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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  همانیگدنز 

: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  12همانیگدنز 

باتک 12تاصخشم 

12هعیلط

همانیگدنز : 1 12لصف

تدالو 12خیرات 

بانج نآ  تدالو  12تیفیک 

مالّسلا هیلع  ترضح  نآ  قالخا  مراکم  بِقانَم و  لئاضف و  نایب  رد  : 2 14لصف

14هراشا

ترضح نآ  ءاخَس  16دوُج و 

ترضح نآ  يارب  ءازع  سلجم  هماقا  هیثرم و  ندناوخ  نتفگ و  ءاکُب و  باوث  نایب  رد  : 3 19لصف

19هراشا

: هطبار نیا  رد  نارگید  بیبَش و  نب  نایَر  20تایاور 

نامسآ 22نتسیرگ 

: ترضح نآ  تداهش  یئوگشیپ  ینیبشیپ و  رد  23یتایاور 

البرک هعقاو  : 4 25لصف

هنیدم زا  25تکرح 

25هراشا

: همّظعم هّکم  بناج  هب  مالّسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  هّجوت  نایبرد  لّوا : 25لصف 

دیلو 25کیپ 

ناورم اب  26تاقالم 

ۀَمَلَس ّمُا  28تیاور 

هفوک لها  ياه  همان  ندمآ  هکم و  هب  29دورو 

تسرهف
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هفوک لها  ياه  همان  ندمآ  هّکم و  هب  ترضح  نآ  دورو  رد  مود : 29لصف 

ترضح 29نامِزالُم 

هفوک هب  لیقع  نب  ملسم  30نداتسرف 

ملسم اب  هفوک  مدرم  تعیب  32تّیفیک 

ُهّللا ُهَمِحَر  لیقَع  نب  مِلْسُم  رود  زا  افَو  یب  نایفوک  ندش  36قرّفتُم 

نایفوک اب  ُهّللا  ُهَمِحَر  ملسم  38هزرابم 

ملسم نالفط  تداهش  41يریسا و 

البرک هب  نیسح  ماما  44تمیزع 

44هراشا

نایفوک هب  46همان 

یحایر دیزی  نب  ّرُح  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  49تاقالم 

البرک هب  53دورو 

اعوسات زور  55عیاقو 

اروشاع هلیل  عیاقو  57رکذ 

ءاروشاع زور  59عیاقو 

: ّرُح بانَج  64ینامیشپ 

(: َیلوُالا ُۀلمَحلا  ) لّوا ِهلمح  65ءادهش 

دعس رمع  یهاپس  68لوا 

: ُهّللا ُهَمِحَر  یحایر  دیزی  نب  ّرح  69تازرابم 

: ُهّللا ُهَمِحَر  ریَضُخ  نب  ریَرُب  70تداهش 

ۀمحّرلا هیلع  بهَو  71تداهش 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  رکشل  رد  نز  نیلوا  71تداهش 

: مهنع ُهللا  یِضَر  ترضح -  نارای  زا  رگید  یعمج  72تداهش 

: امهنع ُهللا  یِضَر  هَجَسوَع  نب  ملسم  تداهش  لاله و  نب  عفان  72تازرابم 

تسرهف
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: اه همیخ  ماما و  نارای  يوسب  73هلمح 

: یلاعت ُهللا  ُهَمِحَر  رَهاظُم  نب  بیبح  تداهش  نیسح ع و  ماما  تمدخ  رد  زامن  يارب  هَمامُث  وَبا  74رکذت 

: ُهّللا ُهَمِحَر  یفنح  هّللادبع  نب  دیعس  76تداهش 

هنَع ُهّللا  َیِضَر  نیَقلا  نب  ریَهُز  77تداهش 

ُهّللا ُهَمِحَر  لَمَج  نب  عفان  نب  لالِه  نب  عفان  77لتقم 

( ُهّللا اَمُهَمِحَر  ) نایرافِغ نمحّرلادبع  هّللادبع و  78لتقم 

ُهّللا ُهَمِحَر  یمابِش  دعسا  نب  هلظنح  79تداهش 

هّللا اَمُهَمِحَر  سِباع  بَذْوَش و  79تداهش 

ُهّللا ُهَمِحَر  ّيِدنِکلا  ِّیلَدْهَبلا  ِءاثعَّشلا  ِیَبا  80تداهش 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  باحصا  زا  یعمج  81لتقم 

هنَع ُهّللا  َیِضَر  نوَج  81تداهش 

ُهّللا ُهَمِحَر  هتشک  ردپ  یناوج  82تداهش 

هنع ُهللا  یِضَر  یکرت  یمالغ  82تداهش 

هنع ُهللا  یِضَر  یجَرزَخ  يراصنا  بعک  نب  َۀَظَرَق  نب  ورمَع  82تداهش 

ُهّللا ُهَمِحَر  یمَعْثَخلا  عاطُملا  یبا  نب  ورمَع  نب  دیَوُس  83تداهش 

اروشاع زور  رد  یمشاه  ناناوج  تداهش  نایب  83رد 

هیلع هّللا  مالس  ربکالا  نیسحلا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  84بانج 

هنع هّللا  یضر  لیقع  نب  ملسم  نب  هّللادبع  86تداهش 

هنع هّللا  یضر  رفعج  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  87تداهش 

هنع ُهّللا  َیِضَر  رفعج  نب  هّللادبع  نب  نوَع  87تداهش 

هنع ُهللا  یِضَر  لیقع  نب  نمحرلادبع  88تداهش 

: ُهنَع ُهللا  یِضَر  لیقع  نب  ربکألا ) ) هّللادبع 89تداهش 

: ُهنَع ُهللا  یِضَر  لیقع  نب  دیعس  یبا  نب  دّمحم  89تداهش 

: مالّسلااَمِهیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  مساق  بانَج  89تداهش 

تسرهف
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مالّسلا هیلع  نسح  نب  رکبوبا  91تداهش 

مالّسلا هیلع  نینموملاریما  دالوا  91تداهش 

(: نامثع ) مان هب  ار  شدنزرف  مالّسلا  هیلع  یلع  يراذگ  مان  92تلع 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  رکبوبا  92تداهش 

: مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  لآ  زا  یلفط  93تداهش 

: مالّسلا هیلع  ساّبع  ترضح  مالّسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  93تداهش 

: مولظم نآ  تداهش  نیسحلا ع و  هّللا  دبع  یبا  ترضح  تزرابم  نایب  96رد 

: راوخ ریش  لفط  تداهش  نایب  98رد 

: دش نادیم  مزاع  مالسلا  هیلع  نیسح  99ماما 

: مالّسلا ةالّصلا و  هیلع  نیسح  ماما  102نارابریت 

: ترضح نآ  ترایز  105باوث 

: تداهش زا  دعب  105عیاقو 

: مرح مایِخ  ندومن  107تراغ 

: البرک زا  (ع ) تیب لها  109تکرح 

: ءادهش هرهاط  داسجا  نفد  112تّیفیک 

(: راکچگ )= صاّصَج 113ملسم 

(: هر ) یسلجم همالع  115ربخ 

: هفوک رد  بنیز  ترضح  115هبطخ 

: هفوک رد  (ع ) داجس ماما  ترضح  117هبطخ 

: هرامالاراد هب  تیب  لها  117دورو 

: ُهّللا ُهَمِحَر  يدَْزا  فیفع  نب  هّللادبع  لتقم  119رکذ 

: ۀَنعَّللا اَمِهیلع  دیزی –  هب  دایز  نبا  بوتکم  رکذ  120رد 

: دیزی هب  دایز  نبا  121همان 

: نینج 124طقس 

تسرهف
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: ماش هب  ءادهش  سوؤر  ءارُسا و  126دورو 

: دیزی سلجم  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  128دورو 

[ : ۀیقُر ترضح  تداهش  ]137

: هنیدم هب  ار  تیب  لها  دیزی  ندرک  ندرک  139هناور 

: نیعبرا رد  ار  ترضحنآ  ربق  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  ندرک  141ترایز 

: هنیدم هب  تیب  لها  143دورو 

البرک زوسناج  تبیصم  تمظع  نایب  رد  : 5 147لصف

147هراشا

[ : بیرغ یتیاکح  هب  ار  دوخ  مالک  میهدیم  همتاخ  و  ٍۀبیرغ =[  ٍَۀیاکِِحب  َمالکْلا  متَخن  151و 

هیثرم : 6 152لصف

152هراشا

: یسراف 154یثارم 

[ : مغ متام و  هام  مّرحم ، فصو  رد  ]154

([ : (ع دیهش نیسح  متام  رد  ]155

([ : (ع نیسح رب  (ع ) همطاف نزُح  هودنارد و  ]155

[ : نیک رفک و  ةزین  رب  (ع ،) نید هاش  ِرَس  ]155

([ : (ص یفطصم هاکناج  ۀلان  ]155

([ : (ع نیسح يرادیاپ  يرادافو و  رد  ]156

([ : (ع نیسح رب  (ع ) یلع گوس  هودنا و  رد  ]156

([ : (ع نیسح رب  شرع  نانکاس  ۀلان  ]156

[ : البرک تشد  ناگتشک  گوس  رد  ]156

([ : (ص رَبمیَپ مشچ  رون  رب  رت  ةژم  ِکشِرِس  ]157

[ : وا تعافَش  هب  يراودیما  و  (ع ) نیسح یگنشت  زا  دای  رد  ]157

([ : (ع رغصا یلع  (ع) هط لآ  ناتسوب  لگون  گوس  رد  ]157

تسرهف
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[ : ءارَُسا راز  لاح  رب  هیرگ  و  (ع ) ءابع لآ  گوس  ءالبرک و  تشد  ِءاغوغ  رد  ]157

([ : (ع نیسح ماما  يارب  یئارَس  هیثرم  شزرا  نوماریپ  روآ ، تربع  یتیاکح  ]158

([ : (ع نیسح ماما  يارب  یئارَس  هیثرم  شزرا  اب  هطبار  رد  رگید  یتیاکح  ]159

[ : قشع قشم  نادیم  اروشاع ، زور  ]160

[ : کشا رُپ  هدید  رب  رثوک  کشَر  ]160

([ : (ع نیسح رجنح  رمش و  رجنخ  ]161

([ : (ع مساق ترضح  مشاه ، ینب  ناوجون  گوس  رد  ]161

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تاجوز  دالوا و  : 7 161لصف

(: (ع نیسح ماما  161دالوا 

(: (ع نیسح ماما  تارَّهطم  163تاجوز 

نارادازع تحیصن  يرادازع و  تیّمها  رد  : 8 163لصف

164هراشا

[ : یناوخ هحون  يرادازع و  رد  يراکایر  ندوب  مارح  ]166

[ : یناوخ هحون  يرادازعرد و  غورد  ندوب  مارح  ]167

[ : یناوخ هحون  يرادازع و  رد  یقیسوم  ءانِغ و  یناوخزاوآ و  دورس و  ندوب  مارح  ]169

[ : نامز نیا  نارادازع  ياهراتفر  زا  يراصنا  یضترم  خیش  موحرم  داقتنا  ]170

[ : ناسیون لتقم  یخرب  زا  داقتنا  ]172

[ : نتشاد رذح  رب  تحیصن و  ٌریذحَت =[  172ٌحصُن و 

[ : نایربنم ناحاّدم و  یخرب  قالخا  زا  داقتنا  ربنم و  لها  فیلاکت  ]173

[ : سلاجم نایناب  ناعِمَتسُم و  فیلکت  ]173

176یقرواپ

ات 124 176زا 1 

ات 236 179زا 125 

ات 352 182زا 237 

تسرهف
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ات 429 184زا 353 

ات 498 186زا 430 

رِخآ ات  189زا 498 

190مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  همانیگدنز 

باتک تاصخشم 

هنایار تاقیقحت  زکرم  نیققحم  زا  یعمج  مالسلا / هیلع  نیسح  ماما  همانیگدنز  روآدیدپ : مان  ناونع و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همانیگدنز 
ثدحم لامآلا " یهتنم   " فیرش باتک  لتقم  تمسق  زا  رثا  نیا  بلاطم  مظعا  شخب  یناثلا 1432  عیبر  دنفسا 1389 /  ناهفصا ، هیمئاق  يا 
همجرت یبرع ،) نوـتم  راعـشا و  روکذـم و  یماـسا  صوـصخب   ) يراذـگ بارعا  يریگ ، طـلغ  شیاریو ، سپــس  تفاـیرد ، هللا  ۀـمحر  یمق 

تهج لامعا و  یـسراف ) یثارم  صوصخب   ) رگید یقیقحت  تافاضا  نتم و  لکـشم  تارابع  تاملک و  حیـضوت  یبرع ،) راعـشا  تاراـبع و  )
. دیدرگ يدنب  هتسد  یسرتسد ، رد  تلوهس 

هعیلط

! تساجک هب  ناشتـشگزاب  هک  دننادیم  يدوز  هب  دندرک  متـس  هک  اهنآ  َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
هیآ 227 ءارعشلا / ةروس 

همانیگدنز : 1 لصف

تدالو خیرات 

زا یخرب  مالّـسلا و  اَمِهیلع  یلَع  ْنب  نیَـسُح  تدالو  نایب  رد  لوا : لـصف  (ع ،) نیـسح ماـما  لاوحا  شخب  یمق ، ساـبع  خیـش  لاـمآلا  یَهتنُم 
هدرک تیاور  ُهّللا  ُهَمِحَر  یسوط  خیشو  هدوب ، نابعش  هام  موس  رد  هنیدم  رد  ترضح  نآ  تدالو  هک  تسا  نآ  روهشم  ترضح : نآ  لئاضف 

هیلع نیسح  ترضح  ام  يالوم  هک  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لیکو  ینادْمَه  ِءالَع  نب  مساق  يوس  هب  فیرـش  عیقوت  دمآ  نوریب  هک 
یف ِدُولْوَْملا  ِقَِحب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمَهّللَا  :) ناوخب ار  اعد  نیا  راد و  هزور  ار  زور  نآ  سپ  هدش ، ّدلوتم  نابعش  هام  مّوس  هبنـشجنپ  زور  رد  مالّـسلا 
ماما شردارب  تدالو  زا  زور  تسیب  هام و  هد  زا  دـعب  ترـضح  نآ  تدـالو  هک  هدرک  رکذ  ُهّللا  ُهَمِحَر  بوشآ  رهـش  نبا  و  (...( 1) ِمْوَْیلا اَذه 
نیب ام  هک  هدش  تیاور  هدومرف  و  هدوب ، ترجه  زا  مراهچ  لاس  نابعـش  هام  مجنپ  هبنـشجنپ  ای  هبنـش  هس  زور  نآ  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نسح 

امن و نبا  خیش  سواط و  نب  دّیس  و  (. 2) تسا هدوب  هام  شش  ، لمح تّدم  لمح و  تّدم  ردق  هب  رگم  ، هدوبن هلصاف  شردارب  ترـضح و  نآ 
و بیذهت ) ) رد خیـش  و  هَِعنقُم ) ) رد دیفم  خیـش  و  ( 3) دنا هدومرف  رکذ  نابعـش  مجنپ  رد  ار  ترـضح  نآ  تدالو  زین  داشرا ) ) رد دـیفم  خـیش 

مالّسلا هیلع  قداص  ترـضحزا  یفاک ) ) تیاور دوش  یم  تسرد  لوق  نیا  هب  و  ( 4) دنا هدومرف  رکذ  لّوالا  عیبر  هام  رخآ  (، سورد ) رد دـیهش 
ود نآ  دالیم  نیب  ام  هدش و  هلـصاف  هناهام ] تداع  زا  نانز  یکاپ  نامز  تّدـم  هزادـنا  هب   ] يرهُط ُمالّـسلااَمِهیلع ، نیـسُح  نسح و  نیب  ام  هک 

. تسا ترضح  نآ  تدالو  زور  باب  رد  رایسب  فالتخا  هصالخ ؛ ]  ]= هلمجلاب و  ُِملاعلا . ُهّللاو  ( 5) هدش عقاو  زور  هد  هام و  شش  راوگرزب 

بانج نآ  تدالو  تیفیک 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  دـنا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  نارگید  ُهّللا و  ُهَمِحَر  یـسوط  خـیش 
ءامْسَا ءامْـسَا ، يا  ارم  دنزرف  روایب  هک  دومرف  ار  ْسیَمُع  تنب  ءامْـسأ  مّلـس -  هلآ و  هیلع و  ُهللا  یّلـص  لوسر -  ترـضح  دش ، دلوتم  مالّـسلا 

رد تفرگ و  ار  وا  ترضح  مدرب ، َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  تلاسر  ترضح  تمدخ  هب  هدیچیپ  يدیفس  هماج  رد  ار  ترضح  نآ  تفگ :
یم مالـس  ارت  یلاـعت  قح  تفگ : دـش و  لزاـن  لـیئربج  سپ  تفگ ، هماـقا  شپچ  شوـگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوـگ  رد  تشاذـگ و  نماد 
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رـسپ مسا  هب  ار  وا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هب  تبـسن  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  دیامرف  یمو  دـناسر 
ِِهلآ و ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  سپ  نک . مان  نیـسح  ار  وا  تسا  یبرع  وت  تغل  نوچ  تسا و  ریبش  هک  نک  مان  نوراـه  کـچوک 

نیا ، ءامْـسَا هک  دومرف  سپ  ار  وا  هدنـشک  نک  تنعل  ادـنوادخ ! تسا  شیپ  رد  میظع  یتبیـصم  ارت  هک  دومرف  تسیرگو و  دیـسوب  ار  وا  َمَّلَس 
نآ دزن  هب  ار  وا  نوچ  ارم ، دنزرف  روایب  هک  دومرف  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  لوسر  ترـضح  دش  متفه  زور  نوچ  وگم . همطاف  هب  ار  ربخ 

هرقن شرس  يوم  نزو  هب  دیشارت و  ار  شرـس  داد و  هلباق  هب  ار  شنار  کی  درک  هقیقع  وا  يارب  زا  يدیفـسو  هایـس  دنفـسوگ  مدرب  ترـضح 
ندش هتشک  نم  رب  تسا  نارگ  رایـسب  هچ  هّللادبع ! ابا  يا  : دومرف تشاذگ و  دوخ  نماد  رب  ار  وا  سپ  دیلام ، شرـس  رب  قولخ  درک و  قّدصت 

یم زین  زورما  یتـفگ و  تدـالو  لّوا  زور  رد  هک  تسا  ربـخ  هچ  نیا  داـب  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : ءامـسَا  تسیرگ . رایـسب  سپ  وت ،
دنهاوخ ار  وا  هّیما  ینب  زا  راکمتـس  رفاک  یهورگ  هک  دوخ  دـنبلد  دـنزرف  نیا  رب  میرگ  یم  هک  دومرف : ترـضح  ینک !؟ یم  هیرگ  یئامرف و 

دهاوخ رفاک  میظع  دنوادخ  هب  درک و  دهاوخ  نم  نید  رد  هنخر  هک  يدرم  ار  وا  تشک  دهاوخ  ارم ، تعافش  ناشیا  هب  دناسرن  ادخ  تشک ،
( نادناخ لسن و  )= تَّیِّّرُذ ّقح  رد  میهاربا  درک  لاوئس  هکار  هچنآ  مدنزرف  ود  نیا  ّقح  رد  وت  زا  منک  یم  لاوئس  ادنوادخ ! تفگ : سپ  دش ،

یتنعل دراد  نمـشد  ار  ناشیا  هک  ره  نک  تنعل  ار و  ناشیا  دراد  یم  تسود  هک  ره  راد  تسود  ار و  ناشیا  راد  تسود  وت  ادـنوادخ ! دوخ ،
نوچ هک  دنا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نارگید  هیََولُوق و  نبا  قودص و  خیـش  ( 6) دوش رپ  نیمز  نامـسآ و  هک  نادنچ 
دیوگ تینهت  هکنآ  يارب  کـلم  رازه  اـب  دوش  لزاـن  هک  دومرف  رما  ار  لـیئربج  یلاـعت  ّقح  دـش  دـّلوتم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح 

زا يا  هریزج  رد  تشذگ  دش  یم  لزان  لیئربج  نوچ  دوخ ، بناج  زا  دنوادخ و  بناج  زا  ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح 
وا دوب و  هدومرف  يرما  ار  وا  یلاـعت  قـح  یتـقو  دوـب . یهلا  شرع  نـالماح  زا  دـنتفگ و  یم  سُرُطف ) ) ار وا  هک  یکلم  هب  اـیرد ، ياـه  هریزج 

اجنآ رد  لاـس  دـصتفه  سرطف  سپ  دوب  هتخادـنا  هریزج  نآ  رد  ار  وا  دوب و  هتـسکش  مه  رد  ار  شلاـب  یلاـعت  ّقـح  سپ  دوـب  هدرک  يدـنک 
نایم دینادرگ  ّریخم  ار  وا  یلاعت  ّقح  رگید  یتیاور  هب  و  دش . ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  يزور  ات  درک  یلاعت  قح  تدابع 
چیه هریزج و  نآ  رد  مشچ  ود  ره  ياهناگژم  هب  دـینادرگ  ّقلعم  ار  وا  یلاعت  ّقح  سپ  درک  رایتخا  ار  ایند  باذـع  وا  ترخآ ، ایند و  باذـع 

لیئربج زا  دنیآ  یم  دورف  هکئالم  اب  لیئربج  هک  دید  نوچ  دش  یم  دنلب  یئوب  دب  دود  وا  ریز  زا  هتـسویپ  درک و  یمن  روبع  اجنآ  رد  یناویح 
هداتـسرف ارم  تسا ، هدومرف  تمارک  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دّـمحم  هب  یتمعن  یلاعت  ّقح  نوچ  تفگ : دـیراد ؟ اجک  هدارا  هک  دیـسرپ 

كرابم ار  وا  هک  تسا  هداتـسرف  ارم  تسا ، هدومرف  تمارک  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دّـمحم  کلم  میوگب ، داب  كرابم  ار  وا  هک  تسا 
سپ درذـگب . نم  زا  یلاعت  ّقح  اـت  دـنک  اـعد  نم  يارب  ترـضح  نآ  هک  دـیاش  ربب  دوخ  اـب  زین  ارم  لـیئربج ! يا  تفگ : کـلم  میوگب ، داـب 

لاح حرش  تفگ و  تیّحت  تینهت و  دیسر  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  تلاسر  ترـضح  تمدخ  هب  نوچ  تشادرب و  دوخ  اب  ار  وا  لیئربج 
سرطف ددرگ . رب  دوخ  ناـکم  هب  دـلامب و  كراـبم  دولوم  نیا  هب  ار  دوـخ  هک  وـگب  وا  هب  هک  دوـمرف  ترـضح  دـیناسر . ضرع  هب  ار  سرطف 

دشاب دوز  انامه  هّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  تفر  الاب  تفگ و  ار  تاملک  نیا  دروآرب و  لاب  ، دیلام مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  نتـشیوخ 
نم دنک  ترایز  ار  وا  هک  ره  هک  تسا  یتافاکم  دیـسر  نم  هب  وا  زا  هک  یتمعن  نیا  هب  نم  رب  ار  وا  دـننک و  دیهـش  وت  تّما  ار  دولوم  نیا  هک 
نم دتسرفب  تاولص  وا  رب  هک  ره  و  مناسرب ، ار  وا  مالس  نم  دنک  مالس  وا  رب  هک  ره  و  مناسرب ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  هب  ار  وا  ترایز 
نم هکنآ  لاـح  نم  لـثم  تسیک  تفگ  یم  تفر  ـالاب  نامـسآ  هب  سرطف  نوچ  رگید  تیاور  قـفاوم  و  ( 7  ) مناـسر یم  وا  هب  ار  وا  تاوـلص 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تدالو  ماگنه  هک  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  ( 8) مالّسلااَمِهیلع مدّمحم  همطاف و  ّیلع و  نب  نیسح  هدرک  دازآ 
درک بلط  یعِـضُرم  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  دیدرگ  کشخ  شکرابم  ناتـسپ  رد  ریـش  دش و  هضیرم  مالّـسلااَهیلع  همطاف 

تشاذگ و یم  نیسح  ناهد  رد  ار  شیوخ  ماهبا  تشگنا  مالّسلااَهیلع و  همطاف  هرجح  هب  دروآ  فیرشت  ترـضح  نآ  دوخ  سپ  دشن  تفای 
هجوج غرم  هچنانچ  داد  یم  هقز  ار  وا  تشاذـگ و  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ناهد  رد  ار  كرابم  ناـبز  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  دـیکم . یم  وا 

، دوب هدینادرگ  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ربمغیپ  نابز  زا  یلاعت  ّقح  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  قزر  زور  هنابش  لهچ  ات  دهد  یم  هقز  ار  دوخ 
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و ( 9) تسا رایـسب  نومـضم  نیا  هب  تاـیاور  و  َمَّلَـس ، ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  رمغیپ  تشوـگ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تشوـگ  دـیئور  سپ 
تـشوگزا وا  تشوگ  دیئور  هکنآ  ات  دوب  لاونم  نیدب  ندروخ  ریـش  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاح  هک  هدـش  تیاور  عیارّـشلا ) للع  ) رد

ترضح زا  یفاک )  ) رد ینیلک  خیـش  و  ( 10  ) همطاف ریغ  زا  هن  مالّسلااَهیلع و  همطاف  زا  دیماشاین  ریـش  َمَّلَـس و  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ 
یَّلَص ربمغیپ  تمدخ  هب  ار  وا  دیماشاین  ریش  رگید  ینز  زاو  مالّسلااَهیلع  همطاف  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 
زور هس  زور  ود  اروا ، ندیکم  نیاو  دیکم  یم  وا  تشاذـگ و  یم  وا  ناهد  رد  ار  كرابم  ماهبا  ترـضح  دـندرب  یم  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا 
چیه دـش و  ادـیپ  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  نوخ  تشوگزا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  تشوـگ و  سپ  دوـب . یفاـک 
ياج هب  تایاور  یـضعب  رد  و  ( 11) دنامب هک  دشن  ّدلوتم  ردام  زا  ههام  شـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  میرم و  نب  یـسیع  زج  يدنزرف 

 ]= ُهُعِضارَم هط  نِم  َو  یْثنُا  ِيْدَث  ْنِم  ًاَدبَا  ْعِضَتْرَی  َْمل  ٌعِضَتُْرم  ِهِّلل  رعـش : تسا ) مولعلا  رحب  دّیـس  لئاق   ٌ: ) ۀّیبَرَع . * هدش هدرب  مان  ییحی  یـسیع ،
– ص) مرکا لوسر  ") هط  " فیرـش سفن  زا  هکلب  دیـشونن ؛ ریـش  یّثنؤم  ناتـسپ  زا  زگره  هک  يا  هراوخریـش  نآ  تشادیمارگ  داب  ادخ  يارب 

س. تسا - ] هدوب  وا  ریش  ياهروخشبآ 

مالّسلا هیلع  ترضح  نآ  قالخا  مراکم  بِقانَم و  لئاضف و  نایب  رد  : 2 لصف

هراشا

دنوادخ دومرف : َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  رباج  هک  هدش  لقن  هریغ  و  بیطخ ) خیرات  و( نّذ ) ؤم  نیعبرا  ) زا
، دیرفآ مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بلص  زا  نم و  بلص  زا  ارم  نادنزرفو  دروآ  وا  بلُـص  زا  ار  يربمغیپ  ره  نادنزرف  یلاعت  كرابت و 

ثیداحا لیبق  نیا  زا  دیوگ : فل  ؤم  مناشیا . ردپ  نم  هک  همطاف  دالوا  رگم  دنهد  ردپ  يوس  هب  تبسن  ار  يردام  ره  نادنزرف  هک  یتسرد  هب 
هیلع نینمؤملاریما  دنشاب و  یم  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  دنزرف  ود  مالّـسلااَمِهیلع  نینـسح  هکنآ  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  رایـسب 

ار و نسح  دـیراد  زاب  دومرف : هیواعماب ، گنج  يارب  زا  درک  تعرـس  مالّـسلا  هیلع  نسح  ترـضح  هک  یماـگنه  نیّفـص  گـنج  رد  مالّـسلا 
نبا ددرگ . عطقنم  ادخ  لوسر  لسن  دـنوش و  هتـشک  نیـسح  نسح و  هک  مکانمیب  مراد و  غیرد  نم  هچ  دور ؛ گنج  يوس  هب  هک  دـیراذگم 

زج ( 12 () انَءانبَا :) دیامرف هلهابم  هیآ  رد  هک  دنوادخ  هچ  دنتسه ؛ میوگ  دنربمغیپ ، نارسپ  نیسح  نسح و  هک  دنیوگ  رگا  هتفگ : دیدحلا  یبا 
ردـپ لـسنزا  رتخد  نادـنزرف  هک  دـنرادن  یفـالخ  تغل  لـها  هدرمـش  میهاربا  تیّرذ  زا  ار  یـسیع  دـنوادخ  و  هتـساوخن ، ار  نیـسح  نسح و 

ِهیَلَع و ُهّللا  یَّلَـص  دّمحم  تسین  ینعی  ( 13 () ْمُُِکلاجِر ْنِم  ٍدَحَا  ابَا  ٌدّمحم  َناک  ام  :) تسا هدومرف  دنوادخ  هک  دـیوگ  یـسک  رگا  و  دـنرتخد ،
دهد باوج  هچ  ره  هب  ینادن ؟ ای  یناد  هَیرام  نب  میهاربا  ردـپ  ار  دّـمحم  هک  میئوگ  باوج  رد  امـش ؛ نادرم  زا  کی  چـیه  ردـپ  َمَّلَـس  ِِهلآ و 

دنزرف ّتیلهاج  ّتنس  هب  ار  وا  هچ  دش ؛ دراو  هثراح  نب  دیَز  ّقح  رد  هکرابم  هیآ  نیا  انامه  تسا . نامه  نیـسح  نسح و  ّقح  رد  نم  باوج 
ِِهلآ ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  دّمحم  هک  داتسرف  هیآ  نیا  ناشیا  تدیقع  نالطب  رد  دنوادخ  دندرمش و  یم  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 

بتک زا  يا  هلمج  رد  ( 14) دشابن میهاربا  نینـسح و  دوخ  نادنزرف  ردپ  هک  تسا  نآ  هن  نکل  تسین  امـش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  َمَّلَـس  و 
دندوب عمج  شباحصا  هک  یلاح  رد  دومرف -  تفرگ و  ار  نینسح  تسد  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  هک  هدش  تیاور  هّماع 

(15  ) دوب دـهاوخ  تشهب  رد  نم  اب  تمایق  رد  دراد ، تسود  ار  ناشیا  ردام  ردـپ و  ار و  ناشیا  دراد و  تسود  ارم  هک  سک  نآ  موق ! يا  -: 
تسد ربمایپ  تفرگ  (: )= (ي ٍعَمْجَم یف  ُُهبْحَص  َو  َلاق  َو  ًامْوَی ، ِهِْونِصَو - ِْنیَسُْحلا  َدَی  ُِّیبَّنلا  َذَخَا  رعـش : دنا : هدرک  مظن  ار  ثیدح  نیا  یـضعب  و 

(16) یعَم ُُهنَکْـسَم  ُْدلُْخلاَف  امْهیََوبَا  َوا - ِْنیَذه  َْوا  ِموَق  ای  ینَّدَو  ْنَم  شباحـصا ): عمج  رد  تفگ  و  يزور ، ار -  نسح  وا  ینت  ردارب  نیـسح و 
و نم .)! رانک  رد  دوب  دهاوخ  وا  هاگلزنم  دـیواج  تشهب  سپ  ار ، ناشردام  ردـپ و  ای -  ار  ود  نیا  ای  دراد  تسود  ارم  سکره  نم ! موق  يا  )
رب ار  نیسح  تسار و  عالضَا  رب  ار  نسح  درک  راوس  كرابم  تشپ  رب  ار  نینسح  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور 
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نبا ( 17) تسا امش  زا  رتلضاف  امـش  ردپ  دیئامـش و  اهراوس ، نیرتهب  تسا و  امـش  رتش  ، اهرتش نیرتهب  : دومرف تفرب و  یتخر  پچ و  عالـضَا 
هک یماگنه  ات  دـش  ناهنپ  میب  زا  درک و  یهانگ  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  يدرم  هک  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش 

دروآ و َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  درک و  راوس  دوخ  شود  رب  تفرگ و  رب  ار  ناشیا  سپ  تفای ، اهنت  ار  نینـسح 
، ما هدرک  هک  هانگ  نآ  زا  وت  نادـنزرف  ود  نیا  هب  ادـخ و  هب  ما  هدروآ  هانپ  نم  ینعی  اـمِِهب ؛ َو  ِهّللاـب  ٌریجَتْـسُم  ّینِا  ِهّللا ! َلوسر  اـی  درک : ضرع 

دومرف ار  نینسح  يدازآ و  هک  وا  رب  دومرف  تشاذگ و  كرابم  ناهد  هب  تسد  هک  دیدنخب  نانچ  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 
ملظ دوخب  هکیماگنه  نانآ  رگا  و  ( )= 18  ) ْمُهَسُْفنَا اوُمَلَظ  ْذِا  ْمُهَّنَا  َْول  َو   ) دش لزان  هیآ  نیا  سپ  وا ، ّقح  رد  مدرک  لوبق  ار  امش  تعافش  هک 
ُهّللا یَّلَص  يادخ  لوسر  نار  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  یـسراف  ناملـس  زا  بوشآ  رهـش  نبا  زین  و  ( 19 ...( ) دندرک

یناماما ردپ  ماما و  رـسپ  ماما و  یتاداس و  ردپ  دّیـس و  رـسپ  دّیـس  وت  دومرف : یم  دیـسوب و  یم  ار  وا  ربمغیپ  تشاد  ياج  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و 
ِهیَلَع و ُهّللا  یَّلَص  دّمحم  لآ  مئاق  ناشیا  مُهن  دنیآ و  دیدپ  ماما  نت  ُهن  وت  تشپ ] بلُـص =[  زا  یئادخ ، ياهتّجح  ردپ  تّجح و  رـسپ  تّجحو 

يزور دمآ  نخس  هب  رید  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  و  ( 20) تسا َمَّلَس  ِِهلآ و 
نیسح ماما  تفگ ، زامن  ریبکت  تشادزاب و  شیوخ  يولهپ  رد  درب  دجسم  هبار  ترـضح  نآ  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح 

ات درک  رّرکم  ترضح  زاب  تسناوتن ، وا  تفگ و  ریبکت  رگید  راب  وا  يارب  زا  ترـضح  تفگن ، تسرد  دیامن  تقفاوم  تساوخ  مالّـسلا  هیلع 
هک تسا  هدرک  تیاور  بوـشآ  رهـش  نباو  ( 21) دـش ّتنـس  زامن  حاـتتفا  رد  ریبکت  تفه  ببـس  نیا  هب  تفگ  تسرد  متفه  هبترم  رد  هکنآ 
هک دوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  دزن  یبلک و  هیحد  تروص  هب  دـمآ  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  لیئربج  يزور 

، دـندیبلط یم  هّیدـه  وا  زا  دـندمآ و  وا  کیدزن  هب  دـندرک  یم  هَیحِد  نامگ  ار  لیئربج  نوچ  دـندش و  لخاد  مالّـسلااَمِهیلع  نینـسح  هاگان 
داش دـندید  ار  اه  هویم  نآ  نوچ  داد . ناشیا  هب  دروآ و  دورف  ناشیا  يارب  يرانا  یهب و  یبیـس و  درک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  یتسد  لیئربج 

دومرف و  درک . ّدر  ناشیا  هب  دیئوب و  تفرگ و  ناشیا  زا  ترـضح  دندرب  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  کیدزن  دندیدرگ و 
دندروآ و لمع  هب  دوب  هدومرف  ترـضح  نآ  هچنآ  سپ  تسا  رتهب  دیربب  دوخ  ردپ  دزن  هب  لّوا  رگا  دیربب و  شیوخ  ردام  ردـپ و  دزن  هب  هک 
ره دندرک و  لوانت  اه  هویم  نآ  زا  یگمه  تفر و  ناشیا  دزن  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ات  دندنام  شیوخ  ردام  ردپ و  دزن  رد 

لوسر ترـضح  هک  یماـگنهات  دوب  دوخ  لاـح  هب  اـه  هویم  نآ  دـش و  یمن  مک  نآزا  يزیچ  تشگ و  یمرب  لّوا  لاـح  هب  دـندروخ  یم  هچ 
مالّسلااَهیلع همطاف  ترضح  هکنآ  ات  دیسرن  مه  هباهنآ  رد  يرییغت  دوب و  تیب  لها  دزن  اهنآ  زاب  تفر و  ایند  زا  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص 

ار بیـس  نآ  دنام ، بیـس  دـش و  فرطرب  ِْهب  دـش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  نوچو  دـش  فرط  رب  رانا  سپ  دومرف  تلحر 
. دوب مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  نآ  زا  دعب  دیـسرن ، نآ  هب  یبیـسآ  دش و  دیهـش  رهز  هب  هکنآات  تشاد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح 

تسد رد  ار  بیـس  نآ  دوب  افج  روج و  لها  روصحم  البرک  يارحـص  رد  مردپ  هک  یتقو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیَز  ماما  ترـضح 
نآ رب  رایسب  یگنـشت  نوچ  تفای  یم  فیفخت  ترـضح  نآ  یگنـشت  ات  دیئوب  یم  ار  نآ  دش  یم  بلاغ  وا  رب  یگنـشت  هک  هاگ  ره  تشاد و 

، دنتفاین دندرک  بلط  ار  بیس  نآ  دنچ  ره  دش  دیهش  نوچ  درب  ورف  بیس  نآ  رب  نادند  تشادرب  دوخ  تایحزا  تسد  دش و  بلاغ  ترضح 
نایعیـش زا  هک  ره  مور و  یم  وا  ترایز  هب  هک  یماگنه  مونـش  یم  مردپ  رهّطم  دقرم  زا  ار  بیـس  نآ  يوب  نم  هک  دومرف  ترـضح  نآ  سپ 

يروباشین دـیفم  ِّیلامَا )  ) زا و  ( 22) دونـش یم  رَّونم  حیرـض  نآ  زا  ار  بیـس  يوب  دورب  رّطعم  دقرم  نآ  ترایز  هب  رحـس  تقو  رد  ام  صلخم 
کیدزنو مالّسلااَمِهیلع  نیسح  ماماو  نسح  ماما  ترـضح  ماما  دندوب  هدنام  هنهرب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تسا  ّيورَم 

شیارآ و ار  دوخ  دیع  تهج  هب  هنیدم  ناکدوک  ردام ! يا  دنتفگ : مالّسلااَهیلع  همطاف  شیوخ  ردام  هب  مالّسلااَمِهیلع  نینـسح  سپ  دوب  دیع 
مالّـسلااَهیلع همطاف  ترـضح  ینیب ؟ یم  هکناـنچ  میا  هنهرب  اـم  هکنآ  لاـحو  ینک  یمن  شیارآ  ساـبل  هب  اراـم  وتارچ  سپ  دـنا  هدرک  تنیز 

دیع و زور  رد  نآ  هب  ار  امـش  منک  یم  شیارآ  دروآ  تخود و  هاگ  ره  تسا  طاّیخ  دزنامـش  ياه  هماج  انامه  نم ! ناگدیدرون  يا  دومرف :
دیع بش  بشما  دـنتفگ  ، ار شیپ  مالک  دـندرک  هداعا  هراب  رگید  دـش  دـیع  بش  سپ  ار ، ناشیا  دـنک  لدـشوخ  نخـس  نیا  هب  تساوخ  یم 
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م بر کودکان و فرمود: اي نوردیدگان! خوشدل باشـید هر گاه  است پس چه شـد جامه هاي ما؟ حضـرت فاطمه گریست از حال ترّح  
ه،پس چون پاسـی از شب گـذشب ناگاه کوبیـد َدِرخانه را کوبنـده اي، اط آورد جامه هارا زینت می کنم شـما را به آن ان شاءاللّ خیّ

نینـسح ياه  هماج  مشاب  یم  طاّیخ  نم  هک  ار  رد  اشگب  ! ادـخ ربمغیپ  رتخد  يا  هک  دـش  دـنلب  یئادـص  تسیک ؟ دومرف : مالّـسلااَهیلع  همطاف 
راتسد سپ  یشوخ  يوب  مامت و  تبیه  اب  مدید  يدرم  مدوشگ  ار  رد  نوچ  دومرف  مالّسلااَهیلع  همطاف  ترـضح  ما ، هدروآ  ار  مالّـسلااَمِهیلع 

ریز ود  هعارذ و  ود  نهاریپ و  ود  دوب  يو  رد  دید  ار  راتسد  نآ  دوشگ  دمآ  هناخ  هب  مالّـسلا  اَهیلع  همطاف  سپ  تفرب . داد و  نم  هب  يا  هتـسب 
درک و رادیب  ار  مالّسلااَمِهیلع  نینسح  سپ  دش ، رورسم  داش و  یسب  مالّسلااَهیلع  همطاف  ترضح  شفک ، ود  هَمامِع و  ود  ءادِر و  ود  هماج و 

دید تنیز  نادب  ار  نینسح  دش و  دراو  ناشیا  رب  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  رمغیپ  دش  دیع  زور  نوچ  سپ  دیناشوپ ، ناشیا  هب  ار  اه  هماج 
هک یطاّیخ  نآ  همطاف ! يا  دومرف : درب ، ناشردام  يوس  هب  تشادرب و  ار  نینـسح  شیوخ  شود  رب  تفگ و  داب  كرابم  دیـسوبب و  ار  ناشیا 

ادخ و مشاب  هتـشاد  طاّیخ  دزن  هماج  نم  هک  متـسناد  یمن  ار و  وا  متخانـشن  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تشاد  هضرع  یتخانـش ؟ دروآ  ار  اه  هماج 
ربخ هدوب ، تشهب  للح  زا  اه  هماج  هدوب و  ّتنج  نِزاخ  ناوْضِر  وا  هکلب  دوبن  طاـّیخ  نآ  همطاـف ! يا  دومرف : بلطم ، نیا  هب  دـنرتاناد  لوسر 

نینـسح دـیع  زور  هک  هدـش  تیاور  بختنم ) ) رد هک  يربـخ  تسا  ثیدـح  نیا  هب  بـیرق  و  ( 23) نایناهج راـگدورپ  دزنزا  لـیئربج  ارم  داد 
دیفـس هتخود  ياه  هماج  لیئربج  دنتـساوخ  ون  سابل  دندمآ و  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  كرابم  روضح  هب  مالّـسلااَمِهیلع 

دـیبلط و تشط  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوـسر  دـندومن . نیگنر  ساـبل  شهاوـخ  مالّـسلااَمِهیلع  نینـسح  دروآ و  ناـشیا  يارب 
دومن خرس  گنر  شهاوخ  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  دومن و  زبس  گنر  شهاوخ  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  تخیر  بآ  لیئربج  ترـضح 

هب هتشغآ  مالّسلا  هیلع  نسح  هکنیاو  طبس  ود  نآ  تداهش  هبار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  داد  رابخا  درک و  هیرگ  لیئربج  و 
تیاور وا  ریغ  یشاّیع و  ( 24) دوش دیهش  نوخ  هب  هتشغآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دوش و  زبس  شکرابم  ندبو  دوش  یم  دیهش  رهز 

شیپ رد  یکـشخ  نانو  دـندوب  هدـنکفا  ار  دوخ  ياهابع  هک  تشذـگ  نیکاسم  زا  یعمج  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور  هک  دـنا  هدرک 
ار ناربکتّم  دـنوادخ  دومرف : ودـمآدورف  شیوخ  بسازا  ترـضح  دـندرک ، توعد  ار  وا  دـندید  ار  ترـضح  نوچ  دـندروخ  یمو  دنتـشاد 

زین امـش  مدرک  تباجا  ارامـش  توعد  نوچ  نم  هک  دومرف  ناشیا  هب  سپ  دومرف ، لوانت  ناشیا  اـب  تسـشن و  ناـشیا  دزنو  دراد  یمن  تسود 
ار ناشیاو  زاس  رـضاح  يا  هدرک  هریخذ  زیزع  نانامهم  يارب  هچ  ره  هک  دومرف  شیوخ  هیراج  هب  درب و  هناخ  هب  ار  ناشیا  دینک و  نم  تباجا 

(25) دومرف هناورو  هدرک  شزاون  تاماعنا و  درک و  تفایض 

ترضح نآ  ءاخَس  دوُج و 

یلع نب  نیسح  دنتفگ  تسیک ؟ مدرم  نیرتمیرک  هک  دیـسرپ  دمآ و  هنیدم  هب  یبرع  درم  هک  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  ياخـس  دوج و  زا  و 
حدم رد  دنچ  ( 26) يرعش سپ  هداتسیا  زامن  رد  ترضح  نآ  هک  دید  دش  دجسم  لخادات  دش  ترضح  نآ  يوجتسج  هب  سپ  ، مالّـسلا هیلع 
ضرع تسا ؟ هدنام  ياج  هب  يزیچ  زاجح  لام  زا  ایآ  ربنق  يا  هک  دومرف  دش  غراف  زامنزا  ترـضح  نوچ  دـناوخ . ترـضح  نآ  تواخـس  و 

يادر تفر و  هناخ  هب  سپ  هتـشگ ، رـضاح  نآ  رد  فرّـصت  هب  ام  زا  تسا  ّقَحَا  هک  يدرم  هک  نک  رـضاح  دومرف  رانیدرازهراهچ ، یلب  : درک
رد فاکش  زا  رز  ّتلق  زا  یبارعا  يور  مرـش  زاو  داتـسیا  رد  تشپ  دیچیپ و  دُرب  رد  ار  ریناند  نآ  درک و  نوریب  نت  زا  دوب  دُرب  زا  هک  ار  دوخ 

ار اهرز  نآ  یبارعا  دناوخ ، یبارعا  زا  یهاوخرذع  رد  دـنچ  ( 27) يرعـش دومرف و  اطع  یبارعا  هب  ار  اـهرز  نآ  درک و  نوریب  ار  دوخ  تسد 
هک میرگ  یم  نیا  رب  درک : ضرع  ، ییرگ یم  هک  ار  ام  ياطع  يدرمش  مک  ایوگ  یبارعا ! يا  دومرف : ترـضح  تسیرگب ، تخـس  تفرگب و 

. دنا هدرک  تیاور  زین  مالّسلا  هیلع  نسح  ترـضح  زا  ار  تیاکح  نیا  لثم  و  دش ! دهاوخ  كاخ  نایم  رد  هنوگچ  اخـس  دوج و  نیا  اب  تسد 
نیا مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  زا  یهاگو  دوش  یم  تیاور  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  یهاگ  هک  تسا  لئاضف  زا  يرایسب  هک  دیوگ : فلؤم 

زا تسا  لوقنم  بتک  زا  یـضعب  رد  و  دوش . یم  هابتـشا  فیحـصت و  دوشن  طبـض  رگا  هک  ماـن  رد  تسا  راوگرزب  ود  نآ  تهابـش  زا  یـشان 
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دروآ بجّعت  سپ  ار  مالّـسلااَمِهیلع  یلع  نب  نیـسح  مدید  نوچ  سپ  همّظعم  هنیدم  رد  مدـش  لخاد  تفگ : هک  یماش  ِقلطـصُملا  نب  ماصِع 
سپ واردـپ ، زا  متـشاد  هنیـس  رد  هک  ار  یتوادـع  ضغب و  نآ  منک  رهاـظ  هک  تـشاداو  ارم  دـسح  سپ  وا ، هزیکاـپ  رظنمو  وـکین  شور  ارم ،

دندرک یم  ریبـعت  بارت  وبا  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ماـش  لـها  هک  : دـیوگ ّفلؤم  (؟ بارت وبا  رـسپ  یئوـت  متفگ  مدـش و  وا  کـیدزن 
ای ۀـیلُح  عمج   ]= ِّیلُح ایوگ  دـنتفگ  یم  بارت  وبا  تقو  ره  هکنآ  لاح  و  ظفل ! نیا  هب  دـننک  یم  بانج  نآ  صیقنت  هک  دـندرک  یم  نامگو 

هیلع نیـسح  ماما  هب  متفگ  : تفگ ماـصِع  هلمجلاـب ؛ دـندیناشوپ .)... یم  ترـضح  نآ  هب  رخاـف ] ساـبل  ۀَّلُح =  عمج   ]= لَـلُح و  رویز ] ۀـیلِح =
شردپ ترضح و  نآ  هب  ازسان  مانشد و  متسناوت  هچ  ره  ینعی  ِهیبَا ؛ ِْمتَش  َو  ِهِْمتَـش  یف  ُْتَغلابَف  لاق  یلب . دومرف : بارتوبا ؟ رـسپ  یئوت  مالّـسلا 

ِذُخ میجرَّلا ؛ ِناطیَـشلا  َنِم  ِهّللِاب  ُذوُعَا  :) دومرف درک و  نم  رب  یناـبرهم  تفوطع و  يور  زا  يرظن  سپ  ٍفُوَؤر ؛ ٍفِطاـع  َةَرْظَن  ََّیِلا  َرَظَنَف  متفگ .
یکین و هب  نک  رما  ار و  شـشخبو  وفع  ریگب  شیپ  ( ]= َنوُرِـصُْقی َُّمث ال  هلوق - : یلا  تایآلا ،  – َنیلِهاـْجلا ِنَع  ْضِرْعَا  َو  ِفْرُْعلاـِب  ُْرْما  َو  َْوفَْعلا 
هک قالخا  مراکم  هب  تسا  تراشا  تایآ  نیا  و  ( 28 ![ ) دننکیمن مه  یهاتوک  سپـس  دیامرف - : یم  هک  اجنآ  ات  نالهاج –  زا  نک  ضارِعا 

يدب هب  ار  دـب  دـشابن و  رتدایز  عّقوتم  دـنک و  افتکا  مدرم  قالخا  زا  روسیم  هب  هکنآ  هلمج  زا  هدومرف  بیدءات  نآ  هب  ار  شرمغیپ  یلاعت  ّقح 
 = ََکل یل َو  َهّللا  ِرِفْغَتِْـسا  َْکیَلَع ؛ ْضِّفَخ  َلاق : َُّمث  دریگ . ادـخ  هب  هانپ  ناطیـش  هسوسو  ماقم  رد  دـنادرگب و  ور  نانادان  زا  دـهدن و  تاـفاکم 

بلط رگا  انامه  تدوخ ! يارب  نم و  يارب  ادخ  زا  نک  شزرمآ  بلط  دوخ ، رب  ار  راک  نک  ناسآ  کبس و  نک و  هتسهآ  نم : هب  دومرف  سپ 
هتفگ زا  نم  تفگ : ماصِع  منک . داشرا  ار  وت  ینک  داشرا  بلط  رگا  منک و  اطع  ارت  ینک  بلط  اطع  رگا  منک و  يرای  ار  وت  ام  زا  ینک  يرای 

ُمَحْرَا َوُه  َو  ْمَُکل  ُهّللاُرِفْغَی  َمْوَْـیلا  مُْکیَلَع  َبیْرثـَت  ـال  : ) دوـمرف ارم  ینامیـشپ  تفاـی  تسارف  هب  ترـضح  نآ  مدـش و  نامیـشپ  دوـخ  ریـصقت  و 
باتع و :)) هک دومرف  اـهنآ  زا  وفع  ماـقم  رد  هک  دوخ  ناردارب  هب  تسا  ربمغیپ  فسوی  ترـضح  ناـبز  زا  هفیرـش  هیآ  نیاو  ( 29 ( ) َنیمِحاّرلا
: متفگ وت ؟ یماش  لها  زا  هک  نم  هب  دومرف  بانج  نآ  سپ  نیمحاّرلا .)) محرا  تسوا  ار و  اهامـش  دنوادخ  دزرمایب  امـش ، رب  تسین  یتمالم 
، ام هب  نتفگ  ازـسان  مانـشد و  نیا  هکنیا : لصاح  تسُج : لُّثَمَت  نآ  هب  ترـضح  هک  تسا  یلَثَم  نیا  و  ٍمَزْخَا ! ْنِم  اـُهفِرْعَا  ٌۀَنِْـشنِش  دومرف : یلب .

ادـخ ! ]= َكاّیا َو  ُهّللا  اناّیَح  دومرف : سپ  مسانـشیم ؛ ] ارنآ  نم  و   ] هدرک ّتنـس  اـهنآ  ناـیم  رد  هیواـعم  هک  ماـش  لـها  رد  تسیئوخ  تداـع و 
لضفا دزن  رد  ارم  یبای  یم  هک  هاوخب  ام  زا  ار  دوخ  تجاح  یئور  هداشگ  طاسبنا و  وحن  هب  يراد  هک  یتجاح  ره  وتب ]! امب و  دهدب  یتمالس 

دز و رس  نم  زا  هک  اهمانشد  اهتراسج و  نآ  لباقم  رد  ترـضح  نآ  هفیرـش  قالخا  نیا  زا  تفگ : ماصع  یلاعت . هّللاءاش  نا  نم  هب  دوخ  نّظ 
هک یلاح  رد  مدش  نوریب  هتسهآ  ترـضح  نآ  دزن  زا  راچان ]  ]= مَرَج ال  مورب ، ورف  نیمز  هب  متـشاد  تسود  هک  دش  گنت  نم  رب  نیمز  نانچ 

ترضح و نآ  زا  رت  تسود  یصخش  نم  دزن  دوبن  سلجم  نآ  زا  دعب  نکل  دوشن  نم  تفتلم  بانج  نآ  هک  يوحن  هب  مدرب  یم  مدرم  هب  هانپ 
ای تفگ : دمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هب  یبارعَا  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور  رابخالا ) عماج  و( یمزراوخ ) لتقم  ) زا شردپ . زا 

نیرت میرک  زا  درک  لاوئـس  دـیاب  هک  متفگ  دوخ  اب  مرج  متـسین ال  رداق  ار  نآ  يادا  ار و  هلماـک  تید  يادا  ما  هدـش  نماـض  هّللا ! لوسر  نب 
رگا مسرپ  یم  وت  زا  هلأسم  هس  نم  برعلا ! اخَا  ای  دومرف : ترضح  مرادن . نامگ  مالّـسلااَمِهیلع  تلاسر  تیب  لها  زا  رتمیرک  یـسک  مدرم و 

ار هس  ره  رگا  تفرگ و  یهاوخ  لام  ثُلث  ود  يداد  باوج  ار  لاوئـس  ود  رگا  منک و  یم  اطع  وت  هب  ار  لاـم  نآ  ثلث  یتفگ  باوج  ار  یکی 
ملع و لها  زا  هک  یـسک  وت  لثم  هک  دـشاب  اور  هنوگچ  هّللا ! لوسر  نباـی  : تفگ یبارعا  درک ، مهاوخ  اـطع  ار  لاـم  نآ  ماـمت  یتفگ  باوج 

َمَّلَـس ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  هک  دومرف  ترـضح  دنک ؟ لاؤس  متـسین  شیب  يودب  برع  کی  هک  يودف  نیا  زا  یفرش 
ضرع یبارعا  تشاد ، دـیاب  هداشگ  مدرم  يور  هب  تفرعم  هزادـنا  هب  تبهوم  فورعم و  باب  َۀَـفِرعْملا ؛ ِرْدَِـقب  فُورعْملا  دومرف : هک  مدـینش 

هک دومرف : ترضح  ِهّللِاب . ِّالا  ةَُّوق  مریگ و ال  یم  ارف  امش  ترضح  زا  هن  رگا  میوگ و  یم  باوج  مناد  رگا  نک  لاوئـس  یهاوخ  هچ  ره  درک :
دامتعا لّکوت و  درک : ضرع  دـهد ؟ یم  تاجن  کلاهم  زا  ار  مدرم  زیچ  هچ  : دومرف یلاعت . دـنوادخ  هب  نامیا  تفگ : تسیچ ؟ لامعا  لضفا 

؟ دـباین تسد  فرـش  نیدـب  رگا  هک  دوـمرف  دـشاب . لـمع  نآ  هب  هک  یملع  تفگ : یبارعا  تسا ؟ زیچ  هچ  رد  یمدآ  تنیز  یلاـعت . ّقـح  رب 
یئابیکش ربص و  نآ  اب  هک  یناشیرپ  رقف و  تفگ : دشاب ؟ هتـشادن  ار  نیا  رگا  هک  دومرف  دشاب . يدرمناوج  تّورم و  اب  هک  یلام  درک : ضرع 
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. درادن نیا  ریغ  ّتیلها  وا  هک  دنازوسب  ار  وا  دیایب و  دورف  نامـسآ  زا  يا  هقعاص  هک  تفگ  یبارعا  دشاب ؟ هتـشادن  ار  نیا  رگا  : دومرف دـشاب .
مهرد تسیود  نآ  نیگن  هک  ار ، وا  درک  اطع  يرتشگناو  دـنکفا  وا  دزن  تشاد  خرـس  رز  رانید  رازه  هک  يا  هسیک  دـیدنخ و  ترـضح  سپ 

نیا تشادرب و  ار  اهرز  نآ  یبارعا  نک . فرص  دوخ  هقفن  رد  ار  متاخ  نیا  نک و  يرب  ار  دوخ  هّمذ  اهرز  نیا  هب  هک  دومرف  تشاد و  تمیق 
نبا و  ( 31 (« ) 30 ![ ) دـهد رارق  اجک  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  رتاناد  ادـخ   ]= هََتلاسِر ُلَـعْجَی  ُْثیُح  ُمَلُعَا  ُهّللَا  : » درک توـالت  ار  هکراـبم  هیآ 
نیز ماما  ترضح  زا  دندید  اه  هنیپ  ترضح  نآ  كرابم  تشپ  رب  دش  دیهش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هک  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش 

دیشک و كرابم  تشپ  رب  نادنچ  ءایشا  رگید  ماعط و  ياهنابنا  هک  سب  زا  دومرف : تسا ؟ يرثا  هچ  نیا  هک  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا 
تیاور ترـضح  نآ  تدابع  دـهز و  زا  و  ( 32) تشگ دـیدپ  اه  هنیپ  نیا  دـیناسر  نیکاسم  ءارقف و  میتی و  ناکدوک  هویب و  ياـهنز  هناـخ  هب 

هچ هک  دنتفگ  ترـضح  نآ  هب  يزور  دندیـشک و  یم  وا  بقع  زا  اهلمحم  نارتش و  دروآ و  ياج  هب  هدایپ  ّجح  جنپ  تسیب و  هک  تسا  هدش 
رد ّهبردـبع  نبا  و  ( 33) دـسرتب ادـخ  زا  اـیند  رد  هکنآ  رگم  تسین  نمیا  تماـیق  باذـع  زا  هک  دومرف  یناـسرت ؟ دوخ  راـگدرورپ  زا  رایـسب 

تـسا مک  ارچ  هک  دش  ضرع  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تمدـخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اتمه ] یب  دـنبندرگ  دـیرفلا =[ ) دـقِع  ) باتک
رازه زور  هنابـش  ره  رد  مردـپ  هکنآ  هچ  دـشاب ؛ وا  يارب  زا  يدـالوا  نم  لـثم  هنوگچ  هک  تسا  بّجعت  دومرف : امـش ؟ راوـگرزب  ردـپ  دـالوا 

نسحلا نب  یلع  نب  دّمحم  هّللادبع  وبا  دهاز  فیرش  دّیس  و  ( 34 (؟! دورب اهنز  دزن  هک  درک  یم  تصرف  نامز  هچ  سپ  درک  یم  زامن  تعکر 
[ هنیدم لاجر  زا  رانید - نب  ۀَمَلَس   ] جَرعَا مِزاحوبا  زا  هدرک  تیاور  راکیپ ] = ةازغَم عمج  ( ] يزاغَم ) باتک رد  ینیـسح  يولع  نمحّرلا  دبع  نبا 

ماما زا  تسا  رتگرزب  ترـضح  نآ  ایوگ  هکنانچ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک  یم  میظعت  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تفگ : هک 
هیلع نیسح  ماما  زا  هک  دومرف  مالّسلا ؟ هیلع  نسح  ماما  زا  مدیسرپ  ار  نآ  ببـس  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  مالّـسلا . هیلع  نسح 
دوب هتـسشن  سلجم  رد  ام  اب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  هتفگ  ساّبع  نبا  و  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  تبیه  دـننام  مرب  یم  تبیه  مالّـسلا 

قیقحت هب  و  مالّسلا . هیلع  نیسح  ماما  مارتحا  تهج  هب  داد  یم  رییغت  ار  شلاح  سلجم  نآ  رد  دمآ  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هاگره 
ؤملاریما اب  دروخ  یم  شیناوج ، لابقتـسا  شرما و  ءادتبا  ّنس و  رَغِـص  یکدوک و  نامز  رد  ایند  رد  دـهاز  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوب 
شزامن ترضح و  نآ  ربص  یگنت و  قیـض و  رد  ترـضح  نآ  اب  درک  یم  یهارمه  تکرـش و  و  وا ، صوصخم  توق  زا  مالّـسلا  هیلع  نینم 

قرف نکل  تّما ، يادـتقم  هودـُق و  ار  مالّـسلااَمِهیلع  نیـسح  ماماو  نسح  ماما  دوب  هداد  رارق  دـنوادخ  دوب و  ترـضح  نآ  زاـمن  هب  کـیدزن 
قیـض رد  مدرم  دـندوب  شور  کی  وحن و  کی  هب  ود  ره  رگا  سپ  راوگرزب ، ود  نآ  هب  مدرم  دـننک  ادـتقا  ات  اهنآ  هدارا  نیب  ام  دوب  هتـشاذگ 
قیوَس ياه  هساک ]  ]= حَدَـق مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  هفرع  زور  مدـش  دراو  تفگ : هک  قورـسم  زا  هدـش  تیاور  دـندش . یم  عقاو 
هزور ینعی  دوب  ناشیا  رانک  رد  اهنآرق  دوب و  هدش  هتشاذگ  شباحصا  ترضح و  نآ  لباقم  وج ] ای  مدنگ  درآ  زا  لصاح  ناور  یندیشون  ]=

مدیـسرپ ترـضح  نآ  زا  دنچ  يا  هلأسم  سپ  دنیامن . راطفا  قیوس  نآ  هب  هک  دندوب  راطفا  رظتنم  و  دندوب ، نآرق  ندناوخ  لوغـشم  دـندوب و 
دنـسر یم  بانج  نآ  تمدخ  مدرم  مدید  متفر  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  نآ  زا  سپ  مدش ؛ نوریب  شتمدخ  زا  هاگنآ  دومرف ، باوج 

مدـش رّیغتم  مدـید  نینچ  نوچ  نم  دـنرب ، یم  دوخ  اب  دـنروخ و  یم  اهنآ  زا  مدرم  تسا و  اّیهم  ماعط  اهنآ  رب  دوجوم و  ماعط  ياـه  ناوخ  و 
رّکذتم ار  يزیچ  مراد و  هزور  نم  نم ! ياقآ  يا  متفگ : يروخ ؟ یمن  ماعط  ارچ  قورسم  يا  دیسرپ : هدرک  رییغت  ملاح  هک  دید  ارم  ترضح 

رب مدش  لخاد  دینک ، ادیپ  فالتخا  تردارب  وت و  ینعی  امـش  هکنآ  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  متفگ : هدمآ ، ترظن  رد  هچنآ  وگب  دومرف : مدش ،
دینش ار  نیا  نوچ  ترضح  منیب ! یم  لاح  نیا  هبار  امش  مدیسر  امـش  تمدخ  تسا و  راطفا  رظتنم  تسا و  هزور  مدید  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
راطفا يادـتقم  داد  رارق  ارم  داد ، رارق  تّما  يادـتقم  ود  ار  ام  یلاعت  دـنوادخ  هک  یتسنادـن  سرـش ! ـالا  نباـی  دومرف : دینابـسچ  هنیـس  هب  ارم 

رد مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  هدش  تیاور  و  دیشاب . هدوب  تعسو  رد  ات  امش  ناراد  هزور  يادتقم  ار  مردارب  و  امـش ، زا  ناگدننک 
ندرگ نیئاپ  نیبم و  نیبج  زا  رون  رات  ياهبش  رد  َمَّلَس و  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  تلاسر  ترضح  هب  دوب  مدرم  نیرت  هیبش  تریـس  تروص و 

هک هدش  تیاور  بتک  رگید  بوشآ و  رهـش  نبا  ِبقانَم  رد  و  ( 35) دنتخانش یم  رون  نآ  هب  ار  ترضح  نآ  مدرم  دوب و  عطاس  ترـضح  نآ 
www.noorfatemah.org

18 زندگینامه امام حسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


ای درک : ضرع  دروآ و  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  ار  مالّـسلااَمِهیلع  نینـسح  مالّـسلااَهیلع  همطاـف  ترـضح 
هب ار  دوخ  دوجو  تعاجـش  متـشاذگ و  نسح  هب  ار  دوخ  تدایـس  تبیه و  دومرف : امرف ، لذب  یثاریم  یئاطع و  ار  دـنزرف  ود  نیا  هّللا  لوسر 
نبا و  تمحر . دوـج و  ار  نیـسح  مداد و  ملِح  تـبیه و  ار  نـسح  دوـمرف  یتـیاور  هـب  و  ( 36) مدش یـضار  درک  ضرع  مدرک ، اطع  نیـسح 

ِِهلآ و ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  تلاسر  ترضح  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هفیذح  زا  سواط 
نایغاط نم  نوخ  نتخیر  يارب  دش  دنهاوخ  عمج  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : یم  هک  دوب  كدوک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتلاح  رد  َمَّلَس 

هداد ربخ  بلطم  نیا  هب  ارت  َمَّلَس ، ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  تلاسر  ترضح  هک  متفگ  دوب ، دهاوخ  دعـس  نبرمع  ناشیا  هدرک  رـس  هیّما و  ینب 
ترضح مدرک ، لقن  ار  ترضح  نآ  نخس  َمَّلَـس و  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  متفر  نم  سپ  هن ، هک  دومرف  تسا ؟

تمدخ رد  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  بوشآ  رهـش  نباو  تسا . نم  ملع  وا  ملع  هک  دومرف 
اّیرکز نـب  ییحی  درک  یم  داـی  هـکنیا  رگم  درکن  چوـک  اـجنآ  زا  دــماین و  دورف  یلزنم  چــیه  رد  میدــش و  نوریب  قارع  بناـج  هـب  مردــپ 
هّیدـه هب  لیئارـسا  ینب  ناراـک  اـنز  زا  هیناز  نز  يارب  ار  ییحی  رـس  هک  تـسا  اـیند  یتـسپ  يراوـخ و  هـک  دوـمرف  يزور  ار و  مالّـسلااَمِهیلع 
باوخ رد  مالّـسلااَهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دوب  رایـسب  هک  تسا  هدش  تیاور  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  هربتعم  ثیداحا  رد  و  ( 37) دنداتسرف

تفگ و یم  نخس  وا  اب  دینابنج و  یم  ار  ترضح  نآ  هراوهگ  لیئربج  تسیرگ و  یم  هراوهگ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دوب و 
نخس وا  اب  یسک  دبنج و  یم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هراوهگ  هک  دید  یم  دش  یم  رادیب  مالّـسلااَهیلع  همطاف  نوچ  دینادرگ ، یم  تکاس  ار  وا 

(38) تسا لیئربجوا  دومرف : یم  دیسرپ  یم  تلاسر  ترضح  زا  نوچ  تسین  نایامن  یصخش  نکل  دیوگ و  یم 

ترضح نآ  يارب  ءازع  سلجم  هماقا  هیثرم و  ندناوخ  نتفگ و  ءاکُب و  باوث  نایب  رد  : 3 لصف

هراشا

قداص ترـضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هجراخ  نبا  زا  تارایزلا ) لماک  ) رد هیََولُوق  نب  رفعج  لماک  لیلج  خـیش 
تشادرب و رس  ترضح  سپ  میتسیرگ ، ام  تسیرگ و  رایسب  ترـضح  میدرک  دای  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  میدوب و  مالّـسلا  هیلع 

یم ناـیرگ  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  داـی  ارم  ینم  ؤـم  چـیه  يراز ، هیرگ و  هتـشک  منم  هک  دوـمرف : یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هـک  دوـمرف 
یسک هک  دش  یمن  روکذم  مالّسلا  هیلع  قداص  بانج  دزن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نب  نیسح  يزور  چیه  هک  تسا  هدرک  تیاور  زینو  ( 39) ددرگ
هیرگ ببس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هک  دومرف  یم  دوب و  نایرگ  نوزحم و  زور  نآ  مامت  رد  دنیب و  مِّسَبَتُم  بش  ات  ار  ترـضح  نآ 
یسک نآ  ِسَفَن  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  ِبلغَت  نب  نابَا  زا  دیفم  یسوط و  خیـش  و  ( 40) تسا نمؤم  ره 
هاگنآ تسا . داهج  ادخ  هار  رد  ناگناگیب  زا  ام  رارـسا  ندیـشوپ  تدابع و  وا  هودنا  و  تسا ، حیبست  دشاب  مومهم  ام  ّتیمولظم  تهج  هب  هک 

( ناوخ رعـش  ینعی  ) دِْشنُم هرامع  وبا  زا  رایـسب  هربتعم  ياهدنـس  هب  و  ( 41) دوش هتـشون  الط  بآ  هب  ثیدـح  نیا  دـنک  یم  بجاو  هک  دومرف 
هیلع نیـسح  هیثرم  رد  دـنچ  يرعـش  هک  دومرف  ترـضح  متفر  مالّـسلا  هیلع  قداص  باـنج  تمدـخ  هب  يزور  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور 
هیرگ يادص  هکنآ  ات  تسیرگ  یم  ترضح  مدناوخ و  یم  هیثرم  نم  دش و  نایرگ  ترضح  ندناوخ  هب  مدرک  عورش  نوچ  ناوخب ، مالّـسلا 

، ناوخب دینک  یم  هحون  دیناوخ و  یم  دوخ  شیپ  رد  هک  یـشور  نآ  هب  دومرف : ترـضح  رگید  تیاور  هب  و  دش . دنلب  ترـضح  نآ  هناخ  زا 
هک دومرف  ترضح  مدش  قراف  نوچ  دش ، دنلب  هدرپ  تشپ  زا  زین  ترضح  نآ  نانز  هیرگ  يادص  تسیرگ و  رایـسب  ترـضح  مدناوخ  نوچ 

ار سک  یس  هک  ره  و  ددرگ . بجاو  ار  وا  تشهب  دنایرگب  ار  سک  هاجنپ  دناوخب و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هیثرم  رد  يرعـش  هک  ره 
دنایرگب ار  سک  کی  هک  ره  و  ار . سک  جـنپ  هک  ره  ار و  سک  هد  هک  ره  ار و  سک  تسیب  هک  ره  و  ددرگ . بحاو  ار  وا  تشهب  دـنایرگب 

دنک یکابَت  سپ  دـیاین  هیرگ  ار  وا  هک  ره  و  ددرگ . بجاو  ار  وا  تشهب  دـیرگب  دوخ  دـناوخب و  هیثرم  هک  ره  و  ددرگ . بجاو  ار  وا  تشهب 
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ام روایت کرده است که من با جماعتی از اهل کوفه در خدمت  بهشـت او را واجب گردد)42( و شـیخ َکّشـی رحمه اللّه از زیـد َشـّح
ای دومرف : سپ  دیناشن ، ار  وا  دوخ  کیدزن  دومرف و  مارکا  ار  وا  ترضح  دش  دراو  ناّفَع  نب  رفعج  هک  میدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
وت هک  دیـسر  نم  هب  ُدیُجت ؛ َو  ِْنیَـسُْحلا  یف  ْرعِـشلا  ُلوُقَت  َّکنا  ینَغََلب  دومرف : ترـضح  دنادرگ ، وت  يادف  ارم  ادخ  کیَّبل  درک : ضرع  رفعج !

هیثرم رفعج  نوچ  ناوخب . سپ  هک  دومرف  موش ، وت  يادف  یلب  درک : ضرع  یئوگ ! یم  وکین  یئوگ و  یم  رعش  مالّسلا  هیلع  نیسح  هیثرم  رد 
سپ دش . يراج  شفیرش  نساحم  رب  شکرابم  مشچ  کشا  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ترضح  دنتسیرگ و  سلجم  نیرضاح  ترضح و  دناوخ 

ام هچنآ  زا  هدایز  دندینـش و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  ار  وت  هیثرم  دـندش و  رـضاح  اجنیا  رد  نّابرقم  هکئـالم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :
ارت ناهانگ  دـینادرگ و  بجاو  وت  يارب  زا  نآ  ياهتمعن  مامت  اب  ار  تشهب  تعاس  نیمه  رد  یلاعت  ّقح  هک  قیقحت  هب  و  دنتـسیرگ . میتسیرگ 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  هیثرم  رد  هک  ره  هک  دومرف  نم ، دّیـس  يا  یلب  تفگ : میوگب ؟ رتدایز  هک  یهاوخ  یم  رفعج ! يا  دومرف : سپ  دیزرمآ .
ّلجا دّیس  مالـسا  هزوح  یماح  ( 43) ار وا  دزرمایب  دـنادرگ و  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  یلاعت  ّقح  هّتبلا  دـنایرگب  دـیرگبو و  دـیوگب  يرعش 
هدرک لقن  صیصنّتلا ) دِهاعَم   ) زا اه ] هفوکـش  شوخ  ياهوب  راونألا =[ ) تاقَبَع   ) رد وا – ] كاخ  داب  وکین   ]= ُهاَرث َباط  نیـسح -  دماحریم 

؛ قیرـشت ماّیا  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رب  میدـش  لـخاد  تیمک  نم و  هک  تفگ  ْتیَمُک  تسود ]  ]= بِحاـص لهـس  نب  دّـمحم  هک 
تشاد هضرع  رعش ؟ ندناوخ  هفیرـش و  ماّیا  نیا  دومرف : مناوخب ؟ رعـش  دنچ  امـش  رـضحم  رد  هک  یهد  یم  نذا  موش  تیادف  تفگ : تیمک 

سپ دـننک ، عامتـسا  مه  اهنآ  هک  دـندرک  رـضاح  ار  شتیبلها  ضعب  داتـسرف  ترـضح  ناوخب و  دومرف : تسا ؛ امـش  ّقح  رد  راعـشا  نیا  هک 
َُهل يَدْسَا  ًارِخآ  ایَف  ُمِهْریَغ ! ِسْوَق  ْنَع  َنُوماّرلا  ِِهب  ُبیُصی  دیسر : رعش  نیا  هب  ات  دندرک  رایسب  هیرگ  نیرضاح  دناوخب و  شیوخ  راعشا  تیمک 

مکحم ار  دوخ  زاغآرـس  وا  يارب  یهارمگ ، هک  هانگ ] یب   ] نیرخآ يا  ناـشدوخ ! ریغ  ناـمک  زا  نازادـناریت  وا  هب  دـننزیم  ریت  َُهلَّوَا =[ ! ُّیَْغلا 
یّتَح ِهِطْعَا  َو  َنَلْعَا  ام  َو  َّرَـسَا  ام  َو  َرَّخَا  ام  َو  َمَّدَـق  ام  َو  ِْتیَمُْکِلل  ْرِفغا  َّمُهّللَا  تفگ : درک و  دـنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  ترـضح  س . تسا ]! هتفاب 

ردقنآ و  دراد ! دوخ  ناهن  راکـشآ و  رد  هچنآره  و  دنکیم ! اطخ ] يور  زا   ] ًادعب هدرک و  ًالبق  هچره  ار و  تیمک  شخبب  ادنوادخ   ]= یَـضْرَی
ترـضح هک  هدرک  تیاور  دومحملا  یبا  نب  میهاربا  زا  ِّیلامَا ) ) رد هّللا  همحر  قودـص  خیـش  و  ( 44 [ ) س ! – دوش یـضار  ات  نک  اـطع  وا  هب 

راک افج  تّما  نیا  دنتـسناد و  یم  مارح  ار  هام  نآ  رد  لاتق  ّتیلهاج  لها  هک  دوب  یهام  مّرحم  هام  انامه  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
ياه همیخ  رد  شتآ  دندرک و  ریسا  هام  نآ  رد  ار  ام  نادنزرف  نانز و  دندرک و  ام  تمرح  کته  دنتسناد و  لالح  هام  نآ  رد  ار  ام  ياهنوخ 
انامه دـندرکن ، تیاعر  ام  ّقح  رد  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  تلاسر  ترـضح  تمرح  دـندرک و  تراغ  اراـم  لاوما  دـنتخورفا و  اـم 

هدینادرگ لیلذ  ار  ام  زیزع  هدرک و  يراج  ار  ام  کشا  تسا و  هدینادرگ  حورجم  ار  ام  ياه  هدید  مالّسلا  هیلع  نیسح  تداهش  زور  تبیصم 
نآ رب  هیرگ  انامه  ناگدننک ، هیرگ  دـنیرگب  دـیاب  نیـسح  لثم  رب  سپ  تمایق ، زور  ات  دـیدرگ  ام  ءالب  برک و  ثِرَوُم  البرک  نیمز  تسا و 

یمن نادنخ  ار  ترضح  نآ  یسک  دش  یم  لخاد  مّرحم  هام  نوچ  مردپ  هک  دومرف  ترضح  سپ  ار . گرزب  ناهانگ  دزیر  یم  ورف  ترضح 
یم دوب و  وا  هیرگ  نزح و  تبیـصم و  زور  دـش  یم  اروشاع  زور  نوچ  مّرحم  رـشاع  ات  دـش  یم  بلاـغ  وا  رب  هتـسویپ  نزح  هودـنا و  دـید و 

هک ره  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  قودـص  خیـش  ًاضیا  و  ( 45) تسا هدش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  يزور  زورما  : دومرف
تبیصم و زور  اروشاع  زور  هک  ره  دروآ و  رب  ار  وا  ترخآ  ایند و  جئاوح  یلاعت  ّقح  اروشاع ، زور  رد  ار  دوخ  جئاوح  رد  یعس  دنک  كرت 

زور هک  ره  دشاب و  نشور  ام  هب  تشهب  رد  شا  هدید  دـنادرگ و  وا  رورـس  يداش و  زور  ار  تمایق  زور  یلاعت  قح  دـشاب ، وا  هیرگو  هودـنا 
وا ادخ  تسا و  هدرک  هریخذ  هچنآ  رد  دباین  تکرب  دـنک ، هریخذ  هناخ  رد  زور  نآ  رد  هقوذآ  تکرب  يارب  درامـش و  تکرب  زور  ار  اروشاع 

. دنادرگ روشحم  منهج  كرد  لفسارد  هّللا -  ُمهنَعل  دعس -  نب  رمع  دایز و  نب  هّللادیَبُع  دیزی و  اب  تمایق  زور  رد  ار 

: هطبار نیا  رد  نارگید  بیبَش و  نب  نایَر  تایاور 

مّرَُحم لّوا  زور  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  تسا -  هدوب  یساّبع  هفیلخ  مِصتعُم  ییاد ) ) لاخ هک  بیبَش -  نب  ناّیَر  زا  ربتعم  دنـس  هب  ًاضیا  و 
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ّقح هک  تسا  يزور  نیا  هک  دومرف  هن ، متفگ : يا ؟ هزور  ایآ  بیبش  رـسپ  يا  هک  دومرف  متفر ، مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدـخ  هب 
ادخ هک  بارحم  رد  دـندرک  ادـن  اروا  هکئالم  دـیبلط و  دـنزرف  یلاعت  ّقح  زا  هک  یتقو  رد  دومرف  باجتـسمار  ایّرکز  ترـضح  ياعد  یلاعت 
سپ دیدرگ . باجتسم  ایّرکز  ياعد  هکنانچ  ددرگ  باجتسم  وا  ياعُد  دراد  هزور  ار  زور  نیا  هک  ره  سپ  ، ییحی هب  ار  وت  دهد  یم  تراشب 
نیا تمرح  يارب  دنتسناد  یم  مارح  هام  نیاردار  لاتقو  ملظ  هتـشذگ  نامزرد  ّتیلهاج  لها  هکدوب  یهام  مّرحم  بیبش ! رـسپ  يا  هک  دومرف 
نانز دندرک و  لاتق  دوخ  ربمغیپ  ّتیرذ  اب  هام  نیا  رد  و  دنتسنادن ، ار  دوخ  ربمغیپ  تمرُح  دنتخانشن و  ار  هام  نیا  تمرح  تّما  نیا  سپ  هام ،
يارب ینک  یم  هیرگ  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  زگره .! ار  ناشیا  دزرماین  ادـخ  سپ  دـندرب  تراغ  هب  ار  ناـشیا  لاوما  دـندومن و  ریـسا  ار  ناـشیا 
دیهش وا  تیب  لهازا  رفن  هدجیهاب  ار  وا  دندرک و  حبذ  دنفسوگ  دننام  ار  وا  هک  مالّـسلااَمِهیلع  یلع  ْنب  نیـسح  يارب  نک  هیرگ  سپ  يزیچ ،

هب اهنیمز و  هناگتفه و  ياهنامـسآ  وا  تداهـش  يارب  دنتـسیرگ  هک  قیقحت  هبو  دوبن . يدننامو  هیبش  نیمز  يور  رد  ار  کی  چیه  هک  دندرک 
سپ دوب . هدش  دیهش  ترضح  نآ  دندیسر  نیمز  هب  نوچ  دندمآ  دورف  نامسآ  زا  ترـضح  نآ  ترـصن  يارب  کلم  رازه  راهچ  هک  قیقحت 
رهاظ َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دّمحم  لآ  مئاق  ترـضح  هک  یتقوات  دولآدرگ  وم  هدـیلوژ  دنتـسه  ترـضح  نآ  ربق  دزن  هتـسویپ  ناشیا 

يا مالّـسلا . هیلع  ْنیَـسُْحلا  ِتاراَثل  ای  دوب : دهاوخ  هملک  نیا  ناشیا  راعـش  گنج  تقو  ردو  دوب  دنهاوخ  ترـضح  نآ  ناروای  زا  سپ  دوش ،
يا دیراب ؛ خرس  كاخ  نوخ و  نامسآ  دش  هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  نوچ  هک  شّدج  زا  شردپزا  مردپ  ارم  داد  ربخ  بیبش ! رـسپ 
ارت هریبک  هریغـص و  ناهانگ  عیمج  یلاعت  ّقح  دوش ، يراج  وت  يوررب  وت  هدـید  بآ  ات  مالّـسلا  هیلع  نیـسحرب  ینک  هیرگ  رگا  بیبش ! رـسپ 
نک ترایز  سپ  دشابن  وترب  یهانگ  چیه  ینک و  تاقالم  ار  ادـخ  یهاوخ  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  رایـسب . هاوخو  دـشاب  كدـنا  هاوخ  دزرمایب 

مالّسلااَمِهیلع نیرهاط  همئاوادخ  لوسر  اب  يوش  نکاس  تشهب  هیلاع  هفرغ  رد  هک  یهاوخ  رگا  ! بیبشرـسپ يا  ار . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هک هاگره  سپ  یشاب  هتـشادار  البرک  يادهـش  باوث  لثم  هک  یهاوخ  رگا  بیبش ! رـسپ  يا  ار . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نالتاق  نک  تنعل  سپ 
یم یمیظع  يراگتـسر  ناشیا و  اب  مدوب  نم  شاک  يا  ینعی  اًمیظَع ؛ اًزْوَف  َزُوفَاَف  مُهَعَم  ُْتنُک  ینَْتَیلای  وگب : ینک  دایار  ترـضح  نآ  تبیـصم 
داش ام ، يداش  ياربو  شاب ، كانهودنا  ام ، هودنا  يارب  سپ  یـشاب  ام  اب  تشهب  تایلاع  تاجرد  رد  هک  یهاوخ  رگا  بیبشرـسپ ! يا  متفای .
نبا ( 46) دـنادرگ یم  روشحم  نآاب  تمایق  رد  اروا  یلاعتّقح  دراد  تسود  یگنـس  يدرَم  رگا  هک  اـم  ّتبحم  تیـالو و  هب  داـب  وت  ربو  شاـب 
مدش فّرـشم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : هک  (، انیبان ینعی  ) فوفکم نوراه  یبا  زا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیََولُوق 

ناـتدوخ دزن  هک  ناوخب  ناـنچ  هکلب  قیرط  نیا  هن  دومرف : ندـناوخ ، هب  مدرک  عورـش  سپ  نم ، يارب  ناوخب  هیثرم  هک  دوـمرف  ترـضح  نآ 
ربق رب  رذگب  ِۀَّیِکَّزلا =[ ... ِهِمُظْعَِال  ْلُقَف  ِْنیَسُْحلا  ِثَدَج  یلَع  ْرُْرُما  مدناوخ : نم  سپ  دیناوخ  یم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ربق  دزنو  تسا  فراعتم 

ترـضح دـمآ -  دـهاوخ  یثارم  رکذ  رد  باـب  رخآرد  رعـش  نیا  هّمتت  وـگب - ]... شرّهطم  كاـپ و  ياهناوختـسا  هـب  باـطِخ  و  (ع ) نیـسح
عورش نم  ناوخب ، هیثرم  نم  يارب  مه  زاب  دومرف : ترضح  دش ، مامت  ات  ار  راعشا  نآ  مدناوخ  نم  ناوخب ، دومرف : مدش  تکاس  نم  تسیرگ 

دای هلان  اب  زیخ و  اپب  میرم ! يا  ( ]= (ي ِكاُکبب يدِعْـسَاَف  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  َو  (ي ) ِكالْوَم یبُدـْناَف  یمُوق  ُمَیْرَم  ای  راعـشا : نیا  ندـناوخ  هب  مدرک 
نویشو دنتسیرگ  مه  اهنز  تسیرگب و  ترضح  سپ  س . تدوخ ]! هیرگ  اب  ناسرب  يرای  (ع ) نیـسح هب  و  ار ! تا  هتفر  تسد  زا  رورـس  نک 

هد دنایرگب  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يارب  دناوخب  هیثرم  هک  ره  نوراهابا ! يا  دومرف : ترـضح  دنتفرگ ، مارآ  هیرگ  زا  نوچ  سپ  دندومن .
زا تشهب  ار ، رفن  کی  دـنایرگب  دـناوخب و  هیثرم  هک  ره  دومرف : هکنآات  ات ، هد  زا  درک  مک  کـی  کـی  سپ  تسا  تشهب  وا  يارب  زا  ار ، رفن 
هب زینو  ( 47) دوش بجاو  اروا  تشهب  دـنک ، هیرگ  سپار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  دـنک  دای  هک  ره  : دومرف سپ  دوش ، مزـال  وا  يارب 
ربق رگا  هّللا ! لوسر  نبای  هک  مدیسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ْریَُکب  نب  هّللادبع  زا  ربتعم  دنس 

رایسب هچ  ْریَُکب ! رـسپ  يا  هک  دومرف  ترـضح  دید ؟ دنهاوخ  يزیچ  ترـضح  نآ  ربق  ردایآ  دنفاکـشبار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
ِهیَلَع ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  لزنم  رد  تسا  دوخ  ردارب  ردام و  ردپ و  اب  مالّـسلااَمِهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  یتسرد  هب  ، وت لئاسم  تسا  میظع 

: دـیوگ یم  تسا و  هـتخیوآ  شرع  تـسار  بناـج  رب  یهاـگ  دـنیامن و  یم  يداـش  دـنروخ و  یم  يزور  ترـضح  نآ  اـب  َمَّلَـس و  ِهـِلآ و  و 
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ناردپ مان  ناشیا و  ياهمان  اب  ار  ناشیا  دوخ و  ناگدننک  ترایز  هب  دـنک  یم  رظن  يا و  هدرک  نم  اب  هک  دوخ  هدـعو  هب  نک  افو  اراگدرورپ !
یم رظن  دیسانش و  یم  ار  دوخ  نادنزرف  امش  هچنآ  زا  هدایز  دسانـش  یم  دنراد  دوخ  ياهلزنم  رد  هچنآ  ناشیا و  ياوءام  نکـسم و  ناشیا و 

ناشیا يارب  زا  هک  دـیامن  یم  لا  ؤس  دوخ  ناردـپ  زا  دـنک و  یم  ناـشیا  يارب  زا  شزرمآ  بلط  دـنیرگ و  یم  وا  رب  هک  اـهنآ  يوس  هب  دـنک 
دایز وت  يداش  هنیآ  ره  اهباوث ، زا  تسا  هدینادرگ  اّیهم  وت  يارب  ادخ  هچنآ  ینادب  رگا  نم ! رب  هدننک  هیرگ  يا  دـیوگ : یم  دـننک و  رافغتـسا 
دنس هب  ًاضیا  ( 48) دزرمایب تسا  هدرک  وا  رب  هدننک  هیرگ  هک  اطخ  هانگ و  ره  هک  دنک  یم  لا  ؤس  یلاعت  قّح  زا  و  دوب ، دـهاوخ  وت  هودـنا  زا 

ایآ یقارع  لها  زا  وت  عَمْسِم ! يا  هک  دومرف  نم  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیدْرِک ) عَمْـسِم  ) زا ربتعم 
یتعامج ام  دزن  هرـصب و  لها  زا  روهـشم  فورعم و  مشاب  یم  يدرم  نم  هچ  هن ، متفگ : يور ؟ یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تراـیز  هب 

دـنیوگب و یلاو  هب  ارم  لاوحا  هک  میتسین  نمیا  ناشیا و  ریغ  نایبصان و  لیابق و  لها  زا  میراد  رایـسب  نانمـشد  دـنا و  هفیلخ  عبات  هک  دنتـسه 
عزج هک  دومرف  یلب . متفگ : دندرک ؟ ترضح  نآ  هب  هچنآ  يروآ  یم  رطاخ  هب  زگره  ایآ  هک  دومرف  ترضح  دسر ، نم  هب  اهررض  ناشیازا 

نم رد  هودـنا  رثا  نم  هناـخ  لـها  هکنآ  اـت  میرگ  یم  منک و  یم  عزج  هک  مسق  ادـخ  هب  یلب ، متفگ : ترـضح ؟ نآ  تبیـصم  يارب  ینک  یم 
هب ارت  هیرگ  دـنک  محر  ادـخ  هک  دومرف  ترـضح  دوش . یم  رهاظ  تبیـصم  راثآ  نم  لاـح  زا  اـت  ماـعط  ندروخ  زا  منک  یم  عاـنتما  دـنبایب و 

يارب دنوش  یم  كانهودـنا  ام و  يداش  يارب  دـنوش  یم  داش  ام و  يارب  زا  دـننک  یم  عزج  هک  یئاهنآ  زا  يوش  یم  هدرمـش  وت  هک  یتسرد 
نم ناردپ  هک  دوخ  گرم  تقو  رد  ینیب  هک  دشاب  دوز  ام و  ینمیا  يارب  دندرگ  یم  نمیا  ام و  فوخ  يارب  دندرگ  یم  فئاخ  ام و  هودـنا 

توم کلم  يوش و  داش  ددرگ و  نشور  وت  هدید  هک  ارت  دنهد  اهتراشب  وت و  باب  رد  ار  توم  کلم  دننک  شرافـس  وت و  دزن  دنوش  رـضاح 
نشور ار  مشچ  هک  ثیدح  رخآ  ات  متسیرگ  زین  نم  تسیرگ و  ترضح  سپ  شیوخ . دنزرف  هب  تبسن  نابرهم  ردام  زا  دشاب  رتنابرهم  وت  رب 

(49) دنک یم  ینارون  ار  لد  و 

نامسآ نتسیرگ 

رب تسیرگ  نامـسآ  هک  یتـسرد  هب  هرارُز ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هرارُز  زا  ربـتعم  دنـس  هب  زین  و 
دـندمآ و شورخ  شوج و  هب  اهایرد  دندیـشاپ و  مه  زا  دـندش و  هراپ  اـه  هوک  فوسک و  یخرـس و  هب  حابـص  لـهچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

دوخ يوم  دیشکن و  همرس  دیلامن و  دوخ  رب  نغور  درکن و  باضخ  مشاه  ینب  نانز  زا  ینز  دنتسیرگ و  ترـضح  نآ  رب  زور  لهچ  هکئالم 
نیـسحلا نب  یلع  مّدج  ترـضح و  نآ  يارب  زا  میا  هیرگ  رد  ام  هتـسویپ  دندروآ و  ام  يارب  ار  دایز  نب  هّللادـیبع  رـس  هکنآ  ات  درکن  هناش  ار 

هک ره  دش و  یم  رت  شا  هدـید  بآ  زا  شکرابم  شیر  هک  تسیرگ  یم  ردـق  نآ  درک  یم  دای  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  نوچ  مالّـسلااَمِهیلع ،
هب دـننک و  یم  وا  يارب  هیرگ  دندیهـش  ماـما  نآ  ربق  دزن  هک  يا  هکئـالم  و  تسیرگ ، یم  وا  هیرگ  زا  دـید  یم  لاـح  نآ  رب  ار  ترـضح  نآ 

تیاور یّقر  دواد  زا  ربتعم  دنس  هب  هیولوق  نبا  زین  و  ( 50) دنوش نایرگ  هکئالم ، زا  تسا  نامسآ  اوه و  رد  هک  ره  اوه و  ناغرم  ناشیا  هیرگ 
ورف شکرابم  ياه  هدید  زا  بآ  دیماشایب  نوچ  دیبلط  بآ  هک  مدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  تسا  هدرک 

ترضح نآ  دنک  دای  دماشایب و  بآ  هک  يا  هدنب  ره  دومرف : سپ  ار ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  دنک  تنعل  ادخ  دواد ! يا  دومرف : تخیر و 
وا يارب  هجرد  رازه  دص  دنک و  عفر  وا  زا  هانگ  رازه  دص  دسیونب و  وا  يارب  هنـسح  رازه  دـص  یلاعت  ّقح  هتبلا  وا ، لتاق  رب  دـنک  تنعل  ار و 

یسوط خیش  ( 51) ددرگ ثوعبم  مّرخ  داش و  کنخ و  لد  اب  تمایق  زور  رد  دشاب و  هدرک  دازآ  هدنب  رازه  دص  هک  دشاب  نانچ  دـنک و  دـنلب 
هاگان هک  میدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدـخ  رد  يزور  تفگ : بهَو  نب  ۀـیواعم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب 

درم نآ  سپ  نم . کیدزن  ایب  خیش ! يا  هّللا ، ۀمحر  مالّـسلا و  کیلع  و  دومرف : ترـضح  درک  مالـس  دمآ و  رد  سلجم  هب  ینحنم  يدرمریپ 
ضرع خیـش ؟ يا  تسیچ  وت  هیرگ  ببـس  دومرف : ترـضح  تسیرگ . دیـسوب و  ار  ماما  كرابم  تسد  تفر و  ترـضح  نآ  کـیدزن  هب  ریپ 

یم هتـسویپ  دیهد و  تاجن  نافلاخم  تسد  زا  ار  نایعیـش  دـینک و  جورخ  امـش  هک  مدـنموزرآ  تسا  لاس  دـص  نم  هّللا ! لوسر  نب  ای  درک :
www.noorfatemah.org
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گویم که در این سال خواهـد شد و در این ماه و این روز خواهد شد و نمی بینم آن حالت را در شـما، پس چگونه گریه نکنم. پس   
حضرت به سخن آن پیرمرد گریان شد فرمود: اي شیخ! اگر اجل تو تاءخیر افتد و ما خروج کنیم با ما خواهی بود و اگر پیشتر از دنیا

ار نیا  هکنآ  زا  دعب  تفگ : درم  نآ  دوب ؛ یهاوخ  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  تلاسر  ترـضح  تیب  لها  اب  تمایق  زور  رد  ینک ، تقرافم 
هک دومرف : َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هک  دومرف  ترضح  درک . مهاوخن  اورپ  دوش  توف  نم  زا  هچ  ره  مدینـش  امـش  بانج  زا 
رد نوچ  نم ، تیب  لها  نم  ترتع  ادخ و  باتک  دیدرگن : هارمگ  دیشاب و  اهنآ  هب  کّسمتم  ات  هک  مراذگ  یم  گرزب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد 

دومرف ما ، هفوک  فارطا  زا  درک  ضرع  یـشاب ؟ هفوک  لها  زا  منک  یمن  نامگ  خیـش ! يا  دومرف : سپ  دوب ؛ یهاوخ  ام  اب  یئاـیب  تماـیق  زور 
یم تفگ : ترـضح ؟ نآ  ترایز  هب  وت  نتفر  تسا  هنوگچ  دومرف : یلب ، تفگ : مالّـسلا ؟ هیلع  مولظم  نیـسح  مّدـج  ربق  هب  یکیدزن  ایآ  هک 

همطاف نادنزرف  هب  یتبیـصم  درک و  دهاوخ  نوخ  نیا  بلط  ملاع  دنوادخ  هک  تسا  ینوخ  نیا  خیـش ! يا  هک  دومرف  مور : یم  رایـسب  مور و 
هک دوخ  تیب  لها  زا  رفن  هدفه  اب  دش  دیهش  ترضح  نآ  هک  یتسرد  هب  نیسح . تبیصم  لثم  دیـسر  دهاوخن  تسا و  هدیـسرن  مالّـسلااَهیلع 
اپ رب  تمایق  نوچ  ناگدننک . ربص  ياهازج  نیرتهب  هب  ار  ناشیا  داد  ازج  ادخ  سپ  دـندرک  ربص  ادـخ  يارب  دـندرک و  داهج  ادـخ  نید  يارب 

ِهیَلَع و ُهّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  دشاب و  وا  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دیایب و  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  تلاسر  ترـضح  دوش 
زا نک  لاوئس  اراگدورپ ! دیوگ : سپ  دزیر ، نآ  زا  نوخ  دشاب و  هتشاذگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  رب  ار  دوخ  تسد  َمَّلَـس  ِِهلآ و 
رب ندرک  هیرگ  عزج و  رگم  تسا  هورکم  هیرگ  و  یباـت ] یب   ]= عَزَج ره  دومرف : ترـضح  سپ  ارم ! رـسپ  دنتـشک  ببـس  هچ  هب  هک  نم  تّما 

. مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

: ترضح نآ  تداهش  یئوگشیپ  ینیبشیپ و  رد  یتایاور 

: تفگ هک  ناملس  زا  تسا  هدرک  تیاور  هیَولوق  نب  رفعج  خیـش  (: 52) هدیسر ترضح  نآ  تداهـش  رد  هک  يرابخا  رکذ  رد  مراهچ : لصف 
تبیصم رد  ار  ترضح  نآ  تفگن  تیزعت  دماین و  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  هک  یکلم  اهنامـسآ  رد  دنامن 

کی ره  تسا و  هدومرف  تمارک  وا  تداهـش  هب  یلاعت  ّقح  هک  یباوث  هب  ار  ترـضح  نآ  دنداد  ربخ  همه  و  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  شدـنزرف 
دندـمآ یم  هک  کـی  ره  درک و  دـنهاوخ  دیهـش  متـس  روج و  هب  تبرت  نآ  رد  ار  موـلظم  نآ  هک  ار  تبرت  نآ  ترـضح  نآ  يارب  دـندروآ 

دنک و حبذ  ار  وا  هک  ره  نک  حبذ  و  دشکب ، ار  وا  هکره  شکب  دنکن و  يرای  ار  وا  هک  ره  نادرگ  لوذخم  ادنوادخ  هک  دومرف  یم  ترضح 
زا یعّتمت  بانج  نآ  نتشک  زا  دعب  دیزی  دش و  باجتـسم  ناشیا  ّقح  رد  ترـضح  نآ  ياعد  تفگ : يوار  ناسرن . دوخ  بلطم  هب  ار  ناشیا 

اهنآ زا  دنامن  سک  چیهو  دوب . هدش  هایس  ریق  دننام  دنتفای  هدرم  ار  وا  حبـص  دیباوخ  تسم  بش  تفرگ . ار  وا  هاگان  هب  یلاعت  ّقح  دربن ؛ ایند 
نیاو یـسیپ  ای  هروخ  ای  یگناوید  هب  دندش  التبم  هکنآرگم  دـندوب  لخاد  رکـشل  نآ  نایمرد  ای  ترـضح  نآ  لتق  رد  دـندرک  وا  تعباتم  هک 

ترضح نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  زین  و  ( 53) دنامب ثاریم  هبزین  ناشیا  دالوا  نایمرد  اهـضرم 
مالّسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  نآ  ، دمآ یم  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  یکدوک  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

مولظم ماما  نآ  يزور  ! تسیرگ یم  دیـسوب و  یم  ار  وا  يولگ  ریز  تفرگ و  یم  اروا  سپ  راد  هاگن  نم  يارباروا  یلع ، اـی  هک  دومرف  یمار 
ماما ترضح  مسوب  یم  ار  نانمشد  ریشمش  عضوم  هک  میرگن  نوچ  یمارگ ! دنزرف  يا  دومرف : ترضح  ینک ؟ یم  هیرگارچ  ! ردپ يا  : تفگ
نیسح ماما  ، دش دیهاوخ  هتشک  همه  وت  ردپو  وتردارب  وت و  هّللاو  یلب ، دومرف : ؟ دش مهاوخ  هتشک  نم  ردپ ! يا  هک  تفگ  مالّسلا  هیلع  نیسح 

هک سپ  تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزرف ، يا  یلب  دومرف : ترـضح  دوب ؟ دهاوخ  رود  رگیدکی  زاام  ياهربق  سپ  تفگ : مالّـسلا  هیلع 
و ( 54) نم تّما  زا  ناقیّدص  رگم  ارت  رداربو  ارت  ردپو  ارم  دـننک  یمن  ترایز  هک  دومرف  ترـضح  سپ  وت ؟ تّما  زا  درک  دـهاوخام  ترایز 

هتسشن مالّسلا  هیلع  لوسر  ترضح  نماد  رد  نیسح  ماما  ترضح  يزور  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضحزا  زین 
دومرف ترضح  ار ! لفط  نیا  يراد  شوخ  رایسب  هچ  هّللا ! لوسرای  : تفگ هشیاع  سپ  دینادنخ  یم  ار  وا  درک و  یم  يزاب  وا  اب  ترضح  دوب 
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هبو تسا  نم  هدـیدرونو  تسا  نم  لد  هویم  دـنزرف  نیا  هکنآ  لاـحو  وا  زا  ارم  دـیاین  شوخو  ار  نآ  مرادـن  تسود  هنوـگچ  وـترب ! ياو  هک 
نم ياـهّجحزا  ّجـح  کـیوا  يارب  یلاـعت  ّقـح  دـنک  تراـیزار  وا  ، وا تداهـشزادعب  هکره  سپ  تشک  دـنهاوخ  اروا  نم  تّما  هک  یتـسرد 

بّجعت وا  زاب  نم  ياهّجح  زاّجح  ود  هکلب  : دومرف ترـضح  ؟ وت ياهّجحزاّجح  کی  هک  تفگ  بّجعت  يور  زادرک  بّجعت  هشیاـع  دـسیونب ،
هک نم  ياهّجح  زا  ّجح  دون  دومرف : هکنآات  درک و  یم  هدایز  ترضحو  درک  یم  بّجعت  وا  هتسویپو  ّجح  راهچ  هکلب  دومرف : ترـضح  ، درک
نب غبصا  زا  هربتعم  ياهدنـس  هب  مهیلع ) هّللا  ناوضر  ) هیََوباب نبا  هیولوق و  نبا  یـسربط و  دیفم و  خیـش  و  ( 55) دـشاب هدوب  هرمع  یّجح  ره  اب 

دیسرپب نم  زا  هک  دومرف  یم  دناوخ و  یم  هبطخ  هفوک  ربنم  رب  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  يزور  هک  دنا  هدرک  تیاور  هریغ  هتابن و 
ربخ ار  امـش  نآ  هب  هّتبلا  هدنیآ  هتـشذگ و  ياهربخ  زا  دینک  لا  ؤس  هچ  ره  هک  دنگوس  ادخ  هب  سپ  دیباین ، ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیهاوخ  هچنآ 

؟ تسه وم  دـنچ  نم  شیر  رـس و  رد  هک  ارم  هد  ربـخ  نینمؤـملاریما ! اـی  : تفگو تساـخرب  ( 57) صاّقَو یبا  (56  ) نب دعـس  سپ  مـهد ؛ یم 
هک ارم  وا  داد  ربخ  درک و  یهاوخ  نم  زا  لاؤس  نیا  وت  هک  داد  ربخ  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نم  لیلخ  هک  دومرف  ترـضح 

يدـنزرف وت  هناـخ  رد  دـنک و  یم  هارمگ  ارت  هک  تسه  یناطیـش  وت  زا  یئوم  ره  نب  رد  هک  داد  ربـخ  تسه و  وت  شیر  رـس و  رد  وـم  دـنچ 
هک يربخ  نآ  هب  نکیلو  درک  یهاوخن  نم  قیدصت  ارت  ياهوم  ددع  مهد  ربخ  رگا  و  درک ، دـهاوخ  دیهـش  ار  نیـسح  نم  دـنزرف  هک  تسه 
رد  ) هیلع هّللا  ۀـنعل  دوـب  هدـمآ  راـتفر  هب  هزاـت  دوـب و  یکدوـک  دعـس  نب  رمع  تقو  نآ  رد  دـش و  دـهاوخ  رهاـظ  نم  راـتفگ  تقیقح  متفگ 
رد دومرف و  ار  باوج  نامه  ترضح  دومن و  ار  لاؤس  نیا  تساخرب و  يدرم  دراد  هکلب  هدشن  هدرب  دعـس  مسا  جاجتحا ) و( داشرا ) ) تیاور
وت هچب  نامه  نآ  هناشن  نکل  ارت  ياـهوم  ددـع  مداد  یم  ربخ  وت  هب  تسا  لکـشم  شناـهرب  يدیـسرپ  هچنآ  هک  دوب  نآ  هن  رگا  دومرف  رخآ 
ود اب  مالّسلا  هیلع  ننیموملاریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دانسإلا ) بُرق   ) رد يرَیمِح  (. 58) خلا تسا 

ندیباوخ لحم  نیا  هک  دومرف  تخیر  شکرابم  ياه  هدید  زا  بآ  دش  ارحص  نآ  لخاد  نوچ  دیسر  البرک  نیمز  هب  دوخ  باحصا  زا  سک 
تبرت يا  وت  لاح  هب  اشوخ  ناشیا ، ياهنوخ  دوش  یم  هتخیر  اجنیا  رد  تسا و  ناشیا  ياهراب  ندروآ  دورف  لحم  نیا  تسا و  ناـشیا  نارتش 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  هب  دعـس  نب  رمع  تسا : هدرک  تیاور  دیفم  خیـش  ( 59) دوش یم  هتخیر  وت  رب  ادـخ  ناتـسود  ياهنوخ  هک 
دنتـسین نادرخ  یب  اهنآ  هک  دومرف  ترـضح  تشک ، مهاوخ  ار  وت  نم  دننک  یم  نامگ  هک  دنتـسه  نادرخ  یب  زا  یهورگ  ام  دزن  هک  تفگ 
ترضح زا  قودص  خیـش  و  ( 60) ینامز كدـنا  رگم  دوخ  یهاوخن  قارع  مدـنگ  نم  زا  دـعب  هک  مداش  نیا  هب  اّما  دـننایاناد ، املُع و  نکیلو 

ردارب رب  يو  مشچ  نوچ  دش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  رب  يزور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 
هیلع نسح  ماما  دـسر ، یم  وت  هب  هک  تسا  یئالب  تهج  هب  نم  هیرگ  تفگ  دروآ ؟ رد  هیرگ  هب  هچ  هّللادـبعابا ! يا  دومرف : تسیرگ و  داـتفا 

هب رفن  رازه  یس  تسین ! وت  زور  نوچ  يزور  کِمْوَیَک ؛ َمْوَیال  نکلو  دنهد  یم  نم  هب  هک  تسا  یّمس  دسر  یم  نم  هب  هچنآ  دومرف : مالّـسلا 
لتق و رب  عامتجا  دنمالـسا و  نید  هب ] داقتعا  هب  هدـننک  رهاـظت  لِـحتنُم =[  دـنَاوت و  ّدـج  تّما  زا  هک  دنـشاب  نآ  یعّدـم  همه  دـنیآ  وت  يوس 
رب تنعل  ماگنه  نیا  رد  دـننک و  یم  وت  عاتم  لام و  تراغ  و  دـالوا ] ۀـیِّرُذ : عمج  يرارَذ =[  ءاـِسن و  یبَس  تمرح و  كاـهتناو  نوخ  نتخیر 

ّفلؤم ( 61) اـهایرد رد  اـهیهام  اـهنابایب و  رد  شوحو  یّتـح  دـیرگ  یم  وت  رب  زیچ  ره  دراـب و  یم  نوـخ  نامـسآ  دـیآ و  یم  دورف  هّیما  ینب 
هب هعجارم  زا  دعب  نونک  ات  ایند  لّوا  زا  هک  دید  دهاوخن  تبیـصم  نیا  زا  مظعا  یتبیـصم  دنک  هظحالم  يریـصب  لِّمأتم  رگا  قحلا  هک  دـیوگ :

ار وا  عاتم  لحر و  دنشکب و  زور  کی  وا  تیب  لها  باحصا و  اب  ار  ناشدوخ  هدازربغیپ  هک  میدیدن  یگرزب  نیا  هب  يا  هعقاو  رَیِس  خیراوت و 
تّلم و هب  ياپ  تشپ  هرسکی  دنربب و  رهش  هب  رهش  لافطا  لایع و  اب  ار  وا  دالوا  باحصا و  ار و  وا  رـس  دننازوسب و  ار  وا  مایِخ  دننک و  تراغ 

انْعِمَـس ام  رگید . ّتلم  رگید و  نید  هن  دشاب  نید  نامه  هب  دانتـسا  ناشیا  تّوق  تنطلـس و  دـننزب و  دـننک  یم  وا  هب  باستنا  راهظا  هک  ینید 
: َلاق ُْثیَح  َرایْهَم  ُّرَد  ِهّللَو  َنیّبِحُمْلا  ِبُولُِقل  اـهاْکنَاَو  اـهَعَجْوَاَو  اـهَمَظْعَا  اـم  ٍۀَبیـصُم  ْنِم  َنوُعجار ؛ ِْهَیِلا  اـّنا  َو  ِهِّلل  اـّنِاَف  َنیلَّوَـْالا  اـَنِءابآ  یف  اذـِهب 
یتبیـصم و گرزب  هچ  تسوا ! يوسب  ام  تشگزاب  میئادـخ و  زا  ام  سپ  نامدوخ . ناگتـشذگ  ناردـپ  رد  ار  يزیچ  نینچ  میدوب  هدینـشن  ]=

هتفگ هک  رعاش  یملید  رایهَم  يوکین  شاداپ  داب  ادـخ  رب  و  ربمایپ – ص - تیب  لها  نارادتـسود  ياهلد  يارب  روآزوس  هچ  كاـندرد و  هچ 
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الَدُه َوَضـُعوا!! ]=حال  =گرامی میدارنـد چوبهاي منبر رسول خـدا)ص( را[ َو تَْحَت اَْرُجلِِهْم اَْو  است:[ س شـعر: یَُعظِّمُوَن لَُه اَْعواَد مِنْبَِرهِ ]
آیند؟! الد رسول خدا ص دنبال شـما می مٍ بَنُوُه یَتْبَعُونَُکُم؟! ]=به چه حکمی، او الد او را زیر پاهاي خود نهاده انـد!![ بِاَيِّ ُحْک آنکه او

ادـخ ص[ َو لوسر  هار  ناگدـننک  لابند  نیعبات و  هباحـص و  زا  دوخ  هک  تسنیا  ناتراختفا  هکنآ  لاـح  ( ]= 62 !!) ٌعَبَت َُهل  ٌبْحَـص  ْمُکَّنَا  ْمُکُرْخَف 
س. دیتسه ]!!

