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مالسلا هیلع  نسح  ماما  ناموصعم : ي  هریس

: هدنسیون

نیما نسحم 

: یپاچ رشان 

( یمالسا يروهمج  امیس  ادص و  تاراشتنا   ) شورس

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ناموصعم : 7يهریس 

باتک 7تاصخشم 

مالسلامهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  7دمحموبا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  فیرش  7دالیم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  8يهینک 

مالسلا هیلع  ماما  8بقل 

مالسلا هیلع  ماما  9نابرد 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  9نادنزرف 

مالسلا هیلع  ماما  9يامیس 

مالسلا هیلع  ماما  10قالخا 

مالسلامهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  10لیاضف 

مالسلامهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  ربمایپ  دیدش  11تبحم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  12بقانم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  هب  ربمایپ  دیدش  تبحم  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  13بقانم 

مالسلا هیلع  ماما  13تواخس 

مالسلا هیلع  ماما  14عضاوت 

( لمج گنج  زا  شیپ  هفوک  فرط  هب  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  دوخ  دنزرف  مالسلا  هیلع  یلع  نداتسرف  ) مالسلا هیلع  ماما  هب  طوبرم  14رابخا 

هفوک رد  نسح  مالسلا  هیلع  ماما  14يهبطخ 

نیفص گنج  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  طوبرم  16رابخا 

دراذگیماو مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  وا  زا  سپ  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  دوخ  فاقوا  تیلوت  مالسلا  هیلع  16یلع 

مالسلا هیلع  نسح  دوخ  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  17يایاصو 

تافو ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  17تیصو 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نفد  زا  سپ  ردپ و  تداهش  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نسح  17ماما 

مالسلا هیلع  ردپ  تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  17يهبطخ 

( یهیشبا ) مالسلا هیلع  تیاور  هب  ترضح  نآ  18يهبطخ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  اب  مدرم  18تعیب 

هیواعم سابع و  نبا  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نایم  19هبتاکم 

حلص 27طیارش 

هیواعم مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نایم  حلص  دادرارق  27نتم 

ترضح نآ  خساپ  مالسلامهیلع و  یلع  نب  نسح  باحصا  زا  یعمج  28ضارتعا 

مالسلا هیلع  ماما  هب  طوبرم  29رابخا 

هیبا نب  دایز  مالسلا و  هیلع  نسح  30ماما 

وا نارای  هیواعم و  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  36جاجتحا 

هنیدم هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  41تشگزاب 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  41تلحر 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  شردارب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  42تیصو 

ملع 44شراگن 

دیحوت 44يهرابرد 

هظعوم بدا و  تمکح و  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  44نانخس 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  راصق  45تاملک 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  بوسنم  46راعشا 

47یقرواپ

47مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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مالسلا هیلع  نسح  ماما  ناموصعم : يهریس 

باتک تاصخشم 

شورـس نارهت : رـشن : تاصخـشم  یناـمرک  یتجح  یلع  همجرت  ، 1865  - 1952 نیما ، نسحم  ناـموصعم / هریـس  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
9-231-376-964؛ : 1 ج . 0-230-376-964 ؛ هرود : کباش : دـلجم . ردج 6   5 يرهاظ : تاصخشم  . 1374( امیـس ، ادص و  تاراشتنا  )
: لوا پاچ  تشادداـی :  964-376-235-1 : 5 ج . 3-234-376-964 ؛ : 4 ج . 5-233-376-964 ؛ : 3 ج . )7-232-376-964 ؛ : 2 (ج .

همطاف . 2 ج . ص --.)  ) ءایبنالا متاخ  مالـسا  ربمایپ  یگدـنز  . 1 ج . تاجردـنم : همانباتک  تشاددای : . 1384 موس : پاچ  تشادداـی : . 1373
نارود مالـسلا : هیلع  یلع  ماما  . 2 ق . . 3 ج . تفالخ --. زاغآ  ات  تدـالو  زا  مالـسلا : هیلع  یلع  ماـما  . 1 ق . . 3 ج . (ص --.) ربماـیپ تخد 

: عوضوم و ... (ع ) مظاک ماما  (ع ،) قداص ماما  (ع ،) رقاب ماـما  . 5 ج . (ع --.) نیدباعلانیز ماما  نیـسح و  ماما  نسح ، ماما  . 4 ج . تفالخ --.
: هدوزفا هسانش  نیسح  ینادجو ، هدوزفا : هسانش  . 1379  - 1316 یلع ، ینامرک ، یتجح  هدوزفا : هسانش  همان  تشذگرس  موصعم –  هدراهچ 
297/95 ییوید : يدنب  هدر  68ف9041 1374  فلا /BP36 هرگنک : يدنب  هدر  شورس  تاراشتنا  ناریا . یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و 

م10138-75 یلم : یسانشباتک  هرامش 

مالسلامهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا 

یفطـصم و دـمحم  يوبـشوخ  لگ  ود  تشهب و  لها  ناناوج  رورـس  ود  زا  یکی  ربمایپ و  طبـس  نیتسخن  نیرهاط و  تیبلها  زا  ماما  نیمود 
. تسا ناهج  ناوناب  رورس  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تخد  ع )  ) همطاف شردام  تساسک . باحصا  رفن  جنپ  زا  یکی 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  فیرش  دالیم 

نآ دلوت  دنیوگ  یخرب  دـمآ . ایند  هب  هنیدـم  رهـش  رد  ناضمر  هام  يهمین  بش  رد  نسح  ماما  هماع  هصاخ و  نیب  روهـشم  حیحـص  لوق  ربانب 
ترجه مود  ای  موس  لاس  رد  هک  ع )  ) یلع نب  نیـسح  شردارب  دلوت  اب  هک  دـشاب  یهابتـشا  نیا  دـیاش  تسا . هدوب  نابعـش  هام  رد  ترـضح 

رظن هب  رتحیحـص  رتروهـشم و  همه  زا  هدش  رکذ  لوق  ود  زا  یکی  اما  تسا ، هدـمآ  دروم  نیا  رد  زین  يرگید  لاوقا  تسا . هدـمآ  شیپ  هدوب 
هدروآ مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  ینیلک  تسا . هدوب  مالـسلاامهیلع  همطاـف  یلع و  دـنزرف  نیتسخن  نسح  ماـما  دـسر . یم 

. تسا هداتفا  هلصاف  زور  هد  هام و  شش  ود  نآ  دالیم  نیب  هدوب و  [ 1  ] رهط کی  اهنت  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دلوت  نایم  يهلصاف  هک  تسا 
یم رکذتم  دوخ  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  تسا . هدوب  هام  شـش  ع )  ) نیـسح ماما  لمح  تدـم  زور و  هد  رهط  لقادـح  هک  بیترت  نیا  هب 

خیرات يهرابرد  هچنآ  اب  بلطم  نیا  اما  تسا ، هدوب  هام  شـش  نیـسح  ماما  لمح  تدـم  رهط و  کـی  ردارب  ود  نآ  ناـیم  يهلـصاف  هک  دوش 
نیسح ماما  يرجه و  مود  ای  موس  لاس  هب  ناضمر  هام  يهمین  رد  ع )  ) نسح ماما  دنـسیون  یم  تسین . گنهامه  دناهدرک  رکذ  اهنآ  تدالو 
راتفگ تسا و  هدوب  زور  تسیب  هام و  هد  اهنآ  دـلوت  نایم  يهلـصاف  باسح  نیا  اب  هدـش و  دـلوتم  موس  ای  مراهچ  لاس  نابعـش  مجنپ  رد  (ع )

لاس ار  نیـسح  ماما  مود و  لاس  ار  نسح  ماما  دـالیم  هچناـنچ  هحفـص 14 ] . ] تسا لوق  نیمه  رب  یکتم  بقانم  باـتک  رد  بوشآرهـش  نبا 
اهنآ دالیم  نیب  يهلـصاف  هک  هداتق  تیاور  هب  بلطم  نیا  دوب و  دهاوخ  زور  تسیب  هام و  ود  لاس و  کی  اهنآ  نایم  يهلـصاف  مینادـب  مراهچ 

نیسح ماما  هب  لمح  هام  شـش  نداد  تبـسن  رد  دهد  یم  ناشن  وا  رهاظ  هکنانچ  و  تسا ، رتکیدزن  هتـشاد  بوسحم  هام  هد  لاس و  کی  ار 
بناج زا  اـی  دـشاب ؛ هدـمآ  شیپ  تهج  ود  زا  تسا  نکمم  هابتـشا  نیا  دـنرادب و  بوسنم  نسح  ماـما  هب  ار  نآ  دـیاب  هداد و  يور  یهابتـشا 

ایند هب  هام  شـش  زا  سپ  نسح  ماما  هدوب و  رهط  کی  نیـسح  ماما  لمح  تدـم  نسح و  ماـما  تدـالو  نیب  هک  تسا  هدینـش  يو  هک  يوار 
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خر یهابتـشا  مسا  ود  نایم  هک  هدوب  تیاور  ناگدنـسیون  فرط  زا  ای  هداد و  تبـسن  نیـسح  ماما  هب  ار  نآ  هدرک و  شومارف  سپـس  هدمآ و 
رثا رب  تسا و  هدوب  لومعم  هطقن  نودـب  هک  میدـق  تباـتک  رد  صوـصخب  هدوـب ، نتـشون  رد  مسا  ود  فورح  یکیدزن  رطاـخ  هب  نیا  هداد و 

مالـسلاهیلع قداص  ماما  هب  بوسنم  تیاور  نیا  تسا و  هدوب  زور  هد  هام و  شـش  تدالو  خیرات  رکذ  رد  اهنآ  نایم  يهلـصاف  هابتـشا  نیمه 
کی دـلوت  لمح و  تدـم  نایم  هک  دـناسر  یم  ود  نآ  زا  یکی  هک  هدومن  داجیا  تیاور  ود  نیب  یگنهاـمه  یعون  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ،

نیا هک  یلاح  رد  هتـسناد  هام  شـش  ار  نیـسح  ماما  لمح  تدم  هک  رگید  تیاور  و  تسا ، تحـص  هب  نورقم  رتشیب  لوق  نیا  هک  هدوب  رهط 
نسح و ماـما  تدـالو  ناـیم  يهلـصاف  تسا  هدروآ  يدـقاو  هک  ناـنچ  و  ملعا -  هللاو  تسا -  هدوب  نسح  ماـما  هب  طوبرم  هدوب و  هابتـشا  رما 
. دنک يراذگمان  ار  يو  تساوخ  ع )  ) یلع زا  ع )  ) همطاف دمآ  ایند  هب  نسح  ماما  هک  نیمه  تسا . هدوب  زور  هاجنپ  نیـسح  ماما  لمح  تدم 
هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ سپس  مریگ . یمن  یشیپ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رب  وا  يراذگمان  رد  نم  دومرف : ترضح  نآ  سپ 
.« میجرلا ناطیـشلا  نم  هدلو  کب و  هذیعا  ینا  مهللا  : » دومرف هاگنآ  دندرب . شتمدـخ  هب  ار  كدوک  دـش . دراو  اهنآ  يهناخ  هب  ملـس ) هلآ و 

هکنانچ تفگ . هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  سپـس  مداد ،). رارق  وت  هانپ  رد  ناطیـش  رـش  زا  ار  شنادنزرف  وا و  اهلاراب  )
تیلهاج نارود  رد  زگره  هک  یمان  دیمان ، نسح  ار  وا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هدروآ  ۀباغلادسا  باتک  رد  يرگسع  دمحا  یبا 

ماما يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تفگ : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  دوب . هدشن  هدینش 
، منک یم  هقیقع  وا  ناوختسا  ياج  هب  ار  شناوختسا  اهلاراب  داد : همادا  نسحلا و  نع  ۀقیقع  هللا  مسب  تفگ : درک و  هقیقع  يدنفـسوگ  نسح 

دمحم لآ  دـمحم و  هانپ  ار  هقیقع  نیا  اهلاراب  وا . يوم  ياج  هب  ار  شیوم  وا و  نوخ  ياـج  هب  ار  شنوخ  وا ، تشوگ  ياـج  هب  ار  شتـشوگ 
ره يارب  هک  دشاب  نیا  تیاور  دـیاش  درک . هقیقع  دوبک  گنر  هب  دنفـسوگ  ود  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  هدـب . رارق 

لقن رد  اما  هدش  هراشا  ینعم  نیمه  هب  زین  دعـس  نبا  تاقبط  باتک  رد  تسا . هدرک  هقیقع  دنفـسوگ  کی  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  کی 
هک شرس  يوم  نزومه  درک  رما  دیشارت و  ار  شرس  دیشخب ، هلباق  هب  رانید  کی  دنفسوگ و  نار  کی  و  تسا ، هداد  يور  یهابتـشا  تیاور 
درک رما  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  دـنیوگ  یخرب  دـنهدب . هقدـص  نادنمتـسم  هـب  هرقن  دوـب  نوزفا  يزیچ  مـهرد و  کـی 

زا هک  وم  نزومه  هب  نداد  هقدـص  هقیقع و  نیئآ  ماگنه  نآ  زا  هدرک  تیاور  غابـص  نبا  هک  روط  نامه  و  دـهد ، ماـجنا  ار  رما  نیا  شرداـم 
ترـضح نآ  دمآ . دیدپ  نادنمـشناد  هحفـص 15 ]  ] نایم رد  داد  ماجنا  نسح  ماـما  يهراـبرد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ بناـج 

. تسا تیلهاج  نارود  لامعا  زا  دنزاس  یم  هتشغآ  نوخ  هب  ار  كدوک  رـس  هک  رما  نیا  دومرف  دننک و  نیگآ  رطع  ار  شرـس  ات  داد  روتـسد 
باوخ رد  تفگ : مرکا  لوسر  هب  يو  هک  تسا  هدرک  تیاور  بلطملادبع  نب  سابع  رسمه  لضفلا  ما  زا  دوخ  دنـس  هب  هباغلادسا  باتک  رد 
يدوز هب  هک  تسا  نیا  شریبعت  تسا ، ریخ  دومرف : ترـضح  نآ  تسا . نم  يهناخ  رد  امـش  سدـقم  ياضعا  زا  يوضع  اـیوگ  هک  ماهدـید 

نامه اب  لضفلا  ما  دمآ و  ایند  هب  نسح  هک  دییاپن  يرید  داد . یهاوخ  ریـش  مَُثق  تدنزرف  ریـش  نامه  اب  ار  وا  وت  دروآ و  یم  يدـنزرف  همطاف 
. داد یم  ریش  ار  يو  مَُثق  ریش 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يهینک 

ربمایپ ار  هینک  نیا  تسا  هدـمآ  يرکـسع  دـمحا  یبا  زا  هباغلادـسا  رد  هک  نانچ  و  دوب ، دـمحموبا  نآ  تشاد و  هینک  کی  اـهنت  نسح  ماـما 
. درک نییعت  وا  يارب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

مالسلا هیلع  ماما  بقل 

يرتشگنا شقن  ۀمهملا  لوصفلا  باتک  رد  ترـضح  نآ  يرتشگنا  شقن  دناهدرک . رکذ  طبـسلا  یکزلا و  یقتلا ، ار : وا  باقلا  نیرتروهـشم 
دابع نب  بحاص  فیلأت  فراعملا  ناونع  باتک  رد  و  ةزعلا هللا » ( » ع  ) اضر ماما  زا  لقن  هب  نآ  ریغ  یفاو و  باتک  رد  و  هدـحو » ةزعلا هللا   » يو
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نسح و ماما  متاخ  شقن  هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  نآ  ریغ  یفاو و  باـتک  رد  زین  هدـیدرگ و  رکذ  نیعتـسا » هب  ربکا و  هللا  »
. تسا هدوب  هللا » یبسح   » مالسلاامهیلع نیسح  ماما 

مالسلا هیلع  ماما  نابرد 

. تسا هدوب  هیواعم  ترضح  نآ  نامز  هاشداپ  دوب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مداخ  هنیفس  ترضح  نآ  نابرد 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نادنزرف 

دوعـسم یبا  رتخد  ریـشب  ما  اهنآ  رداـم  هک  نیـسحلا  ما  نسحلا و  ما  دـیز ، ياـهمان  هب  دـناهدوب ، رفن  هدزناـپ  رـسپ ، رتخد و  زا  ماـما  نادـنزرف 
، دوـب نازینک  زا  ناـشردام  هک  هللادـبع  مساـق و  رمع ، هیرازف ، روـضنم  تخد  هلوـخ  ماـن  هب  يرداـم  زا  نسح  يرگید  تسا . هدوـب  هـیجرزخ 
هحفـص 16]  ] تخد قحـسا  ما  مان  هب  يردام  زا  همطاف  هحلط و  مرثـالا ، هب  بقلم  نیـسح  تسا ، هدوب  زینک  شرداـم  زین  وا  هک  نمحرلادـبع 

شرسپ ود  زا  اهنت  ترضح  نآ  لسن  دناهدوب . هناگادج  يردام  زا  کیره  هک  هیقر ، هملـس ، ما  همطاف ، هللادبع ، ما  یمیمت ، هللادیبع  نب  ۀحلط 
. تسا هدنام  یقاب  دیز  نسح و 

مالسلا هیلع  ماما  يامیس 

وت تفگ : ع )  ) نسح ماما  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دناهدروآ  بولقلا  توق  رد  یکم  نیدلامولع و  ایحا  باتک  رد  یلازغ 
دجم و هیور و  ینامـسج و  ظاحل  زا  ع )  ) نسح ماما  دسیون : یم  داشرا  باتک  رد  دـیفم  خیـش  یتسه . نم  هب  هیبش  قالخا  رظنم و  تهج  زا 

دسیون یم  هباغلادسا  باتک  رد  دوخ  دنـس  هب  کلام  نب  سنا  دوب . ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  يراوگرزب 
حیباصم دوخ  باتک  رد  يوغب  دوعـسم  نب  نیـسح  دوبن . یلع  نب  نسح  زا  رتهیبش  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمغیپ  هب  سک  چیه 

هللا یلص   ) هللا لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  زین  نیسح  ماما  هک  تسا  هدرک  هفاضا  هدروآ و  ار  تیاور  نیا  هب  هیبش  کلام  نب  سنا  زا  زین  ۀنـسلا 
نیا نیب  عمج  اما  تشاد ، رارق  دایز  نبا  ربارب  رد  ع )  ) نیسح ماما  رس  هک  دوب  یعقوم  سنا  يهتفگ  میوگ .) یم  نم   ) دوب ملس ) هلآ و  هیلع و 

دج هب  دارفا  نیرتهیبش  نسح  ماما  نیـسح ، ماما  يانثتـسا  هب  نامدرم ، رگید  ناـیم  رد  هک  درک  هیجوت  ناوت  یم  بیترت  نیدـب  ار  ثیدـح  ود 
ود نیا  زا  مدرم  نایم  رد  هک  دـیآیمرب  نینچ  تاـیاور  نیا  زا  لاـحره  هب  تسا . هدـمآ  زین  نیـسح  ماـما  يهراـبرد  ناـیب  نیمه  هدوب و  دوخ 

هدروآ دوخ  دنس  هب  ع )  ) یلع زا  دنسم  باتک  رد  لبنح  نب  دمحا  دوبن . ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  رتهیبش  سک  چیه  راوگرزب 
هب مدرم  نیرتهیبش  نییاپ  هب  هنیس  زا  نیسح  رـس و  ات  هنیـس  زا  نسح  تفگ : هک  تسا  هدوب  بیترت  نیا  هب  تیاور  ود  نیا  نیب  عمج  هک  تسا 

دوب و مالـسا  ربمایپ  هب  مدرم  نیرتهیبش  دوخ  تایح  رد  نسح  ماما  هک  ریبعت  نیا  هب  ای  و  خـلا . دـندوب . ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
هک دیآیمرب  نینچ  هدش  رکذ  تایاور  زا  لاح  ره  هب  دوب . رتهیبش  دوخ  دـج  هب  سک  همه  زا  دوخ  نامز  رد  نیـسح  ماما  شردارب  وا  زا  سپ 

يهمطاف زا  هچنآ  اب  هدربمان  بلاطم  یفرط  زا  اما  دوب . ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  مدرم  نیرتهیبش  نسح  ماما  زا  سپ  نیسح  ماما 
: تفگ یم  تفرگ و  یم  يزاب  ار  دوخ  دـنزرف  ارهز  ترـضح  دنـسیون : یم  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ، هدوبن  راـگزاس  هدـش  تیاور  ارهز س 
. شاـب میرک  تسد و  هداـشگ  ناـمب /  تردـپ  هب   ) نسح ـالا  اذ  لاوت  ـال  ننماذ و  اهلادـبعا  نسرلا و  قحلا  نع  علخاو  نسح  اـی  كاـبا  هبـشا 

تـسل یبأب  هیبش  تنا  تفگ : یم  نیـسح  ماما  شدنزرف  يهرابرد  اما  ریگم ). یتسود  هب  ار  نازرو  هنیک  و  نک /  یگدـنب  ار  نانم  راگدرورپ 
ریبـعت نیا  اـب  ار  تاـیاور  نیب  عمج  تسا  نکمم  یفرط  زا  یناـم ). یمن  چـیه  یلع  هب  يراد /  تهابـش  هللا  لوسر  مردـپ  هب  وت   ) یلعب اـهیبش 

نادنمـشناد زا  يرایـسب  هک  ار  هچنآ  لاح  ره  هب  و  ملعا . هللاو  تسا . هدوب  تاـهج  زا  یخرب  رد  ربماـیپ  هب  تهابـش  زا  روظنم  هک  درک  هیجوت 
بویا نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  دانـسا  هب  همهملا  لوصفلا  باتک  رد  یکلاـم  غابـص  نبا  ناوت  یم  اـهنآ  ناـیم  رد  هدرک و  لـقن  هحفص 17 ] ]
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رد تشاد ، یخرس  یکدنا  هب  هتخیمآ  دیفس  ياهراسخر  نسح  ماما  دناهدرک . فیصوت  بیترت  نیا  هب  ار  ترضح  نآ  هک  درب ، مان  ار  يربقم 
، تشاد ربتس  تشرد و  یتالضع  اهناوختسا و  دوب . هدیچیپ  هتشابنا و  شرس  يوم  ياههدوت  و  دز ، یم  قرب  ياهدنشخرد  یهایس  شنامـشچ 

یم ياهرقن  یقیربا  دـننامب  شندرگ  تشاد و  هاـتوک  هوـبنا و  ینـساحم  هدـیچیپ و  مه  رد  ییوـم  دوـب . داـیز  شناوزاـب  هناـش و  يهلـصاف  و 
تشاد و نیکمن  ییامیس  درک ، یم  باضخ  هایس  گنر  اب  تشاد . هاتوک  نادنچ  هن  دنلب و  نادنچ  هن  هنایم ، يدق  کیراب ، ینایم  دیـشخرد .

. خلا دندرک . یم  باضخ  هایس  گنر  هب  نیسح  نسح و  تسا : هتفگ  دعس  نبا  دوب . اههرهچ  نیرتابیز  رامش  رد  شاهرهچ 

مالسلا هیلع  ماما  قالخا 

. دیسر یمن  ع )  ) نسح ماما  يهیاپ  هب  سک  چیه  ردص  يهعس  مرک و  ششخب و  رد  هک  دناهدرک  هراشا  ینعم  نیا  هب  نادنمشناد  زا  يرایـسب 
دوب و ریظنیب  يرابدرب  ملح و  تواخس و  رد  راوگرزب و  میرک و  یصخش  و  ع )  ) یلع دنزرف  نیرتگرزب  ع )  ) نسح ماما  دیوگ : یم  ینئادم 
زا وا  و  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دنس  هب  یلاما  باتک  رد  قودص  خیش  تشاد . یم  تسود  ار  وا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
رد هک  دوب  نانچ  تلیـضف  يوقت و  دهز و  تدابع و  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  ماما  هک  تسا  هدروآ  دوخ  دج  زا  زین  وا  دوخ و  ردـپ 

هنهرب زین  ار  دوخ  ياپ  یهاگ  داتفا و  یم  هار  هب  هدایپ  درک  یم  جح  رفـس  دصق  هک  نیمه  دیـسر . یمن  يو  يهیاپ  هب  سک  چـیه  دوخ  نامز 
رتالاو همه  زا  نایب  قطن و  رد  مدرم و  نیرتوگتـسار  درک . یم  دای  ار  ناحبـس  يادخ  هکنیا  رگم  تخادرپ  یمن  يراک  هب  زگره  تخاس  یم 

يهدـنب هدـننک ، ناسحا  يا  تسا . هدـمآ  تاهناـخ  رد  هب  وت  ناـمهم  ایادـخ  راـب  درک : یم  ضرع  دیـسر  یم  دجـسم  کـیدزن  هب  نوچ  دوب .
باسنا باتک  رد  راکب  نب  ریبز  رذـگرد . دوخ  ياهیبوخ  اه و  ییاـبیز  هب  میاـه  يدـب  زا  وت  میرک ، يا  هداتـسیا . تهاـگرد  هب  وت  راـکهانگ 

ادخ لوسر  يرامیب  ماگنه  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  شدنزرف  ود  همطاف س  هک  دنک  ثیدـح  عفار  یبا  رتخد  بنیز  هک : تسا  هدروآ  شیرق 
نادنزرف نانیا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دروآ و  ترضح  نآ  دزن  هب  درک ، تلحر  ایند  زا  يرامیب  نامه  رد  هک  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

مرک و سپ  نیـسح ، اما  و  تسا . نسح  يارب  نم  تدایـس  یگرزب و  هوکـش و  دومرف : ربمایپ  هدـب . ثاریم  ود  نآ  هب  يزیچ  سپ  دنتـسه ؛ وت 
هدروآ قاحـسا  نب  دـمحم  هک  يرگید  تیاور  اـب  تیاور  نیا  دـسیون : یم  يروـلا  مـالعا  باـتک  رد  یـسربط  خـلا . تسوا . يارب  متعاـجش 

ردق و يدنلب  فرش و  ثیح  زا  سک  چیه  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  سپ  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دمحم  تسا . گنهامه 
هتسب هار  تسـشن  یم  اجنآ  دمآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  وا  نوچ  دندرتسگ و  یم  شرف  شاهناخ  رد  رب  دیـسرن . یلع  نب  نسح  يهیاپ  هب  تزع 

دمآ تفر و  مدرم  هاگنآ  تفر و  یم  هناخ  هب  تساخیمرب و  دـیمهف  یم  نوچ  درک و  یمن  روبع  شربارب  زا  یـسک  وا  مارتحا  هب  دـش و  یم 
هار هب  هدایپ  دمآ و  دورف  دوخ  بکرم  زا  هک  مدرک  تاقالم  هکم  هار  رد  ار  یلع  نب  نسح  دیوگ : یم  يوار  نیمه  هحفص 18 ] . ] دندرک یم 
رانک رد  دش و  هدایپ  زین  صاقو  یبا  نب  دعـس  یتح  دنداتفا . هار  هب  هدایپ  دـندرک و  ادـتقا  يو  هب  دـندوب  ناوراک  رد  هک  یناسک  يهمه  داتفا .

داشرا رد  دیفم  خیش  دوب . ناهاشداپ  یگدنشخرد  ناربمیپ و  يامیس  یلع ، نب  نسح  رد  دیوگ : یم  ءاطع  نب  لصاو  داتفا . هار  ترـضح  نآ 
رارق دوب  هدرک  فقو  هچنآ  دوخ و  تاقدص  رب  رظان  ار  وا  نینمؤملا  ریما  دوب و  ع )  ) نینمؤملا ریما  شردپ  یـصو  یلع  نب  نسح  دسیون : یم 

ياههمـشچ نید و  ینابم  ملاعم و  رد  رهاظ  نسح  ماـما  هب  وا  تیـصو  تسا . روهـشم  هک  تشون  يو  يارب  ياهماندـهع  هراـب  نیا  رد  و  داد ،
دناهدرک و هدافتسا  نآ  زا  دوخ  يایند  نید و  رد  اهقف  زا  يرایسب  دناهدرک و  لقن  نادنمـشناد  رثکا  ار  تیـصو  نیا  تسا . بادآ  تمکح و 

. تسا هتشگ  نانآ  ییانیب  بجوم 

مالسلامهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  لیاضف 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) یفطصم دمحم  ناشدنمجرا  دج  هک  سب  نیمه  راوگرزب  ماما  ود  نیا  تلیـضف  رد  بسن ، تفارـش  رظن  زا  اما 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  نت  يهراپ  ارهز  يهمطاف  ناشردام  ایصوا و  رورس  یـضترم  یلع  ناشردپ  مدآ و  نادنزرف  رورس 
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لوا دمآرد و  مالـسا  نید  هب  یمالـسا  تما  رد  هک  دوب  ینز  نیتسخن  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  ناشراوگرزب  يهدج  دوب و  ناهج  ناوناب  يوناب 
يو يراـی  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تلاـسر  غیلبت  هار  رد  دیـشخب و  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  لاوما و  هک  دوـب  ییوناـب 

ادخ و ریش  هزمح  ناشردپ  يومع  رایط و  رفعج  ناشیومع  و  تساک ؛ دنتشاد  یم  اور  ترضح  نآ  هب  هک  شموق  رازآ  جنر و  زا  تخادرپ و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  زا  عافد  يرای و  هب  فلتخم  دراوم  رد  هک  دوب  بلاطوبا  ناشراوگرزب  دج  ادهـشلادیس و  ادخ و  لوسر  ریش 
دیس دمحملا و  ۀبیـش  بلطملادبع ، ناشردپ  دج  و  دیرخ ، ناج  هب  ار  رازآ  جنر و  عون  ره  ترـضح  نآ  زا  عافد  هار  رد  تخادرپ و  ملـس ) و 

شیرق نارورس  زا  دوب و  نادنمزاین  يارب  اذغ  يهدننک  هیهت  ادخ و  يهناخ  نایجاح  رادنامهم  هک  دوب  مشاه  ناشدج  دج  و  احطب ، نیمزرس 
ادـخ لوسر  لوصـالا  ریخ  مهلوصأ  مهعورف و  عورفلا  ریخ  بوبنا  یلع  اـبوبنا  حـمرلاک  رباـک  نع  ارباـک  ثروت  فرـش  تفر . یم  رامـش  هب 

زا ارم  نادنزرف  اما  دومرف ، نیعم  ناربمایپ  نآ  دوخ  بلص  زا  ار  ناربمایپ  زا  کی  ره  لسن  یلاعت  يادخ  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )
رصحنم اهنآ  نادنزرف  و  ع )  ) نیسح نسح و  هب  اهنت  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  لسن  و  داد . رارق  بلاط  یبا  نب  یلع  لسن 

هللا یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دناهدروآ  یثیدح  رد  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  دانـسا  هب  باعیتسا  رد  ربلادـبع  نبا  صیاصخ و  رد  یئاسن  دـیدرگ .
تیاور کلام  نب  سنا  زا  دوخ  دنـس  هب  یئاسن  رگید  ياج  رد  و  دـناتشهب . ناناوج  رورـس  ود  نیـسح  نسح و  دومرف  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

نسح هک  مدرک  هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  مدمآ و  لیان  ادخ ص  لوسر  رادید  هب  نم  هک  داتفا  قافتا  اهراب  هکلب  راب و  کی  هک  تسا  هدرک 
رد هحفص 19 ] . ] دناتما نیا  زا  نم  بوبحم  هناحیر و  ود  مدنزرف  ود  نیا  دومرف  یم  دوب و  هدیناشن  دوخ  مکش  هنیس و  رب  ار  ع )  ) نیـسح و 

ریهطت يهیآ  تفگ  هک  تسا  تیاور  هدوب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ یتسرپرـس  تحت  دوخ  هک  هملـس  یبا  نب  رمع  زا  ۀباغلا  دسا 
رد ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دـش  لزان  یماگنه  هب  اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  )
رب ار  ییابع  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  نیسح  نسح و  همطاف و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  سپ  درب . یم  رـس  هب  هملـس  ما  يهناخ 

نانآ و  رادب ، رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  سپ  دنتسه . نم  تیبلها  اهنیا  اهلاراب . تفگ  سپـس  تشاد . رارق  وا  رـس  تشپ  ع )  ) یلع دناشوپ . اهنآ 
و یتسه ، تدوخ  هاگیاج  رد  وت  دومرف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ متـسه ؟ نانآ  ءزج  مه  نم  ایآ  دیـسرپ  هملـس  ما  امرف  هزیکاپ  ار 

امش نایم  رد  نم  دومرف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  مقرا  نب  دیز  زا  هدربمان  باتک  رد  يریخ . رب  وت 
اب رتگرزب و  يرگید  زا  ود  نیا  زا  یکی  دش ، دیهاوخن  هارمگ  دینز ، گنچ  ود  نیا  هب  هک  ینامز  ات  هک  مراذگ  یم  یقاب  ردقنارگ  زیچ  ود 

یمن ادج  رگیدکی  زا  زگره  هک  منادناخ  ینعی  مترتع ، يرگید  نیمز و  نامسآ و  نایم  هدیـشکرب  يهتـشر  نآ  ادخ ، باتک  تسا ، رتشزرا 
. خلا درک . دیهاوخ  راتفر  ود  نیا  اب  هنوگچ  نم  زا  سپ  ات  دیرگنب  سپ  دنوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دندرگ 

مالسلامهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  ربمایپ  دیدش  تبحم 

ینمشد و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  اب  یتسود  نامه  اهنآ  نتشاد  تسود  بجاو و  یـسک  ره  رب  ماما  ود  نیا  نتـشاد  تسود 
نسح و ماما  هب  دوخ  نادناخ  نایم  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ دسیون : یم  داشرا  رد  دیفم  خیش  تسا  ربمایپ  اب  ینمشد  نانآ  اب 

ادخ لوسر  زا  هک  تسا  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  دنس  هب  حیحص  باتک  رد  يذمرت  تشاد . تبحم  هقالع و  همه  زا  شیب  نیسح  ماما 
رتخد هب  بلغا  و  نیـسح ، نسح و  دومرف : دنرت ؟ بوبحم  امـش  دزن  کی  مادـک  تیبلها  نایم  رد  دندیـسرپ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

. دـییوب یم  تفرگ و  یم  شوغآ  رد  ار  اـهنآ  هاـگنآ  رواـیب . نم  دزن  ارم  دـنزرف  ود  دومرف : یم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) همطاـف دوخ 
یلاح رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دسیون : یم  هدرک  تیاور  دیز  نب  ۀـماسا  زا  دوخ  دنـس  هب  صیاصخ  باتک  رد  یئاسن 

نم هک  یناد  یم  دوخ  وت  اهلاراب  دنتسه . مرتخد  نادنزرف  نم و  نادنزرف  ود ، نیا  دومرف : دوب  هدیناشن  دوخ  يوناز  رب  ار  نیسح  نسح و  هک 
هللا یلـص   ) ربمایپ زا  ار  تیاور  نیا  هب  هیبش  دوخ  دنـس  هب  هباغلادـسا  باتک  بحاص  رادـب . تسود  ار  اهنآ  زین  وت  سپ  مراد  تسود  ار  اـهنآ 

يهرابرد هک  تسا  هدمآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  فلتخم  قرط  هب  باعیتسا  باتک  رد  تسا . هدرک  لقن  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
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باـتک رد  رادـب . تسود  تساـهنآ  رادتـسود  سک  ره  ار و  اـهنآ  مه  وت  سپ  مراد ، تسود  ار  ود  نیا  نم  اـهلاراب  دومرف : نیـسح  نسح و 
هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تفگ ، یم  هک  تسا  هدمآ  هریرهوبا  زا  دوعـسم ، نب  نمحرلادبع  قیرط  زا  لبنح  نب  دـمحا  زا  زین  ۀـباصالا و 
، دیسوب یم  ار  ود  نآ  زا  یکی  راب  ره  دندوب و  هتسشن  وا  شود  کی  رب  کی  ره  نیسح  نسح و  هک  یلاح  رد  مدرک  هدهاشم  ار  ملس ) هلآ و 
ار وا  نم  دراد  نمـشد  ار  ناشیا  سک  ره  مراد و  تسود  ار  وا  نم  درادـب  تسود  ار  ود  نآ  سک  ره  دومرف : دـش  کیدزن  نم  هب  هک  نیمه 

زین دـنوادخ  مرادـب  تسود  نم  ار  هک  ره  و  مراد ، تسود  ار  وا  نم  دراد  تـسود  ار  نیـسح  نـسح و  سکره  دوـمرف : زین  و  مراد ، نمـشد 
نم دراد ، نمـشد  ار  ود  نآ  سک  ره  نینچ  مه  و  دیامن ، تشهب  لخاد  ار  وا  درادب  تسود  دنوادخ  هک  یـسک  و  دوب ، دهاوخ  وا  رادتـسود 

لخاد خزود  هب  ار  يو  دراد  نمـشد  دـنوادخ  ار  هـک  ره  دراد و  نمـشد  شیادـخ  مراد  نمـشد  هـک  ره  و  هحفص 20 ]  ] مراد نمـشد  ار  وا 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  دجـسم  رد  دسیون : یم  هدرک  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  تیقاوی  باتک  رد  دهاز  رمع و  وبا  دنادرگ .

ادخ لوسر  رادـید  دـصق  هب  تشاد  هارمه  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  هک  یلاح  رد  مدرک  هدـهاشم  ار  همطاف س  هاگان  هک  مدوب  شروضح  رد 
هک یلاح  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  سپ  دوب . هارمه  نانآ  اب  زین  ع )  ) یلع هداتفا و  هار  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
نم اب  دـنک  ینمـشد  اهنآ  اب  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب ، تسود  ار  اهنیا  سکره  دومرف : نم و  هب  درک  ور  داد  یم  ناشن  ار  ناـنآ 

نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  هب  باطخ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  تسا  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  زین  و  تسا . هدرک  ینمشد 
مهاوخ گنج  رد  وا  اب  زین  نم  دیگنج  رد  وا  اب  امش  هک  سک  ره  و  دوب ، مهاوخ  تسود  يو  اب  زین  نم  تسا  تسود  امش  اب  سکره  تفگ :

. دناهدش راوس  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  يهناش  رب  هک  مدرک  هدهاشم  ار  نیسح  نسح و  هدرک  تیاور  ملـسا ، هک  نانچ  دوب .
یئاسن يذمرت و  ییوکین . ناراوس  هچ  و  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دیاهدش . راوس  يزیزع  بکرم  رب  متفگ ، اهنآ  هب 

رارق تمکح  ظعو و  ربنم  رب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  هدیرب  زا  دانـسا  هب  دوخ  حیحـص  ياهباتک  رد 
زین ترـضح  نآ  دنداتفا ، یم  نیمز  هب  هاگ  و  دـندمآ ، یم  دجـسم  فرط  هب  هک  داتفا  نیـسح  نسح و  شنارـسپ  هب  شهاگن  ناهگان  تشاد .

