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البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  نانخس 

: هدنسیون

ىمجن قداص  دمحم 

: یپاچ رشان 

( مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا   ) مق باتک  ناتسوب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  25نانخس 

باتک 25تاصخشم 

رشان 25نخس 

25ادها

موس پاچ  رد  فل  ؤم  25همدقم 

26راتفگشیپ

هکم ات  هنیدم  زا  لوا :  27شخب 

هنیدم رادناتسا  هب  27باطخ 

نخس 27نتم 

تاغل حیضوت  27همجرت و 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  لئاضف  ای  27نانخس 

حیضوت 28همجرت و 

29هجیتن

مکح نب  ناورم  خساپ  29رد 

نخس 29نتم 

تاغل حیضوت  30همجرت و 

حیضوت 30همجرت و 

 ( ع  ) همئا هزرابم  رد  زیامتم  شقن  30ود 

 ( (ص ادخلوسر ربق  رانک  31رد 

نخس 31نتم 

تاغل حیضوت  31همجرت و 

حیضوت 31همجرت و 
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 ( (ص ادخ لوسرربق  رانک  رد  مه  32زاب 

نخس 32نتم 

حیضوت 32همجرت و 

32هجیتن

فرَطا رمع  خساپ  33رد 

نخس 33نتم 

تاغل حیضوت  33همجرت و 

حیضوت 33همجرت و 

33هجیتن

هملس ما  خساپ  33رد 

نخس 33نتم 

تاغل حیضوت  34همجرت و 

حیضوت 34همجرت و 

هدنیآ ثداوح  زا  ماما  34یهاگآ 

هیفنح دمحم  خساپ  35رد 

نخس 35نتم 

حیضوت 35همجرت و 

36هجیتن

 ( ع  ) نیسح ماما  36همانتیصو 

نخس 36نتم 

تاغل حیضوت  36همجرت و 

حیضوت 36همجرت و 

 ( ع  ) نیسح مایق  ياه  37هزیگنا 

هنیدم زا  جورخ  ماگنه  ع )   ) ماما 37نخس 
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نخس 37نتم 

تاغل حیضوت  37همجرت و 

حیضوت 37همجرت و 

38هجیتن

هکم هب  دورو  38ماگنه 

نخس 38نتم 

تاغل حیضوت  38همجرت و 

حیضوت 38همجرت و 

؟  هیآ ود  نیا  38ارچ 

رمع نب  هّللادبع  خساپ  39رد 

نخس 39نتم 

تاغل حیضوت  39همجرت و 

حیضوت 39همجرت و 

رمع نب  هّللادبع  40همانراک 

41هجیتن

مهم هتکن  41ود 

مشاه ینب  هب  يا  42همان 

نخس 42نتم 

تاغل حیضوت  42همجرت و 

حیضوت 42همجرت و 

42هجیتن

هرصب مدرم  هب  ع )   ) یلع نب  نیسح  42همان 

نخس 43نتم 

تاغل حیضوت  43همجرت و 
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حیضوت 43همجرت و 

ّمِهُم ّمََها و  43هلءاسم 

هفوک مدرم  ياه  همان  خساپ  رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  44همان 

نخس 44نتم 

تاغل حیضوت  44همجرت و 

حیضوت 44همجرت و 

45هجیتن

لیقعنب ملسم  هب  يا  45همان 

نخس 45نتم 

تاغل حیضوت  45همجرت و 

حیضوت 45همجرت و 

رت زا  46سرت 

هکم رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  46هبطخ 

نخس 46نتم 

تاغل حیضوت  46همجرت و 

حیضوت 46همجرت و 

47هجیتن

! ؟  ارچ ندش  هتشک  هب  نداد  نت  یهاگآ  ملع و  47اب 

سابع نبا  خساپ  48رد 

نخس 48نتم 

تاغل حیضوت  48همجرت و 

حیضوت 48همجرت و 

50هجیتن

ریبز نب  هّللادبع  خساپ  50رد 
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نخس 50نتم 

تاغل حیضوت  50همجرت و 

حیضوت 50همجرت و 

51هجیتن

 ( ع  ) ماما ینیب  شیپ  52ققحت 

مالسا يارب  ندش  رپس  مالسا و  ندرک  52رپس 

ریبز نبا  53درکلمع 

البرک ات  هکم  زا  مود :  53شخب 

هیفنح دمحم  خساپ  53رد 

نخس 53نتم 

تاغل حیضوت  54همجرت و 

حیضوت 54همجرت و 

؟  دوب تداهش  هب  روبجم  ع )   ) یلع نب  نیسح  54ایآ 

دیزگرب ار  تداهش  هار  هنادازآ  ع )   ) یلع نب  56نیسح 

! ؟  دراد شزرا  هچ  هدش  ینیب  شیپ  56تداهش 

دیعس نبورمع  رفعج و  نب  هّللادبع  خساپ  57رد 

نخس 57نتم 

تاغل حیضوت  57همجرت و 

حیضوت 57همجرت و 

 ( ع  ) ماما نخس  رد  58یتاکن 

قدزرف 58اب 

نخس 58نتم 

تاغل حیضوت  58همجرت و 

حیضوت 58همجرت و 
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بلاج هتکن  59ود 

نارادرتش هب  59داهنشیپ 

نخس 59نتم 

تاغل حیضوت  60همجرت و 

حیضوت 60همجرت و 

لمع 60زار 

هفوک مدرم  هب  همان  60نیمود 

نخس 60نتم 

تاغل حیضوت  61همجرت و 

حیضوت 61همجرت و 

62هجیتن

هفوک ریسم  62رد 

نخس 62نتم 

حیضوت 62همجرت و 

 ( ع  ) ماما ینیب  63شیپ 

هفوک مدرم  تّلذ  63ققحت 

جاجح تایانج  زا  يا  63هصالخ 

 ( ع  ) بنیز ترضح  خساپ  64رد 

نخس 64نتم 

حیضوت 64همجرت و 

؟  تسیچ اضق  زا  65روظنم 

هیبلعث لزنم  65رد 

نخس 65نتم 

حیضوت 65همجرت و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


66هجیتن

لاؤس کی  هب  خساپ  هیبلعث ؛  لزنم  66رد 

نخس 66نتم 

حیضوت 66همجرت و 

يربهر 66عاونا 

رگید لا  ؤس  66خساپ 

نخس 67نتم 

تاغل حیضوت  67همجرت و 

حیضوت 67همجرت و 

دوش یم  هدافتسا  ع )   ) ماما راتفگ  زا  67هچنآ 

هکنیا 67حیضوت 

 (( قوقش لزنم  68رد 

نخس 68نتم 

تاغل حیضوت  68همجرت و 

حیضوت 68همجرت و 

نینهآ 69هدارا 

هلابز لزنم  69رد 

نخس 69نتم 

تاغل حیضوت  69همجرت و 

حیضوت 69همجرت و 

راتفگ رد  69تحارص 

داهنشیپ نیا  هجیتن  70هزیگنا و 

هبقع نطب  70رد 

نخس 70نتم 
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تاغل حیضوت  70همجرت و 

حیضوت 71همجرت و 

فارش رد  رهظ  زامن  زا  دعب  ع )   ) ماما 71ینارنخس 

نخس 71نتم 

تاغل حیضوت  71همجرت و 

 ( س  ) همطاف دنزرف  71هفطاع 

زامن 72عورش 

ماما 72ینارنخس 

فارش رد  رصع  زامن  زا  دعب  ع )   ) ماما 73ینارنخس 

نخس 73نتم 

تاغل حیضوت  73همجرت و 

حیضوت 73همجرت و 

ینارنخس نیا  رد  مهم  هتکن  73هس 

؟  دومرف یم  تعجارم  هنیدم  هب  دوب  دازآ  ع )   ) یلع نب  نیسح  74رگا 

74هصالخ

74هصالخ

ّرح خساپ  75رد 

نخس 75نتم 

تاغل حیضوت  75همجرت و 

حیضوت 75همجرت و 

هضیب لزنم  76رد 

نخس 76نتم 

تاغل حیضوت  76همجرت و 

حیضوت 76همجرت و 
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مایق هزیگنا  نایب  مه  77زاب 

تیعقاو هب  فارتعا  ای  77تداهش 

؟  تسا هدومنن  هجوت  فورعم  هب  رما  طیارش  هب  شیوخ  مایق  رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  78ایآ 

هنوگرفک 79توکس 

مرهوبا خساپ  79رد 

نخس 79نتم 

تاغل حیضوت  79همجرت و 

حیضوت 79همجرت و 

80هجیتن

شنارای يدع و  نب  حامرط  خساپ  80رد 

نخس 80نتم 

تاغل حیضوت  80همجرت و 

حیضوت 80همجرت و 

یناسنا ياهشزرا  هب  ندیشخب  81میکحت 

(121  ) یفعج ّرح  نب  هّللادیبع  اب  82ینخس 

نخس 82نتم 

تاغل حیضوت  82همجرت و 

حیضوت 82همجرت و 

ار قیرغ  دریگب  هک  دنک  یم  دهج  83نیو 

شیومع رسپ  سیق و  نبورمع  خساپ  84رد 

نخس 84نتم 

تاغل حیضوت  84همجرت و 

حیضوت 84همجرت و 

تخس 84تازاجم 
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 ! گرزب نامرح  کی  زا  رگید  85هنومن 

البرک یکیدزن  85رد 

نخس 85نتم 

تاغل حیضوت  86همجرت و 

حیضوت 86همجرت و 

البرک هب  دورو  86ماگنه 

نخس 86نتم 

تاغل حیضوت  86همجرت و 

حیضوت 86همجرت و 

دوش یم  هدافتسا  راتفگ  نیا  زا  87هچنآ 

البرک رد  موس :  87شخب 

البرک هب  دورو  زا  سپ  ماما  88هبطخ 

نخس 88نتم 

تاغل حیضوت  88همجرت و 

حیضوت 88همجرت و 

دوش یم  هدافتسا  ماما  راتفگ  نیا  زا  88هچنآ 

هّیفنح دمحم  هب  يا  89همان 

نخس 89نتم 

حیضوت 89همجرت و 

دایز نبا  همان  خساپ  90رد 

نخس 90نتم 

حیضوت 90همجرت و 

دعس نب  رمع  90اب 

نخس 90نتم 
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حیضوت 90همجرت و 

دوش یم  هدافتسا  ماما  نخس  نیا  زا  91هچنآ 

اعوسات رصع  رد  ماما  91راتفگ 

نخس 91نتم 

تاغل حیضوت  91همجرت و 

حیضوت 91همجرت و 

زامن 92تیمها 

اروشاع بش  رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  92نانخس 

نخس 92نتم 

تاغل حیضوت  93همجرت و 

حیضوت 93همجرت و 

شیامزآ 93نیرخآ 

حیحصان فورعم و  نخس  94کی 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  نابز  زا  يرگید  95هسامح 

نخس 95نتم 

تاغل حیضوت  95همجرت و 

حیضوت 95همجرت و 

اروشاع بش  رد  شنارسمه  نارهاوخ و  هب  ترضح  نآ  تیصو  و  ع )   ) ماما 96رعش 

نخس 97نتم 

تاغل حیضوت  97همجرت و 

حیضوت 97همجرت و 

اروشاع بش  رد  ع )   ) ماما 97تئارق 

نخس 97نتم 

تاغل حیضوت  98همجرت و 
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حیضوت 98همجرت و 

شیامزآ 98هنحص 

اروشاع بش  رد  ع )   ) ماما يای  98ؤر 

نخس 98نتم 

تاغل حیضوت  99همجرت و 

حیضوت 99همجرت و 

ةولَّصلاَو ِرْبَّصلِاب  99اوُنیِعَتْساَو 

نخس 99نتم 

تاغل حیضوت  99همجرت و 

حیضوت 100همجرت و 

يرادیاپ هب  100توعد 

اروشاع حبص  رد  ماما  100ياعد 

نخس 100نتم 

تاغل حیضوت  101همجرت و 

حیضوت 101همجرت و 

اروشاع زور  رد  ع )   ) ماما ینارنخس  101نیلّوا 

نخس 101نتم 

تاغل حیضوت  101همجرت و 

حیضوت 101همجرت و 

تجح 102مامتا 

ماما نخس  102عطق 

تاغل حیضوت  103همجرت و 

حیضوت 103همجرت و 

103هجیتن
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104هصالخ

تاغل حیضوت  104همجرت و 

حیضوت 104همجرت و 

اه هعیاش  هب  104خساپ 

ماما نخس  105عطق 

تاغل حیضوت  105همجرت و 

شخب نیرخآ  106هجیتن 

اروشاع زور  رد  ینارنخس  106نیمّود 

نخس 106نتم 

تاغل حیضوت  107همجرت و 

حیضوت 107همجرت و 

حیضوت 108همجرت و 

ینارنخس نیا  رد  مهم  109تاکن 

 ( ع  ) ماما 111نیرفن 

نخس 111نتم 

تاغل حیضوت  111همجرت و 

حیضوت 111همجرت و 

دعسرمع اب  112ینخس 

نخس 113نتم 

تاغل حیضوت  113همجرت و 

حیضوت 113همجرت و 

دعسرمع تشذگرس  و  ع )   ) ماما 113نیرفن 

جاجح نبورمع  خساپ  114رد 

نخس 114نتم 
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تاغل حیضوت  114همجرت و 

حیضوت 115همجرت و 

گنج عورش  ماگنه  شنارای  هب  115باطخ 

نخس 115نتم 

حیضوت 115همجرت و 

ادخ مشخ  116لماوع 

نخس 116نتم 

حیضوت 116همجرت و 

 ( هجسوعنب ملسم  اب  يراتفگ   ) شنارای تداهش  ماگنه  ع )   ) ماما 116نانخس 

نخس 116نتم 

حیضوت 116همجرت و 

ریمع نب  هّللادبع  ردام  هب  117باطخ 

نخس 117نتم 

حیضوت 118همجرت و 

یخیرات هابتشا  کی  118یسررب 

؟  هّللادبع نب  بهو  ای  ریمع  نب  119هّللادبع 

؟  تسیچ هابتشا  119ءاشنم 

يدئاص همامثوبا  هب  119باطخ 

نخس 120نتم 

حیضوت 120همجرت و 

قح هار  رد  نارگراکیپ  هب  120یسرد 

؟  تسیک 120همامثوبا 

همامثوبا 121صالخا 

یفنح هّللادبع  نب  دیعس  هب  121باطخ 
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نخس 121نتم 

حیضوت 121همجرت و 

یبعک هظرق  نبورمع  هب  122باطخ 

نخس 122نتم 

حیضوت 122همجرت و 

رهظ هضیرف  يادا  زا  سپ  ع )   ) ماما 123نانخس 

نخس 123نتم 

تاغل حیضوت  123همجرت و 

حیضوت 123همجرت و 

(203) رهاظم نب  بیبح  تداهش  ماگنه  124هب 

نخس 124نتم 

تاغل حیضوت  124همجرت و 

حیضوت 124همجرت و 

ءاسعشوبا هرابرد  ع )   ) ماما 124ياعد 

نخس 124نتم 

تاغل حیضوت  124همجرت و 

حیضوت 124همجرت و 

(207  ) یحایر دیزی  نبّرح  125اب 

نخس 125نتم 

تاغل حیضوت  125همجرت و 

حیضوت 125همجرت و 

تداعس یعقاو  126موهفم 

شردارب ثراح و  نب  126دعس 

ریهز هب  126باطخ 
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نخس 126نتم 

تاغل حیضوت  126همجرت و 

حیضوت 126همجرت و 

یمابش هلظنح  هب  127باطخ 

نخس 127نتم 

تاغل حیضوت  127همجرت و 

حیضوت 127همجرت و 

دبع نب  کلام  ثراح و  نب  فیس  هب  128باطخ 

نخس 128نتم 

تاغل حیضوت  128همجرت و 

حیضوت 128همجرت و 

فیلکت 128ساسحا 

نوج هب  129باطخ 

نخس 129نتم 

حیضوت 129همجرت و 

هدانج نب  رمع  130هرابرد 

نخس 130نتم 

حیضوت 130همجرت و 

ربکا یلع  ترضح  تداهش  130ماگنه 

نخس 130نتم 

تاغل حیضوت  130همجرت و 

حیضوت 130همجرت و 

 ( (ع ربکا یلع  ترضح  اب  هطبار  رد  بلطم  132ود 

؟  دوب دنزرف  ياراد  (ع )  ربکا یلع  ترضح  133ایآ 
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البرک رد  ترضح  نآ  ردام  روضح  هب  عجار  اّما  133و 

بلاطوبا نادنزرف  هب  134باطخ 

نخس 134نتم 

حیضوت 134همجرت و 

 ( ع  ) نسح نب  مساق  نیلاب  134رد 

نخس 134نتم 

تاغل حیضوت  134همجرت و 

حیضوت 135همجرت و 

ریغص لفط  تداهش  135ماگنه 

نخس 135نتم 

تاغل حیضوت  135همجرت و 

حیضوت 135همجرت و 

136رکذت

 ( ع  ) لضفلاوبا ترضح  تداهش  136رد 

نخس 136نتم 

تاغل حیضوت  136همجرت و 

حیضوت 136همجرت و 

 ( ع  ) نیموصعم هاگدید  زا  لضفلاوبا  138ترضح 

یکدوک نارود  رد  138نافرع 

 ( ع  ) یبتجم نسح  نب  هّللادبع  تداهش  139ماگنه 

نخس 140نتم 

تاغل حیضوت  140همجرت و 

حیضوت 140همجرت و 

140رکذت
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عادو 140ماگنه 

نخس 140نتم 

تاغل حیضوت  141همجرت و 

حیضوت 141همجرت و 

 ( (ع داجس ماما  اب  142عادو 

تاغل حیضوت  142همجرت و 

حیضوت 142همجرت و 

143هجیت

144هصالخ

تداهش نادیم  رد  ع )   ) ماما ياه  147هسامح 

نخس 147نتم 

تاغل حیضوت  147همجرت و 

البرک هاگلتق  زا  یناهج  147روشنم 

نخس 148نتم 

تاغل حیضوت  148همجرت و 

حیضوت 148همجرت و 

یناهج 148روشنم 

خیرات 149رارکت 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  تاجانم  149نیرخآ 

نخس 149نتم 

تاغل حیضوت  150همجرت و 

حیضوت 150همجرت و 

150همتاخ

ینم رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  هبطخ  مراهچ :  151شخب 
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ینم رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  151هبطخ 

نخس 151نتم 

همانشخب 153نیلّوا 

همانشخب 154نیمود 

همانشخب نیمراهچ  154نیموس و 

هبطخ نیا  داریا  155تیفیک 

هبطخ مّود  شخب  158نتم 

159حیضوت

هبطخ موس  شخب  160نتم 

161حیضوت

هفیرش هبطخ  نیا  رد  جیاتن  163تاکن و 

یناکم ینامز و  164طیارش 

هبطخ نتم  هب  طوبرم  تاکن  اما  164و 

 ( ع  ) یبتجم ماما  166درکلمع 

167هصالخ

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  دعُب  167نیرتمهم 

168هصالخ

هبطخ نیا  رب  یلمع  169خساپ 

شناوریپ و  ع )   ) یلع نب  نیسح  170خساپ 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  هبطخ  رب  یخساپ  ناریا  یمالسا  170بالقنا 

یناهج رفک  لمعلا  171سکع 

ام 171هفیظو 

باتک عبانم  كرادم و  دروم  رد  رکذت  173دنچ 

ذخآم 173كرادم و 
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اهتشون 174یپ 

اهتشون 1 174یپ 

اهتشون 2 176یپ 

اهتشون 3 179یپ 

اهتشون 4 182یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  185هرابرد 
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البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  نانخس 

باتک تاصخشم 

قداصدمحم البرک /  ات  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نبنیـسح  نانخـس  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   - 1315 قداصدمحم ، یمجن ، هسانـشرس : 
(، مق هیملع  هزوح  یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد  تاراـشتنا  ) مق باـتک  ناتـسوب  مق : رـشن :  تاصخـشم  [. 2 تـساریو  : ] تساریو تیعـضو  یمجن .

لایر  20000 کباش :  . 187 خیرات ؛ . 89 مالسامهیلعتیبلها ؛ . 1175 مق ؛ باتک  ناتسوب  تسورف :  392 ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1385
Mohammad Sadegh-e Najmi. Sokhanan-e Hoseyn هدــش : ینیتـال  ص.ع. تشادداــی :   : 8-282-548-964
ebn-e Ali (A) az madineh ta karbala= The words of Husayn ibn-i, Ali from medina to

یلع نبنیـسح  عوضوم :  سیونریز . تروـص  هب  نینچمه  390 ؛ [ - 389 .] ص همانباتک : تشاددای :  مهد . پاـچ  تشادداـی :  . karbala
یلع نبنیـسح  عوضوم :  اههبطخ  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیـسح  عوضوم :  راصق  تاـملک  61ق --   - 4 موس ، ماـما  (ع ،)

ناتـسوب یمالـسا . تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانـش  61ق . ـالبرک ، هعقاو  عوضوم :  ثیداـحا  61ق --   - 4 موس ، ماـما  (ع ،)
1142693 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/9534 ییوید :  يدنب  هدر  ن3 س3 1385   / BP41/7 هرگنک :  يدنب  هدر  مق  باتک 

رشان نخس 

هدیدرون و رد  ار  اهزرم  ناکم ،  نامز و  زا  رتارف  نآ  كانبات  ياه  هعشا  هک  تسا  زاس  خیرات  يدادیور  البرک ،  رابمغ  دادیور  یلاعت  همـسب 
مهارف ار  یملع  یقیقحت و  رثا  اهدص  شراگن  هنیمز  هتخاس و  دوخ  هتفیش  ار  اهلد  هوبنا  ور ،  نیا  زا  تسا .  هتفرگ  دوخ  هب  یگنادواج  گنر 

ار البرک  ؤل  الت  رپ  تشذگرس  تسا ،  دادیور  نیا  نامرهق  مالسلا ،  هیلع  نیسح  هتخابلد  ناقـشاع  زا  دوخ  هک  مرتحم  فل  ؤم  تسا .  هدومن 
يارب هک  میدنـسرخ  اـم  تشاد .  لاـبند  هب  ییاهدـمایپ  هچ  داد و  خر  ماـیق  نیا  ارچ  هک  دـنبایرد  ناگدـنناوخ  اـت  هدروآرد  ریرحت  هتـشر  هـب 
يافرژ رد  نانچمه  البرک ،  زیگناروش  ياه  هرطاخ  ات  میا  هتسارآ  عبط  رویز  هب  ددجم  يراتساریو  زا  سپ  ار  شزرا  اب  رثا  نیا  راب ،  نیمدنچ 

مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  دنامب .  یقاب  ناقشاع ،  ناج 

ادها

ور هبور  مه  اـب  هک  یهورگ  ود  رد  ( )) هیآ 13 نارمع ،  لآ  هروس   ) ٌةَِرفاک يرُْخاَو  ِهّللِالیبَس  یف  ُِلتاُقت  ٌۀَِـئفاتَقَْتلا  ِْنیَتَِئف  یف  ٌۀَـیا  ْمَُکل  َناـک  ْدَـق 
َذِْقنَتْـسَِیل َکـیف  ُهَتَجْهُم  َلَذـَبَو  (( . )) درک یم  دربـن  رفک  هار  رد  رگید  هورگ  ادـخ و  هار  رد  هورگ  کـی  هک  امـش  يارب  تسا  یتربـع  دـندش 

زا ار  وت  ناگدـنب  ات  درک  راثن  وت  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  نیـسح )   ) وا  ( )) نیعبرا تراـیز  زا  يزارف  (( ) ِۀـَلالَّضلا ِةَْریَحَو  ِۀـَلاهَْجلا  َنِم  َكَداـبِع 
هب مالـسلا .  هیلع  نیـسحلا  هّللادبعابا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  رورـس و  سدـقم  هاگـشیپ  هب  دـشخب . )) تاجن  تلالـض ،  تریح  تلاهج و 

ادهش هب  دندومن .  راثن  هیواعم  نب  دیزی  هطلس  ندیبوک  مهرد  مالـسلااهیلع و  ارهز  همطاف  نادنزرف  زا  تیامح  هب  ار  دوخ  نوخ  هک  ییادهش 
نامز ياهیدیزی  نارگرامعتسا و  هطلس  ندیبوک  مهرد  نآرق و  زا  تیامح  مالـسا و  يایحا  رد  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نانفک  نوگلگ  و 

 . دندیتلغ نوخ  كاخ و  هب 

موس پاچ  رد  فل  ؤم  همدقم 

تاکرب زا  یکی  اریهْطَت . )) ْمُهَرَّهَطَو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ُهّللا  َبَهْذَا  َنیذَّلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  ِهِْقلَخ  ِْریَخ  یلَع  ُمالَّسلاَو  ُةولَّصلاَو  َنیَملاْعلاِّبَر  ِهِّللُدـمَْحلَا  ))
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هدیدرگ و يرکف  قیمع  ینوگرگد  لوحت و  بجوم  هک  تسا  نآ  یگنهرف  بالقنا  یمالسا ،  دنمهوکـش  تمظع و  اب  بالقنا  مهم  داعبا  و 
هداد قوس  ینید  بلاطم  تاعوضوم و  رد  قمعت  رکفت و  هب  هداد و  رارق  یبهذم  ياهباتک  هعلاطم  ریسم  رد  ار  ناناوج  هژیوب  یمالـسا  هعماج 

دوب و ینانچ  نآ  تالجم  اهباتک و  هب  ناشهجوت  دنتـشاد  راکورـس  هعلاطم  اب  هک  يدارفا  نیرتشیب  بـالقنا ،  زا  لـبق  نارود  رد  يرآ  تسا . 
يریگرد هعلاطم و  يارب  یفاک  تغارف  مدع  اهیراتفرگ و  دوجو  اب  زورما  یلو  تشاد ،  صاصتخا  یناحور  رـشق  هب  یبهذم  ياهباتک  هعلاطم 

بالقنا تکرب  هب  مه  زاب  تسا  هتـشاذگن  یقاب  زیزع  ناناوج  رد  هعلاطم  يارب  یتصرف  اـقح  هک  یلخاد  ياهینکـشراک  گـنج و  هلءاـسم  اـب 
زا ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  و  ددرگ .  یم  رـشتنم  الاب  رایـسب  ژاریت  رد  هدوب و  رادروخرب  لماک  جاور  هجوت و  زا  یبهذـم  ياهباتک  یمالـسا 
رد کنیا  هدیدرگ و  بایان  نآ  ياه  هخسن  هلـصافالب  پاچ و  هخـسن  رازه  لهچ  رد  لاس  کی  ابیرقت  تدم  رد  هک  دومن  دای  رـضاح  باتک 

نادب یمالـسا  تموکح  هلیـسو  هب  ناریا  ناملـسم  تلم  هک  مالـسا  تزع  میهافم  زا  یکی  تسا  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  موس  پاچ  هناتـسآ 
حیحصت رد  تقد  فورح و  یئابیز  رب  هوالع  پاچ  نیا  رد  هک  دیدرگ  نآ  قوشم  بجوم و  روشرپ  لابقتـسا  نیمه  و  تسا .  هدیدرگ  لیان 

نآ رب  زین  یناوارف  بلاطم  دمآ ،  لمع  هب  باتک  نتم  رد  هک  يدایز  تاحالصا  زا  هتشذگ   - 1 دیایب :  دوجو  هب  زین  ریز  یساسا  لوحت  ود  ، 
هداد حیضوت  ناگمه  هدافتـسا  يارب  دیـسر  یم  رظن  هب  لکـشم  ای  هدوب و  یـصاخ  هتکن  يواح  هک  یبرع  تاغل  اه و  هژاو   - 2 دش .  هدوزفا 

هامرذآ 1361 یمجن  قداص  دمحم  لیبَّسلا  يِدْهَی  َوُهَو  ُِقفَوُْملا  هّللاَو  دیدرگن .  افتکا  نانخس  همجرت  هب  هتشذگ  پاچ  ود  دننام  دش و 

راتفگشیپ

کی زا  هیحان و  کی  زا  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  سدـقم  مایق  اروشاع و  یخیرات  مهم  هثداح  نارگ ،  لیلحت  ناگدنـسیون و  رثکا 
رد هک  ینوگانوگ  ياه  هزیگنا  زین  یهاگ  و  دنا .  هتـسناد  مایق  نیا  هزیگنا  ار  هبنج  نامه  اهنت  هداد و  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  صاخ  دـعب 

طلتخم یلـصا  لـئاسم  اـب  یعرف  لـئاسم  هدـش و  هتخیمآ  مهرد  اـهنآ  ّتیمها  بتارم  هب  هجوت  نودـب  هدوب  ّرث  ؤم  تکرح  نیا  نتفرگ  لـکش 
یلک روط  هب  یلـصا  ياه  هزیگنا  هک  تسا  هدـش  يریگیپ  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  نانچنآ  یعرف  ياه  هبنج  زین  یهاـگ  و  تسا .  هدـیدرگ 

تعیب عانتما  زا  نخـس  یهاـگ  یخیراـت ،  گرزب  تکرح  نیا  رد  زیگنا و  باـجعا  ماـیق  نیا  رد  اریز  تسا ؛  هتفرگ  رارق  یـشومارف  هتوب  رد 
داقتنا ادیدش  مالـسا ،  ماکحا  رییغت  داسف و  عویـش  زا  شیوخ  ياه  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  یهاگ  تسا و  هدمآ  نایم  هب  دیزی  هب  تبـسن 

مدرم توعد  هلءاسم  مینیب  یم  رگید  ياج  رد  و  دـنک .  یم  یفرعم  شیوخ  ماـیق  هزیگنا  ار  اـهلالح  میرحت  واـهمارح  ندـش  لـالح  هدومن و 
يددـعتم ياه  همان  نینچمه  هاتوک و  تالمج  اهینارنخـس و  اه و  هباطخ  رگید .  ياه  هزیگنا  تسا و  نایرج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  هفوک 

یتاحیضوت اب  تسا -  هدیدرگ  لقن  راوگرزب  نآ  تداهش  ات  البرک و  ات  هنیدم  زا  شیوخ  رفس  یط  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  هک 
اه هزیگنا  نیا  زا  کیره  شزرا  تیمها و  رگنایب  يدح  ات  هدرک و  نشور  ار  هلءاسم  نیا  دناوت  یم  هدـش -  هفاضا  اهنآ  رب  باتک  نیا  رد  هک 
ره زا  شیب  ناوت  یم  هک  تسا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  نخـس  راتفگ و  هار  زا  ساسح ،  ّمهم و  عوضوم  نیا  زا  هتـشذگ  دشاب . 

تعاجـش و حور  نآ  اب  یلاع و  تمه  مّمـصم و  هفایق  نآ  اب  دنمـشناد  هدنـسیون و  ره  هتـشون  خروم و  ره  راتفگ  زا  شیب  هلاـقم و  باـتک و 
ّتیمها و نیا  اب  یلو  دـیدرگ .  انـشآ  نادـیواج  هسامح  نآ  اـب  هرخ  ـالاب  یناـسنا و  یفطاـع و  حور  يونعم و  تیـصخش  نآ  اـب  تماـهش و 

لقن فلتخم  ياهتبـسانم  هب  قرفتم و  روط  هب  ثیدـح  خـیرات و  بتک  رد  هک  نانخـس -  نیا  مراد ،  عالطا  هدـنب  هک  اجنآ  ات  صاخ  یگژیو 
هب ار  هفیظو  نیا  هدـنراگن  ساـسا ،  نیمه  رب  تسا و  هدـشن  يروآدرگ  لقتـسم  يا  هعومجم  تروص  هب  لـماک و  روط  هب  تسا -  هدـیدرگ 

داریا فلتخم  ياهتبـسانم  هب  هک  یبیترت  هب  تداهـش  ماگنه  ات  هنیدـم  زا  تکرح  زاغآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  نتم  تفرگ و  هدـهع 
هک نیا  يارب  و  تشاذگ .  نادـنم  هقالع  رایتخا  رد  يا  هعومجم  تروص  هب  هدومن و  يروآدرگ  فلتخم  كرادـم  عبانم و  زا  تسا  هدومرف 
مزال تاحیضوت  همجرت ،  رب  هوالع  ددرگ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  مایق  هزیگنا  رگنایب  دریگب و  رارق  مومع  هدافتسا  دروم  نانخـس  نیا 

هک هنوگ  نامه   - 1 تسا :  يرورض  مزال و  هتکن  دنچ  رکذت  اجنیا  رد  یلو  دیدرگ  هفاضا  اهنآ  رب  دراوم  يا  هراپ  رد  زین  ییاهیریگ  هجیتن  و 
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زا ترضح  نآ  ریـسم  رد  هک  تسا  ینانخـس  زا  تمـسق  نآ  اهنت  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  زا  روظنم  تسادیپ ،  باتک  مان  زا 
لوط رد  هک  يزغن  ناوارف و  ثیداحا  هنادواج و  راعشا  جرارپ ،  حیاصن  ظعاوم و  هدنزرا ،  نانخـس  اما  تسا و  هدیدرگ  لقن  البرک  ات  هنیدم 

يرگید لقتـسم  ياه  هعومجم  ای  هعومجم و  هب  تسا  هدیدرگ  لقن  ثیدـح  خـیرات و  بتک  رد  راوگرزب  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  یگدـنز 
رایتخا رد  مالسلامهیلع ))  یلع  نب  نیسح  نانخـس  ظعاوم و   )) ناونع تحت  کیدزن  هدنیآ  رد  هّللاءاش -  نا  تسا -  دیما  و  تسا .  دنمزاین 
ترضح نآ  نانخس  همه  هک  میتسین  یعدم  ام  زین  تداهـش  ات  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  دروم  رد   - 2 دریگب .  رارق  نادـنم  هقالع 

هدـمآ لمع  هب  قثوم  عبانم  كرادـم و  زا  نانخـس  نیا  يروآدرگ  رد  هک  یناوارف  شالت  اـب  اریز  تسا ؛  هدـش  يروآدرگ  هعومجم  نیا  رد 
مدـع دـننام  رگید  للع  هب  ای  میا و  هتـشادن  یـسرتسد  هعومجم  نآ  هب  اـم  هک  دـشاب  هدـش  لـقن  يا  هعومجم  رد  ینخـس  تسا  نکمم  تسا 
 (( ، نانخـس  )) ياج هب  ار  باتک  نیارگا  اذـل  میا و  هدـیزرو  يراددوخ  هعومجم  نیا  رد  نآ  لقن  زا  داـمتعا ،  دروم  كردـم  هب  یـسرتسد 

امهیلع یلع  نب  نیسح  نانخـس  زا  روظنم  و   - 3 تسا .  رتکیدزن  تیعقاو  هب  میمانب  مالـسلامهیلع ))  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  زا  يا  هبخن  ))
هب لقن  تروص  هب  هک  يدایز  بلاطم  اما  دـشاب و  یم  ترـضح  نآ  نانخـس  نتم  اهنت  تسا  هدـش  يروآ  عمج  هعومجم  نیا  رد  هک  مالـسلا 

دومن هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دیاب  همتاخ  رد  تسا .  جراخ  باتک  نیا  عوضوم  زا  هدیدرگ  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  قارع  رفـس  لوط  رد  انعم 
تـسا مزال  دـهعتم  ناملـسم  درفره  يارب  اهنآ  اب  ییانـشآ  هک  یمـالک  یملع و  یخیراـت ،  ناوارف  بلاـطم  ینارون  نانخـس  نیا  وترپ  رد  هک 
یحور نیـسحلا -  هّللادبعابا  ترـضح  البرک  نامیلـس  سدقم  هاگـشیپ  هب  دشاب  یخلم  ياپ  باتک  نیا  تسا  دیما  تسا .  هدـیدرگ  سکعنم 
یمجن قداصدـمحم  مق  ٍمیلَـس . )  ٍْبلَِقب  َهّللا  یتا  ْنَم  ِّالا  َنُوَنب  الَو  ٌلام  ُعَْفنَی  ال   ) هک يزور  يارب  يا  هریخذ  و  ءادـفلا -  هل  نیملاـعلا  حاوراو 

 . مالسلااهیلع ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترضح  تدالو  زورلاس  اب 20/ج 2/1401  قباطم   5/2/60

هکم ات  هنیدم  زا  لوا :  شخب 

هنیدم رادناتسا  هب  باطخ 

نخس نتم 

ُِلتاقَو ِرْمَْخلا  ُبِِراش  ٌلُجَر  ُدیزَیَو  ُِمتْخَی .  اِنبو  هّللاَحَتَفاِنب  ِۀَمْحَّرلا  ُطَبْهَمَو  ِۀَکئالَْملا  ُفَلَتُْخمَو  ِۀـَلاسِّرلا  ُنِدـْعَمَو  ِةَُّوبُّنلا  ِْتیَُبلْهَا  ّانِا  ُریم  َْالا  اَهُّیَا  ))
( . 1 (() ِۀَْعیَْبلاَو ِۀَفالِْخلِاب  ُّقَحَا  انُّیَا  َنوُرُْظنَتَو  ُرُْظنَنَو  َنوُِحبُْصتَو  ُِحبُْصن  ْنِکلَو  ُهَْلثِم  ُِعیاُبیال  یْلثِمَو  ِقْسِْفلِاب  ٌِنْلعُم  ِۀَمَرَتْحُْملا  ِسْفَّنلا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

ُِحبُْـصن دـشاب (( .  مارح  شنوخ  نتخیر  هک  یناسنا  ره  همرتحم :  سفن  لوزن .  لحم  طَـبْهَم :  دـش .  دـمآ و  لـحم  مـال : )  حـتف  هب   ) فَلَتُْخم
 . رما رد  ربدت  راظتنا و  يانعم  هب  َرَظَن : ) زا   ) ُرُْظنَن هدنیآ .  زا  تسا  هیانک  ندرک ،  حبص  يانعم  هب  َحَبْصَا : ))) زا   ) َنوُِحبُْصتَو

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  لئاضف  ای  نانخس 

یگدـنز و خـیرات  ناونع  هب  هک  یباتکره  ًالومعم  هک  مییاـمن  يروآداـی  ار  هتکن  نیا  تسا  مزـال  مالـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  حیـضوت  زا  لـبق 
تیعقوم لئاضف و  هب  نآ  لوا  تاحفـص  دوش ،  یم  هتـشاگن  راوگرزب  نآ  تیـصخش  اب  هطبار  رد  مالـسلامهیلع و  یلع  نب  نیـسح  تداـهش 

دبای یم  صاصتخا  تسا ،  هدیدرگ  لقن  يو  لیلجت  فیصوت و  رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  هب  ترـضح و  نآ  یعامتجا  یبهذم و  يونعم و 
باتک نیا  رد  میوش و  یم  دراو  ترضح  نآ  نانخس  عوضوم و  لصا  هب  لوا  زا  هدرک و  یشوپ  مشچ  شور  نیا  زا  باتک  نیا  رد  ام  یلو  ، 

ِْتَیب ُلْهَا  اَّنِا   )) ترـضح نآ  لئاضف  نیرتزراب  زا  یکی  اب  باتک  عورـش  اـهنت  هن  اریز  مینیب ؛  یمن  دـنمزاین  فراـعتم  کبـس  نآ  هب  ار  دوخ  ، 

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  www.Ghaemiyeh.comنانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


دـشاب یم  ِتُورَبَْجلا )) ِمیظَع  ِناکَْملا  َیلاعَتُم  َّمُهّللَا   )) نازیزع زیزع  نآ  تاجانم  نیرتابیز  زا  یکی  اب  زین  نآ  متخ  و  َِۀلاسِّرلا )) ُنِدـْعَمَو  ِةَُّوُبنلا 
زا يا  هحفص  ره  تلیضف و  زا  تسا  يرتفد  لد ،  لها  رظن  زا  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  ینخـس  يواح  هک  باتک  نیا  زا  یگرب  ره  هکلب 

یلع نب  نیـسح  نانخـس  ياج  هب  ار  باتک  نیا  ام  رگا  سپ  وا .  تمظع  تیـصخش و  نایب  زا  تسا  یباـتک  شناد  لـضف و  لـها  رظن  زا  نآ 
 . میا هتفگن  فازگ  هب  ینخس  میمانب  مالسلا ))  امهیلع  یلع  نب  نیسح  لئاضف   )) مالسلا امهیلع 

حیضوت همجرت و 

نارادناتـسا و هب  هک  ییاه  هماـن  یط  هلـصافالب  دیـسر و  تفـالخ  هب  يو  رـسپ  دـیزی  يرجه  لاس 60  بجر  هاـم  همین  رد  هیواـعم  گرم  اـب 
هتفرگ تعیب  وا  يارب  مدرم  زا  ینیب و  شیپ  شردپ  نارود  زا  هک  ار  شیوخ  ینیـشناج  هیواعم و  گرم  تشون  فلتخم  طاقن  رد  نارادنامرف 

اهنآ هب  ار  مدرم  زا  ددجم  تعیب  نتفرگ  روتسد  شیوخ ،  تسپ  رد  نانآ  زا  کیره  ياقبا  نمض  رد  دیناسر و  نانآ  عالطا  هب  ( ، 2) دوب هدش 
یلو تشون ،  نومضم  نامه  هب  تشاد  رایتخا  ردار  هنیدم  يرادناتـسا  ماقم  هیواعم  فرط  زا  هک  هبتع  نب  دیلو  هب  زین  يا  همان  دومن و  رداص 

هیواعم نارود  رد  هک  فورعم  تیصخش  هس  زا  نتفرگ  تعیب  رد  تشاد  لاسرا  يو  هب  همان  نامه  هارمه  هب  هک  زین  يرگید  کچوک  همانرد 
ٌۀَـصْخُر ِهیف  ْتَْسَیل  ًادیِدَش  ًاذْخَا  ْرَیبُز  َْنب  هّللاَْدبَعَو  رَمُع  َْنب  ِهّللاَْدبَعَو  َْنیَـسُْحلاِذُخ   )) هک دومن  دیکءات  دندوب ،  هدشن  دـیزی  اب  تعیب  هب  رـضاح 

چیه هطبار  نیا  رد  هدب و  جرخ  هب  لمع  تدش  ریبز  نب  هّللادـبع  رمع و  نب  هّللادـبع  نیـسح و  زا  نتفرگ  تعیب  رد  (( )) ُمالَّسلاَو اوُِعیاُبی  یّتَح 
اب تساوخ و  ار  هیواعم  قباس  رادناتـسا  مکح  نب  ناورم  بش ،  لوا  رد  همان  ندیـسر  اب  هبتع  نب  دـیلو  هدـم . ))  نانآ  هب  یتصرف  تصخر و 
ربخ ات  نک و  توعد  دوخ  سلجم  هب  ار  رفن  دـنچ  نیا  رتدوز  هچره  هک  درک  داهنـشیپ  وا  دومن و  هرواـشم  دـیزی  ناـمرف  هماـن و  هراـبرد  يو 
حرط يارب  ار  هدع  نیا  ات  داتسرف  رومءام  تعاس  نیمه  رد  دیلو  ریگب .  تعیب  دیزی  يارب  نانآ  زا  تسا  هدشن  رـشتنم  رهـش  رد  هیواعم  گرم 
دومن غالبا  ریبز  نبا  مالـسلا و  هیلع  ماما  هب  ار  وا  ماغیپ  دیلو ،  کیپ  هک  یماگنه  دیامن .  توعد  دوخ  شیپ  هب  ساسح  مهم و  عوضوم  کی 

ماما یلو  داتفا  ساره  هب  هنابش  عقوم و  یب  توعد  نیا  زا  ریبز )) نبا   . )) دندوب لوغـشم  وگتفگ  هب  هتـسشن و  ربمایپ  دجـسم  رد  مه  اب  ود  نآ 
توغاط منک ،  یم  رکف  نم  َکَلَه )) ؛  ْدَق  ْمُهَتَیِغاط  َّنَا  يرَا   : )) دومرف نینچ  داد و  حیضوت  ریبز  نبا  هب  ار  عوضوم  دیلو ،  اب  تاقالم  زا  لبق 

باـتک لـقن  رباـنب  و  تسوا . ))  رـسپ  يارب  نتفرگ  تعیب  توعد ،  نیا  زا  روظنم  هدیـسر و  تکـاله  هب  نایفـس )  یبا  نب  ۀـیواعم   ) هّیما ینب 
هیواعم هناخ  زا  شتآ  ياه  هلعـش  هک  مدید  باوخ  رد  نم  اریز  دومن :  هفاضا  شیوخ  هیرظن  دییءات  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نازحالاریثم ، ))  ))

هک داد  روتـسد  شنادناخ  دارفا  نیرتکیدزن  نارایزا و  نت  یـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  تسا .  هدـیدرگ  نوگنرـس  شربنم  تسا و  دـنلب 
عافد ترـضح  نآ  زا  موزل  تروص  رد  هک  دنـشاب  هدامآ  سلجم  نوریب  رد  دنیامن و  تکرح  ترـضح  نآ  هارمه  هب  هدرک و  حلـسمار  دوخ 

 ، دیناسر ترضح  نآ  عالطا  هب  ار  هیواعم  گرم  هک  نیا  نمـض  رد  دیلو  دومرف ،  یم  ینیب  شیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  روط  نامه  و  دننک . 
نینچ هب  دـیابن  زین  وت  دـنک و  تعیب  هنایفخم  دـیابن  نم  دـننام  یتیـصخش  دومرف :  يو  خـساپ  رد  ماـما  دومن .  حرطم  ار  دـیزی  تعیب  عوضوم 
هارمه هب  سلجم و  نآ  رد  میمصت  تروص  رد  زین  ام  ینک  یم  توعد  تعیب  دیدجت  يارب  ار  هنیدم  مدرم  همه  نوچ  یـشاب و  یـضار  یتعیب 
تروص رد  هک  تسا  مدرم  هجوت  بلج  يارب  هکلب  ادـخ  ياضر  يارب  هن  تعیب  نیا  ینعی  مینک ؛  یم  تعیب  ناناملـسم  ریاس  اـب  گـنهامه  و 

ماما دادن .  ناشن  دوخ  زا  يرارـصا  بش  عقوم  نآ  رد  نتفرگ  تعیب  رد  تفریذپ و  ار  ماما  راتفگ  دـیلو  هنایفخم .  هن  دـشاب  ینلع  دـیاب  عوقو 
ار هتکن  نیا  هراشا  ءامیا و  اب  تشاد ،  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  زین  مکح  نب  ناورم  ددرگ ،  جراخ  سلجم  زا  تساوخ  نوچ  مالـسلا  هیلع 
هب راداو  ار  وا  تسناوت  یهاوخن  رگید  يریگب  تعیب  نیـسح  زا  توـلخ  سلجم  بش و  عـقوم  نیا  رد  یناوـتن  رگا  هک  دوـمن  میهفت  دـیلو  هب 

دیزی روتـسد  قبط  ای  دـنک و  تعیب  ات  يرادـهگن  سلجم  نیا  رد  ار  وا  هک  رتهب  هچ  سپ  دزیرب ،  نیمز  رب  يداـیز  ياـهنوخ  رگم  ینک  تعیب 
ِءاقْرَّزلا َْنباَی   : )) دومرف نینچ  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  ناورم ،  زا  لمعلا  سکع  نیا  هدـهاشم  اب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ینزب .  ار  شندرگ 

دیلو دوخ  هاگنآ  ینک . )) ؟  یم  هانگ  ییوگ و  یم  غورد  دیلو ،  ای  یـشک  یم  ارم  وت  ( ! 3) اقرز رسپ  َتِْمثَاَو ؛ ؟  َْتبِذَک  َوُه  ْمَا  یُنُلتْقَت  َْتنَا 
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ام نادناخ  تلاسر ،  ندـعم  توبن و  نادـناخ  مییام  ریما !  يا  ِةَُّوُبنلا ؛ . . .  ِْتیَُبلْهَا  ّانِا  ُریِم  الااَهُّیَا   : )) دومرف نینچ  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار 
زین رخآ  ات  هدومن و  حاتتفا  عورش و  ام  نادناخ  زا  ار  مالسا  دنوادخ  تسادخ ،  تمحر  لوزن  لحم  ناگتشرف و  تفر  دمآ و  لحم  هک  تسا 

شتسد هک  راوخبارـش  تسا  يدرم  يراد  ار  وا  اب  تعیب  عقوت  نم  زا  وت  هک  يدرم  نیا  دیزی ،  اما  درب .  دهاوخ  شیپ  هب  نادناخ  ام  اب  ماگمه 
مدرم مشچ  لـباقم  رد  اـنلع و  هتـسکش و  مهرد  ار  یهلا  تاروتـسد  میرح  هک  تسا  یـصخشوا  هدـیدرگ ،  هدوـلآ  هاـنگ  یب  دارفا  نوـخ  هب 
دـساف درم  نینچ  اب  یگداوناخ ،  تلاصا  ناـشخرد و  قباوس  نآاـب  نم  نوچمه  یتیـصخش  تساور  اـیآ  ددرگ .  یم  روجف  قسف و  بکترم 
يربهر تفالخ و  قیال  راوازـس و  ام  زا  کیمادک  هک  دید  دیهاوخ  میریگب و  رظن  رد  ار  هدـنیآ  ام  امـش و  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  دـنک و  تعیب 
ناورم مالسلا  هیلع  ماما  هک  یتشرد  نخس  اب  دمآ و  دیدپ  دیلو  سلجم  رد  هک  ییادصورـس  اب  تسا .  مدرم  تعیب  هتـسیاش  یمالـسا و  تما 

دیما هک  وگتفگ  نیازا  سپ  دـندیدرگ و  سلجم  دراو  نانآ  زا  یهورگ  هدومن و  رطخ  ساسحا  ماـما  ناـهارمه  داد ،  رارق  باـطخ  دروم  ار 
سلجم مالسلا  هیلع  ماما  درک ،  یم  لدبم  يدیماان  سءای و  هب  يو  داهنشیپ  دروم  رد  شزاس  هنوگره  ماما و  ندرک  تعیب  هب  تبـسن  ار  دیلو 

 . دومن كرت  ار 

هجیتن

رسپ اب  تعیب  هرابرد  ار  شیوخ  عضوم  وگتفگ  نیا  رد  ترـضح  نآ   - 1 دیآ :  یم  تسد  هب  لیذ  هتکن  دنچ  مالسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  زا 
نایب شیوخ و  نادناخ  زا  يزراب  تافص  ندرمش  زا  سپ  هدرک و  نایب  ینشور  تحارـص و  هب  وا  تموکح  نتخانـشن  تیمـسر  هب  هیواعم و 

تیموکحم لیلد  هک  درامش  یمرب  ار  دیزی  فعض  طاقن  تسا ،  تما  يربهر  تماما و  هب  شنادناخ  وا و  یگتسیاش  لیلد  هک  دوخ  تیعقوم 
شا هدنیآ  ریس  طخ  مایق و  هزیگنا  راتفگ ،  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما   - 2 دشاب .  یم  وا  تیحالـص  مدع  لیلد  يربهر و  ماقم  ياعدا  رد  يو 
نانآ يوس  زا  تعیب  داهنـشیپ  هفوک و  لها  توعد  زا  زونه  هک  دنک  یم  نایب  یماگنه  هب  ار  ریـس  طخ  نیا  وا  دنک و  یم  صخـشم  ًالماک  ار 
غالبا دـیلو  هب  نآ ،  اب  نامزمه  ای  هیواعم  گرم  زا  هفوک  مدرم  یهاگآ  زا  لـبق  اـی  ترـضح  نآ  زا  نتفرگ  تعیب  روتـسد  اریز  دوبن ؛  يربخ 
تسا هدمآ  لمع  هب  هاگنآ  دومن  میهاوخ  هراشا  هدنیآ  تاحفص  رد  هک  يروط  هب  هفوک  مدرم  يوس  زا  توعد  هلءاسم  اما  و  تسا .  هدیدرگ 
هصالخ دندیدرگ .  علطم  دوب ،  هدیدرگ  زاغآ  هکم  يوس  هب  ندرک  تکرح  تعیب و  اب  تفلاخم  اب  هک  ترضح  نآ  هناعاجـش  هزرابم  زا  هک 

للعلا ۀلع  یلو  تشاد  دوجو  مالسلا  هیلع  ماما  تداهش  مایق و  نتفرگ  لکـش  رد  يددعتم  ياه  هزیگنا  لماوع و  رهاظ ،  تروص  هب  هچرگ  ، 
هجیتن رد  دریگب و  تسد  هب  ار  ناناملسم  تاردقم  تساوخ  یم  تیحالص  نتشاد  نودب  اهنت  هن  هک  دوب  یتردق  نتسکش  مهرد  مایق  نیا  رد 

ياهفدـه عناـم ،  عدار و  ندوبن  تروص  رد  تساوخ  یم  وا  هکلب  دـشکب  طوقـس  فارحنا و  هب  ار  یمالـسا  تما  جـیورت و  ار  داـسف  ملظ و 
تفالخ ساـبل  رد  هناـقفانم و  دوب ،  هدـیدرگ  هجاوم  تسکـش  اـب  هتـشذگ  رد  هک  نآرق  مالـسا و  دوخ  اـب  هزراـبم  رد  ار  نایفـسوبا  نادـناخ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  نآ  زا  ماما ،  نانخـس  رد  زین  یهاگ  هک  تسا  يدـیزی  تردـق  نتـسکش  مهرد  نیا  دـنک و  هدایپ  یمالـسا 
نب ناورماب  هک  هاگنآ  راب  نیمود  يارب  هکلب  هدومن  هراشا  هتکن  نیا  هب  دـیلو  سلجم  رد  اـهنت  هن  مالـسلا  هیلع  ماـما  و  تسا .  هدـیدرگ  ریبعت 

لماک و تحارـص  اب  دـیدرگ ،  ور  هبور  يوما  نادـناخ  یمیدـق  رازگراک  هیواعم و  قباس  رادناتـسا  ربماـیپ و  نادـناخ  نیرید  نمـشد  مکح 
 . دییامرف یم  هظحالم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نیا  دعب ،  هحفص  رد  هک  دومن -  هیکت  دیکءات و  یشوپ  هدرپ  نودب 

مکح نب  ناورم  خساپ  رد 

نخس نتم 

 : ُلوُقَی هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  يِّدَج  ُْتعِمَس  ْدََقلَو  َدیزَی  ْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُْالا  ِتَِیُلب  اذِا  ُمالَـسلا  ِمالْـس  ْالا  یَلَعَو  نوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانَاَو  ِهّلل  اَنِا  ))
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هّللاُمُهالَْتباَف اوُرَْقبَی  ْمَلَف  ِرْبنِْملا  یَلَع  ۀَـنیِدَْملا  ُلْهَا  ُهآَردَـقَو  ُهَنَْطب  اوُرَْقباَف  يِرَْبنِم  یلَع  ۀَـیِواعَم  ُْمْتیَاَر  اذِاَف  نایْفُـس  یبا  ِلا  یلَع  ٌۀَـمَّرَُحم  ُۀَـفالِْخلَا 
(4 (() ِقِساْفلا َدیِزَِیب 

تاغل حیضوت  همجرت و 

هیانک مکـش :  ندرک  هراپ  نتفاکـش ،  ندرک ،  هراپ  ُرِْقبَی : ))) َرََقب  زا   : ) اوُرَْقبِا تسا (( .  هدیدرگ  التبم  ُوْلبَی : ))) یَلب ،  زا  لوهجم   : ) ْتَِیُلب )) 
 . دشاب يراوخ  تلذ و  اب  مءاوت  هک  یسک  نتشک  زا  تسا 

حیضوت همجرت و 

دید ار  مکح  نب  ناورم  لزنم ،  نوریب  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  بش  نامه  حبـص  رگید ،  ناخروم  فوهل و  بحاص  لقن  هبانب 
ماما تسامش .  حالص  ریخ و  هب  ینک  لوبق  رگا  هک  مراد  وت  هب  يداهنـشیپ  متـسه و  وت  هاوخریخ  نم  هّللادبعابا !  ای  تشاد :  هضرع  ناورم  ، 

تعیب دیزی  اب  امش  دیدرگ  حرطم  هبتع  نب  دیلو  سلجم  رد  بشید  هک  هنوگنامه  تشاد :  هضرع  تسیچ ؟  وت  داهنشیپ  دومرف :  مالسلا  هیلع 
مالْـس ْالا  یَلَعَو  نوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِاَو  ِِهّلل  اـَنِا   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا .  امـش  ياـیند  نید و  عفن  هب  راـک  نیا  هک  دـینک 

دنا هدش  راتفرگ  دیزی  دننام  ییاورنامرف  هب  ناناملسم  هک  دناوخ  ار  مالسا  هحتاف  دیاب  کنیا   . . . (( . )) َدیزَی ِْلثِم  ٍعاِرب  ُۀَّمُْالا  ِتَِیُلب  اذِا  ُمالَسلا 
هیواعم يزور  رگا  تسا و  مارح  نایفسوبا  نادناخ  رب  تفالخ  دومرف :  یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدج  زا  نم  يرآ  . 

رتدب و   ) قساف دیزی  هب  ار  نانآ  دنوادخ  کنیاو  دنتشکن  دندید و  ربمایپ  ربنم  رب  ار  وا  هنیدم  مدرم  یلو  دیشکب ،  دیدید  نم  ربنم  يالاب  رب  ار 
 (( . تسا هدومن  راتفرگ  التبم و  هیواعم )  زا 

 ( ع  ) همئا هزرابم  رد  زیامتم  شقن  ود 

یم مولعم  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نخـس  زا  زارف  نیا  زا  میدومن و  هراـشا  هتـشذگ  زارف  يریگ  هجیتـن  حیـضوت و  رد  هک  يروط  هب 
هزراـبم و زا  تراـبع  هک  يو  تموـکح  لـباقم  رد  ار  شیوـخ  عـضوم  دـیزی  تموـکح  لوا  ياـهزور  زا  هنیدـم و  زا  ترـضح  نآ  ددرگ ، 
رد تسا  بسانم  یلو  تسا .  هداد  همادا  ار  عضوم  نیمه  زین  رخآ  ات  هدومن و  ناـیب  لـماک  تحارـص  اـب  صخـشم و  تسا ،  تبثم  تمواـقم 

هلباقم و رد  مالـسلا  اـمهیلع  يدـه  همئا  فلتخم  زیاـمتم و  شقن  دروم  رد  یـساسا  یلک و  عوضوم  کـی  هب  ار  زیزع  هدـنناوخ  هجوت  اـجنیا 
هب صاصتخا  لطاب  ياهتموکح  اب  هزرابم  داسف و  متـس و  ربارب  رد  تمواقم  هک :  نیا  نآ  مییاـمن و  بلج  نارگمتـس ،  ناراـبج و  اـب  هزراـبم 
 ، دنتسه مالـسا  يرادساپ  تظافح و  يورین  و  هیقبم ))  تلع   )) هک نایاوشیپ  يده و  همئا  همه  هکلب  درادن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

نافلاخم اب  ییورایور  هلباقم و  رد  نایاوشیپ  نیا  اهتنم  دـندرک ،  یم  يربهر  ار  نآ  هتـشاد و  ار  يا  هزرابم  تمواـقم و  نینچ  دوخ  رـصع  رد 
هزرابم شقن  دندومن ؛  یم  افیا  فلتخم  زیامتم و  شقن  ود  عاضوا ،  طیارش و  هب  تبسن  دندوب ،  هداد  رارق  شیوخ  هبعلم  ار  مالـسا  هک  دوخ 

اب ییورایور  هزراـبم و  هک  هدوب  يا  هنوگ  هب  عاـمتجا  رب  مکاـح  طیارـش  هک  يدراوم  رد  یفنم :  هزراـبم   - 1 یفنم .  هزراـبم  شقن  تبثم و 
نیمه رثا  رد  رگید ،  فرط  زا  دیدرگ و  یم  اهورین  نتفر  نیب  زا  یعطق و  تسکش  بجوم  یفرط  زا  نمـشد  هدش  باسح  مجـسنم و  يورین 

یم نمـشد  هبناج  همه  هطلـس  تردـق و  میکحت  تیبثت و  هب  رجنم  هکلب  تشادـن و  مالـسا  يارب  تدـم  زارد  رد  ولو  یعفن  چـیه  مکاح  وج 
نیع رد  ینعی  دندرک  یم  ءافیا  ار  یفنم  تمواقم  هزرابم و  شقن  تبثم ،  هزرابم  ياج  هب  مالـسلا  امهیلع  يده  همئا  طیارـش  نیا  رد  دـیدرگ 

نیمه دـندوب و  ریگیپ  هزرابم  دربن و  رد  رابج  ياههاگتـسد  اب  ًالمع  دـندومن  یم  يراددوخ  ریـشمش ،  اب  هزراـبم  یبـالقنا و  مادـقا  زا  هکنیا 
رهاظم و زا  دـیدرگ .  یم  رجنم  ناـنآ  تداهـش  هب  هرخ  ـالاب  ندـش و  مومـسم  ینادـنز و  هب  يدازآ و  بلـس  راـشف و  هب  هک  دوب  اـه  هزراـبم 

یتح هک  دوب  تفالخ  هاگتـسد  اب  يراکمه  شیارگ و  یگتـسباو و  عون  ره  ندومن  نغدق  میرحت و  ام ،  نایاوشیپ  یفنم  تمواقم  ياهدومن 
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زا و  دوب .  هدش  میرحت  مالـسلا  امهیلع  همئا  يوس  زا  تفالخ  هاگتـسد  هب  هتـسباو  یقوقح  ییاضق و  مکاحم  زا  یهاوخداد  تیاکـش و  حرط 
دوخ ياهرتش  هک  لامج ))  ناوفص   )) اب مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هک  تسا  ییوگتفگ  هزرابم ،  عون  نیا  دهاوش  اه و  هنومن 

ناوفص  ، )) ترضح نآ  هک  دشاب  یم  دوب ،  هداد  هیارک  جح -  رفس  يارب  مه  نآ  خیرات -  ردتقم  روتاتکید  دیـشرلا  نوراه  نایرابرد  هب  ار 
ار دوخ  ياهرتش  همه  تقو ،  زا  لبق  هک  تفر  شیپ  اـجنآ  اـت  مالـسلا  هیلع  ماـما  روتـسد  قبط  زین  وا  دومن و  یهن  ادـیدش  لـمع  نیا  زا  ار  (( 

هزرابم شقن  ( . 5) دومن لتق  هب  دیدهت  ار  وا  راضحا و  ار  ناوفـص ))   )) اذـل دوبن و  یفخم  نوراه  رظن  زا  عوضوم  نیا  هتبلا  تخورف .  اجکی 
عانتما تفالخ  هاگتـسد  اب  يراکمه  زا  اه  هرهم  رـصانع و  زا  يدادعت  دش و  یم  تموکح  تردق  فیعـضت  بجوم  هک  نیا  رب  هوالع  یفنم 

يده همئا  یفنم  يریگعضوم  عقاو  رد  داد و  یم  ناشنار  تموکح  يدصت  ندوب  عورشمان  میژر و  دض  رب  دوب  يدنـس  دوخ  دندیزرو ،  یم 
هزرابم  - 2 دوب .  هدـنیآ  رد  تبثم  ياه  هزرابم  اهتمواقم و  يارب  يا  همدـقم  افلخ و  تیهام  هب  تبـسن  اه  هدوت  یهاگآ  هیام  مالـسلا  امهیلع 

مدق مالسلا  امهیلع  يده  همئا  دوب ،  شخبرمث  دیفم و  تدمزارد  رد  ولو  عاضوا  طیارـش و  قبط  تبثم  هزرابم  هک  يدراوم  رد  اما  و  تبثم : 
هیلع نانم  ؤمریما  لوق  هب  هانگ  نیرتگرزب  راکتیانج ،  ماکح  لباقم  رد  زین  ار  یفنم  تمواقم  یتح  هکلب  توکس  هن  هتشاذگ  هزرابم  نادیم  هب 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  درکلمع  شور و  رد  هزرابم  عون  ود  ره  لکـش  نیرتزراب  و  دندومن .  یم  یقلت  ُهّللَالَْزنَا )) اِمب  ٌْرفُک   )) مالـسلا
مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تداهش  هلصاف   ) تصش لاس  ات  هاجنپ  لاس  زا  هلاسهد  نارود  رد  ترـضح  نآ  اریز  دیدرگ ؛  رهاظ 
تکاله زا  سپ  یلو  تفرگ  شیپ  رد  ار  یفنم  تمواقم  شور  نامه  عاضوا ،  طیارـش و  قبط  ناماما  زا  یـضعب  دـننام  هیواعم )  تکـاله  و 

ناتسود و همه  دیدش  تفلاخم  دوجو  اب  لمءات و  نیرتکچوک  نودب  زین  ترـضح  نآ  دمآ  دوجو  هب  تبثم  هزرابم  يارب  طیارـش  هک  هیواعم 
ییافو یب  كدـنا و  ینارای  اب  درک و  راکـشآ  ار  شیوخ  یبالقنا  تبثم و  عضوم  دـیزی  اب  هلباـقم  رد  زاـغآ و  ار  هزراـبم  نیا  شیوخ ،  ماوقا 

هار نیا  رد  دوب و  تداهـش  شماـجرف  هک  درک  باـختنا  ار  یهار  تشاد ،  یهاـگآ  اـهنیا  همه  هب  ماـما  هک  اـه  هدوـت  سرت  لزلزت و  مدرم و 
كاپ نوخ  نیا  هک  دوبن  يروط  طیارش  یلو  دش  اهبسا  مس  لامدگل  شنت  تفرگ و  رارق  اهریشمش  اه و  هزین  اهریت و  فده  شرکیپ  هچرگ 

نب نیسح  يارب  شور  نیا  باختنا  ایآ  یلو  دنک .  ثول  ار  نآ  دناوتب  تشاد  هک  ناوارف  شالت  اب  هیما  ینب  یتاغیلبت  هاگتـسد  دورب و  رده  هب 
شردـپ دـننام  زین  هیواعم  اب  وا  دروخرب  دوب  نینچ  رگا  و  داد ؟  یم  قفو  زین  نامز  نآ  طیارـش  اـب  هیواـعم و  نارود  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع 

 . یفنم هزرابم  تروص  هب  هن  دوب  تبثم  تمواقم  هزرابم و  تروص  هب  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما 

 ( (ص ادخلوسر ربق  رانک  رد 

نخس نتم 

ْمُهَّنَا هّللا  َِّیبَنای  ْدَهْـشاَف  َِکتَُّما  یف  ِینَتْقَّلَخ  يذَّلا  َکُْطبِـسَو  َِکتَخْرَف  ُْنباَو  َکُخْرَف  َۀَـمِطاف  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  اـَنَا  هّلل  اـَلوُسَر  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ))
(6  . . . (() َكاْقلَا یّتَح  َْکَیِلا  َياوْکَش  ِهِذهَو  ینوُظَفْحَی  َْملَو  ینُولَذَخ 

تاغل حیضوت  همجرت و 

دوش یم  هتفگ  زین  هون  دنزرف و  هب  ناسنا و  ندب  زا  يا  هعطق  ْطبِس : ))  . )) ینتشاد تسود  دنزرف  ره  زا  هیانک  تخرد ،  هخاش  ۀَخْرَف :  خْرَف و 
 . ندیشک يرای  زا  تسد  لذخ )  زا   (( : ) ینُولَذَخ . ))

حیضوت همجرت و 

رد هن  یلو  دهدب  همادا  دیزی  تموکح  اب  ار  دوخ  هزرابم  هک  تفرگ  میمـصت  دـمآ  نوریب  دـیلو ،  سلجم  زا  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  www.Ghaemiyeh.comنانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


عورش زا  لبق  مالـسلا  هیلع  ماما  یخیرات ،  عبانم  لقن  قبط  اما  هنادواج .  تکرح  کی  نیرفآ و  هسامح  تکرح  کی  تروص  هب  هکلب  هنیدم 
اهلددرد نآ  اهزار و  نآ  همه  هتبلا  تسا .  هدـیدرگ  لیان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شراوگرزب  دـج  ترایز  هب  اهراب  تکرح  نیا 

بتک رد  هک  اهترایز  نیا  نتم  زا  دروم  ود  اهنت  و  تسین .  نشور  ام  يارب  هتشاد  شراوگرزب  دج  اب  هک  اهترایز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک 
نتم و لقن  زا  سپام  هک  تسا  هدومن  نایب  ار  شیوخ  رفس  هزیگنا  اهترایز  نیا  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  رگناشن  تسا  هدش  لقن  خیرات 

نامه یمزراوخ  بیطخ  لقن  هبانب  مییامن :  یم  هراشا  زین  اهنآ  بلاج  تاکن  هب  دعب  تمـسق  رد  مود  ترایز  اجنیا و  رد  لوا  ترایز  همجرت 
ترـضح نآ  ربق  رانک  رد  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مرح  هب  دـیدرگ  جراخ  دـیلو  سلجم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  بش 

نم ادـخ !  لوسر  يا  وت  رب  دورد  هّللَالوُسَر ؛ . . .  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا   : )) تخادرپ ترـضح  نآ  تراـیز  هب  تـالمج  نیا  اـب  تفرگ و  رارق 
دوخ نیشناج  ارم  تما ،  يربهر  تیاده و  يارب  هک  متـسه )  وت  هتـسیاش  دنزرف   ) طبـس و نم  و  متـسه .  وت  هداز  دنزرف  وت و  دنزرف  نیـسح 

وت هاگشیپ  هب  نم  تیاکش  تسا  نیا  دندومنن و  ظفح  ارم  يونعم  ماقم  نآ  هدومن و  فیعضت  ارم  اهنآ  کنیا  ادخربمایپ !  يا  يا ،  هداد  رارق 
 (( . مباتشب وت  تاقالم  هب  ات 

 ( (ص ادخ لوسرربق  رانک  رد  مه  زاب 

نخس نتم 

َفوُْرعَْملا ُّبُِحا  یِّنِا  َّمُهّللَا  َتِْملَع  ْدَق  ام  ِْرم  ْالا  َنِم  ینرَضَح  ْدَقَو  َکِِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  اَنَاَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  ُْربَق  اذه  َّنِا  َّمُهّللَا  ))
(7 (() ًیضِر َِکلوُسَِرلَو  ًیضِر  ََکل  وُه  ام  یل  َتْرَتْخا  ِّالا  ِهِیف  ْنَمَو  ِْربَْقلا  ِّقَِحب  ِمارْک  ْالاَو  ِلالَْجلااَذای  َُکلءاسءاو  َرَْکنُْملا  ُرِْکنُاَو 

حیضوت همجرت و 

لیان هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  ربق  تراـیز  هب  راـب  نیمود  يارب  مود و  بش  تکرح ،  هب  يریگ  میمـصت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تس و هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  وت  ربمایپ  ربق  نیا  ایادخ !  تخادرپ :  شراوگرزب  دـج  ترایز  هب  رگید  راب  تالمج ،  نیا  اب  دـیدرگ و 

يدب زا  مراد و  تسود  ار  یکین  فورعم و  نم  ایادخ !  یناد .  یم  دوخ  هک  تسا  هداد  خر  يدماشیپ  نم  يارب  وت و  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم 
یهار منک  یم  تساوخرد  وت  زا  تسا  نآ  نایم  رد  هک  یـسک  ربق و  نیا  مارتحا  هب  شخب !  تمارک  لالجلاوذ و  يادخ  يا  مرازیب ،  رکنم  و 

ات ار  بش  نآ  ماما  یمزراوخ ،  لقن  هبانب  تسا .  وت  ربماـیپ  ياـضر  دروم  وت و  يدونـشخ  اـضر و  دروم  هک  يراذـگب  نم  يور  شیپ  رد  ار 
یلع دنزرف  ياه  هلان  هآ و  اه و  هیرگ  تاجانم ،  نیا  رد  هک  يروط  هب  دوب  راگدرورپ  اب  تاجانم  تدابع و  لوغشم  ربمایپ  ربق  رانک  رد  حبص 

 . . . دیسر و یم  شوگ  هب  دربن ،  نادیم  نامرهق  بش و  ياسراپ  نآ  مالسلا  هیلع 

هجیتن

رد میدید  هک  يروط  هب  دنک و  یم  هراشا  شیوخ  تکرح  تیمها  هب  هدومن و  میـسرت  ار  دوخ  ریـسم  مالـسلا  هیلع  ماما  ترایز ،  ود  نیا  رد 
دنک و یم  مالعا  تداهش  يارب  ار  شیوخ  یگدامآ  هاتوک  هلمج  کی  رد  هیما  ینب  نارادمدرـس  زا  هوکـش  هیالگ و  نمـض  رد  لوا  ترایز 

خر يو  رب  هک  تسا  یمهم  دماشیپ  زا  نخس  مود  ترایز  رد  و  مباتـشب .  تروضح  هب  ات  وت  هاگـشیپ  هب  تسا  نم  تیاکـش  نیا  دیوگ :  یم 
دنزرف هک  تسا  نیا  زا  نخـس  و  يداع .  درف  کی  دید  زا  هن  تسا  مهم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـسپ  دید  زا  هک  يدماشیپ  تسا ،  هداد 
يرازیب ترفن و  ّبح و  نیا  ياضتقم  تسا و  رازیب  رفنتم و  تارکنم  زا  دراد و  اهیکین  هب  دیدش  علو  ّبح و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

ياـه هیاـپ  مادـهنا  فورعم و  میکحت  رد  دـناوت  یم  هچنآ  ره  شریذـپ  يارب  ندوب  هداـمآ  دـشاب  یم  مه  لوـسر  ادـخ و  ياـضر  دروـم  هک 
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 . نوخ راثیا  ناج و  لذب  یتح  دشاب  رث  ؤم  تارکنم 

فرطَا رمع  خساپ  رد 

نخس نتم 

هّللاَو ُهْمَلْعَا ؟  َْملام  َتِْملَع  َکَّنَا  ُّنُظَتَا  ِیَتبُْرت  ْنِم  ِبْرُْقلِاب  ُنوُکَت  ُهََتبُْرت  َّنَاَو  ِیْلتَقَو  ِِهْلتَِقب  ُهَرَبْخَهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللَالوُسَر  َّنَا  یبَا  ینَثَّدَح  ))
( . (( 8 (() اهتَّیِّرُذ یف  اهاذَا  ٌدَحَا  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی  الَو  ِِهتَُّما  ْنِم  اُهتَّیِّرُذ  ْتَیَِقلام  ًۀَیِکاش  اهابَا  ُۀَمِطاف  َّنَیَْقلََتلَو  ًاَدبَا  یسْفَن  ْنِم  َۀَِّینَّدلا  یطُْعا  ال 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . تراقح تلذ و  َتئانَد )) :  تَِّیند و  هربْقَم .  ِكاخ  تبُْرت :  )) 

حیضوت همجرت و 

فورعم و دارفا  ناـیم  رد  هروـنم  هنیدـم  زا  تـکرح  هزراـبم و  هـب  يو  میمـصت  تـعیب و  عوـضوم  رد  ماـما  تفلاـخم  ناـیرج  هـکنآ  زا  سپ 
عالطا یب  يربهر  تماما و  ماقم  هفیظو  زا  هکنانآ  زا  نت  دـنچ  دـیدرگ ،  مولعم  ترـضح  نآ  شیوخ  موق و  نادـناخ و  نایم  رد  اـصوصخم 

داهنشیپ ماما  هب  ار  دیزی  اب  شزاس  دندیسر و  ترضح  نآ  روضح  هب  دنتشاد  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  ظفح  هب  هک  يا  هقالع  رثا  رد  دندوب و 
روضح رد  ار  عوضوم  فوهل ، ))   )) لقن هبانب  هک  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  دـنزرف  فرطَا ))  رمع   )) دارفا نیا  زا  یکی  دـندومن ! 

نم رب  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  مردـپ  زا  یبـتجم  نسح  مردارب  ردارب !  دومن :  حرطم  نینچ  نیا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  شردارب 
ددرگ وت  ندش  هتـشک  هب  رجنم  هیواعم  نب  دیزی  اب  وت  تفلاخم  منک  یم  رکف  نم  دیناسر و  دنهاوخ  لتق  هب  ار  وت  هک  تسا  هدومن  لقن  نینچ 

ماما دنام !  دیهاوخ  نوصم  ندش  هتـشک  زا  امـش  دیدرگ و  دهاوخ  فرطرب  رطخ  نیا  ینک  تعیب  دیزی  اب  رگا  یلو  دریذـپ  ققحت  ربخ  نآ  و 
هتـشک ربخ  نینچمه  شیوخ و  ندش  هتـشک  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مردپ  یبَا )) ؛ . . .  ینَثَّدَح   : )) دومرف يو  خـساپ  رد 

 ، تفرگ دهاوخ  رارق  وا  ربق  یکیدزن  رد  نم  ربق  هک  دومن  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  شیوخ  لقن  رد  مردپو  دومن  لقن  مه  نم  يارب  ارم  ندـش 
مهاوخن تلذ  راب  ریز  هب  هاـگچیه  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  یلو  متـسه ؟  عـالطا  یب  نآ  زا  نم  یناد  یم  وت  هک  ار  يزیچ  ینک  یم  ناـمگ  اـیآ 

درب و دهاوخ  تیاکـش  شیوخ  ّدج  هب  دنا  هدید  شّدج  تما  زا  شنادـنزرف  هک  یتیذا  اذـیا و  زا  ارهز  همطاف  مردام  تمایق  زور  رد  تفر و 
 . دیدرگ دهاوخن  تشهب  لخاد  ددرگ  يو  تیذا  شجنر و  بجوم  اهیلع -  هّللا  مالس  ارهز -  همطاف  نادنزرف  تیذا  اب  هک  یسک 

هجیتن

دیوگ یم  نخس  دوب -  علطم  نآ  زا  زین  شردارب  هک  شیوخ -  ندش  هتشک  زا  اهنت  هن  شردارب  خساپ  رد  وگتفگ و  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
 ، دوب هدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  وا  مالسلا و  هیلع  یلع  شردپ  زا  امیقتـسم  هک  زین  عوضوم  نیا  تایئزج  زا  یتمـسق  زا  هکلب 

هفوک و رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ربق  هک  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  شردپ  ربق  وا و  ربق  نتفرگ  رارق  مه  کیدزن  رد  نآ  دهد و  یم  ربخ 
 . تسالبرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق 

هملس ما  خساپ  رد 

نخس نتم 
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َنیِروُسْءاَم َنیحُوبْذَـم  یلافْطَاَو  َنیدَّرَـشُم  یِطْهَرَو  یِمَرَح  يرَی  ْنَا  َّلَجَوَّزَع  َءاش  ْدَـقَو  ًاناوْدُـعَو  ًاْملُظ  ٌحُوبْذَـم  ٌلُوتْقَم  یِّنَا  ُمَلْعَا  اَنَاَو  هاُّما  اـی  ))
(9  . . . (() ًارِصان َنوُدِجَی  الَف  َنُوثیِغَتْسَی  ْمُهَو  َنیدَّیَقُم 

تاغل حیضوت  همجرت و 

( دیرشت زا  لوعفم  مسا   : ) دَّرَشُم دوش .  یم  هتفگ  رسمه  زا  ریغ  شیوخ  موق و  عومجم  هب  طْهَر :  دنزرف .  نز و  ءارو : ) ءاح  حتف  هب   - ) مَرَح
مسا  : ) نیدَّیَقُم ناگدش .  ریسا  رسا : ))  )) زا تسا  قتـشم  روسءام  عمج   : ) نیروُسْءاَم شیوخ .  نطو  زا  صخـش  ندنار  ندومن ،  هدنکارپ  : 

 . ندیبلط يرای  دادمتسا ،  ۀثاِغتِْسا : )  زا   ) َنُوثیِغَتْسَی ناگدش .  هدیشک  ریجنز  هب  دیق : ))  )) هدام زا  تسا  عمج  لوعفم و 

حیضوت همجرت و 

نب نیسح  تکرح  هلآ ز  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  هملـس  ما  هک  یماگنه  رگید  ناثدحم  ینارحب و  يدنوار و  موحرم  لقن  هبانب 
هب دوخ  تکرح  اب  ِقارِْعلا )) ؛ . . .  َیِلا  َکِـجورُِخب  ینزحت  ـال   : )) تشاد هضرع  هدـمآ و  شروضح  هب  دـیدرگ  علطم  مالـسلا  اـمهیلع  یلع 

نیـسح مدنزرف  دومرف  یم  هک  ما  هدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تدج  زا  نم  اریز  نادرگن ؛  نوزحم  كانمغ و  ارم  قارع  يوس 
 . . . ًاْملُظ ٌحُوبْذَم  ٌلُوتْقَم  یَّنَا  ُمَلْعَا  اَنَاَو  هاُّما  ای   : )) دومرف يو  خساپ  رد  ماما  دش . )) دهاوخ  هتشک  البرک  مان  هب  یلحم  رد  قارع و  كاخ  رد 

توادـع و هار  زا  متـس و  ملظ و  هار  زا  هک  مناد  یم  وت  زا  رتهب  زین  نم  دوخ  یتسه )  علطم  وت  اهنت  نایرج  نیا  زا  هک  نکن  رکف   ! ) ردام  )) ؛
هراوآ و نم  تیب  لها  مرح و  هک  تسا  هتـساوخ  نینچ  گرزب  دنوادخ  دیدرگ و  دـهاوخ  ادـج  منت  زا  مرـس  دـش و  مهاوخ  هتـشک  ینمـشد 

(( . دننکن ادیپ  یسردایرف  کمک و  یلو  ددرگ  زادنا  نینط  نانآ  هثاغتسا  يادص  دنوش و  هدیشک  تراسا  ریجنز  هب  دیهش و  منادنزرف 

هدنیآ ثداوح  زا  ماما  یهاگآ 

یم مولعم  درک  میهاوخ  لقن  ترضح  نآ  زا  رگید  ياهتبسانم  هب  هک  يرگید  نانخس  زا  و  هملس ))  ما   )) و فرطا ))  رمع   )) هب ماما  خساپ  زا 
علطم و رگید  تایئزج  شیوخ و  ربق  لحم  هداوناـخ و  تراـسا  زا  تکرح  نیا  رد  هدراو  بئاـصم  مـالآ و  ماـمت  هب  ترـضح  نآ  هک  ددرگ 

یلع نب  نیـسح  یهاگآ  هکلب  میناد  یمن  دنتـسم  تسا  یمالک  ثحب  کـی  هک  تماـما ))  ملع   )) هب طـقف  ار  یهاـگآ  نیا  اـم  هدوب و  هاـگآ 
دوب هدیسر  زین  شراوگرزب  دج  ردپ و  هلیـسو  هب  يداع و  قیرط  هب  تماما ))  ملع   )) هلءاسم زا  هتـشذگ  صاخ  دروم  نیا  رد  مالـسلا  امهیلع 

تـضهن بالقنا و  ربهر  دندوب و  هاگآ  علطم و  عوضوم  هلآ ز  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  نارـسمه و  زا  يا  هدـع  هک  هنوگنامه 
ملع و اب  ار  بئاصم  نیا  همه  اهیرگمتـس  ملاظم و  اب  هزرابم  نآرق و  مالـسا و  تاجن  یهلا و  هفیظو  ماجنا  فدـه و  هب  لـین  هار  رد  یمالـسا 
یثیدـح و باتک  دـنچ  رد  توافت -  رـصتخم  اب  هملـس -  ما  خـساپ  رد  ماـما  نخـس  میدومن  هراـشا  هک  يروط  هب  و  دوب .  هتفریذـپ  یهاـگآ 
قوـثو و رظن  زا  هک  دنـشاب  هدرک  لـقن  عـبنم  کـی  زا  اـهنت  ار  بلطم  نیا  عباـنم  نیا  همه  تسا  نکمم  و  ( 10  ) تسا هدـیدرگ  لقن  یخیرات 

ثداوح زا  مالـسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  هن  میراد و  يراشفاپ  رارـصا و  تیاور  نیا  دییءات  قیثوت و  رد  هن  زین  ام  دـشاب و  دـیدرت  دروم  نانیمطا 
هتشذگ ناربمایپ  زا  ( 12  ) تنس لها  و  ( 11  ) هعیش قیرط  زا  هک  تیاور  اه  هد  نومضم  اریز  میناد ؛  یم  دنتـسم  تیاور  نیا  هب  اهنت  ار  هدنیآ 

زا ار  ام  تسا  هدیدرگ  لقن  اروشاع  یخیرات  زوسناج و  هثداح  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  و 
 . تسا هدوب  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  خـساپ و  نتم  تبـسانم  هب  طقف  زین  باتک  نیا  رد  نآ  لقن  دزاس و  یم  زاین  یب  ینغتـسم و  تیاور  نیا 
ار هملـس  ما  اب  ماما  يوگتفگ  ات  تسا  هتخادـنا  تمحز  هب  ار  دوخ  ماما  یهاگآ  یفن  يارب  ناگدنـسیون  زا  یکی  هک  تسا  بجعت  ياج  یلو 

یب رگید  تاـیاور  همه  نآ  راـنک  زا  وا  ارچ  و  تسیچ ؟  تاـیاور  همه  نیا  هب  يو  خـساپ  اـما  دزاـس  راـبتعا  یب  شودـخم و  تحـص  رظن  زا 
هار نیا  رد  هکنیا  رب  یهاگآ  ملع و  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هنوگچ  هکنیا  اما  و  تسین .  مولعم  ام  يارب  هک  تسا  یبلطم  تسا ؟  هتـشذگ  توافت 
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نآ خساپ  هک  تسا  یبلطم  تسیچ ؟  دنیبب و )) . . .  هتشک  ارم  هک  تسا  هتساوخ  ادخ   )) هلمج نیا  يانعم  دش و  دراو  دیدرگ  دهاوخ  هتشک 
 . دومرف دیهاوخ  هعلاطم  باتک ،  نیمه  هدنیآ  تاحفص  رد  ار 

هیفنح دمحم  خساپ  رد 

نخس نتم 

اَنَاَو ِباوَّصلِاب  َتْرَشَاَو  َتْحَـصَن  ْدََقل  ًاْریَخ  هّللاَکازَج  یِخَا  ای  َۀَیِواعُم . . .  َْنبَدیزَی  ُْتعَیاب  اَمل  ًيوْءاَم  الَو  ءاَْجلَم  اْینُّدلا  ِیف  ْنُکَی  َْملَْول  یِخَا  ای  ))
ْنَا َْکیَلَع  الَف  َْتنَا  اَّمَاَو  ییْءاَر  ْمُُهیءاَرَو  يْرمَا  ْمُهُْرمَاَو  ِیتَْعیِـشَو  یخَا  ُوَنبَو  یتَوِْخاَو  اـَنَا  َِکلذـِل  ُتْءاَّیَهَت  ْدَـقَو  َۀَّکَم  یِلا  ِجوُرُْخلا  یَلَع  ٌمِزاـع 
َمْوَی ادیزَی  ُتیِعُد  الَو  ًاریغُم  حـبُّصلا  ِقَلَف  یف  َماوَّسلا  ُتْرَعَذ  ال  ( . 13 (() ْمِهِرُوُما ْنِم  ًاْئیَـش  یِّنَع  یفُْخت  ْمِْهیَلَع ال  ًاْنیَع  یل  ُنوُکَتَف  ۀَنیِدَْملِاب  َمیُِقت 

( . 14  ) ادیحَا ْنَا  ینَنْدُصْرَی  ایانَْملاَو  ًافَک  ِتوُملَا  َۀَفاخَم  یطُْعا 

حیضوت همجرت و 

هیلع ناـنم  ؤم  ریما  نادـنزرف  زا  رگید  یکی  هّیفنح  دـمحم  دومن  یم  تشحو  سرت و  راـهظا  ماـما  میمـصت  دروم  رد  هک  یناـسک  هلمج  زا  و 
نیرتبوبحم و وت  ردارب !  تفگ :  نینچ  دیسر و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تمدخ  هب  رگید  ناخروم  يربط و  لقن  هبانب  هک  دوب  مالـسلا 
ات ًـالعف  امـش  منک  یم  رکف  نم  میوگب و  وت  يارب  هک  مفظوم  مهد  یم  صیخـشت  حالـص  ریخ و  هک  ار  هچنآ  نم  یتـسه و  مدرم  نیرتزیزع 

رارق اهرهـش  نیا  زا  رترود  دیزی و  زا  تسدرود  يا  هطقن  رد  تنادنزرف  دوخ و  دینکن و  تماقا  ینیعم  رهـش  رد  تسا  ریذـپ  ناکما  هک  اجنآ 
ار ادخ  دندرک  تعیب  وت  اب  رگا  هک  ینک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  نانآ  تیامح  يراد و  لیسگ  مدرم  يوس  هب  یناگدنیامن  اجنآ  زا  دیریگب و 

دراو اهرهـش  نیا  زا  یکی  هب  رگا  یلو  تسا  هدیدرگن  دراو  وت  هب  يا  همطل  مه  زاب  دنداد  نارگید  هب  تعیب  تسد  رگا  يرازگ و  یم  ساپس 
لتق هب  راک  دـننک و  مایق  وت  هیلع  رب  رگید  هورگ  هدرک ،  ینابیتشپ  وت  زا  یهورگ  دـیایب ،  دوجو  هب  فالتخا  مدرم  نایم  رد  مسرت  یم  يدرگ 

هب تا  هداوناخ  عیاض و  تما  نیا  دارفا  نیرتهب  نوخ  هک  تسا  تقو  نآ  يدرگ  الب  ریت  فدـه  وت  نایم ،  نیا  رد  ددرگ و  رجنم  يزیرنوخ  و 
رگا يوش و  هکم  رهـش  دراو  منک  یم  رکف  تفگ :  هیفنح  دمحم  مورب ؟  هیحان  مادک  هب  وت  هدیقع  هب  ًالثم  دومرف :  ماما  دوش .  هدـناشن  تلذ 

 . يریگب رظن  رد  ار  اـهنآ  هدـنیآ  مدرم و  عضو  اـت  ینک  تکرح  رهـش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  ناـبایب  تشد و  هار  زا  دوبن  ناـنیمطا  رهـش  نآ  رد 
مزج و اـب  ار  تالکـشم  دریگب و  رارق  تیاـپ  شیپ  رد  حیحـص  هار  هشیمه  مراد  غارـس  وت  رد  هک  یبئاـص  رظن  قـیمع و  كرد  اـب  مراودـیما 

ءاَْجلَم اْینُّدلا  ِیف  ْنُکَی  َْملَْول  یِخَا   : )) دومرف نینچ  هیفنح  دـمحم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يزاس .  فرطرب  يرگید  زا  سپ  یکی  طایتحا 
رد رگا  هک )  نادب  ار  نیا  ینک  یم  داهنشیپ  ار  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  تکرح  دیزی  تعیب  زا  عانتما  يارب  هک  وت   ) ردارب يوءاَم ؛ . . .  الَو 
هک ماگنه  نیا  رد  درک . )) مهاوخن  تعیب  هیواعم  نب  دـیزی  اب  نم  مه  زاب  دـشابن  ییاوءام  ءاجلم و  هاگهانپ و  چـیه  عیـسو  ياـیند  نیا  ماـمت 
هک دهد  ریخ  يازج  وت  هب  ادخ  ردارب !   : )) داد همادا  نینچ  شیوخ  راتفگ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب ،  ناور  شتروص  هب  هیفنح  دمحم  کشا 

هکم هب  هک  ما  هتفرگ  میمـصت  و  مناد )  یم  وـت  زا  رتـهب  ار  دوـخ  هفیظو   ) نم اـما  يداد و  ماـجنا  ار  دوـخ  دیدحالـص  یهاوـخریخ و  هـفیظو 
هدوب هدیقعمه  نم  اب  هدع  نیا  اریز  میتسه ؛  رفس  نیا  هدامآ  ایهم و  منایعیـش  زا  یهورگ  مردارب و  نادنزرف  مناردارب و  نم و  منک و  تکرح 

رد ینامب و  هنیدـم  رد  هک  تسا  نیا  تسا  لوحم  وت  رب  هک  يا  هفیظو  اما  و  تسا .  نم  هتـساوخ  فدـه و  نامه  ناـنآ  هتـساوخ  فدـه و  و 
یهدب رارق  نم  راتیخا  رد  ار  مزال  تاعالطا  هنیمز  نیا  رد  يریگب و  رظن  رد  ار  هیما  ینب  نارایتسد  زومرم  تکرح  تفر و  دـمآ و  نم  بایغ 

لوط رد  دومن و  تکرح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مرح  دجـسم و  فرط  هب  راب  نیمدنچ  يارب  هیفنح و  دـمحم  اب  وگتفگ  زا  سپ  ماما  (( 
ال  : )) دناوخ یم  دـشاب -  هجاوم  يدـج  رطخ  رهاب  ولو  هدورـس  شیوخ  تیـصخش  ظفح  ماقم  رد  هک  ار -  غرفم  نب  دـیزی  تیب  ود  نیا  هار 
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غرفم نب  دیزی  ارم  دیابن  مرادن و  یسرت  شیوخ  ندز  نوخیبش  اب  حبـص و  ماگنه  هب  ناناپوچ  زا  نم   . . . (( )) ْحبُّصلا ِقَلَف  یف  َماوَّسلا  ُتْرَعَذ 
يربقم دیعـسوبا  مشکب . ))  رانک  دنا  هداد  رارق  فده  ارم  هک  یتارطخ  زا  ار  دوخ  مهدب و  تلذ  تسد  گرم  سرت  زا  هک  هاگنآ  دنناوخب . 
ترضح نآ  هک  مدرب  یپ  نآ  نومضم  زا  مدینش  ربمایپ  دجسم  هب  شیوخ  ریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  تیبود  نیا  نوچ  نم  هک  دیوگ 

( . 15) دیامن یم  بیقعت  ار  یمیظع  مهم و  همانرب  کی  یلاع و  فده  کی 

هجیتن

اب تفلاخم  نامه  هک  ار  دوخ  مایق  تلع  غرفم  نب  دـیزی  رعـش  هب  شلثمت  رد  هیفنح و  دـمحم  اب  شیوخ  يوگتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یهاگهانپ ءاجلم و  چـیه  تمظع  نیا  اب  نیمز  هرک  ماـمت  رد  رگا  هک  دـنک  یم  مـالعا  ار  شیوخ  عطاـق  میمـصت  هتـشاد و  ناـیب  تسا  دـیزی 

دهاوخ يرادیاپ  تماقتـسا و  يرطخ  ره  لباقم  رد  شیوخ  فده  هار  رد  تفر و  دهاوخن  دیزی  تعیب  راب  ریز  هب  مه  زاب  دوشن  ادـیپ  شیارب 
فده نیا  رعـش ،  هب  لثمت  تروص  هب  یهاگ  وگتفگ و  تروص  هب  یهاگ  هک  وا  سفن  ثیدح  مالـسلا و  هیلع  ماما  فده  دوب  نیا  و  دومن . 

( . 16) دومن یم  نایب  ار  شیوخ  سفن  ثیدح  نیا  و 

 ( ع  ) نیسح ماما  همانتیصو 

نخس نتم 

ُهدَحَو ال هّللا  ِالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَی  َْنیَـسُْحلا  َّنَا  ِۀَّیِفَنَْحلا  ِْنب  ِدّمَُحم  ِِهیخَا  یِلا  ِیلَع  ُْنب  ُنیَـسُْحلا  ِِهب  یـصْوَا  ام  اذه  ِمیِحَّرلا ،  ِنمْحَّرلا  هّللاِمِْـسب  ))
ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  هّللاَّنَاَو  اهیف  َْبیَرال  ٌۀَِیتآ  َۀَعاَّسلاَو  ٌقَح  َراّنلاَو  ُّقَح  َۀَّنَْجلا  َّنَاَو  ِهِْدنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاج  ُُهلوُسَرَو  ُهُدـْبَع  ادَّمَُحم  َّنَاَو  َُهل  َْکیِرَش 

َُرمآ ْنَا  ُدـیِرا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  يِّدَـج  ِۀَُّما  ِیف  ِحالْـص  ْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اـمَّناَو  ًاـِملاظ  ـالَو  ًادِـسْفُم  ـالَو  ًارَِطب  ـالَو  ارِـشَا  ْجُرْخَا  َْمل  یَّنَاَو 
اذـه ّیَلَع  َّدَر  ْنَمَو  ِّقْحلِاب  یلْوَا  هّللاَف  ِّقَْحلا  ِلُوبَِقب  ینَِلبَق  ْنَمَف  ٍِبلاـط  ِیبَا  ِْنب  یلع  یبَاَو  يِّدَـج  ِةَریِِـسب  َریـسَاَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهنَاَو  ِفوُْرعَْملاـِب 

( . 17 (() ُبِینُا ِْهیلَاَو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  هّللِاب  ِّالا  یقِیفَْوت  امَو  یِخَاای  َْکَیِلا  ِیتَّیِصَو  ِهِذهَو  َنیِمِکاْحلاُْریَخ  َوُهَو  ِموَْقلا  َْنَیبَو  ِیْنَیب  ُهّللاَیِضْقَی  یّتَح  ُِربْصَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . قح لباقم  رد  ربکت  یچیپرس و  رَِطب :  یهاوخدوخ .  یشکرس و  نایغط و  ُرِشْءاَی : ))) َرَشَءا ،  زا   ) رِشَءا )) 

حیضوت همجرت و 

هیفنح دمحم  شردارب  هب  هتخاس  روهمم  شیوخ  رهم  اب  تشون و  ار  همانتیـصو  نیا  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما 
هب دـهد  یم  یهاوگ  نیـسح  هیفنح ؛  دـمحم  شردارب  هب  تسا  یلع  نب  نیـسح  تیـصو  نیا  ِمیِحَّرلا )) ،  ِنمْحَّرلا  هّللاِمِْـسب   : )) داد لـیوحت 

هدنب و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  دهد  یم  تداهـش  تسین و  یکیرـش  ادخ  يارب  هک  دهد  یم  یهاوگ  دنوادخ و  یگناگی  دیحوت و 
تسا و قح  خزود  تشهب و  هک  دهد  یم  تداهش  تسا و  هدروآ  نایناهج )  يارب   ) ادخ يوس  زا  ار  مالـسا )   ) قح نییآ  تسوا و  هداتـسرف 

شا همانتیـصو  رد  ماما  دومن . )) دهاوخ  هدنز  يزور  نینچ  رد  ار  اهناسنا  همه  دـنوادخ  تسویپ و  دـهاوخ  عوقو  هب  کش  نودـب  ءازج  زور 
يور زا  هن  نم  و   : )) دوـمن ناـیب  نینچ  نیا  رفـس  نـیا  زا  ار  دوـخ  فدـه  داـعم ،  توـبن و  دـیحوت و  هراـبرد  شیوـخ  هدـیقع  ناـیب  زا  سپ 

فورعم و هب  رما  رفس  نیا  زا  نم  فده  هکلب  مدرگ  یم  جراخ  هنیدم  زا  يرگمتس  داسف و  يارب  هن  ینارذگـشوخ و  يارب  ای  یهاوخدوخ و 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدج  نوناق  تنـس و  ندرک  هدنز  ایحا و  تما و  دسافم  حالـصا  تکرح ،  نیا  زا  ما  هتـساوخ  رکنم و  زا  یهن 
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ادخ هار  دنک ) يوریپ  نم  زا  و   ) دریذپب نم  زا  ار  تقیقح  نیا  سکره  سپ  تسا .  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  مسر  هار و  هلآ و 
رد دنوادخ  ات  تفرگ  مهاوخ  شیپ  رد  ار ) دوخ  هار   ) تماقتـسا ربص و  اب  نم  دنکن ) يوریپ  نم  زا  و   ) دـنک در  سکره  تسا و  هتفریذـپ  ار 
وا رب  تسادـخ ،  فرط  زا  قـیفوت  وـت و  رب  نم  تیـصو  تسا  نیا  ردارب !  و  تسا .  مکاـح  نیرتـهب  وا  هک  دـنک  مکح  دارفا  نیا  نم و  ناـیم 

 (( . تسوا يوس  هب  متشگرب  منک و  یم  لکوت 

 ( ع  ) نیسح مایق  ياه  هزیگنا 

نایب ار  هیواعم  نب  دـیزی  اب  دوخ  تفلاخم  تلع  هزرابم و  ماـیق و  هزیگنا  نیلوا  ناورم  دـیلو و  خـساپ  رد  دوخ  نانخـس  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دوخ  مایق  للعلا  ۀـلع  هب  ای  رگید و  هزیگنا  هب  شیوخ  همانتیـصو  رد  هنیدـم  زا  تکرح  ماگنه  هب  کـنیا  دومن و 
 : دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  دشاب ،  یم  يدـیزی  تموکح  یناسنا  دـض  یمالـسا و  دـض  ياهیناماسبان  عیـسو و  دـسافم  اب  هزرابم  رکنم و 
رس رب  اهنت  تفالخ  هاگتـسد  اب  نم  فالتخا  اریز  تسـشن ؛  مهاوخن  تکاس  مارآ و  مه  زاب  نم  دننکن  مه  تعیب  ياضاقت  نم  زا  نانآ  رگا  ))

شیادیپ بجوم  يو  نادناخ  دیزی و  دوجو  هکلب  منک  رایتخا  توکس  زین  نم  تعیب ،  عوضوم  رد  نانآ  توکـس  اب  هک  تسین  دیزی  اب  تعیب 
فورعم و هب  رما  دسافم و  نیا  حالصا  هار  رد  هک  تسا  نم  هفیظو  نیا  هدیدرگ و  مالسا  ماکحا  رد  رییغت  داسف و  عویش  ببس  متس و  ملظ و 

داد لدع و  طسب  مالـسلا و  هیلع  یلع  مردپ  مسر  هار و  ندرک  هدنز  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدج  نوناق  يایحا  رکنم و  زا  یهن 
بلاط دوبن ،  بلط  هاج  نیـسح  هک  دننادب  نایناهج  همه  و  میامن .  عمق  علق و  تسا  هیما  ینب  نادناخ  هک  ار  اهیناماسبان  نیا  هشیر  مزیخ و  اپب 

مالـسلا هیلع  نیـسح  حور  رد  رخآ  هظحلات  رخآ و  تعاس  ات  لوا  زور  زا  تلاح  نیا  دوبن و  رگلالخا  دسفم و  رورـش ،  دوبن ،  تورث  ماقم و 
ررـض ندوبن  هب  طورـشم  رکنمزا  یهن  فورعم و  هبرما  هفیظو  نداد  ماـجناایآ  هک  تسا  حرطم  لا  ؤس  نیا  اـجنیا  رد  دوـبرولبتمو . )) یلجتم 

ناج و لذب  هطقن  ات  هداهن و  رتارف  مدق  هلحرم  نیا  زا  هتفرگ و  هدیدان  ار  طرش  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتروص  رد  تسین ؟  یلام  یناج و 
روط هب  لا  ؤس  نیا  هب  باـتک  نیا  مود  شخب  رد  اـم  تسا .  هتفر  شیپ  شنارتـخد  تیب و  لـها  تراـسا  لوبق  شناراـی ،  دوخ و  نوخ  راـثیا 

(18) داد میهاوخ  خساپ  حورشم 

هنیدم زا  جورخ  ماگنه  ع )   ) ماما نخس 

نخس نتم 

( . 20 (() ٍضاق َوُهام  ُهّللا  َیِضْقَی  یّتَح  ُُهقِراُفا  هّللاَو ال  ال  ( . )) . . . 19 (() َنیِملاّظلا ِموَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًافئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  ))

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . يزیچ رب  ندوب  نارگن  راظتنا ،  باِقتِْراَو )) :  ْبُّقََرت  )) 

حیضوت همجرت و 

 ، دومن مالعا  صخـشم و  احیرـص  ار  شیوخ  عضوم  تاـقالم و  يو  اـب  دـیلو  غـالبا  زا  سپ  هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  فـالخرب 
نب نیـسح  اما  و  دومن .  تکرح  هکم  يوس  هب  ههاریب  زا  جراخ و  هنیدم  زا  هنایفخم  هنابـش و  هدیدرگن و  تاقالم  هب  رـضاح  ریبز  نب  هّللادبع 

هاگنآ درک  تکرح  هکم  يوس  هب  شا  هداوناخ  دارفا  نادنزرف و  هارمه  هب  هدنام  بجر  هام  رخآ  هب  زور  ود  هبنشکی  زور  مالسلا  امهیلع  یلع 
يارب يو  یگدامآ  رـصم و  زا  نارمع  نب  یـسوم  تکرح  اب  هطبار  رد  هک  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  تشاذـگ ،  یم  رـس  تشپ  ار  هنیدـم  رهـش  هک 
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ینارگن راظتنا و  سرت و  لاحاب  رصم  زا  یـسوم   . . . (( )) ُبَّقَرَتَی ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف   )) دومن تئارق  تسا ،  هدیدرگ  لزان  ناینوعرف  اب  هزرابم 
تکرح رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  شخب . ))  متاجن  رگمتـس  ملاظ و  مدرم  نیا  زا  اراـگدرورپ  تفگ  یم  نینچ  دـیدرگ و  جراـخ 

 . دومن باختنا  دـننک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  اهناوراک  اهرفاسم و  همه  هک  ار  یلومعم  یمومع و  هار  نامه  ریبز  نب  هّللادـبع  فـالخرب  شیوخ 
ار یناتـسهوک  یعرف و  ياـههار  زا  یکی  ریبز  نب  هّللادـبع  دـننام  زین  امـش  تسا  رتـهب  هک  درک  داهنـشیپ  نینچ  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یکی 
هب دنناوتن  دنـشاب ،  هتـشاد  ار  امـش  هب  ندز  هبرـض  فده  دنـشاب و  امـش  بیقعت  رد  دیزی  نارازگراک  فرط  زا  يدارفا  رگا  ات  دـینک  باختنا 

ریـسم دنگوس !  ادخ  هب  هن  ُُهقِراُفا )) ؛ . . .  هّللاو ال  ال   : )) دندومرف نینچ  داهنـشیپ  نیا  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دنبای .  تسد  دوخ  فده 
مـسرب يا  هلحرم  نآ  هب  ات  دـیدرگ  مهاوخن  فرحنم  اـههار  هروک  تشد و  هوک و  هب  داد و  مهاوخ  همادا  ار  یمومع  هداـج  دوخ و  یلومعم 

 (( . تسادخ هتساوخ  هک 

هجیتن

تسناوت یم  الا  تسا و  هدیدرگن  جراخ  هنیدم  زا  رارف  ناونع  هب  سرت و  رثا  رد  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ماما  خساپ  نیا  زا 
نآ هک  یتروص  رد  دیامن  هدافتسا  یناتـسهوک  ياههار  زا  یلومعم ،  هداج  ياج  هب  ریبز  نبا  دننام  دیدرگ و  داهنـشیپ  يو  هب  هک  هنوگنامه 
هک یهلا  گرزب  ناـمرف  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب  دـهاوخ  یم  وا  تسا و  موـمع  رظنم  یئرم و  رد  هک  دـنک  یم  باـختنا  ار  یهار  ترـضح 

(( ٍضاق َوُهام  ُهّللا  َیِضْقَی  یّتَح   : )) دهد همادا  دوخ  هار  هب  شمارآ  لامک  اب  هنادازآ و  تسا  هیما  ینب  رفک  اب  داهج 

هکم هب  دورو  ماگنه 

نخس نتم 

(21 (() ِلیبَّسلا َءاوَس  ینَیِدْهَی  ْنَا  یِّبَر  یسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجََوت  اَّملَو  ))

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . ور هبورو  کیدزن  تاقالم ،  لحم  ءاْقِلت : 

حیضوت همجرت و 

هب دـیدرگ و  دراو  همظعم  هکم  هب  نابعـش  هام  موس  هعمج  بش  رد  دومیپ ،  ار  هکم  ات  هنیدـم  هلـصاف  هک  زور  جـنپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
ناـینوعرف و زا  نارمع  نب  یـسوم  نوچ  َنَیْدَـم )) ؛ . . .  َءاـْقِلت  َهَّجََوت  اََّملَو   : )) دوـمن تئارق  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  رهـش ،  نیا  هب  دورو  ماـگنه 

هچنآ رب  هدنادرگ و  منومنهر  تسار  هار  هب  مراگدرورپ  مراودیما  تفگ :  یم  نینچ  دروآ  يور  نیدـم  رهـش  هب  نایتوغاط  تموکح  هقطنم 
( . 22 (() دیامرف متیاده  تسا  نآ  رد  محالص  ریخ و 

؟  هیآ ود  نیا  ارچ 

ود نیا  باختنا  تلع  دناوخ و  یم  ار  هیآ  ود  نیا  هکم  هب  دورو  ماگنه  هب  هنیدم و  زا  تکرح  ماگنه  هب  ارچ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
هجوتم زور -  جنپ  هلصاف  هب  مه  نآ  مه -  هب  لصتم  طوبرم و  هیآ  ود  نیا  توالت  اب  مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟  نآرق  تایآ  عومجم  زا  هیآ 

شیوخ و فولءام  نطو  ندومن  كرت  رد  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  هنوگنامه  هک  دهد  یم  هجوت  هتکن  نیا  هب  ای  تسا و  هتکن  نیا 
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یفدـه بیقعت  رد  هنیدـم  زا  تکرح  ماگنه  هب  زین  وا  دوبن و  تهج  نودـب  فدـه و  یب  سونءامان  بیرغ و  رهـش  کی  هب  شندـش  هدـنهانپ 
گرزب و سب  دراد  يدوصقم  روـظنم و  ددرگ  یم  هکم  دراو  هک  هاـگنآ  دنتـسه و  نآ  بیقعت  رد  یهلا  نادرم  زا  کـیره  هک  رتـالاب  تسا 

(( ِلیبَّسلاَءاوَس ِینَیِدْهَی  ْنَا  یِّبَر  یسَع   : )) تسینریذپ ناکما  نآ  هب  یبایتسد  دنوادخ  هژیو  تیاده  تیانع و  زج  هب  هک  رادجرا 

رمع نب  هّللادبع  خساپ  رد 

نخس نتم 

ْنَا ُمَْلعَت  امَا  لیئارِْـسا ؟  ِیَنب  ایاَغب  ْنِم  یَِغب  یِلا  َيِدُْها  اّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  َْسءاَر  َّنَا  ِهّللا  یَلَع  اْینُّدـلا  ِناوَه  ْنِم  َّنَا  َتِْملَع  امَا  ِنمْحَّرلاِدـْبَعابَا  ای  ))
اوُعنْـصَی َْمل  ْنَاَک  َنوُرَتْشَیَو  َنوُعِیبَی  ْمِِهقاوْسءا  یف  َنوُِسلْجَی  َُّمث  ًاِّیبَن  َنیِْعبَـس  ِسْمَّشلا  عُولُط  یِلا  ِرْجَْفلا  عُولُط  َْنَیبام  َنُوُلتْقَی  اُوناـک  لیئارِْـسا  ِیَنب 

( . (( 23  (() یتَرُْصن َّنَعَدَت  الَو  ِنمْحَّرلاْدبَعابَا  ای  هّللاِقَّتا  ٍماِقْتنا  يذ  ٍْزیِزَع  َذْخَا  َِکلذ  َدَْعب  ْمُهَذَخَاَو  ْمُهَلَْهمَا  َْلب  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  ِلِّْجُعی  ْمَلَف  ًاْئیَش 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . راکانز ّیَِغب :  یتسپ .  تراقح و  ناوَه : 

حیضوت همجرت و 

درب یم  رس  هب  هکم  رد  یصخش  ياهراک  ماجنا  بحتسم و  هرمع  يارب  رمع  نب  هّللادبع  دوش ،  دراو  هکم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هکنآ  زا  شیپ 
مالـسلا هیلع  ماما  روضح  هب  دنک ،  تعجارم  هنیدـم  هب  تفرگ  میمـصت  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دورو  لوا  ياهزور  نامه  رد  و 

توغاط و اب  تفلاخم  كانرطخ  بقاوع  زا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هدومن و  دیزی  اب  تعیب  شزاس و  حلص و  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  هب  دیـسر و 
مهرد و دـنا و  هدرک  تعیب  درم  نیا  اب  مدرم  نوچ  هّللادـبعابا !  ای  تفگ :  نینچ  یمزراوخ -  لقن  هبانب  تشاد و -  رذـحرب  گنج  هب  مادـقا 
اب تفلاخم  تروص  رد  مسرت  یم  دراد ،  امـش  اب  نادناخ  نیا  هک  ینمـشد  هقباس  اب  دروآ و  دنهاوخ  يور  وا  هب  ارهق  تسوا  تسد  رد  رانید 
 : دوـمرف یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  نم  دـنوش و  هار  نیا  یناـبرق  زین  ناناملـسم  زا  یهورگ  يوـش و  هتـشک  يو 
نم داهنشیپ  و  دیدرگ )) دنهاوخ  التبم  يراوخ  تلذ و  هب  دنرادرب ،  يو  ترصن  يرای و  زا  تسد  مدرم  رگا  دش و  دهاوخ  هتـشک  نیـسح  ))
هیلع ماما  ( 24  ! ) یـسرتب ناناملـسم  نوخ  ندـش  هتخیر  زا  يریگب و  شیپ  رد  ار  حلـص  تعیب و  هار  مدرم  همه  دـننام  هک  تسا  نیا  امـش  رب 

فرط رکفت  زرط  شنیب و  كرد و  دودح  رد  یخـساپ  بسانتم و  ینخـس  نانآ  زا  کیره  هب  فلتخم  دارفا  اب  شیاهوگتفگ  رد  هک  مالـسلا 
نانچنآ ایند  هک  یناد  یمن  رگم  نامحرلادبعوبا !  يا  داد :  خـساپ  نینچ  نیا  رمع  نب  هّللادـبع  داهنـشیپ  لباقم  رد  دومرف ،  یم  داریا  باطخ 

درف هب  ناغمرا  هیده و  ناونع  هب  ( 25) ایرکز نب  ییحی  دننام ) نءاشلا  میظع  يربمایپ  هدیزگرب و  یناسنا   ) هدیرب رـس  هک  تسا  تسپ  ریقح و 
تفلاـخم ماـقم  هب  ناـنچنآ  گرزب  يادـخ  اـب   ) لیئارـسا ینب  هک  یناد  یمن  رگم  دوـش .  یم  هداتـسرف  لیئارـسا  ینب  زا  يراـکانز  كاـپان و 

دندش یم  لوغـشم  شیوخ  هنازور  ياهراک  شورف و  دیرخ و  هب  سپـس  دندناسر  یم  لتق  هب  ار  ربمایپ  داتفه  حبـص  لوا  رد  هک )  دـندمآرب 
ماقتنا دیناسر و  ناشلامعا  يازس  هب  هرخ  الاب  یلو  داد  تلهم  یتدم  نانآ  هب  دنوادخ  دنا و  هدیدرگن  بکترم  یتیانج  نیرتکچوک  ایوگ  هک 
سرتب ادـخ  زا  نامحرلادـبعوبا !  ای  دومرف :  نینچ  سپـس  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرگ ؟  ارف  یهجو  نیرتدـیدش  هب  ار  اهنآ  مقتنم  رداـق  يادـخ 

 : تشاد هضرع  تفرگن ،  يا  هجیتن  دوخ  داهنـشیپ  زا  رمع  نب  هّللادبع  نوچ  هر )   ) قودص لقن  هبانب  رادـمرب !  ام  يرای  ترـصن و  زا  تسدو 
یم ررکم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  ار  امش  ندب  زا  تمسق  نآ  دیهدب  هزاجا  تقرافم  ماگنه  نیا  رد  مراد  تسود  هّللادبعابا !  ای 
هیرگ هک  یلاح  رد  دز و  هسوب  راب  هس  ار  ترضح  نآ  هنیس  ریز  هّللادبع  دز و  الاب  ار  دوخ  نهاریپ  مالـسلا  هیلع  ماما  مسوبب .  مه  نم  دیـسوب 
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رد وت  اریز  منک ؛  یم  یظفاحادخ  وت  اب  مراپس و  یم  ادخ  هب  ار  وت  هّللادبعابا !  ای  هّللاِْدبَعابَا )) ؛ . . .  ای  َکُعِدْوَتْسَا   : )) تفگ نینچ  درک  یم 
( . 26 (() دش یهاوخ  هتشک  رفس  نیا 

رمع نب  هّللادبع  همانراک 

امهیلع یلع  نب  نیـسح  هب  یفرط  زا  هک  یـسک  هفایق  اـب  میوش ؛  انـشآ  رتشیب  يردـق  رمع  نب  هّللادـبع  هماـنراک  یعقاو و  هفاـیق  اـب  تسا  رتهب 
یم ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هنیس  يراکایر  رهاظت و  هار  زا  رگید  فرط  زا  دنک و  یم  داهنـشیپ  ار  هیواعم  نب  دیزی  اب  شزاس  حلـص و  مالـسلا 
هار رد  ار  نیسح  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  شدوخ  هکنیا  اب  رگید  يوس  زا  دزیر و  یم  کشا  وا  يارب  دسوب و 

تحارص هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  اب  دیدرگ و  دهاوخ  ینوبز  تلذ و  راچد  درادرب  يو  يرای  زا  تسد  سکره  تشک و  دنهاوخ  نآرق 
هکلب دباتش  یمن  مالسلا  هیلع  ماما  يرای  ترصن و  هب  اهنت  هن  وا  رادمرب )) نم  يرای  زا  تسد  سرتب و  ادخ  زا  هّللادبع !   : )) دیوگ یم  يو  هب 

اب يرآ  ددنویپ .  یم  ناطیـش  بزح  هب  هّللا ،  بزح  ياج  هب  دنک و  یم  يرادافو  نالعا  دـیزی  اب  اجنآ  زا  هتفرگ  شیپ  ار  هنیدـم  هار  میقتـسم 
ياج هب  هک  میدرگ  انـشآ  دوخ  نامز  ياه  هّللادبع  اه و  هّللادبع  ریاس  یعقاو  هفایق  اب  هار  نیا  زا  ات  میوش  انـشآ  رمع  نب  هّللادـبع  یعقاو  هفایق 

دندنب یم  يرادافو  نامیپ  اهتوغاط  اهدیزی و  اب  هنایفخم  اسب  هچ  دنهد و  یم  رس  هلان  هآ و  هدرک و  هیرگ  هب  رهاظت  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای 
رارـصا داهنـشیپ و  اب  هنیدـم  رد  ناناملـسم  همه  هک  نامثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  ع )   ) ناـنم ؤملاریما  اـب  تفلاـخم  رمع و  نب  هّللادـبع   - 1 ! 
مالـسلا هیلع  یلع  اب  دندشن  رـضاح  هک  دوب  يرفن  تفه  هورگ  ءزج  رمع  نب  هّللادبع  دـندومن ،  تعیب  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  اب  ناشدوخ 

دیاب نم  یلو  دومن ،  مهاوخ  تعیب  زین  نم  دندرک ،  تعیب  ناناملـسم  همه  تقوره  هک  دوب  نیا  تعیب  اب  تفلاخم  رد  وا  هناهب  دـننک و  تعیب 
وت هنایزات  ریـشمش و  زا  یـسرت  نوچ  وا  نینم !  ؤملاریما  ای  تشاد :  هضرع  رتشا  کلام  دـیامن !  یم  تعیب  یلع  اـب  هک  مشاـب  یـسک  نیرخآ 

ار یسک  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  میهدب .  رارق  راشف  تحت  ار  وا  دیهدب  هزاجا  ددرگ ،  یم  کسمتم  يا  هناهب  نینچ  هب  درادن 
دندروآ ربخ  ترـضح  نآ  يارب  زور  کی  یلو  دـنک .  باختنا  دـهاوخ  یم  هک  ار  یهار  ره  هنادازآ  دـیراذگب  منک ،  یمن  تعیب  هب  روبجم 
تیلاعف ولج  ات  داتسرف  يرومءام  ماما  تسا .  ینیچ  هئطوت  لوغـشم  هتفر و  هکم  هب  يو  تموکح  ندرک  نوگنرـس  يارب  رمع  نب  هّللادبع  هک 

 ، رخآ اـت  دومن و  تعجارم  هنیدـم  هب  هار  نیا  رد  تیقفوـم  نودـب  رمع  نب  هّللادـبع  هرخ  ـالاب  دریگب و  ار  وا  یتـموکح  دـض  یبالقنادـض و 
اب مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  تداهش  زا  سپ  یلو  ( ، 27) دیدرگن وا  اب  تعیب  هب  رضاح  تخانشن و  تیمسر  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح 

مالسلا هیلع  یلع  دننام  یتیصخش  اب  رمع  نب  هّللادبع  راتفر  دروخرب و  دوب  نیا  و  تخانش .  تیمـسر  هب  ار  وا  تموکح  درک و  تعیب  هیواعم 
هیواعم هک  یماگنه  دـیزی  اب  تعیب  رمع و  نب  هّللادـبع   - 2 وا .  تموکح  شریذـپ  هیواعم و  اـب  وا  تعیب  يو و  تموکح  دـننام  یتموکح  و 

دوب و كانمیب  يو  تفلاخم  زا  هیواعم  هن  یلو  تسویپ  نافلاخم  هورگ  هب  رمع  نب  هّللادبع  تفرگ ،  یم  تعیب  مدرم  زا  دیزی  شدـنزرف  يارب 
 : داد هیرظن  نینچ  دـمآ  نایم  هب  رمع  نب  هّللادـبع  مان  نوچ  تفگ  یم  نخـس  نافلاخم  هراـب  رد  شرـسپ  اـب  هک  هیواـعم  دوخ  اریز  دـیزی ؛  هن 
وا ردق  تسا  وت  اب  شلد  یلو  تسا  هدیزرو  عانتما  تعیب  زا  هچرگا  رمع  نب  هّللادبع  ُهْعَدَت )) ؛  الَو  ُْهمَْزلاَف  َکَعَم  َوُهَف  رَمُع  ْنب  هّللاُْدبَع  اّمَاَف  ))
درک یمن  وا  هجوتم  يررـض  اهنت  هن  دیزی  تعیب  اب  رمع  نب  هّللادـبع  تفلاخم  هیواعم  ینیب  شیپ  ساسا  رب  ( . 28  (() نارم دوخ  زا  نادب و  ار 
مایق زا  دوش و  دـیزی  فلاـخم  ههبج  دراو  دـیاب  هک  تقو  ناـمه  دروآ و  لـمع  هب  يو  زا  ار  یناـبیتشپ  تیاـمح و  نیرتگرزب  عقوم ،  هب  هکلب 

تیوقت و رتشیب  هچره  دیزی  تموکح  ات  دنک  یم  توعد  شزاس  حلـص و  هب  ار  ترـضح  نآ  دنک  تیامح  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
اجنآ زا  دوش و  یم  هنیدم  یهار  هدرک ،  یظفاحادخ  مالسلا  هیلع  ماما  اب  ددرگ ،  یم  هجاوم  تسکـش  اب  هار  نیا  رد  نوچ  دوش و  مکحتـسم 

صرق و نانچنآ  تعیب  نیا  رد  و  ( . 29) دریذپ یم  لد  ناج و  اب  ار  وا  تفالخ  تموکح و  دـسیون  یم  هیواعم  نب  دـیزی  هب  هک  يا  همان  یط 
نب نامثع   )) يو رادناتسا  دندیروش و  دیزی  دض  رب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  زا  سپ  هنیدم  مدرم  نوچ  هک  دتسیا  یم  مکحم 

تموکح زا  ینابیتشپ  هب  هک  ینانخـس  یط  درک و  عمج  ار  شیوخ  دـنزرف  مالغ و  هریـشع و  ماوقا و  هّللادـبع ،  دـندنار ،  نوریب  ار  دـمحم ))
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 ، نکش نامیپ  درف  ره  يارب  تمایق  زور  رد   : )) دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نم  تفگ :  نینچ  درک  داریا  دیزی 
ردـغ و نیا  زا  رتالاب  نم  و  داد :  همادا  نینچ  شنانخـس  هب  هّللادـبع  ددرگ . )) وا  ینکـش  ناـمیپ  فرعم  هک  دـش  دـهاوخ  هتـشارفارب  یمچرپ 

دیزی تعیب  زا  تسد  امـش  زا  کیره  منادـب  رگا  اذـل  دـنزیخرب و  وا  گنج  هب  سپـس  دـننک و  تعیب  یـسک  اب  هک  مناد  یمن  ینکـش  ناـمیپ 
زا سپ  فسوی  نب  جاجح  رمع و  نب  هّللادـبع   - 3 ( . 30) دیدرگ دهاوخ  عطق  وا  اب  نم  هطبار  دـیا  هدرک  تیامح  وا  نیفلاخم  زا  هتـشادرب و 
 ، تشاد لیـسگ  هکم  هب  ار  فسوی  نب  جاجح  ریبز ،  نبا  یبوکرـس  يارب  دیـسر و  تفالخ  هب  ناورم  کلملادبع  هک  هاگنآ  هیواعم  نب  دیزی 

تعیب هفیلخ  يارب  ات  هدب  ار  تتسد  ریما !  تفگ :  تفاتش و  جاجح  يوس  هب  تعیب  يارب  هنابش  رمع  نب  هّللادبع  دیدرگ ،  هنیدم  دراو  جاجح 
زا نوچ  تفگ :  هّللادـبع  ینک ؟  لوکوم  ادرف  هب  ار  تعیب  نیا  یتسناوت  یم  تسیچ و  يارب  هلجع  نیا  هّللادـبع !  درک :  لا  ؤس  جاجح  منک . 

تیلهاج نامدرم  دننام  دشاب  هتشادن  ییاوشیپ  ماما و  هک  یلاح  رد  دریمب  سکره   : )) دومرف هک  ما  هدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
تیلهاـج ناـگدرم  زا  هدـش و  ربماـیپ  راـتفگ  لومـشم  ماـما ،  نتـشادن  رثا  رد  دـسر و  ارف  مگرم  ماـگنه  بش  هک  مدیـسرت  و  تسا ))  هدرم 

 ، تسد ياج  هب  ایب  تفگ :  دروآ و  نوریب  فاحل  زا  ار  دوخ  ياپ  جاـجح  دیـسر ،  اـجنیا  هب  رمع  نب  هّللادـبع  راـتفگ  نوچ  موش .  بوسحم 
امهیلع یلع  نب  نیـسح  بلاـط و  یبا  نب  یلع  ناـمز  رد  یناوـخ  یم  ار  ربماـیپ  ثیدـح  نم  يارب  زورما  هک  وـت  ینعی  ( . 31  ) سوبب ار  میاـپ 

هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هّللادبع  دوخ  هک  يا  هلمج  نامه  يانعم  تسا  نیا  و  يداد ؟  رارق  یـشومارف  هتوب  رد  ار  ثیدـح  نیا  ارچ  مالـسلا 
 . دیدرگ دهاوخ  ینوبز  تلذ و  بجوم  مالسلا  هیلع  نیسح  يرای  ترصن و  زا  يراددوخ  هک :  درک  لقن  هلآ  هیلع و 

هجیتن

نامز رـصع و  ره  رد  ار  رگید  ياه  هّللادبع  هلیـسو  نادب  ات  دهد  یم  ناشن  ام  هب  خـیرات  هک  رمع  نب  هّللادـبع  یعقاو  هفایق  هرهچ و  تسا  نیا 
ياه هّللادبع  هب  راصعا و  اهنامز و  ياه  هّللادبع  هب  خیرات  نیا  زاب  میـشاب و  رذـحرب  نآ  زا  هشیمه  هدـیدرگ و  انـشآ  اهنآ  طخ  اب  میـسانشب و 

هیواعم و تعیب  دیاب  دنهد  تعیب  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هنادازآ  دنتـسین  رـضاح  یهاو  ياه  هناهب  هب  رگا  هک  دهد  یم  رادشه  ام  ینونک 
رد دـیاب  دنباتـشب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرای  هب  دـهد  یمن  هزاجا  اهنآ  هب  دانع  لهج و  ربکت ،  توخن و  رگا  و  دـنریذپب .  هناـناج  ار  دـیزی 

هیما ینب  یئرمان  زومرم و  تسد  رگا  هک  دننادب  دیاب  اهنیا  دندرگ .  اه  جاجح  هناخ  یهار  تراقح !  تلذ و  اب  هنابش  هکدنـشاب  يزور  راظتنا 
رمع نب  هّللادبع  لاجنج ،  وه و  تاغیلبت و  اب  دـشاب -  یم  ریذـپ  ناکما  تیب  لها  ندوب  يوزنم  رد  اهنت  هک  شیوخ -  ياهفدـه  هب  لین  يارب 
دباتش یم  نایرج  نیا  لابقتـسا  هب  لعن  راهچ  زین  وا  و  ( 32) دنک یم  یفرعم  بهذم  رد  نیـصصختم  ثیدـح و  رد  نیرثکم ))   )) زا یکی  ار 

نیرت و فیثـک  ياـپ  هب  تسا  هتفرگ  رارق  اهدـیزی  اـه و  هیواـعم  يرادرب  هرهب  هلیـسو  يو  دوـجو  هک  شنیگنن  لـمع  نیا  تازاـجم  هب  دـیاب 
(33  () ٌمیَظَع ٌباذَع  ِةَرِخْالا  ِیف  ْمَُهلَو  اْینُّدلا  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  َِکلذ   : ) دنزب هسوب  رشب  دارفا  نیرتراکتیانج 

مهم هتکن  ود 

نیا مالسلا  هیلع  ماما  نخـس  رد  لوا  هتکن  دنک :  یم  هجوت  بلج  ساسح  مهم و  هتکن  ود  رمع  نب  هّللادبع  مالـسلا و  هیلع  ماما  يوگتفگ  رد 
هدش لقن  هک  يروط  هب  دنک و  یم  دای  راکتیانج  کی  هب  وا  هدـیرب  رـس  نتفر  ناغمرا  هب  ییحی و  ترـضح  ندـش  هتـشک  نایرج  زا  هک  تسا 

هیحان زا  عوضوم  نیا  حرط  هک  تسا  ملـسم  و  دومن .  یم  دای  ررکم  گرزب ،  تیانج  خلت و  هثداح  نیا  زا  شیوخ  رفـس  لوط  رد  ماما  تسا 
رجنم هک  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  هزرابم  وا و  هزرابم  مایق و  نایم  رد  مات  هباشت  کی  دوجو  هکلب  هدوبن  هجوت  هدارا و  نودب  ترضح  نآ 
راتفگ رد  مود ،  هتکن  اما  و  دیوگب .  نخـس  خلت  هثداح  نآ  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  بجوم  دیدرگ  نانآ  هدیرب  رـس  نتفر  ناغمرا  هب 

هب ار  وت  هّللادبعابا !  ای  تفگ :  تخیر  یم  کشا  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  یظفاحادخ  عادو و  ماگنه  هب  هک  تسا  رمع  نب  هّللادبع 
یّلص ادخ  لوسر  زا  هک  نیا  زجب  رفس  نآ  رد  ماما  ندش  هتشک  زا  رمع  نب  هّللادبع  ایآ  دش .  یهاوخ  هتشک  هار  نیا  رد  وت  مراپس و  یم  ادخ 
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ربخاب مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هرابرد  ناگناگیب  هک  یبلطم  زا  ایآ  دوب و  هدیدرگ  علطم  يرگید  هار  زا  دـشاب  هدینـش  هلآ  هیلع و  هّللا 
هیلع ماما  هک  میدومن  هراـشا  ررکم  هتـشذگ  تاحفـص  رد  اـم  هک  تسا  یبلطم  ناـمه  نیا  و  تشادـن ؟  یعـالطا  ترـضح  نآ  دوخ  دـندوب 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هطساو  یب  هطساو و  هب  هک  يربخ  قیرط  زا  يداع و  هار  زا  تماما ))  ملع   )) عوضوم زا  رظن  عطق  مالسلا 
 . دوب رادروخرب  لماک  یهاگآ  عالطا و  زا  اروشاع  نایرج  تایئزج  هب  تبسن  دوب  هدیسر  يو  هب  مّلس  و 

مشاه ینب  هب  يا  همان 

نخس نتم 

ْنَمَو َدَهْـشَتِْسا  ِیب  َقَِحل  ْنَم  َّنِاَف  ُدـَْعب :  اـّمَا  ٍمِشاـه ،  ِیَنب  ْنِم  ُهَلَِبق  ْنَمَو  ِیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یِلا  ِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  میحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هّللاِمِْـسب  ))
( . 34 (() ُمالَّسلاَو َْحتَْفلا ،  كِرُْدی  َْمل  َفَّلََخت 

تاغل حیضوت  همجرت و 

؛  نتشگ لیان  تداهش  هب  داهِْشتِْسا :  دمآ .  يو  دزن  زا  ِِهلَِبق )) :  ْنِم  ِیناتَءا  دنیوگ (( :  یم  فرط ؛  دزن ،  ءاب )) :  حتف  فاق و  رسَک  هب  ْلَِبق  )) 
 . تفرن نانآ  هارمه  هب  مُْهنَع )) :  َفَّلََخت  )) 

حیضوت همجرت و 

زا دارفا  ریاس  هیفنح و  نب  دمحم  شردارب  يوس  هب  هکم  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک :  دنک  یم  لقن  تارایزلا  لماک  رد  هیولوق  نبا 
رد هک  مشاه  نادـناخ  رگید  دارفا  یلع و  نب  دـمحم  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  میحَّرلا )) :  ِنمْحَّرلا  هّللاِمِْـسب   : )) تشون ار  همان  نیا  مشاـه  ینب 
زا هک  امـش  زا  کیره  دـیدرگ و  دـهاوخ  لیان  تداهـش  هب  دوش  قحلم  نم  هب  رفـس  نیا  رد  هک  امـش  زا  کیره  دـعب :  اما  دنتـسه .  يو  دزن 

لقن ضر )   ) ینیلک زا  هر )   ) سوواط نب  دیس  هچرگ  مالـسلاو . ))  تفای  دهاوخن  تسد  يزوریپ  حتف و  هب  دزرو  يراددوخ  نم  اب  یهارمه 
تـسا هدـیدرگ  رداص  هدومن  تکرح  هکم  زا  ترـضح  نآ  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هیحان  زا  همان  نیا  هک  دـنک  یم 

يا هدع  هنیدم  هب  همان  نیا  ندیـسر  زا  سپ  هک  دننک  یم  هفاضا  هدومن و  دییءات  ار  هیولوق  نبا  هیرظن  نامه  یبهذ  رکاسع و  نبا  یلو  ( ، 35)
( . 36) دیدرگ قحلم  نانآ  هب  هکم  رد  زین  هیفنح  نب  دمحم  دندومن و  تکرح  ترضح  نآ  يوس  هب  بلطملادبع  نادنزرف  زا 

هجیتن

ار تداهش  اهنت  هن  هکم  رهش  هب  شدورو  زاغآ  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک :  تسا  نیا  همان  نیا  موهفم  هصالخ  هجیتن و  لاحره  هب 
ْنَم َّنِاَف   )) ) تسناد یم  عوقولا  ققحم  یمتح و  دندرگ ،  قحلم  وا  هب  دوب  انب  هدـنیآ  رد  ای  دـندوب و  وا  هارمه  هب  هک  یناسک  شیوخ و  يارب 

هک دومن  یم  هدـهاشم  ناـنچنآ  ار  مکاـح  ّوج  هکلب  دوب  سویءاـم  شیوخ  يارب  يرهاـظ  يزوریپ  حـتف و  عون  ره  زا  و  َدَهْـشَتِْسا ))) یب  َقَِحل 
ياضعا مشاه و  ینب  دارفا  زا  کیچیه  يارب  تموکح  هب  نتفاـی  تسد  يرهاـظ و  يزوریپ  هب  ندیـسر  زین ،  يو  تداهـش  زا  سپ  هلـصافالب 

ْنَمَو  )) ) تسناد یمن  ریذپ  ناکما  ار  طیارش  نداد  رییغت  تنطلس و  تردق و  هکیرا  زا  يوما  نادناخ  ندروآ  نییاپ  ترـضح و  نآ  نادناخ 
تراسا نوهرم  شنارای و  وا و  تداهـش  ورگ  رد  تمایق  ات  حوتفلا  حتف  ییاهن و  حتف  هک  تسناد  یم  وا  یلو  َْحتَْفلا )) ، ) كِرْدـُی  َْمل  َفَّلََخت 

 . تسوا نادنزرف  نادناخ و 

هرصب مدرم  هب  ع )   ) یلع نب  نیسح  همان 
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نخس نتم 

ام غَلبَو  ِهِدابِِعل  َحَـصَن  ْدَـقَو  ِْهَیِلا  ُهَضَبَق  َُّمث  ِِهَتلاسِِرل  ُهَراتْخاَو  ِِهتَُّوُبِنب  ُهَمَرْکَاَو  ِهِْقلَخ  ْنِم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ًادَّمَُحم  یفَطْـصا  هّللاَّنِاَف  ُدـَْعب :  اّمَا  ))
اَْنبَبْحَاَو َۀَقْرُْفلا  اَنْهِرَکو  انیـضَرَف  َِکلذـِب  انُمْوَق  اْنیَلَع  َرثْءاَتْـساَف  ِساّنلا  یف  ِهِماقَِمب  ِسانلا  َّقَحَاَو  ُهَتَثَرَوَو  ُهءایِـصْواَو  هَءایلْوءاَو  ُهَلْهَا  اّنُکو  ِِهب  َلسْرا 

ِۀَّنُـسَو هّللِاباتِک  یِلا  ْمُکوُعْدَا  اَنَاَو  ِباتِْکلااذِهب  ْمُْکَیِلا  یلوُسَر  ُْتثََعب  ْدَقَو  ُهّالََوت  ْنَّمِم  اْنیَلَع  ِّقحَتْـسُْملا  ِّقحلا  َِکلِذب  ُّقَحَا  ّانا  ُمَْلعَن  ُنَْحنَو  َۀَِـیفاعلا 
(37 (() ُُهتاکَربَو هّللاُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِداشَّرلا  ِلیبَس  یِلا  ْمُکِدْهَا  یلْوَق  اوعَمْسَت  ْنِاَف  ْتَِییُْحا  دَق  َۀَعِْدْبلاَو  ْتَتیُما  دَق  َۀَّنُّسلا  َّنِاَف  ِهِِّیبَن 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 : داشَر تفرگ .  هدهع  هب  ار  وا  یتسرپرس  ُهّالََوت :  رت .  هتسیاش  رتقی و  ال  َّقَحَا :  داد .  صاصتخا  دوخ  هب  ریغلا )) :  یلع  رثءاتـسا  ََرثْءاَتِْـسا :  )) 
 . تداعس هار  تسار ،  هار 

حیضوت همجرت و 

رهـش لیابق  نارـس  هب  تشذگ ،  دنمجرا  ناگدـنناوخ  رظن  زا  نآ  نتم  هک  يا  همان  هکم  هب  دورو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  يربط ،  لقن  هبانب 
 : دـعب اما  تسا :  نینچ  نآ  همجرت  هک  تشاد  موقرم  دوراـج و . . .  نب  رذـنم  ورمع ،  نب  دوعـسم  يرکب ،  عمـسم  نب  کـلام  دـننام  هرـصب 
رد سپـس  دومرف  باختنا  شتلاسر  هب  دیـشخب و  تمارک  يو  رب  شتوبن  اب  دیزگرب و  مدرم  نایم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دنوادخ 

ضبق و   ) دـناوخ ارف  شیوخ  يوس  هب  دومن  ییاـمنهار  تیادـه و  ار  ادـخ  ناگدـنب  داد و  ماـجنا  یبوـخ  هب  ار  يربماـیپ  هفیظو  وا  هک  یلاـح 
یهورگ یلو  میدوب ،  تما  مامت  نایم  زا  وا  ماقم  هب  تبسن  دارفا  نیرت  هتـسیاش  يو و  ناثراو  ایـصوا و  ایلوا ،  نادناخ ،  ام  و  دومن ) شحور 

هنتف و ره  زا  يریگولج  يارب  دارفا ،  نیا  هب  تبـسن  شیوـخ  یگتـسیاش  قوـفت و  رب  یهاـگآ  ملع و  اـب  زین  اـم  دـنتفرگ و  اـم  زا  ار  قـح  نیا 
هداد و ناشن  تبغر  اضر و  دوب ،  هدـمآ  شیپ  هچنآ  رب  نانمـشد  ندـش  هریچ  زا  يریگولج  ناناملـسم و  نایم  رد  قافن  تتـشت و  فالتخا و 

تنـس ادـخ و  باتک  هب  ار  امـش  متـسرف  یم  امـش  يوس  هب  ار  دوخ  کیپ  کنیا  اما  و  میتشاد .  مدـقم  شیوخ  قح  رب  ار  ناناملـسم  شمارآ 
هتفرگ ارف  تعدـب  ار  نآ  ياج  هتفر و  نایم  زا  هرـسکی )   ) ربمایپ تنـس  رگید  هک  میا  هتفرگ  رارق  یطیارـش  رد  اریز  منک ؛  یم  توعد  ربمایپ 

 ! داب امش  رب  ادخ  تکرب  تمحر و  دورد و  درک ،  مهاوخ  ناتتیاده  یتخبشوخ  تداعس و  هار  هب  دیونـشب  ارم  توعد )   ) نخـس رگا  تسا ، 
تیرومءام ماجنا  زا  سپ  هرصب  رد  نامیلس  داتسرف و  هرصب  هب  نامیلس ))   )) مان هب  شناتسود  زا  یکی  هلیسو  هب  ار  همان  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما 

راد هب  ار  وا  داد  روتـسد  هفوک  يوس  هب  تکرح  زا  شیپ  بش  کـی  داـیز  نبا  دـیدرگ و  ریگتـسد  ترـضح ،  نآ  هماـن  ندـیناسر  شیوخ و 
 . دنتخیوآ

ّمِهُم ّمَهَا و  هلءاسم 

یمالسادض و عاضوا  اب  هزرابم  رد  ترضح  نآ  اب  يراکمه  هب  هرصب  مدرم  زا  توعد  نمض  رد  همان  نیا  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
هنزاوم و نایب  هب  هزرابم  اب  هطبار  رد  مالـسا ،  ریـسم  تفالخ و  عوضوم  ندـش  هدیـشک  فارحنا  هب  تیب و  لها  تیعقوم  ناـیب  هب  ینآرقدـض 

دهد یم  حیضوت  ار  شیوخ  مایق  هزیگنا  صاخ و  ههرب  کی  رد  ار  تمصع  نادناخ  توکس  هفـسلف  هتخادرپ و  مهم  رب  مهءا  نتـشاد  میدقت 
یمن بترتم  مایق  رب  يا  هجیتن  اهنت  هن  یـصاخ  ّوج  شیادیپ  ظاحل  هب  تسا ،  هدش  هدـنارذگ  توکـس  هب  مایق ،  ياج  هب  ههرب  نآ  رد  رگا  هک 

دوب ساسا  نیا  رب  و  َۀَقْرُْفلا )) اَنْهِرَکَو  انیضَرَف   : )) دندرک یم  مامت  دوخ  عفن  هب  ار  مایق  نیا  نابلط  تصرف  ناقفانم و  نانمـشد و  هکلب  دیدرگ 
میتـفرگ و ار  كاـنرطخ  ياـهبوشآ  اـه و  هنتف  وـلج  رذـگهر  نیا  زا  میتـسب و  دوـخ  يور  هـب  هناـخ  برد  میتـسب و  ورف  مد  زور  نآ  اـم  هـک 
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مالسا هدمآ و  دوجو  هب  يرگید  هلحرم  کنیا  یلو  میتشگ ،  نومنهر  یقرت  دشر و  هب  یغیلبت  ياهـشالت  ییامنهار و  قیرط  زا  ار  ناناملـسم 
هتفر و نایم  زا  ربمایپ  نوناـق  ْتَییُْحا )) ْدَـق  َۀَـعِدْبلاَو  ْتَتیُما  ْدَـق  َۀَّنُّسلا  َّنِاَـف   : )) تسا هتفرگ  رارق  يدوباـن  رطخ  رد  هکلب  فارحنا  ریـسم  رد  هن 

نوخ هزرابم ،  نیا  رد  رگا  ینعی  تسا  هدامآ  داسف  اب  هزرابم  يارب  زین  زورما  طیارـش  تسا و  هتـسشن  نآ  ياـج  رد  اـهیهاوخدوخ  اهتعدـب و 
تارمث نیرتهب  تیاهن  رد  هکلب  دنک  يرادرب  هرهب  شیوخ  عفن  هب  نآ  زا  دناوت  یمن  نمشد  اهنت  هن  دوش ،  هتخیر  مه  تما  ناکاپ  زا  یهورگ 

 . دروآ دهاوخ  راب  هب  مالسا  عفن  هب  ار  اهشزرا  و 

هفوک مدرم  ياه  همان  خساپ  رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  همان 

نخس نتم 

ْمُِکُبتُِکب َّیَلَع  امِدَـق  ًادیعَـسَو  ًایناه  َّنِاَف  ُدـَْعب ؛  اّمَا  َنیِِملْـسُْملاَو ،  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ءـالَْملا  َیِلا  ِیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َنِم  میحَّرلا ،  ِنمْحَّرلا  هّللا  ِمِْسب  ))
َِکب انُعَمْجَی  َهّللاَّلََعل  ِْلْبقاَف  ٌماِما  اْنیَلَع  َْسَیل  ُهَّنَا  ْمُکِّلُج  َُۀلاقَمَو  ُْمتْرَکَذَو  ُْمتْـصَصَق  يِذَّلا  َّلُک  ُتْمِهَف  ْدَقَو  ْمُِکلُـسُر  ْنِم  َّیَلَع  َمِدَـق  ْنَم  رِخآ  اناکَو 

ُهَّنَا َبَتَک  ْنِاَف  ْمُِکیْءاَرَو  ْمُکِْرمَاَو  ْمُِکلاِحب  ََّیِلا  َُبتْکَی  ْنَا  ُُهتْرمَاَو  ِیْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  یتَِقثَو  ّیمَع  َْنباَو  یِخَا  ْمُْکَیِلا  ُْتثََعب  ْدَقَو  ِّقَْحلاَو .  يدُْهلا  یَلَع 
اَءاش ْنِا  ًاکیـشَو  ْمُْکیَلَع  ُمِْدقَا  ْمُِکُبتُک  ِیف  ُتْءاَرَقَو  ْمُکلُـسُر  ِِهب  َّیَلَع  َمِدَق  ام  ِْلثِم  یلَع  ْمُْکنِم  یجِْحلاَو  ِلْضَْفلا  ِيَوذَو  ْمُکِالَم  ُيءاَر  َعَمَتِْجا  ْدَـق 

( . 38 (() ُمالَّسلاَو هّللِاتاذ  یلَع  ُهَسْفَن  ُِسباْحلاَو  هّلل  ِّقَْحلِاب  ُنئاّدلاَو  ِطْسِْقلِاب  ُذِخ  الاَو  ِباتْکلِاب  ُلِماْعلا  ِّالا  ُمام  الااَم  يرمَعَلَف  هّلل 

تاغل حیضوت  همجرت و 

هب يرْمََعل :  یگدـنز .  تایح و  نیع : )  حـتف  هب   ) رْمَع عوقُولُابیرق .  عیرـس و  کیـش :  و  درخ .  لقع و  یجِح :  موق .  ناگرزب  نایعا ،  ـالَم : 
 . فقو يانعم  هب  ْسبَح  زا  ِسباح :  قح .  مزالم  وریپ ،  نئاد :  دنگوس .  مناج 

حیضوت همجرت و 

دورو زا  داسف و  اب  هزرابم  يارب  ترـضح  نآ  یگدامآ  زا  تعیب و  هلءاسم  اب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تفلاـخم  زا  هفوک  مدرم  نوچ 
نآ همه  نومضم  هک  دنداتسرف  ترضح  نآ  هب  یناوارف  ياهراموط  يدارفنا و  ياه  همان  اهکیپ و  دندیدرگ  علطم  هکم  رهش  هب  ترضح  نآ 

ماما و دـنمزاین  ار  دوخ  ام  دـنا  هدـش  هدوسآ  يو  ّرـش  زا  ناناملـسم  هدیـسر و  تکاله  هب  هیواعم  هک  کنیا  دوب :  نیا  تاشرافـس  اه و  هماـن 
کنیا دیامن و  يربهر  تیاده و  تاجن  لحاس  يوس  هب  ار  ام  هتـسکش  یتشک  دناهرب و  ینادرگرـس  تریح و  زا  ار  ام  هک  میناد  یم  يربهر 

یتح میا و  هدومن  عطق  وا  اب  ار  يراکمه  عون  ره  هدمآرب و  تفلاخم  ماقم  رد  رهـش  نیا  رد  دیزی  رادنامرف  ریـشب  نب  نامعن  اب  هفوک  مدرم  ام 
میهاوخ راک  هب  امـش  فادـها  دربشیپ  رد  میراد  ناوت  رد  هچنآ  هک  میتسه  امـش  ییامرف  فیرـشت  رظتنم  مینک و  یمن  تکرـش  يو  زاـمن  رد 

لقن هب  انب  هک  اه  همان  نیا  خـساپ  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دومن .  میهاوخن  یهاتوک  وت  هار  رد  ناج  راـثن  لاـم و  لذـب  زا  تسب و 
نب نیـسح  يوس  زا  میحَّرلا )) ؛  ِنمْحَّرلا  هّللا  ِمِْسب   : )) تشاد موقرم  نینچ  دیدرگ  یم  غلاب  رازه  هدزاود  هب  اهنآ  دادـعت  ناخروم  زا  یـضعب 
امش هچنآ  هب  نم  دیسر و  نم  تسد  هب  دیعس  یناه و  هلیسو  هب  امش  همان  نیرخآ  دعب :  اما  هفوک .  رهش  نامیا  لها  نارـس  ناگرزب و  هب  یلع 

هب میرادن  ییاوشیپ  ماما و  ام  هک  دوب  نیا  اه  همان  نیا  رتشیب  رد  امش  تساوخرد  ما و  هدرب  یپ  دیا  هداد  حیـضوت  رکذت و  دوخ  ياه  همان  رد 
نب ملـسم   ) شیوخ يومع  رـسپ  ردارب و  نم  کنیا ،  و  دـنک .  تیادـه  قح  يوس  هب  ار  ام  وت ،  هلیـسو  هب  دـنوادخ  ات  نک  تکرح  ام  يوس 

زا امـش  راکفا  اب  هک  مداد  روتـسد  وا  هب  متـشاد و  لیـسگ  امـش  يوس  هب  تسا  نم  دامتعا  دروم  ما  هداوناخ  نایم  رد  هک  ار  یـسک  و  لیقع ) 
امش ياه  همان  رد  هک  دوب  نامه  هفوک  هاگآ  دارفا  رظن  مدرم و  تیرثکا  هتساوخ  رگا  هک  دناسرب  نم  عالطا  هب  ار  هجیتن  هدش و  انشآ  کیدزن 
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ناج هب  دومن .  مهاوخ  تکرح  امـش  يوس  هب  عیرـس  هّللاءاش  نا  زین  نم  دـنا ،  هدومن  وگزاب  اروضح  امـش  ناگداتـسرف  هدـیدرگ و  سکعنم 
قح زا  دزاس و  دوخ  هشیپ  ار  لدع  طسق و  هار  هدومن و  لمع  ادخ  باتک  هب  هک  تسا  یسک  قح  هب  ماما  نیتسار و  ياوشیپ  دنگوس !  مدوخ 

هلیسو هب  ار  همان  مالسلا  هیلع  ماما  يرونید  يربط و  لقن  هبانب  مالـسلاو . ))  دنک ،  ادخ  نامرف  يادف  فقو و  ار  شیوخ  دوجو  هدرک  يوریپ 
داد لیقع  نب  ملسم  هب  ار  همان  مالسلا  هیلع  ماما  یمزراوخ ،  لقن  هب  یلو  ( ، 39  ) تشاد لاسرا  اهنآ  هب  هفوک  مدرم  کیپ  ود  دیعس ،  یناه و 

اـضر و بجوم  هچنآ  هب  ار  وت  ادـخ  متـسرف و  یم  هفوک  مدرم  يوس  هب  ار  وت  نم  دومرف :  نینچ  يو  هب  و  دربـب .  هفوک  هب  دوـخ  هارمه  هب  اـت 
َنوُکَا ْنَا  وُجْرَا  اَنَاَو   : )) میدرگ لیان  ادهش  ماقم  هب  وت ،  نم و  مراودیما  تهانپ و  تشپ و  ادخ  نک  تکرح  درادب ،  قفوم  تسوا  يدونـشخ 

( . (( 40 (() ِءادَهُّشلا ِۀَجَرَد  یف  َْتنَاَو  اَنَا 

هجیتن

ناونع هب  وا  یفرعم  هدنیامن و  مازعا  مالعا  هفوک و  مدرم  ياهتـساوخرد  هب  ییوگخـساپ  نمـض  همان  نیا  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
دنک یم  نایب  ادک  ؤم  دیامن  يوریپ  تیعبت و  يو  زا  یناملسم  ره  دیاب  هک  ار  یلیصا  ربهر  ماما و  طیارش  ترـضح  نآ  دامتعا  دروم  ردارب و 

 . دشاب ادخ  هار  فقو  شدوجو  تلادع و  قح و  يارجا  وا  فده  ادخ و  باتک  وا  لمع  همانرب  دیاب  هک 

لیقعنب ملسم  هب  يا  همان 

نخس نتم 

َکِهْجَِوب ِْضماَف  َْنبُْجلا  ِّالا  َُهل  َُکتْهَّجَو  يذَّلا  ِهْجَولا  َنِم  ِءافِْعتْـس  ْالا  ِیف  ََّیِلا  ِباتِْکلا  یَلَع  َکـُلْمَح  َنوُکَی  ـال  ْنَا  ُتیـشَخ  ْدَـقَف  ُدـَْعب :  اـّمَا  ))
( . 41 (() ُمالَّسلاَو ِهِیف  َُکتْهَّجَو  يذَّلا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . يوس تهج ،  هْجَو :  داتسرف .  ینالف  دزن  هب  ار  وا  ٍنالف )) :  یِلا  ُهَهَّجَو  تشاداو (( .  راک  نآ  يارب  ار  وا  ِْرم )) :  ْالا  یَلَع  ُهَلَمَح  )) 

حیضوت همجرت و 

نب ملسم   (( . )) هدب ماجنا  ما  هدومن  لوحم  وت  هب  هک  ار  یتیرومءام  دشابن  سرت  زج  يزیچ  همانافعتسا  نیا  نتشون  رد  وت  هزیگنا  مسرت  یم  ))
دوخ ریسم  رد  دومن و  تکرح  هکم  زا  هفوک  دصق  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نامرف  قبط  ( 42  ) ناضمر كرابم  هام  همین  رد  لیقع )) 

ود هارمه  هب  شا  هریشع  ماوقا و  اب  دهع  دیدجت  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ربق  ترایز  یهاتوک و  فقوت  نمض  رد  دیدرگ و  هنیدم  دراو 
رد هدرک و  مگ  ار  هار  دنتفرگ  هلـصاف  هنیدم  زا  يرادقم  هکنآ  زا  سپ  نارفاسم  نیا  دـیدرگ ،  ناور  هفوک  يوس  هب  سیق  هلیبق  زا  امنهار  رفن 
رثا رد  ملـسم  ناهارمه  هک  دندومن  ادیپ  ار  هار  یماگنه  ناوارف  شالت  زا  سپ  دندش .  نادرگرـس  ناریح و  زاجح  رازنـش  عیـسو و  ياهنابایب 
مان هب  یلحم  هب  ار  دوخ  تسناوت  لـیقع  نب  ملـسم  یلو  دـنتفگ ،  تاـیح  دوردـب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  یگنـشت  دـیدش و  ياـمرگ 

قیضم  )) هب ندیسر  زا  سپ  لیقع ))  نب  ملسم   . )) دبای تاجن  هکلهم  زا  دناسرب و  دوب  درگ  نابایب  هلیبق  کی  تنوکس  لحم  هک  قیضم ))  ))
تاـجن ناـهارمه و  تکـاله  هثداـح  ناـیب  نمـض  رد  هماـن  نیا  رد  هک  تشون  ماـما  روضح  هب  هلیبق  نآ  دارفا  زا  یکی  هلیـسو  هب  يا  هماـن  (( 
صخش وا  ياج  هب  دید ،  حالص  هک  یتروص  رد  هدومنرظن و  دیدجت  هفوک  هب  يو  مازعا  رد  هک  دومن  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  شیوخ ، 

رخآ رد  ملسم ))   . )) دناد یم  موئشم  يرفس  ار  رفـس  نیا  هتفرگ و  دب  لاف  هب  ار  دماشیپ  نیا  وا  اریز  درامگب ؛  تیرومءام  نیا  هب  ار  يرگید 
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نیا خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ( . 43) دوب مهاوخ  رظتنم  لحم  نیا  رد  کیپ  نیمه  هلیـسو  هب  همان  باوج  تفایرد  ات  نم  هک  داد  رکذت  همان 
یتیرومءام زا  ندرک  راذتعا  افعتسا و  همان و  نیا  نتشون  رد  وت  هزیگنا  مسرت  یم  نَا )) ؛ . . .  ُتیشَخ  ْدَقَف  تشاد . . . (( :  موقرم  نینچ  همان 

ما هدرک  لوحم  وت  رب  هک  ار  یتیرومءاـم  نآ  راذـگب و  راـنک  ار  سرت  نیا  یلو  دـشابن  سرت  نبج و  زج  يزیچ  ما ،  هدرک  لوـحم  وـت  رب  هک 
 (( . مالَّسلاَو هدب ،  همادا  شیوخ  رفس  هب  ماجنا و 

رت زا  سرت 

یم هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـننام  یتیـصخش  ربهر و  دوخ  اـهنت  هن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ماـما  شخبورین  راـتفگ  نیا  زا 
هکلب دـهد ،  هار  دوخ  هب  بعر  سرت و  نیرتـکچوک  دـیابن  درواـیب  دوجو  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  قیمع  ینوگرگد  لوـحت و  کـی  دـهاوخ 

رظن دروم  هک  یلاع  فده  نآ  هب  هتشگ و  هجاوم  تسکـش  اب  يو  مایقالا  دنـشاب و  یتماهـش  نینچ  ياراد  دیاب  زین  وا  نارازگراک  نایفارطا و 
هک تسا  یفعـض  تلاح  نبج و  زا  وا  سرت  هکلب  تسا  نمـشد  هّدُـع  هّدِـع و  ورین و  زا  هن  ماما  سرت  يرآ ،  دـیدرگ .  دـهاوخن  لیان  تسوا 

 ! دیآ دیدپ  شریفس  هدنیامن و  رد  انایحا  تسا  نکمم 

هکم رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  هبطخ 

نخس نتم 

یِلا ِینََهلْوَا  امَو  ِةاتَفلاِدـیِج  یلَع  ِةَدالْقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِدـْلُو  یلَع  ُتْوَْملاَّطُخ  ِِهلوُسَر ،  یلَع  هّللا  یّلَـصو  هّللِاب  ِّالا  ةُّوق  الَو  هّللاَءاشامَو  هّللُدْـمَْحلَا  ))
یِّنِم َّن  الْمَیَف  الَبْرَکَو  سیواّونلا  َْنَیب  ِتاوَلَْفلا  نالْسُع  اهعَّطَقَتَت  ِیلاصْوَِاب  یَّنَاَک  ِهِیقال  اَنَا  ًاعَرْصَم  یلرَّیَخَو  َفُسُوی  یِلا  َبوُقْعَی  ِقاِیتِْشا  یفالْـسَا 

ْنَع َّذـُشت  َْنل  َنیِِرباّصلاَروُُجا  انیِّفَُویَو  ِِهئالَب  یلَع  ُِربْصَن  ِْتیَبلا  لْهَا  اناضِر  هّللااَضِر  ِمَلَْقلِاب  َّطُخ  ٍمْوَی  ْنَع  َصیحَمال  ًابْغُـس  ۀـَبِرْجَاَو  ًافوج  ًاـشارْکَا 
هّللاِءاِقل یلَع  ًانِّطَُوم  ُهَتَجْهُم  ًالِذاب  انیف  َناک  ْنَمَو  الَا  ُهُدـْعَو  ْمِِهبُزَْجُنیَو  ُُهْنیَع  ْمِِهبُّرَُقت  ِسْدـُْقلا  ةَریِظح  یف  َُهل  ٌۀَـعوُمْجَم  َیِه  ْلـَب  ُُهتَمُْحل  هّللاـِلوُسَر 

(44  (() هّللاَءاْشنِا ًاِحبْصُم  ٌلِحار  یَّنِاَف  انَعَم  لَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 : هَدالِق دیآ .  دوجو  هب  رایش  رثا و  نآ  رد  هک  یلحم  َّطَخَم :  تسا .  هدمآ  دوجو  هب  رایش  تسا ،  هدیدرگ  میسرت  تسا ،  هدش  هتـشون  َّطُخ : 
ناکاین فلس : )  عمج   ) فالسا قایتشا .  یلاحشوخ ،  تدش  َهلَو : )  زا  تسا  بجعت  لعف   (( ) ِینََهلْوَاام زینک (( .  رتخد ،  ةاتَف :  دنب .  ندرگ 

ینعی دوش  هدناوخ  مولعم  هک  تسا  نیا  حیحص  یلو  دنناوخ  یم  لوهجم  تروص  هب  ار  ّریخ ))  )) هملک بلغا  اعرصم :  یلرَّیَخ  ناگتشذگ  و 
زیچره هب  لساع :  عمج  نیـس )  نوکـس  نیع و  مض  هب   ) نالـسع ندـب .  ياضعا  لاصوا :  تسا .  هدومن  نیعم  یهاـگلتق  نم  يارب  دـنوادخ 

 . روانهپ ناـبایب  تـالف : )  عمج   ) تاولف تسا .  روظنم  مود  ياـنعم  اـجنیا  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  گرگ  هزین و  دـننام  برطـضم  كرحتم و 
یبارخ ياتـسور  روظنم  اجنیا  رد  دوش و  یم  هتفگ  نایحیـسم  روبق  هب  تغل  رد  سوان : )  عمج   ) سیواون هبمکـش .  شرک : )  عمج   ) شارکا

عیسو زیچره  دوسا : ) عمج  دوس  دننام  فوجا ،  عمج  میج )  مض  هب   ) فوج هدوب .  عقاو  البرک  یکیدزن  رد  نیشن و  یحیسم  ًالبق  هک  تسا 
َنل یگنـسرگ .  بغـس : )  زا  بغـسا  عمج  لوا  مض  هب   ) ًابُغُـس مکـش .  زا  تسا  هیانک  اجنیا  رد  هک  نابنا  يانعم  هب  بارج : )  عمج   ) هبرجا . 