البرک هعقاو  : 4 لصف

هنیدم زا  تکرح 

هراشا

ملسم تداهش  البرک و  هب  دورو  ات  هبّیط  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  زا  نیسح ع  ماما  ترـضح  هب  تسا  ّقلعتم  هک  يروما  نایب  رد  مود : دصقم 
. وا كدوک  ود  تداهش  لیقع و  نب 

: همّظعم هّکم  بناج  هب  مالّسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  هّجوت  نایبرد  لّوا : لصف 

تداهـش البرک و  هب  دورو  ات  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  تکرح  نامز  زا  تسا  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  هب  ّقلعتم  هک  يرُوما  ناـیب 
نیارد هدـش  داریا  فلتخم  روط  هب  زیگنا ] تشحو   ]= هلئاـه هعقاو  نیا  ْنیَقیرَف  بتک  رد  نوـچ  وا : كدوـک  ود  تداهـش  لـیقع و  نب  ملـسم 

نب دّیس  دیفم و  خیـش  تیاورزا  دشاب  نکممات  امو  دنا  هدومنرکذ  هربتعم  بتک  رد  املُع  مظاعا  هچنآزا  يرـصتخم  هب  دوش  یمءافتکا  هلاسر 
ّلحم هب  هراشا  بلطم  ردـص  رد  ًابلاغ  و  مینک ، یم  رایتخا  نیریاس  تیاور  هبار  ناشیا  تیاورو  مینک  یمن  زواجت  يربط  اـمن و  نباو  سواـط 

رد نایعیش  دومن  لاحترا  سدق  ضایر  هب  مالّـسلا  هیلع  نَسَح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  نادب  میئوگ : یم  لاحلا  دور . یم  نآ  ِلقانو  فالتخا 
یم تعیب  امـش  اب  هدرک  علخ  تفالخ  زا  ار  هیواعم  ام  هک  دنتـشون  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  هضیرع  هدمآ  رد  تکرح  هب  قارع 

هیواعم تفالخ  تّدم  ءاضقنا  ات  دومرف  رما  ربص  هب  ار  ناشیاو  هدومرف  نآ  زا  عانتما  هتسنادن  رما  نآ  رد  حالـص  تقو  نآ  رد  ترـضح  مینک 
وا ياج  هب  هنعّللا  هیلع  دـیزی  شدـنزرف  تسب  رب  تخر  اـیند  زا  يرجه  متـصش  لاـس  بجر  هاـم  همین  بش  رد  هنعّللا  هیلع  هیواـعم  نوچ  سپ 

نیا هب  دوب  هنیدم  مکاح  هیواعم  بناج  زا  هک  نایفس  یبا  نب  ۀبتع  نب  دیلو  هب  تشون  يا  همان  تخادرپ  دوخ  تفالخ  رما  دادِعا  هب  تسشن و 
نب نمحرلا  دبع  رَیبُز و  نب  هّللادبع  و  ( 63) رمع نب  هّللادبع  نیسحلا و  هّللادبع  وبا  زا  نم  يارب  زا  يریگب  تعیب  دیاب  دیلو ! يا  هک : نومـضم 

هب يریگرب و  وا  نت  زا  رـس  دـیامن  عانتما  تعیب  زا  مادـک  ره  یئامنن و  لوبق  ناشیا  زا  رذـع  يریگ و  گنت  ناـشیا  رب  راـک  دـیاب  و  رکب ، یبا 
زا ناشیا  ات  هک  : تفگ ناورم  درک . تروشم  رما  نیا  رد  وا  اب  دیبلط و  ار  ناورم  دیـسر  دـیلو  هب  همان  نیا  نوچ  يراد . هناور  نم  يارب  يدوز 
هب ار  وا  دنکن  تعیب  لوبق  هک  مادـک  ره  ریگب و  ناشیا  زا  دـیزی  يارب  زا  تعیب  بلطب و  ار  ناشیا  يدوز  هب  دـنا  هدـشن  راد  ربخ  هیواعم  ندرم 
َمَّلَس ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  هرّونم  هضوَر  رد  تقو  نآ  رد  ناشیا  دومن و  بلط  ار  ناشیا  دیلو  بش  نآ  رد  سپ  ناسر . لتق 

ار دـیلو  توعد  نم  مدـش  زاب  دوخ  يارـس  هب  نوچ  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیـسر  ناشیا  هب  دـیلو  ماـغیپ  نوچ  دـندوب ، عمتجم 
. درک مهاوخ  تباجا 

دیلو کیپ 

ارم دیامن و  یم  ماگنه  یب  تقو  نیا  رد  دـیلو  توعد  هّللا ! دـبع  ابا  ای  هک  تفگ  ریبز  هّللا  دـبع  تشگرب  دوب  نامثع  نب  رمع  هک  دـیلو  کیپ 
يارب زا  ار  ام  دیلو  تسا و  هدرم  هیغاط  هیواعم  هک  منک  یم  نامگ  دومرف : ترـضح  درذـگ ؟ یم  هچ  امـش  رطاخ  رد  تخاس  رطاخ  ناشیرپ 
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بیعت یزیـد دعوت نموده. چون آن جماعت بر مکنون خاطر ولید مّطلع گردیدند عبداللّه عمر و عبدالّرحمن بن ابی بکر گفتند که ما   
به خـانه هـاي خود می رویم و در به روي خود می بنـدیم. و ابن زبیر گفت که من هرگز بـا یزیـد بیعت نخواهم کرد. حضـرت امـام
لها زا  رفن  یـس  درب و  فیرـشت  شیوخ  يارـس  هب  ترـضح  سپ  دیلو  دزن  هب  نتفر  زج  تسین  يا  هراچ  ارم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
يادص رگا  دینیشنب و  هناخ  رد  رب  امش  هک  دومرف  درب و  دوخ  اب  ار  اهنآو  دنتسب  دوخ  رب  حالـس  هک  دومرف  رما  دیبلط و  ار  دوخ  یلاوم  تیب و 

سپ تسا  دـیلو  دزن  رد  زین  ناورم  هک  دـید  دـیدرگ  سلجم  دراو  نوچ  دـش  هناـخ  لـخاد  ترـضح  سپ  دـیئآ . رد  هناـخ  هب  دوش  دـنلب  نم 
نتفرگ باب  رد  هک  ار  دیزی  همان  دیلو  سپ  تفگ  عاجرتسا  هملک  بانج  نآ  داد  ترـضح  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  دـیلو  تسـشن . ترـضح 
تعیب دیزی  اب  ناهنپ  نم  هکنآ  هب  يوش  یـضار  وت  هک  منک  یمن  نامگ  نم  دومرف : بانج  نآ  دـناوخ ، ترـضح  نآ  يارب  دوب  هتـشون  تعیب 

: دومرف ترضح  تسا . نینچ  یلب  تفگ : دیلو  دننادب ، مدرم  هک  منک  تعیب  مدرم  روضح  رد  اراکشآ  هک  نم  زا  تساوخ  یهاوخ  هکلب  منک 
ارت مدرم  عمجم  رد  هکنآ  اـت  هارمه  وت  اـب  دـنوادخ  ورب  تفگ : دـیلو  رما . نیا  رد  ار  دوخ  يءار  ینیبب  اـت  حبـص  اـت  نک  ریخءاـت  بشما  سپ 
نوخ هکنآ  رگم  یبای  یمن  وا  رب  تسد  رگید  يریگن  تعیب  وا  زا  لاحلا  رگا  رادم  رب  وا  زا  تسد  هک  تفگ  دـیلو  هب  ناورم  میئامن . تاقالم 

نآ نخـس  زا  ترـضح  نزب . ندرگ  ار  وا  هنرگا  دـنک و  تعیب  ات  نکم  اهر  ار  وا  يا  هتفاـی  وا  رب  تسد  نونکا  دوش  هتخیر  نیَِبناـج  زا  رایـسب 
رب رداق  کی  چـیه  وا  وت و  یتفگ و  غورد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  وا ، ای  تشک  یهاوخ  ارم  وت  ءاقرّزلا ! نبای  هک  دومرف  دـش و  بضغ  رد  دـیلپ 

دننک یم  دش  دمآ و  ام  هناخ  رد  هکئالم  تلاسر و  ندعم  تّوبن و  تیب  لها  میئام  ریما ! يا  دومرف : دیلو و  هب  درک  ور  سپ  دـیتسین . نم  لتق 
ّقحان هب  مدرم  هدنـشک  راوخبارـش و  قساف و  تسا  يدرم  دیزی  تشاذگ و  ام  رب  ّتیمتاخ  ماتخ  تشاد و  مّدقم  شنیرفآ  رد  ار  ام  دنوادخ  و 

. میونش میئوگ و  منیبب  ارت  ات  رگید  دنک و  یمن  تعیب  زگره  وا  لثم  اب  یسک  نم  لثم  دیامن و  یم  مادقا  یـصاعم  قوسف و  عاونا  هب  هینالع  و 
نوچ دوب ، هدـنام  بجر  هام  رخآ  هب  زور  هس  هبنـش  بشرد  هعقاو  نیا  دومن و  تعجارم  هناخ  هب  دوخ  نارای  اب  دـمآ و  نوریب  دومرف و  ار  نیا 

رب ياو  تفگ : دیلو  تفای . یهاوخن  وا  رب  تسد  رگید  دنگوس  ادخ  هب  يدینـشن  ارم  نخـس  هک  تفگ  دـیلو  اب  ناورم  تفر  نوریب  ترـضح 
دشاب و نم  زا  ایند  عیمج  متسین  یضار  هک  دنگوس  ادخ  هب  دوب ، نم  يایند  نید و  تکاله  بجوم  يدوب  هدیدنـسپ  نم  يارب  هک  ییءار  وت !

تعیب دیزی  اب  دیوگ  هکنآ  يارب  مشکبار  نیـسح  نم  هک  يوش  یم  یـضار  وت  هّللا ! َناحبُـس  موش ، لخاد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  رد  نم 
زا رگا  هک  تفگ  رهاظ  رد  ناورم  دوب ، دهاوخن  دشابن و  هنـسح  چیه  تمایق  رد  ار  وا  دوش  کیرـش  وا  نوخ  رد  هک  ره  مسق  ادـخ  هب  منکن ؛

عانتما وا  دومن و  هغلابم  ریبز  نبا  تعیب  رد  بش  نامه  رد  دیلو  دیدنـسپن . ار  دیلو  يءار  لد  رد  نکلو  يدرک  بوخ  دوب  هظحالم  نیا  يارب 
راوس داتـشه  اب  ار  هّیما  ینب  زا  يدرم  دش  علّطم  وا  رارف  رب  دیلو  نوچ  دش  هّکم  هّجوتم  هدومن  رارف  هنیدـم  زا  بش  نامهرد  هکنآ  ات  درک  یم 

. دنتشگرب دنتفاین و  دندرک  بلط  ار  وا  هک  نادنچ  دوب  هتفر  فراعتم  ریغ  هار  زا  نوچ  داتسرف  وا  یپ  زا 

ناورم اب  تاقالم 

تاق الم  ار  ترضح  نآ  ناورم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یضعب  رد  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دش  حبـص  نوچ 
؟ تسیچ وت  تحیـصن  دومرف : ترـضح  امرف . لوبق  ارم  تحیـصن  نک و  تعاطا  ارم  منک  یم  تحیـصن  ارت  نم  هّللادـبع ! ابا  ای  تفگ : درک و 
َو َنوُعِجار  ِهَیِلا  ّانِا  َو  ِهِلل  اـّنِا  دومرف : ترـضح  وت ؟! ياـیند  نید و  يارب  زا  تسا  رتهب  وا  تعیب  هک  دـیزی  تعیب  هب  ارت  منک  یم  رما  نم  تفگ :

داب مالس  مالسا  رب  دومرف : دنار و  نابز  رب  عاجرتسا  هملک  ترضح  هک  دش  نیا  ثعاب  ناورم  زیگنا  تریح  تاملک  ُمالَّسلا ...! ِمالْـسِْالا  یَلَع 
یم هک  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  مدینـش  نم  هک  قیقحت  هب  دیزی و  دننام  يا  هفیلخ  هب  دندش  التبم  تّما  هک  یماگنه 

هب ترضح  نآ  زا  تشذگ  ناورم  سپ  دش  يراج  ناورم  ترضح و  نایم  رد  رایسب  نانخس  نایفـس و  یبا  لآ  رب  تسا  مارح  تفالخ  دومرف 
درک دیکءات  تعیب  رما  رد  داتسرف و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  یـسک  دیلو  زاب  دش  هبنـش  زور  رخآ  نوچ  نابـضَغ  تلاح 

دش و هّکم  هّجوتم  دوب  هدنام  بجر  رخآ  هب  زور  ود  هبنـشکی  بش  هک  بش  نامه  رد  منک و  هشیدـنا  بشما  ات  دـینک  ربص  دومرف : ترـضح 
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دوخ اب  درک و  عادو  اهنآ  اب  تفر و  مالّسلااَمِهیلع  نسح  شردارب  همطاف و  شردام  ربمغیپ و  شّدج  ربق  رس  دش  هنیدم  زا  جورخ  مزاع  نوچ 
هک تسناد  نوچ  هک  ُهّللا  ُهَمِحَر  هّیفَنَحلا  نب  دّمحم  رگم  ار  دوخ  تیب  لها  مامت  دوخ و  ناردارب  ردارب و  نادنزرف  دوخ و  نادـنزرف  تشادرب 
هب سک  همه  زا  نم و  دزن  یقلخ  نیرتزیزع  وـت  یمارگ ! ردارب  يا  تفگو : دـمآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  تسا  جورخ  مزاـع  ترـضح  نآ 

مناد امش  حالص  هچنآ  باب  رد  يرتراوازس  وت  مراد و  غیرد  يدحا  زا  ار  دوخ  تحیصن  هک  متـسین  سک  نآ  نم  يرت و  بوبحم  نم  يوس 
هک یسک  نآ  وت  تیب و  لها  دّیـس  دنـس و  زورما  یئوت  نم و  ناج  نم و  مسج  نم و  سفن  نم و  لصا  اب  یجزامم  وت  هک  اریز  منک ؛ ضرع 
امش حالص  نم ، ردارب  يا  تسا . هتشاد  ّررقم  تشهب  تاداس  رامش  رد  تسا و  هدیزگرب  ارت  دنوادخ  هکنآ  هچ  تسا ؛ بجاو  نم  رب  تتعاط 
يوش قحلم  هیداب  هب  ینیزگ و  يرود  تسا  وا  نامرف  تحترد  هک  یئاهرهـش  دالب و  زا  یئوج و  هرانک  دیزی  تعیب  زا  هک  مناد  یم  نینچ  ار 
رگا ینک و  دمح  ار  ادخ  دـنیامن  رایتخا  ار  وت  تعیب  رگا  سپ  یئامن  توعد  شیوخ  تعیب  هب  ار  ناشیا  یتسرفب و  مدرم  يوس  هب  نالوسر  و 

زا یکی  لخاد  هک  وت  رب  مسرت  یم  نم  انامه  دـسرن . شهاک  وت  لضف  تّورم و  هب  دـهاکن و  وت  لقع  نید و  نیا  هب  دـندرک  تعیب  وت  ریغ  اب 
لّوا تقو  نآ  دوش  یهتنم  لاتق  لادج و  هب  راک  دنشاب و  وت  فلاخم  يا  هفیاط  وت و  اب  یهورگ  دنوش  هملکلا  فلتخم  نآ  لها  يوش و  دالب 
تیب لها  دوش و  عیاض  ردام  ردپ و  لبق  زا  سفن و  تهج  زا  یمدرم  نیرتهب  هک  وت  نوخ  يوش و  ریشمش  ناشن  ریت و  فده  هک  یئوت  سک 
لها رگا  ریگ و  رارق  اجنامه  رد  هّکم و  هب  ورب  تفگ : منک ؟ رفس  اجک  هب  سپ  ردارب ، يا  هک  دومرف  ترـضح  دنوش . راوخ  لیلذ و  فیرش ،

ياهمزع میحر و  ياهلد  دـنَاوت و  دّـج  ردـپ و  نایعیـش  دالب  نآ  لها  هک  وش  نمی  دالب  هّجوتم  دـنراد  كولـسم  یئافو  یب  هویـش  وت  اـب  هّکم 
هتسویپ وش و  اه  هّرد  اهناتسگیر و  اهناتسهوک و  هّجوتم  دباین  تماقتـسا  وت  راک  زین  اجنآ  رد  رگا  تسا و  هداشگ  ناشیا  دالب  دنراد و  میمص 
ینابرهم تحیـصن و  هنیآ  ره  ردارب  يا  هک  دومرف  ترـضح  دوش . یهتنم  اجک  هب  مدرم  راک  تبقاع  هک  ینیبب  ات  وش  لقتنم  یئاج  هب  یئاج  زا 

تسیرگ و رایسب  درک و  عطق  ار  نخـس  هّیفنح  نب  دّمحم  سپ  تایاور  یـضعب  قفاوم  دشاب و  نیتم  مکحم و  تیءار  هک  مراد  دیما  يدرک و 
هّکم مزاع  نونکا  يدومن  یهاوخریخ  يدرک و  تحیـصن  دـهد  ریخ  يازج  ارت  ادـخ  ردارب ، يا  هک  دومرف  سپ  تسیرگ  زین  مولظم  ماما  نآ 
هنیدم رد  یهاوخ  وت  رگا  مرب و  یم  دوخ  اب  ار  دوخ  نایعیـش  ناردارب و  نادنزرف  ناردارب و  ما و  هدش  رفـس  نیا  ياّیهم  ما و  هدیدرگ  همّظعم 

رد ار  نآ  تشون و  همان  ّتیصو  هدیبلط  ملق  تاود و  ترضح  نآ  سپ  سیونب . نم  هب  دوش  حناس  هچنآ  شاب و  نم  نیع  ناب و  هدید  شاب و 
هنیدم زا  نتفر  نوریب  تقو  رد  دـیفم  خیـش  تیاور  قفاوم  و  ( 64  ) دـش هناور  بش  ناـیم  نآرد  داد و  وا  تسد  هب  درک و  رهم  هدـیچیپ و  مه 

اْهنِم َجَرَخَف  ) نَیْدَـم يوس  هب  نوـعرف  سرت  زا  تسا  یـسوم  ترـضح  نتفر  نوریب  هّصق  ناـیب  رد  هک  دوـمن  توـالت  ترـضح  نآ  ار  هیآ  نیا 
نانمـشد ندیـسر  بَقرتم  ناسرت و  هک  یتلاح  رد  رهـش  زا  تفر  نوریب  سپ  : " ینعی ( 65 () َنیِملاّظلا مْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاـِفئاخ 

دنتفگ ترضح  نآ  تیب  لها  سپ  دش  هناور  ترضح  نآ  فراعتم  هار  زا  "و  ناراکمتس . هورگ  زا  ارم  شخب  تاجن  اراگدرورپ  تفگ  دوب ؛
ترضح دباین ، رد  ار  امش  دیایب  امش  بلط  هب  یـسک  رگا  هکنآ  ات  تفر  ریبز  نبا  هکنانچ  دیربب  فیرـشت  ههاریب  زا  هک  تسا  نآ  بسانم  هک 

مالّسلااَهیلع هنیَکُس  بانج  زا  و  ( 66) دنک مکح  ناشیا  نم و  نایم  دـهاوخ  هچنآ  یلاعت  قح  ات  مور  یمن  رد  هب  تسار  هار  زا  نم  هک  دومرف 
ناسرت و َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  ام  زا  یتیب  لها  چـیه  میدـش  نوریب  هنیدـم  زا  ام  یتقو  دومرف  هک  تسا  يورم 

هنیدم زا  هک  دومن  هدارا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نوچ  هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  دوبن . رت  ناساره 
ار ادص  دنتفاتش و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  سپ  دنتفای  یهگآ  ترضح  نآ  تمیزع  زا  بلّطملادبع  ینب  ياهنز  تارّدخم و  دور  نوریب  هبّیط 

هحون هیرگ و  زا  ار  دوخ  ياهادص  هک  داد  مسق  ار  ناشیاو  دومرف  روبع  ناشیا  نایم  رد  ترضح  نآ  هک  نآ  ات  دندرک  دنلب  يراز  هحون و  هب 
دنگوس ادخ  هب  میراذگبزور  هچ  يارب  ار  يرازو  هحون  ام  سپ  دنتفگ : هتخوس  رگج  ناگدز  تنحم  نآ  دنروآ . شیپ  ربصو  دـننک  تکاس 

نینم ؤملاریما  هک  تسا  يزور  لثمو  تفر  ایندزا  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  يزور  دننام  ام  دزن  نامز  نیا  هک 
بوبحم يا  دـنادرگ  وت  يادـف  ارام  ناج  ادـخ  دـنتفر ، ایند  زا  ربمغیپ  نارتخد  موثلک  ّماو  بنیز  هیّقر و  مالّـسلااَهیلع و  همطافو  مالّـسلا  هیلع 

نم هدید  رون  يا  مهد  یم  یهاوگ  تفگ : درک و  نویشو  دمآ  ترضح  نآ  ياه  هّمعزا  یکی  سپ  ناراوگرزب ، راگدای  ياو  نانم  ؤم  بولق 
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ٍْشیُرق ْنِم  اـًباقِر  َّلَذَا  ٍمِشاـه  ِلآ  ْنِم  ِّفَّطلا  َلـیتَق  َّنِا  َو  رعـش : دـنتفگ : یم  دـندرک و  یم  هحوـن  وـترب  ناـیّنج  هک  مدینـش  تـقو  نـیارد  هـک 
ناـنآو ار ، شیرق  ناـگرزب  ياـهندرگ  دیـشک  يراوخ  هب  مشاـه ، ینب  نادـناخ  زا  ـالبرک ) )= ّفط هتـشک ي  هک  یتـسارب  ( ]= 67 () (ي ِتَّلَذَف

س. دندش ]! راوخ  یگمه 

ۀَمَلَس ّمُا  تیاور 

نآ جورخ  تقورد  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  تلاـسر  ترـضح  هرهاـط  هـجوز  هملـس  ّما  نارگید ، يدـنوار و  بـطق  تـیاور  قـفاوم  و 
ّدج زا  مدینـش  نم  هک  اریز  قارع ؛ يوس  هب  نتفر  نوریب  هب  نادرگم  كانهودنا  ارم  دنزرف ، يا  : درک ضرع  دمآ  بانج  نآ  دزن  هب  ترـضح 

ترـضح دـنیوگ . البرکار  نآ  هک  ینیمز  رد  دـش  دـهاوخ  هتـشک  قارع  نیمز  رد  نیـسح  نم  دـنبلد  دـنزرف  هک  دومرف  یم  هک  وت  راوگرزب 
هب تسین و  يا  هراچ  نتفر  زا  ارم  موش و  هتـشک  دـیاب  هلاحَمال  نمو  مناد  یمار  بلطم  نیا  زین  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  رداـم  يا  هک  دومرف 

هَعُقب نآ  مناد  یم  ار و  دوخ  هدنشک  مسانش  یم  دش و  مهاوخ  هتـشک  يزور  هچرد  مناد  یم  هک  مسق  ادخ  هب  میامن ، یم  لمع  ادخ  هدومرف 
نایعیـش ناشیوخ و  تیب و  لها  زا  دنوش  یم  هتـشک  نم  اب  هک  ار  نانآ  مسانـش  یم  دش و  مهاوخ  نوفدم  نآ  رد  هک  ار  نیمز ] زا  یـشخب  ]=

هراشا البرک  بناج  هب  ترـضح  نآ  سپ  دـیدرگ . مهاوخ  نوفدـم  هتـشک و  نآ  رد  هکار  یئاج  میامنب  وت  هب  رداـم  يا  یهاوخ  رگاو  مدوخ 
ار و وا  نفدمو  عجضموار  ترضح  نآ  تداهش  ّلحم  هملسّماو  تشگ  رادومنالبرک  نیمزو  دش  تسپ  اهنیمز  ترـضح  نآ  زاجعا  هب  دومرف 

روج هب  نم  هک  دنیبب  ارم  هتساوخ  هدومرف و  رّدقم  دنوادخ  ردام ! يا  هک  : دومرف ترـضح  سپ  تسیرگب . ياه  ياه  دیدب و  ار  وا  هاگرکـشل 
هَراظَن ریجنز  لُغ و  رد  ریـسا  حوبذم و  ارم  لافطا  دنک و  رادـید  هدـنکارپ  قرّفتم و  ارم  تعامج  نانز و  تیب و  لها  مدرگ و  دیهـش  متـس  و 

دش مهاوخ  هتـشک  نینچ  نم  ادخ  هب  مَسَق  ردام ! يا  دومرف : سپ  دنباین . ینیعم  يرـصان و  چیه  دننک و  هثاغتـسا  ناشیا  هک  یتلاح  رد  دیامرف 
ِهیَلَع و ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یتبرت  نم  دزن  رد  هک  تفگ  هملـس  ّما  هاـگنآ  تشک . دـنهاوخ  ارم  زین  مورن  قارع  يوس  هب  هچ  رگا 

كاخ زا  یفک  درک و  زارف  تسد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  سپ  مدرک . طبض  ار  نآ  هشیـش  رد  کنیا  تسا و  هداد  ارم  َمَّلَـس  ِِهلآ و 
نیا هک  یماگنه  ره  رد  نک و  طبـض  هداد  وت  هب  مّدج  هک  یتبرت  اب  زین  ار  كاخ  نیا  ردام ! يا  دومرف : داد و  هملـس  ّما  هب  تفرگ و  رب  البرک 

زا ربتعم  دنـس  هب  و  هدومرف : نویعلا ) ءالج  ) رد ُهّللا  ُهَمِحَر  یـسلجم  همّالع  دنا . هدرک  دیهـش  البرک  رد  ارم  هک  نادب  دوش  نوخ  كاخ  ود  ره 
نوریب ةاّلَعُم  هنیدم  زا  مالّـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ترـضح  نوچ  هک  نارگید ) دیفم و  خیـش  ) دـنا هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

مالس دندمآ و  ترضح  نآ  هار  رس  رب  راوس ، تشهب  ياهبسا  رب  تسد و  رد  اه  هزین  هبراحم و  ياهتمالع  اب  هکئالم  زا  رایسب  ياهجوف  تفر 
ام هب  رایسب  نطاوم  رد  ارت  ّدج  یلاعت  ّقح  هک  یتسرد  هب  دوخ ، ردارب  ردپ و  ّدج و  زا  دعب  قیالخ  عیمج  رب  ادخ  تّجح  يا  دنتفگ : دندرک و 

يارب یلاعت  ّقح  هک  تسا  یعـضوم  نآ  امـش  ام و  هاگ  هدـعو  دومرف : ترـضح  تسا . هداتـسرف  وت  يرای  هب  ار  ام  نونکا  درک  يرای  دَدَـم و 
تّجح يا  دـنتفگ : هکئـالم  دـیئآ ، نم  دزن  هب  مسرب  هفیرـش  هعقب  نآ  هب  نوچ  تسا ، ـالبرک  نآ  و  تسا ، هدومرف  رّرقم  نم  نفد  تداـهش و 

مینک یم  وت  زا  ناشیا  ررض  عفد  میئوت و  هارمه  ام  یسرت  یم  ینمـشد  زا  رگا  مینک و  یم  تعاطا  ام  هک  امرفب  یهاوخ  هک  یمکح  ره  ادخ !
نایّنج ناناملـسم  زا  رامـش  یب  جاوفا  سپ  مسرب ، دوخ  تداهـش  لحم  هب  ات  دـیناسر  دـنناوت  یمن  نم  هب  يررـض  ناشیا  هک  دومرف  ترـضح 

نانمـشد باب  رد  یهاوخ  هچنآ  میئوت  ناروای  نایعیـش و  ام  ام ، گرزب  دّیـس و  يا  دنتفگ : دندمآ  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نوچ  هدش  رهاظ 
یـشکب و یبعت  دوخ  هکنآ  یب  مینک  كاله  تعاس  نیمه  رد  ارت  نانمـشد  عیمج  یئامرفب  رگا  مینک و  تعاطا  ام  اـت  اـمرفب  نآ  ریغ  دوخ و 

ُْمْتنُکَْولَو ُتوَْملا  ُمُکْکِرُدی  اُونُوکَت  امَْنیَا  ار : هیآ  نیا  دیا  هدناوخن  رگم  دومرف : درک و  اعد  ار  ناشیا  ترضح  میروآ ؛ لمع  هب  ینکب  یتکرح 
رد دیشاب  هدوب  دنچ  ره  گرم و  ار  امش  دبای  یم  رد  دیشاب  اج  ره  رد  : " ینعی داتسرف ؟ نمّدج  رب  یلاعت  ّقح  هک  نآرق  رد  ٍةَدَّیَشُم ، ٍجُوُرب  یف 
هب دّـمحم  يا  وگب  : " ینعی مهِعِجاضَم ؛ یِلا  ُْلتَقْلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  یف  ُمْتنُک  َْول  ُْلق  تسا : هدومرف  زاب  "و  مکحم . ياـه  هعلق 

هتـشک ّلحم  يوس  هب  دوب  هدش  هتـشون  ندش  هتـشک  ناشیارب  هک  اهنآ  دندمآ  یم  نوریب  هّتبلا  دوخ  ياه  هناخ  رد  دیدوب  یم  رگا  هک  ناقفانم 
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هچ هب  ار و  هارمگ  قلخ  نیا  درک  دنهاوخ  ناحتما  هک  هب  داهج  هب  مورن  نوریب  میامن و  فّقوت  نم  رگا  " ناشیا ، ياهندب ]  ] تحارتسا ندش و 
هک يزور  رد  ار  نآ  تسا  هدـیزگ  رب  یلاعتّقح  هک  البرکرد  ربقرد  دـش  دـهاوخ  نکاس  هک  ار و  هاـبت  هورگ  نیا  درک  دـنهاوخ  نحتمم  زیچ 

ایند و ینمیا  بجومار  هسّدـقم  هعقب  نآ  يوس  هب  تشگزاب  هدـینادرگ و  نم  نایعیـش  هانپ  ار  فیرـش  ناـکم  نآ  تسا و  هدرک  نهپار  نیمز 
يدحا هک  یتقو  رد  البرک  رد  دش  مهاوخ  دیهـش  نم  زور  نآ  رخآ  رد  هک  ءاروشاع  زور  رد  دـیئآ  نم  دزن  هب  نکیلو  هتخاس  ناشیا  ترخآ 

نآ هن  رگا  ادخ ، بیبح  يا  هک  دنتفگ  نایّنج  سپ  دنربب . دیلپ  دیزی  يارب  ارم  رس  دنیامن و  وا  نتـشک  دصق  هک  دشاب  هدنامن  نم  تیب  لها  زا 
. دنـسرب وت  هب  هکنآ  زا  شیپارت  نانمـشد  عیمج  میتـشک  یم  هنیآره  تسین  زیاـجار  اـم  وت  تفلاـخمو  تسا  بجاو  وـت  رما  تعاـطا  هک  دوـب 

مامت قلخ  رب  ار  ادخ  تّجح  هک  میهاوخ  یم  نکیلو  تسا  امش  تردق  زا  هدایز  ناشیا  رب  ام  تردق  هک  دنگوس  ادخ  هب  هک  دومرف  ترـضح 
: دومرف ماقم  نیارد  هینیسح ) نیعبرا   ) بِحاص یمق ، دّمحم  ازریم  یجاح  ياقآ  دَّجَمُم  خیـش  ( 68) میئامن دایقنا  ار  یلاعت  ّقح  ياـضقو  مینک 

نم هعُقب  نم  هارمه  نتودو  داتفه  تسه  نم  هاگنابرق  هدیدرگ  البرک  زیختـسر  ردنا  مراد  یهاوخداد  زیتس  دب  هورگ  نیا  اب  نم  تفگ : رعش :
ربق ردنا  ددرگ  نوفدم  هک  سپ ، نتـشیوخ  ياج  هب  نم  منامبرگ  هاگهانپ ] لِقعَم : * ]* تسا لِقعَم  ار  نایعیـش  هورگ  رم  تسا  لد  لها  هبعک 
نم رگ  دوش ؟ یک  وخ  هتـشگرب  مدرم  ناحتما  دوش  ناراکهنگ  مرج  ِعفاش  هدـننک ] ترایز  رایـسب  راّوَز : * ]* دوش ناراّوَز  لـیخ  هاـنپات  نم ؟

! تسا التبا  زور  هک  اروشاعزور  تسا  البرک  رد  امش  اب  نم  دِعوَم  ودع  زا  مزیرگ 

هفوک لها  ياه  همان  ندمآ  هکم و  هب  دورو 

هفوک لها  ياه  همان  ندمآ  هّکم و  هب  ترضح  نآ  دورو  رد  مود : لصف 

نآ هک  نادب  سپ  دوب . هدنام  بجر  رخآ  هب  زور  ود  هبنـشکی  بش  رد  هنیدـم  زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  جورخ  هک  تشذـگ  قباس  رد 
اَّمل َو  :) تسج لّثمت  هکراـبم  هیآ  نیا  هب  دـش  هّکم  لـخاد  نوچ  دـش و  همّظعم  هّکم  دراو  دوب  نابعـش  هاـم  موس  هک  هعمج  بش  رد  ترـضح 

: تفگ دش  نیدم  رهش  هّجوتم  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نوچ  ینعی  ( 69 () لیبَّسلا َءآوَس  ینَیِدْهَی  ْنَا  ّیبَر  یَـسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءآْقِلت  َهَّجَوَت 
هنیدـم یلاو  هَبتُع  نب  دـیلو  نوـچ  يوـس  نآ  زاو  دـناسرب . دوـصقم  هب  ارم  هک  تسار  هار  هب  ارم  دـنک  تیادـه  نم  راـگدورپ  هک  تسا  دـیما 
تعیب دیزی  يارب  دوش  رضاح  هک  داتـسرف  رمع  نب  هّللادبع  بلط  هب  یـسک  تفاتـش  هّکم  بناج  هب  زین  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسنادب 

دوس نارگن  رمع  نبا  تعیب  رد  دیلو  نوچ  درک ، مهاوخ  تعباتم  زین  نم  دندرک  تعیب  میدقت  نارگید  نوچ  تفگ : خساپ  رد  هّللادبع  دـنک ،
. تشاد شیپ  هّکم  قیرط  زین  رمع  نب  هّللادبع  تشاذگ ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  دید و  یناوتب  تحلصم  دوبن  ینایز  و 

ترضح نامِزالُم 

ار مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  ِموزل  تّرَـسَم  ِمودق  ربخ  دندوب  هدمآ  هرمع  هب  فارطا  زا  هک  یعمج  هّکم و  لها  نوچ  هصالخ ؛) )= هلمجلاب
تقو نآ  رد  رَیبُز  نب  هّللادبع  دنتفاتـش و  یم  ترـضح  نآ  تمزالم  هب  ماش  حبـص و  ره  دندومن و  تردابم  بانج  نآ  تمدـخ  هب  دـندینش ،

دوب زامن  هب  لوغشم  هداتسیا  هبعک  بناج  رد  مدرم  نداد  بیرف  يارب  هتسویپ  دوب و  هدومن  هبعک  تمزالم  دوب و  هدنکفا  هّکم  هب  تماقا  لحر 
؛ دومن یم  نارگ  وا  رب  هّکم  رد  ترـضح  نآ  ندوب  نکلو  دیـسر  یم  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هعفد  کی  زور  ود  ره  رد  هکلب  اهزور  رثکا  و 

دیسر هفوک  هب  هیواعم  تافو  ربخ  نوچ  و  درک . دهاوخن  تعیب  وا  اب  زاجح  لها  زا  یسک  تسا  هّکم  رد  ترضح  نآ  ات  هک  تسناد  یم  اریز 
دیـسر اهنآ  هب  هّکم  هب  ناشیا  نتفر  دـیزی و  تعیب  زا  ریبز  نبا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  عاـنتما  ربخ  دـندش و  علّطم  وا  توف  زا  ناـیفوک  و 
نخـس دیزی  تعیب  هیواعم و  توف  باب  رد  دندرکادا و  یهلا  يانَث  دمح و  دـندش و  عمج  یعازُخ  دَرُـص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  هفوک  نایعیش 

تسـشن و وا  ياج  هب  هراوخبارـش  دیزی  تسبرب و  تخر  هراکمتـس  هیواعم  هک  دینادب  انامه  هعیـش ! تعامج  يا  هک  تفگ  نامیلـس  دنتفگ ،
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راوگرزب ردپ  هعیش  شیپ  زا  وا و  نایعیش  امش  تفاتش و  همّظعم  هّکم  بناج  هب  تفاترب و  وا  تعیب  زا  رس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
بلط ار  وا  دیـسیون و  وا  يوس  هب  همان  دومن  دـیهاوخ  داهج  وا  نانمـشد  اب  درک و  دـیهاوخ  يرای  ار  وا  هک  دـیناد  یم  رگا  سپ  دـیا  هدوب  وا 

هب تسا  تعباتم  یهاوخ و  کین  طرـش  هچنآ  دیزرو و  دـیهاوخ  یتسـس  وا  يرای  رد  تسا و  بلاغ  امـش  رب  ْنبُج  فعـض و  رگا  و  دـیئامن ،
تـسد هب  یگمه  دیایب  ام  يوس  هب  وا  ترـضح  رگا  هک  دنتفگ  ناشیا  دـینکفین . شا  هکلهم  رد  دـیهدن و  بیرف  ار  وا  دروآ  دـیهاوخن  لمع 

دَرُص نب  نامیلس  مسا  هب  يذغاک  سپ  دیناسر . میهاوخ  روهظ  هب  اهیناشف  ناج  شنانمشد  اب  وا  يرای  رد  و  درک ، میهاوخ  تعیب  وا  اب  تدارا 
دعب همان  نآ  رد  دنتـشون و  وا  يوس  هب  نایعیـش  ریاس  ُهّللا و  ُهَمِحَر  رَهاظُم  نب  بیبَح  و  ( 71) یلََجب داّدش  نب  ۀَعافِر  و  ( 70) هَبََجن نب  بَّیَسُم  و 

هب امن و  هّجوت  ام  يوس  هب  میرادـن  ییاوشیپ  ماما و  تقو  نیا  رد  ام  هّللا ! لوسر  نبای  هک  دـندرک  جرد  هیواعم  تکاله  نایب  اـنث ، دـمح و  زا 
رـصق رد  هفوک  مکاح  ریَُـشب  نب  نامُعن  دنادرگ و  رهاظ  ام  رب  ار  ّقح  یلاعت  ّقح  امـش  بانج  تکرب  زا  دیاش  هکنآ  ات  امرف  هجنر  مدق  ام  رهش 

وا هعمج  زامن  هب  میناوخ و  یمن  تراما  هب  میناد و  یمن  ریما  ار  وا  ام  نکل  هتـسناد  تعامج  ریما  ار  دوخ  هتـسشن و  ّتلذ  تیاـهن  رد  هَراـمِالا 
ار وا  هدیدرگ  بوص  نیا  هّجوتم  وت  ترضح  هک  دسر  ام  هب  ربخ  رگا  و  میور ، یمن  نوریب  زامن  تهج  هب  وا  اب  دیع  رد  میوش و  یمن  رـضاح 

تمدخ هب  لاو  نب  هّللادبع  ینادْمَه و  َعمْـسِم  نب  هّللادبع  اب  ار  همان  نآ  سپ  مالـسلاو . ددرگ  قحلم  ماش  لها  هب  ات  مینک  یم  نوریب  هفوک  زا 
سپ دنناسرب ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  تعرس  تیاهن  اب  ار  همان  نآ  ناشیا  هک  دندرک  هغلابم  دنداتسرف و  لالج  تمصِع و  تیبلها  هدبز  نآ 
مّظعم ماما  نآ  تمدـخ  هب  ار  نایفوک  همان  دندیـسر و  همّظعم  هّکم  هب  ناضمر  هام  مهد  ات  دـندید  رون  رد  هار  باتـش  لجع و  مدـق  هب  ناشیا 

هب ار  یلولَـس  ْنب  ةَرامُع  داّدش و  نب  هّللادبع  يوادیَـص و  رِهْـسُم  نب  سیَق  نادصاق ، نآ  نداتـسرف  زا  زور  ود  زا  دـعب  هفوک  مدرم  دـندیناسر .
کی زا  هفوک  لها  يامظع  ار  نآ  زا  يا  همان  ره  هک  دـشاب  همان  هاجنپ  دـص و  هب  بیرق  هک  رایـسب  ياه  هماناب  دنداتـسرف  ترـضح  نآ  يوس 
دیعـس یعیبَس و  یناه  نب  یناه  زور  ود  زا  دعب  هفوک  ناگرزب ) )= دیدانَـص هراب  رگید  و  دندوب ، هتـشون  سک  راهچ  هس و  سک و  ود  سک و 

نیا میحّرلا ؛ نمحّرلا  هّللا  مسب  دنتـشون : ار  نومـضم  نیا  نآ  رد  هک  يا  همان  اب  دنتـشاد  ناور  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ار  یفنح  هّللادـبع  نب 
اوه ناتـسود و  هب  ار  دوخ  يدوز  هب  دعب ، اّما  ترـضح . نآ  نایودف  نایعیـش و  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تمدخ  هب  تسا  يا  هضیرع 

هب هدومرف و  باتـش  هّتبلا  هّتبلا  دـنرادن  رظن  وت  ریغ  هب  دـناوت و  موزل  ترّـسم  مودـق  رظتنم  تیـالو  نیا  مدرم  همه  هک  ناـسرب  دوـخ  ناـهاوخ 
نب ةوْرُعو  ْمیَوُر  نب  ثراح  نب  دیزی  رَْجبَا و  ْنب  راّجَح  یْعبِر و  نب  ثَبَش  سپ  مالّسلاو . ناسرب  ماهتسم  ناقاتـشم  نیا  هب  ار  دوخ  مامت  لیجعت 
سپ هدیسر  اهویم  هدش و  زبس  اهارحص  دعب ؛ اّما  نومضم : نیا  هب  دنتـشون  يا  همان  یمیَت  ورمَع  نبدّمحم  يدَیبُز و  جاّجَح  نب  ورمع  سیَق و 

هب وت  فیرش  مدقم  راظتنا  هب  زور  بش و  دنرضاح و  وت  يرای  يارب  زا  يرایسب  رکشل  هک  ایب  ام  يوس  هب  دریگ  ّقلعت  وت  ترضح  ّتیشم  رگا 
ترضح نآ  هب  نایافو  یب  نآ  زا  همان  دصشش  زور  کی  رد  هکنآ  ات  دیسر  یم  ترضح  نآ  هب  اه  همان  نیا  هتسویپ  و  مالـسلاو . دنرب  یم  رس 

(72) همان رازه  هدزاود  ترضح  نآ  دزن  دش  عمج  هکنآ  ات  تشون  یمن  ار  ناشیا  باوج  دومن و  یم  لّمءات  بانج  نآ  دیسر و 

هفوک هب  لیقع  نب  ملسم  نداتسرف 

هرصب فارـشا  هب  رگید  لوسراب  يا  همان  نداتـسرف  هفوک و  بناج  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  لیلج  دّیـس  ترـضح  نآ  نداتـسرف  رد  مّوس : لصف 
نآ مرجال  دش  عمج  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترـضح  دزن  همان  رازه  هدزاود  هکنآات  تشذگدّح  زا  افو  یب  نایفوک  لئاسَر  لُسُر و  نوچ 

هورگ يوس  هب  یلع  ْنب  نیـسح  زا  تسا  يا  هماـن  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تشاـگن : اـهنآ  باوج  رد  نومـضم  نیا  هب  يا  هماـن  باـنج 
ار امـش  بیتاکم  دندیـسرب و  امـش  ناگداتـسرف  زا  دـندوب  سک  رخآ  دیعـس  یناه و  هک  یتسرد  هب  دـعب ؛ اّمَا  نایفوک  ناـنم  ؤم  ناناملـسم و 

لـصاحو متفای  عالطا  اهنآ  همه  نیماضمرب  دوب و  هدیـسر  نم  هب  اهامـش  زا  رامـش  یب  ياه  همان  رایـسب و  نـالوسر  هکنآ  زادـعب  دـندیناسرب 
. دـنادرگ عمتجم  تیادـهو  ّقحرب  وت  تکرب  هبار  ام  یلاعت  ّقح  هک  دـیاش  اـیبام  دزن  هب  يدوز  هب  میرادـن  یماـماام  هک  دوب : نیا  اـهنآ  عیمج 

هدـش عمتجم  هک  نم  يوس  هب  دـسیونب  رگا  سپ  ار  لیقع  نب  ملـسُم  شیوخ  تیب  لها  هقثو  مّع  رـسپو  ردارب  مداتـسرف  امـش  يوس  هب  کنیا 
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نا دـمآ  مهاوـخ  امـش  يوـس  هب  يدوز  هب  نم  اـنامه  دـیدوب ، هدرک  جرداـه  هماـن  رد  هچنآ  رب  امـش  فارـشَا  ناـیانادو و  ءـالَقُع  يأر  تسا 
هب مدرم  نایم  رد  دیامن  مایقو  ادـخ  باتک  هب  مدرم  نایمرد  دـنک  مکح  هک  یـسک  نآ  رگم  تسین  ماما  هک  مدوخ  ناج  هب  مَسَق  سپ  ، هّللاءاش

شیوخ ّمع  رسپ  لیقع  نب  ملسم  سپ  مالسلاو . دراد ، میقتسم  ّقح  نید  رب  ار  مدرمو  دراذگن  نوریب  هسّدقم  تعیرـش  هداّج  زا  مدقو  تلادع 
رِهـسُم نب  سیق  اـب  هفوک  لـها  زا  نتفرگ  تعیب  ياربو  دـیبلط  دوب . زاـتمم  تعاجـش  ودادـس  حالـص و  ریبدـتو و  ملعو  لـقع  روفو  هب  هکار 

هب ار  وا  درک  رماو  دینادرگ  هیحان ) تهج و  )= بوَص نآ  هّجوتم  یبَحْرَا  هّللادبع  نب  نمحّرلا  دـبع  یلولَـس و  هّللادـبع  نب  ةَرامُع  يوادـیَص و 
، دـنیامن قافتا  نم  تعیبرب  هفوک  لها  رگا  هک  دومرفو  ارادـمو  فطلو  ریبدـت  نسُح  نافلاخم و  زا  شیوخ  رما  نامتکو  يراکزیهرپو  يوقت 

هتشون نارگید  امن و  نب  خیش  سواط و  نبدّیس  دش . نوریب  هّکمزا  هدرک  عادو  ار  ترضح  نآ  ملسم  سپ  ، سیونب نم  يارب  ار  لاح  تقیقح 
نب دیزی  دوراج و  نب  رِِذنُم  سیق و  نب  فنحا  هلمج  زا  هک  هرصب  فارشاو  خیاشم  هب  تشون  همان  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  دنا 

. بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  زا  تسا  يا  همان  نیا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  نومـضم : نیدب  دندوب ، ( 73) مَثیَه نب  سیق  یلَشهَن و  دوعسم 
لذب ار  نامدرم  ات  دـیزگ  رب  تلاسر  تّوبن و  هب  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  یفطـصم  دّـمحم  یلاعتو  كرابت  دـنوادخ  انامه  دـعب ؛ اّما 
تیب لها  نآ  زا  دـعب  تشاد و  ضوبقم  دوخ  يوس  هب  امّرکت  ار  وا  یلاعتّقح  هاگنآ  دومن  دوخ  راگدرورپ  تلاـسر  غـالبا  دومرف و  تحیـصن 

هتخیگنا هنتف  هکنآ  تهج  هب  ام  دنتفرگ و  تسد  هب  ارام  ّقحو  دندرک  هبلغام  رب  یتعامج  نکلو  دـندوب  یلْوَاو  ّقَحَا  وا  ماقم  هب  ترـضح  نآ 
هب سپ  مناوخ  یم  لوسر  ادخ و  يوس  هب  ار  امشو  متشون  امـش  يوس  هب  ار  همان  نیا  نونکا  میتسـشن  شوماخ  ددرگن  هتخیر  اهنوخ  دوشن و 

تعاطاو ارم  توعد  دـینک  تباجا  رگا  ، دـش فرط  رب  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  تّنـسو  تشگ  دوبان  تعیرـش  هک  یتسرد 
نامیلسدوخ نایلاوم  زا  يدرم  هب  ار  همان  نآ  سپ  مالسلاو . میامن  تیاده  تسار  هار  هبو  منادرگب  تلالض  قیرط  زا  ار  امش  ارم  نامرف  دینک 

هرـصب فارـشا  هب  ار  ترـضح  نآ  همان  نوچ  نامیلـس  دـناسر ، هرـصب  دیدانـص  هب  مامت  لیجعت  هب  هک  درپس  دوب  نیزَر  وبا  هب  یَّنکُم  هک  ماـن 
ینب هورگو  هلظنح  ینب  تعامج  میمت و  ینب  مدرم  یلـشهن  دوعـسم  نب  دیزی  سپ  دـندش . نامداشو  دـنتفای  یهگآ  نآ  نومـضم  زا  دـیناسر 

زا هب ! هبدـنتفگ  ؟ امـش نایم  رد  نم  تلزنم  تناـکم و  تسا  هنوگچ  ! میمت ینب  يا  تفگ : دـندش  رـضاح  یگمه  نوچ  دومرف  بلط  ار  دـعس 
یـشیپ همه  رب  تناکمو  فرـشردو  یئالعو  ّزع  زکرمو  فرـشو  رخف  هماهو  یئاـم  ناوتـشپو  تشپ  وت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  وت  تبترم  يارب 

هقیقد چیه  ام  دنتفگ : ، میوج یتناعتسا  امش  زاو  منک  یتروشم  امش  اب  ات  متخاس  نمجنا  ار  امش  نم  انامه  تفگ : دوعـسم  نب  دیزی  ، يا هتفرگ 
هیواعم هک  دیشاب  هتـسناد  تفگ  میونـشب . ات  يوگب  یهاوخ  هچره  نونکا  میرآ  نایم  رد  تسا  حالـص  هچنآو  میراذگن  ورف  وت  تحیـصن  زا 

نانچ تفرگ و  تعیب  شرـسپ  يارب  دریمب  هکنآزا  شیپ  هیواعمو  تخیر  ورف  متـسو  ملظ  دـعاوق  تخیـسگب و  روج  هتـشر  هتـشگ و  كاله 
باوخ و هب  زج  ددنب  تروص  هک  لاحم  هشیدنا  نیا  زا  تاهیه  ددرگ و  مکحم  وا  تفالخ  ناینب  دیآ و  تسار  دیزی  رب  راک  نیا  هک  تسناد 
زا ّيَِرب و  ملِح ، ۀَـیلِح  زا  هکنآ  لاح  تسا و  تراما  دـنموزرآو  تفالخ  راد  يوعد  تسا  نایمرد  رجاف  راوخبارـش  دـیزی  همه  نیا  ابو  لایخ 
ادخ لوسر  رسپ  یلع  نب  نیسح  تعامج ! يا  ناه  تسا . لضفا  نیکرـشم  اب  داهج  زاوا  اب  لاتق  هک  ادخ  هب  دنگوس  تسا ، ّيِرَع  ملع ، ِتنیز 

تهج هزادنا  زا  تسا  یملعو  نوریب  تفص  هسدنه  زا  تسا  یلضف  ار  وا  لقع  تفاصحو  لصا  تفارش  اب  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  تسا 
دراد تبارق  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  اب  هک  دـیهدارف  وا  اب  تعیب  تسد  مکحم  ینعی  ، دـینک مالـس  تفالخ  هب  ار  وا  نوزفا ،

ار تّماو  وا  تیاعر  ار  تیّعر  تسا  یمارگ  رایـسب  هچ  ،و  دـیامرف تفطالم  ار  ریبکو  دـنک  تفوطعار  ریغـص  ، تسا ماکحاو  نَنُـس  هب  ملِاـعو 
هب ّقح  رون  زا  هناروکروک  ات  دینک  هظحالم  مدرم ! يا  ناه  داد . غالبا  ار  وا  تظعومو  داتسرف  تّجح  قلخ  رب  اروا  دنوادخ  مرجال  وا  تماما 

باکر زا  لمج  موی  رد  فنحا  ینعی  سیق  نب  رخـص  اـنامه  دـینکفین ، لـطاب  تلالـض و  يداو  رد  ار  نتـشیوخ  دـینزن و  همیخ  يوس  کـی 
ِهیَلَع ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رسپ  ترصن  هب  ار  یگدولآ  نآ  نونکا  داد ، نالذخ  شیالآ  ار  امـش  دیزرو و  دعاقت  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

وا ّتلذ  دزادنا و  ّتلذَم  هاچ  رد  ار  وا  دنوادخ  دزاغآ  تَحَماسُم  ترضح  نآ  ترصن  زا  هک  ره  هک  يادخ  هب  دنگوس  دیئوشب . َمَّلَس  ِِهلآ و  و 
دینادب و  ما ، هدیشوپ  دوخ  رب  ترجاشم  نشوج  ما و  هدرک  رب  رد  تزرابم  هرز  نم  کنیا  دنک و  تیارس  تثارو  هب  وا  تریـشع  ترتع و  رد 
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ار امـش  دـنوادخ  دـیآ ، راتفرگ  وا  گـنچ  هب  تبقاـع  دزیرگب  گرم  زا  هک  سک  نآ  دـهد و  ناـج  ماجنارـس  مه  دوشن  هتـشک  هک  سک  نآ 
هیانک ياهگندخ  ام  دلاخ ! ابا  ای  دنتفگ : دنتـشادرب و  گناب  هلظنحونب  تسخن  دیرآ . نایم  رد  وکین  باوج  دیهد و  خـساپ  ارم  دـنک  تمحر 

يایرد هب  نوچ  مینک  ترـصن  یئامرف  لاتق  رب  رگا  مینز و  ناشن  رب  یهد  داـشگ  ناـمک  زا  اـم  رگا  میئوت  تریـشع  ناـگدومزآ  مزر  میئوت و 
نت ناج و  میزادرپب و  وت  ترـصن  هب  دوخ  ياهریـشمش  اب  مینادرگن  يور  دنک  يور  وت  رب  الب  بالیـس  هک  دنچ  و  مینامن ، سپاو  ینز  شتآ 

نوریب مینادن و  وت  تفلاخم  زا  رتضوغبم  ار  زیچ  چیه  ام  دلاخ ! ابا  ای  هک  دنداد  رد  ادـن  دـیزی  نب  دعـسونب  هاگنآ  میزاس . رپس  وت  شیپ  رد  ار 
اب ات  هد  تلهم  يا  هظحل  ار  ام  نونکا  دـنام ، روتـسم  ام  رد  ام  رنه  تخاس و  رومأم  لاتق  كرت  هب  ار  ام  سیق  نب  رخَـص  انامه  مینزن ، ماـگ  وت 
ابا ای  دنتفگ : دندرک و  نخس  زاغآ  میمت  نب  رماع  ونب  ناشیا  سپ  زا  میناسر . ضرع  هب  ار  لاح  تروص  نآ  زا  سپ  مینک  ترواشم  رگیدکی 

تماقا لحر  ام  درآ و  بضغ  هب  ارت  هک  هچنآ  زا  میدرگن  دونـشخ  ام  میئوت ، نادـنگوس  مه  ناشیوخ و  میئوت و  ناردـپ  نادـنزرف  ام  دـلاخ !
! دعس ینب  يا  تفگ : دلاخ  وبا  میتعاطا . هتخاس  ارت  نامرف  میتباجا و  رضاح  ارت  توعد  دروآ  رفس  چوک و  هب  يور  وت  لیم  هک  اجنآ  مینکفین 

نوچ دـلاخ  وبا  دـیامرف . ظوفحم  دوخ  ترـصن  هب  دراد و  ظوفحم  ار  امـش  هراومه  دـنوادخ  دـیآ  تسار  امـش  رادرک  اـب  امـش  راـتفگ  رگا 
اّما میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  تشون : لاونم  نیدـب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  يارب  يا  همان  تفای  عالّطا  تعامج  نآ  رطاخ  نونکمرب 

يرای هب  يدناوخ و  دوخ  تعاطا  يوس  هب  ارم  هک  متسناد  متفای و  یهگآ  نآ  نومضم  رب  دیـسر و  نم  هب  امـش  همان  هک  قیقحت  هب  سپ  دعب ؛
تیاده داشَر  هار  هب  هک  یلیلد  دنک و  یئوکین  هب  راک  هک  یملاع  زا  ار  ناهج  دراذـگن  یلاخ  یلاعت  دـنوادخ  انامه  يدومرف ، بلط  شیوخ 

لـصا ار  تخرد  نآ  دیا و  هّیدـمحا  هنوتیز  ياه  هخاش  امـش  و  نیمز ، يور  رد  وا  تناما  ناما و  و  قلخ ، رب  دـیئادخ  تّجح  امـش  دـیامرف و 
وت تمدخ  رد  ار  میمت  ینب  ندرگ  نم  هک  نک  رفس  ام  يوس  هب  کین  لاف  هب  نونکادیئامش  عرف  َمَّلَـس و  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 

متخادنا و دعس  ینب  ندرگ  رد  ارت  تعاط  هدّالق  و  ار ، هاگبآرم  هنشت  رتش  هک  متشامگ  قیاش  وت  تعباتم  تعاط و  رد  نانچ  متشاد و  عضاخ 
تـشاد تمدخ  رد  یناوت  دعاقت و  شیالآ  هک  ار  ناشیا  تحاس  تحیـصن  لالز  هب  متخاس و  لیلذ  مرن و  وت  تمدـخ  يارب  ار  ناشیا  ندرگ 

رد دراد و  نمیا  تشهد  زور  رد  دنوادخ  دومرف : دیـسر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هب  همان  نیا  نوچ  متخاس . یفاص  كاپ و  متـسشب و 
َو ال ٌّقَح  ِهّللا  َدـْعَو  َّنِاَف  ِْربْصاَف  دـعب ؛ اّمَا  : ) درک همان  طمن  نیا  هب  ار  ترـضح  زین  وا  سیق  نب  فنحا  اـّما  دـیامرف . باریـس  یماـک  هنـشت  زور 
یکبسب و ارت  دنرادن  نیقی  نامیا و  هکنانآ  ادابم  تسقح و  ادخ  هدعو ي  یتسارب  هک  نک  هشیپ  ربص  سپ  َنُونقُوی =[ ) َنیَّذلَا ال  َکَّنَّفِخَتْـسَی 

نیـسح ماما  همان  نوچ  اّما  دیناسر . ضرع  هب  هفوک  لها  یئافو  یب  زا  یتراشا  تیانک ، هب  هکرابم  هیآ  نیا  داریا  زا  ( 74 ![ ) دنزادنا بارطضا 
ياه هشیدنا  دهاوخ  یمه  دشاب و  دایز  نب  هّللادـیبع  ياهتدـیکم  زا  تبتاکم  نیا  ادابم  هک  دیـسرتب  دیـسر  دوراج  نب  رِذـنُم  هب  مالّـسلا  هیلع 
مَرَجال دوب ، هّللادـیبع  حاکن  هلابح  رد  زین  تشاد  مان  هّیرحب ) ) هک رذـنم  رتخد  دـناسر و  دوخ  لمع  رفیک  هب  ار  سک  ره  دـناد و  زاـب  ار  مدرم 

هک درک  رما  درک  تئارق  ار  بوتکم  نآ  داـیز  نبا  نوچ  دروآ و  داـیز  نبا  دزن  هب  ترـضح  نآ  لوـسر  اـب  ار  بوـتکم  نآ  رذـنم  راـچان ) )=
هک هدوب  ترضح  نآ  يالوم  نامیلس  نیزَر  وبا  نامه  لوسر  نیا  و  دیشکراد . هب  هک  دنا  هتفگ  یضعب  دندز و  ندرگ  ار  ترضح  نآ  لوسر 

نوچ و  ( 75  ) هتفرگ مدـقم  هَورُع  نب  یناه  زا  ار  وا  هبتر  هدـیدع  بتارم  هب  ناجرم ) ؤلؤل و  ) باتک رد  ام  خیـش  هکلب  رایـسب  شنءاش  تلالج 
ياج ار  دایز  نب  نامثع  شردارب  دومن و  غیلب  یهیبنت  لیوهت  دـیدهت و  هب  ار  هرـصب  مدرم  تفر و  ربنم  يـالاب  تخادرپب  وا  لـتق  زا  داـیز  نبا 
هیلع نیسح  ماما  ترصن  هب  البرک  رد  هک  دندرک  رکشل  زیهجت  یتقو  هرـصب  مدرم  هلمجلاب  و  تفاتـش . هفوک  بناج  هب  دوخ  تشاذگ و  دوخ 

دنتسشنب يراوگوس  تبیصم و  هب  دندوشگب و  راب  مرجال  دندرک ، دیهـش  ار  ترـضح  نآ  هک  دیـسر  یهگآ  ار  ناشیا  دنوش  رـضاح  مالّـسلا 
(76)

ملسم اب  هفوک  مدرم  تعیب  تّیفیک 

مالّـسلا هیلع  نیـسُح  ماما  ترـصح  هک  تفر  حرـش  هب  قباس  لصف  رد  مدرم : تعیب  تّیفیک  هفوک و  هب  ملـسم  بانج  ندمآرد  مراهچ : لصف 
www.noorfatemah.org

32 زندگینامه امام حسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


، نونکا دناسرب . نایفوک  هب  ار  همان  نآ  دیامن و  رفـس  هفوک  تمـس  هب  ات  داد  نامرف  ار  لیقع  نب  ملـسُم  تشون و  ار  نایفوک  ياه  همان  باوج 
یـضعب قفاوم   ) دـش نوریب  هّکم  زا  هدرک  عادو  ار  ترـضح  نآ  سپ  ، دـش هفوک  ياّیهم  ترـضح  نآ  رمـألا  بَسَح  ملـسم  باـنج  هک  نادـب 
دجـسم رد  تفر و  هنیدـم  هب  ات  هدرک  لزانم  ّیط  و  دـشدراو ) هفوکرد  لاّوش  مجنپو  دـش  نوریب  هّکم  زا  ناضَمَر  رهـش  همین  ملـسم  تاملک ،

هدرک رادید  ار  دوخ  تریشع  لها و  تفر و  دوخ  هناخ  هب  هدرک  ترایز  ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  تلاسر  ترضح  درک و  زامن  هنیدم 
دیـسر رخآ  هب  دندوب  هتـشادرب  دوخ  اب  هک  یبآ  هدرک و  مگ  ار  هار  ناشیا  دـش . هفوک  هّجوتم  سیق  هلیبق  زا  لیلد  ود  اب  هدومن و  اهنآ  عادو  و 

دیناسر و بآ  هب  قیضم  هیرق  رد  ار  دوخ  رایسب  تّقَشَم  هب  ملـسم  بانجو  دندش  كاله  لیلد  ود  نآ  هکنآ  ات  هدرک  هبلغ  ناشیارب  یگنـشتو 
يارب رِهسُم  نب  سیق  یهارمه  هبو  تشون  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  يارب  هفوک  رفس  زا  ءافعتـسا  دوخ و  لاح  نایب  رد  يا  همان  اجنآ  زا 

لیجعت هب  دیسر  ملسم  هب  ترضح  همان  نوچ  دومن . هفوک  نتفر  هب  رما  ار  وا  هدومرفن و  لوبق  ار  وا  يافعتسا  ترـضح  داتـسرف . ترـضح  نآ 
لوزن بَّیَـسُم  نب  ملاس  هناخ  هب  دوب  فورعم  هک  یفقث  هدـیَبُع  یبا  نب  راتخم  هناخ  رد  دیـسر و  هفوک  هب  هکنآ  اـت  دـش  هناور  هفوک  تمـس  هب 

دندومن و یلاحشوخ  تّرسم و  راهظا  ملسم  مودق  عامتـسا  زا  هفوک  مدرم  دش و  لزان  هَجَـسوَع  نب  ملـسم  رب  يربط  تیاور  هب  دومرف  لالِجا 
ناشیا دناوخ و  یم  ناشیا  زا  یتعامج  ره  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان  بانج  نآ  دندمآ و  یم  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  جوف  جوف 
يرکاش بیبَش  یبا  نب  سباع  تعامج  نآ  نایم  هک  تسا  يربط ) خیرات  ) رد دندومن . یم  تعیب  دندرک و  یم  هیرگ  همان  تاملک  عامتسا  زا 

هچ مناد  یمن  مدرم و  زا  ار  امـش  مهد  یمن  ربخ  نم  سپ  دـعب ؛ اّما  تفگ : دروآ و  ياج  هب  یهلا  يانَث  دـمح و  تساخرب و  هدوب  ُهّللا  ُهَمِحَر 
رب ما  هدرک  سفن  نیطوت  هچنآ  زا  ار  امـش  مهد  یم  ربخ  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ناشیا ، اب  ار  امـش  مزاس . یمن  رورغم  تسا و  ناشیا  لد  رد 

ریشمش امش  يرای  رد  هتـسویپ  امـش و  نانمـشد  اب  هّتبلا  درک  مهاوخ  رازراکو  دیناوخب  ارم  هاگره  ار  امـش  مهد  باوج  هک  مسق  ادخ  هب  نآ ،
سباع يا  دـنک  تمحر  ارت  ادـخ  تفگو : تساخرب  رَهاظُم  نب  بیبح  سپ  ادـخزا . رگم  مهاوخن  دوخ  دزم  منک و  تاقالم  ار  ادـخ  ات  منزب 

لثم زین  نم  ّقحب  دـنوادخ  وا  زج  تسین  هک  يدـنوادخ  هب  مَسَق  تفگ : بیبح  سپ  يدرک ، ادا  یلوق  رـصتخم  هب  یتشاد  لد  رد  هچنآ  انامه 
ُهّللا و ُهَمِحَر  دیفم  خیش  تفگب . نیا  لثمو  ( 77 () تسا یفنح  هّللادبع  نب  دیعس  داُرم  ًارهاظ   ) تساخرب یفنح  سپ  ممزع . نامه  رب  سباع و 

ملسم تقو  نیا  رد  دندیدرگ و  زارفارس  ترـضح  نآ  تعیب  فرـش  هب  هفوک  لها  زا  رفنرازه  هدجیه  ملـسم  تسد  رب  هک  دنا  هتفگ  نارگید 
(78) تسا بسانم  دیدرگ  بوص  نیا  هّجوتم  رگا  دـنا  هدـمآ  رد  امـش  تعیب  هب  رفن  رازه  هدـجیه  نونکات  هک  ترـضح  نآ  يوس  هب  تشون 

دیدـهتار مدرم  دوب  یلاو  هفوک  رد  دـیزی  هیواعم و  بناـج  زا  هک  ریَُـشب  نب  ناـمعن  دـش ، رـشتنم  هفوک  رد  ناـیفوک  تعیبو  ملـسُم  ربخ  نوچ 
. دندینـشن تعاطا  عمـس  هبو  دنداهنن  یعقو  اروا  مالک  مدرم  ، دیامنن دـمآ  تفر و  شتمدـخ  هبو  هدیـشک  تسد  ملـسُم  زا  هک  دومن  دـیعوتو 

ندـمآ رابخارب  لمتـشم  تشون  دـیزی  هب  همان  دومن  هدـهاشم  ار  نامعن  فعـض  نوچ  دوب  هّیُما  ینب  هاوخاوه  هک  هعیبر  نب  ملـسم  نب  هّللادـبع 
دنتـشون و همان  نینچ  زین  نارگید  دعـس و  نبا  نآزا و  ریغ  يردتقم  یلاو  نتـساوخو  نامعن  رمارد  تیاعـسو  نایفوک  تعیبو  هفوک  هب  ملـسم 
( ناگدنب )= دیبَع رامـش  رد  هک  نوجرَـس ) ) دیدباوص هب  دیدرگ  دیلپ  دـیزی  دزـشوگ  بلاطم  نیا  نوچ  دـنداد . رابِخا  هفوک  عیاقو  رب  ار  دـیزی 

تراما رب  هوالع  هک  دـید  حالـص  نانچ  دوب  هدیـسر  دـیزی  هیواعم و  دزن  رد  دـنلب  هبترم  هب  نکل  تشاد – س ] یحیـسم  نید  و   ] دوب هیواعم 
يوس هب  تشون  همان  سپ  دهاوخب . يو  زا  ار  عیاقو  هنوگ  نیا  حالـصا  دراذگاو و  دایز  نب  هّللادیبع  هدـهع  هب  زین  ار  هفوک  تموکح  هرـصب ،

یهگآ دنتـشون و  همان  ارم  هفوک  مدرم  زا  نم  نایعیـش  دایز ! نبای  هک  نومـضم : نیدـب  دوب ، هرـصب  یلاو  تقو  نآ  رد  هک  دایز  نب  هّللادـیبع 
نک و چوک  هفوک  بناج  هب  ّینَاَت  یب  دیسر  وت  هب  نم  همان  نوچ  دنک  یم  عمج  نیسح  يارب  رکشلو  هتشگ  هفوک  دراو  لیقع  رـسپ  هک  دنداد 

همان نوچ  نک . شنوریب  هفوک  زاایو  ناسر  لتق  هبار  وا  هکنیا  ای  نک  شدنب  رد  هدروآ و  تسد  هب  دشاب  رودـقم  هک  هلیح  ره  هبار  لیقع  نبا 
اب رگید  زور  و  دومن . شیوخ  هموکحلا  بیان  هرصب  رد  ار  دوخردارب  نامثع  دید ، هفوک  رفس  هّیهت  تقو  نامه  دیـسر  دیلپ  دایز  نبا  هب  دیزی 

درکربص دیسر  هفوک  کیدزن  نوچ  دش  هناور  هفوک  تمس  هب  دوخ  تیب  لها  مشح و  یثراح و  رَوعَا  نب  کیرـش  یلِهاب و  ورمَع  نب  ِملـسُم 
مودق رظتنم  نوچ  هفوک  مدرم  ،و  دوب هتسب  ار  دوخ  ناهدو  هداهنرـسرب  هایـس  همامع  هک  یتلاح  رد  دش  رهـش  لخاد  هاگنآ  دش  کیرات  اوه  ات 
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حرف راهظا  هدروآ  فیرشت  هفوک  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  هک  دندرک  نامگ  دش  یم  هفوک  لخاد  دایز  نبا  هک  یبش  رد  دندوب  مولظم  ماما 
ات دنتخانـش  یمن  تئیه  رییغت  تملظ و  هطـساو  هب  ار  نوعلم  نآ  دنتفگ و  یم  ابحرمو  دندرک  یم  مالـس  وا  رب  هتـسویپ  دندرک و  یم  يداشو 

دایز نب  هّللادـیبع  نیا  هک  مدرم  يا  دـیوش  رود  تفگو : ناـشیارب  دز  گـنابو  دـمآ  رد  بضغ  هب  ورمع  نب  ملـسم  ّتیعمج  ترثک  زا  هکنآ 
دش رگید  زور  نوچ  دومن . هتوتیبار  بش  نآو  دش  رصق  لخادو  دیناسر  هرامالارصق  هب  ار  دوخ  نوعلم  نآ  دندش و  قّرفتم  مدرم  سپ  ، تسا

ناشیا ناطلـس ، تیـصعم  زا  دومن و  دـیدهتو  لیوهت  ار  ناـیفوکو  دـناوخ  هبطخو  تفر  ربنم  رب  هاـگنآ  دـنوش  عمج  هک  داد  یهگآ  ار  مدرم 
دیبلط ار  تّالحم  لئابق و  ءاس  ؤر  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  هاگنآ  داد  ناسحاو  هزیاـج  هدـعو  ار  ناـشیا  دـیزی  تعاـطا  ردو  دـیناسرتب  تخـسار 

رد رگاو  ، دیراد هضرع  نم  رب  هتـشون و  اروا  مان  دیزی ، اب  تسا  قافنو  فالخ  ماقم  رد  هک  دیرب  نامگ  ار  هک  ره  هک  دومن  دـیکءاتو  هغلابمو 
هناخ باب  لخاد  ملسم  نوچ  جرفلاوبا ) و( يربط ) ) تیاور هبو  دیدرگ . دهاوخ  لالح  نم  رب  امـش  لام  نوخ و  دینک  یتسُـسو  یناوت  رما  نیا 

ارم هک  ما  هدمآ  وت  دزن  هب  نم  هک  دومرف  ملـسم  دمآ  نوریب  یناه  نوچ  ، تسا يراک  وت  اب  ارم  ایب  نوریب  هک  وا  يارب  داتـسرف  ماغیپ  دش  یناه 
يدش نم  هناخ  لخاد  هکنآ  هظحالم  دوبن  رگاو  يدرک  فیلکت  یتخس  رما  هبارم  هک  داد  شخـساپ  یناه  ، ینادرگ دوخ  نامهیمو  یهد  هانپ 

هناخ زا  ارت  مهد و  تسد  زا  ارت  هک  دراذـگن  نم  تریغ  لاحلا  نکل  يوش  فرـصنم  نم  زا  هک  متـشاد  یم  تسود  يدومن  نم  رب  داـمتعا  و 
رد نایعیـش  دـش  یناه  هناخ  لخاد  ملـسم  نوچ  هقباـس  تیاور  هبو  ( 79) دـش یناه  هناخ  لخاد  ملـسم  سپ  ، وش لـخاد  منک  نوریب  شیوخ 

، دیامنن زار  ياشفا  هک  داد  یم  دنگوس  ار  وا  تفرگ  یم  تعیب  هک  رهزا  دندرک و  یم  تعیب  وااب  دـنتفر و  یم  بانج  نآ  تمدـخ  هب  یناهنپ 
هک تسناد  یمن  دایز  نباو  دندرک  تعیب  وا  اب  نت  رازه  جـنپ  تسیب و  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  هب  هکنآ  ات  دوب  لاونم  نیدـب  راک  هتـسویپ  و 

دوخ مالغ  هطـساو  هب  لَیِح  ریبدت و  هب  هکنآ  ات  دنبای  عالّطا  ملـسم  لاوحا  رب  هک  دوب  هداد  رارق  سوساج  تهج  نیدب  تسااجک و  رد  ملـسم 
یم یهگآ  نایعیـش  لاوحا  يایافخ  رب  تفر و  یم  ملـسم  تمدـخ  هب  زور  ره  لقعم  تسا و  یناه  هناخ  رد  بانج  نآ  هک  دـش  علّطم  لـِقعَم 

رـضاح دایز  نبا  سلجم  هب  يرامیب  هناهب  هب  دومن و  ضرامت  دوب  مّهوتم  دایز  نب  هّللادیبع  زا  یناه  نوچ  داد و  یم  ربخ  دایز  نبا  هب  تفای و 
هک هدش  ثعاب  هچ  تفگو : دـیبلط  ار  یناه  نز  ردـپ  جاّجَحلا  نب  ورمَع  هجراخ و  نبءامـساو  ثعـشا  نبدّـمحم  دایز  نبا  يزور  دـش . یمن 
یم نوریب  هناخ  زاو  هدش  بوخ  هک  ما  هدینـش  تفگ : تسا . رامیب  وا  دنیوگ  یم  هکنآ  زج  مینادـن  ببـس  دـنتفگ : دـیآ ؟ یمن  نم  دزن  یناه 

ار وا  یناه و  دزن  هب  دیباتـشب  امـش  کنیا  تفر  مهاوخ  وا  تداـیع  هب  تسا  ضیرم  وا  هک  منادـب  رگاو  دنیـشن  یم  دوخ  هناـخ  ِرَد  رد  دـیآ و 
برع فارشا  زا  هک  یناه  نم و  نایم  هک  مرادن  تسود  نم  انامه  دیامنن ، عییضت  ارم  هبجاو  قوقح  دیایب و  نم  سلجم  هب  هک  دینک  فیلکت 

، دـنداد تکرح  دایز  نبا  لزنم  تمـس  هب  دوب  هک  يوحن  ره  هب  ار  وا  دـنتفر و  یناه  دزن  هب  ناـشیا  سپ  ددرگ . عفترم  یترودـک  راـبغ  تسا 
رطاخ رد  وت  اب  يدب  وا  هک  اریز  سرتم  تفگ : ءامسا  مکانمیب ، فئاخ و  دایز  نبا  زا  نم  ردارب  رـسپ  يا  تفگ : ءامـسا ، هب  هار  نیب  رد  یناه 
دزنار هلیبـق  خیـش  نآ  هلیح  ری و  وزت  هعدـخ و  رکم و  هب  دـندروآ  رد  نوعلم  نآ  سلجم  هب  ار  یناـه  هکنآ  اـت  دادـیم  یّلـست  ار  وا  درادـن و 

وا اب  سپ  يدمآ  گرم  يوس  هب  دوخ  ياپ  هب  هک  نآ  دارم  هُالْجِر ؛ ٍنئاِخب  َکتتَا  تفگ : داتفا  یناه  هب  هّللادیبع  رظن  نوچ  دـنروآ ، هّللادـیبع 
يا هدمآ  رب  تنایخ  ماقم  رد  دیزی  اب  يا و  هدرک  اپ  رب  دوخ  هناخ  رد  هک  تسا  يا  هنتف  هچ  نیا  یناه ! يا  هک  باطخ  باتع و  هب  درک  عورش 

ناهنپ و ام  رب  بلاطم  نیا  هک  ینک  یم  نامگ  ینک و  یم  عمج  وا  يارب  حالـس  رکـشل و  يا و  هداد  اج  دوخ  هناخ  رد  ار  لیقع  نب  ملـسم  و 
یناه رظن  نوچ  دیبلط  دوب  علّطم  لیقع  نب  ملسم  یناه و  لاح  يایافخ  رب  هک  ار  لِقْعَم  دایز ، نبا  سپ  درک  راکنا  یناه  دنام . دهاوخ  یفخم 

ال دـنک . راکنا  تسناوتن  رگید  هدرک و  هاگآ  ناشیا  رارـسا  رب  ار  نیعل  نآ  هدوب و  دایز  نبا  سوساـج  نوعلم  نآ  هک  تسناد  داـتفا  لـقعم  رب 
مدرک ایح  نم  دیبلط و  هانپ  هدمآ و  نم  هناخ  هب  ربج  هب  هکلب  ما  هدرواین  هناخ  هب  ما و  هدیبلطن  ار  ملـسم  نم  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : مرج 
سپ زا  دورب و  دـهاوخ  هک  اجک  ره  ات  منک  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  مورب و  ات  نک  صخرم  ارم  نونکا  منک  نوریب  دوخ  هناـخ  زا  ار  وا  هک 
داـیز نبا  وت ؛ دزن  هب  نم  نتـشگرب  هب  یـشاب  نئمطم  اـت  دـشاب  وت  دزن  هک  مراپـسب  وت  هب  ینهر  یـشاب  هتـساوخ  رگا  مدرگ و  رب  وت  دزن  هب  نآ 

نم دش ، دـهاوخن  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : یناه  ینادرگ ، رـضاح  نم  دزن  هب  ار  ات  وا  مرادـن  رب  وت  زا  تسد  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ :
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نوچ سپ  درک . یم  هقیاضم  وا  ندروآ و  رد  درک  یم  هغلابم  دایز  نبا  و  يروآ ؛ لتق  هب  ار  وا  هک  مهد  وت  تسد  هب  ار  دوخ  نامهم  لیخد و 
میوگ و نخـس  وا  اب  تولخ  رد  نم  ات  راذـگب  ریم ! الا  اهّیا  تفگ : تساخرب و  یلهاب  رمع و  نب  ملـسم  دـیماجنا  لوط  هب  ناشیا  ناـیم  نخس 

ورمع نب  ملسم  سپ  دینش ، یم  ار  ناشیا  مالک  دید و  یمار  ناشیا  دایز  نبا  هک  دنتـسشن  یناکم  رد  درب و  رـصق  رانک  هب  هتفرگ  ار  وا  تسد 
دایز و نبا  ملسم و  نایم  نکفَیَم ، الب  رد  ار  دوخ  هلیبق  هریشع و  هِدَم و  نتـشک  هب  ار  دوخ  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ارت  یناه ! يا  تفگ :

نامهیم هک  مدنسپ  یمن  دوخ  رب  ار  گنن  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : یناه  تشک ، دنهاوخن  ار  وا  تسا و  یـشیوخ  تبرق و  هطبار  دیزی 
ناوارف نم  ناروای  ناوعا و  مشاب و  اناوت  تسردنت و  نم  هک  نآ  لاح  مهد و  نمـشد  تسد  هب  تسا  ادخ  لوسر  دـنزرف  لوسر  هک  ار  دوخ 

ار نانخس  نیا  نوچ  دایز  نبا  موش . هتشک  هک  نآ  ات  تشاذگ  مهاوخن  او  وا  هب  ار  ملسم  مشاب  هتشادن  روای  چیه  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دنشاب ،
تقو نیا  رد  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : درک و  دـیدهت  ار  یناه  دـندرب  وا  کیدزن  هب  ار  وا  نوچ  دـیبلط  دوخ  دزن  هب  ار  یناـه  دینـشب 
رگا هچ  ینز  ندرگ  ارم  هک  تسین  تردـق  تّوـق و  نینچ  ارت  تفگ : یناـه  دـنرادرب ، تنت  زا  رـس  هک  مـهد  ناـمرف  ینکن  رـضاح  ار  ملـسم 
نانچ و  دنیامرف ، رفیک  جِحْذَم  هفیاط  تسد  هب  ارت  دـنهد و  راصح  هنهرب  ياهریـشمش  اب  ار  وت  يارـس  نامز  رد  يدرگ  هشیدـنا  نیا  نوماریپ 

ِهَقِراْبلِابَا َْکیَلَع ! ُهافَهل  او  تفگ : داـیز  نبا  دـنیامن ، یمن  یتسـس  وا  تیاـمح  رد  دـنراد و  یهارمه  وا  اـب  وا  هلیبق  موق و  هک  درک  یم  ناـمگ 
اب سپ  دندروآ . وا  کیدزن  ار  یناه  هک  درک  رما  سپ  یناسرت !؟ یم  هدیـشک  ياهریـشمش  هب  ارم  وت ]! رب  سوسفا  ياو و  : ] تفگ ؛!؟ یُنفِّوَُخت
وا تروص  تشوگ  دش و  يراج  وا  ياه  هماج  رب  نوخ  تسکش و  یناه  ینیب  ات  دز  رایـسب  وا  ینیب  ور و  رب  تشاد  تسد  رد  هک  بوچ  نآ 

دوب دایز  نبا  تمدخ  رد  هک  یناوعا  زا  یکی  ریشمش  همئاق  هب  دز  تسد  هدرک  يریلد  یناه  تسکـش و  بوچ  نآ  هک  نادنچ  ات  تخیر  ورف 
نینچ هک  دایز  نبا  دـنارب ، غیت  یناه  هک  دـش  عناـم  تفرگ و  ار  غیت  نآ  رگید  فرط  درم  نآ  دـشکب  داـیز  نبا  هب  ار  ریـشمش  نآ  تساوخ  و 
شا هناخ  تویب  زا  یقاُطا  رد  دندیشک و  دنتفرگب و  ار  وا  نامالغ  دیربب ، دیـشکب و  نیمز  رب  دیریگب و  ار  یناه  هک  دز  نامالغ  رب  گناب  دید 
دایز نبا  هب  يور  درک  هدهاشم  ار  تلاح  نیا  ءامسا  نب  ناّسَح  دیفم : خیش  تیاور  هب  هجراخ و  نب  ءامسا  نوچ  دنتـسب ، وا  رب  رد  دندنکفا و 

زا دایز  نبا  یئامن !؟ یم  راتفر  وحن  نیا  هدومن  ردـغ  وا  اب  نونکا  میدروآ  هلیح  هب  ار  درم  نیا  میتفر و  يدرک و  رما  ار  ام  وت  تفگ : دروآ و 
نب دّـمحم  تقو  نیا  رد  و  دـندیناشن . ار  وا  یلیـس  تشم و  برـض  هب  دـندز و  هنیـس  رب  تشم  ار  وا  هک  درک  رما  دـش و  بضغ  رد  وا  مـالک 

دیسر جاّجَح  نب  ورمَع  هب  ربخ  سپ  میشاب . یم  یـضار  وا  هدرک  هب  ام  دنکب  دهاوخ  هچنآ  تسا  ام  بِّدؤم  ریما  تفگ : تساخرب و  ثَعـشَالا 
! جاّجَح نب  ورمع  منم  هک  دز  داـیرف  درک و  هطاـحا  ار  نیعل  نآ  هراـمإلا  رـصق  درک و  عمج  ار  جِـحْذَم  هلیبق  ورمع  هتـشگ ، هتـشک  یناـه  هک 

یناه دزن  هب  هک  درک  نامرف  ار  یضاق  حیَرُش  دش ، مّهوتم  دایز  نبا  دنیامن  یم  یناه  نوخ  بلط  دندش و  عمج  جِحْذَم  هلیبق  ناعاجـش  کنیا 
زا نوخ  هک  دـید  تفر  یناه  دزن  هب  نوچ  حیَرُـش  تسا . هتـشگن  هتـشک  تسا و  هدـنز  وا  هک  هد  ربخ  ار  مدرم  هاـگنآ  نک  رادـید  ار  وا  ور و 

سپ دنناهرب . دایز  نبا  گنچ  زا  ارم  دنیآ  رد  رـصق  هب  ناشیا  زا  رفن  هد  رگا  نم  ناشیوخ  هلیبق و  دنیاجک  دیوگ  یم  تسا و  يراج  وا  يور 
هدنز وا  هک  دنتـسنادب  وا  هلیبق  نوچ  هدوب ، غورد  وا  لتق  ربخ  تسا و  هدـنز  یناه  هک  داد  یهگآ  ار  مدرم  دـش و  نوریب  یناه  دزن  زا  حـیرُش 

هک دننک  ادن  دوخ  باحـصا  نایم  رد  هک  درک  رما  دیـسر  ملـسم  بانج  هب  یناه  ربخ  نوچ  و  دندش . هدـنکارپ  هدومن و  دـمح  ار  ادـخ  تسا 
یمَلَع هلیبق  ره  يارب  دمآ  نوریب  ملـسم  دـندش  عمج  یناه  هناخ  ِرَد  رب  دندینـش  ار  يادـص  نوچ  هفوک  نایافو  یب  لاتق  يارب  زا  دـیئآ  نوریب 

وا اب  هرام  الاراد  رد  رفن  هاجنپ  زا  هدایز  دـش و  گنت  دایز  نبا  رب  راک  وا و  باحـصا  زا  دـش  رپ  رازاب  دجـسم و  یتقو  كدـنا  رد  داد  بیترت 
دنتفرگ و نایم  رد  ار  هرامالارصق  ملسُم  باحصا  سپ  دنور  وا  دزن  هب  هک  دنتفای  یمن  یهار  دندوب  نوریب  هک  وا  ناروای  زا  یـضعب  دندوبن و 

دوخ دزن  هب  ار  باهِـش  نب  ریثک  دـید ، ار  نایفوک  شروش  نوچ  دایز  نبا  دـنداد . یم  مانـشد  شردام  داـیز و  نبا  رب  دـندنکفا و  یم  گـنس 
تبوقع زا  ار  مدرم  جِحْذَم  زا  دیامن  تعاطا  ارت  هک  ره  اب  وش  نوریب  هرامالاراد  زا  تسا  رایـسب  ناتـسود  جِحْذَم  هلیبق  رد  ارت  تفگ : دیبلط و 

دوخ ناتسود  هک  داتسرف  ار  ثعـشا  نبدّمحم  و  دینادرگ ، تسُـس  ار  ناشیا  ملـسُم  تنواعم  رد  دیناسرتب و  دیدش  برح  تبقاع  ءوس  دیزی و 
ضْرِع لام و  ناج و  هب  دیآرد  تیار  نیا  تحت  رد  هک  ره  هک  دنک  ادـن  دـیاشگب و  ناما  تیار  دـنک و  عمج  دوخ  دزن  رد  هَدـْنِک  هلیبق  زا  ار 
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نایافو یب  نآ  نداد  بیرف  يارب  ار  نَشوَجلا  يذ  نب  رِمَـش  رَجبَا و  نب  راّـجَح  یعبِر و  نب  ثَبَـش  یلهُذ و  عاـقعَق  نینچمه  و  دـشاب . ناـما  رد 
مدرم یناطیش  سواسو  هب  رگید  هورگ  نآ  دندش و  عمج  نآ  درگرب  یعمج  درک و  دنلب  یمَلَع  ثعشا ، نب  دّمحم  سپ  داتسرف . نوریب  راّدغ 

درگ ار  ناراّدغ  نآ  زا  رایسب  یهورگ  هکنآ  ات  دندینادرگ  یم  لّدبم  قّرفت  هب  ار  ناشیا  ّتیعمج  دندرک و  یم  نامیـشپ  ملـسم  تقفاوم  زا  ار 
یْعبِر نب  َثبَـش  يارب  یمَلَع  درک  هدـهاشم  دوخ  عابتا  رد  یترثک  دایز  نبا  نوچ  و  دـندمآ . رد  هراـمالاراد  هب  رـصق  بقع  هار  زا  دـندروآ و 
ملسم عابتا  هدمآ و  رب  رصق  ماب  رب  هک  درک  رما  ار  لیابق  ناگرزب  هفوک و  فارـشا  داتـسرف و  نوریب  ناقفانم  زا  یهورگ  اب  ار  وا  داد و  بیترت 

رگا تسین و  ناشیا  بات  ار  امـش  دنـسر و  یم  ماش  ياهرکـشل  کنیا  هک  دیوش  هدنکارپ  دینک و  محر  دوخ  رب  هورگ  يا  هک  دندرک  ادـن  ار 
هک تسا  هدرک  دای  دنگوس  و  دنادرگ ، فعاضم  ار  امش  ياهاطع  دهاوخب و  دیزی  زا  ار  امـش  رذع  هک  تسا  هدش  دّهعتم  ریما  دینک ، تعاطا 

نادنزرف نانز و  دنـشکب و  راکهانگ  ياج  هب  ار  هانگ  یب  دـنروآ و  لتق  هب  ار  امـش  نادرم  دنـسرب  ماش  ياهرکـشل  نوچ  دـیوشن  قرّفتم  رگا 
یم راذـنا  فیوخت و  ار  مدرم  تاملک  وحن  نیا  زا  زین  دـندوب  دایز  نبا  اب  هک  یفارـشا  باهِـش و  نب  ریثک  و  دوش . تمـسق  ماش  لها  رب  اـمش 

. دنداهن قّرفت  قافن و  يانب  دش  زیگنا  تشهد  زیمآ  تشحو  نانخس  نیا  ار  هفوک  مدرم  باتفآ ، بورغ  دش  کیدزن  هکنآ  ات  دنداد 

ُهّللا ُهَمِحَر  لیقَع  نب  مِلْسُم  رود  زا  افَو  یب  نایفوک  ندش  قرّفتُم 

عفد يارب  لیقع  نب  ملـسم  اب  هک  میدوب  رفن  رازه  راهچ  اـم  تفگ : هک  یلَدَـج  ساـّبع  زا  وا  هدرک و  تیاور  قاحـسا  نب  سنوی  زا  فَنْخِمُوبَا 
(80) دندش قّرفتم  ملسم  رود  زا  مدرم  وحن  نیا  هب  ینعی  میدش  رفن  دصیس  هک  میدوب  هدیسرن  هرامالا  رـصق  هب  زونه  میدرک  جورخ  دایز  نبا 

ناردارب ای  نادـنزرف  تسد  دـندمآ و  یم  اهنز  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  دـندش و  یم  هدـنکارپ  ملـسم  رود  زا  هتـسویپ  هفوک  مدرم  هلمجلاـب ؛
دیور دوخ  راک  یپ  دیریگ و  شیوخ  رـس  هک  دنتفگ  یم  ار  دوخ  نادـنزرف  دـندمآ و  یم  نادرم  و  دـندرب ، یم  هناخ  هب  هتفرگ و  ار  شیوخ 
ملـسم دش و  زامن  تقو  هکنآ  ات  دندش  هدنکارپ  ملـسم  رود  زا  مدرم ، هتـسویپ  سپ  میرواین ، ناشیا  بات  ام  دـسر  ماش  رکـشل  ادرف  نوچ  هک 

زا یئافو  یب  وحن  نیا  نوچ  ملـسم  رفن ، یـس  زج  هدـنامن  یقاب  وا  اب  هوبنا  تعامج  نآ  زا  هک  یتلاح  رد  درک ، ادا  دجـسم  رد  ار  برغم  زامن 
نوچ تشادن ، تقفاوم  سک  هد  زا  هدایز  وا  تقفارم  رد  هک  دوب  هدیـسرن  هَدـْنِک  باب  هب  زونه  دـیآ  نوریب  دجـسم  زا  تساوخ  دـید  نایفوک 
یئاج هب  ار  وا  هک  دـیدن  رفن  کی  درک  هاگن  مولظم  بیرغ  نآ  سپ  دـنام ، هنت  کـی  دوبن و  وا  اـب  سک  چـیه  داـهن  نوریب  هَدـْنِک  رد  زا  ياـپ 

دیدرگ و یم  هفوک  ياه  هچوک  رد  هناّریحتم  سپ  دیامن . وا  دصق  ینمـشد  رگا  دنک  تنواعم  ار  وا  ای  درب  دوخ  لزنم  هب  ار  وا  ای  دنک  تلالد 
هَعْوَط هناخ  رد  هب  تفر  هار  يا  هراپ  نوچ  داـتفا  هَدـْنِک  تعاـمج  زا  هَلیَجب  ینب  ياـه  هناـخ  هب  وا  روبع  هکنآ  اـت  دورب  اـجک  هک  تسناد  یمن 

و دوب ، هدـیناسر  مه  هب  يرـسپ  وا  زا  دوب و  هتـشگ  یمرـضخ  دیـسا  هجوز  دوب و  هدرک  دازآ  ار  وا  هک  دوب  سیق  نب  ثعـشا  زینک  وا  دیـسر و 
مالس درب و  فیرشت  وا  کیدزن  دید  ار  وا  نوچ  ملسم  بانج  دوب ، هداتـسیا  وا  راظتنا  هب  هناخ  رد  رب  هَعْوَط  دوب  هدماین  هناخ  هب  شرـسپ  نوچ 
هفوک بیرغ  رعش : ناشونب . ]! نم  هب  بآ  یمک  ادخ ؛ زینک  يا   ]= ًءام ینِقِْسا  ِهّللا  َۀَمَا  ای  دومرف : ملسم  سپ  تفگ ؛ مالـس  باوج  هَعوَط  درک ؛

یبآ ِتبرـش  هب  ارم  بآ  هرطق  مکـشخ  ماک  رب  ناسَر  بات  زا  هدوبرب  شطع  زوس  ارم  رداـم  هدـنخرف  ياـک  تفگ  نز  نادـب  رتخارپ  مشچ  اـب 
تشاذگ و هناخ  هب  درب  ار  بآ  فرظ  هعوط  تسـشن ، اجنآ  دـیماشآ  بآ  ملـسم  نوچ  دروآ ، بانج  نآ  يارب  یبآ  ماج  هَعْوَط  امن ، باریس 

هناخ هب  زیخ و  رب  تفگ : یلب . دومرف : يدـیماشاین ؟ بآ  رگم  ادـخ ! هدـنب  يا  تفگ : هتـسشن  وا  هناخ  رد  هک  ار  ترـضح  نآ  دـید  تشگرب 
َناْحبُـس تفگ : نز  نآ  موس  هعفد  ات  دوب  شوماخ  ملـسم  نانچمه  درک  هداعا  ار  دوخ  مالک  هعوط  هرابود  دومرفن ، باوج  ملـسم  ورب ، دوخ 

یمن لـالح  مه  نم  تسین و  هتـسیاش  نم  هناـخ  رد  رب  بش  تقو  نیا  رد  وت  ندوب  هچ  ورب ؛ دوخ  لـها  يوس  هب  زیخ  رب  ادـخ ! هدـنب  يا  هّللا ،
رد ارم  ِهّللا ! َۀَمَا  ای  دومرف : تساخ  رب  ملسم  شیوخ  هگشیاسآ  يوس  وش  ناور  شیوشت  بوشآ و  رپ  هفوک  تسا و  بش  رعش : وت : يارب  منک 

یهد هانپ  دوخ  هناخ  رد  ارم  ینک و  ناسحا  نم  هب  تسا  نکمم  ایآ  مرب  یمن  یئاج  هب  هار  مبیرغ و  تسین  يرای  یشیوخ و  هناخ و  رهش  نیا 
بیرف ارم  ناـیفوک  نیا  هک  ملیقع  نب  ملـسُم  نم  دوـمرف : تسیچ ؟ امـش  هّیـضق  درک  هضرع  ارت ، منک  تاـفاکم  زور  نیا  زا  دـعب  نم  دـیاش  و 
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. یلب دومرف  !؟ ملسم یئوت  تفگ : هعوط  ، دنتـشاذگ سک  یب  اهنت و  ارم  دنتـشادرب و  نم  يرای  زا  تسدو  دندرک  هراوآ  دوخ  راید  زا  دنداد و 
ملـسم درک ، رـضاح  بانج  نآ  يارب  ماعطو  درک  شرف  وا  يارب  وکین  هرجح  دروآ و  هناخ  هب  ار  وا  سپ  ؛ وش هناخ  لخاد  اـمرفب  درک : ضرع 

نآ هب  شردام  دـید  نوچ  دـمآ  هناخ  هب  لالب  شرـسپ  تشذـگن  ینامز  سپ  تشاد ، لاغتـشا  تمدـخ  مایق  هب  هنم  ؤم  نز  نآ  دومرفن ، لـیم 
دومن لاؤس  لاح  نآ  ببـس  زا  شیوخ  ردام  زا  اذـهل  تسا  يا  هزات  بلطم  هک  تشذـگ  شرطاـخ  رد  دـنک  یم  رایـسب  دـمآ  تفر و  هرجح 

