز  هب  طوبرم  ياهاعد  لامعا و  لوا ، دیهش  رازم  نوچ  ییاه  باتکرد  رگا  نیاربانب  .تسا 
زا سپ  اذـل  تسا ، هدوب  ناـمتخاس  کـی  رد  ع )  ) نییرکـسع مرح  تشپ  زا  زین  بادرـس  هار  قباـس  ناـمز  رد  هک  تسا  نآ  تلع  تسا 

.تسا هدش  رکذ  نوتاخ  سجرن  ترضح  ترایز  سپسو  ع )  ) نامز ماما  ترایز  هلصافالب  ع )  ) نییرکسع ترایز 

یشاکو يراکتبنم  زا  يدنمشزرا  راثآ  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  مدرم  هجوت  دروم  يا  هزادنا  هب  خیرات  لوط  رد  بادرس  نیا  لاح  ره  رد 
ياج هب  نایسابع  تفالخ  نارود  زا  هک  تسا  یسیفن  یبوچ  ِرد  ءایـشا  نیا  هلمج  زا.تسا  هتفر  راک  هب  يرامعم  ياهرنه  ریاس  يراک و 

(1  ) .تسا رادروخرب  يدنمشزرا  یخیراتو  يرنه  ياه  یگژیو  زاو  تسا  هدنام 

.ا
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هرامش 37 ص 51 دوعوم  هیرشن 

ارماس رد  ع )  ) نییرگسع نیمرح  يزاسزاب  يارب  یمدرم  زیمآ  ضارتعا  عمجت 

.دش رازگرب  ع )  ) تیب لها  نارادتسود  زا  رفن  اهدص  روضح  اب  نارهت  رد  للم  نامزاس  رتفد  لباقم  رد  هعمج ، زور  رصع 

www.hayat.ir ربخ : عبنم 

هراشا اب  تسا  هدیورگ  عییشت  بهذم  هب  اریخا  هک  یباهو  دامعلا " ماصع   " مسارم نیا  يادتبا  رد  تایح  یـسایس  راگنربخ  شرازگ  هب 
یم هلمح  ع )  ) تیب لها  هاگمارآ  هب  طقف  ارچ  دیـسرپ  تالمح  ناگدـنهد  بیترت  زا  دـیاب  تفگ : ارماـس  رد  ع )  ) همئا روبق  بیرخت  هب 

درمـشرب و اهنآ  تیـصخش  بیرخت  همدـقم  ار  روبق  بیرخت  نیا  يو  .دـنهد  یمن  رارق  هلمح  دروم  ار  مالـسا  ناـگرزب  رگید  دـننک و 
س)  ) همطاف هب  هلمح  ع )  ) يرگـسع ماـما  هب  هلمح  .تسوا  نادـنزرف  هب  هلمح  ناـسنا  کـی  هب  تیذا  نیرتگرزب  یناـسنا  رظن  زا  دوزفا :

.تسا ادخ  هب  رازآ  تیذا و  ص )  ) ربمایپ رازآ  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ندناسر  رازآ  س )  ) همطاف هب  ندناسر  تیذا  تسا و 

زا دعب  دنا  هدومرف  ربمایپ  هک  میا  هدینش  رایسب  تنس  لها  یباهو و  عبانم  رد  ام  تفگ : مالسا  رد  ع )  ) تیب لها  هاگیاج  هب  هراشا  اب  يو 
.دنتسه نم  هار  هدنهد  همادا  ماما  نم 12 

هیلع رب  اه  هاگـشناد  رد  يرایـسب  ياه  همان  نایاپ  تفگ : ع )  ) همئا هرهچ  بیرخت  يارب  نویباهو  ياه  تیلاعف  هب  هراـشا  نمـض  ماـصع 
.دنسیون یم  ع )  ) یلع ماما  و  ع )  ) همئا

هملک دوزفا : تسناد و  نایعیـش  بوکرـس  يارب  اهنآ  هبرح  ار  ع )  ) تیب لـها  تراـیز  اـب  نآ  لـباقت  دـیحوت و  رب  تیباـهو  دـیکات  يو 
هیصوت دنمقالع  اه  نیا  دش و  ملع  صاع  ورمع  طسوت  هک  تسا  نیفـص  گنج  رد  هزینرـس  رب  ياه  نآرق  دننام  نویباهو  يارب  دیحوت 

تیب لها  اب  ربمایپ  تنس  دیحوت و  مان  هب  دنتسین و 
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.دننک یم  هلباقم  وا 

.درک نایب  ع )  ) تیب لها  ماقم  نایب  رد  یبرع  نابز  هب  ینانخس  سپس  ماصع 

.دوب نامروشک  ییامنیس  نادرگراک  يدیجم  دیجم  یمدرم  عمجت  نیا  يدعب  نارنخس 

مه زورما  يایند  تسا و  هدوب  مولظم  خیرات  لوط  رد  هعیـش  تفگ : تسنادن و  زورما  هب  طوبرم  ار  ناهج  رد  هعیـش  تیمولظم  يدیجم 
.دنک یم  توکس  طقف 

ناتـسناغفا رد  ادوب  ياـه  همـسجم  یتـقو  روـطچ  هک  منک  یم  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  هناتـسود  رـشب  ياـه  ناـمزاس  نادـجو  دوزفا : يو 
لاس کی  زا  شیب  هک  یلاح  رد  یلو  دـننک  یم  ضارتعا  یتشخ  يانب  کی  زا  تیامح  يارب  عمجت  ییامیپهار و  اـب  دوش ، یم  بیرخت 

.دنا هدرک  توکس  همه  درذگ  یم  ارماس  رد  ناماما  مرح  بیرخت  زا 

کی ناونع  هب  یتح  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  تسا ، نایعیـش  بلق  ارماس  هکنیا  زا  يادـج  درک : دـیکات  ناـمروشک  حرطم  نادرگراـک 
رت هدنفوت  تکرح  دهاش  زور  هب  زور  ام  تساک و  دهاوخن  نایعیـش  تکوش  زا  اه  نیا  همه  اما  دندرکن ، هاگن  نآ  هب  زین  یخیرات  يانب 

.تسین یندش  شوماخ  هک  دوب  میهاوخ  هعیش  ندش 

هاتوک اـم  دـننک  یم  رکف  هک  اـهنآ  مینک و  ضارتعا  هک  تسا  نیا  اـم  فیاـظو  زا  یکی  زاـسملیف  کـی  ناونع  هب  دوزفا : ناـیاپ  رد  يو 
.دننارورپ یم  ار  یلطاب  رکف  دمآ  میهاوخ 

لها ماقم  نایب  هب  ینانخس  یط  عمجت  نیا  رد  زین  ع )  ) تیب لها  یناهج  عمجم  ریبد  یلعزخ  مساقلاوبا  دیس  هللا  تیآ  شرازگ  نیا  ربانب 
.تخادرپ ع )  ) تیب

طوبرم هیآ  میرک  نارق  رد  ایآ  دنتسین  ای  دنتـسه  ربمایپ  نادنزرف  اهنیا  ایآ  یلو  میرادن  يراک  ناگرزب  نیا  ینید  ماقم  هب  ام  تفگ : يو 
.دنا هدیدن  ار  تیب  لها  یتسود  هب 

مدرم مظن  يارب  هک  ییاه  نامزاس  ارچ  دوزفا : یللملا  نیب  عماجم  توکس  يروآدای  اب  یلعزخ 
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رگا دناسرب و  ایند  هب  ار  ام  يادص  للم  نامزاس  طقف  میهاوخ  یمن  يزیچ  امش  زا  ام  .دنا  هدز  بل  هب  توکس  رهم  دنا ، هدمآ  دوجو  هب 
.تسین للم  نامزاس  دناسرن 