زا هرابود  تفرگ و  رب  هب  ار  كدوک  ود  نیا  دوشگ و  شوغآ  تفر و  رد  فرط  هب  همیـسارس  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  دش و  اهنآ  هجوتم  تخس 
مکلاوما و امنا  همـسا ، زع  هللا  قدص  : » تفگ دیناشن و  پچ  يوناز  رب  ار  يرگید  تسار و  يوناز  رب  ار  یکی  تسـشن . دعب  تفر و  الاب  ربنم 
ار رسپ  ود  نیا  نم  دنتسه ). امش  ناحتما  هنتف و  بابـسا  امـش  نادنزرف  لاوما و  تقیقح  هب  هک  هدومرف  تسرد  یلاعت  يادخ  « ) هنتف مکدالوا 
رب مروایب و  ار  اهنآ  ات  مدرک  عطق  ار  منخـس  مریگب . مارآ  متـسناوتن  دنزغل . یم  دچیپ و  یم  ناشیاپ  هب  نهاریپ  نماد  دنیآ و  یم  هار  هک  مدید 

. مناشنب دوخ  نماد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  بقانم 

هک دندرک  ساسحا  تخاس . یم  وضو  هک  دـندید  ار  ياهدروخلاس  درم  ع ،)  ) نیـسح ماما  شردارب  اب  ع )  ) نسح ماما  يزور  هک  دـناهدروآ 
هب سپ  دننک . دزـشوگ  ار  وا  هابتـشا  تحارـص  اب  هک  دنتـساوخن  وا  مارتحا  هب  دوب ، هدروخلاس  يدرم  يو  نوچ  اما  تسین ، تسرد  شیوضو 
نم يوضو  تفگ  ع )  ) نیـسح ماما  مریگ . یم  وضو  وت  زا  رتهب  نم  تفگ  ردارب  هب  ع )  ) نسح ماما  دـنتخادرپ . هلداجم  هب  رگیدـکی  اب  رهاظ 

هراظن درمریپ  میریگ . یم  وضو  رتوکین  رفن  ود  ام  زا  کی  مادـک  نک  تواضق  دـنتفگ : دـندرب و  درمریپ  دزن  ار  يرواد  ماجنارـس  تسا . رتهب 
زا نونکا  مه  هدوبن . تسرد  نادان  درمریپ  نیا  يوضو  تفگ  اـهنآ  هب  درک  ور  هاـگنآ  هدوب  تسرداـن  دوخ  يوضو  هک  دـش  هجوتم  و  درک ،

يارب هک  سابع ، نبا  هب  دایز ، نب  كردـم  تخوماـیب . ار  تسرد  هار  ناتدـج ، تما  رب  امـش  یناـبرهم  تقفـش و  تکرب  هب  تخومآ و  اـمش 
خساپ يو  يریگ ؟ یم  ناشیارب  باکر  يرتهدروخلاس ، اهنیا  زا  وت  تفگ ، درک ، یم  بترم  ار  ناشسابل  دوب و  هتفرگ  باکر  نیسح  نسح و 
تـسین نم  رب  دنوادخ  بناج  زا  یتبهوم  نیا  ایآ  دنیادخ  لوسر  نادنزرف  اهنیا  دنتـسه . یناسک  هچ  اهنیا  یناد  یم  هچ  وت  هیامورف ، يا  داد :

هللا لوسر  هک : تسا  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  صاوـخلا  ةرکذـت  رد  هحفـص 21 ] [ !؟ مزاس بترم  ار  ناشـسابل  مریگب و  ار  ناـشباکر  هک 
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ِّلُک ْنِم  ِۀَّماَّتلا  ِهَّللا  ِتاَِملَِکب  اَمُکُذـیِعُأ  : » تفگ یم  دـناوخ و  یم  ار  ذـیوعت  اعد و  نیا  نیـسح  نسح و  يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
یم رارق  يدنوادخ  يهمات  تاملک  هانپ  رد  یموش  مشچ  ره  هدـنهد و  رازآ  ناطیـش  ره  رـش  زا  ار  امـش  ۀَّمَال » ٍْنیَع  ِّلُک  ْنِم  َو  ٍۀَّماَه  َو  ٍناَْطیَش 

. دناوخ یم  قاحسا  لیعامسا و  يارب  میهاربا  امش  ردپ  هک  تسا  يذیوعت  نیا  دومرف : سپس  مهد .

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  هب  ربمایپ  دیدش  تبحم  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  بقانم 

ادخ لوسر  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بزاع  نب  يارب  زا  دنسم  رد  دوخ  دنـس  هب  لبنح  نب  دمحا  هک  تسا ، هدمآ  صاوخلا ، ةرکذت  رد 
هبحا ینا  مهللا  : » تفگ یم  دوب و  هدـیناشن  دوخ  شود  رب  ار  یلع  نب  نسح  هک  یلاح  رد  مدرک  هدـهاشم  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

تیاور رد  اـما  دـنراد ؛ قاـفتا  تیاور  نیا  رب  ثیدـح  ناـیوار  رثـکا  رادـب » تسود  ار  وا  مه  وت  مراد  تسود  ار  وا  نم  ایادـخ  راـب  « » هبحاـف
باتک رد  میعنوبا  و  رادـب . تسود  زین  ار  وا  رادتـسود  ادـنوادخ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، هدـش  هفاضا  زین  هبحی » نم  بحاف   » يهلمج يرگید 

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  بزاع  نب  يارب  زا  دوخ  دنـس  هب  ءاـیلوالا  ۀـیلح 
یثیدح رد  هریرهوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  لبنح  نب  دـمحا  درادـب . » تسود  ار  وا  دـیاب  دراد ، تسود  ارم  سک  ره  « » هبحیلف ینبحا  نم  : » دومرف
تعرـس هب  دـش و  دراو  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  دوب  هتـسشن  همطاف س  يهناخ  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  تسا  هدروآ 

وا نم  اهلاراب  تفگ : دیسوب و  هتفرگ ، شوغآ  رد  ار  يو  ترضح  نآ  سپ  تخاس . کیدزن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ار  دوخ 
هب یفطـصملا  ةراشب  باتک ، زا  و  دنراد ، قافتا  ثیدح  نایوار  مومع  زین  تیاور  نیا  اب  مراد . تسود  زین  ار  وا  رادتـسود  مراد و  تسود  ار 

توعد ینامهم  هب  هک  مدوب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تمدـخ  رد  تفگ ؛ یم  يو  هک  تسا  لـقن  ةرم  نب  یلعی  زا  دانـسا 
يور اب  درک و  وا  گنهآ  موق  يور  شیپ  زا  ترـضح  نآ  درک . یم  يزاـب  هچوک  رد  هک  داـتفا  ع )  ) نسح هب  شمـشچ  ناـهگان  دوب . هدـش 
کی تفرگب و  ار  يو  ربمایپ ، ماجنارس  دوب . ندیود  لاح  رد  نانچمه  اج  نآ  هب  اج  نیا  زا  ع )  ) نسح دیدرگ . يو  هجوتم  نادنخ  هداشگ و 

زا نسح  هبحا » نم  هللا  بحا  هنم  انا  ینم و  نسح  : » دومرف تخاس و  شاهسوب  رد  قرغ  تشاذگب و  وا  رـس  رب  تسد  کی  ندرگ و  رب  تسد 
. خلا دراد . تسود  ار  وا  رادتسود  دنوادخ  منسح ، زا  نم  نم و 

مالسلا هیلع  ماما  تواخس 

میسقت يواسم  شخب  ود  هب  دوخ  يادخ  اب  شیگدنز  يهثاثا  زا  تشاد  هچنآ  رابود  ع )  ) یلع نب  نسح  دسیون : یم  ۀیلح  باتک  رد  میعنوبا 
ود هب  ار  دوخ  ییاراد  راب  هس  و  تخاس . جراخ  دوخ  ییاراد  زا  ار  ادـخ  لام  ع )  ) یلع نب  نسح  هک : تسا  هدروآ  دوخ  دنـس  هب  زین  و  درک ،
یم هگن  دوخ  يارب  ار  تفج  کی  داد و  یم  نادنمتسم  هب  ار  شفک  تفج  کی  هک  نانچ  دیشخب . یلاعت  يادخ  هار  رد  ار  یمین  درک و  مین 
راب هس  ع )  ) نسح ماما  : ) دـسیون یم  تاقبط  رد  دعـسنبا  تسا . هدرک  رکذ  یلاما  باـتک  رد  بیبح  نب  دـمحم  ار  تیاور  نیا  هیبش  تشاد .
اجنآ ات  تشاد ؛ هگن  دوخ  يارب  ار  رگید  تمسق  دیشخب و  ادخ  هار  رد  هحفص 22 ]  ] ار تمسق  کی  درک . میسقت  تمسق  ود  هب  ار  دوخ  لام 
دوخ لاوما  زا  ار  ادـخ  لام  رابود  نینچمه  و  تشادیمرب ، دوخ  يارب  ار  تفج  کی  دیـشخب و  یم  نادنمتـسم  هب  ار  شفک  تفج  کی  هک 

هب یتقو  ع )  ) نسح ماما  هک : تسا  هدروآ  دوخ  یلاما  باتک  زا  بیبح  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  یتیاور  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  تخاس . جراخ 
، دنز یم  ناتهب  و  دـنک ، یم  ادـخ  تیـصعم  هک  يرعاش  رب  هللا ، ناحبـس  تفگ : ضارتعا  ناونع  هب  نیرـضاح  زا  یکی  داد ، ياهیطع  يرعاش 

بلط عاونا  زا  یکی  يراد و  هاگن  ار  دوخ  يوربآ  نآ  اب  هک  تسا  نآ  لام  زا  شـشخب  نیرتهب  ادخ ، يهدـنب  يا  دومرف : ینک ؟ یم  شـشخب 
رازه هاجنپ  ترضح  نآ  تساوخ . يزیچ  وا  زا  يدرم  تسا : هدروآ  بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا  يزیهرپب . رـش  زا  هک  تسا  نآ  یکین  ریخ و 

داد و وا  هب  ار  دوخ  يابع  درک ، رضاح  ار  یسک  نوچ  و  روایب ، راب  نیا  لمح  يارب  ار  یسک  تفگ ، يو  هب  دیـشخب و  رانید  دصناپ  مهرد و 
. دیهدب وا  هب  تسه  هنازخ  رد  هچ  ره  دومرف : ترـضح  نآ  دـمآ . شروضح  هب  کمک  تساوخرد  يارب  یبرع  ربراب . ترجا  مه  نیا  تفگ 

13 سیره معصومان (علیهم السالم): سیره امام حسن (علیه السالم)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، مناوخب وت  نأش  رد  ار  ياهحیدـم  میوگب و  ار  متجاح  هک  يدادـن  هزاجا  نم  يالوم  تفگ  دـنداد . برع  رب  ار  همه  دوب . مهرد  رازه  تسیب 
ینئادـم مینک . یم  ناسحا  مدرم  هب  لاؤس  زا  شیپ  هک  میتسه  یهورگ  اـم  هک  نومـضم  نیدـب  درک ، اـشنا  يراعـشا  خـساپ  رد  ترـضح  نآ 
ياهمیخ رب  هنـشت  هنـسرگ و  دـش . مگ  نانآ  ثاثا  هشوت و  دـنتفر . یم  جـح  هار  هب  رفعج  نب  هللادـبع  نیـسح و  نسح و  تسا : هدرک  تیاور 

. دندرک نینچ  دیماشایب . ار  نآ  ریش  دیـشودب و  ار  دنفـسوگ  نیا  تفگ : دندیبلط . بآ  وا  زا  درک . یم  یگدنز  نآ  رد  ینزریپ  هک  دندیـسر 
نآ تشوگ  زا  درک و  حـبذ  ار  دنفـسوگ  نانآ  زا  یکی  دـیروخب . دیـشکب و  میراد . ار  دنفـسوگ  نیمه  تفگ : دنتـساوخ . اذـغ  وا  زا  سپس 
یم جح  هب  میـشیرق و  زا  ام  دـنتفگ : نزریپ  هب  نتفر  ماگنه  دـندرک . تماقا  یتدـم  اج  نامه  رد  دـندروخ و  همه  تخاس و  نایرب  يرادـقم 

نایرج زا  دمآ و  نز  رهوش  یتقو  دنتفر . دندرک و  كرت  ار  يو  سپس  درک . میهاوخ  راتفر  یکین  هب  وت  اب  ایب . ام  دزن  میتشگزاب  نوچ  میور .
تشذگب يراگزور  دندوب .!؟ شیرق  زا  ییوگ ، یم  هاگنآ  یشک . یم  سانـشان  یمدرم  يارب  ارم  دنفـسوگ  وت  رب  ياو  تفگ ، تفای ، عالطا 

ایآ تفگ : تفر و  شیپ  تخانـش ، دید و  ار  وا  ع )  ) نسح ماما  داتفا . شروبع  هنیدم  هب  درک و  چوک  لحم  نآ  زا  دش . تخـس  نزریپ  راک  و 
وا هب  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  ات  داد  روتـسد  و  مدـش ، وت  نامهم  زور  نـالف  رد  نم  تفگ : ترـضح  نآ  ریخ ، تفگ  یـسانش ؟ یم  ارم 
دزن ار  وا  دیـشخب و  ودب  هزادـنا  نامه  هب  زین  ترـضح  نآ  داتـسرف . ع )  ) یلع نب  نیـسح  شردارب  دزن  يدرف  اب  هارمه  ار  وا  هاگنآ  دنـشخبب .

. داد وا  هب  نانآ  دننامه  ییاطع  زین  وا  داتسرف و  رفعج  نب  هللادبع 

مالسلا هیلع  ماما  عضاوت 

دنمتـسم ياهدـع  رب  يزور  ع )  ) یلع نب  نسح  هک : تسا  هدرک  تیاور  راـصبالا ، ۀـهزن  و  نوـنفلا ، باـتک  زا  بقاـنم  رد  بوـشآ  رهـش  نبا 
. دوش هرفسمه  اهنآ  اب  هک  دنتساوخ  ترضح  نآ  زا  دندروخ . یم  دنتـشاد و  یم  رب  ار  ییاهنان  هکت  دندوب و  هتـسشن  كاخ  رب  هک  تشذگ 

اذغ ندروخ  هب  درادـن و  تسود  ار  ناربکتم  دـنوادخ  هحفـص 23 ] : ] تفگ دـمآ و  دورف  بکرم  زا  دوخ  تفریذـپ و  ار  ناشتوعد  ع )  ) ماما
. دیشخب سابل  اذغ و  اهنآ  هب  درک و  توعد  دوخ  يهناخ  هب  ار  اهنآ  هاگنآ  دش . لوغشم 

گنج زا  شیپ  هفوک  فرط  هب  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  دوخ  دنزرف  مالسلا  هیلع  یلع  نداتسرف  ) مالـسلا هیلع  ماما  هب  طوبرم  رابخا 
( لمج

نب دمحم  سابع و  نب  هللادـبع  دیـسر  [ 2  ] هذـبر هب  و  درک . تکرح  قارع  فرط  هب  لـمج  ناـیوج  هنتف  بیقعت  رد  ع )  ) نینموـملاریما یتـقو 
یـسوموبا هک  دوب  نیا  زا  یکاـح  دیـسر  یم  هفوک  زا  هک  يراـبخا  اریز  داتـسرف ؛ هفوک  يوس  هب  یـسوموبا  يراـکمه  بلج  يارب  ار  رکبوبا 

ار وا  زین  ع )  ) یلع ترضح  هدش و  بوصنم  هفوک  تیالو  هب  نامثع  فرط  زا  یسوموبا  تسا . هتساخرب  تفلاخم  هب  ترضح  نآ  اب  يرعـشا 
دـننک و یم  یهاتوک  رما  نیا  رد  رکب  یبا  رـسپ  سابع و  نبا  درک  ساـسحا  ماـما  هک  دـییاپن  يرید  دـیوگ : یم  فنحموبا  دوب . هدرک  تیبثت 

دنزرف سپـس  تفر . هرـصب ) یکیدزن  رد  تسا  یلحم   ) راقيذ هب  هذـبر  زا  ترـضح  نآ  دوب . دـنهاوخن  نینمؤملا  ریما  نامرف  يارجا  هب  رداق 
نیا داتـسرف . هفوک  هب  اج  نآ  یلاها  يارب  ياهمان  اب  هارمه  ار  هداـبع  نب  دعـس  نب  سیق  و  ناـحوص ، نب  دـیز  رـسای ، راـمع  ع ،)  ) نسح دوخ 

. دندناوخ مدرم  يارب  ار  ماما  يهمان  ادتبا  دندش  هفوک  لخاد  هک  نیمه  دندرک . تاقالم  هفوک  مدرم  اب  هیسداق  رد  ناگدنیامن 

هفوک رد  نسح  مالسلا  هیلع  ماما  يهبطخ 

زا ع )  ) نسح ماـما  ماـگنه  نیا  رد  دـندز . هقلح  اـهنآ  درگ  مدرم  هفوک ، هب  راـمع  و  ع )  ) نسح ماـما  دورو  ضحم  هب  دـیوگ : یم  فنحموبا 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  رب  دورد  دنوادخ و  شیاتـس  اب  دناوخیمارف  دربن  نادیم  فرط  هب  تکرح  هب  ار  مدرم  هک  یلاح  رد  تساخرب و  ياج 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تنس  وا و  باتک  ادخ و  يوس  هب  ار  امش  مدرم ، يا  تخادرپ : نخس  داریا  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
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يارب درادن ، دننامه  ناناملـسم  نایم  تلیـضف  لدع و  هقف و  ملع و  رد  هک  یـسک  يوس  هب  ار  هفوک  مدرم  امـش  ات  میاهدمآ  ام  میناوخ . یمه 
چیه هدوبن و  هتخانـشان  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تنـس  رد  و  هتفرگن ، هدیدان  ار  وا  نآرق  هک  یـسک  مینک . توعد  تعیب 

هب رشب  نیرتکیدزن  تسا . رتکیدزن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  یناملسم  ره  زا  تسا  یلع  وا  تسا . هتفرگن  یـشیپ  وا  رب  سک 
نایناهج زا  لیاضف  بقانم و  رد  هک  دیباتشب  یسک  يوس  هب  يدنواشیوخ . دنویپ  رظن  زا  نید و  رظن  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم

هب دندوب ، هدرک  راوخ  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مدرم  يهمه  هک  هاگنآ  هک  دیباتشب  یـسک  يوس  هب  تسا . هتفرگ  تقبس 
هب هک  یلاح  رد  داتـسیا ، زامن  هب  ربمایپ  اب  هک  یـسک  دوب ، رتکیدزن  يو  هب  دـندوب  رود  وا  زا  مدرم  يهمه  هک  یلاح  رد  تفاتـش و  وا  يرای 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ باکر  رد  هک  دوب  یسک  وا  دندوب . هدروخ  تسکـش  مدرم  هک  یلاح  رد  و  دندیزرو ، یم  كرـش  ادخ 
هب مدرم  هحفص 24 ]  ] هک یلاح  رد  و  دش ، یم  راکـشآ  رازراک  نادیم  رد  يو  دنتخیرگ  یم  سرت  زا  مدرم  هک  یلاح  رد  تخادرپ و  دربن  هب 

يوس هب  دبلط و  یم  يرای  امـش  زا  وا  دوب . وا  هب  يهدننک  ادتقا  نیلوا  يهدننک و  قیدصت  نیتسخن  يو  دنداد  یم  غورد  تبـسن  ادـخ  لوسر 
دوخ دهع  هک  یموق  رب  ار  وا  و  دوش ، هدوزفا  شیورین  رب  ات  دیدرگ  هارمه  وا  اب  هک  دهاوخ  یمه  امـش  زا  دـنک و  یم  توعد  تقیقح  قح و 

تراغ هب  ار  لاملاتیب  و  دـنتفرگ ، ماقتنا  ناـنآ  زا  و  دنتـشک ، ار  ع )  ) یلع يهتـسیاش  ناراـی  هک  یموق  ناـمه  دـنادرگ . زوریپ  دنتـسکش ، ار 
و دتـسرف ، تمحر  امـش  رب  دنوادخ  دیراد . زاب  رکنم  زا  دـینک و  رما  فورعم  هب  مدرم  يا  سپ  دناهداتـسیا . وا  ربارب  رد  زین  نونکا  و  دـندرب ؛

يهبطخ هک  نیمه  دیوگ : یم  هدرک ، هفاضا  فنخموبا  دیدرگ . هدامآ  دربن  يارب  دییوگ و  خساپ  ام  يادن  هب  ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  نوچمه 
. درک ضیرحت  ع )  ) نینمؤـملا ریما  يراـی  هب  ار  مدرم  دوـخ  نانخـس  اـب  و  تساـخ ، اـپ  هب  راـمع  وا  زا  سپ  تفاـی ، ناـیاپ  ع )  ) یلع نب  نسح 

نانخـس اب  و  تفر . ربنم  هب  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  دش ، هاگآ  رامع  و  ع )  ) یلع نب  نسح  نانخـس  زا  رـضاح و  سلجم  رد  هک  یـسوموبا 
هب یسوموبا  تفگ و  خساپ  ار  يو  رامع  اما  دنک ؛ درـسلد  ار  نانآ  ات  دیـشوک  هنیمز  نیا  رد  تشادزاب و  ع )  ) یلع يرای  زا  ار  مدرم  ینالوط 

یـسوموبا اب  يو  داتـسرف . هفوک  هب  راق ، يذ  زا ، ار  سابع  نبا  ع ،)  ) یلع تسا : هدروآ  دوخ  خیرات  رد  يربط  خلا . دـمآ . دورف  ربنم  زا  راچان 
ع)  ) نینمؤملا ریما  رکـشل  هب  نتـسویپ  زا  ار  اهنآ  تخادرپ و  نخـس  هب  یـسوموبا  دـندرک  عامتجا  لیابق  ياـسؤر  اـج  نیا  رد  درک . تاـقالم 

رامع نسح و  دوخ  دـنزرف  ع )  ) ماما ماگنه  نیا  رد  درک . وگزاب  ترـضح  نآ  هب  ار  رما  نایرج  تشگزاب و  راقيذ  هب  سابع  نبا  تشادزاـب .
ار ع )  ) نسح ماما  و  دمآ ، ناشرادید  هب  یسوموبا  دندیسر ، هفوک  هب  اهنآ  هک  نیمه  داتـسرف . هفوک  هب  ار  ود  نآ  دناوخ و  شیپ  ار  رـسای  نب 
رد رامع  ياهدـش ؟ هارمه  ناگـشیپ  متـس  اب  ياهداتفا و  نایـشروش  نایم  رد  مه  وت  اـیآ  ناـظقیابا ، يا  تفگ : راـمع  هب  تفرگ و  شوغآ  رد 

: تفگ یـسوموبا  هب  درک و  عطق  ار  هلداجم  هتـشر  ع )  ) نسح ماما  نکم . ییوگدب  نم  هب  تهجیب  ماهدرکن . يراک  نینچ  نم  تفگ : خساپ 
ریما لثم  سک  چـیه  میهاوخ و  یمن  يزیچ  مدرم ، راک  حالـصا  زج  ام  دـنگوس ، ادـخ  هب  رادـم . زاـب  اـم  تیاـمح  زا  ار  مدرم  یـسوموبا  يا 

یم تروشم  يو  اب  هک  سک  نآ  اما  داب . وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  ییوگ  یم  تسار  تفگ : یـسوموبا  تسین . كاـنمیب  لـطاب  زا  نینمؤملا 
نب دیز  تفرگ . داقتنا  داب  هب  ار  رامع  تساخرب و  میمت  ینب  زا  يدرم  درک . ضارتعا  يو  هب  دـمآ و  مشخ  هب  رامع  دـشاب . نیما  دـیاب  دـننک ،

یعبر نب  ثبش  سپس  تفرگ . رارق  ربنم  رب  یـسوموبا  هاگنآ  دنتخادرپ . رامع  يرای  هب  دندمآ و  ناجیه  هب  وا  ناکیدزن  زا  ياهدع  ناحوص و 
مدرم يا  تفگ : تساخرب و  هلـصافالب  زین  ع )  ) یلع نب  نسح  تشاد . مالعا  ناحوص  نب  دـیز  اـب  ار  دوخ  تفلاـخم  و  تساـخرب ، ياـج  زا 

هب دش . دنهاوخ  تفای  یناسک  مهم  رما  نیا  ماجنا  يارب  دیدرت  نودب  هک  دیدنویپب ، دوخ  ناردارب  هب  دـینک و  تباجا  ار  دوخ  ياوشیپ  توعد 
نیا رد  ار  ام  دیریذپب و  ار  ام  توعد  سپ  تسا . رتکیدزن  ترخآ  ایند و  ریخ  هب  دنیامن ، يوریپ  وا  زا  درخ  نابحاص  هچنانچ  دـنگوس  ادـخ 

کلام هب  دش  هاگآ  هفوک  یلاها  تافالتخا  زا  دیـسر و  ع )  ) یلع عالطا  هب  رابخا  هک  نیمه  دنک . حالـصا  ار  امـش  دنوادخ  دیهد . يرای  رما 
حالـصا هب  نک و  تکرح  هفوک  فرط  هب  سپ  منک . تیبثت  دوخ  ياـج  رب  ار  وا  نم  هک  يدرک  تعافـش  یـسوموبا  دروم  رد  وت  تفگ  رتشا 

دندوب و هدرک  ماحدزا  رصق  فارطا  رد  مدرم  دیـسر . هموکحلاراد  هب  دش و  دراو  هفوک  هب  درک . لوبق  رتشا  کلام  زادرپب . يدرک  هابت  هچنآ 
ع)  ) نسح ماما  دوب و  هتخاس  بطاخم  ار  يو  رامع  یفرط  زا  تشاد  یم  زاب  رما  نیا  زا  ار  مدرم  و  تفگ ، یم  نخـس  ربنم  زارف  رب  یـسوموبا 
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رد تسا . هدشن  هتخانش  تردام  هک  یسک  يا  يآ ، دورف  هحفـص 25 ]  ] ام ربنم  زا  نیزگ و  يرود  ام  راک  اب  يهلباقم  زا  تفگ : یم  وا  هب  زین 
زا تخاس و  بورـضم  ار  اـم  دـش و  هموکحلاراد  لـخاد  رتشا  کـلام  نونکا  مه  دـنتفگ ، دندیـسر و  رد  یـسوموبا  نارازگتمدـخ  اـنثا  نیا 

. دمآ دورف  ربنم  زا  نخس  نیا  ندینش  اب  یسوموبا  درک . جارخا  هموکحلاراد 

نیفص گنج  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  طوبرم  رابخا 

نینمؤملا ریما  اما  دنتـشاد ، تکرـش  ناورهن  نیفـص و  لمج و  ياهگنج  رد  دوخ  ردپ  اب  هارمه  ع )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  دـنچ  ره 
هب نآ  و  نیفص ، گنج  يهماگنه  رد  ع )  ) یلع نانخس  زا  تسا : هدمآ  هغالبلاجهن  رد  هک  نانچ  دنزادرپب . رازراک  هب  هک  دومرفن  هزاجا  (ع )

: دومرف نینچ  دوخ  باحـصا  هب  باطخ  سپ  تفر . یم  رازراـک  هب  ناباتـش  هک  درک  هدـهاشم  ار  ع )  ) نسح ماـما  دوخ  دـنزرف  هک  دوب  یتقو 
گنج رد  ع ،))  ) نیـسح ع )  ) نسح  ) ناوج ود  نیا  مهاوـخ  یمن  زگره  نم  دـبوکن . مهرد  ارم  شگرم  اـب  هک  دـیریگب  ار  رـسپ  نیا  يوـلج 
يزراب لیلد  دوخ  دروم  نیا  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  نایب  خلا . ددرگ . یم  عطق  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ لسن  اریز  دنوش ؛ هتـشک 

یم رامش  هب  ترضح  نآ  دنزرف  ود  ربمایپ و  رسپ  ود  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لسن  ع )  ) نیـسح نسح و  هک  نیا  رب  تسا 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنزرف  ود  نیـسح  نسح و  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  میرک  نآرق  تایآ  رب  هوالع  رما  نیا  دـنور .

ارف ار  ناتنارـسپ  نامنارـسپ و  دـییایب  وگب  مکئانبا » انئانبا و  عدـن  اولاعت  لقف  : » دـیامرف یم  هلهاـبم  يهیآ  رد  هک  ناـنچ  دـنوش . یم  بوسحم 
ع)  ) میهاربا لسن  ار  ع )  ) یـسیع یلاعت ، يادـخ  هک  روط  نامه  تسا ، هدوب  ع )  ) نیـسح نسح و  هیآ ، نیا  رد  نارـسپ  زا  روظنم  هک  میناوخ .

یلاعت يادخ  لوق  اما  ع .)  ) یـسیع ییحی و  و  دیامرف : یم  هک  اج  نآ  ات  نامیلـس ... دواد و  هتیرذ  نم  و  دیامرف : یم  هک  اج  نآ  دـناوخ ، یم 
روظنم تسین . امش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم مکلاجر »... نم  دحا  ابا  دمحم  ناک  ام  : » دیامرف یم  هک 

ار يو  بلغا  تشاد ، وا  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  هک  یناوارف  يهقـالع  رثا  رد  هک  تسا  هثراـح  نب  دـیز  هیآ ، نیا  زا 
باتک رد  محازم  نب  رـصن  هک  تسا  يربخ  نیفـص  گـنج  رد  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  راـبخا  زا  رگید  دـندناوخ . یم  ترـضح  نآ  دـنزرف 

نآ دش . ناشیا  تاقالم  راتساوخ  ع )  ) نسح ماما  يارب  یمایپ  يهلیـسو  هب  نیفـص  گنج  رد  رمع  نب  هللادیبع  هک : دسیون  یم  هدروآ  نیفص 
داد رارق  رازآ  دروم  ار  نانآ  دیناجنر و  دوخ  زا  رخآ  هب  ات  لوا  زا  ار  شیرق  هورگ  تردپ  تفگ : نسح  ماما  هب  هللادیبع ، تفریذپ . ترـضح 
وا خساپ  رد  ع )  ) نسح ماما  مینیزگرب ؟ يرادمامز  هب  ار  وت  ام  ات  ینک  علخ  تفالخ  زا  ار  وا  يرضاح  ایآ  دنراد . لد  هب  اههنیک  وا  زا  مدرم  و 

ار وت  يهتـشک  ادخ  هب  دـنگوس  باطخ  دـنزرف  يا  اما  دوب ، دـهاوخن  ریذـپ  ماجنا  يراک  نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسین . نینچ  زگره  تفگ :
ماش نانز  هکنیا  ات  ياهدز  رطع  ياهتسارآ و  ار  دوخ  هک  تسا ، هدیشخب  تنیز  نانچ  هداد و  بیرف  ار  وت  ناطیش  دید . میهاوخ  ادرف  ای  زورما 
حبص يهدیپس  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  رـصن  دنکفا . دهاوخ  گرم  كاخ  هب  ار  وت  دنوادخ  يدوز  هب  اما  دنوش ؛ تاهتفیرف  دننیبب و  ار  وت 

هک دـید  ار  يدرم  تشذـگ  یم  گنج  نادـیم  رد  هک  هحفـص 26 ] ( ] ع  ) نسح ماما  داتفا . كاله  كاخ  هب  هللادـیبع  هک  دوب ، هدـیمد  هزاـت 
: - تفگ شنایفارطا  هب  تسا . هدرک  ریگ  بسا  باکر  هب  نانچمه  شیاهاپ  هتفر و  ورف  شمشچ  رد  ياهزین  هک  درب  یم  دوخ  اب  ار  ياهتـشک 
نیا هب  دوب . هدـنام  هزانج  رانک  رد  زور  ندـیمد  ات  هتـشک و  بش  لوا  رد  ار  هللادـیبع  هک  تسا  نادـمه  زا  يدرم  تسیک - ؟ درم  نیا  دـینیبب 

نـسح ماما  هک  دوبن  لیام  زگره  و  دوبن ، شیب  یگنرین  هعدخ و  ع )  ) نسح ماما  هب  رمع  نب  هللادـیبع  داهنـشیپ  هک  مینک  یم  هظحالم  بیترت 
. دریگ تسد  رد  ار  نیملسم  روما  مامز  (ع )

دراذگیماو مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  وا  زا  سپ  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  دوخ  فاقوا  تیلوت  مالسلا  هیلع  یلع 

رد هک  نانچ  دومرف . راذـگاو  ع )  ) نیـسح ماما  هب  وا  زا  سپ  و  ع )  ) نسح ماما  هب  ار  دوخ  فاـقوا  تراـظن  تیلوت و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما 
يهرابرد ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ادخ  يهدنب  هچنآ  تسا  نیا  دومرف : نینچ  تسا  هدمآ  هغالبلاجهن  رد  یضر  دیـس  تیاور  هب  فقو  باتک 
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روط هب  دوخ  هک  دوب  دهاوخ  یلع  نب  نسح  رایتخا  رد  یئاراد  نیا  هک ، دـهد  یم  روتـسد  ادـخ  يدونـشوخ  ندروآ  تسدـب  يارب  شیئاراد 
اهراک هب  وا  دـنام . هدـنز  نیـسح  داد و  يور  نسح  يارب  يدـماشیپ  رگا  و  درک . دـهاوخ  قافنا  مه  ریخ  هار  رد  و  هدافتـسا ، نآ  زا  هتـسیاش 
شهد زا  ار  همطاف  رـسپ  ود  و  دوب . دهاوخ  شردارب  نیـشناج  و  دناسر ؛ دهاوخ  ارجا  يهلحرم  هب  شردارب  دننام  ار  روما  تخادرپ و  دهاوخ 
يارب مدرک  راذـگاو  همطاـف  رـسپ  ود  هب  ار  راـک  نیا  ماـجنا  نم  هـک  نـیا  دـسر و  یم  یلع  رگید  نارـسپ  هـب  هـک  تـسا  یـشهد  ربارب  یلع ،
سامت يدنواشیوخ و  نتـشاد  یمارگ  وا و  مارتحا  ساپ  هب  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هب  تبرق  دصق  ادـخ و  يدونـشوخ 

. تسا راوگرزب  نآ  اب  یگشیمه 

مالسلا هیلع  نسح  دوخ  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يایاصو 

لماش هک  همان  تیصو  نیا  تسا . هدومرف  موقرم  ع )  ) نسح ماما  مان  هب  نیفص  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  ار  تیصو  نیا  ع )  ) نینمؤملا ریما 
ترضح نآ  زا  يرایـسب  يایاصو  روبزم  باتک  رد  زین  هدیدرگ و  رکذ  هغالبلاجهن  رد  تسا  یناگدنز  ياهروتـسد  نیرتلماک  نیرتیلاع و 

. تسا هدمآ  ع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  شدنزرف  ود  يارب 

تافو ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تیصو 

يهلمج اب  هک  هماـن  تیـصو  نیا  دز . تبرـض  ار  ترـضح  نآ  مجلم  نبا  هک  دوب  یماـگنه  هب  نآ  و  دوب . دوخ  ردـپ  یـصو  ع )  ) نسح ماـما 
. تسا هدرک  رکذ  نییبلاطلا ، لتاقم  باتک  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  دوش ، یم  زاغآ  خلا . يدلو » عیمج  نسح و  ای  کیصوا  »

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نفد  زا  سپ  ردپ و  تداهش  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: تفگ هدرک  فـیرعت  نم  يارب  ع )  ) یلع نب  نسح  هحفص 27 ] : ] دسیون یم  هدرک  تیاور  یملـس  نمحرلادبع  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  يربط 
بـشما دنزرف ، يا  دومرف : نم  هب  نینمؤملا  ریما  مردپ  دوب . هتخادرپ  زامن  يهماقا  هب  دجـسم  رد  مردپ  هک  یلاح  رد  مدـش  جراخ  هناخ  زا  نم 

ناذا کناب  دمایب و  جایهلا  یبا  نبا  هک  دییاپن  يرید  تسا ... ناضمر  هام  مهدزون  يهعمج  بش  اریز  میاهدنام ، رادـیب  ماهداوناخ  دارفا  نم و 
نیمک رد  ياهشوگ  هک  درم  ود  انثا  نیا  رد  مداتفا . هار  هب  ناشیا  رس  تشپ  زین  نم  درک . تکرح  زامن  يهماقا  تهج  ترـضح  سپ  دروآرب .

