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تبالص مسجت  داوج  ماما 

باتک تاصخشم 

هللا سمش  یکلرفص ، هدنسیون :
هرامش 36 دنفسا 1378 -  رثوک »  گنهرف  : رشان

همدقم

دای تکرب  ریخرپ و  يدولوم  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  ترـضح  زا  هعیـش  لفاحم  رد  و  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هداوناخ  نایم  رد 
. دندروآ دوب . لاسدرخ  هک  ار  رفعجوبا  شدنزرف  مدوب . مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رـضحم  رد  يزور  دیوگیم : یناعنـص  هک  نانچ  دوشیم ؛
( مالسلا هیلع   ) داوج ماما  هک  دوش  روصت  نینچ  دیاش  تسا . هدشن  هداز  وا  زا  رتتکرب  اب  ام  نایعیش  يارب  هک  تسا  يدولوم  نیا  دومرف : ماما 

ناـشن نیارق  دـهاوش و  هظحـالم  عوضوم و  یـسررب  تسین . لوـبق  لـباق  بلطم  نیا  تسا . هدوـب  رتتکرب  اـب  نایعیـش  يارب  یلبق  ناـماما  زا 
رصع دروآ . ناغمرا  هب  نایعیـش  يارب  یـصاخ  تکرب  ریخ و  هک  تفرگ  تروص  یطیارـش  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح  دلوت  دهدیم .

دیدرگ ور  هب  ور  یلیاسم  اب  يدعب  ماما  یفرعم  رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تشاد و  ار  دوخ  صاخ  تالکشم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
رب دندش . فورعم  هیفقاو »  » هب هک  یهورگ  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  تداهش  زا  سپ  وس ، کی  زا  تشادن . هقباس  لبق  ناماما  رـصع  رد  هک 

تفه لهچ و  دودح  ات  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رگید ، يوس  زا  دندش و  رکنم  ار  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تماما  يدام ، ياههزیگنا  ساسا 
زا نانآ  رفن  هن  دنرفن و  هدزاود  ناماما  هک  دوب  یکاح  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  هدیسر  ثیداحا  نوچ  دشن . رـسپ  دنزرف  ياراد  یگلاس 

تماما موادت  مه  ترضح و  نآ  دوخ  تماما  مه  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  يارب  دنزرف  نادقف  دوب ، دنهاوخ  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  لسن 
. دـندرکیم راکنا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تماما  هداد ، رارق  زیواتـسد  ار  عوضوم  نیا  زین  ناـیفقاو  تخاـسیم . ور  هب  ور  شـسرپ  اـب  ار 
. دهدیم یهاوگ  نخس  نیا  یتسرد  رب  ترضح ، نآ  خساپ  هراب و  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) متشه ماما  هب  یطـساو  يامایق  نب  نیـسح  ضارتعا 
رد یـشاب  ماـما  تسا  نکمم  هنوگچ  تشوـن : دـناوخ و  میقع  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  ياهماـن  رد  دوـب . هیفقاو  نارـس  زا  هک  اـمایق  نبا 
زور دـنچ  زا  شیب  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـش . مهاوخن  دـنزرف  ياراد  نم  ینادیم  اجک  زا  دومرف : خـساپ  رد  ماما  يرادـن ؟ دـنزرف  هک  یتروص 

ساسح عطقم  نیا  رد  هک  يرگید  رطخ  دنکیم . ادج  لطاب  زا  ار  قح  رـسپ ، نیا  دـیامرفیم و  اطع  نم  هب  يرـسپ  دـنوادخ  هک  درذـگیمن 
زین تقو  تموکح  دوب و  هداهن  ماگ  قنور  جاور و  هلحرم  هب  لازتعا  بتکم  دوب . هلزتعم »  » بهذم نتفرگ  تردق  درکیم ، دیدهت  ار  نایعیش 

، درکیم دـییات  احیرـص  ناشلقع  هچنآ  دـندرکیم . هضرع  دوخ  لقع  هب  ار  ینید  بلاطم  اهروتـسد و  نایلزتعم  درکیم . یناـبیتشپ  ناـنآ  زا 
، دوبن هیجوت  لباق  نانآ  نیب  رهاظ  لقع  اـب  یلاـسدرخ  نینـس  رد  تما  تماـما  ماـقم  هب  لـین  نوچ  دـندرکیم . راـکنا  ار  هیقب  دـنتفریذپیم و 

داوج ماما  هتبلا  دنهد . تسکـش  یملع  تباقر  نادیم  رد  ار  ترـضح  نآ  دوخ  رادنپ  هب  ات  دندرکیم  حرطم  ياهدیچیپ  راوشد و  ياهـشسرپ 
ار تماما  لصا  درب و  نیب  زا  ار  دوخ  تماما  دروم  رد  دیدرت  هنوگره  هدمآ ، نورب  دنلبرس  اههرظانم  نیا  زا  عطاق  ياهخساپ  اب  مالسلا ) هیلع  )
رد هک  دوب  هدش  نشور  همه  يارب  اریز  درکن ؛ داجیا  یلکشم  عوضوم  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  نامز  رد  رطاخ ، نیمه  هب  درک . تیبثت 