 . نیرب تشهب  سدقلا :  ةریظح  شیوخ .  موق و  نیرت  یمیمـص  نیرتکیدزن و  مال : )  مض  هب   ) همحل ندش .  قرفتم  درفنم و  ذش : ) زا   ) ّذـشَت
 . نتخاس هدامآ  نیطوت : )  زا   ) نّطوم نوخ .  هجهم : 

حیضوت همجرت و 
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هب هک  دیدرگ  علطم  ماما  هجحیذ  هام  لیاوا  رد  دندیدرگ  یم  هکم  دراو  هورگ  هورگ  جاجح ،  ناناملـسم و  هک  جح  مسوم  ندـش  کیدزن  اب 
هکم دراو  یکانرطخ  تیرومءام  ماجنا  روظنم  هب  عقاو  رد  یلو  جاح  ریما  ناونع  هب  رهاظ  هب  صاع  نبدعس  نبورمع  هیواعم ،  نبدیزی  روتسد 

نآ اذل  دنک ،  رورت  ار  ماما  دشاب ،  هتـشاد  ناکما  هک  هکم  زا  يا  هطقن  ره  رد  اجک و  ره  رد  دراد  تیرومءام  دیزی  يوس  زا  تسا و  هدیدرگ 
زور رد  هدرفم  هرمع  هب  جح  لامعا  لیدبت  اب  جح و  مسارم  رد  تکرش  نودب  هکم ،  مارتحا  ندنام  نوصم  رطاخ  هب  تفرگ  میمصت  ترضح 

مشاـه و ینب  نادـناخ  دارفا  ناـیم  رد  ار  هباـطخ  نیا  تکرح  زا  لـبق  ماـما  دـنک .  تکرح  قارع  يوـس  هب  هکم  زا  هجحیذ  متـشه  هبنـش  هس 
هچنآ تسادخ ،  يارب  ساپـس   : )) دومرف داریا  دندوب ،  هتـسویپ  ودب  هکم  رد  ترـضح  نآ  تماقا  تدم  رد  هک  شیوخ  نایعیـش  زا  یهورگ 

رب گرم  شیوخ .  هداتـسرف  رب  دنوادخ  دورد  دـنوادخ و  هدارا  هب  رگم  تسین  امرفمکح  ییورین  چـیه  دوب و  دـهاوخ  نامه  دـهاوخب  ادـخ 
بوقعی قایتشا  دننام  مراد  قایتشا  نانچنآ  مناکاین  رادید  هب  نم  تسا و  نارتخد  ندرگ  همزال  هک  دنب  ندرگ  رثا  دننامه  هداتفا  مزال  اهناسنا 

ناگدـنرد هک  منیب  یم  دوخ  مشچ  اب  ایوگ  دـمآ و  مهاوخ  دورف  اجنآ  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  نیعم  یهاـگلتق  نم  يارب  فسوی و  رادـید  هب 
ياهنابنا ریـس و  ار  دوخ  هنـسرگ  ياهمکـش  هعطق و  هعطق  ارم  ياضعا  البرک  سیواون و  ناـیم  رد  ینیمزرـس  رد  هفوک )  نایرکـشل   ) اـهنابایب

یضار زین  ام  تسا  یضار  ادخ  هچنآ  رب  تسین ،  يرفم  هراچ و  تسا ،  هدش  هتشون  اضق  ملق  اب  هک  يدماشیپ  زا  دننک .  یم  رپ  ار  دوخ  یلاخ 
ربمایپ و نایم  رد  دومن .  دهاوخ  تیانع  ام  رب  ار  ناگدننک  ربص  رجا  میزرو و  یم  تماقتسا  ربص و  وا  ناحتما  الب و  لباقم  رد  میدونشخ .  و 
یلاحشوخ و هلیـسو  نانآ  اریز  دوب ؛  دنهاوخ  وا  رانک  رد  نیرب  تشهب  رد  داتفا و  دهاوخن  ییادج  هاگچیه  شنادنزرف )   ) يو نت  ياه  هراپ 

امش زا  کیره  هک  دیشاب  هاگآ  تفریذپ .  دهاوخ  ققحت  نانآ  هلیسو  هب  هّللا )  تموکح  رارقتـسا   ) زین وا  هدعو  هدوب و  ربمایپ  مشچ  ینـشور 
هک دشاب  ام  اب  تکرح  هدامآ  دنک  راثن  راگدرورپ  ياقل  تداهـش و  هار  رد  ار  شناج  درذگب و  شیوخ  نوخ  زا  ام  هار  رد  تسا  رـضاح  هک 

 [(( . یلاعت  ] هّللاءاش نا  درک  مهاوخ  تکرح  حبص  ادرف  نم 

هجیتن

تایئزج زا  هکلب  تداهش  زا  اهنت  هن  لماک  تحارصاب  هکم  زا  تکرح  ماگنه  هب  ینارنخس و  هباطخ و  نیا  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
دنتسه و يا  همانرب  نینچ  هدامآ  زین  نانآ  رگا  ات  دهد  یم  رارق  رما  نایرج  رد  لماک  تحارص  اب  ار  شنارای  هتفگ و  نخـس  شیوخ  تداهش 

 . دنشاب تکرح  هدامآ  دننک  ادف  ناج  قح  ياقل  هب  لین  رد  دنرذگب و  دوخ  نوخ  زا  نآرق  هار  رد  دنرضاح 

! ؟  ارچ ندش  هتشک  هب  نداد  نت  یهاگآ  ملع و  اب 

نداد نت  نتفر و  تداهـش  يوس  هب  یهاگآ  ملع و  اب  هک  دنک  یم  ییامندوخ  تسا  هدوب  حرطم  رود  ياه  هتـشذگ  زا  هک  لا  ؤس  نیا  کنیا 
؟  تسین بجاو  ماما  زیزع  ناج  موصعم و  كاپ  نوخ  مه  نآ  ناـج ،  زا  تسارح  نوخ و  ظـفح  رگم  دراد ؟  یموهفم  هچ  ندـش  هتـشک  هب 
 . ناملسم ره  تاراختفا  زا  یکی  تداهش  تسا و  مالسا  تاروتسد  نیرتمهم  زا  یکی  داهج  هک :  تسا  نیا  لامجا  روط  هب  لا  ؤس  نیا  خساپ 
هب دـیقم  طورـشم و  هلءاسم  نیا  تایآ  نیا  زا  کیچیه  رد  تسا و  هدـمآ  تداهـش  داهج و  اب  هطبار  رد  ( 45  ) هیآ اه  هد  دـیجم  نآرق  رد  و 

مئالع زا  یکی  قح ،  ندناسر  يزوریپ  هب  هار  رد  تداهش  مالسا و  نانمـشد  لباقم  رد  يزابناج  دربن و  هکلب  تسا  هدیدرگن  يزوریپ  هب  ملع 
رد هک  ییاهنآ  تسا  هدومن  يرادیرخ  ار  نانم  ؤم  لام  ناج و  تشهب  لباقم  رد  دنوادخ   : )) دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ،  هدش  رکذ  نانم  ؤم 

یـسک هچ  نآرق و  لیجنا و  تاروت و  رد  تسا  قح  هدـعو  نیا  دـنوش  یم  هتـشک  دوخ  دنـشک و  یم  هار  نیا  رد  دـننک و  یم  دربن  ادـخ  هار 
سب تسا  یتداعـس  نیا  دیداد و  ماجنا  ادخ  اب  ار  يا  هلماعم  نینچ  هک  امـش  رب  داب  هدژم  سپ  دشاب  ادـخ  زا  رتافواب  دوخ  نامیپ  رد  هک  تسا 

هدومن ریدقت  نانآ  زا  نایب  نیا  اب  هدوتـس و  هدنزرا  یلاع و  تفـص  ُهن  اب  ار  راکادـف  زابناج و  ياهنم  ؤم  نیا  دـعب  هیآ  رد  و  ( . 46  (() گرزب
دودح ظفح  نیا  ینعی  دنتـسه ؛  ادخ  تاررقم  دودح و  ظفاح  اهنآ  هک  ( . (( 47  () هّللاِدوُدُِحل َنوُِظفاْحلَا  َنوُدـِباْعلا . . .  َنُوِبئاّتلا   : )) ) تسا
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هیآ نیا  رد  مینک  یم  هظحالم  هک  يروط  هب  تسا .  هتـشاداو  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادـف و  زا  هلحرم  نیا  هب  ار  اـهنآ  هک  تسا  تاررقم  و 
هتـشک یهاگ  تسا و  نتـشک  یهاگ  َنُولَتُْقیَو )) َنُوُلتْقَیَف   )) )) تسین يزوریپ  هب  طورـشم  دـیقم و  داهج  هلءاـسم  رگید  تاـیآ  دـننام  هفیرش 

رباربان و دصرددص  ییاهگنج  رد  هک  تسا  بلطم  نیا  دی  ؤم  دهاش و  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یگدنز  خیرات  هریـس و  ندش . 
نمـشد اـب  گـنج  رد  رگا  و  داد .  یم  تسد  زا  ار  شیوخ  نادـناخ  دارفا  نیرتزیزع  یهاـگ  تخادرپ و  یم  دربن  هب  رتـیوق  سب  ینمـشد  اـب 

زا ار  دوخ  یعقاو  موهفم  هّللا  لیبس  یف  داهج  تداهش و  ًالـصا  دشاب  ملـسم  نمـشد  رب  طلـست  یعطق و  يزوریپ  ادخ  هار  رد  داهج  مالـسا و 
هک ماما  يارب  تسا  هجوتم  هفیظو  کی  تروص  هب  ناناملـسم  دارفا  همه  هب  رگا  هّللا  لیبس  یف  داـهج  مهم و  هفیظو  نیا  و  دـهد .  یم  تسد 

روصت هچنآ  زا  رتالاب  يا  هفیظو  ناونع  هب  تسا  مالـسا  هدنرادهگن  يورین  ینعی  هیقبم ))  تلع   )) دراد و هدـهع  هب  ار  نآرق  يرادـساپ  ماقم 
ماجنا دیاب  یسک  هچ  سپ  دهد  تسد  زا  ار  میظع  زوف  تداعس و  نیا  دهدن و  ماجنا  ار  يا  هفیظو  نینچ  ماما  رگا  و  تسا .  هجوتم  مینک  یم 

تاررقم دودح و  نیا  ظفاح  دیاب  یـسک  هچ  سپ  دشابن  یهلا  تاررقم  دودـح و  ظفاح  شیوخ  نازیزع  ناج و  نداد  اب  ماما  رگا  و  دـهد ؟ 
دید یم  وا  تسناد  یم  بسانم  يدوسرپ  هلماعم  نینچ  نداد  ماجنا  يارب  ار  طیارـش  عاضوا و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  يرآ  دـشاب ؟ 

رد ینوگرگد  لوحت و  نایدـیزی و  هرطیـس  زا  تنـس  نآرق و  تاجن  ناناملـسم و  مالـسا و  تاـجن  درب ،  دـهاوخ  هلماـعم  نیا  زا  هک  يدوس 
هب هنیمز  نیا  رد  هدـنیآ  تاحفـص  رد  اـم  و  هک . . .  دوـب  هتفرگ  ار  دوـخ  میمـصت  وا  اذـل  نیا ،  زا  رتـالاب  يدوـس  هچ  تسا و  مالـسا  خـیرات 

 . تشاد میهاوخ  ییاهثحب  مه  زاب  ماما  نانخس  تبسانم 

سابع نبا  خساپ  رد 

نخس نتم 

اذِاَف یفوَج  ْنِم  َۀَقَلَْعلا  ِهِذه  اوُجِرْخَتْسَی  یّتَح  ینوُعَدَیال  هّللاَو  ریسَْملا . . .  یَلَع  ُْتعَمْزَا  ْدَقَو  ٌقِفْشُم  ٌحِصان  َکَنَا  ُمَلْعَال  هّللاَو  یَّنَِا  ِّمَعلا  ْنبا  اَی  ))
((( 48  (() ةَءاْرَْملا ِماِرف  نِم  َّلَذَا  اُونوُکَی  یّتَح  ْمّهلُِذی  ْنَم  ْمِْهیَلَع  ُهّللاَطَّلَس  اُولَعَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

نانز هک  يا  هنهک  ماِرف :  نوخ .  هکت  ۀقَلَع :  دومن  كرت  ََعدو ) زا   ) ینوَعدَیال دیدرگ .  مّمـصم  َعَّمَزَو ))) َعَمَز   ) ُْتعَمْزَا نابرهم .  قِفْـشُم :  )) 
 . دننک یم  هدافتسا  نآ  زا  تداع  ماگنه  هب 

حیضوت همجرت و 

قارع يوس  هب  ار  شیوخ  تکرح  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هاگنآ  ع )   ) ماـما تکرح  تفلاـخم  تهج  رد  ماـما  هب  ییاهداهنـشیپ 
 . دزرو يراددوخ  هار  نیا  بیقعت  زا  هک  دـندومن  داهنـشیپ  ترـضح  نآ  هب  هدرک ،  تفلاخم  راهظا  تکرح  نیا  اـب  يا  هدـع  دومن ،  نـالعا 

ادص کی  هب  همه  دوب و  هفوک  مدرم  رب  مکاح  ییافویب  ینکـش و  نامیپ  حور  داهنـشیپ ،  نیا  رد  ناشیدـنارود  ناهاوخریخ و  نیا  همه  لیلد 
ماما ندش  هتشک  هب  رفس  نیا  هک  دندومن  یم  ینیب  شیپ  نینچ  دارفا  نیا  همه  دنتسه و  هقردب  دب  لابقتسا و  شوخ  نایفوک  هک  دندوب  دقتعم 
دُعب کی  اهنت  اهنآ  یلو  دوب  حیحـص  نانآ  ینیب  شیپ  هچرگ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  دـیدرگ .  دـهاوخ  رجنم  يو  نادـناخ  تراـسا  هب  و 

هب اهنآ و  هدیقع  هب  هک  ماما  ندش  هتشک  زا  رودقملا  یتح  دیاب  دندومن و  یم  یـسررب  تهج  کی  زا  طقف  ار  هلءاسم  دندید و  یم  ار  هیـضق 
دوب و هیضق  نیا  رگید  دُعب  ماما  رظن  دروم  اما  و  دیایب .  لمع  هب  يریگولج  دوب  ناناملسم  مالـسا و  تسکـش  اب  يواسم  یناملـسم  ره  هدیقع 

ماما يرآ  تسا .  هدیدرگ  رداص  لاتق  گنج و  نامرف  ادـیکا  ناناملـسم  هب  باطخ  اهنآ  رد  هک  تسا  ینآرق  هیآ  اه  هد  نومـضم  دـُعب ،  نآ 
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(50  () ِناطیَّشلاَءایلْوَا اُوِلتاقَف   ، )) ) ار هیآ  نیا  زین  و  ((( 49  () ْمَُکل ٌهْرُک  وُهَو  ُلاتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک   : )) ) هک دناوخ  یم  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع 
ناطیـش نارای  ایلوا و  اب  دـیاب  الاح  هک  تفرگ :  یم  هجیتن  نینچ  درک و  یم  یـسررب  ار  طیارـش  تشاد و  یم  رظن  رد  ار  عاـضوا  هاـگنآ  . (( 

يو اب  گنج  لاتق و  مکح  دشاب و  دیزی  زا  رتهب  ینیـشناج  روای و  رای و  ناطیـش  يارب  دناوت  یم  یـسک  هچ  نیمز  يور  رد  زورما  دـیگنج و 
شنارای هب  لماک  تحارص  اب  زین  شا  هباطخ  رد  اذل  و  تسا .  هجوتم  متسه  مالسا  رادساپ  تما و  ماما  هک  نم  هب  رگید  ناملـسم  ره  زا  شیب 

ياـقل تداهـش و  ياـیهم  درذـگب و  شیوخ  نوخ  زا  قح  هملک  يـالتعا  هار  رد  ینعی  اـم  هار  رد  تسا  رـضاح  هک  امـش  زا  کـیره  تفگ : 
یم چیه  هب  ار  یگدنز  دوب و  ریقح  ناشرظن  رد  ایند  دنتـشاد و  یگدامآ  هلحرم  نیا  ات  هک  نانآ  زا  یهورگ  دشاب و  تکرح  هدامآ  تسادخ 
دنچ یتح  ناناملسم و  زا  رگید  یضعب  یساسا  يداینب و  تکرح  ره  دننام  یلو  دنتـسویپ .  يو  هلفاق  هب  هتفگ و  کیبل  وا  يادن  هب  دنتـشاگنا 
نیا هب  لین  زا  گرزب و  ضیف  نیا  زا  دـندادن و  تبثم  باوج  ماما  يادـن  هب  دندیـشک و  رانک  هب  ار  دوخ  اـهنت  هن  سانـشرس  ناناملـسم  زا  نت 

ًالصا دندوب ،  عالطا  یب  وا  تکرح  تیعقاو  مالسلا و  هیلع  ماما  تیرومءام  تقیقح  زا  نوچ  هکلب  دندیدرگ  مورحم  يدبا  ریظن  یب  تداعس 
اب یتح  یهاگ  یـشیدنا و  حالـص  یهاوخریخ و  يور  زا  البرک  ات  هار  لوط  رد  هکم و  رهـش  رد  دـندیزرو .  یم  تفلاخم  یتکرح  نینچ  اـب 

یتح یلومعم و  دارفا  ات  هتفرگ  ماما  هریـشع  ماوقا و  زا  دارفا  نیا  نایم  رد  دندرگ .  میظع  تکرح  نیا  عنام  هک  دندومن  شالت  روز  هب  لسوت 
ماما و ناج  ظفح  مالسا و  هب  هقالع  يزوسلد و  رثا  رد  نادنم  هقالع  ناتـسود و  تفلاخم  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  زین  ترـضح  نآ  نافلاخم 

ياهداهنـشیپ شریذپ  تروص  رد  دوب .  وا  دـض  رب  یتکرح  ره  نتـسویپ  عوقو  هب  زا  يریگولج  دـیزی و  هب  تمدـخ  يارب  نانمـشد  تفلاخم 
نیفلاخم و دوس  هب  لآملاب  ناهاوخریخ  داهنـشیپ  هجیتن  رد  دـیدرگ و  یم  نیمءاـت  زین  فلاـخم  هورگ  تساوخ  ماـما  يوس  زا  هاوخریخ  دارفا 
دش و مولعم  همه  يارب  ماما  میمـصت  هک  هاگنآ  هکم  رد  هدیدرگ و  عورـش  هنیدم  زا  اهداهنـشیپ  نیا  تروص  ره  هب  دوب .  نانآ  فده  قفاوم 

ماما خساپ  اهداهنشیپ و  نیا  زا  هنومن  دنچ  تسا و  هدوب  ناوارف  نوگانوگ  دارفا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ياهدروخرب  رد  البرک و  ات  هار  لوط  رد 
 ، میدرگن جراخ  باتک  عوضوم  زا  هک  نیا  يارب  زین  شخب  نیا  رد  دیدرگ و  لقن  هتـشذگ  تاحفـص  رد  تسا  هدمآ  لمع  هب  هنیدم  رد  هک 

لقن خیرات  بتک  رد  حیرـص  ینخـس  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  اهنآ  خساپ  رد  هک  درک  میهاوخ  لقن  ار  اهداهنـشیپ  نیا  زا  تمـسق  نآ  اهنت 
تکرح نالعا  زا  سپ  هک  يدارفا  زا  یکی  ع )   ) ماما هب  سابع  نب  هّللادبع  داهنشیپ  داهنشیپ :  دنچ  لباقم  رد  نانخس  نیا  کنیا  دشاب .  هدش 

سابع نب  هّللادبع  دومن  يو  رب  ار  رفس  نیا  زا  يراددوخ  داهنشیپ  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  يوس  زا 
ربص هب  رهاظت  هچره  وت  تقرافم  رد  نم  ومع !  رـسپ  ُِربْصَا )) ؛ . . .  امَو  ُرِّبَصَتَا  یَّنِا  ّمَع  َْنباَی   : )) درک زاغآ  هلمج  نیا  اب  ار  شراـتفگ  وا  دوب 

يوش و هتـشک  يا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  يرفـس  نیا  رد  وت  هک  مراد  ار  نآ  سرت  اریز  میامن ؛  لـمحت  ربص و  اـعقاو  مناوت  یمن  یلو  منک  یم 
سپـس سابع  نبا  دومن . )) نانیمطا  نانآ  هب  دیابن  دنتـسه و  نکـش  نامیپ  ینامدرم  قارع  مدرم  نوچ  دنیآرد  نمـشد  تراسا  هب  تنادنزرف 
تماـقا هکم  نیمه  رد  تسا  رتـهب  نم  هدـیقع  هب  یتـسه  هنیدـم  هکم و  مدرم  مارتـحا  دروم  زاـجح و  رورـس  دیـس و  وت  نوچ  تفگ :  نینچ 

رادناتـسا لوا  تسا  رتهب  دیزی ،  تموکح  فلاخم  دنتـسه و  وت  راتـساوخ  اعقاو  دنراد  یم  راهظا  هک  هنوگ  نامه  قارع  مدرم  رگا  ینیزگ و 
هکم زا  ندش  جراخ  رد  رگا  و  داد :  همادا  سابع  نبا  ینک .  تکرح  نانآ  يوس  هب  وت  سپس  دننارب  دوخ  رهش  زا  ار  شیوخ  نمـشد  دیزی و 

تـسا يا  هطقن  دراد ،  يدایز  نایعیـش  تردپ  هقطنم  نآ  رد  هک  نیا  زا  هتـشذگ  اریز  ینک ؛  تکرح  نمی  يوس  هب  تسا  رتهب  يراد  رارـصا 
هلیسو هب  یهد و  همادا  دوخ  تیلاعف  هب  تموکح  تردق  زا  رود  یناوت  یم  تسدرود و  عفترم و  ياه  هوک  مکحم و  ياهژد  ياراد  عیسو و 
خـساپ يدرگ .  لیان  شیوخ  فده  هب  یتحاران  نودب  رذگهر ،  نیا  زا  مراودیما  ینک و  توعد  شیوخ  يوس  هب  ار  مدرم  اهکیپ  اه و  همان 
ِریسَْملا یَلَع  ُْتعَمْزَا  ْدَقَو  ٌقِفْشُم  ٌحِصان  َکَّنَا  ُمَلْعَال  هّللاو  یِّنِا  ِّمَْعلا  َْنبا  اَی   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سابع  نب  هّللادبع  هب  ماما 

ما هتفرگ  میمصت  نم  یلو  تسا  ینابرهم  تقفـش و  یهاوخریخ و  هار  زا  وت  داهنـشیپ  نیا  هک  مناد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ومع !  رـسپ   )) ؛ . . .
ره ترضح  نآ  دوخ  هرابرد  هتفرگ و  یعطق  میمصت  ماما  هک  تفایرد  خساپ  نیا  ندینـش  اب  سابع  نبا  منک . ))  تکرح  قارع  يوس  هب  هک 

ار لافطا  نانز و  يا  هتفرگ  رفس  نیا  هب  میمصت  هک  الاح  تفگ :  نینچ  دومنن و  بیقعت  ار  هلءاسم  هراب  نیا  رد  اذل  تسا و  رثا  یب  يداهنشیپ 
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 : دومرف نینچ  مه ،  سابع  نبا  داهنـشیپ  نیا  خـساپ  رد  ماما  دـنناسرب .  لتق  هب  نانآ  مشچ  ربارب  رد  ار  وت  مسرت  یم  اریز  ربن ؛  دوخ  هارمه  هب 
 (( ةَءاْرَْملا ِماِرف  ْنِم  َّلَذَا  اُونوُکَی  یّتَح  ْمَُهلُِذی  ْنَم  ْمِْهیَلَع  ُهّللاَطّلَـس  َِکلذ  اُولَعَف  اذِاَف  یفْوَج  ْنِم  َۀَقَلَْعلا  ِهِذه  اوُجِرْخَتْـسَی  یّتَح  ینوُعَدَیال  هّللاَو  ))

دندـیزای تسد  گرزب  تیاـنج  نیا  هب  نوـچ  دـنزیرب و  ارم  نوـخ  هـکنیا  رگم  ( 51) دـنراد یمنرب  نم  زا  تسد  اـهنیا  دـنگوس !  ادـخ  هب  ))
ناـنز هراـپ  هنهک  زا  رت  لـیلذ  رت و  تسپ  هک  دـناشکب  ینوـبز  تلذ و  هب  ناـنچنآ  اراـهنآ  هـک  دـنک  یم  طلـسم  ناـنآ  رب  ار  یـسک  دـنوادخ 

( . 52 (() دندرگ

هجیتن

هب تکرح  يربهر و  رد  يو  تیعطاق  شفدـه و  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نامیا  راتفگ ،  نیا  زا  يربهر : ))  رد  تیعطاـق  ))
تاروذـحم و ماـمت  وا  دـشاب و  یم  دـقتعم  ساـبع  نبا  شا  هدازوـمع  یهاوـخریخ  تیارد و  هب  هکنیا  اـب  ددرگ ،  یم  نشور  فدـه  يوـس 
و تفرگ .  مهاوخ  شیپ  رد  ار  هار  نیا  تالکـشم ،  نیا  همه  اـب  نم  دـیوگ  یم  يو  خـساپ  رد  دـنک  یم  دزـشوگ  یتـسرد  هب  ار  تالکـشم 
دـیوگ و یم  نخـس  ریذـپان  تسکـش  عطاق و  عضوم  نامه  زا  مه  زاب  دراد  یم  رذـحرب  لافطا  نانز و  ندرب  زا  ار  يو  سابع  نبا  هک  هاگنآ 
زا یکی  دوـب  نیا  دزیر .  یم  مهرد  ار  تابـساحم  همه  دراد  شیپ  رد  هک  يا  هفیظو  لـباقم  رد  هـک  ییاوـشیپ  تماـما و  موـهفم  تـسا  نـیا 

ریسم نیارد  تسا و  هدیدرگ  حرطم  ترضح  نآ  دوخ  روضحرد  سابع  نب  هّللادبع  طسوت  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  فلاخم  ياهداهنـشیپ 
 . دومرف دیهاوخ  هظحالم  هدنیآ  لوصف  رد  هک  تسا  هدش  حرطم  رگید  دارفا  هلیسو  هب  زین  يرگید  فلاخم  ياهداهنشیپ 

ریبز نب  هّللادبع  خساپ  رد 

نخس نتم 

َلَْتُقا ْنَا  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ٍْربِِشب  اْهنِم  ًاجِراخ  ْلَْتُقا  ْنِئلَو  َْشبَْکلا  َِکلذ  َنوُکَا  ْنَا  ُّبُِحا  امَف  اُهتَمْرُح  ُّلَحَتُْـست  ِِهب  ًاـْشبَک  َۀَّکَِمب  َّنَا  ِینَثَّدَـح  ِیبَا  َّنِا  ))
ینوُجِرْخَتْـسَی ِّماوَْهلا  ِهِذـه  ْنِم  ۀَّماه  ِرْحُج  یف  ُْتنُک  َْول  هّللاُْمیَاَو  ٍْربِِشب  اْهنِم  ًاجِراخ  َلَْتُقا  ْنَا  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ِْنیَْربِِشب  اْهنِم  ًاجِراخ  ْلَتُقا  ْنَئلَو  اهیف 

ْنَا ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ِتارُْفلاـِئِطاِشب  ْنَفُْدا  ِْنَئل  ِْرَیبُّزلا  َْنبا  اَـی  ِْتبَّسلا . . . .  ِیف  ُدوُهَْیلا  ِتدَـتْعا  اـمَک  َّیَلَع  َّنُدَـتْعََیل  هّللاَو  ْمُهَتَجاـح  یب  اوُضْقَی  یّتَح 
ُهَْنَیبَو ِیْنَیبَو  َلَْتُقا  ْنَا  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ٌعاب  ِمَرَحلا  َْنَیبَو  ِیْنَیبَو  ْلَْتُقا  ْنئلَو  ِمَرَْحلا  ِمامَح  ْنِم  ًامامَح  ْنُک  یل  ُلوُقَی  اذه  َّن  إ  ِۀَبْعَْکلا . . . .  ِءانِفب  َنَفُْدا 

َّنَا َِملَع  ْدَقَو  ِزاجِْحلا  َنِم  َجُرْخَا  ْنَا  ْنِم  ِْهَیِلا  َّبَحَا  اْینُّدـلا  َنِم  ٌءْیَـش  َْسَیل  اذـه  َّنِا  مِرَْحلِاب . . . .  َلَْتُقا  ْنَا  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ِّفَّطلِاب  ْلَْتُقا  ِْنَئلَو  ٌْربِش 
(53 (() َُهل ُولْخَی  یّتَح  ُتْجَرَخ  یِّنَا  َّدَوَف  یب  ُهَنُولِدْعَی  َساّنلا ال 

تاغل حیضوت  همجرت و 

تارُْفلا ُء  یِطاش  قح .  هب  زواجت  ءاِدتِْعا :  هدـنبنج .  هّماه : )  عمج   ) ّماوَه كاخ .  لخاد  رد  ناویح  هنال  رْحُج :  بجو .  ْربِش :  چوق .  ْشبَک : 
ات تسد  کی  ناتـشگنا  يادـتبا  زا  دـشاب -  زاب  هک  ار  تسد  ود  هلـصاف  عاب :  رتوبک .  میم : )  حـتف  هب   ) مامَح هناتـسآ .  ءانف :  تارف .  رانک  : 

 . تسالبرک ياهمان  زا  یکی  ّفط :  دنیوگ .  عاب  کی  رگید -  تسد  ناتشگنا  ياهتنا 

حیضوت همجرت و 

یکی دوخ  هک  وا  دوب  ریبز  نب  هّللادبع  دومن  داهنشیپ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  ار  قارع  رفس  زا  فارـصنا  هک  یناسک  زا  رگید  یکی 
سپ دوب  هدش  هدنهانپ  هکم  هب  هدومن و  رارف  هنیدـم  زا  هطبار  نیمه  رد  دوب و  زرابم  دارفا  زا  حالطـصا  هب  دـیزی و  تموکح  فلاخم  دارفا  زا 
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تشاد و دمآ  تفر و  ترضح  نآ  لزنم  هب  ناناملـسم  ریاس  دننام  نایم و  رد  زور  کی  یهاگ  زور و  ره  هکم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دورو  زا 
هب هدمآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  دـیدرگ  علطم  قارع  رفـس  هب  تبـسن  ماما  میمـصت  زا  نوچ  دومن و  یم  تکرـش  ترـضح  نآ  سلجم  رد 

نینچ وا  اریز  دوب ؛  ولهپ  ود  ریبز  نبا  نخـس  يربط  يرذالب و  لـقن  هباـنب  و  دومن .  داهنـشیپ  يو  هب  ار  رفـس  نیا  زا  فارـصنا  رهاـظ  تروص 
ریبز نبا  مداد .  یم  حیجرت  رگید  هطقن  ره  هب  ار  اجنآ  متـشاد  امـش  نایعیـش  دننام  ینایعیـش  قارع  رد  مه  نم  رگا  هّللا !  لوسر  نبای  تفگ : 

ییاوشیپ تماما و  دـیهاوخب  دـینک و  تماقا  هکم  رد  رگا  لاح  نیع  رد  یلو  داد :  همادا  نینچ  نیا  ار  شراـتفگ  دـشابن ،  مهتم  هک  نیا  يارب 
يراددوخ وت  اب  يرکفمه  ینابیتشپ و  زا  دراد  ناکما  هک  ییاج  اـت  مینک و  یم  تعیب  وت  اـب  زین  اـم  دـیهدب  همادا  رهـش  نیا  رد  ار  ناناملـسم 

دوجو ببس  هب  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردپ  ًاْشبَک )) ؛ . . .  ۀَّکَِمب  َّنَا  ینَثَّدَح  یبَا  َّنِا   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دومن .  میهاوخن 
هک مدرگ  نآ  بجوـم  و   ) مشاـب نـم  چوـق  شبک و  نآ  مهاوـخ  یمن  دـش و  دــهاوخ  هتــسکش  مـهرد  رهــش  نآ  مارتـحا  هـکم  رد  یچوـق 
رد هکنیا  زا  تسا  رتهب  موش  هتـشک  هکم  زا  رترود  بجو  کـی  رگا  دـنگوس !  ادـخ  هب  و  دوش . ) هجوتم  ادـخ  هناـخ  هب  یتناـها  نیرتکچوک 

هیلع ماـما  مسرب . ))  لـتق  هب  نآ  یبجو  کـی  رد  هکنیا  زا  تسا  رتـهب  موش  هتـشک  هکم  زا  رترود  بجو  ود  رگا  مسرب و  لـتق  هب  نآ  لـخاد 
ارم مشاـب  یغرم  هنـال  رد  رگا  دـنگوس !  ادـخ  هب  و  ۀَّماـه )) ؛ . . .  ِرْحُج  یف  ُتـْنُک  ْوـَل  هّللاُْـمیَاَو   : )) داد هـمادا  نـینچ  ار  شنانخـس  مالـسلا 

تدحو لبمس   ) هبنش زور  مارتحا  دوهی  موق  هک  هنوگ  نامه  دنگوس !  ادخ  هب  دنـسرب و  شیوخ  فده  هب  نم  نتـشک  اب  ات  دروآ  دنهاوخرد 
رد نم  رگا  ریبز !  رسپ  دومرف :  سپس  تسکش . ))  دنهاوخ  مهرد  ارم  مارتحا  زین  اهنیا  دنتسکش  مهرد  ار  شیوخ )  يادخ  هب  برقت  زور  و 
زا ریبز  نبا  هکنآ  زا  سپ  هیولوق ،  نبا  لـقن  هباـنب  و  موش .  نفد  هبعک  هناتـسآ  رد  هکنیا  زا  تسا  رتبوبحم  نم  يارب  موشب ،  نفد  تارف  راـنک 

و شاب !  مرح  رتوبک  دیوگ  یم  نم  هب  وا  ًامامَح )) ؛ . . .  ْنُک  یل  ُلوُقَی  اذه  َّن  إ   : )) دومرف نینچ  ترضح  نآ  دیدرگ ،  جراخ  ماما  سلجم 
موش و هتشک  مرح  زا  رترود  بجو  کی  هک  تسا  نیا  زا  رتبوبحم  نم  يارب  موش  هتـشک  مرح  زا  رترود  عرذ  کی  نم  رگا  دنگوس !  ادخ  هب 
 ، ریثا نبا  يربط و  لـقن  هباـنب  و  مسرب . ))  لـتق  هب  مرح  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتبوبحم  نم  يارب  موش  هتـشک  ـالبرک ) نیمزرـس   ) فط رد  رگا 

ندوب هب  رهاظ  هب  هچرگ   ) وا اْینُّدلا )) ؛ . . .  َنِم  ٌءْیَش  َْسَیل  اذه  َّنِا   : )) دومرف شنایفارطا  هب  ریبز ،  نبا  ندش  جراخ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما 
نم دوجو  اب  دناد  یم  اریز  تسا ؛  دـنم  هقالع  هکم  زا  نم  نتفر  نوریب  هب  زیچره  زا  شیب  عقاو )  رد  یلو  دـهد  یم  ناشن  هقالع  هکم  رد  نم 

(( . درک دهاوخن  یهجوت  وا  هب  یسک 

هجیتن

 ، هرـصب گـنج  هب  عجار  مالـسلا و  هیلع  یلع  تموکح  لـباقم  رد  وا  عضوم  ریبز و  نبا  هتـشذگ  هب  عجار  راـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ناـکرا و اـه و  هرهم  زا  ریبز  نبا  هک  هدـمآ  دوـجو  هب  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤـمریما  دـننام  یتیـصخش  ندرب  نیب  زا  يارب  امیقتـسم  هـک  یگنج 

يو يارب  ار  ریبز  نبا  هدـنیآ  شیوخ و  هدـنیآ  هلمج ،  دـنچ  نمـض  رد  یلو  درواین  نایم  هب  ینخـس  دوب ،  گـنج  نیا  یلـصا  ناگدـننادرگ 
تموکح هاگتـسد  یغرم ،  هنال  رد  ولو  رگید  هطقن  ره  رد  ای  مشاب و  هکم  رد  نم  رگا   : )) دومرف شدوخ  عضوم  هب  عجار  اما  دومن .  میـسرت 

هجو چیه  هب  نم  هک  تسا  يزیچ  نم  زا  اهنآ  هتـساوخاریز  تسین ؛  ریذپ  یتشآ  تموکح  اب  نم  فالتخا  دوب و  دهاوخن  رادرب  تسد  نم  زا 
شراتفگ نیا  رد  ماما  و  دنتـسین . )) نآ  لوبق  هب  رـضاح  اهنآ  هک  مهاوخ  یم  يزیچ  نانآ  زا  نم  تفر و  مهاوخن  يا  هتـساوخ  نینچ  راـبریز 

داد رادـشه  مه  ریبز  نبا  هب  اما  و  تسا .  ناوارف  هجوت  تیمها و  روخ  رد  هک  تسا  هدروآ  نایم  هب  ّفَط ))  )) و ِتارُْفلاِء )) یِطاش  )) زا نخس 
هب مشابن و  نم  شبک  نیا  هکنیا  يارب  دش و  دـهاوخ  هتـسکش  مرح  میرح  یهلا و  تیب  مارتحا  یـشبک  ببـس  هب   : )) تسا هدومرف  مردـپ  هک 

هبعک مرح و  مارتحا  ظفح  يارب  مور و  یم  نوریب  رهش  نیا  زا  نم  ددرگن  مرح  هبعک و  هجوتم  یتناها  نیرتکچوک  نم ،  نوخ  نتخیر  ببس 
یـضار هدـنیآ  رد  دـیابن  زین  وت  مسرب و  لتق  هب  نآ  لخاد  رد  هکنیا  زا  تسا  رتهب  مه  زاـب  موش  هتـشک  هناـخ  نیا  زا  رترود  بجو  کـی  رگا 

هناخ نیا  مارتحا  کته  بجوم  یهد و  رارق  شیوخ  رپس  ار  ادـخ  هناـخ  ییآرد و  رتوبک  تروص  هب  شیوخ  تیدوجوم  ظـفح  يارب  یـشاب 
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 (( . يدرگ

 ( ع  ) ماما ینیب  شیپ  ققحت 

 - لاس هدزیس  هلـصاف  هب  رود -  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  هک  دش  بجوم  دیدرگن و  هبنتم  مالـسلا  هیلع  ماما  رادشه  راتفگ و  نیا  زا  ریبز  نبا  یلو 
هیلع نانم  ؤمریما  ینیب  شیپ  هنوگ  نیدـب  دـیآ و  دوجو  هب  یبارخ  يزوس و  شتآ  نآ ،  رد  ددرگ و  ناراب  گنـس  هلحرم  ود  رد  ادـخ  هناـخ 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  زا  سپ  لاس  هس  لوا :  هلحرم  تفریذپ .  ققحت  تروص  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مالـسلا و 
تشک و و  هرح ))   )) گـنج زا  سپ  وا  نایرکـشل  دـنک  تعیب  دـیزی  اـب  دوبن  رـضاح  هک  ریبز  نبا  اریز  دوب ؛  لاس 64  لوـالا  عیبر  موس  زور 

ریبز نبا  نوچ  دندروآ و  رد  شیوخ  هرصاحم  هب  ار  رهش  نیا  هدرک و  تکرح  هکم  هب  ریبز  نبا  یبوکرس  يارب  هنیدم  مدرم  تراغ  راتشک و 
هبعک دوخ  مارحلادجـسم و  لخاد  سیبقوبا  هوک  يالاب  زا  هدرک و  رت  گنت  ار  هرـصاحم  هقلح  دوب  هدش  هدنهانپ  هبعک  هب  شناج  ظفح  يارب 

بارخ و هبعک  هناخ  زا  یتمسق  نارابگنس  نیا  رثا  رد  هک  دندرک  باترپ  هبعک  هب  ار  لعتشم  ياه  هچراپ  دندومن و  نارابگنس  اه  قینجنم  اب  ار 
مرگامرگ رد  تفر و  نیب  زا  هتفرگ و  شتآ  دوب  هدمآ  تشهب  زا  لیعامسا  ترضح  حبذ  ياج  هب  هک  یچوق  ياهخاش  هبعک و  فقس  هدرپ و 

 : مود هلحرم  دومن .  انب  دیدجت  میمرت و  ار  هبعک  هناخ  ریبز  نبا  دندیدرگ و  قرفتم  شنایرکشل  دیـسر و  هکم  هب  دیزی  گرم  ربخ  هلمح  نیا 
نارود رد  لاس 73  رد  ات  دـندرک  تعیب  يو  اـب  یهورگ  اجیردـت  هدومن و  توعد  شیوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  ریبز  نبا  دـیزی ،  گرم  زا  سپ 

 . دروآرد شیوخ  هرـصاحم  هب  ار  هکم  رهـش  رفن  رازه  دنچ  اب  دیدرگ و  ریبز  نبا  یبوکرـس  رومءام  فسوی  نب  جاجح  کلملادبع  تفالخ 
هب رهـش  هطقن  جـنپ  زا  جاجح  روتـسد  هب  هرخ  الاب  دـیدرگ و  هدـنهانپ  هبعک  هب  ریبز  نبا  دـیماجنا  لوط  هب  هام  دـنچ  هک  زین  هرـصاحم  نیا  رد 

ناریو یلک  روط  هب  نیخروم  زا  یضعب  لقن  هبانب  دمآ و  دوجو  هب  هبعک  رد  ییاهیبارخ  دش و  نارابگنس  مارحلادجسم  لخاد  قینجنم  هلیـسو 
( . 54) دومن انب  اددجم  ار  هبعک  فسوی  نب  جاجح  دش و  هتشک  گنج  نیا  رد  ریبز  نبا  دیدرگ و 

مالسا يارب  ندش  رپس  مالسا و  ندرک  رپس 

دیآ یم  تسد  هب  ریبز  نبا  درکلمع  ترـضح و  نآ  شور  هسیاقم  زا  ریبز و  نبا  اب  ماما  نخـس  زا  هک  یهجوت  لباق  مهم و  هتکن  کـی  اـما  و 
کی رد  نامزمه و  تیصخش  ود  تسا  نکمم  هک  تسا  رگیدمه  اب  اهنآ  زایتما  قرف و  خیرات و  لوط  رد  تازرابم  اهمایق و  ندش  صخـشم 

مالـسا و زا  يرادـفرط  هفایق  رد  هباشم و  رهاظ  تروص  هب  ودره  ياعدا  دنـشاب و  داسف  ملظ و  اب  هزرابم  یعدـم  طـیحم  کـی  رد  عاـمتجا و 
عاضوا ینوگرگد  لوحت و  نامز و  تشذگ  یلو  ( 55) دننک تکرح  هکم  هب  هطبار  نیمه  رد  عورـش و  هنیدم  زا  ار  هزرابم  ود  ره  ماکحا و 
يرگید دـهد و  یم  رارق  شیوخ  نادرگالب  رپس و  ار  هبعک  یـصخش  ماقم  ظفح  يارب  تساـیر و  هب  لـین  هار  رد  یکی  هک  دـهد  یم  ناـشن 

الاب مالـسا و  يادف  ار  دوخ  يرگید  دنک و  یم  شیوخ  تیـصخش  يادف  ار  مالـسا  یکی  هبعک ؛  نادرگالب  رپس و  ار  شلایع  لها و  دوخ و 
یـساسا قرف  کی  لاح  نیع  رد  قیقد و  فیرظ و  تسا  يا  هتکن  دوخ  نیا  ادـخ و  يوس  هب  يرگید  دـناوخ و  یم  دوخ  يوس  هب  یکی  هرخ 

نبا انایحا  هک  یتفلاخم  دنهدب .  صیخـشت  دـنا  هتـسناوتن  هدـیدرگ و  نیب  هتوک  شیدـنا و  هداس  دارفا  هابتـشا  بجوم  نامز  ره  رد  هک  تسا 
هک تسا  هدرک  یم  بیقعت  ار  یفده  هچ  دنا  هتشاد  اهدیزی  اب  اه  نیسح  هک  یتفلاخم  هدوب و  یفده  هچ  ساسارب  دنا  هتشاد  اهدیزی  اب  اهریبز 

دندوب و قداص  شیوخ  ياعدا  رد  اهریبز  نبا  رگا  و  مالـسا !  هار  رد  هزرابم  هدوب و  نایدـیزی  دـیزی و  اب  تفلاخم  ود ،  ره  رهاظ  تروص  هب 
هب هن  دنباتـشب  نمـشد  فاصم  هب  اه  نیـسح  شیپاشیپ  یتسیاب  یـصخش ،  تیعقوم  تسایر و  ظفح  يارب  هن  دندرک  یم  هزرابم  مالـسا  يارب 

هقالع قیاش و  رگید  زیچره  زا  شیب  زاجح  طیحم  زا  نیـسح  ندوب  رود  هب  هتـشگ و  مرح  رتوبک  دوخ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  لوق 
 . دومن دهاوخن  هجوت  نانآ  هب  یـسک ،  يرآ  یـسک ،  تسایـس  هنحـص  رد  زاجح و  طیحم  رد  اه  نیـسح  دوجو  اب  دنناد  یم  هک  دنـشاب  دنم 

 . تساهنآ رامحتسا  رامثتسا و  مدرم و  هجوت  بلج  تسایر و  هب  لین  هزرابم  نیا  زا  اهریبز  نبا  فده  سپ 
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ریبز نبا  درکلمع 

هزرابم مان  ناوتب  رگا   ) نایدـیزی اب  ار  نانآ  هرزابم  تقیقح  تفلاخم و  تیهام  دـناوت  یم  زین  ناـنآ  یگدـنز  نارود  رد  اـهریبز  نبا  درکلمع 
تـسا هدیدرگ  هدنهانپ  هکم  هب  هدومن و  رارف  هنیدم  زا  دیزی  اب  تفلاخم  اب  هطبار  رد  نامز  زا  ههرب  کی  رد  رگا  هک  دزاس  نشور  تشاذگ ) 

زا ار  مالـسا  دـشخب و  تاجن  هتـشذگ  ياهتلذ  نامثع و  ناراـی  هطلـس  زا  ار  ناناملـسم  دـهاوخ  یم  یلع  هک  یماـگنه  هب  رگید  زور  کـی  ، 
فهک ریبز  نبا  نیمه  دـنک  یم  عـطق  لاـملا  تیب  زا  ار  نارگتراـغ  نارگلواـپچ و  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماـگنه  دـناهرب  تاـفارحنا 
هدایپ هکم و  رهـش  نیمه  رد  يا  هئطوت  تامدـقم  نتخاس  مهارف  اب  یبزح و  لیکـشت  اب  هدـیدرگ  نیقرام  هاگهانپ  نیثکان و  ءاجلم  نیقفانم و 

و ( 56  ) لوزعم نارادناتسا  فلاخم و  ياه  هورگ  زا  هدافتسا  اب  نایغط و  نایصع و  هرصب ))   )) رهش مان  هب  يا  هداتفا  رود  رهـش  رد  نآ  ندرک 
رد هک  فعـضتسم  ناناملـسم  هجدوب  مالـسا و  كرام  اب  دـهد و  یم  گنج  نـالعا  يولع  قح  تموکح  اـب  امـسر  ( 57  ) هاگآان ناناملسم 

هیلع یلع  ناشخرد  قباوس  نوچ  و  دزادـنا .  یم  هار  هب  بوشآ  دـنک و  یم  مایق  مالـسا  هیلع  رب  دوب  هداتفا  دارفا  نیا  گنچ  هب  نامثع  نارود 
ود يو  تموکح  ندرک  طقاس  يارب  دوب  وا  صخش  هب  تبـسن  بسچرب  كرام و  ره  زا  عنام  دوخ  هب  دوخ  مالـسا ،  زا  يرادساپ  رد  مالـسلا 

هلءاـسم یکی  دـندرک :  ناونع  دوب  وا  هیلع  رب  هبرـض  نیرت  تخـس  عـقاو  رد  یلو  تشادـن  يو  تیـصخش  اـب  ساـمت  رهاـظ  هب  هک  ار  بلطم 
دوخ نایفارطا  همه  دـیاب  اهنت  هن  یلع  دـنا و  هتخیر  دـنا  هتفرگ  ار  یلع  رود  هک  یناـسک  ار  وا  نوخ  دـنتفگ  یم  هک  دوب  ناـمثع  یهاوخنوخ 
مود عوضوم  اما  و  دهدب .  لیوحت  نایـشروش  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  نانآ  همه  دـیاب  هکلب  دزاس  رود  دوخ  زا  ار  رامع  رتشا و  کلام  دـننام 

يروتاتکید اب  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  نتخاس  مهتم  ییارگ و  تلم  یلم و  تیمکاح  يدازآ و  بیرف  ماوع  نیریـش و  هژاو  ندرک  ناونع 
رود ناملسم ] ! [  تلم  نیا  درادرب و  تموکح  زا  تسد  دیاب  وا  یلو  میرادن  یتوادع  یلع  صخـش  اب  ام  دنتفگ  یم  دوب و  یبلط  راصحنا  و 

هنانئاخ و هئطوت  نیا  هچرگ  دـننک .  باـختنا  شیوخ  يربهر  تماـعز و  هب  دـنهاوخب  هک  ار  یـسکره  لـماک  يدازآ  اـب  دـنب و  دـیق و  ره  زا 
هاگآ ناناملـسم  نایم  رد  وا  دوخ  بوکرـس و  رهاظ  هب  ( ، 58  ) ناملـسم رازه  یـس  زا  شیب  نوخ  ندش  هتخیر  اب  ریبز  نبا  هناتـسد  هب  قامچ 

هدوب و ناورهن  گنج  نیفـص و  گنج  ياشگهار  رگزاغآ و  هئطوت  نامه  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو  دیدرگ  يوزنم  یتدم  يارب  روفنم و 
 . دوب یمالسا  دصرددص  قمحا )  هورگ  کی  رظن  زا  و   ) یمالـسادض هئطوت  نامه  موش  راثآ  زا  یکی  زین  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  تداهش 

دیزی تموکح  رابریز  هب  ماوع  هدوت  ندز  لوگ  شیوخ و  يدام  یـصخش و  عفانم  ظفح  تساـیر و  ظـفح  يارب  رگا  اـهریبز  نبا  هصـالخ : 
تروص هب  يدیزی و  دض  هفایق  اب  هک  ریبز  نبا  یتح  و  دنوش .  یم  کسمتم  نکمم  هلیـسو  ره  هب  زین  یلع  تموکح  ندیبوک  رد  دـنور  یمن 

اب نیسحلا  نب  یلع  لباقم  رد  هاگآان  یهورگ  یلع  نب  نیسح  تداهش  زا  سپ  تسا  هدمآرد  یـسایس  یبهذم  مارتحا  دروم  تیـصخش  کی 
زا ار  تسایس  هنحـص  هکم و  رگید  هک  يزور  نآ  دنا .  هداد  ياج  دوخ  لد  رد  هاگآ  ياوشیپ  کی  ناونع  هب  ار  وا  تبحم  هدومن و  تعیب  وا 

ار شیوخ  تجاجل  دانع و  دراد و  یمنرب  هئطوت  زا  تسد  مه  زاب  دـنیب  یم  هتفای  تسد  شیوخ  يوزرآ  هب  ار  دوخ  یلاخ و  دـیزی  نیـسح و 
دـیزی و تموکح  هلـصاف  رد  هکم و  رد  شیوخ  تسایر  ماگنه  هب  وا  اریز  دـنک ؛  یم  لاـمعا  يرگید  تروص  هب  ربماـیپ  نادـناخ  هب  تبـسن 

سکع اب  نوچ  دـیزرو و  یم  يراددوخ  عانتم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ماـن  ندرب  زا  هعمج  زاـمن  هبطخ  رد  یتدـم  کلملادـبع 
دراد و ناناملسم  نایم  رد  یحلاصان  فلخان و  هریـشع  ماوقا و  ربمایپ  نوچ  هک  داد  خساپ  نینچ  دیدرگ  هجاوم  ناناملـسم  ضارتعا  لمعلا و 

( . 59  ) مزرو یم  يراددوخ  ربمایپ  مان  ندرب  زا  نانآ  رورغ  نتسکش  يارب  نم  دنلاب  یم  دوخ  رب  دننک و  یم  تاهابم  رخف و  وا  مان  ندرب  اب 

البرک ات  هکم  زا  مود :  شخب 

هیفنح دمحم  خساپ  رد 

نخس نتم 

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  www.Ghaemiyeh.comنانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


هّللاَءاش ْدَقَو  ًالِیتَق . . .  َكارَی  ْنَا  َءاش  یلاعَت  َهّللاَّنِاَف  ْجُرُْخا  ُْنیَـسُح  ای  َلاقَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللُالوُسَر  یناتَا  َُکْتقَراف  امَدَْعب  نکلو  یَلب  ))
( . 60 (() ایابَس َّنُهارَی  ْنَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . ریسَا َِّیبَس )) : ) ثَّن  ُؤم  ۀَِّیبَس  عمج   ) ایابَس هدش (( .  هتشک  لِیتَق : 

حیضوت همجرت و 

دمحم تسا :  رارق  نیدـب  نآ  ناتـساد  هک  هتفرگ  ماـجنا  هیفنح  دـمحم  شردارب  فرط  زا  ماـما  هب  قارع  رفـس  زا  فارـصنا  داهنـشیپ  نیموس 
 ( هر  ) یلح همالع  موحرم  لقن  هبانب  دوب و  هدش  دراو  هکم  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رادـید  جـح و  کسانم  ماجنا  يارب  هک  هیفنح 

ینکـش نامیپ  ییافو و  یب  هک  وت  ردارب !  تشاد :  هضرع  دیـسر و  يو  روضح  هب  ماـما  تکرح  زا  لـبق  هنابـش و  ( ، 61) دوب ضیرم  ادیدش 
سپ دننک ،  ینکش  نامیپ  زین  وت  اب  مدرم  نیا  مسرت  یم  نم  يا ،  هدید  مالسلا  امهیلع  نسح  تردارب  یلع و  تردپ  هب  تبسن  ار  هفوک  مدرم 
رگید صخـش  ره  زا  شیب  ادـخ  مرح  رد  رهـش و  نیا  رد  وت  اریز  یناـمب ؛  هکم  رهـش  نیمه  رد  ینکن و  تکرح  قارع  يوـس  هب  تسا  رتـهب 

دناسرب و لتق  هب  هلیح  رکم و  اب  ادخ  مرح  رد  ارم  دیزی  هک  تسه  نیا  فوخ  دومرف :  يو  خساپ  رد  ماما  یتسه .  مدرم  مارتحا  دروم  زیزع و 
يوس هب  قارع  ياج  هب  تسا  رتهب  تروص  نیا  رد  هک  دومن  داهنـشیپ  هیفنح  نبدمحم  دوش .  هتـسکش  مهرد  ادخ  هناخ  مارتحا  هلیـسو  نیدب 

یلع نب  نیـسح  یلو  مهد .  یم  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  وت  هیرظن  داهنـشیپ و  دومرف :  ماما  ینک .  تکرح  يرگید  نما  دروم  هقطنم  اـی  نمی 
هدیناسر ماما  هب  ار  دوخ  رتشیب  هچره  هلجع  اب  دیسر  هیفنح  نبدمحم  هب  ربخ  نوچ  دومن و  تکرح  قارع  يوس  هب  حبص  لوا  مالـسلا  امهیلع 

دروم ارم  داهنـشیپ  تساوخرد و  هک  يدادـن  هدـعو  بشید  وـت  رگم  ردارب !  تشاد  هضرع  تفرگ و  تسد  رد  ار  ترـضح  نآ  رتـش  راـسفا 
میدـش ادـج  مه  زا  هکنآ  زا  سپ  یلو  يرآ  َُکتقَراف )) ؛ . . .  امَدـَْعب  ْنِکلَو  یَلب   : )) دومرف نینچ  يو  خـساپ  رد  ماما  یهدـب ؟  رارق  هعلاطم 

(( . دنیبب هتـشک  ار  وت  هک  تسا  هتـساوخ  ادـخ  اریز  نک ؛  تکرح  نیـسح  دومرف :  دـمآ و  نم  باوخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
نینچ رد  ار  نانز  لافطا و  نداد  تکرح  هزیگنا  سپـس  َنوُعِجار )) . )  ِْهَیِلا  ّانِاَو  ِهّلل  ِّانِا   : )) ) تفگ ماما  نخـس  نیا  ندینـش  اب  هیفنح  دـمحم 

تـسا هتـساوخ  ادخ  ایابَـس )) ؛  َّنُهارَی  ْنَا  هّللاَءاش  ْدَـقَو   : )) دومرف نینچ  مه  نآ  خـساپ  رد  ماما  دـیدرگ .  ایوج  كانرطخ  ساسح و  طیارش 
(( . دنیبب ریسا  زین  ار  اهنآ 

؟  دوب تداهش  هب  روبجم  ع )   ) یلع نب  نیسح  ایآ 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  و  ( 62  ) هملس ما  هب  ترـضح  نآ  خساپ  زا  و  هتـساوخ )  ادخ   ) هیفنح دمحم  هب  ماما  خساپ  رهاظ  زا  تسا  نکمم 
هتشک مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تکرح  نوچ  هک  دوش  يرادرب  هرهب  هدافتسا و  نینچ  اهنآ  دننام  يرگید  تاملک  تالمج و  و  ( 63)
هتفرگ قلعت  نآ  رب  دنوادخ  هدارا  هک  يزیچ  تیـشم ،  قباطم  ردقم و  هدوب  يزیچ  تاریبعت  نیا  نومـضم  هب  شنادنزرف  تراسا  يو و  ندش 

مک و رکفت  عون  نیا  هکنیا  بلاج  و  تسا .  هدوب  راـیتخالا  بولـسم  روبجم و  وا  باـنتجا و  لـباقریغ  ترـضح  نآ  ندـش  هتـشک  سپ  دوب ، 
یم نایم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  زا  نخـس  هک  هرواحم  ثحب و  ماقم  رد  هدمآ و  دوجو  هب  زین  صاوخ  زا  یـضعب  نایم  رد  یتح  شیب 
لا ؤس  نیا  اجنیا  رد  ًالِیتَق )) ُهارَی  ْنَا  َءاش  َهّللاَّنِا   )) تسا هدوب  نینچ  ادخ  تساوخ  تسادج و  نیریاس  زا  وا  همانرب  باسح و  دنیوگ :  یم  دیآ 

دوجو هب  صاخ  هورگ  نیا  ناهذا  رد  هک  دـشاب  یم  اـنعم  ناـمه  هب  دروم  نیا  رد  ادـخ  ریدـقت  تساوخ و  تیـشم و  رگا  هک  دـیآ  یم  شیپ 
قوف تماقتـسا  ربصو و  هقباس  یب  لمع  تکرح و  نیا  درادـن و  یـشزرا  تیمها و  نادـنچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  ًالوا  تسا  هدـمآ 
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ار تداهش  دوخ  رایتخا  اب  هک  یلومعم  درف  کی  يزابناج  تداهـش و  زا  تسا  هتخاس  ریحتم  زین  ار  نایتوکلم  هکلب  اهناسنا  اهنت  هن  هک  هداعلا 
یلع نب  نیـسح  یلو  هدومن  باـختنا  ار  هار  نیا  شیوـخ  راـیتخا  هدارا و  اـب  درف ،  نیا  اریز  دـیدرگ ؛  دـهاوخ  رتـشزرا  مک  تسا ،  هتفریذـپ 

و دنک .  تکرح  دنوادخ  ریدـقت  تیـشم و  فالخرب  تسناوت  یمن  هدوب و  روبجم  هدـش  نییعت  ردـقم و  هار  نیا  باختنا  رد  مالـسلا  امهیلع 
هتـشک هک  تسا  نیا  هن  رگم  اریز  داد ؛  رارق  تمالم  دروم  یلیخ  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناگدنـشک  هفوک و  رکـشل  دـیابن  اـیناث 

روبجم و لوتقم  هک  هنوگنامه  هصالخ  تسا و  یلتاق  دنمزاین  راچان  هب  یلوتقم  ره  دوب و  ادخ  هتساوخ  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ندش 
نیا تشادرب ،  رکفت و  عون  نیا  ءاشنم  رتحیحص  ای  لا و  ؤس  نیا  هزیگنا  ءاشنم و  خساپ :  تسا !  هدوب  روبجم  زین  لتاق  هدوب  رایتخالا  بولسم 

هب ماما  راـتفگ  زا  فلتخم  دراوم  رد  هک  نآ  دـننام  و  ریدـقت ))  )) و تیـشم ))   )) و هدارا ))   )) هژاو عیـسو  موهفم  زا  دارفا  نیا  هک  تسا  هدوب 
زا يرگید  قادصم  ای  رگید و  يانعم  موهفم و  رد  هدوب  روظنم  دروم  نیا  رد  هک  ییانعم  موهفم و  ياج  هب  هدیزرو و  تلفغ  تسا  هتفر  راک 

هدارا ریدـقت و  یفیلکت .  یهاگ  تسا و  ینیوکت  یهاگ  دـنوادخ  ریدـقت  تیـشم و  هکنیا :  حیـضوت  دـنا .  هتفرگ  راـک  هب  عیـسو  موهفم  نآ 
دلوت و دننام  دنراچان  روبجم و  تیـشم  نیا  لباقم  رد  اهناسنا  جراخ و  ناگدنب  رایتخا  زا  دیدرگ  هراشا  ًالبق  هک  يروط  هب  دنوادخ  ینیوکت 

كرت ای  نتفریذپ و  ماجنا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  یعیرشت  ای  یفیلکت و  هدارا  اما  و  نامـسآ و . . .  نیمز و  تقلخ  اهناسنا ،  گرم 
ماجنا هب  يریگ  هزادنا  و  ریدقت ))  )) دیدحالـص و تساوخ و  نامه  قبط  دهاوخب و  ار  نآ  كرت  ای  عوقو و  دنادب و  حالـص  ار  یلمع  ندش 

هب ار  نآ  كرت  ای  ماجنا و  رایتخا  یهن  رما و  نیا  دوجو  اب  یهلا و  هدارا  ریدـقت و  نیا  دوجو  اـب  یلو  دـیامن  یهن  نآ  زا  اـی  رما و  نآ ،  نداد 
هدارا دنوادخ  هتفرگ و  قلعت  دنوادخ  تیـشم  هک  داهج  جح و  زامن و  هزور و  لیبق  زا  یعرـش  فیلاکت  دـننام  دـنک  لوحم  دارفا  دوخ  هدارا 
هدارا تیـشم و  و  دوـمرف .  یمن  رما  دوـبن  يریگ  هزادـنا  و  ریدـقت ))  )) نیا هدارا و  نیا  رگا  دریذـپ و  ماـجنا  اـهفیلکت  نیا  هک  تسا  هدوـمرف 

میقتـسم و ادـخ  تیـشم  هدارا و  عون  نیا  یلو  دومرف .  یمن  یهن  اـهنآ  زا  ّـالا  دوـش و  كرت  تاـمرحم  همه  هک  تسا  هتفرگ  قـلعت  دـنوادخ 
ناگدنب تساوخ  هدارا و  هب  ار  روما  نیا  نتفریذپ  ققحت  ادخ ،  فرط  زا  تیـشم  هدارا و  دوجو  اب  هکلب  هتفرگن  قلعت  روما  نیا  رب  هطـساوالب 

ناـسحا و لدـع و  هب  دـنوادخ  تسا :  هدـیدرگ  سکعنم  تروص  نیدـب  دـیجم  نآرق  رد  تقیقح  نیا  زا  يا  هنومن  تسا .  هدوـمن  راذـگاو 
( . 64) دیوش رکذتم  دیاش  دـنک  یم  هظعومامـش  هب  وا  دـنک  یم  یهن  نارگید  قوقح  هب  زواجت  رکنم و  اشحف و  زا  رما و  ماوقا ،  زا  ییوجلد 

رکنم و اـشحف و  عون  ره  طاـسب  نتفر  نیب  زا  ناـشیوخ و  زا  يریگتـسد  یکین و  لدـع و  قـقحت  دـنوادخ  هفیرـش ،  هیآ  نیا  نومـضم  قـبط 
رما و تروص  هب  ار  تساوخ  نیا  تسا و  هدمآ  هیآ  نیمه  دوخ  رد  هک  هنوگنامه  میناد  یم  یلو  دهاوخ ،  یم  ار  اهناسنا  نایم  زا  ییوگروز 

نیا دـیاب  هک  دـنیادخ  ناگدـنب  نیا  تسا و  هدومن  راذـگاو  نانآ  هدارا  تساوخ و  هب  مدرم و  رایتخا  هب  ار  اهنآ  ققحت  تسا  هدرک  نایب  یهن 
دندازآ و مه  زاب  دنیامیپب  تفلاخم  هار  رگا  دـنناشوپب و  لمع  هماج  نآ  هب  هدومن و  باختنا  هنادازآ  ار  ادـخ  تساوخ  نیا  هدارا و  ریدـقت و 

هار زا  طقف  یهن  رما و  نمـض  رد  لاـعتم  دـنوادخ  درادـن .  دوجو  اـهنآ  رب  هار  ود  نیا  زا  یکی  ندومن  باـختنا  راـیتخا و  رد  يراـبجا  چـیه 
عون ود  نیا  ندـش  نشور  زا  سپ  کنیا  َنوُرَّکَذـَت )) . )  ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی   : )) ) دـنک یم  توعد  حیحـص  هار  باختنا  هب  ییامنهار  هظعوم و 

ار دوخ  هک  دنیب  یم  نانچ  ار  طیارش  عاضوا و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ثحب :  دروم  عوضوم  لصا  هب  میدرگ  یمرب  هدارا  تیـشم و 
رب دیزی  طلست  اب  دیوگ :  یم  هک  وا  دراذگب .  گنج  نادیم  هب  مدق  دیاب  هک  دناد  یم  ((( 65  () ُلاتِْقلا ُمُْکیَلَع  َِبتُک   )) ) یهلا نامرف  لومشم 

ار شنادـنزرف  نارای و  دوخ و  دـناوخب ،  دراد  قلعت  وا  هب  هک  ار  هچنآ  همه  هحتاـف  دـیاب  کـنیا  ( 66) دناوخ ار  مالسا  هحتاف  دیاب  ناناملـسم 
نیـسح هک  تسا  یتیعقاو  نامه  نیا  و  ون . . .  یتایح  ار  هدش  شومارف  نآرق  دشخبب و  يا  هزات  ناج  ار  عزن  لاح  رد  مالـسا  ات  دـنک  ینابرق 

تساوخ و نامه  نیا  يرآ  ًایابَـس )) َّنُهارَی  ْنَاَو  ًالیتَق  ینارَی  ْنَا  َءاش  هّللاَّنِا   : )) )) هک دـنک  یم  ناـیب  هلمج  کـی  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب 
خیرات هن  زاس ،  خیرات  تمظع و  اب  هلءاسم  نیا  نآ و  يارجا  رومءام  مالسلا  هیلع  نیـسح  تسا و  يریگ  هزادنا  ریدقت و  تسادخ و  تیـشم 

نآ دییءات  دیکءات و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ندید  اب  باوخ  ملاع  رد  زین  یهاگ  ناهج  هسامح  رد  خـیرات  نیرتگرزب  هکلب  زاس 
 . تسا هارمه  راوگرزب 
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دیزگرب ار  تداهش  هار  هنادازآ  ع )   ) یلع نب  نیسح 

رد ینیوکت  هدارا  رظن  زا  اهنت  هن  وا  مینادب  هک  میرب  یم  یپ  رتشیب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تکرح  تمظع  مادـقا و  شزرا  هب  هاگنآ 
رد تداهش  هلحرم  ات  هکلب  دومن  باختنا  دوخ  تساوخ  هدارا و  اب  هنادازآ و  ار  هار  نیا  ادتبا  زا  دوبن و  مزلم  روبجم و  شیوخ  ریسم  باختنا 

يارب موق  يالقع  حالطصا  هب  مامت  دننام  ددرگ و  فرصنم  دوب  هدرک  باختنا  هک  یهار  زا  تشاد  ناکما  يو  يارب  هظحل  ره  رد  مدق و  ره 
وا یلو  دیامن .  هماقا  دشاب  شریذپ  لوبق و  دروم  يا  هدنونش  ره  يارب  هک  ناوارف  یعرـش  یلقع و  لیالد  قارع  رفـس  همانرب  نتخاس  فقوتم 
هک اجنآ  دیبوک  مهرد  دـندرک  یم  يزیر  یپ  نارگید  هک  ار  اه  هیاپ  ساسا و  نیا  همه  تخیر و  مهرد  ار  تابـساحم  تالداعم و  نیا  مامت 

باـختنا هک  ار  یهار  وا و  یعطق  تسکـش  تمیزه و  ار  رفـس  نیا  هجیتـن  همه  هـمه و  درم  نز و  گرزب ،  کـچوک و  نمـشد ،  تـسود و 
هّکی تایرظن  راکفا و  نیا  لباقم  رد  وا  دنناد  یم  شلایع  لها و  تراسا  لاصیتسا و  شنادنزرف و  يو و  ندـش  هتـشک  هب  یهتنم  تسا  هدرک 

 . دنیبب هتـشک  ارم  هک  تسا  هتـساوخ  ادخ  دیوگ  یم  شیوخ  رفـس  هدنیآ  تایئزج  هب  یهاگآ  ملع و  اب  دومن و  يرادـیاپ  تماقتـسا و  اهنت  و 
نیا رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  یفیلکت ،  رظن  زا  هک  ینامرف  وا و  هتساوخ  راگدرورپ و  رما  اهناسنا  داهنشیپ  لیامت و  فالخرب  يرآ ، 

نمـشد لباقم  رد  یفاک  يورین  نتـشادن  اب  دراذگب و  مدـق  داهج  نادـیم  هب  وا  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  نآ  يارجا  هب  رومءام  صاخ  طیارش 
اما و  دـندومن .  یم  ینیب  شیپ  همه  هک  تسا  يرهاظ  تسکـش  نامه  لداعتمان  گـنج  نیا  یعیبط  هجیتن  هک  دریگب  رارق  يدـنمورین  يوق و 
یف ِحالْص  ْالا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اّمنِاَو   : )) تشون شا  همانتیصو  رد  هنیدم  زا  جورخ  ماگنه  هب  هک  تسا  نامه  تدم  زارد  رد  نآ  ینطاب  هجیتن 

هظحل ره  دوب و  دازآ  هار  نیا  باختنا  رد  رگید  فلکم  ره  دننام  زین  وا  منک  یم  رارکت  یلو  مّلـس )) . ))  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يّدَج  ِۀَُّما 
نیـسح وا  اریز  درکن ؛  هک  دـیامن  لیطعت  ار  نیرفآ  خـیرات  همانرب  نیا  همه  شتوکـس  اب  ددرگ و  فرـصنم  شیوخ  تکرح  زا  تسناوت  یم 

 . قشمرس هودق و  شلمع  وگلا و  هوسا و  نایناهج  يارب  تسا و  ماما  اوشیپ و  تسا 

! ؟  دراد شزرا  هچ  هدش  ینیب  شیپ  تداهش 

ًالبق مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  هکنیا  نآ  تسا و  حرطم  هطبار  نیا  رد  رگید ) ریبعت  هب  شیپ  لا  ؤس  ای  و   ) رگید لا  ؤس  زاـب  و 
نیا اب  دـیدرگ  هراشا  لوا  لا  ؤس  رد  هک  هنوگنامه  هتفرگ و  ماـجنا  یلبق  راـبخا  ینیب و  شیپ  ناـمه  قبط  دوب و  هدـش  هداد  ربخ  ینیب و  شیپ 

نب نیسح  هک  تسناد  یم  دنوادخ  یلب  هک :  نیا  هصالخ  روط  هب  نآ  خساپ  درادن .  هارمه  هب  یتلیضف  نادنچ  ترضح  نآ  تداهـش  همدقم 
هار يادف  تسادـخ  ریغ  هک  ار  هچنآ  همه  دومن و  دـهاوخ  تعاطا  شیوخ  رایتخا  هدارا و  اب  یهلا  گرزب  نامرف  نیا  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع 

ادخ و ملع  نیا  یلو  دوب  هداد  ربخ  شربمایپ  هب  ار  عوضوم  نیمه  ًالبق  اذل  دیزرو  دهاوخن  فلخت  یهلا  مکح  لباقم  رد  درک و  دهاوخ  ادخ 
ام رگا  لاثم  ناونع  هب  اریز  درادن ؛  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  رایتخا  بلس  رابجا و  رد  يریثءات  نیرتکچوک  البرک  هثداح  زا  لبق  رابخا  نیا 
یم لوا  زا  هک  ار  ام  لـمع  نیمه  دـنوادخ  رگا  میروآ  یم  اـجب  زاـمن  ًـالثم  میهد  یم  ماـجنا  دوخ  راـیتخا  هدارا و  اـب  ار  ادـخ  رماوا  زا  یکی 
ربخ اب  هک  ادـخ  ملع  نیا  ایآ  و  تشاد ؟  ام  لمع  هدارا و  رد  يریثءات  نیرتکچوک  راـبخا  نیا  اـیآ  داد ،  یم  عـالطا  زین  شربماـیپ  هب  تسناد 

 : هصالخ زگره .  هن ،  تخاس ؟  یم  روبجم  زامن  نآ  ماجنا  هب  ار  ام  دومن و  یم  رایتخا  هدارا و  بلس  ام  زا  هدیدرگ  مءاوت  شربمایپ  هب  نداد 
ناسنا کی  رایتخا  هدارا و  اب  هک  تسا  یتیعقاو  زا  نداد  ربخ  هکلب  تسین  یلمع  نتـسویپ  عوقو  هب  هزیگنا  تلع و  دـنوادخ  ینیب  شیپ  ملع و 
راهظا اب  مءاوت  ملع  نیا  و  دیـسر .  دهاوخن  لمع  هلحرم  هب  ناسنا  نیمه  رایتخا  هدارا و  اب  ای  تفریذپ و  دهاوخ  ققحت  جراخ  رد  هدنیآ و  رد 

ریاس دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  هکلب  درادن  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  صاصتخا  تیلو  ؤسم  يافیا  هفیظو و  ماجنا  هب  تبـسن  نالعا  و 
یتیلو ؤسم  نینچ  هدـهع  زا  شیوخ  رایتخا  هدارا و  اب  هدـنیآ  رد  هک  تشاد  یهاگآ  ملع و  نانآ  رد  هفیظو  ماجنا  رظن  زا  هک  زین  اـیلوا  اـیبنا و 
هتخاس ناشهاگآ  ریدقت  ناونع  هب  نانآ  یگتشذگدوخ  زا  يراکادف و  زا  هداد و  ربخ  ناربمایپ  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  ای  همه و  دمآ  دنهاوخرب 
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هب َءافَولا  ُمُْهنِم  َتِْملَعَو  َِکلذ  ََکل  اوُط  َرَـشَف  اـهجُْربِزَو  اـِهفُرْخُزَو  ِۀَِّینَّدـلاَاْینُدلا  ِهِذـه  ِتاـجرَد  یف  َدـْهُّزلا  ُمِْهیلَع  َتْطَرَـش  ْنَا  َدـَْعبَو   . )) تسا
( . 67 (() َِّیلَْجلا َءانَّثلاو  َّیلَْعلا  َرْکِّذلا  ُمَُهل  َْتمَّدَقَو  ْمُهَْتبَّرَقَو  ْمُهَْتِلبَقَف 

دیعس نبورمع  رفعج و  نب  هّللادبع  خساپ  رد 

نخس نتم 

اِهب ًادَحَا  ُْتثَّدَـح  ام  ( . )) . . . 68  (() یل َوا  َناک  َّیَلَع  َُهل  ٍضام  اَنَا  ٍْرمَِاب  اهیف  ُتِْرُماَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللُالوُسَر  اهیف  ًاـیْؤُر  ُْتیَءاَر  یَّنِا  ))
یّننِا َلاقو  ًاِحلاص  َلِمَعَو  َّلجوّزع  هّللا  یلا  اعد  نم  هلوسَرو  هّللا  ِققاُشی  َْمل  هَّنِاَف  دـَعب  اَّمءا  ( . )) . . . 69  (() یِّبَر یْقلَا  یّتَح  اِهب  ثِّدَُحم  اَنَا  امَو 
ۀَفاخَم َهّللُالَءاسنَف  اینُّدلا  ِیف  ُهفخَی  َْْمل  ْنَم  ۀَمایِْقلا  موَی  هّللاَنم  ُؤی  َْنلو  هّلل  ُانامَا  ِنامَالا  ُْریخَف  ۀلِّصلاو  ِّرْبلاو  ِنامیالا  یِلا  ُتوعَد  ْدقَو  َنیِملسْملا  َنِم 

( . 70 (() ُمالَّسلاو ةرخ ؛  الاو  اینُّدلا  ِیف  ًاْریَخ  تیزُجف  يِّربَو  ِیتَلص  باتِکلِاب  َْتیَون  ْنِاَف  ۀَمایْقلاَموَی  ُهَنامَا  اَنل  ُبجُوت  اینُّدلا  ِیف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . داد مهاوخ  ماجنا  نم  ُهل :  ٍضام  اَنَا  ما .  هدـش  رومءام  تسا :  لوهجم  ُتِْرمُءا :  دومن .  ینمـشد  دـیزرو ،  تفلاخم  قاش : )  زا   ) ِققاـُشی َْمل 
 . يوش یم  هداد  شاداپ  تسا :  بطاخم  لوهجم  َتیزُج :  معفن .  هب  ای  دوش  مامت  مررض  هب  یلْوا :  َناک  َّیَلَع 

حیضوت همجرت و 

رفس زا  هک  دومن  یم  داهنشیپ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  هک  یسک  نیمراهچ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  ریثا  نبا  يربط و  لقن  هب  انب 
هک يا  همان  یط  هکم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  تکرح  زا  سپ  هکدوب  رفعج  نب  هّللادبع  دیزرو  یم  رارصا  دروم  نیا  رد  ددرگ و  فرصنم  قارع 

نیا ندیسر  اب  هک  مهد  یم  تدنگوس  ادخ  هب  دعب :  اّما  تشاگن :  نینچ  تشاد  لاسرا  ماما  روضح  هب  دمحم  نوع و  شدنزرف  ود  هلیسو  هب 
تنادنزرف يوش و  هتشک  رفس  نیا  رد  وت  هک  مسرت  یم  اریز  ینک ؛  تعجارم  هکم  رهش  هب  فرصنم و  يا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  يرفس  زا  همان 

زین نم  هک  نکن  لیجعت  دوخ  تکرح  رد  ددرگ  شوماخ  ادخ  رون  یتسه  نانم  ؤم  دیما  تیاده و  مچرپ  هک  وت  ندش  هتشک  اب  لصءاتـسم و 
نب دـیزی  يوس  زا  هک  دیعـس -  نبورمع  اـب  هلـصافالب  هماـن  نیا  لاـسرا  زا  سپ  رفعج  نب  هّللادـبع  ( . 71  ) مناـسر یم  وت  هب  ار  دوخ  اـبقاعتم 

تیرومءام ماجنا  يارب  عقاو  رد  یلو  جاح  ریما  ناونع  هب  رهاظ  هب  بوصنم و  يرادناتـسا  هب  هنیدـم  لوزعم  رادناتـسا  دـیلو  ياـج  هب  هیواـعم 
مالـسلا هیلع  ماـما  هب  يا  هماـن  ناـما  هک  دومن  تساوـخرد  يو  زا  تاـقالم و  درب -  یم  رـس  هب  هکم  رد  اـهزور  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  رورت 

هک دومن  بلج  ار  دیعس  نب  ورمع  تیاضر  رتشیب  نانیمطا  عوضوم و  دیکءات  يارب  دتفا و  رث  ؤم  ترضح  نآ  تعجارم  رد  دیاش  هک  دسیونب 
یهارمه اب  هّللادبع  نوچ  دـیامن .  مازعا  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  هب  هّللادـبع  هارمه  هب  همان  ناما  ندـناسر  رد  ار  دیعـس  نب  ییحی  شردارب 

حرطم و اروضح  ار  دیعـس  نب  ییحی  دوخ و  ياضاقت  همان  ناـما  میلـست  نمـض  رد  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ماـما  هلفاـق  هب  هکم  نوریب  رد  ییحی 
ای ؤر  تیءار  ینا   : )) دومرف دیعس  نب  ییحی  هّللادبع و  خساپ  رد  ترضح  نآ  دومن .  تساوخرد  قارع  ترفاسم  میمصت  زا  ار  ماما  فارصنا 

هاوخ میامن  بیقعت  ار  نآ  دیاب  هک  ما  هتفای  تیرومءام  یمهم  رما  هب  يو  روتسد  هب  باوخ  نیا  رد  مدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  نم   ؛ . . .
تـساوخ يرتشیب  حیـضوت  دومن  هراشا  نآ  هب  ماما  هک  یتیرومءام  باوخ و  نیا  هراب  رد  هّللادـبع  نم . ))  ررـض  هب  ای  دوشب  مامت  نم  عفن  هب 

نایم رد  یسک  اب  متسه  هدنز  ات  ما و  هتفگن  یسک  هب  ار  باوخ  نیا  نم  اِهب و )) ؛ . . .  ًادَحَا  ُْتثَّدَح  ام   : )) داد خساپ  نینچ  ترضح  نآ  هک 
تسا هدومیپن  ربمایپ  ادخاب و  تفلاخم  هار  دعب :  اما   : )) تشاگن دیعس  نبورمع  همان  ناما  خساپ  رد  زین  ار  لیذ  همان  و  تشاذگ . ))  مهاوخن 

رد ياداتـسرف و  يا  همان  ناما  ددرگ .  قح  رماوا  میلـست  دـهد و  ماـجنا  حـلاص  لـمع  هدومن و  توعد  شلوسر  ادـخ و  يوس  هب  هک  یـسک 
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 ، نید رد  هک  یـسک  تسا و  دنوادخ  ناما  اهناما ،  نیرتهب  یلو  يا  هداد  ام  هب  تبـسن  شزاس  حلـص و  یمیمـص و  طابترا  هدـعو  نآ  نمض 
نیا رد  تیـشخ  فوخ و  قیفوت  تساوخرد  دنوادخ  هاگـشیپ  زا  دوب  دهاوخن  رادروخرب  وا  ناما  زا  ترخآ  رد  دـشاب  هتـشادن  ادـخ  زا  سرت 

ترخآ ایند و  رد  دـشاب  افـص  حلـص و  ریخ و  اـعقاو  هماـن  ناـما  نیا  زا  وت  روظنم  رگا  میدرگ و  شناـما  لومـشم  ترخآ  رد  اـت  میراد  اـیند 
دوخ داهنـشیپ  زا  دیعـس  نب  ییحی  هّللادـبع و  نب  رفعج  نوچ  ریثا  نبا  يربـط و  يرذـالب و  لـقن  هب  اـنب  مالـسلاو . ))  دوـب  یهاوـخ  روجءاـم 
حلـص هار  زا  نوچ  زین  دیعـس  نبورمع  دنتـشگرب و  هکم  هب  دندید  يدـج  عطاق و  شیوخ  هدارا  میمـصت و  رد  ار  ماما  دـندیدرگ و  سویءام 

راداو و ار  وا  دنناسرب و  یلع  نب  نیسح  هب  ار  دوخ  حلسم ،  رومءام  یهورگ  اب  هک  داد  تیرومءام  شردارب  هب  هرابود  دیدرگ  سویءام  زیمآ 
ییحی و دندرک  هلمح  رگیدـمه  هب  هنایزات  اب  دـش و  وگموگب  ناشنایم  رد  دندیـسر  ماما  هلفاق  هب  نوچ  هدـع  نیا  دـننک .  تعجارم  هب  روبجم 

 . دنتشگرب هکم  هب  هدرواین و  تمواقم  بات  شنارای 

 ( ع  ) ماما نخس  رد  یتاکن 

نیا هب  ندومن  هراشا  هک  دراد  دوجو  یتاـکن  دیعـس  نب  ورمع  هماـن  ناـما  هب  ترـضح  نآ  خـساپ  رد  رفعج و  نب  هّللادـبع  هب  ماـما  خـساپ  رد 
فرط زا  ای  ؤر  ملاع  رد  هک  دنک  یم  هراشا  یتیرومءام  هب  هّللادبع  خساپ  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح   - 1 تسین .  بسانت  یب  تاکن 

یم دیکءات  هاگنآ  دوش .  یهتنم  شررض  هب  هچرگ  دهدب  ماجنا  ار  نآ  دیاب  تسا و  هدیدرگ  لوحم  يو  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
ایآ تسیچ ؟  تیرومءام  نیا  تشاذـگ .  دـهاوخن  نایم  رد  یـسک  اب  زین  رخآ  اـت  هتفگن و  یـسک  هب  ار  زار  نیا  تیرومءاـم و  نیا  هک  دـنک 

تفگ و هیفنح  دمحم  هب  هکم  زا  تکرح  زا  لبق  هک  ار  اهنیا  تسادخ ؟  هار  رد  شنادنزرف  تراسا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  داهج و 
مالسلا هیلع  ماما  هک  تسا  يزار  تیرومءام و  هچ  نیا  تفگ ،  یم  تحارص  اب  یهاگ  هراشا و  اب  یهاگ  تداهـش ،  ات  هنیدمزا  هار  لوط  رد 

 ، مامت شـشوک  شالت و  مغر  یلع  دزاس و  یم  لدبم  يدیمون  سءای و  هب  ار  هّللادبع  دیما  هک  دـیوگ  یم  نخـس  نآ  زا  تیعطاق  اب  نانچنآ 
خساپ رد  ماما   - 2 یِّبَر ))  یْقلَا  یّتَح  اِهب  ٌثِّدَُحم  اَنَا  امَو   : )) دومرف شدوخ  هک  میناد  یم  هچ  ام  ددرگ ؟  یمرب  هکم  هب  ددـنب و  یم  ورف  بل 

هتخادرپ ورمع  هظعوم  هب  فیطل  هراشا  کی  اب  سپـس  هدومرف و  هراشا  تسا  هّللا  یلا  توعد  هک  دوخ  همانرب  هب  احیولت  تسخن  هماـن ،  ناـما 
اب هرخ  الاب  و  دننک .  مایق  تسادخ  فوخ  زا  ثعبنم  هک  دوخ  فیاظو  هب  ایند  رد  هک  دـندرگ  یم  ادـخ  ناما  لومـشم  یناسک  تمایق  رد  هک 
ؤس رگا ))  )) ندرب راک  هب  اعد  ماقم  رد  اریز  تسا ؛  هتشادرب  هدرپ  يو  رطاخ  نونکم  یلـصا و  فده  زا  رگا )  ) هّیطرـش نِا ))   )) ندرب راک  هب 

 . تسا خیبوت  موهفم  ياراد  زیگنا و  لا 

قدزرف اب 

نخس نتم 

ِرْکُّشلا ِءادَا  یلَع  ُناعَتْـسُْملا  َوُهَو  ِِهئامْعَن  یلَع  هّللاُدَـمْحَنَف  یـضَْرنَو  ُّبُِحن  اِمب  ُءاضَْقلَالََزن  ْنِا  نءاَش  ِیف  َوُه  ٍمْوَی  لُک  وُْرمَالا  ِِهّلل  َْتقَدَـص  )) . . . 
(72 (() ُهَتَریِرَس يْوقّتلاَو  ُهَتَِّین  ُّقَحلا  َناک  ْنَم  َّدَعَتَی  ْمَلَف  ِءاجَّرلا  َنُود  ُءاضَْقلا  َلاح  ْناَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

نود دیدرگ .  عنام  لیاح و  زیچ  ود  نایم  ُلوُحَی :  َلاح ،  یهلا .  نامرف  مکح ،  ُءاضق :  دماشیپ .  قبط  رب  مکح  دـماشیپ ،  مهم ،  راک  ٍنْءاَش : 
 . ناسنا نطاب  هریرس ،  متس .  زواجت  يّدَعَت :  دیدرگ .  شدوصقم  هب  ندیسر  زا  ینالف  عنام  هورگ  نآ  ٍنالُف :  َنُود  ُمْوَْقلا  َلاح  دنیوگ  یم  ، 

حیضوت همجرت و 
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هاگنآ تسا  هتفرگ  ماجنا  برع  فورعم  رعاش  قدزرف  هلیسو  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  قارع  رفس  زا  فارـصنا  داهنـشیپ  نیمجنپ 
رد دمآ  یم  هکم  فرط  هب  جـح  لمع  ماجنا  يارب  زین  قدزرف  دوب و  قارع  يوس  هب  هکم  زا  تکرح  مزاع  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک 

قدزرف خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دومن .  لا  ؤس  يو  تکرح  هنیمز  دو ر  دیـسر  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  رهـش  نیا  جراـخ 
میروآ یم  اجنیا  رد  تسا  هدومن  لقن  قدزرف  دوخ  زا  دیفم  موحرم  هک  هنوگنادب  ار  تاقالم  نیا  نایرج  حورـشم  ام  و  درک .  داریا  ینانخس 
راسفا مدش و  مرح  هدودحم  لخاد  هک  یماگنه  هب  مدوب  جح  مسارم  ماجنا  هکم و  مزاع  مردام  اب  تصش  لاس  رد  نم  دیوگ :  یم  وا  ( . 73)

مدروخرب و دوب  تکرح  رد  قارع  يوس  هب  هکم  زا  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هلفاق  هب  مدیـشک  یم  هتفرگ و  تسد  هب  ار  مردام  رتش 
)) ؛ ؟  ِّجَْحلا ِنَع  َکَلَجْعَا  ام   )) وت يادف  هب  مردام  ردپ و  هّللا !  لوسر  نب  ای  متشاد :  هضرع  تافراعت  مالس و  زا  سپ  متفاتش و  شروضح  هب 
لیجعت رگا  ُتْذِخُال )) ؛  ْلَجْعَا  َْمل  َْول   : )) دومرف ماما  تسیچ )) ؟  جح  مسارم  ماجنا  زا  لبق  هکم  زا  ندش  جراخ  هلجع و  نیا  رد  وت  هزیگنا 

 : قدزرف برع .  تلم  زا  يدرم  مدرک  ضرع  یتـسیک ؟  وـت  دیـسرپ  نـم  زا  ماـما  دـیوگ  یم  قدزرف  دـنتخاس . )) یم  مریگتـسد  مدرک  یمن 
سپـس دومنن .  لا  ؤس  يرگید  زیچ  دروم  نیا  رد  درک و  هدنـسب  هزادنا  نیمه  هب  نم  ییاسانـش  رد  ماما  دنگوس  ادخ  هب  هک  دـنک  یم  هفاضا 

ناشیاهریشمش امش و  اب  مدرم  ياهلد  هک  یهاوخ  یم  شا  هربخ  زا  ار  ربخ  متفگ  تسا .  هنوگچ  عاضوا  هب  تبسن  قارع )   ) مدرم رظن  دیسرپ 
 . . ُْرمالا ِهّلل  َْتقَدَص ،   : )) دومرف نینچ  نم  خساپ  رد  ماما  دهد .  یم  ماجنا  دهاوخب  روطره  هک  تسادخ  تسد  رد  تاردقم  امـش و  هیلع  رب 

رد دـشاب  دارم  قـبط  رب  اهدـماشیپ  رگا  هک  دراد  يا  هزاـت  ناـمرف  زور  ره  وا  تسادـخ و  تسد  رد  تاردـقم  یتـفگ !  تسرد  قدزرف   )) ؛ .
ام و نایم  رد  اهدماشیپ  ثداوح و  رگا  و  وا .  يارب  يرازگرکـش  ساپـس و  رد  راکددم  تسومه  میرازگـساپس و  دـنوادخ  ياهتمعن  لباقم 

دنک یم  تموکح  شلد  رب  اوقت  و  دشاب ،  قح  شتین  هک  سک  نآ  مه  زاب  تفرن  شیپ  هب  مارم  قبط  اهراک  دیدرگ و  لئاح  نامیاه  هتساوخ 
ریخ تسا ،  تسرد  امـش  راتفگ  یلب  متفگ  دیـسر .  اجنیدب  ماما  نخـس  یتقو  دـیوگ  یم  قدزرف  تسا .  هدـیدرگن  جراخ  حیحـص  ریـسم  زا 

یظفاحادخ داد و  تکرح  ار  دوخ  بکرم  اهلا  ؤس  نیا  خساپ  زا  سپ  ماما  مدرک و  لا  ؤس  نآ  ریغ  جح و  هرابرد  دنچ  یلئاسم  هاگنآ  شیپ ! 
 . میدش ادج  رگیدمه  زا  هدومن و 

بلاج هتکن  ود 

هیلع ماما  میا  هدومن  هراشا  اهراب  هک  هنوگ  ناـمه  یهاـگآ :  هلءاـسم   - 1 دـیآ :  یم  تسد  هب  هدـنزرا  بلاج و  هتکن  ود  ماما  نخـس  نیا  زا 
اب تشاد و  یهاـگآ  هدـنیآ  ثداوح  قارع و  عاـضوا  زا  زین  یلومعم  ياـههار  زا  فراـعتم و  قیرط  زا  تماـما ))  ملع   )) زا رظن  عطق  مالـسلا 

تحارص اب  هک  دوب  سوملم  سوسحم و  زین  قدزرف  دننام  يداع  دارفا  يارب  عوضوم  نیا  دومن و  یم  بیقعت  ار  شیوخ  همانرب  لماک  عالطا 
تسا دنوادخ  هب  ياکتا  صالخا و  هلءاسم  هیـضق و  یقالخا  هبنج  هتکن  نیمود   - 2 َْکیَلَع )) ْمُُهفُویُسَو  َکَعَم  ِساّنلا  ُبُوُلق   )) تفگ لماک 
نیسح يرهاظ و  يزوریپ  کی  هب  ندیسر  اهنت  هن  تسا  يونعم  فده  هب  لین  یهلا و  هفیظو  تیرومءام و  کی  ماجنا  يارب  ماما  تکرح  هک 

َّدَعَتَی ْمَلَف  ِءاجَّرلا  َنُود  ُءاضَْقلا  َلاح  ْناَو   : )) هک تسا  هدومن  يراذگناینب  هیجوت و  ینبم  نیمه  رب  ار  شیوخ  تکرح  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب 
(( ُهَتَریِرَس يْوقّتلاَو  ُهَتَِّین  ُّقَحلا  َناک  ْنَم 

نارادرتش هب  داهنشیپ 

نخس نتم 

َنِم َعَطَقاـم  یلَع  ِءارِْکلا  َنِم  ُهاـْنیطْعَا  َۀَـقَرافُْملا  َّبَحَا  ْنَـمَو  ُهَتَبْحُـص  اّنَـسْحَاَو  هَءارِک  اـنیفْوَا  ِقارِْعلا  یِلا  اـنَعَم  َفِرَْـصنَی  ْنَا  ْمُْـکنِم  َّبَـحَا  ْنَـم  ))
(74 (() ِضْرالا
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تاغل حیضوت  همجرت و 

 . هیارک ِءارِک :  نتخادرپ .  ءافیا : ) زا   ) اْنیَفْوَا نتشگرب .  تعجارم و  فارصنا : 

حیضوت همجرت و 

رادرتش يا  هدع  نآ ،  نایم  رد  هک  دومن  دروخرب  يا  هلفاق  هب  میعنت ))   )) مان هب  یلحم  رد  هکم  زا  جراخ  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
 ، دندرک یم  لمح  هیواعم  نب  دیزی  ماش و  يوس  هب  یتمیق  سانجا  ینمی و  هلح  زا  ییاهراب  نمی  رادناتـسا  يریمح ،  راسی  نب  ریحب  يوس  زا 

)) ؛ . . .  ْمُْکنِم َّبَحَا  ْنَم   : )) دوـمرف ناـنآ  هب  باـطخ  دروآرد و  شیوـخ  فرـصت  هب  هـتفرگ و  نارادرتـش  زا  ار  ساـنجا  نـیا  ترـضح  نآ 
ام کین  تبحاصم  زا  رفـس  نیا  لوط  رد  وا  میزادرپ و  یم  ودب  ار  قارع  ات  هیارک  دیایب  قارع  هب  ام  هارمه  هب  دشاب  لیام  هک  امـش  زا  کیره 
زا سپ  میهد . ))  یم  ودب  ار  هطقن  نیا  ات  نمی  هیارک  ددرگرب  دوخ  نطو  هب  اج  نیمه  زا  دهاوخب  سکره  دـیدرگ و  دـهاوخ  رادروخرب  زین 
هب قارع  ات  هک  دـندرک  یگداـمآ  نـالعا  رگید  رفن  دـنچ  تعجارم و  نمی  يوس  هب  هتفرگ و  ار  دوخ  هیارک  رفن  دـنچ  ترـضح  نآ  داهنـشیپ 

 . دنیامن تکرح  ترضح  نآ  هارمه 

لمع زار 

ینمشد نامورحم و  ینابیتشپ  تساهتضهن ،  اهمایق و  لیصا  ناربهر  مامت  يارب  قشمرـس  وگلا و  هک  ماما  یبالقنا  درکلمع  نخـس و  نیا  زار 
تیوقت رد  توغاط و  فیعضت  رد  بسانم  تصرف  ره  زا  دیاب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  لمع  نیا  زا  تساهنآ و  فیعـضت  نایتوغاط و  اب 

هیواعم هدـناشن  تسد  رادناتـسا و  هلیـسو  هب  نمی  هراچیب  مدرم  زا  هک  ار  تورث  نیا  ماـما  کـنیا  و  دومن .  يرادرب  هرهب  ناـمورحم  اـفعض و 
تما حالـص  هب  هک  يدراوم  رد  دناهر و  یم  توغاط  نیا  گنچ  زا  تفرگ  دهاوخ  رارق  دـیزی  رایتخا  رد  تسب  رد  هدـیدرگ و  يروآ  عمج 

یم رارق  دیدرگ  دهاوخ  هجاوم  نانآ  اب  قارع  ات  زاجح  زا  زارد  رود و  هار  نیا  لوط  رد  هک  افعض  ارقف و  رایتخا  رد  دنک و  یم  فرص  تسا 
ار اهشک  هیارک  نارادرتش و  رگید  فرط  زا  یلو  دزادنا .  یم  راک  هب  تسا  هتفرگ  رارق  نآرق  لباقم  رد  هک  يدس  نتسکش  هار  رد  ای  دهد و 

جنر رپ  رفس  نیا  هیارک  شیوخ و  دزم  هب  دیاب  دنتسه و  هعماج  فیعـض  مورحم و  هقبط  زا  نوچ  دنا  هتفرگ  رارق  توغاط  تمدخ  رد  هچرگ 
هکلب دزادرپ  یم  ار  اهنآ  هیارک  تروص  ود  ره  رد  دراذگ و  یم  دازآ  تشگرب  رفـس و  رایتخا  رد  ییورـشوخ  لامک  اب  اهنت  هن  دـندرگ  لیان 
يرآ دـهد .  یم  هدـعو  ار  شیوخ  تبحم  فطل و  زا  يرادروخرب  کین و  تبحاصم  نانآ  هب  قارع  ات  یهارمه  رفـس و  راـیتخا  تروص  رد 

نیا هجیتـن  هرمث و  هک  وا  باـکر  رد  قارع و  يوـس  هب  يرفـس  رد  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـنزرف  يوـس  زا  کـین  تبحاـصم  هدـعو 
نامیا اب  حلاص و  هدنب  ره  يوزرآ  هطبغ و  دروم  تسا  دنمجرا  سب  یماقم  هب  لین  نادواج و  تشهب  تداعس و  تمظع ،  کین ،  تبحاصم 

 . تسا

هفوک مدرم  هب  همان  نیمود 

نخس نتم 

ْمُکَبیُثیَو َْعنُّصلا  اََنل  َنِسُْحی  ْنَا  َهّللُاْتلَءاَسَف  انِّقَِحب  ِبَلَّطلاَو  انِرْـصَن  یلَع  ْمُکِعاِمتْجِاب  ینُِربُْخی  لیقَع  ِنب  ِِملْـسُم  ُباتِک  َّیَلَع  َدَرَو  ْدَـقَف  ُدـَْعب :  اـّمَا  ))
یف اوُشِمَْکناَف  یلوُسَر  ْمُْکیَلَع  َمِدَـق  اذ  إَف  ِۀَّجِْحلا  يذ  ْنِم  َْنیَـضَم  ٍنامَثِل  ِءاثالّثلا  َموَی  َۀَّکَم  ْنِم  ْمُْکَیِلا  ُتْصَخَـش  ْدَـقَو  ِرْجَالا  َمَظْعَا  َکـِلذ  یلَع 

( . 75 (() ِهِذه یماّیَا  یف  ٌمداق  یِّنِاَف  ْمُکِْرمَا 
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تاغل حیضوت  همجرت و 

تکرح صوخـش : )  زا   : ) ُتْصَخَـش نداد .  کین  يازج  ًۀـَباِثا : ) َُهباـثَا  زا   ) ُِبیُثی دریذـپ .  یم  ماـجنا  هچنآ  داـص : ) رـسک  ّمض و  هب   ) َعنُص
 . رفاسم ندش  دراو  موُُدق :  ندیشخب .  ناماسورس  اهراک  هب  تعرس  هب  ندومن ،  تعرس  شامِْکنِا :  هبنش .  هس  ِءاثالَث :  ندومن . 

حیضوت همجرت و 

مدرم هب  باطخ  ار  همان  نیا  دـیدرگ  دراو  رجاح ))  )) ماـن هب  یلزنم  هب  هفوک  يوس  هب  دوخ  ریـسم  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  یتقو 
نب ملـسم  همان  دـعب :  اما   : )) تشاد لاسرا  نانآ  هب  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  هلیـسو  هب  تشاگن و  لیقع  نب  ملـسم  همان  خـساپ  رد  هفوک و 

تلئسم دنوادخ  زا  مدومن  تفایرد  دوب  ام  قح  هبلاطم  نادناخ و  ام  يرای  ترصن و  هار  رد  امـش  یگنهامه  عامتجا و  هب  رعـشم  هک  ار  لیقع 
هبنش هس  زور  مه  نم  دیامرف .  تیانع  میظع  رجا  باوث و  امش  رب  قافتا  داحتا و  نیا  رد  قفوم و  ارامـش  ریخ و  هب  ار  ام  همه  هدنیآ  هک  مراد 

هک دیشخب  ناماسورس  تعرس  هب  شیوخ  ياهراک  هب  اهامش  نم ،  کیپ  ندیسر  اب  ما  هدومن  تکرح  امـش  يوس  هب  هکم  زا  هجحیذ  متـشه 
هلءاـسم یهاـگ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  تکرح  ماـیق و  رد  هفوک ؟  ارچ  دـیدرگ . )) مهاوخ  دراو  هزور  دـنچ  نیا  رد  زین  نم  دوخ 

نیا تسا و  هدیدرگ  میسرت  ریوصت و  یلصا  هزیگنا  للعلا و  ۀلع  هفایق  رد  یمالسا  تموکح  لیکشت  هفوک و  مدرم  ینابیتشپ  راهظا  توعد و 
عوضوم کی  تروص  هب  ار  هلءاسم  هتساک و  مایق  نیا  تمظع  تیمها و  زا  تسا  تاملـسم  تایعقاو و  فالخرب  هکنیا  زا  هتـشذگ  ریوصت ، 

تسا هدروآرد  دوب  همانرب  حرط و  نینچ  يارجا  هب  مزلم  زین  یهلا  یصخش  هفیظو  يونعم و  ماقم  ياهنم  رادمتـسایس  ناملـسم  ره  هک  يداع 
نیا رد  تموکح  لیکـشت  هفوک و  مدرم  توعد  هلءاسم  مینیب  یم  مینک  یم  تکرح  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  اـب  مدـق  هب  مدـق  هک  اـم  یلو 

اب تعیب  زا  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  تسا ؛  هدوبن  یلصا  هبنج  یساسا و  شقن  ياراد  مالسلا  هیلع  ماما  هدارا  شخب و  تایح  تکرح 
اجنآ ات  تسا  هدومن  تکرح  هکم  يوس  هب  مظنم  همانرب  اب  تخسرس و  نمشد  اب  تخـس  هزرابم  تفلاخم و  ساسا  رب  هدیزرو و  عانتما  دیزی 

رد رگا   : )) دیوگ یم  ریبز  نبا  خساپ  رد  و  دنزیرب . )) ارم  نوخ  ات  دـنراد  یمنرب  نم  زا  تسد  اهنیا   : )) دـیوگ یم  سابع  نبا  خـساپ  رد  هک 
هب ترضح  نآ  دورو  زا  سپ  مالسلا و  هیلع  ماما  میمـصت  زا  سپ  و  دیناسر . )) دنهاوخ  لتق  هب  هدروآ و  نوریب  ارم  مه  زاب  مشاب  یغرم  هنال 

نیا هک  تسا  حـضاو  رپ  تسا و  هدـیدرگ  عورـش  توعد  هلءاسم  مالـسلا  هیلع  ماـما  فلاـخم  عضوم  زا  هفوک  مدرم  یهاـگآ  زا  سپ  هکم و 
کی رانک  رد  هدوب  یبنج  یعرف و  هلءاسم  کی  هکلب  دشاب  مالسلا  هیلع  ماما  مایق  تکرح و  رد  یلصا  هزیگنا  للعلا و  ۀلع  دناوت  یمن  توعد 

بیقعت و ار  دیزی  اب  هزرابم  دیاب  مالـسلا  هیلع  ماما  کنیا  مظنم .  هدرتسگ و  همانرب  یلاع و  فده  کی  نمـض  رد  مکحم و  هدارا  میمـصت و 
تمرح و کته  بجوم  یفرط  زا  هجیتن  رد  هک  ترـضح  نآ  هناـیفخم  لـتق  رورت و  اـب  تسا  يواـسم  هکم  رد  نآ  همادا  یلو  دـیامن  يرگیپ 

رومءام لو و  ؤسم  صاعورمع  نب  دیعـس  میدید  اذلو  دیدرگ .  دهاوخ  رجنم  هیواعم  نب  دـیزی  عفن  هب  رگید  فرط  زا  ادـخ و  تیب  هب  تناها 
تکرح زا  ار  ماما  دهاوخ  یم  روز  هب  لسوت  اب  سپس  همان و  ناما  ندومن  میلست  اب  شزاس و  حلص و  رذگهر  زا  لوا  مالـسلا  هیلع  ماما  رورت 

هیلع ماما  اما  و  دزاس .  هفخ  هفطن  رد  ار  مایق  نیا  هدیشخب و  هلصیف  هکم  دوخ  رد  ادصورس  نودب  ار  عوضوم  دنادرگرب و  هکم  هب  دراد و  زاب 
زا یکی  ناتـسا  نیا  اریز  ار ؛  هفوـک  قارع و  راـجفنا ،  هطقن  نیرتـگرزب  یمالـسا ،  روـشک  نـتم  دـیامن ؟  باـختنا  ار  هـقطنم  مادـک  مالـسلا 

رظن زا  هنیدـم و  هکم و  زا  شیب  یتح  یتیمها  ياراد  یـشیجلا  قوس  رظن  زا  ماـش و  لـباقم  بیقر و  مالـسا ،  شترا  زکرم  گرزب  ياهناتـسا 
ینابیتشپ یگداـمآ و  هدـش و  ریزارـس  هکم  هب  ناـنآ  يوس  زا  هماـنتوعد  همه  نیا  هک  تسا  یفاـک  هزادـنا  نیمه  ناـماس  نآ  مدرم  یهاـگآ 

نیا هرخ  الاب  یلو  دوش  هتفرگ  اربج  یگدامآ  یهاگآ و  نیا  ولج  یـصاخ  ههرب  نیعم و  نامز  کـی  رد  رگا  دـنا و  هدومن  نـالعا  ار  شیوخ 
نب نیـسح  يارب  ایآ  هلءاسم ،  نیا  زا  هتـشذگ  دش .  دهاوخ  زاغآ  هطقن  نیمه  زا  هدـنیآ  ياهبالقنا  هدـیدرگ  رث  ؤم  هدـنیآ  بالقنا  رد  راکفا 

دوجو هفوک  قارع و  رفـس  همانرب  لیطعت  رد  يرذـع  اهتـساوخرد  اه و  همان  نیا  لباقم  رد  تسا  تما  ربهر  ماـما و  هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع 
همه نیا  میرذگب و  دوخ  لام  ناج و  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هار  رد  میدوب  رضاح  ام  هک  دندرک  یم  اعدا  هفوک  مدرم  رگا  دراد و 
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همه نیا  میرذگب و  دوخ  لام  ناج و  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هار  رد  میدوب  رضاح  ام  هک  دندرک  یم  اعدا  هفوک  مدرم  رگا  دراد و 
هدننک عناق  مالـسلا  هیلع  ماما  خساپ  دومنن  ام  ياهتـساوخرد  هب  ییانتعا  وا  یلو  دریگ  هدـهع  هب  ار  ام  يربهر  هک  میدومن  تساوخرد  يو  زا 
یمن ایآ  مدادن ؟  تبثم  خساپ  امش  ياهتـساوخرد  هب  اذل  دومن  دیهاوخ  ییافو  یب  نم  هب  تبـسن  امـش  متـسناد  یم  نم  نوچ  دیوگب  هک  دوب 

خیرات یهارود  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اجنیا  رد  رگید :  ترابع  هب  میدوب ؟  رادافو  شیوخ  توعد  رد  ام  هک  دننک  اعدا  دنتـسناوت 
هک درک  دهاوخ  تواضق  هدـنیآ  رد  خـیرات  تسا و  موکحم  خـیرات  لباقم  رد  دـهدن  تبثم  خـساپ  هفوک  مدرم  ياهاضاقت  هب  رگا  هک  تسا 
 . . دیدرگ و عنام  بعر  سرت و  ای  تساوخن  ای  دنک  هدافتسا  تسناوتن  ییالط  تصرف  نیا  زا  نیسح  ماما  یلو  دوب  دعاسم  هداعلا  قوف  هنیمز 
 . دیوگ یم  خساپ  نانآ  ياضاقت  هب  دنک  تجح  مامتا  دنا  هدرک  زارد  وا  يوس  هب  تسد  هک  یمدرم  نینچ  اب  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  . 

هجیتن

هاگتـسد داسف و  اـب  هزراـبم  هار  رد  هک  تشاد  تیرومءاـم  دوب  نآ  هجوتم  فقاو و  دوخ  هک  یعقاو  ینطاـب و  یعرـش ،  فیلکت  رظن  زا  ماـما 
دوب نشور  يدرف  ره  يارب  هک  يرهاظ  مکح  رظن  زا  و  دـنک .  راثن  ار  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  قح  هملک  يالتعا  يارب  دـیزی و  تموکح 

همانرب دناشکب و  هیحان  نیا  هب  ار  هزرابم  نیا  هک  دوب  مزال  قارع  طیحم  صاخ  طیارش  هفوک و  مدرم  تساوخرد  هب  ییوگخساپ  اب  هطبار  رد 
یگدامآ روتـسد  اهنآ  هب  هدومن و  نالعا  هفوک  مدرم  هب  ار  شیوخ  تکرح  يداع  لاور  هب  دـیامن و  هداـیپ  یلمع و  هطقن  نیا  رد  ار  شیوخ 

ياملع زا  یکی  راتفگ  دـیاش  یلو  تسا  لکـشم  يردـق  مومع  يارب  رگیدـمه  زا  فیلکت  عون  ود  نیا  کـیکفت  هچرگ  دـهدب  رتشیب  هچره 
عمج یعقاو  فیلکت  يرهاظ و  فیلکت  نیب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح   )) دـیوگ یم  هک  دـشاب  بلطم  نیمه  هب  رظان  زین  هعیـش  گرزب 

عوضوم هبنج  ودره  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  بلاـج  و  ( . 76 (() داد ماـجنا  ار  هفیظو  ودره  هفوک  يوس  هب  شیوـخ  تکرح  رد  هدرک و 
ؤر لاح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  فرط  زا  تیرومءام  دننام  فلتخم  ياهریبعت  هب  ار  دوخ  یلوا  تیرومءام  هدرک ،  هراشا  اهراب 

ییافو یب  رب  یهاگآ  ملع و  اب  هک  ماما  يرهاظ  فیلکت  مود و  تیرومءام  اما  و  تسا .  هدومن  نایب  دـنوادخ و . . .  تیـشم  تساوخ و  اـی ، 
نبا هب  وا  راتفگ  دـننام  ترـضح  نآ  فلتخم  نانخـس  رد  تقیقح  نیا  تسا ،  هتفرگ  شیپ  رد  فراـعتم  یلومعم و  شور  کـی  هفوک  مدرم 

 . دومن دیهاوخ  هعلاطم  دعب  هحفص  رد  هک  ترضح  نآ  زا  تسا  يرگید  راتفگ  دراوم  نیا  هلمج  زا  و  تسا .  هدیدرگ  سکعنم  ریبز و . . . 

هفوک ریسم  رد 

نخس نتم 

ِمُّهلِذـُی ْنَم  مِْهَیِلا  ُهّللا  َثََعب  ُهوُکَهَْتنا  ِّالا  ًامَّرَُحم  هّللا  وُعَدَـی  َْملَو  َِکلذ  اُولَعَف  اذِاَف  یِلتاق  ْمُهَو  ۀَـفوُْکلا  ِلـْهَا  ُُبتُک  ِهِذـهَو  ینُوفاـخَا  ِءـالُؤه  َّنِا  ))
( . 77 (() ِةَءارَْملا ِماِرف  ْنِم  َّلَذَا  اُونوُکَی  یّتَح 

حیضوت همجرت و 

هفوک هب  تعرـس  هب  مداد  ماجنا  ار  جـح  لاـمعا  هکنآ  زا  سپ  نم  هک  دـنا  هدومن  لـقن  هفوک  لـها  زا  يدرم  زا  اـمن  نبا  یقـشمد و  ریثک  نبا 
نب نیـسح  هب  قلعتم  اه  همیخ  نیا  دـنتفگ  مدیـسرپ ،  اه  همیخ  نآ  بحاـص  زا  مدروخرب و  همیخ  دـنچ  هب  دوخ  ریـسم  رد  مدومن و  تعجارم 

رد ار  وا  متفر .  ترضح  نآ  یـصاصتخا  همیخ  غارـس  هب  هدومن  تکرح  ربمایپ  دنزرف  ترایز  قایتشا  هب  هلمج و  نیا  ندینـش  اب  تسا .  یلع 
نـساحم تروص و  زا  کشا  تارطق  تسا و  نآرق  تئارق  لوغـشم  مدـید  متفاـی و  رد  دـشاب  هدرک  عورـش  ار  يریپ  نارود  هک  يدرم  هفاـیق 

فلع بآ و  یب  نابایب  نیا  هب  ار  وت  يا  هزیگنا  هچ  ربمایپ !  رتخد  دنزرف  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متشاد  هضرع  تسا  ریزارـس  شفیرش 
دیدهت ارم  هیما  ینب  نیا  یفرط  زا  ۀَفوُْکلا )) ؛ . . .  ِلْهَا  ُُبتُک  ِهِذهَو  ینُوفاخَا  ِءالُؤه  َّنِا   : )) دومرف نینچ  نم  خساپ  رد  ماما  تسا ؟  هدـناشک 
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لتق هب  ارم  هک  دنتـسه  هفوک  مدرم  نیمه  دنا و  هداتـسرف  نم  يوس  هب  هک  تسا  هفوک  مدرم  ياه  همانتوعد  اهنیا  رگید ) فرط  زا   ) دندومن و
طلـسم نانآ  رب  ار  یـسک  زین  ادخ  دنتـسکش  مهرد  ار  ادخ  رماوا  تاروتـسد و  مارتحا  دندز و  تیانج  نیا  هب  تسد  نوچ  دیناسر و  دنهاوخ 

(( . دندرگ نانز  هراپ  هنهک  زا  رتلیلذ  هک  دنکب  ناشلیلذ  راوخ و  نانچنآ  دناسرب و  لتق  هب  ار  اهنآ  هک  دومن  دهاوخ 

 ( ع  ) ماما ینیب  شیپ 

هب ارم  مدرم  نیا  دومرف  هک  دشاب  یم  هفوک  مدرم  هرابرد  ترـضح  نآ  ینیب  شیپ  تسا  هجوت  بلاج  هچنآ  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  رد 
هب نانچنآ  دناسرب و  ناشلتق  هب  هک  دومن  دـهاوخ  طلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  زین  ادـخ  تیانج ،  نیا  باکترا  زا  سپ  دـیناسر و  دـنهاوخ  لتق 

ترـضح نآ  نانخـس  زا  ددـعتم  دراوم  رد  ینیب  شیپ  نیا  و  دنـشاب .  ایند  مدرم  نیرتلیلذ  نیرت و  تیثیح  یب  هک  دـناشکب  ناشتلذ  يراوخ و 
نیمود رد  نینچمه  و  ( 78  ) سابع نبا  داهنـشیپ  خـساپ  رد  هکم  زا  تکرح  ماـگنه  هب  هبقع و  نطب  رد  يو  راـتفگ  رد  هلمج  زا  تسا  هدـمآ 

نیا زا  سپ  دـنگوس !  ادـخ  هب   : )) تسا هدـمآ  نینچدومرف  داریا  هفوـک  مدرم  یئوراـیور  رد  اروشاـع و  زور  رد  هک  ترـضح  نآ  ینارنخس 
سپس تسا و  راوس  شیوخ  بسا  رب  راوس  بسا  هک  هزادنا  نامه  هب  ارذگ  مک و  یلیخ  رگم  دید  دیهاوخن  یشوخ  تحار و  يور  گنج ، 
( . 79 (() دروآ دهاوخرد  ناتبارطضا  لزلزت و  هب  بایسآ  روحم  دننام  دیناخرچ و  دهاوخ  دوخ  رود  هب  تدش  هب  ار  امش  تالوحت  بایسآ 

هفوک مدرم  تّلذ  ققحت 

نیا رب  هک  دوب  یسک  هچ  نیا  تفریذپ ،  ققحت  یـسک  هچ  تسد  اب  هنوگچ و  یک و  هفوک  مدرم  هرابرد  ماما  ینیب  شیپ  نیا  دید  دیاب  کنیا 
مالـسلا هیلع  ماما  هک  هنوگ  نامه  دندیدرگ .  للم  ماوقا و  همه  نیرتلیلذ  هک  دیناشک  يراوخ  تلذ و  هب  نانچنآ  ار  نانآ  دش و  طلـسم  مدرم 

نیا مدرم  زا  یهورگ  هلـصافالب  اریز  دـندیدن ؛  شمارآ  یـشوخ و  يور  تقوم  نارود  کی  زجب  هفوک  مدرم  اروشاع  نایرج  زا  سپ  دومرف 
لـتق و اـب  هارمه  تاـنایرج  نیا  همه  هـک  دـمآ و . . .  شیپ  راـتخم  جورخ  ناـیرج  یتدـم ،  زا  سپ  دـندرک و  ماـیق  نیباوـت  ناوـنع  هـب  رهش 
رد اهبارطـضا  نیا  دـیدرگ و  رجنم  دـندوب  البرک  رد  هک  یناسک  تازاجم  هب  تیاهن  رد  هفوک و  مدرم  بارطـضا  قلق و  بجوم  يزیرنوخ و 

ماما هک  تسا  هتشاد  همادا  رارمتسا و  هفوک  نآ  زکرم  قارع و  رد  نایسابع  تفالخ  خیرات  زا  یمهم  تمـسق  هیما و  ینب  تفالخ  خیرات  لوط 
دراد دای  هب  هفوک  خیرات  هک  ییاهزور  نیرتخلت  تشذـگ و  هفوک  مدرم  رب  هک  ینارود  نیرتدـب  یلو  ًادـَبَا )) ْمُْهنَع  َةالْولا  ِضُْرت  ال   : )) دومرف

دیدرگ ناریا -  زا  یتمسق  همیمـض  هب  قارع -  نانعلا  قلطم  ياورنامرف  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هک  يا  هلاس  تسیب  نارود  زا  تسا  ترابع 
بعر نانآ  لد  رد  نانچنآ  داد و  رارق  راشف  تحت  نانچنآ  ار  هفوک  مدرم  صوصخ  هب  قارع  مدرم  95 ق )   - 75  ) شتموکح نارود  رد  هک 

یهابت و تلذ و  يراوخ و  هب  ار  مدرم  نیا  نانچنآ  دومن و  هجنکـش  ینادـنز و  يردـق  هب  تشک و  مدآ  يردـق  هب  دومن و  داـجیا  تشحو  و 
 . دومن ادیپ  نآ  رب  َةَءاْرَملا )) ِماِرف  ْنِم  َّلَذَا   )) زا رتایوگ  يریبعت  ناوت  یمن  هک  دیشک  یهایسور 

جاجح تایانج  زا  يا  هصالخ 

شیوخ تموکح  رقم  هفوک  هب  بوسنم و  قارع  ییاورنامرف  هب  فسوی  نب  جاجح  نوچ  هک  تسا  هدمآ  ریثا  نبا  لماک  بهذـلا و  جورم  رد 
زا داد و  ناشن  ار  شیوخ  راوخنوخ  هفایق  دوب  هّللا ))  مسب   )) رکذ نودب  باعرا و  دیدهت و  اب  مءاوت  هک  شینارنخـس  نیلوا  رد  دـیدرگ  دراو 
ادخ هب  تافـص  نیرتدب  نابحاص  قافن و  قاقـش و  لها  يا  قارع !  مدرم  يا  دوب :  نیا  درب  راک  هب  شینارنخـس  نیلوا  رد  وا  هک  ییاه  هلمج 

هک تسا  يراک  نیا  منیب و  یم  دایز  تسا  هدیسر  ارف  شندرک  ورد  ماگنه  هک  ییاهرس  هتشارفارب و  ییاهندرگ  امـش  نایم  رد  نم  دنگوس ! 
هاگنآ ( . 80  ) مریذپ یم  ار  امش  رذع  هن  مرذگ و  یمرد  امش  شزغل  زا  هن  نم  دنگوس  ادخ  هب  دینادب  قارع !  مدرم  يا  تسا .  هتخاس  نم  زا 
تـسا گنج  رد  تموکح  نافلاخم  اب  هرـصب  رد  هک  بلهم ))   )) يرای هب  دـینک و  عاـمتجا  رهـش  نوریب  رد  امـش  همه  دـیاب  هک  داد  روتـسد 
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جاـجح دوخ  هک  موس  زور  دومن .  مهاوخ  ناریو  ار  شا  هناـخ  دز و  مهاوخ  ار  شندرگ  دـنک  يراددوخ  ناـمرف  نیا  زا  سکره  دیباتـشب و 
 ! ریما تفگ :  دـمآ و  يودزن  هب  یباض ))  نب  ریمع   )) مان هب  هفوک  لئابق  نارـس  زا  يدرمریپ  دوب ،  هرـصب  يوس  هب  هفوک  مدرم  تکرح  رظاـن 
زا ارم  نک و  باـسح  نم  ياـج  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  دـننک ،  یم  تکرـش  گـنج  رد  مناوـج  دـنزرف  دـنچ  مفیعـض و  ریگ و  نیمز  ریپ و  نم 

هرداصم ار  شتورث  دـندز و  ار  وا  ندرگ  داد  روتـسد  جاجح  هک  دوب  هدـشن  مامت  درمریپ  مالک  زونه  رادـب .  فاـعم  گـنج  نیا  رد  تکرش 
نانچنآ دندومن و  ترثک  ماحدزا و  نانچنآ  هرصب  گنج  رد  تکرـش  رهـش و  نوریب  هب  نتفر  رد  اهراشف  نیا  ندید  اب  هفوک  مدرم  دندومن . 

لاس رد  هک  فسوی  نب  جاجح  ناخروم  لقن  هبانب  ( . 81) دندش قرغ  هداتفا و  تارف  لخاد  هب  لپ  يالاب  زا  رفن  نیدنچ  هک  دندش  هدز  باتش 
هتـشک اهگنج  رد  هک  یناسک  زجب   ) دـندوب هدیـسر  لتق  هب  تدـم  نیا  رد  يو  تسد  هب  هک  یناسک  دُرم  تراـما ،  لاـس  تسیب  زا  سپ  95 و 
دوجو يو  ياهنادنز  رد  نز  رفن  رازه  یس  درم و  رفن  رازه  هاجنپ  جاجح ،  گرم  ماگنه  هب  دیدرگ .  یم  غلاب  رفن  رازه  هب 120  دندوب ) هدش 

رد ار  درم  نز و  جاجح  دـیوگ :  یم  نایرج  نیا  لقن  زا  سپ  يدوعـسم  دـندوب .  هنهرب  ینادـنز ،  نانز  نیا  زا  رفن  رازه  هدزناش  هک  دنتـشاد 
عنام ناتـسمز  يامرـس  ناراب و  داب و  ندیـسر  نازوس و  باتفآ  شبات  زا  ات  تشادـن  فقـس  يو  ياهنادـنز  دومن و  یم  ینادـنز  لحم  کـی 

داد و یم  لیکـشت  کمن  رتسکاخ و  وج و  درآ  زا  یطولخم  ار  جاجح  ناینادنز  ياذغ  هک  تسا  هدـمآ  يزوج  نبا  خـیرات  رد  ( . 82) ددرگ
کی تروص  هب  باتفآ  شبات  رثا  رد  اذغ و  عون  نیا  رثا  رد  دیدرگ  یم  ینادنز  جاجح  ياهنادنز  زا  یکی  رد  هک  زور  دنچ  زا  سپ  سکره 
دوجو هب  هرـصب  مدرم  زا  هک  یتفلاخم  رثا  رد  فسوی  نب  جاجح  هک  دنک  یم  لقن  يرونید  هبیتق  نبا  ( . 83) دمآ یمرد  تسوپ  هایس  صخش 

ار رفن  رازهداتفه  رهش ،  نیا  عماج  دجسم  نایم  رد  هدش  باسح  هسیسد  کی  اب  دیدرگ و  رهـش  نیا  دراو  هعمج  زور  ناضمر و  هام  رد  دمآ 
دمحم خیش  موحرم  ( . 84  ) تسا هدشن  هدید  خـیرات  لوط  رد  یتیانج  نینچ  هک  دـینارذگ  ریـشمش  غیت  زا  اجکی  ار ،  رفن  رازهداتفه  يرآ  ، 

ار جاجح ))   )) دننام یـسک  يراوخنوخ ،  تواسق و  رد  ما  هدرک  هعلاطم  خیرات  هچنآ  نم   : )) دیوگ یم  ینانبل  ریهـش  هدنـسیون  هینغم  داوج 
 (( مور  )) یتقو هک  دشاب  جاجح  مسیداس  تلاح  رگتواقش و  حور  رگنایب  دناوت  یم  هک  میونش  یم  یبلاطم  نورن ))   )) هرابرد اهنت  ما  هدیدن 
یم دیسر  یم  شوگ  هب  شتآ  نایم  زا  هک  لافطا  نانز و  هجض  هلان و  هب  درک و  یم  اشامت  دیـشک  یم  هنابز  هک  ییاه  هلعـش  هب  دز  شتآ  ار 

نـیرت و ثیبـخ  اـهتلم  ماـمت  رگا   : )) تـفگ یم  فـسوی ))  نـب  جاــجح   )) هراــبرد زیزعلادــبع )) نـب  رمع   )) هرخ ــالاب  و  ( . 85 (() دیدنخ
همه رب  ام  یترطف ،  تسپ  هقباسم  نیا  رد  میروایب  ار  جاـجح  اـم  دـنروایب و  تیاـنج  تثاـبخ و  رد  هقباـسم  يارب  ار  دوخ  درف  نیرتراوخنوخ 

 : دوـمرف هک  دوـش  یم  نشور  يدـح  اـت  مالـسلا  هـیلع  ماـما  راـتفگ  موـهفم  هـک  تساـجنیا  رد  و  ( . 86 (() دـیدرگ میهاوخ  زوریپ  ناـیناهج 
 (( ةَءاْرَْملا ِماِرف  ْنِم  َّلَذَا  اُونوُکَی  یّتَح  ْمُهُّلُِذی  ْنَم  ْمِْهیَلَع  هّللاطَّلَس  ))

 ( ع  ) بنیز ترضح  خساپ  رد 

نخس نتم 

( . 87 (() ٌِنئاک َوُهَف  َیُِضق  ام  ُّلُک  ُهاتُْخا  ای  ))

حیضوت همجرت و 

فقوت و اجنآ  رد  زور  هنابـش  کی  دـیدرگ و  دراو  هیمیزخ ))   )) مان هب  یلزنم  هب  ـالبرک  هب  دوخ  ریـسم  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
 ! ردارب تشاد :  هضرع  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  حبـص  لوا  رد  هک  دوب  لزنم  نیا  رد  دومن و  تحارتسا 

ناوارف شالت  اب  نم  مشچ  يا  دـیدرگ .  نم  رطاـخ  شیوشت  ینارگن و  بجوم  رتشیب  هک  دیـسر  نم  شوگ  هب  یفتاـه  زا  اـیوگ  تیب  ود  نیا 
قبط رب  تارطخ ،  هک  یهورگ  يارب  هیرگ  دوـمن .  دـهاوخ  هـیرگ  ادهـش  يارب  نـم  زجب  یـسک  هـچ  اریز  ندرک ؛  هـیرگ  يارب  شاـب  هداـمآ 
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هب مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  خساپ  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ( . 88 (() دهد یم  قوس  دـهع  هب  يافو  يوس  هب  ار  اهنآ  تاردـقم ، 
امتح هدرک  ریدقت  ادخ  هچنآ  مرهاوخ !  (( )) ٌِنئاک َوُهَف  َیُِضق  ام  ُّلُک  ُهاتُْخا  ای   : )) هاتوک هلمج  کی  هب  اهنت  يرآ  دیزرو ،  تعانق  هلمج  کی 

 (( . تسویپ دهاوخ  عوقو  هب 

؟  تسیچ اضق  زا  روظنم 

عاضوا طیارش و  نتفرگ  رظن  رد  اب  دش و  هداد  دنوادخ  یعیرـشت  ینیوکت و  هدارا  تیـشم و  اب  هطبار  رد  لبق  تاحفـص  رد  هک  یحیـضوت  اب 
ات تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  رد  هک  اضق  هلءاسم  مینک  یم  رکف  تشاد  رارق  نآ  رد  یعرـش  فیلکت  رظن  زا  ماما  هک  یـصاخ 
زا فیلکت  نیا  ندیناسر  ماجنا  هب  صاخ و  هبوچراهچ  طیارـش و  نآ  رد  یهلا  رما  نامرف و  نامه  اضق  نیا  زا  روظنم  ددرگ و  نشور  يدـح 
زا دـعب  هلحرم  رد  تیـشم و  ریدـقت و  ندـیناسر  ماجنا  هلحرم  هب  یمتح و  رما  يانعم  هب  اـضق ))  )) هژاو اریز  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوس 

 . تسا هدارا  ریدقت و 

هیبلعث لزنم  رد 

نخس نتم 

(89 (() ِءالُؤه َدَْعب  ِْشیَْعلا  ِیف  َْریَخ  ال  ))

حیضوت همجرت و 

هیلع ماما  زا  راتفگ  هس  لزنم ،  نیا  رد  دیدرگ و  دراو  هیبلعث  لزنم  هب  دورز ))  )) و هیمیزخ ))   )) زا سپ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هلفاق 
هب هک  دشاب  یم  هدننک  لا  ؤس  رفن  ود  خساپ  رد  رگید  نخس  ود  ملسم و  ترضح  تداهش  تبـسانم  هب  یکی  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  مالـسلا 

ناخروم يربط و  ار  نایرج  نیا  هک  تسا  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  اب  هطبار  رد  لوا  نخـس  میروآ :  یم  اجنیا  رد  ار  نخـس  هس  نیا  بیترت 
دیوگ یم  تسا  هفوک  مدرم  زا  هک  میلس  نبا  تسا :  نیا  نآ  هصالخ  دنا و  هدومن  لقن  لصفم  حورشم و  روط  هب  ملسم  نب  هّللادبع  زا  رگید 
امهیلع یلع  نب  نیـسح  ناوراک  هب  رتدوز  هچره  هک  میتسب  راک  هب  ار  دوخ  تمه  جح ،  مسارم  ماجنا  زا  سپ  يرذم ))   )) مهارمه نم و  : ))

مان هب  يرفاسم  هب  لحم  نیمه  رد  میدیسر و  ترضح  نآ  هلفاق  هب  هک  دوب  دورز ))  )) لزنم رد  مینادب ،  ار  وا  راک  ماجنارس  میـسرب و  مالـسلا 
مدشن جراخ  هفوک  زا  نم  دنگوس !  ادخ  هب  تفگ  وا  میدـش .  ایوج  يو  زا  ار  دوخ  رهـش  ربخ  میدروخرب و  دـمآ  یم  هفوک  زا  هک  ریکب )) ))

رب هفوک  رازاب  رد  ار  دیهش  ود  نآ  ياهندب  هک  مدید  دوخ  مشچ  اب  دندوب و  هدناسر  لتق  هب  ار  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  هک  نیا  رگم 
ماگنه هب  ات  هتـشگ  قحال  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هلفاـق  هب  اـم  ربخ  نیا  نتفرگ  زا  سپ  دـیوگ  یم  هّللادـبع  دـندناشک . )) یم  نیمز 

هب ار  یناه  ملـسم و  تداهـش  ربخ  هدومن و  تاقالم  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  کیدزن  زا  لزنم  نیا  رد  میدـش و  دراو  هیبلعث ))   )) لزنم هب  بورغ 
يراج شتروص  هب  کشا  هاگنآ  َنوُعِجار )) ِْهَیِلا  اَّناَو  ِهّلل  اَّنِا   : )) تفگ ربخ  نیا  ندینـش  اب  ماما  دیوگ  یم  میلـس  نبا  میدـیناسر .  يو  عالطا 

سلجم شمارآ  زا  سپ  دیـسر .  یم  شوگ  هب  زین  اهنز  نویـش  يادص  دندرک و  هیرگ  زین  مشاه  ینب  مالـسلا و  هیلع  ماما  ناهارمه  دیدرگ . 
هفوک رد  امـش  هک  داد  ناشن  یناه  ملـسم و  ندش  هتـشک  نایرج  هّللا !  لوسر  نبای  دنتـشاد  هضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  شهارمه  هّللادبع و 

دنگوس ادخ  هب  هن ،  دنتفگ  لیقع  نادنزرف  رگید  فرط  زا  و  دینک .  تعجارم  اج  نیمه  زا  هک  تسا  نیا  رتهب  دیرادن و  هاوخاوه  رادـفرط و 
نایم رد  ثحب  وگتفگ و  میتلغب .  دوخ  نوخ  هب  وا  دننامه  ای  میریگب  يو  ناگدنشک  زا  ار  ملسم  نوخ  هکنیا  رگم  مینیشن  یمن  ياپ  زا  ام  هک 

یم یلیالد  شیوخ  هیرظن  يارب  ناـنآ  زا  کـیره  دیـشک و  ازارد  هب  رگید  فرط  زا  لـیقع  نادـنزرف  فرط و  کـی  زا  شهارمه  هّللادـبع و 
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ار دوخ  میمـصت  رظن و  راهظا  هراب  نیا  رد  ماما  هک  دنتـشاد  ار  نآ  راظتنا  نانآ  همه  لاح  نیع  رد  دندومن و  یم  رکذ  یتادـییءات  دـندروآ و 
زا سپ  یناه و  ملـسم و  زا  سپ   ) اهنیا زا  سپ  ِءالُؤه )) ؛  َدـَْعب  ِْشیَْعلا  ِیف  َْریخ  ال   : )) دومرف نینچ  هطبار  نیا  رد  ترـضح  نآ  دـنک و  ناـیب 

 (( . تسین يدوس  ریخ و  یگدنز  رد  رگید  لیقع )  نادنزرف  دننام  یناناوج  نادرم و 

هجیتن

یناه لیقع و  نب  ملـسم  نوچ  ینادرم  هک  يا  هعماج  درادن ،  يدوس  نینچ  نیا  يا  هعماج  رد  ندرک  یگدنز  ناگدازآ ،  رورـس  هاگدید  زا 
ؤمریما هظعوم  يادص  يزور  هک  يرازاب  رهـش ،  نآ  رازاب  رد  اهنآ  ندب  دنوش و  یم  هتـشک  مالـسا  هاگیاپ  هفوک  دننام  يرهـش  رد  هورع  نب 

نینچ کی  رد  یهلا و  ینادرم  نینچ  ندش  هتشک  یتیانج و  نینچ  زا  دعب  يرآ  دوش .  یم  هدناشک  دوب  نکفا  نینط  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نانم 
هن دنرادروخرب  یناسنا  تروص  زا  اهنت  هک  ییاهناسنا  يارب  رابتلذ  یگدنز  نیمه  هکنیا  وگ  درادن  یموهفم  یگدـنز  طحنم  هعماج  طیحم و 

 . تسا شخب  تذل  نیریش و  نآ  تریس  زا 

لاؤس کی  هب  خساپ  هیبلعث ؛  لزنم  رد 

نخس نتم 

ِۀَّنَْجلا ِیف  ٌقیِرَف  یلاعَت :  ُُهلْوَق  وُهَو  راّنلا  ِیف  ِءالُؤهَو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِءالُؤُه  اْهَیِلا  اُوباجَاَف  ٍَۀلالَـض  یِلا  اعَد  ٌماـماَو  ِهْیِلا  اُوباـجَاَف  ًيدُـه  یِلا  اـعَد  ٌماـِما  ))
( . 90 (() ِریعَّسلا ِیف  ٌقیرَفَو 

حیضوت همجرت و 

یلع نب  نیسح  تمدخ  هب  یـصخش  هک  دوب  هیبلعث ))   )) لزنم نامه  رد  یمزراوخ  بیطخ  و  هر )   ) قودص هعیـش  ثدحم  گرزب  لقن  هبانب 
زور رد  ْمِهِمامِِاب )) ؛  ٍسانُا  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی   : )) دومن لا  ؤس  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  ترـضح  نآ  زا  دـیدرگ و  بایفرـش  مالـسلا  امهیلع 

تـسه ییاوشیپ  ماما و  يرآ  دومرف :  يو  خساپ  رد  ماما  ( . 91  (() مینک یم  توعد  ادـص و  ناشیاوشیپ  ماما و  اب  ار  یتلم  موق و  ره  تماـیق 
دـننک و یم  يوریپ  وا  زا  هداد و  تبثم  خـساپ  يو  هب  یهورگ  دـناوخ و  یم  یتخبـشوخ  تداعـس و  يوـس  هب  تسار و  هار  هـب  ار  مدرم  هـک 

هورگ هک  دنهد  یم  تبثم  باوج  يو  يارب  زین  يرگید  هورگ  دنک  یم  توعد  یتخبدـب  فارحنا و  يوس  هب  هک  تسه  زین  يرگید  ياوشیپ 
)) ؛  ِریعَّسلا ِیف  ٌقیرَفَو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌقیِرَف   )) هک رگید  هیآ  يانعم  تسا  نیا  دومرف و  سپـس  ماـما  خزود .  رد  مود  هورگ  تسا و  تشهب  رد  لوا 

( . 92  (() خزود رد  یهورگ  تسا و  تشهب  رد  یهورگ 

يربهر عاونا 

یم نخـس  يربهر  عون  ود  زا  داضتم و  هورگ  ود  زا  دـیجم  نآرق  زا  هیآ  ود  هب  ياکتا  اب  شراـتفگ  نیا  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
اه و هورگ  نینچ  هشیمه  یگدـنز  هنحـص  رد  هک  تسوا  راکفا  زا  هدـنریگ  ماهلا  ربهر و  کی  هب  یکتم  هورگ  ود  نیا  زا  کیره  هک  دـیوگ 

یناسنا تداعـس  هب  هک  يربهر  نآ  زا  تخانـش و  دنراد  شیپ  رد  هک  يا  همانرب  اب  ار  ناربهر  نیا  دیاب  دوب و  دنهاوخ  هدوب و  یناربهر  نینچ 
 . دومن يوریپ  تیعبت و  دنک  یم  توعد 

رگید لا  ؤس  خساپ 
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نخس نتم 

ِْملِْعلا یَقَتْـسُم  انِدـْنِع  ْنِم  ِۀَـفوُْکلا  ِلْهَا  اخَا  ای  يّدَـج  یلع  یحَْولِاب  ِهلوُُزنَو  انراد  یف  َلـیئَْربَج  ََرثَا  َکـُْتیَر  ـال  ۀَـنیِدَْملِاب  َکـُتیَِقل  َْول  هّللاَو  اـمَا  ))
( . 93 (() ُنوُکَی اَّمِم ال  اذه  اْنلِهَجَو ؟  اوُِملَعَفَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

دوش مهارف  نآ  زا  ندش  باریس  بآ و  زا  هدافتسا  يارب  هک  یلحم  یقَتْـسُم :  لیئربج .  دورو  لحم  لیئربج :  رثا  نداد .  ناشن  ۀئِرا :  ُْتیَرَا ، 
.