رب شریشمش  يرگید  اما  دمآ . دورف  بارحم  قاط  رب  درک و  اطخ  شریشمش  ود  نیا  زا  یکی  دندیشک . ترضح  نآ  يور  هب  ریـشمش  دندوب 
. دیدرگ مجلم  نب  نمحرلادبع  نتشک  وا و  رب  زامن  ردپ و  لسغ  رادهدهع  دوخ  ع )  ) نسح ماما  خلا . درک . تباصا  ترضح  نآ  سدقم  قرف 

ساـبع نب  هللادـبع  و  ع )  ) نسح شرـسپ  درک  تلحر  اـیند  زا  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  نیمه  تسا : هدروآ  دوخ  دنـس  هب  یناهفـصا  جرفلاوـبا 
یم هداد  همادا  جرفلاوبا  تفگ . ریبـکت  جـنپ  دوـخ  زاـمن  رد  تشاذـگ و  زاـمن  يو  رب  ع )  ) یلع نب  نسح  دـنداد . ماـجنا  ار  وا  لـسغ  مسارم 

مد زا  ار  شندرگ  داد  روتـسد  درک و  راـضحا  ار  مجلم  نب  نمحرلادـبع  ع ،)  ) نسح ماـما  تفاـی ، ناـیاپ  نفد  مسارم  هکنیا  زا  سپ  دـسیون :
اب نم  کلسممه  منیبب  ات  منک  رفـس  ماش  هب  هک  دیدنبب  ینامیپ  نم  اب  دیناوت  یم  تفگ : ترـضح و  هب  درک  ور  مجلمنبا  دننارذگب . ریـشمش 

مدرگزاب و امـش  يوس  هب  مزاسب و  ار  هیواعم  راک  هدـماینرب  شراک  يهدـهع  زا  هچنانچ  و  تسا ؟ هتـشک  ار  وا  اـیآ  تسا . هدرک  هچ  هیواـعم 
بآ وت  دنگوس ، ادخ  هب  تسین . نینچ  زگره  دومرف : ع )  ) نسح ماما  دینارب . نم  قح  رد  دیراد  هک  یمکح  ره  ات  مهدب  امش  تسد  هب  تسد 

دوسا رتخد  مثیهلا ، ما  شهاوخ  هب  انب  ار  شدیلپ  يهثج  و  دزب ، ار  وا  ندرگ  سپ  ددنویپب . شتآ  هب  تحور  هکنیا  ات  دیشون ، یهاوخن  يدرس 
. دینازوس شتآ  رد  ار  مجلم  نبا  دسج  نز  نیا  دنتشاذگ . وا  رایتخا  رد  یعخن ،

مالسلا هیلع  ردپ  تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يهبطخ 
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ثیدح لها  ناگرزب  زا  كردتسم  رد  مکاح  نیبلاطلا و  لتاقم  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  فرطتسم و  باتک  رد  یهیشبا  ار  هبطخ  نیا  دنچ  ره 
. دوش یم  هدید  یتوافت  كدنا  اهنآ  تایاور  نایم  رد  اما  دناهدروآ ،

( یهیشبا ) مالسلا هیلع  تیاور  هب  ترضح  نآ  يهبطخ 

نخس يهدارا  هک  نیمه  تفرگ . رارق  ربنم  زارف  رب  ع )  ) یلع نب  نسح  شرسپ  ع )  ) یلع تداهـش  زا  سپ  دسیون : یم  هدرک  تیاور  یهیـشبا 
رب ار  دنوادخ  ساپـس  تخادرپ : نخـس  هب  سپـس  درک و  ثکم  یکدنا  اج  نیا  رد  دش . ریزارـس  شناگدـید  زا  کشا  رثأت  تدـش  زا  درک ،

درادن یکیرـش  وا  تسین و  دحاو  يادخ  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  راوگان . هاوخ  هدوب و  ام  دنیاشوخ  هاوخ  تشذگ . ام  رب  هک  هچنآ 
نایم لجوزع  يادخ  دزن  ار  تبیـصم  نیا  نم  تسوا ، يهداتـسرف  هدنب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هک  مهد  یم  یهاوگ  زین  و 

تبیـصم اب  ار  دوخ  دیآ ، راتفرگ  یتبیـصم  هب  سک  ره  دومرف : دوب و  ردپ  نیرتیمارگ  دوخ  وا  هک  مراد  یم  بوسحم  ادـخ  ربمایپ  تبیـصم 
وا زج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  تسا . هدوب  بئاصم  نیرتگرزب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تبیـصم  هک  اریز  دهد ؛ تیلـست  نم 
هک درک  تلحر  ایند  زا  يدرم  هتـشذگ  بش  رد  دومرف . لزان  ار  نآرق  دوخ  يهدنب  رب  هحفـص 28 ]  ] هک ییادخ  هب  دنگوس  تسین و  ییادخ 

ناگدنیآ نایم  رد  هدوبر و  نارگید  زا  ار  تقبس  يوگ  نامیا  رظن  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  زا  سپ  ناگتـشذگ  نایم  رد 
زا تسا ، هدیسر  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم تما  مامت  رب  ام و  رب  هک  ار  تبیـصم  نیا  دیـسر . دهاوخن  وا  تلزنم  هبتر و  هب  یـسک 
زا شیب  ایند  مهرد  رانید و  زا  مردپ  تفگ : هداد  همادا  سپـس  مییوگن )... قح  زج  زورما  هک  ادخ  هب  دنگوس  سپ  میناد  یم  دـنوادخ  بناج 

يادـخ روما  اما  دـیامرف ، هیهت  يراکتمدـخ  دوخ  يهداوناخ  يارب  غلبم  نیا  اـب  تساوخ  یم  مه  نآ  هک  تشاذـگن ، ياـجرب  مهرد  دـصتفه 
هک دینادب  دیداد . ناشن  دوخ  زا  امـش  هک  يراتفر  زا  رتدب  يرما  هچ  یهلا و  ریدقت  زا  رتهب  يرما  هچ  و  دـنک ، یم  یط  ار  دوخ  نایرج  یلاعت 
هللا یلص   ) هللا لوسر  اب  شیرق  زا  ياهدع  سپ  دنناشک . شتآ  فرطب  ار  اهنآ  زین  نیطایـش  نیا  دراذگاو و  نیطایـش  هب  ار  دوخ  لامعا  شیرق 

رد ار  دوخ  ینمـشد  اهنآ  زا  یـضعب  و  دومرف . زوریپ  نانآ  رب  ار  دوخ  ربمایپ  یلاعت  يادخ  ات  دنتخادرپ ، دربن  هزرابم و  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
هب يروما  دیدرگ و  کشخ  ریدقت  ملق  دندش . انتعایب  ادـخ  باتک  هب  دـنتفای . دوخ  يارب  قافن  لها  زا  ینارای  ات  دـندرک ، ناهنپ  دوخ  نورد 

. تسا هدش  تبث  باتک  رد  البق  هک  تسویپ  عوقو 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  اب  مدرم  تعیب 

امـش و ربمغیپ  رـسپ  نیا  مدرم ، يا  تفگ : نینچ  مدرم  هب  باطخ  تساـخرب و  اـج  زا  ساـبع  نب  هللادـبع  ع )  ) یبتجم ماـما  يهباـطخ  زا  سپ 
هک هو  انیلع ) هقح  بجوا  انبلا و  هبحا  ام  : ) دنتفگ هداد ، خساپ  سابع  نبا  يادن  هب  تعرـس  اب  مدرم  دینک . تعیب  وا  اب  تسامـش . ماما  یـصو 

يارب بیترت  نیدب  و  تسا . هتـسیاش  تفالخ  يارب  يو  هزادنا  هچ  ات  و  تسا ، بجاو  ام  رب  وا  قح  ردقچ  تسا  بوبحم  ام  لد  رد  وا  ردـقچ 
ملهچ لاس  ناـضمر  مکی  تسیب و  هعمج  زور  رد  مدرم  تعیب  هک : تسا  هدروآ  داـشرا  رد  دـیفم  خیـش  دـنتفر . شیپ  ترـضح  نآ  اـب  تعیب 

و دـمآ ، دورف  ربنم  زا  ع )  ) نسح ماـما  تعیب  مسارم  ماـجنا  زا  سپ  جرفلاوبا ، يهتـشون  هب  تفریذـپ . تروص  ع )  ) یلع نب  نسح  اـب  ترجه 
نآ درک . زاـغآ  روما  رب  ار  دوـخ  تراـظن  تخاـس و  مظنم  ار  تموـکح  نارازگراـک  درک و  رداـص  ار  مزـال  تاروتـسد  ناـیاورنامرف  يارب 

. دوب نایرکـشل  قوقح  درک  مادقا  نآ  ماجنا  هب  ماما  هک  يراک  نیتسخن  درک . باختنا  هرـصب  مکاح  ناونع  هب  ار  سابع  نب  هللادبع  ترـضح 
ناـمز رد  زین  ع )  ) نسح ماـما  و  دوب . هدرب  راـک  هب  لـمج  گـنج  رد  ع )  ) یلع شردـپ  هک  دوب  یـشور  نیا  داد . شیازفا  دـص  رد  دـص  هک 

هک نیمه  دیوگ : یم  دیفم  خیـش  دنام . یقاب  نانچمه  زین  رگید  يافلخ  نایم  رد  شور  نیا  وا  زا  سپ  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  دوخ  تفالخ 
فرط هب  سوساج  ناونع  هب  ریمح  يهلیبق  زا  يدرم  تفای ، عـالطا  ع )  ) نسح ماـما  اـب  مدرم  تعیب  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  تداهـش  زا  هیواـعم 

يو عالطا  هب  ار  رابخا  ددرگ و  ربخاب  عاضوا  زا  هلیسو  نیا  هب  ات  تخاس ، هناور  هرصب  فرط  هب  ار  نیقلا  ینب  يهفیاط  زا  رگید  یکی  هفوک و 
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داد روتسد  و  تفای ، یهاگآ  سوساج  ود  نیا  نداتـسرف  زا  ترـضح  نآ  اما  دنزادرپب . بوشآ  شاشتغا و  هب  نسح  ماما  ربارب  رد  و  دنناسر .
هب ياهماـن  نینچمه  دـننزب . ار  وا  ندرگ  هک  درک  رما  يریگتـسد  زا  سپ  دـننک و  شریگتـسد  درب  یم  رـسب  یباـصق  دزن  هـک  ار  يریمح  درم 

ار شندرگ  دـننک و  تشادزاـب  درب  یم  رـس  هب  اـج  نآ  رد  نیقلا  ینب  يهلیبق  زا  هک  يرگید  سوساـج  داد  روتـسد  و  تشاد ، لاـسرا  هرـصب 
هحفص 29] . ] دننزب

هیواعم سابع و  نبا  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نایم  هبتاکم 

هکنیا لثم  ياهتخاس . هناور  ام  يارب  سوساج  ناونع  هب  ار  ینادرم  وت  دـعب -  اما  تشون : هیواعم  هب  باـطخ  ياهماـن  نمـض  ع )  ) نسح ماـما 
دربـن نادـیم  رد  دـهاوخب  ادـخ  رگا  و  تسا ، نینچ  هک  مراد  ناـنیمطا  نم  مینک . رادـید  رگیدـکی  اـب  گـنج  نادـیم  رد  يراد  یم  تـسود 

هک نادب  تسین . نادنمدرخ  يهتسیاش  هک  ياهتفگ  يدنسپان  نانخس  هدرک و  ییوگدب  هک  هدیسر  شرازگ  نم  هب  دید . میهاوخ  ار  رگیدکی 
نوچمه تفگ ، دوردـب  ار  ناهج  ام  زا  هک  سک  نآ  ام و  دـیوگ : یم  هدـیناجنگ و  دوخ  رعـش  رد  رعاش  هک  تسا  ياهتکن  وت  ياهراک  لاثم 

یم نخـس  هب  بل  ناگتـشذگ  تتامـش  رد  هک  سک  نآ  هب  ددنبب . رفـس  تخر  دادماب  دیآ و  دورف  یهاگلزنم  رد  یبش  هک  میتسه  یناوراک 
ار وت  نانخـس  مدرک و  تفایرد  ار  تاهمان  داتـسرف : ار  همان  نیا  ع )  ) یلع نب  نسح  خـساپ  رد  هیواعم  دـشاب . نتفر  هداـمآ  دـییوگب ، دـیاشگ 

سوسفا هن  مدوشگ و  تتامـش  هب  بل  هن  مدـش . كانهودـنا  هن  مدـیدرگ و  ناـمداش  هن  مدوب . هاـگآ  دـمآ  دـیدپ  هک  ياهثداـح  زا  متفاـیرد .
ییوت دـیآ : یم  تسار  وا  تافـص  اـب  هبلعث  نب  سیق  ینب  یـشعا  زا  ریز  راعـشا  هک  تسا  یـسک  بلاـط  یبا  نب  یلع  وـت  ردـپ  اـما  مدروـخ ؛

هب اهنز  هک  يزات  یم  نمـشد  رب  دربن  نادـیم  رد  نانچ  دـننک ، یگنت  اههنیـس  رد  هدز  تشحو  ياهبلق  یتقو  هک  سک ، نآ  ییوت  هدنـشخب و 
زا اریز  يرتهدنشخب ، وت  دنزادنا . یم  جوم  اههشیب  اهلپ و  اهسونایقا و  يهنماد  رب  هک  یتسه  ییاه  جیلخ  زا  رتهدنشخب  وت  دننیشن . یم  كوس 
يا تشاگن : نینچ  هیواعم  هب  هرـصب  زا  زین  ساـبع  نب  هللادـبع  دـیوگ : یم  جرفلاوبا  یـشخب . یم  رازه  رازه  دنمتـسم  مدرم  هب  يراد  هچ  نآ 

ام رب  یناوت  یم  هک  يرادنپ  یم  نانچ  دنبای ، یهاگآ  شیرق ، یسایس  ياهشزغل  زا  ات  يداتـسرف  هرـصب  هب  هک  سوساج  ود  نیا  اب  وت  هیواعم ،
، بش نآ  رد  یعازخ  نم و  ناج  هب  دیوگ - . یم  دوخ  رعش  رد  رکشا ) نبا   ) هیما هک  تسا  نانچ  وت  لاثم  یسرب . تیوزرآ  هب  يوش و  زوریپ 
ار دوخ  تسود  دیرد . ورف  هاگنابرق  رد  ار  ییولگ  دش و  هدیشک  فالغ  زا  ياهنـشد  میتخورف . هاگنابرق  هب  هاگرحـس  هک  میدوب  ياهرب  دننام 

نامه هب  هیبش  وت  يهمان  تشون : وا  خساپ  رد  هیواعم  تسا . هدیسر  تکاله  هب  ياهثداح  یط  سوحنم ، يزور  رد  هک  يدرک  دای  تتامش  هب 
نامه وت  نم و  لثم  ياهدرک . اـطخ  تدوخ  نم و  هیبشت  دروم  رد  هک  نادـب  تشاد . لاـسرا  نم  يارب  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  تسا  ياهماـن 
یمن اما  مناد ، یم  وگتـسار  ار  دوخ  نم  هک  دنچ  ره  دنگوس ، ادخ  هب  تسا : هتفگ  نینچ  يرفـس  رد  هیما  خـساپ  رد  یعازخ  قراط  هک  تسا 
دروم نایحل  ینب  دوش و  كاله  هبینز  رگا  نم  رب  ياو  منک . یهاوخرذـع  دـهد  یم  رارق  ارتفا  تمهت و  دروم  ارم  هک  یـسک  زا  هنوگچ  مناد 
روما مدرم  ع )  ) یلع تردپ  زا  سپ  تشون : نسح  ماما  هب  ياهمان  نمـض  سابع  نبا  دیوگ : یم  هدرک ، تیاور  ینئادم  دـنریگ . رارق  راجزنا 

نمـشد اب  زیتس  يارب  وش و  گنج  يهدامآ  نیاربانب  يریگ . هدهع  رب  دوخ  ار  تفالخ  رما  هک  دنتـسب ، نامیپ  دندرک و  راذگاو  وت  هب  ار  دوخ 
یم نآ  مامت  رکذ  زا  ام  هک  تسا  هدـش  هتـشون  ینـالوط  رایـسب  هک  هحفـص 30 ]  ] روکذـم يهمان  امرف . يروآعمج  ار  تنارای  نک و  مادـقا 
يو هک  تسا  يزراب  لیلد  دوخ  دوب  هتـشاد  لاسرا  هیواعم  يارب  سابع  نبا  هک  ياهمان  همان و  نیا  هک  تسا  نیا  رکذ  لباق  يهتکن  میرذـگ .

سابع نبا  دیوگ  یم  هک  یتیاور  نیاربانب  تسا . هدوب  هفوک  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  تداهش  نامز  رد  هک  روط  نامه  هتشاد  تماقا  هرـصب  رد 
تیعقاو نیا  اب  دش  ادج  ترـضح  نآ  زا  تخادرپ و  ینمـشد  هب  نینمؤملا  ریما  اب  تخیرگ و  هکم  هب  تشادرب و  دوخ  اب  ار  هرـصب  لاملاتیب 

زا سپ  هک  نیا  ای  هدوبن و  حیحـص  دش  ادـج  ع )  ) یلع زا  يو  دـیوگ  یم  هک  يربخ  ای  درک  ناعذا  یتسیاب  بیترت  نیدـب  درادـن . یگنهامه 
هلیـسو هب  ياهماـن  نایفـس  یبا  نب  هیواـعم  يارب  ع )  ) یلع نب  نسح  دـیوگ : یم  جرفلاوبا  تسا . هتـشگزاب  ع )  ) یلع دزن  هب  هراـبود  ییادـج 
روبزم يهمان  تخاس . هناور  زین  ار  یمیت  دـیوس  نب  ثراح  بدـنج ، هارمه  هب  ینیادـم  يهتفگ  هب  تشاد . لاسرا  يدزا  هللادـبع  نب  بدـنج 
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وت يهرابرد  نم  وت ، رب  مالس  نایفس . یبا  نب  ۀیواعم  هب  نینمؤملا  ریما  یلع  نب  نسح  ادخ  يهدنب  زا  میحرلا ) نمحرلا  هللا  مسب  : ) تسا نینچ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم لجوزع ، يادخ  دعب ، اما  مروآ . یم  اجب  ساپـس  دـمح و  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  اتکی  يادـخ  هاگرد  هب 

دوب هدرکن  یتسـس  یهاتوک و  زگره  هک  یلاح  رد  و  درک ، غالبا  ار  دنوادخ  ياهتلاسر  و  دوب ، نایناهج  يارب  تمحر  هک  دـیزگرب  ار  ملس )
دیشخب و تزع  امومع  ار  برع  درک . دوبان  ار  كرـش  تخاس . راکـشآ  وا  يهلیـسو  هب  دنوادخ  ماجنارـس  دناتـس . دوخ  يوس  هب  ار  وا  ناج 

ربمایپ هکنآ  زا  سپ  کموقل .) کل و  رکذل  هنا  و  : ) دیامرف یم  نآرق  رد  یلاعت  يادـخ  دومرف . اطع  یگرزب  تفارـش و  ار  شیرق  صوصخب 
دوب اعدا  نیا  رب  شیرق  دنتخادرپ . عازن  هب  رگیدکی  اب  تردـق  تیمکاح و  رـس  رب  برع  درک ، تلحر  ایند  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

هزرابم هب  شیرق  اب  بارعا  هک  روط  نامه  نآ  لابند  هب  دنتـسناد . قح  ار  نخـس  نیا  زین  برع  مدرم  میتسه . وا  يهداوناخ  هفیاط و  زا  اـم  هک 
ام هک  نیمه  دوبن . فاصنا  يور  زا  اـم  اـب  ناـشراتفر  تشاد و  اور  متـس  اـم  رب  شیرق  اـما  میتخادرپ . جاـجتحا  هب  شیرق  اـب  زین  اـم  تخادرپ 

رود دوخ  زا  ار  ام  میدش  فاصنا  راتـساوخ  نانآ  زا  میدرک و  جاجتحا  شیرق  اب  وا  يایلوا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نادناخ 
نیقفانم و هک  میتشاد  میب  نآ  زا  میدوب و  ادـخ  نید  نارگن  ام  هک  تهج  نادـب  و  دـندرک ؛ عاـمتجا  اـم  اـب  دربن  ینمـشد و  يارب  و  دـنتخاس ،

یـسب ياج  زورما  اما  میدرک . یم  يراددوخ  ناشیا  اـب  يریگرد  زا  ور  نیا  زا  دـنزادرپب ، داـقتنا  ییوجهناـهب و  هب  هک  دـنبای  تصرف  بازحا 
مالـسا رد  هن  ياهداد و  ناشن  دوخ  زا  نید  رد  یتلیـضف  هن  يرادـن . نآ  رب  یقح  نیرتکچوک  هک  ياهدـش  يرما  یعدـم  هک  تسا  یتفگش 

یلص  ) ادخ لوسر  هب  تبـسن  شیرق  نارـس  نایم  زا  نانمـشد  نیرتگرزب  زا  یکی  دنزرف  بازحا و  زا  یکی  دنزرف  وت  يراد . یکین  يهقباس 
ع)  ) یلع تسیک . نآ  زا  ترخآ  يارس  هک  تسناد  یهاوخ  رگید ، يایند  هب  ندرک  چوک  زا  سپ  يدوز  هب  یتسه و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

هدـنز هک  يزور  داهن و  تنم  وا  رب  مالـسا  لوبق  اب  دـنوادخ  هک  يزور  تسبرب و  تخر  ایند  نیا  زا  هک  زور  نآ  داـب  وا  رب  ادـخ  تمحر  هک 
همان نیا  نتـشون  هب  ارم  هچنآ  دندرک . باختنا  دوخ  یتسرپرـس  تیالو و  هب  ارم  وا  زا  سپ  نیملـسم  دومرف ، تلحر  هک  نیمه  دـش ، دـهاوخ 

ناناملسم حالـص  و  درب ، یهاوخ  وکین  يهرهب  ینک  يوریپ  ار  قح  هچنانچ  لاح  مشابن . روذعم  ادخ  دزن  وت  راک  رد  هک  دوب  نیا  درک ، راداو 
فقاو دوـخ  وـت  وـش . دراو  نم  تعیب  رد  مدرم  رگید  دـننامه  و  نک ، يراددوـخ  لـطاب  رب  رارـصا  يراـشفاپ و  زا  سپ ، تسا . نیمه  رد  زین 

زا رادرب و  متـس  ینمـشد و  زا  تسد  سپ  يراـکزیهرپ . رادـنید و  ناـسنا  ره  دزن  مه  ادـخ و  دزن  مه  مرتراوازـس . رما  نیا  رب  نم  هک  یتسه 
باتش اب  نیملسم  رگید  اب  نم  ینامب  یقاب  نانچمه  یهارمگ  رد  هچنانچ  نادب  اما  نک . يراددوخ  نیملـسم  نوخ  ندش  هحفص 31 ]  ] هتخیر

یم ینئادم  تسا . نارواد  نیرتهب  وا  هک  دیامرف  يرواد  ام  نایم  دـنوادخ  ات  دـناوخ ، میهاوخ  ارف  هلباقم  هب  ار  وت  و  دـمآ ، میهاوخ  تیوس  هب 
خـساپ نداد  زا  هیواعم  اما  دـنک ؛ تعیب  ترـضح  نآ  اـب  هک  دنتـساوخ  يو  زا  دـنتفر و  هیواـعم  دزن  ع )  ) یلع نب  نسح  ناگدـنیامن  دـسیون :

هب نانمؤمریما ، هیواعم  ادخ  يهدنب  زا  تشاد : لاسرا  ریز  حرـش  هب  ياهمان  ترـضح  نآ  خساپ  رد  هیواعم  دـیوگ : جرفلاوبا  درک . يراددوخ 
ار وت  يهمان  دـعب ، اما  مروآ . یم  ياـج  هب  ساپـس  دـمح و  وا ، زج  ییادـخ  تسین  هک  دـنوادخ  هاـگرد  هب  نم  وت ، رب  مالـس  یلع ، نب  نسح 
نیلوا و نایم  رد  وا  هک  مناد  یم  متـسناد و  ار  وا  لـیاضف  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يهراـبرد  تاـنایب  و  مدرک ، تفاـیرد 

نم دنتخادرپ . عازن  هب  رگیدکی  اب  وا  ینیشناج  دروم  رد  ربمایپ  زا  سپ  ناناملسم  هک  ياهتـشون  تاهمان  رد  دوب . ناسنا  نیرتهتـسیاش  نیرخآ 
زا ناکین  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يراوح  نیما و  يهدـیبعوبا  قوراف و  رمع  قیدـص و  رکبوبا  تحارـص  اب  هک  منیب  یم 
نم ياهدوبن و  لیخب  مدرم  ام و  دزن  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دماین . دـنیاشوخ  نم  رب  نخـس  نیا  ياهتفرگ . ارتفا  داب  هب  ار  راصنا  نیرجاهم و 

رد ادخ  لوسر  ینیـشناج  دروم  رد  هک  نآ  زا  سپ  تما  نیا  دننک . دای  یکین  هب  ار  وت  دشاب و  تسرد  تسار و  تراتفگ  هک  منآ  رادتـسود 
دای زا  مالسا  رد  ار  امش  هاگیاج  هدرکن و  شومارف  ربمایپ  اب  ار  امـش  يدنواشیوخ  قباوس و  يرترب و  لضف و  دمآ ، شیپ  فالتخا  اهنآ  نایم 
نایم نیا  رد  دوش . راذگاو  دنرتکیدزن  ربمایپ  هب  همه  زا  هک  شیرق  هب  تموکح  رما  هک  دندوب ، هدـیقع  نیا  رب  ناملـسم  تما  هکلب  دـناهدربن ؛

ادخ رما  يارجا  رد  رتاناد و  همه  زا  رتزاتـشیپ و  مالـسا  رد  هک  يدرف  زین  شیرق  نیب  دندش  دقتعم  مدرم  يهتـسیاش  حلاص و  دارفا  زا  ياهدع 
امـش ياههنیـس  رد  تمهت  تابجوم  باختنا  نیا  اما  دندرک . باختنا  ار  رکبوبا  نانآ  ور  نیا  زا  دریگ . هدهع  رب  ار  رما  نیا  دشاب ، رتدـنمورین 
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نادرگور يو  زا  زگره  دنیشنب  رکبوبا  ياج  هب  دشاب  رداق  هک  دنتفای  یم  ار  یسک  امش  نایم  رد  نیملـسم  رگا  هک  یلاح  رد  دروآ . مهارف  ار 
نایم هک  تسا  یتلاح  دننامه  وت  نم و  لاح  زورما  میوگب  یتسیاب  ياهدرک . توعد  حلـص  هب  ارم  هک  دهد  یم  ناشن  وت  يهمان  دـندش . یمن 

مدرم و روما  ظفح  رد  وت  هک  مدوب  فقاو  رما  نیا  هب  نم  هچناـنچ  دوب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  سپ  رکبوبا  اـمش و 
هقباس و تموکح  رما  رد  وت  زا  نم  هک  مناد  یم  اـما  متفگ . یم  خـساپ  تتوعد  هب  يرت ، دـنمورین  نمـشد  اـب  يهلباـقم  لاوما و  يروآعمج 

نآ زا  نم  زا  دعب  تموکح  رما  هک  نادب  هدب و  نامرف  هب  نت  ور  نیا  زا  مراد . يرتشیب  نس  رتهاگآ و  تسایس  رد  نم  مراد . يرتشیب  يهبرجت 
لاس ره  وت  فرط  زا  نیما  يدرف  ات  درک . مهاوخ  راذگاو  وت  هب  ار  قارع  زا  هقطنم  ره  جارخ  قارع و  لاملاتیب  زین  کنیا  و  دوب . دـهاوخ  وت 

هدارا ار  ادخ  تعاطا  هک  راک  ره  رد  دهدن و  ماجنا  وت  رظن  تروشم و  نودب  يراک  چـیه  هتبلا  دروایب . تیارب  دزادرپب و  اهنآ  يروآعمج  هب 
ردپ دسیون : یم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) نسح ماما  هب  دوخ  يهمان  نایاپ  رد  هیواعم  دیوگ : ینئادم  دنکن . یچیپرس  وت  نامرف  زا  ینک 

ادخ وا  هاوخنوخ  هک  سکره  و  درک ، یهاوخنوخ  بلط  ادـخ  زا  دـش و  هتـشک  هنامولظم  نامثع  هکنآ  ات  دیـشوکب ، نامثع  يزادـنارب  رد  وت 
عامتجا رد  یگدـنکارپ  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  تما  رب  تموکح  رما  متـس  اب  وت  ردـپ  هاگنآ  داد . دـهاوخن  تسد  زا  ار  يزیچ  زگره  دـشاب ،

اعدا نیا  رب  يو  اما  دنتساخرب ؛ تفلاخم  هب  يو  اب  دندوب ، مدقشیپ  مالسا  رد  داهج  هقباس و  رد  هک  یناسک  ور  نیا  زا  درک . داجیا  ناناملـسم 
ام يوس  هب  هاگنآ  درمش . زیاج  ار  مارح  تخیر و  نیمز  هب  ار  ناشنوخ  تساخرب . هزرابم  هب  نانآ  اب  و  دناهدرک ، ینکـش  نامیپ  اهنیا  هک  دش 
زا دروایب . تسد  هب  ار  تزع  اـم و  رب  يزوریپ  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  وا  مینک . تعیب  وا  اـب  دـهاوخب  هحفـص 32 ]  ] ام زا  هکنآیب  دروآ ، ور 

هعماج دنویپ  دشاب و  تما  حالـص  هچنآ  رب  رفن  ود  نیا  ات  میدرک  باختنا  يرواد  ام  زا  کی  ره  هک  اجنآ  ات  میتخادرپ  دربن  هب  يو  اب  ور  نیا 
اب دـنیوگب  نارواد  هچنآ  هک  میتـسب ، ناـمیپ  دوـخ  اـب  وـت  ردـپ  اـب  رفن و  ود  نآ  اـب  اـم  دـنیامن . يرواد  دروآ ، مـهارف  ار  ناـنآ  یگتـسبمه  و 

دنگوس ادخ  هب  اما  دندرک . لزع  تفالخ  زا  ار  یلع  هک  یناد  یم  یهاگآ و  دـندرک  نارواد  هک  یمکح  زا  دوخ  وت  میریذـپب و  يدونـشوخ 
نآ يانبم  هک  ینک . یم  توعد  يرما  هب  ارم  هنوگچ  لاح  درکن . ییابیکـش  یکدنا  ادخ  رما  نتفریذپ  يارب  و  دادـن ، مکح  نیا  هب  نت  وا  هک 
دوخ نید  دوخ و  هب  سپ  تسا . هدـش  جراـخ  مکح  نیا  زا  وا  هک  یناد  یم  دوخ  هک  یلاـح  رد  دوب ، نآ  لاـبند  هب  تردـپ  هک  تسا  ناـمه 

ریـشمش درک  دهاوخ  مکح  امـش  نم و  نیب  هچنآ  دیدرگ . زاب  تفگ : ماما  ناگدـنیامن  بدـنج  ثراح و  هب  هیواعم  سپـس  مالـسلاو . رگنب .
ياج هب  زین  ماش  رد  و  درک ، تکرح  قارع  فرط  هب  دیسر  یم  رازه  تصش  هب  اهنآ  دادعت  هک  یهاپـس  اب  زین  هیواعم  دنتـشگزاب . اهنآ  تسا .

ترـضح نآ  هب  مدروآ  ع )  ) نسح ماما  دزن  ار  هیواعم  يهمان  هک  نیمه  دیوگ : یم  بدـنج  درک . باختنا  ار  يرهف  سیق  نب  كاحـض  دوخ 
. دـییامن هلباقم  شدوخ  دالب  روشک و  رد  يو  اب  ات  دـینک ، تکرح  وا  يوس  هب  مه  امـش  سپ  هدـش . هناور  امـش  فرط  هب  درم  نیا  هک  متفگ 

گنج نامز  زا  رتتخـس  يراگزور  هک  منیب  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  تسین . نینچ  زگره  دـیآرد  امـش  نامرف  هب  وا  هک  دـیرادنپ  یم  هچناـنچ 
اما تفگ : تشاد و  لاـسرا  ع )  ) نسح ماـما  هب  يرگید  يهماـن  هیواـعم  درک . مهاوخ  نینچ  تفگ : ع )  ) نسح ماـما  تشاد . دـهاوخ  نیفص 

باسح هب  وا  دیاین و  راک  هب  وا  مکح  یپ  رد  یمکح  چیه  دهد . یم  ماجنا  شناگدنب  يهرابرد  دـهاوخ  هک  ار  هچنآ  لجوزع  يادـخ  دـعب ،
يهتـساوخ زا  ام  هکنیا  زا  و  دریگن ، ماجنا  هیامورف  نامدرم  تسد  هب  تگرم  هک  نک ، يرود  رما  نیا  زا  نیارباـنب  دـنک . یگدیـسر  دوز  همه 

مهاوخ افو  ماهداد  هدعو  هک  هچنآ  هب  ییآرد  نم  اب  تعیب  هب  يرادرب و  تسد  دوخ  داهنشیپ  زا  هچنانچ  اما  دشاب . دیمون  میرادرب  تسد  دوخ 
ع)  ) نسح ماما  مالسلاو . تسا . رتشیب  سک  همه  زا  رما  نیا  رد  وت  یگتـسیاش  هک  دوب ؛ دهاوخ  وت  نآ  زا  نم  زا  دعب  تفالخ  رما  زین  و  درک ،
. ینک زاغآ  متـس  ملظ و  هک  متـشاد  میب  نآ  زا  اریز  مدرک ؛ يراددوخ  باوج  نداد  زا  و  تفایرد ، ار  تاهمان  دـعب ، اما  تشون : وا  خـساپ  رد 
هب ع )  ) نسح ماما  يهمان  هک  نیمه  مالـسلاو  متـسه . دارفا  نآ  زا  هک  یناد  یم  دوخ  یـشاب و  قح  وریپ  هک  منک  یم  شرافـس  وت  هب  نیاربانب 

لباقم رد  ار  امـش  هک  ار  ادـخ  ساپـس  دـعب ، اما  تشاد . لاسرا  حرـش  نیا  هب  دوخ  نارازگراک  يارب  ترابع  کی  اب  ياهمان  دیـسر ، هیواـعم 
نآ دومرف و  نییعت  ار  دوخ  ناگدنب  زا  يدرم  شیوکین  شور  دوخ و  فطل  اب  دنوادخ  درک . تیافک  امش  يهفیلخ  لتاق  نمـشد و  سیاسد 

ناگرزب و زا  يرایـسب  ياههمان  زورما  تخاس . هدـنکارپ  ار  وا  ناراـی  و  تشک ، ار  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  بوشآ  هلئاـغ و  یئاـپرب  اـب  درم 
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ناوت ششوک و  مامت  اب  همان  نیا  لوصو  اب  امش  سپ  دناهتـساوخ . ناما  دوخ  لیابق  دوخ و  يارب  ام  زا  هتـشاد و  لاسرا  ام  يارب  اهنآ  ناربهر 
دنوادخ و  دـش ، دـیهاوخ  لیان  دوخ  يوزرآ  هب  تفرگ و  دـیهاوخ  ماقتنا  نانمـشد  زا  دـنوادخ  هاگرد  هب  ساپـس  اب  هک  دـینک  تکرح  دوخ 

ماما هب  ربخ  نیا  دندرک . تکرح  قارع  دصقم  هب  دندمآ و  درگ  هیواعم  نایرگـشل  مالـسلاو . دومرف . دهاوخ  دوبان  ار  نانمـشد  ناراکمتس و 
يدع نب  رجح  درک و  تکرح  هلصافالب  دناهدیسر  [ 3  ] جبنم لپ  هب  نایرگشل  هک  دش  ربخاب  ع )  ) ماما هحفص 33 ]  ] یتقو دیسر . ع )  ) نسح

توعد ار  مدرم  تعامج  زامن  يهماقا  يارب  يدانم  دـندرگ . هیواعم  اب  هلباقم  يهدامآ  هک  دـناسرب  ارما  مدرم و  عالطا  هب  ات  دومن  باـختنا  ار 
نب دیعـس  عقوم  نیا  رد  دیهد . عالطا  نم  هب  دندمآ  درگ  مدرم  تقو  ره  تفگ  ع )  ) نسح ماما  دـندرک . عامتجا  ناجیه  روش و  اب  همه  درک .

ضحم هب  ع )  ) نسح ماما  دنورب . دجـسم  هب  هک  تساوخ  يو  زا  و  تخاس ، ربخ  اب  ار  مدرم  عامتجا  دیـسر و  ماما  تمدخ  هب  ینادـمه  سیق 
يارب ار  داهج  دنوادخ  دعب ، اما  دومرف : نایب  حرش  نیا  هب  ياهباطخ  دنوادخ  شیاتس  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  زارف  رب  دجـسم و  هب  دورو 

و دیشاب ، ابیکش  مدرم  يا  تشاد  راهظا  نینمؤم  زا  داهج  لها  هب  سپس  تسا . هدیمان  دنیاشوخان  يرما  ار  نآ  هتخاس و  بجاو  دوخ  ناگدنب 
اب ادخ  هک  دـیهدب ، ناشن  دوخ  زا  ییابیکـش  ربص و  تامیالمان  ربارب  رد  هکنآ  رگم  دـش  دـیهاوخن  لیان  دـیراد  تسود  هچنآ  هب  هک  دـینادب 

دوخ نایرگشل  اب  میاهدرک ، تکرح  ماش  فرط  هب  و  میراد ، وا  اب  دربن  هب  میمصت  ام  هک  هناهب  نیا  هب  هیواعم  هک  هدیـسر  ربخ  تسا . نیرباص 
ۀَْلیَُخن هاگرگشل  بناج  هب  ناتدوخ  نیمزرس  هب  وا  دورو  زا  يریگولج  وا و  اب  يهلباقم  يارب  امش  کنیا  تسا . هدرک  تکرح  قارع  فرط  هب 

نآ نانخس  ندینـش  اب  مدرم  دنـشاب . هتـشادن  ییانتعا  شنانخـس  هب  مدرم  تسا  نکمم  هک  درک ، ساسحا  دوخ  ع )  ) نسح ماما  دیباتـشب . [ 4]
ياج زا  عضو  نیا  يهدهاشم  اب  متاح  نب  يدع  دشن . هدینش  يو  خساپ  رد  هملک  کی  یتح  سک  چیه  زا  دنداهن و  توکس  هب  بل  ترضح 

دوخ و ياوشیپ  نانخس  هب  ایآ  امش . تلاح  نیا  تسا  تشز  هچ  هللا ، ناحبس  متـسه . متاح  رـسپ  نم  تفگ : درک و  نخـس  زاغآ  تساخرب و 
يهدهع زا  ییوگ  هک  نانچ  دنراد ، زیت  ینابز  اعدا  ماگنه  هب  هک  رضم  يهلیبق  يابطخ  دنیاجک  دییوگ ؟ یمن  خساپ  دوخ  ربمایپ  يهدازرتخد 

میب وا  نتفرگ  بیع  مشخ و  زا  مدرم  امـش  ایآ  دـنزیرگ ؟ یم  هاـبور  نوچ  لـمع  تقو  هب  اـما  دـنیآیمرب ، ناـمرهق  کـی  دـننامه  يراـک  ره 
، درادب ترود  تامیالمان  زا  دیاشگب . ار  تیاده  دشر و  قیرط  وت  يهلیسو  هب  دنوادخ  تفگ : و  ع )  ) نسح ماما  هب  درک  ور  سپس  دیرادن ؟

امش رما  رادربنامرف  و  درک ، میهاوخ  تعاطا  ناج  شوگ  اب  ار  امش  نامرف  ام  میدینـش . ار  امـش  نانخـس  دیامرف . قفوم  ار  وت  وکین  روما  رد  و 
نیا زا  سپ  متاح  نب  يدـع  دوش . هارمه  نم  اب  دـناوت  یم  دـهاوخب  سکره  منک . تکرح  هاگرگـشل  فرط  هب  هک  ماهداـمآ  نونکا  میتسه .
مالغ هب  و  دیدرگ . ۀَْلیَُخن  هناور  و  دش ، راوس  دوب  هدامآ  دجسم  رد  کیدزن  هک  دوخ  بکرم  رب  و  داتفا ، هار  هب  دش و  جراخ  دجسم  زا  نخس 

نب سیق  متاح . نب  يدع  زا  سپ  دوب . متاح  نب  يدـع  ع )  ) نسح ماما  هاپـس  درف  نیلوا  بیترت  نیا  هب  ددـنویپب ، يو  هب  هک  داد  روتـسد  دوخ 
هب دنتـساخرب و  ياج  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  بیترت  هب  یمیت . يهعـصعص  نب  دایز  یحایر و  سیق  نب  لقعم  يراصنا و  يهداـبع  نب  دـعس 
نب يدع  دننامه  ماما  توعد  هب  کیبل  رد  و  دندرک ، قیوشت  دربن  نادـیم  هب  نانآ  نتفر  هب  دـندرک و  شنزرـس  ار  مدرم  و  دـنتخادرپ ، نخس 
نم داب . امـش  رب  يادـخ  تمحر  دـییوگ . یم  تسرد  امـش  تفگ : هتخادرپ ، نخـس  هب  ع )  ) نسح ماما  هاگنآ  دنتـشاد . نایب  یتاـملک  متاـح 

زا سپـس  دیامرف . اطع  امـش  هب  ریخ  يازج  دنوادخ  مدوب . انـشآ  امـش  يهناقداص  یتسود  لوبق و  افو ، تین ، قدص  هب  هحفص 34 ]  ] نانچمه
نب ثراح  نب  لفون  نب  ةریغم  ماما  دـندرک . تکرح  ههبج  فرط  هب  دـندش و  دربن  يهدامآ  ترـضح  نآ  لاـبند  هب  زین  مدرم  دـمآ  دورف  ربنم 

ضیرحت قیوشت و  ار  مدرم  ماما  نایرگـشل  هب  نتـسویپ  رد  هک  داد ، ناـمرف  يو  هب  و  درک . باـختنا  دوخ  ياـج  هب  هفوک  رد  ار  بلطملادـبع 
رید هب  درک و  تکرح  ناوارف  گرب  زاـس و  میظع و  يرگـشل  اـب  ماـما  دروآ و  درگ  هوبنا  یهاپـس  هداد ، ماـجنا  ار  ماـما  ناـمرف  زین  وا  دـنک .

ار سابع  نب  هللادـیبع  هاگنآ  درک . فقوت  زور  هس  تدـم  هب  وا  هاپـس  هب  مدرم  نتـسویپ  تهج  ع )  ) نسح ماما  اجنیا  رد  دیـسر . نمحرلادـبع 
یهورگ اب  دناوت  یم  ییاهنت  هب  کی  ره  هک  برع  ناراوس  زا  رفن  رازه  هدزاود  زا  بکرم  یهاپس  نم  ومع ، رسپ  يا  تفگ : يو  هب  دناوخب و 

رد نک . راتفر  یمارآ  اب  شاب و  ور  هداشگ  نک . تکرح  نانآ  اب  سپ  منک  یم  هناور  وت  هارمه  هب  ار  رـصم  نایراق  زا  ياهدع  دـنک و  يربارب 
. دناهدنام یقاب  نونکات  هک  دنتـسه  ع )  ) نینمؤملا ریما  يافواب  نارای  زا  اهنآ  هک  نادـب  و  نک ، تماقا  نانآ  کیدزن  شاب و  نتورف  اهنآ  ربارب 
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دروخرب هیواعم  اب  یتشذـگ  لحم  نآ  زا  نوچ  هدرب و  نکـسم  نیمزرـس  هب  ار  نانآ  سپـس  يرذـگ . یم  تارف  طش  رانک  زا  ناـنآ  اـب  هارمه 
ره تسیاب  یم  نمـض  رد  دیـسر . میهاوخ  ناباتـش  وت  یپ  رد  زین  ام  رادزاب . تکرح  زا  ار  وا  يدرک  تاقالم  يو  اب  هچناـنچ  و  درک . یهاوخ 
اب نوچ  زادرپب . هرواشم  هب  سیق  نب  دیعـس  دعـس و  نب  سیق  ینعی  رفن  ود  نیا  اب  نینچمه  زین  و  یناسرب . نم  عالطا  هب  ار  گنج  راـبخا  زور 

راچد رگا  زادرپب . وا  اب  گنج  هب  تروص  نیا  رد  و  دـنک ، زاغآ  ار  دربن  وا  هکنآ  ات  نکم  یتسدـشیپ  وا  اب  گـنج  رد  يدـش ، وربور  هیواـعم 
. دوب دهاوخ  سیق  نب  دیعس  يو  نیشناج  داد  يور  ياهثداح  زین  وا  يارب  هچنانچ  تشاد و  دهاوخ  ار  هاپس  یهدنامرف  سیق  يدش  ياهثداح 
. دش نکسم  مزاع  زین  اجنآ  زا  دیـسر و  ۀَجوُّلَف  ياهاتـسور  تارف و  هب  یهاش  زا  نتـشذگ  زا  سپ  هدیـسر و  رَْونیِـش  هب  ات  داتفا  هار  هب  هللادیبع 
اب ار  ترـضح  نآ  نخـس  دـشاب  نیگنـس  اهنآ  يارب  هکنیا  لثم  اما  درک ، توعد  داـهج  هب  ار  مدرم  ع )  ) نسح ماـما  دـیوگ : یم  دـیفم  خـیش 

نایم رد  دندرک . تکرح  دندوب  وا  دوخ  ناوریپ  زا  یخرب  شردپ و  ناوریپ  زا  ياهدع  هک  ناهارمه  ماما و  نآ  زا  سپ  دـنداد . خـساپ  یتسس 
یخرب وجهنتف و  ياهدع  دـندوب . هیواعم  اب  گنج  يهدامآ  يریوزت  هلیح و  ره  هب  سکره و  اب  هارمه  هک  دـندوب  جراوخ  زا  زین  ياهدـع  اهنآ 

نید هب  دـنبياپ  زگره  دـنداتفا و  هار  هب  لیابق  ياسؤر  زا  يوریپ  اب  اهنت  هک  دـندوب  تیبصع  راـتفرگ  كاکـش و  ياهتـسد  میاـنغ و  عمط  رد 
، دیسر ارف  زور  هک  نیمه  درب ، رـسب  اجنآ  رد  ار  بش  دیـسر و  هرطنق  کیدزن  طاباس  رد  هار  نیب  لزانم  یط  زا  سپ  ماما  لاح  ره  هب  دندوبن .