درادن . يریثات  یلاسدرخ  یهلا ، بصنم  نیا  زا  يرادروخرب 

یتدیقع مجاهت  رصع 

نیرتراکم و نومام  یخیرات  نوتم  یهاوگ  هب  دوب . رصاعم  مصتعم  نومام و  ینعی  یسابع  زاب  گنرین  هفیلخ  ود  اب  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما 

تبالص مسجت  داوج  زا 14ماما  هحفص 6 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یئاهن فده  دیـشوک . رایـسب  هعیـش ، هشیدـنا  رب  یعطق  ییاهن و  يزوریپ  بسک  يارب  هک  تسا  یـسک  وا  تسا . یـسابع  يافلخ  نیرتقفانم 
هراتس هشیمه  يارب  تساوخ  یم  وا  دوب . عیشت  بهذم  طوقس  تیاهن  رد  نانآ و  تسکش  هعیش ، ناماما  اب  هرظانم  سلاجم  لیکشت  زا  نومام 

، درکیم دیدهت  ار  رگمتـس  بصاغ و  نامکاح  رگید  نومام و  هک  یتارطخ  تالکـشم و  ردصم  عبنم و  نیرتگرزب  ددرگ و  شوماخ  عیـشت 
چیه نم  دزن  تفگ : دوب -. هدرک  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  اب  هرظانم  تساوخ  رد  هک  نارهم -  نب  دـیمح  هب  نوماـم  دوش . هتـشادرب  ناـیم  زا 

ار وت  مراد ، تایملع  تردق  زا  هک  یتخانش  رطاخ  هب  تفگ : يزورم  نامیلس  هب  نینچمه  وا  تسین . رت  بوبحم  يو  تلزنم  شهاک  زا  زیچ 
يرـصع نینچ  رد  ینک . موکحم  دروم  کی  رد  طقف  ار  وا  هک  نیا  زج  مرادـن  یفدـه  متـسرفیم و  مالـسلا ) هیلع  اضر  ماما   ) وا اب  هثحابم  هب 

يافلخ ياهرکم  اههلیح و  رگید  اهنیهوت و  اههحماسم ، اهيورجک ، اهفارحنا ، ربارب  رد  تبالـص  اب  هناعطاق و  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماـما 
متس و هاگتسد  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  تبالـص  تیعطاق و  زا  ییاههنومن  هلاقم  نیا  درک . عافد  نید  تیناقح  زا  داتـسیا و  لطاب 

تسا . هدروآ  درگ  ار  سابعینب  ریوزت 

ارهز ترضح  نالتاق  زا  ماقتنا  داوج و  ماما 

دوخ مشخ  فلتخم  ياهتبسانم  هب  دندوب و  ساسح  دش ، ماجنا  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هرابرد  هک  یمتس  ربارب  رد  هعیش  ناماما  همه 
( مالسلا هیلع   ) داوج ماما  هک  مدوب  هتسشن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  تمدخ  دیوگیم : مدآ  نب  ایرکز  دندرکیم . زاربا  هیـضق  نیا  زا  ار 
هب ار  شرـس  داهن ، نیمز  رب  ار  شیاهتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح  دوب . رتمک  لاس  راـهچ  زا  ترـضح  نآ  سپ  دـندروآ . وا  شیپ  ار 

هیلع  ) داوج ماـما  يرکف ؟ رد  ارچ  تیادـف  مناـج  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  تفر . ورف  قیمع  يرکف  رد  درک و  دـنلب  نامـسآ  فرط 
رگا هک  تسا  نآ  شنالتاق  قح  دـنگوس ، ادـخ  هب  مشیدـنایم . دـش ، ماجنا  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز مرداـم  هراـب  رد  هچنآ  هب  دومرف : مالـسلا )

شوغآ رد  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ماگنه ، نیا  رد  منکرب . ار  ناشهشیر  منک و  هکت  هکت  هدـنازوس ، ار  ناـنآ  دـسرب ، اـهنآ  هب  متـسد 
یتسه . هعیش  تماما  قیال  وت  هک  یتسار  هب  تیادف ، مردام  ردپ و  دومرف : دیسوب و  ار  شمشچ  ود  نایم  دیشک ،

