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مالسلاهیلع ارهز  ترضح  نینموملاریما و  تامادقا  كدف و  بصغ  يارجام  كدف :  13هباطخ 

باتک 13تاصخشم 

13ءادها

13راتفگشیپ

13هراشا

یناهج 13تواضق 

رضاح 14باتک 

همطاف هب  كدف  ياطعا  14حتف و 

14هراشا

نینمؤملاریما ربمایپ و  تسدب  كدف  14حتف 

ربمایپ یصخش  کلم  15كدف ،

ربمایپ تسدب  دنوادخ و  روتسد  هب  همطاف  هب  كدف  15ياطعا 

كدف تیکلم  رب  دهاش  16دنس و 

كدف دمآرد  ناگدننک  فرصم  16ارقف 

ارهز ترضح  نینمؤملاریما و  تامادقا  كدف و  بصغ  يارجام  16لیصفت 

نآ يداقتعا  ياههشیر  ات  كدف  بصغ  16زا 

16هراشا

كدف هلئسم  یعامتجا  هنیمز  16شجنس 

كدف بصغ  زا  لبق  نینمؤملاریما  زا  نیبصاغ  17لاؤس 

كدف بصغ  ارهز و  ترضح  هدنیامن  17جارخا 

ارهز ترضح  طسوت  كدف  دنس  17هئارا 

كدف بصغ  يارب  ثیدح  18لعج 
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یلعج ثیدح  نادهاش  هصفح  18هشیاع و 

ارهز ترضح  18جاجتحا 

18هراشا

تسین ثرا  18كدف 

هشیاع قحان  19تداهش 

تسا لطاب  فرصت  دروم  کلم  رد  نتساوخ  19دهاش 

لماک لیلد  همطاف  19تمصع 

نآرق دانتسا  هب  ربمایپ  هدوشخب  19كدف 

؟ دنهاوخیم لیلد  همطاف  زا  طقف  20ارچ 

نیبصاغ لمعلا  سکع  كدف و  تیکلم  رب  همطاف  20نادهاش 

20هراشا

نادهاش هرابرد  رمع  20باوج 

نادهاش زا  نینمؤملاریما  21عافد 

نادهاش ندرکن  لوبق  رمع و  21رارقا 

نادهاش هرابرد  نینمؤملاریما  یئاهن  21باوج 

كدف لوا  همکاحم  21هجیتن 

كدف هیاس  رد  تیب  لها  ارهز و  ترضح  یبلط  21ترصن 

همطاف هب  كدف  ندنادرگزاب  رب  ینبم  يدنس  22نتشون 

ارهز ترضح  هب  تراسج  اب  دنس  ندرب  22نیبزا 

22هراشا

بئاصم رد  نینمؤملاریما  22زوس 

دجسم رد  رمع  رکبوبا و  اب  نینمؤملاریما  لصفم  22جاجتحا 

22هراشا

تواضق ماکحا  هب  بصاغ  23لهج 
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همطاف قدص  دنس  23تمصع 

همطاف تمصع  رکنم  23رفک 

نینمؤملاریما جاجتحا  23هجیتن 

دجسم رد  ارهز  ترضح  لصفم  23هباطخ 

24هراشا

مدرم رد  همطاف  هآ  بیجع  24ریثأت 

ارهز ترضح  هباطخ  زا  24یتشادرب 

خیرات هدنیآ  يارب  دوخ  24یفرعم 

هتخیگنارب یشتآ  كدف  25بصغ 

مدرم یتسس  زا  25بجعت 

نآ باوج  رکبوبا و  طسوت  یلعج  ثیدح  25رارکت 

نآ باوج  نیملسم و  عامجا  هب  25کسمت 

نینمؤملاریما ییاهن  تجح  25ریدغ 

هملس ما  25ضارتعا 

همطاف هباطخ  يرکف  26جیاتن 

كدف بصغ  هرابرد  رکبوبا  هب  نینمؤملاریما  26همان 

26هراشا

تیب لها  اب  مدرم  یفاصنا  26یب 

... ار امش  ياهرس  دوش  هداد  هزاجا  26رگا 

دوش نایب  مدرم  نطاب  تقیقح و  26رگا 

نینمؤملاریما همان  زا  سپ  رکبوبا  27ینارنخس 

27هراشا

كدف کلام  زا  27سرت 

كدف بصغ  زا  نیبصاغ  یبایزرا  27تروشم و 
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27هراشا

بصاغ نابز  زا  نینمؤملاریما  توکس  27تلع 

نینمؤملاریما سرت  زا  كدف  بصاغ  28داهنشیپ 

نینمؤملاریما لتق  28هشقن 

28هراشا

دلاخ تسدب  لتق  هئطوت  28يارجا 

لتق روتسد  زا  رکبوبا  28ینامیشپ 

بصاغ تسدب  لتق  هئطوت  28تسکش 

دلاخ لباقم  رد  نینمؤملاریما  لمعلا  29سکع 

لتق لماع  لباقم  رد  لمعلا  29سکع 

يولع میرح  29ناعفادم 

راصنا نیرجاهم و  عیمطت  دیدهت و  رد  رکبوبا  29ینارنخس 

30هراشا

راصنا هب  زیمآ  دیدهت  30باطخ 

مدرم 30عیمطت 

رمع رکبوبا و  یبلط  30تیاضر 

30هراشا

همطاف تدایع  30هزاجا 

همطاف رهق  نیبصاغ و  31تدایع 

تدایع رد  نیبصاغ  31همکاحم 

نیبصاغ دروم  رد  همطاف  ییاهن  31مکح 

كدف اب  هطبار  رد  ارهز  ترضح  نانخس  31نیرخآ 

ارهز ترضح  هزانج  عییشت  رد  32تکرش 

32هراشا
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عییشت ریخأت  مالعا  ارهز و  ترضح  هزانج  رانک  مدرم  32عامتجا 

ترضح هنایفخم  32نیفدت 

عییشت يارب  مدرم  هرابود  32عامتجا 

ربق شبن  33میمصت 

همطاف ربق  شبن  میمصت  لباقم  رد  نینمؤملاریما  لمعلا  33سکع 

كدف رعش  یسانشباتک و  نتم و  33دنس و 

كدف 33یسانشباتک 

كدف هرابرد  هدش  فیلأت  34ياهباتک 

ارهز ترضح  هباطخ  34دنس 

34هراشا

ارهز ترضح  هباطخ  لماک  نتم  لاجر  34دانسا و 

ارهز ترضح  هباطخ  36نتم 

36هراشا

هعیش خیرات  رد  هباطخ  ظفح  رب  36دیکأت 

ارهز ترضح  هباطخ  ياههخسن  هلباقم  ترورض  36شزرا و 

رضاح نتم  36میظنت 

كدف 37رعش 

ارهز ترضح  هباطخ  یبرع  37نتم 

دجسملا یتأت  37ءارهزلا 

ءانثلا 37دمحلا و 

ۀلاسرلا ریسم  مظعألا و  لوسرلا  38ۀثعب 

راصنألا نیرجاهملا و  عم  38اهباطخ 

تیبلا لها  38نآرقلا و 

هللا ماکحا  38رارسا 
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ۀمطاف ینا  39اوملعا 

ۀیدمحملا ۀلاسرلا  39ةریسم 

ۀیهلالا ۀلاسرلا  غالبا  یف  39یلع 

ۀلاسرلا بحاص  ةافو  دعب  سانلا  هرهظأ  39ام 

ثرالا 40كدف و 

هللا لوسر  یلا  40اهاوکش 

راصنالا عم  40اهباطخ 

سانلا نم  عمسم  يأرمب و  ملظت  41ءارهزلا 

رفکلا ۀمئا  41اولتاق 

قحلا نع  سانلا  41نالذخ 

هیبن ۀنبا  لذخی  نمل  رانلا  41راعلا و 

مکیبن ۀنبا  41انا 

اهل رکب  یبأ  41باوج 

ثروی یبنلا ال  عوضوملا : 42ثیدحلا 

رکب یبا  عم  42اهباطخ 

ءایبنالا ثراب  حرصی  42نآرقلا 

اهل رکب  یبا  42باوج 

مهتبتاعم نیملسملا و  عم  42اهباطخ 

اهتبطخ 43رثا 

اهتبطخ دعب  رمع  رکب و  یبا  نیب  43يرجام 

لوسرلا تیب  لها  یلع  43رساجتلا 

ۀملس ما  43راکنتسا 

مخ ریدغ  رکذت  ۀعافر  نب  عفار  عم  43اهباطخ 

نینمؤملاریما یلا  43اهاوکش 
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اهل نینمؤملاریما  44باوج 

ارهز ترضح  هباطخ  یسراف  44همجرت 

دیآیم دجسم  هب  ارهز  44ترضح 

انث 44دمح و 

تلاسر ریسم  ربمایپ و  45تثعب 

راصنا نیرجاهم و  هب  ترضح  45باطخ 

تیب لها  45نآرق و 

یهلا تاروتسد  46تمکح 

متسه همطاف  نم  46دینادب 

ربمایپ تلاسر  46ریس 

تلاسر غیلبت  رد  47یلع 

ربمایپ تلحر  زا  دعب  مدرم  47راتفر 

ثرا 48كدف و 

ربمایپ هب  48باطخ 

راصنا هب  49باطخ 

مدرم راظنا  رد  همطاف  هب  49ملظ 

دیگنجب رفک  ناماما  49اب 

مدرم تسدب  قح  50يراوخ 

دنک راوخ  ار  ربمایپ  رتخد  هک  یسک  رب  باذع  50راع و 

متسه ناتربمایپ  رتخد  50نم 

رکبوبا 50باوج 

« ثروی یبنلا ال   » یلعج 51ثیدح 

دیوگیمن نآرق  فلاخم  51ربمایپ 

ءایبنا ثرا  هب  نآرق  51حیرصت 
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رکبوبا 52باوج 

ناناملسم هب  52باطخ 

ترضح هبطخ  52ریثأت 

داتفا قافتا  رمع  رکبوبا و  نیب  52هچنآ 

مدرم هب  رکبوبا  زیمآدیدهت  52باطخ 

مدرم اب  هملس  ما  53باطخ 

ریدغ يروآدای  عفار و  اب  ترضح  53باطخ 

نینمؤملاریما هب  53تیاکش 

ارهز ترضح  هب  نینمؤملاریما  54یلست 

ناحتما کحم  54كدف ،

54یقرواپ
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مالسلاهیلع ارهز  ترضح  نینموملاریما و  تامادقا  كدف و  بصغ  يارجام  كدف :  هباطخ 

باتک تاصخشم 

نینموـملاریما و تامادـقا  كدـف و  بصغ  يارجاـم  كدـف :  هباـطخ  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   - 1339 رقابدـمحم ، يراصنا  هسانـشرس : 
رشن تاصخشم  ییاجر  نیسح  يراصنا  رقابدمحم  مالسلاهیلع  ارهز  ترضح  هباطخ  یسراف  همجرت  لماک و  نتم  مالسلاهیلع  ارهز  ترضح 

یسیلگنا هب  ص ع  تشاددای :   2-010-400-964 لایر :   3000 کباش :  ص . [ 125 يرهاظ :  تاصخشم  يداهلا 1376 . تاراشتنا  مق  : 
AliMohammad Baqer Ansari, Hossain Rajayi. Khetabeye fadak (the fadak sermon).

هدـش هلباقم  لماک و  نتم  كدـف ..  هباـطخ  دـلج : يور  ناونع  تشادداـی :  .... including: fadak usurpation and Imom

هدـش هلباقم  لماک و  نتم  كدـف ..  هباطخ  دـلج :  يور  ناونع  سیونریز  تروص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  دنـس . هخـسن و 20  اب 10  هبطخ 
 : هدوزفا هسانـش  كدـف  عوضوم :  اـههبطخ  11ق --  ترجه -  زا  لـبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاـف  عوضوم :  دنـس . هخـسن و 20  اب 10  هبطخ 

م5766-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :  يدنب  هدر  8خ6 1376  فلا /BP27/25 هرگنک :  يدنب  هدر  نیسح  ییاجر 

ءادها

 - يراصنا شیاهمدق . راثن  مالس » اهیلع  » ارهز شردام  دای  هب  دولآ  مغ  ياهگرب  نیا  كدف  ثراو  يدونشخ  ناونعب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ییاجر

راتفگشیپ

هراشا

هک تسه ، هدوب و  مالساهیلع » » ارهز ترضح  نایعیـش  تسد  رد  مکحم  يدهاش  ناونعب  كدف » ، » خیرات لوط  رد  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
تبثم خساپ  ار  یحو  راگدای  هتـسکش  ِلد  ِهآ  زوسناج و  يادنو  دـنناسریم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ دجـسم  هب  ار  دوخ  اهنرق  ندومیپ  اب 

ماقم هب  تبـسن  دـنهد  ناشن  نامز  ره  اجک و  ره  رد  ات  هدرپس ، دوخ  ناتـسود  تسد  هب  ار  يوق  كردـم  نیا  مالـس » اهیلع  همطاف  دـنهدیم .
هدیـشخب مالـس » اهیلع  همطاف  هب  نیمزرـس  نیا  نآ  یط  هک  دنکیم  یعادت  ار  یعیاقو  هعومجم  كدف » . » دنتـسین توافتیب  يربک  تمـصع 

هک یلاؤس  نیتسخن  دندرک . یط  ار  یلحارم  دوخ  قح  زا  عافد  يارب  ترـضح  هجیتن  رد  دـش و  هتفرگ  رابجا  هب  ترـضحنآ  زا  سپـس  دـش و 
هدش مالـسلا  مهیلعتیبلها  قوقح  زا  هک  ییاهبـصغ  نایم  رد  كدـف » بصغ   » ارچ هک  تسا  نآ  دـنکیم  داجیا  اهنهذ  رد  كدـف »  » هلئـسم

يراشفاپ نآ  رـس  رب  هزادنا  نیا  مالـسلا  امهیلعارهز  ترـضح  نینمؤملاریما و  ارچ  تسا ؟ هتفهن  هطقن  مادک  رد  نآ  تیمها  تسا و  صخاش 
يارب دنتـشادیم ؟ هاگن  هدنز  ارنآ  مان  دندرکیم و  حرطم  مدرم  دزن  ارنآ  بسانم  ياهتـصرف  رد  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  هّمئا  ارچ  دـندرک ؟

تامادقا نایاپ  ات  نیمزرـس  نآ  حتف  يادتبا  زا  كدف  خیرات  هبناج  همه  لیلحت  لماک و  هعلاطم  هلئـسم ، یلـصا  للع  ای  تلع  ندروآ  تسدـب 
ياههشیر هعجاف و  قمع  تسا و  اشگهار  نیرتهب  ناـنآ ، لـباقم  رد  مالـسلا  اـمهیلعارهز  ترـضح  نینمؤملاریما و  تامادـقا  زین  نیبصاـغ و 

. دنکیم نشور  ار  نآ  یلصا 

یناهج تواضق 

هجوت اب  ترضحنآ  دناهدنیآ . ياهلسن  یمامت  وا  بطاخم  هدومن و  داریا  هباطخ  رابکی  دوخ  رمع  رد  ناهج ، نانز  هدّیـس  مالـس » اهیلع  همطاف 

ارهز ترضح  نینموملاریما و  تامادقا  كدف و  بصغ  يارجام  كدف :  هباطخ 
مالسلاهیلع
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یقـالخا و هبنج  مه  ینوناـق و  تهج  مهو  ینید  هبنج  مه  داد  دـنهاوخ  رظن  ارجاـم  نیا  دروـم  رد  خـیرات  لوـط  رد  هک  یفلتخم  نایـضاق  هب 
. دشاب نشور  رظن  ره  زا  بصاغ  ندوب  موکحم  خیرات  ياهلسن  تواضق  رد  ات  دندرک ، حرطم  كدف  بصغ  دروم  رد  ار  ینادجو 

رضاح باتک 

کی نیودت  يدنبعمج و  لّوا : تسا : هدـش  میـسرت  تهج  ود  رد  هک  تسا  كدـف  يارجام  زا  یلماک  تروص  هضرع  فیلأت  نیا  زا  فدـه 
اهیلع » ارهز ترـضح  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ يوس  زا  نآ  شـشخب  نیمزرـس و  نآ  حتف  يادتبا  زا  كدـف  يارجام  زا  لماک  تروص 

رد ییاهن  هجیتن  و  نانآ ، اب  هلباقم  رد  مالسلا  امهیلعهمطاف  ترـضح  نینمؤملاریما و  تامادقا  نیبصاغ و  ياههزیگنا  و  نآ ، بصغ  ات  مالس »
هلباقم نتم  مّود : دش . تبث  رـضاح  باتک  رد  نآ  زا  ياهصالخ  هدـمآ و  كدـف » رارـسا   » باتک رد  بلاطم  لصفم  نایب  هک  كدـف  يارجام 
باتک زا  تیاور  کـی  هب  طـقف  بتک  رثکا  هک  ارچ  تسا ، هدـشن  ماـجنا  نونکاـت  هک  مالـس » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هباـطخ  زا  یلماـک  هدـش 

ترـضح هباـطخ  نتم  تساهدـش . لـقن  مهم  كردـم  رد 10  ترـضح  هـبطخ  دـش  ماـجنا  هـک  یقیقد  صحف  اـب  دـناهدرک . اـفتکا  جاـجتحا 
لماک و نتم  و  دـیدرگ ، میظنت  دوشیم  نایب  مراهچ  لصف  رد  هک  یلحارم  یط  دـش و  هلباقم  رگیدـکی  اب  اهباتک  نیا  رد  مالـس » اهیلع  » ارهز
هب طقف  اجنیا  رد  هدمآ و  كدف » رارسا   » باتک رد  اههخسن  فالتخا  حرش  تفرگ . ماجنا  نآ  يور  زا  زین  یلماک  همجرت  و  دش ، هدامآ  حّقنم 

هخـسن رثا  رد  هک  تاراـبع  ياـهیئاسران  اـهیگداتفا و  زا  يرایـسب  اـت  دـش  ببـس  اههخـسن  يدـنبعمج  نیا  تسا . هدـش  اـفتکا  لـماک  نـتم 
، كدف رادیب  هشیمه  ناعفادم  هار  همادا  ناونعب  و  ناهج ، يوناب  گرزب  زا  دادمتسا  اب  دوش . فرطرب  هتـسویپ  عوقوب  نرق  هدراهچ  ياهیرادرب 
1418 مالس » اهیلع  » ارهز همطاف  ترضح  دالیم  مق ، دشاب . مالسلا  مهیلعتیبلها  تیالو  هاررد  يرگید  تبثم  مدق  رضاح  هتـشون  میراودیما 

ییاجر نیسح  دیس  يراصنا ، رقاب  دمحم  رهم 1376   30

همطاف هب  كدف  ياطعا  حتف و 

هراشا

ياهدع نآ  نانکاس  دوب . رتشیب  ربیخ  زا  شیاهناتسلخن  تشاد و  بآ  رپ  ياهمشچ  هعلق و  هک  دوب  ربیخ  یبیشارس  رد  دابآ  ینیمزرـس  كدف » »
مـسا هب  نیمزرـس  نیا  مان  دوب . نون  نب  عشوی  مانب  يدرم  اجنآ  حـتف  زور  رد  نانآ  سیئر  دنتـشاد و  طابترا  ربیخ  لها  اـب  هک  دـندوب  دوهی  زا 

زین نونکا  مه  دوب و  هدش  عقاو  هنیدم  لامـش  رد  اهغاب  نیا  [ . 1  ] تسا هدش  روهشم  هتفای  تنوکس  اجنآ  رد  هک  یـسک  لوا  ماه » نب  كدف  »
. تسا یقاب 

نینمؤملاریما ربمایپ و  تسدب  كدف  حتف 

راهچ دودح  ترجه و  متفه  لاس  رد  ربیخ  حـتف  زا  سپ  :ج1ص424 ) ماکحالا بیذهت  :ج21ص22،ج29ص348،114،110. راونالا راحب  )
نیاهک دوب  هدش  حیرـصت  نامرف  نیا  رد  دروآ . ار  كدـف  حـتف  روتـسد  دـش و  لزان  لیئربج  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تلحر  زا  لبق  لاس 

. دننکن تکرش  نآ  رد  ناناملـسم  و  دوش ، ماجنا  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ صخـش  طسوت  تسیابیم  مادقا 
تکرح ربیخ  زا  دندش و  ادـج  رکـشل  زا  بش  یکیرات  رد  دـندرک و  هدامآ  ار  دوخ  ياهبـسا  دنتـشادرب و  ار  مزال  هحلـسا  راوگرزب ، ود  نآ 

هدش باسح  تسیابیم  ییانثتسا و  دوب  يراک  رفن  ود  طسوت  هعلق  کی  حتف  دندمآ . نآ  هعلق  رانک  دندیـسر و  كدف  نیمزرـس  هب  ات  دندرک 
مدرم دربیم . شیپ  يزوریپ  يوس  هب  ار  ارجام  ریسم  دوب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هار  هقردب  هشیمه  هک  دنوادخ  ینابیتشپ  و  دوش ، ماجنا 

نآ ياهبرد  هدرب و  هانپ  هعلق  هب  تشحو  زا  دندوب ، هتفایرد  ار  میظع  هعلق  نآ  حتف  ربخ  لبق  زور  دندوب و  ربیخ  حتف  رابخا  ریگیپ  هک  كدـف 
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هیلع هللا  یلص  » ربمایپ دوب ، امرفمکح  هعلق  لخاد  رب  هک  یطیارش  نینچ  رد  دندنارذگیم . ار  بارطضا  رسارس  یبش  دندوب و  هتـسب  مکحم  ار 
رگید يوس  زا  تشادـن . دوجو  هعلق  هب  ذوفن  يارب  یهار  چـیه  يداع  تروصب  دندیـسر و  هعلق  ياـپ  هب  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  و  هلآو »

نآ زارف  رب  دنور و  الاب  هعلق  راوید  زا  هنایفخم  هک  دش  نآ  رب  میمصت  دندرکیم . ساسحا  هعلق  نوریب  ار  یسک  دوجو  هعلق  لخاد  دارفا  دیابن 
هک تسا  هاگنآ  تشادنپ . دنهاوخ  هدش  حتف  ار  هعلق  هدید و  هرـصاحم  رد  ار  دوخ  هعلق  لها  تروص  نیا  رد  دـنیوگب . ناذا  دـنلب  يادـص  اب 

هیلع هللا  یلـص  » ربمایپ فتک  رب  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  دناسر . ماجنا  هب  ار  گرزب  یمادقا  ناوتیم  یتحارب  دنریگیم و  رارف  رب  میمـصت 
كدف هعلق  راوید  زا  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  یهلا  هزجعم  اب  و  درک ، دنلب  دوخ  اب  ار  وا  تساخرب و  ترـضح  سپـس  تفرگ و  رارق  هلآو »
ناـمگ هک  كدـف  هعلق  مدرم  دوـمن . دـنلب  ریبـکت  يادـص  تفگ و  ناذا  هعلق  لـها  هب  ور  تفرگ ، رارق  راوـید  زارف  رب  هک  هاـگنآ  تفر . ـالاب 

رد ات  دـندش  جراخ  نآ  زا  دـندرک و  زاب  ارنآ  دـنداهن و  هعلق  برد  يوسب  ور  نانک  رارف  دنتـسه ، هعلق  زارفرب  ناملـسم  نازابرـس  دـندرکیم 
هعلق نوریب  هک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ اب  دـمآ و  نییاپ  هعلق  راوید  زا  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  دـنوش . هدـنکارپ  هعلق  نوریب  ياهنیمز 

میلـست هّیقب  هجیتن  رد  دندناسر و  لتق  هب  ار  نانآ  ناگرزب  زا  رفن  هدـجیه  دـندش و  ریگرد  نانآ  اب  دـنتفرگ و  رارق  نانآ  لباقم  رد  دوب  رظتنم 
. دندش

ربمایپ یصخش  کلم  كدف ،

هحلاصم نانآ  اب  فصن  بسانت  هب  ار  لاوما  دـنک و  دازآ  ار  ناـشدوخ  دـندرک  تساوخرد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ زا  كدـف  ناـیدوهی 
رارق درک و  هحلاصم  نانآ  اب  ناشنوخ  ظفح  تنامض  اب  داتسرف و  ار  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  درک و  لوبق  ار  داهنـشیپ  نیا  ترـضح  دنک .

. دنریگب ار  شلاوما  همه  دنامب  یقاب  دوخ  نید  رب  سک  ره  دنریگب و  ار  وا  لاوما  سمخ  دوش  ناملـسم  كدـف  لها  زا  سک  ره  دـش  نیا  رب 
نانآ تسد  هب  دمآرد و  ءاضما  هب  كدف  دوهی  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ نیب  دادرارق  نیا  دوب . نانآ  یـصخش  لاوما  ناج و  هرابرد  نیا 
نانآ تلاخد  نیرتکچوک  نودب  ناناملسم و  یشکرشکل  نودب  كدف  نیمزرـس  نیاربانب  دوش . لمع  نادب  خیرات  هشیمه  ناونعب  ات  دش  هداد 

َو ٍْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف  یبْرُْقلا ... يِِذلَو  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَا  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  : » دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  دش . حتف 
حتف ناناملـسم  یـشکرکشل  نودب  هک  ییاهنیمزرـس  نآرق  حیرـص  هیآ  نیا  قبط  [ . 2 ...« ] ُءاشَی ْنَم  یلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَُـسی  َهَّللا  َّنِکلَو  ٍباـکِرال ،

صاخ کلم  نآ  يارـسا  مئانغ و  قطانم و  نیا  دـنیایب ، هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ دزن  میلـست  ناونعب  ناشدوخ  اجنآ  لـها  رگا  یّتح  دوش ،
دناوتیم دهاوخب  یمیمـصت  ره  دوخ  یـصخش  لاوما  ناونعب  ترـضح  تشاد و  دـنهاوخن  نآ  رد  یّقح  چـیه  ناناملـسم  و  تسا ، ترـضح 

راک نآ  رد  كدف  مدرم  تسیابیم  هک  دش  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ نآ  زا  هچراپکی  تروصب  كدـف  نیمزرـس  اذـل  دریگب . اهنآ  هرابرد 
. دندرکیم تفایرد  ترجا  طقف  دندومنیم و  میلست  ترضح  هب  ار  نآ  دمآرد  دندرکیم و 

ربمایپ تسدب  دنوادخ و  روتسد  هب  همطاف  هب  كدف  ياطعا 

اَذ ِتآَو   » هیآ كدف ، حتف  زا  سپ  هلـصافالب  ج 29 ص 105 و 110 و 115 و 118 و 121 و 195 ) و 25 ، ص 22  ج 21  راونالا : راـحب  )
دنتسه یناسک  هچ  روظنم  دیـسرپ : لیئربج  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هدب .» نانآ  هب  ار  ناشیوخ  قح   » ینعی دش ، لزان  [ 3 « ] ُهَّقح یبْرُْقلا 

دـناوخارف و ار  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ نک .» اـطع  همطاـف  هب  ار  كدـف  : » تفگ تسا ؟ مادـک  قح  نیا  و 
نیملـسم هب  یقّلعت  تسا و  نم  صوصخم  دناهدرکن  حتف  ار  اجنآ  مالـسا  رکـشل  نوچ  و  درک ، حتف  تردپ  يارب  ار  كدـف  دـنوادخ  دومرف :

تردام هّیرهم  رگید  يوس  زا  تسا . هدش  لزان  وت  هب  نآ  ياطع  رب  زین  دنوادخ  روتسد  مریگیم . نآ  هرابرد  مهاوخب  یمیمـصت  ره  درادن و 
دوخ و يارب  ارنآ  دنکیم . اطع  وت  هب  ار  كدف  دنوادخ  روتـسد  هب  تردام و  هیّرهم  لابق  رد  تردپ  و  تسا ، هدنام  تردپ  هدهع  رب  هجیدخ 

هتـشاد نآ  رد  یفّرـصت  مهاوخیمن  نم  دیتسه  هدنز  امـش  ات  درک : ضرع  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  شاب . نآ  کلام  رادرب و  تنادـنزرف 
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رد وت  ندرکن  فرصت  نالهاان ، هک  مراد  نآ  سرت  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ دیتسه . رایتخا  بحاص  نم  لام  ناج و  رب  امش  مشاب .
. دینک لمع  دینادیم  حالص  هک  هنوگنآ  درک : ضرع  دننک . عنم  وت  زا  ارنآ  نم  زا  دعب  دنهد و  رارق  ياهناهب  ار  متایح  نامز 

كدف تیکلم  رب  دهاش  دنس و 

ییاطعا هدوشخب و  ناونعب  ار  كدف  دنس  : » دومرف دناوخارف و  ار  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  تساوخ و  ياهقرو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ
هیلع هللا  یلص  » ربمایپ ،و  دنداد تداهش  نآ  رب  نمیاّما  اب  ترضح  دوخ  و  تشون ، ارنآ  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  نک .» تبث  سیونب و  ربمایپ 

. تفرگ لیوحت  دوب  كدف  دنـس  هکار  هتـشون  نیا  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  تسا .» تشهب  لها  زا  ینز  نمیا  ما  : » دومرف اجنآ  رد  هلآو »
همطاف نآ  زا  كدـف  هک  داد  ربخ  ناـنآ  هب  دومن و  عمج  مالـس » اـهیلع  » ارهز ترـضح  لزنم  رد  ار  مدرم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ سپس 
هناکلام فرصت  تروص  نیدب  و  درک ، میسقت  مدرم  نیب  مالس » اهیلع  همطاف  ییاطعا  ناونعب  نآ  دمآرد  زا  اجنامه  رد  و  تسا ، مالس » اهیلع 

. داد ناشن  نانآ  هب  ار  كدف  رد  مالس » اهیلع  همطاف 

كدف دمآرد  ناگدننک  فرصم  ارقف 

مزـال و تابـساحم  زا  سپ  درپـس . شناـمرف  تحت  ار  ینادـنمراک  داد و  رارق  ياهدـنیامن  كدـف  نیمزرـس  رد  مالـس » اـهیلع  » ارهز ترـضح 
هکـس رازه  داتفه  زا  هنایلاس  ار  كدف  دمآرد  دشیم . میدـقت  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  تمدـخ  هنایلاس  دوس  صلاخ  جراخم ، تخادرپ 

میسقت ارقف  نیب  ار  هیقب  تشادیم و  رب  دوخ  توق  هزادنا  هب  غلبم ، نیا  زا  ترـضح  هلاس  ره  [ . 4  ] دناهتشون هکـس  رازه  تسیب  دص و  ات  الط 
ات دندوب  كدف  دمآرد  رظتنم  نادنمزاین  زا  يرایـسب  و  [ ، 5  ] تشاد همادا  هویش  نیا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تلحر  ماگنه  ات  درکیم و 

و نایدوهی ، تسد  زا  نآ  جارخا  كدف و  حتف  لحارم  زا  دوب  يریوصت  نیا  دنشخب . یناماس  ار  دوخ  یگدنز  مالس » اهیلع  همطاف  ششخب  زا 
تیکلام و لاس  راهچ  یط  هچنآ  و  مالـس » اهیلع  همطاف  هب  ترـضحنآ  طـسوت  كدـف  ياـطعا  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ هب  نآ  لاـقتنا 
هب ار  هتشذگ  ینیریش  دیسر و  ارف  نآ  بصغ  نارود  هک  هاگنآ  ات  دش  یط  كدف  نیریش  نارود  ناونعب  مالس » اهیلع  » ارهز ترضح  فرـصت 

. دندرک خلت  شنایعیش  و  مالس » اهیلع  همطاف  ماک 

ارهز ترضح  نینمؤملاریما و  تامادقا  كدف و  بصغ  يارجام  لیصفت 

نآ يداقتعا  ياههشیر  ات  كدف  بصغ  زا 

هراشا

ندرک رادیب  هب  مالـسلا  امهیلعهمطاف  ترـضح  نینمؤملاریما و  نآ  رد  هک  دش  لیدبت  يداقتعا  هلئـسم  کی  هب  كدـف  مانب  ینیمزرـس  بصغ 
هملک کی  رد  دـندومرف . كدـف  بصغ  هیاس  رد  دـننک  ناـیب  تفـالخ  بصغ  ياـهزور  رد  دنتـسناوتن  هچنآ  زا  يرایـسب  دـنتخادرپ و  مدرم 
مامت گنج  کی  دندوب و  هدروآ  نادیم  هب  دنتـشاد  یحالـس  ره  ههبج  يوس  ود  ره  هک  دوب  هدـش  لیکـشت  يراکیپ  نادـیم  تفگ : ناوتیم 

رایع لماک  تّجح  مامتاو  هدنیآ  رـضاح و  ياهلـسن  يرادیب  گنج  نیا  هجیتن  دنتخورفارب . نیبصاغ  دوخ  ارنآ  شتآ  هک  دوب  هتفرگ  رد  رایع 
ترـضح نینمؤملاریما و  تامادـقا  وس و  کی  زا  كدـف  نیبصاغ  تامادـقا  هدـش  یعـس  شخب  نیا  رد  دوب . مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هرابرد 

. دوش هضرع  كدف  بصغ  هیضق  زا  لماک  هرود  کی  میظنت و  اهنآ  عوقو  بیترت  هب  رگید  يوس  زا  مالسلا  امهیلعارهز 

كدف هلئسم  یعامتجا  هنیمز  شجنس 
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زا دـنداد . رارق  هجوت  دروم  نآ  اب  هطبار  رد  ار  مدرم  يرکف  هقباس  یعامتجا و  هنیمز  گرزب ، بصغ  نیا  هب  مادـقا  زا  لـبق  كدـف  نیبصاـغ 
کلم دنـشاب  هدرکن  تکرـش  نآ  حـتف  رد  نیملـسم  هچنآ  : » ینعی ِِهلوُـسَر »... یلَع  ُهَّللا  َءاـفَا  اـم   » هک دندینـش  ار  نآرق  هـیآ  مدرم  هـک  يزور 

مکح نیا  يارجا  و  دمآ ، نارگ  ار  ناتـسرپ  ایند  زا  يرایـسب  درادن »... نآ  رد  یقح  سکچیه  تسا و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ یـصخش 
رما هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هناکلام  فرـصت  دـنک . رتنیگنـس  دوب  هتـسشن  ناـشبلق  رب  هک  ار  يراـب  تسناوتیم  كدـف  هراـبرد  یهلا 

دـسح هنیک و  زا  رپ  ياهلد  نیا  هک  تسادـیپ  دروآ . شوجب  ار  اههنیک  رگید  راب  دیـشخب  مالـس » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هب  ارنآ  هک  دـنوادخ 
نآ دیاب  ياهناهب  ره  هب  و  دشاب ، مالـس » اهیلع  همطاف  تسد  رد  كدف  دـیاب  ارچ  هک  دـنک  کیرحت  مه  ار  يرگید  دارفا  یتحارب  تسناوتیم 

دـندرک و حرطم  مدرم  عاـمتجا  رد  ار  كدـف  هلئـسم  هتخاـس  شیپ  هشقن  کـی  اـب  رمع  رکبوـبا و  هنیمز ، نیا  اـب  دروآ . نوریب  وا  تسد  زا  ار 
کی تسد  رد  دیابن  دوش و  فرـص  مالـسا  نانمـشد  اب  هلباقم  هار  رد  نآ  دمآرد  دیاب  تسا و  نیملـسم  یگنج  تمینغ  كدف  هکنیا  ناونعب 

. دنداد دوخ  راک  هب  ییابیز  رهاظ  دشاب ، رفن 

كدف بصغ  زا  لبق  نینمؤملاریما  زا  نیبصاغ  لاؤس 

دزن دـننک  میظنت  ار  دوـخ  دروـخرب  تیفیک  هـکنآ  يارب  كدـف ، بـصغ  هـب  مادـقا  زا  لـبق  رمع  رکبوـبا و  ص 39 ) ج 9  دـئاوزلا : عمجم  )
: دـنتفگ میرتراوازـس . ربمایپ  هب  ام  دومرف : ییوگیم ؟ هچ  هدـنام  یقاب  ربمایپ  زا  هچنآ  هراـبرد  دـنتفگ : دـندمآ و  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما 
رد هچنآ  یتح  يرآ ، دومرف : تسا ؟ كدـف  رد  هچنآ  یتـح  دـنتفگ : تسا . ربـیخ  رد  هچنآ  یتـح  یلب ، دومرف : تسا ؟ ربـیخ  رد  هچنآ  یّتـح 
«!! دوش عطق  هّرا  اب  ام  ياهندرگ  هکنآ  رگم  دش  دهاوخن  يراک  نینچ  مسق  ادخب  : » دنتفگ دنتفـشآ و  رب  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  تسا . كدف 

