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مالسلا هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تداهش 
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مالسلا هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تداهش 

باتک تاصخشم 

مالسلا هیلعرقاب  دّمحم  ماما  تداهش  هژیو  هَّللا » هظفح   » یماما هیقف  نسح  دّیس  جاح  هَّللا  تیآ  ترضح  ینارنخس 

ینارنخس نتم 

ینَدَـملا یّکَملا  یبَرَعلا  ّیِمُـالا  ِِّیبَّنلا  ِِهئاَِـیْبنَا  دِّیَـس  یلَع  ُمـالَّسلا  َو  ُةولّـصلا  َو  ِِهئاَـمْعَن  یلَع  ُرْکُّشلا  َو  ِهِّیلَوـِل  ُدْـمَحلا  ِمیحَّرلا  ِنـمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْـسب 
َو ْمِهیِفلاَُخم  َو  ْمِِهئاَدْعأ  یلَع  ِۀَیَدبَالا  ُۀَِمئاَدلا  ُۀَنْعَللا  َو  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  دَّمَُحم  ِمِساَقلا  یبأ  اَنِِّیبَن  َو  ْدَمْحَا  اَندِّیَـس  ّیِماَهَتلا  یحَْطبَالا 

كانبات رتخا  نیمجنپ  تداهـش  قْدِـص . َجَرْخُم  ینْجِرْخَأ  َو  ٍقْدِـص  َلَخْدـُم  یْنلِخْدَأ  ِّبَر  َنیِّدـلا  ِموَی  ِماَِیق  یلا  َنـآلا  ْنِم  َنیعَمْجأ  ْمِهیدـِناَعُم 
راوگرزب نآ  نایعیـش  همه  و  هادـف - انحاورا   - رـصع یلو  ترـضح  سدـقم  تحاس  هب  ار  مالـسلا  هیلعرقاب  دـمحم  ماما  اقآ  تماما  تیالو و 

وگلا و ام  يارب  راوگرزب  نیا  دنتـشاد و  یتامدـخ  هچ  هک  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ترـضح  اـب  هطبار  رد  مدـید  بساـنم  میئوگیم . تیلـست 
هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هلیـسوب  رقاب  ماما  هب  راوگرزب  نیا  يراذگ  مان  ًالوا  منکیم . نایب  امـش  يارب  هک  یتامدخ  نیا  رد  دنتـسه  ياهوسا 

ارم مالس  سپ  تسا ) ملع  هدنفاکش   ) َْملِْعلا ُرُْقبَی  هک  ینکیم  كرد  ارم  دنزرف  وت  دندومرف : هللا  همحرهَّللادبع  نب  رباج  هب  ترضح  دوب . هلآو 
هب ْرَقب  دـیناسر . ترـضح  نآ  هب  ار  مالـسا  یمارگ  لوسر  مالـس  دـنام و  هدـنز  مالـسلا  هیلعرقاب  دـمحم  ماما  نامز  ات  رباج  ( 1 .) ناسرب وا  هب 

يانعم هب  رقاب  دنیوگیم و  ْرَقب  ار  نیا  دـننک  ءایحا  ار  ینیمز  ریز  ياهورین  نآ  ات  دنفاکـشب  ار  نیمز  هکنیا  يارب  ًالثم  تسا ، نتفاکـش  يانعم 
؟ تسا انعم  هچ  هب  ملع  نتفاکش  نیا  دفاکشیم . ار  ملع  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دفاکـشیم . ار  يزیچ  هچ  لاح  تسا  هدنفاکش 

همئا مرکا و  ربمایپ  مالسلا ، هیلعرقاب  ماما  نامز  هب  دسرب  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  یمارگ  لوسر  نامز  زا  منکیم ، نایب  ار  یبلطم  ًاتمدقم 
يرکف دشر  ردق  نیا  ینعی  دنتشادن . ار  نآ  لیلحت  هیزجت و  تردق  مدرم  یلو  دنتفگیم  ار  بلطم  نینمؤملا  ریما  لثم  مالسلا  مهیلعنیرهاط 
نوریب لوـصا  لد  زا  ار  عورف  دـیاب  مدرم  دـنتفگیم و  ار  لوـصا  دـیاب  همئا  دـننک . جاتنتـسا  نآ  زا  ار  عورف  هتفرگ و  ار  لوـصا  هک  دنتـشادن 

دنهدیم و قیبطت  لوصا  اب  ار  عورف  ناشدوخ  دـناهتفرگ و  همئا  زا  ار  هّیلک  دـعاوق  لوصا و  دـننکیم . اهقف  نآلا  هک  يراک  لثم  دـندروآیم 
نانآ هظفاح  دـندرکیم  طبـض  ار  نآ  توص  طبـض  لثم  مدرم  دـنتفگیم  ناـمز  نآ  رد  مالـسلا  مهیلعهمئا  هچ  ره  تسا . نیمه  هقف  ياـنعم 

زا دننک و  راک  بلاطم  يور  هک  دندوبن  يّدح  رد  یلو  دندرکیم  طبـض  ار  نینمؤملاریما  لّصفم  ینالوط و  ياههبطخ  نآ  دوب . يوق  رایـسب 
رـشن هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ثیداحا  دنتـشاذگن  قحبان  هفیلخ  ود  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  دنربب . نالک  ياههدافتـسا  نآ 

دـص دوشن . لقن  يزیچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  دندرک  يریگولج  دننک  ظفح  دنتـسناوتیم  مدرم  هک  یئاهزیچ  زا  یتح  دنک  ادـیپ 
هک لاس  دص  زا  دعب  هلآ .» هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  : » دنیوگب هک  دنتـشادن  تأرج  مدرم  لاس  دص  نیا  فرظ  رد  دیـشک  لوط  لاس 
هک درکیم  اـضتقا  زیزعلادـبع  نب  رمع  تسایـس  دوـب  ناـیاپ  فعـض و  هب  ور  هّیما  ینب  نارود  رگید  دـمآ و  راـک  رـس  رب  زیزعلادـبع  نب  رمع 