هدنبوک هبطخ 

نوچ دـنتفگ : دیـسر و  ارتفا  دـح  هب  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  دوب  هیفقاو  هتخاس  هک  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  تماـما  لـسن  عاـطقنا  هعیاـش 
ماما دـنزرف  وا  دوش  تباث  هک  نیا  يارب  تسین و  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  دـنزرف  تسا ، نوگمدـنگ  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  هرهچ  گنر 
تقو نآ  رد  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  یخاتـسگ ، اـب  بیترت ، نیدـب  میربب . اهـسانش  هفاـیق  دزن  ار  وا  دـیاب  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر

، دندوب هدروآ  ار  ماما  هک  یناسک  هب  باطخ  دنداتفا و  هدجس  هب  ماما  ندید  ضحم  هب  نانآ  دندرب . اهسانش  هفایق  دزن  تشاد . لاس  ود  دودح 
هزیکاپ و كاپ و  یلـسن  زا  وا  مسق ، ادخ  هب  دینکیم !؟ هضرع  ام  لاثما  رب  ار  رینم  رون  ناشخرد و  بکوک  نیا  هنوگچ  امـش ! رب  ياو  دنتفگ :

نیا رب  دیربب و  ار  وا  تسا . هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نبیلع  هیرذ  زا  وا  تسا . رهطم  رهاط و  بالـصا  زا 
زا ار  ام  هک  تسا  یسک  صوصخم  شیاتس  دومرف : ریظنیب  یتحاصف  اب  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  ماگنه ، نیا  رد  دینک . رافغتـسا  دوخ  راک 
وا اضر و  دـنزرف  دـمحم  نم  مدرم ! يا  داد . رارق  دوخ  نیما  دـیزگرب و  ار  ام  شقلخ  ناـیم  زا  درک و  قلخ  شدوخ  تسد  اـب  شدوخ و  رون 
نم تسا . بلاطیبانبایلع  دنزرف  وا  دیهش و  نیسح  دنزرف  وا  نیدباعلا و  نیز  دنزرف  وا  رقاب و  دنزرف  وا  قداص و  دنزرف  وا  مظاک و  دنزرف 
ارم دیدنبیم و  ارتفا  مردپ  نم و  رب  هدرک ، کش  ینم  نوچ  بسن  رد  ایآ  متسه . هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم و  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف رسپ 

رهاظ نم  منادیم . رتهب  اهنآ  امش و  دوخ  زا  ار  اهسانش  هفایق  بسن  مه  امش و  بسن  مه  نم  مسق ، ادخ  هب  دینکیم !؟ هضرع  ناسانـشهفایق  هب 
نامـسآ و تقلخ  زا  لبق  دنوادخ  زا  هک  تسا  یملع  نیا  تسا . اهنآ  امـش و  راظتنا  رد  ياهدـنیآ  هچ  منادیم  زین  منادیم و  ار  همه  نطاب  و 

هیلع هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نامز  رد  هیـضق  نیا  دننام  دومرف : دیـسر ، مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هب  ربخ  نیا  یتقو  تسا . هدیـسر  ام  هب  نیمز 
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هللا لوسر  هب  رـسپ  نیا  دـنتفگ : دـندز و  تمهت  وا  هب  ياهدـع  دروآ ، ایند  هب  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هیطبق  هیرام  یتقو  دـش . رارکت  زین  هلاو )
اوسر ار  نازاسهنتف  هدرک ، هیضق  يریگیپ  رومام  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تیاهن  رد  تسین . هیبش 

هیآ دندرک ، رافغتـسا  ياضاقت  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  ود  نآ  یتقو  دزرماین . ار  رفن  ود  امـش  ادـخ  دومرف : نانآ  هب  باطخ  تخاس و 
رد هک  ار  يادخ  ساپس  داد : همادا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هاگنآ  مهل ) هللارفغی  نلف  ةرم  نیعبـس  مهلرفغتـست  نا  : ) دش لزان  هبوت  هروس   80

داد . رارق  شرسپ  ربمایپ و  دننام  ياهوسا  مرسپ  نم و 

نازاس ثیدح  اب  هزرابم 

ياـهقف هلمج  زا  رگید  يرایـسب  نوماـم و  هک  یـسلجم  رد  درک ، جـیوزت  مالـسلا ) هیلع   ) داوـج ماـما  هب  ار  شرتـخد  نوماـم  هک  نآ  زا  سپ 
دیسر و هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ روضح  لیئربج  هدش  تیاور  درک : ضرع  ماما  هب  ییحی  دنتـشاد ، روضح  مثکا  نباییحی  دننام  يرابرد 

همالع هتبلا  تسا ؟ یضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  سرپب  وا  زا  مایضار ؛ رکبوبا  زا  نم  دیوگیم : دناسریم و  مالس  امش  هب  ادخ  دمحم ! ای  تفگ :
نیا هک  یـسک  دومرف : ماما  تسا . هتـسناد  داشباب  نب  دمحم  لوعجم  ثیداحا  زا  غورد و  ار  ثیدح  نیا  ریدغلا  باتک  مجنپ  دـلج  رد  ینیما 