. دندومن مالعا  ًاتحارص  كدف  بصغ  رب  ار  دوخ  يدج  میمصت  هتفگ  نیا  ابو 

كدف بصغ  ارهز و  ترضح  هدنیامن  جارخا 

روز تردـق و  زا  هدافتـسا  اب  تشاد ، تسد  رد  ار  كدـف  هک  مالـس » اـهیلع  » ارهز همطاـف  هب  یلبق  نـالعا  نیرتکچوک  نودـب  رمع  رکبوبا و 
دوخ فرصت  هب  ار  تابساحم  رتافد  یمامت  دندرک و  جارخا  شراک  لحم  زا  ار  كدف  هقطنم  رد  ترـضحنآ  هدنیامن  دنداتـسرف و  ینارومأم 

كدف هکنیا  ضرف  رب  دنروآ . گنچ  هب  ار  كدف  دمآرد  دنناوتب  ات  دنیامن  يراکمه  نانآ  اب  هک  دندرک  راداو  ار  كدف  لها  و  دـندروآرد ،
نوناق تنامض  اب  دوش و  رداص  مکح  دنیوگب و  ار  دوخ  لیلد  نیفرط  دوش و  لیکشت  یهاگداد  دیاب  تسا ، رفن  ود  نیب  فالتخا  دروم  کی 

ندز مه  رب  مشچ  کی  رد  روز  زا  هدافتـسا  اب  یلبق و  نالعا  نودب  هکنیا  هن  دریگ ، رارق  يرگید  فرـصت  تحت  جراخ و  یـسک  فرـصت  زا 
رد دروخرب  عون  نیرتموکحم  زا  نیا  دنروآرد . دوخ  فرصت  تحت  ار  روما  دننک و  نوریب  اجنآ  زا  ار  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هدنیامن 

. تسا ییاضق  هلئسم  کی 

ارهز ترضح  طسوت  كدف  دنس  هئارا 

نیا داد . ناشن  رکبوبا  هب  دروآ و  ار  كدف  دنس  هک  دوب  نآ  داد  ماجنا  مالس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هک  یمادقا  نیلّوا  كدف ، بصغ  زا  سپ 
هیلع نینمؤملاریما  ّطخ  تسد  هب  ترضحنآ و  رما  هب  مالـس » اهیلع  همطاف  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ يوس  زا  نآ  ندیـشخب  ماگنه  دنس 
اهیلع همطاف  شرتخد  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ یئاطعا   » ناونعب نآ  نتم  دوب و  هدش  میظنت  نمیا  ّما  ترضحنآ و  تداهش  هب  و  مالـسلا »

هلصیف ار  هلئسم  دنـس  نیا  هئارا  تشاد  اج  دنـسیونیم ، فالتخا  زور  يارب  ناهج  مامت  رد  ار  كردم  دنـس و  هک  اجنآ  زا  [ . 6  ] دوب مالس »»
شرتخد هب  يردپ  هدوشخب  نیا  دسرب . ثّرویال » ّیبَّنلا   » یلعج ثیدح  هب  تبون  ات  تسین  راک  رد  ثرا  هلئـسم  ًالـصا  هک  دنک  مولعم  دهد و 

نیرتکچوک دوب  روز  ربانب  نوچ  یلو  تسا . هتفرگ  ماجنا  نآ  رب  هناکلام  تافرصت  لاس  نیدنچ  هتفرگ و  تروص  وا  تایح  نامز  رد  تسا و 
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. دندرکن هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ رما  هب  هدش  میظنت  دنس  هب  ییانتعا 

كدف بصغ  يارب  ثیدح  لعج 

یلص » ربمایپ هدوشخب  هلئسم  ًاروف  اذل  دوب . هنابصاغ  فرـصت  نیا  يارب  یناونع  شزادرپ  كدف ، هرابرد  رمع  رکبوبا و  ياهینیبشیپ  زا  یکی 
. تسا هدرک  فرـصت  يردپ  ثرا  ناونعب  ار  كدف  مالـس » اهیلع  همطاف  هک  دندرک  دومناو  نینچ  دندرک و  لیدبت  ثرا  هب  ار  هلآو » هیلع  هللا 
هک دـندرک  هدافتـسا  يوـنعم  ياـههبنج  ندرک  حرطم  زا  روـظنم  نـیا  يارب  دـنداتفا . ناـشموش  فدـه  يارب  یلعج  یکردـم  رکف  هـب  سپس 
نآ هب  دوخ  زا  ار  هجیتن  نیا  و  دنراذگیم ، راگدای  هب  دوخ  زا  تمکح  ملع و  طقف  دـنراذگیمن و  یقاب  يرانید  مهرد و  مالـسلا  مهیلعایبنا 

تروصب یلعج  ثیدح  نیا  تسا . هقدصو  تسین  کلمت  لباق  دنامب  یقاب  مالـسلا » هیلع  » ربمایپ زا  ایند  لاوما  زا  يزیچ  ره  هک  دندرک  هفاضا 
دندرک حرطم  ار  ثرا  هلئسم  تروصنیدب  تشاد . ياهدنبیرف  رهاظ  دش و  حرطم  ۀقدص » وهف  هانکرت  ام  ثّرونال  ءایبنالا  رشاعم  نحن   » هلمج

. دنروآرد شیوخ  فرصت  هب  نآ  هیاس  رد  ار  كدف  دنناوتب  ات  دندرک  لعج  یثیدح  و 

یلعج ثیدح  نادهاش  هصفح  هشیاع و 

« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ رـسمه  ود  ناونعب  هصفح  هشیاع و  ار  یلعج  ثیدح  دهاش  نیبصاغ  ( 156،134 ج 29 ص 190 ، راونالاراحب : )
! دناهدوبن نارگید  هک  دناهدینش  ییاج  رد  ار  بلطم  ترضحنآ ، اب  رتشیب  طابترا  رطاخب  دننک  اعدا  دش  رکنم  یـسک  رگا  هک  دنتفرگ  رظن  رد 
هب زین  رگید  درم  کی  هک  دوب  یماگنه  نآ  شزرا  دـشیم و  باسح  درم  کی  ياجب  هک  دوب  نز  ود  تداهـش  دوب  یقاـب  زونه  هک  یلکـشم 
زا ینابایب  برع  کی  اذل  دشیمن . هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ هب  یغورد  تبسن  یتداهش و  نینچ  هب  رـضاح  سکچیه  دهد و  تداهـش  نآ 

دوب ناثدح  نب  سوا  نب  کلام  شمان  هک  صخش  نیا  هقباس  رگید  فرط  زا  درکیم !! ریهطت  دوخ  لوب  اب  هک  دندرک  ادیپ  ار  رصن  ینب  هلیبق 
ثیدح مه  ینابایب  برع  نیا  هب  دهد . تبسن  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ هب  ار  یبلطم  دناوتب  ات  دوبن  صخشم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ اب 

هدش حیرصت  خیرات  بتک  رد  هک  تسا  بلاج  رایسب  دنک . لیمکت  ار  نادهاش  دادعت  دهد و  تداهش  مدرم  دزن  دناوتب  ات  دنداد  دای  ار  یلعج 
تداهش ناشرظن  دروم  بلطم  هب  دشن  ادیپ  نز  ود  نیا  یبارعا و  نآ  زج  يدحا  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ باحصا  همه  نآ  روضح  اب  هک 

. دهد

ارهز ترضح  جاجتحا 

هراشا

هب رمع  رکبوبا و  هک  یـسلجم  هب  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  رما  هب  مالـس » اـهیلع  » ارهز ترـضح  [ 7  ] رمع رکبوـبا و  یـصوصخ  سلجم  رد 
. دوشیم رکذ  نآ  زا  ییاههشوگ  هک  دندومرف  یبلاطم  دندمآ و  دندوب  نآ  رد  یصوصخ  روطب  ياهّدع  هارمه 

تسین ثرا  كدف 

ارنآ دـنوادخ  رما  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هکیلاح  رد  يدومن  جارخا  كدـف  زا  ارم  هدـنیامن  ارچ  دومرف : رکبوبا  هب  باـطخ  ترـضح 
گنج نآ  هار  رد  نیملـسم  هک  یمئاـنغ  نیب  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ هک  يریگب  نم  زا  ار  ینیمز  یهاوخیم  اـیآ  داد . رارق  نم  يارب 

وت دنـشاب ؟» هّجوت  دروم  وا  تلحر  دعب  دـیاب  سکره  نادـنزرف  : » تسا هدومرفن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ ایآ  دیـشخب ؟ نم  هب  دـناهدرکن 
؟ تسا نیمه  شنادنزرف  يارب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ راگدای  اهنت  هک  ینادیم  بوخ 
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هشیاع قحان  تداهش 

ثرا ربماـیپ   » ینعی ثّرویـال » یّبـنلا  : » تـسا هدوـمرف  هـلآو » هـیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ هـک  دـنهدیم  تداهـش  رمع  هشیاـع و  تـفگ : رکبوـبا 
مالسا رد  كدف  هرابرد  نم  دنهدیم . تداهش  نآ  هب  هک  تسا  یّقحان  تداهش  نیلوا  نیا  دومرف : مالس » اهیلع  » ارهز ترضح  دراذگیمن .»

. روایب ار  دوخ  لیلد  تفگ : رکبوبا  مروآیم . دهاش  نم  تسا و  هدیشخب  نم  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ ار  كدف  مراد . ینادهاش 

تسا لطاب  فرصت  دروم  کلم  رد  نتساوخ  دهاش 

ارنآ لوصحم  نم  دوبن و  نم  فّرـصت  تحت  كدـف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تایح  ناـمز  رد  اـیآ  دومرف : مالـس » اـهیلع  » ارهز ترـضح 
نوـچ تفگ : رکبوـبا  یهاوـخیم ؟ دـهاش  نم  زا  تسا  نم  تـسد  رد  هـک  يزیچ  هراـبرد  ارچ  دوـمرف : يرآ . تـفگ : مدرکیمن ؟ فرـصم 

روتسد و دیهاوخیم  ایآ  دومرف : دندینـشیم  مه  مدرم  هکیلاح  رد  ترـضح  درک ! مهاوخن  اضما  يرواین  لیلد  رگا  تسا ، نیملـسم  تمینغ 
هک دیونـشب  نیرـضاح  يا  دـینکیمن ؟ نیملـسم  ریاس  هرابرد  هک  دـینک  یمکح  ام  هرابرد  دـینک و  ّدر  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ راـک 

لیلد نم  زا  منک  اعّدا  تسا  ناشفّرصت  تحت  ناشتسد و  رد  هک  ار  نیملسم  لاوما  نم  رگا  رمع ، رکبوبا و  يا  دنوشیم ؟ یلمع  هچ  بکترم 
ارنآ لوصحم  تسا و  همطاف  تسد  رد  هک  تسا  نانآ  نیمز  نیملـسم و  تمینغ  نیا  تفگ : بضغ  لاح  اب  رمع  نیملـسم ؟ زا  ای  دیهاوخیم 
قح تمینغ و  هکیلاح  رد  تسا -  هدیشخب  وا  هب  طقف  ار  كدف  نیملسم  نیب  زا  ربمایپ  هک  دروآ  لیلد  دوخ  ياعّدا  رب  رگا  دنکیم . فرـصم 

. داد میهاوخ  رظن  هراب  نیا  رد  هدوب - !! ناناملسم 

لماک لیلد  همطاف  تمصع 

هدیس مرتخد  : » دومرف هک  دیدینش  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ زا  ایآ  مهدیم ، مسق  ار  امـش  مدرم  يا  تسا ! سب  ارم  نیمه  دومرف : ترـضح 
تـشهب لها  نانز  هدیـس  ایآ  دومرف : میدینـش . هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ زا  ار  نیا  مسق ، ادـخب  يرآ  دـنتفگ : تسا ؟» تشهب  لـها  ناـنز 

ای دنهد  تداهـش  یتشز  راک  هب  نم  هیلع  رب  رفن  راهچ  رگا  دیئوگیم  هچ  دنکیم ؟ فّرـصت  تسین  شکلام  هچنآ  دـیامنیم و  لطاب  ياعّدا 
وت رب  ّدحو  يرآ  تفگ : رمع  یلو  درک ، توکس  اجنیا  رد  رکبوبا  دینکیم ؟ قیدصت  ار  نانآ  نخس  ایآ  دنهد ؟ نم  هب  تقرس  تبسن  رفن  ود 

« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » دّـمحم نید  رب  ینک  رارقا  هکنآ  رگم  يدرک  تباـث  ار  دوخ  یتسپ  یتـفگ و  غورد  دومرف : ترـضح  مینکیم ! يراـج 
رب دـنوادخ  هچنآ  هب  تسا و  نوعلم  دـنک  يراـج  وا  رب  يّدـح  اـی  دریذـپب  ار  یتداهـش  تشهب  لـها  ناـنز  هدیـس  هیلع  رب  هک  یـسک  یتسین .

« هدـینادرگ هزیکاپ  ارنانآ  هدرب و  ناـنآ  زا  ار  اهيدـیلپ  دـنوادخ   » هکناـنآ اریز  تسا ، هدـش  رفاـک  هدرک  لزاـن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دّـمحم
هدب ربخ  نم  هب  ریهطت )  ) هیآ نیا  لها  هرابرد  رمع ، يا  دنکاپ . يدب  یتشز و  ره  زا  دـنموصعم و  هک  ارچ  تسین ، زیاج  ناش  هیلع  رب  یتداهش 

دنیوجب و يرازیب  نانآ  زا  دیاب  ناناملـسم  ایآ  دهد  تداهـش  یتشز  راک  ای  رفک  ای  كرـش  هب  نانآ  زا  یکی  ای  نانآ  هیلع  رب  ياهّدـع  رگا  هک 
مدرم ریاس  اب  نانآ  يدـش ! رفاک  یتفگ و  غورد  دومرف : ترـضح  دـنناسکی !! مدرم  ریاـس  اـب  ناـنآ  يرآ ، تفگ : رمع  دـننزب ؟ دـح  ار  ناـنآ 

رود نانآ  زا  ار  اهيدیلپ  هدرک و  لزان  نانآ  تراهط  تمصع و  هرابرد  ياهیآ  هداد و  رارق  موصعم  ار  نانآ  دنوادخ  هک  ارچ  دنتسین  يواسم 
هک مهدیم  مسق  ار  وت  رمع ، يا  تفگ : رکبوبا  تسا . هدرک  بیذکت  ار  لوسر  ادخ و  دریذپب  ار  ینخس  نانآ  هیلع  رب  سکره  تسا . هدومن 

. یشاب تکاس 

نآرق دانتسا  هب  ربمایپ  هدوشخب  كدف 
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لزان نآرق  زا  ياهیآ  لجوزع  دـنوادخ  كدـف ، اّما  دومرف : مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  روایب . لیلد  كدـف ) هراـبرد  : ) تفگ رکبوبا  سپس 
« ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  : » دیامرفیم هک  اجنآ  دهدب ، ار  منادنزرف  نم و  ّقح  دوب  هداد  روتسد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هب  نآ  رد  هک  درک 

. دیشخب نم  هب  ار  كدف  ترضحنآ  میدوب و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ هب  قیالخ  نیرتکیدزن  منادنزرف  نم و  و  [ ، 8]

؟ دنهاوخیم لیلد  همطاف  زا  طقف  ارچ 

هکنآ نودب  ار  هَّللادبع  نب  ریرج  هَّللادبع و  نب  رباج  نخس  روطچ  دومرف : ترضح  روایب ! لیلد  دوخ  ياعّدا  رب  دّمحم ! رتخد  يا  تفگ : رمع 
ار یـشزرا  مک  زیچ  ریرج  رباـج و  تفگ : رمع  تـسا . ادـخ  باـتک  رد  نـم  لـیلد  هکیلاـح  رد  9 ؟ ]  ] دـیدرک لوبق  دـیهاوخب  لیلد  نانآ  زا 

کمک هب  نیرجاهم  دومرف : ترـضح  دـنوشیم !! دـترم  نآ  اـب  راـصنا  رجاـهم و  هک  ینکیم  اـعّدا  ار  یمیظع  هلئـسم  وت  یلو  دنتـساوخیم 
. دندرک ناسحا  یبرقلايوذ  لوسر و  ادخ و  هب  نامیا  اب  مه  راصنا  دندرک و  ترجه  ادـخ  نید  هب  شتیب  لها  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ
زا مه  سکره  دـناهدش . عبات  ام  هلیـسوب  مه  نیعبات  دـناهدرک و  يرای  ام  هب  هدوب  یترـصن  رگا  هدوب و  اـم  يوسب  هدوب  یترجه  رگا  نیارباـنب 

نیا هب  هک  نک  رـضاح  ار  ینادهاش  راذـگب ، رانک  ار  لطاب  نانخـس  نیا  تفگ : رمع  تسا . هتـشگزاب  تیّلهاج  يوس  هب  دوشیم  دـترم  نید 
! دنهد تداهش  كدف ) هرابرد   ) وت نخس 

نیبصاغ لمعلا  سکع  كدف و  تیکلم  رب  همطاف  نادهاش 

هراشا

نمیا و ّما  مالسلا و  مهیلعنیسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  ات  داتسرف  ار  یسک  دنام و  سلجم  نامه  رد  مالس » اهیلع  » ارهز ترـضح 
ّما هلمج  زا  دنداد . تداهـش  دوب  هدومرف  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هچنآ  همه  هب  دـندمآ و  دوب ) رکبوبا  رـسمه  هک   ) سیمع تنب  ءامـسا 

ار يزیچ  تسا  تشهب  نانز  هدّیس  هک  یسک  ایآ  تسا .» تشهب  لها  نانز  هدیـس  همطاف  : » دومرفیم هک  مدینـش  ربمایپ  زا  تفگ : نینچ  نمیا 
تداهـش مشاـب  هدینـشن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ زا  هچنآ  هب  مه  نم  متـشهب و  لـها  زا  ینز  زین  نم  دـنکیم ؟ اـعّدا  دـشابن  کـلام  هـک 
تداهـش رکبوـبا  يا  تفگ : نمیا  ّما  یهدیم ؟ تداهـش  يزیچ  هچ  هب  راذـگب ، راـنک  ار  اـههصق  نیا  نمیاّما ، يا  تفگ : رکبوـبا  مهدیمن .

یلـص » ربمایپ هک  ینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  وت  مریگب . رارقا  وت  زا  هدومرف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هچنآ  هرابرد  ات  داد  مهاوخن 
لیئربج هک  مهدیم  تداهش  نونکا  تفگ : نمیا  ّما  یلب . تفگ : رکبوبا  تسا ؟» تشهب  لها  زا  ینز  نمیا  ّما  : » تسا هدومرف  هلآو » هیلع  هللا 

ار شقح  دراد  تبارق  وت  اب  هک  یسک  هب  «، » ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  :» دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ  تفگ : دمآ و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ دزن 
؟ دنتـسیک ناـنیا  هک  نک  لاؤس  راـگدرورپ  زا  لـیئربج ، تسیک ؟ یبرقلا » يوذ   » زا روـظنم  دوـمرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ نک .» اـطع 
وا و  داد ، مالس » اهیلع  همطاف  هب  راگدرورپ  رما  هب  ار  كدف  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ تسا . مالس » اهیلع  همطاف  یبرقلا  يوذ  درک : ضرع 

ماما نینمؤملاریما و  سپس  دیشاب . دهاش  یلع ، يا  نمیاّما و  يا  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ سپس  درک . لوبق  تفرگ و  لیوحت  ارنآ 
. دنداد تداهش  كدف  تّیکلم  هرابرد  نمیا  ما  نخس  ریظن  مه  ءامساو  مالسلا  مهیلعنیسح  ماما  نسح و 

نادهاش هرابرد  رمع  باوج 

رسمه ًالبق  مه  سیمع  تنب  ءامسا  تسوا . راکتمدخ  مه  نمیا  ّما  دنتسه . وا  نارـسپ  مه  نیـسح  نسح و  تسوا ، رـسمه  یلع  : » تفگ رمع 
يارب نادـهاش  نیا  همه  داد . دـهاوخ  تداهـش  مشاـهینب  عفن  هب  هدوب و  مه  مالـس » اـهیلع  همطاـف  رازگتمدـخ  هدوب و  بلاـطیبا  نب  رفعج 
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«!! دهدب تداهش  دناوتیمن  تحاصف  اب  تسا و  برعریغ  ینز  وا   » هک درک  هفاضا  نمیاما  هرابرد  و  دنهدیم !!» تداهش  دوخ  تعفنم 

نادهاش زا  نینمؤملاریما  عافد 

دنک تیذا  ار  وا  سکره  تسا و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ نت  هراـپ  هـک  مالـس » اـهیلع  همطاـف  اـما  دوـمرف : مالـسلا » هـیلع  نینمؤـملاریما 
نارـسپ ود  مه  نیـسح  نسح و  تسا . هدرک  بیذـکت  ار  ربمایپ  دـنک  بیذـکت  ار  وا  سکره  هدرک و  تیذا  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ

لها هک  ارچ  تسا ، هدرک  بیذکت  ار  ربمایپ  دنک  بیذـکت  ار  نانآ  سکره  دنتـشهب و  لها  ناناوج  ياقآ  ود  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ
ترخآ ایند و  رد  وت  و  ما ، وت  زا  نم  ینم و  زا  وت  : » دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  اّما  و  دنیوگ . تسار  تشهب 

نم زا  دـنک  یچیپرـس  وت  زا  سکره  و  هدرک ، تعاـطا  ارم  دـنک  تعاـطا  ار  وـت  سکره  و  هدرک ، ّدر  ارم  دـنک  ّدر  ار  وـت  هک  ره  ینم . ردارب 
سیمع تنب  ءامسا  يارب  تسا و  هداد  تداهش  تشهبهب  وا  يارب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ هک  تسایـسک  نمیاّما  و  «. تساهدرکیچیپرس

. تسا هدرک  اعد  وا  لسن  و 

نادهاش ندرکن  لوبق  رمع و  رارقا 

! دوشیمن لوبق  دهدیم  تداهش  دوخ  عفن  هب  هک  یسک  تداهش  یلو  دیدومن  فیصوت  هک  دیتسه  هنوگنامه  امش  تفگ : رمع 

نادهاش هرابرد  نینمؤملاریما  یئاهن  باوج 

عفنب ام  تداهـش  لاح  نیع  رد  دـیتسین و  رکنم  دیـسانشیم و  ناـتدوخ  هک  میتسه  روطنآ  اـم  هک  نونکا  دومرف : مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما 
لیلد اـم  زا  میراد  یئاـعدا  دوخ  يارب  یتقو  اـم  نوعجار ! هیلا  اـّنا  هّللاـنا و  سپ  تسین  لوبق  مه  ربماـیپ  تداهـش  تسین و  هتفریذـپ  ناـمدوخ 

یلیلد و چیه  نودب  دیاهدروآ و  هلمح  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ ادخ و  تموکح  رب  امش  دنک ؟ يرای  ار  ام  تسین  یسک  ایآ  دیهاوخیم ؟
. دندرگیم زاب  اجک  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  ناملاظ  يدوزب  دیاهدرب . يرگید  نادناخب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ نادناخ  زا  ارنآ  یّتجح 

كدف لوا  همکاحم  هجیتن 

مکح نیرتـهب  وا  مه  دـنک و  مکح  اـم  نیب  دـنوادخ  اـت  درگزاـب  دومرف : مالـس » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هب  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  سپس 
هب ایادخ  دندرک . ملظ  تربمایپ  رتخد  قح  هب  ود  نیا  ایادخ ! دومرف : تساخرب و  بضغ  لاح  هب  مالس » اهیلع  » ارهز ترضح  تسا . ناگدننک 

. امرف ذوخأم  ار  نانیا  تّدش 

كدف هیاس  رد  تیب  لها  ارهز و  ترضح  یبلط  ترصن 

هیلع نینمؤـملاریما  هک  دوـب  نیا  دنتـشادن  ار  شراـظتنا  مدرم -  هن  نیبصاـغ و  هن  سکچیه -  هـک  یمادـقا  ص 191 ) ج 29  راونالا : راـحب  )
دومنیم و یبکرم  رب  راوس  زور  ره  زور ، لهچ  ات  مالسلا  امهیلعنیسح  ماما  نسح و  ماما  هارمه  هب  ار  مالس » اهیلع  » ارهز ترـضح  مالـسلا »
ار ناتربمایپ  رتخد  ار و  ادـخ  راصنا ، نیرجاهم و  يا  : » دومرفیم نانآ  هب  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  دربیم . راصنا  نیرجاهم و  هناخرد  هب 
زا دینک و  تیامح  شنادنزرف  وا و  زا  هک  دیدرک  تعیب  نیا  رس  رب  دیدرک  تعیب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ اب  هک  يزور  امـش  دینک . يرای 

باوج ترـضح  هب  يدحا  یلو  دینک .» افو  ربمایپ  هب  تبـسن  دوخ  تعیب  هب  دییایب و  دینکیم . عنم  ناتنادنزرف  دوخ و  زا  هچنآ  دینک  عنم  اهنآ 
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. دادن تبثم 

همطاف هب  كدف  ندنادرگزاب  رب  ینبم  يدنس  نتشون 

موس راب  يارباذل  دوب . مصخ  رارقا  هب  مالس » اهیلع  همطاف  ّتیناّقح  رب  گرزب  یلیلد  كدف ، ندنادرگزاب  رب  ینبم  يدنس  نتفرگ  هک  اجنآ  زا 
« مالس اهیلع  » ارهز ترضح  هب  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  تفر . رکبوبا  دزن  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  روتسد  هب  مالس » اهیلع  » ارهزترـضح

كدـف رگا  ياهتـسشن ؟ وا  ياج  ياهدرک و  ار  وا  تفالخ  مردـپ و  ماقم  ياعدا  وگب : نینچ  دـشاب و  اهنت  هکیلاح  رد  ورب  رکبوبا  دزن  دومرف :
دزن مالـس » اـهیلع  » ارهز ترـضح  یهدـب . نم  هب  ارنآ  دوب  بجاو  وت  رب  یـشخبب  نم  هب  ارنآ  هک  متـساوخیم  وت  زا  نم  دوـب و  مه  وـت  کـلم 

رب ینبم  ياهتـشون  نآ  رب  تساوـخ و  ياهـقرو  سپــس  ییوـگیم .» تـسار  : » تـفگ رکبوـبا  تـفگ . وا  هـب  ار  بلاـطم  نـیا  دـمآ و  رکبوـبا 
. دمآ نوریب  رکبوبا  دزن  زا  تشادرب و  ار  هتشون  مالس » اهیلع  » ارهز ترضح  تشون . كدف  ندنادرگزاب 

ارهز ترضح  هب  تراسج  اب  دنس  ندرب  نیبزا 

هراشا

زاب ناونعب  رکبوبا  هک  تسا  ياهتـشون  دومرف : تسیچ !؟ وت  هارمه  هتـشون  نیا  دـمحم ! رتخد  يا  تفگ : دیـسر و  ترـضحنآ  هب  هار  رد  رمع 
زا ارنآ  دناوتیمن  يداع  هار  زا  دید  هک  رمع  اجنیا  رد  دادن . ارنآ  درک و  ابا  ترضح  هدب ! نم  هب  ارنآ  تفگ : تسا . هتـشون  كدف  نداد  سپ 

ار مالـس » اـهیلع  همطاـف  ناـبحم  لد  هـشیمه  يارب  نآ  هاـکناج  زوـس  درک و  هایـس  ار  خـیرات  هحفــص  هـک  درک  یتراـسج  دریگب  ترــضح 
همطاف هب  اپ  اب  درک و  میظع  یتناها  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ رتخد  هب  مدرم  رذـگهر  هچوک و  نایم  رد  ماـمت  تواـسق  اـب  وا  دـنازوسیم .

كراـبم تروـص  هب  یلیـس  درکن و  اـفتکا  نیا  هب  و  دز ، مقر  مالـسا  خـیرات  رتـفد  رب  یهایـس  هحفـص  دوـخ  راـک  نیااـب  دز و  مالـس » اـهیلع 
يارب هک  تشاذـگ  ياـج  رب  یگنن  دوخ  هناـشنمدرد  مادـقا  نیا  اـب  وا  تسکـش . ترـضح  هراوشوگ  نآ  رثا  رد  هک  يروـطب  دز  ترـضحنآ 

تخادنا و نآ  رب  ناهد  بآ  تفرگ و  ترـضح  تسد  زا  روزهب  ار  هتـشون  رمع  سپـس  دش . للم  ریاس  ربارب  رد  یگدنکفارـس  ثعاب  هشیمه 
ایب تسا ! هدرکن  حتف  ار  اجنآ  رکشل  بسا و  اب  مه  وت  ردپ  هک  تسا  ینیمزرس  نیا  : » تفگ دومن و  هراپ  ارنآ  درک و  كاپ  ار  نآ  ياههتـشون 

«! راذگب ام  ندرگ  رب  ار  اههوک 

بئاصم رد  نینمؤملاریما  زوس 

يا دومرف : تفر و  وا  لابقتسا  هب  ترضح  دمآرد  تشپ  مالس » اهیلع  » ارهز ترضح  یتقو  دندوب . رظتنم  هناخ  رد  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما 
ناونعب مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  درک . وگزاب  ار  رمع  تراسج  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  یتسه ؟ كانبـضغ  هنوگنیا  ارچ  ربمایپ ، رتخد 

هدنازرل و ار  ییاهلد  هعجاف  نیا  تسا .» رتالاب  نیا  زا  دناهدش  بکترم  تردپ  نم و  هب  تبسن  هچنآ  : » دومرف ترضح  يّالـست  مغ و  کیرش 
تمرح ظفح  اـیآ  دـناهدرپس . مالـس » اـهیلع  » ارهز هب  صـالخا  قبط  رد  ار  دوخ  بلق  دـننزیم و  رپ  لاـب و  همطاـف  ّتبحم  رد  هک  دـنازرلیم 

!؟ تسا هنوگنیا  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ

دجسم رد  رمع  رکبوبا و  اب  نینمؤملاریما  لصفم  جاجتحا 

هراشا
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هب باطخ  دندوب  هتسشن  رکبوبا  فارطا  رد  هک  راصنا  نیرجاهم و  روضح  رد  دمآ و  دجـسم  هب  ًاصخـش  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  راب  نیا 
زا وا  هدـنیامن  هکیلاـح  رد  يدومن ، عنم  وا  زا  دوب  هداد  رارق  همطاـف  يارب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ هچنآ  ارچ  رکبوبا ، يا  دومرف : رکبوبا 

یّقح نآ  رد  هنرگ  میهدیم و  وا  هب  دروایب  یلداع  نادـهاش  رگا  تسا . نیملـسم  تمینغ  نیا  تفگ : رکبوبا  تسا ؟ نآ  رد  لبق  لاـس  دـنچ 
. درادن

تواضق ماکحا  هب  بصاغ  لهج 

رد رگا  دومرف : هن ! تفگ : ییامنیم ؟ مکح  ناناملـسم  هرابرد  هچنآ  فـالخرب  ییاـمنیم  یمکح  اـم  هراـبرد  رکبوبا ، يا  دومرف : ترـضح 
رد رگا  دومرف : مهاوخیم . وت  زا  تفگ : رکبوبا  یبلطیم ؟ دـهاش  مادـک  زا  میامن  ییاعدا  نآ  هراـبرد  نم  دـشاب و  يزیچ  ناناملـسم  تسد 

كدف هکیلاح  رد  یهاوخیم  دهاش  همطاف  زا  ارچ  یهاوخیم !؟ دهاش  نم  زا  دـننک  ییاعدا  نآ  هرابرد  نیملـسم  دـشاب و  يزیچ  نم  تسد 
، دـش تکاس  رکبوبا  یهاوخیمن !؟ دـهاش  نیملـسم  زا  ارچ  تسا ؟ هدوب  نآ  کلام  وا  زا  دـعب  ربمایپ و  تایح  ناـمز  رد  تسوا و  تسد  رد 

تمینغ نیا  هنرگ  يدروآ و  یلداـع  نادـهاش  رگا  مینک ! هلباـقم  میناوتیمن  وت  مـالک  اـب  اـم  تسا و  نیملـسم  تمینغ  نیا  تفگ : رمع  یلو 
!! دیرادن یقح  نآ  رد  همطاف  وت و  تسا و  نیملسم 

همطاف قدص  دنس  تمصع 

هک هد  ربـخ  نم  هب  هیآ  نیا  هراـبرد  دومرف : يرآ . تفگ : يراد ؟ لوبق  ار  نآرق  رکبوـبا ، يا  دوـمرف : رکبوـبا  هب  مالـسلا » هیلع  نینمؤـملاریما 
: تفگ امریغ ؟ هرابرد  ای  هدش  لزان  ام  هرابرد  هیآ  نیا  ایآ  ًاریهْطَت ،» ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِا  : » دیامرفیم
وا رب  تفگ : رکبوبا  ینکیم ؟ هچ  دنهد  تداهش  ار  یتشز  تبسن  مالـس » اهیلع  همطاف  هیلع  رب  نیملـسم  زا  رفن  ود  رگا  دومرف : امـش . هرابرد 

. منکیم يراج  دح  نیملسم  نانز  دننامه 

همطاف تمصع  رکنم  رفک 

در وا  تراـهط  رب  ار  دـنوادخ  تداهـش  وت  هکنآ  يارب  دومرف : ارچ ؟ تفگ : دوب . یهاوخ  نیرفاـک  زا  دـنوادخ  دزن  تروص  نیا  رد  دوـمرف :
در ار  دنوادخ  تداهش  وت  رگا  تسا . هداد  یهاوگ  همطاف  یکاپ  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  ياهدرک . لوبق  وا  هیلع  رب  ار  مدرم  تداهش  ياهدرک و 

همطاف يارب  ار  كدف  هک  ياهدرک  در  ار  لوسر  ادخ و  مکح  نینچمه  یتسه . نیرفاک  زا  دنوادخ  دزن  يریذپب  ار  يرگید  تداهـش  ینک و 
برع کی  هتفگ  يدرک و  در  ار  لوسر  ادخ و  نخس  وت  درک . فرـصت  ار  نآ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تایح  نامز  رد  وا  دنداد و  رارق 

ار ربمایپ  رگید  نخس  تسا . نیملـسم  تمینغ  هک  ياهدرک  نامگ  یتفرگ و  وا  زا  ار  كدف  یتفریذپ و  درکیم  لوب  دوخ  ياپ  رب  هک  ینابایب 
! یهاوخیم دهاش  هیلع  یعدم  زا  وت  تسا .» یفاک  مسق  هیلع  یعدم  يارب  دروایب و  دهاش  دیاب  هدننک  اعدا  : » دومرف هک  ياهدرک  در  زین 

نینمؤملاریما جاجتحا  هجیتن 

. دیوگیم تسار  یلع  مسق  ادخب  دنتفگ : دندرک و  هاگن  رگیدکی  هب  دـندش و  رمع  رکبوبا و  ملظ  هجوتم  دـندمآ و  مشخ  هب  مدرم  اجنیا  رد 
. تشگزاب هناخ  هب  مه  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما 

دجسم رد  ارهز  ترضح  لصفم  هباطخ 
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هراشا

امهیلعارهز ترـضح  نینمؤملاریما و  قیقد  هماـنرب  تساهدـش . رکذ  الّـصفم  باـتک  نیا  موس  شخب  رد  هبطخ  هب  طوبرم  كرادـم  دانـسا و 
سلجم راصنا ، نیرجاهم و  هارمه  هب  رمع  رکبوبا و  هک  یطیارـش  رد  دادیم . ار  مزال  جـیاتن  درکیم و  یط  یبوخب  ار  دوخ  لـحارم  مالـسلا 

رد هک  دندوب  مالس » اهیلع  همطاف  هناخ  لباقم  رد  ییامن  تردق  لوغشم  دندوب و  هداد  لیکشت  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ دجـسم  رد  یمهم 
درگادرگ نانز  زا  ياهدـع  هک  یلاح  رد  مالـسا  تمظع  اب  يوناب  دـش و  زاب  مالـس » اهیلع  همطاف  هناخ  ِرد  ناهگان  دوب ، یمدـق  دـنچ  هلـصاف 

سابل دوب و  هدـیناشوپ  لماک  شـشوپ  اب  ار  كرابم  رـس  ربماـیپ  رتخد  دـندمآ . شیپ  تیعمج  يوسب  هدـش  دجـسم  دراو  دـندوب  ترـضحنآ 
نیمز هب  ترضح  سابل  هک  يروطب  هتشگ  مخ  ترضح  تماق  یمسج ، یحور و  ِیتحاران  تدش  زا  دوب . هدیشوپ  اهـسابل  يور  رب  يرـسارس 