.میریگب باوج  للم  نامزاس  زا  ات  مینیشن  یمن  تکاس  ام  دوزفا : يو 

هعماج زا  يوضع  ناونع  هب  ات  میا  هدـمآ  اجنیا  هب  اـم  تشاد : راـهظا  هک  دوب  عمجت  نیا  یناـیاپ  نارنخـس  دهـشم  ياـبطخ  زا  ناـینواعم 
.مینک یم  هضرع  اهنآ  هب  هدش  يروآ  عمج  یناهفصا  نایوجشناد  طسوت  هک  همان  رازه  تسیب  نونکا  مینک و  بلط  ار  دوخ  قح  يرشب 

لها دیاب  درک و  عطق  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یناطرس  هدغ  تیباهو  دوزفا : تخادرپ و  مالـسا  ناهج  يارب  تیباهو  تارطخ  نایب  هب  يو 
.درک هاگآ  هقرف  نیا  تارطخ  زا  زین  ار  تنس 

روشک لخاد  رد  دوش و  مالعا  تیباهو  اب  هزرابم  یناـهج  زور  ناونع  هب  مارحلا  مرحم  زور 23  هک  میتسه  نآ  ناهاوخ  اـم  تفگ : يو 
.درک هاگآ  هلاض  هقرف  نیا  تارطخ  زا  ار  بالط  نایوجشناد و  صوصخ  هب  مدرم  همه  دیاب  مه 

.دندش ارماس  رد  نییرگسع  نییمرح  يزاسزاب  رد  عیرست  ناهاوخ  ییاهراعش  ندادرس  اب  ناگدننک  تکرش  عمجت ، نیا  نایاپ  رد 

.دش عیزوت  تایلاع  تابتع  يزاسزاب  داتس  یهاگشناد  شخب  اب  يراکمه  يارب  ییاه  مرف  مسارم  نیا  هیشاح  رد 

.دش اضما  للم  نامزاس  رتفد  هب  هضرع  يارب  ناگدننک  تکرش  طسوت  يراموط  نینچمه 

ییالط دبنگ  زا  يرادرب  هدرپ 

اب بصن ، زا  سپ  هبنـشجنپ ، دوب ، هدـش  مدـهنم  یتسیرورت  راجفنا  رثا  رب  هک  ارماس  رهـش  رد  نییرکـسع  نیمرح  دـیدج  ییـالط  دـبنگ 
.دش يرادرب  هدرپ  یقارع  یماظن  یسایس و  یبهذم ، تاماقم  روضح 

زا یعمج  و  ع )  ) سابع ترـضح  و  ع )  ) نیـسح ماما  نیمرح  نالووسم  قارع و  ننـست  لها  نایعیـش و  فاـقوا  ياـسور  مسارم  نیارد 
ناملراپ ناگدنیامن 
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.دنتشاد روضح  قارع ،

نمض نییرکسع  نیمرح  دیدج  دبنگ  زا  يرادرب  هدرپ  مسارم  رد  یمالسا  يالعا  سلجم  زا  قارع  ناملراپ  وضع  ریغـص  نیدلا  لالج 
مدرم يارب  ینـس  هعیـش و  تدـحو  لبمـس  نییرکـسع  نیمرح  هک  تفگ  اه ، شنت  تافالتخا و  نتـشاذگ  رانک  هب  قارع  مدرم  توعد 

.تسا قارع 

.دوبن نکمم  قارع  قطانم  رگید  اب  هقطنم  نیا  مدرم  یلدمه  یگتسبمه و  نودب  نییرکسع ، نیمرح  عیرس  يزاسزاب  تفگ : يو 

.دناوخارف رهش  نیا  زا  اه  تسیرورت  ياه  هدنامزاب  نیرخآ  ندنار  تهج  یتینما  ياهورین  اب  يراکمه  هب  ار  ارماس  رهش  یلاها  ریغص 

بمب نایرج  رد  هک  تفرگ  رارق  هدعاقلا  یتسیرورت  ياههورگ  هلمح  دروم  يدالیم  هیروف 2006  رد 22  راب  نیلوا  نییرکسع  نیمرح 
.دید يدج  بیسآ  دش و  مدهنم  نآ  هطوحم  زا  ییاه  شخب  مرح و  ییالط ، دبنگ  هتفرگ ، تروص  يراذگ 

.دندرک مدهنم  يراجفنا  اب  زین  ار  نییرکسع  نیمرح  ياه  هتسدلگ  يدالیم  نئوژ 2007  رد 13  راب  نیمود  اه  تسیرورت 

لها نایعیش و  فاقوا  تارادا  تراظن  اب  یقارع و  ناراکنامیپ  اه و  تکرش  طسوت  شیپ  لاس  کی  دودح  زا  مرح ، نیا  يزاسزاب  راک 
.دش زاغآ  ننست 

نییرکـسع نیمرح  یقارع  نارئاز  يارب  ارماس  رفـس  نیدلا ، حالـص  ناتـسا  یتینما  عاضوا  یبسن  دوبهب  لابند  هب  شیپ  هام  هس  دودح  زا 
.تسا هدش  ایهم 

تسا هداد  صاصتخا  ارماس  هب  نارئاز  لاقتنا  لقن و  يارب  سوبوتا  يدادعت  راطق و  کی  هعمج  ره  قارع  تلود 

انریا عبنم :

تنرتنیا هناسر و  رد 

ع)  ) تیب لها  تمدخ  رد  تنرتنیا 

هداس يوجتسج 

نودب دـیا ؟ هدرک  رکف  قاتا ، رد  کچوک  هدـشمگ  کی  يوجتـسج  تنرتنیا و  رد  عوضوم  کی  يوجتـسج  تبـسن  هب  لاح  هب  ات  ایآ 
نام یگدنز  رد  راب  کی  يارب  لاح  هب  ات  مه  دیاش  و  دنتسین ، رگیدکی  اب  طابترا  یب  هک  تفای  ناوت  یم  ار  يدایز  ياه  تهابش  کش 

ندرک ادیپ  هب  ّقفوم  ایآ  .میشاب  هدرک  هبرجت  ار  قاتا » رد  کچوک  هدشمگ  کی  يوجتسج  »
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نیا هب  لاح  هب  ات  ایآ  لاح ، میا ؟ هتفای  ار  نآ  یناوارف  تامحز  اـب  هن ، اـی  میا و  هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  یگداـس  هب  اـیآ  میا ؟ هدـش  نآ 
؟ درک وجتسج  دیاب  هنوگچ  و  تفرگ ؟ شیپ  رد  دیاب  ار  یشور  هچ  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  هک  دیا  هدرک  رکف  عوضوم 

هرابرد ار  تنرتنیا  رد  دوجوم  ِعماج  ربتعم و  حیحص ، تاعالطا  هب  ناسآ  یسرتسد  شور  هار و  هک  تسا  نیا  رب  ام  یعس  هلاقم  نیا  رد 
مرتحم ناگدنناوخ  هب  تقو ، رد  یئوج  هفرـص  رب  دیکأت  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هرابرد  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

.مینک هضرع 

وجتسج عوضوم  لّوا : هلحرم 

.میـشاب وگخـساپ  دـیاب  وجتـسج  هلحرم  نیلوا  رد  هک  دنتـسه  ییاه  لاؤس  اه  نیا  میتسه ؟ هچ  لاـبند  هب  تسیچ ؟ اـم  هدـشمگ  یتسار 
ياه تیاس  زا  ار  یبلاطم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هرابرد  میهاوخ  یم  ًالثم  .دشاب  یئزج  صّخـشم و  ًالماک  دیاب  ام  عوضوم 

