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مالسلاهیلع نیسحلا  نب  یلع  نادجاس  دیس  ناگدازآ  ربهر 

: هدنسیون

مدقم يوسوم  قازرلادبع 

: یپاچ رشان 

یمالسا تاراشتنا  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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داجس ماما  12تازرابم 

ماما رگید  13تامیلعت 

تاهج مامت  رد  ماما  14يرترب 

داجس ماما  14رارسا 

تداهش 14ماگنه 

باتک نیا  يهرابرد  15ینخس 

فلؤم 15يهمدقم 

نانز 18هاش 

18هراشا

یهاو 21تالامتحا 

هقداص 22يایؤر 

دوب میرم  22وا 

مالسلاهیلع داجس  ماما  24تدالو 

24هراشا

تدالو 24خیرات 

مالسلاهیلع داجس  ماما  باقلا  25یماسا و 
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نیدباعلا 25نیز 

رغصا 27یلع 

مالسلاهیلع داجس  ترضح  تماما  رب  28صن 

28هراشا

تماما 32لیلد 

32تازجعم

32هراشا

زیزعلادبع نب  رمع  يهرابرد  32ینخس 

ثحب 32يهجیتن 

هیداجس يهفیحص  زا  32یفیرعت 

32هراشا

35تاکز

35سمخ

ربمغیپ ربق  ترایز  هرمع و  36جح و 

هزور 36يهضیرف 

داهج زا  37ثحب 

ربمایپ رب  شرع و  نالماح  رب  38اعد 

ماش حبص و  ماگنه  38ياعد 

قالخالا مراکم  39ياعد 

ریصقت رذع  40ياعد 

ملق عفر  رابخا  42هیجوت 

ءایلوا 42ماقم 

هفیحص 42كردم 

42هراشا

تسرهف
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دیز نب  دمحم  43تیاور 

قداص ماما  43تیاور 

یسوط 44تیاور 

دیز نب  ییحی  44تیاور 

هفئاطلا خیش  44تیاور 

دناهدرک تیاور  خیش  زا  هک  44یناسک 

یناث دیهش  44تیاور 

هتکن 44کی 

موصعم رافغتسا  45يهلکشم 

45هراشا

قوف لاکشا  زا  45خساپ 

قوقح 45يهلاسر 

45هراشا

« قوقح يهلاسر   » هب فورعم  نیدباعلانیز  ماما  45يهلاسر 

لاعفا قوقح  45سپس 

نایاوشیپ قوقح  46سپس 

ناتسدریز اههدوت و  قوقح  47سپس 

نادنواشیوخ قح  اما  47و 

اهزردنا 47حیاصن و 

47هراشا

قوف تیاور  رد  47یشرگن 

محر 47يهلص 

تاردقم رییغت  47لاکشا 

لکشم 48لح 

تسرهف
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راصق 48تاملک 

نآرق ریسفت  مالسلاهیلع و  48ماما 

هقف زا  48یلئاسم 

مالسلاهیلع داجس  ماما  48ياهجاجتحا 

ادخ يهناخ  رد  مالسلاهیلع  48ماما 

48هراشا

فاوط 49تلع 

مالسلاهیلع نیدباعلا  نیز  ماما  51تدابع 

51هراشا

شتآ 51تدابع و 

هاچ رد  دنزرف  52طوقس 

ناورم کلملادبع  52ماما و 

هفوک دجسم  رد  52ماما 

ینامی سوواط  53ماما و 

اهشهد ای  53اهششخب 

53هراشا

يرمع رفعج و  نب  54یسوم 

مالسلاهیلع داجس  ماما  يرابدرب  55ملح و 

55هراشا

یجراخ درم  56ماما و 

رگید 56يهنومن 

موس 56يهنومن 

مراهچ 56يهنومن 

ناضمر هام  رد  مالسلاهیلع  داجس  57ماما 

تسرهف
8 رهبر آزادگان سید ساجدان على بن الحسین علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلاهیلع داجس  ماما  58ینتورف 

مالسلاهیلع داجس  ماما  59ربص 

59هراشا

هاگلتق زا  62روبع 

هفوک رد  62ماما 

دایز نبا  سلجم  رد  63ماما 

دیزی سلجم  رد  63ماما 

دش ضوع  63تسایس 

نایوما مالسلاهیلع و  داجس  63ماما 

63هراشا

ماهتشکن ار  تردپ  هک  66نم 

کلملادبع جاجح و  يهمان  هب  ماما  67خساپ 

داجس ماما  هب  کلملادبع  67يهمان 

تسین فاصنا  لها  باوج  68نیا 

ماشه مالسلاهیلع و  داجس  69ماما 

69هراشا

لیاضف 69راکنا 

قدزرف 69يهدیصق 

مالسلاهیلع داجس  ماما  69تداهش 

69هراشا

؟ دش دهاوخ  هتشک  تسنادیم  ماما  71ایآ 

مالسلامهیلع ناماما  تداهش  رد  املع  72لاوقا 

72هراشا

ارهز 72يهمطاف 

تسرهف
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یبتجم 72ماما 

داجس 72ماما 

رقاب 72ماما 

قداص 73ماما 

مظاک 73ماما 

داوج ماما  اضر و  73ماما 

يداه 73ماما 

يرکسع 73ماما 

دوخ نادنزرف  هب  مالسلاهیلع  داجس  ماما  ياهشرافس  74اههیصوت و 

74هراشا

دوخ نادنزرف  هب  داجس  ماما  ياهتیصو  زا  74یشخب 

مالسلاهیلع داجس  ماما  76نادنزرف 

تداهش 77خیرات 

77یقرواپ

85مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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مالسلاهیلع نیسحلا  نب  یلع  نادجاس  دیس  ناگدازآ  ربهر 

باتک تاصخشم 

1898؛  - 1971 مرقم ، يوسوم  قازرلادـبع  فیلات  مالـسلاهیلع / نیـسحلا  نبیلع  نادـجاس  دیـس  ناگدازآ  ربهر  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
: اهب کـباش : ص 527  يرهاـظ : تاصخـشم  . 1374 یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  نارهت : رـشن : تاصخـشم  ینامرک  میهف  یـضترم  همجرت 

نبیلع عوضوم : سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : یلبق  یـسیون  تسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  لاـیر  7500 اهب : لاـیر ؛ 7500
گنهرف رشن  رتفد  هدوزفا : هسانش  مجرتم  یـضترم ، ینامرک ، میهف  هدوزفا : هسانـش  همانتـشذگرس  38ق -- .  - 94 مراهچ ، ماما  (ع ،) نیـسح

م1264-75 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/954 ییوید : يدنب  هدر  BP43/م7ر9 1374  هرگنک : يدنب  هدر  یمالسا 

مجرتم يهمدقم 

هراشا

ربمایپ دجـسم  رد  هنیدـم  رهـش  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  لبق  ق  لاس 38 ه . رد  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  نیـسحلا  نب  یلع 
يهئطوت اـب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شدـج  هک  دوب  هلاـس  ود  دـمآ . اـیند  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاـف  تیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تسیب و البرک  يهعقاو  رد  دندرک . دیهـش  ار  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  شراوگرزب  يومع  هک  دوب  هلاس  هدزاود  دش . دیهـش  ناورهن  جراوخ 
زا دعب  دندیـشک و ... نوخ  كاخ و  هب  ار  ردـپ  باحـصا  مشاهینب و  اهومع و  ردارب و  ردـپ و  هنوگچ  دـید  دوخ  مشچ  اب  هک  دوب  هلاس  ود 

، هیواعم نب  دیزی  ینوناق  ریغ  عورـشمان و  رئاج  ياهتموکح  نیاربانب  درک ، یگدنز  رگید  لاس  جـنپ  یـس و  البرک  راوگان  رایـسب  يهثداح 
زا سپ  ماجنارـس ، تسا و  هدوب  راوگرزب  نآ  تماما  ناـمز  رد  کلملادـبع  نب  دـیلو  ناورم و  کلملادـبع  مکح ، ناورم  دـیزی ، نب  ۀـیواعم 

يهلیسو هب  هنیدم  رد  یگلاس  تفه  هاجنپ و  نس  رد  لاس 95 ه ق  رد  دیشک ، نامز  هاوخدوخ  نارگمتس  تسد  زا  هک  ياهزادنا  یب  بئاصم 
. دش دیهش  مومسم و  دیلو 

تداهش تلع 

زا دـش و  عقاو  قارع  زاجح و  مدرم  قاـفتا  دروم  ترـضح  نآ  هحفـص 8 ]  ] تیمولظم نوچ  هک  دوب  نیا  راوـگرزب  نآ  ندرک  مومـسم  تلع 
مکاح هاگتـسد  هوالع  هب  دوب و  هدرک  ادیپ  مدرم  نایم  رد  ياهژیو  ذوفن  دـندوب و  هدـش  وا  یمـسر  روخ  نان  راوناخ ، دـصکی  زا  شیب  یفرط 

ضغب و دروم  ور  نیا  زا  دشاب ، مدرم  نایم  رد  ذوفن  بحاص  صخاش و  يرگید  سک  ناشدوخ  زا  ریغ  تسیابیمن  هک  دوب  نیا  رب  شتسایس 
. دندرک دیهش  مومسم و  ار  وا  دیدرگ و  عقاو  دسح 

داجس ماما  بئاصم 

زا یکی  دوـب . ناـبیرگ  هـب  تـسد  اـهنآ  اـب  رمع  ناـیاپ  اـت  هـک  دـیدرگ  ینوگاـنوگ  بئاـصم  رظاـن  یگلاـس  ود  زا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما 
. دادـن تسد  زا  ار  یگداتـسیا  يرابدرب و  تناتم و  ربص و  بئاصم ، مامت  رد  هک  دوب  نیا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  تازایتما  اهیگتـسجرب و 
ام ضعب  يار  ابویا  نا  ول  و  دشن . دراو  يربمغیپ  مولظم و  چیه  رب  دشیم  دراو  راوگرزب  نآ  رب  هتسویپ  هک  یهاکناج  نیگنس و  ياهتبیصم 

. تساهتبیصم نیرتگرزب  وا  تبیـصم  تفگیم  یتسار  هب  دیدیم  ار  وا  ياهتبیـصم  زا  یـشخب  بویا  رگا  هاولب  ۀمیظعلا  اذه  یلب  لاقل  يار 
ربص زا  راگزور  نارباص  هک  درکیم  یگداتـسیا  تمواقم و  نانچ  نآ  هدننک  درخ  هدـننک و  ياهتبیـصم ش  نآ  ربارب  رد  لاح  نیع  رد  یلو 
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اراکشآ زور  کی  رد  ار  ناناملسم  ناشیوخ و  ومع و  ردارب و  ردپ و  غاد  همه  نآ  البرک  رد  هک  تسا  یسک  وا  دندوب . هدمآ  تفگـش  هب  وا 
ناکدوک و نانز و  تراغ  اههمیخ و  ندز  شتآ  دنیبیم ، هدش  لعن  نابـسا  مس  ریز  ار  نادیهـش  سدقم  ياهندـب  ندرک  لامدـگل  درگنیم ،
دوشیم و اهنآ  نداد  رارق  هزین  يالاب  ادهـش و  ياهرـس  ندیرب  دهاش  دنکیم ، هدـهاشم  شابوا  لذارا و  يهلیـسو  هب  ار  نانآ  متـش  برض و 

یفاک يدنمناوت  عاجـش و  ناسنا  ره  تیـصخش  هیحور و  ندرک  درخ  هحفـص 9 ]  ] ندروآ و رد  اپ  زا  يارب  مادـک  ره  هک  رگید  دروم  اـههد 
وگنابرق هلب  ناوخانث و  وگاعد و  همه  تشادـن و  ندیـشک  سفن  تأرج  سک  چـیه  هک  ییاذـک  ناقفخ  لاوحا  عاضوا و  نآ  رد  اما  تسا ،
ینارنخـس يرابرد  سولپاچ  ییوگ  قلمت  رـسارس  تانایب  زا  سپ  هعمج ، زامن  نامه  رد  میظع و  عامتجا  نامه  رد  دهاوخیم  هزاجا  دـندوب .

یگتـسخ تبیـصم و  جنر و  همه  نآ  يرامیب و  تلاح  اب  یناوج  نینچ  دشیمن  ناشرواب  هک  یلاح  رد  دنداد ، هزاجا  نوچ  ماجنارـس  دنک و 
انب هک  نانادرگراک  لامع و  مامت  روضح  رد  و  دیزی ) ! ) ناناملـسم ياوشیپ  دوخ  روضح  رد  تفر و  ربنم  زارف  رب  ماما  دیوگب ، نخـس  دـناوتب 

دوـخ تداهـش  زا  رترثؤـم  بتارم  هب  هک  دـناوخ  ياهبطخ  ناـنچ  نآ  دـندوب ، هدرک  تکرـش  يروـص  يهـعمج  زاـمن  رد  قوفاـم  روتـسد  هـب 
یفرب ياهکمدآ  یلاشوپ و  ياهتردق  زا  هجو  چیه  هب  هک  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  تردـق  تعاجـش و  نیا  دوب ! مالـسلاهیلع  هللادـبعیبا 

شدنزرف دراد . ياهژیو  یگتـسجرب  خیرات  رد  هک  دوریم  رامـش  هب  ترـضح  نآ  تازایتما  صیاصخ و  زا  یکی  دادن ، هار  دوخ  هب  یتشحو 
ار يرگدادیب  ترارش و  کلملادبع  نب  دلاخ  دید  هک  یتقو  دوب : هدرب  ثرا  هب  ار  تلـصخ  نیمه  شاهبیط  دادجا  ردپ و  زا  زین  یلع  نب  دیز 

روتـسد بضغ  ریم  هب  دلاخ  هک  هاگنآ  ناوارف ، بلاطم  ندرک  لدب  در و  زا  سپ  هفیلخ ، رابرد  رد  تفر و  ماش  هب  تسا  هدناسر  العا  دـح  هب 
ریشمش قرب  زا  سک  ره  اولذ . الا  فویسلا  رح  طق  موق  هرکی  مل  تفگ : تساخرب و  ياج  زا  ییانتعایب  لامک  اب  يو  دنزب ، ندرگ  ار  وا  داد 

. دشوپب دیاب  ینوبز  سابل  دسرتب 

داجس ماما  تازرابم 

یلع نبا  نیـسح  شدیهـش  ردـپ  دـننام  تسناوتیمن  ینامز  صاخ  طیارـش  هب  هجوت  اب  البرک  نایرج  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  نوچ 
اعد و ناسل  اب  تخیریم و  راکذا  اهاعد و  ظافلا  بلاـق  رد  ار  خـیرات  هحفـص 10 ]  ] قیاقح لئاسم و  مامت  ریزگان  دنک ، مایق  مالـسلاامهیلع 
ادخ و هب  ندروآ  يور  يدام ، نارادایند  ایند و  زا  عاطقنا  نافرع ، كولـس و  ریـس و  لحارم  دـشیم . رکذـتم  ناناملـسم  هب  ار  اهنآ  تاجانم 

هژیو هب  مالـسا  نید  عورف  لوصا و  تاداقتعا و  نایب  دوب . ترـضح  نآ  ياـههمانرب  زا  یکی  نارگمتـس  هب  ندرک  تشپ  هجیتن  رد  تیونعم و 
دروخرب شور  یگدـنز و  کبـس  دروخیم . مشچ  هب  ترـضح  نآ  ياهاعد  رـساترس  رد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  دورد  تماما و  يهلئـسم 

اعد و رکذ  اب  ات  تسا  هدیدرگ  صخـشم  هدش  يروآدرگ  هلماک  يهفیحـص  رد  ارثکا  هک  ترـضح  نآ  ياهاعد  رد  مدرم  اب  ینید  نایاوشیپ 
یلو ار  دوخ  هک  ینارادمامز  تنایخ  هیماینب و  فارحنا  دنهد ! صیخـشت  نیغورد  نایاوشیپ  زا  ار  نیتسار  نایاوشیپ  دـنناوتب  مدرم  تاجانم ،

صخشم نانآ  زا  تیاکش  ادخ و  اب  تاجانم  نمض  رد  دنتسنادیم ، هیلع  هللا  تاولص  یلع  ربمغیپ و  تکرح  يهدنهد  موادت  نیملـسم و  رما 
رد هک  ییادخ  يا  تسین و  هدیـشوپ  وت  رب  نایکاش  شرازگ  هک  ییادخ  يا  : » میناوخیم هلماک  يهفیحـص  مهدراهچ  ياعد  رد  تسا : هدش 

تیراک ددم  هک  ییادخ  يا  تسا و  کیدزن  ناگدزمتـس  هب  تیرای  هک  ییادخ  يا  يرادن و  زاین  ناهاوگ  ياهیهاوگ  هب  ناشیا  ياهارجام 
اعد سابل  رد  ار  هیماینب  ملاظم  خیرات و  نایرج  تسا »... هدیـسر  هچ  نم  هب  نالف  دنزرف  نالف  زا  ینادیم  دوخ  وت  تسا ، رود  نارگمتـس  زا 

مد دومن و  هنهرب  نم  رب  ار  شتوادـع  ریـشمش  هک  ینمـشد  اـسب  هچ  سپ ، : » میناوخیم مهن  لـهچ و  ياـعد  رد  هک  اـجنآ  تسا  هدرک  ناـیب 
تخیر و بآ  رد  نم  يارب  ار  شهاـکناج  هحفـص 11 ]  ] ياهرهز تخاس و  دنت  نم  دـصق  هب  ار  شاهزین  رـس  درک و  زیت  نم  يارب  ار  شغیت 

رهز يهباخلت  دـناسر و  نم  هب  يدـنزگ  تشاد  میمـصت  دـیباوخن و  نم  زا  شبقارم  مشچ  داد و  رارق  شاهداهن  نامک  رب  ياـهریت  جاـمآ  ارم 
رد هک  یسک  زا  ندیـشک  ماقتنا  زا  ار  مزجع  نارگ و  ياهجنر  لمحت  زا  ار  مایناوتان  نم -  يادخ  يا  وت -  سپ  دزیر . ورف  مماک  هب  ار  دوخ 

راتفرگ ارم  اتلفغ  ات  هتسشن  نم  نیمک  رد  هدومن و  ینمـشد  نم  اب  هک  يریثک  تیعمج  ربارب  رد  ار  ماییاهنت  هدرک و  نم  گنهآ  دوخ  گنج 
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...« یتسکش ار  وا  تدح  هاگنآ  یتخاس ، مکحم  تیورین  هب  ار  متـشپ  يدرک و  زاغآ  میرای  هب  سپ  یتفرگ ،] رظن  رد  وت  ار  اهنیا  يهمه   ] دنک
يوما تموکح  نامز  طیحم  عاضوا  شیاتس ، ناسل  اعد و  بلاق  رد  نیون  یکبس  اب  بلاج و  ابیز و  رایسب  یشور  اب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما 

راب نیتسخن  يارب  ترضح  نآ  تاداشرا  تامیلعت و  زا  يرایـسب  دروآ . رد  نخـس  هب  رکف  زا  ملق و  هب  هشیدنا  زا  ار  قیاقح  درک و  نشور  ار 
ماما ياهیگژیو  زا  نآ  فیلأت  هک  دش  يروآعمج  يولع  نسح  نب  دـمحم  نسحلاوبا  نیدـلامجن  دیـس  يهلیـسو  هب  يرجه  مشـش  نرق  رد 
درک يروآعمج  ار  هیعدا  شور  نیا  هب  هک  یـسک  لوا  دـیوگیم : ءاملعلا  ملاعم  رد  بوشآرهـش  نبا  دوریم . رامـش  هب  مالـسلاهیلع  داجس 
ماما نیسحلا  نب  یلع  ترضح  نانآ ، زا  سپ  عفاریبا و  نبا  هتابن ، نب  غبصا  رذوبا ، ناملـس ، وا  زا  سپ  دوب و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

ياقثولا ةورع  تیب و  لها  فحـصم  هیداجـس  يهفیحـص  دومرف . يروآعمج  ءاشنا و  کبـس  نیا  هب  ار  اـهاعد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  داـجس 
هتفای بقل  ص »)  ) دـمحم لآ  روبز   » هب یهاگ  و  تیب » لها  فحـصم   » هب یهاگ  تایاور  ناـسل  رد  هیداجـس  يهفیحـص  تساـهنآ . ناـیعیش 

نآ يهدننک  ءاشنا  اریز  دسریم ، دوخ  بولطم  هحفـص 12 ]  ] لامک هب  دناوخب  سک  ره  هک  دـنیوگ  یم  شا  هلماک »  » تهج نآ  زا  و  تسا .
تغالب و تحاصف و  تهج  زا  هیداجس  يهفیحـص  تسا . هدرب  راکب  عوضوم  نآ  رد  ار  دوخ  تردق  لامک  هدش  دراو  هک  یعوضوم  ره  رد 

لماش هک  تسا  مالـسا  سدـقم  باتک  نیمراهچ  هیداجـس  يهلماک  يهفیحـص  تسا . قولخم  مالک  زا  رتارف  قلاخ و  مالک  زا  رتورف  ییاویش 
. هیداجـس يهفیحـص  هیمطاـف ، يهفیحـص  هغالبلاجـهن ، نآرق ، زا : دـنترابع  بیترت  هب  باـتک  راـهچ  نیا  دنـشابیم . یگدـنز  لـئاسم  ماـمت 
هک دناهتـشون  نآ  رب  ریـسفت  حرـش و  لـهچ  زا  شیب  نآ  رب  هوـالع  تسا و  هدـش  همجرت  فلتخم  ياـهنابز  هب  نونکاـت  هیداجـس  يهفیحص 

تروص لاس 865  رد  حابصملا  باتک  بحاص  یمعفک  نسح  نب  یلع  نب  میهاربا  نیدلایقت  لیلج ، خیش  موحرم  يهلیـسو  هب  نآ  نیتسخن 
. تسا هتفرگ 

ماما رگید  تامیلعت 

زین اهدروخرب  رد  یگدنز و  فلتخم  عطاقم  رد  تسا ، هدومرف  اهاعد  نمض  رد  هک  یتامیلعت  تاداشرا و  رب  هوالع  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما 
نم و تسا : هدرک  تیاور  نیعا  نب  نارمح  دومرفیم . داشرا  هیجوت و  یلصا  فادها  هب  دندوب  هدینش  ای  هدید و  هچنآ  زا  ار  نارضاح  ناهذا 
مد هک  یلاح  رد  داتسیا  ماما  روضح  رد  دیسر و  هار  زا  ییوهآ  ناهگان  هک  میدوب  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دزن  باحـصا  زا  یهورگ 

درادنپیم نینچ  وهآ  نیا  دومرف : مینادیمن . میتفگ  ام  يهمه  دیوگیم ؟ هچ  وهآ  نیا  دینادیم  ایآ  دومرف : ترـضح  دادیم . ناکت  ار  دوخ 
. دـنادرگرب وا  هب  ار  شاهچب  هک  میوگب  درم  نآ  هب  دـنکیم  اـضاقت  هدـمآ و  نم  دزن  نوـنکا  مه  تسا و  هدرک  راکـش  ار  شاهچب  يدرم  هک 

درم هب  ماما  دـمآیم . ام  هارمه  زین  وهآ  میدیـسر . درم  نآ  يهناخ  رد  هب  ات  میدرک  تکرح  شتمدـخ  رد  مه  ام  تساخرب ، ترـضح  سپس 
ار ماـما  نخـس  هک  دایـص  ینادرگرب . وا  هب  ار  شاهچب  منکیم  هحفـص 13 ]  ] تساوخرد نم  و  درادـنپیم ، نینچ  وهآ  نیا  هک  دومرف  داـیص 
مد تکرح  ماگنه  اددجم  تفرگ  ار  دوخ  يهچب  هک  وهآ  درک . اهر  شردام  دزن  دروآ و  ار  وهآ  هچب  تفر و  هناخ  لخاد  هب  هلجع  اب  دـینش 
اعد يو  دومرف : ترـضح  میدرک . عالطا  مدـع  راهظا  خـساپ  رد  همه  دـیوگیم ؟ هچ  راب  نیا  دـینادیم  دیـسرپ : ماما  دادیم . ناکت  ار  دوخ 

هب دیراد  ار  نآ  يوزرآ  هک  ار  هچنآ  دناهتخاس و  هراوآ  هک  ار  امـش  دارفا  دناهدرک و  بصغ  هک  ار  امـش  قح  دنوادخ  دـیوگیم  دـنکیم و 
یتقو مالسلاهیلع  داجس  ماما  [. 1  ] دهد رارق  دوخ  تمحر  لومـشم  درک  نم  هب  هک  یتمدخ  رطاخ  هب  ار  نیـسحلا  نب  یلع  و  دنادرگرب ، امش 
هکم يوس  هب  هک  یتقو  درکیم : هدافتـسا  روظنم  نیا  يارب  ياهدیدپ  كدنا  زا  دنرادن  یتدحو  عامتجا و  هدش و  هدنکارپ  مدرم  دیدیم  هک 

دینادیم درک : لاؤس  ناهارمه  ریـصبوبا و  زا  ترـضح  دننکیم . ادص  هدنام و  ادج  هلگ  زا  هک  دید  هلاغزب  سأر  دنچ  هار  نیب  رد  تفریم ،
لاس رد  اریز  هلگ ، هب  دیدنویپب  دنیوگیم  رگیدـکی  هب  اهنیا  دومرف : ترـضح  دـهدب . باوج  تسناوتن  یـسک  دـنیوگیم : هچ  اههلاغزب  نیا 

تاناویح نابز  زا  ار  تیاده  داشرا و  نیرتهب  هلیسو  نیدب  [. 2 . ] دروخ ار  اهنآ  گرگ  دندش و  ادج  هلگ  زا  اج  نیمه  رد  ناتناردارب  هتشذگ 
تیبرت میلعت و  نیون  شور  رد  هک  یتقو  قالخا  ملع  ياملع  هفـسالف و  نیرتگرزب  دراذـگب . اـهلد  رد  يرتهب  رتشیب و  رثا  اـت  دـنکیم  ناونع 
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رخف زا  ینخـس  کنیا  دناهدز . وناز  شنانخـس  شور و  ربارب  رد  يدرگاش  نوچ  هدروآ و  دورف  میظعت  رـس  نآ  ربارب  رد  دـناهدرک  تقد  ماما 
يهمطاف رثوک  زا  هحفص 14 ]  ] روظنم يوق  لامتحا  هب  دیوگیم : رثوک  يهروس  ریـسفت  رد  وا  تنـس . لها  رـسفم  دنمـشناد و  گرزب  يزار 

نف رد  تیرـشب  یبرم  راگزومآ و  نیرتگرزب  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  داجـسلا  نیـسحلا  نبا  یلع  دننام  یـصخش  وا  لسن  زا  هک  دشاب  ارهز 
. تسا ملعت  میلعت و 

تاهج مامت  رد  ماما  يرترب 

وا زا  لضفا  رمع  مامت  رد  دیوگیم : يرهز  دوب . نیمز  يور  مدرم  يهمه  زا  لضفا  یناسنا  داعبا  تاهج و  مامت  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما 
حیـضوت دروم  نیا  رد  وا  زا  هک  یتقو  ماهدیدن . مه  يرهاظ  نمـشد  مدـیدن و  یعقاو  تسود  وا  يارب  دـنگوس  ادـخ  هب  ماهدرکن . تاقالم  ار 

هدرک ادیپ  وا  هب  هک  یلماک  تخانش  تفرعم و  تدش  زا  یلو  دندوب  شناتسود  زا  دنچ  ره  مدرک  هدهاشم  نم  هک  ار  نانآ  تفگ : دنتـساوخ 
فاصنا ارادـم و  لامک  اب  ناشیا  اب  ماما  نوچ  هکنیا  رگم  مدـیدن  ار  شنانمـشد  زا  مادـک  چـیه  و  دـندیزرویم . دـسح  وا  هب  تبـسن  دـندوب 

حیرـشت و باـتک  رد  تنـس  لـها  گرزب  ياـملع  زا  يزوز  يهنگنز  [. 3 . ] دـندادیم ناـشن  شمرن  وا  دروم  رد  زین  ناـنآ  درکیم  دروـخرب 
. میتسین رداق  اهنآ  ریرحت  رکذ و  هب  هک  دراد  هتسجرب  تفص  هزجعم و  تمارک و  رازه  اهدص  نیدباعلانیز  ماما  دیوگیم : همکاحم 

داجس ماما  رارسا 

راـگزور نآ  مدرم  يهشیدـنا  رکف و  هک  درکیم  یگدـنز  یطیحم  رد  بلاـطیبا  نـب  یلع  شموـلظم  دـج  دـننام  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما 
هن دـندروآیم  نابز  رب  دنتـساوخیم  قوفام  ماکح  اهتردـقربا و  هک  ار  هچ  ره  دـندوبن و  وگدازآ  شیدـنادازآ و  دوخ  دوب و  هدز  تموکح 

مولع و زا  يرایسب  هحفص 15 ] ، ] دشیمن تفای  یملاس  نادنچ  يهشیدنا  ملاس و  وج  هک  ور  نیا  زا  دندوب ! هتفگ  ربمغیپ  ادخ و  هک  ار  هچنآ 
هاگن یگنهرف  رقف  تیمورحم و  رد  مالـسا  ناهج  هجیتن  رد  تفرگن و  ياهرهب  هتفـسان  ياهرد  نآ  زا  یـسک  دـنام و  هتفگان  نانچمه  قیاقح 

یف مدـقت  دـق  انتتفیف و  لهج  وذ  ملعلا  يری  یک ال  هرهاوج  یملع  نم  متکال  ینا  تسا : هدومرف  هراشا  ماـما  دوخ  هنیمز  نیا  رد  دـش . هتـشاد 
نوملـسم لاجر  لحتـسال  امنـص و  دبعی  نمم  تنا  یل  لیقل  هب  حوبا  ول  ملع  رهوج  بر  ای  انـسحلا  هلبق  یـصو  نیـسحلا  یلا  نسحلاوبا  اذـه 

هب ینادان  ره  هکنیا  ات  دننکیمن ] كرد  ار  نآ  مدرم  نوچ   ] منکیم ناهنپ  ار  مدوخ  شناد  ياهرهوگ  نم  انـسح  هنوتأی  ام  حـبقا  نوری  یمد 
هدرک تیصو  نآ  هب  ار  نیسح  نسح و  دوخ  نادنزرف  هتشاد و  تقبس  نم  رب  ملع  نامتک  رد  نینمؤملاریمأ  مدج  دوشن . هارمگ  نآ  يهلیـسو 
نوچ . ] ياهدش تسرپتب  وت  تفگ  دنهاوخ  نم  هب  منک . راکـشآ  ار  اهنآ  رگا  هک  تسه  يرامـشیب  ياهزار  رایـسب و  مولع  ایادـخ ، تسا .
لالح ینعی   ] دـنرادنپیم کین  ار  دوخ  راک  نیرتتشز  و  دـننادیم . لالح  ارم  نوخ  ناملـسم  لاجر  دـنرادن ] یملع  روعـش  یلقع و  دـشر 
داجـس ماـما  تبرغ  هحفـص 16 ]  ] ییاـهنت و زا  ياهدرـشف  کـچوک و  رایـسب  يهنوـمن  دوـب  نـیا  درمـش .]! دـنهاوخ  کـین  ارم  نوـخ  ندرک 
ینورد رارـسا  ات  تفاییمن  ار  یـسک  دوب و  اهنت  بیرغ و  دوخ  شیکمه  تما  نایم  رد  شیوخ و  راـید  رهـش و  رد  میدـید  هک  مالـسلاهیلع 
گرم مانغا  نیمه  زا  دندربیم و  هرهب  یناگمه  ياهیهاگآان  نیا  زا  عورـشمان  تردق  نابحاص  نابلط و  تصرف  اذـل  دراپـسب ، وا  هب  ار  دوخ 

! دنتخیریم ورف  دوخ  ماک  هب  وا  يرای  هب  ار  مولظم  نوخ  دنتخاسیم و 

تداهش ماگنه 

ماما تسا ؟ یبش  هچ  بشما  دمحم ، يا  دومرف : مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  شدنزرف  هب  دش  کیدزن  ترضح  نآ  تداهـش  نامز  هک  هاگنآ 
رقاب ماما  تسا ؟ هدنام  یقاب  زور  دنچ  هتشذگ و  هام  نیا  زا  زور  دنچ  دیـسرپ : مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  درب . مان  ار  بش  نآ  مالـسلاهیلع  رقاب 

نب یلع  شمولظم  دج  دننام  وا  دناهداد . هدعو  نم  هب  هک  تسا  یبش  نامه  نیا  دومرف : مالسلاهیلع  داجس  ماما  هاگنآ  داد . خساپ  مالسلاهیلع 
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هب هک  ار  نایوگدازآ  ناشیدنا و  دازآ  هشیمه  يارب  دش و  دیهـش  ربمغیپ  دجـسم  رانک  رد  تشگ و  دلوتم  دجـسم  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا 
. درب ورف  هودنا  مغ و  رد  دنکدنا  تیاغ 

باتک نیا  يهرابرد  ینخس 

يوسوم قازرلادـبع  دیـس  موحرم  ملق  هب  یبرع  نتم  زا  تسا  ياهمجرت  دراد  رارق  زیزع  يهدـنناوخ  امـش  راـیتخا  رد  نوـنکا  مه  هک  یباـتک 
، میکح هللاۀـیآ  موحرم  دـننام  هزوح  نآ  مظاـعا  سرد  زا  اـهلاس  هک  دوب  فجن  يهیملع  يهزوح  ملـسم  نادـهتجم  ناـملاع و  زا  يو  مرقم .
وا هحفـص 17 ] . ] دوب يداهتجا  یهقف و  تارظن  ياراد  دوخ  تفرگ و  ناوارف  ياههرهب  ناـگرزب  رگید  یئوخ و  هللاۀـیآ  يدورهاـش ، هللاۀـیآ 

ياهباتک تخادرپیم و  داـشرا  هظعوم و  هب  تفریم و  ربنم  اـجنآ  رد  لومعم  تنـس  فـالخ  رب  دوب ، ماـقم  ـالاو  يدـهتجم  هکنآ  رب  هوـالع 
زین باتک  نیا  رد  دنراد . یقیقحت  یلیلحت و  يهبنج  اعون  هک  تسا  هتشون  مالسلامهیلع  تیب  لها  ناماما و  یگدنز  لاح  حرـش  رد  يرایـسب 

ياهژیو ياهثحب  زا  درک . ادـیپ  ناوتیم  کبـس  نیا  اب  ییاج  رتمک  هک  تسا  هتخادرپ  ياهژیو  لئاسم  هب  یملع ، یخیرات و  ياهثحب  رب  هوالع 
ماما زا  هک  تسا  ییاهشسرپ  هب  خساپ  درب ، مان  اهنآ  زا  هنومن  ناونع  هب  ناوتیم  هدمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  زا  باتک  نیا  رد  هک 

يددـعتم یهقف  لئاسم  اهنیا ، رب  هوالع  تسا . هدـیدرگ  دراو  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  یتایآ  ریـسفت  رگید  هدـش و  لقن  مالـسلاهیلع  داجس 
نیرهظ و نیب  عمج  تنس و  لها  كرادم  هب  دانتسا  اب  يهنس 448  ات  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » نتفگ نآ و  تیفیک  ناذا و  عیرشت  ثحب  دننام 
مظعملا 1414 نابعش   29 مق -  تسا . هتفرگ  رارق  لیلحت  ثحب و  دروم  هدش و  يروآدرگ  هعومجم  نیا  رد  زین  رایتخا و ... لاح  رد  نیئاشع 

هحفص 19]  ] ینامرک میهف  یضترم  یسمش  نمهب 1372  قباطم 22  يرمق 

فلؤم يهمدقم 

تمعن تمحر و  نایناهج  يهمه  يارب  ناشدوجو  اـت  داد  رارق  سدـقا  لوسر  لآ  زا  ار  نیتسار  ناـماما  تشرـس  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
توعد و ات  داد  رارق  یناریفـس  اههطـساو و  ناشیارب  و  دننک ، يوریپ  ناشیا  زا  ادتقا و  نانآ  هب  مدرم  ات  داد  رارق  ناشیاوشیپ  رالاس و  و  دشاب ،

فیرعت ربارب  رد  هک  دنتـسه  ياهتـسراو  دـهاجم و  نایعیـش  ناریفـس ، نیا  دـنراذگ . ارجا  هب  ار  ناـشماکحا  دـنناسرب و  مدرم  هب  ار  ناشیادـن 
نابز هب  نابز  فدـه ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـنزرویمن و  غیرد  يراکادـف  عون  چـیه  زا  ناشیا  راثآ  رـشن  لیاضف و  ناـیب  موصعم و  ناـماما 

دناهدرک و تفایرد  هدینش و  اهنآ  دوخ  زا  دناهتشاد  ینامز  يهلصاف  نانآ  اب  اهلاس  هک  يدارفا  ییوگ  هک  نادنچ  دننکیم ، وگزاب  ار  بلاطم 
دننکیم صخشم  اهتضهن  ریاس  زا  ار  یهلا  تضهن  دنـشخبیم و  موادت  ار  قح  هب  توعد  دنرادیم و  هاگن  هدنز  ار  ناماما  مان  قیرط  نیا  زا 

، لیمکت قح ، توعد  هلیـسو  نیدب  هحفـص 20 ] . ] دـنزاسیم راکـشآ  ار  هروتـسم  قیاقح  همیرک و  قالخا  ینارون و  ماکحا  نآ ، وترپ  رد  و 
ياهرایعم راکشآ و  هتفهن  ياهدادعتسا  قیاقح و  جیار ، یناسنا  ياهـشزرا  قالخا و  رـشتنم ، مالـسا  ماکحا  اجرباپ ، راوتـسا و  یهلا  تضهن 

هب دش . دـهاوخ  نیمأت  همه  يارب  ترخآ  ایند و  تداعـس  نشور ، هار  هدـنز ، نید  ءایحا ، ناشرما  دوشیم . صخـشم  ناشناوریپ  يارب  يرترب 
دننک و تفر  دمآ و  رگیدکی  لزانم  رد  هتسویپ  هک  دنتـساوخیم  نانآ  زا  دندرکیم و  رما  دوخ  ناوریپ  نایعیـش و  هب  هراومه  روظنم ، نیمه 
.1 دوشیم : هراـشا  روبزم  تاـیاور  زا  یخرب  هب  هنومن  ناوـنع  هب  ـالیذ  هک  دـنزادرپب  هرکاذـم  ثحب و  هب  ناـنآ  رما  دروـم  رد  رادـید ، نمض 
رد امش  ایآ  دیسرپیم : دوخ  نایعیش  زا  يرایـسب  زا  هک  مدینـشیم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ررکم  تسا : هدرک  تیاور  يرـصب  لیعامـسا 

راجزنا شهوکن و  دروم  دـیاب  هک  ار  یناسک  دـینکیم و  ناونع  تسا  مزال  هک  ار  یبلاطم  اجنآ  رد  دـیهدیم و  هسلج  لیکـشت  دوخ  لزاـنم 
یگدنز ایآ  دومرفیم : دشیم و  لاحـشوخ  ترـضح  دشیم ، هداد  تبثم  خساپ  ترـضح  باوج  رد  هک  یتقو  دـیهدیم ؟ رارق  دـیهد ، رارق 

: دومرف درک  همیثخ  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هک  یتیـصو  رد  . 2 [. 16 [ !؟ دشاب هتـشاد  دـناوتیم  يرگید  موهفم  اهتکرح  هوحن  نیمه  زا  ریغ 
یشکرس . 3 نادنمتـسم ؛ زا  نارادلوپ  دقفت  . 2 ییادخ ؛ ياوقت  . 1 هب : نک  شرافس  ار  نانآ  ناسرب و  ناتـسود  هب  ار  ام  مالـس  [ » هحفص 21 ]
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. ناشیاههناخ رد  رگیدـکی  زا  رادـید  باهذ و  بایا و  . 5 ناگدرم ؛ يهزانج  عییـشت  رد  ناگدنز  روضح  . 4 ناگراچیب ؛ زا  تردـق  نابحاص 
دنیآ مه  درگ  نانیا  زا  نت  ود  هاگره  . ] دنک تبحص  ام  رما »  » دروم رد  دیآ و  مه  درگ  يرگید  اب  هک  ار  یـسک  دنک  تمحر  دنوادخ  [. 17]

. درک دـهاوخ  شزرمآ  بلط  ناـشیارب  دـنوادخ  زا  هک  دوب  دـهاوخ  ياهتـشرف  ناـنآ  زا  یموس  اـنیقی  دـنیوگب ] نخـس  اـم  رما »  » دروـم رد  اـت 
تارکاذـم اه و  ییامهدرگ  هنوگ  نیا  رد  اریز  دـینک ، رازگرب  ام  دای  اب  ار  دوخ  يهسلج  امتح  دـیدمآ ، مه  درگ  ییاج  رد  هاگره  نیاربانب ،

[. 15 .« ] دـنک توعد  نآ  هب  ار  نارگید  دـشاب و  ام  رما  دای  هب  هک  تسا  یـسک  ام  زا  دـعب  مدرم  نیرتهب  و  دوب ، دـهاوخ  ام » رما  يایحا   » اـمش
نیا رد  ناسنا  هک  تسا  يریخ  لمع  ره  دـش » دـهاوخ  ناشرما  يایحا  بجوم  هک  ناـماما  داـی  هب  توعد   » زا روظنم  هک  تسا  نشور  رایـسب 

یلیاضف رثآم و  فیلأت  نیودت و  . 2 مالـسلامهیلع . تیب  لها  فادها  تهج  رد  هباطخ  ظعو و  . 1 هحفص 22 ] : ] دننام دهدیم  ماجنا  اتـسار 
لیاضف حیادم و  ندروآرد  رعش  مظن و  هب  . 4 نانآ . ثیداحا  نانخس و  نداد  راشتنا  نتشون و  . 3 تسا . هتشاد  ینازرا  ناشیا  هب  دنوادخ  هک 

و تایفو ، دایعا و  مسارم  رد  تاسلج  لیکـشت  . 5 تسا . هدـش  دراو  نانآ  رب  هطلـس  نارـس  ماکح و  فرط  زا  هک  ییاهمتـس  اهملظ و  اهنآ و 
ماـما هک  دوب  دـهاوخ  هلئـسم  نیمه  قیداـصم  زا  ددرگ  ناـشیا  داـی  هب  توـعد  ثعاـب  ناـنآ و  رما »  » ياـیحا بجوـم  هک  یلمع  ره  هصـالخ 

ادخ دومرفیم : مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  هک  تسا  دروم  نیمه  رد  و  دیرادب . هدـنز  ار  ام  رما  ینعی  انرما » اویحا  : » دومرف روتـسد  مالـسلاهیلع 
هنوگچ درک : ضرع  دینـش  مالـسلاهیلع  ماما  زا  ار  نخـس  نیا  هک  يوره  تلـصلاوبا  دنک . ءایحا  ار  ام  رما »  » هک ار  ياهدـنب  ره  دـنک  تمحر 

اب مدرم  رگا  اریز  دـنازومایب ، نارگید  هب  دزوماـیب و  ار  اـم  مولع  دوخ  هک  قیرط  نیا  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  دـنک ؟ ءاـیحا  ار  امـش  رما » »
ام يارب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  درک : ضرع  تلـصلاوبا  اددـجم  درک . دـنهاوخ  يوریپ  ام  زا  هراومه  دـنوش  انـشآ  اـم  نانخـس  نساـحم 

شکمشک هثحابم و  ناهیفس  اب  نآ  يهلیسو  هب  دهاوخب  هک  دزومایب  یملع  روظنم  نیا  هب  سک  ره  دومرف : ترضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور 
هب دـهاوخب  هک  دـشاب  نیا  ملع  نتخومآ  زا  شروظنم  ای  دـیامن ، تاهابم  راـختفا و  اـملع  هحفـص 23 ]  ] رب نآ  يهلیـسو  هب  دهاوخب  ای  دـنک ،

ماما مردپ  دومرف : تلـصلاوبا  خساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دوب . دهاوخ  خزود  لها  زا  یـسک  نینچ  دنک ، عمج  دوخ  يارب  دیرم  نآ  يهلیـسو 
« ناهیفـس  » زا مردـپ  روظنم  تسا ؟ هدوب  یناسک  هچ  ناهیفـس »  » زا مردـپ  روظنم  هک  ینادیم  وت  ایآ  نکل  دومرف ، تسار  مالـسلاهیلع  قداص 
هک دوب  دـمحم  لآ  زا  ياـملع  اـملع »  » زا شدوصقم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لـها  فلاـخم  ناحادـم  نایارـس و  ناتـساد  ناـمه 

دوخ يوس  هب  ار  مدرم  هک  ینعی  دوخ » يارب  دیرم  ندرک  عمج   » يانعم و  تسا . هدرک  بجاو  سک  همه  رب  ار  ناشتدوم  تعاطا و  دـنوادخ 
رد [. 16 . ] دوب دهاوخ  خزود  لها  زا  دزومایب  روبزم  دصاقم  زا  یکی  رطاخ  هب  ار  ملع  سک  ره  دـیامن . تماما  ياعدا  قحانب  دـنک و  توعد 

دناهدومرف ناونع  يرایـسب  شاداپ  رجا و  دننک  يرای  ءاحنا  زا  يوحن  هب  ار  نانآ  هک  یناسک  يارب  مالـسلامهیلع  نیتسار  ناماما  تروص ، ره 
اهیگراوآ و اهلتق و  دننام  دنوشیم  لمحتم  هک  یتخـس  تالکـشم  دنمدوس و  ياهداهج  هنوگ  نیا  رطاخ  هب  دوخ  نایعیـش  زا  یلعا  دح  ات  و 

ترضح نارای  اریز  دناهتـسناد ، رترب  مه  یـسیع  ترـضح  نارای  نویراوح و  زا  ار  نانآ  هدرک و  اهـشیاتس  اهنداتفا  نادنز  اهنتخیوآ و  راد  هب 
تسد یناهگان  ياهگرم  اب  هراومه  دوخ  ناماما  زا  تیامح  یتسود و  هار  رد  نایعیش  اما  دندرکن ؛ عافد  يو  زا  دوهی  رطخ  ماگنه  رد  یسیع 

رذگهر نیا  زا  هک  یمـسق  هب  دنراپـسیم  نارب  ياهریـشمش  هب  ندرگ  دنوریم و  راد  هحفـص 24 ]  ] يهبوچ يالاب  یتحار  هب  دـننابیرگ و  هب 
و دناهدنایرگ . ناشناردپ  گوس  رد  هدرک و  میتی  هنـسرگ  ياهمکـش  اب  ار  ناشنادنزرف  هتخاس و  یهت  نانآ  دوجو  زا  ار  اهرهـش  زا  يرایـسب 
ار ام  ات  درک  باختنا  ام  يارب  مه  ینایعیـش  دـیزگرب ، ار  اـم  هک  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  هک  تسا  دارفا  نیمه  يهراـبرد 
ام زا  دارفا  هنوگ  نیا  دننکیم . ادـف  ام  هار  رد  ار  دوخ  ناج  لام و  نانیا  دنـشاب . كانهودـنا  ام  هودـنا  رد  داش و  ام  يداش  رد  دـننک و  يرای 

شزرمآ بلط  نانآ  يارب  دنوادخ  زا  هراومه  مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  لیلد ، نیمه  هب  [. 17 .« ] درک دنهاوخ  تشگرب  ام  يوس  هب  دنتسه و 
هدـش نیجع  ام  تیالو  رون  اب  ناشدوجو  دنتـسه و  ام  هب  بوسنم  ام و  زا  ام  نایعیـش  : » دومرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  و  [. 15 . ] درکیم

ناشنامداش ام  رورس  و  نیگهودنا ، ار  نانآ  ام  هودنا  میراد ، تیاضر  اهنآ  ندوب  هعیـش  زا  مه  ام  دناهداد و  تیاضر  ام  تماما  هب  اهنآ  تسا .
دنتـسه و ام  اب  هتـسویپ  اهنآ  میوشیم . تحاران  روجنر و  ناشجنر  درد و  تاملأت و  زا  میربخاب و  نامنایعیـش  عاضوا  زا  هراومه  ام  دنکیم .
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ام زا  تیامح  قیرط  رد  نایعیش  ددرگرب . دوخ  يالوم  دیـس و  هب  هحفـص 25 ]  ] دیاب تیاهن  رد  ياهدنب  ره  اریز  دنوشیمن ، ادج  ام  زا  زگره 
ار نامه  دنرادن و  يرظن  ادخ  رظن  زا  ریغ  نایعیـش  [. 16 . ] میاهدیدن ياهجنکش  هنوگ  چیه  اهنآ  يارب  ام  یلو  دناهدید  هجنکش  رازآ و  یـسب 

یلاح رد  و  دنزرویم ، تبحم  قشع و  ام  هب  اهنآ  دننکیم  ینمـشد  ام  اب  مدرم  يهدوت  هک  یلاح  رد  تسا . هدیزگرب  ادـخ  هک  دـننیزگیمرب 
لوسر یقیقح  ناوریپ  یعقاو و  نایعیـش  نانیا  دنگوس  ادخ  هب  دنزاسیم . رتراوتـسا  ار  دوخ  طباور  نانآ  دـننکیم  هطبار  عطق  ام  اب  مدرم  هک 

اهنآ هب  لاـح  نآ  رد  اریز  دـنوشیم ، ناـمداش  لاحـشوخ و  رایـسب  دنـسریم  راـضتحا  لاـح  هب  هدـیقع  نیا  ناـبحاص  هـک  هاـگنآ  دـنیادخ .
میرم نب  یسیع  ترضح  نایراوح  [. 17 . ] دیدش لصاو  ترخآ  ياههدعو  مامت  هب  دیدرگ و  عطق  امـش  زا  ییایند  فواخم  مامت  دنیوگیم :

اریز دندوبن ، ام  نایراوح  زا  رترادربنامرف  وا  نایراوح  هک  یتروص  رد  دنتـسه ، ام  نایراوح  زین  ام  نایعیـش  دـندوب و  وا  يهعیـش  مالـسلاهیلع 
ناروای همه  ام  دنتفگ : نایراوح  درک ؟ دهاوخ  يرای  ارم  ادخ  يارب  امش  زا  کی  مادک  تفگ : دوخ  نایراوح  هب  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح 

يو زا  يرادفرط  هب  هن  دندرک و  يرای  ار  وا  هن  دوهی  موق  ربارب  رد  ناشمادک  چیه  دنگوس  ادخ  هب  یلو  درک . میهاوخ  يرای  ار  وت  مییادخ و 
زا تسد  خـیرات  لوط  رد  هتـسویپ  درک  تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  يزور  نآ  زا  ام  نایعیـش  هکنآ  لاح  و  دـنداد ! ماجنا  يدربن 
ای دننازوسیم و  ار  نانآ  هدنز  هدـنز  ای  تهج  نیمه  هب  دـنزرویم . لاغتـشا  دربن  هب  ام  رطاخ  هب  هراومه  دنتـشادنرب و  ام  يرای  هحفص 26 ] ]

نایعیـش هک  یقوقح  یتسار  هب  [. 15 . ] دهد ریخ  شاداپ  نانآ  هب  دنوادخ  دـنوشیم . هراوآ  دـیعبت و  فلتخم  دالب  رد  ای  دـنهدیم و  هجنکش 
ناشیارب دنوادخ  زا  ماش  ماب و  ره  رد  ام  اذـل  [ 16 . ] میراد نانآ  ندرگ  هب  ام  هک  یقوقح  زا  تسا  رتبجاو  دـنراد ، اـم  ندرگ  هب  اـم  نیتسار 
رکبیبا نب  دمحم  نب  مساق  تنب  هورف » ما   » هب مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  داجـس  ماما  و  [. 17 .« ] مینکیم شزرمآ  تمحر و  تساوـخرد 

تالکشم بئاصم و  ربارب  رد  هک  ام  اریز  منکیم ، ریخ  ياعد  نامنایعیـش  زا  ناراکهانگ  يارب  راب  دص  يزور  هنابـش  ره  رد  نم  : » دومرفیم
یماش عیبر  وبا  [. 15 .« ] دننکیم ربص  دننادیمن  ار  نآ  بقاوع  هکنیا  اب  نانآ  اما  مینکیم ، ربص  میهاگآ و  نآ  بقاوع  هب  مینکیم  يرادـیاپ 

بلاـطیبا نـب  یلع  نینمؤـملاریما  رب  دراو  قاحـسا  نـب  ورمع  ماهدینـش  مدرک : ضرع  مالــسلاهیلع  قداـص  ماـما  هـب  هـک  تـسا  هدرک  لـقن 
باوج رد  يو  دیـسرپ ، وا  زا  ار  تلع  هحفص 27 ] ، ] تسا هدش  درز  شراسخر  هدیرپ و  شاهرهچ  زا  گنر  دید  ترـضح  دش ، مالـسلاهیلع 

و مکنزحل ، نزحن  و  مکحرفل ، حرفن  اـنا  : » دوـمرف وا  هب  ترـضح  هدـش . شـضراع  هک  تسا  يدرد  رطاـخ  هـب  راـسخر  يدرز  درک : ضرع 
لاقف رـضاحلا ، يدابلا و  انیلع  ءاوس  اـنا  ع :)  ) لاـق نمؤتف ؟ وعدـن  فیک  ورمع : هل  لاـق  نمؤنف ، نوعدـت  مکل و  وعدـن  و  مکـضرمل ، ضرمن 

هک تسا  هدرک  تیاور  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  سوواط  نب  یلع  نیدلا  یضر  راوگرزب  فیرش و  ملاع  [. 16 .« ] ورمع قدص  ع :)  ) هللادبعوبا
زا ام  نایعیـش  ادنوادخ ، : » دومرفیم درکیم و  اعد  ءارماس  بادرـس  رد  اهرحـس  زا  یکی  رد  هیلع  هللا  مالـس  تجح  ترـضح  دینـش  شدوخ 

، ادنوادخ دناهدش . بکترم  يرایـسب  ناهانگ  ام  تیالو  تبحم و  هب  لاکتا  اب  نانیا  دناهدش ، هدیرفآ  ام  تنیط  يهدنامیقاب  زا  ام و  راونا  وترپ 
نانآ روایب ! ام  سمخ  باسح  هب  ار  ناشناهانگ  شخبب و  ار  اهنآ  هدوب  ناشدوخ  وت و  نیب  طقف  هک  تسا  يروما  هب  طوبرم  ناـشناهانگ  رگا 
رکذ هچنآ  هب  هجوت  اب  [. 17 .« ] امرفم راتفرگ  دوخ  مشخ  رد  ام  نانمـشد  اب  ار  اـهنآ  نادرگ و  رود  خزود  شتآ  زا  هد و  رارق  تشهب  لـها  ار 
دیاب نیاربانب ، تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  نایعیـش  رب  ناـشیزوسلد  محرت و  مالـسلامهیلع و  ناـماما  تبحم  فطل و  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش ،

. دزاسن راداو  یـشکرس  نایغط و  هب  مدرم  قوقح  یلاعت و  يادخ  لباقم  رد  ار  ناسنا  راگزور ، لاوحا  هحفص 28 ]  ] عاضوا و ات  دوب  بظاوم 
تـسد هب  ار  نآ  یگتـسیاش  دناوتب  دیاب  دوشیم  موصعم  ناماما  فرط  زا  عرـضت  اعد و  همه  نیا  لومـشم  ناسنا  هک  یتقو  دننادب  دیاب  همه 
ماگنه تسا  نکمم  ناهانگ  نیرتکچوک  اسب  هچ  هنرگو  ددرگ ، دراو  ناشدـمح  ياول  ریز  دوش و  روشحم  ناـشهورگ  هرمز و  رد  اـت  دروآ 

ناـماما تیـالو  اـب  دـنکن  ادـیپ  قیفوت  ناـسنا  رگا  تسا  هدرک  تیاور  یملید  بولقلا  داـشرا  رد  ددرگ . اـهنآ  تیـالو  بلـس  بجوم  گرم 
نآ یلو  دروخ ، دهاوخ  رامـشیب  هودنا  سوسفا و  دش و  دـهاوخ  يراوگان  كانرطخ و  رایـسب  تبقاع  راچد  دریمب ، مالـسلامهیلع  موصعم 

هتـسویپ ياهدنب  رگا  : » تسا هدمآ  مالـسلامهیلع  ناماما  دوخ  زا  رتاوتم  تایاور  رد  دوب . دهاوخن  ینامیـشپ  تمادن و  ياج  زگره  رگید  زور 
دننام شلامعا  مامت  دشابن  مالسلامهیلع  تیب  لها  یتسود  تیالو و  ياراد  یلو  دنک  تدابع  ار  ادخ  لاس  داتفه  دتسیاب و  ماقم  نکر و  نیب 

17 رهبر آزادگان سید ساجدان على بن الحسین علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تدابع تحص  طرش  مالسا  هک  روط  نامه  دناهدومرف : مالـسا  گرزب  ناققحم  ناملاع و  لیلد ، نیمه  هب  تفر ». دهاوخ  داب  رب  رابغ  درگ و 
یتسود تیالو و  نیاربانب ، دشابیم . تدابع  تحص  طیارش  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  تیالو  هب  داقتعا  ینعی  نامیا  تسا 

، اوقت )1 قیرط : زا  زج  تسا  هدش  بجاو  اهناسنا  يهمه  رب  ناحبـس  يادخ  فرط  زا  هک  هلآ  هیلع و  هحفص 29 ]  ] هللا یلص  ربمغیپ  تیب  لها 
تنیز و بجوم  دیاب  ياهدنب  ره  سپ ، دمآ . دهاوخن  تسد  هب  دناهدش -  رما  نآ  هب  هک  یعامتجا -  روما  رد  مظن  و 3 ) ییاسراپ ، عرو و  ( 2
نایغط و عون  ره  زا  بانتجا  اه و  یگیامورف  لیاذر و  زا  زیهرپ  اب  دیاب  نانآ ! یگدنمرش  یگدنکفارـس و  ثعاب  هن  ددرگ  دوخ  ناماما  راختفا 

هللا محر  : » دـنیوگب دوخ  نابز  هب  ات  دـنک  نیبشوخ  موصعم  ناماما  هب  ار  ناـنآ  دـهد و  ياـج  مدرم  لد  رد  ار  تیب  لـها  تبحم  یـشکرس ،
هدرک تیبرت  وکین  ار  دوخ  نایعیش  هنوگچ  هک  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دنک  تمحر  ادخ  « ) هتعیش بدا  دقف  مالـسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج 

هحفص 32] .( ] تسا

نانز هاش 

هراشا

ره زا  رود  هب  كاپ و  ياهنماد  اب  هراومه  هک  تسا  نیا  هدش  يراج  مالسلامهیلع  يده  يهمئا  ناردام  يهرابرد  هک  یهلا  ياهتنـس  زا  یکی 
تارهاوج نیرتاـهبنارگ  يارب  یفرظ  اـت  درک  هزنم  اـهیکاپان  ماـمت  زا  ار  ناـنآ  ناحبـس  دـنوادخ  اریز  دناهتـسیزیم . یگدولآ  كرـش و  عون 

تیخنـس و فورظم  فرظ و  نیب  دیاب  نوچ  دنوش . نآ  سیفن  ياههیامرـس  يرادهگن  ظفح و  يارب  هزیکاپ  ینماد  و  فینح ، نید  دـننامیب 
ار نآ  دناوتن  هاگ  چیه  هک  يزیچ  هب  نآ  نراقت  مدع  یعطق و  تمصع  داجیا  رد  تسا  مزال  دنوادخ  رب  ور  نیا  زا  دشاب ، هتشاد  دوجو  هباشت 

باختنا تسا  لیبق  نیا  زا  دزاس و  هدامآ  ار  مالـسا  يوس  هب  شـشک  تابجوم  هدـننک و  بذـج  لـماوع  هتـسیاش و  رازبا  ماـمت  دـنک ، هدولآ 
هب دشاب ، رثؤم  رایـسب  لماوع  زا  دنزرف  راتخاس  رد  دناوتیم  يردام  قرع  اریز  نیتسار ، ناماما  ندوب  ردام  يارب  نانز  نیرتهب  نیرتفیرش و 

ءارضخ  » زا روظنم  دومرف : و  نمدلا » ءارـضخ  مکایا و  : » دومرف درک و  عنم  تسیاشان  نانز  باختنا  زا  یمارگ  لوسر  یحو  نیما  لیلد  نیمه 
يارب ناملـسم  هک  دنکیم  رداص  رما  نآ  زا  سپ  [. 18 . ] دنشاب هتفای  شرورپ  حلاصان  طیحم  رد  هک  دنتـسه  يرظنم  وکین  ابیز و  نانز  نمد »

عاضرتسا زا  دیاب  امتح  و  دنک ، هدافتـسا  دنتـسه  یفیرـش  بسن  بسح و  ياراد  هک  ینانز  زا  دـیاب  دوخ  هحفـص 33 ]  ] نادازون هب  نداد  ریش 
، دراد دازون  راتخاس  رد  ياهژیو  رثا  ریـش  نوچ  : » دومرفیم نآ  تلع  نایب  يارب  و  دنـشاب ، رذحرب  بسن  بسح و  یب  قالخالا و  دـساف  نانز 

: »... دومرف درک و  یهن  درخبان  زغمیهت و  نانز  عاـضرتسا  زا  نینچمه ، [. 19 .« ] دننک هدافتسا  هناوید  نز  انز و  ریـش  زا  ناتنادنزرف  دیراذگن 
؛ دشاب امش  رسمه  زا  ياهنومن  دناوتیم  ییاد  قالخا  تیصخش و  : » دومرف رگید  ياج  رد  و  [. 20 .« ] درک دهاوخ  ادیپ  ریش  هب  تهابش  دنزرف 
دـیکأت و هزادـنا  نیا  تما ، زا  يداـع  دارفا  هب  تبـسن  هک  یتقو  [. 21 .« ] دینک باختنا  ییاسانـش و  ار  دوخ  نارـسمه  رذـگهر ، نیا  زا  سپ ،
هک ناشدوخ  حالـصا  حالـص و  زج  ناشیا  دروم  رد  هکنیا  اب  دـننیزگرب  ینارداـم  هنوگچ  ناشنادـنزرف  نداد  ریـش  يارب  هک  تسا  شراـفس 

مدرم زا  هدع  نیا  يهلیسو  هب  ناگدش  حالصا  اذل  تسین و  ياهلئسم  رگید  دوشیم ، ریغ  حالـصا  هب  طوبرم  رتمک  تسا و  ناشیا  هب  دودحم 
يهنومن ار  ناشدوجو  هدـیرفآ و  تسادـق  رـصنع  زا  ار  نانآ  ناحبـس  يادـخ  هک  نیتسار  ناماما  هب  تبـسن  تروص  نیا  رد  دـنکدنا ، رایـسب 

هحفص  ] رامشیب دننک  تیاده  دیاب  هک  ار  ناشتما  دودحمان و  ار  ناشتیلوئسم  نادیم  هداد و  رارق  ریغ  حالصا  حالص و  يالعا  لثم  لماک و 
دیاب دـش  هتفگ  نارگید  يهراـبرد  هچنآ  زا  شیب  یلوا  قیرط  هب  تسا ، هداـهن  ناشـشود  رب  ار  حالـصا  تیادـه و  نیگنـس  راـب  هدرک و  [ 34

دیکأت ار  هلئسم  نیا  تسا  هدیسر  مالـسلامهیلع  راهطا  تیب  لها  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  لیلد ، نیمه  هب  دوش . تیاعر 
هکنیا ات  دوب  مدآ  نیبج  رد  رون  نیا  درک . ریوصت  مدآ  بلـص  رد  رون  زا  يدومع  تروص  هب  ار  ام  ناحبـس  دنوادخ  : » دنیوگیم دـننکیم و 

، دهدن رارق  رهطم  كاپ و  ماحرا  رد  زج  ار  یهلا  رون  نآ  دشاب  بظاوم  هک  درک  تیصو  وا  هب  تخاس و  لقتنم  ثیـش  دوخ  یـصو  هب  ار  نآ 
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نیرتهب نادرم و  نیرتهب  رابت  زا  ام  دـشیم و  لقتنم  يرگید  هب  ماقمالاو  ناگیاپدـنلب  يهلیـسو  هب  دوب و  لـمع  دروم  تیـصو  نیا  هتـسویپ  و 
هللادبع بلـص  رد  ار  نآ  زا  یمین  درک : مین  ود  هب  ار  نآ  دنوادخ  اجنیا  رد  میدیـسر . بلطملادبع  بلـص  هب  ات  میدمآیم  ایند  هب  كاپ  نانز 

رگ [. 22 .« ] تفای لاقتنا  دسا  تنب  يهمطاف  محر  هب  هک  داد  رارق  بلاطیبا  بلـص  رد  ار  رگید  مین  و  دش ، لقتنم  هنمآ  محر  هب  هک  داد  رارق 
زین ترضح  نآ  ردام  هک  تسا  نیا  دسریم  رظن  هب  ملسم  هچنآ  اما  تسین  مالسلاهیلع  داجـس  ترـضح  ردام  صوصخ  رد  قوف  بلاطم  هچ 

، نیاربانب تسین ؛ هدوبن و  ینثتسم  تسا  هداد  ربخ  تنیط  يافص  یعطق و  تسادق  رـصنع و  تراهط  هب  ناشهرابرد  مالـسا  هک  ینانز  ریاس  زا 
چیه ياج  تسا و  هدوب  ملاـع  راـگدرورپ  يهژیو  تیاـنع  دروم  صقن و  ره  زا  هزنم  بیع و  ره  زا  ياربم  زین  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  رداـم 

زا یگنن  يهکل  نیرتکچوک  هک  دـنک  ظفح  نانچ  نیدیب  رفاک و  تلم  کی  نایم  رد  ار  وا  همه ، رب  رظان  يادـخ  رگا  تسین  یتفگـش  هنوگ 
هوک ياهنافوط  بالیس و  لیسم  رد  ار  راوگـشوخ  نیریـش و  بآ  هک  هنوگ  نامه  هحفص 35 ] ، ] دنیـشنن شنماد  هب  ینید  يرکف و  فارحنا 
هللا یلـص  دمحم  ترـضح  هک  ناس  نامه  دنهدیمن و  نآ  رد  يرییغت  نیرتمک  روش  خـلت و  ياهبآ  هک  دـنکیم  ظفح  نانچ  نآ  ایرد  رکیپ 

ات درک  شثوعبم  داد و  رارق  دوخ  سدقا  لامج  يهنییآ  ار  وا  درک و  ظفح  كرش  داحلا و  ياهیدیلپ  مامت  زا  ار  شکاپ  ناکاین  هلآ و  هیلع و 
اهتهافس و اه و  يدرخبان  اه و  یلدروک  دوب و  هتفرگارف  ار  شفارطا  یهارمگ  تلالض و  لیـس  دنچ  ره  دزومایب ، مدرم  هب  ار  قالخا  مراکم 

قرخ اب  ار  اهراک  زا  يرایسب  هک  دنوادخ  یلو  دندوب  هدرک  هرصاحم  تیغاوط  هکم و  ياههوک  نایم  رد  ار  وا  اه  ییاورپیب  اه و  يزغمیهت 
نیا دروم  رد  خـیرات  هچ  رگ  دـش ، رکذ  هچنآ  ربانب  درک . ظفح  تداع  قرخ  اـب  ار  ترـضح  نآ  زین  دروم  نیا  رد  تسا  هداد  ماـجنا  تداـع 

تجح ردام  يو  هک  میراد  نیقی  الامجا  یلو  تسا  هدادـن  رارق  ام  سرتسد  رد  ینادـنچ  تاعالطا  مالـسلاهیلع ) داجـس  ماما  ردام   ) نز دازآ 
يهمه داشرا  اهناسنا و  قـالخا  بیذـهت  يارب  ار  وا  هک  تسادـخ  نید  رب  نیما  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  ترـضح  شدـنزرف  و  ادـخ ،

نآ هک  دشاب  ینیرز  يهشوخ  نآ  زا  يدنمشزرا  يهناد  زین  شردام  دیاب  راچان  هب  ور ، نیا  زا  تسا و  هدرک  بوصنم  تسار ، هار  هب  نایمدآ 
هچنآ ربارب  نکل  دناهدرک ، لقن  فلتخم  تایاور  دیسر  نیملسم  رما  ةالو  تسد  هب  هنوگچ  نانزهاش  هکنیا  صوصخ  رد  میدرک . فیصوت  ار 
یتقو . 1 تسا : حرـش  نیا  هب  دناهدرک  لقن  یـسربط  نسح  نب  لضف  يروباشین و  لاتف  یلعوبا  نامعن ، نب  دمحم  نبا  دمحم  دـیفم  خیـش  هک 

ود يو  درک . ناریا  يهناور  هنایمرواخ  زا  یـشخب  رب  تیالو  ناونع  هب  ار  رباـج  نب  ثیرح  دیـسر ، تفـالخ  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک 
شدنزرف هب  ار  نانز  هاش  زین  ترضح  نآ  داتسرف و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  [ 23  ] ناریا هاشداپ  درگدزی  نارتخد  زا  نت  هحفص 36 ] ]

زا رکبیبا  نب  دمحم  دنزرف  مساق  هک  داد  رکبیبا  نب  دمحم  هب  زین  ار  مود  رتخد  دش . دلوتم  وا  زا  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  هک  دیـشخب 
تیاور . 2 [. 24 . ] دنتـسه هلاخرـسپ  رگیدکی  اب  رکبیبا  نب  دمحم  دـنزرف  مساق  مالـسلاهیلع و  نیدـباعلانیز  ماما  نیاربانب ، دـش . دـلوتم  وا 

زا نت  ود  هب  درک  حـتف  ار  ناسارخ  نامثع  مایا  رد  زیرک  نب  رماع  نب  هللادـبع  هک  یتقو  دـیوگیم : هک  تسا  هدـمآ  دروم  نیا  رد  زین  يرگید 
مالـسلاهیلع و یلع  نب  نسح  هب  ار  ود  نآ  زا  یکی  ناـمثع  داتـسرف . ناـمثع  دزن  ار  ناـنآ  تفاـی و  تسد  هب  رایرهـش  رـسپ  درگدزی  نارتـخد 