: دومرف ربمایپ  درادن . رود  رظن  زا  درک ، نایب  عادولاۀجح  رد  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هک  يرگید  ربخ  دـیاب  دـنکیم  لقن  ار  ربخ 
شهاگیاج ددنب ، غورد  نم  رب  دمع  هب  سک  ره  دوب . دنهاوخ  رایـسب  زین  نم  زا  دعب  دـناهدش و  رایـسب  دـندنبیم ، غورد  نم  رب  هک  یناسک  »

ادخ و باتک  اب  هچنآ  دینک . هضرع  نم  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  نآ  دش ، لقن  امـش  يارب  نم  زا  یثیدح  نوچ  سپ  دوب . دهاوخ  شتآ  رد 
ادخ اریز  درادن ؛ يراگزاس  ادخ  باتک  اب  تیاور  نیا  دینک .» اهر  دوب ، تنـس  ادخ و  باتک  فلاخم  هچنآ  دـیریگب و  دوب ، قفاوم  نم  تنس 

يدونشخان يدونشخ و  ایآ  میرتکیدزن .» وا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  درذگیم و  هچ  شلد  رد  مینادیم  میدیرفآ و  ار  ناسنا  ام  : » تسا هدومرف 
دننام نیمز  رد  رمع  رکبوبا و  هک  هدش  تیاور  تفگ : ییحی  دـسرپب ؟ هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  ار  نآ  ات  دوب  هدیـشوپ  ادـخ  رب  رکبوبا 

، دنیادخ برقم  هتشرف  ود  لیئاکیم  لیئربج و  هک  ارچ  دوش ، تقد  دیاب  زین  ثیدح  نیا  رد  دومرف : ترضح  دننامسآ . رد  لیئاکیم  لیئربج و 
سپ اهنآ  هتبلا  دناهدوب . كرشم  رمع  رکبوبا و  یلو  دناهدشن ؛ جراخ  ادخ  تعاطا  هریاد  زا  ياهظحل  تسا و  هدزن  رس  نانآ  زا  یهانگ  زگره 

ار ود  نآ  ادخ  تسا  لاحم  نیاربانب ، دندرک . يرپس  یتسرپ  تب  كرش و  رد  ار  ناشرمع  نارود  رثکا  اما  دناهدش ، ناملسم  مالـسا  روهظ  زا 
نیا دومرف : ماـما  دنتـشهب . لـها  ناریپ  رورـس  ود  رمع  رکبوبا و  هک  درک  حرطم  يرگید  تیاور  ییحی  دـنک . هیبـشت  لـیئاکیم  لـیئربج و  هب 

ار ثیدـح  نیا  درادـن . دوجو  نانآ  نایم  رد  يریپ  دـنناوج و  یگمه  ناـیتشهب  اریز  تسین ؛ تسرد  تسا و  هیماینب  تاـیلعج  زا  زین  تیاور 
نیسح نسح و  : » دومرف هک  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  دروم  رد  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  یثیدح  لباقم  رد  هیماینب 

هب نم  رگا  دومرف : هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  هدش  تیاور  تفگ : ییحی  دناهدرک . لعج  دنوشیم ». هدرمـش  تشهب  ناناوج  رورـس  ود 
يا : » تسا هدومرف  اریز  تسا ؛ رتتسار  ثیدـح  نیا  زا  ادـخ  باتک  دومرف : ماـما  دـشیم . ثوعبم  رمع  اـمتح  مدـشیمن ، ثوعبم  يربماـیپ 

. تسا هتفرگ  نامیپ  ناربمایپ  زا  دنوادخ  هک  دیآیمرب  احیرـص  هیآ  نیا  زا  میتفرگ ». نامیپ  ناربمایپ  زا  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  ربمایپ !
هب ندز  مه  رب  مشچ  کی  ردـق  هب  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  نیا ، رب  هوالع  دـنک . لیدـبت  ار  دوخ  نامیپ  تسا  نکمم  هنوگچ  تروص ، نیا  رد 

ربمایپ زین  و  تسا ؛ هدرک  يرپس  كرش  اب  ار  دوخ  رمع  رتشیب  هک  دنکیم  ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  یسک  ادخ  هنوگچ  دناهدیزرون . كرش  ادخ 
تشاد ». رارق  دسج  حور و  نیب  مدآ  هک  مدش  ربمایپ  یلاح  رد  نم  : » دومرف