يزیچ ربمایپ  زا  دندوب و  هدرم  نیثّدحم  رگید  هک  داد  هزاجا  ینامز  یلو  دوش  لقن  ادخ  لوسر  ثیداحا  داد  هزاجا  دهدب و  يدازآ  يرادقم 
ماـما هک  یتمدـخ  نیلوا  درکیمن . تیاـفک  یلو  دـندوب  هدرک  ظـفح  ار  ثیداـحا  اـفخ  رد  نینمؤملاریما  ناوریپ  هتبلا  دنتـشادن . سرتسد  رد 
هلصاف لاس  نیدنچ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  زا  دوب . ادخ  لوسر  ثیداحا  رـشن  دندرک  مالـسلا  هیلعرقاب 

لقن ادخ  لوسر  زا  امش  هک  ار  یتایاور  لصّتم  دنس  دش ، لاوس  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دشاب . هتـشاد  لصتم  دنـس  تایاور  تسیابیم  دوب و 
، يراوگرزب رد  هک  منکیم  لقن  مالـسلا  هیلعداجـس  ترـضح  مراهچ  ماما  مردپ  زا  میوگیم  هچنآ  ره  دـندومرف : ناشیا  تسیچ ؟ دـینکیم 

نآ مالسلا و  هیلعنیـسح  ماما  ناشردپ  زا  دناهدرک  لقن  ناشیا  هچنآ  تشادن . يدیدرت  یـسک  ناشیا  تلیـضف  ملع و  اوقت ، دهز ، تمـصع ،
دنس هلسلس  نیرتربتعم  دنس  هلسلس  نیا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ناشیا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  الوم  ناشردپ  زا  ترـضح 
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تایاور دـندوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ّتنـس  ربمایپ و  ثیداحا  همه  ظفاح  هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هلیـسوب  و  ( 2 .) تسا ثیداحا 
هک دوب  یتمدخ  نیرتگرزب  نیا  دنوش و  انشآ  مرکا  ربمایپ  ّتنس  اب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  قیرط  زا  دنتسناوت  مدرم  درک و  ادیپ  رشن  مرکا  ربمایپ 

. دناهدرک لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هماع  نیثدحم  املع و  یّتح  ار  ثیداحا  زا  يرایسب  دندرک . مالـسا  نیبم  نید  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
دنتـشادن یـسرتسد  ربمایپ  ّتنـس  هب  نوچ  ّتنـس  لها  دینادیم  هتبلا  هدش . فیرحت  یفارحنا و  ثیدح  هن  تسا ، ملاس  ثیدح  ثیدح ، رـشن 

نیا دیهاوخیم  رگا  دندرک . ثیدح  لقن  غورد  باوث  لعف  ناونع  هب  رتشیب  ای  رتمک  رازه ، تسیب  رازه ، هد  دندرک . ثیداحا  لعج  هب  عورش 
یثـحب نیعاّـضولا  ۀلـسلس  ناونع  هب  هللا  همحرینیما  همـالع  موحرم  دـینک . هعجارم  ریدـغلا  باـتک  هب  دـینک  رواـب  دـینادب و  بوخ  ار  بلطم 

زا دـمآیم  بوخ  ناشنهذ  هب  هک  ار  یئاهزیچ  دنتـسنادیم و  باوث  ار  ثیداحا  لـعج  هک  دـناهدرک  رارقا  هتـشون و  اهیّنـس  دوخ  ( 3 .) دنراد
هب دنتفریمن  راب  ریز  مدرم  دشیمن  ادخ  لوسر  هب  دانتـسا  رگا  نوچ  دننک  لمع  نادـب  رواب و  ار  اهنآ  مدرم  ات  دـنتفگیم  ادـخ  لوسر  لوق 

ماما هب  هک  نیا  زج  هتـشادن  یهار  چـیه  دنتـساوخیم  ار  حیحـص  ربتعم و  ثیداحا  رگا  اما  دوب . غاد  رایـسب  ثیدـح  لعج  رازاب  ّتلع  نیمه 
بقع ار  اههدرپ  ترضح  دوب  ناهنپ  هدش و  هتفهن  هّیقت  ششوپ  ریز  هک  یئاهزیچ  نیا  تسا . اج  نیمه  زا  ْرَقب  دننک . هعجارم  مالـسلا  هیلعرقاب 

ات ینعی  دندرک  هقف  هب  ار  تمدخ  نیمّود  ترـضح  دوب . مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تمدـخ  نیلوا  نیا  دنتفاکـش و  مدرم  يارب  ار  قیاقح  دـندز و 
نیا قیرط  زا  ار  تاعورف  تالکـشم  دـنریگیم و  ار  نیناوق  عجارم  هک  تسا  ام  حلطـصم  زورما  هک  یهقف  نیا  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ناـمز 

؟ دنک لمح  عضو  دناوتیم  درذگب  هک  هام  دنچ  نز  کی  ینعی  تسا ؟ ردقچ  لمح  لقا  دنسرپیم  ماما  زا  لاثم : يارب  دننکیم . لح  نیناوق 
مه رانک  ار  هیآ  ود  ترـضح  دوشیم . مولعم  هقف  تیـصاخ  هک  تساـجنیا  دـنهاوخیم . لـیلد  ناـشیا  زا  هاـم . شـش  دـنیامرفیم : ترـضح 
نز ینتسبآ  نارود  ( 4 «) ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  : » لوا هیآ  دننادیم . هام  شـش  ار  لمح  لقا  هیآ  ود  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دنراذگیم و 
هک یسک  ینعی  ( 5 «) ۀَـعاضَّرلا َِّمُتی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِـضُْری  ُتادـِلاْولا  َو  : » مود هیآ  تسا . هاـم  یـس  وا  نداد  ریـش  و 