حیضوت همجرت و 

زا وگتفگ  نمض  رد  ماما  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  هفوک  مدرم  زا  رفن  کی  هک  هیبلعث  لزنم  نامه  رد  تسا  ماما  نخـس  نیموس  نیا ، 
هاگآ ۀَنیِدَْملِاب )) ؛ . . .  َُکتیَِقل  َْول  هّللاَو  امَا   : )) دومرف نینچ  يو  هب  ماما  هفوک .  مدرم  زا  داد  خـساپ  وا  یتسه  رهـش  مادـک  لها  دیـسرپ  يو 

يا مداد .  یم  ناشن  وت  هب  ( 94) ام هناخ  رد  ار  وا  لوزن  لحم  لیئربج و  ياپ  در  رثا و  تفرگ  یم  تروص  هنیدم  رد  ام  تاقالم  رگا  هک  شاب 
؟  تسا یندش  يزیچ  نینچ  ایآ  میتسه  انشآان  لهاج و  ام  اناد و  انشآ و  اهنیا  ایآ  سپ  تسام  نادناخ  ملع ،  نتفرگ  ارف  لحم  یفوک !  ردارب 

ماـقم رد  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا  هدـیدرگ  لـقن  یفاـک  لوـصا  تاجردـلارئاصب و  رد  هک  ماـما  نخـس  نیا  (( . 
شالت ام  داد  یم  هزاـجا  تصرف  هک  اـجنآ  اـت  تسا و  هدومن  راـهظا  تسا  هدـش  حرطم  یفوک  درم  نآ  يوس  زا  هک  یلا  ؤس  هب  ییوگخـساپ 
هرابرد هنافسءاتم  یلو  ددرگ ،  رتنشور  رتحضاو و  هچره  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نایب و  ات  میروایب  تسد  هب  زین  ار  لا  ؤس  لصا  هک  میدومن 

هدش لامعتسا  يراکنا  ماهفتسا  تروص  هب  هک  اْنلِهَجَو )) اوُِملَعَفَا   )) هلمج هژیوب  ماما  نخـس  عومجم  اما  دماین .  تسد  هب  یبلطم  لا  ؤس  لصا 
ضارتعا ریاس  دـننام  هیما  ینب  لباقم  رد  ار  ماما  تکرح  هک  نیب  رهاظ  هاگآان و  تسا  هدوب  يدرم  باطخ  فرط  هک  تسا  نآ  رگناشن  تسا 

تاـفارحنا و زا  هیما  ینب  نادـناخ  ياـهتیانج  عیاـجف و  ندرمـشرب  نمـض  مالـسلا  هـیلع  ماـما  تـسا و  هداد  رارق  ضارتـعا  دروـم  ناگدـننک 
ینب نادناخ  ات  تسا  هدـیدرگ  نآ  بجوم  هدـمآ و  دوجو  هب  مالـسا  يربهر  رد  ناربمایپ  متاخ  زا  سپ  هک  تسا  هتفگ  نخـس  ییاهجاجوعا 

مه نآ  ییاهتنایخ  اهتیانج و  هب  دنشاب و  اهناملسم  نانارمکح  نایاورنامرف و  دنا  هدوب  نآرق  مالسا و  کی  هرامش  نانمشد  زا  هشیمه  هک  هیما 
ار اه  همانرب  نیا  همه  هدیدرگن و  عناق  ماما  راتفگ  هب  یفوک  درم  یلو  دـنروآ  دوجو  هب  یتافارحنا  مالـسا  رد  دـنیالایب و  تسد  مالـسا  مان  هب 
ار هیما  ینب  نادناخ  تعامج  هعمج و  زامن  هزور و  راتفر و  لامعا و  رهاظ  هتشاذگ ،  مالسا  باسح  هب  نیب  هتوک  ناناملسم  زا  یـضعب  دننام 

 . تسا هداد  رارق  نانآ  تیناقح  لیلد  کسمتسم و 

دوش یم  هدافتسا  ع )   ) ماما راتفگ  زا  هچنآ 

زیچره زا  شیب  بلطم  کی  نخس  نیا  رد  دش  هداد  ًالبق  هک  یحیـضوت  اب  یلو  دومن  هدافتـسا  ناوت  یم  ار  يدایز  بلاطم  ماما  راتفگ  نیا  زا 
 (( هیفامب يردا  تیبلا  لـها   )) هدـعاق ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  ماـما  نخـس  رد  یلک  هدـعاق  کـی  دوجو  نآ  دـنک و  یم  هجوت  بلج  رگید 

ربمایپ تافو  زا  سپ  هک  یگناگود  فالتخا و  لح  رد  هدـعاق  نیمه  زا  تسا و  رتانـشآ  نارگید  زا  هناخ  عضو  هب  هناـخ  بحاـص  هک  دـیمان 
 . دومن يرادرب  هرهب  تسا  هدمآ  دوجو  هب  ناناملسم  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مالسا 

هکنیا حیضوت 

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  www.Ghaemiyeh.comنانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، دیحوت دننام  دنشاب  یم  هدیقعمه  قفاوم و  مه  اب  شرامش  زا  شیب  ناوارف و  یمالسا  عورف  لوصا و  رد  ننست  عیشت و  ینعی  بتکم  ود  نیا 
لئاسم زا  یـضعب  رد  نینچمه  یعرف و  لئاسم  زا  یـضعب  رد  یلو  رگید .  یلک  لئاسم  جـح و  تاکز ،  زامن ،  هلبق ،  نآرق ،  داـعم ،  توبن ، 
اهلیلحت یملع و  تاقیقحت  مهافت و  اب  ناوت  یم  دور  رانک  هب  بصعت  ياه  هدرپ  رگا  هک  دنراد  رظن  فالتخا  تماما ،  دننام  يرگید  یلوصا 

یلو دنادرگرب .  تسا  ربمایپ  ادخ و  تساوخ  هک  لیصا  بتکم  کی  هب  ار  بتکم  ود  نیا  تفای و  تسد  لماک  داحتا  هب  لماک  ياهیسررب  و 
ياهخساپ یلک و  ياهخـساپ  دراد ؛  یناوارف  فلتخم و  ياهخـساپ  هک  تسا  یلا  ؤس  تسیک  اب  قح  فالتخا  دروم  هلءاسم  دنچ  نیا  رد  ایآ 

دیآ یم  تسد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  زا  هک  تسا  هیفامب ))  يردا  تیبلا  لها   )) هدعاق نامه  نآ  یلک  ياهخساپ  زا  یکی  یصاصتخا و 
مالـسا و ربماـیپ  زا  تیبلا ))  لـها   )) قیرط زا  یحو و  نادـناخ  زا  ار  دوخ  ینید  عورف  لوصا و  یبهذـم ،  ماـکحا  دـیاقع و  ماـمت  هعیـش  هک 

هنوگنیدـب لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تیب  لـها  بتکم  یحو و  بتکم  ناـمه  عقاو  رد  عیـشت  بتکم  هتفرگ و  ارف  یمالـسا  مولع  همـشچرس 
دـیاقع و ننـست  بتکم  اما  و  ( . (( 95 (() ًاریهْطَت ْمُکرِّهَُطیَو  ِْتیَبلا  َلْهَا  َسْجِّْرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللاُدـیُِری  امَّنِا   : )) تسا هدومرف  ناـش  یفرعم 

یکتم يو  نادـناخ  نانم و  ؤمریما  هب  داعم  دـیحوت و  هرابرد  دوخ  دـیاقع  رد  هعیـش  تسا .  هتفرگ  ارف  شا  هناخ  لها  ریغ  زا  ار  دوخ  ماـکحا 
لها هتفرگ و  ارف  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  ار  دوخ  یهقف  ماکحا  هعیش  يو .  دننام  ینایوار  هریرهوبا و  هب  تنس  لها  تسا و 

یَقَتْـسُم انِدـْنِع  ْنِم  ِۀَـفوُْکلا  ِلْهَا  اخَا  ای   : )) میمهف یم  ماما  راتفگ  زا  ام  هچنآ  تسا  نیا  و  یعفاش و . . .  کـلام و  ماـما  هفینحوبا و  زا  تنس 
(( ُنوُکَیال اَّمِم  اذه  اْنلِهَجَو ؟  اوُمَلَعَفَا  ِملِْعلا 

 (( قوقش لزنم  رد 

نخس نتم 

ُلاْومَالا ِنُکَت  ْنِاَو  ُلَْبنَاَو  الْعَا  هّللا  ِباَوث  ّناَف  ًۀَسیَفن  ُّدَُعت  اْینُّدـلا  ِنُکَت  ْنِاَف  ٍنءاَش )) ِیف  ٍمْوَی  َّلُک  َوُه  َكَرابَت  انُّبَرَو  ُءاشَیام  ُلَعْفَی  ِِهّلل  َْرم  الا  ّنِا  ))
ُنادـْبَْالا ِنُکَت  ْنِاَو  ُلَمْجَا  ِبْسَْکلا  ِیف  ِءْرَْملا  ِصْرِح  ُۀَّلِقَف  ًامـسَّقُم  ًامِْـسق  ُقازْرَالا  ِنُکَت  ْنِاَو  ُلَْخبَی  ُءرَْملا  ِِهب  ٍكوْرتَم  ُلاـب  اـمَف  اـهُعْمَج  ِكْرَّتِلل 

(96) ُلَحْرَا ُفْوَس  ُمُْکنَع  ینارَا  یِّنِاَف  َدَمْحََالا  ای  هّللاُمالَس  ْمُْکیَلَع  ُلضفا  هّللِایف  ِْفیَّسلِاب  ٍء  يرِما  ُْلتَقَف  ْتءاِْشنُا  ِتْوَْمِلل 

تاغل حیضوت  همجرت و 

لاح لاب :  لضفَا .  ْلَْبنَا :  اهبرپ .  هسیفَن :  سیفَن و 

حیضوت همجرت و 

تـشپ زا  سپ  دـیدرگ  یم  فداصم  قارع  هفوک و  مدرمزا  فلتخم  دارفا  اب  زور  ره  قارع  طیحم  هب  ندـش  کیدزن  اب  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 
يو زا  هجاوـم و  دـمآ  یم  هفوـک  يوـس  زا  هـک  يدرم  اـب  قوقـش ))   )) ماـن هـب  يرگید  لزنم  هـب  دورو  اـب  و  هیبـلعث ))   )) لزنم نتـشاذگ  رس 

دـحتم و امـش  تفلاخم  رد  قارع  مدرم  هّللا !  لوسر  نبای  تشاد  هضرع  درم  نآ  دیـسرپ .  ار  اـجنآ  مدرم  راـکفا  هفوک و  عاـضوا  یگنوگچ 
 . . . (( ُءاشَیام ُلَعْفَی  هّللَْرمَْالا  َّنِا   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنا .  هدـش  نامیپ  مه  امـش  اب  گـنج  رب  هدـیدرگ و  گـنهامه 

هدارا نامز )  ياـضتقم  هب   ) زور ره  گرزب  يادـخ  دـهد و  یم  ماـجنا  دـنادب  حالـص  دوخ  هچنآ  تسا و  راـگدرورپ  يوس  زا  اهدـماشیپ  ))
سیفن و يا  هدـع  رظن  زا  هچرگ  ناـهج  نیا  یگدـنز   : )) دـناوخ دـیدرگ  رکذ  هک  ار  يراعـشا  سپـس  مالـسلا  هـیلع  ماـما  دراد . )) یـصاخ 

تسد نآ  زا  زور  کی  دیاب  هک  تسا  نیا  يارب  تورث  لام و  يروآ  عمج  رگا  و  تسا .  رتاهبرپ  رتالاب و  ازج  شاداپ و  هناخ  یلو  تساهبرپ 
مک هچره  تورث  بسک  رد  درم  سپ  تسا  هدـش  میـسقت  ردـقم و  اهیزور  رگا  و  دزرو .  لـخب  یتورث  نینچ  يارب  دـیابن  درم  سپ  تشادرب 
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يا امـش  رب  دورد  رتهب .  هچ  ادخ  هار  رد  درم  ندـش  هتـشک  سپ  تسا  هدـش  هدـیرفآ  گرم  يارب  اهندـب  نیا  رگا  و  تسا .  رتهب  دـشاب  رتزآ 
 (( . تفر مهاوخ  امش  نایم  زا  يدوز  نیا  هب  نم  هک  ربمایپ !  نادناخ 

نینهآ هدارا 

راوگان خلت و  هثداح  ره  اب  هک  تسا  نیا  يربهر ،  مهم  طیارش  زا  یکی  اصوصخم  مایق و  تکرح و  رد  تیقفوم  يزوریپ و  طیارـش  زا  یکی 
نخس نیا  رد  داد و  ناشن  یتسس  فعـض و  دوخ  زا  دیدرگ و  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  دیابن  فده ،  ربارب  رد  يدس  ره  ندش  داجیا  اب  و 
مدرم هک  دـهد  یم  ربخ  يا  هرظتنم  ریغ  خـلت و  نایرج  کـی  زا  یفوک  درم  نوچ  هک  تسا  دوهـشم  ینـشور  حوضو و  هب  عوضوم  نیا  ماـما 
یتسس فعض و  نیرتکچوک  اهنت  هن  ربخ  نیا  ندینش  اب  ترـضح  نآ  دنا ،  هدش  جیـسب  وا  هیلع  رب  ماما  دوخ  ياهکمک  اهورین و  ینعی  هفوک 

دوخ ناهج  نیا  تورث  یگدنز و  نداد  ناشن  شزرا  یب  اب  يراعشا و  ندورس  اب  هکلب  دهد  یم  همادا  دوخ  هار  هب  دهد و  یمن  ناشن  دوخ  زا 
 . تخومایب اهناسنا  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  یسرد  تسا  نیا  دزاس و  یم  رتدنمورین  رتممصم و  هچره  ار  شنارای  و 

هلابز لزنم  رد 

نخس نتم 

ْنَمَف اُنتَعیـش  اْنتلَذَخ  ْدَقَوٍرُطْقَی  ِْنب  هّللاِدبَعَو  ٍةَوْرُع  نب  ِیناهَو  ٍلیقَع  ِْنب  ِِملْـسُم  ُْلتَق  ٌعیظَف  ٌرَبَخ  اناتَا  ْدَق  ُهَّناَف  ُدـَْعب  اّمَا  میحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هّللاِمِْـسب  ))
(97 (( . ) ٌمامِذ اّنِم  ِْهیَلَع  َْسَیل  ْفِرَْصنَْیلَف  َفارِْصن  الا  ُمُْکنِم  َّبَحَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . نامیپ قَح ،  ٌمامِذ :  نتشگرب .  فارِْصنا :  دیشک .  يو  يرای  زا  تسد  َُهلَذَخ :  دنیاشوخان .  ٌعیظَف : 

حیضوت همجرت و 

یناه و ملـسم و  لـتق  ناـیرج  زا  هک  دوب  لزنم  نیا  رد  دـیدرگ و  هلاـبز ))   )) لزنم دراو  قوقـش ))   )) لزنم زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هلفاـق 
تفای و عالطا  دوب  هدومن  لاسرا  ماما  يارب  هفوک  رد  ترضح  نآ  نارادفرط  زا  یکی  هک  يا  همان  هلیـسو  هب  امـسر و  ( 98) رطقی نب  هّللادبع 

يزیگنارثءات سب  ربخ  ٌعیظَف )) ؛ . . .  ٌرَبَخ  اناتَا  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَا   : )) دومرف نینچ  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  همان  هک  یلاح  رد  شنارای  نایم  رد  ماما 
دنا هتشادرب  ام  يرای  زا  تسد  ام  نایعیش  تسا و  رطقی  نب  هّللادبع  هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  ندش  هتشک  نآ  تسا و  هدیـسر  ام  هب 

 (( . تسین شندرگ  رب  یقح  ام  يوس  زا  تسا و  دازآ  نتشگرب  رد  دهاوخب ،  هک  امش  زا  کیره  کنیا  و 

راتفگ رد  تحارص 

ناـیب تقادـص و  تحارـص ،  دوجو  یبهذـمریغ ،  یـسایس و  ناربهر  اـب  یبهذـم  ناربهر  ناـیاوشیپ و  زراـب  ياـهتوافت  تازاـیتما و  زا  یکی 
راهظا نایب و  رد  شیوخ  تلم  اب  ناوریپ و  اب  هشیمه  هدیقع  نامیا و  لصا  هب  اکتا  اب  یبهذم  ربهر  کی  تسا .  یبهذـم  ناربهر  رد  تایعقاو 
فده همانرب و  اریز  دوش ؛  یهتنم  وا  ررض  هب  تقادص  تحارص و  نیا  هچرگ  تسا  حیرص  قداص و  دراد  طابترا  نانآ  تشونرـس  هب  هچنآ 

يزاسرهاظ اب  فده  نیا  هب  لین  تسا و  فدـه  نیا  همدـقم  ناشتیلاعف  شالت و  مامت  دارفا و  لد  رد  نامیا  داجیا  زیچره  زا  لبق  ناربهر  نیا 
یـصخش و ره  اب  يا و  هنوگ  هب  هظحل  ره  هک  تسا  فراعتم  لومعم و  ایند  نارادمتـسایس  نایم  رد  هک  قیاقح  یـشوپ  هدرپ  يراـکبیرف و  و 
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همه رد  ناوت  یم  ار  تقادـص  اـفو و  تیمیمـص و  افـص و  هیحور  نیا  تسین .  نیمءاـت  لـباق  دـندرگ ،  یم  رهاـظ  يا  هفاـیق  اـب  یـصاخ  ّوج 
گنج و ياه  ههبج  مامت  رد  تسا  نایناهج  مامت  رب  وگلا  هوسا و  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  صخـش  رد  هژیوب  یبهذم  نایاوشیپ 
هن زین  یگدازآ  هدازآ و  ربهر  نیا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دومن و  هدـهاشم  حوضو  هب  ترـضح  نآ  یگدـنز  نارود  داعبا  مامت  رد 
اذل و  تسا .  یبهذم  نایاوشیپ  يونعم و  ناربهر  يارب  وگلا  نوناق و  زین  ظاحل  نیا  زا  دوخ  هکلب  تسین  ینثتـسم  نوناق  هدـعاق و  نیا  زا  اهنت 

نارای و اب  البرک  ات  هنیدم  زا  نوگانوگ  ياهتبـسانم  اب  فلتخم و  دراوم  رد  دنک  یم  ینیب  شیپ  شیوخ  هدنیآ  هرابرد  هک  ار  هچنآ  مینیب  یم 
سابع نبا   ) هناگ هس  ياه  هّللادبع  اب  هک  اجنآ  رد  دنک و  یم  ینارنخس  هکم  زا  تکرح  تبسانم  هب  هک  اجنآ  دراذگ  یم  نایم  رد  شباحصا 

تداهش اب  هطبار  رد  شناتـسود  زا  یکی  يوس  زا  يا  همان  هک  اجنآ  هرخ  الاب  و  دیوگ .  یم  نخـس  هیفنح  دمحم  اب  و  ریبز ) نبا  رمع و  نبا  ، 
هداد رارق  شنارای  دید  لباقم  رد  هتفرگ و  تسد  هب  مه  ار  همان  لصا  رتشیب ،  دیکءات  يارب  دسر  یم  شتسد  هب  شنارای  نیرتافواب  زا  نت  هس 

 . دناوخ یم  ار  نآ 

داهنشیپ نیا  هجیتن  هزیگنا و 

نیا هجیتن  هزیگنا و  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نیا  لقن  زا  سپ  عیـشت  ناهج  دنمـشناد  نیرتگرزب  دـیفم  موحرم  ریهـش و  خروم  يربط 
رد هک  یناسک  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  ماما  تسا :  نینچ  ماما  داهنشیپ  هزیگنا  رد  يربط  راتفگ  همجرت  هک  دنراد  یهباشم  حیضوت  داهنـشیپ 

نامرف ياریذپ  عیطم و  نآ  مدرم  هک  ددرگ  یم  دراو  يرهش  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدوب  دیما  نیا  هب  دنا  هدیدرگ  قحلم  يو  هب  هار  لوط 
یم دـننک و  تکرح  وا  هارمه  هب  ناـیرج ،  تیعقاو  زا  عـالطا  نودـب  هدـع  نیا  هکنیا  زا  تـشاد  تـهارک  عاـنتما و  وا  نوـچ  یلو  دنتـسه  وا 

يرای هب  میمصت  اعقاو  هک  يدودعم  هدع  نآ  رگم  دیدرگ  دنهاوخ  فرصنم  رفـس  نیا  زا  ددرگ  نشور  اهنآ  رب  رما  تقیقح  رگا  هک  تسناد 
مه ار  داهنشیپ  نیا  هجیتن  يربط  تشاذگ .  نایم  رد  نانآ  اب  ار  همان  نآ  نومضم  دومن و  اهنآ  هبار  داهنشیپ  نیا  اذل  دنراد ،  گرم  ياپ  ات  وا 

قرفتم فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هورگ  هورگ  دندوب  ترضح  نآ  اب  هک  یتیعمج  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  زا  سپ  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  ، 
نبا تاقبط  رد  هلمج  نیمه  زاب  و  ( 99) دندوب هدمآ  وا  هارمه  هب  هنیدم  زا  هک  شـصاخ  نارای  زا  يدادعت  دنام و  وا  اهنت  دندش و  هدنکارپ  و 

هب فلتخم و  دراوم  رد  هکلب  لزنم  کی  رد  راب و  کی  هن  داهنـشیپ  حرط و  نیا  دـیدرگ  هراـشا  ًـالبق  هک  يروط  هب  یلو  تسا .  هدـمآ  دـعس 
هدع اهنت  هکنآ  زا  سپ  هلابز و  لزنم  رد  شنارای  هب  فارـصنا  هزاجا  داهنـشیپ و  نیا  زا  سپ  هک  تسا  هدیدرگ  حرطم  نوگانوگ  ياهتبـسانم 

ار عوضوم  مه  زاب  دیدرگ  دراو  هبقع ))  نطب   )) يدعب و لزنم  هب  نوچ  دندنام  وا  اب  شنارای  زا  راکادف  تماقتـسا و  تقادص و  اب  دودـعم و 
 . دییامرف یم  هظحالم  هدنیآ  هحفص  رد  هک  دومرف  حرطم  رتشیب  هچره  تحارص  اب  رگید و  نایب  اب 

هبقع نطب  رد 

نخس نتم 

هّللاَّنَاَو ال ُْياَّرلا  َّیَلَع  یفْخَی  َسَیل  هّللاَدـْبَع  ای  ُعَْقبَا . . . (( )) ٌْبلَک  َّیَلَع  اهُّدَـشَاَو  ینـشهنت  ًابالِک  ِمانَْملا  ِیف  ُْتیءاَر  یِّنِاَف  ًالوتْقَم  ِّالا  ینارَا  ام  ))
اُونوُکَی یّتَح  ْمُّهلُِذی  ْنَم  ْمِْهیَلَع  ُهّللاطَّلَـس  َِکلذ  اُولَعَف  اذِاَف  ِیفْوَج  ْنِم  َۀَقَلَْعلا  ِهِذه  اوُجِرْخَتْـسَی  یّتَح  ینوُعَدَـی  َْنل  ْمُهَّنِا  ( 100) ِهِْرمَا یلَع  ُبَْلُغی 

( . 101 (() ِمَمُالا ِقَِرف  َّلَذَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

جراخ نوخ .  هعطق  ۀَقَلَع :  دیفس .  هایس و  گنر ،  يرتسکاخ  ُعَْقبَا :  نتفرگ .  زاگ  شَهَن : )  زا   ) ینشَْهنَت ْبلک .  عمج  ْبالِک :  ای .  ؤر  مانَم : 
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 . صخش نتشک  زا  تسا  هیانک  نآ  ندرک 

حیضوت همجرت و 

لقن ربانب  دـیدرگ و  دراو  هبقع ))  نطب   )) مان هب  يرگید  لزنم  هب  هلابز ))   )) لزنم زا  تکرح  زا  سپ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هلفاـق 
رد هک  یباوخ  تبـسانم  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رگید  ناخروم  ناثدـحم و  لقن  هب  انب  نینچمه  قداص و  ماما  زا  هیولوق ))  نبا  ))
منک یمن  ینیب  شیپ  چیه  مدوخ  هرابرد  نم  ًالُوتْقَم )) ؛ . . .  ِّالا  ِینارَا  ام   : )) دومرف نینچ  شباحـصا  نارای و  هب  باطخ  دوب  هدید  لزنم  نیا 

یگـس اهنآ  نیرتدیدش  نیرتدب و  دندومن و  هلمح  نم  هب  يدـنچ  ياهگـس  هک  مدـید  ای  ؤر  ملاع  رد  اریز  دیـسر ؛  مهاوخ  لتق  هب  هکنیا  زج 
نیمه رد  هک  ناذول  نبورمع  مان  هب  همرکع ))   )) هلیبق زا  يدرمریپ  ماگنه  نیا  رد  داشرا  رد  دـیفم  موحرم  لـقن  رباـنب  دیفـس . )) هایـس و  دوب 

 . هفوک فرط  دومرف :  ماما  تساجک ؟  امـش  دـصقم  تشاد :  هضرع  ترـضح  نآ  هب  باطخ  دوب  هدروخرب  مالـسلا  هیلع  ماما  هلفاـق  هب  لزنم 
اب ریشمش  هزین و  زج  هب  رفـس  نیا  رد  منک  یم  رکف  نم  اریز  يدرگرب ؛  اج  نیمه  زا  هک  مهد  یم  تدنگوس  ادخ  هب  تفگ :  ناذول  نبورمع 

ادـیپ یگدامآ  تهج  ره  زا  دـنریگب و  ار  بوشآ  گـنج و  ولج  رگا  دـنا  هدرک  توعد  وت  زا  هک  اـهنیا  دـش و  یهاوخن  هجاوم  يرگید  زیچ 
هب ار  امـش  نتفر  نم  ینک ،  یم  ینیب  شیپ  مه  تدوـخ  هک  یعـضو  نیا  اـب  یلو  درادـن  یبـیع  ینک ،  تکرح  اـهنآ  فرط  هـب  سپـس  دـننک 
یم كرد  وت  هک  یبلطم  نیا  ُيْءاَّرلا )) ؛ . . .  َّیَلَع  یفْخَی  هّللاَدـْبَع ال  اـی   : )) دومرف نینچ  يو  خـساپ  رد  ماـما  مناد !  یمن  حالـص  هجوچیه 

؛ . . .  ینوُعَدَی َْنل  ْمُهَّنِا   : )) دومرف سپـس  مالـسلا  هیلع  ماما  تسین . ))  ریذپرییغت  ادخ  همانرب  یلو  تسا  نشور  حـضاو و  زین  نم  يارب  ینک 
هکدومن دهاوخ  طلـسم  نانآ  رب  ار  یـسک  دـنوادخ  نیگنن  لمع  نیا  زا  سپ  یلو  دـنزیربارم  نوخ  رگم  دـنراد  یمنرب  نم  زا  تسد  اهنیا  (( 

(( . دنادرگب ناشرت  لیلذ  اهتلم  همه  زا  دناشچب و  نانآ  هب  هجو  نیرتدیدش  هب  ار  تلذ  خلت  معط 

فارش رد  رهظ  زامن  زا  دعب  ع )   ) ماما ینارنخس 

نخس نتم 

ْنَا هّللاَّلََعلَو  ٌماِما  اَنل  َْسَیل  ُهَّنِاَف  اْنیَلَع  ْمِْدقَا  ْنَا  ْمُْکلُـسُر  اِهب  ْتَمِدَقَو  ْمُُکبتُک  یْنتَتَا  یّتح  ْمُِکتآ  َْمل  یِّناَو  ْمُْکیلَاَو  هّللا  َیِلا  ٌةَرِذْعَم  اهَّنِا  ُساّنلااَهُّیَا  ))
َنیهِراک یمَدـْقَِمل  ُْمْتنُک  ْنِاَو  ْمُکِقِیثاومَو  ْمُکِدوُهُع  ْنِم  ِِهب  ُّنئمْطَا  ام  ینوُطْعاَف  ْمُُکْتئِج  ْدَـقَف  َِکلذ  یلَع  ُْمْتنُک  ْنِاَف  يدُْـهلا  یلع  َِکب  اـنَعَمْجَی 

( . 102 (() ْمُْکَیِلا ُْهنِم  ُْتئِج  يذَّلا  ِناکَْملا  َیِلا  ْمُْکنَع  ُفِرَْصنَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

رون و هلفاق  حیـضوت :  همجرت و  نامیپ .  قاـثیم : )  دـْهَع و  عمج   ) قیثاومَو دوُهُع  لـیلد .  ناـیب  تجح و  لاذ : )  تکرح  هس  ره  اـب   ) ةَرِذـْعَم
ترـضح نآ  دورو  زا  سپ  هک  دـیدرگ  فارـش ))   )) مان هب  يرگید  لزنم  دراو  هبقع ))  نطب   )) نتـشاذگرس تشپ  زا  سپ  ینیـسح  ناوراک 

هدـهع هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تکرح  زا  يریگولج  تیرومءام  يو  یهدـنامرف  تحت  هک  وجگنج -  درم  رازه  اـب  زین  یحاـیر  دـیزی  نبرح 
نادناخ تیعقوم  شیوخ و  تیعقوم  هاتوک  ینارنخـس  ود  یط  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  لزنم  نیا  رد  دش و  دراو  لزنم  نیدب  دنتـشاد - 

 . دومن نایب  ّرح ،  نایرکشل  هب  ار  شرفس  هزیگنا  هیما و  ینب 

 ( س  ) همطاف دنزرف  هفطاع 

يرادومن هک  شنایهاپس  و  ّرح ))  )) اب مالسلا  هیلع  ماما  دروخرب  یقالت و  نیا  یگنوگچ  هب  ینارنخـس  ود  نیا  یـسررب  همجرت و  زا  لبق  یلو 
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تقد ناخروم  نابز  زا  مایق ،  بالقنا و  ناورشیپ  ناهج و  ناربهر  همه  هب  تسا  یـسرد  و  اهیلع - هّللا  مالـس  همطاف -  دنزرف  هفطاع  زا  تسا 
لومعم و دـح  زا  شیب  هتفر و  تارف  يوس  هب  حبـص  عولط  زا  شیپ  ناناوج  داد  روتـسد  فارـش ))   )) لزنم هب  دورو  زا  سپ  ماما  مینک :  یم 

دراو حلسم  رفن  رازه  سءار  رد  دیزی  نب  رح  دیدش  يامرگ  نایم  رد  زور و  نیمه  رهظ  زا  لبق  دنیامن .  لمح  اه  همیخ  يارب  بآ  زاین  دروم 
ار هار  رابغ  درگو و  حالس  ینیگنس  یگتسخ و  اب  مءاوت  یگنشت  شطع و  تدش  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  دیدرگ  نیمزرـس  نیا 
زا ياهبکرم  نآ  رب  لومعم  قبط  و  دنیامن .  باریس  ار  ناشیاهبـسا  اهنآ و  هک  داد  روتـسد  شیوخ  نارای  هب  دومن ،  هدهاشم  ّرح  نایهاپـس  رد 

رگید فرط  زا  دندرک و  یم  باریس  ار  دارفا  فرط  کی  زا  هدومن  لمع  يو  روتسد  قبط  زین  ترـضح  نآ  نارای  دنـشاپب .  بآ  هدیـسر  هار 
زا یکی  دندیـشاپ .  یم  بآ  اـهنآ  ياـهاپ  لـکاک و  لاـی و  هب  رگید  فرط  زا  دنتـشاذگ و  یم  اهبـسا  ولج  هب  هدوـمن و  بآ  زا  رپ  ار  اـهفرظ 
رـس تشپ  نازابرـس و  همه  زا  سپ  دیدش  یگتـسخ  یگنـشت و  رثا  رد  نم  دـیوگ :  یم  یبراحم ))  ناعط  نب  یلع   )) مان هب  رح ))  )) نایهاپس

ندومن باریـس  مرگرـس  نیـسح  نارای  همه  نوچ  ماگنه  نآ  رد  مدرگ  دراو  هاپـس  يودرا  لحم  و  فارـش ))   )) هقطنم هب  متـسناوت  نایهاپس 
دوب و هدیدرگ  نم  هجوتم  اه  همیخ  رانک  زا  هک  يا  هفایق  شوخ  وخ و  شوخ  درم  عقوم  نیا  رد  دومنن ،  هجوت  نم  هب  یسک  دندوب  نایرکشل 
ار دوخ  درک  یم  لمح  دوخ  اب  یبآ  کشم  هک  یلاح  رد  تفاتش و  میرای  هب  تسا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دوخ  هک  دش  مولعم  سپس 

نوچ زاجح  تغل  اب  ییانـشآ  مدع  رثا  رد  نم  دـیوگ  یم  ماعط ))  نبا   (( . )) ناباوخب ار  ترتش  ۀَـیِواّرلا )) ؛  ِخـِنَا   )) تفگ دـیناسر و  نم  هب 
رثا رد  یلو  مدـیدرگ  بآ  ندروخ  لوغـشم  مدـناباوخ و  ار  بکرم  ناـباوخب ))  ار  رتـش  َلَـمَْجلا )) ؛  ِخـِنَا   )) دوـمرف مدـیمهفن  ار  وا  روـظنم 

؛  َءاقِّسلا ِِثنِْخا   : )) دومرف ماما  منک ،  هدافتسا  یتحار  هب  متسناوت  یمن  تخیر و  یم  متروص  رس و  هب  بآ  یگچاپ ،  تسد  دیدش و  یگنشت 
ار نآ  هناهد  شرگید  تسد  اب  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  کـشم  هک  ماـما  مدومنن  كرد  ار  وا  روظنم  مه  زاـب  نم  هدـب ))  راـشف  ار  گـشم  (( 

مدرگ باریس  یتحار  هب  تمحز و  نودب  متسناوت  ات  تفرگ 

زامن عورش 

شـصوصخم نذ  ؤم  قورـسم  نب  جاجح  هب  ماـما  دیـسر ،  ارف  زاـمن  تقو  رهظ و  عقوم  رـصتخم  تحارتسا  ییاریذـپ و  تبحم و  نیا  زا  سپ 
ناذا لوغـشم  جاـجح  میناوخب ))  ار  ناـمزامن  اـت  وگب  هماـقا  ناذا و  دـنک  تتمحر  ادـخ  یِّلَُـصن )) ؛  ِةولَّصِلل  ِْمقَاَو  هّللاَـکُمَحْرَی  ْنِّذَا   )) دومرف

رد امـش و  اب  مه  ام  هن ،  تشاد  هضرع  یناوخ ؟  یم  تنایهاپـس  اب  لقتـسم و  ای  یناوخ  یم  زامن  ام  اب  زین  وت  دومرف  رح ))  )) هب ماـما  دـیدرگ 
نآ اب  ار  رهظ  زامن  دنداتـسیا و  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  رد  شنایهاپـس  و  رح ))  )) شنارای و ولج و  رد  ماما  میتسیا .  یم  زامن  هب  فص  کی 

 . دندروآ ياج  هب  ترضح 

ماما ینارنخس 

ینهاریپ ار  شسابل  دوب و  نیلعن  شیاپ  رد  هدرک و  هیکت  شریشمش  هب  هک  یلاح  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  زامن  ندش  مامت  زا  سپ 
ْمُْکَیلاَو هّللا  َیِلا  ٌةَرِذْعَم  اهَّنِا  ُساّنلا  اَهُّیَا   : )) دومرف نینچ  نانآ  هب  باطخ  داتسیا و  مدرم  فرط  هب  ور  داد ،  یم  لیکـشت  یبرع  ییابع  هداس و 
تکرح امـش  يوس  هب  نم  ادـخ ،  هاگـشیپ  رد  تیلو  ؤسم  عفر  هفیظو و  ماجنا  اهامـش و  رب  تسا  تجح  ماـمتا  نم  نانخـس  مدرم !   )) ؛ . . .

يوس هب  ریذپب و  ار  ام  توعد  میرادن  اوشیپ  ماما و  ام  هک  دیدرگ  ریزارـس  نم  يوس  هب  امـش  ياهکیپ  اه و  همانتوعد  هک  هاگنآ  رگم  مدومنن 
يوس هب  نم  هک  کنیا  دیتسه  دنبیاپ  رادافو و  اهتوعد  نیدـب  رگا  دـیامن .  يربهر  تیادـه و  ار  ام  وت  هلیـسو  هب  دـنوادخ  ات  نک  تکرح  ام 

نم ندمآ  زا  رگا  دیزاس و  مرادروخرب  يرتشیب  نانیمطا  زا  نم  اب  يرایمه  يراکمه و  رد  دیدنبب و  مکحم  نامیپ  نم  اب  دـیاب  ما  هدـمآ  امش 
رایتخا توکس  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  لباقم  رد  رح  نایهاپس  میامن . ))  تعجارم  ما  هدمآ  اجنآ  زا  هک  یلحم  هب  مرـضاح  دیتسه  یـضاران 

تقو ات  تفریذپ  نایاپ  مالسلا  هیلع  ماما  نانخـس  اب  رهظ  زامن  تروص  نیدب  و  دیدرگن .  زاربا  نانآ  يوس  زا  یفنم  ای  تبثم  باوج  دندرک و 
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دیدرگ هماقا  رح ))  )) نایهاپس ترضح و  نآ  نارای  تکرش  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تماما  اب  زین  زامن  نیا  دیسر و  ارف  رـصع  زامن 
 . دییامن یم  هظحالم  هدنیآ  هحفص  رد  هک  دومرف  داریا  ینانخس  مه  زاب  ینارنخس  نیمود  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  ماما  زامن  زا  سپ  و 

فارش رد  رصع  زامن  زا  دعب  ع )   ) ماما ینارنخس 

نخس نتم 

ِۀَیالَِوب یلْوَا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلصٍدَّمَُحم  ِْتیَُبلْهَا  ُنَْحنَو  ِِهّلل  یـضْرَا  ْنُکَی  ِِهلْهَال  َّقَْحلااُوفْرعَتَو  هّللااوُقَّتَت  ْنِا  ْمُکَّنِاَف  ُسانلااَهُّیَا  ُدَْعب :  اّمَا  ))
ْریَغ َن  الا  ْمُُکیءاَر  َناکَو  انِّقَِحب  َلْهَْجلاَو  اَنل  َۀَهارَْکلا  ِّالا  ُْمْتَیبَا  ْنِاَو  ِناوْدـُْعلاَو  ِروَْجلِاب  َنیِرئاّسلاَو  ْمَُهل  َْسَیل  ام  َنیعَّدُْـملا  ِءالُؤه  ْنِم  ِْرم  الا  اذـه 

(( . ْمُْکنَع ُفِرَْصنَا  ْمُُکُبتُک  ِِهب  ْینَتَتَا  ام 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . درک لمع  تنس  نآ  هب  ِۀَّنُّسلِاب :  َراسَو  ۀَّنُّسلاَراس :  دنیوگ  یم  مدرم ؛  ینمشد  يرگمتـس و  هب  ناگدننک  لَمَع  ناودُعلاَو :  روْجلاب  َنیرئاسلا 
 . ندرک عانتما  ًءابِا : ) یبْءاَی ،  یبَا ،  زا   ) ُْمْتَیبَا

حیضوت همجرت و 

فرط زا  یمازعا  هاپس  نیلوا  هک  يو  هاپس  دیزی و  نبرح  اب  فارش ))   )) لزنم رد  مالسلا  هیلع  ماما  دیدومرف  هظحالم  شیپ  لصف  رد  هکنانچ 
یلع نب  نیسح  تماما  هب  هاپس  ود  ره  زین  ار  رصع  زامن  مالسلا  هیلع  ماما  ینارنخـس  رهظ و  زامن  مامتا  زا  دعب  دندیـسر .  مه  هب  دوب  دایز  نبا 
ادـخ زا  رگا  مدرم !   : )) دومرف داریا  نینچ  رح ))  )) نایهاپـس هب  باطخ  رـصع  زامن  زا  دـعب  ار  دوخ  مود  ینارنخـس  ماما  هاگنآ  دـنداد  ماجنا 

يربهر تیالو و  هب  ربمایپ  تیب  لها  ام  دیدرگ و  دهاوخ  دنوادخ  يدونـشخ  بجوم  دـشاب  قح  لها  تسد  رد  قح  هک  دـیریذپب  دیـسرتب و 
ادخ اب  ینمشد  داسف و  ملظ و  هار  هشیمه  هدوب و  ماقم  نیا  یعدم  قحان  هب  هک  میـشاب  یم  هیما )  ینب   ) اهنیا زا  رتراوازـس  رت و  هتـسیاش  مدرم 
ًالعف دیـسانشن و  ار  ام  قح  دـینادرگب و  يور  اـم  زا  دـینک و  يراـشفاپ  دـیا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  نیا  رد  رگا  دـنا و  هتفرگ  شیپ  رد  ار 
هیلع ماما  نخـس  نوچ  منک . ))  یم  تعجارم  اج  نیمه  زا  نم  دوب ،  سکعنم  امـش  ياـه  هماـنتوعد  رد  هک  دـشاب  نآ  زا  ریغ  امـش  هتـساوخ 

ود داد  روتـسد  ناعمـس ))  نب  ۀـبقع   )) هب ماما  میرادـن .  يربخ  اه  همانتوعد  نیا  زا  اـم  هک  تشاد  راـهظا  رح ))  ، )) دیـسر ناـیاپ  هب  مالـسلا 
رد ییوگتفگ  درک و  یعالطا  یب  راهظا  اه  هماـن  نیا  زا  مه  زاـب  رح ))  )) یلو دومن  رـضاح  دوب  هفوک  مدرم  ياـه  هماـن  زا  ولمم  هک  نیجْرُخ 

 . دومن دیهاوخ  هظحالم  هدنیآ  زارف  رد  هک  دیدرگ  عقاو  ماما  يو و  نایم 

ینارنخس نیا  رد  مهم  هتکن  هس 

نایب ربمایپ و  نادـناخ  تیب و  لها  یفرعم   - 1 تسا :  هدومن  هراشا  ساسح  بلاج و  رایسب  هتکن  هس  هب  ینارنخـس  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هدیدرگ لوحم  نانآ  هب  تما  یتسرپرـس  تیالو و  ماقم  لاعتم  دنوادخ  زا  تراهط ،  یکاپ و  نیا  رثا  رد  هک  اهنآ  تسادقو  تراهط  یکاپ و 

هب ار  ناناملـسم  تموکح  روز  ملظ و  هار  زا  قحاـن و  هب  هدوب و  دـساف  رگمتـس و  یناـمدرم  ناـنآ  هک  شیوخ  ناـفلاخم  یفرعم   - 2 تسا . 
رفس هزیگنا  تلع و  ماما  هک  تسا  نیا  هدش  هیکت  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ینارنخـس  ود  ره  رد  هک  يا  هتکن  نیموس  اما  و  دنا .  هتفرگ  تسد 

هن هدوب  رهـش  نیا  مدرم  توعد  قبط  رفـس  نیا  هک  تسا  هتخاس  نشور  احیرـص  ار ) شا  هزرابم  ماـیق و  هزیگنا  هن   ) هفوک يوس  هب  ار  شیوخ 
رضاح زین  ماما  دنا  هدیدرگ  نامیشپ  مدان و  دوخ  توعد  زا  دنتسه  اهنآ  ءزج  زین  نیرضاح  هک  رهـش  نیا  مدرم  رگا  توعد و  نودب  ائادتبا و 
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 . دنک تعجارم  هدمآ  هک  یهار  نامه  زا  تسا 

؟  دومرف یم  تعجارم  هنیدم  هب  دوب  دازآ  ع )   ) یلع نب  نیسح  رگا 

نآ دنتـشاذگ  یم  دازآ  ار  ماـما  رح ))  )) نایهاپـس ههرب ،  نآ  رد  هفوک و  مدرم  اـعقاو  رگا  هک  ددرگ  یم  حرطم  لا  ؤس  نیا  اـجنیا  رد  یهتنم 
نانخس نتم  زا  ار  لا  ؤس  نیا  خساپ  دیاب  دیشک ؟  یم  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  هک  يا  هزرابم  زا  تسد  تشگ و  یم  زاب  هنیدم  يوس  هب  ترضح 

ینارنخس ود  نیا  زا  اریز  دروآ ؛  تسد  هب  تسا  هدرک  نایب  فارش ))   )) لزنم رد  هک  ترـضح  نآ  نخـس  نیمه  زا  هژیوب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هدوب هفوک  مدرم  زا  هورگ  نآ  يوس  زا  هناهب  رذع و  عون  ره  عطق  يارب  دراد و  تجح  مامتا  هبنج  يو  نانخـس  هک  تسادـیپ  حوضو  هب  ماما 
تسا تجح  مامتا  نم  نانخس  نیا  ینعی  ْمُْکَیلاَو )) ؛  هّللا  َیِلا  ٌةَرِذْعَم  اهَّنِا   : )) تشاد نایب  تحارص  هب  ار  تقیقح  نیا  ترضح  نآ  هک  تسا 

نم ندمآ  هک  دنک  میهفت  نانآ  هب  دهاوخ  یم  نایب  نیا  اب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ادخ . )) هاگـشیپ  رد  تیلو  ؤسم  عفر  امـش و  يارب 
نینچ مومسم  ّوج  ندروآ  دوجو  هب  يارب  هیما  ینب  نارازگراک  رگا  درادن و  ار  نآ  نامدرم  رهش و  نیا  هب  هلمح  مجاهت و  هبنج  امش  رهـش  هب 
هتفرگ ماجنا  هفوک  مدرم  یلبق  توعد  قبط  هک  تسا  يرفس  نیا  هکلب  دشاب  یم  عقاو  فالخ  ضحم و  بذک  دنزادنیب ،  هار  یئوس  تاغیلبت 
هفوک مدرم  رگا  هک  تسین  انعم  نادب  هقطنم  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تشگرب  فارـصنا و  ای  هزرابم و  هلءاسم  عوضوم و  لصا  اما  و  تسا . 

ترضح نآ  روظنم  هکلب  دراد  یمرب  هزرابم  زا  تسد  ددرگ و  یمرب  دوخ  هناخ  هب  مه  ترضح  نآ  دنشاب  هدش  فرصنم  شیوخ  توعد  زا 
مدـع لصا  اما  مییآ و  یمن  رهـش  نیا  هب  مه  ام  يراکمه ،  یناـبیتشپ و  هدـعو  توعد و  زا  هفوک  مدرم  فارـصنا  تروص  رد  هک  تسا  نیا 

هزرابم نیا  یهتنم  دوش  رجنم  ام  ندـش  هتـشک  هب  هچرگا  تسا  یقاب  دوخ  توق  هب  نانچمه  يو  اب  هزرابم  همادا  هیواعم و  نب  دـیزی  اـب  تعیب 
یتـموکح هاگتـسد  رگا  دوب و  نیا  زا  ریغ  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  رگا  اریز  تسا ؛  ریذـپ  ناـکما  رگید  هطقن  ره  رد  دـشابن  هفوک  رد  رگا 

هداد و تسد  زا  ار  دوخ  تیعطاق  هکلب  هدیـشک  هزرابم  زا  تسد  اهنت  هن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دومن  یم  ساسحا  هزادنا  نیمه 
يارب يریگرد  نیا  هک  تسناد  یم  اریز  دوش ؛  ریگرد  ترـضح  نآ  اـب  دوبن  رـضاح  هاـگچیه  تسا  هتفاـی  هار  ودـب  دـیدرت  کـش و  تلاـح 

 . دوب دهاوخ  نیگنس  هّیما  ینب  تموکح 

هصالخ

هزرابم زا  مالسلا  هیلع  ماما  فارصنا  مدع  رب  تسا  ینشور  مکحم و  لیلد  يزیرنوخ  گنج و  نآ  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  دیزی  هاپس  يریگرد 
للخ عطاق و  میمـصت  خـسار و  مزع  نآ  رب  تسا  يرگید  هاوگ  لیلد و  زین  تداهـش  ات  هنیدـم  زا  ماـما  نانخـس  زا  کـیره  نیا  زا  هتـشذگ  . 
یَلَع ٌراع  ِتْوَْملِاب  اَـمَو  یِْـضمءاَس   : )) دـیوگ یم  هک  وا  ( . (( 103 (() ُلَْضفَا هّللا  ِیف  ِْفیَّسلاـِب  ٍء  يِْرم  ُلـْتَقَف إ   : )) دـیوگ یم  هک  وا  ریذـپان . 
ْمُْهنِم ُِّرفَا  الَو  ِلِیلَّذـلا  َءاطِْعا  يدـِیب  ْمِهیطُْعاال   : )) دـیوگ یم  هک  وا  ( . (( 105 (() ُۀَّلِّذـلااَّنِم َتاْهیَه   : )) دـیوگ یم  هک  وا  ( . (( 104  (() یتَْفلا

یِطُْعاال هّللاَو   : )) دیوگ یم  هک  وا  ( . (( 107 (() ُهَْلثِم ُِعیاُبیال  یلثِمَو  ِروُمُْخلا . . .  ُبِراش  ُدیزَیَو   : )) دیوگ یم  هک  وا  ( . (( 106 (() ِدیبَْعلاَراِرف
زا تسا و  هتفرگ  شیپ  رد  هک  يا  هزراـبم  زا  تسین  رـضاح  یتمیق  چـیه  هب  تسا  نیا  شدـید  هک  وا  يرآ ،  ( . (( 108  (() یِسْفَن ْنِم  َۀَِّینَّدلا 

 . درادرب تسد  دنک  یم  بیقعت  هک  یفده 

هصالخ

لصا هک  هنوگنامه  تشادن  ترـضح  نآ  هزرابم  لصا  رد  یفنم  تبثم و  رثا  نیرتکچوک  هفوک  مدرم  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ندوب  دازآ 
 . دشاب ترضح  نآ  مایق  هزرابم و  تلع  هزیگنا و  تسناوت  یمن  نانآ  توعد 

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  www.Ghaemiyeh.comنانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


ّرح خساپ  رد 

نخس نتم 

هّللا یّلـص  هّللِالوُسَر  ةَرْـصن  ُدـیُِری  َوُهَو  ِهِّمَع  ِنب  ِْسو ال  الاوُخَا  َلاق  ام  ُلُوقَءاَسَو  ینُوُلتْقَت  ْنَا  ُبْطَْخلا  ُمُِکب  وُدـْعَی  ْلَهَو  ِیُنفِّوَُخت  ِتْوَْمل  اـِبَفَا  ))
ًارُوْبثَم َقرافَو  ِهِسْفَِنب  َنیِحلاّصلا  َلاجِّرلا  اسآَو  ًاِملْـسُم  َدَهاجَو  ًاّقَح  يَون  ام  اذِا  یتَْفلا  یَلَع  ٌراع  ِتْوَْملِاب  امَو  یـْضمَءاَس  مّلـس . ))  هلآ و  هیلع و 
شیِعَت ْنَا  ًالُذ  َکل  یفَک  َْمُلا  َْمل  ُِّتم  ْنِاَو  ْمَمذَا  َْمل  ُتْشِع  ْنِاَف  ًامَْرمَرَع  ِجایِْهلا  ِیف  ًاسیِمَخ  یْقلَِتل  اهَءاَقب  ُدـیُرا  یـسْفَن ال  ُمِّدـُقا  ًامرُْحم  ََفلاـخَو 

(109) امَغُْزتَو

تاغل حیضوت  همجرت و 

زا ایآ  ینعی  تسا  ییانک  موهفم  ياراد  هلمج  نیا  كانرطخ ،  میظع و  رما  بْطَخ :  تعرـس .  وْدَع )) :  ینُوُلتْقَت :  ْنَا  ُبْطَْخلا  مُِکب  وُدـْعَی  )) 
نوعلم دوُرْطَم و  رُوْبثم :  نتسج .  يرود  ًاقاِرف :  قَراف  هنیدم .  بارعا  زا  تسا  يا  هلیبق  مان  ْسَوا :  تسا ؟  هتخاس  نم  نتشک  زجب  يراک  امش 

يارب تسا  تفص   ) ْمَْرمَرَع گنج .  جایِه :  ددرگ .  یم  لیکشت  شخب  جنپ  زا  رکـشل  اریز  رکـشل ؛  سیمَخ :  تسا .  رفاک  صخـش  زا  هیانک 
 ( : مولی مال ،  زا  لوهجم  هدـحو  ملکتم   ) َْمُلا َمل  ندرک .  یگدـنز  ًاـْشیَع : ) َشاـع  زا   ) ُتْشِع يوق .  گرزب و  يرکـشل  دـیدش و  سیِمَخ : ) 

 . يراوخ تلذ و  َمِغَر : ) زا   ) مَغَْرت باذع .  درد و  یتحاران و 

حیضوت همجرت و 

ياه همانتوعد  دیسر و  نایاپ  هب  ماما  مود  ینارنخس  هکنآ  زا  سپ  فارـش ))   )) لزنم رد  میدومن  هراشا  یلبق  زارف  حیـضوت  رد  هک  يروط  هب 
تکرح هرابرد  ّرح  ترضح و  نآ  نایم  رد  دومن  یم  یعالطا  یب  راهظا  نانچمه  ّرح  داد و  رارق  شنایهاپـس  ّرح و  رایتخا  رد  ار  هفوک  مدرم 
میمـصت رح  دهدب و  همادا  هفوک  يوس  هب  دوخ  تکرح  هب  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز  دش ؛  ثحبورج  وگتفگ و  مالـسلا  هیلع  ماما 

رد مالسلا  هیلع  ماما  دید  رح  نوچ  یلو  دیامن .  يریگولج  ترـضح  نآ  تکرح  زا  دوب  هدش  لوحم  يو  رب  هک  یتیرومءام  قبط  دوب  هتفرگ 
هک لاح  تفگ :  نینچ  دـهدب ،  ناشن  شمرن  فاطعنا و  يو  تیرومءام  لباقم  رد  تسین  رـضاح  هجو  چـیه  هب  تسا و  عطاـق  دوخ  میمـصت 

دیدرگ زاب  هنیدـم  هب  هن  دـیوش و  دراو  هفوک  هب  هن  هک  دـینک  باختنا  دوخ  يارب  ار  يریـسم  تسا  رتهب  دـیا  هتفرگ  تکرح  هب  میمـصت  اـمش 
هلمج نیا  رح  دشخب .  تاجن  وت  اب  يریگرد  زا  ارم  دنوادخ  دـیاش  مسیونب  دایز  نبا  هب  زیمآ  حلـص  يا  همان  منک و  هدافتـسا  تصرف  زا  نمات 

یم ترادـشه  منک و  یم  يروآدای  زین  ار  هتکن  نیا  َّنلَتُْقَتل )) ؛  َْتَلتاق  نئل  ُدَهْـشَا  یِّنِاَف  َکِسْفَن  یف  َهّللا  َكرَکَُذا  یِّنِا   : )) دومن هفاضا  زین  ار 
نیا ماما  دیـسر و  اجنیدب  رح  راتفگ  نوچ  و  دش . )) یهاوخ  هتـشک  دصرددص  ینک ،  زاغآ  یگنج  يربب و  ریـشمش  هب  تسد  رگا  هک  مهد 

ایآ ینُوُلتْقَت )) ؛ . . .  ْنَا  ُبْطَْخلا  ُمُِکبوُدْعَی  ْلَهَو  ِیُنفِّوَُخت  ِتْوَْملِابَفَا   : )) دومرف نینچ  يو  خساپ  رد  دینش ،  رح  زا  ار  دیدهت  اب  مءاوت  رادشه 
هک مناوخ  یم  ار  تیب  دـنچ  نامه  وت  خـساپ  رد  نم  تسا .  هتخاس  امـش  زا  يراک  زین  نم  نتـشک  زا  شیب  اـیآ  یناـسرت و  یم  گرم  اـب  ارم 
يو تکرح  فلاخم  هک  شیومعرسپ  هب  دنک  تکرش  گنج  رد  دباتشب و  ربمایپ  يرای  هب  تساوخ  یم  هک  هاگنآ  یـسوا ))   )) نم ؤم  ردارب 

مالـسا و هب  دـقتعم  وا  هک  هاـگنآ  تسین  گـنن  درمناوج  يارب  گرم  هک  تفر  مهاوخ  گرم  يوس  هب  نم  تفگ :  نینچ  دومن و  داـشنا  دوب 
 . دنیزگ يرود  ادخ  ینمـشد  زاو  هدومن  تفلاخم  ناراکتیانج  اب  تیامح و  کین  نادرم  زا  شناج  راثیا  اب  دـهاوخب  و  دـشاب .  ّقح  شفدـه 

رگا نم  موش .  هجاوم  گرزب  سب  ینمشد  اب  تخـس  یگنج  رد  ات  میوش  یم  یگدنز  زا  تسد  مراذگ و  یم  صالخا  قبط  رد  ار  مناج  نم 
 (( . ینک يرپس  ار  ینیگنن  راب و  تلذ  یگدـنز  نینچ  هک  سب  نیمه  وت  يارب  یلو  یتحاران ،  مریمب  رگا  هن  مرادـن و  ینامیـشپ  منامب  هدـنز 
نوچ دیوگ  یم  نیسحلا  بدا  رد  دیدرگ .  ادج  ترضح  نآ  زا  دیشک و  رانک  ار  دوخ  یتحاران ،  مشخ و  اب  یعطق  خساپ  نیا  ندینش  اب  رح 
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لثمتم تایبا  نیا  هب  راب  نیدنچ  قارع  يوس  هب  شیوخ  رفس  لوط  رد  اذل  هدوب  مالسلا  هیلع  ماما  نیسحت  باجعا و  دروم  راعـشا  نیا  موهفم 
نآ فدـه  هک  تسا  نیا  رگناشن  زین  اهنآ  رارکت  راعـشا و  نیا  هب  ماما  لثمت  و  دـناوخ .  یم  ررکم  فلتخم و  دراوم  رد  ار  اـهنآ  هدـیدرگ و 
نآ ماکحا  ظفح  نآرق و  نیناوق  اه و  همانرب  زا  عافد  مالسا و  هار  رد  داهج  شدج و  نییآ  نید و  رب  ندرک  يرای  تکرح ،  نیا  زا  ترضح 

هیلع و هّللا  یلص  هّللا  لوسر  کین  تنس  زا  ندرک  يوریپ  یهلا و  ياه  هضیرف  نیرتگرزب  زا  هک  يداهج  تسا ؛  هدوب  لالحمـضا  لاوز و  زا 
داهج هار  نیا  رد  سکره  يرآ  دوب .  هتـسش  تسد  شنازیزع  دوخ و  ناج  زا  یتح  یگدـنز و  لانم و  ماـقم و  زا  زین  هار  نیا  رد  تس و  هلآ 
داهج هزرابم و  نادـیم  هب  مدـق  هار  نیا  رد  هدـیدرگ و  شیوخ  هناخ  تیب و  مزالم  هک  سک  نآ  تسین و  تمالم  دروم  دوش  هتـشک  دـنک و 

( . 110) دوب دهاوخ  شهوکنو  تمالم  دروم  تسا  هدنز  ات  دراذگن 

هضیب لزنم  رد 

نخس نتم 

یف ُلَمْعَی  هّللِالوُسَر  ِۀَّنُِـسل  ًاِفلاُخم  ُهَدْهَع  ًاثِکان  هّللاِمارَِحل  الِحَتْـسُم  ًارئاج  اناْطلُـس  ياَر  ْنَم  َلاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللَالوُسَر  َّنِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  ))
اوُکََرتَو ِناْطیَّشلا  َۀَعاط  اُومََزل  ْدَق  ِءالُؤه  َّناَو  الَا  ُهَلَخْدَم  ُهلِخْدـُی  ْنَا  هّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناک  ٍلْوَق  الَو  ٍلْعِِفب  ِْهیَلَع  ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ِناوْدـُْعلاَو  ِْمث  الاب  هّللاِدابِع 
ْمُُکُبتُک ِیْنتَتَا  ْدَقَو  َرَّیَغ  ْنَّمِم  ُّقَحَا  اَنَاَو  َُهل  الَح  اُومَّرَحَو  هّللاَما  رَح  اوُّلَحَاَو  ِءْیَْفلِاب  اوُرثْءاتْـساَو  َدوُدُْـحلا  اُولَّطَعَو  َداسَْفلا  اوُرَهْظَاَو  ِنمْحَّرلا  َۀَـعاط 
َۀَمِطاف ُْنباَو  ِِّیلَع  ُْنب  ُنیَسحلااَنَاَف  ْمُکَدْشُر  اُوبیُِصت  ْمُکَتَْعَیب  َّیَلَع  ُْمتْمَْمتَا  ْنِاَف  ینُولِذَْخت  الَو  ینوُمِّلَُـست  ْمُکَّنِا ال  ْمُِکتَْعیَِبب  ْمُکلُـسُر  َّیَلَع  ْتَمِدَقَو 

ْمَُکل َیِهام  ْمُِکقانْعَا  ْنِم  یتَْعَیب  ُْمتْفَّلَخَو  ْمُکَدْهَع  ُْمتْضَقَنَو  اُولَعْفَت  َْمل  ْناَو  ٌةَوُْسا  ِیف  ْمَُکلَو  ْمُِکلْهَا  َعَم  ِیلْهَاَو  ْمُکِسُْفنَا  َعَم  یِـسْفَن  هّللِالوُسَر  ِْتِنب 
ُثُْکنَی امَّنِاَف  َثَکَن  ْنَمَو  ُْمتْعَّیَـض  ْمُکَبیـصَنَو  ْمتْءاطْخَا  ْمُکَّظَحَف  ْمُِکب  َّرَتْغا  ِنَم  ُروُْرغَْملاَف  ِملْـسُم  یِّمَع  ِْنباَو  یِخَءاَو  ِیبَءِاب  اـهوُُمْتلَعَف  ْدََـقل  ٍرُْکِنب 

( . 111 (() ُُهتاکََربَو هّللاُۀَمَحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ْمُْکنَع  ُهّللا  ِینُْغیَسَو  ِهِسْفَن  یلَع 

تاغل حیضوت  همجرت و 

نادب رئاج  ناطلس  هک  تسا  یباذع  نآ ،  زا  روظنم  اجنیا  رد  هاگلزنم و  لوخد و  لحم  میم : )  حتف  هب   ) لَخْدَم ینکـش .  نامیپ  دهع :  ثکَن 
 . رتراوازس ُّقَحَا :  دراد .  صاصتخا  ربمایپ  نادناخ  هب  هک  یقوقح  تورث و  ِءْیَف :  نداد .  صاصتخا  دوخ  هب  ِراثِیتِْسا :  دیدرگ .  دهاوخ  التبم 
 . هدروخ لوگ  روْرغَم :  هقباس .  یب  راک  رُکن :  ورشیپ .  وگلا ،  ٌةَوُْسا :  یتخبشوخ .  تداعس و  دشر :  ندومن .  كرت  هَمَّلَس : )  زا   ) ینوُمِّلَُست

حیضوت همجرت و 

ناکما هک  ییاهلحم  رد  لزانم و  رد  دندوب  تکرح  رد  رگیدمه  یکیدزن  رد  تازاوم و  هب  هلفاق  ودره  فارش ))   )) لزنم زا  تکرح  زا  سپ 
داد تسد  ماما  هب  یتصرف  اجنآ  رد  هک  دوب  هضیب  لزنم  لزانم  نیا  زا  یکی  دندمآ و  یم  دورف  مه  اب  هلفاق  ودره  دوب  رتشیب  تحارتسا  بآ و 

ار شیوخ  هزرابم  هزیگنا  تکرح و  مایق و  تلع  دراذـگب و  نایم  رد  نانآ  اـب  ار  یقیاـقح  دـیوگب و  نخـس  رح ))  )) نایهاپـس اـب  مه  زاـب  اـت 
هجاوم ییوگروز  ناطلس  اب  یناملسم  ره  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  مدرم !  ( )) 112  ) ینارنخس نیا  همجرت  کنیا  دنک  حیرشت 

نایم رد  هدـمآرد و  تفلاخم  رد  زا  ربماـیپ  نوناـق  تنـس و  اـب  دنکـش و  یم  مهرد  ار  یهلا  ناـمیپ  هدومن و  لـالح  ار  ادـخ  مارح  هک  ددرگ 
راهظا راتفگ  اب  ای  لمع و  اب  یناطلـس  نینچ  لباقم  رد  وا  یلو  دریگ  یم  شیپ  رد  ینمـشد  ناودـع و  تیـصعم و  هاـنگ و  هار  ادـخ  ناگدـنب 

نانیا دیـشاب  هاگآ  مدرم !  دنک .  لخاد  منهج  شتآ  رد  رگنایغط  نامه  لحم  هب  ار  تکاس )   ) درف نیا  هک  تسا  دنوادخ  رب  دیامنن  تفلاخم 
ار یف ء  هدومن ،  لیطعت  ار  یهلا  دودح  جیورت و  ار  داسف  دنا  هدومن  ضرف  دوخ  رب  ار  ناطیـش  زا  يوریپ  كرت و  ار  ادخ  تعاطا  هیما )  ینب  )
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هب نم  دـنا و  هداد  رییغت  ار  دـنوادخ  یهاون  رماوا و  مارح و  لـالح و  دـنا .  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  تسا )  ربماـیپ  نادـناخ  هب  صتخم  هک  )
ییاه همانتوعد  نومـضم  قیاقح ،  نیا  زا  هتـشذگ  مرت .  هتـسیاش  دنا  هداد  رییغت  ار  مدج  نید  هک  نیدسفم  نیا  زا  ناناملـسم  هعماج  يربهر 

هک دیا  هتسب  نامیپ  هدرک و  تعیب  نم  اب  امش  هک  دوب  نیا  دنا  هدمآ  نم  دزن  هب  امش  يوس  زا  هک  ییاهکیپ  هدیسر و  نم  تسد  هب  امش  زا  هک 
شزرا تداعس و  هب  دیشاب  رادافو  یقاب و  دوخ  نامیپ  نیا  رب  رگا  کنیا  دیرادنرب  نم  يرای  زا  تسد  دیراذگن و  اهنت  نمـشد  لباقم  رد  ارم 

هتخیمآ و مهرد  ناناملـسم  امـش  اب  نم  دوجو  هک  متـسه  یلع  دنزرف  ربمایپ و  رتخد  دـنزرف  نیـسح  نم  اریز  دـیا ؛  هتفای  تسد  دوخ  یناسنا 
نم زا  دـیاب  امـش  هک  تسین )  ییادـج  ناناملـسم  نم و  نایم  رد   ) دنتـسه نم  دوخ  هداوناخ  نادـنزرف و  مکح  هب  امـش  هداوناخ  نادـنزرف و 

لمع نیا  دنگوس  ادخ  هب  دـیدنامن  یقاب  دوخ  تعیب  ربو  دـیدومن  ینکـش  نامیپ  نم  اب  رگا  و  دـیهد .  رارق  دوخ  يوگلا  ارم  دـینک و  يوریپ 
ردـغ و رد  زا  نانآ  اب  دـیدومن و  راتفر  ننیچ  نیا  زین  ملـسم  میومعرـسپ  مردارب و  مردـپ و  اب  هک  درادـن  یگزات  تسین و  هقباس  یب  زین  امش 

ینامدرم امـش  دوش .  نئمطم  امـش  نامیپ  هب  دـنک و  دامتعا  امـش  فرح  هب  هک  تسا  هدروخ  لوگ  سک  نآ  سپ  دـیدمآرد  ینکـش  ناـمیپ 
ناـمیپ سکره  دـیا و  هداد  تسد  زا  ناـگیار  هب  ار  دوخ  مهـس  هدومیپ و  اـطخ  هار  دوـخ  یمالـسا  بیـصن  ندروآ  تسد  هب  رد  هک  دـیتسه 

 (( . مالسلاو دزاس  زاین  یب  امش  زا  ارم  دنوادخ  تسا  دیما  دیدرگ و  دهاوخ  مامت  شدوخ  ررض  هب  دنک  ینکش 

مایق هزیگنا  نایب  مه  زاب 

مامت اب  ار  هیما  ینب  نوچمه  مالـسا  رگمتـس  دـنمورین و  نمـشد  تایانج  دـسافم و  دوخ ،  ینارنخـس  نیا  رد  مالـسل  مهیلع  یلع  نب  نیـسح 
یم قیبطت  هسیاقم و  شیوخ  يربهر  تیلو  ؤسم  یبهذم و  تیعقوم  اب  ار  نانآ  عضو  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  تماهـش  لامک و  تردـق و 
یم حیضوت  راب  نیمدنچ  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  هب  دانتـسا  اب  ار  شمایق  تکرح و  هزیگنا  تلع و  هنوگ  نیدب  دنک و 

مالعا ار  تسا  هدیدرگ  هجوتم  ترـضح  نآ  رب  هفیظو  تیلو و  ؤسم  کی  هضیرف و  کی  تروص  هب  هک  ار  يوما  تموکح  اب  هزرابم  دهد و 
ناـمه تسا  هدز  ربماـیپ  نیناوق  نآرق و  ماـکحا  فـیرحت  رییغت و  هب  تسد  هداد و  رارق  شیوـخ  هبعلم  ار  مالـسا  هک  یتـموکح  دـیامن .  یم 

نآ نایرج  رد  ار  هیفنح  دمحم  شردارب  زور  نآ  هک  یفده  نامه  داد و  رکذت  شا  همانتیـصو  رد  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  هب  هک  يا  هزیگنا 
فورعم هب  رما  زج  یبالقنا ،  تکرح  نیا  زا  فده  و  تسا .  مالسا  نیناوق  رییغت  داسف و  ملظ و  شیادیپ  نم  هزرابم  مایق و  هزیگنا  داد :  رارق 

َُرمآ ْنَا  ُدــیُِرا   : )) تـسین رگید  زیچ  مالــسا  هتفاـی  رییغت  هدــش و  شوـمارف  ماـکحا  ندرک  هداـیپ  دــسافم و  ندرب  نـیب  زا  رکنم و  زا  یهن  و 
ِْهیَلَع ْرِّیَُغی  ْمَلَف  ًارئاج . . .  ًاناْطلُس  ياَر  ْنَم   : )) دیوگ یم  مه  شنانخس  نیا  رد  و  يّدج . )) . . .  ِةَْریِِـسب  ُریِـسَاو  ِرَْکنُْملا  ِنع  یْهنَاَو  ِفوُْرعَْملِاب 

نآرق ترضح .  نآ  نابز  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مایق  هزیگنا  تسا  نیا  و  ُهَلَخْدُم )) . . .  ُهَلِخُْدی  ْنَا  هّللا  یَلَع  ًاّقَح  ناک  ٍلْعِفب . . . 
یفرعم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلءاسم  ندوبن  یلمع  ار  ایبنا  نیناوق  تسکـش  اهتلم و  ندش  هدیـشاپ  مه  زا  ضارقنا و  تلع  مه  دیجم 

کی هتشذگ  ياهلسن  رد  ارچ  ( . (( )) 113  () ِداسَْفلا نَع  َنوَْهنَی  ٍۀَّیَِقب  اُولوُءا  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِنورُْقلا  َنِم  َناک  الْوَلَف   : )) ) دیوگ یم  نینچ  هدومن و 
. )) ! ؟  دندرگن یناف  ضرقنم و  دسافم ،  رثا  رد  ات  دننک  هرزابم  اهداسف  اب  هک  دندوبن  شوه  لقع و  ياراد  رکف و  بحاص  مدرم  هدع 

تیعقاو هب  فارتعا  ای  تداهش 

ِنَع َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  ترَمَاَو  َةوکَّزلا  َْتیَتَاَو  َةولَّصلا  َتْمَقَا  ْدَـق  َکَّنَا  ُدَهْـشَا   : )) مییوگ یم  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترایز  رد 
نایب هکلب  تسین  یقوقح  يدام و  عوضوم  کـی  تاـبثا  ندرک و  یهاوگ  ینعی  نآ  فراـعتم  موهفم  هب  املـسم  تداهـش  اـجنیا  رد  رَْکنُْملا ))

یم ار  عوضوم  نیا  نم  ینعی  تسا .  يونعم  هزیگنا  سدـقم و  فدـه  کی  يور  ( ، 114  ) تیعقاو کی  هب  فارتعا  يونعم و  تقیقح  کـی 
لها توـعد  يارب  هن  دوـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روـظنم  هب  وـت  ماـیق  تضهن و  هک  منک  یم  سمل  كرد و  ار  تیعقاو  نیا  ممهف و 

ندیـشخب ققحت  يارب  يا  همدقم  اهنآ  همه  هتفرگ  تروص  ییاهـشالت  هدوب و  هطبار  نیا  رد  زین  يرگید  للع  رگاو  رگید  للع  هب  ای  هفوک و 
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 (( هداهِج َّقَح  هّللا  ِیف  َتْدَهاَجَو   )) هک دوب  نامرآ  نیا  رب  لین  يارب  فده و  نیا  رب 

؟  تسا هدومنن  هجوت  فورعم  هب  رما  طیارش  هب  شیوخ  مایق  رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  ایآ 

هب رما  یمالسا  نادنمـشناد  اهقف و  هک  ددرگ  یم  حرطم  لا  ؤس  نیا  ( 115  ) میدومن هراشا  باتک  نیا  لوا  شخب  رد  هک  هنوگ  نامه  کـنیا 
ددرگ هجوتم  يرطخ  دیابن  هدننک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  صخش  يارب  هک  دنزاس  یم  دیقم  طرش  نیا  اب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

یهجوت هدـش  دای  طرـش  هب  تسا  هتفرگ  ماـجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فدـه  هب  هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـیق  رد  یلو 
اب شنادنزرف  نانز و  تراسا  عیجف و  عضو  نآ  اب  شنارای  دوخ و  ندـش  هتـشک  هک  رطخ  نیرتگرزب  زا  هار  نیارد  ترـضح  نآ  هدـیدرگن و 

همئا مرکا و  ربمایپ  راتفر  راتفگ و  زج  يزیچ  یهقف  ماکحا  میناد  یم  هک  یتروص  رد  تسا  هدومن  لابقتـسا  دـشاب  یم  زیگنا  فسا  عضو  نآ 
رظان مکح  نیا  ییانثتـسا  صاخ و  دراوم  هب  تسا و  یمومع  یلک و  طرـش  کی  هدش  دای  طرـش  هکنیا :  خساپ  تسین .  مالـسل  مهیلع  يده 

تیعقوم  - 2 یصاع .  صخش  تیعقوم   - 1 دریگب :  رارق  یبایزرا  هجوت و  دروم  ریز  عوضوم  ود  دیاب  بلطم  ندـش  نشور  يارب  و  تسین . 
رد یـسایس  یعامتجا و  تیعقوم  رظن  زا  هک  دوش  یم  رداـص  یـسک  زا  تیـصعم  هاـنگ و  رگا  لوا :  هدـننک .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
 ، دیدرگ دهاوخ  هدایپ  هعماج  نایم  رد  تعدب  کی  تروص  هب  وا  شور  تسا و  وگلا  قشمرـس و  نارگید  يارب  يو  لمع  هک  تسا  یحطس 

هچرگ یناملسم  نینچ  دیاب  یندوشخبان و  تسا  یتیصعم  وفع و  لباق  ریغ  تسا  یهانگ  هاگآ  دهعتم و  ناملسم  ره  توکس  تروص  نیا  رد 
نآ زا  ناکما  تروص  رد  هک  دـنک  ماـیق  نآ  لـباقم  رد  ددرگ ،  يو  یناـج  یلاـم و  ررـض  هب  رجنم  ندومن ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

تاناکما رگا  و  دناشنب ،  دوخ  ياج  رـس  رد  ار  نآ  بکترم  هدومن  يریگولج  ددرگ ،  یم  هدایپ  هعماج  رد  تعدب  کی  تروص  هب  هک  هانگ 
نیا رد  دیابن  رگید  دیامن و  مالعا  لمع  نآ  لباقم  رد  ار  شیوخ  تفلاخم  راتفگ ،  هار  زا  لقادـح  دـهد ،  یمن  هزاجا  يو  هب  هزادـنا  نیا  هب 

درکلمع لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  صاـخ  ناوریپ  زا  یهورگ  شور  دوش .  حرطم  ررـض  ندوبن  راـتفگ و  ریثءاـت  هلءاـسم  دروم ، 
دـهعتم و نایعیـش  زا  رفن  اههد  اهرذوبا و  اهرجح ،  اه ،  مثیم  دـشاب .  راـتفگ  نیا  رب  لـیلد  دـهاش و  دـناوت  یم  نارگمتـس ،  نارازگتعدـب و 

يریگولج تیالو و  مالسا و  تیدوجوم  نایک و  زا  عافد  يارب  اهنت  هن  دندومن ،  یگداتسیا  نارگمتس  لباقم  رد  هک  عیـشت  بتکم  نادرگاش 
ندـمآ دوجو  هب  زا  يریگولج  يارب  یهاگ  هکلب  مالـسا  میقتـسم  لیـصا و  طخ  ظفح  یطاقتلا و  یفارحنا و  طـخ  کـی  ندـمآ  دوجو  هب  زا 

ناج زا  لانم و  لام و  ناج و  زا  مالـسا  ماکحا  زا  کچوک  رهاظ  هب  مکح  کی  هلءاـسم و  کـی  رـس  رب  جاـجوعا و  فارحنا و  نیرتکچوک 
سـس و ؤـم  هک  یناـسک  تـفرگ ،  رظن  رد  ار  هدـننک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  تیـصخش  دـیاب  مود :  دنتـشذگ .  شیوـخ  نادـنزرف 

يورین و  هیقبم ))  تلع   )) ظفاح و هک  نانآ  نینچمه  ناربمایپ و  ینعی  دنتـسه  یهلا  ماکحا  غیلبت  تلاسر و  راد  هدـهع  بهذـم و  راذـگناینب 
هفیظو ینامسآ  نیناوق  یهلا و  ماکحا  لباقم  رد  نانآ  نانیـشناج  یبهذم و  نایاوشیپ  يده و  همئا  ینعی  دنـشاب  یم  ماکحا  نیا  زا  يرادساپ 
تسا ثحب  دروم  هک  یهقف  مکح  نیا  رگید  ریبعت  هب  و  دیدرگ .  حرطم  لا  ؤس  رد  هک  یهقف  مکح  تشادرب و  نیا  زا  جراخ  دنراد  یـصاخ 

هک دراد  دوجو  يرت  نیگنـس  صاخ و  یفیاظو  نآرق  مالـسا و  یعقاو  نارادساپ  ایلوا و  ایبنا و  يارب  یلو  تسا  یلاعبانج  هدـنب و  هب  طوبرم 
مومع يارب  هک  یطیارش  نامه  هار  زا  شیوخ  تیرومءام  هفیظو و  ماجنا  رد  يربمایپ  ره  دوب  انب  رگا  و  تساه .  همانرب  اه و  هفیظو  نیا  قوف 

 . يرثا نیمز  يور  رد  ناشمیلاعت  ماکحا و  زا  هن  تشاد و  دوجو  ناشنانمـشد  ناـنآ و  ناـیم  رد  يزیتس  گـنج و  هن  دورب  شیپ  دراد  دوجو 
کیاکی دریگ و  یم  رارق  اهتوغاط  تردق  اهناسنا و  میظع  لیس  لباقم  رد  دزیخ و  یمرب  یتسرپ  تب  اب  هزرابم  هب  هک  هاگنآ  میهاربا  ترضح 

هکلب تسین  تعیرـش  تلاسر و  بحاص  دوخ ،  هک  ییحی  ترـضح  و  درادـن .  همهاو  سرت و  يررـض  چـیه  زا  دنکـش ،  یم  مهرد  ار  اـهتب 
هب عورـشمریغ  جاودزا  کی  اب  شیوخ  نامز  توغاط  لباقم  رد  تسا  هتفرگ  هدهع  هب  ادخ  يوس  زا  امیقتـسم  ار  هتـشذگ  عیارـش  يرادـساپ 

نیا و  دریگ .  یم  رارق  توغاط  نآ  لباقم  رد  یتشط  نایم  رد  شا  هدیرب  رـس  هک  دهد  یم  همادا  هزرابم  نیا  هب  اجنآ  ات  هتـساخرب و  تفلاخم 
ِْنب یَیْحَی  َْسءاَر  َّنِا   : )) دـیامرف یم  دـنک و  یم  رارکت  البرک  هار  لوط  رد  ار  نایرج  نیمه  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هکنیا  زار  تسا 
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 . تسا يرگید  هفیظو  ار  عیارش  نارالاس  هلفاق  یحو و  نارادساپ  هک  لیئارِْسا )) . . .  ِیَنب  ایا  َغب  ْنِم  یَِغب  یِلا  َيِدُها  اّیِرَکَز 

هنوگرفک توکس 

فـص ود  نایم  رد  نایماش  زا  يدرمریپ  هک  هاگنآ  تشاد  نایب  نیفـص  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  هک  تسا  یتقیقح  ناـمه  نیا  و 
رکشل فوفص  نایم  زا  زین  ترضح  نآ  منیبب ،  ار  وت  مهاوخ  یم  مراد و  راک  وت  صخـش  اب  یلع !  ای  نسحلاابا  ای  درک  ادص  دیدرگ و  رهاظ 

سب تامدخ  ینالوط و  هقباس  ياراد  مالسا  رد  وت  یلع !  ای  تفگ :  نینچ  یماش  درم  دندش  کیدزن  رگیدمه  هب  نوچ  دمآ  نوریب  شیوخ 
 : دومرف مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  دزیرن ؟  نیمز  رب  ناناملـسم  نوخ  همه  نیا  اـت  منکب  يداهنـشیپ  يرـضاح  اـیآ  یتسه  یناـیاش  هدـنزرا و 
ام هن  ماش  مدرم  میشاب و  ام  میدرگرب و  ماش  هب  ام  قارع و  مدرم  یـشاب و  وت  دیدرگرب و  قارع  هب  امـش  تشاد  هضرع  تسیچ ؟  وت  داهنـشیپ 

یهاوخریخ هقالع و  يور  زا  هک  ار  وت  داهنشیپ   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  ام .  محازم  امـش  هن  میـشاب و  امـش  محازم 
رب ار  دوخ  هرخ  الاب  مدومن  هظحالم  ار  شهت  رس و  مدرب و  رسب  يرادیب  هب  ار  اهبش  مدرک و  رکف  دایز  زین  نم  گنج  نیا  هرابرد  مدیمهف  دوب 

هاگنآ دیدرگ  دهاوخن  دونـشخ  یـضار و  دوخ  يایلوا  زا  دنوادخ  اریز  مداد ؛  حیجرت  رفک  رب  ار  گنج  متفای و  رفک  گنج و  یهار  ود  رس 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  زا  تسد  هدوب و  یـضار  دوجوم  عضو  هب  دـننزب و  بل  رب  توکـس  رهم  ناـنآ  دوـش و  تیـصعم  نیمز  يور  رد  هک 
هک يروط  هب  ((( . 116  ) متفایرد منهج  ياهریجنز  ندرک  لمحت  زا  رتناسآ  ار  شناوریپ )  هیواعم و   ) اـهنیا اـب  گـنج  سپ  دـنرادرب ،  رکنم 
زا يرود  رفک و  حطـس  رد  گرزب و  سب  یهانگ  دوخ  يارب  ار  ناهانگ  لباقم  رد  توکـس  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  دییامن ،  یم  هظحالم 

 . ادخ يدونشخ  مدع  ییاضران و  بجوم  یصاعم  لباقم  رد  ار  ادخ  يایلوا  توکس  دنک و  یم  یفرعم  مالسا 

مرهوبا خساپ  رد 

نخس نتم 

ًالماش ّالُذ  ُهّللا  ُمُهـسَْبلَیَف  ینُوُلتْقَِیل  هّللاُْـمیَاَو  ُْتبرَهَف  یِمَد  اُوبَلَطَو  ُتْرَبَصَف  یلاـم  اوُذَـخَاَو  ُتْرَبَصَف  یِـضْرِع  اوُمَتَـش  َۀَّیَُما  ِیَنب  َّنِا  ٍمَرِهاـبَا !  اـی  ))
( . 117 (() ْمِهئامِدَو ْمِِهلاْومَا  یف  ْتَمَکَحَف  ٌةاَْرما  ُمُْهتَِکلَم  ْذِا  ٍءاَبَس  ِمْوَق  ْنِم  َلَذَا  اُونوُکَی  یَّتَح  ْمُهَّلُِذی  ْنَم  ْمِْهیَلَع  ُطِّلُسیَو  ًاعِطاق  ًاْفیسَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

ار وا  ُهَلِمَش :  دنیوگ  یم  ریگارف ،  لماش :  ّتلذ .  يراوخ و  مض : )  اب   ) ّلُذ نتخیرگ .  برَه :  وربآ .  ضْرِع :  نتفگ .  ازـسان  شحف و  ْمتَش : 
 . تفرگ ارف 

حیضوت همجرت و 

اَی تشاد ((  هضرع  دیسر و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تمدخ  هب  ( 118  (() مرهوبا  )) ماـن هب  هفوک  مدرم  زا  يدرم  همیهر ))   )) لزنم رد 
مالسلا هیلع  ماما  ییایب . )) ؟  نوریب  تدج  مرح  زا  هک  تشاداو  ار  وت  يا  هزیگنا  هچ  َكِّدَج )) ؛  ِمَرَح  ْنَع  َکَجَرْخَا  يّذلا  ام  ِهّللِالوُسَر  َْنبا 

رد ار  ییابیکـش  ربص و  هار  نم  دنتـسکش  مهرد  ارم  مارتحا  ییوگ  ازـسان  یـشاحف و  اب  هیما  ینب  مرهابا !  يا   : )) دومرف نینچ  يو  خـساپ  رد 
هب مدش و  جراخ  دوخ  رهـش  زا  دنزیرب  ار  منوخ  دنتـساوخ  نوچ  یلو  مدرک  ییابیکـش  مه  زاب  دندوبر ،  متـسد  زا  ار  متورث  و  متفرگ .  شیپ 

طلسم نانآ  رب  ار  یسک  هدرک و  التبم  هدنرب  ریـشمش  ریگارف و  تلذ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  تشک و  دنهاوخ  ارم  هیما )  ینب   ) نانیا دنگوس  ادخ 
لام رب  دوخ  هاوخلد  هب  نز  رفن  کی  هک  دنادرگ  ءابـس  موق  زا  رت  لیلذ  دناسرب و  ناشلتق  هب  دناشکب و  ناشینوبز  تلذ و  هب  هک  دومن  دـهاوخ 
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(( . دومن ییاورنامرف  تموکح و  ناشناج  و 

هجیتن

هب هک  ار  یخـساپ  هاتوک و  هدرـشف و  یلیخ  ترـضح  نآ  یمومع  ياهینارنخـس  فـالخرب  فلتخم  دارفا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـهوگتفگ 
ار هلءاسم  ود  ای  هداد  رکذـت  ار  عوضوم  ود  هیما  ینب  یفرعم  نمـض  یهاـتوک  نیع  رد  یلو  تسا  دراوم  نآ  زا  یکی  تسا  هداد  مرهوبا ))  ))
رب تسا  يدیکءات  زین  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  نیا  و  نانآ .  تلذ  هیما و  ینب  تموکح  طوقـس  شیوخ و  تداهـش  تسا :  هدومن  ینیب  شیپ 

عطق تروص  هب  ار  نامه  وا  تسویپ  عوقو  هب  هدنیآ  رد  هچنآ  هدیزگرب و  ار  تداهـش  یهاگآ ،  ملع و  اب  ترـضح  نآ  هک  رگید  تادیکءات 
 . دومن یم  ینیب  شیپ  نیقی  متح و  روط  هب  و 

شنارای يدع و  نب  حامرط  خساپ  رد 

نخس نتم 

ْلَعْجا َّمُهّللَا  ًالیِْدبَت .  اُولََّدب  امَو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمف  انْرَفَظ . . .  ْمَا  اْنِلُتق  اِنب  ُهّللاَدارَاام  ًاْریَخ  َنوُکَی  ْنَا  وُجْرَال  یِّنِا  هّللاَو  امَا  ))
ُرِدـْقَن انَْـسلو  ًاقاثیمَو  ًادـْهَع  ِمْوَْقلا  َْنَیبَو  انَْنَیب  َّنِا  َِکباَوث . . .  ِروُخ  ْذَـم  ِبئاغَرَو  َِکتَمْحَر  ْنِم  ٍّرَقَتْـسُم  یف  ْمُهَْنَیبَو  انَْنَیب  ْعَمْجاَو  َۀَّنَْجلا  ُمَُهلَو  اـَنل 

(( . ٍۀَِبقاع یف  ُرُوم  الا  ُمِِهبَواِنب  َفَّرَصَتَت  یّتَح  ِفارِْصن  الا  یَلَع 

تاغل حیضوت  همجرت و 

نامیپ دـهع و  بَْحن :  ندـیناسر .  مامتا  هب  نداد و  ماجنا  ءاـضَق :  ُهَبَْحن  یـضق  يزوریپ .  رَفَظ :  میوش .  هتـشک  تسا : )  لوهجم  لـعف   ) اـْنِلُتق
هب شیوخ  تداهش  اب  ایوگ  دورب و  شیپ  ناج  ياپ  ات  تسا  هتخاس  مزلم  ار  دوخ  دیهـش  اریز  دنیوگ ؛  بحن  زین  ار  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک 
 . دور یم  راظتنا  نآ  زا  گرزب  رجا  باوث و  هچنآ  هقالع و  دروم  زیچ  ۀَـبْغَر : )  عمج   ) بئاـغَر هاـگیاپ .  ّرَقَتْـسُم :  دـنک .  یم  اـفو  شناـمیپ 

 . نامیپ قاثیم :  دْهَع و  هدش .  هریخذ  روُخْذَم : 

حیضوت همجرت و 

تکرح هفوک  زا  يدـع  نب  حامرط  یهارمه  هب  لاله  نب  عفان  عمجم و  دعـس ،  دـلاخ ،  نبورمع  مان  هب  نت  راهچ  دـیوگ :  یم  ( 119  ) يربط
ترـضح نآ  اب  وگتفگ  نمـض  رد  دندیدرگ و  هجاوم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  تاناجهلا ))  بیذـع   )) لزنم رد  هک  دـندوب  هدرک 

ار اهنآ  نارتش  يارب  يدـه ))   )) ياج هب  درک و  یم  رارکت  دایز  ار  راعـشا  نیا  هار  لوط  رد  حامرط ))   ! )) هّللا لوسر  نباـی  دنتـشاد :  هضرع 
نیرتـهب ار  تراوـس  نیرتـهب  هدـب .  تکرحارمرتدوز  هـچرهو  حبـص  زا  شیپ  شاـبن و  تحاراـن  مراـشف  رجز و  زا  نمرتـش !   : )) دـناوخ یم 

هک ردـص  هعـس  ياراد  تسا و  درم  دازآ  تساـقآ و  تسوا .  داژن  تشرـس و  رد  تمارک  ییاـقآ و  هک  یناـسرب  يدرم  هـب  اـت  ار ،  ترفاـسم 
هک حامرط  راعـشا  نوچ  ( . 120 (() داب شرادـهگن  ایند  رخآ  ات  شیادـخ  تسا .  هدـناسر  اـجنیا  هب  روما  نیرتهب  ماـجنا  يارب  ار  وا  دـنوادخ 

نانآ خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دش ،  هدناوخ  ترـضح  نآ  روضح  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  كرد  هب  وا  ناوارف  قایتشا  زا  یکاح 
هاوخ دشاب  ریخ  ام  هرابرد  ادخ  تساوخ  هدارا و  مراودـیما  دـنگوس !  ادـخ  هب  ًاْریَخ )) ؛ . . .  َنوُکَی  ْنَا  وُجْرَال  یِّنِا  هّللاَو  اما   : )) دومرف نینچ 

دنتشاد هضرع  دومن ،  لا  ؤس  ار  هفوک  مدرم  رکفت  زرط  هدیقع و  نارفاسم  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  میدرگ . ))  زوریپ  ای  میوش  هتـشک 
دارفا اما  دـنا و  هدـیدرگ  لیان  دایز  نبا  يوس  زا  هوشر  نیرت  نیگنـس  نیرت و  یلاع  هب  هفوک  لیابق  نارـس  ناـگرزب و  اـّما  هّللا !  لوسر  نباـی 
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ترضح نآ  هب  ار  ماما )  کیپ   ) يوادیص رهسم  نب  سیق  ندش  هتشک  نایرج  سپس  تسامش .  هیلع  رب  ناشریشمش  امش و  اب  ناشبلق  رگید ، 
نامیپ هب  نانم  ؤم  زا  یهورگ  ْهَبَْحن )) ؛ . . .  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف   : )) دـناوخ ار  هیآ  نیا  راب ،  فسءات  ربخ  نیا  ندینـش  اب  ماما  دـنداد .  عـالطا 
هاگنآ دنا . )) هدادن  رییغت  ار  شیوخ  نامیپ  دهع و  دـنرب و  یم  رـس  هب  راظتنا ،  رد  رگید  هورگ  دـندومن و  افو  ادـخ ) هار  رد  تداهـش   ) دوخ

رد ار  نانآ  ام و  هدـب و  رارق  نانآ  ام و  يارب  ار  تشهب  ایادـخ !  ۀَّنَْجلا )) ؛ . . .  ُمَُهلو  اَنل  ْلَعْجا  َّمُهّللَا   : )) دومن اـعد  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نباـی تفگ :  نینچ  دومن و  زاـغآ  نخـس  حاـمرط ))   )) سپـس نادرگب . ))  لـیان  تا  هدـش  هریخذ  ياـهباوث  نیرتبوغرم  هب  تتمحر  هاـگیاپ 

ار عامتجا  نیا  هزیگنا  نوچ  دندوب  هدرک  عامتجا  هک  مدـید  ار  يدایز  هورگ  رهـش ،  نیا  رانک  رد  هفوک  زا  جورخ  ماگنه  هب  نم  هّللا !  لوسر 
هک دنگوس  ادخ  هبار  وت  هّللا !  لوسر  نبای  دنوش ،  یم  هدامآ  وا  اب  گنج  یلع و  نب  نیـسح  اب  هلباقم  يارب  مدرم  نیا  دنتفگ :  مدرک  لا  ؤس 
نم هک  ار  هورگ  نیا  اهنت  رگا  دباتـشب و  امـش  يرای  کمک و  هب  هفوک  مدرم  زا  رفن  کی  یتح  متـسین  نئمطم  نم  اریز  درگرب ؛  رفـس  نیا  زا 

یناسنا و يورین  رب  درذگ  یم  هک  تعاسره  زور و  ره  هک  یتروص  رد  تسا  یفاک  وت  تسکـش  رد  دننک ،  تکرـش  وت  اب  گنج  رد  مدـید 
باکر رد  زین  نم  امـش و  هک  منک  یم  رکف  نم  هّللا !  لوسر  نبای  درک :  داهنـشیپ  نینچ  حامرط ،  دوش .  یم  هدوزفا  نانآ  یگنج  تاحیلـست 
هقطنم نیا  اریز  مینک ؛  تکرح  تسا  هدیـشک  کلف  هبرـس  ياههوک  هنماد  و  یط ))   )) ام هلیبق  تنوکـس  هقطنم  هک  اـبحا ))  )) يوس هب  اـمش 

دیفـس و همه  و  ناسع ))   )) نیطالـس لباقم  رد  ام  هلیبق  خیرات ،  لوط  رد  هک  تسا  رود  هب  نمـشد  ضرعت  زا  رادروخرب و  تینما  زا  نانچنآ 
تیعقوم زا  هتـشذگ  تسا ؛  هتفاـین  تسد  هطقن  نیا  هب  ینمـشد  چـیه  دراد  هک  يا  هژیو  ییاـیفارغج  عضو  تهج  هب  هدومن و  تمواـقم  هاـیس 

تفاتش و دنهاوخ  امش  يرای  هب  هدایپ  ياپ  اب  هراوس و  یط ، ))   )) هلیبق دارفا  مامت  دینک ،  فقوت  هطقن  نیا  رد  زور  هد  امـش  رگا  ییایفارغج ، 
نمشد اب  امش  شیپاشیپ  رد  هک  مزیگنارب  وت  يرای  هب  ار  ما  هلیبق  زا  عاجش  تسد و  هب  ریـشمش  رفن  رازه  تسیب  هک  منک  یم  دهعت  مدوخ  نم 

 . دهدب ریخ  يازج  تا  هلیبق  دارفا  هب  وت و  هب  ادخ  دومرف :  حامرط  داهنـشیپ  خساپ و  رد  ماما  ددرگ .  نشور  امـش  همانرب  فده و  ات  دنگنجب 
نیا رثا  رد  تسا و  هدـش  هتـسب  ینامیپ  دـهع و  هفوک  مدرم  ام و  نایم  رد  ًاقاثیِمَو )) ؛ . . .  ًادـْهَع  ِمْوَْقلا  َْنَیبَو  اـنَْنَیب  َّنِا   : )) دومرف نینچ  سپس 

ات تساوخ  هزاجا  دـید ،  ار  ماما  عطاق  میمـصت  حامرط  نوچ  دـماجنیب . )) اجک  هب  راک  تبقاع  منیبب  ات  تسین  ام  يارب  تشگرب  ناکما  نامیپ 
يارب رتعیرـس  هچره  دـناسرب و  ناـنآ  هب  هفوک  رد  تسا  هدرک  هیهت  شنادـنزرف  يارب  هک  يا  هقوذآ  دوش و  صخرم  ترـضح  نآ  روضح  زا 
البرک هب  ندیـسر  زا  لبق  تعجارم  رد  دز و  رـس  شا  هداوناخ  هب  هلجع  اب  حامرط  داد .  هزاجا  وا  هب  زین  ماما  ددرگ .  قحال  وا ،  هب  ماما  يراـی 

 . دیدرگ علطم  شنارای  مالسلا و  هیلع  ماما  تداهش  زا 

یناسنا ياهشزرا  هب  ندیشخب  میکحت 

هراشا تاکن  نیا  زا  یکی  هب  اهنت  اجنیا  رد  هک  دراد  دوجو  یبلاج  ساسح و  تاکن  شرگید  هباطخ  نخـس و  ره  دننام  ماما ،  راتفگ  نیا  رد 
فیعـضت بیقعت  رد  يزوریپ و  یپ  رد  دریگ  یم  رارق  نمـشد  ههبج  لباقم  رد  ددرگ و  یم  هزرابم  نادیم  دراو  هک  یـصخش  ره  مینک .  یم 

ياراد مالسلا  هیلع  ماما  رظن  زا  يزوریپ  تسکش و  اهتنم  تسین  انثتسم  یلک  نوناق  نیا  زا  زین  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  تسا و  نمـشد 
تالیوءات و ترـضح  نآ  ماـیق  رد  تسین و  ریذـپ  ناـکما  زین  نآ  روصت  یتح  دارفا  همه  يارب  هک  تسا  يرگید  دـعب  رگید و  موهفم  کـی 

ماجنا ماما ،  رظن  زا  يزوریپ  تسا .  هتفرگ  همـشچرس  مایق  نیا  داعبا  ندرکن  كرد  زا  اج و  نیمه  زا  داـضتم  یهاـگ  فلتخم و  ياهتـشادرب 
يزوریپ هب  ریـسم  نیا  رد  هکنیا  زا  معا  تسا  یناسنا  ياهـشزرا  میکحت  یعرـش و  تیلو  ؤسم  کی  ندرب  نایاپ  هب  یهلا و  هفیظو  کی  نداد 

زا یکی  هک  يدع  نب  حامرط  هک  اجنآ  مینیب  یم  اذل  و  هن .  ای  ددرگ  لیان  تسا  دوصقم  روظنم و  تازرابم  اهگنج و  همه  رد  هک  زین  يرهاظ 
رد ار  ترـضح  نآ  تسا ،  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانم و  ؤمریما  نادـنمتدارا  زا  ربمایپ و  نادـناخ  صاخ  نایعیـش  نادـنم و  هقالع 
نآ دنیـشن ،  یم  ییوج  هراچ  هب  حالطـصا  هب  و  دـناد .  یم  ملـسم  یعطق و  ار  ترـضح  نآ  يرهاـظ  تسکـش  دـهد و  یم  رارق  رما  ناـیرج 

ياهباوث زا  هداد و  رارق  تمحر  هاگیاپ  نیرب و  تشهب  رد  شرگید  يادهـش  اب  هک  دنوادخ  زا  تساوخرد  سامتلا و  اعد و  نمـض  ترـضح 
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یناسنا ياهـشزرا  میکحت  یهلا و  تیلو  ؤسم  نامه  هک  مهم  هتکن  کی  هب  ار  حامرط  هجوت  دنادرگ ،  شبیـصن  هژیو  تاجرد  هدش و  هریخذ 
تکرح هدعو  نانآ  هب  ام  میا ،  هتـسب  نامیپو  دهع  يروضح ،  ياهتاقالم  تابتاکم و  نمـض  رد  هفوک  مدرم  اب  ام  هک  دیامن  یم  بلج  تسا 

رب و  ینابیتشپ .  کمک و  عون  ره  هدعو  زین  نانآ  میا و  هداد  ار  رهش  نیا  مدرم  تیاده  يربهر و  تماما و  نتفرگ  هدهع  هب  هفوک و  يوس  هب 
هدـعو و هب  دـنناد  دوخ  زین  هفوک )   ) مدرم و  میدرگ .  هجاوم  زین  رطخ  عون  ره  اب  هار  نیا  رد  هچرگ  میـشاب  رادافو  دوخ  هدـعو  هب  هک  تسام 

یسایس نایاوشیپو  ناربهراب  يونعمو  یناحور  ربهر  ماما و  کی  قرفو  زایتما  تسا  نیاو  نکش .  نامیپ  ای  دنشاب  رادافو  شیوخ  نامیپ  دهع 
.

(121  ) یفعج ّرح  نب  هّللادیبع  اب  ینخس 

نخس نتم 

َْکیَلَع َّناَو  اوُمَعَزام  یلَع  ُْرمَـالا  َْسَیلَو  ْمِهْیلَع  َموُدـُْقلا  ینُولءاَـسَو  یترُْـصن  یلَع  َنوُعِمَتُْجم  ْمُّهنءا  ََّیِلا  اُوبَتَک  ْمُکِرْـصِم  لـهَا  َّنِا  ِّرُحلا  َْنباَـی  ))
اَنل َۀَـجاح  الَف  اّنَع  َکِسْفَِنب  َْتبِغَر  اذِا  اَّمَا  ُهَعَم . . .  ُِلتاُقتَو  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َْنبا  اوُرُْـصنَت  ََکبونذ . . . ؟  اِهب  وُحْمَت  ٍۀـَبَوت  ْنِم  ََکل  ْلَهَف  ًةَرِیثَک  ًابونذ 

انَتَْعقَو َدَهْشَت  الَو  انَخارُص  َعَمْـسَت  ْنَا ال  َْتعَطَتْـسا  ِنِا  ِینَتحَـصَن  امَک  َکُحَْـصنَا  یِّناَو  ًادُضَع  َنیِّلِـضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  امَو  َکِیف  الَو  َکِسَرَف  ِیف 
((( . 122) َمَّنَهَج ِران  یف  هّللاُهّبَکَا  ِّالا  انُرُْصنَی  الَو  ٌدَحَا  انَتَیِعاو  ُعَمْسَی  هّللاَوَف ال  ْلَعفاَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 : ۀَْـعقَو دادمتـسا .  يادـص  دایرف ،  خارُـص :  کمک .  ورین ،  دُـضَع :  نیفِرَْحنُم .  ناهارمگ ،  ّلض : ) زا   ) نیّلِـضُم دومن .  ضارعا  ُْهنَع :  َبغَر 
 . دایرف هلان ،  ۀَیِعاو :  گنج . 

حیضوت همجرت و 

تـسخن مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ،  هدیزگ  تماقا  لزنم  نیا  رد  زین  یفعج ))  ّرح  نب  هّللادیبع   )) هک دنداد  عالطا  ماما  هب  لتاقم  ینب  لزنم  رد 
يریذپب رگا  ما  هدروآ  وت  يارب  یجرارپ  ناغمرا  اهبنارگ و  هیده  رح !  دنزرف  يا  تفگ :  جاجح  داتسرف ،  يو  دزن  هب  ار  قورـسم  نب  جاجح 

لیان یگرزب  تداعـس  باوث و  هب  ات  يدنویپب  وا  هب  دبلط ،  یم  يرای  هب  ار  وتو  تسا  هدمآ  اجنیا  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  کنیا  ، 
 : تفگ رح  نب  هّللادیبع  يا .  هدش  لیان  تداهش  هب  يوش  هتشک  رگا  يا و  هدیـسر  يدح  یب  باوث  هب  یگنجب  وا  باکر  رد  رگا  هک  يدرگ 

یم هدامآ  شنایعیـش  یبوکرـس  وا و  گنج  هب  ار  دوخ  رهـش ،  نیا  مدرم  رثکا  هکنیا  رگم  مدماین  نوریب  هفوک  رهـش  زا  نم  دنگوس !  ادخ  هب 
هک مرادن  تسود  ًالصا  مرادن و  ار  وا  کمک  يرای و  ییاناوت  نم  دش و  دهاوخ  هتشک  گنج  نیا  رد  وا  هک  تسا  ملسم  نم  يارب  دندرک و 
زا نت  دنچ  اب  ماما  دوخ  دـیناسر  يو  ضرع  هب  ار  رح )) نبا   )) خـساپ تشگزاب و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  هب  جاجح  ار .  وا  نم  دـنیبب و  ارم  وا 
دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  تاقالم  نیا  نایرج  هّللادیبع  دوخ  تفگ .  دماشوخ  دومن و  لابقتسا  ماما  زا  وا  دمآ و  هّللادیبع  دزن  هب  شباحصا 

هب لاـح  نیع  رد  یلو  ما  هدـیدن  وا  زا  رت  نک  رپ  مـشچ  رتاـبیز و  مرمع  نارود  رد  نـم  مدـید  داـتفا ،  ترـضح  نآ  هـب  ممـشچ  نوـچ  هـک : 
دنچ درک  یم  تکرح  ترـضح  نآ  یتـقو  هک  منک  شوـمارف  ار  هرظنم  نآ  مناوـت  یمن  هاـگچیه  تسا و  هتخوـسن  مـلد  وا  دـننام  سکچیه 

تسا یکشم  ادیدش  شنساحم  گنر  مدید  مدرک ،  اشامت  ماما  هفایق  هب  نوچ  دیوگ :  یم  رح )) نبا   . )) دندوب هتفرگ  ار  وا  رود  زین  كدوک 
راتفگ نیا  زا  و  دوب .  سردوز  نم  يریپ  رح !  نبا  يا  داد  خـساپ  ماما  دـیا ؟  هدرک  هدافتـسا  باضخ  زا  ای  تسا  یعیبط  گـنر  هک  مدیـسرپ 

دش لدب  در و  ترضح  نآ  هّللادیبع و  نایم  رد  هک  یلومعم  نانخس  تافراعت و  زا  سپ  لاحره ،  هب  تسا .  باضخ  گنر  هک  مدیمهف  ماما 
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همه هک  دنا  هتـشون  همان  نم  هب  هفوک )   ) امـش رهـش  مدرم  رح !  رـسپ  ْمُکِرْـصِم )) ؛  َلْهَا  َّنِا  ِّرُْحلا  َْنبا  اَی   : )) دومرف نینچ  يو  هب  باطخ  ماما 
فالخرب رما  تقیقح  یلو  میایب  ناشرهش  هب  هک  دنا  هدرک  تساوخرد  نم  زا  دنا و  هتسب  نامیپ  هدومن و  داحتا  نم  يرای  ترـصن و  رب  نانآ 

ایآ تسا  هدزرـس  وت  زا  یناوارف  ياهاطخ  هدش و  بکترم  ار  يدایز  ناهانگ  ترمع  نارود  رد  وت  دـنا و  هتـشاگن  نم  هب  نانآ  هک  تسا  نآ 
َْنبا ُرُْـصنَت   : )) دومرف ماما  منک ؟  هبوت  هنوگچ  ًالثم  تفگ :  هّللادـیبع  يدرگ . )) ؟  كاپ  اـههانگ  اـهاطخ و  نآ  زا  ینک و  هبوت  یهاوخ  یم 
ادـخ هب  تفگ :  هّللادـیبع  یگنجب . ))  وا  نانمـشد  اب  يو  باکر  رد  هدرک و  يراـی  ار  تربماـیپ  رتخد  دـنزرف  ُهَعَم )) ؛  ُلـِتاُقتو  َکِِّیبَن  ِْتِنب 
مهد یمن  لامتحا  نم  یلو  تسا  هدش  لیان  يدبا  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  دـنک ،  يوریپ  وت  نامرف  زا  سکره  هک  مناد  یم  نم  دـنگوس ! 
ادـخ هب  دـشاب و  امـش  یناـبیتشپ  يراـی و  هب  ممـصم  هک  مدـیدن  ار  یـسک  هفوک  رد  اریز  دـشاب ؛  هتـشاد  يدوـس  وـت  لاـح  هب  نم  يراـی  هک 

هب ار  هقحلم ))   )) دوـخ فورعم  بسا  کـنیا  یلو  منازیرگ  تخـس  گرم  زا  نم  اریز  يرادـب ؛  مفاـعم  رما  نیا  زا  هک  مهد  یم  تدـنگوس 
نتشاد اب  ینمـشد  چیه  ما و  هدیـسروا  هب  هکنیا  زج  ما  هدرکن  بیقعت  ار  ینمـشد  نآ  هلیـسو  هب  لاح  ات  هک  یبسا  منک  یم  میدقت  تروضح 
َْتبِغَر اذِا  اَّمَا   : )) دومرف نینچ  يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ما .  هتفای  تاجن  وا  لاگنچ  زا  هکنیا  رگم  تسا  هدومنن  بیقعت  ارم  بسا  نیا 
هارمگ دارفا  زا  نم  اریز  وت  بسا  هب  هن  میراد و  زاین  وت  هب  هن  زین  ام  يزرو  یم  عانتما  ناج  راثن  زا  ام  هار  رد  هک  لاـح  اـّنَع )) ؛ . . .  َکِـسْفَِنب 

هب یتحیصن  زین  نم  يدومن  تحیـصن  نم  رب  وت  هک  هنوگ  نامه   : )) دومن هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  ماما  هاگنآ  مریگ . ))  یمن  ورین  دوخ  يارب 
 ! دنگوس ادخ  هب  اریز  ینیبن ؛  ار  ام  گنج  يونشن و  ار  ام  هثاغتسا  يادص  ات  ناسرب  یتسدرود  ياج  هب  ار  دوخ  یناوت  یم  ات  هک  منک  یم  وت 

نانخس نیا  زا  هّللادیبع  داد . )) دهاوخ  رارق  منهج  شتآ  رد  ار  وا  ادخ  دباتـشن  ام  يرای  هب  دسرب و  یـسک  شوگ  هب  ام  هثاغتـسا  يادص  رگا 
نداد تسد  زا  يارب  دومن و  یم  ینامیشپ  تمادن و  راهظا  نایرج  نیا  زا  رمع  رخآ  ات  یلو  تسویپن  يو  هاپس  هب  تفرگن و  دنپ  ماما  زیمآدنپ 

هداد رارق  شنزرـسو  باطخ  دروم  ار  نتـشیوخ  هک  ریز  راعـشا  زا  ار  وا  رثءات  زا  يا  هنومن  درک .  یم  رثءات  فسءاـت و  زاربا  یتداعـس  نینچ 
یب تسا و  تکرح  رد  میولگ  هنیـس و  نایم  رد  متـسه  هدـنز  ات  هک  نیگنـس  فسءاـت  ترـسح و  زا  هآ !   . )) دروآ تسد  هب  ناوت  یم  تسا 

يارب تساوخ  یم  نیـسح  هک  هاگنآ  دـیبلط .  یم  يرای  نم  لـثم  زا  ناگـشیپ  متـس  قاـفن و  لـها  رب  نیـسح  هک  هاـگنآ  تسا .  هدرک  مرارق 
هب تمایق  زور  رد  مدومن  یم  شتاـساوم  يراـی و  ناـج ،  هار  زا  زور  نآ  رگا  يرآ ،  مباتـشب .  شیراـی  هب  قاـفن  لالـض و  لـها  نتخادـنارب 

( . 123  (() مدش یم  لیان  گرزب  سب  یتفارش 

ار قیرغ  دریگب  هک  دنک  یم  دهج  نیو 

توعد هک  ددنب  یم  شقن  هدنناوخ  نهذ  رد  لا  ؤس  نیا  يو  زا  کمک  تساوخرد  و  رح )) نب  هّللادـیبع   )) اب ماما  تاقالم  نایرج  هعلاطم  اب 
ریما نانمـشد  نیفلاخم و  زا  هتـشادن و  ترـضح  نآ  هب  يا  هقالع  چیه  هک  برع  ناهج  فورعم  راکتیانج  نزهار و  رفن  کی  زا  ماما  ندومن 

هک يدارفا  ( 124) دـنا هدوـمن  تکرح  يو  اـب  هکم  هنیدـم و  زا  هک  یهورگ  ندرک  صخرم  یفرط  زا  تسا و  هدوـب  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤـم 
رد نانآ  زا  رتافواب  يا  هباحـص  ترـضح  نآ  دوخ  لوق  هب  دـنا و  هداد  ماجنا  ماما  هرابرد  هبناج  همه  یلاع و  موهفم  هب  ار  راـثیا  يراکادـف و 

نیا و  تسیچ ؟  يارب  اـفواب  ناراـی  ناـنچ  نآ  هب  یـصخرم  هزاـجا  نآ  تسا ؟  عمج  لـباق  هنوگچ  ( ، 125  ) تسا هدشن  هدید  ینارود  چـیه 
اهنآ همانرب  مینک و  تقد  يردق  مالسلا  امهیلع  يده  همئا  شقن  هراب  رد  رگا  یلو  ارچ ؟  يدرف  نینچ  کی  زا  يراکمه  کمک و  هب  توعد 
يده همئا  اریز  دیدرگ ؛  دهاوخ  نشور  لا  ؤس  نیا  خساپ  میهدب .  رارق  یسررب  دروم  ناشنوکس  تکرح و  رد  ناشحلـص و  گنج و  رد  ار 

 ، یـشخب ییاهر  نیا  هک  دـنرادن  ناگدـش  قرغ  تاجن  اهناسنا و  ییاهرزجب  یفدـه  هک  دنتـسه  ناربمایپ  هار  شخب  موادـت  مالـسلا  اـمهیلع 
یمرجم راکتیصعم و  صخش  رداچ  هب  ماما  نتفر  تسا و  هتفرگ  ماجنا  یـصخش  یـصوصخ و  تروص  هب  یهاگ  مومع و  تروص  هب  یهاگ 

یسیع ترضح  هک  تسا  یکی  ودره  هزیگنا  تسا و  يا  هراکدب  نز  ای  و  یچکرمُگ ))   )) لزنم هب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  نتفر  دننامه 
ضیرم لزنم  هـب  یهاــگ  دــیاب  بیبـط   : )) تـفگ دــیتفر ؟  يا  هراکدــب  نز  لزنم  هـب  نوـیراوح  هارمه  هـب  ارچ  تـفگ :  هـکنآ  خــساپ  رد 
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ناونع ار  شا  هتشذگ  ناوارف  ياهتیانج  ناهانگ و  زا  وا  تاجن  تبابط و  هلءاسم  نامه  رح  هّللادیبع  اب  تاقالم  رد  مه  ماما  و  ( . 126 (() دورب
ایآ ََکبونذ )) ؛ ؟  اِهبوُحْمَت  ٍۀـَبَْوت  ْنِم  ََکل  ْلَهَف  ًةَْرِیثَک  ًابُونُذ  َکـْیَلَع  َّنِاَو   : )) )) دومرف داد و  رارق  يو  ياـپ  شیپ  رد  ار  ییاـهر  هار  دومن و 

ار ماما  فده  هّللادیبع  دنیب  یم  هک  هاگنآ  یلو  ییوشب . )) ! ؟  هبوت  بآاب  يراد  رود  هتشذگ  زا  هک  ار  یناوارف  ناهانگ  هک  يراد  یگدامآ 
شتاجن اهریشمش  اهریت و  ربارب  زا  گنج و  نادیم  زا  دناوت  یم  یتخس  زور  رد  هک  دیامن  یم  ار  یبسا  نتفریذپ  داهنشیپ  دنک و  یمن  كرد 

یم هصالخ  رارف )) هلمح و   )) هملک ود  رد  دـنیب و  یم  يرهاظ  تسکـش  يزوریپ و  هاگدـید  زا  يدام و  کنیع  اب  ار  لئاسم  همه  وا  دـهد و 
((( 127  () ًادُضَع َنیِّلِضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  امَو   )) ) مرادن يزاین  وت  بسا  هب  وت و  هب  نم  دومرف :  دنک ، 

شیومع رسپ  سیق و  نبورمع  خساپ  رد 

نخس نتم 

ْنَا َّلَجَوَّزَع  ِهّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناک  اْنثُِغی  َْوا  اْنبُِجی  ْمَلَف  انَداوَس  يءار  َْوا  انَتَیِعاو  َعِمَـس  ْنَم  ُهَّناَف  ًاداوَس  ِیل  اـیََرت  ـالَو  ًۀَـیِعاو  یل  اعَمْـسَت  ـالَف  اـِقلَْطنِا  ))
( . 128 (() ِراّنلا ِیف  ِْهیَرَْخنِم  یلَع  ُهَّبُِکی 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . ینیب نیَرَْخنِم :  دز .  نیمز  رب  تروص  هب  ار  وا  ُهَّبکَا :  ندیسر .  دایرف  هب  ًۀَثاِغا : ) َثاغآ  زا   ) اُنثیُِغی

حیضوت همجرت و 

بایفرـش مالـسلامهیلع  نب  نیـسح  روضح  هب  شیومعرـسپ  هارمه  هب  یقرـشم  سیق  نبورمع  هک  دوـب  لـتاقم ))  ینب   )) لزنم ناـمه  رد  زاـب 
میتسه يدایز  نادنزرف  ياراد  ام  یفرط  زا  اریز  هن ؛  دنتشاد  هضرع  دیا ؟  هدمآ  نم  يرای  ترصن و  يارب  ایآ  دیسرپ :  ترضح  نآ  دیدرگ . 

رد مدرم  لام  هک  تسین  حالـص  دیماجنا و  دهاوخ  اجک  هب  امـش  تشونرـس  میناد  یمن  تسام و  دزن  رد  مدرم  هراجتلا  لام  رگید  يوس  زا  و 
نیا زا  ًۀَـیِعاو ؛ . . . )) یل  اعَمْـسَت  الَف  اِقلَْطنِا   : )) دومرف نینچ  ود  نآ  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  ماما  اـجنیا  رد  ددرگ .  عیاـض  فلت و  اـم  تسد 

ام زا  يرثا  ای  دونشب  ار  ام  هثاغتسا  يادص  سکره  اریز  دینیبن ؛  نم  زا  يرثا  دسرن و  امش  شوگ  هب  نم  هثاغتسا  يادص  ات  دیـشاب  رود  هقطنم 
(( . دومن دهاوخ  نوگنرس  منهج  رد  مامت  تلذ  اب  ار  وا  دنوادخ  دسرن  ام  دایرف  هب  دهدن و  تبثم  باوج  ام  هثاغتسا  هب  یلو  دنیبب 

تخس تازاجم 

هتکن نیا  تسا  هدومن  نایب  رح )) نب  هّللادیبع   )) هب باطخ  یهاوخریخ  تحیصن و  ریبعت  هب  شیپ  زارف  رد  هک  نآ  هباشم  ماما و  راتفگ  نیا  زا 
هدادـن تبثم  باوج  تسا  اهنآ  کمک  دادـما و  هب  دـنمزاین  هک  هاگنآ  ناش  یبهذـم  ربهر  ماما و  دادمتـسا  هب  هک  يدارفا  دـیآ  یم  تسد  هب 

دروم و ود  نیا  رد  ماما  ریبعت  اریز  دیدرگ ؛  دـنهاوخ  تازاجم  تلذ  يراوخ و  اب  مءاوت  باذـع  نیرت  تخـس  باقع و  نیرتگرزب  هب  دنـشاب 
نیا دارفا  نینچ  تازاجم  باذـعرد و  مالـسلا  هیلع  ماما  ریبعت  هکلب  دـش  دـنهاوخ  منهج  لخاد  نانآ  هک  تسین  نیا  اهنت  دارفا  نینچ  هراـبرد 
نینچ ارچ  تسا و  يراوخ  تلذ و  تدـش  اـب  مءاوت  باذـع  تدـش  هلمج  نیا  موـهفم  و  َمَّنَهَج )) ِراـن  یف  ِْهیَرَْخنِم  یلَع  هّللا  ُهَّبَکَا   )) هک تسا 

هثاغتـسا نیا  رگم  تسین ؟  قح  نییآ  مالـسا و  نآرق و  هثاغتـسا  نامه  ربهر ،  ماما و  هثاغتـسا  رگم  دـشابن  يدارفا  نینچ  راظتنا  رد  یتازاجم 
امهیلع یلع  نب  نیـسح  راتفگ  رد  هک  باذع  نیا  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو  تسین ؟  یهلا  رما  نیرتدـیدش  زین  ربمایپ  هثاغتـسا  ربمایپ و  هثاغتـسا 
دوجو رد  زور  کی  ناونع  نیا  هک  تسا  يربهر  ناونع  ماقم و  هب  طوبرم  هکلب  يراصحنا  یـصخش و  عوضوم  کی  هن  تسا  هدـمآ  مالـسلا 
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دوجو رد  هلزان و  هبترم  رد  رگید  زور  مالـسلا و  امهیلع  يده  همئا  يو و  نانیـشناج  دوجو  رد  رگید  زور  دـبای و  یم  مسجت  ربمایپ  صخش 
 . تسا هیقف  تیالو  ماقم  نامه  هک  مالسلا  امهیلع  يده  همئا  نانیشناج 

 ! گرزب نامرح  کی  زا  رگید  هنومن 

هک تداهـش  هب  لین  ماما و  يرای  زا  داد و  تسد  زا  ناگیار  هب  دوب  هتـسشن  شا  همیخ  رب  هک  ار  تداعـس  يامه  نآ  رح )) نب  هّللادیبع   )) رگا
هآ دورس ،  رعش  تخیر ،  ترـسح  کشا  گرزب  هابتـشا  نیا  رب  رمع  رخآ  ات  درکن و  لابقتـسا  دومن  یم  نیمـضت  ار  وا  یتخبـشوخ  تاجن و 

هّللادیبع  )) زا رتلماک  یقادصم  رتزراب و  يا  هنومن  ار  سیق ))  نبورمع   )) گرزب نامرح  یتداعس و  مک  نیا  رد  اروشاع  خیرات  دیشک و . . . 
هدرک دوخ  هتفیش  نانچ  نآ  ار  وا  هّللادیبع ))   )) هزور دنچ  یگدنز  دش  هداد  رکذت  هتشذگ  زارف  رد  هک  يروط  هب  اریز  دنک ؛  یم  یفرعم  (( 

زا هک  مهد  یم  تدـنگوس  ادـخ  هب   )) هلمج نیا  نایب  اب  دیـشک و  رانک  هب  ار  دوخ  ماما  تحیـصن  هظعوم و  ّدر  اـب  تسخن  هلحرم  رد  هک  دوب 
زا سپ  سیق ))  نبورمع   )) یلو دومن .  یلاخ  هناش  تیلو  ؤسم  لوبق  زا  هرابکی  منازیرگ ))  تخـس  گرم  زا  هک  يرادب  مفاعم  داهنـشیپ  نیا 

رسپ زا  ًۀَیِعاو )) یل  اعَمْسَت  الَف  اِقلَْطنِا   )) ندینش اب  تفرگ و  رارق  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نانخس  هظعوم و  ریثءات  تحت  ادّدجم  راذتعا 
زا اجنآ  ات  نم  هک  دومن  طرش  ترـضح  نآ  اب  اّما  تسویپ  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  هب  درک و  تقرافم  یبحرا ))  رـضن  نب  کلام   )) شیومع

یئادج تقرافم و  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  رث  ؤم  امش  يزوریپ  تشونرس  رد  دیفم و  امش  لاح  هب  نم  عافد  هک  درک  مهاوخ  عافد  وت 
هیلع ماـما  یگدـنز  تاـعاس  نیرخآ  رد  سیق ))  نبورمع   )) تفریذـپ و يو  زا  ار  طورـشم  تعیب  نیا  مه  ماـما  دوب ،  مهاوخ  دازآ  امـش  زا 

رب دندیتلغ  یم  نوخ  كاخ و  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  شیافواب  نارای  دینش و  یم  ار  ترضح  نآ  هثاغتسا  يادص  هک  یماگنه  هب  مالسلا و 
هک یقیاقد  رد  تسرد  دومن و  كرت  ار  مالسلا  هیلع  ماما  یطیارـش  نینچ  رد  داد و  حیجرت  رارقرب  ار  رارف  هدش و  راوس  شیوخ  وردنت  بسا 

(129  ) يربـط داد .  تسد  زا  ار  يدـبا  یتخبـشوخ  گرزب و  تداعـس  نیا  میظع و  ضیف  نیا  دوش ،  قحـال  نادیهـش  فوفـص  هب  تفر  یم 
نوچ اروشاع  زور  رد  نم  تسا :  نیا  شا  هصالخ  تسا و  هدومن  لقن  شدوخ  نابز  زا  ار  وا  تقرافم  نایرج  و  ( 130  ) تاقالم نیا  حورشم 
یکی ریز  رد  ار  دوخ  بسا  دنا  هتشامگ  تّمه  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  ياهبـسا  ندرک  یپ  رب  هفوک  نایرکـشل  هک  مدش  هّجوتم 

یلع نب  نیسح  مدومن :  عطق  ار  یمّوس  تسد  هدناسر و  تکاله  هب  ار  نانآ  زا  رفن  ود  متخات و  نمشد  هب  هدایپ  متسب و  یلاخ  ياه  همیخ  زا 
تریخ يازج  ربمایپ  نادناخ  زا  ادخ  دنکن  درد  تتسد  هّللا )) ؛ . . .  كازج  كدی  هّللا  عطقیال  لشت  الا   : )) دومرف یم  رّرکم  مالسلا  امهیلع 

تداهـش هب  یمرـضح  رـشب  ورمع و  نب  دیوس  زجب  یلع  نب  نیـسح  نارای  همه  مدـید  یتقو  دـنک :  یم  هفاضا  سیق ))  نبورمع  (( . )) دـهد
دومرف ترضح  دوب ،  یطرش  امش  نم و  نایم  رد  هک  یناد  یم  هّللا !  لوسر  نبای  متـشاد :  هضرع  هدمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دندیـسر 

یم سیق  نبورمع  يدازآ .  نتفر  رد  يراد  ار  نآ  ییاناوت  رگا  يربب ؟  ملاس  ناـج  هکرعم  نیا  زا  یناوت  یم  هنوگچ  یلو  ییوگ  یم  تسار 
نآ رب  هنایزات  مدش و  راوس  مدیشک و  نوریب  همیخ  نورد  زا  ار  دوخ  بسا  تشادرب  نم  زا  ار  تعیب  داد و  یـصّخرم  نذا  نوچ  ماما  دیوگ : 
رد دندرک  بیقعت  ارم  نمشد  دارفا  زا  رفن  هدزناپ  یلو  مداد  همادا  دوخ  عیرـس  تکرح  هب  هدرک  زاب  ار  نمـشد  فوفـص  يا  هشوگ  زا  مدز و 

دوخ نارای  هب  دنتخانـش و  ارم  نانآ  زا  نت  هس  متـشگرب  نوچ  دندش  کیدزن  نم  هب  تارف  رانک  رد  تسا  ییاتـسور  هک  هیفـش ))   )) یکیدزن
 . متفای تاجن  یمتح  گرم  زا  هنوگ  نیدب  دندش و  فرصنم  نم  بیقعت  زا  ات  دنتفگ 

البرک یکیدزن  رد 

نخس نتم 

مِْهَیِلا يِرْـسَت  ایانَْملاَو  َنوُرْـسَی  ُمْوَْقلَا  ُلوُقَی :  وُهَو  ٌسِراف  یب  َّنَعَف  یـسْءاَِرب  ُْتقِفَخ  یِّنِا  نیملاعلاِّبر . . .  هّللُدـمَحلاَو  َنوُعِجار  ِهیِلا  اَّناَو  هّلل  ّانِا  ))
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( . 131 (() ِهِِدلاَو ْنَع  ًاَدلَو  يَزَج  ام  َْریَخ  ٍَدلَو  ْنِم  ُهّللاَکازَج  اْنَیِلا . . .  ْتَیُِعن  انُسُْفنَا  اهَّنَا  ُتِْملَعَف 

تاغل حیضوت  همجرت و 

لوهجم  : ) تَیُِعن گرم .  هینم : )  عمج   ) ایانَم ندومن .  تکرح  ماگنه  بش  يرَسزا : )   ) َنوُرْسَی دش .  رهاظ  َّنَع :  دز .  ترچ  ِهِسْءاَِرب :  َقَفَخ 
 . نداد گرم  ربخ  یْعنَی : )  یعَن  زا 

حیضوت همجرت و 

تکرح يدـعب  لزنم  يوس  هب  دـندرک و  بآ  زا  رپ  ار  اهکـشم  ناـناوج  داد  روتـسد  ماـما  بش ،  رخاوا  رد  و  لـتاقم ))  نب  رـصق   )) لزنم رد 
ِهیِلا اَّناَو  هّلل  ّانِا   )) دنار یم  نابز  رب  ررکم  ار  عاجرتسا  هملک  هک  دیـسر  شوگ  هب  ماما  يادص  دوب  تکرح  رد  هلفاق  هک  یماگنه  هب  دندومن ، 
نیا ماما  دومن .  لا  ؤس  عاجرتسا  نیا  هزیگنا  زا  ترـضح  نآ  عاجـش  ریلد و  دـنزرف  ربکا  یلع  ترـضح  نیملاـعلاِّبر ))  هّللُدـمَحلاَو  َنوُعِجار 

رد دش ،  طلـسم  ممـشچ  رب  یفیفخ  باوخ  هک  مدوب  هتـشاذگ  بسا  نیز  هب  ار  مرـس  نم  یـسْءاَِرب )) ؛ . . .  ُْتقِفَخ  یِّنِا   : )) داد خساپ  نینچ 
تساهنآ و بیقعت  رد  زین  گرم  دـنتکرح  رد  بش  ماگنه  نیا  رد  تیعمج  نیا  تفگ :  یم  هک  دیـسر  مشوگ  هب  یفتاـه  يادـص  عقوم  نیا 

)) ؛ ؟  ِّقَْحلا یَلَع  انَْـسلءا  ٍءوُِسب  ُهّللاَکارَا  ـال   : )) تشاد هضرع  ربکا  یلع  ترـضح  تساـم . ))  گرم  ربخ  نیا ،  هک  دـیدرگ  مولعم  نم  يارب 
 (( میراد یمنرب  مدق  قح  هار  رد  زجب  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلب   : )) دومرف ماما  میتسین . )) ؟  قحرب  ام  رگم  درواین  شیپ  يدب  هثداح  ادـخ 
نیا رد  ماـما  میرادـن . ))  گرم  زا  یـسرت  میریمب  قح  هار  رد  تساـنب  رگا  َنیّقُِحم )) ؛  َتوُمَن  ْنَا  یلاـُبنال  ًاذِا   : )) تشاد هضرع  ربکا  یلع  . 

ندش و هتـشک  نتـشک و  رگا  يرآ  دـنک . )) تیانع  ار  يدـنزرف  شاداپ  نیرتهب  وت  يارب  دـنوادخ   : )) دومرف نینچ  دومن و  اعد  ار  وا  ماگنه 
يارب اهنت  هن  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  بتکم  هک  تسا  یسرد  نیا  تسین و  یـسرت  یگرم  نینچ  زا  دشاب ،  قح  هار  رد  بالقنا  مایق و 

گنت گنت  مریگب  ششوغآ  رد  ات  يآ  نم  شیپ  وگ  تسا  درم  رگا  گرم  هک :  تسا  هتخومآ  شناوریپ  مامت  يارب  هکلب  شدنزرف 

البرک هب  دورو  ماگنه 

نخس نتم 

ِهّللاَو انُهاهَو  انِرُوُبق  ُّلَـحَم  ِهّللاَو  اـنُهاهو  اـِنلاحر  ُّطَـحَم  اـنُهاه  ِءـالَْبلاَو  ِبْرَْکلا  َنِم  َکـِبُذوُعَا  َّمُهّللَا  ( . . . 132) ِلاتِْقلِاب ْمُهَءاَدـْبَِال  ُْتنُک  ام  ))
( . 133 (() ِهِدْعَِول َفالِخ  الَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوُسَر  يّدَج  ِینَدَعَو  اذِهبَو  انُرَْشنَمَو  انُرَشْحَم 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . داعم زور  رد  ندش  هدنز  لحم  رَْشنَم :  ندش .  ثوعبم  لحم  زور و  رَشْحَم :  رفاسم .  هیثاثا  لْحَر :  ندمآ .  دورف  لحم  ّطَحَم : 

حیضوت همجرت و 

هک حلسم  يدرم  اب  اجنیا  رد  دندیـسر و  اوْنیَن ))  )) هب ات  دنداد  همادا  دوخ  تکرح  هب  رح ،  نایهاپـس  نآ  تازاوم  هب  مالـسلا و  هیلع  ماما  هلفاق 
 : تسا نینچ  هماـن  نتم  دوب .  رح ))  )) هب يو  يوس  زا  يا  هماـن  لـماح  داـیز و  نبا  کـیپ  وا  دـندیدرگ و  هجاوم  دوب  وردـنت  بسا  رب  راوـس 

دراو راشف  یلع  نب  نیـسح  رب  همان  نیا  ندیـسر  اب  ٍنْصِح )) ؛  ِْریَغَو  ٍءامِْریَغ  یلَع  ِءارَْعلِاب  ِّالا  ُهلِْزُنت  الَو  یباـتِک  ُءاَْرقَت  َنیح  ِْنیَـسْحلِاب  ْعِْجعَج  ))
نآ دـناوخ و  مالــسلا  هـیلع  ماـما  يارب  ار  هماـن  نـتم  زین  رح )) (( . )) رآ شدورف  يا  هـعلق  ژد و  یب  فـلع و  بآ و  یب  یناـبایب  رد  رواـیب و 

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  www.Ghaemiyeh.comنانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


رح مییآ .  دورف  هیفـش  ای  تایرـضاغ  ای  اونین و  نابایب  رد  ام  راذـگب  سپ  دومرف :  ماما  داد .  رارق  شیوخ  تیرومءام  ناـیرج  رد  ار  ترـضح 
 ، ناسر هماـن  نیمه  نوچ  متـسین  دازآ  دوخ  يریگ  میمـصت  رد  رگید  نم  اریز  منک ؛  تقفاوم  امـش  داهنـشیپ  نیا  اـب  مناوت  یمن  نم  تفگ : 

داهنشیپ نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  نیق ))  نب  ریهز   )) ماگنه نیا  رد  دراد .  رظن  ریز  ارم  تامادقا  تایئزج  دشاب و  یم  زین  دایز  نبا  سوساج 
ادـخ هب  تساهنآ و  رـس  تشپ  رد  هک  يداـیز  دارفا  اـب  ندرک  گـنج  زا  تسا  رتناـسآ  مک ،  هورگ  نیا  اـب  ندرک  گـنج  اـم  يارب  هک  دومن 

میهاوخن ار  نانآ  ربارب  رد  تمواقم  بات  ام  رگید  تقو  نآ  دسرب و  اهنیا  ینابیتشپ  هب  يدایز  نایرکـشل  هک  دیـشک  دهاوخن  یلوط  دنگوس ! 
هاگنآ دوب . )) مهاوخن  گنج  هدننک  عورش  زگره  نم  ِلاتِْقلِاب )) ؛  ْمُهَءاَْدبَال  ُْتنُک  ام   : )) دومرف نینچ  ریهز  داهنشیپ  خساپ  رد  ماما  تشاد . 