بعل وهل و  اب  هزرابم 

هب قراخم  درازایب . ار  ماما  ات  درک  توعد  قراخم )  ) مان هب  یناوخزاوآ  برطم و  زا  داد و  بیترت  یـسلجم  شرتخد ، جـیوزت  ماگنه  نوماـم 
هیلع  ) داوج ماـما  ربارب  رد  سپ  منکیم . نیماـت  ار  وت  دوصقم  دـشاب ، هتـشاد  يویند  روما  هب  ياهقـالع  نیرتمک  رفعجوبا  رگا  تفگ : نوماـم 
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یتدـم زا  دـعب  درکن . هجوت  چـیه  شنایفارطا  وا و  هب  ماـما  درک . یناوخزاوآ  دوع و  نتخاون  هب  عورـش  دـنلب  يادـص  اـب  تسـشن و  مالـسلا )
شتـسد داتفا و  يو  تسد  زا  طبرب  دوعناهگان و  هظحل ، نیا  رد  زارد ! شیر  يا  سرتب  ادـخ  زا  دومرف : قراـخم  هب  تشادربرـس و  توکس 

مدش ناساره  نانچ  دیشکرب ، دایرف  مالسلا ) هیلع   ) رفعجوبا هک  ینامز  تفگ : دیسرپ ، وا  زا  ار  تسد  ندش  جلف  ببس  نومام  یتقو  دش . جلف 
مدرگیمن . زاب  يداع  تلاح  هب  زگره  هک 

يرابرد ياهقف  تسکش  ماما و  تواضق 

. تشگیم زاب  مصتعم  سلجم  زا  دوب ، نیگمغ  هدرـسفا و  تدش  هب  هک  یلاح  رد  مدید  ار  دوواد  یبا  نبا  يزور  دیوگیم : ثدـحم  ناقرز 
داوج رفعج  وبا  زا  هچنآ  رطاخ  هب  تفگ : ارچ ؟ مدیسرپ : مدوب . هدرم  شیپ  لاس  تسیب  شاک  مدرک  وزرآ  زورما  تفگ : مدش ، ایوج  ار  تلع 
هفیلخ دزاس . كاپ  ار  وا  یهلا  رفیک  يارجا  اب  اـت  تساوخ  مصتعم  زا  درک و  فارتعا  تقرـس  هب  یـصخش  دـمآ . مرـسرب  مصتعم  سلجم  رد 
تسد چم  زا  دیاب  متفگ : نم  دیـسرپ . نآ  دودح  دزد و  تسد  عطق  دروم  رد  ام  زا  درک و  توعد  زین  ار  داوج  ماما  دروآ . درگ  ار  اهقف  همه 
رگید ياهدع  تقفاوم و  نم  اب  رظن  نیا  رد  اهقف  زا  یهورگ  مکیدیا ). مکهوجوب و  اوحـسماف  : ) دـیوگیم هک  ممیت  هیآ  لیلد  هب  دوش ، عطق 
هاگنآ قفارملا ) یلا  مکیدیا  مکهوجو و  اولـسغاف  : ) دیوگیم هک  وضو  هیآ  لیلد  هب  دوش ، عطق  جـنرآ  زا  دـیاب  دـنتفگ : دـندرک و  تفلاخم 

دیاب طقف  دنهابتـشا . رد  اـهنیا  دومرف : ماـما  تسیچ ؟ هلاـسم  نیا  رد  امـش  رظن  دیـسرپ : درک و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  دـمحم  هب  ور  مصتعم 
ود تروص ، دریذـپیم : ققحت  ندـب  وضع  تفه  رب  هدجـس  : » دومرف هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  نیا  لیلد  هب  دوش ، عطق  دزد  ناتـشگنا 

هدجـس ات  دـنامیمن  وا  يارب  یتسد  دوش ، عطق  جـنرآ  ای  چـم  زا  دزد  تسد  رگا  نیاربانب ، اپ . گرزب  تشگنا  ود  وناز ، رـس  ود  تسد ، فک 
مصتعم دوشیمن . عطق  تسادخ ، يارب  هچنآ  تسادخ و  نآ  زا  هدجـس  هناگتفه  ياضعاینعی  دجاسملا هللا ) ناو  : ) دیامرفیم دنوادخ  دنک .

گرم يوزرآ  یتحاران  تدش  زا  دووادیبا ) نبا   ) نم هظحل  نیا  رد  دندرک . عطق  ار  دزد  ناتشگنا  داد  روتسد  تفریذپ و  ار  ماما  باوج  زین 
مدرک .