تسیب و دـشاب . یم  هام  یـس  لاصف  لمح و  تسا و  هام  راهچ  تسیب و  لاس  ود  دـهد . ریـش  یتسیاب  لاس  ود  دـهدب  لماک  ریـش  دـهاوخیم 
ار هقف  ملع  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دوبن . تروص  نیا  هب  تهاقف  ( 6 .) تسا تهاقف  نیا  دوشیم  هام  شش  مینکیم  مک  هام  یس  زا  ار  هام  راهچ 

هللا یلصربمغیپ  تّنس  نآرق و  تایآ  زا  دنناوتب  هک  دنتشادن  ار  زیچ  نیا  هّماع  ياهقف  دندرک . يراذگ  هیاپ  دشاب  لوصا  زا  عورف  جاتنتـسا  هک 
دیـسریم ناشرکف  هب  ار  هچنآ  اهنآ  وا . لاثما  هیفنح و  یبا  لثم  دننک  دانتـسا  ناشدوخ  ءارآ  هب  هک  دـندش  راچان  دـننک  هدافتـسا  هلآو  هیلع 

ٍةَرَجَـشَک ٍۀَـثیبَخ  ٍۀَِـملَک  ُلَثَم  َو  . » تشادـن هشیر  هدوبن و  ّتنـس  باـتک و  هب  دنتـسم  ناـنآ  مکح  دـندرکیم . مکح  دـندادیم و  رارق  كـالم 
هک تسا  یهاـیگ  نآ  لـثم  هثیبخ  هملک  لـثم  تسا و  راد  هشیر  تسا  نیمز  رد  هبّیط  هملک  هشیر  دـیامرفیم . ار  هبّیط  هملک  نآرق  ( 7 «) ٍۀَثیبَخ

دینیبب دینک  تقد  بوخ  تسا ، یقطنم  زیچ  کی  نیا  درادـن . هشیر  ( 8 «) ٍرارَق ْنِم  اَهل  ام  . » تسا یحطـس  تسین و  نیمز  قامعا  رد  شاهشیر 
ْمُکْحَی َْمل  ْنَم  َو  . » دنک رداص  مکح  ادخ  زج  یـسک  دهدیمن  هزاجا  نآرق  دوب ؟ هچ  دـناهدرک  تهاقف  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  یتمدـخ 

ادـخ هب  صتخم  مکح  ( 10 «) ُمْکُْحلا َُهل   » هک تسا  یّقح  نیا  درادـن  يراذـگ  نوناـق  قح  یـسک  ( 9 «) َنوُِرفاْکلا ُمُه  َکـِئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـِمب 
ربمغیپ اهتّدـم  هک  دوب  يروج  هلبق  رییغت  رد  دـننک . رداص  یمکح  ادـخ  نذا  نودـب  هک  دـندادیمن  هزاجا  ناشدوخ  هب  ادـخ  ربمغیپ  تسا .
ِءامَّسلا ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق  . » دیایب هلبق  رییغت  روتـسد  دوش و  یحو  ات  دوب  دنلب  نامـسآ  فرط  هب  ناشرـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا 
تمظع نآ  اـب  ربمغیپ  ( 12 «) ِمارَْحلا ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  : » دـش باطخ  ربمغیپ  هب  زاـمن  رد  هک  یتقو  ( 11 «) اهاضَْرت ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف 

ار ربمغیپ  دنوادخ  ( 13 «) ِنیمَْیلِاب 54ء ُْهنِم  انْذَخََأل  44ء  ِلیواقَْألا َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  : » تفگ دننزب . یفرح  ادخ  نذا  نودب  تشادـن  ناکما 
ام . » میریگیم وا  زا  ار  شتردـق  مینکیم و  عطق  ار  وا  یتایح  گر  دـیوگب  يزیچ  یحو  هب  ياّکتا  نودـب  هملک  کی  رگا  هک  هدرک  دـیدهت 

کی ات  تسـشنیم  یحو  راظتنا  هب  اهتّدـم  یهاگ  ربمایپ  ( 14  «) يوُْقلا 5ء ُدـیدَش  ُهَمَّلَع  یحُوی 4ء  ٌیْحَو  ـَّالِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا 3ء  ِنَع  ُقِْـطنَی 
ياهّتینهذ زا  سایق  اب  اذک .» لوقا  انا  اذک و  هَّللا  لوسر  لاق  : » تفگ هلئسم  لهچ  رد  هفینح  یبا  ریخ . دنتفگیم : اهنیا  دوش و  رداص  مکح 

یبا داتـسا  هک  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دسریم . هفینح  یبا  رّکفت  زرط  هب  شاهشیر  درادن و  هشیر  اهنیا  سپ  شدوخ . رّکفت  زرط  اب  شدوخ و 
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راختفا روطنیا  هک  تسا  ( 15 «) نامعن کلهل  ناتنس  الول  : » دیوگیم دنکیم و  راختفا  ترـضح  يدرگاش  هب  هفینح  یبا  دوخ  دندوب و  هفینح 
دندرکیم و میرک  نآرق  ربمایپ و  ّتنـس  هب  دانتـسا  دنیوگب ، يزیچ  ناشدوخ  زا  هک  دندادیمن  هزاجا  دوخ  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دنکیم .
هک دوب  باتک  ای  ماما  راکفا  هشیر  تسا . تهاقف  نیا  تسا . یلیصفت  ّهلدا  زا  مکح  طابنتسا  هقف ، دینادیم  دندرک . زاب  هنوگ  نیا  ار  هقف  باب 

یحو شاهشیر  هک  دوب  هبّیط  هملک  ناشیا ، هملک  نیاربانب  دندرکیم . ثیدح  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  هک  تّنـس  ای  دـشاب و  نآرق 
اههعیش مه  هک  دندرک  زاب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ار  تهاقف  باب  تسا . رادهشیر  هک  میتسه  یبتکم  وریپ  هک  مینک  راختفا  دیاب  ردقچ  ام  دوب .