زار نآ  ءاشفا  هکداد  دـنگوس  ار  واو  درک  لقن  وا  هب  ار  ِملـسُم  ندـمآ  ربخ  هَعْوَط  درک ، حاحلاو  رارـصا  رـسپ  دراد  ناـهنپ  تساوخ  شرداـم 
: نَکـُسی دـق ]  ] مّاللا و حـتف  مّضلاب و  ) ياوَلُغو اغوغ  هک  تسیرگن  نوچ  نیَعل  داـیز  نبا  اـّماو  دـیباوخو . دـیدرگ  تکاـس  لـِالب  سپ  دـنکن ،

نیکو دیَک  رد  شیوخ  باحصا  اب  ملسم  ادابم  هک  دیشیدنا  دوخ  اب  تسشنورف  هدحاو  ًۀعفد  ملسم  باحصا  نتشذگ ) رد  ّدح  زا  یـشکرس و 
يارب زاو  دیاشگب  هرامالاراد  ِرَد  هک  دوب  كانمیب  دنزاسب و  ار  دوخ  راکو  دـنزاتب  نم  رب  هناریگلفاغ ] ًۀَـصَفاغُم =[  ات  دنـشاب  هداهن  يرکم  نم 
ادابم دنیامن  هظحالمو  دننک  نشورو  هدنکار  فقس  ياهتخت  دجـسم  ماب  زا  هک  داد  نامرف  ار  شیوخ  مدرم  مَرَجال  دیآ . رد  دجـسم  هب  زامن 

دندومن شواک  هچرهو  دندرک  راتفر  شیوخ  لمعلا  روتسد  هباهنآ  دنشاب ، هدش  ناهنپ  دجسم  يایاوز  اهفقـس و  ریز  رد  شباحـصا  ملـسم و 
هّدس باب  هکدرک  رما  نیعل  نآ  سپ  تسین ، دجسم  رد  یسک  دنا و  هدش  قّرفتم  مدرم  هک  دنداد  ربخ  ار  دایز  نبا  ، دنتـسجن ملـسم  زا  يربخ 

هب هفوک  ءاس  ؤر  ناگرزب و  زا  هک  ره  هک  درک  ادـن  هفوک  رد  وا  يدانم  دـش و  دجـسم  لخاد  شیوخ  باحـصا  اـب  دوخ  دـندرک و  حوتفم  ار 
ربنم ربو  دناوخار  زامن  سپ  دش  ولمم  مدرم  زا  دجسم  یتقو  كدنا  رد  سپ  تسا . رده  وا  نوخ  دوشن  رضاح  دجـسم  رد  نتفخ  زامن  تهج 

هتخیرگ نونکا  تخیگنا ، قاقـش  فالخ و  هیام  هچ  لهاج  هیفـس  لیقع  نبا  هک  مدرم  يا  دیدید  انامه  تفگ : انث  دـمح و  زادـعب  تفر  الاب 
ياهب دروآ  ام  دزن  هب  ار  وا  هک  ره  تسا و  رده  وا  لام  ناج و  دشاب  هدادن  ربخ  ار  ام  دوش و  ادیپ  وا  هناخ  رد  ملسم  هک  یسک  ره  سپ  تسا 

تردام ْنیَصُح ! يا  تفگو . میمَت  نب  ْنیَـصُح  هب  درک  ور  نآ  زا  سپ  دومن . فیوخت  دیدهت و  ار  ناشیا  داد و  مهاوخ  وا  هب  ار  ملـسم  تید 
يرگ هغوراد  مدرک و  هفوک  ياه  هناخرب  ّطلسم  ارت  کنیا  دنک ، رارف  ملـسم  ینکن و  تظفاحم  ار  هفوک  ياه  هچوک  رگا  دنیـشنب  تیازع  هب 

شدرگ ار  اه  هناخ  دوش  ادرف  ات  دـنیامن  تظفاحم  ار  رهـش  ياـه  هزاورد  هچوک و  هک  تسرفبار  دوخ  عاـبتاو  ناـمالغ  مدرپس ، وت  هب  ار  رهش 
سلجم رد  نوعلم  نآ  دـش  حبـص  نوچ  دـیدرگ ، رـصق  لخاد  دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  سپ  دـنیامن . شرـضاح  هدرک  ادـیپ  ار  ملـسم  هدومن و 

تقو نآ  رد  سپ  داد ، ياج  دوخ  يولهپ  رد  هدومن  شزاون  ار  ثعـشا  نب  دّمحم  دـنوش و  لخاد  هک  داد  تصخر  ار  هفوک  مدرم  تسـشن و 
ربخ نیا  تفاتش و  دوخ  ردپ  دزن  هب  نوعلم  نآ  داد ، ثعشا  دّمحم  رسپ  نمحّرلادبع  هب  ار  ملسم  ربخ  دمآ و  دایز  نبا  هناخ  رد  هب  هَعوَط  رـسپ 

دزیخرب و هک  درک  رما  ار  دّـمحم  سپ  تفای  یهگآ  بلطم  رب  تشاد  ياج  ثعـشا  دّـمحم  بنج  رد  نوچ  دایز  نبا  تفگ ، وا  هب  هتـسهآ  ار 
هعوط هناخ  رد  ات  دندمآ  رکشل  نآ  سپ  درک . وا  هارمه  سیق  هلیبق  زا  سک  داتفه  اب  ار  یمَلَس  ساّبع  نب  هّللادیبع  دروایب و  ار  ملـسم  دورب و 
يوس هبو  تشادرب  ار  دوخ  ریشمش  سپ  دنا ، هدمآوا  بلط  هب  تسا و  رکشل  هک  تسناد  دینـش  ار  نابـسا  ياپ  يادص  نوچ  ملـسم  دندیـسر 

دندروآ موجه  وا  رب  رکـشل  زاب  دومن  نوریب  هناخزا  ار  اهنآو  درک  هلمح  ناشیارب  بانج  نآ  دـنتخیر  هناخ  رد  اهایح  یب  نآ  تفاتـش  ناـشیا 
ملسُم دیسر  ملسم  شوگ  هب  نابـسا  ههیـش  يادص  نوچ  هک  تسا  یئاهب ) لماک  ) ردو دمآ . نوریب  هناخ  زا  دومن و  هلمح  ناشیا  رب  زین  ملـسم 

ترضح تعافش  زا  يدرک و  یکین  زا  هَعْوَط  يا  دوب  وترب  هچنآ  تفگو : دیشوپب  حالـسو  دیناسر  رخآ  هب  لیجعت  هب  ار  اعد  دناوخ  یم  اعد 
شیپ ادرف  دومرف : ارم  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مّمع  مدوب  باوخ  رد  شود  نم  یتفای ، بیصن  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  لوسر 
هَراظَن دید و  ار  نایفوک  عامتجاو  هماگنه  نآو  دش  نوریب  هناخ  زا  ملـسم  نوچ  دـنا : هتفگ  جرفلاوبا ) و( يدوعـسم ) و( ( 81) دوب یهاوخ  نم 

َنِم َيرَا  اـُمُّلُک  َا  دوـمرف : دـنزیر  یم  ورف  وا  ندـب  رب  هدز  شتآ  ار  ین  ياـه  هتـسد  دـننز و  یم  وا  رب  گنـس  اـهماب  يـالاب  زا  مدرم  هـک  درک 
نتخیر يارب  رکـشل  عامتجا  هماگنه و  نیا  ایآ  ینعی : ٌصیحَم ! ُْهنِم  َْسَیل  يذَّلا  ِتوَملا  َیِلا  یجُرُْخا  ُسْفَن ! اـی  ٍلـیقَع !؟ ِْنبا  ِلـْتَِقل  ِبـالْجَالا ،

دش هچوک  نایم  رد  هدیشک  ریـشمش  اب  سپ  تسین ! يزیرگ  هراچ و  وا  زا  هک  یگرم  يوس  هب  وش  نوریب  سفن ! يا  هدش ؟ لیقع  دنزرف  نوخ 
رگم موشن  هتشک  هک  ما  هدروخ  دنگوس   ]= ًاّرُح ِّالا  ُلَْتُقا  ُتْمَْـسقَا ال  رعـش : دناوخ . زجر  دش و  لوغـشم  رازراک  هب  درک و  هلمح  نایفوک  رب  و 
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زندگینامه امام حسین علی

َّدُر آزاده وار![ َواِْن َراَیُْت الَمْوَت َشـیْئًا نُْکراً ]=هرچند مرگ را چیزي ناپسـند میشمارم![ ُکلُّ امِْرءٍ یَْوماً مُالقٍ َشّراً ]=هر انسانی روزي با شّر دوـش ] هجاوـم  یخلتو  یغاد  اــب  وا  ياراوــگو  کــنخ  یگدــنز  اــی   ] ًاُّرم ًانْخـُـس  ُدِراــْبلا  َطـَـلُْخی  َْوا  درک ] دــهاوخ  دروــخرب  يدــب  و 
بیذکت دروم  هک  مسرتیم  ( ]= 83) اّرَُغا َْوا  َبَذُْکا  ْنَا  ُفاخَا  وش ]! مارآو  نارب ! دوخ  زا  ار  رطاخ  یگدنکارپ  اَّرِقَتْـساَف =[ ! ِسْفَنلا ! (82) َعاعَش

![ مروخب بیرف  ای  مریگ  رارق 

نایفوک اب  ُهّللا  ُهَمِحَر  ملسم  هزرابم 

ّانِا تفگ : دندمآ  وا  بلط  هب  هک  تسناد  دینش  ار  نابـسا  ياپ  يادص  ملـسم  نوچ  هک  هدومرف  نویعلا ) ءالج   ) رد هّللا  ُهَمِحر  یـسلجم  همّالع 
هلمح ناشیا  رب  دیشک و  ار  دوخ  ریشمش  داتفا  ناشیا  رب  شرظن  نوچ  دمآ  نوریب  هناخ  زا  تشادرب و  ار  دوخ  ریشمش  َنوُعِجار و  ْهَیِلا  ّانِا  َو  هِّلل 
لهچ هلمح  دنچ  رد  هکنآ  ات  دنتخیرگ  یم  وا  شیپ  زا  دروآ  یم  ور  هک  فرط  ره  هب  دنکفا و  كاله  كاخ  رب  ار  ناشیا  زا  یعمج  دروآ و 

هب ار  يدرم  هک  دوب  يا  هبترم  هب  راکیپ ]  ]= ءاجیَه هشیب  ریـش  نآ  تّوق  تعاجـش و  و  دـینادرگ ، لصاو  یهلا  باذـع  هب  ار  ناشیا  رفن  جـنپ  و 
زاب دنکفا و  ار  وا  نادند  الاب و  بل  دز و  وا  مّرکم  يور  رب  یتبرـض  نارمح  نب  رکب  هکنآ  ات  دنکفا  یم  دنلب  ماب  رب  تفرگ و  یم  تسد  کی 

گنـس و دـندمآ و  رب  اهماب  رب  دـندش  زجاع  وا  هبراـحم  زا  نوچ  داتـسیا  یمن  وا  ربارب  رد  یـسک  دروآ  یم  ور  هک  وس  ره  هب  ادـخ  ریـش  نآ 
زا دومن و  هدهاشم  ار  تلاح  نآ  مولظم  دّیـس  نآ  نوچ  دـنتخادنا ، یم  رورـس  نآ  رـس  رب  دـندز و  یم  ینرب  شتآ  دـندز و  یم  وا  رب  بوچ 

تسد یناسآ  هب  هک  دید  ثعشا  نبا  نوچ  دروآرد . اپ  زا  ار  یعمج  درک و  هلمح  نارفاک  نآ  رب  دیشک و  ریشمش  دیدرگ  دیماان  دوخ  تایح 
وت لتق  هدارا  وا  میرب و  یم  دایز  نبا  دزن  هب  میهد و  یم  ناما  ارت  ام  یهد  یم  نتشک  هب  ار  دوخ  ارچ  ملسم ! يا  تفگ : تفای  ناوت  یمن  وا  رب 

ترثک زا  راکیپ ] ءاجیَه =[  هشیب  ریش  نآ  نوچ  دیآ ، یمن  افو  نید  یب  ناقفانم  زا  دیاشن و  دامتعا  ار  نایفوک  امـش  لوق  تفگ : ملـسم  درادن 
نبا نوچ  داد . راوید  هب  تشپ  یتعاس  دـیدرگ  بلاغ  وا  رب  یناوتان  فعـض و  دـش و  هدـنام  افو  یب  ناراّکم  نآ  ياهتحارج  ءادـعا و  هلتاـقم 

تسین قدص  زا  یغورف  ار  نانید  یب  نآ  مالک  هک  تسناد  یم  هکنآ  اب  داد  رد  ناما  هب  نت  راچان  هب  درک  ضرع  وا  رب  ناما  رگید  راب  ثعشا 
هبراحم زا  تسد  یلب  تفگ : دیا ؟ هداد  ناما  ارم  ایآ  درک  باطخ  وا  ناقیفر  هب  سپ  یلب . تفگ : مناما ؟ رد  نم  ایآ  هک  تفگ : ثعشا  نبا  هب 
مامتها ادعا  هلتاقم  رد  هدرکن  لوبق  دندرک  ضرع  وا  رب  ناما  دنچ  ره  سواط  نب  دّیس  تیاور  هب  و  تشاذگ . ندش  هتـشک  رب  لد  تشادرب و 

موجه نارفاک  نآ  تخادـنا  يور  هب  ار  وا  دز و  وا  تشپ  رب  هزینو  دـمآ  رد  وا  بقع  زا  يدرمان  تفاـی و  رایـسب  تحارج  هکنآ  اـت  دومن  یم 
دـندومن و عاـمتجا  وا  رود  رب  دـندرک و  راوـس  وا  رب  ار  ترـضح  نآ  دـندروآ و  يرتـسا  سپ  ( 84) یهتنا دندرک  ریگتـسد  ار  وا  دـندروآ و 
رکم و لّوا  نیا  دومرف : دـش و  يراج  شنینزان  نامـشچ  زا  کشا  دـش و  سویأم  دوخ  تایح  زا  لاح  نآ  رد  ملـسم  دـنتفرگ . ار  وا  ریـشمش 
هآ سپ  دش !؟ هچ  امـش  ناما  سپ  دومرف : ملـسم  دشابن ، وت  رب  یکاب  هک  مراودیما  تفگ : ثعـشا  نب  دّمحم  دـیدومن ، نم  اب  هک  تسا  ردـغ 

: تفگ یملَـس  ساّبع  نب  هّللادبع  َنوُعِجار . ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِهِّلل  ّانِا  تفگ : دیراب و  هدـید  زا  ( 85) کشا بالیس  دیشک و  رب  درد  رپ  لد  زا  ترـسح 
يارب نم  هیرگ  تفگ : تسین . رایـسب  نآ  لیـصحت  رد  اهرازآ  نیا  يراد  رظن  رد  وت  هک  یگرزب  دـصقم  نآ  ینک  یم  هیرگ  ارچ  ملـسم ! يا 

رای و زا  راّدغ  ناقفانم  نیا  بیرف  هب  هک  تسا  وا  تیب  لها  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  بانج  مولظم  دّیـس  نآ  رب  ما  هیرگ  هکلب  تسین  مدوخ 
دـیدرگ و ثعـشا  نبا  هّج  وتم  سپ  دـمآ . دـهاوخ  هچ  ناشیا  رـس  رب  مناد  یمن  دـنا  هدروآ  بناج  نیا  هب  يور  دـنا و  هدـش  ادـج  دوخ  راید 

ترضح يوس  هب  یتسرفب  یسک  نم  بناج  زا  هک  مراد  سامتلا  دش ، مهاوخ  هتشک  نم  تسین و  يدامتعا  امش  ناما  رب  هک  مناد  یم  دومرف :
بیرغ و مّع  رـسپ  لاوحا  رب  دـیامنن و  دوخ  راید  كرت  ناشیا  غورد  ياه  هدـعو  نایفوک و  رکم  هب  بانج  نآ  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

یم ملسم  تّمع  رسپ  هک  دیوگب  وا  هب  و  ددرگ ، یم  بناج  نیا  هّجوتم  ادرف  ای  زورما  ترضح  نآ  هک  منادیم  اریز  ددرگ ؛ علطّم  دوخ  مولظم 
هفوک لها  ملتق و  راظتنا ] مشچ   ]= دِّصَرتُم مدش و  ریـسا  نایفوک  تسد  رد  نم  هک  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  درگرب  رفـس  نیا  زا  هک  دـیوگ 

نبا رـصق  رد  هب  ار  ملـسم  سپ  درک . دّهعت  ثعـشا  نبا  دبای ؛ یئاهر  ناشیا  قافن  زا  هک  درک  یم  گرم  يوزرآ  وت  ردـپ  هک  دـنهورگ  نامه 
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ارت نم  دوب  راک  هچ  ناما  اب  ار  وت  تفگ : دایز  نبا  دـیناسر . اـنّزلا  دـلو  نآ  ضرع  هب  ار  ملـسم  لاوحا  دـش و  رـصق  لـخاد  دوخ  درب و  داـیز 
هدرک هبلغ  وا  رب  یگنشت  دنتشادزاب  رصق  رد  ار  الب  تنحم و  رحب  قیرغ  نآ  نوچ  دنام . تکاس  ثعـشا  نبا  یهدب ، ناما  ار  وا  هک  مداتـسرفن 

رد رب  هک  درس  بآ  زا  يا  هزوک  رب  داتفا  شهاگن  ملسم  تقو  نیا  رد  دندوب  راب  نذا  رظتنم  هتسشن  هرام  الاراد  رد  رب  هفوک  نایعا  رثکا  دوب و 
ار هزوک  نیا  بآ  ینیب  یم  ملسم ! يا  تفگ : ورمَع  نب  ملسم  دیهد ، نم  هب  یبآ  هعرج  دومرف : هدرک و  ناقفانم  نآ  هب  ور  دندوب  هداهن  رـصق 
وت رب  ياو  دومرف : ملسم  بانج  یماشایب ، ار  مّنهج  نازوس ] بآ   ]= میمَح ات  دیشچ  یهاوخن  نآ  زا  يا  هرطق  هک  مسق  ادخ  هب  تسا  درس  هچ 
نب ملـسم  منم  يدومن ، وا  نایـصع  وت  هک  یماگنه  مدومن  دـیزی  دوخ  ماما  تعاـطا  متخانـش و  ار  ّقح  هک  مسک  نآ  نم  تفگ : وت ؟ یتسیک 

زا يرتراوازس  وت  هنیآ  ره  یشاب  یم  راک  افجو  لد  نیگنس  نابز و  دب  ردقچ  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  دومرف : ملسم  ترضح  یلهاب . ورمع 
درک و راوـید  رب  هیکت  یگنـشت  فعـض و  تیاـغ  زا  ملـسم  باـنج  سپ  منهج . ] رد  یگنادواـج   ]= میحَج رد  دوـُلُخ  میمَح و  برُـش  هب  نم 

یحدق اب  بآ  رپ  هزوک  مالغ  نآ  دروایب و  ملسم  يارب  بآ  هک  داد  نامرف  ار  دوخ  مالغ  درک  یتّقر  ملسم  لاح  رب  ثیرح  نبورمع  تسـشن ،
بآ تخیر و  ار  بآ  نآ  دش  راشرس  شناهد  نوخ  زا  حدق  دماشایب  تساوخ  نوچ  داد  ملسم  هب  تخیر و  حَدق  رد  بآ  دروآ و  ملسم  دزن 
ِهِِّلل ُدْمَحْلا  تفگ : ملـسم  تخیر . حدق  رد  وا  يایانَث  ياهنادند  دماشایب  هک  تساوخ  موس  هبترم  رد  دـش . بانوخ  زین  هعفد  نیا  دـیبلط  رگید 
یم دوب ، نم  تمـسق  يزور و  رگا  و   ] مماشایب ایند  بآ  زا  نم  هک  تسا  هدـشن  رودـقم  اـیوگ  تفگ : ُُهتبِرََـشل . موُسْقَمْلا  ِقْزِّرلا  َنِم  َناـک  ْول 

زا یکی  درکن  مالس  دش  دایز  نبا  سلجم  لخاد  نوچ  ترضح  نآ  دیبلط ، ار  ملـسم  دمآ  دایز  نبا  کیپ ] ]= لوسر لاح  نیا  رد  مدیـشون . ]
هب و  تسین ، ریما  نم  رب  وا  هک  ادخ  هب  دـنگوس  وش  تکاس  وت ! رب  ياو  دومرف : نک ، مالـس  ریما  رب  هک  دز  ملـسم  رب  گناب  دایز  نبا  نامزالم 
وا رب  نم  مالـس  نیا  زا  دـعب  تشک  دـهاوخن  ارم  رگا  دراد و  اضتقا  هچ  وا  رب  نم  ندرک  مالـس  تشک  دـهاوخ  ارم  رگا  دومرف : رگید  تیاور 

تشک یهاوخ  ارم  نوچ  دومرف : ملسم  سپ  تشک . مهاوخ  ار  وت  نم  ینکن  هاوخ  ینکب و  مالـس  هاوخ  تفگ : دایز  نبا  دش ، دهاوخ  رایـسب 
نایم رد  ملسم  سپ  ینک ، تیصو  ات  ارت  تلهم  تفگ : دیامن ، لمع  نم  ياهتّیصو  هب  هک  منک  دوخ  ّیـصو  ار  نیرـضاح  زا  یکی  هک  راذگب 
لوبق ارم  ّتیصو  مهاوخ  یم  مراد  یتجاح  وت  هب  نم  تسا  یـشیوخ  تبارق و  وت  نم و  نایم  تفگ : هدرک  دعـس  نب  رمُع  هب  ور  سلجم  لها 

نیا لوبق  نک  ملـسم  ز  ّتیِمَح * یب  يا  تفگ : هّللادـیبع  رعـش : دادـن . ملـسم  نخـس  هب  شوگ  دایز  نبا  دـمآ  شوخ  يارب  نوعلم  نآ  ینک ،
یم هچ  ره  ونشب  ییامن  یم  عانتما  وا  تیّصو  لوبق  زا  ارچ  دراد  تبارق  هطبار  وت  اب  ملـسم  رمُع ! يا  يدنواشیوخ ] تریغ  تیمح :  ]* تّیـصو

رد نم  ًالوا  هک : تسا  نآ  نم  ياه  تیّصو  تفگ : ملـسم  درب ، رانک  هب  تفرگ  ار  ملـسم  تسد  تفای  روتـسد  دایز  نبا  زا  نوچ  رمُع  دیوگ .
نبا زا  ارم  ندـب  دـنتخاس  لوتقم  ارم  نوچ  هکنآ  مود  نک . ادا  ارم  ضرق  شورفب و  ارم  هرز  ریـشمش و  مراد  ضرق  مهرد  دـصتفه  رهـش  نیا 

ما هتشون  نم  هک  نوچ  دیاین  بناج  نیا  هب  هک  یسیونب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  هکنآ  مّوس  یئامن . نفد  یبلطب و  تصخر  دایز 
ياهتیصو مامت  دعس  رمع  سپ  دیآ ؛ یم  هفوک  فرط  هب  ترضح  نآ  ببس  نیا  هب  هک  منک  یم  نامگ  دنا و  ترـضح  نآ  اب  هفوک  مدرم  هک 

اشفا نم  دزن  ار  وا  زار  هک  يدرک  تنایخ  وت  رمُع  يا  هک  تسا  نآ  شلصاح  هک  تفگ  یمالک  هّللادیبع  درک ، لقن  دایز  نبا  يارب  ار  ملـسم 
نفد رد  میتشک  ار  وا  نوچ  اّما  و  نک ، نانچ  تسا  هتفگ  هچ  ره  تسین  يراک  وا  لام  اب  ار  اـم  هک  تسا  نآ  وا  ياهتّیـصو  باوج  اـّما  يدرک 

وا هک  نوچ  درک  مهاوخن  لوبق  ارت  تعافـش  ملـسم  هّثج  باب  رد  اّما  تفگ : دایز  نبا  جرفلا  وبا  تیاور  هب  و  درک . میهاوخن  هقیاضم  وا  ندب 
وا هدارا  ام  دـیامنن  ام  هدارا  وا  رگا  نیـسح  اّما  دوب . یعاس  نم  كاله  رد  یغاـط و  نم  اـب  هکنآ  تهج  هب  مناد  یمن  ندرک  نفد  راوازـس  ار 

تّوق لامک  اب  مه  ملـسم  درک  باطخ  ترـضح  نآ  اب  زیمآ  تراسج  تاملک  یـضعب  هب  درک و  ملـسم  هب  ور  داـیز  نبا  سپ  درک ، میهاوخن 
ترضح وا و  هب  ازسان  ۀنعّللا -  هیلع  انّزلا -  دلو  دایز  نبا  رم  الا  رخآ  ات  تشذگ  ناشیا  نایم  رد  رایـسب  نانخـس  داد و  یم  ار  وا  باوج  بلق 

رب یتبرض  ملسم  ار  نوعلم  نیا  و  ( 86) دیبلط ار  نارمح  نب  رکب  سپ  تفگ ، لیقع  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما 
وت نم و  ناـیم  رد  رگا  مسق  ادـخ  هب  تـفگ  ملـسم  نزب ، ندرگ  ار  وا  رـصق و  ماـب  هـب  ربـب  ار  ملـسم  هـک  درک  رما  ار  وا  سپ  دوـب  هدز  شرس 

شردـپ هّللادـیبع و  هک  دـناهاگ  ایب  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  زا  بانج  نآ  دارم  و  ( 87) يدرک یمن  نم  لـتق  هب  مکح  دوب  یتبارق  یـشیوخ و 
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ماب رب  تفرگ و  ار  رایخا  هلالـس  نآ  تسد  نیعل  نارمح  نب  رکب  سپ  دـنرادن . شیرق  زا  يداژن  یبسن و  چـیه  دـنناگداز و  انز  هیبا  نب  داـیز 
ُهّللا یَّلَـص  ادخ  لوسر  رب  تاولـص  رافغتـسا و  حیبست و  لیلهت و  ریبکت و  ءانث و  دمح و  هب  هاگرد  بّرقم  نآ  نابز  هار  يانثا  رد  درب و  رـصق 

یهورگ نیا  نایم  ام و  نایم  نک  مکح  وت  اهلاراب  هک  تشاد  یم  هضرع  درک و  یم  تاجانم  یلاعت  ّقح  اـب  دوب و  يراـج  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و 
زا یعـضوم  رد  ار  مولظم  نآ  هیلع -  هّللا  ۀنعل  نارمح -  نب  رکب  سپ  دنتـشادرب  ام  يرای  زا  تسد  دـنتفگ و  غورد  دـنداد و  بیرف  ار  ام  هک 

لابند ار  شفیرش  ندب  سپ  داتفا  نیمز  هب  نینزان  رس  نآ  درک و  ادج  نت  زا  ار  شکرابم  رس  درب و  دوب  نارگـشفک  رب  فرـشم  هک  رـصق  ماب 
تقو رد  تفگ : تسیچ ؟ وت  لاح  رییغت  ببس  هک  دیسرپ  نوعلم  نآ  تفاتش . هّللادیبع  دزن  هب  نازرل  ناسرت و  دوخ  دنکفا و  ریز  هب  ماب  زا  رس 
سرت لوه و  وا  زا  نادنچ  نم  دیزگ و  یم  نادـند  هب  ار  شیوخ  تشگنا  دوب و  هداتـسیا  نم  ربارب  رد  مدـید  ار  یبیهم  هایـس  درم  ملـسم  لتق 

یلوتـسُم وت  رب  تَشهَد  ینک  راـک  تداـع  فـالِخ  هب  یتـساوخ  یم  نوچ  تفگ : یقـش  نآ  مدوب ، هدیـسرتن  نینچ  لاـح  هب  اـت  هک  متـشادرب 
هب رکیپ  زا  رـس  شدنتفرگ  نادنز  ار ز  یناه  دندروایب  نامیا  مزب  عمـش  شوماخ  دـش  هچ  رعـش : هتـسب : تروص  وت  رظن  رد  لایخ  هدـیدرگ و 

تعافش وا  يارب  نارگید  ثعـشا و  نب  دّمحم  دنچ  ره  دیبلط و  نتـشک  يارب  ار  یناه  دایز  نبا  سپ  يدوب  رادنامهم  هک  نآ  مرج  هب  يدوز 
، دننز ندرگ  دـنروآ  یم  رد  ارـش  عیب و  هب  ار  نادنفـسوگ  هک  یناکم  رد  دـنرب و  رازاب  هب  ار  یناه  داد  نامرف  سپ  دیـشخبن ، يدوس  دـندرک 

َْنیَا َو  ُهاجِحْذَم  ای  مْوَیلا ! َِیل  َجِـحذَم  َو ال  ُهاجِحْذَـماو ! هک  تشاد  یم  رب  دایرف  وا  دـندروآ و  نوریب  هرام  الاراد  زا  هتـسب  فتک  ار  یناه  سپ 
ُبیبح ) زا س . . ]!؟ نم زا  نایجحذـم  دـنیاجک  هدـنامن ! نم  يارب  جـحذم  هلیبق ي  رگید  نایجِحذَـم ! يا  دیـسرب  مداـیرفب  =[ !؟ ُجِـحْذَم یّنِم ] ]
تبحص هب  هک  هدش  تیاور  تفر و  یم  رامشب  هعیش  نایعا  هفوک و  فارشا  زا  ( 88) هَورُع نب  یناه  هک  تسا  لقن  ریمدناوخ ] فیلأت  ( ] رَیِّسلا

يدوعسم بَهّذلا ) ُجوُُرم  ) رد و  (. 89) تشاد لاس  هن  داتشه و  دش  دیهش  هک  يزور  رد  هتسج و  فّرشت  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ 
ریذـپ نامرف  هدایپ  رازه  تشه  دـش و  یم  راوس  وا  اب  شوپ  هرز  درم  رازه  راـهچ  هک  دوب  نادـنچ  یناـه  ّتیناـیعَا  صّخـشت و  هک  ( 90) تسا

وا شوپ  هرز  درم  رازه  یس  درک  یم  توعد  لئابق  رگید  هَْدنِک و  هلیبق  زا  ار  دوخ  نادنگوس  مه  نادهع و  مه  ینعی  فالْحَا  نوچ  تشاد و 
دای مان  هب  ار  لئابق  خیاشم  دز و  یم  هحیـص  هک  نادنچ  دـندرب  یم  نتـشک  يارب  رازاب  بناج  هب  ار  وا  هک  ماگنه  نیا  دـندومن  یم  تباجا  ار 

ای يدومع  ایآ  تفگ : داد و  یئاهر  دنب  زا  ار  دوخ  تسد  درک و  تّوق  مرجال  دادن  خساپ  ار  وا  سک  چیه  تفگ  یم  ُهاجِحْذَـماو  درک و  یم 
ورف ار  وا  دندیود و  وا  يوس  هب  دندید  نینچ  هک  دایز  نبا  ناوعا  منک ، هعفادم  لادج و  نآ  اب  نم  هک  تسین  یناوختسا  ای  یگنس  ای  يدراک 
امش تناعا  دوخ  لتق  رب  متـسین و  ّیخـس  دوخ  ناج  ياطع  هب  نم  تفگ : شکب ! ندرگ  دنتفگ : دنتـسبب و  تخـس  ار  وا  هعفد  نیا  دنتفرگ و 

! ُداعَْملا ِهّللا  َیِلا  تفگ : یناه  درکن  رثا  وا  رد  دز و  وا  رب  یتبرـض  تشاد  مان  یکرت ) دیـشر  ) هک دایز  نبا  مـالغ  نت  کـی  سپ  درک  مهاوخن 
سپ دوخ ! يدونـشخ  تمحر و  يوس  هب  ربـب  ارم  ادـنوادخ ! تسا ، ادـخ  يوس  هب  همه  تشگزاـب  ینعی  َکـِناوْضِر ! َو  َکـِتَمْحَر  یِلا  ّمهّللا 

هک ار  یبلک  یلعَالادبع  دایز ، نبا  نامرف  هب  دنتشگ  هتـشک  یناه  ملـسم و  نوچو  دینادرگ . لصاو  یهلا  تمحر  هب  ار  وا  دز و  رگید  یتبرض 
بَخلَـص نب  ةَرامُع  و  دوب ، هتفرگ  ار  وا  باهِـش  نب  ریثک  دوب و  هدرک  جورخ  ملـسم  يراـی  هب  ملـسم  جورخ  زور  رد  دوب و  هفوک  ناعجِـش  زا 
لتاـقم زا  یـضعب  تیاور  قـفاومو  دـندرک . دیهـشو  دـندروآ  ار  ودره  دوـب  هدـش  ریگتـسدو  تشاد  ملـسم  يراـی  هدارا  زین  وا  هـک  ار  يدزَا 

نبا طبِس  و  دندز . راد  هب  ناشورف  دنفـسوگ  هّلحم  رد  دندینادرگب و  رازابو  هچوک  درگ  هب  ار  یناهو  ملـسم  نت  هک  درک  رما  دایز  نبا  ، هربتعم
ناشیا نت  دندرک و  یشْبنُج  دندید  نینچ  جِحْذَم  هلیبق  نوچ  هقباس  تیاور  هبو  دندیشک . راد  هب  هَسانُک  رد  ار  ملـسم  ندب  هک  هتفگ  يزوَجلا 

دیزی هب  همان ا  داتسرف و  دیزی  دزن  هب  ار  ملـسمرس  دایز  نبا  سپ  ( 91) دندرپس كاخ  هبو  دندرازگ  زامن  ناشیا  رب  دـندروآ و  ریز  هبراد  زا  ار 
هزاورد رب  ار  یناه  ملسم و  رس  ات  درک  رماو  دش  داش  دیسر  دیزی  هب  اهرس  همان و  نوچ  درک ، جرد  نآ  رد  ار  یناه  ملـسم و  لاوحا  تشون و 

هیلع نیـسح  ما  هدینـش  هک  تشونو  دومن  رایـسب  شزاون  اروا  ودرک  شیاتـس  ار  وا  لاعفاو  تشون  ار  هّللادیبع  همان  باوجو  دـنتخیوآ  قشمد 
تمهت هـب  يروآ و  لـمع  هـب  غـیلب  یعـس  وا  هـب  نتفاـی  رفظ  ردو  یئاـمن  طبــض  ار  اـههار  هـک  دـیاب  تـسا  هدـیدرگ  قارع  هّجوـتم  مالـّـسلا 

دوب هَّجِحلا  ِيذ  هام  هبنـش  هس  زور  رد  ملـسم  جورخو  یـسیونب . نم  يارب  دوش  یم  حـناس  زور  ره  هچنآ  یناسر و  لـتق  هب  ار  مدرم  ، ناـمگو
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]؟ یلوَم زا  دنزرف  ياراد  زینک  دلو =[  ّمُا  ملـسم  رَدام  هتفگ  جرفلا  وباو  دش . عقاو  دـشاب  هفرع  زور  هک  مهن  هبنـشراهچ  زور  رد  وا  تداهـشو 
رب هچنآ  نکل  متفاین ، یئاج  ردار  ملـسم  دالوا  ددع  هک  دیوگ : ّفل  ؤم  ( 92) دوب هدومن  عایتبا  ماش  رد  ار  وا  لیقع  تشاد و  مان  ۀـیَلُع ) دوب و(

ربکا و یّلع  زا  دعب  ّفَط  هعقاو  رد  تسا  بلاط  وبا  دالوا  زا  دیهش  لّوا  هک  ملسم  نب  هّللادبع  نیتسخن : مدروآ . رامـش  نت  جنپ  متفای  رفظ  نآ 
نتود و  تشگ . دیهـش  البرک  رد  هّللادبع  زا  دعب  تسا و  دلو  ّما  وا  ِرَدامودّـمحم  مّود : تسا . مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  رتخد  هّیقر  وا  ِرَدام 

سبح و ّتیفیک  و  دشاب ، یم  راّیط  رفعج  دالوا  زا  ناشیا  ِرَدام  هک  تسا  میهاربا  دّمحم و  میدق ، ِبقانَم  تیاور  هب  ملـسم  نادـنزرف  زا  رگید 
نیـسح ماما  نارتخد  اب  وا  یفوک و  مَثعَا  تیاور  هب  هلاس  هدزیـس  یکرتخد  مجنپ : دنزرف  تفر . دـهاوخ  حرـش  هب  نیا  زا  دـعب  ناشیا  تداهش 

رـصتخم نیا  رد  هکنآ  زا  تسا  نوزفا  تلـالجو  تلیـضف  ار  لـیقع  نب  ملـسم  هک  نادـب  و  تشاد . تَبَحاـصُم  ـالبرک  رفـسرد  مالّـسلا  هـیلع 
ماما ترضح  هک  يذغاک  هعلاطمو  تفر  حرـش  هب  لّوا  باب  زا  مجنپ  لصف  رخآ  رد  هک  یثیدح  هظحالم  ماقم  نیا  رد  تسا  یفاک  دوشرکذ 
يداب رـضاح و  هاگترایزو  عقاو  هفوک  دجـسم  بنج  رد  شفیرـش  ربقو  تشون  ناشیا  ياه  هماـن  باوج  رد  ناـیفوک  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
ترایز ودره  رقحا  دومرف و  لقن  ترایز  ود  وا  يارب  زا  سواط  نبدّیس  و  تسا . کیدزن ] رود و   ]= یناد یصاق و  و  یئاتـسور ] يرهـش و  ]=
ملـسم یناه و  يدسا ، ریبز  نب  هّللادبع  و  تسا . عقاو  ملـسم  ربق  لباقم  هّللا  همحر  یناه  ربق  و  ( 93) مدومن لقن  نیرئاّزلا ) ۀّیِدَه  ) باتک رد  ار 

ٍلیقَع ِْنبا  َو  ِقوُّسلا  ِیف  ٍءِیناـه  یلا  - ِ يرُْظناَـف ُتوَْـملا  اَـم  َنیردـَتال  ْتنُک  ْنِاَـف  رعـش : تسا : نیا  نآ  ردـص  هک  يراعـشا  رد  هتفگ  هیثرم  ار 
َو . ) س دنا ]! هتخیوآ  شیامن  هب  رازاب  رد  هک  لیقع  نب  ملسم  یناه و  رکیپ  هب  نکرظن  سپ  تسزیچ ، هچ  گرم  هک  ینادیمن  وت  رگا  سپ  ]=

ُۀَِحفاّسلا َِکتَعیـش  ُعِمادَـم  ِْنیَـسُْحلا –  ِّمَع  َْنب  اَی  ًامَد -  َْکتَقَـس  رعـش : ٍلیقع :) ِْنب  ِِملْـسُم  ِءاثَر  یف  ِلیلَجلا  ِةَداّـسلا  ِضَْعب  َلْوَق  ُنِسْحَتْـسَََال  ّینِا 
ًۀَِحئار ًۀَـیِداغ  َکیِّیَُحت  ِعُومُّدـلا  ُتالِطاه  ْتَحَِرب  َو ال  وت ]! نایعیـش  ناـیرگ  ياهمـشچ  نیـسح – ! ّمع  رـسپ  يا  وت –  رب  دـناشفا  یم  نوخ  ]=
ْتَدَـغ اهیف  َكایانَث  ٍَۀبْرَـش  ْنِم  َوُْرت  َمل  َّکنَِال  یهاگنابـش ]! يدادـماب و  ياهناراب  ناسب  ارت  دـنیوگ  مالـس  کشا ، نازیر  ياـهناراب  هتـسویپ  ]=

ْلَهَف َكوُقَثْوَا  ْذِا  ِرْصَْقلا  َنِم  َكوَمَر  داتفا ]! نآ  رد  وت  نیشیپ  ياهنادند  هک  بآ ، یکدنا  زا  يدوب  هدشن  باریس  زونه  وت  اریز  ( ]= 94) ًۀَِحئاط
زا يوضع  چیه  ایآ  سپ  دندوب ! هتـسب  مکحم  ارت  ناتـسد  هکیماگنه  دنتخادنا  نییاپب  رـصق  يالاب  زا  ارت  اهنآ  =[ !؟ ٍۀَـحِراج ْنِم  َکیف  ْتَِملَس 
وت ایآ  نامـسیر ! اب  ناشیاهرازاب  رد  يدشیم  هدـناشک  =[ !؟ ۀَـحراْبلا ُمُه  َریمَا  َتَْسلَا  ِلابِْحلا  ِیف  ْمِِهقاوْسَِاب  ُّرَُجت  تسا ]!؟ هدـنام  ملاس  وت  ندـب 
وت رب  مه  نانز  هکیلاحرد  يریمیم  وت  ایآ  =[ !؟ ۀِحئان نِم  رْصِْملا  ِیف  ََکلامَا  ُتایکاْبلا !؟ َکِْکبَت  َْمل  َو  یِضقَت  َا  يدوبن ]!؟ نایفوک ) )= اهنآ ریما 

! ٍۀِحئاص ْنِم  ُۀَّیِشَعلا  َْکیَلَع  ( 95) ٍدُورَز یف  ْمَکَف  ًابَْحن  ِضْقَت  ْنَئل  تسین ]!؟ هدننک  نویـش  نز  کی  هفوک ) ) رهـش رد  وت  يارب  ایآ  دـنیرگیمن !؟
شنارای ماما و  هب  وت  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  " دورَز -   " هاگلزنم رد  وت  رب  ناگدـننک  نویـش  دنرایـسب  هچ  سپ  يراپـسب ، ناج  وت  رگا  ]=

س. ![ . دسریم

ملسم نالفط  تداهش  يریسا و 

رکذ زین  ار  وا  نالفط  تداهش  هک  مدید  بسانم  دش  ملـسم  تداهـش  رکذ  نوچ  ملـسم : نالفط  تداهـش  يریـسا و  تیفیک  رد  مجنپ : لصف 
زا یکی  زا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  قودص  خیـش  هدش ؛ عقاو  هتـشذگ  ملـسم  لتق  زا  لاس  کی  زا  دعب  اهنآ  تداهـش  هعقاو  هچ  رگا  منک 
ود ترضح  نآ  هاگرکـشل  زا  دش  هدرک  ریـسا  دیـسر  تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  تفگ : هک  هفوک  لها  خویش 
ود نیا  هک  ار  وا  درک  رما  ار و  دوخ  نابنادنز  دیبلط  نوعلم  نآ  دایز ، نبا  دزن  ار  ناشیا  دـندروآ  لیقع و  نب  ملـسم  بانج  زا  کچوک  لفط 

يانگنت رد  ناکدوک  نآ  هدرک و  نینچ  زین  درم  نآ  هدم  ناشیا  هب  درـس  بآ  ذیذل و  ياذغ  ریگب و  گنت  ناشیا  رب  نک و  نادنز  رد  ار  لفط 
ینادنز درمریپ  ناشیا  يارب  یبآ  هزوک  اب  نیوج  نان  صرق  ود  دـش  یم  بش  نوچ  و  دنتـشاد ، یم  هزور  اهزور  دـندرب و  یم  رـس  هب  نادـنز 

ردارب ود  نآ  زا  یکی  لیوط  تّدـم  نیا  زا  سپ  دـیماجنا ، لوط  هب  ناشیا  سبح  لاس  کـی  تّدـم  اـت  دـندرک  یم  راـطفا  نآ  هب  دروآ و  یم 
سپ دوش  یلاب  هدیـسوپ و  ام  ياهندـب  یناف و  ام  رمع  هک  دـش  کیدزن  دـیماجنا و  لوط  هب  اـم  سبح  تّدـم  ردارب  يا  هک  تفگ  ار  يرگید 
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دیاش هکنآ  ات  وگب  وا  هب  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  هب  ار  ام  تبـسن  نک و  لقن  وا  يارب  ار  ام  لاح  دیایب  ینادنز  درمریپ  نیا  هاگره 
وا کچوک  ردارب  دروآ ، ار  ناکدوک  نان  بآ و  بش  ره  تداع  بسح  هب  درمریپ  نآ  دش  لخاد  بش  هک  یماگنه  سپ  دهد ، هعسوت  ام  رب 
نم ربمغیپ  بانج  نآ  هکنآ  لاح  مسانشن و  هنوگچ  یلب  تفگ : یسانش ؟ یم  ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  دّمحم  خیـش ! يا  هک  دومرف  ار 

هک درک  دهاوخ  اطع  وا  هب  لاب  ود  یلاعت  قح  هک  تسا  یـسک  نامه  رفعج  یلب ، تفگ : یـسانش ؟ یم  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  تفگ : تسا !
ردارب ّمع و  رـسپ  وا  مسانـشن  هنوگچ  تفگ : یـسانش ؟ یم  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  دوـمرف  لـفط  نآ  دـنک . ناریط  هکئـالم  اـب  تشهب  رد 

نیا میراتفرگ  وت  تسد  رد  کنیا  میلیقع  نب  ملسم  لفط  ود  ام  میشاب ، یم  وت  ربمغیپ  ترتع  زا  ام  خیش ! يا  دومرف : هاگنآ  تسا . نم  ربمغیپ 
یم داتفا و  ناشیا  ياپ  يور  رب  دینـشب  ار  نانخـس  نیا  نوچ  خیـش  راد . هگن  ام  ّقح  رد  ار  يوبن  تمرح  ساپ  رادم و  اور  ام  رب  یتخـس  ردـق 
يور رب  هداشگ  تسا  نادنز  رد  نیا  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  یفطصم  دّمحم  ترتع  يا  امش  ناج  يادف  نم  ناج  تفگ : یم  دیـسوب و 

بآ هزوک  اب  ار  نیوج  نان  صرق  ود  نآ  درمریپ  نآ  تفرگ  ارف  ار  ایند  بش  یکیرات  نوچ  سپ  دیربب . فیرـشت  دـیهاوخ  هک  اج  ره  هب  امش 
ریس ار  بش  سپ  دیشابم  نمیا  نانمشد  زا  تسا  رایـسب  نمـشد  ار  امـش  ناگدیدرون ! يا  تفگ : هار و  رـس  ات  دربب  ار  ناشیا  داد و  ناشیا  هب 
یم هار  بش  یکیرات  نآ  رد  سرون  كدوک  ود  نآ  سپ  دیامرف . تمارک  یجرف  امـش  يارب  یلاعت  ّقح  هکنآ  ات  دـیوش  ناهنپ  زور  دـینک و 

کیدزن هدرمش  تمینغ  ار  وا  رادید  یگتسخ  ترثک  زا  هداتسیا  رد  دزن  دندید  ار  نز  ریپ  دندیسر  ینز  ریپ  لزنم  هب  هک  یماگنه  ات  دندومیپ 
یکیرات نیا  رد  ار  ام  یهن و  ّتنم  ام  رب  دوش  هچ  میرب  یمن  یئاج  هب  هار  میبیرغ و  ریغـص و  لـفط  ود  اـم  نز ! يا  دـندومرف : دندیباتـش و  وا 

امـش ناگدـید ! رون  ود  يا  تفگ : نزریپ  میور ؟ دوخ  قیرط  هب  میوش و  نوریب  تلزنم  زا  دوش  حبـص  نوـچ  یهد  هاـنپ  دوـخ  لزنم  رد  بش 
زا هک  میشاب  یم  وت  ربمغیپ  ترتع  زا  ام  دنتفگ : هدیسرن ؟ مماشم  هب  یئوب  نآ  زا  رت  هزیکاپ  هک  مونش  یم  امش  زا  يرطع  يوب  نم  هک  دیتسیک 
یم هتـشاد  روضح  البرک  هعقاو  رد  هک  ثیبخ  قساف و  تسا  يداماد  ارم  نم ! ناگدیدرون  يا  تفگ : نز  نآ  میا . هتخیرگ  دایز  نبا  نادـنز 

هک دور  یم  دیما  تسا و  کیرات  تسا و  بش  دنتفگ : دناسر . یبیسآ  ار  امش  دنیبب و  اجنیا  رد  ار  امـش  دیآ و  نم  هناخ  هب  بشما  هک  مسرت 
دومن رـضاح  ناشیا  يارب  یماعط  دروآ و  رد  هناخ  هب  ار  ناشیا  نز  سپ  میوش . یم  نوریب  اجنیا  زا  دادماب  مه  ام  دیاین  اجنیا  بشما  درم  نآ 

اج ام  يارب  زا  تسین  یتجاـح  ماـعط  هب  ار  اـم  دـنتفگ : رگید  تیاور  قفاوم  و  دـنتفخب . باوخ  رتسب  رد  دـندرک و  لواـنت  ماـعط  ناـکدوک  و 
کچوک لفط  دـندیمرآ . شیوخ  هاگباوخب  غارف  زا  دـعب  دنتـشاذگب و  زامن  یتخل  سپ  مینک  شیوخ  تئاوف  ياضق  هک  نک  رـضاح  يزامن 

مامـشتسا مینک و  مه  ندرگ  هب  تسد  اـیب  دـشاب  اـم  ینمیا  تحار و  بشما  هک  دور  یم  دـیما  نـینچ  ردارب  يا  هـک  تـفگ  ار  گرزب  ردارب 
بـش زا  یـساپ  نوچ  دنتفخب  دندروآ و  رد  مه  ندرگ  هب  تسد  سپ  دنکفا . یئادج  ام  نیب  ام  گرم  هکنآ  زا  شیپ  میئامن  رگیدـکی  هحیار 

. منم تفگ : ثیبخ  نآ  تسیک ؟ تفگ : نز  دـیبوک . ار  هناخ  رد  دـمآ و  هزوجع  نآ  لزنم  بناج  هب  زین  هزوجع  نآ  داماد  اـضق  زا  تشذـگ 
؟ هداد يور  هچ  ارت  رگم  دیسرپ  موش ، كاله  یگتـسخ  زا  تسا  کیدزن  هک  نک  زاب  رد  تفگ : يدوب ؟ اجک  تعاس  نیا  ات  هک  دیـسرپ  نز 

رازه دروایب  لفط  ود  نآ  زا  نت  کی  رـس  هک  ره  هک  درک  ادـن  ریما  يدانُم  دـنا و  هدرک  رارف  هّللادـیبع  نادـنز  زا  کـچوک  لـفط  ود  تفگ :
مدرگ و یم  ار  هفوک  یـضارا  لاح  هب  ات  هزیاج  عمط  هب  نم  دشاب و  وا  ياطع  مهرد  رازه  ود  دشکب  ار  نت  ود  ره  رگا  دریگب و  هزیاج  مهرد 

ُهّللا یَّلَص  ربمغیپ  هکنآ  زا  زیهرپبو  رذگب  لایخ  نیا  زا  درم  يا  هک  داد  دنپ  ار  وا  نز  مدیدن . كدوک  ود  نآ  زا  يرثا  یگتسخ  بَعَت و  زج  هب 
تاملک نیا  زا  هکلب  دومن ؛ یم  لابرغ ]  ]= نَزیوَرپ رد  بآ  دننام  نوعلم  نآ  بلق  رد  نز  ریپ  نآ  حیاصن  دـشاب ، وت  مصخ  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و 
هزوجع هتـساوخ . ارت  ریما  انامه  ریما  دزن  میورب  زیخرب  دـشاب  يربخ  وت  دزن  دـیاش  یئاـمن  یم  لـفط  نآ  زا  تیاـمح  وت  تفگ : تفـشآ و  رب 

لخاد ات  نک  زاب  ار  رد  تفگ : درم  مرب ، یم  رس  هب  نابایب  نیا  رد  متسه  ینزریپ  نم  هکنآ  لاح  تسا و  راکچ  نم  اب  ار  ریما  تفگ : نیکـسم 
رـضاح وا  يارب  بارـشو  ماعط  يردقو  درک  زاب  رد  نز  نآ  سپ  میآرب ، ناکدوک  بلط  هب  دوش  حبـص  ات  منک  یتحارتسا  هلمجلا  ِیف  موش و 
دینـشب هناخ  نایم  رد  ار  لفطود  نآ  باوخ  هلان ]  ]= ریفَن بش  زا  تقو  کی  تفر  باوخ  رتسب  هب  تخادرپب  ندروخ  راک  زا  درم  نوچ  درک ،

ات دیلام  یم  نیمز  راوید و  رب  تسد  لفط  ود  نآ  ندرک  ادیپ  تهج  هب  یکیرات  رد  درک و  یم  گناب  واگ  دننامو  تفشآ  رب  تسم  رتش  لثم 
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؟ دیتسیکامـش ملزنم ، بحاص  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  تفگ  مولظم  كدوک  نآ  دیـسر  ریغـص  لفط  يولهپ  هب  شـسحن  تسد  هک  یماگنه 
! خیـش يا  دنتفگ : سپ  میدش . عقاو  نامه  رد  میدیـسرت  یم  هچنآزا  نم ، بیبح  يا  زیخ  رب  هک  درک  ادیپ  ار  رتگرزب  ردارب  كدوک  نآ  سپ 

لیکو دهاش و  لوسرو  ادخ  دـنتفگ : یلب ! تفگ : ربمغیپو ؟ ادـخ  نامارد  دـنتفگ : یلب . تفگ : میناما ؟ رد  میتسیک  هک  میئوگ  تسارام  رگا 
ِِهلآ و ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  دّمحم  وت  ربمغیپ  تَرتِع  زا  ام  خیش ! يا  دنتفگ : دنتفرگ ، وا  زا  ظَّلَغُم  ناما  هکنآزا  دعب  یلب ! تفگ : ناما ؟ يارب  تسا 

ارم هک  ار  ادخ  دمح  دـیا و  هداتفا  گرم  ریگ  هب  دـیا و  هدرک  رارف  گرم  زا  تفگ : میا ، هدرک  رارف  هّللادـیبع  نادـنز  زا  هک  میـشاب  یم  َمَّلَس 
بش نآ  تلاح  نامه  هب  مولظم  ناکدوک  نآ  تسبب و  مکحم  ار  ناشیا  فتک  ود  بش  نامه  رد  محر  یب  نوعلم  نآ  سپ  داد . رفظ  امـشرب 

تارف و رهن  راـنک  رد  دربب  ار  لـفط  ود  نآ  هک  داد  ناـمرف  ار  دوخ  مـالغ  نوعلم  نآ  دیـسر  ناـیاپ  هب  بش  هک  نیمه  دـندروآ ، حبُـص  هب  ار 
رد مادقا  دنـشاب  یم  ربمغیپ  ترتع  زا  ناشیا  هک  دـش  علّطم  نوچ  تارف  دزن  هب  درب  ار  ناشیا  شیوخ  يالوم  رمالا  بَسَح  مالغ  دـنزب ، ندرگ 
زین ناوج  نآ  دومن ، عاجرا  شیوخ  دـنزرف  هب  ار  رما  نیا  درم  نآ  تفر  نوریب  رگید  فرط  زاو  دـنکفا  تارف  رد  ار  دوخ  دومنن و  ناشیا  لتق 
دزن هب  مولظم  ود  نآ  نتـشک  تهج  هب  دیـشکرب  ریـشمش  دید ، نینچ  هک  درم  نآ  تشاد ، شیپ  ار  مالغ  قیرط  هدرک و  ردپ  فرح  تفلاخم 

رازاب و ربب  ریگب و  ار  ام  تسد  خیش ! يا  دنتفگ : تشگ و  يراج  ناشمشچ  زا  کشا  هدید  هدیـشک  ریـشمش  هک  ملـسم  ناکدوک  دش  ناشیا 
ار امـش  رـسو  مشکب  ار  امـش  هکنآ  زج  تسین  هراچ  تفگ : دـشاب ، وت  نمـشد  ربمغیپ  هک  شکم  ارامو  ربب  عافتنا  ام  تمیق  هبو  شورفب  ار  ام 

َمَّلَـس ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  اب  ار  ام  یـشیوخ  َتبارَق و  خیـش ! يا  دـنتفگ : مریگب ، هزیاج  مهرد  رازه  ودو  مربب  هّللادـیبع  يارب 
ام ّقح  رد  دهاوخ  هچ  ره  ات  دایز  نبا  دزن  هب  ربب  هدـنز  ارام  سپ  دـنتفگ : تسین ، یتبارق  چـیه  ترـضح  نآ  هب  ار  امـش  تفگ : امن ، هظحالم 

ادخ تفگ : نک . محر  ام  یکدوک  ّنس و  ِرَغِـص  رب  سپ  دنتفگ : میوج . برّقت  وا  دزن  رد  امـش  نوخ  نتخیر  هب  دیاب  نم  تفگ : دـنک ، مکح 
؟ مینک زامن  تعکر  دـنچ  هک  هدـب  تلهم  ار  ام  سپ  یـشک  یم  ار  اـم  ّدـُبالو  تسا ، نینچ  هک  لاـحلا  دـنتفگ : هدادـن . رارق  محر  نم  لد  رد 

بناج هبرـس  نآ  زا  سپ  دـندرازگ . زامن  تعکر  راهچ  ملـسم  ناکدوک  سپ  دـشخب ، عفن  ار  امـش  رگا  دـینک  زاـمن  دـیهاوخ  هچ  ره  تفگ :
يا نادواج ! هدنز ي  يا   ]= ّقَحلِْاب ُهَْنَیب  َو  انَْنَیب  ْمُکُْحا  َنیمکاْحلا  َمَکْحَا  ای  ُمیلَحای  ُّیَحای  دندرک : ضرع  یلاعت  ّقح  اب  دندومن و  دنلب  نامـسآ 
نآو دیـشک  گرزب  ردارب  بناج  هب  ریـشمش  ملاظ  نآ  هاگنآ  ّقحب . ]! وا  نیب  ام و  نیب  امرف  مکح  ناگدـننک ! مکح  نیرتراوتـسا  يا  رابدرب !
نوخ هب  تفگ  یمو  دـنکفا  ردارب  نوخ  رد  ار  دوخ  دـید  نینچ  هک  کچوک  لـفِط  داـهن  هربوت  رد  ار  وا  رـس  دز و  ندرگ  ار  مولظم  كدوک 

هب زین  ارت  لاحلا  تفگ : نوعلم  نآ  منک ، تاقالم  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  لاح  نیا  هب  ات  منک  یم  باـضِخ  شیوخ  ردارب 
بآ هب  ار  نت  ود  ره  ندـبو  تشاذـگ  هربوت  ردو  تشادرب  شنت  زا  رـس  دز  ندرگ  زین  ار  مولظم  كدوک  نآ  سپ  مزاـس  یم  قحلم  تردارب 

يالاب نوعلم  نآ  داهن ، دایز  نب  هّللادیبع  دزن  ار  اهرـس  دیـسر و  هرامالاراد  هب  نوچ  هدرب ، دایز  نبا  يارب  ار  ناشیا  كرابم  ياهرـس  دنکفا و 
تساخرب و دوخ  ياج  زا  هعفد  هس  رایتخا  یب  داتفا  رمق  دننام  ياهرس  نآ  هب  شهاگن  نوچ  تشاد  تسد  رب  یبیـضق  دوب و  هتـسشن  یـسرک 

نبا دندوب ، نامهم  ناشیا  ام  زا  ینزریپ  هناخ  رد  تفگ : یتفای ؟ ار  ناشیا  اجک  رد  وت  رب  ياو  هک  درک  باطخ  ار  ناشیا  لتاق  هاگنآو  تسشن 
هک یتقو  تفگ : مدرکن ، ناـشیا  تاـعارم  یلب ، تفگ : يدرکن ؟ تاـعارم  ار  ناـشیا  تفایـض  ّقح  تفگ : دـمآ  راوگاـن  بلطم  نیا  ار  داـیز 

رخآ تفگ : هکنآ  ات  درک  لقن  دایز  نبا  يارب  ار  ناکدوک  ود  نآ  نانخس  کی  کی  نوعلم  نآ  دنتفگ ؟ هچ  وت  اب  یشکب  ار  ناشیا  یتساوخ 
َمَکْحَا ای  ُمیلَحای  ُّیَحای  دنتفگو : دنتشادرب  یهلا  هاگ  رد  هب  زاین  تسد  زامن  زا  سپ  دندناوخ  زامن  دنتـساوخ  تلهم  هک  دوب  نیا  ناشیا  مالک 

؟ دتـسرف كرد  هب  ار  قساف  نیاو  دزیخ  رب  هک  تسیک  درک ! مکح  نیمکاحلا  مکحا  تفگ : هّللادـیبع  ِقّْحلاـِب . ُهَْنَیب  َو  اـنَْنَیب  ْمُکُْحا  َنیِمکاـْحلا 
ناکدوک نیا  هک  یناکم  نامهرد  ربب  ار  قساف  نیا  هک  تفگ  هّللادـیبع  نک ، تلاوح  نم  هبار  راـک  نیا  ریما ! يا  تفگ : ماـش  لـها  زا  يدرم 

زین درم  نآ  روایب . نم  دزن  هب  دوز  ار  شرس  دوش و  طولخم  ناشیا  نوخ  هب  وا  سحن  نوخ  هک  راذگمو  نزب  ندرگ  دنا  هدش  هتـشکاجنآ  رد 
شیوخ ناتـسد  ریت  فده  ار  نوعلم  نآ  رـس  هفوک  ناکدوک  داد ، یم  چوک  هّللادیبع  بناج  هب  هدز  هزین  رب  ار  نوعلم  نآ  رـس  هدرک و  نینچ 

نیا هب  لـفِط  ود  نیا  تداهـش  هک  دـیوگ : ّفل  ؤم  ( 96) تسا َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  هّیرذ  لـتاق  رـس  نیا  دـنتفگ : یمو  هدرک 
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ار نآ  تسا  مالّـسلااَمِهیلع  هّمئا  مولُع  رابخا و  جِّوُرم  هعیـش و  نیثِّدَُحم  سیئر  هک  قودَـص  خیـش  نوچ  نکل  تسا  دَعبَتـسُم  نم  دزن  ّتیفیک 
داریا ار  هّیـضق  نیا  میدرک و  ناشیا  تََعباتُم  زین  اـم  مَرَجـال  تسا  عقاو  اـم  باحـصا  ءّـالِجَا  اـملُع و  زا  يا  هلمج  نآ  دنـس  ردو  هدومرف  لـقن 

. ُِملاعلا َیلاعَت  ُهّللاو  میدومن .

البرک هب  نیسح  ماما  تمیزع 

هراشا

لاس نابعش  هام  موسرد  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  نوچ  البرک : بناج  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ترـضح  هّجوترد  مشـش : لصف 
هدعقلا يذ  لاوش و  ناضمر و  هام و  نآ  هّیقب  رد  هدینادرگ  ّرونم  دوخ  مودق  رون  هب  ار  همّظعم  هّکم  نافلاخم  بیسآ  میب  زا  ترجه  زا  متصش 

عمج ترـضح  نآ  دزن  هرـصبو  زاجح  لها  زا  نایعیـش  زا  یعمج  تّدـم  نآ  رد  تشاد و  ماـیق  یلاـعت  ّقح  تداـبع  هب  همرتحم  هدـلب  نآ  رد 
نبدیعـس نب  ورمع  دش  هّجحلا  يذ  متـشه  ینعی  هیورت  زور  نوچو  دنتـسب ، ّجح  هب  مارحا  ترـضح  دـمآرد  هّجحلا  يذ  هام  نوچ  و  دـندش ،

نآ ای  دنرب  وا  دزن  هب  هتفرگ  ار  ترـضح  نآ  هک  دندوب  رومءام  دیزی  بناج  زا  و  دـندمآ ، هّکم  هب  ّجـح  هناهب  هب  يرایـسب  تعامج  اب  صاعلا 
نیبام یعس  هناخ و  فاوط  هدومن و  لودع  هرمُع  هب  ّجح  مارِْحا  زا  دوب  عّلطم  ناشیاریمض  نونکم  رب  نوچ  ترضح  دنناسر . لتق  هب  ار  بانج 
تفگ هک  تسا  لوقنم  ساّبع  نبا  زاو  دـیدرگ . قارِع  هّجوتم  زور  ناـمه  رد  دـش و  مارحإ ] زا  غراـف   ]= ّلِـحُم هدروآ و  اـج  هب  هورم  اـفص و 

، دوب وا  تسد  رد  لیئربج  تسد  دوب و  هداتسیا  هبعک  رد  رب  ددرگ و  قارع  هّجوتم  هکنآ  زا  شیپ  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مدید 
و ادخ ! تعیب  يوس  هب  مدرم  يا  دیباتشب  ِهّللا =  ِۀَْعَیب  یِلا  اوُُّملَه  هک : داد  یم  ادن  درک و  یم  توعد  ترـضح  نآ  تعیب  هب  ار  مدرم  لیئربج  و 

يانث زا  سپ  تساخ  ياپ  هب  ندـناوخ  هبطخ  يارب  زا  دومن  قارع  هب  هّجوت  مزع  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سواـط  نب  دـّیس 
نانز دنبولگ  دننام  دراد  هدّالق  تمزالم  مدآ  نادنزرف  رب  گرم  هک  دومرف  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  یفطـصم  ترـضح  رب  دورد  ادخ و 

یلَتْقَمو عَرْصَم  نم  يارب  زا  تسا  هدش  رایتخا  و  ار ، فسوی  رادید  بوقعی  قایتشا  نوچ  ار  دوخ  ناگتشذگ  رادید  مقاتـشم  تخـس  ناوج و 
رد دـنیامن  هراپ  هراپ  هفوک ، رکـشل  ینعی  نابایب ، ناگرگ  هکار  مدوخ  ياهدـنویپ  لـصافم و  منیب  یم  اـیوگو  درکرادـید ، مدـیاب  راـچان  هک 

تـسین يزیرگ  هراچ و  ار  دوخ  یلاخ  ياهنابناو  لامآ  ياهمکـش  نم  زا  دننک  یم  هتـشابنا  سپ  تسا ، البرک ) و( سیواَون ) ) نیبام هک  ینیمز 
اطع ام  هب  ادـخ  میا و  هدوب  ابیکـش  وا  يـالب  رب  میا و  هداد  ادـخ  ياـضق  هب  اـضر  تیب ، لـهاامو  هدـنار  مقر  یـسکرب  اـضق  ملق  هک  يزور  زا 

عمتجم وا  اب  وا و  تشوگ  هراپ  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  زا  دـتفا  یمن  رود  و  ار ، ناگ  دـننک  ربص  ياهدزم  دومرف  دـهاوخ 
دیآ یم  تسار  ودب و  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  مشچ  دوش  یم  نشور  نیرب ، تشهب  رد  ینعی  سدق  هریظح  رد  دش  دهاوخ 

اب نم  هچ  دهد  چوک  نم  اب  دیاب  دزیهرپن  سفن  يادف  زا  ّقح  ياقل  بلط  رد  و  دشیدنین ، ناج  لذب  زا  ام  هار  رد  هک  یـسک  نونکا  وا . هدـعو 
هک یبشرد  تسا : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  اـضیا  ( 97) یلاعت هّللاءاـش  نا  دومن  مهاوخ  چوک  نادادـم 

ضرع دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  هّیفَنَح  نب  دّمحم  دور  نوریب  هّکم  زا  نآ  حابـص  هک  دوب  مزاع  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح 
اب هک  مسرت  یم  نم  دندومن  رکم  دندرک و  ردغ  وت  رداربو  ردـپ  اب  هنوگچ  يا  هتـسناد  هک  دنتـسه  یناسک  هفوک  لها  انامه  ردارب ! يا  درک :

ضّرعتم یـسک  دوب و  یهاوخ  مّرکمو  زیزع  تسا  ادخ  مرح  هک  ینامب  هّکم  رد  هک  دریگ  رارق  تفیرـش  يأر  رگا  سپ  دننک ، نینچ  زین  امش 
نیا تمرح  ببـس  نیا  ابو  دنادرگ  دیهـش  ناهگان  هّکم  رد  ارم  دـیزی  هک  مسرت  یم  نم  ! ردارب يا  دومرف : ترـضح  دـش ، دـهاوخن  وت  بانج 

، دـباین تسد  وت  رب  یـسک  هک  وشم  هیداـب  هّجوتم  اـی  ورب و  نمی  بناـج  هب  سپ  تسا  نینچ  رگا  تفگ : دّـمحم  ددرگ . عیاـض  مرتحم  هناـخ 
هنابات یب  دیسر  دّمحم  هب  ربخ  نوچ  دومرف ، تکرح  هّکم  زا  ترضح  دش  رحـس  ماگنه  نوچ  منک . يرکف  باب  نیا  رد  هک  دومرف  ترـضح 

: دومرف ینک ؟ لّمأت  مدرک  بشید  هک  یضرع  نآ  رد  يدرکن  هدعو  نم  هب  ردارب ! يا  درک : ضرع  تفرگ  ار  ترضح  نآ  هقان  راهم  و  دمآ .
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ُهّللا یَّلَـص  ربمغیپ  یتفر  مدزن  زا  وت  نوچ  هک  دومرف  يور ؟ نوریب  هکم  زا  باتـش  نیا  هب  هک  ار  امـش  دـش  ثعاـب  هچ  سپ  درک : ضرع  یلب ،
ّانِا َو  هِِِّللّانِا  تفگ : دّمحم  دنیبب ، دوخ  هار  هتشک  ارت  هک  هتساوخ  ادخ  انامه  ور  نوریب  نیسح  يا  هک  دومرف  دمآ و  نم  دزن  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و 

سپ دـنیبب  ریـسا  اراهنآ  هتـساوخ  ادـخ  هک  دومرف  يرب ؟ یم  دوخ  اـب  ار  اـهنز  نیا  ارچ  سپ  يور  یم  تداهـش  مزع  هب  هاـگ  ره  نوُعِجار  ِْهَیِلا 
نآ دـندمآ و  ( 99 () َهلِداـبَع ) زا هربتعم  تاـیاور  قفاوم  و  ( 98) تـشگرب هدرک  عادو  ار  ترـضح  نآ  ناـیرگ  هدـید  ناـیرب و  لد  اـب  دّـمحم 

هداد و یباوج  ار  مادک  ره  ترضح  دندومن  یم  رفـس  نآ  كرت  رد  هغلابم  دندرک و  یم  عنم  قارع  تمـس  هب  ندرک  تکرح  زاار  ترـضح 
هدید قارع  رفس  رب  ار  ماما  مزع  میمصت  ساّبع  نب  هّللادبع  نوچ  هک  هدرک  تیاور  وا  ریغ  یناهبـصا و  جرفلاوبا  و  دنتـشگرب . دندرک و  عادو 

، دنتـسه یناسک  نامه  هفوک  لها  هک  تفگ  درک و  هفوک  لها  زا  تّمذم  یخرب  قارع و  رفـس  كرتو  هّکم  هب  تماقا  رد  دومن  رایـسب  هغلابم 
، دنراذگ اهنت  ارت  بانج  دنرادرب و  وت  يرای  زا  تسدو  دننک  وت  اب  هک  مرادنپ  نانچ  دندز و  مخز  ار  ترداربو  دندرک  دیهـش  ار  وت  ردـپ  هک 

ساّبع نبا  دـنا . هدرک  عامتجا  نم  تعیبرد  هفوک  لها  هک  هتـشون  تسا  ملـسم  همان  زین  نیاو  نم  دزن  رد  تسا  ناشیا  ياـه  هماـن  نیا  دومرف :
زور نآ  روآدای  هدم و  تکرح  دوخ  اب  ار  اهنآو  راذگب  ار  دوخ  ياهنزو  دالوا  سپ  هتفرگ  رارق  رفـس  نیارب  تفیرـش  يأر  هک  لاحلا  تفگ :
دیهش لایعو  لها  لباقم  رد  زین  ار  امش  هک  ادابم  سپ  تشذگ ، اهنآ  رب  هچ  دندید  لاح  نادب  ار  وا  شتالایع  اهنزو  دنتـشک  ار  نامثع  هک  ار 
هدرک لقنو  ( 100) درب البرک  هب  دوخ  اب  ار  دوخ  تیب  لهاو  درکن  لوبق  اروا  تحیصن  ترضح  دننک ، هدهاشم  تلاح  نآ  هب  ارت  اهنآ  دننک و 
تلاح هب  هک  دـید  دـنکفا  دوخ  نارهاوخ  اهنز و  هب  يرظن  بانج  نآ  هک  ترـضح  نآ  تداهـش  زور  رد  دوب  البرک  رد  هک  یناسک  زا  ضعب 

یم ّتیمولظم  تلاح  نآ  هب  ار  ترـضح  نآ  دنیامن و  یم  عزج  دننک و  یم  رظن  ناگتـشک  دـنیآ و  یم  نوریب  اه  همیخ  زا  بارطـضاو  عزج 
نبا هب  دهد  ریخ  ادـخ  ِِهب =[  َّیَلَع  َراشَا  امیف  ٍساّبع  ُْنبا  ُّرَد  ِهِّلل  دومرفو : دروآ  دای  ار  ساّبع  نبا  مالک  ترـضح  نآ  دـننک ، یم  هیرگ  دـننیب و 
قارع رفـس  مزع  هب  ترـضح  نآ  هک  دـید  ساّبع  نبا  نوچ  هلمجلابو ؛ (. 101 [ ) دوب هدومن  تراشا  نادـب  ارم  هک  هچنآ  اـب  هطبار  رد  ساـّبع ،

نوچ تشگرب ، درک و  عادو  ترـضح  نآ  ابو  تسیرگبو  دنکفا  ریز  هب  شیوخ  نامـشچ  دوش  یمن  فرـصنم  هجو  چیه  هب  تسا و  ّممـصم 
يارب زا  زاجح  کُلمو  تفر  نوریب  نیسح  ریبُز ! َنبای  تفگو : درک  تاقالم  ار  ریبز  نب  هّللادبع  ساّبع ، نبا  دش  نوریب  هّکم  زا  ترـضح  نآ 

ینیمزرـس رد  هک  كواکَچ  يا  ٍرَمْعَمب =[ ! ٍةَرَْبُنق  نِم  َِکل  ای  رعـش : وا : يارب  زا  دـناوخ  و  يدیـسر ! دوخ  دارم  هب  دـش و  عنام  یب  یلاـخ و  وت 
! يِرِّقََُنت ْنَا  ِْتئِـش  ام  يِرِّقَن  َو  ناوخب ]! زاوآ  راذـگب و  مخت  سپ  دـش ؛ یلاخ  تیارب  اضف  ! ]= يرِفْـصا َو  یـضیبَف  ُّوَْجلا  َِکل  الَخ  یتسه ]! دابآ 

داش سپ  دوشیم ؛ جراخ  هک  تسا  نیسح  نیا  ! ]= يرِْشبَتْساَف ٌجِراخ  ُْنیَـسُْحلا  اَذه  یهاوخیم ]! هک  هزادنا  ره  نیچرب ؛ هناد  ندز ، راقنم  اب  و  ]=
اب ار  ییحی  دوخ  ردارب  صاـعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  تفر  نوریب  هّکم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  نوچ  هلمجلاـب ؛ ( 102 ![ ) شاب

بناج هب  دیدرگ  رب  دیور  یم  اجک  دندرک  ضرع  دندیسر  ترـضح  نآ  هب  نوچ  دوش ، عنام  نتفر  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  داتـسرف  یتعامج 
تسد دوش  یهتنم  هلتاقم  هب  راک  هکنآ  زا  شیپ  و  ترـضح ، نآ  نتفر  زا  دندرک  یم  تعنامم  ناشیاو  درکن  نتـشگرب  لوبق  ترـضح  هّکم ،

نمی لماع  هک  دوب  دنچ  يا  هیده  اهنآ  راب  هک  دید  دنچ  ياهرتش  دیـسر  میعنت ) ) لزنم هب  نوچ  دش ، هناور  ترـضحو  دنتـشگربو  دنتـشادرب 
ّقَحَا اهنآ  هب  ترـضح  نآ  تسا و  نامز  ماما  اب  نیملـسم  روما  مکح  هک  اریز  تفرگ ؛ ار  ناشیا  ياهراب  ترـضح  دوب ، هداتـسرف  دـیزی  يارب 

یم ناسحا  وا  اب  میهد و  یم  مامت  ار  وا  هیارک  دـیآ  یم  قارع  بناج  هب  ام  اب  هک  ره  هک  دومرف  نانابرتش  اب  هدومن و  فرّـصت  ار  اـهنآ  تسا ،
اب هدرک  لوبق  یـضعب  سپ  میهد ، یم  وا  هب  ار  هار  رادقم  نیا  ات  هیارک  مینک  یمن  ندـمآ  هب  روبجم  ار  وا  دـیایب  دـهاوخ  یمن  هک  ره  مینک و 
زا مالّسلا  هیلع  ءادّهشلا  دّیس  بانج  تکرح  زا  دعب  هک  هدرک  تیاور  دیفم  خیش  ( 103) دندرک رایتخا  تقرافم  یضعب  دنتفر و  ترضح  نآ 
هب ار  امـش  مهد  یم  مسق  نم  انامه  دعب ؛ اّما  نومـضم : نیدب  تشون  بانج  نآ  يارب  يا  همان  ترـضح  نآ  ّمع  رـسپ  رفعج  نب  هّللادبع  هّکم 

لها يوش و  دیهش  هکنآ  ادابم  رفس  نیا  تمس  هب  هجّوت  زا  مناسرت  امش  رب  نم  هک  یتسرد  هب  دیوش  فرـصنم  رفـس  نیا  زا  هک  لاعتم  يادخ 
اوشیپ و نانمؤم و  هانپ  تشپ و  زورما  وت  بانج  هچ  دش ؛ دهاوخ  شوماخ  نیمز  لها  رون  دیوش  كاله  امـش  رگا  دـنوش ، لَصأتـسُم  وت  تیب 

شیوخ رـسپ  ود  اب  ار  همان  نآ  سپ  دش . مهاوخ  قحُلم  همان  بقع  زا  دوخ  دیئامرفم و  لیجعت  رفـس  نیا  رد  سپ  یناگتفای ، تیاده  يادتقم 
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ترـضح يارب  ناـما  هماـن  هـک  تساوـخ  وا  زا  دیعـس و  نـبورمع  دزن  هـب  تـفر  دوـخ  داتـسرف و  ترــضح  نآ  تمدـخ  هـب  دّـمحم  نوـع و 
هلـص و هدعو  هتـشون و  ترـضح  نآ  رب  ناما  ّطخ  ورمع  دنک . رفـس  نآ  زا  تعجارم  هک  دهاوخب  وا  زا  دسیونب و  مالّـسلا  هیلع  ءادّهـشلادیس 
زا دـعب  دـش  هارمه  ییحی  اب  رفعج  نب  هّللادـبع  درک و  هناور  دیعـس  نب  ییحی  دوخ  ردارب  اب  ار  همان  ددرگرب و  ترـضح  نآ  هک  داد  ناـسحا 
نآ زا  تعجارم  رد  هغلابم  دـنداد و  باـنج  نآ  هب  هماـن  دندیـسر  ترـضح  نآ  هب  نوچ  دوب  هدرک  هناور  شیپ  زا  ار  شیوخ  نادـنزرف  هکنآ 
رما نآ  لاثتما  یپ  رد  هک  هدومرف  يرما  ارم  ما  هدید  باوخ  رد  ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ربمغیپ  نم  هک  دومرف  ترـضح  دندومن ، رفس 

تاقالم دوخ  يادـخ  ات  تفگ  مهاوخن  مه  نیا  زا  دـعب  ما و  هتفگن  يدـحا  يارب  لاـح  هب  اـت  دومرف : تسیچ ؟ باوخ  نآ  دـنتفگ : ما ، هناور 
باکر رد  داهج  ریس و  رد  دنـشاب و  ترـضح  نآ  مزالم  هک  ار  دّمحم  نوع و  دوخ  دنزرف  دومرف  دوب  هدش  سویأم  هّللادبع  نوچ  سپ  منک .

باتش تعرس و  هب  دومرف و  تکرح  قارع  تمس  هب  ترضح  نآ  تشگرب و  ترسح  لامک  رد  دیعس  نب  ییحی  اب  دوخ  دنشاب و  بانج  نآ 
دوب هدمآ  قارع  زا  هک  دومرف  تاقالم  ار  بلاغ  نب  رـِشب  اجنآ  رد  دّیـس  تیاور  قفاوم  و  ( 104) دومرف لزنم  قْرِع ) تاذ  ) رد اـت  درک  یم  ریس 

دومرف تسا ! هّیما  ینب  اب  ناشیا  ریشمش  تسا و  امش  اب  اهنآ  ياهلد  درک : ضرع  ار ؟ قارع  لها  یتفای  هنوگچ  هک  دیسرپ  وا  زا  ترـضح  نآ 
هدرک تیاور  دیفم  خیش  و  دیامرف . یم  هدارا  هچ  ره  رد  دنک  یم  مکح  دهاوخ و  یم  هچنآ  دروآ  یم  اج  هب  یلاعت  ّقح  انامه  یتفگ  تسار 

هّیسداق هب  ترضح  نآ  هار  رس  رب  هوبنا  رکـشل  اب  ار  ( 105) ریَُمن نب  ْنیَصُح  دیسر  دایز  نبا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هجّوت  ربخ  نوچ  هک 
هجّوتم مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  درک  مالعا  ار  مدرم  درک و  رپ  دوخ  رثا  تلالـض  رکـشل  زا  ۀـَناطُقُْطق ) ) ات و  ناّفَخ ) ) ات هّیـسداق ) ) زا داتـسرف و 

( هَّمُّرلا نطب  زا  تسا  یعـضوم  هک  هلمهم  ءار  هب  () زجاـح ) هب درک  تکرح  قْرِع ) تاذ  ) زا ترـضح  سپ  دنـشاب ، عـلطم  اـت  تسا  هدـش  قارع 
ربخ زونه  داتسرف و  هفوک  بناج  هب  تلاسر  هب  ار  دوخ  یعاضر  ردارب  رُطْقَی  نب  هّللادبع  یتیاور  هب  يوادیَص و  رِهـسُم  نب  سیق  سپ  دیـسر ،

(106 : ) نومضم نیدب  دومرف  یملق  هفوک  لها  هب  يا  همان  دوب و  دیسرن  ترضح  نآ  هب  هّللا  همحر  ملسم  بانج  تداهش 

نایفوک هب  همان 

مالـس دـمح و  زا  دـعب  ناناملـسم و  نانم و  ؤم  زا  شیوخ  ناردارب  يوس  هب  یلع  نب  نیـسح  زا  تسا  يا  همان  نیا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
زا ّقح  بلط  ام و  ترصن  رب  دیا  هدرک  قافتا  هک  دوب  جَرَدنم  همان  نآ  رد  هدیسر و  نم  هب  لیقع  نب  ملسم  همان  هک  یتسرد  هب  تشاد : موقرم 

نیرتهب دـیامرف  اطع  رادرک  یبوخ  ّتین و  نسُح  رب  ار  امـش  دـنادرگ و  مامت  ام  رب  ار  دوخ  ناسحا  هک  منک  یم  لا  ؤس  ادـخ  زا  اـم ، نانمـشد 
رمک دسرب  امـش  هب  نم  کیپ  نوچ  هَّجِحیذ  متـشه  هبنـش  هس  زور  رد  مدـمآ  نوریب  هکّم  زا  امـش  يوس  هب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  راربا ، يازج 

و ُُهتاکََرب . َو  ِهّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  دیسر و  مهاوخ  امش  هب  اهزور  نیمه  رد  نم  هک  دیشاب  نم  ترصن  ياّیهم  دیدنب و  نایم  رب  تعباتم 
راهظا دوب و  هتشون  ترضح  نآ  هب  يا  همان  دوخ  تداهش  زا  شیپ  زور  تفه  تسیب و  مالّسلا  هیلع  ملسم  هک  دوب  نآ  همان  نیا  نتشون  ببس 

يارب ریشمش  رازه  دص  اجنیا  رد  هک  دندوب  هتشون  ترضح  نآ  هب  اه  همان  زین  هفوک  لها  زا  یعمج  و  دوب ، هدومن  هفوک  لها  دایقنا  تعاطا و 
ار وا  میمت  نب  نیَصُح  دیسر  هّیسداق  هب  دش  هناور  ترضح  کیپ  نوچ  ( 107) ناسرب دوخ  نایعیش  هب  ار  دوخ  تسا  هدیدرگ  ایهم  وت  ترصن 
، داتـسرف دایز  نبا  دزن  هب  ار  وا  نیـصح  درک ، هراپ  دروآ و  نوریب  ار  همان  سیق  دـنک  شیتفت  ار  وا  تساوخ  ( 108) دّیس تیاور  هب  و  تفرگ ،

ارچ تفگ : دایز  نبا  مشاب ، یم  وا  دالوا  یلع و  نایعیش  زا  يدرم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک  دیسرپ  وا  زا  نیعل  نآ  دیـسر  هّللادیَبُع  دزن  هب  نوچ 
زا تفگ : دوب ؟ یک  يارب  یک و  زا  هماـن  نآ  تفگ : هّللادـیبع  يوشن ، علّطم  نآ  نومـضم  رب  وـت  هک  نآ  يارب  تفگ : يدرک ؟ هراـپ  ار  هماـن 

: تفگ دـش و  بضغ  رد  دایز  نبا  مناد ، یمن  ار  ناشیا  ياـهمان  نم  هک  هفوک  لـها  زا  یتعاـمج  يوس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باـنج 
ارت هنرگ  یئوگازسان و  شردارب  شردپ و  نیـسح و  رب  يور و  الاب  ربنم  رب  هکنآ  ای  یئوگب  ناشیا  ياهمان  هکنآ  ات  مراد  یمن  رب  وت  زا  تسد 

تفر و الاب  ربنم  رب  سپ  دومن . مهاوخ  اور  ار  رگید  بلطم  اّما  تفگ و  مهاوخن  سپ  ار  تعامج  نآ  مان  اّما  تفگ : درک ، مهاوخ  هراپ  هراـپ 
ماما نسح و  ماما  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  رب  رایسب  دورد  تلاسر و  ترضح  رب  تاوَلَص  درک و  ادا  ار  یلاعت  ّقح  يانث  دمح و 
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ماما باـنج  کـیپ  نم  هفوک ! لـها  يا  تفگ : سپ  درک  تنعل  ار  هّیما  ینب  ناـیغاط  شردـپ و  داـیز و  نبا  داتـسرف و  مالّـسلااَمِهیلع  نیـسح 
نبا هب  ربخ  نوچ  دباتـشب . وا  يوس  هب  دیامن  وا  يرای  دـهاوخ  هک  ره  ما  هدـمآ  ما و  هتـشاذگ  عضوم  نالف  رد  ار  وا  امـش و  يوس  هب  منیـسح 
داتفا ریز  هب  رصق  زا  نوچ  رگید  تیاور  هب  و  دیدرگ . زیاف  تداهش  هجرد  هب  دنتخادناریز و  هب  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  هک  درک  رما  دیـسر  دایز 

رِهْـسُم نب  سیق  هک  دـیوگ : فلؤم  درک . دیهـش  ار  وا  یمحل  ریمع  نب  کلملادـبع  هک  دوب  وا  رد  یقمر  تسکـش و  مه  رد  شیاهناوختـسا 
ربخ نوچ  هک  دـیایب  نیا  زا  دـعب  و  تشاد . خـسار  یمدـق  مالّـسلااَمِهیلع  تیب  لها  ّتبحم  رد  عاجـش و  فیرـش و  يدرم  يدَـسَا  يوادـیَص 

َو ُهَبَْحن  یَـضَق  ْنَم  مُْهنِمَف  :) دومرف تخیر و  ورف  شکرابم  مشچ  زا  کشا  رایتخا  یب  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  شتداهش 
یَنب ُْخیَش  َو  شیوخ : رعش  رد  هدومن  ادّیصلا  ینب  خیـش  هب  وا  زا  ریبعت  هدرک و  وا  هب  هراشا  يدسا  دیز  نب  ْتیَمُک  و  ( 109 ...() ُرِظَْتنَی ْنَم  مُْهنِم 
قارع بناج  هب  زجاح ) ) زا مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دیفم  خیـش  و  َتام ) يا : َظاف ،  ) ْمُهَنَیب َظاف  ْدَق  ِءادیَّصلا 

نآ رب  هّللادـبع  رظن  نوچ  دوب و  هدومن  لزنم  بآ  نآ  کـیدزن  يوَدَـع  عیطُم  نب  هّللادـبع  دندیـسر ، برع  ياـهبآ  زا  یبآ  هب  دـندومن  چوک 
وت يادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  دومن و  هدایپ  دوخ  بکرم  زا  هتفرگ و  رب  رد  ار  ترـضح  نآ  تفاتـش و  وا  لابقتـسا  هب  داتفا و  ترـضح 
نم هب  قارع  لها  يا  هتسناد  هدیسر و  وت  هب  شربخ  هچنانچ  درک  تافو  هیواعم  نوچ  دومرف : ترـضح  يا ؟ هدمآ  راید  نیا  هب  هچ  يارب  داب !

مالـسا و تمرح  يرواـین و  رد  فلت  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  تفگ : عـیطم  نبا  دـندیبلط . ارم  دنتـشون و  هماـن 
زا ار  هّیما  ینب  تنطلس  هک  یئامن  هدارا  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، هتـسب  وت  هب  مامت  تمرح  هک  اریز  یئامرفن ؛ فرطربار  برع  شیرق و 

سپ دیـسرت ، دنهاوخن  سک  چیه  زا  درک و  دنهاوخن  اورپ  یناملـسم  چیه  لتق  زا  وت  نتـشک  زا  دـعب  دـنناسر و  یم  لتق  هب  ارت  يریگب  ناشیا 
دعاقت دوب  رومأم  یلاعت  ّقح  بناـج  زا  هچنآ  زا  دـیدرگن و  وا  نانخـس  ضّرعتم  ترـضح  وشم ! هّیما  ینب  ضّرعتم  ورم و  هفوک  هب  هک  راـهنز 

هار ات  تسا ، هفوک  هار  هک  هَِصقاو  زا  داـیز  نبا  و  تشذـگ . وا  زا  و  ( 110 () اَنل ُهّللا  َبَتَک  ام  ِّالا  انَبیـُصی  َْنل  :) دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  دیزرون 
و تفر ، تسناوت  یمن  نوریب  یسک  دش و  تسناوت  یمن  لخاد  یسک  تفر و  یمن  نوریب  يربخ  دوب و  هدرک  دودسم  ار  هرـصب  هار  ات  ماش و 
هب هار  نیب  رد  هکنآ  ات  دوب  ریس  تکرح و  رد  هتـسویپ  دوبن و  علطم  رهاظ  هب  هفوک  رابخا  زا  تهج  نیدب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

میناوت یمن  دمآ  تفر و  ام  تسا و  دودسم  اههار  هکنآ  زج  میرادن  يربخ  ام  مسق ! ادخ  هب  دنتفگ : دیـسرپ  ربخ  ناشیا  زا  دیـسر و  یتعامج 
همّظعم هّکم  زا  تعجارم  ماگنه  رد  میدوب  قیفر  یلََجب  ْنیَق  نیْریَهُز  اب  ام  هک  هَلیَجب  هرازَف و  هلیبق  زا  یتعامج  دنا  هدرک  تیاور  و  ( 111) درک

نآ اب  ریس  میتشاد  یم  نمشد  تهارک و  هک  اریز  میدرک ؛ یم  يرود  وا  زا  میدیسر و  یم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  لزانم  رد  و 
تکرح ریهز  درک  یم  لزنم  ترضح  نآ  هاگ  ره  دنام و  یم  ریهز  درک  یم  تکرح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ  ره  مرجال  ار ، ترـضح 
هتـسشن میدرک و  لزنم  رگید  بناج  رد  يّدـُبال  باب  زا  زین  ام  درک  لزنم  یبناج  رد  ترـضح  نآ  هک  لزانم  زا  یکی  رد  هکنآ  اـت  دومن ، یم 

وبا هک  درک  باـطخ  ریَهُز  هب  درک و  مالـس  هدـمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  بناـج  زا  یلوسر  هاـگان  هک  میدروخ  یم  تشاـچ  میدوب و 
هک یقیرط  هب  میدنام  ّریحتم  میدنکفا و  میتشاد  تسد  رد  هک  ار  اه  همقل  تَشهَد  تیاهن  زا  ام  دبلط ، یم  ارت  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع 

ربمغیپ دنزرف  هّللا ! َناحبـس  هک  تفگ  ریَهُز  هب  تشاد  مان  مَهلَد ) ) هک ریهز  هجوز  درک . میناوتن  تکرح  میدش و  کشخ  دوخ  ياج  رد  ایوگ 
هک تشذگن  ینامز  تفر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ریهز  دیامرف . یم  هچ  نیبب  ورب  زیخرب  ینک ؟ یم  لمأت  نتفر  رد  وت  دبلط و  یم  ارت  ادخ 

هجوز دـندرک و  بصن  ترـضح  نآ  ياه  هدرپارـس  کیدزن  دـندنک و  ار  وا  همیخ  هک  دومرف  تشگرب و  هتخورفارب  تروص  اب  مّرخ  داـش و 
و ( 112 !) دسر وت  هب  يررـض  نم  ببـس  هب  مهاوخ  یمن  هک  دوخ  لهَا  هب  وش  قحلم  یئاهر ! هلی و  نم  ّتیجوز  دـیق  زا  وت  هک  تفگ  ار  دوخ 
وا يادـف  ار  دوخ  ناج  منک و  تبحاصم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ما  هدـش  مزاع  نم  هک  تفگ  دوخ  هجوز  هب  ( 113) دّیس تیاور  قفاوم 

شوـخ يا  قارِْفلَا  شتفج : تفگ  رعـش : دـناسر . شلها  هب  اروا  هک  دوـخ  ّمـع  نارـسپ  زا  یکی  هـب  ار  وا  درپـس  هداد و  ار  وا  رْهَم  سپ  میاـمن 
هدـید اب  شا  هجوز  ادـخ ! ّصاخ  تولخ  ردـنا  تفگ : اـم ؟ مینیب  اـجک  تیور  نآ  تفگ : لاـصْولَا ! تسا  لاـصِْولَا  ِین ؛ ِین  تفگ : لاـصِخ !