ّرح مینیزگرب .  دوخ  تماـقا  يارب  يرتبـسانم  لـحم  مینک و  تکرح  رگید  ردـق  کـی  تسا  رتـهب  دومرف :  ّرح  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
تارف هب  لـحم  نیا  هکنیا  ناونع  هب  شناراـی  ّرح و  اـجنیارد  دندیـسر  ـالبرک  نیمزرـس  هب  اـت  دـنداد  همادا  دوخ  تکرح  هب  دومن و  تقفاوم 

نیمزرس نآ  رد  تفرگ  میمـصت  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  یتقو  دندومن .  يریگولج  ماما  يورـشیپ  زا  تسا  یبسانم  لحم  کیدزن و 
 : دنتشاد هضرع  دراد ؟  زین  يرگید  مان  دیسرپ  ماما  دنیوگ .  یم  فط ))   )) ار اجنیا  هک :  دنداد  خساپ  درک ،  لا  ؤس  اجنآ  مان  زا  دیآ ،  دورف 
هب الب  هودنا و  زا  ایادخ !  ءالَْبلاَو )) ؛  ِبْرَْکلا  َنِم  َِکبُذوُعَا  َّمُهللَا   : )) تفگ البرک ))  )) مسا ندینـش  اب  ماما  دوش .  یم  هدیمان  مه  البرک )) ))

ادـخ هب  ام و  ياـهربق  لـحم  تساـج  نیمه  دـنگوس !  ادـخ  هب  اـم و  ندـمآدورف  لـحم  تساـجنیا   : )) دومرف سپـس  مروآ . ))  یم  هاـنپ  وت 
رد هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدج  زا  تسا  يا  هدعو  نیا  دیدرگ و  میهاوخ  روشنم  روشحم و  تمایق  رد  هک  تساجنیا  زادنگوس 

 (( . تسین یفالخ  وا  هدعو 

دوش یم  هدافتسا  راتفگ  نیا  زا  هچنآ 

راتفگ رد  میدومن و  هراشا  اهراب  هک  هنوگ  ناـمه   - 1 دراد :  دوجو  مهم  بلاج و  هتکن  هس  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  راـتفگ  نیا  رد 
علطم و البرک  نینوخ  هثداح  نایرج  زا  ترـضح  نآ  تسا ،  هدمآ  هراشا  حـیولت و  اب  یهاگ  تحارـص و  اب  ررکم و  فلتخم  دراوم  رد  ماما 

رابخا هب  اکتا  اب  تسالبرک  نیمزرـس  نامه  هک  نآ  عوقو  لحم  هثداـح و  نیا  تاـیئزج  هب  هک  تساـهنآ  زا  یکی  زین  دروم  نیا  دوب و  ربخاـب 
امهیلع یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  يا  همانرب  شور و  هار و  هلءاسم  مود ،  هتکن  اـما  و   - 2 دنک .  یم  هراش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ریخءات تروص  رد  نانآ و  عفن  هب  طیارـش  نآ  رد  گنج  هب  مادـقا  نیق  نب  ریهز  لوق  هب  هک  دـنک  یم  يوریپ  نآ  زا  گنج  ماقم  رد  مالـسلا 

دنک یم  مالعا  نینچ  ار  شیوخ  یگنج  همانرب  صاخ  طیارـش  نیا  رد  ماما  یلو  تسا .  یمتح  ملـسم و  ناشتمیزه  سوکعم و  اقیقد  نایرج 
شنارای يارب  لمج  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  هک  تسا  يا  هماـنرب  ناـمه  نیا  و  درک . )) مهاوخن  گـنج  هب  عورـش  نم   : )) هک

نیرت هدبز  ناناملسم و  نیرتهب  هدز و  هلمح  هب  تسد  رابود  هک  ینمشد  تفرگ ،  رارق  ماشآ  نوخ  نمـشد  لباقم  رد  هک  هاگنآ  دومن  نالعا 
اب دـینکن  گنج  هب  عورـش  امـش  ِلاتَْقلِاب )) ؛ . . .  َمْوَْقلا  اوُءاَدـْبَت  ال   : )) تسا هدـیناسر  لـتق  هب  هرـصب  رهـش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـیعیش 

نخس نانآ  اب  میالم  مرن و  نابز  اب  ینابرهم و  تفطالم و  اب  دییوجن ،  تقبـس  نانآ  رب  يزیرنوخ  رد  دییامنن و  هلمح  نانآ  هب  هزین  ریـشمش و 
لوق هب  فارحنا و  زا  يریگولج  دارفا و  حالصا  يده  همئا  نایاوشیپ و  فده   - 3 ( . 134 (() دینکن ناشراداو  زیتس  گنج و  هب  ات   ) دییوگب

يزیرنوخ گـنج و  هار  زا  روز و  هب  لـسوت  اـب  مه  فدـه  نیا  تسا و  رکنم )) زا  یهن  فورعم و  هب  رما   )) مالـسلا اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
 ، هصالخ دیدرگ .  لسوتم  نآ  هب  دیاب  اههار  مامت  ندش  دودـسم  تروص  رد  هک  تسا  يا  هبرح  نیرخآ  گنج ،  هکلب  تسین  ریذـپ  ناکما 

کی هب  ندیـسر  تکرح  نیا  زا  ترـضح  نآ  روـظنم  هک  نیا  رب  تسا  يرگید  لـیلد  نیق  نـب  ریهز  هـب  صاـخ  طیارـش  نآ  رد  ماـما  خـساپ 
 . رتعیسو داعبا  رد  نآ و  قوفام  دوب  یفده  بیقعت  رد  ماما  هکلب  دوبن  یگنج  يرهاظ  يزوریپ 

البرک رد  موس :  شخب 
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البرک هب  دورو  زا  سپ  ماما  هبطخ 

نخس نتم 

ِءان الا  َِۀبابُـصَک  ٌَۀبابُـص  ِّالا  اْهنِم  َْقبَی  َْملَو  اهفوُْرعَم  ََربْدَاَو  ْتَرَّکَنَتَو  ْتَرَّیَغَت  ْدَـق  اْینُّدـلا  َّناَو  َنْوََرت  ْدَـق  ام  ِْرم  ْالا  َنِم  اِنب  َلََزن  ْدَـقَف  ُدـَْعب  اَّمَا  )) . . . 
َيرَا یِّنِاَف ال  هّلل  اِءاِقل  ِیف  نِمْؤُْملا  َبغْرَِیل  ُْهنَع  یهانَُتی  ـال  ِلِـطاْبلا  َیلاَو  ِِهب  ُلَـمُْعی  ـال  ِّقَْحلا  َیِلا  َنْوََرت  ـالَا  ِلـیبَْولا  یعْرَْملاَـک  ٍْشیَع  ُسیـسَخَو 

اوصُِّحم اذِاَف  هّلل  ْمُهُِـشیاعَم  ْتَّرَدام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْـسلَا  یلَع  ٌقَِعل  ُنیِّدلاَو  اْینُّدلا  ُدیبَع  ُساّنلا  ًامََرب ،  ِالا  َنیِِملاّظلا  َعَم  َةایَْحلاَو  ًةَداعَـس  ِالا  َتْوَْملا 
( . 135 (() َنُوناّیَّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب 

تاغل حیضوت  همجرت و 

لیبْولا یَعْرَم  راب .  تلذ  تسپ  یگدنز  ٍْشیَع :  سیسخ  هساک .  رد  بآ  هدنام  هت  َۀبابُص :  ندرک .  تشپ  رابِْدا :  نداد .  ناشندب  هفایق  رُّکَنَت : 
َْقَعل هدرب  دـبَع : ) عمج   ) دـیبَع یگدرزآ .  رجز و  سَرَف : )  نزو  رب   ) ْمََرب دوش .  زبـس  فلع  رتـمک  نآ  رد  هک  خالگنـس  تخـس و  هاـگارچ  : 

ار يزیچ  ُهُطوُحَی : ) َطاح ،  زا   ) ُهنوُطوُحَی دوش .  هدیسیل  تشگنا  اب  هک  لسع  دننام  نیریـش  ياهزیچ  لوعفم : )  مسا  يانعم  هب  تسا  ردصم  )
یگدـنز هچنآ  هشیعم : )  عمج   ) شِیاعَم شیاسآ .  لامک  یـشوخ و  ّرَد :  ْمُهَِـشیاعَم :  ْتَّرَد  ندومن .  نآ  زا  عافد  ندرک و  تسارح  ظفح و 

 . نداد رارق  شیامزآ  هتوب  رد  صیحْمَت : )  زا   ) اوُصُِّحم تسا .  هتسباو  نآ  هب 

حیضوت همجرت و 

نادنزرف نارای و  نایم  رد  هاتوک  فقوت  زا  سپ  دیدرگ و  البرک  دراو  يرجه  لاس 61  مارحلا  مرحم  مّود  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
ناـمز عاـضوا  ادـج  دـینیب ؛  یم  هک  تسا  نیمه  اـم  دـماشیپ  دـعب ،  اـما   : )) دومن داریا  ار  هبطخ  نیا  تفرگ و  رارق  شیوخ  نادـناخ  دارفا  و 

یکدنا رگم  تسا  هدنامن  یقاب  یناسنا  لئاضف  زا  تسا ،  هتسبرب  تخر  ام  طیحم  زا  اهتلیضف  اهیکین و  راکشآ و  اهیتشز  هدیدرگ ،  نوگرگد 
ینادرگور لطاب  زا  هن  لمع و  قح ،  هب  هن  هک  دنرب  یم  رـس  هب  يراب  تلذ  نیگنن و  یگدـنز  رد  مدرم  بآ .  فرظ  هدـنام  هت  تارطق  دـننام 

رادـید ضیف  يوس  هب  دـنک و  يزابناج  يراکادـف و  تلیـضفاب ،  نامیا و  اب  صخـش  نیگنن ،  طیحم  نینچ  رد  هک  تسا  هتـسیاش  دوش ،  یم 
جنر و زج  يزیچ  ار  نارگمتس  نیا  اب  یگدنز  یتخبشوخ و  تداعس و  زج  ار  گرم  يراب  تلذ  طیحم  نینچ  رد  نم  دباتشب ،  شراگدرورپ 
تیامح و دـشاب ،  یم  ناشنابز  هقلقل  نید  دنتـسه و  اـیند  ياـه  هدرب  مدرم  نیا   : )) داد همادا  نینچ  شنانخـس  هب  ماـما  مناد . ))  یمن  تبکن 

(( . دوب دنهاوخ  مک  نارادنید ،  دنریگ ،  رارق  ناحتما  هتوب  رد  هک  هاگنآ  تسا و  هافر  رد  ناشیگدنز  هک  تساجنآ  ات  نید  زا  ناشینابیتشپ 

دوش یم  هدافتسا  ماما  راتفگ  نیا  زا  هچنآ 

ریز ساسح  هتکن  ود  هب  تسالبرک ،  نیمزرس  رد  ترـضح  نآ  ینارنخـس  هباطخ و  نیلوا  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخ  نیا  رد 
مایق يارب  ترضح  نآ  دیدرگ  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  زا  هتـشذگ  ياهزارف  رد  هک  يروط  هب  مایق :  هزیگنا   - 1 تسا :  هدش  هراشا 
رما عوضوم  هرخ  الاب  ماکحا و  رد  فیرحت  رییغت و  دیزی ،  تموکح  اب  تفلاخم  هک  تسا  هدومن  نایب  فلتخم  هزیگنا  تلع و  نیدـنچ  دوخ 

 ، ترـضح نآ  راتفگ  نیا  رد  زین  اـه  هزیگنا  نیا  همه  هک  دـهد  یم  لیکـشت  ار  اـه  هزیگنا  لـلع و  نیا  عومجم  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب 
مدرم یگدنز  رب  يراوخ  تلذ و  تسا  هدش  شومارف  بوکرس و  لیاضف ،  رهاظ و  اهیتشز  ریغتم ،  عاضوا  هک  اجنآ  تسا .  هدیدرگ  هصالخ 
رییغت هار  رد  دـهعتم  نم و  ؤم  صخـش  هک  تساجب  يریگولج ،  لطاب  زا  هن  دوش و  یم  لـمع  قح  هب  هن  تسا ،  هدرتسگ  ار  دوخ  موش  هیاـس 

هک تسا  تلیضف  اب  نم  ؤم  نینچ  قادصم  نیرتزراب  نیرتیلاع و  ماما  صخش  دشاب و  قئاش  بغار و  قح  ياقل  تداهـش و  هب  یعـضو  نینچ 
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 : شیامزآ هلءاسم   - 2 دناد .  یمن  یجیردت  گرم  هجنکش و  رجز و  زج  یموهفم  یگدنز  يارب  تداعس و  زجب  ار  گرم  طیارش ،  نیا  رد 
يدارفا هچ  تساهناسنا ؛  تلاصا  اهتیـصخش و  راکفا  قیاقح و  تخانـش  هار  نیرتهب  هک  تسا  ناحتما  شیامزآ و  عوضوم  مود ،  هتکن  اما  و 

هفایق زا  هک  یصاخشا  هچ  دننک و  یم  باختنا  هدنبوک  غاد و  ياهراعـش  دوخ  يارب  هک  ییاهورگ  هچ  دنهد و  یم  ناشن  نم  ؤم  ار  دوخ  هک 
هار زا  رگم  دـیآ  یمن  تسد  هب  دارفا  نیا  تلاصا  اه و  هرهچ  نیا  اه و  هورگ  نیا  تقیقح  یلو  دـنرادروخرب ،  یبهذـم  ههجو  یتسرپ و  قح 
رد ناشناج  هکلب  يدام و  عفانم  هک  اجنآ  تازرابم ،  گنج و  نادـیم  رد  اهدـم و  رزج و  رد  اهیراتفرگ ،  دـیادش و  رد  شیامزآ  ناـحتما و 
نآ ات  هک  يدایز  دارفا  زا  دراذگ  یم  تداهش  قشع و  نیمزرس  هب  مدق  دباتـش و  یم  هّللا ))   )) يوس هب  همطاف  دنزرف  هک  کنیا  تسا .  رطخ 

مالسا هار  رد  هّللا  لوسر  دنزرف  تسین .  يربخ  دندوب ،  رادروخرب  یبهذم  صاخ  ههجو  زا  ناناملسم  نایم  رد  دندز و  یم  مالسا  زا  مد  زور 
تراسا هب  شنادناخ و  نداد  ینابرق  هب  ندـش و  هتـشک  هدامآ  هتفرگ و  رارق  مالـسا  هنیرید  نمـشد  ربارب  رد  فورعم  هب  رما  رطاخ  هب  نآرق  و 

يربخ سابع  نب  هّللادبع  زا  هن  دنیاشگ ،  یمن  بل  زا  بل  دـنراد و  یمنرب  مدـق  زا  مدـق  دارفا  هنوگ  نیا  یلو  دـشاب  یم  شلایع  لها و  نتفر 
ندوب یبهذم  رطاخ  هب  دنتسناد و  یم  یبهذم  هتسجرب  تیـصخش  ار  دوخ  هس  ره  هک  رمع  نب  هّللادبع  زا  هن  ریبز و  نب  هّللادبع  زا  هن  تسه و 

نیملـسم يدازآ  مالـسا و  يایحا  هار  رد  تراسا  تداهـش و  عوضوم  هک  دـندوب  رادروخرب  يا  هژیو  تیبوبحم  ههجو و  زا  مدرم  ناـیم  رد  ، 
زا ار  یعقاو  گرزب  نادرم  هک  تسا  ثداوـح  دـیادش و  نیا  و  دـنرادن .  دوـجو  ناناملـسم  ناـیم  رد  يدارفا  نینچ  هکنیا  لـثم  تسا  حرطم 

یمرب ناشیاه  هرهچ  زا  باقن  دناسانـش و  یم  دنتـسه  همه  زا  رت  یبهذـم  رت و  ناملـسم  يداع  عقاوم  رد  هک  بذاک  یعونـصم و  ناناملـسم 
(( َنُوناّیَّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذِا   : ))َ هک دراد 

هّیفنح دمحم  هب  يا  همان 

نخس نتم 

َّناَکَف ُدَْعب ،  اَّمَا  مشاه  ینب  نم  هلَِبق  نم  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  دمحم  یلا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  نم  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ))
(136  (() مالّسلاو ْلََزت  َْمل  َةَرِخالا  َّناَکَو  ْنُکَت  َْمل  اْینُّدلا 

حیضوت همجرت و 

يا همان  البرک  هب  دورو  زا  سپ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تاراـیزلا  لـماک  رد  هیولوق  نبا 
هّللا مسب   : )) تسا نینچ  همان  نتم  تشاگن ،  دندوب  هدـشن  رفـسمه  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هک  مشاه  ینب  هلیبق  دارفا  هیفنح و  دـمحم  هب  باطخ 

دوجو ییایند  ایوگ  دـعب :  اما  دنـشاب ،  یم  يو  دزن  هک  مشاه  ینب  دارفا  یلع و  نب  دـمحم  هب  یلع  نب  نیـسح  يوس  زا  میحرلا )) :  نمحرلا 
شنیب ماما  نخس  نیا  تفر . ))  میهاوخن  نیب  زا  ام  و   ) تسا یگشیمه  ترخآ  هک  هنوگ  نامه  میا )  هدوبن  ناهج  نیا  رد  مه  ام  و   ) هتـشادن

 ، هفیظو ماجنا  ياهنم  نآ  یگدنز  ایند و  شزرا  وا  رظنرد  هک  دهد  یم  ناشن  ترخآ  ناهج  ایند و  هب  تبسن  همئا  همه  دننام  ار  ترضح  نآ 
همه وا  دـید  زا  دـشاب و  هتـشاد  شزرا  نیا  زا  شیب  دـناوت  یمن  ریذـپ ،  نایاپ  تسا و  رذـگدوز  تقوم و  هچنآ  اریز  تسا ؛  چـیه  اب  يواسم 

ناسکی يواسم و  اه  هجنکـش  اهرجز و  اهیماکان و  اهیخلت و  اب  هکلب  اهنآ  ندوبن  اب  نآ ،  لانم  لاـم و  ماـقم و  اـب  نآ  ذـیاذل  همه  یگدـنز ، 
يدودحمان باسح و  یب  تمظع  یلع  نب  نیسح  رظن  رد  ترخآ  ناهج  اما  و  دشاب .  هتـشاد  دناوت  یمن  يو  رظن  رد  یتوافت  ود  نیا  تسا و 

شیع و تداعـس ،  درادن ،  ییانف  لاوز و  تسا ،  ینادواج  یگـشیمه و  اریز  دیجنـس ؛  ار  نآ  ناوت  یمن  يرایعم  سایقم و  چیه  اب  هک  دراد 
تـسا ریذپان  نایاپ  شا  هجنکـش  باذع و  رجز و  روط  نیمه  و  ربکا . )) هّللا  نم  ناوضر  و   )) رتمهم همه  زا  ریذپان و  لاوز  یمئاد و  شتذل 

هب نتـسویپ  شقرب و  قرز و  هب  ییانتعا  یب  شماقم و  تورث و  اه و  یتحار  ذـیاذل و  مامت  اب  ایند  زا  نتـسش  تسد  هک  تسا  شنیب  نیا  اـب  و 
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لباق اهنت  هن  یناسنا  نینچ  هقئاذ  رد  اهرجز و . . .  مـالآ و  بئاـصم و  ماـمت  دوب و  دـهاوخ  یعیبط  هداـس و  لهـس و  رایـسب  ترخآ ،  ناـهج 
شراـتفگ نیا  رد  ار  شنیب  نیا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هنوـگ  ناـمه  دـشاب و  یم  شخبتذـل  اراوـگ و  نیریـش و  هکلب  لـمحت 

ماما تسا .  هدناشوپ  نآ  رب  لمع  سابل  هدناسر و  تینیع  هلحرم  هب  تینهذ  نخـس و  هلحرم  زا  هداد و  ناشن  زین  ًالمع  تسا  هتخاس  سکعنم 
ماوقا و ریاس  هیفنح و  دـمحم  شردارب  هب  هاتوک  هداس و  ترابع  کی  بلاق  رد  ار  ترخآ  ناهج  اـیند و  تقیقح  یفرط  زا  شراـتفگ  نیا  رد 

فرط زا  دزاس و  یم  رادروخرب  شیوخ  ییامنهار  تحیصن و  هظعوم و  زا  ار  اهنآ  شیگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  هدومن و  نایب  شا  هریشع 
ار یـشنیب  دننیزگرب و  دیاب  هک  یهار  دنراد ،  هدهع  هب  ار  هعماج  يربهر  تیادـه و  هک  یبهذـم  ناربهر  همه  يارب  نایناهج و  همه  هب  رگید 

 . دیامن یم  میسرت  دنشاب ،  هتشاد  دیاب  هک 

دایز نبا  همان  خساپ  رد 

نخس نتم 

(137 (() ِباذَْعلا ۀملَِک  ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ُهَّنَال  ٌباوَج  يِْدنِع  َُهلام  ِِقلاْخلا . . .  ِطَخَِسب  ِقُولْخْملا  ِتاضْرَم  اورَتِْشا  ٌموَق  َحَْلفَا  ال  ))

حیضوت همجرت و 

 : تشون مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  همان  نیا  وا  داد و  عالطا  دایز  نبا  هب  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دورو  يا  همان  یط  دیزی )) نب  ّرح  ))
تحار نیلاب  هب  رس  هک  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  هیواعم  نب  دیزی  نانم  ؤمریما  مدیدرگ و  علطم  البرک  نیمزرس  هب  امـش  دورو  زا  نم  دعب  اما 

هیلع ماما  مالّسلاو .  يراذگب ،  ندرگ  دیزی  تموکح  هب  نم و  نامرف  هب  هکنیا  ای  مناسرب  لتق  هب  ار  وت  ات  میامنن  ریس  اذغ  زا  مکش  مراذگن و 
بـضغ رب  ار  قلخ  يدونـشخ  هک  یمدرم  دابن  راگتـسر   : )) دومرف نینچ  تخادنا و  نیمز  رب  ار  نآ  دـناوخ ،  ار  دایز  نبا  همان  نوچ  مالـسلا 

ْتَّقَح ُهَّنَال  ٌباوَج  يِْدنِع  َُهلام   : )) دومرف ار  هلمج  نیا  وا  باوج  رد  ماما  دومن ،  ار  همان  خساپ  تساوخرد  ناسر  همان  دنتشاد . )) مدقم  ادخ 
ینمـشد و وا  ینعی  تسا . ))  هدیدرگ  تباث  يو  رب  ادخ  باذـع  اریز  درادـن ،  یخـساپ  ام  شیپ  رد  دایز  نبا  همان  ِباذَْـعلا )) ؛  ۀَِـملَک  ِْهیَلَع 
هب شا  همان  دروم  رد  ار  ماما  لمعلا  سکع  تشگرب و  داـیز  نبا  دزن  ناـسر  هماـن  نوچ  تسا .  هدومن  راـیتخا  دوخ  يارب  ار  ادـخ  اـب  هزراـبم 

داد و اروشاع  زور  رد  هک  دوب  یمایپ  مالـسلا  هیلع  ماما  خـساپ  ماما :  خـساپ  اّما  دـیدرگ .  كانمـشخ  ادـیدش  دایز  نبا  دـیناسر ،  يو  عالطا 
 . . . (( ُُهلوُسَرو کلذ  انل  هّللا  یبءای  ّۀلّذلا  اّنم  تاهیه  ّۀلذلاو و  ۀّلّسلا  نیب  نیتنثا  نیب  ینزکر  دق  یعّدلا  نبا  یعّدلا  نا   : )) دومرف نینچ 

دعس نب  رمع  اب 

نخس نتم 

 . . . یلاعَت هّللا  َیِلا  ُبَْرقَا  ُهَّنِاَف  ِءالُؤه  ُعَدَتَو  یِعَم  ُنوُکَت  الَا  َتِْملَْعنَم  ُْنبااَناَف  َكُداعَم  ِْهَیِلا  يذَّلا  هّللا  یقتَت  امَا  ِیُنِلتاُقتَا ؟  َکَْحیَو  ٍدْعَـس  َْنباَی  ))
( . 138 (() ًاریسَی ِّالا  ِقارِْعلاُِّرب  ْنِم  َلُکْءاَت  ْنَا ال  وُجْرَال  یِّنِا  هّللاَوَف  َكِرْشَح  َمْوَی  ََکل  َرَفَغ  الَو  ًالِجاَع  َکِشاِرف  یلَع  ُهّللا  کَحَّبَذ  ََکلام 

حیضوت همجرت و 

نب رمع  هب  يراصنا ))  هظرق  نب  ورمع   )) مان هب  شنارای  زا  یکی  هلیـسو  هب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  یمزراوخ ،  بیطخ  لـقن  هب  اـنب 
نت تسیب  اب  ( 139  ) هنابش ترضح  نآ  دومن و  تقفاوم  داهنشیپ  نیا  اب  دعسرمع  دنیامن .  وگتفگ  تاقالم و  رگیدمه  اب  ات  داتسرف  مایپ  دعس 

لضفلاوبا و شردارب  زجب  شنارای  داد  روتـسد  دومن و  تکرح  دوب ،  هدش  اپرب  رکـشل  ود  طسو  رد  هک  يا  همیخ  يوس  هب  شیوخ  نارای  زا 
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شدنزرف اهنت  داد و  ار  روتـسد  نیمه  دوب  نت  تسیب  زین  اهنآ  دادـعت  هک  شنارای  هب  مه  دعـسرمع  دـنوشن .  همیخ  دراو  ربکا  یلع  شدـنزرف 
یم ایآ  دعس !  دنزرف   : )) تفگ نینچ  دعسرمع  هب  باطخ  سلجم  نیا  رد  ماما  دندش .  همیخ  دراو  وا  هارمه  هب  شصوصخم  مالغ  صفح و 

يوس هب  وت  تشگرب  هک  ییادـخ  زا  ایآ  تسا و  یـسک  هچ  نم  ردـپ  یناد  یم  یـسانش و  یم  ارم  هک  یلاح  رد  ینک  گـنج  نم  اـب  یهاوخ 
هجوت دروم  رتـکیدزن و  ادـخ  هب  لـمع  نیا  هک  يرادرب  هیما )  ینب   ) اـهنیا زا  تسد  یـشاب و  نم  اـب  یهاوـخ  یمن  اـیآ  یـسرت ؟  یمن  تسوا 
هنیزه هب  نم  دومرف :  ماما  دـننک .  ناریو  هفوک  رد  ارم  هناـخ  تروص  نیا  رد  مسرت  یم  تشاد  هضرع  ماـما  خـساپ  رد  دعـسرمع  تسوا . )) 

نیا زا  رتهب  زاجح  رد  نم  دومرف :  ماما  دننک .  هرداصم  ار  مناتسلخن  غاب و  مسرت  یم  تفگ :  دعـسرمع  مزاس .  یم  يا  هناخ  وت  يارب  مدوخ 
ماما دـنناسرب .  لـتق  هب  ار  اـهنآ  مسرت  یم  تسا و  هفوک  رد  مدـنزرف  نز و  تفگ :  دعـس  رمع  مهد .  یم  وت  هب  يراد  هفوک  رد  هک  ار  اـهغاب 
دوخ ياج  زا  تفگ ،  یم  ار  هلمج  نیا  هک  یلاح  رد  دـیدرگ  سویءام  يو  تشگزاب  هبوت و  زا  دـید و  ار  وا  ياه  هناـهب  نوچ  مالـسلا  هیلع 

زا تمایق  زور  رد  دـشکب و  تباوختخر  نایم  رد  رتدوز  هچره  تیادـخ  ینک !  یم  يراشفاپ  ناطیـش  تعاطا  رد  ردـقنیا  ارچ   : )) تساـخرب
(( . داـب هاـتوک  ترمع  ینعی   ) مک هزادـنا  هب  رگم  ددرگن  تبیـصن  قارع  مدـنگ  زا  هـک  مراودـیما  دـنگوس !  ادـخ  هـب  درذـگنرد ،  تهاـنگ 

( . 140  ) تسا سب  نم  يارب  قارع  وج  تفگ :  ءازهتسا  يور  زا  زین  دعسرمع 

دوش یم  هدافتسا  ماما  نخس  نیا  زا  هچنآ 

 - شیوخ ماـشآ  نوخ  تخـسرس و  نمـشد  اـب  یتح  مینیب  یم  هک  يروط  هب   - 1 تسا :  ساسح  بلاـج و  هتکن  ود  ياراد  ماـما  نخـس  نیا 
طوقـس و هاگترپ  زا  ار  وا  ات  ددرگ  یم  دراو  تحیـصن  هظعوم و  رذگهر  زا  دیوگ و  یم  نخـس  یهاوخریخ  يور  زا  مه  دعـسرمع -  ینعی 

مالسلا هیلع  ماما  دیوگ ،  یم  نخس  ناتـسلخن  هناخ و  زا  دوش و  یم  کسمتم  يدام  یهاو و  ياه  هناهب  هب  وا  نوچ  دشخب و  تاجن  یتخبدب 
شنخـس نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  مود  هتکن  اما  و   - 2 دهد .  یم  وا  هب  ار  اهتراسخ  نیا  ناربج  هدـعو  هداد و  دـعاسم  خـساپ  مه  زاب 
یگدنز هن   : )) دیامرف یم  يو  رد  شزردنا  دنپ و  ریثءات  زا  ندش  سویءام  زا  سپ  هک  اجنآ  دنک  یم  ینیب  شیپ  ار  دعسرمع  ماجرفان  هدنیآ 

نیا رد  يرتشیب  حیضوت  دعسرمع  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هدنیآ  نخس  رد  هک  یماقم ، ))  تُسپ و  هن  دیدرگ و  دهاوخ  وت  بیصن  يدایز  رمع  و 
 . هّللاءاش نا  تشاد  میهاوخ  دنمجرا  هدنناوخ  يارب  هنیمز 

اعوسات رصع  رد  ماما  راتفگ 

نخس نتم 

ْمُهاْقَلت یّتَح  یِخَا  ای  َْتنَا  یِـسْفَِنب  ْبَکِْرا  ٍبیرَق . . .  ْنَع  اْنَیِلا  ٌِرئاص  َکَّنِا  ِیل :  َلاقَف  ِمانَْملا  ِیف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللَالوُسَر  ُْتیَءاَر  یِّنِا  ))
یِّلَُصن َۀَّیِشَْعلا  اَّنَع  ْمُهَعَفْدَتَو  ٍةَوْدُغ  یِلا  ْمُهَرِّخَُؤت  ْنَا  َْتعَطَتْـسا  ْنِاَف  ْمِْهَیِلا  ْعِجِْرا  ْمِِهب . . .  َءاج  اَّمَع  ْمُُهلَءاْسَتَو  ْمَُکل  َءاََدب  امَو  ْمَُکل  ام  ْمَُهل  َلوُقَتَف 

( . 141 (() ِرافِْغتْس ْالاَو  ِءاعُّدلا  َةَْرثَکَو  ِِهباتِک  َةَوِالتَو  َةولَّصلا  ُّبُِحا  یِّنَا  ُمَلعَی  وُهَف  ُهَرِفْغَتْسَنَو  ُهوُعْدَنَو  َۀَْلیَّللا  اَنِّبَِرل 

تاغل حیضوت  همجرت و 

بـش ۀَّیِـشَع :  حبـص .  لوا  َةَوْدُغ :  دنادرگرب .  نم  يوس  هب  ار  شتروص  ََّیِلا :  ُهُهْجَو  َراص  دنیوگ :  یم  دیدرگرب ،  ُروُصَی : ) َراص  زا   ) ٌرئاص
 . ماگنه

حیضوت همجرت و 
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نوریب رد  تعاس  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دمآرد  تکرح  هب  رکشل  داد و  هلمح  نامرف  دعسرمع  مرحم  مهن  هبنشجنپ  رصع  يربط  لقن  هب  انب 
دعسرمع رکشل  يادصورس  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  نوچ  و  دش .  یلوتسم  شنامـشچ  رب  یفیفخ  باوخ  هدومن  هیکت  شریـشمش  هب  همیخ 

هیلع ماما  تسا .  هدش  کیدزن  اه  همیخ  هب  نمـشد  کنیا  ردارب !  تشاد :  هضرع  دمآ و  ماما  دزن  هب  دید  ار  اهنآ  شوج  بنج و  دینـش و  ار 
نم هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  مدـج  کنیا  هّللاـَلوُسَر )) ؛ . . .  ُْتیءاَر  یِّنِا   : )) تفگ ار  هلمج  نیا  لّوا  تشادربرـس و  مالـسلا 

هب مناـج  تفگ :  نینچ  درک و  باـطخ  ار  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  شردارب  سپـس  دـمآ . )) یهاوـخ  اـم  دزن  هب  يدوز  هب  مدـنزرف  دوـمرف : 
نت تسیب  اب  لضفلاوبا  ترـضح  مالـسلا  هیلع  ماما  نامرف  قبط  سرپب .  ار  نانآ  فدـه  هزیگنا و  نک و  تاقالم  اهنیا  اب  وش و  راوس  تنابرق ! 

هزیگنا تفرگ و  رارق  نانآ  لباقم  رد  هدومن و  تکرح  نمشد  يوس  هب  دش  یم  هدید  نانآ  نایم  رد  زین  رهاظم  نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  هک 
دیاب هک  تسا  هدیسر  يا  هزات  مکح  دایز ) نبا   ) ریما يوس  زا  کنیا  دنتفگ :  وا  باوج  رد  دعـسرمع  نایرکـشل  دومن .  لا  ؤس  ار  ناشتکرح 

ضرع هب  ار  نانآ  داهنـشیپ  تشگرب و  ماما  يوس  هب  لضفلاوبا  ترـضح  دـیدرگ .  میهاوخ  گنج  دراو  الا ن  نیمه  الا  دـینک و  تعیب  اـمش 
هب ار  گنج  ریگب و  تلهم  ار  بشما  نیمه  یتسناوت  رگا  درگزاب و  نانآ  يوس  هب   : )) دومرف نینچ  يو  خساپ  رد  ماما  دیناسر .  ترضح  نآ 

تئارق زامن و  هب  نم  هک  دـناد  یم  ادـخ  اریز  میزادرپب ؛  نامراگدرورپ  اب  تاجانم  رافغتـسا و  زاـمن و  هب  ار  بشما  اـم  اـت  نکب  لوکوم  ادرف 
نوچ دعسرمع  دومن .  هبشکی  تلهم  ياضاقت  تشگرب و  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  مراد . ))  دیدش  هقالع  ادخ  اب  تاجانم  رافغتـسا و  نآرق و 

نبورمع  )) مان هب  ناهدنامرف  زا  یکی  دیدرگ .  ایوج  ار  نانآ  رظن  حرطم و  رکـشل  ناهدنامرف  اب  ار  عوضوم  دوب  ددرم  داهنـشیپ  نیا  لوبق  رد 
باوج نانآ  هب  یتسیاب  دـندرک  یم  تساوخرد  وت  زا  ار  یتلهم  نینچ  دـندوب و  ملید  كرت و  زا  اـهنیا  رگا  هّللا !  ناحبـس  تفگ :  جاـجح )) 

مه نم  هدیقع  هب  تفگ :  ناهدنامرف  زا  رگید  یکی  ثعشا ))  نب  سیق  (( . )) دنتسه ربمایپ  نادنزرف  اهنیا  هک  یتروص  رد   )) يداد یم  تبثم 
تسا رظن  دیدجت  يارب  هن  ههبج و  زا  اهنآ  ینیشن  بقع  يارب  هن  يو  تساوخرد  نیا  اریز  داد ؛  تبثم  باوج  نیسح  تساوخرد  نیا  هب  دیاب 

نانآ هب  ار  بش  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  تفگ :  دعـسرمع  دومن .  دنهاوخ  عورـش  گنج  هب  وت  زا  شیپ  اهنیا  ادرف  دنگوس !  ادـخ  هب  هکلب 
تلهم امش  هب  ار  بشما  ام  دوب :  نیا  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هب  دعسرمع  خساپ  دایز  يوگتفگ  زا  سپ  لاحره ،  هب  میهدب ؟  تلهم 
یقاـب دوخ  لاـح  هب  ار  امـش  مه  اـم  دـیدرک  عاـنتما  رگا  میرب و  یم  وا  دزن  هب  دـیداهن  ندرگ  ریما  ناـمرف  هب  دـیدش و  میلـست  رگا  میهد  یم 

دیدرگ و تقفاوم  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخرد  اب  هنوگنیدب  و  دومن .  دهاوخ  نییعت  ار  امش  تشونرس  هک  تسا  گنج  تشاذگ و  میهاوخن 
 . دش هداد  تلهم  يو  هب  اروشاع  بش 

زامن تیمها 

نیا هب  اـجنآ  اـت  ترـضح  نآ  هک  درب  یپ  نآرق  توـالت  شیاـین و  اـعد و  زاـمن و  تیمها  هب  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  تساوخرد  نیا  زا 
دنارذگب و لامعا  نیا  اب  ار  شیوخ  رمع  زا  رگید  بش  کی  ات  دـنک  یم  تلهم  تساوخرد  شدرمناوجان  نمـشد  زا  هک  دراد  هقالع  لئاسم 
تاجانم و تسا و  هدـمآ  اجنیدـب  یهلا  ياهراعـش  نآرق و  زامن و  نتخاس  هدـنز  جـیورت و  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دـشابن  نینچ  ارچ 
راعـش و ار  لامعا  نیمه  دنک ،  یم  مایق  ادخ  يارب  هک  یتلم  ره  دیاب  تسوا و  یگدنز  قیاقد  نیرتشخب  تذل  نیرتهب و  راگدرورپ  اب  شیاین 

َةوکَّزلا َْتیَتآَو  َةولَّصلا  َتْمَقَا  ْدَـق  َکَّنَا  ُدهْـشَاَو   : )) تسا هدـمآ  ماما  هماـنترایز  رد  هک  تساـجنیا  زا  و  دـهدب .  رارق  شیوخ  لـمع  كـالم 
(( ُنیِقَْیلا َكاتَءا  یّتَح  َُهلوُسَرَو  هّللاَتْعطَاَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَاَو 

اروشاع بش  رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  نانخس 

نخس نتم 
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ِنیِّدـلا ِیف  انَتْهَّقَفَو  َنآْرُْقلا  انَتْمَّلَعَو  ِةُُّوبُّنلِاب  انَْتمَرْکَا  ْنَا  یلَع  َكُدَـمْحَا  یِّنِا  َّمُهّللَا  ِءارَّضلاَو  ِءاّرَّسلا  یَلَع  ُهُدَـمْحَاَو  ِءاـنَّثلا  َنَسْحَا  هّللا  یَلَع  ِیْنُثا  ))
َوََّربَا ٍْتیَبَلْهَا  الَو  ِیباحْصَا  ْنِم  ًاْریَخ  الَو  یلْوَا  ًاباحْصَا  ُمَلْعَا  یِّنِاَف ال  ُدَْعب :  اَّمَا  َنیِکِرْشُْملا .  َنِم  انلَعَْجت  َْملَو  ًةَِدْئفَاَو  ًاراْصبَاَو  ًاعامْـسَا  اَنل  َْتلَعَجَو 
ُلِْزنَاَف ِقارِْعلا  َیِلا  ُقاسُاَس  ّینءِاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللُالوُسَر  يّدَـج  ِینَرَبْخَا  ْدَـقَو  ًاْریَخ .  ًاعیمَج  یِّنَع  ُهّللاُمُکازَجَف  ِیْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  َلَصْوَا  ال 

اوُقلِْطناَف ْمَُکل  ُْتنِذَا  ْدَق  یِّناَو  ًادَغ  ِءادـْعَْالا  ِءالُؤه  ْنِم  انَمْوَی  ُّنُظَا  یِّناَو  الَا  ُدِـعوَْملا .  َبُرَق  ْدَـقَو  ُدَهْـشَتُْسا  اهیفَو  الَبْرَکَو  اروُمَع  اَهل  ُلاُقی  ًاضْرَا 
هّللاُمُکازَجَف ِیْتیَِبلْهَا  ْنِم  ٍلُجَر  ِدَِیب  ْمُْکنِم  ٍلُجَر  ُّلُک  ْذُخْءاَِیلَو  ًالمَج  ُهوُذِخَّتاَف  ْمُکَیِـشَغ  ْدَـق  ُلیّللااذـهَو  ٌمامِذ  یِّنِم  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ّلِح  یف  ًاعیمَج 

ِْلتَْقلا َنِم  ْمُُکبْسَح  ( . )) 142  (() يْریَغ ِبَلَط  ْنَع  اُولَهََذل  ینُوباصَا  َْولَو  ینَنُوُبلْطَی  امَّنِا  مْوَْقلا  َّنِاَف  مُِکِنئادَمَو  ْمُکِداوَس  یف  اُوقَّرَفَتَو  ًاْریَخ  ًاعیِمَج 
عیـضَّرلا هّللاِدـْبَعَو  ِمِساـْقلا  یَّتَح  ٌدَـحَا  ْمُْکنِم  یْقبَی  ـالَو  یِعَم  َنُولَتُْقت  ْمُکُّلُکَو  ُلَْـتُقا  ًادَـغ  یِّنِا  ( . )) . . . 143 (() ْمَُکل ُْتنِذَا  ْدَق  اُوبَهِْذا  ٍِملْـسُِمب 

( . 144 (()

تاغل حیضوت  همجرت و 

 ، رتوکین ُِّربَی : ) ََّرب ،  زا :  لیـضفتلا  لـعفا   ) ََّربَا بلق .  دا : ) ؤف  عمج   ) هدـِْئفَا یتحاراـن .  جـنر و  دـیادش ،  ءاّرَـض :  شیاـسآ .  تعـسو و  ءاّرَس : 
تسا لوهجم   ) ُقاُسا دهد .  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  یشیوخ  موق و  هفیظو  هک  یسک  ُلِصَی : ) َلِصَو  زا  لیضفتلا  لعفا   ) َلَصْوَا رتراکزیهرپ . 

يو رب  َُهباصَا :  رهـش .  هنیدم : )  عمج   ) نئادَـم يدابآ .  داوَس :  دـهعت .  نامیپ و  مامِذ :  نامیپ .  نتـشادرب  لح :  ندیـشک .  ُقوُسَی : ) َقاس  زا 
 . درک شومارف  دومن ،  كرت  ار  وا  ًالوُهُذ :  َلَهَذ ،  تفای .  تسد 

حیضوت همجرت و 

رد برغم )  زامن  زا  سپ  ای  و   ) دـش هداد  تلهم  نمـشد  فرط  زا  هکنآ  زا  سپ  اعوسات و  بورغ  کـیدزن  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
دـیادش و رد  هدرک و  شیاتـس  هجو  نیرتـهب  هب  ار  ادـخ   : )) دوـمن داریا  ار  هباـطخ  نیا  هتفرگ  رارق  شیوـخ  ناراـی  مشاـه و  ینب  دارفا  ناـیم 
ار نآرق  يدیشخب و  تمارک  توبن ،  اب  نادناخ ،  ام  رب  هک  میاتس  یم  ار  وت  ایادخ !  مرازگـساپس .  شیاهتمعن  لباقم  هافر  جنر و  شیاسآ و 
زا يا و  هدومرف  اطع  نشور )   ) بلق و  نیب )  قح   ) مشچ و  ونـش ) قح   ) شوگ ام  رب  یتخاـس و  انـشآ  ناـم  نییآ  نید و  هب  یتخومآ و  اـم  هب 

رتافواب و ینادناخ  تیب و  لها  ما و  هدیدن  دوخ  نارای  زا  رتهب  ینارای  باحـصا و  نم  دعب :  اما  يدادـن .  رارق  سانـشنادخ  كرـشم و  هورگ 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدج  دومرف :  هاگنآ  دهد .  ریخ  يازج  امـش  همه  هب  دنوادخ  مرادن .  غارـس  دوخ  تیب  لها  زا  رتقیدص 

تداهش هب  اجنامه  رد  هدمآ و  دورف  البرک ))  )) ای و  ارومع ))  )) مان هب  یلحم  رد  موش و  یم  هدناوخ  ارف  قارع  هب  نم  هک  دوب  هداد  ربخ  مّلس 
امـش الاح  دومن و  دهاوخ  زاغآ  ام  اب  ار  دوخ  گنج  نمـشد  ادرف ،  نیمه  نم  داقتعا  هب  تسا  هدیـسر  تداهـش  نیا  تقو  کنیا  مسر و  یم 

امش زا  کیره  هدرک و  هدافتسا  بش  یهایـس  نیا  زا  هک  مهد  یم  هزاجا  امـش  همه  هب  متـشادرب و  امـش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دیتسه و  دازآ 
نیا اریز  دـشخب ؛  تاجن  گرم  زا  ار  دوخ  ناج  دـنک و  تکرح  شیوخ  رهـش  يدابآ و  يوس  هب  دریگب و  ارم  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  تسد 

شاداپ ریخ و  يازج  امـش  همه  هب  دنوادخ  تشاد ،  دنهاوخن  يراک  نارگید  اب  دنبایب  تسد  نم  رب  رگا  دنتـسه و  نم  بیقعت  رد  طقف  مدرم 
(( . دنک تیانع  کین 

شیامزآ نیرخآ 

يارب دوب و  هدومن  نـالعا  ار  شیوخ  تداهـش  فلتخم ،  عقاوم  رد  ـالبرک و  اـت  هنیدـم  زا  هار  لوط  رد  هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
حرطم تحارص  اب  ار  عوضوم  نیا  زین  راب  نیرخآ  يارب  اروشاع و  بش  رد  دوب ،  هتـشادرب  نانآ  زا  ار  تعیب  هداد و  یـصخرم  هزاجا  شنارای 

دینک و هدافتسا  بش  یکیرات  نیا  زا  متشادرب ،  امش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  تسا و  هدیسر  ارف  تداهش  ماگنه  ُدِعْوَْملا )) َبُرَق  ْدَق   )) هک دومن 
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هجیتن مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  يوس  زا  دوب  شیامزآ  نیرخآ  عقاو  رد  داهنـشیپ  نیا  و  دیریگب .  شیپ  ار  شیوخ  راید  رهـش و  هار 
تماقتـسا و ترـضح و  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادافو  صاخ  نایب  اب  کـیره  هک  دوب  ترـضح  نآ  ناراـی  لـمعلا  سکع  شیاـمزآ ،  نیا 

خساپ کنیا  و  دندمآ .  نوریب  زارفارس  دیفـسور و  شیامزآ  نیا  زا  هنوگ  نیدب  دنتـشاد و  نالعا  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  ار  شیوخ  يرادیاپ 
دوشگ نخـس  هب  بل  مالـسلا  هیلع  ماما  ینارنخـس  زا  سپ  هک  یـسک  نیلوا   - 1 افـصاب :  قیدـص و  تیب  لها  افواب و  ناراـی  نیا  زا  نت  دـنچ 

میراذگب و ار  وت  ام  هک  درواین  ار  يزور  نینچ  ادخ  ًاَدبَا )) ؛  َِکلذ  هّللااناَرَا  ال   : )) تفگ نینچ  وا  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  شردارب 
ینانخـس هنیمز  نیمه  رد  لضفلاوبا و  ترـضح  راتفگ  بیقعت  رد  مشاـه  ینب  دارفا  ریاـس  سپـس  و   - 2 میدرگرب . ))  دوخ  رهـش  يوـس  هب 

ملـسم ندش  هتـشک  مَُکل )) ؛  ُْتنِذَا  ْدَق  اُوبَهِْذا  ٍِملْـسُِمب  ِْلتَْقلا  َنِم  ْمُُکبْـسَح   : )) تفگ نینچ  درک و  لیقع  نادنزرف  هب  یهاگن  ماما  هک  دنتفگ 
ارچ هک  دوش  لا  ؤس  ام  زا  رگا  تروص  نیا  رد  دنتفگ :  نینچ  ماما  خساپ  رد  نانآ  دیورب . )) مداد  هزاجا  امش  هب  نم  تسا ،  سب  امـش  يارب 

تورث و هکلب  داد  میهاوخن  ماجنا  ار  يراک  نینچ  هاـگچیه  دـنگوس !  ادـخ  هب  هن ،  مییوگب ؟  هچ  دـیتشادرب  دوخ  ياوشیپ  ـالوم و  زا  تسد 
 ، نایوگنخـس نیا  زا  رگید  یکی   - 3 درک .  میهاوخ  گنج  وت  باکر  رد  هلحرم  نیرخآ  اـت  هدرک و  وت  هار  يادـف  ار  نامنادـنزرف  ناـج و 

میهاوخ يرذع  هچ  ادخ  هاگشیپ  رد  تروص  نیا  رد  میرادرب ؟  وت  يرای  زا  تسد  هنوگچ  ام  تفگ :  نینچ  هک  دوب  هجسوع ))  نب  ملـسم  ))
نانآ اب  تسا  نم  تسد  رد  ریـشمش  ات  مفاکـشب و  ار  وت  نانمـشد  هنیـس  دوخ  هزین  اب  ات  مدرگ  یمن  ادج  وت  زا  نم  دنگوس !  ادخ  هب  تشاد ؟ 
نارای زا  رگید  یکی  و   - 4 منک .  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ات  مور  یم  ناشگنج  هب  خولک  گنس و  اب  متشادن  یحالس  چیه  رگا  مگنجب و 
تباث دنوادخ  هاگشیپ  رد  ات  میراد  یمنرب  وت  يرای  زا  تسد  ام  دنگوس !  ادخ  هب  تفگ :  نینچ  هک  دوب  هّللادبع ))  نب  دعس   )) ترـضح نآ 

هدز و شتآ  ار  مندب  موش و  یم  هتـشک  هبترم  داتفه  هک  منادـب  رگا  دـنگوس !  ادـخ  هب  میدومن ،  تاعارم  وت  هرابرد  ار  ربمایپ  قح  هک  مینک 
هک یتروص  رد  مباتش  یم  تیرای  هب  ندش  هدنز  راب  ره  زا  سپ  مراد و  یمنرب  وت  يرای  زا  تسد  زگره  مه  زاب  دننک  یم  هدنز  ار  مرتسکاخ 
 ! هّللا لوسر  نبای  تفگ :  نینچ  نیق ))  نب  ریهز   - )) 5 تسادـخ .  نایاپ  یب  تمعن  نآ  زا  سپ  تسین و  شیب  راب  کی  گرم  نیا  مناد  یم 

هتـشک اب  هک  متـشاد  وزرآ  زاب  موش و  هتـشک  هرابود  هدنز و  زاب  هتـشک ،  راب  رازه  وت  تیامح  هار  رد  هک  متـشاد  تسود  دـنگوس !  ادـخ  هب 
نب دـمحم  دـنزرف  تراسا  ربخ  هک  اهتعاس  نیمه  رد   - 6 دـنتفای .  یم  تاجن  گرم  زا  مشاه  ینب  ناناوج  نیا  زا  یکی  اـی  وت و  نم ،  ندـش 

 . نکب شالت  تدـنزرف  يدازآ  رد  ورب و  يدازآ  وت  دومرف  وا  هب  ماـما  دوب ،  هدیـسر  يو  هب  ترـضح )  نآ  ناراـی  زا  یکی   ) یمرـضح ریـشب 
ارم اهنابایب  ناگدـنرد  هک :  دومن  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  و  مراد !  یمنرب  وت  زا  تسد  ادـبا  نم  دـنگوس !  ادـخ  هب  تفگ :  ریـشب  نب  دـمحم 
یم هک  یناسک  رایتخا  رد  ات  داد  ودـب  یتمیق  سابل  هعطق  دـنچ  ماما  مرادرب .  وت  زا  تسد  رگا  دـنهد  رارق  شیوخ  همعط  دـننک و  هعطق  هعطق 

دارفا زا  ار  لباقتم  لمعلا  سکع  نیا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  هاگنآ  ( . 145) دهد رارق  دننک  شالت  شدنزرف  يدازآ  رد  دـنناوت 
ماقم هب  تبـسن  نانآ  يرادافو  تیلو و  ؤسم  ساسحا  یهاگآ و  رب  لیلد  هک  یتالمج  تاملک و  نآ  دـید و  شنارای  هباحـص و  مشاه و  ینب 

شاداپ امش  همه  هب  ادخ  ًاریخ )) ُهّللاُمُکازج   )) دومن یم  اعد  هلمج  نیا  اب  ار  اهنآ  هکنیا  نمض  رد  دیسر ،  ترضح  نآ  عمس  هب  تسا  تماما 
همه دـش و  مهاوخ  هتـشک  ادرف  نم  َنُولَتُْقت )) ؛ . . .  ْمُکّلُکَو  ُلَْتُقا  ًادَـغ  یِّنِا   : )) دومرف نینچ  حیرـص  هناعطاق و  روط  هب  دـنک .  تیانع  کـین 

 : دنتفگ نینچ  ادصکی  نایب  نیا  ندینش  اب  ترـضح  نآ  نارای  همه  دش . )) دنهاوخ  هتـشک  نم  اب  زین  راوخریـش  هّللادبع  مساق و  یتح  امش و 
يا دیشخب ،  تفارش  تزع و  ام  رب  وت  باکر  رد  ندش  هتشک  اب  تمارک و  ام  هب  وت  يرای  هلیسو  هب  هک  میرازگساپس  گرزب  يادخ  هب  زین  ام 
نانآ مشچ  ولج  زا  ار  هدرپ  ماما  يدنوار  جـئارخ  لقن  قبط  و  میتسه ؟  وت  اب  تشهب  رد  هکنیا  زا  میـشاب  دونـشخ  دـیابن  ام  ایآ  ربمایپ !  دـنزرف 

( . 146) دندومن هدهاشم  تسا  هدش  ایهم  ناشیارب  تشهب  رد  هک  ییاهتمعن  دوخ و  لحم  نانآ  کیاکی  دز و  رانک 

حیحصان فورعم و  نخس  کی 

نارای یسامح  خساپ  دوب  نیا  شیوخ و  باحـصا  زا  ریدقت  لیلجت و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  دوب  نیا  اروشاع و  بش  هنحـص  دوب  نیا 
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بش رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  زا  یهورگ  لمعلا  سکع  دروم  رد  لتاقم  اهباتک و  زا  یـضعب  رد  یبلطم  یلو  ترـضح .  نآ 
حیحصریغ و ام  رظن  هب  هک  تسا  هدیدرگ  فورعم  نیرکاذ  ناگدنیوگ و  نایم  رد  هدش و  لقن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  هنیکـس  زا  اروشاع 
رد مردپ  مدوب ،  هتسشن  همیخ  نایم  رد  دیوگ  یم  نیسحلا  تنب  هنیکـس  هک :  تسا  نیا  بلطم  نآ  هصالخ  تسا و  تسردان  یخیرات  رظن  زا 

هدافتسا بش  یکیرات  زا  درادن  تداهش  هب  هقالع  سکره  هک  دومن  مالعا  زین  شنارای  هب  تفگ ،  یم  نخـس  دوخ  تداهـش  زا  هکنیا  نمض 
ات تسیب  ات  تسیب  ات و  هد  ات  هد  ترـضح  نآ  نارای  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ماما  راتفگ  زونه  ددرگرب و  شیوخ  راـید  رهـش و  هب  هدومن و 
؛  تسین تسرد  اروشاع  بش  دروم  رد  بلطم  نیا  دـنچ ،  یلیالد  هب  اما  دـندنام . . .  یقاب  نانآ  زا  يدـنا  داتفه و  اـهنت  دـندیدرگ و  قرفتم 

یبلطم نیا  تسین و  يربخ  بلطم  نینچ  زا  دوب  اـم  سرتسد  رد  هک  اـجنآ  اـت  لوا  تسد  ربـتعم و  یخیراـت  عباـنم  كرادـم و  رد   - 1 اریز : 
هب نیطبـسلا  یلاعم  رد  نینچمه  ذخءام و  رکذ  نودب  خیراوتلا  خـسان  رد  هلمج  زا  تسا  هدـش  لقن  مراهچ  موس و  تسد  عبانم  رد  هک  تسا 
یم هک  تسا  فلاـخم  ( 148  ) میدومن لقن  يربط  دـیفم و  موحرم  زا  ًـالبق  هچنآ  اـب  بلطم  نیا   - 2 و . . .  ( 147  ) نیعلارون باتک  زا  لـقن 

ترضح نآ  يوس  زا  يدازآ  نالعا  اب  هلابز  لزنم  رد  دندوب  هدمآ  مالسلامهیلع  یلع  نب  نیسح  اب  يدام  عفانم  عمط  هب  هک  ییاهنآ  دنیوگ : 
رد هک  يدایز  هدـع  نیا  سپ  دـننک .  تیامح  وا  زا  ناج  ياپ  اـت  دنتـشاد  میمـصت  هکناـنآ  رگم  دـندنامن  يو  هارمه  هب  دـندیدرگ و  قرفتم 

نایب هیرظن ،  نیا  دـی  ؤم  رگید :  دـییءات  دـندوب ! ؟  هدـمآ  اجک  زا  دـندش  قرفتم  ات  تسیب  ات  تسیب  اـت  هد  اـت  هد  اروشاـع  بش  رد  ـالبرک و 
تسا و هداد  ار  شباحصا  هب  تشگزاب  هزاجا  نآ  نمض  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هبطخ  لقن  زا  سپ  هک  تسا  یـسربط ))   )) موحرم

هبرضم یلا  فرصنا  ًاریخ و  هّللا  مکازجف   : )) دیوگ یم  نینچ  میدومن ،  لقن  زین  ام  هک  ترضح  نآ  باحصا  زا  رفن  دنچ  خساپ  لقن  زا  سپ 
تعجارم رگا  ( . 149 (() دومرف تعجارم  شیوخ  همیخ  هب  هاـگنآ  دـهد ،  ریخ  يازج  امـش  هب  دـنوادخ  دوـمرف :  ناـنآ  هب  نیـسح  ماـما   )) ؛

هب يا  هراشا  ای  دومن و  یم  نایب  دروم  نیا  رد  یسربط ))   )) موحرم امَّلسم  تشاد  تحص  اروشاع  بش  رد  نیسح  ماما  باحـصا  زا  یهورگ 
تنب هنیکـس  زا  هچنآ  تسین  دـیعب  و  تسین .  عوـضوم  نیا  زا  يربـخ  زین  وا  مـالک  رد  دـینک  یم  هظحـالم  هک  يروـط  هـب  یلو  درک  یم  نآ 

ینخـس وا  راتفگ  رد  مینیب  یم  هچناـنچ  دـشاب و  هلاـبز  لزنم  نیمه  هب  طوبرم  تحـص ،  تروص  رد  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
 ، رتشیب ناگدنـسیون و  زا  یـضعب  اـهتنم  ( 150  ) تسا بش ))  کـی   )) زا تبحـص  تسا و  یلک  تروـص  هـب  هـکلب  تـسین  اروشاـع  بـشزا 

 . دنا هدرک  قیبطت  اروشاع  بش  اب  هلابز  لزنم  ياج  هب  ار  بش  کی  نآ  ناگدنیوگ 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  نابز  زا  يرگید  هسامح 

نخس نتم 

( . 151 (() ِهُِّما ِِبلاحَم  َیِلا  ِلْفِّطلا  َسانِیتِْسا  ینوُد  ِۀَیِّنَْملِاب  َنوُِسنْءاَتْسَی  َسَْعقَالا  َسَوْش  الا  ِّالا  ِمِهیف  ُتْدَجَو  امَف  ْمُُهتْوََلب  ْدََقل  ِهّللاَو  ))

تاغل حیضوت  همجرت و 

 : ْبَلْحَم هقالع .  سنا و  ترثک  ساـنیتِْسا :  راوتـسا .  ْسَْعقَا :  هدـنرغ .  وجگنج ،  روـالد ،  سوْشَا :  ندرک .  شیاـمزآ  ُوْلبَی : ) یلب  زا   ) ُتْوََلب
 . ناتسپ

حیضوت همجرت و 

زا یکی  هک  لاله  نب  عفان  دـش .  رود  اه  همیخ  زا  یکیرات  ناـیم  رد  اروشاـع و  بش  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـنک  یم  لـقن  مرقم  موحرم 
نبای دومن :  هفاضا  درک و  لا  ؤس  ار  اه  همیخ  طیحم  زا  ندـش  نوریب  هزیگنا  دـیناسر و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دوخ  دوب  ترـضح  نآ  نارای 
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 : دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تخاس .  شحوتم  نارگن و  تخـس  ارم  یغاـط  درم  نیا  رکـشل  يوس  هب  امـش  ندـمآ  هّللا !  لوسر 
عفد ای  دوخ و  هلمح  يارب  اجنآ  زا  دشاب و  یهاگیفخم  نمشد  يارب  ادابم  هک  منک  یـسررب  ار  اه  همیخ  فارطا  يدنلب  یتسپ و  ات  ما  هدمآ  ))

ٌدـْعَو ال هّللاو  َیِه   : )) دومرف نینچ  دوب  شتـسد  رد  عفاـن  تسد  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ  ( . 152 (() دنک هدافتسا  امـش  هلمح 
هتـشر مالـسلا  هیلع  ماـما  سپـس  درادـن . )) هار  نآ  رد  فلخت  چـیه  هک  تسا  يا  هدـعو  تسا ،  دوـعوم  بش  ناـمه  بشما  هیف )) ؛  َفـْلُخ 
وُْجنَتَو ِلیّللا  ِفْوَج  ِیف  ِْنیَلَبَْجلا  ِْنیَذه  َْنَیب  ُُکلْـسَت  الَا   : )) دومرف داد و  ناشن  عفان  هب  دش  یم  هدید  رود  زا  بش  باتهم  رد  هکار  ییاههوک 

دوخ لاله ))  نب  عفان  (( . )) ؟  یناهرب گرم  زا  ار  دوخ  يوش و  هدـنهانپ  اههوک  نیا  هب  بش  یکیرات  نیا  رد  یهاوخ  یمن  َکَـسْفَن )) ؛ ؟ 
مهرد رازه  هب  مه  ار  مبسا  مهرد و  رازه  هب  ار  ریشمش  نیا  نم  دنیشنب  میازع  هب  مردام  تشاد  هضرع  تخادنا و  ترضح  نآ  ياهمدق  هب  ار 

تقو نآ  رگم  داتفا  دهاوخن  ییادج  وت  نم و  نیب  تسا  هتـشاذگ  تنم  نم  رب  وت  تبحم  اب  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  ما ،  هدومن  يرادـیرخ 
سپ مالـسلا  هیلع  ماما  هک :  دنک  یم  لقن  نینچ  ( 154  ) لاله نب  عفان  زا  مرقم ))  ( . )) 153) دوش هتسخ  بسا  نیا  دنک و  ریـشمش ،  نیا  هک 

یم کیـشک  همیخ  نوریب  رد  نم  دـیدرگ و  دراو  س )   ) يربک بنیز  همیخ  هب  تشگرب و  اـه  همیخ  يوس  هب  فارطا  ياـهنابایب  یـسررب  زا 
عقوم رد  ادابم  يا ؟  هدرب  یپ  نانآ  تماقتـسا  تین و  هب  يا و  هدومزآ  ار  دوخ  ناراـی  اـیآ  ردارب !  تشاد :  هضرع  س )   ) يربک بنیز  مداد ، 

)) ؛ . . .  ْمُُهتْوََلب ْدََقل  ِهّللاَو   : )) دومرف نینچ  يو  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنراذگب .  اهنت  نمـشد  نایم  رد  دـنرادرب و  وت  زا  تسد  یتخس 
ندش هتـشک  هب  نانآ  راوهوک ، )  ) راوتـسا تبالـص و  اب  و  راوریـش )  ) هدنّرغ روالد و  رگم  متفاین  مدومزآ و  ار  اهنآ  دنگوس !  ادخ  هب  يرآ ، 
باوج لا و  ؤس  نیا  نوچ  نم  دیوگ :  یم  عفان  شردام . ))  ناتسپ  هب  راوخریش  لفط  قایتشا  دننام  دنتـسه  قاقتـشم  نانچنآ  نم  باکر  رد 

نب بیبح  مدومن .  وگزاب  ودب  مدوب  هدینش  شرهاوخ  ماما و  زا  هچنآ  هدمآ و  رهاظم  نب  بیبح  دزن  هب  تفرگ و  ار  میولگ  هیرگ  مدینـش ،  ار 
 ! بیبـح متفگ  میدرک .  یم  هلمح  نمـشد  هب  بشما  نیمه  میدوبن  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناـمرف  رظتنم  رگا  دـنگوس !  ادـخ  هب  تفگ :  رهاـظم 

رانک هب  تنارای  زا  یهورگ  اب  وت  تسا  رتهب  دنـشاب و  اجنآ  رد  زین  مرح  لافطا  نانز و  زا  دـیاش  دـشاب و  یم  شرهاوخ  همیخ  رد  ماما  کـنیا 
هک ار  ماما  نارای  دنلب  يادص  اب  بیبح  دـشاب .  ناوناب  نیا  یمرگلد  هیام  رتشیب  هچره  ات  دـییامنب  يرادافو  راهظا  اددـجم  هتفر و  نانآ  همیخ 

امـش زا  تفگ :  مشاه  ینب  دارفا  هب  لوا  بیبح  دـنتخادنا .  نوریب  اه  همیخ  زا  ار  دوخ  نانآ ،  همه  درک و  توعد  دـندوب  اـه  همیخ  ناـیم  رد 
هیقب يارب  عفان ر ا  راتفگ  سپـس  دیزادرپب ،  شیوخ  تحارتسا  تدابع و  هب  دـیدرگرب و  دوخ  ياه  همیخ  نورد  هب  هک  منک  یم  تساوخرد 
رظتنم رگا  تسا  هدومن  لیان  يراختفا  نینچ  رب  هتـشاذگ و  تنم  ام  رب  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  دـنداد :  خـساپ  نانآ  همه  دومن .  لقن  هباحص 

نب بیبح  داب .  نشور  تمـشچ  مارآ و  تلد  بیبح  میدرک ،  یم  هلمح  نمـشد  هب  دوخ  ياهریـشمش  اـب  ـالاح  نیمه  میدوبن ،  ماـما  ناـمرف 
رانک هب  نوچ  میهدـب .  رطاخ  نانیمطا  زین  نانآ  هب  هتفر  ناوناب  همیخ  رانک  هب  مه  اب  دـییایب  هک  دومن  داهنـشیپ  نانآ  هب  اعد  نمـض  رد  رهاـظم 

راکادـف ناناوج  نانیا  ادـخ !  لوسر  مرح  يا  ربمایپ و  نارتخد  يا  تفگ :  نینچ  مشاـه  ینب  ناوناـب  هب  باـطخ  بیبح  دندیـسر ،  همیخ  نیا 
نانمـشد ندرگ  رد  رگم  دنهدن  ياج  یفالغ  رد  ار  اهریـشمش  نیا  دـنا  هدومن  دای  دـنگوس  همه  هک  تسا  ناشّقارب  ياهریـشمش  اهنیا  امش و 

نیا رد  امـش .  نانمـشد  هنیـس  رد  رگم  دنربنورف  ار  اهنآ  دنا  هدش  مسق  مه  هک  تسامـش  نامالغ  رایتخا  رد  زیت  دـنلب و  ياه  هزین  نیا  امش و 
زا نادرم !  كاپ  يا  َنینم )) ؛  ؤملاِریِمَا  ِرئارَحَو  هّللِالوسَر  ِتاَنب  ْنَع  اُوماح  نوبّیَّطلا  اَهُّیَا   : )) داد خـساپ  نینچ  نانآ  هب  ناوناـب  زا  یکی  ماـگنه 

هدرک و هیرگ  دنلب  يادـص  اب  دیـسر ،  دارفا  نیا  شوگ  هب  وناب  نیا  نخـس  نوچ  دـینک . )) عافد  نانم  ؤمریما  نادـناخ  نانز  ربمایپ و  نارتخد 
نآ نابز  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  هباحـص و  هرابرد  هک  يا  هسامح  دوب  نیا  و  دنتـشگزاب .  شیوخ  همیخ  يوس  هب  کیره 

یتَّلا ُضْرالا  َِتباطَو  ُْمْتبِط  یّماَو  ُْمْتنَا  یبَِاب   . )) اروشاع بش  رد  ترضح  نآ  نارای  ریاس  لاله و  نب  عفان  راتفگ  دوب  نیا  دیدینش و  ترضح 
(( ًامیظع ًازوَف  ُْمتُزفَو  ُْمْتِنفُد  اهیف 

اروشاع بش  رد  شنارسمه  نارهاوخ و  هب  ترضح  نآ  تیصو  و  ع )   ) ماما رعش 
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نخس نتم 

ُّلُکَو ِلیلَجلا  َیِلا  ُْرمَالا  امَّناَو  ِلیدَْـبلِاب  ُعَنْقَیال  ُرْهَّدـلاَو  ِلیتَق  ِبلاطْوَا  ٍبِحاص  ْنِم  ِلیـص  الاَو  ِقارْـش  ْالِاب  ََکل  ْمَک  ِلِیلَخ  ْنِم  ََکل  ٍُّفا  ُرْهَد  اـی 
ِّالا ٌِکلاه  ٍءْیَـش  َّلُک  َّنَءاَو  َنوُْقبَی  ِءامَّسلا ال  َلْهَاَو  َنُوتوُمَی  ِضْرَالا  َلْهَا  َّنَءا  یملعءاو  هّلل  اِءازَِعب  يّزَعَت  ُهاتُْخا  اـی  ِلـیبَس . . . ((  ٌکـِلاس  ّیَح 

ِّلُِکلَو ْمَُهلَو  َِیلَو  یِّنِم  ٌْریَخ  یِخَاَو  یِّنِم  ٌْریَخ  یُّماَو  یّنِم  ٌْریَخ  یبَا  ُهَدْحَو  ٌدْرَف  َوُهَو  َنوُدوُعَیَف  َْقلَْخلا  ُثَْعبَیَو  ِِهتَردُِقب  َضْرَالا  َقَلَخ  يَّذلا  هّللاَهْجَو 
َْنلُقَت الَو  ًاهْجَو  َنْشُمَْخت  الَو  ًاْبیَج  َّیَلَع  َنْقُقْـشَت  ـالَف  ُْتِلُتق  اذِا  ْنرظنا  ُباـبَر  اـی  ُۀَـمِطاف  اـی  َمُوْثلُک  َُّما  اـی  هاـتُْخا  اـی  ٌةَوُْسا . . .  ِهّللاـِلوُسَِرب  ٍِملْـسُم 

( . 155 (() ًارْجَه

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . ضوع لیدـَب :  دـنم .  هقالع  ناهاوخ ،  ِبلاط :  تسود .  رای و  بِحاص :  بورغ .  ماگنه  لیـصَا :  عولط .  ماگنه  باـتفآ ،  عولط  قارـِشا : 
هب گـنچ  ٍهْجَو :  ُشْمَخ  ناـبیرگ .  ْبیَج :  ندومن .  كاـچ  َّقَش : ) زا   ) َنْقُقْـشت وگلا .  لبمـس ،  ٌةَوُْسا :  ییابیکـش .  ربص و  لـمحت ،  يّزَعَت : 

 . تسین هتسیاش  هک  ینخس  نایذه ،  رْجَه :  تروص .  ندیشارخ  ندز ،  تروص 

حیضوت همجرت و 

مالغ نوَج ))   )) دوب و هتـسشن  شنارای  زا  نت  دنچ  اب  همیخ  نایم  رد  مردپ  اروشاع  بش  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
؛ . . .  ِلِیلَخ ْنِم  ََکل  ٍُّفا  ُرْهَد  ای   : )) دیدرگ لثمتم  منرتم و  راعشا  نیا  هب  ترضح  نآ  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  ریشمش  حالـصا  لوغـشم  رذوبا 
تعانق ضوع  هب  هک  یهد  یم  نتـشک  هب  ار  تناهاوخ  ناتـسود و  زا  ردقچ  ناهاگرـصع  ناهاگحبـص و  هک  وت  یتسود  رب  فا  ایند !  يا  (( 

نیا زا  نم  دـیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هار . ))  نیا  کلاس  يا  هدـنز  ره  تسا و  لوحم  گرزب  يادـخ  هب  اهراک  انامه  يزرون و 
يراددوخ هیرگ  زا  یلو  دیدرگ  کشا  زا  رپ  منامـشچ  مدرب و  یپ  دوب  تداهـش  نالعا  گرم و  ربخ  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  فده  هب  راعـشا 

نآ همیخ  هب  ار  دوخ  ماـما ،  ناراـی  ندـش  قرفتم  اـب  راعـشا و  نیا  ندینـش  اـب  دوب  هتـسشن  نم  رتـسب  راـنک  رد  هک  بنیز  ما  همع  اـما  مدرک ، 
هاـگهانپ يا  مناگتـشذگ و  راـگدای  يا  مدـید ،  یمن  ار  يزور  نـینچ  مدوـب و  هدرم  شاـک  يا  نـم !  رب  يا  و  تـفگ :  دـیناسر و  ترـضح 

امهیلع نسح  مردارب  ارهز و  مرداـم  یلع و  مردـپ  تبیـصم  دـماشیپ ،  نیا  هک  ما  هداد  تسد  زا  زورما  ار  منازیزع  هـمه  اـیوگ  مناگدـنامزاب 
يّزَعَت ُهاتُْخا  ای   : )) تفگ نینچ  دومن و  هیصوت  ییابیکـش  ربص و  هب  هداد و  یلـست  يربک  بنیز  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دومن .  هدنز  ار  مالـسلا 

هدنز دنتـسه  اهنامـسآ  رد  هکنانآ  دنریم و  یم  ایند  مدرم  همه  هکنادـب  ریگب و  شیپ  رد  ار  ییابیکـش  ربص و  هار  رهاوخ !  هّللاِءازَِعب )) ؛ . . . 
ثوعبم و ار  مدرم  همه  تسا و  هدیرفآ  شیوخ  تردق  اب  ار  ایند  هک  گرزب  يادخ  رگم  دنتـسه  ینتفر  نیب  زا  تادوجوم  همه  دننام ،  یمن 
نانآ و نم و  دنتفاتـش و  رگید  ناهج  هب  همه  هک  دندوب  نم  زا  رتهب  نسح  مردارب  مردام و  ردپ و  اتکی .  يادخ  تسوا  دومن و  دهاوخ  هدنز 
 ! بابر همطاف !  موثلک !  ما  مرهاوخ   : )) دومرف سپـس  تفاتـش . ))  اقب  ناهج  هب  زین  وا  هک  مینک  يوریپ  ادـخ  لوسر  زا  دـیاب  ناناملـسم  همه 

(( . دینارن نابز  رب  تسین  هتسیاش  امش  زا  هک  ینخس  دیشارخن و  ار  دوخ  تروص  دینکن و  كاچ  نابیرگ  نم  گرم  زا  سپ 

اروشاع بش  رد  ع )   ) ماما تئارق 

نخس نتم 

ام یلَع  َنینِمْؤُْملاَرَذَِـیل  ُهّللاَناک  ام  ٌنیهُم  ٌباذَـع  ْمَُهلَو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِا  ْمِهِـسُْفن  ٌْریَخ ال  ْمَُهل  یلُْمن  امَّنَا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  الَو  )
(156  () بِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  َزیمَی  یّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَا 
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تاغل حیضوت  همجرت و 

 : زا  ) ُرَذَـی رابتلذ .  میم : )  مض  هب   ) نیهُم نتخادـنا .  ریخءاـت  نداد ،  تلهم  ءـالِْما : ) زا :   ) یلُْمن نتـشادنپ .  ُبِسْحَی : ) َبِسَح  زا :   ) َّنَبَـسْحَی
 . ندرک ادج  زیم : ) زا   ) ُزیمی دومن .  كرت  ار  وا  هرذو : ) 

حیضوت همجرت و 

 : دروخ یم  مشچ  هب  يا  هداعلا  قوف  طاشن  بیجع و  شوج  بنج و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ياه  همیخ  ناـیم  رد  اروشاـع  بش  رد 
لوغـشم يرگید  نآ  راگدرورپ و  اب  تاـجانم  تداـبع و  لوغـشم  يرگید  دومن ،  یم  هداـمآ  حالـصا و  گـنج  يارب  ار  دوخ  حالـس  یکی 

رد بش  نآ  رد  هک  هدش  لقن  یقرـشم  هّللادبع  نب  كاحـض  زا  ٍدِجاسَو )) ٍعِکارَو  ٍدعاقَو  ٍمئاق  نیب  ِلْحَّنلا  ِّيِوَدَک  ُّيِوَد  ْمَُهل   )) نآرق ندناوخ 
مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  ياه  همیخ  تشپ  هب  تراظن  تیرومءام و  ناونع  هب  دعسرمع  نایرکـشل  زا  راکراوس  یهورگ  هظحل  دنچ  ره 

 ، دناوخ یم  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  يادص  نانآ  زا  یکی  دندیـشک ،  یم  رـس  نانیـشن  همیخ  نیا  عضو  هب  دندمآ و  یم 
نانآ هب  هکلب  تساهنآ  عفن  هب  میهد  یم  نانآ  هب  هک  یتلهم  دـنربن  نامگ  دـندیزرو  رفک  هکناـنآ  َنیذَّلا )) ؛ . . .  َّنَبَـسْحَی  ـالَو   : )) تخاـنش

راذـگاو دنتـسه  هک  یعـضو  نیا  اب  ار  نانم  ؤم  دـنوادخ  رابتلذ ،  تسا  یباذـع  نانآ  يارب  دـنیازفیب و  دوخ  ناـهانگ  رب  اـت  میهد  یم  تلهم 
ام کین ،  دارفا  نیا  دنگوس !  ادخ  هب  تفگ :  هیآ  نیا  ندینش  اب  درم  نآ  دزاس . )) ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  کین و  زا  ار  دب  ات  دومن  دهاوخن 

فـص رد  ار  وت  ادـخ  قساـف !  درم  يا  هک :  داد  خـساپ  وا  هب  دـمآ و  ولج  مه  ریرب ))  ! ! )) تسا هدرک  ادـج  امـش  زا  ار  اـم  ادـخ  هک  میتـسه 
زا درم  نآ  كاپ .  دارفا  مییام  هک  دنگوس  ادخ  هب  اریز  نکب ؛  هبوت  دوخ  گرزب  هانگ  نیا  زا  درگرب و  ام  يوس  هب  تسا ،  هداد  رارق  ناکاپان 

دعـس نبا  رکـشل  هاگودرا  يوس  هب  هاگنآ  مهد . ))  یم  تداهـش  نیا  هب  زین  نم  َنیِدِهاّشلا )) ؛  َنِم  َِکلذ  یلَع  اَنَاَو   : )) تفگ ازهتـسا  يور 
( . 157  ) تشگرب

شیامزآ هنحص 

عضو تسا  هتـساوخ  صاخ ،  طیارـش  نآ  رد  اروشاع و  بش  رد  دیجم  نآرق  تایآ  عومجم  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  باختنا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
یم نشور  ار  راکتیانج  ملاظ و  هورگ  يرهاظ  يرترب  هفـسلف  لوا  هیآ  هک  دـنک  نایب  دـندوب ،  هتفرگ  رارق  مه  لـباقم  رد  هک  ار  هورگ  ود  ره 

يوس زا  تسا  یتلهم  تسا و  یتقوم  يزوریپ  نیا  هکلب  ددرگ  نانم  ؤم  راسکنا  یتحاران و  بجوم  يرهاظ  يرترب  قوفت و  نیا  دیابن  دـنک و 
دـشابن ریبعت  رد  هشقانم  رگا  دنوش و  قرغ  نآ  رد  هرـسکی  هتفرگ و  رارق  هانگ  داسف و  بالجنم  رد  رتشیب  هچره  راکتیانج  هورگ  ات  دـنوادخ 

تقوم و تصرف  نینچ  لومشم  هناملاظ  شور  نتشاد  اب  یـصخش  ره  تموکح و  هورگ و  ره  و  یکیتکات .  تسا  یتصرف  نیا  مییوگب :  دیاب 
دروم رد  مود  هیآ  اما  و  تفرگ .  دهاوخ  ارف  ار  وا  یهجو  نیرت  تخـس  هب  ادخ  باذع  هک  دـنک  يزور  هدامآ  ار  دوخ  دـیاب  دـشاب  یکیتکات 

هب مه  زاب  دـندرگ ،  یم  هجاوم  تسکـش  تمیزه و  اب  رهاظ  هب  دـنوش و  یم  راتفرگ  تبیـصم  الب و  هب  يزور  رگا  هک  تسا  ناـنم  ؤم  هورگ 
اب هک  البرک  نابایب  اروشاع و  هنحص  هب  عوضوم  نیا  و  دندرگ .  زیامتم  نادب  زا  ناکین  ناکاپان و  زا  ناکاپ  ات  تسا  شیامزآ  ناحتما و  تلع 

تمظع اب  ناهج  نیا  همه  خیرات و  همه  هکلب  درادن  صاصتخا  دوب ،  زین  شیامزآ  ناحتما و  ياه  هنحص  نیرتگرزب  زا  یکی  شتایثیح  مامت 
(( البْرک ضْرَا  ُّلُکَو  اروُشاع  مْوَی  ُّلُک   : )) هک رشب  دارفا  همه  يارب  تسا  یشیامزآ  هنحص  ، 

اروشاع بش  رد  ع )   ) ماما يای  ؤر 

نخس نتم 
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ُصَْربَا ٌلُجَر  یْلتَق  ّیلَوَتَی  يَّذلا  َّنَا  ُّنُظاَو  اهَّدَشَا  ُُهْتیْءاَر  ُعَْقبَا  ٌْبلَک  اهِیفَو  ِینُـشَْهنَت  َّیَلَع  ْتَّدَش  ْدَـق  ًابالِک  َّنَءاَک  یمانَم  یف  ُْتیَءاَر  یِّنِا  )) . . . 
ُلْهءا َِکبَرَْـشبَتْسا  ِدَـقَو  ِۀَّمُالا  ِهِذِـه  ُدیهَـش  َْتنَا  ُلوُقَی  َوُهَو  ِِهباحْـصَا  ْنِم  ٌۀَـعامَج  ُهَعَمَو  َِکلذ  َدـَْعب  هّللَالوُسَر  ُْتیءاَر  یِّنِاَو  ِمْوَْقلا .  ِءـالُؤه  ْنِم 
ٍةَروُراق یف  َکَمَد  َذُـخْءاَِیل  ِءامَّسلاَنِم  َلََزن  ْدَـق  ٌکَلَم  اذَـهَف  ْرِّخُْؤت  الَو  ْلِّجَع  َۀَْـلیَّللا  يِدـْنِع  َكُراْطِفا  ْنُکَْیلَو  یلعَالا  ِحـیفَّصلا  ُلْهَاَو  ِتاوامَّسلا 

( . 158  (() هیف َّکَش  اْینُّدلا ال  ِهِذه  ْنِم  ُلیِحَّرلا  َبَرَْتقاَو  ُْرمَالا  َِفنَا  ْدَقَو  ُتیْءاَر  ام  اذهَف  َءارْضَخ 

تاغل حیضوت  همجرت و 

هدژم راْشِبتِْـسا :  صرب .  ضرم  هب  التبم  صَْربَا :  هایـس .  دیفـس و  عَْقبَا :  ندرک .  هراپ  نتفرگ ،  زاگ  شْهَن :  دومن :  هلمح  نم  رب  َّیلَع :  ْتَّدَش 
 . ندرک چوک  ماگنه  لیحَر :  دیسر .  ارَف  َبِسَح : ) نزو  رب   ) َِفنَا هشیش .  ٍةَروُراق :  یلعا .  توکلم  یلْعَا :  حیفص  ندوب .  لاحشوخ  نداد ، 

حیضوت همجرت و 

مالـسلا هیلع  ماما  مشچ  یکبـس  باوخ  اروشاع  بش  رخآ  ياهتعاس  رد  هک  دنک  یم  لقن  قودـص ؛  موحرم  زا  مومهملا ))  سَفَن   )) بحاص
یم هلمح  نم  رب  ادیدش  گس  نیدنچ  هک  مدید  باوخ  رد  نم   : )) دومرف شباحـصا  نارای و  هب  باطخ  دیدرگ  رادیب  نوچ  تفرگ و  ارف  ار 

صرب ضرم  هب  هک  یـسک  دارفا  نیا  نایم  زا  تسا  نآ  رگناشن  باوخ  نیا  دیفـس و  هایـس و  گنر  هب  دوب  یگـس  اـهنآ  نیرتدـیدش  دـننک و 
یهورگ اب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باوخ ،  نیا  زا  سپ  و  دومرف :  سپـس  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب . )) دهاوخ  نم  لتاق  تسالتبم 
تراشبو هدژم  رگیدمه  هب  ار  وت  ندمآ  نیرب ،  شرع  اهنامسآ و  نانکاس  یتسه و  تما  نیا  دیهش  وت   : )) دومرف نم  هب  هک  مدید  شنارای  زا 

ات تسا  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  يا  هتـشرف  کنیا  رادـم و  اور  ریخءات  نک و  هلجع  دوب ،  یهاوخ  نم  دزن  رد  ار  راطفا  بشما  وت  دـنهد ،  یم 
هب باوخ و  رد  دوش ،  عقاو  يدوز  هب  دوب  انب  هچنآ  ای  ؤر  تروص  هب  تیعقاو  میـسرت  دـنک . )) يروآ  عمج  یگنرزبس  هشیـش  رد  ار  وت  نوخ 

هلءاسم ات  تسا  هدومرف  نایب  دوخ  راکادف  زابناج و  نارای  هب  تروص  نامه  هب  زین  وا  هدیدرگ و  میسرت  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ای  ؤر  تروص 
تروص هب  هک  صرب  ضرم  هب  يو  ندوب  التبم  لتاق و  تایـصوصخ  بش ،  نامه  يادرف  رد  تداهـش  دـنامن .  روتـسم  یفخم و  نانآ  زا  يا 

ندرک هریخذ  مالسا و  دیهـش  گرزب  هدنز  حور  زا  ناگتـشرف  لابقتـسا  ندوب ،  ادخ  لوسر  نامهم  هدش ،  میـسرت  دیفـس )) هایـس و  گس  ))
هداد ناشن  دیدرگ -  لقن  هک  یتروص  هب  باوخ -  نامه  رد  قیاقح  نیا  همه  دنامب  ناشوج  شناوریپ  قورع  رد  هشیمه  دـیاب  هک  يو  نوخ 

 . تسا هتفریذپ  ققحت  اروشاع  زور  هدش و 

ةولَّصلاَو ِرْبَّصلاِب  اوُنیِعَتْساَو 

نخس نتم 

ٌةَرَْطنَق ِّالا  ُتوَْملا  اَمَف  ِمارِکلا  ِیَنب  ای  ًاْربَص  ( . )) . . . 159 (() ِلاتِْقلاَو ِْربَّصلِاب  ْمُْکیَلَعَف  ِموَْیلااذـه  ِیف  ِیْلتَقَو  ْمُِکْلتَق  یف  َنِذَا  یلاعَت  هّللا  َّنِا  )) . . . 
ْنَمَک ِّالا  ْمُِکئادْع  َوُه ِال  امَو  ٍرْـصَق  یِلا  ٍنْجِـس  ْنِم  َلِقَْتنَی  ْنَا  ُهَرْکَی  ْمُکُّیَاَف  ِۀـمئاّدلا  ِمَعِّنلاَو  ِۀَعِـساولا  ِنانِْجلا  َیِلا  ِءاّرَّضلاَو  ِسُْؤْبلا  ِنَع  ْمُِکب  ُُربْعَت 
ْمِِهنا نِج  یِلا  ِءالُؤُه  ُرْسِج  ُتْوَْملاو  ِرفاْکلا  ُۀَّنَجَو  ِنِم  ؤُْملا  ُنْجِس  اْینُّدلا  َّنِا  ِهّللِالوُسَر  ْنَع  ینَّثَّدَح  ِیبَا  َّنِا  ٍباذَعَو  ٍنْجِـس  یِلا  ٍرْـصَق  نم  ُلِقَْتنَی 

( . (( 160 (() ُْتبِذَک الَو  ُْتبِذُک  ام  ْمِهِمیحَج  یِلا  ِءال  ؤه  ُرْسِجَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . خزود میحَج :  تشهب .  تَّنَج : )  عمج   ) نانج یتخبدب .  زور  ءاّرَض :  تکالف .  يزور ،  هریت  سُْؤب :  لپ ،  ةَرَْطنَق : 
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حیضوت همجرت و 

نارازگزامن يوس  هب  ور  دروآ ،  ياجب  ار  حبـص  زامن  هک  هاگنآ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ( 161  ) يدوعـسم هیولوق و  نبا  لقن  هب  انب 
نم ندش  هتشک  امش و  ندش  هتـشک  هب  دنوادخ  َنِذَا )) : . . .  یلاعَت  هّللا  َّنِا   : )) دومرف نینچ  نانآ  هب  دنوادخ  ساپـس  دمح و  زا  سپ  هدومن 

زا ( 162  ) قودص خیـش  موحرم  دـیگنجب . )) نمـشد  اب  هتفرگ و  شیپ  رد  ییابیکـش  ربص و  هک  تسامـش  رب  تسا و  هداد  نذا  زور  نیا  رد 
یلع نب  نیـسح  رب  راک  تفرگ و  تدش  گنج  نوچ  اروشاع  زور  رد  هک :  دـنک  یم  لقن  نومـضم  نیدـب  یبلطم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

تدش رثا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نارای  باحصا و  زا  يدادعت  هک  دندیدرگ  هجوتم  ترضح  نآ  نارای  زا  یـضعب  دش  تخـس  مالـسلا  امهیلع 
هدیدرگ یلوتـسم  ناشمادنا  رب  هزرل  ریغتم و  ناشگنر  ناشتداهـش  تبون  ندیـسر  ناشناتـسود و  هدش  هعطق  هعطق  نادبا  هدهاشم  اب  گنج و 

اب نانآ  هلـصاف  رتشیب و  راـشف  هچره  لوا  هورگ  فـالخرب  شناراـی  صاوخ  زا  يدادـعت  مالـسلا و  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  یلو  تسا 
بلاج و هرظنم  نیا  زا  هک  دندرگ  یم  رادروخرب  يرتشیب  رطاخ  نوکس  شمارآ و  زا  هتـشگ و  يرانلگ  ناشگنر  دوش  یم  رتکیدزن  تداهش 
هب دـندومن  یم  هراشا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  يرانلگ  يامیـس  یناحور و  هفایق  هب  هک  یلاح  رد  هدـش  بجعتم  هداعلا  قوف  تماهش 

نیرتکچوک تداهش  گرم و  زا  هک  دینک  هاگن  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  توملاب )) ؛  یلابی  اورظنا ال   : )) دنتفگ نینچ  دوخ  نارای 
اربص  : )) داد رارق  باطخ  دروم  نینچ  نیا  ار  شیوخ  نارای  دینشب  يو  زا  ار  هلمج  نیا  نوچ  ترضح  نآ  دهد . )) یمن  هار  دوخ  هب  یـسرت 

یتخـس و زا  ار  امـش  هک  تسین  لپ  کی  زج  يزیچ  گرم  هک  دـیهد  جرخ  هب  ییابیکـش  ربص و  ناگداز  گرزب  يا  مارکلا )) ؛ . . .  ینب  اـی 
دبای و لاقتنا  يرصق  هب  نادنز  کی  زا  دهاوخن  هک  تسا  یسک  هچ  دناسر ،  یم  نآ  یگشیمه  ياهتمعن  روانهپ و  تشهب  هب  هداد  روبع  جنر 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  مردپ  دندرگ .  لقتنم  هاگ  هجنکش  نادنز و  هب  یخاک  زا  هک  تسا  نآ  دننام  امش  نانمشد  يارب  گرم  نیمه 
ؤم هورگ  نیا  هک  تسا  یلپ  گرم  تسا .  تشهب  دـننامه  رفاک  يارب  نادـنز و  دـننامه  نم  ؤم  يارب  اـیند  دومرف :  یم  هک  دومن  لـقن  نم  رب 
زا سپ  ترضح  نآ  میوگ . ))  یم  غورد  هن  ما و  هدینش  غورد  هن  يرآ ،  ناشمنهج .  هب  ار  رفاک  هورگ  نآ  دناسر و  یم  ناشتشهب  هب  ار  نم 

نیق و نب  ریهز  هب  ار  هاپـس  هنمیم  دومن ،  مظنم  ( 163  ) تفای یم  لیکشت  نت  زا 72  روهشم  هب  انب  هک  ار  شیوخ  رکـشل  فوفـص  نایب ،  نیا 
رارق هاپـس  بلق  رد  شنادـناخ  دارفا  دوخ و  درپس و  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  ساـبع  شردارب  هب  ار  مچرپ  رهاـظم و  نب  بیبـح  هب  ار  هرـسیم 

 . دنتفرگ

يرادیاپ هب  توعد 

لـصا یکی  دـهد :  یم  رکذـت  ار  هتکن  ود  حبـص !  زامن  زا  سپ  يرآ ،  اروشاع  زور  رد  حبـص  زامن  زا  سپ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
اریز دراد ،  میقتسم  طابترا  زامن  اب  هتکن  ود  ره  هک  نمشد  ربارب  رد  تماقتسا  يرادیاپ و  يرگید  تسا و  راگدرورپ  رما  هب  هک  ندش  هتـشک 

داهج و گنج و  صاخ  طیارـش  رد  تسا ،  نامیا  مالـسا و  مئالع  زا  یکی  زامن  هدمآ و  ددعتم  تایآ  رد  زامن  مکح  دـیجم  نآرق  رد  رگا  : 
زامن یناسک  انایحا  رگا  تسا و  بجاو  یهلا  نامرف  قبط  تسا  ملـسم  یعطق و  ندش  هتـشک  يرهاظ و  تسکـش  هک  يا  هلحرم  نآ  رد  یتح 

ٍضْعَِبب ُرُفْکَنَو  ٍضْعَِبب  ُنِمُْؤن   : )) ) ریبعت اب  دـیجم  نآرق  هک  دـیدرگ  دـنهاوخ  یناسک  قیداـصم  زا  دـننک  شومارف  ار  داـهج  مکح  دـنناوخب و 
زا دیایب و  تسد  هب  راگدرورپ  اب  طابترا  زامن و  نامه  زا  دیاب  زین  داهج  رد  يرادیاپ  تماقتـسا و  حور  اما  و  دـنک .  یم  شهوکن  ((( 164 ()

( . (( 165  () ةولَّصلاَو ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْساَو   : )) ) هک دریگب  ورین  ددم و  تیونعم  تدابع و 

اروشاع حبص  رد  ماما  ياعد 

نخس نتم 
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ُّلِقَتَو هّلل  ُدا  ؤُفلا  ِهِیف  ُفُعْـضَی  ٍّمَه  ْنِم  مَک  ٌةَّدُعَو  ٌۀَِقث  ِیب  َلََزن  ٍْرمَا  ِّلُک  یف  ِیل  َْتنَاَو  ٍةَّدِـش  ِّلُک  یف  یئاجَرَو  ٍبْرَک  ِّلُک  یف  ِیتَِقث  َْتنَا  َّمُهَّللَا  ))
ُِّیلَو َْتنءاَف  ُهَتْجَّرَفَو  ُهَتْفَـشَکَف  َكاوِس  ْنَّمَع  َْکَیِلا  یِّنِم  ًۀَبْغَر  َْکَیِلا  ُُهتوَکَـشَو  َِکب  ُُهْتلَْزنَا  ُّوُدَْعلا  ِهِیف  ُتَمْـشَیَو  ُقیدَّصلا  ِهیف  ُلُذْخَیَو  ُۀَلیِْحلا  ِهیف 

( . 166 (() ٍۀَبْغَر ِّلک  یهَْتنُمَو  ٍۀَمِْعن  ِّلک 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . هراچ هَلیِح :  بلق .  ُدا :  ُؤف  حالس .  لاد : )  دیدشت  نیع و  مض  اب   ) ُةَّدُع دیما .  َءاجَر :  هاگ .  هیکت  دوش ،  یم  دامتعا  يو  رب  هک  یسک  ۀَِقث : 
 . ندومن تتامش  َتِمَش : ) زا   ) ُتَمْشَی نتشاذگاو .  لْذَخ : 

حیضوت همجرت و 

ار رکشل  نارس  زا  کیره  هفیظو  تسارآ و  ار  دوخ  رکشل  ياهفص  حبص ،  هضیرف  يادا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  میدروآ  یلبق  زارف  رد 
هب مالـسلا  هیلع  ماما  مشچ  نوچ  دوب و  لوغـشم  شیوخ  رکـشل  فوفـص  میظنت  شیارآ و  هب  زین  دعـس  نب  رمع  ماـگنه  نیا  رد  دومن .  نیعم 
درک دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  دید  ار  نمشد  زا  ناشورخ  یجوم  میظع و  یلیس  شیوخ  لباقم  رد  داتفا و  نمشد  رکشل  تیعمج  هوبنا 
هیام راوگان  دماشیپ  ره  رد  هاگهانپ و  هودنا  مغ و  ره  رد  وت  ایادـخ !  ٍبْرَک )) ؛ . . .  ِّلُک  ِیف  ِیتَِقث  َْتنَا  َّمُهّللَا  دـناوخ . . . (( :  ار  اعد  نیا  و 

شلباقم رد  هراچره  هار  بآ و  شربارب  رد  اهلد  هک  نکـشرمک  ياهمغ  رایـسب  هچ  نم  ءاجلم  حالـس و  يا  هثداح  ره  رد  یتسه و  نم  دـیما 
نینچ رد  دـندوشگ ،  یم  تتامـش  هب  نابز  نانمـشد  هتـسج و  يرود  ناتـسود ،  اهنآ  ندـید  اب  هک  یهاکناج  ياـهمغ  ددرگ ،  یم  دودـسم 

ار مغ  ياـههوک  نیا  هدیـسر و  نم  داد  هب  هک  يدوب  وت  ما و  هدوـمن  دـیما  عـطق  نارگید  زا  هدروآ و  تیاکـش  وـت  هاگـشیپ  هب  اـهنت  یعقاوـم 
 (( . نم دوصقم  دصقم و  نیرخآ  یئوت  تمعن و  ره  بحاص  یئوت  ایادخ !  يا .  هدیشخب  متاجن  هودنا  جاوما  نیا  زا  يا و  هدرک  فرطرب 

اروشاع زور  رد  ع )   ) ماما ینارنخس  نیلّوا 

نخس نتم 

يِرْذُـع ُْمْتِلبَق  ْنِاَـف  ْمُْکیَلَع  یمدـْقَم  ْنِم  ْمُْکَیِلا  َرِذَـتْعَا  یّتَحَو  َّیَلَع  ْمَُکل  ُّقَح  َوُه  اـِمب  ْمُکَظِعَا  یّتَـح  اُولِْجعَت  ـالَو  ِیلْوَق  اوُعَمْـسا  ُساـّنلا  اَـهُّیَا  ))
اوُطُْعت َْملَو  َرْذـُْعلا  یّنِم  اوـُلَبْقَت  َْمل  ْنِاَو  ٌلـیبَس  َّیَلَع  ْمَُکل  ْنُکَی  َْملَو  َدَعْـسَا  َِکلذـِب  ُْمْتنُک  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  َفَـصّنلا  ینوُُـمْتیَطْعَاَو  یلْوَـق  ُْمْتقّدَـصَو 

َباتِْکلا َلََّزن  يذَّلا  ُهّللاَیَِّیلَو  َّنِا  ِنوُرِْظنَت  الَو  ََّیِلا  اوْضقا  َُّمث  ًۀَّمَغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَا  ْنُکَی  َُّمث ال  ْمُکَءاکَرُـشَو  ْمُکَْرمَا  اوُعِمْجاَف  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  َفَصَّنلا 
( . 167 (() َنیِِحلاّصلا ّیلَوَتَی  َوُهَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . داد لدع و  فاصنا و  فَدَه : )  نزو  رب   ) َفَصَن ندش .  دراو  میم : )  حتف  هب   ) َمَدـْقَم لیلد .  تجح و  نایب  ندرک ،  عافد  دوخ  زا  راذـِتِْعا : 
 . هبتشم مهبم و  ۀَّمُغ :  رت .  تخبشوخ  رت ،  بایماک  َدَعْسَا : 

حیضوت همجرت و 

اسر دنلب و  يادص  اب  تفرگ و  هلصاف  يردق  اه  همیخ  زا  دیدرگ و  بسا  رب  راوس  شیوخ ،  رکشل  فوفـص  میظنت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
يزیرنوخ گنج و  رد  دیونـشب و  ارم  فرح  مدرم !  ِیلْوَق )) ؛ . . .  اوُعَمْـسا  ُساـّنلا  اَـهُّیَا   : )) دومرف نینچ  دعـسرمع  دارفا  رکـشل  هب  باـطخ 
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رگا مهدب  حیضوت  هقطنم  نیا  هب  ار  دوخ  رفـس  هزیگنا  مهدب و  ماجنا  تسامـش ،  هظعوم  تحیـصن و  هک  ار  دوخ  هفیظو  نم  ات  دینکن  باتش 
دیتفریذپن و ارم  لیلد  رگا  دیرادن و  نم  اب  گنج  يارب  یلیلد  هتفایرد و  ار  تداعس  هار  دیدمآرد  فاصنا  هار  زا  نم  اب  دیتفریذپ و  ارم  لیلد 

دیهدن متلهم  دیراذگب و  ارجا  هب  نم  هرابرد  دیراد  هک  لطاب  هشیدنا  میمـصت و  ره  دیهدب و  مه  هب  تسد  امـش  همه  دیدماین  فاصنا  هار  زا 
 (( . ناکین روای  رای و  تسوا  داتسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  نم  نابیتشپ  رای و  دنامن ،  هدیشوپ  امش  رب  رما  لاحره  هب  یلو 

تجح مامتا 

لافطا هاگودرا و  هب  زین  بآ  ندیسر  زا  هک  اجنآ  ات  تسا  گنج  هدامآ  انعم  مامت  هب  نمشد  دید  یم  هکنیا  اب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
ترـضح نآ  یلو  دـنک ،  زاـغآ  ار  هلمح  يا  هراـشا  نیرتـکچوک  اـب  هک  دـنک  یم  يرامـش  هقیقد  تسا و  هدوـمن  يریگوـلج  ترـضح  نآ 

 ، تسا نکمم  هک  ییاج  ات  تساوخ  یم  هکلب  دـیامن  گنج  هب  عورـش  دوبن  رـضاحاهنت  هن  تفگ ،  البرک  هب  دورو  ماگنه  هب  هک  هنوگناـمه 
یسک نانآ  نایم  رد  ادابم  رگید  فرط  زا  دنهد و  صیخشت  لطاب  زا  ار  تلیـضف  قح و  هار  یفرط  زا  هک  دنک  تحیـصنو  هظعوم  نانآ  يارب 
يدبا یتخبدب  طوقس و  هطرو  رد  تقیقح  زا  یهاگآ  هجوت و  نودب  دنک و  تکرش  مالـسلا  هیلع  ماما  نوخ  نتخیر  رد  هتخانـشان  هاگآان و 

لتق رب  هفوک  مدرم  هک  دید  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوچ  دیوگ :  یم  صاوخلا ))  ةرکذت   )) رد يزوج ))  نبا  طبـس   . )) دریگب رارق 
نم و نایم  رد  هک  درک  ادص  ار  نانآ  نمـشد  فوفـص  لباقم  رد  تشاذـگ و  شرـس  يور  درک و  زاب  تشادرب و  ینآرق  دـنراد  رارـصا  يو 

رتخد دـنزرف  نم  ایآ  دـیناد ،  یم  لالح  ارم  نوخ  نتخیر  یمرج  هچ  هب  مدرم !  دـشاب ،  هّللا  لوسر  مّدـج  ادـخ و  باـتک  نیا  مکاـح ،  اـمش 
قیدصت ارم  فرح  رگا  و  ۀّنجلا ))  لها  بابـش  ادّیـس  ِناذه   )) هک دیا  هدینـشن  مردارب  نم و  هرابرد  ار  مدج  راتفگ  ایآ  متـسین ؟  امـش  ربمایپ 

تفگن خساپ  یـسک  مدرم  نایم  زا  تسین ؟  نم  يومع  رایط  رفعج  ایآ  دینک ،  لا  ؤس  يردخ  دیعـسوبا  مقرا و  نب  دیز  رباج و  زا  دینک  یمن 
رد نم  هک  دوب  هداد  ربخ  مدج  ربکا !  هّللا   : )) دومرف يو  باوج  رد  مه  ماما  دـش  یهاوخ  منهج  دراو  الا ن  درک  ادـص  هک  دوب  رمـش  اهنت  و 

ماما و کـی  تبحم  هفطاـع و  تسا  نیا  و  ( . 168  (() یـشاب نامه  وت  منک  یم  نامگ  دسیل و  یم  ارم  تیب  لها  نوخ  یگـس  مدـید  باوخ 
طیارش نیرتساسح  رد  هک  اهیلع -  هّللا  مالـس  همطاف -  دنزرف  شور  تسا  نیا  شراوخنوخ و  نمـشد  لباقم  رد  تسود  ناسنا  یهلا و  ربهر 

اْنَیِلا َْتلَـسْرءا  الَول   : )) ) دیوگن یـسک  هکنیا  ات  دراد  یمنرب  تسد  تسا ،  هدرک  نییعت  وا  يارب  ادـخ  هک  يریـسم  زا  يا  هظحل  زین  عاضوا  و 
زا تصرف  نتشادن  اب  اروشاع  زور  رد  اهییامنهار  تیاده و  نیا  اهینارنخس و  نیا  ( . (( 169  () يرَْخنَو َّلِذَن  ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر 

نوچ و  ددرگ .  یم  انـشآ  ترـضح  نآ  هبطخ  ینارنخـس و  نیلوا  اب  دنمجرا  هدـنناوخ  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ررکم  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس 
راـیتخا رد  شخبراـهچ  رد  ار  نآ  همجرت  نتم و  اـم  اذـل  تسا ،  نوگاـنوگ  بناوج  تاـهج و  ياراد  هظعوم  نیا  هدوب و  لـصفم  هبطخ  نیا 

هفوـک و مدرم  هک  دـهد  یم  رکذـت  میدوـمن ،  هراـشا  هک  ار  هتکن  نیمه  هبطخ  نیا  لوا  شخب  همدـقم و  رد  ماـما  میهد .  یم  رارق  هدـنناوخ 
فده هکلب  دنکب  نمشد  داهنشیپ  اب  شزاس  حلص و  تقفاوم و  راهظا  ینارنخس  نیا  داریا  اب  دهاوخ  یم  وا  دننکن  رکف  دعـسرمع  نایرکـشل 

 ، تیادـه يربهر و  هفیظو  تماما و  ماقم  ندوب  اراد  اـب  ترـضح  نآ  هک  تسا  تاـیعقاو  قیاـقح و  هلـسلس  کـی  ناـیب  تجح و  ماـمتا  يو 
 . . . (( ْمُکَظِعَا یّتَح  اُولِْجعَت  الَو  ِیلْوَق  اوُعَمِْسا   . )) دراذگب نایم  رد  نانآ  اب  ار  قیاقح  نیا  تسا  ریزگان 

ماما نخس  عطق 

نارتخد نانز و  زا  یضعب  يوس  زا  هیرگ  يادص  دیسر ،  شخب  نیا  زارف  نیرخآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نوچ  خیرات ،  بتک  لقن  هب  انب 
شردارب هب  هدرک و  عطق  ار  شیوخ  هباطخ  نخـس و  مالـسلا  هیلع  ماما  اذل  دـش و  دـنلب  دـنداد ،  یم  ارف  شوگ  ترـضح  نآ  نانخـس  هب  هک 

هیرگ نانآ  هک  دومن  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  دنیامن و  توعد  شمارآ  توکـس و  هب  ار  اهنآ  ات  داد  تیرومءام  ربکا  یلع  شدـنزرف  سابع و 
دنوادـخ ساپـس  دـمح و  زا  سپ  درک و  نخـس  هب  عورـش  هبترمود  ماما  دـندش ،  مارآ  لافطا  ناوناب و  نوچ  دـنراد .  شیپ  رد  يدایز  ياه 
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َْوا ٍدَحَا  یلَع  ْتَیَِقب  َْول  اْینُّدلا  َّنِاَف  ٍرَذَح  یلَع  اْینُّدـلا  َنِم  اُونوُکَو  هّللااوُقَّتا  ِهّللاَدابِع   . )) دـییامرف یم  هظحالم  ًالیذ  هک  دومن  داریا  يرگید  هبطخ 
ُّلِحَمْضُم اهُمیعَنَو  ٍلاب  اهُدیدَجَف  ِءانَْفِلل  اْینُّدلا  َقَلَخ  هّللاَّنَا  َْریَغ  ِءا  ضَْقلِاب  یـضْرَاَو  ِءاضِّرلِاب  یلْوَاَو  ِءاقَْبلِاب  َّقَحَا  ُءایبن  الا  َِتناَکل  ٌدَحَا  اْهیَلَع  َیَِقب 

اْینُّدـلا َقَلَخ  یلاعَت  هّللاَّنِا  ُساّنلااَهُّیَا  َنوُِحْلُفت .  ْمُکَّلََعل  َهّللااوُقَّتاَو  يْوقَّتلا  ِداّزلا  َْریَخ  َّنِاَـف  اوُدَّوَزَتَف  ٌۀَْـعلَق  ُراّدـلاَو  ٌۀَْـعَلت  ُلِْزنَْملاَو  ُّرِهَفْکُم  اهُروُرُـسَو 
ْنَم َءاجَر  ُعَطْقَت  اهَّنِاَف  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ْمُکَّنَّرُغَت  الَف  ُْهتَنَتَف  ْنَم  ُّیِقَّشلاَو  ُْهتَّرَغ  ْنَم  ُروُْرغَْملاَف  ٍلاح  َدـَْعب  ًالاح  اِهلْهَءِاب  ًۀَفِّرَـصَتُم  ٍلاَوزَو  ٍءانَف  َراد  اهَلَعَجَف 

ْمُِکب َّلَحَاَو  ْمُْکنَع  ِمیِرَْکلا  ِهِجَِوب  َضَرْعَاَو  ْمُْکیَلَع  هِیف  َهّللاُُمتْطَخْـسَا  ْدَـق  ٍْرمَا  یلَع  ُْمتْعَمَتْجا  ِدَـق  ْمُکارَاَو  اهیف  َعَمَط  ْنم  َعَمَط  ُبیَختَو  اْهَیِلا  َنَکَر 
ِِهتَْرتِعَو ِِهتّیِّرُذ  یِلا  ُْمتْفَحَز  ْمُکَّنِا  َّمَث  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ٍدَّمَُحم  ِلوُسَّرلِاب  ُْمْتنَمآو  ِۀَـعاّطلِاب  ُْمتْرَْرقَا  ُْمْتنَا  ُدـیبَْعلا  َْسِئبَو  اـنُّبَر  ُبَّرلا  َمِْعنَف  ُهَتَمِْقن 

َدَْعب اوُرَفَک  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّاناَو  ِهّلل  ّانِا  َنوُدیُِرت  اِملَو  ْمَُکل  ًابَتَف  ِمیظَْعلا  ِهّللاَرْکِذ  ْمُکاْسنَءاَف  ُناْطیَّشلا  ُمُْکیَلَع  َذَوْحَتْسا  ِدََقل  مهَْلتَق  َنوُدیُِرت 
( . (( 170 (() َنیِملاّظلا موْقِلل  ًادُْعبَف  ْمِِهنامیا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 : دشاب یم  یلاب )   ) ءایاب لصا  رد  ٍلاب  مکح .  ءاضَق :  رتدـنیاشوخ .  یـضْرَا :  رت .  هتـسیاش  َّقَحَا :  ندوب .  رذـحرب  تبظاوم ،  سرت .  رَذَـح : 
راد و بیـش  نیمز  هاچ ،  هَْعلَق : )  نزو  رب   ) هَْعَلت ندرک .  شرتور  دیدش ،  یکیرات  ُّرِهفکُم :  یـشالتم .  دوبان ،  ّلِحَمْـضُم :  هدوسرف .  هنهک ، 

َنَکَر دومن .  شا  هتفیـش  نتفر : )  زا   : ) ُْهتَنتَف تخبدـب .  یقَـش :  هدروخ .  بیرف  رورغم :  تقوم .  لزنم  وراب ،  جرب و  ژد ،  هَْعلَق :  كانرطخ . 
ًاّبَت دـیدرگ .  هریچ  يو  رب  ِْهیَلَع :  َذَوْحَتِْـسا  ندرک .  هلمح  ندرب ،  شروی  ُفحز :  درک .  شدـیماان  ًاـبییَْخت :  ُهَبَّیَخ  درک .  داـمتعا  يو  رب  ِْهَیِلا : 

 . داب امش  رب  تکاله  يدوبان و  ْمُکل : 

حیضوت همجرت و 

رد هشیمه  يارب  درف  کی  ای  دوش و  هداد  رفن  کی  هب  ایند  همه  دوب  انب  رگا  هک  دیـشاب  رذح  رد  ایند  زا  دیـسرتب و  ادـخ  زا  ادـخ !  ناگدـنب  ))
ار ایند  دـنوادخ  اریز  زگره !  یلو  دوب  رتدـنیاشوخ  یمکح  نینچ  رتهب و  نانآ  يدونـشخ  بلج  رتراوازـس و  ءاقب  يارب  ناربمایپ  دـنامب  ایند 

نود دـیدرگ ،  دـهاوخ  لدـبم  هودـنا  مغ و  هب  شیداش  رورـس و  لیاز و  شیاهتمعن  هنهک و  شیاه  هزاـت  هک  هدومن  قلخ  ندـش  یناـف  يارب 
 ! مدرم تسادـخ .  زا  سرت  اوقت و  ترخآ  هشوـت  نیرتـهب  دـیریگرب و  يا  هشوـت  دوـخ  ترخآ  يارب  سپ  يا .  هناـخ  تقوـم  تسا و  یلزنم 

یـسک هدروخ  لوگ  رورغم و  دزاس ،  یم  نوگرگد  ار  ناشعـضو  هداد  رییغت  ار  شیوخ  لها  هک  داد  رارق  لاوز  انف و  لحم  ار  ایند  دـنوادخ 
دنک هیکت  ودـب  سکره  هک  دـنزن  لوگ  ار  امـش  اـیند  مدرم !  ددرگ .  نآ  نوتفم  هک  تسا  یـسک  تخبدـب  دروخب و  ار  اـیند  لوگ  هک  تسا 

ار ادـخ  مشخ  هک  دـیا  هدـش  نامیپ  مه  يرما  هب  کنیا  امـش  دـناشک و  شیدـیماان  سءای و  هب  دـنک  عمط  يو  رب  سکره  دزاس و  شدـیماان 
یناگدـنب دـب  هچ  ام و  يادـخ  تسوکین  هچ  تسا  هداتـسرف  امـش  رب  ار  شبـضغ  هدرک و  ضارعا  امـش  زا  ادـخ  نآ ،  ببـس  هب  هتخیگنارب و 

 ، دیدرک موجه  شنادنزرف  تیب و  لها  نتـشک  يارب  سپـس  دیدروآ و  نامیا  شربمایپ  هب  هداهن و  ندرگ  ادخ  نامرف  هب  هک  اهامـش  دـیتسه 
قلخ ادخ  يارب  ام  امش .  فده  هدیا و  رب  گنن  امـش و  رب  گنن  تسا  هدرب  امـش  دای  زا  ار  گرزب  يادخ  هدیدرگ و  طلـسم  امـش  رب  ناطیش 
رود ادخ  تمحر  زا  رگمتس  موق  نیا  دنا ،  هدییارگ  رفک  هب  نامیا ،  زا  سپ  نانیا  دومرف : ) سپس   . ) تسوا يوس  هب  نامتـشگرب  میا و  هدش 

(( داب

هجیتن

رویز رز و  یگدنز و  همه  هدرک ،  هراشا  ایند  یگدنز  ندوب  رادـیاپان  هب  شیوخ  نانخـس  زا  مود  شخب  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
 . دندوب رتراوازـس  نارگید  زا  نآ  هب  تبـسن  ایلوا  ایبنا و  دوب ،  نانیمطا  دروم  ماود و  لباق  رگا  هک  دنک  یم  یفرعم  ارذگ  رابتعا و  یب  ار  نآ 
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اب امـش  هک  دزاس  یم  هجوتم  هتکن  نیدب  ار  اهنآ  دنک و  یم  نایب  ار  هفوک  مدرم  فارحنا  هزیگنا  شا  هباطخ  زا  تمـسق  نیا  رد  ترـضح  نآ 
دوخ نامز  ماما  ربهر و  اب  دربن  هب  هتـسش و  تسد  ربمایپ  ادـخ و  هب  نامیا  مالـسا و  زا  رادـیاپان  يایند  ناـمه  اـیند  عمط  هب  دـیعو و  هدـعو و 

 . دیا هتسب  دوخ  ربمایپ  دنزرف  لتق  هب  رمک  دیا و  هتساخرب 

هصالخ

نامه هب  لین  هک  ار  هفوک  مدرم  یتخبدـب  تواقـش و  هزیگنا  ایند ،  نیا  قرب  قرز و  یگدـنز و  ندوب  هیاپ  یب  نایب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يزیرنوخ هنتف و  زا  ار  نمـشد  هار  نیا  زا  اـت  دـیامن  یم  میـسرت  ناـنآ  رب  تسا ،  هدوب  موـهوم  تورث  ماـقم و  هب  نتفاـی  تسد  قرب و  قرز و 

هار زا  هبطخ ،  موس  شخب  رد  و  دیامن .  قیوشت  ایند  رب  ترخآ  نتشاد  مدقم  رب  حالصا و  دنتسه ،  حالـصا  لباق  هک  ار  یناسک  يریگولج و 
ْمُکِـسُْفنَا یِلا  اوُعِجْرا  َّمَث  اـَنَا  ْنَم  ینُوبِْـسنَا  ُساـّنلااَهُّیَا   : )) دـیامرف یم  نینچ  دـهد و  یم  همادا  ناـنآ  تحیـصن  هظعوـم و  هب  شیوـخ  یفرعم 

ِقِّدَـصُْملاَو ِهّللِاب  َنینِمْؤُْملا  َلَّوَاَو  ِهِّمَع  َْنباَو  ِهِّیِـصَو  َْنباَو  ْمُکِِّیبَن  ِْتِنب  َْنبا  ُتَْسلَا  ِیتَمْرُح ؟  ُكاـِهْتناَو  یلتق  مکل  ُّلِـحَی  ْلَـه  اوُرُْظناَو  اـهُوِبتاعَو 
یخَالَو یل  هّللِالوُسَر  ُلْوَق  ْمُکُِغْلبَی  َْملَوَا  یّمَع ؟  ُراـّیّطلاُرَفْعَج  َْسَیلَوَا  ِیبَا ؟  َّمَع  ِءادَهُّشلاُدِّیَـس  ُةَزْمَح  َْسَیلَوَا  ِهِّبَر ؟  ِدـْنِع  ْنِم  َءاـج  اـِمب  ِِهلوُسَِرل 
ُُهبِرْـضَیَو هَلْهَا  ِْهیَلَع  ُتُقْمَی  هّللاَّنَا  ُتِْملَع  ُْذنُم  َبِذَْکلا  ُتْدَّمَعَت  امِهّللاَو  ُّقَْحلا  َوُهَو  ُلُوقَا  اِمب  ینوُُمْتقَّدَص  ْنِاَف  ۀنَّْجلا ؟  ِلْهَا  ِبابَـش  ادِّیَـس  ِناذـه 

َْنب َلْهَـسَو  يرْدِْخلاِدیعَـس  ابَاَو  يِراْصن  الا  هّللاِْدبَع  َْنبَِرباج  اُولَـس  ْمُکَرَبْخَا  َِکلذ  ْنَع  ُهوُمُتلْءاَس  ْنِا  ْنَم  ْمُْکِیف  َّنِاَف  ینوُُمْتبَّذَک  ْنِاَو  ُهَقَلَتْخا  ِنَم 
ْنَع ْمَُکل  ٌزِجاح  اذه  یف  امَا  یِخ  الَو  یل  ِهّللِالوُسَر  ْنِم  ََۀلاقَْملا  ِهِذه  اوُعِمَـس  ْمُهَّنَا  ْمُکوُِربُْخی  ٍِکلام  َْنب  َسَنَاَو  َمَقْرَا  َْنب  َْدیَزَو  ِيدِـعاَّسلا  ِدـْعَس 

 (( یِمَد ِکْفَس 

تاغل حیضوت  همجرت و 

( َتَقَم زا   ) ُتُقْمَی مارتحا .  دس  نتسکش  مهرد  ِتَمْرُح :  َكاهَْتنِا  عنام .  زِجاح :  دومن .  شنزرس  ار  وا  هبتاع :  دومن .  نایب  ار  وا  بسن  ُهَبَْسنَا : 
 . يزیرنوخ مَد :  کْفَس  راتفگ .  َهلاقَم :  يزاس .  غورد  قالتِْخا :  بضغ .  مشخ و  : 

حیضوت همجرت و 

نم میرح  نتـسکش  مهرد  نم و  لتق  ایآ  دینیبب  دینک و  تمالم  ار  نتـشیوخ  دییآ و  دوخ  هب  سپـس  متـسه  یـسک  هچ  نم  دییوگب  مدرم !  ))
دنزرف نم  رگم  متـسین ؟  امـش  ربمایپ  يومعرـسپ  یـصو و  دنزرف  نم  ایآ  متـسین ؟  امـش  ربمایپ  رتخد  دنزرف  نم  ایآ  تسا ؟  زیاج  امـش  يارب 

ءادهـشلادیس هزمح  ایآ  دومن ؟  قیدـصت  ار  ربمایپ  تلاـسر  همه  زا  شیپ  دروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  ناناملـسم  همه  زا  شیپ  هک  متـسین  یـسک 
 ، ود نیا  دومرف :  هک  دیا  هدینشن  مردارب  نم و  قح  رد  ار  ربمایپ  نخس  امـش  ایآ  تسین ؟  نم  يومع  رایطرفعج  ایآ  تسین ؟  نم  ردپ  يومع 
زا اریز  تسین ؛  نآ  رد  یفالخ  نیرتکچوک  هک  تسا  یقیاقح  اهنیا  دـینکب  قیدـصت  مراتفگ  رد  ارم  رگا  دنتـسه ؟  تشهب  ناـناوج  نارورس 

رگا دنادرگ و  یمرب  نآ  هدـنیوگ  هب  ار  غورد  ررـض  هدرک و  بضغ  غورد  لها  هب  دـنوادخ  هک  ما  هتفایرد  نوچ  ما ؛  هتفگن  غورد  لوا  زور 
هّللادبع نب  رباج  زا  دینک :  لا  ؤس  اهنآ  زا  دیناوت  یم  هک  دنتسه  یناسک  ربمایپ  هباحص  زا  ناناملـسم  نایم  رد  کنیا  دینک ،  یم  بیذکت  ارم 

نم و هرابرد  ار  ربمایپ  راتفگ  نانآ  همه  هک  دیسرپب  کلام  نب  سنا  مقرا و  نب  دیز  يدعاس ،  دعـس  نب  لهـس  يردخ ،  دیعـسوبا  يراصنا ، 
 (( . نم نوخ  نتخیر  زا  ددرگ  امش  عنام  دناوت  یم  هلمج  کی  نیمه  دنا و  هدینشادخ  لوسر  زا  مردارب 

اه هعیاش  هب  خساپ 

اب گنج  هک  دندوب  هدش  میهفت  نینچ  هتفرگ و  رارق  هیما  ینب  ناراکردـنا  تسد  مومـسم  تاغیلبت  ریثءات  تحت  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  نوچ 
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فالخرب مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نوچ  دشاب و  یم  هیواعم )  نب  دیزی   ) ینوناق یعرـش و  هفیلخ  زا  تیامح  ناونع  هب  یلع  نب  نیـسح 
زا موس  شخب  رد  ترضح  نآ  اذل  تسا ،  بجاو  یناملسم  ره  رب  يو  اب  هزرابم  تسا و  هدرک  مایق  نانآ  هفیلخ  دض  رب  ناناملـسم و  حلاصم 

دروم هک  شیوخ  يونعم  تیـصخش  دوخ و  ناکاین  نادـناخ و  ياهیگژیو  زا  یخرب  هب  اه ،  هعیاـش  نیا  هب  ییوگخـساپ  ناونع  هب  شناـنخس 
یم همه  تسا  تباث  نشور و  ناملـسم  درف  ره  يارب  هک  ییاهیگژیو  دنک ؛  یم  هراشا  تسا ،  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمایپ  دییءات 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يومعرسپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دنزرف  و  اهیلع -  هّللا  مالـس  ارهز -  همطاف  دنزرف  ربمایپ و  دنزرف  وا  هک  دنناد 

تیامح و ربمایپ  تلاسر  زا  وا  دـندوب ،  مالـسا  اب  هزرابم  ماقم  رد  نارگید  هک  هاگنآ  هدروآ و  نامیا  ربماـیپ  هب  هک  تسا  یتیـصخش  نیلوا  و 
هک دـیوگ  یم  نخـس  شراوـگرزب  مع  ود  راـیطرفعج  ءادهـشلادیس و  هزمح  زا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  تـسا .  هدوـمن  یناـبیتشپ 
هب یعضو  نیرت  عیجف  اب  رافکاب  دربن  رد  ودره  تسا و  هدیشخب  ماکحتسا  نآرق  مالسا و  هب  گرزب ،  دیهش  ود  نیا  ياهیزابناج  اهتدهاجم و 

دوبن و راکنا  لباق  یناملسم  چیه  يارب  هک  دهد  یم  رکذت  ار  یبلطم  شدوخ  هرابرد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دنا .  هدش  لیان  تداهش 
ِبابَش ادِّیَس  ِناذه   : )) دوب هدیـسر  ناناملـسم  همه  شوگ  هب  هک  دنک  یم  يروآدای  لقن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  یتلیـضف 

یم اهیگژیو  نیا  لیاضف و  نیا  هب  هراشا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دنتـسه . )) تشهب  ناناوج  نارورـس  نیـسح )  نسح و   ) ود نیا  ۀنَّْجلا )) ؛  ِلْهَا 
رد مالـسا  دیناد  یم  نیملـسم  حلاصم  مالـسا و  فلاخم  ار  ام  تکرح  امـش  رگا  هک  دهد  رارق  ریـسم  نیا  رد  ار  فرحنم  راکفا  نیا  دـهاوخ 

هفیلخ ناکاین  تفریذپ ،  ار  مالـسا  یلع  مردـپ  هک  زور  نآ  تسا ،  هدیـسر  امـش  تسد  هب  ام  ياهتدـهاجم  اب  هدـمآ و  دوجو  هب  ام  نادـناخ 
رد هن  دیشک  یم  ریشمش  نانآ  عفن  هب  دیا و  هتخانش  مالسا  نایماح  ناونع  هب  امش  هک  اهنیا  دندرب و  یم  رس  هب  داحلا  رفک و  رد  امـش  ییاعدا 

تداهش دحرـس  ات  مالـسا  يارب  دارفا و  نیمه  اب  نم  ياهومع  دندوب و  مالـسا  ربمایپ  اب  گنج  نانابنج  هلـسلس  هکلب  مالـسا  نیفلاخم  فص 
نانمشد هتشاذگ و  رانک  ار  مالسا  تسا ،  هدرک  یفرعم  تشهب  ناناوج  رورـس  اقآ و  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  یـسک  تسا  هنوگچ  دندیگنج و 

؟  دننز یم  هنیس  هب  ار  مالسا  زا  يرادفرط  گنس  زورما  مالسا ،  زورید 

ماما نخس  عطق 

نایهاپس رد  ماما  نانخس  تسا  نکمم  هک  دیدرگ  هجوتم  دوب ،  هفوک  رکشل  نارس  ناهدنامرف و  زا  یکی  هک  نشوجلا  يذ  نب  رمش  اجنیا  رد 
یلَع َهّللاُُدبْعَیَوُه   : )) دز داد  دنلب  يادـص  اب  دـنک و  عطق  ار  ماما  نخـس  تساوخ  اذـل  دزاس و  فرـصنم  گنج  زا  ار  نانآ  دوش و  عقاو  رث  ؤم 

ترضح نآ  رکـشل  يوس  زا  مه  رهاظم  نب  بیبح  دیوگ . )) یم  هچ  دمهف  یمن  تسا و  تلالـض  رد  وا  ُلوُقَی )) ؛  ام  يرْدَی  َناک  ْنِا  ٍفْرَح 
نخس هک  ییوگ  یم  تسار  یشاب و  یم  تخس  یهارمگ  تلالض و  رد  هک  یئوت  ًافْرَح )) ؛  َنیِْعبَس  یلَع  َهّللاُُدبْعَت  َْتنءاَو   : )) داد خساپ  ودب 
ٍّکَش یف  ُْمْتنُک  ْنِاَف   : )) داد همادا  هنوگ  نیدب  ار  دوخ  نخس  ماما  هاگنآ  تسا . ))  هدرک  موم  رهم و  ار  وت  بلق  ادخ  اریز  یمهف ؛  یمن  ار  وا 

ِینُوُبلْطَتَا ْمُکَْحیَو  ْمُکِْریَغ  یف  الَو  ْمُکیف  يْریَغ  ِیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  ِبِْرغَْملاو  ِقِرْـشَْملا ،  َْنَیبام  هّللاَوَف  ْمُکِِّیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  یِّنَا  نوُّکُـشَتَفَا  لوقلااذـه  ْنِم 
ِثِراْحلا َْنب  َدیِزَی  ایَو  ِثَعْـش  الا  َْنب  َْسیَق  ایَو  َرَْجبَا  َنب  َراّجَح  ایَو  یعبر  َْنب  َثَبَـش  ای  ٍۀَحارَج . . . .  صاصِِقب  َْوا  ُُهتْکَلْهَتِْـسا  ٍلامْوءا  ُُهْتلَتَق  ٍلِیتَِقب 

ُِّرفَا الَو  ِلِیلَّدلا  َءاطِْعا  يدَِیب  ْمِهیطُْعا  هّللاَو  ال  ٍةدَّنَُجم . . . ؟  ََکل  ٍدـْنُج  یلَع  ُمِدـْقَت  امَّنِاَو  ُبانَْجلا  َّرَـضْخاَو  ُرامثلا  ِتَعَْنیَا  ْدَـق  ْنَا  ََّیِلا  اُوُبتْکَت  َْملَا 
( . (( 171 (() ِباسِْحلاِمْوَِیب ُنِمُْؤی  ٍرِّبَکَتُم ال  ِّلُک  ْنِم  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوُعَا  ِنوُمُجَْرت  ْنَا  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُتْذُع  یِّنِا  هّللاَدابِع  ای  ِدِیبَْعلا  َراِرف  ْمُْهنِم 

تاغل حیضوت  همجرت و 

دراو یسک  هلیـسو  هب  هک  یمخز  ندرک  یفالت  تَحارَج :  صاِصق  ندرب .  نیب  زا  كالِْهتِْـسا :  هدش .  هتـشک  لیتَق :  امـش .  رب  ياو  ْمُکَْحیَو : 
تاغاب ندوب  زبسرـس  زا  تسا  هیانک  تسا  هیحاـن  ینعم  هب  باـنج  ُبانَْجلاَّرَـضِْخا :  دـیدرگ .  باداـش  دیـسر .  هویم  رَمَّثلا :  َعَْنیَا  ددرگ .  یم 

 . نتخادـنا رود  مْجَر : )  زا   ) ِنوُمُجَْرت ندرب  هاـنپ  ًاذْوَع : ) َذاـع  زا  تسا  ملکتم   ) ُتْذُـع هداـمآ .  رکـشل  دَّنَُجم :  ٌدـْنُج  قارع .  هفوک و  هیحاـن 
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رد متسه و  امش  ربمایپ  رتخد  رسپ  نم  هک  دینک  یم  کش  زین  تیعقاو  نیا  رد  ایآ  دیراد  دیدرت  مردارب  نم و  هراب  رد  ربمایپ  راتفگ  رد  رگا  ))
نوخ لباقم  رد  هک  ما  هتشک  ار  امـش  زا  یـسک  ایآ  امـش !  رب  ياو  درادن ؟  نم  زج  يدنزرف  ادخ  ربمایپ  نارگید  امـش و  نایم  رد  ایند و  همه 
نیسح راتفگ  دینادب . )) ؟  متازاجم  قحتسم  ات  ما  هتخاس  دراو  امـش  رب  یتحارج  ای  ما و  هتفرگ  ار  یـسک  لامای  دیناسر !  یم  لتق  هب  ارم  يو 

نانآ فرط  زا  یخـساپ  لمعلا و  سکع  چـیه  دوب و  امرفمکح  هفوک  هاپـس  رب  لماک  توکـس  دیـسر ،  اجنیدـب  هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب 
روضح دعـس  نبا  رکـشل  نایم  رد  هدرک و  توعد  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  هفوک  سانـشرس  دارفا  زا  نت  دـنچ  ماما  هک  دـیدرگ  یمن  هدـهاشم 

امـش ایآ  ثراح !  نب  دیزی  يا  ثعـشا و  نب  سیق  يا  رجبا و  نب  راجح  يا  یعبر و  نب  ثبـش  يا   : )) دومرف نینچ  درک و  باطخ  دنتـشاد ، 
هفوک رد  مینک ،  یم  يرامـش  هقیقد  وت  راـظتنا  رد  تسا و  مرخ  زبسرـس و  ناـمناتخرد  هدیـسر و  ناـمیاه  هویم  هک  دـیتشونن  هماـن  نم  يارب 

هب يا  همان  نینچ  ام  دنتفگ  راکنا و  زج  دنتشادن  یخـساپ  ماما  راتفگ  لباقم  رد  دارفا  نیا  تسا . ))  وت  رایتخا  رد  هدامآ  زهجم و  ینایرکـشل 
هک يوش ؟ )  تحار  ات   ) ینک یمن  تعیب  تیومعرـسپ  اب  ارچ  نیـسح !  ای  تفگ :  دنلب  يادص  اب  ثعـشا  نب  سیق  اجنیا  رد  میا .  هتـشونن  وت 

ال  : )) دومرف يو  خساپ  رد  ماما  دیدرگ .  دهاوخن  وت  هجوتم  یتحاران  نیرتکچوک  درک و  دنهاوخ  راتفر  تهاوخلد  هب  وت  اب  تروص  نیا  رد 
ربارب زا  گنج و  هنحـص  زا  ناگدرب  دـننام  هن  مراذـگ و  یم  ناـنآ  تسد  رد  تلذ  تسد  هن  دـنگوس !  ادـخ  هب  هن  ْمِهیطُْعاـال )) ؛ . . .  هّللاَو 

 : دومن تئارق  دنک ،  یم  لقن  ناینوعرف  تجاجل  دانع و  لباقم  رد  ار  یسوم  ترضح  راتفگ  هک  ار  يا  هیآ  سپس  منک . ))  یم  رارف  نمـشد 
هب مرب  یم  هانپ  دینکفا .  یم  رود  ارم  راتفگ  هک  مرب  یم  هانپ  امش  راگدرورپ  شیوخ و  راگدرورپ  هب  نم  172 )) ؛ )  . . . ) یِّبَِرب ُتْذُع  ّینِا  ))

(( . درادن ازج  زور  هب  نامیا  هک  يربکتم  صخش  ره  زا  امش  راگدرورپ  شیوخ و  راگدرورپ 

شخب نیرخآ  هجیتن 

یم هراشا  بلطم  نیا  هب  رتشیب ،  تجح  مامتا  يارب  شیوخ  نخـس  زا  شخب  نیرخآ  رد  مراـهچ و  شخب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هرخ  ـالاب  و 
رد دیناوت  یم  ایآ  دیشاب ،  هتشاد  دیدرتو  کش  تسا  هتفگ  ام  هرابرد  ربمایپ  هچنآ  رد  دیـشوپب و  مشچ  هدش  دای  لئاضف  همه  زا  رگا  هک  دنک 

یلو دراد ؟  دوجو  يرتخد  رسپ  نم  زجب  نیمز  يور  رد  مالـسا  ربمایپ  يارب  ایآ  و  متـسه ؟  ربمایپ  دنزرف  نم  هک  دینک  کش  زین  تیعقاو  نیا 
دنک دیماان  سویءام و  یشالت  ره  زا  ار  نمشد  هک  يروط  هب  تحارـص  لامک  رد  تعاجـش و  تماهـش و  لامک  اب  بلاطم  نیا  همه  زا  سپ 

(( دیبَْعلا َراِرف  ْمُْهنِمُِّرفَا  الَو  لیلَّذلا  َءاطِْعا  يِدَِیب  ْمِهیطُْعاال  هّللاَو  ال   : )) دیوگ یم 

اروشاع زور  رد  ینارنخس  نیمّود 

نخس نتم 

َناک ِیناصَع  ْنَمَو  َنیِدَشْرُْملا  َنِم  َناک  ِینَعاطَا  ْنَمَف  ِداشَّرلا  ِلیبَس  یِلا  ْمُکوُعْدَا  امَّنِاَو  یلْوَق  اوُعَمْسَتَف  ََّیِلا  اُوتِْصنَت  ْنَا  ْمُْکیَلَع  ام  ْمُکَْلیَو  )) . . . 
ْمُِکبُوُلق یلَع  ُهّللاَعبَطَف  مارَْحلا  َنِم  ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلمَو  ِمارَْحلا  َنِم  ْمُُکتاّیِطَع  َْتلَزَْخنا  ِدَق  یلْوَِقل  ٍعِمَتْـسُم  ُْریَغ  يِْرمَال  ٍصاع  ْمُکُّلُکَو  َنیِکَلْهُْملا  َنِم 
َنیِّدَؤـُم ْمُکانْخَرْـصءاَف  َنیِرِّیَحَتُم  َنیِهلَو  اـنوُُمتْخ  َربصَتْـسا  َنیحَفَا  ًاـحََرتَو  ُۀَـعامَْجلا  اـهتَّیَا  ْمَُکل  ًاـّبَت  َنوُعَمْـسَت . . . ؟  ـالَا  َنُوتِْـصنَت  ـالَا  ْمُـکَْلیَو 

ْمِْهیَلَع ًادَـیَو  ْمُِکئاِیلْوَا  یلَع  ًاْبِلا  ُْمتْحَبْـصَاَف  انُّوُدَـعَو  ْمُکُّوُدَـع  اهانَج  یتَّلا  ِنَتِْفلا  َران  اـْنیَلَع  ُْمتْـشَشَحَو  اـِنباقِر  یف  ًاْفیَـس  اـْنیَلَع  ُْمْتلَلَـس  َنیِّدِعَتْـسُم 
َناک ٍثَدَح  ْنِم  ِهیف  ُْمتْعِمَط  ٍْشیَع  َسیِـسَخَو  ْمُکُولانَا  اْینُّدلا  َنِم  َمارَْحلا -  ِالا  ْمِهیف  ْمَُکل  َحَبْـصَا  َلَمَا -  الَو  ْمُْکِیف  ُهوَْشفَا  ٍلْدَـع  ِْریَِغب  ْمُِکئادـْعال 

ْفَحْـصَتُْسی َْمل  ُيْءاَّرلاَو  ٌنِماط  ُشْءاجلاَو  ْرَهُْـشی  َْمل  ُْفیَّسلاَو  ُْمتْزَّهَجَتَف  انوُُمتْکََرتَو  انوُُمتْهِرَکِْذا  ُتْالیَْولا  ُمَُکل  ًـالْهَم  اـَنل  ٍلـیفَت  ٍْيءاَر  ـالَو  اـّنِم 
ِباتِْکلا ِةَذَبَنَو  ِبازْحَْالا  ِذاذِشَو  ِۀَّمُالا  ِتیِغاوَط  ْنِم  ُْمْتنَا  امَّنِاَف  ْمَُکل  ًاْحبُقَف  ِشارِْفلا  یِعادَتَک  اْنَیِلا  ُْمْتیَعادَتَو  ِءابّدلا  ِةَْریَطَک  اْنیَلَع  ُْمتْعَرْـسَا  ْنِکلَو 

يذُومَو ِبَسَّنلِاب  ِراهِْعلا  یقِْحُلمو  ِءایِـصْو  الا  ِةَْرتِع  يریبُمَو  ءاِیْبنَالا  ِدالْوَا  ِۀَلَتَقَو  ِنَنُّسلا  ِیِفْطُمَو  ِباتِْکلا  یفِّرَُحمَو  ِماثالا  ِۀَبْـصُعَو  ِناْطیَّشلا  ِۀَثَفَنَو 

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  www.Ghaemiyeh.comنانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


( . 173 (() َنیضِع نآرُْقلااولعَج  نیِذَّلا  َنِیئِزْهَتْسُْملا  ِۀَِّمئءا  ِخارُصَو  َنینِمْؤُْملا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . تسا هدش  رپ  ََالَم :  تفر .  راو  تشپ  كال  هتسهآ و  َلَزَْخنِا :  داد .  ارف  شوگ  دش ،  تکاس  َتَصَن : ) زا   ) اُوتِْصنَت امـش .  رب  ياو  ْمُکَْلیَو :   s
قوش و ترثک  ََهلَو : ) زا   ) نیَهلو تساوخ .  کمک  َخَرْـصَتِْسا :  هودـنا .  نزح و  فَرَـش : )  نزو  رب  ءار  حـتف  هب   ) َحََرت تسا .  هدز  رهم  َعَبَط : 
زا تسا  هیانک  بسا ،  نتخات  دادعتـسازا : )  ) نیّدَعَتْـسُم ندـش .  هداـمآ  ۀـیدات : )  يدا  زا   ) َنیّدَُؤم دیـسر .  يو  داـیرف  هب  ُهَخَرْـصَا :  هقـالع . 

ندرک و عمج  ینَج :  شتآ .  ندرک  رو  هلعش  ندرک و  نشور  ّشَح : ) زا   ) ُمتْشَشَح ریـشمش .  ندیـشک  َّلس : ) زا   ) ُْمْتلَلَـس هلجع .  تعرس و 
 : ًالْهَم اوران .  باوصان و  لیفک : )  نزو  رب   ) لیَفَت شزرا .  مک  تسپ و  سیـسَخ :  هناوتـشپ .  ورین ،  لوا : )  رـسک  اب   ) ْبِلا نتخاـس .  هداـمآ 
 . مارآ نِماط :  هنیس . . .  بلق ،  شءاَج :  ندیشک .  ریشمش  هرهش : )  زا  لوهجم  ) رهـشی مل  يراتفرگ .  الب و  ۀَْلیَو : )  عمج   ) َتْالیَو هتـسهآ . 
زا ِْهیَلَع :  اوُعادـَت  خـلم .  زا  یعون  لوا :  حـتفب  ءابَد  درک .  زاورپ  ُریطَی :  راط  زا  تسا  ةَّرَم  ءاـنب  ةَْریَط  ِءابَّدـلا  ِةَْریَط  نتفاـی .  رییغت  ِفاحِْـصتِْسا : 

كرت ذبان : ) عمج   ) هَذَبَن هشیر .  گر و  یب  دارفا  ذاذش :  شکرـس .  توغاط : )  عمج   ) تیغاوَط دندرک .  عامتجا  وا  دض  رب  ینمـشد  يور 
ریبُم ندرک .  شوماخ  ءافطا ) زا  لعاف  مسا   ) یفطم ء تنایخو .  هانگ  ْمِثا :  دوش .  هتخادنا  نوریب  هب  هک  هنیسو  رـس  طالخا  هَثَفَن :  ناگدننک . 

 . دایرف خارص :  هدننک .  كاله  : 

حیضوت همجرت و 

ود ره  هکنآ  زا  سپ  دوب :  تروص  نیدب  البرک  نیمزرـس  رد  اروشاع و  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ینارنخـس  نیمود  دـیوگ :  یم  یمزراوخ 
رود فرطره  زا  نمـشد  هاپـس  دنکفا و  نینط  ناشروپیـش  لبط و  يادص  دش و  هتـشارفارب  دعـسرمع  ياهمچرپ  دیدرگ و  هدامآ  ًالماک  هاپس 

رکـشل نایمزا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دنتفرگ ،  شیوخ  نایم  رد  يرتشگنا  هقلح  دـننام  هتفرگ و  ارف  ار  یلع  نب  نیـسح  ياه  همیخ 
اهنآ یلو  دنهد  ارف  شوگ  يو  نانخس  هب  دننک و  توکس  ات  تساوخ  نانآ  زا  تفرگ و  رارق  نمشد  فوفص  ربارب  رد  دمآ و  نوریب  شیوخ 

ْمُکَْلیَو  : )) دومن توعد  ناشتوکس  شمارآ و  هب  تالمج  نیااب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دندومن  یم  هلهله  ادصورـس و  نانچمه 
تداعـس دشر و  هب  ار  امـش  هک  ار -  مراتفگ  ات  دـیهد  یمنارف  شوگ  ارچ  امـش !  رب  ياو  یلْوَق )) ؛ . . .  اوُعَمْـسَتَف  ََّیِلا  اُوتِْـصنَت  ْنَا  ْمُْکیَلَع  ام 
ناگدش كاله  زا  دزرو  تفلاخم  نایصع و  سکره  تسا و  دنمتداعس  تخبـشوخ و  دنک  يوریپ  نم  زا  سکره  دیونـشب  مناوخ -  یمارف 
يایاده رثا  رد  يرآ ،  دیهد .  یمنارف  شوگ  مراتفگ  هب  هک  دینک  یم  تفلاخم  نم  روتسد  اب  هدومن و  یشکرس  نایصع و  امش  همه  تسا و 

نیا ادخ  هدش ،  هتـشابنا  نآ  زا  امـش  ياهمکـش  هک  یعورـشم  ریغ  ياه  همقل  مارح و  ياهاذـغ  رثا  رد  هدیـسر و  امـش  تسد  هب  هک  یمارح 
نایرکـشل دیـسر  اجنیدب  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  نوچ  دیوش . )) ؟  یمن  تکاس  ایآ  امـش !  رب  ياو  تسا ،  هدز  رهم  امـش  ياهلد  رب  نینچ 

نوچ دندومن .  ترـضح  نآ  نانخـس  عامتـسا  هب  راداو  ار  رگیدمه  دـننک و  یمن  توکـس  ارچ  هک  دـندومن  تمالم  ار  رگیدـمه  دعـسرمع 
يا ًاحََرتَو )) ؛ . . .  ُۀَعامَْجلا  اهتَّیَا  ْمَُکل  ًاّبَت   : )) دومرف نینچ  شنانخس  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دیدرگ  مکاح  نمـشد  فوفـص  رب  توکس 

باوج امـش  دایرف  هب  هک  هاگنآ  دـیدناوخ و  دوخ  يرای  هب  ار  ام  ناوارف  قایتشا  اـب  هک  داـب  امـش  رب  ترـسح  نزح و  تلذ و  گـنن و  مدرم ! 
نمشد هک  ار  يا  هنتف  شتآ  دیتفرگ و  راک  هب  ام  هیلع  رب  دوب  ام  دوخ  زا  هک  ار  ییاهریشمش  میتفاتش ،  امش  يوس  هب  تعرـس  هب  هداد و  تبثم 
هکنیا نودب  دیتساخ ،  اپب  ناتنایاوشیپ  هیلع  رب  ناتنانمـشد و  ینابیتشپ  تیامح و  هب  دـیتخاس ،  رو  هلعـش  ام  هیلع  رب  دوب ،  هتخورفارب  كرتشم 

هدیناسر امش  هب  هک  ایند  زا  یمارح  همعط  رگم  دیشاب  هتـشاد  نانآ  رد  يریخ  دیما  ای  دنرادرب و  امـش  عفن  هب  يداد  لدع و  مدق  نانمـشد  نیا 
يرای زا  دیتفاترب و  ام  زا  يور  هک  امـش !  رب  ياو  مارآ !  يردق  دیا .  هتخود  نآ  هب  عمط  مشچ  هک  يرابتلذ  یگدنز  شیع و  رـصتخم  دـنا و 

اهلد فالغ و  رد  اهغیت  هک  هاگنآ  دینک  هدهاشم  ام  زا  یتسردان  هدیقع  يءار و  ای  دشاب و  هدزرس  ام  زا  ییاطخ  هکنیا  نودب  دیدز  زابرـس  ام 
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زا امش  هک  هایس  ناتیور  دیتخیر ،  ورف  وسره  زا  هناورپ  نوچ  دیدروآ و  يور  ام  يوس  هب  فرطره  زا  خلم  دننام  دوب ،  راوتسا  اهیءار  مارآ و 
هورگ زا  دـیا ،  هداـتفا  رد  ناطیـش  غاـمد  زا  دـیا ،  هتخادـنا  رـس  تشپ  ار  نآرق  هک  دـیتسه  دـساف  بازحا  ناگدـنام  هت  زا  تـما و  ناـشکرس 

نیب زا  ار  ایصوا  لسن  دیـشک و  یم  ار  ناربمایپ  نادنزرف  هک  دیـشاب  یم  ننـس  ناگدننک  شوماخ  باتک و  ناگدننک  فیرحت  ناراکتیانج و 
ار نآرق  هک  دیشاب  یم  نارگازهتسا  ياوشیپ  سردایرف  نانم و  ؤم  ناگدننک  تیذا  بسن و  هب  ناگدازانز  ناگدننک  قحال  زا  امش  دیرب .  یم 

مود شخب  رد  هک  هدومرف  نایب  ار  يرگید  بلاطم  شنانخس  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دنهد . )) یم  رارق  شیوخ  هرخـسم  ازهتـسا و  دروم 
ِْهیَلَع ْتَجَشَو  فوُْرعَم  ْمُکیف  ُلْذَْخلَا  ِهّللاَو  ْلَجَا  َنُولُذَخت  اناِّیاَو  َنوُدِمَتْعَت  ُهَعایْشءاَو  ٍبْرَح  َْنبا  ُُمْتنَاَو  دییامرف . . . (( .  یم  هظحالم  هبطخ  نیا 

الَا ِبِصاْغِلل  ًۀَـلُْکاَو  ِرِظاـّنِلل  ًیجَـش  ٍةَرَجَـش  َثَبْخَا  ُْمْتنُکَف  ْمُکُروُدُـص  ِِهب  ْتَیِـشَغَو  ْمُُکبُوُلق  ِْهیَلَع  ْتَتَبَنَو  ْمُکُعوُُرفَو  ْمُُکلَوُُصا  ُْهتَثَراَوتَو  ْمُُکقُورُع 
ِّیِعَّدـلا َْنب  َّیِعَّدـلا  َّنِا  ـالَءا  ْمُه  ِهّللاَو  ُْمْتناَـف  ًـالیِفَک  ْمُْکیَلَع  َهّللاُُـمْتلَعَج  ْدَـقَو  اهِدـیِکَْوت  َدـَْعب  َناـمیالا  َنوُضُْقنَی  َنیذَّلا  َنیثِکاـّنلا  یَلَع  هّللاُۀَـنَْعل 
ٌسوُُفنَو ٌۀَّیِمَح  ٌفوناَو  ْتَرُهَطَو  َْتباط  ٌروُجُحَو  َنُونِمْؤُْملاَو  ُُهلوُسَرَو  َِکلذ  اَنل  ُهّللا  یبْاَی  ۀَّلِّذلا  اَّنِم  َتاْهیَهَو  ِۀَّلِّذلاَو  ِۀَّلِسلا  َْنَیب  ِْنیَتَْنثا  َْنَیبَزَکَرْدَق 
ِنالْذِخَو ِدَدَْعلا  ِهَِّلق  یلَع  ةَرْـسُالا  ِهِذـِهب  ٌفِحاز  یِّنِا  الءا  ُتْرَذـْنءاَو  ُتْرَذـْعءا  ْدَـق  یِّنِا  الءا  ِمارِْکلا  عِراصَم  یلُع  مائّللا  َۀَـعاط  َرثُْؤت  نَا  ْنِم  ٌۀَِّیبَا 

یَْقلَیَـس اوُقِیفَا  اِنب  َنیتِم  اّشِلل  ْلُقَف  انیرَخآ  ُۀـَلْوَدَو  انایانَم  ْنِکلَو  ٌْنبُج  انُّبِط  ْنِا  اـمَو  اـنیمَّزَهُم  ْریَغَف  ْمَزُْهن  نِاَو  ًامْدـِق  َنُوماّزَهَف  ْمِزْهَن  ْن  إَـف  ِرِـصاّنلا . 
ْمُِکبَروُدـَت یّتَح  ُسَرَْفلا  ُبَکُْری  امَثیرَکِّالا  اهَدـَعب  َنُوثَْبَلت  هّللاَو ال  امَا  انیِرَخِآب  َخانَا  ِِهلَْکلَِکب  ٍسانُا  ْنَع  َعَفَر  َتْوُْملااَـم  اذِا  اـنیَِقل  اـمَک  َنُوتِماـشلا 

ْمُْکیَلَع ْمُکُرمءا  ْنُکَیال  َُّمث  ْمُکَءاکَرُـشَو  ْمُکَْرمءا  اوُعِمْجاَـف  هّللاـِلوُسَر  يّدَـج  ْنَع  ِیبَءا  ََّیِلا  ُهَدِـهَع  ٌدـْهَع  ِرَوْحِمْلا  َقَلَق  ْمُِکب  َقَْلقَتَو  یحَّرلا  َرَْود 
 . . . . ٍمیقَتْـسُم ٍطارِـص  یلَع  یِّبَر  َّنِا  اِهتَیِـصاِنب  ٌذِـخآ  َوُه  ّـِالا  ٍۀَّباد  ْنِم  اـم  ْمُکِّبَرَو  ّیبَر  ِهّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ّینِا  ِنوُرِْظُنت  ـالَو  ََّیِلا  اوُضْقا  َُّمث  ًۀَّمُغ 

ًادَحَا مهیف  ُعَدَی  الَف  ًةَرَّبَصُم  ًاسءاَک  ْمِهیقْـسَی  فیقَث  َمالُغ  ْمِْهیَلَع  طِّلَـسَو  َفُسُوی  ینِـسَک  َنِینِـس  ْمِْهیَلَع  ْثَْعباَو  ِءامَّسلاَرْطَق  ْمُْهنَع  ْسِبْحا  َّمُهّللَءا 
َْکیلَاَو اْنلَّکََوت  َْکیَلَع  انُّبَر  َْتنَاَو  انُولَذَـخَو  انُوبَّذَـک  ْمُهَّنِاَـف  ْمُْهنِم  یِعایْـشءاَو  یْتَیب  ِلـْه  ـالَو  یئاـیلْوَالَو  یل  ُمِقَْتنَی  ٍَۀبْرَِـضب  ًَۀبْرَـضَو  ٍۀَْـلتََقب  ًۀَْـلتَق 

 (( بْرَح  ( )) نایفـسوبا ردپ   ) يو دج  ماناریز  هیواعم  نب  دیزی  زا  تسا  ترابع  ٍبْرَح :  ُْنبِا  تاغل :  حیـضوت  همجرت و  ( . (( 174 (() ُریصَْملا
 . ندیـشک يرای  زا  تسد  لَذَـخ : )  زا  َنُولُذَْـخت ( :  ندومن .  ینابیتشپ  ندرک ،  هیکت  دامتعا : ) زا   ) َنوُدِـمَتْعَت ناوریپ .  عایْـشَا :  دـشاب .  یم 
 : َوْشِغَو َیِـشَغ  هخاش .  عرف .  هشیر .  لْصَءا :  هشیر .  گر و  قْرِع :  عمج  قورُع :  تخیگنارب .  ار  وا  ًاَوجَـش :  ُهاجَـش  ْمُکقوُرُع :  ْهیَلَع  ْتَجَش 
 ( مود لوا و  مض  هب   ) هَلُُکا نابغاب .  روُطان :  رِطان و  دنک .  ریگ  ولگ  رد  هک  نآ  دننام  ناوختسا و  ًیجَش :  داد .  رارق  هدرپریز  درک ،  لوغـشم 

دشاب مهتم  شبسن  رد  هکنآ  هدناوخ )  رسپ   ) یِعَد نامیپ .  نیمی :  عمج  نامیَا :  نانکش .  تعیب  نیثِکان :  دنیاشوخ .  نیریـش و  هویم  همقل ،  : 
اب  ) رْجِح عمج  روُجُح :  ریشمش .  هَّلِس :  داد .  رارق  یلحم  رد  ار  يزیچ  دینادرگ ،  اجرباپ  تباث و  دز ،  نیمز  رب  ار  هزین  ْحمُّرلاَزَکَر :  هیامورف . 
هک یـسک  یمَح : )  ثن  ؤم   : ) هّیِمَح زغم .  زا  تسا  هیانک  غامد ،  ینیب ،  ْفنَا : )  عمج   : ) فونءا شوغآ .  نماد ،  ءاح : ) هناگ  هس  تاکرح 

میلـست ءای : ) دـیدشت  ءاب و  رـسک  فلا و  حـتف  هب   ) ّیبَا تمه .  هدارا ،  حور ،  ءاف : ) نوکـس  هب  سْفَن  عمج   ) سوُُفن دور .  یمن  ملظ  راب  ریز 
 ، رظندـنلب صخـش  میرک : )  عمج   ) مارِک هاـگلتق .  عَرْـصَم : )  عـمج   ) عراـصَم رگید .  زیچ  رب  يزیچ  ندـیزگرب  راـثیا : ) زا   ) ُِرثْؤـُت ریذـپان . 