براحم مکح 

يارب نیقناـخ  رهـش  کـیدزن  نزهار  ياهدـع  دوب و  هدـش  نما  اـن  ادـخ ، هناـخ  هار  هژیوـب  یتالـصاوم ، ياـههار  زا  یخرب  مصتعم  ناـمز  رد 
ریگتـسد ار  نانآ  مکاح  دـنک . تازاجم  ریگتـسد و  ار  نانزهار  ات  داد  روتـسد  لحم  مکاح  هب  هفیلخ  دـندرکیم . داجیا  تمحازم  اـهناوراک 

ءازج اـمنا   ) نآرق هب  باوج  رد  ناـنآ  درک . مکح  تساوخرد  تروـشم و  اـهقف  اـب  مصتعم  دـش . هفیلخ  يوـس  زا  مکح  غـالبا  رظتنم  درک و 
( ضرالا نم  اوفنی  وا  فالخ  نم  مهلجرا  مهیدیا و  عطقت  وا  اوبلـصی  وا  اولتقی  نا  اداسف  ضرالایف  نوعـسی  هلوسر و  هللا و  نوبراحی  نیذـلا 
رد تسا و  طلغ  اوتف  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  دراد . رایتخا  مکاح  دوش ، ارجا  اهتازاجم  نیا  زا  مادکره  دنتفگ : دندرک و  دانتسا 

تروص نیا  رد  دـناهدربن ، ار  یـسک  لام  دناهتـشکن و  ار  یـسک  هدرک ، نماان  ار  هار  طقف  ای  دارفانیا  اریز  درک ؛ تقد  رتشیب  دـیاب  هنیمز  نیا 
رگا و  دنسرب ، لتق  هب  دیاب  دناهتشک ، ار  یسک  مه  دناهدرک و  نما  ان  ار  اههار  مه  رگا  یلو  تسا ؛ دیعبت  نامه  نیا  دنوشیم و  ینادنز  طقف 

دنوش . هتخیوآ  راد  هب  سپس  ددرگ و  عطق  سکع  تروص  هب  نانآ  ياپ  تسد و  دیاب  دناهدرک ، تراغزین  ار  لاوما  دروم ، ود  نیا  رب  هوالع 

قفانم نارگ  هنتف  گرم 

کیدزن ماما  نارای  ماما و  هب  ار  دوخ  اهنآ  دنتخاسیمن . راکـشآ  ار  نآ  یلو  دندوب ، لطاب  ياههشیدـنا  ياراد  اقرزلایبا  نبا  يرهمـسلاوبا و 
يرهمـسلاوبا و دومرف : نم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  يزور  دیوگیم : يرابنا  قاحـسا  دـندرکیم . هدافتـسا  ءوس  تیعقوم  نیا  زا  هدرک ،

نانآ رـش  زا  ارم  قاحـسا ! يا  دننوعلم . رگهنتف و  نانآ  اریز  مرازیب ؛ نانآ  زا  نم  دیـشاب  دهاش  دنتـسه ، ام  غلبم  دـننکیم  نامگ  اقرزلایبا  نبا 
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. دنهدیم تبسن  مناتـسود  نم و  هب  ار  نآ  هانگ  دننکیم و  هنتف  نانآ  دومرف : تسا ؟ زیاج  نانآ  نتـشک  ایآ  موش . تیادف  متفگ : نک . تحار 
متـس نارواد  شیپ  دیاب  تروص  نیا  رد  اریز  شکن ؛ ار  نانآ  اراکـشآ  يوش ، صالخ  نانآ  رـش  زا  یهاوخیم  رگا  تسا . بجاو  نانآ  لتق 

ماجنا یناهنپ  ار  راک  نیا  دورب . نیب  زا  ینمؤم  دـساف ، ود  رطاخ  هب  مهاوخیمن  نم  تشک . دـنهاوخ  ار  وت  تیاهن  رد  يرواـیب و  دـهاش  هشیپ 
دناسرب . ناشلامعا  يازس  هب  ار  ود  نیا  ات  تسا  یتصرف  رظتنم  هشیمه  قاحسا  مدید  هیضق ، نیا  زا  دعب  دیوگیم : یسیع  نب  دمحم  هدب .

حلاصان دارفا  درط  رد  ماما  تیعطاق 

رطاـخ هب  هک  تسا  حـلاصان  ناـیفارطا  دوجو  دـنکیم ، دـیدهت  ار  روشک  اـی  بهذـم  کـی  ناربهر  ناـگرزب و  هشیمه  هک  یتارطخ  زا  یکی 
ار نانآ  یطابترا  ياههار  الومعم  دننکیم و  داجیا  هلصاف  مدرم  نانآ و  نیب  هتفرگ ، ار  ناگرزب  نوماریپ  يداقتعا  ای  يدام  یفارحنا ، ضارغا 
نآ ناربج  هک  دـمآ  دـهاوخ  راب  هب  يریذـپان  ناربج  ياهنایز  اسب  هچ  دنـشابن ، دارفا  هنوگ  نیا  بظاوم  ناگرزب  رگا  دـننکیم . عطق  مدرم  اب 

دندرکیم رکف  دوخ  لاـیخ  هب  ماـما ، نس  یمک  زا  هدافتـسا  ءوس  اـب  دارفا  هنوگ  نیا  زین  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماـما  ناـمز  رد  تسا . لکـشم 
درط ار  نانآ  یضامغا  چیه  یب  درک و  ساسحا  ار  رطخ  نیا  ماما  دننک . لمع  دنتساوخ ، هک  روط  ره  دنوش و  طلـسم  ماما  روما  رب  دنناوتیم 