نتم زا  دش ، هظحالم  هک  روط  نامه  [. 25 ! ] دندرپس ناج  سافن  مایا  رد  نامیاز  رس  رب  ود  ره  هک  درک  هبه  مالسلاهیلع  نیسح  هب  ار  يرگید 
دیدش يهقالع  ناشدوخ  نوچ  دراد  لامتحا  نیاربانب ، دنشاب ؛ هتفرگ  تراسا  هب  ار  نانآ  هک  دوشیمن  هدافتسا  قوف  ثیدح  ود  زا  کی  چیه 

.3 هحفص 37 ] . ] دننک ادیپ  یسرتسد  نانآ  هب  دنناوتب  ناملسم  نارادمامز  هک  تسا  هدش  بجوم  رما  نیمه  دناهتشاد ، ناناملـسم  مالـسا و  هب 
هب تیاور  نیا  رد  تراسا  ناتـساد  دنتفرگ . تراسا  هب  ار  ود  نآ  هک  دنکیم  حیرـصت  هک  دراد  دوجو  زین  یموس  تیاور  دروم  نیا  رد  یلب ،

ربمغیپ دجسم  هب  شهاگن  نانز  هاش  هک  نیمه  دندرب ، باطخ  نب  رمع  دزن  هنیدم  رد  ار  ناریا  ناریـسا  هک  یتقو  تسا : هدش  لقن  لکـش  نیا 
دنلب يادص  اب  دیناشوپ و  وا  زا  ار  دوخ  تروص  گنردیب  درادیمنرب ، وا  زا  مشچ  هفیلخ  تسا و  بلابل  تیعمج  زا  دجـسم  هک  دید  داتفا و 

هک ار  وا  نخـس  يانعم  هفیلخ  نوچ  دناهتفرگ . تراسا  هب  ار  شنادنزرف  هک  زمره  يور  داب  هایـس  تفگ : درک و  رفنت  راهظا  دوجوم  عضو  زا 
بلاـطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  هک  دـنک  تازاـجم  ار  وا  تساوـخ  ور  نیا  زا  دـیوگیم : ازـسان  وا  هب  هک  تشادـنپ  دـیمهفن ، دوـب  یـسراف 

درک یهاوخرظن  اهنآ  دروم  رد  هفیلخ  بانج  نآ ، زا  سپ  درک . تحار  ار  شلایخ  داد و  حیضوت  هفیلخ  يارب  ار  هدنیوگ  روظنم  مالـسلاهیلع 
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نادـنزرف يهرابرد  ار  وا  يهدومرف  درک و  داـشرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  درک ؟ دـیاب  هچ  هک 
، نیاربانب دومرف : و  [ 26  ] درک دزشوگ  دنشاب ، فلاخم  مالـسا  اب  دنچ  ره  دنریگ  رارق  مارتحا  مارکا و  دروم  دیاب  هک  ناگدازهاش ، فارـشا و 

دنراد تسود  هک  ار  ناناملـسم  زا  کی  ره  ناشیا  دوخ  هکلب  دنریگ  رارق  شورف  دیرخ و  ضرعم  رد  رگید  نازینک  دننام  دـیابن  ناگدازهاش 
، مالـسلاهیلع یلع  نیاب  هب  هجوت  اب  [. 27 . ] دیروآ باسح  هب  یگنج  مئانغ  زا  ناملـسم  نآ  يهیمهـس  تباب  ار  نامه  دـننیزگرب و  دوخ  يارب 

رـس زا  جاودزا  هحفـص 38 ]  ] یماجرفان تماخو و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دندش . نانز  هاش  اب  جاودزا  راتـساوخ  رـضاح ، ناناملـسم  مامت 
. دـنیزگرب دوخ  يارب  ددنـسپیم  وا  هک  ار  سک  ره  ات  دـنیآ  مه  درگ  همه  دـیاب  رایتخا  باختنا و  رد  دومرف : درک و  میهفت  اهنآ  هب  ار  هارکا 

نینمؤملاریما دادـن . یخـساپ  درک و  توکـس  ترـضح  نآ  باوج  رد  وا  و  ریخ ، ای  دراد  جاودزا  هب  لیم  ایآ  هک  دیـسرپ  نانز  هاش  زا  هاگنآ 
زا هاـگره  هک  صوـصخ  نیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  شیاـمرف  صن  نآ  زا  سپ  تسا . جاودزا  هب  لـیام  وا  يرآ ، دوـمرف :

هفیلخ و هب  دوب ، دهاوخ  وا  تیاضر  تمالع  شتوکس  نیمه  دنک  توکس  روضح  مرش  رطاخ  هب  وا  دیآ و  لمع  هب  يراگتساوخ  ياهزیشود 
، دنیزگرب دـناوتیم  دـهاوخب  ار  هک  ره  تسوا و  دوخ  اب  رایتخا  هک  دـیمهف  راوگرزب  يهزیـشود  هک  نیمه  درک . يروآدای  ناناملـسم  رگید 

باختنا رد  دناوتیم  دهاوخب ، رگا  هک  دش  داهنـشیپ  وا  هب  راب  نیدنچ  اددجم  هحفص 39 ]  ] سپس [ 28 . ] دیزگرب ار  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس 
! درکن لیامت  راهظا  سک  چیه  هب  ترـضح  نآ  زا  ریغ  دـیزرو و  رارـصا  دوخ  نیتسخن  باختنا  رب  زاب  وناب  نآ  یلو  دـنک ، رظندـیدجت  دوخ 
زا زین  نامی  نب  ۀفیذح  دوش . هدـناوخ  هحفص 40 ]  ] دقع يهغیص  ترضح  نآ  يهلیـسو  هب  ات  داد  رارق  دوخ  یلو  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هاگنآ 

تمان دیسرپ : وا  زا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دقع ، يهغیص  يارجا  ماگنه  تفرگ . رارق  لوبق  فرط  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  هللادبعابا  يوس 
هاشداپ ینعی  دوب ، دـهاوخ  هیونابرهـش »  » وت مان  نونکا  مه  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناـنز ! هاـش  درک : ضرع  خـساپ  رد  تسیچ ؟

تدایـس و اـب  مزـالم  اـهنآ ، رب  تیکولم  ندوب و  ناـنز » هاـش   » هک داد  رییغت  ار  وا  ماـن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تهج  نیا  هب  ـالامتحا  رهش .
مرکا لوسر  ناسل  زا  ضیفتـسم  تاـیاور  رد  اریز  تساـهیلع ، هللا  مالـس  همطاـف  ارهز  يهقیدـص  يهژیو  بقل  نیا  تسا و  ناـنز  رب  يرورس 

هدیـس و همطاف  « ) نیرخآلا نیلوالا و  نم  نیملاـعلا ، ءاـسن  ةدیـس  همطاـف  : » دومرفیم ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
اهیلع هللا  مالس  همطاف  اب  بقلمه  مانمه و  عقاو ، فالخرب  تسناوتیمن  تسیابیمن و  نیاربانب ، تسا .) خیرات  لوط  رد  نایناهج  نانز  رورس 

ترضح ونابرهـش  هکنآ  زا  سپ  داد . رییغت  هنیدم  رورـس  هدیـس و  ینعی  هیونابرهـش »  » هب ار  وا  مان  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ور  نیا  زا  دشاب ؛
زا سپ  [. 29 . ] درک باـختنا  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  دوخ  راـیتخا  اـب  مه  دـیراورم  شرهاوـخ  دـیزگرب ، ار  مالـسلاهیلع  هللادـبعابا 

الماک وناـب  نیا  زا  مدـنزرف ، دومرف : مالـسلاهیلع  هللادـبعابا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يهناـحیر  ود  ردـپ  دـقع ، مسارم  يرازگرب 
يور مدرم  نیرتهب  هک  دروآ  دهاوخ  يدنزرف  هحفـص 41 ]  ] وت يارب  يدوز  نیمه  هب  اریز  دوش ،) یهاتوک  وا  يهرابرد  ادابم   ) نک تبظاوم 
یتقو هک  دراد  تحارـص  قوف  تیاور  [. 31 . ] دش دـهاوخ  ام  كاپ  رابت  ءایـصوا و  مامت  ردام  هک  تسا  ییوناب  نیا  [ 30 . ] دوب دهاوخ  نیمز 
برع ناگدروخلاس  ناروجنر و  نارامیب و  ات  دریگب  یگدرب  هب  ار  ناشنادرم  دشورفب و  ار  ناشنانز  تساوخیم  دندرب ، رمع  دزن  ار  ناریـسا 

تخومآ وا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يهریس  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  دنهد ! فاوط  هبعک  فارطا  دنـشک و  شود  رب  جح  ماگنه  ار 
اهنآ اب  قوقح  مامت  رد  تشاد و  دـهاوخن  ناناملـسم  رگید  اب  یقرف  چـیه  دـش ، ناملـسم  درک و  مالـسا  هب  لیامت  راـهظا  سک  ره  دومرف : و 

هیمهس ناونع  هب  هک  ار  يدارفا  مامت  اهنآ  روضح  رد  تفرگ و  دهاش  دندوب  رـضاح  هک  ار  یناسک  يهمه  نآ ، زا  سپ  دوب . دهاوخ  کیرش 
دازآ ار  دوخ  يهیمهس  مالسلاهیلع  یلع  دندید  نوچ  دندوب ، اجنآ  رد  هک  مشاه  ینب  يهفیاط  دارفا  درک . دازآ  ادخ  هار  رد  دندوب  هداد  وا  هب 

: تفگ ناـشدوخ  روـضح  رد  هلـصافالب  تفریذـپ و  ار  اـهنآ  يهبه  مالـسلاهیلع  یلع  دـندرک . هبه  ترـضح  نآ  هب  ار  شیوـخ  ماهـس  درک ،
هک راصنا  نارجاهم و  متخاس . دازآ  ادخ  هار  رد  دندرک  هبه  نم  هب  دوخ  مهس  زا  مشاه  ینب  هک  ار  ییاههدنب  مامت  نم  شاب  دهاش  ادنوادخ ،

روضح رد  اددجم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  میدیشخب . وت  هب  ار  نامدوخ  قح  مه  ام  دنتفگ : مالـسلاهیلع  یلع  هب  دندید  لاح  نیدب  ار  عضو 
ار اهنآ  يهمه  متفریذپ و  ار  نآ  نم  دندیـشخب و  نم  هب  ار  دوخ  ماهـس  قوقح و  راصنا  نارجاهم و  هک  شاب  دهاش  ادـنوادخ ،! دومرف : همه 
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رد نم  میمصت  اب  ارچ  تفگ : ضارتعا  هحفص 42 ]  ] ناونع هب  دش و  تحاران  درک  هدهاشم  ار  هنحص  نیا  هک  هفیلخ  متخاس . دازآ  وت  هار  رد 
یلص ربمایپ  شور  تنس و  نامه  اددجم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يریذپن ؟ ار  نآ  دش  بجوم  یلماع  هچ  يدرک و  تفلاخم  نایناریا  دروم 

تفلاخم نامه  رد  ار  وا  میمصت  اب  تفلاخم  تلع  درک و  رارکت  دندوب  هدرک  مالـسا  هب  لیامت  راهظا  هک  ناریـسا  دروم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
دراد و قح  دروم  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  زین  نم  تفگ : دینـش  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  باوج  هک  رمع  تسناد . ربمایپ  تنـس  اب 

تفگ هچنآ  رب  ادنوادخ ، دومرف : هلصافالب  مه  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  مدیشخب . وت  هب  تسا  هدرکن  هبه  یـسک  زونه  هک  ار  یمئانغ  يهیقب 
ینعی تسخن  تیاور  هک  دـسریم  رظن  هب  قوف  يهناگ  هس  تایاور  هب  هجوت  اـب  [. 32 . ] شاب دـهاش  مداد  ماـجنا  نم  هک  یقتع  یلوبق و  رب  و 
هکنیا يارب  موس . تیاور  ات  تسا  رتکیدزن  تقیقح  هب  جاجتحا  رد  یسربط  نیظعاولا و  ۀضور  رد  لاتف  نبا  داشرا و  رد  دیفم  خیش  تیاور 

نآ هک  هاگنآ  دـش و  دـلوتم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شدـج  تفالخ  نامز  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هک  دـنلوقلاقفتم  یگمه  ناخروم 
نب ثیرح  دیوگیم  هک  لوا  تیاور  تداع ، قبط  نیاربانب ، دوب . هتشذگ  مالسلاهیلع  داجس  ماما  رمع  زا  لاس  هس  دندرک ، دیهش  ار  ترـضح 

ترـضح نآ  دزن  ار  درگدزی  نارتخد  زا  نت  ود  تفر و  نیمز  قرـشم  هب  وا  تفالخ  نامز  رد  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  فرط  زا  هک  رباج 
زین مود  تیاور  تحـص  دراد . شزاس  رتهب  تسا  هداتفا  قافتا  شدج  تفالخ  نامز  رد  هک  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  یعطق  دلوت  اب  داتـسرف ،

دیعب هحفص 43 ]  ] نادنچ داتسرف ، وا  دزن  ار  درگدزی  نارتخد  زا  نت  ود  درک و  حتف  ار  ناسارخ  نامثع  مایا  رد  رماع  نب  هللادبع  دیوگیم  هک 
هدوب نامثع  تفالخ  مشـش  لاس  رد  تسرد  يرجه  لاس 30  دـش و  ماجنا  يرجه  لاس 30  رد  ناسارخ  حـتف  هکنیا  يارب  دـسریمن . رظن  هب 
داجـس ماما  دـلوت  نامز  ات  ناریـسا  نداتـسرف  نامز  زا  تیاور ، نیاربانب  دـش . هتـشک  ورم  رد  رایرهـش  رـسپ  درگدزی  لاس  نامه  رد  هک  تسا 
تیاور اما  دشاب . هدشن  رادراب  ونابرهـش  بانج  روبزم  لاس  شـش  فرظ  رد  هک  تسین  دیعب  تسا و  هلـصاف  لاس  شـش  دودـح  مالـسلاهیلع 
نیادم يرجه  لاس 16  رد  رمع  هک  یلاح  رد  دندرب ،»... رمع  دزن  ار  ناریا  ناریـسا   » دیوگیم تیاور  نیا  رد  اریز  تسین ، ربتعم  ارهاظ  موس 

مالـسلاهیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  جاودزا  هب  مه  لاس  ناـمه  رد  هدـش و  ریـسا  يرجه  لاس 16  رد  ونابرهـش  رگا  نیارباـنب ، درک ؛ حـتف  ار 
لاس ود  تسیب و  ینز  هک  تسا  دیعب  رایسب  عضو  نیا  اب  دشاب و  هدشن  رادراب  هدوب و  نیسح  ماما  دزن  يرجه  لاس 38  ات  دیاب  دشاب  هدمآرد 
لاح نیع  رد  دـنرتکیدزن و  تقیقح  عقاو و  هب  مود  لوا و  ياهتیاور  قوف ، لـیلحت  رباـنب  دوشن . رادراـب  لاـح  نیع  رد  دـشاب و  هتـشاد  رهوش 

تسا هداد  ص 10 ) ج 46 ،  ) راحب باتک  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  یلامتحا  اما  دسریم . رظن  هب  رتتسرد  لوا  تیاور 
دوخ لاح ، نیع  رد  یلو ، دسریمن  رظن  هب  دیعب  هچ  رگ  دشاب ، هدش  هتشون  نامثع  ياج  هب  اهابتشا  موس  تیاور  رد  رمع »  » يهملک دیاش  هک 

رد خـیرات  لها  يهمه  عامجا  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما   ) میدرک نایب  ام  هک  ياهلدا  نامه  اب  هداد و  حـیجرت  ار  لوا  تیاور  ناـمه  ناـشیا 
هحفص 44] . ] تسا هتسناد  یعطق  ار  نآ  تسا ) هدش  دلوتم  يرجه  لاس 38 

یهاو تالامتحا 

دنک و در  ار  نآ  هکنیا  نودب  هدرک  رکذ  [ 33 « ] لاسرا  » وحن هب  ار  نخس  فورعم  خروم  یبوقعی  هک  تسا  بجعت  یتفگش و  ياج  یـسب  . 1
تسرد نخـس  نیا  اعطق  هک  یلاح  رد  تسا ! هدوب  لباک  ناریـسا  زا  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح  ردام  هک  تسا  هتـشون  وا  دنادب . هابتـشا  ای 

، تفرگ تروص  وا  تفالخ  زا  دعب  دوب و  هیواعم  ناگتسب  زا  هک  يوما  يهرمس  نب  نمحرلادبع  تسد  هب  لاس 43  رد  لباک  حتف  اریز  تسین 
ناریـسا زا  شردام  دراد  ناکما  هنوگچ  عضو  نیا  اب  تسا و  هدوب  لاس 38  رد  اعطق  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دلوت  هک  نآ  لاح  دش و  ماجنا 

داجـس ماما  ردام  دناهتفگ  هک  [، 35  ] هرهازلا موـجن  رد  يدرب  يرغت  نبا  و  [ 34  ] نانجلا تآرم  رد  یعفای  نخـس  نینچمه ، . 2 دشاب !؟ لباک 
« لـیق  » هب ار  نآ  [ 36  ] هبیتق نبا  اذل  دننآ ، فالخرب  روهـشم  اریز  تسین ، رابتعا  لباق  هجو  چـیه  هب  تسا ، هدوب  دنـس  ناریـسا  زا  مالـسلاهیلع 

. تسین رابتعا  لباق  یلو  هدش  هتفگ  ینعی  تسا ، هداد  تبسن 
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هقداص يایؤر 

رضاح ناملـسم  همه  نآ  نایم  زا  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  اهنت  هیونابرهـش  هکنیا  تلع  دناهدرک  لقن  ثیدح  نایوار  زا  یخرب 
شدـنزرف هک  دـید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یبش  دوش ، ریـسا  هکنآ  زا  لبق  ونابرهـش  دوب : نیا  درک  باـختنا  هحفص 45 ] ]

نیـسح شدـنزرف  يارب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لاح  نامه  رد  دوب و  وا  اب  زین  مالـسلاهیلع  هللادـبعابا  تشهب  لـها  ناـناوج  رورس 
تبحم درک  ساـسحا  تشاذـگ و  وا  بلق  حور و  رد  ار  دوـخ  رثا  دـید  ار  باوـخ  نیا  هک  هظحل  ناـمه  زا  درک . يراگتـساوخ  مالـسلاهیلع 
هراومه دوب  هدید  ار  باوخ  نیا  هک  لوا  زور  نامه  زا  تسا . هتفرگ  ياج  شلد  رد  دوب  مالسا  نوخ  ربمغیپ و  حور  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح 

نیا هک  نانچمه  دوش ؟ نیتسار  كاپ و  ناماما  ردـپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  رـسمه  وا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دربیم  رـس  هب  هشیدـنا  نیا  رد 
دراو وا  رب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  هک  دید  باوخ  رد  اددـجم  مود  بش  رد  دوب  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  يهشیدـنا  مامت  باوخ 

لوسر هک  روط  نامه  داد  هدژم  ار  وا  نمـض  رد  دوب و  دـهاوخ  ناناملـسم  نآ  زا  يزوریپ  اهبرع  ناریا و  گنج  رد  هک  داد  ربخ  ار  وا  دـش و 
زارد شیوس  هب  یئوس  تسد  ناناملسم  زا  کی  چیه  هک  دوزفا  و  دیسر !! دهاوخ  وا  هب  يدوز  نیمه  هب  دروآرد  شدنزرف  دقع  هب  ار  وا  ادخ 
يارب زور  ره  دـش و  تحار  ونابرهـش  لاـیخ  نآ ، زا  سپ  [. 37 . ] دـش ناملـسم  وا  درک و  هـضرع  وا  رب  ار  مالـسا  نآ  زا  سپ  درک . دـهاوخن 
هدید باوخ  رد  هک  ار  ترضح  نآ  لیامش  هتسویپ  درکیم و  يرامش  هظحل  یهلا  رون  زا  هئاضتـسا  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  هب  ندیـسر 

تاجن هب  هک  هاگنآ  ات  دربیم و  رـس  هب  ادخ  تیانع  ظفح و  رد  هراومه  وا  دشیمن . ناهنپ  شلایخ  زا  ياهظحل  تشاد و  مشچ  شیپ  رد  دوب 
فینح نید  دیحوت و  تعیرش  فالخ  هچ  ره  زا  هتسویپ  دیسر ، درک  يرای  ار  ربمغیپ  نید  دوخ  نوخ  اب  هک  تلالض  جاوما  زا  تما  يهدنهد 

هحفص 46] . ] دنام ناما  رد  دوب 

دوب میرم  وا 

تیب لـها  ماـقم  هب  هک  یتخانـش  تفرعم و  لـیلد  هب  و  تشاد ، روما  رد  هک  یـشنیب  هیلاـع و  لـیاضف  يوـنعم و  تـالامک  رطاـخ  هب  وناـبرهش 
همطاـف وا  هب  زین  یهاـگ  دـیمان . میرم  ار  وا  يربـک ، میرم  هب  شیدـننامه  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دوب ، هدرک  ادـیپ  مالـسلامهیلع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسا  هدرک  هراشا  اـنعم  نیمه  هب  دوب و  [ 38 « ] ءاسنلا ةدیـس   » هب بقلم  مدرم  يهدوت  نابز  رد  یلو  دنتفگیم .
نایـسراپ برعریغ  نایم  زا  و  ار ، شیرق  برع  نایم  زا  تسا : هدـیزگرب  ار  هفیاط  ود  دوخ  ناگدـنب  مامت  ناـیم  زا  دـنوادخ  : » دومرف هک  ملس 

شدج اریز  دوب ، نیمه  شروظنم  متـسه ،) هدیزگرب  ود  دنزرف  نم  « ) نیتریخلا نبا  انا  : » دومرف هک  مه  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  و  ار .»
هدرک هراشا  انعم  نیمه  هب  و  تسا . نایسراپ  زا  ارسک  نبا  رایرهش  رسپ  درگدزی  رتخد  شردام  و  شیرق ، زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
مامت هک  تسا ، مشاـه  ارـسک و  دـننام  گرزب  يهدـیزگرب  ود  يهجیتن  نیـسحلا  نب  یلع  تسا : هدورـس  هک  یفوتم 67 )  ) یلئود دوسـالاوبا 

. درک تلحر  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  دلوت  نامیاز  رس  رب  هنیدم  رهش  رد  ماجنارـس  ونابرهـش  دوشیم . یهتنم  وا  هب  اهتداعـس  اهلامک و 
كاپ و ياهندب  دید  هک  هاگنآ  تسا و  هتـشاد  روضح  البرک  يهثداح  رد  ونابرهـش   » دناهتفگ یخرب  هک  هچنآ  نیاربانب ، هحفص 47 ] [. ] 39]

طـش رد  ار  دوخ  تشاد  هک  یهودـنا  مغ و  زا  دـنتخادنا ، نوخ  كاخ و  هب  البرک  نابایب  رد  دـندرک و  اهبـسا  مس  لامدـگل  ار  ادهـش  رهطم 
زا دـعب  يو   » دـناهتفگ رگید  یخرب  هکنیا  نینچمه ، دـشاب . دامتعا  لباق  دـناوتیمن  تسین و  تسرد  [، 40 « ] درک كاله  تخادـنا و  تارف 

، تسین تسرد  زین  دروآ » دیز  مان  هب  يدنزرف  وا  زا  درک و  جاودزا  دوخ  مالغ  هللادبع  اب  دوب و  هدـنز  مالـسلاهیلع  یلع  نبا  نیـسح  تداهش 
هدرب مان  دیز  هک  درک  جاودزا  يدرم  اب  يو  دوب . مالسلاهیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  ترـضح  یعاضر  ردام  ینعی  هعـضرم  روبزم  دیز  ردام  اریز 

يهیاـم هک  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  شیـالوم  رداـم  اـب  هکنیا  مهوـت  هـب  ار  درم  نآ  ناورم  نـب  کلملادـبع  اذـل  دوـب . جاودزا  نآ  يهجیتـن 
وا هب  درک و  ههبـش  عفر  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  یلو  داد ، رارق  شهوکن  دروم  تسا ، هدرک  جاودزا  دـشیم  ناراوگرزب  نآ  یگدـنکفارس 
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نب لهس  هب  مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دروم ، نیمه  رد  [. 41  ] شایبسن رداـم  هن  تسا  هدوب  وا  يهیاد »  » روبزم نز  هک  دومن  میهفت 
هب ار  وا  یتسرپرس  روما  شردپ  نارسمه  زا  یکی  درک و  تافو  نامیاز  رـس  رب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ردام  دومرفیم : یناچوق  مساق 

رداـم هن   ) دوـب وا  ياـهراک  راد  هدـهع  هتـشامگ و  وا  هکنآ  لاـح  تسا و  ترـضح  یعقاو  رداـم  وا  دـندرک  لاـیخ  مدرم  هک  تـفرگ  هدـهع 
هحفـص 48]  ] زا ادخ  رب  هانپ  تسا . هدرک  سورع  ار  دوخ  ردام  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  دنتـشادنپ  طلغ  هب  ور  نیا  زا  شایقیقح ،)

متـشه ماما  اب  نییبلاط  ماـمت  هک  دوب  هدـش  عیاـش  ناـسارخ  رد  هلئـسم  نیا  يردـق  هب  تفگ : مساـق  نب  لهـس  اوراـن . ياـه  تبـسن  هنوگ  نیا 
هب تبسن  نیا  زا  مالسلاهیلع  متـشه  ماما  هکنیا  تهج  اما  [. 42 !! ] دندیسرپیم شترضح  زا  ار  عوضوم  نیا  دندرکیم و  هبتاکم  مالـسلاهیلع 

ناشنارسمه تافو ، زا  سپ  دیابن  هک  تسا  نیا  مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  تارضح  ياهیگژیو  زا  یکی  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  درب  هانپ  ادخ 
هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  بنیز  رتخد  هماما  اریز  دننک ، جاودزا  یـسک  اب 

دندومن و لمع  تیاور  نیا  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نارسمه  لیلد ، نیمه  هب  دننک . جاودزا  نانآ  زا  دعب  ربمغیپ  يایصوا  نارـسمه  دیابن 
رب مدقم  دیاب  فاوط  ایآ  دارفا  جح  رد  مدیـسرپ  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگیم هرارز  [. 43 . ] دندرکن جاودزا  سک  چـیه  اب  وا  زا  سپ 

: تفگ دوب  ترضح  نآ  رانک  هک  يدرم  دشاب . لامعا  ریاس  رب  مدقم  دیاب  فاوط  دارفا  جح  رد  دومرف : ترضح  رخؤم ؟ ای  دشاب  لامعا  ریاس 
هاگنآ دنتفر ، ینم  يوس  هب  مدرم  هک  یعقوم  ات  درک  فقوت  خف  رد  دمآ ، هکم  هب  هک  یتقو  اریز  درک  لمع  امـش  شیامرف  سکعرب  نم  خیش 

وا داد : باوج  تسیک ؟ وت  خیـش  مدیـسرپ : وا  زا  دـیازفایم : هرارز  داد .] ماجنا  نیفوقو  زا  دـعب  ار  فاوط  و   ] تفر ینم  هب  اهنآ  هارمه  زین  وا 
دوخ هن  تسا  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  يردام  ردارب  وا  خیش  مدیمهف  هکنیا  ات  متفرگ  ار  هیضق  لابند  تسا . مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع 
ردام اریز  تسا ، هدوب  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  یبسن  ردام  نامه  وا  ردام  هکنیا  رب  درادن  تلالد  هجو  چیه  هب  تیاور  نیا  ترـضح ». نآ 

درم نیا  تسا : هدومرف  هماقم  هللا  یلعا  یناشاک  ضیف  موحرم  اذـل  درک ؛ تافو  ترـضح  نآ  دوخ  نامیاز  رـس  هحفص 49 ]  ] رب ترضح  نآ 
دنتفگیم مه  اقآ  نیا  هب  و  داجس ، ماما  ردام  دنتفگیم  وا  هب  مدرم  هک  دوب  مالسلاهیلع  داجس  ترـضح  روما  تسرپرـس  هک  دوب  ینز  دنزرف 

وکین زا  وت  هکنیا  اب  دـنتفگیم : مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  هب  هک  تسا  هیبرم  ای  یعاضر و  رداـم  نیمه  دروم  رد  و  ماـما . يرداـم  ردارب 
: دومرف ترـضح  ینکیمن !؟ ناسحا  وا  هب  قیرط  نیا  زا  يوشیمن و  اذـغ  مه  تردام  اب  هاگ  چـیه  هک  تسا  هنوگچ  یتسه  مدرم  نیرتراـک 

نآ وا  زا  رتدوز  نم  رگا  تروص  نیا  رد  دشاب ؛ هداتفا  نآ  هب  وا  مشچ  نم  زا  لبق  هک  دوش  زارد  ياهمقل  يوس  هب  متـسد  ادابم  مراد  نآ  میب  »
هک یمالسا  تما  يارب  یقیقد  رایسب  يهتکن  مالسلاهیلع  ماما  ییالط  نخـس  نیا  رد  [. 44 .« ] مشاب هدرک  تحاراـن  ار  وا  مسرتیم  مرادرب ، ار 

مزلم ار  ناسنا  هزادنا  نیا  ات  هک  مالسلاهیلع  ماما  تیبرت  بدا و  اریز  تسا ، هتفهن  دننک  يوریپ  دوخ  ناماما  ياهشور  بادآ و  زا  دنهاوخیم 
نآ زا  میب  اهنت  هکلب  هتـشادن  مه  ار  وا  اب  تفلاخم  دـصق  هک  یتروص  رد  دـمانیم ، قاع »  » ار وا  اب  تفلاخم  دـنکیم و  هیبرم  قح  تیاعر  هب 

هدیشک شود  هب  ار  وا  يرادراب  نامز  ياهتقشم  نیرتتخس  هک  شردام  اب  ناسنا  فیلکت  دریگب ، یشیپ  وا  رب  شتسد  ادابم  هک  تسا  هتـشاد 
هدروخ و اـه  یگنـسرگ  دوخ  هداد ، رارق  وا  شوپور  ار  يرگید  هدـناباوخ و  دوخ  مشچ  ياـهکلپ  زا  یکی  رب  ار  وا  لـمح ، عـضو  زا  سپ  و 

ثداوح اهدادـیور و  ربارب  رد  ار  وا  نانچ  نآ  دـنیبب و  یگنـشت  یگنـسرگ و  نیرتمک  وا  تسا  هتـشاذگن  یلو  هدرک  لـمحت  ار  اـه  یگنـشت 
ار وا  قح  دـناوتیم  يدـنزرف  چـیه  ایآ  دوب !؟ دـهاوخ  هنوگچ  دروآ ، دراو  وا  هب  یبیـسآ  نیرتمک  میـسن  نایرج  اداـبم  هک  هدرک  يرادـهگن 
ات هک  تسا  نیا  دنزرف  رب  ردپ  قح  : » دومرفیم هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تهج  نیمه  هب  زگره ! هن ، دنک ؟ ءادا  هحفص 50 ] ]
رد ناراب  ياههناد  نابایب و  ياه  گیر  يهزادـنا  هب  رگا  تاـهیه ، تاـهیه  دـنزرف : رب  رداـم  قح  اـما  دـنک . تعاـطا  وا  زا  تسا  هدـنز  یتقو 

رطاخ هب  رداـم  قوقح  تیمها  [. 45 .« ] درک دهاوخن  ار  وا  يرادراب  نامز  ياهجنر  زا  زور  کی  ناربج  دـنک ، تمدـخ  دتـسیاب و  شروضح 
نآ رطاـخ  هب  زین  و  دـسریم ، بل  هب  شناـج  هک  یمـسق  هب  دوشیم  لـمحتم  دـنزرف  تدـالو  ماـگنه  وا  هک  تسا  ییاـهجنر  اهتقـشم و  نآ 

نایب يارب  اذل  درادن ، ار  اهنآ  زا  مادک  چیه  ردـپ  هک  دـنک  گرزب  ار  وا  ات  درخیم  ناج  هب  امرگ  امرـس و  رد  هک  تسا  یتامحز  اهتبیـصم و 
هک تسا ،) سانش  هفیظو  ناردام  تبحمرپ  ياهمدق  ریز  تشهب  [ ) 46 « ] تاهمالا مادقا  تحت  ۀنجلا  : » تسا هدش  تیاور  ناردام  قح  يرترب 
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هحفص 52] . ] درادن دوجو  نادرم  يارب  یتلیضف  نینچ 

مالسلاهیلع داجس  ماما  تدالو 

هراشا

دیدج دولوم  دلوت  اب  ناهج  زور ، نآ  رد  دـیدرگ . دـلوتم  يرجه  لاس 38  نابعش  هام  مجنپ  رد  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  نیـسحلا  نب  یلع 
رات و هک  دنکفا  شود  رب  يداش  شیع و  زا  ییادر  درک و  نت  رب  ون  ياهماج  راگزور  دیلابیم و  دوخ  هب  ایند  دش ، يداش  رورـس و  رد  قرغ 

دوعـص سوق  ود  هک  دمآ  دیدپ  راگزور  يهشوخ  رد  اهبنارگ  ياهناد  خیرات و  یناشیپ  رد  ناشخرد  ياهطقن  دوب . تمکح  غوبن و  زا  شدوپ 
کلم ملاع  نایم  دنویپ  دش و  نایامن  ادخ  تجح  دوجو  رد  قح  سدقا  ضیف  درک و  یلجت  نکمم  دوجو  نیرتهب  تسویپ . مه  هب  ار  لوزن  و 

نأش و توبن و  رون  هک  دش  هدنکارپ  یتیگ  رـساترس  رد  یمطاف  تمـصع  يولع و  نامدود  يوبن و  رابت  زا  تسادق  رطع  دیدرگ . توکلم  و 
ماما نیتسخن  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  دیدرتیب ، دادیم . ینوزف  يرترب و  ار  نآ  تشاد  هک  يرایرهـش  لالج  هوکـش و  تماما و  ماقم 
اموزل نیاربانب ، دـناهدوب . تمظع  ماقم و  نأش و  تلالج  ياراد  یناـماما  زین  وا  زا  لـبق  هکلب  تسا  گرزب  ماـقم  تمظع و  ياراد  هک  تسین 
تدالو ماگنه  نامه  زا  زین  وا  يارب  هدوب  مالسلاهیلع  داجس  ماما  زا  لبق  موصعم  ناماما  يارب  هک  یتمارک  تلیضف و  بتارم  مامت  تفگ  دیاب 
تلاصا دلوت و   » تسا هتفگ  ۀیصولا  تابثا  رد  هک  يدوعسم  دوصقم  دشاب و  هدیسرن  یتیاور  هحفص 53 ]  ] دروم نیا  رد  دنچ  ره  تسا ، هدوب 

. دش هراشا  نآ  هب  هک  تسا  نیمه  تسا » هدوب  شراوگرزب  ناردپ  لثم  مالسلاهیلع  داجس  ماما 

تدالو خیرات 

اب دراد ، دوجو  دیدرت  فالتخا و  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما  تافو  تدالو و  خیرات  رد  هک  تسین  بجعت  یتفگـش و  ياج  هجو  چـیه  هب 
هتسیاش دنچ  ره  دراد  دوجو  تافالتخا  هنوگ  نیا  زین  شتثعب  تلحر و  خیرات  رد  تیرـشب و  گرزب  یجان  تدالو  خیرات  رد  هکنیا  هب  هجوت 

شاهزاوآ هدوب و  ریگملاع  شناشن  مان و  هک  تمظع  نآ  اب  یتیصخش  اریز  دشاب ، هتشادن  دوجو  یفالتخا  ترضح  نآ  دروم  رد  هک  دوب  نیا 
نکل دنـسیونب ، تسا  هداتفا  قافتا  هک  هنوگ  نآ  ار  عیاقو  ات  دـنک  رتيدـج  رتممـصم و  ار  ناـسیون  خـیرات  تسیاـبیم  هدرک  رپ  ار  اـج  همه 

ياهلـسن عمـس  هب  ار  نآ  فالخ  دننک و  ناهنپ  اههدید  زا  ار  قیاقح  ات  تسا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  همه  رگید  ثداوح  نامز و  تشذـگ 
هب ناوتیمن  دـشابن ، تسد  رد  ناخروم  ياهـشرازگ  دروم  رد  ياهیعطق  يهلدا  ای  هدـننک  دـییأت  نیارق  هک  یماداـم  نیارباـنب ، دـنناسرب . دـعب 

لقن دوخ  هچ ، دـشاب ؛ هدـشن  لقن  نآ  يارب  یـضراعم  دریگ و  رارق  عامجا  قافتا و  دروم  روبزم  لقن  هکنیا  رگم  درک  نانیمطا  ناـنآ  يهتفگ 
ناینیشیپ دیلقت  زا  هدوب و  صحفت  قیقحت و  نودب  زین  هدش  دای  ياهلقن  زا  يرایسب  اریز  دشاب ، شخبنانیمطا  دناوتیمن  مه  یخیرات  تاقافتا 

لاس رد  فورعم ، رعاش  ساونوبا ، هکنیا  رب  دـناهدرک  حیرـصت  ناخروم  ـالثم : دراد ، یناوارف  ياـههنومن  خـیرات  رد  هک  تسا  هتفرگ  تأـشن 
خیش هک  یتروص  رد  تسا ! هتشادن  دوجو  نومأم ، يدهعتیالو  يارب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  اب  مدرم  تعیب  زور  رد  درک و  تافو  يرجه   195

تسا هدرک  لقن  یتیاور  ص 281 )  ) راـبخالا نویع  رد  يرجه  يافوتم 381  قودـص )  ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  دـمحم  هحفص 54 ]  ] لیلج
کـیربت و رد  ساونوبا  نوچ  هک  تسا  هدروآ  تیاور  نآ  رد  قودـص  خیـش  تسا . هدوب  هدـنز  يرجه  لاس 202  رد  يو  دراد  تلـالد  هک 

هنیمز نیا  رد  درک  شراداو  ماجنارس  داد و  رارق  شنزرس  شهوکن و  دروم  ار  وا  دورـسن ، يرعـش  هراب  نیا  رد  درکن و  تکرـش  ماما  تینهت 
نب دـمحم  رفعجوبا  نیدـلادامع  [. 47  ] هیبـنلا مـالکلا  نم  نوـنف  یف  ارط  ساـنلا  رعـشا  تنا  یل  لـیق  تسا : نیا  شزاـغآ  هـک  دورـس  يرعش 

زا هک  دوخ  یلاجر  دانسا  اب  یفطصملا  ةراشب  باتک  رد  زین  يهنس 553  مالعا  زا  یلمآ  يربط  متسر  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  مساقلایبا ،
يربط قودـص و  موحرم  هچنآ  هب  هجوت  اب  سپ ، تسا . هدرک  لقن  ار  نآ  دوخ ، يهزاـجا  خـیاشم  زا  نینچمه  دـناهدوب و  ناـگرزب  تاـقث و 
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درک ناونع  ار  روبزم  نخس  هک  ناخروم  زا  سک  نیتسخن  مینیبیم  هک  هژیو  هب  درک ، دامتعا  ناخروم  يهتفگ  هب  ناوتیمن  رگید  دناهتـشون ،
يافوتم 681 ناکلخ  نبا  يافوتم 630 ، ریثا  نبا  وا  زا  سپ  دوب . لاس 463  يافوتم  دادغب  بیطخ  تسا ) هدرک  تافو  لاس 195  رد  يو  هک  )

موحرم ققحم  دنمشناد  تسین . رتشیب  لوق  کی  عقاو  رد  هک  دنتفگ  ار  نخس  نیمه  دندرک و  يوریپ  وا  زا  يرجه  يافوتم 732  ءادفلایبا  و 
لقن دوقعلا  روذش  باتک  زا  ص 4 ) ج 24 ،  ) هعیـشلا نایعا  دوخ  دنمـشزرا  باتک  رد  هدش و  عوضوم  نیا  هجوتم  یلماع  لبج  نسحم  دـیس 
هدش هدرب  ساونوبا  زا  یمان  مالسلاهیلع  اضر  ماما  يهمانتیالو  ياضما  زا  دعب  لاس  کی  ینعی  يرجه  لاس 202  ثداوح  رد  هک  تسا  هدرک 

زین هدربمان  نیاربانب  هداتفا و  قافتا  يرجه   200 هحفـص 55 ]  ] لاس رد  دناهتفگ  هک  نیعا  نب  ۀمثره  لتق  ناتـساد  تسا  لیبق  نیمه  زا  تسا .
رابخا نویع  باتک  رد  هیلع  هللا  ناوضر  قودـص  موحرم  هک  مینیبیم  یلو  تسا . هدوبن  هدـنز  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تداهـش  لاـس  رد 

هک بلاطم  لیبق  نیا  زا  سپ ، تسا . هدوب  هدـنز  يرجه  لاس 202  ات  دوشیم  مولعم  هک  دـنکیم  لقن  وا  زا  یبلاطم  ص 244 ) ج 2 ،  ) اضرلا
مه نانآ  يهتفگ  هب  تسین ، ملـسم  روبزم  ثیداحا  بذـک  نوچ  نیاربانب  دـناهدرک ؛ لقن  ناوارف  ناخروم  تسا ، هعیـش  ثیداحا  اب  ضراـعم 

، دش نایب  هک  یتافالتخا  هب  هجوت  اب  دوب . فقوتم  ود  ره  هب  تبسن  دیاب  دشابن ، تسد  رد  یحجرم  دیؤم و  هک  مادام  درک و  دامتعا  ناوتیمن 
.1 دوشیم : هراشا  اهنآ  هب  الیذ  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تافالتخا  زین  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  دروم  رد 

فشک باتک  رد  یلبرا  موحرم  حابـصم ، فیرـش  باتک  رد  ناماما  یماسا  لودج  رد  یمعفک  موحرم  ار  لوق  نیا  لاس 308 . نابعش  مجنپ 
باـتک رازم  رد  ینارحب  فسوی  خیـش  ص 212 ،)  ) همهملا لوـصف  باـتک  رد  غابـص  نبا  رازم ، شخب  سورد  باـتک  رد  لوا  دیهـش  همغلا ،

باتک زا  راحب  باتک  رد  یسلجم  موحرم  ار  لوق  نیا  نابعش . متشه  . 2 دناهدرک . لقن  لاؤسلا  بلاطم  باتک  رد  هحلط  نبا  قئادح و  فیرش 
مهدزای . 5 نابعش . متفه  . 4 تسا . هدرک  رکذ  نیظعاولا  ۀـضور  باـتک  رد  لاـتق  نبا  ار  لوق  نیا  نابعـش . مهن  . 3 تسا . هدرک  لـقن  هریخذ 

موحرم ار  لوق  نیا  یلوالا . يدامج  يهمین  . 7 تسا . هدرک  رکذ  لئاق  نودب  دولخلا  تانج  باتک  ار  لوق  نیا  لوالا . عیبر  متشه  . 6 بجر .
رد سوواط  نبا  و  هدعق » يذ  مایا  موص   » ثحب رد  ةرکذت  باتک  رد  یلح  يهمالع  دـجهتملا ، حابـصم  هحفص 56 ]  ] باتک رد  یسوط  خیش 

. دناهدروآ يرولا  مالعا  رد  یسربط  بقانم و  باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  ار  لوق  نیا  یناثلا . يدامج  يهمین  . 8 دناهدرک . رکذ  لابقا  باتک 
هحفص 58] ]

مالسلاهیلع داجس  ماما  باقلا  یماسا و 

نیدباعلا نیز 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يارب  نیما  لیئربج  يهلیـسو  هب  نییعت و  ناحبـس  يادـخ  يوس  زا  نانآ  باقلا  نیتسار و  ناماما  یماـسا 
ار اهنآ  دنوادخ  هک  ار  دوخ  يهناگهدزاود  نانیشناج  مان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنکیم  لقن  یسراف  ناملس  تسا . هدیدرگ  لزان  ملس 

تـسد هب  ار  روما  مامز  سک  ره  : » دومرف درک و  رکذ  تسا ، هتخاـس  بجاو  همه  رب  ار  ناـشتفرعم  هدـیزگرب و  تما  يربهر  تماـما و  يارب 
یلع نب  نیـسح  ات  ار  نانآ  دیازفایم : ناملـس  [. 48 .« ] تشاد دهاوخن  یقیقح  نامیا  دـنزن ، ناشنانمـشد  يهنیـس  هب  در  تسدو  دـهدن  نانآ 
سپس مالسلاهیلع ، نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  دیـس  درک : رکذ  حرـش  نیا  هب  ار  وا  زا  سپ  ناماما  یلو  متخانـش ، هدرک و  كرد  مالـسلاهیلع 

هک مالـسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  شدـنزرف  وا  زا  سپ  تسا ، نیرخآ  نیلوا و  مولع  يهدنفاکـش  هک  مالـسلاهیلع  رقاب  دـمحم  ماما  شدـنزرف 
ظیغ مظک و  يهدـنرب  ورف  ادـخ و  هار  رد  رباص  هک  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  شدـنزرف  هحفص 59 ]  ] هاگنآ تسا ، نایوگتـسار  نابز 

هک مالسلاهیلع  داوجدمحم  ماما  شدنزرف  وا  زا  دعب  و  تسادخ ، رما  هب  یضار  هک  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  شدنزرف  و  تسا ،
نـسح ماما  شدـنزرف  يو  زا  سپ  و  تسادـخ ، يوس  هب  اـمنهار  يداـه و  هک  مالـسلاهیلع  يداـه  ماـما  وا  دـنزرف  و  تسادـخ ، يهدـیزگرب 
تلالد تایاور  رگید  قوف و  ثیدـح  دوب . دـهاوخ  قح  هب  قطان  مئاق و  يدـهم  دـمحم ، ماما  شدـنزرف  تیاهن  رد  مالـسلاهیلع و  يرکـسع 
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يارب [ 49 « ] نیدباعلا دیـس   » بقل هدوب و  ياهفیحـص  رد  دنیادخ  رما  یلو  هک  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما  ياهمان  یماسا و  هکنیا  رب  دنراد 
نیمه هب  [. 50 . ] تسا هداد  بقل  زین  نیدـباعلانیز »  » ار وا  هک  روط  نامه  هدـش  لزان  گرزب  يادـخ  يوس  زا  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح 

یلع نیدباعلا  دیس  ارم  درک  ثیدح  تفگیم : دیامرفب ، لقن  یثیدح  ترضح  نآ  لوق  زا  تساوخیم  هاگره  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تهج ،
هدـمآ يرافغ  رذوبا  ثیدـح  رد  [. 51 . ] مالسلامهیلع بلاطیبا  نب  یلع  ءایـصوالا  دیـس  زا  یلع ، نب  نیـسح  ءادهـشلادیس  زا  نیـسحلا ، نب 

، مدیـسرپ ار  هیرگ  تلع  هک  یتقو  تخوس ، ملد  وا  يهیرگ  زا  دنکیم . هیرگ  تدش  هب  مدید  مدش ، ربمغیپ  رب  دراو  يزور  تفگ : هک  تسا 
اهنامـسآ رد  دوب و  دهاوخ  یلع  شمان  هک  دوشیم  يدنزرف  ياراد  نیـسح  مدنزرف  داد  ربخ  دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  نونکا  مه  : » دومرف

تیاور سابعنبا  هحفص 60 ] [. ] 52 .« ] درک دنهاوخ  شدیهـش  هک  دیز  مان  هب  دروآ  دهاوخ  يدـنزرف  وا  تسا . نیدـباعلانیز »  » هب فورعم 
: دنزیم ادص  یلاعت  يادخ  يوس  زا  ياهدنهد  ادن  دوش  تمایق  زور  هک  هاگنآ  : » دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک 
دـهنیم و ارف  ماگ  تیعمج  هوبنا  نایم  زا  هک  ار  نیـسحلا  نب  یلع  مدـنزرف  منیبیم  لاح  نآ  رد  تساـجک ؟ نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلانیز 
هب رـس  هراومه  دیـسریم  وا  هب  هک  ادـخ  ياهتمعن  زا  کـی  ره  ربارب  رد  نوچ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  [. 53 .« ] دـهدیم ناشن  ار  دوخ 

داتفایمن ادخ  ياهتمعن  زا  یتمعن  چیه  دای  هب  مردپ  : » دومرفیم مالسلاهیلع  رقاب  ماما  دش . داجس »  » هب روهـشم  ور  نیا  زا  دربیم ، ورف  هدجس 
چیه و  درکیم ، هدجـس  هکنیا  رگم  دناوخیمن  دوب  هدجـس  ياراد  هک  نآرق  زا  ياهیآ  چـیه  و  درکیم ، هدجـس  تمعن  نآ  يارب  هکنیا  رگم 

نآ ساپ  هب  هکنیا  رگم  دربیمن  ناـیاپ  هب  ار  یبجاو  زاـمن  چـیه  هب  و  درکیم ، هدجـس  نآ  يهنارکـش  هب  هکنیا  زج  دـشیمن  عفد  وا  زا  يرش 
رد نآ  ناـشن  هک  درک  هدجـس  ردـق  نآ  دوـمنیم . هدجـس  نآ  ساـپ  هب  دادیم  ماـجنا  سک  ود  ناـیم  هک  یحالـصا  ره  و  درکیم ، هدـجس 

عضاوم رد  هدجس  رثا  رد  نوج  و  دوب . هدننک  هدجس  رایسب  هک  دندیمان  داجس »  » ار وا  تهج  نیمه  هب  دوب و  دوهشم  شاهدجس  ياه  هاگیاج 
مه یتیاور  رد  [. 54 .« ] دیربیم ار  نآ  راب  ود  لاس  ره  هک  دییوریم  هنیپ  نادنچ  دنتفگیم . تانفث » وذ   » ار وا  دوب و  هدـییور  هنیپ  شدوجس 

هحفص 61] [. ] 55 . ] داد وا  هب  ار  بقل  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ندش  دلوتم  لبق  هک  تسا  هدمآ 
هب دیابن  رگید  سپ  تسا ، هتشگ  باختنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  یحو و  يهلیسو  هب  ترضح  نآ  بقل  دش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه 

مسجم وا  رب  یعفا  کی  تروص  هب  ناطیـش  هک  دناهتفگ  نیدباعلانیز  ار  وا  تهج  نیدب  دنیوگیم : هک  داد  ارف  شوگ  لیبق  نیا  زا  ینانخس 
هجوتم هک  دوب  راگدرورپ  تمظع  تدابع و  رد  قرغ  نانچ  نآ  ترـضح  نآ  یلو  تفرگ ، زاگ  ار  شیاپ  ماهبا  تشگنا  زامن  لاح  رد  دش و 

. داتسیا زامن  هب  زاب  درک و  رود  دوخ  زا  دز و  بیهن  ار  وا  سپ ، تسا . ناطیـش  وا  هک  دش  هجوتم  هاگ  نآ  درب ؛ نایاپ  هب  ار  زامن  هکنیا  ات  دشن 
، نینچمه [. 56 . ] دنام یقاب  ترضح  نآ  يارب  بقل  نیا  زور  نآ  زا  و  ینیدباعلا ! نیز  وت  هک  اعقاو  تفگیم  هک  دینش  ییادص  لاح  نیا  رد 
دش و رهاظ  ییاهدژا  تروص  هب  ناطیـش  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  راتخملا  یبنلا  دـلوم  یف  راونالا  باتک  رد  يرکب  نسحلاوبا  موحرم 

مالـسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  يهدجـس  لحم  زا  نیمز و  ریز  زا  دوب ، زمرق  ياهمـشچ  زیت و  رایـسب  ياهـشین  رـس و  هد  ياراد  هک  یلاـح  رد 
ماما لد  رد  یساره  سرت و  نیرتکچوک  یلو  دزادنا ، تشحو  هب  ار  وا  ات  دزیم  رود  ترضح  نآ  تدابع  بارحم  رد  هتـسویپ  دمآ و  نوریب 

، دزادنا ساره  هب  ار  وا  دناوتیمن  قیرط  نیا  زا  دـید  هک  یتقو  ناطیـش  درکن . جـک  وا  يوس  هب  مه  ار  شمـشچ  يهشوگ  یتح  دـشن و  دراو 
مه زاب  لاح  نیع  رد  دـیمد . یم  اهمخز  نآ  رب  دوخ  نورد  شتآ  زا  دزیم و  شین  هتـسویپ  تفرگ و  ناهد  هب  ار  ماـما  ياـپ  ناتـشگنا  كون 

زامن و هب  ناـنچمه  یتحاراـن  نیرتمک  ساـسحا  نودـب  درکیمن و  اـجباج  دادیمن و  ناـکت  ار  شیاـپ  یتح  دومرفیمن و  هجوت  نآ  هب  ماـما 
، دینـش ار  ریت  يادـص  ناطیـش  هک  نیمه  دـش . باـترپ  ناطیـش  يوس  هب  نامـسآ  زا  ینیـشتآ  ریت  لاـح ، نیمه  رد  دادیم . همادا  دوخ  تئارق 

دیس وت  هک  اعقاو  تفگ : هحفص 62 ]  ] دش و مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نماد  هب  تسد  دمآرد و  دوخ  نیتسخن  لکش  هب  دیشک و  يدایرف 
چیه وت و  دـننام  ار  سک  چـیه  یلو  ماهدـید  ار  ناربمغیپ  مامت  تداـبع  نونکاـت  مدآ  ناـمز  زا  دـنگوس ، ادـخ  هب  مناطیـش . نم  ینیدـباعلا و 

مه زاـب  ترـضح  نآ  تفر و  تشاذـگ و  دوخ  لاـح  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نآ ، زا  سپ  مدـیدن ! وت  تداـبع  لـثم  ار  یتداـبع 
فیرش بقل  میتفگ  البق  ام  هک  دراد  هجوت  زیزع  يهدنناوخ  [. 57 . ] درکن انتعا  وا  نانخس  هب  هجو  چیه  هب  داد و  همادا  دوخ  زامن  هب  نانچمه 
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رابت زا  هک  یناماما  مامت  باقلا  یماسا و  زین  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  نامسآ  زا  ياهفیحص  يهلیـسو  هب  ترـضح  نآ 
هنوگ نیا  دنتسناوتن  ضرغم  هاگآان و  نایوار  نوچ  یلو  دوب ، هدش  هتشون  هفیحص  نآ  رد  همه  دندوب  تیالو  تفالخ و  قح  ياراد  ربمغیپ و 

مالـسا رب  هک  یهللا » نیما   » ماقم زا  ار  اهنآ  دـنتفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا  دـننک ، كرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادـنزرف  يارب  ار  يرترب 
هب ار  لیاضف  بقانم و  هنوگ  نیا  ناـشیا  زا  یخرب  اذـل  دـندشن ؛ دوصقم  نیا  هجوتم  مه  تیب  لـها  ناـسیون  تبقنم  دـنروآ و  نییاـپ  دنتـشاد 

فده مالـسلامهیلع ، تیب  لها  لیاضف  رد  يواکجنک  قیقحت و  یلو  دـناهدرک ، طبـض  تبث و  دوخ  ياهباتک  رد  هدـش » هتفگ   » هکنیا ناونع 
هب ناطیـش  هک  تسا  هدـش  دراو  حوضو  روط  هب  بلطم  نیا  ضیفتـسم  تایاور  رد  اریز  تخاس ، ادـیوه  ار  ناشبیع  راکـشآ و  ار  ناـنآ  ءوس 

، نآ رب  هوالع  ددرگ . رهاظ  موصعم  ناماما  يهفایق  تروص و  هب  دناوتیمن  زگره  دوش و  کیدزن  سدقم  تاوذ  نآ  هب  دناوتیمن  هجو  چیه 
دوشیم مولعم  تسا ،» هدادـن  رارق  دوخ  نمؤـم  ناگدـنب  رب  ناطیـش  يارب  یهار  هجو  چـیه  هب  دـنوادخ  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  هک  یتـقو 

مدرم يادتقم  رالاس و  نید و  رادـمچرپ  ات  تسا  هدرک  ادـج  دوخ  تمظع  لالج  وترپ  زا  هدـیرفآ و  دوخ  سدـقا  رون  زا  ار  اهنآ  هک  یناسک 
هکنیا رب  افاضم  دوش ، کیدزن  اهنآ  هب  دناوتن  هجو  چیه  هب  ناطیش  هک  دنشاب  ياهبترم  ماقم و  ياراد  دیاب  یلوا  هحفص 63 ]  ] قیرط هب  دنشاب ،
یبلاطم رب  لمتشم  نوچ  زین  لوا  ثیدح  تسین . دامتعا  لحم  نادنچ  هک  تسا  [ 58  ] يرکب هللادبع  نب  دمحا  نسحلاوبا  مود ، تیاور  يوار 

هداد مالـسلامهیلع  ناماما  هب  یتردق  نانچ  یلاعت  يادخ  اریز  تسا ، رابتعا  دـقاف  درادـن  شزاس  ماما  ملع  یگدرتسگ  تمظع و  اب  هک  تسا 
شنیرفآ ودب  زا  ملاع  ءایشا  مامت  نیاربانب ، دننک ، ادیپ  یهاگآ  شنیرفآ  رارسا  یتسه و  ناهج  قیاقح  رب  دنناوتیم  نآ  يهلیسو  هب  هک  تسا 

دنراد و ار  تیلباق  دادعتسا و  نیا  نانآ  مه  اریز  تسین ، مه  بجعت  یتفگش و  ياج  چیه  و  تسا ، مولعم  نشور و  نانآ  يارب  همه  تیاهن  ات 
ار ناگچروم  نخـس  دـنادب و  ار  ناگدـنرپ  نابز  نامیلـس  ترـضح  هک  یتقو  درادـن . دوجو  یتسخ  تلاخب و  یلاعتیراب  ضیف  فرط  زا  مه 

دوپ رات و  هک  یناسک  تفگ  ناوتیم  دهد ، صیخـشت  ار  نیمزریز  ياهبآ  دـناوتب  تسا  هداد  وا  هب  دـنوادخ  هک  ییورین  اب  دـهده  ای  دـمهفب 
. دنتسه روما  هنوگ  نیا  هب  رداق  اهنآ  زا  رتهب  تسا  هدش  لیکشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیدمحم  تقیقح  زا  ناشدوجو 

رغصا یلع 

شردارب زا  هک  دندیمان  رغصا  یلع  ار  وا  تهج  نآ  هب  تسا و  هحفص 64 ] « ] رغصا یلع   » مالسلاهیلع نیسحلا  نب  یلع  باقلا  زا  رگید  یکی 
البرک رد  هک  دش  دلوتم  يرجه  لاس 38  رد  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  نیسحلا  نب  یلع  اریز  دوب ، رتکچوک  دیسر  تداهش  هب  البرک  رد  هک 

، نامثع لـتق  زا  شیپ  لاـس  ود  يرجه ، لاس 33  نابعـش  مهدزای  رد  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  شدیهـش  ردارب  یلو  تشاد ، لاـس  هس  تسیب و 
نآ خساپ  هک  دـیزی  سلجم  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح  دوخ  نآ ، رب  هوالع  دوب ، هلاس  تفه  تسیب و  دودـح  البرک  رد  دـش و  دـلوتم 
دوب رتگرزب  مدوخ  زا  هک  متشاد  يردارب  نم  : » دومرف اجنآ  رد  اریز  تسا ، رتکچوک  شدیهش  ردارب  زا  هک  دومرف  حیرصت  دادیم ، ار  نوعلم 

فیصوت ربکا » یلع   » هب ار  البرک  رد  دیهش  و  رغصا » یلع   » هب ار  مالسلاهیلع  داجس  ماما  ناسیون  خیرات  زا  یخرب  [. 59 .« ] دیتشک ار  وا  امش  و 
ص فراعملا ، باتک  رد  يرونید  يهبیتق  نبا  . 2 ص 260 . ج 6 ، دوخ ، خیرات  رد  يربط  . 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  هک  دناهدرک 

یبوقعی . 5 ص 254 . لاوطلا ، رابخا  باتک  رد  يرونید  . 4 ص 103 . ص 188 و ج 9 ، ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀـیادبلا و  باتک  رد  ریثک  نبا  . 3 . 93
.8 ص 23 . ج 1 ، راونالا ، حقاول  باتک  رد  ینارعـش  . 7 ص 108 . دوخ ، خـیرات  رد  ینامرق  . 6 فجن . ط  ص 94 ، ج 2 ، دوخ ، خـیرات  رد 
رد يزوج  نب  طبس  . 10 ص 326 . ج 2 ، فنالا ، ضور  باتک  رد  یلیهس  . 9 ص 319 . ج 2 ، سیمخلا ، خـیرات  رد  يرکب  راید  نسحلایبا 

.12 ص 194 . یجنلبش ، راصبالا  رون  شماه  رد  عوبطم  نیبغارلا  فاعـسا  رد  نابـص  . 11 هحفص 65 ] . ] ص 156 صاوخلا ، ةرکذـت  باتک 
خیش . 14 فجن . ط  ص 107 ، قرفلا ، باتک  رد  یتخبون  . 13 مالسلاهیلع . داجس  ماما  یگدنز  حرش  نمـض  نایعالا  تایفو  رد  ناکلخ  نبا 

رتکچوک مالسلاهیلع  داجـس  ترـضح  هک  دناهدرک  ناونع  طقف  ناخروم  زا  يرگید  يهدع  ص 30 . سلجم 93 ، یلاما ، باتک  رد  قودـص 
ص ج 2 ، بهذلا ، جورم  باتک  رد  يدوعسم  . 2 ص 30 . ج 4 ، لماکلا ، باتک  رد  ریثا  نبا  . 1 دننام : رتگرزب ، البرک  رد  دیهش  یلع  هدوب و 
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بحم . 5 ص 209 . همهملا ، لوصف  رد  غابص  نبا  . 4 ص 66 . ج 1 ، بهذلا ، تارذش  رد  دامع  نبا  . 3 ص 263 . فارشالا ، هیبنتلا و  91 و 
، ناویحلا ةایح  باتک  رد  يریمد  . 7 باب 11 . ص 229 ، صئاصخلا ، ررغ  باـتک  رد  طاوطو  . 6 ص 151 . یبقعلا ، رئاخذ  باـتک  رد  يربط 

تالاقم باتک  رد  يرعـشالا  نسحلایبا  . 9 ص 47 . فارـشالا ، بحب  فاحتالا  باـتک  رد  يواربش  . 8 لغب .»  » يهداـم رد  ص 169  ج 1 ،
يرگید رایسب  هورگ  و  رئارـس ، رازم  باتک  رد  یلح  سیردا  نبا  . 11 سورد . رازم  باتک  رد  لوا  دیهـش  . 10 ص 142 . ج 1 ، نییمالسالا ،

زا هک  ار  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دنک  لاکـشا  یـسک  اجنیا  رد  تسا  نکمم  میاهدروآ . فجن  عبط  ربکا  یلع  باتک  رد  ار  اهنآ  مان  هک 
کـچوک و هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  دروـم  نیا  رد  دـننادن ؟ ماـما  تسا  رتـگرزب  هک  ار  نآ  دـننیزگرب و  تماـما  هب  تسا  رتـکچوک  نس  رظن 

هعیدو هب  دهاوخب  هک  سک  ره  رد  ار  تماما  هک  تسا  یلاعت  يادخ  تیشم  هدارا و  تسا  حرطم  هچنآ  هحفص 66 ]  ] تسین و حرطم  یگرزب 
دهاوـخب ار  هـک  ره  دــنیرفآیم و  دــهاوخب  ار  هـچ  ره  [. 60 ... ] راـتخی ءاـشی و  اـم  قـلخی  کـبر  و  تـسا : هدوـمرف  دوـخ  اریز  دراذـگیم ،

اریز دنیزگرب ، ار  يرگید  سک  وا  فالخرب  دریگب و  داریا  دناوتیمن  سک  چیه  دـیزگرب ، ار  یـسک  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ  دـنیزگیمرب ...
هاگره [. 61 ... ] مهرما نم  ةریخلا  مهل  نوکی  نأ  ارما  هلوسر  هللا و  یـضق  اذا  ۀـنمؤم  ـال  نمؤمل و  ناـک  اـم  و  تسا : هدوـمرف  نآرق  رد  دوـخ 

لیلد نیمه  هب  دننک . يریگمیمصت  رما  نآ  رد  هک  دسرن  ار  ینامیا  اب  نز  درم و  چیه  نآ  زا  سپ  دش  ملسم  يرما  رد  شلوسر  ادخ و  مکح 
زا رتمک  ینس  رد  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  یگلاس ، شش  رد  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  یگلاس ، تفه  رد  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح 

ماما ترـضح  زا  ییحی  نب  ناوفـص  هک  یتقو  دندش . بوصنم  تماما  هب  یگلاس  جنپ  رد  مالـسلاهیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  داوج و  ماما 
زا شیب  عقوم  نآ  رد  هک  مالسلاهیلع  داوج  ترضح  شدنزرف  هب  ترضح  تسیک ،»؟ امش  زا  دعب  ماما   » هک دنکیم  لاؤس  مالسلاهیلع  متـشه 

، تسا لاسدرخ  وا  هک  دـیوگیم  ناوفـص  یتقو  و  دـیامرفیم ، یفرعم  دوخ  زا  دـعب  ماما  ناونع  هب  ار  وا  دـنکیم و  هراشا  تشادـن  لاس  هس 
، تسوا دوخ  تسد  هب  روما  يهرادا  و  هحفص 67 ]  ] هدومرف اطع  شربمغیپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  ياهعیدو  تماما  : » دیامرفیم ترضح 
رد تخیگنارب  يربمغیپ  هب  ار  ییحی  ترـضح  و  تشادن ، لاس  کی  زا  شیب  هک  یلاح  رد  داد  رارق  دوخ  تجح  ار  میرم  نب  یـسیع  هکنانچ 

درکیم و ینابش  هک  دوب  یکدوک  هک  یلاح  رد  تسوا  نیشناج  نامیلس  هک  دناسر  یحو  دواد  ترضح  هب  و  دوبن ، شیب  يدازون  هک  یلاح 
دنریگیم داریا  هک  ار  اهنآ  ياصع  هک  داتسرف  یحو  دواد  هب  دنوادخ  دنتفریذپن ، ار  وا  دنتفرگ و  داریا  ناشیاملع  لیئارسا و  ینب  مدرم  نوچ 

مدرم و زا  مادک  ره  ياصع  دینک ، هاگن  دعب  زور  هاگنآ  نک ؛ رهم  ار  قاطا  نآ  رد  راذگب و  یقاطا  رد  ریگب و  ار  نامیلس  ترـضح  ياصع  و 
نآ يادرف  دنتفریذپ ، ار  داهنـشیپ  نیا  مدرم  دوب . دهاوخ  نم  تجح  هفیلخ و  سک  نامه  تسا  هدروآ  هویم  گرب و  هدش و  زبس  هک  نامیلس 
هک یناسک  نیاربانب ، دندش . ادخ  مکح  میلـست  سپ  نآ  زا  تسا و  هدش  هویم  گرب و  ياراد  نامیلـس  ياصع  طقف  دـندید  دـندمآ  هک  زور 

هحفص 70] [. ] 62 .« ] دنوش هسیاقم  مدرم  ریاس  اب  دیابن  زگره  دوشیم  رداص  ناحبس  يادخ  يوس  زا  ناشرما 

مالسلاهیلع داجس  ترضح  تماما  رب  صن 

هراشا

ماما مدرم  ات  درک  یحو  ربمغیپ  هب  هک  وا  ناهنپ  رارسا  زا  تسا  يزمر  ناحبس و  يادخ  فرط  زا  ییاوشیپ  تماما و  زا  تسا  ترابع  تفالخ 
هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  نامدود  رابت و  رد  اهنت  دنوادخ  ار  تمـس  نیا  دنریگارف . وا  زا  ار  نید  ملاعم  ماکحا و  اهنت  دنـسانشب و  ار  يو  زا  دعب 

ار ناـنآ  دـنوادخ  دنتـسه . نوصم  دـنوشیم  هدولآ  نآ  هب  اـهناسنا  هک  هچ  ره  زا  اربم و  یـصقن  بیع و  هنوگ  ره  زا  هک  داد  رارق  هلآ  هیلع و 
زا ار  دوخ  يایند  نید و  روما  دنیامیپب و  ار  ادخ  تخانش  هار  نیرتهب  اهنآ  يهلیسو  هب  دنـشاب و  شناگدنب  يامنهار  نید و  نابهگن  ات  دیرفآ 

یگدـنز ماظن  دزاـسیم و  نکهشیر  ار  اهینمـشد  اـهیزوت و  نیک  دروآیم ، دوجو  هب  يردارب  دارفا  نیب  هک  تسا  تماـما  دـنریگارف . ناـنآ 
، توبن رابت  تمحر ، يهمشچرس  ام  : » دیامرفیم فیـصوت  نینچ  ار  نیتسار  ناماما  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  دنکیم . لیمکت  ار  مدرم 
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ادخ و گرزب  میرح  ناگدنب و  نایم  رد  ادـخ  رارـسا  هاگیاج  ناگتـشرف ، تفر  دـمآ و  لحم  تلاسر ، هاگیاج  شناد ، غارچ  تمکح ، ناک 
یناسک رایسب  هچ  دنتخانش و  هحفص 71 ]  ] ار ام  هک  يدارفا  رایـسب  هچ  درک . دهاوخ  لاؤس  نآ  يهرابرد  مدرم  زا  هک  میتسه  وا  نمأم  هانپ و 

زا مدآ  هک  یتاملک  دنگوس ، ادخ  هب  مییام . تسا ، ناگدنب  لامعا  یلوبق  طرش  بجاو و  شتفرعم  هک  یئانـسح  ءامـسا  دنتخانـشن . ار  ام  هک 
هب همه  هک  وا  باب  دنوشیم و  هدروآ  نآ  زا  همه  هک  وا  هار  دش و  هتفریذپ  شاهبوت  تمحر  تفأر و  اب  نآ  يهلیسو  هب  درک و  تفایرد  ادخ 