نیب رد  هقف  ناونع  هب  يزیچ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  لبق  دندومن . یهقف  لئاسم  رد  ثحب  نیودت و  هب  عورـش  نامز  نآ  زا  ّتنـس  لها  مه  و 
دندرک حتف  ار  باب  نیا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دنتشادن . ار  یهقف  لئاسم  رد  رظن  راهظا  تأرج  دندوب و  هّیقت  رد  زین  اههعیش  دوبن و  تّنس  لها 

ماـما ترـضح  هک  دوـب  يرگید  تمدـخ  نیا  دـنداد . رـشن  دـندرک و  يراذـگ  هیاـپ  ار  تسا  یهلا  موـلع  نیرتفیرـش  زا  هک  ار  هقف  مـلع  و 
قبط تسا . یلیصا  هقف  ام  هقف  دندرک . يراذگ  هیاپ  ار  هعیـش  میوق  هقف  نیا  دنداد و  همادا  زین  مالـسلا  مهیلعهمئا  رگید  مالـسلا و  هیلعقداص 

ناکما دـندوبن  مالـسلا  امهیلعنیقداص  رگا  هک  تسا  یهقف  هلئـسم  رازه  تصـش  مالکلارهاوج  باتک  رد  دـناهدرک  یـسررب  قیقحت و  هچنآ 
يروآ عمج  ار  یثیداحا  یلماع ، ّرح  خیـش  موحرم  هعیـشلا  لـئاسو  باـتک  رد  و  درک . عمج  ناوتب  مه  ار  اـهنآ  زا  هلئـسم  رازه  هک  تشادـن 
میلابب ینایاوشیپ  نینچ  بتکم و  نینچ  هب  دـیاب  ام  تسا . مالـسلا  امهیلعقداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  نآ  رثکا  تسا ، ام  هقف  يانب  ریز  هک  هدرک 

رد مناونیم  رارقا  نودب  نم  دوب . هقف  ملاع  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  رگید  تمدخ  نیا  دناهدرک و  يراذگ  هیاپ  ام  يارب  ار  میوق  هقف  نیا  هک 
هقف نیا  ات  هداد  مه  تسد  هب  تسد  یلماوع  هچ  و  تسیچ ؟ شتیهاـم  ًالـصا  هک  منک  تبحـص  هقف  هراـبرد  تعاـس  کـی  يزور  هاـم ، کـی 

رد نآرق ، نتم  فالخ  رب  یهاگ  هیام و  یب  هیاپ و  یب  هقف  کی  هفینحوبا ، راکفا  لثم  يراکفا  کی  هنافـسأتم  تسا . هدـمآ  دوجوب  يرهاوج 
دـناهدرک و جراخ  تایاور  ریـسم  زا  ار  اهنآ  هداد و  وشتـسش  اهرکف  نشور  ار  ناشیاهزغم  هک  یئاـهمدآ  دـنکیم . ادـیپ  هار  دراد  اـههزوح 

ادیپ هار  اههزوح  رد  مک  مک  اهفرح ، نیا  دننک . راک  عیارذ  حتف  هلـسرم و  حلاصم  ناسحتـسا و  سایق و  ینابم  نامه  يور  دناهدرک  عورش 
مسا تسا  هعجاف  هعیـش  هقف  يارب  نیا  ًاعقاو  دنکیم . ادیپ  رـشن  اوتف  ءاتفتـسا و  یهقف و  لئاسم  تروصب  یهاگ  دراد  اهتعدب  تسا و  هدرک 

نامزاس زا  تسا ؟ هدش  هتفرگ  اجک  زا  زور  طئارش  میهدیم . اوتف  زور  طئارش  قبط  ام  دنیوگب  دنهاوخیم  دنراذگیم و  ایوپ  هقف  مه  ار  نآ 
. تسا هدش  ایوپ  هقف  شمسا  دوشیمن . دنهدب ، قیبطت  نآرق  تایآ  تایاور و  اب  ار  اوتف  دنهاوخیم  اهنیا  دنهدیم و  اوتف  اهنآ  رشب ! قوقح 

شاهشیر دـنیوگیم  تارـضح  هک  یئایوپ  نآ  اّما  تسا  یحو  شاهشیر  دراد و  یئایوپ  نآرق  رد  اـم و  ثیداـحا  تاـیاور و  رد  شدوخ  هقف 
راوخـشن ار  اهفرح  نامه  زین  اهنیا  تسین  زیاج  تاـجوز  ددـعت  دـیوگیم  رـشب  قوقح  ناـمزاس  لاـثم  يارب  تسا . رـشب  قوقح  ناـمزاس 

تـسا نآرق  حیرـص  فالخ  رب  نیا  تسا ، نز  سدقم  ماقم  هب  تناها  قادص  نیا  هک  نز  هیرهم  قادص و  دروم  رد  ضرف  ًالثم  ای  دـننکیم .
هدولآ و ياـهزغم  شاهشیر  تسا .» راد  هشیر  یتّنـس و  هقف  يرهاوج  هقف  : » دـندومرفیم ماـما  موحرم  میورب . شیپ  مک  مک  مهاوخیمن  و ...