زیامتم رگیدـکی  زا  نانمـشد  ناتـسود و  و  درک ، دـنهاوخ  تعاطا  يو  زا  هزادـنا  هچ  اـت  هک  دـنک ، شیاـمزآ  ار  دوخ  دارفا  تفرگ  میمـصت 
ربنم زارف  رب  سپس  دنناوخ . ارف  تعامج  زامن  هب  ار  مدرم  درک  رما  سپ  دزادرپب . ماش  یلاها  هیواعم و  اب  گنج  هب  رتشیب  ییانشآ  اب  دندرگ و 

یهاوگ و  دنراذگ ، یم  ساپس  وا  هاگرد  هب  نارگشیاتس  هک  نانچ  نآ  ار  يادخ  ساپـس  دومرف : نایب  حرـش  نیا  هب  ار  دوخ  يهباطخ  تفر و 
وا تسوا . لوسر  ادخ و  يهدنب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هک  مهد  یم  یهاوگ  تسین . ییادخ  اتکی  دـنوادخ  زج  هک  مهد  یم 

مدرم نایم  رد  زورما  هک  مراودیما  ادخ ، هب  دنگوس  دـعب ، اما  درمـش . شنیما  شیوخ  یـصو  رب  داتـسرف و  رـشب  يوس  هب  قدـص  قح و  هب  ار 
دض رب  زگره  مرادن و  وزرآ  ار  ناناملسم  نایز  هتشادن و  لد  رد  ار  یناملسم  يهنیک  زگره  نم  مشاب . قفشم  یحـصان  دنوادخ و  رگـشیاتس 
زا رتهب  عامتجا  هب  نتـسویپ  تدحو و  اما  دشاب . دنیاشوخان  امـش  يارب  عامتجا  هک  دنچره  مشیدـنا . یمن  هحفص 35 ]  ] ناشتداعـس تایح و 

امـش زا  ار  امـش  تحلـصم  نم  مرادـن . یفدـه  حـلاصم  يوس  هب  امـش  تیادـه  باوـص و  حالـص و  ریخ و  زج  نم  تسا . ییادـج  يرود و 
يدونشوخ دهد . رارق  شزرمآ  نیرق  ار  امش  نم و  دنوادخ  دیچیپم  رس  نم  يهشیدنا  زا  دیریذپب و  ارم  نامرف  مهد . یم  صیخـشت  رتنشور 

نیا زا  وا  روظنم  هک : دـنتفگ  رگیدـکی  هب  نتـسیرگن  اب  مدرم  تفای ، نایاپ  ع )  ) ماما يهباطخ  هک  نیمه  داب . ام  نیرق  یهلا  داشرا  تبحم و  و 
هب ار  تموکح  رما و  دیآرد  حلص  رد  زا  هیواعم  اب  دهاوخ  یم  يو  هک  میراد  نامگ  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ ، ياهدع  تسیچ ؟ تانایب 

هورگ نیا  هکنیا  رب  تسا  ییایوگ  لیلد  دوخ  هلمج  نیا  . » تسا هدش  رفاک  درم  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  دندرک ، دایرف  سپـس  دنک . راذگاو  يو 
ار ترضح  نآ  زامن  هاگیاج  و  دندرک ، تراغ  ار  نآ  لیاسو  ثاثا و  دندروآ و  هلمح  ماما  يهمیخ  هب  هک  دییاپن  يرید  دناهدوب ». جراوخ  زا 

نانچمه تشادرب و  ترضح  نآ  شود  زا  ار  ءادر  تفرگ و  مکحم  ار  يو  يدزا  لاعج  نب  هللادبع  نب  نمحرلادبع  دندیـشک . شیاپ  ریز  زا 
ار يو  شصاخ  نارای  زا  ياهدع  دش . راوس  دندروآ و  ار  شبسا  داد  روتسد  هاگنآ  تسشن . ءادر  نودب  دوب  نازیوآ  شندرگ  هب  ریشمش  هک 

نانآ هک  یتقو  دیروآ . نم  دزن  ار  نادـمه  هعیبر و  يهلیبق  دومرف : سپـس  دنـشاب . هتـشادن  ار  وا  هب  یبایتسد  يارای  نارگید  ات  دـنتفرگ  رب  رد 
هار هب  نامدرم  زا  رگید  یهورگ  اب  ترـضح  نآ  بیترت  نیا  هب  دـندرک . رود  ترـضح  نآ  زا  ار  مدرم  دـنتفرگ و  ار  ماـما  فارطا  دندیـسر ،
هک یلاح  رد  دمآ و  شیپ  دنتفگ  یم  حارج  نب  نانس  نب  حارج  ار  وا  هک  دسا  ینب  زا  يدرم  دیـسر  طاباس  یکیرات  هب  نوچ  داد . همادا  دوخ 

شیپ تردپ  هچنانچ  يدش  كرشم  نسح  يا  ربکا ، هللا  تفگ : تفرگ و  ار  ترضح  نآ  بسا  يهناهد  تشاد  تسد  رد  کیراب  يریشمش 
تفاکش ار  نآ  هک  دز  ترضح  نآ  نار  هب  ياهزین  سپس  تسا ) هدوب  جراوخ  زا  زین  وا  هک  دهد  یم  ناشن  نخـس  نیا  . ) دش كرـشم  نیا  زا 

هلمح يو  هب  دوخ  ریشمش  اب  زین  ترضح  نآ  دیـسر  ناوختـسا  هب  نآ  یگدیرب  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  تفر . شیپ  نار  نب  ات  و 
نآ یئاط  لطخ  نب  هللادبع  مان  هب  نسح  ماما  نایعیـش  زا  يدرم  رگید ، یتیاور  هب  انب  دنداتفا . نیمز  هب  ود  ره  هجیتن  رد  تفرگب و  ار  وا  هدرک 
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سپس دیرب و  ار  وا  ینیب  درب و  هلمح  يو  رب  هرامع ، نب  نایبط  مان  هب  يرگید  درم  هاگنآ  دیشک . نوریب  شتسد  زا  ریـشمش  تفرگب و  ار  درم 
یتخت رب  ار  ع )  ) نسح ماما  دندروآرد . ياپ  زا  ار  وا  ماجنارـس  دنتـسکش و  ار  وا  تروص  رـس و  دندرب و  موجه  يو  هب  يرجآ  اب  رفن  ود  ره 

هب ار  وا  زین  ع )  ) نسح ماما  و  رادنامرف ، ع )  ) نینمؤملا ریما  بناج  زا  هک  یفقث  دوعسم  نب  دیعس  يهناخ  رد  و  دندروآ ، نئادم  هب  دندناشن و 
ترـضح نآ  ناـمرد  تهج  دیعـس  تخادرپ . شیوخ  مخز  ياوادـم  هب  اـجنآ  رد  ع )  ) ماـما دـندرک . دراو  دوب ، هدرک  تیبـثت  تمـس  ناـمه 

طبـس ریثا و  نبا  يربط ، هک ، ار  هچنآ  اما  دناهدروآ . بیترت  نیمه  هب  جرفلاوبا  دیفم و  خیـش  تفای . لماک  يدوبهب  هکنآ  ات  دروایب  یکـشزپ 
: درک دایرف  نایرگـشل  نایم  رد  يدانم  دـمآ . نئادـم  هب  ع )  ) نسح ماما  هک  نیمه  تسا : نینچ  دـناهدرک  رکذ  یبعـش  زا  لـقن  هب  يزوج  نبا 
هب ار  وا  يهیثاثا  يهیلک  و  هلمح ، ماما  هاگهمیخ  فرط  هب  هک  دییاپن  يرید  دینک . رارف  رتدوز  هچره  دـش . هتـشک  دعـس  نب  سیق  هک  دـینادب ،

دوجو هب  اهنآ  زا  یساره  هک  دوب  بیترت  نیدب  و  دنتشاذگن ، یقاب  زین  ار  ترـضح  هحفـص 36 ]  ] نآ ياپ  ریز  شرف  هک  اجنآ  ات  دندرب ؛ امغی 
یم هنوگچ  ع )  ) نسح ماـما  دـنداد  ناـشن  دوخ  زا  يدارفا  نینچ  نیا  هک  یـشور  هب  هجوـت  اـب  دـنام . ياـجرب  اـهلد  رد  ناـنآ  يهنیک  دـمآ و 

هیواعم هب  یناهنپ  لیابق  نارـس  زا  یهورگ  انثا  نیا  رد  دنک ؟ تکرـش  رازراک  نادـیم  رد  ناشیا  رب  دامتعا  اب  دـشاب و  یکتم  اهنآ  هب  تسناوت 
دنتفرگ هدهع  رب  و  دنباتشب ، نانآ  يوس  هب  هک  دنتسه  هدامآ  هک  دندرک  مالعا  يو  هب  و  مییوت ، روتسد  هب  شوگ  نامرف و  هب  رـس  ام  دنتـشون :

خیـش تفای . عالطا  همان  نیا  زا  ترـضح  نآ  و  دـننک . هیواعم  میلـست  دـش ، کیدزن  شرگـشل  هب  هیواـعم  هک  هاـگنآ  ار  ع )  ) نسح ماـما  هک 
، ثیرج نب  ورمع  ياهمان  هب  سوساج  ياهدـع  ع )  ) نسح ماـما  نتـشک  تهج  هیواـعم  هک : تسا  هدروآ  عیارـشلا  لـلع  باـتک  رد  قودـص 
زا ات  دـیزگرب  بقارم  ناونع  هب  یـسوساج  زین  اهنآ  زا  کیره  يارب  درک و  باختنا  ار  یعبر ، نب  ثبـش  رجبا و  نب  راـجح  سیق ، نب  ثعـشا 

هزیاج ار  دوخ  نارتخد  زا  یکی  ماش و  نایهاپـس  زا  يرگـشل  مهرد ، رازه  دـص  غلبم  ماما  نتـشک  يارب  يو  دـننکن . یچیپرـس  تیرومأم  نیا 
رـضاح زامن  يارب  زگره  هرز  نودـب  و  دوب ، بقارم  رایـسب  تشاد و  ناهنپ  ار  نآ  درک و  نت  رب  هرز  دـش . هاگآ  رما  نیا  زا  ماـما  درک . نییعت 

یم جـئارخ  باتک  بحاـص  دـشن . عقاو  رثؤم  داد  رارق  هزین  فدـه  ار  ترـضح  نآ  هک  اـهنآ  زا  یکی  زاـمن  ماـگنه  هب  ور  نیا  زا  دـش . یمن 
هب يو  هک  نیمه  داتـسرف . هیواعم  اب  دربن  هب  رفن  رازه  راهچ  زا  بکرم  ياهدع  اب  ار  هدنک »  » يهلیبق ياسؤر  زا  یکی  ع )  ) نسح ماما  دـسیون :

هریزج ماـش و  تاـیالو  زا  یـضعب  يرادـنامرف  هب  هک  داد  هدـعو  وا  هـب  داتـسرف و  وا  يارب  مـهرد  رازه  هاـجنپ  هیواـعم  دـش ، دراو  راـبنا  رهش 
زا يدرم  ربخ  نیا  ندینـش  اب  ماما  دـش . قحلم  هیواعم  هب  دوخ  ناکیدزن  زا  رفن  تسیود  اـب  درم  نیا  هک  دـییاپن  يرید  درک . دـهاوخ  بوصنم 

یلیخ اما  دهد ، ناشن  دوخ  زا  یتسـس  دزرلن و  هوک  نوچ  تفگ  تسب و  نامیپ  يو  اب  هک  دنچره  درک ؛ باختنا  وا  ياج  هب  ار  دارم  يهفیاط 
دـصق هب  هک  هیواعم  دـیوگ : یم  جرفلاوبا  تسا . هتـسویپ  هیواعم  لیخ  هب  هدروخ و  بیرف  لوا  دـننامه  زین  وا  هک  دیـسر  عالطا  ماـما  هب  دوز 
هیواعم رگـشل  ربارب  رد  زین  سابع  نب  هللادـیبع  اجنیا  رد  دـش . دراو  نکـسم ، تاذاحم ، هب  هیبوبح ، مان ، هب  ياهیرق  رد  دوب  هداتفا  هار  هب  قارع 
لاسرا نم  يارب  حلص  دروم  رد  ياهمان  ع )  ) نسح ماما  هک  تفگ ، داتـسرف و  هللادیبع  دزن  هب  ار  یـسک  هیواعم  زور  نامه  يادرف  دمآ . دورف 

نیا ریغ  رد  دوب . یهاوخ  یقاب  ماقم  نامه  هب  ییآرد ، نم  نامرف  هب  زورما  هچنانچ  نونکا  دراذگاو : نم  هب  ار  تموکح  دهاوخ  یم  هتشاد و 
وت هب  مهرد  نویلیم  کی  ییآرد ، نم  نامرف  هب  زورما  رگا  یفرط  زا  دوب . یهاوخ  ریـسا  عیطم و  هک  یهد  رد  نت  رما  نیا  هب  یعقوم  تروص ،

هنابـش هللادـیبع  سپ  داد . مهاوخ  رارق  وت  رایتخا  رد  هفوک ، هب  دورو  ماـگنه  رد  ار  رگید  مین  دـقن و  هب  ار  نآ  زا  یمین  هک  تخادرپ ، مهاوخ 
ناشیا اب  ار  زامن  دعس  نب  سیق  دنتفاین و  ار  دوخ  ریما  دندرک  دادماب  ار  بش  مدرم  نوچ  و  تسویپ . هیواعم  رگشل  هب  دوخ  ناکیدزن  اب  هارمه 

هار دوخ  هب  میب  سرت و  يرما  چـیه  زا  مدرم ، يا  تفگ : تخادرپ و  ياهباطخ  داریا  هب  دـعب  و  درک . یگدیـسر  ناشیا  ياهراک  هب  دـناوخ و 
رما هب  نونکات  دوخ  هن  هک  تسا  یسک  وا  دیوشم . تفگش  رد  زگره  هتفرگارف  ار  درم  نیا  دوجو  رـسارس  عمط  صرح و  هکنیا  زا  و  دیهدن ،

گنج هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  اـب  ردـب  دربن  رد  شردـپ  هک  تسا  یـسک  وا  شردارب . ردـپ و  هن  هدز و  تسد  يریخ 
، دروآ ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دزن  هب  هک  هاـگنآ  و  تفرگ ؛ يریـسا  هب  ار  يو  يراـصنا  ورمع  نب  بعک  رـسیلا  وبا  تخادرپ و 

بناج زا  هک  تسا  یسک  وا  ردارب  درک . میسقت  نیملـسم  هحفص 37 ]  ] نایم تفرگ و  هیدف  يو  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
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امیر المـؤمنین ع که به عنـوان حـاکم بصـره تعیین کرده بـود، به سـرقت مـال خـدا و مسـلمانان می پرداخت و این امر را حالـل می  
زابرـس ةاَطْرَأ  نب  رُْـسب  اب  يهزرابم  زا  وا  و  داد ، رارق  نمی  یلاو  ار  وا  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  تسا  یـسک  نامه  هللادـیبع  یفرط  زا  تشادـنپ .

. دیدرک هدـهاشم  دوخ  هک  دوب  نینچ  امـش  اب  وا  راتفر  زین  زورما  و  دـندش ؛ هتـشک  نمـشد  تسد  هب  دوب ، هدرک  اهر  ار  دوخ  نادـنزرف  و  دز ،
نیمه دیوگ : یم  دیفم ، خیـش  داتـسرف . نانمـشد  عمج  رد  ار  وا  تخاس و  شرود  هب  ام  نایم  زا  هک  ار  يادخ  ساپـس  دنتفگ : ادصکی  مدرم 

هدراذگ و اهنت  ار  وا  مدرم  هک  تسناد  و  دش ، هاگآ  سابع  نب  هللادیبع  راتفر  لامعا و  رب  دیسر ، ع )  ) نسح ماما  هب  دعس  نب  سیق  يهمان  هک 
حابم ار  شنوخ  و  دناهتـشگ ، لد  دـب  وا  هب  تبـسن  دـندروآ  نابز  هب  ترـضح  نآ  نتـسناد  رفاک  مانـشد و  زا  هچنآ  يهطـساو  هب  زین  جراوخ 
رگم دـنامن  ياج  هب  وا  يارب  دـشاب  هدوسآ  ناشکاپان  ياههشیدـنا  زا  ع )  ) ماما هک  یـسک  نانیا  زج  و  دـناهدرب . اـمغی  هب  ار  شلاوما  هتـسناد ،
بات ماش  هوبنا  رگـشل  ربارب  رد  هک  دندوب  یکدنا  هورگ  نانیا  و  دندوب . بانج  نآ  ردپ  نایعیـش  زا  ای  وا و  نایعیـش  هک  شناکیدزن  زا  یکدنا 
بانج نآ  نارای  ياههمان  نآ  يهمیمض  هب  و  داد . حلص  داهنشیپ  تشون و  ترضح  نآ  هب  ياهمان  زین  هیواعم  انثا  نیا  رد  دنتـشادن . تمواقم 

نتفریذپ يارب  و  دنیامن ، هیواعم  میلـست  ریگلفاغ و  ار  ع )  ) نسح ماما  ات  داتـسرف ، دندوب  هتفرگ  هدـهعرب  هتـشاد و  لاسرا  هیواعم  يارب  هک  ار 
. تشاد ربرد  ار  یحلاصم  دـش ، یم  راتفر  نادـب  رگا  هک  تسب  نآ  يارجا  يارب  ییاه  نامیپ  و  درک ، نییعت  دوخ  رب  يرایـسب  طیارـش  حـلص 

نتفریذپ زج  مه  ياهراچ  اما  درب . راک  هب  هلیح  دنز و  گنرین  هراب  نیا  رد  هک  تسناد  درکن و  ادـیپ  وا  ياههتفگ  هب  نانیمطا  ع )  ) نسح ماما 
هدـیقع مک  رـصنع و  تسـس  ینامدرم  شناهارمه  ترـضح و  نآ  ناوریپ  میتشاد ، نایب  هک  ناـنچ  و  تشادـن . گـنج  ندراذـگاو  حـلص و 

لالح ار  وا  نوخ  نتخیر  نانآ  زا  يرایسب  هدمآرب و  وا  اب  تفلاخم  ددص  رد  هک  داد  ناشن  اهنآ  راتفر  هچنانچ  دندوب . ترضح  نآ  يهرابرد 
زا تسویپ  نمشد  هب  دیشک و  تسد  وا  يرای  زا  زین  سابع ) نب  هللادیبع   ) شیومعرسپ دننک . نمـشد  میلـست  ار  وا  دنهاوخ  یم  دناهتـسناد و 

نتـشاد تجح و  ییاجرباپ  يارب  ع )  ) ماما سپ  دندیـشوپ . مشچ  ترخآ  ياهتمعن  زا  دـندروآ و  ور  رذـگدوز  ياـیند  هب  بلغا  مدرم  یفرط 
يهتفگ هب  تفریذپ . ار  رما  نیا  زین  هیواعم  تفرگ . حلـص  يارب  یمکحم  نامیپ  ناناملـسم  يهمه  دزن  یلاعت و  يادـخ  دوخ و  نایم  يرذـع 

رازه تسیب  اب  ةاطرا  نب  رـسب  اب  درک ، تکرح  دوخ  نارای  اب  هارمه  هیواعم  اب  گنج  دـصق  هب  هدابع ، نب  دعـس  نب  سیق  هک  نیمه  جرفلاوبا ،
. تسا هدرک  حلص  هک  تسا  نسح  نیا  هدرک و  تعیب  هک  امش  ریما  تسا  نیا  دز  دایرف  و  دش ، وربور  دوب  هدمآ  هیواعم  بناج  زا  هک  رکـشل 

رما ود  نیا  زا  تفگ : دوخ و  نارای  هب  درک  ور  دعـس  نب  سیق  سپـس  دیزادرپ ؟ یم  گنج  هب  دیهد و  یم  نتـشک  هب  ار  دوخ  هچ  يارب  سپ 
اب دـندرک و  باختنا  ار  دربن  اهنآ  دـیریذپب . ار  یهارمگ  تلذ و  اب  هارمه  تعیب  ای  دـیوش و  گنج  رد  ماما  نودـب  ای  دـینک . باختنا  ار  یکی 

تلامتـسا و رـسارس  ياهمان  هیواعم  دندنار . بقع  هب  هیواعم  هاگودرا  ات  ار  ةاطرا  نب  رـسب  هاپـس  دوز  یلیخ  و  دنتخادرپ ، گنج  هب  ماش  لها 
هکنآ رگم  دید  یهاوخن  ارم  زگره  ادخ -  هب  هن  داد : خساپ  نینچ  سیق  اما  دـنادرگزاب . هار  زا  ار  وا  هکلب  ات  تشون ، سیق  هب  دـیون  هدـعو و 

یم کیره  هک  دـیدرگ ، هلدابم  سیق  هیواعم و  نایم  يدـیدش  دـنت و  ياههمان  سپ  نیا  زا  دـشاب . هتـشارفا  اههزین  ریـشمش و  وت  نم و  ناـیم 
رتروسج ار  يو  اههمان  نیا  تفگ : تشادزاب و  رما  نیا  زا  ار  هیواعم  صاع  نب  ورمع  ماجنارـس  دنک . دـیدهت  تدـش  هب  ار  يرگید  دیـشوک 

یم نشور  یبوخ  هب  ارجام  نیا  زا  دمآ . دهاوخ  وت  دزن  نارگید  دـننامه  يراذـگ  دوخ  لاح  هب  ار  وا  هچنانچ  هحفص 38 ]  ] اما درک . دهاوخ 
رد ار  هللادیبع  لاسدرخ  نادنزرف  هیواعم و  يهدنامرف  ةاطرا  نب  رسب  هکنیا  اب  دناهدوب . توافتم  رگیدکی  اب  هزادنا  هچ  ات  رفن  ود  نیا  هک  دوش 
رد تفر ؛ يراوخ  تلذ و  راب  ریز  و  داد ، تسد  زا  ایند  لام  ربارب  رد  ار  فرـش  و  درک ، شزاس  هیواعم  اب  فصو  نیا  اـب  دوب ، هتـشک  ءاـعنص 

نیا رب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دـنکن ، تاقالم  هزین  ریـشمش و  اب  زج  ار  هیواعم  دروخ ، یم  دـنگوس  هک  مینیب  یم  ار  دعـس  نب  سیق  وا  ربارب 
تلذ اب  راوگرزب  ناسنا  و  دنهد ، یمن  تسد  زا  ار  یگنادرم  زگره  هتسیاش  نادرم  تسا . هدرک  حلـص  ع )  ) نسح ماما  هک  تفای  یهاگآ  رما 
دربـن نادـیم  زا  زین  ع )  ) نسح ماـما  دـیدرگ و  هفوک  راپـسهر  دوخ  نایهاپـس  اـب  هارمه  سیق  لاـح  ره  هب  درک . دـهاوخن  یگدـنز  يراوخ  و 

اب مأوت  لاح  ره  رد  هتـشادن و  باتـش  دوخ  راتفر  رد  یـسایس  ظاحل  زا  ترـضح  نآ  هک  دـهد  یم  ناشن  تانایرج  نیا  هب  هجوت  تشگزاـب .
وا يارب  سوساج  ود  هیواعم  تفای ، عالطا  هک  نیمه  ع )  ) نینمؤملا ریما  تلحر  زا  سپ  هک  بیترت  نیا  هب  تسا . هدوب  یـشیدنارود  ریبدـت و 
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یهاپـس اب  دوخ  و  درک . قیوشت  هیواعم  اب  گنج  رد  ار  قارع  مدرم  هاگنآ  دـنناسرب . لتق  هب  ار  اهنآ  هک  داد  نامرف  هلـصافالب  تسا . هداتـسرف 
، درپس سابع  نب  هللادیبع  دوخ  يومعرـسپ  تسد  هب  ار  هاپـس  یهدنامرف  و  درک . تکرح  گنج  نادیم  فرط  هب  رفن  رازه  هدزاود  زا  بکرم 

قارع مدرم  يرادیاپان  هب  دوخ  یفرط  زا  دیآ . دـیدپ  يو  رد  یتسـس  مئالع  ادابم  ات  درک  نییعت  وا  يارب  رواشم  ناونع  هب  ار  دیعـس  سیق و  و 
میانغ لابند  هب  هک  یناسک  و  جراوخ ، ار ، وا  نایرکـشل  رثکا  هدوب و  كدـنا  رایـسب  شرادافو  صلخم و  ناراـی  هک  تسناد  یم  دوب و  فقاو 
میلست هیواعم  ربارب  رد  يدوز  هب  هک  تشاد  ناکما  ور  نیا  زا  دنهد ، یم  لیکـشت  لیبق  نیا  زا  يدارفا  لیابق و  ياسؤر  نارادفرط  و  دنتـسه ،
زگره دنداد و  ناشن  دوخ  زا  یتسـس  دناوخارف ، گنج  رد  تکرـش  يارب  ار  نانآ  ع )  ) ماما هک  عقوم  نامه  زا  ادتبا و  زا  قارع ، مدرم  دنوش .

ار ع )  ) نسح ماما  يهباطخ  مینیب  یم  ور  نیا  زا  دنتشگ . رضاح  رما  نیا  هب  ماجنارس  رایسب  شنزرس  خیبوت و  زا  سپ  و  دندشن ، دربن  يهدامآ 
هب اهنآ  رثکا  رادـیاپ ، تباث و  دارفا  زا  كدـنا  ياهدـع  زج  دـندش و  وربور  يو  اب  هنوگچ  دوب  دوخ  نارای  شیامزآ  روظنم  هب  هک  نئادـم  رد 
نب هللادـیبع  دنـسپان  راتفر  زا  وس  کی  زا  دنتـسناد . حابم  ار  شنوخ  دـنتخادرپ و  شاهمیخ  تراغ  هب  دـندرک و  شریفکت  هداد و  مانـشد  يو 

نتخاس اهر  هیواعم و  اب  يراکمه  هب  ریاد  یئاههدـعو  دنتـشاد و  یم  لاسرا  هیواعم  هب  لیابق  ياسؤر  هک  یئاههمان  رگید  يوس  زا  و  سابع ،
حلـص نتفریذـپ  زا  هچنانچ  و  ددرگ ، هجاوم  تسکـش  اب  هیواعم  اب  دربن  رد  ماـما  تسا  نکمم  هک  داد  یم  ناـشن  دـنداد  یم  ع )  ) نسح ماـما 

نیا نایز  هدسفم و  هک  دیدرگ  ملـسم  ترـضح  نآ  يارب  ور  نیا  زا  دننک . میلـست  هیواعم  هب  ریگتـسد و  ار  يو  شنایفارطا  دنک ، يراددوخ 
رد درک . باختنا  ار  رتمک  نایز  داسف و  اما  تشاد  یمن  دـنیاشوخ  ار  هیواعم  اـب  حلـص  هکنیا  اـب  و  دوب . دـهاوخ  هحلاـصم  زا  شیب  یلیخ  رما 
زا دشاب و  هتـشادن  يرذع  هنوگ  چیه  هیواعم  وس  کی  زا  هک  دیدرگ  ثعاب  ع )  ) نسح ماما  حلـص  هک  درک  هراشا  یتسیاب  هتکن  نیا  هب  اجنیا 

باـتک رد  ریثا  نبا  هچنآ  و  دـنریگ . داـقتنا  داـب  هب  ار  وا  ناـگمه  ددرگ و  هدوزفا  وا  هاـنگ  هدـسفم و  لاـبو و  رزو و  رب  زور  ره  رگید  يوـس 
نـسح ماما  زا  همان  نداتـسرف  اب  هیواعم  هک  نیمه  دیوگ : یم  وا  دنک . یم  دـییأت  ار  هیرظن  نیا  هک  تسا  ییایوگ  لیلد  دوخ  هدروآ  لماکلا ،

یمن شیپ  ینامیشپ  دیدرت و  ار  ام  ماش ، مدرم  يهرابرد  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : تفر و  ربنم  زارف  رب  دنک ، هحلاصم  يو  اب  هک  تساوخ  (ع )
اه و یمارآان  اب  ربص  هدـش و  توترف  اه  ینمـشد  اب  یتسیزمه  کنیا  میدـیگنج . یم  ربص  یتسیزمه و  ددـم  هب  ماش  لها  اب  اـم  نکیل  دـیآ .

ناـتایند نونکا  اـما  دـیتسناد  دوـخ  ياـیند  شیپاـشیپ  ار  ناـتنید  دـیتفر  یم  هک  نیفـص  هار  هب  امـش  تسا . هتفر  نیب  هحفـص 39 ]  ] زا اهعزج 
رد ياهتـشک  دییرگ و  یم  وا  رب  هک  نیفـص  رد  ياهتـشک  دـیرب . یم  رـس  هب  هتـشک  عون  ود  نایم  رد  امـش  نامز  نیا  تسا . ناتنید  شیپاشیپ 
هک دینادب  نونکا  بلط . بوشآ  رگـشروش و  اههدننک  هیرگ  دنمدرمان و  راذـگورف و  دـهع  اه  هدـنامزاب  دـیبلط . یم  ار  وا  ماقتنا  هک  ناورهن 

شدوخ هب  ار  وا  نخـس  دیاهداتـسیا ، گرم  ياپ  ات  هچنانچ  فاصنا . هن  تسه و  يدنلبرـس  هن  نآ  رد  هک  هدـناوخارف  يراک  هب  ار  ام  هیواـعم 
میریذـپب و ار  وا  داهنـشیپ  دـیراد ، تسود  ار  ایند  نیا  رد  یگدـنز  رگا  اما  میناوخب . ادـخ  يهمکاحم  هب  ار  وا  ریـشمش  يهبل  ای  مینادرگرب و 
زا لقن  هب  يزوج  نبا  طبـس  هک  ار  هچنآ  اما  ایند . رد  یگدنز  ندـنام ، یقاب  دـندروآرب : دایرف  وس  ره  زا  مدرم  مینک . بلج  ار  امـش  تیاضر 

ترضح نآ  هک  دوب  تهج  نادب  نامیپ  نیا  هکلب  دوبن ، ایند  هب  يهقالع  يهیاپ  رب  هیواعم  اب  ع )  ) نسح ماما  حلص  تسا : نینچ  هدروآ  يدس 
تفر یم  نآ  میب  هک  اجنآ  ات  دز  دـنهاوخ  گنرین  هلیح و  وا  هب  هدرک و  يراددوخ  وا  اب  یهارمه  يراـی و  زا  قارع  مدرم  هک  درک  هدـهاشم 

نیا رب  يزراـب  لـیلد  دوـخ  حلـص  دادرارق  زا  شیپ  ۀَْـلیَُخن  رد  ترـضح  نآ  يهباـطخ  دـننک . میلـست  هیواـعم  هب  ریگتـسد و  ار  ترـضح  هـک 
تـسا یقح  هدـمآ  شیپ  هیواعم  نم و  نایم  هک  فالتخا  نیا  رد  دومرف : نینچ  مدرم  هب  باطخ  دوخ  تانایب  رد  هک  بیترت  نیا  هب  تساعدا .

شیامزآ و دوخ  نیا  دیاش  مولعم ، اجک  زا  هدوب و  تما  حالصا  ناناملـسم و  نوخ  ظفح  رطاخ  هب  اهنت  نیا  و  مدرک ، تشذگ  نآ  زا  نم  هک 
هثداح هس  قارع ، لها  يا  تفگ : ع )  ) نسح ماما  تفای ، نایاپ  حلـص  راک  یتقو  دیوگ : یم  ریثانبا  دـبای . همادا  ینامز  ات  هک  دـشاب ، یعفانم 

. دیدرک تراغ  ارم  لاوما  سپـس  و  دـیداد ، رارق  داقتنا  شنزرـس و  دروم  ارم  هاگنآ  دـیتشک . ار  مردـپ  تسخن  دـیتشاد ، اور  نم  رب  هک  تسا 
اهنت هیواعم  اب  نم  حلـص  دنگوس . ادخ  هب  دومرف : هک  دوب  نیا  ع )  ) نسح ماما  تانایب  هلمج  زا  هک : تسا  هدروآ  جاجتحا  باتک  رد  یـسربط 

ات مدـیگنج  یم  يو  اب  زور  بش و  تشاد ، دوجو  نم  يارب  یناهارمه  هچنانچ  اما  متفاـین . یناراـی  وا  اـب  گـنج  يارب  هک  دوب  تهج  نیا  هب 
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تهج هچ  هب  ع )  ) نسح ماما  حلـص  هک  دـهد  یم  ناشن  میتشاد  ناـیب  هتـشذگ  رد  هک  ار  هچنآ  عومجم  دـنک . يرواد  وا  نم و  نیب  دـنوادخ 
ع)  ) نیسح ماما  شردارب  يهریـس  رد  هدنیآ  لوصف  رد  ام  و  تسا ، هدومرف  باختنا  ماما  هک  هدوب  نامه  حیحـص  تسرد و  هار  و  تسا . هدوب 

. داد میهاوخ  ناشن  هتخاس ، ادج  رگیدکی  زا  ار  ماما  ود  نیا  زا  کیره  هک  یتالاح  طیارش و  و 

حلص طیارش 

نب نسح  نب  دمحم  رکب  یبا  زا  بیترت  هب  نآ  دنـس  هک  ینابیـش  رحب  نب  دمحم  رثا  قوقحلا  لیطابالا و  نیب  قورفلا  باتک  زا  قودص  خـیش 
لقن یبسار  نزام  نب  فسوی  زا  وا  لیـضف و  نب  مساق  زا  وا  دوادوبا و  زا  وا  مزجا و  نب  دـیز  بلاطوبا  زا  وا  يروباشین و  همیزخ  نب  قاحـسا 

رب ار  نینمؤملا  ریما  مان  درادـن  قح  هیواعم  . 1 درک : حلـص  هیواعم  اب  حرـش  نیا  هب  یطیارـش  اب  ع )  ) یلع نب  نسح  ماما  تفگ : هک  هدـیدرگ 
رظن رد  ناـنآ  يارب  ار  تینما  دـنک و  يراددوخ  ع )  ) یلع نایعیـش  بیقعت  زا  . 3 هحفص 40 ] . ] دوشن هماقا  وا  دزن  تداهـش  . 2 دراذگ . دوخ 
نایم رد  مهرد  نویلیم  کـی  . 4 دراذـگاو . ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  زا  کـی  ره  قوقح  و  درادـن ، ار  ناـنآ  زا  کـی  چـیه  هب  ضرعت  قح  دریگ .
جارخ لحم  زا  دیاب  همه  اهنیا  دنک و  میسقت  دناهدش ، هتشک  نیفـص  لمج و  ياهگنج  رد  نینمؤملا  ریما  رانک  رد  هک  ییادهـش  ناگدنامزاب 

ار وا  هب  یئوگدب  نینمؤملا و  ریما  هب  ازسان  دیاب  هیواعم  هک : دوب  نیا  دادرارق  طیارـش  زا  رگید  خلا . دوش . هیدأت  سراف  دالب  زا  درج » باراد  »
؛ دنک كرت  ار  رما  نیا  هک  تساوخ  يو  زا  هکنیا  ات  درکن ، يراددوخ  ع )  ) یلع هب  مانشد  زا  هیواعم  دیوگ : یم  ریثا  نبا  دنک . كرت  زامن  رد 

. درکن افو  دهع  نیا  هب  زگره  اما  داد . رد  نت  نآ  لوبق  هب  رهاظ  رد  هک  دنچ  ره 

هیواعم مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نایم  حلص  دادرارق  نتم 

رارقرب حلـص  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نایم  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  يدادرارق  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  هک  طرـش  نیا  هب  دوش . یم  راذگاو  هیواعم  هب  تموکح  رما  و  ددرگ ، یم 
ای ماش  یلاعت  يادخ  ياهنیمز  زا  هشوگ  ره  رد  مدرم  دنک . باختنا  دوخ  ینیشناج  هب  تموکح  يارب  ار  یسک  درادن  قح  هیواعم  دنک . لمع 

ع)  ) یلع نایعیش  زا  کی  چیه  هب  دنهد و  ناما  دنشاب  اجک  ره  رد  ار  ع )  ) یلع نارای  و  دنـشاب ، ناما  نما و  رد  دیاب  زاجح  ای  نمی و  ای  قارع 
سک چـیه  و  دنـشاب ، ظوفحم  يدـنزگ  ره  زا  و  ناما ، رد  دـنزرف  نز و  لام و  ناج و  ثیح  زا  ع )  ) یلع نایعیـش  نارای و  دـنناسرن . یبیـسآ 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تیبلها  زا  کی  چیه  و  ع )  ) نیـسح شردارب  و  ع )  ) یلع نب  نسح  يارب  و  دوشن ؛ نانآ  زا  کی  چـیه  ضرعتم 
رب هوالع  دننکن . لالخا  ياهقطنم  چیه  رد  اهنآ  زا  کی  چیه  تینما  رد  دـنهاوخن و  يدـب  چـیه  راکـشآ  رد  هچ  ناهن و  رد  هچ  ملـس ) هلآ و 
زا سپ  دیوگ : یم  دیفم  خیـش  دندرک . شیاضما  مه  موق ، لاجر  زا  یهورگ  دـناهتفرگ ، هاوگ  ار  یهلا  سدـقا  تاذ  هماندـهع  نیا  رد  هکنیا 

زامن دوب ، هعمج  زور  نآ  نوچ  و  دش ، دراو  دوب  هفوک  هاگرگشل  نامه  هک  ۀَْلیَُخن ، نیمزرس ، هب  ات  داتفا  هار  هب  هیواعم  حلـص  دادرارق  ياضما 
رد هفوک  هب  دورو  زا  لبق  هیواعم  جرفلاوبا : يهتـشون  هب  اـنب  درک . داریا  ناـنآ  يارب  ياهبطخ  و  دروآ ، اـج  هب  مدرم  اـب  رهظ  ماـگنه  ار  هعمج 

رکذ هب  اجنیا  رد  درک . داریا  دـناهدرکن ، طبـض  ار  نآ  يهتـسجرب  تمـسق  دـنچ  زج  هب  یخیرات  ذـخآم  هک  ار  دوخ  لصفم  يهباـطخ  ۀَْـلیَُخن 
رد نامگیب  همه ، نیا  زا  سپ  و  تفگ ... : نینچ  دوخ  تاملک  ناـیم  رد  هیواـعم  میزادرپ . یم  میاهتفاـی  تسد  هک  هبطخ  نیا  زا  ییاهتمـسق 

هتفگ و ییاجبان  نخـس  هک  تسناد  ناهگان  هیواعم  اجنیا  رد  تشگ . زوریپ  قح  رب  لطاب  دمآ  دیدپ  فالتخا  شربمغیپ  زا  دـعب  هک  یتما  ره 
دـیفم و خیـش  هتفگ  هب  تفاـی ،!! هبلغ  لـطاب  رب  قـح  هک  تما  نیا  رد  رگم  تفگ : تخادرپ و  نآ  حالـصا  هب  گـنردیب  تسوا و  ناـیز  هـب 

هزور دـیراذگب و  زامن  هک  دوبن  روظنم  نیا  هب  امـش  اـب  نم  گـنج  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : دوخ  يهبطخ  رد  هیواـعم  یناهفـصا ، جرفلاوبا 
هب امش  اب  رطاخ  نیدب  طقف  نم  دیروآ ! یم  ياج  هب  ار  همه  نیا  امش  متسناد  یم  هکنیا  اب  دیزادرپب . تاکز  دیروآ و  ياج  هب  جح  دیریگب و 