هیلع هللا  یلص  » ربمایپ دای  هب  ار  همه  مالس » اهیلع  همطاف  نتفر  هار  رگید  يوس  زا  تفریم . ترـضح  ياپ  ریز  سابل  یهاگ  دشیم و  هدیـشک 
اب ترـضح  و  دـش ، هدز  ياهدرپ  نادرم  نانز و  نیب  ًاروف  هک  دوب  نآ  تشادـن  هقباس  زور  نآ  اـت  دـیاش  هک  مادـقا  نیلّوا  تخادـنایم . هلآو »

. دنتسشن نیمز  يور  دنتفرگ و  رارق  هدرپ  يوسنآ  رد  هارمه  نانز 

مدرم رد  همطاف  هآ  بیجع  ریثأت 

زوسناج یهآ  هک  دندینش  ار  مالس » اهیلع  همطاف  يادص  ناهگان  دندوب . ياهّقرج  رظتنم  دندش و  بلقنم  تّدش  هب  رظانم  نیا  ندید  زا  مدرم 
هک دوب  يردـقب  مدرم  هیرگ  تدـش  دـندش . بلقنم  همه  دـیزرل و  دوـخرب  سلجم  دـندمآرد و  هجـض  هب  مدرم  همه  هآ  ناـمه  اـب  دیـشک و 
اب هک  دنک  عورـش  ار  دوخ  نانخـس  تساوخ  ترـضح  تفرگ . مارآ  ناشناجیه  دندش و  تکاس  مدرم  ات  درک  ربص  ینالوط  یتدم  ترـضح 
ار دوخ  نانخـس  ترـضح  دندش و  مارآ  ًالماک  مدرم  ات  درک  ربص  ردقنآ  ترـضح  و  دندمآرد ، هیرگ  هب  مدرم  رگید  راب  هملک  دنچ  ندینش 

. درک زاغآ 

ارهز ترضح  هباطخ  زا  یتشادرب 

زین اجنیا  رد  دمآ . دهاوخ  مجنپ  شخب  رد  نآ  یسراف  همجرت  باتک و  نیا  مراهچ  شخب  رد  مالس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هباطخ  لماک  نتم 
و هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تلاسر  دنوادخ و  تّینادحو  هب  رارقا  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  ترـضح  دوشیم : میدقت  نآ  زا  یتشادرب 
اب مدرم  قباوس  رکذتم  هلآو ،» هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ توبن  صوصخ  مالسلا و  مهیلعایبنا  لاسرا  رـشب و  فیلکت  تقلخ و  زا  ییاهتمکح  نایب 
هب تبـسن  هک  يریطخ  هفیظو  رگید  يوس  زا  ادـخ و  نید  هب  کـمک  رد  مدرم  هقباـس  وس  کـی  زا  دـندش . مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  نآرق و 

دندرک و نایب  ار  رگیدکی  اب  ود  نآ  طابترا  مالـسلا و  مهیلعتیب  لها  نآرق و  تمظع  نینچمه  دندش . رکذتم  ار  دنراد  هدـهعرب  ناگدـنیآ 
. دندومن رکذ  ار  یهلا  عیارش  تمکح  زا  ياهمش  سپس 

خیرات هدنیآ  يارب  دوخ  یفرعم 

یقباوس نآ  زا  دعب  تسا . هتفگ  نخـس  مدرم  اب  یمّظعم  ماقم  هچ  دنادب  خیرات  هدـنیآ  سلجم و  لها  ات  دـندرک . یفرعم  ار  دوخ  نآ  زا  سپ 
رد دندرک . رکذ  ار  مالسا  لاهن  ندنارورپ  رد  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هناراکادف  اسرفتقاط و  تامحز  زا 

ار اههتشذگ  نتفرگ  هدیدان  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ زا  سپ  مدرم  دادترا  دندرک و  کیدزن  رظن  دروم  بلطم  هب  ار  نخـس  نانع  اجنیا 
نید هیلعرب  مه  ار  اههنتف  شتآ  هکلب  دننکیمن  افتکا  نید  هب  تبسن  یهّجوتیب  هب  طقف  هک  دندرک  حرطم  ار  هتکن  نیا  سپس  دندش . روآدای 
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. دننکیم روهلعش  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ تیب  لها  ادخ و 

هتخیگنارب یشتآ  كدف  بصغ 

زا هچنآ  نخـس  زا  تمـسق  نیا  رد  تسا . كدف  هلئـسم  امـش  هتخیگنارب  ياهـشتآ  هنومن  زا  دندومرف  دندرک و  حرطم  ار  ثرا  هلئـسم  سپس 
حرطم رمع  رکبوبا و  اب  یـصوصخ  روطب  هک  یلئاسم  و  دـندرک ، حرطم  دوب  مالـسلا  مهیلعایبنا  ثرا  صوصخب  ثرا و  هرابرد  نآرق  تاـیآ 

ربق هب  دندوب  نانآ  دـیؤم  هک  مدرم  نیبصاغ و  زا  سپـس  دـندرک . نایب  ارنآ  ینلع  رتلصفم و  روطب  مدرم و  روضح  رد  راب  نیا  دـندوب  هدرک 
. دندرک نایب  يراعشا  بلاق  رد  ار  هوکِش  نیا  دندرب و  تیاکش  هدرک  باطخ  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ

مدرم یتسس  زا  بجعت 

، ادـخ نید  يرای  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ رماوا  زا  تعاطا  رد  نانآ  هتـشذگ  يروآدای  اـب  دـندومن و  راـصنا  هجوتم  ار  باـطخ  سپس 
داـیرف یهاوخداد و  زا  سپ  یتح  هک  دـندرک  ناـیب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ رتخد  قح  قاـقحا  هب  تبـسن  یهجوتیب  زا  ار  دوخ  بجعت 

! دنکیمن انتعا  یسک  یبلط  کمک 

نآ باوج  رکبوبا و  طسوت  یلعج  ثیدح  رارکت 

نم هک  درک  هراشا  درک و  حرطم  ایبنا  زا  ندربن  ثرا  رب  ینبم  ار  دوخ  یلعج  ثیدـح  هاتوک  ینانخـس  رد  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  رکبوبا 
ار هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ تحاس  هکنیا  نمض  مالس » اهیلع  » ارهز ترضح  ماهداد . ماجنا  نیملـسم  قفاوت  تروشم و  اب  ار  كدف  بصغ 

هلئسم رد  ییانثتسا  چیه  هک  دندرک  تباث  دندرک و  حرطم  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ایبنا ثرا  حیرص  تایآ  دنتـسناد ، هّزنم  نآرق  تفلاخم  زا 
. درادن دوجو  سک  چیه  يارب  ثرا 

نآ باوج  نیملسم و  عامجا  هب  کسمت 

ارجا ار  ناـنآ  روتـسد  عقاو  رد  نم  هک  مهد  یم  رارق  وت  دوـخ و  نیب  ار  نیملـسم  طـقف  مزجاـع و  باوـج  زا  هک  درک  رارقا  رکبوـبا  راـب  نیا 
هذخاؤم دروم  دناهدروآ  يور  لطاب  نخس  هب  هک  ار  نانآ  تّدشب  دندومن و  نیملسم  هجوتم  ار  باطخ  مالس » اهیلع  » ارهز ترـضح  ماهدرک .
حیرـصت دعب  تسا . یـضار  ادخ  دنـشابن  یـضار  نآ  هب  مه  مدرم  رگا  هک  دـندرک  هراشا  دـنداد و  تراشب  باذـع  هب  ار  نانآ  دـنداد و  رارق 

هدامآ باسح  يارب  تمایقزور  دننادب و  ار  ّتیعقاو  مدرم  منک و  تّجح  مامتا  متساوخ  یلو  منادیم ، بوخ  ار  امش  میمصت  نیا  هک  دندرک 
. دنشاب

نینمؤملاریما ییاهن  تجح  ریدغ 

هدـهع رب  ار  ریـصقت  ابیز  رهاظ  هب  نخـس  کی  ناونعب  هعافر  نب  عفار  هناخ  هب  تشگزاـب  هار  رد  تفاـی و  ناـیاپ  ترـضح  نانخـس  اـجنیا  رد 
. دـسرن اجنیا  هب  راک  مینکن و  تعیب  يرگید  اب  تفالخ  رد  ات  درکن  هاگآ  ار  ام  ًالبق  ترـضحنآ  ارچ  هک  داد  رارق  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما 

. تسا هدنامن  یقاب  يرذع  يدحا  يارب  ریدغ  هعقاو  زا  سپ  دومرف : وا  هب  بضغ  اب  ترضح 

هملس ما  ضارتعا 

ارهز ترضح  نینموملاریما و  تامادقا  كدف و  بصغ  يارجام  كدف :  هباطخ 
مالسلاهیلع

زا 57 هحفص 25 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدرب نایاپ  هب  ّصاخ  هجیتن  نودب  ار  مالس » اهیلع  » ارهز ترضح  هباطخ  هک  یمدرم  هب  باطخ  درک و  نوریب  شاهرجح  زا  رس  هملس  ّما  سپس 
همطاف هب  دـیاهدمآ  امـش  ایآ  دوشیم ؟ دروخرب  هنوگ  نیا  همطاف  لثم  اب  ایآ  تسا : نینچ  نآ  ّصخلم  هک  تفگ  زیمآ  خـیبوت  یبلاطم  دـندوب 

هیلع هللا  یلص  » ربمایپ ّصاخ  تیانع  دنکیم ؟ بلط  دشابن  شّقح  هچنآ  مالس » اهیلع  همطاف  لثم  ایآ  دیهد ؟ دای  ار  شنید  مکح  مالس » اهیلع 
؟ دیاهدرک شومارف  ار  وا  هب  تبسن  هلآو »

همطاف هباطخ  يرکف  جیاتن 

همه دندرک و  يراج  دوخ  نابز  هب  دندوبن  شنتفگ  هب  رـضاح  هچنآ  دش و  لیکـشت  كدف  نیبصاغ  تساوخ  نودـب  سلجم  تروص  نیدـب 
نایناهج رب  شنمـشد  یـشک  قح  و  مالـس » اهیلع  » ارهز تیناقح  دننادب و  مه  ناگدـنیآ  ات  دـش  تبث  هنوگنامه  دـندیمهف و  ار  قیاقح  مدرم 

. دشاب مولعم 

كدف بصغ  هرابرد  رکبوبا  هب  نینمؤملاریما  همان 

هراشا

هیلع نینمؤملاریما  ، دـندوب ییامنتردـق  لوغـشم  نیبصاغ  هکیلاح  رد  و  كدـف ، يارجاـم  جوا  رد  ح 30 ) ص 140  ج 29  راونالا : راـحب  )
ترـضح همان  زا  ییاهتمـسق  . دوب زجاع  نآ  تالمج  یـضعب  كرد  زا  وا  دـیاش  هک  تشون  رکبوبا  يارب  یلاع  نیماضم  اـب  ياهماـن  مالـسلا »

: تسا نینچ 

تیب لها  اب  مدرم  یفاصنا  یب 

و دـندروآ ، نیئاپ  ردـغ  رکم و  لها  عامتجا  اب  ار  تمظع  نابحاص  راختفا  جات  یلو  دـندومیپ . تاجن  ياهیتشک  اب  ار  اههنتف  مطالتم  جاوما 
« هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ هدوشخب  بصغ  اب  دندرک و  تمـسق  دوخ  يارب  ار  راربا  ناکاپ  ثاریم  یلو  دندرب  هدافتـسا  راونا  زکرم  عاعـش  زا 

. دندیرخ دوخ  رب  ار  نآ  لابو  رزو و  ینیگنس  كدف ) ینعی  )

... ار امش  ياهرس  دوش  هداد  هزاجا  رگا 

زا هدیچ  هناد  دننام  نینهآ  هدنرب  ياهریـشمش  اب  ار  امـش  ياهرـس  دیرادن ، ملع  نادـب  هچنآ  هرابرد  دوش  هداد  هزاجا  نم  هب  رگا  مسق ، ادـخب 
هب ار  امش  منک و  حورجم  هیرگ ) تدش  زا   ) ار ناتنامشچ  هشوگ  هک  منکیم  اج  زا  روطنآ  ار  ناتناعاجش  ياههمجمج  منکیم و  رود  ناتنت 

ردب و ياههنیک  هک  ارچ  دشاب  ام  رد  تّوبن  تفالخ و  دیتساوخن  مردـپ ، ناج  هب  مسق  متـسه . امـش  زورید  قیفر  نامه  نم  مزادـنیب . تشحو 
! دیروآیم دای  هب  ار  دُحا  ياهنوخ 

دوش نایب  مدرم  نطاب  تقیقح و  رگا 

لتاق یّمس  هدنشک و  ياهویم  ار  دوخ  تسد  هتشاک  هرمث  ای  دیباییم و  خلت  ار  دوخ  راک  هرمث  دنیشنیم و  رابغ  درگ و  يدوزب  دیـشاب ، مارآ 
تمایق رد  مه  دنوادخ  تسا . یفاک  همـصاخم  لحم  يارب  تمایق  و  امـش ، مصخ  ناونعب  ربمایپ  و  ام ، تواضق  يارب  دنوادخ  تفای . دیهاوخ 
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. دیامنیمن كاله  ار  امش  زج  دنکیمن و  رود  شتمحر  زا  ار  امش  ریغ 

نینمؤملاریما همان  زا  سپ  رکبوبا  ینارنخس 

هراشا

تبسن یتأرج  هچ  تسا ! بیجع  تفگ : تفرگ و  ار  وا  يدیدش  بعر  تشحو و  دناوخ  ار  همان  رکبوبا  یتقو  ج 29 ص 140 . راونالاراحب :
ات دـش  هداد  روتـسد  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  همان  زا  سپ  یعامتجا ، هنیمز  نتـشاد  تسد  رد  يارب  اذـل  درادـن !؟ يرگید  هک  دراد  نم  هب 
يا تفگ : نینچ  داد و  تبـسن  مدرم  قفاوت  قافتا و  هب  ار  دوخ  تامادـقا  نآ  نمـض  درک و  ینارنخـس  ناشیا  رب  رکبوبا  دـنوش و  عمج  مدرم 

: دـیتفگ امـش  مدرک و  تروشم  امـش  اب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ زا  دـعب  كدـف  ياـهغاب  هراـبرد  نم  هک  دـینادیم  راـصنا ، نیرجاـهم و 
يراد زرم  داهج و  هحلـسا و  بسا و  رد  نآ  دـمآرد  دوش و  هفاضا  اـهتمینغ  هب  دـیاب  كدـف )  ) لاوما نیا  و  دـنراذگیمن ، ثرا  ناربماـیپ  »

. دریذپیمن ار  بلطم  نیا  نآ  یعّدم  یلو  میتشاذگ ، ارجا  هب  ار  امش  رظن  نیا  مه  ام  دوش .» فرصم 

كدف کلام  زا  سرت 

مـسق ادخب  دیالایب . هدنـشک  نوخ  اب  ارنآ  هک  دنکیم  دای  مسق  شربمایپ  ناج  هب  دنکیم و  دیدهت  دناسرتیم و  هک  تسا  كدف  یعدـم  نیا 
يارب اـهنیا  همه  دـشن . هتفریذـپ  نم  يافعتـسا  یلو  مدومن  لزع  نآ  زا  ار  دوخ  و  دـشن ، عقاو  لوبق  دروم  یلو  مداد  سپ  زاـب  ار  تفـالخ  نم 

هتخادرپ هعزانم  هب  وا  اب  یـسک  ایآ  تسا ؟ راک  هچ  بلاطوبا  دـنزرف  اب  ارم  دوب . وا  اب  يریگرد  زا  رارف  بلاـطوبا و  دـنزرف  تهارک  زا  زارتحا 
!؟ دوش بلاغ  وا  رب  هک 

كدف بصغ  زا  نیبصاغ  یبایزرا  تروشم و 

هراشا

. ییوگیم نخس  هنوگنیا  طقف  وت  تفگ : وا  هب  تروشم  سلجم  رد  دوب  هدش  هجوتم  یبوخب  ار  رکبوبا  نانخس  رد  فعض  ساسحا  هک  رمع 
، یـشونب ات  متخاس  هدامآ  اراوگ  یبآ  فرظ  وت  يارب  نم  تسا ؟ هدش  لمحتیب  تسفن  ياهدرک و  ادیپ  ياهدز  تشحو  بلق  هچ  هللا ! ناحبس 
. مدومن تیبثت  تیارب  ار  يروش  تموکح  و  مدرک ، مخ  وت  يارب  ار  برع  ياهندرگ  نم  ینامب . یگنـشت  نامه  رب  هک  يراد  رارـصا  وت  یلو 

ربنم رب  سکره  هک  ارچ  متسه ، وت  رانک  رد  نم  هکنیا  رب  نک  ساپـس  ار  ادخ  درکیم ! درآ  ار  تیاهناوختـسا  بلاطوبا  رـسپ  دوبن  نینچ  رگا 
!! دنک رکش  ار  ادخ  رگید  راب  تسا  راوازس  دور  الاب  ربمایپ 

بصاغ نابز  زا  نینمؤملاریما  توکس  تلع 

نم و دهاوخب  وا  رگا  مسق  ادـخب  ینک . اهر  دوخ  ياهیزاسعنام  اههطلغم و  زا  ارم  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخب  ار  وت  رمع ، يا  تفگ : رکبوبا 
اهنت وا  . 1 تسا : هدرکن  صالخ  زیچ  هس  زج  وا  تسد  زا  ار  ام  و  درادـن ! تسار  تسدهب  جاـیتحا  دـشکیم و  شپچ  تسد  اـب  دـشکب  ار  وت 
اهنآ ضرعتم  یلع  يریگب  رظن  رد  ار  لـیابق  نیا  زا  کـی  ره  . 3 دنکیم . تاعارم  ار  ربمایپ  شرافس  تیـصو و  وا  . 2 درادن . يروای  تسا و 

هب تفالخ  دوبن  اهنیا  رگا  هک  ینادیم  بوخ  مه  وت  دوشیم . ضرعتم  يراهب  ناهایگ  زا  کی  ره  هب  شیاهنادند  اب  هک  يرتش  نوچمه  هدش 
. تسا گرم  اب  ام  زا  کیره  تاقالم  زا  رتشزرایب  وا  يارب  ایند  نیا  هکنادب  میتشادن . شوخ  ام  هچ  رگا  تشگیم  رب  وا 
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نینمؤملاریما سرت  زا  كدف  بصاغ  داهنشیپ 

ار وت  تشک » مهاوخ  ار  یلع   » دـیوگیم هک  ار  دـلاخ  نخـس  و  نک ، كرت  ار  وا  مه  وت  هدرک  اهر  ار  وت  درم  نیا  هک  یمادام  اـت  رمع ،) يا  )
. دوب دهاوخ  یلع  تسدب  لوتقم  نیلوا  دورب  یمیمصت  نینچ  یپ  رد  رگا  و  درادن ، ار  يراک  نینچ  تأرج  وا  دنزن . لوگ 

نینمؤملاریما لتق  هشقن 

هراشا

ج 29 ص 159، راحب : ج 1 ص 89. یسربط : جاجتحا  ج 2 ص 757 . جئارخ : ص 190 . عیارشلا : للع  ج 2 ص 871،679 . میلس : باتک  )
هک يروطب  دوب  هدروآ  شیپ  رمع  رکبوبا و  راکفا  رد  یبیجع  شاشتغا  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  دـیدش  ياـهدروخرب  ( 125 ، 132 ، 136

میمصت ةرخألاب  یلو  دنتشاد  تشحو  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  زا  تدش  هب  نیبصاغ  هکنآ  اب  دندشیم . هدزباتش  ياهیریگمیمصت  هب  راداو 
ام هب  یبلاطم  هچ  درک و  دروخرب  هنوگچ  ام  اب  یلع  دیدید  : » دنتفگ دوخ  نیب  رد  دنداد و  لیکشت  ياهسلج  نانآ  دنتفرگ . ترضحنآ  لتق  رب 
ام رب  يزیچ  تسا  هدـنز  وا  ات  ایوگ  دـناشکیم . داسف  هب  ار  ام  تفـالخ  راـک  دوش  رارکت  نینچ  رگید  سلجم  کـی  رگا  مسق  ادـخب  تفگ ؟
وا هک  ارچ  دزیخرب . ام  گنج  هب  دنریذپب و  ار  وا  توعد  ياهدـعو  دـنک  توعد  ار  مدرم  یناهنپ  هک  میتسین  ناما  رد  ام  دوب . دـهاوخن  اراوگ 

بلاغ وا  رب  شیومعرـسپ  تموکح  رد  میاهدـش و  یمئارج  هچ  بکترم  وا  هب  تبـسن  ام  هک  دـینادیم  بوخ  امـش  تسا . برع  نیرتعاـجش 
«. میتفرگ وا  رسمه  زا  ار  كدف  میتشادن و  نآ  رد  یّقح  هک  یلاح  رد  میدش 

دلاخ تسدب  لتق  هئطوت  يارجا 

: تفگ رمع  دریگیم ؟ هدهعرب  ار  راک  نیا  یسک  هچ  دیـسرپ : رکبوبا  مینک . رداص  ار  وا  لتق  روتـسد  هک  تسا  نآ  تسرد  رظن  تفگ : رمع 
: دـنتفگ وا  هب  دـمآ . وا  دنداتـسرف و  دـلاخ  غارـس  نانآ  دوب . هداد  ار  داهنـشیپ  نیا  اهراب  دـلاخ  هک  دوب  لیلد  نادـب  نیا  و  دـیلو ،» نب  دـلاخ  »
: دـنتفگ دـشاب ! بلاطیبا  نب  یلع  لتق  هچ  رگا  دـییوگب ، دـیراد  يروتـسد  ره  تفگ : دـلاخ  میتسرفب . میظع  يراک  يارب  ار  وت  میهاوخیم 

يارب هک  هاگنآ  وش و  رـضاح  دجـسم  رد  حبـص  زامن  ماگنه  : » تفگ رکبوبا  میـشکب !؟ ار  وا  ینامز  هچ  تفگ : دلاخ  تسا . نیمه  ام  روظنم 
حبص باختنا  نزب !» ار  وا  ندرگ  مداد  ار  زامن  مالس  یتقو  و  دشاب ، تهارمه  ریـشمش  هک  یلاح  رد  تسیاب  یلع  رانک  رد  وت  میداتـسیا  زامن 

. دندش ادج  رگیدکی  زا  رارق  نیا  اب  درک و  لوبق  دلاخ  تفرگیم . تروص  رتناسآ  رورت  هک  دوب  عقوم  نآ  رد  اوه  یکیرات  رطاخب 

لتق روتسد  زا  رکبوبا  ینامیشپ 

نینچ رگا  هک  درک  نیقی  تفر و  ورف  رکف  هب  دوب  هداد  مالـسلا » هیلع  یلع  لـتق  هب  عجار  هک  يروتـسد  دروم  رد  دیـشیدنا و  دوخ  اـب  رکبوبا 
ات ار  بش  نآ  دش و  نامیـشپ  دوب  هداد  هک  يروتـسد  زا  اذل  تسویپ . دهاوخ  عوقوب  ینالوط  ییالب  دـیدش و  یگنج  دریگ  تروص  یمادـقا 

رکف هک  یلاح  رد  درک  عورـش  ار  زامن  تفر و  شیپ  رکبوبا  دندوب . زامن  هدامآ  اهفـص  دـش  دجـسم  دراو  هک  ماگنه  حبـص  دـیباوخن . حـبص 
هجوتم ترـضحنآ  هک  یلاح  رد  داتـسیا  مالـسلا » هیلع  یلع  رانک  دمآ و  ریـشمش  اب  مه  دیلو  نب  دلاخ  دیوگیم . هچ  دوبن  هّجوتم  درکیم و 

. دوب ارجام 

بصاغ تسدب  لتق  هئطوت  تسکش 
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هتخادنا تشحو  هب  ار  وا  زین  مالسلا » هیلع  یلع  تعاجش  ،و  دیدیمن ناما  رد  مه  ار  دوخ  ناج  دیـشیدنایم و  رما  بقاوع  هب  زامن  رد  رکبوبا 
دّهشت هب  هکنآ  ات  تسا . هداتفا  هابتـشا  هب  زامن  رد  دندرک  نامگ  مدرم  دنک و  عولط  باتفآ  دوب  کیدزن  هک  داد  لوط  ردقنآ  ار  زامن  وا  دوب .

یهد ماجنا  رگا  هدم و  ماجنا  ماهداد  روتسد  وت  هب  هچنآ  دلاخ ، يا  : » تفگ زامن  مالس  زا  لبق  هرخألاب  تشادن . نداد  مالس  تأرج  دیـسر و 
«!!! هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  مشکیم ، ار  وت 

دلاخ لباقم  رد  نینمؤملاریما  لمعلا  سکع 

ار وت  ندرگ  دوب  هداد  روتسد  تفگ : دوب ؟ هداد  وت  هب  يروتـسد  هچ  رکبوبا  دلاخ ، يا  دومرف : درک و  دلاخ  هبور  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما 
ترضح متشکیم . ار  وت  نکم »  » دوب هتفگن  زامن  مالس  زا  لبق  رگا  مسق ، ادخب  يرآ  تفگ : دلاخ  يدرکیم ؟ ار  يراک  نینچ  دومرف : منزب !

ود اب  طقف  تساخرب و  اج  زا  ترـضح  سپـس  دشاب . رتعاجـش  وت  زا  دیاب  دنکیم  يراک  نینچ  هکنآ  ییوگیم ! غورد  ردامیب ، يا  دومرف :
مدرم و  دیآ ، نوریب  شنامشچ  دوب  کیدزن  دیشک و  یکانتشحو  دایرف  هک  داد  راشف  نانچ  تفرگ و  ار  دلاخ  يولگ  طسو  هبابـس و  تشگنا 
سابل ترضح  سپـس  تشادن . ندز  فرح  تردق  دزیم و  اپ  تسد و  مه  دلاخ  دوب . دوخ  رکف  رد  سکره  هک  يروطب  دنداتفا  تشحو  هب 

دوبن و ربمایپ  بناج  زا  ینامیپ  دهع و  رگا  مسق  ادخب  كاّهـص ؛ رـسپ  يا  دومرف : رمع  هب  باطخ  دیبوک و  راوید  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  دـلاخ 
ترـضح سپـس  دراد . يرتمک  دادعت  رتفیعـض و  رکـشل  ام  زا  کیمادک  هک  یتسنادیم  دوبن  راگدرورپ  بناج  زا  ياهدـش  تبث  هتـشون  رگا 

ار دلاخ  ات  دندش  عمج  دجسم  لها  مامت  دشکب . ار  وا  ات  تشادرب  ار  شریشمش  تسشن و  شاهنیس  يور  رب  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  ار  دلاخ 
دمآ سابع  دنداتسرف . سابع  غارس  اذل  دشکیم !» ار  وا  مسق  هبعک  يادخب  : » تفگ رمع  دنتسناوتن . یلو  دننک  صالخ  ترـضحنآ  تسد  زا 

. درک دازآ  وا  ترضح  و  دنک ، اهر  ار  وا  هک  داد  مسق  تسوا  رد  هکنآ  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ ربق  قح  هب  ار  وا  و 

لتق لماع  لباقم  رد  لمعلا  سکع 

زا ياهتشون  ربمایپ و  بناج  زا  يدهع  دوبن  رگا  مسق  ادخب  كاهص ، رـسپ  يا  دومرف : تفرگ و  ار  وا  هقی  دمآ و  رمع  غارـس  ترـضح  سپس 
. تسا رتمک  نامتارفن  رتروای و  مک  ام  زا  کیمادک  هک  یتسنادیم  دنوادخ  بناج 

يولع میرح  ناعفادم 

یلع زا  مسق ، ادخب  : » دنتفگ دندیشک و  ار  اهریشمش  دندمآ و  مشاهینب  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  اجنیا  رد  دنتفر . هناخ  هب  ترضح  سپس 
نوریب مشاهینب  نانز  رگید  يوس  زا  دش . اپب  ياهنتف  دندش و  برطضم  زین  مدرم  دنک .» مادقا  دیوگب و  نخـس  هکنآ  ات  دیرادیمن  رب  تسد 

ّتین نیمه  اهراب  و  دیدرک ، راکشآ  شتیب  لها  ربمایپ و  اب  ار  دوخ  ینمشد  دوز  هچ  ادخ ، نانمـشد  يا  دنتفگ : دندروآ و  رب  دایرف  دندمآ و 
نیشناج و ومعرسپ و  ردارب و  دیهاوخیم  زورما  دیتفرگ و  لتق  میمصت  شرتخد  هب  تبسن  زورید  دیتسناوتن . یلو  دیتشاد  ربمایپ  هب  تبـسن  ار 

ترضح لتق  هئطوت  تروص  نیدب  تفای . دیهاوخن  تسد  وا  لتق  هب  زگره  دییوگیم . غورد  مسق ، هبعک  يادخب  دیشکب . ار  شنادنزرف  ردپ 
میمـصت ار  اجک  ات  نیبصاغ  هک  دـش  ناگمه  رب  يوق  یتجح  ماـمتاو  تفر  نیب  زا  یلکب  نیبصاـغ  يرهاـظ  يوربآ  راـب  نیا  یلو  دـش  یثنخ 

. دناهتفرگ

راصنا نیرجاهم و  عیمطت  دیدهت و  رد  رکبوبا  ینارنخس 
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هراشا

دندرک يدج  رطخ  ساسحا  اهنآ  نیبصاغ  تسدب  یعامتجا  ياههنیمز  بیرخت  اب  ج 29 ص 326 ) راونالاراحب : ص 119 . ۀمامالا : لئالد  )
بطاخم ار  مدرم  تفر و  ربنم  هب  رکبوبا  دروخیم . مشچ  هب  مه  ییاهعیمطت  نآ  نمض  رد  هک  دندید  باعرا  دیدهت و  رد  ار  ییاهن  هراچ  و 

هدینـش یبلطم  سکره  دوب !؟ اجک  ربمایپ  ناـمز  رد  اـهوزرآ  نیا  تسا ؟ ینخـس  ره  هب  ندادارف  شوگ  هچ  نیا  مدرم ، يا  تفگ : داد و  رارق 
میوگب مهاوخب  رگا  نم  هک  دینادب  دنبلطیم . يرای  هب  ار  نانز  دنریگیم و  کمک  نافیعض  زا  دزیخرب . دهدیم  تداهـش  سکره  دیوگب و 

. منامیم تکاس  دینک  میاهر  رگا  یلو  منکیم ، اشفا  میوگب  رگا  میوگیم و 

راصنا هب  زیمآ  دیدهت  باطخ 

هب مدرم  نیرتراوازس  امش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدیسر  نم  هب  امـش  ناهیفـس  نخـس  راصنا ، يا  تفگ : درک و  راصنا  هب  ور  سپس 
تازاجم قحتسم  ام  دزن  هک  یسک  هب  تبسن  نم  هک  دینادب  دیدرک . يرای  دیداد و  هانپ  ار  وا  امش  دمآ و  امش  دزن  ربمایپ  . دیربمایپ دهع  ظفح 

. درک مهاوخن  زاب  نابز  تسد و  دشابن 

مدرم عیمطت 

يارب همه  حبـص  ادرف  اـهنیا ، همه  زا  دـعب  : » تفگ مدرم  رکف  يرادـیرخ  يارب  دـش و  مدرم  عیمطت  هبنج  دراو  شتادـیدهت  ناـیاپ  رد  رکبوبا 
. دندوب هدرک  هریخذ  ادابم  زور  يارب  هک  دوب  رثؤم  هار  نیرخآ  نیا  و  دییایب ،» لاملاتیب  زا  دوخ  ياههیمهس  نتفرگ 

رمع رکبوبا و  یبلط  تیاضر 

هراشا

ۀمامإلا و 203 . ص 170  ج 43  راونـالاراحب : ص 157 . ج 29  راونـالاراحب : ص 246 . راونالاحابـصم : ص 869 . ج 2  میلـس : باتک  )
یفیرظ هشقن  تفرگ و  ماجنا  نیبصاغ  فرط  زا  مالـس » اهیلع  هرهاط  هقیدـص  تاـیح  رد  هک  یمادـقا  نیرخآ  ص 14 ) (: ۀبیتقنبا  ) ۀسایسلاو

. دوب ترضحنآ  زا  یبلط  تیاضر  دش ، یثنخ  ناهج  ود  يوناب  نآ  طسوت  هک  دوب 

همطاف تدایع  هزاجا 

ارف بسانم  نامز  تسا . هتفای  تّدـش  ترـضح  یـضیرم  دـنتفای  ربخ  هک  هاگنآ  ات  دـندشیم  ایوج  ار  مالـس » اهیلع  همطاف  لاح  زور  ره  اهنآ 
هزاجا ترـضح  یلو  دندمآ  هرابود  زور  نآ  يادرف  دادن . هزاجا  ترـضح  یلو  دندمآ  ترـضحنآ  تدایع  يارب  يرفن  ود  اذـل  دوب . هدیـسر 
قافتا ینادیم  رتهب  دوخ  هک  هچنآ  همطاف  ام و  نیب  : » دندرک ضرع  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  هب  دندش  دیماان  میقتسم  هزاجا  زا  یتقو  دادن .