دیاب میتسناوتن  رگا  دراد . تسادـق  نآ  مینک  لصّتم  یحو  هب  ار  ادـخ  ماـکحا  میتسناوت  رگا  تسا . یحو  شاهشیر  تسین ، اـهناسنا  رومخم 
تارّکفت شوختسد  زور  ره  هک  تسین  ياهچیزاب  زیچ  هقف  میرادن . ار  ادخ  ماکحا  رد  تلاخد  ّقح  دودحم  تاعالطا  نیا  اب  میوشب . تکاس 

جره و دهد  اوتف  دـهاوخب  نارگید  نیقلت  ای  شدوخ  رظن  قبط  سک  ره  هک  دیـسر  یئاج  هب  دیـشک و  سایق  هب  راک  رگا  دریگ . رارق  ياهّدـع 
هب شـشوگ  کی  اهیبرغ  هب  دنک  هاگن  دسریم  هار  زا  یـسک  ره  هک  دوش  حوتفم  ام  ياههزوح  رد  باب  نیا  دنکن  ادخ  دیآیم . مزال  جرم 

اجنیا ات  مالـسلا .» امهیلعقداصلا  لاق  رقابلا و  لاق   » اب هن  دـهدب  اوتف  دـهاوخب  اـهنآ  رّکفت  زرط  اـب  دـشاب و  برغ  هب  شـشوگ  کـی  قرش و 
يرگید گرزب  تمدخ  دنتـسه . یحو  هب  یکّتم  ادخ  لوسر  ادـخ و  لوسر  هب  یکّتم  هک  یهقف  دوب ؛ هقف  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تامدـخ 

نآ رد  هک  بیجع  ياهرطخ  نامرد و  یب  ياهدرد  عیاجف و  زا  یکی  دوب . ریـسفت » ملع   » رد َملاع  هب  دندرک  مالـسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  هک 
هیواعم نامز  رد  رتشیب  عیاجف  نیا  یبا و ...  هَّللادبع  رابحالا ، بعک  لثم : دندرک  مالـسا  هب  رهاظت  يدوهی  هدع  کی  هک  تسا  نیا  دوب  نامز 

تایلیئارسا دندمآ و  دوجوب  هیواعم  نامز  رد  اهرابحالا  بعک  دندوب . رئاج  ياهتموکح  هب  هتـسباو  هشیمه  تنـس  لها  ياهقف  داتفا . قافتا 
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ات تسا . یلکشم  راک  ریسفت  زا  تایلیئارـسا  ندرک  ادج  نآلا  هک  دندرک  ریـسفت  هب  ار  تنایخ  نیا  و  دندرک . ریـسفت  رد  دراو  صوصخ  هب  ار 
هیاسمه هناخ  رب  هتفر و  شاهناخ  ماب  رب  دوواد  ترضح  هک  دنتفگ  دوواد  ترضح  هب  عجار  ًالثم  دندرک . هدولآ  زین  ار  ءایبنا  نماد  هک  اج  نآ 

هار هب  یگنج  درک . بذـج  ار  وا  نز  ییابیز  داتفا و  هیاـسمه  نز  هب  شمـشچ  هدرک و  ینارچ  مشچ  هَّللاـب ) ذوعن  .) تسا هدرک  ادـیپ  فارـشا 
ره : » دندومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دروآ . رد  دوخ  دقع  هب  ار  نز  دوواد  دش و  هتشک  نز  رهوش  داتـسرف . گنج  هب  ار  نز  رهوش  تخادنا و 

روطب هک  ار  یلئاسم  دـندرک و  هزرابم  تایلیئارـسا  اـب  قیرط  نیا  هب  و  منکیم .» يراـج  ّدـح  وا  رب  دـنروایب  نم  شیپ  هدـیقع  نیا  اـب  ار  سک 
. دنداد میلعت  دوخ  نادرگاش  هب  ار  ریسفت  یلصا  میهافم  نآ  و  دندرک . لیلحت  هیزجت و  دوب  هدش  دراو  اهيدوهی  هلیـسوب  ریـسفت  رد  یفارحنا 

یلـصا ریـسم  زا  ار  نآرق  هک  دوب  نیا  ناشفده  اهنآ  نوچ  تسین . نآرق  هب  ياهداس  تمدـخ  نیا  دـندرک . عافد  نآرق  میرح  زا  نینچ  نیا  و 
هک يربط »  » هّیما ینب  رودزم  خّروم  کی  دناهدرک ، نآرق  ریـسفت  نآرق و  هب  یتنایخ  هچ  اهنیا  هک  دینادب  دیهاوخب  رگا  دننک . نوریب  شدوخ 

دننام نیخّروم  زا  ياهّدـع  مینیبیم  تقو  نآ  تسا . هدرک  ریـسفت  اهيدوهی  هاگدـید  اب  ار  نآرق  تاـیآ  رثکا  هتـشون ، ار  فورعم  خـیرات  نآ 
، مینکیم هعجارم  یتقو  دنروآیم . دنـس  يربط  زا  دنهدب ، دنـس  خـیرات ، رد  دـنهاوخیم  یتقو  دـننکیم . لمع  يربط  خـیرات  اب  لزنم  یحو 

نیققحم زا  یـضعب  دتـسیایم . تسار  ناـسنا  مشچ  هک  هدرک ، خـیرات  رد  ییاـهيراک  فـالخ  هچ  رودزم  خروم  نیا  هک  ربکا  هَّللا  مینیبیم 
داجیا فارحنا  ردقچ  يریسفت  يداقتعا و  ياههشیر  لوصا و  رد  هک  مینیبیم  دناهدرک و  يروآ  عمج  ار  يربط  ریسفت  فعـض  طاقن  هعیش ،

. تسا هداتفا  اج  ربتعم  خیرات  کی  ناونع  هب  يربط  خیرات  ینس ، هعیش و  هعماج  رد  تسا . لکـشم  رایـسب  اهنآ  ندرک  ادج  هک  تسا . هدرک 
ینعی هدرک  ملع  رقب  هک  دوب  ترضح  تامدخ  زا  رگید  ياهشوگ  زاب  نیا  دندرک . تایلیئارسا  هیلع  يّداح  يریگعضوم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