ّدج دزن  تمایق  زور  رد  ارم  هک  مراد  سامتلا  وت  زا  دـنادرگ  رّـسیم  ارت  ریخ  ادـخ  تفگ : درک و  عادو  وا  اب  تساخرب و  ناـیرب  لد  ناـیرگ و 
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نیرخآ نیا  دـهاوخن  هک  ره  دـیایب و  نم  اب  دـهاوخ  هک  ره  درک  باطخ  دوخ  ناقیفر  اب  ریهز  سپ  ینک . دای  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح 
نب ناملـس  شّمع  رـسپ  هک  دـنا  هتفگ  رَیِـس  بابرا  یـضعب  و  تسویپ . ترـضح  نآ  هب  هدرک و  عادو  اهنآ  اـب  سپ  وا ، اـب  تسا  نم  تاـقالم 

زا تسا  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  دیفم  خیـش  دیدرگ . دیهـش  اروشاع  زور  رهظزادـعب  البرک  رد  هدرک و  تقفاوم  وا  اب  زین  سیق  نب  براضُم 
ضرغ میدرک و  تعجارم  تعرس  هب  میدش  غراف  ّجح  لامعا  زا  ام  نوچ  دنتفگ : هک  يدسا  ّلِعَمْـشُم  نب  رِْذنُم  يدَسَا و  ناْمیَلُـس  نب  هّللادبع 

. دش دهاوخ  هچ  بانج  نآ  رما  تبقاع  مینیبب  هکنآ  ات  میوش  قحلم  هار  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هب  هک  دوب  نآ  باتش  تعرس و  زا  ام 
نوچ میدیسر  ترضح  نآ  هب  هّیبَْلعَث  کیدزن  تسا  یعضوم  مان  هک  دُورَز ) ) هب ات  میدومن  یم  قیرط  ّیط  باتش  لجع و  مدق  هب  هتسویپ  سپ 

دینادرگ ار  دوخ  هار  دید  ار  ترضح  نآ  هاپس  نوچ  دش و  ادیپ  هفوک  بناج  زا  يدرم  هک  میدید  هاگان  میورب  بانج  نآ  کیدزن  میتساوخ 
میتفگ مه  اب  ام  تشذگ . اجنآ  زا  دش  سویأم  نوچ  دـنک  تاقالم  ار  وا  ات  دومرف  ثکم  يرادـقم  ترـضح  دـش و  يوس  کی  هب  هّداج  زا  و 
مالـس وا  رب  میدناسر و  وا  هب  ار  دوخ  ام  سپ  دناد ؛ یم  ار  هفوک  رابخا  وا  هچ  میـسرپب ؛ ربخ  وا  زا  مینیبب و  ار  درم  نیا  میورب  تسا  بوخ  هک 

وا هب  ار  دوخ  هدیـسرپ و  ار  وا  مسا  سپ  میا  هلیبق  ناـمه  زا  زین  اـم  میتفگ : دـسا . ینب  زا  تفگ : یـشاب ؟ یم  هلیبق  هچ  زا  میدیـسرپ  میدرک و 
هتشک ار  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  ات  مدماین  نوریب  هفوک  زا  هکنآ  هزات  ربخ  تفگ : میدیسرپ ، هفوک  هزات  رابخا  زا  سپ  میدیناسانش ؛
قحلم مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  هب  میتشذگ و  درم  نآ  زا  سپ  دندینادرگ  یم  اهرازاب  رد  دندوب  هتفرگ  ناشیا  ياهاپ  مدید  مدـید و 
لوزن اجنآ  رد  لالج  تمـصع و  تیب  لها  هدبز  نآ  نوچ  درک ، لزنم  اجنآ  رد  ترـضح  میدیـسر  هّیبلعث  هب  دمآ  رد  بش  ات  میتفر  میدش و 

هتـساوخ رگا  تسا  يربخ  ام  دزن  هک  میدرک  ضرع  سپ  میدینـش  باوج  میدرک و  مالـسو  میدـش  دراو  راوگرزب  نآ  رب  ام  دومرف ، لـالجا 
زا نم  هک  دومرف  درک  دوخ  باحـصا  يوس  هب  ام و  بناج  هب  يرظن  ترـضح  نآ  مینک ، ضرع  یناهنپ  رد  هن  رگا  میئوگ و  اراکـشآ  دیـشاب 

باب رد  میدوب  هدینـش  يدـسا  درم  نآ  زا  هک  ار  رثا  تشحو  ربخ  نآ  ام  سپ  دـیئوگب ، اراکـشآ  منک  یمن  ناهنپ  يزیچ  دوخ  باحـصا  نیا 
ْهَیِلا ّانِا  هِّلل َو  ّانِا  دومرف : ررّکم  دیدرگ و  كانهودـنا  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  بانج  نآ  میدرک ، ضرع  ترـضح  نآ  رب  یناه  ملـسُم و  تداهش 

يارب زا  دنـشابن  امـش  رب  رگا  هفوک  لها  هّللا ! لوسر  َنبای  میتفگ : ام  سپ  ار ، یناهو  ملـسم  دنک  تمحر  ادـخ  اَمِهیلع : ِهّللا  ُۀَـمْحَر  نوُعجار ،
هچ امش  دومرف : دش و  لیقع  دالوا  هّجوتم  ترـضح  سپ  دیدرگربو ، هدومن  رفـس  نیا  كرت  امـش  هک  مینک  یم  سامتلاو  دوب  دنهاوخن  امش 

تبرش نآ  زا  ای  میئامن  دوخ  نوخ  بلط  ات  میدرگ  یمنرب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : ؟ هدش دیهش  ملـسم  نتـشگرب ، رد  دینیب  یم  تحلـصم 
رد تسین  یبوخ  ریخ و  رگید  اهنیا  زا  دعب  دومرف : درک و  ام  هب  ور  ترضح  سپ  میشچب ، زین  ام  هدیشچ  تداعس  رحب  قیرغ  نآ  هک  تداهش 
اعد ام  ّقح  رد  ترضح  نآ  دنک ، بیصن  ار  امـش  تسا  ریخ  هچنآ  ادخ  میتفگ : تسا  نتفر  هب  مزاع  ترـضح  نآ  هک  میتسناد  ام  ایند . شیع 

دنهاوخ تعرـس  رتشیب  وت  بانج  يوس  هب  مدرم  دیورب  هفوک  رگا  تسا  کین  لیقع  نب  ملـسم  زا  امـش  راک  هک  دـنتفگ  باحـصا  سپ  درک .
ملسم تداهش  ربخ  ترضح  نوچ  دّیس  تیاور  هب  دوب . رـضاح  وا  رطاخ  رد  رما  تمتاخ  هچ  دادن ؛ یباوج  دومرف و  توکـس  ترـضح  درک ،

رب هچنآ  دروآ  لمع  هب  تفر و  ناوضر  ّتنج و  ناحیر و  حور و  يوس  هب  هنیآ  ره  ار  ملـسم  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : تسیرگ و  دینـش  ار 
تلیـضف ترخآ و  رما  رد  بیغرت  نآ و  رد  دـهز  ایند و  یئافویب  نایب  رد  درک  ادا  يراعـشا  سپ  تسا ، هدـنامیقاب  تسا  ام  رب  هچنآ  دوب و  وا 

و ( 114) دنا هدینادرگ  اراوگ  دوخ  رب  یهلا  ياضر  يارب  ار  گرم  راوگان  تبرش  دنا و  هداد  رد  تداهـش  هب  نت  هکنآ  رب  ضیرعت  تداهش و 
یم مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  نارتخد  اب  هک  هلاس  هدزیـس  دوب  يرتخد  ار  مالّـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  هک  هدش  لقن  خیراوت  ضعب  زا 

دمآ و رد  شیوخ  هدرپارس  هب  دینشب  ملـسم  تداهـش  ربخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  تشاد ، تبحاصم  ناشیا  اب  زور  هنابـش  تسیز و 
لایخ رد  یتروص  لاح  نآ  زا  ار  ملـسم  رتخد  دومرف ، يو  اب  تداع  نوریب  یتاعارم  تداـیز و  هب  یـشزاون  تساوخ و  شیپ  ار  ملـسم  رتخد 
دیهـش ار  ملـسم  مردـپ  رگم  يراد  یم  ّیِعرَم  نامیتی  تفوطع  ناردـپ و  یب  تفطـالم  نم  اـب  هّللا ! لوسر  نب  اـی  درک : ضرع  تشگ  رّوصم 

مشاب و وت  ردـپ  نم  دـشابن  ملـسم  رگا  شابم  نیگهودـنا  رتخد ! يا  دومرف : تسیرگب و  تفر و  بیکـش  يورین  ار  ترـضح  دنـشاب ؟ هدرک 
ياهرـسپ و  تسیرگب ، راز  راز  دروآرب و  دایرف  ملـسم  رتخد  دنـشاب . وت  ناردارب  منارـسپ  دنـشاب و  وت  نارهاوخ  منارتخد  وت و  ردام  مرهاوخ 

www.noorfatemah.org

48 زندگینامه امام حسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


زندگینامه امام حسین علیه

مسـلم سرها از عمامه عریان ساختند و به هاي هاي بانگ گریه در انداختند و اهل بیت علیِهَماالّسالم در این مصیبت با ایشان موافقت  
هدرک تیاور  ینیلک  خیـش  و  تشگ . رطاخ  هتفوک  تخـس  ملـسم  تداهـش  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنتخادرپ و  يراوگوس  هب  دندرک و 

؟ يدلب مادک  لها  زا  هک  دومرف  بانج  نآ  درک  مالـس  دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  يدرم  دیـسر  هّیبْلعَث  هب  ترـضح  نآ  نوچ  هک  تسا 
زا هک  مدومن  یم  امـش  هب  دوخ  هناخ  رد  ار  لیئربج  ياپ  رثا  هنیآ  ره  يدمآ  یم  نم  دزن  هب  هنیدم  رد  رگا  هک  دومرف  ما . هفوک  لها  زا  تفگ :

سپ دشاب  ام  دزن  زا  ام و  هناخ  رد  نافرع  ملع و  ناوَیَح  بآ  همـشچ  ایآ  هدیناسر ، یم  نم  ّدج  هب  ار  یحو  هنوگچ  هدش و  یم  لخاد  هار  هچ 
فصن تقو  رد  ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  زین  سواط  نب  دّیـس  و  ( 115 ! ) دوب دهاوخن  زگره  نیا  مینادن ؟ ام  ار و  یهلا  مولع  دـننادب  مدرم 

امـش هک  درک  یم  ادـن  یفتاـه  هک  مدـید  باوخ  رد  دومرف : تساـخرب و  باوخ  زا  سپ  دومرف ، هلولیق  لاـح  نآ  رد  دیـسر  هّیبَْلعَث  هب  راـهّنلا 
يا تفگ : مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دهد ، یم  تعرس  تشهب  يوس  هب  ار  امش  امـش ، ياهگرم  هکنآ  لاح  دینک و  یم  تعرس 

مالّـسلا هیلع  یلع  سپ  تسا . وا  يوس  هب  ناگدـنب  تشگزاب  هک  يدـنوادخ  نآ  ّقح  هب  میّقح  ربام  یلب  دومرف : میتسین ؟ ّقح  رب  ام  ایآ  ردـپ !
ناج دنزرف  يا  دهد  ریخ  يازج  ارت  ادخ  هک  دومرف  ترـضح  میراد ؟ كاب  هچ  گرم  زا  سپ ، میّقح  رب  ام  هک  لاحلا  ردـپ ! يا  درک : ضرع 

هب دـنتفگ  یم  يدْزَا  ةَّرِه  وبَا  ار  وا  هک  هفوک  لها  زا  يدرم  دـش  حبـص  نوچ  دومرف ، هتوتیب  لزنم  نآ  رد  ار  بش  نآ  ترـضح  نآ  سپ  نم ،
لوسر تراوگرزب  دّج  مرح  زاو  ادخ  مرح  زا  هک  ار  امش  دش  ثعاب  هچ  هّللا ! لوسر  َنبای  تفگ : درک  مالـسو  دیـسر  ترـضح  نآ  تمدخ 
متمرح کته  مدرک و  ربص  دـنتفرگ  ار  ملاـم  هّیما  ینب  هَّرِه ، اـبَا  يا  هک  دومرف  ترـضح  يدـمآ ؟ نوریب  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ 

درک دنهاوخ  دیهش  ارم  یغاط  یغای  هورگ  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  متخیرگ ، اهنآ  زا  دنزیرب  منوخ  دنتـساوخ  نوچ  مدومن و  ربص  دندرک 
دهاوخ طّلـسم  ناشیارب  دیـشک و  دهاوخ  ناشیارب  ماقتنا  ریـشمش  دیناشوپ و  دـهاوخ  ناشیا  رب  راع  يراوخ و  ّتلذ و  سابل  راّهق  دـنوادخ  و 

نتخیرو لاوما  نتفرگ  هب  دـنک  یم  مکح  دوب و  ناشیا  يامرفنامرف  ینز  هک  ابـس  موق  زا  دـنادرگ  رت  لیلذ  ار  ناـشیا  هک  ار  یـسک  دـینادرگ 
راب دنتـشادرب و  رایـسب  بآ  هک  دومرف  ار  دوخ  راـصنا  ناـناوج  دـش  رحـس  تقو  نوچ  هریغو : دـیفم  خیـش  تیاور  هب  و  ( 116  ) ناـشیا نوخ 

ار شِحوُم  ربخ  نیا  نوچ  دیـسر  بانج  نآ  هب  رُطْقَی  نب  هّللادـبع  تداهـش  ربخ  اجنآ  رد  دندیـسر و  هلابُز ) ) لزنم هب  ات  دـش  هناور  دـندرک و 
هب دعب : اما  میحّرلا ؛ نمحّرلا  هّللا  مسب  نومـضم : نیدب  دومرف  تئارق  ناشیا  يارب  دروآ و  نوریب  يذغاک  دومن  عمج  ار  دوخ  باحـصا  دینش 
ام يرای  زا  تسد  ام  نایعیـش  هک  قیقحت  هب  هدیـسر و  رُطْقَی  نب  هّللادـبعو  هوَرُع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسُم  تداهـش  ربخ  اـم  هب  هک  یتسرد 
نآ اب  ایند  تّزعو  تحارو  تمینغ  لام و  عمط  يارب  هک  یعمج  سپ  تسین . یجرح  وا  رب  دوش  ادج  ام  زا  دهاوخ  هک  ره  سپ  دـنا  هتـشادرب 

رایتخا نامیا  نیقی و  يور  یعمج  ترـضح و  نآ  ناشیوخ  تیب و  لها  دـندیدرگ و  قرفتم  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  دـندوب  هدـش  هارمه  بانج 
دنتشادرب رایسب  بآ  دنرادرب  بآ  هک  دومرف  رما  ار  دوخ  باحصا  دش  رحس  نوچ  سپ  دندنام . دندوب  هدومن  ناقیا  لها  رورس  نآ  تمزالم 

دیـسرپ ترـضح  نآ  زا  درمریپ  نآ  دندومرف ، تاقالم  ار  هَمَرْکِع  یَنب  زا  يریپ  درم  اجنآ  رد  و  دندومن ، لوزن  هَبَقَع  نَْطب  رد  ات  دندش  هناورو 
ادخ هب  يدرگرب ، هک  ادخ  هب  مهد  یم  دنگوس  ارت  هّللا ! ِلوسَر  َنباَی  درک : ضرع  درم  نآ  مور . یم  هفوک  دـندومرف : دـیراد ؟ هدارا  اجک  هک 

هک داد  شخساپ  بانج  نآ  درک  مّلکت  ترـضح  نآ  اب  هلوقم  نیا  زا  و  اهریـشمش ، يزیت  اه و  هزین  كون  هب  ور  رگم  يور  یمن  هک  دنگوس 
سپ تسا . یندـش  عقاو  یناـّبر  تاریدـقت  تسا و  بجاو  یهلا  رما  تعاـطا  نکیلو  تسین  هدیـشوپ  نم  رب  یهد  یم  ربـخ  وت  هچنآ  درم ! يا 

ّقح دننک  دیهـش  ارم  نوچ  دـنروآ و  نوریب  منوردـنا  زا  منوخرپ  لد  هکنآ  ات  تشاد  دـنهاوخن  رب  نم  زا  تسد  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :
(117) دش هناور  دومرف و  چوک  اجنآ  زا  و  دنادرگ . اهتّما  نیرتلیلذ  ار  ناشیا  هک  ار  یسک  دنادرگ  طّلسم  ناشیارب  یلاعت 

یحایر دیزی  نب  ّرُح  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاقالم 

نوچ البرک : هب  بانج  نآ  لوزن  ات  هدش  عقاو  ناشیا  نیبرد  هچنآ  یحایر و  دیزی  نب  ّرُح  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاقالم  رد  متفه : لصف 
رما دش ، رحس  ماگنه  نوچ  دومرف و  لوزن  نیـش ) حتف  هب  () فرـش ) لزنم هب  دومن  چوک  هَبَقَع ) ) نَْطب زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح 
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ترـضح نآ  باحـصا  زا  يدرم  لاح  نآ  رد  دنتفر  هار  زور  فِصن  ات  دنتـشگ و  هناور  اجنآ  زا  دنتـشادرب و  رایـسب  بآ  هک  ار  ناناوج  درک 
زا یعمج  مدید ، رود  زا  یئامرخ  ناتخرد  تفگ : یتفگ ؟ ریبکت  هک  يدـید  هچ  رگم  دیـسرپ ، تفگ و  ریبکت  زین  ترـضح  ُرَبْکا ! ُهّللَا  تفگ :
یم هچ  ات  دینک  هاگن  بوخ  سپ  دومرف : ترـضح  میا ! هدـیدن  یئامرخ  تخرد  ناکم  نیا  رد  زگره  ام  هک  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ : باحـصا 

هک دومرف  مولعم  نوچ  و  منیب . یم  نینچ  زین  نم  هّللا  هک و  دومرف  باـنج  نآ  مینیب ، یم  نابـسا  ياـهندرگ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ : دـینیب ؟
دومرف لیم  دنتفگ  یم  مُسُحوذ )  ) ار نآ  دوب و  یلاوح  نآ  رد  هک  یهوک  بناج  هب  دوخ  پچ  تمس  هب  دندش  ادیپ  هک  تسا  رکشل  تمالع 

هدرک و اپ  رب  همیخ  دـنتفر و  عضاوم  نآ  هب  سپ  دـنیامن ، هلتاقم  نآ  هب  تشپ  هدومن و  دوخ  أَجلَم  ار  هوک  نآ  دـتفا  لاـتق  هب  تجاـح  رگا  هک 
دنزرف نآ  رکـشل  ربارب  رد  امرگ  تّدش  رد  دندیـسر  ناشیا  کیدزن  راوس  رازه  اب  یمیمت  دیزی  نب  ّرُح  هک  تشذگن  ینامز  و  دندومن . لوزن 

عبنم نآ  نوچ  و  دنتسب ، فص  ناشیا  لباقم  رد  هدرک و  لیامح  ار  دوخ  ياهریشمش  دوخ  نارای  اب  زین  بانج  نآ  دندیشک ، فص  رَشَْبلا  ُْریَخ 
ار ناشیا  ياهبـسا  ناشیا و  هک  دومن  رما  دوخ  ناناوج  باحـصا و  هب  دومرف ، هظحالم  یگنـشت  راثآ  تلالـض  لیخ  نآ  رد  تواخـس  مرک و 

ربص دـندرب و  یم  ناشیا  نایاپ  راهچ  کیدزن  هب  دـندومن و  یم  بآ  زا  رپ  ار  اهتـشط  فورظ و  هداد و  بآ  ار  ناشیا  اهنآ  سپ  دـیهد ؛ بآ 
یم باریس  تیاهن  هب  نوچ  دنداهن و  یم  هتشادرب و  بآ  زا  رـس  تداع  بسح  هب  نایاپ  راهچ  نآ  هک  هعفد  جنپ  راهچ و  هس و  ات  دندرک  یم 

باریس دیدرگ  وا  بسا  راوس و  بایان  بآ  يدوب  هک  يداو  نآ  رد  رعش : دندش : باریس  اهنآ  مامت  ات  دندرک  یم  باریس  ار  يرگید  دندش 
نوچ دوب ، هدرک  هبلغ  رایسب  مبسا  نم و  رب  یگنشت  مدیسر و  اجنآ  هک  ّرُح  رکشل  زا  مدوب  یـسک  رخآ  نم  هک  هتفگ  یبِراُحم  ناّعَط  نب  ّیلع 

ار باـنج  نآ  دارم  نم  َۀَـیِواّرلا ؛ ِخـنَا  هک  نم  هب  دوـمرف  دوـمن  هظحـالم  ارم  بسا  نم و  شطع  لاـح  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح 
هک نم  هب  دومرف  مدیناباوخ ، ار  رتش  نم  سپ  تسوا . راب  بآ  هک  يرتش  نآ  ناباوخب  ینعی : لَمَجْلا ؛ ِِخنَا  خَْالا , َْنب  اَی  تفگ : سپ  مدـیمهفن ؛

دوخ منک ، هچ  متـسناوتن  نم  نادرگرب  ار  کشم  بل  هک  دومرف  تخیر  یم  کشَم  ناهد  زا  بآ  مماـشایب  بآ  متـساوخ  نوچ  ماـشایب  بآ 
تقفاوم ماقم  رد  بانج  نآ  اب  رُح  هتـسویپ  سپ  دومرف . باریـس  ارم  دینادرگرب و  ار  کشَم  بل  تساخرب و  دوخ  سیفن  سفن  هب  بانج  نآ 

بانج دش  تماقا  تقو  نوچ  تفگ  زامن  ناذا  هک  دومرف  ار  قورسَم  نب  جاّجَح  ترـضح  دش  لخاد  رهظ  زامن  تقو  ات  دوب  تفلاخم  مدع  و 
سپ دروآ ، ياج  هب  یلاعت  ّقح  ياـنث  دـمح و  داتـسیا و  رکـشل  ود  ناـیم  رد  دـمآ  نوریب  ءادِر  ْنیَلعَن و  راِزا و  اـب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس 

هتـشون هدیـسر و  نم  هب  یپایپ  امـش  ياهکیپ  یلاوتم و  رتاوتم و  ياه  همان  هکنآ  زا  دـعب  رگم  امـش  يوس  هب  مدـماین  نم  ساّنلا ! اَـهُّیَا  دومرف :
راب مرجال  دنادرگ ، عمتجم  تیاده  ّقح و  رب  وت  هطـساو  هب  ار  ام  ادخ  هک  دیاش  میرادن  یئاوشیپ  یماما و  هک  ام  يوس  هب  ایب  هتبلا  هک  دـیدوب 

زا رگا  دینادرگ و  نئمطم  ارم  رطاخ  دینک و  هزات  ار  دوخ  نامیپ  دیتسه  دوخ  راتفگ  دهع و  رس  رب  رگا  نونکا  متفاتش  امـش  يوس  هب  متـسب و 
هدومن توکـس  نایافویب  نآ  سپ  مدرگ ؛ یم  رب  دوخ  ياج  هب  نم  دیهراک  ارم  ندمآ  دیا و  هتـسکش  ار  اهنامیپ  دـیا و  هتـشگرب  دوخ  راتفگ 

: نک زاـمن  دوخ  رکـشل  اـب  مه  وت  یهاوخ  یم  هک  دومرف  ار  ّرُح  تفگ ، زاـمن  تماـقا  هک  دومرف  ار  نّذ  ُؤم  ترـضح  سپ  دـنتفگن . یباوـجو 
ره زاـمن  زا  دـعب  دـندرک ، زاـمن  ترـضح  نآ  اـب  رکـشل  ود  ره  داتـسیا و  شیپ  ترـضح  سپ  منک ؛ یم  زاـمن  امـش  بقع  رد  نم  تفگّرُح :

نوچ سپ  دندوب ، هتسشن  نآ  هیاس  رد  هتفرگ  ار  دوخ  بسا  نانع  نایرکشل  هک  دوب  مرگ  يا  هباثم  هب  اوه  دنتشگ و  رب  دوخ  ياج  هب  يرکشل 
ادا ار  رصع  زامن  نانچمه  داتسیا و  شیپ  ترضح  سپ  دنک ، رصع  زامن  يادن  يدانم  دنوش و  چوک  يایّهم  دومرف  ترضح  دش  رـصع  تقو 

لِها ّقحو  دیزیهرپب  ادخ  زا  رگا  ! ساّنلا اهّیا  دومرفو : دومن  ادا  يا  هبطخ  درک و  رکـشل  نآ  بناج  هب  كرابم  يور  زامن  مالـس  زا  دعبو  درک 
یم تسایر  يوعد  ّقح  ان  هب  هک  هورگ  نیا  زا  میرتراوازسو  میتلسرو  ربمغیپ  تیب  لها  امو  دوش ، دونشخ  رتشیب  امش  زا  ادخ  دیسانشب  ار  ّقح 
نم هب  اه  همان  رد  هچنآ  زا  امش  يءار  دیخس و  ار  تلاهجو  تلالض  رد  رگا  و  دنیامن ، یم  كولـس  ناودع  روج و  هب  امـش  نایم  رد  دننک و 

یئامرف یم  هک  نالوسر  اه و  همان  نیا  زا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : باوج  رد  ّرُح  مدرگ . یمرب  تسین  یکاب  تسا  هتشگرب  دیا  هتـشون 
همان زا  ّولمم  ینیجرُخ  سپ  تسا ، نآ  رد  اه  همان  هک  ار  نیجرُخ  نآ  روایب  هک  دومرف  ار  ناعْمِس  نب  ۀَبْقُع  ترضح ، مرادن . ربخ  هجو  چیه  هب 
نوچ هک  میا  هدـش  رومءام  اـم  دـنا و  هتـشون  هماـن  امـش  يارب  هک  یئاـهنآ  زا  متـسین  نم  تفگ : ّرُح  ، تخیر نوریب  ار  اـهنآ  دروآ و  ناـیفوک 
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رتکیدزن وت  يارب  گرم  هک  دومرف  دـش و  مشخ  رد  ترـضح  میربـب . داـیز  نبا  دزن  هب  ارت  هفوک  رد  اـت  میوشن  ادـج  وت  زا  مینک ، تاـقالمارت 
هک ار  دوخ  باحـصا  دوـمن  رما  دوـمن و  راوـس  ار  اـهنز  سپ  دـیوش ، راوـس  هک  دوـمرف  مکح  ار  دوـخ  باحـصا  سپ  هشیدـنا ، نیا  زا  تسا 

دندـش عناـم  زجاـح و  ار  تعجارم  قیرط  هتفرگ و  هار  رـس  دوخ  رکـشل  اـب  ّرُح  دـندرگ  رب  هک  دنتـساوخ  نوچ  دـیدرگ ، رب  دـینک و  تکرح 
وت زا  ریغ  يرگید  رگا  تفگ : رح  یهاوخ ؟ یم  هچ  ام  زا  دنیشنب  تیازع  هب  تردام  ُدیُرتام ؟ َکُُّما  َْکتَلَکَث  هک  درک  باطخ  رُح  اب  ترضح 
ریغ هب  وت  ِرَدام  ّقح  رد  اّما  دشاب  دهاوخ  هک  ره  مداد  یم  وحن  نیمه  هب  ار  وا  باوج  مدـش و  یم  وا  ِرَدام  ضّرعتم  هّتبلا  درب  یم  ارم  ردام  مان 

هّللادیبع ریما  دزن  هب  ارت  مهاوخ  یم  تفگ : ّرُح  تسیچ ؟ وت  بلطم  هک  دومرف  ترضح  دروآ ! مناوت  یمن  نابز  رب  ینخس  میرکت  میظعت و  زا 
هب ناشیا  نایم  رد  نانخـس  هنوگ  نیا  زاو  مراد  یمن  رب  وت  زا  تسدزین  نم  تفگ : ّرُح  منک . یمنارت  تعباـتم  نم  هک  دومرف  باـنج  نآ  مربب .

مربب هفوک  هب  ارت  ات  میامنن  تقراـفم  وت  زا  هک  مرومءاـم  هکلب  منک  گـنج  وت  اـب  هک  ما  هدـشن  رومأـم  نم  تفگّرُح : هکنآ  اـت  دـیماجنا  لوط 
همان نم  ات  دـنادرگ  رب  هنیدـم  هب  ارت  هن  دوش و  یهتنم  هفوکب  هن  هک  نک  رایتخا  ار  یهار  سپ  یئامن  یم  عانتما  هفوک  هب  ندـمآ  زا  هک  لاحلا 

هّیسداق و قیرط  زا  بانج  نآ  موشن . التبم  يراوگرزب  وت  نوچ  هبراحم  هب  نم  هک  دهدور  یتروص  دیاش  ات  مسیونب  دایز  رسپ  هب  باب  نیا  رد 
هکنآ ات  دنتفر  یم  ترـضح  نآ  هیحان  زا  دندش و  هارمه  شرکـشل  اب  زین  ّرُح  و  دش ، هناورو  درک  پچ  تسد  هب  لیمو  دینادرگب  هار  بیَذُـع 
عفان بسا  دنا  هدرک  لتکو  دننارتشا  رب  راوس  دنیآ  یم  هفوک  بناج  زا  هک  دـندید  ار  رفن  راهچ  اجنآ  رد  هاگان  دندیـسر  تاناجِه  ِْبیَذُـع  هب 
هکلب تسین  مولعم  ِمتاح ، نب  ّيِدَـع  دـنزرف  حاّمِرِط  نیا  ندوب  ) تسا ّيِدَـع  نب  حاّمِرِط  ناشیا  لـیلدو  تسا  لـماک ) ) شماـن هک  ار  لـاله  نب 

ار ناشیا  نم  دنا  هفوک  لها  زا  اهنیا  تفگ : ّرُح  دنتسویپ . مالّـسلا  هیلع  ماما  باکر  هب  تعامج  نیاو  رهاّظلا ) یَلَع  تسا  رگید  ّيِدَع  شردپ 
ار ناشیاو  دنا  هدمآ  نم  اب  هک  دنتسه  یمدرم  هلزنم  هبو  دنـشاب  یم  نم  راصنا  اهنیا  دومرف : ترـضح  منادرگ ، یمرب  هفوک  هب  ای  هدرک  سبح 
نآ ضّرعت  زا  ّرُح  سپ  درک . مهاوخ  گنج  وت  اب  ّالاواِهبَف  یتسه  یقاب  داد  رارق  نامهاب  هاگره  سپ  ار  نتـشیوخ  هک  منک  یم  تیامح  نانچ 

: تفگ دوب  هدیسر  ون  تعامج  نآ  زا  نت  کی  هک  هّللادبع  نب  عَّمَُجم  دیسرپ . ار  هفوک  مدرم  لاوحا  ناشیا  زا  ترـضح  داتـسیا . زاب  تعامج 
یقاب اّما  وت و  رب  توادع  ملظ و  هب  دنا  عمتجم  ناشیا  سپ  دندرک ، رپ  ار  دوخ  ياهلاوج  دنتفرگ و  گرزب  ياه  هوشر  سپ  مدرم  فارشا  اّما 

نب ْنیَصُح  دنتفگ : دیراد ؟ ربخ  هچ  رِهسُم  نب  سیق  نم  هداتسرف  زا  دومرف : ترـضح  وت ، يافج  رب  اهریـشمشو  تُست  ياوه  رب  اهلد  ار  مدرم 
تردـپو وت  رب  داتـسرف  دورد  وا  تردـپ ، وت و  بانج  رب  دـنک  نعل  هک  درک  رما  ار  وا  داـیز  نبا  داتـسرف  داـیز  نبا  دزن  هبو  تفرگ  ار  وا  ریَُمن 

يالاب زا  ار  وا  درک  رما  دایز  نبا  سپ  وت ، ندمآ  هب  ار  ناشیا  داد  ربخ  وت و  ترـصن  هب  دـناوخ  ار  مدرم  ار و  شردـپ  دایز و  نبا  درک  تنعلو 
ْنَم مُهنِمَف  :) دومرف تخیرورف و  رایتخا  یب  دیدرگ و  شمشچ  رد  کشا  ربخ  نیا  ندینش  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  دندرک ، كاله  دندنکفا  رصق 

رگید یناسک  دنا و  هتخاس  ادف  ار  دوخ  ناج  هک  دنتسه  یناسک  دهاجم ، نانمؤم  زا  سپ  ( ]= ًالیْدبَت ُولَّدب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبْحَن  یـضَق 
ِّرَقَتْـسُم یف  ْمُهَْنَیب  َو  انَْنَیب  ْعَمْجاَو  ًالُُزن  َۀَّنَجْلا  ُمَُهل  َو  اـَنل  ْلَـعْجا  َّمُهّللَا  ( 118 [ ) دـنا هدومنن  لَدـَب  رگید  هار  هب  ار  قح  هار  دـنراظتنا و  رد  اهنآ  زا 
تمحر هاگرارق  رد  ناشیا  ام و  نایم  نک  عمج  هدب و  رارق  هاگلزنم  ار  تشهب  اهنآ  ام و  يارب  ایادـخ  َِکباَوث =[  ِروُخْذَـم  ِبئاغ  َو  َِکتَمْحَر 

یترثک وت  باکر  رد  نم  درک : ضرع  دمآ و  ترضح  کیدزن  حاّمِرِط  سپ  تسام . ] رظن  زا  بئاغ  هک  وت  دزن  هدش  هریخذ  باوث  تدوخ و 
تـشپ هب  هفوک  زا  مندـمآ  نوریب  زا  شیپ  زور  کی  نم  دوب  دـنهاوخ  یفاک  ارت  دـنیامن  ارت  گنج  گـنهآ  ّرُح  ناراوس  نیمه  رگا  منیب  یمن 

ار عاـمتجا  نآ  ببـس  سپ  دوب ، هدـیدن  نیمز  کـی  رد  زگره  نآ  لـثم  یترثک  نم  مشچ  ود  نیا  هک  مدـید  اـجنآرد  یئودُرا  متـشذگ  رهش 
مهد یم  مسق  ادخ  هب  ارت  هّللا  لوسر  نب  ای  کنیا  دنتـسرفب ، نیـسح  گنج  هب  ار  ناشیا  نآ  زا  سپ  دننیبب  ناس  دنهاوخ  یم  دنتفگ  مدیـسرپ 

موجه زا  اجنآ  رد  ارت  ادـخ  هک  یـشاب  هتـساوخ  یهاـگهانپ  لـقعم و  هچناـنچ  بجو و  کـی  ردـق  هب  وشم  کـیدزن  هفوک  هب  یناوت  یم  رگا 
تسا ّیَط  هلیبق  نوطب  زا  یخرب  لزنم  هک  ءاَجَا ) هوک  ) نیا رد  ارت  هک  راد  هجنر  مدق  کنیا  دیآ ، تسد  هب  تقو  حالـص  ات  دراد  هاگن  نمـشد 

هب دننزب ، ریشمش  وت  لباقم  رد  هک  مزاس  رضاح  وت  باکر  رد  یط  هلیبق  زا  نز  ریشمش  درم  رازه  تسیب  َیملَـس  هوک  ءاَجَا و  زا  مروآ و  دورف 
هلیبق ام  تسا  هدمآ  دراو  ام  رب  هلمح  مجع  برع و  رکشل  رِْذنُم و  نب  نامُعن  رَیْمِح و  نیطالـس  ناّسَغ و  كولم  زا  تقو  ره  هک  دنگوس  ادخ 
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نیا ام و  هنایم  حامرط ! يا  ًاْریَخ ، َکَمْوَق  َو  ُهّللا  َكازَج  دومرف : ترضح  میا  هدیدن  بیـسآ  يدحا  زا  میا و  هدیهانپ  ( ءاَجَا هوک  ) نیمه هب  ّیط 
حامرط و  دراد . یم  راک  هچ  هب  ار  ام  هدنیآ  لاوحا  هک  میناد  یمن  تسین و  فارصنا  تردق  هار  نیا  زا  ار  ام  هک  تسا  هتشذگ  يا  هلاقم  موق 

هناـخ هب  شیوخ  راـب  هک  درک  هدـعو  دومن و  دورد  هب  ار  ترـضح  سپ  درب  یم  راـبراوخ  هقوذآ و  دوخ  لـها  يارب  تقو  نآ  رد  ّيدـع  نب 
تاقالم ار  ردب  نب  ۀعامَس  دیسر . تاناجِه  بیَذُع  نیمه  هب  هک  یتقو  یلو  درک  نینچ  ددرگ و  زاب  مالّسلا  هیلع  ماما  ترـصن  يارب  دناسرب و 

دیسر و ِلتاقُم  ینب  رصق  هب  ات  درک  ریس  تاناجِه  ْبیَذُع  زا  ترضح  هلمجلاب ؛ تشگرب . حامرط  داد  حامرط  هب  ار  ماما  تداهـش  ربخ  وا  درک 
یفْعُج ّرُح  نب  هّللادیَبُع  زا  دنتفگ : تسیک ؟ زا  همیخ  نیا  دیسرپ : داتفا  يا  همیخ  هب  شرظن  ترـضح  هاگان  سپ  دومرف  لالجا  لوزن  اجنآ  رد 

اَّنا َو  ِهِّلل  ّانِا  تفگ : هّللادیبع  دیبلط  ترضح  دزن  هب  ار  وا  تفر و  وا  يوس  هب  ترضح  نآ  کیپ  نوچ  دیبلطب ؛ نم  يوس  هب  ار  وا  دومرف : تسا 
ادـخ هب  مشاـب  اـجنآ  رد  نم  دوش و  هفوک  لـخاد  نیـسح  اداـبم  هکنآ  ببـس  هب  رگم  مدـماین  نوریب  هفوک  زا  نم  مسق  ادـخ  هب  َنُوـعِجار  ِْهَیِلا 

ترـضح درک ، لقن  تداعـس  زا  مورحم  نآ  نانخـس  تشگرب و  ترـضح  نآ  لوسر  منیبن ، ار  وا  نم  دنیبن و  ارم  وا  مهاوخ  یم  هک  دنگوس 
تاملک نامه  هّللادـیبع  درک ، توعد  دوخ  ترـصن  هب  ار  وا  تسـشن و  وا  دزن  درک و  مالـس  وا  رب  تفر و  هّللادـیبع  دزن  هب  تساخرب و  دوخ 

ادخ زا  زیهرپب  سپ  درک  یهاوخن  ام  يرای  رگا  سپ  دومرف : ترضح  ترـضح ، نآ  توعد  زا  درک  رذع ] بلط   ]= هلاقتـسا تفگ و  ار  قباس 
، درک دهاوخ  كاله  ار  وا  ادخ  هّتبلا  دیامنن  ام  يرای  دونشب و  ار  ام  ّتیمولظم  هثاغتسا و  هک  ره  هک  مسق  ادخ  هب  ایم ؛ رب  نم  لاتق  ددص  رد  و 

ناناوج دـش  بش  رخآ  نوچ  و  تشگرب : دوخ  لزنم  هب  تساـخرب و  ترـضح  سپ  دـش ، دـهاوخن  نینچ  یلاـعت  هّللاءاـش  نا  تفگ : درم  نآ 
کی ام  هک  تفگ  ناعْمِس  نب  ۀَبْقُع  دندش ، هناور  ِلتاقُم  ینب  رصق  زا  سپ  ( 119) دننک چوک  اجنآ  زا  دنرادرب و  بآ  هک  درک  رما  ار  شیوخ 

َِبر ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  َنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِهِّلل  ّانِا  تفگ : یم  دـش و  رادـیب  سپ  دوبر  باوخ  بسا  يور  رب  ار  ترـضح  نآ  هک  میتفر  هار  یتعاـس 
نآ هب  درک  ور  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  نآ  دـنزرف  سپ  دـندومرف ، رّرکم  هعفد  هس  اـی  هعفد  ود  ار  تاـملک  نیا  َنیَملاـْعلا و 
هک ار  يدرم  مدـید  لاح  نآ  رد  درب و  باوخ  ارم  نم ! ناج  رـسپ  يا  هک  دومرف  ترـضح  دیـسرپ ، ار  تاملک  نیا  نتفگ  ببـس  ترـضح و 

یلع ترـضح  دهد  یم  ار  ام  گرم  ربخ  هک  متـسناد  دور ؛ یمه  ناشیا  يوس  هب  گرم  دنور و  یمه  موق  نیا  هک  دـیوگ  یم  تسا و  راوس 
میّقح رب  ام  یلب  دومرف : میتسین ؟ ّقح  رب  ام  رگم  ایآ  دیامرفن ، امـش  بیـصن  دب  زور  ادخ  راوگرزب ! ردپ  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 
هدایپ دـش  حبـص  نوچ  سپ  درک ، ریخ  ياـعد  ار  وا  ترـضح  میـشاب ؟ ّقح  رب  هک  یلاـح  رد  ندرم  زا  میراد  كاـب  هچ  اـم  سپ  درک : ضرع 

تـساوخ یم  داد و  یم  لیم  پچ  تسد  هب  ار  دوخ  باحـصا  ترـضح  سپ  دندش ، راوس  لیجعت  هب  دـندرک و  ادا  ار  حبـص  زامن  و  دـندش ،
چوک هفوک  فرط  هب  ار  ترضح  نآ  رکشل  هک  دنتساوخ  یم  دندومن و  یم  تعنامم  دندمآ و  یم  اهنآ  دزاس و  قّرفتم  رُح  رکشل  زا  ار  اهنآ 

زا يراوس  هک  دندید  لاح  نیا  رد  دندیـسر ، البرک  نیمز  هب  اونین  دودح  رد  ات  دندوب  لاح  نیا  اب  هتـسویپ  دندومن و  یم  عانتما  اهنآ  دنهد و 
رب دش  کیدزن  نوچ  راوس  نآ  راظتنا  هب  دنداتسیا  رکـشل  ود  نآ  دیآ  یم  لیجعت  هب  هدنکفا و  شود  رب  ینامک  هک  دش  رادومن  هفوک  بناج 

همان ّرُح  نوچ  دوب ، هتشون  وا  يارب  دایز  نبا  هک  داد  وا  هب  يا  همان  درک و  مالس  وا  باحصا  وا و  رب  و  تفر . ّرُح  دزن  درکن و  مالس  ترـضح 
رد رگم  روایم  ار  وا  دسر و  وت  يوس  هب  نم  کیپ  هک  یماگنه  رد  نادرگ  گنت  نیسح  رب  ار  راک  سپ  دعباّما ؛ تسا : هتـشون  دید  دوشگ  ار 

هداد و رما  نیا  ماـجنا  هکنآ  اـت  دـنکن  تقراـفم  وت  زا  هک  ار  دوخ  کـیپ  ما  هدرک  رما  نم  و  دـشاب ، باـیان  وارد  بآ  یناداـبآ و  هک  یناـبایب 
هار دوب  ینادابآ  بآ و  یب  نیمز  هک  عضوم  نامه  رد  درک و  تئارق  شباحـصا  ترـضح و  يارب  ار  همان  ّرح  سپ  دناسرب . نم  هب  ار  شربخ 

ای هّیرـضاغ  ای  اونین  هک  کیدزن  ياه  هیرق  نیا  رد  هک  ار  ام  راذگب  دومرف : ترـضح  دومن . لوزن  هب  رما  تفرگ و  تخـس  ترـضح  نآ  رب  ار 
نیا ندوب  اب  دومن  مناوت  یمن  دایز  نبا  مکح  تفلاـخم  هک  مسَق  ادـخ  هب  تفگ : ّرح  میئآ ، دورف  تسا  یناداـبآ  بآ و  لـحم  هک  رگید  هیرق 
مینک هلتاقم  ناشیا  اب  ام  هک  دیهد  يروتسد  هّللا ! لوسر  نب  ای  تفگ : ْنیَقلا  نب  ریَهُز  تسا . هداد  رارق  ناب  هدید  هتشامگ و  نم  رب  هک  لوسر 

هک دومرف  ترضح  دمآ ، دنهاوخ  نیا  زا  دعب  هک  اصحا  ّدح و  یب  ياهرکشل  اب  گنج  زا  تسا  رت  ناسآ  تقو  نیا  رد  موق  نیا  اب  گنج  هک 
رب تلاسر  تیب  لها  يارب  ار  تلالج  تمـصع و  قدارـس  دندمآ و  دورف  اجنآ  رد  سپ  منک ، ناشیا  لاتق  هب  ادتبا  هکنآ  زا  مراد  تهارک  نم 
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زندگینامه امام حسین علی

د بن طاوس نقل کرده که نامه و رسول ابن زیاد در ُعَذیْب ِهجانات  پا کردند، و این در روز پنجشنبه دّوم شهر محرم الحرام بود. و سیّ
رد دومن و  عمج  ار  دوخ  باحصا  ترضح  درک  قییضت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  رب  ار  رما  همان  بجوم  هب  ّرُح  نوچ  دیـسر و  ّرُح  هب 
هب ام  راک  انامه  دومرف : سپ  هدومن  ادا  یهلا  يانث  دـمح و  رب  لمتـشم  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  يا  هبطخ  تساخ و  اپ  هب  ناـشیا  ناـیم 

عمج لطاب  رب  دنا و  هتـشادرب  ّقح  زا  تسد  مدرم  هدیـسر و  رخآ  هب  یناگدنز  هعرجو  هدینادرگ  ور  ام  زا  ایند  دـینیب و  یم  هک  هدیـسر  اجنیا 
رد تداهـش  هک  اریز  ددرگ ؛ دوخ  راگدرورپ  ياقل  قاتـشم  دباترب و  يور  ایند  زا  هک  دیاب  دراد  ازج  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  ره  دـنا . هدـش 
نب ْریَهُز  سپ  درادن . يرمث  انع  تنحم و  زج  هب  نانم  ؤم  رب  ناشیا  يالیتسا  ناراکمتس و  اب  یگدنز  و  تسا ، يدبا  تداعـس  ثروم  ّقح  هار 
هنیآ ره  دـشاب  مئاد  یقاب و  ام  يارب  ایند  رگا  مینانچ  امـش  ماقم  رد  ام  هّللا ، لوسر  نب  ای  ار  امـش  شیامرف  میدینـش  تفگ : تساخرب و  ْنیَقلا 

تهارک ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  زا  ام  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : تساخرب و  لاله  نب  عفان  و  ارت . اب  ندـش  هتـشک  وا  رب  دومن  میهاوخ  رایتخا 
ریَـضُخ نب  ْریَُرب  سپ  وت . نانمـشد  اب  مینک  یم  ینمـشد  وت و  ناتـسود  اب  مینک  یم  یتسود  میتریـصب و  اب  تباـث و  دوخ  قیرط  رد  میرادـن و 

رد ام  ياضعا  مینک و  داهج  وت  يور  شیپ  رد  هک  ام  رب  یلاعت  ّقح  زا  تسا  یتّنم  نیا  هک  هّللا  لوسر  نب  ای  مسق  ادـخ  هب  تفگ : تساخرب و 
(120) ازج زور  رد  ار  ام  دنک  تعافش  وت  دّج  سپ  دوش  هراپ  هراپ  وت  هار 

البرک هب  دورو 

رد هکنادب  البرک : نیمزرس  هب  ترضح  نآ  دورو  رد  لّوا : لصف  البرک : نیمز  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دورو  رد  مّوس : دصقم 
لاـس مارحلا  مّرحم  مود  زور  رد  ـالبرک  هب  باـنج  نآ  دورو  هک  تسا  نآ  لاوـقا  ّحـصا  تسا و  فـالخ  ـالبرک  هب  ترـضح  نآ  دورو  زور 
نوچ شدـنمان ، یم  ـالبرک  دـندرک : ضرع  دراد ؟ ماـن  هچ  نیمز  نیا  هک  دیـسرپ  دیـسر  نیمز  نآ  هب  نوـچ  هدوـب و  ترجه  مکی  تصش و 
"[ ءالب و"  دیدش ، هودـنا  " برک =  " زا وتب  مربیم  هانپ  ایادـخ  ! ]= ِءالَْبلا َو  ِبرَْکلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَا  ّینِا  َّمُهّللَا  تفگ : دینـش  البرک  مان  ترـضح 
ام مایِخ  لـحم  لزنم و  اـجنیا  هک  دـیئآ  دورف  تسا ، یگتـسخ ] جـنر و  ءاـنَع =[  تَنِحم و  لـحم  ءـالَب و  ْبرَک و  عضوم  نیا  هک  دومرف  سپ 

ِهیَلَع و ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  مّدج  داد  ربخ  ام ، ياهربق  دـش  دـهاوخ  عقاو  ناکم  نیا  رد  و  تسا . ام  نوخ  نتخیر  ياج  نیمز  نیا  و  تسا ،
نب رمع  دـش  رگید  زور  نوـچ  دـندرک و  لوزن  رگید  فرط  رد  شباحـصا  اـب  زین  ّرح  و  دـندمآ . دورف  اـجنآرد  سپ  اـهنیا . هـب  َمَّلَـس  ِهـِلآ و 

هکنآ زا  شیپ  هدرک  لقن  جرفلا  وبا  دـندمآ . دورف  مولظم  ماما  نآ  رکـشل  ربارب  رد  دیـسر و  البرک  هب  راوس  درم  رازه  راهچ  اب  نوعلم ) ) دـعس
هیلع نیـسح  ماما  هک  دیـسر  دایز  نبا  هب  ربخ  نوچ  دوب  هدومن  ير  یلاو  هداد و  ير  تلایا  ار  وا  دنک  هناور  البرک  هب  ار  دعـس  رمع  دایز  نبا 

بناج هب  نآ  سپ  زا  شکب و  ار  وا  نیسح و  گنج  هب  ورب  ًالّوا  هک  داتسرف  دعـس  نب  رمع  بناج  هب  یکیپ  هدروآ  فیرـشت  قارع  هب  مالّـسلا 
یم زاب  وت  زا  ير  تلایا  مراد و  یم  ّوفعم  ارت  تفگ : امن . وفع  بلطم  نیا  زا  ریما ! يا  تفگ : هدمآ  دایز  نبا  دزن  هب  دعس  رمع  نک . رفس  ير 

هد تلهم  بش  کی  ارم  تفگ : مَرَجال  ير ؛ کلم  زا  نتشادرب  تسد  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  اب  گنج  نیب  ام  دش  دّدرم  دعس  رمع  مریگ !
دّیـس گنج  هتـشگ  بلاـغ  وا  رب  تواقـش  رمـألا  رخآ  دومن ، رکف  دوخ  رما  رد  هتفرگ و  تلهم  ار  بش  سپ  منک  یلّمأـت  شیوخ  راـک  رد  اـت 

، تفرگ هدـهع  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  لتقو  تفر  دایز  نبا  دزن  هب  رگید  يزور  درک ، رایتخا  ير  کُلم  ياـّنمت  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا 
نیمه هب  بیرق  زین  يزوَـجلا  نبا  طبِـس  ( 121) درک هناور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  گنج  هب  ار  وا  میظع  رکـشل  اب  داـیز  نبا  سپ 

رهاظ باب  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  يا  هزجعم  تفگ : یم  هک  هدرک  لقن  نیریس  نب  دّمحم  نآ  زا  سپ  هدرک ، لقن  ار  نومـضم 
یهاوخ هنوگچ  دعس ! َنباَی  وت  رب  ياو  دوب : هدومرف  وا  هب  درک  یم  تاقالم  شیناوج  ماّیا  رد  ار  دعـس  رمع  هک  یهاگ  ترـضح  نآ  هچ  دش ؛

سیق نب  ةورُع  دش  البرک  دراو  دعسرمع  نوچ  هلمجلاب ؛ (. 122 (؟ ینک مّنهج  رایتخا  وت  ران و  ّتنج و  نیب  ام  يوش  دّدُرم  هک  يزور  رد  دوب 
هچ يا و  هدمآ  اج  نیا  هب  هچ  يارب  هک  دسرپب  بانج  نآ  زاو  دتسرفب  ترضح  تمدخ  هب  تلاسر  هب  ار  وا  هک  تساوخ  دیبلط و  ار  یسَمحَا 

نخس نینچ  دورب و  ترضح  نآ  يوس  هب  هک  درک  یم  ایح  دوب  هتـشون  ترـضح  نآ  يارب  همان  هک  دوب  یناسک  زا  هورُع  نوچ  يراد ؟ هدارا 
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ابا ّتلع  نیا  هب  تفگ  یم  هک  رکشل  ياس  ؤر  زا  کی  ره  هب  دعـس  نبا  سپ  راذگاو ، يرگید  هب  ار  تلاسر  نیاو  رادّوفعمارم  تفگ : دیوگ ،
نبریثک سپ  دندوب  هدیبلط  قارع  هب  ار  ترـضحو  دندوب  هتـشون  بانج  نآ  يارب  همان  هک  دـندوب  یناسک  زا  اهنآ  رثکا  هک  اریز  دـندرک ؛ یم 

یناهگان یهاوخ  رگاو  مرـضاح  تلاسر  نیا  يارب  نم  هک  تفگو  تساخرب  دوب  كاّتف  یئایح  یب  كاب و  یب  عاجـش و  ینوعلم  هک  هّللادبع 
نیعل نآ  سپ  ؟ هدـمآ راـید  نیا  هب  هچ  يارب  هک  سرپـبو  وا  دزن  هب  ورب  نکیلو  مهاوخ  یمن  ار  نیا  تفگ : دعـس  رمع  مروآ ، رد  لـتق  هب  اروا 

امـش يوس  هب  هک  درم  نیا  هک  درک  ضرع  ترـضح  هب  داتفا  دیلپ  نآرب  رظن  نوچ  ار  يدئاص  هماُمثُوبَا  دش . ترـضح  نآ  هاگرکـشل  هّجوتم 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  دزن  هبرگا  تفگ : تفاتـش و  ریثـک ) ) يوـس هب  تفگب و  نیا  تسا  مدرم  نیرتزیرنوـخ  نـیمز و  لـها  نیرتدـب  دـیآ  یم 

نم انامه  مراذگن ، ورف  ار  شیوخ  ریشمش  زگره  هّللاَوال ! تفگ : راد . شیپار  ترـضح  تمدخ  قیرطو  راذگب  ار  دوخ  ریـشمش  دش  یهاوخ 
مراد یم  هگن  ارت  ریـشمش  هضبق  سپ  تفگ : هماـُمثُوبَا  مریگ . تعجارم  قیرط  هن  رگا  منک و  تلاـسر  غـالبا  دـیراد  ارف  شوـگ  رگا  ملوـسر 
وگب نم  هب  تفگ : يراذـگ . ریـشمش  رب  تسد  هک  تشاذـگ  مهاوخن  مسق  ادـخ  هب  تفگ : يدرگرب . ینک و  نایب  ار  دوخ  تلاـسر  هکنآاـت 

یتخل سپ  يور ، رورس  نآ  تمدخ  هب  لاح  نیا  اب  یکاّتفو  رجاف  درم  وت  نوچ  هک  مرذگ  یمن  نمو  منک  ضرع  ترـضح  هب  ات  يراد  هچنآ 
هناور تلاسر  يارب  ار  یلَْظنَح  سیق  نب  ةُّرق  رمُع ، درک ، لقن  ار  لاح  تیاکحو  تشگ  رب  دعـس  رمع  يوس  هب  ثیبخ  نآو  دـنتفگ  دـب  مه  اب 
تسا يدرم  یلب  درک : ضرع  رهاظم  نب  بیبح  دیـسانش ؟ یمار  درم  نیا  هک  دومرف  دوخ  باحـصا  اب  ترـضح  دش  کیدزن  ةُّرق  نوچ  درک .

سپ دوش ! دعـس  رمع  رکـشل  لخاد  وا  هک  مدرک  یمن  نامگ  نم  يءار  نسُح  هب  موسوم  تسا  يدرمو  تسا  شیوخ  ام  اـب  هلَْظنَح و  هلیبق  زا 
نآ يارب  اج  نیدب  نم  ندمآ  هک  دومرف  باوج  رد  ترضح  دومن ، دوخ  تلاسر  غیلبتو  درک  مالـسو  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  دمآ  درم  نآ 

مدرگ یمرب  دیراد  تهارک  نم  ندمآ  زا  رگا  سپ  دندیبلط ، ارم  رایـسب  هغلابم  هبو  دنتـشون  نم  هب  رایـسب  ياه  همان  امـش  راید  لها  هک  تسا 
ایب يور ؟ یم  ناـملاظ  يوـس  هب  ینادرگ و  یمور  قـح  هب  ماـما  نیا  زا  ةّرق ، يا  وـت ! رب  ياو  تفگو : هُّرق  هـب  درک  ور  بیبـح  سپ  مور  یمو 
یم رکف  دوخاب  نآ  زا  دعبو  مربب  ار  دعـس  نبا  مایپ  تفگ : تداعـس  یب  نآ  يا ، هتفای  تیاده  وا  ناردـپ  تکرب  هب  هک  ار  ماما  نیا  نک  يرای 

هبراحم و زا  ارم  ادخ  هک  مراودیما  تفگ : رمع  درک ، لقن  ار  ماما  باوجو  دعس  رسپ  يوس  هب  تشگرب  سپ  تسا . حالـص  هچ  منیبب  ات  منک 
نب ناّسَح  (. 123) داتـسرف دایز  نبا  يارب  هدرک  جرد  نآ  رد  ار  لاح  تقیقحو  تشون  دایز  نبا  هب  يا  همان  سپ  دـهد . تاـجن  وا  اـب  هلتاـقم 

ِلُع ْتَقّ ْذِا  َنآلَا  رعش : تفگ : دناوخو ، درک  زاب  ار  همان  نوچ  دیسر  ودب  همان  نیا  هک  مدوب  رضاح  دایز  رسپ  دزن  رد  نم  هک  هتفگ  یـسبَع  دئاف 
هکنآ لاح  هدمآ و  رب  دوخ  تاجن  ددص  رد  هدـش  دـنب  نیـسح  رب  ام  ياهلاگنچ  هک  لاحلا  ینعی : ٍصانَم  َْنیِح  َتال  َو  َةاجَّنلاوُجرَی  ِِهب  اُنبلِاخَم 

نیـسح رب  لاـحلا  سپ  ، مدیـسر نآ  نومـضم  هب  دیـسر  وت  هماـن  هک  تشون  رمع  باوج  رد  سپ  تسین . وا  یئاـهر  يارب  زا  یـصانَم  أـْجلَم و 
تفرگ و دـهاوخ  رارق  هچ  رب  وا  باـب  رد  ار  دوـخ  يأر  منیبـب  مه  نـم  اـت  دـننک  تـعیب  دـیزی  يارب  شباحـصا  عـیمج  وا و  هـک  نـک  ضرع 
هب ترضح  نآ  تسناد  یم  هک  اریز  درکن ؛ ضرع  ترضح  هب  دوب  هتشون  هّللادیبع  هچنآ  دیسر  رمع  هب  همان  باوج  نوچ  سپ  ( 124) مالّسلا

نیـسح و نایموش  لیاح  دعـس  نبای  هک  دعـس  رمع  يارب  تشون  يرگید  همان  همان ، نیا  زا  سپ  دایز  نبا  دش . دـهاوخن  یـضار  دـیزی  تعیب 
نامثع ناـیم  دـندش  لـئاح  هکناـنچ  دنـشچب  بآ  هرطق  کـی  هک  راذـگم  نک و  گـنت  ناـشیا  رب  ار  راـک  تارف و  بآ  ناـیم  وا و  باحـصا 
جاّجح نب  رمع  تقو  نامه  دیسر  دعس  رـسپ  هب  همان  نیا  نوچ  سپ  دندرک . روصحم  ار  وا  هک  يزور  رد  بآ  ّیکز و  ّیقت  نافّع  ( 125) نب

عقاو ترضح  نآ  تداهـش  زا  لبق  زور  هس  هعقاو  نیا  و  دندرک ، عنم  بآ  زا  ار  ترـضح  نآ  دینادرگ و  لّکوم  هعیرـش  رب  راوس  دصناپ  اب  ار 
مرّحم مشش  ات  دّیس  تیاور  هب  هکنآ  ات  درک ، یم  هناور  وا  يارب  رکشل  دایز  نبا  هتـسویپ  دیـسر  البرک  هب  دعـس  رمع  هک  يزور  نآ  زا  دش و 

عمج رمع  دزن  راوس  رازه  یـس  جیردت  هب  ات  دـمآ  رکـشل  هتـسویپ  تایاور  زا  یـضعب  قفاوم  و  ( 126) دـش عمج  نوـعلم  نآ  دزن  رازه  تسیب 
حبص رهرد  دوش  یم  عقاو  هچنآ  یشاب و  هنادرم  دیاب  رکشل  باب  رد  متشاذگن  وت  يارب  زا  يرذع  هک  تشون  دعس  رسپ  يارب  دایز  نبا  ،و  دش
مراد یبلطم  وت  اب  نم  هک  داتسرف  یمایپ  دعس  نبا  يوس  هب  دید  وا  اب  هلتاقم  يارب  ار  رکـشل  ندمآ  ترـضح  نوچ  سپ  یهد . ربخ  ارم  ماش  و 

شیوخ رکـشل  يوس  هب  رمع  سپ  دـندومن  مه  اـب  رایـسب  يوـگتفگ  هدوـمن و  تاـقالم  ار  رگیدـکی  هاگنابـش  سپ  منیبـب  ارت  مهاوـخ  یم  و 
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زندگینامه امام حسین علیه

ه بن زیاد نوشت که اي امیر خداوند آتش برافروخته نزاع ما را با حسـین خاموش کرد و امر امّت را اصـالح  برگشت و نامه به عبیداللّ
دـنک و لزنم  تاّدحرـس  زا  یکی  رد  دورب  ای  هدـمآ  هک  یناکم  يوس  هب  ددرگ  رب  هک  هدرک  دـهع  نم  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  کنیا  دومرف ،
هچ ره  وا  ات  دـهن  وا  تسد  رد  ار  دوخ  تسد  دـیزی  ریما  دزن  رد  دورب  هکنآ  ای  ّرـش  ریخ و  رد  دـشاب  ناناملـسم  ریاـس  زا  یکی  لـثم  وا  مکح 

بابر مالغ  ناعْمِس  نب  ِهَبْقُع  زا  خیراوت  رَیِس و  لها  دیوگ : فل  ؤم  تسا . تّما  ّتیحالص  وت و  تیاضر  بلطم  نیا  رد  هتبلا  و  دنکب . دهاوخ 
وا زا  قارع و  ات  هّکم  زا  هّکم و  ات  هنیدم  زا  مدوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  نم  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هجوز 
رد ای  هنیدم  رد  هاوخ  دشاب  هملک  کی  هچ  رگا  دومرف  اج  ره  رد  هک  یـشیامرف  ره  و  دیـسر ، تداهـش  هجرد  هب  هک  یتقو  ات  مدرکن  تقرافم 

ار دوخ  تسد  دومرف  ترضح  نآ  دنیوگ  یم  مدرم  هک  ار  هملک  نیا  مدینـش  مدوب و  رـضاح  ار  مامت  شتداهـش  زور  ای  قارع  هار  رد  ای  هکم 
هدرک جرد  همان  رد  دوخ  شیپ  زا  دعـس  رمع  ار  هملک  نیا  هک  تسا  نآ  رهاظ  سپ  دیوگ : ریقف  دومرفن . دراذگ ، هیواعم  نب  دـیزی  تسد  رد 

و دوبن . لیام  تشاد و  تهارک  ار  ترـضح  نآ  اـب  گـنج  ءادـتبا  زا  دعـس  رمع  هکنآ  هچ  دـسرن ؛ هلتاـقم  هب  راـک  دوش و  حالـصا  دـیاش  اـت 
نوعلم رمـش  درک . لوبق  دیاب  دوخ و  موق  اب  تسا  ینابرهم  حصان  یـصخش  همان  نیا  تفگ : دناوخ  دیـسر و  هّللادیبع  هب  همان  نوچ  هلمجلاب :

یپ رد  دـهدن و  وت  تسد  هب  ار  دوخ  وا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ؟ یم  لوبق  نیـسح  زا  ار  بلطم  نیا  ایآ  ریما ! يا  تفگ : تساخرب و 
هب لاحلا  نکل  درک ، یناوتن  رگید  ار  وا  عفد  دنک  فالخ  رگا  تفرگ  دهاوخ  ورف  فعـض  ارت  تفرگ و  دـهاوخ  تّوق  وا  رما  دور ، دوخ  راک 

سپ دـیآ ، رب  وت  مکح  تعاطا و  ماقم  رد  هک  نک  رما  سپ  دور . یم  شیپ  زا  دریگ  رارق  وا  باب  رد  تیءاَر  هچنآ  تسا و  راتفرگ  وت  گنچ 
نیا رد  مسیون  یم  يا  همان  تفگ : دیدنـسپ و  ار  وا  فرح  دایز  نبا  روآ . لمع  هب  شباحـصا  وا و  ّقح  رد  وفع  اـی  تبوقع  زا  یهاوخ  هچنآ 

، دومن نم  تعاطا  لوبق  رگا  دیامن  ضرع  شباحصا  نیسح و  رب  ار  نآ  دعس  نبا  دیاب  منک و  یم  هناور  ار  نآ  وت  اب  دعـس و  نب  رمع  هب  باب 
شاب و یم  رکشل  ریما  وت  دیامن  ءابِا  نیسح  اب  رازراک  زا  دعس  رسپ  رگا  دنک و  رازراک  ناشیا  اب  هن  رگا  دتسرفب و  نم  دزن  هب  ًاملاس  ار  ناشیا 

مداتسرفن ارت  نم  دعس ! رسپ  يا  نومضم : نیا  هب  تشون  يا  همان  سپ  نک . هناور  نم  يارب  ار  شرس  يارب و  ار  شرـس  نزب و  ار  رمع  ندرگ 
متساوخن یشاب و  یّجَرَتُم  یّنَمَتُم و  ار  وا  ياقب  تمالس و  متفگن  یئامن و  هلطامم  هحماسم و  وا  گنج  رد  ینک و  ارادم  قفر و  نیسح  اب  هک 

مکح دایقنا  تعاطا و  ماقم  رد  وا  باحصا  نیـسح و  رگا  شاب  نارگن  ینک ، تعافـش  نم  دزن  هب  وا  يارب  زا  يدرگ و  هاوخ  رذع  ار  وا  هانگ 
ناشیا اب  نک و  هطاحا  ار  ناشیا  دوخ  رکـشل  اب  دـنیامن  عاـنتما  ءاـبا و  رگا  و  اـمن ؛ هناور  نم  يارب  تمالـس  هب  ار  ناـشیا  سپ  دنـشاب  یم  نم 
لامیاپ ار  وا  تشپ  هنیس و  دش  هتشک  نیسح  نوچ  دنشاب و  یم  رما  نیا  قحتسم  ناشیا  انامه  نک ، ْهلثُم  ار  اهنآ  دنوش و  هتشک  ات  امن  تلتاقم 

وا رگا  هک  تسا  هتفر  نابز  رب  نوچ  دنکن  نایز  ار  ناگدرم  ناروتس  مُس  هک  ما  هتسناد  نم  تسا و  راکمتس  شکرـس و  وا  هچ  نک ؛ ناروتس 
هب هدنریذپ  هدنونـش و  يازج  يدومن  مادقا  منک  ترما  هچنآ  مامت  هب  رگا  سپ  دوش . ذافنا  دـیاب  مکح  نیا  منارب  وا  هتـشک  رب  بسا  مشک  ار 

داد و رمش  هب  ار  همان  نآ  مالسلاو . بوصنم  تسا و  ریما  اهنآ  رب  رمـش  لوزعم و  رکـشل  تاراما  زا  یمورحم و  اطع  زا  هن  رگا  مهد و  یم  وت 
(127) دومن هناور  البرک  هب 

اعوسات زور  عیاقو 

رد نیعل  دایز  نبا  همان  اب  نوعلم  رمش  دیـسر  مارحلا  مرّحم  مهن  هبنـشجنپ  زور  نوچ  نوعلم : رمـش  دورو  اعوسات و  زور  عیاقو  رد  مّود : لصف 
هب درک  باطخ  دیدرگ  هگآ  همان  نومـضم  زا  دیلپ  نآ  نوچ  دومن ، دعـس  نبا  هب  ار  همان  نآ  دش و  دراو  البرک  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  لتق  رما 

نانچ يادـخ  هب  دـنگوس  يا ، هدروآ  وت  هک  ار  يزیچ  دـنک  تشز  دـنکفا و  رود  اـهینادابآ  زا  ارت  دـنوادخ  َکَْـلی ، َو  کـلام  تفگ : رمش و 
! هّللاو متـشاد ، یم  دـیما  ار  نآ  حالـصا  هک  ار  يرما  يدرک  دـساف  متـشون و  ودـب  نم  هچنآ  زا  ار  دایز  نبا  یتشادزاب  وت  هک  منک  یم  نامگ 
: تفگ رمش  دراد ؛ اج  وا  ياهولهپ  رد  یضترم  یلع  شردپ  ناج  هچ  دهد ؛ دیزی  هب  تعیب  تسد  دوش و  میلـست  هک  تسین  سک  نآ  نیـسح 
اب ار  رکـشل  رما  رادزاب و  لمع  زا  تسد  هن  رگا  ریگ و  تزرابم  قیرط  وا  نمـشد  اب  ریذپب و  وا  نامرف  ای  درک ؟ یهاوخ  هچ  ریما  رما  اب  نونکا 
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گنهرـس نانچمه  وت  داد  مهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  وت ]! يارب  دابم  یگرزب  و  هن ! ََکل =[  َۀَـمارَک  ـالَو  ـال  تفگ : دعـس  رمع  راذـگ ، نم 
ياّیهم دعس  نبا  هک  دید  نوچ  رمش  دش . مالّسلا  هیلع  ءادّهشلا  دّیـس  بانج  اب  لاتق  هیهت  رد  تفگب و  نیا  مرکـشل ! ریما  نم  شاب و  ناگدایپ 

هچ ساّبع ؛ نامثع و  رفعج و  هّللادبع و  نم  رهاوخ  نادـنزرف  دـنیاجک  هک  دز  گناب  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  ماما  رکـشل  کیدزن  هب  تسا  لاتق 
وا گناب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  هدوب . هلیبق  نیا  زا  زین  نوعلم  رمش  هک  دوب  بالِک  ینب  هلیبق  زا  نینَبلا  ّمُا  ردارب  راهچ  نیا  ردام  هکنآ 
اب نادنمتداعس  نآ  سپ  دراد ، یشیوخو  َتبارَق  امش  اب  نکل  تسا  قساف  هچ  رگا  دیهد  ار  وا  باوج  هک  دومرف  رما  ار  دوخ  ناردارب  دینش  ار 

دوخ ردارب  رَْود  زا  دیهدن  مزر  نیـسح  دوخ  ردارب  اب  دیناما  رد  اهامـش  نم ! رهاوخ  نادنزرف  يا  تفگ : تراک ؟ دوب  هچ  دـنتفگ : ّیقـش  نآ 
وت و ياهتسد  داب  هدیرب  هک  دز  وارب  گناب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  ساّبع  بانج  دیروآ . رد  دیزی  نینمؤملا  ریما  تعاط  رد  رـسو  دیریگ  هرانک 

همطاـف نب  نیـسح  دوخ  يـالوم  ردارب و  زا  تسد  هک  اراـم  ینک  یم  رما  ادـخ ! نمـشد  يا  يدروآ ، اـم  يارب  زا  وت  هک  یناـما  رب  داـب  تنعل 
ُهّللا یَّلَص  ادخ  لوسر  رسپ  يارب  زاو  یهد  یم  ناما  ار  ام  ایآ  میروآ  رد  نانیعالَم  نادنزرفو  نانوعلم  تعاط  رد  رس  میرادرب و  مالّـسلااَهیلع 

شیوخ رکشل  دعس  نبا  سپ  تشگزاب . شیوخ  هاگ  رکشل  هبو  دش  كانمشخ  تاملک  نیا  ندینش  زا  رمش  تسین ؟ ناما  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و 
وا دوعـسمان  دونج  سپ  دیـشاب ! تشهب  رِـشبَتسُم  دـیوش و  راوس  ادـخ  نایرکـشل  يا  يرِـشبَا ؛ ِۀـّنجلِاب  َو  یبَکرا  ِهّللا  َلیَخ  ای  هک : دز  گناب  ار 

همیخ شیپ  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ترضح  هک  یلاح  رد  دندروآ  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیـس  ترـضح  باحـصا  هب  ور  هتـشگراوس و 
خیـش دوب . مارحلا  مّرحم  مهن  زور  رـصع  رد  هعقاو  نیاو  دوب  هتفر  باوخ  هبو  هتـشاذگ  هودـنا  يوناز  هب  رـسو  دوب  هتفرگ  رب  ار  دوخ  ریـشمش 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هک  دوب  يزور  اعوسات  زور  دومرف  باـنج  نآ  هک  هدومرف  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ینیلک 
دندش لاحشوخ  دعس  رمعو  هناجرم  نبا  و  دندرک ، عامتجا  ترضح  نآ  لاتق  رب  ماش  لها  هاپس  دندرک و  هرصاحم  البرک  رد  ار  شباحـصاو 

دندرمش و فیعض  ار  وا  باحصا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ترضح  دندوب و  هدش  عمج  اهنآ  يارب  هک  رکشل  يرایسب  هاپـس و  ترثک  ببـس  هب 
فیعـض نآ  يادف  مردپ  دومرف : سپ  درک ، دنهاوخن  ددم  ار  وا  قارع  لها  دـمآ و  دـهاوخن  ترـضح  نآ  يارب  زا  يروای  هک  دـندرک  نیقی 

رگم ردارب  درک : ضرع  دـیود و  ردارب  دزن  دینـش  ار  رکـشل  شورخ  هّجـض و  يادـص  مالّـسلااَهیلع  بنیز  بانج  نوچ  هلمجلاـبو ؛ بیرغو !
لوسر نونکا  رهاوخ  يا  هک  دومرف  ار  رهاوخ  تشادرب و  وناز  زا  رس  ترـضح  سپ  دنا ؟ هدش  کیدزن  هک  دیونـش  یمن  ار  رکـشل  ياهادص 

نیا مالّسلااَهیلع  بنیز  ترضح  نوچ  دمآ ، یهاوخ  ام  يوس  هب  وت  دومرف  نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ 
وت يارب  زا  باذـع  ْلیَو و  رهاوخ  يا  هک  دومرف  ترـضح  درک ، دـنلب  الیو  او  هب  ار  ادـصو  دز  تروص  رب  هچناپط  دینـش  ار  رثا  تشحو  ربخ 
هب يور  رکشل  ردارب ! درک : ضرع  دمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  مالّسلا  هیلع  ساّبع  بانج  سپ  دنک . تمحر  ارت  ادخ  شاب  تکاس  تسین 

هدش هچ  سرپب  نک و  تاقالم  ار  ناشیا  ورب  داب و  وت  يادف  مناج  وش  راوس  سابع ، ردارب  يا  دومرف : تساخرب و  ترـضح  دـنا . هدروآ  امش 
زا تفاتـش و  ناشیا  يوس  هب  دـندوب  بیبح  ْریَهُز و  هلمج  زا  هک  راوس  تسیب  اب  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  بانج  دـنا . هدروآ  اـم  هب  ور  ناـشیا  هک 
وا نامرف  تحت  رد  هک  مینک  ضرع  امـش  رب  هک  هدمآ  مکح  ریما  زا  دنتفگ : تسیچ ؟ اغوغ  تکرح و  نیا  زا  امـش  ضرغ  هک  دیـسرپ  ناشیا 
نم ات  دـینکم  لیجعت  سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ساّبع  بانج  مینک ، تزرابم  لاتق و  امـش  اب  هن  رگا  دـیناد و  مزال  ار  وا  تعاـطا  دـیئآ و  رد 
مانَا ماما  نآ  يوس  هب  مامت  تعرـس  هب  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  باـنج  دـندومن  فقوت  ناـشیا  مراد . هضرع  مردارب  اـب  ار  امـش  مـالک  مدرگرب و 

ربص ار  بشما  هک  هاوخب  یتلهم  ناشیا  زا  درگرب و  ناشیا  يوس  هب  دومرف : ترضح  تشاد . هضرع  بانج  نآ  رب  ار  رکشل  نآ  ربخ  تفاتش و 
توالت زامن و  مراد  یم  تسود  نم  هک  دناد  یم  ادخ  هچ  منک ؛ رافغتـسا  اعد و  زامن و  يردق  بشما  هک  دنزادنا  ادرف  هب  ار  زازراک  دننک و 
دندومن یم  هظعوم  ار  ناشیا  دندوب و  هدومن  فّقوت  رکشل  نآ  لباقم  رد  ساّبع  باحـصا  يوس  نآ  زا  و  ار ، رافغتـسا  اعد و  ترثک  نآرق و 

نب ورمَع  دـنک ، هقیاضم  تساوخ  دعـس  نبا  هک  هدومرف  دّیـس  دـیبلط . یتلهم  ار  بش  نآ  ناشیا  زا  تشگرب و  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  بانج  اـت 
یم تباجا  ام  دندومن  یم  شهاوخ  ار  يرما  نینچ  ام  زا  دـندوب و  مَلیَد  كُرت و  لها  زا  ناشیا  رگا  مسق ! ادـخ  هب  تفگ : يدـیبزلا  جاّجحلا 

: تفگ ثعشا  نب  سیق  هک  تسا  يربط  تیاور  رد  و  ( 128) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  هب  دسر  هچ  ات  ار ، ناشیا  میدرک 
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اجابت کن خواهش ایشان را و مهلتشان ده لکن به جان خودم قسم است که این جماعت فردا صبح با تو مقاتله خواهند کرد و بیعت   
نخواهنـد نمود. عمر سـعد گفت: به خـدا قسم اگر این را بـدانم امر ایشان را به فردا نخواهم افکند پس آن منافقان آن شب را مهلت
امـش هب  ار  بشما  کی  هک  ترـضح  نآ  يارب  داد  مایپ  درک و  ناور  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  باـنج  تمدـخ  رد  یلوسر  دعـس ، رمع  و  دـنداد ،

تشاد میهاوخنرب  امش  زا  تسد  هن  رگا  و  داد ، میهاوخ  چوک  دایز  رسپ  دزن  هب  ار  امـش  دیروآ  رد  نامرف  هب  رـس  رگا  نادادماب  میداد  تلهم 
(129) دندش زاب  دوخ  هاگمارآ  هب  رکشل  ود  ماگنه  نیا  تشاذگ ، میهاوخ  ریشمش  تّمذ  رب  ار  رما  لصیف  و 

اروشاع هلیل  عیاقو  رکذ 

هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  درک ، عمج  ار  دوخ  باحصا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دش  کیدزن  اروشاع  بش  هک  نیمه  سپ 
اب هک  مدینـش  دـیامرف ، یم  هچ  مردـپ  ات  متـشاد  ارف  شوگ  مدـش و  کـیدزن  لاـح  نآ  اـب  مدوب  ضیرم  تقو  نآ  رد  نم  هک  هدومرف  مالّـسلا 
هب ار  دوخ  دـنوادخ  منک  یم  انَث  تسا : نیا  یـسراف  هب  شلـصاح  هک  هبطخ -  رخآ  اـت  ِءاـنَّثلا -  َنَسْحَا  ِهّللا  یَلَع  یْنُثا  تفگ : دوخ  باحـصا 

میرکت تّوبن  فیرـشت  هب  ار  ام  هکنیا  رب  ارت  مراذـگ  یم  ساپـس  نم ! راگدرورپ  يا  ءاخَر ، تّدـش و  رب  ار  وا  منک  یم  دـمح  اهانث و  رتوکین 
سپ يدرک ، اطع  اناد  لد  انیب و  هدـید  اونـش و  شوگ  ار  ام  و  يدرک ، اناد  ار  ام  نید  تالِـضعُم  هب  و  يدومن ، ام  میلعت  ار  نآرق  و  يدومرف ،
لها زا  یتیب  لها  مناد و  یمن  دوخ  باحصا  زا  رتهب  رتافواب و  یباحصا  نم  انامه  دعب ؛ اّما  دومرف : سپ  دوخ . نارازگ  رکش  زا  ار  ام  نادرگب 

ناشیا متشاد و  تعامج  نیا  ّقح  رد  رگید  نامگ  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  لاحلا  دهد و  ریخ  يازج  ار  امـش  دنوادخ  منادن ، رتوکین  دوخ  تیب 
هب ار  امش  متشادرب و  امش  زا  ار  دوخ  تعیب  مرجال  تسب  تروص  هنوگ  رگید  لایخ  نآ  نونکا  متشادنپ  دوخ  تعباتم  تعاطا و  قیرط  رد  ار 

دیهد و رارق  دوخ  راوهر  هّیطم  ار  بش  هتفرگ  ورف  ار  امش  بش  هدرپ  نونکا  دیهد و  چوک  دیهاوخ  هک  بناج  ره  هب  ات  متشاذگ  دوخ  رایتخا 
نیدب نخـس  بانج  نآ  نوچ  دنزادرپن . نم  ریغ  هب  دنبای  تسد  نم  هب  نوچ  دنیوج  یم  ارم  تعامج  نیا  هچ  دیورب ؛ دـیهاوخ  هک  وس  ره  هب 

وت زا  دعب  هکنآ  يارب  ایآ  مینک  راک  نیا  هچ  يارب  دندرک : ضرع  رفعج  هّللادبع  نادنزرف  ناگدازردارب و  نادنزرف و  ناردارب و  دـیناسر ، اج 
یلع نب  ساّبع  درک  ادتبا  مالک  نیا  هب  هک  یـسک  لّوا  و  مینک . رادید  ار  هتـسیاشان  راک  نیا  ام  هک  دراذگن  زگره  دـنوادخ  مینک ؟ یگدـنز 

دومرف لیقع و  نادنزرف  هب  درک  ور  ترضح  نآ  سپ  دنتفگ . نخس  لاونم  نیدب  دندرک و  وا  تعباتم  نیریاس  نآ  زا  سپ  دوب  مالّسلااَمِهیلع 
ضرع دیورب . دیهاوخ  اجک  ره  مداد  تصخر  ار  امش  نم  دیئوجم  تبیـصم  نیا  رب  هدایز  تسا  یفاک  ار  امـش  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  هک 

ار وا  میتشادرب و  دوخ  مّع  رـسپ  دّیـس و  گرزب و  زا  تسد  میئوگب  میئوگب ؟ هچ  باوج  هب  ام  دنیوگ و  هچ  ام  اب  مدرم  هّللا ! ناحبـس  دندرک :
میهاوخن هتسیاشان  راک  نینچ  ام  دنگوس ! ادخ  هب  هن  میرب ، راک  هب  وا  ترصن  رد  يریـشمش  هزین و  ریت و  هکنآ  یب  میتشاذگ  نمـشد  نایم  رد 

دنوادخ دـیآ ، امـش  رب  هک  دـیآ  نامه  ام  رب  ات  مینک  لاتق  وت  نمـشد  اب  مینک و  ادـف  وت  هار  رد  ار  دوخ  لایع  لها و  لام و  ناج و  هکلب  درک 
سک نآ  ام  ایآ  هّللا ! لوسر  نب  ای  درک : ضرع  تساخرب و  هَجَـسْوَع  نب  ملـسم  تقو  نیا  میهاوخ . وت  زا  دعب  هک  ار  یناگدنز  نآ  دنک  حیبق 
موشن ادج  امش  تمدخ  زا  نم  هّللاوال ! میهاوخب ، رذع  ارت  ّقح  يادا  یلاعت  ّقح  دزنرد  تّجح  مادک  هب  سپ  میرادزاب  وت  زا  تسد  هک  میشاب 
حالـس ارم  رگا  مزاس و  بورـضم  ار  ادعَا  مادنا  دـشاب  نم  تسد  رد  ریـشمش  هتـسد  ات  مرب و  ورف  وت  نانمـشد  ياه  هنیـس  رد  ار  دوخ  هزین  ات 

ام هک  دنادب  دـنوادخ  ات  میراد  یمن  رب  وت  يرای  زا  تسد  ام  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  درک ، مهاوخ  هبراحم  ناشیا  اب  گنـس  هب  دـشابن  گنج 
یم هتـشک  منادـب  رگا  هک  مشاب  یم  يا  هبترم  هب  وت  يرای  ماـقم  رد  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  میدومن ، تیاـعر  وت  ّقح  رد  ار  ربمغیپ  تمرح 

وت زا  زگره  دنروآ  ياج  هب  نم  اب  هبترم  داتفه  ار  رادرک  نیا  دنهد و  داب  رب  ارم  رتسکاخ  دننازوسب و  دنشکب و  دننک و  هدنز  ارم  هاگنآ  موش 
کی هکنآ  لاح  مناـسرن و  ماـجنا  هب  ار  تمدـخ  نیا  هنوگچ  و  منک ، تاـقالم  وت  تمدـخ  رد  ار  گرم  هک  یماـگنه  اـت  دـش  مهاوخن  ادـج 

دنگوس ادـخ  هب  تشاد : هضرع  تساخرب و  ْنیَق  نب  ریهز  سپ  تسا . هّیدـبا  تداعـس  هنادواج و  تمارک  نآ  زا  سپ  تسین و  شیب  تداهش 
لاعتم يادخ  نآ  يازا  رد  موش و  هدنز  دنشکب و  ارم  هبترم  رازه  ات  موش  هتشک  سپ  مدرگ  هدنز  هاگنآ  موش  هتشک  هک  مراد  تسود  نم  هک 
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نآ اب  رگیدکی  هب  هیبش  لاونم  نیدب  بانج  نآ  باحصا  زا  کی  ره  و  وت . تیب  لها  ناناوج  نیا  ناج  وت و  ناج  زا  ار  تداهـش  دنادرگ  رُود 
َمبانَج و نیا  كولمم  لضف  ریرـس  مناسر  شرع  هب  ْرَا  نم  اهاش  رعـش : دوب : نیا  ناشیا  زا  کی  ره  لاح  نابز  دـنتفگ و  یم  نخـس  ترـضح 

ریخ ياـعُد  ار  یگمه  ترـضح  سپ  مََرب ؟ اـجک  لد  نآ  مَنَکفا ؟ هک  رب  رهِم  نیا  رهم  وت  زا  مرادرب  وت و  زا  لد  مَنَک  رب  رگ  مرد ! نیا  جاـتحم 
ار دوخ  میعن  روصق و  روح و  دومن و  ناشیا  هب  تشهب  رد  ار  ناشیا  ياهاج  تقو  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  هّللا  همحر  یسلجم  همّالع  و  دومرف .

یم لیجعت  تداهـش  میدقت  رد  دـندرک و  یمن  ریت  ریـشمش و  هزین و  ملَا  ساسحا  تهج  نیا  زا  دوزفیب و  ناشیا  نیقی  رب  دـندرک و  هدـهاشم 
تکلمم ّدح  رس  رد  ار  ترسپ  هک  دنداد  ربخ  ار  یمرضحلا  ریشب  نب  دّمحم  تقو  نیا  رد  هک  هدرک  تیاور  سواط  نب  دّیس  و  ( 130) دندومن

سپ نم  دننک و  ریسا  ار  وا  هک  مرادن  تسود  نم  میریگ و  یم  اهناج  هدننیرفآ  زا  ار  دوخ  ناج  وا و  ناج  ضوع  تفگ : دنتفرگ ، ریـسا  ير 
دنزرف ورب و  متـشادرب  وت  زا  ار  شیوخ  تعیب  نم  دنک  تمحر  ارت  ادـخ  دومرف : دینـش  ار  وا  مالک  ترـضح  نوچ  منامب . یقاب  هدـنز و  وا  زا 

ترـضح سپ  موش ! رود  وت  تمدخ  زا  رگا  دننک  دوخ  هعمط  دنردب و  هدنز  هدـنرد  ناروناج  ارم  تفگ : دّـمحم  ناهرب ، يریـسا  زا  ار  دوخ 
هماج جنپ  سپ  دنک ، دوخ  ردارب  هیدف  ینعی  شردارب ، ندیناهر  رد  اهنآ  هب  دـیوج  تناعا  ات  تدـنزرف  هب  هدـب  ار  دُرب  ياه  هماج  نیا  دومرف :
همیخ هب  باحـصا  اب  هملاکم  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دیفم  خیـش  ( 131) تشاد اهب  راـنید  رازه  هک  درک  اـطع  ار  وا  دُرب 
تلاح هب  نم  دش  دیهـش  نآ  حابـص  رد  مردپ  هک  یبش  نآ  رد  هدرک : ثیدـح  مالّـسلااَمِهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  بانج  دومرف و  لاقتنا  دوخ 

دوـب باـنج  نآ  اـب  تفر و  دوـخ  همیخ  هب  تفرگ و  هراـنک  مردـپ  هاـگان  هک  درک  یم  نم  يراتـسرپ  بـنیز  ما  هّـمع  مدوـب و  هتـسشن  ضرم 
ََکل ٍُّفا  ُرْهَد  ای  رعش : دومرف : یم  تئارق  ار  راعشا  نیا  مردپ  دومن و  یم  حالـصا  ار  ترـضح  نآ  ریـشمش  رذوبا و  هدرک  دازآ  ( 132) نْوَج

زور و رد  وت  يارب  تسرایـسب  هچ  - ]= ِلیـصَْالا َو  ِقارْـشِْالاب  ََکل  ْمَک  یتسه ]! یتسود  دـب  هچ  هک  داب ! وت  رب  فُا  راگزور ! يا   ]= ٍلـیلَخ ْنِم 
هب دوشیمن  عناق  راگزور  و  ِلیدَْـبلاب =[  ُعَنْقَی  ُرْهَّدـلا ال  َو  دـنا ]! هدـش  هتـشک  هک  ناهاوخ ، تسود و  زا  ِلیتَق -[  ٍِبلاط  ٍبِحاص و  ْنِم  بش ]-

(133) ِلیبَس ٌِکلاس  ٍّیَح  ُّلُک  و  مینک ] گرزب  دـنوادخ  راذـگاو  ار  دوخ  راک  دـیاب  اهنتو  ِلیلَْجلا =[  َیِلا  ُْرمَْالا  امَّنِا  و  اهناسنا ] ناج  زا  یلَدـَب 
لزان هّیَلب  هک  متسناد  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  ار  راثآ  تَنِحم  راعـشا  نیا  نم  نوچ  دنکیم . ] یط  ار  هار  نیا  راچان  يا  هدنز  رادناج  ره  و  ]= 

مدرکن عزج  راـهظا  مدومن و  ربـص  نآ  رب  تفرگ و  نم  يوـلگ  رد  هیرگ  ببـس  نیا  هب  تسا  هداد  تداهـش  هب  نت  رورـس  نآ  تسا و  هدـش 
یب تساـخرب و  تسا  رتـشیب  عزج  ّتقر و  تلاـح  ار  اـهنز  هچ  تسناوتن ؛ يراد  نتـشیوخ  دینـش  ار  تاـملک  نیا  نوچ  بنیز  ما  هّمع  نکلو 

ینامز تقو  نیا  یتخادرپب ، نم  زا  یناگدنز  نیا  یتخاس و  دوبان  ارم  گرم  شاک  هُالْکَثاو ! تفگ : تفاتش و  ترضح  نآ  بناج  هب  هنادوخ 
، یئاهنآ هّیقب  سرداـیرف  یناگتـشذگ و  نیـشناج  وت  ردارب  يا  هچ  دـنتفر ؛ اـیند  زا  نسح  مردارب  یلع و  مردـپ  همطاـف و  مرداـم  هک  ْدـَنام  ار 
هب تشگب و  شکرابم  ياهمشچ  رد  کشا  و  دیابرن . ارت  ْملِح  ناطیـش  هک  شاب  نارگن  رهاوخ ! يا  دومرف : درک و  رظن  وا  بناج  هب  ترـضح 

هنایـشآ رد  ناویح  نآ  یتشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  هراوخگنـس ]  ]= اطَق غرم  داّیـص  رگا  ینعی  َمان ؛ اطَْقلا  َكُِرت  َْول  تسُج : لُّثَمَت  برع  لَثَم  نیا 
دندرزآ و ارم  ردـقنآ  نانمـشد  نکیل  متـشادن ؛ مه  گنج  لایخ  مدوب و  هدـشن  نوریب  گنج  دـصقب  نم  هکنیا : زا  هیانک   ] یتفخب داش  دوخ 

نوتاـخ بنیز  دـنتفرگ – س ؛ ] نـم  زا  ار  نـطو  رد  یگدـنز  یگدوـسآ  مدـش و  نـطو  كرت  ترجاـهم و  زا  راـچان  هـک  دـندومن  دـیدهت 
راوگان تبرش  ترورـض  هب  هدیدرگ و  عطقنم  وت  زا  هراچ  هار  هک  دنادرگ  یم  حورجم  ار  ام  لد  رتشیب  نیا  هک  هاتَْلیَوای ! تفگ : مالّـسلااَهیلع 

درب تسد  دز و  دوخ  تروص  رب  همطل  سپ  يراذـگ ، یم  قاقـش  قافن و  لها  نایم  رد  اهنت  سک و  یب  بیرغ و  ار  اـم  یـشون و  یم  گرم 
شوه هب  اـت  دیـشاپب  وا  تروص  هب  بآ  تساـخرب و  وا  يوس  هب  ترـضح  سپ  درک . شغ  داـتفا و  يور  رب  دومن و  كاـچ  ار  دوخ  ناـبیرگ 

دنریم و یم  نیمز  لها  هک  نادب  و  ربص ، هب  نک  یئابیکـش  ادخ و  زا  زیهرپب  رهاوخ ! يا  دومرف : داد  تیلـست  تاملک  نیا  هبار  وا  سپ  دـمآ ،
یم رب  ار و  قیالخ  تردـق ، هب  هدومرف  قلخ  هک  يدـنوادخ  تاذ  زج  تسا  تکاله  ضرعم  رد  يزیچ  ره  دـننام و  یمن  یقاب  نامـسآ  لـها 

زا و  دندومن ، عادو  ار  ایند  کی ، ره  دندوب و  نم  زا  رتهب  نم  ردارب  ردام و  ردپ و  ّدج و  هناگی . درف  تسوا  دنادرگ و  یم  هدـنز  دـنازیگنا و 
ار بنیز  تایاکح  نیا  لاثما  هب  و  َمَّلَس ، ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  رب  دنک  یـسءات  ادتقا و  هک  تسا  یملـسم  ره  يارب  نم و  يارب 
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گرم رد  نابیرگ  موش  هتـشک  نم  هک  یتقو  ینک  لمع  نم  مسق  هب  دیاب  مهد و  یم  مسق  ارت  نم ! رهاوخ  يا  دومرف : نآ  زا  سپ  داد ، یّلـست 
مالّسلا هیلع  داّجس  ترضح  سپ  ینکن ، دایرف  روبث  ْلیَو و  هب  نم  تداهش  يارب  زا  یشارخم و  نخان  هب  ار  شیوخ  هرهچ  ینزم و  كاچ  نم 

هک دومرف  بش  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  هدش  تیاور  و  ( 134) یهتنا دیناشن . نم  دزن  رد  دروآ  ار  ما  هّمع  مردپ  دومرف :
دـشاب فرط  کیزا  گنج  هک  دندومن  رپ  مزیه  زا  دندرک و  رفح  یقدنخ  اهنآ  رود  رب  دندرک و  اپ  رب  رگیدکی  هب  لصتمار  مرح  ياه  همیخ 

لها سپ  دـندروآ ، میب  فوخ و  تیاهن  اب  بآ  کشم  دـنچ  هک  داتـسرف  هدایپ  تسیب  راوس و  یـس  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  و 
دیئوشب دوخ  ياه  هماج  دینک و  لسغ  دیزاسب و  وضو  تسا و  امش  هشوت  رخآ  هک  دیماشایب  بآ  نیا  زا  هک  دومرف  ار  دوخ  باحـصا  تیب و 

توالت و يادـص  دـندروآ و  رـس  هب  تاجانم  عّرـضت و  توالت و  اـعد و  تداـبع و  هب  ار  بش  نآ  ماـمت  و  دوب ، دـهاوخ  امـش  ياـهنفک  هک 
ٍدِعاق ٍمئاق و  َو  ٍدِـجاس  َو  ٍعِکار  َْنَیب  ام  ِلْحَنلا  ِّيِوَدَـک  ُّيِوَد  ْمَُهل  َو  اُوتابَف  ( 135) دوب دنلب  رشبلاریَخ  هدیرون  نآ  رثا  تداعس  رکـسع  زا  تدابع 
یخرب عوکر و  لاح  رد  یخرب  هک  دـشیم ؛ هدینـش  لسع  ناروبنز  همزمز ي  نوچ  ناشیا  همزمز ي  هکیلاح  رد  دندروآرـسب  ار  بش  سپ  ]= 

َو ٍعاد  َو  ٌحِّبَـسُم  َو  ٌرِکاذ  ْمُْهنِمَف  اُوتاب  َو  رعـش : -س . ] دندوب زاین  زار و  لوغـشم  هتـسشن  یخرب  تدابع و  هب  هداتـسیا  یخرب  دوجـس و  لاح  رد 
نآ رکسع  هب  رَتْخَا  دب  رمُع  رکـشل  زا  رفن  ود  یـس و  بش  نآ  رد  هک  هدش  تیاور  و  س . ] ...- ینعم نامه  هب  ًابیرقت  ٌدوُجُـس =[  َو  ٌعَّکُر  ْمُْهنِم 

دومرف ترخآ  رفس  هّیهت  يارب  رّهطم  ماما  نآ  رحـس  ماگنه  رد  دندرک و  رایتخا  ار  ترـضح  نآ  تمزالم  تداعـس  دندش و  قحلم  ترـضح 
دندش ندیشک  هرون  لوغشم  هدمآ  رد  یصوصخم  همیخ  رد  دوب و  رایـسب  نآ  رد  کشُم  هک  یفرظ  رد  دنتخاس  ترـضح  نآ  يارب  هرون  هک 

نآ نوچ  هک  دندوب  رظتنم  دندوب  هداتـسیا  همرتحم  همیخ  رد  رب  يراصنا  هبرَْدبَع  نب  نمحّرلادبع  ینادـمه و  ریـضخ  نب  ْریُرب  تقو  نآ  رد  و 
نیا ریُرب ! يا  تفگ : نمحّرلا  دـبع  دومن ، یم  هبیاطم  هکحاضم و  نمحّرلادـبع  اـب  تقو  نآ  رد  ریُرب  دنـشکب  هرون  ناـشیا  دوش  غراـف  رورس 

تلاح نیا  رد  ما و  هدوبن  بعل  وهل و  هب  لیام  يریپ  یناوج و  رد  زگره  نم  هک  دنناد  یم  نم  موق  تفگ : ریُرب  تسین . هبیاطم  ماگنه  ماگنه ،
ترخآ میعن  هب  دیشک و  مهاوخ  رب  رد  ار  تشهب  نایروح  تداهش  زا  دعب  دش و  مهاوخ  دیهش  هک  مناد  یم  هکنآ  ببـس  هب  منک  یم  يداش 

(136  ) دیدرگ مهاوخ  مّعنتم 

ءاروشاع زور  عیاقو 

هیلع ءادهّـشلادّیس  ترـضح  دـیمد  مّرحم  مهد  زور  هدـیپس  دیـسر و  نایاپ  هب  اروشاع  بش  نوچ  ءاروشاع : زور  عیاقو  ناـیب  رد  مّوس : لـصف 
زور نیا  رد  اهامش  مامت  هک  دومرف  یتیاور  هب  تخادرپ و  دوخ  رکشل  فوفـص  يزاس ] هدامآ   ]= هیبْعَت هب  نآ  زا  سپ  تشازگب  زامن  مالّـسلا 
لهچ راوس و  رفن  ود  یس  ترضح  نآ  رکشل  عومجم  و  دنام . دهاوخن  هدنز  سک  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  زج  دش و  دیهاوخ  هتـشک 
راوس جنپ  لهچ و  هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  بانج  زا  هک  یتیاور  هب  و  هدایپ ، ود  داتـشه و  رگید  تیاور  هب  دندوب و  هدایپ  نت 

نت و رازه  شش  دعس  رسپ  رکشل  عومجم  و  ( 137) هدرک رایتخا  ار  ددع  نیمه  زین  هرکذت ) ) رد يزوَجلا  نبا  طبـس  دندوب و  هدایپ  نت  دص  و 
ددع رد  لتاقم  ریِـس و  بابرا  تاملک  تسا و  هدش  دراو  رفن  رازه  یـس  یتیاور  هب  رازه و  ود  تسیب و  و  رازه ؛ تسیب  ِلتاقَم  یـضعب  قفاوم 
هَنَمیَم رد  ار  نیق  نب  ریهز  تسارآ  زرط  نیا  هب  ار  رکشل  فوفص  ترضح  سپ  دراد . رایسب  فالتخا  دعس  رمع  رکـسع  ترـضح و  نآ  هاپس 

هب ار  گنج  ِتَیار  تشامگ و  دوخ  باحـصا  رکـشل ] پچ  تمـس   ]= هَرَـسیَم رد  ار  رَهاظُم  نب  بیبح  و  تشادزاب ، رکـشل ] تسار  تمـس  ]=
ریاس اب  دوخ  تشادزاب و  هرـسیم  رد  بیبح  اب  نت  تسیب  هنمیم و  رد  ریهُز  اب  نت  تسیب  تاـملک  ضعب  قفاوم  دومرف و  اـطع  ساـّبع  شردارب 

هک یقدـنخ  رد  دـندوب  هتخودـنا  هک  ار  یئاه  ین  مزیه و  هک  دومرف  رما  دـنتخادنا و  تشپ  سپ  زا  ار  مرتحم  مایِخ  درک و  اـج  بلق  رد  هاـپس 
زا و  دنزیرب . مرتحم  مایِخ  هب  هکنآ  زا  دشاب  یعنام  ار  نارفاک  نآ  هکنآ  يارب  دنتخورفا  اهنآ  رد  شتآ  دـنتخیر و  دـندوب  هدـنک  مایِخ  فارطا 
رد ار  نشوَجلا  يذ  نوعلم  رمـش  درپس و  جاّـجَحلا  نب  ورمع  هب  ار  هاپـس  هنمیم  ( 138) تخاس ّبترم  ار  دوخ  رکشل  دعـس  رمع  زین  يوس  نآ 
دی رد  دوخ  مالغ  اب  ار  گنج  تیار  و  تشادزاب ، هلاّجر  اب  ار  یعبِر  نب  ثَبَـش  تشاـمگ و  ناراوس  رب  ار  سیق  نب  ةَورُع  داد و  ياـج  هرـسیم 
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زندگینامه امام حسین علیه

گذاشت. و روایت است که امام حسـین علیه الّسالم دست به دعا برداشت و گفت: و اَنَْت َرجائی فی ُکلِّ ِشدَّةٍ؛ َو اَنَْت لی فی ُکلِّ اَمرٍ  
ُُهتْوَکَـش َو  َِکب  ُُهْتلَزنَا  ُّوُدَـعْلا ، ِهیف  ُتَمْـشَی  َو  ُقیدَّصلا  ِهیف  ُلُذْـخَی  َو  ُۀَـلیْحلا  ِهیف  ُّلـِقَت  َو  ُداؤْفلا  ِهیف  ُفُعْـضَی  ٍّمَه  ْنِم  ْمَک  ٌةَّدُـع ؛ َو  ٌۀَِـقث  یب  َلَزَن 

ادخ يا  ٍۀَبْغَر ...=[  ِّلُک  یَهَْتنُم  َو  ٍۀَنَـسَح  ّلُک  ُبِحاص  َو  ٍۀَمِْعن  ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَاَف  ُهَتْفَـشَک ؛ َو  یّنَع  ُهَتْجَّرَفَف  َكاوِس  ْنَّمَع  َکَیِلا  یّنِم  ًۀبْغَر  َْکَیِلا ،
هک ینارگن  هودنا و  زا  رایسب  هچ  یتسه ! دامتعا  بابسا  هاگ و  هیکت  يرما  ره  رد  نم  يارب  وت  و  یتخـس ! تّدش و  ره  رد  یتسه  نم  دیما  وت 

لاحنآ رد  نمشد  دنراذگاو و  کمک  یب  اهنت و  لاحنآ  رد  ار  وا  ناتسود  هدش و  هتـسب  وا  رب  هراچ  هار  دوشیم و  فیعـض  نآ  رد  ناسنا  لد 
اریز مدرب ؛ ارنآ  تیاکش  وتب  مدراذگورف و  وت  دزن  هب  ار  يراتفرگ  نآ  نم  دوجو ، نیا  اب  یلو  دنک ؛ یماکداش  َتتامَش و  ناسنا  يراتفرگ  رب 

ره بِحاـص  تمعن و  ره  تسرپرـس  وت  هک  یتـسارب  يدوـشگ ؛ هدرک و  زاـب  نم  زا  ارنآ  زین  وـت  سپ  وـت ؛ ریغب  هن  دوـب و  وـتب  اـهنت  نم  تَبغَر 
ماما رَکـسَعُم  درگادرگ  رد  دندرک و  شبنج  دعـس  رـسپ  ِرکـشل  يوس ، نآ  زا  تقو  نیا  (. 139 ![ ) یتسه دـیما  لیم و  ره  ياـهتنم  یئوکن و 
دنلب يادص  هب  نوعلم  رمـش  سپ  دندید . یم  ار  هتخورفا  شتآ  قدنخ و  نآ  دنتفر  یم  هک  فرط  ره  زا  دنداد ؛ نالَوَج  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

، تسا رمش  ایوگ  تسیک ؟ هدنیوگ  نیا  دومرف : ترضح  شتآ ، هب  يدرک  باتش  دسر  تمایق  هکنآ  زا  شیپ  نیـسح ! يا  هک  تشادرب  دایرف 
هَجَـسْوَع نـب  ملـسم  شتآ . رد  لوـخد  هـب  يرتراوازـس  وـت  هدرک ، یم  ینارچ  زب  هـک  ینز  نآ  رـسپ  يا  دوـمرف : تـسین ، وا  زج  یلب  دـنتفگ :

مزاس ریت  فدـه  ار  وا  ات  امرف  تصخر  درک : ضرع  دومرف ، شعنم  دادـن و  اـضر  ترـضح  نآ  دـنکفا  نوعلم  نآ  بناـج  هب  يریت  تساوخ 
نم هک  مراد  یم  هورکم  دومرف : ترضح  هداد . نیکمت  وا  رب  ارم  دنوادخ  تسا و  ناراکمتس  ناگرزب  زا  ادخ و  نانمشد  زا  قساف و  وا  انامه 
نآ یلو  دنا  هتشادن  یئادتبا  داهِج  دصق  مالسلا –  هیلع  نیـسح –  ماما  هک  دوشیم  تباث  مه  زاب  هتکن :  ] منک تلتاقم  هب  ادتبا  تعامج  نیا  اب 

ار شیوخ  هلحار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تقو  نیا  ُهللا – س . ] ُمُهَنََعل  دنا ؛ هدومن  تداهـش  عافد و  زا  راچان  ار  ترـضح  ءایِقـشَا 
: تسا نیا  شلصاح  هچنآ  دومرف  مدرم و  رتشیب  ار  ترـضح  نآ  يادص  دندینـش  یم  هک  تشادرب  دایرف  دنلب  توص  هب  دش و  راوس  دیبلط و 
رب ار  مدوخ  رذع  میوگ و  یتظعوم  تسا  راوازـس  هچنادـب  ار  امـش  ات  دـیهد  نم  مالک  هب  شوگ  دـینکم و  تلجع  سفن  ياوه  هب  مدرم ! يا 

ار دوخ  هدـنکارپ  يارآ  سپ  دـیوش ، نوریب  فاصنا  ِرَد  زا  رگا  تفای و  دـیهاوخ  تداعـس  دـیهد  فاصنا  نم  اب  رگا  سپ  مزاس  رهاـظ  اـمش 
هب دیزادرپب  نآ  زا  سپ  دنامن  روتسم  هدیـشوپ و  امـش  رب  رما  هکنآ  ات  دیئامن  هظحالم  لمءات  رظن  هب  ار  رما  نیا  يالاب  ریز و  دیزاس و  عمتجم 

نوچ هک  تفگ  يوار  ناحلاص . روما  یلّوتم  تسوا  هداتـسرف و  ورف  ار  نآرق  هک  تسا  يدـنوادخ  نم  ّیلو  انامه  دـیهدم ؛ یتلهم  ارم  نم و 
دـش دنلب  سپ  دـندمآ ، رد  هیرگ  هب  زین  بانج  نآ  نارتخد  دنتـسیرگ و  دندیـشک و  هحیـص  دندینـش  ار  تاملک  نیا  ترـضح  نآ  نارهاوخ 

ار ربکا  یلع  دوخ  دنزرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  نب  ساّبع  دوخ  ردارب  ناشیا  دزن  هب  داتسرف  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ناشیا  ياهادص 
تکاس اهنز  نوچ  و  دش . دـهاوخ  رایـسب  ناشیا  هیرگ  نیا  زا  دـعب  هک  مدوخ  ناج  هب  دـنگوس  ار ، اهنز  دـینک  تکاس  هک  ناشیا  هب  دومرف  و 

ادـخ نالوسر  هکئالم و  لوسر و  ترـضح  رب  داتـسرف  دورد  تسوا و  راوازـس  هچنآ  هب  تفگ  اـنث  دـمح و  ار  يادـخ  ترـضح  نآ  دـندش 
دینک و لّمأت  کین  تعامج ! يا  دومرف : سپ  وا . تغالب  هب  وا  زا  دعب  ترـضح و  نآ  زا  شیپ  یمّلکتم  زگره  دشن  هدینـش  مالّـسلااَمِهیلع و 

يارب تسا  هتـسیاش  ایآ  هک  دیوش  نارگن  دینک و  تمالم  ار  نتـشیوخ  دیئآ و  شیوخ  هب  هاگنآ  مراد  تبـسن  هک  اب  متـسیک و  نم  هک  دـینیبب 
هک یسک  نآ  وا و  ّمع  نبا  ربمغیپ و  یصو  رـسپ  متـسین  نم  ایآ  امـش ؟ ربمغیپ  رتخد  رـسپ  متـسین  نم  ایآ  نم ؟ تمرح  کته  نم و  لتق  امش 
ّمع ادهّشلا  دّیس  هزمح  ایآ  دوب ؟ هدروآ  ادخ  بناج  زا  هچنآ  هب  دومن  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  قیدصت  هک  دوب  نانم  ؤم  لوا 

َمَّلَس د ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ربمغیپ  هک  هدیسرن  امـش  هب  ایآ  تسین ؟ نم  ّمع  دنک  یم  زاورپ  تشهب  رد  لاب  ود  اب  هک  رفعج  ایآ  تسین ؟ نم 
ّقح هباصا  دـینک  قیدـصت  ارم  نخـس  رگا  سپ  دـنا ؟ تشهب  لها  ناناوج  دّیـس  ود  ناشیا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  مردارب  نم و  ّقحر 
همه نیا  اب  و  دراد ، یم  نمـشد  ار  وگغورد  دنوادخ  متـسناد  هک  ینامز  زا  ما  هتفگن  غورد  نخـس  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیـشاب ، هدرک 
یم ربخ  امـش  هب  دیـسرپب  ناشیا  زا  رگا  دنراد ، یهگآ  نخـس  نیا  زا  هک  دنـشاب  یم  یناسک  امـش  نایم  رد  سپ  دینک  یم  بیذـکت  ارم  رگا 
ربخ ار  امش  ات  کلام  نب  سَنَا  و  مقرا ، نب  دیزو  يدعاس ، دعس  نب  لهس  يردُخ و  دیعس  وبا  و  يراصنا ، هّللادبع  نبرباج  زا  دیـسرپب  دنهد ،
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یفاک بلطم  نیا  ایآ  دنا . هدینـش  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  نسح  مردارب  نم و  ّقح  رد  ار  مالک  نیا  ناشیا  انامه  دنهد ،
، دوخ هک  تسنیا  رب  ّلاد  ناشیا  تانایب  رگید  دننامه  زین  ترـضح  تانایب  نیا  هتکن : [ ؟ دوش نم  نوخ  نتخیر  زجاح  هکنآ  ردار  امـش  تسین 

داهِج دصق  ترـضح  نآ  رگا  هکنیا : ًافاضُم  دندومن ؛ رابجا  وا  نادناخ  ترـضح و  نآ  رب  ار  گنج  نیعالَم ، نآ  دنا و  هتـشادن  گنج  دصق 
رد ترجاهم  هار  صالِخا ، نادناخ  قدص و  باحصا  زا  یلیلق  عمج  اب  هکنآ  هن  دنتخادنا ؛ یم  هارب  زّهجم  یمزر و  یهاپـس  دنتـشاد ، یئادتبا 

رورـس و نآ  تیمولظم  تیاِهن  رگنایب  نیا  دـنیآ . راتفرگ  لدگنـس  نانمـشد  هرـصاحم ي  رد  هانپ  یب  ناـکدوک  ناـنز و  اـب  هتفرگ و و  شیپ 
نم هک  تفگ  ترضح  نآ  هب  رمش  س . ] ناشیا – ! نانمشد  یلدگنس  یخاتسگ و  یمحریب و  تیاهن  ُمالّـسلا – و  ُمِهیلع  تسوا –  نادناخ 

دینـش ار  رمـش  نخـس  بیبح  نوچ  یئوگ !! هچ  وت  منادـب  رگا  مشاب  هدرک  تدابع  میقتـسم  طارـص  نوریب  بیَر ، کـش و  قیرط  زا  ار  ادـخ 
تداهش نم  و  ینک ، یم  تدابع  بیر  ّکش و  زا  قیرط  داتفه  هب  ار  يادخ  هک  منیب  یم  نینچ  ارت  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  رمـش ! يا  تفگ :

هکنآ هچ  یناد ؛ یمن  هّتبلا  یئوـگ  یم  هچ  مناد  یمن  نم  هک  یتـفگ  تسار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باـنج  هب  ار  نخـس  نیا  هک  مهد  یم 
ار رکـشل  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هراب  رگید  هدومرف . روتـسم  بضغ  تواشغ  هب  هتـشاد و  موتخم  مشخ  ِمتاخ  هب  ارت  بلق  دـنوادخ 

رتخد رـسپ  نم  هک  دـینک  یم  ّکش  مه  بلطم  نیا  رد  ایآ  تسا  يا  ههبـش  ّکش و  ار  امـش  متفگ  هک  هچنادـب  رگا  دومرف : هدومن و  باـطخ 
ریغ رد  هاوخ  امـش و  نایم  رد  هاوخ  تسین ، نم  زج  يربمغپ  رتخد  رـسپ  برغم  قرـشم و  نایم  رد  هک  مسق  ادـخ  هب  مشاـب ؟ یم  امـش  ربمغیپ 

یتحارج هب  ار  یسک  ای  ما ؟ هدرک  هابت  امش  زا  ار  یلام  ای  دینک ؟ بلط  نم  زا  وا  نوخ  هک  ما  هتشک  ار  امـش  زا  یـسک  ایآ  امـش ! رب  ياو  امش ،
نب راّجَح  يا  یْعبِر و  نب  ثَبَـش  يا  هک  داد  رد  ادن  هراب  رگید  تفگن ، خساپ  ار  ترـضح  نآ  سک  چیه  دیئوج ؟ صاصق  ات  ما  هدز  بیـسآ 

ام ياهناتـسوب  هدیـسر و  ام  راجـشا  ياه  هویم  هک  دیتشون  نم  يارب  هک  دیدوبن  امـش  رگم  ثراح  نب  دیز  يا  ثعـشا و  نب  سیق  يا  رَْجبَا و 
ثعـشا نب  سیق  تقو  نیا  میا ؟ هتـسارآ  اهرکـشل  تیرای  يارب  زا  ییآ  ام  يوس  هب  رگا  تسا  هتـشگ  باریـس ] توارط و  اب  ناـّیَر =[  زبس و 