یناگدنز داعبا  یمامت  رد  ایآ  هک  مینک ؛ نییعت  یئزج  صخـشم و  ًالماک  ار  نام  عوضوم  دیاب  ام  هنیمز  نیا  رد  .مینک  یبایزاب  یتنرتنیا 
هیلع موصعم  نیا  زا  هدش  لقن  ثیداحا  راثآ و  رد  ای  ناشیا و  یناگدنز  زا  یّصاخ  عطاقم  رد  هک  نیا  ای  مینک  یم  قیقحت  ترضح  نیا 

؟ مالسلا

.داد میهاوخ  خساپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هرابرد  شهوژپ  قیقحت و  نوگانوگ  ياه  هبنج  هب  هلاقم  نیا  رد 

وجتسج رازبا  باختنا  مود : هلحرم 

ناش هرمزور  یتنرتنیا  ياهوجتـسج  رد  یعوضوم ، ياه  تسرهف  وجتـسج و  ياهروتوم  مهم ، رازبا  ود  زا  یتنرتنیا  نارگـشواک  بلغا 
.تفرگ میهاوخ  هرهب  رازبا  ود  نیا  زا  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یناگدنز  هرابرد  وجتـسج  يارب  مه  ام  هک  دننک  یم  هدافتـسا 

.دومن میهاوخ  هراشا  مه  رگید  يوجتسج  ياهرازبا  هب  نایاپ  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا 

: موس هلحرم 
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زاین دروم  تاعالطا  هب  یسرتسد  وجتسج و  شور 

هب بو  یتنرتنیا  تاحفـص  رد  وجتـسج  رازبا  نیرتدـنمتردق  نیرت و  بوبحم  نیرت ، فورعم  زا  یکی   Altavista يوجتسج روتوم 
Altavista يوجتـسج روتوم  هتبلا  .تسا  رادروخرب  يرتشیب  ياه  هداد  هاگیاپ  زا  امنهار  تسرهف  اـب  هسیاـقم  رد  دـیآ و  یم  راـمش 

تهج هداـس  يوجتـسج  زا  رتـهب  هدافتـسا  شور  هلاـقم  نیا  رد  تسا  نیا  رب  اـم  یعـس  هک  دراد  يدّدـعتم  يوجتـسج  تاـناکما  دوخ ،
.میهد رارق  یسررب  دروم  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هرابرد  نامزاین  دروم  مزال و  تاعالطا  هب  یسرتسد 

.تسا دوجوم  اهنآ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  يدانسا  يوجتسج  . 1

رد اه  هژاو  ندادرارق  اب  روظنم  نیدـب  .تسا  هدـش  لیکـشت  هژاو  نیدـنچ  زا  تسا و  صاخ  یمـسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
Index يواح هتبلا  هک  درک  یبایزاب  وجتـسج  رداک  رد  هدـش  جرد  ِلکـش  نامه  هب  ًاقیقد  ار  اـه  هژاو  ناوت  یم  نشیتوک ، ود  لـخاد 

«Imam hasan askari  » .دومن دودحم  ار  نآ  دیاب  ییاه  شور  هب  هک  دوب  دهاوخ  ینالوط  رایسب 

.مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترابع  عماج  يوجتسج  . 2

لاکـشا دیاب  مینک ، یبایزاب  دنـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترابع  ياراد  هک  ار  یتاحفـص  یمامت  میناوتب  هکنیا  يارب 
.مینک دراو  وجتسج  رداک  رد   OR رگلمع زا  هدافتسا  اب  ار  نآ  یئالما  فلتخم 

OR» Emam hasan askari»

OR … » Imam hasan askari»

ماما اب  طبترم  ياه  هژاو  ای  یئالما و  فلتخم  ياه  تروص  هک  درک  میهاوخ  یباـیزاب  ار  يدانـسا  وجتـسج  رداـک  رد  تراـبع ، نیا  اـب 
.دشاب هتشادرب  رد  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

.مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  یناگدنز  زا  صاخ  ییاهزارف  يوجتسج  . 3

هراومه روظنم  نیدب  .مینک  دودحم  یّصاخ  عوضوم  هب  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترابع  يوجتسج  میهاوخ  یم  عقاو  رد 
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دهاوخ یبایزاب  یتاحفـص  تروص  نیا  رد  هک  میرواـیب  مینک ،  And میهاوخ یم  هک  یترابع  ای  هملک  ود  يادـتبا  ار  تمالع +  دـیاب 
: دنشاب ترابع  ود  نیا  يواح  هک  دش 

Amam hasan askari »+« 

«martyr + … »

یبایزاب دانسا  رد  وجتسج  ناگژاو  هلصاف  هک  انعم  نیا  هب  درک ؛ بسک  یبولطم  جیاتن  ناوت  یم  زین   NEAR رگلمع زا  هدافتسا  اب  هتبلا 
هّجوت .مینک  یم  جرد  ترابع  ای  يدـیلک  هملک  ود  نایم  ار   NEAR رگلمع زا  هدافتـسا  يارب  .دشابن  رتشیب  هملک  هد  زا  رثکاّدح  هدش ،

رگیدکی هب  کیدزن  هلـصاف  رد  دیاب  نآ  دعب  لبق و  تاملک  هک  دنک  یم  صّخـشم  طقف  NEAR هک تسا  مزال  بلطم  نیا  هب  تبـسن 
.دشاب هدش  تیاعر  زین  تاملک  بیترت  هک  دنک  یمن  صّخشم  اما  .دنشاب  هتشاد  رارق 

NEAR» Imam hasan askari»

«martyr»

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اهنآ  ناونع  هک  يدانسا  يوجتسج  . 4

: مینک یم  دراو  وجتسج  رداک  رد  ریز  لکش  هب  ار  رظن  دروم  ترابع  روظنم  نیدب 

:Imam hasan askari» Title»

.دشاب یم  « Imam hasan askari : » ناونع ياراد  هک  دریگب  رارق   Index رد هجیتن  ناونع  هب  يدانسا  اهنت  هکنیا  ات 

.نّیعم تیاس  کی  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترابع  يوجتسج  . 5

وجتسج دشاب ، یم  هعیـش » عماوج   » هب ّقلعتم  هک  ینّیعم  هزوح  کی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترابع  میهاوخ  یم  لاح 
.مینک

:Imam hasan askari» Title»

domain: salamiran. org

هزوح رد  ًایناث  دـشاب و  « Imam hasan askari  » نامدنـس ناونع  ًالّوا  هک  درک  میهاوخ  یبایزاب  ار  یتاحفـص  تراـبع ، نیا  اـب 
.دشاب هتفرگ  رارق   salamiran. org

.مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  اب  طبترم  یتنرتنیا  ياه  سردآ  يوجتسج  . 6
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دیق اهنآ  رد  « Imam hasan askari  » ترابع هک  ییاه  سردآ  قیرط  زا  ار  وجتسج  هک  مینآرب  تاقوا  یهاگ 
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، دـنا هدرک  قیقحت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هراـبرد  هک  ار  يربتعم  ياـهتیاس  میناوتب  هکنیا  اـت  مینک  يریگ  یپ  تسا ، هدـش 
.مینک صّخشم 

:Imam hasan askari» Url»

.یبیکرت ياهوجتسج  . 7

: دنشاب یم  « Imam hasan askari  » ترابع يواح  اهنآ  سردآ  مه  اهنآ و  ناونع  مه  هک  يدانسا  یناوخارف  يارب 

:Imam hasan askari» + Title»

:Imam hasan askari» + Url»

هب تسا ، هدش  دـیق  اهنآ  رد  تداهـش  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترابع  یئالما  فلتخم  لاکـشا  هک  يدانـسا  یبایزاب  يارب 
: مینک یم  لمع  ریز  شور 