دنچره تسا ، هدروآ  لیان  هتساوخ  نیا  هب  ارم  ادخ  کنیا  مریگ و  تسد  هب  ار  امش  رما  مامز  منک و  ینارمکح  امش  رب  هک  متـساخرب  گنج 
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یم اپ  ریز  ماهتـسب  وا  اب  هک  یناـمیپ  هحفـص 41 ]  ] ره مدرک و  راودـیما  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  نم ، هک  دـینادب ، نونکا  دـیرادن . شوخ  امش 
، مدیـشخب ع )  ) یلع نب  نسح  هب  هک  ییاهزیچ  دینادب  تسا : هدمآ  نینچ  جرفلاوبا  تیاور  رد  اما  درک . مهاوخن  افو  یطرـش  چـیه  هب  و  مهن ،
راـکم و وا  دـیوگ ... : یم  هدرک  هفاـضا  راـتفگ  نیا  يوار  لوق  زا  جرفلاوبا  منک . یمن  اـفو  یطرـش  چـیه  هب  تسا . نم  ياـپ  ریز  اـهنآ  همه 

نم هک  دیرادنپ  یم  نینچ  امـش  هفوک  مدرم  يا  تفگ : ياهبطخ  نمـض  رد  هفوک  مدرم  يارب  هیواعم  هک : تسا  هدروآ  ینیادم  دوب . رگهلیح 
زا نم  روظنم  اهنت  هکلب  دیروآ . یم  ياج  هب  ار  همه  نیا  امش  متسناد  یم  هکنیا  اب  متخادرپ ، گنج  هب  امـش  اب  جح  ةوکز و  زامن و  رطاخ  هب 
هک یلاح  رد  هدرک  اطع  نم  هب  ادخ  ار  ماقم  نیا  نونکا  و  مریگ . تسد  رد  ار  تموکح  رما  و  مهد ، نامرف  امـش  هب  هک  دوب  نیا  امـش  اب  دربن 

یسک اب  هک  يدهع  ره  و  تسا ، رده  هتخیر  نیمز  رب  هنتف  نیا  رد  هک  ینوخ  ره  هدید و  بیسآ  یلام  ره  هک  دینادب  و  دیدوب . دونشخان  امش 
رد تفرگ  تعیب  مدرم  زا  هکنیا  زا  سپ  هیواعم  دـسیون : یم  هدرک  هفاـضا  جرفلاوبا  تسا . نم  ياـپ  ود  نیا  ریز  ماهدرک  یطرـش  ره  هتـسب و 
نب نیـسح  ماگنه  نیا  رد  تفگ . ازـسان  زین  ع )  ) یلع نب  نسح  هب  سپـس  دوشگ . وا  مانـشد  هب  نابز  درک و  دای  ع )  ) یلع زا  دوخ  يهباـطخ 

تساخرب و شیاج  زا  دوخ  دناشن و  ار  وا  دیـشک و  ار  شتـسد  ع )  ) یلع نب  نسح  اما  دیوگ ، باوج  هیواعم  هب  ات  تساخرب  اج  زا  ع )  ) یلع
نم ردام  تسا . رخـص  وت  ردـپ  یتسه و  هیواعم  وت  تسا . یلع  مردـپ  متـسه و  نسح  نم  ياهدرک ، داـی  یتشز  هب  ار  یلع  هک  وت  يا  تفگ :

يهدج و  تسا ، هجیدخ  نم  يهدج  تسا . برح ، وت  دج  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نم  دج  دنه . وت  ردام  تسا و  همطاف 
مدرم زا  ياهدع  داب . ادخ  تنعل  میتسه  رتقفانم  يرگید  زا  رترفاک و  رتهیامورف و  رتماندـب و  رتمانمگ و  هک  ام  زا  کیره  رب  نونکا  هلیتق .. وت 

دیبعوبا و  نیمآ . میوگ ، یم  زین  نم  دیوگ : یم  تسا  هدوب  ثیدح  نیا  نایوار  زا  یکی  هک  نیعم ، نب  ییحی  نیمآ . دندیـشک : دایرف  دجـسم 
. نیمآ میوگ ، یم  زین  نم  فـلؤم : نیمآ . میوـگ  یم  مه  نم  و  دـسیون : یم  یناهفـصا  جرفلاوـبا  نیمآ . مییوـگ : یم  زین  اـم  دـیوگ : یم  زین 

هکنآ ات  دنروآرد ، ارجا  هلحرم  هب  ار  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  مانشد  بس و  هک  دندوب  دصرتم  زین  هیما  ینب  نیطالـس  رگید  وا  زا  سپ  هیواعم و 
نتـشک و  ع )  ) نینمؤملا ریما  نایعیـش  نایم  رد  تشحو  سرت و  داجیا  رد  هیواعم  یفرط  زا  تشادزاب . رما  نیا  زا  ار  مدرم  زیزعلادـبع  نب  رمع 

تشک و ار  قـمح  نب  ورمع  نینچمه  تخاـس . ناریو  ار  ناـشیاههناخ  زا  يرایـسب  و  رود ، دوـخ  ياهنیمزرـس  زا  ار  ناـنآ  دیـشوکب و  ناـنآ 
هب ءارذع  جرم  نیمزرـس ، رد  ار  وا  نارای  يدع و  نب  رجح  تخاس . ینادـنز  قشمد  رد  لاس  ود  تدـم  هب  ار  دیرـش ، رتخد ، هنمآ  شرـسمه ،

، جارخ اـما  دـناوخارف . ماـش  هب  قارع  زا  دـندوب  هدیـشک  ریجنز  هب  ار  يو  هار  رد  هـک  یلاـح  رد  ار  لاـقرم  مشاـه  نـب  هللادـبع  دـیناسر . لـتق 
ار دوخ  لاوما  ام  هک  رذع  نیا  هب  دنتـشادزاب ، لاوما  نآ  نتفرگ  زا  ار  ع )  ) نسح ماما  هرـصب  مدرم  دـسیون : یم  ریثا  نبا  هک  نانچ  درجباراد ،

رذنم نب  نیـضح  دسیون : یم  ینیادم  دوب . هتـشادزاب  رما  نیا  زا  ار  مدرم  هیواعم  هک  دوب  نیا  تقیقح  هتبلا  تخادرپ . میهاوخن  سک  چیه  هب 
نتـشک رد  درکن . افو  دوب ، هداد  ع )  ) یلع نب  نسح  هب  هک  ییاههدـعو  زا  کی  چـیه  هب  هیواعم  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  دـیوگ : یم  یـشاقر 

نانچ تخاس . مومسم  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  و  تفرگ ، تعیب  مدرم  هحفص 42 ]  ] زا دیزی  شرسپ  يارب  دیشوکب . شنارای  يدع و  نب  رجح 
قافتا هیواعم  اب  ع )  ) نسح ماما  حلـص  ترجه  مکی  لهچ و  لاس  یلوالا  يدامج  يهمین  رد  هدروآ : باعیتسالا  باـتک  رد  ربلادـبع  نبا  هک 

ار حلـص  دادرارق  ياضما  كردتـسملا  باتک  رد  يروباشین  مکاح  خـلا . تسا . هدوب  هابتـشا  هدرک  تبث  يرجه  لهچ  لاس  هب  هکنآ  هداتفا و 
هب لوالا  عیبر  مجنپ  تسیب و  رد  هدهاعم  نیا  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  یخرب  خـلا . تسا . هتـسناد  يرجه  کی  لهچ و  لاس  یلوالا  يدامج  رد 

نـسح ماما  يرهاظ  تفالخ  تدم  هدوب ، لوالا  عیبر  هام  رد  هچنانچ  نیاربانب  تسا . هدوب  رخآلا  عیبر  هام  رد  دناهتفگ  یخرب  هدیـسر و  اضما 
يانبم رب  هچنانچ  و  هدوب ، يرجه  لهچ  لاس  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  رد  وا  تعیب  هک  اریز  دوش . یم  زور  راهچ  تسیب و  هاـم و  تفه  (ع )

و دوب ، دـهاوخ  زور  راهچ  هام و  شـش  ترـضح  نآ  يرهاظ  تفالخ  تدـم  میهد  رارق  هتـسناد ، رخآلا  عیبر  هاـم  رد  ار  نآ  هک  مود  تیاور 
تایاور نایم  ع )  ) نینمؤملا ریما  تافو  خـیرات  رد  هک  تسا  یفـالتخا  رثا  رب  نیا  و  دناهتـشاد ؛ بوسحم  زور  جـنپ  ياهدـع  زور و  هس  یخرب 

. دش دهاوخ  رتشیب  زور  دنچ  تدم  نیا  میریگب . رظن  رد  ار  موس  تیاور  هچنانچ  و  دوش . یم  هدید  فلتخم 

ترضح نآ  خساپ  مالسلامهیلع و  یلع  نب  نسح  باحصا  زا  یعمج  ضارتعا 
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دندوب ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ناوریپ  هوجو  زا  امومع  هک  ع )  ) نسح ماـما  ناراـی  تسا  تیاور  نییبلاـطلا  لـتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  زا 
حلص نانمـشد  اب  ناشماما  ارچ  هک  دندرک ، یم  هیرگ  يدیمون  مشخ و  تدش  زا  دندوشگ و  وا  تمالم  هب  بل  همه  و  دنتفرگ ، ار  وا  فارطا 

اپ ریز  ار  حلص  طیارش  هک  تفگ  دوخ  نانخـس  نمـض  رد  هفوک  رد  هیواعم  هک  یعقوم  دیوگ : یم  ینیادم  تسا . هدش  میلـست  وا  هب  هدرک و 
هیواـعم هب  ار  تفـالخ  وـت  متـسه . تفگـش  رد  امـش  زا  ناـنچمه  نم  تفگ  و  ع )  ) نسح ماـما  هـب  درک  ور  هـبجن  نـب  بیـسم  تـسا ، هداـهن 

. دروآرد ارجا  هب  ار  شتادهعت  طیارـش و  ات  یتفرگن  ياهقیثو  دهعت و  وا  زا  و  دندوب ، وت  باکر  رد  رفن  رازه  لهچ  هک  یلاح  رد  یتشاذگاو 
بیـسم ییوگ ،؟ یم  هچ  دروم  نیا  رد  تفگ : ع )  ) نسح ماـما  تسا . هتـشادن  ار  وت  ناـج  زج  يروـظنم  وا  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : سپس 

. تسا هتشاذگ  اپ  ریز  ار  هحلاصم  طیارش  هتسکش و  ار  دوخ  نامیپ  يو  هک  اریز  دیدرگزاب . لوا  لاح  نامه  هب  تسا  رتهب  نم  رظن  هب  تفگ :
رد هیواعم  دیدرت  نودب  دربن ، ماگنه  هب  متـسج ، یم  تکرـش  رما  نیا  رد  مدوب و  ایند  ناهاوخ  نم  هچنانچ  بیـسم  يا  تفگ ؛ خساپ  رد  ماما 

يریگولج رگیدـکی  اب  يهزراـبم  يریگرد و  زا  اـت  ماهتفرگ  رظن  رد  ار  امـش  حالـص  ریخ و  نم  اـما  دوبن ؛ رترادـیاپ  نم  زا  ییابیکـش  ربص و 
رد ناراکدب  رـش  زا  و  شیاسآ ، رد  تسا  يراکوکین  ریخ و  لها  هکنآ  هجیتن  رد  ات  دیـشاب ، دونـشوخ  یهلا  ردق  اضق و  هب  ور  نیا  زا  میامن .

شتروص هب  هک  یلاح  رد  دـش ، دراو  ع )  ) نسح ماـما  رب  يدـنکلا  ورمع  نب  دـیبع  يزور  هک  داـتفا  نینچ  دـیوگ : یم  ینئادـم  دـشاب . ناـما 
هچ دیـسرپ ، يو  زا  ماما  دوب . هدیدرگ  دراو  وا  رب  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  اب  هارمه  دربن  رد  وا  تکرـش  رثا  رب  نآ  و  دش ، یم  هدـید  یمخز 
رود هب  بدا  زا  هک  تفگ  ینخـس  دـمآ و  ماما  کیدزن  هب  يدـع  نب  رجح  هاگنآ  تسا . هدـش  نینچ  نیا  گـنج  عقوم  رد  تفگ : هداد ؟ خر 

يهنحـص زا  ام  تفگ : ماما  هب  باطخ  رجح  سپـس  دوب ، ع )  ) نسح ماما  هب  تبـسن  يو  دیدش  تبحم  زا  یکاح  نخـس  نیا  هک  دنچره  دوب .
نیا دنتشگزاب . دندیسر  یم  رظن  هب  رورسم  داش و  هک  یلاح  رد  نانمشد  اما  میتشگ  هحفص 43 ]  ] زاب یلیمیب  رایسب و  جنر  اب  هیواعم  اب  دربن 
عطق ار  دوخ  مالک  زین  رجح  درک . توکـس  هب  رما  ار  يو  هراشا  اـب  ع )  ) نیـسح ماـما  اـجنیا  رد  داد . رییغت  ار  ع )  ) نسح ماـما  يهرهچ  نخس 

دنتسین و نآ  رادتسود  مدرم  يهمه  يراد  تسود  وت  هچنآ  رجح  نیا  تفگ : هتخادرپ  نخـس  هب  ع )  ) نسح ماما  سپـس  دش . تکاس  درک و 
ره دـنوادخ  دوبن و  وت  ياقب  يرادـهگن و  زج  مفدـه  روظنم و  مدرک  مادـقا  نآ  ماـجنا  رد  نم  هک  ار  هچنآ  تسین . اـهنآ  رظن  وت  رظن  يأر و 

. تسا يراک  هب  يزور 

مالسلا هیلع  ماما  هب  طوبرم  رابخا 

یم ار  جـیدخ  نب  ۀـیواعم  ایآ  تفگ - : دوخ  ناتـسود  زا  یکی  هب  ع )  ) نسح ماما  يزور  هک : تسا  هدروآ  لـیفطلا  وبا  دـیوگ : یم  ینیادـم 
زا هک  یلاح  رد  ار  هیواعم  صخش ، نآ  هک  دییاپن  يرید  هدب ! عالطا  نم  هب  يدرک  تاقالم  ار  وا  تقو  ره  يرآ - . داد : خساپ  يو  یـسانش ؟
وت ایآ  تفگ : هدـناوخ ، شیپ  ار  يو  ع )  ) نسح ماما  درک . یفرعم  ماـما  هب  ار  يو  هدرک  تاـقالم  دـش  یم  جراـخ  ثیرح  نب  ورمع  يهناـخ 

دراو زگره  و  يوش ، لخاد  رثوک  ضوح  هب  هچنانچ  دنگوس ، ادـخ  هب  ياهدوشگ ؟ ع )  ) یلع مانـشد  هب  نابز  راوخرگج  دـنه  دزن  هک  يدوب 
یم هدـنار  نآ  زا  هنوگچ  هک  دـید  یهاوخ  ار  نیقفانم  درک . دـهاوخ  روبع  نآ  زا  باتـش  اـب  هک  درک  یهاوخ  هدـهاشم  ار  وا  دـش ، یهاوخن 
نب نامیلس  ار  ام  درک  ثیدح  دیوگ : یم  هدرک  هفاضا  ینیادم  دنریگ . هرهب  نآ  زا  هک  تسا  هدامآ  زاب و  نآ  فرط  ود  هک  یلاح  رد  دنوش ،

، بیبح يا  تفگ : وا و  هب  درک  ور  ماما  تفر . ع )  ) نسح ماما  تاقالم  هب  ۀملـسم  نب  بیبح  يزور  هک  يدبع ، سیق  نب  دوسا  زا  وا  بویا و 
نینچ هک  میوگب  یتسیاب  امـش ، ردـپ  دروم  رد  اما  تفگ : بیبح  ياهداهن ! ماگ  ادـخ  تعاط  ریغ  يریـسم  رد  وت  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ 

هک یشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  اما  تسا . تسرد  بلطم  نیا  هتبلا  تفگ : ع )  ) نسح ماما  ماهدرکن . یچیپرس  ادخ  نامرف  زا  زگره  نم  هدوبن و 
یقاب يارـس  ددرگ ، دابآ  تیایند  هلیـسو  نیا  هب  هچنانچ  هک  ینادب  یتسیاب  ياهدیدرگ . هیواعم  نامرف  وریپ  رذگدوز  زیچان و  يایند  رطاخ  هب 

ریز يهیآ  یهد ، ناشن  دوخ  زا  وکین  يراتفگ  یـشاب و  هتـشاد  يدنـسپان  رـش و  راتفر  لامعا و  هچنانچ  یلاح  نینچ  رد  ياهداد . تسد  زا  ار 
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قادصم نونکا  هک  نادب  اما  [ 5 ،.« ] ائیـس رخآ  احلاص و  المع  اوطلخ  درک ...«  دهاوخ  قدص  وت  يهرابرد  تسا ، هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک 
هحفص 44] [. ] 6 ( ] نوبسکی اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  لب  الک  : ) دیامرف یم  لجوزع  يادخ  هک  ياهدیدرگ  ریز  يهیآ 

هیبا نب  دایز  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما 

رد ار  يو  هیواعم  هنوگچ  هک  مینک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  میراد و  نایب  ار  دایز  یگداوناـخ  بسن  تسا  مزـال  ثحبم  نیا  رد  دورو  زا  شیپ 
زا زین  وا  هک  دوب  یفقث  جالع  نب  ورمع  نب  ةدـلک  نب  ثراح  نازینک  زا  تشاد  مان  هیمـس  هک  داـیز  رداـم  داد . رارق  دوخ  يهداوناـخ  فیدر 

نایفـسوبا يزور  هک  داتفا  نینچ  دوب . فیقث  يهفیاط  ناگدرب  زا  هک  دیبع ، مان  هب  تشاد  يرهوش  هیمـس  دش . یم  بوسحم  برع  ناکـشزپ 
. دهد رارق  شرایتخا  رد  هراکدب  ینز  تساوخ  وا  زا  تفر و  میرموبا  مان  هب  شورف  بارش  يدرم  غارس  هب  رس  کی  تشذگ . فیاط  رهـش  زا 

عورشمان لمع  نیا  زا  دش و  رتسب  مه  هیمس  اب  نایفسوبا  بیترت  نیدب  و  درک ، یفرعم  يو  هب  دوب  دیبع  رسمه  هک  ار  هیمس  هلصافالب  میرموبا 
يارای اما  تسوا ، دنزرف  دایز  هک  درک  اعدا  نایفسوبا  رمع ، تفالخ  ماگنه  هب  دنتخانش . یم  دیبع  رسپ  نانچمه  ار  يو  اما  تفای ؛ دلوت  دایز 

رگید يوس  زا  و  تشاد ، میب  تدش  هب  ناناملـسم  زا  رگید  يوس  زا  رمع و  زا  وس  کی  زا  هک  اریز  تشادـن ؛ ار  نایرج  نیا  نتخاس  راکـشآ 
یگباوخمه رتسب  نآ  زا  دنزرف  ُرَجَْحلا  ِرِهاَْعِلل  َو  ِشاَرِْفِلل  َُدلَْولا  دیامرف : یم  هک  دوب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  راتفگ  اب  ریاغم 

رظن زا  هدـیدرگ ، دـلوتم  دـیبع  شارف  رتسب و  رد  هک  داـیز  ور  نیا  زا  ددرگ . راسگنـس  تسیاـب  یم  دوش  اـنز  بکترم  هک  یـصخش  و  تسا ،
يرایـسب دشاب . وا  دنزرف  دایز  هک  دناسر  یمن  تابثا  هب  هدش  انز  بکترم  شردام  اب  هک  نایفـسوبا  و  ددرگ ، یم  بوسحم  وا  دـنزرف  یعرش 

بلاط یبا  نب  یلع  نایفـسوبا ، هک  یـسلجم  رد  يزور  رمع  تفالخ  عقوم  رد  هک ، دناهدرک . نایب  بیترت  نیا  هب  ار  عوضوم  نیا  نیخروم  زا 
. تشاداو یتفگش  هب  ار  نیرـضاح  هک  تفگ  ینخـس  دوب  سرون  یناوج  زونه  هک  یلاح  رد  دایز  دندوب ، رـضاح  زین  صاع  نب  ورمع  و  (ع )

رضاح اجنآ  رد  هک  نایفـسوبا  درب . یم  هار  بوچ  کی  اب  ار  برع  تلم  دوب  یم  شیرق  نامدود  زا  ناوج  نیا  هچنانچ  ادخ  هب  تفگ ، ورمع 
ردپ ایآ  دیسرپ  نایفسوبا و  هب  درک  ور  ع )  ) یلع مسانش . یم  هدیدرگ  رتسبمه  وا  ردام  اب  هک  یسک  و  تسا ، یـشیرق  ناوج  نیا  تفگ : دوب ،

. نایفسوبا يا  شاب ، تکاس  یتسه ؟ دایز  ردپ  وت  وت ، تفگ  يدنت  اب  ع )  ) ماما متسه . نم  دوخ  شردپ  تفگ ، نایفسوبا  یـسانش ؟ یم  ار  وا 
يدرم هک  یلاح  رد  نایفـسوبا  يراد ؟ یمن  بوسنم  دوخ  هب  ار  دایز  هک  تسا  هنوگچ  سپ  تفگ : هتخاس ، بطاـخم  ار  وا  صاـع  نب  ورمع 
همادا دوخ  يهتفگ  هب  ینیادـم  دروآرد . ياپ  زا  ارم  درم  نیا  هک  مراد  میب  تفگ : رمع ) ینعی   ) داد یم  ناشن  تشاد  روضح  اـجنآ  رد  هک  ار 

. دروآ تسد  هب  ار  نآ  قطانم  زا  یتمـسق  ای  سراف و  تموکح  نامرف  ع )  ) یلع تفالخ  ناـمز  رد  داـیز  دـسیون : یم  نینچ  ار  ناـیرج  هداد ،
زیمآ دـیدهت  ياهمان  هیواعم  انثا  نیا  رد  دیـشوکب . روبزم  قطاـنم  جارخ  يروآعمج  رد  و  دـمآرب ، یبوخ  هب  تیرومأـم  نیا  يهدـهع  زا  يو 

هکنیا لثم  تسا : نینچ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دروایب ، زین  ار  يرعش  تسوا  ردارب  يو  هکنیا  هب  هراشا  اب  نآ  نایاپ  رد  تشاد و  لاسرا  دایز  يارب 
رد و  داد ، لاح  رییغت  فلتخم  ياهتروص  هب  غرمرتش  نوچ  دـیدرگ و  كانمـشخ  هاگ  کبـس و  هاـگ  هک  زور  نآ  ياهدرب  داـی  زا  ار  تردـپ 

تخادرپ و نخـس  هب  مدرم  يارب  دیـسر  دایز  هب  هیواعم  يهمان  هک  نیمه  تفگ . نخـس  نانآ  يارب  تشاد  تموکح  مدرم  رب  رمع  هک  یلاح 
دینادیم هحفص 45 ]  ] هک یتروص  رد  دنک ، یم  دیدهت  ارم  دراد  رارق  نیقفانم  سأر  رد  هک  یسک  و  راوخرگج ، دنه  رـسپ  هک  ابجع  تفگ :

رـسمه هک  تسا  ع )  ) یلع وا  و  تسا ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  مع  رـسپ  دوـخ ، هک  هتفرگ  رارق  یتیـصخش  وا  نم و  ناـیم 
بحاص تلزنم و  تیالو و  ماقم  ياراد  هک  تسا  یـسک  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ طبـس  ود  ردـپ  نیملاـعلا و  ءاـسن  يهدـیس 

ادـخ هب  تسا . هدوب  نیعبات  راـصنا و  نیرجاـهم و  زا  رفن  رازه  دـص  ناـیم  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اـب  يردارب  ناونع 
دایز هاگنآ  دوب . دـهاوخ  رتشیب  سکره  زا  متماقتـسا  ینزریـشمش  رد  هک  دـید  دـنهاوخ  دـنروآ  شروی  نم  رب  اهنآ  يهمه  هچنانچ  دـنگوس 

نم دعب ، اما  تشون : نینچ  يو  خساپ  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  داتـسرف . زین  ار  هیواعم  يهمان  نآ  هارمه  تشاد و  لاسرا  ع )  ) یلع يارب  ياهمان 
شزغل و هک  ینادـب  یتسیاب  نایفـسوبا ، يهرابرد  اما  ماهتـسناد . رما  نیا  يهتـسیاش  ار  وت  دـیدرت  نودـب  مدرک و  باـختنا  تموکح  هب  ار  وت 
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ياـج رب  ار  یثاریم  هک  تسا  يرذـگدوز  ياـهوزرآ  يزادرپ و  غورد  رثا  رد  نیا  و  داد . ماـجنا  تفـالخ  ماـگنه  هـب  يو  هـک  دوـب  ییاـطخ 
رس و تشپ  زا  وربور و  زا  فرط ، ره  زا  هک  تسا ، میجر  ناطیش  نوچ  زین  هیواعم  یفرط  زا  دنک . یمن  تباث  وا  هب  ار  وت  باستنا  هتـشاذگن و 

دایز هک  نیمه  مالسلاو . زیهرپب . وا  زا  مه  زاب  زیهرپب . وا  زا  نک . يرود  تدش  هب  يو  زا  سپ  درادیمنرب . یمدآ  زا  تسد  پچ  تسار و  زا 
وا نهذ  رد  نانچمه  تقیقح  نیا  تسا . هداد  تداهش  عوضوم  نیا  هب  ع )  ) یلع هک  دنگوس  هبعک  راگدرورپ  هب  تفگ : دناوخب ، ار  همان  نیا 

دوخ تمس  رب  نانچمه  وا  دیسر ، تداهـش  هب  ع )  ) یلع نوچ  سپ  تخاس . راکـشآ  يو  رب  ار  دوخ  تفلاخم  هیواعم  هکنیا  ات  تشاد ؛ ياج 
زا دوب : نینچ  نآ  زا  یتمـسق  هک  تشاد  لاسرا  يو  هب  يزیمآ  دـیدهت  يهمان  دوب ، ساره  رد  وا  زا  هک  هیواعم  رادوریگ ، نیا  رد  دـنام . یقاب 

ثعاب دوخ  و  یتفرگ ، شیپ  نارفک  هار  تمعن  رد  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دـعب . اما  دـیبع . نب  دایز  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نینمؤملا  ریما 
يهطیح زا  یناوت  یم  هک  يرادنپ  یم  نینچ  ایوگ  دـناهدشن . هتخانـش  تردام  ردـپ  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  يدرگ . تازاجم  هک  يدـش 

زگره هـک  ياهدـش  ياهـقطنم  یلاو  ریما و  زورما  يدوـب و  ياهدـنب  نارگید  نوـچمه  هتـشذگ  رد  يدرگ . جراـخ  نـم  يهطلــس  تردـق و 
نت نامرف  نیا  ماجنا  هب  هچنانچ  نک . توعد  نم  اب  تعیب  تعاطا و  هب  ار  مدرم  همان  نیا  تفایرد  اب  هیمس ، رسپ  يا  يرادن . ار  نآ  یگتسیاش 

. مالـسلاو درک . مهاوخ  ریگتـسد  ار  وت  شالت  جـنر و  نیرتمک  اب  یناـسآ و  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  ياهدرک . نیمأـت  ار  شیوخ  نوخ  يداد 
هب باطخ  تفرگ و  رارق  ربنم  زارف  رب  هدروآ ، درگ  ار  مدرم  هلصافالب  تفر . ورف  بضغ  مشخ و  رد  تدش  هب  هیواعم  يهمان  تفایرد  اب  دایز 

یسک و  بازحا ، گنج  يهتسد  رس  قافن و  تافالتخا و  يهدننک  داجیا  ادخ و  ریش  يهزمح  يهدنشک  راوخرگج و  دنه  رـسپ  تفگ : نانآ 
هدرک قرب  دـعر و  داجیا  دوخ  چوپ  لایخ  هب  هداتـسرف و  همان  نم  يارب  درک ، فرـص  ار  دوخ  لاوما  ادـخ  رون  نتخاـس  شوماـخ  هار  رد  هک 

هدیـشاپ مه  زا  اـهداب  شزو  اـب  دوـش و  یمن  هدـید  نآ  رد  یبآ  هرطق  رگید  هک  تسا  يربا  نوـچمه  يو  هـک  دـنادب  دوـخ  هـکنآیب  تـسا .
و ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  تخد  دنزرف  نم  هک  یتروص  رد  متـسه ؛ ساره  رد  وا  زا  نم  هک  درادنپ  یم  نینچ  دش . دنهاوخ 
رد ترضح  نآ  هچنانچ  دنگوس ، يادخ  هب  تسا . هتفرگ  رارق  هیواعم  ربارب  رد  راصنا  رجاهم و  رازه  دص  اب  هک  منیب  یم  ار  وا  مع  نبا  دنزرف 

هیواعم يارب  ياهمان  نمـض  رد  سپـس  تخاس . مهاوخ  کیرات  بش  نوچ  ار  نشور  زور  وا  اب  يهلباقم  رد  دهد  هزاجا  نم  هب  هیواعم  دروم 
ره هدرک و  هطاحا  ار  وا  ایرد  جاوما  هک  یتسه  یقیرغ  هحفص 46 ]  ] نوچ وت  هک  منیب  یم  نینچ  مدرک . هظحالم  ار  تاهمان  دعب ، اما  تشون :

. دـهد همادا  دوخ  تایح  هب  رتشیب  یکدـنا  هک  وزرآ  نیا  هب  دـهد ، یم  رارق  دوخ  ییاـهر  يهلیـسو  ار  ياهغاـبروق  ياـپ  یتح  زیچاـن و  یئیش 
يهداـج رد  دریگ  شیپ  تمعن  نارفک  داـسف و  هار  نیمز  رد  دـشاب و  زیتس  رد  ادـخ  ربماـیپ  ادـخ و  اـب  وت  دـننام  هک  سکره  ینادـب  یتسیاـب 

ارم هک  متـشاد  یمن  میب  نآ  زا  وت  هب  نتفای  تسد  تهج  هک  نادـب  ياهتفرگ ، مانـشد  ازـسان و  داب  هب  ارم  تسا . هداهن  ماگ  یهابت  یتخبدـب و 
ار نآ  نتخاس  كاپ  يارای  زگره  هک  نانچ  متخاس  یم  راکـشآ  ار  وت  ياهیگدولآ  و  مدرمـش ، یم  رب  ار  تیاهـشزغل  دـنناوخب  نادان  هیفس و 
. يدرگ شهوکن  شنزرـس و  یتسیاب  نم  زا  شیب  وت  ياهداد  رارق  شهوکن  دروم  ارم  هدوب و  وا  رـسپ  نم  رگا  هیمـس ، يهرابرد  اما  یتشادن .

نم رب  یناوت  یم  یناسآ  هب  شالت و  شـشوک و  نیرتمک  اب  هک  ياهدرک  نامگ  دروم  نیا  رد  اما  دیمان . تعامج  دـنزرف  دـیاب  ار  وت  هک  اریز 
ار ياهدنرد  گرگ  دنفـسوگ ، کی  هک  ياهدید  ایآ  و  دسرتب ، یکچوک  يهدنرپ  يادص  زا  نیهاش  هک  تسا  هدـش  هدینـش  ایآ  یبای . تسد 

يو دزن  هک  تساوخ  هبعش  نب  ةریغم  زا  و  تفر . ورف  يدیدش  هودنا  مغ و  رد  دیسر ، هیواعم  هب  دایز  يهمان  هک  نیمه  مالـسلاو . دنک ؟، هراپ 
لح هب  هرواشم  اب  ات  مراذـگ ؛ نایم  رد  وت  اب  مداد  حـیجرت  نم  هک  تسا  شیپ  رد  یمهم  عوضوم  تفگ : هدرک ، تولخ  يو  اب  هاـگنآ  دـیایب .

يرتکیدزن و نم  هب  سک  همه  زا  رارـسا  يرادزار و  رد  هک  مراد  ناـنیمطا  ینک . یتحیـصن  يراـی و  رما  نیا  رد  ارم  میزادرپب و  لکـشم  نیا 
دوخ نخـس  هب  هیواعم  متـسه . وت  نامرف  زا  تعاطا  هب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ ، هریغم  يراد . يرترب  منادـنزرف  هب  تبـسن  وت  هک  نادـب 

رب یعفا  نوچ  و  تسا . هتخادرپ  ام  اب  ینمـشد  هب  نانچمه  و  دـنک ، یم  تموکح  سراف  رد  تساهلاس  دایز  هک  یناد  یم  تفگ : هداد ، همادا 
. دـناسرب يرمث  هجیتن و  هب  ات  درک  دـهاوخ  لابند  اجنآ  ات  دـنزب  تسد  هک  راـک  ره  هب  تسا و  یلاـعف  رایـشوه و  درم  وا  دـنک . یم  شرغ  اـم 

تـسدمه یلع  نب  نسح  اب  هک  مراد  نآ  میب  زین  نونکا  و  تشادـن ؛ دوجو  نم  يارب  یتینما  دوب ، تایح  دـیق  رد  وا  يالوم  اـقآ و  هک  هاـگنآ 
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هک تسا  یناسک  زا  دایز  هک  یناد  یم  تخاس . مهاوخ  بلج  وت  فرط  هب  ار  وا  رظن  مشاب  تایح  دـیق  رد  نم  هچناـنچ  تفگ ، هریغم  ددرگ .
، يراذگ نایم  رد  وا  اب  یمرن  هب  ار  لئاسم  ینک و  ییوجلد  يو  زا  رگا  تسا . هباطخ  ربنم و  رادتسود  هدوب و  ماقم  فرش و  لابند  هب  هراومه 
وا يارب  ياهمان  هک  تسا  رتهب  سپ  درک . دهاوخ  ادـیپ  شیارگ  وت  يوس  هب  يرتشیب  دامتعا  اب  ددرگ و  یم  بلج  وت  فرط  هب  دـیدرت  نودـب 

هدعو هتفگ و  نخـس  وا  اب  دوخ  يردارب  زا  نآ  رد  هک  تشاد  لاسرا  دایز  يارب  ياهمان  هیواعم  هاگنآ  مربب . شدزن  هب  ار  نآ  دوخ ، مسیونب و 
یبا نب  دایز  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نینمؤملا  ریما  زا  تسا : نینچ  همان  نیا  زا  یتمـسق  دیناسر . دهاوخ  تموکح  هب  ار  يو  هک  دوب  هدرک 
دوخ يدنواشیوخ  تبارق و  هک  هدیدرگ  ثعاب  وت  ینمشد  ینیبدب و  ياهدروآ . ور  نمشد  فرط  هب  هدرک و  محر  عطق  هک  منیب  یم  نایفس ،

. یناد یمن  نم  دوخ و  ردـپ  ار  هیواعم )  ) برح نب  رخـص  هتفرگ و  هدـیدان  نم  اب  ار  دوخ  يردارب  ییوگ  هک  اجنآ  ات  يربب ، نیب  زا  نم  اب  ار 
فـصو نیا  اب  ياهتـساخرب . نم  اب  هزرابم  هب  وت  هداهن و  ماگ  صاعلا  یبا  رـسپ  یهاوخنوخ  لابند  هب  نم  اجک . هب  ات  تساـجک  زا  هر  تواـفت 

. مدرگ باوث  رجا و  ناهاوخ  رما  نیا  رد  دـنک و  محر  يهلـص  وت  اب  مرذـگرد . وت  ياهـشزغل  زا  منک و  راتفر  یمرن  هب  وت  اب  هک  مدـقتعم  نم 
نآ يهغیت  هک  ینز  ریـشمش  هب  تـسد  ناـنچ  هحفـص 47 ]  ] یـشاب و مشاه  ینب  موق  نامرف  تعاـطا و  رد  هچناـنچ  هریغم ، اـبا  يا  نادـب  سپ 
زا رتدـیدش  مشاه  ینب  اب  سمـش  دـبع  نادـنزرف  يهنیک  ینمـشد و  هک  اریز  تفای ؛ یهاوخن  تسد  ياهجیتن  هب  ناـنآ  زا  يرود  زج  دنکـشب 

ار دوخ  دنویپ  يدرگرب و  دوخ  بسن  لصا و  هب  تسا  رتهب  ور  نیا  زا  تسا . هدش  هدنکفا  نیمز  رب  يواگ  حبذ  يارب  هک  تسا  يدراک  يزیت 
رد دوب . یهاوخ  یقاب  تموکح  رب  نانچمه  يدرگ ، نم  زا  يرادفرط  رادتـسود  ینک و  دامتعا  نم  هب  هچنانچ  و  يزاس ، مکحم  دوخ  موق  اب 

دایز دیناسر . دایز  هب  ار  هیواعم  يهمان  هریغم  مالـسلاو . نم . ررـض  رب  هن  دشاب و  نم  عفن  رب  هن  هک  زادرپب  یکین  رما  هب  دوخ  تروص  نیا  ریغ 
دوخ دنویپ  رادرب و  تسد  تجاجل  زا  تفگ : وا و  هب  درک  ور  هریغم  داد . رـس  ياهدنخ  سپـس  و  تفر ، ورف  هشیدنا  رد  همان  نیا  يهعلاطم  اب 

هک دیناد  یم  تفگ : درک و  داریا  مدرم  يارب  ياهباطخ  زور  هس  ای  ود  زا  سپ  دایز  درگرب . دوخ  ردارب  دزن  و  نک ، رارقرب  دوخ  نادناخ  اب  ار 
يوس هب  دوخ  یتمالس  تیفاع و  يارب  و  دیزاس ، رود  دوخ  زا  دیتسه . رداق  رما  نیا  هب  هک  لاح  تسا . هدروآ  يور  امش  رب  زورما  الب  جنر و 

هک مدید  ینادنفـسوگ  نوچمه  ار  نانآ  متـسیرگن و  تقد  هب  دیـسر  لتق  هب  نامثع  هک  تقو  نامه  زا  ار  مدرم  عاضوا  نم  دیروآ . ور  ادـخ 
تـسد زا  ار  دوخ  ناـج  مدرم ، زا  رفن  رازه  دـص  زا  شیب  نیفـص ، لـمج و  دربن  ود  رد  هک  یناد  یم  دـنوش . یم  یناـبرق  دـیع  ياـهزور  رد 

لتاق و مه  یتسیاب  دشاب ، نینچ  رما  تقیقح  رگا  سپ  دنتسه . قح  وریپ  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  اهنآ  يهمه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دنداد .
هابتـشا اطخ و  هار  مدرم  هدیدرگ و  لکـشم  هدـیچیپ و  تخـس  رما  نیا  هکلب  تسین  نینچ  زگره  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، تشهب  رد  لوتقم  مه 

ار دوخ  نید  تمالـس  دـناوت  یم  یـسک  هچ  تروص  نیا  رد  ددرگزاـب . هیلوا  بیترت  ناـمهب  عاـضوا  هک  مراد  میب  نآ  زا  نم  و  دـناهدومیپ ،
شمارآ و روـما ، يهمه  ماجنارـس  تبقاـع و  نیرتوـکین  هک  مدـش  فـقاو  رما  نیا  هب  مدرم  لـئاسم  رد  تقد  هعلاـطم و  اـب  نم  دـنک ؟ ظـفح 

ادخ تساوخ  هب  نم  و  درک . دیهاوخ  قیدـصت  یگمه  ار  نآ  کین  نایاپ  هک  دز  مهاوخ  يراک  هب  تسد  امـش  يارب  نم  و  تسا ، یتسردـنت 
: تشاگن حرش  نیا  هب  ياهمان  هیواعم  خساپ  رد  دمآ و  دورف  ربنم  زا  دایز  سپس  درک . مهاوخ  شیاتـس  رما  نیا  رد  ار  امـش  تعاطا  يوریپ و 

وت رب  ار  قح  هک  ار  يادخ  ساپس  مدش . هاگآ  نآ  نومضم  زا  و  مدرک ، تفایرد  هبعش  نب  ةریغم  يهلیسو  هب  هیواعم  يا  ار  وت  يهمان  دعب ، اما 
هب ار  حیحـص  کین و  راک  هک  یتسه  یناسک  زا  دوخ  وت  دـیدرت  نودـب  داد . ناـشن  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  هب  تشگزاـب  تخاـس و  ناـیامن 

دهاوخ یپ  رد  ار  يرایـسب  تقـشم  جـنر و  تسد  هریچ  نانارنخـس  يارب  هک  مدوب  یتـیعقوم  رد  وت  يهماـن  تئارق  ماـگنه  دـنناد . یم  یبوخ 
یسک هب  هدیدرگ و  نادرگرس  هارمگ و  هک  یناسک  نوچمه  دنتفر  ورف  تریح  تهب و  رد  متخادرپ ، نخس  هب  مدرم  يارب  هک  هاگنآ  تشاد .