تنعل ار  نانآ  دـنوادخ  دومرف : نانآ  هرابرد  ماما  دنتـشاد . ياج  دارفا  نیا  رامـش  رد  مشاـهیبا  نب  مشاـه  دـقاو و  نب  رفعج  رمعلاوبا ، درک .
دناهداد . رارق  دوخ  يایند  هلیسو  ار  ام  دننکیم و  يذاخا  مدرم  زا  ام  مسا  هب  اریز  دنک ؛

ینید روما  رد  رظن  راهظا  زا  یهن 

رد يرایسب  ثیداحا  مینک ، هظحالم  ار  ناموصعم : هریس  رگا  دنشاب . هربخ  راک  نیا  رد  هک  دننک  رظن  راهظا  ینید  روما  رد  دنناوتیم  یناسک 
نایعیـش تیعـضو  مالـسلا ،) هیلع   ) اضر ماما  تداهـش  زا  دـعب  میباییم . ینید  روما  رد  هیام  مک  ياهرظن  راهظا  ملع و  نودـب  ياوتف  زا  یهن 

: تسا هدـمآ  خـیرات  رد  دـندش . شزغل  راچد  زین  نامحرلادـبعنب  سنوی  دـننام  ناگرزب  زا  یخرب  هک  يدـح  هب  دـیدرگ ؛ لزلزتم  يرادـقم 
رد جاجح  نب  نامحرلادبع  هناخ  رد  نارگید  نامحرلادبعنب و  سنوی  ییحی ، نب  ناوفـص  تلـص ، نب  نایر  دننام  هعیـش  ناگرزبزا  ياهدـع 

يارب دیرادرب . تسد  هیرگ  زا  تفگ : نانآ  هب  سنوی  دنتخادرپ . يراز  هیرگ و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  گوس  رد  دندمآ و  درگ  دادـغب 
ام ددرگ و  هعیش  تماما  رادهدهع  یـسک  هچ  دوش ، گرزب  مالـسلا ) هیلع  داوج  ماما   ) كدوک نیا  ات  دینیبب  دیـشیدنیب و  ياهراچ  تماما  رما 
رد وت  دـش  مولعم  تفگ : درـشف و  ار  سنوی  يوـلگ  تساـخرب و  تلـص  نب  ناـیر  ماـگنه ، نیا  رد  میـسرپب . یـسک  هچ  زا  ار  دوـخ  لـیاسم 

. تسین هلاس  دص  درمریپ  هزور و  کی  لفط  نیب  یقرف  دشاب ، ادخ  بناج  زا  تماما  رما  رگا  اریز  یتسین ؛ راوتـسا  تماما  دروم  رد  تاهدـیقع 
ماگنه اهنآ  دندش . هنیدـم  مزاع  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  اب  رادـید  جـح و  مسارم  ماجنا  يارب  هعیـش  ناگرزب  زا  رفن  داتـشه  دودـح  سپس 

هیلع  ) داوج ماما  يومع  یتدـم  زا  دـعب  دـنتفر . دوب . هنکـس  زا  یلاخ  ماگنه  نآ  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هناـخ  هب  هنیدـم  هب  دورو 
سک ره  تسا و  ادخ  لوسر  رسپ  هللادبع  تفگ : دش و  دنلب  یـصخش  تسـشن . سلجم  ردص  رد  دش و  دراو  یـسوم ) نب  هللادبع  ( ) مالـسلا

زا رفن  دنچ  دزاس . مهارف  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ياج  هب  ار  یسوم  نب  هللادبع  ینیشناج  هنیمز  تساوخیم  وا  دسرپب . وا  زا  دراد ، یـشسرپ 
كرت ار  هنیدم  دنتفرگ . میمصت  دندش و  تحاران  نیگمغ و  نایعیش  داد . تسردان  ياهخـساپ  هللادبع  یلو  دندیـسرپ ، ار  یلیاسم  نارـضاح 

شیومع هب  باطخ  داد و  هدننک  عناق  تسرد و  ياهخساپ  نایعیش  ياهـشسرپ  هب  دش ، دراو  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  ماگنه ، نیا  رد  دننک .
یهاوخ یباوج  هچ  تماـیق  رد  ینکیم ؟ رظن  راـهظا  دراد ، دوجو  وت  زا  رتاـناد  تما  ناـیم  رد  هک  نیا  اـب  ارچ  سرتـب ؛ ادـخ  زا  ومع ! دومرف :