نامهانگ زا  ات  ریگب  هزاجا  ام  يارب  یناوتیم  رگا  تسا . هدادـن  هزاجا  ام  هب  یلو  میاهدـمآ  یهاوخ  رذـع  يارب  راب  نیدـنچ  ًالبق  ام  و  هداتفا ،
زا دنتـسشنرد و  تشپ  راب  نیا  دندرک . رارـصا  اهنآ  یلو  داد  یفنم  باوج  اهنآ  هب  رابدنچ  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  مینک .» یهاوخ  رذـع 
دزن دش و  هناخ  دراو  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  دنک . یـضار  ار  مالـس » اهیلع  همطاف  دناوتب  دـیاش  ات  دورب  هناخ  لخاد  دنتـساوخ  ترـضح 

نونکا ياهدادن . هزاجا  زین  وت  ماهدرک و  در  ار  اهنآ  نم  دناهتساوخ و  هزاجا  اهراب  رمع  رکبوبا و  دومرف : دمآ و  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح 
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ات میوگیمن  نخـس  نانآ  اب  ياهملک  مهدیمن و  هزاجا  نانآ  هب  مسق  ادـخب  درک : ضرع  مریگب . هزاجا  وت  زا  ات  دناهتـساوخ  نم  زا  رگید  راب 
« مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  منک . تیاکش  مردپ  هب  دناهتـشاد  اور  نم  هب  تبـسن  هک  یملظ  دناهداد و  ماجنا  هچنآ  زا  منک و  تاقالم  ار  مردپ 

هدازآ نزو  وت  هناخ  هناـخ  درک : ضرع  دـننک . مالـس  وت  رب  دـنراد  رارـصا  دناهتـسشن و  رد  تشپ  رفن  ود  نیا  [ ، 10  ] دازآ مناـخ  يا  دومرف :
. نک مکحم  ار  ترس  ششوپ  دومرف : نک . لمع  یهاوخیم  هنوگره  دننادرم . عبات  نانز  و  تسوت ، رسمه 

همطاف رهق  نیبصاغ و  تدایع 

دنچ هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دشابن ، اهنآ  لباقم  هک  يروطب  دینادرگ  راوید  هب  يور  دیناشوپ و  ار  كرابم  رس  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح 
ترـضح یلو  دندرک  مالـس  داتفا  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هب  ناشمـشچ  ات  دندش و  دراو  رمع  رکبوبا و  دنتـشاد . روضح  زین  رگید  نز 

یلو دـندمآ  ترـضح  لـباقم  فرط  هب  اـهنآ  دوب . هدـنادرگ  راوید  فرط  هب  يور  ترـضح  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  دادـن ! ار  اـهنآ  باوج 
متروص يور  ياهچراپ  : » دومرف مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  هب  ترـضح  هکنآ  ات  دش . رارکت  راک  نیا  راب  دنچ  و  دینادرگرب ، يور  ترـضح 

. دنهد تکرح  ار  كرابم  ندب  دنتـسناوتیمن  هدراو  تاحارج  تدش  زا  ترـضح  ایوگ  و  دینادرگرب ،» ارم  امـش  : » دومرف اهنز  هب  و  زادـنیب ،»
ام زا  هچنآ  میهاوخیم  وت  زا  میاهدمآ و  وت  تیاضر  بلج  يارب  ام  ربمایپ ، رتخد  يا  تفگ : درک و  یهاوخ  رذـع  هب  عورـش  رکبوبا  هرخألاب 

دزن ار  امش  تیاکش  منک و  تاقالم  ار  مردپ  ات  میوگیمن  نخس  امش  اب  هملک  کی  یتح  دومرف : ترضح  ینک . وفع  هدش  اور  وت  هب  تبـسن 
. منک تیاکش  دیاهتشاد  اور  نم  هب  هک  یملظ  امش و  ياهراک  زا  و  مربب ، وا 

تدایع رد  نیبصاغ  همکاحم 

اب نم  دومرف : درک و  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  هبور  ترـضح  نکم . هذخاؤم  نامراتفر  هب  ار  ام  میاهدـمآ . یهاوخ  رذـع  يارب  ام  دـنتفگ :
ار امـش  دومرف : سپـس  دناهدینـش . هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ زا  هک  منک  لاؤس  ناشیا  زا  ار  یبلطم  ات  تفگ  مهاوخن  نخـس  ياهملک  نانیا 
؟» تسا هدرک  تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  وا  سکره  تسا . نم  نت  هراـپ  همطاـف  : » دوـمرفیم هک  دیدینـش  ربماـیپ  زا  اـیآ  مهدیم ، مسق  ادـخب 

. هللادمحلا دومرف : يرآ  دنتفگ :

نیبصاغ دروم  رد  همطاف  ییاهن  مکح 

دهاش مه  امـش  نیرـضاح  يا  مریگیم ، دهاش  ار  وت  نم  ایادخ ، : » تشاد هضرع  درک و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  كرابم  ناتـسد  ترـضح  سپس 
زگره مسق ، ادخب  هن  میامنیم . تربمایپ  وت و  هب  ار  ود  نیا  تیاکش  نم  دندرک . تیذا  ارم  مگرم  ماگنه  متایح و  رد  رفن  ود  نیا  هک  دیشاب ،
هرابرد وا  مهد و  ربخ  وا  هب  دـیاهدرک  هچنآ  منک و  تاقالم  ار  ربمایپ  مردـپ  ات  میوگیمن  نخـس  امـش  اب  موشیمن و  یـضار  رفن  ود  امـش  زا 

«. منکیم نیرفن  امش  رب  مناوخب  هک  يزامن  ره  رد  مسق ، ادخب  دیامن . مکح  امش 

كدف اب  هطبار  رد  ارهز  ترضح  نانخس  نیرخآ 

نانز زا  یکی  دـیوگیمن . نآ  زا  ینخـس  رگید  هدرک و  اهر  ار  كدـف  مالـس » اهیلع  همطاف  کـنیا  ح 38 ) ص 182  ج 29  راونالا : راـحب  )
نابز رب  كدـف  هرابرد  هک  ینخـس  نیرخآ  ناونعب  ترـضح  دوب . لیامتم  نمـشد  هب  شیارگ  رظن  زا  هک  دـمآ ، ترـضح  دزن  تدایع  ناونعب 

كدـف دـنتفرگ . ار  كدـف  ماـمت  تأرج  اـب  رمع  رکبوبا و  تفر  اـیند  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ هک  هاـگنآ  دوـمرف : نینچ  وا  هب  هدروآ 
نیما تسنادیم و  ادخ  ار  بلطم  نیا  دوب . هدیشخب  نم  هب  مدوخ  وا و  لسن  زا  نادنزرف  توق  يارب  ارنآ  هک  دوب  ربمایپ  هب  راگدرورپ  ییاطعا 
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ملظ نیا  رب  ربص  نم  دندش ، عنام  نم  زا  مه  ار  رـصتخم  همقل  دنتفرگ و  روزهب  نم  زا  ار  یگدـنز  توق  رگا  نونکا  دوب . دـهاش  لیئربج )  ) وا
دنهاوخ منهج  ياههلعش  رد  میمح  هدننک  روهلعش  ار  نآ  ملظ ، هب  نآ  ناگدنروخ  و  منادیم ، تمایقزور  رد  یهلا  هاگردهب  بّرقت  ثعاب  ار 

. تفای

ارهز ترضح  هزانج  عییشت  رد  تکرش 

هراشا

نیفدت زا  لبق  ندیـشک ، هشقن  يارب  نیبصاغ  تلهم  نیرخآ  و ج 43 ص 215،209،205،199،190،171 ) ج 29 ص 193 ، راونالاراحب : )
ترضح هزانج  عییشت  رد  هدش  تمیق  ره  هب  دوخ  تایانج  رب  نتشاذگ  شوپرس  يارب  دنتفرگ  میمصت  اهنآ  دوب . مالس » اهیلع  » ارهز ترـضح 

عورـش تروص  نیا  هب  فرط  ود  زا  همانرب  دشاب . ناشتایانج  رب  یـشوپرس  ات  دننک  يرادازع  راهظا  دبال  دننک و  تکرـش  مالـس » اهیلع  » ارهز
. دش

عییشت ریخأت  مالعا  ارهز و  ترضح  هزانج  رانک  مدرم  عامتجا 

عییشت مسارم  يارب  هزانج  ندروآ  نوریب  رظتنم  دندش و  عمج  ترضح  هناخ  رد  رب  نانکهجض  درم  نز و  تفر  ایند  زا  ترضح  هک  یماگنه 
ابا يا  دنتفگ : دندمآ و  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  هب  نتفگ  تیلـست  ناونعب  مه  رمع  رکبوبا و  دنناوخب !! زامن  ترـضحنآ  ندب  رب  ات  دندوب 
هب همطاف  هزانج  عییشت  هک  دیدرگرب  تفگ : دمآ و  نوریب  هناخ  لخاد  زا  رذوبا  یناوخب !! زامن  ربمایپ  رتخد  هزانج  رب  ام  زا  لبق  ادابم  نسحلا ،

. دندش قرفتم  دنتساخرب و  مه  مدرم  داتفا . ریخأت 

ترضح هنایفخم  نیفدت 

ناملس و هارمهب  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  نادنزرف  داد و  لسغ  ار  ترـضحنآ  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  تشذگ  هک  بش  زا  يرادقم 
ار هزانج  زامن  زا  سپ  دنتفای و  روضح  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هزانج  رب  زامن  رد  رگید  رفن  دنچ  ءامـسا و  هضف و  زین  دادـقم و  رذوبا و 

. دوشن هتخانش  نآ  لحم  هک  يروطب  دومن  ناسکی  نآ  فارطا  اب  ار  ربق  لحم  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  دندرک و  نفد  هنایفخم 

عییشت يارب  مدرم  هرابود  عامتجا 

ترضح هناخ  رد  رب  دندرک و  تکرح  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هزانج  رب  زامن  عییـشت و  دصق  هب  مدرم  هارمهب  رمع  رکبوبا و  حبـص  ادرف 
تروص لهچ  اب  مدرم  رگید  يوس  زا  میدرک .» نفد  ار  همطاف  بشید  : » تفگ مدرم  هب  باطخ  دادقم  هک  دندینش  ناهگان  یلو  دندش . عمج 

دندرک و شنزرس  ار  رگیدکی  دش و  دنلب  مدرم  دایرف  دندوبن . صیخشت  لباق  دنتـشاد و  تهابـش  مه  هب  هک  دندش  وربور  عیقب  رد  دیدج  ربق 
وا زامن  عییشت و  رد  هک  یلاح  رد  دوش  نفد  دیاب  ارچ  تفر  ایند  زا  هک  نونکا  تشاذگ . راگدای  هب  دوخ  زا  رتخد  کی  اهنت  ناتربمایپ  دنتفگ :

ماـجنا ار  همطاـف  نفد  هماـنرب  متفگن  وت  هب  نم  تفگ : درک و  رکبوبا  هب  یهاـگن  رمع  دـینادیمن !؟ مه  ار  وا  ربق  ياـج  دـیاهدرکن و  تکرش 
تحاران ار  ام  دنکیم و  اپب  بوشآ  ام  يارب  هک  هچ  ره  مسق ، ادخب  دنتفگ : دندمآ و  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  دزن  اهنآ  سپـس  دنهدیم !؟

دای مسق  امـش  يارب  رگا  دومرف : ترـضح  يراد . ام  هب  تبـسن  تاهنیـس  رد  هک  تسا  ییاهنمـشد  زا  یکی  مه  نیا  یهدیم . ماجنا  دنکیم 
دیدید متفرگ و  وا  زا  تدایع  هزاجا  امـش  يارب  نم  هک  تسا  ییوناب  نامه  مالـس » اهیلع  همطاف  دومرف : يرآ . دـنتفگ : دـینکیم ؟ رواب  منک 
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متسین یسک  مه  نم  دیوشن . رضاح  وا  رب  زامن  وا و  هزانج  رس  رب  رفن  ود  امش  هک  دوب  هدرک  تیصو  نم  هب  مسق  ادخب  تفگ . هچ  امش  هب  هک 
. منک تفلاخم  ار  شتیصو  وا و  رما  هک 

ربق شبن  میمصت 

وا ندب  رب  منک و  ادیپ  ار  همطاف  هزانج  ات  منکیم  شبن  ار  اهنآ  موریم و  اهربق  رانک  نونکا  مه  نک . اهر  ار  اهادـص  رـس و  نیا  تفگ : رمع 
اهیلع همطاف  هزانج  رب  زگره  ینادیم  هک  یلاح  رد  ینک -  هراب  نیا  رد  یمادقا  نیرتکچوک  رگا  ، مسق ادـخب  دومرف : ترـضح  مناوخب ! زامن 

مهاوخن وربور  وت  اب  ریشمش  اب  زج  نم  هاگنآ  دوش -  ادج  تنت  زا  تسا  نآ  رد  تنامشچ  هک  ترس  هکنآ  رگم  تفای  یهاوخن  تسد  مالس »
ادیپ ار  همطاف  هزانج  میفاکـشب و  ار  اهربق  نیا  ات  دنیایب  نیملـسم  نانز  زا  ياهّدع  دز : دایرف  رمع  یهد . ماجنا  يراک  یناوتب  هکنآ  زا  لبق  دش 

! مینک ترایز  ار  وا  ربق  میراذگب و  زامن  وا  رب  ات  مینک 

همطاف ربق  شبن  میمصت  لباقم  رد  نینمؤملاریما  لمعلا  سکع 

هک كانبـضغ  لاـح  اـب  دیـشوپیم  دـیدش  ياـهگنج  رد  هک  یگنر  درز  ياـبق  اـب  ترـضح  دیـسر . مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  هب  ربـخ  نیا 
تفر و مدرم  غارـس  رتولج  رفن  کی  دش . عیقب  دراو  ات  دمآ  راقفلاوذ  ریـشمش  رب  هیکت  اب  دوب  هدمآ  الاب  شیاهگر  هدـش و  خرـس  شنامـشچ 
ات دیشک  دهاوخ  ریشمش  دوش  هداد  تکرح  اهربق  نیا  زا  یگنـس  رگا  هک  دنکیم  دای  مسق  ادخ  هب  دیآیم و  بلاطیبا  نب  یلع  هک  داد  ربخ 
رب میفاکـشیم و  ار  وا  ربق  مسقادخب  نسحلا ، ابا  يا  تسا  ربخ  هچ  تفگ : رمع  دندمآرد و  ترـضح  لباقم  شنارای  رمع و  دـشکب . ار  همه 
اهر ار  دوخ  قح  رمع ، يا  دومرف : دز و  نیمز  رب  داد و  یناکت  ار  وا  تفرگ و  ار  رمع  سابل  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  میناوخیم ! زاـمن  وا 

نیرتکچوک هراـب  نیا  رد  تناراـی  وت و  رگا  تسوا ، تسدـب  یلع  ناـج  هکنآ  هب  مسق  همطاـف ، ربق  اـّما  و  دـندرگنرب ، نید  زا  مدرم  اـت  مدرک 
اب رگم  منکیمن  فالغ  ارنآ  مشکب  ریشمش  رگا  نم  نک . مادقا  یهاوخیم  رگا  نونکا  منکیم . باریس  امش  نوخ  زا  ار  نیمز  دینک  یمادقا 

وتهچنآ هکنادـب  . نک اـهر  ار  رمع  تسا  شرع  يـالاب  هکنآ  قحب  ربماـیپ و  ّقحب  نسحلااـبا  يا  تفگ : دـمآ و  ولج  رکبوبا  وـت ! ناـج  نتفرگ 
همطاف ربق  ندرک  ادـیپ  رکف  زور  نآ  زا  دـندش و  قرفتم  مدرم  درک و  اهر  ار  رمع  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  میهدیمنماـجنايرادتهارک .
یقیقد تامادقا  لباقم ، رد  دنداد و  ماجنا  دوخ  تامادقا  تیبثت  يارب  نیبصاغ  هک  یتامادقا  هعومجم  اجنیا  ات  دندرب . دای  زا  ار  مالـس » اهیلع 
دندوب مالـسلا  امهیلعهمطاف  یلع و  دوخ  مه  نآ  يرجم  دـش و  هداد  تمـصع  ماقم  زا  نآ  همانرب  تفرگ و  ماجنا  كدـف  بصغ  زا  سپ  هک 

لبق ياهلیلد  رب  یتجح  مامتاو  دشیم  مامت  ناشدوخ  ررـض  رب  تفرگیم  تروص  نانآ  يوس  زا  یمادقا  ره  هک  دـیدرگ  نشور  دـش و  نایب 
. تشگیم هدوزفا 

كدف رعش  یسانشباتک و  نتم و  دنس و 

كدف یسانشباتک 

هبطخ دانـسا  لماش  دنتـسه  هبطخ  دانـسا  هب  طوبرم  هک  ییاهباتک  یمالک . لـئاسم  نوتم ، دانـسا ، دراد : تاـفیلأت  هبنج  هس  رد  كدـف  هلئـسم 
ار هبطخ  لماک  نتم  یهاگ  دنتـسه  هبطخ  نتم  هب  طوبرم  هک  ییاهباتک  دـناهبطخ . دنـس  رد  یلاجر  ياهثحب  زین  نآ و  زا  یـشخب  ای  لـماک و 

هدـش فیلأت  نآ  هرابرد  يددـعتم  بتک  هک  تسا  يدراوم  زا  هبطخ  ریـسفت  حرـش و  دـناهدروآ و  ار  نآ  زا  یتمـسق  یهاگ  دـناهدرک و  لقن 
رد هدومرف  ترـضح  دوخ  هچنآ  رب  هفاضا  هک  تسا  نآ  یمالک  لئاسم  هرابرد  هدـش  فیلأـت  كدـف  هراـبرد  هک  یبتک  مظعا  تمـسق  تسا .

رازاب هب  يدـیدج  بلاطم  لّوا  نیبصاغ  زا  عافد  ناونعب  مالـس » اهیلع  همطاـف  نانمـشد  هتفاـی و  همادا  فرط  ود  زا  ثحب  نیا  زین  خـیرات  لوط 
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. دناهتخادرپ نانآ  اب  هلباقم  هب  تمصع  میرح  زا  عافد  ناونعب  هعیش  ياملع  ًاعبط  هک  دناهدروآ 

كدف هرابرد  هدش  فیلأت  ياهباتک 

رد لقتسم  باتک  تروصب  مه  يدراوم  ،و  تسا هدمآ  يرایسب  دراوم  رد  یخیرات  یثیدح و  یمالک و  لصفم  بتک  نمض  رد  كدف  ثحب 
. تسا « یلاله سیق  نب  میلـس  باتک   » هدـنام یقاب  زورما  اتو  هدرک  تبث  دوخ  رد  ار  كدـف  بصغ  يارجام  هک  یباـتک  نیلوا  . تسا عوضوم 

كدف بصغ  هلئسم  . 1 تسا : هدش  هضرع  مه  زا  ادـج  هبنج  ود  رد  هک  تسا  باتک  زا 130  شیبعوضوم  رد  هدش  فیلأت  لقتسم  ياهباتک 
ياهنابز هب  اهباتک  نیا  باـتک .  60 نآ : ریسفت  حرـش و  و  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هباطخ  . 2 باتک .  70 نآ : هب  طوبرم  ياهلالدتـسا  و 

باـتک رد  هک  تسا  یطخ  يدادـعت  یپاـچ و  اـهباتک  نیا  زا  يدادـعت  نینچمه  تسا . يوسنارف  یـسیلگنا و  یکرت ، ودرا ، یبرع ، یـسراف ،
. دوش هعجارم  باتک  نآ  هب  اهباتک  رتشیب  تخانش  يارب  تسا و  هدش  یفرعم  لصفم  روطب  باتک » هنیئآ  رد  مالس » اهیلع  همطاف  »

ارهز ترضح  هباطخ  دنس 

هراشا

اج تشاد و  يرایسب  ناگدنونش  نابطاخم و  دندومرف  داریا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ دجـسم  رد  هک  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هباطخ 
ایآ دندرکیم . لقتنم  هدنیآ  ياهلـسن  دوخ و  نادـنزرف  هب  دنتـشادن و  روضح  هک  نانآ  هب  سلجم  نارـضاح  ار  اسَر  تجح  مامتا  نآ  تشاد 

راوید رب  الط  بآ  اب  ار  نآ  دـنلب -  ياوتحم  نینچ  اب  مه  نآ  دوب -  هتفگ  نخـس  مدرم  يارب  دوخ  رمع  رد  رابکی  یموق  ره  ِربماـیپ  رتخد  رگا 
شوماـخ ار  وا  يادـص  دجـسم  ناـمه  رد  دنتـسناوتیم  رگا  دـندوب و  شنانمـشد  هـمه  نیبطاـخم  هـک  سوـسفا  دنتـشونیمن . ناـشیاههناخ 

نآ رد  هک  تشاذـگ  راگدای  هب  ار  مالـس » اهیلع  بنیز  وا  هلاس  جـنپ  رتخد  دـنوادخ  یلو  تشاد ، يراظتنا  نینچ  دـیابن  نانآ  زا  دـندرکیم .
ار تقیقح  هدش  روبجم  یهاگ  مه  نمشد  هچ  رگا  دناسرب ، نیملسم  ياهلـسن  هب  دنک و  طبـض  هنیـس  رد  ار  ردام  يادص  یـشکقح  ياغوغ 

. دیامن وگزاب 

ارهز ترضح  هباطخ  لماک  نتم  لاجر  دانسا و 

ار هبطخ  لماک  نتم  هدیسر  رگا  ای  هدیـسرن و  ام  تسدب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  هدش  لقن  يدایز  دانـسا  اب  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هباطخ 
لقن ام  يارب  ار  ترضح  لماک  هبطخ  هدیسر و  ام  تسدب  نونکات  هک  يدانـسا  تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  زا  ییاهتمـسق  طقف  هتـشادن و  هارمه 

ریز یمالـسا  بتک  زا  مهم  عبنم  هد  زا  دانـسا  نیا  دوشیم . رکذ  ًانیع  هبطخ  هدـش  هدامآ  نتم  هناوتـشپ  ناونعب  ًالیذ  هک  تسا  دنـس  هدرک 20 
 - ج 1 ص7.146 جاجتحالا : . 2 ج 16 ص 211 و 213 . ۀغالبلاجهن : حرش  . 111 ص 6.109 -  ۀمامإلا : لئالد  . 1 تسا : هدش  جارختسا 

ج 4 ص ردلارثن : ص12و9.14 . ءاسنلا : تاغالب  . 4 ص190 . نیبملاباتکلا : ج 2 ص 8.105 . ۀمغلا : فشک  . 3 ص 263 . فئارطلا : . 131
نب دمحم  رفعجوبا  لاق  . 1 مالس :» اهیلع  يربک  بنیز  ترضح  تیاور  ص 501 . بلاطلالانم : ج 4 ص 69 و 10.76 . یفاشلا : . 5 . 13  - 8

انثّدـح لاـق : یبا ، انثدـح  لاـق : يربکعلتلا ، یـسوم  نب  نوراـه  نب  دـمحم  نیـسحلاوبا  ینربـخا  ۀـمامإلا :» لـئالد   » هباـتک یف  يربـطلا  ریرج 
انثّدح لاق : يرعشألا ، سیق  نب  لضفملا  نب  میهاربا  نب  لّضفملا  نب  دمحم  ینثّدح  لاقف : ینادمهلا ، دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلاوبا 
هتّمع نع  مالسلا » هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هدج  نع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  هللادبع  یبا  نع  ریثک  نب  نامحرلادبع  هّمع  نع  ناسح  نب  یلع 

نب لضفملا  نب  دـمحم  انثّدـح  و  سابعلاوبا : لاق  ۀـمامإلا :» لئالد   » هباتک یف  اـضیا  يربطلا  لاـق  . 2 مالـس .» اـهیلع  نینمؤملاریما  تنب  بنیز 
نب رفعج  نـع  یبا ، ینثدـح  لاـق : یفعجلا ، ناـمثع  نـب  ورمع  نـب  دـمحم  نـب  دـمحا  انثدـح  لاـق : یبا ، ینثدـح  لاـق : يرعـشألا ، مـیهاربا 
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لاق . 3 دحاوریغ . و  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  تنب  بنیز  هتّمع  نع  مالسلا ،» هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هدج  نع  هیبا  نع  مالـسلا » هیلع  » دمحم
ّما ینثّدح  لاق : قاقدلا ، نارمح  نب  لهس  نب  رفعج  نب  دلخم  نب  میهاربا  قاحساوبا  یضاقلا  ینثدح  ۀمامإلا » لئالد   » هباتک یف  اضیا  يربطلا 

دمحاوبا انثّدح  لاق : یناوفـصلا ، دمحا  نب  دمحا  نب  دمحم  هللادـبعوبا  انثّدـح  لاق : جـلثلا ، یبا  نب  دـمحا  نب  دـمحم  تنب  ۀـجیدخ  لضفلا 
، یبا ینثّدح  لاق : يدنکلا ، ةرامع  نب  دمحم  نب  رفعج  انثّدح  لاق : ایّرکز ، نب  دمحم  انثّدـح  لاق : يرـصبلا ، يدولجلا  ییحی  نب  زیزعلادـبع 

هحرـش یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  . 4 مالـس » اهیلع  یلع  تنب  بنیز  نع  مشاه  ینب  نم  نالجر  ینثّدـح  لاق : یح ، نب  حـلاص  نب  نسحلا  نع 
تنب ۀجیدخ  لضفلا  ّما  ینثّدح  لاق : قاقدلا ، نارمح  نب  لهس  نب  رفعج  نب  دلخم  نب  میهاربا  قاحساوبا  یضاقلا  ینثدح  ۀغالبلاجهن : یلع 
ییحی نب  زیزعلادبع  دمحاوبا  انثّدح  لاق : یناوفـصلا ، دمحا  نب  دـمحا  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  انثّدـح  لاق : جـلثلا ، یبا  نب  دـمحا  نب  دـمحم 

حلاص نب  نسحلا  نع  یبا ، ینثّدح  لاق : يدنکلا ، ةرامع  نب  دمحم  نب  رفعج  انثّدح  لاق : ایّرکز ، نب  دمحم  انثّدح  لاق : يرصبلا ، يدولجلا 
تاغالب  » هباتک یف  روفیط  نبا  رهاط  یبا  نب  دـمحا  لاق  . 5 مالـس » اهیلع  یلع  تنب  بنیز  نع  مشاه  ینب  نم  نالجر  ینثّدـح  لاق : یح ، نب 

هیلع نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیزنع  ، رمحألا رفعج  انربخأ  : لاق ۀقفارلاب -  هتیقل  رـصم -  راید  لها  نم  لجر  دمحم  نب  رفعج  ینثدـح  ءاسنلا :»
: لاق ، راکب نب  سابعلا  انثّدح  ۀـمامإلا :» لئالد   » هباتک یف  يربطلا  رفعج  وبا  لاق  نیسح 6 . ماما  تیاور  مالس .» اهیلع  بنیز  هتّمع  نع  مالـسلا 

هباتک یف  روفیط  نبا  لاق  . 7 مالـسلا .)» هیلع  نیـسحلا  یلا  یهتنی  وه  و  . ) مالـسلا مهیلعهئابآ  نع  یلع  نب  دیز  نع  نومیم ، نب  برح  انثّدح 
ماما تیاور  مالسلا .)» هیلع  نیسحلا   ) يدج نع  یبا  هینثدح  لاق : مالسلا » هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نیسحلا  یبا  نع  ءاسنلا :» تاغالب  »
رمـش نب  ورمع  نع  حیجن  نب  لئان  انثّدح  لاق : نامثع ، نع  یبا  ینثّدح  و  یناوفـصلا : لاق  ۀمامإلا :» لئالد   » یف يربطلا  رفعجوبا  لاق  رقاب 8 .

نب دمحا  رکبوبا  لاق  ۀغالبلاجهن : حرـش  یف  دیدحلا  یبا  نبا  لاق  . 9 مالـسلا .» هیلع  » رقابلا یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  نع  یفعجلا  رباج  نع 
دمحم رفعج  یبا  نع  یفعجلا  رباج  نع  رمـش  نب  ورمَع  نع  حیجن  نب  لئان  نع  یفیجعلا ، نارمع  نب  نامثع  ینثّدـح  يرهوجلا : زیزعلادـبع 

بلطملا نب  هللادـبع  نب  دـمحم  لّضفملا  وبا  انثّدـح  ۀـمامإلا :» لئالد   » یف يربطلا  رفعج  وبا  لاـق  ساـبع  نبا  تیاور  مالـسلا .» هیلع  یلع  نب 
دیعـس نب  نامثع  نب  دمحم  نب  دـمحا  انثّدـح  لاق : ینادـمهلا ، دیعـس  نب  دـمحا ) نب   ) دـمحم نب  دـمحا  سابعلاوبا  انثّدـح  لاق : ینابیـشلا ،
نامثع نب  نابا  نع  ینوکـسلا  نع  یطنزبلا ، رـصنیبا  نب  دمحم  نب  دمحا  انثّدح  لاق : ینابَـصَقلا ، نیـسحلا  نب  دـمحم  انثّدـح  لاق : تایزلا ،
لئالد  » یف يربطلا  رفعجوبا  لاق  نسحلا 11 . نب  نسحلا  نب  هللادـبع  تیاور  سابع . نبا  نع  ۀـمرکع  نع  یعبّرلا  بلغت  نب  نابا  نع  رمحألا 

نب هللادبع  نع  نامیلـس  نب  دمحم  نب  هللادبع  ینثّدح  لاق : مشاه ، ینب  یلوم  دیزی  نب  دمحم  نب  دمحم  ینثّدح  و  یناوفـصلا : لاق  ۀمامإلا :»
هنا یفوعلا  ۀـیطع  نع  ناولع  نب  نیـسحلا  هب  ثّدـحدقو  ءاسنلاتاغالب :»  » یف روفیطنبا  لاـق  . 12 هلها . نم  ۀـعامج  نع  نسحلا  نب  نـسحلا 

ینثّدح و  يرهوجلا : زیزعلادبع  نب  دمحا  رکبوبا  لاق  جهنلا : حرـش  یف  دـیدحلا  یبا  نبا  لاق  . 13 هیبا . نع  هرکذی  نسحلا  نب  هللادـبع  عمس 
دیسلا لاق  ۀـشئاع 14 . تیاور  نسحلا . نب  نسحلا  نب  هللادـبع  نع  هیبا  نع  نامیلـس  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  نع  دـیزی  نب  دـمحم  نب  دـمحا 

نب دمحا  انثّدح  لاق : بتاکلا ، دـمحا  نب  دـمحم  ینثدـح  لاق : ینابزرملا ، نارمع  نب  دـمحم  هللادـیبع  انربخا  یفاشلا : هباتک  یف  یـضترملا 
نع ناسیک  نب  حلاص  انثّدح  لاق : قاحسا ، نبدمحم  نع  یماطقلا ، نب  یقرـشلا  انثّدح  لاق : يدایزلا ، ینثّدح  لاق : يوحنلا ، حصان  نب  دیبع 

نیعبرالا نع  قئافلا  باتک  یف  ةورقس  نب  دعسا  خیشلا  رکذ  فئارطلا :»  » باتک یف  سوواط  نبا  دیـسلا  لاق  . 15 ۀشیاع . نع  ریبزلا  نب  ةورع 
انثّدـح لاق : میهاربا ، نب  هللادـبع  نب  قاحـسا  انربخا  لاق : بقانملا ، باتک  یف  یناهفـصالا  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکبوبا  خیـشلا  نع 

يرهزلا نع  ناسیک  نب  حلاص  نع  یماطق  نب  یفرـش  انثّدح  لاق : دایز ، نب  دمحم  يدایزلا  انثّدح  لاق : يوحنلا ، حـصان  نب  دـیبع  نب  دـمحا 
رکبوبا ظفاحلا  قئافلا و  باتک  یف  رقس  نب  دیعس  خیشلا  لاق  نیبملا :» باتکلا   » یف يروباشینلا  دمحم  خیشلا  لاق  . 16 ۀشئاع . نع  ةورع  نع 

انثدح لاق : حصان ، نب  دیبع  نب  دمحا  انثدح  لاق : میهاربا ، نب  هللادبع  نب  قاحـسا  انربخا  بقانملا : باتک  یف  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا 
دمحم تیاور  هشیاع . نع  ةورع  انثدـح  لاق : يرهزلا ، نع  ناسیک  نب  حـلاص  نع  یماطق  نب  یقرـش  انثدـح  لاق : دایز ، نب  دـمحم  يداـیزلا 
تیاور هیبا . نع  دمحم  نب  ماشه  انثّدح  لاق : كاحضلا : نب  هللادبع  انثّدح  و  یناوفصلا : لاق  ۀمامإلا :» لئالد   » یف رفعجوبا  لاق  ماشهوبا 17 .
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نبا تیاور  ۀناوعنعدمحمنبماشهانثّدح . : لاق ، كاحـضلا نبهللادبعانثّدح  و  یناوفـصلا : لاق  ۀمامإلا :» لئالد   » یف رفعج  وبا  لاق  ۀناوع 18 .
نب دمحم  انیعلاوبا  انثّدح  لاق : یّکملا ، دمحم  نب  دـمحا  رکبوبا  انثّدـح  لاق : ینابزرملا ، انربخا  یفاشلا :»  » یف یـضترملا  دیـسلا  لاق  ۀـشیاع 

. ۀشیاع نبا  انثّدح  و  یناوفصلا : لاق  ۀمامإلا :» لئالد   » یف يربطلا  رفعج  وبا  لاق  . 20 ۀشیاع . نبا  انثّدح  لاق : ینامیلا ، مساقلا 

ارهز ترضح  هباطخ  نتم 

هراشا

یطیارـش تسا . ییالاب  حطـس  رد  یبدا  رظن  زا  مه  تسا و  فراعم  زا  ییایرد  یناعم  رظن  زا  مه  مالـس » اهیلع  » ارهز همطاف  هباطخ  دـنلب  نتم 
نآ رد  هک  تسا  هتـشاداو  ار  ناگمه  بجعت  یمـسج ، تاحارج  زین  اهمغ و  رظن  زا  ترـضح  یحور  لاح  هدـش و  ادا  نآ  رد  هبطخ  نیا  هک 

ناربـهر نینچ  نتـشاد  هب  راـختفا  هک  هعیـش  يارب  هتبلا  تسا . هدـش  ادا  ترـضحنآ  كراـبم  ناـسل  زا  یقیمع  بلاـطم  نـینچ  هنوـگچ  لاـح 
. تسا للم  نایدا و  مامت  نیب  رد  يدنلبرس  هیام  و  تسا ، يداع  رایسب  ياهلئسم  دراد  یموصعم 

هعیش خیرات  رد  هباطخ  ظفح  رب  دیکأت 

صوصخب وا ، ّتیمولظم  دنـس  مه  تسا و  هعیـش  ردام  راگدای  مه  هک  تسا  هدوب  هبطخ  نیا  نتم  ظـفح  رب  یّـصاخ  دـیکأت  خـیرات  لوط  رد 
( لّوا نرق  زا  « ) مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  دناهتـشاد . دیکأت  نآ  رب  مایالا  میدق  زا  دنتـسه ، ترـضح  یقیقح  نادنزرف  هک  تاداس 

ناشنادـنزرف هب  دـندرکیم و  لـقن  ناشناردـپ  زا  ار  مالـس » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هباـطخ  هک  ار  بلاـطیبا  لآ  ناـگرزب  مدـید  : » دـیوگیم
[ . 11 « ] دندادیم رارق  ثحب  دروم  دندرکیم و  لقن  ارنآ  هعیش  ناگرزب  نینچمه  دنتخومآیم .