وت هاوخلد  هب  زج  ارت  هکنآ  ات  ریذپب  ار  دایز  نبا  دـیزی و  دوخ  ّمع  ینب  مکح  نکلو  یئوگ  یم  هچ  میناد  یمن  ام  تفگ : درک و  نخـس  زاغآ 
. دنزیرگ ناگدنب ]  ]= دیبَع هکنانچ  مزیرگن  مه  امـش  زا  مهدن و  امـش  تسد  هب  ّتلَذَم  تسد  زگره  هّللاو  ال  دومرف : ترـضح  دـنکن ! رادـید 

ِمْوَِیب ُنِمُؤی  ـال  ٍرِّبَـکَتُم  ِّلُـک  ْنِم  ْمُکِّبَر  َو  ّیبَِرب  ُذوُعَا  َو  ِنوُمُجَْرت  ْنَا  ْمُکِّبَر  َو  ّیبَِرب  ُتْذُـع  ّینِا  ِهّللا ! َداـبِع  دومرف : ار و  ناـشیا  درک  ادـن  هاـگنآ 
نم راگدرورپ  هب  مرب  یم  هانپ  و  دینزب ! گنس  هدرک ، مجر  ارم  هکنیا  زا  امـش ، مدوخ و  راگدرورپ  هب  مربیم  هانپ  نم  هک  یتسارب  ِباسِْحلا =[ 

تسا یسوم ع  راتفگ  تیاکح  هک  ، 27/ رفاغ /20 و  ناخد هیآ : ود  هب  هراشا  باسح ! زور  هب  درادن  نامیا  هک  هدننک  رببکت  ره  ّرش  زا  امـش  و 
يربط رفعجوبا  داهنرب . راسفا ] دنب ، وناز  لاقِع =[  ارنآ  ات  دومرف  ار  ناعمِـس  نب  ۀَبقُع  دمآ و  دورف  دوخ  هلحار  زا  هاگنآ  (. 140 [ ) ناینوعرف هب 
نیـسح ماما  اب  هلتاقم  تهج  هب  ام  اروشاع  زور  نوچ  تفگ : هک  یبعَـش  هّللادبع  نب  ریثک  زا  یمابِـش  دعـسا  نب  ۀـلظنح  نب  یلع  زا  هدرک  لقن 

رد قرغ  مُد ، زارد  یبـسا  رب  دوب  راوس  هک  یلاـح  رد  نیَقلا  نب  ریَهُز  اـم  يوـس  هب  دـمآ  نوریب  میدـش ، ترـضح  نآ  لـباقم  هب  مالّـسلا  هیلع 
یهاوخریخ تحیـصن و  یناملـسم  ره  رب  تسا  ّقح  انامه  ادـخ ، باذـع  زا  ار  امـش  منک  یم  راذـنِا  نم  هفوک ! لها  يا  دومرف : سپ  هحلـسا ،

يریشمش ام  نیب  هاگ  ره  سپ  هدشن ، هدیشک  ام  نیب  رد  ریشمش  ات  مه  اب  میردارب  میتّلم و  کی  نید و  کی  رب  لاح  هب  ات  شناملـسم و  ردارب 
دنوادخ هک  دینادب  مدرم  انامه  دوب . دیهاوخ  رگید  تّما  امـش  تّما و  کی  ام  دش و  دهاوخ  عوطقم  هتخیـسگ و  مه  زا  ام  يردارب  دـش  عقاو 

ناشیا ترصن  هب  ار  امش  مناوخ  یم  نم  کنیا  ناشیا ، اب  درک  میهاوخ  هچ  ام  دنیب  ات  شربمغیپ  هیّرذ  هب  هدومرف  التبم  نحتمم و  ار  امـش  ام و 
رد ار  امـش  نامـشچ  يدـب ، رگم  دـیدیدن  رـسپ  ردـپ و  نیا  زا  امـش  هک  اریز  ار ؛ دایز  نب  هّللادـیبع  یغاط  رـسپ  یغاط  نتـشاذگ  لوذـخم  و 

رجُح دننام  ار  امش  ءاُّرق  فارشَا و  دندیشک و  راد  هب  امرخ  ناتخرد  هنت  رب  دندرک و  هَْلثُم  ار  امش  دندیرب و  ار  امش  ياهاپ  اهتسد و  دندروآ و 
ازـسان هب  دندرک  عورـش  دندینـش  نانخـس  نیا  هک  دعـس  نبا  رکـشل  دندیناسر . لتق  هب  ار  شلاثما  هورع و  نب  یناه  شباحـصا و  ّيدَع و  نب 

ای میـشکب  تسوا  اب  هک  ره  نیـسح و  تیاقآ  ات  مینکن  تکرح  ام  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : دایز و  نبا  رب  نتفگ  انث  حدـم و  ریَهُز و  هب  نتفگ 
! ادخ ناگدنب  يا  دومرف : تشاذگ و  ار  تحیـصن  يانب  ریَهُز  بانج  هراب  رگید  میتسرفب . دایز  نب  هّللادیبع  ریما  دزن  هب  هدنز  هتفرگ و  ار  اهنآ 
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هانپ رد  ار  امش  سپ  ار  ناشیا  دینک  یمن  يرای  هاگ  ره  هّیَمُس ، دنزرف  زا  ترـصن ، تّدَوَم و  هب  دنتـسه  َیلْوَا  ّقَحَا و  مالّـسلااَهیلع  همطاف  دالوا 
دیزی هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  هنیآ  ره  هیواعم  نب  دیزی  شّمع  رـسپ  اب  ار  نیـسح  دیراذگب  دیـشکب ، ار  ناشیا  هکنآ  زا  مروآ  یم  رد  ادـخ 

وش تکاس  تفگ : دنکفا و  وا  بناج  هب  يریت  نوعلم  رمش  ماگنه  نیا  مالّسلا . هیلع  نیسح  نتشک  نودب  امش  تعاط  زا  دش  دهاوخ  یـضار 
َكاِّیا ام  ِْهیَبِقَع ! یَلَع  ِلاّوَْبلا  َْنباَـی  : " تفگ يو  اـب  ریهز  يدز : فرح  هک  سب  زا  يدرک  هتـسخ  ار  اـم  اـنامه  ارت  يادـص  دـنک  نکاـس  ادـخ 
ناویح هکلب  یتسین  ناسنا  وت  منک  یمن  مّلکت  وت  اب  نم  دیـشاش ! یم  دوخ  ياه  هنـشاپ  رب  هک  یـسک  نآ  رـسپ  يا  ٌۀَمیَهب =  َْتن  َا  امَّنِا  ُبِطاُخا 

زور يراوخ  يزِخ و  هب  ارت  داب  تراشب  سپ  یشاب  اناد  ار  هّللا  باتک  زا  مکحم  هیآ  ود  هک  ارت  منک  یمن  نامگ  دنگوس  ادخ  هب  یـشاب ؛! یم 
یم ارم  گرم  هب  ایآ  دومرف : ریهز  تشک . دـهاوخ  تعاس  نیمه  ار  تبحاص  ارت و  دـنوادخ  هک  تفگ  رمـش  !" كاندرد . باذـع  تماـیق و 

يادـص مدرم و  هب  درک  ور  سپ  اهامـش . اب  ایند  رد  ندوب  دـّلخم  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  ترـضح  نآ  اب  ندرم  مسق  ادـخ  هب  یناـسرت ؟
تعافش دیسر  دهاوخن  هک  دنگوس  ادخ  هب  وا  لاثما  یناج و  فلج  نیا  ار  امـش  دزاسن  رورغم  ادخ ! ناگدنب  يا  دومرف : درک و  دنلب  ار  دوخ 

يدرم سپ  تفگ : يوار  ار . ناشیا  ناروای  دنشکب  ار و  وا  تیب  لها  هّیرُذ و  نوخ  دنزیرب  هک  یموق  هب  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ 
َغَْلبَا َو  ِهِمْوَِقل  َحَصَن  َنْوَعِرف  ِلآ  ُنِمؤم  َناک  ِْنَئل  يرْمَعَلَف  ام . دزن  هب  ایب  دیامرف  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  وبا  تفگ : درک و  ادـن  ار  وا 

رد و  ار ، دوخ  موق  درک  تحیـصن  نوعرف  لآ  نمؤم  رگا  مناج ؛ هب  مسق  سپ  ُغْالب =[  ِْالا  َو  ُحْصُّنلا  َعَفَن  َول  َْتغَْلبَا  َو  َتْحَـصَن  ْدََقل  ِءَّاعُّدـلا  ِیف 
سواط نب  دّیس  و  س . ] غالبا – ! تحیصن و  دتفا  دنمدوس  رگا  يدومن ، هغلابم  تحیصن و  وت  هک  یتسارب  دومن ، رایسب  هغلابم  ناشیا  توعد 

هب ار  ریَضُخ  نب  ْریَُرب  بانج  نآ  دندش  ترضح  نآ  اب  گنج  يایهم  دنتشگ و  راوس  دعس  رـسپ  باحـصا  نوچ  هک  هدرک  تیاور  ُهّللا  ُهَمِحَر 
مالک راگزور  هیس  ناتخبدب  نآ  دومن . هظعوم  ار  ناشیا  دمآ و  رکشل  نآ  لباقم  رد  ریَُرب  دیامن ، یتظعوم  ار  ناشیا  هک  داتسرف  ناشیا  يوس 

هب دش و  راوس  دوخ  بسا  رب  یلوق  هب  شیوخ و  هقان  رب  بانج  نآ  دوخ  سپ  دندربن . عافتنا  وا  ظعاوم  زا  دندومنن و  ندینش ]  ]= ءاغـِصا ار  وا 
ترـضح رب  دروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  ترـضح  نآ  سپ  دـندش ، تکاس  ناشیا  دومن ، توکـس  بلط  هدـمآ و  ناـشیا  لـباقم 

راّدغ تعامج  يا  ار  امش  داب  هودنا  تکاله و  هک  دومرف  نآ  زا  سپ  داتـسرف  یغیلب  دورد  لسُر  ءایبنا و  ریاس  هکئالم و  رب  یهانپ و  تلاسر 
يوس هب  ناباتش  هدرک و  امش  تباجا  ام  دیدیبلط و  دوخ  يوس  هب  ار  ام  شیوخ  تیاده  تهج  هب  هک  یماگنه  رد  راکافج  ياهافو  یب  يا  و 

ام نمشد  يارب  هک  ار  یشتآ  ام  يور  رب  دیتخورفارب  دیتشاد و  تسدر  ام د  تهج  هب  هک  ییاهریشمش  ام  يور  رب  دیدیشک  سپ  میدمآ  امش 
رد یلدع  هکنآ  نودب  دیوش  ناتسادمه  دوخ  نانمشد  ياضر  هب  دوخ  ناتسود  دیک  نیک و  هب  امش  سپ  میدوب  هدرک  اّیهم  اهامش  نمـشد  و 
ام زا  هک  اهلیوداب  امـش  يارب  زا  ارچ  سپ  ناشیا  رد  اهامـش  زا  دشاب  یتمحر  دـیما  عمط و  هکنآ  یب  دنـشاب و  هدرک  رهاظ  شاف و  امـش  نایم 

نکل تشاد  ورین  هدـش و  مکحم  اهیءار  تسیز و  یم  مارآ  نئمطم و  اهلد  دوب و  ماـین  سبح  رد  اهریـشمش  هکنآ  لاـح  و  دیدیـشک ؟ تسد 
هناورپ نوچ  ران  نوناک  رد  دیتخادنا  رد  راو  هناوید  ار  نتـشیوخ  اهخلم و  دـننام  هنتف  نارین  شزیگنا  رد  دـیدش  هوبنا  دـیدرک و  تعرـس  امش 

ناراکهانگ هورگ  نآ و  تاملک  فّرحم  نآرق و  كرات  تیعمج و  دراش  ذاش و  تما و  نیدناعم  يا  ادخ  تمحر  زا  دیـشاب  رود  سپ  ناگ 
یلب دـیراد ؟ یم  رب  تسد  ام  يرای  زا  دـینک و  یم  تنواـعم  ار  ناـملاظ  اـیآ  يوبن  ّتنـس  تعیرـش و  ناـیحام  ناطیـش و  سواـسو  ناوریپ  و 
امـش مرجال  امـش . غورف  هتفرگ  تّوق  وا  زا  امـش و  لوصا  هدیچیپ  مه  هب  وا  اب  هدوب  اهامـش  رد  میدق  زا  رکم  ردـغ و  هک  يادـخ  هب  دـنگوس 

ارم ۀنعّللا  هیلع  دایز  نبا  ینعی  هدازانز  دنزرف  هدازانز  هک  دیـشاب  هاگآ  لاحلا  ار  بصاغ  دـیا  همقل  رتمک  ار و  رظان  هاگولگ  دـیا  هویم  رتدـیلپ 
ام زا  تسا  رود  مشوپب و  دوخ  رب  ّتلذم  سابل  هکنآ  ای  و  مشوکب ، تزرابم  نادیم  رد  هدیشک و  ریـشمش  هکنآ  ای  زیچ : ود  نایم  هدرک  دّدرم 
رب ار  مائل  ّتلذ  تریغ  ياهبابرا  ّتیمح و  نابحاص  رهاط و  ياهنماد  ناگدرورپ  نانم و  ؤم  دیامرفن و  لوسر  دـهدن و  اضر  دـنوادخ  ّتلذ و 

لـصتم سپ  درک . مهاوخ  مزر  امـش  اب  نارای  یمک  ناوعا و  ّتلق  اب  مدرک و  ماـمت  امـش  رب  ار  تّجح  نونکا  دـننکن ، راـیتخا  مارک  تداـهش 
تـسکش رگا  سپ  اـنیبَّلَغُم =[  ْریَغَف  ْبَْلُغن  َنِا  َو  ًامْدـِق  َنوماّزَهَف  ْمِزْهَن  ْنِاَـف  رعـش : يداُرم : ْکیَـسُم  نب  ةورَف  ياهرعـش  هب  ار  دوخ  مـالک  دومرف 

ٌْنبُج انُّبِط  نِا  ام  َو  میتسین ]! هدنوش  بولغم  یپ  رد  یپ  میوش ، بولغم  رگا  یلو  میا ! هدوب  هدنهد  تسکش  رایـسب  میدق  زا  ار ، نمـشد  میهدب 
www.noorfatemah.org

62 زندگینامه امام حسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


زندگینامه امام حسین علی

بن باشد؛ ولیکن، مرگهاي ما رسـیده، و مقام و منصبهاي  = و چنین نیست که عادت ما ترس و ُج  َو لَِکْن - َمنایانا َو َدْولََۀ)141(آِخرینا ]
= هنگامیکه مرگ، سـینه هاي سـنگین خود را از روي گروهی دنیوي دیگران![ اِذا َما الَمْوُت َرفََّع َعْن اُناٍس - َکال ِکلَُه، اَناَخ بِآَخرینَا ]

دزاسیم دوباـن  نآ  سپ  اَـنیلَّوَالا =[  َنُورْقلا  یَْنفَا  اـمَک  یموق  (142) ِتاوَرَـس ْمُِکلذ  یَْنفَاَـف  داـتفا ]! دـهاوخ  نارگید  يور  رب  درادرب ، مدرم  زا 
هب وگب  سپ  انیَقل =[  امَک  َنُوتِماّشلا  یَْقلَیَـس  اُوقیفَا ! اِنب : ِْنیتِماّشِلل  ْلُقَف  ار ] هتـشذگ  نامدرم  هتخاس  دوباـن  هک  هنوگناـمه  ارم ، موق  نادرمناوج 
![ میا هدید  ام  هک  تبیـصم  نآ  لثم  دید  دنهاوخ  ناگدننک  تتامـش  يدوزب  دـیوش ! رادـیب  ام : تبیـصم  رد  ناگدـننک  یماکداش  تتامَش و 

، راگزور دـینامن ، هدـنز  دـشاب  بسا  راوس  هدایپ  هک  ینامز  رادـقم  زا  نوزفا  ناوارف و  نم  دـعب  امـش  هک  يادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : هاـگنآ 
نونکا نمّدج ، زا  نمردپ  زا  نم  هب  تسا  يدهع  نیا  دیشاب ، بارطضا  رد  ایسآ  گنس  هلیم  دننام  امش  دنادرگب و  امش  رس  رب  گرم  يایسآ 

تلهُم ارمو  دینک  نم  دصق  سپ  دـنامن  هدیـشوپ  امـشرب  رما  ات  دـینک  تروشمو  دـیوش  تسدـمه  دوخ  عابتا  ابو  دـینک  مهارف  ار  دوخ  يءار 
هضبق رد  هکنآ  رگم  تسین  يرادناجو  كّرحتم  چیه  هک  تسا  امـشو  نم  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  رب  ما  هدرک  لّکوت  زین  نم  انامه  دیهدم 

هب نابز  سپ  دهد . یم  وا  راک  قباطم  هب  ار  یـسک  ره  يازج  تسا  راوتـسا  تلادعو  میقتـسم  قیرط  رب  نم  راگدرورپ  انامهو  تسوا  تردق 
نامز یطحق  دـننام  یطحق  ناشیا  رب  زیگنارب  نک و  عطق  تعامج  نیا  زا  ار  نامـسآ  ناراـب  نم  راـگدرورپ  يا  تفگ : دوشگ و  اـهنآ  نیرفن 

ناشیا ياهماک  هب  دناسرب  هکنآ  ات  هد  تنطلس  ناشیارب  ار  ( 143) فیقث مالغو  يدومرف  شیامزآ  نآ  هب  ار  نایرصم  هک  مالّسلا  هیلع  فسوی 
هبو میدرک  لّکوت  وترب  ام ، راگدرورپ  یئوتو  دنتـشادرب  ام  يرای  زا  تسد  ارام و  دـنداد  بیرف  ناـشیا  هک  اریز  ار ؛ گرم  خـلت  ياـه  هساـک 

ِِهلآ و ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  بسا  زَِجتُْرم ) ) دیبلطو دمآ  ریز  هب  هقان  زا  سپ  همه . تشگزاب  تسا  وت  يوس  هبو  میدومن  هبانا  وت  يوس 
ّلت يـالاب  هفوـک  نادرم  ریپ  هک  هدرک  تیاور  هدـْیَبُع  نب  دعَـس  زا  يربـط  ( 144) دومرف هیبـعت  ار  دوـخ  رکـشلو  تشگ  راوـس  نآربو  ار  َمَّلَس 

نیسح رب  ار  دوخ  ترصن  اهلاراب ! ینعی  َكَرْصَن ؛ ْلِْزنَا  َّمُهّللَا  دنتفگ : یم  دنتسیرگ و  یم  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  يارب  دندوب و  هداتـسیا 
هک مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  مدید  تفگ : دیعـس  دینک ؟ يرای  ار  وا  دیئآ  یمن  دورف  ارچ  ادخ  نانمـشد  يا  متفگ : نم  امرف . لزان 

ار وا  هک  میمَت  یَنب  زا  يدرم  شیوخ  ّفص  يوـس  هب  درک  ور  نوـچو  تشاد  رب  رد  دُرب ) ) زا يا  هّبُج  هک  یتلاـح  رد  ار  مدرم  دوـمرف  هظعوـم 
دـش نازیوآ  شا  هّبُج  ربو  دیـسر  شفتک  ناـیم  رد  هک  دـنکفا  ترـضح  نآ  هب  يریت  دـنتفگ ؛ یم  ۀـیَهُط ] هلیبـق ي  هب  بوسنم   ]= ّيِوَهُط رمع 
جنپ مالّسلا  هیلع  یلع  بلُص  زا  دوب  ناشیا  رد  هک  دنشاب  یم  رفن  دص  بیرق  مدید  اهنآ  يوس  هب  مدرک  رظن  دش  قحلم  دوخ  رکشل  هب  نوچو 

رد و  ( 145  ) یهتنا دایز  نب  ریمع  نباو  دوب  ناـشیا  فیلح  هک  هناـنِک  یَنب  زا  يدرم  ْمیَلُـس و  یَنب  زا  يدرم  رفن و  هدزناـش  مشاـه  ینب  زاو  رفن 
هچ رگا  دوشرـضاح ، نم  دزن  اـت  دـیناوخب  ار  دعـس  نبا  دومرف : دوـمن  تئارقار  هکراـبم  هبطخ  نیا  ترـضح  نوـچ  هک  تسا  لـتاقَم  یـضعب 

دمآ مالّسلا  هیلع  ماما  نآ  رادید  هب  مامت  یتهارکاب  دومن و  تباجا  ار  ترضح  نآ  توعد  نکل  دوب  نارگ  دعس  نبا  رب  ترضح  نآ  تاقالم 
ناجرج ير و  تکلمم  تنطلـس  ارت  هدازانز  رـسپ  هدازانز  داـیز  نبا  هکنیا ، ناـمگ  هب  یناـسر  یم  لـتق  هب  ارم  وت  رمُع ! يا  دومرف : ترـضح 

نیا دـید ، یهاوخن  ار  تکلمم  ود  نیا  داـب  كراـبم  تینهت و  زور  دیـسر و  یهاوخن  دوخ  دوصقم  هب  وت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  داد ، دـهاوخ 
منیب یم  ایوگ  و  يربن ، ترخآو  ایند  زا  هرهب  چیه  انامه  نکب  یهاوخ  هچنآ  راد و  یم  راوتسا  ار  نیا  هدیـسر  نم  هب  هک  تسا  يدهع  نخس 

كانمشخ دعسرمُع  تاملک  نیا  زا  دننک . دوخ  هناشن  فده و  دننز و  یم  گنس  ار  نآ  ناکدوکو  دنا  هدومن  بصن  ین  رب  هفوک  رد  ارت  رس 
هب ندیزرو ] یتسـس   ]= یناوت لهاکت و  نیا  دیرب ، یم  راظتنا  دنچ  هک  دز  گناب  ار  شیوخ  هاپـس  دـینادرگب و  يور  ترـضح  نآ  زا  دـش و 

لوسر بسا  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تقو  نیا  دنتسین . يا  همقل  زا  نوزفا  وا  باحصاو  نیـسح  دیهدرد  نارگ  يا  هلمح  دیهن و  وس  کی 
هثاغتـسا هب  دایرفو  داهن  برح  رب  لدو  داتـسیارد  ّفص  يور  شیپ  زاو  تسـشنرب  تشاد  مان  زَِجتْرُم  هک  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ 

ادـخ لوسر  میرح  زا  ار  تعامج  نیا  رّـش  هک  تسه  یعفاد  ایآ  ار ؟ ام  دـنک  يرای  ادـخ  يارب  هک  تسه  یـسر  دایرف  اـیآ  دومرفو  تشادرب 
یَلتَق َیلَع  فوُهَللا  ِهَّللا - !؟ ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَی  ٍّباَذ  ْنِم  اَم  َأ  ِهَّللا !؟ ِهْجَِول  اَُنثیُِغی  ٍثیِغُم  ْنِم  اَم  َأ  دنادرگب =[ ؟ َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص 

[ . 102 – س ص : لاحلا - کلت  نِم  بُرقَی  ام  لاتقلا و  لاح  فصو  یف  یناثلا  کلسملا  ِفوُفُّطلا - 
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: ّرُح بانَج  ینامیشپ 

دینش و  دید ، لاتق  رما  رب  ار  رکشل  میمصت  نوچ  دیزی  نب  ّرُح  دیهش : ماما  نآ  يوس  هبوا  عوجر  تبانِا و  و  یحایر ]  ] دیزی نب  ّرُح  ندش  هِّبنَتُم 
هیلع و هّللا  یلـص  هّللا  ِلوُسَر  ِمَرَح  ْنَع  ُّبُذَی  ٍّبآذ  ْنِم  امَا  ِهّللا ! ِهْجَِول  اُنثیُغی  ٍثیغُم  ْنِم  امَا  دومرف : یم  هکار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ِهَحیَص 

ایآ رمُع ! يا  تفگو : دروآ  دعس  رسپ  يوس  هب  ورو  دمآ  شیوخ  هب  مرجال  درک  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  اروا  همیرک  هثاغتسا  نیا  مّلس ! هلآ و 
: تفگ ، ددرگ ملق  اهتسد  درپ و  نت  زا  اهرس  نیا  هک  دشاب  نآ  وا  رتناسآ  هک  منک  یلاتق  هّللاو ، یلب ! تفگ : درک ؟ یهاوخ  تلتاقم  درم  نیا  اب 

وت ریما  نکل  مدرک  یم  نینچ  دوب  نم  تسد  هب  راـک  رگا  تفگرمُع : یناـسرب ؟ تمتاـخ  هب  تملاـسم  رد  زا  ار  راـک  نیا  هک  یناوت  یمناـیآ 
موق زا  نت  کی  هک  سیق  نب  ةُّرق  داتـسیا ، یفقوم  ردو  تشگزاب  يو  زا  رطاخ  هدرزآ  ّرُح  دادـن . اضر  درکاـبا و  حلُـص  زا  داـیز  نب  هّللادـیبع 

ار وا  یهاوـخ  یمن  تفگ : ما ، هدادـن  بآ  تفگ : يا ؟ هداد  بآ  زورما  ار  دوـخ  بسا  هُّرق ! يا  هک  تفگ  وا  هـب  ّرُح  سپ  دوـب ، وااـب  دوـبّرُح 
يرانک هاگبرح  نایم  زا  دـهاوخ  یم  هک  مدرک  نامگ  نم  مسق  ادـخ  هب  تفگ  نم  هب  ار  نخـس  نیا  ّرُح  نوچ  هک  تفگ  هّرق  ینک ؟ تیاـقس 

مه نم  دوب  هداد  ربخ  دوخ  تمیزع  زا  ارم  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هبو  موش  علّطم  وا  هشیدنا  رب  نم  هکنآ  زا  دراد  تهارکو  دهدن  لاتقو  دریگ 
نیسح هاگ  رکشل  هب  كدنا  كدناو  تفرگ  هرانک  دوخ  ناکم  زا  ّرُح  هلمجلاب ؛ مدش . یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  تمدخ  رضاح  وا  تمزالم  هب 

ار وا  ّرُح  ینکفا ؟ هلمح  هک  یهاوـخ  یم  رگم  يراد  هدارا  هچ  ّرُح ! يا  تفگ : يو  هب  ْسَوا  نـْب  رجاـهُم  درک  یم  کـیدزن  هار  مالّـسلا  هـیلع 
هک اریز  تخادـنا ؛ بیرو  ّکش  هب  ارام  وت  رما  انامه  تفگ : رتخا  کین  دیعـس  نآ  هب  رجاـهُم  تفرگب ، اروا  شزرلو  هدـعر  تفگن و  خـساپ 

زواجت وت  زا  تسیک  هفوک  لها  نیرتعاجـش  هک  دندیـسرپ  یم  نم  زارگاو  مدوب ، هدیدن  وت  زا  ار  لاح  نیا  یبرح  چیه  رد  يادخ  هب  دنگوس 
نایم رد  ار  شیوخ  سفن  نم  هک  مسق  ادخ  هب  تفگّرُح : تسیچ ؟ منیب  یم  وت  رد  هک  يدـعرو  هزرل  نیا  مدرب  یمن  مان  ارت  ریغو  مدرک  یمن 

، مدرگ هتخوس  شتآ  هبو  موش  هراپ  هچ  رگا  ار  يزیچ  تشهب  رب  درک  مهاوخن  رایتخا  هک  يادـخ  هب  دـنگوسو  منیب  یمّریخم  خزودو  تشهب 
هب اـهلا ! راـب  تفگ : یمو  دوب  هداـهن  رـس  رب  تسد  هک  یتلاـح  رد  دـیدرگ  قحلم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هبو  دـیناود  ار  دوـخ  بسا  سپ 

يربطرفعج وبا  ( 146) ارت ربمغیپدالواو  ارت  يایلوا  ياهلد  مدـنکفا  میب  رد  هکنآ  هچ  ياشخبب  نم  رب  سپ  مدرک  عوجر  تبانا و  وت  ترـضح 
نوچ دراد ، راز  راک  هدارا  هک  دندرک  نامگ  دش  ناور  شباحـصا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بناج  هب  هّللا  همحر  ّرُح  نوچ  هک  هدرک  لقن 

ؤم ( 147) درک مالـسو  دش  کیدزن  سپ  درادن ، گنج  دصقو  تسا  هدـمآ  ناما  بلط  هب  دنتـسناد  درک  هنوگژاو  ار  دوخ  رپس  دـش  کیدزن 
ِرد يا  رعش : مالّسلا ؛ هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  باطخ  منک  لقن  ار  رعش  دنچ  نیا  ّرُح  نابز  زا  ماقم  نیا  رد  مدید  هتسیاش  هک  دیوگ : فل 

ناگراوخمغ سنوم  يا  وش  رای  یئدازآ  ره  ْهب ز  تیگدنب  یئداشره  هیام  تمغدـقن  ام  دوهـشمو  دـهاش  وت  خر  يو  ام  دوصقمو  دـصقم  وت 
، ینارب وت  رگ  میروای  یب  هک  زاس  ام  ِهراچ  میا  هدنهانپ  هک  نک  ام  ِهراچ  میا  هدـنهاوخ  هک  مرج ، زا  رذـگرد  ناگراچیب ! ِهراچ  يا  نک  هراچ 
! َمَّلَس ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  هّللا  ِلوُسَر  َنباَی  موش ، وت  يادف  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  اب  ّرُح  سپ  میروآ !؟ ور  هک  هب 

زیگناالب نیمز  نیدب  ات  مدینادرگب  هاریبو  هار  زا  ارت  متشاد و  دودسم  وت  رب  تشگزاب  قیرطو  متشاذگن  شیوخ  هار  هب  ارت  هک  یـسک  نآ  منم 
یمن زگره  متـسنادب  نیا  رگا  ادـخ ! هب  مسق  دـننکّدر ، وترب  ارت  نخـسو  دـننک  نینچ  وت  اب  موق  نیا  هک  مدرک  یمن  ناـمگ  زگرهو  مدـیناسر 

یم لوبق  هبترم  هب  ّقح  ترضح  رد  ارم  تباناو  هبوت  ایآ  ما  هدرک  هب  وت  ادخ  يوس  هبو  منامیشپ  ما  هدرک  هچنآ  زا  نونکا  مدرک . هچنآ  مدرک 
هک آزاب  تفگ  رعـش : دراد . یم  ّوفعم  ار  وتو  دریذـپ  یم  وت  زا  دـنوادخ  یلب ، دومرف : یحایر  ّرُح  باوج  رد  یهلا  تمحر  يایرد  نآ  ینیب ؟
مرج دـص  ود  رگ  دـیدن  هگرد  نیا  رد  يدـیمون  يور  دـیبع  رارحا و  سک ز  هک  آرد  يا  زاوج  ّطخ  ام  وفع  زا  ریگب  نیه  زاب  تسا  َهبَوت  ِرَد 

رتـهب منک  گـنج  هراوـس  وـت  هار  رد  نم  رگا  درک : ضرع  ياـسایبو ، يآدورف  نوـنکا  يا  هدروآ  میرک  رب  ور  روـخم ! مغ  يا  هدروآ  میظع 
نیا یناد . یم  هچنآ  نکب  دـنک  تمحر  ارت  ادـخ  دومرف : ترـضح  دیـشک . دـهاوخ  ندـش  هدایپ  هب  نم  رما  رخآو  مشاب  هدایپ  هکنآ  زا  تسا 

ربو دنیشنب  امـش  يازع  هب  ردام  هفوک ! مدرم  يا  تفگو : درک  باطخ  ار  هفوک  هاپـس  دش و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  ماما  يور  شیپ  زا  ّرُح  تقو 
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وا يرای  زا  تشاد  نورقم  تباجا  هب  ار  امـش  سَمَتُلم  نوچ  دیدیبلط  ار  وا  شیوخ  يوس  هب  دیدرک و  توعد  ار  حلاص  درم  نیا  دـیرگب  امش 
نوریب رکمو  ردغ  ِرد  زا  سپ  دیئامن ، ناج  لذبو  دینک  داهج  وا  هار  رد  هک  دـیدوب  نآ  رب  هکنآ  لاحو  دـیتشاذگ  شنانمـشد  اب  دـیتشادرب و 

هب هّجوت  زاار  وا  دـیوش  عنام  ات  دـیدومن  هطاحا  ار  وا  بناج  ره  زا  دـیدش و  ریگ  نابیرگ  ار  وا  دـیدمآ و  درگ  وا  نتـشک  تهج  هبو  دـیدمآ 
ار و وا  دیدرک  عنم  دناوتن ، ار  ررض  عفد  عفن و  بلج  هک  دمآ  راتفرگ  امش  تسد  رد  ریـسا  دننام  مرجال  یهلا ، عیـسو  ياهرهـشو  دالب  يوس 

لآ کنیا  ریزانَخ و  بالِک و  نآ  رد  دـطلغ  یمو  يراصنو ! دوهی  نآ  زا  دـماشآ  یم  هک  تارف  يراج  بآ  زا  ار  شتیب  لهاو  لافطاو  ناـنز 
ناهگان داب  زا  دش ! لالح  یغایو  یغاط  نامدرم  رب  تارف  زا  عونمم  همطاف  ناگنـشت  بل  رعـش : دـنداتفا . رد  ياپ  زا  شطع  بیـسآزا  ربمغیپ 

رد ار  امـش  دنادرگن  باریـس  دنوادخ  (ص ،) ربمغیپ زا  دعب  دیدوب  امـش  هک  مدرم  دـب  هچ  دـش  لاهن  ون  ره  تماق  هداتفاپ  زا  یبن  نشلگ  لجا 
هیلع ماما  يور  شیپ  ردو  تشگ  رب  واو  دندنکفا  وا  بناج  هب  ریت  یهورگ  دیناسر  اج  نیدب  مالک  ّرُح  نوچ  دنشاب . هنشت  نامدرم  هک  يزور 
رمُع دروآ  کـیدزنار  مَلَع  نوـچ  راد ، شیپ  ار  شیوـخ  تَیار  ( 148) دـْیَرُد يا  هک  دروآ  رد  گناب  دعـس  رمُع  ماگنه  نیا  داتـسیا . مالّـسلا 

نیسح رکشل  هب  ریت  هک  یسک  لّوا  دیشاب  هاوگ  مدرم  يا  تفگو : داشگ  مالّسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  هاپـس  يوس  هبو  داهن  نامک  هّلچ  رد  يریت 
ماما رکـسع  زین  وا  رکـشل  دنکفا  ریت  ترـضح  نآ  بناج  هب  دعـس  نبا  هکنآ  زا  سپ  هدرک : تیاور  سواط  نب  دّیـس  ( 149 !) مدوب نم  دنکفا 

: دومرف هدرک  شیوخ  باحصا  هب  ور  ترـضح  سپ  دیراب ، نانمؤم  ماما  نآ  رکـشل  رب  ناراب  لثمو  دندرک  ناراب  ریت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
يوس هب  دـنا  موق  نالوسر  اهریت  نیا  اـنامه  دـنک ، تمحر  ارامـش  ادـخ  تسین  نآ  زا  يا  هراـچ  هک  گرم  يارب  زا  دـیوش  اـّیهم  دـیزیخرب و 

هکنآات دندنکفا  هلمح  زا  دعب  هلمح  دندرک و  دربن  رکـشل  نآاب  تعاس  کی  رادقم  هبو  دـندش  لاتق  لوغـشم  نادنمتداعـس  نآ  سپ  اهامش .
(150) دندیشون تداهش  دهش  دندمآ و  رد  اپ  زا  رفن  هاجنپ  يوسوم  بلاط  یبا  نب  دّمحم  تیاور  هب  ترضح  نآ  رکشل  زا  یتعامج 

(: یَلوُالا ُۀلمَحلا  ) لّوا ِهلمح  ءادهش 

مِراکَملا َیِلا  َنوُقباّسلَا  رعـش : ُمالّـسلا . ُمِهیَلَع  ْمُهَّنِاَف  دنراد ، امرب  رایـسب  قوقح  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیّس  باحـصا  نوچ  هک  دیوگ : فلؤم 
کلام ار  رثوک  ياهضوح  ادرف  هکنانآ  و  ( ]= (ي َِرثْوَْکلا َضایِح  اًدَغ  َنُوزئاْحلاَو  یگبترمدنلب ] اهیگرزب و  يوسب  ناگدنریگ  یشیپ   ]= َیلُْعلاَو

( ]- (ي ٍرِّبَکُم َتْوَص  ُناذْآلا  ِعَمْـسَی  َْمل  دوبن ]- نانآ  ياهریت  دروخرب  نانآ و  زیت  ياهریـشمش  رگا  - ]= ْمِِهلاـِبن ُْعقَو  َو  ْمُهُمراوَص  ـالَْول  دـنوش ]
ََرت َمَلَف  رعـش : هتفگ : ناشیا  ّقح  رد  تسا  ناشیا  نانمـشد  زا  هک  رباج  نب  بعک  و  س - . دندینـش ] یمن  رگید  ار  ّربکم  ناذا  يادص  اهـشوگ 
رد ناشیا ، زا  شیپ  هن  ناشنامز و  رد  ارناشیا  دـننام  نم  مشچ  تسا  هدـیدن  سپ   ]= ٌِعفای اَنَا  ذِا  ِساـّنلا  ِیف  ْمُهَْلبَق  ـالَو  ْمِِهناـمَز  یف  ْمُهَْلثِم  یْنیَع 

نیرتدیدش اهنآ   ]= ٌعِراقُم َرامَّدلا  یِمْحَی  ْنَم  ُّلُک  الَا  اَغَْولا  يََدل  ِفُویُّسلاب  ًاعاِرق  ُّدَشَا  ما ]! هدیـسر  یناوج  هب  نم  هک  ماگنه  نآ  زا  مدرم ، نیب 
اُورَبَص ْدَق  َو  تسا ] وجراکیپ  درخب ، دوخ  ناج  هب  طقف  ار  تکاله  رطخ  هک  سکره  دیـشاب ! هاگآ  رازراک ! ماگنه  دندوب  ناگدننز  ریـشمش 
حالـس یب  هکیلاحرد  اهریـشمش ، تابرـض  اه و  هزین  نعط  رب  دندرک  ربص  یتسارب  و   ]= ٌِعفان َِکلذ  َّنَا  َْول  اولَزان  ْدَق  َو  ًارَّسُح  ِبْرَّضلا  َو  ِنعَّطِلل 

یـصاخشا نآ  هک  دشاب  هتـسیاش  سپ  س . تشاد ]! یم  یعفن  رگا  دندیگنجیم ، هدایپ  هدمآ و  دورف  دوخ  ياهبکرم  زا  هکیلاح  رد  و  دـندوب !
تسا بوشآ  رهش  نبا  ِبقانَم ) ) رد هک  یبیترت  هب  ناشیا  منک و  رکذ  مدش  علّطم  ناشفیرـش  مسا  رب  نم  دندش و  دیهـش  َیلُوا  هلمح  رد  هک  ار 

نآ لـماع  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  هک  تسا  نـالجع  نب  ناـمعن  ردارب  وا  و  نـالجَع )) ْنب  ْمیَُعن  ( )) 151 :) دننراوگرزب نیا 
تمزالم نیّفِص  رد  دنا و  هدوب  ءارعـش  زا  ناعجِـش و  زا  تسا  موس  ردارب  هک  رـضَن  اب  نت  ود  نیا  دنیوگ  هدوب و  نامُع  نیرحب و  رب  ترـضح 

نب طِساق  ((. )) ینابیَّشلا ورمَع  نب  ۀلظنَح  . )) هدش رکذ  خیش  لاجر  رد  هک  یعَجـشَالا )) ثراح  بعک  نب  نارمِع  . )) دنا هتـشاد  ترـضح  نآ 
ءاُّرق و  نادنمروز ]  ]= لاطبا زا  هک  یِبلغَت )) قیتَع  نب  ِۀَنانِک  . )) هتفگ هّللادبع  ار  ناشدلاو  مسا  خیـش  لاجر  رد  و  طِسْقُم )) )) شردارب و  ریَهُز ))
هدوب دعس  رمع  اب  لّوا  دنیوگ  دوب ، عاجـش  ییوجگنج ]  ]= یـسِراف وا  و  یمیمّتلا )) ٍسیَق  نب  َۀَْعیَبُض  نب  ورمَع  . )) هتفر رامـش  هب  هفوک  داّبُع  و 

تزرابم هب  رهظ  زامن  زا  دـعب  وا  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  یِبلغَت ،)) کلام  نب  ۀَماغرِـض  . )) مالّـسلا هیلع  نیـسح  راصنا  رد  هدـش  لـخاد  سپ 
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نب مَهدَا  )) و کلام )) نب  فیَس  )) اب دندوب و  هرصب  نایعیش  زا  ملاس )) )) وا يالوم  و  يدبَعلا ،)) ٍِملسُم  نب  ِرماع  . )) دیدرگ دیهش  دش و  نوریب 
رد و  دنتـشگ ، دیهـش  َیلُوا  هلمح  رد  دندمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  هب  شنارـسپ  و  تیَُبث ] ؟[)) طیبث نب  دـیزی  )) یهارمه هب  ۀَّیَُما ))

رـِشب )) و يوادیَـص )) ورمَع  )) و نیَق )) نب  ریَهُز  )) و ّرُح )) )) و مالّـسلا )) هیلع  نینمؤملا  ریما  نب  ناـمثع  )) و میَلُـس )) نب  ریَهُز  )) و رماـع )) )) ّقح
: رعش ناشیا : لاعفا  رب  نعط  هّیما و  ینب  هب  باطِخ  رد  ُهّللا  ُمُهَمِحَر  ِبلَّطُملادبع  نب  ثرَحلا  نب  ۀعیبَر  نب  ساّبع  نب  لضف  هدومرف  یمَرـضَح ))
رد دیدرگزاب  دوخ  و  ار ؛ (ع ) یلع نب  نامثع  میَلُس و  نب  ریَهُز  رماع و  دینادرگزاب   ]= اَنیمِراغ اوُعِجْراَف  َناْمثُع ؛ َُّمث  اًْریَهُز  اوُّدُر  َو  اًِرماع  اوُعِجْرَا 

نیَق نب  ریَهُز  ّرُح و  دینادرگزاب  و   ]= اًنیّفِص اوُزَواج  َنیح  اُوِلُتق  اًمْوَق  َو  ٍْنیَق  َْنبا  َو  َّرُحلا  اوُعِجْرَا  َو  دیتسه ] اهنآ  ندنادرگزاب  راد  هدهع  هکیلاح 
ام ِءارَْعلِاب  مُْهنِم  َیْلتَق - َو  ٌرِْـشب  َْنیَا  َو  ٌورْمَع  َْنیَا  هیواعم ] اب  گنج  رد  نیّفِـص –  زا  دنتـشذگ  هکیماگنه  دـندش  هتـشک  هک  ار  یتعاـمج  نآ  و 

یمن مه  نفد  دنا و  هدش  اهر  ششوپ ، نودب  ِنیمز  يور  هک  یناگتشُک  نآ  یمَرضَح و  رـِشب  يوادیَـص و  ورمَع  تساجک  ( ]= 152) اَنُونَفُْدی
هّللا ُهَمِحَر  دش  دیهش  نوریب و  تزرابم  هب  رهظ  زامن  زا  دعب  وا  هک  دنا  هتفگ  یضعب  يدبعلا ،)) کلام  نب  هّللاِدبَع  نب  فیَـس  . )) س دنوش ]!؟
هیلع نیسح  ماما  يوس  هب  رِهـسُم  نب  سیَق  اب  ار  وا  هفوک  لها  هک  تسا  سک  نامه  نیا  و  ینادمَهلا ،)) یبَحرَالا  ِهللا  ِدبع  نب  نمحّرلادبع  ُ. ))
ٍرِماـع نب  باـبَح  . )) دندیـسر ترـضح  نآ  تمدـخ  هک  دوـب  ناـضمر  هاـم  مهدزاود  زور  رایـسب ، ياهذـغاک  اـب  دنداتـسرف  هّکم  هب  مالّـسلا 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  دصق  هب  بابح  دندرک  افج  ملسم  اب  نایفوک  نوچ  هدرک و  تعیب  ملسم  اب  تسا ؛ هفوک  نایعیش  زا  یمیَّتلا ،))
هدرمـش و َیلُوا  ِهلمح  رد  نیلوتقم  زا  ار  وا  بوشآ  رهـش  نبا  یعُْدنُجلا ؛)) ورْمَع  . )) دـش قحلم  ترـضح  نآ  هب  هار  نیب  رد  هدرک و  تکرح 

نوریب هکَرعَم  زا  ار  وا  وا ، موق  دوب ؛ هدیسر  وا  رس  رب  تخس  یتبرـض  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  حورجم  وا  هک  دنا  هتفگ  رَیِـس  لها  ضعب  نکل 
ءادهـش ترایز  رد  هچنآ  ار  بلطم  نیا  دـنک  یم  دـییأت  درک و  تافو  لاس  رـس  رد  دوب ؛ شاِرف  بِحاص  ضیرم و  لاس  کـی  تّدـم  دـندرب ،

نب بارُغک ) هلَمهُم  ءاح  هب  ) سالُح ...[ . )) وا ِهبتر  رد  هتفرگ  رارق  رب  مالـس   ]= ِّیِعُدـْنُْجلا ِهّللاِدـْبَع  ِْنب  وِرْمَع  ُهَعَم  ِبَّتَرُْملا  یَلَع  ُمـالَّسلَا  تسا :
زا سـالُح  هکلب  هدوب ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  هفوـک و  لـها  زا  ورمع )) نب  ناـمُعن  )) شردارب و  ِّیبِـساّرلا ،)) ّيِدزَـالا  ٍورمَع 

َیلُوا ِهلمح  رد  س ، ] ((- یمهَفلا ریمِح  یبَا  نب  راّوَس  :)) اـی (( ] یمْهُّنلا ْریَمُع  یبَا  ِنب  ِراّوَس  . )) هدوب هفوـک  رد  ترـضح  نآ  رکـشل  ناـگنهرس 
ار وا  دـندرک  شتعافـش  وا  موق  دـشکب  ار  وا  تساوخ  رمع  دـندرب . دعـس  رمع  دزن  هب  دـندرک  ریـسا  ار  وا  داتفا ؛ ناگتـشک  ناـیم  رد  حورجم 

موق دوب  هداتفا  حورجم  زین  وا  هک  ۀَماُمث )) نب  عَّقَوُم  )) دننام درک ؛ تافو  نآ  زا  سپ  هام  شش  ات  دوب  حورجم  يریـسا و  لاح  هب  نکل  تشکن 
تـشکن ار  وا  دندرک  شتعافـش  دسا  ینب  زا  وا  موق  دنـشکب ، ار  وا  ات  داتـسرف  دش  علطم  دایز  نبا  دندرک ، یفخم  دـندرب و  هفوک  هب  ار  وا  وا ،

رد نآ  زا  سپ  لاس ، کی  ات  دوب  ضیرم  اهتحارج  تمحز  زا  عّقَُوم  نامُع ) هب  یعـضوم  ) ةَراز هب  ار  وا  داتـسرف  هدرک  نهآ  دیق  رد  ار  وا  نکل 
يریسا یسوم  وبا  هک  یتسارب  و  ٌلَّبَکُم =[  ٌریسَا  َیسُوم  ابَا  َّنِا  َو  عارصم : نیا  رد  يدَسَا  تیَمُک  هدرک  وا  هب  هراشا  و  دومرف . تافو  هراز  نامه 

ریسا حورجم  ینعی :  ] ِروُسْاَْملا ِحیرَْجلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  تسا : ءادهش  ترایز  رد  هلمجلاب ؛ تسا .) عَّقَُوم  هینک  یسوم  وبا  [ ) تسا هتسب  اپ  تسد و 
((، ینادمَهلا ّینالاّدلا  ۀَمالَـس  یبا  نب  راّمع  [ . )) ِِّیناَدْمَْهلا ِّیِمْهَْفلا  ٍرَیْمِح  ِیبَأ  ِْنب  ِراَّوَس  خسن : ضعب  رد  و   ] یمْهُّنلا ِریَمُع  یبَا  نب  ِراّوَس  هدش ]
ُهّللا یَّلَص  لوسر  ترـضح  وا  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  هکلب  هتفر  رامـش  هب  شتمدخ  رد  نیدهاجم  زا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا 
هدش فّرشم  جح  هب  متصش  ِهَنَس  رد  يرهاز ، نانِس  نب  دّمحم  ّدج  قِمَحلا ،)) نب  ورمَع  َیلوَم  رِهاز  . )) هدرک كرد  زین  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و 

یضاق زا  تشگ . دیهـش  یلوا  هلمح  رد  ءاروشاع  زور  رد  ات  دوب  شتمدخ  رد  هدش و  لئان  ءادهـشلادّیس ع  ترـضح  تَبَحاصُم  فرـش  هب  و 
هیلع نینمؤملاریما  باحـصا  زا  يدرم  هریزج و  بناج  هب  تخیرگ  هیواـعم  سرت  زا  قِمَحلا  نب  ورمَع  نوچ  هک  تسا  يورم  يرـصم  ناـمُعن 
ُهّللا یَّلَـص  ادـخ  لوسر  مبیبح  هک  دومرف  ار  رهاز  درک ، مرو  شندـب  دـیزگ  ار  ورمع  رام  نوچ  دوب ، هارمه  وا  اب  دوب  رهاز  شمان  هک  مالّـسلا 

بـسا تقو ، نیا  رد  تشگ ؛ مهاوخ  هتـشک  نم  راـچان  سنا و  ّنج و  نم  نوخ  رد  دـنک  یم  تکرـش  هک  هداد  ربـخ  ارم  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و 
دنیآ یم  نم  يوجتسج  هب  تعامج  نیا  نک ! ناهنپ  ار  دوخ  وت  هک  دومرف  رهاز  هب  ورمَع  دندش . رهاظ  دندوب  وا  يوجتـسج  رد  هک  یناراوس 
رهاز نک . نفد  رادرب و  نیمز  زا  ارم  ندـب  نک و  رهاظ  ار  دوخ  وت  دـنتفر  نوچ  دـنرب و  یم  دوخ  اب  ار  مرـس  دنـشک و  یم  دـنبای و  یم  ارم  و 
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رما رد  هک  نکب  میوگ  یم  نم  هچنآ  دومرف : ورمع  موش ، هتـشک  وت  اب  هاگنآ  ات  منک  یم  گنج  ناشیا  اب  مراد  شکرت  رد  ریت  نم  اـت  تفگ :
ٍّیلع ِنب  ۀَـلَبَج  . )) ُهّللا ُهَمِحَر  دـش  دیهـش  ـالبرک  رد  اـت  دـنامب  هدـنز  دوب و  هدوـمرف  ورمع  هک  درک  ناـنچ  رهاز  ارت . ادـخ  دـهد  یم  عـفن  نم 
نبا اب  دنا  هدوب  نیفورعم  ناعاجش  زا  نمحّرلا ،)) ُدبَع   )) شرسپو یمیَّتلا )) جاّجَحلا  نب  دوعـسم  . )) هدوب هفوک  لها  ناعاجـش  زا  ینابیّـشلا ،))
لماش تداعـس  سپ  ترـضح  نآ  رب  دننک  مالـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  دندمآ  دوب  هدشن  گنج  هک  یمایا  رد  دوب  هدمآ  دـعس 
حیَرُـش نب  ناّسَح  نب  راّمع  ((. )) یمَعثَخلا رـِشب  نب  ریَهُز  . )) دنتـشگ دیهـش  یلوا  هلمح  رد  ات  دـندنام  ترـضح  نآ  تمدـخ  هدـش  ناـشلاح 

باحصا زا  ناّسح  شردپ  و  البرکرد . ات  هدرک  تبحاصم  هکم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  اب  هدوب و  صلخم  نایعیـش  زا  یئاّطلا ،))
دافحَا زا  و  دـنا ، هتفگ  رماع  ار  راّمع  مسا  لاجر ، رد  و  هدـش . دیهـش  ترـضح  نآ  باکر  رد  نیّفِـص  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

هب تسا  یّنَکُم  هّللادـبع  و  ناّـسح ؛ نبا  ، ـالبرک هب  لوـتقم  رماـع  نب  بهَو  نب  حـلاص  نب  نامیلـس  نب  رماـع  نب  دـمحا  نـب  هّللادـبع  تـسوا :
شردـپ زا  ار  نآ  دـنک  یم  تیاور  مالّـسلا ) هیلع  نینمؤـملاریما  اـیاضق  باـتک  ) تسا اـهنآ  هلمج  زا  هک  تـسا  یبـتک  بحاـص  مساـقلاوبا و 

تفه هاجنپ و  دص و  هنس  دش  ّدلوتم  مردپ  تفگ : هک  روکذم  دمحا  نب  هّللادبع  زا  هدرک  تیاور  یـشاَجن  خیـش  رماع و  نب  دمحا  دعَجلاوبا 
هنس سوط  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  درک  تافو  راهچ و  دون و  دص و  هنـس  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ام  خیـش  درک  تاقالم  و 

نذؤم مردپ  ار و  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  وبا  نسحلاوبا  ترـضح  مدرک  تاقالم  نم  َیلوُالا و  يَدامُج  مهدـجیه  هبنـش  هس  زور  ود ، تسیود و 
((، ّيدزَا ریثک  نب  ملـسم  . )) مُهَحاورَا ُهّللا  َسَّدَق  هعیـش  زا  دنا  هدوب  یلیلج  تیب  ناشیا  هک  دـش  مولعم  سپ  (. 153) خـلا دوب  راوگرزب  ود  نآ 

شیاپ هب  یمخز  اهگنج ]  ]= بورُح یضعب  رد  ترضح  نآ  باکر  رد  هدوب و  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  باحـصا  زا  دنیوگ  یعبات ، یفوک 
يالوم عفان ) دش و( دیهش  یلوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  هدش  فرشم  ءالبرک  هب  هفوک  زا  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلادیّس  تمدخ  دوب و  هدیـسر 
يودرا هب  اروشاـع  بش  رد  هک  تسا  نادنمتداعـس  ناـمه  زا  راوـگرزب  نـیا  ّيدزا و  میلـس  نـب  ریهز  دـیدرگ . دیهـش  رهظ  زاـمن  زا  دـعب  وا 

رفعج وبا  ّيرـصب .)) يدبع  (154) ْطیَُبث نب  دیزی  نارـسپ  هّللادیَبُع  هّللادبع و  . )) دندش قحلم  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  ُدّیَـس  ترـضح  ینویامه 
دوب نایعیش  زا  ذِقنُم و  تنب  ۀَیِرام  شمان  هک  سیقلادبع  زا  ینز  لزنم  رد  دندش  عمج  هرصب  هعیش  مدرم  زا  یتعامج  هک  هدرک  تیاور  يربط 
ماـما هّجوت  لاـبقا و  زا  دوب  هدیـسر  وا  هب  ربـخ  دوب و  هتفر  هفوک  هب  داـیز  نب  هّللادـیَبُع  هک  دوب  یتاـقوا  رد  نیا  دوب و  هعیـش  عمجم  شلزنم  و 

تسرد یئاج  اهناب  هدید  يارب  هک  دوب  هتشون  هرـصب  رد  دوخ  لماع  هب  هتفرگ و  ار  اههار  زین  دایز  نبا  قارع ، تمـس  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
هلیبق زا  هک  طیبث  نب  دیزی  سپ  دوش  ترضح  نآ  هب  قحلم  یسک  ادابم  هک  دنراذگ  نانابساپ  ار  اههار  دنهد و  رارق  نآ  رد  ناب  هدید  دننک و 

هد ار  وا  دوش ، قحلم  ترـضح  نآ  هب  هک  درک  مزع  دندوب ، هدـش  عمج  هنم  ؤم  نز  نآ  هناخ  رد  هک  دوب  هعیـش  تعامج  نآ  زا  سیقلادـبع و 
نآ اب  سپ  دندش ، وا  تبحاصم  ياّیهم  رسپ  هد  نآ  زا  رفن  ود  دمآ ؟ دیهاوخ  نم  اب  اهامش  زا  مادک  هک  دومرف  دوخ  نارسپ  هب  سپ  دوب ، رسپ 

. دش مهاوخ  نوریب  کنیا  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هب  موش  قحلم  ما  هدرک  دصق  نم  هک  دومرف  دندوب  عمج  نز  نآ  هناخ  رد  هک  یتعامج 
رگید هار  و  هّداج ، هب  ام  ياهاپ  ای  نارتش  دسرب  هاگ  ره  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : دایز ، رسپ  باحـصا  زا  وت  رب  میـسرت  یم  هک  دنتفگ  نایعیش 

رفق و نابایب  هار  ریغ  زا  دش و  نوریب  هرـصب  زا  سپ  دنیایب ؛ نم  بلط  هب  هک  دایز  نبا  باحـصا  زا  نم  رب  تسین  یتشحو  نم و  رب  تسا  لهس 
لحر يوس  هب  تفر  سپ  درک ، تسرد  ار  دوخ  ياوءام  لزنم و  دمآ و  دورف  دیسر ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  حطبا  رد  ات  درک  ریـس  یلاخ 

: دنتفگ درب ، فیرشت  هک  وا  لزنم  هب  دش  نوریب  وا  ندید  هب  دیسر  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  وا  ربخ  نوچ  ترـضح و  نآ  لزنم  و 
دیدن دوخ  هاگیاج  رد  ار  ترضح  نوچ  درم  نآ  فرط  نآ  زا  وا ، راظتنا  هب  تسشن  وا  لزنم  رد  ترضح  تفر ، امـش  لزنم  هب  امـش  دصق  هب 

ار هکراـبم  هـیآ  سپ  هتــسشن . دـید  ار  باـنج  نآ  دوـخ ، لزنم  هـب  تـشگرب  دـیزی  دـندرب . فیرــشت  وـت  لزنم  هـب  دـنتفگ  دیــسرپ ، لاوـحا 
هب درک  مالس  سپ  ( 155 [ ) دنوش نامداش  دیاب  نآ  هب  سپ  وا ؛ تمحر  ادخ و  لضف  هب  اُوحَرفَْیلَف =[ ) َِکلذـِبَف  ِِهتَمْحَِربَو ؛ ِهّللا  ِلْضَِفب  ) دـناوخ

يارب دومرف  ریخ  ياعد  ترضح  هدمآ ، شتمدخ  هب  هرصب  زا  هچ  يارب  هک  ار  ترـضح  نآ  داد  ربخ  شتمدخ و  رد  تسـشن  ترـضح و  نآ 
یتقو هک  دنا  هدرک  رکذ  رَیِـس  لها  زا  یـضعب  (. 156) هّللادیبع هّللادبع و  شرـسپ  ود  اب  دـش  دیهـش  البرک  رد  ات  دوب  ترـضح  نآ  اب  سپ  وا 
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رد زین  ناشیا  دـندوب و  هارمه  وا  اب  زین  هّیَُما  نب  مهْدَاو  کلام  نب  فیَـس  ملاس و  وا  يـالوم  رماـع و  درک  تکرح  هرـصب  زا  طـیبث ] نب   ] دـیزی
هلان و زیخرب و  یبُْدناَف =[  یمُوق  َوْرَف  ای  رعش : هتفگ : دیزی  نب  رماع  شرـسپ  شنارـسپ ، ود  و  طیبث ] نب   ] دیزی هیثرم  رد  دندش و  دیهـش  البرک 
اب دیهـش ، نیا  رب  نک  هیرگ  و  ٍةَْربَِعب =[  َدـیهَّشلا  یِْکبا  َو  دـنا ] هتفر  اهربق  رد  هک  ییاـهناسنا  نیرتهب  رب  ِرُوبُْقلا -[  ِیف  ِۀَّیِرَْبلا  َْریَخ  نک ]- نویش 
اب ناوـخب ، نیـسح  ِءاـثَر  و  ِعُّجَفَّتلا =[  َعَـم  َْنیَـسُْحلا  ِثْرا  َو  مـشچ ] یپ  رد  یپ  ياهکـشا  شزیر  زا  ٍرُورُد -[  يذ  ٍعـْمَد  ِْضیَف  ْنـِم  یکـشا ]- 

هاـم رد  ِرُوُهّـشلا -[  َنِم  ِمارَحلا  ِیف  ار ]- هّمئا  زا  مرتحم  ماـما  دنتـشک  ِۀَّمئَـالا =[  َنِم  َمارْحلا  اُولَتَق  هلاـن ]! هآ و  اـب  و  ِریفَّزلاَو -[  ِهُّوَأَّتلاَو  يراز ]-
رـسپ ود  رب  و  ِریجَهلا =[  ِّرَح  یف  ِْهیَْنبا  َو  هداتفا ] نیمز  رب  هک  طیَُبث ، نب  دیزی  رب  نک  هیرگ  و  ًالَّدَُجم =[  َدـیزَی  یْکبا  َو  اه ]! هام  زا  مّرحم ) ) مارح

یلَع يرَْجت  اهنآ ]- ياهنوخ  دنا و  هدـش  هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  هکیلاح  رد  ْمُُهئامِد =[  َنیلِّمرَتُم ، دـنا ]- هداتفا  رهظ  نازوس  باتفآ  رد  هک  وا ،
لئان متـسناوتن  هک  سوسفا ! يا  و  نم ! رب  ياو  يا  ْزُفَت =[  َمل  یـسْفَن  َفَْهل  ای  ناشیاه ]! هنیـس  يالاب  هاگولگ  رب  تسا  يراـج  ِروُحُّنلا -[  ِبََبل 

نب بَُْدنُج  : )) دندش دیهش  لاتق  لّوا  رد  هک  یصاخشا  زا  زین  و  س . [ . نیعلا روح  تشهب و  هب  ناشیا ، هارمه   ]- ٍروُح َو  ٍتاّنَِجب  مُهَعَم  موشب ]-
اب هّکم  زا  هک  تسا  يراصنا )) بعک  نب  ةَدانُج  )) و هتفر . رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  هک  تسا  ّینالْوَخ )) ّيدنِک  ِرجُح 

تفر و داهج  هب  شردام  رما  هب  ردپ  لتق  زا  دعب  ةَدانُج )) نب  ورمَع  :)) شرسپ هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  رد  دوخ  لایع  لها و 
نب هّللادبع  یئاّطلا . دعـس  نب  ۀـّیَُما  یمیَّتلا . ٍکلام  نب  ِْنیَوُج  یمیَّتلا . ّیَح  نب  رَکب  يدزَالا . بیبحلا  نب  مساق  ورمَع . نب  ملاس  و  دـش . دـیهش 
ماما تمدخ  هب  هرـَصب  زا  هک  ورمع ، نب  دوعـسم  باتک  لماح  يرـصب ، ردب  نب  جاّّجَح  ورمَع . نب  رـِشب  هدوب . ناعاجـش  ریهاشَم  زا  هک  رـِشب ،

هد و  َنیعَمجَا ) مِهیلع  ِهّللا  ُناوضِر  ) يذئاع هّللادبع  نب  عَّمَُجم  نب  ذئاع  ّيرصب . ّيرِمَن  ورمَع  نب  بَنْعَق  شقیفر . و  دیسر ، مالّسلا  هیلع  نیـسح 
هک نامالغ  نیا  زا  یضعب  یماسا  هک  دیوگ : ّفلؤم  مالّسلا . هیلع  نینمؤملاریما  نامالغ  زا  رفن  ود  و  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نامالغ  زا  رفن 
نب بِراق  رگید : و  مالّـسلا ؛ هیلع  نیـسح  ماما  بتاک  شدوخ  دوب و  یکرت  شردپ  وا  ورمَع و  نب  مَلـسَا  تسا : رارق  نیا  زا  دـنا  هدـش  دـیهش 

نادنزرف اب  مالّسلا ، هیلع  نسح  ماما  مالغ  مهَس  نب  حِْجنُم  رگید : و  هدوب ؛ مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زینک  شردام  هک  یلَؤُد  هّللادبع 
"[ رگید  " نزو رب   ] رَزین یبا  نب  رصن  مالّسلا . هیلع  نینم  ؤملاریما  مالغ  ثرحلا ، نب  دعس  دش . دیهش  دمآ و  البرک  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 

مالغ ناهبَن  نب  ثرح  درک . یم  راک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناتـسلخن  رد  هک  تسا  نامه  شردپ  رـصن ، نیا  و  زین ؛ ترـضح  نآ  مالغ  ، 
رد ناشتداهش  دندش  دیهش  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  باحـصا  زا  يرایـسب  تعامج  هلمح  نیا  رد  نوچ  هلمجلاب ؛ کلذ . ریغ  یلا  هزمح ،

نساحم رب  درب و  ارف  تسد  فسأت  يور  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  تقو  نآ  رد  سپ  درک  ریثأت  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 
رب ادـخ  مشخ  درک  تّدـش  و  دـنداد ، رارق  دـنزرف  ادـخ  يارب  زا  هک  یماگنه  دوهی  رب  ادـخ  بضغ  درک  تّدـش  دومرف : داهن و  دوخ  فیرش 

دیدش و  دـنتخادرپ ، هام  باتفآ و  شتـسرپ  هب  هک  یتقو  سوجم  رب  ادـخ  بضغ  درک  تدـش  و  دـندش ، لئاق  ادـخ  هس  هک  یماگنه  يراصن 
ار تعامج  نیا  هنوگ  چیه  هب  دنگوس ! ادخ  هب  ناشدوخ ، ربمغیپ  دنزرف  نوخ  نتخیر  رب  دندش  هملکلا  قفّتم  هک  یموق  رب  ادـخ  بضغ  تسا 

دنامن روتسم  یفخم و  (. 157) مشاب بَّضَُخم  شیوخ  نوخ  هب  منک و  تاقالم  ار  ادـخ  هک  یماگنه  ات  دـنراد  لد  رد  هچنآ  زا  منکن  تباـجا 
 ]= ْنیَراد دورطم  ار  دوخ  دنزاغآ و  مزر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  اب  هک  دنداد  یمن  اضر  لد  زا  هفوک  رکـشل  هوجو  زا  یتعامج  هک 

لهـس تَحَماـسُم =[  هب  تَزَراـبُم  رما  تفر و  یم  نتخادـنا ] ریخأـت  هب  تَلَطاـمُم =[  هب  تََلتاـقُم  راـک  تهج  نیا  زا  دـنزاس ، ترخآ ] اـیند و 
ات زین  اروشاع  زور  تفای و  ریرقت  اه ] هتـشون   ]= بیتاکَم ریرحت  و  اـهکیپ ]  ]= لُـسُر لاـسِرا  لاـح ، نیا  لـالخ  رد  تشذـگ و  یم  نتـشاگنا ]

درک و دـهاوخن  رب  رد  ّتلذ  ساـبل  ربـمغیپ  دـنزرف  هک  تشگ  رهاـظ  رپ  مدرم  رب  ماـگنه  نیا  تفر ، یم  هنوگنیدـب  راـک  هاگتـشاچ ، هب  بیرق 
. دنداد مزع  میمصت  ار  مزر  يوس  ود  ره  زا  مَرَج  ال  تشاد ، دهاوخن  رب  تسد  ار  ترضح  نآ  ياضَْغب  دایز  نب  هّللادیبع 

دعس رمع  یهاپس  لوا 

زا دندمآ ، نادیم  هب  مه  اب  هک  دوب  دایز  نبا  مالغ  ملاس  هیبَا و  نب  دایز  مالغ  راسَی  دمآ  تزرابم  نادـیم  هب  هک  دعـس  نبا  هاپـس  زا  سک  لوا 
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هدمآ ام  نادیم  هب  هک  یتسیک  وت  دنتفگ : دش ، نوریب  ناشیا  تزرابم  هب  یبلَک )) ریَمُع  نب  هّللادبع  )) مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  نایم 
راسَی و  تسرفب ، ام  يوس  هب  ار  ریَُرب  ای  رَهاظُم  نب  بیبَح  ای  نیَق  نب  ریَهُز  درگرب و  میـسانشن  ارت  دـنتفگ : ریمع . نب  هّللادـبع  منم  تفگ : يا ؟
هلمح وا  رب  تفگب و  نیا  ینیزگرب ؟ یهاوخب  هک  ره  هک  تسا  ارت  رایتخا  رگم  هیناز ! رـسپ  يا  هک  تفگ  وا  اـب  هّللادـبع  دوب ، ملاـس  رب  مّدـقم 

هیلع نیـسح  ماما  باحـصا  دنک ، يرای  ار  راسی  ات  تخات  دـیدب  ار  نیا  نوچ  دایز  نبا  مالغ  ملاس  دـنکفا ، رد  ار  وا  دـنار و  وا  رب  غیت  درک و 
نیا عامتسا ]  ]= ِءاغِصا دوب  شیوخ  لوتقم  لوغشم  نوچ  هّللادبع  دیـسر ، نمـشد  هک  ياپاو  ار  نتـشیوخ  هک  دندز  گناب  ار  هّللادبع  مالّـسلا 

شناتـشگنا مرجال  تخاس  رـس  هیاقو  رپس  ياج  هب  ار  پچ  تسد  هّللادبع  دروآ  دورف  هّللادبع  رب  غیت  دیـسر و  ملاس ) ) مَرَجال دومرفن ، بلطم 
[ یپ رد  يافق =[  زا  ریـشمش ، مخز  هب  ار  ملاس  تفاترب و  نانِع  هدروخ  مخز  ریـش  نوچ  تسیرگنن و  مخز  نیدب  هّللادبع  دش و  ادج  فک  زا 
، دیـسانشیمن ارم  رگا  ٍْبلک =[  ُنبا  اَنَاَف  ینوُرِکُنت  ْنِا  رعـش : دناوخ : زجَر  راعـشا  نیا  هب  سپ  داتـسرف . تکاله ] هاگلزنم   ]= راوَبلاراد هب  راسی ،

ینب زا  يا  هریت  میَلُع –  رد  یگداوناخ  تفارـش  ارم  تسیفاـک  یبْسَح =[  (158) ٍْمیَلُع یف  یْتیَِبب  یبْسَح  متـسه ]! بلک  ینب  ِهفیاـط  زا  نم  سپ 
(161) ِراّوَْخلِاب ُتَْسل  َو  راکیپ ] رد  تّدش  یتخسرس و  بِحاص  متـسه  يدرم  نم  هکیتسارب  ( ]= 160) ٍبْصَع َو  (159) ٍةَِّرم ُوذ  ٌءُْرما  ِّینِا  بلک ]

رکشل ِهنَمیَم  رب  هفوک  هاپس  زا  دوخ  تعامج  اب  جاّجَحلا  نب  ورمَع  سپ  س . [ . تبیـصم الب و  ماگنه  وسرت  تسـس و  متـسین  و  ِبْکَّنلا =[  َْدنِع 
لیخ دندرک ، زارد  ناشیا  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  هزین  دنداهن و  نیمز  رب  وناز  دندید  نوچ  ماما  باحصا  درک ، هلمح  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ناراب ریت  ار  ناشیا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  سپ  دـنداد ، تشپ  دندیـسرتب و  ناـشیا  هزینرـس ]  ]= نانِـس زا  دندیـسر  نوچ  نمـشد 
ار وا  هک  میمت  ینب  هلیبق  زا  يدرم  تقو  نیا  دنتـسَجب . و  دـندش ] یمخز  دنتـسَخب =[  یهورگ  دـنداد و  ناـج  دـنداتفا و  رد  یـضعب  دـندومن 
نآ نیسح ! ای  نیسح ! ای  تفگ : داتـسیا و  ترـضح  نآ  لباقم  دروآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  هب  ور  دنتفگ  یم  هَزْوَح  نب  هّللادبع 

! ٍعاطُم ٍعیفَش  َو  ٍمیحَر  ٍّبَر  َیلَع  ُمَدقَا  ّینِا  ّالَک  َلاقَف : منهج ؛ ]! شتآ  هب  ارت  داب  تراشب  ِراّنلِاب =[ ! ْرِْشبَا  َلاق : یهاوخ ؟ یم  هچ  دومرف  ترضح 
[ تعاطا دروم  یسردایرف  هدننک و  تَعافَش  نابرهم و  يراگدرورپ  دزن  دش  مهاوخ  دراو  نم  هکلب  زگره ! دومرف : وا  باوج  رد  ترضح  ]= 

يوس هب  ار  وا  اهلا ! راب  تفگ : دناوخ و  ار  شیوخ  دنوادخ  ترـضح  نآ  تسا ، یمیمت  هَزوَح  نبا  دـنتفگ : تسیک ؟ نیا  دومرف : ترـضح  . 
دوب دنب  باکر  رد  شپچ  ياپ  هکنانچ  تخادنا  دوخ  تشپ  زا  ار  وا  داهن و  یـشومچ  زاغآ  هزوَح  نبِا  بسا  نامز ، رد  شکب .! خزود  شتآ 

تخادنا شسحن  نت  زا  ریشمش  هب  ار  شتـسار  ياپ  تخات و  شیپ  درک و  يدلَج  هَجَـسوَع ، نب  ِملـسُم  دوب ، زارفرب  هنوگژاو  شتـسار  ياپ  و 
خزود شتآ  هب  ار  شحور  یلاعت  ّقح  دش و  كاله  ات  دیبوک  یم  یتخرد  یخولک و  گنس و  ره  هب  وا  رـس  تفرگ و  ندیود  وا  بسا  سپ 

(162) تشگ هتشک  یتعامج  عیمج ، زا  درک و  تّدش  رازراک  رما  سپ  داتسرف ، تمایق ] زا  لبق  یخزرب  ]

: ُهّللا ُهَمِحَر  یحایر  دیزی  نب  ّرح  تازرابم 

ِْهیِمْرَا ُْتلِز  اـم  رعـش : تـسُج : لُّثَمَت  هَرَتـْنَع  رعـش  هـب  درک و  هـلمح  كانبـضغ  ریـش  نوـچ  دعـس  رمع  باحـصا  رب  دـیزی  نـب  ّرُح  تـقو  نـیا 
نآ تیب  ینعم  و  هنیس . ینعی  ناَبل  ندرگ . هریاد ]  ]= ربنچ رد  يدوگ ]  ]= یکاغَم مّضلاب  هَْرُغث )  )=) ِمَّدلاب ََلبْرَسَت  یّتَح  ِِهناَبل  َو  ِهِرَْحن  (163) ِةَْرُغِثب
 - دومن دوخ  نهاریپ  ار  نوخ  درک و  هطاحا  شندب  رب  نهاریپ  لثم  نوخ  هک  يّدح  ات  وا ، هنیـس  ولگ و  يدوگ  هب  مدز  ریت  هتـسویپ  هک : تسا 

نانامهیم هاگهانپ  متسه و  ّرُح  نم  ِفیَّضلا =[  يَْواَم  َو  ُّرُْحلا  اَنَا  ّینِا  رعش : تفگ : یم  دناوخ و  یم  زجر  مه  و  هّللا .) همحر  یمق  ساّبع  خیش 
زا عافد  يارب  ( ]- 164) ِْفیَْخلا ضْرَِاب  َّلَح  ْنَم  ِْریَخ  ْنَع  ریشمش ]-! اب  منزیم  هبرض  ناتیاهندرگ  رب  ِْفیَّسلِاب =[  ْمُِکقانْعَا  یف  ُبِرْضَا  مشابیم ]!

روج و چیه  ار و  امش  منز  یم  ٍْفیَح =[ ! ْنِم  يرَا  َو ال  ْمُُکبِرضَا  تسا ] هدوب  نکاس  هّکم –  کیدزن  فیَخ –  نیمزرس  رد  هکیـسک  نیرتهب 
دوب يراج  وا  زا  نوخ  دوب و  هدش  دراو  وا  بجاح  اهشوگ و  رب  تبرـض  هک  ار  وا  بسا  مدید  تفگ : يوار  س . منیب - ] یمن  نیا  رد  یمتس 

تزرابم هب  کنیا  یتشاد  ار  وا  نتشک  يوزرآ  وت  هک  تسا  رّح  نامه  نیا  دیزی ! يا  تفگ : نایفـس و  نب  دیزی  هب  درک  ور  میمت  نب  نیَـصُح 
میمت نب  نیصُح  دندرک . دربن  مه  اب  سپ  یلب ! تفگ : يراد ؟ تزرابم  لیم  ّرح  يا  تفگ : تفاتـش و  ّرح  يوس  هب  یلب و  تفگ : باتـشب . وا 
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هکنآ اـت  درک  گـنج  هتـسویپ  سپ  دـیناسر ، لـتق  هب  اـت  دادـن  تصرف  ار  وا  دوـب  ّرح  تسد  رد  دـیزی  ناـج  هکنآ  لـثم  مسق  ادـخ  هب  تفگ :
ناراب ریت  ار  ناشیا  دعـس  رمع  رکـشل  سپ  دننک ، ناراب  ریت  ار  نیـسح  باحـصا  رادـنامک  دـصناپ  اب  ار  میمت  نب  نیـصح  درک  رما  دعـسرمع 

هک هدرک  لقن  یناویَخ  حَرـشِم  نب  بوّیا  زا  فَنخِم  وبَا  دنتـشگ . هدایپ  ناراوس  دـندش و  كاله  ناشیا  ياهبـسا  هک  دیـشکن  یناـمز  دـندرک 
: دیوگ فلؤم  دمآ . رد  رس  هب  هاگنآ  دمآرد ؛ بارطضاو  هزرل  هب  هک  مدز  وا  بسا  مکش  رب  يریت  ار و  ّرح  بسا  مدرک  یپ  نم  هّللاو ! تفگ :

(! ]= (ي ِرَقُْعت َْمل  ْنِا  ِدْجَْملا  َنْکُر  ُْتمَدَهَف  انَْقلا  (166) اَبَِشل ِْربَطِْصا  ( 165) ِفْرِّطِلل ُلُوقَی  َو  رعش : هتفگ : ماقم  نیا  رد  تباث  نب  ناّسح  ایوگ  هک 
و س . ![ . يوشن یپ  وت  رگا  ار ، ییامنگرزب  نوتـس  مزاسیم  مدـهنم  سپ  اـه ! هزین  يزیت  رب  نک  هشیپ  ربص  دوخ : يوکین  بسا  هب  تفگ  یم  و 

اَهل َرَبَص  ٌۀَِبئان  ُْهَتبان  ْنِا  ِِهلاوْحَا ؛ عیمَج  یلع  ٌّرُح  ُّرُْحلَا ، : ) َلاق مالّسلا : هیلع  قداص  ترضح  ثیدح  نیا  لقن  ماقم  نیا  رد  تسا  هتـسیاش  ردقچ 
ره رد  تسا  هدازآ  هدازآ ، : ینعی ُهَتیّرُح =... رُرضی  َمل  ( ]... اًرْسُع ِرُْسْیلِاب  َلِْدُبتْـسا  َو  َرُِهق  َو  َرُِـسا  ْنِا  ُهْرِـسْکَت و  َْمل  ُبئاصَْملا  اَهیلع  ْتَکادَت  ْنِا  َو 

و دننکـش ؛ یمن  ار  وا  دنوش ، عمج  وا  رب  راگزور  بئاصم  رگا  و  دنک ؛ نآ  رب  ربص  دسرب ، وا  هب  يدـماشیپ  يراتفرگ و  رگا  دـشاب ؛ هک  لاح 
، راونـألاراِحب دـناسر – ... یمن  وا  یگدازآ  هب  يررـض  مـه  زاـب  دوـش ... یتخـس  هـب  لَّدـبُم  وا  شیاـسآ  ددرگ و  روـهقم  دوـش و  ریـسا  رگا 

ْنِا رعـش : تفگ : یم  دوب و  شتـسد  رد  یناُّرب  ریـشمش  درک و  نتـسج  ریـش  دننام  بسا  يور  زا  ّرح  سپ  تفگ : يوار  س . ] ج68/ص69 -
! متسه درم ) دازآ  ) ّرُح رسپ  نم  هک  دینادب  سپ  ارم ، بسا  دینک  یپ  رگا  (ي =[ ) ِْربَزِه ٍدَِبل  يذ  ْنِم  ُعَجْـشَا  (ي ) ِّرُْحلا ُْنبا  اَنَاَف  ( 167) یب اوُرِقْعَت 

خیرات َریِس و  لها  دنک ، كاله  رکشل  دنک و  ادج  نت  زا  رس  وا  دننام  زگره  ار  يدحا  مدیدن  سپ  س . ![ . هشیب لای  ُرپ  ریـش  زا  مرت  عاجـش  و 
راتفرگ مادـک  ره  دـنیامن و  یتخـس  رازراک  دـیدش و  هلتاقم  دـننک و  هلمح  رکـشل  رب  هک  دـندوب  هداد  رارق  مه  اب  ریهز  ّرح و  هک  دـنادنتفگ 

ُْتَیلآ ال رعش : تفگ : یم  دناوخ و  یم  زجَر  ّرح  دندرک و  دربن  یتعاس  کی  هنوگ  نیدب  دیامن و  صالخ  ار  وا  دنک و  هلمح  يرگید  دندش 
رب رگم  زور ، نیا  رد  منزن  تبرـض  و  ًالِبْقُم =[  ِّالا  َمْوَْیلا  َباصَا  َْنلَو  مشکب ]! هکنآ  ات  موشن  هتـشک  هک  ما  هدروخ  دـنگوس   ]= الُْتقَا یّتَح  ُلَْتُقا 

زابو  ]= ًالَّلَهُم َو ال  (169) ْمُْهنِم ًالِکان  ال  ناُّرب ]! یتبرـض  اب  ار  اـهنآ  منز  یم  ( ]= 168) ًالَصْقِم ًابْرَض  ِفیَّسلِاب  ْمُُهبِرْـضَا  دروآور ]! هک  سکنآ 
ّزتعُم نبا  ایوگ  دوب و  نایامن ]  ]= حـیال وا  مد  زا  گرم  هک  دوب  يریـشمش  ّرح  تسد  رد  س و  ![ . وسرت ناسنا  لثم  اهنآ  اب  گنج  زا  مدرگیمن 

ياهگرم هک  تسا  يزیت  ریـشمش  نم  يارب  و  ٍءامِد =[  ِکْفَِـسل  ِّالا  یَـضَْتُنی  اـمف  ٌنِماوَک  اـیانَْملا  ِهیف  ٌمِراـص  یل   َ َو رعـش : دوب : هتفگ  وا  ّقح  رد 
ٍمیَغ ُۀَّیَِقب  ُهَّنَاَک - َْدنِرِْفلا  ِِهِتَْبنَم  َقْوَف  يََرت  اهنآ ] نوخ  نتخیر  يارب  رگم  دـیاین  رد  فالِغ  زا  سپ  تسا ! هدـش  هریخذ  ناهنپ و  نآ  رد  نانمـشد 
ریز رد  هتـشگ  زیتو ) فاـص  ) كزاـن هـک  تـسا  يربا  هدـنامیقاب  ییوـگ  ار ؛ ریـشمش  روـیز  شلـصا ، يـالاب  رب  ینیب  یم  ٍءامـَـس =[  َنُود  َّقَر 

نیسح ماما  هک  دنا  هتفگ  یضعب  دندومن . شدیهش  دندروآ و  هلمح  وا  رب  دعـس  رمع  رکـشل  زا  یتعامج  سپ  س  ([ . دشخردب هک  !) نامـسآ
! نآ هب  يدـش  هتـشاذگ  مان  هکناـنچمه  يّرُح  وت  ّرُح ! يا  هب  هب  دومرف : سپ  تشاد ، نتـسَج  وا  زا  نوخ  زونه  دـمآ و  وا  دزن  هب  مالّـسلا  هیلع 

یَنب ُّرُح  ُّرُْحلا  َمِْعَنل  رعـش : ترـضح : نآ  دـناوخ  سپ  ةَرِخْآلا ]! َو  اَْینُّدـلا  ِیف  َتیِّمُـس ، اَمَک  ٌّرُح  َْتنَأ  ُّرُح ! اَی  ٍخـَب ! ٍخـَب  ! ] ترخآو ایند  رد  يّرُح 
دز و ماگنه  ّرح  يرادیاپ  دوب  کین  هچ  و   ]= ِحامِّرلا ِفَلَتُْخم  َدـْنِع  ُّرُْحلا  َمِْعنَو  حایر ]! ینب  درمدازآ  ّرُح و  دوب ، يدرمدازآ  کین  هچ   ]= ِحایَر

سپ  ]= ِحابَّصلا دـْنِع  ِهِسْفَِنب  َداجَف  ار ]! نیـسح  دادرـس  ادـن  هک  ماگنه  نآ  ّرح ، دوب  کین  هچ  و   ]= اًْنیَـسُح يدان  ْذِا  ُّرُْحلا  َمِْعنَو  اه ]! هزین  دروخ 
س. ![ . هاگحبص تقو  رد  دومن ، ادف  ار  دوخ  ناج 

: ُهّللا ُهَمِحَر  ریَضُخ  نب  ریَرُب  تداهش 

زا هفوک  لـها  فارـشا  زاو  دـندیمان  یم  ءاُّرقدّیـس ) ) ار وا  دوب و  دـباعو  دـهاز  يدرم  وا  دـمآ و  نادـیم  هب  ( 170) هّللا همحر  ْریَـضُخ  ِْنب  ِْریَُرب 
حبص زامن  لاس  لهچ  دنا : هتفگ  وا  ّقح  رد  هک  یعبات  یفوک  یعیبَس  هّللادبع  نب  ورمَع  قاحـسا  وبا  یئاد ]  ]= يولاخ تسوا  دوب و  نیینادْمَه 

هّـصاخ دزن  وا  زا  ثیدح  رد  َقثْوَا  دوبن ، وا  زا  يدَبْعَا  وا  نامز  رد  و  دومن ، یم  نآرق  متخ  کی  بش  ره  ردو  درازگ  اشع  زامن  يوضو  هب  ار 
دزن هب  لِقعَم  نب  دیزی  يوس ، نآ  زا  تخات  نادیم  هب  نوچ  ریُرب  بانج  هلمجلاب ؛ دوب . مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تاِقث  زا  و  دوبن ، هّماعو 
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فاق کردند که مباهله کنند و از خدا بخواهند که هر که بر باطل است بر دست آن دیگر کشته شود، این بگفتند و   او شتافت وبا هم اتّ
ود او را دو نیمه کرد و سر او را شکافت ُریر او را ضـربتی زد که ُخ بر هم تاختند. یزید ضـربتی بر)بَُریْر( زد او را آسـیبی نرساند لکن ب

هلمح ریَُرب ) ) رب دید  نینچ  هک  يدبع  ذـِقنُم  نب  ّیـضر  دـتفا . نیمز  رب  يدـنلب  ياج  زا  هکنآ  لثم  داتفا  نیمز  رب  دـیلپ  دـیزی  دیـسر  غامد  هب  ات 
ّیـضر تسـشن ، شا  هنیـس  رب  دنکفا و  نیمز  رب  ار  وا  ریَُرب  رمألارِخآ ، دندرک  دربن  مهاب  تعاس  کیو  دـندش  ندرگ  هب  تسد  مه  اب  دروآ و 

هزین ساسحا  هک  ریَُرب ) ) ریرب تشپ  رب  تشاذـگ  ار  دوخ  هزین  درک و  هلمح  رباـج  نب  بعک  دـننک . صـالخ  ار  وا  هک  درک  رکـشل  هب  هثاغتـسا 
زا درک  عطق  اروا  غامد  فرط  تفرگ و  نادند  ار  وا  تروص  دنکفا و  ّیـضر  يور  رب  ار  دوخ  دوب  هتـسشن  ّیـضر  هنیـس  رب  هک  نانچمه  درک 

دـنکفا و یـضر  يور  زا  ار  ریرب  تفر و  ورف  ریُرب  تشپ  رد  اـت  دروآ  روز  هزین  هب  نادـنچ  تشادـن  یعناـم  نوـچ  رباـج  نب  بعک  فرط  نآ 
هبو دیناکت  یم  دوخ  يابق  زا  كاخ  هک  یتلاح  رد  تساخرب  كاخ  زا  ّیضر  تفگ : يوار  دش . دیهش  ات  دز  راوگرزب  نآ  رب  ریشمش  هتسویپ 

ای شا  هجوز  تشگرب  رباـج  نب  بعک  نوـچ  دوـمن  مهاوـخن  شوـمارف  ما  هدـنز  اـت  هک  يدرکاـطع  یتـمعن  نم  رب  ردارب ، يا  تفگ : بـعک 
مّلکت وتاـب  رگید  دـنگوس  ادـخ  هب  يدروآ ! ياـج  هب  یمیظع  رما  هنیآ  ره  ار ! ءاُّرق ) ِیَـس  دّ ) یتشک تفگ : يو  اـب  رباـج ) تنب  راَون  ) شرهاوخ

(171  ) درک مهاوخن 

ۀمحّرلا هیلع  بهَو  تداهش 

ردام قیوشت ]  ]= ضیرحت هب  دوب  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رکـشل  رد  نز  رداـم و  اـب  هک  یْبلَک  باـبُح  نب  هّللادـبع  نب  ( 172) بهَو
بلک ینب ) ) رـسپ نم  سپ  دیـسانشیمن ، ارم  رگا   ]= ِْبلَْکلا ُْنبا  اَنَاَف  ینُورُْکنَت  ْنِا  رعـش : دناوخ : زجر  دنار و  نادیم  هب  بسا  دش ، داهج  هتخاس 
هلمح زین  و   ] ِبْرَْحلا یف  یَتلْوَصَو  یتَلْمَحَو  ارم ]! تبرض  دید  دیهاوخ  ارم و  تمظع ) ) دید دیهاوخ  یبْرَض =[  َنْوََرتَو  ینْوََرت  َفْوَس  متـسه ]!
ُعَفْدَا َو  مناراـی ] نوخ  زا  سپ  ار  مدوخ  نوخ  ماـقتنا  مباـی  یم  رد   ]= یبْحَـص راـث  َدـَْعب  يراـث  ُِكرْدُا  ار ]! نم  يروآ  مزر  یگریچ و  يرو و 

رد نم  راکیپ  تسین   ]= ِْبعَّللِاب یغَْولا  ِیف  يداهِج  َْسَیل  رگید ] هودـناو  ـالب  يُور  ِشیپ  ار  هودـناو  ـالب  منکیم  عفدو   ]= ِبْرَْکلا َماـمَا  َبْرَْکلا 
هب تفاتـش و  زاب  نادـیم  زا  سپ  دروآ . رد  لتق  هب  ار  یعمج  دروآ و  لمع  هب  یکین  تزراـبم  تدـالَج و  و  س . [ . يرگیزاـب يارب  رازراـک ،

هیلع نیـسح  ماما  يور  شیپ  رد  هکنآ  ات  موشن  یـضار  تفگ  يدـش ؟ یـضار  نم  زا  ایآ  تفگ : ردام  هب  دـمآ و  شا  هجوز  ردام و  کیدزن 
يا تفگ : ردام  زاـسم ، ـالتبم  دوخ  تبیـصم  درد  هب  راذـگم و  هویبارم  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هبارت  تفگ : وا  هجوز  يوش ، هتـشک  مالّـسلا 

لماش تمایق  رد  شّدج  تعافـش  ات  زاس  دیهـش  ار  دوخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـصن  رد  ور  نادیم  هب  زادنا  رود  ار  نز  نخـس  دنزرف !
يا متـسه –  وت  نماض  نم  هک  یتسارب  ٍبَهَو =[  َُّما  َِکل  ٌمیعَز  ّینِا  دناوخ : یم  هک  یلاح  رد  درک  عوجر  نادیم  هب  بهو  سپ  دوش ، تلاح 
 ]= ِّبَّرلِاب ٍنِمُْؤم  ٍمالُغ  َبْرَـض  منزب ]! ار  اهنآ  ریـشمش  اب  رگید  راب  هزین و  اب  رابکی  هکنیا  هب  ِبْرَّضلاَو -[  ًةَراـت  ْمِهیف  ِنْعَّطلاـِب  بهَو ]- ! رداـم 

[ یناـمز  ]= یتـَخل دـیناسر و  لـتق  هب  ار  هداـیپ  هدزاود  راوس و  هدزون  سپ  س . ![ . دوـخ راـگدرورپ  هب  تسا  نمؤـم  هک  یناوـج  رـسپ  تبرض 
مردام ردپ و  بهو ! يا  تفگ : دمآ و  رد  هاگبرح  هب  تفرگب و  همیخ  دومع  وا  ردام  تقو  نیا  دـندرک ، عطق  ار  شتـسد  ود  ات  درک  رازراک 

ار وا  ات  هک  تساوخ  بهو  اـمن ، عفد  نمـشد  زا  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  مرح  نک و  مزر  یناوت  هکنادـنچ  داـب  وت  يادـف 
ماما بانج  منز ، هطوغ  شیوخ  نوخ  رد  وت  قاّفتا  هب  ات  منک  یمن  سپ  زاب  يور  نم  تفگ : تفرگ و  ار  وا  هماج  بناج  شردام  دـنادرگرب 

تمحر ارت  ادـخ  نک  تعجارم  نانز  هدرپ  ارـس  هب  داب  امـش  هرهب  ریخ  يازج  نم  تیب  لها  زا  دومرف : دـید  نینچ  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
. دش دیهش  ات  درک  تلتاقم  هتسویپ  یبلک  ناوج  نآ  تشگرب و  اهنز  همرتحم  مایِخ  يوس  هب  نز  نآ  سپ  دنک .

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  رکشل  رد  نز  نیلوا  تداهش 

شیاهوم زا  كاخ  و   ] داهن وا  تروص  رب  تروص  دـیود و  وا  بناج  هب  هناـبات  یب  شرهوش  تداهـش  زا  دـعب  بهَو  هجوز  هک  تفگ : يوار 
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لّوا نیا  و  تخاس ، قحلم  شرهوش  هب  دز و  وا  رـس  رب  يدومع  ات  تفگ  ار  دوخ  مالغ  رمـش  داب ؛ ]! اراوگ  وت  رب  تشهب  تفگیم : دناکتیم و 
(173) دیسر لتق  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترضح  رکشل  رد  هک  دوب  ینز 

: مهنع ُهللا  یِضَر  ترضح -  نارای  زا  رگید  یعمج  تداهش 

ای موش  تیادف  درک : ضرع  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  دش  نادیم  مزاع  يوادیَـص  يدـسا  يدْزَا  دـلاخ  نب  ورمع  نآ  زا  سپ 
نونکا منیب  لیتق  دیحو و  ارت  منامب و  هدنز  هکنآ  زا  مراد  تهارک  وت و  باحـصا  زا  ءادهـش  هب  موش  قحلم  هک  ما  هدرک  دصق  نم  هّللادبعابا !

َزجر نیاو  دـمآ  نادـیم  هب  دنمتداعـس  نآ  دـش ، میهاوخ  قحلم  وت  دـعب  تعاس  مه  اـم  دومرفو : داد  تزاـجا  ار  وا  ترـضح  اـمرف ، مصّخرم 
هب هدب  تراشب  و  ِناْحیَّرلاَو -[ ! ِحْوَّرلِاب  يرِْـشبَاَف  نامحر ]-  دنوادخ  بناج  زا  سفن  يا  ریگب  ِنمْحَّرلا =[  َنِم  ُسْفَن  ای  َْکَیِلا  رعـش : دـناوخ :

رازراک سپ  س . تفای ]! یهاوخ  ار  دوخ  کین  راک  شاداپ  وت  زورما  هک   ]= ِناسْحِالا یَلَع  َْنیَزُْجت  َمْوَْیلَا  وا ]! شخبیداش  تمحر  ینامداش و 
ینب يا  ِناـطْحَق =[ ! یَنب  ِتوَـملا  یَلَعًاْربَـص  رعـش : تفگ : یمو  دـش  نوریب  ورمع  نبدـلاخ  شدـنزرف  سپ  ُهّللا . ُهَمِحَر  دـش ، دیهـش  اـت  درک 
 ]= ِنانِْجلا ِیف  َتْرِص  ْدَق  اَتبَا  ای  یهلا ] ناوضر  رد  دیوش  دراو  هکنیا  ات  ِنمْحَّرلا -[  یَضِر  یف  اُونُوکَت  ام  ْیَک  گرم ]-  رب  دینک  ربص  ناطحق ،
داهج سپ  س . تسا ]! هدش  انب  وکین  هک  دیراورم ، زا  يرصق  رد  ِناْیُنْبلا -[  ِنَسَح  ٍّرُد  ِرْصَق  یف  تشهب ]-  هب  يدرک  لزنم  وت  مزیزع ! ردپ  يا 

: رعـش دومرف : دناوخ و  زجر  دوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  نایعا  زا  وا  تفر و  نادیم  هب  یمیمت  هلظنَح  نب  دعـس  دش . دیهـش  ات  درک 
دراو ات  اهنآ  رب  درک  ربص  دـیاب  ِۀَّنَْجلا =[  ِلوُخُدـِل  اَهیلع  اًْربَص  اه ] هزینرـس  اهریـشمش و  رب  درک  ربص  دـیاب  ۀَّنِـسَْالا =[  َو  ِفایْـسَالا  یَلَع  اًْربَص 
يارب سپ  سفن ، يا   ]= هَّنِدَـهْجاَف ِۀَـحاّرِلل  ُسْفَن  ای  دیـسر ] دـنتمعن  رد  اجنآرد  هک  نیعلاروح  هب  و  هَّنُه =[  ٍتاـمِعان  ٍنیعِروُح  َو  دـش ] تشهب 
یتخس راز  راک  درک و  هلمح  سپ  س . نک ]! تَبغَر  سپ  ریخ ، بلط  هار  رد  و  هَِّنبَغْراَف =[  ِْریَْخلا  ِبالِط  یف  و  نک ]! ششوک  يدبا  شیاسآ 

ُّیَح َو  ٌدْعَـس  ْتَِملَع  ْدَـق  رعـش : دـناوخ : زجر  نـیا  تـفر و  نادـیم  هـب  یجِحْذَـم  هّللادـبع  نـب  ریَمُع  سپ  ُهـّللا . ُهَـمِحَر  دـش ، دیهـش  اـت  دوـمن 
نوچ راکیپ ، ماگنهب  نم  هک  دنناد  یم  جِحذَم  هلیبق  دعس و  هلیبق  هک  یتسارب  ( ]= 175 () (ي جِرْحُم ُْثَیل  ِءاْجیَْهلا  يََدل  ّینَا  ( 174 () (ي جِحْذَم

ُكُرتَاَو ار ] حّلـسم  اپارـس  درم  ره  رـس  مریـشمشب  مزادنا  یم  رب  (ي =[ ) ِجَّجَدُْملا َۀَماه  یْفیَِـسب  ُولْعَا  ددرگن ]! زاب  هک  متـسه  ناشورخ  يریش 
ندرک اـهر  ماــگنهب  ار ، دوـخ  فـیرح  مـنک  یم  اــهر  و  ( ]= 178 () (ي ِجَرْعَْالا ( 177) ِّلَزَْالا ( 176) ِعـْبَّضلا َۀَـسیرَف  (ي ) ِجُّرَعَّتلا يَدـَل  َنْرِْقلا 

ات تشک  ار  يرایسب  درک و  رازراک  سپ  س . ([ . راکش نداد  بیرف  تهج  ) دنزیم یگنل  هب  ار  دوخ  هک  کباچ  راتفک  راکش  نوچ  مریشمش ،
. دش هتشک  یلََجب  هّللادبع  یبابَض و  ملسم  تسد  هب 

: امهنع ُهللا  یِضَر  هَجَسوَع  نب  ملسم  تداهش  لاله و  نب  عفان  تازرابم 

اَنَا ِّیلَمَْجلا ، ِلالِه  ُنبا  اَنَا  دناوخ : زجر  تاملک  نیدب  دش و  نوریب  تزرابم  هب  یلَمَج  لاله  نب  عفان  مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  باحـصا  زا 
اَنَا تفگو : دمآ  وا  لباقم  هب  ثیَرُح  نب  مِحاُزم  متسه ] (ع ) یلع نید  رب  نم  و  متسه ؛ یلمج  لاله  نبا  نم  مالّـسلا =[ ) هیلع  ) ّیلَع ِنید  یَلَع 

ورمَع دومن . كاپ  شدوجو  ثول  زا  ار  ناهج  درک و  هلمح  وا  رب  یناطیـش و  نید  رب  وت  تفگ : عفان  مناـمثع ! نید  رب  نم  ناـْمثُع ؛ ِنید  یلَع 
نیا انامه  دـینک  یم  گنج  یمدرم  هچ  اب  دـیناد  یم  ایآ  قمحا ! ِمدرم  يا  تفگ : دز و  رکـشلرب  گناب  دـید  يروالد  نیا  نوچ  جاّجَحلا  نب 

ناشیا تازرابم  هب  هنت  کی  يدحا  دنا  گرم  بلاط  دنا و  هدیکم  ریش  تعاجـش  ناتـسپ  زا  دنرـصم و  لها  نایوجگنج ]  ]= ناسُرف تعامج ،
شبنج یگمه  رگا  هّللاو ! دـش ، دـنهاوخ  كاله  يدوز  هب  تسا و  مک  ناشددـع  تعامج  نیا  اـنامه  و  دوش ، یم  كـاله  هصرع  هک  دورن 

هک تسا  نامه  مکحم  يءار  تفگ : دعس  نب  رمع  دیزاس . یم  لوتقم  ار  مامت  دیئامن  ناراب  گنس  ار  ناشیا  هکنآ  زج  دینکن  يراک  دینک و 
نوریب تزرابم  هب  هنت  کی  هک  تسین  تزاجا  ار  رکـشل  زا  سک  چـیه  هک  دـنک  ادـن  ات  داتـسرف  رکـشل  بناج  هب  یلوسر  سپ  يا ، هدـید  وت 

نآ هک  نآ  زا  دـعب  درک ، هلمح  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  هنمیم  رب  دوخ  تعامج  اب  تارف  راـنک  زا  جاّـجحلا  نب  ورمع  سپ  دوش ،
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َو ال ْمُکَتَعامَج  َو  ْمُکَتَعاط  اُومِْزلَا  ِۀَـفوُْکلا  َلْهَا  ای  دومن : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  باحـصا  نتـشک  رب  ضیرحت  تاـملک  نیا  هب  ار  ناـقفانم 
کـش دیریگ و  شیپ  ار  مالـسا  تعامج  یهارمه  دنوادخ و  تعاط  هفوک ، لها  يا  مامِالا =[  ََفلاخ  َو  ِنیّدـلا  َنِم  َقَرَم  ْنَم  ِْلتَق  یف  اُوباتْرَت 

تفلاخم ُهللا ) ُهَنََعل  دـیلپ –  دـیزی  ینعی  ) نیملـسم ماما  اب  هتـشگ و  جراخ  نید  زا  هک  نیـسح – ع ) ماما  ینعی  ) یـسک لتق  بوجو  رد  دـینکن 
یـسب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  رب  هک  تاملک  نیا  يازا  رد  دـنک  شتآ  زا  رپ  ار  جاّجحلا  نب  ورمع  ناـهد  دـنوادخ  تسا ، ]!! هدومن 
همحر يدسَا  هجَسْوَع  نب  ملسم  گنج ، رادوریگ  نیا  رد  دندرک و  دربن  مه  اب  رکـشل  ود  یتعاس  سپ  درک ، رثا  شترـضح  هب  دمآ و  تخس 

دوخ هاگرکـشل  يوس  هب  دندیـشک و  تسد  هلمح  زا  دعـس  رمع  رکـشل  داـتفا ، كاـخ  هب  تحارج  مخز و  ترثک  زا  دـمآ و  رد  ياـپ  زا  هّللا 
رد تفاتـش و  وا  دزن  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دندید  هداتفا  نیمز  يور  رب  ار  ملـسم  تسـشن  ورف  هکرعم  رابغ  نوچ  دنتـشگرب ،

یَـضَق ْنَم  ْمُْهنِمَف  :) دومن توالت  ار  همیرک  هیآ  نیا  و  ملـسم ؛ يا  ارت  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : درک و  باطخ  ار  وا  سپ  تفای  یقمر  ملـسم 
دوخ هدیقع  زگره  دنراظتنا و  رد  رگید  یخرب  هدرک و  راثن  ار  دوخ  ناج  یخرب  نانمؤم ، زا  و  ًالیْدبَت =[ ) اُولَّدـَب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنِم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن 
يا تفگ : دمآ و  ملـسم  کیدزن  دوب  رـضاح  زین  ترـضح  نآ  تمدخ  تمزالم  هب  هک  رَهاظُم  نب  بیبح  (. 179 [ ) دنا هتخاسن  نوگرگد  ار 
ارت ریخ  هب  ادخ  تفگ : یفیعض  رایـسب  يادص  هب  ملـسم  تشهب ، هب  ارت  داب  تراشب  نونکا  وت ؛ جنکـش  جنر و  نیا  نم  رب  تسا  نارگ  ملـسم !