«Emam hasan askari»

Imam hasan askari» OR»

hazrat _ e _ Imam» OR

OR … ) And «hasan askari

«martyr»

.یبرع یسراف و  نابز  هب  یتنرتنیا  یعیش  عبانم  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترابع  يوجتسج  . 8

: یناشن هب  Shiasearch تیاسزا تاعالطا  هب  یبای  تسد  یگداس  یتحار و  تهج 

یتنرتنیا نارگشواک  يارب  ار  یعیش  تیاس  زا 117  شیب  رد  وجتسج  ناکما  هک  مینک  یم  هدافتسا  WWW. Shiasearch. net
.دزاس یم  مهارف 

یسانشباتک

یبرع یپاچ  ياهباتک  فلا )

يرکسعلا یلع  نب  نسحلا  مامالا  رشع  يداحلا  مامالا  . 1
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.ص 38 یعقر ، ، 1370 قح ، هار  رد  هسسؤم  مق ، ررکم ، پاچ  یناقاخ ، معنملادبع  دمحم  همجرت  ناگدنسیون ، هورگ 

يرکسعلا نسحلا  رشع  يداحلا  مامالا  . 2

(. هیبهذلا 24 تاقلحلا  ياهباتک  يرس  زا   ) 82ص يریزو ، 1403ق1983/م ، ان ، یب  توریب ، یلماع ، یسیبق  نسح  دمحم  خیش 

يرکسعلا نسحلا  مامالا  . 3

، نایراصنا تاراشتنا  مق ، دیسلا ، لامک  همجرت  یهللا ، تیآ  يدهم  دیس 

، رّوصم  ) 22ص يریزو ، ، 1374

(. نیموصعملا عم  ياهباتک  يرس  زا  ( ) ناناوجون هژیو 

يرکسعلا نسحلا  مامالا  . 4

يرـس زا  ( ) ناناوجون هژیو  رّوصم ،  ) 21ص يریزو ، 1410ق1990/م ، هیمالـسالا ، رادلا  توریب ، موس ، پاچ  یتوعد ،] حـتفلاوبا  ریم  ]
(. راربالا هداقلا  ياهباتک 

يرکسعلا نسحلا  مامالا  . 5

.ص 84 یعقر ، 1394ق ، یمالسالا ، هیجوتلا  راد  توریب ، مود ، پاچ  لّیخد ، یلعدمحم  یلع 

يرکسعلا نسحلا  مامالا  . 6

، نیسحلا مامالا  هسسؤم  مق ، ناگدنسیون ، هورگ 
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.ص 21 یعقر ، 1413ق 1371/ش ،

يرکسعلا نسحلا  مامالا  . 7

(. تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  باتک  نیا   ) 71ص یبیج ، 1410ق1990/م ، غالبلا ، هسسؤم  نارهت ، مود ، پاچ  ناگدنسیون ، هورگ 

يرکسعلا نسحلا  مامالا  . 8

(. داهج هریس و  رشع ، ینثالا  همئالا  ياهباتک  يرس  زا   ) 1400ق یمالسالا ، هیجوتلا  راد  تیوک ، نیما ، دودولادبع 

دحللا یلا  دهملا  نم  يرکسعلا  نسحلا  مامالا  . 9

.ص 342 يریزو ، 1413ق1371/ش ، یتریصب ، یشورفباتک  مق ، 1349 1415ق ،)  ) ینیوزق يریاح  مظاک  دمحم  دیس 

يرکسعلا مامالا  . 10

(. نیدهاجملا هتیب  لها  لوسرلا و  هایح  ياهباتک  يرس  زا   ) 1413ق ءارهزلا ، راد  توریب ، ناگدنسیون ، هورگ 

يرکسعلا مامالا  . 11

.ص 223 يریزو ، 1412ق ، یملعألا ، هسسؤم  توریب ، م1414ق ،)  ) يریاح یمیکح  اضردمحم  خیش 

هوسا هودق و  يرکسعلا  مامالا  . 12

(. تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  باتک  نیا   ) 82ص یعقر ، 1404ق ، هیمالسالا ، هوخالا  هطبار  نارهت ، یسّردم ، یقت  دمحم  دیس 

يرکسعلا نسحلا  مامالا  هایح  . 13

(. تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  رابود  باتک  نیا   ) 287ص يریزو ، ، 1369 یمالسالا ، باتکلاراد  مق ، یشرق ، فیرش  رقاب 

يرکسعلا مامالا  هایح  . 14

.ص 511 يریزو ، 1371ش1413/ق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، یسبط ، داوج  دمحم 

يرکسعلا نسحلا  مامالا  دلوم  يرکذ  . 15

.ص 36 یعقر ، 1386ق ، يرغلا ، هعبطم  فجن ، ناگدنسیون ، هورگ 

یلع نب  نسحلا  دمحم  یبا  يرکسعلا  مامالا  دنسم  . 16
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.ص 350 يریزو ، 1410ق ، اضر ، ماما  یناهج  هرگنک  دهشم ، يدراطع ، هّللا  زیزع  خیش 

يرکسعلا مامالا  دنع  كرحتلا  جاهنم  . 17

.ص 135 يریزو ، 1402ق ، نارهت ، پاچ  فجن ، لآ  میرکلادبع 

(. ص182 316 ش4 ، ثوحب ، تاسارد و  هلجم  رد  )

يرکسعلا نسحلا  مامالا  هافو  . 18

يروفصع دمحم  خیش  نب  نیسح  خیش 

.ص 56 یعقر ، 1372ق1953/م ، هیردیحلا ، هعبطم  فجن ، مود ، پاچ  م1387ق ،)  ) ینارحب يزارد 

يرکسعلا نسحلا  ماما  هدالو  . 19

.ص 44 یعقر ، 1387ق ، هیردیحلا ، هعبطم  فجن ، یناقلاط ، نیسح  دمحم  دیس 

یسراف یپاچ  ياهباتک  ب )

( يرکسع نسح  ماما  یگدنز  رب  هاتوک  یشرگن   ) ادیپ دیشروخ  نیرخآ  . 1

.ص 96 یعقر ، 1417ق1375/ش ، نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  مق ، تاقیقحت ، دحاو 

يرکسع نسح  ماما  . 2

، یناشاک ضیف  یتاقیقحت  هسسؤم  نارهت ، عفرا ، مظاک  دیس 
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.ص 59 یعقر ، ، 1370

يرکسع ماما  . 3

ناگدیزگرب ياهباتک  يرس  زا   ) 100ص یعقر ، ، 1373 تثعب ، داینب  نارهت ، یمیحر ، يدهم  یـسیونزاب : ناناوجون ، ناکدوک و  هورگ 
(. 13

ماما ترضح  مهدزای ، ياوشیپ  . 4

يرکسع نسح 

(. تسا هدش  همجرت  ودرا  یبرع و  هب  باتک  نیا   ) 48ص یعقر ، ، 1371 قح ، هار  رد  هسسؤم  مق ، ررکم ، پاچ  ناگدنسیون ، هورگ 

نییرکسع یناگدنز  ءارماس و  رهش  هچخیرات  . 5

.ص 106 يریزو ، 1381ق ، یسودرف ، هناخپاچ  ناهفصا ، 1332 1416ق ،)  ) يودهم نیدلا  حلصم  دیس 

يرکسع نسح  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت  . 6

.ص 357 يریزو ، ، 1371 اضر ، ترضح  یناهج  هرگنک  دهشم ، ییاطع ، اضردمحم  همجرت  یشرق ، فیرش  رقاب 