تـسکش مْزَه :  هداوناخ .  دارفا  ةَرُْـسا :  دشاب .  فده  اب  مءاوت  هک  ندومن  تکرح  فْحز :  تجح .  مامتا  ندروآرذع ،  راذـعا :  هدنـشخب . 
هب مود  عرصم  نیمه  رد  مَّزَهُم  دشاب و  یم  لوهجم  تروص  هب  مود  عرصم  رد  مولعم و  تروص  هب  لوا  عرـصم  رد  ُمِزْهَن :  نمـشد .  هب  نداد 
 : هَخانِا رتش .  هّلگ  لَْـکلَک :  ندـش .  هاـگآ  ندـمآ ،  شوه  هب  هَقاـِفا :  ثداوح .  اـیانَم :  تداـع .  يوخ ،  ّبِط :  تسا .  لوعفم  مسا  تروص 
 : هیصان ذخا  یناشیپ .  يوم  ۀَیِصان :  مهبم .  راک  هَّمغ :  یمارآان ،  بارطضا ،  ْقَلَق :  بایسآ .  یَحَر :  نامز .  تدم ،  ثیر :  رتش .  ندناباوخ 

 . دیدش خلت  َرَّبَصُم :  یطحق .  لاس  هنس : )  عمج   ) نینس تسا .  فرط  تلذ  زا  هیانک 

حیضوت همجرت و 

زا ردـغ  لذـخ و  دـنگوس !  ادـخ  هب  یلب  دـیراد  یمرب  ام  يرای  زا  تسد  هدومن و  دامتعا  اـکتا و  شناوریپ  برح و  نبا  هب  کـنیا  امـش  و  ))
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دشر هدیهوکن  تداع  نیا  اب  ناتیاهلد  هدرب و  ثرا  هب  ار  نآ  امش  هخاش  هنت و  راوتسا ،  نآ  رب  امـش  هشیر  گر و  هک  تسامـش  زراب  تافص 
رد دنک و  ریگ  شا  هدیدجنر  نابغاب  يولگ  رد  هک  دـینام  یم  یکرابمان  هویم  نآ  هب  امـش  تسا  هدـیدرگ  ولمم  نآ  اب  ناتیاه  هنیـس  هدومن و 
نآ نتخاس  مکحم  دیکءات و  زا  سپ  ار  شیوخ  نامیپ  هک  نانکـش  نامیپ  رب  ادخ  تنعل  دشاب ،  شخبتذـل  نیریـش و  شرگمتـس  قراس  ماک 

هاگآ دیتسه ،  نانکـش  نامیپ  نامه  هک  دنگوس !  ادخ  هب  دیدوب و  هداد  رارق  نماض  لیفک و  دوخ  ياهنامیپ  رب  ار  ادـخ  امـش  دننکـش و  یم 
تلذ راب  ریز  هب  ام  هک  تاهیه  تسا و  هداد  رارق  تلذ  ریشمش و  یهار  ود  نیب  رد  ارم  هیامورف ،  دنزرف  و  دایز ) نبا   ) هیامورف نیا  هک  دیـشاب 

اب سوفن  تریغاب و  ياهزغم  ناردام و  كاپ  ياهنماد  دـنراد و  اـبا  میریذـپب  ار  تلذ  اـم  هکنیا  زا  ناـنم  ؤم  شربماـیپ و  ادـخ و  اریز  میورب ؛ 
نیا اب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  میرادب .  مدقم  ناشنم  کین  مارک و  هاگلتق  رب  ار  تسپ  میئل و  دارفا  تعاطا  هک  دنراد  یمن  اور  ناردـپ ،  تفارش 

ام رگا   : )) دناوخ ار  راعشا  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  ما . ))  هدامآ  داهج  رب  ناگدنهد ،  کمک  ندرک  تشپ  نارای و  تلق  اب  مک و  هورگ 
تسین ام  نو  ؤش  زا  سرت  ام و  نآ  زا  تسکش  مه  زاب  میروخب  تسکش  رگا  میا و  هدوب  دنمزوریپ  مه  هتـشذگ  رد  میدرگ  زوریپ  نمـشد  رب 

ام لثم  زین  نانآ  هک  دیشاب  رادیب  وگب  ار  ام  ناگدننک  تتامش  تسا .  هدیسر  نارگید  هب  ارهاظ  يدوس  هداد و  خر  ام  هب  یثداوح  کنیا  یلو 
دهاوخ يرگید  برد  رانک  رد  درک ،  دنلب  يرد  رانک  زا  ار  شیوخ  رتش  تقوره  گرم  هک  دـیدرگ  دـنهاوخ  هجاوم  ناگدـننک  تتامـش  اب 

دارم بکرم  رب  راوس  هک  دوش  یمن  هداد  تلهم  امـش  هب  گنج  نیا  زا  سپ  دـنگوس .  ادـخ  هب  دیـشاب !  هاگآ   : )) دومرف هاـگنآ  دـناباوخ . ))
روحم و دننام  دناخرچب و  ار  امـش  ثداوح  بایـسآ  هکنیا  ات  تسا  راوس  شیوخ  بسا  رب  راکراوس  هک  هزادـنا  نامه  رگم  دـیدرگ  شیوخ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  مردپ  هک  تسا  ینامیپ  دهع و  نیا ،  دنادرگ و  ناتبرطضم  بایسآ  گنـس  رادم 
هرابرد دیدرگ ،  نشور  امـش  رب  رما  هکنآ  زا  سپ  ار  دوخ  لطاب  میمـصت  دـیهدب و  مه  هب  تسد  دوخ  نارکفمه  اب  سپ  تسا  هدومن  وگزاب 
تسوا تردق  دی  رد  يا  هدنبنج  ره  رایتخا  هک  منک  یم  لکوت  تسا  امـش  نم و  راگدرورپ  هک  ادخ  رب  نم  دیهدن ،  متلهم  دینک و  ارجا  نم 

نیا ار  دعسرمع  نایرکـشل  تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  ترـضح  نآ  سپـس  تسا . ))  میقتـسم  طارـص  رب  نم  يادخ  و 
یفقث مالغ  تسرفب و  نانآ  رب  فسوی  ياهلاس  دننام  یتخس )   ) ییاهلاس نک و  عطق  نانآ  زا  ار  ناراب  تارطق  ایادخ !   : )) دومن نیرفن  نینچ 

هب لتق ،  لباقم  رد  دراذـگن ،  تازاجم  نودـب  ناشنایم  رد  ار  یـسک  دزاس و  ناشباریـس  تلذ ،  خـلت  هساک  اـب  اـت  نادرگ  طلـسم  ناـنآ  رب  ار 
بیذـکت ار  ام  نانیا  اریز  دریگب ؛  ار  مناوریپ  نادـناخ و  ماقتنا  نم و  ماقتنا  ناـنآ  زا  دـنزب و  ار  ناـنآ  برـض ،  لـباقم  رد  دـناسرب و  ناـشلتق 

 (( . تسا وت  يوس  هب  ام  تشگرب  میا و  هدرک  لکوت  وت  هب  ام ،  راگدرورپ  یئوت  دنتشادرب و  ام  يرای  زا  تسد  نمشد  لباقم  رد  دندومن و 

ینارنخس نیا  رد  مهم  تاکن 

تسا ریسفت  حرش و  دنمزاین  ترضح ،  نآ  رگید  نانخس  اه و  هبطخ  دننامه  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخ  نیا  تالمج  زا  کیره 
مالسلا هیلع  ماما  دیدومن ،  هظحالم  هک  يروط  هب  اریز  گرزب ؛  لقتسم و  یباتک  مزلتـسم  هدنزومآ و  ياهـسرد  مهم و  ياه  هجیتن  يواح  و 

رثا رد  زور  کی  هنوگچ  هک  دهد  یم  رکذـت  ار  اهنآ  ینکـش  نامیپ  هداد و  رارق  تمالم  دروم  ار  هفوک  مدرم  هبطخ  نیا  زا  یمهم  شخب  رد 
اهر ار  وا  هداد و  عـضوم  رییغت  هجرد  هعفد 180  کی  دندرب و  یم  موجه  ترـضح  نآ  دوجو  عمـش  يوس  هب  راو  هناورپ  هّیما  ینب  ياهتیانج 

دنزرف هیلع  رب  دنتـشاد  تسد  رد  ربمایپ  نادـناخ  زا  هک  ار  يریـشمش  و  دـندومن .  ینابیتشپ  تیامح و  راکتیانج  هیما  ینب  نامه  زا  هتخاـس و 
مدرم مالسلا  هیلع  ماما  دنتخاس .  رو  هلعش  لعتشم و  نانآ  دوب ،  هتخورفارب  ربمایپ  دنزرف  هیلع  رب  نمـشد  هک  ار  یـشتآ  دندرب و  راک  هب  ربمایپ 

هویم هب  دیتسه و  تیاده  غارچ  ناگدننک  شوماخ  ننـس و  یفطم ء  امـش   : )) هک دسر  یم  اجنیدب  ات  دـنک  یم  شهوکن  نینچ  نیا  ار  هفوک 
يارب یلو  ددرگ  ملا  درد و  بجوم  شا  هدنهد  شرورپ  يارب  دنک و  ریگ  میتسه  نادناخ  ام  هک  شنابغاب  يولگ  رد  هک  دینام  یم  یکرابمان 

رد و  دـشاب . )) شخبتذـل  اراوـگ و  سب  يا  همقل  دـننک ،  یم  يرادرب  هرهب  هناـنئاخ  ياهفدـه  يارب  بصغ و  ار  زا  هک  هـیما  ینب  نیقراـس و 
هتفاتش هیما )  ینب   ) مالـسا هنیرید  نمـشد  ینابیتشپ  هب  هتـشادرب و  شیوخ  ربهر  ماما و  يرای  زا  تسد  هک  ار  اهنآ  فارحنا  هبطخ  نیا  همدقم 
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یگدنز یهارود  رـس  رد  هک  اجنآ  رد  شدوخ  دروم  رد  و  دـنا .  هتـشابنا  نآ  اب  ار  دوخ  ياهمکـش  هک  دـناد  یم  مارح  ياهاذـغ  لولعم  دـنا 
َتاْهیَه  : )) دیوگ یم  دنیزگ و  یمرب  نیگنن  یگدنز  رب  ار  گرم  هدومن و  نییعت  ار  دوخ  ریسم  دریگ  یم  رارق  زیمآراختفا  گرم  ای  رابتلذ و 

اهنآ رب  ار  یفقث  مالغ  ایادـخ !  هک  دـهد  یم  رارق  نیرفن  دروم  ار  نانآ  هداد و  ربخ  هفوک  مدرم  راب  تبکن  هدـنیآ  زا  هرخ  ـالاب  و  ۀَّلِّذـلااَّنِم )) 
رد مارح  هیذـغت  رثا   - 1 مینک :  یم  اـفتکا  هبطخ  نیا  زا  هتکن  دـنچ  حیـضوت  هب  اـهنت  اـم  یلو  رگید ،  تاـکن  بلاـطم و  و  نادرگب .  طلـسم 

لکش رد  تافارحنا و  رد  دناوت  یم  دشابن ،  تشگرب  هبوت و  اب  مءاوت  هک  یتروص  رد  ناهانگ  زا  کیره  تسا  ملـسم  هچنآ  قح  زا  فارحنا 
زا فارحنا  يرکف و  جاجوعا  رد  رگید  هانگ  ره  زا  شیب  مارح  زا  هیذغت  ناهانگ  همه  نایم  رد  یلو  دشاب  رث  ؤم  اهیجک  اهجاجوعا و  نتفرگ 

فلکم دارفا  رد  اهنت  هن  لصا  نیا  هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  مالـسا  رد  مینیب  یم  هک  تسا  اجنیا  زا  دراد و  قیمع  رثا  رث و  ؤم  شقن  قح ، 
تبسن هچرگ  اریز  دوش ؛  تاعارم  اقیقد  تسا  یگراوخریـش  ینینج و  نارود  رد  لفط  هک  هاگنآ  ناردام  هیذغت  رد  لافطا و  هیذغت  رد  هکلب 

دروم دراد ،  یـساسا  شقن  يو  هدـنیآ  یحور  يرکف و  ناـمتخاس  رد  هک  اذـغ  یعـضو  رثا  هرخ  ـالاب  یلو  تسین  هجوتم  یفیلکت  لاـفطا  هب 
مدرم تفلاـخم  هبطخ  نیا  لوا  تمـسق  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  مینیب  یم  هک  تساـجنیا  زا  و  تسا .  هتفرگ  رارق  یـصاخ  هجوت 

مارَْحلا َنِم  ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلمَو   : )) هک هدومرف  لیلعت  نینچ  نیا  دنهد و  ارف  شوگ  قح  نخس  هب  دنتـسین  رـضاح  یتح  هک  ار  نانآ  دانع  هفوک و 
هنحـص زا  یبـتجم  نسح  مردارب  ندـناشک  اوزنا  هب  یلع و  مردـپ  نداد  تسکـش  يارب  هتـشذگ  ناـیلاس  لوـط  رد  ْمُِکبوـُُلق )) یلَع  ُهّللاَـعبَطَف 

نیا زا  امش  ياهمکش  ریزارس و  هفوک  مدرم  امش  يوس  هب  ایاده  فحت و  مان  هب  هیواعم  فرط  زا  یناوارف  مارح  ياهلوپ  تفالخ ،  تسایس و 
زا امـش  شوگ  روک و  امـش  نیب  قح  مشچ  هایـس و  امـش  ياهبلق  هک  تسا  مارح  ياهاذغ  نیا  رثا  رد  هدیدرگ و  هتـشابنا  مارح  ياهاذغ  عون 

مدرم هجوت  بلج  ماما ،  هبطخ  رد  تیمها  زئاح  تلاج و  هتکن  نیمود  مالسا  هیلع  رب  مالـسا  يورین   - 2 تسا .  هدش  رک  قح  فرح  ندینش 
هک ار  ییورین  دـیا و  هدرک  مایق  نادـناخ  نیا  هیلع  رب  تسا ،  ربمایپ  نادـناخ  هب  قلعتم  هک  يریـشمش  اب  امـش  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هفوک 

هنحص رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  لوا  هتکن  نینچمه  هتکن و  نیا  و  دیرب .  یم  راک  هب  مالسا  دوخ  دض  رب  تسا  هتـشاد  ینازرا  امـش  هب  مالـسا 
هکلب درادن  صاصتخا  ناکم  زا  یـصاخ  لحم  نامز و  زا  ههرب  نآ  هب  دـهد  یم  رکذـت  اروشاع  زور  رد  لطاب  قح و  ییورایور  رد  البرک و 

خیراـت رد  دنـشاب و  یم  هجاوم  نآ  اـب  هشیمه  يارب  لـطاب  قح و  ییوراـیور  ياـه  هنحـص  رد  خـیرات و  لوط  رد  اـهناسنا  هک  تسا  یتقیقح 
مهرد زا  ناریا و  یمالسا  يروهمج  زا  تلم  عطاق  تیرثکا  دییءات  لباقم  رد  هک  مینیب  یم  هدید و  دوخ  مشچ  اب  ار  هنحص  نیا  ام  زین  ینونک 

زا هکنانآ  هتـساخرب و  تکرح  نیا  اب  تفلاخم  هب  هناقفانم  هناکریز و  زین  یهورگ  نانآ ،  هدـناشن  تسد  نامز و  ياـهیوما  تردـق  نتـسکش 
هزرابم درادن  ریظن  هقباس و  مالـسا  خیرات  رد  هک  تکرح  نیا  اب  دـنا  هتفرگ  هشیر  گر و  مارح ،  ياهاذـغ  زا  نرق و  ياهیوما  مارح  ياهلوپ 

نیا راـنک  رد  هکنیا  زیگنا  فسءاـت  و  ْمِِهبُوُلق )) یلَع  ُهّللاَـعبَطَف  مارَْحلا  َنِع  ْمُُهنوُُطب  ْتَِئُلمَو  ِمارَْحلا  َنِع  ْمُُهتاـّیِطَع  َْتلَزَْخنا  ِدَـق   : )) دـنیامن یم 
نوهرم ار  دوخ  یگدـنز  همه  یتسه و  تیثیح و  همه  هکنیا  اـب  مینیب  یم  زینار  يدارفا  زا  هجوت  لـباقریغ  رامـش و  تشگنا  دادـعت  ناـفلاخم 

راوید رد و  زا  تارکنم  اـشحف و  دوب و  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  دـسافم  هک  يولهپ  نادـناخ  تموـکح  نارود  رد  دنـشاب و  یم  نآرق  مالـسا و 
مهرد يارب  تیئاهب )  هب  نداد  تیمـسر  يرجه و  خیرات  رییغت  دـننام   ) يا هدـش  باسح  ياه  همانرب  دـیراب و  یم  تمـصع  تیب  لها  روشک 
دنداد یمن  ناشن  دوخ  زا  یکرحت  نیرتکچوک  اهنت  هن  هتـسبورف و  بل  طیارـش  نآ  رد  هدع  نیا  دـیدرگ ،  یم  هدایپ  مالـسا  ساسا  ندـیبوک 

یم رارق  ازهتسا  رخسمت و  دروم  دندش  یم  هدیشک  اه  هاگ  هجنکش  اهلاچ و  هایس  هب  نآرق  تنایص  يارب  مالسا و  هار  رد  هک  ار  یناسک  هکلب 
یمن یکمک  یمالسا  يروهمج  نیا  هب  تقیقح  قح و  هب  ندیشخب  ماکحتـسا  يارب  اهنت  هن  مه  زورما  هک  تسا  هورگ  نیمه  يرآ ،  دنداد . 

مان هب  یتح  هاگآان و  ای  هناهاگآ و  دنا  هدش  جیـسب  مالـسا  تسکـش  يارب  وسره  زا  نارود  ياهدیزی  هک  ساسح  ههرب  نیا  رد  هکلب  دـننک ، 
مالسا و نتخادنارب  رد  اهدیزی  نیا  يارب  دنا  هدش  يا  هناوتشپ  ورین و  ناشراتفگ ،  راتفر و  اب  ناشتکرح و  توکـس و  اب  مالـسا  زا  يرادفرط 

بجوم كرابمان و  هویم  هرمث و  تسا ،  هتخورفا  مالسا  هیلع  رب  نمـشد  هک  یـشتآ  نتخاس  رترو  هلعـش  رد  یلماع  نآرق و  ندرک  نک  هشیر 
نیریـش و همقل  هلکا و  یلاحـشوخ و  رورـس و  هیام  نکیلو  نآرق  مالـسا و  دوخ ،  ناگدنهد  شرورپ  نانابغاب و  يارب  دـنا  هدـش  ملا  جـنر و 
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اْنیَلَع ُْمْتلَلَـسو   : )) تسا تیعقاو  نیا  دـهاش  ناگناگیب  نایوما و  ياهویدار  جاوما  هک  نرق  ناماشآ  نوخ  مالـسا و  نانمـشد  يارب  یـشخبتذل 
ٍةَرَجَـش َثَبْخَا  ُْمْتنُکَو  ْمُِکئادْعال ،  ْمِْهیَلَع  ًادَیَو  ْمُِکئاِیلْوَا  یلَع  ًاْبِلا  ُْمتْحَبْـصَاَف  انُّوُدَعَو  ْمُکُّوُدَع  اهانَج  یتَّلا  ِنَتِْفلا  َران  ُْمتْـشَشَحَو  اِنباقِر  یف  ًاْفیَس 

اه و يرعشا  یـسوموبا  ررـض  هک  اهینوگرگد  تالوحت و  تسا  یـشیامزآ  نادیم  بیجع و  هنحـص  هچ  هو !  ِبِصاْغِلل )) ًۀَلُْکاَو  ِرِطاّنِلل  ًیجَش 
زا رتمک  مالـسا  يارب  هتـسب  هنیپ  ياـهیناشیپ  ياراد  نآرق و  ظـفاح  ياـه  یناورهن  رطخ  یلع و  هیلع  رب  هرـصب  گـنج  رد  ناگدـننک  تکرش 

ْمِهیقْـسَی فیقَث  َمالُغ  ْمِْهیَلَع  طِّلَـسَو   : )) هک دـندرگ  نیرفن  نیا  لومـشم  زین  نانیا  هک  مراد  ار  نآ  سرت  نم  و  دوبن !  اه  جاجح  اه و  هیواعم 
 ، هبطخ نیا  رد  بلاج  هتکن  نیموس  ریذپان و  تسکش  هدارا   - 3 تخوس .  دهاوخ  مه  اب  رت  کشخ و  تروص  نیا  رد  هک  ًةَرَّبَصُم )) ًاسءاَک 
اب نمشد  ياهبسا  مس  ریز  رد  اه و  هزین  اهریشمش و  ریز  رد  هک  تسا  ندادن  تلذ  هب  نت  ریذپان و  تسکـش  هدارا  نایب  عطاق و  عضوم  نییعت 

هدنراگن هدیقع  هب  ۀَّلّذلااَّنم ))  َتاْهیَه   : )) )) تسا نیا  ام  راتفگ  میـشاب ،  تلذ  گرم و  یهار  ود  رـس  رد  هک  اجنآ  ریذپان و  لزلزت  تیعطاق 
هلمج نیمه  تسا  رازتها  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  رهطم  دبنگ  يالاب  رد  هک  یگنر  خرـس  مچرپ  ياج  هب  تسا  رتبـسانم 

رتازفا و حور  يراعـش  ره  زا  ناتـسود  يارب  لالقتـسا و  رگناشن  یمچرپ  ره  زا  شیب  هک  دـننک  بصن  یگنرزمرق  نوئن  يولبات  تروص  هبار 
راوخنوخ و يوق  سب  ینمشد  اب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  اریز  تسا ؛  رت  هدننکش  یتردقو  ورین  ره  زا  نانمـشد  يارب  رت و  شخب  ورین 

دجنگن روصت  هب  هچنآ  درب و  شروی  هناـمحر  یب  تخاـت و  هنامرـشیب  شنادـناخ  ناراـی و  وا و  هب  تسناوت  هچره  هک  دوب  وربور  یمحر  یب 
نآ نتفرن  تلذ  راـبریز  هب  ریذـپان و  تسکـش  يوـق و  هدارا  تفاـی  نوـبز  ناوتاـن و  نآ  ربارب  رد  ار  دوـخ  هک  ییورین  اـهنت  یلو  داد .  ماـجنا 

 . . . انیمَّزَهُم ُْریَغَف  ْمَزُْهن  نِاَوًامْدِقَنُوماّزَهَْفمِزْهَْنن  إَف   : )) دومرف یمرارج  يوق و  نمشد  ياه  هزین  اهریشمش و  اهریت و  ربارب  رد  هک  دوب  ترـضح 
یم ایند  میوش ،  هتشک  رگا  درادن و  یگزات  میوش  زوریپ  رگا  مینک  یم  گنج  هب  مادقا  يوق  نمـشد  نیا  لباقم  رد  مک  يورین  نیااب  ام   )) ؛

مظاک خیـش  ددرگ . )) یمن  دراو  یللخ  ام  هدارا  رد  یلو  دوش  یم  هراپ  هراپ  اهبـسا  مس  ریز  رد  ام  ياهندـب  میا ،  هدـشن  بولغم  ام  هک  دـناد 
هقیدص بش  تفگ ،  ار  رعـش  نیا  یتقو  وا  ((( 175 (() ِْریَْغلا َنِم  ٍْنمَا  یف  َمِراکَْملا  ِالا  ٍۀَحِراج  َّلُک  ْمُْهنِم  ُنْعَّطلا  َرَّیَغ  ْدَـق   : )) دـیوگ یم  يرزا 

خیـش اب  هک  لاح  نیع  رد  وا  ریگب .  مظاک  خیـش  زا  ار  رعـش  نیا  ورب  دومرف :  باوخ  ملاع  رد  يو  نایانـشآ  زا  یکی  هب  مالـسلااهیلع  هرهاـط 
لاح ات  نم  يرآ  تفگ :  نعّطلارَّیغدق . . .  هک  يا  هدورـس  ار  رعـش  نیا  وت  خیـش !  تفگ  دمآ و  يو  هناخ  رد  هب  تشادن  یبوخ  هنایم  مظاک 
نم يارب  ار  رعش  نیمه  ای  ؤر  ملاعرد  اهیلع -  هّللا  مالـس  ارهز -  همطاف  الا ن  تفگ  یتفرگ ؟  دای  اجک  زا  وت  ما  هدناوخن  یـسک  يارب  ار  نآ 

 : . . . (( ٍۀَحِراج َّلُک  ْمُْهنِم  ُنْعَّطلا  َرَّیَغ  ْدَق   : )) تخاس مراپسهر  وت  هناخ  رد  هب  دناوخ و 

 ( ع  ) ماما نیرفن 

نخس نتم 

الذ مویلا  اذـه  هیف  ینِرَا  َّمُهّللا  ٌبیرَق . . . .  ٌعیمَـس  َکَّنِا  اـنَّقَح  انَبـصَغَو  اـنَمَلَظ  ْنَم  ْمِْصقاَـف  ُُهَتبارَقَو  ُُهتَّیِّرُذَو  َکِِّیبَن  ِْتَیب  ُلـْهَا  اـّنِا  َّمُهّللَا  )) . . . 
(( . ًاَدبَا َُهل  رِفْغَت  الَو  ًاشَطَع  ُْهُلْتقا  َّمُهّللَا  راّنلا . . . .  َیِلا  ُهْزُح  َّمُهّللَا  ًالجاع . . . . 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . تسا نآ  دننام  رتش و  ندنار  يانعم  هب  زوُحَیَزاح : ) زا  تسا  رما  لعف  ) ُهْزُح نتسکش .  مْصَق : 

حیضوت همجرت و 

دندیدرگ و هجاوم  ترضح  نآ  اب  اصخش  رفن  هس  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهتیاده  اهینارنخـس و  زا  سپ  اروشاع و  زور  رد  ناخروم ،  لقن  قبط 
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نآ نیرفن  هلـصافالب  هدومن  نیرفن  ار  رفن  هس  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـندیناسر  هلحرم  نیرخآ  هب  ار  راـک  تقیقح  راـکنا  تجاـجل و  رد 
هب اروشاع  زا  سپ  یمک  هلـصاف  هب  یموس  ترخآ و  زا  لبق  تعاس و  نامه  رد  ناـنآ  زا  نت  ود  هک  دـش  باجتـسم  ناـنآ  هراـب  رد  ترـضح 

ار مدرم  تفرگن و  يا  هجیتن  شیوخ  ینارنخـس  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  نوچ  یمزراوخ  لـقن  هب  اـنب   - 1 دندیـسر .  دوخ  نیگنن  لـمع  يازس 
تیب لها  ام  ایادـخ !  َکِِّیبَن )) ؛ . . .  ِْتَیب  ُلْهَا  ّانِا  َّمُهّللَا   : )) تشاد هضرع  هدرک و  نامـسآ  يوس  هب  تروص  دـید ،  تکرح  هلمح و  هداـمآ 

وت هک  نادرگب  لیلذ  دندرک ،  بصغ  ار  ام  قح  دندومن و  ملظ  ام  رب  هک  ار  یناسک  ایادخ !  میتسه  وا  هریـشع  ماوقا و  نادنزرف و  وت و  ربمایپ 
ولج هب  دینش  یم  ار  ماما  نیرفن  دوب و  نایهاپس  مدقم  فص  رد  هک  ثعشا  نب  دمحم  یتسه . ))  کیدزن  نانآ  هب  اونش و  تناگدنب  ياعد  رب 
هیلع ماما  دراد . )) ! ! ؟  دوجو  یـشیوخ  موق و  یتبارق و  هچ  دـمحم  وت و  نایم  ٍدَّمَُحم )) ؛  َْنَیبَو  َکَْـنَیب  َۀـَبارَق  ُّيَا   : )) تفگ نینچ  هدـمآ و 

 ! ایادخ ًالجاع )) ؛  الذ  مویلا  اذه  هیف  ینِرَا  َّمُهّللا   : )) )) دومن شنیرفن  نینچ  نیا  دـید ،  يو  زا  ار  تجاجل  حیرـص و  راکنا  نیا  هک  مالـسلا 
هیلع ماما  كانزوس  لاح  نیع  رد  ناـبرهم و  فو و  ؤر  لد  زا  هک  نیرفن  نیا  ناـیامنب . ))  نم  رب  ار  وا  سردوز  لـجاع و  تلذ  زورما  نیمه 

رکشل فص  زا  تجاح  ياضق  يارب  دعب  هظحل  دنچ  وا  دیـسر و  تباجا  دروم  هب  ثعـشا  نب  دمحم  هرابرد  تفرگ ،  یم  همـشچرس  مالـسلا 
دوب فوشکم  شنیتروـع  هک  یلاـح  رد  دز و  ار  وا  یهایـس  برقع  ماـگنه  نیا  رد  تسـشن و  يا  هشوـگ  رد  تفرگ و  هلـصاف  یمدـق  دـنچ 
مان هب  يدرم  دـندش  یم  کیدزن  اه  همیخ  هب  نایرکـشل  نوچ  رگید  ناخروم  ریثا و  نبا  يرذالب و  لـقن  هب  و   - 2 ( ! . 176) دیدرگ كاله 

رد نیـسح  ایآ  ٌْنیَـسُح ؛  مُکیفَا   : )) تفگ نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  هب  باطخ  دنلب  يادص  اب  دـمآ و  ولج  هب  یمیمت  هزوح  نب  هّللادـبع 
مالسلا هیلع  ماما  نارای  زا  یکی  ٌْنیَسُح )) ؟  ْمُکیفَا   : )) دومن رارکت  زین  موس  هعفد  مود و  هعفد  دادن .  باوج  ودب  یسک  تسامـش )) ؟  نایم 
. )) ؟  یهاوخ یم  هچ  تسا  نیا  نیـسح  هیف ؛  ُدـیُِرت  امَف  ُنیـسحلا  اذـه   : )) داد خـساپ  ودـب  دومن ،  یم  هراشا  ترـضح  نآ  هب  هک  یلاح  رد 

 : دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  شتآ . )) ! !  هدژم  داب  وت  رب  ِراّنلِاب ؛  ْرِْشبَءا   : )) تفگ مالـسلا  هیلع  ماما  هب  باطخ  هزوح  نب  هّللادبع 
میرک و هدنـشخب و  يادـخ  يوس  هب  نم  اریز  ییوگ  یم  غورد  َْتنءا )) ؛ ؟  ْنَمَف  ٍعیِفَـش  ٍعاـطُم  ٍمیِرَک  ٍروُفَغ  ٍّبَر  یلَع  ُمِدـْقَءا  ْلـَب  َْتبِذَـک  ))

هیلع ماما  اجنیا  رد  متـسه .  هزوحرـسپ  نم  تفگ :  هّللادـبع  یتسه . )) ؟  یـسک  هچ  وت  مور  یم  تسا ،  عاطم  شناـمرف  هک  ریذـپ  تعاـفش 
يوس هب  ار  وا  ایادخ !  راّنلا )) ؛  َیِلا  ُهْزُح  َّمُهّللَا   : )) دومن نیرفن  نینچ  شمسا  بسانت  هب  ار  وا  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  تسد  مالسلا 

تکرح هب  تعرـس  هب  بسا  نآ  رثا  رد  هک  دز  يا  هنایزات  شیوخ  بسا  رب  دـیدرگ و  كانمـشخ  ماما  نیرفن  زا  هزوح  نبا  شکب . ))  شتآ 
الاـب دز  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  اروا  دومن و  مر  بسا  درک .  ریگ  باـکر  رد  شیاـپ  داـتفا و  یلادوـگ  هب  بسا  تشپ  زا  وا  دـمآرد و 
شتآ زا  لبق  داتفا و  شتآ  نآ  رد  هزوح  نبا  ناـج  همین  هکت و  هکت  ندـب  دـیود و  دـندوب  هتخورفا  شتآ  نآ  رد  هک  یقدـنخ  يوس  هب  هرخ 
لباقم رد  يرکش  هدجس  داهن و  هدجس  هب  رس  نایرج  نیا  ندید  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دیدرگ .  راتفرگ  لجاع  باذع  ایند و  شتآ  هب  ترخآ 
يارب نم  هک :  دـنک  یم  لقن  یمرـضح  لئاو  نب  قورـسم  زا  ناـیرج  نیا  لـقن  زا  سپ  ریثا )) نبا  ( . )) 177) دروآ ياجب  شنیرفن  تباجتـسا 

هک مدیمهف  مدـید ،  دوخ  مشچ  اب  ار  هزوح ))  نبا   )) دـماشیپ نوچ  یلو  مدوب  هتفرگ  رارق  هفوک  رکـشل  مدـقم  فص  رد  تمینغ  هب  یبایتسد 
ات مگنجب  نانآ  اب  دـیابن  متفگ  دوخ  شیپ  مدیـشک و  راـنک  هب  ار  دوخ  اذـلو  دنتـسه  یـصاخ  مارتحا  ياراد  راـگدرورپ  دزن  رد  نادـناخ  نیا 

نیا نیـسح !  ای  تفگ :  دنلب  يادص  اب  يدضع  نیـصح  نب  هّللادبع  اروشاع  زور  رد  هک :  دنک  یم  لقن  يرذالب   - 3 مدرگ .  شتآ  راتفرگ 
دسرب تیولگ  هب  نآ  زا  هرطق  کی  یتح  تشاذگ  میهاوخن  دنگوس  ادخ  هب  تسا  فافـش  زبس و  نامـسآ  دننامه  هک  ینیب  یم  ار  تارف  بآ 

اب ار  وا  ایادـخ !  ًادـَبَا )) ؛  َُهل  رِفْغَت  الَو  ًاَشَطَع  ُْهُلْتقا  َّمُهّللَا   : )) دومن نیرفن  نینچ  ار  وا  يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يریمب .  یگنـشت  زا  ات 
اب نیـصح  نبا  دوب ،  هدرک  نیرفن  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  هنوـگ  ناـمه  دـیوگ :  یم  سپـس  يرذـالب  شخبن . ))  هاـگچیه  شکب و  یگنـشت 

(178  ! ) دیسر تکاله  هب  هکنیا  ات  دیدرگ  یمن  باریس  یلو  دروخ  یم  بآ  تسناوت  یم  هچره  یتدم  اروشاع  زا  سپ  اریز  درم ،  یگنـشت 
.

دعسرمع اب  ینخس 
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نخس نتم 

ُحَْرفَت َکَّنِاَف ال  ٌِعناص  َْتنَا  ام  عَنْـصاَف  ٌدوُهْعَم  ٌدْهَع  َِکلِذب  ُءاَّنَهَتَت  هّللاَو ال  َناجْرُجَو  يَّرلا  َدِالب  ُّیِعَّدلا  َکیِّلَُویَو  یُنُلتْقَت  َکَّنَا  ُمَعَْزتَا  ْرَمُع  َْيا  ))
(179 (() ْمُهَْنَیب ًاضَرَغ  ُهَنوُذِخَّتَیَو  ِۀَفوُْکلِاب  ُنایبِصلا  ُهامارَتَی  ٍۀَبَصَق  یلَع  َکِسْءاَِرب  یِّنَاَکَو  ٍةَرِخآالَو  اْینُِدب  يِدَْعب 

تاغل حیضوت  همجرت و 

ضَرَغ ندرک .  نارابگنس  یماَرت :  ین .  هبَصَق :  ندوب .  اراوگ  َءاَنَه : ) زا   ) اَّنَهَتَت نداد .  رارق  یسک  هدهع  هب  ار  يرما  یتسرپرس  ًۀَِیلَْوت :  ّیلَو ، 
 . فده : 

حیضوت همجرت و 

ترضح نآ  اب  تساوخ  یمن  تشاد و  هارکا  تاقالم  نیا  زا  هکنیا  اب  وا  تساوخ و  ار  دعـسرمع  مود ،  ینارنخـس  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
میخو بقاوع  رطخ و  دومن و  تجح  مامتا  يو  اب  راب  نیرخآ  يارب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـمآ و  ولج  هب  هرخ  ـالاب  ددرگ  هجاوم 

اب ینک  یم  لایخ  وت  یُنُلتْقَت )) ؛ . . .  َکَّنَا  ُمَعَْزتَا   : )) دومرف نینچ  داد و  رکذـت  ودـب  ترـضح  نآ  اب  گنج  هراب  رد  ار  وا  میمـصت  مادـقا و 
هب هن ،  دـیدرگ ؟  یهاوخ  لیان  ناگرگ  ير و  يرادناتـسا  هب  و  هدـنزرا !  گرزب و  هزیاج  کی  هب  نم  نوخ  نتخیر  هلیـسو  هب  نم و  نتـشک 

ماجنا دیایب  تتـسد  زا  هچنآ  کنیا  هدش ،  ینیب  شیپ  مکحم و  تسا  ینامیپ  نیا ،  دش و  دهاوخن  اراوگ  وت  هب  یتسایر  نینچ  دنگوس !  ادخ 
قلخ ادـخ و  مشخ  دروم  بذـعم و  ناهج  ود  ره  رد  دـید و  یهاوخن  یتحار  شوخ و  يور  ترخآ  رد  هن  ایند و  رد  هن  نم  زا  سپ  هک  هدـب 

رس رهش  نیا  ناکدوک  دننزب و  ین  يالاب  رب  هفوک  رهـش  نیمه  رد  ار  وت  هدیرب  رـس  هک  يزور  نآ  تسین  رود  نادنچ  دیدرگ و  یهاوخ  ادخ 
ترـضح نآ  زا  دشاب ،  هداد  یباوج  هکنیا  نودب  ماما  نانخـس  ندینـش  اب  دعـسرمع  دننک . )) شنارابگنـس  دنهد و  رارق  يزاب  بابـسا  ار  وت 

 . دیناسر نایهاپس  فص  هب  ار  دوخ  نیگمشخ ،  هفایق  اب  دنادرگرب و  يور 

دعسرمع تشذگرس  و  ع )   ) ماما نیرفن 

داد هدـعو  یتح  دومن و  تحیـصن  هظعوم و  يو  هب  تاقالم و  دعـسرمع  اـب  راـبود  تجح  ماـمتا  ناونع  هب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح 
داشرا و ار  وا  اـههار  نیا  زا  تساوخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیامن و  ناربج  ددرگ ،  هجوتم  يو  رب  تسا  نکمم  هک  ار  يداـم  تراـسخ  عونره 

تسایر هب  لین  يوزرآ  ماقم و  ّبح  یلو  ددرگن .  راتفرگ  ترخآ  ایند و  یتخبدب  هب  دنزن و  كانلوه  تیانج  نیا  هب  تسد  ات  دیامن  تیاده 
يو يوس  زا  یفنم  لمعلا  سکع  اب  مالسلا  هیلع  ماما  رابودره  رد  هک  دوب  هدوبر  وا  فک  زا  رایتخا  هدومن و  هضبق  ار  دعسرمع  لقع  نانچنآ 
ُهّللا َکَـحِّبَذ   : )) دومن نیرفن  نینچ  ار  وا  لوا  تاـقالم  رد  هرخ  ـالاب  اـت  تفرگن  يا  هجیتن  هظعوم  تحیـصن و  همه  نیا  زا  دـیدرگ و  هجاوم 

مراودیما دزرماین و  ار  وت  تمایق  رد  دنک و  ادج  تنت  زا  رس  باوختخر ،  نایم  رد  هک  دنادرگ  طلسم  وت  رب  ار  یسک  ادخ  َکِشاِرف )) ؛  یلَع 
تحیـصن هظعوم و  زا  سپ  ترـضح  نآ  مینیب  یم  ماـما  نخـس  نیا  رد  و  ( . 180 (() ددرگن وت  بیـصن  یمک  رادـقم  هب  زج  قارع  مدـنگ  زا 

رد هن  ایند و  رد  هن  هکلب  دیدرگ  دهاوخن  وت  بیـصن  یتسایر  اهنت  هن  دومرف :  دـید  هلمح  هدامآ  ار  دعـس  رـسپ  تفرگن و  يا  هجیتن  هک  هاگنآ 
ددرگ مولعم  ات  میزادـنا  یم  اروشاع  نایرج  زا  سپ  دعـسرمع  تشونرـس  هب  ارذـگ  هاگن  کی  کنیا  دـید .  یهاوخن  یـشوخ  يور  ترخآ 

دوب هدنز  اروشاع  نایرج  زا  سپ  هک  یهاتوک  تدـم  رد  و  تفریذـپ .  ققحت  هنوگچ  دوب ،  هتفگ  يو  هدـنیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  هچنآ 
رد مه  نآ  حـبذ ،  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نیرفن  نومـضم  هب  هکلب  دوبن  یعیبط  تروص  هب  اـهنت  هن  زین  وا  گرم  دـیدن و  یـشوخ  زور 
هب يو  اریز  دـش ؛  عورـش  اروشاع  نایرج  زا  سپ  هلـصافالب  دعـسرمع  یتخبدـب  تلذ و  دـیدرگ .  عقاو  شباوختخر  نایم  رد  هناـخ و  نورد 
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نیا عامتسازا  سپ  دایز  نبا  تفر ،  دایز  نبا  تاقالم  هب  البرک ،  نایرج  شرازگ  نداد  يارب  دیدرگ  هفوک  دراو  ارـسا  هارمه  هب  هک  یماگنه 
هناهب هب  دعـسرمع  نادرگرب .  نم  دوخ  هب  مدوب ،  هداد  وت  هب  نیـسح  اب  گـنج  يارب  هک  ار  یبتک  ناـمرف  نآ  کـنیا  تفگ :  يو  هب  شرازگ 

 ، دید ار  دایز  نبا  دیدش  رارصا  نوچ  یلو  دیزرو  يراددوخ  نآ  نداد  لیوحت  زا  تسا ،  هدش  دوقفم  گنج  رادوریگ  رد  نامرف  نتم  هکنیا 
دزن رد  دیاب  وت  نامرف  نیا  اما  متشک و  ار  شنارای  نیسح و  مدرک و  تعاطا  ار  وت  نامرف  هک  نم  يزرو  یم  رارصا  نینچ  ارچ  ریما !  تفگ : 

 ، يزوج نب  طبـس  لقن  هب  انب  و  مهاوخب .  ار  شیوخ  رذع  مهد و  هئارا  رگید  ياهرهـش  هنیدم و  رد  شیرق  نانزریپ  زیاجع و  رب  ات  دنامب  نم 
درک یم  تکرح  شیوخ  هناخ  يوس  هب  هرامالاراد  زا  نوچ  دعسرمع  هک  دیـشک  اجنآ  هب  ود  نآ  نایم  رد  ثحب  ّرج و  تفـشآرب و  دایز  نبا 

زا ار  ایند  مه  هک  دنک  تعجارم  شیوخ  هناخ  هب  یتخبدب  اب  یلاخ و  تسد  اب  نم  دننام  هک  تسا  هدشن  هدید  يرفاسم  چـیه  تفگ :  نینچ  ، 
ترفن دروم  مه  تفرگ و  رارق  داـیز  نبا  مشخ  دروـم  مه  اریز  دـیدرگ ؛  نیـشن  هناـخ  ناـیرج  نیا  زا  سپ  وا  ار .  ترخآ  مه  مداد و  تسد 

نز و درم و  درک  یم  روبع  رازاب  هچوک و  زا  تقو  ره  دنتفرگ و  یم  هرانک  يو  زا  مدرم  تفر  یم  دجـسم  هب  تقوره  هک  هفوک  مدرم  مومع 
نآ تسا  نیا  ِْنیَـسُْحلا )) ؛  ُِلتاق  اذـه   : )) دـنتفگ یم  دـنداد و  یم  ناشن  رگیدـمه  هب  دـندومن و  یم  نعل  ّبس و  ار  وا  گرزب  کـچوک و 

روتسد هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  لاس  جنپ  ینعی  يرجه  لاس 65  رد  هرخ  ـالاب  و  دومن . )) دیهـش  ار  نیـسح  هک  يدرم 
دوخ میمـصت  هب  راتخم  زور  کی  هک :  تسا  نیا  نآ  لامجا  و  دیـسر .  لـتق  هب  تسا  هدـمآ  خـیرات  بتک  رد  هک  یلیـصفت  اـب  یفقث  راـتخم 

نیمز و لها  يو  لتق  تسا و  ناـنچ  نینچ و  یتاصخـشم  ياراد  هک  ار  یـسک  يدوزب  تفگ :  نینچ  دومن و  هراـشا  دعـسرمع  لـتق  هراـبرد 
شدـنزرف دـیمهف و  ار  راتخم  روظنم  تشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  ماـن ))  مثیه   )) يدرم تشک .  مهاوخ  دـنک  یم  دونـشخ  ار  نامـسآ 

دوب وا  هارمه  هب  زین  البرک  رد  هک  ار  صفح ))   )) شدنزرف دعسرمع  دعب  زور  داد .  رادشه  يو  رب  داتسرف و  دعـسرمع  دزن  هب  ار  نایرع ))  ))
روضح هب  هنایفخم  ار  رامت )) ناسیک   )) شیوخ هطرش  سیئر  راتخم  صفح ))   )) دورو زا  سپ  دنک .  وگتفگ  يو  اب  ات  داتسرف  راتخم  دزن  هب 

قبط ناسیک ))   : )) دیوگ یم  هبیتق  نبا  ینک .  رضاح  نم  دزن  رد  هدرک و  ادج  شنت  زا  ار  دعسرمع  رـس  دیاب  کنیا  هک  داد  روتـسد  دیبلط و 
ار شیوخ  گرم  دید  ار  ناسیک  كانمـشخ  هفایق  نوچ  وا  تفایرد  باوختخر  نایم  رد  ار  وا  دیدرگ و  دعـسرمع  هناخ  دراو  راتخم  روتـسد 

شنت زا  رس  دادن و  یلاجم  ناسیک  داتفا و  باوختخر  يور  هب  دیچیپ و  شیاپ  هب  فاحل  هک  دزیخرب  شیوخ  ياج  زا  تساوخ  هدرک و  نیقی 
راتخم دزن  هب  ار  دعـسرمع  سوحنم  رـس  نوچ  ناسیک ))   . )) دـیچیپ مهرد  ار  وا  یگدـنز  راب  تیانج  نیگنن و  رتفد  نینچ  نیا  دومن و  ادـج 

 . تسین ریخ  یگدـنز  رد  وا  زا  سپ  يرآ و  تفگ  یـسانش ؟  یم  ار  هدـیرب  رـس  نیا  بحاص  تفگ :  صفح ))   )) هب باطخ  راتخم  دروآ ، 
شردپ رـس  رانک  رد  هدرک و  ادج  شنت  زا  زین  ار  صفح ))   )) رـس داد  روتـسد  سپـس  درادـن  يدوس  یگدـنز  وت  يارب  يرآ  تفگ :  راتخم 

ربارب هک  دنگوس  ادخ  هب  هن  تفگ :  سپس  ربکا .  یلع  ربارب  رد  صفح  نیـسح و  ربارب  رد  دعـسرمع  تفگ :  نینچ  راتخم  هاگنآ  دنداد  رارق 
دهاوخن يربارب  زین  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تشگنا  دنب  کی  اب  یتح  مناسرب  لتق  هب  ار  شیرق  نادناخ  همه  مراهچ  هس  رگا  دنتسین و 

هک خـیرات  راکتیانج  نیرتگرزب  دعـس  نبرمع  دروم  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ینیب  شیپ  نیرفن و  هجیتن  دوب  نیا  و  ( . 181) دومن
(( ًاریسی ِالا  قارعلا  ِّرب  ْنِم  َلُکَءاَت  ْنَا ال  وُجْرَال  یِّنِا  ًالِجاع  َکِشاِرف  یلَع  ُهّللا  َکَحِّبَذ  ٍةَرِخاالَو . . .  اْینُِدب  يِدَْعب  ُحَْرفَت  َکَّنِاَف ال   : )) دومرف

جاجح نبورمع  خساپ  رد 

نخس نتم 

یلْوَا ْنَم  انَداسْجَا  اـنُحاوْرَا  ْتَقراـف  اذِا  َنوُمَْلعَتَـس  ْهیَلَع ؟  ُمیُِقت  َْتنَاَو  ِنیّدـلا  ْنِم  اـْنقَرَم  ُنْحنَءا  ساـّنلا ؟  ُضِّرَُحت  َّیلَعءا  وُرْمَع  اـی  َکَْـحیَو  ))
(182 (() ِراّنلا یلَِصب 

تاغل حیضوت  همجرت و 
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 . شتآ رب  ندش  هدناشک  راّنلا :  ْیلَص  دش .  جراخ  نید  زا  نیّدلا :  ِنَع  َقَرَم  ندومن .  قیوشت  بیغَْرت و  ضیِرَْحت : 

حیضوت همجرت و 

هب ار  دوخ  یهدـنامرف  تحت  دارفا  دـندوب ،  وا  نامرف  تحت  رفن  رازهراهچ  هک  جاجح ))  نبورمع   )) مان هب  هفوک  رکـشل  ناهدـنامرف  زا  یکی 
یـسکاب دیگنجب  دـیگنجب ،  َۀَـعامَْجلا ؛  َقراَف  َو  ِنیّدـلا  ِنَع  قرم  نم  اولتاق   : )) تفگ یم  نینچ  دومن و  یم  بیغرت  قیوشت و  ماما  اب  گنج 

 : دومرف دینـش  ار  جاجح  نبورمع  راتفگ  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا . )) ! !  هتفر  نوریب  ناناملـسم  فص  زا  هتـشگرب و  ادـخ  نید  زا  هک 
نتخیر گنج و  هب  میا  هدش  جراخ  ادـخ  نید  زا  ام  هک  ماهتا  هناهب و  نیا  هب  ار  مدرم  ایآ  ورمع !  يا  وت  رب  ياو  وُرْمَع )) ؛ . . .  ای  َکَْحیَو  ))

دارفا داهج  تماقتـسا و  اب  هتـشگ و  لزان  ام  هناخ  رد  یهلا  نید  یحو و  هک  ربماـیپ  نادـناخ   ) اـم اـیآ  ینک ؟  یم  بیغرت  قیوشت و  اـم  نوخ 
 ، هن یتسه ؟  اجرباپ  ادخ  نید  رد  یتخانـشن  لطاب  زا  ار  قح  هک  وت  یلو  میا  هدیدرگ  جراخ  ادخ  نید  زا  تسا )  هتفای  ماکحتـسا  ام  نادناخ 

 (( . تسا شتآ  راوازس  یسک  هچ  هک  دیمهف  دیهاوخ  دیدرگ ،  ادج  ام  نت  زا  حور  هک  يزور  تسین ؛  نینچ  زگره 

گنج عورش  ماگنه  شنارای  هب  باطخ 

نخس نتم 

الُؤ ِهب  ُُربْعَی  ُتْوَْملاِالا  ِراّنلاَو  ِۀَّنَْجلا  َْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  ِهّللاَوَف م ا  ْمُْکَیِلا  ِمْوَقلا  ُلُسُر  َماهِّسلا  ِهِذـه  َّنِاَف  ُْهنِم  َّدـُبال  يذَّلا  ِتْوَملا  َیِلا  ُمارِْکلا  اَهُّیَا  اُومُوق  ))
( . 183 (() ْمِِهنا رین  یِلا  ِء  الُؤ  ِهبَو  ْمِِهنا  نِج  یِلا  ِء 

حیضوت همجرت و 

 ، شنایرکـشل يوـس  هب  وا  تشگرب  دعـس و  نبرمع  اـب  ترـضح  نآ  يوـگتفگ  مالـسلا و  هـیلع  ماـما  یموـمع  ینارنخـس  هباـطخ و  زا  سپ 
شنایهاپس هب  باطخ  درک و  اهر  یلع  نب  نیسح  ياه  همیخ  يوس  هب  يریت  هدمآ و  نوریب  شنایرکـشل  فوفـص  نایم  زا  اددجم  دعـسرمع 

ياه همیخ  يوس  هب  هک  مدوب  یـسک  لوا  نم  هک  دیهدب  یهاوگ  ریما  دزن  رد  یمَر )) ؛  ْنَم  ُلَّوَا  یِّنَا  ریم  الاَْدنِع  یل  اودَهِْـشا   : )) تفگ نینچ 
يوس زا  ریت  ياه  هبوچ  دـندرک و  اهر  اه  همیخ  يوس  هب  ار  اهریت  هنحـص  نیا  ندـید  اـب  هفوک  مدرم  مدومن . ))  يزادـناریت  یلع  نب  نیـسح 

هک دنام  یقاب  یسک  رتمک  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  هظحل  نیا  رد  دنیوگ  یم  هک  دیدرگ  ریزارـس  اه  همیخ  هب  ناراب  تارطق  دننام  نمـشد 
)) ؛ . . .  ُمارِْکلا اَهُّیَا  اُومُوق   : )) دومرف نینچ  شیوخ  نارای  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوب  اـجنیا  رد  دـنامب .  نوصم  شندـب  هب  ریت  ندیـسر  زا 

نیا فرط  زا  تسا  گرم  ياهکیپ  اهریت  نیا  هک  تسین  نآ  زا  يا  هراچ  هک  گرم  يوس  هب  دیزیخرب  اهـشنم  گرزب  يا  مارک !  يا  دیزیخرب 
هک گرم  نیمه   / رگم تسین  يا  هلصاف  خزود  تشهب و  اب  مدرم  نیا  نایم  رد  دنگوس !  ادخ  هب  و   : )) دومرف سپـس  امـش . )) يوس  هب  مدرم 

مالسلا هیلع  ماما  نارای  ماگنه  نیا  رد  فوهل ،  لقن  هبانب  و  خزود . ))  هب  ار  ناتنانمـشد  دناسر و  یم  تشهب  هب  ار  امـش  تسا ،  یطابترا  لپ 
تفای و همتاخ  هلمح  نیا  هک  هاگنآ  تسویپ و  عوقو  هب  لطاب  قح و  هاپـس  نایمرد  يدـیدش  گنج  دـندومن و  زاغآ  یعمجتـسد  هلمح  کی 

نارای باحـصا و  هرابرد  ُمارِْکلا )) اَهُّیَا  اُومُوق   . )) دـندوب هدیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  نت  هاجنپ  تسـشنورف  كاـخودرگ 
 (( مارک  )) ریبعت نیمه  تسین ،  روصتم  نآ  زا  رتالاب  هک  یفصو  نیرتعماج  ریبعت و  نیرتشزرا  اب  نیرتابیز و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

یگدـنز رخآ  ياهزور  هظحل  هب  هظحل  رد  اهنت  هن  ار  یـشنم  گرزب  تمارک و  نیا  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نابز  زا  مه  نآ  تسا 
زا میونـشب و  لیئربج  ناـبز  زا  دـیاب  هکلب  دـید  ناوت  یم  اهـشنم )) گرزب   )) نیا ياـهراتفگ  نیرخآ  هلمج  هب  هلمج  رد  هن  و  مارک ))   )) نیا

یّلص ادخ  لوسر  يزور  هک :  میونش  یم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  شزیزع  دنزرف  نابز  زا  هک  هنوگ  نامه  میونـشب  هّللا  لوسر  نابز 
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 ، دـندرک یم  يزاـب  هک  دروخرب  كدوک  رفن  دـنچ  هب  تشذـگ  یم  هنیدـم  ياـه  هچوـک  زا  یکی  زا  هباحـص  زا  یهورگ  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا 
نماد رد  تفرگ و  ار  وا  سپس  دومن  تفطالم  يو  اب  دیسوب و  ار  وا  داتـسیا و  لافطا  نآ  زا  یکی  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکاربمایپ 

درک و یم  يزاب  نیـسح  اب  كدوک  نیا  هک  مدید  زور  کی  نم   : )) دومرف دش ،  لا  ؤس  راک  نیا  تلع  زا  درک  شناراب  هسوب  دیناشن و  دوخ 
ارم نیـسح  وا  هکنیا  يارب  مراد  یم  تسود  ار  وا  نم  سپ  دیلام  یم  شیوخ  نامـشچ  هرهچ و  رب  تفرگ و  یمرب  نیـسح  ياپ  ریز  زا  كاخ 

دهاوخ نیـسح  مدـنزرف  نارای  راصنا و  زا  اروشاـع  رد  وا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لـیئربج  و   : )) دومرف سپـس  مرکا  ربماـیپ  دراد . )) یم  تسود 
( . 184 (() دیدرگ

ادخ مشخ  لماوع 

نخس نتم 

اوُدَبَع ْذِا  ِسوُجملا  یَلَع  ُُهبَـضَغ  َّدَتْـشَاَو  ٍۀـَثالَث  َِثلاث  ُهُولَعَج  ْذِا  يراصَّنلا  یَلَع  ُُهبَـضَغ  َّدَتْـشاَو  ًادـَلَو  َُهل  اُولَعَجِْذا  ِدوُهَْیلا  یَلَع  هّللُابَـضَغ  َّدَتِْـشا  ))
اّمِم ٍءْیَـش  یِلا  ْمُُهبیُِجا  هّللاَو ال  امَا  ( . )) . . . 185 (() ْمِهِِّیبَن ِْتِنب  ِْنبا  ِْلتَق  یلَع  ْمُُهتَِملَک  ْتَقَفَِّتا  ٍمْوَق  یلَع  ُُهبَـضَغ  َّدَتْـشاَو  ُهَنوُد  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا 

 (( . هّللِالوُسَر ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَی  ٍباذ  ْنِم  امَا  اُنثیُِغی ،  ٍثیِغُم  ْنِم  امَا  یِمَِدب . . . .  ٌبَّضَُخم  اَنَاَو  َهّللا  یَْقلَا  یّتَح  َنوُدیُری 

حیضوت همجرت و 

 - دیدرگ هراشا  یلبق  زارف  لیذ  رد  هک  هک  هنوگنامه  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  زا  یهورگ  ندش  هتـشک  هبولغم و  گنج  زا  سپ 
تخـس هاگنآ  نایدوهی  رب  ادخ  مشخ  ِدوُهَْیلا )) ؛ . . .  یَلَع  هّللُابَـضَغ  َّدَتِْـشا   : )) دومرف تفرگ و  تسد  هب  ار  شفیرـش  نساحم  ترـضح  نآ 
بـضغ دندیدرگ و  لئاق  هناگ  هس  نایادخ  هب  هک  دـش  دـیدش  هاگنآ  نایحیـسم  رب  ادـخ  مشخ  دـندش و  لئاق  يدـنزرف  وا  يارب  هک  دـیدرگ 

دـش رتدیدش  هاگنآ  يرگید  موق  رب  یهلا  بضغ  دندیتسرپ و  ار  هام  باتفآ و  ادخ  ياج  هب  هک  دـش  رتشیب  یتقو  ناتـسرپ  شتآ  رب  دـنوادخ 
نایاپ هب  هلمج  نیا  اب  ار  شنانخـس  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـندیدرگ . )) گـنهامه  دـحتم و  ناـشربمایپ  رتخد  رـسپ  نتـشک  رب  هک 
تبثم باوج  اهنیا  ياه  هتساوخ  زا  کیچیه  هب  نم  دنگوس !  ادخ  هب  دیـشاب !  هاگآ  ٍءْیَـش )) ؛ . . .  یِلا  ْمُُهبیُِجا  ِهّللاَو ال  امَا  دیناسر . . . (( : 

ایآ  : )) دومرف دـنلب  يادـص  اـب  سپـس  مدرگ . ))  لـیان  میادـخ  ياـقل  هب  ما  هدـش  باـضخ  شیوخ  نوخ  هب  هک  یلاـح  رد  اـت  داد  مهاوـخن 
شوگ هب  مالسلا  هیلع  ماما  يادص  نوچ  دنک . )) ؟  عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسین  یسک  ایآ  دسرب ،  ام  دایرف  هب  هک  تسین  یسردایرف 

اب فوتحلاوبا  دعـس و  مان  هب  ردارب  ود  هفوک  نایرکـشل  زا  یلقن  ربانب  و  دش .  دنلب  نانآ  هیرگ  يادـص  دیـسر ،  ترـضح  نآ  نارتخد  نانز و 
لیان تداهش  هب  دنتسویپ و  وا  نایرکشل  فص  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  اب  گنج  ياج  هب  دنداد و  هدیقع  رییغت  ماما  هثاغتسا  ندینش 

 . دیدرگ دهاوخ  لقن  نانآ  تماهش  تداهش و  تیفیک  هدنیآ  تاحفص  رد  و  دندش . 

 ( هجسوعنب ملسم  اب  يراتفگ   ) شنارای تداهش  ماگنه  ع )   ) ماما نانخس 

نخس نتم 

(187 () 186  (() ًالیِْدبَت اُولََّدب  امَُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف   ! ) ُِملْسُم ای  ُهّللاَکَمِحَر  ))

حیضوت همجرت و 

قیوشت و دندوب  هدرک  باختنا  هک  يزابناج  تداهش و  هار  رد  ار  اهنآ  شنارای  یگدنز  ياهتعاس  نیرخآ  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
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دولآ و نوخ  دـسج  رانک  رد  ناشنیلاب و  رد  هاگلتق و  رد  هک  یعقوم  اـی  اـهنآ و  عادو  ماـگنه  هب  فلتخم  ياهتبـسانم  رد  دومن و  یم  بیغرت 
مالـسلا هیلع  ماما  هفطاع  تبحم و  لامک  رگناشن  هک  زیمآرهم  یلمعلا  سکع  اب  ای  نیـشنلد و  یتالمج  اب  دـیدرگ  یم  رـضاح  ناـشناج  همین 

نآ رد  همطاف  دنزرف  ياهلمعلا  سکع  نیا  تالمج و  نیا  زا  کیره  تخادرپ و  یم  نانآ  رطاخ  یلـست  ییوجلد و  هب  دوب ،  نانآ  هب  تبـسن 
يارب زین  نآ  روصت  هک  دومن  یم  تیوقت  ار  اهنآ  دـح  نآ  ات  یناور  رظن  زا  تشاذـگ و  یم  ریثءات  نانچنآ  دارفا  نیا  لد  رد  ساسح  طـیارش 

رب يراختفا  لادـم  تروص  هب  اهلمعلا  سکع  تالمج و  نیا  زا  کیره  هک  تسا  نیا  مینک  یم  كرد  ام  هچنآ  یلو  تسین  ریذـپ  ناکما  ام 
هار رب  دـشخب و  یم  ییانـشور  ناشمـسر  هار و  ناوریپ  لد  رب  دـشخرد و  یم  تمایق  هنماد  ات  خـیرات  قاروا  يالبال  رد  نازابناج و  نیا  هنیس 
يو اب  دیدرگ  رـضاح  كرت  مالغ  حضاو ))   )) مان هب  شنارای  زا  یکی  رـس  يالاب  رد  هک  هاگنآ  ًالثم  دنک .  یم  یناشفا  وترپ  ناشنادـنمتدارا 
نیا زا  مالغ  نیا  هک  تشاذگ  يو  تروص  هب  ار  شنینزان  تروص  سپـس  تخادنا  وا  ندرگ  هب  ار  شیوخ  كرابم  ياهتـسد  دومن ،  هقناعم 

ٌعِضاو هّللِالوُسَر  َْنباَو  ِیْلثِم  ْنَم   : )) تفگ نینچ  دومن و  تاهابم  راختفا و  نآ  هب  دش و  لاحشوخ  رورسم و  هداعلا  قوف  ماما  هفطاع  تبحم و 
نامه رد  و  دشاب . )) ؟  هتشاذگ  وا  تروص  هب  تروص  ربمغیپ  رـسپ  هک  ددرگ ) لیان  راختفا  نیا  هب   ) نم دننام  تسیک  يّدَخ )) ؛  یلَع  ُهَّدَخ 

رصتخم هک  يو  اب  دیدرگ و  رضاح  ملسم ))   )) مان هب  شنامالغ  زا  یکی  رس  يالاب  رد  نینچمه  و  ( . 188) دیدرگ ادج  شندب  زا  حور  لاح 
مالسلا هیلع  ماما  ياهدروخرب  زا  تمـسق  نآ  طقف  اجنیا  رد  ام  یلو  ( . 189  ) تفر ایند  زا  دز و  يدنخبل  ملـسم  دومن .  هقناعم  تشاد  یقمر 

یم تسد  هب  لتاقم  خیرات و  بتک  زا  هک  یبیترت  هب  تسا ،  هدش  لقن  هطبار  نیا  رد  ترـضح  نآ  زا  يراتفگ  هدوب و  ینخـس  اب  مءاوت  هک  ار 
مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  هباحـص و  زا  کیره  ( 191  ) یمزراوخ لتقم  و  ( 190  ) ملاوع لتقم  لقن  هب  انب  مینک :  یم  لقن  دـیآ ، 
خـساپ رد  ماما  هّللِالوُسَر ))  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا   : )) دومن یم  یظفاحادخ  ترـضح  نآ  اب  هلمج  نیا  اب  درک  یم  تکرح  نادیم  يوس  هب  هک 

یم ار  هیآ  نیا  سپـس  مییآ ))  یم  وت  رـس  تشپ  زین  اـم  کـنیا  وت  رب  دورد  و  َکَْـفلَخ )) ؛  ُنَْحنَو  ُمـالَّسلا  َکـْیَلَعَو   : )) دوـمرف یم  لوا  يو 
تبـسانم هب  زین  یهاگ  دیدرگ ،  هراشا  ًالبق  هک  يروط  هب  یلو  ًالیِْدبَت )) . )  اُولََّدب  امَو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف   : )) ) دـناوخ

دومرف و یم  داریا  دوب ،  عوضوم  کی  تیمها  رگناشن  ای  ترضح و  نآ  فطاوع  تاساسحا و  رگنایب  هک  يرگید  هلمج  بلطم و  یـصاخ ، 
يور هب  دولآ  نوخ  نت  اـب  ( 192  ) هجـسوع نب  ملـسم  هک  هاگنآ  میروآ :  یم  لصف  نیا  رد  ار  هنادواج  تـالمج  نیا  زا  دروم  دـنچ  کـنیا 

تسشن و شرانک  رد  دمآ و  وا  نیلاب  هب  رهاظم  نب  بیبح  هارمه  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوب ،  يو  رد  یقمر  زونه  داتفا و  كاخ 
دوخ نامیپ  هب  اهنآ  زا  یـضعب   : )) دناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  ملـسم . ))  يا  دنک  تمحر  ار  وت  ادـخ  ُِملْـسُم )) ؛  ای  ُهّللاَکَمِح   : ))َ تفگ نینچ 

ملـسم هب  باطخ  رهاظم  نب  بیبح  اجنیا  رد  دنا . )) هدادن  ناشنامیپ  رد  یلیدبت  رییغت و  دـنا و  هتـسشن  راظتنا  هب  رگید  یـضعب  هدومن و  لمع 
ملسم دش .  یهاوخ  تشهب  دراو  رگید  هظحل  دنچ  هک  مهد  یم  هدژم  وت  هب  یلو  تسا  تخس  نم  يارب  وت  ندش  هتشک  ملسم  تفگ :  نینچ 

تفر مهاوخن  نادیم  هب  هلصافالب  وت  زا  سپ  هک  متسناد  یم  رگا   : )) داد همادا  شراتفگ  هب  بیبح  ًاْریَخ )) ُهّللاَکازَج   : )) تفگ يو  خساپ  رد 
یم هراشا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  هک  یلاح  رد  فیعض  يادص  اب  ملـسم  مهد . ))  ماجنا  يراد  یتیـصو  رگا  هک  متـشاد  تسود  ، 
 (( . يرادـنرب وا  زا  تسد  نوخ  هرطق  نیرخآ  اـت  هک  تسا  نیا  نم  تیـصو  هَنوُد )) ؛  َتوُمَت  ْنَا  اذـِهب  َِکیـصو   : ))ُ تفگ بیبح  هب  دومن ، 

هب ناج  هجـسوع  نب  ملـسم  هک  دندوب  وگتفگ  نیمه  رد  و  درک . )) مهاوخ  لمع  ار  وت  تیـصو  نیا  هک  دـنگوس !  ادـخ  هب   : )) تفگ بیبح 
 . تسویپ مالسا  رگید  يادهش  هب  شگرزب  حورو  میلست  نیرفآ  ناج 

ریمع نب  هّللادبع  ردام  هب  باطخ 

نخس نتم 

(193 (() ِكَءاجَر ُهّللاُعَطْقَی  ال  ُداهِْجلا . . . .  ِْکنَع  َعِضُو  ْدَقَف  ُهّللاِکَمِحَر  ِءاسِّنلا  َیِلا  یِعِجِْرا  ًاْریَخ  ِیْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ُْمتیزُج  ))
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حیضوت همجرت و 

هب دـشاب و  یم  بهووبا  وا  هینک  هک  ریمع )) نب  هّللادـبع   )) مان هب  بلک  هلیبق  زا  تسا  يدرف  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناراـی  زا  یکی 
هب یهورگ  يوس  زا  هک  هلمح  کـی  رد  ریمع  نب  هّللادـبع  دوب .  هدرک  تکرح  ترـضح  نآ  يراـی  يارب  هفوک  زا  شرداـم  رـسمه و  هارمه 
عفد رد  وا  دش ،  هتشک  مالسلا  هیلع  ماما  هاپس  دارفا  زا  رگید  يا  هدع  اب  دیدرگ  هجوتم  مالسلا  هیلع  ماما  هاپس  پچ  حانج  هب  رمـش  یهدنامرف 

تسار تسد  دیناسر ،  تکاله  هب  ار  نمشد  دارفا  زا  هدایپ  هراوس و  یهورگ  هکنآ  زا  سپ  داد و  ناشن  دوخ  زا  یبیجع  تماقتسا  هلمح  نیا 
دید ضرعم  رد  فوفـص و  لباقم  رد  و  ربص )) لتق   )) تروص هب  هلـصافالب  دمآرد و  نمـشد  تراسا  هب  دـیدرگ و  عطق  شیاهاپ  زا  یکی  و 

هاگلتق هب  دوب ،  اه  همیخ  نایم  رد  هک  يو  رسمه  دندیناسر .  تداهش  هب  هدومن و  هعطق  هعطق  ریـشمش  هزین و  اب  ار  وا  ندب  نمـشد ،  نایهاپس 
 : تفگ یم  نینچ  درک  یم  كاپ  يو  تروص  رس و  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  تسشن و  شرهوش  هعطق  هعطق  حور و  یب  رکیپ  رانک  رد  تفر و 
وت رب  ار  تشهب  هک  ییادخ  زا  متساوخرد  داب !  اراوگ  وت  رب  تشهب  َکَعَم )) ؛  ینَبَحْصَی  ْنَا  َۀَّنَْجلا  َکَقَزَر  يذَّلا  َهّللُالَءاْسَا  ُۀَّنَْجلا  ََکل  ًائِینَه  ))
هب یقامچ  اب  يو  روتسد  هب  متسر ))   )) مان هب  رمش  مالغ  لاح  نیا  رد  دنادرگ . )) وت  بحاصم  اجنآ  رد  زین  ارم  هک  تسا  نیا  هتـشاد  ینازرا 

داتفا و كاخ  يور  هب  شرسمه  رکیپ  رانک  رد  شناج  یب  دسج  دش و  هتشک  اجنامه  رد  تسکش و  ار  يو  رس  دومن و  هلمح  هّللادبع  رسمه 
هب هدرک و  ادج  شنت  زا  ار  هّللادـبع  رـس  هاگنآ  رمـش  مالغ  تسا .  هدیـسر  تداهـش  هب  البرک  هثداح  رد  هک  ناوناب  زا  تسا  یـسک  اهنت  نیا 

كاپ شتروص  زا  نوخ  كاخ و  تشادرب و  ار  شدنزرف  هدیرب  رـس  دوب ،  ياه  همیخ  نایم  رد  هک  هّللادـبع  ردام  تخادـنا ،  اه  همیخ  يوس 
همیخ يوس  هب  ار  وا  داد  روتسد  ماما  دومن .  تکرح  رکـشل  فوفـص  يوس  هب  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  همیخ  دومع  هک  یلاح  رد  هاگنآ  درک 
کین شاداپ  هب  نم  تیب  لها  زا  تیامح  هار  رد  ًاْریَخ )) ؛ . . .  ِیْتَیب  ِلْهَا  ْنِم  ُْمتیزُج   : )) )) دومرف نینچ  يو  هب  باـطخ  دـندینادرگرب و  اـه 

یلاح رد  ماما  روتـسد  قبط  هّللادبع  ردام  تسا . ))  هدش  هتـشادرب  وت  زا  داهج  هک  درگرب  اه  همیخ  يوس  هب  دنک  تتمحر  ادـخ  دـیوش  لیان 
يو خـساپ  رد  ماما  نکن .  عطق  ارم  دـیما  ایادـخ !  یئاـجَر )) ؛  ْعَطْقَت  ـال  َّمُهّللَا   : )) تشگزاـب همیخ  هب  دـنار ،  یم  ناـبز  رب  ار  هلمج  نیا  هک 

(( . دومن دهاوخن  عطق  ار  وت  دیما  ادخ  ِكَءاجَر )) ؛  ُهّللاُعَطْقَی  ال  دومرف (( : 

یخیرات هابتشا  کی  یسررب 

رد لتاقم و  خیرات و  بتک  رد  هک  نیا  نآ  و  مییامن .  بلج  یملع  هتکن  کی  هب  ار  نادنمـشناد  الـضف و  رظن  هک  تسین  بسانت  یب  اجنیا  رد 
بلک و نادناخ  زا  هک  دیآ  یم  نایم  هب  یتیصخش  زا  نخس  هک  هاگنآ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  هباحـص و  نایم  رد  لاجر  بتک 

نینچ اب  صخـش  نیا  تسا ،  هدـش  عقاو  دـیدرگ  هظحالم  ًالبق  هک  یتایـصوصخ  اـب  زین  يو  تداهـش  هدوب و  وا  هارمه  هب  شرداـم  رـسمه و 
 ، رگید فرط  زا  و  ددرگ .  یم  یفرعم  یبلک ))  هّللادبع  نب  بهو   )) مان هب  یهاگ  و  یبلک ))  ریمع  نب  هّللادبع   )) مان هب  یهاگ  تایـصوصخ 
هک هتشاد  دوجو  یمان  بهو ))   )) مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  نایم  رد  البرک و  رد  خیرات  بتک  لتاقم و  زا  یضعب  لقن  هبانب  نوچ 

بهو ناونع  هب  میدومن  رکذ  ریمع  نب  هّللادبع  هراب  رد  هک  ار  بلاطم  زا  یـضعب  ای  همه و  اهابتـشا  دوب  هدیورگ  مالـسا  هب  تیحیـسم  زا  هزات 
لاح حرـش  رد  تسا  هدـش  لقن  ینارـصن  بهو  هرابرد  هک  بلاطم  زا  یـضعب  هچنانچ  دـنیامن  یم  لقن  ینارـصن  بهو  نیمه  هراـبرد  یبلک 
یلع نب  نیسح  باحـصا  دادعت  رد  اهباتک  زا  یـضعب  رد  مینیب  یم  هک  تسا  یخیرات  جرم  جره و  نیمه  رثا  رد  و  دنروآ .  یم  یبلک  بهو 

لتاقم و بتک  زا  یضعب  رد  تسا و  هدیدرگ  ناونع  ینارصن  بهو  مه  یبلک و  هّللادبع  نب  بهو  مه  ریمع و  نب  هّللادبع  مه  مالسلا  امهیلع 
زا نینچمه  تسا و  هدیسر  تداهش  هب  البرک  رد  امّلسم  هک  ریمع  نب  هّللادبع  زا  وددرگ  یم  ناونع  بهو ))   )) مان هب  رفن  کی  طقف  مجارت ، 
یم ضارعا  یلک  روـط  هب  بهو ))   )) زا ددرگ و  یم  ناوـنع  ریمع  نب  هّللادـبع  اـهنت  زین  یهاـگ  دـنروآ و  یمن  ناـیم  هب  یمـسا  مود  بـهو 

هتشاذگن رتارف  مدق  لقن  هریاد  زا  ابیرقت  بلطم  اذل  دنا ،  هدومن  هدنـسب  نارگید  لقن  هب  اهنت  يداع  لاور  قبط  ناخروم  نوچ  و  ( . 194) دوش
راتفگ نیمه  لقن  هب  هتـسناد و  حیحـص  ار  هتـشذگ  ناخروم  زا  یکی  راتفگ  ناسیون  خـیرات  نافل و  ؤم  زا  کیره  میدومن ،  هراشا  هکنانچ  و 
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راتفگ نیمه  لقن  هب  هتـسناد و  حیحـص  ار  هتـشذگ  ناخروم  زا  یکی  راتفگ  ناسیون  خـیرات  نافل و  ؤم  زا  کیره  میدومن ،  هراشا  هکنانچ  و 
 . دنا هتفرگ  شیپ  رد  ار  طایتحا  هب  لمع  شور  رگید  یضعب  هدومن و  افتکا 

؟  هّللادبع نب  بهو  ای  ریمع  نب  هّللادبع 

هیرظن هچ  نارگـشواک  هدـنیآ  رد  ات  میهد  یم  رارق  نیققحم  راـیتخا  رد  تسا  هدیـسر  اـم  رظن  هب  هاـتوک  تصرف  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  کـنیا 
 ، تسا هدمآ  رگید  بتک  زا  یضعب  یمزراوخ و  لتقم  فوهل و  رد  هک  هّللادبع  نب  بهو  مان  هب  یصخش  بلک  هلیبق  زا  ام  هدیقع  هب  دنهدب . 

ربـتعم و لـتقم  خـیرات و  بتک  زا  رگید  یـضعب  رد  هک  تسا  یبـلک ))  ریمع  نب  هّللادـبع   )) ناـمه صخـش  نیا  هکلب  هدوبن  ادهـش  ناـیم  رد 
هباحص ناونع  هب  ار  وا  لاقملا  حیقنت  یسوط و  خیش  لاجر  دننام  زین  لاجر  بتک  مینیب و  یم  اروشاع  يادهـش  دادعت  رد  ار  وا  مان  یـساسا ، 

هّللادـبع نب  بهو  مه  یبلک و  ریمع  نب  هّللادـبع  مه  هک  نانآ  ددـعت  اماو  دـنیامن  یم  یفرعم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانم و  ؤمریما 
هورگ کی  رثکادـح  مک و  هورگ  کی  نایم  رد  ًالوا :  اریز :  تسا ؛  لوبق  لباقریغ  هکلب  دـیعب و  یلیخ  دـنا  هدوب  البرک  رد  رفن  ود  ره  یبلک 

ناشهارمه هب  ودره  رسمه  ردام و   - 2 دنشاب .  هلیبق  کیزا  ودره   - 1 ًالثم :  هباشم  تهج  ره  زا  نیعم و  تاصخشم  اب  رفن  ود  يرفن ،   150
کی ودره  هب  مه  ماـما  دـیوگب و  نخـس  روج  کـی  ودره  رداـم  دـشاب و  عوـن  کـی  ناـنآ  تداهـش  تیفیک  تاـیئزج و  ماـمت   - 3 دـشاب . 
نانآ نیرتراکادف  نیرتروهـشم و  مان  لقادح  ای  ادهـش و  مان  هک  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  ایناث :  تسین .  لوبق  لباق  دهدب و . . .  خساپ  Ș0

هدماین نایم  هب  بهو ))   )) زا یمان  یلو  تسا  هدش  دای  زین  یبلک  ریمع  نب  هّللادبع  زا  ادهـش  ریاس  رانک  رد  تسا  هدـمآ  ناشناگدنـشک  مان  اب 
هجرد هب  ربص ))  )) لـتق اـب  هک  يراکادـف  ناـنچنآ  اـب  یتیـصخش  ناـنچ  زا  تسا  ماـما  فطل  هفطاـع و  زا  رود  هک  یتروص  رد  ( 195  ) تسا

هنوگچیه تسا ،  هداد  ناشن  دوخ  زا  تیمیمص  افو و  نانچنآ  زین  يو  ردام  هدش و  هتشک  شرانک  رد  زین  شرـسمه  هدیدرگ و  لیان  تداهش 
 . ددرگن ریدقت  لیلجت و 

؟  تسیچ هابتشا  ءاشنم 

ما  )) شرـسمه هینک  و  بهووبا ))   ، )) ریمع نب  هّللادـبع  هینک  هک  تسا  نیا  هدـیدرگ ،  هابتـشا  بجوم  لتاقم  بابرا  نیخروم و  يارب  هچنآ 
رد هک  دنا  هدومن  هظحالم  هاگنآ  بهو ))  ما   )) شرسمه هینک  ات  دنا  هدومن  هجوت  رتمک  هّللادبع  دوخ  هینک  هب  نانآ  اهتنم  دشاب  یم  بهو )) 
اب بهو ))  ما   )) نیا هک  دنا  هدرک  روصت  سپس  هتفر و . . .  نادیم  هب  هدرک و  شالت  هک  تسه  زین  بهو ))  ما   )) زا تبحص  اروشاع  نایرج 

هدیسر تداهش  هب  هدش  دای  تایصوصخ  نآ  اب  هدوب و  البرک  رد  اصخش  هک  تسا  یمان  بهو ))   )) ردام تایصوصخ ،  نیا  اب  شالت و  نیا 
تـسا هدش  لقتنم  رگید  باتک  هب  یباتک  زا  نامز  رورم  اب  لیدبت و  یبلک  بهو  هب  یبلک ))  بهووبا   )) زا ریمع  نب  هّللادبع  اجیردت  تسا و 

تسا و بهووبا  شا  هینک  هک  ریمع  نب  هّللادـبع  مان  هب  تسا  دیهـش  کی  رـسمه  هکلب  دیهـش  کی  رداـم  هن  بهو ))  ما   )) هک یتروص  رد  ، 
تسین و بهو ))  ما   )) يو هینک  یلو  داد  رطاخ  یلـست  دومن و  اعد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوب و  ـالبرک  رد  زین  بهووبا ))   )) نیمه رداـم 

لاجر ناخروم و  نایم  رد  لاجر و  خیرات و  بتک  رد  هتبلا  تسا .  هدوب  هّللادبع ))  ما   )) شدیهش دنزرف  مان  تبسانم  هب  هتـشاد  يا  هینک  رگا 
تـسا لومعم  بارعا  نایم  رد  اریز  تسا ؛  هدمآ  دوجو  هب  صاخـشا  مسا  ددعت  رثا  رد  هک  دراد  دوجو  ناوارف  هابتـشا  عون  نیا  ریظن  ناسانش 

ياه هینک  باقلا و  ياراد  درف  کی  یهاگ  یتح  دـندرگ و  یم  فورعم  هس  ره  اب  یهاگ  هینک و  ای  بقل  اب  یهاگ  مسا و  اب  یهاگ  دارفا  هک 
هدمآ دوجو  هب  هّللادـبع  نب  بهو  ای  بهووبا ،  ریمع ،  نب  هّللادـبع  دروم  رد  هک  یهابتـشا  هرابرد  ام ،  یـسررب  دوب  نیا  دـشاب .  یم  ددـعتم 
باتک نیا  رد  شیاج  تسا و  یـسررب  ثحب و  دنمزاین  هیـضق  عورف  دـشاب  حیحـص  مه  لصا  رد  رگا  ینارـصن  بهو  دروم  رد  اما  و  تسا . 

 . تسین

يدئاص همامثوبا  هب  باطخ 
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نخس نتم 

َنوُقِحال ّانِاَف  ْمَّدَـقَت  یِّلَُـصن . . . .  یّتَح  اّنَع  اوُّفُکَی  ْنَا  ْمُهُولَـس  اِهْتقَو  ُلَّوَا  اذـه  ْمَعَن  َنیرِکاّذـلا  َنیِّلَـصُْملا  َنِم  ُهّللاَکَلَعَج  َةولَّصلا  َتْرَکَذ  )) . . . 
(( . ٍۀَعاْسنَع َِکب 

حیضوت همجرت و 

نآ هب  تسا ،  رهظ  لوا  هک  دیدرگ  هجوتم  نوچ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  زا  یکی  يدئاص  همامثوبا  هب  فورعم  بعک  نبورمع 
ارم اـت  دـنگوس !  ادـخ  هب  یلو  دـنهد  یم  همادا  دوـخ  یپ  رد  یپ  تـالمح  هب  مدرم  نیا  هچرگ  تیادـف !  هب  مناـج  تشاد :  هضرع  ترـضح 

تماما هب  زین  ار  رگید  زامن  کی  نیا  هک  مدرگ  لیان  راگدرورپ  ياقل  هب  هاگنآ  مراد  تسود  نم  دنبایب  تسد  وت  هب  دنناوت  یمن  دـنا  هتـشکن 
زا ار  وت  ادـخ  یتخادـنا  اـم  داـی  هبار  زاـمن  َةولَّصلا )) ؛ . . .  َتْرَکَذ   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  مشاـب .  هدروآ  ياـج  هب  وت 

گنج زا  تسد  اتقوم  هک  دـیهاوخب  نمـشد  زا  تسا  هدیـسر  ارف  زامن  تقو  کنیا  يرآ  دـهدب ،  رارق  دنتـسه  ادـخ  دای  هب  هک  ینارازگزامن 
رکـشل نارـس  زا  یکی  نیـصح  دـش ،  هداد  تقوم  سب  شتآ  داهنـشیپ  هفوک  رکـشل  هب  نوچ  و  میروایب . ))  ياج  هب  ار  دوخ  زامن  اـت  درادرب 

دعب هحفص  دنچ  رد  هک  يروط  هب  و  ( . 196  (() تسین راگدرورپ  لوبق  دروم  دیناوخ  یم  امـش  هک  يزامن  ُلَبُْقت )) ؛  اهَّنَا ال   : )) تفگ لطاب 
يو ندش  هتـشک  هب  رجنم  هک  تفرگرد  يدـیدش  گنج  زاب  هطبار  نیا  رد  تفگ و  خـساپ  وا  هب  رهاظم  نب  بیبح  دومن ،  دـیهاوخ  هظحالم 

ریزارس اه  همیخ  يوس  هب  ناراب  تارطق  دننام  هک  اهریت  لباقم  رد  شنارای  زا  نتدنچ  اب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هجیتن  رد  و  دیدرگ . 
دای هب  اعقاو  هک  ینارازگزامن  فص  رد  دـندیتلغ و  نوخ  كاخ و  هب  زامن  ماگنه  هب  شناراـی  زا  نتدـنچ  دروآ و  ياـج  هب  ار  رهظزاـمن  دوب 
ولج هب  ترـضح  نآ  نارای  همه  زا  شیپ  رهظ  هضیرف  يادا  زا  سپ  دوب  هتفرگ  میمـصت  هک  هنوگنامه  هماـمثوبا  دـنتفرگ .  رارق  دنتـسه  ادـخ 

َِکلْهَا یف  ًادیحَو  َكارَءاَف  َفَّلََختَا  ْنَءا  ُتْهِرَکَو  َِکباحْـصَءِاب  َقَْحلَءا  نَا  ُتْمَمَه  ْدَق  َكاِدف  ُْتلِعُج  هّللاِدـْبَع  ابَا  ای   : )) تشاد هضرع  دـمآ و 
مشکب و رانک  ار  مدوخ  هک  مرادن  شوخ  مدـنویپب و  وت  دیهـش  نارای  هب  رتدوز  هچره  هک  ما  هتفرگ  میمـصت  نم  تنابرق !  هب  مناج  ًالِیتَق )) ؛ 

َِکب َنوُقِحال  ّانِاَف  ْمَّدَـقَت   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يوش . ))  یم  هتـشک  هدـنام و  اهنت  تلایع  لها و  نایم  رد  وت  هک  مینیبب 
درک و هلمح  نمـشد  فوفـص  هب  وا  نامرف  نیا  رودـص  اب  دـش . )) میهاوخ  قحال  وت  هب  يدوزب  زین  ام  زاـتب  نمـشد  يوس  هب  ٍۀَـعاس )) ؛  ْنَع 

( . 197) دیدرگ لیان  تداهش  هب  يدئاص  هّللادبع  نب  سیق  شیومعرسپ  تسد  هب  ات  دومن  گنج 

قح هار  رد  نارگراکیپ  هب  یسرد 

دهد و یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  لئاسم  همه  زامن ، ))  )) هک اروشاع  زور  رد  شنارای  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مسر  هار و  دوب  نیا 
تسا یسرد  نیا  و  دیامن .  یم  سب  شتآ  تساوخرد  شراوخنوخ  نمشد  زا  دنک و  یم  شومارف  ار  زیچ  همه  زامن  ماگنه  هب  ترـضح  نآ 

شناوریپ هب  گنج  هحوبحب  رد  نیفـص و  رد  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  شدنمجرا  ردـپ  هک  تسا  یـسرد  قح ،  هار  رد  نارگراکیپ  همه  هب 
نارگن هکنیا  لثم  نینم  ؤملاریما  ای  دومن  لا  ؤس  تسا ،  زامن  تقو  رظتنم  بقارم و  ترـضح  نآ  دـید  سابع  نبا  هک  هاـگنآ  دـهد ،  یم  داـی 
ساسح عقوم  نیا  رد  ام  تفگ  سابع  نبا  مشاـب .  یم  رهظزاـمن  تقو  ندـش  لـخاد  سمـش و  لاوز  بقارم  يرآ  دومرف :  دـیتسه ؟  یبلطم 

؛  ةولَّصلا یلَع  ْمُهاْنَلتاق  امَّنِا   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  میدرگ .  زامن  لوغشم  میرادرب و  گنج  زا  تسد  میناوت  یمن 
ۀلیل رد  یتـح  دـیدرگ و  یمن  كرت  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  بـش  زاـمن  نیفـص  گـنج  رد  يرآ  مـیگنج . ))  یم  ناـنآ  اـب  زاـمن  يارب  اـم  (( 

( . 198) ریرهلا

؟  تسیک همامثوبا 
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باکر رد  اهگنج  همه  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نارای  باحصا و  زا  هعیش و  سانشرس  دارفا  هوجو و  زا  برع و  ناعاجش  زا  وا 
هب ترضح  نآ  لاقتنا  زا  سپ  دوب و  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نارای  هباحص و  وزج  راوگرزب  نآ  تداهش  زا  سپ  تسا و  هدوب  ترـضح  نآ 

توعد يو  زا  هتشون و  همان  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب  هک  دوب  يدارفا  زا  همامثوبا  هیواعم  زا  سپ  دیدرگ .  راگدنام  هفوک  رد  هنیدم 
هب تفرگ و  رارق  يو  تمدـخ  رد  هماـمثوبا  هفوک  هب  لـیقع  نب  ملـسم  دورو  زا  سپ  دـیامن .  تکرح  هفوـک  يوـس  هب  قارع و  هب  هک  دوـمن 
زا سپ  دوـمن .  یم  فرـص  تشاد -  صّـصخت  هک  حالـس  دـیرخ  رد  يروآ و  عـمج  نایعیـش  زا  ار  ساـنجا  لاوـما و  ترـضح  نآ  روتـسد 
هب هکنیا  ات  دیـسرن  ییاج  هب  يو  ندرک  ادـیپ  رد  دایز  نبا  ناوارف  شـالت  دـیدرگ .  یفتخم  يراوتم و  هماـمثوبا  لـیقع ،  نب  ملـسم  تداـهش 
نآ هارمه  هب  قحلم و  ودـب  هار  ياـنثا  رد  هدومن و  تکرح  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  ندـناسر  يراـی  يارب  لـاله  نب  عفاـن  هارمه 

 . دیدرگ البرک  دراو  ترضح 

همامثوبا صالخا 

اب هک  داد  تیرومءام  دوب  زیرنوخ  كاتف و  يدرم  هک  یبعـش ))  هّللادـبع  نبریثک   )) هب ـالبرک  هب  دورو  زا  سپ  دعـسرمع  دـیوگ :  یم  يربط 
یم ماجنا  ار  تیرومءام  نیا  مه  یهدـب  روتـسد  رگا  تفگ  ریثک ))  . )) دـنک لا  ؤس  البرک  هب  وا  دورو  هزیگنا  زا  تاـقالم و  یلع  نب  نیـسح 

يوس هب  ور  ریثک ))  ! )) نک لا  ؤس  ار  يو  ندمآ  تلع  طقف  یشکب  ار  وا  مهاوخ  یمن  تفگ  دعـسرمع  مناسر .  یم  لتق  هب  ار  وا  مه  مهد و 
ادخ هّللادبعابا !  ای  تشاد  هضرع  یلع  نب  نیسح  هب  داتفا  يو  رب  همامثوبا  مشچ  نوچ  داتفا  هار  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ياه  همیخ 

رد دـمآ و  ولج  سپـس  تسا ،  نیمز  يور  مدرم  نیرتزیرنوخ  نیرت و  يرج  نیرتدـب و  دـیآ  یم  هک  درم  نیا  دـنک  ظفح  يدـب  ره  زا  ار  وت 
هب تفگ :  ریثک  يراذگب .  نیمز  رب  ار  دوخ  ریشمش  دیاب  ینک  تاقالم  مالسلا  هیلع  نیـسح  اب  یهاوخب  رگا  تفگ  داتـسیا و  ریثک ))  )) لباقم
رد سپ  تفگ :  همامثوبا  مدرگ .  یمرب  ّالا  مناسر و  یم  دـیریذپب  رگا  ما  هدروآ  یمایپ  نم  مور ،  یمن  تلذ  نیا  رابریز  هک  دـنگوس !  ادـخ 
نم هب  ار  دوخ  مایپ  سپ  تفگ  همامثوبا  تفریذـپن .  زین  ار  همامثوبا  داهنـشیپ  نیا  ریثک  دـشاب .  وت  ریـشمش  هضبق  رب  نم  تسد  تاقالم  عقوم 

ترـضح نآ  همیخ  دراو  وت  دـننام  زیرنوخ  يدرف  داد  مهاوخن  هزاجا  نم  میوگب و  وت  هب  ار  نآ  خـساپ  غالبا و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  اـت  وگب 
رد تیقفوم  نودـب  ریثک  دـیدرگ و  رجنم  ییوگازـسان  هب  راـک  دـش و  داـیز  ود  نآ  نیب  رد  وگتفگ  عقوم  نیا  رد  دـیوگ :  یم  يربـط  دوش . 

سیق نب  ةّرق   )) هب ار  تیرومءام  نیا  مه  دعـسرمع  تشاذـگ .  نایمرد  يواب  ار  نایرج  تشگزاـب و  دعـسرمع  يوس  هب  شیوخ  تیرومءاـم 
هّللادبع ۀمامث  یبءا  یلع  مالـسلا  تسا (( :  هدمآ  لمع  هب  لیلجت  هنوگ  نیدب  همامثوبا  زا  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  دومن .  لوحم  یمیمت )) 

((( 199  ) يدئاصلا

یفنح هّللادبع  نب  دیعس  هب  باطخ 

نخس نتم 

(( . ِۀَّنَْجلا ِیف  یِمامَا  َْتنَا  ْمَعَن  )) . . . 

حیضوت همجرت و 

هفوک لها  شریذـپ  دروم  رهظ  هضیرف  يادا  يارب  ماما  يوس  زا  تقوم  سب  شتآ  داهنـشیپ  هکنآ  زا  سپ  دـیدرگ ،  هراشا  ًالبق  هک  يروط  هب 
هّللادبع و نب  دیعـس  هلمج  زا  ترـضح  نآ  نارای  زا  نتدنچ  داتـسیا و  زامن  هب  نمـشد  نارابریت  هب  هجوت  نودـب  ترـضح  نآ  تفرگن ،  رارق 

ناشندب هب  هک  ییاهریت  رثا  رد  زامن  ندش  مامت  زا  سپ  هک  دـندرک  رپس  ار  دوخ  هنیـس  دنداتـسیا و  ماما  يور  شیپ  رد  یبعک  هظرق  نبورمع 
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نینچ دوب ،  هداتفا  كاخ  يور  هب  دیدش  فعض  دولآ و  نوخ  ندب  اب  هک  زامن  زا  سپ  هّللادبع  نب  دیعس  دندیـسر .  تداهـش  هب  دوب  هدیـسر 
زا ناسرب و  تربمایپ  هب  ارم  مالس  يداتسرف و  دومث  داع و  موق  رب  هک  یباذع  دننام  تسرفب  باذع  تنعل و  مدرم  نیا  هب  ایادخ !  تفگ :  یم 
هب ندیسر  جنر ،  درد و  همه  نیا  لمحت  يزابناج و  نیا  زا  نم  فده  اریز  نادرگب ؛  علطم  ار  وا  تسا  هدیـسر  نم  هب  هک  یجنر  درد و  نیا 

ترـضح نآ  هب  دومن و  اشامت  ماما  هفایق  هب  درک و  زاب  ار  شیاهمـشچ  سپـس  دـشاب .  یم  وت  ربمایپ  هب  ندومن  يرای  هار  زا  وت  شاداپ  رجا و 
مالـسلا هیلع  ماما  مداد . )) ؟  ماجنا  وت  لباقم  رد  ار  دوخ  هفیظو  نم  ایآ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  هّللِالوُسَر )) ؛ ؟  َْنباَـی  ُْتیَفْوَا   : )) تشاد هضرع 

شیپاشیپ وت  يداد و ) ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  یناسنا  یمالـسا و  هفیظو  وت   ، ) يرآ ۀَّنَْجلا )) ؛  ِیف  یِمامَا  َْتنَا  ْمَعَن   : )) دومرف يو  خساپ  رد 
 (( . یتسه نیرب  تشهب  رد  نم 

یبعک هظرق  نبورمع  هب  باطخ 

نخس نتم 

(( . ِْرثِالا ِیف  ّینَا  ُهِْملْعَاَو  َمالَّسلا  یِّنِم  هّللَالوُسَر  ْءاَْرقاَف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  یِمامَا  َْتنَا  ْمَعَن  )) . . . 

حیضوت همجرت و 

هدیسر و شا  هنیس  رس و  هب  ریت  هبوچ  نیدنچ  هار  نیا  رد  هتفرگ و  هدهع  هب  ار  ماما  يرادساپ  هّللادبع ،  نب  دیعس  هارمه  هب  زین  هظرق  نبورمع 
نیا زا  سپ  زین  وا  هک  داد  یم  شوگ  مالسلا  هیلع  ماما  خساپ  دیعـس و  نانخـس  هب  دوب و  هداتفا  كاخ  هب  دیعـس  اب  نامزمه  حورجم و  ادیدش 
هیلع ماما  مداد . )) ؟  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  مه  نم  ایآ  هّللِالوُسَر )) ؛ ؟  َْنباَی  ُْتیَفَوَا   : )) دومن رارکت  ار  دیعـس  لا  ؤس  نامه  باوج  لا و  ؤس 

رد نم  شیپاشیپ  يداد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  زین  وت  يرآ   : )) دومرف داد و  ورمع  هب  دوب  هتفگ  دیعـس  هب  هک  ار  یخـساپ  ناـمه  زین  مالـسلا 
رد زین  نم  هک  نک  غـالبا  وا  هب  ناـسرب و  ادـخ  لوسر  هب  ارم  مالـس   : )) هک دومن  هفاـضا  زین  ار  هلمج  نیا  دروم  نیا  رد  و  یتسه . ))  تشهب 

هرداص ترایز  رد  هجرف -  یلاعت  هّللا  لجع  رصع -  یلو  ترضح  ( . 200 (() دیدرگ مهاوخ  لیان  شرادید  هب  وا و  هاگشیپ  هب  وت  رس  تشپ 
يراصنالا ۀظرق  نبورمع  یلع  مالـسلا   : )) دنک یم  دای  نینچ  راکادف  دیهـش  نیا  زا  دیامرف  یم  میلعت  ار  ادهـش  ترایز  هک  هسدقم  هیحان  زا 

شا هنیس  شیوخ و  ياوشیپ  ماما و  دوجو  رپس  ار  شدوجو  زامن  هماقا  ماگنه  هک  هظرق ))  نبورمع   )) ّتیصخش تسا  نیا  ابیز و  تشز و  (( 
ياهکاخ يور  هب  هظحل  دنچ  زا  سپ  هک  تسا  رث  ؤم  شرکیپ  رد  ناوارف و  نانچنآ  نمشد  ياهریت  دنادرگ و  یم  نانمـشد  ياهریت  جامآ  ار 

درف کی  هفیظو  ار  شیوخ  هفیظو  ایآ  هک  تسا  نارگن  برطـضم و  زین  طیارـش  نیا  اب  لاح و  نیا  رد  وا  یلو  دتفا  یم  البرک  نازوس  مرگ و 
نآ ار  وا  ینارگن  نیا  و  هن ! ؟  ای  تسا  هداد  ماجنا  هتـسیاش  روط  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  لـباقم  رد  ار  اـفو  اـب  نم و  ؤم 

ُْتیَفْوَا  : )) دنک یم  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نازرل  کشخ و  نابل  اب  دولآ و  نوخ  ندب  كاچ و  كاچ  هنیـس  اب  هک  دهد  یم  راشف  نانچ 
تملظ و رون و  اـبیز ،  تشز و  ناـهج ،  نیا  رد  نوـچ  یلو  ۀَّنَْجلا ))  ِیف  یِماـمَا  َْتنَا  ْمَعَن   : )) دـهد یم  خـساپ  ماـما  و  هّللاـِلوُسَر )) ؟  َْنباَـی 

تملظ یکیراـت و  هظرق ))  نبورمع   )) تفرعم روـن  راـنک  رد  هک  تسا  بساـنم  تسا  هتفرگ  رارق  مه  راـنک  رد  هشیمه  تواقـش  تداـعس و 
وا ردارب  ياـبیزان  هفاـیق  میدـش ،  انـشآ  یمک  هظرق ))  نبورمع   )) ياـبیز هرهچ  اـب  رگا  مینک و  هدـهاشم  زین  ار  هظرق ))  نـب  یلع   )) شردارب

بجعتم اهیروابان  نامیا و  نیا  اهنیریش و  خلت و  نیا  اهابیز و  تشز و  نیا  هدهاشم  زا  خیرات  لوط  رد  ات  میـسانشب  زین  ار  هظرق ))  نب  یلع  ))
 )) هفیرـش هیآ  قیداصم  زا  یکی  رـسپ  ردـپ و  هظرق ))  نب  یلع   )) و بعک ))  نب  ۀـظرق   )) ّتیـصخش هسیاقم  اـب  نینچمه  میدرگن و  ریحتم  و 

زا هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  بعک ))  نب  ۀـظرق   . )) مییامن كرد  سمل و  حوضو  هب  ار  ّیحلا )) )  نم  ّتیملا  جرخی  )
ؤمریما ادخ و  لوسر  باکر  رد  دـحا  زا  سپ  ياهگنج  دـحا و  گنج  رد  دـشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نارای  زا  ثیدـح و  نایوار 
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يرادناتسا مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  فرط  زا  زاب  دوب و  ترـضح  نآ  رگـشل  نارادمچرپ  زا  یکی  نیفـص  گنج  رد  هتـشاد و  روضح  نانم 
ییارس هحون  يو  رب  شتافو  ماگنه  هب  هک  یـصخش  نیلّوا  هفوک  رد  دنیوگ  یم  تشذگرد ،  لاس 51  رد  وا  دـیدرگ .  لّوحم  يو  رب  سراف 

تیفورعم ترهـش و  زا  یلع ))  ورمع و   )) نانآ نایم  رد  هک  هدنام  ياجب  دنزرف  دنچ  بعک  نب  ۀظرق  زا  تسا .  بعک ))  نب  ۀظرق   )) دیدرگ
اب نامزمه  ورمع ))  )) اـّما شیتخبدـب :  تواقـش و  تهج  هب  یلع ))   )) شیراکادـف و راـثیا و  تبـسانم  هب  ورمع ))  . )) دـنرادروخرب يرتشیب 
ات دومن و  لوحم  يو  رب  ار  دعسرمع  اب  وگتفگ  هملاکم و  تیرومءام  ترضح  نآ  دیدرگ و  دراو  البرک  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

نیلّوا زا  اروشاع  زور  رد  داد و  یم  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  تیرومءاـم  نیا  هظرق  نبورمع  وگتفگ ،  هدوارم و  عطق  ـالبرک و  هب  رمـش  دورو 
زا سپ  دناوخ و  زجر  رعش و  نمشد  فوفص  لباقم  رد  تفرگ و  داهج  هرزابم و  هزاجا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  هک  تسا  یناسک 
هک يروط  هب  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  ماما  ناج  زا  تظافح  زامن  ماگنه  هب  تشگرب و  اـه  همیخ  هب  اوق  دـیدجت  سفنت و  يارب  گـنج  یتدـم 
هب مه  وا  هظرق  نب  یلع  اّما  و  دـیدرگ .  لیان  تداهـش  هب  دوب  هدـش  دراو  شا  هنیـس  یناشیپ و  رب  هک  يداـیز  ياـهریت  رثا  رد  دـش  هتفگ  ًـالبق 

تداهش زا  نوچ  اروشاع  زور  رد  دیدرگ و  البرک  دراو  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  اب  گنج  يارب  هفوک  نایرکشل  اب  دعـسرمع و  هارمه 
باّذک نباو  باّذک  ای  نیسح  ای   : )) داد رارق  باطخ  دروم  نینچ  نیا  ار  نیسح  ماما  هدمآ و  نوریب  فوفـص  نایم  زا  دیدرگ  علطم  شردارب 

يدناسر لتق  هب  ار  وا  يدرک و  هارمگ  يدز و  لوگ  ارم  ردارب  وگغورد !  رسپ  وگغورد و  درم  يا  نیسح  ُهَْتلَتَقَف )) ؛  هتللـضاو  یخا  تررغا 
مدزن و لوگ  ار  وت  ردارب  نم  ّکلـضاو )) ؛  هّللا  هادـه  نکلو  هتللـضا  امو  كاخا  ررغا  مل  ّینا   : )) دومرف تراـسج  نیا  خـساپ  رد  ماـما  (( . 

نآ هب  تفگب و  نیا  مشکن  ار  وت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  تفگ :  هظرق  نب  یلع  دومن . )) هارمگ  ار  وت  تیاده و  ار  وا  ادـخ  یلو  مدرکن  هارمگ 
هب هظرق  نب  یلع  ناتـسود  داتفا ،  نیمز  رب  هک  تخاس  دراو  وا  رب  يا  هزین  هدرک و  تعنامم  وا  هلمح  زا  لاله  نب  عفان  دومن .  هلمح  ترـضح 

( . 201  ) تفای تاجن  گرم  زا  هجلاعم  اوادم و  اب  دندومن و  لمح  هفوک  رکشل  يوس  هب  ار  وا  حورجم  ندب  دندادن و  لاجم  عفان 

رهظ هضیرف  يادا  زا  سپ  ع )   ) ماما نانخس 

نخس نتم 

یف اُوِلُتق  َنیِذَّلَا  ُءادَـهُّشلاَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللُالوُسَر  اذـهَو  اهُراِمث  ْتَعَْنیَاَو  اهُراْهنَا  ْتَلَـصَّتاَو  اُهباْوبَا  ْتَِحُتف  ْدَـق  ُۀَّنَْجلا  ِهِذـه  ُمارِک  ای  ))
(( . ِلوُسَّرلا ِمَرَح  ْنَع  اوُّبُذَو  ِهِِّیبَن  ِنیِدَو  ِهّللِانیِد  ْنَع  اُوماحَف  ْمُِکب  َنوُرَش  ابَتَیَو  مکموُدق  َنوُعَّقَوَتَی  هّللِالِیبَس 

تاغل حیضوت  همجرت و 

رُشابَت ندش .  دراو  موُُدق :  راظتنا .  عقََوت :  دیدرگ .  باداش  دیسر ،  هویم  ُرَمَّثلا :  ِتَعَْنیَا  رگشیاشخب .  رظندنلب ،  صخش  میرک ؛  عمج  مارِک : 
 . ندرک عافد  ّبذ :  نداد .  هدژم  رگیدمه  هب  : 

حیضوت همجرت و 

هب شیور  شیپ  رد  هک  دیعـس  هظرق و  نانخـس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  زا  سپ  رهظ و  زاـمن  يادا  زا  سپ  ( 202  ) مرقم موحرم  لقن  هباـنب 
تشگرب و دندرک  یم  يرامش  هقیقد  يزابناج  تداهش و  راظتنا  هب  هک  شیوخ  نارای  هیقب  فرط  هب  داد ،  خساپ  دندوب  هداتفا  نوخ  كاخ و 
يراج و شیاهرهن  هک  هدـش  زاب  امـش ) يور  هب   ) تشهب ياهرد  کنیا  ناـشنم !  گرزب  يا  نازیزع !  يا   : )) دومرف نینچ  ناـنآ  هب  باـطخ 
 . دنهد یم  هدژم  رگیدمه  هب  ار  امش  مودق  هدوب و  امـش  دورو  رظتنم  یهلا  هار  نادیهـش  ادخ و  لوسر  کنیا  تسا و  مرخ  زبس و  شناتخرد 

(( . دینک عافد  ربمایپ  مرح  زا  تیامح و  شلوسر  ادخ و  نید  زا  هک  تسامش  رب  سپ 
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(203) رهاظم نب  بیبح  تداهش  ماگنه  هب 

نخس نتم 

(204  (() ِیباحْصَا َةامُحَو  یِسْفَن  ُبِسَتْحَا  هّللاَْدنِع  )) . . . 

تاغل حیضوت  همجرت و 

عفادم یماح : )  عمج   ) ةامُح دریگ .  ماجنا  دنوادخ  ياضر  يارب  هک  يراک  هّللاَدنع :  ُباستْحا 

حیضوت همجرت و 

؟  يزامن هچ  تفگ ،  دنلب  يادص  اب  ریمن  نب  نیصح  دومن ،  تقوم  سب  شتآ  تساوخرد  رهظزامن  يادا  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هاگنآ 
اهَّنَا ال َتْمَعَز   : )) تفگ نیـصح  هب  باـطخ  تفر و  ولج  هلمج  نیا  ندینـش  اـب  ( 205) رهاظم نب  بیبح  تسین !  لوبق  دروم  امـش  زاـمن  هک 

نیصح رامح . )) !  يا  تسا  لوبق  وت  زامن  تسین و  لوبق  ربمایپ  دنزرف  زامن  ینک  یم  لایخ  ُرامِحای )) ؛  َْکنِم  ُلَبُْقتَو  ِلوُسَّرلا  ِلآ  ْنِم  ُلَبُْقت 
گنج ناشنایم  رد  دنتفاتـش و  بیبح  يرای  هب  رگید  نتدـنچ  دنتفاتـش و  شیرای  هب  يو  ناراـی  دومن و  هلمح  بیبح  هب  هلمج  نیا  ندینـش  اـب 
شنت زا  رـس  نمـشد  دمآرد و  ياپ  زا  هرخ  الاب  دیناسر و  تکاله  هب  ار  نمـشد  زا  یهورگ  یلو  دوب  ریپ  هکنیا  اب  بیبح  تفرگرد ،  یتخس 

رارق وا  هعطق  هعطق  رس و  یب  رکیپ  رانک  رد  نوچ  دوب و  نارگ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  يارب  ریپ  نامهم  نیا  ندش  هتـشک  دومن .  ادج 
ادخ و هاگشیپ  رد  مباحصا  نارای و  ندش  هتشک  مناج و  لذب  ِیباحْصَا )) ؛  َةامُحَو  یِـسْفَن  ُبِسَتْحَا  هّللاَْدنِع   : )) دومرف ار  هلمج  نیا  تفرگ ، 

 (( . تسوا نامرف  رما و  باسح  هب 

ءاسعشوبا هرابرد  ع )   ) ماما ياعد 

نخس نتم 

(( . َۀَّنَْجلا َُهباَوث  ْلَعْجاَو  ُهَتیمَر  ْدِّدَس  َّمُهّللَا  ))

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . يزادناریت هَْیمَر :  ندرک .  ییامنهار  تسار  هار  هب  دیدْسَت : 

حیضوت همجرت و 

هیلع ماما  ینارنخس  زا  سپ  هک  دوب  دعسرمع  نایرکشل  زا  هفوک و  فورعم  نازادناریت  زا  یکی  يدنک  ءاسعشوبا  هب  فورعم  دایز ،  نب  دیزی 
ترـضح نآ  ناراکادف  وزج  هدیناسر و  ماما  ياه  همیخ  هب  ار  دوخ  رُح  زا  لبق  ترـضح  نآ  ياهداهنـشیپ  هب  تبثم  باوج  ندوبن  مالـسلا و 

وناز اه  همیخ  لباقم  رد  تشگزاب و  اه  همیخ  يوس  هب  دیدرگ  یپ  شبـسا  هک  نآ  زا  سپ  تفر و  نادیم  هب  هراوس  لوا  ءاسعـشوبا  دیدرگ . 
ار وا  تداهـش  هبوت و  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماما  تخادنا .  هفوک  رکـشل  يوس  هب  ار  همه  تشاد  هارمه  هب  هک  ریت  دصکی  تشاذـگ و  نیمز  رب 
ار شدزم  رجا و  نادرگب و  يوق  مکحم و  يزادناریت  رد  ار  وا  ایادخ !  َۀَّنَْجلا )) ؛  ُهباوث  ْلَعْجاَو  ُهَتیمَر  ْدِّدَـس  َّمُهّللَا   : )) درک اعد  نینچ  دـید ، 
تفر و رده  هب  ریت  جـنپ  طقف  میاهریت  همه  زا  تفگ  تساخرب و  شیاج  زا  اهریت  ندـش  مامت  زا  سپ  ءاسعـشوبا  هدـب . ))  رارق  نیرب  تشهب 

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  www.Ghaemiyeh.comنانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


( . 206) دیسر تداهش  هب  تخات و  نمشد  فوفص  هب  ریشمش  اب  سپس  دومن .  تباصا  نمشد  هب  هیقب 

(207  ) یحایر دیزی  نبّرح  اب 

نخس نتم 

ةَرِخالاَو اْینُّدلا  یفُّرُحلا  َْتنَاَو  َکُُّما  َکتَّمَـس  امَک  ُّرُحلا  َْتنَا  َنیِّیبَّنلا . . .  ِلآَو  َنیِّیبَّنلا  ِۀـلَتَق  ُْلثِم  ٌۀَـلَتَق  ََکلُرِفْغَیَو  َْکیَلَع  ُهّللا  ُبُوتَی  ْمَعَن  )) . . . 
ُهْجِّوَزَو ٍنانِج  یف  ُهْفِضَا  یِّبَر  ایَف  ِحایصلاَْدنِع  ِهِسْفَِنب  َداجَو  ًاْنیَسُح  يدانِْذا  ُّرُْحلا  َمْعنَو  ِحامِّرلا  کَبَتْشُم  َْدنِع  ٌرُوبَص  حایِر  ِیَنب  ُّرُح  ُّرُحلا  َمِعَنل  (( . 

ِحالِملا ِروُْحلا  َعَم 

تاغل حیضوت  همجرت و 

رد ًاْنیَـسُح  يدان  هزین .  حـْمُر : )  عمج   ) حاـمر گـنج .  تدـش  زا  تسا  هیاـنک  نتفر  ورف  مهرد  ندـش و  طولخم  كاِبتِْـشا : )  زا   ) کَبَتْـشُم
ندز و دایرف  َحایِـص :  دومن .  لذبار  شناج  ِهِسْفَِنب :  َداج  دومن .  ادف  نیـسح  رب  ار  دوخ  ینعی  تسا  هدمآ  ًاْنیَـسح )) يداف   )) عبانم زا  یـضعب 

 . نیکمن حیلَم : )  عمج   ) حالِم دومن .  نامهم  ار  وا  ُهَفاضَا :  ندرکادص . 

حیضوت همجرت و 

هضرع دیسر ،  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  هبوت  ناونع  هب  دیشک و  رانک  هب  دعسرمع  هاپـس  زا  ار  دوخ  هکنآ  زا  سپ  ّرح  ریثا ،  نبا  لقن  هب  انب 
مدرک یمن  یهارمه  نانآ  اب  هاگچیه  الا  دنگنجب و  وت  اب  ادج  هک  دیـشک  دنهاوخ  اجنیدب  ار  راک  مدرم  نیا  هک  مدرک  یمن  رکف  نم  تشاد : 

ات مراد  میمصت  ما و  هدمآ  ناتروضح  هب  ما  هدوب  امـش  تکرح  زا  عنام  تسا و  هدزرـس  امـش  هب  تبـسن  نم  زا  هچنآ  زا  هبوت  ناونع  هب  کنیا 
ْمَعَن  : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟  هتفریذپ  نم  هبوت  ایآ  موش ،  هتشک  تیور  شیپ  ردو  منک  تیامح  امـش  زا  گرم  ياپ 
نبا و  ( 209  ) يربط لقن  هب  اـنب  ( . 208 (() دـشخب یم  ار  تناهانگ  دریذـپ و  یم  ار  وت  هبوت  ادـخ  يرآ ،  ََکل )) ؛  ُرِفْغَیَو  َکـْیَلَع  ُهّللا  ُبُوتَی 

هرصاحم رد  نانآ  زا  کیره  هک  دومن  هلمح  نمـشد  هب  ریهز  هارمه  هب  رهظ  زامن  زا  لبق  بیبح و  ندش  هتـشک  زا  سپ  رح )) ( ، )) 210) ریثک
هدایپ وا  دندومن  یپ  ار  رّح  بسا  هرخ  الاب  ات  داد  یم  شتاجن  نمشد  زا  تسکش و  یم  ار  هرصاحم  هقلح  يرگید  تفرگ ،  یم  رارق  نمـشد 

رد ياپ  زا  ار  وا  هدومن و  هلمح  يو  رب  نمشد  زا  هدایپ  هورگ  کی  تشک  ار  نمـشد  زا  نت  لهچ  رب  غلاب  هکنآ  زا  سپ  داد و  همادا  گنج  هب 
هب هاگلتق  نایم  زا  ار  ّرح  ناج  همین  ندـبو  دـندرک  هلمح  نانآ  هب  زین  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  زا  نتدـنچ  عقوم  نیا  رد  دروآ . 
ناج همین  رکیپ  رانک  رد  اج و  نیمه  رد  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  ( . 211) دنداد رارق  ادهـش  داسجا  همیخ  رانک  رد  هدومن  لمح  اه  همیخ  فرط 
ناـبز رب  تفگ ،  یم  ررکم  هک  ار  هلمج  ناـمه  وا  دولآ  نوـخ  دـسج  ندـید  اـبو  تفرگ  رارق  دوـب ،  يو  رد  تاـیح  زا  یقمر  زوـنه  هک  ّرح 

ناربمایپ و نالتاق  دننامه  دنتسه  یناگدنـشک  نالتاق و  هفوک  مدرم  نیا  َنیِیبَّنلا )) ؛  ِلآَو  َنییبَّنلا  ِۀلَتَق  ُْلثِم  ٌۀَلَتَق  دومرف . . . (( :  درک و  يراج 
 : دومرف نینچ  درک ،  یم  كاپ  شتروص  ورـس  زا  نوخ  كاخ و  هک  یلاح  رد  تسـشن و  ّرح  رـس  يـالاب  رد  سپـس  ناربماـیپ . ))  نادـنزرف 

و تسا .  هدیمان  رُح  ار  وت  تردام  هک  هنوگ  نامه  يدرم ،  دازآ  رح و  وت  ةَرِخالاَو )) ؛  اْینُّدلا  یفُّرُحلا  َْتنَاَو  َکُُّما  َکتَّمَس  امَک  ُّرُحلا  َْتنَا  ))
 . حایِر ِیَنب  ُّرُح  ُّرُحلا  َمِعَنل   : )) دناوخ ّرح  اثر  رد  ار  تایبا  نیا  هاگنآ  يدبا . ))  رادـیاپ و  ناهج  نآ  رد  یناف و  ناهج  نیا  رد  يدرم  دازآ  وت 

هاگنآ رح  تسا  يدرم  وکین  هچ  و  اه .  هزین  ترثک  و  گنج )   ) ماگنه هب  روبـص  ابیکـش و  یحایر ،  ّرح  ّرح ،  تسا  يدرم  وکین  هچ   )) ؛ . .
ابیز نایروح  زا  نک و  ییاریذپ  يو  زا  نیرب  تشهب  رد  اراگدرورپ !  دومن .  ادف  ار  شناج  نیسح  توعد  ماگنه  هب  وا  دومن  ادن  نیـسح  هک 

((( . 212  ! ) هدب رارق  رسمه  وا  يارب  نیکمن  و 
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تداعس یعقاو  موهفم 

(( ّرح  )) زا دیاب  مینک  یفّرعم  ار  تبقاع  نسح  یتخبشوخ و  زا  یلماک  قادصم  هنومن و  میوش و  انشآ  تداعس  یعقاو  موهفم  اب  میهاوخب  رگا 
هب هتفرگ و  رارق  مالسا  نانمشد  فوفص  رد  هدومن و  تکرح  ناطیـش  دونج  هارمه  هب  رما  يادتبا  رد  يو  دننام  هک  مینک  دای  يرگید  هدع  و 

لومـشم هدیبلط  تواضق  هب  ار  درخ  لقع و  هاگنآ  دندیدرگ  البرک  دراو  تیادـه  لعـشم  نتخاس  شوماخ  يارب  ربمایپ و  دـنزرف  لتق  دـصق 
هب هار  نیا  رد  دندرب و  راک  هب  نآرق  میرح  زا  عافد  مالـسا و  عفن  هب  ار  دوخ  ریـشمش  دندش و  ینابر  تاضویف  لوزن  هب  قفوم  یهلا و  تیانع 

مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رکـشل  هب  هدرک و  هبوت  اروشاع  زور  بش و  رد  هک  يدارفا  دادـعت  دـندیدرگ .  لیان  تداهـش  گرزب  ضیف 
نایم زا  یلو  تسا  هدیدرگن  صخـشم  قیقد  روط  هب  خـیرات  بتک  رد  ناشتداهـش  تیفیک  اهنآ و  همه  یماسا  تسین و  مولعم  اقیقد  دنتـسویپ 

هدش و هبوت  هب  قفوم  مه  نانآ  هک  میوش  یم  انـشآ  زین  رگید  رفن  ود  اب  میدومن  لقن  ار  دیزی )) نب  رح   )) لاح حرـش  هک  هنوگنامه  دارفا  نیا 
یتخبـشوخ تداعـس و  هب  وا  باکر  رد  تداهـش  اب  هتـسویپ و  ترـضح  نآ  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  یگدنز ،  قیاقد  نیرخآ  رد 

 . دندیدرگ لیان  یمئاد 

شردارب ثراح و  نب  دعس 

نانم ؤمریما  دننام  یتیـصخش  هک  دندوب  جراوخ  هورگ  ّداح  یفارحنا و  هدیقع  ياراد  هفوک و  نکاس  ثراح ،  نادـنزرف  فوتحلاوبا  دـعس و 
دراو مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  گنج ،  يارب  و  دعـسرمع ))  )) هارمه هب  ردارب  ود  نیا  دنتـسناد  یم  لتقلا  بجاو  زین  ار  مالـسلا  هیلع 

ود نیا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نارای  همه  تداهش  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  دندرب  یم  رس  هب  هفوک  نایرکـشل  نایم  رد  هدش و  البرک 
لوحتم اقیمع  اه ،  همیخ  نایمزا  لافطا  نانز و  هیرگ  يادص  ندینش  اب  و  ینرصنی ))  ٌرصانالا   )) ترضح نآ  هثاغتسا  يادص  ندینش  اب  ردارب 

دنزرف رگم  نیسح  نیا  ((( 213  (() هّللا یـصع  نمل  ۀعاط  الو  هّلل  ّالا  مکح  ال   )) مییوگ یم  هک  ام  دنتفگ :  رگیدمه  هب  هدـش و  نوگرگد  و 
نایم رد  وا  میا و  هدـش  گنج  دراو  وا  اب  ام  هک  تسا  هنوگچ  میرادـن  وا  ّدـج  زا  تعافـش  دـیما  تمایق  زور  رد  ام  رگم  و  تسین ؟  ام  ربمایپ 

رد هدیشک  نوریب  فالغ  زا  ریشمش  دنتفاتش و  یلع  نب  نیـسح  يوس  هب  دنتفگب و  نیا  تسا .  هدنام  روای  رای و  یب  تبرغ  نیا  رد  نمـشد و 
هب ردارب  ود  ره  یهورگ ،  ندرک  حورجم  نتـشک و  زا  سپ  دـنتخادرپ و  نمـشد  اـب  گـنج  هب  دوـب  کـیدزن  ترـضح  نآ  هب  هـک  يا  هـطقن 
هب ّرح ))  )) دننام مه  ردارب  ود  نیا  هنوگنیدب  و  داتفا .  نیمز  يور  هب  مه  رانک  رد  هطقن و  کی  رد  ناشدولآ  نوخ  ندـب  دندیـسر و  تداهش 

( . 214) دندیدرگ لئان  تبقاع  نسح  تداعس و 

ریهز هب  باطخ 

نخس نتم 

(( َریزانَخَو ًةَدَِرق  اوُخِسُم  َنیَّذلا  َنَْعل  َکیِلتاق  َنََعلَو  ُْریَهُز  ای  هّللا  َکَّنَدُْعبَی  ال  َكِْرِثا . . .  یلَع  ْمُهاْقلَا  اَنَاَو  ))

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . كوخ ریِْزنِخ : ) عمج   ) ریِزانَخ هنیزوب .  دَِرق : ) عمج   ) ةَدَِرق رس .  تشپ  ْرِثا : 

حیضوت همجرت و 

ماما هناش  يور  ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  تشگرب و  ماما  روضح  هب  اه و  همیخ  هب  دیدش ،  گنج  هلمح و  کی  زا  سپ  ( 215  ) نیق نب  ریهز 
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 ، دیدرگ تیاده  تفای و  تیاده  هک  وت  يادف  هب  مناج   : )) دومن داشنا  ار  تیب  ود  نیا  درک ،  یم  ناذـیتسا  راب  نیمود  يارب  دوب و  هتـشاذگ 
تاقالم ار  نت  هب  حالس  درمناوج  نآ  رایطرفعج ،  ار و  یـضترم  یلع  نسح و  و  منک .  یم  تاقالم  ار  ربمایپ  وت  دج  هک  تسا  يزور  زورما 

؛  َكِْرِثا یلَع  ْمُهاْقلَا  اَنَاَو   : )) دومرف يو  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  منک . ))  یم  تاقالم  ار  هدنز  دیهـش  نآ  هزمح ،  هّللادـسا و  منک و  یم 
رد ترـضح  نآ  داتفا  البرک  نیمز  رد  دـمآرد و  ياپ  زا  ریهز  هکنآ  زا  سپ  و  دومن . )) مهاوخ  تاقالم  نانآ  اب  وت  رـس  تشپ  رد  زین  نم  (( 
رود شتمحر  زا  ار  وت  ادـخ  ریهز !  ُْریَهُز )) ؛ . . .  ای  هّللا  َکَّنَدـُْعبَی  ـال   : )) دومن ریدـقت  يو  زا  تـالمج  نیا  اـب  دـیدرگ و  رـضاح  شنیلاـب 

هب دـندیدرگ و  خـسم  دومن و  تنعل  ار  يدارفا  هتـشذگ  ياـهنارود  رد  هک  هنوگناـمه  دـنک ،  تنعل  وت  ناگدنـشک  نـالتاق و  رب  دـنادرگن و 
اـهدایز و نـبا  روتــسد  اـب  هداد و  تـسد  زا  ار  رکفت  تردــق  هکناــنآ  نارود  ره  رد  يرآ  ( . 216 (() دـندمآرد كوخ  نومیم و  تروـص 

زیارغ ياـضرا  زجب  ناـشیارب  یگدـنز  تفـص  كوخ  هکناـنآ  دـنیآ ،  یمرد  تکرح  صقر و  هب  راو  نومیم  شیوـخ  ناـمز  ياهدعـسرمع 
 . دنا هداد  تسد  زا  نینچ  نیا  ار  تیناسنا  هک  دنا  هتفرگ  رارق  ادخ  نعلو  مشخ  دروم  درادن ،  یموهفم 

یمابش هلظنح  هب  باطخ 

نخس نتم 

ْالا ُمِِهب  َْفیَکَف  ََکباحْصَاَو  َكوُحِیبَتْسَِیل  َْکَیِلا  اوُضَهَنَو  ِّقَحلا  َنِم  ِْهَیِلا  ْمُهَتْوَعد  ام  َْکیَلَع  اوُّدَر  َنیِح  َباذَْعلا  اُوبَجْوَتْسا  ِدَق  ْمُهَّنِا  هّللاَکَمِحَر  ))
(( . َنیمآَنیمآ یْلبَی . . .  ٍْکُلم ال  یلاَو  اهیف  امَو  اْینُّدلا  َنِم  ٍْریَخ  یِلا  ُْحر  َنیِحلاّصلا . . . .  َکناوِْخا  اُولَتَق  ْدَقَو  َن 

تاغل حیضوت  همجرت و 

ُْحر يزیرنوخ )  هب  میمـصت  زا  تسا  هیانک   ) نتـسناد زیاج  هَحاِبتِْـسا :  تفاتـش .  يو  يوس  هب  ِْهَیِلا :  َضَهَن  ندرک و  ماـیق  َضهَن : ) زا   ) اوُضَهَن
 . ندش هنهک  یلب : )  زا   ) یْلبَی نتفر .  ُحوُرَی : ) حار ،  زا  تسا  رما  )

حیضوت همجرت و 

هظعوم و هب  تفرگ  رارق  نمـشد  لباقم  رد  نوچ  هک  ( 217  ) تسا یمابش  هلظنح  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  باحـصا  نارای و  زا  یکی 
یسوم ترضح  لتق  هرابرد  ناشمیمصت  زا  ار  ناینوعرف  نوعرف  لآ  نم  ؤم  هک  داد  نایاپ  یتایآ  اب  ار  دوخ  راتفگ  تخادرپ و  نانآ  تحیـصن 

ام َنیِربْدُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی  ِدانَّتلا  َمْوَی  ْمُکیَلَع  ُفاخَءا  یِّنِا  ِمْوَق  ای   : )) ) تسا هداد  رادشه  نانآ  هب  لمع  نیا  كانرطخ  بقاوع  زا  هتشاد و  رذحرب 
رد مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تشگرب و  اـه  همیخ  يوس  هب  هاـگنآ  ( . (( 218  () ٍداه ْنِم  َُهلامَف  هّللِاِللُْـضی  ْنَمَو  ٍمِصاع  ْنِم  ِهّللاَـنِم  ْمَُکل 

يدومن و توعد  ناشقح  يوس  هب  هک  هاگنآ  مدرم  نیا  دنک ،  تتمحر  ادخ  ْمُهَّنِا )) ؛ . . .  هّللاَکَمِحَر   : )) دومرف نینچ  يو  ریدقت  قیوشت و 
 ، دنتخیر ار  وت  حلاص  ناردارب  نوخ  هک  الاح  اما  دندوب و  باذع  بجوتـسم  دـندیدرگ ،  هدامآ  تنارای  وت و  لتق  هب  دـندادن و  تبثم  خـساپ 

تراتفگ هک  تنابرق !  هب  مناج  َكاِدف )) ؛  ُْتلِعُج  َْتقَدَص   : )) تشاد هضرع  هلظنح  دندیدرگ . )) راگدرورپ  مشخ  باذـع و  راتفرگ  رگید 
یمن دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  ایآ  اِنناوْخِاب )) ؛ ؟  ُقَْحَلنَو  انِّبَر  یِلا  ُحوَُرن  ـالَفَا   : )) تفگ ناذـیتسا  ناونع  هب  سپـس  تسا . ))  ضحم  قدـص 

ٍْریَخ یِلا  ُْحر   : )) دومرف يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  میدرگ . ))  یمن  قحال  دـنا  هتفرگ  رارق  نیرب  تشهب  رد  هک  نامناردارب  هب  میور و 
هک ییاـقآ  کـلم و  يوس  هب  ورب  تسا و  نآ  رد  هچنآ  زا  اـیند و  زا  رتـهب  هچنآ  يوس  هب  ورب  یْلبَی )) ؛  ـال  ٍکـُْلم  یلاَو  اـهیف  اـمَو  اْینُّدـلا  َنِم 

ِلْهَءا یلَعَو  َْکیَلَع  هّللا  یَّلَـص  هّللاِدـْبَعابَا  ای  َْکیَلَعُمالَّسلَا   : )) دومن یظفاحادـخ  ترـضح  نآ  اـب  هلمج  نیا  اـب  هلظنح  تسا . ))  یگـشیمه 
هعیفر هجرد  هب  ات  دـیگنج  هناناج  تفاتـش و  نمـشد  يوس  هب  هلظنح  نیمآ !  نیمآ !  دومرف :  مه  ماما  ِِهتّنَج )) یف  َکَْنَیبَو  انَْنَیب  َفَّرَعَو  َکـِْتَیب 
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( . 219) دیدرگ لیان  تداهش 

دبع نب  کلام  ثراح و  نب  فیس  هب  باطخ 

نخس نتم 

َکلذ ْنِم  امُکدـجُو  ْنَع  يوخَا  ینبا  ای  ُهّللااَمُکازج  ْنیَعلاَریرق . . .  ٍۀَـعاس  دـعب  انوکَت  ْنَا  وُجْرَال  ّینا  هّللاوَف  اـمکیْکبَی ؟  اـم  يوخَا  ینبا  َيا  ))
(( . ُُهتاکََربَو هّللاُۀَمْحرَو  ُمالَّسلااَمُْکیلَعَو  نیقّتملا . . .  ءازج  َنَسْحا  ياِّیا  امُِکتاساومَو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . ندرک يرای  تنواعم و  تاساوم :  كرد .  ساسحا و  وا : ) مض و  اب   ) دجو بولطم .  هب  ندیسر  رثا  رد  رورسم  لاحشوخ و  نیعلاریرق : 

حیضوت همجرت و 

هدازومع و مه  اب  هک  عیرـس ))  نب  دبع  نب  کلام   )) و عیبر ))  نب  ثراح  نب  فیـس   )) مان هب  نادمه ))   )) هلیبق زا  رفن  ود  يربط ،  لقن  هب  انب 
نایرکـشل هب  هدـیناسر و  البرک  هب  ار  ناشدوخ  دوب  دازآ  هفوک  البرک و  نایم  رد  دـمآو  تفر  زونه  هک  ییاـهزور  رد  دـندوب  رداـم  کـی  زا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  ّتلق  نمشد و  رکشل  ترثک  نوچ  اروشاع  زور  رد  هدازومع  ود  نآ  دنتسویپ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
امهیلع یلع  نب  نیـسح  نوچ  دندیـسر .  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دنتخیر  یم  کشا  دندرک و  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دـندومن  هدـهاشم  ار 

ادـخ هب  تسیچ ؟  امـش  هیرگ  ببـس  مناردارب !  نادـنزرف  يا  امکیْکبَی )) ؛ . . . ؟  اـم  يوخَا  ینبا  َيا   : )) دومرف دـید  ار  اـهنآ  هیرگ  مالـسلا 
ناوج ود  نآ  دیـشاب . )) رورـسم  لاحـشوخ و  نیرب )  تشهب  هب  دورو  اب  و   ) نشور امـش  مشچ  یتعاس  زا  سپ  هک  مراودـیما  نم  دـنگوس ! 