ارهز ترضح  هباطخ  ياههخسن  هلباقم  ترورض  شزرا و 

شنانمشد عقاو  رد  هک  ترضح  نابطاخم  هدش و  داریا  نآ  رد  هک  یطیارش  تهج  زا  نآ  تیمها  رطاخب  مالس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هباطخ 
نتم و ندوب  ینالوط  تهج  زا  رگید  يوس  زا  و  وسکی ، زا  تسا  حرطم  نآ  رد  تیاده  هار  یفرعم  ناونعب  هک  يدـنلب  بلاطم  زین  دـناهدوب و 
ار نآ  لقان  نوتم  هلباقم  موزل  تاهج  نیا  همه  تسا ، هدشن  هتـشون  نخـس  نیح  رد  هدـش و  هدینـش  ترـضح  ناسل  زا  هک  نآ  ندوب  یعامس 

تیاور قبط  اهنآ  همه  هک  تسا  هدیسر  پاچ  هب  نونکات  فلتخم  روصهب  مالس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هباطخ  یبرع  نتم  دیامنیم . يرورض 
رپ ار  هعیش  یگنهرف  ثاریم  زا  یمهم  ألخ  دناوتیم  خسن  رب  هدش  هلباقم  لماک و  ینتم  يزاسهدامآ  اذل  تسا . هدوب  یـسربط  جاجتحا  باتک 

. دنک

رضاح نتم  میظنت 

شخب رد 31  هک  تسا  هدش  میظنت  شاهناگهد  كرادم  رد  نآ  قیبطت  هلباقم و  زا  سپ  دـش  رکذ  ًالبق  هک  يدانـسا  عبانم و  قبط  رـضاح  نتم 
هعلاطم رد  تلوهس  يارب  يراذگبارعا  تاکرح و  دوشیم . رکذ  نآ  يارب  یماع  ناونع  هرامـش و  شخب  ره  لّوا  رد  دش و  دهاوخ  میدقت 

هدـمآ مهم  دراوم  رد  یتاحیـضوت  اهیقرواپ  رد  و  تسا ، هدـش  هدروآ  هایـس  فورح  اب  هبطخ  مهم  دراوم  تسا . هتفرگ  ماجنا  هبطخ  ظفح  و 
هدامآ نتم  طقف  رـضاح  باتک  رد  تسا و  هدمآ  هباطخ  ياهیقرواپ  رد  لصفم  روطب  كدـف » رارـسا   » باتک رد  خـسن  فالتخا  نایب  تسا .
هدشن هدافتـسا  هدیچیپ  ظافلا  زا  ناکما  دـح  ات  لاح  نیع  رد  دوش و  تاعارم  یناعم  تفارظ  هدـش  یعـس  یـسراف  همجرت  رد  میاهدروآ . ارنآ 

زا همجرت  رد  اذل  تسین . ياهداس  راک  نآ  همجرت  هدش و  ادا  ییالاب  حطـس  رد  هبطخ  مالک  هتبلا  دـشاب . كرد  لباق  مومع  يارب  هک  يروطب 
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نتم دننام  مه  یـسراف  همجرت  . دوش ظفح  یـسراف  هب  یناعم  لاقتنا  رد  تناما  ات  دش  هدرب  رفاو  هدافتـسا  هدش  هتـشون  هبطخ  رب  هک  ییاهحرش 
. تسا هدمآ  یسراف  هب  نیوانع  همجرت  اب  شخب  رد 31  یبرع 

كدف رعش 

هتشذگ رعش ، هک  تسین  یکـش  تسا . هدش  نایب  رثنو  مظن  بلاق  رد  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  یناگدنز  زا  یئزج  ناونعب  كدف  يارجام 
هب ارجام  کی  نتم  دنـس و  ظفح  يارب  یهجوت  لباق  كردم  ناونعب  دـناوتیم  یخیرات  رظن  زا  دراد ، بلاطم  نایب  رد  هک  یـصاخ  ییابیز  زا 

رذـن مامت  رد  لسوت  نیا  تسامرذـبو  كاخ  بآ و  ردكدـفنیا  دوشیم : میدـقت  یـسراف  تیب  دـنچ  هنومن  يارب  اـجنیا  رد  دـیآ . باـسح 
شلامج قح  زا  هشوگ  کی  كدـف  شلاثم  رد  دـمحم  اـهنت  یلگ  دربیم  ارهز  ماـن  لّوا  لد  رد  درخیم  یغاـب  هک  ره  تیـالو  نیز  تساـم 
تـسکش دمحم  يولهپ  یتشک  تسکـش  دس  ادـخ  جوم  رب  هک  ياو  تسارهز  ثراملاعتسالهـس  كدـف  تسارهز  ثرا  منبـش  بآنینط 

نیبـب ار  كدـف  ناـنارپ  گنــس  نیبـب  ار  کـش  هچوـک  اـیب  هآ  تسهمطاـف  كدــف  بـصغ و  ملاـع  تسهمطاـف  کـش  هتوـب  نـیا  ردهـکناز 
نالوسرمتخبلقمخزرب دندز  كدـفلخنهبهشیتهک  ياهقرف  نآ  تخورف ؟ نامیا  هب  هک  ار  كدـف  غاب  تخورف ؟ نایـصع  شتآسکهچياو 

« مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  باطخ  يرعاش  دـندز  کتک  ار  واهک  دوبهدرکهچ  ردام  نک  لاؤس  ارهز  لتاق  ایب ز  يدـهم  دـندز  کمن 
سپس كدف و  نینوخ  گربلگ  ثراو  کلف  دراد  وت  يوزاب  رب  مشچ  هد  بات  ار  یلع  ریـشمش  زاب  هد  بآ  ار  كدف  نازوس  لخن  دیوگیم :

تـسام شیپ  رد  یلع  مصخ  مزیه  تسا  همطاف  ماقتنا  رد  قح  نذا  تسا  همطاف  مالـس  نم  يوزرآ  تسا : هدروآ  نینچ  ترـضحنآ  ناـسل  زا 
دانسا تسا  یقاب  نم  شیپ  كدف  دابآمغ  هتشگ  نم  رهـش  میئارحـص  هلان  نآ  بحاص  میئارهز  هلان  نینح  نم  تسا  ادتبا  رد  وا  زا  نم  ماقتنا 

رد زیزع  نآ  دش  انـشآ  كاخ  اب  هکنوچ  زیر  زیر  دش  دنـس  نآ  نوچ  نم  بلق  منم  یکاخ  رداچ  رادغاد  منم  یکاپ  تفع و  رادـساپ  كدـف 
مزال یگدامآ  دش  حرطم  هتشذگ  ياهشخب  رد  هک  یبلاطم  اب  تسا  دیما  تسا  هدناوخ  ار  رـسپ  اجنآ  مردام  تسا  هدنام  هراوشوگ  نم  فک 

. دشاب هدش  داجیا  مالس » اهیلع  » ارهز ترضح  هبطخ  هعلاطم  يارب 

ارهز ترضح  هباطخ  یبرع  نتم 

دجسملا یتأت  ءارهزلا 

َو اِهباْبلِِجب  ْتَلَمَتْشا  َواهِسْأَر  یلَع  اهَرامِخ  َْتثال  َِکلذ ، اهَغََلب  َو  اْهنِم  اهَِلماع  َفَرَـص  َو  ًاکَدَف  مالـس » اهیلع  » َۀَمِطاف ِْعنَم  یلَع  ٍرَْکبُوبَا  َعَمْجَأ  اََّمل 
ْتَلَخَد یَّتَح  هلآو .» هیلع  هللا  یلـص  هَّللاِلوُسَر  َۀَیْـشِم  اُهتَیْـشِم  ُمِرْخَت  ام  اَهلُویُذ  ُأَطَت  َو  اهَعارْدَأ  ُّرَُجت  اهِمْوَق ، ِءاِسن  َو  اِهتَدَـفَح  ْنِم  ٍۀَُّمل  یف  ْتَلَْبقَأ 

َو ِءاُکْبلِاب  اـَهل  ُمْوَْقلا  َشَهْجَأ  ًۀَّنَأ  ْتَّنَأ  َُّمث  ْتَسَلَجَف . ٌةَءـالُم  اـهَنوُد  ْتَطینَف  ْمِهِْریَغَو . ِراـْصنَْالاَو  َنیرِجاـهُملا  َنِم  ٍدْـشَح  یف  َوُه  ٍرَْکب َو  یبَأ  یلَع 
ِةالَّصلاَو ِْهیَلَع  ِءانَّثلا  َو  ِهَّللاِدْـمَِحب  َمالَْکلا  ِتَحَتَْتِفا  ْمُُهتَرْوَف  ْتَأَدَـه  َو  ِمْوَْقلا  ُجیـشَن  َنَکَـس  اذِإ  یَّتَح  ًۀَّیَنُه  ْتَلَْهمَأ  َُّمث  ُسِلْجَْملا . َّجـَتْراَف  ِبیحَّنلا 

: َْتلاقَف اهِمالَک ، یف  مالس » اهیلع  ْتَداع  اوُکَْسمَأ  اَّمَلَف  ْمِِهئاُکب . یف  ُمْوَْقلا  َداعَف  ِِهلوُسَر ، یلَع 

ءانثلا دمحلا و 

ٍمَِعن ِموُمُع  ْنِم  َمَّدَق  اِمب  ُءانَّثلا  َو  َمَْهلَأ ، ام  یلَع  ُرْکُّشلا  َُهل  َو  َمَْعنَأ ، ام  یلَع  ِِهَّلل  ُدْمَْحلَا  ِدْـجَْملا . َو  ِلْوَّطلا  َو  ِدْـمَْحلِاب  یلْوَأ  َوُه  ْنَم  ِدْـمَِحب  ُئِدَْـتبَا 
، اهَُدبَا ِكارْدِْالا  ِنَع  َتَوافَت  َو  اهُدَمَأ ، ِةازاجُْملا  ِنَع  يَأن  َو  اهُدَدَع ، ِءاصْحِْالا  ِنَع  َّمَج  اهالاو . ٍنَنِم  ِناسِْحا  َو  اهادْسَأ ، ٍءالآ  ِغُوبُـس  َو  اهَأَدَْتبا ،

ْنَأ ُدَهْشَأ  َو  اِهلاْثمَأ . یلِإ  ِبْدَّنلِاب  یّنَث  َو  اِهلازْجِِإب ، ِِقئالَْخلا  َیلِإ  َدَمْحَتْسا  َو  اِهلاْزنِِاب ، َْقلَْخلا  يَذْخَتْسا  َو  اِهلاصِّتِال ، ِرْکُّشلِاب  اِهتَداِزتْسِال  ْمَُهبَدَن  َو 
َنِم ُعَنَتْمُْملا  اَهلوُقْعَم . ِرَکِفلا  ِیف  َنابَأ  َو  اَهلوُصْوَم ، َبُولُْقلا  َنَّمَـض  َو  اهَلیوْأَت ، َصالْخِْإلا  َلَـعَج  ٌۀَِـمل  [ 12  ] َُهل َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  َّالِإ  َهِلا  ال 
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اهَنَّوَک اهَلَثَْتما . ٍۀَِلْثمَأ  ِءاِذتْحا  اَِلب  اهَأَْشنَأ  َو  اهَْلبَق ، َناک  ٍءیَش  ْنِم  َءایْشَْألا ال  َعَدَْتبا  ِِهب . ُۀَطاحِْالا  ِماهْوَْألا  َنِم  َو  ُُهتَفِص ، ِنُْسلَْألا  َنِم  َو  ُُهتَیْؤُر ، ِراْصبَْالا 
ًاراهْظِإ َو  ِِهتَعاط ، یلَع  ًاهیْبنَت  َو  ِِهتَمْکِِحل ، ًاتیْبثَت  ـَّالإ  اـهِریوْصَت  یف  َُهل  ٍةَدـِئاف  ـالَو  اـِهنیوْکَت  یلِإ  ُْهنِم  ٍۀَـجاح  ِْریَغ  ْنِم  ِِهتَّیِـشَِمب ، اـهَأَرَذ  َو  ِِهتَرْدـُِقب 

ْمَُهل ًۀَشایِح  َو  ِِهتَمِقَن  ْنَع  ِهِدابِِعل  ًةَدایِذ  ِِهتَیِصْعَم ، یلَع  َباقِْعلا  َعَضَو  َو  ِِهتَعاط ، یلَع  َباوَّثلا  َلَعَج  َُّمث  ِِهتَوْعَِدل . ًازازْعِإ  َو  ِِهتَّیِرَِبل ، ًادُّبَعَت  َو  ِِهتَرْدُِقل ،
. ِِهتَّنَج یلِإ 

ۀلاسرلا ریسم  مظعألا و  لوسرلا  ۀثعب 

ِْبیَْغلِاب ُِقئالَْخلا  ِذِا  ُهَبِْجنَتْـسَی ، ْنَأ  َْلبَق  ُهاَّمَـس  َو  ُهَثِعَْتبَی ، ْنَأ  َلـْبَق  ُهافَطْـصاَو  ُهَِلبَتْجَی ، ْنَأ  َلـْبَق  ُهَراـتِْخا  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  یبَأ  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 
ِِعقاوَِمب ًۀَفِْرعَم  َو  ِروُهُّدلا ، ِثِداوَِحب  ًۀَطاِحا  َو  ِرُومُْألا ، ِِلئآَِمب  یلاعَت  ِهَّللا  َنِم  ًاْملِع  ٌۀـَنوُْرقَم ، ِمَدَْـعلا  ِۀَـیاِهِنب  َو  ٌۀـَنوُصَم ، ِلیواهَْألا  ِْرتِِسب  َو  ٌۀـَنُونْکَم ،

، اِهنارین یلَع  ًافَّکُع  اِهنایْدَا ، یف  ًاقَِرف  َمَمُْالا  يَأَرَف  ِهِْمتَح . ِریداقَِمل  ًاذاـْفنِإ  َو  ِهِمْکُح ، ِءاـْضمِإ  یلَع  ًۀَـمیزَع  َو  ِهِْرمَأـِل ، ًاـماْمتِإ  ُهَّللا  ُهَثَعَْتبِا  ِروُدـْقَْملا .
ِراْصبَْالا ِنَع  الَج  َو  اهَمَُهب ، ِبُولُْقلا  ِنَع  َجَّرَف  َو  اهَمَلُظ ، هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ٍدَّمَحُم یبَِأب  ُهَّللا  َراـنَأَف  اـِهنافْرِع . َعَم  ِِهَّلل  ًةَرِْکنُم  اـِهناثْوَِأل ، ًةَدـِباع 

ْمُهاعَد َو  ِمیوَْقلا ، ِنیّدلا  َیلإ  ْمُهادَه  َو  ِۀَیامَْعلا ، َنِم  ْمُهَرََّصب  َو  ِۀَیاوَْغلا ، َنِم  ْمُهَذَْقنَأَف  ِۀَیادِْهلِاب  ِساَّنلا  ِیف  َماق  َو  اهَمَمُغ . ِسُْفنَْألا  ِنَع  َو  اهَهَمَع ،
، ِرازْوَْألا َءابْعَأ  ُْهنَع  ًاعوُضْوَم  ِراَّدـلا ، ِهِذـه  ِبَعَت  ْنَع  ٍدَّمَحُِمب  ًۀَـبْغَر  ٍراـِیتْخا ، َو  ٍۀَـمْحَر  َو  ٍۀَْـفأَر  َْضبَق  ِْهَیِلا  ُهَّللا  ُهَضَبَق  َُّمث  ِمیقَتْـسُْملا . ِقیرَّطلا  َیلإ 

ِِهتَرَیِخ َو  ِهِّیِفَـص  َو  ِیْحَْولا  یَلَع  ِِهنیمَأ  َو  ِهِِّیبَن  یبَأ  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِراَّبَْجلا  ِِکلَْملا  ِةَرَواُجم  َو  ِراَّفَْغلا ، ِّبَّرلا  ِناوْضِر  َو  ِراْربَْالا ، ِۀَِکئالَْملِاب  ًافوُفْحَم 
. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ُمالَّسلا  َو  ُةالَّصلا  ِْهیَلَعَف  ِهِّیِضَر ، َو  ِْقلَْخلا  َنِم 

راصنألا نیرجاهملا و  عم  اهباطخ 

، ِِهیْحَو َو  ِهنید  ُۀَلَمَح  َو  ِِهیْهَن ، َو  ِهِْرمَأ  ُبْصَن  ِهَّللا  َدابِع  ُْمْتنَا  َو  ِراْصنَْألا : َو  َنیرِجاهُْملا  ِعیمَِجل  َْتلاق  َو  ِسِلْجَْملا  ِلْهَأ  یلِإ  مالس » اهیلع  ْتَتَفَْتلا  َُّمث 
. ْمُْکَیِلا ُهَمَّدَق  ٌدْهَع  َو  ْمُکیف ، ِِهَّلل  ٍّقَح  ُمیعَز  ْمَُکلْوَح . ِمَمُْألا  َیلِإ  ُهُؤاغَُلب  َو  ْمُکِسُْفنَأ ، یلَع  ِهَّللا  ُءانَمُأ  َو 

تیبلا لها  نآرقلا و 

ٌۀَفِـشَْکنُم ٌيآ  َو  ُهُِرئاَصب ، ٌۀَـنِِّیب  ُعِمـَّاللا ، ُءاـیِّضلا  َو  ُعِطاَّسلا  ُروُّنلا  َو  ُقِداَّصلا  ُنآرُْقلا  َو  ُقِطاَّنلا  ِهَّللا  ُباـتِک  اـنَعَم  َو  . ْمُْکیَلَع اهَفَلْخَتْـسا  ٌۀَّیَِقب  ُنَْحن  َو 
ِهیف ُهُعاِمتْـسا . ِةاجَّنلا  َیلِإ  ٍّدَُؤم  ُهُعابِّتا ، ِناوْضِّرلا  َیِلا  ٌدـِئاق  ُهُعایْـشَأ ، ِِهب  ٌۀَِـطبَتْغُم  ُهُعاِمتْـسا ، ِۀَّیِرَْبِلل  ٌمیدـُم  ُهُرِهاوَظ ، ٌۀَـیِّلَجَتُم  انیف  ٌناهُرب  َو  ُهُِرئارَس ،

ُُهلَمُج َو  ُۀَِـیلاْجلا ، ُُهتاـنَِّیب  َو  ُۀَِـیفاْکلا ، ُهُماـکْحَأ  َو  ُةَرَّذَـحُْملا ، ُهُمِراـحَم  َو  ُةَرَّسَفُْملا ، ُهُِـمئازَع  َو  ُةَرَّرَکُْملا ، ُهُظِعاوَـم  َو  ِةَرَّوَـنُْملا ، ِهَّللا  ِجَـجُح  ُناـْیِبت 
. َُۀبُوتْکَْملا ُهُِعئارَش  َو  ُةَّوُجْرَْملا ، ُُهتَمْحَر  َو  َُۀبوُهْوَْملا ، ُهُصَخُر  َو  َُۀبوُْدنَْملا ، ُُهِلئاضَف  َو  ُۀَِیفاَّشلا ،

هللا ماکحا  رارسا 

ًاتیْبثَت َمایِّصلا  َو  ِقْزِّرلا ، ِیف  ًادـییْزَت  َو  ِسْفَّنِلل  ًۀَـیِکْزَت  َةاکَّزلا  َو  ِْربِْکلا ، ِنَع  ْمَُکل  ًاهیْزنَت  َةالَّصلا  َو  ِكْرِّشلا ، َنِم  ْمَُکل  ًاریهْطَت  َناـمیْالا  ُهَّللا  َضَرَفَف 
ًاّزِع َداهِْجلا  َو  ِۀَقْرُْفلا ، َنِم  ًانامَأ  انَتَمامِإ  َو  ِۀَّلِْمِلل ، ًاماِظن  انَتَعاط  َو  ِنیّدِلل ، ًانیکْمَت  َو  ِبُولُْقِلل  ًاقیـْسنَت  َلْدَْعلا  َو  ِنیّدِلل ، ًادییْـشَت  َّجَْحلا  َو  ِصالْخِْاِلل ،

ًۀَیاقِو ِْنیَِدلاْولا  َِّرب  َو  ِنیّدـِلل ، ًاهیْزنَت  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  َو  ِۀَّماْعِلل ، ًۀَحَلْـصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  َو  ِرْجَْألا ، ِباجیتْسا  یَلَع  ًۀـَنوُعَم  َْربَّصلا  َو  ِمالْـسِْإِلل ،
َو ِلییاکَْملا  َۀَِیفَْوت  َو  ِةَرِفْغَْمِلل ، ًاضیْرعَت  ِرْذَّنلِاب  َءافَْولا  َو  ِءامِّدِلل ، ًانْقَح  َصاصِْقلاَو  ِدَدَْعِلل ، ًةاْمنَم  َو  ِرْمُْعلا  ِیف  ًةاْسنَم  ِماحْرَْألا  َۀَلِـص  َو  ِطَخَّسلا ، َنِم 

ًاباجیإ ِۀَقِرَّسلا  َۀَبَناُجم  َو  ِۀَنْعَّلِلل ، ًاباجِح  ِتانَصْحُْملا  ِفْذَق  َباِنتْجا  َو  ِسْجِّرلا ، ِنَع  ًاهیْزنَت  ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  ْنَع  َیْهَّنلا  َو  ِسْخَْبِلل ، ًارییغَت  ِنیزاوَْملا 
ًاـسانیا ِماـکْحَْألا  ِیف  َلْدَْـعلا  َو  ِْتقَْملا ، َنِم  ًاـنُّصَحَت  اـنِّزلا  ِنَع  َیْهَّنلا  َو  ِْملُّظلا ، َنِم  ًةَراـجِإ  ِِهب  َراـثیتْسِْالا  َو  ِمیتَْیلا  ِلاـم  ِلْـکَأ  ْنَع  َهُّزَنَّتلا  َو  ِۀَّفِْعِلل ،

ُْمْتنَأ َو  ـَّالِإ  َُّنتوُمَتـال  َو  ِِهتاـُقت  َّقَـح  َهَّللا  اوُقَّتاَـف  ِۀَِّیبُوبُّرلاـِب . َُهل  ًاـصالْخِإ  َكْرِّشلا  ُهَّللا  َمَّرَحَو  ِدـیعَْوِلل ، ًاـتاْبِثا  ِمْکُْحلا  ِیف  ِرْوَْـجلا  َكَْرت  َو  ِۀَّیِعَّرِلل ،
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ِِهتَمَظَِعب يذَّلا  َهَّللا  اوُدَمْحاَف  ُءامَلُْعلا . ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنإ  َلاق  ُهَّنِاَف  ُْهنَع ، ْمُکاهَن  َو  ِِهب  ْمُکَرَمَأ  امیف  ُهوُعیطأ  َو  َنیِربْدُم  اْوَّلَوَتَت  َو ال  َنُوِملْسُم 
َو ِهِسْدـُق  ُّلَحَم  َو  ُُهتَّصاخ  ُنَْحن  َو  ِِهلوُسَر  ُلآ  ُنْحَن  َو  ِهِْقلَخ  یف  ُُهتَلیـسَو  ُنْحَنَف  َۀَلیـسَْولا ، ِْهَیلِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  یغَْتبا  ِهِرُون  َو 

. ِِهئاِیْبنَأ ُۀَثَرَو  َو  ِِهْبیَغ  ُۀَّجُح  ُنَْحن 

ۀمطاف ینا  اوملعا 

ُلَْعفَأ ام  ُلَْعفَأ  َو ال  ًاطَلَغ  ُلُوقَأ  ام  ُلُوقَأ  َو ال  ٍءْدـَب ، یلَع  ًادْوَع  اُهلُوقَأ  ٌدَّمَُحم ! یبَأ  َو  ُۀَـمِطاف  ّینَأ  اوُمَلْعإ  ُساَّنلا ، اَـهُّیَأ  مالـس :» اـهیلع  َْتلاـق  َُّمث 
. ٍۀَیِعار ٍبُوُلق  َو  ٍۀَیِعاو  ٍعامْسَِأب  ََّیلِإ  اُوعَمْساَف  ًاطَطَش .

ۀیدمحملا ۀلاسرلا  ةریسم 

یبَأ ُهوُدَِـجت  ُهُوفِْرعَت  َو  ُهوُْزعَت  ْنِإَف  ٌمیحَر . ٌفُوَؤر  َنینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  ْمُِّتنَع  اـم  ِْهیَلَع  ٌزیزَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُک  َءاجْدََـقل  َْتلاـق : َُّمث 
ِۀَجَرْدَـم ْنَع  ًِالئام  ِةَراذِّنلِاب ، ًاعِداص  َۀـَلاسِّرلا  َغَّلَبَف  هلآو .» هیلع  هللا  یلـص  ِْهَیِلا  ُّيِْزعَْملا  َمِْعَنل  َو  ْمُِکلاـجِر ! َنُود  یّمَع  ِْنبا  اَـخَأ  َو  ْمُِکئاـِسن ! َنُود 

َمَزَْهنا یَّتَح  َماْهلا ، ُتُْکنَی  َو  َمانْـصَْألا  ُّذُجَی  ِۀَنَـسَْحلا . ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِهِّبَر  ِلیبَس  یلِإ  ًایِعاد  ْمِهِماظْکَِأب ، ًاذِـخآ  ْمِهِجَبَِثل ، ًابِراض  َنیکِرْـشُْملا 
ْتَـسِرَخ َو  ِْرفُْکلا ، ُةَرْوَف  ْتَأَدَـه  َو  ِنیّدـلا ، ُمیعَز  َقَطَن  َو  ِهِضْحَم ، ْنَع  ُّقَْحلا  َرَفْـسَأ  َو  ِهِْحبُـص  ْنَع  ُلـْیَّللا  يَّرَفَت  یَّتَـح  َو  َُربُّدـلا ، اُوَّلَو  َو  ُعْـمَْجلا 

ُْمْتنُک َو  ِصامِْخلا . ِضیْبلا  َنِم  ٍرَفَن  یف  ِصالْخِْإلا  ِۀَِـملَِکب  ُْمتُْهف  َو  ِقاقِّشلا ، َو  ِْرفُْکلا  ُدَـقُع  ْتَّلَْحنا  َو  ِقافِّنلا ، ُظیـشَو  َحاط  َو  ِنیطایَّشلا ، ُقِشاـقَش 
َو ِنالْجَْعلا  َۀَْـسبَق  َو  ِعِماَّطلا  َةَزُْهن  َو  ِبِراَّشلا  َۀَـقْذُم  ِمـالْزَْألِاب ، َنوُمِـسْقَتْسَت  َو  َمانْـصَْألا  َنوُدـُبْعَت  ُهُِّیبَن ، اـْهنِم  ْمُکَذَْـقنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  افَـش  یلَع 

. ْمُِکلْوَح ْنِم  ُساَّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاَخت  َنیعِشاخ ، ًۀَّلِذَأ  َّدِقلا ، َنُوتاتْقَت  َو  َقْرَّطلا  َنُوبَرْشَت  ِماْدقَْألا ، َءیِطْوَم 

ۀیهلالا ۀلاسرلا  غالبا  یف  یلع 

ِلْهَأ ِةَدَرَم  َو  ِبَرَْعلا  ِنابْؤُذ  َو  ِلاجِّرلا  ِمَُهِبب  َِینُم  ْنَأ  َدَْعب  َو  یتَّلا ، َو  اَّیَتَّللا  َدَْعب  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  » ٍدَّمَُحم ِهِّیبَِنب  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ُهَّللا  ُمُکَذَْقنأَف 
الَف اِهتاوََهل ، یف  ًاِّیلَع  ُهاخَأ  َفَذَـق  َنیکِرْـشُْملا  َنِم  ٌةَرِغاـف  ْتَرَغَف  َْوأ  ِۀـَلالَّضلا  ُنْرَق  َمَجَن  َْوأ  ُهَّللا ، اَـهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل  ًاراـن  اوُدَـقْوَأ  اـمَّلُک  ِباـتِْکلا .
یف ًادِّیَس  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ًابیرَق  ِهَّللا  ِْرمَأ  یف  ًادِهَتُْجم  ِهَّللا  ِتاذ  یف  ًابوُؤَد  ًادوُدْکَم  ِهِْفیَِسب ، اهَبََهل  َدِمُْخی  َو  ِهِصَمْخَِأب ، اهَخامِـصَأَطَی  یَّتَح  ُءیِفَْکنَی 

، ِْشیَْعلا َنِم  ٍۀَـیِهافَر  یفَو  َنوُحِرَف  َنُونِمآ  َنوُعِداو  ٍۀَِـینْهَُلبیف  ُْمْتنَأ  َو  ٍِمئال ، ُۀَـمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُـخَْأت  ال  ًاحِداک ، ًاّدُِـجم  ًاحِـصان  ًارِّمَـشُم  ِهَّللا ، ِءاِیلْوَأ 
. ِلاتِْقلا َْدنِع  َنوُّرِفَت  َو  ِلازِّنلا ، َْدنِع  َنوُصُْکنَت  َو  َرابْخَْألا ، َنُوفَّکَوَتَت  َو  َِرئاوَّدلا ، اَِنب  َنوُصَّبَرَتَت  َْوفَّْصلا  َنُوبَرْشَت  َو  َْوفَْعلا  َنُولُکَْأت  َنوُهِکَف ،

ۀلاسرلا بحاص  ةافو  دعب  سانلا  هرهظأ  ام 

َو ُُهبْوَث  َقَلْخَأ  َو  ِنیّدـلا  ُباْبلِجَلَمَـس  َو  ِقافِّنلا  ُۀَکیـسَح  ْمُکیف  ْتَرَهَظ  ُهَدَـعَو ، ام  ِْهیَلَع  َّمَتَأ  َو  ِِهئایِفْـصَأ  يوْأَم  َو  ِِهئاِیْبنَأ  َراد  ِهِِّیبَِنل  ُهَّللا  َراتْخا  اَّمَلَف 
ُهَـسْأَر ُناْطیَّشلا  َعَلْطَأ  َو  ْمُِکتاصَرَع . یف  َرَطَخَف  َنیلِْطبُْملا ، ُقینَف  َرَدَـه  َو  َنیّلَقَْألا  ُلِماخ  َغَبَن  َو  ِنیواْغلا  ُمِظاـک  َقَطَن  َو  ُُهتَّمِر  َْتدَْوأ  َو  ُهُمْظَع  َلَـحَن 

ْمُکَـشَمْحَأ َو  ًافافِخ  َنیـضِهان  ْمُکَدَجَوَف  ْمُکَـضَْهنَتْسا  َُّمث  َنیظِحالُم . ِهیف  ِةَّرِْغِلل  َو  َنیبیجَتْـسُم  ِِهتَوْعَِدل  ْمُکاْفلَأَف  ْمُکاعَدَـف  ْمُِکب . ًاِفتاه  ِهِزِْرغَم  ْنِم 
. ْرَبُْقی اََّمل  ُلوُسَّرلا  َو  ْلِمَْدنَی  اََّمل  ُحْرُْجلاَو  ٌبیحَر  ُْملَْکلا  َو  ٌبیرَق  ُدْهَْعلا  َو  اذه  ْمُِکبْرِش . َْریَغ  اهوُُمتْدَرْوَأ  َو  ْمُِکِلب  َْریَغ إ  ُْمتْمَسَوَف  ًاباضِغ ، ْمُکاْفلَأَف 

ُباتِک َو  َنوُکَفُْؤت !؟ ّینَأ  َو  ْمُِکب  َْفیَک  َو  ْمُْکنِم  َتاْهیَهَف  َنیِرفاْکلِاب . ٌۀَطیحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  اوُطَقَـس ، ِۀَْـنتِْفلا  ِیف  الَأ  ِۀَْـنتِْفلا ! َفْوَخ  ُْمتْمَعَز  ًارادـِب 
 - ًۀَـبْغَرَأ ْمُکِروُهُظ . َءارَو  ُهوُُمتْفَّلَخْدَـق  ٌۀَحِـضاو  ُهُِرماوَأ  َو  ٌۀَِـحئال  ُهُرِجاوَز  َو  ٌةَرِهاب  ُهُمالْعَا  َو  ٌةَرِهاز  ُهُماکْحَأ  َو  ٌةَرِهاظ  ُهُرُومُأ  ْمُکِرُهْظَأ ، َْنَیب  ِهَّللا 

. َنیرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْسِْالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  ًالََدب . َنیِملاَّظِلل  َْسِئب  نوُمُکَْحت ؟ ِهِْریَِغب  ْمَأ  َنوُدیُرت  ُْهنَع  ْمُکَْحیَو - 
ِّيِوَْغلا ِناْطیَّشلا  ِفاتِِهل  َنُوبیجَتْسَت  َو  اهَتَرْمَج  َنوُجِّیَُهت  َو  اهَتَْدقَو  َنوُرُوت  ُْمتْذَخَأ  َُّمث  اهُداِیق ، َسَلْسَی  َو  اُهتَْرفَن  َنُکْسَت  ْنَأ  َْثیَر  َّالِإ  اُوثَْبَلت  َْمل  َُّمث 
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ُِربْصَن َو  ِءارَّضلا . َو  ِرَمَْخلا  ِیف  ِهِدـْلُو  َو  ِِهلْهَِال  َنوُشْمَت  َو  ٍءاِغتْرا  ِیف  ًاوْسَح  َنُوبَرْـشَت  ِّیِفَّصلا ، ِِّیبَّنلا  ِنَنُـس  ِلامْهِإ  َو  ِِّیلَْجلا  ِنیّدـلا  ِراْونَأ  ِءاـفْطِإ  َو 
. اشَْحلا ِیف  ِنانِّسلا  ِزْخَو  َو  يدُْملا  ِّزَح  ِْلثِم  یلَع  ْمُْکنِم 

ثرالا كدف و 

ْدَق یَلب  َنوُمَْلعَتالَفأ !؟ َنُوِنقُوی . ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  َنوُْغبَت ؟ ِۀَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَفَأ  َّظَح !! َو ال  اـَنل  َْثرِإ  ـال  ْنَأ  َنوُمُعَْزت  َنآـْلا  ُُمْتنَأ  َو 
َِثرَأ َكابَأ و ال  َثَِرت  ْنَأ  ِهَّللا  ِباتِک  یفَأ  َۀَفاُحق  یبَأ  َْنباَی  یبَأ ؟ َْثرإ  ُّزَْتبُأَأ  َنیِملْسُْملا ، َرَـشْعَم  ًاْهیَأ  ُُهتَْنبا . یِّنَأ  ِۀَیِحاَّضلا  ِسْمَّشلاَک  ْمَُکل  یّلََجت 

ْذِإ ْمُکِروُهُظ ؟ َءارَو  ُهوُُمتْذَـبَن  َو  ِهَّللا  َباتِک  ُْمتْکََرت  ٍدْـمَع  یلَعَفَأ  ِدـْهَْعلا . ِثْکَن  َو  ِمِحَّرلا  ِۀَـعیطَق  یلَع  ْمُْکنِم  ًةَأْرُج  ًاـّیِرَف ! ًاْئیَـش  َْتئِج  ْدََـقل  یبأ !؟
َو یُنثِرَی  ًاِّیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَهَف  ِّبَر ... : » َلاق ْذِإ  اَّیِرَکَز  َو  ییْحَی  ِرَبَخ  ْنِم  َّصَق  ام  َعَم  َدُواد ،» ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  : » یلاعَت َو  َكَرابَت  ُهَّللا  ُلوُقَی 

ِّظَح ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدالْوَأ  یف  ُهَّللا  ُمُکیـصُوی  : » َلاق َو  ِهَّللا ،» ِباتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْالا  اُولُوا  َو  : » َلاق َو  َبوُقْعَی ،» ِلآ  ْنِم  ُثِرَی 
َو یبَأ  ْنِم  یل  َْثرِإ  الَو  یل  َّظَح  ْنَأ ال  ُْمتْمَعَزَف  َنیقَّتُْملا .» یَلَع  ًاّقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْوِلل  ُۀَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِا  : » َلاق َو  ِْنیَیَْثنُْألا ،»

ُْمْتنَأ ْمَأ  ٍةَدِـحاو ؟ ٍۀَِّلم  ِلْهَأ  ْنِم  یبَأ  َو  اَنَأ  ُتَْسلَوَأ  َنُوثَراوَتَی !؟ ِْنیَتَّلِم ال  ُلْهَأ  َنُولوُقَت  ْمَأ  اـْهنِم ؟ یبَأ  َجَرْخَأ  ٍۀَـیِآب  ُهَّللا  ُمُکَّصَخَفَأ  اـنَْنَیب !! َمِحَرـال 
َمْوَـی َكاـْقَلت  َكِْربَـق ، یف  َکَـعَم  ُنوُـکَت  ًۀَـمُومْزَم ، ًۀـَلوُحْرَم  ًۀَـموُطْخَم  اهَکَنوُدَـف  یّمَع !؟ ِْنبا  َو  یبَأ  ْنِم  ِهِموُـمُع  َو  ِنآرُْقلا  ِصوُـصُِخب  ُمَلْعَأ 

، َنُومَْدنَت ْذِإ  ْمُکُعَْفنَی  َو ال  َنُولِْطبُْملا  ُرَسْخَی  ِۀَعاَّسلا  َْدنِع  َو  َنوُکَفُْؤت  ٍلیلَق  اَّمَع  َو  ُۀَمایِْقلا ، ُدِعْوَْملا  َو  ٌدَّمَُحم  ُمیعَّزلا  َو  ُهَّللا  ُمَکَْحلا  َمِْعنَف  َكِرْشَح .
. ٌمیقُم ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیزُْخی  ٌباذَع  ِهیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  َو  ٌّرَقَتْسُم  ٍأَبَن  ِّلُِکل  َو 

هللا لوسر  یلا  اهاوکش 

َدْقَف َكانْدَقَف  اَّنِا  ُبْطَْخلا  ُِرثْکَت  َْمل  اهَدِـهاش  َْتنُک  َْول  ٌۀَـثَْبنَه  َو  ٌءاْبنَأ  َكَدـَْعب  َناک  ْدَـق  َْتلاق : َو  ْتََکب  َو  اهیبَأ  ِْربَق  یِلا  مالـس » اهیلع  ْتَتَفَْتلا  َُّمث 
ِهِروُدُص يوَْجن  اَنل  ٌلاجِر  ْتَْدبَأ  ٌبِرَتْقُم  َنینْدَْألا  یَلَع  ِهلِْالا  َْدنِعٌَۀلِْزنَم  َو  یبُْرق  َُهل  ٍلْهَأ  ُّلُک  َو  ُبِغَت  الَو  ْمُهْدَهْـشاَف  َکُمْوَق  َّلَتْخاَواهَِلباو  ِضْرَْالا 
ِۀَمایِْقلا َمْوَیاِنتَماح  َْملُظ  ّیلَوَتُْملا  ُمَْلعَیَس  ُبَصَتْغُم  ِضْرَْألا  ُّلُک  َو  َتْدُِقف  اََّملاِنب  َّفُِختْسا  َو  ٌلاجِر  اْنتَمَّهََجت  ُبَرُّتلا  َکَنوُد  َْتلاح  َو  َْتیَـضَم  اَّمَلُم 

ِْریَْخلا ُّلُک  َو  َتْدُِقف  ْدَقَفانُِـسنُوی  ِتایْآلِاب  ُلیْربِج  َناک  َو  ُُبتُْکلا  ِةَّزِْعلايِذ  ْنِم  ُلِْزنَت  َْکیَلَعِِهب  ُءاضَتُْـسی  ًارُون  َو  ًارْدـَب  َْتنُک  َو  ُِبلَْقنَی  َفْوَس  ّینَأ 
َْتلاح َْتیَـضَم َو  اََّمل  انَفَداص  ُتْوَْملا  َناک  َکَْلبَق  َْتیَلَف  ُبَصَن  یل  ِهیف  ًافْـسَخ  َكاْطبِـس  َمیـس  َو  ْتَبُحَر  ام  َدـَْعب  يدِالب  َّیَلَع  ْتَقاـض  ُبِجَتُْحم 

ُبَکَس َُهل  ٍلامِْهِتب  ُنُویُْعلا  اََنل  ْتَیَِقب  ام  َو  انْشِع  ام  َکیْکبَن  َفْوَسَف  ُبَرَعال  َو  ٌمْجُع  ِۀَّیِرَْبلا ال  َنِم  ٍنَجَش  ُوذ  َزُْری  َْمل  اِمب  اْنئِزُر  اَّنِا  ُُبثُْکلا  َکَنوُد 