يرکسع نسح  ماما  ترضح  نامز  یناگدنز و  زا  یلیلحت  . 7

1398ق1357/ش، یمالـسا ، ثاریم  رـشن  ءایحا و  هسـسؤم  مق ، م1418ق ،)  ) یمق يونـشو  نیدـلا  ماوق  رظن  ریز  ناگدنـسیون ، هورگ 
.ص 159 یبیج ،

يرکسع یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  ترضح  . 8

.ص 32 یعقر ، ، 1353 یمالسا ، ناگزیشود  هناخباتک  نارهت ، ناگدنسیون ، هورگ 

يرکسع نسح  ماما  ترضح  . 9

.1360 دیفم ، تاراشتنا  نارهت ، م1414ق )  ) یناپمک هّللا  لضف 

يرکسع نسح  ماما  ترضح  . 10

(. ناناوجون هژیو  رّوصم ،  ) 32ص يریزو ، ات ، یب  نایراصنا ، تاراشتنا  مق ، یتوعد ،] حتفلاوبا  ریم  ]

يرکسع نسح  ماما  یناگدنز  . 11
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.ص 284 يریزو ، 1371ش1412/ق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، یمالسا ، نسح  دیس  همجرت  یشرق ، فیرش  رقاب 

يرکسع نسح  ماما  یناگدنز  . 12

.ص 144 یبیج ، ، 1356 ناوج ، لسن  تاراشتنا  مق ، یشیاشخب ، یقیقع  میحرلادبع 

يرکسع ماما  یناگدنز  . 13

.ص 136 یعقر ، ، 1364 ریدغلا ، دجسم  نارهت ، يا ، هشمق  يرباج 

ءارماس هچخیرات  يرکسع و  نسح  ماما  یناگدنز  . 14

.ص 163 يریزو ، 1375ق ، هیمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، 1304 1376ق ،)  ) باحس مساقلاوبا 

يرکسع ماما  ترضح  مهدزای ، ماما  یناگدنز  . 15

تـضهن نامزاس  نارهت ، موس ، پاچ  یـسرد ، بتک  فیلأت  قیقحت و  رتفد  یـسیون : هداس  قح ، هار  رد  هسـسؤم  هیریرحت  تئیه  هتـشون 
.ص 30 یعقر ، ، 1375 يزومآ ، داوس 

يرکسعلا نسح  ماما  ترضح  یناگدنز  . 16

، يریزو 1342ش1383/ق ، باتک ، عبط  یماهس  تکرش  نارهت ، 1325 1410ق ،)  ) یناهفصا هدازدامع  نیسح 
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.ص 373

يرکسع نسح  ماما  يامیس  یگدنز و  . 17

.1370 نیسحلاراصنا ، هسسؤم  نارهت ، تعیرش ، قداص  دمحم  همجرت  یسّردم ، یقت  دمحم  دیس 

( يرکسع نسح  ماما  ترضح  تشذگرس  ( ) ج13  ) ناشخرد ناگراتس  . 18

.ص 232 یبیج ، ، 1362 هیمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، مجنپ ، پاچ  یفجن ، داوج  دمحم 

( يرکسع نسح  ماما  یگدنز  ناتساد   ) راصح یب  رهش  . 19

زا ناتـساد  هدزیـس  باتک ، نیا  رد  ( ) ناـناوجون هژیو  رّوصم ،  ) 119ص یعقر ، ، 1373 يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  نارهت ، يزاریـش ، اـضر 
(. تسا هتشاگن  ماما  یگدنز 

يرکسع نسح  ماما  یسورع  سلجم  . 20

(. تسا هدروآرد  رعش  هب  ار  نوتاخ  سجرن  اب  ماما  دنویپ  ناتساد  باتک ، نیا  رد  مظان   ) 1345 هیمالسا ، یشورفباتک  نارهت ، مظن ،]؟[ :

يرکسع نسح  ماما  ترضح  مهدزیس ، موصعم  . 21

هب باـتک  نیا  ( ) ناـناوجون هژیو  رّوصم ،  ) 22ص يریزو ، ، 1368 ارآ ، ناـهج  تاراـشتنا  نارهت ، روداد ،)  ) یهللا تیآ  يدـهم  دـیس 
(. تسا هدیسر  پاچ  هب  مق  نایراصنا  تاراشتنا  هلیسو  هب  اهنآ  همه  هدش و  همجرت  یسیلگنا  یکیجات و  هسنارف ، یکرت ، ودرا ، یبرع ،

يرکسع ماما  مهدزیس ، موصعم  . 22

(. مهدزیس موصعم  ات  مهن  موصعم  باتک  نمض   ) 1338 یملع ، یشورفباتک  نارهت ، 1335 1386ق ،)  ) لضاف داوج 

يرکسع نسح  ماما  یگدنز  رب  یهاگن  . 23

.ص 144 یعقر ، ، 1374 رهطم ، رشن  نارهت ، يدراهتشا ، يدمحم  دمحم 

يرکسعلا نسحلا  انالوم  ناهج ، نایعیش  ياوشیپ  نیمهدزای  . 24

(. یناخریما نیسحمالغ  طخ :  ) 25ص يریزو ، 1355ش 1397/ق ، نارهت ، ناریا ، یلم  کناب  زادنا  سپ  قودنص 

ودرا ياهباتک  ج )

( يرکسع ماما  تایح  حناوس   ) يرقبع رهوج  . 1
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(. م1365ق  ) يدنه قاذم  نیسح  دمحا  باّون 

ص289. ج5 ، هعیرذلا ، كر :

يرکسع نسح  ماما  ترضح  . 2

.ص 45 یعقر ، 1405ق1985/م ، مالسا ، رون  دابآ ، ضیف  يدباع ، یلع  دمحا  دیس  همجرت  قح ، هار  رد  هسسؤم  ناگدنسیون  هورگ 

يرکسع نسح  ماما  حناوس  . 3

.دنه 1329 1385ق ،)  ) يرفعج یلع  دیس 

ص377. راونا ، علطم 

يرکسع نسح  ماما  حناوس  . 4

(. 1341 1407ق  ) نیسح یضترم  دیس 

ص227. ناتسکاپ ، هیماما  ياملع  هرکذت  كر :

یلع نب  نسحلا  دمحم  یبا  مامالا  حناوس  یف  يرکسعلا  . 5
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يرکسعلا

.دنه م1361ق ،)  ) يدنه یمارگلب  ردیح  دالوا  دیس 

ص185. ج1 ، رشبلا ، ءابقن  ص263 ؛ ج15 ، هعیرذلا ، كر :

يرکسع نسح  ماما  مهدزیس ، موصعم  . 6

( ناناوجون هژیو  رّوصم ،  ) 24ص يریزو ، ، 1371 نایراصنا ، تاراشتنا  مق ، نامجرتم ، هورگ  همجرت  روداد ،)  ) یهللا تیآ  يدهم  دیس 
 ...(. نیموصعم ياهباتک  يرس  زا  )

یبرع یطخ  ياهباتک  د )

ایندلا راد  یف  يرکسعلا  مامالا  تاکرب  راثآ و  . 1

(. تسا پاچ  هدامآ  باتک  نیا   ) يریازج يوسوم  یجان  مشاه  دیس 

عیشتلا يرکسعلا و  مامالا  . 2

.فجن لآ  میرکلادبع 

ص264. 1402ق ،)  ) ش3 ثوحب ، تاسارد و  هلجم  كر :

يرکسعلا مامالا  نع  هراتخملا  مکحلا  لاثمالا و  . 3

.يورغ دمحم  خیش 

ایندلا راد  یف  يرکسعلا  مامالا  ءادعا  ءازج  . 4

.يرتشوش يریازج  يوسوم  مشاه  دیس 

رکذ یف  نیتنجلا  ینج  . 5

نییرکسعلا ادلو 

(. م573ق  ) نسح نب  هّللادبع  نب  دیعس  نیسحوبا  يدنوار  نیدلا  بطق  همالع  ماما  خیش 