َکعنمَن ْنَا  یلَع  ُردـقن  الَو  کب  طیُحا  ْدَـق  كارن  کیلع  یکبن  نکلو  یکبن  انـسفنءا  یلعاـم  هّللاو  ـال  كادـف  هّللااـنلعَج   : )) دنتـشاد هضرع 
تهج هب  هکلب  تسام  دوخ  يارب  هن  ام  یتحاران  هیرگ و  دـنگوس !  ادـخ  هب  تنابرق !  هب  اـم  ناـج  هّللا !  لوسر  نباـی  انِـسُْفنَا )) ؛  نِم  ِرثکءاـب 
هتخاس ام  زا  يا  هظحالم  لباق  لمع  هتـسیاش و  تمدـخ  امـش  زا  عافد  يارب  تسا و  هدومن  هطاـحا  ار  امـش  نمـشد  مینیب  یم  اریز  تساـمش 

ساسحا نیا  یسانش و  هفیظو  نیا  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  امـش . )) روضح  رد  ندش  ادف  لباقان و  کچوک و  تمدخ  نیمه  رگم  تسین 
امش ساسحا  كرد و  نیا  لباقم  رد  دنوادخ  امُکدجُو )) ؛ . . .  ْنَع  يوخَا  ینبا  ای  ُهّللااَمُکازج   : )) دومرف تمدخ  راثیا و  نیا  ّتیلو و  ؤسم 
یم لقن  فنخموبا  زا  يربط  دنک . )) تیانع  امـش  رب  ار  نایقتم  شاداپ  نیرتهب  دیهد  یم  ماجنا  نم  هرابرد  هک  امـش  تاساوم  يرای و  نیا  و 

هظعوم و لوغشم  نمشد  فوفص  لباقم  رد  زین  دعسءا )) نب  ۀلظنح   )) دندوب ماما  اب  تبحص  لوغشم  ومعرسپ  ود  نیا  هک  تقو  نامه  دنک : 
نادـیم هب  ور  ناوج  ود  نآ  ماـگنه  نیا  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  میدـش -  روآداـی  هک  يروـط  هب  دیـشکن -  یلوـط  دوـب و  ناـنآ  تحیـصن 

اه همیخ  يوس  هب  ور  مه  یهاگ  و  دنتفرگ . )) یم  تقبـس  رگیدمه  رب  نادـیم  يوس  هب  نتفر  رد  و  ناقباستی )) ؛  امَدْقَتـساَف   )) )) دنتـشاذگ
 : )) دوـمرف یم  ماـما  و  هـّللا ))  لوـسر  نباــی  کــیلع  مالــسلا   : )) دنتــشاد یم  هـضرع  هدرک و  یظفاحادــخ  دــنلب  يادــص  اــب  هدوـمن و 

رد نانآ  زا  کی  ره  دندومن و  یم  تیامح  رگیدمه  زا  هدـش و  گنج  دراو  مه  اب  ودره  هاگنآ  هتاکربو ))  هّللا  ۀـمحرو  مالـسلاامکیلَعَو  ))
هکنیا داد ،  یم  شتاجن  تسکش و  یم  مه  رد  ار  نمشد  فوفـص  تفاتـش و  یم  يو  يرای  هب  يرگید  تفرگ ،  یم  رارق  نمـشد  هرـصاحم 

(220  . ) دندیسر تداهش  هب  ود  ره 

فیلکت ساسحا 

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  www.Ghaemiyeh.comنانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


مهم و ّتیعقاو  کـی  تروص  هب  دـنک و  یم  هجوت  بلج  رگید  بلطمره  زا  شیب  هک  هچنآ  یظفاحادـخ  هقردـب و  نیارد  وـگتفگ و  نیا  رد 
ار نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  تیلو  ؤسم  هفیظو و  كرد  فیلکت و  ساسحا  هلءاسم  ددرگ ،  یم  یّلجتم  یندشن  شومارف  تقیقح  کی 
زا هک  تسا  نیقّتم  شاداپ  نیرتهب  هکلب  نیقتم  شاداپ  هن  شاداپ  رجا و  نیا  تسا و  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  یگرزب  شاداـپ  نآ  يارب  هدوتس و 
رب دـنزیر و  یم  کشا  لطاب ،  نایماح  ترثک  رب  قح و  ناراـی  ّتلق  رب  ناوج  ود  نیا  رگا  يرآ  تسا .  رترب  اـم  روصت  زا  رتـالاب و  اـم  كرد 

رگیدـمه اب  تداهـش  ریـسم  رد  رگا  و  دـنّرثءاتم !  فّسءاتم و  دـنرادن  دوخ  یتسه  همه  ندرکادـف  زا  شیب  یناوت  قح  زا  تیامح  رد  هکنیا 
قوذ نانچ  نآ  قح  هار  رد  ینابرق  هفیظو و  يافیا  هار  رد  رگا  و  ( . (( 221  () نوسفانتملا سفانتیلف  کلذ  یفَو   : )) ) هک دنا  هتشاذگ  هقباسم 

 (( هّللا لوسر  نب  ای  کیلع  مالـسلا   : )) هلمج اب  دـننک و  یم  ور  اـه  همیخ  يوس  هب  هدومن و  ثکم  مدـق  دـنچ  ره  رد  هک  دنلاحـشوخ  هدز و 
تسا و هفیظو  ساسحا  نآ  تسا و  تقیقح  کی  رب  اهنیا  همه  تشگرب  دـننک و . . .  یم  یظفاحادـخ  ادّدـجم  ای  ناـمیپ و  دـهع و  دـیدجت 

هعماج نآ  زا  دـناوت  یم  دـیآ  دوجو  هب  يا  هعماج  ره  رد  هک  تفـص !  ابیز  نیا  تسا  دـیجمت  لباق  یندوتـس و  هچ  هو !  تیلو .  ؤسم  كرد 
يرای هب  ار  وا  دوش  ادیپ  يدرف  ره  رد  تفـص  نیا  دنکرب و  دوخ  ياپ  شیپ  زا  ار  تداعـس  عناوم  ياههوک  هک  دهد  لیکـشت  یناشورخ  لیس 

نیا رگا  هک  تسا  كانرطخ  تشز و  هچ  و  درب .  دـهاوخ  شیپ  تداهـش  گرم و  ّدحرـس  ات  شماـما  اوشیپ و  زا  تیاـمح  شنییآ و  نید و 
هکلب كرحتم  تسا  يا  هدرم  اـهنت  هن  تقیقح  رد  وا  هک  ددـنبرب  تخر  يدرف  اـی  هعماـج و  زا  تیلو  ؤسم  كرد  فیلکت و  ساـسحا  ّمهم و 

 . دوب دهاوخ  زین  نارگید  طوقس  گرم و  بجوم 

نوج هب  باطخ 

نخس نتم 

ُهَْنَیب ْفِّرَعَو  ِراْرب  الا  َعَم  ُهرُـشْحاَو  ُهَحیِر  ْبِّیَطَو  ُهَهْجَو  ْضَِّیب  َّمُهّللَا  اِننَقیِرَِطب . . .  ِلَْتبَت  الَف  ۀـیفاْعِلل  ًابَلَط  انَتْعَبَت  امَّنِاَف  یِّنِم  ٍنْذِا  یف  َْتنَا  ُنوُج  ای  ))
( . 222 (() ٍدَّمَحَم ِلآَو  ٍدَّمَُحم  َْنَیبَو 

حیضوت همجرت و 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نامز  رد  هدیدرگ ،  تیب  لها  رازگتمدخ  يو  زا  سپ  هک  دوب  رذوبا  هب  قلعتم  هایـس و  مالغ  يرح ،  نب  نوج 
رد البرک  ات  هکم  زا  هکم و  ات  هنیدم  زا  تشاد و  ار  وا  تمدخ  راختفا  یگدنز و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  سپـس  ترـضح و  نآ  اب 
رد ماما  تساوخ .  گنج  هزاجا  هدـمآ و  ماما  تمدـخ  هب  دیـسر ،  تدـش  جوا  هب  گنج  اروشاع  زور  رد  نوچ  دوب و  ترـضح  نآ  باکر 

تیفاـع و دـیما  هب  وت  اریز  متـشاذگ ؛  دازآ  متـشادرب و  وت  زا  ار  تعیب  نم  نوج !  یِّنِم )) ؛ . . .  ٍنْذِا  یف  َْتنَا  ُنْوُج  اـی   : )) دومرف يو  خـساپ 
ياهمدـق يور  ار  دوخ  نْوَج ))   (( . )) نادرگن التبم  تبیـصم  یتحاران و  هب  ار  دوخ  ام  هار  رد  يا و  هدـمآ  اـم  هارمه  هب  اـجنیا  اـت  شیاـسآ 

تسا راوازس  ایآ  هّللا !  لوسر  نبای  تفگ :  نینچ  دیسوب  یم  ار  ترضح  نآ  ياهاپ  هک  یلاح  رد  تخادنا و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح 
وبدب و نم  ندب  يرآ  مرادرب ؟  امش  زا  تسد  نمشد ،  لباقم  رد  یتحاران و  تدش و  رد  مشاب و  امش  سیل  هساک  یتحار  هافر و  رد  نم  هک 
تّزع و هب  نم  بسح  دیفـس و  مگنر  وبـشوخ و  مندب  ات  راذـگب  ّتنم  نم  رب  نیرب  تشهب  اب  تسا  هایـس  نم  گنر  هتخانـشان و  نم  نادـناخ 

ماما ( . 223 (() ددرگ هتخیمآ  امـش  نوخ  اب  نم  هایـس  نوخ  ات  دش  مهاوخن  ادج  امـش  زا  زگره  نم  دنگوس !  ادخ  هب  هن  ددرگ ،  لیان  فرش 
ياپ زا  نوچ  دـنک و  تکرح  نادـیم  يوس  هب  ات  داد  هزاـجا  يو  هب  دومن ،  هدـهاشم  ار  نوج  رارـصا  تیمیمـص و  اـفو و  نوچ  مالـسلا  هیلع 

اعد ار  وا  تالمج  نیا  اب  تسـشن و  شرانک  رد  دـیناسر و  يو  نیلاب  هب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرگ ،  رارق  ـالبرک  نیمز  رد  دـمآرد و 
اب وا  نایم  رد  نادرگب و  شروشحم  ناـکین  راربا و  اـب  وبـشوخ و  ار  شندـب  دیفـس و  ار  شیور  ایادـخ  ُهَهْجَو )) ؛ . . .  ْضَِّیب  َّمُهّللَا   . )) دومن
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 (( . هدب رارق  رتشیب  ییانشآ  هفراعم و  شنادناخ  دمحم و 

هدانج نب  رمع  هرابرد 

نخس نتم 

(( َِکلذ ُهَرْکت  ُهَُّما  َّلََعلَو  یلوُالا  ِۀَلْمَْحلا  ِیف  ُهُوبَا  َِلُتق  ٌمالُغ  اذه  ))

حیضوت همجرت و 

روضح هب  دوب ،  هدش  دراو  البرک  نیمزرـس  هب  شردام  ردپ و  هارمه  هب  هک  رمع  شا  هلاس  هدزای  دنزرف  يراصنا  هدانج  ندـش  هتـشک  زا  سپ 
نیا ُهُوبَا )) ؛ . . .  َِلُتق  ٌمالُغ  اذه   : )) دومرف نینچ  يو  هرابرد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تساوخ ،  نمـشد  اب  دربن  هزاجا  دیـسر و  ماما 
ندش هتـشک  هب  شردام  تسا و  هتفرگ  دربن  هب  میمـصت  شردام  عالطا  نودب  دیاش  تسا ،  هدـش  هتـشک  لوا  هلمح  رد  شردـپ  هک  ناوجاون 

ادخ هب  هن ،  یْنتَرَمَا )) ؛  یُّما  َّنِا   : )) تشاد هضرع  دینش ،  ار  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  نوچ  زابناج  ناوجون  نیا  رمع ،  دشابن . )) یـضار  يو 
تکرح رمع  داد و  هزاجا  دینش ،  ار  خساپ  نیا  نوچ  ماما  منک . ))  تهار  راثن  ار  منوخ  وت و  يادف  ار  مناج  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  مردام 

ریشب ربمایپ  بلق  رورُس  يریما !  وکین  هچ  تسا و  نیسح  نم  ریما   : )) دناوخ یم  ار  یسامح  راعشا  نیا  نمـشد  فوفـص  لباقم  رد  و  دومن . 
نمشد دش .  هتـشک  نمـشد  اب  يریگرد  زا  سپ  يو  ( . 224 (() دیناد یم  يدننامه  وا  يارب  ایآ  تسوا  ردام  ردـپ و  همطاف  یلع و  ریذـن ،  و 

ار شنوخ  كاخ و  هکنآ  زا  سپ  تشادرب و  ار  شناوجون  هدیربرس  شردام  تخادنا ،  اه  همیخ  يوس  هب  هدرک و  ادج  شرکیپ  زا  ار  وا  رس 
تشگزاب همیخ  يوس  هب  هاگنآ  دیناسر  تکاله  هب  ار  وا  تخادنا و  دوب ،  یکیدزن  نآ  هک  نمشد  نایرکـشل  زا  یکی  يوس  هب  دومن ،  كاپ 

فیعض متسه  ینز  اهنز  نایم  رد  نم   : )) دومن هلمح  نمشد  يوس  هب  دناوخ ،  یم  ار  تیب  ود  نیا  هک  یلاح  رد  تفرگ و  تسد  هب  یبوچ  و 
زا سپ  و  ( . 225 (() زیزع همطاف  نادنزرف  زا  تیامح  عافد و  رد  تخاس  مهاوخ  دراو  یمکحم  هبرض  امـش  رب  رغال ،  توترف و  ریپ و  ینز  ، 

(226  ) تشگزاب اه  همیخ  يوس  هب  ماما  روتسد  هب  تخاس  بورضم  ار  رفن  ود  هکنآ 

ربکا یلع  ترضح  تداهش  ماگنه 

نخس نتم 

یِلا انْقَتْشا  اَذِا  اّنُکو  ًاقِْطنَمو  ًاُقلُخَو  ًاْقلَخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ٍدَّمَُحم  َکلوُسَِرب  ِساّنلا  ُهَبْـشَءا  ْمِْهَیِلا  َزََرب  ْدَقَف  ِمْوَْقلا  ِءالُؤه  یلَع  ْدَهْـشا  َّمُهّللَا  ))
ًادـَبَا ْمُْهنَع  َةالُْولا  ِضُْرت  الَو  ًادَدـِق  َقئارَط  ْمُْهلَعْجاَو  ًاقیِزْمَت  ْمُْهقِّزَمَو  ًاقیْرفَت  ْمُْهقِّرَفَو  ِضْرَالا  ِتاـکََرب  ْمُهْعَْنماَـف  َّمُهّللَا  ِْهَیِلا .  اـنْرَظَن  َکِِّیبَن  ِۀَـی  ُؤر 
ٍضَْعب ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَیرُذ  َنیَملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآَو  َمیهاربِا  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یفَطْـصَا  هّللا  َّنِا  انُوِلتاُقِیل  اْنیَلَع  اوَدَـع  َُّمث  انورـصنیل  انوَعَد  ْمُهَّنِاَف 

یلَع َکَُحبْذَـی  ْنَم  َْکیَلَع  َطَّلَـسَو  هّللِالوُسَر  ْنِم  ِیَتبارَق  ْظَـفَْحت  َْملَو  یِمِحَر  َْتعَطَق  اـمَک  َکَـمِحَر  ُهّللاَـعَطَق  َکـَلام ؟  ٌمِیلَع . . .  ٌعیِمَـس  هّللاو 
(( . افَْعلا َكَدَْعب  اْینُّدلا  یَلَع  هّللِالوُسَر ،  ِۀَمْرُح  كاهتنا  یَلَعَو  هّلل  یَلَع ا  ْمُهَءاَرْجَا  ام  َّیَُنبای  َكُولَتَق  ًامْوَق  هّللاَلَتَق  َکِشاِرف . . . . 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . دیدش هدیقع  فالتخا  اب  ییاههورگ  ادَِدق :  قئارَط  ندیشاپ .  مه  زا  قیزْمَت : 

حیضوت همجرت و 
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لوا دیسر ،  ترضح  نآ  نادناخ  دارفا  هب  تبون  دندیشون و  تداهش  تبرش  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  باحـصا  نارای و  هکنآ  زا  سپ 
نب نیسح  دیشر  دنزرف  ربکا )) یلع   )) دیرخ ناج  هب  ار  اهریشمش  هزین و  اهریت و  نآرق  مالسا و  هار  رد  تشاذگ و  نادیم  هب  مدق  هک  یـسک 

یحور تیصخش  زا  يا  هشوگ  تسا ،  زجاع  شفصو  نایب  زا  نابز  ناوتان و  يو  تیصخش  میسرت  زا  ملق  نوچ  و  دوب .  مالـسلا  امهیلع  یلع 
شیوخ و گرم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هاگنآ  میونـش :  یم  شدنمجرا  ردپ  وا و  دوخ  نابز  زا  ار  وا  تریـس  تروص و  نسح  يونعم و  و 
 : تسین یکاب  گرم  زا  تروص  نیا  رد  تسا  قح  هار  رد  اـم  گرم  رگا  ناـج !  ردـپ  تشاد :  راـهظا  يو  خـساپ  رد  داد  یم  ربخ  شناراـی 
زا یلع  دـیوگ :  یم  وا  يامیـس  هفایق و  فصو  یحور و  تالامک  نایب  ماقم  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ِتْوَْملِاب )) ِیلاُبنال  ًاذءاَـف  ))

هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  دوب  مدرم  نیرت  هیبش  راتفگ  قطنم و  يوخ و  قلخ و  تاکلم و  رظن  زا  هفایق ،  يرهاظ و  تقلخ  رظن 
وا ینعی  درک ؛  یم  اشامت  ار  یلع  يابیز  تروص  تشاد ،  ار  ربمایپ  يامیس  ترایز  رادید و  قوش  ام  نادناخ  دارفا  زا  یکی  تقوره  هک  هلآ 

نیـسحلا نب  یلع  دـیوگ :  یم  یمزراوخ  تریـس .  رظن  زا  مه  تروص و  رظن  زا  مه  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  يامن  ماـمت  هنییآ 
نادـیم مزاع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  نادـناخ  دارفا  همه  زا  شیپ  اروشاـع  زور  رد  دوب ،  یگلاـس  هدـجیه  نس  رد  هک  مالـسلا  اـمهیلع 
تبحم رظن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـنک  تکرح  اه  همیخ  زا  دـنک و  عادو  شردـپ  اب  تساوخ  یم  هک  هاـگنآ  دـیدرگ و  تداـهش 

ِءالُؤه یلَع  ْدَهْشا  َّمُهللَا   : )) تفگ نینچ  دومن و  نامـسآ  يوس  هب  ار  شنـساحم  تروص و  دنکفا و  يو  ياسر  تماق  ابیز و  هفایق  هب  يزیمآ 
وخ و قلخ و  تقلخ و  رظن  زا  هک  دـنک  یم  تکرح  یناوج  نانآ  يوس  هب  هک  شاب  هاوگ  مدرم  نیا  هیلع  رب  دوخ  وت  ایادـخ !  ِمْوَْقلا )) ؛ . . . 
 . میدرک یم  اشامت  يو  تروص  هب  میدوب  ربمایپ  يامیس  ياقل  قاتشم  تقوره  ام  وت و  ربمایپ  هب  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  نتفگ  نخـس  قطن و 

نانآ و نایم  زا  ار  شزاـس  حلـص و  نادرگب !  ناـشیالتبم  یگدـنکارپ  هقرفت و  هب  مورحم و  نیمز  تاـکرب  زا  ار  رگمتـس  مدرم  نیا  ایادـخ ! 
هیآ نیا  سپس  مالسلا  هیلع  ماما  دنتساخرب . )) ام  گنج  هب  سپس  دندومن و  توعد  ترصن  يرای و  هدعو  اب  ار  ام  هک  رادرب  ناشنایاورنامرف 

اونـش و دنوادخ  دنرگیدکی و  زا  هک  ییاهلـسن  دیزگرب  نایملاعرب  ار  نارمع  نادنزرف  میهاربا و  نادـنزرف  حون و  مدآ و  ادـخ   : )) دـناوخ ار 
رارق باطخ  دروم  ار  دعسرمع  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دوش  ادج  اه  همیخ  زا  تساوخ  ربکا  یلع  ترـضح  هک  هاگنآ  و  تساناد . )) 
هنوگ نامه  دنک  عطق  ار  وت  لسن  ادخ  وت ؟  رب  تسا  هدش  هچ  یِمِحَر )) ؛ . . .  َْتعَطَق  امَک  َکَمِحَر  ُهّللاَعَطَق  ََکلام ؟   : )) دومرف نینچ  داد و 
نایم رد  هک  دـنک  طلـسم  وت  رب  ار  یـسک  ادـخ  یتفرگ و  هدـیدان  ربماـیپ  اـب  ارم  یـشیوخ  موق و  هطبار  و  ( 227  ، ) يدـیرب ارم  هخاـش  وت  هک 
رـسپ یلع ،  منم   : )) دناوخ یم  ار  راعـشا  نیا  تفرگ  رارق  نمـشد  فوفـص  لباقم  رد  هک  هاگنآ  ربکا  یلع  دـنک . )) حـبذ  ار  وت  باوختخر 

ار هزین  نیا  دنک  تموکح  ام  رب  هیامورف  دنزرف  نیا  دیابن  مسق !  ادخ  هب  و  میتسه !  ربمایپ  هب  یلوا  ام  هک  هبعک  هب  دـنگوس  یلع و  نب  نیـسح 
یمشاه ناوج  ندز  ریشمش  دننام  دچیپب  مهرد  ات  منز  یم  امش  رب  نانچنآ  ار  ریـشمش  نیا  و  دوش .  مخ  هک  مروآ  یم  دورف  امـش  رب  نانچنآ 

راعشا لقن  نمض  رد  يرولا ))  مالعا   )) رد یسربط ))   )) و داشرا ))  )) رد دیفم )) خیـش   )) موحرم دش .  گنج  دراو  سپـس  ( 228  (() يولع
یم ار  یسامح  راعـشا  نیا  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  هلتق )) ؛  نوقتی  ۀفوکلا  لهاو  ًارارم  کلذ  لعفف  دنیوگ . . . (( :  یم  نینچ  الاب 
هلمح ره  رد  دنتشاد و  سرتو  تشحو  يو  نتشک  زا  هفوک  مدرم  اریز  داد ؛  ماجنا  ررکم  ار  هلمح  نیا  درک و  یم  هلمح  نمـشد  هب  دناوخ و 

یم رظن  فرـص  اهنآ  لقن  زا  راصتخا  تاعارم  يارب  هک  تسا  هدش  هتفگ  یفلتخم  تارظن  الاب  هلمج  لیلعت  رد  دـندرک . )) یم  ینیـشن  بقع 
ماـّیالا ۀـغبان  نیا ((  ادهـش و  دـنزرف  دیهـش و  نیا  لـباقم  رد  ار  هفوـک  مدرم  هچنآ  تسا :  نیا  دـسر  یم  ریقح  نیا  رظن  هب  هچنآ  یلو  مـینک 

هلمج دوب ،  هتخادنا  تشحو  هب  شرصم  زیزع  شرـصع و  هبوجعا  یجح  لضف و  هموثرج  ۀّیببّـسلاو )) ،  ۀیبسّنلا  نساحملا  عمجم  روهّدلاو و 
(( دوب مدرم  نیرتابیز  وا  ًاهجو )) ؛  ساّنلاَحَبْصَا  ناکَو   : )) دیوگ یم  هک  تسا  هدروآ  ترـضح  نآ  هرابرد  دیفم  موحرم  دوخ  هک  تسا  يا 

ردـپ هک  دوب  یلع  يارآ  لد  خر  اـبیز و  لاـمج  تشادـیماو  ینیـشن  بقع  هب  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  لـباقم  رد  ار  هفوک  مدرم  هچنآ  يرآ ، 
انْقَتْشا اَذِا  اّنُکو  کلوسرب  ًاقِْطنَمو  ًاُقلُخَو  ًاْقلَخ  ِساّنلا  ُهَبْشَءا  ْمِْهَیِلا  َزََرب  ْدَقَف  ِمْوَْقلا  ِءالُؤه  یلَع  ْدَهْشا  َّمُهللَا   : )) دیوگ یم  وا  هرابرد  شدنمجرا 
تالمح دومن و  گنج  نانچنآ  اـما  دوب  هتـشاذگ  قیمع  رثا  يو  رب  یگنـشت  هکنیا  اـب  دـیوگ :  یم  یمزراوخ  ِْهَیِلا )) اـنْرَظَن  َکِِّیِبن  ِۀَـیْؤُر  یِلا 
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رفن هب 120  وا  هلیـسو  هب  ناگدش  هتـشک  دادعت  دش و  دنلب  اهنآ  داد  هک  تشک  نمـشد  دارفا  زا  تخاس و  دراو  نمـشد  فوفـص  رب  هدننکش 
تـشاد هضرع  دـنلب  يادـص  اـب  داـتفا  كاـخ  يور  هب  نوچ  دومن و  هلمح  راـب  نیمود  يارب  و  تشگرب .  اـه  همیخ  يوس  هب  دـیدرگ و  غلاـب 

نوچ مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تسین . . .  یگنـشت  نآ  زا  سپ  هک  درک  مباریـس  یتشهب  ماج  اب  ادـخ  لوسر  مدـج  کنیا  ناجردـپ ! 
رب ردقچ  اهنیا  مدنزرف  دنتشک  ار  وت  هک  ار  يرگمتـس  مدرم  دشکب  ادخ  َكُولَتَق )) ؛ . . .  ًامْوَق  ُهّللاَلَتَق   : )) دومرف تفرگرارق  يورـس  يالابرد 

( . 229  ! (() ایند نیا  رب  فا  وت  زا  سپ  دنا ،  هدش  يرج  هّللا  لوسر  تمرح  کته  هب  ادخ و 

 ( (ع ربکا یلع  ترضح  اب  هطبار  رد  بلطم  ود 

رد هچنآ  دشاب و  یم  رظن  فالتخا  ثحب و  دروم  بلطم  ود  نارظن  بحاص  ناخروم و  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  اب  هطبار  رد 
هیلع ربکا  یلع  ترـضح   - 1 تسا :  نیا  بلطم  ود  نآ  ددرگ و  یم  سکعنم  اـجنیا  رد  ثحب  بساـنت  هب  تسا  هدـمآ  تسد  هب  هـنیمز  نـیا 

اما هن ؟  ای  تشاد  روضح  البرک  رد  مرح  ناوناب  ریاس  هارمه  هب  ترـضح  نآ  ردام  ایآ   - 2 دوب ؟  لاس  دنچ  ياراد  شتداهش  ماگنه  مالسلا 
سینا بحاص  لقن  قبط  شتدالو  و  نسحلاوبا ))   )) ترضح نآ  هینک  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  ّنس  هب  تبـسن 

لاس 35 رد  نامثع  ندش  هتشک  دیدرگ و  عقاو  نامثع  ندش  هتـشک  زا  لبق  لاس  ود  يرجه و  لاس 33  رد  نابعش  مهدزای  رد  ( 230  ) هعیّشلا
نارود رد  ربـکا  یلع  ترـضح  تدـالو  دـیوگ  یم  هک  رئارـس ))  )) رازم رد  سیردا ))  نبا   )) موحرم ریهـش  دنمـشناد  هیرظن  و  تسا .  هدوـب 
نایرج رد  ترـضح  نآ  نیارباـنب ،  دـیامن .  یم  دـییءات  ار  هعیـشلا  سینا  بحاـص  لـقن  تسا  هدـیدرگ  عقاو  35 ه )  - 23  ) نامثع تفـالخ 

رظن قافتا  انعم  نیا  دـّی  ؤم  تسا .  هدوب  لاس  ياراد 27  ابیرقت  ددرگ  عقاو  مه  نامثع  یگدـنز  نارود  رخآ  رد  شتدالو  رگا  یتح  اروشاـع 
رد مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دوب و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  رتگرزب  ترـضح  نآ  دنیوگ  یم  هک  تسا  ناسانـش  بسن  ناسیون و  خـیرات 

هراشا هک  قافتا  نیا  ساسا  رب  و  دوب .  لاس  راهچ  ياراد  وا و  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  شدـنزرف  تشاد و  لاـس  اروشاع 23  نایرج 
 (( یحیرط  )) موحرم هیرظن  دـننام  دـنک  یمن  قیبطت  تیعقاو  اب  ترـضح  نآ  نس  دروم  رد  رگید  ياه  هیرظن  مییوگب :  میناوت  یم  دـیدرگ ، 

يرولا مالعا   )) رد یسربط ))   )) و داشرا ))  )) رد دیفم ))  )) موحرم ای  هلاس و  هدفه  شتداهش  عقوم  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  بختنم ))   )) رد
رد امن )) نبا   )) موحرم هک  تسا  بجعت  ياج  و  تسا .  هتـسناد  شا  هلاس  هدزون  هک  يوَرَـس ))  بقانم   )) بحاص اـی  هلاـس و  هدـجیه  هک  (( 

هچنآ یلو  تسا  لمجم  هلمج  نیا  هچرگ  اریز  تشاد ؛  لاس  هد  زا  شیب  البرک  هثداح  رد  ربکا  یلع  ترضح  دیوگ :  یم  نازح ))  الاریثم  ))
راتفگ امن )) نبا   )) راتفگ زا  رتروآ  بجعت  و  تسا .  هدوب  لاس  هدزیـس  ای  هدزاود  ياراد  وا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدـیمهف  نآ  زا  فرع  رد 

هلاس تفه  اروشاع  رد  ترضح  نآ  َنِینِـس )) َْعبَـس  ِّفَّطلا  َمْوَی  َُهل  َّنِا   : )) دیوگ یم  هک  تسا  ( 231  (() یسوط نیدلاریصن  هجاوخ   )) موحرم
ماـمت رب  دـنمجرا و  سب  یماـقم  ياراد  شزیزع  ردـپ  دزن  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  تباـث  یخیراـت  ناوارف  نئارق  دـهاوش و  اریز  دوـب ؛ ))
تفه اصوصخم  مک  نس  اب  تیعقوم  نیا  تشاد و  مدـقت  شردارب -  زجب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هریـشع  ماوقا و  نارای و  هباحص و 

بش رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دنراد  رظن  قافتا  هیـضق  نیا  رد  ناسیون  خیرات  همه  ًالثم  درادن .  بسانت  لاس  هدزیـس  ای  لاس و 
یلع ترـضح  لضفلاوبا و  ترـضح  هب  اهنت  دنـشاب و  همیخ  نوریب  رد  هک  داد  روتـسد  شنارای  مامت  هب  دعـسرمع  اب  تاقالم  ماگنه  اروشاع 

هب دورو  هزاجا  شـصوصخم  مـالغ  صفح و  شدـنزرف  هب  دعـسرمع  هک  هنوگناـمه  دـنوش ،  همیخ  دراو  يو  هارمه  هب  هک  داد  هزاـجا  ربکا 
هب دیدرگ  دنلب  ترضح  نآ  نادنزرف  نویش  يادص  نوچ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ینارنخـس  ماگنه  اروشاع  رد  زاب  و  داد .  ار  همیخ 

نیا امش  َّنُهُؤاُکب )) ؛  ُُرثْکََیل  يرْمَعَلَف  َّنُهاتِّکَس   : )) )) هک داد  تیرومءام  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدنزرف  مالسلا و  هیلع  لضفلاوبا  شردارب 
یلع نب  نیـسح  هک  هاگنآ  مرحم  متـشه  زور  رد  هک  مینیب  یم  زاب  و  دنراد . )) شیپ  رد  يدایز  ياه  هیرگ  هک  دـینک  مارآ  ار  نانز  لافطا و 

ار مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدنزرف  دننک ،  تکرح  تارف  يوس  هب  بآ  ندروآ  يارب  هک  داد  روتـسد  شنارای  زا  یهورگ  هب  مالـسلا  امهیلع 
موحرم هک  لاس  تفه  زا  شیب  اروشاع  زور  رد  ربکا  یلع  ترضح  نس  هک  تسا  نیا  هاوگ  بلاطم  نیا  همه  تشامگ .  نانآ  یتسرپرـس  هب 
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ةرشع  )) هملک هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  هعیش ،  ققحم  گرزب  نیا  راتفگ  رد  یلو  تسا .  هدوب  دیوگ  یم  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ 
نیا لصا  هچرگ  دـشاب .  یم  یحیرط ))   )) موحرم هیرظن  قفاوم  و  هلاس ))  هدـفه  هرـشع :  عبـس   )) نآ حیحـص  ترابع  هدـیدرگ و  طقاس  (( 

يوق و اهباتک ،  خاسنتـسا  یطاطخ و  رد  یطقـس  نینچ  لامتحا  یلو  تسین  حیحـص  هتـشذگ  لـیالد  دـهاوش و  قبط  اـم و  رظن  هب  زین  بلطم 
 . دوش یم  هدید  يدایز  دراوم  رد  نآ  دننام 

؟  دوب دنزرف  ياراد  (ع )  ربکا یلع  ترضح  ایآ 

دنزرف رـسمه و  ياراد  تشاد  لاس  تفه  تسیب و  هکنیا  رب  هوالع  ربکا  یلع  ترـضح  دیوگ :  یم  لتقم  رد  مرقم  قازرلادبع  دیـس  موحرم 
ترـضح نآ  تارایز  زا  یکی  نتم  رد  هک  َِکتَْرتِعَو )) َِکْتَیب  ِلْهَا  یلَعَو  َْکیَلَع  هّللا  یَّلَـص   : )) )) هلمج اب  شا  هیرظن  دییءات  يارب  دوب و  زین 
تبـسانم هب  مه  نسحلاوبا ))   )) هینک هک  دـهد  یم  لامتحا  دـیامن و  یم  داهـشتسا  تسا  هدـش  لقن  قداص  ماما  زا  تارایزلا ))  لـماک   )) رد

نب یلع  ترـضح  تارایز  زا  یکی  نتم  زا  مرقم  موحرم  هچنآ  دییءات  رد  هدـنراگن :  دـشاب .  یم  نسح ))   )) مان هب  وا  يارب  يدـنزرف  دوجو 
رد اهنت  ترایز و  کی  هب  رصحنم  کترتعو ))  کتیب  لها  یلعو   )) ریبعت نیا  هک  مییوگب  دیاب  تسا  هدومن  هدافتسا  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا 

تیآ ترـضح  تسا .  هتفر  راک  هب  تارایزلا  لماک  زا  هحفـص 204 و 239  رد  هلمج  زا  ددعتم  تارایز  دراوم و  رد  هکلب  تسین  دروم  کی 
ربکا یلع  ترـضح  هک  دنک  یم  حیرـصت  انعم  نیدب  ربکالا )) یلع   )) هب دوخ  همدقم  رد  زین  هلظ -  ماد  یـشعرم -  یفجن  ياقآ  یمظعلا  هّللا 

هک دـیامن  یم  داهـشتسا  سیردا  نبا  موحرم  راـتفگ  هب  هیرظن  نیا  رب  هدوـب و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  زا  رتـگرزب  نس  رظن  زا  مالـسلا  هیلع 
مالـسلا هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  هک  تسا  نیا  ناسانـش  بسن  خـیرات و  نادنمـشناد  اـملع و  ناـیم  رد  هیرظن  نیرتروهـشم  نیرت و  حـیحص 

 : هصالخ دنتسه .  نف  نیا  نیصصختم  زا  اریز  تسا ؛  تجح  نادنمشناد  نیا  راتفگ  هدوب و  مالسلا  هیلع  نیدجاسلادیس  ترضح  زا  رتگرزب 
رد هکلب  لاس و  تسیب  زا  رتشیب  شتداهـش  ماگنه  ربکا  یلع  ترـضح  ّنس  هک :  دوش  یم  يریگ  هجیتن  نینچ  هدـش  داـی  بلاـطم  عومجم  زا 

 . تسا هدوب  لاس  دودح 27 

البرک رد  ترضح  نآ  ردام  روضح  هب  عجار  اّما  و 

ثدحم موحرم  درادـن .  دوجو  نآ  یفن  تابثا و  رب  یعطاق  لیلد  هدوب و  فالتخا  دروم  نارظن  بحاص  ناخّروم و  نایم  رد  زین  عوضوم  نیا 
متفاین يزیچ  هراب  نیا  رد  هربتعم  بتک  رد  هدوبن و  هک  تسا  نآ  رهاظ  هدوبن  ای  هدوب و  البرک  رد  بانج  نآ  هدلاو  ایآ  و   : )) دـیوگ یم  یّمق 

رد ادهش  زا  نت  هن  ردام  هک  بلطم  نیا  نایب  نمـض  رد  رـصاعم  ناگدنـسیون  ابدا و  املع و  زا  يوامـس  دمحم  خیـش  موحرم  یلو  ( . 232 (()
یلع رگید  یکی  و  دیوگ :  یم  نینچ  دندوب  شیوخ  ناناوج  نادنزرف و  تداهـش  دهاش  داهج و  گنج و  رگ  هراظن  هتـشاد و  روضح  البرک 

هنحـص هب  درک و  یم  اعد  شدـنزرف  يارب  همیخ  نایم  رد  ترـضح  نآ  رداـم  یلیل  راـبخا ،  زا  یـضعب  نومـضم  هب  اریز  تسا ؛  نیـسحلا  نب 
روظنم دیاش  تسا  هدومنن  هئارا  هدش  دای  رابخا  يارب  يذخءام  يوامـس  موحرم  هدنراگن :  ( . 233) دومن یم  هراظن  وا  ندش  هتشک  گنج و 
هتـشاد عالطا  اهنآ  زا  موحرم  نآ  هک  يرگید  رابخا  دیاش  و  ( 234  ) تسا هدـش  لقن  هنیمز  نیا  رد  بقانم  رد  هک  تسا  یبلاـطم  موحرم  نآ 

هک ار  دیهـش  هن  هیقب  یماـسا  هدـیاف  لـیمکت  يارب  کـنیا  و  دـندوب .  ـالبرک  رد  ناـشناردام  هک  ادهـش  زا  رگید  نـت  تـشه  یماـسا  تـسا . 
نب نوع   - 2 تسا .  بابر  شردام  هک  رغصا )) یلع   )) ای نیسحلا  نب  هّللادبع   - 1 میروآ :  یم  اجنیا  رد  دندوب  رضاح  البرک  رد  ناشناردام 

رـضاح هلمر و  شردام  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  نب  مساق   - 3 ( 235  ) تسا مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  شردام  هک  رفعج  نب  هّللادبع 
نب هّللادبع  تسا 5 -  هدوب  همیخ  نایم  رد  هیّلجب و  لیلش  رتخد  يو  ردام  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  نب  هّللادبع  تسا 4 -  هدوب  هنحص  رد 

یکچوک لفط  لیقع ،  نب  دیعس  یبا  نب  دمحم  تسا 6 -  هدوب  ناوناب  ریاس  هارمه  هب  هک  نانم  ؤمریما  رتخد  هیقر  شردام  لیقع ،  نب  ملـسم 
درک هلمح  يو  رب  یناهای  طیقل  مان  هب  يراوس  بسا  دوب و  هدیبسچ  همیخ  دومع  هب  تشحو  سرت و  زا  اه  همیخ  هب  نمـشد  هلمح  ماگنه  هک 
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رد دومن و  یم  بیغرت  نانمشد  اب  گنج  هب  ار  وا  دوب و  البرک  رد  شردام  هک  هدانج  نبرمع  دومن 7 -  شدیهش  شردام  مشچ  لباقم  رد  و 
رگید یکی  تسا  هدومن  لـقن  سوواـط  نبدیـس  موـحرم  هچنآ  رباـنب  و   - 8 دـندیناسر .  شتداهـش  هب  دوب  وا  يوـس  هب  شمـشچ  هک  یلاـح 

یم هراظن  ار  وا  تداهش  دندرک و  یم  قیوشت  نمشد  اب  گنج  هب  ار  وا  دندوب و  وا  هارمه  هب  يو  رسمه  ردام و  هک  تسا  یبلک ))  هّللادبع  ))
 . دندومن

بلاطوبا نادنزرف  هب  باطخ 

نخس نتم 

(236  (() مْوَْیلا اذه  َدَْعب  ًاناوَه  ُْمْتیَءاَر  هّللاَو ال  یْتیَبَلْهَا  ای  ًاْربَص  ِیتَموُمَع  ِیَنب  ای  ِتْوَْملا  یَلَع  ًاْربَص  ))

حیضوت همجرت و 

هیلع نینم  ؤملاریما  رتخد  هیقر  شردام  لاس و  نس و  مک  یناوج  هک  لیقع  نب  ملـسم  دنزرف  هّللادـبع  ربکا ،  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
اب زورما   )) ِیبَّنلا ِنیِد  یلَع  اُود  اب  ًۀَبْصُعَو  یبَا  َوُهَو  ًاِملْسُم  یْقلَا  َمْوَْیلَا  درب :  هلمح  نمشد  هب  دناوخ  یم  ار  رعش  نیا  هک  یلاح  رد  دوب  مالـسلا 
رس تداهـش  دورـس  نینچ  نیا  هک  یلاح  رد  وا  دومن . )) مهاوخ  تاقالم  دندش  هتـشک  ربمایپ  نید  هار  رد  هک  ینادرمناوج  اب  ملـسم و  مردپ 
 ، داقر نب  دیزی  مان  هب  يدرم  نمشد  يوس  زا  دیناسر .  تکاله  هب  ار  يا  هدع  هلمح  ره  رد  دومن و  هلمح  نمـشد  يوس  هب  راب  هس  داد ،  یم 

تباـصا و يو  تسد  هب  ریت  یلو  تشاذـگ  شیوـخ  یناـشیپ  هب  تسد  رطخ ،  زا  يریگوـلج  يارب  هّللادـبع  درک ،  اـهر  يو  يوـس  هـب  يریت 
دیزی دوخ  دیناسر و  تداهش  هب  ار  وا  دومن و  هلمح  يو  هب  نمشد  يوس  زا  يدرم  داتفا و  اهکاخ  يور  هب  تخود و  شیناشیپ  هب  ار  شتـسد 

لآ یمشاه و  ناناوجون  زا  نتدنچ  ماگنه  نیا  رد  دنام .  یقاب  شیناشیپ  رد  نانچمه  ناکیپ  یلو  دروآرد  هّللادبع  یناشیپ  زا  ار  ریت  داقر  نب 
هیلع ماما  نوچ  دندرک و  هلمح  نمـشد  يوس  هب  یعمج  هتـسد  ملـسم  نب  دمحم  رفعج و  هّللادبع  نادنزرف  نوع ،  دـمحم و  دـننام  بلاطوبا 

)) ؛ . . .  ِتْوَـملا یَلَع  ًاْربَـص   : )) دوـمرف ناـنآ  هب  باـطخ  دنتـسه  تکرح  رد  نمـشد  يوـس  هب  راو  باـقع  هک  دـید  ار  هورگ  نـیا  مالـسلا 
تلذ و يور  زورما ،  زا  سپ  دنگوس !  ادـخ  هب  هک  دـیهدب  جرخ  هب  تماقتـسا  ربص و  گرم ،  لباقم  رد  نم !  نادـناخ  و  نم !  ناگدازومع 

(( . دید دیهاوخن  يراوخ 

 ( ع  ) نسح نب  مساق  نیلاب  رد 

نخس نتم 

َُّمث ال َکـُبیِجَی  َْوا  َکـُبیُِجی  ـالَف  ُهوُعْدـَت  ْنَا  َکّـمَع  یلَع  هّللاو  َّزَع  َكُوبَاَو  َكُّدَـج  َکـیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهُمْـصَخ  ْنَمَو  َكُولَتَق  ٍمْوَِـقل  ًادـُْعب  ))
ُْمْتیءاَر ِیْتَیب ال  َلْهَا  ای  ًاْربَص  ًاَدبَا  ْمَُهل  ْرِفْغَت  الَو  ًادَـحَا  ْمِْهنِم  ْرِداُغت  الَو  ًادَدَـع  ْمِهِـصْحَا  َّمُهّللَا  ُهُرِـصان . . .  َّلَقَو  ُهُِرتاو  َُرثَک  هّللاو  ٌتْوَص  َکُعَْفنَی 

(237 (() ًاَدبَا ِمْوَْیلااَذه  َدَْعب  ًاناوَه 

تاغل حیضوت  همجرت و 

ّتتشت و زا  تسا  هیانک  رامشب ،  ددع  اب  ار  اهنآ  ادَدَع :  ْمِهِـصْحَا  دنـشاب .  هتفرگن  ار  شیاهبنوخ  دوش و  هتـشک  ملظ  هار  زا  هک  یـسک  ِرتاو : 
 . يراوخ تلذ و  َناوَه :  درک .  اهر  ار  وا  ُهَرَداع :  ینوبز .  فعض و  فالتخا و 
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حیضوت همجرت و 

گنج هب  میمصت  دوب  هدیـسرن  غولب  دح  هب  زونه  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دنزرف  مساق  تیب ،  لها  ناناوج  زا  یهورگ  تداهـش  زا  سپ 
شتـسد رد  نیلعن و  شیاپ  رد  یبرع و  ینهاریپ  شنت  رب  هام و  زا  يا  هراپ  دننام  شتروص  هک  یلاح  رد  وا  دـیدرگ .  تداهـش  مزاع  هتفرگ ، 

نیمز يور  هب  دومن و  هلمح  يو  رب  دعـس  نبورمع  ماـن  هب  يدرم  ندـیگنج  يرادـقم  زا  سپ  درک و  تکرح  نمـشد  يوس  هب  دوـب  ریـشمش 
يو نیلاب  هب  اعیرـس  تشاد  رظن  رد  تقد  هب  ار  عضو  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  تساوخ .  يرای  هب  ار  شیوخ  يومع  نسح  نب  مساق  تخادـنا ، 

یهورگ ادخ  تمحر  زا  داب  رود  ٍموَِقل )) ؛ . . .  ًادُْعب   : )) تفگ نینچ  داتفا  يو  هراپ  هراپ  ندب  دولآ و  نوخ  هفایق  هب  شمـشچ  نوچ  دـمآ و 
یلَع ُهّللاو  َّزَع   : )) تفگ سپـس  داب . )) ناش  نمـشد  زیخاتـسر  زور  رد  نانم  ؤمریما  یلع  ادخ و  لوسر  تدج  دـندیناسر ،  لتق  هب  ار  وت  هک 

هک دهدب  باوج  هاگنآ  ای  دهدب و  باوج  وت  هب  دناوتن  یناوخب و  يرای  هب  اروا  هک  تسا  تخـس  وت  يومع  رب  مسق  ادخ  هب  َکِّمَع )) ؛ . . . 
شرصان رای و  دایز و  يو  ماوقا  زا  ناگدش  هتشک  هک  تسا  یسک  دادمتسا  يادص  وت  دادمتسا  دنگوس !  ادخ  هب  دشخبن .  تلاح  هب  يدوس 

همیخ نایم  رد  هداد و  تکرحاه  همیخ  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  نب  مساق  هزانج  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیوگ :  یم  يربط  دـشاب . )) مک 
)) ؛ . . .  ًادَدَع ْمِهِـصْحءا  َّمُهّللَا  دومن . . . (( :  نیرفن  نینچ  نیا  ار  هفوک  مدرم  سپـس  داد  رارق  ربکا  یلع  شدنزرف  هزانج  رانک  رد  ادـهش و 

هدم رارق  شیوخ  ترفغم  لومشم  ار  نانآ  هاگچیه  راذگن و  ار  نانآ  زا  یسک  نادرگب و  شیوخ  باذع  الب و  راتفرگ  ار  نانآ  همه  ایادخ ! 
(( .

ریغص لفط  تداهش  ماگنه 

نخس نتم 

هّللاَْدنِع ام  وُجْرَی  ٍنیِعُم  ْنِم  ْلَه  اِنتَثاِغا  ِیف  َهّللا  وُجْرَی  ٍثیِغُم  ْنِم  ْلَه  انیف ،  هّللُافاخَی  ٍدِّحَُوم  ْنِم  ْلَه  هّللِالوُسَر ،  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَـی  ٍّباذ  ْنِم  ْلَه  ))
یف انل  ةریخذ  لجاعلا  ِیف  انب  َّلَحام  لَعْجاو  اَنل  ْمقتناو  ٌریَخ  وُه  اِمل  َِکلذ  لعْجاَف  ءامَّسلا  َنِم  َرصَّنلا  اَّنع  َتْسَبَح  ُکت  ْنِا  ِّبَر  ( 238) اِنتَناِعا ِیف 

(239  (() هّللِاْنیَِعب هَّنا  ِیب  لَزن  ام  َّیلَع  ٌنوَه  لج . . .  الا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

هجوت تیانع و  لامک  زا  هیانک  هّللِاْنیَِعب :  ناسآ .  لهـس و  ٌنْوَه :  ترخآ .  ُلِجآ :  اـیند .  لِـجاع :  سرداـیرف .  ثیغُم :  ندرک .  عاـفد  َّبذ : 
 . تسا دنوادخ 

حیضوت همجرت و 

ترضح نآ  مدش  بایفرش  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ترـضح  مجنپ  ماما  روضح  هب  يزور  هک  دنک  یم  لقن  يدسا  ریـشب  نب  ۀبقع  زا  يربط 
زور رد  هک :  داد  حیضوت  نینچ  سپس  ماما  میراد .  ینوخ  دسا  ینب  امش  شیپ  رد  ربمایپ  نادناخ  ام  هبقع !  دومرف :  نم  هب  نخـس  نمـض  رد 
کی دوب  ترضح  نآ  لغب  رد  لفط  هک  يروط  نیمه  دنداد و  يو  تسد  هب  ار  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  مدج  لافطا  زا  یکی  اروشاع 
سپس دیـشاپ  اوه  هب  تفرگ و  ار  نوخ  نآ  دوخ  تسد  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دیرد و  ار  وا  يولگ  ریت  اب  دسا ) ینب   ) امـش هلیبق  دارفا  زا  رفن 

ار يزوریپ  زا  رتهب  ضوع ،  رد  یتفرگ  ام  زا  ار  ینامسآ  يزوریپ  رـصن و  ایند  رد  رگا  اراگدرورپ !  ْنِا )) ؛ . . .  َکَّنِا  ِّبَر   : )) تشاد هضرع 
نینچ دنـس  رکذ  نودب  رت و  حورـشم  ار  نایرج  نیا  یمزراوخ  ریگب . )) راوخنوخ  مدرم  نیا  زا  ار  ام  ماقتنا  نادرگب و  ام  بیـصن  ترخآ  رد 
همیخ نایم  رد  یـسک  داجـس  ماما  زجب  لافطا و  نانز و  زجب  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارای  ندش  هتـشک  زا  سپ  دـنک :  یم  لقن 
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ربمایپ مرح  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  هّللِالوُسَر )) ؛ . . .  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَی  ٍّباذ  ْنِم  ْلَه   : )) دش دنلب  ترـضح  نآ  هثاغتـسا  دـنامن  یقاب  وا  ياه 
ایآ دهد ،  يرای  ام  رب  ادخ  دیما  هب  تسه  يا  هدننک  يرای  ایآ  دسرتب ،  ادـخ  زا  نادـناخ  ام  هرابرد  تسه  یـسرتادخ  ایآ  دـنک ،  عافد  ادـخ 
هلان هیرگ و  يادص  مالـسلا  هیلع  ماما  هثاغتـسا  يادـص  ندینـش  اب  دـیوگ :  یمزراوخ  دباتـشب . )) ؟ . . .  ام  يرای  هب  تسه  یکمک  نیعم و 
عادو زین  يو  اب  ات  دـیروایب  ار  یلع  مدـنزرف  دومرف :  تشگرب و  اه  همیخ  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش ،  دـنلب  اه  همیخ  زا  لاـفطا  ناـنز و 

نامـسآ يوس  هب  تفرگ و  ار  وا  يولگ  نوخ  ماما  دیناسر .  تداهـش  هب  ار  وا  ریت  اب  هلمرح  هک  دوب  شردپ  لغب  رد  ریغـص  لفط  نآ  منکب و 
هلمج نیا  دیشاپ  نامسآ  هب  ار  شدنزرف  يولگ  نوخ  هکنآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ :  یم  فوهل  رد  َّمُهّللَا )) . . .   : )) تفگ دیشاپ و 

(( . دنیب یم  ادخ  هک  اریز  تسا  ناسآ  نم  رب  زین  تبیصم  نیا  هّللِاْنیَِعب )) ؛  هَّنَا  ِیب  لَزن  ام  َّیلَع  ٌنوَه   : )) تفگ زین  ار 

رکذت

رد مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هارمه  هب  رگید  غلاب  ریغ  لفط  راهچ  مالـسلا  هیلع  رغـصا  یلع  ترـضح  زا  ریغ  هب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
نسح نب  مساق   - 1 تسا :  هدیدرگ  لقن  باتک  نیا  رد  ینمض  روط  هب  ای  ًالقتسم  نانآ  تداهـش  تیفیک  هک  دنا  هدیـسر  تداهـش  هب  البرک 

تیفیک مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  نب  هّللادبع   - 2 دیدرگ .  نایب  ترضح  نآ  تداهش  تیفیک  هتـشذگ  زارف  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم 
مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تداهش  لیذ  رد  وا  تداهش  تیفیک  دیعـس :  یبا  نب  دمحم   - 3 دمآ .  دهاوخ  دـعب  زارف  ود  رد  وا  تداهش 
 . دیدرگ لقن  ًالقتسم  هتشذگ  تاحفص  رد  يو  هراب  رد  یلع  نب  نیسح  نخس  تداهش و  تیفیک  هدانج  نبرمع   - 4 دش .  هداد  رکذت 

 ( ع  ) لضفلاوبا ترضح  تداهش  رد 

نخس نتم 

يّدَـج َناک  امَا  اِنب  ْمُکاصْوءا  ِْقلَْخلاُْریَخ  َناک  امَا  ًادَّمَُحم  َِّیبَّنلا  اَـنیف  اوُُمتَْفلاـخَو  مُِکیْغَِبب  ٍمْوَق  َّرَـش  اـی  ُْمْتیَّدَـعَت  ( 240  (() یئاِول ُبِحاـص  َْتنَا  ))
ْدَق اـهُّرَح  ًاراـن  َنْوَلُْـصتَس  ْمـُْتیَنَج  ْدَـق  اـِمب  ْمـُتیِزُْخاَو  ْمـُْتنُِعل  ادَّدَـسُم  ِماـنَالاِْریَخ  اـخَا  ُِّیلَع  يدـِلاوَو  یّما  ُءارْهَّزلا  َِتناـک  اـمَا  ادَـمْحَا  هـّللا  ُةَرَیِخ 

(241) ادَّقََوت

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . ندش رو  هلعش  ُْدقََوت :  ندش .  هدناشک  ْیلَص :  انیب .  هاگآ و  هدش ،  تیاده  دَّدَسُم : 

حیضوت همجرت و 

یم نادـیم  هزاجا  هدـیدرگ  تایفرـش  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تمدـخ  هب  ررکم  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح 
هب مالسلا  هیلع  ماما  دوب  زازتها  هب  يو  تسد  رد  قح  هاپس  راختفا  رپ  مچرپ  هکنیا  تلع  هب  تعاجش و  تماهش و  تبـسانم  هب  یلو  تساوخ . 

یتسه نم  رادمچرپ  وت  یئاِول )) ؛ . . .  ُبِحاص  َْتنَا   : )) دومرف یم  تخاس و  یم  فرصنم  شمیمصت  زا  راب  ره  داد و  یمن  نادیم  هزاجا  وا 
هب ترـضح  نآ  نارای  مامت  نوچ  هرخ  الاب  و  تسا . ))  ناطیـش  دـنج  يزوریپ  تمالع  هّللادـنج و  تسکـش  تمیزه و  لـیلد  وت  تداهـش  و 
نآ دومرف .  تقفاوم  يو  تساوخرد  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  تساوخ  هزاجا  لـضفلاوبا  ترـضح  هک  راـب  نیمدـنچ  يارب  دندیـسر و  تداـهش 
هب شتسد  تفرگ و  رارق  نمشد  فوفص  لباقم  رد  هک  یماگنه  دومن و  ادیپ  یـسرتسد  بآ  هب  دیدش  یگنـشت  زا  سپ  هک  هاگنآ  ترـضح 
رد دناوخ .  یم  دشاب  یم  يو  فدـه  هدـیا و  زا  ییامنرود  هدـیقع و  نامیا و  رگنایب  هک  ار  يا  هسامح  راعـشا  دـیدرگ  عطق  نمـشد  هلیـسو 
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ْدََقل  : )) تفگ نینچ  دینش ،  یفنم  باوج  شردارب  زا  نوچ  ررکم  هعجارم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  دیوگ :  یم  نیعلاراصبا ))  ))
هب میمصت  هک  لاح  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  ما . ))  هتشگ  ریـس  یگدنز  زا  هدش و  گنت  ما  هنیـس  رگید  َةایَْحلا )) ؛  ُتْمئَـسَو  يِرْدَص  َقاض 

نوـچ دـیدرگ و  تارف  دراو  نمـشد ،  فوفـص  نتخیر  مهرد  زا  سپ  دوـمن و  تکرح  ساـبع  نک .  هیهت  بآ  يرادـقم  يا  هتفرگ  گـنج 
ار بآ  هلـصافالب  یلو  دیناسر  شا  هدـش  کشخ  ياهبل  کیدزن  هب  ار  بآ  زا  رپ  تشم  دروخب ،  بآ  زین  دوخ  تساوخ  درک ،  رپ  ار  کشم 

ُْنیَـسُحلااَذه ینوکت  نا  تنکال  هدـعبَو  ینوُه  ِْنیَـسُْحلا  ِدـَْعب  ْنِم  ُسْفَن  اـی  داد (( :  رارق  باـطخ  دروم  نینچ  نیا  ار  دوخ  تخیر و  تارف  هب 
يو زا  سپ  داـب و  وـت  رب  يراوـخ  تلذ و  نیـسح  زا  سپ  سفن  يا   (( )) ینید ( 242) ُلاعف اذـه  ام  هّللات  نیعملا  دراب  نیب  رـشتَو  ِنُونَْملادِراَو 

دنگوس ادخ  هب  یشون .  یم  اراوگ  درس و  بآ  وت  تسا و  هدش  گنج  نادیم  دراو  نیسح  کنیا  یناهاوخ .  ار  یگدنز  هچرگ  یشابن  هدنز 
نمشد زا  ناشورخ  یلیس  لباقم  رد  ار  دوخ  تشگ و  یمرب  اه  همیخ  يوس  هب  رپ ،  کشم  اب  نوچ  و  دهد . )) یمن  ار  هزاجا  نینچ  نم  نییآ 
ِرْهُّطلا یفَطْصُْملا  ِْطبِِسل  یِسْفَن  یَقل  تیلاصملا  یف  يراُوا  یتح  اقَز  ُتْوَْملا  ِذِا  َتْوَْملا  ُبَهْرَا  ال  دناوخ (( :  یم  ار  یسامح  رعش  نیا  دید  یم 

ات دسرب  مشوگ  هب  گرم  يادص  هک  هاگنآ  مرادن  یـسرت  گرم  زا  نم   (( )) یقتلُملا موی  رـشلا  فاخا  الو  اقَّسلاب  ودغا  سابعلاانَا  یِّن  یقَو إ 
ار کشم  نیا  هک  سابع  منم  داب !  یفطصم  كاپ  دنزرف  يادف  نم  ناج  دوش .  ناهنپ  اهریـشمش  نایم  رد  گنج و  نادیم  رد  مندب  هک  اجنآ 
هب بآ  ندـیناسر  هب  دـیدش  هقالع  ناوارف و  قشع  اـب  هک  وا  مرادـن . ))  گرم  زا  یـسرت  گـنج  زور  نیا  رد  و  مرب .  یم  اـه  همیخ  يوس  هب 

شور کـی  اـب  تسناوـت  درک و  شنیمک  ییاـمرخ  تـخرد  تـشپ  زا  داـقر  نـب  دـیز  ماـن  هـب  نمـشد  زا  يدرم  دوـب  ناور  اـه  هـمیخ  يوـس 
زاب دیدرگ  سویءام  تسار  تسد  زا  نوچ  مالسلا  هیلع  رارکردیح  دنزرف  دنک .  عطق  ار  شتسار  تسد  هدومن و  هلمح  يو  رب  هنادرمناوجان 
ٍماِما ْنَعَو  ینید  نع  ًادـبءا  یماُحا  ّینِا  ینیِمَی  ُُمتْعَطَق  ْنِا  هّللاَو  دومن (( :  نایب  نینچ  یـسامح  تیب  ود  بلاـق  رد  ار  دوخ  فدـه  هماـنرب و  مه 

زا متـسه  هدنز  هک  اجنآ  ات  نم  یلو  دـیدومن  عطق  ارم  تسار  تسد  هچرگ  دـنگوس !  ادـخ  هب   (( )) نیم الا  رهاطلا  یبَّنلا  لَجن  ِنیقَْیلا  ِقِداص 
وا يرآ ،  تسا . ))  نیما  هّزنم و  كاپ و  ربمایپ  دنزرف  تسا و  قداص  دوخ  نامیا  رد  هک  میاوشیپ  ماما و  زا  دومن و  مهاوخ  عافد  دوخ  نییآ 

یناسناریغ شور  نامه  اب  لیفط ))  نب  میکح   )) مان هب  يرگید  صخش  هک  داد  یم  همادا  دوخ  ریسم  هب  هدومنن و  انتعا  شتسد  ندش  عطق  هب 
نمـشد فرط  زا  ناراب  تارطق  دننام  اهریت  ماگنه  نیا  رد  و  دومن .  عطق  ار  ترـضح  نآ  پچ  تسد  تسجرب و  نیمک  زا  داقر )) نبدـیز  ))

هک دوب  اجنیا  رد  دنام .  زاب  تکرح  زا  دومن و  تباصا  شا  هنیس  هب  رگید  يریت  کشم و  هب  يریت  هک  دیدرگ  ریزارس  ترـضح  نآ  يوس  هب 
رارق نیمز  يور  رد  هک  هاگنآ  دفاکشب و  يدومع  اب  ار  ترضح  نآ  همجمج  دنک و  هلمح  يو  رب  کیدزن  زا  تسناوت  نمشد  دارفا  زا  یکی 

هدیناسر يو  نیلاب  هب  ار  دوخ  ردارب ،  يادص  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ((( 243  ) هّللاِْدبَعابَا ای  ُمالَّسلا  یِّنم  َْکیَلَع   : )) تشاد هضرع  تفرگ 
هار زا  مدرم !  نیرتدب  يا  امـش   . . . (( )) مُِکیْغَِبب ٍمْوَق  َّرَـش  ای  ُْمْتیَّدَـعَت   : )) دومن ءاشنا  ار  تیب  راهچ  نیا  هفوک  مدرم  هب  باطخ  وا  ياثر  رد  و 

امـش هب  ار  ام  تادوجوم ،  نیرتهب  نآ  ربمایپ ،  ایآ  دـیدومن .  تفلاخم  ربمایپ  نامرف  اب  نادـناخ  ام  هرابرد  دـیدرک و  زواجت  متـس  ینمـشد و 
مدرم نیرتوکین  ردارب  نآ  یلع  دوبن و  نم  ردام  ارهز  همطاف  ایآ  دوبن ؟  ادخ  لوسر  هدش و  بختنم  دمحا  نم  دج  ایآ  دوب ؟  هدومنن  هیـصوت 
يوس هب  يدوز  هب  دـیتفرگ و  رارق  تلذ  تنعل و  دروم  دـیدش  بکترم  هک  یتیاـنج  رثا  رد  مدرم  امـش  دوبن ؟  نم  ردـپ  ادـخ  ربماـیپ  ردارب  و 

هیلع لضفلاوبا  ترـضح  تداهـش  ماگنه  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  دـش . )) دـیهاوخ  هدـناشک  تسا ،  دـیدش  شترارح  هک  شتآ 
لقن یحیرط -  لتقم  دننام  لتاقم -  بتک  زا  یـضعب  رد  یناوارف  راعـشا  زین  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  زا  يدایز و  تاملک  تالمج و  مالـسلا 

 . میدومن يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  میدرواین  تسد  هب  ار  راعـشا  تالمج و  عون  نیا  دامتعا ،  دروم  كرادم  رد  نوچ  ام  یلو  تسا  هدـیدرگ 
يونعم تردق  رگناشن  مالـسلا و  هیلع  لضفلاوبا  نامیا  هدیقع و  فده و  هدیا و  رگنایب  دناوت  یم  هاتوک  هنومن  نیمه  تیب و  دنچ  نیمه  اما 

ینید لاعف  اذه  ام  هّللات   : )) دیوگ یم  دزیر و  یم  رود  ار  بآ  هنشت  بل  اب  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  هک  دشاب  تیالو  ماقم  تفءار  هفطاع و  و 
دایرف اه  هزین  اهریـشمش و  جاوما  لباقم  رد  گنج و  تدش  ماگنه  و  دنک )) یمن  اضما  ار  یلمع  نینچ  نم  نییآ  دنگوس !  ادـخ  هب   )) ؛ . . .

شا هدش  هدـیرب  نت  زا  تسد  هب  هک  هاگنآ  و  ادـخ . )) لوسر  دـنزرف  نابرق  هب  مناج  یقَو )) ؛  ِرْهُّطلا  یَفَطْـصُْملا  ِْطبِِـسل  یـسِفَن   : )) دـنز یم 
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نب نیسح  و  دوش . )) ادج  منت  زا  متسد  هچرگ  دومن  مهاوخ  عافد  منییآ  زا  نم  ینیِد )) ؛  ْنَع  ًاَدبَا  یِماُحا  یِّنِا   : )) دیوگ یم  دنک  یم  اشامت 
دروم ار  نمشد  دنیشن  یم  افو  اب  زیزع و  سب  يردارب  نینچ  هتشغآ  نوخ  هب  رکیپ  هعطق و  هعطق  ندب  نیلاب  رب  نوچ  مه  مالـسلا  امهیلع  یلع 

زا گرزب  تیانج  نیا  اب  هک  ياو  يا  ادَّقََوت ))  ْدَـق  اهُّرَح  ًاراـن  َنْوَلُْـصتَس  ُْمْتیَنَج  ْدَـق  اـِمب  ُْمتیِزُْخاَو  ُْمْتنُِعل  دـیوگ (( :  یم  هداد و  رارق  باـطخ 
دزوس و یم  تلم  یتخبدب  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يرآ ،  دـیداد .  رارق  نازوس  سب  یـشتآ  همعط  ار  دوخ  دـیداتفا و  رود  ادـخ  تمحر 

 . دناد یم  شیاوشیپ  نید و  عمش  هناورپ  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا 

 ( ع  ) نیموصعم هاگدید  زا  لضفلاوبا  ترضح 

هاگدید زا  ترـضح  نآ  ّتیـصخش  هرابرد  تسا  بسانم  لضفلاوبا  ترـضح  هرابرد  یلع  نب  نیـسح  راتفگ  نایب  حیـضوت و  زا  سپ  کنیا 
مولعم ترضح  نآ  ّتیصخش  اب  رتشیب  ییانـشآ  نمـض  ات  مینارذگب  زیزع  هدنناوخ  رظن  زا  ار  یبلاطم  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  نیموصعم و 

تءاشن يونعم و  دـعب  ياراد  وا  تعاجـش  هکلب  تسین .  ناـهج  ناروآ  ماـن  ناعاجـش و  تعاجـش  عون  زا  وا  تماهـش  تعاجـش و  هک  دوش 
 . تسوا یناحور  ّتیصخش  زا  هتفرگ 

یکدوک نارود  رد  نافرع 

هیلع لضفلاوبا  ترـضح  دـنک و  یم  اـفیا  ار  یّمهم  شقن  ناـسنا  ّتیـصخش  يزیر  یپ  نّوکت و  رد  هداوناـخ  طـیحم  رداـم و  ردـپ و  تیبرت 
تافـص یقالخا و  لوصا  نتفرگارف  نینبلا و  مُا  دـننام  يردام  نماد  رد  نتفای  تیبرت  دـشاب .  انثتـسم  دـناوت  یمن  یلک  نوناق  نیا  زا  مالـسلا 

نیـسح و ماما  نسح و  ماما  دـننام  یناردارب  راـنک  رد  یکدوک  نارود  ندومن  يرپس  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  دـننام  يردـپ  زا  يونعم 
یکدوـک نارود  یـسررب  یلو  دروآ  یم  دوـجو  هب  لـئاضفلاوبا ))   )) ًامّلـسم هکلب  لـضفلاوبا ))   )) هن موـثلک  ما  بـنیز و  دـننام  ینارهاوـخ 

 ، وا هدیمح  تافـص  هلـضاف و  تاکلم  هک  دهد  یم  ناشن  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  امهیلع  يده  همئا  لیلجت  ریدقت و  لضفلاوبا و  ترـضح 
دروایب دوجو  هب  دناوت  یم  طیحم  طیارش  هک  تسا  یباستکا  یلیصحت و  هن  شیراکادف  تماهـش و  شنافرع و  تدابع و  شیاوقت ،  شناد و 

نیا ندش  نشور  يارب  تسا .  هدرب  ثرا  هب  شدنمجرا  ردپ  زا  هک  دراد  یّلبج  یتاذ و  هبنج  ترـضح  نآ  رد  فاصوا  نیا  زا  یتمـسق  هکلب 
نارود رد  لضفلاوبا  ترـضح  هک :  مینک  یم  لقن  تسا  هدـمآ  یمزراوخ  لـتقم  لـئاسولا و  كردتـسم  رد  هک  ار  یتیاور  نومـضم  بلطم 

نابز اب  وا  اب  تساوخ  دومن  یم  اـشامت  لـضفلاوبا  هفاـیق  هب  ترـضح  نآ  دوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  شردـپ  راـنک  رد  یکدوک 
اب مراد  مرـش  ناجردـپ  تشاد  هضرع  اـتود !  وگب  دومرف  سپـس  یکی .  تفگ  لـضفلاوبا  یکی !  وگب  مدـنزرف  دومرف  دـنزب  فرح  یکدوک 
ار وا  دیـشک و  شـشوغآ  هب  دینـش  شزیزع  کـچوک و  دـنزرف  زا  ار  هلمج  نیا  نوـچ  ناـنم  ؤـمریما  اـتود .  میوـگب  متفگ  یکی  هـک  یناـبز 

قیرع تخرد  زا  تسا  يا  هخاش  هک  وا  نابز  رب  دزـسن و  نیمز  اهنامـسآ و  قلاـخ  رب  زج  یگناـگی  نوچ  هک  عیـسو  دـید  نیا  ( . 244) دیسوب
نیا يرآ ،  دوش .  يراج  تساّربم  هزنم و  نآ  زا  ناحبس  يادخ  هک  يا  هملک  دیابن  تیالو  هبّیط  هرجش  زا  تسا  يا  هرمث  تمصع و  نادناخ 

تـسا بلطم  نیا  هاوگ  دـنزجاع  هلحرم  نآ  هب  ندیـسر  زا  زین  نالاسگرزب  رثکا  هکلب  وا  دـننام  یلافطا  هن  هک  ّتیلوفط  نارود  رد  رکفت  عون 
هب ردـپ  بلُـص  زا  ثرا  تروص  هب  هک  تسا  یتاذ  یّلبج و  هکلب  تسا  ینتفرگارف  یباـستکا و  هن  ترـضح  نآ  رد  ناـفرع  تفرعم و  نیا  هک 
نآ هرابرد  نیموصعم  زا  نت  هس  نایب  لقن  هب  همدقم  نیا  زا  سپ  انیقی )) تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول   )) دومرف هک  يردـپ  تسا  هدروآ  هارمه 

يومع دیوگ :  یم  نینچ  لضفلاوبا  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   : )) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  نایب   - 1 میزادرپ :  یم  ترضح 
اب دمآرب و  ناحتما  هدهع  زا  یهجو  نیرتهب  اب  دومن و  داهج  نیسح  شردارب  رانک  رد  دوب و  تباث  مکحم و  نامیا  ياراد  نیبزیت و  سابع  ام 

هدومرف میلعت  ( 246  ) یلامث هزمحوبا  هب  هک  یترایز  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زاـب  و  ( . 245 (() دـیدرگ لقتنم  ترخآ  ملاع  هب  تداهش 
ترـضح يراکادـف  حور و  تمظع  لماک و  صالخا  رگناشن  هک  تسا  هدرب  راک  هب  دـنلب  یمیهافم  ياراد  نیـشنلد و  ابیز و  سب  یتـالمج 
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ْدَق َّکنا  دهشاو  تسا . . . (( :  هنومن  نیا  زا  ریز  تالمج  هک  تسایلوا  نامرآ  ایبنا و  فادها  هب  ندیشخب  قّقحت  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا 
نیحلاصلاب ًایِدَتْقُم  كِْرمَا  ْنِم  ٍةریصب  یلع  َتیـضم  َکَّناَو  لکنَت  ملَو  ْنِهَت  َْمل  َکَّنا  ُدَهْـشَا  دوُهْجَملا . . .  َۀَیاع  َْتیَطْعَاَو  ِۀَحیـصَّنلا  یف  َْتَغلاب 

نیرخآ هار  نیا  رد  يداد و  ماجنا  لماک  دح  رد  ار  فورعم  هب  رما  تحیصن و  هفیظو  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  ( . (( 247  (() نیّیبنلل ًاعبتمو 
هک ار  تداهـش )   ) یهار يدادـن و  هار  دوخ  هب  همهاو  سرت و  یتسـس و  فعـض و  هک  مهد  یم  تداهـش  یتـسب ،  راـک  هب  ار  دوـخ  شـالت 

ماما رظن  راهظا  ناـیب و  تسا  نیا  و  يدومن . ))  يوریپ  ناربماـیپ  زا  ادـتقا و  ناـحلاص  رب  هک  دوب  شنیب  تریـصب و  يور  زا  يدرک  باـختنا 
مـشچ يزور  دیوگ :  یم  یلامث  هزمحوبا  مالـسلا :  هیلع  داجـس  ماما  نایب   - 2 مالسلا .  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  مشش 

هتوم گنج  دحا و  گنج  دومرف :  نینچ  هاگنآ  دیدرگ  ریزارس  ترضح  نآ  کشا  داتفا  یلع  نب  سابع  دنزرف  هّللادیبع  هب  نیسحلا  نب  یلع 
نب رفعج  شیومعرـسپ  هتوم  گنج  رد  هزمح و  شیومع  دحا  گنج  رد  نوچ  دیآ  یم  رامـش  هب  ربمایپ  یگدـنز  ياهزور  نیرت  تخـس  زا 
رازه یس  ار  یلع  نب  نیسح  اروشاع  زور  رد  اریز  دوب ؛  اهنیا  زا  رت  تخس  نیـسح  ي  (( اروشاع  )) زور یلو  دندیـسر  تداهـش  هب  بلاط  یبا 

یم برقت  ادـخ  هاگـشیپ  هب  ربمایپ  دـنزرف  نوخ  نتخیر  اب  هتـشاگنا و  ناملـسم  ار  دوخ  نانآ  همه  هک  دـنداد  رارق  شیوخ  هرـصاحم  رد  رفن 
داجـس ماما  دندیناسر .  شتداهـش  هب  متـس  ملظ و  هار  زا  دیدرگن و  عقاو  رث  ؤم  دومرف  تحیـصن  هظعوم و  هچره  ار  نانآ  نیـسح  دنتـسج و 

نآ رد  هک  یتخـس  شیامزآ  هدهع  زا  زور  نآ  هک  ار  سابع  میومع  دنک  تمحر  ادـخ   : )) دومرف نینچ  تفگ و  نخـس  لضفلاوبا  زا  هاگنآ 
دیدرگ و عطق  شتـسد  ود  هک  اجنآ  ات  دومن  شردارب  يادف  ار  شناج  راثیا و  شیوخ  دوجو  اب  دمآرد و  ییابیز  تروص  هب  دوب  هتفرگ  رارق 

تـشهب رد  ناگتـشرف  هارمه  هب  رایط  رفعج  دـننام  لاـب  ود  نآ  هطـساو  هب  هک  دومرف  اـطع  يو  هب  لاـب  ود  تسد ،  ود  نآ  ياـج  هب  دـنوادخ 
یتلزنم ماقم و  نانچنآ  ياراد  دنوادخ ،  دزن  سابع   : )) هک دومن  هفاضا  مه  ار  هلمج  نیا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دنک . )) یم  زاورپ  نادواج 
امهیلع یلع  نب  نیـسح  نایب   - 3 ( . 248 (() دـننک یم  ار  نآ  يوزرآ  دـنروخ و  یم  هطبغ  وا  ماقم  هب  ادهـش  همه  تماـیق  زور  رد  هک  تسا 

تسا هدرب  راک  هب  وا  هراب  رد  هک  يا  هلمج  رد  مینک و  هجوت  لضفلاوبا  ترضح  هب  باطخ  یلع  نب  نیسح  راتفگ  هب  رگا  هرخ  الاب  مالسلا و 
نمشد هک  هاگنآ  اعوسات  رصع  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  اریز  دیدرگ ؛  دهاوخ  نشور  رتشیب  وا  تیـصخش  تمظع و  مییامن  تقد 

مهاـقلت یتـح  یخا  اـی  تنا  یـسفنب  بکرا   )) داد رارق  باـطخ  دروـم  نینچ  نیا  ار  شیوـخردارب  دوـمن  زاـغآ  ار  اـه  همیخ  يوـس  هب  هلمح 
ؤس ار  اه  همیخ  يوس  هب  ناشتکرح  هزیگنا  تاقالم و  اهنیا  اب  وش و  بکرم  راوس  ردارب !  تنابرق  هب  مناج  249 )) ؛ )  ) مهءاج امع  مهلءاستو 
نیا هک  تسا  هدنامرد  زجاع و  نآ  كرد  زا  ناسنا  رکف  درب و  یم  ورف  بجعت  تریح و  رد  ار  ناسنا  هلمج  نیا  موهفم  رد  تقد  نک . ))  لا 

تیرشب يالاو  صخـش  هک  تسا  یتلزنم  تیونعم و  هچ  نیا  دنک و  یم  ادف  وا  رب  ار  دوخ  تانئاک  تلع  موصعم و  ماما  هک  تسا  یماقم  هچ 
یم رختفم  تنا ))  یسفنب   )) راختفا لادم  اب  ار  وا  ((( 250  . . . (() متخی مکبو  هّللا  حتف  مکب   )) مییوگ یم  ناشقح  رد  هک  يدارفا  زا  یکی  و 

 : دنا هدومرف  هک  مینک  لوحم  ناشدوخ  هب  ار  نآ  لیوءات  رییغت و  میرذـگب و  ماما  نایب  نیا  زا  هلحرم و  نیا  زا  رتهب  هچ  سپ  ( ، 251) دنادرگ
زور رد  هک  میوش  رکذـتم  زینار  عوضوم  نیا  ثحب  نیا  لـیمکت  يارب  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد  رکذـت :  بعـصتسم ))  بعـص  اـنمالک  َّنِا  ))

عومجم هک  دنا  هدیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نادنزرف  زا  رگید  نتراهچ  لضفلاوبا  ترـضح  نیـسح و  ماما  زا  ریغ  اروشاع 
هک نینم  ؤملاریما  نب  هّللادـبع   - 1 زا :  دنترابع  رفن  راهچ  نیا  و  دشاب .  یم  رفن  شـش  البرک  رد  ترـضح  نآ  هطـساوالب  نادنزرف  زا  ادـهش 

تداهش ماگنه  هب  وا  نینم و  ؤملاریما  نب  نامثع   - 2 دوب .  لضفلاوبا  ترضح  زا  رتکچوک  لاس  هن  ابیرقت  لاس و  ياراد 25  تداهش  ماگنه 
ما همطاف   )) لضفلاوبا ترـضح  ردام  دیهـش و  هس  نیا  ردام  دوب .  لاس  ياراد 21  وا  نینم و  ؤـملاریما  نـب  رفعج   - 3 دوب .  لاس  ياراد 23 

مولعم اقیقد  تداهـش  ماگنه  يو  نس  یلو  تسا ،  دـلاخ  نب  دوعـسم  رتخد  یلیل  يو  ردام  نینم و  ؤملاریما  نب  دـمحم   - 4 تسا .  نینبلا )) 
مان هب  زین  نانآ  زا  کیره  لتاق  هدش و  دای  مارتحا  تمظع و  اب  دیهش  راهچ  نیا  زا  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  خیرات  بتک  زا  هتشذگ  تسین . 

 . تسا هتفرگ  رارق  نعل  دروم  یفرعم و 

 ( ع  ) یبتجم نسح  نب  هّللادبع  تداهش  ماگنه 
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نخس نتم 

 . . . ِنَسَْحلاَو ٍرَفْعَجَو  َةَزْمَحَو  ٍّیلَعَو  هّللِالوُسَِرب  َنیِحلاَّصلا  َنیرِهاّطلا  َکـِئابآ  یلَع  َکـُقَْحلَی  هّللا  َّنِاَـف  َکـِب  َلََزن  اـم  یلَع  ِْربِْصا  یِخَا  َنبا  اـی  ))
َةالْولا ُمُْهنَع  ِضُْرت  الَو  ًادَدـِق  َقئارَط  ْمُْهلَعْجاَو  ًاقَِرف  ْمُْهقِّرَفَف  ٍنیح  یِلا  ْمُهَتْعَّتَم  ْن  إَف  ِضْر  الا  ِتاکََرب  ْمُهْعَْنماَو  ِءاـمَّسلاَرْطَق  ْمُْهنَع  ْکِْـسمَا  َّمُهّللَا 

( . 252 (() انُولَتَقَف اْنیَلَع  اْوَدَعَف  انوُرُْصنَِیل  انْوَعَد  مّهنِاَف  ًاَدبَا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

زواجت يّدَعَت و  دومن ،  تکرح  باتـش  اب  ًاوْدَع :  يدَـع ،  دـیدش .  فالتخا  اب  ییاههورگ  ادَدـِق :  َقئارَط  ةَرْطَق .  عمج  فَْرت :  نزو  رب  رْطَق : 
 . درک

حیضوت همجرت و 

يور رد  ینالوط  اتبسن  گنج  کی  رثا  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  هکنآ  زا  سپ  تسا :  هدمآ  دیفم  داشرا  ریثا و  نبا  لماک  رد 
رانک هب  ار  دوخ  ناود  ناود  اه  همیخ  فرط  زا  ترـضح  نآ  لیماف  دارفا  زا  یکچوک  هچب  رـسپ  تفرگ  رارق  نمـشد  هرـصاحم  رد  كاـخ و 

زا هک  دنگوس !  ادخ  هب  هن ،  تفگ :  یم  وا  یلو  دنادرگرب  اه  همیخ  هب  ات  دومن  یم  بیقعت  ار  وا  بنیز  ترضح  دیناسر و  مالـسلا  هیلع  ماما 
هلمح یلع  نب  نیـسح  يوس  هب  ریـشمش  اب  میت ))  نب  بعک  نب  رحب   )) مان هب  نمـشد  دارفا  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  مدرگ .  یمن  ادج  میومع 

یم ارم  يومع  كاـپان !  نز  دـنزرف  يا  یّمَع )) ؛ ؟  ُلـُتْقَتَا  ِۀَـثِیبَْخلا  َْنبا  اَـی   : )) هک درک  ادـص  ار  وا  عضو  نیا  هدـهاشماب  هچبرـسپ  نآ  دومن 
هب عطق و  هچبرـسپ  تسد  دروآ  دورف  ار  ریـشمش  هک  بعک  نب  رحب  درب .  شیپ  هب  وـمع  زا  تیاـمح  ناوـنع  هب  ار  دوـخ  تسد  و  یـشک )) ؟ 
 ! ومع ُهاّمَع )) ؛  ای   : )) دز ادص  دومن و  ترـضح  نآ  يوس  هب  ور  یتحاران  درد و  تدـش  رثا  رد  لفط  نیا  تخیوآ .  وزاب  زا  تسوپ  هلیـسو 

یِخَا َْنبا  اَـی   : )) تفگ نینچ  تخادـنا و  يو  ندرگ  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناـهرب . )) !  تبیـصم  درد و  نیا  زا  ارم  سرب ،  نم  داد  هب 
رفعج و هزمح ،  یلع ،  ادـخ ،  لوسر  تحلاـص  كاـپ و  ناـکاین  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  زرو  ییابیکـش  ربص و  مردارب  دـنزرف  ِْربِْصا )) ؛ . . . 

نیا ایادخ !  ْمُْهنَع )) ؛ . . .  ْکِْسمَا  َّمُهّللَا   : )) درک نیرفن  نینچ  نیا  ار  هفوک  نایهاپس  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دومن . )) دهاوخ  قحلم  نسح 
ناـشیالتبم تتـشت  هقرفت و  يـالب  هب  يداد  ناـنآ  هب  یعیبـط  رمع  رگا  نک و  مورحم  نیمز  تاـکرب  زا  تمحر و  ناراـب  زا  ار  رگمتـس  مدرم 

اب ار  ام  نانآ  هک  نک  رارقرب  ناشماکح  اهنآ و  نیب  رد  ینمـشد  هزیتس و  نادرگن و  دونـشخ  ناـنآ  زا  ار  ناـشنایاورنامرف  ماـکح و  نادرگب و 
(( . دندومن مایق  ام  گنج  هب  سپس  توعد ،  يرای  ترصن و  هدعو 

رکذت

هّللادبع نب  لیلـش  رتخد  يو  ردام  هّللادـبع ،   - 1 دنا :  هدیـسر  تداهـش  هب  نت  هس  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم -  نسح  ماما  نادـنزرف  زا 
 . دنا هدیدرگ  دلوتم  هلمر ))   )) مان هب  ردام  کی  زا  ردارب  ود  نیا  رکبوبا و  مساق و  2 و 3 -  تسا .  یلجب 

عادو ماگنه 

نخس نتم 

ْمُُکیِْجُنیَـسَو ْمُکُِظفاحَو  ْمُکیماح  هّللاَّنَا  اوُمَلْعاَو  ِءالَْبِلل  اوُّدِعَتِْـسا  لاقو :  رزُالا  ِسبلَو  ِْربَّصلِاب  ْمُهَرَمَاَو  هلایع  ّعدو  ّهنا  ّمث   )) مرح ناوناـب  اـب  عادو 
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الَف ِۀَمارَْکلاَو  ِمَعِّنلا  ِعاونْءَاب  ِۀَِّیلَْبلا  ِهِذه  ْنَع  ْمُکَـضِّوَُعیَو  ِباذَْعلا  ِعاونْءِاب  ْمُکَّوُدَـع  ُبِّذَُـعیَو  ٍْریَخ  یِلا  ْمُکِْرمَءا  َۀَِـبقاع  ْلَعْجَیَو  ِءادـْع  الاّرَـش  ْنِم 
(253 (() ْمُکِرْدَق ْنِم  ُصُْقنَی  ام  ْمُِکتَنِْسلءِاب  اُولوُقَت  الَو  اوُکْشَت 

تاغل حیضوت  همجرت و 

رفس و رد  مرح  ناوناب  هکنیا  هنیرق  هب  دنشوپ و  یم  اهسابل  يور  هک  یـسابل  ره  رجعم و  لوا : )  رـسک  هب  رازا  عمج  یناث  لوا و  مض  هب   ) رزا
لاـح رد  روج و  عمج و  هک  هدوب  شوپور  ساـبل و  زا  یـصاخ  عون  اـجنیا  رد  روظنم  هک  تفگ  ناوت  یم  دـندوب  رازا  رجعم و  ياراد  رـضح 

 . تبیـصم ناـحتما و  هیلب :  دـیدش .  هودـنا  مغ و  ناـحتما ،  ءـالب :  دـشاب .  رتناـسآ  نآ  زا  ندرک  هدافتـسا  نانمـشد  رظنم  یئرم و  رد  رفس و 
ءایشا و لصا  ظفح  رد  رتشیب  تظافح  هک  دومن  هدافتـسا  ناوت  یم  لامعتـسا  دراوم  ناسانـش و  تغل  یـضعب  راتفگ  زا  تیامح :  تظافح و 

عتارم هب  و  هیمحی ))   )) دـنیوگ یمن  و  هظفحی ))   : )) دـنیوگ یم  رانید  مهرد و  رد  ًالثم  دور  یم  راک  هب  اهنآ  تاـقلعتم  ظـفح  رد  تیاـمح 
 . نآ كاخ  بآ و  هن  تسا  عترم  ناهایگ  تاتابن و  تسارح  ظفح و  روظنم  اریز  موقلا ؛ ))  یمح   )) دنیوگ یم  هدش  قُرق 

حیضوت همجرت و 

نآ يارب  اروشاـع  زور  رد  قیاـقد  نیرتدـیدش  زا  تاـظحل و  نیرت  تخـس  زا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نـب  نیـسح  عادو  نـیرخآ  مییوـگب  رگا 
نارتخد وس  کی  زا  اریز  میا ؛  هتفگن  فازگ  هب  ینخـس  تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يارب  نینچمه  مرح و  ناوناب  يارب  ترـضح و 

ییادج نالعا  عادو و  زین  ناشیاوشیپ  ماما و  ناشیاوءام و  ءاجلم و  اهنت  ناشناناوج  نادرم و  همه  تداهش  زا  سپ  کنیا  هک  دننیب  یم  ربمایپ 
هچ هب  یسک  یب  تبرغ و  نیا  رد  دننک و  هچ  روانهپ  نابایب  نیا  رد  يو  زا  سپ  لاح  تسین ،  نآ  رد  یتشگزاب  رگید  هک  ییادج  دنک ؛  یم 

یـسک هچ  اب  ار  شیوخ  لد  درد  دـننک و  عافد  هنوگچ  نانمـشد  موجه  هلمح و  زا  عافد  یب  لافطا  نانز و  تشم  کـی  دـنربب .  هاـنپ  یـسک 
اب دننک و  دادمتـسا  وا  زا  دنریگب و  ار  وا  نماد  دنوش و  عمج  وا  رود  هب  مه  زاب  هظحل  دـنچ  يارب  راب و  نیرخآ  يارب  دـیاب  کنیا  دـنیوگب ؟ 

هراظن تماهـش  تریغ و  همـسجم  نآ  تبحم و  هفطاع و  حور  نآ  نابرهم و  فوطع و  ماـما  نآ  رگید  يوس  زا  و  دننیـشنب .  لد  درد  هب  يو 
يارب هک  دـهد  یم  ارف  شوگ  یمیتی  نارتـخد  تساوخرد  هب  تسا و  دـنلب  ناـنآ  هیرگ  هلاـن و  يادـص  هک  دـشاب  یم  لاـفطا  زا  یهورگ  رگ 
ناوناب زا  يا  هدع  نایم  رد  ار  دوخ  وا  دننک .  یم  بلط  يو  زا  یبآ  هساک  یگنشت ،  زا  تاجن  يارب  ای  ینما و  لحم  نمـشد  تسد  زا  تاجن 

نخس يارای  هدز و  بل  رب  توکـس  رهم  ناریح ،  توهبم و  ثداوح ،  تمظع  بئاصم و  تدش  یتحاران و  ترثک  زا  هک  دنیب  یم  هدیدغاد 
هچ دنک  یم  لزلزتم  ار  اههوک  هک  بیجع  هنحـص  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لمعلا  سکع  دـینک  یم  رکف  زیزع !  هدـنناوخ  دـنرادن .  نتفگ 

نیا ندید  زا  وا  ایآ  دیوگب ؟  نخـس  هنوگچ  دراذـگ  یم  ریثءات  ناوختـسا  قامعا  ات  ناشهودـنا  هک  هدزمغ  نارتخد  ناوناب و  نیا  اب  دـشاب و 
؟  داد دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  باصعا  راکفا و  رب  طلـست  دومن و  دهاوخ  فعـض  راهظا  هدنیآ ،  زادگناج  ثداوح  روصت  زوسلد و  هنحص 
ره تسا  نکمم  درپس ! ؟  دهاوخ  یـشومارف  هب  هظحل  دنچ  يارب  ولو  تسا  هدرک  باختنا  هک  ار  یگرزب  دصقم  یلاع و  فدـه  نآ  انایحا  و 

نایب یعون  هب  يا  هدنیوگ  ره  ییاسرف و  ملق  یلکش  هب  ماما  خساپ  رد  هدنسیون  ره  دنک و  میسرت  عون  کی  دوخ  رکف  هب  ار  هنحص  نیا  یسک 
زا هداد و  تبـسن  ماـما  هب  هک  تسا  هدـنیوگ  دوـخ  رکف  زرط  رگناـیب  لاـحنابز و  اـهلاحنابز  بلغا  دـننام  هـک  دزاـسب  یلاـحنابز  اـی  دـیامن و 
ات هنیدم  زا  لحارم  همه  دـننام  زین  هلحرم  نیا  رد  ام  هک  رتهب  هچ  سپ  تسا .  هدومن  مسجم  دوخ  دـننام  یتیـصخش  ماما ،  يالاو  تیـصخش 
هب میونـشب و  نف  لها  گرزب و  ياملع  لقن  زا  مالـسلا و  امهیلع  نیموصعم  نایب  زا  ار  ماما  خـساپ  راتفگ و  میریگرب و  ملق  زا  رایتخا  ـالبرک 

؛ . . .  رزُالا ِسبلب  ْمُهَرَمَاَو  ًایناث  َهلایع  ّعدو  ّهنا  ّمث   : )) میزادرپب تسا  هدش  لقن  هک  نانچنآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیعاد  تالمج و  همجرت 
( روج عمج  کباچ و  (ي  اهـسابل ندیـشوپ  هب  توعد و  ییابیکـش  ربص و  هب  ار  نانآ  درک و  عادو  ار  شلاـیع  لـها و  راـب  نیمود  يارب  وا  (( 

هدـنیآ رد  تسامـش و  ظفاح  نابیتشپ و  دـنوادخ  هک  دـینادب  دیـشاب و  هدامآ  رابمغ  تخـس و  ياـهزور  يارب  دومرف  هاـگنآ  دومن .  هیـصوت 
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دهاوخ التبم  نوگانوگ  ياهباذع  هب  ار  امـش  نمـشد  ریخ و  هب  لدبم  ار  امـش  تبقاع  داد و  دهاوخ  تاجن  نانمـشد  ّرـش  زا  ار  امـش  کیدزن 
هچنآ دینکن و  هوکش  هلگ و  سپ  داد .  دهاوخ  رارق  امش  رایتخا  رد  ار  اهتمارک  اهتمعن و  عاونا  تبیـصم ،  یتخـس و  نیا  ضوع  رد  و  دومن . 

هب هک  تسا  هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  لیذ  رد  یسلجم  همالع  ار  الاب  نانخس  دیرواین . )) نابز  رب  دنک  مک  ار  امـش  شزرا 
تیاور زا  هتفرگرب  مه  زاب  تیاور  نآ  زا  ندوب  ازجم  تروص  رد  و  دـشاب .  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ناـیب  تیاور و  نیمه  همتت  يوق  لاـمتحا 

زا یکی  هک  مرقم  موحرم  ساسا  نیمه  رب  و  ( 254  ) تسا هدوب  تقاثو  ياراد  رابتعا و  دروم  یسلجم  همالع  موحرم  رظنزا  هک  تسا  يرگید 
هدومن لقن  نویعلاءالج ))   )) زا ار  الاب  بلطم  هکنیا  اب  دشاب  یم  ثیدح  خیرات و  رد  علطم  دارفا  زا  یملع و  ياهتیصخش  زا  ققحم و  ياملع 

هداد و رارق  یـسررب  دروم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  حیحـص  لقن  دامتعا و  دروم  تیاور  کی  تروص  هب  ار  نآ  تالمج  عومجم 
زا کـیچیه  هک  تسا  هدوب  رظن  دروـم  مهم  عوـضوم  ود  ناـیب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نخـس  راـتفگ و  نیا  رد  دـیوگ :  یم  نینچ 
یم مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  لوا  دـنا .  هدـیدرگن  عوضوم  ود  نیا  هجوتم  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماـیق  رد  نارگ  لـیلحت  ناـخروم و 

شیوخ نطو  هب  ملاس  دیـسر و  دنهاوخن  لتق  هب  نانمـشد  نیا  تسد  رد  ینالوط و  هار  نیا  رد  نانآ  هک  دـنک  میهفت  مرح  ناوناب  هب  دـهاوخ 
نخـس نیا  نتم  زا  هچنآ  دـییءات  رد  مرقم  موـحرم  تفر .  دـهاوخن  تراـغ  هب  ناـنآ  رجعم  ساـبل و  هکنیا  مود  و  دوـمن .  دـنهاوخ  تعجارم 
سبلو ربصلاـب  مهرماو   : )) دـیدرگ رداـص  ترـضح  نآ  يوس  زا  هک  ساـبل  ندیـشوپ  هب  رما  زا  سپ  اریز  دـیوگ :  یم  نینچ  تسا  هدـیمهف 

تغالب دـیآ و  یم  تسد  هب  الاب  مهم  عوضوم  ود  هدوب ،  یفاک  ود  نآزا  یکی  هکنیا  اب  تظافح  تیاـمح و  ظـفل  ندرب  راـک  هب  زا  رزـالا ))
نادـناخ میرح  هب  نمـشد  دربتـسد  زا  تیاـمح  مکیماـح ))  هّللا  نا   : )) هلمج زا  روـظنم  مییوـگب  هک  تسا  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  مـالک 

( . 255  ) تساهنآ ندیناسر  تداهش  هب  لتق و  زا  تظافح  مکظفاحو ))   )) هلمج زا  روظنم  و  تراغ ،  دروم  رد  تمصع 

 ( (ع داجس ماما  اب  عادو 

ظفحا ینب  ای  لوقی :  وهو  یلغت  ءامدلاو  لتق  موی  هردص  یلا  مالـسلا  هیلع  يدـلاو  ینمـض  لاق :  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  نعو   - )) 1 )) 
ّمغلاو ّمهملاو  ۀـجاجلا  یف  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  همّلعو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  اـهمّلع  مالـسلااهیلع و  ۀـمطاف  هینتمّلع  ءاـعد  ینع 

نیلئاسلا جئاوح  یلع  ردقی  نم  ای  میظعلا  نآرقلاو  هط  قحبو  میکحلا  نآرقلاو  سی  قحب  عدُا :  لاق  حدافلا  میظعلا  رم  الاو  تلزن  اذا  ۀلزانلاو 
جاتحیال نم  ای  ریغصلا  لفّطلا  قزار  ای  ریبکلا  خیّشلا  محار  ای  نیمومغملا  نع  جّرفم  ای  نیبو  رکملا  نع  سّفنم  ای  ریمّـضلا  یف  ام  ملعی  نم  ای 

نب یلع  ترضح  امل  لاق  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - )) . . . 2 ( . 256 (() اذکو اذک  یب  لعفاو  دمحم  لآو  دمحم  یلع  ِّلص  ریسفّتلا  یلا 
كاّیا ّینبای  هب  هاصوا  هابا  نا  رکذ  امبو  ةافولا  هترضح  نیِح  یبا  هب  یناصوا  امب  کیصوا  َّیَُنب  ای  لاق .  مث  هردص  یلا  ینمض  ةافولا  نیـسحلا 

( . (( 257  (() هّللاالا ارصان  کیلع  دجی  نم ال  ملظو 

تاغل حیضوت  همجرت و 

هلزان دیشوج .  یم  يو  زا  نوخ  یلغی : )  یلغ  زا   ) یلغت ءامدلاو  دیشک .  دوخ  هنیس  هب  ارم  دینابسچ ،  دوخ  هنیـس  هب  ارم  هردص :  یلا  ینمض 
كایا هدننک .  فرطرب  ِسّفَنُم :  جّرف ؛  يا  سّفن  لمحت .  لباقریغ  نیگنس و  رما  حداف :  رما  دوش .  یم  دراو  ناسنا  هب  هک  يدیدش  تبیصم  : 

 . شاب رذحرب  تسا : )  لعف  مسا  )

حیضوت همجرت و 

نب نیـسح  عادو  دومن  تکرح  وا  همیخ  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  اب  عادو  يارب  مرح  ناوناب  اـب  عادو  زا  سپ  لومعم -  قبط  ماـما - 
 . تسا هتـشذگ  هچ  شدنبلد  دنزرف  زیزع و  ردپ  نآ  نایم  ساسح  هظحل  نآ  رد  هدوب و  هنوگچ  شدوخ  زا  دعب  نیـشناج  شدنزرف و  اب  یلع 
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یلع نب  نیـسح  هک  تسا  نیا  شا  هصـالخ  تاـیاور و  نومـضم  ارهاـظ  هک  دـنک  یم  لـقن  یبلطم  يدوعـسم  هتبلا  تسین .  نشور  اـم  يارب 
تماما صوصخم  ثاریم  هک  داد  روتـسد  هدومن و  يو  رب  ار  تماما  هب  طوبرم  صاخ  يایاصوداجـس  ماما  اب  عادو  ماگنه  هب  مالـسلا  امهیلع 

هب هـچنآ  اـما  و  ( . 258) دریگب لـیوحت  يو  زا  هنیدـم  هب  تـعجارم  زا  سپ  تـسا  هملـس  ما  دزن  رد  هـک  ار  هریغ  حالـسو و  فحـص  لـیبق  زا 
یکی مالسلا و  هیلع  داجـس  ماما  زا  ودره  هک  تسا  بلطم  ود  هدیدرگ  لقن  عادو  زا  شخب  نیا  رد  ترـضح  نآ  زا  راتفگ  نخـس و  تروص 

هب هجوت   - 1 تسا .  هدش  لقن  هتـشادن ،  دوجو  یـسک  شدنمجرا  ردپ  وا و  زجب  همیخ  نایم  رد  هک  عادو  هنحـص  رد  رـضاح  موصعم  ود  زا 
هنیس هب  ارم  دیشوج  یم  شندب  مامت  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  دش  هتـشک  مردپ  هک  يزور  دیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یبوبر  هاگرد 

اب نکـشرمک ،  مهم و  ثداوح  رد  هاکناج و  هودنا  مغ و  تجاح و  ماگنه  ریگب و  ارف  نم  زا  ار  اعد  نیا  مدنزرف !   : )) دومرف دیـشک و  دوخ 
 (( دوب هتفرگ  ارف  لیئربج  زا  وا  ادخ و  لوسر  شردپ  زا  وا  هک  دومن  میلعت  نم  يارب  همطاف  مردام  هک  تسا  ییاعد  نیا  ناوخب و  ار  ادخ  نآ 
يا يرداـق ؛  دـنهاوخب  تهاـگرد  زا  نادـنمزاین  هچنآ  رب  هک  ییادـخ  يا  میظعلا )) ؛ . . .  نآرقلاو  هط  ّقحبو  میکحلا  نآرقلاو  سی  قحب  ))

هتـسخ ناریپ  رب  هکنآ  يا  ییادز ،  یم  نیگهودنا  ياهلد  زا  هودنا  نیمومغم و  ياهلد  زا  مغ  هک  ییادـخ  يا  یهاگآ ؛  اهلد  رارـسا  زا  هکنآ 
جیاوح تسرفب و  دورد  شنادنزرف  دمحم و  هب  درادن  ریسفت  هب  يزاین  هکنآ  يا  دناسر ؛  یم  يزور  راوخریش  ناکدوک  رب  دنک و  یم  محر 

 ، داجس ماما  مردپ  دومرف  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  دیشاب  رذحرب  اهمتـس  نیرتکانرطخ  زا   - 2 رآرب . )) ارم 
ماگنه مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مردپ  هک  ار  هچنآ  منک  یم  تیـصو  وترب  مدنزرف :  دومرف  دیـشک و  دوخ  هنیـس  هب  ارم  شتافو  ماگنه 

هک یسک  رب  ندرک  متس  زا  زیهرپب  مدنزرف !   : )) دوب نیا  مردپ  يایاصو  هلمج  زا  دومرف  داجس  ماما  دومن .  هیصوت  ار  نآ  شتداهـش  تافو و 
هک مالسلا  هیلع  داجس  ماما  اب  عادو  ماگنه  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تیـصو  ود  دوب  نیا  و  درادن . )) ادخ  زجب  يروای  رای و  عفادم و 

ءامدلاو لتق  موی   : )) فلتخم ریبعت  ود  ندرب  راک  هب  دـشاب و  هتفرگ  تروص  هناگادـج  عادو  تاقالم و  ود  رد  تیـصو  ود  نیا  دراد  لامتحا 
 . دشاب ددعت  نیا  رب  يا  هنیرق  دناوت  یم  ةافولا ))  هترضح  نیح   : )) و یلغت )) 

هجیت

ماما و نآ  تماقتـسا و  ربص و  هنومن  نآ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک :  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  هناگ  هس  ياـیاصو  نیا  زا  هچنآ 
ات هتفرگ  هزرابم  هب  میمـصت  هک  يزور  زا  شیوخ  فدـه  رد  داـحلا  رفک و  اـب  هزراـبم  رد  كاـپ  نم و  ؤم  ياـهناسنا  يارب  قشمرـس  اوشیپ و 

سکع یناـکم  یناـمز و  طیارـش  تبـسانم  هب  هتفر و  شیپ  مدـق  هب  مدـق  هکلب  هدادـن  هار  دوخ  هب  لزنت  لزلزت و  نیرتـکچوک  هظحل  نیرخآ 
رهش و اب  اهنت  هن  هتفرگ  رارق  مرح  ناوناب  تراسا  دوخ و  تداهش  یمدق  کی  رد  هک  اروشاع  عادو  هنحص  وا  يارب  تسا و  هداد  ناشن  لمعلا 
اب ساـسح  هظحل  نیا  اـهنت  هن  وا  رظن  زا  هدرکن و  یقرف  دوـب  رادروـخرب  یموـمع  مارتـحا  یحور و  شمارآ  زا  هـک  لوـسرلا  ۀـنیدم  شراـید 

هکلب درادن  یقرف  دومیپ  یم  البرک  يوس  هب  ار  زاجح  مارآ  نابایب  ای  درب و  یم  رس  هب  ادخ  نما  هناخ  رانک  رد  همظعم و  هکم  رد  هک  یتاظحل 
ضرع ادخ  لوسر  ربق  رانک  رد  زور  نآ  رگا  دشخب .  یم  ققحت  ّتیلِعف و  البرک  ات  هنیدـم  راتفگ  هب  مسجت و  هکم  ات  هنیدـم  راکفا  هب  زورما 
عیاـبی ـال  یلثمو  رمخلا  براـش  لـجر  دـیزیو   )) : )) تفگ یم  هنیدـم  رد  رگا  و  رکنملا (()) رکناو  فورعملا  بحا  ینا  مـهللا   : )) درک یم 

زور نآ  رگا  و  دیزی )) لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  ذا  مالسلا  مالسالا  یلعو   : )) هک دوب  هداد  صیخشت  هنیدم  زا  تکرح  زاغآ  رد  رگا  و  (( ę ثم
دومن یم  میسرت  ار  دوخ  هدنیآ  يا ،  هبطخ  نمـض  رد  هبعک  رانک  رد  رگا  و  یـسفن ))  نم  ۀیندلا  یطعا  هّللاو ال   : )) هک درک  یم  دای  دنگوس 

اب مرح  ناوناب  هب  مه  زورما  دومن و . . .  یم  یفرعم  دوخ  فیاظو  زا  ار  دیزی  اب  هزرابم  ادـخ  ربمایپ  راتفگ  هب  دانتـسا  اب  هضیب  لزنم  رد  رگا  و 
لخاد رد  نانمـشد و  رظنم  یئرم و  رد  تراسا  لوط  رد  ار  امـش  هک  سابل  یعون  زا  دینک و  نت  هب  رفـس  سابل  هک  دهد  یم  روتـسد  تیعطاق 

تراسا و زا  يا  هیالگ  نآ  رد  هک  يا  هملک  دیزاس و  هدامآ  اهیتخـس  اهالب و  رب  ار  دوخ  دیریگرب و  هرهب  دـنک  یم  ظفح  نامرحمان  زا  مرح 
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هماـقا  همزـال  يرآ ،  تسا .  یهلا  فدـه ،  هک  اریز  دـیرواین ؛  ناـبز  رب  دـشاب  نمـشد  راـشف  زا  يا  هوـکش 
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همه دیاب  رتمهم  همه  زا  تساهتراسا و  اه و  هجنکـش  لمحت  اهیتخـس و  رب  ندـش  هدامآ  نتفرن ،  تلذ  رابریز  اهتوغاط و  رب  نداد  در  باوج 
زین هملک  کی  یتح  يرآ  هملک ،  کی  هک  ددرگ  رادروخرب  تیونعم  زا  نانچنآ  دشاب و  يرادـیاپ  تماقتـسا و  اب  مءاوت  نانچنآ  لحارم  نیا 
اریز دشاب ؛  ناناوج  نوخ  ندش  هتخیر  ناینابرق و  میدقت  رب  يدونـشخان  فده و  رد  دیدرت  رگناشن  اضر و  مدع  رب  رعـشم  هک  دیاین  نابز  رب 

صقنی ام  مکتنـسلءاب  اولوقت  الو  ءالبلل . . .  اودعتـسا   : )) دیدرگ دهاوخ  شاداپ  رجا و  ندـش  مک  تازرابم و  شزرا  نتفر  تسد  زا  بجوم 
یـصخش و هبنج  ود  تهج و  ود  نآ  رد  تسا  نکمم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  شدـنزرف  هب  یلع  نب  نیـسح  تیـصو  اما  و  مکردـق ))  نم 

مالـسلا هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تیـصو  زا  شخب  ود  نیا  هک  دنک  یم  روصت  نینچ  ناسنا  یـصخش :  هبنج   - 1 دوش :  روصت  یموـمع 
ار وا  مومغ  مومه و  زا  یهوبنا  هک  یطیارش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  يارب  ریذحت  هظعوم و  بلاق  رد  يرگید  اعد و  لکـش  رد  یکی 

اریز ددرگ ؛  رطاخ  شمارآ  ببس  نیرتهب  یلست و  هلیسو  نیرتگرزب  دناوت  یم  تسا  هدیسر  دوخ  جوا  هب  نمشد  متس  ملظ و  هدرک و  هطاحا 
عطقنم شینیگنس  مامت  اب  یکاخ  هرک  نیا  ياهدماشیپ  ثداوح و  همه  زا  بلج و  یبوبر  ماقم  هب  هرـسکی  ار  ترـضح  نآ  هجوت  وس  کی  زا 

رد دناوت  یم  دوخ  هبون  هب  زین  نآ  هک  دهد  یم  ربخ  تسا  هفوک  رگمتس  مدرم  راظتنا  رد  هک  یعیرس  تازاجم  زا  رگید  يوس  زا  دزاس و  یم 
هک مالسلا  هیلع  داجس  ترـضح  تیعقوم  هب  هجوت  اب  یمومع :  هبنج   - 2 دشاب .  رث  ؤم  اهراشف  اهمتـس و  راثآ و  ندودز  رد  مالآ و  فیفخت 
هب شرمع  تاظحل  نیرخآ  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دریگب  هدهع  هب  شدنمجرا  ردپ  زا  سپ  ار  هعماج  تیاده  تما و  تماما  دیاب 
هب هجوت  یعقاو و  دـیحوت  هب  اعد  بلاق  رد  ار  شناوریپ  نایعیـش و  يرـشب و  هعماج  لصفم  ياه  هبطخ  اب  نآ  زا  سپ  رگید و  راـب  وا  هطـساو 

اهناسنا شیاین  لکش  رد  دنک و  یم  توعد  تسا  ینامسآ  ناربهر  یهلا و  يایبنا  همه  تیرومءام  همانرب و  نیرت  یساسا  هک  لاعتم  دنوادخ 
هجوتم وا  تیقازر  رهم و  تفوطع و  تفـص  هب  نینچمه  رـشب و  دارفا  همه  ریامـض  رارـسا و  رب  وا  ملع  هطاحا  دنوادخ و  هلماک  تردـق  هب  ار 

عافد یب  نامولظم  رب  متس  هک  اهمتس  نیرت  تشز  اهملظ و  نیرتدب  هب  هدومن و  تحیصن  هظعوم و  ار  نانآ  يرگید  تیصو  رد  و  دزاس .  یم 
دزاس و یم  هجوتم  میتسه  هجاوم  نآ  اب  یفلتخم  داعبا  رد  يا و  هفایق  یلکـش و  هب  زور  ره  عیـسو و  ناـهج  نیا  زا  يا  هشوگ  ره  رد  تسا و 

هتشذگ اریز  دراد ؛  حیجرت  نآ  یـصخش  هبنج  رب  تیـصو  ود  نیا  دافم  ندوب  یمومع  منک  یم  نامگ  و  دیامن .  یم  رذحرب  نآ  باکترا  زا 
رهاظ هب  نم )) . . .  ملظو  كایا   )) باطخ ندرک  لمح  دـنک  یم  باجیا  ار  نآ  يربهر ،  تماما و  يالاو  یمومع و  هفیظو  دوجو  هکنیا  زا 

 . دنک یمن  قیبطت  تسا  يدعت  ملظ و  عون  ره  زا  اّربم  هانگ و  زا  موصعم  هک  ماما  ماقم  تایعقاو و  اب  نآ 

هصالخ

يایاصو رثکا  ینآرق و  ناوارف  تاباطخ  دـننامه  یلو  تسا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ظـفل ،  رهاـظ  هب  تیـصو  ود  نیا  رد  بطاـخم  هچرگ 
هدـنناوخ ع )   ) یلع نب  نیـسح  یعقاو  نادـنمتدارا  رب  يرکذـت  تسا .  مالـسا  ناوریپ  همه  ای  اهناسنا  همه  نخـس  فرط  عقاو  رد  نیموصعم 

نیموصعم قیرط  زا  ربـتعم و  قثوم و  عباـنم  زا  هک  شعادو  نیرخآ  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  تیـصو و  دوـب  نیا  زیزع ! 
هک يروط  هب  یلو  دشاب  هدیسرن  ام  تسد  هب  هک  هدش  لقن  زین  يرگید  نانخـس  ایاصو و  تسا  نکمم  هدیـسر و  ام  تسد  هب  مالـسلا  امهیلع 

ریذپان للخ  هدارا  ممصم و  هرهچ  تیالو و  دنمجرا  ماقم  اب  ناوت  یم  رصتخم  رهاظ  هب  هاتوک و  تیصو  هس  نیمه  زا  دش  هداد  حیـضوت  ًالبق 
ینشور حوضو و  هب  دوب  هدرک  باختنا  هک  یهار  رد  ار  ترـضح  نآ  يرادیاپ  تماقتـسا و  تالمج  نیا  يالبال  زا  دیدرگ و  انـشآ  تماما 

دروم رد  یبلاطم  نیرکاذ ،  ناگدنیوگ و  زا  یضعب  ناسل  رد  ای  دامتعا و  دروم  ریغ  لتاقم  بتک  زا  یضعب  رد  هنافسءاتم  یلو  دومن .  كرد 
تماما ماقم  اب  اهنآ  زا  یـضعب  موهفم  هن  دوش و  یم  هدـید  يرثا  بلاطم  عون  نیا  زا  ربتعم  عبانم  قثوم و  بتک  رد  هن  هک  دوش  یم  لقن  عادو 
تیاهن رد  بلاطم  نیا  رشن  شیادیپ و  تسا و  قیبطت  لباق  راگزاس و  مالسلامهیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  هیلاع  فادها  تیالو و  و 

فوطعم افرص  ناشهجوت  هک  تسا  یناگدنیوگ  ای  ناگدنسیون و  هتخادرپ  هتخاس و  یبلاطم  نینچ   - 1 دشاب :  ریز  هتکن  ود  نیبم  دناوت  یم 
هب یهجوت  عالطا ،  یمک  رثا  رد  ای  لفاغ و  ساسا ،  یب  یلعج و  بلاطم  لقن  اـی  لـعج و  هاـنگ  دـسافم و  زا  هدوب و  ءاـکبا  ءاـکب و  باوث  هب 
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لزنت تیالو و  يالاو  ماقم  زا  حیحـص  تخانـش  مدع  رب  نشور  تسا  یلیلد  بلاطم  نیا  زا  یـضعب  لقن   - 2 دنا .  هتـشادن  اهنآ  ندوب  یلعج 
روغث دودح و  نارادساپ  هک  نادنمـشناد  املع و  هجوت  دروم  دـیاب  هک  یتدـیقع  هبنج  زا  هعیاض  کی  دـح  رد  تماما و  دـنمجرا  ماقم  نداد 

ثدحم لیلج  همالع  موحرم  زا  يدنمدوس  حیاصن  تالمج و  هب  هنیمز  نیا  رد  دیهدب  هزاجا  دریگب .  رارق  دنتـسه  یمالـسا  ماکحا  دیاقع و 
دننام يردـقنارگ  راثآ  هدومن و  يرپس  تایاور  ثیداحا و  عبتت  قیقحت و  رد  ار  دوخ  تکربرپ  رمع  هک  لئاسولا  كردتـسم  بحاـص  يرون 

یمالـسا هعماج  هب  هعیرذلا  بحاص  یمق و  ثدـحم  موحرم  دـننام  ینادرگاش  هتـشاذگ و  راگدای  هب  يرگید  ياهباتک  و  ( 259  ) كردتسم
نابز زا  دراد  طابترا  عادو  عوضوم  هب  هک  ساـسا  یب  بلاـطم  ناـمه  زا  هنومن  کـی  لـقن  هب  هاـگنآ  میهد ،  ارف  شوگ  تسا ،  هداد  لـیوحت 
هانگ نیا  باذـع  دـسافم و  بذـک و  ماـسقا  هراـبرد  لـصفم  ثحب  زا  سپ  ناـجرم ))  ؤل و  ؤل   )) باـتک رد  موحرم  نآ  میزادرپب .  هل  مظعم 

شیب شرفیک  باذع و  نینچمه  شا و  هدسفم  ررـض و  دشاب  بقانم  بئاصم و  رکذ  ثیدح و  لقن  رد  غورد  بذک و  رگا  هکنیا  گرزب و 
دنا هدومن  ینیسح  ياروشاع  زادگناج  هثداح  لقن  یثارم و  ندناوخ  هدامآ  ار  دوخ  هک  یناسک  دیوگ :  یم  دوب  دهاوخ  رگید  ياهغورد  زا 

رب یعطاق  لیلد  اهیضعب  رظن  زا  هک  ار  يا  هلمج  ندوب  یبرع  انایحا  دننکن و  هدنـسب  ربانم  سلاجم و  رد  نارگید  یهافـش  لقن  هب  اهنت  هن  دیاب 
یبلطم دوجو  اریز  دندنب ؛  راک  هب  ار  تقد  لامک  دیاب  زین  تافیلءات  اهباتک و  رد  هکلب  دننادن  نآ  تحص  لیلد  تسا  نآ  نتم  دنس و  تحص 

دشاب يا  هتخانشان  لاحلا و  لوهجم  صخش  ًالصا  باتک  کی  فل  ؤم  تسا  نکمم  نوچ  تسین  نآ  تحص  رب  لیلد  هجوچیه  هب  یباتک  رد 
میقس زا  ار  حیحص  تسردان و  زا  ار  تسرد  دناوتب  هک  دشابن  یحطـس  رد  یملع  رظن  زا  اما  دشاب  يا  هدش  هتخانـش  صخـش  تسا  نکمم  و 

تقاثو ياراد  یللع  هب  وا  تافیلءات  زا  یضعب  یلو  دشاب  صیخشت  یملع و  هوق  ياراد  فل  ؤم  رفن  کی  تسا  نکمم  یتح  دهد و  صیخشت 
ظاحل هب  اهنت  باتک  نیا  دـشاب و  هدومن  فیلءات  یفاک  عالطاو  هبرجت  مدـع  یناوج و  نارود  رد  ار  باتک  نآ  هکنیا  دـننام  دـشابن  راـبتعا  و 

زا ییاه  هنومن  یفرعم  دهاش و  نایب  نمض  يرون  ثدحم  دوش  رادروخرب  مومع  حطـس  رد  رابتعا  ترهـش و  زا  یتیـصخش  نینچ  هب  باستنا 
زوس اب  دننک  لقن  مراهچ :  دیوگ :  یم  دزادرپ و  یم  روهشم  لاح  نیع  رد  یگتخاس و  ساسا و  یب  نایرج  دنچ  حرش  هب  تافیلءات  عون  نیا 

زا سپ  دمآ  نیدباعلا  نیز  ماما  نیلاب  هب  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  ترضح  باحصا ،  تیب و  لها  تداهش  زا  دعب  اروشاع  زور  رد  هک  زادگ  و 
رد دیـسرپ  اهنآ  لاح  زا  درب و  مسا  ار  باحـصا  زا  یعمج  سپ  دیـشک  گنج  هب  هک  داد  ربخ  دیـسرپ  ادعا  اب  ار  بانج  نآ  نایرج  لاح  ردپ 

دومرف داد و  باوج  مسق  نامه  هب  درک  لا  ؤس  لضفلا  یبا  ربکا و  یلع  بانج  لاح  زا  مشاه و  ینب  هب  دیـسر  ات  َلـُِتق  َلـُِتق ،  دومرف :  باوج 
دراد و رایسب  یـشاوح  تسا و  هصق  نیا  هک :  دنک  یم  هفاضا  يرون  ثدحم  موحرم  هدنامن .  يدرم  وت  نم و  زا  ریغ  اه  همیخ  نایم  رد  نادب 
 . تشادن يربخ  گنج  نادیم  راصنا و  ابرقا و  لاح  زا  ادبا  شراوگرزب  ردپ  هزرابم  تقو  ات  هلتاقم  لوا  زا  بانج  نآ  هکنیا  رد  تسا  حیرص 
زا هک  دوب  ناـنچنآ  هن  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هضراـع  هکنیا  رد  هر )   ) يرون ثدـحم  فیرـش  رظن  دـییءات  رد  فل :  ؤم 

اروشاـع ثداوح  زا  یـضعب  هک  دـهد  یم  ناـشن  خـیرات  قیقد  یـسررب  ًـالوا :  مییوگ .  یم  دـشاب  عـالطا  یب  زور  نآ  تاـنایرج  ثداوـح و 
تانایرج و هدهاشم  هنحـص و  رد  ترـضح  نآ  روضح  نیبم  تایاور  عون  نیا  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  امیقتـسم 
ره هب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناراـی  همه  هک  هاـگنآ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  یتیاور  ساـسا  رب  اـیناث :  تسا .  کـیدزن  زا  ثداوح 

حالـس لمح  رب  تردق  دوب و  ضیرم  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دیدن ،  دوخ  يارب  یعفادـم  کمک و  چـیه  درک و  هاگن  فرط 
 : دومرف شباوج  رد  ترضح  نآ  درگرب ،  مدنزرف  تفگ  یم  موثلک  ما  داهن ،  نمـشد  فوفـص  يوس  هب  ور  جراخ و  دوخ  همیخ  زا  تشادن 

نادرگرب همیخ  هب  ار  وا  رهاوخ !  دزادص  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  هکنیا  ات  مگنجب .  ادخ  لوسر  دـنزرف  رانک  رد  راذـگب  همع ! 
نیع رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هکنیا  رب  تسا  يرگید  دـهاش  زین  نایرج  نیا  ( . 260) دـنامب یلاخ  دـمحم  لآ  لسن  زا  نیمز ،  يور  ادابم 
عافد يارب  دید  اهنت  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  ییاج  رد  دومن و  یم  يریگیپ  مدق  هب  مدـق  ار  زور  نآ  ثداوح  جازم ،  تلاسک  هضراع و  دوجو 

عادو و ثحب  اجنیا  رد  دنمجرا  ناگدـنناوخ  زا  شزوپ  ضرع  اب  رکذـت :  لیمکت  دومن .  تکرح  نمـشد  فوفـص  يوس  هب  راوگرزب  نآ  زا 
موحرم هظعوم  رکذت و  لیمکت  اب  دیدرگ  ینالوط  لصفم و  يردق  هتشذگ  نانخـس  هب  تبـسن  هک  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نخس 
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ساسا یب  بلاطم  زا  يا  هراپ  هابتـشا  للع  زا  یکی  يرون  ثدحم  موحرم  دیدومرف  هظحالم  هک  يروط  هب  میرب :  یم  نایاپ  هب  يرون  ثدحم 
هب دومن .  یفرعم  ددرگ  یم  بوسحم  دنـس  نتم و  تحـص  لـیلد  اهیـضعب  رظن  زا  هک  ار  اـهنآ  ندوب  یبرع  دنتـسم  حیحـص و  تاـیاور  اـب  ار 

ار ناگدنیوگ  هک  تسا  يرادشه  تقیقح و  ناوریپ  قح و  ناگدنیوپ  يارب  تسا  یگرزب  سرد  موحرم  نآ  رکذـت  زا  شخب  نیا  ام  هدـیقع 
اریز دزاس ؛  یم  راداو  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  صخـش  هب  بلاطم  نداد  تبـسن  ظافلا و  يریگراـک  هب  رد  ربدـتو  صحفت  هب  رتشیب 
ددرگ یم  لقن  ترضح  نآ  نابز  زا  هک  دوش  یم  هدید  ماحرتسا  رعش و  ات  هتفرگ  راعش  زا  بئاصم  رکذ  یثارم و  رد  یناوارف  یبرع  تالمج 

تاعوضوم يارب  دهاش  ناونع  هب  ییاه  هنومن  طقف  ام  و  دـشاب .  یم  ساسا  یب  یهاو و  تبـسن  کی  اهتبـسن  نیا  زا  يا  هراپ  هک  یتروص  رد 
یم  - 1 هک :  دشاب  یم  رادروخرب  یصاخ  تیفورعم  راهتـشا و  زا  ریز  راعـش  ود  راعـش  دروم  رد  مییامن :  یم  سکعنم  اجنیا  رد  ار  هناگ  هس 
 : )) دوب هلمج  نیا  دومرف  داشنا  نمشد  فوفص  هب  هلمح  ماگنه  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  ییاهراعـش  اهزجر و  هلمج  زا  دنیوگ 
هتـشک اب  رگم  دوب  دهاوخن  اجرباپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نییآ  رگا  ینیذخ )) ؛  فویـسایف  یلتقب  الا  مقتـسی  مل  دـمحم  نید  ناک  نا 

دیزی و اب  دوخ  هزرابم  تیمها  هرابرد  هک  دنهد  یم  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  زاب   - 2 دیریگ . )) ارف  ارم  کنیا  اهریـشمش  يا  سپ  نم  ندـش 
یم رعـش  دروم  رد  و  سب . ))  تسا و  نآ  هار  رد  داهج  هدـیقع و  یگدـنز  داهج )) ؛  ةدـیقع و  ةایحلا  اّمنا  دومرف (( :  یم  هیما  ینب  اب  داهج 
رمع كاذکو  هرمع  رـصقا  ناک  ام  ًابکوک  ای  دومن (( :  داشنا  ار  تایبا  نیا  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدـنزرف  نیلاب  رد  ترـضح  نآ  دـنیوگ 

زا مالـسلا  هیلع  ماما  دـنیوگ  یم  ماحرتسا  دروم  رد  و  يرامـضا ))  یف  تناف  ّتکـس  اذاو  یقطنم  لوا  تناـف  تقطن  اذاـف  راحـسالا  بکاوک 
)) ؛  ءاَمَظلا نم  يدبک  تفشن  دقف  ءاملا  نم  ۀبرش  ینوقـسا  موق  ای  تفگ (( :  یم  نینچ  دومن و  یم  بآ  بلط  دوخ  نانمـشد  هفوک و  مدرم 

رد دوخ  صقان  ياهیسررب  رد  ریقح  هدنسیون  اهراعش :  دروم  رد  اما  تسا . ))  هدش  کشخ  مدبک  یگنـشت ،  زا  هک  دینک  باریـس  ارم  مدرم 
زا ییاهباتک  تالجم و  اهنابز و  رـس  رد  رگم  دومنن  ادیپ  یـسرتسد  هدـش  دای  راعـش  ود  هب  يدامتعا  دروم  ریغ  دامتعا و  دروم  فیلءات  چـیه 

بیدا و تیصخش  یماهت ،  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هیئار  هدیصق  تایبا  زا  هدش  دای  تیب  ود  رعش :  دروم  رد  اما  و  دیارج .  تالجم و  عون 
نیا تسا و  هدیسر  لتق  هب  رصم  رد  لاس 416 ق  رد  یماهت  تسا .  هدورس  شکچوک  دنزرف  توف  رد  هک  تسا  یعیش  يارس  نخس  رعاش و 

دیدرگ رکذ  هک  یتروص  هب  نمـشد  زا  ماما  نتـساوخ  بآ  ماحرتسا و  دروم  رد  اما  و  ( . 261  ) تسا تیب  رب 84  لمتشم  غیلب  ابیز و  هدیـصق 
نینچ ندـمآ  دوجو  هب  بجوم  هلمج  کی  لیذو  ردـص  حیحـص و  موهفم  هب  هجوت  مدـع  ارهاـظ  تسا و  هدـشن  لـقن  عباـنم  زا  کـیچیه  رد 
ریبـعت ود  هب  دروم و  هس  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  يوس  زا  بآ  ندومن  بلط  عوـضوم  هکنیا :  حیـضوت  تسا .  هدـیدرگ  یبـلطم 

رد اریز  درادـن ؛  هفوک  مدرم  زا  بآ  ندومن  بلط  ثحب و  دروم  عوضوم  هب  یطاـبترا  نیرتـکچوک  نآ  دروـم  ود  هک  تسا  هدـمآ  فـلتخم 
مهعمجءاب هیلع  اولمح  تارفلا  یلع  هسرفب  لمح  املکف  ءام  نم  َۀبْرَـش  بلطی  کلذ  یف  وهو  موقلا  هدصقف   : )) تسا هدمآ  نینچ  دروم  کی 

اب تساوخ  هچره  دوب و  بآ  لیصحت  یپ  رد  وا  هک  دندرب  موجه  ترـضح  نآ  يوس  هب  یلاح  رد  هفوک  مدرم  ( . )) 262  (() هنع هولجا  یتح 
هدـمآ نینچ  زاب  رگید  دروم  رد  و  دـنتخاس . )) رود  تارف  زا  ار  وا  هکنیا  ات  دـندرب  هلمح  يو  رب  ناـنآ  همه  دـنک  هلمح  تارف  هب  دوخ  بسا 

يو هب  رمش  هدوب و  بآ  لیصحت  یپ  رد  نیـسح  (263 ؛ ))) رانلا درت  وا  هدرت  هّللاو ال  هل  لوقی  رمشو  ءاملا  بلطی  نیـسحلا  لعجو  تسا (( : 
دروم ود  نیا  رد  دوش ،  یم  هظحـالم  هک  يروط  هب  يوش . ))  باذـع  دراو  اـت  دـش  یهاوـخن  تارف ))   )) بآ دراو  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ 

ندومن بلط  روظنم  تارف  هب  هلمح  دورو و  هنیرق  هب  تسا  نشور  اما  هتفر  راک  هب  ءاملا )) بلطی  و :  ءام -  نم  ۀبرش  بلطی   : )) هملک هچرگ 
موس و دروم  رد  اـهنت  تسا .  تارف  هب  ندـش  دراو  قیرط  زا  بآ  ندروآ  تسد  هب  لیـصحت و  هملک  موهفم  هکلب  تسین  هفوـک  مدرم  زا  بآ 

تـساوخ بآ  شتداهـش  ماگنه  هب  یلع  نب  نیـسح  ءام ؛  ۀـلاحلا  کـلت  یف  یقتـساف   : )) هک تسا  هدـمآ  نینچ  لـاله  نب  عفاـن  زا  یلقن  رد 
ای لاله  نب  عفان  مان  هب  يدرف  راتفگ  هب  دانتـسا  اـب  هجوت و  اـب  يراد  هزور  هدـنیوگ  رگا  هک  تسا  یهقف  لا  ؤس  نیا  ياـج  کـنیا  ( . 264 (()

هلمج هب  ار  نآ  دـننام  و  یقتـسا ))   )) هملک هکلب  دـهد  یم  تبـسن  موصعم  ماـما  هب  امیقتـسم  ار  یبـلطم  اـهنت  هن  يو ،  لـقن  هب  هجوـت  نودـب 
! ؟  لطاب ای  تسا  حیحص  يدرف  نینچ  هزور  دزاس ،  یم  لدبم  ءامظلا )) نم  يدبک  تفشن  دقف  ءاملا  نم  ۀبرش  ینوقُسا  ))
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تداهش نادیم  رد  ع )   ) ماما ياه  هسامح 

نخس نتم 

ِنیِد یلَع  یِْضمَا  ِیبَا  ِتالایِع  یمْحَا  ینَْثنَا  ْنَا ال  ُْتیلآ  ِیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  اَنَا  ( 265) راّنلِالوُخُد ْنِم  یلْوَا  ُراْعلاَو  ِراْعلا  ِبوُکُر  ْنِم  یلْوَا  ُتْوَْملَا 
ُرَهَْزن ِضْرَالا  یف  هّللاُجارِس  ُنَْحنَو  یضَم  ْنَم  ُمَرْکءا  هّللُالوُسَر ،  يّدَجَو  ُرَْخفَا  َنیِح  ًارَْخفَم  اذِهب  ِینافَک  ٍمِشاه  ِلآ  ْنِم  ِْریَْخلا  ِیلَع  ُْنبا  اَنَا  یبَّنلا 

ِهّللُانامَا ُنَْحنَو  ُرَکُْذی  ِْریَْخلِاب  ُیْحَْولاَو  يدُْهلا  اَنیفَو  ًاعِداص  َلِْزنُا  هّللُاباتِک  انِیفَو  ُرَفْعَج  ِْنیَحانَجلاوُذ  یعُْدی  یّمَعَو  َدَمْحَا  ِرْهُّطلا  ُۀَنْبا  یُّما  ُۀَمِطافَو 
ِمایِْقلا ِیف  انِیف  ُدَعْـسَیَف  َُرثوَک  ُیقَـسلل  ُضْوَْحلا  َكاذَو  ٍسْءاَِکب  انَّبُِحم  یِقْـسَن  ِضْوَْحلا  ُةالُو  ُنَْحنَو  ُرَهَْجنَو  ِمانَالا  ِیف  اذِهب  ُرِّسَن  ْمِهّلک  ِْقلَْخلا  ِیف 

اوءاـجَو ِْریَخلا  َنَسَح  ُهَنْباو  ًاـیِّلَع  ًامْدـِق  اوـُلَتَق  ِْنیَلَقَّثلا  ِّبَر  هّللا  باوـَث  ْنَع  اوـُبِغَر  ًامْدـقَو  ُمْوَْـقلا  َرَفَک  ( 266) ُرَـسْخَی ِۀَمیِْقلا  موی  انُـضِْغبُمَو  انّبُِحم 
(267) ِْنیَتَریِْخلا ُْنبا  اَنَاَو  يّدَج  َدَْعب  یبَءا  ِْقلَْخلا  َنِم  هّللا  ُهَْریخ  ْنیَسُْحِلل 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 ، موش یم  هتـشک  یـْضمَا :  تسا .  لطاب  لباقم  رد  عوضخ  ماما  روظنم  تلذ ؛  لوبق  عضاوت ،  ِءاِنْثنِا :  ندرک .  دای  دنگوس  ءالیا : ) زا   ) ُْتَیلآ
 (( نع  )) اب رگا  َبِغَر :  درک .  لح  فشک و  دومن ،  نایب  ار  بلطم  عدص : )  زا   ) عِداص ندیـشخرد .  ًاروُهَز : ) َرَهَز ،  زا :   ) ُرَهَْزن مریم .  یم 

نمـشد اـب  گـنج  دراو  اصخـش  هک  هاـگنآ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  حیـضوت :  همجرت و  تسا .  ضارعا  ياـنعم  هبدوش  يدـعتم 
هدنناوخ رایتخا  رد  ماتخ  نسح  ناونع  هب  رتفد و  نیا  نایاپ  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  مهم  بلاج و  عوضوم  هس  شتداهـش  هلحرم  ات  هدـیدرگ 

دایز راعشا  خیرات  بتک  رد  ترضح  نآ  ياه  هسامح  دروم  رد  راگدرورپ .  اب  تاجانم  یناهج و  روشنم  اه ،  هسامح  میهد :  یم  رارق  زیزع 
نب نیـسح  هک  دننک  یم  لقن  امن ،  نبا  ملاوع و  بحاص  مییامن :  یم  افتکا  راعـش  نیا  زا  زارف  هس  لقن  هب  ام  هک  تسا  هدـش  لقن  یفلتخم  و 

 . . . (( . ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  یلْوَا  ُتْوَْملَا  دـناوخ (( :  یم  ار  يا  هسامح  راعـشا  نیا  نمـشد ،  فوفـص  هب  هلمح  ماـگنه  مالـسلا  اـمهیلع  یلع 
لباقم رد  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس  متسه .  یلع  نب  نیـسح  نم  شتآ .  لوبق  زا  رتهب  گنن  نتفریذپ  تسا و  گنن  نتفریذپ  زا  رتهب  گرم  ))

 : دـیوگ یم  یمزراوخ  موش . ))  یم  هتـشک  ربمایپ  نییآ  هار  رد  و  منک .  یم  تیامح  مردـپ  لایع  لها و  زا  نم  مرواـین ،  دورف  رـس  نمـشد 
هدرک و دیما  عطق  یگدنز  زا  هک  یتلاح  اب  تشاد و  تسد  هب  ریـشمش  هدـیدرگ و  بسا  راوس  هک  یلاح  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

اَنَا  : )) دومن هلمح  نمشد  فوفص  هب  هک  دناوخ  یم  ار  راعشا  نیا  تفرگ و  رارق  نمشد  لباقم  رد  دوب ،  هتفرگ  تداهش  گرم و  هب  میمصت 
لوسر مدج  تسا .  سب  نم  يارب  نیمه  راختفا  ماقم  رد  هک  متسه  یمشاه  کین  درم  نآ  یلع  رسپ  نم  (( . )) ٍمِشاه ِلآ  ْنِم  ِْریَْخلا  ِیلَع  ُْنبا 

دـمحا و كاپ  رتخد  همطاف  مردام  و  میـشخرد .  یم  نیمز  يور  رد  هک  میتسه  ادـخ  ياـهغارچ  اـم  تسا و  ناگتـشذگ  نیرتفیرـش  هک  هّللا 
نایم رد  و  تسا .  هدـیدرگ  لزان  يرگنـشور  يارب  یباتک  تسام ؛  شیپ  رد  ادـخ  باـتک  تسا .  هتفاـی  ماـن  نیحاـنجلاوذ  هک  رفعج  میومع 
یهاگ مدرم  نایم  رد  ار  تقیقح  نیا  میتسه و  نما  هلیـسو  قلخ  همه  ناـیم  رد  اـم  و  دوش .  یم  داـی  ییوکن  هب  هک  یتیادـه  یحو و  تساـم 
نامه اراوگ  ضوح  نیا  مینک و  یم  باریـس  صوصخم  ماج  اب  ار  دوخ  ناتـسود  هک  ضوح  نایقاس  مییام  و  ناـیع .  یهاـگ  میراد و  ناـهن 

یم یمزراوخ  دیـسر . )) دـنهاوخ  نارـسخ  هب  ام  نانمـشد  تداعـس و  هب  ام  تبحم  هلیـسو  هب  ام  ناتـسود  تماـیق  زور  رد  تسا .  رثوک )) ))
ودندییارگرفک هب  مدرم  نیا   . . . (( . )) اُوبِغَر ًامْدقَو  ُمْوَْقلا  َرَفَک   : )) دناوخ یم  زین  ار  اهرعش  نیا  دوخ  تالمح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ : 

دنتـشک و ار  تریـس  کـین  درم  نآ  نسح  شدـنزرف  یلع و  هتـشذگ  رد  دـندوب .  هدرک  ضارعا  نج  سنا و  يادـخ  باوثزازین  هتـشذگرد 
 (( . مشاب یم  ملاع  هدیزگرب  ود  دنزرف  نم  تسا و  مدرم  نیرت  هدیزگرب  مردپ  مدج ،  زا  سپ  دنا .  هدامآ  نیسح  لتق  هب  کنیا 

البرک هاگلتق  زا  یناهج  روشنم 
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نخس نتم 

ًابرُع متنُک  نِا  ْمُِکباسْحَا  یِلا  اوُعِجِْراَو  ْمُکاْینُد  یف  ًارارْحَا  اُونوُکَف  َداعَْملا  َنُوفاَخت  ُْمْتنُکَو ال  ٌْنیِد  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِا  َنایْفُـس  ِیبَءا  ِلآ  َۀَعیِـش  ای  ))
( . 268 (() ًاّیَح ُْتمُدام  یمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ْمُکَتاتُع  اوعَنماَف  ٌحانُج  َّنِْهیَلَع  َْسَیل  ُءاسَّنلاَو  ینُوِلتاقتَو  ْمُُکِلتاقُءا  يّذلا  اَنَا  نومعزت . . . .  امک 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 . رگزواجت رگمتس ،  ِیتاع : )  عمج   ) باتُع هانگ .  حانُج : 

حیضوت همجرت و 

نمشد زا  یهورگ  هلمح  ره  رد  دومن و  یم  یتخس  گنج  یپ و  رد  یپ  تالمح  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دیوگ :  یم  یمزراوخ 
رد اذل  دزادنیب و  راک  زا  ار  ترـضح  نآ  یحور  هبرـض  نتخاس  دراو  اب  هک  تفرگ  میمـصت  نمـشد  هرابکی  دیـشک  یم  نوخ  كاخ و  هب  ار 
 : دومن دایرف  دنلب  يادص  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  اجنیا  رد  دومن .  زاغآ  ار  اه  همیخ  يوس  هب  هلمح  دـیدرگ و  لئاح  اه  همیخ  وا و  نایم 

یگدـنز رد  لقاال  دیـساره ،  یمن  ازج  زور  زا  دـیرادن و  نید  رگا  نایفـس ،  یبا  نادـناخ  ناوریپ  يا  َنایْفُـس ؛ )) . . .  ِیبَءا  ِلآ  َۀَعیِـش  ای  )) 
ُلوُقَتام  : )) تفگ رمش  دینک . )) ظفح  ار  دوخ  یناسنا  فرش  دیشیدنیب و  دوخ  ناکاین  هب  دیرادنپ  یم  برع  ار  دوخ  رگا  دیـشاب و  درمدازآ 

امش مگنج و  یم  امش  اب  نم  ْمُُکِلتاقُءا )) ؛ . . .  يّذلا  اَنَا   : )) داد خساپ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ییوگ . )) ! ؟  یم  هچ  نیسح !  ُْنیَسُح ؛  ای 
(( دییامن يریگولج  نایغای  نیا  ضرعت  زا  دینکن و  ضرعت  نم  تیب  لها  هب  متسه  هدنز  نم  ات  دنرادن  یهانگ  نانز  نیا  دیگنج و  یم  نم  اب 

ِمَرَح ْنَع  ْمُْکَیِلا   : )) درک ادص  ار  نایهاپس  سپـس  میهد . ))  یم  وت  هب  ار  قح  نیا  همطاف  دنزرف  َۀَمِطاف ؛  َْنبا  اَی  َِکلذ  ََکل   : )) تفگ رمـش  . 
وا دـنگوس  مناج  هب  دـیزاس  وا  دوخ  هجوتم  ار  هلمح  دـیرادرب و  يو  مرح  زا  تسد  ٌمیِرَک ؛ . . .  ٌْوفُک  وَُهل  يِرْمَعَلَف  ِهِسْفَِنب  ُهوُدُـصْقاَو  ِلُـجَّرلا 

 . . . (( . تسا یفیرش  دروامه 

یناهج روشنم 

هفوـک مدرم  هک  هاـگنآ  اروشاـع  زور  رد  هک  تسا  یـصاصتخا  هباـطخ  کـی  رهاـظ  هب  هچرگ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نخـس  نـیا 
روشنم کی  یمومع و  ماـیپ  کـی  عقاو  رد  یلو  تسا ،  هداد  رارق  باـطخ  دروم  دـندومن ،  زاـغآ  ار  اـه  همیخ  يوس  هب  هلمح  هنادرمناوجاـن 

ینامـسآ تاروتـسد  یهلا و  نیناوق  هب  دنبیاپ  دـقتعم و  رگا  ایند  مدرم  هک :  اهنامز  همه  رد  نایناهج و  همه  هب  البرک  هاگلتق  زا  تسا  یناهج 
سدقم نید  هژیوب  ینامـسآ  نیناوق  اما  دنـشاب .  یللملا  نیب  نیناوق  عبات  حالطـصا  هب  تاعارم و  ار  شیوخ  تیلم  دودح  دـیاب  لقاال  دنـشابن 
موکحم دشاب ،  راوخنوخ  نمشد  گنج ،  رگزاغآ  هک  اجنآ  رد  یتح  عافد و  گنج و  ماقم  رد  ار  نارگید  قوقح  هب  زواجت  عون  ره  مالـسا 

هک دـینکن  زواجت  دـینک و  راکیپ  دنتـسه ) گنج  رگزاغآ  و   ) دـننک یم  گنج  امـش  اب  هک  یناـسک  اـب  ادـخ  هار  رد   : )) دـیوگ یم  هدرک و 
 . دیوشن نمـشد  رگید  دارفا  ضرعتم  دنا  هدـش  گنج  دراو  امـش  اب  هک  یناسک  زجب  ینعی  ( . 269 (() درادن تسود  ار  نارگزواجت  دنوادخ 

بیقعت ار  اهیرارف  دینک .  اوادم  ار  نمشد  نیحورجم  دیدنبن .  نانآ  يور  هب  ار  بآ  دینکن .  عطق  ار  ناشراجـشا  بارخ و  ار  نیمجاهم  هناخ 
ال  )) مکح هـک  اـهنرق  زا  سپ  يرآ ،  دـییوگن و . . .  ازـسان  شحف و  زین  نیمجاـهم  هـب  یتـح  دـینکن ،  اذـیا  نادرمریپ  ناـنز و  هـب  دـییامنن و 

ناراذـگنوناق حالطـصا  هب  تیرـشب و  ناهج  دومن ،  مالعا  ار  ثحب  دروم  روشنم  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـیدرگ و  لزان  اوُدَـتْعَت ))
زا رت  هدنرد  اپود و  ناویح  نیا  هاوخ و  دوخ  رشب  نیا  ایآ  اما  دنداد .  هئارا  مالسا  یگنج  نیناوق  دح  رد  هن  ینیناوق  اهگنج  يارب  زین  ندمتم ! 

ایبنا میلاعت  زا  ندومن  يوریپ  رد  اهنت  هک  تسا -  هتـشاذگن  تیناسنا  هلحرم  هب  مدـق  ات  تسین و  رادروخرب  ینامـسآ  تیبرت  زا  اـت  هدـنرد  ره 
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هیلع ماما  یئورایور  رد  مه  رمـش  رگا  و  دزاس .  دودـحم  نیناوق  نیا  هب  اـهماغیپ و  نیا  اـهروشنم و  نیا  هب  ار  دوخ  دـناوت  یم  تسا -  رـسیم 
هک دوب  ترضح  نآ  مالک  يونعم  ذوفن  رثا  رد  تقوم و  ینیـشن  بقع  کی  هک  میدید  دهد ،  یم  هلمح  عنم  روتـسد  دوخ  نوشق  هب  مالـسلا 

 . دیدرگ عورش  لافطا  نانز و  تراغ  اه و  همیخ  يوس  هب  هلمح  اددجم  راوگرزب  نآ  تداهش  زا  سپ  هلصافالب 

خیرات رارکت 

مالـسا و وحم  يارب  نرق ،  ياهنایفـسوبا  يدایا  ناوریپ و  نایفـسوبا و  لآ  ناگدـنام  سپ  رگید  راب  کی  دوش و  یم  رارکت  خـیرات  کـنیا  و 
رد يا  هزات  يورین  نآ  وترپ  رد  یمالـسا  ياهروشک  اهتلم و  همه  دیـشخرد و  ناریا  رد  ناـمز  زا  ههرب  نیا  رد  هک  یغارچ  ندومن  شوماـخ 

نیا شراگن  لوغـشم  هک  کنیا  يرآ ،  دـندومن .  هلمح  ناریا  هب  یمالـسا  يروهمج  سیـسءات  ياهلاس  نیلوا  رد  دـندومن ،  ساـسحا  دوخ 
 ، اـیند خـیرات  رد  مییوـگن  رگا  هک  تسا  هدـش  عورـش  ناریا  هیلع  رب  قارع  ثعب  بزح  يوـس  زا  یگنج  هک  تسا  هاـم  تشه  میتـسه  قاروا 
رد دیدرگ  عورش  قارع  يوس  زا  ییایرد  ینیمز و  ییاوه و  هلمح  اب  هک  گنج  نیا  تسا .  هقباس  یب  یمالـسا  روشک  ود  خیرات  رد  لقادح 
رد مالـسا و  يارب  میظع  هعجاف  کی  تروص  هب  خـیرات  رد  هدـنیآ و  رد  تسا .  هدومن  ناریا  هجوتم  یلام  یناج و  تاراسخ  هچ  تدـم  نیا 
 . دیسر دهاوخ  تبث  هب  یمالـسا  مهم  دادیور  کی  تروص  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  هنوگنامه  دیدرگ  دهاوخ  تبث  ناناملـسم  خیرات 

زور هب  هدـیقع  ادـخ و  هب  نامیا  هک  نایفـسوبا  لآ  نایعیـش  نایفـسوبا و  لآ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  تیمها  زئاح  گنج  نیا  رد  هچنآ  یلو 
یم گنج  نیا  زا  هک  ینالوط  تدم  نیا  رد  اریز  دنا ؛  هدربن  ییوب  زین  یلم  تیثیح  یناسنا و  فرش  زا  یگدازآ و  تیرح و  زا  دنرادن ،  ازج 

دارفا نتفرگ  تراسا  هب  تایدعت و  زا  هتـشذگ  ناگدـنمزر و  نیرتکاپ  نیرتهب و  ناناوج و  زا  رفن  نارازه  ندـش  هتـشک  زا  هتـشذگ  درذـگ ، 
هجاوم زور  ره  شیوخ ،  راید  رهـش و  زا  یناریا  مین  نویلیم و  کی  نتخاس  هراوآ  نانیـشنزرم و  سومان  میرح  هب  زواجت  یتح  یماـظنریغ و 

دربرود و ياهپوت  هلولگ  ریز  رد  یماظنریغ  دارفا  دجاسم و  سرادم و  اهناتسرامیب و  نتفرگ  رارق  ناریا و  ياهرهـش  ندش  نارابمب  اب  میتسه 
ياهلت ریز  رد  پوت  ياه  هلولگ  اهکـشوم و  رثا  رد  اهناتـسرامیب  نیا  رد  هک  حورجم  راـمیب و  دارفا  هچ  قارع ،  يرتم  ُهن  ياهکـشوم  ریز  رد 

هچ ددرگ و  یم  هعطق  هعطق  ناشندـب  یقارع  ياهامیپاوه  نارابمب  رثا  رد  سرادـم و  رد  هک  یلاسدرخ  لافطا  هچ  و  ددرگ !  یم  نفد  كاخ 
هلولگ رثا  رد  زامن و  فص  رد  دجـسم و  نایم  رد  هک  ینارازگزامن  هچ  دننیـشن و  یم  هانگ  یب  ریغـص و  لافطا  نیا  گوس  رد  هک  ینارداـم 

 ، یشنمدد يرگیشحو و  همه  نیا  لباقم  رد  اهنت  هن  ندمتم !  حالطصا  هب  يایند  هکنیا  راب  فسءات  و  دننام .  یم  راوآ  ریز  رد  اهیقارع  ناراب 
ار ینابیتشپ  يرای و  عون  ره  یـسایس  یلام و  رظن  زا  تیوقت و  اهحالـس  عاونا  اـب  ار  تیناـسنا  نمـشد  نیا  هکلب  تسا  هدومن  راـیتخا  توکس 

ندمت ياعدا  همه  نیا  درب و  یم  رس  هب  تیربرب  تلاح  رد  تیرشب  مه  زونه  هک  داد  ناشن  راب  نیمدنچ  يارب  گنج  نیا  و  دهد .  یم  ماجنا 
امهیلع یلع  نب  نیـسح  یناهج  روشنم  هب  هک  تسا  هدیـسرن  هلحرم  نآ  هب  ایند  مه  زونه  تسین و  يزیچ  یلاـخ  وت  ادصورـس و  رپ  یلبط  زج 

(270 (() ْمُکاْینُد یف  ًارارْحَا  اُونوُکَف  ٌنیِد  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِا  هک (( :  دهدب  تبثم  باوج  هدومن  نالعا  نایناهج  هب  البرک  هاگلتق  زا  هک  مالـسلا 
. ((

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  تاجانم  نیرخآ 

نخس نتم 

ُقِداص ِۀَـمْحَّرلا  ٌبیِرَق  ُءاشَت  ام  یلَع  ٌرِداق  ِءایِْربِْکلا  ُضیِرَع  ِِقئالَْخلا  ِنَع  ُِّینَغ  یِّنَع  ِلاـحِمْلا  َدـیِدَش  ِتوُرَبَْجلا  َمیِظَع  ِناـکَْملا  َیلاـعَتُم  َّمُهّللَا  ))
ٌروُکَش َْتبَلَط  ام  ُكِرُْدت  َْتدَرَا  ام  یلع  ٌرِداق  َْکَیِلا  َبات  ْنَِمل  َِۀبْوَّتلا  ُِلباق  َْتقَلَخ  اِمب  ٌطیُِحم  َتیعُد  اذِا  ٌبیِرَق  ِءالَْبلا  ُنَسَح  ِۀَمْعِّنلا  ُِغباس  ِدْعَْولا 
َْکیَلَع ُلَّکََوتَاَو  ًافیِعَض  َِکب  ُنیِعَتْسَاَو  ًابوُرْکَم  یِْکبَاَو  ًاِفئاخ  َْکَیِلا  ُعْزفَاَو  ًاریِقَف  َْکَیِلا  ُبَغْرَاَو  ًاجاتُْحم  َكوُعْدَا  َتْرِکُذ  اذِا  ٌروُکَذ  َتْرکُش  اذِا 
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هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  َِکبِیبَح  ُْدلُوَو  َکِِّیبَن  ُةَْرتِع  ُنَْحنَو  انُولَتَقَو  اِنب  اوُرَدَـغَو  انُولَذَـخَو  انوُّرَغ  ْمُهَّنِاَف  انموَق  َْنَیبَو  انَْنَیب  ْمُکْحا  َّمُهّللَا  ًاِیفاک 
َهِلا ِّبَر ال  ای  َِکئاضَق  یلَع  ًاْربَص  َنیمِحارلا . . . .  َمَحْرَا  ای  ًاجَرْخَمَو  ًاجَرَف  انِْرمَا  ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَف  یَلَع  ِیْحَْولا  ُهَْتنَْمتءاَو  َِۀلاسِّرلِاب  ُهَْتیَفَطْـصا  يِذَّلا 

ِییُْحم ای  َُهل  َدافَن  ًاِمئاد ال  ای  َُهل  َثایِغ  ْنَم ال  َثایِغ  ای  َکِـمْکُح  یلَع  ًاْربَص  َكْریَغ  ٌدُوبْعَم  ـالَو  َكاوِس  ُّبَر  ِیلاـم  نیثیغَتْـسُْملاَثایِغ  اـی  َكاوِس 
(( . َنیمِکاْحلاُْریَخ َْتنَاَو  ْمُهَْنَیبَو  یْنَیب  ْمُکُْحا  ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ًاِمئاق  ای  یتوَْملا 

تاغل حیضوت  همجرت و 

 : ءاـیِْربِک هدرتسگ .  ضیرع :  فرـصت ،  تقد ،  میم : )  رـسک  هب   ) لاـِحم طلـست .  ْتَرْدـُق :  تسا :  هغلاـبم  هغیـص  توُرَبَـج :  رترب .  لاـعَتُم : 
 : روکذ دهد .  یم  مک  لباقم  رد  دایز  شاداپ  هک  تسا  دنوادخ  ءامـسا  زا  یکی  رازگرکـش و  روُکَـش :  عیـسو .  ِغباس :  یگرزب ،  تمظع و 
 : بْرک درب .  هانپ  وا  يوس  هب  ِْهَیِلا :  َعَزَف  دنمزاین .  ریقف :  دومن .  يراز  عرضت و  ْهَیِلا :  َبِغَر  شیامزآ .  ءالَب :  هدننک .  دای  رایسب  هدنروآدای ، 

 . ندش مامت  دافَن :  ندیبلط .  يرای  ۀَثاِغتِْسا :  کمک .  ثایِغ :  ندرک .  تنایخ  رْدَغ :  دز .  لوگ  َّرَغ : ) زا   ) انوُّرَغ هودنا . 

حیضوت همجرت و 

نیرخآ رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  لابقا ،  رد  سوواط  نبدیس  موحرم  دجهتملا و  حابصم  رد  یسوط  خیش  هفئاطلا ،  خیـش  لقن  هبانب 
نینچ نایملاع  راگدرورپ  شیوخ ،  راگدرورپ  اب  راب  نیرخآ  يارب  دیدرگ و  هجوتم  نامسآ  يوس  هب  درک و  زابار  اهمـشچ  شیگدنز  قیاقد 

تاقولخم زا  هک  وت  ورین ،  ره  زا  رتالاب  تیورین  دیدش ،  تبـضغ  دـنلب ،  سب  تماقم  هک  ییادـخ  يا  ( : )) 271) دومن زاین  زار و  تاـجانم و 
تتمعن قداص ،  تا  هدعو  کیدزن ،  تناگدنب  هب  تتمحر  اناوت ،  یهاوخب  هچنآ  هب  ریگارف ،  تمظع  ایربک و  رد  یتسه و  ینغتسم  شیوخ 

دیآرد هبوت  رد  زا  هک  سکره  يراد و  هطاحا  يا  هدیرفآ  هچنآ  رب  یتسه و  کیدزن  دنناوخب  ار  وت  هک  تناگدنب  هب  ابیز ،  تناحتما  لماش ، 
دای يرازگرکش ،  دشاب  وت  رازگرکـش  هک  ار  یـسک  درک ،  یناوت  كرد  یهاوخب  هک  ار  هچنآ  ییاناوت ،  ینک  هدارا  هک  ار  هچنآ  ییاریذپ ، 
یم عزف  تهاگـشیپ  هب  ناسرت  مءاوت ،  هدـنامرد  هک  مرآ  يور  وت  يوس  هب  مءاوت و  دـنمزاین  هک  مناوخ  ار  وت  نم  يروآداـی ،  ار  تا  هدـننک 

ام و نایم  رد  ایادخ !  يا ،  هدنـسب  هک  مراذـگ  یماو  وت  هب  ار  دوخ  مناوتان ،  هک  مبلط  یم  ددـم  وت  زا  میرگ ،  یم  ترباربرد  نیگمغ  منک ، 
دمحم وت  بیبح  ربمایپ و  نادـنزرف  هک  ار  امو  دنتـشادرب  ام  يراـی  زا  تسد  دـندش و  دراو  هلیح  رکم و  هار  زا  ناـنآ  هک  نک  يرواد  اـم  موق 

يا ادخ !  يا  يا ،  هداد  رارق  شیح  نیماو و  هدومن  باختنا  شیوخ  تلاسر  هب  هک  يربمایپ  دندیناسر ،  لتق  هب  میتسه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
نیا اب  ار  شیوخ  تاجانم  مالـسلا  هیلع  ماما  نک . ))  تیاـنع  یـصالخ  اـمرب  اهدـماشیپ ،  رد  شیاـشگ و  اـم  رب  ثداوح ،  رد  نیرتناـبرهم ! 