تـساوخرد يو  زا  دایز  هک  ار  هچنآ  يهمه  هیواعم  دوب . مهاوخ  رداق  روما  هنوگ  نیا  رب  نم  و  دهد . ناشن  اهنآ  هب  ار  هار  هک  دـنراد  جایتحا 
هک تساوخ  يو  زا  و  درک ، نایب  وا  هب  ار  دوخ  دامتعا  هلیـسو  نیدـب  تشاد و  لاسرا  دایز  يارب  ياهمان  دوخ  طـخ  اـب  و  داتـسرف ، دوب  هدرک 
زا دنک ، یفرعم  نایفـس  یبا  نب  دایز  مان  هب  ار  دیبع  نب  دایز  هک  تفرگ  میمـصت  هیواعم  هک  نیمه  دیوگ : یم  ینیادـم  ددرگ . ماش  راپـسهر 

داـیز هک  هدـش  نشور  نم  رب  تفگ : مدرم  هب  باـطخ  سپ ، داد . رارق  رتنییاـپ  ياهلپ  رب  درب و  دوـخ  اـب  ار  داـیز  تفر و  ـالاب  ربـنم  ياـههلپ 
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. دینک ادا  ار  تداهـش  قح  دـیراد  رطاخ  هب  یتیاکح  باستنا  نیا  تحـص  رد  هچنانچ  مهاوخ  یم  امـش  زا  نم  تسام . يهداوناخ  هب  بوسنم 
هب دوخ  گرم  هحفص 48 ]  ] زا لبق  نایفسوبا  هک  دنتفگ  و  تسا ، نایفسوبا  رسپ  يو  هک  دندرک  دییأت  ار  هیواعم  نانخس  دنتساخرب و  ياهدع 
نم تفگ  تساخرب و  ياج  زا  دوب  شورف  بارـش  يدرم  تیلهاج  نارود  رد  هک  یلولـس  میرموبا  اـنثا  نیا  رد  تسا . هدرک  فارتعا  رما  نیا 

بابک بارش و  زا  هک  نیمه  درک ، يرادیرخ  نم  زا  بارش  بابک و  هدمآ ، فیاط  هب  نایفسوبا  زور  کی  متشاد . یشورف  بارش  فیاط  رد 
وا يارب  ینز  هک  هدرک  رما  نم  هب  نایفسوبا  متفگ ، يو  هب  هتفر ، هیمـس  غارـس  هب  نم  روایب . ینز  نم  يارب  تفگ : نم و  هب  درک  ور  دش ، ریس 

یناپوچ هب  وا  اریز  ددرگرب ؛ ینارچدنفـسوگ  زا  دـیبع  مرهوش  ات  دـنک  ربص  دـیاب  طقف  مرادـن . یفرح  تفگ : هیمـس  يرـضاح ،؟ ایآ  مروایب .
هب دیسر . هار  زا  ناشک  نماد  هک  مدرک  هدهاشم  ار  يو  هک  دیئاپن  يرید  دمآ . مهاوخ  نم  دیباوخ ، دروخ و  ار  شماش  یتقو  تسا . لوغـشم 

یلیخ داد  یمن  يدـب  يوب  شلغب  ریز  رگا  تفگ ، مباوج  رد  دوب ، هنوگچ  مدیـسرپ ، نایفـسوبا  زا  هاگنآ  دـینارذگ . وا  اب  يدـنچ  بیترت  نیا 
نیا هب  دـنناوخن . تفعیب  ار  وت  ردام  ات  وگم  ازـسان  مدرم  ناردام  هب  میرمابا  يا  دیـشک : دایرف  ربنم  زارف  زا  داـیز  ماـگنه  نیا  رد  دوب . بوخ 

و دش . يراذگمان  نایفـس  یبا  نب  دایز  مان  هب  دوب  فورعم  مان  نیمه  هب  مدرم  نایم  رد  هک  دیبع  نب  دایز  دـیدرگ و  ماجنا  دـنویپ  نیا  بیترت 
نیا هدـمآ : باعیتسا  باتک  رد  هک  نانچ  دروآرد . دایز  دـنزرف  دـمحم  جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد  هیواعم  دـنویپ ، قاـحلا و  نیا  دـییأت  تهج 
یبا نب  دایز  نتفگ  زا  وس  کی  زا  دمآ . نارگ  اهنآ  يارب  دنتفرگن و  شود  هب  ار  راب  نیا  ناناملـسم  داتفا . قافتا  يرجه  لاس 44  هب  عوضوم 

، هیمس نب  دایز  هما ، نب  دایز  هیبا ، نب  دایز  نوچ ، یفلتخم  ياهمان  اب  ور  نیا  زا  دنتشاد . میب  زین  دیبع  نب  دایز  مان  زا  رگید  يوس  زا  نایفس و 
هیواعم تموکح  نارود  رد  اما  تشاد ؛ همادا  نانچمه  ارجام  نیا  دندناوخ . یم  دنهد ، تبسن  یسک  هب  ار  يو  هکنآ  یب  دایز  مان  اب  اهنت  ای  و 

اب لاـح  ره  رد  یبـلق ، شیارگ  هـچ  سرت و  يور  زا  هـچ  مدرم  هـک  اریز  دـیدرگ ؛ فورعم  نایفــس  یبا  نـب  داـیز  هـب  مدرم  رتـشیب  ناـیم  رد 
و دوب . دنهاوخ  كدنا  رایـسب  یـسونایقا  ربارب  رد  ياهرطق  نوچمه  هعماج  نایم  رد  نید  ناوریپ  الومعم  و  دنتـسه ، ادـصمه  دوخ  ناهاشداپ 

نبا ای  دیبع ، نب  دایز  ار  وا  هچنانچ  دـسیونب . هچ  ار  همان  ناونع  هک  دوب  ریحتم  دتـسرفب ، دایز  يارب  ياهمان  تفرگ  میمـصت  هشیاع  هک  هاگنآ 
سپ تسا . هدیدرگ  هانگ  بکترم  دوخ  دنک  زاغآ  نایفـس  یبا  نب  دایز  ناونع  اب  ار  همان  هچنانچ  و  دش ، دـهاوخ  مشخ  رد  دایز  دـمانب ، هیبا ،

هک نیمه  دایز . شدـنزرف  هب  نینمؤملا  ما  هشیاع  زا  و  تشاد : لاسرا  هنوگ  نیدـب  ار  همان  راچان  هب  دروآ  نایم  هب  شردـپ  زا  یماـن  هکنآ  یب 
هک یماگنه  هب  دیوگ : یم  ظحاج  تسا . هدرک  تمحز  داجیا  هشیاع  يارب  ناونع  نیا  ایوگ  تفگ  داد و  رـس  ياهدنخ  دناوخب ، ار  همان  دایز 

ایوگ و ینابز  اما  دوب . راتفرگ  يدیدش  يرامیب  هب  انیبان و  هدروخلاس و  يدرم  يو  تشذـگ . يودـع  نایرعلا  وبا  رب  دوب ، هرـصب  مکاح  دایز 
خساپ رد  تسیچ ؟ زا  ادص  رس و  نیا  هک  دیسرپ ، دندوب  وا  فارطا  هک  یتیعمج  زا  دایز  بکرم  يادص  ندینش  اب  نایرعلاوبا ، تشاد . حیصف 

مان هب  یـصخش  و  دناهدوب . ینیعم  يهدع  نایفـسوبا  ناگدنامزاب  تفگ : سپ  درذگ . یم  اجنیا  زا  هک  تسا  نایفـس  یبا  نب  دایز  دـنتفگ ، وا 
دایز يهداتـسرف  تشاد ؛ لاسرا  وا  يارب  رانید  تسیود  گنردیب  دش ، هاگآ  نخـس  نیا  زا  دایز  هک  نیمه  تسا . هدـنامن  ياجرب  وا  زا  دایز 

وا هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ ، يداش  اب  نایرعلاوبا  سپ  تسا . هتشاد  لاسرا  ار  لوپ  نیا  دایز  وت  مع  رسپ  هرـصب ، یلاو  تفگ ، نایرعلا  وبا  هب 
نایرعلا وبا  رب  تشذـگ ، یم  اجنآ  زا  دوخ  بکرم  اب  دایز  رگید  راب  هک  دـعب  زور  کی  تسا . هدرک  محر  يهلـص  هدوب و  نم  مع  رـسپ  اـقح 

نایفسوبا يادص  نم  تفگ : تسیچ ؟ هحفص 49 ]  ] زا وت  يهیرگ  دندیـسرپ ، يو  زا  هک  نانآ  خساپ  رد  و  تسیرگ ، نایرعلا  وبا  درک . مالس 
ام تفرگ . داقتنا  داب  هب  ار  يو  داتسرف و  دایز  يارب  حرش  نیا  هب  يراعـشا  سپ  دش . هاگآ  ارجام  نیا  زا  زین  هیواعم  مدینـش . دایز  ناهد  زا  ار 

اهلجعت ول  دایز  رد  انافرع هللا  ترکنا  ام  حبـصأف  ارکن  هتمورا  یف  دایز  کیلا  یـسما  اناولا  نایرعلاابأ  کـتنول  نا  تثعب  یتلا  ریناندـلا  کـتثبل 
یبا نبا  ای  تدـک  دـق  اهب  سوفنلا  ایحی  ۀلـص  انل  ثدـحا  دوب : نینچ  هیواعم  خـساپ  رد  زین  نایرعلا  وبا  راعـشا  انابرق  هاشخت  ام  نود  هل  تناک 
اناک امثیح  هبـصی  ارـش  دسی  وا  هلعفی  نیح  هبـصی  اریخ  دسی  نم  اناتهب  قحلا  یف  یغتبا  الف  يدنع  هبـسانم  تحـص  دقف  دایز  اما  اناسنت  نایفس 
دقل برح  نب  هیواعم  غلبا  الا  تسا : نینچ  اـهنآ  زا  یخرب  هک  هدورـس ، ارجاـم  نیا  هراـبرد  يراعـشا  زین  ناورم  ردارب  مکح  نب  نمحرلادـبع 
دلو نم  لیفلا  محرک  دایز  نم  کمحر  نا  دهـشأف  یناذ  كوبا  لاقی  نا  یـضرت  فع و  كوبا  لاقی  نا  بضغتا  نادـیلا  یتأـت  اـمب  تقاـض 
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بضغ رد  نمحرلادبع  رب  تخس  تفای  عالطا  ارجام  نیا  زا  هیواعم  هک  نیمه  یناد  ریغ  ۀیمس  نم  رخص  ادایز و  تلمح  اهنا  دهـشا  ناتالا و 
و دـنک ، یهاوخرذـع  يو  زا  دورب و  دایز  دزن  هکنیا  رگم  دوب ، مهاوخن  دونـشوخ  زگره  وا  زا  نم  هدرک و  يدنـسپان  راـک  وا  تفگ ، دـش و 

لطخ نم  ماشلاب  يرج  امم  تبت  ةریغملاابأ  کیلا  تخادرپ : حرش  نیا  هب  يراعـشا  ندورـس  هب  نمحرلادبع  سپ  دیامن . بلج  ار  وا  تیاضر 
لآ یف  ةدایز  نا  نانجلا و  نیب  ارظان  يداهت  نصغ  نایفـس  یبا  نم  دایز  نانجلا  غیز  نم  یغلا  دعب  ییأر و  لالـض  دـعب  قحلا  تفرع  ناسللا 

تفرگ و مانـشد  ازـسان و  داب  هب  ار  دایز  هیواعم  نادـیلا  یتأت  امب  ترفظ  دـقل  برح  نب  ۀـیواعم  غلبا  الا  یناـنب  یطـسو  نم  یلا  بحا  برح 
رما نیا  رب  دایز  ایوگ  فصو  نیا  اب  هدرک ، دادملق  برح  نب  رخـص  يهداوناخ  فیدر  رد  ار  يو  دوخ  رعـش  رد  نمحرلادبع  هکنیا  اب  تفگ 

نایفـسابأ رـشابت  مل  کما  نأب  تدهـش  تسا : هتفگ  نینچ  داـیز  يهراـبرد  يراعـشا  رد  زین  يریمح  غرفم  نب  دـیزی  تسا . هدـیدرگن  فقاو 
ۀثالث لاجر  مه  بجعلا  بجعا  نم  يدنع  ةر  کبابأ  اعفان و  ادایز و  نا  عایترا  دیدش و  رذـح  یلع  سبل  هیف  رما  ناک  نکلو  عانقلا  ۀعـضاو 

له ربتعم  ترکف  نا  كاذ  یفف  رکف  یبرع  همع  نبا  اذه  یلوم و  اذ  لوقت و  امک  یشرق  اذ  هحفص 50 ]  ] بال مهلک  یثنا و  محر  یف  اوقلخ 
فیدر رد  ار  دایز  هیواعم  هک  روط  نامه  ریهامجلا  یف  شیرق  نم  اـهنبا  نا  تملع  اـم  تشاـع و  اـم  ۀیمـس  تشاـع  ریمأـتب  ـالا  ۀـمرکم  تلن 

دوخ هب  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  لـتاق  هناـجرم  نب  هللادـیبع  زین  داـیز  دـناوخ ، دوخ  ردارب  ناونع  هب  ار  يو  تشاد و  بوسحم  دوخ  ناـمدود 
نیا ۀلذلا ، ۀلـسلا و  نیتنثا ، نیب  زکر  دق  یعدلا  نبا  یعدلا  نا  الأ و  دیوگ : یم  هللادـیبع  يهرابرد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  نانچ  درک . بوسنم 

؛ دـیوگ یبـلکنبا  مهد . يراوخ  تلذ و  هب  نت  اـی  موـش و  هتـشک  ریـشمش  اـب  اـی  تسا . هدرک  ریخم  ارم  رما  ود  نیب  هدازاـنز  رـسپ  يهدازاـنز 
دوخ دنزرف  ار  يو  زین  دایز  و  درک ، قحلم  دایز  هب  ار  دوخ  دابع  مان  هب  یصخش  تخاس ، قحلم  دوخ  نامدود  هب  ار  دایز  هیواعم  هک  نانچمه 

، دنتـشاد یم  بوسحم  وا  نامدود  زا  ار  دوخ  دندمآ و  یم  يو  دزن  ياهدع  تشگ  یم  جح  رفـس  يهدامآ  دایز  یتقو  بیترت  نیا  هب  دناوخ .
، مدش دلوتم  يردام  زا  نم  درک ، هفاضا  و  متسه ، وت  دنزرف  نم  هک  داد  خساپ  يو  یتسیک ؟ وت  دیسرپ : وا  زا  دایز  دوب . ابع  دارفا  نیا  زا  یکی 

قیدـصت ار  شراتفگ  نخـس  نیا  ندینـش  اب  دایز  ماهدوب . هفیاط  نیا  نامالغ  زا  یکی  مه  نم  نیاربانب  دوب ، هبلعث  نب  سیق  ینب  نازینک  زا  هک 
هب ار  هرـصب  تموکح  و  دابع ، هب  ار  ناتـسیس )  ) ناتـسجس تموکح  هیواعم  تفر  ایند  زا  دایز  هک  نیمه  تخاس . دازآ  دیرخ و  ار  يو  درک ،
ما کلالو  لوحم  کنع  مؤللام  دابعا  تسا : هدورس  حرش  نیا  هب  يرعش  رفن  ود  نیا  يهرابرد  يریمح  غرفم  نب  دیزی  درک . راذگاو  هللادیبع 

رفـس هزاجا  ار  يو  تساوخ  هیواعم  زا  دایز  هک  یماگنه  بسنت  فیک  ؤرما  يردـیال  قحب و  دـلاو  کلام  هللادـیبعل  لقف  با  ـالو  شیرق  نم 
دوب هدروخ  دنگوس  البق  يو  تفای . عالطا  رما  نیا  زا  دوب ، هیمس  ود  ره  ردام  هک  دایز  يردام  ردارب  هرکب  ابا  داد ، هزاجا  زین  وا  و  دهد ، جح 

رد هک  هرکب  ابا  و  دنداد ، انز  تبسن  هبعـش  نب  ةریغم  هب  رمع  تفالخ  نارود  رد  هک  دوب  تهج  نادب  نیا  و  دیوگن ، نخـس  دایز  اب  زگره  هک 
زا هک  نیمه  و  دندش ، صاصق  قالش  يهبرـض  دص  اب  دوهـش  رگید  هرکب و  ابا  سپ  درک . يراددوخ  تداهـش  نداد  زا  دوب ، دوهـش  فیدر 
جح رفـس  هب  دراد  میمـصت  دایز  تفای  عالطا  هک  یعقوم  ور  نیا  زا  درک . ادیپ  دایز  هب  يرتشیب  مشخ  دش ، هاگآ  هیواعم  هب  دایز  ندش  قحلم 
محر هداد و  انز  تبـسن  دوخ  ردام  هب  هدش و  یگرزب  هانگ  بکترم  مالـسا  رد  وت  ردپ  تفگ : شنادنزرف  زا  یکی  هب  دـمآ و  دایز  دزن  دورب ،

ما رادید  هب  و  دنک ، هدولآ  ار  دوخ  يرتگرزب  هانگ  هب  دراد  میمـصت  هدیـسرارف  جح  مسوم  هک  کنیا  تسا و  هدرک  بلـس  دوخ  زا  ار  يردپ 
هانگ دنک  تاقالم  يو  اب  هک  دـهد  هزاجا  هدوب  هللا  لوسر  نارـسمه  زا  هک  هبیبح  ما  هچنانچ  لاح  دورب  نینمؤملا  ما  نایفـسوبا و  رتخد  هبیبح 
جح رفـس  زا  دایز  هک  دوب  تهج  نیدب  دش . دهاوخ  رتدب  وت  ردپ  يارب  دهدن  تاقالم  هزاجا  وا  هب  هچنانچ  هدـش و  بکترم  زین  ار  يرتگرزب 
جح هحفص 51 ]  ] هب هیواعم  اب  دایز  هک  تسا  هدروآ  باعیتسالا  باتک  رد  ربلادبع  نبا  هدرک و  لقن  ظحاج  ار  عوضوم  نیا  درک . يراددوخ 

یضعب درک . يراددوخ  هبیبح  ما  اب  تاقالم  زا  دروآ و  دای  هب  ار  هرکب  ابا  نخس  دورب ، هبیبح  ما  رادید  هب  تفرگ  میمـصت  هک  نیمه  و  تفر ،
اب هک  تهج  نیدب  اما  دروآ ، اج  هب  ار  جح  مسارم  هک  دناهدیقع  نیا  رب  زین  یخرب  دنک . تاقالم  يو  اب  هک  دادن  هزاجا  هبیبح  ما  هک  دناهتفگ 
ار رما  هس  هیواـعم  هک : تسا  هدروآ  يرـصب  نسح  لوق  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  درک . يراددوخ  هنیدـم  هب  نتفر  زا  دوـشن ، هجاوـم  لکـشم  نیا 
رد نادان  هیفـس و  يدارفا  نتـشامگ  تسخن  دزاس . مهارف  ار  يو  تکاله  تاـبجوم  هک  دوب  یفاـک  اـهنآ  زا  یکی  اـهنت  و  دـیدرگ ، بکترم 
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هک یلاح  رد  دوخ ، نامدود  هب  دایز  قاحلا  مود  دندرک . بلـس  هتـسیاش  صاخـشا  زا  ار  تفالخ  هک  يروط  هب  تما ، نیا  رب  تموکح  سأر 
نیا زا  هیواعم  رب  ياو  دوب . يدع  نب  رجح  نتـشک  موس  رجحلا . رهاعلل  شارفلل و  دلولا  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
هدرک تیاور  یماطق  نب  یقرـش  دـسیون : یم  رگید  ياج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  داد . ماجنا  شنارای  يدـع و  نب  رجح  يهراـبرد  هک  یتیاـنج 

وا یپ  رد  دش  دراو  هفوک  هب  دایز  هک  نیمه  دوب . ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نایعیش  زا  سمش  دبع  نب  بیبح  يهدرب  حرس  نب  دیعس  هک : تسا 
ردارب و رب  داـیز  سپـس  تساوـخ . هاـنپ  ترـضح  نآ  زا  و  دروآ ، ور  ع )  ) یلع نب  نسح  نب  دیعـس  دـیناسرتب . تدـش  هـب  ار  يو  و  داتـسرف ،

دروم نیا  رد  ع )  ) نسح ماما  درک . ناریو  ار  شاهناـخ  تفرگب و  ار  وا  لاوما  تخاـس . ینادـنز  ار  ناـنآ  درب و  موجه  وا  رـسمه  نادـنزرف و 
یتوافت هنوگ  چـیه  ناملـسم  دارفا  رگید  وا و  نیب  هک  ياهدرب  موجه  ناناملـسم  زا  يدرم  هب  وت  دـعب ، اما  تشاد : لاسرا  داـیز  يارب  ياهماـن 

شود رب  دـنزادرپب ، یتسیاب  نارگید  هک  ياهمیرج  ره  و  يریگب ، رظن  رد  یتسیاب  زین  وا  يارب  دـنراد  نارگید  هک  یقح  ره  دوش . یمن  هدـید 
رد همان  نیا  تفایرد  اب  سپ  ياهدرک . دـنب  رد  ار  شاهداوناخ  ياهدرب و  ار  وا  ییاراد  هتخاس ، ناریو  ار  شاهناـخ  وت  اـما  دوب ؛ دـهاوخ  زین  وا 

دایز زا  تشون : نینچ  ار  ترضح  نآ  خساپ  دایز  مالسلاو . رذگرد . وا  زا  نادرگزاب و  يو  هب  ار  شاهداوناخ  لاوما  شوکب و  شاهناخ  يانب 
وت هک  یلاح  رد  ياهدروآ ، نم  مان  زا  شیپ  ار  دوخ  مان  تاهمان  رد  مدرک . تفایرد  ار  تاهمان  دـعب ، اما  همطاف . نب  نسح  هب  نایفـس  یبا  نب 

یهد یم  روتـسد  نم  هب  یتـسه  لوئـسم  ریغ  یلومعم و  مدرم  زا  وت  هکنیا  اـب  متـسه . تموـکح  سأر  رد  نم  ياهتـساوخ و  تجاـح  نم  زا 
هانپ ار  يو  هک  تسا  یقـساف  درم  يهراـبرد  وت  يهماـن  ددرگ . ارجا  یتسیاـب  لـمأت  نودـب  دارفا  يارب  شتاروتـسد  هک  ییاورناـمرف  نوچمه 
نایم رد  ار  وا  هک  دـنچره  تشاد ، یهاوخن  ارم  زا  نتفرگ  یـشیپ  ياراـی  وت  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا . یـشیدنادب  رثا  رد  رما  نیا  اـما  ياهداد ،

ره زا  شیب  هک  ار  یتشوگ  اریز  تشاد ؛ مهاوخنرب  یماگ  زگره  وت  يهرابرد  تاعارم  ارادـم و  رد  نم  يراد . هاـگن  دوخ  تشوگ  تسوپ و 
زا رتهب  نم  اریز  يراذگاو ؛ نم  هب  ار  يو  تسا  رتهب  سپ  دشاب . وت  نآ  زا  هک  تسا  یتشوگ  مشوکب ، نآ  ندروخ  رد  مراد  تسود  نم  زیچ 
رد اهنت  مهد ، روتسد  وا  نتـشک  هب  رگا  هدوبن و  وا  يهرابرد  وت  تعافـش  رطاخ  هب  هک  نادب ، منک  وفع  ار  وا  هچنانچ  مراد . ییانـشآ  وا  هب  وت 

هلمج هکنآ  یب  هلمج و  ود  رد  اـهنت  و  دز ، يدـنخبل  هماـن  نیا  ندـناوخ  اـب  ع )  ) نسح ماـما  مالـسلاو . تسا . هدوب  وت  ردـپ  اـب  وا  یتسود  رثا 
دلولاو دومرف : هللا  لوسر  دـعب ، اـما  هیمـس ، نب  داـیز  هب  همطاـف  نب  نسح  زا  بیترت : نیا  هب  تفگ ؛ خـساپ  ار  يو  دـنک  هفاـضا  نآ  رب  یموس 

نبا هحفـص 52 ] . ] مالـسلاو ددرگ . راسگنـس  یتسیاب  تسا ، هدرک  انز  هکنآ  و  تسا ، رتسب  بحاص  نآ  زا  دـنزرف  رجحلا ، رهاـعلل  شارفلل و 
ياهمان رد  هک  ع )  ) نسح ماما  باحـصا  زا  یکی  یپ  رد  دایز  هک : تسا ، هدروآ  ینئادم  زا  ع )  ) نسح ماما  یناگدنز  حرـش  رد  دیدحلا  یبا 

ام هک  یتسه  فقاو  رما  نیا  هب  دوخ  وت  دـعب ، اما  دایز ، هب  یلع  نب  نسح  زا  تشون : دایز  هب  ياهمان  رد  ماما  داتـسرف . دوب ، هداد  ناـما  ار  يو 
هب زج  مراد ، تسود  نم  ياهداد . رارق  ضرعت  دروم  ار  اهنآ  زا  یکی  هدیـسر  عالطا  نم  هب  هک  ناـنچ  اـما  میاهتفرگ . ناـما  دوخ  ناراـی  يارب 
ورف بضغ  مشخ و  رد  تدش  هب  دوب ، هدادـن  تبـسن  نایفـسوبا  هب  ار  يو  ع )  ) ماما هک  تهج  نادـب  دایز  مالـسلاو . ینکن . راتفر  وا  اب  یکین 

دیعـس ناتـساد  رد  هک  تسا  نامه  انیع  دایز  خساپ  همان  نیا  رد  نسح ، هب  نایفـس  یبا  نب  دایز  زا  تفگ : خساپ  نینچ  ياهمان  رد  سپ  تفر .
هب تسا . هدوب  یکی  ارجام  ود  ره  هک  دهد  یم  ناشن  رما  رهاظ  اما  دشاب ، توافتم  ناتـساد  ود  نیا  تسا  نکمم  هک  دنچره  هدمآ . حرـس  نب 

هدش مشخ  رد  هدادن ، تبسن  نایفسوبا  هب  ار  يو  حرس  نب  دیعس  ناتساد  رد  ع )  ) نسح ماما  نوچ  هک  دهد  یم  ناشن  عوضوم  نیا  ریدقت  ره 
نیرهاـط تیبلـها  رب  یمالـسا  تما  هک  تسا  یمتـس  ینمـشد و  يهجیتن  نیا  و  تسا . هداد  تبـسن  شدـنمجرا  رداـم  هب  ار  ترـضح  نآ  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ شرافس  و  دنتخاس ، رود  دوخ  تلزنم  ماقم و  زا  ار  ناشیا  دندرک ، بصغ  ار  اهنآ  قح  دنتشاد  اور  مالسلامهیلع 
هب دندوب  هدش  دازآ  هکم  حتف  ماگنه  هب  هک  اهنآ  نانمـشد  هک  دـش  هدیـشک  اجنآ  هب  ماجنارـس  دـندرکن . تاعارم  نانآ  يهرابرد  ار  ملـس ) و 

ماما اب  هیمـس  يهدازانز  و  دنتفرگ ، رارق  تموکح  سأر  رد  اهنآ  نادنزرف  دندوب و  هتخاس  هدولآ  انز  هب  ار  دوخ  هک  اهنآ  ناشنارـسپ و  هارمه 
نا رهدـلا  نس  هللا  کحـضأال  تشاد . زاربا  ع )  ) نینمؤملا ریما  يهرابرد  ار  دوخ  دـیاقع  یتاـملک  نینچ  اـب  تخادرپ و  نخـس  هب  ع )  ) نسح

اورهق دق  نومولظم  دمحأ  لآ  تکحض و 
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وا نارای  هیواعم و  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  جاجتحا 

رکذ راصتخا  هب  ار  هیواعم  اب  ع )  ) نسح ماما  جاـجتحا  يارجاـم  صاوخلا ، ةرکذـت  باـتک  رد  یلغوأ ) زق  فسوی   ) یفنح يزوج  نبا  طـبس 
کـش نودب  دناهدروآ . لیـصفت  هب  ار  ناتـساد  نیا  هغالبلاجهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  و  تارخافملا ، باتک  رد  راکب  نب  ریبز  و  هدرک ،

. میزادرپ یم  ناتـساد  نیا  رکذ  هب  نتم  ود  نیا  عومجم  زا  سابتقا  اـب  اـجنیا  رد  اـم  و  دوش ، یم  هدـید  تواـفت  یکدـنا  تیاور  ود  نیا  ناـیم 
هب هیواـعم  ناوریپ  زا  ياهدـع  تشاذـگاو ، يو  هب  ار  تموـکح  تسب و  حلـص  ناـمیپ  هیواـعم  اـب  ع )  ) نسح ماـما  هـکنآ  زا  سپ  دـناهدروآ :

نیا دـندرک . عامتجا  يو  دزن  هبعـش ، نب  ةریغم  و  برح ، نب  نایفـس ، یبا  نب  ۀـبتع  طیعم ، یبا  نب  ۀـبقع  نب  دـیلو  صاع ، نب  ورمع  ياهمان ،
هب دنسپان  تشز و  تاملک  اب  زین  نانآ  و  تسا ، هتفرگ  داقتنا  داب  هب  ار  نانآ  دوخ  دنت  نانخس  اب  ع )  ) نسح ماما  هک  دندوب  هتفای  عالطا  هورگ 
یم دوخ  ردپ  دای  مان و  ندرک  هدنز  هب  نانچمه  فلتخم  دراوم  رد  یلع  نب  نسح  دنتفگ ، هیواعم  هب  ادصکی  نانآ  دـندوب . هتخادرپ  شرازآ 
یم تعاطا  ار  شنامرف  دنریذپ و  یم  ار  يو  راتفگ  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  دوش  یم  هدینـش  رود  زا  اهنآ  يادص  رـس و  هک  زین  مدرم  دزادرپ .

دـسر یم  يرابخا  دروم  نیا  رد  دوب . دهاوخن  نآ  يهتـسیاش  زگره  هک  دـنرب  یم  الاب  اجنآ  ات  ار  وا  يهبترم  ماقم و  ییوگ  هک  نانچ  دـننک ،
هدش هداد  تبسن  شردپ  دوخ و  هب  هک  یلامعا  راتفر و  ات  ناوخب  دوخ  دزن  ار  وا  تسرف و  وا  یپ  رد  سپ  تسا . روآجنر  رایـسب  ام  يارب  هک 

نتـشک تابجوم  هک  دوب  شردـپ  هک  مینک  نایب  وا  يارب  و  مییوگ ، زاـب  شیارب  ار  دوخ  شنزرـس  داـقتنا و  زین  اـم  و  دزاـس . نشور  اـم  يارب 
قفاوم راک  نیا  اب  نم  تفگ ، اهنآ و  هب  درک  ور  هیواـعم  دـنک . فارتعا  رارقا و  اـم  يارب  هحفـص 53 ] ، ] رما نیا  هب  ات  دروآ ، مهارف  ار  نامثع 

یم رذحرب  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  هیواعم  اما  دندرک ؛ یم  يراشفاپ  دوخ  میمـصت  رد  تدش  هب  اهنآ  درک . مهاوخن  مادـقا  رما  نیا  هب  متـسین و 
داقتنا داب  هب  ارم  هک  متشاد  میب  نآ  زا  تفرگارف و  ارم  یبارطضا  مدوب  وا  اب  یسلجم  رد  تقو  ره  هک  هدیدرگ  ملسم  نم  يارب  تفگ ، تشاد 

هب ریاد  ار  اهنآ  رارـصا  يراشفاپ و  هک  هیواعم  دیوگ . یم  نخـس  رتوکین  همه  زا  مشاه  ینب  نایم  رد  وا  هک  دـیناد  یم  دریگب . ییوج  بیع  و 
يهرابرد هک  ار  هچنآ  دوش  رـضاح  سلجم  نیا  هب  يو  هچنانچ  دـینادب ، تفگ ؛ اهنآ  هب  باطخ  درک ، هدـهاشم  ع )  ) نسح ماـما  ندـناوخارف 

هبلغ مییوگ  یم  قح  هک  ام  رب  تسا  لطاب  هکنیا  اب  يو  هک  يراد  میب  نآ  زا  ایوگ  تفگ ، صاع  نب  ورمع  تفگ . دهاوخ  دشاب  راوازس  امش 
امـش دروم  رد  دهاوخ  یم  دوخ  هک  ار  هچنآ  تفگ  مهاوخ  يو  هب  مناوخ ، ارف  لفحم  نیا  هب  ار  وا  هچنانچ  داد ، خـساپ  مه  زاب  هیواعم  دـنک .

زا ناشیا  اریز  تسا ؛ هدوبن  ادخ  ربمایپ  تیبلها  ییوج  بیع  شنزرـس و  هب  رداق  یـسک  زگره  هک  دـینادب  مه  ار  عوضوم  نیا  هتبلا  دـیوگب .
زا شیپ  يافلخ  زا  و  هتـشک ، ار  نامثع  شردپ  هک  دـییوگب ، يو  هب  دیـشاب و  نآ  یپ  رد  هک  تسا  رتهب  ور  نیا  زا  دـنرود . هب  دنـسپان  لامعا 

سابل هک  تساوخ  دوخ  مداخ  زا  هکنآ  زا  سپ  ع )  ) ماما دیسر . ع )  ) نسح ماما  دزن  هیواعم  يهداتسرف  ماجنارس  تسا . هدوبن  دونـشوخ  دوخ 
ناشدوخ هب  ار  اهنآ  تشز  لامعا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  مرب و  یم  هاـنپ  وت  هب  موق  نیا  داـسف  رـش و  زا  ایادـخراب ، تفگ : دـنک ، رـضاح  ار  وا 

ار اهنآ  رش  دوخ  يهوق  ورین و  هب  ییامرف  هدارا  هک  نامز  ره  قیرط و  ره  هب  سپ  میوج . یم  يرای  وت  زا  نانآ  اب  هزرابم  يارب  نم  ینادرگزاب .
عالطا ماما  دورو  زا  هیواعم  هک  نیمه  تخاس . هدامآ  ار  دوخ  تساخرب و  ع )  ) نسح ماما  سپ  ناگدنشخب . نیرتهدنشخب  يا  امرف ، فرطرب 

نیا دناوخارف  دندوب  هدرک  عامتجا  هیواعم  يهناخ  رد  هک  ار  یهورگ  هاگنآ  داد . شیاج  دوخ  رانک  رد  درک و  مارتحا  مارکا و  ار  يو  تفای ،
: تفگ نسح و  ماما  هب  درک  ور  هیواعم  دندش . رضاح  دوب  هدرک  هطاحا  ار  ناشدوجو  رسارس  ماما  هب  تبسن  ینیبدب  رورغ و  ربک و  هک  هورگ 

ناحبس تفگ : ع )  ) نسح ماما  مدوبن . قفاوم  رما  نیا  اب  زگره  نم  دنتساوخ و  ار  وت  مشاب  هتساوخ  نم  هکنآ  یب  تعامج ، نیا  دمحمابا ، يا 
نیا تسوت . رطاخ  دنـسپ  نانآ  تاملک  هچنانچ  دریگ . یم  ماجنا  وت  يهزاجا  نامرف و  هب  يراک  ره  هناخ  نیا  رد  تسوت و  يهناخ  هناـخ  هللا ،

متسناد یم  هچنانچ  دوب . یهاوخ  فیعـض  يدرم  دنوشب ؛ يرما  بکترم  وت  ياضر  یب  مدرم  رگا  و  دش ، دهاوخ  هتـشاذگ  تباسح  هب  ازـسان 
دارفا نیا  زا  هن  وت و  زا  هن  نم  فصو ، نیا  اـب  مدروآ . یم  مهارمه  هب  یهورگ  بلطملادـبع  ینب  زا  دـناهدش ، رما  نیا  ياـیهم  تعاـمج  نیا 
تـسد هب  راکوکین  نامدرم  رایتخا  لاح  همه  رد  و  دومرف ، لزان  ار  باـتک  هک  تسا  يدـنوادخ  نم  یلو  هک  اریز  متـسین . كانـساره  زگره 
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هدـش ماجنا  هورگ  نیا  يهتـساوخ  هب  توعد  نیا  هکلب  دـنناوخ ؛ ارف  لفحم  نیا  هب  ار  وت  هک  مدوبن  رـضاح  نم  تفگ : ماما  هب  هیواعم  تسوا .
روظنم نیا  هب  ام  توعد  هک  میوگب  یتسیاب  دوب . یهاوخن  یتسـس  فعـض و  شوختـسد  زگره  نم  اهنآ و  ربارب  رد  وت  دیدرت  نودب  و  تسا ،

کی دوخ  وت  هک  دنچره  و  هدزاب ، خساپ  دنیوگ و  هچ  ات  ونشب  تشک . ار  وا  تردپ  و  دش ، هتـشک  مولظم  نامثع  هکنیا  رب  ینک  رارقا  هک  دوب 
ورمع ماگنه ، نیا  رد  نک . نایب  تساک  مک و  یب  یناد  یم  مزال  هک  ار  هچنآ  دنکن و  نارگن  ار  وت  زگره  نانآ  عامتجا  اما  یتسین ، شیب  رفن 

تسناد یم  هک  اجنآ  ات  تفرگ و  هحفص 54 ]  ] مانشد ازسان و  داب  هب  ار  يو  و  دروآ ، نابز  رب  ار  ع )  ) یلع مان  و  دمآرد ، نخـس  هب  صاع  نب 
لتق رمع و  گرم  رد  وا  تسا . هدوبن  دونشوخ  وا  اب  تعیب  تفالخ و  زا  هدرک و  شنزرـس  ار  رکبوبا  یلع  تفگ : و  تخادرپ ؛ وا  زا  داقتنا  هب 

يهنتف عوضوم  صاع  نب  ورمع  سپـس  تسا . هدوب  اعدا  نیا  رد  فصو  نیا  اب  هدوبن ، یلع  قح  تفـالخ  هکنیا  اـب  هتـشاد و  تکرـش  ناـمثع 
تموکح ار  امـش  دنوادخ  هچنانچ  بلطملادـبع ، نارـسپ  يا  تفگ : ع )  ) یلع نب  نسح  هب  باطخ  دیـشک و  شیپ  ار  نامثع  نتـشک  زا  سپ 

رد نانچمه  و  دیرادرب ؛ نایم  زا  هتشاد  مرتحم  دنوادخ  هک  ار  اهنآ  و  دیزاس . هدولآ  ار  دوخ  افلخ  نتشک  هب  هک  هدوبن  تهج  نادب  هدیـشخب ،
یم نینچ  مه  زاب  ینیب  یمن  دوخ  رد  ییورین  درخ و  زگره  هک  یلاح  رد  وت  نسح ، يا  دیـشاب . صیرح  هزادـنا  نیا  اـت  ییاورناـمرف  يوزرآ 

ناـمثع هک  دـیناد  یم  مشاـه ، ینب  يا  تفگ : تخادرپ و  نخـس  هـب  هـبقع  نـب  دـیلو  هاـگنآ  دیـسر ؟ دـهاوخ  وـت  هـب  تفـالخ  هـک  يرادـنپ 
نیتسخن امش  دوب . امـش  يارب  یبوخ  داماد  هچ  لاح  نیع  رد  سانـش و  قح  وکین و  دنزرف  هچ  امـش  نادناخ  هب  تبـسن  امـش و  يهدازرهاوخ 

زا هداد و  ار  وا  يازج  دنوادخ  هک  دیرادنپ  یم  هنوگچ  لاح  دیناسر . لتق  هب  متس  اب  ار  يو  تردپ  دیدرب و  دسح  يو  رب  هک  دیدوب  یناسک 
تبون اجنیا  رد  هیما . ینب  يارب  امش  ات  دنتسه ، رتهدنشخب  رتنابرهم و  مشاه  ینب  امش  يارب  هیما  ینب  دنگوس ، ادخ  هب  تسا . هتفرگ  ماقتنا  يو 