ص148. ج5 ، هعیرذلا ، ص55 ؛ ءاملعلا ، ملاعم  كر :
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يرکسعلا مامالا  هایح  . 6

.يزاریش ینیسح  دمحم  دیس  جاح 

ص629. لبقتسملا ، رضاحلا و  یضاملا و  نیب  قارعلا  كر :

یلع نب  نسحلا  دمحم  یبا  نع  يور  نم  رکذ  . 7

(. ح306 381ق  ) یمق هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  قودص : خیش 

ص314. ج2 ، یشاجن ، لاجر  كر :

یلع نب  نسحلا  دمحم  یبا  دهز  باتک  . 8

(. م381ق  ) قودص خیش 

ص315. ج2 ، یشاجن ، لاجر  كر :

ج13)  ) هاجنلا نفس  . 9

(. م1349ق  ) يدابآ فجن  یفجن  نیسحمالغ  خیش 

نیودـت ار  لقتـسم  یباتک  نیموصعم ،{  زا  کـی  ره  يارب  موحرم  نآ   ) ص1623 ج4 ، رـشبلا ، ءابقن  ص192 ؛ ج12 ، هعیرذلا ، كر :
(. تسا هدرک 

( قیاقحلا يرذ  اندعص   ) ثیدح حرش  . 10

(. يوفص لیعامسا  هاش  نارود  ياملع  زا   ) نیدلا نیعم  نب  نیسح  الوم  حراش : يرکسع ، نسح  ماما  زا : لوقنم 

ص200. ج13 ، هعیرذلا ، كر :

ج25)  ) لاوقالا رابخالا و  تایآلا و  نم  لاوحالا  فراعملا و  مولعلا و  ملاوع  . 11

يدهملا مامالا  هسسؤم  هلیسو  هب  باتک  نیا  ( ) م 1110ق  ) یسلجم همالع  نادرگاش  زا   ) یناهفصا ینارحب  هّللارون  نب  هّللادبع  الوم 
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(. دسر یم  پاچ  هب  يدوز  هب  تسا و  قیقحت  تسد  رد  مق ، رد 

يرکسعلا مامالا  هملک  . 12

(. 1354 1400ق  ) يزاریش ینیسح  نسح  دیس  جاح  دیهش 

ص677. لبقتسملا ، رضاحلا و  یضاملا و  نیب  قارعلا  كر :

ج13)  ) قیالخلا یلع  ججحلا  خیراوت  یف  قیاقحلا  ججل  . 13

(. دوب هداد  بیترت  هناگادج  یباتک  موصعم ، هدراهچ  زا  کی  ره  يارب  يو  ( ) م ح1310ق  ) يدهشم يدزی  دمحا  الم  جاح 

ص96. ج1 ، رشبلا ، ءابقن  ص296 ؛ ج18 ، هعیرذلا ، كر :

يرکسعلا یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبا  لتقم  . 14

(. م1186ق  ) ینارحب یطخ  هّللادبع  نب  دمحم  زیزع  وبا  خیش 

يرکسعلا مامالا  بیتاکم  . 15

.یجنایم يدمحا  یلع  خیش  جاح 

يرکسعلا یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبا  نع  هخسن  . 16

.یمیوجلا دمحم  نب  نادبع  داعم  یبا 

ص162. ج2 ، یشاجن ، لاجر  كر :

يرکسعلا دمحم  یبا  اندّیس  فصو  یف  باتک  . 17

.ناقاخ نب  ییحی  نب  هّللادیبع  نب  دمحا 

ص229 و230. ج1 ، یشاجن ، لاجر  كر :

عبنم

یمق يراصنا  نیدلا  رصان  ع ،)  ) راهطا همئا  همانباتک 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 791 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 793زکرم  هحفص 792 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	دانستنیهای حضرت امام حسن عسکری علیه السلام
	مشخصات کتاب
	زندگانی
	حضرت امام حسن عسکری (ع)
	مقدمه
	دوران امامت
	ماجرای جانشین بر حق امام عسکری
	شناخت مختصری از زندگانی امام عسکری
	خلفای معاصر حضرت
	قتل معتزّ
	تدابیر امنیتی امام عسکری (ع)
	پیک ها و نامه ها
	پیشگویی غیبت مهدی (عج)
	شهادت امام، و توطئه های بی ثمر
	تلاش مذبوحانه جعفر کذّاب
	تلاشهای بی ثمر
	پی نوشت ها
	منبع

	اسوه های بشریّت (11)
	امام حسن عسکری (ع)
	امامت آن حضرت
	امام عسکری (ع) در سامرا
	موقعیت امام در سامرا
	دورانهای بازداشت امام
	امام و ارتباط او با شیعیان
	اصحاب امام و حفظ میراث فرهنگی شیعه
	رحلت امام عسکری (ع)

	شناخت مختصری از زندگانی امام عسگری (ع)
	امام عسکری (ع)
	اصحاب و یاران امام دهم (ع)
	شهادت امام هادی (ع)
	زن و فرزندان امام هادی (ع)
	دوران امامت
	شهادت امام حسن عسکری (ع)
	سخنان امام حسن عسکری (ع)
	پی نوشت ها

	تاریخ امام یازدهم
	درود بر هدایتگران و مجاهدان..
	قسمت اول
	قسمت دوم
	قسمت سوم
	قسمت چهارم
	قسمت پنجم
	قسمت ششم
	قسمت هفتم
	قسمت هشتم
	قسمت نهم
	قسمت دهم
	پی نوشت ها

	سیمای امام حسن عسکری (ع)
	وجه تسمیه امام حسن عسکری (ع)
	شمایل حضرت عسکری (ع)
	قضاوت امام
	داستان هاروت و ماروت
	خلق اسماء
	مثل هابیل و قابیل
	معنای ایام
	اسم اعظم
	کو آن دل شکسته و آن حالت؟
	کرامت امام حسن عسکری (ع)
	وسعت دل پیامبر
	پی نوشت ها


	سیره
	حضرت عسکری علیه السلام طلایه دار عبادت و عرفان (2)
	مقدمه
	مناجاتهای دلنواز
	دستورالعمل های عرفانی
	دستاورد عبادت
	پیوند با ابدیت
	عبادت و تفکر
	پی نوشت ها

	اخلاق
	پرتوی از سیره و سیمای امام حسن عسکری
	امام حسن عسگری (ع)
	مسأله مهدی و غیبت آن حضرت
	قیام صاحب زنج و برخورد امام عسکری (علیه السلام)

	پاسداری از حریم عقاید سیره امام حسن عسکری (ع)
	اشاره
	حفاظت از مرزهای معارف اسلام
	موضع گیری در برابر منکران خدا و دوگانه پرستان
	برخورد شدید با واقفیّه و غلات
	موضع گیری امام حسن (ع) در برابر طاغوت ها
	پی نوشت ها

	امام یازدهم
	حسن عسکری (ع)
	روش امام در رویاروئی با حوادث
	موضع نخستین
	موضع دوم
	موضع سوم
	موضع چهارم

	پی نوشتها

	سیری در سیره فردی و اجتماعی امام حسن عسکری (ع)
	مقدمه
	1 عبادت
	2 سخاوت
	3 زهد و ساده زیستی
	4 جذب عواطف و صید دل های مشتاق
	6 ترویج فرهنگ صرفه جویی
	9 اهتمام به دو اصل تولی و تبری
	10 پاسخ به پرسش های روز
	11 تشویق عالمان و دانشمندان راستین
	13 نجات جامعه از بحران های سرنوشت ساز
	پی نوشت ها