راصنالا عم  اهباطخ 

ْنَع ُۀَْینِْولا  َو  یتَرُْصن  ْنَع  ُةَْرتَْفلا  ِهِذه  ام  ِمالْسِْالا ! َۀَنَضَح  َو  ِۀَّلِْملا ، َداضْعَأ  َو  ِۀَّیِقَْبلا ، َرَشْعَم  ای  َْتلاقَف : ِراْصنَْألا  َوَْحن  اِهفْرَِطب  مالس » اهیلع  ْتَمَر  َُّمث 
َناعْرَـس ِهِْدلُو ؟» یف  ُظَفُْحی  ُءْرَْملَا  : » ُلوُقَی یبَأ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َناک  امَأ  یتَمالُظ !؟ ْنَع  ُۀَنِّسلا  َو  یّقَح  یف  ُةَزیمَْغلا  َو  یتَنوُعَم 

ٌبْطَخ يرْمََعل  ِهَّللا ؟ ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  َتام  َنُولوُقَتَأ  ُلِوازُأ . َو  ُُبلْطَأ  ام  یلَع  ٌةَُّوق  َو  ُلِواحُأ ، اِمب  ٌۀَـقاط  ْمَُکل  َو  ًۀـَلاهِإ ! اذ  َنالْجَع  َو  ُْمْتثَدْـحَأ ، اـم 
ُموُجُّنلا ِتَرَثَْتنا  َو  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  ِتَفِـسُک  َو  ِهَّللا  ُةَرَیِخ  َْتبَأَتْکا  َو  ِِهتَْبیَِغل  ُضْرَْألا  ِتَِملْظُأ  َو  ُهُِقتار  َدُِقف  َو  ُهُْقتَف  َرَْهنَتْـساَو  ُُهیْهَو  َعَسْوَتْـسِإ  ٌلیلَج ،

، یمْظُْعلا ُۀَبیصُْملا  َو  يْربُْکلا  َُۀلِزانلا  ِهَّللا  َو  َْکِلتَف  ِِهتامَم . َْدنِع  ُۀَمْرُْحلا  ِتَلیذُأ  َو  ُمیرَْحلا  َعیضُأ  َو  ُلابِْجلا  ِتَعَـشَخ  َو  ُلامْآلا  ِتَدْکَأ  َو  ِِهتَبیـصُِمل 
َو ًاخارُـص  َو  ًافاتِه  ْمُکِعامْـسَا  یف  اِهب  ُِفتْهَی  ْمُکِحَبْـصُم ، َو  ْمُکاسْمُم  یف  َو  ْمُِکتَِیْنفَأ  یف  ِهَّللا  ُباتِک  اِهب  َنَلْعَأ  ٌۀَـلِجاع . ٌۀَِـقئاب  َو ال  ٌۀـَلِزان  اُهْلثِمال 

َتام ْنِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  ، » ٌْمتَح ٌءاضَق  َو  ٌلْصَف  ٌمْکُح  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللا  ِءاِیْبنَِأب  ْتَّلَح  ام  ُهَْلبََقل  َو  ًاناْحلِإ ، َو  ًةَوـِالت 
«. َنیرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  َو  ًاْئیَش  َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ 
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سانلا نم  عمسم  يأرمب و  ملظت  ءارهزلا 

، ُدَدَْعلا ُةَّدُْعلا َو  ُمُکیف  َو  ُةَْربَْخلا ، ُمُُکلِمْشَت  َو  ُةَوْعَّدلا  ُمُکُسَْبلَت  ٍعَمْجَم  َو  يًدَْتنُم  َو  ٍعَمْسَم  َو  یّنِم  يًأْرَِمب  ُْمْتنَأ  َو  یبَأ  َثاُرت  ُمَضُْهاَأ  َۀَْلیَق ! یَنب  ًاْهیَأ 
ُْمْتنَأ َو  َنُوثیُغت  الَف  ُۀَـخْرَّصلا  ُمُکیتْأـَت  َو  َنُوبیُجت ؟ ـالَف  ُةَوْعَّدـلا  ُمُکیفاُوت  ُۀَّنُْجلا ، َو  ُحـالَّسلا  ُمُکَدـْنِع  َو  ُةَّوُْقلا ، َو  ُةادَأـْلا  َو  ُنَنُْجلا  َو  ُراَّدـلا  ُمَُکل  َو 

َبَرَْعلا ُُمْتیَدابَف  ِْتیَْبلا ، َلْهَأ  اَنل  ْتَریتْخا  ِیتَّلا  ُةَرَیِْخلا  َو  ْتَبُِخْتنا  ِیتَّلا  ِهَّللا  ُۀَبُْخن  یلوُْألا  ُُمْتنَأ  َو  ِحالَّصلا . َو  ِْریَْخلِاب  َنُوفوُْرعَم  ِحافِْکلِاب  َنُوفوُصْوَم 
اِنب مَُکل  ْتَراد  یّتَح  َنوُرِمَتْأَتَف ، ْمُکُُرمْأَن  َنوُحَْربَت ، َو  ُحَْربَن  ال  َمَُهْبلا . ُُمتْحَفاک  َو  َمَمُْالا  ُُمتْـضَه  ان  َو  َبَعَّتلا ، َو  َّدَْـکلا  ُُمْتلَّمََحت  َو  َرُومُْالا  ُُمتْهَداـب  َو 

َو ِجْرَهلا ، ُةَوـْعَد  ْتَأَدَـه  َو  ِبْرَْحلا ، ُنارین  ْتَـبَخ  َو  ِکـْفِْإلا ، ُةَرْوَـف  ْتَنَکَـس  َو  ِكْرِّشلا ، ُةَرَُعن  ْتَعَـضَخ  َو  ِماَّیَـْألا  ُبَـلَح  َّرَد  َو  ِمالـْـسِْإلا  یَحَر 
. ِنیّدلا ُماِظن  َقَسْوَتْسا 

رفکلا ۀمئا  اولتاق 

ْمُهَناْمیَا اُوثَکَن  ٍمْوَق  ْنَع  ِۀَعاجَّشلا ، َدَْعب  ُْمْتُنبَج  َو  ِنامیْإلا  َدَْعب  ُْمتْکَرْشَأَو  ِماْدقِْالا  َدَْعب  ُْمتْـصَکَن  َو  ِنالْعِْإلا  َدَْعب  ُْمتْرَرْـسَأ  َو  ِنایَْبلا  َدَْعب  ُْمتْرُج  ّینَأَف 
ِجارْخِِاب اوُّمَه  َو  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ًامْوَق  َنُوِلتاُقتالَأ  َنوُهَْتنَی . ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  َناْمیَأ  ـال  ْمُهَّنِا  ِْرفُْکلا  َۀَِّمئَا  اُوِلتاـقَف  ْمُِکنید  یف  اُونَعَط  َو  ْمِهِدـْهَع  ِدـَْعب  ْنِم 

. َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  ُهْوَشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَف  ْمُهَنْوَشَْختَأ  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکوُؤََدب  ْمُه  َو  ِلوُسَّرلا 

قحلا نع  سانلا  نالذخ 

َنِم ِقیّـضلِاب  ُْمتْوََجن  َو  ِۀَـعَّدلا ، َیلِإ  ُْمْتنَکَر  َو  ِْضبَْقلا ، َو  ِطْسَْبلِاب  ُّقَحَأ  َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْـعبَأ  َو  ِضْفَْخلا ، َیلِإ  ُْمتْدَـلْخَأ  ْدَـق  ْنَأ  ِهَّللاَو  يرَأ  ْدَـق  َو  ـالَأ 
. ٌدـیمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِاَف  ًاعیمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِاَف  ُْمتْغَّوَس . يذَّلا  ُُمتْعَـسَد  َو  ُْمْتیَعَو  يذَّلا  ُُمتْجَجَم  َو  ِنیّدـلا  ِنَع  ُْمتْجُعَف  ِۀَـعَّسلا ،

یف ْمُهَیِدـْیَأ  اوُّدَرَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاج  ُهَّللا  َّالِإ  ْمُهُمَْلعَیال  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َنیذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  ُأَبَن  ْمُِکتْأَـی  َْملَأ 
. ٍبیُرم ِْهَیِلا  انَنوُعْدَت  اَّمِم  ٍّکَش  یَفل  اَّنِا  َو  ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  انْرَفَک  اَّنِا  اُولاق  َو  ْمِهِهاْوفَأ 

هیبن ۀنبا  لذخی  نمل  رانلا  راعلا و 

َو ِْظیَْغلا  ُۀَثْفَن  َو  ِسْفَّنلا  ُۀَْضیَفاهَّنِکل  َو  ْمُُکبُوُلق  اْهتَرَعْـشَتْسا  ِیتَّلا  ِةَرْدَْـغلا  َو  ْمُْکتَرَماخ  یتَّلا  ِۀـَلْذَْخلِاب  یّنِم  ٍۀَـفِْرعَم  یلَع  ُْتُلق  يذَّلا  ُْتُلقْدَـق  َو  الَأ 
ًۀَموُسْوَم ِراْعلا  َۀَِیقاب  ِّفُْخلا  َۀَِبقان  ِةانَْقلا  َءارْوَخ  ِمْظَْعلا ، َۀَضیهَم  ِرْهَّظلا  َةَِربْدُم  اهُوبِقَتْحاَف  اهوُمُکَنوُدَف  ِۀَّجُحلا . ُةَرِذـْعَم  َو  ِرْدَّصلا  ُۀََّثب  َو  ِةانَْقلا  ُرَوَخ 

َو َنُولَعْفَت  ام  ِهَّللا  ِْنیَِعبَف  ٍةَدَّدَمُم . ٍدَمَع  یف  ٌةَدَصُْؤم  ْمِْهیَلَع  اهَّنِا  ِةَِدْئفَْألا ، یَلَع  ُِعلَّطَت  یتَّلا  ِةَدَقوُْملا  ِهَّللا  ِراِنب  ًۀـَلوُصْوَم  ِدـَبَْألا  ِرانَـشَو  ِراَّبَْجلا  ِبَضَِغب 
. َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس 

مکیبن ۀنبا  انا 

ْنَِمل ُراَّفُْکلا  ُمَْلعَیَس  َو  َنوُرِظَْتنُم  اَّنِا  اُورِظَْتنا  َو  َنُوِلماع  اَّنِا  اُولَمْعاَف  َنوُرِْظُنتال . َُّمث  ًاعیمَج  ینوُدیکَف  ٍدیدَش ، ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٍریذَن  ُۀَْنبا  اَنَأ  َو 
َو ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  ِهُِقنُع ، یف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناْسنِإ  ُّلُک  َو  َنُونِمْؤُْملا ، َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  َيَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  ِراَّدلا . یَبْقُع 

. َرُِصق ْدَقُْرمَْألا  َناک  َو  ُهَرَی ، ًاّرَش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم 

اهل رکب  یبأ  باوج 

یَلَع َو  ًامیحَر ، ًافوُؤَرًامیرَک  ًافوُطَع  َنینِمْؤُْملاـِب  ِكُوبَأ  َناـک  ْدََـقل  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْتِنب  اـی  َْتقَدَـص  َلاـق : َو  َناـْمثُع  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ٍرَْکبُوبَا  اـَهباجَأَف 
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َو ٍمیمَح  ِّلُک  یلَع  ُهََرثآ  ِءَّالِخَْالا . َنُود  ِکِّمَع  ِْنبا  اَخَأ  َو  ِءاسِّنلا ، َنُود  ِكابَأ  ُهانْدَـجَو  ُهاـنْوَزَع  اذِإ  َو  ًاـمیظَع . ًاـباقِع  َو  ًاـمیلَأ  ًاباذَـع  َنیِرفاـْکلا 
یَلَع َنُوبَجَْتنُْملا ، ُُهتَرَیِخ  َو  َنُوِبِّیَّطلا ، ِهَّللا  ِلوُسَر  ُةَْرتِع  ُْمْتنَأ  َو  ٌدـیَعب !! ٌیِقَـش  َّالِإ  ْمُکُـضِْغُبیال  َو  ٌدیعَـس ، َّالِإ  ْمُکُّبُِحیال  ِمیظَْعلا . ِْرمَاـْلا  یَلَع  ُهَدَـعاس 

. انُِکلاسَم ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  َو  اُنتَّلِدَا ، ِْریَْخلا 

ثروی یبنلا ال  عوضوملا : ثیدحلا 

. ِِکقْدِص ْنَع  ٍةَدوُدْصَم  َو ال  ِکِّقَح  ْنَع  ٍةَدوُدْرَم  ُْریَغ  ِِکْلقَع ، ِرُوفُو  یف  ٌۀَِقباس  ِِکلْوَق ، یف  ٌۀَـقِداص  ِءاِیْبنَْألا  ِْریَخ  َۀَْـنبا  َو  ِءاسِّنلا  َةَرَیِخ  ای  ِْتنَأ  َو 
َلوُسَر ُْتعِمَس  ّینَأ  ًادیهَش -  ِِهب  یفَک  َو  َهَّللا -  ُدِهْـشُأ  ّینِإ  َو  ُهَلْهَأ  ُبِذْکَی  ُِدئاَّرلا ال  َو  ِِهنْذِِإب ! َّالإ  ُْتلِمَعالَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْيأَر  ُتْوَدَع  ام  ِهَّللاَو  َو 

اَنل َناک  ام  َو  َةَُّوبُّنلا ، َو  َْملِْعلا  َو  َۀَـمْکِْحلاَو  َُبتُْکلا  ُثِّرَُون  امَّنِا  َو  ًاراقَع ، َو ال  ًاراد  َو ال  ًۀَِّضف  َو ال  ًابَهَذ  ُثِّرَُونال  ِءاِیْبنَْالا  َرِـشاعَم  ُنَْحن  : » ُلوُقی ِهَّللا 
َو َراَّفُْکلا  َنوُدِهاُجی  َو  َنوُِملْسُْملا  ِِهب  ُِلباُقی  ِحالِّسلا ، َو  ِعارُْکلا  ِیف  ِِهْتلَواح  ام  اْنلَعَج  ْدَق  َو  ِهِمْکُِحب !» ِهیف  َمُکْحَی  ْنَأ  ْانَدَْعب  ِْرمَْالا  ِِّیلَِولَف  ٍۀَمْعُط  ْنِم 

یلام َو  یلاح  ِهِذه  َو  يْدنِع  ِهیف  ُْيأَّرلا  َناک  اِمب  َِّدبَتْـسَأ  َْمل  َو  يدْحَو ، ِِهب  ْدَّرَفَتَأ  َْمل  َنیِملْـسُْملا  َنِم  ٍعامْجِِإب  َِکلذ  َو  َراَّجُفلا . َةَدَرَْملا  َنوُدـِلاُجی 
ْنِم َِکلام  ُعَفْدـَن  ِکینَِبل ال  ُۀَـبِّیَّطلا  ُةَرَجَّشلا  َو  ِکیبَأ ، ِۀَّمُأ  ُةَِّدیَـس  ِْتنَأ  ِکَّنِا  َو  ِکَنوُد . ُرِخَّدـَن  ِکـْنَع َو ال  يوَْزن  ـال  ِْکیَدَـی  َْنَیب  َو  ِکـَل  َیِه 

!؟ ِكابَأ َِکلذ  یف  َِفلاخُأ  ْنَأ  َنیرَت  ْلَهَف  َيادَی ، ْتَکَلَم  امِیف  ٌِذفان  ِکُمْکُح  ِِکلْصَأ . َو  ِکِعْرَف  ْنِم  ُعَضُویال  َو  ِِکلْضَف ،

رکب یبا  عم  اهباطخ 

َناک َْلب  ًاِفلاُخم ، ِهِماکْحَِأل  َو ال  ًافِداص ، ِهَّللا  ِباتِک  ْنَع  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  یبَأ  َناک  اـم  ِهَّللا ! َناـْحب  [ 13 « ] مالس اهیلع   » َْتلاقَف
. ِِهتایَح یف  ِِلئاوَْغلا  َنِم  َُهل  َیُِغب  اِمب  ٌهیبَش  ِِهتافَو  َدَْعب  اذه  َو  ِروُّزلِاب ؟ ِْهیَلَع  ًالالِتْعا  ِرْدَْغلا  َیِلا  َنوُعَمْجَتَفَا  ُهَرَوُس . وُفْقَی  َو  ُهََرثَأ  ُِعبَّتَی 

ءایبنالا ثراب  حرصی  نآرقلا 

«. َدُواد ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  : » ُلوُقَی َو  َبوُقْعَیِلآ ،» ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  : » ِِهئاِیْبنَا ْنِم  ٍِّیبَن  ْنَع  ُلوُقَی  ًالْـصَف  ًاقِطان  َو  ًالْدَـع  ًاـمَکَح  ِهَّللا ، ُباـتِک  اذـه 
َۀَّلِع ِِهب  َحازَأ  اـم  ِثاریْملا  َو  ، ِثاـنِْإلا َو  ِنارْکُّذـلا  ِّظَـح  ْنِم  َحاـبَأ  َو  ِثاریْملا  َو  ِِضئارَْفلا  َنـِم  َعَّرَـش  َو  ِطاـْسقَْألا  َنـِم  َعَّزَو  اـمیف  َّلَـجَوَّزَع  َنَّیَبَـف 

َو َنوُفِـصَت . ام  یلَع  ُناعَتْـسُْملا  ُهَّللا  َو  ٌلـیمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ ، ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  ْلـَب  ـَّالَک  َنیِرباـْغلا . ِیف  ِتاـُهبُّشلا  َو  یّنَظَّتلا  َلازَأ  َو  َنیلِْطبُْملا 
َْتِنب َۀَـمِطاف  ـَّالِإ  : » ِِهباـتِک یف  ُهَّللا  َلَْزنَأَأ  یبَأ ؟ َْثرِا  ُعَْنمُأ  یل  اـمَف  اـهَنوُد . اـم  ُثَرُوی  اـمَّنِا  َو  ُثَرُوت  ـال  َةَُّوبُّنلا »  » َّنَا َتِْملَع  ْدَـق  َو  ِناَِّیبـَن ، ِناذـه 

! ِِهب ُعَْنقَأ  ِْهیَلَع  ینَّلُدَف  ٍدَّمَحُم !؟»

اهل رکب  یبا  باوج 

ِنِکل َو  ِِکباوَص ، ْنَع  ِکُعَفْدَأ  َو ال  ِِکباوَِجب  یلْدُأ  ال  ِۀَمْکِْحلا . ُقِْطنَم  َو  ِۀَّجُْحلا  ُْنیَع  ِْتنَأ  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ٍرَْکبُوبَأ : مالس » اهیلع  » اَهل َلاقَف 
. ٌدوُهُش َِکلِذب  ْمُه  َو  ٍِرثْأَتْسُمال ، َو  ٍِّدبَتْسُمال  َو  ٍِرباکُم  َْریَغ  ُتْذَخَأ ، ام  ُتْذَخَأ  ْمُْهنِم  ٍقافِّتِاب  َو  ُتْدَلَّقَت ، ام  ینوُدَّلَق  ْمُه  ِکَْنَیب ! َو  یْنَیب  َنوُِملْسُْملا 

مهتبتاعم نیملسملا و  عم  اهباطخ 

الَفَأ ِرِـساْخلا ، ِحیبَْقلا  ِلْعِْفلا  یَلَع  ِۀَیِـضْغُْملا  ِلِطاْبلا ، ِلیق  یلإ  ِۀَعِرْـسُْملا  َنیِملْـسُْملا  َرِـشاعَم  َْتلاق : َو  ِساَّنلا  َیِلا  مالـس » اهیلع   » ُۀَـمِطاف ْتَتَفَْتلاَف 
ُْمْتلَّوََأت ام  َْسِئَبل  َو  ْمُکِراْصبَأ ، َو  ْمُکِعْمَِـسب  َذَخَأَف  ْمُِکلامْعَأ ، ْنِم  ُْمتْأَسَأ  ام  ْمُِکبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  َّالَک  اُهلاْفقَأ ؟ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَت 
ْمَُکلاَدب َو  ُءارَّضلا  َُهءارَو  ام  َناب  َو  ُءاطِْغلا  ُمَُکل  َفِشُک  اذِإ  ًالیبَو ، ُهَّبِغ  َو  ًالیقَث  ُهَلِمْحَم  ِهَّللا  َو  َّنُدِجََتل  ُْمتْضَتْعا . ُْهنِم  ام  َّرَـش  َو  ُْمتْرَـشَأ  ِِهب  ام  َءاس  َو 

. َنُولِْطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخ  َو  َنُوبِسَتَْحت  اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکِّبَر  ْنِم 
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اهتبطخ رثا 

. ُتاوْصَْألا ِتَعَفَتْرا  َو  ُساَّنلا  َجاهَو  ُۀَنیدَْملا  ِتََّجتْرا  َو  ِمْوَْیلا ، َِکلذ  ْنِمَرَثْکَا  َناک  ٌۀَیِکاب  َو ال  ٍكاب  َُری  ْمَلَف  َلاق :

اهتبطخ دعب  رمع  رکب و  یبا  نیب  يرجام 

؟ َّقَحَأ اِنب  َِکلذ  ْنُکَی  َْملَأ  َْقتَْفلا ، ُْتقَتَرَو  َقْرَْخلا  ُتْأَفَر  امَّبُرَف  ینَتْکََرت ؟ َْول  َْکیَلَع  َناک  اـم  َكادَـی ! َْتبَِرت  َرَمُِعل : َلاـق  ٍرَْکباـبَأ  َکـِلذ  َغََلب  اَّمَلَف 
َِملَع ْدَقَو  ٍدَّمَُحم  ِۀَْنبِاب  َْفیَکَف  َکَْلیَو  َلاق : َْکیَلَع . َّالِإ  ُْتقَفْشَأ  ام  َو  َِکتَّفَک ، ُنیهَْوت  َو  َِکناْطلُـس ، ُفیعْـضَت  َِکلذ  یف  َناک  ْدَق  ُلُجَّرلا : َلاقَف 

ینْدِّلَق ْنُکَی ... َْمل  َناک  ْدَق  ام  َّنَأَک  َو  ْتَضَْقنا ، ٌۀَـعاس  َو  ْتَلَْجنا ، ٌةَرْمَغ  َِّالا  َیِه  ْلَه  َلاقَف : ِْهیَلَع . ِرْدَْـغلا  َنِم  اَهل  ُّنَِجن  ام  َو  ِْهَیِلا ، وُعْدـَت  ام  ُساَّنلا 
. ُرَمُع ای  اهَتْجَّرَف ، ٍَۀبْرُک  َّبُر  َلاق : َُّمث  ِهِِفتَک ، یلَع  ِهِدَِیب  َبَرَضَف  َلاق  َِکلذ . ْنِم  ُنوُکَی  ام 

لوسرلا تیب  لها  یلع  رساجتلا 

؟ ٌۀَِّیْنمُأ ٍَۀلاق  ِّلُک  َعَم  َو  ُۀَـعِّرلا ، ِهِذـه  ام  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  َلاق : َُّمث  ِْهیَلَع ، یْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِـمَحَف  َرَْبنِْملا  َدِعَـص  َو  ُساَّنلا  َعَمَتْجاَف  ًۀَـعِماج ، َةالَّصلا  يَدان  َُّمث 
ٍّبَُرم ُهَّللا . ُهَنََعل  ْدَقَو  ُهَّللا  ُهَنََعل  ُُهبَنَذ . ُهُدیهَش  ٌَۀلاُعث  َوُه  َْلب  َّالَک  ْمَّلَکَتَْیلَف ، َدِهَش  ْنَم  َو  ْلُقَْیلَف ، َعِمَس  ْنَمَف  ْمُکِِّیبَن ؟ ِدْهَع  یف  ینامَْألا  ِهِذه  َْتناک  َْنیَأ 

ُتْمَّلَکَت َْولَو  ُْتلَُقل ، َلُوقَأ  ْنَأ  ُْتئِـش  َْول  الَأ  ُّيِوَْغلا . اَِهلْهَأ  ُّبَحَأ  ٍلاحِط  ِّمُأَک  ْتَمِرَه ، ام  ِدَْعب  ْنِم  ِۀَْـنتِْفلا  َءاِغْتبا  ًۀَـعَذَج  اهوُّرَک  ُلوُقَی : ٍۀَْـنِتف  ِّلُِکل 
َّقَحَأ َّنِا  ِهَّللاَوَف  ْمُِکئاهَفُس  ََۀلاقَم  ِراْصنَْالا -  َرَـشْعَم  ای  ینَغََلب -  ْدَق  َو  َءاسِّنلا ، َنوُضِْهنَتْـسَی  َو  ِۀَْیبِّصلِاب  َنُونیعَتْـسَی  ُتْکُِرت ، ام  ٌتِکاس  ّینِا  َو  ُتُْحَبل ،

، ْمُِکتایِطْعَأ یلَع  اوُدـْغاَف  َِکلذ  َعَم  َو  ُهَدـْهَع ، َمَِزل  ْنَم  ُّقَحَأ  َمْوَْیلا  ُُمْتنَأ  َو  ُْمتْرَـصَن ، َو  ُْمْتیَوآَف  ْمُکَءاج  ْدََـقل  ُْمْتنَأ ، ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدـْهَع  ِموُُزِلب  ِساَّنلا 
. ُمالَّسلاَو َِکلذ ، َّقَحَتْسا  ِنَم  یلَع  َّالِإ  ًاناِسل  َو ال  ًاعارِذ  ًاطِساب  َو ال  ًاعاِنق  ًافِشاک  ُتَْسل  ّینِاَف 

ۀملس ما  راکنتسا 

. ِسْفَّنِلل ُْسنُْالا  َو  ِْسنِْإلا ، َْنَیب  ُءارْوَْحلا  َیِه  َو  اذـه !؟ ُلاُقی  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاف  ِْلثِِملَأ  َْتلاق : َو  اـِهباب  ْنِم  اهَـسْأَر  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  ْتَعَلْطَأَـف  َلاـق :
َّنَأ َنوُمُع  َْزتَأ  ّیبَُرم . َْریَخ  ْتَیِّبُر  َو  ٍأَْشنَم  َْریَخ  ْتَأَشَن  َو  ِتارِهاَّطلا ، ِروُجُح  یف  ْتَمَن  َو  ِۀَِـکئالَْملا  يِدـْیَأ  اْهَتلَوادـَت  َو  ِءاِیْبنَْألا ، ِروُجُح  یف  ْتَیِّبُر 

َو ِناوْسِّنلا  ُةَرَیِخ  َیِه  َو  ُُهُبلْطَت !؟ ْتَءاج  َو  اهَرَْذنَأَفَأ  َنیبَْرقَْالا » َکَتَریشَع  ْرِْذنَا  َو  : » َُهل ُهَّللا  َلاق  ْدَق  َو  اهِْمْلُعی !؟ َْمل  َو  ُهَثاریِم  اْهیَلَع  َمَّرَح  ِهَّللا  َلوُسَر 
، ِّرُْقلا َو  ِّرَْحلا  َنِم  اْهیَلَع  ُقِفُْـشی  َناک  ْدََـقل  ِهَّللاَوَف  ِهِّبَر . ُتالاسِر  اهیبَِأب  ْتَّمَت  ، ِناْرقَاـْلا ِْثَیل  ُۀَـلیلَح  َو  َنارْمِع  ِۀَْـنبا  َمَیْرَم  ُۀَـلیدَع  َو  ِناَّبُّشلا  ِةَداـس  ُّمُأ 

. َنوُمَْلعَت َفْوَس  َو  ْمَُکل  ًاهاوَف  َنوُدِرَت . ِهَّللا  یَلَع  َو  ْمُکِّیَِغل ، يًأْرَِمب  ِهَّللا  ُلوُسَرَف  ًاْدیَوُر ! ِِهلامِِشب . اهُفَْحلَی  َو  ُهَنیمَی  اهُدِّسَُویَف 

مخ ریدغ  رکذت  ۀعافر  نب  عفار  عم  اهباطخ 

اَذه َيِرْجَی  ْنَأ  َْلبَق  ِساَّنِلل  َرَکَذ  َو  ِْرمَْألا  اَذه  یف  َمَّلَکَت  ِنَسَْحلاُوبَأ  َناک  َْول  ِءاسِّنلا ، َةَِّدیَـس  ای  اَهل : َلاقَف  یقَرُّزلا  َۀَـعافِر  ُْنب  ُِعفار  اهَعَْبتَأَف  ْتَّلَو ، َُّمث 
. ٍرْذُعال َو  ٍۀَّجُح  ْنِم  ٍّمُخ  ِریدَغ  َدَْعب  ٍدَحَِأل  ُهَّللا  َلَعَج  امَف  یّنَع ! َْکَیِلا  اِهتَّدِِرب : َُهل  َْتلاقَف  ًادَحَأ . ِِهب  اْنلَدَع  ام  ُدْقَْعلا ،

نینمؤملاریما یلا  اهاوکش 

اَِهب ْتَّرَقَتْساَو  ِْهیَلَع  ْتَلَخَدَو  ْتَءاج  اَّمَلَف  ِْهیَلَع . اهَعُولُط  ُعَّلَطَتَی  َو  ِْهَیِلا  اهَعوُجُر  ُعَّقَوَتَی  مالـسلا » هیلع   » َنینِمْؤُْملاُریمَأ َو  مالـس » اهیلع   » ْتَأَفَْکنا َُّمث 
َکَناخَف ِلَدْجَْألا  َۀَـمِداق  َتْضَقَن  ِنینَّظلا ؟ َةَرْجُح  َتْدَـعَق  َو  ِنینَْجلا  َۀَلْمِـش  َْتلَمَتْـشا  ٍِبلاطیبَأ ! َْنباَی  مالـسلا :» هیلع   » َنینِمْؤُْملاِریمَِأل َْتلاق  ُراَّدـلا 
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ُۀَْلیَق یْنتَـسَبَح  یتَح  یمالَک ، یف  ََّدلَأ  ُُهْتیَْفلَا  َو  یماصِخ ، یف  َدَـهْجَأ  ْدََـقل  َّیَْنبا . َۀَْـغُلب  َو  یبَأ  َۀَـلِْحن  ینُّزَْتبَی  َۀَـفاُحق ، یبَأ  ُْنبا  اَذـه  ِلَزْعَْألا ! ُشیر 
َمْوَی َكَّدَـخ  َتْعَرْـضَأ  ًۀَـمِغار ! ُتْدُـع  َو  ًۀَـمِظاک  ُتْجَرَخ  َِعنام . َو ال  َِعفاد  الَف  اهَفْرَط ، ینوُد  ُۀَـعامَْجلا  ِتَّضَغ  َو  اهَلْـصَو  ُةَرِجاهُْملا  َو  اهَرْـصَن 

! یتَّلِذ َنُود  َو  یتَّیَنُه  َْلبَق  ُِّتم  ینَْتَیل  یل ! َرایِخال  َو  ًالِطاب  َْتیَنْغَأ  َو ال  ًِالئاق  َْتفَفَک  ام  َبارُّتلا ، َتْشَرَْتفا  َو  َبائِّذـلا  َتْسَرَْتفِإ  َكَّدَـح ؟ َْتعَـضَأ 
یبَأ یلِإ  َياوْکَـش  ُدُـضَْعلا . َنَهَو  َو  ُدَـمَْعلا  َتام  ٍبِراغ ! ِّلُـک  یف  َيـْالیَو  ٍقِراـش ! ِّلُـک  یف  َيـْالیَو  ًاـیِماح . َکـْنِم  َو  ًاـیِداع  ُْهنِم  ُهَّللا  َيریذَـع 

. ًالیْکنَت َو  ًاسَْأب  ُّدَشَأ  َو  ًالْوَح ، َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  ُّدَشَأ  َْتنَأ  َّمُهَّللا  ّیبَر . یلِإ  َياوْدَعَو 

اهل نینمؤملاریما  باوج 

ینید ْنَع  ُْتیَنَو  امَف  ِةَُّوبُّنلا ، َۀَّیَِقب  َو  ِةَْوفَّصلا  َۀَْنبا  اَی  ِكِدْجَو  ْنَع  یِهنْهَن  َُّمث  ِِکِئناِشل . ُْلیَْولا  َِلب  َِکل  َْلیَوال  مالـسلا :» هیلع   » َنینِمْؤُْملاُریمَأ َلاقَف 
. َهَّللا ِیبِسَتْحاَف  ِْکنَع ، َعُِطق  اَّمِم  ُلَْضفَأ  َِکل  َّدُِعا  ام  َو  ٌنُومْأَم  ُِکلیفَک  َو  ٌنوُمْـضَم  ُِکقْزِرَف  َۀَْغُلبلا  َنیدیُرت  ِْتنُک  ْنِاَف  يروُدـْقَم . ُتْأَطْخَأ  َو ال 

. ْتَکَْسمَا َو  ُهَّللا ،» َِیبْسَح  «: » مالس اهیلع  َْتلاقَف 

ارهز ترضح  هباطخ  یسراف  همجرت 

دیآیم دجسم  هب  ارهز  ترضح 

اجنآ زا  ار  ترـضح  هدـنیامن  تفرگ و  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  زا  كدـف  بصغ  دروم  رد  ار  دوخ  یئاهن  میمـصت  رکبوبا  هک  یماگنه 
راذگتمدخ و نانز  زا  ياهّدع  اب  دندومن و  نت  رب  لماک  ششوپ  دندیناشوپ و  ار  كرابمرس  دیـسر ، ترـضحنآ  هب  رابخا  نیا  دومن و  جارخا 

ریز سابل  نییاپ  دـشیم و  هدیـشک  نیمز  هب  ترـضح  سابل  نتفر  هار  ماگنه  دـنداتفا . هارب  رکبوبا  هب  ضارتعا  يارب  ناشنادـنواشیوخ  ناوناب 
نارجاهم و زا  يدایز  هدـع  اب  رکبوبا  دـنوریم . هار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ ایوگ  هک  دوب  نانچ  ناشنتفر  هار  و  [ ، 14  ] تفریم ناشیاپ 

ترـضح دـش . هتخیوآ  مدرم  ناـشیا و  نـیب  ياهدرپ  ترـضح  ندـمآ  اـب  و  دـندش ، دراو  ترـضح  هـک  دـندوب  هتـسشن  دارفا  رگید  راـصنا و 
سپس دندرک . بلقنم  ار  سلجم  دنتشاداو و  هجـض  هیرگ و  هب  ار  مدرم  هک  دندومن  ياهلان  لد  زوس  زا  نانچ  دنتـسشن و  مالـس » اهیلع  » ارهز

دوخ تبحـص  ترـضح  سلجم  شمارآ  اب  داتفا . شورخ  شوج و  زا  دیدرگ و  شوماخ  مدرم  ياههلان  يادص  ات  دـندومن  گنرد  ياهظحل 
هیرگ هب  عورـش  رگیدراب  ترـضحنآ  مالک  ندینـشاب  مدرم  دـندومن . زاغآ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ رب  دورد  یهلا و  يانث  دـمح و  اـب  ار 

: دندومرف نینچ  دنتفرگ و  رس  زا  ار  دوخ  تبحص  دنتفرگ  مارآ  مدرم  هک  یماگنه  و  دندش ، تکاس  مّود  راب  يارب  ترضح  و  دندرک ،

انث دمح و 

رب ار  دنوادخ  [ . 15  ] تسا رتراوازس  سک  همه  زا  تعفر  تزع و  لضف و  شیاتس و  هب  هکنآ  ساپس  دمح و  اب  منکیم  زاغآ  ار  دوخ  مالک 
یناوارف ياهتمعن  هدومن و  تیانع  ًءادـتبا  هک  ياهدرتسگ  ياهتمعن  رب  و  منکیم ، ساپـس  شماهلا  رب  و  میاتـسیم ، هدومرف  اطع  هک  یئاهتمعن 

رب تردق  و  تسا ، نوریب  شرامـش  ّدـح  زا  هک  ینایاپیب  ياهتمعن  میامنیم . انث  هدرک  تمحرم  هک  یپرد  یپ  تالّـضفت  هدومرف و  اطع  هک 
هب توـعد  ار  اـم  اـهنآ  ماود  داـیدزا و  يارب  دــنوادخ  هـک  ییاـهتمعن  دوـب . دــهاوخن  كرد  لـباق  نآ  تیاـهن  و  تـسین ، اــهنآ  هـمه  رکش 

شیاتـس دمح و  نانآ  زا  شیاهـششخب  ندومن  لماک  يارب  و  هدینادرگ ، دوخ  عیطم  اهنآ  نداتـسرف  رب  ار  شناگدنب  و  هدومن ، يراذـگرکش 
دوبعم وا  اهنت  تسین . هَّللا »  » ریغ يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا . هدومرف  رما  یئاـهتمعن  نینچ  بلط  هب  نآ  راـنک  رد  و  هتـساوخ ، ار  دوخ 