هب ( 16 «) ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَنِْدنِع  ْنِم  َجَرَخ  ًاْئیَـش  اَّلِإ  ًاحیِحَـص  ًاْملِع  ِناَدَِجت  اَلَف  َابِّرَغ  َو  اَقِّرَـش  : » دندومرف دـندرک و  هئارا  مدرم  هب  ار  حیحـص  ملع  نآ 
ار تسرد  ملع  دیناوتیم  هک  ییاج  اهنت  تسا  هدولآ  ملع  دیورب  اجک  ره  تسا . ام  شیپ  حیحص  ملاس و  ملع  دیورب  برغ  هب  ای  دیورب  قرش 
ار اهنآ  همه  دوشیمن  دراد و  لیصفت  حرش و  هّتبلا   ) تسا یحو  شاهشیر  ملع  نیا  هک  تسامالسلا  مهیلعتیب  لها  ام  دزن  دیروآ  تسد  هب 
رد يراکفا  نامز  نآ  رد  دوب . یمالک  لئاسم  رد  دـندومن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  يرگید  گرزب  تمدـخ  دـناجنگ .) ینارنخـس  کی  رد 
زا یکی  تسادج  اهنآ  باسح  هک  دوب  تنس  لها  راکفا  زا  دندوب  هدرک  يزیر  هیاپ  نیخیـش  هک  ار  یبتکم  دوب . هدرک  ادیپ  رـشن  هعماج  نیب 
هک دراد  یلّـصفم  ثحب  هک  هعَجُْرم »  » اب یکی  دندوب  هجاوم  زین  رگید  هورگ  دنچ  اب  ترـضح  یلو  دوب . هورگ  نیا  هجوتم  یمالک  ياهثحب 
نآ رد  هک  یگرزب  ياهالب  زا  یکی  دـندوب  تالُغ »  » رگید هورگ  دـندرک . مالک  ملع  ریـسم  رد  یئاهتنایخ  هچ  دـندوب و  یناسک  هچ  اهنآ 
دوخ دنتـسنادیم . ادـخ  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ًالثم  ادـخ  ریغ  هک  دوب  نیا  دـندوب  هجاوم  نآ  اـب  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  دوب و  ناـمز 

اهنیا منادیمن  و  دنتـشاد . لکـشم  اهنآ  اب  زین  مالـسلا  امهیلعقداص  ماما  رقاب و  ماما  دنتـشاد  لکـشم  رایـسب  تالغ  هورگ  اب  نینمؤملاریما 
(17  «) ٌدَحَأ 4ء ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  3ء  َْدلُوی َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا 2ء  ُهَّللا  ٌدَحَأ 1ء  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  . » دندوب یلاغ  زاب  دـندناوخیم و  نآرق  روطچ 

ییادخ ياعدا  دنوشیم و  ادیپ  ياهّدـع  کی  روطچ  هدز  فرح  دـیحوت  هرابرد  ادـخ  هک  دز  فرح  یـسک  اب  دوشیم  نیا  زا  رتحیرـص  ایآ 
جالح روصنم  زا  لبق  میراد ؟ ادخ  دـنچ  ام  رگم  هَّللا .» ّالا  یتَّبُج  یف  سیل   » و ینأش » مظعأ  ام  یناحبـس  «، » هَّللا انأ  ّینا  : » دـیوگیم دـننکیم .
دنزرف یلع  مییوگیمن  رگم  نارگید ، نینچمه  و  تسا !؟ هدـمآ  دوـجوب  ادـخ  هدـمآ ، اـیند  هب  هک  جـالح  روـصنم  ًـالثم  تسا ؟ هدوـبن  ادـخ 

روک دـینیبیمن ؟ ار  ْدـَلُوی » َْمل   » رگم تسا  ْدـَلُوی » َْمل  َو  ْدـِلَی  َْمل   » هک ادـخ  تسا . دـسا  تنب  همطاف  شردام  مییوگیمن  رگم  تسا ؟ بلاطوبا 
هب هَّللا  وه  لق  هروس  رد  ار  ادخ  تفص  ناسنا  روطچ  هک  ماهدشن  هّجوتم  ار  قطنم  نیا  زونه  نم  تسا !؟ ادخ  یلع  دنیوگیم  مه  زاب  دیتسه ؟

دـننکیم و یتاـهیجوت  هلـصو  رازه  اـب  تسادـخ . یلع  هک  اـنرک ، قوـب و  همه  نـیا  تـسین و  رتـشیب  یکی  مـه  ادـخ  دـنیبیم  حوـضو  نـیا 
هـساک رگم  دینادیم !؟ ادخ  ار  وا  يزّوجم  هچ  هب  امـش  دنکیم  یگدنب  ياعدا  دوخ  هک  مالـسلا  هیلعیلع  دـننک . ادـخ  ار  یلع  دـنهاوخیم 
ازریم جاح  موحرم  دوب . تالغ  اـب  هزراـبم  تالکـشم  زا  یکی  دـنروخیم !؟ رخ  زغم  اهیـضعب  مناد  یمن  نم  دوشیم !؟ مه  شآ  زا  رتمرگ 

زا یکی  تسا . هتـشون  تالغ  اب  راوگرزب  ماما  ود  نیا  ًاصوصخم  مالـسلا  مهیلعتیبلـها  هزراـبم  رد  یـسیفن  رایـسب  باـتک  ياهرمک  لـیلخ 
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میراذـگیم و یباهو  ار  ناشمـسا  هک  ییاهیفلـس  نیمه  دـنراد  دوجو  مه  نآلا  دنتـشاد  دوجو  نامز  نآ  رد  هک  دوب  جراوخ  اـب  تازراـبم 
یکشخ نیـسّدقم  تارّکفت  زرط  نامه  اب  تسا و  هشیر  نامه  هشیر  ّالا  لکـش و  مسا و  رییغت  اب  یهتنم  دنتـسه  ناورهن  جراوخ  نامه  اهنیا 
تـسکش اب  هزورما  دنداد  ماجنا  هک  ییاهّتیلاعف  دنتفرگ و  هک  یجوا  زا  دعب  رخاوا  نیا  رد  هَّللدـمحلا  دندیـشک . تحاضف  هب  ار  مالـسا  هک 