دـصق هچنآ  هب  ینک  ّتیـصو  نم  هب  هک  متـشاد  تسود  مدوب  یم  هدنز  ایند  رد  وت  زا  دعب  هک  متـسناد  یم  رگا  تفگ : بیبح  دـهد ، تراشب 
ارت تفگ : ملسم  تسویپ . مهاوخ  وت  هب  دش و  مهاوخ  هتشک  زین  نم  تعاس  نیمه  رد  هک  مناد  یم  نکل  منک  مامتها  نآ  ماجنا  رد  ات  یتشاد 
وا ترصن  زا  نک و  يرای  ار  وا  يراد  ندب  رد  ناج  ات  تفگ : مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  درک  هراشا  درم و  نیا  هب  منک  یم  ّتیصو 

سپ میاـمن ، نشور  ّتیـصو  نیا  هب  ارت  مشچ  منکن و  نیا  زج  هبعک  راـگدوررپ  هب  تفگ : بیبـح  يوش ، هتـشک  هک  یتـقو  اـت  شکم  تسد 
كزینک يادص  سپ  دنراذگ ، ناگتشک  دزن  رد  هک  دندوب  هتـشادرب  ار  وا  دوب  اهتـسد  يور  وا  ندب  هک  یلاح  رد  درک  عادو  ار  ناهج  ملـسم 
هجسوع نب  ملسم  هک  دوش  یم  مولعم  و  نم . ]! رورس  اقآ و  يا  هجسوع ! رسپ  يا  ياو ؛ يا   ] ُهادِّیَس ای  ُهاتَجَسْوَع  َْنباَی  هک  دش  دنلب  هبُدن  هب  وا 

یبتک یهاوگ  دومن =[  هَرِکذـَت  ار  نآ  دوب و  هدرک  هدـهاشم  ناجیابرذآ  رد  ار  وا  تعاجـش  ثَبَـش  هکنانچ  دوب  راـگزور  یماـن  ناعاجـش  زا 
اب و  تعیب . ذخا  هحلسا و  عیب  لاوما و  ضبق  رد  دوب  وا  لیکو  هجسوع  نب  ملسم  دوب  هدمآ  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  هک  ینامز  رد  و  درک ، ]

( لاوِّطلا رابخَا  ) زا هکنانچ  دوب  زامن  تدابع و  هب  لوغـشم  نآ  زا  ینوتـس  ياپ  رد  هفوک  دجـسم  رد  هتـسویپ  دوب و  راگزور  داّبُع  زا  لاـح  نیا 
رد يدینـش و  اروشاع  بش  رد  ار  وا  تاـملک  دـنا و  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  لّوا  رَیِـس ، لـها  ار  وا  و  دوش ، یم  مولعم  يرَونید 

یلای ُرپ  ریش  نامه  نم  میوگ : دیسرپب ، نم  زا  رگا  دَُبل =[  وذ  ّینِاَف  یّنَع  اولأْسَت  ْنِا  رعش : دوب : ّمنرتم  زجر  نیا  هب  دومن و  یتخس  هلتاقم  البرک 
سپ دَشَّرلا =[  ِنَع  ٌِدئاح  اناَغب  ْنَمَف  متـسه ]! دـسا  ینب  ياهیدـنلب  زا  یموق  گرزب  زا  هک   ]- دَـسَا ینب  َيرُذ  ْنِم  ٍمْوَق  (180) ِعْرَف ْنِم  متسه ]- 

و س . [ . زاین یب  رگ و  هطلـس  دنوادخ  نید  هب  تسا  ِرفاکو  دَمَـص -[  ٍراّبَج  ِنیِدب  ٌِرفاک  َو  تسا ] فرحنم  تسار  هار  زا  دـنک ، ملظ  امب  هکره 
یتسارب و  ٌلَّحَُجم =[ ... ٌلیتَق  ٍلْحَج  ابَا  َّنِا  َو  هدرک : هراشا  نآ  هب  دوخ  رعـش  رد  يدـسا  تیمُک  هک  ناـنچ  تسا  لْـحَج  وبا  راوگرزب  نآ  هْینُک 

لسع ناروبنز  رتهم  ینعی  هطقن ، ] یب   ]= هلَمهُم ءاح  رب  میج  میدقت  هب  لْحَج  س . ...[ . داتفا كاخرب  دش و  هتشک  لسع ، ناروبنز  هکلم ي  هک 
. تسا یلَجب  نمحّرلادبع  یبابَض و  ملسم  وا  لتاق  و  هدش ، دنکفا  نیمز  رب  عیرَص و  ینعی  مَّظَعُّمک ، لَّحَُجم  و 

: اه همیخ  ماما و  نارای  يوسب  هلمح 

ماما رکشل  هرسیم  رب  پچ ] حانج   ]= هَرَسیَم زا  ۀنعّللا -  هیلع  نَشوَجلا -  يذ  نب  رِمَـش  دنتـسویپ و  مه  هب  رکـشل  هرابود  هصالخ ؛ ]  ]= هلمُجلاب
دندروآ و دورف  مه  هب  ریشمش  رکشل و  ود  هزین  نعط  دندرک و  دربن  تابَث ، مدق  هب  ءایقشا ، نآ  اب  نادنمتداعس  نآ  درک و  هلمح  مالّسلا  هیلع 

لاتق رکشل  نآ  اب  ترـضح  نآ  باحـصا  دندرک و  هطاحا  فرط  ره  زا  ار  شباحـصا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دعـس ، نبا  هاپس 
هنابز هلاّوَج =[  هلعـش  دننام  هک  دندوب  نت  ود  یـس و  ترـضح  نآ  رکـشل  ناراوس  عومجم  دندومن و  رهاظ  تدالَج  مامت  دـندومن و  یتخس 
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زا یکی  هک  سیَق  نب  ةَورُع  دـندومن . یم  هدـنکارپ  تسار  پچ و  زا  ار  دعـس  نبا  هاپـس  دـندنکفا و  یم  هـلمح  هدـننک ] دـش  دـمآ و  شک و 
ای هک  داتسرف  دعس  نبا  دزن  هب  درک ، دهاشم  مالّسلا  هیلع  ماما  هاپس  زا  یگنادرم  تعاجـش و  نیا  نوچ  دوب و  دعـس  رـسپ  رکـشل  ناگدرکرس 

، دنزاس الب  ریت  فده  ار  ناشیا  هک  نک  رما  ار  نازادناریت  دندیـشک ؟ هچ  لیلق  تعامج  نیا  زا  زورما  نم  رکـشل  هک  ینیب  یمن  ایآ  دعـس  نب 
زور راهّنلا  فصن  ات  دندومن  يدیدش  لاتق  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  تفگ : يوار  دومن . رما  نتخادناریت  هب  ار  نارادنامک  دعس  نبا 

دصناپ هک  ار  دوخ  رکشل  دومن  هدهاشم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  ربص  نوچ  دوب  نازادناریت  هدرک  رس  هک  میمت  نب  نیَـصُح  دیـسر ،
ماما رکـشل  شیوخ  ریما  رمالا  بَسَح  ناـقفانم  نآ  دـنیامن ، ناراـب  ریت  ار  ترـضح  نآ  باحـصا  هک  درک  رما  دـنتفر  یم  رامـش  هب  رادـنامک 

هک تفگ : يوار  دندومن . حورجم  ار  اهنآ  ياهندب  و  یپ ) ینعی  ) ْرقَع ار  ناشیا  ياهبسا  دندومن و  ماهس  ریت و  فده  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
دوبن یئاناوت  ار  دعس  رسپ  رکشل  راهّنلا و  فصن  ات  یتخس  رایسب  لاتق  دعس  رمع  رکـشل  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  دندرک  هلتاقم 
هداد رارق  راسی  نیمی و  رـس و  بقع  زا  ار  اـهنآ  دـندوب و  هدرک  لـصتم  مه  هب  ار  اـه  همیخ  هک  اریز  فرط  کـی  زا  زج  دزاـتب  ناـشیا  رب  هک 

نیسح ماما  باحـصا  زا  رفن  راهچ  هس  دنیامن  هطاحا  اهنآ  رب  ات  دننکفیب  ار  اه  همیخ  هک  داتـسرف  ار  یعمج  دید  نینچ  هک  دعـس  رمع  دندوب .
ار هک  ره  دندرک و  یم  هلمح  اهنآ  رب  دننک  بارخ  ار  اه  همیخ  دنتـساوخ  یم  ناملاظ  نآ  هک  یماگنه  دنتفر  اه  همیخ  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع 
ار اه  همیخ  هک  دیـشک  دایرف  دید  نینچ  هک  دعـس  رمع  دندومن ، یم  حورجم  ار  وا  دندنکفا و  یم  وا  بناج  هب  ریت  ای  دنتـشک  یم  دنتفای  یم 

اریز دننز  شتآ  دیراذگب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  دندینازوس ، ار  همیخ  دندروآ  شتآ  سپ  دیوشن ، اه  همیخ  لخاد  دینز و  شتآ 
: تفگ يوار  دوب . هدومرف  ترـضح  نآ  هک  دـش  نینچ  دـنیآ و  امـش  يوس  هب  دـنرذگب و  نآ  زا  دـنناوتن  دـننازوسب  ار  اه  همیخ  هاگ  ره  هک 

همیخ نآ  رب  تشاد  تسد  رد  هک  يا  هزین  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  همیخ  هب  ۀنعّللا -  هیلع  نشوجلا -  يذ  نب  رمـش  درک  هلمح 
نوریب همیخ  زا  دندیـشک و  هحیـص  اهنز  تفگ : يوار  منز . شتآ  شلها  اب  ار  همیخ  نیا  نم  ات  دیروایب  شتآ  هک  داد  رد  ادـن  دـیبوک و  یم 

شتآ نم  لها  رب  ار  همیخ  هک  یبلط  یم  شتآ  وت  نشوجلا  يذ  رـسپ  يا  هک  دز  هحیـص  رمـش  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  دـندیود ،
عمج هک  وت  يارب  تسین  حالص  نیا  هّللا ! ناحبس  متفگ  رمش  هب  نم  هک  تفگ : ملْسُم  نب  ْدیَمُح  مّنهج . شتآ  هب  ارت  دنازوسب  دنوادخ  ینز ؟
سب ار ، نانز  ناکدوک و  یـشکب  هکنآ  رگید  دشاب و  ندینازوس  هک  ادخ  باذـع  هب  ینک  باذـع  هکنآ  یکی  ار  تلـصخ  ود  دوخ  رد  ینک 

ارم رگا  هک  مدیسرت  متسیک و  وت  اب  میوگ  یمن  متفگ : یتسیک ؟ وت  تفگ : نم  هب  رمـش  ار ، نادرم  وت  نتـشک  ریما  ندرک  یـضار  يارب  تسا 
مدیدن وت و  لاقم  زا  رتدـب  یلاقم  مدینـشن  نم  تفگ : یْعبِر و  نب  ثَبَـش  وا  دزن  هب  دـمآ  سپ  دـنک ، تیاعـس  نم  يارب  ناطلـس  دزن  دسانـشب 

تـساوخ درک و  ایح  رمـش  هک  مهد  یم  تداهـش  سپ  یناسرتب ، ار  اـهنز  هک  هدیـسر  یئاـج  هب  تراـک  اـیآ  وت ، فقوم  زا  رت  تشز  یِفقوَم 
، دنتخاس قرفتم  مایِخ  رود  زا  ار  ناشیا  دندرک و  هلمح  شباحصا  رمش و  رب  دوخ  باحصا  زا  رفن  هد  اب  هّللا  ُهَمِحَر  نیَق  نب  ریَهُز  هک  ددرگرب 

دندروآ موجه  ناشیا  رب  دندید  نینچ  هک  دعس  رمع  رکشل  دندیناسر ، لتق  هب  دوب  رمِش  باحصا  زا  هک  ار  یبابَض  همَجعُم ) ءاز  هب   ) هّزع ابَا  و 
نبا رکـشل  زا  رگا  یتشگ و  نّیبم  رهاظ و  یتشگ  هتـشک  ناشیا  زا  نت  کی  رگا  دندوب  لیلق  يددع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  نوچ  و 
تقو هکنآ  ات  تشگ  يرایـسب  حیرج  یلتق و  دش و  یتخـس  گنج  هلمجلاب ؛ یتشگن . رادومن  ددع  ترثک  زا  یتشگ  لوتقم  سک  دص  دـعس 

. دیسر رهظ ] لاَوز =[ 

: یلاعت ُهللا  ُهَمِحَر  رَهاظُم  نب  بیبح  تداهش  نیسح ع و  ماما  تمدخ  رد  زامن  يارب  هَمامُث  وبَا  رکذت 

: درک ضرع  تفاتش و  مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  تسا  لاَوز  تقو  دید  نوچ  تسا  هّللادبع  نب  ورمع  شفیرش  مان  هک  يوادیَص  هماُمث  وبا 
هتشک وت  هک  يادخ  هب  دنگوس  نکل  دنا و  هتشگ  کیدزن  وت  تلتاقم  هب  رکـشل  نیا  هک  منیب  یم  انامه  داب ! وت  يادف  نم  ناج  هّللادبع ، ابا  ای 

يادـخ هاگنآ  مرازگب  وت  اب  ار  رهظ  زامن  نیا  هک  مراد  تسود  مشاب و  ناـطلغ  شیوخ  نوخ  هب  موش و  هتـشک  وت  تمدـخ  رد  نم  اـت  يوشن 
رارق نیرکاذ  نارازگ و  زامن  زا  ارت  ادـخ  ار  زامن  يدرک  دای  دومرف : سپ  تشادرب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  ترـضح  منک ، تاقالم  ار  شیوخ 
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نوچ میمت  نب  نیَـصُح  میرازگ ، زامن  ام  ات  دـنرادرب  گنج  زا  تسد  ات  دـیهاوخب  موق  نیا  زا  دومرف  سپ  تسا ، نآ  تقو  کنیا  یلب  دـهد ،
رـسپ زامن  راکبیرف ، ] رخ  راّدَـغ =[  رامِح  يا  دومرف : رَهاظُم  نب  بیبح  تسین ، هِلا  هاگ  رد  لوبقم  امـش  زاـمن  هک  تشادرب  داـیرف  دینـشب  نیا 

وا رب  ریش  دننام  زین  بیبح  درک  هلمح  بیبح  رب  نیَصُح  دش !!؟ دهاوخ  لوبق  وت  زا  دوشیمن و  لوبق  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 
يدـلَج نوعلم  نآ  باحـصا  سپ  داتفا  نیمز  رب  بسا  يور  زا  نیَـصُح  دـش  عقاو  وا  بسا  تروص  رب  دروآ و  دورف  وا  رب  ریـشمش  تخاـت و 

مه ام  رگا  هک  ادخب  دـنگوس  اًدادـْعَا =[  ْمَُکل  اّنُک  َْول  ُمِْسُقا  رعـش : دومرف : دـناوخ  زجر  بیبح  سپ  دـندوبر  بیبح  گنچ  زا  ار  وا  دـندرک و 
هدرک و امب  ار  دوخ  ياهتشپ  ناتیگمه  میشاب ، امش  زا  يا  هراپ  دادعتب  ای  ( ]- 181) اَداتْکَالا ُُمْتّیلَو  مُکَرْطَش ، َْوا  میشاب ]- گنج  رد  امش  دادعت 

اَنَا رعـش : دوـمرف : یم  زینو  س . ورین ]! بَسن و  بَسح و  تهج  زا  ماوـقا  نیرتدـب  يا  ( ]= 182) اًدآَء َو  ًابَـسَح  ٍمْوَق  َّرَـش  ای  درک ]! دیهاوخ  رارف 
نادـیم يوجگنج  ُرَعُْـست =[  ٍبْرَح  َو  َءآَْجیَه  ُسِراف  هدـش ] يرای  = رَهاظُم ای  تشپ / يوق  درم  رَّهَظُم = مردـپو  مبیبح  نم   ]= ٌرَّهَظُم یبَاَو  ٌبیبح 

زا ام  یلو  ُرَبْصَا =[  َو  ُمُْکنِم  یَفْوَا  ُنَْحنَو  دیتسه ] رتشیب  رت و  حلسم  ام  زا  امـش  ُرَثْکَا =[  َو  ًةَّدُع  ُّدَعَا  ُْمْتنَا  ما ] هدش  هتخورفا  رب  گنج  رازراک و 
یَْقتَا َو  اقَح  میراکـشآ - ]-  و  ناـهرب ، تهج  زا  میرترب  اـم  و  ُرَهْظَا =[ - َو  ًۀَّجُح  َیلْوَا  ُنَْحنَو  میرتروبـص ] دوخ و  رَورَـس  هب  رتراداـفو  اـمش 

رد درک  دهاوخ  هچ  دنمرنه  ریپ  نیا  صالخا  نیبب  س . [ . دنوادخ دزن  رتروآرذع  میرتراگزیهرپ و  و  قح ، تهج  زا  ( ]- 183) ُرَذْعَا َو  ُمُْکنِم 
گنت ناروآ  مانرب  هک  رایـشه  ریپ  نآ  دومن  یمزر  نانچ  هارمگ  موق  نآزا  تساوخ  زراـبم  هاـگنآ  دومرف  بسن  دـناوخ و  زَجَر  دـنوادخ  هار 

عمج تعامج  نآ  زادـنکف  راـکیپ  مزر و  نآ  رد  زیت  غیت  هب  درک  ادـج  بکرم  ِرَـس  زا  درَم  یمه  درمناوج  ریپ  نآ  ریـشمش  رـس  راـک  يدـمآ 
ار وا  هک  میمت  ینب  زا  يدرم  سپ  تخادـنا ، كاله  كاخ  هب  ار  نت  ود  تصـش و  یتیاور  هب  هکنآ  اـت  دومن  یتخـس  لاـتق  هلمجلاـب ، رایـسب 
دز راوگرزب  نآ  رب  هزین  میمت  ینب  زا  رگید  یـصخشو  دز  شکرابم  رـس  رب  ریـشمش  درک و  هلمح  بانج  نآ  رب  دنتفگ  یم  میَرُـص  نب  ْلیَُدب 

یمیمت درم  نآ  سپ  تخادنا  راک  زا  ار  وا  هک  دز  وا  رس  رب  ریشمش  میمت  نب  ْنیَصُح  هک  دزیخرب  ات  تساوخ  بیبح  دنکفا  نیمز  رب  ار  وا  هک 
دوخ بسا  ندرگ  هبات  هدـب  نم  هب  ار  رـس  وا  لتق  رد  مَاوت  کیرـش  نم  هک  تفگ  نیـصح  درک ، ادـج  نت  زا  ار  شکراـبم  رـس  دـمآ و  دورف 

، هزیاج ذخا  يارب  دایز  نب  هّللادیبع  دزن  هب  رببو  ار  نآ  ریگب  هاگنآ  ما  هدرک  تکرـش  وا  لتق  رد  نم  هک  دننادب  مدرم  ات  مهد  نالوج  مزیوآ و 
نآ دنتشگرب  هفوک  هب  رکـشل  نوچ  درکّدر . وا  هب  داد و  ینالوج  رکـشل  رد  تخیوآ و  شیوخ  بسا  ندرگ  هب  تفرگ و  ار  بیبح  رـس  سپ 

یمالغ زور  نآ  رد  هک  بیبح  رـسپ  مساق  دوب ، هداـهن  داـیز  نبا  هراـم  الارـصق  هبور  هتخیوآ  شیوخ  بسا  ندرگ  هب  ار  رـس  یمیمت  صخش 
زین وا  دش  یم  هرامالا  رصق  لخاد  درم  نآ  هاگره  دومن ، یمن  تقرافم  وا  زا  تفرگ و  ار  راوس  نآ  لابند  درک  رادید  ار  ردپ  رـس  دوب  قهارم 

رـسپ يا  ارت  هدـش  هچ  تفگ : هداتفا  ّکش  هب  راک  نیا  زا  راوس  درم  نآ  دـمآ . یم  نوریب  زین  وا  دـمآ  یم  نوریب  هاگ  ره  تشگ و  یم  لخاد 
وت اـب  هک  يرـس  نیا  تفگ : هدـب ، ربـخ  ارم  تسین  تهج  یب  تفگ : تسین ، يزیچ  تفگ : يوـش ؟ یمن  ادـج  نم  زا  هتفرگ و  ارم  بقع  هـک 

مهاوخ یم  مه  نم  دوش و  نفد  وا  هک  دوش  یمن  یضار  ریما  رـسپ ! يا  تفگ : میامن ، نفد  ار  وا  ات  یهد  یم  نم  هب  ایآ  تسا  نم  ردپ  تسا 
ار وا  یتشک  دنگوس  ادخ  هب  اهازج ، نیرتدب  رگم  داد  دـهاوخنازج  وت  هب  دـنوادخ  نکل  تفگ : مریگب ، ریما  زا  وا  لتق  تهج  هب  یکین  هزئاج 
ار دوخ  ردـپ  لـتاق  هک  ریبز ، نب  بَعـصُم  ناـمز  اـت  دوب  ماـقتنا  ددـصرد  هتـسویپ  تسیرگب و  تفگب و  نیا  دوب ، وت  زا  رتهب  وا  هک  یلاـح  رد 
و ار ، مالّسلا  هیلع  نیسح  وا  لتق  تسکش  مهرد  دیدرگ ، دیهـش  بیبح  نوچ  هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دّمحم  زا  فَنِخمُوبَا  ( 184) تشکب
(185 [ ) ار ما  هدننک  تیامح  باحصا  مدوخ و  تبیـصم  ادخ  دزن  منکیم  باسح  یباحْـصَا =[  َةامُح  َو  یـسفَن  ُبِسَتْحَا  دومرف : لاح  نیا  رد 

لـضف بحاـص  يدرم  وت  اـنامه  بیبح ؛ ]! يا  وت  یبوخ  شاداـپ  داـب  ادـخ  دزن  ُبیبَـح =[ ! اـی  َكُّرَد  هّلل  دومرف : هک  تسا  لـتاقَم  ضعبردو 
باحـصا ّصاوـخ  زا  تیب و  لـها  موـلع  نـالماح ] ]= هَلَمَح زا  بیبـح  هک  دـنامن  یفخم  و  يدوـمن . یم  بـش  کـی  رد  نآرق  مـتخ  يدوـب ؛

سپ دـنتفگ ، رایـسب  نانخـس  رگیدـکی  اب  درک و  تاقالم  ار  راّـمت  مثیم  یتقو  هک  هدـش  تیاور  و  هتفر . رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
دزن رد  دـشورف  یم  هزبرخ  دراد و  یهبرف  مکـش  درادـن و  وم  وا  رـس  شیپ  ینعی  تسا  عَلْـصَا  هک  ار  یخیـش  منیب  یم  ایوگ  هک  تفگ  بیبح 
دوب مثیم  شضرغ  و  دنردب . ار  شمکش  راد  رب  و  دنـشک ، راد  هب  ار  وا  تلاسر  تیب  لها  هب  وا  نتـشاد  تبّحم  ياربو  دنریگب  ار  وا  قزّرلاُراد 
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ربارب رد  دندرک و  مولظم  ماما  نآ  يرای  هک  دوب  رفن  داتفه  نآ  هلمج  زا  بیبح  هک  تسا  تیاور  رخآ  رد  و  داد . ربخ  بیبح  هک  دش  نانچ  و 
هدـعو دـنداد و  یم  ناما  ار  ناشیا  نارفاک  نآ  و  دـندرک ، رپس  ریت  ریـشمش و  رازه  نیدـنچ  ربارب  رد  ار  دوخ  هنیـس  دـنتفر و  نهآ  ياـههوک 

ادـخ دزن  ار  ام  دوش  دیهـش  مولظم  ماما  نآ  دـنک و  تکرح  ام  هدـید  هک  دـنتفگ  یم  دـندومن و  یم  ابا  ناشیا  دـندرک و  یم  رایـسب  ياـهلام 
، دنداتفا هتـشک  ترـضح  نآ  رود  رب  همه  دـندرک و  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يادـف  ار  دوخ  ياهناج  همه  هکنآ ، ات  دوب  دـهاوخن  يرذـع 

ْتیَمُکو دـش ، روکذـم  سباع  مالک  زا  دـعب  بیبح  تاـملک  هّللا  ُهَمِحَر  ملـسم  ترـضح  لاوحا  رد  و  نیعمجا . مهیلع  هتاـکرب  هّللا و  ۀـمحر 
ناشیا نیبرد  هک  یتعامج  زجب  ٌرَّفَعُم =[  ٌبیبَح  ْمِهیف  ٍۀَبْـصُع  يَوِس  رعـش : تیب : نیا  هب  دوخ  رعـش  رد  هدرک  بیبح  تداهـش  هب  هراشا  يدسا 

س. [ . هدیطلغ نوخ  رد  یلهاک "  " درم نآ  زین  و  درک ؛ راثن  ار  دوخ  ناج  هک  ٌلَّمَُرم -[  ُِّیلِهاْکلا  َو  ُهَبَْحن  یَـضَق  هداتفا ]-  كاخرب  بیبح  دوب 
زا یتقو  هک  دنا  هتـشون  وا  لاح  رد  ّتنـس  لها  و  تسا ، رابِک  هباحـص  زا  هک  تسا  یلهاکلا  ّيدسالا  ثرحلا  نبا  سَنَا  یلهاک ، زا  شدارم  و 

نیا انامه  دومرف : هک  دوب  وا  رانک  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  هک  یلاح  رد  دینـش  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح 
يرای رد  البرک  رد  ات  دوب  سَنَا  سپ  ار . وا  دـنک  يرای  درک  كرد  ار  وا  هک  ره  سپ  قارع  ياهنیمز  زا  ینیمز  رد  دوش  یم  هتـشک  نم  رـسپ 

هَورُع نب  یناه  هَجَسوَع و  نب  ملسم  رَهاظُم و  نب  بیبح  دنا  هتفگ  یضعب  هک  دیوگ : ّفل  ؤم  دش . دیهش  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیـس  ترـضح 
زور رد  هک  تسا  ساِرف  یبا  هدیـصق  حرـش  رد  و  دـنا . هدوـب  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوـسر  هباحـص  زا  زین  رُطْقَی  نب  هّللادـبع  و 

يارب دوب  هدش  رضاح  نینُح  رَدب و  رد  هدوب و  مالّسلا  هیلع  ربمغیپ  تمدخ  رد  هدروخلاس و  دوب  يدرمریپ  هک  ّيرافِغ  هَوْرُع  نب  رباج  اروشاع 
يور هب  يریپ  زا  هک  ار  دوـخ  ياـهوربا  سپ  مکحم ، تسب  شا  هماـمع  هب  ار  دوـخ  رَمَک  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهـّللا  یَّلَـص  ربـمغیپ  رـسپ  يراـی 

ُهّللا َرَکَش  دومرف : یم  درک و  یم  هراظن  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تسبب  دوخ  لامتسد  اب  درک و  دنلب  دوب  هدش  عقاو  شنامـشچ 
هاگنآ دیناسر  لتق  هب  ار  رفن  تصش  ات  درک  داهج  هتسویپ  درک و  هلمح  سپ  درمریپ ؛ ]! يا  دهد ، شاداپ  ارت  شالت  ادخ  ُخیَـش =[  ای  َکَیْعَس 

. هّللا همحر  دیدرگ . دیهش 

: ُهّللا ُهَمِحَر  یفنح  هّللادبع  نب  دیعس  تداهش 

ار رهظ  زامن  نم  ات  دیتسیاب  نم  يور  شیپ  هک  دومرف  ار  هّللادبع  نب  دیعس  نیَق و  نب  ریهُز  مالّسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ترضح  هک  هدش  تیاور 
باحصا همین  کی  اب  ترضح  سپ  دندینادرگ ، نانـس  ریت و  فده  ار  دوخ  دنداتـسیا و  ور  شیپ  رد  نامرف  بسح  رب  ناشیا  مروآ ، ياج  هب 
ترـضح نآ  يور  شیپ  رد  یفنح  هّللادـبع  نب  دیعـس  هک  هدـش  تیاور  و  دـندوب ، نمـشد  عفد  هتخاس  رگید  یمین  تشاذـگ و  فوخ  زامن 

يور ات  دوب  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  دومن  یم  تکرح  لامش  نیمی و  هب  ترضح  نآ  اجک  ره  دوب و  هدومن  ریت  فده  ار  دوخ  داتـسیا و 
دوخ ربـمغیپ  هب  ارم  مالـس  نم ! راـگدرورپ  يا  دومث ، داـع و  نعل  ار  تعاـمج  نیا  نک  نعل  ایادـخ ! تفگ : یم  لاـح  نیا  رد  داـتفا و  نیمز 
نیا ارت ، ربـمغیپ  هیرذ  ترـصن  مدرک  دـصق  راـک  نیا  رد  نم  هچ  مخز  تحارج و  تمحز  زا  دیـسر  نم  هب  هچنآ  ار  وا  نک  غـالبا  ناـسرب و 

نآ هدـش  هتفگ  هک  هدوـمرف  اـمن  نبا  خیـش  و  دـنتفای . ریت  هبوـچ  هدزیـس  هزین ، ریـشمش و  مخز  زا  ریغ  هب  وا  ندـب  رد  و  دادـب ، ناـج  تفگب و 
هفوک و هعیـش  هوجو  زا  هّللادـبع  نب  دیعـس  هک  دـیوگ : فل  ؤم  ( 186  ) دنتـشاذگ تراشا  ءامیا و  هب  يادارف  ار  زاـمن  شباحـصا  ترـضح و 

ماما تمدـخ  هب  اه  همان  یـضعب  اب  هفوک  لها  ار  یعیبس  یناه  نب  یناه  وا و  هک  یتسناد  قباـس  رد  و  دوب ، تداـبع  بحاـص  عاجـش و  يدرم 
نایفوک هک  دندوب  سک  رخآ  رفن  ود  نیا  و  دـنروایب ، هفوک  هب  هّکم و  زا  دـنهد  تکرح  ار  ترـضح  نآ  هک  دنداتـسرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

لتاقَم رد  داد  فارصنا  هزاجا  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  هک  یتقو  رد  اروشاع  بش  رد  وا  تاملک  دندوب و  هدرک  هناور  ار  ناشیا 
، نیق نب  ریهُز  اـب  ّرُح  يراـیمه ]  ]= تاـساُوم وا و  ّقح  رد  و  تسا ، روکذـم  ءادهـش  یماـسا  رب  هلمتـشم  تراـیز  رد  تسا و  طوبـضم  هربتعم 

یَسآَء ْذِا  َّرُْحلا  َالو  ار ]- هللادبع  نب  دیعس  نکم  شومارف  زگره  ُهَّنَیِْـسنَت =[  ِهّللاِْدبَع ال  َْنب  َدیعَـس  رعـش : هتفگ : يدنِک  يَّدب  ورمع  نب  هّللادیَبُع 
ْمُهَناکَم ِلابِْجلا  ُّمُص  ْتَفَقَو  ْوَلَف  نمشد ] متس  هب  شندش  بولغم  ماگنهب  ار  ریهز  داد  يرای  هک  ماگنهنآ  ار  ّرح  هنو  ( ]- 187) ٍرْسَق یلَع  اًْریَهُز 

www.noorfatemah.org

76 زندگینامه امام حسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


هدـنکارپ هنیآره  ( ]= 189) ٍرْعَو یلَع  ْتَّکَد  َو  ٍلْهـَـس  یلَع  (188) ْتَراَمل دـندوب ] نادرم  نیا  ياـجب  تخـسو  راوتـسا  ياـههوک  رگا  سپ  ]=
، نادرم نیا  زا  یخرب  ُهُهْجَو =[  َلـْبَّنلا  ُضِْرعَتْـسَی  ٍمئاـق  ْنِمَف  دوخ ]! فارطا  ياهخالگنـس  يور  رب  دـنتخیریم  ورف  تشد و  يور  رب  دـندشیم 
اه هزینرس  رپس  ار  دوخ  هنیـس  هک  دوب  ییوجراکیپ  رگید ، یخرب  و  ِرْدَّصلِاب -[  َۀَّنِـسَالا  یَْقلَی  ٍمِدْقُم  ْنِم  َو  تفرگ ]- رارق  اهریت  رپس  شا  هرهچ 

نادیهـش نایم  رد  دیامرف  روشحم  اهنآ  اب  ار  ام  دنوادخ  َنییِّلِع =[  الْعَا  یف  ْمُهَتَقَفاُرم  انَقَزَرَو  َنیدَهْـشَتْسُْملا  ِیف  ْمُهَعَم  ُهّللا  اَنَرَـشَح  تخاس . ]!
س. نیرب ] تشهب  تاجرد  نیرتالاب  رد  ناشیا  اب  یهارمه  ار  ام  دنادرگب  يزور  و  البرک ،

هنَع ُهّللا  َیِضَر  نیَقلا  نب  ریَهُز  تداهش 

رـسپ نم  و  متـسه ؛ ریهُز  نم  ِْنیَْقلا =[  ُْنبا  اَنَا  َو  ٌْریَهُز  اَنَا  رعـش : دناوخ : زَجَر  دومن و  یتخـس  رازراک  ُهّللا  ُهَمِحَر  نیَقْلا  نب  ریَهُز  تفگ : يوار 
یکی نیسح  هک  یتسارب  ِْنیَْطبِّسلا =[  ُدَحَا  اًْنیَسُح  َّنِا  نیسح ع ] زا  ریشمش  اب  ار  امش  منکیم  رود  ٍْنیَسُح =[  ْنَع  ِْفیَّسلِاب  ْمُکُدوُذَا  متسه ] نیَق 

سپ س . منیب - ] یمن  راک  نیا  رد  یبیع  چـیه  منزیم و  ار  امـش  نم  ٍْنیَـش =[  ْنِم  َيرَا  الَو  ْمُُکبِرْـضَا  تسا ] ربمایپ  يرتخد ) هون  ) طبِـس ود  زا 
یبا نب  دّـمحم  تیاور  هب  و  دـنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  لاجر  لاـطبَا  زا  سک  رایـسب  دز و  رارـشا  نآ  رب  ار  شیوخ  رابـشتآ  هقعاـص  نوچ 
هلمح وا  رب  یمیمت  ْسَوا  نب  رجاهُم  قاّفتا  هب  یبعَش  هّللادبع  نب  ریثک  هاگنآ  داتسرف ، منهج  هب  ار  ناقفانم  نآ  زا  نت  تسیب  دص و  کی  بلاط 

شیوخ ترضح  زا  ارت  ادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  داتفا ، كاخ  رب  ریَهُز  هک  تقو  نآ  رد  دندروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  دندرک 
خـسم كوخ  نومیم و  تروص  هب  ار  ناشیا  ار و  ناهارمگ  زا  یتعامج  دومرف  نعل  هک  نانچمه  ارت  ناگدنـشک  دنک  تنعل  دـنادرگن و  رود 
نیـسح ماما  هکنآ  ماقم  نیا  رد  تسا  یفاک  دوش و  رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هداـیز  شنأـش  تلـالَج  نیق  نب  ریهُز  دـیوگ : فل  ؤم  ( 190) دومن
باـنج نآ  يور  شیپ  رد  هک  دومرف  هّللادـبع  نب  دیعـس  اـب  ار  وا  ندـناوخ  زاـمن  تقو  رد  درپـس و  وا  هب  ار  هنمیم  اروشاـع  موی  مالّـسلا  هیلع 

اّمِم َِکلذ  ِریَغ  َیِلا  دش ؛ رکذ  ّرُح  اب  وا  تدالَج  یگنادرم و  تفر و  حرش  هب  موق  اب  وا  جاجتحا  دننک و  ترضح  نآ  هیاقو  ار  دوخ  دنتسیاب و 
[ . وا هب  تسا  قلعتم  هک  هچنآ  زا  اهنیا  زا  ریغ  و  ِِهب =[  ُّقلَعَتَی 

ُهّللا ُهَمِحَر  لَمَج  نب  عفان  نب  لالِه  نب  عفان  لتقم 

دوب هتـشون  اهریت  قاف  رب  ار  دوخ  مسا  تشاد و  مومـسم  ياهریت  دوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکـشل  ناعاجـش  زا  یکی  هک  لاله  نب  عفان 
كون هکیلاحرد  اهریت  نیا  اب  منکیم  باـترپ  اـُهقاْوفَا =[  ًۀَـمَْلعُم  اـِهب  یِمْرَا  رعـش : تفگ : یم  نمـشد و  رب  اـهریت  نآ  ندـنکفا  هب  درک  عورش 
نمشد تسکش  يدوبان و  اهنآ  هارمه  دنتسه و  نیگآرهز  هکیلاح  رد  و  ( ]= 191) اُهقافِْخا اهب  يرَْجت  ًۀَمومْسَم  تسا ] رادناشن  ناشیاهناکیپ 

ُسْفَّنلاَو ال قشِر ] عمج  اهریت ، اُهقاشرَا =  ای : [ ] اهریت نآ  یپایپ  ياهیزادناریت  ار  نیمز  درک  دهاوخ  ُرپ   ]= اُهقاشِر اهَضْرَا  َّنََاَلْمََیل  تسا ] يراج 
هب دز  تسد  هاگنآ  دـش ، مامت  ات  درک  گنج  اهریت  نآ  اب  هتـسویپ  و  س . ![ . دـشخبن يدوس  شـساره  سرت و  ار  سفن  و  اُهقافـِشا =[  اـهُعَْفنَی 
هب بوسنم  ًارهاظ  متـسه –  یلَمَجو  ینمی  يرـسپ  نم   ]= ِّیلَمَْجلا ُِّینَمَْیلا  ُمُالُْغلااَنَا  رعـش : تفگ : یم  داهج و  هب  درک  عورـشو  رادبآ  ریـشمش 

اذهَف َمْوَْیلا  ِلَْتُقا  ْنِا  تسا ] یلع ع  نب  نیسح  نید  نامه  رب  نم  نید  ٍِّیلَع =[  ِْنب  ِْنیَسُح  ِنید  یَلَع  ینید  جِحذَم ] زا  ةَریشَعلا –  دعَس  نب  لَمَج 
دوخ لمع  يدوزب  هدوب و  نم  هدیقع  نآ  سپ   ]= یلَمَع یقُالا  َو  ییأَر  َكاذَـف  تسا ] نم  يوزرآ  نیا  سپ  زورما ، موش  هتـشک  رگا  یلَمَا =[ 

رب رکشل  سپ  دوب ، هدرک  حورجم  هکنانآ  ریغ  هب  دیناسر  لتق  هب  دعس  رسپ  رکشل  زا  رفن  داتفه  یتیاور  هبو  رفن  هدزاود  سپ  منک ] تاقالم  ار 
وا باحصا  دوب  وا  اب  دوب و  هتفرگ  ار  وا  نشوجلا  يذ  نبرمش  تفگ : يوار  دندومن . ریسا  ار  واو  دنتـسکش  ار  وا  ياهوزابو  دندرک  هلمح  وا 

[ وت رب  ياو  ]= کَْحیَو تفگ : وا  هب  دید  ار  وا  نوچ  دعس  رمُع  دوب . يراج  شفیرش  نساحم  رب  نوخ  دعس و  رمع  دزن  هب  دندرب  یم  ار  عفان  و 
مدرک و هدارا  هچ  نم  هک  دناد  یم  يادخ  تفگ : يدیناسر ؟ لاح  نیا  هب  ار  دوخ  يدرکن و  محر  دوخ  سفن  رب  ارت  تشاداو  هچ  عفان ! يا  ، 

شکب تفگ : دعس ، نبا  هب  رمش  دندرک . یمن  مریـسا  دوب  ارم  دعاس  وزاب و  رگا  اهامـش و  اب  گنج  رد  ریـصقت  رب  ار  دوخ  منک  یمن  تمالم 
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زندگینامه امام حسین علی

 او را اَصـلََحَک اللُّه! ]= خدا خیرت دهد![ گفت: تو او را آورده اي اگر می خواهی تو بکش! پس شـمر شمشـیر خود را کشـید براي
هّللُدْـمَْحلاَف ام . ياهنوخ  هب  ار  ادـخ  ینک  تاقالم  هک  وت  رب  دوب  میظع  يدوب  ناناملـسم  زا  وت  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : عفان  وا . نتـشک 

ار وا  رمـش  سپ  داد . ] رارق  دوخ  قلخ  نیرت  تسپ  تسدب  ار  ام  ياهگرم  هک  اریادخ  ساپـس  ِهِْقلَخ =[  ِرارِـش  ْيَدَـی  یلَع  انایانَم  َلَعَج  يذـَّلا 
مـسا لّوا  زا  عفان  هک  تسا  نآ  منونظم  و  هدـش ، رکذ  عفان  نب  لـاله  راوگرزب ، نیا  ياـج  هب  بتک  ضعب  رد  هک  داـب  فوشکم  درک . دـیهش 

هب یتسناد  قباس  رد  و  هدوب ، هبترم  گرزب  فیرـش و  تریـصب و  اب  عاجـش و  یلیخ  راوگرزب  نیا  و  هدوب ، عفان  رارکت  شببـس  و  هدش ، طقس 
عّمَُجم اب  دش  قحلم  ترضح  نآ  هب  هار  نیب  رد  دمآ و  نوریب  هفوک  زا  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ترـضح  يرای  هب  ههاریب  زا  حامرط  تلالد 

رد هک  هدرک  لقن  يربط  و  دـندروآ . یم  هارمه  دـندوب و  هدرک  لـتک  تشاد  ماـن  لـماک ) ) هک ار  عفاـن  بسا  و  رگید ، یـضعب  هّللادـبع و  نب 
ءادهّشلا دّیس  ترضح  درک  تّدش  یلیخ  ناشیا  رب  یگنشت  دنتسب  شباحصا  مالّـسلا و  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  يور  رب  ار  بآ  هک  یتقو  البرک 

هب مَلَع  لاله  نب  عفان  دـنروایب . بآ  ات  داتـسرف  کشم  تسیب  اب  هدایپ  رفن  تسیب  راوس و  یـس  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  سابع  باـنج  مالّـسلا  هیلع 
وت هب  ابحرم  تفگ : ورمع  لاله ! نب  عفان  منم  دومرف : یتسیک ؟ دز  ادص  دوب  هعیرـش  لّکوم  هک  جاّجَح  نب  ورمَع  داتفا ، ولج  تفرگ و  تسد 

یمن هّللاو ! تفگ : ارت ! داب  اراوگ  ماشایب  تفگ : دیدرک ، عنم  ام  زا  هک  بآ  نیا  زا  ندیماشآ  يارب  مدمآ  تفگ : يدـمآ ؟ هچ  يارب  ردارب  يا 
نب ورمع  دندش ، ادیپ  باحـصا  لاح  نیا  رد  دنا ، هنـشت  شباحـصا  زا  تعامج  نیا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  میالوم  هکنآ  اب  يا  هرطق  مماشآ 

تفگ ار  ناگدایپ  عفان  دنتـشاذگ . اج  نیا  رد  بآ  زا  عنم  يارب  ار  ام  هک  اریز  دـنماشایب ، بآ  تعامج  نیا  هک  تسین  نکمم  تفگ : جاّجح 
نب عفان  سابعلا و  لضفلاوبا  بانج  دندروآ ، هلمح  ناشیا  رب  شباحـصا  جاّجح و  نب  ورمع  دینک . رپ  ار  اهکـشم  دینکن و  ناشیا  هب  انتعا  هک 

نیـسح ماما  تمدخ  هب  ار  اهبآ  ات  ناشیا  زا  درک  تیامح  هتـسویپ  دیورب ؛ دندومرف : ناگدایپ و  دزن  دـندمآ  دـندرک و  قرفتم  ار  ناشیا  لاله 
ّانِا َو  دنک : یم  ضرع  مالّسلا  هیلع  ادهّشلا  دّیس  هب  دوخ  تاملک  هلمج  رد  هک  تسا  نامه  لاله  نب  عفان  نیا  و  ( 192) دندیناسر مالّسلا  هیلع 
ارت هکنآره  میرادـیم  تسود  میدوخ ؛ ياهـشنیب  دوخ و  ياهتین  رب  ام  و  َكاداـع =[  ْنَم  يداـُعن  َو  َكـالاو  ْنَم  یلاُون  اـنِِرئاَصب  َو  اـِنتاِّین  یلع 

س. [ . دراد نمشد  ارت  هکنآره  میراد  نمشد  دراد و  تسود 

( ُهّللا اَمُهَمِحَر  ) نایرافِغ نمحّرلادبع  هّللادبع و  لتقم 

هّللادبع و دننک  نمشد  يریگولج  هک  دنرادن  یئاناوت  دندش و  هتشک  ناشیا  زا  يرایسب  هک  دندید  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 
: دـنتفگو دـندمآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  دـندوب  هدـلب  نآ  فارـشا  هفوک و  ناعاجـش  زا  هک  ّيرافِغ  هَورُع  نارـسپ  نمحّرلا  دـبع 

میناوت یمن  ار  نمـشد  ولج  هک  يّدح  هب  میدش  مک  ام  ام و  رب  نانمـشد  دـندش  یلوتـسم  َْکَیِلا ": ُّوُدَْـعلا  اَنَزاح  ُمالَّسلا  َْکیلَع  ِهّللاِدـْبَعابَاای !
، میوش هتشک  وت  لباقم  رد  میئامن و  عفد  وت  زا  ار  نمشد  هک  میراد  تسود  ام  سپ  دندیسر " امـش  هب  دندرک و  زواجت  ام  زا  مَرَج  میریگب ال 

ْدَق رعـش : تفگ : یم  نمحّرلا  دبع  و  دندرک ، هلتاقم  ترـضح  نآ  یکیدزن  رد  دندش و  کیدزن  ناشیا  دـیئایب  شیپ  ! ابحرم دومرف : ترـضح 
ٍمِراص ٍبْضَع  ِّلُِکب  ِراّجُْفلا  َرَشْعَم  ََّنبِرْضََنل  راِزن ]- ینب  فِدنِخ و  رافِغ و  ینب  دننادیم  یبوخب  ٍراِزن =[  یَنب  َدَْعب  ٌفِْدنِخ  َو  رافِغ  ُوَنب  اّقَح  ْتَِملَع 
اَنِْقلاَو ِِّیفَرْـشَْملِاب  ِرارْحَـالا  ِیَنب  ْنَع  اُودُوز  ِمْوَقاـی  عطاـق ] ناُّرب و  زیت و  ریـشمش  ره  هب  ار  ناراکدـب  تعاـمج  مـینزیم  هـنیآره  اـم  هـک  ٍراـَّتب -[ 

فِراشَم رد  هدش  هتخاس  زیت  ياهریـشمش  اب  نادرمدازآ - ]- نادنزرف  زا  ار  نمـشد  دـینک  رود  دـینک و  عافد  نم ، موق  يا  ( ]= 193) ِراّطَْخلا
نب ثراحلا  نب  ْفیَس  نایرباج  ناناوج  دندمآ  تفگ : يوار  دش . دیهـش  ات  درک  هلتاقم  سپ  س ) ![ ) نکفا هبرـض  ياه  هزین  و  یفِرـشَم ) ) ماش

یلاح رد  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  تمدخ  دندمآ  دندوب  يردام  ردارب  ود  ّمع و  رـسپ  ود  رفن  ود  نیا  و  عیرـس ، نب  دبع  نب  ِکلام  عیرس و 
رگید تعاس  زا  دعب  مراودیما  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـییرگ ؟ یم  هچ  يارب  نم  ردارب  نادـنزرف  يا  دومرف : ترـضح  دنتـسیرگ ، یم  هک 

امـش لاح  رب  هکلب  مینک  یمن  هیرگ  شیوخ  ناج  رب  ام  دنگوس  ادخ  هب  دنادرگ  وت  يادف  ار  ام  ادخ  دندرک : ضرع  دوش ، نشور  امـش  هدید 
یهودنا هب  ار  امش  دهد  ازج  ادخ  هک  دومرف  ترضح  دومن ، میناوت  یمن  ناشیا  هراچ  دنا و  هدرک  هطاحا  ار  وت  رود  نانمـشد  هک  مییرگ  یم 
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دنتفاتش و نادیم  يوس  هب  دندرک و  عادو  ار  ترـضح  نآ  سپ  ناراکزیهرپ ، يازج  نیرتهب  نم  اب  امـش  تاساُوم  هب  دیراد و  نم  لاح  رب  هک 
(194) دنتشگ دیهش  ات  دندرک  هلتاقم 

ُهّللا ُهَمِحَر  یمابِش  دعسا  نب  هلظنح  تداهش 

رپس ار  نتشیوخ  بانج  نآ  تسارح  ظفح و  رد  داتـسیاب و  مالّـسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  دمآ و  شیپ  درک و  ملع  يدرم  ّدق  دعـسا ، نب  هلظنح 
یمه دیرخ و  یم  دوخ  ناج  تروص و  هب  دیسر  یم  مالّسلا  هیلع  ماما  دصق  هب  هک  ینانس  فیـس و  مخز  ره  تخاس و  ریـشمش  هزین و  ریت و 

یئاهباذع نآ  لثم  دسرب  امش  رب  مسرت  یم  و  دیوش ، بازحا  رکشل  باذع  بجوتسم  هک  امـش  رب  مسرت  یم  نم  موق ! يا  هک  داد  یم  رد  ادن 
یمن ادخ  دنتفرگ و  دوحج  رفک و  قیرط  ناشیا  زا  دعب  هک  نانآ  دومث و  داع و  حون و  موق  باذـع  دـننام  هدـش  دراو  هتـشذگ  ياهتّما  رب  هک 

زا ار  امش  مّنهج و  يوس  هب  دینادرگب  رشحم  زا  ور  هک  يزور  تمایق ، زور  زا  مسرت  یم  امـش  رب  نم  موق ! يا  ناگدنب ، يارب  یمتـس  دهاوخ 
و باذع ، ببس  هب  ار  امش  ادخ  دنادرگ  كاله  لَصأتسُم و  سپ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  دیشکم  موق  يا  دشابن ، يا  هدنراد  هاگن  ادخ  باذع 

لآ اب  نوعرف  لآ  نم  ؤم  ياهتحیـصن  هب  درک  هراشا  تاـملک  نیا  زا  ددـنب و  ءارتفا  ادـخ  هب  هک  یـسک  تسا  دـیماان  هرهب و  یب  هک  قیقحت  هب 
تعاـمج نیا  هک  شاـب  هتـسناد  دـنک  تمحر  ارت  ادـخ  دعـس ! نب  ۀـلظنح  يا  دوـمرف : ترـضح  لـِتاقَم ، زا  یـضعب  قـفاوم  و  ( 195  ) نوعرف

ارت و دـندش و  نوریب  وت  رب  يدرک و  توـعد  ّقـح  يوـس  هب  ار  ناـشیا  هک  هچنآ  زا  دـنتفات  رب  رـس  هک  یماـگنه  دـندش ، باذـع  بجوتـسم 
: درک ضرع  هلظنح  سپ  دنتشک . ارت  ياسراپ  ناردارب  هکنآ  لاح  نالا و  ناشیا  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دنتفگ و  دب  ازـسان و  ارت  باحـصا 

يوس هب  ورب  نک و  باتش  یلب  دومرف : ؟ موشن قحلم  دوخ  ناردارب  هب  مورن و  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  نم  ایآ  موش ، تیادف  يدومرف  تسار 
سپ دریذـپن ، لاوز  دوشن و  هنهک  زگره  هک  یتنطلـس  يوس  هب  تسا و  ایند  رد  هچنآ  ایند و  زا  رتهب  تسا و  هدـش  اـّیهم  وت  يارب  زا  هک  هچنآ 

َو انَْنَیب  َفَّرَع  َو  َِکتَیب  ِلهَا  یلَع  َو  َکیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ِهّللاِدـْبَع  ابَا  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّّسلا  تفگ : درک و  عادو  ار  ترـضح  رتخا  کـین  دیعـس  نآ 
دئادـش لمحت  رد  یئابیکـش  درک و  هناریلد  دربن  تفرگ و  یـشیپ  ناقفانم  اب  گنج  رد  بانج  نآ  سپ  َنیمآ ! َنیمآ  دومرف : ِِهتَّنَج . یف  َکَْنَیب 

زا هعیـش و  هوجو  زا  دعـسا  نب  ۀلظنح  هک  دیوگ : فل  ؤم  دـندومن . قحلم  شا  هتـسیاش  ناردارب  هب  ار  وا  دـندرک و  هلمح  وا  رب  هکنآ  ات  دومن 
و دسر ، یم  ماش ) هب  تسا  یعضوم  باتک  نزورب  ) مابِـش هب  شتبـسن  هکنآ  تهج  هب  دنیوگ  ّیمابِـش  ار  وا  هدش و  دادعت  ءاحَُـصف  ناعاجش و 

(. میم نوکس  هب  ) نادْمَه زا  دنشاب  یم  ینطب  مابِشونب 

هّللا اَمُهَمِحَر  سِباع  بَذْوَش و  تداهش 

بذوَش دوخ  بِحاصُم  اب  درک  يور  درک  تسرد  تمیزع  تداهـش  تداعـس  كاردا  يارب  زا  نوچ  ینادـمَه  يرکاش  بیبَش  یبا  نب  سباع 
هب نایعیش  هک  دوب  یسلجم  ار  وا  هک  هدش  لقن  هکلب  عیفر  یماقم  بحاص  نآ و  لماح  ثیدح و  ظفاح  هعیش و  نیمِّدقتُم  زا  هک  رکاش  یلوَم 

نیب سانـشرس  دازرمایب –  شیادخ  هک  وا –  دوب  و  ْمِهیف =[  ًاهْجَو  ُهّللا  ُهَمِحَر  ناک  دندومن و  یم  ذـخا  شبانج  زا  دندیـسر و  یم  شتمدـخ 
هتـشاد رطاـخ  رد  هچ  یهاوخ  یم  تفگ : بذوش  يراد ؟ رطاـخ  رد  هچ  زورما  بَذْوَـش ! يا  تفگ : يو  اـب  سباـع  هلمجلاـب ؛ س .) [ ) ناـشیا

نم نامگ  تفگ : سباع  موش . هتـشک  ات  منک  تزرابم  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  رـسپ  باکر  رد  وت  اب  هک  ما  هدرک  دصق  مشاب ؟
هک شاب  هتسناد  دریگ و  باسح  هب  ءادهش  رامش  رد  ناسک  رگید  نوچ  ارت  ات  باتـشب  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  لاحلا  هدوب ، نیمه  وت  هب  مه 

کی نیمه  دنز و  ایرث  قرف  رب  مدق  يرثلا  تحت  زا  دناوتب  درم  هک  تسیزور  زورما  هچ  دوشن  سک  چـیه  تسد  هب  زور  نینچ  زورما  سپ  زا 
عادو مالـس  تفاتـش و  ترـضح  تمدـخ  هب  بذوَش  سپ  تسا . ّتنج  باسح و  دزم و  زور  نآ  زا  دـعب  تسا و  تمحز  لـمع و  زور  زور ،

هیلع نیـسح  ماـما  باـنج  دزن  هب  سباـع  نآ  زا  سپ  تفگ : يوار  هّللا  همحر  تشگ ، دیهـش  اـت  درک  هلتاـقم  تفر و  نادـیم  هب  سپ  تـفگ .
نیمز يور  رد  هناگیب  هچ  شیوخ و  هچ  رود ، هچ  کیدزن و  هچ  يا  هدیرفآ  چیه  هّللادبع ! ابا  ای  درک : ضرع  درک و  مالس  تفاتش و  مالّسلا 
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زا هک  يزیچ  هب  میامنب  وت  زا  ار  لتق  ملظ و  نیا  عفد  هک  متـشاد  تردـق  رگا  دـشاب و  وت  زا  رتبوبحم  زیزع و  نم  دزن  رد  هک  دربن  ياپ  هب  زور 
داد مالس  ار  ترضح  نآ  هاگنآ  مدیناسر  یم  نایاپ  هب  ار  راک  نیا  مدرک و  یمن  نآ  رد  یتسـس  یناوت و  يدوب  رتزیزع  نم  ناج  نم و  نوخ 
هک یلاح  رد  تخات  نادیم  هب  هدیمش  ریـش  نوچ  هدیـشک  ریـشمش  اب  سپ  مرذگ ، یم  وت  ردپ  نید  وت و  نید  رب  نم  هک  شاب  هاوگ  تفگ : و 

هدروآ نادیم  هب  ور  هک  مدید  ار  سباع  نوچ  هک  تفگ  دوب  دعـس  رمع  رکـشل  زا  يدرم  هک  میمت  نب  عیبر  دوب ، هدیـسر  وا  نیبج  رب  یتبرض 
هدیدن یسک  وا  زا  رتعاجش  مدوب و  هدرک  هدهاشم  اهگنج  رد  ار  وا  یگنادرم  تعاجش و  متخانـش و  یم  ار  وا  شیپ  زا  نم  و  متخانـش ، ار  وا 

بیبش یبا  نبا  نیا  تسا ؛ ناریش  ریش  نیا  ٍبیبَش =[  یبَا  ُنبا  اَذه  ِدوُسُالا  ُدَسَا  اذه  مدرم ! يا  ناه  هک  مداد  رد  ادن  ار  رکشل  تقو  نیا  مدوب ،
رحب زا  تسا  ناّمُع  هک  جوَف  بناج  يربَژِه  دیآ  یم  هک  تشارفا  ندرگ  ادعا  جوف  يوس  هب  تشادرب  زاوآ  میمت  نبا  عیبر  رعـش : س ) [ ) تسا

وا گنچ  زا  هن ، رگا  دورن و  وا  نادیم  هب  سک  چیه  تسا  بیبش  یبا  نب  سباع  نیا  تسا ، ناریش  ریش  نیا  موق  يا  دیشک  دایرف  جوم  شفک 
]!؟ تسین يدرم  ایآ  ! ]= ٌلُجَرالَا ٌلُجَرالَا ، هک  داد  رد  ادن  هتسویپ  درک و  نالوج  نادیم  رد  هلاّوَج  هلعـش  نوچ  سباع  سپ  دهرن ! تمالـس  هب 
هب وس  ره  زا  نایرکـشل  دنیامن  نارابگنـس  ار  سباع  هک  داد  رد  ادن  دمآ  راوگان  دعـس  نبا  رب  راک  نیا  دومنن  وا  تزرابم  تءارج  سک  چیه 

تباث نب  ناّسح  ایوگو  دومن  رکشل  رب  هلمح  دنکفیب و  رـس  زا  دوُخ  درک و  رود  نت  زا  هرز  دید  نینچ  هک  سباع  دندنکفا ، گنـس  وا  بناج 
َماقَم ُهَتَماه  ُمیُقی  َو  ار ] هدننز  هبرض  ياه  هزین  دنکیم  تاقالم  دوخ ، يولگ  اب  وا  ِهِرْحَِنب =[  ِتارِجاّشلا  َحامِّرلا  یَْقلَی  رعـش : هتفگ : ماقم  نیا  رد 
زگره ِرُْصنُْعلا =[  ِبیط  ِلابْرِـس  يَوِس  ًاعْرِد  ُهَنْرَجَـش - ُحامّرلا  ِذِا  ُدیُری  ْنِا  ام  یگنج ] دوُخ  هالک  ياجب  ار  دوخ  رـس  درادیم  اپ  رب  و  ِرَفْغِْملا =[ 

ِربَطْصا ( 196) ِفْرِّطِلل ُلُْوقَیَو  شتـشرس ] رـصنع و  ییوکین  رخاف  سابل  زجب  یهرز  دننزیم –  هبرـض  وا  هب  اه  هزین  هک  ماگنه  نآ  دـهاوخیمن 
! اه هزین  يزیت  رب  نک  ربص  شداژن : وکین  ندرگ و  دـنلب  اـپزارد و  بسا  هب  دـیوگیم  و  ( ]= 197) ِرَقُْعت َْمل  ْنِا  ِدْجْملا  َنْکُر  َْتمَدَهَف  انَْقلا  اَبَِـشل 

دنَِکف ربز  نشوج  رعـش : هتفگ : ماقم  نیا  رد  مجع  رعاشو  س . ![ . يوشن یپ  هک  رگا  ار  ییامنگرزب  ياهنوتـس  يزاس  یم  دوبان  مدـهنم و  هک 
يدرک هلمح  هک  فرط  ره  هب  سباع  هک  مدید  یم  ادخ  هب  مسق  تفگ : عیبر  سورخ ! مَِین  مزاب  هک : دـنکف  رـسز  رَفْغِم  مَیِهام ! هن  مَهام ؛ هک :

ارف ار  وا  بناج  ره  زا  رکشل  هکنآ  ات  درک  مزر  هنوگ  نیدب  دنتخیر ، یم  رگیدکی  يور  رب  دنتخیرگ و  یم  وا  شیپ  زا  نت  تسیود  زا  هدایز 
وا رس  نم  دندیربب و  ار  وا  رس  دندروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  هزینرس ] ریشمش و  نانِس =[  فیـس و  مخز  گنـس و  تحارج  ترثک  زا  دنتفرگ و 
رود هب  تمـصاخم  نیا  هک  تفگ  دعـس  رمع  متـشک ؛ اروا  نم  هک  درک  یم  يوـعد  کـی  ره  هک  مدـید  ناعاجـش  زا  یتعاـمج  تسد  رد  ار 

هک هدش  لقن  دیوگ : ّفل  ؤم  دیدرک . دیهـش  ار  وا  دیدش و  تسدـمه  وا  نتـشک  رد  یگمه  هکلب  تشکن  ار  وا  هنت  کی  سک  چـیه  دـینکفا 
وا دورو  تقو  رد  لیقع  نب  ملسم  اب  وا  مالک  هدوب و  راد ] هدنز  بش  دِّجَهَتُم =[  دباع و  بیطخ و  عاجش و  سیئر و  هعیش و  لاجر  زا  سباع 

تعیب وا  اب  نایفوک  هکنآ  زا  دعب  تشون  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  همان  ملـسُم  هک  هدرک  لقن  يربط  و  دش . رکذ  قباس  رد  هفوک  هب 
. دُربب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  سباع  ار  ذغاک  دیایب ، هک  تساوخ  ترضح  زا  دندرک و 

ُهّللا ُهَمِحَر  ّيِدنِکلا  ّیِلَدْهَبلا  ِءاثعَّشلا  یِبَا  تداهش 

وناز هب  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس  ترضح  لباقم  دوب ، زادناریت  یعاجـش  دنتفگ ، یم  ءاثعَّشلاوبا  ار  وا  هک  یلَدَْهب  دایز  نب  دیزی  تفگ : يوار 
ُناسُرف ۀـَلَدَْهب ، ُْنبا  اَنَا  تفگ : یم  دـنکفا  یم  هک  يریت  ره  رد  ریت ، جـنپ  رگم  اهنآ  زا  دـشن  طقاس  هک  دـنکفا  نمـشد  رب  ریت  دـص  دـمآ و  رد 

هب وا  ریت  ادنوادخ ! تفگ : یم  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  و  س .) [ ) دنا هدوب  رکـشل  نارواگنج  مناردپ ) هک  ) ما هلَدـَهب  رـسپ  نم  ۀَـلَجْرَْعلا =[ 
متـسه و یلَدَهب  دیزی  نم  ٌرِـصاهُم =[  یبَا  َو  ٌدیزَی  اَنَا  رعـش : دوب : نیا  زور  نآ  رد  وا  زَجَر  و  نک . اطَع  تشهب  ار  وا  شاداپ  نک و  انـشآ  ناشن 
ای تسا ] امرفمکح  نآ  رد  هک  هشیب  ریـش  زا  رتعاجـش  ( ]= 199) ٌرِداخ ( 198) ٍْلیِِغب ٍْثَیل  ْنِم  ُعَجْشَا  تسا ] راکش  هدننکـش  مه  رد  ریـش  مردپ 

يرود نادرگیور و  و  ( ]= 200) ٌرِجاه َو  ٌكِرات  ٍدْعَس  ِْنبِالَو  متسه ] نیسح ع  روای  نم  هک  شاب ) دهاش  ) ادخ يا  ٌرِصان =[  ِْنیَـسُحِلل  ّینِا  ِّبر 
نینچ یناث  عرـصم  بوشآ  رهـش  نبا  ِبقانَم ) ) رد هک  دـیوگ : ّفل  ؤم  دـش . دیهـش  ات  درک  رازراک  سپ  س . [ . دعـس نب  رمع  زا  ما  هدـننیزگ 
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و هشیب . ریش  ینعی  روُصَه  و  رِـصاهُم ) ) اب روُصَه ) [ ) بسانت  ] هظحالم هب  تسا  رتدایز  شفطل  نیا  ( 201) ٌرِداخ ِنیرَْعلا  ِیف  ٌروُصَه  ٌْثَیل  تسا :
. تسا نیثّدحم  زا  رِصاهُم  نب  دیزی  هک : هتفگ  يدابآزوریف 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  باحصا  زا  یعمج  لتقم 

هلتاقم ّيِذئاع  هّللادـبع  نب  عَّمَجُم  دـلاخ و  نب  ورمع  یلوَم  دعـس  ّیناملـس و  ثراح  نب  رباج  ّيوادیَـص و  دـلاخ  نب  ورمع  هک  هدـش  تیاور 
هطاحا اهنآ  رود  رب  رکشل  دندش  عقاو  رکشل  نایمرد  نوچ  دندومن ، هلمح  دعس  رسپ  رکشل  هب  هدیـشک  ياهریـشمش  اب  لاتق و  لّوا  رد  دندرک 

رکـشل و رب  درک  هلمح  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نب  ساّبع  بانج  دندرک و  ادج  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  رکـشل  زا  ار  ناشیاو  دندرک 
دندومن هلمح  رکشلرب  دندروآ  اهنآ  هب  ور  رکـشل  هک  هراب  رگید  دندوب و  هدش  حورجم  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  دومن و  صالخ  ار  ناشیا 

مدرک هدـهاشم  البرک  رد  هک  یلباک  نارهَم  زا  هدـش  تیاور  و  هّللا . ُمُهَمِحَر  دـندیدرگ  دیهـش  یگمه  ناکم  کـی  رد  اـت  دـندرک  هلتاـقم  و 
هلمح زا  هاگره  دزاس و  یم  قّرفتم  هدـنکارپ و  ار  ناـشیا  هکنآ  رگم  یتعاـمج  رب  دـنک  یمن  هلمح  دـنک ، یم  یتخـس  رازراـک  هک  ار  يدرم 
ُوْلعَت ِسْوَدْرِْفلا  ِۀَّنَج  یف  اَدَمْحَا  َْنباَی  َدْشُّرلا  َْتیَدَه  رِْـشبَا  رعـش : دیوگ : یم  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  دـیآ  یم  دوش  یم  غراف  شیوخ 
نیرب تشهب  تاـجرد  رد  و  يدـنایامن ؛ اـمب  ار  تسار  هار  هک  ص ، نیرت ) هدوتـس  ) دـمحا ربماـیپ  رـسپ  يا  ارت  داـب  تراـشب  ( ]= 202) ًادَعَص
دیهـش ار  وا  ّیمیَت  لَشْهَن  نب  رماع  سپ  یلظنَح ، هَرمَع  وبا  دـنتفگ : صخـش ؟ نیا  تسیک  مدیـسرپ  س . [ . یتسه هدـنور  ـالاب  مّرخ ، زبسرس و 
كرد شدوخ  تسا و  هباحـص  زا  شردپ  تسا و  بیرغ  نب  دایز  شمان  هَرمَع  وبا  نیا  هک  دنا  هتفگ  دیوگ : ّفل  ؤم  دیرب . ار  شرـس  درک و 

. هّللا همحر  هدوب  زامن  ترثِک  تدابع و  هب  فورعم  دّجهتم ، دّبعتم و  عاجش و  يدرم  هدومن و  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح 

هنَع ُهّللا  َیِضَر  نوَج  تداهش 

رکـشل ناـیمرد  ُهّللا  ُهَمِحَر  ّيراـفِغ  ّرذوبا  یلوَم  نْوَج  ناتـسوب  ورَـس  مه  یناتـسود و  حَور  مه  نامـسآ  دیـشروخ  يراـفِغ و  ینب  هاـم  رعش :
درک تصخر  بلط  مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  زا  هدومن  تداهش  يوزرآ  دوب  هایس  يدبع  زین  دنمتداعس  نآو  دوب  مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس 

تمالـس قیرط  هک  ینوذأم  نم  بناج  زا  نکم  التبم  ام  قیرط  هب  ار  نتـشیوخ  سپ  تیفاع  بلطرد  يدرک  ام  تََعباتُم  وت  دومرف : باـنج  نآ 
تّدش یتخس و  زور  هک  زورما  ما و  هدوب  امش  ناوخ  سیل  هساک  تعسو  تحار و  ماّیا  رد  نم  هّللا ! ِلوُسَر  َنباَی  درک : ضرع  . یئوج شیوخ 

تشهب نم  زا  یئامرفم  غیرد  سپ  تسا  هایس  مگنر  تسپ و  نم  بَسحو  نّفعتم  نم  يوب  هک  مسق  ادخ  هب  مرادرب ، امـش  زا  تسد  تسا  امش 
اب ار  دوخ  هایس  نوخ  ات  دش  مهاوخن  ادج  امـش  زازگره  هّللاو ! ال  (203 ؛) ددرگ دیفس  میور  فیرـش و  نم  مسجو  دوش  وکین  نم  يوب  ات  ار 

ُراّفُْکلا يَرَی  َفیَک  رعـش : دـناوخ : زَجَر  نیاو  تفاتـش  نادـیم  هب  درک و  لصاح  تزاـجا  تفگب و  نیا  مزاـس . طولخم  امـش  ّبیَط  ياـهنوخ 
يارب هک  یتبرض  ریشمش !؟ اب  ار –  هایس  مالغ  تبرض  ناِرفاک  دننیب  یم  هنوگچ  ( ]= (ي ٍدّمحم ینب  ْنَع  ًابْرَض  ِْفیَّسلِاب !؟ (ي -) ِدَوْسَْالا َبْرَض 
تـسد نابز و  اب  اهنآ  زا  منکیم  عافد  (ي =[ ) ِدِرْوَْملا َمْوَی  َۀَّنَْجلا  ِِهب  وُجْرَا  (ي ) ِدَْیلا َو  ِناسِّللِاب  ْمُْهنَع  ُّبُذَا  تسا ] دّمحم ص  نادـنزرف  زا  عافد 

ات دنکفا  كاله  كاخ  هب  ار  رفن  جنپ  تسیب و  و  س . [ . ادخ هاگـشیپ  هب  دورو  زور  رد  ار  تشهب  برـض ، نیا  شاداپ  هب  مراد  دـیما  و  دوخ ؛
ار نْوَج  يور  اهلاراب  درک : اعد  داتسیا و  وا  هتشک  رس  رب  دمایب و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  ِلتاقَم  ضعب  رد  و  دش . دیهش 
هد یئاسانـش  مالّـسلا  اَـمِهیلع  دّـمحم  لآو  دّـمحم  وا و  ناـیم  رد  نادرگ و  روـشحم  راربا  اـب  ار  وا  نک و  وـکین  ار  وا  يوـب  نادرگ و  دـیفس 

کشُم يوب  هک  دنتفای  زور  هد  زا  دعب  ار  نْوَج  دسج  دندش  رضاح  ءادهش  نفد  يارب  نامدرم  هک  یماگنه  هدش : تیاور  و  نکفیب . یتسودو 
اًْنیَسُح (205) ْمِْدقَا رعش : دناوخ : زجر  دمآ و  نادیم  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نّذؤم  قورـسم  نب  جاّجَح  (. 204) دوب عطاس  وا  زا 

وت نیـسح ) يا  ) هک اَِّیبَّنلا =[  َكَّدَج  یَْقَلت  َمْوَْیلاَف  تسا ] هدش  تیاده  يرگتیاده  هک  ار  نیـسح ع  هدـب  رارق  دوخ  شیپاشیپ  ایِدـْهَم =[  اًیِداه 
مَرک و بِحاص  هک  ار  یلع ع  تردپ  سپس  ایلَع =[  يَدَّنلا  اَذ  كابَا  َُّمث  ار ] ربمایپ ص  تدوخ  ّدج  تتداهش ) زا  سپ  ) ینکیم تاقالم  زورما 
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هب رفن  جنپ  تسیب و  س . میـسانش ] یم  ربمایپ  ّقح  رب  یـصو  ار  وا  ام  هک  تسا  سک  نامه  وا  هک  ایِـصَو =[  ُُهفْرعَن  يذَّلا  كاذ  دوب ] تواخَس 
(206) هّللا همحر  دش . دیهش  سپ  دنکفا  كاله  كاخ 

ُهّللا ُهَمِحَر  هتشک  ردپ  یناوج  تداهش 

زا نم ! كرسپ  يا  هک  درک  باطخ  ارواو  دوب  وا  اب  شردام  دندوب  هتـشک  نایفوک  هکرعم  رد  ار  شردپ  هک  دوب  ترـضح  رکـشل  رد  یناوج 
نادـیم گنهآ  ردام  کیرحت  هب  ناوج  نآ  مَرَجال  نک . لاتق  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  رـسپ  يور  شیپ  رد  وش و  نوریب  نم  دزن 
هورکم شردام  رب  وا  تداهـش  هک  دیاش  هتـشگ و  هتـشک  شردپ  رـسپ  نیا  هک  دومرف  دید  ار  وا  هک  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  بانج  درک ،

: رعـش درک . تئارق  زجر  نیا  تفر و  نادـیم  هب  سپ  هدرک ، رما  لاتق  هبارم  مردام  داب  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  درک : ضرع  ناوج  نآ  ، دـشاب
( ربمایپ ) بلق ینامداش  هیام  ریذَّنلا =[  ِریـشَْبلا  ِداُؤف  ُرورُـس  تسا ] يریما  وکین  هچ  هک  تسا  نیـسح ع  نم  ریما  ریمَْالا =[  َمِْعن  َو  ٌْنیَـسُح  يریمَا 

ایآ سپ  ٍریظَن =[  ْنِم  َُهل  َنُومَْلعَت  ْلَهَف  دنتـسه ] وا  نیدـلاو  همطاف ع  یلع ع و  ُهادـِلاو =[  ُۀَـمِطاف  َو  ُِّیلَع  تسا ] هدـنهد  میب  هدـنهد و  تراـشب 
ٍرْدـَب ُلثِم  ٌةَّرُغ  َُهل  زورمین ] دیـشروخ  لثم  تسا  یکانبات  هرهچ  وا  يارب  یَحُّضلا =[  ِسْمَـش  ُْلثِم  ٌۀَْـعلَط  َُهل  یهیبش ]!؟ ریظن و  وا  يارب  دـینادیم 

نت زا  ار  وا  رـس  نایفوک  دومن ، عادو  ار  ناهج  نیاو  درک  رازراک  ات  س . [ . ناشفارون مامت  هام  لثم  تسا  یناشخرد  یناـشیپ  وا  يارب  ٍرینُم =[ 
كرسپ يا  َْتنَسْحَا ، تفگ : دینابسچ و  هنیس  رب  تفرگ و  ار  رسپ  رس  ردام  دندنکفا ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ  رکـشل  هب  دندرک و  ادج 

هاگنآ تشکب ، ار  وا  دنکفا و  نمشد  هاپس  زا  يدرم  يوس  هب  بضغ  مامت  اب  ار  رس  نآو  نم ! مشچ  ینـشور  ياو  نم ، لد  ینامداش  يا  نم ،
ٌۀَفیَحن ٌۀَِیلاب  ( 208) ٌۀَیِواخ ٌۀَفیعَض  ءاسنلا خ ل ) یف  () 207) يدِّیَس ُزوُجَع  اَنَا  رعش : تفگ : یم  درک و  هلمح  ناشیا  رب  تفرگ و  ار  همیخ  دومع 

ْمُُکبِرْضَا متسه ] هفیحن  هدرمژپ و  سک و  یب  هداتفا و  ورف  متسه ؛ هفیعض  و  لدب ) هخـسن  نانز - نیب  رد  ای :  ) متـسه دوخ  ياقآ  نزریپ  نم  ]= 
زا نت  ود  سپ  س . [ . دنمتفارش همطاف  نادنزرف  زا  عافد  يارب  منز ؛ یم  امش  رب  تخس  یتبرض  یلو  ۀَفیرَّشلا =[  َۀَمِطاف  یَنب  َنُود  ٍۀَفینَع  ٍَۀبْرَِضب 

(209) درک وا  ّقح  رد  اعد  ددرگرب و  نادیم  زا  هک  درک  نامرف  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  تشکب ، ار  نمشد  رکشل 

هنع ُهللا  یِضَر  یکرت  یمالغ  تداهش 

نآ اروشاع  زور  رد  دوب ، نآرق  يراق  و  دادَس ، حالـص و  تیاهن  رد  دوب  ّیکُْرت  مالغ  ار  مالّـسلا  هیلع  ءادّهـشلا  دّیـس  ترـضح  هک  دش  هتفگ 
ریشمش ندز  هزین و  نتفوک  زا  ایرد  یلَطْصَی =[  یبْرَـضَو  ینْعَط  ْنِم  ُرْحَْبلَا  رعـش : دناوخ : زجر  دز و  نافلاخم  هاپـس  فص  ار  دوخ  افو  اب  مالغ 

 ]= یلَْجنَی ینیمَی  یف  یماـسُح  اذِا  ددرگیم ]! هدـنکآ  ُرپ و  نم  ناـکیپ  ریت و  زا  اـضف  و  یلَتْمَی =[  یْلبَن  َو  یمْهَـس  ْنَم  ُّوَْجلاَو  دوشیم ]! غاد  نم ،
هتفاکـش مه  زا  ّربـکتم )  ) میظعت دروم  دوسح  بلق  ِلَّجَبُملا -[  ِدِـساْحلا  ُْبلَق  ُّقَْـشنَی  ددرگ ]- راکـشآ  متـسار  تسد  رد  نم  زیت  غـیت  هاـگره 

كاله كاخ  هب  ار  نایور  هایـس  نآ  زا  رفن  داـتفه  دـنا  هتفگ  یـضعب  داتـسرف ، كرد  هب  ار  ناـفلاخم  زا  يرایـسب  درک و  هلمح  سپ  دوشیم ]
كرابم يور  تسیرگب و  وا  رب  دمآ و  شرـس  يالاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  داتفا ، نیمز  رب  ناودع  ملظ و  غیت  هب  رخآ  دـنکفا و 
تشهب هب  شحور  غرم  درک و  یمّسبت  داتفا و  ترـضح  نآ  هب  شهاگن  دوشگب و  مشچ  مالغ  نآ  تشاذگ  دنمتداعـس  نآ  يور  رب  ار  دوخ 

(210  ) دومن زاورپ 

هنع ُهللا  یِضَر  یجَرزَخ  يراصنا  بعک  نب  َۀَظَرَق  نب  ورمَع  تداهش 

زجَر تفر و  نادیم  هب  دیبلط و  تصخر  مالّسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  زا  داهن و  شیپ  رد  يدرم  مَدَق  داهِج ، يارب  زا  ۀَظَرَق  نب  ورمع 
تظفاحم نم  هک  ناروای  راـصنا و  رکـشل  دـنادیم  هک  قیقحتب  ( ]= 211) ِرامِّذلا َةَزْوَح  یِمْحَاَس  یِّنَا  ِراْصنَالا  ُۀَبیتَک  ْتَِملَع  ْدَق  رعـش : دـناوخ :

ار امـش  منزیم  ( ]= 212) يراد َو  یتَجهُم  ٍنیَـسُح  َنُود  ٍراش  ٍسُْکن  َْریَغ  ٍمـالغ  َبْرَـض  تسیرورـض ] نآ  زا  عاـفد  هک  یمیرح  زا  درک  مهاوخ 
www.noorfatemah.org
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زندگینامه امام حسین علی

ضربه زدن غالمی که احساس شـکست نکند و از جنگ نگریزد و دفاع کننده باشد - خون دل من و خانِه من فداي حسـین باد[ .س. و   
به تمام شوق و رغبت کارزار نمود تا جمعی از لشکر ابن زیاد را به جهنم فرستاد و هر تیر و شمشیري که به جانب امام حسین علیه

تحارج تدش  زا  هکنآ  ات  دسرب . ترـضح  نآ  هب  يدب  ّرـش و  هک  تشاذگن  دوب  هدنز  ات  و  دـیرخ ، یم  دوخ  ناج  هب  وا  دیـسر  یم  مالّـسلا 
شیپ وت  یلب ! دومرف : مدرک ؟ افو  شیوخ  دهع  هب  ایآ  هّللا ! ِلوسر  َنباَی  درک : ضرع  دش و  نارگن  ترـضح  نآ  بناج  هب  سپ  دـش ، نیگنس 

[ وت یپ  رد  رثا =[  رب  مه  نم  هک  هد  ربخ  ار  وا  ناسرب و  مالـس  نم  زا  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  يور  یم  تشهب  هب  نم  زا 
ءاظ هب  ) هَظَرَق هک  دیوگ : فل  ؤم  دیشک . رگید  يارس  هب  تخر  دیـشون و  تداهـش  تبرـش  ات  درک  هلتاقم  نمـشد  اب  هناقـشاع  سپ  مسر . یم 

هدوب و عاجش  یفاک و  يدرم  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  یلع  باحـصا  زا  رابِک و  هباحـص  زا  ورمع  دلاو  ثالث ) تاحتف  همجعم و 
و دوب . هدرک  تمحرم  وا  هب  ار  راصنا  تیار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیّفِص ، رد  هدرک و  حتف  یـسوموبا  اب  ار  ير  راهچ ، تسیب و  هنـس  رد 

نوـچ دوـب و  ـالبرک  رد  رَمُع  شیج  رد  دوـب و  یلع  شماـن  هک  تـشاد  يرگید  رـسپ  ورمع ، زا  ریغ  هدرک و  تاـفو  کـی  هاـجنپ و  هنـس  رد 
یّتَح ُهَتْرَرَغ  یخَا و  َْتلَلـضَا  باّذکلا ! َْنبا  َباّذک  ای  ُنیَـسُح ! ای  تفگ : درک و  ادـن  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـش  دیهـش  ورمع  شردارب 

َكاخَا َّلُِضی  َْمل  َهّللا  َّنِا  دومرف : باوج  رد  ترضح  يداد ، ]! نتـشک  هب  ار  وا  هکنآ  ات  يداد  بیرف  يدرک و  هارمگ  ارم  ردارب  وت  ُهَتلَتَق ...=[ !
ِّیلع درک . ]! اهر  یهارمگ  رد  ارت  درک و  تیاده  ار  وا  هکلب  ار ؛ تردارب  درکن  هارمگ  ادـخ  هکیتسارب  َکَّلَـضَا =[ ! َو  َكاخَا  يَدَـه  ُهَّنِکل  َو 

، درک هلمح  ترـضح  نآ  دصق  هب  سپ  موش ، كاله  مسرب  وت  هب  هک  نآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  مشکن  ارت  رگا  ارم  دـشکب  ادـخ  تفگ : نوُعلم 
ات درک  هجلاعم  ار  دوخ  نآ  زا  سپ  دنداد ، تاجن  ار  وا  دندرک و  هلمح  دعس  رمع  باحـصا  داتفا و  نیمز  رب  هک  دز  هزین  ار  وا  لاله  نب  عفان 
هک تساوخ  رمع  زا  دعس و  رمع  دزن  هب  داتسرف  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  هک  تسا  سک  نامه  هظَرَق  نب  ورمع  و  تفای . يدوبهب 

هلمج زا  دروآ و  رذع  رمع  دیبلط . شیوخ  ترـصن  هب  ار  وا  ترـضح  دش  لصاح  تاقالم  نوچ  دنیوگ  و  دننک ، تاقالم  ار  رگیدـمه  بش 
رتهب نم  دومرف : ترـضح  دـنریگ ، یم  ار  مکلم  تفگ : رمع  وت ، يارب  منک  یم  انب  نم  دومرف : ترـضح  دوش ، یم  بارخ  ما  هناخ  هک  تفگ 

رد دعس  رمع  رب  ضیرعت  دومرف  زجَر  رد  اروشاع  موی  رد  هَظَرَق  نب  ورمع  درکن . لوبق  رمع  داد ، مهاوخ  وت  هب  زاجح  رد  مدوخ  لام  زا  نآ  زا 
شا هناخ  هکنآ  تهج  هب  دعس  رمع  هکنآ  لصاح  داب ] نیسح  يادف  نم  ِهناخ  نم و  لد  نوخ  يراد =[  َو  یتَجْهُم  ٍنیَـسُح  نُود  عرـصم : نیا 

. ما هناخ  ناج و  داب  نیسح  يادف  میوگ  یم  نم  نکل  يراد . َمَدَْهنِا  تفگ  درک و  ضارعا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  زا  دوشن  بارخ 

ُهّللا ُهَمِحَر  یمَعْثَخلا  عاطُملا  یبا  نب  ورمَع  نب  دیَوُس  تداهش 

فیَس و مخز  رب  درک و  هلمح  هزرش  ریش  نوچ  دوب ، ةالّـصلا  ریثک  دهاز و  بسّنلا و  فیرـش  يدرم  وا  دومن و  لاتق  گنهآ  ورمع  نب  ْدیَوُس 
دوب نیمه  رب  داتفیب و  ناگتشک  نایم  رد  دش و  تسس  شمادنا  هک  تفای  تحارج  نادنچ  درک ؛ رایسب  یئابیکش  هزینرس ] ریـشمش و  نانِس =[ 

نوریب ار  وا  دوب  يدراـک  وا  نیتوـپ ] همکچ ، ( ]= 213) هزوم رد  هدرواین ، بات  رگید  دیدرگ . دیهش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دینـش  هک  یتقو  ات 
نیا و  تسا ، ءاقرَو  نب  دیَز  یِبلغَت و  راکبان  ِراَّکب  نب  ةَورُع  وا  لتاق  دیدرگ . دیهش  ات  درک  داهج  یتخل  دیدش  تّقـشم  تمحز و  هب  هدروآ و 

ِّقَحلا َهِلا  ناشیا ؛ ] اب  ار  ام  دزاس  کیرـش  مُهَعَم =[  انَکَرـشَا  َو  َنیعَمجَا  مِهیَلَع  ُُهناوضر  َو  ِهّللا  ُۀمحَر  تسا . باحـصا  زا  دیهـش  رخآ  راوگرزب 
لومعم تلصخ  نیا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  باحـصا  نایم  رد  هک  دنا  هتقگ  ِلتاقَم  بابرا  امرف . ] تباجا  قح ، يادخ  يا  َنیمآ =[ 

َو ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ِهّللا  ِلُوسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  درک : یم  ضرع  دش و  یم  ماما  تمدخ  رـضاح  درک  یم  نادیم  گنهآ  هک  کی  ره  دوب :
ْمُْهنِمَف :) درک یم  توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  و  دش ، میهاوخ  امـش  هب  قحلم  بقع  رد  ام  دومرف  یم  داد و  یم  ار  ناشیا  خـساپ  ترـضح  ِِهلآ .

دنراظتنا و رد  رگید  یناسک  هدرک و  راثن  دوخ  ناج  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  زا  ًالیدبَت =[ ) اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یَـضَق  ْنَم 
(215 () 214 [ ) دنا هتخاسن  نوگرگد  ار  دوخ  داقتعاو  نید 

اروشاع زور  رد  یمشاه  ناناوج  تداهش  نایب  www.noorfatemah.orgرد 
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دالوا مالّسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نادنزرف  سپ  دیسر . یمـشاه  ناناوج  هب  تبون  دوب ، هدش  هتـشک  هکنآ  زج  دنامن  سک  باحـصا  زا  نوچ 
هچ  ] َلیق ام  َمِْعَنل  َو  دـندرک . عادو  رگیدـکی  اب  دـندش و  گنج  ِهتخاس  مالّـسلااَمِهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  نادـنزرف  لـیقع و  رفعج و 

لاوحا دیئوگب  نابراس  اب  نارای  عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک  ناراهب  رد  ربَا  نوچ  مییرگب  ات  دیئآ  يدعس : ] زا   ] رعـش هدش : ] هتفگ  شوخ 
َْفیَک َتْدِهَش  َو  ام ] نایم  رد  ام  یئادج  تقوب  يدوب  رگا  انَنَیب =[  ام  اِننَیب  َۀَعاس  َْتنُک  َْول  ناراب ! زور  هب  لمحم  ددنبن  رتش  رب  ات  ممشچ  کشا 

اهکـشا یخرب  هک  یتسنادیم  ًاثِّدَُحم =[  ِعُومُّدلا  َنِم  َّنَا  َْتنَْقیَا  میدرکیم ] رارکت  ار  یظفاحادـخ  ام  هنوگچ  هکیدوب  دـهاشو   ]= اَعیدْوَّتلا ُرِّرَُکن 
شمتفگ س . ![ . دنتسه اهکـشا  ِدوخ  نانخـس ، زا  یخرب  هک  یتسنادیم  و   ] ًاعومُد ِثیدَْحلا  َنِم  َّنَا  َتِْملَع  َو  دنتـسه ] ینایوگنخـس  کین  هچ 

. داهن شیپ  رد  يدرمناوج  مدق  داهج ، مزع  هب  سپ  دورب  لکشم  هک  تسا  هتفرگ  ياج  نانچنآ  دورب  لد  زا  رگم  منیبب  ریس 

هیلع هّللا  مالس  ربکالا  نیسحلا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  بانج 

يامَظُع زا  مالـسا و  رد  هعبرا  تاداـس  زا  یکی  دوعـسم  نب  ةورع  و  تسا ، یفقث  دوعـسم  نب  ةَورُع  نب  ةُّرم  یبا  تنب  َیلَیل  باـنج ، نآ  رَداـم 
تروص شوخ  یناوج  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  و  دنا . هتفگ  میرم  نب  یسیع  هب  مدرم  نیرت  هیبش  نیسای و  بحاص  لَثَم  ار  وا  تسا و  نیفورعم 
تلاسر ترـضح  هب  دوب  مدرم  هَبْـشَا  تقلخ  تریـس و  راسخر و  ییابیز ] تَحابَـص =[  و  نابز ] یناور  ناـِسل =[  تَقـالَط  رد  دوب و ]  ] اـبیز و 

زا جَرَفلاوبا  هکنانچ  دوب  فورعم  نِساحَم  دِماحَم و  عیمج  هب  و  تشاد ، مالّسلا  هیلع  یضترم  یلع  زا  تعاجش  َمَّلَـس ، ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص 
ار یـسک  وت  زج  دنتفگ : تسیک ؟ تفالخ  رما  هب  مدرم  رتراوازـس  تفگ : شیوخ  تفالخ  ماّیا  رد  هیواعم  زور  کی  هک  هدرک  تیاور  هَریغُم 

ادخ لوسر  شّدـج  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تفالخ  يارب  رتراوازـس  هکلب  تسا  نینچ  هن  تفگ : هیواعم  مینادـن ، رتراوازس 
[ تمظع  ]= تَماـخَف رخف و  رظنم و  نسح  هّیما و  ینب  تواخـس  مشاـه و  ینب  تعاجـش  تسا  عماـج  و  تسا ، َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهـیَلَع و  ُهـّللا  یَّلَص 

نذا ار  وا  ترـضح  دـیبلط ، داهج  تصخر  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  و  دـیدرگ ، نادـیم  مزاـع  ناوج ، نینزاـن  نآ  هلمجلاـب ؛ ( 216  ) ار فـیقث 
نساحم تسیرگب و  درک و  ناوج  نآ  هب  هناسویءام  هاگن  نابرهم  ردپ  نآ  تشگ  ناور  نادیم  بناج  هب  نوچ  مالّسلا  هیلع  یلع  داد . رازراک 

یناوج دور  یم  ناشیا  تزرابم  هب  هک  یماگنه  موق  نیا  رب  شاب  هاوگ  نم ! راگدرورپ  يا  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ  بناج  هب  ار  شفیرش 
نیا تروص  هب  رظن  وت  ربمغیپ  رادید  هب  میدش  یم  قاتشم  تقو  ره  ام  و  وت ، ربمغیپ  اب  راتفگ  قلُخ و  تقلِخ و  رد  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  هک 

ار و ناشیا  نکفیب  هقّرفتم  قرُط  رد  زاـس و  هدـنکارپ  قّرفتم و  ار  ناـشیا  ار و  نیمز  تاـکرب  ناـشیا  زا  رادزاـب  ادـنوادخ ! میدرک ، یم  ناوج 
دندومن تاودع  زاغآ  میدرک  تباجا  نوچ  دننک  ام  ترصن  هک  دندناوخ  ار  ام  تعامج  نیا  هچ  نادرگم ؛ یـضار  زگره  ناشیا  زا  ار  نایلاو 
كرابم ارت و  محر  دـنک  عطق  دـنوادخ  ام ، زا  یهاوخ  یم  هچ  هک  دز  هحیـص  دعـس  نبا  رب  هاگنآ  دندیـشک . ام  يور  رب  تلتاـقم  ریـشمش  و 

اب ارم  تبارق  ارم و  محر  يدرک  عطق  هکنآ  يارب  دـشکب  شارف  رد  ارت  هک  ار  یـسک  نم  زا  دـعب  وت  رب  دـنک  طّلـسم  ارت و  رما  وـت  رب  دـیامرفن 
َو َمَدآ  یَفَطْـصا  َهّللا  َّنِا  :) دومرف توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  دنلب  توص  هب  سپ  يدرکن ، تاعارم  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر 
میهاربا و لآ  حون و  مدآ و  دیزگرب  دنوادخ  ٌمیلَع =[ ) ٌعیمَـس  ُهّللاَو  ٍضَعب  نِم  اهُـضَعب  ًۀَـیِّرُذ  َنیَملاعلا  َیلَع  َنارمِع  َلآ  َو  َمیهاربِا  َلآ  َو  ًاحُون 

دیشروخ نوچ  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  بانج  يوس  نآ  زا  و  ( 217 [ ) دنتـسه رگید  یخرب  زا  یخرب  هک  ینادناخ  نایَملاع ، رب  ار  نارمِع  لآ 
رّونم داد  یم  ربخ  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  لامج  زا  هک  شتعلط  هعـشعش  هب  ار  دربن  هصرع  دـیدرگ و  علاط  نادـیم  قفا  زا  نابات 

َْنَیب ادـَب  اَّـمل  دـنتفگ ] هللا  ّـالا  هلا  ـال  حـیبست و  سپ  ار ، ربماـیپ ص  كاـنبات  هرهچ  دـندروآ  داـیب  اُوـلَّلَهَف =[  َّیبَّنلا  ِهـِتَْعلَِطب  اُورَکَذ  رعـش : درک .
یتفگـشب ٌعَبْـصِاَف =[ - َنوُرِظانلا  ِهیف  َِنْتفُاَف  دـنتفگ ] ریبکت  وا  يارب  و  نایرکـشل ؛ فوفـص  نیب  دـش  رهاـظ  هک  ماـگنهنآ   ]= اُوَرَّبَک َو  ِفوُفُّصلا 

هریخ ) یمـشچ و  بجعت ) طرف  زا  ) درکیم هراشا  وا  هب  (و -[ ) ُرُْظنَت ٌْنیَع  َو  اـِهب  ِْهَیِلا  یمُْؤی  یتشگنا ]- اـهنآ  نیب  رد  سپ  وا ؛ هب  نارظاـن  دـنداتفا 
رثا رکـشل  نآ  رد  درک  یم  یلع ع ]  ] رَدفَـص رَدیَح  تعاجـش  هرکذـت  هک  شیوزاب  تّوق  و  درک ، هلمح  سپ  س . ![ . تسیرگنیم ار  وا  هدـش )

www.noorfatemah.org

84 زندگینامه امام حسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


مـسق ام –  ِِّیبَّنلِاب =[  َیلْوَا  ِهّللا  ِْتَیبَو  ُنَْحن  متـسه ] یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نم  یلَع =[  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َْنب  ُّیلَع  اَنَا  رعـش : دناوخ : زجَر  درک و 
[ دوش مخ  هک  هاگنآ  ات  ریـشمش ، هب  ار  امـش  منزیم  سپ  ینَْثنَی =[  یّتَح  ِْفیَّسلِاب  ْمُُکبِرْـضَا  ربمایپ ] ماقم ) ) هب میتّما  نیرتراوازـس  ادـخ –  هناخب 

تیامح زور  نیا  رد  هراومه  و  یبَا =[  نَع  یمْحَا  َمْوَْیلا  ُلازَی  َو ال  يولع ] یمشاه و  ناوج  رسپ  ندز  هبرـض  يِوَلَع =[  ّیِمِـشاه  ٍمالُغ  َبْرَض 
س. ![ . دشاب ام  رب  مکاح  دناوتیمن  بسن  لصا و  یب  درم  رـسپ  هک  ادخب  مسق  ( ]= 218) ّیعَّدلا ُْنبا  اَنیف  ُمُکْحَی  ِهّللاَت ال  مردـپ ] زا  منک  عافد  و 

كاخ هب  ار  یهورگ  درک  یم  يور  هک  بناج  ره  هب  دینادرگ . دوخ  رابشتآ  ریشمش  همعط  ار  ماجنا  تواقـش  نامیئل  نآ  درک و  هلمح  یمه 
تسیب دص و  هک  دنا  هدرک  تیاور  یضعب  و  دش ، دنلب  ناشیا  زا  نویش  هّجض و  يادص  هکنآ  ات  تشک  ناشیا  زا  ردق  نآ  دنکفا ، یم  كاله 

، دروآ رد  بعت  هب  ار  وا  هحلـسا  ینیگنـس  تحارج و  ترثک  شطع و  تّدـش  باتفآ و  ترارح  تقو  نیا  دـنکفا . كـاله  كاـخ  هب  ار  نت 
میظع بَعَت  هب  ارم  هحلـسا  ینیگنـس  تشک و  ارم  یگنـشت  ردپ ! يا  هک  درک  ضرع  تفاتـش  ردپ  يوس  هب  نادـیم  زا  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع 

بالیـس ترـضح  منک ؟ ادـیپ  یتّوق  نانمـشد  اب  هلتاقم  رد  ات  یئامرف  نداد ] بآ   ]= تَیاقِـس ارم  یبآ  تبرـش  هب  هک  تسا  نکمم  ایآ  دـنکفا 
تّدج ینک  تاقالم  هک  تسا  دوز  سپ  یلیلق ؛ نامز  نک  هلتاقم  دنزرف  يا  ادخ ؛ ] رب  هانپو  ياو  هاثْوَغاو =[ ! دومرف : دیراب و  هدید  زا  کشا 

يا دومرف  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و  زگره . يوـشن  هنـشت  هک  یتبرـش  هب  ارت  دـنک  باریـس  سپ  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دّـمحم 
ناهد رد  هک  دومرف  داد و  ودـب  ار  شیوخ  رتشگنا  دـیکم و  تشاذـگ و  كرابم  ناهد  رد  ار  ّیلع  نابز  سپ  ار ، تنابز  رواـیب  نم ! كرـسپ 
سپ ًاَدبَا =[  اهَدَْعب  أَمْظَت ُ  ًَۀبْرَش ال  َیفْوَالا  ِهِسْاَِکب  َكُّدَج  َکیقسَی  یّتَح  یسُمت  َکَّنَا ال  وُجْرَا  ّینِاَف  نانمـشد ؛ داهج  هب  درگرب  راذگب و  دوخ 

[ ینکن یگنـشت  ساسحا  نآ  زا  سپ  زگره  هک  یبآ  تبرـش  هب  ربمایپ ) ) تّدج ارت  دزاس  باریـس  هکنیا  رگم  ینکن  بش  وت  هک  مراودیما  نم 
ْدَق ُبرَْحلا  رعش : دناوخ : رَجَر  نیاو  تشگرب  نادیم  هب  هتسب  يادخ  رب  لدو  هتسش  ناج  زا  تسد  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  بانج  سپ  (. 219)

، نآ زا  سپ  هتـشگ  نایامن  و  ُقِداصَم =[  اهِدـَْعب  ْنِم  ْتَرَهَظَو  تسا ] هدـش  راکـشآ  المرب و  راکیپ  قیاقح  هک  یتسارب  ُقئاقَْحلا =[  اََـهل  ْتَناـب 
-[ میزاسیمن اهر  میوشیمن و  ادج  ام  هک  شرع ، راگدرورپ  دـنوادخب  دـنگوس  ُقراُفنال =[ - ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهّللاَو  یتسرد ] یتسار و  ياه  هاوگ 
زا شیپ  هکنانچ  هتکن : [ ]* دینادرگرب فالِغ  هب  ار  ناتیاهریشمش  هک  ماگنه  نا  ات  ار ، نانمشد  امـش  تیعمج  ُقِراوَْبلا -[  َدَمُْغت  َْوا  ْمُکَعوُمُج 

مهیلع هللا  مالس  شباحصا –  نادناخ و  ءادهشلا ع و  دیس  ترضح  هک  تسا  نایامن  فیرش ، رعش  نیا  رِخآ  عارصم  زا  مهزاب  تشذگ ، نیا 
، نیا و  دـننک ؛ عافد  شیوخ  سیماون  اهناج و  زا  هک  دـنا  هتـشگ  روبجم  اهنت  دـنا و  هتـشادن  هناحلـسم  مایق  یئادـتبا و  داـهج  دـصق  زگره  – 

یمه تسارو  پچ  زاو  دنکفا  راّفک  نایم  رد  ار  نتـشیوخ  سپ  س . [ . ُهللا ُمُهنََعل  دـنا –  هدومن  زاغآ  ار  گنج  هک  دـنا  هدوب  ثیبخ  نانمـشد 
قرف رب  يریـشمش  هدرک  تسد  هب  یتـصرف  نـیعل  يدـبع  ذـِْقنُم  نـب  ةُّرم  تـقو  نـیا  داتـسرف ، َكَرَد  هـب  ار  نـت  داتـشه  اـت  تـشک  یمهو  دز 

یم هلمح  هک  دید  ار  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  نوچ  ذِقنُم  نب  ةَُّرم  یتیاور  قفاومو  داتفا . رازراکزا  تشگ و  هتفاکـش  شقرف  هک  دز  شنویامه 
نیمه سپ  مناشنن ، شیازع  هب  ار  شردـپ  داتفا  نم  دزن  زا  ناوج  نیا  روبع  رگا  دـشاب  نم  رب  برع  ناهانگ  تفگ : دـناوخ  یم  زجر  دـنک و 

و دروآرد . ياپ  زا  ار  وا  دز و  بانج  نآ  رب  هزین  نیعل  هّرم  دروخرب ، ذـقنم  نب  ةّرم  هب  درک  یم  هلمح  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  بانج  هک  روط 
ندرگ رد  تسد  تفرب  وا  زا  یئاناوت  هراب  کی  ات  دـندرک  حورجم  شیوخ  ياهریـشمش  هب  ار  یلع  زین  رگید  ناراوس  سپ  هقباـس  تیاور  هب 

درک یم  روـبع  هک  یمحر  یب  ره  هب  درب و  یم  يوـس  نادـب  يوـس  نیا  زا  ءادـعا  رکـشل  رد  ار  وا  بسا ، درک  اـهر  ناـنع  دروآرد و  بـسا 
یف َعَقَوَف  ٍمْهَِـسب  َیِمُر  َیّتَح  ٍةَّرَک  َدَْعب  ُّرِکَی  َلَعَج  َو  ِجَرَْفلاُوبَا : َلاق  َو  ( 220) دندرک هراپ  هراپ  غیت  اب  ار  شندـب  هکنیا  ات  دز  یم  یلع  رب  یمخز 

يوـلگ هب  يریت  رکـشل ، رب  درک  یم  یپاـیپ ]  ] هلمح هدازهـش  هک  روـط  نیمه  جرفلاوـبا  تیاور  هـبو  ِهـِمَد : یف  ُبـِلَْقنَی  َلَْـبقَا  َو  ُهَـقَرَخَف  ِهـِْقلَح 
یم لّمحت  تاقوا  نیارد  دـیطلغ و  یم  شیوخ  نوخ  نایم  رد  داتفا و  راک  زا  بانج  نآ  درک و  هراپ  ار  شنینزاـن  يولگو  دیـسر  شکراـبم 

َْکیَلَع هاَتبَا ! ای  درک : دنلب  ادص  دباتش  تشرـس  رَبنَع  ِتشهب  هب  هک  دش  کیدزن  دیـسر و  شکرابم  يولگ  يدوگ  هب  حُور  هک  هاگنآات  درک ،
لوسر نم  ّدج  نیا  داب ! مالـس  نم  زا  وت  رب  مکَردپ ! يا  اْنَیِلا =[  َموُدـُْقلا  ِلّجَع  ُلُوقَی  َو  َمالَّسلا  َكُؤَْرقَی  ِهّللا  ُلوُسَر  يّدَـج  اذـه  ُمالَّسلا ! ِیّنِم 
ُلوُسَر يّدج  اذه  هاَتبَاای ! درک : ادن  رگید  تیاور  هبو  ( 221 [ ) ام دزن  تندمآ  هب  هدب  باتش  دیوگیم : دناسریم و  مالـس  وتب  هک  تسا  هللا ص 
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یّتَح ًةَرُوخْذَـم  ًاسأَک  ََکل  َّنِاَف  َلَجَْعلَا  َلَجَْعلَا  ُلُوقَی : َوُه  َو  ًادـَبَا  اهَدـَْعب  ُاَمْظَا  ًَۀبْرَـش ال  َیفْوَالا  ِهِسْاَِکب  یناقَـس  ْدَـق  ِِهلآ ، ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلـص  ِهّللا 
هک دومرف  تیاقس  یتبرش  شیوخ  ماج  زا  ارم  تسا و  رضاح  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نم  ّدج  کنیا  ینعی  َۀَعاّسلا ؛ اََهبَرْـشَت 