سک ره  يارب  وا  نشور  يامنهار  لیلد و  وا و  ياقثولا  ةورع  وا و  نید  ياـهناشن  مـالعا و  وا و  ملع  ناراد  هنیزخ  دـندرگیم و  تلـالد  نآ 
زا ناراب  دـنوشیم و  ناور  اهرابیوج  دنـسریم و  اههویم  دـنروآیم و  هویم  ناتخرد  ام  دوجو  تکرب  هب  مییام . دوش ، تیادـه  دـهاوخب  هک 
هب يرآ ، تخانشیمن . ار  ادخ  یـسک  میدوبن  ام  رگا  دوشیم و  شتـسرپ  ادخ  ام  تدابع  هب  دیوریم . نیمز  ناهایگ  درابیم و  ورف  نامـسآ 

نیلوا و ناگدـیرفآ  مامت  هک  متفگیم  ار  یلئاـسم  هنیآ  ره  میدوبن ، توکـس  هب  رومأـم  رگا  درکیم و  اـضتقا  تحلـصم  رگا  دـنگوس  ادـخ 
اب : » دومرف ترـضح  دوشیم ؟ هتخانـش  هنوگچ  ماـما  دـش  لاؤس  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  زا  [. 63 .« ] دـندرکیم بجعت  شندینـش  زا  نـیرخآ 

ربمایپ هک  هنوگ  نامه  دشاب . لیلد  و  تجح »  » مدرم يارب  ات  دهدیم  رارق  ملع »  » ار وا  دنکیم و  وا  تماما  رب  ناحبـس  يادخ  هک  یحیرـصت 
نانآ هب  مسر  مسا و  اب  درک و  دنلب  ار  وا  صخش  سپس  دومرف ، بوصنم  مدرم  تماما  يارب  ار  مالسلاهیلع  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ماما تخانـش  ياههار  زا  رگید  یکی  دننکیم . یفرعم  بوصنم و  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  مادک  ره  نیتسار  ناماما  مامت  نینچمه  دومن ، یفرعم 

هب دوخ  دسرپن ، نآ  زا  سک  چیه  رگا  دیوگیم و  خساپ  همه  هب  دنـسرپب ، وا  زا  تماما  هب  طوبرم  هحفص 72 ]  ] لئاسم زا  رگا  هک  تسا  نیا 
تـسا یـشناد  نامه  نیا  دهدیم . ربخ  هدنیآ  زا  تسا ، هدیـسر  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يوس  زا  هک  یملع  اب  دنکیم و  زاغآ  نآ 

ماـما تخانـش  مود  قیرط  [. 64 .« ] درک لزاـن  ربمغیپ  يارب  دـمآ  دـهاوخ  دـیدپ  تماـیق  اـت  هک  ییاهدادـیور  راـبخا و  ناونع  هب  لـیئربج  هک 
رارق ناماما  رد  ياهیـسدق  يهوق  ناحبـس  يادخ  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  یناوارف  تایاور  رابخا و  هک  تسا  هزجعم  قیرط  نامه  مالـسلاهیلع 

هک تسا  یملع  نآ  زا  ریغ  هلئـسم  نیا  هتبلا  دـننیبیم . دراد  دوـجو  شنیرفآ  ناـهج  رد  هک  ار  هچنآ  ماـمت  نآ  يهلیـسو  هـب  هـک  تـسا  هداد 
مولع نیاربانب ، تسا . هداد  ربخ  اهنآ  هب  نینوخ  ياههنتف  اهگنج و  ینعی  محالم »  » و ثداوح »  » ناونع هب  دوخ  ناگتشرف  يهطساو  هب  دنوادخ 
قوف ثیدـح  زا  هک  هنوگ  نآ  تسا  هدیـسر  ناـنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  قیرط  زا  هک  تسین  یملع  هب  رـصحنم  مالـسلامهیلع  همئا 

دیامرف و هدنسب  نایب  زا  يهزادنا  نیمه  هب  هک  دشاب  هدرک  روبجم  ار  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  هدنونـش ، یمهف  دنک  دراد  لامتحا  اریز  دیآیمرب ،
ردپ زا  دعب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  دیامرفیم : تسا و  هدرک  هراشا  هلئـسم  نیمه  هب  زین  دیفم  خیـش  دیازفین . نآ  هب  يزیچ  رگید 

هب تبـسن  ور  نیا  زا  دوبن ، وا  زا  رترب  یـسک  ایند  رد  نوچ  دوب . رترب  لـضفا و  ناـهج  ناگدـیرفآ  يهمه  زا  لـمع  ملع و  رظن  زا  شراوگرزب 
ماحرالا و يوذ  يهفیرـش  يهیآ  وا  تیقحا  يارب  لیلد  نیرتهب  دوب و  رتهتـسیاش  دوب و  رتراوازـس  همه  زا  وا  زا  سپ  يو  ماـقم  زارحا  ردـپ و 

ترـضح تماما  رب  تلالد  همه  هک  دـنراد  دوجو  یناوارف  رتاوتم و  تاـیاور  هحفص 73 ] [. ] 65 . ] تسا مالسلاهیلع  ایرکز  ترـضح  يهصق 
مدرم رب  تجح  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  ترـضح  نآ  هک  دنهدیم  ناشن  دننکیم و  مالـسلاهیلع  داجس 

شردـپ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  یلباک  دـلاخوبا  . 1 دوشیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  تسا . هدوب 
وا زا  تسا . هشیدنا  رکف و  يایرد  رد  قرغ  مدید  مدش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  دراو  يزور  دومرف : وا  هب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح 

دمآ و نم  دزن  نیما  لیئربج  نونکا  مه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرگنیم ؟ لاح  نیا  رد  ار  امـش  هک  تسا  هدش  هچ  مدیـسرپ 
مسا  » نیاربانب تسا ، هدمآ  رـس  هب  ترمع  هدیـسر و  نایاپ  هب  تتوبن  راگزور  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  ار  وت  یلعا  یلع  يادخ  تفگ :

رد یملاع  هکنیا  رگم  مراذـگیمن  او  دوخ  لاح  هب  ار  نیمز  زگره  نم  هکنآ  هچ  راپـسب ، بلاطیبا  نب  یلع  دزن  ار  توبن  ملع  راثآ  و  مظعا »
عطق وت  نامدود  زا  ار  یبیغ  ياهـشناد  توبن و  ملع  زگره  نم  و  دنـسانشب . ارم  تیالو  تعاـطا و  وا  يهلیـسو  هب  مدرم  هک  مهدیم  رارق  نآ 

زا سپ  هک  ار  ناماما  کی  کی  سپـس  مدرکن . عطق  دـناهدوب  مدآ  وت و  نیب  هک  هتـشذگ  ناربمغیپ  نامدود  زا  ار  نآ  هکناـنچ  درک ، مهاوخن 
نیـسح نادـنزرف  زا  نت  هن  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  درب  مان  درک  دـنهاوخ  رما  هب  ماـیق  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 
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هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  . 2 [. 66 . ] دوب مالسلاهیلع  نسحلا  نب  ۀجح  ناشنیرخآ  هحفص 74 ]  ] یلع و شدنزرف  ناشنیلوا  هک  دندوب  مالـسلاهیلع 
سپـس دزاـس ، هداـمآ  ار  یتاود  هفیحـص و  داد  روتـسد  وا  هب  درک و  توعد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤـملاریما  دوـخ  تلحر  بش  رد  هلآ  و 

نم زا  دعب  ناج ، یلع  دومرف : هاگنآ  شدوخ ، زا  دـعب  نانیـشناج  نییعت  هب  دیـسر  ات  تشون  مالـسلاهیلع  یلع  درک و  هتکید  ار  دوخ  تیـصو 
ربکا و قیدص  نینمؤملاریما و  یضترم و  یلع  نامسآ  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  یتسه  وت  نانآ  نیتسخن  دوب ، دنهاوخ  نم  نیشناج  ماما  هدزاود 

وت نم ، تلحر  زا  دعب  دومرف : سپـس  دوب . دهاوخن  اهمان  نیا  يهتـسیاش  وت  زا  ریغ  رگید  سک  چیه  هک  تسا  هدـیمان  نومأم  مظعا و  قوراف 
هک هاگنآ  و  هد ، لیوحت  تسا  يدنزرف  وکین  هک  نسح  مدـنزرف  هب  ار  نآ  دیـسر  ارف  وت  تافو  هک  هاگنآ  دوب و  یهاوخ  نم  تما  رب  يهفیلخ 
يذ نیدباعلا ، دیـس  یلع  شدنزرف  هب  تافو  ماگنه  مه  وا  دهد ، لیوحت  دش  دهاوخ  هتـشک  هک  دیهـش  نیـسح  مدنزرف  هب  دسر  ارف  وا  تافو 

رفعج شدـنزرف  هب  تافو  ماگنه  مه  وا  و  دـهدب ، ملعلا  رقاب  دـمحم  شدـنزرف  هب  ار  نآ  دـسر  ارف  وا  تافو  هاـگره  دـهد ، لـیوحت  تاـنفثلا 
یقت هقث و  هک  دـمحم  شدـنزرف  هب  وا  و  اضر ، شدـنزرف  هب  دوخ  زا  سپ  وا  و  مظاک ، یـسوم  شدـنزرف  هب  تلحر  ماگنه  مه  وا  و  قداـص ،

دمحم شدـنزرف  هب  تافو  ماـگنه  وا  لـضاف و  نسح  شدـنزرف  هب  تاـفو  ماـگنه  وا  و  حـصانلا ، یلع  شدـنزرف  هب  دوخ  زا  سپ  وا  و  تسا ،
ترضح دنرفن ؟ دنچ  امش  زا  دعب  ناماما  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  سابع  نبا  . 3 [. 67 . ] دهد لیوحت  دمحم  لآ  زا  ظفحتـسم 

نابیقن مالسلاهیلع و  یسوم  ترضح  طابسا  يهزادنا  هب  مالسلاهیلع و  یـسیع  هحفص 75 ]  ] ترضح نایراوح  يهزادنا  هب  ناشرامش  دومرف :
ود وا  زا  دـعب  بلاطیبا و  نب  یلع  ناشنیتسخن  هک  دنتـسه  نت  هدزاود  زین  نم  زا  سپ  ناماما  دـندوب و  نت  هدزاود  ناـنآ  تسا . لیئارـساینب 

درمشرب ار  ناماما  يهیقب  ياهمان  سپـس  دوب . دهاوخ  یلع  شدنزرف  دش ، یـضقنم  نیـسح  نامز  هکنآ  سپ  دنانیـسح و  نسح و  شدنزرف 
هللا یلص  ربمغیپ  ماهدینشن . نونکات  هک  تسا  ياهزات  ياهمان  اهنیا  تفگ : دینش  ار  نانآ  مان  هک  سابعنبا  دش . يروآدای  البق  هک  مسق  نامه 

نیما و نانیا  دـنوش . نمـشد  بولغم  روهقم و  دـنچ  ره  دوب ، دـنهاوخ  نم  زا  دـعب  ناماما  ناـمه  ناـنیا  ساـبع ، رـسپ  يا  دومرف : هلآ  هیلع و 
ره و  مربیم ، تشهب  هب  مریگیم و  ار  شتـسد  تمایق  زور  رد  نم  دـشاب  اـهنآ  قح  هب  فراـع  سک  ره  دـنناگدیزگرب . لیـصا و  موصعم و 

لثم دـنک  در  ای  راکنا  ارم  سک  ره  تسا و  هدرک  در  ای  راکنا  ارم  هک  تسا  یـسک  لثم  دـنک  در  ار  ناشیا  زا  یکی  ای  دوش  نانآ  رکنم  سک 
نیمه هب  نم  مدرم ، هورگ  يا  دومرف : شیاـههبطخ  زا  یخرب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  . 4 تسا . هدرک  راکنا  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک 

ریخ هب  شرافـس  دوخ  ترتـع  يهراـبرد  ار  امـش  نیارباـنب  تفر ؛ مهاوخ  بیغ  ملاـع  يوس  هب  درک و  مهاوـخ  تکرح  امـش  ناـیم  زا  يدوز 
شتآ لـها  نآ  ناوریپ  تلالــض و  ره  تـسا و  یهارمگ  تلالــض و  یتعدـب  ره  اریز  مرادیم ، ناترذـحرب  نـید  رد  تعدـب  زا  مـنکیم و 

« نیدقرف  » هب دیاب  دهد ، تسد  زا  ار  هام  سک  ره  درب و  هانپ  هام  هب  دیاب  دهد ، تسد  زا  ار  دیـشروخ  سک  ره  مدرم ، هورگ  يا  دوب . دنهاوخ 
نازورف ناـشخرد و  ناگراتـس  ینعی  هرهاز » موجن   » هب دـیاب  دـهد  تسد  زا  ار  نیدـقرف  سک  ره  دوـش و  کـسمتم  كاـنبات  رتـخا  ود  ینعی 

نسح نادقرف  بلاطیبا ، نب  یلع  هام  نم ، هحفص 76 ]  ] دوخ دیشروخ  دومرف : درک و  ریـسفت  ار  دوخ  شیامرف  نآ ، زا  سپ  دیوج . کسمت 
نایب البق  هک  مسق  نامه  سپس  تسا . نیسحلا  نب  یلع  ناشنیتسخن  هک  دنانیـسح  بلـص  زا  هناگهن  ناماما  ناشخرد  ناگراتـس  نیـسح و  و 

زا نم و  ترتع  نانیا  دوب . دـنهاوخ  وا  رظتنم  تبیغ  نامز  لوط  رد  هک  تسا  نسحلا  نب  ۀـجح  دومرف : هکنیا  اـت  درک  رکذ  ار  همه  ماـن  دـش ،
دهاوخن وا  هب  نم  تعافـش  زگره  درازایب  ناـنیا  هب  رازآ  ببـس  هب  ارم  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  نم  مکح  ناـشمکح  دـننم ، تشوگ  نوخ و 

رد مدید  دـندربیم  جارعم  هب  اهنامـسآ  رد  ارم  هک  هاگنآ  درک : ثیدـح  هملـسما  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  . 5 دیسر .
نیسحلا و نب  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  راونا  و  یلعب » هترـصن  هتدیا و  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال  : » دوب هتـشون  ادخ  شرع 

نب ۀجح  یلع و  نب  نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دـمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم 
هک مدینـش  ییادـن  لاح  ناـمه  رد  دیـشخردیم . ینازورف  يهراتـس  دـننام  اـهرون  ریاـس  ناـیم  رد  نسحلا  نب  ۀـجح  رون  مدـید و  ار  نسحلا 
نم تجح  رون  ناشخرد ، رون  نیا  دوب و  دنهاوخ  ناگدیرفآ  مامت  رب  نم  تجح  هک  دنتـسه  وت  زا  دـعب  نانیـشناج  رون  راونا ، نیا  تفگیم :

هب ار  ناماما  كرابم  مان  گرزب  يادـخ  [. 68 . ] دنتـسه موصعم  كاپ و  اـهنآ  يهمه  هک  درک  دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا 
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دنیوگب دوخ  ناوریپ  هب  تسا  هدومرف  اطع  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  ار  یناوارف  لیاضف  ات  درپس  دوخ  عیارش  ناغلبم  ناربمایپ و  دزن  تناما  ناونع 
هجوت هحفص 77 ]  ] اب دننک . ناعذا  شیوخ  هب  تبسن  اهنآ  يرترب  تیلـضفا و  هب  زین  دوخ  دنزاس و  ناشراداو  ناراوگرزب  نآ  زا  تعاطا  هب  و 

وا زا  دـعب  تسیابیم  دوب و  هدـید  شرع  رد  ار  اهنآ  رون  ربمغیپ  هک  یبیترت  ناـمه  هب  ار  ناـماما  ماـن  ناربمغیپ  ماـمت  هک  دوب  هفیظو  نیمه  هب 
همه دنکیم و  زاغآ  ار  زیچ  همه  دنوادخ  هک  تسا  ناشیا  يهلیسو  هب  دنتفگیم : دندناوخیم و  دوخ  تما  رب  دنوش ، يو  نیشناج  یصو و 

دوجو تکرب  هب  دوشیم و  هضافا  تانکمم  رب  یهلا  ضیف  هک  تسا  یتسه  ناهج  رب  اهنآ  سدـقم  راونا  قارـشا  اب  دـشخبیم ، ناـیاپ  ار  زیچ 
ات دنتفگیم  دوخ  تما  يارب  ار  لیاضف  نیا  ناربمایپ  دننامیم . رارقرب  نیمز  نامـسآ و  دـنوشیم و  هداد  يزور  ناگدـیرفآ  هک  تسا  ناشیا 
قح هب  هک  یتجح  زا  ار  نیمز  زگره  لجوزع  يادخ  هکنیا  هب  دننک  فارتعا  ناعذا و  یناث  رد  دـندرگ و  ناحبـس  يادـخ  تفرعم  هب  نیدـتم 

یلیاضف هب  اهنآ و  هب  ار  اهتما  قاثیم ، نیا  هب  ندرک  لمع  اب  هراومه  ناربمغیپ  دراذـگیمن . یلاخ  دـیامن  تسار  ار  اـهیجک  دـنک و  مکح 
رد هفوک و  دجسم  رد  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  مجلم  نبا  هک  هاگنآ  . 6 دندرکیم . يروآدای  تسا  هدرک  تیانع  ناشیا  هب  دـنوادخ  هک 

مامت داد و  لاقتنا  مالـسلاهیلع  نسح  شدنزرف  هب  ار  تماما  دوب ، هداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  يروتـسد  قبط  درک ، رورت  زامن  لاح 
نیـسح هب  تفرگ و  هاوگ  نآ  رب  ار  هعیـش  ياسؤر  نادنزرف و  مامت  هیفنح و  دمحم  مالـسلاهیلع و  نیـسح  درپس و  وا  هب  ار  ناربمایپ  ثیراوم 

تدـنزرف هـب  ار  تماـما  ثیراوـم  دوـمرف  روتــسد  ادـخ  لوـسر  دوـب و  یهاوـخ  ماـما  نـسح  تردارب  زا  دـعب  مـه  وـت  دوـمرف : مالــسلاهیلع 
دوب هلاس  هس  هک  ار  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  تسد  نآ  زا  سپ  دوب . دهاوخ  مدرم  رب  تجح  وا  وت  زا  دعب  اریز  یهد ، لیوحت  نیدباعلانیز ،
مالس انمض  ینک . راذگاو  رقاب  دمحم  تدنزرف  هب  ار  تماما  تدوخ  زا  دعب  هک  تسا  هداد  روتـسد  وت  هب  ادخ  لوسر  دومرف : وا  هب  تفرگ و 

نارـضاح هب  نآ  زا  سپ  دوب . هدشن  دـلوتم  زونه  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زور  نآ  رد  [. 69 . ] ناـسرب وا  هب  ار  هحفص 78 ]  ] نم مالـس  ربمغیپ و 
: دومرفیم درکیم و  دیکأت  زور  بش و  دیزرویم و  رارـصا  تماما  يهلئـسم  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هزادـنا  هچ  هک  درک  میهفت 

يا درک : ضرع  یماش  میلس  دیسر  اجنیا  هب  هک  نخس  دنتـسه . [ 70  ] ثدحم هدش و  تیاده  ناشمامت  نم و  دوخ  نادنزرف  زا  نم  يایـصوا 
نیسحلا و نب  یلع  سپس  نیسح ، وا  زا  سپ  نسح ، اهنآ  نیتسخن  دومرف : ترـضح  رامـشرب ! ام  يارب  ییامرفیم  هک  ار  یناماما  نانمؤمریما ،

نیـسح ماـما  هک  یتقو  . 7 [. 71 . ] دـش روآداـی  میتـفگ -  ـالبق  هک  روط  ناـمه  ار -  ناـشیماسا  سپـس  دوب . دـنهاوخ  رفن  تشه  وا  زا  دـعب 
تناما مسر  هب  دوب  هدرک  تفایرد  مالسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  زا  هک  ار  یثیراوم  مامت  دنک  تکرح  قارع  يوس  هب  تساوخ  مالسلاهیلع 

مالـسلاهیلع نیدباعلانیز  ماما  هک  یتقو  دـهد . لیوحت  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  شدـنزرف  هب  ار  اهنآ  هک  دومرف  وا  هب  درپس و  هملـسما  دزن 
مالـسلاهیلع قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  رد  [. 72 . ] تفرگ لیوحت  هملـسما  زا  ار  تناما  نآ  درک  تعجارم  هنیدـم  هب  البرک  يهثداـح  زا  سپ 

تشادرب دوب  هدش  لزان  شدج  رب  هک  یتیصو  زا  ار  مراهچ  رهم  دیسر ، مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  هب  تفالخ  رما  هک  یتقو  تسا : هدمآ 
داجـس ماما  ور  نیا  زا  [ 73 ( ] شاب شوماـخ  هن و  ورف  مشچ  یلع ، يا  « ) تمـصا و  هحفـص 79 ]  ] قرطا یلع  ای  : » تسا هتـشون  نآ  رد  دید  و 
یسالپ هک  دیناهر  اجنآ  ات  مدرم  اب  شزیمآ  زا  ار  دوخ  تفرگ و  شیپ  ار  يریگهرانک  توکس و  ناحبـس  يادخ  يهدومرف  قبط  مالـسلاهیلع 

ظفح ار  شنایعیـش  دوخ و  نوخ  رذگهر  نیا  زا  ات  دربیم  رـس  هب  لاهتبا  تدابع و  هب  اجنآ  رد  دندرک و  هیهت  شیارب  هنیدم  رهـش  نوریب  رد 
دیزرویمن و تلفغ  مدرم  هب  نداد  يرادیب  ندرک و  هاگآ  زا  ياهظحل  یناکم  ینامز و  دعاسمان  طیارـش  يهمه  اب  لاح  نیع  رد  یلو  دـنک ،
زا زیهرپ  ثعاب  ادـخ و  ياضر  بلج  تمحر و  بجوم  هک  ار  ییاههار  درکیم و  داشرا  ادـخ  تخانـش  تفرعم و  يوس  هب  ار  اهنآ  هراومه 

قیرط زا  زین  هاگ  بجاو و  قوقح  نایب  قیرط  زا  هاگ  اـعد ، قیرط  زا  هاـگ  درکیم : دزـشوگ  فلتخم  تاـنایب  اـب  دـشیم  وا  بضغ  طـخس و 
رد ار  یهلا  ماکحا  وا  دوب و  هداد  رارق  شیوخ  نیـشناج  ار  وا  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  شاهمع 
[. 74 . ] درکیم ظفح  نمشد  دنزگ  زا  ار  ماما  ناج  هلیسو  نیدب  دومرفیم و  هضافا  نایعیـش  هب  تفرگیم و  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  ناهن 

زکرمت دناوتیمن  تسا ، هدیمهفن  هدناوخن و  دروم  نیا  رد  ار  یماما  هدزاود  يهعیـش  بهذم  لوصا  هتخانـشن و  ار  تماما  يانعم  هک  یـسک 
هنادرخباـن تسا و  هتفاـترب  رـس  نشور  هار  زا  هداـتفا و  رود  تـقیقح  عـقاو و  مـهف  زا  اذـل  دـنک ، كرد  يربـک  تفـالخ  رد  ار  یهلا  تردـق 
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هب دوش ، دـنمورین  ناوج و  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ات  درک  ضیوفت  هیفنح  نب  دـمحم  هب  ار  تماما  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دـیوگیم 
دناهتفگن و ار  نآ  هعیـش  ياملع  زا  کی  چیه  هک  تسا  ینخـس  نیا  هتبلا  [. 75 !! ] دنیوگیم ضیوفت » هب  ماما   » ار هیفنح  دـمحم  لیلد  نیمه 

اریز تسا ، هتشادن  تماما  اب  یتافانم  زگره  نس  تراغص  هکنیا  زا  تسا  رپ  ناشیاهباتک  مامت  تسین و  دقتعم  نآ  هب  سک  چیه  هحفص 80 ] ]
یلاح رد  داد  ییحی  ترضح  هب  یسیع و  ترـضح  هب  ار  توبن  هکنانچ  درادیمن ، ناهنپ  اهنآ  زا  دشاب  مزال  هک  ار  دوخ  ملع  زگره  دنوادخ 

لاس هس  تسیب و  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  شردپ  تداهش  ماگنه  رد  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  نس  هکنآ  لاح  دندوب ! دازون  هک 
. تسا هدوب 

تماما لیلد 

تازجعم

هراشا

زیزعلادبع نب  رمع  يهرابرد  ینخس 

ثحب يهجیتن 

تیب لها  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  نارادتسود  صلاخ و  نایعیـش  زا  یکی  لیفطیبا  هک  درک  هدافتـسا  قوف  يوگتفگ  ثحب و  زا  ناوتیم 
لوسر لآ  زا  فرحنم  هک  شگرزب  ياهـششخب  ایند و  قرب  قرز و  هب  هیواعم و  روز  تردق و  هب  ییانتعا  هنوگ  چـیه  هک  تسا  هدوب  شکاپ 

ییاهزار تسنادیم و  دوخ  يهژیو  باحـصا  زا  ار  وا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  یناسک  زا  لیفطیبا  نآ ، رب  هوالع  درکیمن . تسا 
درپسیم و وا  هب  دـننادیمن ، هحفـص 126 ]  ] تسا نامیا  زا  هدـنکآ  ناشبلق  هک  یناگدـنب  لـسرم و  ناربمغیپ  برقم و  ناگتـشرف  زج  هک  ار 

نم تماما  هب  رارقا  دنتسه و  نم  زابرس  هک  منایعیـش  يهمه  يارب  منادیم  ادخ  باتک  زا  هک  ار  یقیاقح  زا  یـشخب  یتح  رگا  نم  دومرفیم :
زج هک  دش  دنهاوخ  هدنکارپ  مفارطا  زا  نانچ  نآ  میوگب  دنگنجیم ، نم  نانمشد  اب  دناهدیمان و  نینمؤملاریما  ارم  هدرب و  ارم  نامرف  هدرک و 
وت فارطا  زا  نم  لاثما  نم و  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : دیزرل و  دوخ  رب  الوم  نخس  زا  لیفطیبا  دنام . دنهاوخن  یقاب  وت  دننام  یکدنا  رامش 

رایسب يهلئسم  ام  يهلئسم  اریز  دنام ، دیهاوخ  اجرباپ  امـش  هن ، دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دوب ؟ میهاوخ  وت  اب  ای  دش  میهاوخ  هدنکارپ 
ياهدنب ای  لسرم  ربمغیپ  ای  ادـخ  برقم  يهتـشرف  رگم  دوشیمن  کیدزن  نآ  هب  دـباییمن و  رد  ار  نآ  سک  چـیه  تسا ؛ يراوشد  تخس و 

هب دندش و  دترم  مدرم  زا  يرایـسب  وا  زا  سپ  درک ، حور  ضبق  ار  ربمغیپ  دنوادخ  لیفطیبا ، يا  دـشاب . هدومزآ  نامیا  اب  ار  شلد  ادـخ  هک 
هحفص [. ] 125 . ] درک ظفح  یهارمگ  زا  تیب  لها  ام  يهلیـسو  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  نانآ ، زا  یکدنا  رگم  دنتفر  تلاهج  تلالـض و  هار 

[128

هیداجس يهفیحص  زا  یفیرعت 

هراشا

یتیـصخش هب  ای  دـیوجب  ار  يا  أدـبم  هزادـنا  ره  ناسنا  اریز  تسا ، یلاعتقح  هب  ناسنا  تفرعم  لاـمک و  يهلیـسو  نیرتگرزب  شیاـین  اـعد و 
دراوم هب  دـباییم و  شیازفا  وا  ياهیگژیو  هب  شایهاگآ  ملع و  دوشیم و  هتـشادرب  ناـشنایم  زا  عناوم  اههلـصاف و  ددرگ ، کـیدزن  گرزب 

هک هچ  ره  زا  دروآ و  تسد  هب  ار  شیدونـشخ  اضر و  تابجوم  دـشوکیم  هراومه  اذـل  دـنکیم ؛ ادـیپ  يرتهب  نافرع  شیدونـشخ  مشخ و 
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عوضخ و راودیما ، لاح  نیع  رد  كانمیب و  ياهدنب  دننام  شربارب  رد  هتـسویپ  دـنکیم  شالت  دزیهرپب و  ددرگیم ، شبـضغ  مشخ و  ثعاب 
دقتعم دهدیم ، ماجنا  یعقاو  ياهتحلـصم  يهیاپ  رب  ار  روما  مامت  گرزب  نیا  هک  دوش  هدوزفا  شنیقی  نانیمطا و  رب  هزادنا  ره  دنک ، ینتورف 
یهاگآ نآ  تایـصوصخ  زا  يو  دنچ  ره  دوب ، دـهاوخ  فاصنا  لدـع و  اب  قباطم  زین  وا  اب  ياهتفلاخم  زا  یـشان  ياهرفیک  هک  دـش  دـهاوخ 
هتـسویپ ددرگیم و  هتخیمآ  وا  دوجو  مامت  اب  ءاجر  فوخ و  هراومه  دوش ، هتخاس  فصو  نیا  اب  یناسنا  رگا  نیاربانب ، دشاب . هتـشادن  لماک 

رد دراد  هک  یتخانش  تیفرظ و  ياضتقم  هب  مالسلاهیلع  داجس  ماما  دوب . دهاوخ  دوخ  يالوم  زا  شـشخب  وفع و  ياضاقت  عرـضت و  لاح  رد 
راشرس لاح  نیع  رد  يرارقیب ، هیرگ و  يراز و  هحفص 129 ]  ] عرـضت و اب  هارمه  شتاملک ، تسا و  هتفرگ  رارق  هلحرم  نیا  يهلق  نیرتالاب 

نخـس و ییابیز  رب  هدش  دای  ياهتبـسانم  تیاعر  تسا . هدش  نایب  هطوبرم  ياهتبـسانم  هب  دوخ و  ياج  رد  مادـک  ره  هک  تسا  ییاهتغالب  زا 
يدنـسپلد ریذـپلد و  تالمج  ياراد  شنانخـس  تسا . هدیـشخب  يرترب  قوفت و  اهنخـس  يهمه  رب  ار  نآ  هدوزفا و  شمـالک  [ 126  ] تعارب

ناحبس يادخ  روضح  رد  فوقو  تیفیک  یگدنب و  شور  هار و  ناملـسم  تما  مامت  دخرچیم و  نآ  ساسارب  یهلا  فراعم  مامت  هک  تسا 
. دـننکب ادـخ  زا  بضغ  مشخ و  عفر  ياضاقت  تمحر و  تساوخرد  دـیاب  هنوگچ  هک  دـنزومآیم  نآ  زا  هبوت  هانگ و  هب  فارتعا  ماـگنه  ار 

يهناد نوچ  دشخردیم و  راگزور  یناشیپ  رد  ینشور  رایسب  يهطقن  دننام  هک  هسدقم » يهفیحص   » نیا ار  اهشور  هار و  بلاطم و  نیا  مامت 
بتارم رد  تکرح  هدرک و  نوزفا  ار  لمع  رد  صالخا  هک  تسا  هفیحص  نیا  درادرب . رد  دباتیم ، تلیـضف  فدص  رد  یغارچ  بش  رهوگ 

هب لد  شوگ  خیرات  ياهناسنا  اهلـسن و  مامت  دـش . دـهاوخن  اتـسیا  دـناسرن ، تساقب  رد  يانف  نامه  هک  قح  ماقم  هب  ات  هدومن و  ایوپ  ار  نیقی 
يهتشر هب  ار  اهنآ  هتفس و  ار  رد  ياههناد  هنوگچ  هک  دناهتخود  نآ  تغالب  هب  بجعت  مشچ  هدنیآ  ياهلـسن  يهمه  هدرپس و  نآ  دنلب  دایرف 
نانخـس زا  اـیآ  تسا . يرکف  هچ  شوارت  باـتک  نیا  هک  هتـشگ  هتفـشآ  شدروـم  رد  اههشیدـنا  تسا !؟ هدرک  هـمه  راـثن  هدروآرد و  مـظن 
يهتشر هب  دوخ  هاوخلد  هب  هک  تسا  يرادرس  ریما و  تاملک  زا  ای  دنازرلیم ، ار  يدنمشیدنا  ياناد  ره  شوگ  هک  تسا  راوگرزب  يرایرهش 
ناگدنب زا  ياهدنب  مالک  ای  دناهدرک ، عوضخ  شلباقم  رد  نافرع  هوکـشاب  دنلب و  یناعم  هک  تسا  یفراع  تانایب  زا  ای  تسا ، هدروآرد  مظن 

بلط دنکیم -  ناحبـس  يادخ  زا  تمحر  هحفـص 130 ]  ] ناراب بلط  ناشیارب  هدروآ و  درگ  ار  يرارف  ماک و  هنـشت  نایمدآ  هک  تسادـخ 
باتک ای  دـننکیم ، دوخ  نابز  درو  ار  نآ  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  هراومه  هک  تسا  ییاضیب  يهفیحـص  ای  هتـسسگان ،-  هتـسویپ و  یـششخب 

افـص شا  هیباتک » اؤرقا  مؤاه   » شخبحور مایپ  اب  ار  دوخ  ناج  ات  هدش  هدرپس  راگزور  مدرم  تسد  هب  هک  تسا  اعد » تیدوبع و   » يهنادواج
طخ مامت  درگنب ، تسا  دمحم  لآ  روبز  هک  هیداجـس  يهفیحـص  ياهاعد  میهافم  یناعم و  رد  رظن  تقد  اب  اناد  يهدنناوخ  هاگره  دنـشخب ؟

هب هیلحت »  » انامه هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  دوصقم  يهطقن  نیرترود  ندروآ  تسد  هب  تهج  رد  هک  مالـسلاهیلع  ماما  ریس 
هک تسا  یقیاقح  زا  هتـشابنا  هفیرـش  يهفیحـص  رـسارس  درک . دـهاوخ  یلجت  شیارب  تسا ، هدـیهوکن  ياهیدـب  زا  هیلخت »  » لماک و قالخا 

فورعم رب  يرادیاپ  اهتمعن و  رکـش  نادنزرف ، ناردپ و  لاح  تاعارم  ناردارب ، قوقح  ظفح  یعامتجا ، نماضت  زاین و  زار و  ماقم  رد  ناسنا 
شنیرفآ و ياهیتفگـش  زا  یثحاـبم  نآ  رد  زین  دزادرپـب و  نآ  هـب  دـیاب  یناـسآ  یتخـس و  يراـمیب و  یتسردـنت و  يداـش و  مـغ و  لاـح  رد 
ار مالـسلامهیلع  تیب  لها  ناماما  رگدادیب ، ياهتردق  دنچ  ره  دوشیم . هدـید  تسا ، هدـش  هدرب  راک  هب  نآ  رد  هک  ییاهتراهم  اهیراوتـسا و 

ناشهیـسدق میلاعت  رون  زا  هدافتـسا و  اهنآ  فراـعم  زا  دنتـشاذگن  دنتـسب و  ناشنایعیـش  يور  هب  ار  اـهنآ  يهناـخ  رد  دـندرک و  نیـشن  هناـخ 
تیب لها  زا  موصعم  ناماما  نوچ  یلو  دـننامب ، ناما  رد  دورو  لـباقریغ  تخـس و  ياـههندرگ  زا  هللا  یلا  ریـس  قیرط  رد  اـت  دـننک  هئاضتـسا 

دوخ و يهیلاع  دصاقم  فادـها و  نایب  يارب  ار  اهزیواتـسد  لیاسو و  نیرتهب  دنتـسه ، مالک  نایب و  ياهـشور  مامت  هب  فراع  مالـسلامهیلع 
قح هار  زا  هک  رگمتس  نارابج  لامعا  ربارب  رد  ار  مدرم  دنریگیم و  راک  هب  شتآ  يهتخورفارب  ياههلعش  ماک  رد  نتفرورف  زا  اهناسنا  تاجن 

روعـشاب هدـنبایرد و  دـناهتفرگ ، يزاب  هب  ار  توبن  ماـکحا  هحفـص 131 ]  ] راثآ و هدـیزرو و  ادـخ  نید  يدوباـن  رب  رارـصا  هدرک و  لودـع 
عرضت و رازبا  اب  ار  تیاده  رونرپ  لعشم  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  ینعی  هدیزگرب ) ود  دنزرف  « ) نیتریخلانبا ، » لیلد نیمه  هب  دننکیم .

قحاـن تملظ  زا  ار  قـح  روـن  یمالـسا  تما  هلیـسو  نیدـب  اـت  تشارفارب  ناحبـس  يادـخ  هاگـشیپ  رد  ندروآ  دورف  رـس  عوـضخ و  يراز و 

33 رهبر آزادگان سید ساجدان على بن الحسین علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا هدش  دنلب  اهیکاپان  مامت  زا  اهلد  ریهطت  مدرم و  نت  ناج و  تخادرپ  تخاس و  يارب  افرـص  هک  ار  ییادخ  دایرف  نیا  دنهد و  صیخـشت 
باذع زا  یتسار  هب  دننکن  يدعت  نآ  زا  دنهد و  رارق  دوخ  يهویـش  ار  نشور  تسار و  هار  نیا  مدرم  يهمه  رگا  دـننک . يرادـهگن  ظفح و 
نایهام اوه و  ناگدنرپ  دش و  دهاوخ  ریزارس  ناشیوس  هب  نامسآ  نیمز و  زا  تکرب  ریخ و  يراجم  مامت  دنام و  دنهاوخ  ناما  رد  یگشیمه 

سپاو ياهتکرح  ینادان و  لهج و  تاملظ  رد  تکرح  زج  یهار  اهناسنا  هک  سوسفا  یلو  یلو ... دمآ ! دنهاوخ  رد  اهنآ  تمدخ  هب  اهایرد 
رتمهم و مه  مرگ  حالس  اب  دربن  ریشمش و  اب  داهج  زا  یتح  دیزگرب  مالسلاهیلع  ماما  هک  یشور  نیاربانب ، دننیزگ ! یمن  رب  دوخ  يارب  ییارگ 

يولج تسناوت  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  اهدرخ  اههشیدـنا و  مامت  هک  نایب  زا  کبـس  نیا  اـب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اریز  دوب ، رترثؤم 
داجـس ماـما  ياـههلان  دـناوتیم  یـسک  هچ  دریگب . دـندوب  هدـش  راوـس  مدرم  ندرگ  رب  قحاـن  هـب  هـک  ار  ینارگمتـس  لاـمعا  رگناریو  لـیس 

يا ادخ -  هب  ار  امش  دهدن ؟ صیخشت  ار  یهلا  تفالخ  قحتسم  نیب ، تقیقح  مشچ  اب  دونـشب و  [ 127 « ] تیب لها  لیجنا   » زا ار  مالسلاهیلع 
مالسلاهیلع نیدباعلا -  نیز  ماما  مالـسا  گرزب  حلـصم  هک  داهج  نیا  زا  رتهب  يداهج  ایآ  صلاخ -  نانمؤم  يا  هحفص 132 ]  ] نالدهدنز و

رارق ینادهاز  يهگرج  رد  ار  مالسلاهیلع  داجس  ماما  ات  تسین  زردنا  هظعوم و  هفیرش  يهفیحـص  بلاطم  مامت  اریز  تفای ؟ ناوتیم  دیزگرب 
يهفیحـص نیا  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هکلب  دنـشاب ، هتـشادن  یفده  ناطیـش  كرـش  زا  ییاهر  یهلا و  باذـع  زا  شیوخ  تاجن  زج  هک  دـهد 

رب حوجرم  حجار و  مارح و  بجاو و  ناونع  هب  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  هدش  یبلاطم  ضرعتم  مزال ، ياهزردنا  ظعاوم و  رب  هوالع  هفیرش ،
ماما دوبن ، راوشد  تخـس و  ماکحا  نایب  ناـکما  هک  دوجوم  ناـقفخ  ناـمز و  ینارحب  عضو  رطاـخ  هب  نکل  تسا ، هدرک  مازلا  دوخ  ناگدـنب 

هنادواج تداعـس  هب  ار  نانآ  دـیزگرب و  ار  هزرابم  زا  هویـش  نیا  اهیتسپ  کـلاهم و  رد  طوقـس  زا  ادـخ  ناگدـنب  تاـجن  يارب  مالـسلاهیلع 
نیناوق شنیرفآ و  عادـبا و  حـلاص و  ماظن  لوصا  تاـعاطا و  تاداـبع و  لوصا  هب  هراـشا  اوتحم و  رظن  زا  هفیرـش  يهفیحـص  دـش . نومنهر 

شیپ ار  یتسرپاـتکی  دـیحوت و  زا  ثحب  یهاـگ  هک  مینیبیم  مینک ، تقد  میرک  نآرق  رد  رگا  تـسا . نآرق  ياـتمه  یتـسه ، ناـهج  راوتـسا 
اهدـنپ و سپـس  دزاـسیم ، حرطم  ار  ناگتـشذگ  ياهناتـساد  صـصق و  ثحب  یهاـگ  دـنکیم ، ثحب  یهلا  فراـعم  رد  یناـمز  دـشکیم ،

صوصخم تفاب  نیا  يالبال  رد  دروآیم و  ناـیم  هب  ناـهج  شنیرفآ  ترطف و  زا  نخـس  مه  تاـقوا  یـضعب  دـنکیم و  ناونع  ار  اهزردـنا 
هلیسو نیدب  دروآیم و  نایم  هب  اهنیا  لاثما  تالماعم و  دودح ، داهج ، جح ، هزور ، تاکز ، زامن ، دننام  تادابع  ماسقا  زا  مه  ینخـس  یهلا ،

هب برقت  ياهشور  اههار و  هب  دهدب  هدش  دای  لئاسم  عناوم  طیارش و  تایئزج و  رد  یلیـصفت  حرـش و  هکنیا  نودب  ار  دوخ  فلکم  ناگدنب 
یلیصفت یحو  قبط  یسک  ره  ات  دنکیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نایب  هب  لوکوم  ار  اهنآ  عناوم  طیارـش و  دوشیم و  دومنهر  ادخ 

قیرط نیرتهب  هتفرگ  شیپ  رد  دنوادخ  هک  ار  صاخ  شور  هحفـص 133 ]  ] نیا دیامن . ملعت  بیقعت و  ار  اهنآ  تسا  هدش  لزان  ربمغیپ  رب  هک 
نامز هب  دیقم  دنوشیم  ماکحا  طورش  دویق و  بجوم  هک  ییاهتحلصم  اریز  تسا ، یشزومآ  شور  نیرتدنمدوس  هعماج و  يزاس  اپرب  يارب 
مزلم ار  دوخ  تما  ماگ  هب  ماگ  اجیردت و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تهج  نیمه  هب  دوب ، دنهاوخ  ناشدوخ  يهژیو  ناکم  و 

ادخ و هب  ار  مدرم  شور ، نیمه  اب  تسا و  هدیزگرب  ار  شور  بولسا و  نیمه  نآرق  دننام  زین  هفیرش  يهفیحص  دومنیم . ماکحا  تیاعر  هب 
تیقاوم یلع  هیف  انفقو  هلآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  تسا : هدومرف  نینچ  زامن  هب  توعد  دروم  رد  ـالثم  دـنکیم . توعد  مالـسا  نوناـق  هب 

دمحم و رب  اهلاراب ، [. 128 . ] تقو یتلا  اهتاقوا  تفظو و  یتلا  اهفئاظو  تضرف و  یتلا  اهـضورف  تددح و  یتلا  اهدودـحب  سمخلا  ةولـصلا 
نآ تابجاو  ياهدرک و  نییعت  هک  نآ  دودـح  هناگجنپ و  ياهزامن  تاقوا  رب  ناضمر ) هام   ) هاـم نیا  رد  ار  اـم  تسرف و  تمحر  دـمحم  لآ 

داجـس ماما  هلیـسو  نیدب  رادب . قفوم  ياهدومن  نیعم  هک  نآ  تاقوا  ياهتخاس و  صخـشم  هک  نآ  طورـش  فیاظو و  ياهدومرف و  ررقم  هک 
ءاشحف زا  يهدنراد  زاب  اهنت  اهنمؤم و  يهمه  جورع  يهلیسو  اهاوقت ، اب  يهمه  برقت  بجوم  هک  دنکیم  داشرا  يزامن  هب  ار  ام  مالسلاهیلع 

وت اهنت  : » دـیوگیم هک  دوخ  ياعد  رد  رگا  و  دزروب . تابث  هراومه  نآ  يهماقا  رب  دـنک و  هماقا  ار  زامن  ناسنا  رگا  رگا ... تسا ، تارکنم  و 
دهاوخن و کمک  اهنآ  زا  دتـسرپن و  ادخ  ياج  هب  ار  نارگید  دنک  دـهعت  دـیوگن و  غورد  مییوجیم ،» تناعتـسا  وت  زا  اهنت  میتسرپیم و  ار 

يهمه راگدرورپ  هک  نیملاعلا » بر   » زا ار  تیانع  تیبرت و  نیرتهب  رگا  و  هحفص 134 ] . ] دنک زیهرپ  وا  یهاون  زا  تعاطا و  ار  وا  رماوا  اهنت 

34 رهبر آزادگان سید ساجدان على بن الحسین علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


اب دزومایب و  میحرلا » نمحرلا   » يهلمج زا  ار  کین  دروخرب  راتفر و  نیرتهب  رگا  و  دروآ . ياج  هب  ار  وا  ساپـس  اهنت  دـنادب و  تسا  نایناهج 
دوشیم و هدافتـسا  نیدلا » موی  کلام   » يهیآ زا  هک  تمایق  يادرف  رد  وا  تباهم  تردق و  زا  رگا  و  دنک . راتفر  تقفـش  رهم و  اب  شناگدنب 

يهژیو تایانع  تفأر و  لومـشم  ات  دـهد  ماجنا  ار  ینتورف  عوضخ و  ياهتنم  شربارب  رد  دـسرتب و  اـیند  رد  وا  هوکـش  لـالج و  زا  نینچمه 
هار ود  اجنیا  رد  دنادرگ . باجتسم  نک ،) تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  « ) میقتـسملا طارـصلا  اندها   » دیوگیم هک  ار  شیاعد  ددرگ و  یبوبر 

طارص . 2 تسا : هداد  شاهتـسیاش  ناگدـنب  هـب  هـک  تـمحر  تـمعن و  هار  ینعی  مـهیلع ،» مـعنم   » طارـص . 1 دوشیم : ناـیامن  ناـسنا  يارب 
تداعـس رد  قرغ  اـت  دـنکیم  هداـمآ  ار  دوخ  نیارباـنب ، تسا . هداد  هتـسیاشان  ناگدـنب  هب  هک  بضغ  مشخ و  هار  ینعی  مهیلع ،» بوـضغم  »

مامت نینچمه ، میهدیم ». ناشن  اهنآ  هب  ار  نامدوخ  هار  دننک  شـشوک  شالت و  ام  هار  رد  هک  یناسک  : » تسا هدومرف  هک  دوشب  ياهنادواج 
زامن دیدرگ  مولعم  دش ، هداد  هک  یحیضوت  هب  هجوت  اب  دشاب . هتشاد  یگدنزومآ  شیارب  دیاب  دناوخیم  زامن  لاح  رد  هک  یظافلا  تاملک و 

نایز و زور  يارب  یـشخبدوس  يهراجتلا  لام  هدـنیآ و  يهدـننک  نیمأت  حاورا و  بیذـهت  سوفن و  حالـصا  راتفریذـپ  هک  تسا  یلماع  اـهنت 
. دوب دهاوخ  سوسفا 

تاکز

و تسا ... : هدومرف  نینچ  هدرک و  هراشا  دنوشیم  هحفص 135 ]  ] رکذ مه  اب  دیجم  نآرق  رد  هشیمه  هک  نآ  ياتمه  هب  زامن  يهلئسم  زا  سپ 
نارگید قوقح  ملاظم و  زا  ار  ناملاوما  ات  رادـب  قفوم  هام  نیا  رد  ار  ام  تاوکزلا ... ... جارخاب  اهرهطن  نا  تاـعبتلا و  نم  اـنلاوما  صلخن  نا 

ناوتان ياهناسنا  یگدـنز  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یقوقح  تایلام و  یعون  تاکز  میزاس ... كاپ  ار  نآ  تاکز ، ندرک  نوریب  اب  مییاریپب و 
یسک رگا  هک  دنزاس ، فرطرب  ار  دوخ  يرادن  ياهیراتفرگ  یگدنز و  تالکشم  دنناوتب  هلیسو  نیدب  ات  تسا  هداد  رارق  نارادلوپ  لاوما  رد 

متا ماظن  ظفح  يارب  یهلا  يهغلاب  تمکح  نوچ  نیاربانب ، تفر . دـهاوخ  داب  رب  شیایند  نید و  دوشب  یتسدـگنت  يزورهریت و  نیا  راـتفرگ 
اهراک و زا  یـضعب  ماجنا  هب  نت  ات  دـنمزاین ، رگید  یخرب  زاینیب و  یخرب  دـنوش ، هدـیرفآ  نوگاـنوگ  اـهناسنا  هک  تسا  هدرک  اـضتقا  نینچ 

صاـخ ياـهیراتفرگ  عفر  بجوم  ماـیا  رورم  ناـمز و  لوط  رد  ياهعماـج  نینچ  رد  تاـکز  ور  نیا  زا  دـنهد ، رد  نییاـپ  تخـس و  لـغاشم 
ره رد  نامز و  ره  رد  یمومع  ياهزاین  نتخاس  فرطرب  يارب  ياهلیـسو  نآ ، رب  هوالع  دش و  دـهاوخ  نالاح  هدوسآ  قزر  ینوزف  نایاونیب و 

یکی ینامز  دنچ  ره  هک  اهناسنا  ياهزاین  يهزادنا  هب  خیرات  ياهلـسن  مامت  رد  تسا و  ریذپان  بانتجا  ياهلئـسم  تاکز  سپ ، تسا . طیارش 
رارکت مه  ار  تاکز  هدرب  زامن  زا  یمان  نآرق  هک  اج  ره  لـیلد  نیمه  هب  تسا . مزـال  يرورـض و  نآ  دوجو  ددرگیم ، ینغ  يرگید  ریقف و 

زمر اما  هحفص 136 ] [. ] 129 . ] تسا هدرک  رارکت  ار  تاکز  زامن و  اهنت  هدرب و  مان  راب  کی  طقف  ار  رگید  تاـبجاو  ماـمت  یلو  تسا ، هدرک 
دیکأت شاهرابرد  ياهزادـنا  هب  تسا  بسانم  ور  نیا  زا  تسا ؛ بجاو  راب  جـنپ  زور  هنابـش  ره  رد  زاـمن  هک  تسا  تهج  نیا  هب  زاـمن  رارکت 

نوچ تفگ  دیاب  تاکز  رارکت  زمر  يهرابرد  اما  دننکن . یتسس  تلفغ و  شماجنا  رد  یششوک  چیه  زا  دنزرو و  مامتها  نادب  مدرم  ات  دوش 
زاین دـنناوارف و  دـندرگ  دارفا  نیا  یگدـنز  يهرادا  هب  مزلم  دـیاب  اهنآ  هداد و  رارق  نادـنمتورث  لاوما  رد  ار  ناـشقوقح  دـنوادخ  هک  يدارفا 

روبزم قوقح  ءادا  هفیظو و  ماجنا  رد  اهناسنا  ندـمآ  دوخ  هب  هبنت و  بجوم  نآ  رارکت  ور  نیا  زا  تسا . هزادـنا  زا  شیب  یلام  روما  هب  هعماج 
. دنادب روذعم  ار  دوخ  نآ  لاثما  تلفغ و  اب  دناوتن  سک  چیه  هک  دوشیم  بجوم  سدقم  عراش  فرط  زا  نآ  هب  مامتها  دش و  دهاوخ 

سمخ

نوچ ینعی  درادـن ، یناگمه  يهبنج  تسا و  صوصخم  يهتـسد  کی  هب  طوبرم  سمخ  نوچ  هکنیا  زج  تسا  تاکز  لـثم  مه  سمخ  هتبلا 
کی طقف  تابجاو  ریاس  دننام  ور  نیا  زا  دنتسین ، ناریگ  تاکز  دننام  مه  ترثک  رظن  زا  دننک و  هدافتسا  تاکز  مهس  زا  دنناوتیمن  تاداس 

زامن و يهلئـسم  يهرابرد  لیـصفت  هب  دـنچ  ره  هفیرـش  يهفیحـص  تروص ، ره  رد  هحفص 137 ] [. ] 130 . ] تسا هدـش  هدرب  ماـن  نآ  زا  راـب 
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مکح هک  تسا  یشزرااب  مکحم و  رایسب  دنس  دوخ  تسا ، هدومرف  هراشا  نآ  هب  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  هک  نیمه  یلو  هدرکن  ثحب  تاکز 
دنراد فیلکت  دندیمهف ، لامجا  وحن  هب  هک  یتقو  دنتـسه و  اهنآ  ماجنا  هب  فلکم  هک  دنامهفیم  تما  هب  دنکیم و  نشور  ار  ود  نآ  یعطق 

. دنیآرب نآ  يارجا  يهوحن  لیصفت و  يوجتسج  رد  هک  دننک  تعاطا  دیاب  و 

ربمغیپ ربق  ترایز  هرمع و  جح و 

ربق ةرایز  ةرمعلا و  جـحلاب و  یلع  ننما  مهللا  تسا : هدرک  هراشا  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـقرم  ترایز  هرمع و  جـح و  دروم  رد 
لک یف  اذـه و  یماع  یف  ینتیقبا  ام  ادـبا  مالـسلامهیلع  کـلوسر  لا  هلا و  یلع  هیلع و  کـتاکرب  کـتمحر و  هیلع و  کتاولـص  کـلوسر 

و داب ، وا  لآ  رب  وا و  رب  وت  تاکرب  تمحر و  دورد و  هک  ار  ربمغیپ  ربق  تراـیز  هرمع و  جـح و  نم  رب  اـمرف  ماـعنا  ادـنوادخ ، [. 131 ... ] ماع
نیا اریز  لاس ... ره  رد  لاس و  نیا  رد  يراد  یقاب  هدنز  ارم  هک  یمادام  داب  مالـس  ناشیا  رب  هنادواج  هک  ار  ربمغیپ  لآ  روبق  ترایز  نینچمه 

اب رود  دـنیآیم و  مه  درگ  یحو  نیمزرـس  رد  رود  رایـسب  طاـقن  زا  یمالـسا  تما  هک  تسا  ناملـسم  مدرم  موـمع  عاـمتجا  ماـگنه  هضیرف 
رهم و ناناملسم  نایم  دوشیم ، ماجنا  جح  کسانم  هتشاد و  اپب  یمالسا  رئاعش  بادآ و  اجنآ  رد  دنوشیم . انـشآ  رود  اب  کیدزن  کیدزن و 

رگیدـکی نابیتشپ  راـی و  یعاـمتجا  هحفـص 138 ]  ] یـسایس و ناگتـسکشرو  زا  يریگتـسد  روـما و  حالــصا  يارب  ددرگیم ، رارقرب  تـفلا 
اب هزراـبم  مالـسا و  نیبـم  نـید  ندیـشک  شوـغآ  رد  هنوـگچ  اـب  درک ، دـنهاوخ  شـالت  شـشوک و  هعماـج  حالـصا  هار  رد  دـش ، دـنهاوخ 

لهاج جح ، رد  دوشیم . اهرطاخ  نانیمطا  اهلد و  يراوتسا  بجوم  اهنیا  يهمه  هک  دش  دنهاوخ  انـشآ  هدیقعدب  ای  هدیقعیب و  ياهکهورگ 
يهعماج فصو ، نیا  اب  دزاسیم و  هتشارفارب  ار  تلیـضف  شرع  دنکیم و  قافنا  لهاج  رب  تفرعم  جنگ  زا  ملاع  دزومآیم ، هلئـسم  ملاع  زا 

هدیدنسپ و قالخا  زا  يراب  هلوک  دیدج و  يراتخاس  اب  جاح  صخـش  ماجنارـس ، و  دوریم ... شیپ  هلـضاف  قالخا  يوس  هب  باتـش  اب  ینید 
وا تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  ترایز  جـح ، زا  دـعب  هدـش  دای  ياعد  رد  ددرگیمزاب . دوخ  راـید  رهـش و  هب  یهلا  فراـعم 
هچ زا  هنوگچ و  هک  دوب  دـهاوخ  ترـضح  نآ  تاـیونم  فادـها و  توبن و  خـماش  ماـقم  يروآداـی  اـضاقت  نیا  رد  اریز  تسا ، هدـش  وزرآ 
زین تیب  لها  ترایز  هکنانچ  دروآ ، تسد  هب  ار  هنادواج  تداعـس  تایح و  ناوتیم  هنوگچ  دش و  کیدزن  ناحبـس  يادخ  هب  دـیاب  یقیرط 

يوریپ نامه  حیحـص  نید  ربارب  رد  ندش  میلـست  مومع و  تحلـصم  هک  دوب  دـهاوخ  دـنایهلا  توعد  يهدـنهد  همادا  هک  نانآ  زا  یتخانش 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یملـسا  رجحیبا  ثیدح  رد  اذل  تسا . ناشراثآ  لقن  اهنآ و  زا  ندرک 

ره و  تسا ، هدرک  افج  نم  هب  اعقاو  دـنکن  تراـیز  هنیدـم  رد  ارم  دـیایب و  هکم  هب  ادـخ  يهناـخ  تراـیز  يارب  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و 
شیارب تمایق  زور  رد  نم  تعافـش  دـنک  تراـیز  ارم  سک  ره  و  درک ، مهاوخ  يرهمیب  وا  هب  تماـیق  زور  مه  نم  دـنک  اـفج  نم  هب  سک 

.« دیهد نایاپ  هنیدم  رد  دینک و  زاغآ  هکم  زا  ار  ترایز  [ » هحفص 139 : ] دومرفیم مالسلاهیلع  رقاب  ماما  دش ». دهاوخ  تشهب  لها  بجاو و 
ادخ هک  تسا  نانچ  دنک  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سک  ره  : » تسا هدمآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

یکی تسه ، نایعیـش  ندرگ  هب  ینامیپ  دهع و  یماما  ره  يارب  : » دومرفیم مالـسلاهیلع  متـشه  ماما  تسا ». هدرک  ترایز  شرع  يالاب  رد  ار 
رد لوا  دیهـش  موحرم  هک  هدوب  رگید  تاـیاور  روبزم و  تاـیاور  رطاـخ  هب  [. 132 .« ] تساهنآ روبق  ترایز  دـهع  نیا  هب  ياـفو  ياـههار  زا 

ماما رب  تسا و  دـکؤم  رایـسب  تابحتـسم  زا  جاجح  ریغ  جاجح و  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترایز  : » تسا هداد  اوتف  سورد  باتک 
.« دنک ترایز  هب  رابجا  ار  وا  دیوگ  كرت  ار  ترضح  نآ  ترایز  دهاوخب  یسک  رگا  هک  تسا  نیملسم 

هزور يهضیرف 

مایصلا و رهش  ناضمر  رهش  ةرهش  لبسلا  کلت  نم  لعج  يذلا  دمحلا هللا  و  تسا : هدومرف  هزور  يهضیرف  دروم  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما 
هریغ یف  لحا  ام  هیف  مرحف  ةروهـشملا  لئاضفلا  ةروفوملا و  تاـمرحلا  نم  هل  لـعج  اـمب  روهـشلا  رئاـس  یلع  هتلیـضف  ناـباف  مالـسالا ... رهش 

36 رهبر آزادگان سید ساجدان على بن الحسین علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رخؤی هحفـص 140 ]  ] نا لبقی  هلبق و ال  مدـقی  نا  زع -  لج و  زیجی -  انیب ال  اتقو  هل  لعج  امارکا و  براشملا  معاطملا و  هیف  رجح  اـماظعا و 
هب مایق و  هام  شیامزآ و  هاـم  یگزیکاـپ و  هاـم  مالـسا و  هاـم  هزور و  هاـم  ناـضمر ، هاـم  دوخ ، هاـم  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  و  [. 133 ... ] هنع
هک یناـیامن  لـیاضف  ناوارف و  ياـهمارتحا  رطاـخ  هب  اـههام  ریاـس  رب  ار  نآ  يرترب  سپ ، داد ... رارق  ناـسحا  ياـههار  زا  یکی  ار  نتـساخاپ 

تـسا هدرک  لالح  رگید  ياـههام  رد  هک  ار  ییاـهزیچ  نآ ، تشادـگرزب  يارب  هاـم  نیا  رد  ور ، نیا  زا  تخاـس . راکـشآ  داد ، رارق  شیارب 
يادـخ هک  داد  رارق  يراکـشآ  تقو  نآ  يارب  دومرف و  عـنم  نآ  رد  ار  اهیندیـشون  اـهیندروخ و  نآ ، نتـشاد  یمارگ  يارب  تخاـس و  مارح 

زا نآ ، زا  سپ  دتفا ... ریخأت  هب  تقو  نآ  زا  دریذپیمن  زگره  دوش و  هتخادـنا  شیپ  تقو  نآ  زا  دـهدیمن  هزاجا  زگره  دـنمجرا  گرزب و 
اذـل دوب ؛ دـهاوخ  صالخا  اب  ریاغم  ادـخ و  هب  كرـش  بجوم  ییامندوخ  ایر و  اریز  درادیم ، رذـحرب  تداـبع  رد  ییاـمندوخ  اـیر و  رطخ 

[. 134 . ] كاوس ادارم  هیف  یغتبن  کنود و ال  ادحا  هیف  كرشن  نیعمـسملا ال  ۀعمـس  نیئارملا و  ءائر  نم  هلک  کلذ  صلخ  مث  تسا : هدومرف 
زابنا کیرش و  نآ  رد  ار  وت  زا  ریغ  يدحا  هک  نادنچ  ياریپب ، نابلط  ترهش  یبلط  ترهـش  زا  ناراکایر و  يایر  زا  ار  ام  لامعا  مامت  هاگنآ 

... مییوجن يدارم  نآ  رد  وت  زج  مینادرگن و 

داهج زا  ثحب 

نازابرس و يارب  هداد و  ناشن  تما  هب  مالسا  رد  ار  هحفص 141 ]  ] نآ گرزب  تیمها  شزرا و  هدش و  داهج  يهلئـسم  ضرعتم  نآ ، زا  سپ 
نآ نانمشد  نیرتنمشد  زا  نانآ  هکنیا  اب  تسا ، هدرک  اعد  دناهدومن  زیهجت  يرای و  ار  اهنآ  يوحن  هب  هک  یناسک  يهمه  روشک و  نانابزرم 

نوچ یلو  دننک !! نک  هشیر  ار  شنامدود  دنروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  هک  دندوب  یتصرف  ندروآ  تسد  هب  ددصرد  هراومه  دندوب و  ترـضح 
وا هار  ندرک  نشور  ادـخ و  تمظع  ندرب  الاب  مالـسا و  ساسا  ظـفح  تسار و  هار  هب  توعد  زج  رگید  زیچ  چـیه  اذـل  تسادـخ  تجح  وا 

کتوقب و اهتامح  دـیا  کـتزعب و  نیملـسملا  روغث  نصح  هلا و  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  تسا : هتفگ  دروم  نیا  رد  و  تسین ! مهم  شیارب 
مهدضعا مهعمج و  فلأ  مهتزوح و  سرحا  مهتحلـسا و  ذحـشا  مهتدع و  رثک  هلا و  دمحم و  یلع  لص  مهللا  کتدج  نم  مهایاطع  غبـسا 

دعاب مهتدـئفا و  قئاثو  علخا  مهتحلـسا و  نیب  مهنیب و  قرف  مهرافظا و  مهنع  ملقا  مهودـع و  کلذـب  للفا  مهللا  ربصلاـب ... مهنعا  رـصنلاب و 
سبی مهئاسن و  ماحرا  مقع  بعرلا و  مهتدئفا  ألما  ددـعلا و  مهنم  صقنا  ددـملا و  مهنع  عطقا  مهلبـس و  یف  مهریح  مهتدوزا و  نیب  مهنیب و 

ءابولاب و مههاـیم  جزما  مهللا و  تاـبن ... یف  مهـضرال  ـال  رطق و  یف  مهئامـسل  نذأـت  ـال  مهماـعنا  مهباود و  لـسن  عطقا  مهلاـجر و  بالـصا 
لثم هل  رجاف  هراد ... یف  اطبارم  وا  ایزاغ  فلخ  ملـسم  امیا  مهللا و  فوذـقلاب ... اهیلع  حـلا  فوسخلاب و  مهدـالب ، مرا  و  ءاودـالاب ، مهتمعطا 

نانابزرم نادرگ ، راوتسا  دوخ  تزع  هب  ار  ناناملـسم  ياهزرم  تسرف و  تمحر  شلآ  دمحم و  رب  ادنوادخ ، هحفص 142 ] [. ] 135 ... ] هرجا
ار ناشیا  يهدـع  تسرفب و  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  اهلاراب ، نک ! داـیز  دوخ  لـضف  زا  ار  ناـشیا  ياـیاطع  اـمرف ، تیوقت  دوخ  يورین  هب  ار 
... امرف تیانع  تفلا  ار  ناشتیعمج  نک ، مکحم  ار  ناشههبج  ساسح  طاقن  امن ، تسارح  ار  ناشهزوح  نک ، ارب  ار  ناشهحلـسا  اـمرف ، نوزفا 

ناشتیوقت دوخ  ترصن  اب  امرف ، تیافک  تدوخ  ار  ناشتالکشم  ناسرب ، هتسویپ  ار  ناشهقوذآ  نک ، هار  هب  ور  ياهتسیاش  هجو  هب  ار  ناشراک 
گنچ و نکـش ، مهرد  ار  ناشنانمـشد  هلیـسو  نیدـب  ادـنوادخ ، زومایب ...! نانآ  هب  ار  هراچ  هار  نک و  ناشددـم  يرادـیاپ  ربص و  اـب  اـمرف ،

ناشهیحور رادرب ، نمشد  لد  زا  ار  ماکحتسا  يراوتسا و  نکفیب ، ییادج  شاهحلسا  نمشد و  نایم  نک ، هاتوک  ناشیا  زا  ار  نمـشد  يهجنپ 
ناشرامـش زا  ریگب ، نانآ  زا  ار  دوخ  ياهدادما  نک ، ناشهارمگ  فده  زا  زادنیب ، هلـصاف  ناشهشوت  داز و  نانآ و  نایم  نادرگ ، فیعـض  ار 

ياهمحر ادـنوادخ ، دـنبورف ... راتفگ  زا  ار  ناـشیاهنابز  راذـگم و  زاـب  ار  ناشیاهتـسد  زاـس ، رپ  تشحو  بعر و  زا  ار  ناـشیاهلد  نک ، مک 
ار ناشنامسآ  امرف ، عطق  ار  ناشتاناویح  لسن  نادرگ ، کشخ  ار  ناشناردپ  بالـصا  زاس ، میقع  اهمدآ ] هنوگ  نیا   ] تدالو زا  ار  ناشناردام 
ار ناشلاوما  ظوفحم ، ار  ناشیاهرهـش  دنمورین ، ار  مالـسا  لها  هلیـسو  نیدب  ادنوادخ ، امرفم . هزاجا  ندـییور  رد  ار  ناشنیمز  ندـیراب و  رد 
هحفـص 143]  ] هدولآ اهیرامیب  هب  ار  ناشکاروخ  ابو و  هب  ار  ناشیاهبآ  ادـنوادخ ، امرف ...! هدوسآ  نمـشد  اب  گنج  زا  ار  ناشرطاخ  نوزفا و 
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ات دگنجب  ناشیا  اب  وت  نید  لها  زا  هک  ار  ياهدنمزر  ره  ادـنوادخ ، نارابب ...! ناشرـس  رب  یپایپ  ياهالب  نک و  نوگژاو  ناشیاهرهـش  امرف و 
ار شیزوریپ  ادـنوادخ ، نادرگ ! هاربور  شیارب  ار  راـک  ناـسآ و  وا  رب  ار  رما  ددرگ ، رتلـماک  وت  بیـصن  رتيوق و  وت  بزح  رترب و  وت  نید 

یپ مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يادیپان  نارک  شناد  ملع و  هب  ناوتیم  امرف » هدولآ  ابو  هب  ار  ناشیاهبآ   » يهلمج زا  و ... ریگ ! هدهع  رب  تدوخ 
اعد يهدنناوخ  هک  یتقو  اریز  تسا !! هتـشاد  یهاگآ  یناهن  ياهردـق  اضق و  شنیرفآ و  ناهج  ياه  يراکهزیر  رارـسا و  زا  هنوگچ  هک  درب 

شرتسگ ندش و  هدنکارپ  دننام  ار  دوخ  شنیرفآ  ياهزار  هنوگچ  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دـمهفیم  یبوخ  هب  دـسرب ، ییالط  يهلمج  نیا  هب 
هعیدو هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  دوـجو  رد  تسنادیمن ، ار  نآ  یـسک  دـیدج  ملع  فـشک  زا  لـبق  هـک  بآ  رد  اـیرالام  بورکیم  نتفاـی 

نامز نآ  مدرم  كرد  يهزادنا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  درادرب  هدرپ  نآ  زا  دـیدج  ملع  هکنآ  زا  لبق  لاس  اهدـص  هک  يروط  هب  تسا . هتـشاذگ 
رد دـیجم  نآرق  دـننام  هیداجـس ) يهلماـک  يهفیحـص   ) دـمحم لآ  روبز  هک  نآ  نخـس  هاـتوک  و  تسا . هدرک  ناـیب  ار  نآ  هراـشا  اـب  دوـخ 

اهنت ار  ینایاپ  ره  تسا ، هدیدنسپ  تافص  تمارک  دیاقع و  يراوتسا  سوفن و  لماکت  بجوم  هک  تسا  یمالـسا  فراعم  لوصا  يهدنرادرب 
چیه دنیبیم . وا  هب  روصحم  ار  یهاگهانپ  ره  وا و  هب  اهنت  ار  یلسوت  ره  دنادیم و  یکی  ار  یبولطم  دصقم و  ره  دنکیم ، رـصحنم  یکی  هب 

هب اریز  دشاب !! هتشاد  وا  ریغ  هب  يدیما  مشچ  ای  دنک و  تلئسم  وا  ریغ  زا  ای  دسانـشب  ار  ادخ  ریغ  دناوخب و  ار  هفیحـص  هک  تسین  ياهدنناوخ 
ینامرآ تسـس  يدارم و  ان  یماکان و  یگرهبیب ، يدـیماان و  زج  نتـساوخ ، يزیچ  ادـخ  ریغ  زا  ندوب و  ادـخ  ریغ  اب  هک  دـباییمرد  یبوخ 

و ادـخ » زا  بلط  رارـصا   » و ادـخ » شیاتـس   » ياهاعد رد  ار  بلاطم  نیا  مامت  مالـسلاهیلع  داجـس  هحفـص 144 ]  ] ماما دید . دـهاوخن  يزیچ 
اهـشمارآ و هب  و  اهـسرت ، اهیداش و  هب  اهدیعو ، اههدـعو و  هب  داعم و  هب  مه  ياهراشا  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هدومرف  ناونع  ادـخ » زا  سرت  »

نادـنچ هن  درادیم : هگن  ءاـجر  فوخ و  نیب  ار  ناـسنا  هک  دـنکیم  فیـصوت  ار  تماـیق  يهنحـص  ناـنچ  نآ  وا  دـنکیم . نآ  ياهبارطـضا 
يدیماان سأی و  هاگترپ  هب  هک  دزادنایم  تشحو  هب  ار  وا  نادنچ  هن  دنک و  يراگنا  لهس  ادخ  تعاطا  تدابع و  رد  هک  دنکیم  شراودیما 

. دتفارد تکاله  بادرگ  هب  كدنا  كدنا  لمع ، كرت  رثا  رد  دوش و  هدنکفا  ادخ  تمحر  زا 

ربمایپ رب  شرع و  نالماح  رب  اعد 

هک ار  ییاهناسحا  اهتمعن و  زا  ییامن  فطل و  رهاظم  زا  يرایسب  برقم و  ناگتـشرف  يهفیظو  شرع ، نالماح  رب  ياعد  رد  مالـسلاهیلع  ماما 
ره دنامب و  رادیاپ  تمعن  رکـش  ربارب  رد  ات  دـنکیم  يروآدای  لاح  ره  رد  هدـنناوخ  هب  دـیامرفیم و  ناونع  تسا  هتـشاد  ینازرا  ام  هب  ادـخ 

ادـخ و هار  رد  داهج  رد  يدـنک  تالکـشم  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  دورد   » ياـعد رد  هکناـنچ  دـهد ، رارق  دوخ  ياـج  هب  ار  يزیچ 
یلـص مرکا  لوسر  اهنت  هجیتن  رد  دنکیم و  نایب  ار  زیگنا  مغ  ياهیراتفرگ  اه و  يرگناریو  ییادخ و  ریغ  ياهتوعد  روآ  تکاله  ياهرطخ 

زا رپ  ياهناتساد  ینیشنلد  بلاج و  رایسب  زرط  اب  و  ۀنسح » ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  و  : » هک دهدیم  رارق  ناناملسم  يوگلا  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
هب ندناسر  يرای  تاساوم و  ددرگ . وا  ریغ  زا  بانتجا  ادخ و  هب  برقت  بجوم  ناگدـنب  يارب  ات  دـنکیم  لقن  ار  ناگتـشذگ  زردـنا  دـنپ و 
هب وا  هحفـص 145 ]  ] توبن تیبـثت  توـعد و  دـییأت  رد  ار  ناـشیوخ  نادـنزرف و  يرود  اهیتخـس و  لـمحت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
زا يوریپ  رد  دیآیمن و  دـیدپ  ناشتجح  رد  يدـیدرت  کش و  هنوگ  چـیه  هک  یمـسق  هب  تسا  هتخومآ  دوخ  ناوریپ  يهمه  هب  ناناملـسم و 

. دننکیم لمع  رطاخ  نانیمطا  اب  ناشرابخا  راثآ و 

ماش حبص و  ماگنه  ياعد 

هراشا دـنناگدنب ، رب  یهلا  سدـقم  ضیف  فاـطلا و  زا  هک  ناگراتـس  تکرح  شنیرفآ و  ناـهج  ماـظن  هب  ماـش » حبـص و   » ماـگنه ياـعد  رد 
ریدقت اب  هک  ار  اهنآ  ندـش  دایز  مک و  زور و  بش و  تفر  دـمآ و  دـیاوف  دـننادب و  ار  دوخ  تابـساحم  هام و  لاس و  رامـش  ات  تسا  هدومرف 

ماما هاتوک  يهلمج  ناخ  یلع  دیـس  لیلج  فیرـش  موحرم  تسا . هدرک  نایب  دوشیم ، ماجنا  ناگدـنب  ومن  دـشر و  هیذـغت و  رطاـخ  هب  ادـخ 
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دایز مک و  نودب  زور  هنابش  کی  لماک  نامز  : » تسا هتفگ  هداد و  حیـضوت  حرـش و  ار  زور  بش و  ندش  دایز  مک و  دروم  رد  مالـسلاهیلع 
مک زور  لوط  زا  مه  هزادـنا  ره  و  دـش ، دـهاوخ  هدوزفا  زور  يزارد  رب  دوش  هتـساک  بش  لوط  زا  هزادـنا  ره  تسا . تعاس  راـهچ  تسیب و 

ازوج جرب  رخآ  هب  دیـشروخ  ندیـسر  ماگنه  ناریزح  متفه  تسیب و  زور  اهزور  نیرتینالوط  و  دـش ، دـهاوخ  هفاـضا  بش  يزارد  رب  دوش 
هب عورـش  اهزور  نآ ، زا  سپ  تساهبـش . نیرتهاتوک  هک  دوب  دـهاوخ  تعاس  هن  بش  يزارد  مامت  تعاس و  هدزناپ  شلوط  هک  تسا  [ 136]

هلبنس جرب  رخآ  هب  دیشروخ  ندیـسر  ماگنه  هک  لولیا  مهدجیه  ات  دوشیم  هدوزفا  اهبـش  يزارد  رب  تبـسن  نامه  هبو  دننکیم  ندش  هاتوک 
بـش زور و  زا  مادک  ره  لوط  هک  دـنمانیم  یفیرخ » لادـتعا   » ار زور  نیا  دـش . دـنهاوخ  يواسم  زور  بش و  ماگنه  نیا  رد  تسا . [ 137]

هک یتقو  لوا  نوناک  مهدفه  ات  دنوشیم  دنلب  اهبـش  دننکیم و  یتساک  هب  عورـش  اهزور  نآ ، زا  سپ  هحفص 146 ] . ] تسا تعاس  هدزاود 
تیاهن رد  بش  هک  دوشیم  تعاس  هن  زور  لوط  تعاس و  هدزناپ  بش  لوط  ماـگنه  نیا  رد  دـسریم . [ 138  ] سوق جرب  رخآ  هب  دیـشروخ 

ات دوب  دهاوخ  ناشندش  هاتوک  زاغآ  اهبـش  ندش و  دـنلب  عورـش  اهزور  هرابود  نآ ، زا  سپ  دوب . دـهاوخ  یهاتوک  ياهتنم  رد  زور  يدـنلب و 
تعاس هدزاود  هب  مادـک  ره  لوط  يواسم و  زور  بش و  هرابود  اجنیا  رد  دـسریم . [ 139  ] توح جرب  رخآ  هب  دیـشروخ  هک  رذآ  مهدزناش 
ضرع هزادـنا  ره  و  دوـشیم . هتفرگ  رـس  زا  لاـس  رود  نآ ، زا  سپ  دـنیوگیم و  یعیبر » لادـتعا   » احالطـصا مـه  ار  ناـمز  نـیا  دـسریم .