ناهاوخداد سردایرف  يا  تسین .  ییادخ  وت  زجب  هک  يراگدرورپ  يا  متـسه  ابیکـش  وت  ردق  اضق و  لباقم  رد   : )) دیناسر نایاپ  هب  تالمج 
يا درادـن ،  یـسردایرف  هکنآ  سرداـیرف  يا  متـسه .  ابیکـش  رباـص و  وت  ریدـقت  مکحرب و  تسین .  يدوبعم  يراـگدرورپ و  وت  زج  ارم  هک 

مدرم نیا  نم و  نایم  رد  یجنـس ،  یم  شلامعا  اب  ار  یـسکره  هک  ییادخ  يا  ناگدرم .  هدننک  هدنز  يا  درادن .  نایاپ  هک  يا  هدنز  هشیمه 
یلَعَو هّللِالیبَس  ِیفَو  هّللِابَو  هّللاِمِْـسب   : )) تفگ تشاذگ ،  یم  كاخ  هب  تروص  هک  هاگنآ  و  یناگدننک . ))  مکح  نیرتهب  وت  هک  نک  مکح 

( . (( 272  (() هّللِالوُسَر ِۀَِّلم 

همتاخ

اب ابیز و  تروص  هب  راب و  نیمدـنچ  يارب  هک  البرک  ات  هنیدـم  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  پاچ  دـیدجت  هناتـسآ  رد  کـنیا 
مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  یخیرات  جّیهم و  لّصفم و  هبطخ  هک  دیـسر  رظن  هب  نینچ  میا ،  هتفرگ  رارق  دریذپ  یم  ماجنا  ناوارف  تافاضا 

نآ نانخس  اه و  هبطخ  ریاس  دننام  دوش و  قحلم  نانخـس  نیا  هب  تسا  هدومرف  داریا  ینِم ))   )) رد اروشاع و  نایرج  زا  لبق  لاس  دنچ  هک  مه 
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ریاس اب  اهنت  هن  هبطخ  نیا  ياوتحم  نومـضم و  اریز  دریگ ؛  رارق  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  سرتسد  رد  تسا  هدـمآ  باتک  نیا  رد  هک  ترـضح 
زاغآرـس باتک و  نیا  همدـقم  ناونع  هب  دـیاب  هکلب  دراد  لماک  ّتیخنـس  بسانت و  تسا  هدـمآ  رـضاح  باتک  رد  هک  ینانخـس  اـه و  هبطخ 

لقن باوث  و  ددرگ .  یفرعم  ترـضح  نآ  یخیرات  روشرپ و  مایق  ساسا  البرک و  يوس  هب  هنیدـم  زا  مالـسلامهیلع  یلع  نب  نیـسح  تکرح 
رمع هک  هیلع -  هّللا  ۀـمحر  اقآدـمحا -  خیـش  جاح  ياقآ  مالع  الا  ۀـقث  دـنمجرا  دـلاو  حوتفرپ  حور  هب  باـتک  لـصا  دـننامه  ار  هبطخ  نیا 

رب رگید  ناوارف  قوقح  يداتـسا و  قح  تّوبا ،  ّقح  رب  هوالع  دومن و  يرپس  هعماج  داشرا  تیاده و  ماکحا و  جیورت  رد  ار  شیوخ  فیرش 
هام 1369 نیدرورف  یمجن  قداصدمحم  میامن .  یم  ادها  دراد ،  نم 

ینم رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  هبطخ  مراهچ :  شخب 

ینم رد  ع )   ) یلع نب  نیسح  هبطخ 

نخس نتم 

َلاقَو ِهِسْفَن  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  یخاَف  ِِهباحْصَا  َْنَیب  یخَا  َنیح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللِالوُسَر  اخَا  َناک  ٍبلاط  ِیبَا  َْنب  َِّیلَع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْشنُا  ))
يرَتْش هلآ ا  هیلع و  هّللا  یلـصِهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَـه  َهّللاُمُکُدِْـشنُا  َلاـق :  ْمَعَن  َّمُهّللا  اُولاـق :  ِةَرِخـْالاَو  اْینُّدـلا  یف  َكوُخا  اـَنَاَو  یخَءا  َْتنَا  : 

َْریَغ ِدِجْسَْملا  َیِلا  ٍعِراش  ٍباب  َّلُک  َّدَس  َُّمث  یبَِال  اهِطَسَو  ِیف  اهَرِشاع  َلَعَجَو  َُهل  ًۀَعِْست  َلِزانَم  َةَرَشَع  ِهیف  ینَْتبِا  َُّمث  ُهانَْتباَف  ِِهلِزانَمَو  ِهِدِجْـسَم  َعِضْوَم 
اومانَی ْنَا  َساّنلا  یهَن  َُّمث  ِِهباب  ِحـْتَفَو  ْمُِکباْوبَا  ِّدَِـسب  ینَرَمَا  َهّللاَّنِکلَو  َُهباب  ُتْحَتَفَو  ْمَُکباْوبَا  ُتْدَدَـس  اَنَا  ام  َلاقَف :  َمَّلَکَت  ْنَم  َِکلذ  یف  َمَّلَکَتَف  ِِهباب 
َّمُهّللَا اُولاق :  ٌدالْوَا ؟  ِهیف  َُهلَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللِالوُسَِرل  َدلُوَف  هّلل  ِالوُسَر  ِلْزنَم  یف  ُهلِْزنَمَو  ِدِجسْملا  یف  ُِبنُْجی  َناکَو  ُهَْریَغ ،  ِدِجـسْملا  یف 

َهّللا َّنِإ  َلاقف :  َبَطَخ  َُّمث  ِْهیَلَع  یبَاَف  ِدِجـسَْملا  یِلا  ِِهلِْزنَم  یف  اهُعَدَـی  ِِهْنیَع  َرْدَـق  ٍةَّوُک  یلَع  َصِرَح  ِباّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَفءا  لاـق :  ْمَعَن . 
هّللا یّلـص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  هّللاُمُکُدِْشنُا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ِهیَنبَو ،  یخَا  ُْریَغَو  يْریَغ  ُُهنُکْـسَی  ال  ارهاط ))  )) ًادِجْـسَم َِیْنبَا  ْنَا  ینَرَمَا 

ِهّللَالوُسَر َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْشنُا  َلاق :  ْمعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  َِبیاْغلا  ُدِهاّشلا  غلَُبِیل  َلاقَو :  ِۀـیالِْولِاب  َُهل  يدانَف  ٍّمُخ  ِریدَـغ  َمْوَی  ُهبَـصَن  هلآ  هیلع و 
 : َلاق ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاـق :  يِدـَْعب  ٍنمُْؤم  ِّلُـک  ُِّیلَو  َْتنَاَو  یـسُوم  ْنِم  َنوُراـه  ِۀـَلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنَا  َكُوبَت  ِةَوْزَغ  یف  َُهل  َلاـق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ِْهیَْنباَو ِِهتَبِحاِصبَو  ِِهب  ِّالا  ِتءاَی  َْمل  ِۀَـلَهابملا  یِلا  َنارَْجن  ِلْهَا  ْنِم  يراصَّنلا  اعَد  َنیح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَلعَتَا  هّللا  ُمُکُدِْـشنُا 
َُهلوُسَرَو هّللا  ُّبُحیَو  ُُهلوُسَرَوُهّللا  ُهُّبُِحی  ٍلُجَر  یِلا  ُهَعَفد  ال  َلاق :  َُّمث  رَْبیَخ  َمْوَی  َءاّوللا  ِْهَیِلا  َعَفَد  ُهَّنَا  َنوُمَْلعَتَا  هّللا  ُمُکُدِشنُا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق : 

ِّالا یّنع  ُُغْلبَی  ال  َلاقو :  ٍةَءارَِبب  ُهَثََعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق :  ِْهیَدَـی  یلَع  َهّللا  اهُحَتْفَی  ٍراّرَف  ُْریَغ  ٌراّرَک 
ُهُعْدَی َْمل  ُهَّنِاَو  ِِهب  ًۀَِقث  اَهل  ُهَمَّدَق  ِّالا  ُّطَق  ٌةَّدِـش  ِِهب  ْلِزنَت  َْمل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  یّنِم  ٌلُجر  َْوا  اَنا 

ٍرفْعَج َْنَیبَو  ُهَْنَیب  یـضق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق :  یِخَا  ِیل  اوُعْداَو  یِخَا  ای  ُلوُقَی  ِّالا  ُّطَـق  ِهِمْـسِاب 
یّلـص هّللِالوُسَر  ْنِم  َُهل  ََتناک  هَّنا  َنوُمَْلعَتَءا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق :  يدَعب  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ُّیلو  َتنَاَو  َکنِم  انءاَو  یّنِم  َتنَءا  یلع  ای  َلاقَف :  ٍدیَزَو 
یّلـص هّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق :  ُهَءدبَءا  َتَکَـس  اذِاو  ُهاطعَا  َُهلءاَس  اذِا  ٌۀَـلْخَد  ٍۀَـلَیل  َّلُکو  ٌةَْولَخ  ٍموَی  َّلُک  هلآ  هیلع و  هّللا 

ْمُهَرَثْکَاَو ًاْملِحْمُهَمَظْعَءاَو  ًاْملِـس  ْمُهَمَْدقَءا  ِیْتَیب  ِلْهَا  َْریَخ  ُِکتْجَّوَز  مالـسلااهیلع  َۀَمِطاِفل  لاق :  َنیح  َةَزْمحَو  ٍرفْعَج  یلَع  ُهَلَّضَف  هلآ  هیلع و  هّللا 
ُۀَمِطاـفَو ِبَرَْعلاُدِّیَـس  ُّیلَع  یِخَءاَو  َمدآ  ِیَنب  ِدـْلُو  ُدِّیَـس  اـَن  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللاـَلوُسَر  َّنَءا  َنوُـمَْلعتَءا  َلاـق :  ْمَعَن .  َّمُـهّللَا  اُولاـق :  ًاـْملِع ، 

ُهَرَمَءا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ِۀَّنَْجلِالْهَِابابَـش  ادِّیَـس  َياْنبُِاْنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو  ِۀَّنَْجلِالْهَاِءاِسنُةَدِّیَس 
یِّنِا اهَبَطَخ :  ٍۀَبْطُخ  رخآ  یف  َلاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ِْهیَلَع  ُُهنیُعی  َلیئَْربَج  َّنَا  ُهَرَبْخَءاَو  ِِهلْسُِغب 
ُهَّنءا َمَعَز  ْنَم  ُلوُقَی  ُهوُعِمَـس  ْدَـق  ْمُهَّنَا  ُمُهَدَـشان  َُّمث  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  اوُّلِـضَت  َْنل  اـمِِهب  اوُکَّسَمَتَف  یْتَیب  َلـْهَءاَو  ِهّللاـَباتِک  ِثلا  ِْنیَْلقّ ُمُکیف  ُتْکََرت 

ُهَّبَحَءا ْنَم  ُْهنِم  انَءاَو  یّنِم  ُهَّنَِال  لاق :  َِکلذ ؟  َْفیَکَو  ِهّللَالوُسَر  ای  ٌِلئاق :  َُهل  َلاقَف  ًاّیلَع ،  ُضِْغُبیَو  ینُّبُِحی  َْسَیل  َبِذَـک  ْدَـقَف  ًاِّیلَع  ُضِْغُبیَو  ینُّبُِحی 
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اوربَتِعا انْعِمَس . . .  ْدَق  ْمَعَن ،  َّمُهّللَا  اُولاقَف :  َهّللا  َضَْغبَا  ْدَقَف  ِینَـضَْغبَا  ْنَمَو  ِینَـضَْغبَا  ْدَقَف  ُهَضَْغبَءا  ْنَمَو  َهّللا  َّبَحَا  ْدَقَف  ِینَّبَحَا  ْنَمَو  ِینَّبَحَءا  ْدَقَف 
 : َلاقَو ( 273  () َمث ْالا  مُِهلْوَق  ْنَع  ُرابْحَْالاَو  َنوُِّینابَّرلا  ُمُهاْهنَی  الَول   : ) ُلوُقَیِْذا ِرابْحَالا  یَلَع  ِِهئانَث  ِءوُس  نِم  ُهَءایلْوَءا  ِِهب  ُهّللا  َظَعَو  اـِمب  ُساـّنلااهُّیَا 
َنِم َنوَرَی  اُوناک  ْمُهَّنَِال  مِْهیَلَع  َکـِلذ  ُهّللا  َباـع  اـمَّنِاَو  ( 274  () َنُولَعْفَی اُوناـک  اـم  َْسِئبـَل  هلوـق -  یِلا  َلیئارِْـسا -  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  )
الَف  : ) ُلوُقَی ُهّللاَو  َنوُرَذْـحَی  اَّمِم  ًۀَـبْهَرَو  ْمُْهنِم  َنُولانَی  اُوناک  امیف  ًۀَـبْغَر  َِکلذ  ْنَع  ْمُهنوَْهنَی  الف  َداـسَْفلاَو  َرَْکنُملا  مِهِرُهظَءا  نَیب  َنیِذَّلا  ِۀَـملّظلا 

َءاَدَبَف ( 276  () ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمءاَی  ٍضَْعب  ُءایلْوَءا  ْمُهُضَْعب  ُتانِمْؤُْملاَو  َنُونِم  ؤُْملَا   : ) َلاقَو ( 275  () ِنوَشْخاَو َساّنلااْوَشَْخت 
َّنَءا َِکلذَو  اُهبْعَـصَو  اُهنِّیه  اهُّلُک  ُضئارَْفلا  ِتَماقَتِْـسا  ْتَمیُقاَو  ْتَیُِّدا  اذِا  اهَنَءِاب  ِهِْملِِعل  ُْهنِم  ًۀَـضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملاـِب  ِْرمَـالِاب  ُهّللا 

ْنِم ِتاقَدَّصلا  ِذْـخَاَو  ِِمئانَْغلاَو  ِء  یفلا  ِۀَمِْـسقَو  ِِملاّـظلا  ِۀََـفلاُخمَو  ِِملاـظَْملا  ِّدَر  َعَم  ِمالْـس  ِـْالا  َیِلا  ٌءاـعُد  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َرمَـْالا 
ساّنلا سُْفنا  یف  هّللِابَو  ٌۀَفوُْرعَم  ِۀَحیِـصَّنلابَو  ٌةروکذَم  ریخلابو  ٌةروُهـشَم  ِْملِْعلِاب  ٌۀباصع  ُۀباصِْعلا  اُهتَّیءا  ُْمْتنَا  َُّمث  اهِّقَح .  یف  اهِعْـضَوَو  اهِعِـضاوَم 

ْنِم ْتَِعُنْتمَا  اَذِا  جـِئاوَْحلا  ِیف  َنوُعَّفَُـشت  ُهَدـْنِع ،  ْمَُکل  َدَـی  الَو  ِْهیَلَع  ْمَُکل  َلْضَف  ْنَم ال  ْمُکُِرثُْؤیَو  ُفیعَّضلا  ُمُکُمِرُْکیَو  ُفیرَّشلا  مُُکباهَی  ٌۀـَباهَم . 
ُْمْتنُک ْنِاَو  ِهّللاِّقَِحب  ِمایِقلا  َنِم  ْمُکَدـْنِع  یجُْری  اِمب  هوُُمْتِلن  امَّنِا  َِکلذ  ُّلُک  َْسَیلَءا  ِِرباکَالا  ِۀَـمارَکَو  ِكُولُْملا  ِۀَْـبیََهب  ِقیرَّطلا  ِیف  َنوُشْمَتَو  اـِهبّالُط 

ًاـسْفَنالَو ُهوُُمْتلَذـَب  ًالام  الَفُْمْتبَلَطَف  ْمُکِمْعَِزب  ْمُکَّقَح  اَّمَءاَو  ُْمتْعَّیَـضَف  ِءافَعُّضلا  َّقَح  اَّمءاَـف  ِۀَّمئ ،  ـالا  ِّقَِحب  ُْمتْفَفْخَتْـساَف  َنورُـصْقَت  ِهِّقَح  ِرَثْکَءا  ْنَع 
ُتیِشَخ ْدََقل  ِِهباذَع .  ْنِم  ًانامَءاَو  ِِهلُـسُر  َةَرَواُجمَو  ُهَتَّنَج  هّللا  یَلَع  َنوَّنَمَتَت  ُْمْتنَءا  هّللا .  ِتاذ  یف  اهوُمْتیَداع  ًةَریـشَع  الَو  اهَقَلَخ  يذَِّلل  اِهبُْمتْرَطاخ 
ُْمتنَءاَو َنُومِرُْکت  ِهّللِاب ال  ُفَْرُعی  ْنَمَو  اِهب  ُمْتلُِّضف  ِهّللاِۀَـمارَک  ْنِم  ُْمتْغََلب  ْمُکَّنَِال  ِِهتامِقَن  ْنِم  ٌۀَـمِْقن  ْمُِکب  َّلَِحت  ْنَءا  ِهّللا  یَلَع  َنّونَمَتُْملا  اهُّیَءا  ْمُْکیَلَع 

ٌةروقْحَم ٌةروُفْخَم  هّللِالوُسَر  ٌۀـمِذَو  َنوُعَْزفَت  مُِکئابآ  ِمَمِذ  ِضعَِبل  ُْمتنَءاَو  َنوُعَزفت  الَف  ًۀَـضوْقنَم  هّللاَدوهُع  َنْوََرت  دَـقَو  َنُومَرُْکت  ِهداـبِع  یف  هّللاـِب 
ِۀَعَناـصُْملاَو ِناـهِّد  ْـالِابَو  َنُونیُعت .  اـهیف  َلِـمَع  نَم  ـالَو  َنُولَمْعَت  ْمُِکتلِْزنَم  یف  ـالَو  َنومَحُرت  ـال  ٌۀَـلَمْهُم  ِِنئادَْـملا  یف  یْنمَّزلاَو  ُمُْکْبلاَو  ُیْمُْعلاَو 

ْنِم ِْهیَلَع  ُْمْتِبلُغ  اِمل  ًۀَبیِـصُم  ِساّنلا  ُمَظْعَءا  ُْمْتنَءاَو  َنُوِلفاغ  ُْهنَع  ُْمْتناَو  یِهانَّتلاَو  ِیهَّنلا  َنِم  ِِهب  ُهّللاُـمُکَرَمَءا  اَّمِم  َکـِلذ  ُّلُـک  َنُونَمءاـَت  ِۀـمَلَّظلاَْدنِع 
ُُمْتنَءاَـف ِهِمارَحَو  ِِهلـالَح  یلَع  ِءاـنمُْالا  هّللاـِب  ِءاـمَلُْعلا  يِدـْیَءا  یلَع  ِماـکْحَْالاَو  ِرومُـْالا  يراـجَم  َّنَءاـِب  َکـِلذ  نورُعْـشَت  ُْمْتنُکْوـَل  ِءاـمَلُعلا  ِلِزاـنَم 
يذَْالا یَلَع  ُْمتْرَبَص  َْولو  ِۀَحِـضاْولا  ِۀَـنِّیَْبلا  َدـَْعب  ِۀَـنُّسلا  ِیف  ْمُِکفـالِتْخاَو  ِّقَْحلا  ِنَع  ْمُِکقُّرَفَِتب  ّـالِإ  َکـِلذ  ُمْتِبلُـس  اَـمَو  َۀـَلْزنَْملا  َکـِْلت  َنُوبُولْـسُْملا 

ُمتملـسَتساَو ْمُِکَتلِْزنَم  ْنِم  َۀَمَلَّظلا  ُُمْتنَّکَم  مُکَّنِکلو  ُعِجَْرت  ْمُْکَیِلاَو  ُرُدْـصَت  ْمُْکنَعَو  ُدَِرت  ْمُْکیَلَع  ِهّللاُرومُءا  َْتناک  هّللا  ِتاذ  یف  َۀـَنوُؤَْملا  ُُمْتلَّمََحتَو 
َیِه یتـّلا  ِةاـیَْحلِاب  ْمُُکباـجْعاَو  ِتْوَْملا  َنِم  ْمُکراِرف  َکـِلذ  یلَع  ْمُهَطَّلَـس  ِتاوَهَّشلا  یف  نوُریـسَیو  ِتاـهبُّشلِاب  َنُولَمْعَی  مِهیدـیَءا  یف  ِهّللاَرْومُءا 

ْمِِهئارآب کـْلُْملا  ِیف  َنُوبَّلَقَتَی  ٍبُوْلغَم  ِِهتـشیعَم  یلَع  ٍفَعْـضَتْسُم  ِْنَیبو  ٍروُهْقَم  ٍدَبعَتـسُم  ْنَیب  ْنِمَف  مِهیدـیَءا  ِیف  َءاـفَعُّضلا  ُْمتْمَلْـسَءاَف  مُُکتَقِراـفُم 
ٌةرِغاـش ْمَُهل  ُضرَـْالاَف  ٌعقْـصِم  ٌبیطَخ  ِهِرَْبنم  یلَع  ْمُْهنم  ٍدََـلب  ِّلُـک  یف  ِراـّبَْجلا  یلَع  ًةَءاْرُجَو  ِرارْـشَْالِاب  ًءادـِتِقا  ْمِِهئاوْهَءاـِب  َيْزِْخلا  َنورِعْـشَتْسَیَو 
ُفِْرعَی ٍعاطُم ال  ٍدیدَش ،  ِۀَفعَّضلا  یلَع  ٍةَوْطَـس  يذَو  ٍدینَع  ٍراَّبَج  ْنَیب  ْنِمَف  ٍسِمال ،  َدَـی  َنوُعَفْدَـی  ٌلَوَخ ال  ْمَُهل  ُساَّنلاَو  ٌۀَـطوْسبَم  اهیف  ْمهیدـْیَءاَو 
ُمِکاْحلا ُهّللاَف  ٍمیحَر ،  ُْریَغ  ْمِِهب  َنینِم  ؤُملا  یلَع  ٍلِماعو  ٍمولظ  ِقِّدَـصَتُمَو  ٍموُشَغ  ٍّشاغ  ْنِم  ُضرَْالاَو  ُبَجْعَءاال  یلامَو  ًابَجَع  ایَف  َدـیعُملا  َءِدـْبُْملا 

ِلوُضف ْنِم  ًاسامِتْلا  َالَو  ٍناْطلُـس  یف  ًاُسفانَت  اَّنِم  َناک  ام  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَءا  ُمَْلعَت  َکَّنِا  َّمُهّللَا  هّلل  انَْنَیب .  َرَجـش  امیف  ِهِمْکُِحب  یـضاْقلاَو  انْعَزانَت  ِهیف  اـمیف 
َِکِننُـسَو َکِِـضئارَِفب  َلَـمُْعیَو  َكِداـبِع  ْنِم  َنوـُمُولْظَْملا  َنَمءاَـیَو  َكِدـِالب  یف  َحالْـص  ـْالا  َرِهُْظنو  َکـنیِد  نِم  َِملاـعملا  َيُِرِنل  ْنِکلَو  ِماـطُْحلا 

اْنبَنَا ِهیلاَو  نلَّکَوت ا  ِهیلَعَو  ُهّللاا  ُنبْـسَحَو  ْمُکِِّیبَن  ِرُون  ِءافِطا  یف  اُولِمَعَو  ْمُْکیلَع  ُۀَـمَلَّظلا  َيِوَق  نوفِْـصنَتَو ا  نورُْـصنَت ا  ْنِا ال  ْمُّکناـِف  َکـِماکْحَاَو 
یخیرات جـّیهم و  مهم و  ياه  هبطخ  زا  یکی  دـح  عبانم  رد  هفیرـش  هبطخ  نیا  لقن  یگنوگچ  اوتحم و  هب  یلامجا  یهاگن  ُریـصَْملا . )) ِْهَیِلاَو 

قانتخا و نارحب  رد  هیواعم و  تکاله  زا  لبق  لاس  ود  يرجه  لاس 58  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  يا  هبطخ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
ياراد هفیرـش  هبطخ  نیا  هچرگ  تسا .  هدومرف  داریا  دـیدرگ  یم  دراو  یمالـسا  تما  رب  يوما  مکاح  هاگتـسد  يوس  زا  هک  يراـشف  ملظ و 

نانم ؤمریما  لیاضف  يواح  لوا :  شخب  تسا .  هتفای  لیکشت  لقتـسم  شخب  هس  زا  عومجم  رد  اما  تسا  ینوگانوگ  داعبا  فلتخم و  تاهج 
هفیظو موـس :  شخب  یمالـسا .  گرزب  هفیظو  نیا  تیمها  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هـب  توـعد  مود :  شخب  تمـصع .  نادـناخ  و 

لهس كانرطخ  رابنایز و  راثآ  نایوگروز و  لباقم  رد  نویناحور  توکس  تارضم  دسافم و  نارگمتـس و  لباقم  رد  نانآ  مایق  موزل  املع و 
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بتک رد  زین  موــس  مود و  شخب  و  ( 277  ) یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  رد  لوا  شخب  یهلا .  گرزب  هفیظو  نیا  ماـجنا  زا  ناـنآ  يراـگنا 
هب ناقّقحم  املع و  ناثدـحم و  ناخروم و  زا  کیره  لقتـسم ،  شخب  هس  زا  هبطخ  نیا  لیکـشت  بسانت  هب  و  تسا .  هدـیدرگ  لقن  ثیداحا 

کی لقن  هب  اهنت  یهاگ  یتح  دنا و  هدرک  رظن  فرـص  هبطخ  هّیقب  لقن  زا  هدومن و  هدنـسب  هتـشاد  وا  ثحب  هب  طابترا  هک  نآ  زا  یـشخب  لقن 
زین هبطخ  فلتخم  ياهـشخب  لـقن  رد  هک  هنوگناـمه  دـنا .  هدومن  هراـشا  هبطخ  عومجم  ياوتحم  هب  زین  یهاـگ  و  ( 278) اـفتکا نآ  زا  هلمج 

سیق نب  میلس   - 1 ًالثم :  تسا  هدیدرگافتکا  نتم  لقن  هب  اهنت  نیثدحم ،  لاور  قبط  یهاگ  هدش و  هراشا  نآ  داریا  خیرات  لحم و  هب  یهاگ 
دنک یم  رکذ  تسا  تیب  لها  لئاضف  هب  طوبرم  هک  ار  هبطخ  لوا  شخب  طقف  دراد  هک  یثحب  بساـنت  هب  يرجه )  لاس 90  يافوتم   ) یلاله

رپ باتک  رد  مراهچ  نرق  مالعا  زا  یناّرح  هبعـش  نب  نسح  راوگرزب  ثدـحم   - 2 دیامن .  یم  صخـشم  زین  ار  هبطخ  داریا  لحم  خـیرات و  و 
هب هراشا  نمض  يافوتم 588 )  ) یـسربط موحرم   - 3 دـنک .  یم  اـفتکا  هبطخ  موس  مود و  شخب  نتم  لـقن  هب  لوقعلا ))  فحت   )) دوخ جرا 
دنک یم  حیرصت  دیامن و  یم  لقن  رطس  دنچ  رد  ار  نآ  زا  يا  هصالخ  هدوب -  هیواعم  دح  زا  شیب  راشف  ملظ و  هک  هبطخ -  نیا  داریا  هزیگنا 

هدـیدرگ داریا  زور  نآ  یبهذـم  ياهتیـصخش  زا  رفن  رازه  زا  شیب  روضح  رد  ینِم و  رد  هیواعم و  تکـاله  زا  لـبق  لاـس  ود  هبطخ  نیا  هک 
لقن لوقعلا  فحت  زا  ار  نآ  ریخا  شخب  ود  زین ،  يزیربت  يدیهـش  هّللا  تیآ  یناشاک و  ضیف  یـسلجم و  همالع  موحرم   - 4 ( . 279  ) تسا

ریدـغلا رد  ینیما  همالع  موحرم   - 5 ( . 280) دـنا هدرکن  يا  هراشا  نآ  داریا  خـیرات  لـحم و  هب  نینچمه  لوا و  شخب  هب  اـما  دـنا و  هدومن 
راذـگناینب تما و  ماـما   - 6 ( . 281  ) تسا هدروآ  تسا  مالـسلا  هـیلع  ناـنم  ؤـمریما  لـئاضف  هـب  طوـبرم  هـک  ار  نآ  لوا  شخب  زا  یتمـسق 

فیاظو نایب  هیقف و  تیالو  ثحب  بسانت  هب  هیلع -  یلاعت  هّللا  ناوضر  ینیمخ -  ماما  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
ضیف و موحرم  فالخرب  باتک و  نیا  فل  ؤم  فـالخرب  یلو  دـنک  یم  لـقن  لوقعلا  فحت  زا  ار  هبطخ  نیا  ریخا  شخبود  ینید ،  ياـملع 

تـسا هدومن  داریا  ینِم ))   )) رد ار  موس )  مود و  شخب   ) هبطخ نیا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دنک  یم  حیرـصت  یـسلجم ،  همالع 
تروص هب  ار  هبطخ  نیا  نیققحم ،  نیثدحم و  املع و  هچرگ  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  حیـضوت و  همدقم ،  نیا  حرط  زا  فده  و . . .  ( 282)
امهیلع یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  يا  هبطخ  نامه  تسین و  رتشیب  هبطخ  کـی  عومجم  رد  اـما  دـنا  هدومن  لـقن  ددـعتم  فلتخم و  ياهـشخب 

نیا نتم  تیمها  نتفرگ  رظن  رد  اب  کنیا  و  تسا .  هدومرف  داریا  دومن  دیهاوخ  هظحالم  هک  یـصاخ  تیفیکاب  و  ینم ))   )) رد ار  نآ  مالـسلا 
هزیگنا میزرو .  یم  تردابم  نآ  عومجم  لقن  هب  خـیرات ،  ثیدـح و  بتک  رد  عماج  روط  هب  نآ  ياهـشخب  مامت  لقن  مدـع  هفیرـش و  هبطخ 

هک یصاخ  تیفیک  زور و  نآ  طیارش  عاضوا و  تیـساسح  هفیرـش و  هبطخ  ياوتحم  تیمها  ع )   ) یلع نب  نیـسح  يوس  زا  هبطخ  نیا  داریا 
زا لبق  هک  هتـشاداو  نآ  رب  ار  سیق ))  نب  میلـس   )) تسا هدومرف  باختنا  ناکم  نامز و  رظن  زا  نآ  داریا  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

دوب هدمآ  دوجو  هب  ( 283  ) هیواعم هلاس  تموکح 25  نارود  رد  هک  ار  ناناملـسم  رب  مکاح  لاوحا  عاـضوا و  زا  يا  هشوگ  نآ ،  نتم  لـقن 
دیوگب و نخـس  دیدرگ ،  یم  دراو  هفوک  قارع و  مدرم  هب  اصوصخم  ناناملـسم  رب  هک  يا  هدرتسگ  ّدـح و  یب  دادـیب  ملظ و  زا  دـنک و  نایب 

هنومن دریگرب و  خـیرات  هرهچ  رانک  هشوگ و  زا  هکلب  خـیرات  هرهچ  زا  هن  ار  هدرپ  هبطخ  نیا  داریا  هزیگنا  نایب  یخیرات و  طابترا  ظـفح  يارب 
 ، دـهد هئارا  دـیدرگ  یم  دراو  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  ناوریپ  هب  هک  ار  یمتـس  ملظ و  زا  یکچوک  شخب  تیب و  لـها  قح  عییـضت  زا  يا 

 . دزادرپب نآ  لوا  شخب  نتم  لقن  هبطخ و  نیا  داریا  تیفیک  هب  هاگنآ 

همانشخب نیلّوا 

زا ار  دوخ  نم  تشون :  نینچ  يا  همانـشخب  یط  لاملادـحتم و  روط  هب  شنارادـنامرف  لامع و  مامت  هب  هیواعم   : )) دـیوگ یم  سیق  نب  میلس 
هجیتن رد  متشادرب .  يو  زا  ار  دوخ  تیامح  مدومن و  همذلاء  يرب  دننک  لقن  یتلیضف  شنادناخ  و  بارتوبا ))   )) تلیـضف هرابرد  هک  یناسک 
يرود يّربت و  مالسلا و  هیلع  یلع  نعل  هب  عورش  ربانم  يالاب  رد  یمالسا  تکلمم  عیـسو  طاقن  مامت  رد  ناگدنیوگ  ابطخ و  همانـشخب ،  نیا 

یتخبدب و تبیصم و  رادوریگ  نیا  رد  دنداد .  ناوارف  ياوران  ياهتبـسن  هتـسب و  دایز  ياهتمهت  شنادناخ  وا و  هب  تبـسن  و  دندومن !  يو  زا 
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نایفسوبا رسپ  راشف  اعبط  دندوب و  طاقن  ریاس  زا  شیب  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  اریز  دوب ؛  نارگید  زا  شیب  هفوک  لها  یگراچیب 
دایز تخاس  نآ  همیمـض  ار  هرـصب  دومن و  لوحم  هیمـس  نب  دایز  هب  ار  هفوک  تموکح  يرادنامرف و  اذل  دوب ،  رگید  طاقن  زا  شیب  اجنآ  هب 
رانک هشوگ و  ره  زا  تشادن و  اور  ار  یمارح  هب  کمن  یشک و  قح  نایفـسوبا ،  رـسپ  هداعلا  قوف  فطل  هیواعم و  تبحم  نیا  لباقم  رد  مه 

 ، دومن داـجیا  یبـیجع  تشحو  سرت و  یلع  نایعیـش  لد  رد  دـیناسر و  لـتق  هب  هدومن  ادـیپ  ار  یلع  نایعیـش  یخولک  گنـس و  ره  ریز  زا  و 
طاقن هب  هدومن و  رارف  قارع  زا  یلع  نایعیـش  تایانج ،  نیا  هجیتن  رد  دروآ ،  نوریب  رـس  هساک  زا  ار  ناشمـشچ  عطق ،  ار  نانآ  ياپ  تسد و 

(( . دنامن یقاب  یسک  سانشرس  فورعم و  نایعیش  زا  هفوک  رد  هصالخ  دندومن .  یفخم  مدرم  زا  ار  دوخ  هدیقع  دندش و  هدنهانپ  تسدرود 
لوبق ار  شنادناخ  یلع و  نایعیـش  تداهـش  هک  داد  روتـسد  شنارادنامرف  هب  نایفـسوبا  رـسپ   : )) هک دیوگ  یم  سپـس  سیق ))  نب  میلـس  ))

لقن ار  نامثع  بقانم  لیاضف و  هک  یناسک  زا  شنادناخ و  نامثع و  نارادـفرط  نایعیـش و  زا  ناشطیحم  رد  رگا  هک  دنـشاب  بقارم  دـننکن و 
بقانم زا  هچنآ  دـننکن و  یهاتوک  نانآ  مارکا  زازعا و  رد  دـنهدب و  رارق  مارتحا  دروم  یمـسر  سلاجم  رد  دـنوش  ادـیپ  یناسک  دـننک !  یم 

لمع روتـسد  نیا  قبط  نارادـنامرف  دوش .  شرازگ  ماش  رد  هیواعم  رابرد  هب  ثیدـح  نآ  لقان  لـماک  تاصخـشم  اـب  دوش  یم  لـقن  ناـمثع 
دندومن و نیعم  ییایازم  قوقح و  دنداد و  لیکـشت  يا  هدنورپ  دومن  یم  لقن  نامثع  تلیـضف  رد  يا  هلمج  هک  یـسکره  هرابرد  دـندومن و 

ياه هیطع  اه و  هزیاج  زا  اـه  ثیدـح  هنوگ  نیا  نـالقان  اریز  دـیدرگ ؛  لـقن  يداـیز  بلاـطم  ناـمثع  هراـب  رد  هک  دـیدرگ  ببـس  هیور  نیا 
یمالسا ياهرهش  مامت  رد  ثیدح  لعج  يو ،  ماکح  قیوشت  هیواعم و  ششخب  لذب و  نیا  رثا  رد  دندش !  یم  رادروخرب  هیواعم  صوصخم 

یم لقن  نامثع  هرابرد  یتلیضف  ثیدح و  هیواعم  نارادناتسا  لامع و  زا  یکی  شیپ  رد  هک  دورطم  ضوغبم و  صخـشره  دومنادیپ و  عویش 
(( . دش یمن  در  هاگچیه  نارگید  هرابرد  وا  تعافش  دش و  یم  تبث  ایاطع  رتفد  رد  وا  مساو  هتشگ  لوبق  دروم  ارچ  نوچ و  نودب  دومن 

همانشخب نیمود 

هب دـیدرگ  لـقن  ناـمثع  هراـبرد  ثیدـح  هک  تدـم  کـی  زا  سپ  هیواـعم   : )) دـنک یم  هفاـضا  نینچ  دوـخ  راـتفگ  هب  سیق ))  نـب  میلـس  ))
نیا ندیسر  اب  تسا ،  هدیـسر  تکلمم  طاقن  مامت  هب  یفاک  دح  هب  هدیدرگ و  دایز  نامثع  هراب  رد  ثیدح  هک :  تشون  نینچ  شنارادناتـسا 

هک یتلیـضف  ثیدـح و  ره  دـننک و  لقن  ثیدـح  رکبوبا ) رمع و   ) هفیلخ ود  هباحـص و  لئاضف  هراـبرد  هک  دـینک  توعد  ار  مدرم  همانـشخب 
نم و مشچ  ینشور  ثعاب  هقالع و  دروم  راک  نیا  دیروایب و  هباحـص  هرابرد  ار  نآ  هباشم  یثیدح  تسا  هدیدرگ  لقن  بارتوبا ))   )) هرابرد
 ، دـیدرگ رـشتنم  دارفا  مومع  ناـیم  رد  نآ  نومـضم  دـش و  هدـناوخ  مدرم  يارب  هماـن  نیا  نتم  تسوا ! !  نایعیـش  و  بارتوبا ))   )) ندـیبوک

تیدج و رابخا  نینچ  لقن  رد  مدرم  دـیدرگ و  لقن  دوب  تقیقح  زا  يراع  یلعج و  شا  همه  هک  هباحـص  بقانم  رد  يدایز  رابخا  هلـصافالب 
ناناملـسم هب  دندناوخ و  مدرم  يارب  اهزامن  هبطخ  نمـض  رد  ربانم و  رد  ار  یلعج  لئاضف  نیا  هک  ییاج  ات  دـنداد  جرخ  هب  ناوارف  شـشوک 

تایآ دننام  هک  دش  هداد  میلعت  ناگوابون  لافطا و  هب  دایز  رادـقم  هب  لئاضف  نیا  زا  دـنهدب و  دای  ناکدوک  هب  ار  اهنآ  هک  دـش  هداد  روتـسد 
لاونم نیدـب  زین  یتدـم  دـنداد و  داـی  ار  لـئاضف  نیا  مه  ناراکتمدـخ  نارتخد و  ناـنز و  هب  یتح  دـندومن  شـشوک  اـهنآ  ظـفح  رد  نآرق 

 (( . تشذگ

همانشخب نیمراهچ  نیموس و 

هفیلخ و ود  لیاضف  هرابرد  ثیدـح  لـعج  هراـبرد  شلاـمع  هیواـعم و  شور  زا  هک  یتدـم  زا  سپ   : )) دـیوگ یم  زاـب  سیق ))  نب  میلـس  ))
هب مهتم  سکره  هک  دیـشاب  بقارم  دومنرداص :  نومـضم  نیدـب  ار  همانـشخب  نیموس  شلامع  نارادناتـسا و  هب  هیواعم  تشذـگ ،  هباـحص 

هیمهـس دینک و  وحم  ایازم  قوقح و  رتفد  ناوید و  زا  ار  وا  مسا  دوش  ادیپ  ماهتا  نیا  رب  لیلد  نیرتکچوک  دـشاب و  شنادـناخ  یلع و  یتسود 
یتسود هب  مهتم  هکار  یسکره  دومن :  رداص  نومضم  نیدب  يرگید  همانشخب  همانشخب ،  نیا  بیقعت  رد  و  دییامن .  عطق  لاملا  تیب  زا  ار  وا 
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نب میلس  (( . )) دشاب تربع  زین  نارگید  يارب  ات  دینک  بارخ  شرـس  رب  ار  وا  هناخ  دیهدب و  رارق  دیدش  راشف  تحت  دشاب  یلع ))   )) نادناخ
رثا رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  اریز  دنا ؛  هدیدن  هثداح  نیا  زا  رتگرزب  یتبیـصم  هفوک  لها  اصوصخم  قارع  لها   : )) دـیوگ یم  سیق )) 

زا تسود  رفن  ود  یهاگ  هک  يروط  هب  دندرب  یم  رـس  هب  یبیجع  تشحو  سرت و  رد  نانارمکح  نارادناتـسا و  ياهیریگتخـس  نامرف و  نیا 
زا سپ  رگم  دیوگب  یبلطم  شنامهم  هب  دوبن  رـضاح  شناراکتمدخ  مالغ و  سرت  زا  هناخبحاص  دنتفر ،  یم  رگیدـمه  هناخ  هب  یلع  نایعیش 
دـش ادیپ  شنادناخ  یلع و  شهوکن  رد  یلعج  ياهثیدح  تروص  نیدب  دنکن ،  شاف  ار  وا  زار  هک  راکتمدخ  زا  نتفرگ  نامیپ  نداد و  مسق 

هدیقع تسـس  راکایر و  نیثدحم  ناحتما ،  رظن  زا  مدرم  نیرتدیدش  دندومن و  يوریپ  تایلعج  نامه  زا  نارادـنامرف  تاضق و  نیثدـحم و  ، 
اب هکنیا  ات  دـندومن  یم  ثیدـح  لعج  ایند ،  لام  تورث و  هب  لین  ماکح و  هب  برقت  تهج  هب  هدرک و  تدابع  نامیا و  هب  رهاـظت  هک  دـندوب 
اب اما  دنتـشاد ،  اورپ  ناتهب  غورد و  زا  دوخ  هک  داتفا  راکزیهرپ  نیدـتم و  دارفا  تسد  هب  یلعج  ياهثیدـح  غورد و  ياهربخ  نیا  نامز  رورم 
زا دـندرب  یم  یپ  اهنآ  ندوب  یلعج  نالطب و  هب  رگا  هک  دـندومن  لقن  نارگید  هب  هدرک و  لوبق  ار  تایلعج  ناـمه  یگداـس  هدـیقع و  نسح 

سپ یلو  تشاد  همادا  نانچمه  قانتخا  راشف و  نیا   : )) هک دنک  یم  هفاضا  سیق ))  نب  میلـس  ( . )) 284 (() دندومن یم  يراددوخ  اهنآ  لقن 
رارق دیدش  بعر  مئاد و  سرت  رد  ادخ  يایلوا  دـیدرگ و  رتگرزب  تبیـصم  الب و  رتشیب و  مالـسلا  امهیلع  ( 285  ) یلع نب  نسح  تداهـش  زا 

نانمشد نانآ  لباقم  رد  دندرب و  یم  رس  هب  شیوخ  راید  رهش و  زا  يرود  افخ و  تلاح  رد  ای  دندیـسر و  یم  لتق  هب  ای  نانآ  اریز  دنتفرگ ؛ 
(( . دندید یم  دازآ  ار  دوخ  تعدب ،  لامعا  رد  متس و  ملظ و  راهظا  رد  زوریپ و  تهجره  زا  ادخ 

هبطخ نیا  داریا  تیفیک 

ماجنا یّجح  رفس  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ( 286  ) هیواعم تکاله  زا  لبق  لاس  ود  لاوحا و  عاضوا و  نیا  رد  دیوگ :  یم  میلـس ))  ))
راصنا هورگ  زا  مشاه و  ینب  نانز  نادرم و  زا  هکم  رد  دومن و  باختنا  رفـسمه  دوخ  يارب  ار  رفعج  نب  هّللادـبع  سابع و  نب  هّللادـبع  داد و 
دهعتم حالصیذ و  دارفا  زا  هک  داد  تیرومءام  نانآ  همه  هب  دروآ و  لمع  هب  توعد  دنتخانـش  یم  مشاه  ینب  ترـضح و  نآ  هک  ار  يدارفا 
توعد دوش  لیکـشت  ینِم ))   )) رد تسا  رارق  هک  يا  هسلج  رد  تکرـش  يارب  نیعباـت ،  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هباحـص  زا 

درگ مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  همیخ  ریز  رد  ینم و  رد  ( 287) دیدرگ یم  غلاب  رفن  رازه  هب  ناشدادـعت  هک  نیوعدـم  نوچ  و  دـننک . 
هیغاط رابج  نیا  هیواعم  هک  یتایانج  زا  امش   : )) دومرف نینچ  دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  دومن و  تبحـص  هب  عورـش  ترـضح  نآ  دندمآ 

یم حرطم  مردپ )  هرابرد   ) ار یبلاطم  نم  کنیا  دیشاب ،  یم  وا  ياهیرگمتس  رظان  دهاش و  دیهاگآ و  علطم و  هتشاد  اور  ام  نایعیـش  ام و  رب 
هب ارم  تارکذت  دیسیونب و  ارم  نانخـس  دیونـشب و  ارم  راتفگ  دیریذپن ،  نم  زا  دوب  تسردان  رگا  دینک و  مقیدصت  دوب  تسرد  رگا  هک  منک 

دروم دارفا  قوثو و  دروم  هریشع  ماوقا و  هب  دیا  هتفرگ  ارف  هک  ار  هچنآ  دینک  یم  تعجارم  دوخ  راید  رهـش و  هب  هک  هاگنآ  دیراپـسب ،  رطاخ 
 . )) دورب نیب  زا  قح  بهذم  نیا  هدیدرگ و  سردنم  نییآ ،  نیا  هک  مراد  نآ  سرت  اریز  دـینک ؛  غالبا  دوخ  نایانـشآ  ناتـسود و  زا  دامتعا 

اددـجم دیـسر  نایاپ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  هکنآ  زا  سپ  دـیوگ :  یم  میلـس ))  ( . (( )) 288  (() َنوِرفاـْکلا َهِرَک  ْولَو  ِهِروـُن  ُّمّتُم  هّللاو  )
دمآ و دورف  ربنم  زا  هاگنآ  دیناسرب  دوخ  دامتعا  دروم  دارفا  هب  ارم  راتفگ  رفـس ،  نیا  زا  تعجارم  زا  سپ  ادـخ  هب  ار  امـش  هک  دومن  دـیکءات 

لوا شخب  نتم  هاگنآ  سیق  نب  میلـس  هبطخ  لوا  شخب  نتم  دـیدرگ  قرفتم  ترـضح  نآ  نانخـس  غالبا  میمـصت  اـب  زین  ناگدـننک  تکرش 
َهّللا ُمُکُدِْـشنُا   : )) دـنک یم  لقن  هنوگ  نیدـب  دـشاب  یم  مالـسلا  امهیلع  تیب  لها  ناـنم و  ؤمریما  لـئاضف  يواـح  هک  ار  ترـضح  نآ  هبطخ 

یخَءا َْتنَا  َلاقَو :  ِهِسْفَن  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  یخَاَف  ِِهباحْـصَا  َْنَیب  یخَا  َنیح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللِالوُسَر  اخَا  َناـک  ٍبلاـط  ِیبَا  َْنب  َِّیلَع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا 
َعِـضْوَم يرَتْش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـصِهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَت  ْلَـه  هّللاُمُکُدـِشنُا  َلاـق :  ْمَعَن  َّمُهّللا  اُولاـق :  ( 289) ِةَرِخ ْالاَو  اْینُّدـلا  یف  َكوُخا  اـَنَاَو 

َْریَغ ِدِجْـسَْملا  َیِلا  ٍعِراش  ٍباب  َّلُک  َّدَـس  َُّمث  یبَِال  اهِطَـسَو  ِیف  اهَرِـشاع  َلَعَجَو  َُهل  ًۀَعِْـست  َلِزا  نَم  َةَرَـشَع  ِهیف  ینَْتبا  َُّمث  ُهاـنَْتباَف  ِِهلِزاـنَمَو  ِهِدِجْـسَم 
ْنَا َساّنلا  یهَن  َُّمث  ِِهباب  ِْحتَفَو  ْمُِکباْوبَا  ِّدَِـسب  ینَرَمَا  هّللاَّنِکلَو  َُهباب  ُتْحَتَفَو  ْمَُکباْوبَا  ُتْدَدَـس  اَنَا  ام  َلاقَف :  َمَّلَکَت  ْنَم  َِکلذ  یف  َمَّلَکَتَف  ( 290) ِِهباب
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هیلع هّللا  یّلص  هّللِالوُسَِرل  َِدلُوَف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللِالوُسَر  ِلْزنَم  یف  ُهلِْزنَمَو  ( 291) ِدِجسْملا یف  ُِبنُْجی  َناکَو  ُهَْریَغ ،  ِدِجـسْملا  یف  اومانَی 
ِدِجـسَْملا یِلا  ِِهلِْزنَم  یف  اهُعَدَـی  ِِهْنیَع  َرْدَـق  ٍةَّوُک  یلَع  َصِرَح  ِباّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَفءا  لاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاـق :  ٌدـالْوَا ؟  ِهیف  َُهلَو  هلآ  و 

َهّللاُمُکُدِْـشنُا َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  هیَنبَو ،  یخَا  ُْریَغَو  يْریَغ  ُُهنُکْـسَی  ارهاط ال  ًادِجْـسَم  َِیْنبَا  ْنَا  ینَرَمَا  هّللا  َّنِإ  َلاقف :  َبَطَخ  َُّمث  ِْهیَلَع  یبَاَـف 
َلاق ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  َِبیاْغلا  ُدِهاّشلا  غِّلَُبِیل  َلاقَو :  ( 292) ِۀیالِْولِاب َُهل  يدانَف  ٍّمُخ  ِریدَغ  َمْوَی  ُهبَصَن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا 
ُِّیلَو َْتنَاَو  ( 293  ) یـسُوم ْنِم  َنُوراه  ِۀـَلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنَا  َكُوبَت  ِةَوْزَغ  یف  َُهل  َلاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللاـَلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  هّللا  ُمُکُدِْـشنُا  : 
ِلْهَا ْنِم  يراصَّنلا  اـعَد  َنیح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللاـَلوُسَر  َّنَا  َنوُمَلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْـشنُا  َلاـق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاـق :  ( 294  ) يِدـَْعب ٍنمُْؤم  ِّلُک 

َُّمث رَْبیَخ  َمْوَی  َءاّوللا  ِْهَیِلا  َعَفَد  ُهَّنَا  َنوُمَْلعَتَا  هّللا  ُمُکُدِْـشنُا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاـق :  ( 295) ِْهیَْنباَو ِِهتَبِحاِصبَو  ِِهب  ِّالا  ِتءاَی  َْمل  ِۀَـلَهابملا  یِلا  َنارَْجن 
 : َلاـق ْمَعَن .  َّمُـهّللا  اوـُلا :  ِْهیَدَـی ق  یلَع  هـّللا  اـهُحَتْفَی  ٍراّرَف  ُْریَغ  ٌراّرَک  ( 296) َُهلوُسَرَو هّللا  ُّبُحیَو  ُُهلوُـسَرَوُهّللا  ُهُّبُِحی  ٍلُـجَر  یِلا  ُهَعَفد  ـال  َلاـق : 

هّللا یّلـص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاـق :  ( 297  ) یّنِم ٌلُجر  َْوا  اَنا  ِّالا  یّنع  ُُغْلبَی  ـال  َلاـقو :  ٍةَءارَِبب  ُهَثََعب  َهّللاـَلوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا 
 : َلاق ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق :  یِخَا  یلا  وُعْداَو  یِخَا  ای  ُلوُقَی  ِّالا  ُّطَق  ِهِمْـسِاب  ُهُعْدَـی  َْمل  ُهَّنِاَو  ِِهب  ًۀَِـقث  اَهل  ُهَمَّدَـق  ِّالا  ُّطَـق  ٌةَّدِـش  ِهرب  ْلِزنَت  َْمل  هلآ  هیلع و 

ٍنِمُْؤم ِّلُک  ُّیلو  َتنَاَو  َکـنِم  اـنءاَو  یّنِم  تنَءا  یلع  اـی  َلاـقَف :  ٍدـیَزَو  ٍرفْعَج  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  یـضق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللاـَلوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا 
َُهلءاَس اذِا  ٌۀَـلْخَد  ٍۀَـلَیل  َّلُکو  ٌةَْولَخ  ٍموَی  َّلُک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللِالوُسَر  ْنِم  َُهل  َْتناک  هَّنا  َنوُمَْلعَتَءا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق :  ( 298  ) يدَعب

 : لاق َنیح  َةَزْمحَو  ٍرفْعَج  یلَع  ُهَلَّضَف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللا  اُولاق :  ( 299  ) هَءدبَءا َتَکَس  اذِاو  ُهاطعَا 
َّنَءا َنوُمَْلعتَءا  َلاق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاق :  ( ، 300) ًاْملِع ْمُهَرَثْکَاَو  ًاْملِح  ْمُهَمَظْعَءاَو  ًاْملِس  ْمُهَمَْدقَءا  ِیْتَیب  ِلْهَا  َْریَخ  ُِکتْجَّوَز  مالسلااهیلع  َۀَمِطاِفل 

ُنَسَْحلاَو ( 302) ِۀَّنَْجلِالْهَاِءاِسنُةَدِّیَـس ُۀَمِطافَو  ( 301) ِبَرَْعلاُدِّیَـس ُّیلَع  یِخَءاَو  َمدآ  ِیَنب  ِدـْلُو  ُدِّیَـس  اـَنَا  َلاـق :  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  هّللاـَلوُسَر 
َّنَا ُهَرَبْـخَءاَو  ِِهلْـسُِغب  ُهَرَمَءا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللاـَلوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاـق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاـق :  ( 303) ِۀَّنَْجلِالْهَِابابَش ادِّیَس  َياْنبُِاْنیَسُْحلاَو 

ُمُکیف ُتْکََرت  یِّنِا  اهَبَطَخ :  ٍۀَـبْطُخ  رخآ  یف  َلاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللاـَلوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاـق :  ْمَعَن .  َّمُهّللَا  اُولاـق :  ِْهیَلَع  ُُهنیُِعی  َلـیئَْربَج 
ینُّبُِحی ُهَّنءا  َمَعَز  ْنَم  ُلوُقَی  ُهوُعِمَـس  ْدَـق  ْمُهَّنَا  ُمُهَدَـشان  َُّمث  ( . 304) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  اولـضت  مل  امهب  اوُکَّسَمَتَف  یْتَیب  َلـْهَءاَو  ِهّللاـَباتِک  ِثلا  ِْنیَْلقّ

ْدَقَف ُهَّبَحَءا  ْنَم  ُْهنِم  انَءاَو  یّنِم  ُهَّنَِال  لاق :  َِکلذ ؟  َْفیَکَو  ِهّللَالوُسَر  ای  ٌلـِئاق :  َُهل  َلاـقَف  ًاـّیلَع ،  ُضِْغُبیَو  ینُّبُِحی  َْسَیل  َبِذَـک  ْدَـقَف  ًاـِّیلَع  ُضِْغُبیَو 
کنیا انْعِمَـس . )) . . .  ْدَق  ْمَعَن ،  َّمُهّللَا  اُولاقَف :  َهّللا  َضَْغبَا  ْدَقَف  ِینَـضَْغبَا  ْنَمَو  ِینَـضَْغبَا  ْدَقَف  ُهَضَْغبَءا  ْنَمَو  َهّللا  َّبَحَا  ْدَقَف  ِینَّبَحَا  ْنَمَو  ِینَّبَحَءا 

َنیح هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللِالوُسَر  اخَا  َناک  ٍبلاط  ِیبَا  َْنب  َِّیلَع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْشنُا   )) هفیرـش هبطخ  نیا  لوا  شخب  تالمج  همجرت 
ایآ ادخ !  هب  ار  امش  (( )) ْمَعَن َّمُهّللا  اُولاق :  ( 305) ِةَرِخ ْالاَو  اْینُّدلا  یف  َكوُخا  اَنَاَو  یخَءا  َْتنَا  َلاقَو :  ِهِسْفَن  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  یخَاَف  ِِهباحْصَا  َْنَیب  یخَا 
یلع شیوخ  تّوخا  يارب  تسب  یم  توخا ))   )) نامیپ شنارای ،  هباحـص و  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یتقو  دیناد  یم 

َّنَا َنوُـمَْلعَت  ْلَـه  هّللاُمُکُدِْـشنُا  َلاـق :   (( . )) تسا تسرد  هـک  مـیریگ  یم  هاوـگ  ار  وـت  ایادـخ !  دـنتفگ :  دوـمن ؟  باـختنا  ار  مالـسلا  هـیلع 
َُّمث یبَِال  اهِطَسَو  ِیف  اهَرِشاع  َلَعَجَو  َُهل  ًۀَعِْست  َلِزانَم  َةَرَشَع  ِهیف  ینَْتبا  َُّمث  ُهانَْتباَف  ِِهلِزانَمَو  ِهِدِجْـسَم  َعِضْوَم  يرَتْش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـصِهّللَالوُسَر 

ِّدَِـسب ینَرَمَا  َهّللاَّنِکلَو  َُهباب  ُتْحَتَفَو  ْمَُکباْوبَا  ُتْدَدَس  اَنَا  ام  َلاقَف :  َمَّلَکَت  ْنَم  َِکلذ  یف  َمَّلَکَتَف  ( 306) ِِهباب َْریَغ  ِدِجْسَْملا  َیِلا  ٍعِراش  ٍباب  َّلُک  َّدَس 
هیلع و هّللا  یّلص  هّللِالوُسَر  ِلْزنَم  یف  ُهلِْزنَمَو  ( 307) ِدِجسْملا یف  ُِبنُْجی  َناکَو  ُهَْریَغ ،  ِدِجسْملا  یف  اومانَی  ْنَا  َساّنلا  یهَن  َُّمث  ِِهباب  ِْحتَفَو  ْمُِکباْوبَا 

لحم ادخ  لوسر  هک  هاگنآ  دیناد  یم  ایآ  ادخ !  هب  ار  امـش  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  ٌدالْوَا ؟  ِهیف  َُهلَو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللِالوُسَِرل  َدـلُوَف  هلآ 
یمهد هرجح  دوخ و  هب  ار  اه  هرجح  نیا  زا  باب  ُهن  درک ،  انب  هرجح  هد  دجسم ،  رانک  رد  يرادیرخ و  ار  شیوخ  هناخ  دجـسم و  نامتخاس 

زاب دجـسم  هب  هک  ار  مدرم  ياه  هرجح  همه  برد  داد  روتـسد  سپـس  داد ،  صاصتخا  یلع ))   )) مردـپ هب  تشاد  رارق  اهنآ  طسو  رد  هک  ار 
ار روتـسد  نیا  نم  دومرف  ادخ  لوسر  دـندومن ،  ضارتعا  دروم  نیا  رد  هباحـص  زا  یـضعب  نوچ  یلع و  هرجح  برد  رگم  دـندنبب  دـش  یم 

هرجح هک  ار  یلع  رگم  دومن  عنم  دجـسم  رد  ندـیباوخ  زا  ار  مدرم  هاگنآ  داد ،  نم  هب  ار  ینامرف  نینچ  ادـخ  هکلب  مدرکن  رداص  دوخ  شیپ 
تلاح مالسلا  هیلع  یلع  رب  هک  دوب  هرجح  نیمه  رد  تشاد و  رارق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هرجح  رانکرد  دجسم و  لخاد  رد  شا 
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هک میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  دومن ؟  اطع  یلع  ادخ و  لوسر  هب  ار  ینادـنزرف  لزنم  نیمه  رد  دـنوادخ  داد و  یم  خر  تبانج 
َبَطَخ َُّمث  ِْهیَلَع  یبَاَف  ِدِجـسَْملا  یِلا  ِِهلِْزنَم  یف  اهُعَدَـی  ِِهْنیَع  َرْدَـق  ٍةَّوُک  یلَع  َصِرَح  ِباّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنَا  َنوُمَْلعَتَفءا  لاـق :   (( . )) تسا تسرد 
باطخ نب  رمع  هک  دـیناد  یم  ایآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاـق :  هیَنبَو ،  یخَا  ُْریَغَو  يْریَغ  ُُهنُکْـسَی  ـال  ارهاـط  ًادِجْـسَم  َِیْنبَا  ْنَا  ینَرَمَا  َهّللا  َّنِإ  َلاـقف : 

دادن هزاجا  ادخ  لوسر  یلو  دنیبب  ار  دجسم  لخاد  دناوتب  هک  دشاب  دجـسم  هب  یکچوک  هنزور  شا  هناخ  راوید  زا  هک  تشاد  ناوارف  قایتشا 
مردارب نم و  زجب  دیابن  اذل  تسا  هتخاس  رومءام  يرهطم  كاپ و  دجسم  ندرک  انب  هب  ارم  دنوادخ  نوچ  دومرف :  شا  هبطخ  نمض  رد  سپس 

 : َلاق  (( . )) تسا تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  دنیزگ ؟  ینکس  دجسم  نیارد  يرگید  صخـش  شنادنزرف  و  یلع )  )
 : اُولاق َِبئاْغلا  ُدِـهاّشلا  غِّلَُبِیل  َلاقَو :  ( 308) ِۀیالِْولِاب َُهل  يدانَف  ٍّمُخ  ِریدَـغ  َمْوَی  ُهبَـصَن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  هّللاُمُکُدِْـشنُا 

درک بصن  تیالو  ماقم  هب  مخ ))  ریدغ   )) رد ار  یلع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  ایآ  ادـخ !  هب  ار  امـش  (( )) ْمعَن َّمُهّللَا 
 : َلاق  (( . )) تسا تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دـنتفگ :  دـنناسرب ؟  نیبیاغ  هب  نیرـضاح  ار  نایرج  نیا  هک  داد  روتـسد  سپس 
ِّلُک ُِّیلَو  َْتنَاَو  ( 309  ) یسُوم ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنَا  َكُوبَت  ِةَوْزَغ  یف  َُهل  َلاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ِهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْشنُا 

هب كوبت ))  گنج   )) رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  ایآ  ادـخ !  هب  ار  امـش  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  ( 310  ) يِدَْعب ٍنمُْؤم 
تسرپرس یلو و  نم  زا  سپ  وت  دومرف :  نینچمه  و  یسوم ))   )) هب تبسن  یتسه  نوراه ))   )) دننامه نم  هب  تبسن  وت  یلعای !  دومرف :  یلع 

یّلـص هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَلعَتَا  هّللا  ُمُکُدِْشنُا  َلاق :   (( . )) تسا تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادـخ !  دـنتفگ :  یـشاب ؟  یم  نانم  ؤم  همه 
ادخ هب  ار  امش  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  ( 311) ِْهیَْنباَو ِِهتَبِحاِصبَو  ِِهب  ِّالا  ِتءاَی  َْمل  ِۀَلَهابملا  یِلا  َنارَْجن  ِلْهَا  ْنِم  يراصَّنلا  اعَد  َنیح  هلآ  هیلع و  هّللا 

یلع و رگم  درواین  دوخ  اب  نانآ  نیرفن  يارب  دومن  توعد  هلهاـبم  هب  ار  نارجن ))   )) نایحیـسم هک  هاـگنآ  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  اـیآ  ! 
َءاّوللا ِْهَیِلا  َعَفَد  ُهَّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َهّللا  ُمُکُدِْشنُا  َلاق :   (( . )) تسا تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادـخ !  دـنتفگ :  ار ؟  وا  دـنزرف  ود  رـسمه و 

(( ْمَعَن َّمُهّللا  اُولاق :  ِْهیَدَـی  یلَع  ُهّللا  اـهُحَتْفَی  راّرَف  ُْریَغ  ٌراّرَک  ( 312) َُهلوُسَرَو َهّللاُّبُحیَو  ُُهلوُسَرَو  ُهّللا  ُهُّبُِحی  ٍلُجَر  یِلا  ُهَعَفد  ـال  َلاـق :  َُّمث  رَْبیَخ  َمْوَی 
هاگنآ داد  یلع  تسد  هب  ار  مالـسا )   ) مچرپ ربیخ )) گنج   )) رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  اـیآ  ادـخ !  هب  ار  امـش  ))

راّرف ریغ  راّرک  ار ،  شلوسر  ادـخ و  وا  دـنراد و  یم  تسود  ار  وا  شلوـسر  ادـخ و  هک  مهد  یم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  کـنیا  دوـمرف : 
 : َلاـق  (( . )) تسا تسرد  هک  میریگ  یم  هاوـگ  ار  وـت  ایادـخ !  دـنتفگ :  دوـمن ؟  دـهاوخ  حـتف  وا  تسد  هب  ار  ربـیخ  هعلق )   ) ادـخ تـسا و 
هک دیناد  یم  ایآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  ( 313  ) یّنِم ٌلُجر  َْوا  اَنا  ِّالا  یّنع  ُُغْلبَی  ال  َلاقو :  ٍةَءارَِبب  ُهَثََعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا 

دنتفگ تسا ؟  نم  زا  هک  یسک  ای  نم  دوخ  زج  دنک  غالبا  ارم  مایپ  دیابن  دومرف  داتسرف و  هکم  هب  یلع  هلیسو  هب  ار  تئارب  هروس  ادخ  لوسر 
اَهل ُهَمَّدَق  ِّالا  ُّطَق  ٌةَّدِش  ِِهب  ْلِزنَت  َْمل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  َهّللَالوُسَر  َّنَا  َنوُمَْلعَتَا  َلاق :   (( . )) تسا تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  : 

يارب یمهم  هثداح  یلکشم و  چیه  هک  دیناد  یم  ایآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللا  اُولاق :  یِخَا  یل  اوُعْداَو  یِخَا  ای  ُلوُقَی  ِّالا  ُّطَق  ِهِمْسِاب  ُهُعْدَی  َْمل  ُهَّنَاَو  ِِهب  ًۀَِقث 
مسا هب  هاگچیه  ار  وا  تخادنا و  یم  ولج  شلکـشم  لح  يارب  ار  وا  تشاد  یلع  هب  هک  يدامتعا  تهج  هب  رگم  دمآ  یمن  شیپ  ادخ  لوسر 

 : َلاق  (( . )) تسا تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دـنتفگ :  داد ؟  یم  رارق  شباطخ  دروم  ردارب ))  )) ناونع هب  درک و  یمن  ادـص 
ٍنِمُْؤم ِّلُک  ُّیلو  َتنَاَو  َکـنِم  اـنءاَو  یّنِم  تنَءا  یلع  اـی  َلاـقَف :  ٍدـیَزَو  ٍرفْعَج  َْنَیبَو  ُهَْنَیب  یـضق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللاـَلوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا 

وت یلعای !  دومرف :  دومن  تواضق  دیز  رفعج و  یلع و  نایم  رد  هک  هاگنآ  ادخ  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللا  اُولاق :  ( 314  ) يدَعب
تـسرد هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  یـشاب ؟  یم  نانم  ؤم  همه  تسرپرـس  یلو و  وت  نم  زا  سپ  وت و  زا  نم  یتسه و  نم  زا 

َتَکَـس اذِاو  ُهاطعَا  َُهلءاَس  اذِا  ٌۀَـلْخَد  ٍۀَـلَیل  َّلُکو  ٌةَْولَخ  ٍموَی  َّلُک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللِالوُسَر  ْنِم  َُهل  َْتناـک  هَّنا  َنوُمَْلعَتَءا  َلاـق :   (( . )) تسا
تـسشن کـی  بشره  یتولخ و  هسلج  زور  ره  ادـخ  لوـسر  رـضحم  رد  یلع  يارب  هک  دـیناد  یم  اـیآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللا  اُولاـق :  ( 315  ) هَءدبَءا

توکس رگا  داد و  یم  خساپ  ادخ  لوسر  درک  یم  لا  ؤس  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  یـصوصخ  تاسلج  نیا  رد  هک  تشاد  دوجو  یـصوصخ 
َّنَءا َنوُمَْلعتَءا  َلاق :   (( . )) تسا تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دـنتفگ :  دومن ؟  یم  ملکت  هب  ادـتبا  دوخ  ادـخ  لوسر  درک  یم 
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ْمُهَمَظْعَءاَو ًاْملِس  ْمُهَمَْدقَءا  ِیْتَیب  ِلْهَا  َْریَخ  ُِکتْجَّوَز  مالسلااهیلع  َۀَمِطاِفل  لاق :  َنیح  َةَزْمحَو  ٍرفْعَج  یلَع  ُهَلَّضَف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللَالوُسَر 
داد حـیجرت  ءادهـشلادیس  هزمح  رایط و  رفعج  رب  ار  یلع  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  ایآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  ( ، 316) ًاْملِع ْمُهَرَثْکَاَو  ًاْملِح 

اب مالـسا ))   )) رد هک  مالـسلا )  هیلع  یلع   ) مدروآرد ما ،  هداوناخ  دارفا  نیرتهب  يرـسمه  هب  ار  وت  نم  دومرف :  همطاف  شرتخد  هب  هک  هاگنآ 
تـسرد هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  دـشاب ؟  یم  ناشنیرترب  ملع ))   )) رد ناشنیرت و  میلح  قالخا ))   )) رد ناشنیرت و  هقباس 
ُۀَمِطافَو ( 317) ِبَرَْعلاُدِّیَـس ُّیلَع  یِخَءاَو  َمدآ  ِیَنب  ِدـْلُو  ُدِّیَـس  اـَنَا  لاـق :  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  هّللاـَلوُسَر  َّنَءا  َنوُـمَْلعتَءا  َلاـق :   (( . )) تـسا

هّللا یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  ایآ  (( )) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاـق :  ( 319) ِۀَّنَْجلِالْهَِابابَش ادِّیَس  َياْنبُِاْنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو  ( 318) ِۀَّنَْجلِالْهَاِءاِسنُةَدِّیَس
نسح و مدـنزرف  ود  تشهب و  نانز  يوناب  همطاف  برع و  رـالاس  یلع )   ) مردارب مدآ ،  نادـنزرف  همه  رورـس  اـقآ و  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و 

هیلع هّللا  یّلص  َهّللَالوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاق :   (( . )) تسا تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  دنتشهب ؟  ناناوج  دیس  نیسح 
یلع رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دـیناد  یم  اـیآ  (( )) ْمَعَن َّمُـهّللَا  اُولاـق :  ِهـْیَلَع  ُهـُنیُعی  َلـیئَْربَج  َّنَا  ُهَرَبْـخَءاَو  ِِهلْـسُِغب  ُهَرَمَءا  هـلآ  و 

یم هاوگ  ار  وت  ایادـخ !  دـنتفگ :  دوب ؟  دـهاوخ  وا  روای  نیعم و  لیئربج  راک  نیا  رد  دومرف :  دـهد و  لـسغ  ار  وا  ندـب  اـت  داد  تیرومءاـم 
ِثلا ِْنیَْلقّ ُمُکیف  ُتْکََرت  یِّنِا  اهَبَطَخ :  ٍۀَـبْطُخ  رخآ  یف  َلاق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  َهّللاـَلوُسَر  َّنَءا  َنوُمَْلعتَءا  َلاـق :   (( . )) تسا تسرد  هک  میریگ 
نیرخآ رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دـیناد  یم  ایآ  ((( )) 320) ْمَعَن َّمُهّللَا  اُولاق :  اوُّلِـضَت  َْنل  امِِهب  اوُکَّسَمَتَف  یْتَیب  َلْهَءاَو  ِهّللاـَباتِک 

هک دینک  کسمت  ود  نآ  هب  متیب .  لها  ادخ و  باتک  مراذگ ؛  یم  اهبنارگ  تناما  ود  امـش  نایم  رد  نم  دومرف :  ناناملـسم )  هب   ) شا هبطخ 
َمَعَز ْنَم  ُلوُقَی :  ُهوُعِمَس  ْدَق  ْمُهَّنَا  ُمُهَدَشان  َُّمث   (( . )) تسا تسرد  هک  میریگ  یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ !  دنتفگ :  دیوش ؟  یمن  هارمگ  هاگ  چیه 

ْنَم ُْهنِم  انَءاَو  یّنِم  ُهَّنَِال  لاق :  َِکلذ  َْفیَکَو  ِهّللَالوُسَر  اـی  ٌلـِئاق :  َُهل  َلاـقَف  ًاـّیلَع ،  ُضِْغُبیَو  ینُّبُِحی  َْسَیل  َبِذَـک  ْدَـقَف  ًاـِّیلَع  ُضِْغُبیَو  ینُّبُِحی  ُهَّنءا 
انْعِمَس ْدَق  ْمَعَن ،  َّمُهّللَا  اُولاقَف :  ( 321) َهّللا َضَْغبَا  ْدَقَف  ِینَضَْغبَا  ْنَمَو  ِینَضَْغبَا  ْدَقَف  ُهَضَْغبَءا  ْنَمَو  َهّللا  َّبَحَا  ْدَقَف  ِینَّبَحَا  ْنَمَو  ِینَّبَحَءا  ْدَقَف  ُهَّبَحَءا 

هدیدرگ زان  نآرق  رد  وا  تیب  لها  یلع و  هرابرد  هک  ار  يدایز  لئاضف  اهنیا  زا  ریغ  یلع  نب  نیسح  دیوگ :  یم  سیق ))  نب  میلـس  . . . (( ))
ادـخ هب  يرآ  دـنتفگ :  یم  دـندوب  ادـخ  لوسر  هباحـص  زا  هک  نانآ  سلجم  راضح  درمـشرب و  دوب  هدـش  هدینـش  ادـخ  لوسر  نابز  زا  اـی  و 

هباحـص نالف  زا  ار  تلیـضف  نیا  مهام  دنتفگ :  یم  دندوب ) هدیدن  ار  ادـخ  لوسر  صخـش  هک  نانآ   ) نیعبات میا و  هدینـش  ار  نیا  دـنگوس ! 
 : دومرف درک  یم  داریا  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  لئاضف  هرابرد  هک  شنانخـس  نایاپ  رد  یلع  نب  نیـسح  میا .  هدینـش  دامتعا  قوثو و  دروم 

ینمـشد یلع  اب  هک  یلاح  رد  دنک  اعدا  ارم  یتسود  سکره  دومرف :  ادخ  لوسر  هک  دیا  هدینـش  مه  ار  نیا  منیبب  دییوگب  ادخ  هب  ار  امـش  ))
 ! هّللا لوسر  ای  درک  لا  ؤس  یـصخش  ماگنه  نیا  رد  دـجنگ .  یمن  لد  کـی  رد  یلع  ینمـشد  اـب  نم  یتسود  اریز  تسا ؛  هتفگ  غورد  دراد 

هتشاد تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  هکره  متـسه  یلع  زا  نم  نم و  زا  یلع  اریز  دومرف :  دزاس ؟  یمن  یلع  ینمـشد  اب  وت  تبحم  هنوگچ 
ار ادخ  دنک  ینمشد  نم  اب  هکره  هدرک و  ینمشد  نم  اب  درادب  نمشد  ار  یلع  هکره  هتـشاد و  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ارم  سکره  و 

نب میلـس  هدومرف و  داریا  ینِم  رد  هک  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخزا  لوا  شخب  همجرت  دوـب  نیا  و  تسا . )) . . .  هتـشاد  نمـشد 
کت کت  هک  تسا  يددـعتم  لئاضف  رب  لمتـشم  هبطخ  زا  شخب  نیا  دـییامرف  یم  هظحالم  هک  يروط  هب  و  تسا .  هدومن  لـقن  ار  نآ  سیق 

تسا و هدیدرگ  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  اهنآ  نایوار  قیرط  هب  ّتنس و  لها  دامتعا  دروم  یثیدح  ياهباتک  عبانم و  رد  اهنآ 
شخب نیا  رد  نوچ  و  میدومن .  صخشم  یقرواپ  رد  ار  ذخآم  نیا  جارختسا و  هماع  دیناسم  ننس و  حاحـص و  زا  ار  لئاضف  نیا  رثکا  زین  ام 

 . میراد یم  فوطعم  هبطخ  مود  شخب  هب  ار  هدنناوخ  هجوت  میناد  یم  ینغتسم  حیضوت  عون  ره  زا  ار  دوخ 

هبطخ مّود  شخب  نتم 

همجرت طابترا  ماجسنا و  ظفح  يارب  مه  ام  هدیدرگ  لیکشت  لقتسم  شخب  هس  زا  هفیرـش  هبطخ  نیا  نوچ  میدومن  هراشا  ًالبق  هک  يروط  هب 
ثیدح ياهباتک  رثکا  رد  شخب  ود  نیا  هچرگ  مینک  یم  لقن  ًالقتـسم  لوا  شخب  دـننامه  ار  موسو  مود  شخب  ود  زا  کیره  هبطخ  نتم  اب 
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ِرابْحَالا یَلَع  ِِهئانَث  ِءوُس  نِم  ُهَءایلْوَءا  ِِهب  ُهّللا  َظَعَو  اِمب  ُساّنلااهُّیَا  اوربَتِعا   : )) تسا هدش  لقن  مه  زا  ادـج  لقتـسم و  لکـش  هب  هن  مهب و  لصتم 
ام َْسِئبـَل  هلوـق -  یِلا  َلیئارِْـسا -  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل   : ) َلاـقَو ( 322  () َمث ْالا  مُِهلْوَق  ْنَع  ُرابْحَْالاَو  َنوُِّیناـبَّرلا  ُمُهاـْهنَی  ـالَول   : ) ُلوُقَیْذِإ
ْنَع ْمُهَنْوَْهنَی  الف  َداسَْفلاَو  َرَکنُملا  مِهِرُهظَءا  نَیب  َنیذـّلا  ِۀَـملّظلا  َنِم  َنْوَرَی  اُوناک  ْمُهَّنَِال  مِْهیَلَع  َکـِلذ  ُهّللا  َباـع  اـمَّنِاَو  ( 323  () َنُولَعْفَی اُوناک 

ُتانِمْؤُْملاَو َنُونِم  ؤُْملَا   : ) َلاقَو ( 324  () ِنوَشْخاَو َساّنلااْوَشَْخت  الَف   : ) ُلوُقَی ُهّللاَو  َنوُرَذْـحَی  اَّمِم  ًۀَـبْهَرَو  ْمُْهنِم  َنُولانَی  اُوناک  امیف  ًهَبغر  َِکلذ 
ِهِْملِِعل ُْهنِم  ًۀَـضیِرَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَالِاب  ُهّللا  َءاَدَـبَف  ( 325  () ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمءاَی  ٍضَْعب  ُءاـیلْوَءا  ْمُهُـضَْعب 

ِّدَر َعَم  ِمالْس  ِْالا  َیِلا  ٌءاعُد  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َرمَْالا  َّنَءا  َِکلذَو  اُهبْعَصَو  اُهنِّیه  اهُّلُک  ُضئارَْفلا  ِتَماقَتِْـسا  ْتَمیُقاَو  ْتَیُِّدا  اذِا  اهَّنءِاب 
(( اهِّقَح یف  اهِعْضَوَو  اهِعِضاوَم  ْنِم  ِتاقَدَّصلا  ِذْخَاَو  ِِمئانَْغلاَو  ِء  یفلا  ِۀَمِْسقَو  ِِملاّظلا  ِۀََفلاُخمَو  ِِملاظَْملا 

حیضوت

نب نیسح  هبطخ  زا  تمـسق  نیا  ینعی  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نع  يوریو  دیامرف :  یم  هبطخ  نیا  لقن  ماگنه  هب  لوقعلا  فحت  بحاص 
رد هک  يروط  هب  تسا .  هدـش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  زا  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع 

تـسا دوجوم  مه  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  تاملک  اه و  هبطخ  نایم  رد  شخب  نآ  زا  یتـالمج  دومن  میهاوخ  هراـشا  هبطخ  نیرخآ  شخب 
تسا و هدومن  يرادرب  هرهب  تالمج  نآ  زا  شینارنخس  هبطخ و  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  عوضوم  تیـساسح  تیمها و  يارب  هک 

نآ دنمورب  دنزرف  هک  دـشاب  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  زا  زین  هبطخ  زا  شخب  نیا  لصا  لوقعلا  فحت  بحاص  راتفگ  ساسا  رب  تسا  نکمم 
میقتسم دانتسا  هب  ام  یلو  تسا  هدومن  هدافتسا  نآ  زا  هفیظو ،  نیا  تمظع  میسرت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  نایب  رد  ترضح 
اوربَـتِعا  . )) میدـشن لـیان  رگید  عباـنم  رد  تسا  هدومرف  هراـشا  لوقعلا  فـحت  بحاـص  هچنآ  زجب  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤـمریما  هب  شخب  نیا 

رد هکار  اهناسنا  همه  باطخ  نیا  هکلب  تسین  زور  نآ  يایند  مدرم  ای  سلجم و  رد  نیرـضاح  صاـخ و  هورگ  هب  باـطخ  ُساـّنلااهُّیَا )) : ))
هدمآ ررکم  ددعتم و  دراوم  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  سانلااهیا ))   )) ای باطخ  دـننامه  دوش  یم  لماش  دنونـشب  ار  ادـن  نیا  ناکم  نامز و  ره 

یم یتیلو  ؤسم  ياراد  هعماج  رد  لاح  نیع  رد  دـنراد و  ادـخ  هب  هجوت  هک  دنتـسه  یناـسک  اـج  نیا  رد  اـیلوا  زا  روظنم  ءاـیلوا : ))  . )) تسا
ّهلءاتم و صخـش  ینابر : ))   . )) حـلاص ياملع  رابحا : ))  . )) تسین عقوتم  نانآ  زا  يا  هفیظو  ماجنا  تیلو  ؤسم  نتـشاد  نودـب  اریز  دنـشاب ؛ 

نب نیسح  دانتسا  دروم  هک  يا  هیآ  رد  هچرگ  دشاب .  مه  وا  مارح  لالح و  ظفاح  دنوادخ و  ماکحا  هب  ملاع  لاح  نیع  رد  هک  ادخ  هب  دقتعم 
ياملع هب  شهوکن  حیبقت و  نیا  هک  تسا  یهیدب  یلو  هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  دوهی ،  نویناحور  املع و  دـشاب  یم  مالـسلا  امهیلع  یلع 

ررض اریز  دوش ؛  یم  لماش  زین  یمالسا  ياملع  یبهذم و  ياملع  همه  هب  یلک  روط  هب  هکلب  درادن  صاصتخا  یحیسم  نویناحور  ای  دوهی و 
لـصا هجوتم  توکـس  نیا  ررـض  اریز  تسین ؛  يداع  دارفا  هانگ  تیـصعم و  دـننام  نییآ ،  بهذـم و  ره  ياملع  توکـس  يراگنا و  لـهس 

 (( : تحـس لکا   . )) تسا قیاقح  فیرحت  تمهت و  يزادرپغورد و  زا  معا  هک  زیمآ  هانگ  نانخـس  مثا : ))  لوق   . )) دیدرگ دهاوخ  بهذم 
ات تسا  هدش  هیکت  تحس ))  لکاو  مثا  لوق   )) رب هفیرـش  هیآ  رد  یلو  دومن  یهن  تارکنم  یـصاعم و  همه  زا  دیاب  هک  نیا  اب  يراوخمارح . 

رارق هزرابم  تفلاخم و  دروم  یـصاعم  همه  زا  شیب  دـیاب  اذـل  تسا و  رتکانرطخ  ناهانگ  همه  زا  هاـنگ  ود  نیا  هک  دـنک  میهفت  ار  اـنعم  نیا 
نیملسم مالسا و  يارب  تسا  مثا ))  لوق   )) مهم قیداصم  زا  یکی  هک  نارگمتـس  نیفلاخم و  نیغورد  تاغیلبت  راتفگ و  یهاگ  اریز  دریگب ؛ 

هکلب تسین  روظنم  نآ  یئزج  يدرف و  هبنج  اهنت  يراوخمارح  تحس و  لکا  رد  و  دشاب .  یم  هدننکش  نیگمهـس و  رگید  لمع  ره  زا  شیب 
ررـض املـسم  دشاب و  یم  زین  هعماج  رد  عورـشمریغ  داصتقا  ندرک  هضبق  رـضم و  تارداص  تادراو و  لماش  هک  تسا  یعیـسو  داعبا  ياراد 

همجرت کنیا  ددرگ .  یم  یلجتم  هریغ  یـشورف و  مک  يزابرامق و  تروص  هب  هک  تسا  يدرف  يراوخمارح  زا  شیب  تحـس  لـکا  عون  نیا 
الَول  : ) ُلوُقَیْذِإ ِرابْحَالا  یَلَع  ِِهئاـنَث  ِءوُس  نِم  ُهَءاـیلْوَءا  ِِهب  ُهّللا  َظَـعَو  اـِمب  ُساـّنلااهُّیَا  اوربَتِعا  ( )) 326  ) هفیرـش هبطخ  نیا  مود  شخب  تـالمج 

َنُولَعْفَی اُوناـک  اـم  َْسِئبـَل  هلوـق -  یِلا  َلیئارِْـسا -  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل   : ) َلاـقَو ( 327  () َمث ْالا  مُِهلْوَق  ْنَع  ُرابْحَْالاَو  َنوُِّیناـبَّرلا  ُمُهاـْهنَی 
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یم هک  اج  نآ  دـیریگب  تربع  هداد  دوهی  ياـملع  زا  شهوکن  تروص  هب  شناتـسود  اـیلوا و  هب  ادـخ  هک  يدـنپ  زا  مدرم !  يا  ((( )) 328 ()
 : دـیامرف یم  زاب  و  دـننک ؟  یمن  يریگولج  یهن و  مارح  ندروخ  زیمآ و  هانگ  نانخـس  زا  ار  اهیدوهی  رابحا ،  ینید و  ياملع  ارچ  دـیامرف : 

دنداد یم  ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  اهنآ  دـیامرف :  یم  هک  اجنآ  ات  دـنتفرگ  رارق  نیرفن  نعل و  دروم  دـندش  رفاک  لیئارـسا  ینب  زا  هک  اـهنآ 
َنیّذلا ِۀَملّظلا  َنِم  َنوَرَی  اُوناک  ْمُهَّنَِال  مِْهیَلَع  َِکلذ  ُهّللا  َباع  امَّنِاَو  (( . )) دندش یم  بکترم  ار  يدب  راک  هچ  دندرک و  یمن  یهن  ار  رگیدکی 

َساّنلااْوَشَْخت الَف   : ) ُلوُقَی ُهّللاَو  َنوُرَذْـحَی  اَّمِم  ًۀَـبْهَرَو  ْمُْهنِم  َنُولانَی  اُوناک  امیف  ًهَبْغر  َکـِلذ  ْنَع  ْمُهَنْوَْهنَی  ـالف  َداـسَْفلاَو  َرَکنُملا  مِهِرُهظَءا  نَیب 
تقیقح رد  ( . (( )) 330  () ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوُْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمءاَی  ٍضَْعب  ُءایلْوَءا  ْمُهُضَْعب  ُتانِمْؤُْملاَو  َنُونِم  ؤُْملَا   : ) َلاقَو ( 329  () ِنوَشْخاَو

زاـب دـنا و  هتخادرپ  داـسف  يراکتـشز و  هب  ناراکمتـس  هک  دـندید  یم  دوخ  مشچ  اـب  ناـنآ  هک  درامـش  یم  بیع  تهج  نیا  زا  ار  نآ  ادـخ 
رازآ و زا  هک  دوب  یـسرت  رطاخ  هب  زین  دـندرک و  یم  تفایرد  نانآزا  هک  دوب  لام  هب  هقالع  رطاـخ  هب  توکـس  نیا  دـندرک و  یمن  ناـشعنم 

رادتسود نم  ؤم  نادرم  دیامرف :  یم  دیسرتب و  نم  زا  دیسرتن و  مدرم  زا  دیامرف :  یم  ادخ  هک  یلاح  رد  دنداد و  یم  هار  لد  هب  نانآ  بیقعت 
ِرَْکنُْملا ِنَع  یهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَالِاب  ُهّللا  َءاَدَبَف  (( . )) دـننک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  رگیدـمه  دـنرگیدکی  راد  هدـهع  ربهر و 

ٌءاعُد ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َرمَْالا  َّنَءا  َِکلذَو  اُهبْعَـصَو  اُهنِّیه  اـهُّلُک  ُضئارَْفلا  ِتَماقَتِْـسا  ْتَمیُقاَو  ْتَیُِّدا  اذِا  اـهَّنَءِاب  ِهِْملِِعل  ُْهنِم  ًۀَـضیِرَف 
نیا رد  دنوادخ  (( )) اهِّقَح یف  اهِعْضَوَو  اهِعِضاوَم  ْنِم  ِتاقَدَّصلا  ِذْخَاَو  ِِمئانَْغلاَو  ِء  یفلا  ِۀَمِْسقَو  ِِملاّظلا  ِۀََفلاُخمَو  ِِملاظَْملا  ِّدَر  َعَم  ِمالْس  ِْالا  َیِلا 

تسخن دنک و  یم  عورش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  تسا  لباقتم  يربهر  يرادتسود و  رهظم  هک  نانم  ؤم  تافـص  ندرمـش  رد  هیآ 
زا تاـبجاو  همه  دوش  رارقرب  هعماـج  رد  دریگب و  ماـجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  هک  دـناد  یم  اریز  درامـش ؛  یم  بجاو  ار  نآ 
هب توعد  زا  تسا  ترابع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  ببـس  نیدب  نآ  دـش و  دـهاوخ  رارقرب  یگمه  لکـشم  ات  هتفرگ  ناسآ 

ششوک نارگمتـس و  اب  هزرابم  تفلاخم و  نانآ و  هب  ناگدیدمتـس  قوقح  ندنادرگ  زاب  هفاضا  هب  یجراخ )  يداقتعا  داهج  ینعی   ) مالـسا
یمازلا و ياـهتایلام  همه  تاـکز و   ) تاقدـص دوش و  عیزوت  مالـسا  هنـالداع  نوناـق  قبط  یگنج  میاـنغ  یموـمع و  ياـهتورث  هک  نیا  يارب 

دوب نیا  و  دسرب . )) فرصم  هب  نآ  حیحص  یعرش و  دراوم  رد  مه  دوش و  هتفرگ  يروآ و  عمج  نآ  بجاو  حیحص و  دراوم  زا  هنابلطواد ) 
 . دییامرف هجوت  نآ  موس  شخب  همجرت  نتم و  هب  کنیا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هبطخ  زا  مود  شخب  همجرت 

هبطخ موس  شخب  نتم 

ُفیرَّشلا مُُکباهَی  ٌۀـَباهَم .  ساّنلا  سُْفنا  یف  هّللِابَو  ٌۀَـفوُْرعَم  ِۀَحیِـصَّنلابَو  ٌةروکذَـم  ریخلابو  ٌةروُهـشَم  ِْملِْعلِاب  ٌۀـباصع  ُۀـباصِْعلا  اـُهتَّیءا  ُْمْتنَا  َُّمث  ))
ِقیرَّطلا ِیف  َنوُشْمَتَو  اِهبّالُط  ْنِم  ْتَِعُنْتمَا  اَذِا  ِجئاوَْحلا  ِیف  َنوُعَّفَُـشت  ُهَْدنِع ،  ْمَُکل  َدَی  الَو  ِْهیَلَع  ْمَُکل  َلْضَف  ْنَم ال  ْمُکُِرثُْؤیَو  ُفیعَّضلا  ُمُکُمِرُْکیَو 

َنوُرِّصَُقت ِهِّقَح  ِرَثْکَءا  ْنَع  ُْمْتنُک  ْنِاَو  ِهّللاِّقَِحب  ِمایِقلا  َنِم  ْمُکَدـْنِع  یجُْری  اـِمب  هوُُمْتِلن  اـمَّنِا  َکـِلذ  ُّلُـک  َْسَیلَءا  ِِرباـکالا  ِۀَـمارَکَو  ِكُولُْملا  ِۀَْـبیَِهب 
الَو اهَقَلَخ  يذَِّلل  اِهبُْمتْرَطاخ  ًاسْفَنالَو  ُهوُمُتْلَذـَبًالام  الَفُْمْتبَلَطَف  ْمُکِمْعَِزب  ْمُکَّقَح  اَّمَءاَو  ُْمتْعَّیَـضَف  ِءافَعُّضلا  َّقَح  اَّمءاَف  ِۀَّمئ ،  ـالا  ِّقَِحب  ُْمتْفَفْخَتْـساَف 
یَلَع َنّونَمَتُْملا  اهُّیَءا  ْمُْکیَلَع  ُتیِـشَخ  ْدََقل  ِِهباذَع .  ْنِم  ًانامَءاَو  ِِهلُـسُر  َةَرَواُجمَو  ُهَتَّنَج  هّللا  یَلَع  َنوَّنَمَتَت  ُْمْتنَءا  هّللا .  ِتاذ  یف  اهوُمْتیَداع  ًةَریـشَع 

ِهداـبِع یف  هّللاـِب  ُْمتنَءاَو  َنُومِرُْکت  ـال  ِهّللاـِب  ُفَْرُعی  ْنَمَو  اـِهب  متلُِّضف  ًۀـَلِْزنَم  ِهّللاِۀَـمارَک  ْنِم  ُْمتْغََلب  ْمُکَّنَـال  ِِهتاـمِقَن  ْنِم  ٌۀَـمِْقن  ْمُِکب  َّلَِـحت  ْنَءا  ِهّللا 
ُمُْکْبلاَو ُیْمُْعلاَو  ٌةروقْحَم  ٌةروُفْخَم  هّللِالوُسَر  ُۀَّمِذَو  َنوُعَْزفَت  مُِکئاـبآ  ِمَمِذ  ِضعَِبل  ُْمتنَءاَو  َنوُعَزفت  ـالَف  ًۀَـضوْقنَم  هّللاَدوهُع  َنْوََرت  دَـقَو  َنُومَرُْکت 

َنُونَمءاَت ِۀـمَلَّظلاَْدنِع  ِۀَـعَناصُْملاَو  ِناهِّد  ْالِابَو  َنُونیُعت .  اهیف  َلِمَع  نَم  الَو  َنُولَمْعَت  ْمُِکتلِْزنَم  یف  الَو  َنومَحُرت  ـال  ٌۀَـلَمْهُم  ِِنئادَْـملا  یف  یْنمَّزلاَو 
ُْمْتنُکَْول ِءامَلُعلا  ِلِزانَم  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمْتِبلُغ  اِمل  ًۀَبیِـصُم  ِساّنلا  ُمَظْعَءا  ُْمْتنَءاَو  َنُوِلفاغ  ُْهنَع  ُْمْتناَو  یِهانَّتلاَو  ِیهَّنلا  َنِم  ِِهب  ُهّللاُمُکَرَمَءا  اَّمِم  َکـِلذ  ُّلُـک 

اَمَو َۀـَلْزنَْملا  َْکِلت  َنُوبُولْـسُْملا  ُُمْتنَءاَف  ِهِمارَحَو  ِِهلالَح  یلَع  ِءانمُْالا  هّللِاب  ِءامَلُْعلا  يِدـْیَءا  یلَع  ِماکْحَْالاَو  ِرومُْالا  يراجَم  َّنَءِاب  َکـِلذ  نورُعْـشَت 
َْتناک هّللا  ِتاذ  یف  َۀَنوُؤَْملا  ُُمْتلَّمََحتَو  يذَْالا  یَلَع  ُْمتْرَبَص  َْولو  ِۀَحِضاْولا  ِۀَنِّیَْبلا  َدَْعب  ِۀَنُّسلا  ِیف  ْمُِکفالِتْخاَو  ِّقَْحلا  ِنَع  ْمُِکقُّرَفَِتب  ّالِإ  َِکلذ  ُمْتِبلُس 

َنوـُلَمْعَی مِهیدـیَءا  یف  ِهّللاَروـْمُءا  ُمتملـسَتساَو  ْمُِکَتلِْزنَم  ْنِم  َۀَـمَلَّظلا  ُُمْتنَّکَم  مُـکَّنِکلو  ُعِـجَْرت  ْمُْـکَیِلاَو  ُرُدْـصَت  ْمُْـکنَعَو  ُدَِرت  ْمُْـکیَلَع  ِهّللاُروـمُءا 
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ِیف َءافَعُّضلا  ُْمتْمَلْـسَءاَف  مُُکتَقِرافُم  َیِه  یّتلا  ِةایَْحلِاب  ْمُُکباجْعاَو  ِتْوَْملا  َنِم  ْمُکراِرف  َِکل  یلَع ذ  ْمُهَطَّلَـس  ِتاوَهَّشلا  یف  نوُریـسَیو  ِتاـهبُّشلِاب 
ًءاِدتِقا ْمِِهئاوْهَءِاب  َيْزِْخلا  َنورِعْشَتْسَیَو  ْمِِهئارآب  ْکلُْملا  ِیف  َنُوبَّلَقَتَی  ٍبُوْلغَم  ِِهتشیعَم  یلَع  ٍفَعْـضَتْسُم  ِْنَیبو  ٍروُهْقَم  ٍدَبعَتـسُم  ْنَیب  ْنِمَف  مِهیدیَءا 

ٌلَوَخ ال ْمَُهل  ُساَّنلاَو  ٌۀَطوْسبَم  اهیف  ْمهیْدیَءاَو  ٌةرِغاش  ْمَُهل  ُضرَْالاَف  ٌعقْصِم  ٌبیطَخ  ِهِرَْبنم  یلَع  ْمُْهنم  ٍدََلب  ِّلُک  یف  ِراّبَْجلا  یلَع  ًةَءاْرُجَو  ِرارْـشَْالِاب 
ُبَجْعَءاال یلامَو  ًابَجَع  ایَف  َدـیعُملا  َءِدـْبُْملا  ُفِْرعَی  ٍعاـطُم ال  ٍدـیدَش ،  ِۀَـفعَّضلا  یلَع  ٍةَوْطَـس  يذَو  ٍدـینَع  ٍراَّبَج  ْنَیب  ْنِمَف  ٍسِمـال ،  َدَـی  َنوُعَفْدَـی 

امیف ِهِمْکُِحب  یـضاْقلاَو  انْعَزانَت  ِهیف  امیف  ُمِکاْحلا  ُهّللاَـف  ٍمیحَر ،  ُْریَغ  ْمِِهب  َنینِم  ؤُملا  یلَع  ٍلـِماعو  ٍمولظ  ٍقِّدَـصَتُمَو  ٍموُشَغ  ٍّشاـغ  ْنِم  ُضرَـْالاَو 
َکنیِد نِم  َِملاعملا  َيُِرِنل  ْنِکلَو  ِماطُْحلا  ِلوُضف  ْنِم  ًاـساِمْتلا  َـالَو  ٍناْطلُـس  یف  ًاـُسفانَت  اَّنِم  َناـک  اـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَءا  ُمَْلعَت  َکَّنِا  َّمُهّللَا  اـنَْنَیب .  َرَجش 

نوفِْصنَتَو ا نورُْصنَت ا  ْنِا ال  ْمُّکنِاف  َکِماکْحَاَو  َِکِننُـسَو  َکِِضئارَِفب  َلَمُْعیَو  َكِدابِع  ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمءاَیَو  َكِدِالب  یف  َحالْـص  ْالا  َرِهُْظنو 
(( ُریصَْملا ِْهَیِلاَو  اْنبَنَا  ِهیلاَو  انلَّکَوت  ِهیلَعَو  ُهّللاا  ُنبْسَحَو  ْمُکِِّیبَن  ِرُون  ِءافِطا  یف  اُولِمَعَو  ْمُْکیلَع  ُۀَمَلَّظلا  َيِوَق 

حیضوت

تـسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  ياه  هبطخ  رد  توافت  رـصتخم  اب  زین  هبطخ  شخب  نیا  زا  یتالمج  میدومن  هراشا  ًالبق  هک  يروط  هب 
تروص نیا  رد  هک  تسا  هدش  طبض  همئالاّقحب ))   )) لوقعلا فحت  یفاو و  زا  دوجوم  ياه  هخسن  رد  همئالا ))  قحب  متففختساف  ( . )) 331)

دشاب و همالا ))  قحب   )) هک تسا  لمتحم  یلو  دـشاب ،  یم  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نانم و  ؤمریما  قح  فافختـسا  روظنم ، 
نیا هرـس -  سدق  تما -  ماما   . ) دـنک یم  دـییءات  ار  لامتحا  نیا  ءافعـضلا )) قح  اّمءاف   )) يدـعب هلمج  تسا و  هدـش  فیحـصت  تباتک  رد 

نومرکت فرعی و  نومرکت )) : ))  هدابع  یف  هّللاـب  متنا  نومرکت و  ـال  هّللاـب  فرعی  نمو  ( . )) دـنا هدومن  همجرت  مود  لاـمتحا  قبط  ار  هلمج 
نییآ نید و  هب  امش  باستنا  تهج  هب  هعماج  رد  امش  مارتحا  هک  لاح  نیع  رد  ینعی  مولعم  هغیـص  هب  لوا  نومرکت  لوهجم و  هغیـص  هب  مود 

 . دینک یمن  لیلجت  میرکت و  دنتـسه  فورعم  یـسانش  ادـخ  هب  هک  یناسک  زا  دـیهد و  یمن  ماجنا  ار  يا  هفیظو  نینچ  امـش  دوخ  یلو  تسا 
رومـالا يراـجم   . )) لوـهجم هغیـص  هب )) : ))  متبلغو  نوـمحرت  ـال   . )) تسا ْنِمَزو  مَکبَاَو  یمْعءا  عـمج  ینمزلاو )) : ))  مـکبلاو  یمعلا  ))

دیاب ینعی  تسا  ناکم  مسا  ای  یمیم  ردـصم  يرجم  عمج  يراجم  همارح )) : ))  هلالح و  یلع  ءانمالا  هّللاـب  ءاـملعلا  يدـیا  یلع  ماـکحالاو 
هک یهلا  نادنمشناد  روتسد  هب  ایاضق  ماکحا و  لصف  لح و  املع و  هب  یهتنم  یمالسا  روشک  نیملـسم و  روما  نوگانوگ  فلتخم و  يراجم 

یناوارف لیالد  زا  یکی  هلمج  نیا  و  دریذپ .  ماجنا  دننک  یم  ظفح  فیرحت  رییغت و  زا  ار  ینامسآ  نیناوق  دنتسه و  ادخ  مارح  لالح و  نیما 
؛  ضرالا ترغـش  دنیوگ :  یم  هرغاش ))  مهل  ضرالاو   . )) دـنا هدومن  رکذ  هیقف  تیالو  تابثا  يارب  هعیـش  ياهقف  املع و  ناگرزب  هک  تسا 

دنلب يادص  ياراد  غیلب و  هدنیوگ  داص ؛  نیس و  اب  نیع و  حتف  میم و  رسک  اب  عقـصم :  بیطخ  درادن .  نابهگن  یماح و  نیمزرـس  نیا  ینعی 
موس شخب  تالمج  همجرت  کنیا  تسا .  نآ  زراب  قیداصم  زا  تسا  نانمشد  هدافتـسا  دروم  هک  یهورگ  ياه  هناسر  اهویدار و  زورما  هک 

 . ٌۀـَباهَم ساّنلا  سُْفنا  یف  هّللِابَو  ٌۀَـفوُْرعَم  ِۀَحیِـصَّنلابَو  ٌةروکذَـم  ریخلابو  ٌةروُهـشَم  ِْملِْعلِاب  ٌۀـباصع  ُۀـباصِْعلا  اُهتَّیءا  ُْمْتنَا  َُّمث   )) هفیرـش هبطخ  نیا 
اِهبّالُط ْنِم  ْتَِعُنْتمَا  اَذِا  جـِئاوَْحلا  ِیف  َنوُعَّفَُـشت  ُهَدـْنِع ،  ْمَُکل  َدَـی  الَو  ِْهیَلَع  ْمَُکل  َلْضَف  ـال  ْنَم  ْمُکُِرثُْؤیَو  ُفیعَّضلا  ُمُکُمِرُْکیَو  ُفیرَّشلا  مُُکباـهَی 

ملاـع ملع و  هب  هک  یهورگ  يا  رـضاح !  هورگ  يا  امـش  متفگ ،  هچنآ  رب  هوـالع  (( )) ِِرباـکَالا ِۀَـمارَکَو  ِكُولُْملا  ِۀَْـبیََهب  ِقیرَّطلا  ِیف  َنوُشْمَتَو 
رطاخ هب  دیا و  هدش  فورعم  هعماج  رد  ییامنهار  هب  ییوگزردنا و  یهاوخریخ و  هب  دوش و  یم  دای  یکین  هب  امش  زا  دیراد و  ترهش  ندوب 

نآ دزیخ و  یمرب  امـش  میرکت  هب  ناوتان  دراد و  میب  امـش  زا  ردـتقم  درم  هک  يروط  هب  دـیا  هدرک  ادـیپ  تباهم  هوکـش و  مدرم  لد  رد  ادـخ 
هب هتشاد  غیرد  دوخ  زا  ار  شیوخ  ياهتمعن  تسا و  هداد  يرترب  دوخ  رب  ار  امش  دیراد  وا  رب  یتردق  هن  دیرادن و  وا  رب  يرترب  چیه  هک  سک 

هچوک و رد  و  دیوش .  یم  هدادرارق  عیفـش  امـش  دنوش ،  یم  هتـشاد  زاب  شیوخ  زاین  هب  ندیـسر  زا  نادـنمزاین  هاگره  دراد  یم  ینازرا  امش 
ِهّللاِّقَِحب ِمایِقلا  َنِم  ْمُکَدـْنِع  یجُْری  اِمب  هوُُمْتِلن  امَّنِا  َِکلذ  ُّلُک  َْسَیلَءا  (( . )) دـیراد یمرب  مدـق  ناگرزب  هوکـش  ناهاشداپ و  تباهم  اب  ناـبایخ 

ًالاـم ـالَفُْمْتبَلَطَف  ْمُـکِمْعَِزب  ْمُـکَّقَح  اَّمَءاَو  ُْمتْعَّیَـضَف  ِءاـفَعُّضلا  َّقَـح  اَّمءاَـف  ِۀَّمئ ،  ـالا  ِّقَِـحب  ُْمتْفَفْخَتـساَف  َنورِّصُْقت  ِهِّقَح  ِرَثْـکَءا  Ι ْمـُْتنُک � ْنِاَو 

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  www.Ghaemiyeh.comنانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا زا  يونعم  ياهتردـق  تامارتحا و  نیا  همه  رب  ایآ   (( )) هّللا ِتاذ  یف  اهوُمْتیَداع  ًةَریـشَع  الَو  اهَقَلَخ  يذَِّلل  اـِهبُْمتْرَطاخ  ًاـسْفَنالَو  ُهوُمُتْلَذـَب 
دیا هدمآ  هاتوک  ادخ  نیناوق  رتشیب  دروم  رد  هچرگ  دیدنبب  رمک  ادخ  نوناق  يارجا  هب  هک  دور  یم  دیما  امـش  هب  هک  دیا  هتـشگن  لیان  تهج 

ار تردق  یب  ناوتان و  دارفا  قح  دیا ،  هتـشاذگ  ورف  راوخ و  ار  تلم  قح  ًالثم  دیا  هتـشاذگ  ورف  دیراد  هدهع  هب  هک  ار  یهلا  قوقح  رتشیب   ؟
نآ هار  رد  ار  ناج  هن  دیا و  هدرک  جرخ  یلوپ  هن  دیا  هتـساخرب  دیرادنپ  یم  شیوخ  قح  هچنآ  لابند  هب  لاح  نامه  رد  اما  دـیا  هدرک  عیاض 

ِِهلُـسُر َةَرَواُجمَو  ُهَتَّنَج  هّللا  یَلَع  َنوَّنَمَتَت  ُْمْتنَءا  (( . )) دیا هداتفارد  ادخ  رطاخ  هب  یهورگ  هلیبق و  اب  هن  دیا و  هتخادنا  رطخ  هب  هدیرفآ  ار  نآ  هک 
اِهب ُْمتّلُِضف  ًَۀلِْزنَم  ِهّللاِۀَمارَک  ْنِم  ُْمتْغََلب  ْمُکَّنَِال  ِِهتامِقَن  ْنِم  ٌۀَمْقن  ْمُِکب  َّلَِحت  ْنَءا  ِهّللا  یَلَع  َنّونَمَتُْملا  اهُّیَءا  ْمُْکیَلَع  ُتیِشَخ  ْدََقل  ِِهباذَع .  ْنِم  ًانامَءاَو 

ینیـشنمه شتـشهب و  هک  دـیناد  یم  دوـخ  قـح  دـیراد و  وزرآ  امـش  (( )) َنوـُمَرُْکت ِهداـبِع  یف  هّللاـِب  ُْمتنَءاَو  َنوـُمِرُْکت  ـال  ِهّللاـِب  ُفَْرُعی  ْنَمَو 
تبکن هک  مکاـنمیب  نیا  زا  نم  دـیراد  ادـخ  زا  یتاراـظتنا  نـینچ  هـک  یناـسک  يا  دراد  ینازرا  امـش  هـب  ار  شباذـع  زا  ینمیا  شناربماـیپ و 

یـسانشادخ رـشان  هک  ار  یناسانـش  ادخ  یلو  دیا  هدیـسر  دنلب  یتلزنم  هب  ادخ  تزع  تمظع و  هیاس  رد  اریز  دـیآ ؛  دورف  امـش  رب  شمـشخ 
َنوُعَزفت الَف  ًۀَضوْقنَم  هّللاَدوهُع  َنْوََرت  دَقَو  (( . )) دیمارتحا دروم  شناگدنب  نایم  رد  ادخ  رطاخ  هب  امش  هکنآ  لاح  دینک  یمن  مارتحا  دنتـسه 

یف ـالَو  َنومَحُرت  ـال  ٌۀَـلَمْهُم  ِِنئادَْـملا  یف  یْنمَزلاَو  ُمُْکْبلاَو  ُیْمُْعلاَو  ٌةروقحم  ٌةروُفْخَم  هّللاـِلوُسَر  ٌۀـمِذَو  َنوُـعَْزفَت  مُِکئاـبآ  ِمَمِذ  ِضعَِبل  ُْمتنَءاَو 
یِهانَّتلاَو ِیهَّنلا  َنِم  ِِهب  ُهّللاُمُکَرَمَءا  اَّمِم  َِکلذ  ُّلُک  َنُونَمءاَت  ۀِـمَلَّظلاَْدنِع  ِۀَـعَناصُْملاَو  ِناهِّد  ْالِابَو  َنُونیُعت .  اهیف  َلِمَع  نَم  ـالَو  َنُولَمْعَت  ْمُِکتلِْزنَم 

ياهدادرارق ینعی   ) هدش ادخ  ربارب  رد  هک  یتادـهعت  دـینیب  یم  دوخ  مشچ  هب  هک  مکانمیب  امـش  رب  تهج  نآ  زا  زین  و  (( )) َنُوِلفاغ ُْهنَع  ُْمْتناَو 
رطاخ هب  هک  یلاح  رد  دیوش  یمن  نارگن  اما  تسا  هداهن  اپ  ریز  هتسسگ و  دزاس ) یم  ار  یمالـسا  هعماج  تابـسانم  تاماظن و  هک  یعامتجا 

هک یمالسا  تابـسانم  ینعی   ) هتفرگ ماجنا  ربمایپ  ربارب  رد  هک  یتادهعت  کنیا  دیوش و  یم  ناشیرپ  نارگن و  ناتناردپ ،  تادهعت  زا  يا  هراپ 
ربارب رد  مخریدـغ ))   )) رد هک  شدالوا  یلع و  شنیـشناج  زا  يوریپ  تعاطا و  دـهعت  نینچمه  هدـش  دـهعت  مرکا  ربماـیپ  اـب  تعیب  قیرط  زا 
محرت اهنآ  رب  دنا و  هدنام  تسرپرس  یب  اهرهـش  همه  رد  ناوتان  ناریگنیمز  اهلال و  نایانیبان ،  تسا .  ییانتعا  یب  دروم  هتفرگ )  ماجنا  ربمایپ 

ای انتعا  دـشوکب  امـش  نءاش  ياقترا  رد  دـنکب و  يراک  نینچ  هک  یـسک  هب  هن  دـینک و  یم  راک  ناـتتلزنم  نءاـش و  قباـطم  هن  و  دوش .  یمن 
مامت دینادرگ  یم  نمیا  مکاح  ناراکمتس  تردق  ربارب  رد  ار  دوخ  ناراکمتس ،  اب  شزاس  یسولپاچ و  ینابز و  برچ  اب  دینک .  یم  کمک 
ُْمْتنَءاَو (( . )) دیزرو یم  تلفغ  اهنآ  زا  امش  هداد و  نتشاد  زاب  ندرک و  یهن  ار  رگیدمه  ای  یهن  تروص  هب  ادخ  هک  تسا  ییاهروتسد  اهنیا 

ْالا هّللِاب  ِءامَلُْعلا  يِدـْیَءا  یلَع  ِماکْحَْالاَو  ِرومُْالا  يراجَم  َّنَءِاب  َِکلذ  نورُعْـشَت  ُْمْتنُکَْول  ِءامَلُعلا  ِلِزانَم  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمْتِبلُغ  اِمل  ًۀَبیِـصُم  ِساّنلا  ُمَظْعَءا 
ۀَحِضاْولا ِۀَنِّیَْبلا  َدَْعب  ِۀَنُّسلا  ِیف  ْمُِکفالِتْخاَو  ِّقَْحلا  ِنَع  ْمُِکقُّرَفَِتب  ّالِإ  َِکلذ  ُمْتِبلُس  اَمَو  ََۀلْزنَْملا  َْکِلت  َنُوبُولْسُْملا  ُُمْتنَءاَف  ِهِمارَحَو  ِِهل  الَح  یلَع  ِءانم 

روما تقیقح  رد  نوچ  دنا  هتفرگ  زاب  امش  زا  ار  ییاملع  ماقم  تلزنم و  اریز  تسا ؛  رت  نیگمهـس  مدرم  همه  بئاصم  زا  امـش  تبیـصم  (( ))
ياناد یهلا و  قوقح  نیما  هک  یناحور  نادنمـشناد  تسد  هب  دـیاب  روشک  ياه  هماـنرب  بیوصت  ییاـضق و  ماـکحا  رودـص  روشک و  يرادا 
یتلع چیه  دـیا  هداد  تسد  زا  ار  یماقم  نینچ  هک  نیا  دـنا و  هدوبر  هتفرگ و  زاب  امـش  زا  ار  ناتماقم  کنیا  اما  دوش .  ارجا  دـنمارح  لالح و 

رب نشور  لیالد  هک  نیا  زا  سپ  ّتنـس  هراـب  رد  دـیا و  هدـنکارپ  ادـخ ) مکح  مالـسا و  نوناـق  ینعی   ) قح روحم  رود  زا  هک  نیا  زج  درادـن 
ِهّللاُرومُءا َْتناک  هّللا  ِتاذ  یف  َۀَنوُؤَْملا  ُُمْتلَّمََحتَو  يذَْالا  یَلَع  ُْمتْرَبَص  َْولو  (( . )) دیا هدرک  ادـیپ  فالتخا  دراد ،  دوجو  نآ  تیفیک  تقیقح و 
ِتاـهبُّشلِاب َنوـُلَمْعَی  مِهیدـیَءا  یف  ِهّللاَروـْمُءا  ُمتملـسَتساَو  ْمُِکَتلِْزنَم  ْنِم  َۀَـمَلَّظلا  ُُمْتنَّکَم  مُکّنِکلو  ُعِـجَْرت  ْمُْـکَیِلاَو  ُرُدْـصَت  ْمُْـکنَعَو  ُدَِرت  ْمُْـکیَلَع 

یم يراوگان  لمحت  هب  رضاح  ادخ  هار  رد  دیدوب و  ابیکش  یتحاران  هجنکـش و  رب  هک  دیدوب  ینادرم  رگا  امـش  (( )) ِتاوَهَّشلا یف  نوُریـسَیو 
ناراکمتـس هب  امـش  اما  دیدوب .  اهراک  عجرم  دـش و  یم  رداص  امـش  تسد  هب  دـش و  یم  هدروآ  امـش  شیپ  بیوصت  يارب  تاررقم  دـیدش 

تـسس ساسارب  ات  دتفیب  ناشیا  تسد  هب  تسا  عرـش  هب  دیقم  انوناق  هک  یتموکح  دـیتشاذگ  دنناتـسب و  امـشزا  ار  ماقم  نیا  ات  دـیداد  لاجم 
ِتْوَْملا َنِم  ْمُکراِرف  َِکلذ  یلَع  ْمُهَطَّلَـس  (( . )) دنزاس هشیپ  ار  توهـش  عانقا  یگماکدوخ و  هقیرط  دـنزادرپ و  تموکح  هب  نامگ  سدـح و 
ٍبُوْلغَم ِِهتـشیعَم  یلَع  ٍفَعْـضَتْسُم  ِْنَیبو  ٍروُهْقَم  ٍدَبعَتـسُم  ْنَیب  ْنِمَف  مِهیدـیَءا  ِیف  َءافَعُّضلا  ُْمتْمَلْـسَءاَف  مُکتَقِراـفُم  َیِه  یّتلا  ِةاـیَْحلِاب  ْمُُکباـجِْعاَو 
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رارف تموکح ،  رب  نانآ  طلـست  هیام  (( )) ِراّبَْجلا یلَع  ًةَءاْرُجَو  ِرارْـشَْالِاب  ًءادـِتِقا  ْمِِهئاوْهَءِاب  َيْزِْخلا  َنورِعْـشَتْسَیَو  ْمِِهئارآب  کـْلُْملا  ِیف  َنُوبَّلَقَتَی 
نارگمتـس نیا  لاگنچ  هب  ار  ناوتان  هدوت  هیور ،  هیحور و  نیا  اب  امـش  ایند .  نازیرگ  یگدنز  هب  نات  یگتـسبلد  دوب و  ندـش  هتـشک  زا  امش 

بالجنم رد  هنارـسدوخ  ماکح  و  شنان .  بآ و  نیمءات  مرگرـس  راو  هراچیب  يرگید  دـشاب و  هتفوکرـس  راو  هدرب  یکی  ات  دـیدروآ  راتفرگ 
(( . دنزرو یخاتـسگ  ادخ  ربارب  رد  دندرگ و  نایوخدب  وریپ  دنروآ ،  راب  هب  ییاوسر  گنن و  شیوخ  يزابـسوه  اب  دنروخ و  هطوغ  تنطلس 
ْنِمَف ٍسِمال ،  َدَی  َنوُعَفْدَی  ٌلَوَخ ال  ْمَُهل  ُساَّنلاَو  ٌۀَطوْسبَم  اهیف  ْمهیْدیَءاَو  ٌةرِغاش  ْمَُهل  ُضرَْالاَف  ٌعقـصِم  ٌبیطَخ  ِهِرَْبنم  یلَع  ْمُْهنم  ٍدََـلب  ِّلُک  یف  ))

هدـمآ و ربنم  رب  ناشیا  زا  يرونخـس  رهـش  ره  رد  (( )) َدـیعُملا َءِدـْبُْملا  ُفِْرعَی  ـال  ٍعاـطُم  ٍدـیدَش ،  ِۀَـفعَّضلا  یلَع  ٍةَوطَـس  يذَو  ٍدـینَع  ٍراَّبَج  ْنَیب 
 . دنرادن ار  دوخ  زا  عافد  تردق  دنناشیا و  هدنب  مدرم  تسا .  هداشگ  نآ  رد  ناشتـسد  هدـنکارپ و  ناشیاپ  ریز  نطو  كاخ  تسا .  هتـشامگ 

رگید نآ  دنک و  یم  يریگتخـس  يردلق و  اهنآ  هب  دـبوک و  یم  ار  ناگراچیب  رگید  مکاح  هاوخدـب و  زرو و  هنیک  روتاتکید و  مکاح  کی 
ِقِّدَـصَتُمَو ٍموُشَغ  ٍشاغ  ْنِم  ُضرَْالاَو  ُبَجْعَءاال  یلامَو  ًابَجَع  ایَف  (( . )) ار ازج  زور  هنو  دسانـش  یم  ار  ادـخ  هن  هک  تسا  طلـسم  ییاورناـمرف 

یتفگش هن  ارچ  و  اتفگش !  (( )) انَْنَیب َرَجش  امیف  ِهِمْکُِحب  یضاْقلاَو  انْعَزانَت  ِهیف  امیف  ُمِکاْحلا  ُهّللاَف  ٍمیحَر ،  ُْریَغ  ْمِِهب  َنینِم  ؤُملا  یلَع  ٍلِماعو  ٍمولظ 
ؤم یلاها و  هب  تبـسن  شرادناتـسا  تسا و  زرو  متـس  شتایلام  رومءام  هک  هیواعم  تسا و  يراکمتـس  زابلغد  درم  فرـصت  رد  هعماـج  هک  ! 

هرابرد دومن و  دهاوخ  يرواد  تموکح و  میا  هتـساخرب  شکمـشک  هب  شا  هرابرد  هچنآدرومرد  هک  تسادـخ  محر .  یب  نابرهمان و  نانم 
َالَو ٍناْطلُـس  یف  ًاـُسفانَت  اَّنِم  َناـک  اـم  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَءا  ُمَْلعَت  َکَّنِا  َّمُهّللَا  (( . )) درکدـهاوخ عطاـق  مکح  شیوـخ  يءار  اـب  هداد  خر  اـم  نیب  هچنآ 

َلَمُْعیَو َكداـبِع  ْنِم  نوـُمُولْظَْملا  َنَمءاَـیَو  َكِدـِالب  یف  َحالْـص  ـْالا  َرِهُْظنو  َکـنیِد  ْنـِم  َِملاـعملا  َيُِرِنل  ْنِـکلَو  ِماـطُْحلا  ِلوـُضف  ْنـِم  ًاـسامِتْلا 
انلَّکَوت ِهیلَعَو  هّللااَُنبْسَحَو  ْمُکِِّیبَن  ِرُون  ِءافِطا  یف  اُولِمَعَو  ْمُْکیلَع  ُۀَمَلَّظلا  َيِوَق  انوفِْصنَتَو  انورُْـصنَت  ْنِا ال  ْمُکَّنَِاف  َکِماکْحَاَو  َِکننُـسَو  َکِِضئارَِفب 

ام زا  هچنآ  یناد  یم  وت  کش  یب  ایادخ !   : )) تفگ نینچ  شینارنخـس  نایاپ  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ُریـصَْملا )) ِْهَیِلاَو  اْنبَنَا  ِهیلاَو 
هن هدوبن و  یـسایس  تردق  ندروآ  تسد  هب  رد  تباقر  میا )  هتفرگ  شیپ  يوما  همکاح  هاگتـسد  دض  رب  اریخا  هک  يا  هزرابم  ینعی   ) هدزرس

تروشک رد  میهد و  هئارا  مییاـمنب و  ار  تنید  ناـشخرد  ياهـشزرا  لوصا و  هک  هدوب  نیا  يارب  هکلب  دـئاز ،  ياـهتمعنو  تورث  يوجتـسج 
يا هتشاد  ررقم  هک  یفیاظو  هب  ات  زین  و  مینادرگ .  ناشملسم  قوقح  زا  رادروخرب  نمیا و  ار  تا  هدزمتس  ناگدنب  میروآ و  دیدپ  تاحالصا 

ادـصمه ام  اب  ام  داد  نتفرگ  رد  دـینکن و  يرای  ار  ام  رگا  نید )  ياملع  هورگ   ) امـش نیاربانب  دوش .  لمع  تماکحا  نیناوق و  نخـس و  هب  و 
دیدرگ دنهاوخ  رتلاعف  توبن ))   )) نازورف لعشم  ندرک  شوماخ  رد  دومن و  دنهاوخ  ادیپ  يرتشیب  تردق  امش  لباقم  رد  نارگمتس  دیدرگن 

يوس هب  اـم  تشگزاـب  وا و  تسد  اـم  تشونرـس  میروآ و  یمور  وا  يوـس  هب  مینک و  یم  هیکت  وا  رب  تسا و  تیاـفک  ار  اـم  هناـگی  يادـخ 
رد هک  تسا  هداد  روتسد  ًادّک  ؤم  نارضاح  رب  هدومرف و  داریا  ینم ))   )) رد هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخ  دوب  نیا  و  تسوا . )) 

ثداوح زا  دـنوش و  هاگآ  هدـش  دراو  مالـسا  هرکیپ  رب  هک  ییاـه  هبرـض  زا  ناناملـسم  همه  اجیردـت  اـت  دـننک  شـالت  نارگید  رب  نآ  غـالبا 
 . دندرگ علطم  دهد  یم  رارق  دیدهت  دروم  ار  مالسا  ساسا  هک  هدنیآ  كانرطخ 

هفیرش هبطخ  نیا  رد  جیاتن  تاکن و 

طلست تلع  نانم و  ؤمریما  تداهش  زا  سپ  نارود  یبهذم  یعامتجا ،  فلتخم  بناوج  هفیرش  هبطخ  نیا  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
هب هاگنآ  هدومن ،  حرطم  ار  نیملسم  تشونرس  مالسا  هنیرید  نمشد  نیا  نتفرگ  تسد  هب  هزیگنا  یمالسا و  هعماج  رب  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم 

موق نارس  دننکن و  مایق  ناناملسم  رگا  هک  هدروآرد  تکرح  هب  ار  رطخ  گنز  هدومن و  هراشا  دنک  یم  دیدهت  ار  مالـسا  هدنیآ  هک  یتارطخ 
تـسد اب  توبن  نازورف  لعـشم  هکلب  غورف  یب  تلاسر  غورفرپ  غارچ  اهنت  هن  دـنهدن  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دـنیاین و  دوخ  هب  تلم  ناهاگآ  و 

هک هدومرف  غالبا  نیرـضاح  هب  ار  ترتع  نآرق و  تیمولظم  يادص  هنوگ  نیدب  نانم  ؤمریما  دنزرف  دییارگ ،  دـهاوخ  یـشوماخ  هب  نانمـشد 
نیا هچرگ  دـنزاس .  هاگآ  رطخ  نیا  زا  ار  ناناملـسم  غالبا و  دـهعتم  دارفا  هب  دراد  ناکما  هک  اجنآ  ات  یمالـسا و  روشک  حطـس  رد  زین  نانآ 
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رد ًالعف و  اما  ( 332) دبلط یم  يا  هدرتسگ  یخیرات  یملع  نییبت  حیضوت و  نآ  تالمج  زا  کیره  تسا و  دنمزاین  یلـصفم  حرـش  هب  هبطخ 
 . میهد یم  رارق  هدنناوخ  رایتخا  رد  هدنسیون  شنیب  تشادرب و  دح  رد  يریگ و  هجیتن  تروص  هب  ار  نآ  زا  یتاکن  اهنت  تصرف  نیا 

یناکم ینامز و  طیارش 

ياهتیـصخش زا  توعد  بسانم و  ناـکم  ساـسح و  ناـمز  باـختنا  نآ ،  ياوتحم  ناـیب  زا  لـبق  هفیرـش  هبطخ  نیا  رد  مهم  تاـکن  زا  یکی 
زا رفن  تسیود  هک  تسادـخ  لوسر  نارای  هباحـص و  زا  راصنا  نیرجاهم و  مشاه  ینب  ناگبخن  زا  نادرم  ناـنز و  نداد  تکرـش  یمالـسا و 
زا شیب  داد و  یم  لیکشت  دنا  هتشاد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  روضح  ضیف  كرد  یگباحـص و  راختفا  هک  یناسک  ار  سلجم  راضح 
رد یهلا ،  تیب  رانک  رد  هطقن  نیرتساسح  ینم ))   : )) سلجم لیکـشت  لحم  دندوب .  نیعبات )   ) هباحـص نادـنزرف  زا  زین  رگید  رفن  دصتـشه 

رانک ار  تاینعت  همه  دـیاب  هک  اجنآ  یگتـشذگ  ناج  زا  يراکادـف و  يوگلا  لیعامـسا ،  هاـگنابرق  دـیحوت و  راذـگناینب  میهاربا  قشع  يداو 
نابرق دش و  قح  يادن  شریذپ  هدامآ  اهتوغاط  ندومن  نارابگنـس  نیطایـش و  مجر  نیرمت  اب  درپس و  یـشومارف  هب  ار  ادخ  زجب  تشاذـگ و 

ینُدَجت  )) تخومآ و اهـسرد  ُرَم )) ُؤتام  ْلَعفا  َِتبَا  ای   )) زا دومزایب و  مالـسا  نامیا و  هار  رد  ار  ناج  رـس و  زا  نتـشذگ  ادخ و  هار  رد  ندـش 
وگلا و سدقم ،  فادها  هب  لین  هار  رد  ندش  هعطق  هعطق  اهیتخس و  اهراشف و  لباقم  رد  ییابیکش  ربص و  يارب  ار  نیرباّصلا ))  َنِم  هّللاءاشنِا 

لامعا ماجنا  زا  سپ  دـنوادخ و  اـب  طاـبترا  تضاـیر و  تداـبع و  نارود  کـی  یط  زا  سپ  و  قیرـشت ))  ماـیا   : )) ناـمز داد .  رارق  قشمرس 
نارود کی  هب  ندیـسر  یناـبرق و  مسارم  نداد  ماـجنا  و  رعـشم ))  )) ناـبایب رد  ندومن  هتوتیب  و  تاـفرع ))   )) لزنم زا  نتـشذگ  و  هرمع ))  ))

 . مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هناحیر  دنلب  نامرف  شخبتایح و  مایپ  تفایرد  يارب  يونعم  یحور و 

هبطخ نتم  هب  طوبرم  تاکن  اما  و 

زا ندـش  جراـخ  قح و  زا  فارحنا  هتخاـس  حرطم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یبلطم  نیلوا  تیـالو  زا  فارحنا   - 1
هک تسا  یساسا  مهم و  عوضوم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يایاصو  ندرپس  یـشومارف  هب  تیالو و  لیـصا  حیحـص و  ریـسم 

تانایب اب  حرطم و  ار  تماما  تیالو و  عوضوم  شتوبن  نارود  لاس  لوط 23  رد  تثعب و  ياهزور  نیلوا  هلآ ز  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
باوبا ّدس   )) ناتساد نآ  سوسحم  زراب و  ياه  هنومن  زا  دومن و  یفرعم  مدرم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نوگانوگ  تاریبعت  فلتخم و 

هک دومن  رداص  یعطق  مکح  نآ ،  فارطا  رد  تارجح  لزاـنم و  ياـنب  دجـسم و  ناـمتخاس  عورـش  اـب  هنیدـم و  هب  دورو  زا  سپ  هک  دوب  (( 
ار مکح  نیا  نم   (( )) ِهباب حتَفَو  ْمُِکباوبَا  ِّدَِسب  ینرَمَا  هّللاَّنِکلَو  ْمَکباْوبَا  ُتْددَس  اَنَءا  ام   : )) دومرف سپـس  و  یلَع ))  َباب  ِّالا  َباْوبَالا  اوّدـس  ))
ُؤم ِّلُک  ُّیلو  َْتنَا   )) نایب اب  زاب  یفرعم  نیا  و  منک . ))  غالبا  امـش  هب  ار  نآ  ات  مدـش  رومءام  ادـخ  يوس  زا  هکلب  مدرکن  رداص  دوخ  شیپ  زا 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یگدـنز  ياهزور  نیرخآ  اههام و  نیرخآ  رد  هکنیا  ات  تفای  همادا  رگید  تانایب  و  يدـَْعب ))  ٍنِم 
رد دجسم و  نایم  رد  و  مخریدغ ))   )) رد مدرم  هّماع  نایم  رد  رتشیب و  هچره  تحارـص  اب  یتایح  عوضوم  نیا  ساسح و  مهم و  هلءاسم  نیا 

راضح اهیفرعم  نیا  رد  هک  دنامن  یقاب  ریـسفت  لیوءات و  يارب  یهار  دـیدرت و  کش و  ياج  یـسک  يارب  رگید  ات  دـیدرگ  حرطم  ربنم  يالاب 
نب نیـسح  هب  نانآ  خساپ  اذل  دندوب و  هدینـش  ینیع  نادهاش  زا  دامتعا و  دروم  هباحـص  زا  ای  دندوب و  رظان  دـهاش و  دوخ  ینم ))   )) سلجم

اب دـمآ و  دوجو  هب  فارحنا  نیا  دوب  یلیلد  ره  هب  دوب و  هچره  یلو  معن . ))  مهللا   : )) هک دوب  نیا  اهیفرعم  نیا  زا  کیره  نایب  زا  سپ  یلع 
اقیقد دش  هتشاذگ  هباحص  میمصت  عامجا و  هب  دانتـسا  اب  تیـصو و  یفن  اب  جک  يانب  نیا  لوا  تشخ  رگا  اریز  دش ؛  رتدیدش  نامز  تشذگ 
هجوت نودب  نارظن و  بحاص  زا  رظن  راهظا  عون  ره  بلـس  عامجا و  یفن  اب  تیـصو و  هب  اکتا  اب  لاس  ود  ابیرقت  هلـصاف  هب  نآ و  مود  تشخ 
شور ود  اب  فلاخم  هک  یموس  هار  موس  هفیلخ  باختنا  يارب  لاس  هد  زا  سپ  و  دیـشخب !  ماکحتـسا  ناگربخ  دـقع و  لح و  لـها  يءار  هب 

باختنا تیفیک  رد  یبطق  هس  داضت  یعلض و  هس  ضقانت  حیحص و  ریسم  زا  فارحنا  نیا  رگا  دش .  هتفرگ  راک  هب  اروش ))  )) مان هب  دوب  یلبق 
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خلت و جیاتن  هک  درک  شومارف  دـیابن  اما  دوش  یم  یقلت  هدـش  ماجنا  یلمع  هتـشذگ و  خـیرات  هب  طوبرم  يا  هلءاسم  هدـع  کی  رظن  زا  هفیلخ 
یبایزرا و لباق  یعامتجا  رگ  لیلحت  چیه  يارب  هک  تسا  هدرتسگ  عیـسو و  نانچ  نآ  دـمآ  دوجو  هب  نامز  تشذـگ  اب  هک  نآ  رابنایز  داعبا 

ترـضح نآ  راتفگ  رد  ع )   ) نانم ؤمریما  نارود  ثداوح  تسین .  نایب  رکذ و  لباق  نیبزیت  سانـش  هعماج  ققحم و  سیون  خیرات  چیه  يارب 
حیضوت و مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هبطخ  هک  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  راتفگ  رد  ناوت  یم  ار  یبهذم  یعامتجا  درد  نیا  زا  يا  هشوگ 
تاهابتـشا و ثداوح و  هب  شیوخ  تیعقوـم  هب  هراـشا  مود و  لوا و  رود  باـختنا  تیفیک  ناـیب  زا  سپ  هک  دوـمن  هدـهاشم  تسا  نآ  حرش 
دومن و ترـضح  نآ  هب  ندروآ  يور  هب  روبجم  ار  ناناملـسم  دـمآ و  دوـجو  هب  موـس  مود و  هفیلخ  نارود  رد  هک  ییاـهیراتفرگ  اـهاطخ و 
هب  : )) دیوگ یم  نینچ  دمآ  دوجو  هب  یتسود  ماقم  یتسرپایند و  سوه و  يوه و  رثا  رد  ناناملـسم  زا  يا  هدع  يوس  زا  هک  ییاهینکـشراک 

تنحم و اب  ینالوط ،  تدم  نیا  رد  نم  دـندوب و  هدـمآ  راتفرگ  یبیجع  جـنر  یتحاران و  رد  مود )  هفیلخ  نارود   ) رد مدرم  دـنگوس !  ادـخ 
تشاذگ و اروش  هب  یهورگ  رد  ار  تفالخ )   ) نآ دش و  يرپس  مه  رمع )  ) وا راگزور  ماجنارس  متـشادن .  ییابیکـش  زج  يا  هراچ  باذع ، 
( رکبوبا  ) نانآ درف  نیتسخن  اب  ارم  هک  دوب  نامز  مادـک  یتسار )   ! ) اروش نیا  زا  ادـخ  هب  هانپ  تشاد  بوسحم  اـهنآ  زا  زین  ارم  شرادـنپ ،  هب 

نانآ اب  مدمآ و  هاتوک  مه  زاب  نکل  دـنهد ؟  رارق  اروش ) ياضعا   ) نانیا گنـسمه  ارم  هک  دـسر  ییاج  هب  نم  راک  نونکا  هک  دـننک  هسیاقم 
دـنتفاترب و يور  نم  زا  ناش  هنیک  رطاخ  هب  نانآ  زا  یـضعب  متفای  روضح  اهنآ  ياروش  رد  نیملـسم )  حـلاصم  قبط  و   ) مدـیزرو یگنهاـمه 

یموس هرخ  الاب  تسین .  دنیاشوخ  نآ  رکذ  هک  تشاد  یتاهج  مه  یکی  نآ  ضارعا  تشاد ،  مدقم  تقیقح )  رب   ) ار يدـنواشیوخ  يرگید 
شیراکمه هب  شردپ  ناگتـسب  تشادن  لاملا  تیب  ندروخ  يروآ و  عمج  زج  یّمه  هدمآرب  مکـش  روخرپ و  رتش  دننامه  وا  تساخ ،  اپ  هب 

ادـخ لاوما  ندروخ  يارب  دـنعلبب ،  ار  ناهایگ  یبیجع  علو  اب  دـنتفیب و  رازفلع  هب  ناراـهب  هک  يا  هنـسرگ  نارتش  نوچمه  اـهنآ  دنتـساخرب ، 
تخاس و هابت  ار  شراک  شتـسیاشان  رادرک  دـش و  هبنپ  تفالخ )  ماکحتـسا  يارب   ) شیاـه هتفاـب  تبقاـع  اـما  دـندروآرب ،  نیتسآ  زا  تسد 

لوبق هب  ارم  دوب  راـتفک  ياـهلای  نوچمه  هک  یناوارف  ماـحدزا  تخاـس ،  شدوباـن  دـبا  يارب  يزودـنا ،  تورث  یگراوخ و  مکـش  ماـجنارس 
اپریز نیـسح  نسح و  ربمغیپ ،  راگدای  ود  ممـشچ ،  رون  ود  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دندرک ،  هطاحا  ارم  فرطره  زا  نانآ  تشاداو ،  تفالخ 

دننامه مدرم  دـش !  هراـپ  بناـج  ود  زا  میادر  تخادـنا و  جـنر  هب  ارم  تخـس  هک  دروآ  راـشف  میاـهولهپ  هب  تیعمج  ناـنچ  نآ  دـنوش ،  هل 
هب ار  تفالخ  مامز  متـساخ و  اپ  هب  هک  یماگنه  اما  دـنتفرگ .  نایم  رد  ارم  دـنوش ) عمج  ناپوچ  رود  اـت  رود  هک  هدز  گرگ   ) ینادنفـسوگ
يا هتسد  دنتفر و  نوریب  نید  زا  دندز و  زاب  متعاطا  زا  رس  یهاو )  ياه  هناهب  هب   ) یهورگ دنتـسکش ،  ار  دوخ  نامیپ  یعمج  متفرگ ،  تسد 

 : دیامرف یم  دنوادخ  هک  دندوب  هدینشن  ایوگ  دنتخادنا ) هار  هب  ار  نیفص  گنج  و   ، ) دندیچیپرس قح  تعاطا  زا  ماقم  تسایر و  يارب  رگید 
ناراکزیهرپ نآ  زا  کین ،  تبقاع  دنـشابن .  یـشکرس  نیمز و  يور  رد  داـسف  ناـهاوخ  هک  میا  هدـیزگرب  یناـسک  يارب  ار  ترخآ  نیمزرس 

هتفیرف ار  اهنآ  شتارهاوج  هدرک و  هریخ  ار  ناشمشچ  ایند  قرب  قرز و  یلو  دنتشاد ،  ظفح  ار  نآ  بوخ  دندوب و  هدینش  بوخ  ارچ  تسا . 
لدع نوناک  نآ  دیـسر و  تفالخ  هب  هک  هاگنآ  دینک  یم  هظحالم  ترـضح ،  نآ  لد  درد  رخآ  تالمج  رد  هک  يروط  هب  و  ( . 333 (() دوب

ءاـسّنلا ِِهب  َجّوََزت  ْدَـق  ُُهتدَـجَو  َول  هّللاو   : )) هک دومن  نـالعا  ار  دوخ  هماـنرب  تفرگ و  رارق  روما  سءار  رد  یمالـسا  نیناوـق  حیحـص  روـحم  و 
نرق و عـبر  کــی  فارحنا  رثا  رد  ( . (( 334 (() ُقَیْـضَا ِِهب  ُروَْجلاَف  ُلْدَـعلا  هیلَع  َقاض  نَمَو  ًۀعِـس  لْدَـعلا  یف  َّن  إَف  ُُهتّددََرل  ءاـم  ـالا  ِِهب  َکـُلمو 

هزرابم هب  تلادع  قح و  نوناق  يارجا  مرج  هب  یـشک ،  قح  ینکـش و  نوناق  هب  هعماج  شیارگ  ادخ و  لوسر  یگدنز  شور  ندش  شومارف 
تیوقت هب  دوخ  توکـس  اب  دـندومنن  تکرـش  گنج  رد  امیقتـسم  رگا  دـنتخادنا و  هار  هب  یلخاد  گنج  دنتـساخرب و  راوگرزب  ماما  نآ  اـب 

هب دوش  فرص  يوبن  دصاقم  نآرق و  فادها  ندرک  هدایپ  داد و  لدع و  شرتسگ  رد  یتسیاب  هک  ار  ترضح  نآ  يورین  دنتخادرپ و  نمشد 
دیدرگ رجنم  ییاج  هب  ینورد  تاعزانت  یلخاد و  ياهگنج  نیا  دنتخاس و  فطعنم  نیملـسم  هزوح  ظفح  تهج  رد  مالـسا و  لصا  زا  عافد 

دیدرگ و یجتلم  يدـنوادخ  سدـق  تحاس  هب  هک  تخاس  هدرزآ  هتـسخ و  نانچ  نآ  ار  ترـضح  نآ  فیعـضت و  نانچ  نآ  ار  قح  ههبج  و 
نم دندرک .  هتـسخ  ارم  زین  اهنآ  متخاس و  تحاران  هتـسخ و  ار  اهنآ  هک )  مدرک  تحیـصن  سب  زا   ! ) اهلاراب  : )) دومن تساوخرد  نینچ  نیا 
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(( . امن طلسم  اهنآ  رب  نم  زا  رتدب  نم  ياج  هب  نک و  تمحرم  نم  هب  رتهب  يدارفا  نانآ  ياج  هب  سپ  دنتخاس  لولم  ارم  اهنآ  لولم و  ار  اهنآ 
زا يرای  رد  نانآ  اریز  دـش ؛  دـنهاوخ  طلـسم  امـش  رب  يدوزب  هیواـعم  نارادـفرط  هک  منک  یم  ناـمگ  ادـخ !  هب  دـنگوس   : )) دومرف هاـگنآ 
زا دوخ  لطاب  رد  اهنآ  یلو  دیا  هتـساخرب  قح  ریـسم  رد  دوخ  ياوشیپ  زا  ینامرفان  هب  امـش  قرفتم ،  ناتقح  هار  رد  امـش  دندحتم و  ناشلطاب 

حالـصا هب  دوخ  ياهرهـش  رد  اهنآ  تنایخ ،  امـش  دـننک و  یم  تناما  يادا  دوخ  ربهر  هب  تبـسن  نانآ  دـننک .  یم  تعاطا  شیوخ  ياوشیپ 
يافیا زا  امش  هدمآ و  شیپ  هک  یطیارـش  نیا  اب  دومن :  ینیب  شیپ  مه  ار  عوضوم  نیا  لاح  نیع  رد  و  ( . 335  ! (() داسف هب  امش  دنلوغشم و 
يرترث ؤم  ياهمدـق  زورره  شا  هعدـخ  رکم و  رد  نمـشد  دـینک و  یم  يراگنا  لهـس  یچیپرـس و  ناتیاوشیپ  ماما و  لباقم  رد  دوخ  هفیظو 

تـشونرس کیرات و  هدنیآ  کی  دیدرگ و  دـنهاوخ  طلـسم  امـش  رب  دیـسر و  دـنهاوخ  يزوریپ  هب  شنارای  هیواعم و  يدوز  هب  دراد ،  یمرب 
هرخ ـالاب  و  ( . (( 336 (() ًۀَّنُـس مکیف  نوملاّظلا  اهذختی  ًةرثاو  ًاعطاق  ًافیـسو  ًالماش  الُذ  يدعب  نوقلتـس  مّکنا  اما   : )) تسامـش راظتنا  رد  موش 

لوسر ینیـشنمه  هب  دوب  رطاخ  هدرزآ  نانآ  زا  هک  یمدرم  اب  وا  ینیـشنمه  دیـسر و  تباجا  هب  مهنم ))  ًاریخ  ینلدبءاف   )) ترـضح نآ  ياعد 
لابقتسا ییاهن  يزوریپ  زا  شنینزان  قرف  ندش  هتفاکش  اب  دیدرگ و  لدبم  يدنوادخ  برق  راوج  رد  ایلوا  ایبنا و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

( . (( 337  (() هبعکلا برو  تزف   : )) هک تفاتش  هبعک  يادخ  ياقل  يوس  هب  دومن و 

 ( ع  ) یبتجم ماما  درکلمع 

نک هشیر  هیواعم و  اب  گنج  رد  ار  ترـضح  نآ  هار  دـیدرگ  ممـصم  ادـخ  لوسر  هناحیر  یبتجم و  نسح  شدـنزرف  نانم ،  ؤمریما  زا  سپ 
؛  دـهد رارق  شیوخ  يربهر  تماما و  فیاظو  سءار  رد  ار  رـضاح  قافن  هتـشذگ و  رفک  اب  هزرابم  همادا و  هیما  ینب  داـسف  هموثرج  نتخاـس 

نیمه رب  و  دوب .  وا  هماـنرب  شا  هماـنرب  مالـسلا و  هیلع  یلع  هار  ناـمه  وا  هار  دوب و  ّتنج ))  لـها  بابـش  دیـس   )) قح و هب  ماـما  زین  وا  اریز 
دومن و تکرح  ههبج  يوس  هب  اوق  لک  هدـنامرف  ناونع  هب  شدوخ  جیـسب و  ار  هفوک  رکـشل  درک و  رداص  ار  هیواعم  اب  گنج  نامرف  ساـسا 

تحار مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  هک  ترضح  نآ  رکشل  نایم  رد  نکش  نامیپ  دارفا  دوجو  یفرط  زا  رکـشل  ود  نایم  رد  گنج  زاغآ  زا  سپ 
هاگرد هب  دوب  مکاح  نانآ  رب  هک  تیلو  ؤسم  ساسحا  مدـع  ینکـش و  ناـمیپ  حور  زا  داد و  یم  رارق  شهوکن  دروم  هراومه  ار  ناـنآ  یبلط 

نآ رب  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  نایفـسوبا ،  رـسپ  فلتخم  ياهگنرین  دـیدش و  رکم  دوجو  رگید  فرط  زا  دومن و  یم  هوکـش  ادـخ 
راکم و هیواعم  تسناد  یم  هک  دریذپب  ار  يا  همانعطق  دنک و  لوبق  ار  یسب  شتآ  ینورد ،  ياضر  مدع  ینطاب و  لیم  فالخرب  هک  تشاداو 

نیا هزیگنا  یخیرات و  هاـکناج  هثداـح  نیا  تلع  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نسح  دومن .  دـهاوخن  لـمع  نآ  داوم  رب  راوخرگج  دـنه  دـنزرف 
رد وا  تسا .  هتـشاذگ  نایم  رد  شیوخ  نامز  مدرم  اب  ار  دوخ  ینورد  جـنر  هتـشاد و  زاربا  فلتخم  تانایب  اب  ار  يرهاـظ  شمرن  فاـطعنا و 