دنتسه لاوز  هب  ور  اهنیا  دریذپیمن و  لکش  نیا  هب  ار  تافارحنا  نیا  تارّکفت و  زرط  نیا  زورما  يایند  دناهدش و  هجاوم  یسایس  یبهذم و 
تافارحنا و نیا  لباقم  رد  يریگعضوم  هک  دینادیم  دنورب . مّنهج  هب  دنوش و  عمج  زین  اهنآ  هدنامیقاب  ات  دنک  کمک  دنوادخ  هَّللا  ءاشنا  و 

دیابن دـننک  گنج  دـنهاوخیم  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  میناوخیم : نآرق  رد  دـینک ! ّتقد  تسین . ياهداس  راک  نید  میرح  زا  ندرک  عاـفد 
دهاوخیم تردق  دننک . دربن  نمشد  اب  دننک و  رپس  هنیـس  دننک ، داهج  دنورب و  دنهاوخیم  تسین  یخوش  دنـشاب . ریپ  ضیرم و  روک ، لش ،

هب یناوتیمن  يروک  وت  اـباب  ( 18 «) ٌجَرَح ِضیرَْملا  یَلَع  ـال  َو  ٌجَرَح  ِجَرْعَأـْلا  یَلَع  ـال  َو  ٌجَرَح  یمْعَأـْلا  یَلَع  َْسَیل  . » دـهاوخیم مـشچ  ورین و 
داد هزاجا  وا  هب  دیابن  تسا  فاعم  دشاب  روک  رگا  دنک  هزرابم  یفارحنا  طوطخ  اب  زورما  دهاوخیم  رگا  داوسیب  دـنوخآ  کی  يورب  ههبج 

تاـفارحنا همه  نیا  لـباقم  رد  زورما  میهاوخب  رگا  اـم  دـنبوکیم . نیمز  هب  ار  وا  یملع  باـت  چـیپ و  ود  اـب  دـنک . هزراـبم  فرحنم  دارفا  اـب 
ار نید  میرح  زا  عافد  زرط  دشاب ، هتشاد  تخانش  ار  یفارحنا  راکفا  دشاب ، يوق  دیاب  ام  ياههزوح  میشاب ، ملع  حالس  هب  زّهجم  دیاب  میتسیاب 

طخ کی  تسناوت  تاعالطا  رادـقم  کی  اب  ام  هبلط  ناتـسود  زا  یکی  دـتفیب . راکب  ییاهدادعتـسا  ریـسم  نیا  رد  دـیاب  دـنادب و  لماک  دـیاب 
، تفرگ ماجنا  مق  رد  ارهز  دنزرف  کی  هلیـسوب  هک  يدازآ  ياهثحب  اب  زورما  میـشاب . زّهجم  تاعالطا  هب  دیاب  ام  دبوکب . ار  دیدش  یفارحنا 

تاعالطا دهاوخیم ، ملع  دندش . هعیش  دومن و  نادرگ  يور  یفارحنا  ریـسم  زا  ار  مدرم  زا  ردق  هچ  دروآ و  رد  وناز  هب  ار  ننـست  زا  یناهج 
هب دـیابن  لش  دورب ، گنج  نادـیم  هب  دـیابیمن  روک  دروآیم . رد  وناز  هب  ار  نمـشد  نآ  اـب  دراد و  تسد  رد  داـیز  تاـعالطا  دـهاوخیم ،

مینک هزرابم  میناوتب  ات  دنـشاب  مه  اب  دـیاب  يوقت  ملع و  دوشیمن . اپ  کی  اب  دورب  هار  دـناوتب  ات  دـهاوخیم  اپ  ود  ناسنا  دورب  گنج  نادـیم 
رگا میـشاب  هتـشاد  مدرم  بلق  رد  يذوفن  يوقت  اب  مدرم و  زغم  رد  يذوفن  ملع  اب  یتسیاـبیم  اـم  ماهتفگ  اـهراب  دوشیمن ؛ دیـشاب  گـنل  رگا 
عفن هب  شنتفر  گنج  هب  دشاب  رامیب  رگا  دشاب  ملاس  دیاب  دورب  گنج  هب  دـهاوخیم  هکنآ  مینک ، هزرابم  دـیابیمن  میـشاب  هتـشادن  ار  یکی 

شدوخ هک  هک  یمدآ  کـی  تسا ، مدـعلاک  راـمیب و  وا  هک  یلاـح  رد  دروآیم  باـسح  هب  درف  کـی  ناونع  هب  ار  وا  نمـشد  تسا  نمـشد 
ات اپ ، کی  هن  دهاوخیم  اپ  ود  يانیب  ملاس و  مدآ  عافد  دنکیم . هدافتـسا  ءوس  وا  زا  نمـشد  دـنک  هزرابم  نمـشد  اب  دـهاوخب  تسا  فرحنم 

مـشچ يالاب  دیوگب  تسناوتیمن  یـسک  دنتـشاد  یهاگیاج  هعماج  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا . یلکـشم  راک  یلیخ  دـنک . عافد  دـناوتب 
ار ماـما  زا  فعـض  هطقن  ندرک  ناـیب  تأرج  نانمـشد  یّتح  هک  دنتـشاد  تمظع  يراوگرزب و  تسادـق و  ردـقنیا  ینعی  تسوربا  ترـضح 

نیا یملع  تمظع  هب  رارقا  هعماج  ياهرشق  همه  ریبک و  ریغص و  مه  یملع  رظن  زا  دننزب . نیمز  فعض  هطقن  نآ  اب  ار  ترضح  هک  دنتـشادن 
هنیس نمشد  تالمح  همجه  نیا  لباقم  رد  دنتسناوت  تمصع  يوقت و  لاب  تلیـضف و  ملع و  لاب  لاب ، ود  نیا  اب  تقو  نآ  دنتـشاد . راوگرزب 