اهبش نآ ، سکع  هب  دوب و  دهاوخ  رتهاتوک  ناتسمز  رد  رتینالوط و  ناتـسبات  رد  شیاهزور  دشاب ، رترود  اوتـسا  طخ  زا  يرهـش  ییایفارغج 
يهزادـنا هب  يزور  ره  لوط  بطق ، تهج  رد  ییایفارغج  لوط  شیازفا  بسح  رب  تسا  نکمم  یهاگ  دـنوشیم . رتدـنلب  اهزور  رتهاـتوک و 

زور و لاس  زا  یمین  هک  دوریم  شیپ  ییاج  ات  تبسن  نیا  ددرگ و  رتینالوط  تبسن  نیمه  هب  مه  بش  لباقم ، رد  دوشب و  زور  هنابـش  کی 
هک تسا  یتقو  تلاح  نیا  و  دوب !! دـهاوخن  زور  کی  بش و  کی  زا  شیب  لاس  کـی  لوط  ماـمت  ینعی  دوب ؛ دـهاوخ  بش  شرگید  فصن 

تنوکس يارب  لباق  مئاد ، نادنب  خی  دیشروخ و  شبات  مدع  لیلد  هب  دودح  نآ  رد  هک  دریگب  رارق  سأرلا  تمـس  يذاحم  کلف  مظعا  بطق 
تعاس هدزاود  مادک  ره  يواسم و  زور  بش و  لاس  مامت  رد  دنراد  رارق  اوتـسا  طخ  يور  هک  ییاهروشک  اما  دوب . دهاوخن  ناویح  ناسنا و 

ار زور  بش و  زا  کی  ره  : » دومرف هحفص 147 ]  ] هک دراد  دوجو  مالـسلاهیلع  ماما  ترابع  رارکت  رد  هک  ياهتکن  اما  [. 140 .« ] دوب دنهاوخ 
ارهاظ هک  تسا  نیا  درکیم ، يرگید  زا  تیاـفک  ود  نآ  زا  یکی  هکنیا  اـب  يرگید » رد  ار  شبحاـص  دربیم  ورف  و  دربیم ، ورف  يرگید  رد 
جلوی و   » يهلمج رد  واو » : » تسا هدومرف  وا  دیوگب . تسا  هدومرف  یلماع  نیدلاءاهب  راوگرزب  خیـش  موحرم  هک  ار  ینخـس  نامه  دهاوخیم 
تـسا یتساک  يدایز و  ندمآ  دیدپ  ثودح و  زا  ترابع  هک  زیگنا  تفگـش  رایـسب  رما  کی  نایب  يارب  تسا و  لاح  يانعم  هب  هیف » هبحاص 

ره هک  يوحن  هب  یبونج ، يهرکمین  یلامـش و  يهرکمین  دـننام  نیمز ، يهرک  فلتخم  ياهاج  رد  زور  بش و  زا  کی  ره  رد  دـحاو  نآ  رد 
ناتسمز یلامش  يهرکمین  ناتسبات  اریز  دنراد ، توافت  رگیدکی  هب  تبسن  دحاو  نآ  رد  يدایز  مک و  نیا  دنشاب  رترود  اوتسا  طخ  زا  هزادنا 
ناتـسمز یلامـش  يهرکمین  رد  تسا  ناتـسبات  یبوـنج  يهرکمین  رد  هک  یناـمز  ناـمه  ینعی  سکع ؛ هـب  دوـب و  دـهاوخ  یبوـنج  يهرکمین 

؛ یبونج یلامـش و  يهرکمین  ود  رد  اهتنم  دراد  دوجو  دـحاو  نآ  رد  زور  یهاتوک  يدـنلب و  یلـصف ، فالتخا  نیا  هب  هجوت  اب  دوب . دـهاوخ 
داجـس ماـما  رگا  نیارباـنب ، تـشاد . دـهاوخ  دوـجو  هرکمین  ود  رد  تبـسن  ناـمه  هـب  دـحاو  نآ  رد  زین  بـش  يزارد  یهاـتوک و  نـینچمه 

رهاظ هکلب  دشیمن ، ادـیپ  یـسک  ره  يارب  هتکن  نیا  هب  هجوت  دروآیمن  لوا  يهلمج  لابند  هب  ار  هیف » هبحاص  جـلوی  و   » يهلمج مالـسلاهیلع 
يدـنلب و روط  نیمه  و  دوب ، دـهاوخ  رگید  نامز  رد  مه  ناشندـش  هاتوک  نامز و  کی  رد  اـهزور  ندـش  ینـالوط  هک  دـشیم  نیا  شنخس 
رد واو » ، » نیاربانب تسا . مدرم  مومع  دزن  فورعم  سوسحم و  هک  روط  نامه  نامز ! کی  رد  هن  دـنامهفیم  نامز  ود  رد  ار  بش  یهاـتوک 

هحفص 148] . ] دش هتفگ  هک  تسا  ییانعم  نامه  هب  لاح و  يارب  هدش  دای  يهلمج 

قالخالا مراکم  ياعد 

تلاخد هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  تابحتـسم  تامرحم و  تابجاو و  لیبق  زا  یمزال  ماکحا  زین  هدوتـس ) قالخا  بلط   ) قالخالا مراکم  ياعد 
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ناسنا ییاهر  اهیـشکرس و  عنام  دنوشیم ، حور  شیاسآ  ترخآ و  يراگتـسر  ایند و  تداعـس  بجوم  دنراد ، يونعم  راتخاس  لماکت و  رد 
نیا يهدنناوخ  دننکیم . نکهشیر  دوبان و  ار  اهیبدایب  اهیشکرس و  اهرورغ و  دندرگیم و  تسپ  تافص  چوپ و  ياههشیدنا  اهیگزره و  زا 

مه درگ  و  ندوب ) رگیدکی  نابیتشپ   ) نماضت هب  ار  اهناسنا  مالـسلاهیلع  ماما  هنوگچ  هک  دـمهفیم  هسدـقم  يهفیحـص  ياهاعد  رگید  اعد و 
زا يرود  ترفن ، لماوع  هنوگچ  هک  دـباییمرد  یبوخ  هب  و  دـهدیم ، قوس  ندـش  تسود  مه  اب  نتفرگ و  سنا  ندـش ، گنهامه  ندـمآ ،

ار یتـخب  هریت  لـماوع  رگید  يزوـت و  هنیک  ضغب و  تاـبجوم  هاـنگ ، زا  باـنتجا  يهکلم  نتفر  نـیب  زا  عاـمتجا ، رد  ندـش  درخ  رگیدـکی ،
ریخ لماوع  تافـص و  فرط  هب  زاب  شوغآ  اب  اهتـشرس  مامت  هک  دهدیم  حیـضوت  يوحن  هب  ار  اهنیا  يهمه  دـنکیم و  حیرـشت  فیـصوت و 

. دننادرگیم يور  دناهفیرش  سوفن  ضغب  دروم  هک  رش  لماوع  زا  دنوریم و 

ریصقت رذع  ياعد 

ناراکهانگ و هب  هنوگچ  هک  تسا  هدرک  نایب  ار  ناگدنب  رب  دنوادخ  ياهتمعن  زا  یکی  لاعتم ، دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ریـصقت  رذـع  ياعد  رد 
ار دوخ  هانگ  دـنوش و  هبنتم  دـیاش  ات  دـنکیمن  تازاجم  ار  نانآ  نایغط ، هانگ و  زا  دـعب  هلـصافالب  دـهدیم و  تصرف  شکرـس  نارگنایغط 

کیهن عقاوملا  كرما و  یصاعلا  اماف  دیوگیم : هک  دینک  هظحالم  ار  روبزم  ياعد  زا  شخب  هحفص 149 ]  ] نیا دروم  نیا  رد  دننک . ناربج 
دـندرک و ینامرفان  ار  وت  رما  هک  یناسک  دروم  رد  اما  کتعاط . یلا  ۀـبانالا  لاح  کتیـصعم  یف  هلاحب  لدبتـسی  یکل  کـتمقنب  هلجاـعت  ملف 

گنردیب دننک . ضوع  وت  تعاطا  هب  تشگرب  تلاح  اب  ار  تیصعم  تلاح  دیاش  ات  يدرکن  باتش  ناشرفیک  رد  دنتفرگ ، هدیدان  ار  وت  یهن 
رگا هک  ناحبـس  يادـخ  فرط  زا  تسا  یفطل  نیرتهب  ناـسحا و  نیرتـگرزب  نداد  ناراـکهانگ  هب  هباـنا  هبوت و  تصرف  ندرکن و  تازاـجم 

تسا و هتفرگ  هدیدان  ار  یهلا  نامرف  هنوگچ  هک  دش  دـهاوخ  دوخ  ریـصقت  هجوتم  یبوخ  هب  دـنک ، هجوت  ناسحا  فطل و  نیمه  هب  ياهدـنب 
هک دـنادب  ددرگ و  یلاعت  يادـخ  هب  برقت  بجوم  هک  دـنارذگب  يراک  رد  ار  دوخ  زور  بش و  هراومه  دـیاب  هک  تفاـی  دـهاوخرد  ـالماک 
هب دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دوب . دهاوخ  نایاپیب  ناوارف و  دنشاب ، مه  شکرـس  نامرفان و  دنچ  ره  ناگدنب ، هب  تبـسن  وا  فاطلا 

تعاس هن  اـی  [ 141  ] تعاس تفه  دوشیم ، یهاـنگ  بکترم  هک  ار  یـسک  تسا  هداد  روتـسد  تسا  ناـهانگ  نتـشون  رومأـم  هک  ياهتـشرف 
رقاب ماما  زا  هرارز  هک  تسا  هدـمآ  راکهانگ ) هب  نداد  تلهم   ) بنذـلا لـیجأت  باـب  ص 170 ) ج 3 ،  ) یفاو باـتک  رد  دـهد . تلهم  [ 142]

زا رگا  دهدیم ، تلهم  وا  هب  ماش  ات  هاگپ  زا  زور  کی  دنوادخ  دوشب  یهانگ  بکترم  ياهدنب  هاگ  ره  دومرف : هک  درک  ثیدـح  مالـسلاهیلع 
هک هحفص 150 ]  ] تسا هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دمصلادبع  نب  ریـشب  دسیونیمن . ار  شهانگ  درک  شزرمآ  بلط  هانگ  نآ 

بلط تدـم  نیا  فرظ  رد  رگا  دـهدیم ؛ تلهم  ار  وا  هانگ  زا  دـعب  تعاس  تفه  ات  دـنوادخ  دوش  یهاـنگ  بکترم  نمؤم  هاـگره  : » دومرف
. دوشیم هتـشون  وا  رب  هانگ  کی  طقف  درکن ، هبوت  دیـسر و  نایاپ  هب  روکذم  تدم  رگا  دـش و  دـهاوخن  هتـشون  وا  رب  یهانگ  درک ، شزرمآ 
، دزرمآیم ار  وا  دنوادخ  زاب  هک  دنک  هبوت  نآ  زا  دوشب و  شهانگ  هجوتم  لاس  تسیب  تشذگ  زا  دعب  نمؤم  صخش  هک  تسا  نکمم  یتح 
زا دیاش  دنهدیم ، تلهم  نمؤم  هب  نیاربانب ، دش ». دـهاوخن  هبوت  هب  قفوم  درک و  دـهاوخ  شومارف  ار  دوخ  هانگ  تعاس  نامه  رد  رفاک  یلو 
قح هللا و  قح  دنادرگرب و  شنابحاص  هب  ار  مدرم  قوقح  دزاس ، هشیپ  ار  ادخ  تعاطا  دنک ، رارقا  دوخ  ریصقت  هب  دوش و  نامیـشپ  دوخ  هانگ 

شوه هب  ینامرفان  یتسم  زا  وا  دوش و  یـضقنم  هدـش  دای  تلهم  رگا  یلو  دـنامن ، مورحم  قح  شاداپ  باوث و  زا  ات  دـیامن  ناربج  ار  ساـنلا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  دارفا  هنوگ  نیا  يهرابرد  دروم و  نیا  رد  دـش . دـهاوخ  ملـسم  شهانگ  تروص  نیا  رد  دـیاین ،
هب تبـسن  یلاعت  يادـخ  ناوارف  ناسحا  فطل و  دـیؤم  هک  یتایاور  زا  [. 143 [ )!؟ تسایحیب ردـقچ  مدآ  نیا  « ) دـبعلا ءایح  لقا  ام  : » دومرف

نامز نآ  ات  ار  وا  رمع  درک ، دهاوخ  هبوت  ایند  رمع  رخآ  رد  ياهدـنب  هک  دـنادب  یلاعت  يادـخ  رگا  : » تسا تیاور  نیا  دـشابیم  شناگدـنب 
تایاور دـناهدرک  لـمح  هبوت ، يارب  نداد  تصرف  تلهم و  ياـنعم  نیمه  هب  و  هحفص 151 ] [. ] 144 .« ] دنک هبوت  ات  دومن  دـهاوخ  ینالوط 

لق راب  هدزای  رثوک و  يهروس  راب  هد  دمح و  کی  اب  زامن  تعکر  شـش  بجر  هام  مکی  تسیب و  بش  رد  سک  ره  : » دـیوگیم هک  ار  لیذ 
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ون وا  رب  هک  مامت  لاس  کی  دنسیونن و  وا  رب  یهانگ  لاس  کی  ات  دهدیم  روتسد  ناهانگ  يهدنـسیون  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  دناوخب ، هللا  وه 
نم ناگدنب  زا  ار  ملق  زور  هس  رد  : » دیامرفیم ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يرگید  تیاور  [. 145 .« ] دنیامن تبث  ار  شتانسح  دوشیم 

[. 146 « ] مالسلامهیلع شموصعم  نادنزرف  یلع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  مارتحا  هب  لوالا  عیبر  مهن  زور  یکی  دیرادرب ... :
یـشخب تمعن  نانتما و  ماقم  اب  رتراگزاس  دوش  نامیـشپ  دوخ  هانگ  زا  راکهانگ  هکنیا  دـیما  هب  هدـش  دای  دروم  رب  تایاور  هنوگ  نیا  لـمح 
دنکیم نیا  رب  تلالد  تسا و  هدش  رداص  موصعم  يوس  زا  اعطق  هک  دیعو  تایاور  تایاور و  نیا  نیب  هلیـسو  نیدب  دوب و  دهاوخ  دنوادخ 

اب دوش  لاؤس  تسا  نکمم  درک . عمج  ناوتیم  دوب ، دـهاوخ  رفیک  قحتـسم  مارح ، بجاو و  فیلاـکت  اـب  تفلاـخم  درجم  هب  راـکهانگ  هک 
اهلاس هدش و  لجـسم  هک  یهانگ  یتح  دش و  دهاوخ  هتفریذپ  شاهبوت  دـنک  هبوت  مه  هدـش  دای  تلهم  زا  دـعب  راکهانگ  رگا  هکنیا  هب  هجوت 

دهاوخ هچ  هدـش  دای  لیجأت  لاهما و  يهدـیاف  سپ  دـنکیمن ، در  ار  وا  دـنوادخ  مه  زاب  ددرگرب  قح  يوس  هب  دوش و  نامیـشپ  ناـسنا  دـعب 
طبـض تبث و  شلمع  يهمان  رد  الـصا  ددرگرب ، ررقم  تلهم  رد  رگا  هک  تسا  نیا  شاهدـیاف  تشاد : هجوت  دـیاب  یلو  هحفص 152 ] [ ؟ دوب

درمت و هانگ و  هک  هاگنآ  فالخرب  دوب ؛ دهاوخ  وا  تزع  مارتحا و  يدیفسور و  ثعاب  هک  دنام  دهاوخ  زیمت  دیفس و  لوا  زا  دش و  دهاوخن 
یهاگآ وا  هاـنگ  رب  هک  دـش  دـهاوخ  یناگتـشرف  رهق  مشخ و  بجوم  هک  دوش  هتـشون  شلمع  يهماـن  رد  ناحبـس  يادـخ  رب  يو  یـشکرس 

نآ ات  دشاب  یلاعت  يادخ  يوس  زا  يرتشیب  تیانع  دروم  هدنام  دیفـس  لوا  زا  شلمع  يهمان  هک  یـسک  تسا  نکمم  نآ ، رب  هوالع  دناهتفای .
شتانسح يهمان  هب  تریصب  مشچ  اب  ناسنا  رگا  هژیو  هب  دنهد ، وشتسش  ار  نآ  هبوت  زا  سپ  یلو  تسا  هدش  هایس  هانگ  زا  شاهمان  هک  یـسک 

فطل هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـناهدرکن ، دراو  نآ  رد  يزیچ  زاغآ  زا  تائیـس  يهمان  رد  هدـنام و  تباث  لوا  زا  شتانـسح  دـنیبب  درگنب و 
تاضویف اهششخب و  رایسب  هچ  و  دروخ !! دهاوخ  ترـسح  هدرک  نآ  رانک  رد  هک  ییاه  یهاتوک  رب  دنکیم و  یلجت  شیارب  ییادخ  صاخ 

ماما ترـضح  زا  حیبقلا » رتس  لیمجلا و  رهظا  نم  ای   » لیوأت رد  دنکیم . تیانع  دوخ  ناگدنب  هب  اهتمعن  رکـش  ربارب  رد  دنوادخ  هک  یناوارف 
دوجـس ای  عوکر  هب  نمؤم  نیا  هاگره  دراد ؛ ادخ  شرع  رد  یلاثم  دوجو  کی  ینمؤم  ره  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج 

رد ار  وا  ادخ  يهکئالم  یتقو  داد . دهاوخ  ماجنا  ار  نمؤم  نیا  دوخ  لمع  دننامه  شرع  رد  مه  یلاثم  دوجو  نآ  دوش ، لوغـشم  نآ  لاثما  و 
تمعن يادـخ  دزرو ، لاغتـشا  یتیـصعم  هانگ و  هب  هدـنب  نآ  رگا  نکل  دـننکیم . شزرمآ  بلط  دنتـسرفیم و  دورد  وا  رب  دـننیبب ، لاـح  نیا 

ام نآ ، رب  هوالع  هحفص 153 ] [. ] 147 .« ] دننکن ادیپ  یهاگآ  وا  عضو  رب  ناگتـشرف  ات  دزادـنایم  وا  یلاثم  دوجو  رب  ياهدرپ  نابرهم  شخب 
ینمـشد تموصخ و  وت  اب  نم  یلو  ینکیم  ناوارف  تبحم  نم  هب  وت  ادـنوادخ ، : » میناوخیم حاتتفا  ياـعد  رد  ناـضمر  هاـم  زا  بش  ره  رد 

یتنم وت  رب  ارم  ییوگ  هک  نادـنچ  مریذـپیمن  وت  زا  ار  نآ  منادان  لهاج و  سب  زا  نم  یلو  ینکیم  ینابرهم  یتسود و  نم  اـب  وت  مزرویم ،
ره رد  دـش ». دـهاوخن  نم  رب  تناسحا  تمحر و  يهضافا  زا  عنام  زگره  نم  يوس  زا  یـساپسان  نیا  لاـح ، نیع  رد  نم !] رب  ار  وت  هن   ] تسا

قوف تقشم  فلکت و  عمج  زا  عون  نیا  رد  الوا  اریز  درادن ، يرگید  يهراچ  دش  ناونع  هک  يوحن  هب  رابخا  زا  هتسد  ود  نیب  عمج  تروص ،
یلو دنکب  هانگ  دصق  یسک  هک  دنوشب  يدراوم  رب  لمح  ملق ، عفر  رابخا  هک  تسا  یعمج  نآ  زا  رتهب  عمج  نیا  ایناث  دوب ، دهاوخن  ياهداعلا 
رفیک باقع و  قحتـسم  زگره  دوشن ، بکترم  یهانگ  یـسک  ات  تسا  هدش  تباث  ناوارف  تایاور  قبط  اریز  دـشاب ؛ هدادـن  ماجنا  ار  نآ  زونه 

هب ار  ناراکهانگ  دنوادخ  دوب  انب  رگا  : » تسا هدومرف  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  نوچ  تسین ، ملـسم  زین  نآ  هک  يرجت  باب  زا  رگم  دش  دهاوخن 
هب درک  يدزد  دصق  سک  ره  انز و  مرج  هب  درک  انز  دصق  سک  ره  دیاب  دنک ، هذخاؤم  دنوشن ) بکترم  ار  نآ  رگا  یتح   ) هانگ تین  فرص 
هب دـنکیمن ، متـس  سک  چـیه  هب  تسا و  لداـع  دـنوادخ  نوچ  یلو  دوش ، تازاـجم  لـتق  مرج  هب  درک  لـتق  دـصق  سک  ره  يدزد و  مرج 
اما هحفص 154 ] [. ] 148 .« ] درک دهاوخن  تازاجم  دنوشن  بکترم  یلمع  ات  مه  ار  روجف  قسف و  لها  دهدیم و  شاداپ  باوث و  ریخ  ياهتین 

. دوب دنهاوخ  خزود  لها  زا  ود  ره  لوتقم  لتاق و  دنتفیب  مه  ناج  هب  رگیدکی  نتـشک  دـصق  هب  ناملـسم  رفن  ود  رگا   » دـیوگیم هک  یتیاور 
يارب دومرف : باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  دوب ؟ دهاوخ  منهج  لها  ارچ  لوتقم  اما  دشاب  شتآ  لها  دیاب  هک  لتاق  دیسرپ : یـسک 

نیا تسا . هیبا  نب  داـیز  يرداـم  ردارب  هرکبوـبا  نآ  يوار  اریز  تسین ، تسرد  تسا ،»! هتـشاد  ار  شقیفر  نتـشک  دـصق  مـه  لوـتقم  هـکنیا 
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قفوم رما  نیا  رد  دنک و  فرصنم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يرای  زا  لمج  گنج  رد  ار  سیق  نب  فنحا  هک  تخاس  تهج  نادب  ار  تیاور 
. دنادرگرب ترضح  نآ  يرای  زا  ار  وا  هک  درک  يراک  دش و  مه 

ملق عفر  رابخا  هیجوت 

ءایلوا ماقم 

هفیحص كردم 

هراشا

یبوخ هب  دـننادیم  ار  مالک  رد  ینف  ياه  يراکهزیر  نیارق و  دـنراد و  نخـس  نوگانوگ  ياهـشور  هب  ییانـشآ  هک  میلـس  قوذ  نابحاص  رب 
، تسا مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلانیز  ماما  تانایب  تأشنم و  زا  هیداجس  يهلماک  يهفیحص  هب  فورعم  ياهاعد  هک  تسا  نشور 

یلص ادخ  لوسر  نخس  رطع  هک  تسا  یهلا  تمکح  ناتـسب  يهویم  فراعم و  لوصا  قیاقح و  راونا  يهدنرادرب  رد  هدش  دای  ياهاعد  اریز 
فحص و دننام  هفیرـش  يهفیحـص  تسا . ناشخرد  نابات و  نآ  زا  تماما  تاکـشم  رون  يهلعـش  دوشیم و  مامـشتسا  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

یناوتان راهظا  هداهن و  هدجس  كاخ  هب  رس  نآ  تغالب  تحاصف و  ربارب  رد  راهق  نازادرپ  هتکن  راحس و  نارونخـس  هک  تسا  یهلا  ياهباتک 
نخس املع  زا  یکی  دزن  هرصب  رهش  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  بوشآرهش  نبا  دنیارسب ! ياهلمج  نآ  رادم  رب  دنناوتب  هک  دناهدرک  یکچوک  و 

ملق سپ ، مسیونب . امـش  يارب  ار  نامه  لثم  مرـضاح  نم  دـیهدب ، هزاجا  رگا  تفگ : يو  دـمآ ، ناـیم  هب  نآ  تمظع  هلماـک و  يهفیحـص  زا 
لاح نامه  رد  درادرب ، رس  دناوتب  ای  دسیونب  ياهملک  دناوتب  هکنآیب  دسیونب . يزیچ  ذغاک  يهحفص  رب  هک  تخادنا  ریز  هب  رـس  تشادرب و 

زادرپ نخس  رونخس و  مادک  دش ! راتفرگ  یهلا  بضغ  مشخ و  هب  تشاد  ییوگهوای  دصق  نوچ  يرآ ، هحفص 167 ] [. ] 153 . ] تفر ایند  زا 
دنوادـخ هک  یـسک  دریگیم ؟ دادـما  ظوفحم  حول  زا  هک  یـسک  اب  دـنک ؟ يدروامه  تباقر و  یهلا  یحو  اب  دـناوتب  هک  تسا  يروآ  نابز 

تـسا شدوخ  دییأت  دروم  هراومه  هک  وا  يهلیـسو  هب  ات  تسا  هداد  رارق  دوخ  هارمگ  ناگدـنب  يارب  ناشن  تمالع و  رون و  رانم  ار  وا  لاعتم 
دنهاوـخن زگره  دـنروایب ، ار  نآرق  نیا  دـننامه  هـکنیا  يارب  دـنیآ  مـه  درگ  سنا  نـج و  ماـمت  رگا  ، » يرآ دـنیامیپب ؟ ار  ادـخ  ياـضر  هار 

ناینیشیپ زا  قیقد  رایـسب  ناجنـس  هتکن  گرزب و  نایاوشیپ  لیلد ، نیمه  هب  [ 154 .« ] دـننک ینابیتشپ  رگید  یخرب  زا  یخرب  دـنچ  ره  تسناوت 
ناگرزب زا  وا  ریغ  یلازغ و  تسا : هدومرف  يریازج  هللا  تمعن  دیس  موحرم  [. 155 . ] دناهدیمان تیب » لها  لیجنا   » و دمحم » لآ  روبز   » ار نآ 

زیهرپ نآ  زا  هدـشن و  يراذـگمان  نیا  رکنم  دوشیمن ، رداص  ادـخ  هاگرد  نابرقم  زا  زج  اهاعد  هنوگ  نیا  هکنیا  هب  رارقا  نمـض  تنـس  لها 
: تسا هتفگ  دروم  نیا  رد  اریز  هدوب  هفیحـص  نیا  هب  دقتعم  هک  دـیآیمرب  نینچ  زین  فورعم  رـسفم  یـسولآ  يهمالع  زا  [. 156 . ] دناهدرکن

يوس زا  هدیـسر  ياهاعد  زا  کی  چیه  رد  و  درادن ، یعنام  چیه  دنراد  یماقم  ردـق و  دـنوادخ  دزن  تسا  هدـش  ملـسم  هک  يدارفا  هب  لسوت 
هدینش حلاص  ناگدنب  زا  کی  چیه  يارب  لسوت  تمرح  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  دننام  شتیب  لها  يوس  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

باکترا رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  یبلاطم  نآ  رد  دناهدرکن و  لقن  ار  نآ  تنـس  لها  نوچ   » هک يدنبـشقن  راکنا  اما  و  [. 157 . ] تسا هدشن 
نیـسحلا نبا  یلع  هب  هفیحـص  باـستنا  سپ  درادـن ، شزاـس  اهیـضفار  دوخ  نیزاوـم  اـب  هحفـص 168 ]  ] دـنکیم و شبحاـص  زا  تیـصعم 

رد ناشدوجو  اما  دنشاب  هدرکن  لقن  تنـس  لها  ار  قیاقح  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  اریز  تسا ، يوغل  نخـس  تسین ». تسرد  مالـسلاهیلع ] ]
اما دشابن . عقاو  اب  قباطم  هک  دنشاب  هدرک  لقن  تنـس  لها  ار  اهزیچ  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  سکعرب ، دشاب . راکنا  لباق  ریغ  هعماج  تینیع 

هناگادج روط  هب  هفیحـص  كردم  نایب  زا  دعب  تسا ، هتـسناد  یتدیقع  يزاوم  اب  ریاغم  ار  نآ  هدمآ و  هفیحـص  رد  هک  ار  رافغتـسا  يهلئـسم 
تباث هرتاوتم  تایاور  اهلقن و  اب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  هلماک  يهفیحـص  باـستنا  تروص ، ره  رد  داد . میهاوخ  رارق  ثحب  دروم 
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ماما هب  مه  هفیحـص  باستنا  رد  درادن ، يدیدرت  نآ  رد  یـسک  هک  روط  نامه  یلاعت  يادخ  هب  نآرق  باستنا  دـننام  هک  اجنآ  ات  تسا  هدـش 
هدرک لـقن  هیلع  هللا  ناوضر  يافوتم 1070 )  ) لوا یـسلجم  موحرم  [. 158 . ] درادن دوجو  يدـیدرت  کش و  هنوگ  چـیه  مالـسلاهیلع  داجس 
دنـس رازه  شـش  هاجنپ و  ات  نآ  كرادم  دانـسا و  یلو  ماهدرکن  رکذ  رتشیب  یلاع  دنـس  دصـشش  هفیحـص  يارب  نم  دوخ  دنچ  ره  هک  تسا 

ياـعد يهلیـسو  هب  هعمج  زاـمن  تیعورـشم  ثحبم  رد  هرـس  سدـق  رهاوـج  بحاـص  موـحرم  لـیلد ، نیمه  هب  [. 159 . ] تسا هدـش  هراـمش 
ياهیگژیو زا  هعمج  زامن  هکنیا  رب  تسا  هدرک  لالدتـسا  هتـسنادیم  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  زا  یعطق  روط  هب  ار  نآ  هک  هلماـک  يهفیحص 

هجوت اب  نیاربانب ، هحفص 169 ] [. ] 160 . ] دندرک بصغ  نانآ  زا  ار  روکذـم  ماقم  روج  يافلخ  هک  تسا  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما  ماقم 
یناسک مان  اب  دسانـشب و  ار  نآ  نالقان  دهاوخب  مرتحم  يهدنناوخ  تسا  نکمم  نوچ  هکنیا  زج  تسین  نآ  دانـسا  هب  يزاین  تایاور  رتاوت  هب 

، میروآیم اجنیا  رد  میاهدرک  هدهاشم  هک  ار  قرط  نآ  زا  یخرب  ور  نیا  زا  ددرگ ، انـشآ  دـناهدیزرو  مامتها  نآ  يرادـهگن  ظفح و  رد  هک 
لقن مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  شردپ  زا  هک  دوشیم  دیهـش  دـیز  نب  ییحی  هب  یهتنم  اهنآ  مامت  تسا و  هزادـنایب  دانـسا  قرط  هنرگو 

رد دنکیم و  لقن  مالسلاهیلع  داجس  ماما  زا  شردپ  زا  دیهش  دیز  نب  دمحم  زا  ار  نآ  هک  تسا  یتیاور  تازاجا  دنس  رد  هتبلا ، تسا . هدرک 
. مالسلاهیلع قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور 

دیز نب  دمحم  تیاور 

هب هک  ياهزاجا  رد  یکتـشد  ینیـسح  دمحم  نیدلا  لامج  ریما  نبا  دجام  ریما  هک  تسا  یتیاور  هدش  لقن  دیز  نب  دـمحم  زا  هک  یتیاور  اما 
ياههفیحـص مامت  نیب  رد  هک  هلماک  يهفیحـص  دعب ، و  : » تسا هدومرف  هزاجا  نیا  رد  دجام  ریما  هدش . رکذ  تسا  هداد  عیفـش  دـمحم  یلوم 

موـصعم ماـما  فاـصوا  . ] تسا نیدـباعلانیز  موـصعم  ماـما  هب  بوـسنم  هدـش و  فورعم  دـمحم  لآ  روـبز  تیب و  لـها  لـیجنا  هـب  مالـسا 
مولع ياراد  هک  ار  هفیحص  هک  وا  هب  مداد  هزاجا  تسا ] : هدومرف  سپس  هدرک و  لقن  لصفم  ار  عیفش  دمحم  يهلضاف  تافص  مالـسلاهیلع و 

قیوشت تهج  : » تسا هدوزفا  نایاپ  رد  هکنیا  ات  دـنک ». لقن  دـسریم  مالـسلاهیلع  ماـما  هب  هک  نم  تازاـجا  قیرط  زا  تسا  يددـعتم  نونف  و 
، تجح يهقث  يهمالع  دنـس  دیـس  مردـپ  زا  منکیم : لقن  ار  دوخ  قرط  زا  قیرط  کـی  تاجتـشون  تاراـشتنا و  ندرک  نیگآرطع  سوفن و 

نیدلا ماظن  دیـس  ققدم  ققحم  لضاف  دنزرف  دمحم ، نیدلازعم  دیـس  دنزرف  یکتـشد  نیـسحلادبع  نب  دـمحم  نیدـلا  لامج  نیتمکح  عماج 
شردپ زا  هللا ، مالـس  شردپ  زا  میهاربا ، نیدلازعم  شردـپ  زا  [ 161  ] بلاج هحفـص 170 ]  ] تاقیلعت دنمدوس و  تافینـصت  بحاص  دمحا ،

زا میهاربا ، شردپ  زا  دمحم ، نیدلاردص  شردپ  زا  روصنم ، نیدـلا  ثایغ  شردـپ  زا  [، 162 ، ] نیدلاردص شردپ  زا  دوعـسم ، نیدلادامع 
زا نیـسح ، شردپ  زا  نسح ، شردپ  زا  [، 163  ] يریمع شردپ  زا  هاشبرع ، شردپ  زا  یلع ، شردپ  زا  قاحـسا ، شردپ  زا  دمحم ، شردـپ 
زا دیز ، شردپ  زا  دمحم ، شردـپ  زا  رفعج ، شردـپ  زا  [ 165  ] دمحا شردپ  زا  رفعج ، شردپ  زا  دـمحم ، شردـپ  زا  [، 164  ] یلع شردپ 
.« تفه داتـشه و  تسیود و  رازهکی و  لاـس  خـیرات  رد  مالـسلا  ۀـیحتلا و  هئاـبآ  یلع  هیلع و  نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماـما  شردـپ 

هحفص 171] ]

قداص ماما  تیاور 

رد یلماع  نوتاخ  نب  تمعن  رـسپ  دمحا  نب  دـمحم  راوگرزب  خیـش  تسا : هدـش  لقن  نینچ  نآ  دنـس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  اما 
خیـش مدباع  دهاز  ققدم  ققحم  ردپ  زا  هک  تسا  هتفگ  هداد  ینادمه  ینیـسح  نیـسح  رـسپ  میهاربا  ازریم  نیدـلاریهظ  دیـس  هب  هک  ياهزاجا 

ۀـصالخ راوـگرزب  ماـما  زا  نوتاـخ ، نبا  یلع  نب  هللا  تمعن  خیـش  تیب  لـها  هیقف  هماـهف  يهمـالع  ملـضاف  دـج  زا  دـمحا و  نیدـلا  باـهش 
لاله نب  یلع  نسحلایبا  نیدلا  نیز  خیـش  دوخ  خیـش  زا  یلاعلادبع ، نب  یلع  نیدلارون  خیـش  نیثدـحملا  ءاهقفلا و  ةدـمع  نیدـهتجملا و 
ملعا لجا  يالوم  زا  یلین ، دیمح  نب  یلع  مظعم  لیلج و  خیـش  زا  یلح ، دهف  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  دوخ  دـهاز  لضاف  خیـش  زا  يریازج ،
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دیس نب  یلع  دیس  زا  هیعم ، نب  نسح  نیدلا  جات  دیـس  زا  دیعـس ، دیهـش  یکم  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  دوخ  نامز  رد  تیب  لها  هیقف  لمعا 
هب فورعم  [ 166  ] هللادـیبع نب  یلع  ظفاح  ماما  خیـش  زا  ینیوزق ، ینادـمحلا  دـمحم  نب  دـمحم  زا  سوواط ، نب  میرکلادـبع  نیدـلا  ثایغ 

نیدلاءایـض دیـس  زا  یتـسیرود ، رفعج  نب  هللادـبع  راوگرزب  ماـما  زا  يرتـشا ، یکلاـم  سارفیبا  نب  مارو  راوگرزب  ماـما  خیـش  زا  اکـسح ،» »
زا رافـص ، نب  لیجـش  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رـصنیبا  زا  یطلخم ، دـمحا  نب  یکم  زا  دـنوارلا ، ینیـسحلا  یلع  نب  هللا  لضف  اضریبا 

هحفص 172]  ] نب روصنم  نب  ضایف  نب  دمحا  رفعجیبا  زا  شردپ ، زا  یمزراوخ ، هللادبع  نب  زیزعلادبع  نب  زیزعلادبع  نب  لهلهم  نسحلایبا 
نب رفعج  قداص  ترـضح  موصعم  ماما  زا  نوراه ، نب  لکوتم  شردپ  زا  یخلب ، لکوتم  نب  ریمع  زا  الع ، نب  دامح  نب  یلع  زا  یبابلا ، دایز 

. مالسلامهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع ، نب  دمحم  شردپ  زا  دمحم ،

یسوط تیاور 

زا دیلو ، نب  نسح  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  دیفم ، دمحم  نب  دـمحم  شردـپ  زا  دـیفم ، هب  بقلم  یـسوط  نسح  نب  دـمحم  نب  نسح  یلعوبا 
رفعج هللادبعابا  زا  هک  تفگ  هقدص  نب  ةدعسم  زا  ملسم ، نب  نوراه  زا  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  زا  رافـص ، نسح  نب  دمحم  زا  شردپ ،
کی زا  ار  یقاروا  ترـضح  مناوـخب . تالکـشم  تاـمهم و  ماـگنه  اـت  دزوماـیب  نم  هـب  ییاـعد  مدرک  تساوـخرد  مالـسلاهیلع  دـمحم  نـب 

نیدـباعلانیز نیـسحلا  نبا  یلع  مدـج  ياـعد  نیا  رادرب . دوخ  يارب  ياهخـسن  اـعد  نیا  يور  زا  : » دومرف دروآ و  نوریب  یمیدـق  يهفیحص 
نآ دشیم  ادیپ  میارب  یلکشم  هاگره  متشون و  دوخ  يارب  دوب  هدش  هتشون  هک  روط  نامه  ار  اعد  نآ  نم  تسا ». تالکـشم  تامهم و  يارب 
هب اهنآ  دزن  رد  هک  تسا  ياهفیحص  نامه  یمیدق  يهفیحـص  نیا  الامتحا  [. 167 . ] درکیم فرطرب  ار  ممغ  مه و  دنوادخ  مدـناوخیم ، ار 

. تسا هدوب  فورعم  هلماک  يهفیحص 

دیز نب  ییحی  تیاور 

هفئاطلا خیش  تیاور 

زا یتعاـمج  قـیرط  زا  لوا  تسا . هدرک  لـقن  ار  هفیحـص  قـیرط  ود  زا  لاس 460  يافوتم  یـسوط  نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا  هفئاـطلا  خـیش 
دیز رـسپ  ییحی  زا  شردـپ ، زا  لـکوتم ، نب  ریمع  زا  شردـپ ، زا  رهطم ، نب  دـمحم  زا  رهاـط ، یخا  نبا  هب  فورعم  نسحلایبا  زا  يربکعلت ،
نب دـمحم  زا  دـمحمیبا ، رهاـط  یخا  نبا  زا  يرود ، رکبیبا  زا  رـشاح ، نبا  هب  فورعم  نودـبع  نب  دـمحا  قیرط  زا  مود  رخآ ... اـت  دـیهش 

قیرط هدش  هتشون  هفیحص  رب  هک  یـشاوح  زا  یخرب  رد  [. 173 ... ] رخآ ات  دیهـش  دیز  رـسپ  ییحی  زا  شردپ ، زا  لکوتم ، نب  ریمع  زا  رهطم ،
نسح نب  دمحم  نب  نسح  یلعوبا  ماما  دیعس  لجا  خیش  ار  ام  داد  ربخ  تسا : حرش  نیدب  نآ  تسا و  هدش  هدید  یسوط  خیـش  يارب  یموس 

ار ام  داد  ربخ  تفگ  یـسوط ، نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا  لیلج  خیـش  ار  اـم  داد  ربخ  تفگ  لاس 511 ، ياههام  رد  هدـییأت  هللا  مادا  یـسوط 
،385 هحفـص 177 ]  ] لاس ياههام  رد  ینابیـش  بلطملادبع  نب  دـمحم  لضفلاوبا  ار  ام  درک  ثیدـح  تفگ  يرئاضغ ، هللادـیبع  نب  نیـسح 
زا لاس 265  رد  تایز  باطخ  نب  رمع  نب  هللادبع  زا  نسح ، نبا  رفعج  رـسپ  دمحم ، نب  رفعج  هللادبعوبا  فیرـش  ار  ام  درک  ثیدـح  تفگ 

[. 174 . ] دنس رخآ  ات  دیهش  دیز  رسپ  ییحی  زا  شردپ ، زا  لکوتم ، نب  ریمع  زا  ملعا ، نامعن  نب  یلع 

دناهدرک تیاور  خیش  زا  هک  یناسک 

یناث دیهش  تیاور 

هتکن کی 
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ثیدح نیا  تسا  هدـمآ  هفیحـص  دنـس  لوا  رد  هک  ار  ام  درک  ثیدـح  ینعی  انثدـح »  » ظفل روظنم  ایآ  هک  تسا  فالتخا  مالعا  ياملع  نیب 
دیمع روظنم  دیوگیم  درادن و  لوبق  ار  نآ  داماد  ققحم  تسا . نوکـس  نبا  روظنم  هک  هدومرف  هیلع  هللا  ۀمحر  یئاهب  خیـش  تسیک ؟ هدننک 
کی رد  ود  ره  ءاسؤرلا  دیمع  نوکـس و  نبا  اریز  تشاد ، دـهاوخن  یمهم  يهجیتن  دنـشاب  مادـک  ره  روظنم  تروص ، ره  رد  تسا . ءاسؤرلا 

و دناهدرک . لقن  هدش  رکذ  هحفص 186 ]  ] دنس لوا  رد  هک  فرشلا  ءاهب  دیس  زا  ار  هفیحص  هک  دنتسه  يوغل  راصع  نبا  نادرگاش  زا  هقبط و 
ام خیش  هب  هفیحص  نیا  دانـسا  هک  تسا  هدرک  يروآدای  میدق ) عبط  يهحفص 483   ) كردتـسم يهمتاخ  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  يرون  ثدحم 

هحفص 188] [. ] 178 . ] دریذپیم نایاپ  هماقم  هللا  یلعا  یقشمد  یکم  نب  دمحم  لوا  دیهش  نیدلا  ۀلملا و  سمش 

موصعم رافغتسا  يهلکشم 

هراشا

زا لـبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  تیب  لـها  زا  ناـماما  ادـخ و  ناربمغیپ  ماـمت  هک  تسا  نیا  رب  یماـما  هدزاود  يهعیـش  يهدـیقع 
چیه بکترم  هک  نادـنچ  دـناهدوب  موصعم  نوصم و  هریبک ، هریغـص و  زا  معا  یهانگ ، ره  زا  نآ  زا  دـعب  تماما و  توبن و  ماقم  هب  ندیـسر 

فارتعا تاجانم  اعد و  ماقم  رد  ناشدوخ  دننیبیم  دنناوخیم و  ار  نانآ  يوس  زا  هدراو  ياهاعد  زا  یخرب  هک  یتقو  یلو  دناهدشن ، یهانگ 
ینبجحی هنا  مهللا  مالسلاهیلع : داجس  ماما  ياعد  نیا  دننام  دنوشیم ! یگتفشآ  تریح و  راچد  دناهدرک ، ادخ  نامرف  زا  جورخ  ریصقت و  هب 

ۀمعن هیلا و  تعرـساف  هنع  ینتیهن  یهن  هنع و  تأـطباف  هب  ترما  رما  ینبجحی  ةدـحاو ؛ ۀـلخ  اـهیلع  ینودـحت  ثـالث و  لـالخ  کـتلأسم  نع 
: دزیگنایمرب نادب  ارم  تلـصخ  کی  درادیمزاب و  وت  تلئـسم  زا  ارم  تلـصخ  هس  ادنوادخ ، [. 179  ] اهرکش یف  ترـصقف  یلع  اهب  تمعنا 

شتفلاخم هب  نم  هحفـص 189 ]  ] ياهدومرف و هک  ییهن  و  ماهدرک ، يدـنک  نآ  لاثتما  زا  نم  ياهدرک و  رداـص  هک  یناـمرف  ارم  درادیمزاـب 
هک مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ترـضح  دننام  و  ماهدرک . ریـصقت  شرکـش  رد  نم  ياهدیـشخب و  نم  هب  ار  نآ  هک  یتمعن  و  ماهتفاتش ،
ارم مسق  تتزع  هب  یتساوخیم  رگا  هک  مدرک  ینامرفان  دوخ  نابز  اب  ار  وت  نم  اراگدرورپ ، : » تفگیم بش  زامن  زا  دعب  رکش  يهدجـس  رد 

تیـصعم دوخ  شوگ  اب  ار  وت  و  یتخاسیم ، روک  ارم  مسق  تتزع  هب  یتساوخیم  رگا  هک  مدرک  هانگ  دوخ  مشچ  اب  ار  وت  و  يدرکیم ، لال 
مـسق تتزع  هب  یتساوخیم  رگا  هک  مدـش  راکهزب  دوخ  تسد  اب  ار  وت  و  يدرکیم ، اونـشان  ارم  مسق  تتزع  هب  یتساوخیم  رگا  هک  مدرک 

ياپ اب  ار  وت  و  يدرکیم ، ازان  غاتـسا و  ارم  مسق  تتزع  هب  یتساوخیم  رگا  هک  مدرک  هنگ  دوخ  تروع  اـب  ار  وت  و  يدرکیم ، کـشخ  ارم 
یتشاد ینازرا  نم  هب  هک  مندـب  ياضعا  مامت  اب  ار  وت  و  يدرکیم ، عطق  ار  میاپ  مسق  تتزع  هب  یتساوخیم  رگا  هک  مدـیزرو  نایـصع  دوخ 

[. 180 .« ] دوبن نیا  وت  يازس  هک  مدرک  ینامرفان 

قوف لاکشا  زا  خساپ 

قوقح يهلاسر 

هراشا

« قوقح يهلاسر   » هب فورعم  نیدباعلانیز  ماما  يهلاسر 

لاعفا قوقح  سپس 

زامن لاح  رد  وت  تسادـخ و  هاگرد  هب  دورو  زامن  ینادـب  هک  تسا  نیا  زامن  قح  اما  و  . 10 دراد . دوجو  لوقعلا  فحت  باـتک  رد  رتیت  نیا 
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كانمیب و اسراپ ، ناهاوخ و  هک  یتسیاب  زامن  رد  یلیلذ  يهدنب  دننام  تسا  هتـسیاش  يدیمهف ، ار  نیا  هک  یتقو  ياهداتـسیا . ادخ  روضح  رد 
وا اب  بلق  میمـص  زا  دنکیم و  میظعت  ار  وا  لد  ینتورف  ءاضعا و  عوشخ  يریز و  هب  رـس  یمارآ و  اب  دـشاب و  نک  يراز  ادـگ و  و  راودـیما ،

. دنک دازآ  دناهدناشک  تیدوبان  هحفـص 206 ]  ] هاگترپ هب  و  تسا ، هتفرگارف  ار  وت  هک  ناهانگ  راب  ریز  زا  دهاوخیم  دـیوگیم و  زاین  زار و 
هلیسو نیدب  هک  تسوا  يوس  هب  تناهانگ  زا  رارف  راگدرورپ و  هاگشیپ  هب  دورو  جح  ینادب  هک  تسا  نیا  جح  قح  و  . 11 هللااب . الا  ةوق  و ال 

هزور ینادـب  هک  تسا  نیا  هزور  قـح  اـما  و  . 12 [. 183 . ] دـنریگیم ماجنا  دـناهدش  بجاو  وت  رب  هک  یـضیارف  دوشیم و  هتفریذـپ  تاهبوت 
هدمآ ثیدح  رد  نینچ  نیا  دـناشوپب . خزود  زا  ار  وت  ات  هدـنکفا  تمکـش  تروع و  مشچ و  شوگ و  نابز و  رب  دـنوادخ  هک  تسا  ياهدرپ 

ظوفحم هک  یـشاب  راودیما  یناوتیم  يداد ، ناکـسا  هدرپ  نآ  سپ  رد  ار  تحراوج  ءاضعا و  رگا  خزود .» شتآ  زا  تسا  يرپس  هزور   » هک
هاگن یشکب و  رس  ینک  هاگن  دیابن  هک  اجنآ  هب  ینزب و  الاب  ار  هدرپ  فارطا  دننک و  یمارآان  ات  یتشاذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  رگا  يوش و 

و ال يوش ! هتخادنا  نوریب  نآ  زا  وت  دوش و  هدیرد  هدرپ  ادابم  هک  دوب  یهاوخن  ناما  رد  زگره  یـشاب ، هتـشاد  اوقت  زا  جراخ  زیگناتوهش و 
زا زاینیب  شدادرتسا )  ) هک تسوت  تناما  تراگدرورپ و  دزن  تسوت  زادنا  سپ  هقدص  ینادب  هک  تسا  نیا  هقدـص  قح  و  . 13 هللااب . الا  ةوق 

يراپـسیم اراکـشآ  هک  هچنآ  هب  اـت  درک  یهاوخ  داـمتعا  رتشیب  ینک  زادـنا  سپ  ناـهن  رد  هک  هچنآ  هب  ینک ، رواـب  ار  نیا  رگا  تسا . هاوگ 
ار هچ  ره  هک  دزسیم  نیاربانب ، دنکیم ؛ رود  وت  زا  ار  منهج  ترخآ  رد  اهالب و  اهیرامیب و  ایند  رد  هقدص  هک  نادب  هحفص 207 ]  ] و [ 184]

ياهدید شوگ و  مشچ و  چیه  زا  و  دـنام ، دـهاوخ  لاح  ره  رد  وا  وت و  نایم  زار  نیا  هک  يراپـسب  ادـخ  هب  ناهن  رد  ینک ، نایع  یهاوخیم 
 - يرادـن دامتعا  ادـخ  دزن  دوخ  زادـناسپ  هب  هکنیا  ناونع  هب  هن  يراد ، دامتعا  رتشیب  اـهنیا  هب  هکنیا  ناونع  هب  دوخ -  يهدرپس  تاـبثا  يارب 

ناـمه زور  هب  اداـبم  یهن ، تنم  نادـب  رگا  تسوت و  يارب  نآ  اریز  راذـگم ، تنم  يدـحا  رب  دوخ  يهقدـص  يارب  سپـس  یهاوخن . کـمک 
ار نآ  رگا  یتساوخن و  شیوخ  يارب  ار  نآ  وت  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  نوچ  يداهن ، تنم  وا  رب  هقدـص  نیا  اب  هک  يوش  راـتفرگ  یـسک 

يارب لماک  صالخا  اب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  یناـبرق  قح  اـما  و  . 14 هللااب . الا  ةوق  و ال  يداـهنیمن . تنم  يدـحا  رب  یتساوخیم ، دوخ  يارب 
، یـشاب نینچ  نیا  رگا  مدرم . رظن  بلج  يارب  هن  دشاب  وا  یلوبق  ادـخ و  تمحر  ندروآ  تسد  هب  روظنم  هب  اهنت  یهد و  ماجنا  تراگدرورپ 

هکنانچ راوشد ، قیرط  زا  هن  تساوخ  دیاب  ناسآ  قیرط  زا  ار  ادخ  هک  نادب  و  يراد ، ار  ادـخ  دـصق  دوب و  یهاوخن  زاسرهاظ  شورف و  دوخ 
، یـشنم ناخ  نقهدت و  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  ینتورف  نینچمه ، راوشد . فیلکت  هن  تسا  هدرک  ناسآ  فیلکت  دوخ  ناگدیرفآ  رب  مه  ادـخ 

تـشرس قفاوم  ود  ره  نوچ  جرخ ، هن  دراد و  تفلک  هن  یبآم  ریقف  ینتورف و  اما  دـننکیم ، یجرخلو  یـشورفدوخ و  هک  دنتـسه  اهناخ  اریز 
هحفص 208] . ] هللااب الا  ةوق  و ال  دنناگدیرفآ . يهمه  داهن  رد  شنیرفآ و 

نایاوشیپ قوقح  سپس 

هب زین  وا  یتسه و  شیامزآ  يهلیسو  وت  ینادب  هک  تسا  نیا  وت  رب  تموکح  ياوشیپ  قح  اما  . 15 تسا . هدمآ  لوقعلا  فحت  باتک  رد  رتیت 
اب رگا  دراد . ذوفن  وت  رب  وا  هک  اریز  یتفین  رد  وا  اب  یشاب و  وا  هاوخریخ  دیاب  تسامـش . راتفرگ  راچد و  هداد  يو  هب  ادخ  هک  یطلـست  رطاخ 
ار شتیاضر  ات  نک  ینتورف  شمرن و  شلباقم  رد  دـسرن  وت  نید  هب  وت و  هب  شنایز  هک  اجنآ  ات  يدرگ . وا  دوخ و  كاله  ببـس  یتفارد ، وا 
ار و وا  يدرک  نینچ  رگا  اریز  نکن ، یـشکندرگ  وا  اب  شورفن و  راختفا  وا  رب  ریگب . کـمک  وا  رب  ادـخ  زا  اتـسار  نیا  رد  يروآ و  تسد  هب 
و دوخ ، نایز  رب  يوش  هدرمـش  وا  کـمک  وت  تسا  راوازـس  و  ياهدـناسر . تکـاله  هب  دوخ  قیرط  زا  مه  ار  وا  هدـناشک و  يدـب  هب  ار  دوخ 
هک تسوا  سلجم  مارتحا  وا و  تشادگرزب  وت  داتسا  ملعم و  قح  اما  و  . 16 [. 185 . ] هللااب الا  ةوق  و ال  دنک ، وت  اب  هچ  ره  رد  یشاب  وا  کیرش 

تلقع هکنیا  هب  دزومایب  وت  هب  يراد  زاین  هک  ار  هچنآ  ات  یناـسر  هحفص 209 ]  ] شیرای و  [، 186  ] ینک ور  وا  هب  یهد و  شوگ  وا  هب  ـالماک 
زا ینکن و  هاگن  دوخ  فارطا  هب  يزادـنا و  وا  هب  ار  تمـشچ  ـالماک  یهد و  ودـب  لد  يراپـسب و  وا  هب  ار  تشوه  ینک و  هداـمآ  وا  يارب  ار 

نیا تسا  مزال  وت  رب  و  یناسرب ، نانادان  هب  ار  نآ  یـشاب و  وا  روآ  مایپ  دیاب  دزومآیم  وت  هب  هچ  ره  هک  ینادب  ینک و  مک  اهتوهـش  اهتذـل و 
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.17 هللااب . الا  ةوق  لوح و ال  و ال  ياهتفرگ ، ندرگ  هب  ار  نآ  وت  هک  يزرون ، تنایخ  نآ  ءادا  رد  ینک و  ءادا  یبوخ  هب  وا  فرط  زا  ار  تلاسر 
رد کلام  تعاطا  دراد : وت  هب  تبـسن  يرتشیب  تارایتخا  کلام ، هکنیا  زج  تسوت  تموکح  ياوشیپ  قح  دـننام  وت  يالوم  کلام و  قح  اما 

مدرم قح  ادـخ و  قح  وت و  نایم  دـنک و  نوریب  ادـخ  بجاو  قح  زا  ار  وت  دـهاوخب  هکنیا  رگم  تسا  بجاو  وت  رب  گرزب  کـچوک و  راـک 
. يوش لوغشم  نآ  هب  دیاب  دوشیم و  کلام  قح  تبون  يداد ، ماجنا  ار  ادخ  قح  نوچ  و  [ 187 . ] دوش لیاح 

ناتسدریز اههدوت و  قوقح  سپس 

دوخ تسدریز  ار  ناشیا  اهنآ  یناوتان  دوخ و  نوزف  يورین  رثا  رب  وت  ینادب  هک  تسا  نیا  نانآ  رب  تموکح  رد  وت  ناتسدریز  قوقح  اما  . 18
ناشتازاجم رفیک و  رد  یشخبب ، ار  ناشتاهابتـشا  یـشاب . نابرهم  يردپ  همه  يارب  ینک و  لمع  تلادع  هب  اهنآ  نایم  رد  دیاب  سپ  ياهدرک ؛

نیا وت  رب  تنادرگاش  قح  اـما  و  . 19 هللااب . الا  ةوق  و ال  ینک . رکـش  ار  وا  تسا  هداد  وت  هب  ادـخ  هک  ینوزف  تردـق و  نیا  رب  ینکن و  باـتش 
یتسرپرـس تیالو و  قح  نانآ  رب  ار  وت  هدرپس  وت  هب  هک  یـشناد  يهنازخ  هداد و  وت  هب  هک  یملع  رطاخ  هب  لجوزع  يادـخ  ینادـب  هک  تسا 

الوم هاوخریخ  نابرهم و  يراد  هنازخ  نوچمه  ینک و  راک  بوخ  هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  یتسرپرـس  نیا  هحفص 210 ]  ] رد رگا  تسا . هداد 
وا هب  دراد  وا  تسد  رد  هک  یلاوما  زا  دـنیبب  يدـنمزاین  هاگره  هک : دـشاب  ادـخ  رگباسح  رابدرب و  اـهنآ  هب  تبـسن  یـشاب و  شناگدـنب  يارب 

ياهدرک و متس  شقلخ  هب  تنایخ و  ادخ  هب  هنرگو  دوب  یهاوخ  ینامیا  اب  رازگتمدخ  یتسرد و  تسار و  تسرپرس  تروص  نیا  رد  دهدب ،
ار وا  دنوادخ  ینادب  هک  تسا  نیا  تسوت  تسدریز  هک  ترـسمه  قح  اما  . 20 ياهداد . رارق  تزع  تمعن و  نیا  بلـس  ضرعم  رد  ار  دوخ 

نیا دنادب  دنک و  رکـش  ار  ادخ  رگیدکی  دوجو  تمعن  هب  دیاب  رهوش  نز و  امـش  زا  مادـک  ره  هداد ، رارق  وت  سنوم  سینا و  ناج و  شمارآ 
ترـسمه رب  وت  قح  دنچ  ره  دزاسب . نآ  اب  دراذگ و  مارتحا  نآ  هب  دنک و  يراتفر  شوخ  نآ  اب  دیاب  هدش و  هداد  وا  هب  هک  تسادـخ  تمعن 

ترسمه یلو  دنک  تعاطا  دیاب  وت  هاوخن  هاوخ و  زا  دشابن  تیـصعم  هک  اجنآ  ات  تسا و  رتمزال  وت  زا  وا  يرادربنامرف  رتتخـس و  رتربتس و 
و تسا . یگرزب  قح  دوخ  نیا  دریگرب و  وا  زا  دیاب  هک  یماک  ات  دراد  ار  جوز  ناماد  رد  ندیمرآ  ییوجلد و  ینابرهم و  تفطالم و  قح  زین 
تسوت و نوخ  تشوگ و  وت و  راگدرورپ  يهدیرفآ  مه  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  تسوت  يهدرب  هک  یتسدریز  قح  اما  و  . 21 هللااب . الا  ةوق  ال 

دنوادخ ار  اهنیا  مامت  هکلب  یتسه ، وا  يهدنهد  يزور  هن  ياهداد و  وا  هب  شوگ  مشچ و  هن  وا ، راگدـیرفآ  هن  ياهدـش  وا  رایتخا  بحاص  وت 
لمع وا  اب  شدوخ  شور  اب  ینک و  يرادـهگن  ار  وا  ات  هدرپس  وت  هب  اروا  هداد و  رارق  وا  نیما  هتخاس و  رخـسم  وا  رب  ار  وت  تسا و  هداد  وا  هب 

وا هب  شناوت  زا  شیب  فیلکت  یناشوپب و  وا  هب  یـشوپیم  دوخ  هچ  ره  زا  یناروخب و  وا  هب  يروخیم  دوخ  هچ  ره  زا  دـیاب  نیاربانب ، ییامن .
هحفـص  ] و يرادن . ار  ادخ  قلخ  رازآ  قح  هک  نک  شـضوع  يرگید  اب  رآ و  نوریب  وا  تیلوئـسم  زا  ار  دوخ  یتساوخن ، ار  وا  رگا  و  یهدن ،

. هللااب الا  ةوق  ال  [ 211

نادنواشیوخ قح  اما  و 

اهزردنا حیاصن و 

هراشا

قوف تیاور  رد  یشرگن 

محر يهلص 

تاردقم رییغت  لاکشا 
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صخـشم لزا  زا  یـسک  ره  تاردقم  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  دـنکیم ، دایز  ار  محر  يهلـص  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
، تسا هتفرگ  قلعت  نآ  هب  ادخ  ملع  البق  نوچ  و  درادن ، هار  اهنآ  رد  يدایز  مک و  هک  نادنچ  تسا  هدش  هتشون  ظوفحم  حول  رد  هدیدرگ و 
!؟ دـننکیم رییغت  تاردـقم  ناسنا  لمع  ندـش  دایز  مک و  اب  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  نیاربانب ، دوب . دـهاوخ  لاـحم  نآ  رد  يرییغت  هنوگ  ره 

عوبطم ملسم  حیحص  حرش  رد  يوون  . 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  الیذ  هک  تسا  هداد  باوج  یعون  هب  یسک  ره  لاکـشا  لح  يارب 
ماجنا يارب  هک  یقیفوت  رطاخ  هب   ] هک تسا  نیا  رمع  ندـش  دایز  زا  روظنم  ـالوا ، دـیوگیم : ص 450 ) ج 9 ،  ) يراسلا داشرا  يهیـشاح  رد 

هک ار  هچنآ  طقف  ناگتشرف  هک  تسا  نیا  روظنم  ایناث ، دوشیم ؛ تکرباب  شرمع  دنکیم ] ادیپ  تاقوا  نتفر  رده  هب  زا  يریگولج  تدابع و 
. دنتـشادن ربخ  ظوفحم  حول  ریغ  زا  هک  ار  هچنآ  دوشیم و  هدوزفا  ناشلمع  رب  روبزم  لـمع  زا  دـعب  اـما  دنتـسنادیم ، هدوب  ظوفحم  حول  رد 