نیارد ات  ما  هدرک  هریخذ  وت  يارب  زا  رگید  ماج  هک  ندـمآ  رد  نک  لیجعت  نیـسح ! يا  دـیامرف : یمو  دـش  مهاوخن  هنـشت  نآ  زا  سپ  زگره 
تروص سواـط  نبدّیـس  تیاور  هب  دـمآافجو ، متـس  غیت  ِهتـشک  نآ  رـس  يـالاب  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  ترـضح  سپ  یـشونب . تعاـس 

تفگ زان  يوناز  رـس  رب  شداهن  رـس  رهمو  هام  ناِرق  زا  رات  ناهج  دـش  رهچ  هب  شداهنب  باتملاع  رهچ  رعـش : هتفگرعاش : داـهنوا . تروصرب 
نیا رد  نم  مغ  يدوسآو ز  يدرک  رفـس  وت  تسین  زادنا  ریت  داّیـص  زا  نمیاک  تسین  زان  باوخ  ياج  نابایب  نیا  زارفرـس  ورـس  هدـیلاب  ياک 
ِهدرپ دندیـسرتن و  لوسر  ادـخ و  زا  هک  هدرک  ّيرَج  ار  ناشیا  زیچ  هچ  دنتـشک ، ارت  هکار  یتعامج  دـشکب  ادـخ  دومرف  و  َملَا ! راتفرگ  يداو 
كاخ وتزادعب  افَْعلا ؛ َكَدَعب  اْینُّدلا  یَلَع  دنزرف ! يا  تفگو : دش  يراج  شنینزان  ياهمـشچ  زا  کشا  سپ  دندز !؟ كاچ  ار  لوسر  تَمرُح 

بارطضا لاحابو  دمآ  نوریب  هدرپارس  زا  مالّسلااَهیلع  بنیز  ترضح  تقو  نیا  هدومرف : هّللا  همحر  دیفم  خیش  ایند . یناگدنز  ایند و  رـس  رب 
يور رب  ار  شیوخو  دیناسر  ناوج  نآ  هب  ار  دوخ  ات  درک ، یم  ردارب  دنزرف  رب  هبدن  تفاتش و  یم  ربکا  یلع  بانج  شعن  يوس  هب  تعرس  و 

یمـشاه و ناناوج  هب  درک  ور  دـینادرگ و  زاب  شا  همیخ  هب  درک و  دـنلب  شیوخ  دـنزرف  دـسج  يور  زا  ار  رهاوخ  رـس  ترـضح  دـنکفا ، وا 
دندرک یم  گـنج  نآ  يور  شیپرد  هک  يا  همیخ  رد  دنتـشادرب و  كاـخ  زا  ار  شنینزاـن  دـسج  سپ  ار ؛ دوـخ  ردارب  دـیرادرب  هک  دوـمرف 

خیش هتشگ ، دیهش  تقو  هچ  رد  هکنآ  یکی : تسا : فالتخا  ود  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  باب  رد  هک  دیوگ : ّفلؤم  ( 222) دنتشاذگ
هدوب و ربکا  یلع  مالّسلااَمِهیلع  تیب  لها  زا  دیهـش  لّوا  هک  (223) دنا هدرک  رکذ  هریغو  جَرَفلاوباو  ریثا  نباو  يربطو  سواط  نبدّیـسو  دیفم 

لسن زا  هتشک  نیلّوا  يا  وت  رب  مالس  ٍلیلَس =[  ِْریَخ  ِلْسَن  ْنِم  ٍلیتَق  َلَّوَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هفورعم  ءادهش  ترایز  ار  ناشیا  مالک  دنک  یم  دییات 
رخاوا رد  ار  ربکا  یلع  تداهـش  دنا و  هتفرگ  ملـسم  نب  هّللادبع  ار  تیب  لها  زا  دیهـش  لّوا  لتاقم  بابرا  زا  یـضعب  نکلو  نادـناخ ] نیرتهب 

زا هدوب و  هلاس  هدزون  ای  هلاس  هدـجیه  تداهـش  تقو  رد  ایآ  هک  تسا  باـنج  نآ  فیرـش  ّنس  رد  فـالتخا  مود : دـنا . هدرک  رکذ  ءادـهش 
نیا رد  املُع  ناگرزب ]  ]= ِلوُُحف نیب  ام  و  هدوب ؟ یگلاس  جنپو  تسیب  ّنس  هب  رتگرزب و  ای  هدوب  رتکچوک  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  ترـضح 
دوب ایند  رد  هک  یتّدم  نیا  ریدـقت ، ره  هب  میدرک و  رکذ  ار  دوخ  راتخم  فالتخا و  نیا  هب  هراشا  يرگید  ياج  رد  ام  و  تسا ، فالتخا  باب 

قالخا و رد  یگداشگ ] ]= هَعَـس و  ناگدـنوش ] دراو  نیدـِفاو =[  مارِکا  نیکاسم و  ماعِطا  تَداهَز و  تداـبع و  فرـص  ار  دوخ  فیرـش  رمع 
الو یِشْمَی  ٍفَتُْحم  ْنِم  ُهَْلثِم  ْتَرَظَن  ٌْنیَع  َرَت  َْمل  رعـش : هدش : هتفگ  شحدم  رد  هک  يدح  هب  هدومرف  قازرا  رد  عیـسو ] یگدنـشخب  هعـسوت =[ 
رد و  س . [ . دنراد ياپب  شفک  هک  اهنآ  هچ  ناگدنور و  هار  هنهرباپ  نیب  رد  هچ  ار ؛ وا  لثم  درگنیم ، هک  یمشچ  تسا  هدیدن  زگره  ٍلِعان =[ 

ًادیقَف َبَهَذ  َو  ًادیهَـش  َتام  َو  ًادیعَـس  َشاع  يّذلا  ُمَّدَقُمْلا  ُدّیَّسلا  َو  ُمَّرَکُمْلا  ُدّیهَّشلا  َو  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَا  َْکیَلَع  ُمالََّسلا  دوش : یم  هدناوخ  شترایز 
رَورـس يا  یمارگ و  دیهـش  يا  نیتسار و  ناسنا  يا  وت  رب  مالـس  ِِحباّرلا =[  ِرَْجتَْملِاب  ِّالا  ْلَغاشَتَت  َْملَو  ِِحلاّصلا  ِلَمَْعلِاب  ِّالا  اْینُّدـلا  َنِم  ْعَّتَمَتَت  ْمَلَف 

نآ رد  دشن  لوغشم  کین و  لمعب  رگم  تفرگن  يا  هرهب  ایند  زا  سپ  تشذگرد ؛ دُرم و  تداهـش  اب  درک و  یگدنز  تداعـس  اب  هک  ورـشیپ 
ِهیَلَع و ُهّللا  یَّلَص  هانپ  تلاسر  ترضح  هب  دشاب  مدرم  هَبْشَا  هک  یناوج  نآ  دشابن  نینچ  هنوگچ  و  شترخآ ؛ ]) يارب  ) دوسرپ یتراجت  هب  رگم 

نآ ِهربتعم  ِهَّیِورَم  ترایز  ترابع  بلطم  نیا  زا  دهد  یم  ربخ  هچنانچ  ّتنج ؛ لها  ناناوج  دّیـس  ود  زا  دشاب  هدرک  بادآ  ذخا  َمَّلَـس و  ِِهلآ و 
بتک رد  هدوبن و  هک  تسا  نآ  رهاظ  هدوبن ؟ ای  هدوب  البرک  رد  بانج  نآ  هدـلاو  ایآ  و  ِْنیَـسُْحلا ... َو  ِنَسَحْلا  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمـالََّسلا  ترـضح :

مالّسلا هیلع  نیسح  ترضح  نادیم ، هب  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  نتفر  زا  دعب  هک  تسا  روهـشم  هچنآ  اّما  و  يزیچ . باب  نیا  رد  متفاین  هربتعم 
رد ردام  ياعد  دومرف : یم  هک  مدینـش  مّدـج  زا  نم  هک  تدـنزرف  يارب  نک  اعد  تولخ  رد  ورب  زیخ و  رب  دومرف : تفر و  َیلَیل  شرداـم  دزن 

. تسا غورد  مامت  ( 224 [ ) يرون ثّدُحم   ]= ام خیش  شیامرف  هب  دوش ... یم  باجتسم  دنزرف  ّقح 

هنع هّللا  یضر  لیقع  نب  ملسم  نب  هّللادبع  تداهش 
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یم زجر  دوب و  ملسم  نب  هّللادبع  دش ، نوریب  تزرابم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  زا  هک  یـسک  لّوا  هدومرف : بلاطوبا  نب  دّمحم 
یناناوج و  ار ؛ مردپ –  ملسُم –  منکیم  تاقالم  زورما  ِِّیبَّنلا =[  ِنید  یلع  اوُداب  ًۀَْیِتف  َو  یبَا  َوهَو  ًاِملْسُم  یَْقلَا  َمْوَْیلَا  رعش : دومرف : یم  دناوخ و 

یئوگغورد هب  هک  یموق  دـندوبن  اـهنآ  ِبَسَّنلا =[  ُمارِک  َو  ٌراـیِخ  ْنِکل  ِبِذَْـکلِاب  اُوفِرُع  ٍمْوَِقب  اوُْـسَیل  ربماـیپ ص ] نید  رب  دـندش  هتـشک  هک  ار 
هک مشاه  لسن  تاداس  زا  ِبَسَحلا =[  ِلْهَا  ِتاداّسلا  ِمِشاـه  ْنِم  دـندوب ] بَسَن  تهج  زا  ناراوگرزب  اـهناسنا و  نیرتهب  هکلب  دـنوش ؛ هتخاـنش 
وا حیَبُص  نب  ورمَع  سپ  داتسرف ، كرد  هب  هلمح  هس  رد  ار  رفن  تشهو  دون  درک و  رازراک  سپ  س . [ . دنتسه یگداوناخ  يراوگرزب  ياراد 

دیفم و خیش  و  هدوب ، مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  رتخد  هّیقُر  شردام  هک  هتفگ  جَرَفلاوبا  ( 225) ُهّللا ُهَمِحَر  درک . دیهش  ار 
دمآ ریت  نآ  درک  دوخ  یناشیپ  رپس  ار  دوخ  تسد  هّللادبع  تخادنا و  هّللادبع  بناج  هب  يریت  حـیَبُص  نب  ورمَع  هک  دـنا  هدرک  تیاور  يربط 

ار وا  دز و  شکراـبم  بلق  رب  هزین  رگید  ینوعلم  سپ  دـهد  تکرح  ار  دوخ  تسد  تسناوتن  هّللادـبع  تخودـب ، وا  یناـشیپ  رب  ار  وا  فک  و 
تیب لها  زا  یناوج  نم  هک  تفگ  یم  دیز  نیا  و  داقُر ، نب  دـیز  نتفرگ  يارب  ار  یعمج  راتخم  داتـسرف  هک  هتفگ  ریثا  نبا  ( 226) درک دیهش 
مدینش مدز  ریت  ار  وا  یتقو  دوب و  شیناشیپ  رب  شتسد  هک  یلاح  رد  مدز  يریت  دوب  ملسم  نب  هّللادبع  شمان  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

وا هب  يرگید  ریت  سپ  ار ؛ ام  ناشیا  دنتشک  هک  نانچمه  ار  ناشیا  شکب  ایادخ  دندرمش ، لیلذ  لیلق و  ار  ام  تعامج  نیا  ایادخ ! تفگ : هک 
هک ار  ریت  نآ  متـساوخ  مدیـشک و  نوریب  وا  لد  زا  مدوب  هدز  وا  لد  رب  ار  دوخ  ریت  تسا  هدرم  هک  ار  وا  مدید  وا  دزن  متفر  نم  سپ  دـش  هدز 
وا هتسویپ  سپ  لْصَّنلا : َیَِقب  َو  ُُهتْذَخَا  یّتَح  ِِهتْهبَج  ْنَع  َرَخآلا  ُضَّضَنَتَا  ْلَزَا  َْمل  َو  دمآ . یمن  نوریب  مروآ ، نوریب  دوب  هدرک  ياج  شیناشیپ  رب 

؛ هلمجلاـب هدـمآ . نوریب  ناـکیپ  ناـیم  زا  ریت  هدـنام و  شیناـشیپ  رد  ریت  ناـکیپ  مدـید  مدرک  هاـگن  نوـچ  مدروآ  نوریب  اـت  مداد  تکرح  ار 
دوب راتخم  رکـشل  سیئر  هک  لماک  نبا  دـمآ ، نوریب  ناشیا  يوس  هب  ریـشمش  اب  داقُر  نب  دـیز  دـندمآ  وا  نتفرگ  تهج  هب  راـتخم  باحـصا 
نیمز رب  هک  دندز  وا  رب  گنس  ریت و  نادنچ  سپ  دیئامن ، ناراب  گنس  ناراب و  ریت  ار  وا  هکلب  دینزن  ریشمش  هزین و  ار  وا  هک  تفگ  ار  رکـشل 

تداهـش زا  دعب  هک  دـنا  هتفگ  نیخّروم  زا  یـضعب  و  ( 227) دوب هدرمن  دوب و  هدـنز  هک  یلاح  رد  دـندز  شتآ  ار  شـسحن  ندـب  سپ  داـتفا 
دز و هَحیَص  ار  ناشیا  دید  نینچ  هک  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  بانج  دندروآ ، هلمح  رکـشل  هب  یگلمج  بلاطیبا  لآ  ملـسم ، نب  هّللادبع 

ناشیا نیب  زا  هک  دوب  هتشگن  رب  نادیم  زا  زونه  [ . نم ياهومعرسپ  يا  دینک  يرابدرب  گرم  رب  یتَموُمُع =[  یَنب  ای  ِتوَملا  یَلَع  ًاْربَص  دومرف :
(228) دوب ینَهُج  ساِیا  نب  طیَقل  ّيدْزَا و  مهرم  وبا  وا  لتاق  و  هیلع ، هّللا  ناوضر  دش . هتشک  داتفا و  نیمز  هب  ملسم  نب  دّمحم 

هنع هّللا  یضر  رفعج  نب  هّللادبع  نب  دّمحم  تداهش 

یف ٍمْوَق  َِلاِعف  ِناوْدُْعلا  َنِم  ِهّللا  َیِلا  وُکْـشَا  رعـش : دناوخ : زجر  نیا  دـش و  نوریب  تزرابم  هب  مهنع ) هّللا  یـضر  ) رفعج نب  هّللادـبع  نبدّـمحم 
َِملاعَم اُولََّدب  ْدَق  دننادرگرس ]! روک و  یگمه  تکاله ، یتسپ و  رد  هک  یموق  درِکلمع  زا  ینمشد ؛ زا  ادخب  منکیم  تیاکش  ٍنایمُع =[  يَدَّرلا 
نـشور يرگنایب  راکـشآ و  مکحم و  تایآ  ارنآرق و  ياه  هناشن  دـنتخاس  نوگرگد  اهنآ  هک  قیقحتب  ِتلا =[  ِناْیبّ َو  ِلـیْزنَّتلا  َمَکُْحم  َو  ِنآْرُْقلا 
كاله كاخ  هب  ار  رفن  هد  سپ  س . ![ . یـشکرس نایغط و  اب  مأوت  دـندرک  رفک  راـهظا  و  ( ]= 229) ِناـیْغُّطلا َعَم  ِْرفُْکلا  اوُرَهْظَا  َو  ارنآ ] یهلا 

نب نامیلـس  و  تسا ، لئاو  نب  رَکب  زا  هَصفَح  تنب  ءاصْوَخ  شردام  هک  هتفگ  جرفلاوبا  درک . دیهـش  ار  وا  یمیمت  لَشْهَن  نبرماع  سپ  دنکفا ،
ربمایپ ص مسا  مه  و  ٍلوُقْـصَم =[  ٍمِراِصب  ُهْوَلَع  ْدَق  ْمِهیف  َرِدوُغ  ِِّیبَّنلا  ُّیِمَـسَو  رعـش : هتفگ : هک  دوخ  هیثرم  رد  هدرک  وا  تداهـش  هب  هراشا  َّتَق  ۀّ

ٍعُومُدـِب يدوجَف - یْنیَع ! ُتیََکب ، ام  اذِاَف  ناّرب ] زیت و  يریـشمش  اب  دـنا  هدـمآ  درگ  وا  زارف  رب  اهنآ  تسا و  هدـش  اـهر  راـتفرگ  ناـشیا  نیب  رد 
ره رد  لیـس ، نوچ  هک  تیاهکـشا  زا  شخبب - نک و  يرای  وت  نم ! مشچ  يا  منکیم ، هیرگ  نم  هک  هاـگنآ  سپ  ( ]= 230 !) ٍْلیسَم َّلُک  ُلیسَت 

س. ![ . دنوش يراج  لیسم 

هنع ُهّللا  َیِضَر  رفعج  نب  هّللادبع  نب  نوَع  تداهش 
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یبَا ِْنب  ِرَفْعَج  نب  ِهّللاِدـبع  ِْنب  ِنْوَـع  یلَع  ُّیناـْهبَّنلا  َُّمث  ُّیئاّـطلا  َۀَـنُْطق  ِْنب  ِهّللاُدـْبَع  َلَـمَحَف  ٍِبناـج ؛ ِّلُـک  ْنـِم  ُساـّنلا  ُمُهَرَوَتْعاَـف  ُّيرَبَّطلا : َلاـق 
؛ دـندش رو  هلمح  ناشیا  هب  وس  ره  زا  هتفرگ و  دوخ  نایم  رد  وس  ره  زا  ارناشیا  نانمـشد ، سپ  دـیوگیم : يربط  مُهنَع =[ ) ُهّللا  َیِـضَر  ) ٍِبلاط
(. 231 [ ) داب دونشخ  ناشیا  زا  ادخ  هک  بلاط –  یبا  نب  رفعج  نب  هللاِدبع  نب  نوَع  هب  درک  هلمح  یناهبَن ، سپـس  یئاط  هَنُطق  نب  هللادبع  سپ 

ٍقْدِص ِدیهَـش  ٍرَفْعَج  ُْنبا  اَنَاَف  ینوُرِْکُنت  ْنِا  رعـش : دناوخ : زجر  نیا  درک و  لادج  زاغآ  دش و  نوریب  تزرابم  هب  نوع  هک  تسا  ِبقانَم ) ) رد و 
شا هرهچ  اهتـشهب ، رد  هک  یتسرد ، ّقح و  هار  دیهـش  ناـمه  متـسه ! راـیط ) ) رفعج رـسپ  نم  سپ  دیـسانشیمن ، ارم  رگا  ٍرَهزَا =[  ِناـنِجْلا  ِیف 

زا ار  وا  تسیفاک  نیا  و  گنر ؛ زبس  یلاب  اب  اجنآ  رد  دنکیم  زاورپ  ِرَشحْملا =[  یف  ًافَرَش  اذَِهب  یفَک  ٍرَـضْخَا  ٍحانَِجب  اهیف  ُریطَی  تسا ] ناشخرد 
، درک هدایپ  تایح  بکرم  زا  ناگدایپ  زا  نت  هدجیه  راوس و  نت  هس  درک و  لاتق  سپ  س . مدرم ] رشح  زور  رد  یگبترمدنلب  فرـش و  تهج 

تنب مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتـخد  هلیقع  بنیز  شرداـم  هک  هتفگ  جرفلاوـبا  ( 232) دیدرگ دیهـش  هَنُْطق  نب  هّللادـبع  تسد  هب  رمَالاَرِخآ 
ِْتیََکب ْنإ  یبُْدنا  َو  رعـش : دوخ : لوق  رد  هدرک  هراشا  وا  هب  هَّتَق  نب  نامیلـس  و  دـشاب ، یم  مّلـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  تنب  همطاف 

اهر اهنت  هکیـسک  نانچ  دوبن  هک  دّمحم ، ردارب  نوَع  رب  ینکیم -  هیرگ  رگا  مشچ ! يا  نک –  هلان  و  ٍلوُذَخب =[  ْمُُهبُونَی  امیف  َْسَیل  ُهاخَا  ًانْوَع 
هب مسق  سپ  ِلیوَّطلا =[  ِباصُْملا  یَلَع  یِکباَف  َیب  ْرُْقلا - - ُوَوذ  َبیـُصا  ْدََقل  يرْمَعَلَف  دوب ] هدیـسر  ناشیا  هب  هک  یتخـس  نآ  رد  ار  اهنآ  دـنک 
ِیف و  ( ) 233 ![ ) تخـس ینالوط و  تبیـصم  نیا  رب  نک  هیرگ  مشچ –  يا  سپ -  ربمایپ ص ؛ نادنواشیوخ  دندید  تبیـصم  انامه  هک  مناج 

يَدُهلا ُمَلَع  هب  بقلم  یـضترم  دیـس  تسا  هدرک  ترایز  نادـب  هک  یترایز  رد  و  ُهّللا =[ ) ُهَمِحَر  يَدُـهْلا  ُمَلَع  یَـضَتْرُمْلا  اَِهب  َراز  یّتلا  ِةرایّزلا 
َْنب اَی  َْکیَلَع  ُمالّـسلا  ٍبلاط ، یبَا  ِْنب  ِرَفْعَج  َْنب  ِهّللاِدـْبَع  َنب  َنْوَع  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  تسا ]: هدـمآ  نینچ  هیلع ، هللا  ۀـمحر  ياّفوتم 436 ق ] ]
ْنَع ِِدئاّذلا  َو  ًاِّیبَص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِمیرَح  ْنَع  ِّباّذلا  َو  ِهّللا  ِلوُسَر  ِقالْخَِاب  يِدَتْقُْملا  َمَّلَس و  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِرْجُِح  یف  یِـشاّنلا 
ْنَا یِلا   ) ُهَّدُشَا َُغْلبَی  َو  ُهُمْظَع  َّدَتْشَی  َو  ُهُمْسِج  َيِْوقَی  ْنَا  َْلبَق  ِفُویُّسلاب ، ًادِهاُجم  ِفُوتُِحلل  ًارِشابُم  َمّلَس ، ِهلآ و  ِهیلع و  ُهّللا  یَّلَـص  هّللا  ِلوُسَر  ِمَرَح 

َتْدَفَو یَّتَح  ِماسُحْلا  َّدَح  َِکتَجْهُمب  ُرِـشاُبت  َو  ِماهِّسلا  َرِداَوب  َکِهْجِْوب  یَْقَلت  ٌۀَـبِّیَط ، ٌۀَِّنئْمطُم  ُسفَّنلا  َو  َْتفَحَز  َو  ٌهَِیناد  ایانَملا  َو  َْتبَّرَقَتَف  َلاق ...)
هتفای دشر  صخش  رسپ  يا  وت  رب  مالس  بلاط ع ؛ یبا  نب  رفعج  نب  هللادبع  رسپ  نوَع  يا  وت ، رب  مالـس  خلا =[  لَمَع ... ِنَسْحَِاب  یلاعَت  ِهّللا  َیِلا 

كدوک زونه  هکیلاح  رد  ادـخ ص ، لوسر  میرح  زا  هدـننک  عافد  ترـضح و  نآ  قالخا  هب  هدـننک  ادـتقا  هراومه  ربماـیپ ص و  شوغآ  رد 
هکنآ زا  شیپ  ریشمش ، اب  دوب  هدنگنج  گرم و  اب  تشاد  میقتسم  ترـشابم  مرکا ص ، لوسر  نادناخ  مرح  زا  نانمـشد  هدننک  رود  و  هدوب ،

رد یتسُج ، بّرقت  یکیدزن و  ادـخ  هب  وت  سپ  دـیوگ ...): هکنآ  اـت   ) دـسرب دـشر  ّنس  هب  ددرگ و  مکحم  شناوختـسا  دوش و  يوق  وا  مسج 
اب دوب ، ادخ  دای  هب  ّنئمطم  مارآ و  هزیکاپ و  وت  ناج  لد و  هکیلاح  رد  يدرک  داهِج  دوب و  هدش  کیدزن  وت  هب  ندش  هتـشک  گرم و  هکیلاح 

دراو هکنآ  ات  ناُّرب ، ریـشمش  يزیت  اب  يدش  هجاوم  دوخ  ناج  نوخ و  اب  ار و  تدوخ  تمـسب  هدنیآ  دورف  ياهریت  يدرک  تاقالم  تا  هرهچ 
(234 ...[ ) رِخآ یلا  لمع ... نیرتوکین  اب  هبترمدنلب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  يدش 

هنع ُهللا  یِضَر  لیقع  نب  نمحرلادبع  تداهش 

اُوفرْعاَف ٌلیقَع ؛ یبَا : رعـش : دناوخ : زجر  دش و  نوریب  تزرابم  هب  هک  تسا  لیقع  نب  نمحرلادـبع  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  ءادهـش  زا  رگید  و 
ینب هک  دـینادب  و  مشاه ؛ مّدـج  زا  * ]- یناوِْخا ُمِشاه  َو  ٍمِشاه ؛ ْنِم  ارم ]- تیعقوم  ناکم و  دیـسانشب  سپ  تسا ؛ لـیقع  مردـپ  یناـکَم =[ -
ُخِماش ٌْنیَـسُح  اذه  دنتـسه ] دوخ  لاثما  نارَورَـس  هک  قدـص ، رد  هدـشریپ  یناریپ  ( ] (ي ِنارقَالا ُةَداس  ٍقْدِـص  ُلوُهُک  دـنا ] نم  ناردارب  مشاه 
ناناوج ناریپ و  رَورَس  دیَـس و  و  (ي =[ ) ِناّبُـشلا َعَم  ِبیِّشلا  ُدّیَـس  َو  تسا ] دنلب  خِماش و  وا  لصا  داینب و  هک  تسا  نیـسح  نیا  (ي =[ ) ِناْیُنبْلا

، دشاب هفیاط –  مان  مشاه –  ینب  زا  هیانک  هاگره  یلو  فرـصنم ؛ تسا  یمـسا  صخـش –  مان  مشاه –  رکذـت : س *[ . تسا . ] تشهب  لها 
فرص عنم  بابسا  زا  هک  دوشیم  عمج  نآ  رد  ثینأت  تیمَلَع و  يوحن : ببس  ود  اریز  دریذپیمن ؛ هرسک  نیونت و  ینعی  دوشیم ، فرـصنم  ریغ 
هعیفر هجرد  هب  ینَهُج  دـلاخ  نب  ناـمثع  تسد  هب  هاـگنآ  دـنکفا ، كـاله  كاـخ  هب  ار  رکـشل  ناـسُْرف  زا  نت  هدـفه  سپ  س . ] تسا - مسا 
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رد لیقع و  نب  نمحرلادبع  نوخ  رد  دـندوب  هدرک  تکرـش  هک  ار  يرفن  ود  نابایب  رد  راتخم  تفرگ  هک  هتفگ  يربط  (. 235) دیسر تداهش 
هب هک  ُهّللا  ُهَمِحَر  تسا  لیقع  نب  رفعج  رگید  و  دـینازوس . شتآ  هب  ار  ناشـسحن  ندـب  هاگنآ  ، ار ناشیا  دز  ندرگ  سپ  وا  ندـب  ندرک  هنهرب 
هب بوسنم  یحطبا =( يرسپ  نم  (ي =[ ) ٍِبلاغ ْنِم  َمِشاه  یف  ٍرَشْعَم  ْنِم  ِّیِبلاطلا  ُّیِحَْطبَْالا  ُمالُغْلا  اَنَا  رعش : دناوخ : زجر  دش و  نوریب  تزرابم 

ُةَداس ًاّقَح  ُنَْحن  َو  تسا ] نمشد  رب  ناگدننک  هبلغ  زا  هک  متسه  مشاه  ینب  زا  يرابت  زا  متـسه ؛ بلاط ع  یبا  لسن  زا  و  هکم ) رازگیر  حطبا :
[ تسا ناکاپ  نیرتکاپ  هک  تسا  نیـسح  نیا  و  میتسه ؛ شیرق  فارـشا  نارورـس  ًاّقح  ام  و  (ي =[ ) ِبیاطَْالا ُبَیْطَا  ٌْنیَـسُح  اذه  (ي ) ِِبئاوَّذلا

(236) دیسر لتق  هب  ینادمَه  ِطْوَس  نب  ِرِْشب  تسد  هب  دیناسر و  لتق  هب  ار  راوس  هدزناپ  یلوق  هب  رفن و  ود  سپ  .س .

: ُهنَع ُهللا  یِضَر  لیقع  نب  ربکألا ) ) هّللادبع تداهش 

ار ُهّللا  ُهَمِحَر  لیقع  نب  ملـسم  نب  دّمحم  و  دندیناسر . لتق  هب  ار  وا  نادمه  زا  يدرم  دلاخ و  نب  نامثع  هک  لیقع  نب  ربکالا  هّللادبع  رگید  و 
. دندرک دیهش  ینَهُج  ساِیا  نب  طیَقل  يدْزَا و  مهرَم  وبَا 

: ُهنَع ُهللا  یِضَر  لیقع  نب  دیعس  یبا  نب  دّمحم  تداهش 

ّیلع بانج  تداهش  زا  دعب  هک  دیوگ : فل  ؤم  درک . دیهش  ریت  مخز  هب  ینَهُج  رسای  نب  طیَقل  ار  ُهّللا  ُهَمِحَر  لیقع  نب  دیعس  یبا  نب  دّمحم  و 
هب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يرای  رد  لیقع  لآ  زا  هچنآ  سپ  دـش ، لیقع  نب  ملـسم  نب  هّللادـبع  تداهـش  رکذ  مالّـسلا  هیلع  ربکا 

هچنانچ هدرک ، رکذ  نت  تفه  ار  اهنآ  ددع  زین  هَّتَق  نب  نامیلـس  و  دور ، یم  رامـش  هب  نت  تفه  ملـسم  بانج  اب  دندش  دیهـش  هربتعم  تایاور 
زیرورف و مشچ ، يا  (ي =[ ) ِلوُسّرلَا َلآ  - ِْتیََکب ْنِا  - یبُْدناَف (ي ) ٍلیوَع َو  ٍةْربَِعب  يدوُج  ُنیَع  رعش : مالّـسلا : هیلع  نیـسح  ماما  هیثرم  رد  هتفگ 
(ي) ٍِّیلَع ِْبلُِـصل  ْمُهُّلُک  ٌۀَّتِـس  ادخ ص ] لوسر  نادناخ  رب  ینک –  یم  هیرگ  رگا  نک –  هبدـن  هلان و  سپ  هلان ؛ هآ و  کشا و  زا  نکم  غیرد 
و دیسر ، لتق  تبیصم  الب و  یگمه  هب  هک  دندوب ، یلع ع  تشپ ) بلُـص =( زا  یگمه  ناشیا  زا  نت  شـش  (ي =[ ) ٍلیقَِعل ٌۀَْعبَـس  َو  اُوبیـُصا  ْدَق 

س. [ . دندوب لیقع  زا  نت  تفه 

: مالّسلااَمِهیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  مساق  بانَج  تداهش 

وچ خر  دیدرگ  ناور  نیک  نادیم  هب  هاگمیخ  ز  نمی ! تمـس  رگم ز  یتفگ  هدز  رـس  لیَهُـس  نسح  نب  مساق  وچ  دـمآ  رب  همیخ  جُرب  ز  رعش :
نـسحلا نب  مساق  نفک  لکـش  هب  نهریپ  دوخ  رب  رد  دومن  لـاله  وچ  فک  هب  ار  زوسوُدَـع  غیت  تفرگ  نمچ  ورـس  نوچ  يدـق  ماـمت و  ِهاـم 

ناج هک  داتفا  ردارب  دـنزرف  رب  شرظن  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  نوچ  داـهن ، هکَرعَم  يوس  هب  مدـق  داـهِج ، مزع  هب  مالّـسلااَمِهیلع 
رب رد  ار  وا  دروآ و  رد  مساق  ندرگ  هب  تسد  دش و  شیپ  یتسـس ] نودـب  یناوت =[  یب  هدرک ، نادـیم  گنهآ  هداهن  تسد  فک  رب  یمارگ 

نابز هب  مساق  سپ  دنتفر ، ] شوه  زا  ود  ره  هکنآ  ات  اَمِهیلع =[  َیِـشُغ  یّتَح  هدـش : دراو  تیاور  هک  دنتـسیرگب  نادـنچ  نت  ود  ره  دیـشک و 
تسد و تسیرگ و  مساق  سپ  دومرف ، يراددوخ ] هقیاضم =[  ترضح  دیبلط ، تزرابم  تزاجا  تَعارَـض ، و  عّرـضت ] شهاوخ و  لاهتبا =[ 

يراج تروص  هب  شکشا  هک  یلاح  رد  دمآ  نادیم  هب  مالّسلا  هیلع  مساق  بانج  سپ  دومن ، لصاح  نذا  ات  دیـسوب  نادنچ  ار  دوخ  ّمع  ياپ 
نسح ع رـسپ  نم  سپ  دیـسانش ، یمن  ارم  رگا  نَمَتؤُملَا =[  یَفَطْـصُْملا : ِِّیبَّنلا  ِْطبِـس  نَسَحْلا  ُنبِا  اـَنَاَف : ینوُرْکُنت  ْنِا  رعـش : دومرف : یم  دوـب و 

ٍسانُا َْنَیب  نَهَتْرُمْلا  ِریسَالاَک  ٌْنیَسُح ، اذه  ص ] نانیمطا ) دامتعا و  دروم  نیما =( و  هدیزگرب ) )= یفطصم ربمایپ  يرتخد ) هون  )= طبِـس متـسه ؛
زا زگره  منکیم ): اعد  ) هک ینامدرم  نایم  رد  تسا ؛ نانمـشد  ورگ  رد  ریـسا  دـننام  هک  تسا  نیـسح ع  نیا  ( ]= 237) نَزُْملا َبْوَص  اوُقُس  ال 

تهجب رعـش ، رد  یلو  تسا ؛ دیپس ، ازناراب و  ربا  ۀَنُزم =  عمج  مال –  نوکـس  هب  نزُملا –  رکذت : دنوشن *[ ]! باریـس  نارابرپ  ياهربا  شراب 
كرد هب  ار  نت  جـنپ  یـس و  یلاس ، درخ  ّنس و  رَغِـص  نآ  هب  دومن و  یتخـس  رازراک  سپ  دوشیم – س . ] هدـناوخ  ءاز  حـتفب  یهاـگ  نزو ،
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نهاریپ تسا و  هام  هراپ  شتروص  ایوگ  هدمآ  نادیم  هب  مدید  يرسپ  مدوب  دعس  رمع  رکشل  نایم  رد  نم  هک  هتفگ  ملسم  نب  ْدیَمُح  داتـسرف .
، دوب شپچ  نیلعن  دـنب  هک  منک  یمن  شومارف  نم  دوب و  هدـش  هتخیـسگ  اهنآ  زا  یکی  دـنب  هک  تشاد  اـپ  رد  ینیَْلعَن  تشادرب و  رد  يراِزا  و 
هچ نیا  هّللا ! َناحبُـس  متفگ : مناسر ، یم  لـتق  هب  ار  وا  منک و  یم  هلمح  رـسپ  نیا  رب  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يدزَا  دعـس  نب  ورمع 

دوخ هک  تسا  مزال  هچ  ارت  رگید  تسا  سب  وا  رما  تیافک  يارب  زا  دنا  هدرک  هطاحا  ار  وا  رود  هک  تعامج  نیا  يا ؟ هدومن  هک  تسا  هدارا 
هک هاـگنآ  اـت  دـینادرگن  رب  ور  تخیگنا و  رب  بسا  سپ  مدرگن ، رب  هشیدـنا  نیا  زا  هک  مسق  ادـخ  هب  تفگ : ینک ؟ کیرـش  وا  نوـخ  رد  ار 

يادص نوچ  هاّمع ! ای  هک  تشادرب  دایرف  داتفا و  نیمز  يور  رب  تروص  هب  مساق  سپ  تفاکش  ار  وا  رـس  دز و  مولظم  نآ  قرف  رب  يریـشمش 
ریش دننام  تفاکش و  ار  اهفص  دیآ  ریز  هب  يدنلب  زا  هک  یباقع  دننام  درک  لیجعت  دیسر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  شوگ  هب  مساق 
داد شیپ  ار  دوخ  تسد  ورمع  دومن ، نوعلم  نآ  هلاوح  یغیت  سپ  دیـسر ، مساـق  باـنج  لـتاق  ورمع  هب  اـت  درک  رکـشل  رب  هلمح  كانبـضغ 
زا ار  ورمع  رگم  ات  دندروآ  هلمح  دندرک و  شبنج  هفوک  رکشل  دز . یمیظع  هحیص  نوعلم  نآ  سپ  درک  ادج  قفرم  زا  ار  وا  تسد  ترضح 

هکرعم رابغ  درگ و  نوچ  سپ  دش . هتـشک  تشگ و  ناروتـس  ّمُس  لام  اپ  وا  ندب  دندروآ  موجه  هک  نیمه  دـنیابرب  مالّـسلا  هیلع  ماما  گنچ 
هب زاورپ  مزع  دیاس و  یم  نیمز  هب  ياپ  تسا و  ندنک  ناج  لاح  رد  ناوج  نآ  تسا و  مساق  رس  يالاب  مالّسلا  هیلع  ماما  دندید  تسشن  ورف 
دنک تباجا  رگا  دناوتن و  تباجا  یناوخب و  ار  وا  هک  وت  ّمع  رب  تسا  راوشد  هک  يادخ  هب  دنگوس  دیامرف : یم  ترضح  دراد و  نّییّلِع  ْیلعَا 
َّلَق َو  ُهُِرتاو  َُرثَک  ِهّللا  َو  ٌمْوَی  اذه  دنتـشک . ارت  هک  یتعامج  ادخ  تمحر  زا  دنـشاب  رود  دـشخبن ، يدوس  ارت  دـنک  تناعا  رگا  دـناوتن و  تناعا 

تشادرب كاخ  زا  ار  مساق  هاگنآ  وا . ] روای  تسا  كدنا  وت و  يومع  هدنراذگ ي  اهنت  تسا  رایسب  هک  تسیزور  هللاو  زور ، نیا  ُهُرِـصان =[ 
. دش یم  هدیشک  نیمز  رد  مساق  ياهاپ  هک  یلاح  رد  تشگ  ناور  هدرپارس  يوس  هب  دینابسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  هنیـس  دیـشک و  رب  رد  و 

یهاگآ وت  اهلاراب  تفگ : هاگنآ  داد ، ياج  دوخ  تیب  لها  ناگتـشک  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شرـسپ  دزن  رد  درب  ار  وا  سپ 
! هاوخ داد  رواد  يا  دندش . رای  ام  نمـشد  اب  هتـشادرب و  ام  ترـصن  زا  تسد  نونکا  دننک  ام  يرای  هک  دندرک  توعد  ار  ام  تعامج  نیا  هک 
ار دوخ  شزرمآ  ترفغم و  و  راذـگم ، یقاب  ار  ناشیا  زا  نت  کی  نادرگ و  هدـنکارپ  نک و  كاله  ار  ناشیا  زاـس و  دوباـن  ار  تعاـمج  نیا 
زا دعب  دینادب  دینک و  یئابیکش  نم ، تیب  لها  يا  دیئامن  ربص  ( 238 !) نم ناگدازومع  يا  دومرف : هاگنآ  نادرگم . ناشیا  لاح  لماش  زگره 
وا جیوزت  البرک و  رد  مالّـسلا  هیلع  مساق  بانج  يداماد  هّصق  هک  دـنامن  یفخم  ( * 239) دید دیهاوخن  زگره  نالذـخ  يراوخ و  زور ، نیا 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  هکنآ  هوالعب  هدیـسرن و  رظن  هب  هربتعم  بتک  رد  هکنآ  هچ  درادن ؛ تّحـص  ار ، مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف 
جیوزت ار  وا  مالّسلا  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  هدومرف : یسربط  خیش  هک  هَنیَکُس  یکی  هدش ، رکذ  هربتعم  بتک  رد  هکنانچ  هدوب  رتخد  ود  ار  مالّسلا 

رد هک  هدوـب  یَّنَثُم  نسح  هجوز  هـک  همطاـف  رگید  و  ( 240) دـیدرگ دیهـش  هّللادـبع  دوش  لصاح  فافز  هکنآ  زا  شیپ  دوب و  هدرک  هّللادـبع 
ماما بانج  هک  دوش  هتفگ  هربتعم  ریغ  رابخا  هب  ًادانتسا  رگا  و  دش ، هراشا  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  لاوحا  رد  هکنانچ  دوب  رضاح  البرک 

مالّسلااَمِهیلع نسح  نب  مساق  اب  ناوتن  ار  وا  هدوب و  هنیدم  رد  تسا و  يَرغُص  همطاف  وا  هک  میئوگ  هدوب  رگید  همطاف  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح 
ؤلؤل ) باتک رد  ُهَدَقْرَم - ُهّللا  َرََّون  يرون -  نیسح  ازریم  جاح  ياقآ  مالسالا  ۀَِقث  رهام  عّبتتم  ثّدحم  ّلجا  خیش  ُِملاعلا . َیلاعت  ُهّللاو  تسب  دقع 

هیلع ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  يارب  ناوتن  رَیِـس ، باسنَا و  ثیدـح و  ّنف  رد  هفَّلؤم  هفلاس  هدَـمتعُم  بتک  مامت  ياضتقم  هب  هدومرف  ناجرم ) و 
. دشاب نکمم  شعوقو  لقن -  بسح  هب  نآ  مقس  تّحـص و  زا  رظن  عطق  هیـضق -  نیا  هک  درک ؛ ادیپ  يرهوش  یب  جیوزت  لباق  رتخد  مالّـسلا 
رد دیاب  هک  تسا  هیهاو  تالایخ  نآ  سپ  هدش ، رئاد  ماوع  هنسلا  رد  هک  نآ  فارطا  ير و  كاخ  رد  یناث  مساق  ونابرهش و  هدیبز و  هّصق  اّما 
هک دـنا  قفّتم  باسنا  ياملع  مامت  و  تسا ، رایـسب  نآ  ندوب  بذـک  دـهاوش  و  تشون ، هلوعجم  ياهباتک  ریاسو  هزمح ) زومر  ) باـتک تشپ 
هک دنا  هتفگ  لتاقَم  بابرا  زا  یـضعب  ( 241  ) ُهُماقم َِعفُر  ُهُمالک  یَهَتنِا  درادن . يرـسپ ] هون  دـنزرف و  بِقَع =[  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  مساق 
َاَنَاَف ینوُرِْکُنت  ْنِا  رعش : دناوخ : زَجَر  مالّسلا و  هیلع  نَسَحلا  ْنب  هّللادبع  نادیم ، يوس  هب  دش  نوریب  مالّسلا  هیلع  مساق  بانج  تداهـش  زا  دعب 
ریـش متـسه ؛ یلع ع ) ترـضح  بقل  دنمونت ، ریـش  ) رَدیَح رـسپ  نم  دیـسانشیمن ، ارم  رگا  ةَرَوْسَق =[  ٌْثَیل  َو  ( 242) ٍماجآ ُماغرِـض  ةَرَْدیَح  ُْنبا 
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نانمـشد رب  ( ]= 243) ةَرَدـْنَّسلا َْلیَک  ِْفیّـسلاب  ْمُُکلیکَا  ٍةرَـصْرَص  ٍحـیر  َْلثِم  يداعَْالا  یَلَع  دـنمتردق ] هدـنرد و  يریـش  اه و  هشیب  ناـشورخ 
: حیـضوت مزاسیم *[ . ]) دوبان  مهاب  ار  همه  (و  هدرک عمج  گرزب  يا  هنامیپ  رد  مریـشمش  اب  ار  امـش  ایوگ  هدنفوت ؛ متـسه  يدابدنت  نوچمه 
. تسا هدش  هداد  تبسن  ترضحنآ  هب  ( 382-4  ) برعلا ناسل  رد  هکنانچ  دشاب ، یم  یلع ع  نینمؤملاریما  ترضح  زجر  زا  سابتقا  زجر  نیا 
هک ما  سک  نآ  نم  ةَرَدیَح =  یُّما  ینتَّمَـس  يّذلا  اَنأ  دشاب : یم  نینچ  نآ  لصا  لّوا  عارـصم  ًالثم  دراد ، دوجو  زجر  ود  نیب  ییاهتوافت  هتبلا 

ار وا  تخات و  يو  رب  یمَرضَح  ْتیَُبث  نب  یناه  سپ  دنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  نت  هدراهچ  درک و  هلمح  و  س . ...[ . ردیح مردام : ارم  دیمان 
لهاک نب  ۀـلَمرَح  هک  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح  هک  هتفگ  جرّفلاوبا  و  ( 244  ) تشگ هایـس  شتروص  سپ  تخاس  لوتقم 

درک میهاوخ  داریا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  بانج  لتقم  نمض  رد  ار  هّللادبع  لَتْقَم  ام  هک  دیوگ : فل  ؤم  ( 245) دیناسر لتق  هب  ار  وا  يدسا 
. یلاعت هّللاءاش  نا 

مالّسلا هیلع  نسح  نب  رکبوبا  تداهش 

هَبقُع نب  هّللادـبع  دوب ، ( 246) يردام ردـپ  ردارب  مالّـسلا  هیلع  مساق  بانج  اب  هدوب و  دـَلَو  ّمُا  شرداـم  هک  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  رکبوبا  و 
وا هب  هراشا  هّتَق  نب  نامیلـس  و  درک ، دیهـش  ار  وا  يوَنَغ  هبقع  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  و  دـیناسر . لـتق  هب  ار  وا  ّيوَنَغ 

و تسا ؛ ام  ياهنوخ  زا  يا  هرطق  اهنت  ینغ ، هلیبق  دزن  و  ُرَکُْذت =[  َو  ُّدَُـعت  يَرُْخا  ٍدَـسَا  یف  َو  اِنئامِد  ْنِم  ٌةَرْطَق  ٍِّینَغ  َدـْنِع  َو  رعـش : نیا  رد  هدومن 
نب رکبوبا  دوب  هتـشون  تارَّجـشُم  یـضعب  رد  مدـید  هک  دـیوگ : ّفل  ؤم  ددرگیم ] رکذ  هدـش و  هدرمـش  هک  رگید ، يا  هرطق  دـسا ، هلیبـق  رد 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  دوب  هدومن  جـیوزت  و  دوبن ، وا  يارب  یبِقَع  و  ّفط ، رد  تشگ  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا 
. تسا ینغ  ینب  رد  وا  نوخ  وا و  هب  ار  هنیَکُس  شرتخد 

مالّسلا هیلع  نینموملاریما  دالوا  تداهش 

رفعج و هّللادـبع و  دوخ  ناردارب  هب  درک  ور  دـندیدرگ  دیهـش  شتیبلها  زا  يرایـسب  هک  دـید  نوچ  مالّـسلا  هیلع  ساّبعلا  لـضفلاوبا  باـنج 
؛ ُهَنوُد اُوتُومَت  یّتَـح  ْمُکِدِّیَـس  ْنَع  اُوماـحَف  ُْمْتنَا  یـسفَِنب  اُومَّدَـقَت  دومرف : و  نینبلا -  ّما  دوخ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  نادـنزرف  ناـمثع - 

شیوخ ناردارب  اب  مالّـسلا  هیلع  لضفلاوبا  بانج  :)) ینعی ْمِهِروُُحنَو ؛ ْمِهِهوُجُِوب  ُهَنوُقَی  مالّـسلا  هیلع  ِْنیَـسُحْلا  َمامَا  اوُراـصَف  ًاـعیمَج  اُومَّدَـقَتَف 
ار دوخ  ياـقآ  دـینک و  رپس  ار  دوخ  ناـتیاقآ  دّیـس و  ولج  رد  دـیورب  دـیتفیب و  شیپ  دـشاب  اهامـش  يادـف  نم  ناـج  نم ! ناردارب  يا  دومرف :

ردارب شیامرف  تعاطا  مالّـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ناردارب  دیدرگ . هتـشک  وا  لباقم  رد  یمامت  ات  دینکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  دینک و  تیامح 
و دندومن ، راوگرزب  نآ  ناج  ظفاحم ] هَیاقِو =[  ار  دوخ  ناج  دنداتسیا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يور  شیپ  رد  دنتفر  یمامت  هدومن  دوخ 

هیلع ِّیلَع  ِْنب  هّللادبع  یلَع  ُّیِمَرْـضَحلا  ٍْتیَُبث  ُْنب  ِیناه  َلَمَحَف  دندیرخ .)) شیوخ  يولگ  تروص و  هب  دمآ  یم  هک  ریـشمش  هزین و  ریت و  ره 
ُهَلَتَقف ٍَمْهَِسب  مالّسلا  هیلع  ِّیلَع  َْنب  َناْمثُع  ُّیِحَبْـصَالا  ُدیزَی  یَمَر  َو  ًاَْضیَا ، ُهَلَتَقَف  ُمالّـسلا  ِهیَلَع  ٍِّیلَع  ْنب  ِرَفْعَج  ِهیخَا  یلَع  َلَمَح  َُّمث  ُهَلَتَقَف ، مالّـسلا 

 ]= هیَلَع ِهّللا  ُمالـس  َِلُتق . یّتَح  َلام  ُْثیَح  ُهَعَم  ُلیمَی  ُهَنوُد و  ُِلتاُقی  ِْنیَـسُحْلا ع  َمامَا  ًامئاق  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُساّبعْلا  َیَِقب  و  ُهَْساَر ، َّزَتْحاَف  ِْهَیِلا  جَرَخ  َُّمث 
ار وا  یلع ع و  نب  رفعج  شردارب  هب  درک  هلمح  سپس  درک ؛ دیهـش  ار  وا  یلع ع و  نب  هللا  دبع  رب  یمَرـضَح  تیَُبث  نب  یناه  درک  هلمح  سپ 
و تخاس ؛ ادج  ندب  زا  ار  شرس  هتفر و  وا  يوسب  سپـس  تشک و  ار  وا  دز و  ریت  هب  ار  یلع ع  نب  نامثع  یحَبـصَا ، دیزی  و  درک ؛ دیهـش  زین 
وا اب  هراومه  و  دیگنجیم ، نمـشد  اب  وا  زا  عافد  رد  نیـسح ع و  ماما  ترـضح  يولج  دوب  هداتـسیا  هک  یلاحرد  یلع ع  نب  ساّبع  دنام  یقاب 

دالوا لتقم  رد  هک  رطـس  دـنچ  نیا  دـیوگ : ّفلؤم  س . [ . داب وا  رب  ادـخ  مالـس  دـش –  دیهـش  ات  تفریم  زین  وا  تفریم  ترـضح  اجره  دوب و 
رد نکلو  هدـش  هتـشون  باتک  نآ  تسا  رتشیب  لاـس  رازه  هک  ( 247) دوب يرَونید  هفینحوبا  باتک  زا  مدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  نینموملاریما 

ِْریَخلا ُّیلع  َكاذ  ِلاضفِالا  ِةَدْـجَّنلا و  ِيذ  ُْنبا  اـنَا  رعـش : دـناوخ : زجر  تسج و  مدّـقت  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  هّللادـبع  هک  تسا  رگید  لـتاقم 
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ِلاکَّنلاوذ ِهّللا  ِلوسر  ُْفیَس  تسا ] راکوکین  کین و  یلع  نامه  وا  و  متسه ؛ يراکوکین  ناسحا و  تَعاجَش و  بِحاص  رسپ  نم  ِلاعَْفلاوُذ =[ 
هرهلد سرت و  زور ، ره  رد  و  دوب ؛ ناراکدب  يارب  تربع  تبوقع و  ياراد  هک  ادخ ص  لوسر  ریشمش  ( ]= 248) ِلاوهَالا ُرِهاظ  ٍمْوَی  ِّلک  یف 

ود هکنآ  زا  دعب  درک . دیهـش  ار  وا  یمَرـضَح  تیَُبث  نب  یناه  هکنآ  ات  دومن  يدـیدش  رازراک  سپ  س . ![ . دـشیم راکـشآ  نانمـشد  رد  وا  زا 
نآ زا  سپ  ( 249) دوب هدیـسر  لاس  جنپ  تسیب و  هب  زور  نآ  رد  بانج  نآ  نس  هک  هتفگ  جرفلاوبا  و  دـش . لدـب  ّدر و  ناشیا  نیبام  تبرض 
نم هکیتـسارب  (ي =[ ) ِلاوَّنلاوُذ ِْریَخلا  ِِّیلَع  ُْنبا  یلاـعَْملاوُذ  ُرَفْعَج  اـنَا  ّینِا  رعـش : دـناوخ : زجر  دـمآ و  نادـیم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  رفعج 

َو رَفْعَج  یّمَعب  یبْسَح  تسا ] هدوب  یگدنشخب  بِحاص  هک  متـسه ، راکوکین  یلع  رـسپ  دنلب ؛ هنادنمتفارـش و  ياه  هبتر  ياراد  متـسه ، رفعج 
عافد تیاـمح و  نم  و  ما ؛ یئادو  راـیط  رفعج  میومع  راـختفا ، يارب  ارم  تسیفاـک  ( ] 250 () (ي ِلاضْفِْملا َيدَّنلا  اَذ  ًاْنیَـسُح  یِمْحَا  (ي ) ِلاْخلا

دومرف بوشآ  رهش  نبا  و  دومن . دیهش  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  ْتیَُبث  نب  یناه  س . [ . تسا راوگرزب  مَرَک و  بِحاص  هک  نیسح ع  زا  منکیم 
تیاور مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  جَرَفلا  وبا  و  ( 251) دیـسر وا  مشچ  ای  هقیقـش  رب  نآ  تخادنا و  وا  بناج  هب  يریت  یحبـصا  یلوخ  هک 
ُناـْمثُع اـَنَا  ینِا  رعـش : تفگ : دـش و  نوریب  تَزراـبم  هب  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نـب  ناـمثع  سپ  ( 252) درک دیهـش  ار  رفعج  یلوـخ ، هـک  هدرک 

یلع ع نم  راوگرزب  ردپ  متسه ؛ یتاراختفا  بِحاص  یلع ع و  نب  نامثع  نم  هکیتسارب  (ي =[ ) ِرِهاّطلا ِلاعَْفلاوُذ  ٌِّیلَع  یْخیَش  (ي ) ِرِخافَْملاوُذ
تسا نیـسح ع  نیا  ( ]= 253 () (ي ِِرباکَالا َو  ِراغِّصلا  ُدّیَـس  َو  (ي ) ِِریاخَالا ُدّیَـس  ٌْنیَـسُح  اذه  دوب ] هزیکاپ  کین و  يدرکلمع  ياراد  هک  تسا 

رب يریت  یحَبـصَا  ّیلوَخ  ات  درک  رازراک  و  س . [ . تسا گرزب  کچوک و  ياهناسنا  یگمه  ياقآ  و  تسا ؛ ناـکین  هلمج  رَورـس  دیَـس و  هک 
زا ار  شکرابم  رس  ُهّللا و  ُهَمِحَر  تخاس  دیهـش  ار  وا  تخات و  وا  رب  مِراد ) ینب  ) زا يدرم  سپ  دنکفا ، نیمز  هب  بسا  زا  ار  وا  دز و  وا  يولهپ 

هیلع نینموملاریما  دوب  هدش  دـّلوتم  هک  یتقو  دوب و  هدیـسر  لاس  کی  تسیب و  هب  زور  نآ  رد  شفیرـش  نس  هک  هدـش  لقن  درک و  ادـج  نت 
. مداهن مان  نوعْظَم  نب  نامثع  دوخ  ردارب  مان  هب  ار  وا  هک  دومرف  مالّسلا 

(: نامثع ) مان هب  ار  شدنزرف  مالّسلا  هیلع  یلع  يراذگ  مان  تلع 

ّصاوـخ زا  راـبِک و  هباحـص  ءـالجا  زا  یکی  هطقن ) ] یب   ]= هلَمهُم نیع  و  راد ] هطقن   ]= همَجعُم ءاـظ  هب  ) نوـعظم نـب  ناـمثع  دـیوگ : فـلؤم 
يّدح هب  هدوب  دهاز  دباع و  لیلج و  رایسب  تشاد و  یم  تسود  یلیخ  ار  وا  ترضح  تسا و  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح 
هنیدـم رد  يرجه  ود  هنـس  هّجحلا  يذ  رد  دوش ، رکذ  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  شنءاش  تلالج  و  مئاق ، تداـبع  هب  اهبـش  مئاـص و  اـهزور  هک 

دعب َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  لوسر  ترـضح  هک  هدش  تیاور  و  دش . نوفدم  عیقب  رد  هک  تسا  یـسک  لّوا  وا  دنیوگ  درک ، تافو  هبیط 
دّیـس نوعظم . نب  نامثع  تحلاـص  فلـس  هب  وش  قحلم  دومرف : درک  تاـفو  ترـضح  نآ  دـنزرف  میهاربا  نوچ  و  دیـسوب ، ار  وا  وا ، ندرم  زا 

نوفدم نوعظم  نب  نامثع  دزن  رد  ًاعیمج  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ربمغیپ  نارتخد  هک  تسا  نآ  رهاظ  هتفگ : هنیدم ) خیرات  ) رد يدوُهمَس 
تمالع يارب  شربق  رس  يالاب  یگنس  نوعظم  نب  نامثع  نفد  تقو  رد  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  ترـضح  هک  اریز  دنـشاب ؛ هدش 
(254  ) یهتنا مدالوا . زا  دریمب  هک  مادک  ره  وا  دزن  رد  منک  یم  نفد  ار و  مردارب  ربق  منک  یم  ناشن  گنس  نیا  هب  دومرف : تشاذگ و 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  رکبوبا  تداهش 

: دـناوخ زَجَر  نیا  دـش و  نوریب  تزرابم  هب  هک  هتفگ  ِبقانَم ) ) رد تسا و  دـلاخ  نب  دوعـسم  تنب  یَلَیل  شرداـم  ( 255) هدشن مولعم  شمسا 
رتدـنلب يراختفا  ياراد  هک  تسا  یلع ع  مراوگرزب  ردـپ  ( ]= 256) لِضْفُْملا ِمیرَْکلا  ِْریَْخلا  ِمِشاه  ْنِم  ِلَوْطَالا  ِراـخَفلا  وذ  ٌِّیلَع  یْخیَـش  رعش :

ِماـسُْحلِاب یماـُحن  ُهـْنَع  (ي ) ِلَـسْرُْملا ِِّیبَّنلا  ُنـْبا  ُْنیـَـسُح  اذـه  دوـب ] هدنــشخب  شنمگرزب و  مـیرک و  هـک  راـکوکین  مشاـه  لـسن  زا  تـسا ؛
یسفَن ِهیدْفَت  ناُّرب ] زیت و  ریشمش  اب  مینکیم  عافد  تیامح و  وا  زا  ام  تسا ؛ ادخ  لوسر  هداتـسرف و  ربمایپ  رـسپ  نیـسح  نیا  (ي =[ ) ِلَقْـصِْملا

ار وا  ّيوَنَغ  هَبْقُع  یلوق  هب  ردـب و  نب  رحَز  ات  درک  گنج  هتـسویپ  و  تسا . ] يردارب  راوگرزب  هچ  هک  داب ، وا  يادـِف  مناـج  ِلَّجَبُم =[  ٍَخا  ْنِم 
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لتق هب  ار  وا  یـسک  هچ  دنتـسنادن  دنتفای و  ( 258) يا هیقاس  هنایم  رد  ار  وا  هتـشک  هک  هدـش  لـقن  ینئادـم  زا  ُهّللا و  ُهَمِحَر  ( 257) درک دیهش 
درک و رازراک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شیومع  لباقم  اروشاع  زور  رد  یَّنَثُم  نسح  هک  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  سواط  نب  دّیـس  دیناسر .
، وا يردام  شیوخ  هجراخ  نب  ءامسا  داتفا ، نیمز  يور  دمآ  دراو  شندب  رب  تحارج  هدجیه  دیناسر و  لتق  هب  نیفلاخم  رکـشل  زا  رفن  هدفه 

(259) دومن لمح  هنیدم  هب  ار  وا  سپس  تفای  تّحص  ات  درک  اوادم  ار  وا  ياهمخز  درب و  هفوک  هب  ار  وا 

: مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  لآ  زا  یلفط  تداهش 

زا تشاد و  شوگ  رد  ّرُد  زا  هراوشوگ  ود  هک  دـش  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  هدرپارـس  زا  یلفط  هک  دـنا  هتفگ  لـِتاقَم  باـبرا 
زا وا  ياـه  هراوشوگ  هک  دوـب  بارطـضا  میب و  رد  كاـنلوه  هعقاو  نآ  زا  نادـنچ  تسیرگنیم و  تسار  پچ و  بناـج  هب  تریح  تشحو و 
دنا هتفگ  و  دومن . دیهش  ار  وا  درک و  هلمح  وا  رب  دنتفگ  یم  تیَُبث  نب  یناه  ار  وا  هک  یلد  نیگنس  لاح  نیا  رد  دوب . نازرل  نت  رـس و  شزرل 

دنامن یفخم  نکل  تشادن ؛ ندرک  تکرح  نتفگ و  نخس  يارای  درک و  یم  رظن  وا  هب  هناشوهدم  ونابرهـش  لفط  نآ  تداهـش  تقو  رد  هک 
يربط رفعجوبا  و  درک . تافو  شدنزرف  تدالو  ماّیا  رد  هرَّدُخم  نآ  هچ  تسا ؛ مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هدـلاو  ریغ  ونابرهـش  نیا  هک 

: َلاق ِِّیْبلَْکلا  ٍماشِه  ْنع  ُّيرَبَّطلا  ٍرَفْعَج  ُوبَا  َيَور  مینک : یم  جرد  اجنیا  رد  اهْنیَِعب  ار  وا  ترابع  ام  هتـشون و  طَْسبَا  وحن  هب  ار  لفط  نیا  تداهش 
ِْنب ِدـِلاخ  ِناـمَز  یف  ِیِمَرْـضَْحلا -  َنیّّ ِسِلْجَم  یف  ًاـِسلاج  ُُهْتیَاَر  َلاـق : ِّیِمَرْـضَْحلا ، ٍْتیَُبث  ِْنب  ِیناـه  ْنَع  ِنوُکَّسلا ، َنِم  ٌلُـجَر  ٍْلیَذُـهُوبا  ینَثَّدـح 

َْسَیل ٍةَرَشَع ؛ َرِشاع  ٌِفقاَول ، ّینِا  ِهّللاَوَف  َلاق : مالّسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  َْلتَق  َدِهَش  ْنَّمِم  ُْتنُک  ُلوقَی : َوُهُو  ُُهتْعِمَـسَف  َلاق : ٌریبَک ؛ ٌْخیَـش  َوُه  َو  هّللادبع - 
، ِۀِیْنبَْالا َْکِلت  ْنِم  ٍدوُِعب  ٌکِسْمُم  َوُه  َو  مالّسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  لآ  ْنِم  ٌمالُغ  َجَرَخ  ْذِا  ْتَعَـصْعَصَت ، ُْلیَْخلا و  َِتلاج  ْدَق  َو  ٍسَرَف  یلَع  ّالا  ٌلُجَر  اّنِم 

یّتَح ُضُکْرَی  ٌلُجَر  َلَْبقَا  ْذِا  َتَفَْتلا ، اَمَّلُک  ِنابِذبَُذت  ِهیَنُُذا  یف  ِنیَتَّرُد  یلإ  ُرُْظنَا  ّیناَکَف  ًالامِـش ، َو  ًانیمَی  ُتِفَْتلَی  ٌروُعْذَم  َوُه  َو  ٌصیمَق  َو  ٌراِزا  ِْهیَلَع 
ِْهیَلَع َِبتُع  اّمَلف  ِمالُغلا ، ُبِحاص  وُه  ٍْتیَُبث  ُْنب  ِیناه  ُّینوُکَّسلا : َلاق  ٌماشِه : َلاق  ِْفیَّسلِاب . ُهَعَّطَقَف  َمالُْغلا  َدَـصَْتقا  َُّمث  هِسَرَف  ْنَع  َلاـم  ُْهنِم  یَنَد  اذِا 

زا هَدنِک ، زا  يا  هفیاط   ] نوکَـس زا  يدرم  هک  لیَذُـهوبا –  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبلک  ماشِه  زا  يربط  رفعج  وبا  (]= 260) ِهِسْفَن ْنَع  یَّنَک 
، تومَرـضَح یلاها  نییمَرـضَح =[  زا  یـسلجم  رد  ار  وا  تفگ : هک  ُهللا ،) ُهَنََعل  ) یمَرـضَح تیَُبث  نب  یناـه  زا  درک  لـقن  نم  يارب  دوب -  نمی ]
-105) هفوکو هرصب  سپـس  و  (89-105 ق ) هکم یلاو  يرـسَق ، نامه  ًارهاظ   ] هللا دبع  نب  دـلاخ  نامز  رد  نَدَـع ] کیدزن  نمی  رد  یکرهش 
هد زا  یکی  هکیلاح  رد  مدوب  هداتسیا  نم  هک  غورد )!! مسق  ) مسق ادخب  :)) تفگیم هک  مدینـش  و  دوب ؛ هدش  لاسنهک  يریپ  هک  مدید  120ق ])

هاگان هک  دندوب ، هدش  هدـنکارپ  وس  ره  رد  هدـمآ و  نالوج  هب  اهراوس  بسا  و  دوب ، یبسا  رب  راوس  هکنآ  رگم  يدرم  ام  زا  دوبن  و  مدوب ؛ رفن 
تخـس تشاد و  رب  رد  ینهاریپ  یـسابل و  تسد و  رد  هتخاسرب  ياه  همیخ  نآ  زا  یبوچ  هکیلاـحرد  دـمآ  نوریب  نیـسح ع  لآ  زا  یکرـسپ 

؛ تفر یم  هک  وسره  دـندیبنج  یم  هک  وا  هراوشوگ  ود  هب  مرگنیم  مراد و  دای  هب  زونه  ایوگ  تسیرگن ؛ یم  پچ  تسار و  هب  دوب و  ناساره 
نآ تفر و  وا  يوسب  دـش و  هداـیپ  دوخ  بسا  زا  دیـسر  وا  هب  نوـچ  اـت  دـناریم  ار  دوـخ  بسا  هک  مدـید  راوـس  يدرم  ماـگنه ، نآ  رد  سپ 
نآ لتاق  شدوخ  درکیم –  لقن  ار  نیا  هک  تیَُبث –  نب  یناه  تفگ : ینوکَـس  دـیوگ : ماشِه  دومن ! هعطق  هعطق  دوخ ، ریـشمش  اب  ار  كدوک 

س. ([ . هیلع هللا  ۀنعل  ) تفگ نخس  شدوخ  زا  هیانک  اب  دوب ، هدش  شنزرس  تمالم و  رطاخ  نیا  هب  نوچ  یلو  تسا ؛ هدوب  كدوک 

: مالّسلا هیلع  ساّبع  ترضح  مالّسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  ترضح  تداهش 

بحاص و  ( 261 [ ) ناسربآ (]= ءاّقَـس ) هب بّقَلُم  لضفلاوبا و  شتَْینُک  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  مراهچ  رـسپو  نینَبلا  ُُّما  دـالوا  ربکا  وا 
میـسج و نادنچ  دنتفگ و  یم  مشاه  ینب  رمق ]  ] هام ار  وا  هک  تشاد  ابیز  یتعلط  ارآ و  لد  لامج  نانچ  دوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياول 

چیه هک  دوب  ردارب  هس  ردـپ  ردام و  زا  ار  وا  يدیـشک . یم  نیمز  رب  شکرابم  ياپ  یتسـشن  رب  هبرف  يوق و  بسا  تشپ  رب  هک  دوب  ـالاب  دـنلب 
. دیامرف ناشیا  بئاصم  رجا  كاردا  دنیبب و  ار  ناشیا  هتشک  ات  داتسرف  گنج  هب  ار  ناشیا  لّوا  مالّـسلا ، هیلع  لضفلاوبا  دوبن . دنزرف  ار  مادک 
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تمدخ هب  دید  ار  دوخ  ردارب  یئاهنت  بانج  نآ  نوچ  هک  دنا  هتفگ  لتاقم  بابرا  زا  یـضعب  دش  رکذ  هک  يوحن  هب  ناشیا  تداهـش  زا  سپ 
هب وا  زوسناج  نخـس  عامتـسا  زا  ترـضح  منادرگ ؟ وت  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  یئامرف  یم  تصخر  ایآ  ردارب ! يا  درک : ضرع  هدمآ  ردارب 

مالّـسلا هیلع  لضفلاوبا  دـنامن . نم  اب  سک  ینامن  وت  نوچ  ینم  ياول  بحاص  وت  ردارب ! يا  دومرف : سپ  دومن ، یتخـس  هیرگ  دـمآ و  هیرگ 
. منک دوخ  یهاوخنوخ  نیقفانم  تعامج  نیا  زا  هک  ما  هدرک  هدارا  ما و  هتـشگ  ریـس  اـیند  یناگدـنز  زا  هدـش و  گـنت  ما  هنیـس  درک : ضرع 

ساّبع ترضح  سپ  بآ ، زا  یمک  ناکدوک  نیا  يارب  زا  نک  بلط  سپ  يا ، هدیدرگ  ترخآ  رفـس  مزاع  هک  لاحلا  سپ  دومرف : ترـضح 
درک و تحیصن  دنپ و  تسناوت  هچ  ره  تشارفا و  تظعوم  تحیصن و  ياول  داتسیا و  رکشل  فوفص  ربارب  رد  دومرف و  تکرح  مالّسلا  هیلع 

رکشل زا  هچنآ  تفاتش و  ردارب  تمدخ  هب  مالّسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  مرجال  درکن . رثا  نالدگنس  نآ  بلق  رد  ًالـصا  راوگرزب  نآ  تاملک 
هنابات یب  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  بانج  دندروآ ، رد  شَطَعلا  شَطَعلا  يادـن  دـندیلانب و  دنتـسنادب  نیا  ناکدوک  دـیناسر . ردارب  ضرع  هب  دـید 

هک نت  رازه  راهچ  سپ  دروآ . تسد  هب  یبآ  هک  دیاش  دومن  تارف  گنهآ  تشادرب و  یگْشَمو  تفرگ  تسد  رب  هزین  هدش و  بسا  رب  راوس 
هیلع ساّبع  بانج  دـنتخادنا ، وا  بناج  هب  هداهن و  نامک  هّلچ  هب  اهریت  دـندرک و  هطاحا  ار  باـنج  نآ  رود  دـندوب  تارف  هعیرـش  رب  لّـکوم 

ُتْوَْملا ِذِا  َتْوَْـملا  ُبَهْرَا  ـال  رعـش : دـناوخ : زجر  درک و  هلمح  ناـشیا  رب  هدیمـش  ریـش  نوـچ  هدـیکم  ریـش  تعاجـش  ناتـسپ  زا  هک  مالّـسلا 
هدیشوپ و هک  ماگنه  نآ  ات  اًَقل =[  ( 263) ِتیلاصَْملا یف  يَراُوا  یّتَح  تسا ] هدروآرب  گـناب  گرم  هک  گرم ، زا  مساره  یمن  ( ]= 262) اَقَز

ربمایپ ناج  يارب  دشاب  رپس  ظفاحم و  نم  ناج  اقَو =[  رْهُّطلا  یَفَطْصُْملا  سْفَِنل  یـسْفَن  متفیب ] نیمز  رب  وجگنج و  نادرم  نایم  رد  موش  ناهنپ 
َمْوَی َّرَّشلا  ُفاخَا  الو  بآ ] کشَم  اب  موریم  نوریب  متـسه و  ساـّبع  نم  هکیتسارب  اقِّـسلِاب =[  وُدـْغَا  ُساـّبْعلا  اـَنَا  ّینا  هزیکاـپ ص ] هدـیزگرب و 

ات تخاـس  یم  قّرفتم  ار  رکـشل  درک  یم  هلمح  هک  فرط  ره  زا  و  س . [ . تاـقالم زور  رد  يدـب ، ّرـش و  زا  مـسرت  یمن  و  ( ]= 264) یَقَْتلُْملا
راد و ریگ و  تمحز  زا  نوچ  دیناسر  تارف  بآ  هب  ار  دوخ  دش و  هعیرش  دراو  سپ  دنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  نت  داتـشه  یتیاور  هب  هکنآ 

یگنــشت تـشادرب  بآ  زا  یفک  درب و  ارف  تـسد  دـناسر  دوـخ  هنــشت  کـشخ  بـل  هـب  یبآ  تساوـخ  دوـب  هـتفَت  شرگج  شطع  تّدــش 
یم تـفرگرب  بآ  زا  یفک  سپ  کْـشَم و  درکُرپ  رعـش : تـخیرب : فـک  زا  ار  بآ  دروآ  داـی  ار  وا  تیبـلها  مالـّـسلا و  هـیلع  ءادهــشلادّیَس 
دش راوس  دش  بآ و  فک  تخیر ز  شیوخ  کشا  نوچ  نیسُح  ِهنشت  رگج  زا  شدای  هب  دمآ  راوگـشوخ  بآ  نآ  زا  دشون  هک  ات  تساوخ 
رد ریش  کی  یَـضَتُرم  لبِـش  نآ  رب  هلمج  هلمح  دندرک  راوگرزب  نآ  شود ، هب  کشم  شوج و  رپ ز  لد  ناور  ناور ، ِبآ  ِز  هنـشت ، ِناور  اب 
رب دومن و  بآ  رپ  ار  کشم  راخ ! رازه  نیدنچ  هدیدن و  یسک  لُگ  کی  ریت ! رازه  نیدنچ  هدیدن و  یسک  نت  کی  رامـش  یب  ناگرگ  ِهنایم 

. دـناهرب یگنـشت  تمحز  زا  ار  ناکدوک  دـناسرب و  ردارب  هاگرکـشل  هب  ار  شیوخ  رگم  ات  تفاتـش  نوریب  هعیرـش  زا  دـنکفا و  تسار  فتک 
یم هلمح  ناقفانم  نآ  رب  نابـضَغ  ریـش  دننام  ترـضح  نآ  و  دندرک ، هطاحا  ار  وا  بناج  ره  زا  دنتفرگ و  ار  وا  هار  دـندید  نینچ  هک  رکـشل 

ار وا  لـیَفُط  نب  میَکُح  دـمآ و  نوریب  یلخن  تشپ  زا  هدرک  نیمک  ءاـقرَو  نب  دـیَز  یتیاور  هب  قَرزَـالا و  لَـفَون  هاـگان  دومیپ . یم  هار  درک و 
، دـیدرگ ادـج  نت  زا  دیـسر و  ترـضح  نآ  تسار  تسد  رب  ریـشمش  نآ  دومن  باـنج  نآ  هلاوـح  یغیت  سپ  دوـمن  عیجـشت  تشگ و  نیعُم 

نیا درک و  هلمح  نانمـشد  رب  داد و  پچ  تسد  هب  ار  غیت  دنکفا و  پچ  شود  هب  ار  کشم  درک و  يدلَج  مالّـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
هراومه نم  دینک ، عطق  ارم  تسار  تسد  رگا  هک  ادخب  دـنگوس  ینید =[  ْنَع  ًادـَبَا  یماُحا  ّینِا  ینیمَی  اوُُمتْعَطَق  ْنِا  ِهّللاَو  رعـش : دـناوخ : زجر 

ادـخ هب  وا  نیقی  هک  یماما  زا  و  ِنیمَـالا =[  ِرِهاّـطلا  ِّیبَّنلا  ِلَْـجن  (ي ) ِنیقَیلا ِقِداـص  ٍماـِما  ْنَعو  مدوخ ] نید  زا  درک  مهاوخ  عاـفد  تیاـمح و 
لَفوَن و هراب  رگید  دش ، بانج  نآ  ضراع  فعض  ات  درک  هلتاقم  سپ  س . [ . دشاب یم  نانیمطا  دروم  كاپ و  ربمایپ  دنزرف  و  تسا ؛ هناقداص 

زجر نیا  مالّـسلا  هیلع  ساـّبع  باـنج  تخادـنیب ؛ دـنب  زا  ار  شپچ  تسد  تخاـت و  نوریب  هلخن  نیمک  زا  نیعل  لـیَفُط  نب  میَکُح  یتـیاور  هب 
هب ار  دوخ  هدـب  تراشب  و  ناِرفاک ! زا  سرتم  سفن ! يا  (ي =[ ) ِراّبَْجلا ِۀَـمْحَِرب  يرِْـشبَا  و  (ي ) ِراّفُْکلا َنِم  یَـشَْخت  ـال  ُسْفَن  اـی  رعـش : دـناوخ :

ْمِهیْغَِبب اوُعَطَق  ْدَق  تسا ] هدیزگرب  دیَس  رَورس و  هک  ربمایپ ص  اب  هارمه  (ي =[ ) ِراتْخْملا ِیَّسلا  ِدّ ِّیبَّنلا  َعَم  بلاغ ] رگ و  هطلـس  دنوادخ  تمحر 
ار ناشیا  نکفیب  زین  وت  ایادخ  سپ  ارم ؛ پچ  تسد  دـندرک  عطق  دوخ ، متـس  ملظ و  هب  اهنآ  ( ]= 265 () (ي ِراّنلا َّرَح  ِّبَر  ای  ْمِِهلْصَاَف  يراسَی 
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يریت هاگان  هک  دناسرب  ناگنـشت  بل  نآ  هب  ار  بآ  دیاش  ات  تشامگ  تّمه  تفرگ و  نادـند  هب  ار  کشَم  و  س . ![ . منهج نازوس  شتآ  رد 
 - - ْلاو لِساوَْعلا  ِرْمُّسلاَو  ِْلبَّنلِاب  ُهوُّمَع  رعـش : داـتفا . رد  بسا  زا  دیـسر و  شا  هنیـس  رب  رگید  ریت  تخیرب و  نآ  بآ  دـمآ و  بآ  کـشم  رب 
قرف زا  ناُّرب ، دـیپس و  ياهریـشمش   – هب -  شِعتُرم و  ياه  هزین  اهریت و  هب  دـنتفرگارف  وس  ره  زا  ار  وا  ٍمَدَـق =[  یِلا  ٍقْرَف  ْنِم  ِلِصاوَْفلا  ِضیب 

شتـسد ود  هکیلاح  رد  نیمز  رب  داتفا  ورف  سپ  ٍمِذَْجنُم =[  َْریَغ  ٌنیمَی  ٍدْـجَم  ِّلُک  ْنِم  َُهل - -  ِْنیَدَْـیلا ؛ َعوُطْقَم  ِضْرَِالل  َّرَخَف  شمدـق ] ات  شرس 
يا هک : تشادرب  دایرف  سپ  س . ![ . دـشن عطق  هاـگچیه  هک  دوب  ینیتسار  تسد  يراوگرزب ، دـجم و  ره  زا  وا - - يارب  یلو  دوب ؛ هدـش  عطق 

. درک زاورپ  ّتنج  ضایر  هب  تداعس  لاب  هب  هک  دز  شکرابم  قرف  رب  نهآ  زا  يدومع  ینوعلم  ( 266 () ِبقانَم ) تیاور هب  بایرد ! ارم  ردارب ،
اب حورجم  هراپ و  هراپ  نت  اب  تارف  رانک  ار  دوخ  ردارب  دید  دیناسر  وا  هب  ار  دوخ  دینش ، ردارب  يادص  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  نوچ 
هب و  تشگ . هتسسگ  نم  هراچ  ریبدت و  تسکش و  نم  تشپ  نونکا  یتَلیح : ْتَّلَق  َو  يرْهَظ  َرَسَْکنا  َنآلَا  دومرف : تسیرگب و  عوطقم  ياهتـسد 

ماوقا نیرتدب  يا  دیدرک  يّدـعت  (و =[ ) ٌدَّمَحُم ِِّیبَّنلا : َنید  اوُُمتَْفلاخَو  (و ) ُمُِکیْغَِبب ٍمْوَق  َّرَـش  ای  ُُمْتیَّدَـعَت  رعـش : دومرف : ءاشنا  راعـشا  نیا  یتیاور 
ْنِم ُنَْحن  امَا  انب ؟ ُو ) ) ُمُکاّصَو ِلُسُّرلا  ُْریَخ  َناک  امَا  دوب ]! دّـمحم ص  هک  ادـخ ، ربمایپ  نید  اب  دـیدرک  تفلاخم  و  نات ! يرگزواـجت  هب  رـشب ،

هب قَّفوم  وا  هک  میدوبن  يربمایپ  لسن  زا  ام  ایآ  درک !؟ ام  هب  تیـصو  ار  امـش  ناربمایپ ، نیرتهب  هک  دوبن  نینچ  اـیآ  =[ !؟ ُدَّدَـسُْملا ِِّیبَّنلا : ِلْـسَن 
(ع) ارهز همطاف  دوبن  ایآ  (و =[ ؟) ُدَـمْحَا ِۀَّیرَْبلا : ِْریَخ  ْنِم  َناک  ام  َا  (و ؟) ُمُکَنوُد َیُِّما  ُءارهَّزلا  َِتناک  اـم  َا  دوب ]!؟ شدـییأت  دروم  ادـخ و  قیفوت 
َّرَح اُوقُالت  َفْوَسَف  (و ؛) ُُمْتیَنَج ْدَق  اِمب  ُْمتیِزُْخا  َو  ُمْتنُِعل  رت ]؟ هدوتس  (ص = ) دمحا ادخ : قلخ  نیرتهب  زا  دوبن  ایآ  و  امـش ؟ ردام  هن  و  نم ، ردام 

س. ![ . ار هتخورفارب  ّمنهج  شتآ  درک  دیهاوخ  تاقالم  سپ  دیدرک ؛ هک  یتیانج  ببسب  دیتشگ  راوخ  دیدُش و  تنعل  ( ]= 267 () (و ُدَّقََوت ٍران 
راثیا دوخ  رب  ار  ردارب  هک  ار  ساّبع  میومع  دنک  تمحر  ادخ  دندومرف : هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  داجـس  دّیـس  ترـضح  زا  یثیدـح  رد 

وا هب  لاب  ود  وا  تسد  ود  ضوع  رد  یلاعت  ّقح  دـندرک و  عطق  ار  شتـسد  ود  وا  يرای  رد  هکنآ  ات  دومن  وا  يادـف  ار  شفیرـش  ناج  درک و 
زور رد  تسا  یتلزنم  يادـخ  دزن  رد  مالّـسلا  هیلع  ساّبع  يارب  زا  دـنک و  یم  زاورپ  تشهب  رد  ناگتـشرف  اب  لاب  ود  نآ  اب  هک  دومرف  تیانع 

ترـضح هک  هدش  لقن  ( 268  ) تسوا ماـقم  يوزرآ  ار  ءادهـش  عیمج  تسا و  ءادهـش  عیمج  ترـسح ] هطبِغ و  دروم   ]= طوبغَم هک  تماـیق 
ینایعا ناردارب  وا و  متام  رد  مالّسلا  هیلع  ساّبع  بانج  ردام  نینَْبلا  ُُّما  هکنآ  دوب و  هلاس  راهچ  یس و  تداهـش  تقو  رد  مالّـسلا  هیلع  ساّبع 

. تشگ یم  ناـیرگ  تشذـگ  یم  اـجنآ  زا  هک  ره  هک  درک  یم  هـیرگ  هبدـن و  ناـنچ  ناـشیا  متاـم  رد  دـش و  یم  عـیقب  رد  هنیدـم  نوریب  وا 
هیرگ رثا  زا  درک ، یم  روبع  نینَبلا  ّمُا  رب  نوچ  ار ، تّوبن  نادناخ  دوب  ینمشد  رتگرزب  هک  مَکَحلا  نب  ناورم  تسین ، یبجع  ناتسود  نتسیرگ 
َياَر ْنَم  ای  رعـش : هدش : لقن  شنارـسپ  رگید  مالّـسلا و  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هیثرم  رد  نینبلا  ّما  زا  راعـشا  نیا  ( 269 !) درک یم  هـیرگ  وا 
ِءاْنبَا ْنِم  ُهارَو  َو  نادان ] تسپ و  مدرم  ياه  تیعمج  رب  دش  یم  رو  هلمح  هک  ار  ساّبع  يدید  هک  يا  (ي =[ ) ِدَـقَّنلا ِریهامَج  َیلَع  َّرَک  َساّبعلا 

ِهِْـساَِرب َبیـُصا  یْنبا  َّنَا  ُْتِئْبنُا  دندوب ] تبیه  اب  لای و  ُرپ  یناریـش  (ع ) ردیح نادـنزرف  زا  شیور  شیپ  رد  و  (ي =[ ) ٍدََـبل يذ  ٍْثَیل  ُّلُک  َرَدـْیَح 
َبْرَـض ِهِْساِرب  َلامَا  یْلبِـش  یلَع  یْلیَو  دوب ] هدـش  عطق  شتـسد  هکیلاح  رد  دـندز  هبرـض  مرـسپ  رـس  رب  هک  مدـش  ربخ  اـب  (ي =[ ) ٍدَـی َعوُطْقَم 

ُْهنِم یَنَد  اَمل  َْکیَدَی  یف  َکُْفیَس  َناکَْول  هدرک ]!؟ عفد  ار  نینهآ  دومع  هبرض  دوخ ، رس  اب  وا  ایآ  مریـش ! نوچ  رـسپ  رب  ياو  يا  (ي =[ ) ِدَمَْعلا
َُّما ِْکیَو  :)) ّینَوُعْدَت ال  ًاْضیَا : اهلَو  دش ]! یمن  کیدزن  نآ  تمسب  یسک  زگره  دوب ، تناتـسد  رد  وت  ریـشمش  رگا  مرـسپ ؛ (ي =[ ) ٍدَحَا نِم ] ]

ناریـش نآ  دـندش  هچ  هک  ارم  وگب  نارـسپ ! رداـم  نینبلا = ّمُا  يا  وت  رب  ياو  :)) هک نمب  نکم  باـطِخ  نیرَعلا =[ ))! ِثُوُیِلب  ینیرِّکَذـُت  نینَْبلا !
اهنآ هب  نم  هک  دـندوب  ینارـسپ  نم  يارب  نیَنب =[ ! ْنِم  ـالَو  ُتْحَبْـصَا  َمْوَیْلاَو  مِِهب ؛ یَعُْدا  َِیل  َنوـَُنب  َْتناـک  وـت ))!؟) عاجـش  نادـنزرف  هشیب =(
 ]= نیتَْولا ِعْطَِقب  َتوَْملا  اُولَصاَو  ْدَق  یَّبُّرلا -  ِروُُسن  ُْلثِم  ٌۀَعبْرَا  مرادن ]! يرسپ  چیه  رگید  ما و  هدش  اهنت  زورما  یلو  نینبلا ؛ ّمُا  مدشیم : هدناوخ 

َناصْرُِخلا َعَزانَت  ناشدوخ ] تایح  گرهاش  عطق  اب  دندومن  تلـصو  گرم  اب  دندوب - یناوج  زاغآ  رد  ییاهزابهاش  نوچمه  هک  رـسپ  راهچ 
سپ هرقنو ! الط  ياه  هقلح  اب  شزراو ) شـشخرد  رد  ) دـننک عازن  ناشرکیپ ، زا  هدـنامیقاب  ءاـضعا   ] نیعَط ًاعیرَـص  یَْـسمَا  ْمُهُّلُکَف  مُهُءالْـشَا !

يا نیمَیلا =[ !؟ ُعیطَق  ًاساّبع  َّنَِاب  اُوَربْخَا  امَک  َا  يْرعِـش  َْتَیل  ای  دنتـسه ]! هدروخ  هبرـض  هرقن ) ـالط و  لـثم  هداـتفا و( كاـخ  رب  ناـشیا  یگمه 
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زندگینامه امام حسین علی

 کاش می دانسـتم که آیا واقعاً چنین است که خبر میدهنـد، به اینکه عبّاس)پسـرم( دسـتش بریده گشـته)و شـهید شده( است؟![ .س.
رکذ دنچ  نیا  اجنیا  رد  تسا  هتـسیاش  و  مالّـسلا ، هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  هیثرم  رد  يراعـشا  هّللا  ءاش  نا  دیایب  یثارم ) لصف  ) رد هک  نادـب 

؛ درکیم هدهاجم  راکیپ و  ناشکرس ، اب  گنج  رد  وا  هتـسویپ  و  ًالَّدُجم =[  ِدیعَّصلا  َقْوَف  يَوَه  نَا  یِلا  ًادِهاُجم  ِةاغُّطلا  ِبْرَح  یف  َلازامَو  دوش :
ار وا  هک  قیقحتب  و  اَلَم =[  ْدَـق  َناک  يَذَّلا  ِءامْلا  َۀـَبِْرق  َُهل  اُوقَّرَخ -  ِلابِّنلِاب و  ُهُوقَـشَر  ْدـقَو  نیمز ] كاخ  يور  رب  بسا ) زا  ) داـتفا ورف  هکنآ  اـت 
ْدَق یخَا  َنباَیَا  ُو :) ) ُلِماَوَه ُعُومّدـلا  ًاْنیَـسُح و  يَدانَف  دوب ] هدرک  ُرپ  ارنآ  هک  ار  یبآ  کشم  وا  يارب  دـندرک –  هراپ  هراـپ  دـندرک و  ناراـبریت 

هراشا دیاش  ) مردارب رسپ  يا  دوب : ریزارس  اسآ  لیس  ناراب  نوچ  شیاهکشا  هکیلاح  رد  ار  نیـسح ع  داد  رد  ادن  سپ  ًالِمآ =[  َْتنک  ام  َباخ 
[ دش يدیما  ان  یماکان و  هب  لَّدـبم  يوش ) باریـس  ات  مروایب  بآ  تیارب  هک  ) یتشاد ارنآ  دـیما  هک  هچنآ  دـشاب ؛) رغـصا ع  یلع  ترـضح  هب 

فالِخ رب  هک  نیسح ع !) يا  دّمحم ص( دنزرف  يا  داب  مالس  وت  رب  الَبْلا =[  َلََزن  یخَا  ای  یّنِم  ِمْغَّرلا  یَلَع  (ي ) ٍدَّمَُحم َْنباَی  ِهّللا  ُمالَـس  َْکیَلَع 
سپ اَلِمُْها =[ - ُْعمَّدـلا  َو  ِتوَملا  َبْرَک  ُجـِلاُعی  يَرَّثلا  یَلَع  ًیْقُلم  ُْطبِّسلا  ُهاََءر  اّـملَف  دـمآ ] دورف  ـالب  مردارب –  يا  مدوب –  ناـهاوخ  نم  هچنآ 

- تسا ریزارس  شکشا  دنکیم و  مرن  هجنپ  تسد و  گرم  تبیصم  اب  و  تسا ، هداتفا  كاخ  رب  هک  دید  ار  وا  نیسح ع ) ربمایپ ص( هون  نوچ 
اب داد  رد  ادن  دوب و  نوخ  هراپ و  هراپ  شلد  هکیلاح  رد  وا  دزنب  دمآ  سپ  اَلَْتما =[ : ِدَـق  ِموُمُهلْاب  ٍْبلَِقب  يَدانَو  ُو ) ) ٌحَّرَقُم ُداؤُفْلاو  ِْهَیِلا  ءاجَف  [ - 
رد يدوب  نم  رای  وت  مردارب ! يا  ! ] ًالِذاب سْفَّنِلل  َناک  ْنَم  ای  لْضَفلا ! َابَا  اهِعیمَج  ِرُومُْالا  یف  ینْوَع  َْتنُک  یخَا ! هّصغ ]: هودنا و  زا  هدنکآ  یبلق 

َو ًاحیرَط ، يَرَّثلا -  یَلَع  َكاَرن  ْنَا  اْنیَلَع  ُّزِعَی  يدوب ]! هدنشخب  هدننک و  راثن  ار  شیوخ  ناج  هکیـسک  يا  لضفلاوبا ! يا  یگدنز ؛ روما  یمامت 
س. ![ . دشاب هتشگ  دولآ  نوخ  تا  هرهچ  و  یشاب ، هداتفا  كاخ –  رب  مینیبب  ارت  هک  تسا  نارگ  یسب  ام  رب  ًالَّمَرُم =[  یَحْضَا  ُهْجَْولا  َْکنِم 

: مولظم نآ  تداهش  نیسحلا ع و  هّللا  دبع  یبا  ترضح  تزرابم  نایب  رد 

ار دوخ  تیب  لها  نارای و  زا  نت  ود  داتفه و  درک  رظن  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  نوچ  هک  تسا  لـقن  لـتاقَم  باـبرا  یـضعب  زا 
تمصع هدرپارس ]  ]= قِدارُس نایگدرپ  درک و  همیخ  هب  ور  اهنز  عادو  تهج  هب  سپ  دیدرگ ، داهج  مزاع  دید  نیمز  يور  رب  هتـشک  دیهش و 

هقلح دز  فافَع  ِهدرپارس  ِناوناب  هتـشگرس  رعـش : ُمالَّسلا : ِنِم  یّ َّنُْکیَلَع  موثلک ! ّما  يا  بنیز ، يا  همطاف ، يا  هنیَکُـس ، يا  درک : ادن  دیبلط و  ار 
َْنلَـسْرَا َنْمُقَف َو  هابت  ام  زور  دـش  هک : هیرگ  هب  نانَکوم  نیو  نوبز  ام  لاح  دـش  هک : هلان  هب  نانز  رـس  نآ  هاـم  ِدرِگ  هلاـه  نوچ  همه  وا  درگ 
نامادب تسد  و  (ي =[ :) ٍتابِحَْتنم َْلیَّذلا  ُْهنِم  َّنَکْـسَاَو  دنتخاس ] اهر  هلان ، هآ و  اب  ار  دوخ  ياهکـشا  دنداتـسیا و  نانز  سپ  ًافُّهََلت =[  َعُُومُّدـلا 

رسپ يا  يوریم  اجک  : دنتفگو ! ] یَجُّدلا َبَکْوک  یفَطصُمْلا ! َنبْاَی  َْنیَا  یِلا  دوب ] دنلب  يراز  نویش و  هب  ناشیادص  هکیلاح  رد  دندش  نیسح ع 
تیب لها  هاگهانپ  نما و  راغ  يا  (ي =[ !) ِتامَزَالا یف  ِْتیَبْلا  ِلْهَا  َفْهَک  ای  َو  رات ]!؟ ياهبش  ِهراتس  يا  !؟) ادخ هدیزگرب  ربمایپ  رسپ  ) یفطصم

![ مینیب یم  هک  ار  هچنآ  میدـیمن  میدوب و  هدرم  ام  شاکیا  سپ  يََرن =[  ام  ََرن  َْملَو  اْنتِم  انَْتَیل  ایَف  راگزور ]! ياهنارحب  اهیتخـس و  رد  ربمایپ ص 
رگید سپ  ْمُُهنْکُر =[  َمَّدَـهَت  ْذِا  یماتَْیِلل  ْنَمَف  ندوب ]! هدـنز  هب  میدـش  یمن  شیامزآ  ناحتما و  شاکیا  و  (ي =[ ) ٍتایَِحب ْنَحَتُْمن  َْمل  انَْتَیل  ای  َو 
يارب تسیـسک  هچ  و  (ي =[ ) ٍةـالُو ِدـْقَف  َدـْنِع  يَراذـُْعِلل  ْنَم  َو  دزیرورف ]!؟ ناـشهاگ  هیکت  نوتـس و  هک  هاـگنآ  ناـمیتی ، يارب  تسیـسک  هچ 

هب نت  ایآ  نم ! ] ] ردپ يا  ِتْوَْمِلل ؟ َتْمَلْسَتْسا  َِۀبَا ! ای  درک : ضرع  هنیکس  سپ  دنهدب ]!؟ تسد  زا  ار  دوخ  ناتـسرپرس  هکیماگنه  ناگزیـشود 
ترضح نادرگزاب . نامّدج  مرح  هب  ار  ام  درک : ضرع  درادن ! ینیعُم  روای و  هک  یـسک  دهدن  گرم  هب  نت  هنوگچ  دومرف : يا ؟ هداد  گرم 

نآ تشاد  یم  رب  تسد  هراوخگنـس ] رتوبک   ]= اطَق غرم  زا  داّیـص  رگا  َماَنل =  اـطَقْلا  َكُِرتَول  َتاـْهیَه ! تسج : لـّثمت  لـثم  نیدـب  باوج  رد 
. مََرب یئاج  هب  ار  امـش  هک  دنراذگ  یمن  و  دنراد ، یمن  نم  زا  تسد  رکـشل  نیا  هکنآ  زا  تیانک  تفخ . یم  هدوسآ  دوخ  هنایـشآ  رد  ناویح 

نآ هکلب  دنا ؛ هدوبن  وا  عابتا  دیلپ و  دیزی  اب  گنج  ای  هناحلسم  مایق  ناهاوخ  رگزاغآ و  نیـسح ع  ماما  هکنیا  هب  تسا  حیرـصت  مهزاب  هتکن : ]
هدرک هرصاحم  نیعل ، دیزی  اب  يرابجا  تعیب  زا  فاکنتسا  زیمآ و  تملاسم  ترجاهم  لاح  رد  ار  شنادناخ  نارای و  ترضح و  نآ  نیعالَم ،

نآ هک  دنیوگ  و  دومرف . تکاس  ار  ناشیا  ترضح  دندرک . دنلب  هیرگ  هب  ادص  اهنز  س . ] دندومن - ناشفیرـش  ياهناج  زا  عافد  هب  روبجم  و 
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منکیم تیصو  ِمْوَقلا =[  ِءالُؤه  یِلا  ٌزِراب  ّینِا  َو  ًاْریَخ ، ِکِسْفَِنب  ُۀَّیَُخا -  ای  ِکیِصُوا -  دومرف : دومن و  دوخ ] رهاوخ   ] موثلک ّمُا  هب  ور  ترـضح 
[ نانمـشد تعامج  نیا  يوسب  دش  مهاوخ  نوریب  هزرابم  هب  یتسارب  نم  هکنادب ) و( تدوخ ، دروم  رد  زیچ  نیرتهب  هب  مَکَرهاوخ –  يا  ارت - 

عادو تبیـصم  نکل  دنک  یم  نایرگ  ار  هدیدو  نایرب  ار  لد  یمامت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  بئاصم  هک  دـیوگ : ّفل  ؤم  (. 270)
نآ دوخ  دالوا  هلزنم  هب  هک  شناگتـسب  زا  ای  ترـضح  نآ  زا  کچوک  لاـفطا  ناـیبِص و  هک  یتقو  نآ  صوصخ  دـشاب  رتداـیز  شرثا  دـیاش 
هب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هدش  تیاور  هک  تسا  نآ  نیا  رب  دهاش  و  دندرک . هیرگ  دندش و  عمج  وا  رود  دندوب  ترـضح 

دوخ دـماین  وا  دـیبلط و  ار  وا  وا و  دزن  هب  داتـسرف  ار  قورـسَم  نب  جاّجَح  دـید ، ار  یفْعُج  ّرُح  نب  هّللادـیَبُع  همیخ  دیـسر و  لـِتاقُم  یَنب  رـصق 
هایس بارُغ  لاب  لثم  شنساحم  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  نم  رب  دش  دراو  هک  تسا  لقن  ّرُح  نب  هّللادیبع  زا  . درب فیرـشت  وا  يوس  هب  ترـضح 

نآ رب  هک  یتـّقر  دـننام  زگره  مدرکن  ّتقر  و  دـنک ، رپ  ار  مشچ  هک  ار  یـسک  وا  لـثم  هـن  وا  زا  رتوـکین  زگره  ار  يدـحا  مدـیدن  سپ  دوـب ،
تسا يرهبا  ییحی  ازریم  تیاکح  لاقم  نیا  دّیؤم  و  یهتنا . دندوب . شرود  رد  شنایبِص  تفر و  یم  هار  مدید  هک  یتقو  رد  مدرک  ترـضح 

هتـسشن افّـصلا  قاط  رد  اپ  نییاپ  فرط  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادّهـشلا  دّیـس  رهّطم  نحـص  رد  ُهّللا  ُهَمِحَر  یـسلجم  همّالع  دـید  اـیؤر  ملاـعرد  هک 
هرهاط هقیّدص  ترـضح  تفگ  دمآ و  یـسک  دنک  تبیـصم  رد  عورـش  تساوخ  نوچ  دش و  هظعوم  لوغـشم  سپ  تسا ، سیردت  لوغـشم 
دنزرف عادو  رب  لِمتـشُم  هک  ار ]  ] یبئاصم نکب  رکذ  ینعی : ِدـیهَّشلا ؛ َيِدـَلَو  ِعادِو  یلَع  َۀَلِمَتْـشُمْلا  َِبئاـصَمْلا  ِرُکُْذا  دـیامرف : یم  مالّـسلااَهیلع 
هدیدن رمع  رد  ار  نآ  لثم  هک  دندومن  يدیدش  هیرگ  دندش و  عمج  يرایسب  قلخ  درک و  رکذ  ار  عادو  تبیـصم  زین  یـسلجم  دشاب . مدیهش 

: دومرف يو  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  شخب ] تراـشب  باوخ   ]= هّیمَون هَرِّـشَبُم  ناـمه  رد  هک  دـیوگ : ریقف  (. 271) مدوب
. ام ياهتبیـصم  ازع و  هماقا  رد  دـننکب  مامتها  هک  ام  يانَُما  ناتـسود و  هب  دـییوگب  ینعی  اـِنِبئاصَم ؛ ِۀَـماِقا  یف  َنوُّمَتْهَی  اـِنئانَُما  َو  اـِنئایلْوَِال  اُولُوق 

گرزب رتخد  دیبلط  شیوخ  تداهش  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  ؛ هلمجلاب
ار باتک  نآ  همطاف  دوب و  ضیرم  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  بانج  هرهاظ و  یتّیصو  هدیچیپ و  یباتک  وا  هب  دومرف  اطع  ار و  همطاف  دوخ 

یلع درک  رضاح  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  ۀّیـصولا ) تابثا  ) رد دیـسر . ام  هب  باتک  نآ  سپ  داد ؛ مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  هب 
وا دومن  هاگآ  مالّسلااَمِهیلع و  ءایبنا  ثیاروم  مظعا و  مسا  هب  وا  هب  دومرف  ّتیصو  سپ  دوب  لیلع  ترضح  نآ  ار و  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 

نوچ هک  هدرک  رما  هتـشاذگ و  اهنع ) هّللا  یـضر  ) هَمَلَـس ّمُا  دزن  تسا  تّوبن  ثیراوم  زا  هک  ار  حالـس  فحاـصَم و  فُحُـص و  مولع و  هک  ار 
هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  يدنوار ) تاوعد  ) رد ( 272) دراپس وا  هب  ددرگرب  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
شوج شکرابم  ندب  رد  اهنوخ  و  ِیْلغَت : ُءَّامِّدلاو  دـش  هتـشک  هک  زور  نآ  رد  دینابـسچ  دوخ  هنیـس  هب  تفرگ و  رب  رد  ارم  مردـپ  دومرف : هک 
لوسر وا  هب  دومرف  میلعت  مالّسلااَهیلع و  همطاف  نم  هب  ار  نآ  دومرف  میلعت  هک  ار  یئاعد  نم  زا  نک  ظفح  نم ! رـسپ  يا  دومرف : و  دروخ ، یم 

دوش و یم  لزان  هک  تخس  ياهالب  هودنا و  مهم و  تجاح  يارب  زا  لیئَربَج  ترضح  نآ  هب  دومن  میلعت  َمَّلَس و  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ 
ُمَْلعَی ْنِم  ای  َنیِلئاّسلا ، ِجـئاوَح  یلَع  ُرِدـْقَی  ْنَم  ای  ِمیظَْعلا ، ِنآرُقْلاو  هط  ِّقَِحب  َو  ِمیکَحْلا  ِنآرُقْلا  َو  سی  ِّقَِحب  وگب : دومرف  راوشد و  میظع و  رما 

َیِلا ُجاتْحَیال  ْنَم  ای  ِریغَّصلا ، ِلْفِّطلا  َقِزار  اـی  ِریبَکْلا ، ِخـْیَّشلا  َمِحار  اـی  َنیموُمْغَمْلا ، ِنَع  َجّرَفُم  اـی  َنیبُورْکَمْلا ، ِنَع  َسِّفَنُم  اـی  ِریمَّضلا ، ِیف  اـم 
يا گرزب ، نآرق  اهاط و  ّقحب  هدننک و  مکح  نآرق  نیسای و  ّقحب  ایادخ  ... ] اذَک َو  اذَک  یب  ْلَعفا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِریسْفَّتلا ،

هکیـسک يا  ناسنا ، نطاب  ریمـض و  رد  تسیچ  دـناد  یم  هکیـسک  يا  ناگدـننک ، لاؤس  تاجاح  نتخاـس  هدروآرب  رب  یتسه  رداـق  هکیـسک 
رب هدنهد  يزور  يا  لاسنهک ، ریپ  رب  هدننک  محر  يا  ار ، ناگدیدمغ  هودنا  دیاشگیم  هکیـسک  يا  ار ، ناگدز  تبیـصم  مغ  دزاسیم  فرطرب 

ياجب ار –  متاجاح  زاس  هدروآرب  دّمحم ص و  لآو  دّمحم  رب  تسرفب  دورد  لاؤس ، ریسفت و  هب  تسین  جاتحم  هکیسک  يا  لاسدرخ ، لفط 
شیوخ تافو  تقو  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  یفاک ) ) رد (. 273 [ ) س ... دیوگب ار  شتاجاح  اذک ، اذـک و 

نم هب  درک  تّیصو  هک  هچنآ  هب  ارت  منک  یم  ّتیصو  نم ! ناج  رسپ  يا  دومرف : دینابسچ و  هنیس  هب  ار  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح 
اَّلإ ًارِصان  َْکیَلَع  ُدِجَی  ْنَم ال  َْملُظ  َو  َكاِّیا  َّیَُنب  ای  دومرف : هدومن  نم  هب  مردپ  ار  ّتیصو  نیا  دومرف  دش و  رـضاح  شتافو  هک  یماگنه  مردپ 
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زندگینامه امام حسین علی

: اي پسر جان من! بپرهیز از ظلم بر کسی که یاوري و دادرسی ندارد مگر خدا)274( راوي گفت: پس حضرت سیّد الشهداء علیه  اللُّه
فعض زا  هکنآ  اب  دید  سک  یب  اهنت و  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دش . لاتق  مزاع  سیفن  سفن  هب  مالّـسلا 

ترـضح درگ ، رب  هدید  رون  يا  هک  داد  رد  ادن  وا  يافق  زا  موثلک  ّما  تفرگ ، شیپ  نادیم  هار  تشادـن  ریـشمش  نتـشادرب  تردـق  یناوتان  و 
، منک داـهج  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  رـسپ  يور  شیپ  اـت  راذـگب  رادرب و  نم  زا  تسد  هّمع  يا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  داـجس 

یلاخ مالّسلا  ُمِهیَلع  دّمحم  لآ  لسن  زا  نیمز  ددرگن و  هتـشک  ات  ار  وا  راد  زاب  هک  دومرف  موثلک  ّما  هب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح 
تیاده هار  هب  دنچ  ینت  هکلب  تساوخ  یمه  تشادن و  زاب  تسد  تّما  ّتبحم  زا  لاح  نینچ  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلمجلاب ؛ دـنامن .