ام هَّللا  ءاشنا  دنوادخ  تسا . راوگرزب  ماما  ود  نیا  تکرب  هب  دراد  ییوربآ  ایند  رد  زورما  هعیش  رگا  دنتـششاد . ّتیقفوم  ردق  هچ  دننک و  رپس 
نیمامه نیماما  تکرب  رپ  هرفس  نیا  زا  میناوتب  ات  دهد  رارق  مالسلا  امهیلعنیقداص  هرفـس  رـس  ار  ام  دنوادخ  دنک ، روشحم  نادناخ  نیا  اب  ار 

و میشابیم . قازترا  لاح  رد  دوخ  مولع  رد  همشچرس  نیا  زا  ام  هَّللدمحلا  هک  میروآ  اجب  ار  ادخ  رکش  میشاب و  هتـشاد  ار  هدافتـسا  رثکادح 
هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا 

اه یقرواپ 

ُُهِلئاَمَـش َو  یِمْـسا  ُهُمْـسا  یِّنِم  اًـلُجَر  ُكِرُْدتَـس  َکَّنِإ  ُلوُقَی  ص )  ) ِهَّللا َلوُسَر  ُْتعِمَـس   »... ج1 ص469 ح2 ینیلک : خیـش  یفاـک ، لوصا  ( 1
ینیما ج5 همالع  ریدـغلا ، ینیلک ج1 ص53 ح14 3 ) موحرم  یفاـک ، ( 2 لُوقَأ »... اَـم  َیلِإ  ِیناَـعَد  يِذَّلا  َكاَذَـف  ًاْرَقب  َْملِْعلا  ُرُْقبَی  ِیِلئاَـمَش 
هرقب 233 6) ( 5 تـسا »؛ هاـم  یــس  شنتفرگ  زاـب  ریــش  زا  لـمح و  نارود  و  : » فاـقحا 15 نیعاّـضولا 4 ) نیباّذـکلا و  ۀلــسلس  ص209 

شهادت امام محّمد باقرعلیه السالم           صفحه 10 از 13

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


َدَْعب ُُهتَأَْرما  ِتَءاَـج  َءاَـج  اَّمَلَف  ٍْشیَج  ِیف  ُمَْثیَْهلا  َناَـک  ِِبقاَـنَْملا ، ِیف  َبوُشآَرْهَـش  ُنـْبا  ب12 ح17730 : ص123  ج15  لئاسولاكردتسم ،
ِْعبْرا َرَمُِعل  َلاَق  َُّمث  َمَجُْرت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٌِّیلَع ع  اَهَکَرْدَأَف  اَهِمْجَِرب  َرَمَأَف  ِْهیَلَع  َّصَق  َو  َرَمُع  َیلِإ  َءاَج  َو  اَْهنِم  َِکلَذ  َرَْکنَأَف  ٍدـَلَِوب  ٍرُهْـشَأ  ِۀَّتِِـسل  ِهِموُدـُق 

ُلْمَْحلاَف ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِـضُْری  ُتاِدلاْولا  َو  َلاَق  َو  ًارْهَـش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ُلوُقَی  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ْتَقَدَص  اَهَّنِإ  َکِسْفَن  یَلَع 
و : » هدئام 44 نامه 9 ) میهاربا 26 8 ) ( 7 ِلُجَّرلِاب . َدـَلَْولا  َقَْحلَأ  َو  اَهَلِیبَس  یَّلَخ  َو  ُرَمُع  َکَلََهل  ٌِّیلَع  َال  َْول  ُرَمُع  َلاَقَف  ًارْهَـش  َنُوثاََلث  ُعاَـضَّرلا  َو 

ُعَرْسَأ َوُه  َو  ُمْکُْحلا  َُهل  الَأ  ِّقَْحلا  ُمُهالْوَم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َُّمث  : 62 ماعنا /  ( 10 دنرفاک » دننکیمن  مکح  هدرک  لزان  ادـخ  هک  یماکحا  هب  اهنآ 
زاب یـشاب  دونـشخ  زا  هک  ياهلبق  يوس  هب  ار  وت  نونکا  و  منیبیم ! نامـسآ  يوس  هب  ار  وت  زیمآ  راظتنا  ياههاگن  : » هرقب 144 ( 11 َنیبِساْحلا .

ام تسبیم ، ام  رب  غورد  ینحس  وا  رگا  : » هّقاح 44 و 45 ( 13 نک »! مارحلا  دجسم  يوس  هب  ار  دوخ  يور  سپ  : » هرقب 144 ( 12 منادرگیم »
هچنآ دـیوگیمن ! نخـس  سفن  ياوـه  يور  زا  و  : » و 5 و 4  مجن 3  ( 14 مـیدرکیم » عـطق  ار  شبلق  گر  و  میتـفرگیم ، تردـق  اـب  ار  وا 

خیش فالخ ، ( 15 تسا »؛ هداد  مـیلعت  ار  وا  دراد  یمیظع  تردـق  هـک  سک  نآ  تـسین ! هدـش  لزاـن  وا  رب  هـک  یحو  زج  يزیچ  دـیوگیم 
اَلَف َابِّرَغ  َو  اَقِّرَش  َۀَْبیَتُع : ِْنب  ِمَکَْحلا  َو  ٍْلیَهُک  ِْنب  َۀَمَلَِسل  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَق  ینیلک ج1 ص399 ح3 : خیش  یفاک ، لوصا  یسوط ج1 ص33 16 )

حتف 17 دیحوت 18 ) هروس  ِْتیَْبلا 17 ) َلْهَأ  اَنِْدنِع  ْنِم  َجَرَخ  ًاْئیَش  اَّلِإ  ًاحیِحَص  ًاْملِع  ِناَدِجَت 
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