ینیع . 2 [. 192 . ] تسین هدرم  یسک  نینچ  دنربیم و  یبوخ  هب  ار  شمان  گرم  زا  دعب  هک  تسا  نیا  روظنم  اثلاث  ددرگیم ؛ فشک  ناشیارب 
فرطرب ار  هلئاغ  دـناوتیمن  مادـک  چـیه  هک  تسا  هدرک  لـقن  ار  يرگید  هوجو  ص 414 ) ج 5 ،  ) يراخب حیحـص  حرـش  يراقلا  ةدمع  رد 

هحفص 292] . ] دزاس

لکشم لح 

راصق تاملک 

نآرق ریسفت  مالسلاهیلع و  ماما 

هقف زا  یلئاسم 

مالسلاهیلع داجس  ماما  ياهجاجتحا 

ادخ يهناخ  رد  مالسلاهیلع  ماما 

هراشا

ییاهزار هک  ياهژیو  لیلد  هب  اهناکم  زا  یخرب  هب  تبـسن  نوچ  نکل  تسین ، وا  ياج  مه  یناکم  چـیه  تسه و  اج  همه  رد  ناحبـس  يادـخ 
ات تسا  هدومن  توعد  شیوس  هب  ار  مدرم  هداد و  تبسن  دوخ  هب  ار  نآ  میرکت ، فیرـشت و  باب  زا  دراد ، یـصاخ  رظن  تسا  هداهن  اجنآ  رد 

رارق نآ  لاثما  زامن و  مالتـسا ، فاوط ، دننام  یلامعا  دوخ  يهغلاب  تمکح  اب  و  دـنزادرپب ، زاین  زار و  تدابع و  هب  دـننک و  عامتجا  اجنآ  رد 
راگزور و لوط  رد  مدرم  اـت  داد  رارق  نما  مرح  ار  نآ  يهناتـسآ  هک  تسا  همظعم  يهبعک  اـهاج  نیا  زا  یکی  دوش . ماـجنا  اـجنآ  رد  اـت  داد 

ریگمـشچ میظع و  يهرگنک  دـنهد ، ماجنا  ار  جـح  مسارم  دـنورب و  اجنآ  هب  تحار  لایخ  اب  دـنناوتب  ناهج  طاـقن  نیرترود  زا  زارد  ناـیلاس 
نارفاک نانمؤم و  فوفص  دوش ، هدروآرب  اهوزرآ  کیدزن و  مه  هب  اهلد  ددرگ ، حرطم  مالسا  ناهج و  لئاسم  دوش ، لیکشت  اهلـسن  اهتما و 

دنزاس و راوتـسا  ار  ناشطباور  دـننک و  بذـج  ار  رگیدـکی  قرفتم  هدـنکارپ و  رـصانع  ددرگ ، صخـشم  گرزب  عامتجا  نآ  رد  تکرـش  اب 
هب تسا ، مالسا  تلم  يداش  رورس و  ترخآ و  ایند و  تداعس  يزارفارس و  يهیام  هک  ار  یمجـسنم  یگنهامه  تدحو و  نتـشگرب ، ماگنه 
هک تسا  نیا  هفرـشم  يهـبعک  تـمظع  راـثآ  زا  یکی  هحفـص 399 ] . ] تسا همظعم  يهبعک  تاـکرب  زا  نیا  هک  دـنروآ  ناـغمرا  دوخ  راـید 
اب ایند  رد  هک  سک  ره  ات  داد  رارق  نآ  رانک  رد  داتـسرف ، مدآ  رب  نامـسآ  زا  دیفـس  رهوگ  هناد  کی  تروص  هب  هک  ار  دوسالارجح  دنوادخ 

يادخ دوسالارجح ، تیمها  رطاخ  هب  [ 204  ] دهد یهاوگ  شدوس  هب  تمایق  زور  دنک ، ترایز  ار  تیب  مالتـسا و  ار  نآ  صولخ  عوضخ و 
رد ور  نیا  زا  دـنکن ؛ بصن  شیاـج  هب  ار  نآ  يرگید  سک  هاـگ  چـیه  نیمز  يور  ناـسنا  نیرتلـماک  زج  هک  دومرف  ردـقم  نینچ  ناـحبس 
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ار شفارطا  هبعک و  يانب  لیـس  هک  یتقو  درک . بصن  تسه  نونکا  مه  هک  ییاـج  نیمه  رد  ار  نآ  نمحرلا  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  زاـغآ ،
دش و دـیدش  فالتخا  دـیامن ؟ بصن  دوخ  ياج  رد  ار  دوسالارجح  هلیبق  مادـک  هک  دـمآ  دـیدپ  فالتخا  برع  لیابق  نایم  تخاس ، ناریو 

يرگید رب  راک  نیا  رد  سک  ره  هک  دندرک  دای  مسق  دنتـساخرب ، تباقر  هب  رگیدکی  اب  مادک  ره  دنـسرب و  رظن  تدـحو  هب  دنتـسناوتن  نوچ 
ياهتـسد دندرک و  نوخ  زا  رپ  ار  ياهرمخ  گنج ، يهناشن  هب  رادلادبع ، ینب  يهفیاط  اذل  دش . دـهاوخ  وربور  نوخ  لاتق و  اب  دریگب  تقبس 

راهچ شیرق  دـندش ! فورعم  ناماشآ  نوخ  ینعی  مدـلا » ۀـقعل   » بقل اب  نامز  نآ  رد  تهج  نیمه  هب  دـندربورف و  نآ  رد  جـنرآ  ات  ار  دوخ 
نب دیلو  داهنـشیپ  هب  هکنیا  ات  [، 205  ] دـنک بصن  دوخ  ياج  هب  ار  گنـس  درکیمن  تأرج  یـسک  درب و  رـس  هب  لاح  نیمه  رد  زور  هناـبش 

داهنـشیپ دـنوش . یـضار  وا  يرواد  هب  دـنهد و  رارق  مکح  ار  وا  دوـش ، دراو  ناـشیا  رب  دجـسم  رد  زا  هک  یـسک  نیتـسخن  یموزخم  يهریغم 
دندرک هدهاشم  ار  وا  هک  نیمه  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش  مارحلادجسم  دراو  هک  یـسک  نیتسخن  نآ ، زا  سپ  دش . هتفریذپ 

شتیمکح هب  دندش و  لاحشوخ  شندمآ  زا  سپ ، دندوب . هداد  وا  هب  دوخ  تثعب  زا  لبق  هک  یبقل  نامه  ینعی  تسا . نیما  دمحم  نیا  دنتفگ 
رد ار  رجح  دندروآ و  ار  ياهچراپ  داد  روتـسد  فلتخم  لیابق  نایم  تفلا  داجیا  فالتخا و  عفر  يارب  ربمغیپ  هحفص 400 ] . ] دنداد تیاضر 
هب ار  رجح  هک  یتقو  دـننک . دـنلب  ار  نآ  رگیدـکی  کمک  هب  دریگب و  ار  نآ  زا  ياهشوگ  هلیبق  ره  سیئر  داد  روتـسد  سپـس  داهن . نآ  نایم 

درک و ناریو  ار  هبعک  یفقث  فسوی  نب  جاجح  نآ  زا  سپ  [. 206 . ] درک بصن  دوخ  ياج  رد  تفرگ و  ار  نآ  ربمغیپ  دندناسر ، دوخ  لحم 
زا مدرم  دمآ . نوریب  هبعک  ياج  زا  یگرزب  رایـسب  یعفا  دننک ، يزاسزاب  ار  نآ  هرابود  دنتفرگ  میمـصت  نوچ  دـندرب . ار  نآ  ياهکاخ  مدرم 

يالاب اذل  دنکب ؛ دیاب  هچ  تسنادیمن  وا  دنداد و  جاجح  هب  ار  راک  شرازگ  دندیشک . هبعک  نتخاس  زا  تسد  دندرک و  تشحو  یعفا  ندید 
رد یسک  رگا  تفگ : تساخ و  اپ  هب  يدرم  دهد . ربخ  وا  هب  دنادیم  ار  لکـشم  نیا  لح  هار  سک  ره  هک  داد  دنگوس  ار  مدرم  تفر و  ربنم 

جاجح تفر . تشادرب و  ار  نآ  زا  يرادقم  دمآ و  هبعک  يوس  هب  هک  يدرم  نامه  مدـید ؛ نم  هک  تسا  يدرم  اهنت  دـنادب  يزیچ  دروم  نیا 
. تسا مولع  نیا  ندـعم  نوناـک و  يو  تفگ : جاـجح  دوب . مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  وا  داد : باوج  دوـب ؟ یـسک  هچ  درم  نآ  دیـسرپ :

هبعک لحم  رد  ار  گرزب  یعفا  نآ  مدرم  نوچ  هک : داد  رارق  رما  نایرج  رد  ار  وا  داتسرف و  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  دزن  ار  یسک  هاگنآ 
لیعامـسا میهاربا و  هک  ار  ياهناخ  یهاوخیم  وت  جاـجح ، دومرف : مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  دـنزرویم . عاـنتما  نآ  يزاـسزاب  زا  دـناهدید ،

! ینادیم دوخ  ثرا  ار  نآ  وت  هکنیا  لثم  ياهداد ؟ امغی  هب  ار  شیاهکاخ  هداهن و  هار  ریسم  رد  ار  نآ  هکنآ  لاح  ینک و  يزاسزاب  دناهتخاس 
هب جاجح  دننادرگرب . دناهدرب  هک  ار  هبعک  ياهکاخ  زا  هچ  ره  یهد  روتسد  مدرم  هب  يور و  ربنم  زارف  رب  دیاب  يزاسب  ار  نآ  یهاوخیم  رگا 

رگید هک  نادـنچ  دومن  يروآ  عـمج  دـندوب  هدرب  مدرم  هک  ار  هحفص 401 ]  ] ییاهکاخ مامت  درک و  لمع  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  روتـسد 
. دننک يزاسزاب  ار  هناخ  نآ  ساسارب  ات  درک  نیعم  ار  نآ  ياههیاپ  ياج  دمآ و  مالسلاهیلع  داجس  ماما  هاگنآ  دنامن . یقاب  یـسک  دزن  يزیچ 

ماما دیسر ، تیب  یلصا  يهیاپ  هب  يرادربکاخ  هک  یتقو  تشگ ! ناهنپ  اههدید  زا  مه  یعفا  نآ  دش ، عورش  ماما  روتسد  هب  راک  هکنآ  زا  سپ 
لاح نامه  رد  دـناشوپ و  نآ  رب  ار  شیوخ  يهماج  تسخن  تفر . نآ  راـنک  هب  دوخ  هاـگنآ  دنـشکب ؛ راـک  زا  تسد  نارگراـک  داد  روتـسد 

. دنزاسب ار  نامه  يالاب  نارگراک  داد  روتسد  سپـس  تخیر و  نآ  رب  كاخ  يرادقم  كرابم  تسد  اب  هاگ  نآ  دش . دنلب  هیرگ  هب  شیادص 
اب مدرم  نامز  نآ  زا  اذـل  دریگب . رارق  رتالاب  نیمز  حطـس  زا  ات  دـنتخیر  نآ  فوج  رد  كاخ  يرادـقم  دومرف  دـمآ ، الاب  اـهراوید  هک  یتقو 

تفرگ و كرابم  تسد  اب  ار  دوسالارجح  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زین  ناـیاپ  رد  [ 207 . ] دنوشیم فرـشم  نآ  لخاد  هب  ناکلپ  زا  هدافتـسا 
. درک بصن  دوخ  ياج  رد  تشادرب و  ار  نآ  دشاب  کیرش  وا  اب  رما  نیا  رد  یسک  هکنآیب 

فاوط تلع 

دـش عورـش  اجنیا  زا  فاوط  زاغآ  دومرف : ماما  درک ، لاؤس  ار  نآ  زاغآ  فاوط و  تلع  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  زا  ماش  لها  زا  يدرم 
رارق اـم  ریغ  زا  ياهفیلخ  اـیآ  اراـگدرورپ ، دـنتفگ : ناگتـشرف  مهدیم ،» رارق  هفیلخ  نیمز  رد  نم   » دوـمرف ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  نوـچ  هک 
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هب یهابت  داسف و  ام  هک  هد  رارق  ام  زا  ار  هفیلخ  نآ  ادـنوادخ ، دزروب ؟ هنیک  دـسح و  دزیرب و  نوخ  دـنک و  یهاـبت  نیمز  رد  هک  داد  یهاوخ 
سیدـقت حـیبست و  ار  وت  انمـض  دـیزرو ؛ میهاوخن  تداسح  ینمـشد و  یـسک  اـب  تخیر و  میهاوخن  قحاـن  هب  ینوخ  دروآ و  میهاوخن  راـب 

هک منادیم  ییاهزیچ  نم  دومرف : ناحبـس  يادخ  درک . هحفـص 402 ]  ] میهاوخن تیناـمرفان  زگره  میهنیم و  ندرگ  ار  ترماوا  مینکیم و 
دوـخ رب  ار  وا  هدوـب و  ناـشراگدرورپ  رب  در  ناشنانخـس  هک  دنتـشادنپ  نینچ  دندینـش ، ار  دـنوادخ  باوـج  هک  ناگتـشرف  دـینادیمن . اـمش 

، دندومنیم هراشا  اهتـسد  اب  هک  یلاح  رد  دندرک و  دنلب  وا  يوس  هب  ار  اهرـس  دندرب و  هانپ  ادـخ  شرع  هب  ور  نیا  زا  دـناهتخاس ! نیگمـشخ 
لزان ناشیا  رب  ادـخ  تمحر  هکنیا  ات  دـندومن  فاوط  شرع  رود  هب  تعاس  هس  دـندرک و  يراز  هیرگ و  هب  عورـش  ادـخ  ياضر  بلج  يارب 

. دیمان [ 208  ] دیمان حارضلا » تیب   » ار نآ  داد و  رارق  شرع  ریز  تشاد ، خرس  توقای  زا  هدیـشوپ  دجربز  نوتـس  راهچ  هک  ار  ياهناخ  دش و 
فاوط زا  رتناسآ  هک  تیب  نآ  فاوط  هب  زین  ناگتـشرف  دـننک . فاوط  هناخ  نآ  فارطا  دـنزاس و  اهر  ار  شرع  سپ  نآ  زا  اـت  دومرف  سپس 
زگره هک  دـنوشیم  نآ  دراو  هتـشرف  رازه  داتفه  یبش  زور و  ره  رد  هک  تسا  رومعملا  تیب  نامه  هناـخ  نیا  و  دـندش ، لوغـشم  دوب  شرع 

رد ناگدنب  ات  دنزاسب  رومعملا  تیب  دننامه  هزادنا و  هب  ياهناخ  زین  نیمز  رد  ات  دومرف  یناگتـشرف  هب  دنوادخ  نآ  زا  سپ  دنرادن ! تشگزاب 
نب نیدباعلا  نیز  دیس  هحفص 403 ] [. ] 209 . ] داد نامرف  رومعملا  تیب  فاوط  هب  ار  نامـسآ  لها  هکناـنچ  دـنک  نآ  فاوط  هب  رما  ار  نیمز 

هبنشراهچ زور  هک  تسا  هدرک  لقن  دیـسر ، تداهـش  هب  اج  نامه  رد  دوب و  هکم  نکاس  هک  یـشاک  یـضترم  نب  یلع  رـسپ  دارم  نیدلا  رون 
عمج نآ  رثا  رد  هک  دیدرگ  هتـشابنا  مه  يور  بآ  مدآ  کی  دق  زا  شیب  دش و  مارحلادجـسم  دراو  یمیظع  رایـسب  لیـس  نابعش 1039  مهن 

هـشیدنا رد  نم  نیب ، نیا  رد  دـیوگیم : يو  داهن . یناریو  هب  ور  تیب  فارطا  ياهراوید  هبنـشجنپ  زور  رد  دندیـسر و  تکـاله  هب  يرایـسب 
كرابم تسد  اب  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صخـش  نمحرلا و  لیلخ  میهاربا  هک  ار  ییاههیاپ  مدوب 
فیرـش اب  ار  هلئـسم  ور  نیا  زا  تشاذـگ ؟ دـنهاوخ  دوخ  ياج  هب  دـنرادن  تیب  لها  تیالو  هب  رارقا  هک  یناسک  هنوگچ  دـناهدرک ، انب  دوخ 

یلو دـشاب ، لـالح  كاـپ و  لاـم  زا  دـیاب  دوـشیم  تیب  نیا  ناـمتخاس  ریمعت و  جرخ  هک  ياهنیزه  متفگ  وا  هـب  متـشاذگ و  ناـیم  رد  هـکم 
ارم انمـض  تفریذپ و  ارم  نخـس  هکم  فیرـش  دوشب ! هبعک  ریمعت  جرخ  یلوپ  نینچ  دیابن  تسا و  تلود  هب  بوسنم  لام  نیا  رهاظ  بسحرب 

دیابن ءالو  لها  مدوب  دقتعم  نوچ  متـشگرب و  هکم  فیرـش  دزن  زا  دیازفایم : يو  تشاد . رذحرب  نآ  ندرک  وگزاب  رما و  نیا  رد  تلاخد  زا 
دوب هدید  هک  ار  یباوخ  دمآ و  نم  دزن  يدرم  اهزور  نامه  هکنیا  ات  مدربیم  رس  هب  ادخ  هب  لسوت  لاح  رد  هتسویپ  ور  نیا  زا  دنـشاب ، دیماان 

مرکا ربمغیپ  دنتـشاذگ ، هبعک  ربارب  رد  ار  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يهزانج  ییوگ  هک  دوب  هدید  باوخ  رد  يو  درک . لقن  میارب 
ربمایپ هاگنآ  دندناوخ ؛ زامن  مالسلاهیلع  هحفص 404 ]  ] نیسح يهزانج  رب  ترضح  نآ  اب  هارمه  رگید  ناربمغیپ  مامت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زا نوچ  دیوگیم : دیس  دنک . نفد  هبعک  فوج  رد  دوب  نآ  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  يهزانج  هک  ار  توبات  ات  درک  رما  نیدباعلا  نیز  دیـس  هب 
نیمه هب  هلئـسم  مدـش . لاحـشوخ  رایـسب  نآ  ندینـش  زا  تفرگ ، دـهاوخ  ماجنا  نم  تسد  هب  هبعک  ياـنب  ریمعت و  هک  مدـیمهف  باوخ  ریبعت 

راک نیا  رد  زین  دیـس  هبعک و  نامتخاس  يهیقب  بیرخت  هب  دندرک  عورـش  یناثلا 1040  يدامج  موس  هبنـش  هس  زور  هکنیا  ات  تشذگ  لاونم 
تایلمع دندرکیم . تراظن  اهراک  رب  دندش و  رضاح  زین  لیلجت  میظعت و  باب  زا  ناگرزب  ناگدنیامن و  لامع و  زا  ياهدع  تشاد . تکرش 

بـش رد  دنتـشاد . شهاگن  لاح  نامه  هب  دنتـشاذگ و  نآ  يور  يرگید  گنـس  ریز و  گنـس  کی  دندیـسر . دوسالارجح  هب  ات  دش  ماجنا 
سامتلا و ادـخ  دزن  حبـص  ات  دیـس  بش  نآ  دـنراذگب . دوخ  ياج  هب  ار  اههیاپ  ادرف  حبـص  هک  دـش  نیا  رب  رارق  یناثلا  يداـمج  هبنشکی 22 
ات ار  بش  نآ  دیـس  دـهدب . وا  هب  ار  قیفوت  نیا  تیب ، مادـخ  هکم و  ياملع  يهیرظن  مرح و  خیـش  فیرـش و  لیم  فالخرب  هک  درک  عرـضت 

رگراکرـس و زا  ریغ  یلو  دیمد . حبـص  يهدیپس  هک  یتقو  ات  درک  رازگرب  يراز  هیرگ و  هب  دوب و  تدابع  لوغـشم  سدقا  دجـسم  رد  حـبص 
ناوخب و ار  دمح  يهروس  نیدباعلا ، نیز  دیس  يا  تفگ : دیـس  هب  دمآ ، رگراکرـس  نوچ  دماین . اجنآ  هب  یـسک  رگید  نارگراک ، زا  یخرب 

یفاک باتک  رد  هک  نونکملا »... نوزخملا  مرکالا  لجالا  مظعألا  میظعلا  کمـساب  کلأسأ  ینا  مهللا   » اب دناوخ و  ار  دـمح  دیـس  نک ! اعد 
وا هب  هک  ناحلاص  زا  مه  يدرم  تشاذـگیم . راـک  یبرغ  نکر  رد  تشادیمرب و  ار  یگنـس  سپـس  دـناوخیم و  اـعد  تسا ، هدـش  تیاور 
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هحفص 405]  ] راک میهاربا  ترـضح  يهیاپ  لحم  رد  ار  دوسالارجح  هکنیا  ات  دادیم  وا  هب  [ 210  ] جوراس دنتفگیم ، ییوقربا  نیسحدمحم 
نامتخاس و یگنوگچ  نآ ، زا  سپ  دیـسر . عارذ  هس  هب  نآ  عافترا  اـت  داد  همادا  دوخ  تسد  اـب  ار  يزاـسزاب  ناـمتخاس و  راـک  تشاذـگ و 

رـسپ دمحم ، ناطلـس  رـسپ  دمحا ، ناطلـس  رـسپ  دارم  ناطلـس  نامز  رد  هدش  دای  يهثداح  [. 211 . ] تسا هداد  حیضوت  ار  دجـسم  يهعـسوت 
: درک نییعت  نینچ  ار  لیس  خیرات  دننک و  ریمعت  ار  دجسم  داد  روتسد  هک  داتفا  قافتا  نامیلس  ناطلس  رسپ  میلـس ، ناطلـس  رـسپ  دارم ، ناطلس 

هحفص 408] [. ] 212 «. ] هللا تیب  لفق  یلا  یقر  »

مالسلاهیلع نیدباعلا  نیز  ماما  تدابع 

هراشا

ياههزور هب  هراشا  اـی  [ 213  ] دـناوخیم زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  رد  هک  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  تادابع  ندرک  حرطم  هب  اهنت 
دیابن [، 214 « ] مدرواـین شیارب  یکاروخ  يزور  چـیه  مدرتسگن و  شیارب  يرتسب  یبـش  چـیه   » تفگیم ترـضح  نآ  زینک  هک  شاهتـسویپ 

هک دوب  ماما  یعقاو  نیقی  ناـمیا و  يهلئـسم  تشاد ، هجوت  نآ  هب  دـیاب  تسا و  مهم  رایـسب  هچنآ  هک  ارچ  دـش ، رورغم  نآ  هب  درک و  هدنـسب 
ار دوخ  تین  اذل  تسنادیم  تدابع  يهتـسیاش  لها و  ار  یلاعت  قح  نوچ  تین  ماقم  رد  اریز  دادیم ، ماجنا  نآ  رطاخ  هب  ار  لامعا  نیا  مامت 

هدیـسر مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نایقتم  يالوم  زا  هکناـنچ  وا ، زا  میب  سرت و  رطاـخ  هب  هن  دادیم  رارق  قح  تاذ  رد  رـصحنم  صوصخم و 
نکل منکیمن ، تدابع  زین  تشاداپ  هب  ندیسر  دیما  هب  متسرپیمن و  تباقع  میب  زا  ار  وت  نم  ادنوادخ ، تفگیم : تدابع  ماقم  رد  هک  تسا 
لمع ای  تفگیم  هک  یمیهافم  یناعم و  هب  تافتلا  هجوت و  ماقم  رد  نینچمه ، منکیم . تیگدنب  متفای  تدابع  يهتسیاش  لها و  ار  وت  نوچ 

تداـبع و ماـقم  رد  تشادـن . دوـجو  شلمع  رد  هحفـص 409 ]  ] یتفلاـخم راـتفگ و  رد  غورد  يهبئاـش  نیرتـمک  هک  دوب  يروـج  درکیم ،
ییوگ هک  دوب  ساره  میب و  رد  وا  زا  نانچ  نآ  و  دـنیبیم ، ار  وا  ادـخ  ییوگ  هک  درکیم  یگدـنب  ناـنچ  نآ  دـنوادخ  روضح  رد  نداتـسیا 

 - بلاطم نیا  هب  هجوت  اب  نیاربانب -  دوب . نابات  یلجتم و  شروضح  رد  ادـخ  تمظع  لـالج و  تـالاح ، ماـمت  رد  درگنیم . يو  هب  هتـسویپ 
، داتـسیایم هنأش  زع  الوم  روضح  رد  هضیرف  ءادا  يارب  هک  یتقو  دـناهتفگ : هدرک و  لقن  ثیدـح  نایوار  هچنآ  زا  تسین  بجعت  ياج  چـیه 
کشخ و نانچ  دـشیم ، زامن  دراو  نوچ  دـیزرلیم و  شندـب  ياضعا  مامت  هک  تفرگیم  ارف  ار  شدوجو  رـسارس  یتشحو  سرت و  ناـنچ 

لاؤس وا  زا  یتـقو  [. 215 . ] تشگیمن هدـهاشم  وا  زا  یتـکرح  رگید  دادیم  ناـکت  ار  شـسابل  زا  داـب  هچنآ  زج  هک  داتـسیایم  تکرحیب 
یـسک هچ  اب  متـسیایم و  یـسک  هچ  روضح  رد  دـینادیم  ایآ  دومرفیم : دروآیم ،»؟ يور  امـش  هب  هک  تسا  یتلاـح  هنوگچ  نیا   » دـشیم

داتسیایم زامن  هب  هاگره  [. 216 ! ] گرزب سب  ییاورنامرف  روضح  رد  نداتـسیا  يارب  موش  هدامآ  مهاوخیم  نم  منک ؟ تاـجانم  مهاوخیم 
رس تفریم  هدجس  هب  هاگره  [. 217 . ] تسوا زامن  نیرخآ  ییوگ  هک  دناوخیم  عادو  زامن  نوچمه  ار  نآ  دـشیم و  درز  شکرابم  گنر 

يالاب زا  ابع  دـناوخیم و  زامن  ترـضح  نآ  دـید  یلاـمث  يهزمحوبا  يزور  [. 218 . ] دـشیم قرع  قرغ  هکنیا  اـت  تشادیمن  رب  هدجـس  زا 
لوسر نبای  درک : ضرع  دش ، غراف  زامن  زا  ترضح  هحفص 410 ]  ] نوچ دنکیمن . ربارب  فاص و  ار  نآ  یلو  تسا  هداتفا  رتنییاپ  شـشود 

ینادیم ایآ  دومرف : ترـضح  يدومرفیم . یهن  اهتلاح  هنوگ  نیا  زا  ار  ام  هکنیا  اب  يدرکن  مظنم  تسرد و  ار  نآ  داتفا و  تشود  زا  ابع  هللا ،
لوبق ياهدـنب  چـیه  زاـمن  ینادیمن  رگم  دوب . هدرک  لـفاغ  نآ  زا  ارم  ـالوم  روضح  مسق  ادـخ  هب  مدوب ؟ هداتـسیا  یـسک  هچ  روضح  رد  نم 

ام نیارباـنب  درک : ضرع  دینـش  ار  ماـما  دـنلب  ناـیب  نیا  هک  هزمحوبا  تسا ؟ هدرک  هجوت  وا  هب  هک  ياهزادـنا  هب  رگم  دوشیمن  ادـخ  هاگـشیپ 
[. 219 . ] دنکیم لیمکت  دیهدیم  ماجنا  هک  یلفاون  اب  ار  صقاون  نآ  دنوادخ  هن ، دومرف : داد و  رطاخ  شمارآ  ار  وا  ماما  میدش . كاله 

شتآ تدابع و 
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دنلب دایرف  داد و  هناخ  لها  دش . قیرح  راچد  هناخ  تفر  هدجس  هب  هک  نیمه  دوب ، تدابع  لوغـشم  لزنم  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يزور 
هب ار  زامن  هکنآ  زا  سپ  داد . فیفخت  ار  شزامن  هن  درک و  اهدایرف  داد و  نآ  هب  یهجوت  هن  ترـضح  هللا . لوسر  نبای  شتآ  شتآ ، دندرک :
ارم گرزب  شتآ  دومرف : باوج  رد  دیدرکن ؟ هجوت  شتآ  نیا  هب  هک  دوب  هدرک  مرگرس  دوخ  هب  ار  امش  زیچ  هچ  دندیسرپ : وا  زا  درب ، نایاپ 

هحفص 411] . ] دوب هدرک  لوغشم  دوخ  هب 

هاچ رد  دنزرف  طوقس 

هاچ زا  ار  وا  دنداتفا  تشحو  هب  هنحص  نآ  ندید  زا  هک  مدرم  داتفا . هاچ  لخاد  هب  شنارـسپ  زا  یکی  هک  دوب  زامن  لاح  رد  مالـسلاهیلع  ماما 
رد نم  دومرف : باوج  رد  ماما  دیدرکن ؟ مادقا  وا  تاجن  يارب  ارچ  دندیـسرپ : دندناسر و  ضرع  هب  ار  نایرج  زامن  زا  دعب  دـندروآ و  نوریب 

[. 220 . ] مدوب تاجانم  لوغشم  گرزب  يادخ  اب  لاح  نآ 

ناورم کلملادبع  ماما و 

ار اهیکین  مامت  دنوادخ  درک : ضرع  دید  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  حراوج  ءاضعا و  رد  ار  تدابع  ترثک  راثآ  ناورم  کلملادبع  نوچ 
شناد و یلضفا ، رترب و  دوخ  نامز  لها  نامدود و  مامت  زا  ییوا ، کیدزن  دالوا  زا  ادخ و  لوسر  نت  يهراپ  وت  تسا . هداد  رارق  امـش  يارب 

سپـس درک و  دیجمت  فیرعت و  تسناوت  هک  اجنآ  ات   ) تسا هتـشادن  وت  زا  لبق  يدـحا  تدوخ  ناکاین  زا  ریغ  يراد  وت  هک  ییاوقت  تناید و 
نیا هک  وت  دومرف : باوج  رد  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یهدیم !؟ جنر  دوخ  هب  تدابع  ماجنا  رد  همه  نیا  ارچ  فصو ، نیا  اب  تفگ ) :

هللا یلص  ربمغیپ  تساجک ؟ اهتمعن  همه  نآ  زا  رکشت  ياج  يداد ، نخس  داد  ادخ  تاقیفوت  تادییأت و  ناحبـس و  يادخ  تالـضفت  زا  همه 
. دشیم هتسب  شناهد  هک  دیشکیم  یگنشت  هزور  لاح  رد  ردق  نآ  درکیم ، مرو  شیاهاپ  هک  داتـسیایم  زامن  لاح  رد  ردق  نآ  هلآ  هیلع و 

هدیـشخبن ار  وت  يهدنیآ  هتـشذگ و  دنوادخ  رگم  هللا ، لوسر  ای  دنتفگ : دندرکیم  هحفص 412 ]  ] هدهاشم وا  زا  ار  تلاح  نیا  هک  باحـصا 
. ترخآ اـیند و  رد  ادـخ  رکـش  تسا ، نینچ  نیا  یلب  دومرفیم : ناـشباوج  رد  ترـضح  نآ  یهدیم ؟ تمحز  دوخ  هب  نینچ  نیا  هک  تسا 

مهد کی  رکـش  ماهتـسناوتن  زگره  دسرب ، مبل  هب  مناج  دوش و  هعطق  هعطق  هار  نیا  رد  محراوج  ءاضعا و  رگا  مسق  ادـخ  هب  دوزفایم : سپس 
ءاصحا ار  اهنآ  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  تسا  هداد  يرامـشیب  ياهتمعن  هکنآ  ياج  هچ  مروآ ، اج  هب  ار  وا  تمعن  کـی  زا  مهد  کـی  زا 

بش و تاعاس  مامت  رد  نم  هک  تسا  راوازـس  وا  مسق  ادخ  هب  دش . دهاوخن  شتمعن  کی  دمح  يهزادنا  هب  زین  نادماح  دـمح  مامت  دـنک و 
نم رب  اهنآ  ماوع  صاوخ و  زا  مدرم  ریاس  نم و  ناسک  رگا  موشن . لوغشم  يرگید  زیچ  هب  وا  رکذ  رکش و  هب  زج  ناهن ، راکـشآ و  رد  زور ،
ادـخ يوس  هب  ار  مبلق  نامـسآ و  يوس  هب  ار  ممـشچ  هنیآ  ره  منک  ءادا  ار  ناشقح  متقاط  ناوت و  دـح  رد  تسیاـبیم  هک  دنتـشادیمن  یقح 

مالـسلاهیلع نیدباعلا  نیز  ماما  تسا . نیمکاحلا  ریخ  وا  هک  دـسرب  نم  هب  ادـخ  ردـق  اضق و  ات  مدادیم  همادا  ردـق  نآ  متـشادیم و  لیـسگ 
مامت تسا و  ترخآ  يهدنیوج  هک  ياهدنب  نایم  تسا  قرف  ردقچ  تفگ : کلملادبع  تسیرگ و  تدـش  هب  دـیناسر ، اجنیا  هب  هک  ار  نخس 

ياهدنب نینچ  درادن . یتوافت  شیارب  دیآ  هک  اجک  ره  زا  تسا و  بلط  ایند  هک  ياهدـنب  دربیم و  راک  هب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  شالت  یعس و 
[. 221 ! ] تشاد دهاوخن  هرهب  يزیشپ  ترخآ  رد 

هفوک دجسم  رد  ماما 

اب تاجانم  رد  تسا و  هداهن  هدجس  هب  رس  یناوج  مدید  مدش ، هفوک  دجـسم  دراو  هک  درک  ثیدح  ارم  مردپ  دیوگیم : طابـسا  نب  فسوی 
، متفر يو  کیدزن  تسوا . قح  هک  دـنکیم  هدجـس  مقلاخ  يارب  هدـش  هدـیلام  كاخ  هب  هک  متروص  دـیوگیم : هحفص 413 ]  ] راگدرورپ
اب ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  متفگ : متفر و  وا  يوس  هب  هلجع  اب  دیمد ، حبـص  يهدیپس  هکنآ  زا  سپ  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مدـید 
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شکـشا نم  نخـس  ندینـش  زا  ترـضح  یهدیم ؟ رازآ  ار  دوخ  هنوـگ  نیا  ارچ  تسا  هداد  وـت  هب  ادـخ  هک  ییاـهیرترب  لـیاضف و  همه  نیا 
دوب دنهاوخ  نایرگ  تمایق  زور  رد  اهمـشچ  مامت  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  زا  دومرف : سپـس  تخیر و 
ادـخ ياهمارح  زا  هک  یمـشچ  دـشاب ، هتفر  نیب  زا  ادـخ  هار  رد  هک  یمـشچ  دـشاب ، هتـسیرگ  ادـخ  سرت  زا  هک  یمـشچ  مشچ : راـهچ  رگم 

يهدنب هب  دیوگیم : دنکیم و  تاهابم  هکئالم  رب  مشچ  نیا  اب  دنوادخ  دشاب . هدجـس  رد  رادیب و  بش  هک  یمـشچ  دشاب و  هدـش  هتـسبورف 
ارم تمحر  هب  قشع  باذـع و  میب  زا  تسا و  هدرک  یهت  رتـسب  زا  ولهپ  تسا . نم  تعاـطا  رد  شدـسج  نم و  دزن  شحور  هک  دـیرگنب  نم 

[. 222 . ] مدیزرمآ ار  وا  نم  هک  دیشاب  هاوگ  امش  دناوخیم .

ینامی سوواط  ماما و 

هب زامن  نایاپ  زا  سپ  دنکیم . يراز  هیرگ و  زامن  لاح  رد  تدش  هب  الط  نادوان  ریز  مارحلادجـسم  رد  يدرم  مدید  تفگ : ینامی  سوواط 
اب ینکیم  هیرگ  هنوگ  نیا  ادخ  فوخ  زا  وت  مدرک ؛ ضرع  وا  هب  تسا . مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  مدـید  متفر ، شغارس 

رـسپ وت  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  دـنهدیم :!؟ ناما  ادـخ  فوخ  زا  ار  وت  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  يراد  راـیتخا  رد  ياهناـگ  هس  رازبا  هکنیا 
باوج رد  ماما  هحفص 414 ] . ] تسا لومش  مامت  هعساو و  ادخ  تمحر  هکنیا  موس  تسوت ، دج  نآ  زا  تعافـش  هکنیا  مود  ییادخ ، ربمغیپ 

زور : » دیامرفیم دنوادخ  هک  ماهدینش  اریز  دنکیمن ، نیمأت  ارم  هجو  چیه  هب  میادخ  لوسر  دنزرف  نم  یتفگ  هکنیا  اما  سوواط ، يا  دومرف :
اما و  [. 223 ( ] نولئاستی ذئموی و ال  مهنیب  باسنا  الف  « ) دـنوشیمن شـسرپ  نآ  زا  دـنام و  دـهاوخن  یقاب  یبسن  بسح و  هنوگ  چـیه  تمایق 

یسک يارب  زج  ازج  زور  ناعفاش  : » دیامرفیم دنوادخ  اریز  تسین ، هدنسب  نم  يارب  زین  نآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  تعافش 
دنوادـخ یهلا ، يهعـساو  تمحر  دروـم  رد  اـما  و  [. 224 ( ] یـضترا نمل  الا  نوعفـشی  و ال  « ) دـننکیمن تعافـش  دـشاب ، یـضار  ادـخ  هک 

هحفص [. ] 225 [ !؟ هن ای  مناراکوکین  وزج  منادیمن  نم  و  نینـسحملا ) نم  ۀبیرق  اهنا  « ) تسا ناراکوکین  هب  کیدزن  نم  تمحر  : » دیامرفیم
[416

اهشهد ای  اهششخب 

هراشا

هب اهنت  مینادیمن و  دناهدرک  نادنمزاین  نادنمتسم و  هب  هک  ییاهشهد  اهـششخب و  رد  افرـص  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  تیمها  تمظع و  ام 
اهششخب نیا  رد  هچنآ  هکلب  دنشاب ، هداد  ماجنا  ار  نآ  دننامه  تسا  نکمم  زین  يرگید  ناگدنشخب  هکنیا  هب  هجوتاب  مینکیمن ، تاهابم  نآ 

دندرکیم و هجوت  ششخب  يهلئسم  داعبا  تاهج و  مامت  هب  مالـسلامهیلع  نیتسار  ناماما  هک  تسا  نیا  هدش  راختفا  ثعاب  ام  يارب  زیاوج  و 
رارق بولطم  ياـهاج  رد  زج  ار  شـشخب  لذـب و  اـهنآ  دـننک . ریزارـس  نآ  يوـس  هب  ار  مرک  لیـس  اـت  دـنبایب  یبساـنم  لـحم  دندیـشوکیم 

قیاقح تخانـش  ماحرا و  يهلـص  نالهاج ، داشرا  ناهارمگ ، تیاده  ببـس  ناشیاهـششخب  اهاطع و  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اذل  دـندادیمن ،
اجنآ ات  درک و  دروخرب  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  اب  هار  نیب  رد  ماش  لها  زا  يدرم  دـناهدرک  تیاور  ناسیون  خـیرات  تسا . هدـشیم  هلوهجم 

زا یماش  درم  هکنآ  زا  سپ  تفگیمن . يزیچ  دوب و  تکاس  وا  ياهتراسج  ربارب  رد  ماما  یلو  تفگ ، ازسان  ترضح  نآ  هب  تسناوتیم  هک 
سابل وا  رب  داد و  وا  هب  یمهم  زیاوج  درک و  تفایض  درب و  لزنم  هب  ار  وا  ناوارف  تبحم  فطل و  اب  ترضح  دش ، غراف  نتفگ  ازسان  تناها و 

درکیم و دیجمت  فیرعت و  ماما  زا  هتسویپ  مه  دوب و  هدش  زاینیب  مه  دیایب ، هحفص 417 ]  ] نوریب لزنم  زا  تساوخیم  هک  یتقو  دناشوپ و 
ات دهد . رارق  اجک  ار  شتلاسر  دنادیم  رتهب  ادخ  ییادخ . يهدنیامن  نیمز  رد  ربمایپ و  دـنزرف  وت  یتسار  هب  هک  مهدیم  تداهـش  تفگیم :

[. 226 . ] دییاهنآ نیرتتسود  زا  نالا  یلو  دیدوب ، ادخ  قلخ  نیرتنمشد  زا  نم  دزن  تردپ  وت و  نونکا  مه 
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يرمع رفعج و  نب  یسوم 

یلع نینمؤـملاریما  هـب  دادیم و  رازآ  ار  مالـسلاهیلع  رفعج  نـبا  یــسوم  هتــسویپ  هـک  دوـب  هنیدـم  رد  باـطخ  نـب  رمع  نادـنزرف  زا  يدرم 
هک ماما  ناـهارمه  درکیم . توکـس  وا  ياـهیبدایب  اـهتراسج و  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  یلو  تفگیم ، ازـسان  مالـسلاهیلع 

یلو دننک ، تازاجم  ار  وا  يوحن  هب  دنتـساوخ  دندوب ، هدـمآ  گنت  هب  ترـضح  موادـم  ياهتوکـس  وا و  یپ  رد  یپ  ياهتراسج  زا  ماجنارس 
وا باوج  رد  دـش ، ایوج  وا  لاـح  زا  ماـما  يزور  دـنروآ . دراو  يو  هب  یبیـسآ  نیرتکچوک  تشاذـگن  دومرف و  یهن  ار  ناـنآ  ادـیدش  ماـما 

تکرح وا  يهعرزم  يوس  هب  دـش و  دوخ  ياپراهچ  رب  راوس  ترـضح  تساجنآ . نونکا  مه  هک  دراد  ياهعرزم  هنیدـم  فارطا  رد  دـنتفگ :
ام ياههتـشک  ياهآ ، تفگ : درک و  دنلب  ار  شیادـص  يرمع  تفر . شیپ  شیوس  هب  ناویح  نامه  اب  تفای ، اجنآ  رد  ار  وا  هک  یتقو  درک و 

شرانک رد  دـش و  هدایپ  هاگنآ  دیـسر . وا  هب  ات  تفر  ولج  دوخ  ياپراهچ  اب  ناـنچمه  درکن و  اـنتعا  يو  يادـص  هب  ماـما  نکم ! لامدـگل  ار 
هزادنا هچ  اجنیا  هب  هحفص 418 ]  ] نم ندمآ  زا  دومرف : سپس  درک و  یگزمـشوخ  وا  اب  یکدنا  تخادرپ و  شب  شوخ و  هب  وا  اب  تسـشن و 

ماما مرادن . بیغ  ملع  نم  تفگ : یتشاد ؟ لوصحم  دیما  ردـقچ  دومرف : ماما  رانید . دـص  داد : باوج  دـمآ ؟ دراو  تیزرواشک  هب  تراسخ 
نآ رد  هک  ار  ياهسیک  گنردیب  ماما  دهدب . لصاح  میارب  رانید  دصیس  متشاد  راظتنا  تفگ : يرمع  یتشاد ؟ دیما  ردقچ  متفگ  نم  دومرف :
مه تتعارز  هک  نادب  و  یتشاد ، دیما  نآ  زا  هچنآ  وت و  ییاعدا  تراسخ  يارب  غلبم  نیا  دومرف : داد و  وا  هب  دروآ و  نوریب  دوب  رانید  دصیس 

راوگرزب نآ  زا  ار  مرک  فطل و  نیا  هک  يرمع  درک . دهاوخ  تبیـصن  ادخ  يدوب  راودـیما  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  تسه و  هدوب  هک  مسق  نامه 
! دشخبب ار  يو  تسا  هدرک  ترضح  نآ  هب  هک  ییاهتراسج  زا  درکیم  تساوخرد  شزوپ ، نمـض  دیـسوب و  ار  ماما  یناشیپ  تساخرب  دید ،
وا زا  تشاد  بل  رب  هک  یمـسبت  اب  دش و  لاحـشوخ  رایـسب  دوب ، هدروآ  دیدپ  وا  يهشیدنا  حور و  رد  یبالقنا  دوخ ، تکرح  نیا  اب  هک  ماما 
اب داتفا  ماما  هب  وا  هاگن  هک  نیمه  تسا . هتـسشن  اجنآ  رد  هدـمآ و  رتولج  يرمع  دـید  دـمآ ، دجـسم  هب  نوچ  تشگرب ! درک و  یظفاحادـخ 
رد دندرک  هدهاشم  وا  زا  ار  يرکف  ینوگرگد  نیا  هک  ماما  باحصا  دهدب . یسک  هچ  هب  ار  شتلاسر  دنادیم  رتهب  ادخ  تفگ : دنلب  يادص 

. یتفگیم نخـس  نیا  زا  ریغ  يدوب و  نیا  زا  ریغ  زورید  ات  وت  ياهداد ؟ عضوم  رییغت  هک  تسا  هدـش  هچ  دندیـسرپ : دـندمآ و  درگ  شفارطا 
!! متفه ماما  يانث  حدـم و  هب  درک  عورـش  و  تسا . نیا  ماهدـیقع  دیدینـش ! متفگ  نونکا  مه  هک  ار  هچنآ  تفگ : باحـصا  باوج  رد  يرمع 

دیتساوخیم امش  هک  يراک  ای  دوب  رتهب  نم  راک  دومرف : دننک  تازاجم  ار  يرمع  دنتساوخیم  هک  نانآ  هب  تشگرب ، هناخ  هب  ماما  هک  یتقو 
تیب لـها  يهریـس  زا  ياهنوـمن  دوـب  نیا  مدرک . تیادـه  حالـصا و  کـمک ، رادـقم  نیا  اـب  ار  وا  نم  [ 227 [ !؟ دـیهد هحفـص 419 ]  ] ماجنا

دندرکیم هئارا  ناشیا  هب  ار  تداعس  دشر و  هار  يدازآ  رد  دنتسویپیم و  اهنآ  هب  يدازآ  رد  دنتشاذگیم و  دازآ  ار  مدرم  هک  مالسلامهیلع 
مالـسلامهیلع نیتسار  ناماما  قح  هب  لماک  تفرعم  یـسک  رگا  يرآ ، دـننک . ناشتوعد  ادـخ  يوس  هب  ناـنآ ، هب  نداد  تیـصخش  نمـض  اـت 

هک يرمتسم  ششخب  تلیضف و  عون  ره  هک  دباییمرد  دنناگدیرفآ و  راگدیرفآ و  نیب  يهطساو  ناشیا  هک  دمهفیم  یبوخ  هب  دشاب ، هتشاد 
یگدـنز ملاـع  تادوجوم  هک  تسا  ناـشیا  دوجو  تکرب  نمی  هب  هدوب و  اـهنآ  سدـقم  دوجو  رطاـخ  هب  هدرک  لـضفت  اـهناسنا  هب  دـنوادخ 

لیاضف مامت  رد  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  دنراوتسا . نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  ناشیا  یگتـسجخ  تکرب و  زا  دننکیم و 
هیاـس بش  هک  هاـگنآ  ییـالط . يهشوـخ  نیا  رد  تسا  يرهوـگ  يهناد  يهلزنم  هب  هدـش  هتفگ  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  يارب  هک  یبقاـنم  و 

دوخ تروص  درکیم ، عمج  دوب  هناخ  رد  نغور  درآ و  رانید و  مهرد و  هچ  ره  وا  تفریم ، ورف  شمارآ  نوکس و  رد  اهمشچ  دنکفایم و 
نآ راک  نیا  درکیم . تدعاسم  نانآ  هب  یعیـسو  حطـس  رد  تفریم و  نایاونیب  يهناخ  رد  هب  دیـشکیم و  شود  هب  ار  اهراب  دناشوپیم ، ار 
هب دـندیدیم ، ار  وا  هک  نیمه  دنتـسشنیم و  راـظتنا  هب  هناـخ  رد  يوـلج  اـهتعاس  ناـمه  رد  بش  ره  نادنمتـسم  هک  دوـب  هدـش  رارکت  ردـق 
نآ هک  یتقو  اما  دنتخانشیمن . ار  وا  دوب  هدرک  راتتسا  ار  دوخ  تروص  نوچ  هتبلا  دمآ ! نابنا )  ) بارج بحاص  هک  دندادیم  هدژم  رگیدکی 
هقاف رقف و  شتآ  دندش و  مورحم  شخبورین  ياهششخب  نآ  زا  تفرن و  ناشغارـس  هب  یـسک  رگید  نآ  زا  سپ  نوچ  تفر ، ایند  زا  ترـضح 

ار ادخ  مشخ  شتآ  ناهنپ  يهقدص  : » دومرفیم هتـسویپ  هک  یـسک  نآ  دندیمهف  هحفص 420 ]  ] هاگنآ دش ، روهلعش  ناشیگدنز  رـسارس  رد 
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نیدباعلا نیز  ماما  [. 228 . ] درکیم تدعاسم  نانآ  هب  هک  دوب  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  هدـیزگرب » ود   » دـنزرف نامه  دـنکیم ،» شوماخ 
زا رتشیب  هکنیا  اب  تخانشیمن  ار  وا  زین  ترضح  نآ  يومعرسپ  هک  درکیم  راتتـسا  ار  دوخ  اجنآ  ات  نادنمتـسم  هب  دقفت  ماگنه  مالـسلاهیلع 

هیـالگ ماـما  زا  اذـل  تسیک ، هدـننک  تدـعاسم  دـیمهفیمن . وا  درکیمن ، یفرعم  ار  دوخ  ماـما  نوچ  اـما  دیـسریم ، وا  هب  نادنمتـسم  رگید 
هک دیمهفیمن  مه  وا  تفگیمن ! يزیچ  یلو  دادیم  شوگ  ار  ومع  رـسپ  ياههیالگ  ماما  دنکیمن !؟ یگدیـسر  شلاح  هب  ارچ  هک  درکیم 
ره يهدننک  تدعاسم  نآ  هک  دیمهف  تفرن ، شغارـس  هب  یـسک  رگید  دش و  دیهـش  ماما  هک  هاگنآ  طقف  تسا . ماما  دوخ  هدننک  تدـعاسم 

يارب اهبـش  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  [. 229 . ] تـسا هدرکیم  یــساپسان  ار  وا  تـمارک  هنوـگچ  هـک  دـش  هجوـتم  هدوـب و  ماـما  دوـخ  بـش 
اهتشوگبآ مامت  راطفا  ماگنه  هب  هاگنآ  دننک ، خبط  حبذ و  يدنفسوگ  دادیم  روتـسد  ناضمر  هام  رد  دربیم ! بآ  دوخ  ناوتان  ياههیاسمه 

ناتسمز رخآ  رد  و  یناتسمز ، سابل  ناتسبات  نایاپ  رد  دومنیم . راطفا  امرخ  نان و  اب  دوخ  سپس  درکیم ، میسقت  ارقف  نیب  ییاههساک  رد  ار 
رگا دنتـسنادیمن و  ار  شتمیق  هک  دیـشخبیم  یناسک  هب  دوب  تمیقنارگ  هک  ار  دوخ  زخ  يهماج  درکیم . میـسقت  ارقف  نیب  یناتـسبات  سابل 
چیه زا  مشورفب ! ماهدـناوخ  زاـمن  نآ  رد  هک  ار  ياهماـج  مرادـن  تسود  دادیم  باوج  یـشورفیمن ، ار  نآ  اـیآ  هک  درکیم  لاؤس  یـسک 

ناگدنامرد نادنمتسم و  ناریگنیمز ، نامیتی ، اب  ندروخ  اذغ  زا  دادیم . هقدص  ار  نآ  زا  یتمـسق  لوا  هکنیا  رگم  درکیمن  هدافتـسا  ییاذغ 
اریز دـنک ، ریخ  ياعد  وگب  يداد  لئاس  هب  يزیچ  هاـگره  تفگیم : دوخ  مداـخ  هب  [ 230 . ] دربیم تذل  دندوب ، هحفص 421 ]  ] هراچیب هک 

دـندوب و هدـش  عمج  شرتسب  فارطا  ناراکبلط  دوب ، راضتحا  لاح  رد  نسح  نب  هللادـبع  هک  یتقو  [. 231 . ] دوشیم باجتـسم  لئاس  ياعد 
. دینک هعجارم  رفعج  نب  هللادبع  ای  نیـسحلا  نب  یلع  هب  دیناوتیم  امـش  یلو  مرادـن ، يزیچ  هک  نم  تفگ : يو  دنتـساوخیم . ار  دوخ  بلط 

لوصحم هک  نمرخ  رـس  ار  وا  ياه  يراکهدـب  مامت  تفرگ  هدـهع  هب  زین  ماما  دـندیزگرب . ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناراکبلط  مامت 
هحفص 424] [. ] 232 . ] درک ءادا  ار  اهضرق  مامت  دنوادخ  يرای  هب  دیسر ، ارف  هک  نمرخ  رس  دزادرپب . دنک ، تشادرب  ار  دوخ 

مالسلاهیلع داجس  ماما  يرابدرب  ملح و 

هراشا

لاصخ لماک  يهنومن  هلـضاف و  قـالخا  يهریاد  زکرم  دـیاب  دوشیم ، مدرم  ياـمنهار  ملع و  یلاـعت  يادـخ  يوس  زا  هک  یماـما  کـشیب ،
تافـص رگید  شناد و  يراوگرزب ، تمارک ، تعاجـش ، رد  ینعی  دـنربارب ؛ يواسم و  ناـماما  ماـمت  دروم  نیا  رد  هتبلا  هک  دـشاب ، هدیدنـسپ 

رد ام  يهمه  تسا . نامنیلوا  لثم  نامنیرخآ  و  ام ، نیرخآ  لـثم  اـم  نیلوا  : » تسا هدـش  تیاور  ناـشدوخ  زا  هکناـنچ  دنتـسه . یکی  هلـضاف 
دوجوم ياهیگتسجرب  اهیرترب و  مامت  ياراد  تساک  مکیب و  دیاب  هک  تسا  نیا  یهلا  يامظع  تفالخ  ياهیگژیو  زا  اریز  میناسکی .» لضف 

رد هک  دوب  یـصاخ  نامز  فرظ  ياضتقا  رطاخ  هب  نیا  دنرتزراب ، روکذم  فاصوا  زا  ياهراپ  رد  ناشیا  زا  یخرب  مینیبیم  رگا  لاح ، دـشاب .
اهتعاجش و نامه  دنتفرگیم ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يهژیو  طیارـش  رد  رگا  نانآ  زا  مادک  ره  الا  و  دندوب ، هتفرگ  رارق  نآ 

نامز رد  زین  نینمؤملاریما  دوخ  رگا  و  دوب ، نینچ  نیا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هکنانچ  ربمغیپ ، زا  هک  دـشیم  رهاظ  ناشیا  زا  ییاـهیروالد 
، دیامن دوخ  بذج  ار  نانآ  ات  دهدیم  ناقحتـسم  ریغ  هب  ار  اهنآ  دنکیم و  جارات  ار  ناناملـسم  لاوما  هنوگچ  هک  دـیدیم  دوبیم و  هیواعم 

نیدب ات  داد  ماجنا  یناوارف  ياهـششخب  هحفـص 425 ]  ] لذب و هک  درک  مالـسلاهیلع  یبتجم  ترـضح  شدنزرف  هک  درکیم  ار  يراک  نامه 
دوجو هب  یتصرف  ناشیا  زا  مادـک  ره  يارب  رگا  نینچمه ، دـنتفین . وا  گنچ  هب  ات  دـنک  ظفح  دـندوب ، دنمتـسم  هک  ار  نانمؤم  يهیقب  هلیـسو 
قداص ماما  هک  روط  نامه  دندرکیم  یهلا  ماکحا  رشن  هب  مادقا  زین  نانآ  دمآ -  دوجو  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  يارب  هکنانچ  دمآیم - 

نآ زا  یضعب  رهظم  ناماما  زا  مادک  ره  هک  درکیم  باجیا  تمکح  ياضتقا  راوگان و  طیارـش  ياعدتـسا  نیاربانب ، درک . مادقا  مالـسلاهیلع 
رتزراب ماما ، نآ  رد  دوجوم  فصو  هکلب  دندوبن  یگتسجرب  يرترب و  نآ  ياراد  نارگید  هک  انعم  نآ  هب  هن  دنشاب ، اه  یگتـسجرب  لیاضف و 
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، دوب هدـش  زاتمم  نآ  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هک  يزراب  تافـص  زا  دـش ، هتفگ  هچنآ  ربانب  دوب . نارگید  رد  فصو  نامه  زا  رتدـکؤم  و 
نیا و  دـشیم ، هدرب  راک  هب  ینادان  لهج و  ربارب  رد  هاگ  يزغم و  کبـس  یگدزباتـش و  ربارب  رد  هاگ  هک  دوب  ترـضح  نآ  يرابدرب  ملح و 

ره ینعی  دنرذگیم » نآ  زا  يراوگرزب  اب  دنسرب  ياهدوهیب  هب  هاگره  : » دیامرفیم دیاتـسیم و  ار  نآ  میکح  نآرق  هک  تسا  یفـصو  نامه 
ره ار  یباتیب  باتـش و  و  دوخ ، ياج  رد  ار  عنم  عدر و  دوخ ، ياج  رد  ار  شـشخب  وفع و  دنهدیم : ماجنا  دوخ  ياج  رد  تسرد  ار  يراک 

. دنک اضتقا  تمکح  هک  اج 

یجراخ درم  ماما و 

دش و عنام  ترضح  دنریگب ، ماقتنا  وا  زا  دنتساوخ  ماما  نامالغ  تفگ . ازسان  دب و  ار  وا  دیسر و  مالسلاهیلع  داجس  ماما  هب  جراوخ  زا  يدرم 
ات يراد  یتجاح  ایآ  تساهنیا ! زا  رتشیب  هدـنام  هدیـشوپ  وت  رب  ام  رما  زا  هچنآ  دومرف : درک و  یجراخ  درم  هب  ور  هاـگنآ  دـینک . ربص  دومرف :

رازه داد  روتسد  ماما  درک . توکس  هحفص 426 ]  ] دش و هدنمرش  رایسب  دینش ، ار  ماما  يهنانابرهم  نخس  هک  درم  نآ  مینک ؟ هدروآرب  ار  نآ 
[. 233 . ] ییادخ لوسر  دنزرف  وت  هک  مهدیم  تداهش  تفگیم : تشگیمرب  هک  یتقو  دیدرگ  شتیاده  ببس  نامه  دنداد و  وا  هب  مهرد 

رگید يهنومن 

رایـسب يهبقع  کـی  ناـمهار  رـس  رد  اـم  اـقآ ، نیبب  دومرف : وا  هب  ترـضح  تفگ ، ازـسان  شحف و  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماـما  هب  يدرم 
مهاوخ یتفگ  وت  هچنآ  زا  رتدب  منامب ، ناریح  اجنآ  رد  رگا  مرادن و  یکاب  وت  ياهـشحف  زا  مرذـگب ، رطخ  نآ  زا  نم  رگا  میراد ، كانرطخ 

. دوب

موس يهنومن 

يزیچ وا  هب  مه  هملک  کی  یتح  ماما  یلو  درک  یخاتـسگ  تراـسج و  ترـضح  نآ  هب  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماـما  ناـشیوخ  زا  يدرم 
ار یباوج  ات  میورب  درم  نیا  يهناخ  هب  نم  اب  مراد  تسود  دومرف : ناهارمه  هب  ماما  تفر ، دش و  ادـج  ماما  زا  درم  نآ  هکنآ  زا  سپ  تفگن !
و : » تفگیم هتسویپ  دندینـشیم  هکنیا  زج  هار  نیب  رد  دنتفریم  درم  نآ  لزنم  هب  ماما  تمدخ  رد  هک  ناهارمه  دیونـشب . مهدیم  وا  هب  هک 

دندیـسر درم  نآ  لزنم  هب  هک  یتقو  دندینـشیمن . وا  زا  يرگید  زیچ  [ 234 « ] نینـسحملا بحی  هللا  سانلا و  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاـکلا 
وا هب  ترـضح  دیوگب ، هحفـص 427 ]  ] يزیچ هکنآ  زا  لبق  اما  دـمآ  نوریب  بضغ  مشخ و  تلاح  اب  هناـخبحاص  درک . باـبلا  قد  ترـضح 
زا نم  دوب ، قح  یتفگ  نم  يهرابرد  هک  ینانخـس  رگا  یتفگ . یبلاطم  نم  يهراـبرد  یتفرگ و  ارم  يولج  لـبق  يهظحل  دـنچ  ردارب ، دومرف :
زا درم  نآ  دـشخبب ! ار  وت  درذـگب و  وت  زا  دـنوادخ  دوب ، قحان  وت  نانخـس  رگا  مبلطیم و  شزوپ  منکیم و  رافغتـسا  ادـخ  دزن  اـهنآ  ماـمت 

ترـضح نآ  زا  دیـسوب و  ار  ماما  یناشیپ  دومن ، فارتعا  دوب  هدرک  هک  یبدا  يهئاسا  تراـسج و  هب  تشگ ، هدنمرـش  ماـما  نانخـس  ندـینش 
[. 235 . ] درک ششخب  وفع و  ياضاقت 

مراهچ يهنومن 

یلع ینعی   ) درم نیا  تفگ : دوخ  نادـیرم  هب  يزور  دروخیم ، نان  مدرم  ندـنادنخ  یگدول و  قیرط  زا  هک  هنیدـم  درگلو  ناراکیب  زا  یکی 
هدش هک  ياهلیسو  ره  هب  دروم  نیا  رد  دیاب  منادنخب . ار  وا  ماهتسناوتن  زونه  ماهدرک  هچ  ره  تسا . هدرک  هتسخ  ارم  مالسلاهیلع ) نیـسحلا  نب 

زا دیود و  راکیب  درم  نآ  دنتشذگیم ، اجنآ  زا  دوخ  نامالغ  زا  نت  ود  اب  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیب ، نامه  رد  مروآ ! هدنخ  هب  ار  وا 
شود رب  ار  نآ  هرابود  دـنتفرگ و  سپ  ار  ابع  دـندرک و  بیقعت  ار  وا  ماما  هارمه  نامالغ  درک . رارف  دوبر و  ماما  شود  زا  ار  اـبع  رـس  تشپ 
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هاگن هن  تفگیم و  ینخـس  هن  دوب : هداتـسیا  رطاخ  شمارآ  نانیمطا و  لامک  اب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  تدم  نیا  مامت  رد  دـنتخادنا . ماما 
: دنتفگ نامالغ  دوب ؟ هک  درم  نیا  دیسرپ : اهنآ  زا  ماما  دنتـشگرب ، دنتفرگ و  سپ  ار  ابع  نامالغ  هکنآ  زا  سپ  تشادیمرب . نیمز  زا  ار  دوخ 

محر وت  رب  ادخ  دییوگب  وا  هب  دومرف : ترـضح  دروخیم . نان  قیرط  هحفـص 428 ]  ] نیا زا  دـنادنخیم و  ار  مدرم  هک  تسا  ياهراکیب  مدآ 
تسا یگرزب  ياهسرد  دنمـشزرا و  میلاعت  اهنیا  [. 236 . ] درک دنهاوخ  ررـض  زور  نآ  رد  ناراکیب  هک  تسا  يزور  ار  دـنوادخ  اریز  دـنک ،

يراـبدرب ملح و  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  اهییوخدـنت  دنـشیدنیب ، تسرد  نآ  میهاـفم  رد  دـنریگب و  رظن  رد  ار  اـهنآ  رگا  هک  اـم ، تـما  يارب 
، دـننادیم هابتـشا  شزغل و  ياراد  ار  دوـخ  هک  یناـسک  هژیو  هب  مدرم ، ماـمت  ناـیم  رد  تبحم  رهم و  يهشیر  دـش و  دـهاوخ  نآ  نیزگیاـج 

مهیلع هللا  تاولص  مرکا  لوسر  تیب  لها  زا  مهم  رایسب  ياهدومنهر  تاداشرا و  اهزردنا و  دنپ و  رایـسب  هچ  يرآ ، تفای . دهاوخ  شرتسگ 
هحفص 430] . ] دناسریم تمظع  جوا  هب  ار  ناسنا  اهنآ  هب  لمع  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  نیعمجا 

ناضمر هام  رد  مالسلاهیلع  داجس  ماما 

زا مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  نازینک  نامالغ و  ناضمر  كرابم  هام  رد  هاـگره  تسا : هدرک  تیاور  هیلع  هللا  ۀـمحر  سوواـط  نب  دـیس 
هام رخآ  رد  تشونیم و  يرتفد  رد  ار  ناشیاهفالخ  هکلب  درکیمن ، هیبنت  ار  نانآ  زگره  دـندرکیم  یهاتوک  دوخ  يهبجاو  فیاـظو  ماـجنا 
هب دـناوخیم و  ناشیارب  دـندوب  هداد  ماجنا  هک  ار  یفالخ  ياهراک  مامت  هاـگنآ  داتـسیایم ، ناـشنایم  رد  دوخ  درک و  عمج  ار  اـهنآ  یگمه 

سپ دـندرکیم . فارتعا  دوخ  فالخ  لمع  هب  اهنآ  مامت  يدـش ! بکترم  ار  فالخ  نالف  زور  نالف  رد  وت  ینالف ، دومرفیم : ناشکی  کی 
روط نامه  تسا ، هتشون  ار  وت  لامعا  مامت  زین  ناحبـس  يادخ  نیـسحلا ، نبا  یلع  يا  دییوگب : دنلب  يادص  اب  تفگیم : نانآ  هب  ماما  نآ  زا 

ره دسیونیم . ار  اهراک  تشرد  زیر و  دیوگیم و  نخـس  قح  هب  هک  تسا  یلامعا  يهمان  دـنوادخ  دزن  ياهتـشون ! ار  ام  لامعا  مامت  وت  هک 
نآ رذـگرد  ام  زا  شخبب و  ار  ام  سپ ، میدـید . هداـمآ  وت  دزن  ار  دوخ  لاـمعا  اـم  هکناـنچ  دـید ، یهاوخ  هداـمآ  وا  دزن  ار  نآ  ياهدرک  هچ 

؛ تشاد یهاوخ  لداع  میکح  يادخ  هاگـشیپ  رد  هک  شاب  یتلذ  نآ  دای  هب  نیـسحلا ، نب  یلع  يا  دشخبب . ار  وت  ادـخ  يراد  تسود  هکنانچ 
شخبب و تسا . هدنـسب  ادـخ  یهاوـگ  باـسح و  و  دـنکیمن ، ملظ  هحفـص 431 ]  ] یـسک هب  ياهرذ  زا  رتـمک  ياهرذ و  هک  یلداـع  يادـخ 
و ( »؟ دزرمایب ار  امـش  دنوادخ  دیرادن  تسود  ایآ  دنرذگرد . و  دنـشخبب ، دیاب  : » دیامرفیم هک  درذگب ، وت  زا  تمایق  ياورنامرف  ات  رذـگرد 
دـندناوخیم و مه  اب  اـهنآو  درکیم  نیقلت  نازینک  ناـمالغ و  هب  ار  تاـملک  نیا  [. 237 (. ] مکل هللا  رفغی  نا  نوبحت  ـالا  اوحفـصیل  اوفعیل و 

یتسار هب  ام  میرذگرد و  شیوخ  ناراکمتـس  زا  يدومرف  ام  هب  وت  اراگدرورپ ، تفگیم : تسیرگیم و  دوب  هداتـسیا  ناشنایم  رد  هک  دوخ 
زا ندرک  وفع  رد  وت  هک  رذگرد  ام  زا  مه  وت  میتشذگرد ، دناهدرک  متس  هک  یناسک  زا  ام  يدومرف ، هک  روط  نامه  میاهدرک . متـس  دوخ  رب 
هدز وناز  تاهناخ  رد  نایادـگ  نالئاس و  ام  نونکا  مه  مینکن و  مورحم  دوخ  هاگرد  زا  ار  یلئاس  يدومرف  ام  هب  وت  يرترب . نارومأم  زا  اـم و 
نم نم ، يادـخ  ینارومأم . زا  ام و  زا  يالوا  راک  نیا  رد  وت  هک  نادرگم ، ناممورحم  هنب و  تنم  اـم  رب  میبلطیم ؛ ار  وت  ياـطع  ناـسحا و  و 
نم تفگیم : نازینک  ناـمالغ و  هب  نآ  زا  سپ  میرک . يا  نک  روشحم  تتمعن  لاون و  لـها  اـب  نک و  مارکا  نم  هب  مه  وـت  مدرک  مارکا  هک 

ياورنامرف يارب  ياهیامورف  راکمتـس و  يهدـنب  امـش و  يارب  ییاورنامرف  دـب  هک  ارم  ياهیراتفر  دـب  نم و  مه  امـش  ایآ  مدرک ، وفع  ار  اـمش 
اهنآ هب  هاگنآ  میدرک . وفع  ار  وت  ياهدرکن  دب  ام  هب  هکنیا  اب  دنتفگیم : باوج  رد  نارضاح  دیدیـشخب ؟ مدوب ، راکوکین  لداع  يهدنیاشخب 
روط نامه  نک  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  وا  تشذگرد ؛ ام  زا  وا  هک  روط  نامه  رذـگرد ، نیـسحلا  نب  یلع  زا  ادـنوادخ ، ییوگب  دومرفیم :

ناـیاپ رد  تفگیم و  هحفـص 432 ]  ] نیمآ مه  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـندرکیم و  اـعد  ناـنآ  درک . دازآ  یگدرب  زا  ار  اـم  وا  هـک 
نادنچ رطف  دیع  زور  رد  دنک . مدازآ  درذگرد و  نم  زا  زین  ادخ  هکنیا  دیما  هب  مدرک . ناتدازآ  متـشذگرد و  امـش  زا  نم  دیورب . دومرفیم :
دودـح راطفا  ماگنه  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  بش  هلاس  ره  دـندشیم . زاـینیب  مدرم  زا  تساوخرد  زا  هک  دادیم  ماـعنا  هزیاـج و  اـهنآ  هب 
یگمه هک  دنکیم  دازآ  منهج  زا  ار  سک  رازه  داتفه  ناضمر  كرابم  هام  زا  بش  ره  رد  دـنوادخ  تفگیم : درکیم و  دازآ  هدـنب  تسیب 
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تـسود نم  دنکیم . دازآ  تسا  هدرک  دازآ  كرابم  هام  لوط  رد  هک  هچنآ  مامت  يهزادنا  هب  هام  رخآ  بش  رد  دـناهدوب و  باذـع  قحتـسم 
ار ياهدنب  چیه  دنک . مدازآ  خزود  شتآ  زا  هکنیا  دیما  هب  مدرک  دازآ  ار  همه  متشاد  رایتخا  رد  ایند  رد  هک  ار  یناگدرب  دنیبب  دنوادخ  مراد 

كرابم هام  رخآ  بش  رد  دـشیم ، کـلام  نآ  ياـنثا  رد  اـی  لاـس و  لوا  رد  ار  یـسک  هاـگره  تفرگیمن . یگدـنب  هب  لاـس  کـی  زا  شیب 
هب هفرع  زور  هاگره  نکل  دـیرخیم ، تشادـن  اـهنآ  هب  يزاـین  هک  ار  ناهایـس  دوب . وا  يهلاـس  ره  شور  لـمع ، نیا  درکیم . دازآ  ناـضمر 
هب يرایـسب  لام  تخاسیم و  دازآ  ار  همه  هفرع  مسارم  نایاپ  زا  سپ  تسبیم و  ار  اهرداچ  ياهزرد  ناـنآ  يهلیـسو  هب  دیـسریم ، فقوم 

مدرم فلتخم  ياههورگ  هک  یعقوم  رد  تدابع ، عون  نیا  زا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  روظنم  [. 238 . ] درکیم اطع  ناشیا  هب  هزیاـج  ناونع 
ناسحا هب  اهمـشچ  مامت  هک  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  ناـگدرب  ناـمالغ و  هب  ناـسحا  نینچمه ، تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  دـناهدمآ ، درگ 

فیعض و تاقبط  شود  زا  نیگنـس  راب  نتـشادرب  هک  دنک  میهفت  یمالـسا  يهعماج  هب  دهاوخیم  هک  تسا  نشور  هدش  هتخود  ناراکوکین 
طاشن اب  دنناوتب  ات  دوب  دهاوخ  ناگدربمان  هحفص 433 ]  ] تیصخش نأش و  عیفرت  بجوم  فارشا ، نادنمناوت و  يهرمز  رد  ناشیا  نداد  رارق 
نیدب هک  دنهاکب  نانآ  یناوتان  یتسس و  زا  دنوش و  دننامه  هارمه و  ناناملـسم  رگید  اب  حلاص  لامعا  هتـسیاش و  ياهراک  رد  یلاحـشوخ  و 
تـسا ناگدـنب  رب  ناحبـس  يادـخ  لضف  يهناشن  هک  اهقتع  اهتدابع و  عون  نیا  هوالع ، هب  دـش . دـهاوخ  هدوزفا  ناشددـم  ددـع و  رب  هلیـسو 

زا ار  یگدرب  هودنا  مغ و  رابجا ، مازلا و  نودب  يدازآ  اب  هک  دش  دـهاوخ  زین  یتاقبط  ياههلـصاف  ندرب  نیب  زا  يداژن و  ضیعبت  عفر  بجوم 
دنـشاب و ناشهار  ورهر  لاح  همه  رد  هشیمه و  هک  دهدیم  تماما  هار  ناگدـنیوپ  هب  ار  یناسنا  یقالخا -  سرد  نیا  دـیادزیم و  نانآ  لد 

شاداپ ار  اهنآ  رترب  رتشیب و  ناسحا  هب  ناحبـس  يادخ  دننک ، یکین  ناسحا و  ادخ  ناگدنب  هب  هزادـنا  ره  هک  دنـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  هشیمه 
هدوزفا تدحو  نید  نیبم و  نید  هب  ناگدننک  توعد  رامـش  رب  دباییم و  شرتسگ  هعماج  رد  تلادع  یکین و  هلیـسو  نیدـب  داد و  دـهاوخ 
هحفـص . ] دـشاب هداد  رارق  وا  لد  رد  ار  نیقی  رون  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دوـشیمن  نآ  هجوـتم  یـسک  ره  هک  تسا  یقیقد  زمر  نیا  ددرگیم .