شریذـپ اـب  نم  هک  دـنک  یم  دومناو  نینچ  هیواـعم  مدرم !   : )) دوـمرف نینچ  تشاد  تکرـش  نآ  رد  زین  هیواـعم  هک  ینارنخـس  کـی  نمض 
اب مدرم  تیربهر  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  نومـضم  قبط  اریز  دیوگ ؛  یم  غورد  وا  یلو  مدـید  راوازـس  تفالخ  ماقم  هب  ار  وا  همانعطق 

رادافو ام  اب  دوخ  تعیب  رد  مدرم  رگا  دنگوس !  ادخ  هب  و  منک )  لمع  تنـس  باتک و  فالخرب  نم  تسا  نکمم  هنوگچ  و   ) تسام نادناخ 
هب باطخ  هاگنآ   ) تشاد یم  ینازرا  نانآ  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  دـنوادخ  دـندرک  یم  يرای  ار  ام  تعاطا و  ام  ناـمرف  زا  دـندوب و 

لوسر هک  تسا  نیا  هن  رگم  هیواعم !  دیشاب .  هتشاد  نیملسم  رب  تموکح  هرطیس و  رد  یعمط  دیتسناوت  یمن  رگید  امش  و  دومرف ) :  هیواعم 
دهدـب رارق  ناـهاگآان  راـیتخا  رد  هاـگآ  دارفا  دوجو  اـب  ار  شیوخ  یتسرپرـس  تیـالو و  هک  یتـلم  ره  هدوـمرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

هکنیا اب  لیئارسا  ینب  نوچ  يرآ   : )) دومرف سپس  دروآ . )) دنهاوخ  يور  یتسرپ  هلاسوگ  نییآ  هب  هدیـشک و  یهابت  هب  تلم  نآ  تشونرس 
ناـیم رد  دـندروآ و  يور  هلاـسوگ  شتـسرپ  هب  دـندومن و  كرت  ار  وا  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نیـشناج  هـفیلخ و  نوراـه  دنتـسناد  یم 
یسُوم ْنِم  َنوراه  َِۀلِْزنََمب  یّنِم  َتنَا   : )) هک مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  ادخ  لوسر  هیـصوت  اب  دمآ و  دوجو  هب  یفارحنا  نینچ  زین  ناناملـسم 

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر   : )) دومرف هیواعم  هب  باطخ  سپـس  یبتجم  ماما  دندش . )) التبم  نآ  راوگان  بقاوع  هب  هدومن و  كرت  ار  وا  (( 
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یمن رارف  مدرم  نایم  زا  تشاد  يروای  رای و  رگا  درب و  هاـنپ  راـغ  هب  دومن  یم  توعد  یتسرپاـتکی  ادـخ و  يوس  هب  ار  مدرم  هک  هاـگنآ  هلآ 
رذع دنوادخ   : )) دومرف مدرم  هب  باطخ  سپـس  متفریذـپ . ))  یمن  ار  وت  اب  سب  شتآ  نامیپ  متـشاد  روای  رای و  زین  نم  رگا  هیواعم !  درک . 
يارب هک  هاگنآ  تفریذپ  ارربمایپ  رذع  دنوادخ  دندیشک و  ار  وا  لتق  هشقن  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  وا  شموق  هک  هاگنآ  تفریذپ  ار  نوراه ))  ))

يروای رای و  نوچ  اریز  تسا ؛  هتفریذپ  ادخ  هاگشیپ  رد  زین  یلع  مردپ  نم و  رذع  دیزگ و  يرود  شموق  نایم  زاو  دیدن  يروای  رای و  دوخ 
عقاو يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسا  یهباشم  تانایرج  خیرات و  ننـس  اهنیا  میدومن و  تاشامم  نارگید  اب  میدرکن  ادیپ  يراصنا  ناوعا و  و 

يدـنزرف مردارب  نم و  زجب  دـیدرگب  برغم  قرـشم و  نایم  رد  امـش  رگا  مدرم !   : )) دومرف شنانخـس  ناـیاپ  رد  یبتجم  ماـما  ددرگ . )) یم 
ادخ هب   : )) دومرف نینچ  هیواعم  اب  حلـص  دروم  رد  شنایانـشآ  زا  یکی  لا  ؤس  خـساپ  رد  زاب  و  ( . 338  (() تفای دیهاوخن  ادـخ  لوسر  يارب 

هب زور  بش و  متـشاد  ییورین  هار  نیا  رد  رگا  مرادـن و  روای  رای و  مدـید  هک  هاگنآ  رگم  متفریذـپن  ار  هماـنعطق  حلـص و  نیا  نم  دـنگوس ! 
ُتدَجَو َْولَو  ًاراْصنَا  دِجَا  َمل  ّینَا  ّالا  ِهیلا  رَم  ْالا  ُتْمَّلَـس  ام  هّللاَو ،   : )) دریذپ ققحت  دهاوخ  یم  ادـخ  هچنآ  ات  مداد  یم  همادا  هیواعم  اب  گنج 

((( 339  (() هَنَیبَو ینیب  هّللاَمُکْحَی  یَّتَح  يراهَنَو  یلَیل  ُُهْتَلتاَقل  ًاراْصنَا 

هصالخ

ار هیواعم  اب  شزاس  حلص و  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  رگا  ددرگ و  لیان  دوخ  هیلاع  فادها  هب  تسناوتن  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  رگا 
دزاس و رود  نآرق  مالسا و  زا  دهد و  قوس  یتخبدب  تلذ و  يوس  هب  ار  نانآ  هدیدرگ و  طلسم  نیملسم  رب  تسناوت  هیواعم  رگا  تفریذپ و 

مدع ار  ثداوح  نیا  مهم  لماوع  زا  یکی  دیاب  دراپـسب ،  دیزی  مان  هب  يرگید  رتکانرطخ  رـصنع  هب  دوخ  زا  سپ  ار  یمالـسا  تلم  تشونرس 
هن هک  تسناد  مالـسا  حیحـص  يربهر  لباقم  رد  شیوخ  فیاظو  هب  سانـشرس  ناناملـسم  زا  یهورگ  یهجوت  یب  تیالو و  ماقم  زا  تعاطا 

تاضارتعا لاکـشا و  داریا و  هب  هکلب  دنیامن  تکرح  يونعم  يربهر  رماوا  هبوچراهچ  رد  يوریپ و  رما  تیالو  نامرف  زا  دندشن  رـضاح  اهنت 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها   - 2 دـنتخادرپ .  تشاد  یپ  رد  ار  ناربج  لباق  ریغ  تاعیاض  بقاوع و  نینچ  هک  ییاهارچ  نوچ و  اجبان و 

همه صوصخ و  روط  هب  ار  راصنا  نیرجاهم و  ینادواج ،  هبطخ  ینارون و  هملک  نیا  زا  مود  شخب  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  رکنم 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  رد  ار  نانآ  يراگنا  لهـس  هحماسم و  هداد و  رارق  باطخ  دروم  مومع  روط  هب  خیرات  لوط  رد  ار  ناناملـسم 

ياـهملظ ندـمآ  دوجو  هب  لـلع  زا  یکی  تسا و  هدومن  شهوـکن  تمـالم و  تسا  راوتـسا  نآ  رب  مالـسا  یعاـمتجا  ماـظن  ساـسا  هک  رکنم 
نیا رد  یهاتوک  تسا -  هدـنار  نخـس  نآ  زا  موس  شخب  رد  هک  ار -  نیملـسم  تشونرـس  رب  نارگمتـس  ناملاظ و  ندـش  طلـسم  یعامتجا 

 . تسا هدومن  یفرعم  ریطخ  هفیظو 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  دعُب  نیرتمهم 

فورعم هب  رما  هدرتسگ  موهفم  عیسو و  داعبا  نایب  تسا  تیمها  زئاح  هجوت و  لباق  مالسلا  هیلع  ماما  نخس  زا  تمسق  نیا  رد  هک  هچنآ  یلو 
زا هیآ  ود  هب  دانتسا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  تسا ؛  یتایح  یساسا و  هلءاسم  نیا  رد  یلمع  هبنج  دُعب و  نیرتمهم  هب  هراشا  رکنم و  زا  یهن  و 

همه یلمع و  گرزب  کـچوک و  زا  تاـبجاو  همه  دوـش  رارق  رب  هعماـج  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رگا  دـیامرف :  یم  دـیجم  نآرق 
کلذو  - )) 1 دنک :  یم  نایب  تروص  نیدب  ار  روما  نیا  زا  دروم  جنپ  قادصم ،  هنومن و  ناونع  هب  هاگنآ  دیدرگ ،  دهاوخ  لح  تالکـشم 
يرکف یتدیقع  داهج  و   ) مالـسا هب  توعد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسالا )) ؛  یلا  ءاعد  رکنملا  نع  یهّنلاو  فورعملاب  رم  الا  نءا 

اب هزرابم  ملاـظلا )) ؛  ۀـفلاخمو   - )) 3 تسا . ))  ناـنآ  رب  ناگدیدمتـس  قوـقح  ندـنادرگزاب  و  ملاـظملا )) ؛  ّدر  عـم   - )) 2 تـسا . ))  ( 
ذخاو  - )) 5 تـسا . ))  یگنج  میاـنغ  یموـمع و  ياـهتورث  هنـالداع  عـیزوت  مئاــنغلاو )) ؛  یفلا ء  ۀمــسقو   - )) 4 تــسا . ))  نارگمتس 
دراوم رد  اهنآ  ندرک  فرـص  حیحـص و  دراوم  زا  اهتایلام  همه  تاقدص و  يروآ  عمج  و  اهقح )) ؛  یف  اهعـضوو  اهعـضاوم  نم  تاقدصلا 
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نارگمتس و اب  هزرابم  عیسو  حطس  نیا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نداد  ماجنا  هک  تسا  حضاو  رپ  و  تساهنآ . ))  یعرـش  حیحص و 
یلوق و فورعم  هب  رما  اب  ای  يدرف و  تروص  هب  دـناوت  یمن  هعماج  رد  داد  لدـع و  هماقا  داسف و  روج و  نتخاس  نک  هشیر  قوقح و  نتفرگ 

تسا ینشور  خساپ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نایب  نیا  و  دشاب .  ریذپ  ناکما  ییارجا  يورین  داجیا  یمالسا و  تموکح  لیکشت  نودب 
يرگید لیلد  و  دنناد .  یم  نآ  یلمع  هن  یلوق و  هبنج  رد  يدرف و  تهج  رد  کچوک و  داعبا  رد  ار  ییانبریز  مهم و  رما  نیا  هک  یناسک  رب 
ناوارف لیالد  لیلد و  نیمه  هب  و  هعماج .  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلمع  يارجا  رب  یمالسا و  تموکح  لیکـشت  بوجو  رب  تسا 
فورعم هب  رما  زا  یشخب  شماکحا ،  داعبا و  مامت  اب  شتمظع و  ّتیمها و  مامت  اب  ار  داهج  هعیش  گرزب  ياهقف  زا  یهورگ  هک  تسا  رگید 
ةالـصلا تمقادـق  کـنا  دهـشا   : )) هلمج دـنروآ و  یم  باـسح  هب  یمالـسا  مهم  هفیظو  ود  نیا  زا  يا  هشوـگ  دـنناد و  یم  رکنم  زا  یهن  و 

تقیقح نیا  هاوگ  هتفر  راک  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  رد  هک  رکنملا )) نع  تیهنو  فورعملاب  ترماو  ةاـکزلا  تیتآو 
زامن و هماقا  یهلا و  ضیارف  يارجا  تهج  هب  دـیزی  تموکح  لباقم  رد  ترـضح  نآ  داهج  مایق و  هک  دـنک  یم  میهفت  ار  اـنعم  نیا  تسا و 

 . تسا هدوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  ماجنا  يارب  تاکز و 

هصالخ

ملظ و نتخاس  نک  هشیر  داد و  لدـع و  طسب  زا  تراـبع  هک  نآ  قیقد  حیحـص و  ياـنعم  عیـسو و  موهفم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
رب یتموکح  ددرگن و  ارجا  هعماج  رد  انعم  نیا  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  تسا و  یمالـسا  تموکح  دوجو  مزلتـسم  تسا  داسف 

ؤمریما هک  هنوگنیمه  تفای  دنهاوخ  طلست  هعماج  رب  نارگمتس  تفرگ و  دنهاوخ  رارشا  ار  نآ  ياج  تسا  یعیبط  دیاین  دوجو  هب  مالسا  هیاپ 
الف نوعدـتف  مکرارـشا  مکیلع  ّیلویف  رکنملا  نع  یهنلاو  فورعملاب  رم  ـالا  اوکرتت  ـالو   : )) دومرف شتیـصو  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنم 
دینک اعد  هچره  سپـس  دنوش  یم  طلـسم  امـش  رب  رارـشا  هک  دینکن  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( . (( )) 340  (() مکل باجتسی 

خیرات و هفسلف  زا  تسا  ییاهسرد  هکنیا  نیع  رد  فیرـش  هبطخ  نیا  هناگ  هس  ياهـشخب  خیرات  ناگتخابدوخ   - 3 ددرگ . )) یمن  باجتسم 
رد مه  نآ  ار  نارگمتس  ناملاظ و  طلست  هزیگنا  نرق و  مین  لوط  رد  ار  ناناملـسم  یعامتجا  لوحت  للع  هک  یـسانش  هعماج  زا  تسا  یتاکن 

دعب هس  زا  ار  نیملسم  تشونرس  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  نتفرگ  تسد  هب  هنحص و  زا  تیب  لها  ندش  جراخ  تلع  مالـسا و  ییافوکـش  لیاوا 
ابیز و یتروص  هب  ار  مهـسفنءاب )))  ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیـال  هّللا  نا   : )) ) هفیرـش هیآ  تقیقح  رد  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  فلتخم 

امهیلع یلع  نب  نیسح  قیمع  رطاخ  جنر  ینورد و  درد  رگنایب  لاح  نیع  رد  تسا و  هدومن  ریسفت  ینیع  قادصم  دهاش و  هئارا  اب  نیشنلد و 
مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  خیرات .  لوط  رد  اصوصخ  نویناحور  املع و  يارب  امومع و  ناناملـسم  يارب  تسا  يرادشه  تسا و  مالـسلا 

نآ رد  هک  ار  اـهنآ  نادـنزرف  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ناراـی  هباحـص و  ناناملـسم و  زا  یهورگ  هبطخ  نیا  زا  موـس  شخب  رد 
دندوب یعامتجا  یبهذم  تیصخش  ياراد  هعماج و  ناسانشرس  هک  يدارفا  هداد ؛  رارق  باطخ  دروم  دنتشاد  روضح  مهم  یخیرات و  سلجم 

يارب ناشنوکس  تکرح و  ناشرادرک و  راتفگ و  لمع و  لوق و  هکنانآ  دنروآرد ،  تکرح  هب  ار  هعماج  دننک و  افیا  یشقن  دنتسناوت  یم  و 
تداعـس رکف  رد  دـنبایرد و  ار  دوخ  یعقاو  شزرا  دنـسانشب و  ار  دوخ  تیـصخش  تیعقوم و  یتسیاـب  دوب و  قشمرـس  وگلا و  تلم ،  داـحآ 

یهاگ يدام و  ذیاذل  یگدـنز و  هب  قشع  لباقم  رد  اهترارم و  اهیتخـس و  زا  رارف  یبلط و  هافر  رثا  رد  یلو  دنـشاب  نیمولظم  تاجن  هعماج و 
هتوب رد  ار  دوخ  ریطخ  هفیظو ،  ضرالا ))  یلا  دولخ   )) رد هناکدوک و  فادها  هب  لین  يارب  هتخاب و  ار  دوخ  ندوب ،  يرـشق  رجحت و  رثا  رد 

تکرح هب  ههار  ژک  دندومن و  لیوءات  ریسفت و  دنک  یم  نیمءات  ار  نانآ  هتساوخ  هک  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ  یهاون  رماوا و  هداد  رارق  یشومارف 
ایوقا و لد  رد  رادروخرب و  هعماج  رد  تمظع  هوکـش و  زا  دنتلیـضف  رادساپ  قح و  رادفرط  هک  رابتعا  نیا  هب  هک  يدارفا  دنداد .  همادا  دوخ 

یمالـسا هعماج  تاعقوت  تاراظتنا و  نآ  اهنت  هن  اـما  دـندوب  رادروخرب  یـصوصخب  مارتحا  زا  تاـقبط  همه  رظن  رد  تباـهم و  ياراد  اـفعض 
هجنکش و تیمورحم و  شریذپ  هب  رـضاح  هتـشگن و  یلام  ررـض  لمحتم  هار  نیارد  دندومنن و  يرادساپ  نآرق  نید و  زا  تفریذپن و  ققحت 
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نایماح هب  دنتـساخنرب و  همـصاخم  عازن و  هب  دندرک  یم  ازهتـسا  هرخـسمار و  تاسدقم  همه  هک  ناشنایانـشآ  ماوقا و  اب  دندیدرگن و  نادنز 
دندومنن دایرف  نآرق  مالسا و  میرح  ندش  هتسکش  يارب  دنداهنن و  یجرا  نآرق ،  هار  رد  نایدیعبت  مالـسا و  هار  رد  ناگدش  هجنکـش  نید و 

ناگدیدمتـس قوقح  عییـضت  ناملاظ و  طلـست  يارب  ار  هار  هجیتن  رد  دـنتفرگ و  شیپ  شزاس  هار  هنهادـم و  مالـسا  نانمـشد  اـب  ًـالمع  هکلب 
ساـسا هدروآ و  مهارف  ار  شیوخ  تبیـصم  نیرتـگرزب  همدـقم  شور ،  نیا  اـب  هک  دـنتفای  یمرد  دـندوب  هجوتم  رگا  یلو  دـنتخاس .  راومه 

فالتخا توبن  نامرف  تیالو و  طخ  رد  دندش و  یمن  هدـنکارپ  قح  رود  زا  نانآ  رگا  اریز  دـنا ؛  هدومن  يزیر  یپ  ار  دوخ  تلذ  یتخبدـب و 
هتفیـش دندرک و  یمن  رارف  قح  هار  رد  گرم  زا  دـندرک و  یم  لمحت  ار  تقوم  نامرح  تقـشم و  تمحز و  هب  ادـخ  هار  رد  دـندرک و  یمن 
تـسد اب  یهلا  ماکحا  دودح  تفرگ و  یم  رارق  نانآ  تسد  رد  ماکحا  ییارجا  يورین  مالـسا و  تردق  دـندش ،  یمن  هزور  دـنچ  یگدـنز 
ناملاظ دندیـسر و  یم  اون  هب  هعماج  نامورحم  دندرک و  یم  ادیپ  تاجن  نانآ  هلیـسو  هب  ناگدیدمتـس  نامولظم و  دـیدرگ ،  یم  ارجا  نانآ 

لیلذ فیعض و  اراهنآ  مالسا ،  زا  نانآ  نتسسگ  هدرک ،  ضوع  ار  هنحـص  نانآ  یتسـس  کنیا  یلو  دندش .  یم  هدیبوک  مهرد  نایوگروزو 
ییوس ره  هب  دـننک و  یم  راتفر  نامولظم  اب  تسا  ناـشهاوخلد  هک  يوحن  ره  هب  هداد ،  رارق  نانمـشد  تسد  رد  ار  ییارجا  تردـق  هدومن و 
تناها دروم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  تنـس  ریقحت و  دروم  ار  ادخ  نیمارف  قوس و  ار  هعماج  دنک  یم  اضتقا  ناشرگتواقـش  حور  هک 

يدبتسم درف  يا  هشوگ  ره  رد  دنرادن  یسرتسد  دوخ  تیناسنا  قوقح  نیرتمک  هب  نامورحم  ارقف و  ناریگنیمز ،  نایانیبان و  دنهد .  یم  رارق 
لیاسو مامت  زا  نیملـسم  تکوش  نتـسکش  مهرد  مالـسا و  ندـیبوک  يارب  تساورنامرف .  یهاوخدوخ  صخـش  يا  هیحاـن  ره  رد  مکاـح و 

ار صاصق  قوقح ،  هب  زواجت  ار  دودح  هنوراو ،  ار  مالـسا  نیناوق  فیرحت و  ار  نییآ  قیاقح  دنریگ و  یم  هرهب  دنراد  رایتخا  رد  هک  یغیلبت 
یّلص ادخ  لوسر  هناحیر  لد  درد  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  نخـس  دوب  نیا  و  دننک و . . .  یم  یفرعم  تواسق  ار  تاریزعتو  تیانج 

 ، نخس نیا  هکلب  یلع  نب  نیسح  نخس  هن  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هشوگ  رگج  مالـسلا و  هیلع  نانم  ؤمریما  دنزرف  هقفـش  هلآ و  هیلع و  هّللا 
حیسم ترضح  نخس  یسوم ،  ترضح  نخس  میهاربا و  ترضح  نخـس  تسادخ ؛  يایلوا  همئا و  همه  لد  درد  نخـس و  ایبنا و  همه  نخس 

 . تسا موصعم  نایاوشیپ  ناماما و  هیقب  نخس  یبتجم و  ماما  نخس  نانم و  ؤمریما  نخس  تسا .  ناربمایپ  متاخ  نخس  و 

هبطخ نیا  رب  یلمع  خساپ 

زا تسخن  هلحرم  رد  زین  نخـس  نیا  رب  یلمع  خساپ  تسا ،  يدـه  همئا  نخـس  ایلواو و  ایبنا  نخـس  نخـس ،  نیا  هبطخ و  نیا  هک  هنوگنامه 
مه نانآ  يرآ  دنا .  هدوب  نایاوشیپ  ناربمایپ و  خیرات ،  لوط  رد  شخبتایح  يادن  نیا  رب  نایوگ  کیبل  تسا و  هدوب  يده  همئا  ایبنا و  يوس 
مه دـندومن ،  تکرح  مه  دـندز و  بیهن  مه  هدنونـش ،  بطاخم و  مه  دـندوب و  هدـنیوگ  بطاخم و  مه  وگ ،  کیبل  مه  دـندوب و  يداـنم 

اب ار  شتآ  نایم  رد  نتفر  هک  دـندیزرو  تماقتـسا  شیوخ  توعد  نیا  هب  تباجا  هار  رد  اج  نآ  ات  دـندومن و  تباجا  مه  دـندرک و  توعد 
دوخ فدـه  رد  اج  نآ  ات  دـنداهن و  انب  ار  دـیحوت  ساسا  دـندمآ و  قئاف  درمتم ،  نایدورمن  هب  هرخ  ـالاب  یلو  دـندیدرگ  اریذـپ  زاـب  شوغآ 

رادافو دوخ  نامیپ  رد  اج  نآ  ات  دنداد و  تاجن  تلذ  یگدرب و  زا  ار  یتلم  دنداتـسرف و  ایرد  جاوما  نایم  هب  ار  نمـشد  ات  دندومن  يرادـیاپ 
گرزب راختفا  نیا  هرخ  الاب  و  دادرـس .  ار  رـشیمش  رب  نوخ  يزوریپ  راعـش  نمـشد  لباقم  رد  تشط و  نایم  رد  نانآ  هدـیرب  رـس  اـت  دـندنام 
تموکح لیکـشت  هک  میرک  نآرق  ندرک  هدایپ  هار  رد  مالـسا و  نید  یلاعت  هار  رد   ) ناـشنایاوشیپ همئا و  هک  دـیدرگ  هعیـش  ناـهج  بیـصن 

دیهـش دوخ  نامز  نایتوغاط  هنارئاج و  ياهتموکح  يزادنارب  هار  رد  تبقاع  هدرب و  رـس  هب  دیعبت  سبح و  رد  تسا  نآ  داعبا  زا  یکی  لدـع 
هک دنتفاتش  نمشد  فاصم  گنج و  هب  ریـشمش  اب  هدرک و  هناحلـسم  مایق  دومن  یم  باجیا  تاناکما  طیارـش و  هک  اجنآ  ات  و  ( 341 () دندش

ماما شدـنزرف  نینوخ و  مایق  گرزب و  گنج  هس  رد  مالـسا  نانمـشد  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نینوخ  ماـیق  هناحلـسم و  گـنج 
مالـسا و خیرات  نیرز  ياهگرب  زا  دیزی  شدـنزرف  نایفـس و  یبا  نب  ۀـیواعم  شیوخ  نارود  ياهتوغاط  لباقم  رد  یلع  نب  نیـسح  یبتجم و 

 . تسا تیرشب  خیرات 
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شناوریپ و  ع )   ) یلع نب  نیسح  خساپ 

دنک و یم  میسرت  هدنیآ  رد  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  مایق  سلجم ،  نارضاح  نیعمتـسم و  يارب  هفیرـش  هبطخ  نیا  نومـضم  هچرگ 
 ، دیامن یم  توعد  مایق  نیا  اب  يراکمه  یگدامآ و  يارب  ار  ناگدنونـش  دـهد و  یم  ربخ  هدـنیآ  رد  ترـضح  نآ  یلمع  فورعم  هب  رما  زا 

مهللا  : )) تسا هدـش  حیرـصت  یخیرات  روشرپ و  تکرح  نیا  رب  هدـیدرگ و  حرطم  لماک  تحارـص  اب  تقیقح  نیا  هبطخ  نیا  رخآ  رد  یلو 
مکیبن رون  ءافطا  یف  اولمعو  مکیلع  هملظلا  يوق  انوفصنتو  انورصنت  نا ال  مکناف  ناطلـس . . .  یف  ًۀسفانم  انم  ناک  ام  نکی  مل  هنا  ملعت  کنا 
ندروآ تسد  هب  رد  تباـقر  میا )  هدرک  زاـغآ  هیما  ینب  دـض  رب  هک  يا  هزراـبم   ) هدزرـس اـم  زا  هچنآ  یناد  یم  وـت  کـش  یب  ایادـخ !  (( ))

میهد هئارا  ار  وت  نییآ  ناشخرد  ياهشزرا  لوصا و  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  دیاز  ياهتمعن  تورث و  يوجتـسج  هن  هدوبن و  یـسایس  تردق 
ادصمه ام  اب  داد ،  نتفرگ  رد  دینکن و  يرای  ار  ام  رگا  نید  ياملع  هورگ  امش  نیاربانب  میروآ . . .  دیدپ  تاحالصا  یمالسا ،  روشک  رد  و 
دنهاوخ رتلاـعف  توبن ))   )) نازورف لعـشم  ندرک  شوماـخ  رد  دومن و  دـنهاوخ  ادـیپ  يرتشیب  تردـق  امـش  لـباقم  رد  نارگمتـس  دـیدرگن 

ماگنه هب  نآ و  زا  سپ  لاس  هس  هک  تسا  نامه  تسا  هدومن  نایب  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یفده  نیا  دـیدرگ . ))
امناو ًاملاظ  ـالو  ًادـسفم  ـالو  ًارطب  ـالو  ًارـشا  جرخا  مل  یناو  ( . )) 342  ) تسا هدومرف  هراـشا  شا  یخیراـت  همانتیـصو  رد  هنیدـم  زا  تکرح 
يور زا  هن  نم  و   . . . (( )) رکنملا نـع  یهناو  فورعملاـب  رمآ  نا  دـیر  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  يدـج  ۀـما  یف  حالـصالا  بـلطل  تـجرخ 

فورعم و هب  رما  رفس  نیا  زا  نم  فده  هکلب  مدرگ  یم  جراخ  هنیدم  زا  يرگمتس  داسف و  يارب  هن  ینارذگـشوخ و  يارب  ای  یهاوخدوخ و 
مدـق هار  نیا  رد  خـیرات  لوـط  رد  زین  نویناـحور  اـملع و  زا  مالـسلا  اـمهیلع  هـمئا  ناوریپ  و  تـسا . ))  تـما  روـما  حالـصا  رکنم و  زا  یهن 

ار ( 343  (() ۀلیـضفلاءادهش  )) زا میظع  یفـص  هکلب  ثلاث  دیهـش  یناث و  دیهـش  لوا و  دیهـش  هن  نآرق  مالـسا و  ياـیحا  هار  رد  دنتـشادرب و 
انـشآ نانآ  مان  اب  نییّلع ))   )) باتک رد  دیاب  هک  یمانمگ  يادهـش  تسا و  خـیرات  شخب  تنیز  نانآ  مان  هک  دیهـش  نارازه  دـنداد  لیکـشت 

دوخ هیلمع  هیملع و  هلاسر  هک  تنیاحور  دیواج  هشیمه  نازاس  هسامح  رب  مالس   : )) تفگ نینچ  ناشهاگـشیپ  رد  هناعـضاخ  دیاب  دیدرگ و 
 . دـنا هتخاس  غارچ  بش  رهوگ  ناشتایح  عمـش  زا  ساـن  هباـطخ  ظـعو و  تیادـه و  ربنم  رب  دـنا و  هتـشون  نوخ  بکرم  تداهـش و  مد  هب  ار 

ایند تاینمت  لاقع  دندیرب و  ار  هسردم  ثحب و  سرد و  تاقلعت  هتـشر  دربن ،  ماگنه  رد  هک  تیناحور  هزوح و  يادهـش  رب  نیرفآ  راختفا و 
ات هکنانآ  رب  مالس  دندورـس .  روضح  رعـش  نایتوکلم  عمج  رد  دنتفر و  نایـشرع  ینامهیم  هب  نالابکبـس  دنتفرگرب و  ملع  تقیقح  ياپ  زا  ار 

نوخ و تارطق  ار  ناشتقادـص  ثیدـح  دـنبدنب  هک  دـندش  یقداص  نارذـنم  دوخ  تلم  موق و  يارب  دـنتخات و  شیپ  هب  هقفت  تقیقح  فشک 
هب توعد  رد  هک  دور  یمن  يراظتنا  نیا  زج  عیـشت ،  مالـسا و  نیتسار  تیناحور  زا  اقح  تسا و  هدرک  یهاوگ  ناشرکیپ  هراپ  هراپ  تاـعطق 

( . 344 (() دشاب تداهش  شرتفد  ماتخ  رهم  دهدب و  ار  اهینابرق  نیلوا  دوخ ،  مدرم  هزرابم  نینوخ  هار  قح و 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  هبطخ  رب  یخساپ  ناریا  یمالسا  بالقنا 

میظع تکرح  دیدرگ و  رادیدپ  خیرات  زا  ههرب  نیا  رد  هک  يروشرپ  مایق  تسویپ و  عوقو  هب  يرجه  مهدزناپ  نرق  هناتسآ  رد  هک  هچنآ  یلو 
ادخ و مالس  هک  ینیمخ -  ماما  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  ناریا  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  تما و  ماما  يربهر  تماما و  هب  هک  یمالسا 

همانرب زا  يوریپ  هب  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هبطخ  نیا  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  و  داب -  وا  رب  ناحلاص  اـیلوا و  اـیبنا و  ناگتـشرف و  دورد 
یم تیعجرم  تیناحور و  خیرات  رد  مایق  نیرتگرزب  مالـسا و  خـیرات  رد  تکرح ،  نیرت  هقباس  یب  دـمآ ،  دوجو  هب  مالـسا  شخبتایح  ياه 

يانب هلاس ،  دـصناپ  رازه و  ود  یهاشنهاش  ياه  هناریو  رد  تخیر و  مهرد  ار  ناـهج  یماـظن  یـسایس  تـالداعم  ماـمت  هک  یتکرح  دـشاب ، 
مالـسا و يدوبان  يارب  اهنرق  لوط  رد  هک  ار  داحلا  رفک و  ناهج  ياه  هشقن  ماـمت  دروآ ،  دوجو  هب  ار  یمالـسا  يروهمج  راوتـسا  مکحم و 
ون و یتایح  مالـسا ،  يارب  تخاس و  لدبم  يدـیمون  سءای و  هب  ییادز  مالـسا  رد  ار  نانآ  دـیماو  بآ  رب  شقن  دـندوب  هدرک  یحارط  نآرق 

البرک ات  هنیدم  زا  ع )   ) یلع نب  نیسح  www.Ghaemiyeh.comنانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


قرش و درب و  ورف  تریح  باجعا و  رد  ار  مالـسا  نانمـشد  ناتـسود و  هک  یتکرح  دیـشخب .  دیدج  یتکرح  هزات و  يدیما  ناناملـسم  يارب 
 . دومن نادنچدص  ار  اهنآ  توادع  هنیک و  دیناشن و  تلذم  كاخ  هب  ار  رفک  نارادمدرس  دروآرد و  وناز  هب  مالسا  لباقم  رد  ار  برغ 

یناهج رفک  لمعلا  سکع 

لمعلا سکع  رد  ناوت  یم  دیدرگ  دراو  مالسا  نانمشد  هب  گرزب  لوحت  نیا  زا  هک  ار  يا  هبرض  ینیگنـس  تکرح و  نیا  تیمها  تمظع و 
ار ناشنارایتسد  دندرپس و  یشومارف  هب  ار  دوخ  نایم  رد  ياهینمـشد  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  همیـسارس  هنوگچ  هک  دومن  هدهاشم  نانآ 

راک هب  دوب  هدروآرد  هزرل  هب  ار  ناشمتـس  ملظ و  ياهخاک  ياه  هیاـپ  هک  میظع  جوم  نیا  نتـسکش  مهرد  يارب  روشک  جراـخ  لـخاد و  رد 
نویناحور و املع و  راتشک  رورت و  اب  نامز  مه  دندیدرگ و  جیسب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يدمحم  بان  مالـسا  زا  نتفرگ  ماقتنا  رد  دنتفرگ و 

مادـص خـیرات ،  رـصنع  نیرتراـکتیانج  یتسرپرـس  هب  یقلفع  دـحلم  ثعب  بزح  مالـسا ،  نیتـسار  ناوریپ  زا  فـلتخم  راـشقا  هعمج و  هـمئا 
تشه هک  كانلوه  گرزب و  سب  یگنج  دندومن .  کیرحت  راداو و  مالـسا ،  تردق  ندیبوک  مهرد  ناریا و  هب  هلمح  يارب  ار  يراوخنوخ 

یمالـسا و رهاظ  هب  ياهروشک  رد  ناشناگدناشن  تسد  برغ و  قرـش و  زا  مالـسا  نانمـشد  همه  تسویپ و  عوقو  هب  دیماجنا  لوط  هب  لاس 
اب اما  دندیزرون ،  هقیاضم  رفک  ههبج  هب  ینابیتشپ  يرای و  عون  چیه  زا  هدیدرگ و  میهس  ًالمع  گنج  نیا  رد  یناهج ،  رفک  زا  هتفرگ  ماهلا ، 

 : )) موهفم هب  یثنخ و  ار  نانمـشد  هئطوت  همه  راوگرزب  ماـما  يربهر ،  تیادـه  مدرم و  نینهآ  هدـیقع  ناـمیا و  ماجـسنا  داـحتا و  نیا  همه 
اب یگنهرف و  ههبج  رد  ار  دوخ  هناحـضتفم  تسکـش  نیا  دیدرگ  ممـصم  یناهج  رفک  دیـشخب .  ققحت  ((( 345  () ِهّلُک ِنیّدـلا  یَلَع  ُهرِهظِیل  )

باتک زا  هدرتسگ  غیلبت  تیامح و  اب  دـیامن و  ناربج  يدـشر ))  ناملـس   )) مان هب  رگید  كاـپان  رـصنع  تفـص و  ناطیـش  يدرف  ندرک  مَلَع 
يدمحم بان  مالسا  اب  دربن  رد  ار  دوخ  سناش  دهد و  فاصم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  يدمحم  نییآ  ینآرق و  تایآ  اب  یناطیش ، ))  تایآ  ))

هشوگ نیـشن  هداجـس  یمالـسا و  بالقنا  ربهر  بیهن  مه  زاب  اما  دهد ،  رارق  شیامزآ  هتوب  رد  اددجم  بالقنا  ربهر  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
يارب تخاس و  هجاوم  يدیدج  ینیشن  بقع  اب  ار  مالسا  نانمـشد  دنکفا و  نینط  ناهج  رد  نافرع  هقف و  تقیقح  هار  کلاس  نآ  نارامج و 

 ، يرآ دوزفارب .  داحلا  رفک و  نارادمدرـس  لد  ياهغاد  رب  رگید  یغاد  تخیرورف و  ناشماک  رب  ار  تلذو  تسکـش  خـلت  ماج  راب  نیمدـنچ 
رد دوب  هدش  لوحم  شا  هدهع  رب  خـیرات  زا  ههرب  نیا  رد  هک  ار  ینامـسآ  ریطخ  تیلو  ؤسم  یهلا و  نیگنـس  هفیظو  نآ  نینچ  نیا  تما  ماما 
اب مالسا و  ندناسر  يزوریپ  هب  رد  دوخ  ياهتیقفوم  زا  مارآ  یلد  اب  داد و  ماجنا  دجنگن  وت  نم و  روصت  هب  هک  الاو  یحطـس  رد  الاب و  يدح 

يوس هب  يدنوادخ  لضف  هب  راودیما  يریمض  اب  يربهر و  تماما و  هفیظو  يافیا  زا  داش  یحور  اب  داحلا و  رفک و  تسکـش  زا  نئمطم  یبلق 
هداس ناتسود  زا  یضعب  تنایخ  زا  نوخرپ  یبلق  هاکناج و  يدرد  اب  یهورگ و  رشقت  رجحت و  یهاگآان و  زا  نوزحم  یلد  اب  دوشگرپ و  هّللا 

نایتوسان ینیـشنمه  رب  ار  نایتوکلم  تبحاصم  تسلاجم و  دیـشک و  نماد  ینادواج  ملاع  هب  یکاخ  ناهج  نیا  زا  هدروخ ،  بیرف  شیدنا و 
ْمُکُرمءای هّللا  َّنِا   : )) ) هک داد  لیوحت  شراکادف  نادنم  هقالع  قشاع و  ناوریپ  هب  ار  يدـمحم  بان  مالـسا  نیگنـس  تناما  و  ( 346) دیزگرب

( . (( 347  () اِهلْهَا یِلا  ِتانام  الا  اّود  ُؤت  ْنا 

ام هفیظو 

الاب زرواشک و  يرازاب و  نیشنرهش ،  ییاتسور و  ناوج ،  ریپ و  نز ،  درم و  زا  فلتخم  تاقبط  مامت  هعماج و  راشقا  همه  ام و  هفیظو  کنیا 
هک يروـط  هب  یلو  دـنناد  یم  تماـما  هار  ورهر  تیـالو و  طـخ  وریپ  نآرق و  مالـسا و  هب  راداـفو  ار  دوـخ  هـک  یفونـص  هورگ و  هـمه  هرخ 

یلع نب  نیسح  همیخ  ریز  رد  نارضاح  ینِم و  رد  ناگدننک  تکرش  صاخ و  هورگ  نخس ،  فرط  هفیرـش  هبطخ  نیا  رد  دیدومرف  هظحالم 
هناگ هس  ياهشخب  رد  ترضح  نآ  هک  میدومن  هظحالم  دندوب و  ناشنادنزرف  ادخ و  لوسر  هباحص  تما و  نیثدحم  املع و  مالـسلا  امهیلع 
دناد یم  لو  ؤسم  ار  صاخ  هورگ  هقبط و  نیا  دنک و  یم  میسرت  يرگید  تروص  هب  ار  هعماج  زا  صاخ  رشق  نیا  هفیظو  هفیرش ،  هبطخ  نیا 
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مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رگا  يرآ ،  دـهد .  یم  رارق  تمالم  دروم  ادـیدش  ار  هعماج  زا  فنـص  نیا  رد  تیلو  ؤسم  ساسحا  مدـع  و 
همه يانبریز  یعامتجا و  دسافم  همه  هشیر  هدیدرگ  رادـیدپ  تیالو  هلءاسم  رد  هک  ار  نارود  نآ  يونعم  یناحور و  ياهتیـصخش  فارحنا 

تارطخ دسافم و  املسم  میقتسمریغ  ياههار  هب  ندش  هدیشک  هیقف و  تیالو  يالاو  ماقم  زا  فارحنا  زورما  دنک  یم  یفرعم  اهملظ  اهمتس و 
ریصقت مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رگا  و  تشاد .  دهاوخ  هارمه  هب  داتفا  قافتا  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نامز  رد  هچنآ  زا  رتگرزب  سب 

تـشونرس تاردقم و  رب  نانمـشد  رارـشا و  طلـست  یلـصا  لماع  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلءاسم  رد  ار  هباحـص  نادنزرف  هباحص و 
نیا دنا  هدش  رت  هدامآ  نیملـسم  مالـسا و  ندیعلب  يارب  هدیدرگ و  رتیوق  هدُع  هدِع و  ظاحل  زا  نانمـشد  هک  زورما  دنک  یم  یفرعم  نیملـسم 

نآ ناسانشرس  نیثدحم و  املع و  تسد  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  رگا  و  دوب .  دهاوخ  يرتقیمع  رثا  رتشیب و  شقن  ياراد  زین  لماع 
هافر نآرق ،  مالـسا و  یلاعت  هار  رد  جنر  لمحت  نامرح و  ياج  هب  دنا و  هدومیپ  ار  نانآ  اب  شزاس  هار  نانمـشد ،  اب  هزرابم  ياج  هب  هک  زور 

باذع اب  ندش  شوغامه  ایند و  نیا  رد  تلذ  یتخبدب و  تبکن و  تمقن و  لوزن  دلان و  یم  ادیدش  دنا  هدیزگرب  ار  يدام  تذل  یـصخش و 
لاح و هسیاقم  اب  یناکم و  ینامز و  طیارـش  هب  هجوت  اب  دـنک  یم  ینیب  شیپ  نانآ  يارب  ترخآ  رد  ار  ادـخ  تمحر  زا  نامرح  كاـندرد و 

دیاب اذـل  و  دـیدرگ .  دـهاوخ  رتدـیدش  لاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  میلا  باذـع  نینچ  هب  ـالتبا  تبکن و  تمقن و  نیا  لوزن  ینارگن  هتـشذگ 
یم مرتحم  افعـض  نایم  رد  زیزع و  ایوقا  لد  رد  دنتـسه  اهلد  رد  يونعم  تباـهم  ياراد  ریخ و  هب  فورعم  ملع و  هب  روهـشم  هک  يا  هباـصع 

تسارح هدش  هتخیر  نآرق  مالسا و  هار  رد  هک  يرهطم  رهاط و  ياهنوخ  دنزیخرب و  قح  زا  يرادفرط  هب  هک  دور  یم  راظتنا  هکنانآ  دنشاب ، 
زورما ات  دیدرگ  هراشا  ًالبق  هکنانچ  هناتخبـشوخ  و  دنناسرب .  ماجنا  هب  نسحا  وحن  هب  ار  مهم  هفیظو  نیا  دنبایرد و  ار  دوخ  تیعقوم  دنیامن ، 

تسا و هدومن  مایق  نانمـشد  هیلع  داهج  هب  هعماج  مدـقم  فص  رد  هشیمه  تیناـحور  رـشق  نید و  ياـملع  هتفرگ و  ماـجنا  یهلا  هفیظو  نیا 
هب زین  گنج  ههبج  رد  ار  دوخ  يربهر  تماما و  تسا  هتفرگ  هدهع  هب  تدابع  بارحم  رد  ربنم و  هشرع  رد  ار  هعماج  تیاده  هک  هنوگنامه 
 . تسا هدیـشک  رـس  هب  ار  تداهـش  نیریـش  ماج  نارگید  زا  شیپ  دوخ  هدومن  توالت  مدرم  يارب  ار  داهج  تایآ  رگا  تسا  هدـیناسر  تابثا 

تسا خیرات  ناگتخابدوخ  زا  نخس  هکلب  تقیقح  ناورهر  تلیـضف و  ناگنهآشیپ  فصو  نایب  هن  دوصقم  زارف  نیا  رد  مینکن  شومارف  یلو 
يادا رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  بلط  هاـفر  درد و  یب  یناـهاگآ  اـی  رجحتم و  یناـهاگآان  هعماـج  راـنک  هشوگ و  رد  تسا  نکمم  اریز   ؛

هار نیا  رد  دـنا و  هدرکن  لذـب  یلام  نییآ ،  هار  رد  هک  یناـسک  دـنراگنا ،  فیفخ  ار  يربهر  تیـالو و  قح  دـنزرو و  روصق  دوخ ،  هفیظو 
گنج هن  هعماج ،  درد  دای  هب  هن  دـنا  هدوب  دوخ  رکف  رد  دـنا  هدومنن  عافد  نافلاخم  لـباقم  رد  نآرق  مالـسا و  زا  هتخادـنین  رطخ  هب  ار  ناـج 

رد هن  داد و  ناشناکت  هدیدغاد  ناردام  میتی و  كدوک  نارازه  هلان  نیدوقفم و  ارسا و  هتخابکاپ و  ناوج  رازه  اههد  تداهـش  هلاس و  تشه 
 . دـنداد ناکت  بل  داد  رارق  تناها  ریقحت و  دروم  یناهج  حطـس  رد  ار  يوبن  سدـقم  ماـقم  هک  یناطیـش  تاـیآ  يدـشر و  ناملـس  ناـیرج 

نادرم هن  دهعت و  یب  دارفا  صیاصخ  زا  تسا و  راکیپ  هنحـص  زا  رود  راکیب و  دارفا  راک  هک  دـشاب  یم  لاکـشا  داریا و  نانآ  رنه  نیرتگرزب 
تبکن تمعن و  هک  یتروص  رد  دنناد  یم  شیوخ  مّلـسم  قح  ار  ادخ  باذع  زا  نما  ناوضر و  هضور  هک  ینایـضار  دوخ  زا  تسا ،  رازراک 

اب کنیا  دنتـسه  مالـسا  نوهرم  ار  دوخ  فرـش  مامت  تّزع و  همه  هکنانآ  اریز  تساهنآ ؛  راظتنا  رد  يورخا  تخـس  باذع  یهلا و  مشخ  ، 
 ، تسا هدنکفا  نینط  ایند  مامت  رد  نآرق  مالسا و  رصان )) نم  له   )) يادص هک  ییاج  رد  تیوقت و  ار  نمشد  ههبج  ًالمع  شیوخ  راتفر  نیا 

نیرتدیدش نانآ و  راظتنا  رد  یتخبدب  نیرتگرزب  هک  دنناد  یمن  دنراد و  یمرب  ماگ  نآ  فیعـضت  رد  هکلب  دنباتـش  یمن  نآ  يرای  هب  اهنت  هن 
ياملع ياج  هب  ماکحا  رداصم  روما و  يراجم  دوش و  رارکت  مالـسا  لوا  خیرات  لاحم ،  ضرف  هب  رگا  تساهنآ و  نیمک  رد  تبیـصم  الب و 

تما يربهر  تیالو و  لصا  رد  هعزانم  ّتنـس و  رد  فالتخا  قح و  زا  قرفت  رثا  رد  ددرگ و  داحلا  نارایتسد  رفک و  ناگدـناشن  تسد  هّللاب 
رتلاعف و توبن ،  نازورف  لعـشم  ندرک  شوماخ  رد  دومن و  دنهاوخ  ادـیپ  يرتشیب  تردـق  نارگمتـس  دـیآ  دوجو  هب  يروتف  ریـسم ،  نیا  رد 

قشمرس وگلا و  نارگمتس  همه  يارب  متـس  ملظ و  رد  هک  دوب  دنهاوخ  زاتـشیپ  نانچ  نآ  يدعت ،  ملظ و  رد  ناملاظ  دیدرگ و  دنهاوخ  رتیوق 
نیا دوخ  شتآ ،  نیا  رد  ناگدـش  هتخوس  نیلوا  ناـیرارف و  نیا  دوخ  اـهتیلو ،  ؤسم  نیا  زا  رارف  یناـبرق  نیلوا  هک  تساـج  نیا  رد  دـنوش و 
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هِرَکولَو ِهِرُون  ُِّمتُم  هّللاَو  ْمِهِهاْوفءِاب  هّللاَرُون  اوئِفُْطِیل  َنوُدیُری   : )) ) دـیدرگ دـنهاوخ  قافن  رفک و  رکـشل  نارایتسد  لطاب و  ههبج  نارایب  شتآ 
( . (( 348  () نورفاکلا

باتک عبانم  كرادم و  دروم  رد  رکذت  دنچ 

یلوا و عبانم  كرادـم و  هب  باتک ،  نیا  بلاطم  مهم  تمـسق  رد  ام  دانتـسا  دـییامرف ،  یم  هظحـالم  ذـخءام  تسرهف  رد  هک  يروط  هب   - 1
 - 2 دشاب .  یم  دییءات  ناونع  هب  صاخ  دراوم  رد  زجب  مود  تسد  عبانم  زا  یضعب  ندروآ  هدوب و  تنـس  لها  هعیـش و  بتک  زا  دامتعا  دروم 
زا تسا  هدـش  لقن  فلتخم  عبانم  رد  هک  ثیداحا  تایاور و  یخیرات و  بلاطم  زا  یـضعب  نایم  رد  هک  تسا  نشور  شناد  لضف و  لـها  رب 

هدـش لقن  باتک  کی  رد  نایرج  کیزا  یتمـسق  تسا  نکمم  نینچمه  دراد و  دوجو  فـالتخا  تاراـبع  ظاـفلا و  رظن  زا  اـی  موهفم و  رظن 
همه هب  باتک  نیا  كرادـم  هب  هعجارم  تروص  رد  تسا  مزـال  ناگدـنناوخ  رب  تهج  نیدـب  رگید ،  باـتک  رد  نآ  رگید  تمـسق  دـشاب و 

(( دعس نبا  تاقبط   )) باتک نیا  رد  ام  كرادم  زا  یکی   - 3 دنیامن .  قیبطت  هعجارم و  تسا  هدش  هراشا  اهنآ  هب  بلاطم  لیذ  رد  هک  یعبانم 
هخسن همه  هنافسءاتم  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذت  یلو  دیآ ،  یم  رامـش  هب  یلوا  عبانم  كرادم و  زا  هک  دشاب  یم  يافوتم 230 ه - 

زا هلآ  هیلع و  هاللا  یلـص  مرکاربمایپ  نادـناخ  زا  نت  دـنچ  لاح  حرـش  هک  هدـش  هتفرگ  صقان  یطخ  هخـسن  کی  زا  باتک  نیا  عوبطم  ياه 
هناتخبشوخ یلو  تسا ،  هدیدرگ  طقاس  نآ  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  لاح  حرـش  هلمج 

یپکوتف هخسن  دنچ  ًاریخا  هک  هدمآ  تسد  هب  لوبناتسا ))   (( )) يارس یپاق  پوت   )) هناخباتک رد  هدش  دای  باتک  زا  لماک  یطخ  هخـسن  کی 
رخآ رد  يدومحم  ياقآ  ققحم  لضاف  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  تداهـش  هب  طوبرم  تایاور  تسا و  هدیدرگ  هیهت  هخـسن  نامه  زا 

رد ام  دانتـسا  و  تسا .  هدومن  لقن  هدـش )  پاچ  توریب  رد  هل  مظعم  قیقحت  اب  هک  ءادهـشلادیس -  ترـضح  دـلج  (( ) رکاسع نبا   )) خـیرات
رد زین  تاقبط )   ) لماک هخسن  تسا  دیما  و  دشاب .  یم  رکاسع  نبا  خیرات  زا  هخسن  نیمه  هطساو  هب  دعـس )) نبا  تاقبط   )) هب رـضاح  باتک 

 . ددرگ رشتنم  پاچ و  مق ،  هیملع  هزوح  يالضف  زا  یضعب  تمه  هب  کیدزن  هدنیآ 

ذخآم كرادم و 

(329  ) ینیلک خیش  یفاک  لوصا   1397  - توریب نرق 3ه ) ناخرومزا   ) يرذالب فارشالا  باسنا  فرـشا  فجن  413 ه )  ) دیفم خیش  داشرا 
دوواد نب  دمحا  لاوطلارابخا   1388  - رصم ( 276  ) يرونید هبیتق  نبا  هسایـسلاو  ۀمامالا  مق  ( 346  ) يدوعسم هیصولا  تابثا   1388  - نارهت
نارهت ( 381  (( ) هر  )) قودص خیـش  یلاما  ( 255  ) يراخب لیعامسا  نبدمحم  يراخب  حیحـص  رـصم  دیمحلادبع  هناخپاچ  ( 381  ) يرونید

نرق 6) ياملع  زا   ) یـسربط مالـسالا  نیما  يرولا  مـالعا  مق  یتریـصب -  نرق 14 ) ياملع  زا   ) يوامـس نیـسحلا  راـصنا  یف  نیعلا -  راـصبا 
نارهت هیمالسا  پاچ  ( 1110  (( ) هر  )) یسلجم راونالاراحب  مق  رـصاعم ) ياملع  زا   ) ینادمه يرباص  نیـسحلا  بدا   1338  - نارهت هیمالسا 

يربط خـیرات   1380  - زیربـت ( 290  ) رافـص نسح  نبدـمحم  تاجردـلارئاصب   1387  - توریب ( 774  ) یقـشمد ریثک  نبا  هیاـهنلاو  ۀـیادبلا 
حضاو نبا  یبوقعی  خیرات   1394  - توریب رکفلاراد  ( 911  ) یطویـس نیدلا  لالج  ءافلخلا  خیرات  ندیل  پاچ  ( 310  ) يربط ریرج  نبدمحم 

هبعـش نب  نسح  لوقعلا  فحت   1398  - توریب ( 571  ) یقـشمد رکاسع  نبا  رکاسع  نبا  خـیرات   1379  - توریب رداـص  راد  ( 284  ) یبوقعی
(852  ) ینالقـسع رجح  نبا  بیذهتلا  بیذـهت   1369  - فجن يزوج  نب  طبـس  صاوـخلا  ةرکذـت   1394  - مق نرق 4 ) نیثدـحمزا   ) ینارح

ۀنیفس  1384  - هرهاق ( 346  ) يدوعسم بهذلا  جورم   1350  - 654 فجن -  پاچ  1351 ه )  ) یناقمام لاقملا  حیقنت   1326  - دنه دابآردیح 
لامعالا باقع  ( 230  ) يدقاو بتاک  دعـس  نب  دـمحم  دعـس  نبا  تاقبط  نارهت  پاچ  يافوتم 1359ه )  ) سابع خیـش  جاح  موحرم  راـحبلا 

ریثا نبا  نیدـلازعم  لـماکلا  1356 ه  فرـشا -  فجن  ( 367  ) هیولوق نبدـمحم  تارایزلا  لـماک  يراـفغ  یقرواـپ  هب  نارهت  ( 381  ) قودص
1378  - رـصم پاچ  (656  ) دـیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش   1399 توریب -  (975  ) يدـنه یقتم  لاـمعلازنک   1387 توریب -  (630)
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لتقم مـق  568 ه )  ) یمزراوخ بیطخ  یمزراوـخ  لـتقم  نارهت  ( 645  ) امن نبا  نازحـالاریثم   1321  - نارهت ( 673  ) سوواط نبدیـس  فوهل 
نارهت پاچ  نرق 12 ) ياملعزا   ) ینارحب نیدـلارون  نب  هّللادـبع  ملاوع  لتقم   1392  - فـجن بادآ  هعبطم  ( 1391  ) مرقم قازرلادـبع  مرقم 

(588  ) بوشآرهـش نبا  بقانم  فجن  پاـچ  ( 1320  ) يرون ثدـحم  لئاسولا  كردتـسم  ( 405  ) يروباشین مکاح  نیحیحـص  كردتـسم 
مق پاچ  573 ه )  ) يدنوار نیدلا  بطق  يدنوار  تاوعد  نارهت  هیمالسا  پاچ  نرق 11 ) ياملع  زا   ) يزیوح هعمج  نبا  نیلقثلارون  مق  پاچ 

یلماع رح  خیش  هعیـشلا  لئاسو  رـصم  پاچ  ( 852  ) ینالقسع رجح  نبا  يراخب  حیحـص  حرـش  رـصم  ( 212  ) محازم نب  رـصن  نیفـص  هعقو 
مق و پاـچ  يافوتم 314 )  ) یلدـیبع تایبنیزلا  راـبخا   1385  - قارع پاـچ  ( 1294  ) يزودـنق ناملـس  خیـش  هدوملا  عیبانی  نارهت  ( 1104)

هدش هدروآ  یقرواپ  رد  هک  يرگید  ياهباتک 

اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

ص یمزراوخ ،  لتقم  ص 10 . نازح ،  الاریثم  ص 200 . دیفم ، داشرا  ص 263 و 264 . ج 3 ، ریثا ، نبا  . 218 ص 216 -  ج 7 ، يربط ،  - 1
 ، تسا مالسا  خیرات  تایانج  نیرتگرزب  زا  تفرگ و  ماجنا  هیواعم  هلیسو  هب  هک  دیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  نایرج  - 2 ص 19 . فوهل ،  . 182

. دوب شیوخ  نارود  ماندـب  نانز  زا  هک  تسا  ناورم  گرزب  ردام  اقرز )) - )) 3 تسا .  هدمآ  احورشم  ریدغلا ))  )) جرارپ باتک  دلج 10  رد 
لصف يراصنا ،  خیش  بساکم  - 5 ص 185 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 53 . ملاوع ،  لتقم  ص 10 . نازحالاریثم ،  ص 20 . فوهل ،  - 4

-9 ص 23 . فوهل ،  - 8 كردم .  نامه  - 7 ص 54 . ملاوع ،  لـتقم  ص 186 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لـتقم  - 6 ناملاظ .  هب  تنواـعم  تمرح 
ص هیصولا ،  تابثا  ص 244 . ینارحب ،  زجاعملا ، ۀـنیدم  ص 26 . يدنوار ،  جـئارخ ،  - 10 ص 244 . زجاعملا ، ۀـنیدم  ص 26 ، جئارخ ، 
 . تسا هدرک  لـقن  هنیمز  نیا  رد  تـیاور   71 ج 44 ، راونالاراحب ، رد  یـسلجم  موحرم  اـهنت  هک  - 11 ص 331 . ج 44 ، راونـالاراحب ، . 162

لقن هنیمز  نیا  رد  تنـس  لها  عبانم  زا  تیاور  تسیب  هب  غلاب  انتنـس )) انتریـس و   )) دوخ جرارپ  باتک  رد  ینیما  همالع  موحرم  طـقف  هک  - 12
ج یمزراوخ ،  ص 54 . ملاوع ،  لتقم  - 13 تسا .  هتفگ  نخس  حورشم  روط  هب  اهنآ  قیثوت  تایاور و  نیا  نایوار  لاجر و  هرابرد  هدومن و 

لماک ص 221 . ج 7 ، يربط ،  - 15 ص 202 . دیفم ، داشرا  ص 265 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 221 . ج 7 ، يربط ،  - 14 ص 188 . ، 1
غرفم نب  دیزی  زا  تیب  ود  نیا  تسا  هدروآ  ص 375  ج 1 ، هغالبلا ،  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  يروط  هب  ص 265 . ج 3 ، ریثا ، نبا 
شخب موادـت  یمالـسا و  بالقنا  ریبک  ربهر  راتفگ  مالـسلا  هیلع  ماـما -  ناـیب  نیا  - 16 تسا .  هدـش  لـثمتم  نآ  هب  ماـما  هک  تسا  يریمح 

نیا كرت  هب  روبجم  قارع  ثعب  میژر  فرط  زا  هک  هاـگنآ  دـنک  یم  یعادـت  ار  ینیمخ  ماـما  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  ینیـسح  فادـها 
یتشک راوس  نم  دـهدن  شروشک  رد  تماقا  هزاجا  نم  هب  یتلود  چـیه  رگا   :)) تفگ نینچ  دوخ  یخیراـت  هیمـالعا  رد  دـیدرگ ، یم  روشک 

(( . دیناسر مهاوخ  نایناهج  شوگ  هب  تسا  ناناملـسم  تیمولظم  يادص  هک  ار  شیوخ  يادص  اهایرد  ناشورخ  جاوما  نایم  زا  هدـیدرگ و 
هیآ صصق ،  هروس  - 19 دوش . هعجارم  باتک  نیمه  هحفـص ......  هب  - 18 ص 54 . ملاوع ،  لتقم  ص 188 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لـتقم  - 17

 ، صصق هروس  - 21 ص 189 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 202 . دیفم ، داشرا  ص 265  ، 3  : ج لماک ،  ص 222 . ج 7 ، يربط ،  - 20 . 21
ص 189. ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 200 . دیفم ، داشرا  ج 3،ص 265 . ریثا ، نبا  لـماک  ص 222 و 271 . ج 7 ، يربط ،  - 22 هیآ 22 .
زا رگید  یهورگ  دـننام  دــیجم  نآرق  رد  - 25 ص 190 . ج 1 ، یمزراوـخ ،  لـتقم  - 24 ص 20 . نازحــالاریثم ،  ص 26 . فوــهل ،  - 23
رد وا  و  تسا .  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  میرم  هروس  زا  هیآ  دـنچ  یط  رد  اصوصخم  ییحی  ترـضح  یگتـسراو  دـهز و  زا  فورعم ،  ناربمایپ 
 ، قودص یلاما  - 26 دیـسر . لتق  هب  یعیجف  زرط  هب  شیوخ  رـصاعم  هاشداپ  كاپان  رتخد  همولاس ))   )) هسوسو بسح  رب  يدـالیم  لاس 28 

حتف - 29 ص 311 . ج 44 ، راحب ، لقن  هب  قودـص  یلاما  - 28 . 11 ص 9 -  ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرـش  - 27 سلجم 30 .
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زا و  - 32 ص 242 . ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 31 نتفلا .  باتک  ج 9 ، يراخب ،  حیحص  - 30 ج 13،ص 60 . يرابلا ، 
ثیدح زا 1700  شیب  رمع  نب  هّللادـبع  زا  تسا  یثیدـح  هعومجم  نیرتگرزب  هک  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  ًـالثم  مینیب  یم  هک  تساـجنیا 

تسا هدش  لقن  ثیدح ،  يرآ 22  ثیدح ،  اعومجم 22  مالسلا -  امهیلع  یلع -  نب  نیسح  و  مالـسلا -  هیلع  یبتجم -  نسح  ماما  زا  یلو 
مل ياـج  هب  هماـن ،  نتم  رد  فوهل  رد  نینچمه  و  ص 25 . فوـهل ،  - 35 ص 75 . تارایزلا ،  لـماک  - 34 هیآ 33 . هدـئام ،  هروس  - 33 !! 

 ، یبهذ مالسا  خیرات  رکاسع و  نبا  خیرات  زا  مالـسلا -  امهیلع  یلع -  نب  نیـسح  همجرت  - 36 تسا .  هدمآ  حتفلا  غلبی  مل  حتفلا ،  كردـی 
لتقم ص 204 . داشرا ، ص 267 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 235 . ج 7 ، يربـط ،  - 38 ص 240 . ج 7 ، يربـط ،  - 37 ص 343 . ج 2 ،

-41 ص 196 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لـتقم  - 40 ص 238 . لاوط ،  راـبخا  ص 235 . يربط ج 7 ، - 39 ص 195 و 196 . ج 1 ، یمزراوـخ ، 
يربط - 43 ص 86 . ج 2 ، بهذلا ،  جورم  - 42 ص 196 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 204 ؛ دیفم ، داشرا  ص 237 . ج 7 ، يربط ،  خیرات 

هب تداهـش  داهج و  هلءاسم  هب  طوبرم  تایآ  یحطـس  هاگن  کی  رد  - 45 ص 21 . نازحالاریثم ،  ص 53  فوهل ،  - 44 ص 237 . ج 7 ، ، 
ًادْعَو َنُولَتُْقیَو  َنُوُلتْقَیَف  هّللِالِیبَس  یف  َنُوِلتاُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَِاب  ْمَُهلاْومَاَو  ْمُهَـسُْفنَا  َنینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  هّللا  َّنِا  - 46 ددرگ . یم  غلاب  هیآ  دصکی 

 ، هبوت هروس   ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذَو  ِِهب  ُْمتْعَیاب  يذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْـشبَتْساَف  هّللاَنِم  ِهِدْهَِعب  یفْوَا  ْنَمَو  ِنآْرُْقلاَو  ِلیْجن  ْالاَو  ِۀیرْوَّتلا  ِیف  ًاّقَح  ِْهیَلَع 
ص 39. ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 275 . ج 7 ، يربط ،  ص 162 . ج 3 ، فارـشالا ،  باسنا  - 48 هیآ 112 . هبوت ،  هروـس  - 47 هیآ 111 )

دنیآ شوخ  امـش  يارب  هچرگ  تسا  هدش  بجاو  ملـسم ،  یعطق و  مکح  کی  تروص  هب  ناناملـسم  امـش  يارب  مالـسا  هار  رد  گنج  - 49
زا قتشم  ماما  نخس  رد  ینوعدی ))  ال   )) هملک - 51 هیآ 76 ) ءاسن ، هروس   ) دیگنجب ناطیش  ناتسود  اب  - 50 هیآ 216 ) هرقب ،  هروس   ) تسین
یم انعم  نینچ  ار  مارف ))   ( )) ع  ) ماما نخـس  نیا  لقنزا  سپ  لـماک  رد  ریثک  نبا  - 52 توعد .  یعد و  زا  هن  تسا  كرت  اـنعم  هب  عدو ))  ))
((. دننک یم  هدافتـسا  نآ  زا  تداع  ماگنه  هب  نانز  هک  تسا  يا  هراپ  هنهک  ْتَضاح ؛ اذِا  اِهُلُبق  یف  ُۀَئْرَْملا  اَُهلَعَْجت  ٌۀَـقْرِخ  ِۀـئرْملا ، ُماِرف  :)) دـنک

صیخلت - 54 ص 72 . تارایزلا ،  لماک  ص 38 . ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 383 . ج 5 ، يربط ،  ص 164 . ج 3 ، فارـشالا ،  باسنا  - 53
رادناتسا هیما  نب  یلعی  يربط  لقن  هب  انب  ًالثم  - 56 دنوش . ینادنز  مه  اب  ودره  ای  و  - 55 ءافلخلا . خیرات  هیاهنلاو و  هیادبلا  ریثا ، نبا  لماک  زا 

هکم دراو  هرـصب  نارگبوشآ  هب  کـمک  يارب  رتـش  دـصراهچ  نـالک و  تورث  اـب  دوب ، هدـش  لوزعم  یلع  تموکح  رد  هک  نمی  رد  ناـمثع 
یم كربت  دـنتفرگ و  یم  مه  تسد  زا  ار  هشیاـع  رتـش  لکـشپ  هرـصب  رد  دزا  هلیبـق  دارفا  ص 12 ) ج 5 ،  ) يربط لـقن  هب  زاـب  - 57 دیدرگ .

جورم - 59 لمج .  گنج  لصف  یبوقعی ،  خیرات  - 58 دسر ! یم  ماشم  هب  نآ  زا  کشم  يوب  هک  هب  هب  دنتفگ : یم  دندییوب و  یم  دندرک و 
هعلاطم یـسیره  ياقآ  يراکمه  اب  هدـنراگن  فیلءات  نوگمه ))  خـیرات  ود   )) رد ار  ریبز  نبا  ياهتیلاعف  حورـشم  . ) ص 88 ج 3 ، بهذـلا ، 

هب ماما  هارمه  هب  تسناوتن  هکدوب  دـیدش  هضراـع  ناـمه  تهج  هب  و  ص 322 . ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفـس  - 61 ص 65 . فوـهل ،  - 60 دییامرف )
ِءاْتیاَو ِناسْح  ْالاَو  ِلْدَْـعلِاب  ُُرمْءاَی  هّللا  َّنِا  - 64 باـتک .  نیمه  و ...  ص ...  - 63 باـتک .  نیمه  و ...  ص ...  - 62 دنک . تکرح  قارع  يوس 
تسا یمتح  بجاو و  امش  رب  داهج  - 65 هیآ 90 ) لحن ،  هروس   ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلاَو  ِرَْکنُْملاَو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَیَو  یبْرُْقلا  ِيذ 

ج هیاهنلاو ،  ۀیادبلا  ص 219 . دیفم ، داشرا  - 68 هبدن .  ياعد  ياهزارف  زا  - 67 باتک .  نیمه  زا  هحفص ...  - 66 هیآ 216 ) هرقب ،  هروس  )
هدومن لقن  رفعج  نب  هّللادبع  همان  خساپ  رد  همان  تروص  هب  زین  ار  لوا  تمـسق  رکاسع  نبا  یلو  رکاسع ص 202 . نبا  خیرات  ص 167 . ، 8

هب زین  ار  لوا  تمسق  رکاسع  نبا  یلو  رکاسع ص 202 . نبا  خیرات  ص 167 . ج 8 ، هیاهنلاو ،  ۀیادبلا  ص 219 . دیفم ، داشرا  - 69 تسا . 
ص 280. ج 7 ، يربط ،  خیرات  ص 164 . ج 3 ، فارشالا ،  باسنا  - 70 تسا .  هدومن  لقن  رفعج  نب  هّللادـبع  همان  خـساپ  رد  همان  تروص 
ج يربط ،  ص 164 . ج 3 ، فارشالا ،  باسنا  - 72 ص 277 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 279 . ج 7 ، يربط ،  - 71 ص 277 . ج 3 ، لماک ، 
ص 166. ج 8 ، هیاهنلاو ،  ۀیادبلا  ص 223 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 218 . دیفم ، داشرا  ص 276 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 278 . ، 7

قدزرف لا  ؤس  رد  هتسناد و  قرع ))  تاذ   )) ص 338 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  رد  یبهذ  و  حافـص ))   )) ار تاقالم  لحم  يربط  هکنیا  اب  - 73
ینئارق رثا  رد  ار  دیفم  رظن  نوچ  ام  دنا و  هدومن  لقن  دینک  یم  هظحالم  نتم  رد  هک  هنوگ  نامه  ار  ماما  خساپ  یلو  دـنراد  رظن  فالتخا  زین 
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ص ج 7 ، يربط ،  ص 164 . ج 2 ، فارشالا ،  باسنا  - 74 میدومن .  دانتسا  داشرا  نتم  هب  نایرج  نیا  لقن  رد  میتسناد  حیحص  تهج  ره  زا 
 ، فارشالا باسنا  - 75 ص 220 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 60 . فوهل ،  ص 219 . دیفم ، داشرا  ص 276 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  . 277

 ((. هینیسحلا صئاصخ   )) رد يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم  - 76 ص 168 . ج 8 ، هیاهنلاو ،  ۀیادبلا  ص 289 . ج 7 ، يربط ،  ص 167 . ج 3 ،
ام دزن  رد  رکاسع  نبا  هیادب و  زا  هک  يا  هخـسن  رد  ص 21 و  نازحالاریثم ،  ص 169 . ج 8 ، هیاهنلاو ،  ۀیادبلا  ص 211 . رکاسع ، نبا  - 77

نیمه زا  هحفص ...  - 78 دشاب . هدومن  فیرحت  ار  نآ  تسایس ،  تسد  هک  تسین  دیعب  تسا و  هدماین  نخـس  نیا  لوا  هلمج  تسا ،  دوجوم 
ج 3، بهذلا ،  جورم  - 81 ص 34 . ،ج 4 ، ریثا نبا  لماک  ص 134 . ج 3 ، بهذـلا ،  جورم  باتک 80 - نیمه  زا  هحفـص ...  - 79 باتک . 
ج 2، هسایسلاو ،  ۀمامالا  رد  نایرج  نیا  حورشم  - 84 ص 222 . ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 83 ص 137 . ج 3 ، بهذلا ،  جورم  - 82 ص 137 .
ج 1، یمزراوخ ،  لتقم  - 87 ص 211 . ج 2 ، بیذهتلا ،  بیذهت  - 86 ص 122 . رسدوخ ، نارادمامز  هعیـش و  - 85 تسا .  هدمآ  ص 32 

باسنا دـعَو 89 - زاجنا  یلا  رادـقمب  ایانَملا  ُمُُهقوُسَت  ٍمْوَق  یلَع  يدعبءادهـشلا  یلَع  یکبَی  نمَف  ٍدـْهُِجب  یلِفَتحاَف  ُْنیَعاَـی  ـالَا  - 88 ص 225 .
ص دیفم ، داشرا  ص 168 . ج 8 ، ریثک ، نبا  ۀیادبلا  ص 278 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 293 . ج 7 ، يربط ،  ص 168 ، ج 3 ، فارشالا ، 

هروس - 91 ص 221 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  سلجم 30 . قودص ،  یلاما  - 90 ص 208 . ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 41 . فوهل ،  . 222
هّللا یلص  دمحم -  لآ  تیب  نم  ملعلا  یقتسم  باب  یفاک  لوصا  ص 11 . تاجردلارئاصب ،  - 93 هیآ 7 . يروش ،  هروس  - 92 هیآ 71 . ارسا ،

 - ربمایپ زا  فقوت و  اجنآ  رد  لیئربج  هک  تسا  یلحم  نامه  لـیئربج ))  رثا   )) زا دوصقم  دـیوگ : یم  لوقعلا  تآرم  رد  - 94 هلآو . -  هیلع 
-95 دـنیوگ . یم  لیئربج  باب  تسا  لحم  نیا  یکیدزن  رد  هک  ار  یبرد  فورعم و  مه  ًـالعف  هک  دومن  یم  ناذـیتسا  هلآو -  هیلع  هّللا  یّلص 
ص ج 7 ، يربط ،  - 97 ص 95 . ج 4 ، بقانم ،  ص 223 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لـتقم  ص 164 . رکاسع ، نبا  - 96 هیآ 33 . بازحا ،  هروس 

ماما دنک : یم  لقن  نینچ  هصالخ  روط  هب  ار  رطقی  نب  هّللادـبع  ندـش  هتـشک  نایرج  هباصا  رد  رجح  نبا  - 98 ص 123 . دیفم ، داشرا  . 294
دزن هب  هفوک  رد  راتفرگ و  ریمن ، نب  نیصح  هلیسو  هب  هیسداق  رد  هک  داتـسرف  ملـسم  يوس  هب  يا  همان  هارمه  هب  ار  وا  هکم  زا  تکرح  زا  سپ 
یلو دـنک  ییوگدـب  داقتنا و  یلع  نب  نیـسح  نانم و  ؤمریما  زا  هتفر و  ربنم  هب  وا  هک  داد  روتـسد  دایز  نبا  دـیدرگ . مازعا  دایز  نب  هّللادـیبع 
نینچ مالـسلا  امهیلع  نانم -  ؤمریما  نادناخ  زا  فیرعت  حدم و  هیما و  ینب  نادناخ  زا  داقتنا  حدق و  نمـض  رد  سکع ،  رب  رطقی  نب  هّللادبع 

((: دینک مایق  هناجرم  دنزرف  لباقم  رد  وا  يرای  ترصن و  هب  ات  امش  يوس  هب  ما  هدمآ  متـسه و  همطاف  نب  نیـسح  کیپ  نم  مدرم !   : )) تفگ
دوب يو  رد  یقمر  زونه  دش و  درُخ  شیاهناوختـسا  دنتخادنا و  نیمز  هب  هرامالاراد  ماب  تشپ  زا  هتـسب  تسد  ار  وا  هک  داد  روتـسد  دایز  نبا 

ار وا  نوچ  داد : خساپ  نینچ  دیدرگ ، عقاو  ضارتعا  دروم  نوچ  دومن و  ادج  شنت  زا  رـس  تسجرب و  ریمع  نب  کلملادبع  مان  هب  يدرم  هک 
یف َیَِقب  یّتح  ًالامِـشَو  ًانیِمَی  اوذَـخَاَف  ًاقُّرَفَت  هنع  ساـنلا  قرَفَتَف  تسا :  نیا  يربط  راـتفگ  نتم  - 99 منک .  شتحار  متـساوخ  مدید ،  جـنر  رد 
ِِهلْهَا ُۀَعاط  َُهل  ْتَماقَتْـسا  ِدَق  ًادََلب  ِیتْءاَی  ُهَّنَا  اوُّنَظ  ْمُهَّن  ُبارْعَْالا ال  ُهَعَبَِّتا  امَّنَا  َنَظ  هَّنَال  َِکلذ  َلَعَف  امَّنِاَو  ۀَـنیِدَْملا  َنِم  ُهَعَم  اوُءاج  نیذَّلا  ِِهباحْـصَا 

. ُهَعَم َتْوَْملاَو  ِِهتاساُوم  ُدیُِری  ْنَم  ِّالا  ُْهبَحْصَی  َْمل  ْمَُهل  َنُّیب  ذِا ا  ْمُهَّنَا  َِملَع  ْدَقَو  َنُومِدْقَی  اَم  یلَع  َنوُمَْلعَی  ْمُهَو  ِّالا  ُهَعَم  اوریسَی  ْنَا  هِرَکَف 

اهتشون 2 یپ 

نیا كردم  - 102 ص 211 . رکاسع ، نبا  ص 223 . دیفم ، داشرا  - 101 ص 294 . ج 7 ، يربط ،  خیرات  ص 75 . تارایزلا ،  لماک  - 100
دیفم ص 224 و داشرا  ص 280 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 297 و 298 . ج 7 ، يربط ،  زا  تسا  ترابع  نآ  تاحیـضوت  ینارنخـس و  ود 
مور و یم  گرم  يوـس  هب  نم  - 104 تسا .  راختفا  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  درم ، يارب  - 103 ص 231 و 232 . یمزراوخ ،  لـتقم  . 225
زا ناگدرب  دننام  هن  مهد و  یم  نانآ  هب  تلذ  تسد  هن  - 106 میورب !  تلذ  رابریز  هب  ام  هک  تاهیه  - 105 تسین .  گنن  درمناوج  رب  گرم 
راب ریز  هب  هک  دـنگوس ! ادـخ  هب  - 108 دنک . یمن  تعیب  راوخبارـش  دـیزی  اب  زگره  نم  وچمه  یتیـصخش  - 107 مـنک .  یم  رارف  ناـشربارب 

ص ج 7 ، يربط ،  - 111 ص 33 . نیسحلا ،  بدا  - 110 ص 171 . ج 3 ، فارشالا ،  باسنا  - 109 تفر .  مهاوخن  نانآ  راب  تراقح  نامیپ 
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یم یمزراوخ  بیطخ  - 112 ص 171 . ج 3 ، فارش ،  الا  باسنا  ص 234 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 280 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  . 300
هفوک سانـشرس  دارفا  نارـس و  هب  ـالبرک  هب  دورو  زا  سپ  يا  هماـن  تروـص  هب  هکلب  ینارنخـس  تروـص  هب  هن  ار  بلاـطم  نیا  ماـما  دـیوگ :

تروص هب  مه  هباطخ و  تروص  هب  مه  هدوب  تروص  ودره  هب  دراد  لامتحا  بلاـطم ،  تیمها  تبـسانم  هب  اـم  هدـیقع  هب  و  تسا .  هداتـسرف 
 (. ِطْسِْقلِاب ًاِمئاق  ِْملِْعلااُولُواَو  ُۀـِکئالَْملاَو  َوُهَِالا  َهِلا  ـال  ُهَّنَا  هّللاَدِهَـش   :) هفیرـش هیآ  دـننام  - 114 هیآ 116 . دوه ، هروـس  - 113 هماـن .  یبتک و 
هّللا یلصٍدَّمَُحم  یلَع  ُهّللَالَْزنَا  اِمب  َْرفُْکلاوَا  َلاتِْقلا  ِالا  ْدِجَا  ْمَلَف  ِْهیَْنیَعَو  ُهَْفنَا  ُْتبَرَضَو  ینرَهْـساَو  ُْرمَْالا  اَذه  ِینَّمَهَا  ْدََقلَو  - ... 116 ص ...  - 115
ِنَع َنوَْهنَی  الَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْءاَی  َنُونِعْذُم ال  ٌتوُکُـس  ْمُهَو  ِضْرَالا  ِیف  یـصُْعی  ْنَا  ِِهئاِیلْوَا  ْنِم  َضْرَی  َْمل  یلاعَتَو  َكَراَبَت  هّللا  َّن  هلآ  هیلع و 

ص 226. ج 1 ، یمزراوخ ،  لـتقم  - 117 ص 474 .) نیفـص ،  هعقو   ) َمَّنَهَج یف  ِلـالْغَالا  ِۀَـجلاعُم  ْنِم  َّیَلَع  َنَوْهَا  َلاـتِْقلا  ُتْدَـجَوَف  ِرَْکنُْملا 
تـسد رد  هک  یمزراوخ  لـتقم  زا  يا  هخـسن  رد  هلمج  زا  عباـنم  زا  یـضعب  رد  - 118 ص 46 . اـمن ، نبا  نازح ،  ـالاریثم  ص 62 . فوـهل ، 

َْلبَق يرِّمشَو  يِرْجز  ْنِم  يرَعْذت  ِیتَقان ال  ای  - 120 ص 304 . ج 7 ، يربط ،  خیرات  - 119 تسا .  هابتشا  ارهاظ  هک  هدمآ  هرهوبا ))   )) تسام
باسنا ِرْهَّدلا  َءاَقب  هاْقبَا  ۀَُّمث  ِْرمَا  ِْریَِخل  هّللا  ِِهب  یَتَا  رْدَّصلا  ِبیَحَر  ِّرُْحلا  ِدِجاملا  ِرَبَخلا  ِمیِرَِکب  یّلَُحت  یّتَح  ٍرفَـس  ِْریَخَو  ِنابکر  ِْریَِخب  ِرْجَْفلا  ِعُولُط 

تارایزلا و لماک  نازح و  ـالاریثم  یمزراوخ و  لـتقم  هب  دراد ، دوجو  یفلتخم  تاـیرظن  راعـشا  نتم  دروم  رد  ص 172 . ج 3 ، فارـش ،  الا 
گنج رد  تفر و  هیواعم  دزن  هب  يو  ندـش  هتـشک  زا  سپ  دوب و  ناـمثع  ناراداوه  زا  رح  نب  هّللادـیبع  - 121 دوش . هعجارم  موـمهملا  سفن 

لقن ناوارف  بلاـطم  هّللادـیبع  ياـهینزهار  اـهیرگتراغ و  زا  خـیرات  رد  دـیگنج . یم  مالـسلا  هیلع  یلع -  اـب  وا  نایرکـشل  فـص  رد  نـیفص 
ص 174. ج 3 ، فارشالا ،  باسنا  - 122 دوش ) هعجارم  ص 385  مزح ،  نـبا  هرهمج  ص 168 و  ج 7 ، يربط ،  خیرات  هب   ) تسا هدـیدرگ 

سلجم قودص  یلاما  ص 246 . لاوطلارابخا ،  ص 226 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 282 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 306 . ج 7 ، يربط ، 
ُْثیَح ٌْنیسُح  ِقاقِّشلاَو  ِةَوادَْعلا  ِلْهَا  یَلَع  یلثم  رـصن  ُُبلْطَی  َنیح  ٌْنیَـسُح  یقاّرتلاَو  يِرْدَص  َْنَیب  دَّدَُرت  ًاّیح  ْتمُد  ام  ًةَرْـسَح  َِکلایَف  - 123 . 30

باـتک نیا  زا  و ...  هحفـص ...  هـب  یقالَّتلا 124 - َمْوَی  ًۀَـمارَک  ُْتِلَنل  یِـسْفَِنب  ِهیـساُوا  ّینَا  َْول  ِقافِّنلاَو  ِۀـَلالَّضلا  ِلْهَا  یلَع  يِرْـصَن  َلْذـَب  ُُبلْطَی 
هرابرد مالـسلا  هیلع  نینم -  ؤملاریما  مینیب  یم  هک  تساجنیازاو  - 126 دوش . هعجارم  باتک  نیا  زا  و ...  هحفـص ...  هب  - 125 دوش . هعجارم 
یقرواپ هب  نارهت  پاچ  قودص  موحرم  لامعالا  باقع  - 128 هیآ 51 . فهک ،  هروس  - 127 هّبطبٌراّوٌَدْبِیبَط .  : دیامرف یم  نینچ  ادخ  لوسر 

نتم هک  یئوخ  لاجر  یـشک و  لاجر  قودـص و  موحرم  لاـمع  ـالا  باـقع  رد  - 129 ص 74 . یـشک ،  لاـجر  ص 409 . يرافغ ،  ياـقآ 
ات ص 238  ج 6 ، يربط ،  رد  یلو  تسا  هدـمآ  یقرـش ))  سیق  نبورمع   )) يو مان  لاجر  بتک  زا  یـضعب  رد  دـنا و  هدومن  لقن  ار  تیاور 
هک تسا  نیا  يربط  ناونع  ناسانـش و  لاجر  راـتفگ  رهاـظو  تسا .  هدـش  ناونع  یقرـش ))  هّللادـبع  نب  كاّحـض   )) دّدـعتم دراوم  رد   255

هیلع ماما -  روضح  هب  فلتخم  هطقن  ود  رد  هناگادج و  رفس  مه  اب  دنتسه و  هناگادج  لقتسم و  صخـش  ودره ، كاّحـض ))   )) و ورمع )) ))
 - ماما هارمه  هب  اروشاع  ات  هک  نآ  تسا و  هدوب  عون  کی  نانآ  راذتعا  نینچمه  مالسلا و  هیلع  ماما -  راتفگ  ّتیفیک  یلو  دنا  هدیسر  مالسلا 

، ددـعتم لیالد  هب  بناج و  نیا  هدـیقع  هب  اّما  تسا .  یقرـش ))  كاحـض   )) نامه تسا  هدومن  كرت  ار  گنج  هنحـص  هدوب و  مالـسلا  هیلع 
ناوارف ناسانش  لاجر  تاُور و  نایم  رد  هینک  بقل و  مسا و  رد  فالتخا  نیا  تسا و  یقرش ))  كاّحض   )) نامه یقرش ))  سیق  نبورمع  ))

دروم رد  اصوصخم  دومرف ، دیهاوخ  هظحالم  یخیرات ))  هابتشا  کی  یسررب   )) ناونع تحت  هدنیآ  تاحفص  رد  ار  نآ  زا  يا  هنومن  تسا و 
لاجر هباحص ،  زا  شندشن  بوسحم  و  مالسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیسح  زا  يو  ضارعا  تبسانم  هب  هک  یقرش ))  سیق   )) ای كاحض ))  ))
نامرح  )) نیا كاّحـض ))  سیق و   )) ندوب لقتـسم  تروص  رد  لاح  ره  هب  دـنا . هدومن  ضارعا  وا  یفارگویب  یـسررب  قیقحت و  زا  ناـسانش 

ماما و هب  يو  نتسویپ  نایرج  رب  هوالع  يربط  هک  دوب  دهاوخ  یقرش ))  كاّحـض   )) ِنآ زا  تسا  هدومن  لقن  يربط  هک  هنوگنامه  گرزب )) 
و - 130 تسا .  هدومن  لقن  وا  زا  فنخموبا  قیرط  هب  ار  البرک  گنج  اروشاع و  هنحـص  زا  يددـعتم  ياهنایرج  ترـضح ،  نآ  زا  شتقرافم 

لتقم ص 282 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 306 . يربط ج 7 ، ص 185 . ج 3 ، فارـش ،  الا  باسنا  - 131 میدومن .  لقن  ام  ار  نآ  هصـالخ 
هدوب هیبلعث  لزنم  رد  نایرج  نیا  هک :  دیوگ  یم  فوهل  رد  سوواط  نب  دیس  موحرم  یلو  دعس . نبا  تاقبط  و  ص 226 . ج 1 ، یمزراوخ ، 
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ص 221. ج 4 ، نیلقثلارون ،  - 133 ص 234 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لـتقم  ص 282 . ج 3 ، لـماک ،  ص 308 . ج 7 ، يربـط ،  - 132 تسا . 
لوقعلا فحت  - 135 ثیدح 1311 . ص 85 ، ج 6 ، لامعلازنک ،  ص 371 . ج 2 ، مکاح ،  كردتسم  - 134 ص 188 . ج 10 ، راونالاراحب ،

هب انب  ص 69 . فوهل ،  ص 5 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 214 . رکاسع ، نبا  ص 22 . نازحالاریثم ،  ص 300 . ج 7 ، يربط ،  ص 174 . ، 
 ... سانلا هلمج  هدش  دای  عبانم  زا  یضعب  رد  تسا و  هدومن  داریا  مسح  يذ  لزنم  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما -  امن  نبا  يربط و  لقن 

یمزراوخ لتقم  - 137 ص 75 . تارایزلا ،  لماک  - 136 میداد .  رارق  دانتسا  دروم  ار  لوقعلا  فحت  نتم  ام  یلو  تسا  هدمآ  هبطخ  لوا  رد 
رد تاقالم  نیا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نئارق  زا  - 139 ص 245 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 138 ص 189 . ج 10 ، راحب ، ص 239 . ج 1 ، ، 
 ، يربط ص 185 . ج 3 ، فارشالا ،  باسنا  - 141 ص 245 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 140 تسا .  هدیدرگ  عقاو  مرحم  مهن  ای  متشه  بش 

نبا لماک  ص 321 و 322 . ج 7 ، يربط ،  خـیات  رد  هبطخ  نیا  - 142 ص 240 . داشرا ، ص 285 . ج 3 ، لماک ،  ص 319 و 320 . ج 7 ،
یلو تسا .  هدمآ  دعـس  نبا  تاقبط  ص 246 و  ج 1 ، یمزراوخ ،  لـتقم  ص 79 . فوـهل ،  ص 231 . دـیفم ، داشرا  ص 285 . ج 3 ، ریثا ،

ج 3، ریثا ، نبا  لماک  ص 321 و 322 . ج 7 ، يربط ،  خیات  رد  هبطخ  نیا  - 143 درادن . دوجو  يربط  هخـسن  رد  يّدج ...  ینربخادق  هلمج 
هلمج یلو  تسا .  هدـمآ  دعـس  نـبا  تاـقبط  ص 246 و  ج 1 ، یمزراوـخ ،  لـتقم  ص 79 . فوــهل ،  ص 231 . دـیفم ، داـشرا  ص 285 .

ياهخـساپ نیا  - 145 تسا .  هدـش  لـقن  موـمهملا ))  سفن   )) رد هـلمج  نـیا  - 144 درادـن . دوجو  يربط  هخـسن  رد  يّدـج ...  ینربخادـق 
لتقم و  ص 81 . فوهل ،  ص 235 . يرولا ،  مالعا  ص 321 . دیفم ، داشرا  ج 3،ص 285 . لماک ،  ص 322 . ج 7 ، يربط ،  رد  هناگـشش 

هک نیعلارون  مان  هب  باـتک  ودزا  هعیرذـلا  رد  - 147 ص 258 . مرقم ،  لـتقم  زا  لـقن  هب  - 146 تسا .  هدـمآ  ص 247  ج 1 ، یمزراوـخ ، 
 . تسین مولعم  يرگید  فل  ؤم  یلو  رصاعم  ياملع  زا  اهنآ  زا  یکی  فل  ؤم  هک  دنک  یم  دای  تسا ،  هدش  پاچ  دنه  رد  ودره  لتقمودره و 

يرولا مالعا  - 149 ص 113 . - 148 دیایب . باسح  هب  یخیرات  كردم  دناوت  یمن  دی  ؤم  نودـب  دوخ و  هب  دوخ  زین  باتک  نیا  لاحره ،  هب 
لقن ص 262  مرقم ،  لـتقم  زا  نآ ،  هب  طوـبرم  بلاـطم  زارف و  نیا  - 151 دوش . هظحالم  نیطبـسلا  یلاـعم  رد  نآ  نتم  - 150 ص 236 . ، 

ِیْنتَلکث - 153 نُولِمْحَیَو .  َنُولِمَْحت  َمْوَی  ِلیَْخلا  موُجُهل  ًاـنَمْکَم  نوُکت  ْنَا  َۀَـفاخَم  یباوَّرلاو  َعـالَّتلا  ُعَّقََوتَا  ُتْجَرَخ  یِّنِا  - 152 تسا .  هدیدرگ 
نیسح نارای  زا  لاله  نب  عفان  - 154 يرجو .  يرف  نعالکَی  یّتَح  َکْتقَراف  َّیَلَع ال  َِکب  َّنَم  يذَّلا  هّللاَوَف  ُُهْلثِم  یسَرَفَو  ٍْفلَِاب  یِْفیَـس  َّنِا  یُّما 

هب طوبرم  بلاطم  زا  یتمـسق  دیدرگ و  لقتنم  هفوک  هب  ریـسا و  سپـس  داتفا و  اه  هتـشک  نایم  رد  ناوارف  تاحارج  رثا  رد  هک  تسا  یلع  نب 
لماک ص 324 . ج 7 ، يربط ،  ص 185 . ج 3 ، فارش ،  الا  باسنا  - 155 تسا .  هدیدرگ  لقن  يو  زا  ثحب  دروم  بلطم  هلمج  زا  اروشاع 

یلدـیبع تایبنیز  رابخا  و  ص 244 . ج 2 ،  ، یبوقعی خـیرات  ج 1،ص 327.  ، یمزراوخ لـتقم  ص 232 . دـیفم ، داـشرا  ص 285 . ج 3 ، ، 
لتقم - 158 ص 233 . داشرا ، ص 324 و 325 . ج 7 ، يربط ،  خـیرات  - 157 هیآ 178 و 179 . نارمع ،  لآ  هروـس  - 156 يافوتم 277ه .
تابثا - 161 ص 190 . نیسحلا ،  ۀغالب  - 160 ص 37 . تارایزلا ،  لماک  - 159 ص 125 . موـمهملا ،  سفن  ص 252 . ج 1 ، یمزراوخ ، 

فالتخا ناخروم  نایم  رد  ماما  رکـشل  دارفا  دادعت  رد  - 163 ص 289 . قودصلا ،  ۀـبتکم  پاچ  رابخ  الا  یناعم  - 162 ص 139 . هیصولا ، 
-166 هیآ 45 . هرقب ،  هروس  - 165 هیآ 150 . ءاسن ، هروس  - 164 دنا . هتشون  نت  ات 150  ار  رکشل  نیا  هراوس  هدایپ و  رامآ  یهاگ  هک  تسه 

نیا - 167 دعـس . نبا  تاقبط  ص 233 و  دـیفم ، داشرا  ص 287 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 211 . رکاـسع ، نبا  ص 327 . ج 7 ، يربـط ، 
ج 1، یمزراوخ ،  لتقم  ص 234 . دیفم ، داشرا  ص 287 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 328 و 329 . ج 7 ، يربط ،  رد  یتافالتخا  اب  ینارنخس 
ج 1، یمزراوخ ،  لتقم  - 170 هیآ 134 . هط ،  هروس  - 169 ص 262 . صاوخلا ،  ةرکذت  - 168 تسا .  هدمآ  دعس  نبا  تاقبط  ص 253 و 
ص 188. ج 3 ، فارشالا ،  باسنا  - 171 تسا .  هدروآ  رد ص 215  زین  رکاسع  نبا  ار  ماما  راـتفگ  زا  شخب  نیا  لوا  تمـسق  ص 253 ،

هدش لقن  هفوک  مدرم  يوس  هب  ترضح  نآزا  يا  همان  ناونع  هب  لوقعلا  فحت  رد  شخب  نیازا  یتمسق  - 173 هیآ 20 . ناخد ،  هروس  - 172
لتقم فوهل و  ص 7 و 8 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 171 . لوقعلا ،  فحت  رد  نآ  نتم  رد  رـصتخم  فالتخا  اب  هبطخ  نیا  - 174 تسا . 

ار ناشیاضعا  همه  نمشد  هزین  - 175 میدومن .  دانتـسا  یمزراوخ  لتقم  نتم  هب  دوخ  لقن  رد  ام  یلو  تسا  هدمآ  صاوخلا  ةرکذـت  ملاوع و 
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 ، فارش الا  باسنا  - 177 ص 241 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 176 تسا .  ناما  رد  رییغت  زا  هک  ار  ناشدـنلب  تمه  ییاقآ و  رگم  داد  رییغت 
 ، فارش الا  باسنا  - 178 ص 256 . رکاسع ، نبا  خیرات  ص 294 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 27 . ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 191 . ج 3 ،
 ، هسایسلاو ۀمامالا  - 181 باتک .  نیمه  زا  هحفص ...  - 180 ص 84 . ملاوع ،  لتقم  ص 8 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 179 ص 181 . ج 3 ،

ج 2، یمزراوخ ،  لتقم  ص 89 . فوهل ،  - 183 ص 342 . ج 7 ، يربط ،  - 182 لاس 66 . ثداوح  ریثا ، نبا  لماک  يربط و  ص 24 . ج 2 ،
قازرلادبع مالسلا  هیلع  نیـسحلا -  لتقم  - 185 ص 250 . ج 5 ، نت ،  کی  نت و  ود  داـتفه و  باـتکزا  لـقن  هب  راونـالاراحب  - 184 ص 9 .

 ، ملاوع لتقم  - 188 هیآ 23 . بازحا ،  هروس  - 187 ص 94 . فوهل ،  ص 343  ج 7 ، يربط ،  خیرات  - 186 ص 239 . مّرقملا ،  يوسوملا ، 
هب انب  - 192 ص 25 . ج 2 ، - 191 ص 85 . - 190 ص 301 . مرقم ،  لتقم  لـقن  هب  نیرادـلا  ةریخذ  - 189 ص 85 . نیعلاراـصبا ،  ص 91 .
نب نیسح  هب  هک  دوب  یناسک  وزج  وا  دوب . هفوک  میقم  عاجش و  يدرم  ربمایپ و  هباحص  زا  هجسوع ))  نب  ملسم   ، )) تاقبط رد  دعس  نبا  لقن 

 ، لیقع نب  ملـسم  ندش  هتـشک  هفوک و  هب  دایز  نبا  دورو  زا  سپ  ملـسم  دندوب . هدومن  توعد  هفوک  هب  هتـشون و  همان  مالـسلاامهیلع -  یلع 
نامیپ هب  دـیدرگ و  قحلم  ترـضح  نآ  هب  جراخ و  هفوک  زا  شلایع  لـها و  هارمه  هب  مالـسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیـسح  زا  تیاـمح  يارب 

ص 22. ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 194 . فارش ،  الا  باسنا  - 193 ُهَبَْحن .)  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  :) دنام رادافو  شنوخ  هرطق  نیرخآ  ات  دوخ 
یتمسق اب  يو  نایرج  هدیدرگن و  ناونع  ًالصا  ریمع )) نب  هّللادبع   )) فوهل رد  ًالثم  - 194 ص 219 . ج 3 ، بقانم ،  ص 27 . ج 45 ، راحب ،

. دوش هعجارم  سوواط  نبدیـس  لابقا  رد  ترایز  نتم  هب  - 195 تسا .  هدش  هداد  تبـسن  یبلک  حانج  نب  بهو  هب  ینارـصن  بهو  نایرج  زا 
باوبا زا  مکی  باـب  هعیـشلا ج 1 ، لئاسو  - 198 ص 96 . فوـهل ،  - 197 ص 29 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 347 . ج 7 ، يربـط ،  - 196
. دوش هعجارم  يوامس  دمحم  خیش  موحرم  نیعلاراصبا  یناقمام و  موحرم  لاقملا  حیقنت  هب  همامثوبا  یفارگویب  رد  - 199 زامن . تیقاوم 

اهتشون 3 یپ 

هب بعک  نب  ۀـظرق  لاح  حرـش  رد  - 201 ص 290 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  نازح .  ـالاریثم  فوـهل ص 95 . ص 88 . ملاوع ،  لـتقم  - 200
. دوش هعجارم  ص 92  نیعلاراصبا ،  فاق و  فرح  زا  ص 332 و ص 28 ، ج 2 ، لاقملا ،  حیقنت  هب  شنادنزرف  وا و  لاح  حرـش  رد  هباصا و 

مواقم نزو  رب   )) رهاظم ياج  هب  لاجر  بتک  زا  یـضعب  رد  رهظم ؟ نب  بیبح  ای  رهاظم ، نب  بیبح  - 203 ص 297 . نیسحلا ،  لتقم  - 202
خیـش دننام  املع  زا  یناگرزب  طخ  لقن و  زا  هچنآ  دیوگ : یم  لاقملا  حـیقنت  رد  یناقمام  موحرم  تسا .  هدـمآ  قلطم ))   )) نزو رب  رهظم  (( 
املع هنسلاو  تارایز  نتم  رد  تسا و  حیحص  فلا ))   )) اب رهاظم ))  )) هک تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  سوواط  نبا  یناث و  دیهـش  یـسوط و 

روظنم تسا  هدمآ  فلا  نودـب  رهظم ))  )) املع طوطخ  زا  یـضعب  رد  رگا  نم  نامگ  هب  دـیوگ  یم  سپـس  تسا .  هدـش  لامعتـسا  نینچ  زین 
 ، لیعمـسا دننام ، دش  یم  هتـشون  فلا  نودـب  هدوب  فلا  ياراد  هک  ءامـسا  زا  یـضعب  میدـق  طخلا  مسر  رد  اریز  هدوب ؛  رهاظم ))  )) زین نانآ 

تفالخ نامز  رد  دوب و  هلآو -  هیلع  هّللا  یلص  ادخ -  لوسر  هباحص  زا  رهاظم  نب  بیبح  - 205 ص 349 . ج 7 ، يربط ،  - 204 قحسا و ...
. دومن تکرش  ترضح  نآ  باکر  رد  نانم  ؤمریما  ياهگنج  مامت  رد  دیدرگ و  میقم  اجنآ  رد  لقتنم و  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  نانم -  ؤمریما 

ارف ترضح  نآ  زا  یناوارف  رارسا  هک  دوب  يرفن  دنچ  زا  یکی  مالسلا و  هیلع  نانم -  ؤمریما  یمیمص  نارای  زا  باحـصا و  صاوخ  زا  بیبح 
نب بیبح  اب  دـسا  ینب  زا  یهورگ  عمجم  رد  هفوک و  رد  يزور  راّـمت  مثیم  هک  دـنک  یم  لـقن  ریبز  نب  لیـضف  زا  یـشک ))  . )) دـندوب هتفرگ 

يوم هک  تایصوصخ  نیا  اب  ار  يدرمریپ  نم  دیناسر  اجنیا  هب  ار  نخس  بیبح  دندرک ؛ تبحص  هب  عورش  رفن  ود  نیا  دیدرگ . هجاوم  رهاظم 
تبحم هار  رد  رود  نادـنچ  هن  هدـنیآ  رد  هک  منیب  یم  تسا  قزرلاراد  رد  یـشورف  هزبرخ  شلغـش  هدـمآ و  وـلج  هب  شمکـش  هتفر و  شرس 

هک تایـصوصخ  نیا  اب  ار  يدرم  زین  نم  تفگ :  يو  خـساپ  رد  مثیم  دوب .) رامت  مثیم  يو  روظنم   ) دوش یم  هتخیوآ  راد  هب  ربماـیپ  نادـناخ 
دوش و یم  هتـشک  هار  نیا  رد  دنک و  یم  تکرح  ربمایپ  دـنزرف  يرای  يارب  هک  مسانـش  یم  تسا ،  تشپرپ  ياهوم  خرـس و  تروص  ياراد 

یناسک دـندش  رود  لحم  نآ  زا  وگتفگ  زا  سپ  مثیمو  بیبح  دوب .) رهاظم  نب  بیبح  مثیم ،  روظنم   ) دـننادرگ یم  هفوک  رهـش  رد  ار  شرس 
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ود نیا  زا  رتوگغورد  رمع  مامت  رد  ام  دنتفگ : دندینـش ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع -  درگاش  ود  نیا  يوگتفگ  دندوب و  هتـسشن  اجنآ  رد  هک 
انمـض دندوب و  اجنیا  رد  شیپ  هظحل  دـنچ  دـنتفگ  تفرگ ،  ار  مثیم  بیبح و  غارـس  اهنآ  زا  دیـسر و  يرجح  دیـشر  هلـصافالب  میا .  هدـیدن 

رد هک  دنک  تمحر  ار  مثیم  ادخ  تفگ :  دیشر  دندومن . وگزاب  دیشر  هب  دوب ، لوبق  لباقریغ  زیگنا و  باجعا  نانآ  يارب  هک  ار  ناشیوگتفگ 
نارگید زا  شیب  مهرد  دصکی  دروآ ، یم  هفوک  هب  ار  وا  هدیرب  رـس  هک  یـسک  هب  دیوگب : هک  تسا  هدرک  شومارف  ار  هلمج  نیا  بیبح  هراب 

ار یموـس  نیا  دـنتفگ : دـندرک و  هاـگن  رگیدـمه  تروـص  هب  رفن  دـنچ  نآ  دـش . رود  اـجنآ  زا  تفگب و  نـیا  دیـشر  داد . دـنهاوخ  هزیاـج 
ثیرح نبورمع  هناخ  رانک  رد  ار  مثیم  هک  میدید  دوخ  مشچ  اب  دیشکن  یلوط  یلو  دیوگ : یم  لیـضف  میتفایرد .  لوا  رفن  ود  زا  رتوگغورد 

 ، قودص یلاما  ص 355 . ج 7 ، يربط ،  - 206 دندومن . هفوک  دراو  ار  بیبح  هدیرب  رس  هک  دوب  هتشذگن  يدایز  تدم  زاب  دنا و  هدز  راد  هب 
وجگنج رفن  رازه  یهدنامرف  هب  ار  وا  دایز  نبا  هک  دوب  هفوک  رد  شیوخ  هلیبق  سیئر  برع و  فیرـش  ياهنادناخ  زا  ّرح  - 207 سلجم 30 .

 - یلع نب  نیـسح  هاگـشیپ  رد  يو  هبوت  هکنآ  زا  سپ  اـمن  نبا  لـقن  هباـنب  دومن . مالـسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیـسح  زا  يریگولج  رومءاـم 
تکرح وت  اب  تمواقم  يارب  هک  داد  تیرومءام  نم  هب  دایز  نبا  هک  یماگنه  هّللا !  لوسر  نبای  درک : ضرع  دـش ، هتفریذـپ  مالـسلاامهیلع - 

شیپ هک  یهار  نیا  رد  وت  هب  داب  هدژم  رح ! يا   :)) تفگ یم  هک  دیـسر  مشوگ  هب  ییادص  مدش ،  جراخ  هرام  الاراد  زا  هکنآ  زا  سپ  منک ، 
رد نم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا ؟  يا  هدژم  هچ  نیا  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  هظحل  نیا  ات  مدیدن و  ار  یسک  متشگرب  نوچ  يا ))  هتفرگ 

مهاوخ لیان  یتداعـس  نینچ  هب  و  تسویپ .  مهاوخ  وت  هب  هرخ  الاب  هک  مدرک  یمن  روصت  چـیه  ما و  هتفرگ  رارق  ربمایپ  دـنزرف  فلاخم  ههبج 
نیا - 211 ص 183 و 184 . ج 8 ، هیاهنلاو ،  ۀیادبلا  - 210 ص 355 . ج 7 ، يربط ،  خیرات  - 209 ص 288 . ج 3 ، لماک ،  - 208 دیدرگ .

یضعب - 212 دنداد . یم  رارق  مه  رانک  رد  نآ و  ریز  رد  ار  ادهش  داسجا  هک  تشاد  رارق  نادیم  فرط  هب  هاگ  همیخ  هطقن  نیرخآ  رد  همیخ 
زین یهاگ  دنا و  هتسناد  مالسلا  هیلع  داجس -  ماما  زا  رگید  یـضعب  و  مالـسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیـسح  دوخ  زا  ار  راعـشا  نیا  نیخروم  زا 

ملاوع لتقم  سلجم 30 . قودص ،  یلاما  ص 14 . ج 45 ، راونالاراحب ، . ) دنناد یم  مالسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیسح  نارایزا  یکی  داشنازا 
لاقملا حیقنت  هب  فوتحلاوبا  دعس و  لاح  حرش  رد  - 214 دوب . جراوخ  هورگ  راعش  نیا  - 213 ص 11 .) ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 85 . ، 

. دوش هعجارم  ص 43  ج 1 ، یمق ،  ثدـحم  باقل ،  الاو  ینکلا  ص 319 . ج 2 ، يدلج )  دیدج 10  پاچ   ) هعیـشلا نایعا  ص 12  ج 2 ، ، 
ردو دومن  جح  رفس  شرـسمه  اب  لاـس 60  رد  هک  دوب  ناـمثع  ناراداوه  زا  هفوـک و  میقم  شیوـخ و  هلیبـق  ناـگرزب  زا  نیق  نب  ریهز  - 215

نامه رد  دـیبات و  شبلق  هب  تیادـه  رون  مالـسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیـسح  اب  هسلج  کی  اب  دروخرب و  کی  رد  ـالبرک  ریـسمرد  تعجارم 
ًایِداه یـسْفَن  َْکتَدَف  دشاب . هتکن  نیمه  هب  هراشا  زین  وا  رعـش  رد  ایدهم  ایداه  هملک  دیاش  دیدرگ و  ماما  نارای  زا  داد و  هدیقع  رییغت  سلجم 
ماما خساپ  تیب و  ود  نیا  هباشم  ایحلا  َدیهَّشلا  هّللادَسَاَو  اّیِمَکلا  یتَْفلا  ِْنیَحانَْجلاَذَو  ًاِّیلَع  یـضَتْرُْملاَو  ًانَـسَحَو  ایبَّنلا  َكَّدَج  یْقلَءا  مْوَیلا  ًایِدـْهَم 

ص 20. ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 216 میدومن .  يراددوخ  نآ  لقن  زا  ام  هباشت ،  ببـس  هب  هک  تسا  هدـش  لقن  زین  یفعج  جاّجح  هراب  رد 
نیعلا راصبا  رد  يوامـس  موحرم  هک  دوش  یم  لقن  یماش  یمابـش ،  ياج  هب  یهاگ  لتاقم  خـیرات و  بتک  رد  - 217 ص 99 . نیعلاراصبا ، 

زا امش  رب  نم  موق !  يا  - 218 تسا .  هابتشا  طلغ و  یماش  و  باتک )  نزو  رب   ) مابش زا  یمابـش  دنک : یم  حیحـصت  نینچ  نیا  ار  هابتـشا  نیا 
چیه دنوادخ  بضغ  زا  زور  نآ  دینک  یم  رارف  فرط  ره  هب  ادخ  باذـع  زا  هک  يزور  مراد .  سرت  دـنیآ  دایرف  هب  مدرم  هک  يزور  باذـع 

و 33) هیآ 32  رفاـغ ، هروـس   . ) تسین يو  يارب  ییاـمنهار  دـنک  هارمگ  شلمع )  رثا  رد   ) ادـخ ار  سکره  تسین و  امـش  يارب  یهاـگهانپ 
تفیفیک کلام و  فیـس و  لاـح  حرـش  رد  - 220 ص 96 . فوـهل ،  ص 292 . ج 3 ، ریثا ، نـبا  لـماک  ص 352 . ج 7 ، يربــط ،  - 219

ص 78 نیعلا ،  راصبا  ج 3 ص 292 . ریثا ، نبا  لماک  ج 2 ص 78 . لاقملا ،  حیقنت  ص 353 و 354 . ج 6 ، يربط ،  خـیرات  هب  ناشتداهش 
دندوب رافغ  هلیبق  زا  هک  نامحرلادبع  هللادـبع و  مان  هب  رگید  دیهـش  ود  هب  ار  الاب  نایرج  ص 23  ج 2 ، لـتقم ،  رد  یمزراوخ  دوش ، هعجارم 

هروس - 221 میدومن .  دانتسا  نانآ  هتفگ  هب  یناقمام  موحرم  فورعم ،  سانـش  لاجر  يربط و  رابتعا  تبـسانم  هب  ام  یلو  تسا  هداد  تبـسن 
سَحلا ِءاخَّرلا  ِیف  اَنَا  هّللِالوُسَر  َْنباَـی  - 223 ص 23 . نازح ،  ـالاریثم  ص 105 . نیعلاراـصبا ،  ص 95 . فوـهل ،  - 222 هیآ 26 . نـیففطم ، 
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یبَسَح َفُرْـشَیَو  یحیر  َبیطَِیل  ِۀَّنَجلا  ِیف  َّیَلَع  سَّفَنتَف  ُدَوْسَـال  ینَْول  َّناَو  ٌمیئََلل  یبَـسَح  َّنِاَو  ٌِنتََنل  یحیر  َّنِا  ْمُُکلُذْـخَا  ِةَّدِـشلا  یفَو  ْمُکَعاـِصق 
ُِّیلَع ِریذَّنلا  ِریشَبلا  ِدا  ُؤف  ُروُرُس  ُریمَالاَمِعنَو  ٌنیَـسُح  يریمَا  - 224 ْمُکئامِد . َعَم  ُدوْسَالا  ُمَّدـلااذه  طلتخی  یتح  مکقرافاال  هّللاَوال  ِینَْول  َّضَْیبَیَو 

َۀَمِطاف ِیَنب  َنُود  ٍۀَفینَع  ٍَۀبرَِـضب  ْمُُکب  رـضا  ٌۀَفیَِحن  ٌۀَِـیلاب  ٌۀَـیِواخ  ٌۀَفیعـض  اسِّنلا  یف  ٌزوجَع  یِّنِا  ریظن 225 - ْنِم  َُهل  َنوُمَْلعَت  ْلَهَف  ُهادـِلاَو  ُۀَـمِطافَو 
یّلک دعسرمع  درومرد  ماما  نیرفن  - 227 ص 219 . ج 3 ، بقانم ،  ص 27 . ج 45 ، راحب ، ص 22 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ۀَفَیرَّشلا 226 -

 (( مزح نبا  هرهمج   )) و يریبز ))  بسن   )) یـسانش بسن  رد  مهم  باـتک  ود  هب  هعجارم  اـب  دـنک و  عطق  ار  وت  لـسن  ادـخ  دوـمرف : هک  تسا 
یقاب یـسک  دوب ، هدنز  صفح  شردـپ  زا  سپ  یلیلق  تدـم  هک  صفح ))  نب  رکبوبا   )) وا هون  زا  سپ  دعـسرمع  لسن  زا  هک  دـیدرگ  مولعم 

بـسن املـسم  يدنزرف  دوجو  تروص  رد  هک  تسا  هدـیدرگن  یفرعم  رکبوبا  شا  هون  زا  سپ  یـسک  دعـسرمع  بسن  زا  ینعی  تسا  هدـنامن 
مود تمسق  اما  و  تسا .  رتشیب  یسررب  قیقحت و  لباق  مالسلا  هیلع  ماما -  نیرفن  هب  هجوت  اب  عوضوم  نیا  هک  دندومن  یم  صخـشم  ناسانش 
یم مولعم  ترـضح  نآ  لسن  رد  تماما  ياقب  یلع و  نب  نیـسح  نادـنزرف  ترثک  یجراخ و  هنیرق  اـب  یِمِحَر ))  َْتعَطَق  اـمَک   )) ماـما نخس 

هلـسلس نآ  مالـسلا  هیلع  ماما -  دـنزرف  ربکا  یلع  نتـشک  اب  هک  تسا  یبسن  لسن  عطق  یجراخ و  قادـصم  نامه  هلمج  نیا  زا  روظنم  دوش ،
یلْوَا هّللِاْتَیبَو  ُنَْحن  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَا  - 228 دیدرگ . عطق  دومن  یم  ادـیپ  شرتسگ  همادا و  ناهج  رد  ربکا  یلع  قیرط  زا  هک  لسن 
لتقم ّيوَلَع 229 - ّیمِـشاه  مالُغ  َبْرَـض  يوَْتلَی  یّتَح  ِْفیَّسلِاب  ْمُُکبِرْـضَا  ینَْثنَی  یّتَح  ِحـْمُّرلِاب  ْمُُکنَعْطَا  ّیعَّدـلا  ُْنبا  اَنیف  ُمُکْحَیال  هّللاَو  ّیبَّنلِاب 

ص 238. داشرا ، ص 293 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 358 . ج 7 ، يربط ،  ص 100  فوهل ،  نازحـالاریثم .  ص 30 . ج 2 ، یمزراوخ ، 
دنمشناد هدومن  فیلءات  يرجه  خیرات 1241  رد  هک  تسا  يدـنه  يرایط  يرفعج  دمحمدیـس  دنمـشناد  ملاع و  فیلءات  باتک  نیا  - 230

ترایز يرتست  اغآ  دیـس  دزن  فجن  رد  تسا  یـسراف  نابز  هب  هک  ار  باتک  نیا  نم  دـیوگ  یم  ص 458  ج 2 ، هعیرذـلا ،  بحاص  فورعم 
ص 99. ج 4 ، بقانم ،  - 234 ص 130 . نیعلاراصبا ،  - 233 لام .  الا  یهتنم  - 232 ص 179 . رصم ) پاچ   ) لصحملا دقن  - 231 مدرک . 
-236 تسا .  ءاصوخ  شرداـم  دـمحم و  شماـن  هک  تسا  هدیـسر  تداهـش  هب  اروشاـع  رد  زین  يرگید  دـنزرف  رفعج  نب  هّللادـبع  زا  - 235
ص ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 359 . ج 7 ، يربط ،  - 237 ص 101 . فوهل ،  ص 78 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لـتقم  ص 358 . ج 7 ، يربط ، 
ص 32. ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 238 ص 27 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  يرولا ،  مـالعا  ص 239 . دیفم ، داشرا  دعـس . نبا  تاقبط  . 293
 ، هدوملا عیبانی  ص 108 . ج 4 ، بقانم ،  - 241 ص 94 . ملاوع ،  - 240 دیفم . داشرا  دعـس و  نبا  تاقبط  ص 360 . ج 7 ، يربط ،  - 239

مظاک خیش  لضاف  دنمـشناد  زا  هک  دنک  یم  لقن  هحفـص 326  دوخ ، لتقم  رد  مرقم  موحرم  - 243 ص 30 . نیعلاراصبا ،  - 242 ص 340 .
وت يارب  یماـیپ  لـضفلاوبا  ترـضح  يوس  زا  نم  تفگ :  هدـمآ  نم  دزن  هب  داـمتعا  دروم  ياـملع  زا  یکی  يزور  تفگ :  هک  مدینـش  یتبس 

مظاک خیـش  هک  دومرف  نینچ  تسا و  كانمـشخ  وت  هب  تبـسن  هک  مدرک  ساسحا  مدید و  باوخ  ملاع  رد  ار  ترـضح  نآ  اریز  ما ؛  هدروآ 
نیا وگب  وا  هب  هن  دومرف  ما .  هدینش  دایز  يو  نابز  زا  ار  امش  تبیصم  نم  يدیس !  ای  مدرک  ضرع  دنک ؟ یمن  دای  نم  تبیصم  زا  ارچ  یتبس 

اهریت هک  یسک  یلو  دهد  یم  رارق  یماح  شندب  يارب  ار  شتسد  دتفیب  كاخ  يور  هب  بسا  يالاب  زا  صخش  رگا  هک  دناوخب  ارم  تبیـصم 
ص ج 2 ، لئاسولا ،  كردتسم  - 244 دنک . ظفح  ار  شندب  دناوت  یم  هنوگچ  تسا  هدیدرگ  عطق  شتـسد  ود  ره  هتفر و  ورف  شا  هنیـس  هب 

 - ّیلع يدلو  بنیز  سابعلا و  ناک  امل   :)) تسا نیا  كردتسم  رد  تیاور  نتم  ص 122 . ج 1 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 815 . 635 و ج 3 ،
تلق يّذلا  ناسللاب  لوقا  نءا  ییحتسا  لاق :  نانثا  لق  لاقف :  دحاو  لاقف :  دحاو  لق  سابعلل ،  مالسلا  هیلع  ّیلع -  لاق  نیریغص  مالـسلا  هیلع 
یّنب ای  معن  لاق  انّیحتا  هاتباای  تلاقف  هنیمی  نع  سابعلاو  هراسی  یلع  تناک  بنیز و  یلا  تفتلا  مث  هینیع  مالسلا  هیلع  یلع -  لّبقف  نینثا  دحاو 

اـصلاخ هّلل  بحلاو  انل  هقفـشلاف  ّدـبال  ناک  نِاو  دالوالا  بحو  هّللاّبح  نم  ؤملا  بلق  یف  ناعمتجیال  ناّبح  هاـتبا  اـی  تلاـقف  اـندابکا . اـنُدالوءا 
هیخا عم  دهاج  نامیالا  بلـص  هریـصبلا  ذفان  مالـسلاامهیلع -  یلع -  نب  سابعلا  انمع  ناک  - 245 ًاّبُح .))...  امهب  مالـسلا -  هیلعّیلع  دادزاف 

زا یمالـسا و  گرزب  ياهتیـصخش  زا  یلاـمث  هزمحوبا  - 246 لاقملا .)  حیقنت   ) ادیهـش یـضم  انـسح و  ءالب  یلباو  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا - 
نامز رد  هزمحوبا  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص -  ماما  زا  تسا  مالـسلا  امهیلع  قداص -  ماما  رقاب و  ماما  داجـس و  ماما  باحـصا 
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همالع موحرم  یقرواـپ  حیحـصت و  هب  يافوتم 1367 ه )  ) هیولوق نبا  تارایزلا  لـماک  - 247 شدوخ .  نامز  رد  دوب  ناملـس  دـننام  شدوخ 
مث ربعتـساف  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  سابعلا  نب  هّللادـیبع  یلا  نیدباعلادیـس  نیـسحلا  نب  یلع  رظن  لاق  یلامثلا  نع  - 248 ص 257 . ینیما ، 
نبا هیف  لتق  ۀتوم  موی  هدعبو  هلوسر  دـساو  هّللادـسا  بلطملادـبع  نب  ةزمح  همع  هیف  لتق  دـُحا  موی  نم  هّللا  لوسر  یلع  دـشا  موی  نم  ام  لاق 
هّللا یلا  برقتی  لک  ۀـمالا  هذـه  نم  مّهنا  نومعزی  لجر  فلا  نوثـالث  هّللا  فلدِْذا  نیـسحلا  مویک  ـالو  لاـق  مث  بلاـط .  یبا  نب  رفعج  همع 

هـسفنب هاخا  ادفو  یلب  اورثآ  دـقلف  سابعلا  هّللا  محر  لاق  مث  ًاناودـعو  ًاملظو  ًایغب  هولتق  یتح  نوظعتی  الف  مهرکذـی  هّللاب  وهو  همدـب  لجوزع 
هّللادنع سابعلل  ناو  بلاطیبا  نب  رفعجل  لعج  امک  ۀـنجلا  یف  هکئالملا  عم  امهب  ریطی  نیحانج  امهب  لجوزع  هّللا  هلدـبءاف  هادـی  تعطق  یتح 

هب - 249 نینثالا .)  باب  قودـص ،  لاصخ  راحبلا ، ۀنیفـس  لاقملا ،  حـیقنت   ) ۀـمایقلا موی  ءادهـشلا  عیمج  اهب  هطبغی  ۀـلزنم  یلاـعت  كراـبت و 
. دوش هعجارم  باتک  نیا  زا  هحفص ... 

اهتشون 4 یپ 

هرابرد تسا  هدش  لقن  موصعم  زا  هک  یترایز  نتم  رد  دنک  روصت  دنمجرا  هدنناوخ  تسا  نکمم  - 251 هعماج .  ترایز  تالمج  زا  - 250
دروم ار  ادهش  مالـسلا  هیلع  ماما -  دوخ  ترایز  نیا  رد  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا ،  هتفر  راک  هب  یما ))  متنا و  یباب   )) هلمج ادهـش  همه 

ترایز نینچ  نیا  ار  ادهـش  هک  تسا  هدومرف  میلعت  ناوفـص  هب  مالـسلا -  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یتراـیز  نیا  هکلب  هدادـن  رارق  باـطخ 
، دیفم داشرا  ص 292 . ج 3 ، لماک ،  - 252 تسا )  هدمآ  ص 660  هر )   ) یسوط خیش  دجهتملا  حابـصم  رد  نایرج  نیا  حورـشم   . ) نکب
. دـنا هدومن  لقن  نویعلاءالج  زا  ار  نآ  مومهملا  سفن  باـتک و  نیا  هدـیدرگ و  لـقن  ص 337  مرقم ،  لـتقم  زا  ـالاب  نتم  - 253 ص 241 .

اروشاع خیرات  هرابرد  لاح  ات  هچنآ  هک :  دراگن  یم  نینچ  ار  باتک  نیا  فیلءات  هزیگنا  نویعلاءالج ))   )) همدقم رد  موحرم  نآ  اریز  - 254
هب باتک  نیا  رد  Əو  هدش ا ذخا  دامتعا  دروم  ریغ  خـیرات  هریـس و  بتک  زا  ای  هدوب و  صقان  ای  هدـیدرگ  فیلءات  یـسراف  یبرع و  نابز  هب 

نایب - 255 میدرکن .  لقن  یبلطم  هدـشن  ذـخا  هیماـما  لـضافا  بتک  زا  هک  هربتعم  ثیداـحا  ریغ  زا  هدومن و  راـصتقا  هربتعم  تاـیاور  همجرت 
رد یسلجم  همالع  ار  اعد  نیا  - 256 دـنک . یم  قیبطت  میدومن  لقن  تغل  لها  زا  هژاو  ود  نیا  نایمرد  هک  یموهفم  توافت  اب  مرقم ،  موحرم 

ياهباتک زا  یـضعب  رد  ذخءام و  رکذ  نودب  تاحلاصلا ))  تایقاب   )) رد یمق  ثدحم  موحرم  يدنوار و  تاوعد  زا  ص 196  ج 95 ، راحب ،
مامالا هسردم  تمه  هب  اریخا  هک  دوب  بایمک  یطخ و  ياهباتک  زا  يدنوار  تاوعد  دنا . هدومن  لقن  نآ  نتم  رد  توافت  رـصتخم  اب  یـسراف 
موحرم عبانم  زا  هدوب  راونالاراحب  عبانم  زا  باتک  نیا  هک  هنوگنامه  تسا و  هدـش  لقن  هحفص 54  رد  اعد  نتم  هدیدرگ و  رـشتنم  مق  يدهم 
موحرم تسا .  هدروآ  زین  ینخـس  كردتـسم  همتاخ  رد  باتک  نیا  تیمها  یفرعم و  هرابرد  و  دشاب . یم  زین  كردتـسم  رد  يرون  ثدـحم 

هیقفلا داقنلا  رّحبتملا  ملاعلا  مامالا  نیدلا  بطق  خیشلا  دنک : یم  یفرعم  نینچ  ار  يدنوار  بطق  بابحالا ،))  ۀیده   )) رد هر )   ) یمق ثدحم 
 . تسا فورعم -  ثدحم  بوشآرهـش -  نبا  دیتاسا  زا  یکی  فلتخم و  مولع  رد  اوتحمرپ  مهم و  تافیلءات  بحاص  يو  ققحملا ،  رـسفملا 

هماع رازم  مالسلااهیلع -  هموصعم -  همطاف  ترضح  رهطم  نحـص  رد  مق و  هبیط  هدلب  رد  شربق  هتـشذگرد و  لاس 573  رد  يدنوار  بطق 
لمتشم لئاسولا  كردتسم  - 259 ص 164 . هیصولا ،  تابثا  - 258 ص 176 . لوقعلا ،  فحت  لوا  باب  قودص ،  لاصخ  - 257 دشاب . یم 

ار باتک  نیا  باوبا  ردقلا ، لیلج  فل  ؤم  دشاب . یم  مالسلا  امهیلع  نیموصعم -  زا  ثیدح  رازه  ياراد 23  میخض و  گرزب و  دلج  هس  رب 
نیرتدنمدوس زا  یکی  ًالقتسم  همتاخ  هک  تسا  هدروآ  مهارف  نآ  رب  يا  همتاخ  یطوسبم و  تسرهف  میظنت و  هعیـشلا  لئاسو  باوبا  ساسا  رب 

 ، مومهملا سفن  ص 46 . ج 45 ، راونالا ، راحب  - 260 نیعالا .  ّذلتو  سفنالا  هیهتـشت  ام  اهیفو  دـشاب . یم  لاجر  هیارد و  ملع  ود  رد  اهباتک 
ایندلا هذهام  راج  ۀیربلا  یف  ۀـّینملا  مکح  تسا :  نیا  نآ  تایبا  زا  و  - 261 ص 32 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  ص 348 . مق ،  یتریصب  پاچ 

یئادعءا ُترواج  راد  مَْالا  تکرحت  نیح  ِفُوو  ُْتقّ هلارذـتعم  لوقءا  مث  هیکبءا  راس  ٌلایخ  اهنیب  ءرملاو  ۀـظقی  ۀـّینملاو  مون  شیعلاف  رارق  رادـب 
سوماق ص 378 . ج 3 ، نایع ،  ـالا  تاـیفو  دوش . هعجارم  ریز  ياـهباتک  هب  یماـهت  لاـح  حرـش  رد  يراوجو  هراوج  نیب  ناّتـش  ُهَّبَر  َرَواـجو 
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ص 33 و ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 262 ص 356 . ج 1 ،  ، بد الا  هناحیر  ص 46 . ج 1 ، باقل ،  ـالاو  ینکلا  ص 1710 . ج 3 ، مالعالا ، 
لتقم - 265 ص 57 . ج 45 ، راحب ، - 264 ص 51 . ج 45 ، راحب ، ص 86 . نییبلاطلا ،  لـتاقم  - 263 ص 51 . ج 45 ، راون ، ـالاراحب  . 34

ص ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 268 ص 33 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 267 ص 33 . ج 2 ، یمزراوخ ،  لتقم  - 266 نازحالاریثم .  ملاوع و 
هناتسآ رد  هک  کنیا  - 270 هیآ 187 ) هرقب ،  هروس   ) نیدَتْعُْملا ُّبُِحی  َهّللا ال  َّنِا  اودَتْعَت  الَو  ْمُکنُوِلتاُقی  نیذلا  هّللِالِیبَس  ِیف  اُوِلتاقَو  - 269 . 33

هناتخبشوخ درذگ ، یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هیلع  رب  قارع  گنج  عورـش  زا  هام  زا 26  شیب  میا  هتفرگ  رارق  باتک  نیا  پاـچ  نیموس 
هدوب و لوغشم  ادخ  اب  زاین  زار و  تدابع و  هب  اهبش  اهرگنس  نایم  رد  هک  یناناوج  ریگیپ  شالت  مالـسا و  نازابناج  تماهـش  نامیا و  رثا  رد 

نازابناج نیا  يریلد  تعاجش و  اب  يرآ  دنا ، هداد  رارق  نایمادص  نوگانوگ  ياهحالس  لباقم  رد  مالسا و  ظفح  يارب  ار  دوخ  هنیـس  اهزور 
رد هدـیدرگ و  كاپ  ناشدوجو  ثول  زا  اهیثعب  لاغـشا  تحت  ياهنیمزرـس  اهرهـش و  همه  ابیرقت  مالـسلاامهیلع -  یلع -  نب  نیـسح  بتکم 

راشف دوخ و  قوقح  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناریا  ناگدنمزر  هدمآرد و  ناریا  ياهورین  تراسا  هب  قارع  نایـشترا  زا  نت  رازه  هاجنپ  دودـح 
بزح طوقـس  راظتنا  رد  دنا و  هدیدرگ  قارع  كاخ  دراو  تسا ،  هدـمآ  نوریب  راکتیانج  مادـص  نیتسآ  زا  هک  یناهج  رابکتـسا  هب  ندروآ 

اعد نیا   ، یملع تیصخش  ودره  - 271 زور . نآ  دیما  هب  مینک ،  یم  يرامش  هقیقد  قارع  رد  یمالـسا  يروهمج  تموکح  لیکـشت  ثعب و 
زور زا  دروم  نیا  رد  راوگرزب  ودره  هکنیا  بلاج  دنا و  هدومن  هیصوت  نآ  ندناوخ  رب  لقن و  نابعـش  مّوس  ياهاعد  نمـض  رد  ار  تاجانم  و 

هیآ 78 و 79. هدئام ،  هروس  - 274 هیآ 63 . هدئام ،  هروس  - 273 ص 110 . فوهل ،  - 272 دـنا !! هدومن  ریبعت  رثوکلا )) موی   )) هب اروشاع 
همئا زا  رفن  جنپ  یعبات ،  یفوک  يرماع  قداص  یبا  یلاله  سیق  نب  میلـس  - 277 هیآ 71 . هبوت ،  هروس  - 276 هیآ 44 . هدئام ،  هروس  - 275

ترضح تماما  نارود  رد  يرجه  لاس 90  رد  ابیرقت  هدومن و  كرد  ار  مالسلا  هیلع  رقاب -  ماما  ات  نینم  ؤملاریما  ترضح  مالسلا  امهیلع  - 
یهاگ هک  وا  باتک  و  تسا .  هتفگ  تایح  دوردـب  درب  یم  رـس  هب  راتتـسا  افخ و  رد  فسوی  نب  جاـجح  سرت  زا  هک  مالـسلا  هیلع  داـجس - 

تنـس و لها  ياملع  نایم  رد  هدـیدرگ و  فیلءات  هعیـش  رد  هک  تسا  ییاهباتک  نیلوا  وزج  دوش  یم  هدـیمان  زین  سیق ))  نب  میلـس  لـصا  ))
نایم رد  هک  تسا  یباتک  نیلوا  سیق  نب  میلـس  باتک  دـیوگ : یم  يافوتم 385 )  ) میدـن نبا  تسا .  رادروخرب  راهتـشا  تیفورعم و  زا  هعیش 

ینامعن تبیغ   )) باتک بحاص  ینیلک و  موحرم  نادرگاش  زا  مراهچ و  نرق  ياملع  زا  ینامعن  هّللادـبعوبا  تسا .  هدـمآ  دوجو  هب  اـه  هعیش 
لوصا نیرت  یمیدق  نیرتگرزب و  زا  یکی  سیق  نب  میلـس  باتک  هک  دنراد  رظن  قافتا  هعیـش ،  ثیدـح  نایوار  املع و  همه  :)) دـیوگ یم  (( 

نانآ دننام  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  زا  ای  هدش و  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  نانم -  ؤمریما  زا  امیقتـسم  ای  هدمآ  باتک  نیا  رد  هچنآ  اریز  تسا ؛ 
ج 1، هعیرذلا ،  كر :  سیق  نب  میلـس  لصا  اب  رتشیب  یئانـشآ  يارب  ((. ) دنا هتفرگ  ارف  ثیدـح  نانم  ؤمریما  ادـخ و  لوسر  زا  هک  یناسک  زا 
-279 هیقف .  تیالو  ثحب  رد  بساکم ))  هیـشاح   )) رد یناپمک  موحرم  و  بساکم ))   )) رد هر )   ) يراـصنا خیـش  دـننام  - 278 ص 152 .)
رکنملا و نع  یهّنلاو  فورعملاب  رم  الا  یلع  ّثحلا ، باب  یفاو ،  ص 79 . ج 100 ، دیدج ، ط  راونالاراحب ، - 280 ص 17 . ج 2 ، جاجتحا ، 

لهچ ماش  رد  هیواعم  تموکح  - 283 ص 125 . هیقف ،  تیالو  - 282 ص 199 . ج 1 ، ریدغلا ، - 281 هیقف .  تیالو  ثحب  بساکم ،  هیشاح 
-284 تفای .  شرتسگ  یمالـسا  روانهپ  روشک  همه  هب  اجیردـت  هک  تسا  نامثع  زا  سپ  نارود  هب  طوبرم  لاـس  نیا 25  تسا و  هدوب  لاس 

 - ص 44 ج 11 ، هغالبلا ،  جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ار  بلاطم  نیمه  ص 206 و  هیمالسالا )  بتکلاراد  ط   ) سیق نب  میلـس  باتک 
زااه هخسن  زا  یـضعبرد  - 286 يرجه .  هاجنپ  لاـس  - 285 تسا .  هدومن  لـقن  يافوتم 225 )  ) ینئادـم نسحلاوبا  ثادـح  الا  باتک  زا   46

ناگدننک تکرش  دادعت  یسربط ))  - )) 287 تسا .  هدمآ  نیتنس ))   )) جاجتحا نتم  رد  یلو  نیتنس ))   )) یضعب ردو  ۀنس ))   )) میلـس باتک 
-290 ح 3804 . بقانملا ،  ج 5 . يذمرت ،  ننس  - 289 هیآ 8 . فص ،  هروس  - 288 لجر .)  فلا  نم  رثکا   ) دسیون یم  رفن  رازه  زا  شیب  ار 
ح 3811. بقانملا ،  ج 5 . يذمرت ،  ننس  - 291 ص 26 . ص 331 و ج 2 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  ح 3815 . بقانملا ،  ج 5 . يذمرت ،  ننس 

ننس ح 2404 . ج 4 ، ملسم ،  حیحص  - 293 ص 109 و 134 . ج 3 ، نیحیحص ،  كردتسم  - 292 ص 331 . ج 1 ، لبنح ،  نب  دمحا  دنسم 
-294 ص 109 و 133 . ج 3 ، نیحیحص ،  كردتسم  ح 115 . همدقم ،))   )) هجام نبا  ننـس  ح 3808 و 3813 . بقانملا ،  ج 5 . يذمرت ، 
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كردتسم ح 3808 . بقاـنملا ،  ج 5 . يذـمرت ،  ننـس  - 295 ص 331 . ج 1 ، دمحا ، دنـسم  ح 3796 ، بقاـنملا ،  ج 5 . يذـمرت ،  ننس 
هجام نبا  ننـس  2406 و  ، 2405 ، 3808 ح 2808 ، يذمرت ،  ننـس  ح 2404 . ج 4 ، ملـسم ،  حیحـص  - 296 ص 150 . ج 3 ، نـیحیحص ، 

 ، يذمرت ننس  - 299 ح 3796 . بقانملا ،  ج 5 . يذمرت ،  ننس  - 298 ح 3803 . بقانملا ،  يذمرت ج 5 . ننس  - 297 ح 117 . همدقم ))  ))
ج 9، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش  ص 359 . ج 4 ، قحلا ،  قاقحا  زا : لقن  هب  ص 128  نیطمسلاررد ،  مظن  - 300 ح 3806 . ج 5 ،

ننس - 303 ص 151 . ج 3 ، كردتسم ،  - 302 ص 124 . ج 3 ، نیحیحص ،  كردتـسم  - 301 لبنح .  نب  دمحادنـسم  زا : لقن  ص 174 
ج نیحیحص ،  كردتسم  ح 2408 . ج 4 ، ملسم ،  حیحـص  - 304 ص 167 . ج 3 ، نیحیحص ،  كردتـسم  ح 118 . همدـقم ))   )) هجام نبا 
ج 3، هباغلادسا ،  ح 3804 . بقانملا ،  ج 5 . يذمرت ،  ننـس  - 305 ص 367 . ص 14 و ج 4 ، ج 3 ، لبنح ،  نب  دمحادنـسم  3،ص 148 .
ج 5. يذمرت ،  ننـس  - 307 ص 26 . ج 2 ، و  ص 331  ج 1 ، دمحا ، دنـسم  ح 3815 . بقاـنملا ،  ج 5 . يذـمرت ،  ننـس  - 306 ص 16 .
 ، ملسم حیحص  - 309 ص 109 و 134 . ج 3 ، نیحیحص ،  كردتسم  - 308 ص 331 . ج 1 ، لبنح ،  نب  دمحا  دنسم  ح 3811 . بقانملا ، 

ص ج 3 ، نیحیحص ،  كردتسم  ح 115 . همدقم ،))   )) هجام نبا  ننس  ح 3808 و 3813 . بقانملا ،  ج 5 . يذمرت ،  ننس  ح 2404 . ج 4 ،
ح بقانملا ،  ج 5 . يذمرت ،  ننـس  - 311 ص 331 . ج 1 ، دمحا ، دنـسم  ح 3796 ، بقاـنملا ،  ج 5 . يذمرت ،  ننـس  - 310 و 133 .  109
.2406 ، 2405 ، 3808 ح 2808 ، يذمرت ،  ننـس  ح 2404 . ج 4 ، ملسم ،  حیحـص  - 312 ص 150 . ج 3 ، نیحیحص ،  كردتـسم  . 3808
-315 ح 3796 . بقانملا ،  ج 5 . يذمرت ،  ننس  - 314 ح 3803 . بقانملا ،  يذمرت ج 5 . ننس  - 313 ح 117 . همدقم ))   )) هجام نبا  ننس 

یبا نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش  ص 359 . ج 4 ، قحلا ،  قاقحا  زا : لقن  هب  ص 128  نیطمسلاررد ،  مظن  - 316 ح 3806 . ج 5 . يذمرت ،  ننس 
هجام نبا  ننـس  - 319 ص 151 . ج 3 ، كردتــسم ،  - 318 ص 124 . ج 3 ، نیحیحـص ،  كردتـسم  - 317 ص 174 . ج 9 ، دـیدحلا ،

ج 3،ص 148. نیحیحص ،  كردتسم  ح 2408 . ج 4 ، ملسم ،  حیحص  - 320 ص 167 . ج 3 ، نیحیحص ،  كردتسم  ح 118 . همدقم ))  ))
هروس - 322 ح 114 . هجام ،  نبا  ننـس  همدقم  ح 131 . ملسم ،  حیحـص  - 321 ص 367 . ص 14 و ج 4 ، ج 3 ، لبنح ،  نب  دمحادنـسم 

حیضوت همجرت و  رد  - 326 هیآ 71 . هبوت ،  هروس  - 325 هیآ 44 . هدئام ،  هروس  - 324 . 79 هیآ 78 -  هدئام ،  هروس  - 323 هیآ 63 . هدئام ، 
هیآ هدئام ،  هروس  - 328 هیآ 63 . هدئام ،  هروس  - 327 میا .  هتسج  دوس  هرس -  سّدق  تما -  ماما  هیقف  تیالو  زا  هبطخ  نیا  ریخا  شخب  ود 

حلاص یحبص  میظنت  هب  هغالبلا  جهن  هبطخ 106 و 131  كر :  - 331 هیآ 71 . هبوت ،  هروس  - 330 هیآ 44 . هدئام ،  هروس  - 329 78 و 79 .
زا یلالدتـسا  یهقف  بتک  رد  ءاملعلا ))...  يدـیا  یلع  ماکحالاو  رومالا  يراجم  ناب  کـلذ   )) نآ هلمج  کـی  اـهنت  هک  هنوگناـمه  - 332 . 

هغالبلا جـهن  هبطخ  نیمّوس  هب  هبطخ ،  نومـضم  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  - 333 تسا .  هتفرگ  رارق  یعیـسو  ثحب  دروم  اـهقف  اـملع و  يوس 
هب مبایب  هدیـشخب  نآ  نیا و  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  هدوهیب  هچنآ  نامثع و  يایاطع  زا  هچنآ  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  - )) 334 دوش . عجارم 
نآ ودروآ  یم  شیاشگ  تلادـع  اریز  دنـشاب ؛ هدـیرخ  نآ  اب  ار  ینازینک  ای  هتـسب و  نیباـک  نآاـب  ار  یناـنز  هچرگ  منادرگ  یمرب  شبحاـص 

موقلا ءـال  ؤه  ّنا  نظ  ـال  هّللاو  یناو  - )) 335 هبطخ 15 .) (() دوبدهاوخرتنارگ وا  رب  متـس  ملظ و  لمحتدـیآ  نارگ  وا  رب  تلادـع  هک  یـسک 
ۀنامالا مهئادءابو  لطابلا  یف  مهماما  مهتعاطو  قحلا  یف  مکماما  مکتیصعمبو  مکقح  نع  مکقرفتو  مهلطاب  یلع  مهعامتجاب  مکنم  نولادیس 

مهنم ًاریخ  مهب  ینلدباف  ینومئـسو  مهتمئـسو  ینّولمو  مهتللم  دـق  ینا  مهّللا  مکداسفو ...  مهدالب  یف  مهحالـصبو  مکتنایخو  مهبحاص  یلا 
دیهاوخ هدنرب  ریشمش  راتفرگ  هجاوم و  يریگارف  تلذ  يراوخ و  اب  يدوز  هب  دیـشاب  هاگآ  - 336 هبطخ 25 .)  ...((، ) ینم ًاّرـش  یب  مهلدباو 

َزاف :)) دیوگ یم  دراوملا )) برقا   )) رد - 337 هبطخ 24 .)  ) دوش ّتنس  نارگمتس  يارب  هک  درک  دهاوخ  تموکح  امـش  رب  يدادبتـسا  دش و 
هک يراگتـسر  يانعم  هب  هن  تسا  يزوریپ  يانعم  هب  اقیقد  زْوَف ))  )) هژاو نیاربانب  َزاف .)) ِهِمیرَغ : ْنِم  ُهَّقَح  َذَـخَا  نَِمل  ُلاُقیَو  ِِهب  َرَفَظ  يءا  ٍریَِخب 

جاجتحا - 339 ص 8 . ج 2 ، یسربط ،  جاجتحا  - 338 زئاف .))  )) دنیوگ یم  هقباسم  هدنرب  هب  مه  زورما  تسا و  هدمآ  اه  همجرت  یـضعب  رد 
ینبا َّنِا   :)) ثیدح دسر  یم  رظن  هب  گنج  هکراتم  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم -  ماما  حیرـص  نایب  هب  هجوت  اب  : )) ص 12 ج 2 ، یسربط ، 

رد وا  هلیسو  هب  دنوادخ  تسا  دیما  تسا و  رالاس  دیس و  نسح ))   )) نم دنزرف  نیا  َنیِملسُْملا ؛ َنِم  نیَتِئف  َْنَیب  ِِهب  َِخلُْصی  ْنَا  هّللاَلََعلَو  ٌدیَس  اذه 
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تنس لها  یثیدح  عبانم  ریاس  يراخب و  حیحـص  رد  ترـضح  نآ  رب  تلیـضف  ناونع  هب  هک  دنک ،)) حالـصا  ار  ناناملـسم  زا  هورگ  ود  نایم 
ار یخیرات  قیاقح  ات  دـشاب  هیواعم  يزاس  ثیدـح  هناخراک  ياه  هدروآرف  زا  و  تایلعج ))   )) زا تسا  هتفاـی  هار  مه  هعیـش  بتک  هب  لـقن و 

یلوا مکح  بجاو و  لمع  کی  ار  حلـص ))   )) هلءاـسم مارح و  ار  اـهنآ  نوخ  نتخیر  ناناملـسم و  فص  رد  ار  هیواـعم  ناوریپ  نوگرگد و 
هدمآ و دوجو  هب  رابجا  روط  هب  حلـص  نیا  لوبق  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  راتفگ  یلو  دنک  دادـملق  مالـسلا  هیلع  یبتجم -  ماما  هب  تبـسن 
داد و یم  همادا  يو  اب  گنج  هب  هیواعم  یمتح  طوقس  ییاهن و  يزوریپ  ات  تشاد  رایتخا  رد  ار  مزال  طیارش  هدُع و  هدِع و  ترضح  نآ  رگا 
 . مالـسلا هیلع  نانم -  ؤمریما  تیـصو  نیرخآ  ياـهزارف  زا  - 340 دروآ .)) یمن  باـسح  هب  نیِملـسُملا ))  َنِم  نیتَِئف  :)) زا ار  هیواـعم  ناوریپ 
 - یلع نب  نیـسح  نانخـس  رد  همانتیـصو  نتم  هب  كر :  - 342 هرـس .-  سدق  ماما -  ترـضح  یهلا  یـسایس  همانتیـصو  ياهزارف  زا  - 341
زا هک  ار  املع  نیرتفورعم  زا  نت  لاح 120  حرش  نآ  رد  هک  هر )   ) ریدغلا بحاص  ینیما  همالع  زا  تسا  یباتک  مان  - 343 مالسلاامهیلع . - 
 . هیملع ياه  هزوح  هب  هرـس -  سدق  تما -  ماما  یخیرات  مایپ  ياهزارف  زا  - 344 تسا .  هدروآ  دنا  هدیسر  تداهـش  هب  دعب  هب  مراهچ  نرق 

فداصم هک  دیآ  یم  ذغاک  هحفص  يور  هب  یمایا  اقیقد  تالمج  نیا  - 346 هیآ 9 . فص ،  هروس  28 و  حتف ،  هیآ 33 ، هبوت ،  هروس  - 345
ملق و نایرج  رد  هک  تسا  راـبمغ  ياـهزور  نآ  یندـشن  شومارف  هودـنا  نزح و  دـیدجت  ماـیا  راوگرزب و  ماـما  لاـحترا  درگلاـس  نیلوا  اـب 

 . هیآ 8 فص ،  هروس  - 348 هیآ 58 . ءاسن ، هروس  - 347 تسین .  ریثءات  یب  نخس  تکرح 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 
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تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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