تشاد ؟

دوش تعامج  ماما  دیابن  فرحنم  صخش 
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زامن رد  تسا . هدـیدرگ  ناوارف  دـیکات  نآ  هماقا  رب  هک  تسا  ناناملـسم  داحتا  تردـق و  شیامن  گرزب  ياهنادـیم  زا  یکی  تعامج  زاـمن 
هیلع  ) داوج ماما  دشاب . ملاس  یتدیقع  يرکف و  رظن  زا  دیاب  تعامج  ماما  تسا . تعامج  ماما  طیارش  مهم ، رایـسب  لیاسم  زا  یکی  تعامج 

تاکز تسین ، تسرد  شتاداقتعا  تسا و  میسجت  هب  لیاق  دنوادخ  دروم  رد  هک  یسک  هب  دومرف : نایعیش  هب  باطخ  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا )
ام اب  وا  یتسود  تیالو و  هرابرد  زین  دـیرادن و  نانیمطاشنید  هب  هک  یـسک  رـس  تشپ  دومرف : زین  و  دـیناوخن . زاـمن  شرـس  تشپ  دـیهدن و 

دینکن . ادتقا  هیفقاو  هورگ  هب  دومرف : زین  و  دیناوخن . زامن  دیتسه ، كوکشم 

هفیلخ ربارب  رد  ماما  تالیکشت 

زا يرایسب  لاوما  تموکح  دیدرگ و  دراو  نایعیـش  هب  يدایز  راشف  يداصتقا  رظن  زا  لاس 220  رد  دـیوگیم : ماما ، لیکو  رایزهم ، نب  یلع 
: دومرف باوج  رد  ماما  مدرک . نایب  ار  تالکـشم  نیا  متـشون و  ماما  هب  ياهمان  نم  لاـس ، نآ  رد  درک . هرداـصم  تاـیلام  ناونع  هب  ار  ناـنآ 

نآ رب  لاس  هک  ياهرقن  ـالط و  رد  طـقف  ار  سمخ  نم  لاـسما  دـنراد ، رارق  راـشف  تحت  نایعیـش  تسا و  هدرک  متـس  امـش  هب  ناطلـس  نوچ 
زا فیفخت  نیا  درادن . سمخ  اهالاک  اهغاب و  هنایلاس ، دوس  فورظ ، تاناویح ، دـننام  یگدـنز  لیاسو  رگید  مدرک . بجاو  تسا . هتـشذگ 

دنکن . لصاتسم  ار  نانآ  مکاح  هاگتسد  راشف  ات  تسا  نایعیش  هب  نم  هیحان 

عونمم طیرفت ، طارفا و 

. طیرفت هار  ياهدع  دـنریگیم و  شیپ  طارفا  هار  يداقتعا  لیاسم  هرابرد  یهورگ  دـنکیم . دـیدهت  ار  عماوج  هشیمه  يرکف  فارحنا  رطخ 
ار ترتع  باتک و  دومرف و  یفرعم  ار  حیحـص  هدـیقع  كالم  نازیم و  تلحر ، ماگنه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا راوگرزب  ربماـیپ 
. دندوب طیرفت  ریگرد  ياهتسد  طارفا و  راتفرگ  ياهدع  هشیمه  نایعیـش  ناناملـسم و  نیب  رد  هنافـساتم  درمـش . فارحنا  زا  تینوصم  كالم 

مهتم ولغ  هب  ار  وا  لاجر ، ياملع  زا  یخرب  تهج  نیمه  هب  درکیم . يور  هدایز  تیب : لها  تبحم  رد  هک  تسا  یناسک  زا  نانـس  نب  دمحم 
ماما مدرکیم . حرطم  ار  نایعیش  تافالتخا  هلمج  زا  یلیاسم  مدوب و  هتسشن  مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  تمدخ  يزور  دیوگیم : وا  دننکیم .

؛ درک قلخ  ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع و  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم رون  زیچ  ره  زا  لبق  دنوادخ  دمحم ! يا  دومرف :
رارق تیب  لها  رایتخا  رد  ار  اهنآ  روما  درک و  بجاو  نانآرب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تعاط  هدـیرفآ ، ار  رگید  تادوجوم  ایـشا و  سپس 

وا هزاجا  اب  دـنوادخ و  هدارا  هب  زین  نانآ  مارح  لالح و  دـننک و  مارح  ار  يزیچ  لالح و  ار  يزیچ  دـنراد  قح  تیب  لها  طقف  نیارباـنب ، داد .
دنهاوخ عیاض  لامیاپ و  دننامب ، بقع  هک  یناسک  دناهتفر و  جک  فارحنا و  دنورب ، رتولج  هک  یناسک  تسا . نیمه  نید  دـمحم ! يا  تسا .

ینک . یط  ار  هار  نیمه  دیاب  زین  وت  تسا و  تیب : لها  یهارمه  تاجن ، هار  اهنت  دش .

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
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