[436

مالسلاهیلع داجس  ماما  ینتورف 

دوخ تیـشم  هدارا و  قبط  هک  تسا  تاذ  هب  مئاق  دنوادخ  يایربک  تاذ  يهژیو  یگرزب  هک  دمهفب  دنک و  ادیپ  تخانـش  لامک و  ناسنا  رگا 
دشاب هتشاد  ربکت  هظحل  کی  یتح  دش  دهاوخن  رضاح  زگره  دنکیم ، یتسه  ناهج  ياههدیدپ  ءایشا و  رد  دهاوخب  هک  ار  یفرصت  عون  ره 

ینافوط ربارب  رد  رپ  کی  دـننام  تسادـخ و  داقنم  تالاح  مامت  رد  هک  دـنادیم  یبوخ  هب  یـصخش  نینچ  اریز  دـشورفب ، رخف  نارگید  هب  و 
نینچ دش . دهاوخ  ضراع  وا  رب  مدع  هرابود  تدم  ياضقنا  رمع و  نایاپ  رد  زاب  مدع و  هب  قوبـسم  تسا  ياهدـیدپ  نوچ  دراد ، رارق  میظع 
تهج ره  زا  ار  دوخ  تسا  هدـیرفآ  ار  وا  ناـیک  هک  ییادـخ  ربارب  رد  زاـب  دـشاب ، هدـش  گرزب  مه  بقاـنم  لـیاضف و  اـب  دـنچ  ره  یـصخش 
دهاوخ وبدب  فیثک و  يرادرم  نایاپ  رد  هدمآ و  دیدپ  هدـیدنگ  ياهفطن  زا  تسخن  دـمهفب  هک  هاگنآ  اصوصخ  دـنادیم ، زیچان  کچوک و 
نکمم هک  نارگید -  زا  ار  دوخ  دوشیم  یـضار  هنوگچ  تروص ، نیا  رد  دنیبب . هرذـع  تفاثک و  زا  رپ  یفرظ  طسو  نیا  رد  ار  دوخ  دـش و 

هتشاد هجوت  دیاب  دنادب ، هدیدنسپ  لاصخ  هدیمح و  تافـص  ياراد  ار  دوخ  ناسنا  هزادنا  ره  دنادب ؟ رترب  دنـشاب -  رتهب  وا  زا  ادخ  دزن  تسا 
وا رب  هتسویپ  شـضیف  ات  دشاب  دنوادخ  رازگـساپس  رکاش و  دیاب  سپ ، هحفـص 437 ]  ] تسا یلاعت  يراب  فاطلا  زا  روبزم  تافـص  هک  دشاب 

تربع يهیام  درک و  دهاوخ  طوقس  ینوبز  تلذ و  بادرگ  رد  هشیمه  يارب  دوش  هتشادرب  وا  زا  قح  ضیف  ياهظحل  رگا  اریز  ددرگ ، هضافا 
تمظعاب تاذ  اب  ندرک  هلباقم  عازن و  زج  مدرم  ربارب  رد  يو  نداد  ناشن  روز  توربج و  هدـنب و  ندرک  ییایربک  ایآ  دـش . دـهاوخ  نارگید 

دهاوخب سک  ره  زا  و  دـهدیم ، دـهاوخب  سک  ره  هب  تسا ، دـنوادخ  کلم  یتسه  ناـهج  هک  دـننادیم  هلماـک  سوفن  تساـناوت ؟ يادـخ 
هتفگ هچنآ  هب  هجوت  اب  تفرگ ! دنهاوخ  رارق  لاؤس  دروم  دنهد  ماجنا  نارگید  هچ  ره  یلو  دوشیمن ، هذخاؤم  دهد  ماجنا  هچ  ره  دریگیم ؛
لاح نیع  رد  اما  دوب  تلیضف  نامـسآ  يادنلب  رد  ناماما  غارچ  بش  رهوگ  ناعـضاوتم و  تنیز  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  دنچ  ره  دش ،
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زا یکی  دوخ  ییوگ  هک  تسشنیم  هرفس  کی  رس  رب  درکیم و  ینیـشنمه  اهنآ  اب  دیـشوجیم و  هعماج  نییاپ  تاقبط  اب  نانچ  نآ  مینیبیم 
ناهج شیادـیپ  دـنوادخ  هک  تفریم  رامـش  هب  تانئاک  يدوجو  تلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يو  هکنیا  اب  دوب ، ناـنآ 

دهد میلعت  مالـسا  تما  هب  ات  درکیم  ینتورف  نینچ  نیا  ماما  داد . دـهاوخ  هداد و  ماجنا  ناراوگرزب  نیمه  يهلیـسو  هب  ار  نآ  متخ  یتسه و 
ینتورف عضاوت و  اب  ناـنچ  نآ  ور ، نیا  زا  دوب . دـهاوخن  يدـحا  يهتـسیاش  یلاـعت  يراـب  دـننامیب  سدـقا و  تاذ  زج  یگرزب  اـیربک و  هک 

فرط رب  شتـسار  فرط  زگره  هک  تفریم  هار  راومه  فاص و  ناـنچ  نآ  تسا و  هتـسشن  شرـس  رب  ياهدـنرپ  ییوگ  هک  درکیم  تکرح 
تئاند یتسپ و  رهاظم  مامت  زا  دیاب  هک  ناسانشن  نید  شزومآ  تیصخش و  ظفح  يارب  یهاگ  لاح ، نیع  رد  [ 239  ] تفرگیمن یشیپ  پچ 

نب یلع  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  اذـل  دـشیم ! هدـهاشم  تمظع  تهبا و  هحفـص 438 ]  ] لامک رد  دننک ، بانتجا 
بش کی  رد  يرهز  [. 240 . ] دنک ظفح  ار  دوخ  مارتحا  هلیسو  نیدب  ات  دیرخیم  رانید  دصکی  هب  يراوس  ناویح  هاگ  مالسلاهیلع  نیـسحلا 

؟ هللا لوسر  نبای  دیربیم  فیرشت  اجک  دیسرپ : وا  زا  دربیم ، دوخ  اب  هدیـشک و  شود  هب  درآ  يرادقم  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دید  یناراب 
ار راب  نآ  ماما  هک  درک  داهنـشیپ  يرهز  مربیم . ار  نآ  مراد  هک  ماهدرک  هدامآ  ياهشوت  نآ  يارب  مراد و  یترفاـسم  دـصق  دومرف : ترـضح 

راب نداد  زا  ماما  هک  دید  یلو  دوشن ، تمحز  نیا  لمحتم  دوخ  دناسرب و  دصقم  هب  ار  نآ  يو  ات  دـهدب  وا  مالغ  هب  دیـشکیم  شود  هب  هک 
رد هک  درک  میهفت  وا  هب  يوحن  هب  ماما  اما  دـناسرب ، لزنم  هب  ار  راب  ترـضح  نآ  کمک  هب  دوخ  تساوخ  هزاجا  سپ ، دراد . عانتما  مالغ  هب 

دوش ادج  يو  زا  هک  داد  دنگوس  ار  يرهز  سپـس  دشکب . شود  هب  ار  راب  نیا  دیاب  دوخ  اهنت  دروخیمن و  شدرد  هب  سک  چـیه  دروم  نیا 
شباوج رد  ترـضح  دیـسرپ . ترفاسم  نآ  دروم  رد  وا  زا  دـید و  ار  ماما  يرهز  اددـجم  زور  دـنچ  زا  سپ  دراذـگب . دوخ  لاـح  هب  ار  وا  و 

زا بانتجا  يارب  یگدامآ  هکلب  مدشیم ، هدامآ  نآ  يارب  دوب و  گرم  رفـس  ترفاسم ، نآ  زا  مروظنم  هکلب  دوبن  یتشادـنپ  وت  هچنآ  دومرف :
ناونع هب  ار  دوخ  يابع  دـشیم ، دراو  وا  رب  شرهاوخ  رهوش  ای  داـماد  هاـگره  [. 241 . ] تسادخ هار  رد  تاریخ  شـشخب و  لذـب و  مارح و 

رفس هب  هاگره  [. 242 . ] تاروع يهدنناشوپ  تالکـشم و  هحفـص 439 ]  ] يهدـننک تیافک  رب  نیرفآ  دومرفیم : درتسگیم و  شیارب  شرف 
ار ماـما  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  دـنک . يرازگتمدـخ  ناـشیارب  تساوـخیم  نوـچ  درکیمن ، یفرعم  رگید  نارفاـسم  هـب  ار  دوـخ  تـفریم ،

مالـسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  وا  تسیک ؟ اقآ  نیا  دـینادیم  ایآ  تفگ : شناتـسود  هب  تخانـش و  ار  وا  راـک  نیح  رد  يدرم  دنتخانـشیمن ،
. دندیسوب ار  شیاپ  تسد و  یهاوخرذع  يارب  دنتخادنا و  نیمز  هب  وا  يولج  ار  دوخ  دارفا  مامت  تخانـش ، ار  ماما  ناوراک  هک  نیمه  تسا !

لوسر رطاخ  هب  دنتخانشیم ، ارم  نایناوراک  هک  اهرفس  زا  یکی  رد  دومرف : دنکیمن ، یفرعم  ار  دوخ  اهترفاسم  رد  ارچ  دندیسرپ  وا  زا  نوچ 
[. 243 . ] دنـسانشن ارم  هک  منک  ترفاسم  یناـسک  اـب  متفرگ  میمـصت  تهج  نیمه  هب  مدوبن . نآ  راوازـس  هک  دـندرک  نم  هب  ییاـهتبحم  ادـخ 

زونه ناـمالغ  زا  یـضعب  رگا  دـشیم و  دوخ  بکرم  رب  راوس  هاـگنآ  دـناوخیم ، زاـمن  تعکر  ود  تسخن  رفـس  هب  تکرح  زا  لـبق  هشیمه 
، دننک مامت  ار  ناشزامن  رتدوز  وگب  اهنآ  هب  دنتفگیم  وا  هب  هک  یتقو  دنرب . نایاپ  هب  ار  ناشزامن  زین  اهنآ  ات  داتـسیایم  دندوب ، زامن  لوغـشم 

تشذگیم یهار  زا  يزور  [. 244 . ] تسا رتمهم  نم  يارب  ربمغیپ  تنس  منک . عنم  دناوخیم ، زامن  هک  ار  ياهدنب  مراد  مرـش  نم  دومرفیم :
. دروخب اذـغ  نانآ  اـب  دـندرک  توعد  داـتفا  وا  هب  ناشمـشچ  هک  نیمه  دـندروخیم ، اذـغ  مه  اـب  دـندوب و  هدرتسگ  ياهرفـس  اهیماذـج  هک 

هاگنآ دندرک ، هدامآ  ییاذغ  داد  روتسد  دیسر ، لزنم  هب  هک  نیمه  یلو  مدشیم . اذغمه  امش  اب  امتح  مدوبن  رادهزور  رگا  دومرف : ترـضح 
هحفص 442] [. ] 245 . ] دش اذغ  مه  اهنآ  اب  درک و  توعد  ار  نانآ 

مالسلاهیلع داجس  ماما  ربص 

هراشا

ربص رذگهر  زا  دیاب  نآ  هب  ندیسر  يارب  هکنیا  رگم  درادن  دوجو  ملاع  رد  یتلیضف  چیه  تسا . یناسفن  تالامک  لیاضف و  مامت  عماج  ربص 
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دننام یناسفن  تشز  تافص  اب  دهاوخب  رگا  دوش ؛ دراو  ربص  قیرط  زا  دیاب  دسرب ، تعاطا  يالعا  يهلحرم  هب  دهاوخب  یسک  رگا  دش : دراو 
ربص اب  یمیقتـسم  يهطبار  هدیدنـسپ  تافـص  مامت  دوش . دراو  هار  نیمه  زا  دیاب  مه  زاب  دنک ، هزرابم  نآ  لاثما  سفن و  بح  يرظن و  گنت 

شیاتس و رد  یناوارف  تایاور  تایآ و  اذل  دنراد . میقتسم  طابترا  نآ  زکرم  اب  هطقن  ره  زا  هک  هریاد  يور  رب  یمیسرت  طوطخ  دننام  دنراد ،
هدش هدرب  مان  ربص  زا  راب  داتفه  دودح  میرک  نآرق  رد  دناهدومن . نایب  نارباص  يارب  یگرزب  ياهـشاداپ  تسا و  هدش  رکذ  نآ  تشادگرزب 

: دیامرفیم دنوادخ  اریز  تسا ، هدشن  نییعت  یباسح  ربص  يارب  یلو  هدیدرگ  نییعت  صخشم  باسح  هب  یشاداپ  رجا و  یتلیـضف  ره  يارب  و 
يرادیاپ ربص و  يهلیـسو  هب  نوچ  دـنوشیم . هداد  شاداپ  باسح  نودـب  نارباص  ینعی  [ 246 « ] باسح ریغب  مهرجا  نورباصلا  یفوی  اـمنا  »

بلقلا یسق  لد و  تخس  هزادنا  ره  هب  راکمتس  دوشیم . اجرباپ  مکحم و  تدوم  هحفص 443 ]  ] ناکرا راوتسا و  حالصا  ياههیاپ  هک  تسا 
هب يرادقم  راچان  هب  دنکیم ، لمحت  ار  وا  ياهمتـس  لاح  نیع  رد  دراد و  ار  وا  زا  نتفرگ  ماقتنا  رب  تردق  شکمتـس  دـنیبب  هک  یتقو  دـشاب 

اهینمشد اهدسح و  دنیشنیمورف و  دیـشکیم  هنابز  هک  شاینمـشد  شتآ  دنکیم و  لزنت  دوخ  ياهیورهدایز  زواجت و  زا  دیآیم و  دوخ 
تلادع رباص  يارب  شاهجیتن  دشاب ، تاوهـش  نتـسکش  يارب  جنر  لمحت  رگا  ربص  تروص ، ره  رد  دیآیم . رانک  وا  اب  دراذگیم و  رانک  ار 

يارب رگا  تسا و  دـهز  یگدـنب و  وا  يارب  شاهمزال  دـشاب ، یلوم  زا  تعاـطا  تالکـشم ، ربارب  رد  ندروآ  تقاـط  رگا  تسا و  تمـصع  و 
، دـشاب یناسفن  تسپ  ياهـشهاوخ  نداهن  رانک  ایند و  زا  نتـسج  يرود  يارب  رگا  تسا و  تهاقف  ملع و  اـب  مزـالم  دـشاب ، بیذـهت  عیفرت و 

تعاجـش دشاب ، ناروالد  اب  ندش  عمج  نادـننامه و  هب  ندیـسر  لمحت  يارب  رگا  تساهـشهاوخ و  نآ  زا  یچیپرـس  یگنادرم و  تماهش و 
يرادیاپ ربص و  يهمدقم  رد  دیاب  دـشاب  مزال  نآ  هب  ندـش  هتـسارآ  تعیرـش  قالخا و  رظن  زا  هک  یتلیـضف  ره  هکنآ  نخـس  هاتوک  و  تسا .

هب ربص  زا  نتفرگ  کمک  اب  دـیاب  هتـسناد  بجاو  ار  نآ  زا  ندوب  كاپ  تسا و  عراش  ضوغبم  هک  يدنـسپان  تسپ  تفـص  ره  دریگب و  رارق 
مامت هک  تسا  بقانم  يهمه  يهریاد  روحم  لیاضف و  مامت  رد  ام  ربص  نیاربانب ، درک . دوبان  ار  هراما  سفن  ربص  حالس  اب  تفر و  نآ  گنج 

نید هک  يزیچ  ره  ندرک  ادـیپ  ققحت  يارب  تمواقم  تابث و  ینعی  ربص  ددرگیم . یهتنم  نآ  هب  يواسم  روط  هب  اهیرترب  لـیاضف و  طوطخ 
هب نتـشاد  هجوت  دـنکیم ، ناسآ  ناسنا  رب  ار  يرادـیاپ  ربص و  هک  ییاـهزیچ  زا  تسا . هتـسناد  مزـال  ار  نآ  تعیرـش  هدرک و  توعد  نآ  هب 
دای هب  دنک و  كرت  دهاوخیم  هک  تسا  يزیچ  نآ  ياهنایز  هب  ندرک  هجوت  زین  دهد و  ماجنا  دـهاوخیم  ناسنا  هک  تسا  يراک  نآ  دـیاوف 

دوشیم بجوم  اـهنیا  هب  هجوت  تسا . هدرک  هحفـص 444 ]  ] هدامآ نارباص  يارب  دنوادخ  هک  یمامت  مات و  عفانم  میظع و  ياهـشاداپ  ندروآ 
ثیدـح مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  یلامث  يهزمحوبا  دوش . رتيوق  شاداپ  رجا و  همه  نآ  هب  ندیـسر  تمواقم و  يارب  ناسنا  يهزیگنا  هک 
دننکیم یفرعم  ار  دوخ  دنزیخیم و  اپب  مدرم  زا  ياهدع  ربص ؟ لها  دنیاجک  دنکیم : ادن  راگدرورپ  يدانم  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هدرک 
تیصعم كرت  رد  میدرک و  ربص  ادخ  تعاط  رب  دنیوگیم : خساپ  رد  دیاهدرک ؟ ربص  زیچ  هچ  رب  دوشیم : لاؤس  ناشیا  زا  مینارباص . ام  هک 
ناربمغیپ هک  دوب  تهج  نیا  هب  [. 247 . ] دیوش تشهب  دراو  امـش  دیتفگ ، تسار  دوشیم : هتفگ  ناشیا  هب  هاگنآ  میدومن . تمواقم  زین  ادـخ 

ات دندرکیم  ربص  اهتبیصم  اهالب و  مامت  ربارب  رد  دنتفریم و  دوخ  نامز  ياهتوغاط  ياهمتس  هراکم و  راب  ریز  راوگرزب  يایـصوا  یمارگ و 
عفد يارب  دـشیمن و  هدـهاشم  ناشیا  زا  اهیراکادـف  نیا  رگا  دـننک . تیادـه  تسار  هار  هب  ار  تما  دـنهد و  ماجنا  ار  دوخ  تلاـسر  دـنناوتب 
زین دوـخ  یلـصا  فدـه  هـب  دـنتفرگیمن و  رارق  مدرم  يهقـالع  قـشع و  دروـم  دـندرکیم ، هدافتـسا  هزجعم  زا  دوـخ و  تردـق  زا  نمــشد 

ار یماما  تسا  هدمآ  تاداقتعا  يهلئسم  رد  دناهدرک . لمع  هنوگ  نیا  تسا  هدرک  اضتقا  تحلـصم  هک  يدراوم  رایـسب  هچ  و  دندیـسریمن ،
نایم رد  تسا . يرشب  عماوج  يهمه  دمآرس  مدرم و  نیرتالاب  لامک  تافص  مامت  رد  دنیزگیمرب ، يربک  تفالخ  يارب  ناحبـس  يادخ  هک 

لضفا تما  مامت  زا  تاهج  مامت  رد  هک  تسا  نیا  تماما  يهمزال  دشاب . وا  زا  رترب  ای  ربارب و  وا  اب  یتهج  زا  هک  دوشیمن  ادیپ  یسک  هعماج 
رایـسب راـک  لـقع  رظن  زا  هـک  دوـش  هداد  حـیجرت  نالـضاف  رب  یلوـضفم  دـیآیم  مزـال  هـنرگ  و  ددرگ ، مدرم  ماـما  دـناوتب  اـت  دـشاب  رترب  و 

دنچ ره  دنتسه . اهیرترب  و  هحفـص 445 ]  ] اهتیزم يهمه  راونا  علطم  لیاضف و  مامت  عماج  مالـسلامهیلع  ام  ناماما  دوب . دهاوخ  ياهنادرخبان 
دنناـم مدرم  مومع  رب  يرترب  رد  اـهنآ  ماـمت  نکل  دوشیم  هدـید  رتشیب  ناـشیا  زا  یخرب  رد  صاـخ  طیارـش  يهطـساو  هب  اـهتیزم  زا  یـضعب 
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زا دنچ  ره   ) دنتـسناوتیم هکنیا  اب  دندرک و  ربص  راگزور  نارابج  ياهمتـس  اهملظ و  ربارب  رد  ناشمامت  دنربارب : ناسکی و  هناش  ياههنادـند 
ماما هک  تسا  دروم  نیمه  رد  دندرک . يرادیاپ  قح  هار  رد  دندش و  یهلا  ياضق  میلست  لاح  نیع  رد  اما  دننک  عافد  دوخ  زا  هزجعم ) قیرط 
لثم ار  ام  تعاط  دـننادیم و  ماـما  ار  اـم  دـنراد و  تسود  ار  اـم  هک  یمدرم  زا  اتفگـش  دومرف : دوخ  ناراـی  زا  یهورگ  هب  مالـسلاهیلع  رقاـب 

ینمـشد دوخ  اب  دنهدیم و  ناشن  فعـض  دوخ  زا  دننکـشیم و  ار  دوخ  تجح  لاح  نیع  رد  یلو  دنرامـشیم  بجاو  دوخ  رب  ادخ  تعاط 
شزرایب تسا  هداد  ناـشیا  هب  ار  اـم  تفرعم  ناـهرب  دـنوادخ  هک  یناـسک  ربارب  رد  ار  نآ  دـنهاکیم و  اـم  قح  زا  راـک  نیا  اـب  دـننکیم و 

دزاس ناهنپ  اهنآ  زا  ار  نیمز  اهنامسآ و  رابخا  هاگنآ  دنک ، بجاو  شناگدنب  رب  ار  دوخ  يایلوا  تعاط  دنوادخ  تسا  نکمم  رگم  دننکیم .
بلاطیبا نب  یلع  مایق  رگم  موش ، تیادف  درک : ضرع  نارمح  دـنک ؟ عطق  ناشیا  زا  دراد  یگتـسب  نآ  هب  نید  ماوق  هک  ار  یملع  ياههار  و 

تـسکش هک  اجنآ  ات  دندید  نامز  ياهتوغاط  يوس  زا  تبیـصم  همه  نآ  هک  دوبن  ادـخ  نید  ادـخ و  يارب  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  و 
دومرف ءاضما  تخاس و  زجنم  درک و  ردقم  نانآ  رب  ار  نیا  لاعتم  دنوادخ  دومرف : خساپ  رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  دندش !؟ هتـشک  دندروخ و 

یلع و دنتسنادیم ، دندوب و  هدینش  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يوس  زا  البق  هکنیا  هب  هجوت  اب  سپ ، درک  ارجا  سپس  دومن ، یعطق  و 
ياهمتس ربارب  رد  ناشیا  رگا  دندنام . تکاس  نآ  زا  یهاگآ  اب  دندنام ، تکاس  هک  مه  ام  زا  مادک  ره  دندرک و  مایق  نآ  هب  نیـسح  نسح و 

هحفـص ، ] دنک دوبان  ار  ناشتموکح  دنوادخ  دندرکیم  اضاقت  رگا  ای  درادرب و  ناشرـس  زا  ار  اهنآ  رـش  هک  دنتـساوخیم  ادـخ  زا  نایتوغاط 
نانآ ددرگ ، قرفتم  شیاههناد  دوش و  هراپ  یحیبست  دنب  هکنآ  زا  رتدوز  درکیم و  عفد  ار  ناشرـش  دومرفیم و  تباجا  دنوادخ  اعطق  [ 446
هدش یمرج  بکترم  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  هن  دیـسریم  ناشیا  هب  نایتوغاط  يوس  زا  هک  مه  ییاهتبیـصم  نارمح ، يا  دومنیم . رام  رات و  ار 

بظاوم دهدب . دوخ  يایلوا  هب  ار  نآ  تساوخیم  دنوادخ  هک  دوب  یتلزنم  ماقم و  رطاخ  هب  هکلب  دـندوب ، هدرک  ینامرفان  ادـخ  ربارب  رد  ای  و 
یتمیق نداعم  اـیند و  ییـالط  ياـهجنگ  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  دومرفیم : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  [. 248 ! ] ینکن لایخ  یـضوع  شاب 

نآ رد  نکل  درکیم ، ار  راک  نیا  درامگب  ناشتمدخ  رد  ار  نامـسآ  ناگدنرپ  دـیاشگب و  شناربمایپ  يارب  ار  تشهب  ياهتـشگلگ  ترخآ و 
ناگتفای شیاسآ  يارب  هاگنآ  تفریم و  نیب  زا  دارفا  شیامزآ  ناحتما و  تشگیم ، هدوهیب  ازـس  ازج و  دـشیم ، ماـمت  تالکـشم  تروص 

لآهدیا و تردق  ياراد  ناربمغیپ  رگا  تفرگیمن . قلعت  نانمؤم  هب  نانـسحم  شاداپ  دشیمن و  بجاو  ناگدیـشک  جـنر  نایالتبم و  شاداپ 
يور ناـشیا  يوـس  هب  همه  دـندشیم و  میلـست  ناـشربارب  رد  نازارفندرگ  ماـمت  دـندوبیم ، لاوزیب  ییاورناـمرف  تناـها و  لـباقریغ  تزع 

تشگیم كرتشم  اهتین  اما  دندنامیم ، رترود  دادبتسا  رابکتسا و  زا  دشیم و  رتناسآ  مدرم  رب  راک  دنچ  ره  تروص ، نیا  رد  دندروآیم ،
زا يوریپ  هک  درک  هدارا  نینچ  دنوادخ  یلو  ناربمغیپ . تردق  زا  سرت  رطاخ  هب  ای  دننکیم  تعاطا  ادخ  رطاخ  هب  ایآ  هک  دـشیمن  مولعم  و 

الب و هزادنا  ره  اذل  تردق . زا  سرت  رطاخ  هب  هن  دـشاب  ادـخ  رطاخ  هب  افرـص  مدرم  عوشخ  عوضخ و  ینامـسآ و  بتک  قیدـصت  ناربمغیپ و 
نیدـباعلا نـیز  ماـما  لاـمک ، لـالج و  تافـص  ياتـسار  رد  دوـب . دـهاوخ  ناوارف  گرزب و  زین  نآ  شاداـپ  رجا و  دـشاب ، رتـگرزب  تبیـصم 

ترـضح نآ  ياهیگتـسجرب  زا  یکی  دشخردیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  يوخ  نامـسآ  جوا  يادنلب  هحفص 447 ]  ] رد مالـسلاهیلع 
هدـیدرگ راوگرزب  نآ  ياهیکین  مامت  يهیاپ  یقالخا و  ياهتمرکم  ءزج  هک  دوب  راـگزور  تاـمیالمان  هراـکم و  ربارب  رد  شتمواـقم  ربص و 

ماما دشن : دراو  شدننامه  يربمغیپ  چیه  رب  یمولظم و  چیه  رب  دشیم  دراو  وا  رب  وس  ره  زا  هک  ياهتسویپ  نیگنس و  ياهتبیـصم  اریز  تسا ،
ياهرطخ هب  دوریم و  رتولج  هچ  ره  سدـقم  ناوراک  نیا  تسنادیم  دوب و  هارمه  شردـپ  اب  البرک  اـت  هکم  زا  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز 

اـنف و مئـالع  راـثآ و  وا  تسا . تکرح  رد  هتـسویپ  نآ  هارمه  هـب  زین  گرم  سوباـک  دوـشیم و  رتـکیدزن  دراد  يور  شیپ  رد  هـک  یمیظع 
ار نمـشد  هب  ناشندروآ  يور  تیب و  لها  زا  راصنا  نتـشگرب  نانآ و  يزوریپ  نمـشد و  ندـش  هریچ  راکـشآ  ناهنپ و  ياههناشن  يدوبان و 

تالکـشم نآ  رب  هوالع  دینـشیم . دناهتـشاذگ ، اهنت  ار  ملـسم  هک  دیـسریم  هفوک  زا  یپ  رد  یپ  هک  ار  یکانتـشحو  ياهربخ  زین  دیدیم و 
مالـسلاهیلع نیـسح  هک  یتقو  دومرفیم . هظحالم  ار  همه  دمآیم ، دیدپ  هار  نیب  رد  هک  ياهدننکـش  ياه  هودنا  اهمغ و  روآدرد ، تخس و 

رامـش رب  هک  هظحل  هب  هظحل  دـندنکفا . هیاس  تیب  لها  رـس  رب  دـندمآ و  مه  درگ  اجنآ  رد  زین  اهرطخ  مامت  درک ، اپرب  البرک  رد  ار  اههمیخ 
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دیـشارخیم و ار  تیب  لها  لد  شوگ و  تشگیم ، دـنلب  ناش  هاگودرا  زا  ینامداش  روش و  هلولو و  داـیرف  دـشیم و  هدوزفا  نمـشد  يورین 
مالعا رطخ  دیـسریم . شوگ  هب  نادرم  نانز و  زا  هلان  هآ و  ناغف و  نویـش و  يادـص  دربیم . ورف  تشحو  تهب و  زا  ياهلاه  رد  ار  اههمیخ 

قح مولعم و  ـالماک  تبرغ  ییاـهنت و  ياـههناشن  دادیم ، ناـشن  ار  دوخ  دیـشکیم و  ندرگ  هاـگیب  هاـگ و  گرم  سوباـک  درکیم ، دوجو 
هایـس و تیعـضو  نیا  رد  تیب  لـها  ناـکدوک  ناـنز و  درکیمن . عفد  وا  زا  ار  یملظ  تفریمن و  شیراـی  هب  يدـحا  هک  دوـب  هدـش  موـلظم 
دیدیم و ار  اهدرد  اهتبیصم و  نیا  مامت  مالسلاهیلع  داجس  ماما  دندربیم و  رسب  ریگارف  هحفص 448 ]  ] هودنا نزح و  نیا  ربارب  رد  کیرات و 
رتروآ و درد  بتارم  هب  ياهدنیآ  زا  هکلب  تسنادیم ، دیدیم و  دوب  هداد  يور  هک  ار  هچنآ  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  اهنت  هن  دیـشکیم ! جنر 

يهناحیر ندش  هتشک  زا  تشاد : ربخ  دیـشاپیم ، ورف  مه  زا  ار  راوتـسا  هوک  درکیم و  بآ  ار  گنـس  لد  نآ  تبیـصم  هک  رت ، هدنهد  رجز 
اب ار  شندـب  هنوگچ  هک  دوب  هاگآ  تشهب  لـها  ناـناوج  رورـس  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ناـج  حور و  ارهز ، رگج  يهراـپ  ادـخ ، لوسر 
رات بش  نازورف  ياهغارچ  هک  ار  بلطملادبع  لآ  نارتخد  دنزادنایم و  نیمز  هب  كاخ  داب و  ربارب  رد  دـننکیم و  هراپ  هراپ  ریـشمش  كون 

نارتش رب  هک  دـیدیم  ار  ربمغیپ  نارتخد  نانز و  دـنزیریم ؛ نیمز  هب  وا  فارطا  رد  دـننکیم و  شوماخ  ار  همه  دـندوب ، تیادـه  يهناشن  و 
ناشموصعم يهرهچ  رب  یمیتی  درگ  هک  تسیرگنیم  ار  هدز  تشحو  لاسدرخ  ناکدوک  دـناهدرک ؛ راوس  يراوخ  لاـمک  اـب  یندرم  رغـال و 

مه تفگیم و  نخس  یکدوک  نابز  اب  شاهراوهگ  رد  كدوک  اب  هک  دیدیم  ار  يردام  دناهتفر ؛ ورف  ناوارف  هودنا  مغ و  رد  تسا و  هتسشن 
هزرابم و ربهر  هک  ار  شردارب  هک  دیدیم  ار  ياهتشک  ردارب  نز  تسا ؛ ریزارـس  شناتـسپ  زا  ریـش  اهمـشچ و  زا  کشا  وا  گوس  رد  نونکا 

. تسا هداد  تسد  زا  دوب  نانآ  یمامت  روحم 

هاگلتق زا  روبع 

تبیـصم یمظع و  يهیهاد  نانچ  نآ  دـندرک ، هدـهاشم  زیگنا  مغ  عضو  نآ  هب  ار  دوخ  ناگتـشک  دـندنارذگ و  هاگلتق  زا  ار  نانآ  هک  یتقو 
زا ار  تلاح  نآ  يربک  بنیز  شاهمع  هک  نیمه  دنک . زاورپ  شندب  زا  حور  دوب  کیدزن  دش و  ناوت  باتیب و  هک  دروآ  راشف  وا  رب  گرزب 
هک درک  ربص  هب  هحفص 449 ]  ] راداو ار  یسک  دومن !! ربص  هب  راداو  داد و  تیلست  يرادلد و  ار  وا  دش و  هتفشآرب  تخس  دید ، ردارب  دنزرف 

داجـس ماما  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  هک  ینانخـس  زا  یـشخب  دیـسر . دـنهاوخن  شربص  يهیاـپ  هب  زگره  اـیند  راوتـسا  ياـههوک 
ادـخ هب  ینکیم ؟ يزاب  دوخ  ناج  اـب  منیبیم  هک  ار  وت  تسا  هدـش  هچ  مردارب ، ردـپ و  دـج و  راـگدای  يا  دوب ... : نیا  دومرف ، مالـسلاهیلع 

ار نانآ  نیمز  يهنعارف  هک  مدرم  زا  یهورگ  زا  دنوادخ  هدش . هتسب  تردپ  دج و  اب  ادخ  يوس  زا  هک  تسا  يدادرارق  نامیپ و  نیا  دنگوس 
دنروآ و درگ  ار  هدنکارپ  ياضعا  هراپ و  هراپ  داسجا  نیا  دنیایب  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  دنسانشیم ، ار  اهنآ  اهنامسآ  لها  یلو  دنسانشیمن 
رب نامز  هچ  ره  دش و  دهاوخن  دوبان  هنهک و  زگره  هک  دننکیم  اپرب  يدـبنگ )  ) یناشن تردـپ  ربق  يالاب  نیمزرـس  نیا  رد  اهنآ  دـننک . نفد 

رتشیب و شرثا  دنـشوکب ، نآ  يدوبان  وحم و  رد  ناشهارمگ  ناوریپ  رفاک و  ناربهر  هچ  ره  دـنام و  دـهاوخ  هدـنز  شراثآ  زاـب  درذـگب ، نآ 
[. 249 . ] دوشیم رترب  شتعفر 

هفوک رد  ماما 

هب ار  شیاهتـسد  هدرک و  راوس  هفایق  دـب  شومچ و  يرتش  رب  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  دـندروآ ، هفوک  هب  ار  ناریـسا  ناوراـک  هک  هاـگنآ 
يارب تیعمج  لیـس  دـید  نوچ  لاح  نامه  رد  دربیم . جـنر  يرامیب  زا  دوب و  يراج  شندرگ  ياـهگر  زا  نوخ  هک  دـندوب  هتـسب  شندرگ 

، دـیدرکن ام  دروم  رد  ار  ام  دـج  تیاـعر  هک  یتما  يا  دـساف و  رورـش و  تما  يا  هحفـص 450 ] : ] دومرف اهنآ  هب  تسا  هدش  ریزارـس  اشامت 
نارتش رب  هنهرب  هک  داد  دـیهاوخ  هچ  اـم  دروم  رد  ار  وا  باوج  مییآ  مه  درگ  ربمغیپ  اـم و  تماـیق  زور  رگا  دیـشونن . شوخ  بآ  مراودـیما 
دندوب هتفرورف  یهارمگ  رازنجل  رد  هک  یتیعمج  هب  سپـس  میدوبن . امـش  نید  راذـگناینب  ام  ییوگ  دـیدنادرگ ، نامرهـش  هب  رهـش  زاهجیب ،

62 رهبر آزادگان سید ساجدان على بن الحسین علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


داتـسرف دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  تفگ و  انث  دمح و  ار  ادخ  تسـشنورف ، تیعمج  شورخ  شوج و  هک  نیمه  دنوش . تکاس  ات  درک  هراشا 
نب یلع  نم  هک  دنادب  تسا ، هتخانشن  ارم  سک  ره  متسیک و  نم  هک  تسا  هتسناد  یبوخ  هب  هتخانـش  ارم  سک  ره  مدرم ، يا  دوزفا : هاگنآ  و 

تراغ هب  شاییاراد  دـش ، هتفرگ  همه  زا  شدوجو  تمعن  تفر ، داب  رب  شتمرح  هک  یـسک  دـنزرف  منم  مبلاطیبا . نب  یلع  دـنزرف  نیـسحلا 
اب هک  یسک  دنزرف  منم  دنتـشک ؛ هانگ  مرج و  نودب  تارف  طش  رانک  ار  مردپ  هک  یـسک  دنزرف  منم  دندش ؛ نمـشد  ریـسا  شنامدود  تفر و 

يارب ناتدوخ  دینادیم  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امش  مدرم ، يا  تسا . راختفا  ندش  دیهش  هنوگ  نیا  ام  يارب  دندرک و  دیهـش  ار  وا  ربص  لتق 
هک يراک  نیا  اب  دیوش  دوبان  دیدیگنج . وا  اب  سپـس  دیدرک و  تعیب  دیتسب و  نامیپ  دهع و  وا  اب  دیداد ؟ بیرف  ار  وا  دیتشون و  اههمان  مردپ 
ارم نامدود  تفگ : دـهاوخ  امـش  هب  هک  هاـگنآ  درک  دـیهاوخ  هاـگن  ربمغیپ  يهرهچ  هب  مشچ  مادـک  اـب  ناتیاههشیدـنا ! نیا  رب  فا  دـیدرک !

سک ره  داب  ادخ  تمحر  لومشم  دومرف : نآ  زا  سپ  دوب ؟ دیهاوخن  نم  تما  زا  امـش  رگید  نیا  زا  دعب  دیداد ؛ داب  هب  ارم  تمرح  دیتشک و 
يهنومن وگلا و  ام  طقف  هک  دنک ، ظفح  وا  تیب  لها  ادـخ و  ربمغیپ  ادـخ و  يهرابرد  ار  مشرافـس  هحفص 451 ]  ] دونشب و ارم  تحیـصن  هک 

قح میاوت و  عیطم  نامرف و  هب  شوگ  ام  دندیشک : دایرف  دنلب  يادص  اب  مدرم  دیسر ، اجنیا  هب  هک  ماما  نخس  میتسه . ادخ  ربمغیپ  يارب  یکین 
ره اب  میگنجیم  ام  مینک . تعاطا  ات  هدب  نامرف  میراذگیمن . اهنت  ار  وت  میرادیمنرب و  وت  زا  تسد  زگره  مینکیم و  ظفح  ار  وت  تمرح  و 

. مییوجیم يرازیب  تسا  هدرک  ملظ  ام  هب  وت و  هب  هک  سک  ره  زا  یـشاب و  حلـص  رد  وت  هک  سک  ره  اـب  میحلـص  رد  یگنجب و  وت  هک  سک 
هب رگید  رگهلیح ، نکـش  نامیپ  ناراکتنایخ  يا  تاهیه  تاهیه ، دومرف : ناـشباوج  رد  دینـش  ار  اـهنآ  نانخـس  هک  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما 

زونه اریز  مسق ، تادوجوم  يادخ  هب  هن  دیهد ؟ ماجنا  نم  يهرابرد  دیدرک  مردپ  اب  ار  هچنآ  دیهاوخیم  هرابود  دیسر . دیهاوخن  ناتیوزرآ 
هک دوب  هدشن  شومارف  ادخ  لوسر  غاد  زونه  دیتشک . ار  شتیب  لها  مردپ و  زورید  تسا . هتفاین  دوبهب  دـیدروآ  دراو  ام  رب  هک  اهتحارج  نآ 

ماهرجنح ناهد و  رد  شایخلت  دراشفیم ، ارم  يولگ  نآ  هودنا  زونه  دنگوس  ادـخ  هب  دـیدروآ . شیپ  ام  يارب  ار  شنادـنزرف  ردـپ و  يازع 
[. 250 . ] تسا هتفرگ  ياج  ماهنیس  رتسب  رد  شاهصغ  مغ و  دراد و  دوجو 

دایز نبا  سلجم  رد  ماما 

تخس رایـسب  گنـس  رب  اهتبیـصم  نآ  راشف  رگا  هک  درک  هحفـص 452 ]  ] هدهاشم ار  ییاهزیچ  دایز  نبا  سلجم  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما 
ار مرح  ناوناب  دندناوخیم ، يزوریپ  دورس  دندوب و  تردق  رورغ و  تسم  ناشمامت  هک  یگرزب  عامتجا  نآ  رد  تفاکـشیم ! دشیم ، دراو 

دوخ یتسدبوچ  اب  نانآ  روضح  رد  هک  دنتشاذگ  هناجرم  رسپ  يولج  ار  تشهب  لها  ناناوج  رورس  سدقم  رس  دندروآ و  هتـسب  نامـسیر  اب 
هک راذگب  ار  همه  دندوب ، نآ  رد  ناریـسا  هک  ار  ینادنز  دیزی و  سلجم  دیزی و  نآ و  مدرم  ماش و  يهلئـسم  العف  دزیم . وا  نادند  بل و  رب 

. دیرگیم نوخ  شمغ  زا  نامسآ  دوب و  دهاوخ  لد  نوخ  ناوارف و  هودنا  بجوم  ییاهنت  هب  مادک  ره 

دیزی سلجم  رد  ماما 

دش ضوع  تسایس 

نایوما مالسلاهیلع و  داجس  ماما 

هراشا

رب ضغب و  دانع و  هب  هتخیمآ  تشرس  يهیاپ  رب  هک  دوب  هیما  ینب  ياهتوغاط  ینمشد  تضاقن و  دروم  هتسویپ  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
سدقا لوسر  لباقم  رد  نایفسوبا  الثم : دندوب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  ادخ و  ربمغیپ  يارب  تبیـصم  الب و  يهیام  دوخ  ناکاین  تداع  ساسا 
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شرون تساوخیمن  ادـخ  هک  اجنآ  زا  یلو  دـید ، هیهت  ار  گنج  گرب  زاس و  درک و  یـشکرکشل  دومن ، يریگعضوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تبحم و رهم و  دروم  ار  نانآ  شیرق ، هیلع  يدنت  میمـصت  عون  ره  ياج  هب  هکم  حتف  يزوریپ و  زور  رد  دـش و  زوریپ  ربمغیپ  دوش ، شوماخ 

يهفیاط نیمه  اما  [ 255 . ] دوب دهاوخ  ناما  رد  دوش  هدنهانپ  وا  يهناخ  رد  سک  ره  دومرف : درک و  لیلجت  نایفسوبا  زا  داد و  رارق  شـشخب 
... دندرب و يریسا  هب  ار  شنارتخد  نانز و  دنتشک ، ار  شدنزرف  دندرک ، یفالت  ار  ربمغیپ  ياهتبحم  البرک  رد  نایفـسوبا  لآ  ناوریپ  شیرق و 

نیـسح نسح و  شنادـنزرف  هب  درکیم و  عاـفد  وا  زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دوب ، یبـالقنا  نایـشروش  يهرـصاحم  رد  ناـمثع  هک  یتـقو 
لاح رد  دنوشب و  اجنآ  دراو  مدرم  دنراذگن  دنتـسیاب و  وا  يهناخ  رد  رب  دومرفیم  تشهب  لها  ناناوج  رورـس  مالـسلاامهیلع  هحفص 465 ] ]

یتبسانم ره  رد  نامثع  هکنیا  اب  [ 256  ] دنامن هنشت  ات  داتسرفیم  بآ  شیارب  مالسلاهیلع  یلع  دندوب ، هتـسب  وا  يور  هب  ار  بآ  هک  هرـصاحم 
، نینچمه تفرگیم . ازـسان  تمهت و  داب  هب  ار  وا  دـشیم ، ناونع  مالـسلاهیلع  یلع  لیاضف  زا  یکی  هاـگ  ره  اـی  دـمآیم و  شیپ  شیارب  هک 

هچنآ هب  هجوت  اب  تساهنآ . زا  يهدنکآ  خیرات  هک  دندرکن  تشهب  لها  ناناوج  نارورس  يهرابرد  هک  ییاهراک  هچ  دیزی  شرـسپ  هیواعم و 
ماع لتق  دـندمآ و  هنیدـم  هب  هک  دـیزی  رکـشل  هیلع  هزرابم  رد  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ارچ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  دـش ، هتفگ 

ییاهتیعقوم نینچ  هک  تسا  نیمه  هتفرگ  رارق  متـس  دروم  هک  ياهدیـشک  متـس  ره  يوزرآ  هکنیا  اب  درکن ، يراکمه  هنیدم  مدرم  اب  دندرک ،
موـصعم ناـماما  اریز  دـنامیمن ، یقاـب  یلاؤـس  چـیه  ياـج  دوـش  تـقد  یکدـنا  رگا  دریگب !؟ ملاـظ  زا  ار  دوـخ  ماـقتنا  اـت  دروآ  تـسد  هـب 

: دندوب داهج  عون  نیدـنچ  ياراد  نامز ، تایـضتقم  هب  هجوت  اب  دوب ، هدـش  لوحم  اهنآ  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  ياهفیظو  رد  مالـسلامهیلع 
تاهبش و در  نابز و  اب  ینامز  دنتـساخیمرب ، یعقاو  قح  زا  تیامح  هب  یتسیابردور  نودب  هلیـسو  نیدب  دندرکیم و  فیـس  هب  مایق  یهاگ 

ادـتقا وا  هب  هک  یلو  زج  هک  دـنتخادرپیم  ياهلـضاف  قالخا  رـشن  هب  تاقوا  یـضعب  دـنتفریم و  نازاس  هعیاش  نافلاخم و  گـنج  هب  لـیطابا 
حوضو دح  هب  هک  ياهراشا  ءامیا و  اب  هک  دوب  نیا  شنیرتمک  دـهدیمن و  ماجنا  ار  نآ  یـسک  تسا ، عابتالا  بجاو  هک  یماما  ای  دوشیم و 

ره نیاربانب ، هحفص 466 ] . ] تسا هدش  هدهاشم  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  دزن  روکذم  دراوم  مامت  هک  دندرکیم ، عافد  قح  زا  دیسریمن 
دوخ نامز  فرظ  ياضتقا  دوجوم و  طیارـش  قبط  اریز  تسا ، هدوبن  فالخ  دشاب  هداد  ماجنا  هک  یماما  ره  ار  قوف  تازرابم  عاونا  زا  مادـک 
ماما يرادـهگن  ظفح و  هب  ناشرظن  دـنتفرگیم ، تسد  هب  ار  رما  مامز  هک  نانآ  زا  مادـک  ره  دـندوب و  هدرک  باـختنا  ار  دراوم  نآ  زا  یکی 

ود نیا  : » دزیم دایرف  دنلب  زاوآ  اب  نیفـص  زور  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هکنانچ  تشاد ، وا  هب  یگتـسب  نید  ياقب  هک  دوب  دوخ  زا  دـعب 
نیسح نسح و  ناوجون ، ود  زا  شروظنم  و  دوش » عطق  ادخ  لوسر  لسن  ادابم  دنوش ، دربن  يهنحص  دراو  دیراذگن  دیراد و  هگن  ار  ناوجون 

تایحور و هب  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دوش . ماجنا  اهنآ  يهلیسو  هب  نید  ياقب  هک  دوب  نآ  رب  یهلا  تمکح  نوچ  دوب ، مالسلاامهیلع 
رد هک  یبراجت  قیرط  زا  هکلب  دوب  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  تماما  ملع  هار  زا  اهنت  هن  تشاد . یقیمع  رایـسب  یهاگآ  دوخ  نامز  مدرم  لاوحا 

وا و هک  ار  یتکرح  تسنادیم  دوب و  هدیمهف  الماک  ار  دوخ  نامز  مدرم  یتیصخشیب  یلدزب و  تنایخ و  تشاد ، اهنآ  اب  دروخرب  یگدنز و 
دهاوخ رده  هب  اهنوخ  نیا  مامت  هکلب  دننک  هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  هک  دیـسر  دـهاوخن  ياهجیتن  هب  زگره  دـناهدرک  زاغآ  هعیـش  ناماما  رگید 

ذوفن ياههار  دندوب و  رکشل  ریما  ناسوساج  نانیا  هک  دوب  نشور  ترضح  نآ  يارب  کلملادبع  رسپ  مکح و  ناورم  تنایخ  هکنانچ  تفر ،
دندیـشک و شتآ  هب  ار  نآ  دـندرک و  ذوفن  رهـش  لخاد  هب  هک  دوب  اهنیمه  ییامنهار  اب  دـنداد و  ناشن  هنیدـم  رهـش  هب  ار  نازابرـس  دورو  و 

نیدـباعلا نیز  ماـما  دـندرک . زواـجت  ناشـسومان  هب  دـنداد و  داـب  هـب  ار  مدرم  يوربآ  دـنتخیر و  نـیمز  هـب  ار  هاـنگیب  دارفا  كاـپ  ياـهنوخ 
یتلاخد ای  تیامح و  نیرتمک  رگا  اریز  درکیمن ، مدرم  زا  یتیامح  هنوگ  چـیه  ارهاظ  لاح  نیع  رد  تسنادیم و  ار  اهنیا  مامت  مالـسلاهیلع 

زا هک  ار  ياهجیتن  دنتـشاذگیمن  دنتخادنایم و  شندرگ  هب  ار  میارج  مامت  دنتخاسیم و  شمهتم  يزیگنا  هنتف  یبلط و  بوشآ  هب  درکیم ،
نیدب تشاد و  هاگن  رود  دیشکیم ، هک  ياهنابز  هنتف و  زا  ار  دوخ  ترضح  نآ  هحفص 467 ]  ] اذل دریگب . مه  اجنیا  زا  تفرگ  البرک  نایرج 

شاهناخ هب  هک  ار  هنیدـم  لها  زا  يریثک  عمج  و  [ 257  ] فانم دبع  رابت  زا  درم  نز و  دصراهچ  دودـح  درک و  ظفح  ار  تماما  نایک  هلیـسو 
نیمه هب  [. 258 . ] تفر نوریب  هنیدم  زا  راوخنوخ  یشحو و  رکشل  هکنیا  ات  دومن  ییاریذپ  اهنآ  زا  اصخـش  درک و  يرادهگن  دندش ، هدنهانپ 
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دیزی شرافس  درک و  مارتحا  مارکا و  ار  وا  تسا  هتشادن  یتلاخد  هنتف  نیا  رد  ماما  هک  دیمهف  هبقع  نب  فرـسم  رکـشل  ریما  هک  یتقو  تهج ،
وت هک  تسا  هنوگچ  دنتفگ  رکـشل  ریما  هب  [. 259 . ] تفگ وا  هب  دوشن  یمارتحایب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  دوب  هداد  روتـسد  هک  ار 

: تفگ باوج  رد  يدروآ ؟ لمع  هب  لیلجت  وا  زا  دـندروآ  وت  دزن  ار  وا  هک  نونکا  مه  یلو  یتفگیم  ازـسان  وا  تیب  لـها  هب  وا و  هب  هتـسویپ 
هدش لقن  هک  ییاهاعد  زا  [. 260 ! ] دش تشحو  سرت و  زا  هدنکآ  مبلق  داتفا  وا  هب  ممشچ  هک  نیمه  دوبن ، مدوخ  میمصت  هدارا و  اب  راک  نیا 
یلو يداد  نم  هب  هک  اهتمعن  رایسب  هچ  ادنوادخ ، تساعد : نیا  یکی  دناوخ  هنیدم  هب  فرـسم  ندمآ  ماگنه  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

مک ترایـسب  ياهتمعن  ربارب  رد  نم  رکـش  هک  یـسک  يا  مدرکن . ربص  نم  یلو  يدومزآ  ارم  هزادـنا  هچ  دوب و  مک  اـهنآ  ربارب  رد  نم  رکش 
هـشیمه تناسحا  هک  يرگناسحا  يا  يزاسیمن ، مراوخ  تسا و  كدـنا  تیالب  ماگنه  هب  مربص  ینکیمن و  ممورحم  لاح  نیع  رد  تسا و 

نم زا  ار  وا  رـش  تسرف و  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  هحفـص 468 ] ، ] دنتـسین شرامـش  لباق  هک  يدحیب  ياهتمعن  بحاص  يا  دراد و  همادا 
زا هتسویپ  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  [. 261 . ] مربیم هانپ  وت  هب  شرـش  زا  موریم و  هناشن  شیولگ  رد  ار  وت  عافد  ریت  نم  هک  نادرگرب ،

کلملادـبع فرط  زا  یموزخم  دـیلو  نب  ماشه  رـسپ  لیعامـسا  نب  ماشه  دیـشونیم : رهز  ماج  برح »  » نامدود نامز و  نادـنمتردق  تسد 
مامت درکیم و  تراسج  هراومه  دیامن ، مارتحا  ناسحا و  ماما  هب  تسیابیم  هک  کلملادبع  ياهشرافس  فالخرب  دوب و  هنیدم  یلاو  ناورم 
یتسپ يهداوناخ  رد  هک  رامیب  ياهدقع و  یلاو  نیا  دوش . هتساک  راظنا  رد  ترـضح  نآ  تیعقوم  ماقم و  زا  هک  دوب  نیا  رب  شـشالت  یعس و 

( نیتریخلانبا  ) ردام ردپ و  نیرتهب  دنزرف  اما  دروآ ، دراو  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  رب  ار  اهراشف  اهیریگتخـس و  مامت  دوب ، هتفای  شرورپ 
بوصنم وا  ياج  هب  ار  زیزعلادبع  نب  رمع  تخاس و  رانکرب  راک  زا  ار  ماشه  کلملادبع  نب  دیلو  يدنچ  زا  سپ  درکن . لثم  هب  یفالت  زگره 

مکح ناورم  يهناخ  يولج  ار  يو  زیزعلادبع  نب  رمع  دنزب ! هنایزات  ماع  ألم  رد  مدرم و  نایم  رد  ار  ماشه  هک  تشون  دیدج  یلاو  هب  درک و 
هک تشاد  هرهلد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  اهنت  ماشه  یلو  دـندش  عمج  اشامت  يارب  مدرم  دـیامن . ارجا  ار  دـیلو  روتـسد  اـت  داد  رارق 

یکین و اب  زج  دوخ  نمـشد  دروم  رد  یتح  هیـسدق  سوفن  هکنآ  زا  لفاغ  دـنک ، تیاکـش  دوب  هدـناسر  وا  هب  هک  ییاـهرازآ  رطاـخ  هب  اداـبم 
ماشه نوچ  دـنوشن . وا  ضرعتم  هجو  چـیه  هب  دومرف  هیـصوت  دوخ  ناتـسود  هب  ماما  لاح ، ناـمه  رد  [ 262  ] درک دـنهاوخن  دروخرب  ناسحا 

زا رود  راوـگرزب و  هزادـنا  هچ  هک  درب  وا  يدرمناوـج  تماهـش و  تمظع و  هـب  یپ  تـشگ و  دنـسرخ  تیاـهنیب  دینـش ، ار  ماـما  يهیـصوت 
رتهب ادخ  تفگیم : دـنلب  يادـص  هحفـص 469 ]  ] اب رایتخایب و  دـیدیم ، ار  ماـما  ماـشه  هاـگ  ره  سپ  نآ  زا  تساـهیرظنگنت . اـهیتسپ و 
نیز ماـما  تیعقوـم  ماـقم و  زا  هدـش  هک  وـحن  ره  هب  دیـشوکیم  ناورم  کلملادـبع  يراـب ، [. 263 . ] دـهد رارق  اجک  ار  شتلاـسر  دـنادیم 
لماع وا  فرط  زا  هک  جاجح  هب  یتح  دروآیم . لمع  هب  مارتحا  لیلجت و  وا  زا  تاـقوا  یـضعب  رد  دـنچ  ره  دـهاکب ، مالـسلاهیلع  نیدـباعلا 

، دـندرک هدولآ  اهنآ  نوخ  هب  ار  دوخ  نایفـسوبا  لآ  هچ  ره  هک  ماهدرک  هبرجت  نم  اریز  يزیرب ، ار  مشاه  ینب  نوخ  ادابم  تشون  دوب  هنیدـم 
نیسحلا نب  یلع  زا  ار  نآ  درک  هیـصوت  تشون و  جاجح  يارب  ار  همان  نیا  دنتفرگ . رارق  مدرم  مشخ  دروم  تفرگ و  ار  ناشتموکح  دنوادخ 

زا لئاسم  هنوگ  نیا  زگره  دوشیم ، دنمهرهب  یهلا  تاضویف  زا  دریگیم و  کمک  ظوفحم  حول  زا  هک  یسک  یلو  دراد ! ناهنپ  مالـسلاهیلع 
هک ياهیـصوت  زا  تشون و  کلملادبع  هب  ياهمان  دهد ، ربخ  وا  هب  همان  نیا  زا  یـسک  هکنآ  یب  تهج ، نیمه  هب  دنام ! دهاوخن  ناهنپ  شرظن 
رد انمض  [ 264 . ] درک دـهاوخ  رتینالوط  ار  شتموکح  نامز  نآ ، ساپ  هب  دـنوادخ  هک  داد  هدژم  وا  هب  دومن و  رکـشت  دوب  هدرک  جاجح  هب 

یتقو تسا . هتـشون  جاجح  يارب  ار  همان  نآ  یلاح  هچ  رد  یخیرات و  هچ  رد  هک  درک  رکذ  کلملادبع  يارب  ياهدننک  عناق  لیلد  همان  نامه 
نیا زا  ربمغیپ و  تیب  لها  زا  یطیارـش  چیه  رد  زیچ  چیه  هک  دش  هجوتم  دـناوخ ، ار  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  يهمان  کلملادـبع  هک 

هب هک  هدوب  طبض  تبث و  ظوفحم  حول  رد  لزا  زا  تسا ، هداد  وا  هب  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  هک  يربخ  دیمهف  دنام و  دهاوخن  ناهنپ  هداوناخ 
یلع زا  ار  تامارک  تازجعم و  هنوگ  نیا  هکنیا  اب  ناورم  رسپ  اما  [. 265 . ] دننک هدافتسا  نآ  زا  زاین  ماگنه  ات  تسا  هدش  ادها  ماما  ربمغیپ و 

تشادیمن رب  دوخ  تکاله  تلالض و  زا  تسد  دمآیمن و  دوخ  هب  لاح  نیا  اب  درکیم ، هدهاشم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نبا  هحفص 470 ] ]
دراذگب و دوخ  لاح  هب  ار  ماما  لقادـح  ای  دـناهرب و  تمایق  زور  تلذ  زا  ار  دوخ  دراپـسب و  شلها  تسد  هب  ار  رما  مامز  دـشیمن  رـضاح  و 
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هب الثم  دزاس . مهارف  رتشیب  ار  وا  یتحاران  رـسدرد و  تابجوم  دیـشوکیم  هکلب  درکن  ار  اهراک  نیا  زا  کی  چـیه  اهنت  هن  دوشن . وا  ضرعتم 
لاـح نیا  هب  ار  وا  لزاـنم  زا  یکی  رد  يرهز  هک  یتـقو  دربـب ! وا  دزن  ماـش  هب  ریجنز  لـغ و  اـب  هتـسب و  تسد  ار  وا  داد  روتـسد  هنیدـم  یلاو 

اهریجنز لغ و  نآ  هب  يرهز  مشچ  هک  نیمه  دیوگب . دوردب  دنک و  مالـس  وا  رب  دنهد  هزاجا  ات  تساوخ  ظفاحم  نارومأم  زا  درک ، هدهاشم 
نیا هک  يرادـنپیم  وت  تفگ : وا  هب  دومرف  هدـهاشم  ار  يرهز  یتحاران  هک  ماما  دوب . وا  ياج  هب  شاک  درک  وزرآ  تخیر و  شکـشا  داتفا ،
یلو دیربیم  جنر  نآ  زا  وت  لاثما  وت و  دنچ  ره  دوب ! دنهاوخن  اهنیا  منک  هدارا  رگا  هک  نادب  دـنکیم ؟ ناشیرپ  هدزمغ و  ارم  اهریجنز  لغ و 

زا دومرف : دروآ و  نوریب  ریجنز  دـنک و  زا  ار  اهاپ  لغ و  زا  ار  اهتـسد  هاگنآ  دزادـنایم . ادـخ  باذـع  تمایق و  ياهریجنز  لغ و  دای  هب  ارم 
رد هنیدـم  رد  ماما  بقارم  نارومأـم  هک  تشذـگن  رتشیب  بش  راـهچ  خـیرات  نیا  زا  دـیوگیم : يرهز  مدـمآ ! عضو  نیا  هب  اـجنیا  اـت  هنیدـم 

هدایپ میدوب . وا  هارمه  ام  دـنتفگ : نم  هب  مدیـسرپ  اـهنآ  زا  ار  شلاوحا  یگنوگچ  هک  یتقو  دـندیدیمن . ار  وا  دـندوب و  شبیقعت  وجتـسج و 
زیچ ریجنز  لـغ و  زا  ریغ  شلمحم  رد  میدـید  ناـهگان  هک  میدوب  رایـشوه  رادـیب و  هتـسویپ  میدادیم و  یناـبهگن  شفارطا  اـم  دوب و  هدـش 
نم زا  یبلاطم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  يهرابرد  يو  متفر ، کلملادـبع  دزن  یتدـم  زا  دـعب  دـیازفایم : يرهز  درادـن ! دوجو  يرگید 

، دندرک هحفـص 471 ]  ] مگ ار  وا  نانابهگن  هک  يزور  ناـمه  تفگ : کلملادـبع  مدرک . لـقن  شیارب  ار  ناتـساد  نیمه  نم  هک  درک  لاؤس 
رد دنگوس  ادخ  هب  منیـشنب . وت  رانک  مرادن  تسود  تفگ : نم ! رانک  نیـشنب  متفگ  وا  هب  راک ؟ هچ  وت  اب  ارم  دومرف : دـمآ و  نم  دزن  شدوخ 
يا مدرک : ضرع  وا  هب  مدینـش  ار  کلملادـبع  نانخـس  هک  یتـقو  دـیوگیم : يرهز  دوـب . هدـش  تـشحو  رد  قرغ  مدوـجو  ماـمت  لاـح  نآ 

. درادـن تموکح  هاگتـسد و  هب  يراک  تسا ، شیوخ  راـک  مرگرـس  وا  تسین . يرادـنپیم  وت  هک  روط  نآ  نیـسحلا  نب  یلع  نینمؤملاریما ،
[. 266 ! ] یبوخ یمرگرس  هچ  نیا . تسا  یلغش  بوخ  تفگ : کلملادبع 

ماهتشکن ار  تردپ  هک  نم 

وا زا  ریغ  دوب و  هدـش  راگدرورپ  تمظع  رد  قرغ  هک  دـید  همظعم  يهبعک  فاوط  لوغـشم  ار  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  کلملادـبع 
هب یتح  ماما  هکنیا  زا  ناورم  رسپ  درکیمن ! هجوت  دندوب ، هدمآ  فاوط  يارب  هک  نارئاز  زا  يدحا  هب  دیدیمن و  مظعم  تیب  نآ  رد  ار  یسک 

بجاو دوجو  زا  ریغ  دروآ ، ادـخ  هب  ور  دوـجو  ماـمت  اـب  هک  یـسک  درواـین  داـی  هب  رگید  تفر و  ورف  یتفگـش  هب  تخـس  درکن  یهجوـت  وا 
هب ار  ماـما  هک  نیمه  دـیروایب ! نم  دزن  ار  وا  داد : روتـسد  دـندوب  شروضح  رد  هک  ینارومأـم  هب  اذـل  دـنیبیمن ! ار  يدوـجو  رگید  دوـجولا 
هک يراک  اب  نم  ردپ  يهدنـشک  دومرف : ماما  ینکیم ؟ ییانتعایب  روط  نیا  ارچ  ماهتـشکن ، ار  تردـپ  هک  نم  تفگ : وا  هب  دـندروآ ، شدزن 

کلملادـبع امرفب ! یـشاب  وا  لثم  یهاوخیم  مه  وت  رگا  تخاس . هابت  ار  وا  ترخآ  ربارب  رد  مه  نم  ردـپ  درک و  هابت  ار  مردـپ  ياـیند  درک 
تسپ و يهیحور  هک  ماما  هحفـص 472 ] . ] دیربب ياهرهب  ام  يایند  زا  ات  دییایب  ام  دزن  امـش  نکل  درک ! میهاوخن  ار  راک  نیا  زگره  ام  تفگ :

ناشن وا  هب  تشاد ، شنیرفآ  ملاـع  رد  هک  ار  دوخ  تافرـصت  ینیوکت و  تیـالو  زا  ياهشوگ  تسناد  مزـال  دـید ، ار  کلملادـبع  یبلطاـیند 
هاگن نارـضاح  هک  لاح  نیمه  رد  نایامنب ! دـنراد  وت  دزن  تیایلوا  هک  ار  یمارتحا  ادـنوادخ ، تفگ : دـینارتسگ و  ار  دوخ  يابع  اذـل  دـهد ؛

هب هاـگنآ  درکیم . هریخ  ار  ياهدـننیب  ره  مـشچ  ناـشغورف  هـک  دـش  تـمیقنارگ  تارهاوـج  رد و  زا  رپ  اـبع  ناـهگان  دــندید  دــندرکیم ،
، ادنوادخ دوزفا : سپس  تشاد ! دهاوخن  جایتحا  وت  يایند  هب  زگره  دراد ، مارتحا  وربآ و  ادخ  دزن  هزادنا  نیا  هک  یـسک  دومرف : کلملادبع 

دعب [. 267 . ] تسا هدنامن  یقاب  تارهاوج  زا  يزیچ  دندید  دندرک ، هاگن  نارظان  هک  یتقو  متـسین . ناشدنمزاین  هک  ریگب  سپ  نم  زا  ار  اهنیا 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرز  ریشمش و  هک  درک  تساوخرد  تشون و  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ياهمان  کلملادبع  نآ  زا 
: تشون شباوج  رد  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  دوب . دـهاوخ  رطخ  رد  شناـج  دـنکن ، مادـقا  رگا  هک  درک  دـیدهت  ار  وا  دـهدب و  وا  هب 