ار هچنآ  و  تسادخ ، تینادحو  داقتعا  هب  بولق  ندـناسر  نّمـضتم  تسا و  صالخا  نآ  لیوأت  هک  تسا  ياهملک  درادـن . یکیرـش  تسا و 
هب و  تسین ، یـسک  يارب  وا  فیـصوت  تردق  شندید و  ناکما  هک  يدنوادخ  تسا . هدومن  رهاظ  اههشیدـنا  رد  دربیم  یپ  نآ  هب  لقع  هک 

ارهز ترضح  نینموملاریما و  تامادقا  كدف و  بصغ  يارجام  كدف :  هباطخ 
مالسلاهیلع

زا 57 هحفص 44 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يارب ییاههنومن  زا  هکنآیب  و  هدروآ ، دوجوب  دشاب  نانآ  زا  لبق  يزیچ  هکنآ  نودب  ار  ءایـشا  مامت  هک  يدنوادخ  دجنگیمن . یـسک  لایخ 
يزاین هکنآ  نودب  هدومرف ، قلخ  ار  نانآ  دوخ  هدارا  اب  هداد و  دوجو  نانآ  هب  شتردق  اب  تسا . هدـیرفآ  ار  نانآ  دـشاب  هدرک  يوریپ  تقلخ 

، دیامنب مولعم  شیاوس  ام  يارب  ار  دوخ  تمکِح  هک  تسنآ  تقلخ  رد  تلع  هکلب  دوش . دئاع  وا  هب  ياهدئاف  ای  دـشاب  هتـشاد  نانآ  تقلخ  هب 
دوخ توعد  هب  دناوخب و  دوخ  تدابع  هب  ار  قلخ  و  دـناسرب ، روهظ  هّصنم  هب  ار  شیوخ  تردـق  و  دـنک ، هّجوتم  دوخ  تعاطإ  هب  ار  نانآ  و 

رد ار  باذــعو  دوــخ  تعاــطإ  رب  ارباوثشتــشهب  هــب  ناــنآ  قوــس  شباذــع و  زا  ناــنآيرود  ياربنــینچمه  . دــشخب هــبلغ  تّزع و 
. دادرارقشتیصعم

تلاسر ریسم  ربمایپ و  تثعب 

شتثعب زا  لبق  و  دومن ، راـیتخا  شتقلخ  زا  لـبق  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسوا ، هداتـسرف  هدـنب و  دّـمحم  ترـضح  مردـپ  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
سپ رد  دـندوب و  ناـهنپ  بـیغ  هاـگیفخم  رد  مدرم  هـک  دوـب  یماـگنه  باـختنا  نـیا  درک . یفرعم  ار  وا  ماـن  شباـختنا  زا  شیپ  و  دـیزگرب ،

ثداوح هب  هاگآ و  اهراک  ماجنارـس  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  رایتخا  نیا  ّتلع  دـندوب . نورقم  مدـع  تیاهن  هب  روتـسم و  كانلوه  ياههدرپ 
مکح يارجا  دـصق  هب  و  دـینادرگ ، ثوعبم  ار  وا  دوخ  رما  مامتا  يارب  دـشابیم . فراع  تاّردـقم  عوقو  ناـمز  هب  و  دراد ، هطاـحا  راـگزور 
ياراد یهورگ  ره  هک  دـید  ار  مدرم  ترـضحنآ  دومن . رایتخا  يربمایپ  هب  ار  وا  دوخ  یمتح  تارّدـقم  ذاـفنا  يارب  و  تخیگنارب ، ار  وا  دوخ 

ادخ تفرعم  ًاترطف  هکنآ  اب  و  دنیامنیم ، شتـسرپ  ار  دوخ  ناُتب  هدروآ و  يور  دوخ  هتخورفا  ياهـشتآ  هب  و  تسا ، دوخ  هب  صوصخم  نید 
، تخاس لّدبم  تینارون  هب  ار  اهتملظ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  مردپ  تکرب  هب  دنوادخ  هاگنآ  دنتسه . وا  رکنم  یلو  دنراد  ار 

توعد ترـضحنآ  دومن . نشور  ناگمه  يارب  ار  مهبم  بلاطم  و  درک ، لیاز  ار  ّریحت  اههدـید  زا  و  دومن ، فرط  رب  ار  تالکـشم  اهبلق  زا  و 
ینید هب  ار  نانآ  و  دیـشخب ، یهاـگآ  اـهتجاجل  زا  و  داد ، تاـجن  یهارمگ  زا  ار  ناـنآ  درک و  زاـغآ  مدرم  تیادـه  فدـه  اـب  ار  دوخ  یهلا 

زا ار  وا  اـت  دـناوخ  دوخ  يوـس  هب  راـیتخا  تمحر و  تفأر و  اـب  ار  وا  دـنوادخ  سپـس  دـناوخارف . میقتـسم  هار  هب  و  دوـمن ، تیادـه  مکحم 
رافغ و راگدرورپ  ناوضر  راربا و  هکئالم  هطاحا  رد  ار  وا  و  درادرب ، وا  زا  ار  تامیالمان  راب  ینیگنـس  دـنادرگ و  هدوسآ  ایند  نیا  یگتـسخ 

مالـس دورد و  وا . ّیـضرم  قلخ و  زا  بختنم  هدیزگرب و  ادخ و  یحو  نیما  روآمایپ و  مردپ  رب  ادخ  دورد  دهد . رارق  راّبج  کلم  ترواجم 
. داب وا  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و  و 

راصنا نیرجاهم و  هب  ترضح  باطخ 

مچرپ و ادخ  ناگدنب  امـش  دـندومرف : راصنا  نارجاهم و  مامت  هب  باطخ  و  دـندش ، سلجم  لها  هّجوتم  مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  هاگنآ 
رد هک  ییاهتما  رگید  هب  یهلا  ماکحأ  هدنناسر  و  دـیتسه ، دوخ  رب  ادـخ  نارادـساپ  وا و  یحو  نید و  هدـنرادرب  رد  و  یهلا ، یهن  رمأ و  ملع 

دّهعتم وا  تعاطا  دروم  رد  ًالبق  هک  تسا  یسک  وا  و  دراد ، تماعز  قاقحتـسا  هک  تسا  یـصخش  امـش  نیب  رد  دیـشابیم . دنیامـش  فارطا 
. دیاهدش

تیب لها  نآرق و 

كانبات رون  قداص و  نآرق  یهلا و  قطان  باتک  ام  هارمه  هب  و  هداد ، رارق  امش  رب  دوخ  ناگدنیامن  ار  ام  دنوادخ  هک  میتسه  یناراگدای  ام  و 
یلّجتم و شرهاوظ  هک  [ 16  ] تسا یناهرب  لیلد و  ام  اب  و  تسا ، رهاظ  شتایآ  رارسا  نشور و  نآ  ياهلیلد  هک  تسا  ياهدنشخرد  عاعـش  و 
هب ار  رـشب  وا  تّیعبت  و  دنتـسه ، نارگید  کشر  دروم  نآ  رطاخب  وا  ناوریپ  تسین .) روآ  لـالم  و   ) تسا یگـشیمه  مدرم  يارب  نآ  عامتـسا 

رّرکم ياهدـنپ  و  یهلا ، ینارون  ياهلیلد  ناـیب  تسا  وا  رد  دروآیم . لابندـب  ار  تاـجن  نآ  هب  نداد  شوگ  و  دـهدیم ، قوس  ادـخ  ناوضر 
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یتاملک تسا و  نشور  هک  ياهلّدا  تسا و  یفاک  هک  یماکحا  و  هدیدرگ ، عنم  نآ  زا  هک  یتامرّحم  هدـش و  نییبت  هک  یتابجاو  و  دـنوادخ ،
و دوریم ، نآ  دـیما  هک  یتمحر  و  هدـش ، هداد  نآ  ماجنا  رد  هزاجا  هک  يروما  و  هدـش ، توعد  نادـب  هک  یلئاضف  و  تسا ، شخب  افـش  هک 

. تسا هدش  بجاو  هک  ینیناوق 

یهلا تاروتسد  تمکح 

ار هزور  يزور و  رد  يدایز  حور و  يافص  ار  تاکز  و  ربک ، زا  يرود  ار  زامن  و  داد ، رارق  كرـش  زا  امـش  تراهط  ار  نامیا  دنوادخ  سپ 
ار ام  تماما  و  ّتلم ، مظن  بجوم  ار  ام  تعاطا  و  نید ، یلوبق  اهبلق و  ماظن  ار  تلادـع  و  نید ، تعفر  يدـنلب و  ار  ّجـح  و  صالخا ، میکحت 

یهن و  یمومع ، تحلصم  ثعاب  ار  فورعمب  رمأ  و  رجأ ، قاقحتسا  رب  یکمک  ار  ربص  و  مالـسا ، تّزع  ار  داهج  و  یئادج ، قّرفت و  زا  نامأ 
و لد ، کی  دارفا  ترثک  رمع و  ندش  ینالوط  هیام  ار  ماحرا  هلـصو  یتیاضران ، زا  ظفح  ار  نیدلاو  هب  یکین  و  نید ، هیزنت  يارب  ار  رکنم  زا 
صقن و زا  لاوما  ظفح  يارب  ار  نزو  لیک و  ندومن  لماک  و  ناهانگ ، شـشخب  يارب  ياهنزور  ار  رذـن  هب  يافو  و  اهنوخ ، ظفح  ار  صاصق 
ار يدزد  زا  يرود  و  [ ، 17  ] تنعل زا  عنام  ار  هفیفع  ناوناب  هب  اوران  تبسن  زا  زیهرپ  و  يدیلپ ، زا  يرود  ار  بارش  ندیـشون  زا  یهن  و  ررض ،
رد تلادع  و  یهلإ ، بضغ  زا  ظفح  ار  انز  زا  یهن  و  ملظ ، زا  یهانپ  ارنآ  نتشادنرب  میتی و  لام  ندروخن  تشز و  لامعا  زا  يریگولج  ببس 

ار كرش  دوخ  تّیبوبر  لوبق  رد  صالخا  يارب  و  داد ، رارق  قح  زا  سرت  يارب  ار  مکح  رد  ندومنن  ملظ  و  مدرم ، یمرگ  لد  هیام  ار  ماکحأ 
زا و  دیـشاب ، ناملـسم  هک  دـیورب  اـیند  نیا  زا  یلاـح  رد  و  دـیئامنب . دوخ  هشیپ  هجرد  نیرتـالاب  رد  ار  یهلإ  ياوقت  سپ  تسا . هدوـمن  مارح 

. دنسرتیم ادخ  زا  هاگآ  ناگدنب  طقف  هدومرف : ادخ  هک  دینک ، تعاطا  ار  وا  هدومرف  یهن  رما و  هک  هچنآ  رد  و  دینادرگن ، يور  ادخ  نیمارف 
نآ ام  و  دنیوا . يوسب  ياهلیـسو  يوجتـسج  رد  نیمز  نامـسآ و  لها  مامت  شرون  تمظعاب و  هک  دیروآ  اجب  ار  یئادخ  يانث  دـمح و  سپ 

ءایبنا ثراو  یهلا و  یبیغ  تّجح  و  وا ، سدق  هاگیاج  و  ادخ ، هاگرد  نابّرقم  ام  و  میئادخ ، لوسر  لآ  ام  و  میتسه ، شقلخ  رد  یهلا  هلیـسو 
. مییوا

متسه همطاف  نم  دینادب 

منکیمن و هابتـشا  بلطم  نیا  رد  و  تسا ، نیا  نم  رخآ  لوا و  مـالک  تسا . دّـمحم  مردـپ  و  ماهمطاـف ، نم  دـینادب  مدرم  يا  دوـمرف : سپس 
. دینک شوگ  ارم  نخس  هاگآ  ياهبلق  اونش و  ياهشوگ  اب  سپ  تسین . فازگ  مهدیم  ماجنا  هک  هچنآ 

ربمایپ تلاسر  ریس 

يراشفاپ رایسب  امش  تیاده  هب  تبسن  وا  دوب و  راوشد  وا  رب  امش  تّقشم  لمحت  دوب و  امش  زا  هک  دمآ  امش  دزن  ادخ  هداتسرف  دومرف : هاگنآ 
وا نانز  مامت  نیب  رد  هک  دیباییم  دیـسانشب  ار  وا  دینک و  رظن  وا  بسن  بسح و  رد  رگا  دوب . تفأر  تمحر و  اب  نینمؤم  هب  تبـسن  تشاد و 

تلاسر وا  تسا . یباستنا  بوخ  هچ  تسا و  مالـسلا )» هیلع  یلع   ) نم يومعرـسپ  ِردارب  اهنت  وا  نادرم  ماـمت  نیب  رد  و  تسا ، نم  ردـپ  اـهنت 
هار رد  ار  نانآ  رمک  و  دنادرگ ، يور  ناکرشم  شور  هار و  زا  دومن . راهظإ  ار  راگدرورپ  باذع  ثعاب  روما  دیناسر و  ماجناب  ار  دوخ  یهلا 

ياهرـس تسکـش و  ار  ناُتب  دومن . توعد  ادخ  هار  هب  وکین  دنپ  تمکح و  اب  ار  مدرم  و  درک ، التبم  هودنا  هب  ار  نانآ  و  تسکـش ، شتلاسر 
كرش تملُظ  تیاده  حبـص  رون  دندومن و  تشپ  هنحـص  زا  نانآ  دیـشاپ و  مه  زا  ار  نانآ  عامتجا  هکنآ  ات  دنکفا ، كاخ  هب  ار  ناشکندرگ 

ناترطف تسپ  دش و  لال  نیطایش  نابز  و  دیدرگ ، شوماخ  رفک  شتآ  و  دش ، هدنیوگ  ینید  میعز  دش . هتـشادرب  قح  زا  هدرپ  تفاکـش و  ار 
فیفع هک  ناکاپ  زا  ياهدع  اب  دیدومن  ملّکت  صالخا  هملک  هب  امـش  و  دش ، هدوشگ  مه  زا  فالخ  رفک و  ياههرگ  و  دندش ، كاله  قفانم 

رامق و  دیدرکیم ، شتسرپ  ار  ناتب  هک  دیدوب  یناسک  امش  داد . تاجن  ار  امش  یهلا  ربمایپ  هک  دیتشاد  رارق  شتآ  هاگترپ  هبل  رب  امش  دندوب .

ارهز ترضح  نینموملاریما و  تامادقا  كدف و  بصغ  يارجام  كدف :  هباطخ 
مالسلاهیلع

زا 57 هحفص 46 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


فقوت دایز  نآ  هدنرادرب  هک  ياهریگـشتآ  نوچمه  و  راکعمط ، ره  راکـش  و  هدنـشون ، ره  هعرج  هک  دـیدوب  راوخ  نانچ  دـیدومنیم . يزاب 
[19  ] دوب هدشن  یغابد  تسوپ  امش  كاروخ  و  ردک ، بآ  امش  یندیماشآبآ  دیتشاد . رارق  نارگید  ياهمدق  ریز  و  [ ، 18  ] دیدوب دنکیمن 

. دننک هلمح  امش  رب  ناهگان  ناتفارطا  زا  مدرم  هک  دیدیسرتیم  . 

تلاسر غیلبت  رد  یلع 

زا دـعب  و  اهنیا ، همه  زا  دـعب  داد  تاجن  ار  امـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  ربمایپ  تکرب  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هکنآ  ات 
ار نآ  دنوادخ  دنتخورفایم  ار  گنج  ِشتآ  هک  هاگره  دیدرگ ، باتک  لها  ناشکندرگ  برع و  ناگرگ  راّفک و  ناناولهپ  راتفرگ  وا  هکنآ 

زاب امـش  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  دوخ  ناهد  كرـشم  نانمـشد  اـی  دـشیم  رهاـظ  تلالـض  ناوریپ  تردـق  هک  ناـمز  ره  دومنیم و  شوماـخ 
شتآ و  درکیمن ، لامیاپ  ار  نانآ  ياهـشوگ  اـت  مه  وا  [ . 20  ] دـنکفایم ناشناهد  قمع  هب  نانآ  يدوبان  يارب  ار  یلع  شردارب  دـندرکیم 
لمّحت ار  تالکشم  یتخـس و  ادخ  هار  رد  هک  دوب  یـسک  مالـسلا )» هیلع  یلع   ) وا تشگیمن . زاب  دومنیمن  شوماخ  شریـشمش  اب  ار  نانآ 

دوب و هتـسب  تّمه  رمک  ادخ  هار  رد  دوب . ادـخ  يایلوا  ياقآ  ربمایپ و  هب  صاخـشا  نیرتکیدزن  و  دادیم ، ناشن  دوخ  زا  تماقتـسا  درکیم و 
دوب یلاح  رد  نیا  و  تشادن . وا  رد  يریثأت  ناگدننک  تمالم  شنزرـس  ادخ  هار  رد  و  درکیم ، لمع  ریگیپ  ِشالت  تیّدـج و  اب  هنازوسلد و 

ذیذـل ياذـغ  دـیدنارذگ . یم  شوـخ  ار  یگدـنز  هاـفر  رد  ،و  دـیدوب طاـشن  تینما و  شمارآ و  لاـمک  رد  تحار و  یگدـنز  رد  امـش  هک 
تّدـش یگنج  نوچ  و  دـیدوب ! نآ  رابخا  ندینـش  رظتنم  دـیتشاد و  ام  رب  ار  اهالب  ندیـسر  راظتنا  دیدیـشونیم و  لـالز  بآ  دـیدروخیم و 

. دیدرکیم رارف  گنج  رازراک و  ماگنه  و  دیدیشکیم ، رانک  ار  دوخ  تفرگیم 

ربمایپ تلحر  زا  دعب  مدرم  راتفر 

هنیک دناسر  مامتا  هب  دوب  هداد  هدعو  وا  هب  هچنآ  دومن و  رایتخا  وا  يارب  ار  شناگدیزگرب  هاگلزنم  ناربمایپ و  هاگیاج  دـنوادخ  هک  یماگنه 
تردق نآ  و  دیدرگ ، فیعـض  شناوختـسا  سردنم و  شاهماج  دش و  هنهک  نید  شـشوپ  و  دیدرگ ، رهاظ  امـش  قافن  زا  یـشان  ینمـشد  و 

ادـص لطاب  لـها  لوبق  دروم  صخـش  و  دـش ، رهاـظ  نـالیلذ  ماـنمگ  و  دـمآرد ، ملکت  هب  ناـهارمگ  هدـننک  توکـس  تفر . نیب  زا  فیعض 
توعد ار  امش  دناوخ و  دوخ  يوسب  ار  امش  دروآرب و  رـس  دوخ  هاگنیمک  زا  ناطیـش  [ . 21  ] درک ییامنتردق  امـش  هصرع  رد  و  دروآرد ،

مایق و دـناوخ  قح  هیلع  رب  مایق  هب  ار  امـش  نوچ  و  دـیتسه ، وا  زا  ندروخ  بیرف  هداـمآ  دـییامنیم و  تباـجا  ار  وا  توعد  هک  دـید  دومن و 
دوخ يارب  ار  نارگید  رتش  سپ  دید . كانبضغ  ار  امش  دروآ  رد  مشخ  بضغ و  هب  قح  دض  رب  ار  امش  نوچ  و  تفای ، ار  امش  لوبق  تعرس 
مخز هدشن و  يدایز  هلصاف  هک  دوب  یلاح  رد  ایاضق  نیا  مامت  دیدرک . رضاح  دوبن  امـش  نآ  زا  هک  یبآ  هب  ار  نآ  دیدومن و  يراذگتمالع 

رد ناتروضح  هک  دیداد  هولج  مدرم  رب  غورد  گنرین و  اب  ! ) دوب هدیدرگن  نفد  زونه  ربمایپ  هتفاین و  مایتلا  زونه  تحارج  دوب و  عیـسو  زونه 
منهج دـیدرک و  طوقـس  هنتف  رد  هک  دـینادب  یلو  دـیدرک  مادـقا  تعرـس  هب  هنتف  زورب  زا  سرت  ناـمگ  هب  تسا .) هدوب  هنتف  عفد  يارب  هفیقس 
باتک هکنیا  اب  دیدرگیم ، زاب  اجک  هب  دـیدرک و  يراک  نینچ  هنوگچ  دوب و  دـیعب  امـش  زا  اهراک  نیا  دریگیم . رب  رد  وس  ره  زا  ار  نارفاک 

. تسا نشور  شرماوا  هدش و  نییبت  شیهاون  حضاو و  شیاهتمالع  ینارون و  شماکحا  رهاظ و  شروما  هک  یباتک  تسامـش !؟ نیب  رد  ادخ 
دب دینک ؟ مکح  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  ریغ  هب  ای  دینادرگ  يور  وا  زا  دیهاوخیم  ایآ  امـش ! رب  ياو  دیدومن . تشپ  ییادـخ  باتک  نینچ  هب 

. دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دوشیمن و  لوبق  وا  زا  دنیزگرب  نید  ناونعب  ار  مالساریغ  هک  یسک  و  تسا ، ناملاظ  يارب  ینیزگیاج 
هنتف و ياههلعـش  نتخورفارب  رد  دـیدومن  عورـش  هک  نآ  هدـالق  نـتفرگ  ياـج  هـنتف و  ندـش  مارآ  رادـقم  هـب  رگم  دـیدرکن  گـنرد  سپس 

ربمایپ ياهتنس  هب  ییانتعایب  ونشور  ینید  راونا  ندرکشوماخهب  عورش  ودیدرک  تباجا  ار  راّکم  ناطیش  يادن  نآ و  ياهمزیه  نتخیگنارب 
تیب و لـها  هب  تبـسن  دـینکیم و  لـمع  دوـخ  عـفن  هب  نطاـب  رد  هکیلاـح  رد  دـییامنیم  نید  زا  يرادـفرط  رهاـظ  هـب  دـیدومن . هدـیزگرب 
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نهپ گرزب و  ياهوقاچ  اب  هک  یـسک  ربص  دـننام  مینکیم  ربص  امـش  ياهتّیذا  لباقم  رد  ام  دـینکیم . راتفر  گـنرین  هلیح و  اـب  شنادـنزرف 
! دنرب ورف  شندب  رد  ار  هزین  يزیت  دننک و  هعطق  هعطق  ار  شیاضعا 

ثرا كدف و 

يارب یهلا  مکح  زا  رتهب  یمکح  هچ  و  دـیتسه !؟ تّیلهاـج  مکح  یپ  رد  اـیآ  تسین ! اـم  يارب  یبیـصن  یثرا و  هک  دـیدقتعم  نونکا  امـش  و 
امـش زا  میوا . رتـخد  نم  هک  تسا  نشور  امـش  يارب  هدـنبات  باـتفآ  نوـچمه  هک  هتبلا  دـینادیمن !؟ اـیآ  دـنراد ؟ نیقی  هـک  تـسا  یهورگ 
يربب ثرا  تردپ  زا  وت  هک  هدش  هتـشون  ادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحقوبأ ، رـسپ  يا  دوش ؟ هتفرگ  مردپ  ثرا  روز  هب  ایآ  تسا ! دـیعب  ناناملـسم 
ناـمیپ نتـسکش  هَّللالوسر و  محر  عطق  رب  تأرج  يور  زا  هک  دـیاهدروآ  هدـننک  ریحتم  روآبجعت و  یبلطم  مربن ؟ ثرا  مردـپ  زا  نم  یلو 

یلاعت كراـبت و  دـنوادخ  هک  اـجنآ  دـیدنکفا ؟ دوخ  رـس  تشپ  هدرک و  اـهر  ار  ادـخ  باـتک  دـمع  يور  زا  اـیآ  دـیاهدرک ! یمادـقا  نینچ 
هب يدنزرف  اراگدرورپ ... : » دیامرفیم هک  اجنآ  ایرکز  ییحی و  هیّـضق  زا  هدومن  تیاکح  هچنآ  و  درب ،» ثرا  دواد  زا  نامیلـس  و  : » دیامرفیم

ندرب ثرا  رد  ادـخ  باتک  رد  رگید  ضعب  رب  یـضعب  تّیم  ناشیوخ  و  : » هدومرف و  دربب ،» ثرا  بوقعیلآ  زا  نم و  زا  هک  اـمرف  تیاـنع  نم 
و دنربیم ،» ثرا  رتخد  نادنزرف  ربارب  ود  رـسپ  نادـنزرف  هک  دـیامنیم  شرافـس  ناتدالوا  اب  هطبار  رد  دـنوادخ  : » هدومرف و  دـنراد ،» مّدـقت 
ار نآ  دیاب  نیقتم  هک  تسا  یقح  نیا  دیامن  تیصو  یکین  هب  ناشیوخ  نیدلاو و  يارب  دراذگب  یقاب  دوخ  زا  دعب  يزیچ  ّتیم  رگا  : » هدومرف
ایآ تسین !؟ یتبـسن  مردـپ  نم و  نیب  دـسریمن و  نم  هب  یثرا  مردـپ  زا  تسین و  نم  يارب  ثرا  زا  ياهرهب  دـیدومن  ناـمگ  دـنهد .» ماـجنا 

رگیدکی زا  هک  میتسه  بهذم  ود  لها  ام  دیئوگیم  ای  تسا ؟ هدومن  جراخ  نآ  زا  ار  مردپ  هک  هداد  صاصتخا  ياهیآ  هب  ار  امـش  دـنوادخ 
هیلع یلع   ) میومعرـسپ مردـپ و  زا  نآرق  صاخ  ماع و  هب  امـش  هکنیا  ای  میتسین !؟ بهذـم  کـی  لـها  ود  ره  مردـپ  نم و  اـیآ  میربن !؟ ثرا 

تمایق زور  دشاب و  وت  هارمه  ربق  رد  ات  رادرب  ار  هدامآ  هدش  راسفا  نیز و  بکرم  نیا  یهدیمن  ار  كدـف  هک  نونکا  دـیرتهاگآ ؟ مالـسلا )»
هدعو بوخ  تمایق  یمیعز و  بوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  ياهدننک و  مکح  بوخ  دنوادخ  دریگب . ار  تنابیرگ  نآ  لابو 

امـش يارب  هک  دیوش  نامیـشپ  ینامز  و  دننکیم ، نایز  لطاب  لها  تمایقزور  رد  و  دیوشیم ، نامیـشپ  یهاتوک  تدم  زا  دعب  تسا . یهاگ 
یـسک هچ  دریگیم و  ار  یـسک  هچ  نابیرگ  هدننک  راوخ  باذـع  دـیمهفیم  يدوزب  و  تسا ، یعوقو  نامز  يربخ  ره  يارب  و  درادـن ، یعفن 

. دوشیم لزان  وا  رب  یمئاد  باذع  هک  تسا 

ربمایپ هب  باطخ 

ياههعقاو وت  تلحر  زا  دـعب  ردـپ ! يا  دومرف : نینچ  رعـش  زا  یتایبا  نمـض  رد  درک و  هیرگ  دـنکفا و  ردـپ  دـقرم  هب  يرظن  ترـضح  سپس 
ار ناوارف  ناراب  هک  ینیمز  نوچمه  ام  دمآیمن . گرزب  نامیارب  تبیصم  يدوب  نآ  دهاش  وت  رگا  هک  دش ، عقاو  یلکشم  يایاضق  گرزب و 
رب يرترب  تّیزم و  یلها  ره  يارب  و  شابم . بئاغ  شاب و  نانآ  دهاش  سپ  دندیدرگ . دـساف  وت  موق  و  میداد ، تسد  زا  ار  وت  دـهد  تسد  زا 

رهاظ ام  رب  ار  دوخ  ياههنیک  ینامدرم  دـش  لیاح  وت  ام و  نیب  كاـخ  یتفر و  وت  هک  ماـگنه  نآ  تسا . لاـعتم  يادـخ  دزن  ناـکیدزن  رگید 
يدوزب و  میاهدش ، راوخ  ام  دنوشیم و  وربور  ام  اب  هتفرگ  هرهچ  اب  مدرم  هدش  بصغ  نیمز  مامت  ياهتفر و  ام  نیب  زا  وت  هک  نونکا  دندومن .

رون بسک  وت  زا  هک  يدوب  يرون  هبـش و  هدراهچ  هام  نوچمه  وت  ددرگیم . زاب  اجک  هب  هک  دـمهفیم  ام  هداوناخ  ملظ  ثعاب  تمایقزور  رد 
مامت ِرد  تنتفر  اب  تشاد و  سنُا  ام  اب  یهلا  تایآ  ندروآ  اب  لیئربج  و  دشیم . لزان  وت  رب  زیزع  يادخ  فرط  زاینامسآ  ياهباتکو  دشیم 

زا لبق  شاک  يا  تسا . ییالب  نم  يارب  نیا  رد  هک  دنتشگ  راوخ  وت  طبس  ود  هدش و  گنت  نم  رب  شتعسو  نآ  اب  نم  رهـش  یتسب . ار  اهریخ 
نتفر تسد  زا  تبیـصم  هب  التبم  ام  دـش . وت  زا  عنام  كاخ  زا  یّلت  یتفر و  ام  شیپ  زا  وت  هک  یماـگنه  دـشیم  وربور  اـم  اـب  گرم  وت  نتفر 

ایند نیا  رد  هک  هزادـنا  ره  سپ  تسا . هدـشن  ـالتبم  يزیزع  نینچ  نتفر  هب  مجع  هچ  برع و  هچ  مدرم  زا  ینوزحم  چـیه  هک  میدـش  يزیزع 
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. مینکیم هیرگ  نازیر  یکشا  اب  وت  يارب  تسا  یقاب  نامیاهمشچ  هک  ینامز  ات  مینک و  یگدنز 

راصنا هب  باطخ 

هچ نیا  مالسا ! ناگدنریگشوغآ  رد  نید و  ناروای  يا  و  ربمایپ ، نامز  ناراگدای  يا  دومرف : دومن و  راصنا  بناج  هب  یهاگن  ترضح  سپ 
ملظ دروم  رد  هک  تسا  یباوخ  هچ  نم و  ّقح  هراب  رد  تسا  یهاتوک  هچ  نم و  هب  کمک  رد  تسا  یفعض  هچ  نم و  يرای  رد  تسا  یتسس 
هاگن دیاب  شنادـنزرف  هب  تبـسن  ار  یـسک  ره  تمرُح  : » دومرفیمن مردـپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ایآ  تسا !؟ هتفرگ  ارف  ار  امـش  نم  هب 

نم هچنآ  هب  کمک  تردـق  امـش  و  دـیدومن ! مادـقا  دوبهدیـسرن  شنامز  هک  يراکهب  دوز  بجعو  دـیدرک ، ار  دوخ  راک  دوز  هچ  تشاد ؟»
؟» تفر ایند  زا  ادخ  لوسر  دّمحم   » دـییوگیم یتحار  هب  ایآ  دـیراد . مهاوخیم  متـسه و  نآ  یپ  رد  هچنآ  نتفرگ  رب  تّوق  منکیم و  بلط 
اب دوب . دوقفم  نآ  هدـنهد  ماـیتلا  و  تشاد ، هارمه  ياهدرتـسگ  یگتخیـسگ  میظع و  یفاکـش  هک  تسا  مهم  ياهعقاو  نیا  مسق  مدوخ  ناـجب 

هدـنکارپ ناگراتـس  هتفرگ و  هام  باتفآ و  وا  تبیـصم  رد  و  دناهتـشگ ، نوزحم  یهلا  ناگدـیزگرب  و  هدـیدرگ ، کیرات  نیمز  ربماـیپ  تبیغ 
تلحر مسق  ادخب  تفرگ . رارق  تناها  دروم  وا  تمرح  و  تفر ، نیب  زا  ترـضحنآ  میرح  و  دش ، لّدبم  سأی  هب  اهدیما  وا  تلحر  اب  دـندش .

دهاوخن ایند  رد  نآ  نوچمه  يراوگان  هثداح  نآ و  لثم  یتبیصم  هک  تسا  میظع  تبیصم  گرزب و  رایسب  هّیلب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
دایرف و ادـن و  اب  ناتیاهـشوگ  رد  نآ  هب  هداد و  یهاگآ  ماـش  حبـص و  ره  رد  ناـتیاههناخ و  رد  ادـخ  باـتک  یمظع  تبیـصم  نیا  هب  دوب و 
هک هدیـسر  هتـشذگ  رد  دـنوادخ  ناگداتـسرف  یهلا و  ياـیبنا  هب  هک  هچنآ  زا  هداد  ربـخ  نینچمه  و  تـسا . هداد  ربـخ  ندـنامهف  ندـناوخ و 

رگا ایآ  دناهدمآ . ناربمایپ  وا  زا  لبق  هک  ادـخ  هداتـسرف  رگم  دّـمحم  تسین  و  :( » هدومرف هک  اجنآ  . ) تسا یمتح  ردـق  اضق و  ییاهنمکح و 
دنوادخ و  دناسریمن ، يررـض  دنوادخ  هب  دوش  دترم  هک  یـسک  دـیوشیم ؟ دـترم  دـیدرگیم و  رب  دوخ  تّیلهاج  هب  دوش  هتـشک  ای  دریمب 

«. دهدیم شاداپ  ار  ناراذگرکش 

مدرم راظنا  رد  همطاف  هب  ملظ 

دیونشیم و ارم  يادص  دینیبیم و  ارم  لاح  امش  هک  یلاح  رد  دوش  ملظ  نم  هب  مردپ  ثرا  رد  ایآ  [ ! 22  ] هَْلیَق نارسپ  يا  تسا  دیعب  امش  زا 
رد نیا  تسا !؟ هتفرگ  ارف  ار  امش  یگمه  نم  تّیمولظم  رب  یهاگآ  و  دسریم ، امـش  هب  نم  یبلط  ترـصن  يادنو  تسا  مجـسنم  ناتعامتجا 
هب نم  یناوخارف  دیراد . عافد  هلیسو  هحلسا و  مه  تردق و  هلیسو و  مه  شوپرس و  هناخ و  مه  دارفا و  تاکرادت و  مه  امش  هک  تسا  یلاح 

نودب نمـشد  رب  هک  نیا  هب  دیفـصّتم  امـش  دییآیمن ! یهاوخداد  هب  یلو  دسریم  امـش  هب  نم  دایرف  و  دیهدیمن ! خساپ  یلو  دـسریم  امش 
لها ام  يارب  وا  بختنم  ادخ و  هدیزگرب  ناونعب  هک  دیتسه  یناسک  امـش  و  دیاهدش . هتخانـش  حالـص  ریخ و  هب  دینکیم و  هلمح  هرز  رپس و 

یتخـس و لمّحتم  دـیدرک و  تخـس  روما  دراو  ار  دوخ  دـیتساخرب و  هزرابم  هب  برع  اب  هک  دـیتسه  یناسک  نامه  و  دـیاهدش . باختنا  تیب 
میدرکیم و رما  ار  امش  هک  میدوب  نانچ  امـش  ام و  دیدومن . رود  یتسـس  نودب  ار  ناناولهپ  دیتساخرب و  گنج  هب  اهتما  اب  دیدُش و  تمحز 

ّتلذ هب  كرـش  ربکت  و  داتفا ، نایرج  هب  راگزور  تاکرب  ،و  دـمآرد شدرگهب  مالـسا  بایـسآ  امـش  يارب  ام  هلیـسوب  ات  ، دـیدرکیم تعاطا 
عامتجا رد  نید  و  تفرگ ، مارآ  بوشآ  هنتف و  هب  توعد  ،و  تشگ شوماخ  گنج  شتآ  و  دیدرگ ، نکاس  غورد  ششوج  و  دش ، هدیـشک 

. تفرگ لکش 

دیگنجب رفک  ناماما  اب 

ناهنپ ار  نآ  اجک  قح  نالعا  زا  دعب  و  دوب ، هدش  نایب  هکنآ  زا  دعب  و  دیوریم ، اجک  هب  قح  ندـش  نشور  زا  دـعب  لاح  قباوس ، نیا  زا  دـعب 
زا دیدیـسرت  تعاجـش  زا  دعب  و  دـیدش ، كرـشم  نامیا  زا  دـعب  و  دـیدومن ، عوجر  دوخ  هتـشذگ  هب  تامادـقا  نیا  زا  دـعب  ارچ  و  دـیدرک ،
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نانآ هک  دینک  گنج  رفک  ناماما  اب  دندومن . دراو  هنعط  امش  نید  رد  دنتـسکش و  ار  دوخ  ياهدنگوس  ناشنتـسب  نامیپ  زا  دعب  هک  یهورگ 
دـصق دنتفرگ و  هدیدان  ار  دوخ  ياهدنگوس  هک  یهورگ  اب  ایآ  دندرگرب . دوخ  ياهراک  زا  دیاش  ات  دنـشابیمن ، ناشیاهدـنگوس  هب  دـنبیاپ 

؟ دـیراد ساره  نانآ  زا  ایآ  دـندومن ؟ گنج  هب  عورـش  ادـتبا  نانآ  هکنآ  لاح  و  دـییامنیمن ، راز  راک  دـنراد  ار  یهلا  لوسر  ندومن  نوریب 
. دیتسه نمؤم  رگا  دیسرتب  وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  دنوادخ 

مدرم تسدب  قح  يراوخ 

زا تسا  روما  لصف  لح و  بصنم  راوازس  هک  یسک  و  دیا ، هدومن  ادیپ  لیم  تحار  یگدنز  هب  هک  منیبیم  ار  امـش  مسق  ادخب  دیـشاب ! هاگآ 
هک ار  هچنآ  دـیتشگرب و  نید  زا  و  دـیاهدروآ ، هانپ  گنت  ياج  هب  عیـسو  ياج  زا  و  دـیاهداد ، رد  نت  یتحار  هب  و  دـیدومن ، رود  شهاگیاج 

رفاک دنتـسه  نیمز  رد  هک  یناسک  مامت  امـش و  رگا  دیدنادرگ . رب  دیدوب  هدروخ  یناسآ  هب  هک  ار  يزیچ  و  دیدنکفا ، رود  دیدرکیم  ظفح 
یماوقا دومث و  داع و  حون و  موق  زا  امش  زا  لبق  هک  یناسک  ربخ  ایآ  تسا . هدش  ساپس  دنوادخ  تسا و  زاینیب  اهنآ  همه  زا  دنوادخ  دنوش 

یلو دندمآ ، ماوقا  نآ  يوس  هب  تاّنیب  اب  یهلا  نالوسر  هک  دـنادیمن  ادـخ  زج  ار  نانآ  يایاضق  هدیـسرن ؟ امـش  هب  دـندمآ  نانیا  زا  دـعب  هک 
شیوسب ار  ام  هک  هچنآ  رد  ام  و  میرفاک ، دیاهدش  هداتـسرف  امـش  هک  هچنآ  هب  ام  دـنتفگ : هدراذـگ و  دوخ  ناهد  رد  ار  دوخ  ياهتـسد  نانآ 

. میتسه دیدرت  کش و  رد  دیناوخیم 

دنک راوخ  ار  ربمایپ  رتخد  هک  یسک  رب  باذع  راع و 

هدش هدیشوپ  امـش  ياهبلق  رب  یـسابل  نوچمه  یئافویب  هتفرگارف و  ار  ناتدوجو  ندرکن  يرای  منادیم  هک  یلاح  رد  متفگ  هچنآ  متفگ  نم 
مهاگهیکت یتسس  و  مدیشک ، مبضغ  شتآ  ندومن  شوماخ  يارب  هک  دوب  یئاههآ  و  دوب ، مبلب  ناج  ندیسر  رطاخب  نانخـس  نیا  یلو  تسا .