	فضائل
	امام عسکری (ع) نماد فضیلت ها
	پیش گفتار
	تجلّی فضائل
	اخلاق وتحوّل آفرینی
	سخاوت و بخشندگی
	پاسداشتِ نماز
	ترغیب به خدمت رسانی
	پی نوشت ها

	امام عسکری (ع) و تصوّف
	مقدمه
	پی نوشت ها

	امام حسن عسکری (ع) از منظر دیگران
	مقدمه
	1 معتمد عباسی
	2 طبیب دربار
	3 احمد بن عبید اللّه بن خاقان
	4 نویسنده معتمد عباسی
	5 ابن صبّاغ مالکی
	6 زندانبانان حضرت
	7 محمد بن طلحه شافعی
	8 سبط ابن الجوزی
	9 راهب دیرالعاقول
	10 علّامه محمد ابوالهدی افندی
	11 علّامه شبراوی شافعی
	12 علی بن اوتاش (14)
	13 محمد شاکری
	پی نوشت ها

	اخلاق و نوادر احوال حضرت
	عبادت و هیبت امام حسن عسکری علیه السلام
	زمینه سازی برای غیبت امام زمان علیه السلام
	خبر دادن از تولد فرزند
	نماز خواندن حضرت در میان شیران و درندگان
	اثر محبت و ولایت
	روش امام علیه السلام در هدایت نزدیکان
	شراب از دیدگاه احادیث
	مفاسد شراب از دیدگاه اروپائیان
	پی نوشت ها


	جایگاه علمی و هدایتی
	فروغ هدایت در سیره امام عسکری (ع)
	امامان هدایت (1)
	هدایت و اصلاحگری
	الف هدایت در حوزه خودی ها
	1. ترویج فرهنگ تولّی و تبرّی
	2. بیدار سازی و تقبیح گناهان
	3. قرآن؛ نقطه آغاز
	4. اعلام موضع
	5.احیای سنّت ها
	6. هدایت چهره به چهره
	7.نامه نگاری عمومی و خصوصی
	8. اقدام عملی
	9. شناساندن ابزارهای هدایت

	ب) اصلاحگری در حوزه غیر خودی ها
	1. عملگرایی در هدایتگری
	2. هدایت متخصّصان

	نقش معجزه در هدایت و اصلاحگری
	پی نوشتها

	فروغ هدایت در سیره امام عسکری (ع)
	امامان هدایت (2)
	جلوه های هدایت در سیره و سخن امام حسن عسکری علیه السلام
	اینک بقیه موارد را پی می گیریم
	7. هشدار و انذار صریح
	8. احیای روحیه تولاّ و تبرّا
	9. بیان آثار طاعت و عصیان
	10. عنایت ویژه به پرسشهای قرآنی
	11. مبارزه مستدل با باورهای غلط
	12. اعلام موضع در برابر جریانهای انحرافی

	پی نوشت ها

	مبارزات امام حسن عسکری علیه السلام
	مقدمه
	امام عسکری علیه السلام و زندانهای طاغوت
	امام عسکری علیه السلام و رابطه تشکیلاتی با شیعیان
	امام و پاسداری از شیعیان
	تبرّا و تولا
	پی نوشت ها

	امام حسن عسکری (ع) و منحرفان فکری
	طلیعه
	امام و نگهبانی از اندیشه اسلامی
	آگاه ساختن فیلسوف عراق
	برخورد با غلات و مُفَوِّضه
	موضع گیری در برابر واقفیّه
	پی نوشت ها

	گوشه هایی از تلاش علمی امام حسن عسگری (ع)
	مقدمه
	دوران طاقت فرسا
	تلاشهای علمی امام عسکری علیه السلام
	1. تربیت شاگردان
	2. تشویق نویسندگان
	3. تألیف
	4. پاسخ به شبهات
	5. برخورد با انحرافات و تحریفات
	پی نوشت ها

	امام عسکری (ع) و تصوّف
	صوفیه
	پی نوشت ها

	امام عسکری و زمامداران معاصر
	درآمد
	1 امام عسکری و معتز عباسی
	2 امام عسکری (ع) و مهتدی عباسی
	3 امام (ع) و معتمد عباسی
	4 ریشه آزارها
	پی نوشت ها

	انوار امام در آفاق جهان
	جغرافیای اسلام
	غرب ایران
	خراسان
	بلخ
	جرجان (گرگان)
	امام عسکری علیه السلام در گرگان
	سمرقند
	یمن
	اهواز
	آذربایجان
	شهر مقدّس قم
	بغداد
	پی نوشت ها


	امامت
	دوران امامت
	مقدمه
	شهادت امام حسن عسکری (ع )
	ماجرای جانشین بر حق امام عسکری


	سخنان
	چهل حدیث (1)
	1- پرهیز از جدال و شوخی
	2- تواضع در نشستن
	3- هلاکت در ریاست و افشاگری
	4- گناهی که بخشوده نشود
	5- نزدیکتر به اسم اعظم
	6- دوستی نیکان و دشمنی بدان
	7- سلام نشانه تواضع
	8- خنده بیجا
	9- همسایه بد
	10- پندی گویا و جامع
	11- اندیشه در کار خدا
	12- پلیدی خشم
	13- ویژگی های شیعیان
	14- ناآرامی کینه توز
	15- پارساترین مردم
	16- وجود مؤمن
	17- محصول اعمال
	18- شناخت احمق و حکیم
	19- تلاش برای رزق مقدّر
	20- عزّتِ حقگرایی
	21- دوست نادان
	22- بهترین خصلت
	23- نتیجه جسارت بر پدر
	24- بهتر از حیات و بدتر از مرگ
	25- وابستگی و خواری
	26- نعمت بلا
	27- اکرام بدون افراط
	28- ارزش پند پنهان
	29- تواضع و فروتنی
	30- سختی تربیت نادان
	31- شادی بیجا
	32- جمال ظاهر و باطن
	33- کلید تمام گناهان
	34- چشم پوشی از لغزش و یادآوری احسان
	35- مدح نالایق
	36- راه دوست یابی
	37- انس با خدا
	38- خرابی مناره ها و کاخ ها
	39- نماز شب، سیر شبانه
	40- ادبی بسنده

	چهل حدیث (2)
	احادیث
	پاورقی ها

	بعضی از کلمات حکمت آمیز حضرت عسکری علیه السلام
	جایگاه اندیشه و عمل در سخنان امام حسن عسکری علیه السلام
	مقدمه
	اهمیت اندیشه و عمل در فرهنگ اسلامی
	الف) جایگاه اندیشه
	1. خدا با اندیشمندان سخن گفته است
	2. عبادت با تفکر
	3. نشانه اندیشمندان
	4. عاقبت نیندیشیدن

	ب) جایگاه عمل در کنار فکر
	مقدمه
	1. بیان اوصاف رفتاری شیعیان
	2. بیان بهترینها و بدترینها
	3. ستایش از برخی رفتارها
	4. نکوهش بعضی از کارها

	پی نوشت ها

	جلوه های هدایت در سیره و سخن امام حسن عسکری علیه السلام
	مقدمه
	1. هدایت با رفتار و کردار
	2. استفاده از شیوه نامحسوس
	3. استفاده از ظرفیتهای امامت
	4. پاسخ به شبهات
	5. افشاگری برای حفظ دین
	6. یادآوری سنتهای متروک
	پی نوشت