هدومرف هدرک و  تنامـض  دـنرادنپیمن ، دوـخ  هک  یقیرط  زا  ار  يزور  دـنرادن و  تسود  هک  ار  هچنآ  زا  تاـجن  هار  ناـیقتم  يارب  دـنوادخ 
[. 268 [ ؟ میرتراوازـس هیآ  نیا  هب  اـم  زا  کـی  مادـک  نیبب  شیدـنیب  بوخ  نیارباـنب  درادـن » تسود  ار  ساپـسان  راـکتنایخ  دـنوادخ  : » تسا
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اب هارمه  رارصا  داتسیا و  شاهدزباتـش  تامیمـصت  توغاط و  ربارب  رد  راوتـسا  مکحم و  يدس  دننام  یهلا  تمظع  هوکـش و  هک  تساجنیا 
و دـیدن ، دوخ  يارب  دوب  هتفگ  هچنآ  زا  تشگرب  ینیـشن و  بقع  زج  یهار  راچان  هب  دراذـگن و  ياج  هب  وا  رد  يرثا  نیرتکچوک  شدـیدهت 

زواجت يدـعت و  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  شیوخ  برقم  يایلوا  حـلاص و  ناگدـنب  رب  يراب  ترـضح  هحفـص 473 ]  ] فاطلا زا  رگید  یکی  نیا 
: میناوخیم ناتساد  نیا  رد  ار  نآ  زا  ياهنومن  درادیم . هگن  نوصم  نارگمتس 

کلملادبع جاجح و  يهمان  هب  ماما  خساپ 

شاهمان رد  انمـض  دنک . يرادیاپ  شربارب  رد  دناوتن  هک  درک  يرکـشل  گنج و  هب  دیدهت  ار  وا  تشون و  کلملادبع  هب  ياهمان  مور  هاشداپ 
هک دـمآ  مهاوخ  تدربن  هب  يرکـشل  اـب  نم  تخیرگ . هنیدـم  زا  دـش و  راوس  نآ  رب  تردـپ  هک  ياهدروخ  ار  يرتـش  نآ  تشوگ  وت  دوزفا :

تـشون جاجح  هب  ياهمان  رد  اذل  دهدب ؛ ار  نآ  باوج  هنوگچ  تسنادن  دـناوخ ، ار  همان  هک  یتقو  کلملادـبع  دراد . هدـنمزر  رازه  دـصیس 
هک مه  دـیدهت  روز و  اب  دـیزرو ، عانتما  رگا  دـسیونب و  ار  نآ  باوج  وگب  نک و  هاگآ  همان  نیا  دافم  رب  ار  مالـسلاهیلع ]  ] نیـسحلا نب  یلع 

تـسد زا  دـنچ  ره  یهلا  تعیرـش  ظفاح  ادـخ و  نید  رب  نیما  یلو  درک . لاثتما  ار  کلملادـبع  رما  جاجح  تسرفب ! ریگب و  ار  باوج  هدـش 
ییامنهار داشرا و  زا  هثداح  زورب  تالکشم و  ماگنه  اما  دنیبن  يزیچ  يرادربهالک  يراذگهالک و  رـسدرد و  زج  تقو  نارادمامز  ماکح و 

هظحل تصـش  دصیـس و  يزور  ره  رد  دنوادخ  دوب : نیا  دومرف  جاجح  هب  هک  یبلاطم  نمـض  اذل  دنکیمن ؛ يراددوخ  نانآ  زردنا  دـنپ و  و 
مراودیما نم  و  دنکیم ، دهاوخب  هچ  ره  دزاسیم و  راوخ  دهدیم و  تزع  دنکیم و  هدنز  دناریمیم و  ار  یـسک  ياهظحل  ره  رد  هک  دراد 

يارب ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دـیفم  رایـسب  حـیاصن  جاجح  [. 269 . ] دـنک تیاـفک  ار  وـت  رما  تاـظحل  نیا  زا  هـظحل  نـیلوا  رد  دـنوادخ 
، دناوخ ار  کلملادـبع  يهمان  نوچ  مور  هاشداپ  هحفـص 474 ] . ] داتـسرف مور  هاشداپ  يارب  ار  اهنامه  زین  کلملادبع  تشون و  کلملادـبع 

نیا تفگ  دیاب  نیقی ، هب  [. 270 . ] دش فرصنم  کلملادبع  اب  دربن  زا  اذل  تسا . هدرکن  شوارت  توبن  يهمشچرس  زا  زج  نخـس  نیا  تفگ :
رگا ـالا  و  تسا ، هدوـب  يربـک  تفـالخ  بحاـص  تاـظحالم  شرگن و  اـب  هارمه  هدـمآ  نوریب  تماـما  ملع  يهنیجنگ  زا  هک  راـبررد  نخس 

، درادرب ناناملسم  اب  گنج  زا  تسد  ات  درکیمن  طلسم  وا  رب  ار  بعر  دوبن و  مور  هاشداپ  يهشیدنا  حور و  رد  راوگرزب  نآ  دوخ  تافرصت 
هدز و رهم  شلد  رب  دـنوادخ  هک  اجنآ  زا  یناورم  کلملادـبع  اما  دـنادرگرب . شمیمـصت  زا  ار  وا  تسناوتیمن  ییاهنت  هب  تاملک  نیا  دوخ 
رد تسناوتن  زین  ماما  دنمدوس  حیاصن  اذل  دنیبب ؛ دوب  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  ار  یتمعن  تسناوتن  دوب ، هدرک  روک  ار  شمشچ  ییایند  تاوهش 

ناناملـسم اـب  گـنج  زا  درک و  ساره  میب و  زا  رپ  ار  مور  هاـشداپ  لد  هـک  ار  ماـما  ییـالط  نانخـس  دـنک و  ادـیپ  ییاـج  یناورم  يهشیدـنا 
کلملادبع هچ  ره  یلو  تشادنرب . مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  رازآ  تمحازم و  زا  تسد  مه  زاب  درپس و  یـشومارف  هب  تخاس ، شفرـصنم 
رتناشخرد ار  شرون  دوزفایم و  وا  تمظع  رب  رتشیب  هچ  ره  ضوع  رد  ناحبـس  يادـخ  دـنک ، شوماـخ  راـظنا  رد  ار  ماـما  رون  تساوخیم 

. درکیم

داجس ماما  هب  کلملادبع  يهمان 

تشون ترضح  هب  ياهمان  يو  تسا . هدرک  جاودزا  دوخ  زینک  اب  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  دنداد  شرازگ  کلملادبع  هب  ناسوساج 
ناوارف دنشاب  وت  ياتمه  هحفـص 475 ]  ] وفک و هک  يدارفا  شیرق  يهفیاط  رد  هک  ینادیم  یبوخ  هب  دوخ  وت  : » دوب نآ  رد  بلاـطم  نیا  هک 

اب اما  دندرکیم ، تیبرت  تیارب  بیجن  ینادـنزرف  مه  دـشیم و  تدوخ  تیـصخش  يهیام  مه  يدـشیم ، نانآ  داماد  رگا  هک  دـنراد  دوجو 
رد مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يدومن ». دروآ ، دهاوخ  راب  هک  ار  تنادنزرف  لاح  تیاعر  هن  يدرک  ظفح  ار  تدوخ  تیـصخش  هن  تراک  نیا 
رد هک  يدوب  هتـشادنپ  نینچ  هدرک و  مشهوکن  مدوخ  زینک  اب  جاودزا  رطاخ  هب  هک  دیـسر  نم  هب  تاهمان  : » تشون کلملادبع  يهمان  خـساپ 
ادخ لوسر  ماقم  زا  رتالاب  نادب  یلو  دوشیم ، منادـنزرف  تباجن  نم و  مارتحا  دـجم و  ثعاب  ناشیا  اب  نم  جاودزا  هک  دنتـسه  ینانز  شیرق 

67 رهبر آزادگان سید ساجدان على بن الحسین علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دصق هب  ادخ و  ياضر  يارب  هک  دوب  نم  نیمی  کلم  زینک  نیا  دشاب . دناوتیمن  وا  زا  رترب  یسک  درادن و  دوجو  یماقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
عرـش فالخ  و   ] دشاب كاپ  ادخ  نید  رد  هک  سک  ره  مدـنادرگ . زاب  دوخ  هب  ار  وا  ادـخ  لوسر  تنـس  قبط  سپـس  مدرک و  شدازآ  باوث 

لیمکت ار  اهیتساک  مک و  دودز و  ار  اه  ینوبز  اهیتسپ و  مالـسا  يهلیـسو  هب  دنوادخ  دید . دهاوخن  ياهمدص  دوخ  راک  چـیه  زا  دـنکن ،]
تیلهاج یگیامورف  اهنت  یگیامورف  دوب و  دـهاوخن  هیامورف  یناملـسم  چـیه  سپ ، نآ  زا  درب . نیب  زا  ار  اه  یگیاـمورف  اهـشهوکن و  درک و 

سپ نامیلس  دناوخب . ار  نآ  مه  وا  ات  تخادنا  نامیلس  شرـسپ  دزن  ار  نآ  درک ، هظحالم  ار  ماما  يهمان  کلملادبع  نوچ  مالـسلاو ». تسا .
نیا دنزرف ، تفگ : کلملادبع  تسا ! هدیلاب  دوخ  هب  یلیخ  وت  لباقم  رد  نیـسحلا  نب  یلع  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : دناوخ ، ار  همان  هکنآ  زا 

. درادیمرب نآ  اب  ار  ایرد  بآ  دفاکـشیم و  دوخ  نخـس  اب  ار  تخـس  گنـس  هک  تسا  مشاه  ینب  نیرت  زادرپنخـس  وا  اریز  نزن ، ار  فرح 
ماما هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدـح  رد  [. 271 . ] دوشیم گرزب  وا  دـنوشیم  تسپ  مدرم  هحفـص 476 ]  ] هک هچ  ره  زا  نیـسحلا  نب  یلع 

ادخ لوسر  لمع  نوچ  درک ، داهـشتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لمع  هب  تشون ، کلملادـبع  هب  هک  ياهمان  رد  مالـسلاهیلع  داجس 
داهشتسا مالسلاهیلع  داجـس  ماما  اذل  دنتـسنادیم . هوسا  دوخ  يارب  ار  نآ  مدرم  يهمه  دوبن و  راکنا  در و  لباق  يدحا  يارب  هک  دوب  یتجح 

ناملسم تشادرب و  ار  همه  تسنادیم ، یتیصخش  یب  یتسپ و  زور  نآ  يهعماج  هک  ار  ییاه  یگیامورف  مالسا  دومرف  ادخ  لوسر  هک  درک 
بلطملادبع شگرزبردپ  هک  ار  بنیز  شیوخ  يهمع  رتخد  درک و  جاودزا  دوخ  زینک  اب  رما  نیا  تیبثت  يارب  داد و  رارق  ناملسم  ياتمه  ار 

هب مالـسلاهیلع ، داجـس  ماما  يهمان  ندناوخ  زا  دعب  کلملادـبع  دروآرد . هثراح  نب  دـیز  دوخ  يهدـنب  دـقع  هب  دوب ، ءاحطب  گرزب  دـیس و 
رب دـهد  ماجنا  رگا  وا  یلو  دوشیم  ناشییوربآیب  يهیام  دـنهد  ماجنا  ار  يراک  نارگید  رگا  هک  تسیک  نیا  تفگ : سلجم  رد  نارـضاح 

دراد وا  هک  یتزع  تفگ : ناـنآ  هب  درکن و  لوبق  کلملادـبع  نینمؤملاریما ! يا  یتـسه  وت  درم  نآ  دـنتفگ : همه  ددرگیم !؟ هدوزفا  شتزع 
یلع وا  تفگ : کلملادبع  تسا ؟ هبترم  ماقم و  نیا  ياراد  هک  تسیک  درم  نآ  سپ  دندیـسرپ : دـنک . فرطرب  ار  یگیامورف  نآ  دـناوتیمن 

ناسنا کی  دح  زا  ار  وا  هدـناود و  هشیر  وا  رد  توبن  راثآ  طیارـش و  مامت  هک  [ 272  ] تسا مالسلاهیلع ]  ] بلاطیبا نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب 
اب دیوگیم و  هسلج  رد  نارـضاح  هب  ار  بلاطم  نیا  ناورم  کلملادبع  تسا . هدـناشن  تزع  فرـش و  يالعا  يادـنلب  رب  هدرب و  رترب  يداع 

دنوادخ اریز  درادن ، لوبق  دیوگیم  دوخ  هک  هحفص 477 ]  ] ار هچنآ  ابلق  یلو  دنکیم  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  تماما  هب  رارقا  نابز 
تریـصب مشچ  اب  دشاب  هزیکاپ  شرابت  كاپ و  شتـشرس  هک  یـسک  ره  نوچ  دشاب . نوبز  تمایق  رد  هک  تسا  هدز  شلد  رب  ار  يراوخ  رهم 

رازهروـش و نیمز  رد  شاهشیر  هک  سک  رهو  درادیمرب ، ماـگ  تسار  هار  رد  ددرگیم و  روـنم  دـیحوت  روـن  هب  درگنیم و  ار  قـح  لاـمج 
دقتعم اعقاو  ناورم  رسپ  رگا  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دروآ . دهاوخن  راب  هب  هدنشک  رهز  زج  ياهویم  راچان  هب  دشاب  هدییور  رامیب  طیحم 

تانئاک و رارـسا  ملع و  دـنوادخ  دریگیم و  دوخ  یعقاو  يهنیزخ  یلـصا و  نوناـک  زا  ار  قیاـقح  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هک  دوب 
لـغ و اـب  ار  وا  دادیم  روتـسد  ارچ  درکیم و  مهارف  ار  وا  تیذا  رازآ و  تاـبجوم  ارچ  سپ  تسا ، هدوـمرف  تیاـنع  وا  هب  ار  ءایـشا  صاوـخ 
( تبنم  ) هاگنتـسر زا  يرآ ، درکیم ؟ بیغرت  وا  لتق  رب  ار  دوخ  لماوع  ارچ  دنربب و  ماش  يوس  هب  شدـج  مرح  زا  هتـسب ) اپ  تسد و   ) ریجنز

(. تسوا رد  هک  دوارت  نامه  هزوک  زا   ) دیوریمن یتشز  حیابق و  زج  سکان  تسپ و 

تسین فاصنا  لها  باوج  نیا 

؟ دوب مهاوخ  ناما  رد  منکب  وت  زا  لاؤس  دـنچ  رگا  تفگ : کلملادـبع  هب  يدرم  تسا  هدرک  تیاور  بولقلا  داشرا  بحاـص  یملید  موحرم 
لوسر ادـخ و  صن  اـب  اـیآ  ياهتفرگ  راـیتخا  رد  هک  ار  یتموکح  نیا  وگب  نم  هب  تفگ : درم  نآ  یتسه . ناـما  رد  یلب ، تفگ : کلملادـبع 

: تفگ کلملادبع  دنداد ؟ تیاضر  وت  يرادمامز  هب  دـندش و  عمج  مدرم  ایآ  تفگ : هن . تفگ : کلملادـبع  تسا ؟ هدیـسر  وت  هب  هک  هدوب 
تردـق روز و  اـب  سپ  تفگ : هن . تفگ : کلملادـبع  هحفـص 478 ] . ] دـننک افو  نآ  هب  دـیاب  هک  يراد  ناـشندرگ  هب  یتعیب  اـیآ  تفگ : هن .

تمـس نیا  هب  ار  وت  ربمغیپ  ادخ و  هکنیا  اب  تفگ : یلب . تفگ : کلملادبع  يدرک ؟ فرـصت  لاملا  تیب  رد  یتفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح 
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وا هب  دـید  موکحم  ار  دوخ  هک  کلملادـبع  ياهدـش !؟ نینمؤملاریما  وـت  لـیلد  هچ  هب  سپ  دـناهدیزگنرب . ار  وـت  مه  ناناملـسم  هدرکن و  رما 
. تسین فاـصنا  لدـع و  لـها  باوج  نیا  تفگ : درم  نآ  تشک . مهاوـخ  ار  وـت  هنرگو  يوـش ، جراـخ  نم  روـشک  زا  دـیاب  يروـف  تفگ :

هحفص 480] ]

ماشه مالسلاهیلع و  داجس  ماما 

هراشا

لیاضف راکنا 

قدزرف يهدیصق 

نب هللادبع  زا  هشیاع  نبا  ات  دوخ  لصتم  دانـسا  اب  ص 153 ) ج 1 ،  ) يربکلا ۀیعفاشلا  تاقبط  رد  یکبس  نیدلا  یقت  نب  باهولادبع  رـصنوبا 
جح هب  ادخ  يهناخ  ترایز  يارب  شردپ  تموکح  نامز  رد  کلملادبع  نب  ماشه  هک  تسا  هدرک  تیاور  شردپ  هحفص 491 ]  ] زا دمحم ،

يذـلا اذـه  دومن : ءاشنا  ار  هدیـصق  نیا  قدزرف  تسا : هدوزفا  هکنیا  ات  هدرک  لقن  میتفگ  البق  هکنانچمه  ار  ثیدـح  يهلابند  سپـس  تفر ...
هنومن ناونع  هب  هک  دـناهدروآرد  یـسراف  مظن  هب  ارعـش  زا  يرایـسب  ار  هدیـصق  نیا  مرحلا  لـحلا و  هفرعت و  تیبلا  هتاـطو و  ءاـحطبلا  فرعت 

میطح نکر و  تیب و  لـح و  مرح و  ینم  فیخ و  سیبقوب و  مزمز و  اـحطب  هکم و  هکنیا  تسا  سک  نآ  میراـگنیم : ار  یماـج  يهماـکچ 
فقاو وا  ماقم  ولع  رب  فراع  وا  ردق  هب  دـمآ  کی  ره  تارف  البرک و  هفوک  هبیط  تافرع  رجح  افـص و  یعـس و  هورم  میهاربا  ماقم  نادوان و 

نایم رد  ياج  دـنک  نوچ  رارک  ردـیح  غاد  يهلال  راتخم  دـمحا  غاـب  يهویم  تسارهز  يهحود  خاـش و  يهرهز  تسادهـشلادیس  نیعلا  ةرق 
تلود لماح  وا  لزنم  تسا  تزع  يهورذ  مرک  لضف و  هدیـسر  تیاهن  هب  میـش  هدوتـس  رورـس  نیدب  هک  شیرق  نابز  رب  رخف  زا  دور  شیرق 

برع رد  نیگن  شقن  تسایبنالا  متاخ  نیکمت  دنـسم  هب  ار  وا  دج  رـصاق  دوب  مجع  مه  برع  مه  رهاب  تلود  زع و  نینچ  زا  وا  لمحم  تسا 
كالفا رب  باتفآ  دنلب  دش  رـض  هچ  وا  زا  دیدن  يریرـض  رگ  روخ  وترپ  هتفرگ  ملاع  همه  روفغم  لفغم و  شناد  هب  هک  روهـشم  دوب  مجع  رد 

نم یلئاس  ضرفلاب  نامـسآ  دنـسرپب ز  رگ  قافن  رفک و  لیبس  ناشیا  ضغب  افو  قدص و  لیلد  ناشیا  بح  كاب  هچ  رهب  تفاین  رگ  وا  زا  موب 
اههمان همه  رس  هللا  رکذ  دعب  قلخ  همه  رب  هاوفا  رب  تسا  قباس  ناشرکذ  مه  الا  دیاین  یظفل  چیه  مجنا  بکاوک و  نابز  هب  ضرالا  لها  رایخ 

هحفص 494]  ] ادخ مان  دعب  تسا  ناشیا  مان  ازفا  جاور 

مالسلاهیلع داجس  ماما  تداهش 

هراشا

یتهج رد  هک  درادـن  دوجو  یـسک  دنتـسه و  رـشب  دارفا  يهمه  دمآرـس  تافـص  تاکلم و  تهج  زا  هللا  مالـس  مهیلع  نیتسار  ناماما  نوچ 
رتشیب و رجا  ياراد  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  ناشتلحر  دـیاب  دـننکیم  تلحر  ایند  زا  هک  یتقو  ور  نیا  زا  دـشاب ، هتـشاد  يرترب  اـهنآ  هب  تبـسن 

تسوا اب  ياهدنب  ره  تاقالم  يهلیسو  نیرترب  هک  ار  تداهـش  دنوادخ  اذل  دشابن ؛ ناشدننام  لثم و  يدحا  هک  نادنچ  دنـشاب  يرترب  شاداپ 
هب هداد  رارق  دیهـش  يارب  ترخآ  رد  دنوادخ  هک  یـشزرا  تلیـضف و  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  تسا . هدرک  نانآ  بیـصن 
هار رد  ناسنا  هکنیا  اـت  دراد  دوجو  یکین  لـمع  یکین ، لـمع  ره  زا  رترب  : » دومرف دراد ، يرترب  یلومعم  دارفا  يهمه  رب  هک  تسا  ياهزادـنا 

يهقیدص زا  یتیاور  رد  [. 273 .« ] تشاد دهاوخن  دوجو  یکین  لمع  نآ  زا  دعب  رگید  دش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  هاگنآ  دوش ، هتـشک  ادـخ 
ردو دنداد  ار  ناشلام  ناج و  هک  دنیایند  رد  نادیهش  نامه  تشهب  لها  : » تسا هدیـسر  هحفص 495 ]  ] اهیلع هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  يربک 
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رد هک  نانآ  يارب  دوب  یقح  يهدعو  نیا  دـندشیم . هتـشک  دنتـشکیم و  دـندرک ، دربن  ادـخ  هار  رد  اهنآ  دـندرک . تفایرد  ار  تشهب  ربارب 
ندـش رادرم  زا  تسا  رتـهب  ندـش  هتـشک  راـب  کـی  اـیند ، زا  تسا  رتـهب  تسادـخ  دزن  هچنآ  سپ ، تـسا . هدـمآ  روـبز  لـیجنا و  تاروـت و 

دوخ یتح  [ 275 . ] دندش دیهـش  همه  هکنیا  زج  دوبن  يربمغیپ  یـصو  ربمغیپ و  چیه  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  [. 274 «. ] یگشیمه
ردصم زا  هک  روکذم  تایاور  [. 276 . ] تسویپ یلعا  قیفر  هب  دش و  دیهـش  دندناروخ  وا  هب  هک  يرهز  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

ندـناروخ قیرط  زا  هچ  لتق و  قیرط  زا  هچ  مالـسلامهیلع ، نیموصعم  هب  هدراو  ياهتبیـصم  هک  تسانعم  نیا  دـیفم  هدـش  رداـص  یهلا  یحو 
نآ هب  تسیابیم  هک  دوب  هدرک  هیهت  ناشیارب  ياهعیفر  تاماقم  هیلاع و  لزانم  دـنوادخ  هک  دوب  یهلا  ردـق  اـضق و  ندـش  ققحم  يارب  رهز ،

رقاـب ماـما  هکناـنچ  تشادـن ، دوـجو  ادـخ  تعاـطا  هار  رد  تداهـش  زج  یقیرط  فدـه ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  دنـسرب و  تاـماقم  لزاـنم و 
دومرف مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  [. 277 . ] تسا هدوـمرف  ناـیب  ار  بلطم  نیمه  زین  مالـسلاهیلع 

هحفص [. ] 278 . ] دیـسر دهاوخن  نآ  هب  تداهـش  قیرط  زا  زج  تسا ، هدادن  يرگید  سک  هب  هدیـشخب و  وا  هب  دنوادخ  هک  ياهیلاع  تاجرد 
نم بیصن  ار  تدوخ  هار  رد  ندش  هتشک  نیرتهب  ادنوادخ ، : » دومرفیم نیفـص  گنج  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تهج ، نیمه  هب  [ 496

رد و  [. 279 .« ] مروآ تسد  هب  اـیند  یگدـنز  ربارب  رد  ار  ترخآ  يهنادواـج  تاـیح  منک و  يراـی  ار  وت  لوـسر  ار و  وـت  نآ  اـب  هک  نادرگ 
ارف نآ  هب  ار  تیایلوا  يداد و  رارق  نآ  رد  ار  شیوخ  ياضر  هک  يدرک  مالعا  ار  دوخ  ياههار  زا  یهار  ادـنوادخ ، : » دومرفیم شیاـهگنج 

تـشهب تمیق  هب  ار  نانمؤم  لام  ناج و  سپـس  يدنادرگ ، تشگرب  نیرتیمارگ  دوخ و  دزن  باوث  ياههار  نیرتفیرـش  ار  نآ  يدناوخ و 
زا ارم  ادـنوادخ ! وا . رب  تسا  یقح  يهدـعو  نیا  دـنوشیم . هتـشک  دنـشکیم و  سپ  دـننکیم ، دربن  ادـخ  هار  رد  اهنآ  يدـیرخ . ناـشیا  زا 

شدهع هب  وت  هب  تبحم  رطاخ  هب  و  دشاب ، هدزن  مه  هب  ار  نآ  هدرک و  افو  وت  اب  يهلماعم  هب  وا  يدیرخ و  وا  زا  ار  شناج  هک  هد  رارق  یناسک 
یناف نآ  رد  ار  مرمع  هد و  رارق  نم  ینایاپ  لمع  ار  نیمه  ادـنوادخ ، دـشاب . هدرواین  دـیدپ  نآ  رد  یلیدـبت  رییغت و  هنوگ  چـیه  هدرک و  اـفو 

ملع دنوادخ  اریز  دش ، دهاوخن  هتشک  اهگنج  نآ  رد  هک  تشاد  نیقی  هعیش  يهدیقع  قبط  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دنچ  ره  [. 280 «. ] امرف
نادیهـش هاگیاج  تداهـش و  هب  هقالع  قشع و  راهظا  گـنج  رد  هلیـسو  نیدـب  یلو  دوب ، هداـهن  شراـیتخا  رد  ار  هدـنیآ  لاـح و  هتـشذگ و 

نیا رگید  لامتحا  دوب . دهاوخ  کیرـش  وا  لمع  رد  درادـب  تسود  ار  يرگید  لمع  هک  سک  ره  ددرگ ، لئان  گرزب  شاداپ  هب  ات  درکیم 
شاینایاپ لـمع  هکنیا  ياـضاقت  درکیم و  ادـخ  زا  ار  دوخ  ندـش  هتـشک  هحفـص 497 ]  ] لیجعت ياضاقت  هلیـسو  نیدب  ترـضح  هک  تسا 

رما ربارب  رد  عوضخ  ردـق و  اضق و  نایرج  هب  تیاضر  راهظا  اعد  يانعم  اریز  درادـن ، تاـفانم  نآ  نداـتفا  ریخأـت  هب  ملع  اـب  دـشاب  تداـهش 
لمع وا  شور  هب  زین  شموصعم  رابت  اذـل  دـهد ، ماجنا  مه  ار  نآ  دـیاب  مالـسلاهیلع  یلع  تسا و  یتداـبع  دوخ  هک  تسا  راـگدرورپ  یمتح 

هدرکیم وزرآ  ناحبـس  دنوادخ  زا  ار  نمـشد  ریـشمش  اب  تداهـش  هک  هدمآ  ررکم  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  ياهاعد  رد  دـندرکیم .
کلم تداهش  دومرف : هک  تسا  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  زا  [. 281 . ] درادن دوجو  يزیچ  نآ  زا  رترب  هک  هتسنادیم  یتمارک  ار  نآ  اریز  تسا 
متـشه ماما  [. 282 . ] دناهتـشگ مومـسم  اـی  هدـش و  هتـشک  اـی  دـناهتفرن ، اـیند  زا  یعیبط  گرم  اـب  ناـشیا  زا  مادـک  چـیه  تسا . ماـما  هدزاود 
دهاوخ ار  امـش  یـسک  هچ  دندیـسرپ  هک  یتقو  میوشیم . دیهـش  ندـش  هتـشک  قیرط  زا  ربمغیپ  تیب  لها  اـم  يهمه  دومرفیم : مالـسلاهیلع 

رد [. 283 . ] درک دـهاوخ  منفد  تبرغ  نیمزرـس  رد  ياهدـکهد  رد  ياهناـخ  رد  دـشکیم و  ارم  رهز  اـب  ادـخ  قلخ  نیرتدـب  دومرف : تشک ،
یحو نانیما  تعیرش و  ناظفاح  نوچ  [. 284 . ] میوریم ایند  زا  تداهش  لتق و  اب  ام  مامت  هک  تسا  هدمآ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح 

روط نامه  دربیم و  ورف  ار  شلها  نیمز  دنـشابن  رگا  هک  دـناشنیرفآ  رد  يراج  رون  هکلب  شنیرفآ و  ناهج  مامت  يهصـالخ  هدـبز و  یهلا 
رب هحفـص 498 ]  ] هتـشذگ ياهتما  دننام  یباذع  ات  دـنمدرم  هانپ  نیمز و  لها  شمارآ  زین  ناشیا  دننامـسآ ، لها  شمارآ  نازورف  نارتخا  هک 

ار تمصع  هک  يدنوادخ  دننآ ، يهدنهد  نایاپ  شنیرفآ و  زاغآرـس  اههدیدپ و  مامت  رد  يراج  رون  للعلا و  تلع  نوچ  دوشن و  دراو  نانآ 
، ور نیا  زا  دنـشاب . همه  زا  فرـشا  زین  ترخآ  رد  دـندوب  همه  زا  فرـشا  ایند  رد  هک  نانچمه  تسا  هدرک  هدارا  هتـشاذگ  هعیدو  هب  اهنآ  رد 

ربمغیپ چیه  يارب  هک  هتخاس  هدامآ  ناشیارب  تمایق  رد  یتاماقم  لزانم و  دـناهدش ، لمحتم  وا  هار  رد  ایند  رد  هک  یبئاصم  ربارب  رد  دـنوادخ 
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هب دناهداد  ار  دوخ  ناج  وا  هار  رد  هدوب و  وا  میلست  هکنیا  لباقم  رد  دنوادخ  ار  لزانم  تاماقم و  نیا  تسا . هدرکن  هدامآ  يربمغیپ  یصو  و 
ناشتداهـش بجوم  هک  دننک  مادقا  یلامعا  هب  دیاب  دناهتفای و  یگژیو  اهالب  هنوگ  نیا  هب  مالـسلامهیلع  ناماما  ارچ  هکنیا  اما  دهدیم . نانآ 

یتحلصم هکنیا  فرـص  هب  دناوتیمن  سک  چیه  دنادیمن و  نایناهج  راگدرورپ  زج  ار  نآ  رارـسا  هک  تسا  هدوب  یحلاصم  رطاخ  هب  ددرگ ،
هنوگ نیا  هب  دنفلکم  یعقاو  حلاصم  لابق  رد  مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  نوچ  دنک ، کیکـشت  شدروم  رد  ای  دوش  رکنم  ار  نآ  دیمهفن  ار 

نافلکم ریاس  هک  روط  نامه  دنزاس  هشیپ  ربص  دـیآیم  شیپ  ناشیارب  هیحان  نیا  زا  هک  یتکاله  بئاصم و  ربارب  رد  دـنیامن و  مادـقا  لامعا 
صوصخم دـش ، هتفگ  هک  یحلاصم  ناـمه  رطاـخ  هب  فیلاـکت  هنوگ  نیا  نکل  دـننک ، ربص  مادـقا و  دوخ  يهبجاو  فیلاـکت  ربارب  رد  دـیاب 

هک ياههبـش  هب  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب  تسا . هدـشن  فیلکت  نآ  هب  تما  دارفا  زا  يدرف  چـیه  تسا و  مالـسلامهیلع  موـصعم  ناـماما 
ناققحم و زا  يرایـسب  دوشیم و  هداد  خساپ  دناهتخادنا ، تکاله  هب  ار  دوخ  ناماما  ارچ  هک  دـناهتخادنا  اهناهد  رد  قطنمیب  نادان  ياهدـع 

هحفص 499] . ] دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هک  دناهداد  خساپ  نآ  هب  هدرک و  هجوت  ههبش  نیا  هب  زین  ام  ناگرزب 

؟ دش دهاوخ  هتشک  تسنادیم  ماما  ایآ 

رارق موصعم  ماما  رایتخا  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  یمولع  هب  هجوت  اب  میدقتعم  ام  تسا : هدومرف  هیربکع  لئاسم  خـساپ  رد  دـیفم  خیـش  موحرم 
تداهش و رب  ربص  اب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  میدقتعم  و  دنادیم ، کیکفت  لیصفت و  هب  ار  هدنیآ  هتشذگ و  ثداوح  مامت  ماما  تسا ، هداد 

نآ هب  قیرط  نیا  زا  زج  هک  دیـسر  ياهبترم  ماـقم و  هب  هلیـسو  نیدـب  تسا و  هداد  ماـجنا  ار  ادـخ  تداـبع  نیرتهب  لـتق ، يارب  ندـش  میلـست 
حیبق القع  هک  هدومن  دوخ  لتق  رب  تناعا  ای  هتخادنا  تکاله  هب  ار  دوخ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تفگ  ناوتیمن  لمع  نیا  اب  و  دیسریمن ،

رفح ار  نیمز  رتم  مین  يهزادنا  هب  رگا  هک  دوب  هاگآ  تسنادیم و  ار  بآ  ياج  البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  میراد  هدـیقع  نینچمه  تسا .
كرت هب  رومأم  هکنیا  هب  هجوت  اب  بآ ، ندرواین  تسد  هب  ماما و  ندرکن  رفح  لاح  نیع  رد  یلو  دیـشوجیم . شیارب  نیمز  زا  بآ  درکیم ،

ماما دروم  رد  روط  نیمه  دـنادیمن . حـیبق  دـیعب و  ار  نآ  زین  لقع  دوب و  دـهاوخن  دوخ  ندـش  هتـشک  هب  کـمک  يهلزنم  هب  زگره  دوب ، نآ 
هک تسا  هدـمآ  زین  تاـیاور  رد  تسنادیم . ار  نآ  تبقاـع  هیواـعم و  اـب  یتشآ  يهجیتن  ترـضح  نآ  مییوگیم  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح 

هلیسو نیدب  دنکیم و  هیواعم  میلست  ار  باحصا  لاح  نیع  رد  اما  دراد ، تلالد  نآ  رب  مه  يدهاوش  تشاد و  ربخ  نآ  يهدنیآ  زا  ترضح 
دنک و ظفح  ار  اهنآ  نامدود  نایعیـش و  زا  يرایـسب  دنامب و  صوصخم  نامز  ات  هک  تسا  یفطل  زین  نیا  دناهریم . ندش  هتـشک  زا  ار  دوخ 

يوس زا  یلو  تشاد  یهاگآ  لئاسم  نیا  مامت  زا  ماما  دـیادزب . نید  نماد  زا  دوب ، هیواعم  اب  سب  شتآ  داسف  زا  رتدـب  هک  ار  داسف  نیرتگرزب 
ار دوخ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هحفص 500 ]  ] دناهتفگ هک  یناسک  خساپ  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  یلح  يهمالع  موحرم  دوب . دبعتم  نآ  هب  ادخ 

عقاو لتق  لحم  نالف  رد  بش و  نآ  رد  هک  دندوب  هداد  ربخ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  دیاش  تسا : هدومرف  داد ، رارق  سفن  لتق  ضرعم  رد 
هکنانچ دوب ، بجاو  وا  رب  ادخ  هار  رد  دوخ  نوخ  نداد  هک  تفگ  ناوتیم  سپ  دراد ، قرف  ام  فیلاکت  اب  وا  فیلکت  نوچ  یلو  دش  دهاوخ 

هیلع هللا  ۀمحر  یـسلجم  يهمالع  موحرم  [. 285 . ] دش دهاوخ  هتـشک  دنادب  دنچ  ره  دـنک  یگداتـسیا  تسا  بجاو  ههبج  رد  يهدـنمزر  رب 
شیامرف هب  دروم  نیا  رد  دناهتفر و  ایند  زا  تداهـش  اب  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما  هک  دنراد  هدـیقع  ام  ياملع  زا  يرایـسب  تسا : هدومرف 

ینارحب فسوی  ققحم ، راوگرزب و  خیش  [. 286 . ] دش میهاوخ  دیهش  هتشک و  ام  مامت  دومرف : هک  دناهدرک  لالدتسا  مالسلاهیلع  قداص  ماما 
رد لاح  نیع  رد  یعافد  نونف  مامت  زا  یهاگآ  دوخ و  زا  عافد  رد  نتشاد  تردق  دوجو  اب  مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  هکنیا  تسا : هدومرف 

هدرک ادیپ  ادخ  ياضر  هب  ملع  هک  دوب  نیا  يارب  دندوب ، یضار  میلست و  تداهـش  لتق و  لباقم  رد  دندرکیم و  ربص  نمـشد  ياهتناها  ربارب 
. دـندشیم میلـست  دوشیم ، یلاـعت  قح  تاذ  هب  برقت  بجوـم  ناـشتیاضر  ربـص و  تسا و  یـضار  ادـخ  هک  دنتـسنادیمن  نوـچ  دـندوب و 

يهیآ رد  هک  یمیرحت  اریز  تسا ، هدرک  مارح  ار  نآ  هیآ  هک  تسین  ندنکفا  تکاله  هب  ار  دوخ  لیبق  زا  ینینچ  نیا  میلست  ربص و  نیاربانب ،
رد هک  یتروص  رد  دنکیم ، عراش  تیاضر  مدع  زا  تیاکح  هک  تسا  یمیرحت  یهن  اب  هارمه  هدمآ  [ 287 « ] ۀکلهتلا یلا  مکیدیاب  اوقلت  «ال 

71 رهبر آزادگان سید ساجدان على بن الحسین علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد اما  هحفـص 501 ] ! ] قفاوت هن  دراد  دوجو  ضقانت  دروم  ود  نیا  نایم  سپ ، تسا . ملـسم  نآ  رد  ادخ  تیاضر  مالـسلامهیلع  ناماما  دروم 
اهدادیور هنوگ  نیا  ربارب  رد  اریز  تشادن ، ناشیارب  ینایز  نادنچ  دادیم ، يور  اهنآ  يارب  نیعم  تقو  زا  لبق  هک  اوران  لئاسم  یضعب  دروم 

دنتـسنادیم نوچ  ای  دندرکیم و  باجح  نآ  زا  ار  دوخ  عقاو  رد  ای  دندومنیم ، یگداتـسیا  امـسر  دندرکیم و  يراددوخ  شنتفریذپ  زا  ای 
ناـشیا زا  ار  صاـخ  دادـیور  نآ  دـندرکیم  تساوـخرد  ادـخ  زا  تسین ، یـضار  نآ  هب  هدرکن و  ردـقم  ناـشیارب  ار  يزیچ  نینچ  دـنوادخ 

يادخ هک  دوب  ياهلئسم  رادم  رب  یهلا و  ردق  اضق و  هب  ملع  رادم  رب  ناشتکرح  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما  هکنآ  نخـس  هاتوک  دنادرگرب .
هحفص 504] [. ] 288 . ] دوب هدیزگرب  ناشیارب  راتخم  رهاق  رداق 

مالسلامهیلع ناماما  تداهش  رد  املع  لاوقا 

هراشا

دروم رد  دییامرفیم : هظحالم  الیذ  هک  دناهتفر  ایند  زا  تداهـش  اب  موصعم  ناماما  يهمه  هک  دـناهدرک  فارتعا  ناعذا و  مالعا  ياملع  مامت 
. دناهدیسر تداهش  هب  لتق  اب  هک  درادن  دیدرت  سک  چیه  مالسلاامهیلع  ءادهشلادیس  ترضح  نینمؤملاریما و 

ارهز يهمطاف 

تسا هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  باب  رد  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم 
اهیلع هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  تداهش  : » تسا هدومرف  ص 383 ) ج 1 ،  ) لوقعلا ةآرم  رد  یسلجم  موحرم  دوب » هدیهش  هقیدص و  همطاف   » هک

.« درادن دیدرت  هک  تسا  تارتاوتم  زا 

یبتجم ماما 

و ص 125 )  ) يرولا مـالعا  رد  و  ص 143 )  ) نیظعاولا ۀـضور  رد  و  ص 164 ) ج 2 ،  ) بوشآ رهـش  نبا  بقانم  رد  دیفم و  خیـش  داشرا  رد 
. درک دیهش  رهز  اب  ار  وا  هدعج  دناهتشون  سارفوبا  يهیمیم  حرش  لودج  رد  یمعفک و  حابصم  هحفص 505 ]  ] لودج رد 

داجس ماما 

ۀلاسر رد  و  ص 111 )  ) ینامرق خیرات  رد  و  ص 80 )  ) يربط ریرج  نبا  ۀـمامالا  لئالد  رد  و  ص 269 ) ج 2 ،  ) بوشآ رهـش  نبا  بقانم  رد 
اب روبزم  لوق  درک . مومسم  ار  وا  کلملادبع  نب  دیلو  هک  دناهتشون  ینوتف  خیـش  يهزوجرا  رد  مولعلارحب و  دیـس  دج  دمحم  دیـس  دیلاوملا 

و ص 16 )  ) سارفوـبا يهیمیم  حرـش  لودـج  و  دـنه ) ط  ص 276 ،  ) یمعفک حابــصم  لودـج  و  ص 125 )  ) هیناـمعن راوـنا  رد  هک  هـچنآ 
یتافانم درک ، مومـسم  ار  ترـضح  کلملادبع  نب  ماشه  هک  هدمآ  ربش  هللادبع  دیـس  میواقتلا  نسحا  لودـج  یلماع و  رح  خیـش  يهزوجرا 

تبسن وا  ردارب  هب  ار  ترـضح  ندش  مومـسم  یتاهج  هب  تسا  نکمم  داتفا ، قافتا  دیلو  تموکح  نامز  رد  ماما  تداهـش  نوچ  اریز  درادن ؛
تفر و ایند  زا  مس  رثا  رد  هنیدم  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  تسا  هتـشون  ص 52 )  ) فاحتالا باتک  رد  يواربش  موحرم  اذـل  دنـشاب . هداد 

هدش هتفگ  دناهتشون : مه  غابـص  نبا  يهمهملا  لوصف  و  ص 120 )  ) هقرحم قعاوص  رد  دومن . مومـسم  ار  وا  کلملادبع  نب  دیلو  دنیوگیم 
. درک مومسم  ار  وا  کلملادبع  رسپ  دیلو  تسا 

رقاب ماما 
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وا دیلو  نب  میهاربا  دناهتشون : ینوتف  خیـش  يهزوجرا  رد  و  ص 295 ) ج 2 ،  ) بوشآ رهـش  نبا  بقانم  و  ص 94 )  ) يربط ۀمامالا  لئالد  رد 
رح خیش  يهزوجرا  هیمیم و  حرـش  لودج  حابـصم و  لودج  یئابطابط و  دمحم  دیـس  يهلاسر  و  ص 125 )  ) هیناـمعن راونا  رد  داد . رهز  ار 
رهز اب  شردپ  دننام  هک  تسا  هدمآ  ص 120 )  ) هقرحم قعاوص  رد  داد . مس  ار  وا  کلملادبع  هحفص 506 ]  ] نب ماشه  هک  دناهتشون  یلماع 

. دش دیهش  رهز  اب  دیلو  نب  میهاربا  نامز  رد  هک  تسا  هدش  هتشون  ص 233 )  ) غابص نبا  يهمهملا  لوصف  رد  دش . دیهش 

قداص ماما 

ینوتف خیش  يهزوجرا  یئابطابط و  دمحم  دیس  يهلاسر  و  ص 349 ) ج 2 ،  ) بوشآ رهش  نبا  بقانم  و  ص 111 )  ) يربط ۀمامالا  لئالد  رد 
دناهتشون هیمیم  حرش  لودج  یمعفک و  حابصم  لودج  و  ص 126 )  ) هینامعن راونا  رد  درک . مومـسم  ار  وا  یقیناود  روصنم  هک  تسا  هدمآ 

رد تفر . ایند  زا  مس  اب  روصنم  ناـمز  رد  هک  تسا  هدـش  هتـشون  ص 54 )  ) يواربش فاحتالا  رد  دندرک . مومـسم  ار  وا  روگنا  يهلیـسو  هب 
هدش هتشون  ص 121 )  ) هقرحم قعاوص  رد  تفر . اـیند  زا  رهز  اـب  روصنم  ناـمز  رد  دـنیوگیم  هک  تسا  هدـمآ  ص 243 )  ) همهملا لوـصف 

. تشک ار  وا  مس  اب  روهشم  ربانب  تسا : هتشون  یلماع  رح  يهزوجرا  رد  تفر . ایند  زا  دش و  مومسم  دناهدرک  لقن  هک  روط  نآ  تسا :

مظاک ماما 

و ص 383 ) ج 2 ،  ) بوشآ رهش  نبا  بقانم  و  ص 180 )  ) يرولا مالعا  و  ص 148 )  ) يربط ۀمامالا  لئالد  دیفم و  خیـش  موحرم  داشرا  رد 
یلماع رح  يهزوجرا  هیمیم و  حرـش  هحفـص 507 ]  ] لودج یمعفک و  لودـج  و  ص 185 )  ) نیظعاولا ۀـضور  و  ص 127 )  ) هیناـمعن راونا 

رهز وا  هب  کهاش  نب  يدنس  دندرک  ینادنز  ار  وا  هکنآ  زا  دعب  تسا : هدمآ  ینوتف  خیش  يهزوجرا  رد  درک . مومسم  ار  وا  دیشر  دناهتـشون :
ماما و  داد . وا  دروخ  هب  تخیر و  بطر  رد  دـناهتفگ  یخرب  درک و  اذـغ  رد  ار  مس  تسا : هدـمآ  یئاـبطابط  دـمحم  دیـس  يهلاـسر  رد  داد .

. درک ساسحا  ار  نآ  ندروخ  ماگنه 

داوج ماما  اضر و  ماما 

دندش و مومسم  راوگرزب  ود  نآ  دناهدومرف : مالعا  ياملع  هک  میاهدش  روآدای  مالسلاهیلع  داوج  ماما  يهلاسر  اضر و  ماما  تافو  باتک  رد 
. دنتفر ایند  زا 

يداه ماما 

ص 442) ج 2 ،  ) بوشآ رهش  نبا  بقانم  رد  دش . دیهش  يأر  نم  رس  رد  مس  يهلیـسو  هب  تسا : هدش  هتـشون  ص 216 )  ) ۀمامالا لئالد  رد 
حرش لودج  حابـصم و  لودج  رد  تخاس . مومـسم  ار  وا  یـسابع  دمتعم  تسا : هتفگ  هیوبابنبا  دیـسر . تداهـش  هب  رهز  اب  هک  تسا  هدمآ 

وا هب  لکوتم  رـسپ  هک  تسا  هدومرف  هزوجرا  رد  یلماع  رح  دومن . مومـسم  ار  وا  زتعم  دناهتـشون : ینوتف  يهزوجرا  دولخلا و  تاـنج  هیمیم و 
. داد مس 

يرکسع ماما 

ج  ) بوشآ رهش  نبا  بقانم  رد  دش . دیهش  مس  يهلیسو  هب  هحفص 508 ]  ] دمتعم نامز  رد  تسا : هدش  هتشون  ص 223 )  ) ۀمامالا لئالد  رد 
رح ياههزوجرا  هیمیم و  حرش  لودج  حابـصم و  لودج  دولخلا و  تانج  یئابطابط و  دمحم  دیـس  يهلاسر  هینامعن و  راونا  و  ص 457 ) ، 2
ام ياـملع  زا  يرایـسب  تسا : هدومرف  ص 211 )  ) يرولا مالعا  رد  یـسربط  تخاس . مومـسم  ار  وا  دـمتعم  دناهتـشون : ینوتف  خیـش  یلماع و 
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دروم نیا  رد  ناشلیلد  دـنتفر و  ایند  زا  تداهـش  اب  ناماما  مامت  وا و  دـج  ردـپ و  زین  مالـسلاهیلع و  يرکـسع  نسح  ماـما  هک  دـنراد  هدـیقع 
مالعا ياملع  حیرص  تارابع  هب  هجوت  اب  میدرگیم . دیهش  ای  میوشیم و  هتشک  ای  ام  مامت  دومرف : هک  تسا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تیاور 
یـسک رگم  دهد ، هار  دوخ  هب  يدیدرت  کش و  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما  تداهـش  رد  یـسک  نآ  زا  دعب  منکیمن  نامگ  دش ، رکذ  هک 

هحفص 510] . ] دشاب کیکشتلا  ریثک  رظن و  هتوک  ثیداحا ، هب  هجوت  مدع  خیرات و  هب  یهاگآ  مدع  رطاخ  هب  هک 

دوخ نادنزرف  هب  مالسلاهیلع  داجس  ماما  ياهشرافس  اههیصوت و 

هراشا

هچ رد  زورما  نابرق ، دندرک : لاؤس  دنتـسشن ، ماما  رتسب  رانک  هک  یتقو  دـنتفر . مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  تدایع  هب  يرامیب  لاح  رد  یهورگ 
؟ دیتسه هنوگچ  اهامـش  دیـسرپ : ناگدننک  تدایع  زا  نآ  زا  سپ  رکـش ! نآ  رب  ار  ادخ  متـسه و  تیفاع  رد  دومرف : ترـضح  دـیتسه ؟ لاح 

ادخ يارب  ار  ام  سک  ره  دومرف : ترضح  میزرویم . قشع  امـش  هبو  میراد  تسود  ار  امـش  هک  میتسه  یلاح  رد  دنتفگ : ناگدننک  تدایع 
سک ره  دهدیم ، ياج  يدننامیب  رایسب  يهیاس  رد  ار  يو  درادن  دوجو  وا  يهیاس  زج  ياهیاس  چیه  هک  يزور  نآ  دنوادخ  درادب  تسود 

تسود ایند  رطاخ  هب  ار  ام  هک  سک  ره  دهدیم و  شاداپ  وا  هب  تشهب  نداد  اب  ار  يو  دنوادخ  درادب ، تسود  لثم  هب  یفالت  يارب  ار  ام  هک 
هحفص 511] [. ] 289 . ] دناسریم درادنپن  هک  ییاج  زا  ار  شیزور  دنوادخ  درادب 

دوخ نادنزرف  هب  داجس  ماما  ياهتیصو  زا  یشخب 

ود ای  تعکر  راهچ  دریگب ، یلماک  يوضو  دـمآ ، شیپ  یتجاح  ای  یتبیـصم  امـش  زا  یکی  يارب  هاـگره  درک : تیـصو  دوخ  نادـنزرف  هب  . 1
ای و  ۀـیفخ ، لک  ملاع  ای  و  ءالب ، لک  یفاش  ای  يوجن ، لک  عماس  ای  يوکـش ، لک  عضوم  اـی  دـیوگب : مالـس  زا  دـعب  دـناوخب و  زاـمن  تعکر 

، هتلیح تلق  هتوق و  تفعـض  و  هتقاف ، تدتـشا  نم  ءاعد  كوعدا  میهاربا ، لیلخ  ای  دـمحم ، یفطـصم  ای  یـسوم و  یجن  ای  ءاشی ، ام  فشاـک 
. نیملاظلا نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  الا  هلا  ال  نیمحارلا ، محرا  ای  تنا ، الا  هیف  اـم  فشکل  دـجی  ـال  يذـلا  ریقفلا ، قیرغلا  بیرغلا  ءاـعد 

دوخ نادـنزرف  زا  یکی  هب  . 2 [. 290 . ] دناسر دـهاوخ  جرف  وا  يارب  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  دوش و  راتفرگ  ییالب  هب  سک  ره  دومرف :
هب دوب  نآ  قحتسم  رگا  نک ، یکین  وا  هب  درک  یکین  ياضاقت  وت  زا  سک  ره  دنزرف ، يا  دومرف  تفرگ و  ارم  تسد  مدج  دنزرف ، يا  دومرف :

پچ فرط  زا  سپـس  تفگ و  ازـسان  ار  وت  تسار  فرط  زا  یـسک  رگا  و  ياهدوب ، نآ  قیـال  وت  دوبن  نآ  قیـال  رگا  ياهدرک و  لـمع  دروم 
ینک و ییوجلد  نم  زا  تسا  هدرک  بجاو  وت  رب  دنوادخ  دومرف : دوخ  نادنزرف  زا  یکی  هب  . 3 [. 291 . ] ریذپب ار  شرذع  دیبلط ، شزوپ  دمآ 

هحفـص  ] نم اـب  دـیاب  وت  نم . هب  ار  وت  شرافـس  هن  تسا و  هدرک  وت  هب  ارم  شرافـس  اذـل  منک ؛ ییوـجلد  وـت  زا  تسا  هدرک  بجاو  نم  رب  هن 
اب نکم - : وگتفگ  تقافر و  ترشاعم ، سک  جنپ  اب  دنزرف ، يا  دومرف : . 4 [. 292 . ] دشاب یمک  يهیده  اب  دنچ  ره  یشاب  راتفر  شوخ  [ 512

مدآ اب  تقاـفر  زا  دـنکیم - . رود  تیارب  ار  کـیدزن  و  کـیدزن ، وت  يارب  ار  رود  هک  تسا  بارـس  دـننام  وا  اریز  نکم ، تقاـفر  وگغورد 
رد اریز  زیهرپـب  رظن  گـنت  تسپ و  مدآ  اـب  تقاـفر  زا  تخورف - . دـهاوخ  ار  وـت  نآ  زا  رتـمک  اـی  اذـغ  هدـعو  کـی  هـب  اریز  زیهرپـب  قساـف 
هب دهاوخیم  هکنیا  نیع  رد  اریز  نک  بانتجا  قمحا  اب  تقافر  یتسود و  زا  دـنکیم - . هرهبیب  مورحم و  شلام  زا  ار  وت  زاین ، نیرتینارحب 

نولعم ار  وا  نآرق  ياج  هس  رد  نم  هک  نک  زیهرپ  محر  عطاق  اب  یهارمه  تبحاصم و  زا  دـنکیم - . مامت  تناـیز  هب  دـنکب  يراـک  وت  دوس 
يارب هک  تسا  یششوک  ادخ  دزن  امـش  لمع  نیرتمهم  تسامـش ، نیرتراک  وکین  ادخ  دزن  امـش  نیرتبوبحم  دومرف : سپـس  [. 293 . ] متفای

تالکـشم ربارب  رد  دنزرف ، . 6 [. 294 . ] تسامـش نیرتاوقتاب  ادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ  و  دـینکیم ، هحفـص 513 ]  ] ناتدـنزرف نز و  هافر 
ار وا  دـسریم  تردارب  هب  هک  تسا  يدوس  زا  رتـشیب  وت  يارب  شناـیز  هک  يراـک  رد  زادرپـم ، قوقح  رما  هب  لاـح ] نآ  رد   ] شاـب و رادـیاپ 
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رقاب ماما  هب  . 7 [. 295 . ] يوشن ناگیامورف  يهلمح  راچد  رابدرب و  ناشیدـنا  هراچ  دـنمزاین  ات  زیهرپب  ناگرزب  اب  ینمـشد  زا  و  نکم ، تباجا 
ره [. - 296 . ] دشاب خلت  دنچ  ره  شاب  رادـیاپ  قحرب  منکیم - : شرافـس  درک  هیـصوت  نم  هب  مردـپ  هک  هچنآ  هب  ار  وت  دومرف : مالـسلاهیلع 
وت زا  هک  یـسک  هب  نآ  زا  رآ و  ياج  هب  تسا  هداد  وت  هب  دنوادخ  هک  ار  یتمعن  رکـش  [. - 297 . ] هد ماجنا  شیارب  دـهاوخب  ریخ  وت  زا  سک 

ساپس دنامیمن و  دیواج  ینک  یساپسان  هک  ار  یتمعن  دوشیمن و  دوبان  يرآ  ياج  هب  ار  نآ  رکش  هک  یتمعن  اریز  ياشخبب ، دنکیم  رکشت 
. دـنکیم يرازگـساپس  دـناهدرک  وا  هب  هک  یناسحا  رطاخ  هب  هک  يرازگـساپس  زا  تسا  رتتخبکین  درادیم  ار  ادـخ  ساپـس  هک  ياهدـنراد 

ماگنه . 8 [. 298 .« ] میازفایم نآ  رب  دینک  يرازگـساپس  رگا  درک : مالعا  امـش  هب  دـنوادخ  هک  هاگنآ  و  : » دـناوخ ار  نآرق  يهیآ  نیا  سپس 
هیـصوت مالـسلاهیلع  رقاب  رفعجیبا  تماما  دروم  رد  نانآ  هب  دروآ و  مه  درگ  ار  نیـسح  دیز و  هللادبع ، نسح ، دمحم ، شنادنزرف  يرامیب ،
رتهدنیاپ ملع  هک  نادب  و  تسا ، ملع  نامجرت  هحفـص 514 ]  ] لقع لقع و  يامنهار  ملع  حور ، يامنهار  لقع  مدنزرف ، دومرف : وا  هب  درک و 

تیفرظ يهلزنم  هب  شاعم  نوئـش  مامت  يهرادا  تسا : هملک  ود  رد  ایند  مامت  حالـص  هک  دـنزرف -  يا  نادـب -  و  تسا . رت  وگهدوهیب  نابز  و 
اریز يربخیب ، راهظا  يراـگنا و  هدـیدان  ینعی  لـفاغت ، شرگید  موس  کـی  تسا و  يرایـشوه  یگنرز و  شموس  ود  هک  تسا  هناـمیپ  کـی 

یلکـشم راچد  ات   ] دیامنیم يربخیب  راهظا  شنایب  رد  دنکیم و  یگنرز  اذل  دشاب ، هدیمهف  ار  نآ  هک  يریچ  زا  رگم  دنکیمن  لفاغت  ناسنا 
يرگید قارف  هب  هکنآ  زج  یباـییمن  تسد  یتـمعن  هب  زگره  وت  دـننکیم و  يرپـس  ار  وـت  رمع  زور ، هنابـش  ياـهتعاس  هک  نادـب  و  دوـشن ،]

یلام يهدنروآ  درگ  رایسب  هچ  دیسرن و  دوخ  يوزرآ  هب  هک  يدنموزرآ  رایسب  هچ  اریز  زیهرپب  زارد  رود و  ياهوزرآ  زا  يوشیم . راتفرگ 
ار نآ  تفای ، تسد  یمارح  هب  دومن  هتخودـنا  نارگید  قوقح  زا  درک و  عمج  لطاب  هار  زا  ار  نآ  هک  اسب  هچ  و  دربن ، يدوس  لام  نآ  زا  هک 
. دومن رفس  زاغآ  ادخ  يوس  هب  نیگنس  یهانگ  هتسب و  ياپ  تسد و  اب  دیـشک و  شود  هب  ار  نآ  نارگ  راب  سپـس  تشاذگ و  نارگید  يارب 

ترضح نآ  تدایع  هب  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  يرامیب  مایا  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرهز  . 9 [. 299 . ] راکشآ نایز  نآ  تسا  نیا 
رد هک  تسا  ینساک  نیا  روخب ! نیا  زا  دومرف : وا  هب  ماما  دندروآ . ماما  دزن  دوب  نآ  رد  ینـساک  يرادقم  هک  یباقـشب  تقو  نامه  رد  تفر ،

ترـضح دندروآ ، ماما  يارب  هشفنب )  ) جسفنب نغور  يرادـقم  زاب  تسا . يدرد  ره  ياود  دراد و  دوجو  تشهب  بآ  زا  ياهرطق  شگرب  ره 
مالـسلاهیلع رقاب  رفعجوبا  نآ  زا  سپ  هحفـص 515 ] . ] تسا نایدا  ریاس  رب  مالـسا  يرترب  لثم  اهنغور  ریاس  زا  جـسفنب  نغور  يرترب  دومرف :

هک دوب  نیا  دینش  يرهز  هک  ینانخس  زا  تفگیم . نخس  وا  اب  هنامرحم  دناشن و  دوخ  رانک  رد  ینالوط  اتبـسن  تدم  ار  يو  دروآ . فیرـشت 
ربخ ترـضح  هک  دیـسر  منهذ  هب  لاح  نامه  رد  دوزفا : يرهز  شاب . راتفر  کین  قالخا و  شوخ  دومرفیم : ررکم  درکیم و  هیـصوت  وا  هب 

روما دمآ ، شیپ  امـش  يارب  تسا  همه  رب  هک  ادخ  رما  رگا  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  اذـل  دـهدیم ، شدـنزرف  هب  ار  دوخ  تافو 
ثراو نم ، یـصو  وا  هک  مدنزرف  نیا  هب  دومرف : درک و  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  شدنزرف  هب  هراشا  ماما  میهد ؟ عاجرا  یـسک  هچ  هب  ار  دوخ 

: دومرف ماما  تسیچ ؟ ملع  يهدنفاکش  يانعم  مدیـسرپ  تفگ : يرهز  تسا . نآ  يهدنفاکـش  شناد و  ناک  وا  تسا . نم  ملع  يهنیزخ  نم و 
هب ار  تیصو  نیا  ارچ  سپ  تفگ : يرهز  دهدیم . حیـضوت  دنکیم و  زاب  ناشیارب  ار  ملع  وا  دنیآیم و  وا  دزن  ام  شیالآیب  بان و  نایعیش 

هدرپس و ام  هب  نینچ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  درادن . یطبر  یکچوک  یگرزب و  هب  تماما  دومرف : ماما  دیراپسیمن ؟ ناتگرزب  دنزرف 
نیشناج نت  دنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  تفگ : يرهز  تسا . هدش  هتشون  لاور  نیمه  هب  زین  هفیحص  حول و  رد 
هتـشون ناشردام  ردـپ و  مان  اب  هک  میدـید  ار  ماما  هدزاود  مان  هفیحـص  رد  حول و  رد  دومرف : ماما  تسا ؟ هدرک  یفرعم  امـش  هب  دوخ  زا  سپ 

هحفص [. ] 300 . ] تساهنآ ءزج  مالسلاهیلع  يدهم  هک  دوب  دهاوخ  ماما  یـصو و  تفه  دمحم  مدنزرف  تشپ  زا  دوزفا : سپـس  و  تسا . هدش 
رب هنایزات  کی  مه  راب  کی  یتح  متفر ، جح  هب  رفس  تسیب  مرتش  نیا  اب  نم  دومرف : مالسلاامهیلع  رقاب  ماما  هب  نیدباعلا  نیز  ماما  . 10 [ 516
هک يرتش  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  دوشن ، ناگدـنرد  كاروخ  شتـشوگ  اـت  نک  شنفد  درم ، هک  یتقو  مدزن . نآ 

رقاب ماـما  درم ، رتش  نآ  هک  یتقو  تفگ : يوار  دوب . دـهاوخ  تشهب  ماـعنا  زا  شدوخ  كراـبم و  شلـسن  دـنک ، فوقو  هفرع  هب  رفـس  تفه 
هب ار  وت  دومرف : مالـسلاامهیلع  رقاب  دـمحم  شدـنزرف  هب  نیدـباعلا  نیز  ماـما  . 11 [. 301 . ] درک نفد  ار  نآ  ردـپ  تیـصو  قبط  مالـسلاهیلع 
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زا دیسرتب  : » دوب نیا  نآ  دوب و  هدرک  تیصو  وا  هب  شردپ  هک  ار  هچنآ  درک  تیصو  نم  هب  تافو  ماگنه  مردپ  هک  منکیم  شرافس  یتیصو 
دومرف داد و  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  هب  دروآ و  نوریب  ار  یگرزب  قودنص  سپـس  [. 302 .« ] درادن يروای  ادخ  زج  هک  یـسک  هب  ندرک  متس 

رقاب ماما  دندرک . تساوخرد  نآ  زا  ار  دوخ  يهیمهس  ثارو  زا  یخرب  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تافو  زا  سپ  دربب . دوخ  اب  ار  نآ  هک 
نب نامیلس  رتشگنا  وا و  ياصع  یسوم و  حاولا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حالس  اریز  دیرادن ، یقح  نآ  زا  امش  دومرف : مالسلاهیلع 

. دوب نآ  رد  همه  تشاد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مظعا  مسا  تشاذـگیم و  نآ  رد  ار  دوخ  ینابرق  یـسوم  هک  یتشت  دواد و 
رد زین  دندروآ  ناگتـشرف  هک  ار  یتوبات  و  دهدیم . رارق  ناشنایم  ار  نامه  دسرب ، ناناملـسم  هب  ناکرـشم  گندخ  دهاوخن  دـنوادخ  هاگره 

توبن تفرگیم  رارق  ياهناخ  ره  رد  رب  توبات  هک  لیئارـسا ، ینب  نایم  رد  تسا  توبات  لاثم  ام ، نایم  رد  ادخ  لوسر  حالـس  لاثم  دوب . نآ 
دهاوخ وا  نآ  زا  تماما  دوب  هک  ره  تسد  رد  تسا ، روط  نیمه  تیب  لـها  ناـیم  رد  مه  ادـخ  لوسر  حالـس  هحفـص 517 ] . ] دوب وا  نآ  زا 

دنهاوخب نیمز  نامـسآ و  لـها  رگا  دوب . دـهاوخ  هزادـنا  ماـما  ندـب  رب  داـیز  مک و  نودـب  تسرد  دیـشوپیم  ادـخ  لوسر  هک  یهرز  دوب .
رقاب ماـما  شدـنزرف  هب  . 12 [. 303 . ] تسناوـت دـنهاوخن  زگره  دـنراذگب ، راـنک  تسا  هداد  وا  هـب  ادـخ  هـک  یماـقم  زا  ار  رما  نـیا  بحاـص 
لثم یماـما  دـیاب  ار  ماـما  اریز  دوشن ، نم  لـسغ  يدـصتم  یـسک  تدوخ  زا  ریغ  متفر ، اـیند  زا  نم  هک  یتـقو  مدـنزرف ، دوـمرف : مالـسلاهیلع 

دندوب لزنم  رد  هک  یناسک  يهمه  هب  دـنک  تلحر  تساوخیم  ترـضح  هک  یبش  نآ  رد  [. 304 . ] دهد لسغ  تسوا  نیـشناج  هک  شدوخ 
هک دـش  شوهیب  راب  هس  هاگنآ  [. 305 . ] تسا هدرک  ردـقم  میارب  ار  شدوخ  راوج  هب  لاـحترا  دـنوادخ  هک  تسا  یتقو  نآ  بشما  داد : ربخ 

ار ام  درک و  لمع  دوخ  يهدعو  هب  هک  رکـش  ار  ادـخ  تفگ : سپـس  دـناوخ و  ار  انحتف » انا   » و هعقاولا » تعقو  اذا   » يهروس موس  راب  زا  دـعب 
هجوت دیاب  [. 306 . ] ناگدننک لمع  يارب  تسا  یـشاداپ  بوخ  هچ  میریگیم . ياج  میهاوخب  هک  تشهب  ياج  ره  رد  دنادرگ ، نیمز  ثراو 

تاـماقم و عاونا  هیلاـع و  تاـجرد  ماـمت  دوب و  هدـش  توکلم  ملاـع  رد  قرغ  دوجو  ماـمت  اـب  هک  دوـب  نیا  رطاـخ  هب  ماـما  یـشوهیب  تشاد 
يهدـنراد رب  رد  هک  دـناوخ  ار  هعقاو  يهروس  تبـسانم  نیمه  هب  درکیم . هدـهاشم  دوـب ، هتخاـس  هداـمآ  شیارب  دـنوادخ  هک  ار  ییاـهتمعن 

دروآ و ياج  هب  ار  ادخ  رکـش  نآ  لابند  هب  اذل  تسا . يزوریپ  يهدـنهد  هدژم  هک  درکیم  توالت  ار  حـتف  يهروس  و  تسا ، یهلا  ياهتمعن 
يهلیسو هب  هدیشک  رازآ  یندب  اب  هدیدمتـس  هنامولظم و  ماجنارـس  و  هحفـص 518 ] ... ] درک لمع  دوخ  يهدعو  هب  هک  ار  ادـخ  دـمح  تفگ 

مرحم مجنپ  تسیب و  رد  شتداهش  نکل  داد ، تبـسن  ماشه  شردارب  هبار  نآ  کلملادبع  نب  دیلو  هک  يرهز  دش ، یلعا  توکلم  یهار  رهز 
، تفر ایند  زا  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  زور  نآ  داتفا . قافتا  دیلو  دوخ  تموکح  نامز  رد  یگلاس  تفه  هاجنپ و  نس  رد  يهنس 95 
هب مدرم  تفر . ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يزور  نامه  دننام  تسرد  دش  ازع  هلان و  هیرگ و  قرغ  هچراپ  کی  هنیدم  رهش 

ار تاـنئاک  رارــسا  دـنتفاییم و  ار  تـسار  هار  نآ  وـترپ  رد  هـک  يروـن  دـندوب ؛ هداد  تـسد  زا  ار  ادـخ  روـن  نوـچ  دــندزیم  هنیــس  رس و 
هب بلطملادـبع  نب  سابع  يهعقب  رد  مالـسلاهیلع و  یبتجم  ماما  شیومع  رهطم  تبرت  راـنک  [ 307  ] عیقب رد  ار  شکاپ  رکیپ  دنتـسیرگنیم .

هحفص 522] . ] دندرپس كاخ 

مالسلاهیلع داجس  ماما  نادنزرف 

نیز ماما  هک  دناهتشون  راصبالا  رون  رد  یجنلبش  همهملا و  لوصف  رد  غابص  نبا  يرولا و  مالعا  رد  یـسربط  داشرا و  رد  دیفم  خیـش  موحرم 
مالـسلاهیلع یبتجم  ماما  رتخد  هللادبع  ما  شردام  مالـسلاهیلع ، رقاب  رفعجوبا  ماما  تشاد - : رتخد  راهچ  رـسپ و  هدزای  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا 

یلع دوب - . يرگید  دلو  ما  ناشردام  نامیلـس  نمحرلادبع و  رغـصا ، نیـسح  نسح ، هللادـبع ، دوب - . دـلوما  ناشردام  رمع ، دـیز و  دوب - .
رد دعـسنبا  دوب . دلوما  ناشردام  موثلکما  هیلع و  همطاف ، دوب - . دـلوما  شردام  رغـصا ، دـمحم  دوب - . دـلوما  ناشردام  هجیدـخ  رغـصا و 

یبتجم ماما  رتخد  نسحلا  تنب  ناشردام  هللادبع  رقاب و  دنامن . ياج  هب  نانآ  زا  یلسن  دندش و  دوبان  نیسح  نسح و  هک  تسا  هتشون  تاقبط 
دوب دلوما  ناشردام  دوب  روهشم  یلعما  هب  هک  هیلع  رغصا و  نیسح  دندمآ . ایند  هب  يدلوما  زا  هجیدخ  یلع و  دیز ، رمع ، دوب و  مالـسلاهیلع 
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ياهناگادج ردام  مادک  ره  همطاف  نینبلاما و  هحفص 523 ]  ] نسحلاما و مساق و  دندش و  دلوتم  يرگید  دلوما  زا  هیکلم  نامیلس و  موثلک ، و 
، مالـسلاهیلع رقاب  ماما  زا : دـنترابع  دنتـشاد ، هدازدالوا  دـندشن و  ضرقنم  هک  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  نادـنزرف  زا  هک  یناسک  اما  دنتـشاد .