. دوب شیرق  يارب  اهتیصخش  نیرتدب  دوب . يدب  درم  شیرق  يارب  تردپ  تفگ : یلع  نب  نسح  هب  باطخ  يو  دیسر ، نایفـس  یبا  نب  ۀبتع  هب 
یم ییوگدب  ازـسان و  داب  هب  ار  هدرم  تشک و  یم  ار  هدنز  دوب . زارد  شنابز  ریـشمش و  درک و  یم  محر  عطق  وت  ردپ  تخیر . ار  اهنآ  نوخ 

هک درادـن ، ياهلعـش  ترارح و  نادـنچ  ازشتآ  نهآ  نیا  هک  یتـسناد  یم  دـیاب  ياهدیـشک . تمحز  تفـالخ  بلط  رد  هدوهیب  وـت  تفرگ .
وت ام  هک  تسا  راوازس  کنیا  و  دش . هتشک  امـش  تسد  هب  نامثع  مشاه  ینب  يا  يریگ . تسد  هب  ار  وزارت  نیا  يدنبب و  یفرط  نآ  زا  یناوتب 
زا رگید  تخاـس . زاـینیب  وا  هب  نتخادرپ  زا  ار  اـم  و  دـیناسر ، شرادرک  يازج  هب  دـنوادخ  ار  تردـپ  اـما  میروآرد ؛ ياـپ  زا  ار  تردارب  و 

ع)  ) یلع زین  وا  دوب . هبعش  نب  ةریغم  دندوب ، هتخادرپ  ع )  ) نسح ماما  هب  ییوگدب  ازـسان و  هب  هدرک و  عامتجا  هیواعم  فارطا  رد  هک  یناسک 
لایما رب  ینتبم  زین  نم  يرواد  هدیدرگن و  تنایخ  بکترم  اهنت  هن  مزادرپب  ییوگدـب  هب  یلع  زا  نم  هچنانچ  تفگ : تفرگ و  ازـسان  داب  هب  ار 
وگزاب ار  دوخ  نانخـس  اـهنآ  همه  هکنآ  زا  سپ  تسا . هدـش  هتـشک  یلع  تسد  هب  ناـمثع  هک  میوگب  یتسیاـب  هکلب  دوب ، دـهاوخن  یناـسفن 

رب دورد  دنوادخ و  هاگرد  هب  انث  دمح و  زا  سپ  و  تخادرپ ، نخـس  هب  ع )  ) یلع نب  نسح  سپـس  دنتفر . ورف  یقیمع  توکـس  رد  دـندرک ،
همه مدینش  هورگ  نیا  فرط  زا  هک  مانشد  ازسان و  همه  نیا  هک  نادب  هیواعم ، يا  دعب . اما  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
سک همه  هتفهن و  وت  دوجو  رد  هک  تسا  يدنسپان  يوخ  نیا  مراذگ . یم  وت  باسح  هب  ار  راوازس  ان  ياه  مانـشد  نیا  ياهتفگ  نم  هب  وت  ار 

ملظ و ام و  اب  وت  ینمـشد  رثا  رد  اـهنیا  يهمه  هک  میوگب  یتسیاـب  هتفرگارف . ار  تدوجو  رـسارس  تشز  راـتفر  قـالخا و  تسانـشآ . نآ  اـب 
عمج نیا  رد  هک  نارگید  هیواعم و  يا  وت  زا  کنیا  يراد . یم  اور  وا  نادـناخ  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم رب  هک  تسا  یمتس 
اهنیا وت و  يهرابرد  هک  تسا  يدنسپان  قالخا  دسافم و  زا  ياهشوگ  نیا  هک  دینادب  دیونـشب و  ارم  نانخـس  هک  مهاوخ  یم  دناهدش  رـضاح 

رد هک  تسین  یسک  نامه  ایآ  دیاهدرک ، دای  ازسان  مانـشد و  هب  زورما  هک  ار  درم  نیا  دینادب  دیریگ و  رظن  رد  ار  ادخ  درک . وگزاب  ناوت  یم 
اب رابود  هک  تسین  سک  نآ  یلع  ایآ  یتشادن . يداقتعا  ود  نیا  زا  کی  چیه  هب  هیواعم ، يا  وت  تشاذـگ و  زامن  هلبق  ود  ربارب  هحفص 55 ] ]

رفاک و نیتسخن  تعیب  رد  هیواعم  يا  وت  و  حتف ، تعیب  يرگید  ناوضر و  تعیب  یکی  درک . تعیب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر 
يا وت  اما  دروآ . نامیا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  ع )  ) یلع هک  دیناد  یم  ایآ  دیروایب . رطاخ  هب  ار  دـنوادخ  يدوب  هتـسکش  نامیپ  مود  تعیب  رد 
یم ناـشن  ناملـسم  ار  دوخ  رهاـظ  رد  هتـشاد و  ناـهنپ  ار  دوخ  رفک  بولق  بلج  يارب  هک  دـیدوب  یناـگناگیب  فیدر  رد  وت  ردـپ  هیواـعم و 
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رد ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  مچرپ  هک  تسا  یسک  یلع  دننک . ییوجلد  امش  زا  لام  لذب  اب  هک  دوب  مزال  یفرط  زا  دیداد .
دحا و ياهگنج  رد  هک  دوبن  وا  ایآ  دندوب . شردپ  هیواعم و  زور ، نآ  رد  نیکرشم  رادمچرپ  هک  یلاح  رد  تشاد ، تسد  رد  ار  ردب  گنج 

قافن كرش و  رفک و  ملع  شردپ  هیواعم و  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  دیحوت  ملع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يور  شیپ  بازحا 
داد و يرای  ار  دوخ  نیئآ  ادـخ  درک و  قیدـصت  ار  ربمایپ  توعد  دـینادرگ و  زوریپ  ار  يو  دـنوادخ ، هک  دوب  وا  مه  و  دنتـشاد ؛ شود  هب  ار 
وت و زا  و  دنـسرخ ، یـضار و  يو  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اهدربن  لـحارم و  نیا  يهمه  رد  دـش . راکـشآ  یهلا  تجح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  يرادـهگن  تهج  ترجه  بش  رد  هک  تسین  یـسک  نامه  یلع  ایآ  دوب . بضغ  مشخ و  رد  تردـپ 
وا يهرابرد  دنوادخ  هک  نانچ  دیمرآ . ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رتسب  رد  تشذگ و  دوخ  ناج  زا  نیکرشم  گنچ  زا  ملس )

: دیامرف یم  هک  هدیدرگ  لزان  وا  يهرابرد  زین  ریز  يهیآ  و  [. 13 ( ] هللا ةاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  : ) دومرف لزان  ار  هیآ  نیا 
هللا یلص   ) هللا لوسر  رگید  ياج  رد  [. 8 ( ] نوعکار مه  ةوکزلا و  نوتؤی  ةولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  )
نم هب  وت  تبـسن  ةرخآلا ) ایندلا و  یف  یخا  تنا  یـسوم و  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  : ) دومرف هتخاس  بطاخم  ار  يو  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

رد تردـپ  هک  یتسه  یـسک  نامه  هیواعم  يا  وت  و  ترخآ ؛ رد  مه  ایند و  رد  مه  یتسه ، نم  ردارب  وت  و  یـسوم ، هب  تسا  نوراه  دـننامه 
راهم يدیـشک و  یم  ار  رتش  نآ  دوخ  وت  و  دـناوخیمارف ، ناناملـسم  اب  دربن  يارب  ار  مدرم  دوب و  راوس  گنر  زمرق  يرتش  رب  بازحا  گـنج 

هدـنریگ و راهم  راوس و  رتش  اهنآ ، يهدـهاشم  اب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تقو  نامه  رد  دوب . هبتع  تردارب  تسد  رد  نآ 
تردـپ هک  هاگنآ  ياهدرک ، شومارف  هنوگچ  وت  هیواعم  يا  قئاـسلا . دـئاقلا و  بکارلا و  نعل  داد : رارق  نیرفن  نعل و  دروم  ار  نآ  يهدـننار 

اموی نملـست  رخـص ال  اـی  یتشادزاـب : رما  نیا  زا  یتخاـس و  بطاـخم  ار  يو  يراعـشا  ندورـس  اـب  وت  دـیآرد ، مالـسا  نید  هب  تساوخ  یم 
اندـلقت و رما  یلا  ننکرتال  اقرالا  انل  يدـها  دـق  ریخلا  لظنح  مهثلاث و  مالا  مع  یمع و  یلاـخ و  اـقزم  اوبحـصا  ردـبب  نیذـلا  دـعب  انحـضفتف 
زا ياهشوگ  نیا  هیواعم  يا  مسق  ادخ  هب  اقرف  اذا  يزعلا  نع  برح  نبا  داح  دـقل  ةادـعلا  لوق  نم  نوها  توملاف  اقرخلا  هب  نامعنب  تاصقارلا 

تـسا نآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  مدرک ، يراددوخ  اهنآ  راهظا  هحفـص 56 ]  ] زا نم  هک  ار  هچنآ  ياهدـیناسر و  ماجنا  هب  وت  هک  تسا  ییاهراک 
هیلع و هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  نارای  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  یلع  دیناد ، یم  ایآ  مهد . یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  نم  مدرک . وگزاب  هک 

لحا ام  تابیط  اومرحت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  . ) دش لزان  يو  قح  رد  هیآ  نیا  هک  اجنآ  ات  دوب ؛ هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  تاوهش  ملـس ) هلآ و 
، دراد لاسرا  همیزخ  ینب  يارب  ياهمان  تفرگ  میمـصت  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هک  هاگنآ  هیواعم ، يا  وت  و  [. 9 ( ] مکل هللا 
مهللا ال : ) تفگ درک و  نیرفن  وت  قح  رد  یهلا  ربمایپ  يدرک . يراددوخ  ندمآ  زا  يدوب  ندروخ  اذغ  مرگرس  هک  وت  و  داتـسرف ؛ وت  یپ  رد 
اب دربن  يارب  ار  باحـصا  ناگرزب  زا  ياهدع  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یتقو  هک  یناد  یم  امرفم . شریـس  ادنوادخ  هعبـشت )

ربمایپ هاگنآ  دندروخ . تسکش  دندرک و  ینیـشن  بقع  زین  نانآ  دندرک . عنم  دوخ  ژد  هب  دورو  زا  ار  اهنآ  رافک ، تشاد ، لیـسگ  هظیرق  ینب 
ار نانآ  تشگ و  زوریپ  زین  يو  تخاس . هناور  رافک  ژد  حتف  تهج  ار  وا  درپس و  ع )  ) یلع تسد  هب  ار  مچرپ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

يا دیدرگ . زوریپ  و  درک ، راتفر  بیترت  نیمه  هب  زین  ربیخ  حـتف  رد  دروآرد . ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـنوادخ و  نامرف  هب 
نعل و دروم  ار  نایفسوبا  دروم  تفه  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هک  دیناد  یم  امـش  ایآ  دیریگ  رظن  رد  ار  يادخ  هورگ ،
زا توعد  يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  یعقوم  - 1 تسین . راکنا  لباق  امـش  يارب  اهنآ  زا  کی  چـیه  هک  هداد ، رارق  نیرفن 

هناوید و و  داد ، مانشد  ازسان و  يو  هب  تفرگ و  وا  رب  ار  هار  نایفـسوبا  فیاط  یکیدزن  رد  دش ، جراخ  هکم  زا  مالـسا  نید  هب  فیقث  يهلیبق 
 - 2 درب . هلمح  ترـضح  نآ  رب  اـت  دیـشوک  ماجنارـس  و  درک . مهاوـخ  ناـنچ  نینچ و  تفگ : وا  نداد  میب  زا  سپ  و  دـناوخ ، شیوـگغورد 

هیلع و هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  و  دوب ، هداتـسیا  هوک  ریز  رد  نایفـسوبا  هک  یماگنه  دحا  گنج  رد   - 3 داد . خر  ناوراک  گـنج  هک  يزور 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هک  بازحا  دربن  رد   - 4 لبه . داب  هتشارفارب  دیشک : یم  دایرف  وا  تشاد و  رارق  هوک  يالاب  رب  ملس ) هلآ و 

ربـهر نایفـسوبا  رب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  زور  نآ  رد  هک  هیبیدـح  حلـص  رد   - 5 داد . رارق  نـعل  دروـم  ار  وا  مـلس )

38 سیره معصومان (علیهم السالم): سیره امام حسن (علیه السالم)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف باوج  رد  دنیآرد ؟ مالسا  نید  هب  اهنآ  زا  ياهدع  هک  يرادن  دیما  ایآ  دندیسرپ : ترضح  نآ  زا  داتسرف  تنعل  شناوریپ  نیکرشم و 
زا  - 6 دـش . دـنهاوخن  راگتـسر  زگره  اهنآ  نارادـمامز  اما  دوش . یمن  لماش  دـندرگ  ناملـسم  تسا  نکمم  هک  اـهنآ  ناوریپ  رب  تنعل  نیا 

گنر زمرق  يرتـش  رب  راوـس  ار  يو  هک  دوـب  یناـمز  داد ، رارق  نعل  دروـم  ار  نایفـسوبا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  يدراوـم 
رد ياهدـع  هک  دوب  يزور  داتـسرف  تنعل  نایفـسوبا  رب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  هک  يرگید  دروـم   - 7 دندرک . هدهاشم 

. دنزادرپب شرازآ  هب  دنهد و  مر  ار  ترضح  نآ  رتش  و  دنتسیاب ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ربارب  رد  ات  دندوب  نیمک  هبقع  يهگنت 
زا رفن  جنپ  هک  یتسین  یـسک  نامه  رگم  هغبان ، دـنزرف  يا  وت  اما  هیواعم . يا  وت ، خـساپ  نیا  دوب . نایفـسوبا  يرفن  هدزاود  هدـع  نیا  زا  یکی 

رتتسپ و همه  زا  بسن  بسح و  ظاحل  زا  هکنآ  نت  جنپ  نیا  نایم  ماجنارس  و  دنتسه ، وت  ردپ  کی  ره  هک  دندوب  اعدا  نیا  رب  شیرق  نادرم 
هب بیترت  نیدـب  و  داد ، تبـسن  دوخ  هب  ار  وـت  دـیدرگ و  زوریپ  نارگید  رب  تشاد  ار  ماـقم  نیرتنییاـپ  عاـمتجا  هحفـص 57 ]  ] رد رتدساف و 

؟ دناوخ رتبا  ار  وا  و  متسه ، ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نمـشد  نم  دوب : هتفگ  هک  دوبن  وت  ردپ  رگم  یتفای . دلوت  كرتشم  يرتسب 
نب ورمع  ناـمه  وت  رگم  تسا . هلاـبند  یب  وت  نمـشد  هک  یتـسار  هب  [. 10 ، ] رتبالا وه  کـئناش  نا  دومرف : لزاـن  ار  ریز  يهیآ  دـنوادخ  سپ 

اوران و تاملک  نتفگ  اـب  هکم  رد  يدـیگنج و  یم  هللا ص  لوسر  دـض  رب  اـج  همه  فورعم  ياـه  هکرعم  هدـهاشم و  رد  هک  یتسین  صاـع 
هللا یلص   ) ربمایپ نانمشد  يهمه  رب  تجاجل  توادع و  رد  هک  یتسین  سک  نامه  وت  رگم  یتخادرپ ؟ یم  شرازآ  هب  ریوزت  هلیح و  تشز و 

ماجنا زا  یـشاجن  اما  ینادرگ ، زاب  ار  شناهارمه  رفعج و  ات  یتفر  یـشاجن  دزن  هک  يدوبن  وت  رگم  یتفرگ ؟ یم  تقبـس  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
نب ةرامع  دوخ  تسود  زا  ییوگدب  داقتنا و  هب  هاگنآ  دنادرگزاب . تدیمون  تخاس و  المرب  ار  وت  غورد  دنوادخ  دز و  زابرس  وت  يهتـساوخ 

تیلهاج و رد  مشاه  ینب  اب  وت  تشاذـگ . هدوهیب  ار  وت  یعـس  تخاـس و  اوسر  ار  امـش  يود  ره  دـنوادخ  اـما  یتخادرپ . یـشاجن  دزن  دـیلو 
نم اهلاراب  دومرف ؛ ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  اجنآ  ات  يدرک ، وجه  رعش  داتفه  اب  ار  هللا  لوسر  وت  يدوب . نمـشد  مالـسا 

هک وت  نخس  اما  يامرف . تنعل  ار  يو  راب  رازه  وا  راعشا  زا  فرح  ره  ربارب  رد  ادنوادخ  مزاسب . رعـش  تسین  راوازـس  نم  يارب  متـسین . رعاش 
رانک هکرعم  زا  ار  نتشیوخ  يدرک و  رارف  نیطسلف  هب  دوخ  یتخورفا و  رب  شتآ  یتساخرب و  نامثع  دض  رب  دوخ  وت  ینک . یم  دای  نامثع  زا 

نتفاکش اب  مبایب  ار  یمخز  هاگره  تسا . هللادبعوبا  نم  مان  هک  یتفگ  هدرک  یتحاران  راهظا  یتفای ، عالطا  نامثع  لتق  زا  هک  نیمه  يدیشک .
تتوادـع ضغب و  رطاخ  هب  ار  وت  هن  اـم  یتخورف . وا  ياـیند  هب  ار  دوخ  نید  هیواـعم  هب  نتـسویپ  اـب  سپـس  مزاـس  یم  يراـج  ار  شنوخ  نآ 

هب هن  نامثع  زا  وت  ندرک  يرای  هک  دنگوس  ادخ  هب  اما  میهد . یم  رارق  هذـخاؤم  شنزرـس و  دروم  تیتسود  رطاخ  هب  هن  مینک و  یم  تمالم 
نامه وت  ایآ  صاع ، دنزرف  يا  وت  رب  ياو  تسا . هدـش  هتـشک  يو  هک  دوب ، رطاخ  نیدـب  هکلب  بضغ . مشخ و  هن  و  دوب ، وا  اب  یتسود  رطاخ 

اذه نیا  یتنبا  لوقت  يدرک ؟ راهظا  مشاه  لآ  اب  ار  دوخ  ینمشد  يراعـشا  ندورـس  اب  یـشاجن  فرط  هب  تکرح  ماگنه  هب  هک  یتسین  سک 
دمحا یناش  رعصالا و  ةوخن  اهب  میقا  ۀیک  هدنع  هیوکأل  رفعج  یف  یـشاجنلا  دیرا  ؤرما  یناف  ینیرذ  تلقف  رکنتـسمب  ینم  ریـسلا  ام  لیحرلا و 

بیغلا و یف  تعطـسا  امب  مشاه  ینب  نع  ینثنأ  الا  رمحالا و  بهذـلاک  ناک  ول  ادـهاج و  هبیع  یلا  يرجا  رکنملاب و  هیف  مهلوقا  مهنیب و  نم 
يو هب  باطخ  تخادرپ و  هبقع  نب  دـیلو  خـساپ  هب  ع )  ) نسح ماما  ماگنه  نیا  رد  يرفـشم  هل  تیولـالاو  هل  ینم  بیعلا  لـبق  ناـف  رـضحملا 

هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  باکر  رد  وا  هک  اریز  منک ؛ یمن  تمالم  ع )  ) یلع اـب  ینمـشد  هحفـص 58 ]  ] رب ار  وت  نم  دیلو ، يا  اما  تفگ :
حبـص زامن  هب  ناناملـسم  تعامج  رب  یتسم  لاح  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  و  دـیناسر ، لتق  هب  ار  وت  ردـپ  ترـضح  نآ  نامرف  هب  و  ملـس ) هلآ و 

هک نانچ  دناهتشاد ، نایب  يراعشا  رد  زین  ياهدع  ار  وت  يراوخ  بارـش  يارجام  دز . هنایزات  داتـشه  يراوخ  بارـش  مرج  هب  يدوب ، هداتـسیا 
يردیام ارکـس و  مکدیزأأ  مهتالـص  تمتدق  يدان و  رذعلاب  قحا  دیلولا  نا  هبر  یقلی  نیح  ۀئیطحلا  دهـش  دـیوگ : یم  برع  رعاش  ۀـئیطح 

اوکرت ولو  تیرجذا  کنانع  اوسبح  رتولا  عفشلا و  نیب  تنرقل  اولبق  ولو  بهوابا  اوباف  رـشعلا  یلع  مهتالـص  تتال  اولبق  ول  يرخا و  مهدیزیل 
مردپ رب  وت  هک  بیترت  نیا  هب  تسا . هدـیمان  نمؤم  ار  نینمؤملا  ریما  هدـناوخ و  قساف  ار  وت  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  يرجت  لزت  مل  کنانع 
مردـپ هاگنآ  مراد . يرترب  وت  رب  يرونخـس  تعاجـش و  رد  نم  هک  شاب  تکاس  یلع  يا  یتفگ ، يو  هب  هک  ناونع  نیا  هب  يدرک ، تاـهابم 
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يهرابرد ار  ریز  يهیآ  یلاعت  يادخ  سپ  یتسه . قساف  صاخـشا  فیدر  رد  وت  نمؤم و  نم  هک  شاب  تکاس  وت  دیلو ، يا  تفگ : ع )  ) یلع
قـساف مکءاج  نا  : ) دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  وت  يهرابرد  اما  [. 11 ( ] نووتـسیال اقـساف  ناک  نمک  انمؤم  ناک  نمفا  : ) دومرف لزان  وا 
هدروآ دوخ  رعـش  رد  ار  ناتـساد  نیمه  هک  رعاـش  راـتفگ  سپ  ياهدرک  شومارف  متفگ  هک  اـهنیا  دـیلو ، يا  وـت  هچناـنچ  [. 12 ( ] اونیبتف أـبنب 

انمؤم ناـک  نم  سیل  اـنامیا  أوـبم  یلع  اقـسف و  كاذ  ذا  دـیلولا  اوـبتف  اـنارق  دـیلولا  یف  یلع و  یف  زیزع  باـتکلا  هللا و  لزنا  نکم : شوـمارف 
كاذب يزجی  دیلو  انانج و  كاذب  يزجی  یلعف  انایع  باسحلا  یلا  یلع  لیلق و  دعب  دیلولا  یعدی  فوس  اناوخ  اقساف  ناک  نمک  هللا  كرمع 

زا یتسرپ  تب  درم  وت  يروآ . نابز  هب  ناشیا  زا  نخـس  ات  راکچ ، شیرق  اب  الـصا  ار  وت  انابت  اندالب  یف  سبال  نابا  نب  ۀـبقعل  دـج  بر  اـناوه 
هب يور  ع )  ) نسح ماما  هاگنآ  تسوت . ردپ  ینک  یم  اعدا  هک  تسا  یسک  زا  رتدایز  بتارم  هب  وت  رمع  مسق  ادخ  هب  یتسه . هیروفـص  مدرم 

يدرخ هن  و  دشاب ، خساپ  قحتسم  هک  يراد  یقطنم  هن  مسق  ادخ  هب  ییوگ ، یم  هچ  هبتع  يا  رگید  وت  اما  دومرف : درک و  نایفس  یبا  نب  ۀبتع 
وت زا  نارگید  هک  يرـش  هن  تشاد و  دیما  نادب  ناوتب  هک  یتسه  يدنمدوس  تیـصخش  هن  تخادرپ و  شنزرـس  وگتفگ و  هب  وت  اب  ناوتب  هک 

یناـیز وا  يارب  زگره  هحفـص 59 ]  ] يریگ مانـشد  ازـسان و  داب  هب  ار  یلع  هچنانچ  یتسه  ربارب  دوخ  زینک  اب  تیارد  لـقع و  رد  وت  دنـسرتب .
يدرک هدـهاشم  ار  يو  دوـخ  رتـسب  رد  هک  یماـگنه  هب  ار  یناـیحل  درم  نآ  ارچ  سپ  ینک . یم  دـیدهت  نتـشک  هب  ارم  وـت  تشاد . دـهاوخن 

ۀبتع تئبن  نایفسابا  يزخت  ۀبسل  نامزالا و  ثداح  لاجرلل و  ای  تخادرپ : رعش  ندورس  هب  وت  يهرابرد  جاجح  نب  رصن  هک  اجنآ  ات  یتشکن ،
ار دیلو  وت  ییاد  وا  هک  یلاح  رد  منک ، تمالم  ع )  ) یلع توادع  ضغب و  هب  ار  وت  هنوگچ  نم  نایحل  یف  لصالا  میئل  سبج  هسرع  یف  هناخ 
؟ تخاس ادج  وت  زا  ار  هلظنح  تردارب  و  دیناسر ؛ لتق  هب  ار  هبتع  وت  دج  هزمح  اب  هارمه  و  تشکب ، دندناوخ  یم  ردب  گنج  نانامرهق  زا  هک 
رد هک  یتسین  نآ  يهتسیاش  هریغم ، يا  وت  اما  تفگ : هدرک ، هریغم  هب  يور  ع )  ) یبتجم ماما  اجنیا  رد  تشادرب . نایم  زا  ار  وا  نآ  کی  رد  و 

هلخن نآ  هب  نتـساخرب  ماگنه  تسـشن و  ییاـمرخ  يهلخن  رب  یتقو  هک  تسا  هشپ  نآ  لـثم  وت  لـثم  ینک . تکرـش  نآ  لاـثما  هرظاـنم و  نیا 
يارب اـت  ماهدرکن  ساـسحا  ار  وت  نتـسشن  نم  تفگ - : شباوج  رد  اـمرخ  يهلخن  منک . زاورپ  مهاوـخ  یم  هک  راد  هاـگن  ار  دوـخ  تفگ - :

زا رمع ، هک  دنچره  تشگ ، یم  ارجا  تسیاب  یم  وت  يهرابرد  یهلا  دـح  انز  باکترا  رطاخ  هب  یفرط  زا  مرادـب . هاگن  ار  دوخ  وت  نتـساخرب 
هیلع و هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  زا  هک  هاگنآ  و  دنک . تساوخزاب  ار  يو  دنوادخ  هک  ددرگ  یم  ثعاب  دوخ  نیا  و  درک . يراددوخ  نآ  يارجا 

وت خـساپ  رد  ترـضح  نآ  دـنک ؟ هاـگن  يو  هب  دـناوت ، یم  دروآرد  دوخ  جاودزا  هب  ار  ینز  دـهاوخب  درم  هچناـنچ  يدیـسرپ ، ملـس ) هلآ و 
هدوب فقاو  رما  نیا  هب  ترـضح  نآ  هک  دناسر  یم  دوخ  نیا  و  تشاد . دـهاوخن  یعنام  دـشاب  هتـشادن  انز  دـصق  هچنانچ  هریغم ، يا  دومرف :

يادـخ هک  دـینادب  دـیراد . یم  اور  ام  رب  تموکح  يهطـساو  هب  هورگ  يا  امـش  هک  یتاهابم  رخف و  اـما  یتسه . راـکانز  يدرم  وت  هک  تسا 
ام و  [ ) 13 ( ] اریمدـت اهانرمدـف  لوقلا  اهیلع  قحف  اهیف  اوقـسفف  اهیفرتم  انرما  ۀـیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  و  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  یلاـعت 

شیپ راید  نآ  رد  ملظ  يراک و  هبت  قسف و  هار  ات  مینک  رما  ار  رهـش  نآ  نامعنتم  نایاوشیپ و  میزاس  كاله  میهاوخب  ار  يراـید  لـها  نوچ 
تـساخرب دروآ  اجنیدـب  نخـس  نوچ  ع )  ) نسح ماما  میزاس .) یم  كاله  ار  همه  هاگنآ  تفای  دـهاوخ  موزل  باقع  هیبنت و  اجنآ  دـنریگ و 

ار ترـضح  نآ  ناماد  هتخاس ، کـیدزن  يو  هب  ار  دوخ  صاـع  نب  ورمع  دـنک ، كرت  ار  اـجنآ  تساوخ  هک  نیمه  دـناشفیب . ار  دوخ  ساـبل 
. يزاس ارجا  وا  يهراـبرد  فذـق  دـح  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  يدینـش . نم  يهراـبرد  ار  وا  نانخـس  وت  تفگ : هیواـعم و  هب  درک  ور  تفرگ و 

هاگنآ تشادرب . تسد  ترـضح  نآ  زا  صاع  رمع و  دـهدن . ریخ  يازج  ار  وت  دـنوادخ  نک . اـهر  ار  وا  تفگ ، ورمع  هب  يدـنت  اـب  هیواـعم 
تشاد و دیهاوخن  ار  یلع  نب  نسح  اب  يهضراعم  يارای  زگره  هک  مداد  عالطا  امش  هب  البق  نم  تفگ : دروآ و  دوخ  باحصا  هب  ور  هیواعم 

رـسارس یکیرات  ع )  ) یلع نب  نسح  نتفر  اب  مسق  ادخ  هب  دیدرک . یچیپرـس  نم  راتفگ  زا  اما  متـشاد ؛ زاب  وا  هب  يازـسان  مانـشد و  زا  ار  امش 
هکنیا زا  و  تسامش ، یتخبدب  فعض و  ینامرفان و  يهجیتن  نیا  دیوش . رود  نم  هحفص 60 ]  ] زا دیزیخرب و  تفرگ . دهاوخارف  ار  هناخ  نیا 

دوخ نارای  شنزرـس  رد  يراعـشا  ندورـس  هب  سپـس  دزاـس . اوسر  راوخ و  ار  امـش  دـنوادخ  دـیداهن ، ماـگ  دوخ  حالـص  ریخ و  فـالخرب 
فاخا نمیلا  ةرس  نم  نیوهی  اهنابکرب  ۀیشع  تاصقارلا  بر  ءاجف و  نسحلا  یلا  نثعبت  مکل ال  تلق  هلاوعمـست و  ملف  ارما  مکترما  تخادرپ :
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لاق ام  مکبـسحف  نبغلا  نم  انبغ  هیف  یباطخ  ناک  مکـضعبک و  مکیف  تنک  متیبا  املف  نسرلا  هرارجا  نیح  هادم  دعب  هناسل و  لوط  هنم  مکیلع 
نفکلا ربقلا و  یف  هاقلا  امب  یبسح  متملع و  امم 

هنیدم هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تشگزاب 

نب بیـسم  تخاس ، هدامآ  ار  دوخ  هنیدـم  هب  تشگزاب  يارب  هک  نیمه  درک . تماقا  هفوک  رد  يدـنچ  ع )  ) نسح ماـما  دـیوگ : یم  ینئادـم 
يادخ ساپس  تفگ : اهنآ و  هب  درک  ور  ماما  دننک . یظفاحادخ  يو  اب  ات  دمآ ، ترضح  نآ  دزن  یمیمت  يهرامع  نب  نایبظ  يرازف و  يهبجن 

عنام مه  زاب  دنوش  عمج  مدرم  يهمه  رگا  یتح  تفرگ . دهاوخ  ماجنا  تسا  يدـنوادخ  يهدارا  هچنآ  تساناوت . رداق و  دوخ  رما  رد  هک  ار 
ترضح نآ  دندیسرپ  هنیدم  هب  ترـضح  نآ  تشگزاب  تلع  زا  ع )  ) ماما نانخـس  عامتـسا  زا  سپ  نایبظ  بیـسم و  دش . دنهاوخن  نآ  ماجنا 

ع)  ) نیسح ماما  دوخ  ردارب  اب  هارمه  ع )  ) نسح ماما  دیدرگ ، يرپس  زور  نآ  هک  نیمه  دریگ . ماجنا  رما  نیا  یتسیاب  تسین  ياهراچ  دومرف :
. دنتـسیرگ یم  تدش  هب  هفوک  زا  ترـضح  نآ  تکرح  ماگنه  هب  مدرم ، دندرک . كرت  هنیدم  دصق  هب  ار  هفوک  دوخ  نایفارطا  تیبلها و  و 

نوعناملا مه  يرـشاعم  راد  تقراف  یلق  نعالو  دـناوخب : ار  يرعـش  دـنکفا و  هفوک  هب  یهاگن  ع )  ) ماـما دندیـسر ، دـنه  رید  هب  هک  یماـگنه 
يهناخ رد  دناشنیم و  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یلاح  رد  تفر و  هنیدم  هب  ع )  ) نسح ماما  دیوگ : یم  دیفم  خیـش  هک  نانچ  يرامذ  یتذوح و 

. دنامب اجنآ  رد  دوب ، دوخ  راگدرورپ  روتسد  هار  هب  مشچ  هدرک و  تماقا  دوخ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تلحر 

یتلذ نیلوا  هک : تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  یلاما و  باتک  زا  لقن  هب  بیبح  نب  دـمحم  زا  شیرق  باسنا  باـتک  رد  راـکب  نب  ریبز 
يراوخ تلذ و  دندیـسرپ  قاحـساوبا  زا  هک : تسا  هدـمآ  نییبلاطلا ، لتاقم  رد ، و  دوب . ع )  ) نسح ماـما  گرم  دـمآ ، دراو  برع  موق  رب  هک 

هدـیمان و نایفـسوبا  عورـشمان  دـنزرف  مان  هب  دایز  درک ، تلحر  ایند  زا  نسح  ماما  هک  تقو  ناـمه  داد ، خـساپ  يو  دوب ؟ تقو  هچ  رد  مدرم 
درک نییعت  هیواعم  اب  حلـص  دادرارق  رد  ع )  ) نسح ماما  هک  یطیارـش  زا  یکی  دش ، هراشا  زین  البق  هک  نانچ  دـش . هتـشک  زین  يدـع  نب  رجح 

. دنامن یقاب  هحفص 61 ]  ] شاهداوناخ رد  يو  زا  سپ  ینیشناج  عوضوم  و  دنکن ، باختنا  ار  یـسک  دوخ  زا  سپ  تفالخ  يارب  هک  دوب ، نیا 
شیوـخ دـهع  تیـالو  هب  ار  وا  دریگب و  تـعیب  مدرم  زا  دـیزی  شرـسپ  يارب  تـفرگ ، میمـصت  هیواـعم  هـک  یماـگنه  دـیوگ ، یم  جرفلاوـبا 

هب ار  یمـس  هنایفخم  ور  نیا  زا  دوب . صاقو  یبا  نب  دعـس  و  ع )  ) یلع نب  نسح  دوجو  تشاد ، دوجو  هار  نیا  رد  هک  یعنام  اـهنت  دـنیزگرب ،
ماما رسمه  هک  ثعشا  رتخد  هب  هیواعم  دندرک . تلحر  ایند  زا  رفن  ود  نآ  مس  نیمه  رثا  رب  هک  داتسرف ، ود  نآ  يارب  دوخ  نیرومأم  يهلیسو 
هدعو يو  هب  نآ  لابند  هب  و  دروآ ؛ مهاوخ  رد  دیزی  مرـسپ  دقع  هب  ار  وت  يزاس  مومـسم  ار  یلع  نب  نسح  هچنانچ  داد ، مایپ  دوب  ع )  ) نسح

هب ار  مهرد  رازه  دص  نامه  اهنت  درکن . افو  شدهع  هب  دیزی  يارب  وا  جاودزا  يهرابرد  هیواعم  اما  دتسرفب . وا  يارب  مهرد  رازه  دص  هک  داد 
ره هک  تشذگ  یم  يراگزور  دروآ . ایند  هب  ینادنزرف  وا  زا  دروآرد و  دوخ  يرسمه  هب  ار  يو  هحلط  لآ  يهلیبق  زا  يدرم  و  دیـشخب ، يو 

ۀمـسم ینب  ای   ) دـندرک یم  شنزرـس  نینچ  ار  وا  نادـنزرف  اه  یـشیرق  تفرگیم ، رد  یعازن  رگید  ياهنادـناخ  ثعـشا و  رتخد  ناـیم  تقو 
ربلادبع نبا  داتفا . قافتا  هیواعم  تنطلس  لاس  نیمهد  رد  ارجام  نیا  تسا ،). هتخاس  مومـسم  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  نادنزرف  يا  ( ) جاوزالا

دوب يدـنک  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هک  وا  رـسمه  ار  یلع  نب  نسح  دـناهتفگ ، صفح  نب  رکبوبا  هداتق و  تسا : هدروآ  باعیتسا ، باتک ، رد 
: دیوگ یم  ینئادم  تسا . هدوب  يو  شـشخب  لذب و  هیواعم و  بیرف  گنرین و  هب  ارجام  نیا  هک  دـندوب  هدـیقع  نیا  رب  زین  ياهدـع  داد . رهز 
، تفگ يو  هب  و  درک ، مومـسم  ار  ماما  دوب ، ع )  ) یلع نب  نسح  رـسمه  هک  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج  يهلیـسو  هب  گنرین و  اـب  هیواـعم 

رثا رد  داتـسرف . مهاوخ  وت  يارب  مهرد  رازه  دص  منک و  یم  باختنا  دیزی  مرـسپ  اب  يرـسمه  هب  ار  وت  یناسرب  لتق  هب  ار  نسح  ماما  هچنانچ 
جاودزا زا  اما  داتـسرف . وا  يارب  ار  مهرد  رازه  دص  هیواعم  تفرب ، ایند  زا  هک  نیمه  دش . رامیب  زور  لهچ  تدـم  هب  ع )  ) نسح ماما  مس  نیا 
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( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دنزرف  اب  هک  هنوگ  نامه  هب  هک  مراد  میب  نآ  زا  تفگ  و  درک ، يراددوخ  دیزی  شرـسپ  يارب  يو 
میمـصت دـش ، يرپس  هیواعم  تفالخ  زا  لاـس  هد  هک  نیمه  دـیوگ : یم  دـیفم  خیـش  يوش . بکترم  زین  نم  دـنزرف  يهراـبرد  يدرک  راـتفر 

ع)  ) یلع نب  نسح  رسمه  هک  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدعج  دزن  ار  یـسک  یناهنپ  رد  سپ  دریگب . تعیب  مدرم  زا  دیزی  شرـسپ  يارب  تفرگ 
رازه دص  و  جاودزا ، دیزی  اب  دهد  ماجنا  ار  رما  نیا  هچنانچ  هک  تفرگ  هدهع  هب  دزاس و  ماما  نتخاس  مومسم  هب  راداو  ار  وا  هک  داتـسرف  دوب 

رد يزوج  نبا  طبـس  درک . كرت  ار  ایند  يراـمیب  زور  لـهچ  زا  سپ  ماـما  و  دـیناروخ ، رهز  ار  ترـضح  نآ  هدـعج  دـنک . تفاـیرد  مهرد 
ماما رـسمه  دسیون : یم  هدرک ، رکذ  ار  ربلادبع  نبا  مان  اهنآ  نایم  رد  هدرک و  لقن  خـیرات  هریـس و  نادنمـشناد  زا  صاوخلا ، ةرکذـت  باتک ،
دزن ار  یـسک  هیواعم  دـیوگ : یم  یبعـش  هک  نانچ  و  درک ، مومـسم  ار  يو  دوب  يدـنک  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج  شمان  هک  ع )  ) نسح

دص مروآیم و  رد  دیزی  جاودزا  هب  ار  وت  یهد  ماجنا  ار  رما  نیا  هچنانچ  نک . مومسم  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  تفگ : يو  هب  داتسرف و  هدعج 
جاودزا زا  اما  تشاد ؛ لاـسرا  وا  يارب  ار  قوف  غلبم  درک ، تلحر  اـیند  زا  ع )  ) نسح ماـما  هک  نیمه  سپ  دیـشخب . مهاوخ  وت  هب  مهرد  رازه 

باتک رد  نایفس  نب  بوقعی  زا  لقن  هب  هوفصلا  باتک  رد  نم  دج  هک  نانچ  دیوگ ، یم  یبعش  درک . یچیپرـس  دیزی  هحفص 62 ]  ] يارب يو 
جرفت ةولـس  نم  کل  مکف  زعت  دیوگ : یم  دروم  نیا  رد  يرعاش  دیدرگ . مومـسم  هدعج  تسد  هب  یلع  نب  نسح  تسا : هدروآ  دوخ  خیرات 

نینمؤملا ریما  نوخ  رد  ثعشا  دومرف ، : ع )  ) قداص رفعج  ماما  نسحلا  مس  نیسحلا و  لتق  یصولا و  لتق  یبنلا و  تومب  نزحلا  لیلغ  کنع 
. دولآ ع )  ) نیسح نوخ  هب  تسد  دمحم  شرسپ  درک و  مومسم  ار  ع )  ) نسح ماما  هدعج  شرتخد  تشاد . تکرش  (ع )