	برخی انتظارات امام حسن عسکری (علیه السلام) از شیعیان
	مقدمه
	شیعه از دیدگاه امام حسن عسکری (علیه السلام)
	انتظارات امام عسکری (علیه السلام) از شیعیان
	1 - اندیشه و تفکر
	2 - ایمان گرائی و سود رسانی:
	3 - به یاد خدا و قیامت بودن
	4 - حسابرسی اعمال و پاسخگویی وجدان
	5 - تقوا و پاکی راستی و امانتداری
	6 - جزء بهترین ها باشید نه بدترین ها
	7 - عزت نفس و دوری از ذلت
	8 - افتخار ما باشید نه باعث سرشکستگی ما
	9 - از ریاست طلبی پرهیز کنید
	10 - استواری بر دین و ولایت در دوران غیبت
	پاورقی ها

	تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)
	مقدمه
	سند تفسیر
	ایرادها
	پی نوشتها
	منبع


	معجزات
	در دلایل و معجزات باهرات حضرت امام حسن عسکری
	اول
	دوم
	سوم
	چهارم
	پنجم
	ششم
	هفتم
	هشتم
	پاورقی ها

	معجزات وکرامات امام عسکری (ع)
	مقدمه
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	پاورقی ها
	منبع

	سری از اسرار
	آفتاب، در قفس!
	تکرار مباهله
	اشاره
	کیسه سر به مهر

	کرامت امام حسن عسکری علیه السلام
	مسافری از آسمان هفتم

	اصحاب
	در ذکر چند نفر از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام است
	شرح حال احمد بن اسحاق اشعری
	شرح حال احمد بن محمّد بن مطهر
	شرح حال اسماعیل نوبخت
	شرح حال محمّد همدانی
	پاورقی ها

	شاگردان

	داستان
	چهل داستان
	پیشگفتار
	خلاصه حالات سیزدهمین معصوم، یازدهمین اختر إمامت
	در میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام
	ظهور نور هدایت و ولایت
	سخنانی تکان دهنده در کودکی
	حجّت خدا بر دوش پدر و معرّفی به احمد قمی
	رام شدن اسب چموش
	هدایت واقفی در خواب خفته
	چاک زدن یقه پیراهن در تشییع جنازه پدر و جواب از اشکال ذهنی
	هدیه دادن قلم و شفای بدخوابی
	موضوع خبرچین زندان
	امام، شرابخوار و لوطی را نمی پذیرد
	فرق بین شیعه و دوست
	مسافرت به گرگان و حضور در جمع دوستان
	حضور جنّ و إنس بر سفره امام علیه السلام
	دیدار از خانواده ای نصرانی
	شفای مریض با درخواست کتبی
	خواندن نامه ای نادیدنی از دور
	اهدائی طلا به ابوهاشم و دینار به اسماعیل
	محاسبه در تشخیص ماه رمضان
	برای هدایت خراسانی، چند مرتبه عمامه برگرفت
	برنامه امام علیه السّلام در زندان
	تاثیر معنویت، پیش بینی آزادی
	مرگ چهار دختر با یک کیسه پول
	به جای اسب، یک قاطر تندرو
	چه قسمتی از گوسفند لذیذتر است
	آشنائی به تمام لغات و زبان ها و دیگر علوم
	بقاء آثار حرکات بر اشیاء
	آگاهی از تصمیم و کمک قابل توجّه
	بهترین تأثیر حجامت در بدترین اوقات
	مُهر امامت بر ریگ ها
	دو نوع پوشش و اظهار حجّت
	بارش باران به وسیله استخوان و کشف رمز آن
	عبادت در زندان و آزادی برادر
	ارسال کمک برای شیعیان از زندان و حضور شبانه
	پنج کار خارق العاده و بی نظیر
	ابوجعفر طبری حکایت کند
	و نیز طبری حکایت نماید
	در روایتی دیگر آورده است
	آینده نگری با نگاه به جمال همسر آینده
	خبری دلنشین برای عمّه با دادن افطاری
	توان شنیدن و تحمّل علوم ائمّه علیهم السلام؟!
	افتخار خدمت با حفظ اسرار
	خبر از مرگ خود و درون واقفی
	پیش بینی و اهمّیت تعیین امام
	نوشیدن آب رحیل و آخرین وضوء
	پنج درس ارزشمند و آموزنده
	مدح یازدهمین اختر فروزنده
	پی نوشت ها


	شعر
	مدح
	در ولادت امام عسکری
	قصیده میلاد
	ولای عسکری
	عاشقا
	میلاد نور
	ده مژده
	آینه حسن خداوند
	ای آفتاب مهر
	جمال عسکری
	شیعیان مژده
	نخل ریاض

	شهادت
	رسانده زهر جفا
	پدری در دم مرگ
	خدا خبر دارد
	بیا یابن الحسن
	شاهد شبهای من
	گرد ماتم
	سوز داغ عسکری
	امروز عسکری …


	شهادت
	در شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام
	شهادت امام عسگری (ع) و توطئه های بی ثمر

	پرسش و پاسخ
	1 - چرا غیبت از زمان امام حسن عسکری (ع) آغاز نشد؟
	2 - ازدواج امام یازدهم (ع)
	3 - یکی بودن مادر جعفر کذّاب و امام حسن عسکری (ع)
	4- صحت برادر و پسر امام بودن جعفر کذاب

	زیارتنامه
	در زیارت ائمه سر من رای علیهم السلام
	مقام اول در زیارت دو امام معصوم
	زیارت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام
	زیارت والده امام قائم علیه السلام
	زیارت حکیمه دختر امام محمد تقی علیه السلام
	نماز امام حسن عسکری علیه السلام

	سامرا
	اسوه های بشریّت (11)
	امام حسن عسکری (ع)
	امامت آن حضرت
	امام عسکری (ع) در سامرا
	موقعیت امام در سامرا
	دورانهای بازداشت امام
	امام و ارتباط او با شیعیان
	اصحاب امام و حفظ میراث فرهنگی شیعه
	امام عسکری (ع) و یعقوب بن اسحاق الکندی
	کتب منسوب به امام عسکری (ع)
	رحلت امام عسکری (ع)

	امام حسن عسکری (ع) در سامرا
	لحظه های ناب سامرا
	مقدمه
	سامرا، مرکز خلافت عباسی، سال 235 ق.
	سامرا، قلب شهر، سالهای نوجوانی
	سامرا، منزل حکیمه خاتون، سال 254ق.
	سامرا، اندیشه و آرمان امام
	سامرا، محله عسکر - سالهای امامت
	سامرا، در خلوت امام حسن عسکری (ع)
	سامرا، دکان روغن فروشی - سالهای امامت
	سامرا، زندان حکومتی - سالهای امامت
	سامرا، سرای عبداللَّه بن خاقان کارگزار خلیفه عباسی - سالهای امامت
	سامرا، در سوگ امام حسن عسکری (ع) - سال 260ق.
	سامرا، آغاز امامت مهدی (عج)
	منبع

	یادگارهای موعود سرداب سامرا
	اشاره
	مفهوم واژه سرداب
	سرداب غیبت
	موقعیت کنونی سرداب سامرا
	باب غیبت
	سرداب و مخالفان
	پاورقیها

	عروس سامرا
	حوزه علمیه سامرا
	دوره اول
	دوره دوم
	دروه سوم
	اسلوب تدریس
	فلسفه هجرت

	خورشید سامراء
	قسمت اول
	پی نوشت ها
	قسمت دوم
	پی نوشت ها

	سرداب سامرا
	تجمع اعتراض آمیز مردمی برای بازسازی حرمین عسگریین (ع) در سامرا
	پرده برداری از گنبد طلایی

	در رسانه و اینترنت
	اینترنت در خدمت اهل بیت (ع)

	کتابشناسی
	الف) کتابهای چاپی عربی
	ب) کتابهای چاپی فارسی
	ج) کتابهای اردو
	منبع


	درباره مركز