هحفص 526] . ] تسا هدوزفا  نانآ  هب  مه  ار  ربکا  نیسح  بلاطلا  ةدمع  باتک  رد  و  دیهش . دیز  رغصا و  یلع  فرشا ، رمع  رهاب ، هللادبع ،

تداهش خیرات 

فالتخا نآ  زور  دروم  رد  اما  تسا ، هداتفا  قافتا  مرحم  هام  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  تداهـش  هکنیا  رب  تسا  عامجا  خـیرات  لها  رظن  هب 
ص  ) راـصبالا روـن  رد  یجنلبـش  و  سورد ، رازم  رد  لوا  دیهـش  ار  لوـق  نیا  مرحم : مهدزاود  . 1 دسریم : لوق  جـنپ  هب  اعومجم  هک  دـنراد 

ترابع رهاظ  و  ص 79 )  ) لوؤسلا بلاطم  لوق  نیا  مرحم : مهدـجیه  . 2 دناهدرک . لقن  ص 16 )  ) هیمیم حرـش  لودج  رد  سارفوبا  و  ( 129
دیهـش هدنام  مرحم  رخآ  هب  بش  هدزاود  هک  دناهتـشون  راوگرزب  ود  نیا  نوچ  تسا . نیظعاولا  ۀـضور  رد  لاتف  يرولا و  مالعا  رد  یـسربط 

یمعفک موحرم  ار  لوـق  نیا  مرحم : مود  تسیب و  . 3 تسا . هدیزگرب  ار  لوق  نیا  میوقتلا  نسحا  لودج  رد  ربش  هللادبع  دیـس  نینچمه  دش .
حابصم رد  یسوط  خیش  هعیشلا و  راسم  رد  دیفم  خیـش  موحرم  ار  لوق  نیا  مرحم : مجنپ  تسیب و  . 4 تسا . هدرک  رایتخا  حابصم  لودج  رد 

لوق نیا  مرحم : مهن  تسیب و  . 5 دناهدیزگرب . نینسحملا  میوقت  رد  ضیف  و  دنه ) ط  ص 269 ،  ) حابصم رد  یمعفک  و  ص 551 )  ) دجهتملا
هطبار رد  میتسناوت  هچنآ  زا  ياهدرشف  دوب  نیا  تسا . هتشون  داقیالا  لودج  رد  یمیظعلا  دبع  هاش  هحفص 527 ]  ] یلع دمحم  دیس  موحرم  ار 

مینکیم تساوخرد  هنازجاع  میرازگساپس و  قیفوت  نیا  رب  ار  ادخ  مینک . يروآ  عمج  مالـسلاهیلع ، نیدباعلانیز  ماما  تما ، ماما  یگدنز  اب 
هیهت راوگرزب  نآ  بقانم  لیاضف و  رد  هک  ار  یبلاطم  يهیقب  میناوتب  ات  میشاب  مالـسلامهیلع  موصعم  ناماما  تمدخ  رد  دیامرف  تیانع  قیفوت 

نمهب 1372 اب 17  ربارب  يرمق  مظعملا 1414  نابعش  خیرات 24  رد  مینک . رشتنم  میاهتشاذگ ، رانک  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یثیداحا  هدرک و 
رخآ و  تفریذپ ، نایاپ  مق  سدقم  رهش  رد  ینامرک  میهف  یضترم  یهلا  هاگرد  ریقف  بناج  نیا  يهلیسو  هب  رـضاح  باتک  يهمجرت  یـسمش 

. نیملاعلا بر  دمحلا هللا  نا  اناوعد 

یقرواپ

دمحم نب  رفعج  باتک  [ 5 . ] یفاک يهضور  [ 4 . ] ص 64 ج 46 ، راونالاراحب ، [ 3 . ] ص 88 نامه ، [ 2 . ] ص 89 يربط ، ۀـمامالا ، لئالد  [ 1]
نرق ياملع  زا  يربط  ریرج  نب  دمحم  فیلأت  ص 23  یفطصملا ، ةراشب  [ 6 . ] نارهت ط  رشع ، ۀنسلا  لوصالا  عومجم  یف  ص 79  حیرش ، نب 

ص 171. اضرلا ، رابخا  نویع  [ 7 . ] محارتلا باب  راحب ، یـسوط و  یلاما  فطاعتلا ؛ محارتلا و  باب  ص 100 ، ج 3 ، یفاو ، فجن ؛ ط  مجنپ ،
رارسا [ 10 . ] راـبخالا یناـعم  عیارـشلا و  لـلع  هب  قحلم  ص 135  یفاـک ، يهـضور  [ 9 . ] ةاـمعبرالا ثیدـح  زا  ص 169  ج 2  لاـصخ ، [ 8]

ص 184، تارف ، ریسفت  ثیدح 395 ؛ یفاک ، يهضور  [ 12 . ] ص 78 حیرـش ، نب  دمحم  نب  رفعج  باتک  [ 11 . ] ص 43 يدنبرد ، ةداهشلا 
فجن ط  ص 76 ، تازجعملا ، نویع  [ 15 . ] هیولوق نبا  ةرایزلا  لـماک  [ 14 . ] ص 247 یضترملا ، ۀعیشل  یفطـصملا  ةراشب  [ 13 . ] فجن ط 

[17 . ] ص 280 رافـص ، تاجردلا  رئاصب  [ 16 . ] یفاکلا نع  قداصلا  نع  ءام  باـب  ص 183 ، ج 2 ، یفاو ، باتک  باهولادبع ؛ نب  نیـسح 
[19 . ] ص 445 ج 3 ، لوقعلا ، ةآرم  شماه  هب  یفاک  [ 18 . ] راحب هدزیس  ءزج  رد  عوبطم  ص 281 ، يرون ، نیسح  ازریم  جاح  ياوأملا  ۀنج 
هب قحلم  ص 13  يدـنوار ، رداون  [ 20 . ] رـصم ط  ص 61 ، هیلع ، هللا  ۀـمحر  یـضر  دیـس  يهیوبنلا  تازاجم  باتک  دـیفم و  خیـش  يهعنقم 

[22 . ] يدنوار رداون  یسوط و  خیـش  بیذهت  [ 21 . ] ص 159 ج 1 ، یناهفـصا ، بغار  تارظاحم  فجن ؛ ط  دیفم ، خیـش  يهرـشعلا  لوصف 
درگدزی [ 23 . ] تسا هدـش  رکذ  ص 8 ) ص 6 و ج 9 ، ج 8 ،  ) یـسلجم موحرم  راونالاراحب  رد  هک  تسا  یثیداـحا  يهصـالخ  قوف  بلطم 

زا دعب  يرجه  لاس 16  رد  درگدزی  هک  تسا  هدمآ  لاوطلا  رابخا  رد  تسا . هدوب  ناوریـشونا  رـسپ  وا  و  زیورپورـسخ ، رـسپ  یناساس  هاشداپ 
دندش هتشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  لاس  رد  زیورپورسخ  يرجه و  لاس 12  رد  رایرهش  دیسر ، تنطلس  هب  دش  رهش  هرصب  هکنآ 
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ر

و هرمز پس از آنکه از سـلطنت خلع گردیـد او را با عمامه خفه کردنـد. ]24[ ارشاد شـیخ مفید؛ روضۀ الواعظین ابن فتال نیشابوري،  
ص 81. مراهچ ، نرق  مالعا  زا  يربط  ریرج  نبا  يهماـمالا  لـئالد  [ 26 . ] ص 270 رابخالا ، نویع  [ 25 . ] ص 151 يرولا ، مالعا  ص 172 ؛

نیسح ماما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  صخـش  ار  ءادهـشلادیس »  » بقل [ 28 . ] جئارخلا زا  لقن  هب  میدـق  ط  ص 4 ، ج 11 ، راحب ، [ 27]
ربمایپ يهلیـسو  هب  یهلا  یحو  قبط  روبزم  بقل  نیاربانب ، دیوگیمن . یهلا  یحو  نودب  ینخـس  زگره  هک  يربمغیپ  تسا ؛ هداد  مالـسلاهیلع 

مالسلاهیلع هللادبعابا  ناگدنامزاب  هک  هاگنآ  ( 1 : ) تایاور قیرط  زا  نآ  يهلدا  کنیا  تسا و  هدش  هداد  ترضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ترثک زا  تسا  کیدزن  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  شردارب  دنزرف  دید  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  دندادیم ، روبع  هاگلتق  لادوگ  زا  ار 
فطلا اذهب  نوبـصنی  و  دناوخ ...« : شیارب  ار  ثیدح  نیا  نمیا  ما  لوق  زا  داد و  يرادلد  ار  وا  سپ  دنک ، زاورپ  شندب  زا  حور  هودنا  مغ و 

یلـص ادخ  لوسر  تداهـش  هب  نمیا  ما  نوچ  و  مایالا » یلایللا و  رورک  یلع  همـسر  وفعی  و ال  هرثا ، سردی  ءادهـشلادیس ال  کیبا  ربقل  املع 
هب ار  ثیدـح  نـیمه  ـالبق  ( 2 . ) تسا هدینـش  ربـمغیپ  لوـق  زا  هتفگ  بنیز  هـب  هـک  ار  یثیدـح  اـعطق  تـسا  تـشهب  لـها  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا 

نیمه زین  ترضح  نآ  دوخ  درک  رورت  دجسم  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  يدارم  مجلم  نبا  هک  هاگنآ  دوب و  هتفگ  زین  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
نیا رد  ار  تنارتخد  نانز و  رگید  وت و  منیبیم  : » دوزفا سپـس  و  نمیا » ما  کتثدح  امک  : » دومرف نینچ  بنیز  هب  نمیا  ما  لوق  زا  ار  ثیدح 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  لوق  زا  زین  رامت  مثیم  ( 3 «. ) دننک تراغ  دنشکب و  ار  امـش  مدرم  دیراد  نآ  میب  دنروآیم و  يریـسا  هب  هفوک  رهش 
ادهش ریاس  رب  شباحصا  زا  کی  ره  و  دوب ، دهاوخ  ادهش  دیس  تمایق  زور  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هلبج ، يا  : » تفگ هیکم » يهلبج   » هب
البرک نیمز  تمایق  زور  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  داجس  ماما  لوق  زا  ( 4 (. ) سلجم 27 قودص ، یلاما  « ) دنراد يرترب  هجرد  کی 
رورـس ادهـش و  دیـس  هک  متـسه  یکرابم  كاپ و  سدـقم و  نیمزرـس  نم  : » دـیوگیم رـشحم  لها  هب  دـشخردیم و  نازورف  يرتخا  دـننام 
هکنانچ تسا  هدمآ  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  نایب  رد  ءادهـشلادیس  ظفل  زاب  ( 5 (. ) ص 268 ةرایزلا ، لماک  « ) مراد ربرد  ار  تشهب  لها  ناـناوج 

میارب بلاطیبا  نب  یلع  ءایصوالادیس  زا  یلع  نب  نیسح  ءادهشلادیس  زا  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  دیـس  : » دومرفیم ترـضح  نآ  دنیوگ 
: دومرف هیـسمحا  دیعـس  ما  هب  ریدس و  نب  نانح  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ( 6 (. ) ص 73 سلجم 25 ، قودـص ، یلاما  « ) درک لقن  ثیدـح 
صـص 110 و 291)  ) ةرایزلا لـماک  رد  هیولوق  نبا  و  ص 56 )  ) لامعالا باوث  رد  قودـص  ار  تیاور  نیمه  تسا .» ءادهـشلادیس  نیـسح  »
ار مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  بقل  تسا : هدرک  لقن  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریـسفت  زا  یـسلجم  يهمالع  موحرم  ( 7 . ) دناهدرک رکذ 

تسد ترضح  نآ  دومن ، كاله  ار  نانآ  زا  یخرب  درک و  هبلغ  یسوم  موق  رب  شطع  هک  هاگنآ  تسا . هدرکیم  ناونع  مه  یسوم  ترضح 
نـسحلا قحب  و  ءاسنلا ، ةدیـس  همطاف  قحب  و  ءایـصوالا ، دیـس  یلع  قحب  و  ءایبنالا ، دیـس  دمحم  قحب  یهلا  : » تفگ نینچ  تشادرب و  اعد  هب 

وا هب  دـنوادخ  هاگنآ  ءالؤه .» كدابع  تیقـس  امل  ءایکزالا  ةداس  مهئافلخ  مهترتع و  قحب  و  ءادهـشلادیس ، نیـسحلا  قحب  و  ءاـیلوالا ، دـیس 
بآ نآ  زا  بوقعی  دالوا  زا  لیابق  مامت  دش و  يراج  گنس  نآ  زا  بآ  يهمشچ  هدزاود  سپـس  نزب . گنـس  رب  ار  تیاصع  هک  درک  یحو 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  يارب  دنوادخ  فرط  زا  عقاو  رد  ءادهـشلادیس  بقل  هکنیا  زا  ياهنومن  دوب  نیا  ص 266 .) ج 5 ، راحب ، . ) دندیشون
نوچ تسادـخ و  هار  رد  تداهـش  ریـشمش  يهتـشک  هک  هداد  وا  هب  ناحبـس  دـنوادخ  ار  روبزم  ياهتمارک  اعد و  تباجتـسا  هدـش و  باختنا 

هعجارم دوخ  رورس  دیس و  هب  دوخ  ياهیراتفرگ  تالکشم و  عفر  يارب  تمایق  زور  رد  ادهـش  زا  کی  ره  سپ  تسا  ءادهـشلادیس »  » نیـسح
[30 . ] مراهچ نرق  مالعا  زا  یماما  يربط  ریرج  نب  دـمحم  يهماـمالا  لـئالد  [ 29 (. ] هجاتحی امیف  هدیـس  عجاری  دوسملا  نال   ) درک دـنهاوخ 

ریرج نبا  همامالا  لـئالد  [ 32 . ] جـئارخ زا  لـقن  هب  ص 10  ج 46 ، راـحب ، [ 31 . ] نسلـالاب نوملکتی  باب 11  ص 355 ، تاجردـلا ، رئاصب 
ج 46، راحب ، [ 37 . ] ص 94 فراعملا ، [ 36 . ] ص 229 ج 1 ، [ 35 . ] ص 190 ج 1 ، [ 34 . ] فجن ط  ص 46 ، ج 3 ، [ 33 . ] ص 82 يربط ،

نبا بقانم  [ 40 . ] فجن ط  ص 143 ، يدوعسم ، ۀیصولا  تابثا  [ 39 . ] ص 270 ج 2 ، بوشآرهش ، بقانم  [ 38 . ] جئارخ زا  لقن  هب  ص 11 
لوصا حرـش  هک  ص 196 ) ج 1 ،  ) لوقعلا ةآرم  باـتک  رد  یـسلجم  يهمـالع  موحرم  ار  قوف  ناتـساد  [ 41 . ] ص 224 ج 2 ، بوشآرهش 

خیـش موحرم  انمـض  تسا . هدرک  رکذ  دروم  نیمه  رد  درم  نآ  هب  کلملادبع  يهمان  زا  و  لامکلا ، بیذـهت  رـصتخم  باتک  زا  تسا  یفاک 
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نبا بقانم  [ 43 . ] ص 270 رابخالا ، نویع  [ 42 . ] دناهدروآ ار  نآ  زین  یفاک  باتک  رد  ینیلک  و  ص 226 ) ج 2 ،  ) بیذهت باتک  رد  یسوط 
یلائللا یلاوغ  [ 45 . ] ص 97 ج 3 ، يرونید ، يهبیتـق  نبا  راـبخالا  نویع  ص 161 ؛ ج 1 ، دربم ، لـماک  [ 44 . ] ص 76 ج 2 ، بوشآرهش ،

ص 118) « ) يدـهلا رون   » دوخ رگید  باـتک  رد  ار  نآ  يهمجرت  روـبزم و  رعـش  اـم  [ 47 . ] يدـنوار بابللا  بل  [ 46 . ] یئاسحا روهمجیبا 
ص 101، یسوط ، خیش  تبیغ  [ 50 . ] یسلجم نیعبرا  هب  قحلم  ط  ص 295 ، زازخ ، رثالا  ۀیافک  [ 49 . ] ص 153 رضتحملا ، [ 48 . ] میاهدروآ

رابخالا یناعم  [ 54 . ] باب 165 قودـص ، عیارـشلا  للع  [ 53 . ] یطخ هیدرولا ، قئادـح  [ 52 . ] سلجم 25 قودـص ، یلاما  [ 51 . ] فـجن ط 
ینعی تسا ؛ هداد  تبـسن  لـیق »  » هب ار  روبزم  ربخ  یـسلجم  موحرم  راـحب ، رد  [ 56 . ] ص 105 یسوط ، خیـش  تبیغ  [ 55 . ] ص 24 قودص ،
لیلج خیش  [ 58 . ] ص 239 ج 2 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ص 83 ، ۀمامالا ، لئالد  [ 57 . ] تسین مولعم  نآ  يهدنیوگ  یلو  تسا  هدش  هتفگ 

راونالا و ناشیا  باتک  مان  تسا . هدوب  یناـث  دیهـش  موحرم  يهزاـجا  خـیاشم  ناداتـسا و  زا  يرکب  دـمحم  نب  هللادـبع  نب  دـمحا  نسحلاوبا 
ناشیا دروم  رد  دـیدج ) ط  ص 41 ، لوا ، ج   ) راحب باتک  رد  هیلع  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  يهمالع  موحرم  تسا . راکفالا  رورـسلا و  حابـصم 
رابخا اب  قفاوم  يو  باتک  رابخا  نیماضم  دناهدرمش . دیهش  خیش  ناداتسا  زا  هدوتـس و  ار  وا  یناث  دیهـش  باحـصا  زا  یـضعب  : » تسا هتـشون 

زور ات  لوالا  عیبر  مایا  رد  هک  تسا  هدوب  روهـشم  نامز  نآ  ياملع  نایم  رد  باتک  نیا  دـناهدش . لقن  هحیحـص  دـیناسا  اـب  هک  تسا  هربتعم 
[61 . ] 68 صـصق /  [ 60 . ] یحیرط بـختنم  [ 59 ...«. ] دـناهدناوخیم ار  نآ  دوخ  سلاـجم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـالیم 
. تسا هدرک  لقن  فجن ) ط  ات ص 18 ، زا ص 16   ) مالـسلاهیلع داوج  ماما  باتک  رد  ار  هجاـحم  نیمه  فلؤم  موحرم  [ 62 . ] 36 بازحا / 

يهروس يهیآ 75  رد  ماحرالا  يوذ  يهیآ  [ 65 . ] ص 35 قودص ، رابخالا  یناعم  [ 64 . ] ص 128 یلح ، نامیلس  نب  نسح  رـضتحملا  [ 63]
نینمؤـملا و نم  هللا  باـتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماـحرالا  اوـلوا  و  دـیامرفیم ...« : هک  تـسا  هدـمآ  بازحا  يهروـس  يهیآ 6  لاـفنا و 
، ماعنا يهروس  يهیآ 85  نارمع ، لآ  يهروس  تایآ 37 و 38  دننام  تسا ، هدمآ  نآرق  ياج  دنچ  رد  ایرکز  ترضح  ناتـساد  نیرجاهملا .»

هکلب دراذـگن ، بقعالب  اهنت و  ار  وا  دـنکیم : تساوخرد  دـنوادخ  زا  اـیرکز  هک  ءاـیبنا  يهروس  يهیآ 89  میرم و  يهروـس  و 7  تایآ 2 
تافـص و ياراد  هک  داد  وا  هب  ار  ییحیو  درک  باجتـسم  ار  شیاعد  دـنوادخ  ددرگ . وا  زیچ ] همه   ] ثراو هک  دـنک  تیاـنع  وا  هب  يدـنزرف 

رصتخم ص 105 ؛ یسوط ، خیـش  تبیغ  [ 67 . ] ص 311 یمق ، زازخ  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  رثالا  ۀـیافک  [ 66 ... ] دوب ردـپ  دوخ  تالامک 
هدش رکذ  290 و 312  تاحفـص 291 ، رد  بیترت  هب  یمق  زازخ  رثالا  ۀیافک  باتک  رد  ثیدـح  هس  نیا  [ 68 . ] فجن ط  ص 39 ، رئاصبلا ،

دـنوشیم و لزان  وا  رب  ناگتـشرف  لیئربج و  هک  دـنیوگیم  یـسک  هب  ثدـحم  [ 70 . ] نسحلا یلع  صنلا  باـب  یفاـک ، لوـصا  [ 69 . ] تسا
. داجـسلا یلع  صنلا  باب  یفاـک ، لوصا  [ 72 . ] ص 108 رافـص ، تاجردلا  رئاصب  [ 71 . ] تسین ربـمغیپ  یلو  دـنهدیم ، شوگ  ار  شنخس 
ص 148. یسوط ، خیـش  تبیغ  ص 275 ؛ قودص ، نیدـلا  لامکا  [ 74 . ] ص 282 یسوط ، خیـشلا  نبا  یلاما  ص 24 ؛ ینامعن ، تبیغ  [ 73]

رضتحملا [ 78 . ] لوقعلا ةآرم  یفاـک و  لوصا  [ 77 . ] ص 374 ۀـجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  [ 76 . ] ص 80 يدهملا ، هللادـیبع  باتک  [ 75]
ص 149. باب 7 ، تاجردلا ، رئاصب  [ 81 . ] ص 32 ج 1 ، ناهربلا ، ریسفت  [ 80 . ] ص 101 رئاصب ، رصتخم  [ 79 . ] ص 20 نامیلس ، نب  نسح 
[86 . ] ص 116 ینامعن ، تبیغ  ص 121 ؛ اضرلا ، رابخا  نویع  [ 85 . ] 36 بازحا /  [ 84 . ] 68 صصق /  [ 83 . ] 4 نوقفانم /  ، 30 هبوت /  [ 82]

نبا بقانم  [ 88 . ] فـجن ط  ص 21 ، رثـالا ، بضتقم  [ 87 . ] ماما فصو  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  يهبطخ  زا  ص 120  یناـمعن ، تبیغ 
ناحبس يادخ  يهژیو  هک  هقلطم  تیالو  [ 90 . ] ص 93 یماما ، يربط  ریرج  نب  دـمحم  يهمامالا  لئالد  [ 89 . ] ص 241 ج 2 ، بوشآرهش ،
هدرتسگ تیالو  نینچ  ياراد  موصعم  زا  ریغ  یسک  رگید  تسا و  هدش  ضیوفت  مالسلامهیلع  نیموصعم  هب  هیلقن  هیلقع و  يهلدا  قبط  تسا ،

يزارد تسد  مدرم  سومان  هب  یتح  لام و  ناـج و  هب  هقلطم  تیـالو  يهناـهب  هب  دـناوتب  دـیاب  یـسک  ره  هنرگو  تسین ، یطرـش  دـیقیب و  و 
موحرم ًانمض  ص 168 . يروباـشین ، لاـتف  نبا  نیظعاولا  ۀـضور  سلجم 69 ، قودـص ، یلاـما  [ 92 . ] ص 91 هماـمالا ، لـئالد  [ 91 !!. ] دنک

دبایب یهام  مکش  رد  يزیچ  هک  یـسک   » يهلئـسم رد  هطقل  باتک  رد  دنتـسه  هعیـش  گرزب  ياهقف  زا  هک  رهاوج  بحاص  ضایر و  بحاص 
هب عیب  باـتک  رد  ص 167 ) ج 5 ،  ) عیانـصلا عیادب  باتک  رد  مه  یفنح  نیدلاءالع  دـناهدرک . دانتـسا  تیاور  نیمه  هب  تسا » هدـنبای  کلم 
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یتقو اریز  دوب ، دهاوخ  يرتشم  لام  دنیبب ، يدیراورم  نآ  فوج  رد  درخب و  يایهام  یسک  رگا  تسا : هتفگ  هدرک و  دانتـسا  تیاور  نیمه 
مه مود  یهام  دنیبب  يرگید  یهام  نآ ، فوج  رد  درخب و  يایهام  یـسک  رگا  هکنانچ  دوشیم ، شندب  ءزج  دروخب  ار  فدـص  یهام  هک 

يارب دوب ، دهاوخ  هدنشورف  لام  رهاوج  يهناد  دنیبب ، يرهاوج  يهناد  شمکـش  رد  درخب و  یغرم  یـسک  رگا  هلب  دوب ، دهاوخ  يرتشم  لام 
. دـیآیمن باـسح  هب  غرم  يهلماـعم  ءزج  رهاوج  يهناد  نیارباـنب  دـنکیمن ، هیذـغت  مه  تارهاوج  زا  دـیازیمن و  رهاوج  زگره  غرم  هکنیا 

قیرط نیا  زا  تسا و  سانـش  هفایق  هک  دـنیوگ  یـسک  هب  فئاـق » [ » 93 . ] دوب دـهاوخ  عیاـب  لاـم  دـعلبب  ار  هچ  ره  غرم  تسا  هتفگ  فسویوبا 
ییاسانش ار  هریغ  يدزد و  لاوما  يرگوداج ، یسانشهراتس و  قیرط  زا  هک  دنیوگ  یسک  هب  فارع » . » دهدیم صیخشت  ار  اهبـسن  اهبـسح و 

جرف [ 95 . ] دوشیم هیهت  دـشاب ، هدـش  ریمخ  نغور  اب  هک  کشک  ردوپ  امرخ و  يهتـسه  درگ  زا  هک  تسا  یکاروخ  سیح » [ » 94 . ] دنکیم
زجاعملا ۀنیدم  [ 97 . ] ص 91 ۀمامالا ، لئالد  [ 96 . ] تسا هدرک  لقن  زین  تاجردلا  رئاصب  ار  نیمه  دـننامه  ص 111 . سواط ، نبا  مومهملا 
ناکـسا نآ  رد  ار  ناـیاونیب  ارقف و  هک  تـسا  هدوـب  ییاـج  [ 99 . ] ص 247 يدوعـسم ، نامزلا  راـبخا  [ 98 . ] ص 317 ینارحب ، مشاـه  دـیس 

ظعاوـملا یف  هیرـشع  ینثا  [ 102 . ] ص 184 قودـص ، نیدـلا  لاـمک  [ 101 . ] ص 318 زجاـعملا ، ۀــنیدم  [ 100 (. ] هناخادگ  ) دـناهدادیم
تشاد و راصنا  زا  یکی  غاب  رد  ییامرخ  تخرد  هک  تسا  یسک  نامه  ةرمس  [ 104 . ] ص 209 ج ، همغلا ، فشک  [ 103 . ] ص 32 هیددعلا ،
ار نآ  ای  دنک  هزاجتـسا  شدورو  يارب  دوبن  رـضاح  دشیم و  يراصنا  يهناخ  دراو  هزاجتـسا  نودـب  دـنزب  رـس  نآ  هب  تساوخیم  هک  یتقو 
ال : » دومرف نآ  لابند  هب  دـنزادنا و  نوریب  دـنروآرد و  هشیر  زا  ار  تخرد  نآ  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ماجنارـس  دـشورفب .
. لسعلاب تیلط  نا  ارم و  الا  تبنت  ةرملا ال  ةرجـشلا  و  دراین ، رب  لبنـس  هروش  نیمز  يرآ ، تسا . روهـشم  نآ  ناتـساد  هک  رارـض » ـال  ررض و 
ص ج 4 ، لماکلا ، ص 71 ؛ ج 7 ، يربط ، خـیرات  [ 107 . ] تاجردلا رئاصب  ص 88 ، ۀـمامالا ، لئالد  [ 106 . ] يدنوار بطق  جـئارخ  [ 105]

گنر نآ  هب  دندادیم و  ینید  شـشوپ  ار  وا  عرـش  فالخ  لامعا  اهیراک و  فالخ  مامت  هک  دـندوب  ینابهگن  ياروش  عقاو ، رد  نانیا  . 201
ص ج 13 ، نیقتملا ، ۀضور  ص 293 ؛ ج 2 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  مق ؛ ط  ص 82 ، ج 1 ، قودص ، خیـش  لاصخ  [ 108 . ] دندزیم نید 

نازیم باتک  رد  تسا  تنـس  لها  مالعا  زا  هک  یبهذ  یلو  تسا ، فالتخا  یلازغ  هب  روبزم  باتک  باـستنا  رد  [ 109 . ] رف ناشوک  ط  ، 184
ةرکذـت رد  يزوج  نب  طبـس  و  ص 215 ) ج 2 ،  ) نازیملا ناـسل  باـتک  رد  ینالقـسع  رجح  نـبا  و  رـصم ) ط  ص 232 ، ج 1 ،  ) لادـتعالا

[110 . ] دناهتسناد یلازغ  تافیلأت  زا  ار  نآ  عطق  روط  هب  ص 98 ) ج 3 ،  ) ۀیبرعلا ۀغللا  بادآ  باتک  رد  نادیز  یجرجو  ص 36 )  ) صاوخلا
ص 156)  ) لوسرلا لآ  یلع  يرج  امیف  لوکـشکلا  باتک  رد  یلمآ  ردـیح  دیـس  موحرم  ار  بلطم  لصا  ارم .» ـالا  تبنت  ـال  ةرملا  ةرجـشلا  »
، يریمح رفعج  نب  هللادبع  دانسالا  برق  [ 112 . ] ص 91 یلودنـس ، يروآ  عمج  مشاه ، ینب  يهرابرد  ظحاج  يهلاسر  [ 111 . ] تسا هدروآ 

خیرات [ 115 . ] نیدلا مالعا  زا  لقن  ص 97  ج 11 ، راحب ، [ 114 . ] یقرب نساحم  زا  لقن  ص 76 ، ج 23 ، راحب ، [ 113 . ] فجن ط  ص 72 ،
هک دوب  مکح  ناورم  رسپ  زیزعلادبع  رمع ، ردپ  [ 117 . ] ص 52 ذخأم ، نامه  [ 116 . ] فجن يهیردیح  ط  صص 49 و 50 ، ج 3 ، یبوقعی ،
زا بیجنان  نیا  هجیتن ، رد  دوب . باطخ  نب  رمع  رـسپ  مصاع  رتخد  مصاعما  شرداـم  دومرف و  نعل  درط و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

[119 . ] توریب سلدـنالا  راد  ط  و 190 ، صص 189  فـجن و ج 3 ، ط  ص 171 ، ج 2 ، بهذـلا ، جورم  [ 118 !. ] دربیم ثرا  يوـس  ود 
ج 2، یناقمام ، لاقملا  حیقنت  [ 124 . ] 68 ماعنا /  [ 123 . ] 39  - 37 تاعزان /  [ 122 . ] 46 نونمؤم /  [ 121 . ] 14 ءاسن /  [ 120 . ] 45 هدئام / 
، بلط تعارب  هب  عیدب . ملع  رد  تسا . حالطصا  ود  بلط » تعارب   » و لالهتـسا » تعارب  [ » 126 . ] ص 40 رئاصبلا ، رصتخم  [ 125 . ] ص 119

رثا بطاخم  رد  هک  نیشنلد  تاملک  نیریش و  رایسب  نابز  اب  یـسک  زا  يزیچ  ندرک  بلط  زا  تسا  ترابع  نآ  دنیوگیم و  مه  بلط  نسح 
رد ص 4)  ) هفیحـص نیا  رب  يریازج  هللا  تمعن  دیـس  حرـش  يهیـشاح  رد  هک  داماد  دیـس  موحرم  يهیـشاح  رد  [ 127 . ] دشاب هتـشاد  يدایز 
، هیداجس يهفیحص  : » دناهدومرف موقرم  رد ص 249 )  ) هللا تمعن  دیس  حرش  هب  قحلم  یناشاک  ضیف  يهیـشاح  رد  نینچمه  تسا و  هتـشون 

لکوتم يهمجرت  لـیذ  رد  فجن ) ط  ص 112 ،  ) ءاملعلا ملاعم  باتک  رد  مه  بوشآرهـش  نبا  تسا ». دـمحم  لآ  روبز  تیب و  لها  لـیجنا 
رد هفیحص  ياعد  زا  یتمـسق  [ 128 . ] تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم » لآ  روـبز   » هب بقلم  هیداجـس  يهفیحـص  تسا : هتـشون  ریمع  نب 
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هدرک رکذ  شرانک  مه  ار  تاـکز  هدرب  زاـمن  زا  یماـن  نآرق  هک  اـج  ره  تسا  هتفگ  فلؤم  موحرم  [ 129 . ] ناضمر كرابم  هام  ندیـسرارف 
تـسرد دشاب  هدومرف  قیقحت  کی  ناونع  هب  رگا  یلو  درادـن ، یبیع  دـشاب  نایب  رد  حـماست  باب  زا  دـشاب و  بلغا  ناونع  روظنم  رگا  تسا .

اب راب و  دودح 32  تاکز  عوضوم  یلو  تسا ، هدش  رکذ  نآرق  رد  راب  نآ 97  تاقتشم  مامت  اب  راب و  دودح 67  زامن  يهلئسم  اریز  تسین .
فلؤم موحرم  زاب  تسا . هدش  ناونع  تاکز  ربارب  ود  زامن  مان  تفگ  ناوتیم  بیرقت  روط  هب  هک  تسا  هدـش  دای  راب  نآ 58  تاقتشم  مامت 

جـح 11 يهلئـسم  اهنت  اریز  تسین  هحماسم  زا  یلاخ  زین  ترابع  نیا  هک  تسا ، هدـش  رکذ  نآرق  رد  راب  کی  رگید  تابجاو  مامت  هک  هتفگ 
یماگنه يهرامش 23  هیداجس ، يهفیحص  [ 131 . ] 41 لافنا /  [ 130 . ] تابجاو رگید  نینچمه  و  تسا . هدش  رکذ  راب  دودح 13  هزور  راب و 

هللا لأس  اذا   » ياعد لـیذ  ص 228  ناخ ، یلع  دیس  يهیداجس  يهفیحـص  حرـش  [ 132 . ] دـنکیم ار  نآ  رکـش  تیفاع و  بلط  ادـخ  زا  هک 
يهرابرد هیداجـس  يهفیحـص  ياـعد  زا  [ 135 . ] اـج ناـمه  [ 134 . ] ناـضمر هاـم  ندیـسر  ياـعد  هیداجـس ، يهفیحـص  زا  [ 133 «. ] هیفاعلا

اعد لصا  زا  یتمـسق  ای  دروخیم و  مشچ  هب  تاملک  یـضعب  فذـح  ایو  رخأت  مدـقت و  انایحا  تاهابتـشا و  باـتک  نتم  رد  نوچ  نارادزرم 
نیچ هطقن  هدـش  فذـح  ياهتمـسق  ياـج  هب  میدوـمن و  دوـب  هفیحـص  دوـخ  رد  هک  ار  اـعد  لـصا  تیاـعر  همجرت  رد  اـم  دوـب ، هدـشن  رکذ 
رخآ [ 138 . ] تسا رهم  لوا  رویرهـش و  رخآ  اب  ربارب  هلبنـس  جرب  رخآ  [ 137 . ] تسا دادرخ  رخآ  اـب  ربارب  ازوج  جرب  رخآ  [ 136 . ] میتشاذگ
دیس يهیداجس  يهفیحص  حرش  [ 140 . ] تسا دنفسا  لیاوا  نمهب و  رخآ  اب  ربارب  توح  جرب  رخآ  [ 139 . ] تسا يد  لوا  اب  ربارب  سوق  جرب 

ص ج 2 ، قودص ، لاصخ  [ 142 . ] فجن ط  ص 129 ، خیشلا ، نبا  یلاما  ۀئیـسلاب ؛ مه  نم  باب  یفاک ، لوصا  [ 141 . ] ص 101 ناخ ، یلع 
ص 346 ناخ ، یلع  دیس  يهیداجس  يهفیحص  حرش  [ 144 . ] فجن ط  ص 129 ، خیشلا ، نبا  یلاما  [ 143 . ] ص 421 قودص ، دیحوت  44 ؛
، یئاهب خیش  حالفلا  حاتفم  [ 147 . ] ص 679 نامه ، [ 146 . ] ص 158 بجر ، بش 21  لامعا  سوواط ، نبا  لابقا  [ 145 . ] ص 37 هضور ، و 

يراخب و  نتف ) باتک  ص 495 ، (ج 2 ، دوخ حیحص  رد  ملـسم  ار  قوف  تیاور  [ 148 . ] رصع يهلفان  ياهاعد  حرـش  رد  ص 156  ناریا ، ط 
نبا تسا : هتشون  يراخب  حرش  رد  يراقلا  ةدمع  رد  یلو  دناهدرک . لقن  هرکبیبا  زا  فنحا  زا  يرـصب  نسح  زا  ص 11 ) ج 1 ،  ) حیحص رد 

تیاور نیاربانب  هریرهیبا ؛ زا  هن  هللادبع و  نب  رباج  زا  هن  تسا و  هدینش  ثیدح  هرکبیبا  زا  هن  يرصب  نسح  هک  دناهتفگ  ینطق  راد  نیعم و 
ص 64) رـشن ، رتـفد  پاـچ   ) يروآ ماـیپ  نز و  باـتک  رد  دوب  هدازاـنز  هک  ار  هرکبوبا  لاـح  حرـش  اـم  نآ ، رب  هوـالع  تسین . داـمتعا  لـباق 

موحرم كردتسم  [ 151 . ] ص 133 ج 1 ، قودص ، لاصخ  [ 150 . ] ص 87 یضترم ، دیس  هباشتم  مکحم و  [ 149 . ] دوش هعجارم  میاهتشون ؛
ص ج 4 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  [ 153 . ] و 161 صص 98  یضترملا ، ۀعیـشل  یفطـصملا  ةراشب  [ 152 . ] میدـق ط  ص 5 ، ج 1 ، يرون ،

يهلاسر [ 157 . ] ص 3 يریازج ، يهفیحـص  حرــش  [ 156 . ] ص 112 بوشآرهـش ، نبا  ءاـملعلا  ملاـعم  [ 155 . ] 88 ءارـسا /  [ 154 . ] 137
ج 26، راحب ، تازاجا  [ 159 . ] ص 284 ۀعیشلا ، سیسأت  [ 158 . ] ناوخالا حلص  باتک  هب  قحلم  صص 3 و 10  یسولآ ، رب  در  رد  يدنبشقن 

يهمتاـخ رد  يرون  نیـسح  ازریم  موـحرم  [ 161 . ] باـتک نیا  ص 160  هـعمج ، ناـبرق و  دــیع  ياـعد  ر ك . [ 160 . ] میدـق ص 149 ط 
یلع دیـس  موس  دج  دمحا  نیدـلا  ماظن  هک  تسا  هدرک  لقن  ءاملعلا  ضایر  باتک  زا  میدـق ) ط  ص 340 ، ج 3 ، مود ، يهدیاف   ) كردتسم

نب دـمحا  نیدـلا  ماظن  دیـس  رـسپ  موصعم  نب  دـمحم  دـنزرف  دـمحا  ازریم  اقآ  نیدـلا  ماظن  ریما  رـسپ  ناخ  یلع  دیـس  اریز  تسا . هدوب  ناخ 
يرون موحرم  كردتسم  باتک  رد  [ 162 . ] تسا هدش  رکذ  ات 97 ) صص 95  ج 10 ،  ) راحب رد  هدش  دای  هزاجا  انمض  تسا . هدوب  میهاربا ...
ضایر رد  [ 163 . ] تسا هدوب  يزاریـش  دـمحم  شمـسا  نیدـلاردص  هک  هدرک  لقن  ءاملعلا  ضاـیر  باـتک  زا  يهمتاـخ ص 340 ) ج 3 ، )

یلع دیس  زا  ردصم  نامه  رد  كردتسم  يهمتاخ  رد  یلو  تسا ، نسح ... رـسپ  يریما ، رـسپ  هبنا ، ریما  رـسپ  هاشبرع  هک  تسا  هدمآ  ءاملعلا 
رسپ یلع  تسا : هدش  هتشون  ءاملعلا  ضایر  رد  [ 164 ... ] رخآ ات  نسح  رسپ  يریما  رسپ  هب  ناریما  رـسپ  هاشبرع  تسا : هدرک  لقن  نینچ  ناخ 

نیدلاردص ریما  يهزاجا  رد  [ 165 ... ] رخآ ات  دمحا  نب  رفعج  رسپ  نیبیصن ، بیقن  نسحلایبا  یلع  رـسپ  دمحم ، نب  یلع  رـسپ  متغالا ، دیز 
نیکسلا دمحا  مدج  تسا : هدمآ  نینچ  يدزی  ینیسح  مساق  نب  یلع  دیس  هب  یکتشد  يزاریش  ینیـسح  روصنم  نیدلا  ثایغ  ریما  نب  دمحم 

ماما هک  ياهزاجا  تسا . هدرکیم  ملع  بسک  ترضح  نآ  زا  هدوب و  مالسلاهیلع  متشه  ماما  تمدخ  رد  لاس  هد  دودح  ناسارخ  ات  هنیدم  زا 
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هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلامهیلع  شناردـپ  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  دـمحا  هزاجا  نیا  رد  تسا . دوجوم  نم  دزن  هداد  وا  هب  متـشه 
. تسا هدیشخب  تمارک  نآ  يهلیسو  هب  ارم  اهنت  دنوادخ  هدش و  دراو  نم  قیرط  زا  اهنت  نعنعم  دانسا  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و 

نیسح نب  اکسح »  » وعدملا نسح  نبا  هللادیبع  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدلا  بجتنم  ظفاح  ماما  تسا : هدمآ  ملاعم  بحاص  يهزاجا  رد  [ 166]
رب رد  هک  نیدـلا  بجتنم  خیـش  تـسرهف  زا  ار  نآ  ص 465 ) ج 3 ،  ) كردتـسم يهمتاـخ  رد  و  هیوباـب . نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسح  نب 

مجعم [ 168 . ] ص 9 خیـشلا ، نبا  یلاما  [ 167 . ] تسا هدرک  رکذ  دشابیم  شدوخ  رـصع  ات  یـسوط  خیـش  نامز  زا  املع  مامت  مان  يهدنراد 
ضایر [ 171 . ] ص 407 ةاعولا ، ۀـیغب  ص 264 ؛ ج 19 ، ءاـبدالا ، مجعم  [ 170 . ] ص 352 ةاعولا ، ۀـیغب  [ 169 . ] ص 75 ج 15 ، ءاـبدالا ،

ط ص 171 ، یسوط ، خیش  تسرهف  [ 173 . ] ص 421 ج 7 ، دادغب ، خیرات  [ 172 . ] مود یـسلجم  ذیملت  يدنفا  هللادبع  ازریم  موحرم  ءاملعلا 
يهمتاخ رد  [ 176 . ] لاس 983 هینطنطسق  رد  تداهـش  يهنـس 911 ، دلوت  [ 175 . ] ص 3 ناخ ، یلع  دیس  يهفیحـص  حرـش  [ 174 . ] فجن

رد [ 177 . ] دیدرگ نفد  یبنلا  قیدـص  لبج  رد  درک و  تافو  يهنس 938  هبنشراهچ 26 ج 1  بش  رد  تسا : هتـشون  ص 431 )  ) كردتسم
تروص ره  رد  تسا . قامخط »  » برعم هملک  نیا  تسا . هدرک  لقن  ءاملعلا  ضایر  زا  هتـشون و  نامقد »  » و قاـمقد » ( » ص 431  ) كردتسم
يهحفص زا  هثلاث ، يهدیاف   ) كردتـسم يهمتاخ  رد  ار  هلماک  يهفیحـص  دانـسا  [ 178 . ] تسا تایبدا  رد  قاشعلا  ۀـهزن  باـتک  فلؤم  يو 

ةرئاد لاــجر و  بـتک  زا  يرایــسب  رد  و  دـلج 110 ) اـت  دــلج 105   ) راونـالاراحب رد  و  ماـظع ، خــیاشم  رکذ  رد  يهحفـص 531 ) اـت   373
يهمغلا فشک  [ 180 (. ] هبوت بلط  فارتعا و  ياعد   ) مهدزاود ياعد  هلماـک ، يهفیحـص  [ 179 . ] تفای ناوتیم  ینس  هعیـش و  ياهفراعملا 

قح لوقعلا  فحت  رد  [ 182 . ] تسا هتفریم  رامش  هب  يداصتقا  یتح  جیار و  یلمع  يراد  هدرپ  هک  يراگزور  [ 181 . ] ص 42 ج 3 ، یلبرا ،
همجرت باـتک  نتم  طبـض  بسحرب  اـم  یلو  دراد ، هفاـضا  مه  ار  اـما » و   » يهملک نآ  زاـغآ  رد  تسا و  هدـش  رکذ  مشچ  قـح  زا  لـبق  اـهاپ 

تـسا نیا  درادن  ندروآ  دهاش  هب  يزاین  تمایق  زور  رد  هقدص  هکنیا  زمر  [ 184 . ] تسا هدماین  لوقعلا  فحت  رد  جـح  قح  [ 183 . ] میدرک
یلاعت يادخ  دسریم و  یلاعت  يادخ  تسد  هب  دسرب  لئاس  تسد  هب  هکنآ  زا  لبق  هک  تسا  يزیچ  نیلوا  هقدـص  دـناهتفگ : تایاور  رد  هک 

هک هداد  رارق  ینزاخ  تسا  هدـیرفآ  هک  يزیچ  ره  يارب  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  تایاور  رد  نینچمه ، دـهدیم . دـشر  شبحاص  يارب  ار  نآ 
دنوادخ رگا  نیاربانب ، تسا . نآ  يهدنرادهگن  هقدص و  رما  يدصتم  شدوخ  ناحبـس  يادخ  هک  هقدص  يارب  رگم  دـنک  يرادـهگن  ار  نآ 

وت تسا  راوازـس  و   » يهلمج [ 185 . ] تشاد دهاوخن  ندروآ  دهاش  هب  يزاین  زگره  هدـنهد  هقدـص  دـشاب ، نآ  يهدـنرادهگن  نزاخ و  دوخ 
. تسا هتـشون  ار  نآ  لوقعلا  فحت  اهنت  درادـن و  دوجو  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  لاصخ و  یلاـما و  ياههخـسن  رد  يوش » هدرمـش  وا  کـمک 
هک ییاهیدب  رد  يزادنا و  تکاله  هب  نتشیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  ات  يوشن  وا  طخس  مشخ و  ضرعتم  : » تسا نینچ  اهنآ  يهمجرت  نیاربانب ،

ربارب رد  ار  تیادص  تسا ...« : هدمآ  نینچ  هلمج  نیا  زا  دعب  لوقعلا  فحت  ریغ  ياههخسن  رد  [ 186 .«. ] يدرگ کیرش  وا  اب  دنکیم  وت  هب 
روایم نایم  هب  یسک  زا  نخس  وا  رـضحم  رد  دهدب ، باوج  دوخ  راذگب  هدن و  ار  وا  خساپ  وت  دنکیم  لاؤس  وا  زا  یـسک  رگا  ینکن ، دنلب  وا 

اب نک ، راهظا  ار  شیاهیبوخ  ناشوپب و  ار  شبویع  نک ، عافد  يو  زا  تفگ  وا  زا  ییاوراـن  نخـس  وت  دزن  یـسک  رگا  نکم ، تبیغ  یـسک  زا 
وت دصق  هک  داد  دـنهاوخ  یهاوگ  وت  يارب  ادـخ  ناگتـشرف  ینک ، نینچ  هاگره  زروم . ینمـشد  شناتـسود  اب  نکم و  ینیـشنمه  شنانمـشد 
یف قولخمل  ۀـعاط  ال  تسا ...« : هدـش  هدوزفا  لوقعلا  فحت  ریغ  رد  [ 187 .«. ] مدرم يارب  هن  یناوخیم  سرد  وا  ياـضر  يارب  تسادـخ و 

. دنوشیم عمج  ردپ  رود  هک  اهومع  ناردارب و  دننام  دنیوگیم ، ار  يردـپ  ناشیوخ  نارـسپ و  هرفک ، لثم  هبـصع ، [ 188 «. ] قلاخلا ۀیصعم 
فالخرب ار  متیلوت »... نا  متیـسع  لهف   » يهیآ هدرک و  لاکـشا  حرط  افرـص  ص 109 ) ج 74 ،  ) راحب رد  یـسلجم  يهمـالع  موحرم  [ 189]

ص 362. ج 8 ، دـیدج ،) پاـچ   ) لوقعلا ةآرم  [ 191 . ] 22 دـمحم /  [ 190 . ] تسا هتـسناد  محر  موهفم  رد  لوخد  رب  لـیلد  روبزم  لاکـشا 
ط ص 7 ، ج 1 ، یضترم ، دیس  يهراتخملا  لوصفلا  [ 194 . ] ص 33 رظانلا ، ۀهزن  [ 193 . ] دـنربن ییوکن  هب  شمان  هک  تسا  نآ  هدرم  [ 192]
ص 315، ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  [ 197 . ] 111 هبوت /  [ 196 . ] توریب یملعا  يهسسؤم  ط  ص 314 ، ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  [ 195 . ] لوا
[200 . ] 30 بازحا /  [ 199 . ] توریب یملعا  ط  ج 2 ص 312 ، یسربط ، جاجتحا  ص 361 ؛ ج 1 ، ناهرب ، ریسفت  [ 198 . ] توریب یملعا  ط 
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ردب لها  زا  هلاضفوبا و  شاهینک  ینانب  تباث  [ 202 . ] توریب یملعا  ط  ص ، ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  [ 201 . ] ص 843 ج 2 ، ناهرب ، ریسفت 
همالع و موحرم  دش . هتشک  نیفص  گنج  رد  دوب و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  يو  هک  تسا  هدمآ  یـسوط  خیـش  لاجر  رد  دوب .

اریز دشاب ، ینانب  تباث  زا  دیابن  ثحب  دروم  تیاور  نیاربانب ، دناهتشون . لکش  نیمه  هب  دوخ  لاجر  باتک  لوا  شخب  رد  ار  وا  زین  دواد  نبا 
رانید نبا  تباث  يو  هک  دـشاب  یلامث  يهدـش  فیحـصت  ینانب  دراد  لامتحا  تسا . هدوبن  هدـنز  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نامز  رد  يو 

جاجتحا [ 203 . ] تسا هدوب  مالـسلامهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  رقاب و  ماـما  داجـس و  ماـما  باحـصا  زا  یلاـمث ، يهزمحوبا  هب  فورعم 
ص 201 ج 2 ، يربط ، خـیرات  [ 205 . ] نارهت يدـنوخآ  دـیدج  ط  صص 204 ، ج 17 ، لوـقعلا ، ةآرم  [ 204 . ] ص 317 ج 2 ، یـسربط ،

تیب [ 208 . ] هیمالسالا بتکلا  راد  ط  ، 7 صص 3 -  ج 17 ، لوقعلا ، ةآرم  [ 207 . ] ص 103 ج 1 ، یقرزا ، يهکم  خـیرات  [ 206 (. ] فلؤم )
تلع تیب و  شنیرفآ  باب  جحلا ، باتک  ج 17 ،  ) لوقعلا ةآرم  یفاـک و  عورف  رد  روبزم  تیاور  [ 209 . ] تسا رومعملا  تیب  نامه  حارضلا 

هدش لقن  مالسلاامهیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  قداص  ماما  زا  تیاور  نکل  تسا  هدمآ  نارهت ) يهیمالـسا  ط  ح 1 و 2 ، صص 8 و 9 ؛ فاوط ،
فاوط و هب  تعاس  هس  ناگتـشرف  هک  درادـن  باتک  نیا  رد  تیاور و  نیا  رد  هکنیا  رگید  يهتکن  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  هن  تسا 

ياههیاپ فیـصوت  هوالع ، هب  دندرک . فاوط  رومعملا  تیب  رود  لاس  تفه  تسا  هدـمآ  باب  نیمه  مود  تیاور  رد  هکلب  دـنتخادرپ ، هیرگ 
رابخا باـتک  زا  ار  روبزم  تیاور  فلؤم  موحرم  تسا  نکمم  نیارباـنب ، تسا . هدـشن  رکذ  تیاور  نیا  رد  زین  رومعملا  تیب  يهناـگ  راـهچ 
جوراس [ 210 . ] دراد قیبطت  نتم  اـب  ـالماک  هک  دـشاب  هدرک  لـقن  توریب ) سلدـنالا  راد  ط  و 34 ، صص 33  ج 1 ،  ) یقرزا يهتـشون  هکم 

[211 . ] دندربیم راک  هب  اهرابنا  بآ  اهضوح و  نتخاس  هژیو  هب  اهنامتخاس  رد  دندرکیم و  تسرد  رتسکاخ  کهآ و  زا  هک  تسا  يریمخ 
[213 (. ] فلؤم  ) ص 339 ج 4 ، رثالا ، ۀصالخ  [ 212 . ] ص 209 ج 1 ، يرون ، مالسلاراد  ص 411 ؛ ج 3 ، لئاسولا ، كردتـسم  يهمتاخ 
[216 . ] ص 119 ج 3 ، لوقعلا ، ةآرم  تالـص ؛ باتک  یفاک ، عورف  [ 215 . ] ص 88 عیارشلا ، للع  [ 214 . ] ص 101 ج 2 ، قودص ، لاصخ 
ص ج 3 ، لوقعلا ، ةآرم  زامن ، رد  عوشخ  باب  یفاـک ، عورف  [ 218 (. ] فلؤم  ) ص 88 عیارشلا ، للع  [ 217 . ] ص 133 ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح 
، ینامرق خیرات  ص 65 ؛ تازجعملا ، نویع  [ 220 . ] تیبلا لآ  ط  ص 158 ، ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  [ 219 . ] ص 218 ج 1 ، بیذهت ، 119 ؛
ج همغلا ، فشک  [ 222 . ] میدق ط  ص 14 ، ج 1 ، لیاسولا ، كردتسم  [ 221 . ] ص 150 ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  فلؤم ؛)  ) ص 110

هیآ انمض  مق . يهیملع  ط  ص 320 ، ج 2 ، همغلا ، فشک  [ 225 . ] 28 ءایبنا /  [ 224 . ] 101 نونمؤم /  [ 223 . ] مق يهیملع  ط  ص 311 ، ، 2
نبا خیرات  ص 4 ؛ ج 2 ، دربم ، لـماک  [ 226 «. ] نینـسحملا نم  بیرق  هللا  ۀـمحر  نا  : » تسا لکـش  نیا  هب  يهیآ 56 و  فارعا  يهروـس  رد 
هدید ریخا  ردـصم  رد  فلؤم ؛)  ) ص 156 ج 2 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  ص 52 ؛ ج 6 ، يریون ، برالا  ۀـیاهن  ص 215 ؛ ج 4 ، رکاسع ،

موـحرم هک  تسا  ینتفگ  ص 296 . مالـسلاهیلع ، رفعج  نب  یـسوم  بقانم  رد  توریب  ۀـفرعملاراد  ط  یـسربط ، يرولا  مـالعا  [ 227 . ] دشن
نینچ زین  رگید  ياـهاج  زا  يرایـسب  رد  هکناـنچ  مینک ، همجرت  ار  نتم  نیع  هک  میدـید  ناـنچ  اـم  دوـب و  هدرک  هصـالخ  ار  تـیاور  فـلؤم 

ج 46، راونالاراحب ، [ 229 . ] مق يهمالع  ط  ص 153 ، نیدباعلا ، نیز  ماما  تاقدـص  باب  ج 4 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  [ 228 . ] میاهدرک
یلائل [ 231 . ] مق يهمالع  تاراشتنا  ص 154 ، ج 4 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  [ 230 . ] صص 23 و 54 و 90 و 100 و ج 47 ، صص 88 

نیز ماما  لـیاضف  ص 313 ، ج 2 ، همغلا ، فـشک  [ 233 (. ] فلؤم  ) ص 106 ج 10 ، یفاو ، [ 232 (. ] فلؤم  ) باب 6 ص 274 ، رابخالا ،
.«. دراد تسود  دننکیم ، تشذگ  مدرم  زا  دنربیم و  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  ار  یناراکوکین  دـنوادخ  : » 134 نارمع /  لآ  [ 234 . ] نیدباعلا

. مق ط  ص 219 ، ح 7 ، سلجم 25 ، دیفم ، خیـش  یلاما  [ 236 (. ] فلؤم  ) مالـسلاهیلع نیدباعلانیز  ماما  لیاضف  دیفم ، خیـش  داشرا  [ 235]
ط ص 125 ، ج 1 ، یقرب ، نساحم  ص 205 ؛ راونالا ، ةوکشم  [ 239 (. ] فلؤم  ) ص 477 سوواط ، نب  دیس  لابقا  [ 238 . ] 22 رون /  [ 237]

سب زا  ینعی  ریطلا » مهـسوؤر  یلع  اـمناک  : » تسا هدـمآ  زین  هباحـص  زا  یخرب  فصو  رد  ح 141 ، لامعالا ، باقع  هیمالـسالا ؛ بتکلا  راد 
تکرحیب نکاس و  هک  دنیشنیم  يزیچ  رب  الومعم  هدنرپ  اریز  دشاب . هتـسشن  ناشرـس  يور  ياهدنرپ  هک  تسا  نیا  لثم  دنوریم  هار  راقواب 

ص 17 ج 12 ، یفاو ، [ 242 (. ] فلؤم  ) للع زا  لـقن  ص 20  ج 11 ، راحب ، [ 241 (. ] فلؤم  ) ص 239 ج 2 ، یقرب ، نساحم  [ 240 . ] دشاب
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. عضاوتلا باب  یفاک ، [ 245 . ] ح 138 ص 223 ، ج 1 ، یقرب ، نساـحم  [ 244 (. ] فلؤم  ) ص 283 اضرلا ، راـبخالا  نویع  [ 243 (. ] فلؤم )
قباطم مرقم  موحرم  [ 249 . ] ص 33 تاجردلا ، رئاصب  [ 248 (. ] فلؤم  ) ص 138 ج 3 ، میعنوبا ، ءایلوالا ، ۀـیلح  [ 247 . ] 10 رمز /  [ 246]

باـب 88؛ هیولوق ، نبا  يهراـیزلا  لـماک  هب  دوش  عوجر  نآ  لـصا  ندـید  يارب  تسا . هدرک  هصـالخ  ار  تیاور  زین  اـجنیا  رد  دوخ  يهقیلس 
ص 89،  ) مشـش مجنپ و  نرق  ياملع  زا  امن  نبا  نازحـالا  ریثم  [ 250 . ] دعب صص 261 و  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  ترایز  البرک و  تلیـضف 

میرضاح ینعی  دیزی »... نذخانل  دراد ...« : زین  ار  هلمج  نیا  دناهدرک  ملظ  هک  یناسک  زا  تئارب  راهظا  زا  لبق  مق ) يدهملا  مامالا  يهسـسؤم 
ضایر [ 253 . ] ص 253 مومهملا ، سفن  ریسلا ؛ بیبح  خیرات  [ 252 . ] دیفم خیش  داشرا  [ 251 . ] میهد لیوحت  مینک و  ریگتـسد  مه  ار  دیزی 

[257 . ] ص 268 ج 2 ، دیرفلا ، دقع  [ 256 . ] ص 93 ج 2 ، ریثا ، نبا  لـماکلا  [ 255 . ] سوواط نب  دیـس  فوهل  [ 254 . ] ص 157 نازحالا ،
[260 . ] ص 34 ج 4 ، يرذالب ، فارشالا  باسنا  [ 259 (. ] فلؤم  ) يرشخمز راربالا  عیبر  [ 258 . ] لوا پاچ  ص 357 ، ج 4 ، هعیشلا ، نایعا 
رب یـسک  ره  دنک  وعوع  گس  رون و  دناشف  هم  [ 262 . ] مق یتریصب  ط  ص 260 ، دیفم ، خیش  داشرا  [ 261 . ] ص 96 ج 2 ، بهذلا ، جورم 

خیرات [ 264 . ] ص 71 ج 9 ، ریثک ، نبا  يهیادبلا  ص 201 ، ج 4 ، ریثا ، نبا  لماکلا  ص 61 ؛ ج 8 ، يربط ، خیرات  [ 263 . ] دنتیم دوخ  تنیط 
ج میعنوبا ، ءایلوالا ، ۀیلح  [ 266 . ] مق ط  ص 256 ، ج 1 ، جئارخلا ، ص 324 ؛ ج 2 ، یلبرا ، يهمغلا  فشک  [ 265 . ] ص 209 ج 3 ، یبوقعی ،
ص 161. ج 4 ، بوشارهـش ، نبا  بقانم  [ 269 (. ] فلؤم  ) یقرب نساحم  [ 268 . ] میدق ط  ص 256 ، ج 1 ، جئارخلا ، [ 267 . ] ص 135 ، 3
[273 . ] ص 39 ج 20 ، لوقعلا ، ةآرم  [ 272 . ] ص 39 ج 20 ، لوقعلا ، ةآرم  [ 271 . ] قباس ردصم  ص 47 و  ج 3 ، یبوقعی ، خیرات  [ 270]

دیس يهیداجس  يهفیحص  حرـش  ص 8 ؛ يدـنوار ، رداون  ص 8 ؛ ج 1 ، قودـص ، لاصخ  ص 42 ؛ ج 2 ، بیذهت ، ص 348 ؛ ج 2 ، یفاک ،
ریسفت [ 276 . ] ص 145 تاجردـلا ، رئاصب  [ 275 . ] ص 55 تارف ، ریــسفت  [ 274 . ] ص 372 ج 10 ، لوــقعلا ، ةآرم  ص 58 ؛ ناـخ ، یلع 
سلجم قودـص ، یلاما  [ 278 . ] ص 33 تاجردـلا ، رئاصب  [ 277 (. ] فلؤم  ) مولعلارحب دیـس  دج  دمحم  دیـس  تایفو  دـیلاوم و  و  یـشایع ،

ص 58 ناخ ، یلع  دیس  يهیداجس  يهفیحص  حرـش  [ 280 . ] ص 164 یجیهامس ، هللادبع  خیش  يهیولع  يهفیحـص  [ 279 . ] ص 92 مایس ،
نویع سلجم 15 ؛ قودـص ، یلاـما  [ 283 . ] ص 317 یمق ، زازخ  رثـالا  ۀــیافک  [ 282 . ] هیداجـس يهفیحـص  لوا  ياـعد  [ 281 (. ] فلؤم )

ص 259. دیدج ، ط  ج 42 ، راحب ، و  ص 189 ، ج 1 ، میدق ، ط  لوقعلا ، ةآرم  [ 285 . ] ص 211 يرولا ، مالعا  [ 284 . ] ص 363 رابخالا ،
ص هیفجن ، يهرد  [ 288 . ] 195 نارمع /  لآ  [ 287 . ] ص 259 دیدج ، ط  ج 42 ، راحب ، و  ص 189 ، ج 1 ، میدـق ، ط  لوقعلا ، ةآرم  [ 286]
ص ینامرق ، خیرات  ص 165 ، یلبرا ، يهمغلا  فـشک  [ 290 . ] لوصالاراد ط  ص 194 ، غابـص ، نبا  يهمهملا  لوصف  [ 289 (. ] فلؤم  ) 85

ظعاوـم مکح و  ص 285 ، لوـقعلا ، فـحت  [ 292 . ] ح 34 ص 290 ، لوـقعلا ، فـحت  ص 65 ؛ راونـالا ، ةوکـشم  [ 291 (. ] فـلؤم  ) 110
ص 239)  ) صاصتخا رد  دـیفم  تیاور  و  صص 377 و 641 ) ج 2 ،  ) یفاـک لوصا  تیاور  رد  [ 293 . ] نارهت يهیمالسا  ط  يهرامش 10 ،

مکماحرا اوعطقت  ضرالا و  یف  اودسفت  نا  متیلوت  نا  متیسع  لهف  . » فلا تسا : هدوزفا  حرـش  نیا  هب  ار  نآرق  ياج  هس  تیاور  نایاپ  زا  دعب 
لـصوی و نا  هب  هللا  رما  اـم  نوعطقی  و  هقاـثیم ، دـعب  نم  هللا  دـهع  نوضقنی  نیذـلاو  . » ب و 23 .)  22 دـمحم /  ...« ) هللا مهنعل  نیذـلا  کئلوا 
هب هللا  رما  ام  نوعطقی  هقاثیم و  دعب  نم  هللا  دهع  نوضقنی  نیذلا  . » ج (. 25 دعر /  « ) رادلا ءوس  مهل  ۀنعللا و  مهل  کئلوا  ضرالا  یف  نودسفی 

فشک رد  و  صاصتخا ، زا  ص 53  ج 16 ، راحب ، باتک  رد  انمض  (. 27 هرقب /  « ) نورـساخلا مه  کئلوا  ضرالا  یف  نودسفی  لصوی و  نا 
رکذ هناگادج  تیاور  ود  تروص  هب  تایاور 13 و 14 ) ص 286 ، ، ) لوقعلا فحت  رد  [ 294 . ] تسا هدمآ  ص 293  ج 2 ، یلبرا ، يهمغلا 

[296 . ] ح 14 ص 137 ، ج 78 ، راحب ، مود ؛ ط  ص 59 ، ج 2 ، ظحاج ، نییبتلا  نایبلا و  ص 138 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  [ 295 . ] تسا هدش 
ص 319 یسوط ، نبا  یلاما  [ 298 (. ] فلؤم  ) ح 141 ص 191 ، لوقعلا ، ةآرم  هب  قحلم  یفاک  يهضور  [ 297 . ] ص 14 مارو ، يهعومجم 

باوث [ 301 . ] ص 232 ج 46 ، راحب ، ص 319 ؛ رثالا ، ۀیافک  [ 300 . ] ص 231 ج 46 ، راحب ، ص 319 ؛ زازخ ، رثالا  ۀیافک  [ 299 (. ] فلؤم )
یفاک لوصا  زا  لـقن  ص 44  ج 11 ، راـحب ، [ 302 . ] ح 46 ص 70 ، ج 46 ، راـحب ، ص 635 ؛ ج 2 ، یقرب ، نساــحم  ص 29 ، لاـمعالا ،

ط ص 20 ، يدنوار ، جـئارخلا  [ 304 . ] 48 صـص 46 -  تاجردلا ، رئاصب  [ 303 . ] دـیدج ط  ح 16 ، ص 153 ، ج 46 ، راـحب ، فلؤم ،) )
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ص 397 ج 1 ، لوـقعلا ، ةآرم  [ 306 (. ] فلؤم  ) مالـسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  ظعاوم  باب  ص 43 ، ج 11 ، راحب ، [ 305 (. ] فلؤم  ) میدق
هقرحم قعاوص  و  ص 52 ،)  ) فاحتالا ص 79 ،)  ) لوؤسلا بلاطم  ص 221 ،)  ) همهملا لوصف  ناکلخ ، نبا  نایعالا  تایفو  [ 307 (. ] فلؤم )

زا هـتفرگ و  رارق  هنیدـم  یقرـش  تمـسق  رد  هـک  تـسا  یناتـسربق  عـیقب  دـش . نـفد  ربـمغیپ  يوـمع  ساـبع  يهـبق  رد  دناهتـشون  ص 120 ) )
زین اریخا  و  درک . ادیپ  هعـسوت  اهدعب  هک  تشاد . ضرع  رتم  دصکی  لوط و  رتم  هاجنپ  دصکی و  زاغآ  رد  تسا . ناهج  فورعم  ياهناتـسربق 
نیا رد  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  لـخاد  یلاوعلا  باـب  زا  یتمـسق  اـت  هک  دـناهدوزفا  شـضرع  لوط و  رب  زیزعلادـبع  نب  دـهف  کـلم  روتـسد  هب 
دـش نفد  اـجنآ  رد  راـصنا  زا  هک  یـسک  لوا  دـناهدش . نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يهباحـص  زا  نت  رازه  هد  زا  شیب  ناتـسربق 

موثلکما هیقر ، نانآ  زا  دعب  دوب . نوعظم  نب  نامثع  دش  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  هک  نارجاهم  زا  سک  نیتسخن  هرارز و  نب  دعـسا  هماماوبا 
ربق تساجنآ . رد  زین  ربمغیپ  نارسپ  رهاط  میهاربا و  رازم  دندوب . اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  ترضح  نارهاوخ  ربمغیپ و  نارتخد  بنیز  و 

همطاف هیقر ، میهاربا ،  ) هدربمان روبق  تسا . عیقب  رد  لضفلاوبا  ترـضح  ردام  نینبلاما  هملـسما و  و  هزمح ) رهاوخ   ) بلطملادـبع رتخد  هیفص 
دناهدوب یللجم  رایـسب  هاگراب  هبق و  ياراد  مالـسلامهیلع ) قداص  ماما  رقاب و  ماما  نیدباعلا ، نیز  یبتجم ، ماما  نینمؤملاریما ، ردام  دسا  تنب 

يومع سابع  يهبق  رد  عیقب  ناتـسربق  ردو  درک  تلحر  هنیدـم  رد  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  درادـن . دوجو  اـهنآ  زا  يرثا  نونکا  هک 
قاور و هضور و  هاگراب و  ياراد  هک  لاس 1335  ات  روبزم  ياههاگراب  هبق و  دیدرگ . نفد  دوب ، هاگراب  هبق و  ياراد  مود  نرق  زا  هک  ربمغیپ 

اهیباهو يهلیـسو  هب  هدش  دای  لاس  رد  هک  دوب  اجرباپ  ملاس و  تشاد ، رارق  ناهج  نادـنمرنه  صاخ  هجوت  دروم  دوب و  حیرـض  قودـنص و 
. تشگ ناریو  بیرخت و 
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