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  شردارب  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تیصو 

رب درک  تیصو  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  دوخ  ردارب  هب  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  یلاما ، باتک  رد  یـسوط  خیش 
ار وا  مینک  یم  تدابع  هک  تسوا  و  تسین . يریظن  کیرـش و  چیه  ار  وا  هک  اتمهیب ، دنوادخ  زج  تسین  ییادخ  دـهد  یم  تداهـش  هکنیا 

زیچ ره  هک  تسا  ییادخ  و  تسین . یلو  ار  وا  دوشن ، راوخ  نوچ  و  تسین ، تنطلس  رد  یکیرـش  ار  وا  و  تسا ، تدابع  يهتـسیاش  هک  نانچ 
ساپس دمح و  تسا و  رتراوازـس  يدوبعم  ره  زا  ار  تدابع  هک  تسا  يدنوادخ  وا  دومرف . ردقم  شیارب  دوب  وا  روخ  رد  هچنآ  و  دیرفایب ، ار 

؛ داهن ماگ  یهارمگ  قیرط  رد  درک ، وا  نایصع  هک  سک  نآ  و  تفای . دشر  درک ، تعاطا  ار  وا  هک  سک  نآ  رتهتـسیاش . يدومحم  ره  زا  ار 
زا متشاذگ  ياج  هب  هک  ار  سکره  نیـسح  يا  وت  اب  منک  یم  تیـصو  نم  دش . تیاده  راپـسهر  درک  وا  يوس  هب  تشگزاب  هک  سک  نآ  و 

یهد و رارق  لوبق  دروم  ار  نانآ  ياه  یکین  و  شـشخب ، وفع و  دروم  ار  ناشیا  ياهـشزغل  هکنیا  رب  تیبلها ، دوخ و  نادـنزرف  دوخ و  لـها 
. راپسب كاخ  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) يادخ لوسر  رانک  رد  ارم  ردارب ، يا  دومرف : هاگنآ  یـشاب . ردپ  نم و  نیـشناج  ناشیا  يارب 

ادخ هب  ار  وت  مهد  یم  دنگوس  دنرادزاب ، رما  نیا  زا  ار  وت  دنوش و  نوریب  راکنا  رد  زا  هچنانچ  اما  مرتراوازـس . وا  يهناخ  هب  وا و  هب  نم  اریز 
هب هک  یتقو  ات  دوشن  هتخیر  ینوخ  نیرتمک  زگره  نم  هار  رد  هک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  اب  وت  یگتـسویپ  تبارق و  هب  و 

كردتسم باتک  رد  مکاح  میزاس . ربخاب  دندرک  متس  ام  رب  هچنآ  زا  و  میرب ، ترـضح  نآ  هب  يرواد  نیا  مییآ و  لیان  ادخ  لوسر  تاقالم 
یبا زا  و  دـندوب ؛ نایرگ  رادازع و  وا  گرم  رد  هاـم  کـی  اـت  مشاـه  ینب  ناـنز  تفرب ، اـیند  زا  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  یعقوم  تسا : هدروآ 
هتشگ لیطعت  هچراپ  کی  رهـش  و  دندوب ، نایرگ  تدش  هب  مدرم  ع ،)  ) یلع نب  نسح  تشذگرد  ماگنه  هب  تسا : هدمآ  ع )  ) رقاب ماما  رفعج 

، ساـبع نبا  زا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  درک ، كرت  ار  اـیند  ع )  ) یلع نب  نسح  هـک  نـیمه  دـسیون : یم  یلاـما  باـتک  رد  یـسوط  خیـش  دوـب .
يرای ار  ترـضح  نآ  يو ، نیفکت  طونح و  لسغ و  رد  زین  نانآ  دروآ  لمع  هب  توعد  سابع  نبا  هللادبع  نب  یلع  رفعج و  نب  نمحرلادبع 

وا ع )  ) نیسح تفرب ، ایند  زا  نسح  ماما  نوچ  و  دیوگ : یم  دیفم  خیش  دندروآ . اج  هب  زامن  يو  رب  دندرب و  دجـسم  هب  ار  وا  سپـس  دندرک .
یم مشاـه  ینب  هک  دنتـشادنپ  نیقی  هب  هـیما  ینب  زا  شناراـیتسد  اـب  ناورم  تـشادرب . هداـهن ، ار  وا  یتوباـت  رب  و  درک ، نـفک  داد و  لـسغ  ار 

و دندرک ؛ نت  هب  گنج  سابل  دندمآ و  مه  درگ  سپ  دننک . نفد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هحفص 63 ]  ] دزن ار  وا  دنهاوخ 
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، دننک هزات  ترضح ، نآ  اب  يرادید  هک  درب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  شدج  ربق  فرط  هب  ار  وا  يهزانج  ع )  ) نیسح نوچ 
یم دوب و  هتـسویپ  ناشیا  هب  دوب ، راوس  يرتسا  رب  هک  زین  هشیاع  و  دـنزیخرب ، هلباقم  هب  مشاه  ینب  اـب  هک  دـندش  هداـمآ  دوخ  هورگ  اـب  ناـنآ 

یگنج رایسب  هچ  دز ، یم  دایرف  ناورم  و  دیرآ ، رد  نم  يهناخ  هب  مرادن  تسود  نم  هک  ار  یـسک  دیهاوخ  یم  راک ، هچ  امـش  اب  ارم  تفگ :
هیلع هللا  یلص   ) ربمغیپ اب  نسح  دوش و  نفد  هنیدم  لحم  نیرترود  رد  نامثع  ایآ  تسا ! رتهب  بتارم  هب  یـشوخ  رد  ندونغ  شیاسآ و  زا  هک 
نایم گنج  دوب  کیدزن  نایرج  نیا  اب  دـش ! دـهاوخن  راک  نیا  زگره  مراد . تسد  هب  ریـشمش  نم  ات  دوش ؟ هدرپس  كاـخ  هب  ملـس ) هلآ و  و 
دوجو رد  گرم  راثآ  هک  یماگنه  تسا : هدروآ  يدـقاو  زا  لقن  هب  دعـس  نبا  دـیوگ : یم  يزوج  نبا  طبـس  دریگرد . هیما  ینب  مشاه و  ینب 
كاخ هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ینعی  مردپ ، رانک  رد  ارم  دومرف : دوب ، يرامیب  رتسب  رد  هدیدرگ و  راکـشآ  نسح  ماما 

هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  يهناخ  رد  ار  ترضح  نآ  تفرگ  میمصت  ع )  ) نیسح ماما  تفرب ، ایند  زا  ع )  ) نسح ماما  هک  نیمه  و  دیراپسب .
ات دنتشادزاب ؛ رما  نیا  زا  ار  وا  و  دندرک ، مایق  صاع  نب  دیعس  و  هنیدم ) یلاو   ) مکح نب  ناورم  يرایتسد  اب  هیما  ینب  دنک . نفد  ملـس ) هلآ و 
ارف شگرم  یـسوم  دـنزرف  هچنانچ  تفگ : نانآ  هب  باطخ  هریرهوبا  انثا  نیا  رد  دنتـساوخ . اپ  هب  نانآ  اب  يهزرابم  يارب  مشاه  ینب  هک  اجنآ 
نبا دـینک ،؟ یم  يریگولج  ع )  ) نسح ماما  ندرک  نفد  زا  هک  تسا  هنوگچ  سپ  دـندرک ؟، یمن  نفد  ار  وا  شردـپ  رانک  رد  اـیآ  دیـسریم 
رانک رد  دـیابن  سک  چـیه  تفگ ، یم  هک  دوب ، هشیاع  دـیزرو  یم  تفلاـخم  رما  نیا  اـب  هک  یناـسک  زا  یکی  دـیوگ ، یم  هداد ، همادا  دـعس 
دیز نب  رهاـط  نب  یلع  زا  دـیوگ : یم  نسح  نب  ییحی  زا  لـقن  هب  یناهفـصا  جرفلاوبا  دوش . نفد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

توعد هب  مه  هیما  ینب  دش و  راوس  يرتسا  رب  هشیاع  دنراپسب ، كاخ  هب  ار  ع )  ) نسح ماما  دنتفرگ ، میمـصت  هک  یماگنه  تفگ : هک  مدینش 
رتش رب  يزور  ندـش و  راوس  رتسا  رب  زور  کـی  : ) تسا هدـش  هتفگ  ینعم  نیا  رد  دنتفاتـش . يو  يراـی  هب  شناراـیتسد  رگید  مکح و  ناورم 

ناورم يا  تفگ : هدمآ ، ناورم  دزن  سابع  نبا  دیوگ : یم  میدرک ، هراشا  نادب  البق  هک  دوخ  راتفگ  يهمادا  رد  دـیفم  خیـش  [. 14 ( ] نتسشن
يهلیسو هب  میهاوخ  یم  هکلب  مینک ؛ نفد  ادخ ص  لوسر  رانک  ار  دوخ  رورس  يهزانج  هک  میرادن  میمصت  ام  درگزاب . ياهدمآ  هک  اجنآ  زا 

. میراپسب كاخ  هب  اجنآ  رد  هدرک  تیـصو  وا  دوخ  هچنانچ  هدرب و  دسا  تنب  همطاف  شاهدج  دزن  ار  وا  سپـس  دنک . هزات  يرادید  وا  ترایز 
ینوخ يهرطق  نیرتمک  هک  دوبن  ع )  ) نسح شرافـس  هچنانچ  دنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : هیما  ینب  هب  باطخ  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هاگنآ  خـلا .

ار دوخ  ام و  نایم  ياهنامیپ  امـش  هکنیا  اب  تفرگ . یم  امـش  زا  ار  دوخ  قح  ادخ  ياهریـشمش  هنوگچ  مداد  یم  ناشن  امـش  هب  دوشن ، هتخیر 
دزن عیقب  رد  و  دـندروآ ، ار  ع )  ) نسح ماما  بیترت  نیدـب  و  دـیدرکن . افو  دوب  هدـیدرگ  رارقرب  امـش  اـم و  نیب  هک  یطیارـش  هب  و  دـیتسکش ،

، تفای عالطا  ع )  ) نسح ماما  تداهـش  زا  هیواعم  هک  نیمه  دندرپس . كاخ  هب  فانمدبع  نب  مشاه  نب  دـسا  رتخد  همطاف  شاهدـج  هاگمارآ 
ریبکت هدش و  ادصمه  وا  اب  زین  نانآ  دش ، دنلب  ریبکت  هب  شدایرف  نوچ  دندش و  هدجـس  رد  وا  يهدهاشم  اب  زین  شنایفارطا  داتفا و  هدجـس  هب 

رد زین  ارعـش  زا  یخرب  تسا . هدش  لقن  نارگید  باعیتسا و  رد  ربلادـبع  نبا  راربا و  عیبر  رد  يرـشخمز  هحفـص 64 ]  ] زا بلطم  نیا  دنتفگ .
ءییـشک رهدلا  یف  کت  يدرلا  سأک  قذت  نا  دنه  نبای  نسحلا  تامذا  ةوخنلا  رهاظ  اتماش  دنه  نبا  مویلا  حبـصا  دناهتفگ : نینچ  دروم  نیا 

هودنا مغ و  رد  دنتفای  عالطا  ع )  ) نسح ماما  تداهش  زا  هرصب  مدرم  هک  نیمه  نهترم  ایانملل  یح  لک  هب  تمشت  الف  یقابلاب  تسل  نکی  مل 
رد دایز  ردارب  هرکبوبا  عقوم  نیا  رد  دوب . هرـصب  رد  هیمـس  نب  دایز  تموکح  نامز  رد  نیا  و  دندش ؛ نایرگ  تدش  هب  و  دنتفر ، ورف  یناوارف 

دوب هفیقث  يهلیبق  زا  ینز  هک  شرـسمه  تسیچ ؟ زا  مدرم  يهلان  هجـض و  دیـسرپ  مدرم  يهلان  هآ و  ندینـش  ضحم  هب  دوب  راـمیب  هک  یلاـح 
يدـنت اب  وا و  هب  درک  ور  هرکبوبا  دـندش . تحار  وا  تسد  زا  مدرم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  و  تسا ، هتفر  اـیند  زا  یلع  نب  نسح  داد ، خـساپ 

تسد زا  يرایـسب  ریخ  وا  گرم  اب  زین  مدرم  و  تسا ؛ هدرک  هدوسآ  يرایـسب  رـش  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  نادب  وت  رب  ياو  شاب . تکاس  تفگ :
جنپ زور  رد  هنیدـم  رد  ع )  ) نسح ماما  تلحر  تسا . هدـش  لقن  ینیادـم  زا  زین  بلطم  نیا  داـب . یلع  نب  نسح  رب  يادـخ  تمحر  دـناهداد .

هب انب  و  هتـسناد ، لوالا  عیبر  مجنپ  تسیب و  ياهدع  دناهدرک . رکذ  ار  روکذم  هام  متفه  یخرب  و  داتفا . قافتا  رفـص  هام  متـشه  تسیب و  هبنش 
تایاور اب  ار  نآ  لاس  هک  دناهدرک  رکذ  يرجه  هاجنپ  لاس  لوالا  عیبر  مجنپ  زور  رد  ار  ترضح  نآ  تلحر  كردتسم ، رد  مکاح  تیاور 
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تدـم دـناهدرک . تبث  زین  متـشه  هاجنپ و  لاس  ای  تفه و  لهچ و  راهچ ، لهچ و  مکی ، هاجنپ و  مهن ، لهچ و  مجنپ ، لهچ و  لاس  لـیبق ، زا 
يروآدای اجنیا  رد  تسا . هدش  رکذ  زین  اهنیا  ریغ  زور و  هدزیـس  هام و  راهچ  شـش و  لهچ و  ای  تفه ، لهچ و  بیترت  هب  ترـضح  نآ  رمع 

ینیلک و لیبق  زا  گرزب  ینادنمشناد  فرط  زا  یتاهابتشا  ترـضح  نآ  رمع  تدم  تلحر و  خیرات  رد  هک  دسر ، یم  رظن  هب  مزال  هتکن  نیا 
هام شش  لاس و  تفه  میاهتشاد . نایب  هینسلا ، سلاجملا  باتک ، زا  مجنپ  لصف  رد  ار  بلطم  نیا  ام  تسا . هداد  يور  یـسربط  دیفم و  خیش 

عقوم نآ  رد  ار  يو  یخرب  تسبورف . ناهج  زا  مشچ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هک  تشذگ  یم  ترضح  نآ  فیرـش  نس  زا 
اب حلـص  ات  تفرگ و  تسد  رد  ار  يرهاـظ  تموکح  رما  شراوگرزب  ردـپ  زا  سپ  هک  دوب  هلاـس  تفه  یـس و  يو  دناهتـسناد . هلاـس  تشه 

تداهـش رد  هک  تسا  یتایاور  فالتخا  رثا  رد  نیا  و  دناهدرک ؛ رکذ  زور  هس  هام و  شـش  یخرب  زور و  جـنپ  هام و  شـش  تدـم  هب  هیواعم 
تبث ار  نیا  زا  ریغ  یـضعب  ناـضمر و  هاـم  زا  موـس  تسیب و  ياهدـع  مکی و  تـسیب و  بـش  رد  یخرب  هـک  هدـمآ  شیپ  ع )  ) نینمؤـملا ریما 

نیا رد  زین  يرگید  تایاور  دناهتـسناد . حلـص  يهدهاعم  زا  سپ  زور  هدزیـس  هام و  هن  لاس و  هن  ار  ترـضح  نآ  تلحر  یخرب  و  دناهدرک ،
. ملعا هللاو  تسا . هدش  رکذ  دروم 

ملع شراگن 

تباتک و هحفـص 65 ]  ] يهرابرد نیعبات  هباحـص و  زا  نیـشیپ  نادنمـشناد  نایم  هک : تسا  هدـمآ  یطویـس ، زا  يوارلا ، بیردـت  باـتک ، رد 
یم نآ  ماجنا  رد  دنتسناد و  یم  اور  ار  نآ  یهورگ  و  دنسپان ، ار  رما  نیا  اهنآ  زا  يرایـسب  تشاد . دوجو  ینوگانوگ  تایرظن  مولع  نتـشون 
رما هچنانچ  دـیدرت  نودـب  دـندوب . ع )  ) نسح و  ع )  ) یلع دنتـشادنپ  یم  وکین  تلیـضف و  یعون  ار  ملع  شراـگن  هک  یناـسک  زا  دندیـشوک .

و ع )  ) یلع هب  هک  تسا  یلیاضف  زا  یکی  دوخ  نیا  و  دـنام ، یمن  ياـجرب  فراـعم  مولع و  زا  يراـثآ  هنوگ  چـیه  دوبن ، شراـگن  تباـتک و 
. تسا هتفای  صاصتخا  ع )  ) نسح شدنزرف 

دیحوت يهرابرد 

راگدرورپ ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  تفگ : وا  هب  باطخ  دمآ و  ع )  ) نسح ماما  دزن  يدرم  هک : تسا  هدروآ  دیحوتلا  باتک  رد  قودص  خیش 
ساپـس تفگ : هدرک ، دـنلب  ار  رـس  رکفت  یکدـنا  زا  سپ  ترـضح ، نآ  منیب . یم  ار  وا  ییوـگ  هک  ناـنچ  نک ! فیـصوت  نم  يارب  ار  دوـخ 

ات تسوا  يارب  یلبق  هن  دشاب . صخـشم  نآ  نایاپ  هکنآ  نودب  تسا . رخآ  و  دشاب ، مولعم  نآ  يادـتبا  هکنآیب  تسا  لوا  وا  هک  ار  ییادـخ 
زاتمم نارگید  زا  هک  یـصخش  هن  و  دوش ، ریذپ  نایاپ  هک  یتدـم  هن  دـشاب . یتقو  هب  دودـحم  هک  يدـعب  هن  و  درک ، نییعت  ار  نآ  تقو  ناوتب 
راکفا ناگدننک و  فصو  يهشیدنا  دوب . دنهاوخن  وا  كرد  هب  رداق  ماهوا  لوقع و  دوش . دودحم  هک  تسین  یفالتخا  وا  تافص  رد  ددرگ .

هک تفگ  ناوتن  تسا . ینامز  هچ  رد  وا  دیوگ  هک  تسا  نانچ  دنک ، فصو  ار  وا  سکره  سپ  دوب . دنهاوخ  زجاع  وا  فیصوت  رد  ناهذا  و 
زاغآ دروآ . دیدپ  ار  ناگدـیرفآ  دـیوگن . كرت  ار  تادوجوم  تسا . یفخم  زیچ  هچ  رد  و  هدـیدرگ ، رادـیدپ  هچ  زا  تسیچ و  زا  شدوجو 

تـساوخ قفو  رب  و  دـناسر ، ماجنا  هب  درک  هدارا  هچنآ  و  دومرف . عادـبا  وا  ار  زیچ  ره  تسا . هدوبن  زیچ  چـیه  وا  زا  شیپ  تسوا و  زا  زیچ  ره 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  دنوادخ ، تافص  دوب  نیا  دوزفیب . تاقولخم  رب  دوخ 

هظعوم بدا و  تمکح و  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نانخس 

نآ دزن  هیما ، یبا  نب  ةدابخ  مان ، هب  وا  نارای  زا  یکی  درک ، تلحر  ایند  زا  يراـمیب  ناـمه  رثا  رد  دوب و  راـمیب  ع )  ) نسح ماـما  هک  یماـگنه 
زاس و هدامآ  ار  دوخ  ترخآ ، رفـس  يارب  دومرف : ع )  ) نسح ماما  دیهد . زردنا  دـنپ و  ارم  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : دـمآ و  ترـضح 
. تسوت لابند  هب  زین  گرم  یتسه  ایند  يوجتـسج  رد  وت  هک  روط  نامه  نادـب ، نک . هیهت  ار  دوخ  يهشوت  دـسر ، ارف  تگرم  هکنآ  زا  شیپ 
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رادهنیزخ اـهنت  یـشوکب ، دوـخ  يهرهب  زا  شیب  يروآعـمج ، رد  هچناـنچ  نادـب ، نـکم . هشیدـنا  هدـنیآ  زور  يهراـبرد  باـیرد و  ار  زورما 
هار زا  هچنانچ  و  دش . دهاوخ  یگدیـسر  نآ  باسح  هب  يروآ ، تسد  هب  لالح  هار  زا  هچنانچ  ار  ایند  لاوما  هک  نادب  دوب . یهاوخ  نارگید 

ار اـیند  ور  نیا  زا  دوب . دـهاوخ  شنزرـس  نآ  لاـبند  هب  دـشاب  ههبـش  کـش و  اـب  مأوت  هک  یلاوما  و  يوـش . یم  رفیک  يروآ  تسد  هب  مارح 
ناـیز نآ  هب  ییاـنتعایب  اـب  دـشاب ، لـالح  هچناـنچ  تروص ، نیا  رد  ریگ . هرهب  نآ  زا  دوخ  جاـیتحا  يهزادـنا  هب  و  نادـب ، يرادرم  نوچمه 
یـشنز رـس  داقتنا و  رگا  ياهتفرگ و  هرهب  تزاین  يهزادـنا  هب  رادرم  زا  و  ياهتخاس ؛ رود  هانگ  زا  ار  دوخ  دـشاب ، مارح  هچنانچ  و  ياهدرکن ،
یهاوخ هدنز  هشیمه  يارب  ییوگ  هک  شاب  نانچ  دوخ  يایند  رما  رد  دوب . دـهاوخ  ناسآ  يرما  رذـگدوز و  دوخ  نیا  دـشاب ، هتـشاد  یپ  رد 

نودب تزع  فرـش و  ناهاوخ  رگا  تفر . یهاوخ  ایند  زا  ادرف  ییوگ  هک  نک  راتفر  نانچ  هحفص 66 ]  ] ترخآ هب  طوبرم  لامعا  رد  و  دوب ،
يرود ادخ  تیصعم  هانگ و  يراوخ  تلذ و  زا  یهاوخ ، یم  ار  تنطلس  نودب  تمظع  هوکش و  و  یشاب ، یم  هریشع  هداوناخ و  هب  یگتسباو 

ار یسک  مدرم  نایم  زا  يدرک ، ادیپ  ینیـشنمه  هب  يزاین  هچنانچ  زاس  هتـسارآ  ار  دوخ  لجوزع  يادخ  يربنامرف  تعاطا و  يورین  هب  و  نک ،
يرای ار  وت  جایتحا  تقو  هب  و  دـشاب ، وت  نابهاگن  تمدـخ  ماگنه  رد  و  ددرگ . وت  ینیگنـس  راقو و  بجوم  وا  اب  ینیـشنمه  هک  نک  باختنا 

. دـنک زارد  وت  يوس  هب  کمک  تسد  شزرا  رپ  روما  رد  ددرگ . ادـصمه  وت  اب  اهیتخـس  دـیادش و  رد  دـنک . قیدـصت  ار  وت  راتفگ  و  دـهد ؛
وت يهتـساوخ  ماجنا  رد  یهاوخب ، يزیچ  يو  زا  رگا  دربن . دای  زا  ار  وت  کین  راـک  دزادرپب . نآ  ناربج  هب  دـنز ، رـس  وت  زا  ییاـطخ  هچناـنچ 
وت هب  وا  زا  ینایز  زگره  دباتـشب . وت  يدردمه  هب  بئاصم  رد  دزاس . کیدزن  وت  هب  ار  دوخ  وا  دتفا ، ییادـج  وا  وت و  نایم  هچنانچ  دـشوکب .

لاوما میسقت  ماگنه  هب  و  دنکن ، مهارف  ار  وت  يراوخ  تابجوم  یساسا  یقیقح و  روما  رد  دزاسن . راتفرگ  اهیراوشد  لاگنچ  رد  ار  وت  دسرن .
. دنیزگرب دوخ  رب  ار  وت 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  راصق  تاملک 

، تسوا رامشیب  نانخس  زا  يزراب  يهنومن  هملک  دنچ  نیا  تسا . هدش  تیاور  رایسب  ظعاوم  هنامیکح و  نانخـس  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  زا 
يربهر حیحـص  هار  هب  هکنیا  زج  دـننیبن ، نایز  رگیدـکی  اب  تروشم  اـب  یموق  زگره  تسا . هدـیدرگ  باـختنا  [، 15  ] لوقعلا فـحت  زا  هک :
يردارب هب  ار  یـسک  دومرف : شنادنزرف  زا  یکی  هب  يرواین . ياج  هب  ساپـس  تمعن  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  یکی  یتسپ  ياههناشن  زا  دـنوش .

دـنک و یتسود  وت  اب  تقیقح  هب  هک  تسا  کیدزن  وت  هب  سک  نآ  دور . یم  اجک  هب  دـیآ و  یم  اـجک  زا  ینادـب  هکنآ  رگم  نکم ، باـختنا 
ربارب رد  رکـش  دـشابن ، هتخیمآ  رـش  اـب  هک  يریخ  دـشاب . تناـکیدزن  زا  دـنچره  تسا ، رود  وت  زا  تفرگ ، هراـنک  وت  اـب  یتسود  زا  سکره 

دوخ راکوکین  تسود  يهرابرد  تسا . رتناسآ  خزود  هب  نتفر  زا  بتارم  هب  شنزرـس  مانـشد و  تساـه . يراوگاـن  ربارب  رد  ربص  و  تمعن ،
رایـسب شرظن  رد  ایند  هک  دوب  نیا  مرامـش ، گرزب  ار  يو  دیدرگ  ثعاب  هک  ار  هچنآ  دوب . مدرم  نیرتگرزب  زا  نم  رظن  رد  وا  تسا : هدومرف 

یم نخـس  هب  هک  نیمه  و  دوب ؛ شومخ  شرمع  رتشیب  یگنتلد ، هن  مشخ و  هن  تشاد و  یتیاکـش  هن  راگزور ، زا  زگره  دومن . یم  کـچوک 
توکس ترورض  تقو  هب  دوب . هتفیش  نتفگ ، زا  شیب  ندینش ، هب  تسشن ، یم  نادنمشناد  اب  نوچ  دوب  هریچ  اههدنیوگ  يهمه  رب  تخادرپ ،

نوچ دهد . ماجنا  هتفگن ، ار  هچنآ  دیشوک  یم  و  تفگ ، یمن  داد ، یمن  ماجنا  هک  ار  يزیچ  هک  دوب  نانچ  وا  يهویش  تسکـش . یم  ار  دوخ 
اب قباطم  هکنآ  تسیرگن  یم  سپ  تسا ، کیدزن  راـگدرورپ  ياـضر  هب  کـی  مادـک  هک  تسناد  یمن  تفرگ و  یم  رارق  راـک  ود  ربارب  رد 

هحفـص . ] درک یمن  شنزرـس  دروآ ، يرذع  نآ  زا  ناوت  یم  هک  يراک  هب  ار  سک  چیه  دیزرو . یم  تفلاخم  نآ  اب  دوب ، دوخ  سفن  ياوه 
یلاعت يادخ  بناج  زا  تزع  هکلب  تفگ : یم  اهنآ  خساپ  رد  دوش . یم  هدید  هوکـش  یگرزب و  وت  دوجو  رد  دنتفگ : یم  يو  هب  یخرب  [ 67

ار دوخ  لام  دشاب ، لیخب  دوخ  نید  ندیشخب  رد  دومرف : دندیسرپ . يو  زا  تورم  يهرابرد  تسا . نانمؤم  شربمایپ و  ادخ و  زا  تزع  تسا .
زا هک  یطرـش  هب  دومرف : دشاب . وا  نیـشنمه  تسود و  هک  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  يدرم  دشوکب . دوخ  قوقح  ماجنا  رد  و  دنک ، حالـصا 
رد ادابم  و  درادن ، ياهدیقع  يأر و  وگغورد  هک  يرامش  وگغورد  ارم  ادابم  مسانش و  یم  وت  زا  رتهب  ار  مدوخ  نم  اریز  ینکن . شیاتـس  نم 
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. مدش فرـصنم  دوخ  تساوخرد  زا  تفگ : دید ، لکـشم  ار  ترـضح  نآ  اب  یتسود  طیارـش  نوچ  درم  نآ  ینک . تبیغ  یـسک  زا  نم  ربارب 
يالاب دندیدنخ . یم  دندرک و  یم  يزاب  هک  تشذـگ  یهورگ  رب  ع )  ) ماما رطف  دـیع  زور  هد . ماجنا  یهاوخ  یم  روط  ره  يرآ  دومرف : ماما 

، دنریگ یـشیپ  رگیدکی  رب  تدابع  تعاطا و  هب  ات  هداد ، رارق  شناگدنب  يهقباسم  نادیم  ار  ناضمر  هام  دـنوادخ ، دومرف : داتـسیا و  ناشرس 
رد هزادنایب  دنتـشگ . دیمون  دندنامزاب و  نتفر  زا  یهورگ  دـنتفای و  تداعـس  دنتـسج و  تقبـس  ریخ  يوس  هب  نادـیم  نیا  رد  یهورگ  سپ 
ادخ هب  دننیب . یم  نایز  ناراک  هدوهیب  دنبای و  یم  ریخ  شاداپ  ناراکوکین  هک  يزور  رد  ددنخ ، یم  دـنک و  یم  يزاب  هک  یـسک  زا  متفگش 

سپس شیوخ . ياهیتشز  راتفرگ  ناراکدب  و  دنـشیوخ ، يوکین  راک  ردنا  ناراکوکین  هک  تسناد  دیهاوخ  دوش ، هتـشادرب  هدرپ  رگا  دنگوس 
صرح و ربک ، دـنکفا . یم  تکاله  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  زیچ  هس  تسا : هدـمآ  ۀـمهملا ، لوصفلا  باـتک ، رد  تفرب . درک و  كرت  ار  اـهنآ 
زا مدآ  هک  دیدرگ  ثعاب  تفـص  نیمه  تسا و  سفن  تفآ  صرح  درک . راتفرگ  نیرفن  نعل و  هب  ار  سیلبا  و  تسا ، نید  تفآ  ربک  دـسح ،
زا ۀمغلا ، فشک  باتک ، رد  دوش . هتـشک  لیباق  تسد  هب  لیباه  هک  دش  بجوم  تفـص  نیمه  و  تسا ، قالخا  تفآ  دسح  دتفا . ورف  تشهب 
ایح هک  سک  نآ  درادـن - . تورم  درادـن ، تمه  هک  سک  نآ  درادـن - . بدا  درادـن  لـقع  هک  سک  نآ  تسا - : هدـمآ  ع )  ) نـسح ماـما 

ترخآ ایند و  رد  نادنمدرخ  دنک - . ترـشاعم  ییوکین  هب  مدرم  اب  هک  تسا  یـسک  دوخ  یقیقح  ینعم  رد  دـنمدرخ  درادـن - . نید  درادـن 
اب ترشاعم  زا  ار  شیوخ  فده  ات  دیشیدنیب ، وکین  دناهرهبیب - . ود  ره  ترخآ  ایند و  زا  دنمورحم  درخ  تمعن  زا  هک  هک  نانآ  دنبایماک و 

تکرب شیاعد  زا  ای  دیوش ؟ روهرهب  وا  شناد  زا  دـیناوت  یم  ایآ  دـیکانمیب ؟ وا  رهق  زا  ایآ  دـیراد ؟ وا  کمک  هب  دـیما  ایآ  دـیبایرد . سکره 
نیع رد  هک  دوسح ، رگم  دـشاب ، شنم  مولظم  یملاظ  هک  ماهدـیدن  زگره  دیرامـش - ..؟ یم  ترـشاعم  كالم  ار  يدـنواشیوخ  ای  دـیریگ ؟

هب یـشاب و  دـباع  ات  راد ؛ رانک  رب  هتـشادزاب  تیادـخ  هچنآ  زا  ار  دوخ  مدآ ! دـنزرف  يا  دومرف : رگید  ياج  رد  تسه . زین  مولظم  ندوب  ملاظ 
هک نک  راتفر  نانچ  مدرم  اب  یشاب . ناملسم  ات  رادوکین ، ار  ناگیاسمه  قح  و  يدرگ . زاینیب  ات  شاب ، دونشوخ  هدرک  يزور  تیادخ  هچنآ 

ياهخاک هحفـص 68 ]  ] دنروآ و یم  مهارف  اههیامرـس  مدرم ، زا  ياهدع  امـش  ربارب  رد  یـشاب . لداع  ات  دننک ، نانچ  وت  اب  مدرم  یهاوخ  یم 
اهروگ رد  و  دهد ، یم  بیرف  ار  نانآ  ناشلامعا  و  ددرگ ، یم  هدنکارپ  اهنآ  يهمه  ناهگان  دـنراد . زارد  ییاه  وزرآ  دـنزاس و  یم  راوتـسا 

ات شوکب  سپ  ینک . یم  زاغآ  ار  دوخ  رمع  يدوبان  دروآ ، یم  ایند  هب  ار  وت  تردام  هک  نامز  نامه  زا  مدآ ! دـنزرف  يا  دـنریگ . یم  ياـج 
ع)  ) ماـما رگید  ياـج  رد  دزادرپ . یم  ناـهج  نیا  یباـیماک  هب  رفاـک  دروآ و  یم  مهارف  ترخآ  يهشوـت  نمؤـم  هک  يروآ  تسد  هب  يزیچ 
رب ار  شاداپ  هار  هک  درکن ، زاب  یسک  رب  لمع  زا  يرد  و  ددنب ، ورف  وا  رب  ار  تباجا  باب  هک  دوشگن  یسک  رب  ار  لاؤس  باب  دنوادخ  دومرف :

ياهحماسم شماجنا  زا  لبق  هک  تسا  نآ  یکین  دـنک - . دـس  وا  رب  ار  تمعن  یناوارف  باب  هک  دوشگن  یـسک  رب  ار  رکـش  باب  و  ددـنبب ، وا 
لخب دومرف : تسیچ ؟ لخب  دندیسرپ ، يو  زا  تسا . يراوگرزب  ياههناشن  زا  لاؤس  زا  شیپ  یگدنشخب  دریذپن و  یتنم  نآ  زا  سپ  دشابن و 

نکم و باتـش  نتفرگ  ماقتنا  رد  دـنادب - . فرـش  دـنک  یم  عمج  ار  هچنآ  و  درامـش ، فلت  دـنک ، یم  قافنا  ار  هچ  ره  ناـسنا  هک  تسا  نآ 
یم شیازفا  ار  صخـش  یگرزب  توکـس  و  دـهاک ، یم  ناـسنا  راـقو  زا  حازم  یخوش و  راذـگب - . یقاـب  وفع  یهاوخ و  شزوپ  يارب  یهار 

هدعو هک  یتقو  ات  تسا  دازآ  دنهاوخب  يزیچ  وا  زا  هک  یـسک  دـیآ - . یمن  تسد  هب  يدوز  هب  اما  درذـگ ، یم  يدوز  هب  تصرف ، دـهد - .
یم تسد  زا  هک  نیمه  اما  تسا ؛ هتخانـشان  هتفرگ ، رارق  وت  سرتسد  رد  اهتمعن  ات  دـنک - . اـفو  هدـعو  هب  هک  هاـگنآ  اـت  تسا  هدرب  و  دـهد ،

. درب یهاوخ  یپ  اهنآ  شزرا  هب  دنور ،

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  بوسنم  راعشا 

نا ماـیالا  ردـل  يرذ  تسا : حرـش  نیا  هب  هدروآ ، بقاـنم ، باـتک ، رد  بوشآرهـش  نبا  هک  ار  ع )  ) نسح ماـما  هب  بوـسنم  راعـشا  زا  یخرب 
ناح ۀـماقا  راد  ریغب  میقملل  لق  براجتلا  تامکحم  یلایللا  نیب  هنیب و  ناک  نم  رهدـلا  رغی  فیک  بهاوذـلا و  رورـسلا  ماـیاب  یلوت  اـهءافص 
قمح لئاز  لطب  ماقملا  نا  اهل  ءاقبال  ایند  تاذـل  لها  ای  ابارت  روبقلا  یف  اعیمج  اوراص  مهتبحـص  مهتیقل و  نیذـلا  نا  ابابحالا  عدوف  لـیحرلا 
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هحفص  ] ینیفکتل ینیفکت  تم  نا  ایح و  ینرتست  بوثلا  قیقر  نم  ةرمط  ینیفکت و  ءاملا  حارق  نم  ۀبرش  ینعبشت و  زبخلا  سیسخ  نم  ةرسکل 
رازه تسیب  دـنهدب و  وا  هب  تسا  دوـجوم  هچنآ  داد ، روتـسد  ترـضح  دـمآ و  شروـضح  هب  کـمک  تساوـخرد  يارب  یبارعا  يدرم  [ 69
ماما هاگنآ  میارـسب . ار  ماهحیدـم  میوگب و  ار  مزاین  هک  یتشاذـگن  نم ! ياقآ  يا  تفگ : برع  دـش . اطعا  یبارعا  هب  هنازخ  يدوجوم  مهرد 

ول لسی  نم  هجو  ءام  یلع  افوخ  انـسفنا  لاؤسلا  لبق  دوجت  لمالا  ءاجرلا و  هیف  عتری  لضخ  اـنلاون  ساـنا  نحن  درک : اـشنا  ار  اهرعـش  نیا  (ع )
، باتک رد  تسا ، هدروآ  باسح  هب  نارعاش  رامـش  رد  ار  ع )  ) نسح ماما  هک  قیـشر ، نبا  لجخ  هضیف  دعب  نم  ضاغل  انلئان  لضف  رحبلا  ملع 
اهالعا و دوسن  تفگ : دوب  هدرک  هایس  باضخ ، يهلیسو  هب  ار  شنساحم  یتقو  ترضح  هک  دنک  یم  داهشتسا  ماما  زا  رعـش  کی  هب  ةدمعلا ،

لـصا متـسناوت  یم  شاک  يا  و  مدراذگ ، یقاب  ار  شلـصا  مدرک و  هایـس  ار  اهوم  رهاظ  نم  لصالا  وه  اهنم  دوسی  يذـلا  تیلف  اهلوصا  یبأت 
. منک لیدبت  یناوج  هب  زین  تسا  يریپ  هک  ار  اهنآ 

یقرواپ

یباحص رذوبا  هک  دراد  هلصاف  لیم  هس  نآ  زا  هک  تسا  هنیدم  ياههدکهد  زا  یکی  هذبر  [ 2 . ] دنیوگ رهط  ار  نانز  تداع  زا  یگزیکاپ  [ 1]
لاس 319 رد  هکنیا  ات  داد  يور  یفلتخم  ياهگنج  ثداوح و  هذبر  رد  تسا ، نوفدم  اجنآ  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـیهش 
هک تسا  ياهیحان  ۀَْلیَُخن  [ 4 . ] داد رارق  بلح  یخسرف  دنچ  رد  هک  تسا  یناتساب  ياهرهـش  زا  یکی  جبنم  [ 3 (. ] نادباعلا مجعم   ) دش ناریو 

يهیآ 207. هرقب  يهروس  نآرق ، [ 7 . ] يهیآ 31 نیففطم  يهروس  [ 6 . ] يهیآ 101 هبوت  يهروس  [ 5 . ] تسا هتفرگ  رارق  هفوـک  یکیدزن  رد 
تسا هشیپ  نایصع  هکنآ  اب  تسا  نمؤم  هکنآ  [ 11 . ] هیآ 3 رثوک  يهروس  [ 10 . ] يهیآ 87 هدئام  يهروس  [ 9 . ] يهیآ 55 هدئام  يهروس  [ 8]

يهروس دیزادرپ . قیقحت  هب  دروآ  امـش  دزن  يربخ  یقـساف  رگا  [ 12 . ] يهیآ 18 هدجس  يهروس  دنتـسین ، ربارب  زگره  دنـشاب ، دننام  هنوگچ 
زا لمج  گنج  رد  هک  تسا  نامه  هدـش ، راوس  نآ  رب  هشیاع  هک  يرتش  زا  روظنم  [ 14  ] يهیآ 16 ءارسا  يهروس  [ 13 . ] يهیآ 6 تارجح ،

يهبعـش نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نسح  دـمحم  وبا  يرجه ، مراهچ  نرق  رد  راوگرزب  یعیـش  ملاع  فیلاـت  [ 15 . ] م تسا . هدرک  هدافتـسا  نآ 
. ینارح
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