[23  ] لْحَر بانطاب  دیریگب و  ار  تفالخ  رتش  سپ  دوب . تّجح  مامتا  يارب  منک و  یفخم  ارنآ  متسناوتن  رگید  هک  ماهنیـس  هصغ  راهظا  دوب و 
فک هدش و  فیعـض  شیاهاپ  هتـسکش و  شیاهناوختـسا  هدـش و  حورجم  رتش  نآ  رمک  هک  یلاح  رد  دـیدنبب ، نآ  مکـش  هب  مکحم  ار  نآ 
شتآ هب  هتـسویپ  و  هدـش ، يراذـگتمالع  يدـبا  گنن  راّبج و  يادـخ  بضغ  هب  تسا . یقاب  هشیمه  نآ  بیع  هدـیدرگ و  كزان  شیاهاپ 

هاگـشیپ رد  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  تسا . هدش  مزالم  نانآ  رب  هدیـشک  ياهدومع  رد  دراذگیم و  رثا  اهبلق  رب  هک  یـشتآ  تسا . نشور  یهلا 
. دنوریم اجک  هب  دنمهفیم  دندرک  متس  هک  یناسک  يدوزب  تسا و  ظوفحم  دنوادخ 

متسه ناتربمایپ  رتخد  نم 

ریخأتهب دیدنب و  راکب  هلیح  نم  هرابرد  یگمه  سپ  دیناسرت . دـیراد  شیپ  رد  هک  يدـیدش  باذـع  زا  ار  امـش  هک  متـسه  یـسک  رتخد  نم 
هک تسناد  دنهاوخ  راّفک  يدوزب  و  میرظتنم ، مه  ام  هک  دیـشاب  رظتنم  میتسه و  دوخ  راک  رد  مه  ام  هک  دینکب  ار  دوخ  راک  امـش  دـیزادنین .

ار یناسنا  ره  لاـمعا  هماـن  دـننیبیم و  ار  امـش  ِلـمع  نینمؤم  لوسر و  ادـخ و  يدوزب  هک  دـینک  لـمع  وگب  و  تسیک . عفن  هب  راـک  تبقاـع 
ماجنا ّرـش  لمع  ياهرذ  سکره  دـنیبیم و  ار  شاهجیتن  دـهد  ماجنا  ریخ  لـمع  ياهرذ  هزادـنا  هب  سکره  نیارباـنب  میاهتخیوآ . وا  ندرگرب 

. تسا هدش  ردقم  نینچ  راک  ایوگ  و  دید . دهاوخ  ار  شاهجیتن  دهد 

رکبوبا باوج 

تمحر و دوب و  میرک  تفوطع و  اب  نینمؤم  هب  تبـسن  وت  ردپ  ربمایپ ، رتخد  يا  یئوگیم  تسار  تفگ : ترـضح  باوج  رد  رکبوبا  هاگنآ 
وت ردـپ  اهنت  ار  وا  نانز  مامت  نیب  رد  میرگنب  ار  وا  بسن  میهاوخب  رگا  دوب . میظع  باقع  میلا و  باذـع  نیرفاـک  هب  تبـسن  و  تشاد ، تفأر 
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یلع و  دیزگرب ، ناتـسود  مامت  رب  ار  وا  هک  مینیبیم ، مالـسلا )» هیلع  یلع   ) تیومعرـسپ ردارب  اهنت  شیمیمـص  ناتـسود  نیب  رد  و  میباییم ،
امش ادخ  زا  رود  ِّیقش  ناسنا  اهنت  درادیم و  تسود  ار  امش  دنمتداعـس  ناسنا  طقف  دومنیم . يرای  یگرزب  راکره  رد  ار  وا  هک  دوب  یـسک 
قوس و  دییامـش ، ریخ  ياهراک  رب  ام  نایامنهار  دـییوا . بختنم  ناگدـیزگرب  دـیتسه و  ادـخ  لوسر  كاپ  ترتع  امـش  درادیم . نمـشد  ار 

. دیتسه امش  تشهب  هب  ام  ناگدنهد 

« ثروی یبنلا ال   » یلعج ثیدح 

وت قح  و  يراد ، تقبـس  لقع  روفو  رد  و  یتسه ، وگتسار  یئوگیم  هک  هچنآ  رد  ناربمایپ  نیرتهب  رتخد  نانز و  ماـمت  هدـیزگرب  يا  وت  و 
مدرک هک  يراک  متشاذگن و  ارف  ار  اپ  ربمایپ  رظن  يأر و  زا  هک  ادخب  مسق  دوشیمن . عنم  وت  زا  یئوگیم  هک  یتسار  نخس  تسا و  هدشن  ّدر 

نم هک  تسا -  یفاک  ندوب  دـهاش  رد  وا  و  مریگیم -  دـهاش  ار  ادـخ  نم  و  دـیوگیمن ، غورد  نانآ  هب  موق  ره  زاتـشیپ  دوب !! وا  هزاـجا  اـب 
ار توبن  ملع و  تمکح و  اهباتک و  میراذگیمن و  ثرا  هب  نیمز  هناخ و  هرقن و  الط و  ناربمایپ  هورگ  ام  : » دومرفیم ادخ  لوسر  هک  مدینش 

هچنآ [ ! 24 « ] دنک مکح  شیوخ  رظنب  وا  رد  هک  تسا  ام  دعب  رمأ  یلو  ِنآ  زا  دـنامیم  یقاب  ام  زا  ایند  لام  زا  هچنآ  و  میراذـگیم . ثرا  هب 
رد دننک و  داهج  راّفک  اب  دنزادرپب و  نانمشد  هلباقم  هب  نآ  اب  ناناملـسم  هک  میداد  رارق  هحلـسا  بسا و  هیهت  يارب  یتسه  نآ  یپ  رد  وت  هک 

لمع دوخ  يأر  هب  ماهدادـن و  ماجنا  ار  نآ  یئاـهنت  هب  تسا و  ناناملـسم  عاـمجا  هب  لـمع  نیا  و  دـننزب ! ریـشمش  راـجف  ناـشکندرگ  لـباقم 
نیرترب وت  مینکیمن . هریخذ  يرگید  يارب  میریگیمن و  وـت  زا  ار  نآ  اـم  و  دـشاب ! تراـیتخا  رد  وـت و  يارب  نم  لاـم  لاـح و  نیا  ماهدرکن .

دادجأ ماقم  و  میریگب ، وت  زا  هدش  لضفت  وت  هب  هک  ار  وت  لام  میهاوخیمن  ام  یتسه ! تنادنزرف  يارب  ياهبیط  تخرد  تردپ و  تّما  يوناب 
روتسد اب  هراب  نیا  رد  یهدیم  هزاجا  ایآ  تسا ! ذفان  رثؤم و  تسا  نم  کلم  رد  هک  هچنآ  رد  وت  نامرف  دوشیمن . هدرمـش  مک  تنادنزرف  و 

!؟ منک تفلاخم  تردپ 

دیوگیمن نآرق  فلاخم  ربمایپ 

نآ ماکحا  تفلاخم  هدوبن و  نادرگ  يور  ادخ  باتک  هب  تبسن  مردپ  زگره  هللاناحبس ! دومرف : وا  باوج  رد  مالـس » اهیلع  همطاف  ترـضح 
دـیاهدرک و عاـمتجا  یئاـفویب  رـس  رب  یگمه  اـیآ  تسا . هدوـمن  تعباـتم  نآ  ياـجياج  زا  هدوـمن و  ار  وا  نیمارف  يوریپ  هـکلب  هدرکن ، ار 

تایح نامز  رد  هک  تسا  ییاههلئاغ  نآ  دننامه  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  امـش  لمع  نیا  و  دیاهتخادرپ . هک  تسا  یغرود  هراب  نیا  رد  ناترذع 
. دیدرکیم لابند  وا 

ءایبنا ثرا  هب  نآرق  حیرصت 

: دـیامرفیم ادـخ  ناربمایپ  زا  يربمایپ  هرابرد  دـنکیم ، تموصخ  لـصف  هک  تسا  ياهدـنیوگ  لداـع و  یمکاـح  هک  تسادـخ  باـتک  نیا 
نآرق رد  ّلج  ّزع و  دنوادخ  درب .» ثرا  دواد  زا  نامیلـس  و  : » دیامرفیم و  دربب ،» ثرا  بوقعی  لآ  زا  نم و  زا  هک  امرف  اطع  نم  هب  يدنزرف  »
لطاب لها  رذع  هک  يروطب  تسا ، هدومرف  نایب  ار  نز  درم و  مهـس  هدرک و  نییعت  ار  ثاریم  بجاو  دودـح  هداد و  رارق  ثرا  رد  یتامیـسقت 
وکین ربص  دـیاب  هدرک و  هلیح  امـش  رب  ناتـسفن  یلو  تسا . هدرب  نیب  زا  ناگدرُم  ثرا  هرابرد  ار  تاهبـش  اـهنامگ و  ياـج  هدرک و  لـطاب  ار 

ینادیم وت  و  [ ، 25  ] دنربمایپ دناهدش  رکذ  هیآ  رد  هک  رفن  ود  نیا  تسا . هدننک  کمک  دیزادرپیم  امـش  هچنآ  لباقم  رد  دـنوادخ  و  درک ،
رد دـنوادخ  ایآ  ؟ موشیم مورحم  مردـپ  ثرا  زا  هچ  يارب  سپ  تسا . تّوبن  ماـقم  ریغ  رد  ندرب  ثرا  تسین و  یندرب  ثرا  توّبن  ماـقم  هک 

! موش عناق  ات  هدب  ناشن  نم  هب  ؟» دّمحم رتخد  همطاف  زجب  : » هک هدروآ  شباتک 
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رکبوبا باوج 

ّدر تراـتفگ  یتـسرد  رد  ار  وت  و  ماهدرکن ، هداـمآ  ار  وت  باوج  یتـسه . تمکح  ناـبز  لـیلد و  نیع  وـت  ربماـیپ ، رتـخد  يا  تفگ : رکبوـبا 
دـصق نودـب  نانآ و  قفاوت  اب  دـندراذگ و  نم  هدـهع  رب  نانیا  مداد  ماجنا  هچنآ  دنـشاب . وت  نم و  نیب  یـضاق  ناناملـسم  نیا  یلو  منکیمن !

. دندهاش بلطم  نیا  رب  ناشدوخ  و  متفرگ ، وت  زا  ار  كدف )  ) نیا يرگید  نتشاد  مدقم  دادبتسا و  ییوگروز و 

ناناملسم هب  باطخ 

رد و  دیدروآ ، يور  لطاب  لوق  هب  تعرس  اب  هک  یناناملسم  يا  دومرف : دومن و  مدرم  بناج  هب  ار  دوخ  هجوت  مالـس » اهیلع  همطاف  ترـضح 
هدز ییاهلفق  ناتیاهبلق  رب  هکنآ  ای  دینکیمن  ربدـت  نآرق  تاملک  رد  ایآ  دـیدش ! یـضار  دـیدومن و  توکـس  روآنایز  دنـسپان  لمع  لباقم 

، دیدومن یتروشم  دب  هچ  دیدرک و  یلیوأت  دب  تسا . هتسب  ار  ناتمـشچ  شوگ و  هدناشوپ و  ار  امـش  ياهبلق  ناتدب  لامعا  هکلب  تسا ؟ هدش 
هدرپ هک  ینامز  دینیبیم  باذع  ار  شتبقاع  دیباییم و  نیگنـس  ار  شراب  ادـخب  مسق  دـیدرک . ضوع  نآ  اب  ار  ریخ  هچنآ  تسا  يّرـش  هچ  و 

رد و  ددرگ ، رهاظ  امش  رب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  دیربیمن  ار  شنامگ  هک  یئاهباذع  ددرگ و  راکشآ  اههدیشوپ  دوش و  هتشادرب  امش  يارب 
. دننکیم نایز  لطاب  نابحاص  ماگنه  نآ 

ترضح هبطخ  ریثأت 

هب مدرم  دمآرد و  هزرل  هب  هنیدم  و  دوب ، هدشن  هدید  زور  نآ  ات  هک  دندرک  هیرگ  درم  نز و  نانچ  ترـضح ، هبطخ  زا  دعب  دـیوگیم : يوار 
. تفرگ الاب  اهادص  دندمآ و  ناجیه 

داتفا قافتا  رمع  رکبوبا و  نیب  هچنآ 

نیا دیاش  هک  یتشاذگیم  دوخ  لاح  هب  ارم  رگا  دـشیم  هچ  داب ! یلاخ  تتـسد  تفگ : رمع  هب  [ 26  ] دیـسر رکبوبا  هب  رابخا  نیا  هکیماگنه 
: تفگ رمع  دوبن . رتهب  نامیا  رب  نیا  ایآ  مدرکیم . حالصا  يروط  ار  هدمآ  شیپ  روآجّنشت  هلئسم  مدادیم و  مایتلا  یعون  هب  ار  یگتخیـسگ 
هچ دّمحم  رتخد  تاملک  سپ  وت ! رب  ياو  : تفگ رکبوبا  مدرک ! يزوسلد  وت  يارب  نم  و  دوب ، وت  ماقم  یکبس  وت و  تردق  فیعـضت  نیا ، رد 
هک دوب  يدُنت  کی  زا  شیب  ایآ  تفگ : رمع  میاهدرک !؟ ناهنپ  وا  يارب  ياهلیح  هچ  ام  دهاوخیم و  هچ  وا  هک  دنتـسناد  همه  مدرم  دوشیم ؟
نم هدـهعرب  دوب  هک  هچنآ  هاـنگ  تسا ! هدـشن  عقاو  ًالـصا  هدوب  هچنآ  هکنآ  لـثم  و  تشذـگ ؟ هک  دوب  ياهظحل  زا  شیب  اـیآ  تفر و  نیب  زا 

! يدومن عفر  ار  نآ  وت  هک  يراتفرگ  رایسب  هچ  تفگ : دز و  رمع  هناش  رب  شتسد  اب  رکبوبا  دیوگیم : يوار  راذگب !

مدرم هب  رکبوبا  زیمآدیدهت  باطخ 

هچ نیا  مدرم ، يا  تفگ : ادـخ  يانث  دـمح و  زا  سپ  هتفر و  ربنم  زارف  رب  رکبوبا  دـندش و  عمج  مدرم  داد و  ار  مدرم  عامتجا  نـالعا  هاـگنآ 
دهاش هک  ره  دـیوگب و  هدینـش  هک  یـسکره  سپ  دوب . اجک  ناتربمایپ  دـهع  رد  اهوزرآ  نیا  تسا ؟ یئوزرآ  یفرح  ره  اب  هک  تسا  یتلاـح 

! تسا هدرک  تنعل  دنک و  تنعل  ار  وا  ادخ  دوب  شمُد  شدـهاش  هک  دـنامیم  یهابور  هیّـضق  نوچمه  هیّـضق  نیا  هکلب  دـنک . تبحـص  هدوب 
دنامیم لاحطما  نوچمه  هدش  هنهک  هک  نآ  زا  دعب  تسا  هنتف  بلاط  دـینادرگرب .» یلّوا  لاحب  ار  هنتف  : » دـیوگیم تسا و  ياهنتف  ره  مزالم 

. منکیم راکشآ  ار  بلطم  میامن  ملّکت  رگا  و  میوگیم ، میوگب  مشاب  هتساوخ  رگا  دیـشاب  هاگآ  تسا . هارمگ  وا  دزن  شلها  نیرتبوبحم  هک 
تبحـص راصنا ، يا  دنبلطیم . يرای  هب  ار  نانز  دنریگیم و  کمک  اههچب  زا  میوگیمن . نخـس  نم  دنـشاب  هدرک  میاهر  هک  ینامز  ات  یلو 
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دمآ و امش  دزن  ربمایپ  هک  دیدوب  امش  دیئامش . ادخ  لوسر  دهع  تیاعر  هب  مدرم  نیرتراوازس  ادخب  مسق  تسا . هدیسر  نم  هب  امـش  ناهیفس 
يارب حبـص  ادرف  همه ، نیا  زا  دعب  و  دیراد . ساپ  ار  وا  دهع  هک  دیرتراوازـس  همه  زا  امـش  زورما  و  دـیدومن ، يرای  دـیداد و  هانپ  ار  وا  امش 

! دشاب نآ  راوازـس  هک  یـسک  رب  رگم  منکیمن  دنلب  ار  ینابز  تسد و  مردیمن و  ار  ياهدرپ  هک  متـسه  یـسک  نم  دییایب ! اههّیمهـس  نتفرگ 
. مالسلاو

مدرم اب  هملس  ما  باطخ 

اهفرح نیا  تسادـخ  لوسر  رتخد  هک  ياهمطاف  لثِم  هب  ایآ  تفگ : دروآ و  نوریب  شاهرجح  زا  ار  دوخ  رـس  هملـس  ّما  هاـگنآ  دـیوگ : يوار 
دزن هتفاـی و  تیبرت  ناربماـیپ  شوـغآ  رد  تسا . ربماـیپ  سفن  يارب  سنُا  و  اـهناسنا ، نـیب  رد  ياهیروـح  وا  هـک  یتروـص  رد  دوـشیم !؟ هدز 

تیبرت تروص  نیرتوکین  هب  هدـمآ و  دوجو  رد  یهجو  نیرتهب  هب  هدومن و  دـشُر  كاپ  نانز  ناـماد  رد  هدـیدرگ و  تسدهب  تسد  هکئـالم 
وا هب  دـنوادخ  هکنیا  اـب  تسا ؟ هدومنن  هاـگآ  هلئـسم  نیا  زا  ار  وا  هدوـمن و  مارح  وا  رب  ار  شثاریم  ربماـیپ  دـینکیم  ناـمگ  اـیآ  تسا . هدـش 
وا یلو  دـشاب  هدومرف  ار  هلئـسم  نیا  همطاف  هب  ربمایپ  دوشیم  ایآ  ناسرتب .» یهلا  ماـکحا  تفلاـخم  زا  ار  دوخ  کـیدزن  هداوناـخ  و  : » هدومرف

. تسا ناعاجـش  ریـش  رـسمه  نارمع و  رتخد  میرم  ياتمه  ناناوج و  دمآرـس  ردام  ناـنز و  نیرتهب  وا  هکنآ  لاـح  و  دـیامن !!؟ ثرا  هبلاـطم 
تسار تسد  درکیم و  يزوسلد  امرس  امرگ و  رد  وا  هب  تبـسن  ربمایپ  ادخب  مسق  تفای . نایاپ  راگدرورپ  ياهتلاسر  شردپ  اب  هک  ياهمطاف 

دراو ادـخ  رب  تسامـش و  یهارمگ  رظاـن  ربماـیپ  هک  دـینکن  هلجع  دادیم . رارق  شپچ  تسد  ار  وا  زادـنا  ور  داـهنیم و  وا  رـس  ریز  ار  دوخ 
. تسناد دیهاوخ  يدوزب  امش و  رب  ياو  دیوشیم .

ریدغ يروآدای  عفار و  اب  ترضح  باطخ 

هطبار رد  نسحلاوبا  ترضح  رگا  ناوناب ، نیرترب  يا  تفگ : دمآ و  ترضح  لابندب  ۀعافر  نب  عفار  داتفا . هارب  تساخرب و )  ) ترضح هاگنآ 
وا ياجب  ار  يرگید  صخـش  ام  دادیم ، رّکذت  مدرم  هب  ار  بلطم  نیا  درک و  یم  یتبحـص  دش  رکبوبا  اب  هک  یتعیب  نیا  زا  لبق  هلئـسم  نیا  اب 

یقاب يرذع  لیلد و  يدـحا  يارب  مخریدـغ  هعقاو  زا  دـعب  دـنوادخ  وش ، رود  نم  زا  دومرف : وا  هب  بضغ  تلاح  اب  ترـضح  میتفریذـپیمن !
! تسا هدراذگن 

نینمؤملاریما هب  تیاکش 

دیشکیم ار  ترضح  تشگزاب  راظتنا  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  هک  یلاح  رد  دومن  تعجارم  هناخ  يوسب  مالـس » اهیلع  » ارهز همطاف  سپس 
ضرع ترضحنآ  هب  باطخ  دندش  هناخ  دراو  دندمآ و  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ترضح  نوچ  دوب . وناب  نآ  ندیـسر  هار  زا  رظتنم  و 

اريراکـش نازاـب  ياـهلاب  وـت  ؟ ياهتفرگ ياـج  هناـخ  رد  مهّتم  صاخـشا  لـثِم  و  ياهتـسشن ، نـینج  دـننام  اـیآ  بلاـطوبا ! رـسپ  يا  دـندرک :
ود هریخذ  مردپ و  شـشخب  هبلغ  رهق و  اب  هک  تسا  هفاحقوبا  رـسپ  نیا  تساهدرکریثأتوت !؟ رب  رپو  لابیب  ناگدـنرپِرپ  نونکاو  ، یتسکـشیم

راصنا هکنآ  ات  متفای . میاهتبحـص  لباقم  رد  رتشیب  هچره  ینمـشد  اب  ار  وا  و  هتـساخرب ، نم  هزرابم  هب  مامت  تیّدـج  اب  وا  دریگیم . ار  مرـسپ 
هن تسه و  ياهدـننک  عافد  هن  هجیتن  رد  و  دنتـسب ، نم  يرای  رد  ار  ناشنامـشچ  دنتـشاد و  زاب  نم  زا  ار  ناشکمک  نارجاهم  ار و  دوخ  يرای 

تلذ هب  ار  دوخ  يور  متـشگزاب . هناخ  هب  يراوخ  اـب  و  مدـش ، جراـخ  لزنم  زا  مدوب  هدروخ  ورف  هک  مشخ  زا  رپ  ياهنیـس  اـب  ياهدـننک ! عنم 
هن ياهداد ! رارق  دوـخ  شرف  ار  كاـخ  نوـنکا  یلو  يدـیرد ، مـه  زا  ار  ناـگرگ  وـت  يدوـمن . تسـس  ار  تتبالـص  هـک  یماـگنه  يدـنکفا 

میراوخ زا  لبق  هظحل و  نیا  زا  لبق  شاک  يا  مرادـن . دوخ  زا  يرایتخا  نم  و  يدومن ، عنم  یلطاب  زا  هن  یتشادزاب و  مـالک  زا  ار  ياهدـنیوگ 
رد نم  رب  ياو  يا  مشاب . هدرک  تیامح  وت  زا  متـساوخیم  نم  دوب و  زواجتم  رکبوبا  هک  سب  نیمه  دـنوادخ  هاگرد  هب  نم  رذـع  مدرُمیم .
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زا ماقتنا  و  میامنیم ، مردپ  هب  دوخ  تیاکـش  دیدرگ . تسـس  وزاب  تفر و  نیب  زا  اههاگ  هیکت  هاگماش ! ره  رد  نم  رب  ياو  و  هاگحبـص ! ره 
. تسا رتتخس  وت  تبوقع  باذع و  یتسه و  رتيوق  نانآ  زا  عنم  رب  توق  تردق و  رد  وت  ادنوادخ ! مهاوخیم . دنوادخ  زا  نانآ  متس 

ارهز ترضح  هب  نینمؤملاریما  یلست 

زا ار  دوخ  دـنکیم . راتفر  دـب  وت  اب  دراد و  ار  وت  ضغب  هک  تسا  یـسک  رب  ياو  هکلب  تسین ، وت  رب  ياو  دومرف : مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما 
هب رگا  مدرکن . یهاتوک  متـشاد  تردق  هچنآ  زا  مدادـن و  ناشن  زجع  منید  رد  تّوبن . راگدای  يا  هدـیزگرب و  ربمایپ  رتخد  يا  رادزاب ، مشخ 
زا رتهب  هدـش  هدامآ  وت  يارب  هچنآ  تسا و  دامتعا  دروم  نآ  لّـفکتم  تسا و  هدـش  تنامـض  وت  يزور  یهاوخیم  یگدـنز  فاـفک  هزادـنا 

و تسا » یفاـک  ارم  ادـخ  : » درک ضرع  مالـس » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هد . رارق  ادـخ  باـسح  هب  سپ  تسا . هدـش  عنم  وت  زا  هک  تسا  يزیچ 
. دومرفن يزیچ  رگید 

ناحتما کحم  كدف ،

یلـص » ربمایپ زا  سپ  دوخ  رمع  ِزور  دون  زا  رتمک  هلـصاف  رد  ار  نیبصاغ  داد  لیکـشت  ایند  نیا  رد  هک  یهاگداد  اب  مالـس » اهیلع  » ارهز همطاف 
همطاف تفر و  كدف  رگا  دننز . مقر  دوخ  عفن  هب  ار  خـیرات  تاحفـص  ات  درکن  اهر  دوخ  لاحب  ار  نانآ  دیـشک و  همکاحم  هب  هلآو » هیلع  هللا 

همکاحم دنام . مالس » اهیلع  همطاف  مانب  عیشت و  يارب  تقیقح  قح و  زا  هدنشخرد  هحفص  نیا  راگزور  رخآ  ات  یلو  دش  دیهش  مالـس » اهیلع 
اهیلع همطاف  نمـشد  ات  دوش  اپ  رب  نیرخآ  نیلوا و  قیالخ  هاگدـید  رد  راـگدرورپ و  هاگـشیپ  رد  تماـیق  زور  رد  هک  دـنامیم  یقاـب  یلـصا 

. تسا هدنام  هاگداد  نآ  يارب  مالس » اهیلع  همطاف  ياهفرح  زونه  دسرب . هدش  بکترم  هک  یمیظع  تیانج  يازس  هب  دوش و  هتخانش  مالس »

یقرواپ

راحب [ 5 . ] ج 29 ص 118 راونالا : راحب  [ 4 . ] هیآ 38 مور : هروس  [ 3 . ] 3 تایآ 1 -  رشح : هروس  [ 2 . ] ج 4 ص 238 نادـلبلا : مجعم  [ 1]
ج 2 ص میلس : باتک  ات 199 . ج 29 ص 189 و 194  راونالاراحب : [ 7 . ] ج 21 ص 23 راونالا : راحب  [ 6 . ] ج 29 ص 123 ح 25 راونالا :

ینعی دومن ، ةوفـص »  » ياعّدا اهنآ  هرابرد  رباج  دوب و  هدمآ  نیرحب  زا  هک  تسا  یلاومايارجام  هب  هراشا  [ 9 . ] هیآ 38 مور : هروس  [ 8 . ] 868
وا هب  ار  یتساوخرد  لاوما  دـندرک و  لوبق  ار  وا  نخـس  دـهاش  بلط  نودـب  مه  رمع  رکبوبا و  تسناد . دوخب  قلعتم  ار  لاـم  نآ  زا  یبـختنم 

راحب [ 11 . ] تسا تدوخ  تسدـب  وت  رایتخا  ینعی  [ 10 . ] دوش هعجارم  ج 29 ص 194  راونالا : راحب  یکجارک و  بجعتلا  باتک  هب  دـنداد .
، هدراو یمـسج  تاحارج  یحور و  تامدص  ترثک  رثأ  رد  هک  دشاب  نآ  زا  یکاح  تارابع  نیا  تسین  دیعب  [ 12 . ] ج 29 ص 233 راونالا :

ّتلع نیمه  هب  تفریم و  ناشیاپ  ریز  دشیم و  هدیشک  نیمز  هب  ترضح  سابل  اذل  دننک . تکرح  تسار  یتماق  اب  دناهتسناوتیمن  ترضح 
لّوا تمـسق  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذت  [ 13 . ] دـندش هارمه  زین  ناوناـب  زا  ياهّدـع  گرزب  يوناـب  نآ  نتفر  هار  رد  کـمک  تهج 
رون هروس  زا  هیآ 23  هب  هراشا  ًالامتحا  [ 15 . ] تسا نآرق  روظنم  [ 14 . ] دراد ریـسفت  هب  جایتحا  تسا و  دیحوت  زا  يدنلب  یناعم  لماش  هبطخ 

گرزب یباذع  ناشیارب  دـناهدش و  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  دـنهدیم ، اوران  تبـسن  هنمؤم  هفیفع  نانز  هب  هک  یناسک  : » دـیامرفیم هک  تسا 
کی نوچمه  هک  دـناهدومرف  نایب  دوخ  رـصع  للم  ریاس  اب  هسیاقم  رد  ار  ناـنآ  یـشزرایب  تّدـش  ترـضح  تـالمج  نیا  رد  [ 16 «. ] تسا

دشاب و هتشاد  ار  نانآ  هب  هلمح  سوه  يراکعمط  ره  هک  تردقیب  نانچ  دشاب و  هتشادن  یشزرا  شرظن  رد  دشونب و  ياهدنـشون  هک  هعرج 
هزات تسوپ  [ 17 . ] دندوب دوشیم ، شوماخ  دوز  دـنریگیم و  راکب  شتآ  ندرک  نشور  يارب  هک  ياهریگـشتآ  نوچمه  هک  رادـیاپان  نانچ 

: دیامرفیم هغالبلاجهن  رد  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  هچنانچ  تفرگیم  رارق  ندروخ  رد  هدافتـسا  دروم  رقف  تدش  زا  یهاگ  هدشن  یغابد 
رد هک  یلاح  رد  یباوخب  ریـس  هک  سب  نیمه  وت  حور  یـضیرم  يارب  ینعی : ّدـقلا  یلا  ّنِحت  دابکأ  کلوح  وۀـنطبب  تیبت  نا  ءاد  کبـسح  و 
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اجنیا رد  [ 19 . ] داتسرفیم نمشد  بلق  هب  ار  وا  ینعی  [ 18 . ] دنشاب هدشن  یغابد  تسوپ  ندروخ  يوزرآ  رد  ياهنسرگ  ياهمکـشوت  فارطا 
فیـصوت ماـمت  تفارظ  اـب  ار  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  عاـمتجا  رب  مکاـح  ِتلاـح  مالـس » اـهیلع  همطاـف  ترـضح 

نیب زا  لّوا  تمسق  رد  دناهدومن . میـسرت  ار  هتـسویپ  عوقوب  نیملـسم  هعماج  رد  هک  ياهعجاف  قمع  قیقد  تایانک  ندرب  راکب  اب  دناهدومرف و 
یتیّـصخشیب و یـشزرایب و  یتسَپ و  تهج  زا  بصاـغ  مکاـح  فاـصوا  مّود  هلحرم  هدومرف و  حرطم  ار  قاـفن  روهظ  نید و  رهاوظ  ندرب 

مان هلیق »  » دـنتفاییم و لیکـشت  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  زا  هک  دنتـسه  راـصنا  هلیق  نارـسپ  زا  روظنم  [ 20 . ] دـناهدومن نایب  ار  شلطاب  قباوس 
يارب لحر  [ 21 . ] تسا بسا  يارب  نیز  مکح  رد  رتش  يارب  لحر  دوشیم . یهتنم  وا  هب  ناشبـسن  لبق ، لسن  نیدـنچ  هک  تسا  ناـنآ  رداـم 
اهیلع » ارهز ترضح  و  دوب ، هدرک  هدامآ  كدف  بصغ  يارب  هک  تسا  رکبوبا  یلعج  ثیدح  نیا  [ 22 . ] تسا بسا  يارب  نیز  مکح  رد  رتش 
تسا رکبوبا  ياعدا  هب  ترضح  هراشا  [ 23 . ] دنداد ار  رکبوبا  باوج  دندرک و  در  ار  نآ  لصفم  روطب  يدـعب  یلبق و  ياهتمـسق  رد  مالس »

نایب ار  مالـسلا  امهیلعایرکز  ترـضح  دواد و  ترـضح  ینعی  ربمایپ  ود  نتـشاذگ  ثرا  احیرـص  هک  هیآ  ود  نیا  اب  دـنربیمن . ثرا  ایبنا  هک 
دجـسم رد  زونه  وا  هک  هدوب  ینامز  رکبوبا  هب  ربخ  نیا  ندیـسر  ماگنه  تسین  دیعب  [ 24 . ] دوشیم نشور  رکبوبا  نخـس  نالطب  تسا  هدرک 

یگنوـگچ هراـبرد  رمع  اـب  دیـسر  وا  هب  مدرم  ياـههلان  بارطـضا و  ربـخ  هک  یماـگنه  تهج  نیمه  هب  دـندوب . هدـش  قرفتم  مدرم  هدوـب و 
ترـضح زونه  هک  یلاـح  رد  دـنناوخارف  دجـسم  هب  هراـبود  ار  مدرم  هک  دـنتفرگ  میمـصت  هجیتـن  رد  دوـمن و  تروـشم  هلئـسم  اـب  دروـخرب 

ار زیمآ  دیدهت  نانخس  نآ  رکبوبا  دندش  عمج  مدرم  یتقو  دوشیم .) هدافتسا  ۀمامإلا  لئالد  زا  هکنانچ   ) دندوب دجسم  رد  مالس » اهیلع  » ارهز
هب مالـس » اهیلع  » ارهز ترـضح  دعب  و  دـش ، دـهاوخ  رکذ  هک  تشاد  نایب  یبلاطم  وا  رب  ضارتعا  ناونعب  هملـس  ما  نایاپ  رد  دز و  مدرم  يارب 

شدوخ ءزج  ضعب و  زج  شیاعدـم  رب  يدـهاش  هک : تسا  نیا  شیانعم  تسا و  یبرع  لثملابرـض  کـی  هب  هراـشا  [ 25 . ] دنتشگزاب لزنم 
. دش مورحم  شاهنالاس  هیمهس  زا  نانخس -  نیا  رطاخب  لاس -  نآ  رد  هملسما  دیوگیم : يوار  [ 26 . ] تسین

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 
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