ِهیَلَع و ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  مرح  زا  ار  نمـشد  ررـض  هک  تسه  یـسک  ایآ  هک  داد  رد  ادن  مَرَجال  دباترب . يور  ناهارمگ  نآ  زا  دیآ و  رد 
هب دشاب و  هتشاد  ادخ  زا  باوث  دیما  هک  تسه  یـسردایرف  ایآ  دسرتب ؟ ادخ  زا  ام  باب  رد  هک  تسه  یتسرپ  ادخ  ایآ  دنادرگب ؟ َمَّلَـس  ِِهلآ و 
وا یمولظم  تهج  هب  دندینـش  ار  شنینزان  يادـص  هک  اهنز  دـنک ؟ ام  يرای  ادـخ  تهج  هب  هک  تسه  يروای  ینیعم و  ایآ  دـسرب ؟ ام  داـیرف 

(275) دندرک دنلب  نویش ] هلان و   ]= لیوَع هیرگ و  هب  ار  ادص 

: راوخ ریش  لفط  تداهش  نایب  رد 

ار وا  ات  دیراپـس  نم  هب  ار  رغـصا – ص ] یلع  مریغـص =[  كدوک  دومرف : مالّـسلااَهیلع  بنیز  باـنج  هب  دـمآ و  همیخ  رد  رب  ترـضح  سپ 
يریت نیعل  يدـسا  لـهاک  نب  ۀـلَمرَح  هک  دـسوبب  ار  وا  اـت  درب  وا  کـیدزن  هب  تروـص  تفرگ و  ار  موـصعم  كدوـک  نآ  سپ  مـنک ، عادو 

ِِهْلفِط ِلیبْقَِتل  يَوْهَا  ٌفِطَْعنُم  و  رعـش : نیا  رد  رعاش  هدرک  هراشا  تبیـصم  نیا  هب  و  درک . دیهـش  ار  وا  دیـسر و  لفط  نآ  يولگ  رب  تخادنا و 
ار لفط  نآ  رجنح  نمـشد ، ریت  وا ، زا  لبق  نکیلو  ار ؛ شراوخریـش  كدوک  دسوبب  هکنیا  دصق  هب  دش  مخ  و  ًارَْحنَم =[  ُمْهَّسلا  ُهَْلبَق  ُْهنِم  َلَّبَقَف 

ریز ار  دوخ  ياهفک  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تفرگ و  ار  وا  مالّـسلااَهیلع  بنیز  داد ، رهاوخ  هب  ار  كدوک  نآ  سپ  س . [ . دیـسوب
نارگن ادخ  هک  اریز  دوش  لزان  نم  رب  هک  یتبیصم  ره  نم  رب  تسا  لهـس  دومرف : دنکفا و  نامـسآ  بناج  هب  دش  رپ  هک  نیمه  تفرگ  نوخ 

ماما ترـضح  نوچ  هک : هدرک  لقن  یبلک  دّمحم  نب  ماشِه  زا  ّصاوخلا ) ةرکذت  ) رد بهذم ) یّنُـس  ) يزوَج نبا  طبـس  تسا . هدننک ] رظن  ]= 
نایم رد  تشاذگ و  رس  رب  دوشگ و  مه  زا  ار  نآ  تشادرب و  ار  دیجم  نآرق  دنراد  رارصا  وا  نتشک  رد  رکشل  هک  دید  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

یم لالح  ارم  نوخ  هچ  يارب  موق  يا  َمَّلَـس . ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ِهّللا  ُلوُسَر  ٌدّمحم  يّدَـج  َو  ِهّللا  ُباتِک  ْمُکَْنَیب  َو  یْنَیب  درک : ادـن  رکـشل 
ِلْهَا ِبابَش  ِیَـس  ادّ ِناذه  مالّـسلا : هیلع  نسح  مردارب  نم و  ّقح  رد  مّدج  لوق  دیـسرن  امـش  هب  ایآ  متـسین ؟ امـش  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  ایآ  دیناد 

زا یلفط  هب  داتفا  شرظن  هاـگان  دومن  یم  جاـجتحا  موق  نآ  اـب  هک  ماـگنه  نیا  رد  (. 276 [ ) دنا تشهب  لها  ناناوج  رَورَـس  ودـنیا  ِۀَّنَْجلا =[ ؟
اَذه اوُمَحْراَف  ینوُمَحَْرت  َْمل  ْنِا  ُمْوَق ! ای  دومرف : تفرگ و  تسد  رب  ار  كدوک  نآ  ترـضح  تسیرگ ، یم  یگنـشت  تّدـش  زا  هک  دوخ  دالوا 

ار وا  دـنکفا و  لفط  نآ  بناج  هب  يریت  ناشیا  زا  يدرم  سپ  دـینک ؛ محر  لفط  نیارب  سپ  دـینک  یمن  محر  نم  رب  رگا  رکـشل ! يا  َلْفِّطلا ؛
هک ار  ام  دندناوخ  هک  یموق  نیب  ام و  نیب  نک  مکح  ادـخ ! يا  تفگ : نتـسیرگ و  هب  درک  عورـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومن . حوبذـم 

تشهب رد  تسا  يا  هیاد  ینعی  عِضُرم  وا  يارب  زا  هک  نیسح  ای  ار  وا  راذگب  هک  دمآ  اوه  زا  یئادن  سپ  ار ، ام  دنتـشک  سپ  ام  رب  دننک  يرای 
نوخ هب  ار  كدوک  نآ  دنک و  نیمز  رد  يدوگ  ریشمش  ماین  اب  دمآ و  دورف  بسا  زا  ترضح  هک  تسا  روطـسم  ( جاجتحا ) باتک رد  ( 277)
يولگ رب  دیـسر  دمآ  يریت  هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  يربط  ( 278) دومن نفد  ار  وا  سپ  درک  هدولآ  شیوـخ 

َو انَْنَیب  ْمُکْحا  ( 280) َّمُهّللا تفگ : یم  وا و  رب  ار  نوـخ  درک  یم  حـسم  ( 279) ترضح نآ  سپ  دوب  وا  رانک  رد  هک  ترـضح  نآ  زا  يرـسپ 
ار ام  ناشدوخ  سپ  دننک ، يرای  ار  ام  ات  دندرک  توعد  ام  زا  هکیموق  ام و  نایم  نک  مکح  وت  ایادخراب  انُولَتَقَف =[ ! انوُرُْصنَِیل  انْوَعَد  ٍمْوَق  َْنَیب 
اب سپ  دیـشوپ ؛ درک و  كاچ  ار  نآ  ناتک – س ؛ ] ای  هبنپ  زا   ] ینامی تسا  يا  هماج  نآ  يا و  هَرَبِح  دندروآ  دومرف  رما  سپ  س ] دنتـشک -!

(281  ) یهتنا دش . نوریب  رازراک  يوس  هب  ریشمش 
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: دش نادیم  مزاع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

- اُوبِغَر اًمْدـِق  َو  ُمْوَْقلا  َرَفَک  رعـش : دومرف : دروآ و  ناقفانم  نآ  هب  يور  دـش و  بسا  رب  راوس  دـش  غراف  شیوخ  لفط  راک  زا  نوچ  هلمجلاـب ؛
ُمْوَْقلا َلَتَق  سنا ] ّنج و  راگدرورپ  دنوادخ  باوث  زا  دندوب  هدش  نادرگور  لبق ، اهتّدم  زا  و  موق ، دندش  ِرفاک  ِْنیَلَقَّثلا =[  ِّبَر  ِهّللا  ِباوَث  ْنَع 

دوب راکوکین  یناسنا  هک  ار  نسح  مردارب )  ) شرسپ یلع و  مردپ )  ) دنتـشک هک  دندوب  موق  نیمه  ِْنیََوبَْالا =[ - َمیرَک  ِریَخلا  َنَسَح  ُهَْنبا  َو  ًاِّیلَع 
هنیک مشخ و  يور  زا  اهلتق ) نیا  و   ]-) ِْنیَـسُْحلا ِبْرَح  یِلا  َساَّنلا  اوُرُـشُْحا  ُو :) ) ُعَمْجَا اُولاق  َو  ْمُْهنِم ؛ ًاقَنَح  دندوب - ]-  راوگرزب  وا  نیدـلاو  و 

یتلاح رد  داتسیا و  موق  نآ  لباقم  سپ  (. 282) تایبالا ![ - نیسح اب  گنج  يارب  ار  مدرم  دیروآ  درِگ  دنتفگ : یگمه  سپـس  و  دوب ؛ ناشیا 
ار راعشا  نیا  هتسب و  ادخ  ياقل  تداهـش و  هب  لد  هراب  کی  هتـسش و  ایند  یناگدنز  زا  تسد  تشاد و  تسد  رد  هنهرب  ار  دوخ  ریـشمش  هک 

مـشاه لآ  زا  تشرـس ع  كاپ  یلع  رـسپ  نم  ُرَْخفَا =[  َنیح  اًرَْخفَم  اذـِهب  ینافَک  ٍمشاـه  ِلآ  ْنِم  ِرْهُّطلا  ِّیلع  ُْنبا  اـَنَا  رعـش : دومرف : یم  تئارق 
و ُرَهْزَی =[  ِْقلَْخلا  ِیف  ِهّللا  ُجارِس  ُنَْحن  َو  یَـشَم  ْنَم  ُمَرْکَا  ِهّللا  ُلوُسَر  يّدَج  َو  منک ] رخف  هکیماگنه  راختفا ، ناونعب  ارم  تسیفاک  نیا  متـسه و 

میتسه ادخ  شخب  ینـشور  غارچ  وا ) تیب  لها  ) ام و  نیمز ) يور  رب  ) دـنا هدومیپ  هار  هک  هدوب  ییاهناسنا  نیرتیمارگ  ادـخ ص  لوسر  مّدـج 
دمحا لسن  زا  همطاف س  مردام  و  ُرَفْعَج =[  ِْنیَحانَْجلا  اَذ  یَعُْدی  یّمَع  َو  َدَمْحَا  َِۀلالُس  ْنِم  یُّما  ُمِطاف  َو  دنکیم ] یناشفا  رون  قلخ  نایم  رد  هک 

َو ًاقِداص  َلِْزنُا  ِهّللا  ُباتِک  انیف  َو  دـش ] یم  هدـناوخ  لاب ) ود  بِحاص  نیَحاـنَجلا =( » وذ   » بقل هب  هک  تسا  راـیط )  ) رفعج میومع  تسا و  ص 
هب یحو  تیادـه و  ام  نایم  رد  تسا و  هتـشگ  لزان  هناقداص  ادـخ  باتک  تیب ع  لها  ام  نایم  رد  و  ُرَکْذـُی =[  ِْریَْخلِاب  ُیحَْولا  َو  يَدُْـهلا  اَـنیف 

یگمه رب  ادـخ  نداد  ناما  هیام ي  اـم  و  ُرِهُْجن =[  َو  ِماـنَالا  ِیف  اذـِهب  ُّرُِـسن  ُو ) ) ُمِهِّلُک ساـّنِلل  ِهّللا  ُناـمَا  ُنَْحن  َو  دوشیم ] رکذ  نآ  هجو  نیرتهب 
ِلوُسَر ِْساَِکب  اِنتالُو  یقْـسَن  ِضْوَْحلا  ُةالُو  ُنَْحنَو  میئوگیم ] دـنلب ، گناب  هب  ای  یگتـسهآ  هب  مدرم ، نیب  رد  ار ، تقیقح  نیا  اـم  میتسه ؛ مدرم 

ادخ ص لوسر  هساک ي  هب  ار  دوخ  وریپ  ناتـسود  میزاسیم  باریـس  میتسه و  تشهب ) رد  ) رثوک ضوح  تسرپرـس  ام  ُرَْکُنی =[  َْسَیل  ام  ِهّللا 
رد ام  ناوریپ  هعیش و  و  ( ]= 283) ُرَسْخَی ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انُضِْغبُمَو  ٍۀَعیش  ُمَرْکَا  ِساّنلا  ِیف  اُنتَعیـش  َو  تسین ] راکنا  لباق  زگره  هکیزیچ  بآ ، نآ  زا 

زرابم سپ  س . [ . تسا راکنایز  تمایق ، زور  رد  دراد ، لد  رد  ار  تیب ) لها  ) ام هنیک  سکره  دنتسه و  ناوریپ  نایعیش و  نیرتهب  مدرم ، نایم 
تعامج دومن و  یمیظع  راتـشک  هکنآ  ات  دـنکفا  یم  كاله  كاخ  هب  ار  وا  دـمآ  یم  بلاغلا  هّللادـسا  دـنزرف  نآ  ربارب  رد  هک  ره  دـیبلط و 

سپ درکن . ترضح  نآ  نادیم  تئرج  یسک  رگید  داتـسرف ، مّنهج  هب  ار  لاجِر  نانامرهق ] ناریلد و  لََطب ؛ عمج  ] لاطبَا ناعاجـش و  زا  رایـسب 
رتهب ندرم  ِراّنلا =[  ِلوُخُد  ْنِم  َیلْوَا  ُراـْعلاَو  ِراـْعلا  ِبوُکُر  ْنِم  َیلْوَا ]  ] ُتْوَْملا رعـش : دومرف : دومن و  رکـشل ] تسار  تمـس   ]= هنَمیَم رب  هلمح 

نب رَمُع  لوـق  سکعرب  نـیا  حیــضوت : مـنهج - . شتآ  رد  ندــش  لـخاد  زا  تـسا  رتـهب  راـع  گـنن و  و  راـع ؛ گـنن و  باـکترا  زا  تـسا 
لابندـب درکیم ، هدـهاشم  شیپ  زا  ار  دوخ  یخزرب  هاگیاج  باذـع و  نوچ  نداد ، ناـج  ماـگنه  هک  تسا  ُباذَـعلا ) ُۀـنعَّللا و  ِهیَلَع  ) باّـطخلا

هبوت و هب  رما  ار  وا  ترـضح  دـیبلط ؛ دوخ  تاجن  هراچ  رَمُع  سپ  دـمآ ؛ يو  نیلاب  رب  ترـضح  ات  داتـسرف  سک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
[ ، زگره ار  گنن  راع و  یلو  مریذپ ، یم  ار  منهج  شتآ  !!« ]= َراعلا َال  َو  َراّنلا  : » تفگ دنادرگور و  رَمُع  اّما  دومرف ؛ هتـشذگ  مئارج  كرادـت 

لقن هب  مسق 4 – ص235و236 - يدنرملا -  نسحلا  وبأ  خیـشلا  نیَرّونلا - عمجم  دش - ... خزرب  رد  دوخ  قیال  هاگیاج  یهار  هبوت  نودب  و 
 ]= هرَـسیَم رب  هلمح  بانج  نآ  سپ  رمع . ] نب  هللا  دـبع  زا  تسا ، ساـّبع  نبا  ربخ  يوار  ینارَحب . مشاـه  دیـس  همّـالع  زجاـعَملا " ۀـنیدم   " زا

هک ما  هدروخ  دـنگوس  متـسه ؛ یلع ع  نب  نیـسح  نم  ِینَْثنَا =[  ْنَا ال  ُْتَیلآ  ِیلَع  َْنب  ُْنیَـسُْحلا  اـَنَا  رعـش : دومرف : درک و  رکـشل ] پچ  تمس 
رب مرذـگرد  و  مردـپ ؛ لایِع  لها و  زا  منک  تیاـمح  ( ]= 284) یبّنلا ِنید  یَلَع  یِْـضمَا  یبَا  ِتالایِع  یِمْحَا  موشن ] فرـصنم  راـکیپ  زا  زگره 

ناراـی و دنـشاب و  هدرک  هطاـحا  ار  وا  رایـسب  ياهرکـشل  هک  ار  يدرم  زگره  مسق ! ادـخ  هب  هـتفگ : تاُور  زا  یـضعب  س . [ . ربماـیپ ص نـید 
هیلع نیسح  ماما  زا  رت  بلقلا  ّيوق  رتعاجش و  دنـشاب ، هتخاس  لصءاتـسم  روُصحم و  ار  وا  تیب  لها  دنـشاب و  هتـشک  هلمج  هب  ار  وا  نادنزرف 
درگ اـهنیا ، دوجو  اـب  تحارج و  يرایـسب  ترارح و  ترثـک  یگنـشت و  هوـالع  هب  دوب  عمج  وا  رد  بئاـصم  نیا  ماـمت  هچ  مدـیدن ؛ مالّـسلا 
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یم دز و  یم  لاح  نیا  اب  تشادن و  هار  شدوجو  تخاس  رد  لزلزت  شیالآ  هنوگ  چیه  هب  تسشنن و  شراقو  نماد  رب  رارطـضا  بارطـضا و 
زا دـندیمر و  یم  هدـید  گرگ  هّلگ  نوچ  ناشیا  هک  تخات  یم  ناشیا  رب  نانچ  دـندرک  یم  هلمح  وا  رب  لاجِر  لاطبَا  هک  یماگنه  و  تشُک ،

دـنداد و یم  مه  اب  تشپ  رفن  رازه  یـس  نآ  دـندمآ و  یم  رد  مه  درگ  رکـشل  هراب  رگید  دـنتخیرگ ، یم  ادـخ  ریـش  دـنزرف  نآ  يور  شیپ 
هدنکارپ قّرفتم و  وا  شیپ  زا  رـشَْتنُم  دارَج  دننام  هک  دنکفا  یم  هلمح  هوبنا  رکـشل  نآ  رب  ترـضح  نآ  سپ  دندش ، یم  وا  گنج  هب  رـضاح 

الَو َلْوَحـال  هکراـبم  هملک  دومن  یم  شیوخ  زکرم  هب  يور  رکـشل  بلق  زا  سپ ، تشگ . یم  یهت  نمـشد  زا  وا  فارطا  یتخل  دـندش و  یم 
تعاجش رد  ار  يدنه  يودنه  نرگ ) راک  زمیج   ) مالک ماقم  نیا  رد  تسا  هتـسیاش  دیوگ : فل  ؤم  ( 285) دومرف یم  توالت  ار  ِهّللِاب  ِّالا  َةَّوق 

نابز هب  هتشون  نیچ  خیرات  رد  یباتک  هک  هدرک  لقن  صخـش  نیا  زا  ناجرم ) ؤلؤل و   ) رد موحرم  خیـش  مینک : لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هدش تعاجش  زا  يرکذ  یتبـسانم  هب  نوچ  هحفـص 111  رد  مّود  دلج  رد  دـندرک ، پاچ  ار  نآ  تسا و  دـنه  هیلاح  فراعتم  نابز  هک  ودرُا 

ینادرم نکل  تسا  هنامز  روهـشم  متـسر  تعاجـش  يرداهب و  نوچ  :) تسا روکذـم  اجنآ  رد  تسوا  ترابع  همجرت  نیع  هک  مالک  نیا  دوب 
مّدقت هبتر  ناعاجش  همه  رب  شتعاجش  هک  مالّسلاَمِهیلع  یلع  نب  نیسح  هچنانچ  تسین ؛ نایب  لباق  متسُر  مان  ناشلباقم  رد  هک  هتـشذگ  دنچ 

وا لـباقم  هب  دـشاب  هدرب  راـک  هب  یگنادرم  یگنـسرگ  یگنـشت و  تـالاح  اـب  هتفت  گـیر  رب  ـالبرک  نادـیم  رد  هک  یـصخش  هک  ارچ  هتفاـی ؛
[ . س یلایخ – ! متسر  نوماریپ  وا  يزادرپ  هناسفا  یسودرف و  همانهاش  هب  هراشا   ] دوب دهاوخن  فقاو  خیرات  زا  هک  درآ  یـسک  متـسر )) )) مان

رازه یس  هلباقم  رد  رفن  ود  داتفه و  یمدق  تباث  حدم  هک  تقاط  ار  هک  نابز  و  دراگن ، رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  لاح  هک  تسا  ارای  ار  هک  ملق 
اهنآ ياهلد  لاح و  هک  تسا  اسر  ردق  نیا  اجک  یلایخ  كزان  دـیامن ، ادا  دـیاب  هچنانچ  ار  کی  ره  تداهـش  راوخنوخ و  یفوک  یماش  جوف 

سدق ارس  رمـش  هک  ینامز  ات  هتفرگ  ار  اهنآ  رود  جوف  رازه  هد  اب  دعـس  رمع  هک  ینامز  نآ  زا  دمآ  شیپ  هچ  ناشرـس  رب  هک  دنک  ریوصت  ار 
هغلابم دشابن . راک  ددم  شیارب  یمّود  ات  دیآ  یمن  رب  راک  اهنت  مدآ  زا  ینعی  دشاب  ود  کی ، ياود  هک  تسا  روهشم  لثم  درک . ادج  نت  زا  ار 

اب ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  رگم  تسا  هدرک  ریگ  فرط  راهچ  زا  نمـشد  ار  سک  نالف  هک  دوش  هتفگ  یـسک  ّقح  رد  هک  تسین  نآ  زا  رتالاب 
رازه هد  فرط  راهچ  زا  هچنانچ  دـندادن ، تسد  زا  ار  یمدـق  تباث  نآ  دوجو  اب  دـندوب  هدرک  گـنت  نانمـشد  مسق  تشه  نت ، ود  داـتفه و 

هک دوب  برع  باتفآ  ترارح  مجنپ  نمـشد  دـندوب . هتخیگنارب  تملظ  نافوط  هریت  ياـهداب  لـثم  ناـشریت  هزین و  شراـب  هک  دوب  دـیزی  جوف 
نمـشد دش . دناوت  یمن  تفای  برع  زا  ریغ  برع  یمرگ  تزامت و  هک  دـش  ناوت  یم  هتفگ  هتفریذـپن ، ناکما  تروص  کلف  ریز  رد  شریظن 

يایرد هکلب  دوب  نکفا  شتآ  هدنزوس و  مرگ  رونت  رتسکاخ  دننام  نز و  هلعـش  باتفآ  تزامت  رد  هک  دوب  البرک  نادیم  هدـیتفت  گیر  مشش 
مّود یگنـشت و  یکی  رتملاظ  همه  زا  هک  رگید  نمـشد  ود  یعقاو  دـندوب ، همطاف  ینب  ياپ  ياه  هلبآ  شیاهبابح  هک  تفگ  ناوت  یم  يراّـهق 

یگنـشت زا  اهنابز  هک  دـش  یم  مک  تقو  نامه  نمـشد  ود  نیا  يوزرآ  شهاوخ و  دـندوبن ، ادـج  یتعاس  زاباغد  یهارمه  لـثم  یگنـسرگ 
تسا متخ  ناشیا  رب  تعاجش  يرداهب و  دنشاب  هدرک  هلباقم  ار  راّفک  اهرازه  هکرعم  نینچ  رد  هک  یناسک  سپ  دندیدرگ . یم  كاچ  كاچ 

ذغاک و دیفـس  راسخر  رد  تسا  یئابرلد  نیکـشم  لاخ  ياج  هب  هک  تسرپ  تب  يودـنه  نیا  نیتم  مالک  زا  تجاح  لحم  دـش  مامت  ( 286)
هب تشگزاب  ام  مالک   ]= لَّوَالا ِِهقایِس  یِلا  ُمالَْکلا  َعَجر  ار .) اراخب  دنقرمس و  مشخب  شیودنه  لاخ  هب  :) دوش هتفگ  وا  شیاتس  رد  هک  راوازس 

َكرَد هب  ار  رکـشل  نآ  زا  نت  هاـجنپ  دـصُهن و  رازهکی و  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هدرک  لـقن  هریغ  بوشآ و  رهـش  نبا  نیـشیپ : ] بلطم  همادا 
ار سک  چیه  شنیرفآ  تشد  نهپ  رد  هک  تسنادب  نیعل  دعـس  نبا  تقو  نیا  دوب . هدومرف  حورجم  رادـمخز و  هک  ار  هچنآ  ياوس  هداتـسرف 

همعط ار  رکـشل  مامت  ترـضح  نآ  دور  هنوگ  نیدـب  راک  رگا  دـنک و  شـشوک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هک  تسین  یئاـناوت  تّوق و  نآ 
یتعاجـش هچ  اب  دینک و  یم  گنج  هک  اب  هک  دیناد  یم  ایآ  امـش ! رب  ياو  تفگ : دز و  رب  گناب  ار  نایهاپـس  مرجال  دـنادرگ . دوخ  ریـشمش 

، تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بلاغ  ّلک  بلاغ  مکـش ] گرزب  هتخیر و  رـس  يولج  يوم  نیطَبلا =[  عَْزنَا  دنزرف  نیا  دیهد  یم  مزر 
وارب بناج  ره  زا  دـیوش و  تسدـمه  یگمه  هدـنکفا . كاله  كاخ  هب  ار  راگ  زور  ناریلد  برع و  ناعاجـش  هک  تسا  ردـپ  نآ  رـسپ  نیا 

وا اب  هزرابم  بلط  رد  هکنیا  زا  تخاس  ناوتان  ار  اهنآ  اَرَکِفلا =[ :- اوُدَّعَـص  اَّمل  َْياَّرلا -  اُوبَّوَصَف  ًةَزَرابُم  ُهُولانَی  ْنَا  ْمُهایْعَا  رعـش : دـیرآ . هلمح 
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َو َمْهَّسلا  َو  َْفیَّسلا  ًۀََعبْرَا : ِبْرَْحلا  ِیف  ُهَوَْحن  اوُهَّجَو  ْنََا  :[ - هک دندیـسر  رظن  يأر و  نیا  هب  دندش –  هشیدـنا  رکف و  رد  نوچ  سپ –  دنـشاب ؛
نامُع و رد  ّطَـخ  ردـنب  هب  بوسنم  یّطَخ –  ياـه  هزین  ریت و  ریـشمش و  ار : زیچ  راـهچ  گـنج ، رد  وا  يوسب  دنتـسرفب  اَرَجَحلا -[  َو  َّیِّطَْخلا 

رامش هب  رازه  راهچ  اهنآ  ددع  هک  نازادناریت  دندروآ و  هلمح  راوگرزب  نآ  رب  بناج  ره  زا  ناوارف  رکشل  نآ  سپ  ار . ] گنس  نیَرحب – و 
لها مایِخ  وا و  نیبام  دندرک و  هطاحا  ار  مولظم  بیرغ  نآ  رود  سپ  دندرک . اهر  ترـضح  نآ  يوس  هب  دـنداهن و  نامک  رب  اهریت  تفر  یم 

يا هک  دومرف  دز و  موق  نآ  رب  گناب  تسنادب  نیا  نوچ  ترـضح  هتفرگ . تمـصع  قِدارُـس  بناج  یتعامج  و  دـندش ، لئاح  زجاح و  تیب 
هب عوجر  دیـشاب  تریغ  اب  درم و  دازآ  ایند  رد  سپ  دیـسرت  یمن  داـعم  تماـیق و  زور  زا  دـیتشادرب و  نید  زا  تسد  رگا  نایفـسوبا ! ناـیعیش 

درک و ترـضح  نآ  هبور  اـیح  یب  رمـش  دراد . ّتیمح  تریغ و  برع  ینعی  دیـشاب . یم  برع  امـش  هک  اریز  دـینک ؛ دوـخ  بـسن  بـسح و 
ار نانز  دینک ، یم  دربن  نم  اب  امـش  منک و  یم  تلتاقم  مراد و  گنج  امـش  اب  نم  میوگ  یم  دومرف : همطاف ؟ رـسپ  يا  یئوگ  یم  هچ  تفگ :

رکشل يا  هک  داد  رد  هحیص  رمـش  ما . هدنز  نم  ات  دنوشن  نم  مرح  ضّرعتم  هک  ار  دوخ  ناشکرـس  دینک  عنم  سپ  تسا ؟ هانگ  ریـصقت و  هچ 
ترـضح نآ  رب  نایهاپـس  سپ  تسا . نیمه  ام  دوصقم  هک  دیوش  اّیهم  ار  وا  لتق  تسا و  میرک  يّوفک  هک  دـیوش  رود  درم  نیا  هدرپارـس  زا 

یم كاخ  هب  نانچ  ار  هوبنا  هورگ  نآ  داهن و  ناشیا  رد  ریـشمش  دمآ و  رد  ناشیا  يور  رد  كانبـضغ  ریـش  دننام  بانج  نآ  دندرک و  هلمح 
رد تارف  هار  یگنـشت  ترثک  زا  سپ ، دـنداد . یم  تشپ  نایرکـشل  درک  یم  يور  هک  وس  ره  هب  و  ار ، ناتخرد  گرب  نازخ  داـب  هک  دـنکفا 

هعیرـش قیرط  رد  مرجال  دشکب . دشوکب و  نیا  زا  نادـنچ  هد  دـشونب  بآ  یتبرـش  بانج  نآ  رگا  هک  دـندوب  هتـسناد  نایفوک  تفرگ ، شیپ 
، دندینادرگ یمرب  ار  وا  دندرک و  یم  هلمح  وا  رب  دومن  یم  تارف  دصق  ترـضح  نآ  هاگ  ره  دندومن و  دودـسم  ار  بآ  هار  دنتـسب و  فص 

هعیرـش رب  هار  ار  نیـسح  هک  دـندز  هاپـس  رب  گناب  دـندوب  هعیرـش  نابهگن  رادـنامک  درم  رازه  راهچ  اب  هک  جاّـجح  نبورمع  یملـس و  روْعَا 
تخادرپب و نمشد  زا  ار  هعیرش  هار  تفاکشب و  ار  رکشل  فوفص  دنکفا و  یم  هلمح  ناشیا  رب  نابـضغ  ریـش  دننام  ترـضح  نآ  دیراذگم ،

وت هک  دومرف  ترضح  تشاذگ ؛ بآ  هب  رس  تشاد  نوزفا  ّدح  زا  یگنشت  زین  بانج  نآ  بسا  دوب و  هنـشت  تخـس  دنار و  تارف  هب  ار  بسا 
رد ینعی  تشادرب  بآ  زا  رس  درک ، ترضح  نآ  مالک  مهف  بسا  هَّنَاَک  یماشایب ، وت  ات  مماشاین  بآ  هک  مسق  ادخ  هب  ما  هنشت  زین  نم  هنشت و 
نآ اـت  تفرگ  رب  بآ  یفک  درب و  ارف  تسد  مماـشآ و  یم  نم  روـخب  بآ  دوـمرف : ترـضح  سپ  مریگ ، یمن  یـشیپ  وـت  رب  نـم  بآ  برُش 
وت تمرح  کته  دنور و  یم  تا  هدرپارـس  هب  رکـشل  یـشون و  یم  بآ  وت  نیـسح  يا  هک  تشادرب  دایرف  يراوس  هاگان  هک  دماشایب  ناویح 

تخات و نوریب  هعیرش  زا  تعرـس  هب  تخیرب و  فک  زا  بآ  دینـش  نوعلم  نآ  زا  ار  مالک  نیا  تَریَغ ، ّتیِمَح و  نِدعَم  نآ  نوچ  دننک . یم 
سپ هدوب . هدرک  يْرکَم  ربخ  نیا  هدنیوگ  هتشگن و  مایِخ  ضّرعتم  یسک  هک  دش  مولعم  دیـسر  شیوخ  هدرپ  ارـس  هب  ات  درک  هلمح  رکـشل  رب 

نآ دزن  رد  هتسکش  ياهلد  هتـسخ و  ياهرطاخ  هتخوس و  ياهرگج  هتفـشآ و  لاح  اب  ناگمه  تیب  لها  تفگ ، عادو  ار  تیب  لها  هراب  رگد 
ار ناشیا  لاح  تروص  هک  دناوتن  سک  چیه  دندوب و  تلاح  هچ  هب  ناشیا  هک  ددنبن  تروص  هدیرفآ  چیه  رطاخ  رد  دندمآ و  عمج  ترضح 

دوب یک  ندینـش  ندینـش ! زا  دشابن  تقاط  ارت  مناج  هب  شتآ  هدز  شریوصت  هک  مناوتان  مغ  نیا  ریرحت  زا  نم  رعـش : دـیامن . ریرحت  ای  ریرقت 
هدامآ دننک و  رس  رب  يریسا  رداچ  ات  داد  نامرف  دومن و  ّتیصو  ار  ناشیا  یئابیکـش  ربص و  هب  درک و  عادو  ار  ناشیا  هلمجلاب ؛ ندید !؟ دننام 

ار امش  رما  تبقاع  دهد و  تاجن  نانمشد  ّرش  زا  دنک و  تیامح  ظفح و  ار  امش  دنوادخ  هک  دینادب  دومرف  و  دندرگ ، الب  تبیـصم و  رکـشل 
هب نابز  سپ  دیامرف ، تمارک  ضوع  دُزم و  مَرَک ، مَِعن و  عاونا  هب  ار  امش  دزاس و  التبم  الب  باذع و  عاونا  هب  ار  امش  نانمـشد  دنک و  ریخ  هب 

: هتفگ ماقم  نیا  رد  رعاش  دومن . نادیم  هبور  دومرفب و  نانخس  نیا  دهاکب ، امـش  تلزنم  تبترم و  زا  هک  دیئوگم  ینخـس  دیئاشگم و  هوکش 
رب تشاذگ  ار  نآ  کشا  دناشف  خر  رب  رب و  رد  دـناشن  ار  نیا  هاگن  یمه  ترـسح  هب  دومن  ناکدوک  رب  دومن  مرح  عادو  هاگمیخ و  هب  دـمآ 
وا يافق  رد  دـش و  هاگمزر  يوُس  وا  هاگبرح  يوس  ناور  تشگ  هاگمیخ  دومن و ز  اپ  هب  تمایق  روش  تیب  لها  رد  هآ ! دیـشک : لد  زا  لد و 
یم دز و  یم  تخات  ناـفلاخم  رکـشل  فص  رب  دـینادرگب و  نادـیم  يوس  هب  بکرم  ناـنِع  سپ  " هاـبَا ! او   " گـناب دـش و  هاـخَا " او   " داـیرف

ریـشمش برـض  هب  تخیر و  یم  نیمز  رب  ار  ناقفانم  نآ  ناهرـس  نازخ  گرب  دـننام  تخاس و  یم  هتـشپ  هتـشک  زا  هنـشت  بل  اب  تخادـنا و 
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. تخیمآ یم  تخیر و  یم  هکَرعَم  كاخ  اب  ار  راّجف  رارشا و  نوخ  رادبآ 

: مالّسلا ةالّصلا و  هیلع  نیسح  ماما  نارابریت 

ترثک زا  دیرخ و  یم  دوخ  كرابم  هنیـس  ولگ و  ور و  رب  ار  اهریت  نآ  قح  هار  رد  ترـضح  نآ  دندومن ، نارابریت  ار  وا  فرط  ره  زا  رکـشل 
رقاب ترـضح  زا  هلوقنم  تیاور  هب  و  تشگ . تشپراخ  تشپ  نوچ  شکرابم  هنیـس  تسـشن  ترـضح  نآ  هرز  ياه  همـشچ  رب  هک  گندـخ 

رد دوب ، ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  اهمخز  نآ  عیمج  هدـش و  تیاور  زین  رتدایز  تفای و  تحارج  تسیب  دصیـس و  زا  هداـیز  مالّـسلا  هیلع 
هک دشاب  هدرک  تحارتسا  یتعاس  ات  دومرف  فقوت  یگتسخ  فعض و  يرایسب  یگنـشت و  ترثک  تحارج و  يرایـسب  زا  ترـضح  تقو  نیا 

يراج شنینزان  تروص  رب  وا  ياج  زا  نوخ  دیسر و  شکرابم  نیبج  رب  گنـس  نآ  ترـضح ، نآ  بناج  هب  تخادنا  یگنـس  یملاظ  هاگان 
هـس هدولآرهز و  شناکیپ  هک  يریت  هاگان  هک  دـنک  كاـپ  نوخ  زا  ار  دوخ  هرهچ  مشچ و  اـت  تشادرب  ار  شیوخ  هماـج  ترـضح  دـیدرگ .

َو ِهّللاب  َو  ِهّللا  ِمِْسب  تفگ : لاح  نآ  رد  ترـضح  درک و  رد  هب  رـس  يوس  نآ  دیـسر و  شکاپ  لد  رب  یلوق  هب  شکرابم و  هنیـس  رب  دوب  هبعش 
[ . داب شنادناخو  وا  رب  دورد  هک  ادخ ، لوسر  ّتنـس  نید و  رب  و  ادخ ، رب  لّکوت  اب  و  ادـخ ، مانب   ] ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یَلَع 

رـسپ نیمز  يور  رد  هک  ار  يدرم  دنـشک  یم  تعاـمج  نیا  هک  یناد  یم  وـت  نم ! دـنوادخ  يا  تفگ : درک و  نامـسآ  يوـس  هب  ور  هاـگنآ 
، دـیدرگ يراـج  نوخ  نادواـن  دـننام  مومـسم  ریت  نآ  ياـج  زا  دیـشک و  نوریب  اـفق  زا  ار  ریت  نآ  دُرب و  تسد  سپ  تسین . وا  زج  يربـمغیپ 
رب يا  هرطق  فیرـش  نوخ  نآ  زا  دناشفا و  یم  نامـسآ  بناج  هب  دـش  یم  رپ  نوخ  زا  نوچ  تشاد  یم  تحارج  نآ  ریز  هب  تسد  ترـضح 
هب هدولآ و  نوخ  يور  رـس  اب  هک  دومرف  دـیلام و  دوخ  نساحم  يور و  رـس و  رب  درک و  رپ  نوخ  زا  ار  تسد  فک  هراـب  رگید  تشگ ، یمن 

هـضرع وا  هب  ار  دوخ  ناگدنـشک  مان  درک و  مهاوخ  رادید  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  مّدج  هدرک ، باضخ  شیوخ  نوخ 
ار نآ  نم  هک  تسا  هتـسیاش  تسا ، هدروآ  مظن  هب  وکین  ار  تبیـصم  نیا  ۀّبَحَملا ) جارعِم  ) بحاص هک  دیوگ : فل  ؤم  ( 287  ) تشاد مهاوخ 
هب نمـشد  تسد  زا  دنکف  یگنـس  کلف  راکیپ  مخز  زا  یمد  دـیاسآ  هک  راربا  ناطلـس  دـش  زاب  زکرم  هب  رعـش : هدومرف : منک ، رکذ  اجنیا  رد 

دُُحا زور  رد  هچ  دمرس  قشع  يور  تشگ  نوگلگ  هک  ار  امندزیا  ِهنییآ  تسکش  ار  افج  گنس  نآ  هنیک ، زا  دز  هچ  نَسْحَا  ِهّللا  ُهْجَو  ِّیناشیپ 
ریز دش ز  نایامن  نشور  دیشروخ  زا  رتنشور  یلد  هاگان : هب  دیادزب ، هرهچ  زا  نوخ  هک  هاش  نآ  تساوخ  تمارک  ِناماد  هب  دّمُحم ص  يور 

تشپ زا  هک  هدنشخرد ] زیت و  ساملا ، دننام  َشو : ساملا   ]* رپ ات  ياج  هش  لد  ردنا  تفرگ  رکشلز  يریت  َشو * ساملا  یکی  نشوج  خرچ 
ولهپ رب  هزین  دز  نانِـس * نوخ  رپ  تشگ  ناکیپ  هدولآ  رهز  نوچیب ز  ياتکی  قلاخ  ماقم  ناکیپ  هدولآ  رهز  دـیدرگ  نایع  ناـمیا  لـها  هاـنپ  و 

ولهپ و يانعمب  بنَج ، تسا ؛ هزینرـس  ینعمب  مّود  نانِـس  و  ُهللا - ُهَنعل  سَنَا –  نب  نانِـس  ینعی : شنانِـس *[  زا  دـیردب  هّللا * ُْبنَج  هک  شنانچ 
 ]= اَکارَا ْیََک  َلایِْعلا  ُتْمَْتیَا  َو  اَکاوَه  یف  ًاّّرُط  َْقلَْخلا  ُتْکَرَت  مد : نآ  ردـنا  تفگ  یم  داتُفا و  وُِرب  مدآ * لْسَن  رخف  لصو ، رکـش  هب  س  [ . رانک

ُداؤُْفلا َّنَح  اَمل  ًابِْرا  ِّبُْحلا  ِیف  ینَتْعّطَق  َْولَو  منیبب ] ار  وت  ات  ار  ملایِع  لها و  متخاس  میتی  و  وت ! هب  ندیـسر  ياوه  رد  مدرک  اهر  ار  قلخ  یگمه 
نیا تشاد ] دهاوخن  وت  زج  یـسک  هب  قایتشا  نم  لد  زگره  تدوخ ، یتسود  رد  يزاس  ادج  ارم  نت  دنب  دنب  وت  رگا  و  ( ]= 288) اَکاوِس یِلا 
هرانک مرـش  زاای  میب  زا  ای  دمآ  یم  کیدزن  وا  دصق  هب  هک  ره  داتـسیا و  زاب  رازراک  زا  درک و  هبلغ  ترـضح  نآ  رب  یناوتان  فعـض و  تقو 
ازسان دش و  ناور  ترضح  نآ  بناج  هب  دوب  ( 289) رُسی نب  کلام  شـسحن  مان  هک  هدنک  هلیبق  زا  يدرم  هکنآ  ات  تشگ . یمرب  درک و  یم 

رب ریشمش  دش و  هتفاکش  دوب  ترضح  نآ  سدقم  رس  رب  هک  یهالک  دز  شکرابم  رس  رب  یتبرض  ریشمش  اب  تفگ و  بانج  نآ  هب  مانـشد  و 
تـسد نیااـب  دومرف : درک و  نیرفن  وا  قح  رد  ترـضح  دـشرپ . نوخ  زا  هـالک  نآ  هک  يدـح  هب  دـش  يراـج  نوخ  دیـسر و  شـسدقم  رس 

رـس مخز  دیبلط و  یلامتـسد  دنکفیب و  كرابم  قرف  زا  ار  نوخ  رپ  هالک  نآ  سپ  دنک . روشحم  ناملاظ  اب  ارت  دنوادخ  یماشاینو و  يروخن 
زا دعب  تفرگ و  رب  دوب  زخ  زا  هک  ار  نوخ  رپ  هالک  نآ  رُسی  نب  کلام  تسب . نآ  يور  رب  همامع  تشاذگ و  رـس  رب  رگید  هالک  تسبب و  ار 
رب گناب  دش  هگآ  هک  يّدبلا  ّرحلا  تنب  هللادـبع  ّمُا  شا  هجوز  دـیوشب ؛ نوخ  شیالآ  زا  ار  وا  تساوخ  درب و  شیوخ  هناخ  هب  اروشاع  هعقاو 
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نآ هتسویپو  دنک ! رپ  شتآ  زا  ار  تربق  دنوادخ  نم ! هناخ  زا  وش  نوریب  يروآ ؟ یم  ار  ربمغیپ  دنزرف  يذوخأم  سابل  نم  هناخ  رد  هک  دز  وا 
یم کشخ  بوچ  ود  دننام  ناتسبات  رد  دوب و  هداتفا  راک  زا  وا  تسد  ود  ره  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  زا  دوب و  لاح  دب  ریقف و  نوعلم 

دیفم هّللا و  همحر  دّیس  تیاور  هب  و  دش . لصاو  منهج  هب  ات  دوب  لآَم  نارسخ  لاح  نیا  رب  دیکچ و  یم  اهنآ  زا  نوخ  ناتـسمز  رد  دیدرگ و 
نیا (. 290) دندرک هطاحا  راو  هرئاد  ار  وا  دندروآ و  وا  هب  ور  نآ  زا  سپ  دندرک  گنرد  ترضح  نآ  گنج  زا  يا  هظحل  رکـشل  هّللا  همحر 
لاح نیدـب  ار  دوخ  راوگرزب  ّمع  نوچ  دوب  غولب ] ّنس  هب  کیدزن  قِهارُم =[  ریغ  یکدوک  دوب و  مایِخ  نایم  رد  هک  نسح  نب  هللادـبع  ماگنه 

بانج دناسر . راوگرزب  يومع  هب  ار  دوخ  رگم  ات  دـیود  نوریب  همیخ  زا  ترـضح  نآ  تمدـخ  گنهآ  هبو  تفرب  يو  زا  ناوت  بات و  دـید 
هللادبع رهاوخ ، يا  هک  داد  رد  ادن  زین  مالّـسلا  هیلع  ماما  يوس  نآ  زا  تفرگب و  ار  وا  دش و  نوریب  باتـش  هب  وا  بقع  زا  مالّـسلااَهیلع  بنیز 

رد هچ  ره  مالّـسلااَهیلع  بنیز  بانج  دیامن . نامحر  یب  نانِـس  ریت و  فده  ار  دوخ  دیآ و  زیگناالب  نادـیم  نیا  رد  هک  راذـگم  راد  هاگن  ار 
شیوخ يومع  زا  مسق ! ادـخ  هب  تفگ : دوـمن و  یتخـس  عاـنتما  همیخ  يوـس  هب  نتـشگرب  زا  هللادـبع  دیـشخبن و  هدـیاف  درک  ماـمتها  وا  عـنم 
ریـشمش بعک  نب  رَْجبَا  تقو  نیا  رد  دیناسر ، دوخ  يومع  هب  ار  دوخ  مامت  لیجعت  هب  دیناهر و  شا  همع  گنچ  زا  ار  دوخ  منکن و  تقرافم 

يا وت ! رب  ياو  دومرف : ملاظ  نآ  هب  دیـسر و  هدازهاش  نآ  هک  دروآ  دورف  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  هک  دوب  هدرک  دـنلب  ار  دوخ 
، داد ریـشمش  شیپ  رد  تخاـس و  رپـس  ار  دوخ  تسد  هللادـبع  دروآ  دورف  غیت  نوچ  نوعلم  نآ  یـشکب ؟ ارم  يومع  یهاوخ  یم  هیناز ، رـسپ 

نآ . تخیوایب نیریز  تسوپ  اب  هک  دـش  هدـیرب  يوحن  هب  دـش و  دـنلب  شندرگ  عطق  يادـص  هکنانچ  درک  عطق  ار  مولظم  نآ  تسد  ریـشمش 
وت رب  هچنآ  رب  نک  ربص  ردارب ! دنزرف  يا  دومرف : دینابسچ و  دوخ  هنیسرب  تفرگب و  ار  وا  ترضح  هاّمع ! ای  هاتبا ! ای  هک  تشادرب  دایرف  لفط 

يریت هلمرح  سپ  دومن . دهاوخ  قحلم  تنراوگرزب  ناردپ  هب  ارت  دنوادخ  نونکا  مه  ریگرامـش ، هب  یبوخ  ریخ و  رد  زا  ار  نآ  دـیآ و  دورف 
نآ رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  مدینش  هک  هتفگ  ملـسم  نبدیمح  ( 291) درک دیهـش  شیوخ  ّمع  لغب  رد  ار  وا  تخادـنا و  كدوک  نآ  بناج  هب 
زا نک  عنم  ار و  نامـسآ  ناراب  ناشیا  زا  رادزاب  ایادـخراب  ِضْرَـالا =[  ِتاـکََرب  ْمُهْعَْنما  َو  ِءاـمَّسلا  َرْطَق  ْمُْهنَع  ْکِْـسمَا  َّمُهَّللَا  تفگ : یم  تقو 

دندوب هدنامیقاب  هک  یناسک  رب  لامـش  نیمی و  زا  دندرک  هلمح  هلاّجر  هک  هدومرف  ُهّللا  ُهَمِحَر  دیفم  خیـش  (. 292) خلا ار ] نیمز  تاکرب  ناشیا 
همحر سواط  نبدیـس  رفنراهچ . ای  رفن  هس  زج  ترـضح  نآ  اب  دـنامن  یقاب  دـندیناسر و  لتق  هب  ار  ناشیا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب 
دنکن تبغر  نآ  رد  یسک  هک  يا  هماج  نم  يارب  دیروایب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  دنا  هدومرف  نارگید  و  ( 293) هّللا

هماج سپ  دنکن . نوریب  نم  نت  زا  یسک  ار  هماج  نآ  دننک  نوریب  ار  میاه  هماج  موش و  هتشک  نوچ  ات  مشوپب  میاه  هماج  ریز  رد  ار  نآ  هک 
هماج تسا  ّتلذ  لها  هماج  نیا  دومرف  دیـشوپن ، ار  نآ  داتفا  یم  گنت  شکرابم  ندـب  رب  دوب و  کچوک  نوچ  دـندرک ، رـضاح  شیارب  يا 

عضوم دنچ  ترضح  دندروآ  هنهک  هماج  هّللا  همحر  دیس  تیاور  هب  .و  دیشوپ رد  هاگنآ  دندروآ  رتعیسو  هماج  سپ  دیروایب ؛ رتداشگ  نیازا 
زا زین  ار  هماج  هنهک  نآ  دش  دیهش  نوچ  ُْهنِم : ُهوُدَّرَج  َِلُتق  اّمَلَف  دیـشوپ ، دوخ  ياه  هماج  ریز  رد  ار  نآ  دتفیب و  تمیق  زا  ات  درک  هراپ  ار  نآ 
هک تجاح ؟ هچ  هنهک  سابل  شنت  شِنَمدب ز  مصخ  دنکن  نورب  ات  هک  شنهریپ  ریز  دیشوپب  هنهک  سابل  رعش : دندروآ . نوریب  شفیرـش  نت 
رفن هس  رگم  يدحا  ترضح  نآ  اب  دنامن  یقاب  نوچ  هک  هدومرف  هّللا  همحر  دیفم  خیش  شنفک  ای  هماج  دنشوپ  هک  دنامن  ینت  روتـس  ّمُس  ریز 

دندش دیهش  رفن  هس  نآ  ات  دندرک  یم  وا  تیامح  رفن  هس  نآ  و  دیدرگ ، هعفادم  لوغشم  موق و  نآ  رب  درک  ور  شنامالغ ، زا  ینعی  شلها  زا 
هدیشک موق  نآ  رب  ریـشمش  لاح  نیا  اب  دوب و  هدش  نیگنـس  دوب  هدیـسر  شندب  رـس و  رب  هک  تحارج  ترثک  زا  دنام و  اهنت  ترـضح  نآ  و 

رد هک  درک  رما  دیبلط و  ار  ناراوس  دـیدب  نیا  نوچ  دوب  يدـبو  رـش  ره  هیام  ریمخ  هک  رمـش  دومن  یم  قرّفتم  لامـش  نیمی و  هب  ار  ناشیاو 
فده ار  سک  یب  مولظم  نآ  نارادنامک  سپ  دـننک ، ناراب  ریت  ار  ترـضح  نآ  هک  درک  رما  ار  نارادـنامک  دنـشک و  فص  ناگدایپ  تشپ 

زا ترـضح  نآ  ماگنه  نیا  دیدرگ . نایامن  شکرابم  ندب  رب  تشپ  راخ  ِراخ  دننام  اهریت  نآ  هک  دیـسر  شندب  رب  ریت  نادنچ  دندومن و  ریت 
ادن ار  دعس  رمع  دمآ و  همیخ  رد  رب  دید  نینچ  هک  مالّسلااَهیلع  بنیز  شرهاوخ  دندومن ، فقوت  شلباقم  رد  زین  رکشل  داتـسیا و  زاب  گنج 

هاـگن وت  هللادـبعوبا و  دوشیم  هتـشک  اـیآ  رمع !! يا  وـت  رب  ياو  =[ !!؟ ِْهَیِلا ُرَْظنَت  َْتنَا  َو  ِهّللا  ِدـْبَع  وـُبَا  ُلَـتُْقیَا  رَمُع !! اـی  َکَْـحیَو  دوـمرف : درک و 
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نآ زا  ار  دوخ  تروص  دـیدرگ و  يراـج  شـسحن  شیر  تروص و  هب  شکـشا  يربط  تیاور  هب  و  دادـن . شباوج  دعـس  رمع  ینکیم ؛ ]!!؟
امـش ناـیم  رد  اـیآ  امـش  رب  ياو  دوـمرف : درک و  رکـشل  هب  ور  مالّـسلااَهیلع  بنیز  باـنج  سپ  (. 294) دینادرگرب همرتحم ] يوناب  ]= هرَّدـخُم

تسس شمادنا  تحارج  مخز و  ترثک  زا  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  سواط  نب  دیـس  دادن . باوج  ار  وا  يدحا  تسین ؟ یناملـسم 
زا هدرمـش  تمینغ  ار  تقو  ینَزُملا  بهَو  نب  حلاص  تقو ، نیا  دوب ، هدش  ریت  زا  رپ  شندب  تشپراخ  لثم  تفرب و  وا  زا  رازراک  توق  دـش و 

نیمز رب  تسار  فرط  زا  شکرابم  يورو  داتفا  رد  بسا  زا  هکنانچ  دز  شکراـبم  يولهپ  رب  هزین  ماـمت  توق  اـب  دـمآ و  رد  ترـضح  راـنک 
ِیْحَْولا لَْکیَه  ْنِم  ِسَرَْفلا  ُجْرَـس  اَلَخ  اّمَلَف  داتـسیا . تساخرب و  سپ  ِهّللا . ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَع  َو  ِهّللِاب  َو  ِهّللا  ِمِْسب  دومرف : لاـح  نیا  رد  ( 295) دمآ
ِناسُْرف َلوُقُع  َلَهْذَا  َو  َِصئارَْفلا  َدَـعْرَا  َو  َسِراوَْفلا  َدَْـعقَا  ًالاِتق  ٌلِجار  َوُه  َو  ُِلتاُقی  َلَعَج  ِلیلَْجلا  ِِکلَْملا  ُشْرَع  ِضْرَالا  یَلَع  يَوَه  َو  ِلـیْزنَّتلاَو 

ورف و  لیزنت ، یحو و  نادـناخ  گرزب  كراـبم  رکیپ  زا  بسا  نیز  دـش  یلاـخ  نوچ  سپ  َبَبَّللا =[  َو  َباـْبلَالا  ِسوُؤُّرلا  ِنَع  َراـطَا  َو  ِبَرَْعلا 
درک و ریگنیمز  ار  نایوجگنج  هک  یلاِتق  دوب ، هدایپ  هکیلاـح  رد  نانمـشد  اـب  هلتاـقم  هب  دومرف  زاـغآ  لـیلج ، دـنوادخ  شرع  نیمز ، رب  داـتفا 

بنیز ترـضح  س . ![ . تخادـنا رب  ار  اه  هشیدـنا  اهزغم و  ناشیا  ياهرـس  زا  و  ار ، برع  ناروآ  مزر  ياهلقع  دوبُر  و  ار ، ناشیا  نت  دـنازرل 
او ِیَـس ! هادّ او  هاخَا ! او  هک  تشادرب  دایرف  دـیود و  نوریب  همیخ  رد  زا  دـیدب  نیا  نوچ  دوب  ردارب  تمـس  هب  شهّجوت  ماـمت  هک  مالّـسلااَهیلع 

يوار دش . یم  هدنکارپ  اهنابایب  يور  رب  دیـشاپ و  یم  مه  زا  اههوک  شاک  داتفا و  یم  نیمزرب  دـش و  یم  بارخ  نامـسآ  شاک  يا  هاتیَبَلهَا !
یمن مامت  ار  نیـسح  راک  ارچ  دـیرب ؟ یم  هچ  راـظتناو  دـیا  هداتـسیا  هچ  يارب  داد  رد  ادـن  ار  دوخ  رکـشل  نشوَجلا  يذ  نب  رِمَـش  هک  تفگ :
موقلح رب  يریت  يوَنَغ  بویا  وبا  دز ، شکرابم  ناهد  رب  يریت  میمت  نب  نیصح  دندرک ، هلمح  وس  ره  زا  ترضح  نآ  رب  یگمه  سپ  دینک ؟

يور هب  ترـضح  نآ  هک  دز  یمخز  شکرابم  شودرب  رگید  یملاظ  درک و  شعطق  دز و  شپچ  فک  رب  کیرَـش  نب  هَعْرُز  دز و  شفیرش 
ات داتفا  یم  يور  رب  دروآ و  یمن  تقاط  تساخ ، یمرب  دایز  تقشم  هب  یهاگ  هک  دوب  هدش  بلاغ  ترـضح  نآ  رب  فعـض  نانچ  داتفا و  رد 

هاگنآ درکن  افتکا  مه  نیا  رب  شا و  هنیس  ياهناوختسا  رد  درب  ورف  هدروآ و  نوریب  سپ  دربورف  شکرابم  يولگرب  هب  زین  نوعلم  نانِس  هکنیا 
رب ریت  نآ  هک  تسا  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  رد  ( 296) داتفا رد  مولظم  نآ  هک  دنکفا  ترـضح  نآ  فیرـش  رَحن  رب  يریت  تفرگب و  نامک 
دنچ دوخ  رس  رب  تخیر  یم  تفرگ و  یم  دوخ  ياهفک  اب  ار  شّـسدقم  نوخ  و  دش ، عقاو  نیمزرب  ترـضح  نآ  سپ  دیـسر  شکرابم  هنیس 
نب ِّیلْوَخ  نک . تحار  ار  وا  ور و  نیـسح  يوس  هب  وش و  هداـیپ  بسا  زا  دوب  وا  تسار  فرط  رد  هک  يدرم  هب  تفگ  دعـس  رمع  سپ  هبترم .
دنک ادج  ار  ترضح  نآ  كرابم  رس  هک  تساوخ  دش و  هدایپ  نوچ  دیود  درک و  تقبس  ترـضح  نآ  لتق  يوس  هب  دینـشب  نیا  نوچ  دیزی 

، رفاک نوعلم  نآ  دوخ  سپ  يزرل ؟ یم  ارچ  دنادرگ  هراپ  هراپ  ار  تیوزاب  ادخ  تفگ  يو  هب  رمش  تسناوتن ؛ تفرگ و  ار  وا  یـشزرل  دعر و 
ترضح نآ  دزن  دش و  هدایپ  ُهّللا -  ُهنََعل  سَنَا -  نب  نانِس  هک  هدومرف  هّللا  همحر  سواط  نب  دّیـس  ( 297) درک ادج  ار  مولظم  نآ  سدّقم  رس 

مدرم همه  زا  يربمغیپ و  رسپ  وت  هک  مناد  یم  منک و  یم  ادج  ارت  رس  نم  هک  هّللاو  تفگ : یم  دز و  شفیرش  موقلحرب  ار  شریـشمش  دمآ و 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  بانج  تداهش  ماگنه  هک  تسا  يربط  تیاور  رد  ( 298 !) دیرب ار  شسّدقم  رس  سپ  يرتهب ، ردام  ردپ و  تهج  زا 

هکنآ ات  دربب ، ار  بانج  نآ  رس  رگید  سک  ادابم  هکنآ  يارب  دومن ، یم  رود  ار  وا  درک و  یم  هلمح  وا  رب  نانِـس  دمآ  یم  وا  کیدزن  هک  ره 
رگا هک  دوب  يا  هعجاـف  نیا  ٍرِکَّدُِـمل =[  اـهُرْکِذ  ًۀَـلَمُْجم  اـُهُبتْکَا  ُْتدَرَا  ْنِا  ٌۀَـعِجاَف  رعـش : درپـس . یلْوَخ  هبو  درک  ادـج  نت  زا  ار  رـس  وا  دوـخ 
ُِربُّزلا َو  ِنوُفُْجلا  ِظَْحل  َْنَیب  ام  اُهِلئاح  َلاح  َو  یعُومُد  ْتَرَج  دشاب ] نآ  روآدای  هکیسک  يارب  لامِجا ، وحنب  يروآدای ، هب  ارنآ  مسیونب  مهاوخب 

نیا رد  سپ  س . ![ . قاروا تاحفص  رب  میاهکلپ  زا  دنرگنب  نم  نامشچ  هکنیا  زا  دندرگ  عنام  لئاح و  دنوش و  يراج  هدید  زا  میاهکـشا  ]= 
نیع سک  چیه  هک  دشرات  هریت و  اوه  نانچ  تفرگ و  ندیزرو  خرـس  يدابو  دش  ادـیپ  اوه  رد  دوب  کیرات  هایـس و  هک  یتخـس  رابغ  ماگنه 

. دیدرگ عفترم  تملظو  دش  نشور  اوه  یتعاس  زا  سپ  هکنیا  ات  دندوب  باقع  دصّرتم  باذع و  رظتنم  نامدرم  دـید ، یمن  يرگید  زا  يرثاو 
هیلع نیـسح  ماـما  ترـضح  هک  یماـگنه  نآ  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ُهّللا  ُهَمِحَر  یمق  هیََولوق  نبا 
يارب دایرف  هلان و  همه  نیا  درم ! يا  نک  سب  دنتفگ : دـنز  یم  هرعن  هحیـص و  هک  دنتـسیرگن  ار  یـصخش  نایرکـشل  تشگ ، دیهـش  مالّـسلا 
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هب رظن  یهاگ  هداتسیا  منیب  یم  ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هکنآ  لاح  منکن و  دایرف  منزن و  هحیـص  هنوگچ  تفگ : تسیچ ؟
ار نیمز  لها  مامت  دنک و  نیرفنو  دناوخب  ار  ادخ  هک  مسرت  یم  نآ  زا  دیامرف ، یم  هَراظَن  ار  امـش  هاگبرح  ینامز  دنک و  یم  نامـسآ  يوس 
، دیوگ یم  هناهیفس  نخسو  هناوید  تسا  يدرم  نیا  هک  دنتفگ  مهاب  رکشل  زا  یـضعب  موش . كاله  ناشیا  نایم  رد  مه  نم  دیامن و  كاله 

هّیمُـس رـسپ  يدونـشخ  تهج  هب  میدرک و  نتـشیوخ  رب  گرزب  یمتـس  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ  دندش و  هّبنتم  مالک  نیا  زا  رگید  یهورگ  و 
يوار دش . عقاو  هچنآ  ناشیا  رما  زا  دـش  عقاو  دـندرک و  جورخ  دایز  نبا  رب  دـندرک و  هبوت  اج  نامه  میتشک و  ار  تشهب  لها  ناناوج  دـّیس 

هدومرف داشرا ) ) رد هّللا  همحر  دیفم  خیـش  ( 299  ) مینادن لیئربج  زج  ار  وا  ام  دومرف : دوب ؟ سک  هچ  هدـننز  هحیـص  نآ  موش  تیادـف  تفگ :
رد زور  نآ  رهظ  زامن  زا  دعب  يرجه  مکی  تصـش و  لاس  مّرحم  مهد  هبنـش  زور  رد  تفر  ایند  زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  هک 

هاجنپ و تقو  نآ  رد  بانج  نآ  فیرش  ّنس  تفر و  حرش  هب  هک  يوحن  هب  دوب  ایالب  رب  رباص  ناشطع و  مولظم و  تشگ و  دیهـش  هک  یلاح 
شردـپ اب  لاس  تفه  یـس و  دوب و  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  شراوگرزب  ّدـج  اب  ار  نآ  زا  لاس  تفه  هک  دوب  لاس  تشه 

هدزای مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دعب  شتماما  تّدـم  لاس و  تفه  لهچ و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  شردرب  اب  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما 
(300) دوب هدش  نوریب  شضراع  زا  باضخ  دش  هتشک  هک  یتقو  رد  گنر و  انح و  اب  دومرف  یم  باضخ  و  دوب ، لاس 

: ترضح نآ  ترایز  باوث 

هک تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هکنانچ  هدش  دراو  نآ  بوجو  رد  هکلب  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف  رد  رایـسب  تایاور 
هدومرف زین  و  دراد . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تماـما  هب  رارقا  داـقتعا و  هک  ره  رب  تسا  بجاو  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسُح  تراـیز  دـندومرف :
ترایز هک  ره  هک  هدومرف  مالّسلا  هیلع  لوسر  ترضح  و  هلوبقم . هرمع  دص  روربم و  جح  دص  اب  تسا  لداعم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز 

ام تسا و  رایسب  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف  باب  رد  رابخا  تس و  مزال  وا  يارب  تشهب  وا  تداهـش  زا  دعب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دنک 
(301  ) یهتنا میا . هدرک  داریا  رازملا ) کسانم  ) باتک رد  ار  نآ  زا  يا  هلمج 

: تداهش زا  دعب  عیاقو 

بسا دیسر ، تداهش  هعیفر  هجرد  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  نوچ  دش . عقاو  تداهش  زا  دعب  هک  یعیاقو  نایب  رد  مراهچ : لصف 
یلیوَع گـناب و  توص ، یلعَا  هب  داد و  شیـالآ  فیرـش  نوخ  نآ  هب  ار  دوخ  لُـکاک  رـس و  دـیطلغ و  ترـضح  نآ  نوخ  رد  ترـضح  نآ 

، داد ناـج  اـت  دز  نیمز  رب  ار  دوخرـس  درک و  هحیـص  نادـنچ  دیـسر  ترـضح  نآ  همیخ  دزن  نوچ  دـش  هدرپ  ارـس  يوس  هب  هناور  دروآرب و 
هقرغ بحاص  یب  هک  تسا  ترضح  نآ  بسا  دندید  دندیود  نوریب  همیخ  زا  دندینش  ار  ناویح  نآ  يادص  نوچ  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارتخد 
دایرف تفرگ و  الاب  تمـصع  قِدارُـس  نایگدرپ  زا  زیختـسر  ياغوغ  تقو  نآ  هدـش ، دیهـش  باـنج  نآ  هک  دنتـسناد  سپ  دـیآ  یم  نوخ  هب 

 ]= اَلِّمَرَتُْملا َءیِماّظلا  یَْعنَی  َو  ُحُونَی  ِِهئاِسن  َوْحَن  ِْطبِّسلا  ُداوَج  َحار  َو  رعش : هتفگ : ماقم  نیا  رد  برع  رعاش  ( 302) دش دنلب  هاماما  او  هانیَسُحاو و 
رد ِهنـشت  نآ  ندـش  هتـشک  زا  دادـیم  ربخ  درکیم و  هلان  نویـش و  هکیلاح  رد  وا ؛ مرح  نانز  يوسب  ربمایپ ص  هون  يوکین  بسا  دـش  هناور  و 

هکیلاحرد ادـخ ص  لوسر  نارتخد  دـندش  جراخ  ـالَخ =[  ْدَـق  ُجْرَّسلاَو  ِطـْبِّسلا  َرْهُم  َّنَیاـعَف  اََرِـساوَح  ِلوُسَّرلا  ُتاـّیَُنب  َنْجَرَخ  هتـشغآ ] نوخ 
َدودُْـخلا ِمْطَّللاب  َْنیَمْدَاف  دوب ]! یلاخ  وا  نیز  هک  ار  ربماـیپ ص  هون  سَرون  بسا  دـندید  مشچب  سپ  دوب ؛ هدـنبور  باـقن و  نودـب  ناـشاهور 

ورف و  ناشدوخ ! تروصب  ندز  یلیس  اب  دندرک  دولآ  نوخ  ار  دوخ  ياه  هنوگ  وا  نادِقف  رد  سپ   ] یَلَطُْصی َْسَیل  ُهُّرَح  ًاْعمَد  َْنبَکْـسَا  َو  ِهِدْقَِفل 
ِنیز اب  هک  هاش  نآ  جارعم  ِفَرفَر * هگانب  هتفگ : مجع  رعاـش  و  س . ![ . تسین لّـمحت  لـباق  یغاد  زا  زگره  نآ  شزوس  هک  یکـشا  دـنتخیر 
نوچ هک : ربمَیَپ  تخد  دز  هَحیَص  شیور  هب  ناکیپ  جامآ  شـشُک  قشاع  نت  نایرگ  هدید  نوخ ، زا  رپ  شلاب  رپ و  هاگرَخ * يوس  دش  نوگن 
یمه همیهب  رکیپ  َِشو * مدآ  نآرم  شلاگِـسدب *!؟ مصخ  درک  وا  اب  هچ  شلاح ؟ تسنوچ  شَیدـنکفا ؟ اـجک  رـشحم ؟ زُور  راوسهـش  دـش 
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دنادن لاح !؟ نآ  رد  شلاح  يُدب  نوُچ  منادن  ردارب  لاح  زا  ددرگ  ایوج  هک  رـشحم  نوتاخ  نآ  دش  نادیم  يوس  هَمیلَّظلا *! هَمیلَّظلا ! تفگ :
تافـص ياراد  شو : مدآ  - * هشیدـنا لاگِـس : - * هاگ همیخ  هاگرَخ : - * راوهار مرن و  بَکرَم  ای  طاـِسب  فَرفَر : ! ]* لاوحا ياـناد  زجب  سک 

یم تشادرب و  لیوع  هبدـن و  گناب  تشاذـگ و  رـس  رب  تسد  موثلک  مُا  سپ  تفگ : يوار  س . ] ملاظ - زا  یناتـسداد  ۀَـمیلَّظلا : - * یناـسنا
ِْساَّرلا ُزوُزحَم  الَبْرَِکب ! ٌعیرَص  ِءارَْعلِاب ! ٌْنیَسُح  اذه  هانَسَحاو ! هاتَزْمَحاو ! هارَفْعَجاو ! هاِّیلَعاو ! هامِساْقلاَابَا ! او  هاِّیبَناو ! هاّدَجاو ! هادَّمَحُماو ! تفگ :

ياو یلع ! يا  ياو  مساقلاوبا ! يا  ياو  ربمایپ ! يا  ياو  نم ! ّدج  يا  ياو  دّـمحم ص ! يا  ياو  ( ]= 303 !) ءادِرلاَو ِۀَمامِْعلا  ُبولْسَم  افَْقلا ! َنِم 
تـشد نیمز  رب  هداتفا ! نامـسآ  ریز  رد  كاخ  يور  هک  تسا  نیـسح  نیا  نونکا  نسح ! يا  ياو  هزمح ! يا  ياو  بلاط !) یبا  نب  ) رفعج يا 

نآ و  س . ![ . دنا هدنک  وا  نت  زا  زین  ار  شئادِر  هَمامِع و  دنک !) لّمحت  ار  يرتشیب  درد  ات  ) دـنا هدـیرب  ندرگ  تشپ  زا  ار  شرـس  هداتفا ! البرک 
ماگنه نآ  رد  هک  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  لاح  دناد  ادخ  هدوب و  نینچ  زین  تیب  لها  رگید  لاح  و  درک . ّشغ  ات  درک  هیرگ  هبدـن و  ردـق 
َعَرْـسَاَو ِۀَـسَّدَقُْملا : ِۀَـیِحاّنلا  ِنَع  ِۀَّیِوْرَْملا  ِةَراـیّزلا  ِیفَو  تسین . نآ  ریرحت  ریرقت و  ناـیب  رّوـصت و  ياراـی  ار  يدـحا  هک  تشذـگ  اـهنآ  رب  هچ 

، ِروُدُْـخلا َنِم  َنْزََرب  ًاّیِْولَم ، ِْهیَلَع  َکَجْرَـس  َنْرَظَن  َو  ًاّیِزْخَم ، َكَداوَج  ُءاسِّنلا  َْنیَاَر  اّمَلَف  ًایکِاب . ًامِهْمَهُم  ًادِـصاق ، َکـِمایِخ  یِلا  ًادِراـش ، َکُـسَرَف 
، ٍتارِدابُم َکِعَرْـصَم  َیِلا  َو  ٍتالَّلَذـُم ، ِّزِْعلا  َدـَْعب  َو  ٍتایِعاد ، ِلیوَْعلِاب  َو  ٍتاِرفاس ، ِهوُجُولا  ْنَع  َو  ٍتاـمِطال ، ِدوُدُْـخلا  یَلَع  ِروُعُّـشلا ، ِتارِـشان 

ْتَیِفَخ َو  َکُّساوَح ، ْتَنَکَـس  ْدَق  ِهِدَّنَهُِمب ، ََکل  ٌحـِباذ  ِهِدَِـیب ، َِکتَْبیَـش  یلَع  ٌِضباق  َكِرَْحن ، یلَع  ُهَْفیَـس  ٌِعلُْوم  َكِرْدَـص ، یلَع  ٌِسلاج  ُرِمَّشلاَو 
نینچ هنحـص  نیا  فصو  جع –  يدـهَم  ترـضح  ینعی  هسّدـقم –  ِهیحان  زا  هدـش  تیاور  ترایز  رد   ] َکُْساَر ِةانَْقلا  یَلَع  َِعفُر  َو  َکُساْفنَا ،

دندـید نانز  نوچ  سپ  درکیم . هیرگ  دومنیم و  هلان  هکیلاح  رد  دـمآ ، تیاـه  همیخ  يوسب  و  تخیرگ ، هدرک  مَر  وت  بسا  و  :)) تسا هدـمآ 
هکیلاح رد  دندمآ ، نوریب  اه  همیخ  زا  دوب ، هدش  جک  هتشگرب و  هک  وا  يور  رب  وت  نیز  هب  دندرک  رظن  و  هتـشگ ، راوخ  هک  ار  وت  کین  بسا 

و دندوب ، هتشادرب  هرهچ  زا  ار  اه  هدنبور  اهباقن و  و  دندز ، یم  یلیس  دوخ  ياه  هنوگ  رب  و  دوب ، هدش  هدنکارپ  هتفـشآ و  ناشّـساوح  روعش و 
يور رب  رمش  هکیلاح  رد  دندمآ ، یم  تعرـسب  وت  هاگ  هلتق  يوسب  و  دندوب ، هدش  لیلذ  راوخ و  ندوب  زیزع  زا  دعب  و  دندادیم ، رـس  هلان  هآ و 

هب ار  وت  دومنیم  حـبذ  و  دوب ، هتفرگ  تسد  هب  ار  وـت  شیر  و  وـت ، يوـلگ  يور  رب  درکیم  صیرح  ار  دوـخ  ریـشمش  و  دوـب ، هتـسشن  وـت  ِهنیس 
![ تفر الاب  هزین  رب  وت  ِهدیرب  رس  هرخالاب  و  دوب ، هتشگ  ادیپان  هتسهآ و  وت  ياهسفن  و  دوب ، هتفر  رگید  وت  ّساوح  شوه و  و  دوخ ، زیت  ریشمش 

يور مولظم  دیهـش  نآ  سّدـقم  دَـسَج  رب  وا  ساـبل  ندوبُر  ِعمط  تهج  هب  دـندرک  دیهـش  ار  ترـضح  نآ  رکـشل ، نوچ  تفگ : يوار  .س .
رس يُوم  دش و  یسیپ ] صََرب : راچد  صوربم =[  دیشوپ و  نت  رب  تشادرب و  یمَرْـضَح  ( 304) ةَْویَح نب  قاحسا  ار  شفیرش  نهاریپ  دندروآ ،
هب دـَثْرَم و  نب  سَنْخَا  ار  ترـضح  نآ  هماـمِع  دوـب . ریـشمش  هزین و  ریت و  خاروـس  هد  دـص و  زا  هداـیز  نهاریپ  نآ  رد  و  تـخیر ؛ شیور  و 
نآ رتشگنا  و  دوبر . دلاخ  نب  دَوْسَا  ار  شکرابم  نیلعن  و  دش . موذجم  ای  هناوید  تسب ؛ رـس  رب  تشادرب و  يدْزَا  دـیزی  نبرباج  رگید  تیاور 
هب جورخ ] زا  سپ  ِهیَلع –  ِهللا  ُناوضِر   ] راتخم دوبر . درک و  عطق  شکرابم  تشگنا  اب  هطقن ] یب  هلَمهُم : ءاح  هب   ] میَلُس نب  لَدَحب  ار  ترضح 

ساـبل  ]= هفیطق و  دـیدرگ . لـصاو  منهج  هب  اـت  دـیطلغب  دوخ  نوخ  رد  ار  وا  تشاذـگ  دومن و  عـطق  ار  وا  ياـهاپ  اهتـسد و  راـک  نیا  يازس 
موذجم نوعلم  نآ  هک  هدش  تیاور  (. 305) دندیمان هفیطقلا ) سیق  ) ار وا  تهج  نیا  زا  درب و  ثعـشا  نب  سیق  ار  ترـضح  نآ  زخ  رادزُرپ ]

ار ترضح  نآ  هرز  دندیرد . یم  ار  شتشوگ  اهگس  هک  دوب  هدنز  زونه  دندنکفا و  لبازَم  رد  ار  وا  دندرک و  هرانک  وا  زا  وا  تیب  لها  دش و 
هرز ود  ار  ترضح  نآ  هک  دیامن  یم  نینچ  و  دیـشخب ، هَرمَعوبا  وا  لتاق  هب  ار  هرز  نآ  تشکب  ار  وا  راتخم  هک  یتقو  تفرگرب و  دعـس  رمع 

یلوق هب  و  يدْوَالا ، ِِقلَْخلا  ُنب  ُْعیَمُج  ار  ترـضح  نآ  ریـشمش  و  دش . هناوید  دوبر و  رـُسی  نب  کلام  ار  شرگید  هرز  هک  دنا  هتفگ  اریز  هدوب 
زا دوُخ -  لاثما  اب  راقَفلاوذ  هک  اریز  تسا ، راقَفلاوذ  زا  ریغ  ریـشمش  نیا  و  تشادرب . یلَـشْهَن  سِفـالَف  یتیاور  هب  و  یمیمَت ، هَلَْظنَح  نب  دَوْسَا 

بتک رد  هک  دـیوگ : ّفل  ؤم  ( 306 [ ) جـع نامز  ماما  دزن  نونکا  موصعم و  ناـماما  دزن   ] تسا ظوفحم  نوصم و  تماـما -  توبن و  ریاـخذ 
مدرم فالجَا =[  هک  تسا  نآ  دسر  یم  رظن  هب  هچنآ  نکل  هدشن  مُهنَع -  ُهللا  َیِضَر  ءادهش -  ریاس  هحلـسا  هماج و  ندوبر  زا  يرکذ  ِلتاقَم 

امَن نبا  دندوبر . دوب  اهنآ  ندب  رب  هچنآ  و  دنتـشاذگن ] یقاب  ار  کیچیه  ینعی :  ] دـندرکن يدـحا  رب  ءاقبِا  هفوک  فلِج ] عمج  قمحا ، تسپ و 
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ْمُکُوبَلَسو ) تسا ءادهـش  هّیقداص  هّیورم  ترایز  رد  ( 307) دوبر ار  مالّـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هحلـسا  هماج و  لـیَفُط  نب  میَکُح  هک  هتفگ 
هللا ۀنعل  دایز –  نب  هللا  دیَبُع  ردپ  هیبَا -  نب  دایز  راکانز  ردام  ) هیَمُـس رـسپ  يارب  دندرک  تراغ  ار  امـش  و  ِدابْکَالا =[) ِۀَلِکآ  ِْنباَو  َۀَّیَمُـس  ِْنبِال 

زا وا  لتاق  هک  یتسناد  ِملـسُم  نب  هّللادبع  تداهـش  نایب  رد  ُهللا . ]) ُمُهَنََعل  دیلپ –  دیزی  هّدـج  هیواعم و  ردام  ) راوخرگج دـنه  رـسپ  و  مهیلع )
زا هک  یسک  دوش  یم  روصت  هنوگچ  دروآ . نوریب  ار  ریت  نآ  تمحز  نآ  هب  درذگب و  تسناوتن  دوب  هدیـسر  مولظم  نآ  یناشیپ  هب  هک  يریت 
نآ هب  حیرصت  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  زا  ةَِدئاز ) ) زا يورم  ربتعم  ثیدح  رد  درذگب . دوخ  لوتقم  حالـس  سابل و  زا  درذگن  ریت  کی 

ْمِِهئامِدـِب َنیعَّرَـصُم ، یلْهَا  َو  یّمَع  ِدـْلُو  َو  یتَـموُمُع  یتَوْخإ و  َو  يدِّیَـس  َيرَا  ْدَـق  َو  ُعَلْهَا !؟ َو  ُعَزْجَا  ـال  َفیَکَو  هدوـمرف : هک  اـجنآ  رد  هدـش 
مناردارب و میاـقآ و  مـنیب  یم  هـکنآ  لاـح  مـنکن !؟ يراز  هـیرگ و  هنوـگچ  و  ( ]= 308) َنوَراُوی َو ال  َنُونَفُْکی  ـال  َنیِبلْـسُم ، ِءارَْعلاـِب  َنیلَّمَرُم ،
هن دنا ، هتخیر  ورف  ناتخرد  ياهگرب  نوچ  زاب  نامسآ  ریز  رد  و  دنا ، هدش  هدنکفا  نیمز  رب  یتخـسب  ما  هداوناخ  میاهومعرـسپ و  میاهومع و 

س. [ . دنناشوپ یم  ای  دننکیم  نفد  ار  اهنآ  هن  دننکیم و  نفک  ار  اهنآ 

: مرح مایِخ  ندومن  تراغ 

(309) ِلُوتَْبلا ِْنیَع  ِةُّرق  ِلوُسّرلا و  ِلآ  ِتُوُیب  ِبْهَن  یلَع  ُمْوَْقلا  ََقباسَتو  يواّرلا : لاق  ار : مرح  مایِخ  رکـشل ، ندومن  تراغ  نایب  رد  مجنپ : لصف 
راک زا  رکشل  نوچ  ارهز – ع . ]) ترضح  ) لوتب مشچ  ینـشور  لوسر ص و  نادناخ  تراغ  رب  موق  دنتـسُج  یم  تقبـس  و  دیوگ : يوار  ]= 

تقبس مه  زا  نتفر  رد  دندومن و  تمصع  تیب  لها  هدرپارس ] قِدارُس =[  هسدقم و  مایِخ  گنهآ  دنتخادرپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج 
هب ار  اه  هماج  دـندرک و  تراغ  دوب  لاقثا  بابـسا و  هچنآ  دـندش و  امغی  جاراـت و  هب  لوغـشم  دندیـسر  مرتحم  ماـیِخ  هب  نوچ  دـندرک ، یم 

لَلُح و  ۀـیلُح ] عـمج  تـالآرویز ،  ]= ِیِلُح و  گنرخرــس ] هماـج   ]= ِسرَو زا  دـندوبر و  رگیدــکی ] رب  هـبلغ  عازن و  تََبلاـغُم =[  تَعَزاـنُم و 
هچنآ ۀیِشام ] عمج  نایاپراچ ، یشاوَم =[  رتش و  بسا و  دنتـشاذگن و  ياج  هب  يزیچ  ۀَّلُح ] عمج  دنمـشزرا ، ياهـسابل  ای  یمزر  ياهـسابل  ]=

هب شلد  نالدگنس  نآ  زا  يدحا  دندرک و  زاغآ  هبدن  هیرگ و  اهنز  لاح ؛ ره  هب  دشابن . رکذ  هتسیاش  هعقاو  نیا  لیصفت  و  دندربب ، دش  رادید 
نانید یب  نآ  هک  دـید  نوچ  دوب  دعـس  رمع  رکـشل  رد  دوخ  رهوش  اب  هک  لـئاو  نب  رَکب  هلیبق  زا  ینز  زج  تخوسن  نـالد  هتـسکش  نآ  لاـح 

تخوس نایاونیب  نآ  لاح  هب  شلد  دننک  یم  جارات  تراغ و  ار  اهنآ  سابل  دنا و  هدش  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  نارتخد  ضرعتم 
نب رکب  لآ  يا  َمَّلَس !؟ ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  هّللا  ِلوُسَر  ُتاَنب  ُبَلُْـستَا  ٍِلئاو ! ِْنب  ِرَْکب  َلآ  ای  تفگ : درک و  همیخ  هب  ور  تشادرب  يریـشمش 

ناشیا تناعا  امـش  دـننک و  يرگتراغ  نینچ  ار  ربمغیپ  نارتخد  هک  دـینیبب  دـینک و  اشامت  امـش  هک  تسا  تریغ  یگنادرم و  نیا  اـیآ  لـِئاو !
يرای ادخ ! يارب  زج  یمکح  تسین  ِهّللا =[ ! ِلوُسَر  ِتاراَثل  ای  ِهِّلل ! ِّالا  َمْکُح  ال  تفگ : درک و  رکشل  هب  ور  تیب  لها  تیامح  هب  سپ  دینکن ؟

. دینادرگرب شدوخ  ياج  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دـید  نینچ  هک  شرهوش  ادـخ ص . ] لوسر  نادـناخ  ياهنوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  دـینک 
َنیـشْمَی ٍتایِکاب  ٍتاِیفاح  ٍتاِبلْـسُم  َرِـساوَح  َنْجَرَخَف  ار . اه  همیخ  دـندز  شتآ  سپ  اـه ، همیخ  زا  ار  اـهنز  دـندومن  نوریب  سپ  تفگ : يوار 

و دنداتفا ، یم  نیمز  رب  اهگرب  نوچ  و  دوب ، هدش  هتـشادرب  اهنآ  زا  شـشوپ  هکیلاحرد  نانز ، دندش  جراخ  سپ  (]= 310) ِۀَّلِّذلا ِرْسَا  یف  ایابَس 
ماـقم نـیا  رد  هدورــس  وـکین  هـچ  و  تـّلذ – س . ] يراوـخ و  دـنب  دــیق و  رد  دــنتفریم  تراـسا  هـب  و  دنتــسیرگ ، یم  و  دــندوب ، هنهرباـپ 

نآ تسد  هب  دمآ  رگتراغ  ، هپـس *، هگرَخ يوس  دمآ  رـس  رب  رکـشل  هاش  راک  هچ  رعـش : مالَّسلا : ِراد  یف  ُهّللا  ُهَنَکْـسَا  ۀَّبَحَملا ) ُجارعِم  ) بحاص
همیخ نآ  همه  شتآ  دـندز  هارمگ  موق  نآ  فک  ردـنا  داتف  هاش  ِهگرَخ  رد  دـُب  هک  يزیچنآره  تُّوُبن  ثاریم  تفر  اـمغی  هب  تّوُُرم  یب  هورگ 

مطالت رد  دش  نیمّود * لوتب  رامیب * هاش  همیخ ، هب  ات  دش  یمه  ران  ِهلعـش  نآ  طیحم  دش  هگرخ  هب  ار  هَم  رهم و  شدود  دـینازوس  هک  ار  هگ 
مناوتان مغ  نیا  ریرحت  زا  نم  دش  نوخ  يایرد  شا  هصغ  نآ  زا  لد  دش  نورب  یهاگ  همیخ و  رد  یهگ  مگ  نتـشیوخ  ياپ  تسد و  يدومن 

رگو يدوب ! هچ  يدوب  یکی  مدرد  رگا  وکین  رعِـش  نآ  تفگب  ینعم  نیا  رد  ورین  هزیکاپ  فراع  نآ  رگم  مناـج  هب  شتآ  هدز  شریوصت  هک 
تحلصم هب  انب  هک  مالّسلا –  هیلع  داّجـس –  نیدباعلا  نیَز  ماما  رامیب : هاش  - * همیخ هاگرَخ : = هگرَخ ( ]* 311 !) يدوب هچ  يدوب  یکدنا  مغ 
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يذ نب  رمـش  قافتا  هب  ام  هک  هتفگ  ِملـسُم  نب  دـْیَمُح  س . [ . مالَّسلااَهیَلَع بَنیَز  ترـضح  زا  هیانک  مّود : لوتب  - * دوب رامیب  ـالبرک  رد  یهلا ،
يرامیب و مغ و  رتسب  ضرم و  تّدـش  رد  هک  میدـید  میدیـسر . مالّـسلااَمِهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  هب  اـت  میدرک  یم  روبع  ماـیِخ  رد  نشوجلا 

دیمدرم محر  یب  هنوگچ  هّللا ! ناحبس  متفگ : نم  میـشکب ؟ ار  رامیب  نیا  ایآ  دنتفگ : دندوب  هلاّجر  زا  یتعامج  رمـش  اب  تسا و  هتفخ  یناوتان 
ناشیا ّرش  و  تشک ؛ دهاوخ  ار  وا  تسا و  یفاک  ار  امش  دراد  هک  ضرم  نیمه  دیـشکب ؟ دیهاوخ  یم  مه  ار  ناوتان  ِكدوک  نیا  ایآ  اهامش ،

رب ار  بانج  نآ  دندربب و  دندیشکب و  دوب  ترضح  نآ  ندب  ریز  رد  هک  ار  یتسوپ  نامحریب  نآ  سپ  مدینادرگرب . ترـضح  نآ  زا  ( 312) ار
هک دنتسیرگب  تخـس  دندز و  هحیـص  وا  يور  رب  دندش و  عمج  وا  دزن  تیب  لها  نانز  دیـسر ، رد  دعـس  رمع  ماگنه  نیا  دندنکفا . رد  يور 

ضّرعتم ار  رامیب  ناوج  نآ  دوشن و  لخاد  نانز  همیخ  هب  یسک  رگید  هک  داد  نامرف  دوخ  باحـصا  هب  درک و  ّتقر  اهنآ  لاح  رب  ّیقـش  نآ 
ام ات  دـننک  ّدر  ام  هب  دـنا  هدرب  ام  زا  هچنآ  نک  مکح  هک  دـندومن  اعدتـسا  ثیبخ  نآ  زا  دـندرک  هدـهاشم  وا  زا  یتّقر  لاح  هک  اهنز  ددرگن .
وا رما  لاثتما  سک  چیه  هک  ادخ  هب  دنگوس  دیامن ، ّدر  ناشیا  هب  هدوبر  هچنآ  سک  ره  هک  تفگ  ار  رکـشل  دعـس  نبا  مینک . روتـسم  ار  دوخ 
مه رکشل  دوشن و  نوریب  اهنز  زا  یسک  هک  دنشاب  مایِخ  ظفح  رب  لَّکَُوم  هک  درک  رما  ار  یتعامج  دعـس  ْنبِا  سپ  دندرکن . ّدر  يزیچ  درکن و 
دنک یگتخاس  هک  تسیک  ِْنیَـسُْحِلل !؟ ُبِدَْتنَی  ْنَم  هک : داد  رد  ادـن  ار  رکـشل  دروآ و  دوخ  همیخ  هب  يور  سپ  دـندرگن . اهنآ  لاح  ضرعتم 

نآ رب  دنتـسشنرب و  دوخ  ياهبـسا  رب  دندش و  راک  نیا  اّیهم  یگتخاس  هداز  مارح  نت  هد  دنارب !؟ نیـسح  ندـب  رب  بسا  و  دـشاب ] بلطواد  ]=
نبا ربارب  رد  دندمآ  هفوک  هب  نوچ  تعامج  نیا  دنتسکش و  مه  رد  ار  شکرابم  يولهپ  تشپ و  هنیس و  ياهناوختسا  دنتخاتب و  فیرش  ندب 
رعش نیا  دریگب  رایسب  هزیاج  ات  دنک  دوخ  تمدخ  راهظا  تساوخ  دوب  اه  هداز  مارح  نآ  زا  یکی  هک  کلام  نب  ْدیَُسا  دنداتسیا ، نوعلم  دایز 
هنیس ياهناوختـسا  میدرک  درُخ  هک  میدوب  ام  ( ]= 313) ِرْسَالا دیدَش  ٍبُوبْعَی  ّلُِکب  ِرْهَّظلا  َدَْعب  َرْدَّصلا  اَنْضَضَر  ُنَْحن  رعـش : دناوخ : ًةرَخَافُم  ار 

ار ریما  هک  میناسک  نآ  ام  ریما ! يا  دنتفگ : دیناسک ؟ هچ  تفگ  دایز  نبا  ناوترپ ]!! دنمونت و  ورزیت و  بسا  ره  اب  وا ، تشپ  زا  سپ  ار  نیسح 
دایز نبا  میدرک ؛ مرن  درآ  دننام  روتس  مُس  ریز  هب  ار  وا  هنیس  ياهناوختـسا  هک  يّدح  هب  میدنار  نیـسح  ندب  رب  بسا  میدرک ، تمدخ  وکین 
البرک يادهـش  ددع  رد  راثآ  نیخّروم  رابخا و  ياملع  تسناد  دیاب  دنهد . ناشیا  هب  یکدنا  هزیاج  هک  درک  رما  تشاذـگن و  ناشیارب  یْعقَو 

یلع و مالّـسلا : هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  هدمآ  نوریب  هسّدقم  هیحان  زا  سواط  نب  دّیـس  تیاور  هب  هک  یترایز  رد  دنا و  هدرک  فالتخا 
هیلع نسح  ماما  نادنزرف  زا  و  دمحم ، نامثع و  رفعج و  ساّبع  هّللادبع و  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  نادـنزرف  زا  و  تسا ، روکذـم  هّللادـبع 

نب دّمحم  نمحرلادبع و  رفعج و  لیقع : نادنزرف  زا  دّمحم و  نوَع و  رفعج : نب  هّللادـبع  نادـنزرف  زا  و  مساق ، هّللادـبع و  رکبوبا و  مالّـسلا :
دنوش و یم  رفن  هدـجیه  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  اب  ناشیا  و  ملـسم ، نادـنزرف  هّللادـبع و  یبا  هّللادـبع و  لیقع و  نب  دیعـس  یبا 

نانِس نب  هّللادبع  زا  حابـصم ) ) رد ُهّللا  ُهَمِحَر  یـسوط  خیـش  (. 314) دـنروکذم مسا  هب  تراـیز  نآ  رد  ءادهـش  زا  رگید  رفن  راـهچ  تصش و 
گنر هک  مدـید  متفر  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دوخ  ياقآ  تمدـخ  هب  اروشاـع  زور  رد  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور 

یم وا  كرابم  ياه  هدید  زا  بآ  دیراورم  دننام  تسا و  رهاظ  شفیرـش  يور  زا  هودنا  نزُح و  راثآ  هدیدرگ و  ّریغتم  ترـضح  نآ  كرابم 
؟ تسا يزور  هچ  زورما  هک  یلفاغ  رگم  دومرف : دابم ، نایرگ  امـش  هدـید  زگره  تسیچ ؟ امـش  هیرگ  ببـس  هّللا ! لوسر  نباـی  متفگ : دزیر ؛

دومرف زور ؟ نیا  هزور  رد  یئامرف  یم  هچ  نم ! ياقآ  يا  متفگ : تسا ؟ هدش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  زور  نیا  لثم  رد  هک  یناد  یمن  رگم 
ربمایپ نادناخ  رب  هک  ییالب  هب  نایبصان ، هیما و  ینب  یماکداش  َتتامَش =[  يور  زا  هن  نکب  راطفا  زور  رد  و  هزور ، ّتین  یب  رادب  هزور  :)) هک

نیا لثم  رد  هک  نکب  راطفا  بآ  زا  یتبرـش  هب  تعاس  کی  هب  رـصع  زا  دعب  رادم و  هزور  زور  مامت  رد  و  تسا ] هدمآ  نیـسح ع  ماما  ص و 
نیمز رب  ناشیا  ياه  هدرک  دازآ  ناـشیا و  زا  رفن  یـس  دـش و  یـضقنم  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  لآ  زا  گـنج  زور  نیا  زا  تقو 

نآ انامه  دوب  هدنز  زور  نآ  رد  ترـضح  رگا  ناشیا و  تداهـش  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  رب  دوب  راوشد  هک  دـندوب  هداتفا 
یم هدافتسا  فیرش  ثیدح  نیا  زا  (. 315) دش رت  شکرابم  شیر  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ترضح  سپ  دوب .)) ناشیا  هیزعت  بحاص  ترضح 

( ِبقاـنَم ) رد بوشآ  رهـش  نبا  هک  اریز  دـندوب ؛ نت  هدـجیه  دـندش  دیهـش  ـالبرک  رد  هک  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  لآ  هک  دوش 
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الم و دو نفر از موالیان امیرالمؤ منین علیه الّسالم در کربال شهید شدند)316(، پس از فرموده که ده نفر از موالیان امام حسین علیه الّس  
تسا و فالتخا  نیّیبلاط  ءادهش  ددع  رد  هلمجلاب ؛ دنوش . یم  رفن  یـس  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  لآ  زا  نت  هدجیه  اب  هلمج  نیا 
رد هچنانچ  دنا ؛ هدـش  دیهـش  ربمغیپ  لآ  زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  ترـضح  تمزالم  رد  نت  هدـجیه  هک  تسا  نآ  دـیامنیم  يَوقَا  هچنآ 

لوق اب  تسا  قباـطم  و  ( 317) هدومرف ناّیَر  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تسا  هر ] قودـص  خیـش  ( ] ِّیلامَا و( نویع ) ) ربتعم تیاور 
تسا يورم  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  زا  هک  یتیاور  اب  تسا  قفاوم  و  وا ، مالک  دیایب  و  دوب ، رـضاح  هاگمزر  نآ  رد  هک  سیَق  نب  رحَز 
نیمه کلذ و  ریغ  یلا  دـندوب  هداتفا  كاـخ  هب  هک  مدـید  لوتقم  عیرـص و  ار  دوخ  تیب  لـهازا  نت  هدـفه  مرادرب و  ردـپ و  نم ، دومرف : هک 
دمحم نیدـلا » ءاهب  » ریزو رمأـب  ارنآ  هک  يربط ، ّیلع  نب  نسح  نیدـلا  داـمِع  خیـش  فیلأـت : (]* 318 (*) یئاهب لماک  ) بحاص راـتخم  تسا 

هدرک رامش  نت  هدفه  هکنانآ  تفگ  ناوت  یم  و  تسا – س . ] هتـشگ  غراف  نآ  زا  رد 675 ق  هتشون و  یـسراف  هب  ناوید » بحاص   » ینیَوُج
باب لیاوا  رد  هک  ار  بهَو  نب  ۀیواعم  ربخ  و  دوش ؛ یم  لوق  نیا  هب  عجار  سپ  دنـشاب ؛ هدرواین  رامـش  رد  ار  هراوخریـش ] ]= عیـضَر لفط  دنا 

. ُِملاعلا َوُه  یلاعت  ُهّللاو  مینک . لمح  بلطم  نیا  هب  مه  میدرک  رکذ 

: البرک زا  (ع ) تیب لها  تکرح 

هنیدم هب  دورو  ات  البرک  زا  هرهاط  تیب  لها  تکرح  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هرّخأتم  عیاقو  رد  مراهچ : دصقم 
: هفوک بناجب  البرک  زا  تکرح  ءادهش و  ياهرس  نداتـسرف  نایب  رد  لّوا : لصف  ترـضح : نآ  دالوا  ددع  یثارم و  زا  یـضعب  رکذ  هرونم و 

نوکس ءاخ و  حتف  هب  ) ِّیلْوَخ هب  ار  ترضح  نآ  كرابم  رس  نیتسخن  تخادرپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  راک  زا  نوچ  دعـس  نب  رمع 
رـس نآ  یلوخ  درک . هناور  دایز  نب  هّللادـیَبُع  دزن  هب  ار  ناشیا  اروشاع  زور  نامه  رد  درپس و  ِملـسُم  نب  دـْیَمُح  دـیزی و  نب  ءای ) هرخآ  واو و 
هناخ هب  مَرجال  تشگ  یمن  نکمم  دایز  نبا  تاقالم  دوب و  بش  نوچ  و  دیناسر ، هفوک  هب  ار  دوخ  بش  مامت  لیجعت  هب  تشادرب و  ار  رّهطم 

ریز رد  دروآ و  هناخ  رد  ار  ترـضح  نآ  رـس  نوعلم  نآ  تفگ : هک  یلوخ  هجوز  راوَن ) ) زا دـنا  هدرک  تیاور  اـمن  نبا  خیـش  يربط و  تفر .
لِخادَم تفگ  وگب ، يراد  ربخ  هچ  مدیـسرپ  وا  زا  نم  (. 319) داهن باوختخر  هب  يور  دادـب و  ياج  گرزب ] هزوک  ای  سابل  تشط   ]= هَناِّجا

رـس وت  دـنروآ  یم  هرقن  الط و  نامدرم  وت ! رب  ياو  متفگ : مدروآ ، ار  نیـسح  رـس  مدرک . ادـیپ  یگدـنز ]!! رمع  کـی  دـمآرد   ]= رهَد کـی 
رد متفر  متسج و  نوریب  باوختخر  زا  متفگب و  نیا  دش . دهاوخن  عمج  نیلاب  کی  رد  وت  نم  رس  هک  مسق  ادخ  هب  ار ، ربمغیپ  دنزرف  نیـسح 
رس نامسآ  هب  ات  اجنآ  زا  دومع  لثم  يرون  مدید  یم  هتسویپ  هک  ادخ  هب  دنگوس  سپ  متـسشن ، دوب  نآ  ریز  رد  رّهطم  رـس  هک  هناِّجا  نآ  دزن 

دایز نبا  دزن  هب  یلوَخ  ار  رّهطم  رس  نآ  دش و  حبص  هکنآ  ات  دندرک  یم  نارَیَط  رس  نآ  فارطا  رد  هک  مدید  یمه  دیفـس  ناغرم  و  هدیـشک ،
نایب دنا و  هدرکن  يزیچ  لقن  اروشاع  ماش  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  لاح  زا  هربتعم  لتاقَم  بابرا  هک  دیوگ : ّفلؤم  (. 320) درب
رکذ هک  دنا  هتفگ  يراعشا  ماقم  نیا  رد  ءارَعُش  یضعب  یلب  مینک ، لقن  باتک  نیا  رد  ام  ات  هتشذگ  اهنآ  رب  هچ  دنتشاد و  یلاح  هچ  هک  هدشن 

موحرم يارب  ارنآ  هک  ینارهطلا  نیسحلا  دبع  خیشلا  نیَقارِعلا  خیـش  نب  ّیلع  خیـش  موحرم  ( ] ۀّبَحَملا جارعِم  ) بحاص تسا . بسانم  شـضعب 
هچ ِبئاصَملا  ّمُا  نیمّود  لوتب  دیدرگ  ساّبع  ِتیار  نوچ  نوگن ، دیشروخ  رتچ  نودرگ ، نادیم  زا  هچ  هتفگ : هدورس ] راجاق  هاش  نیّدلارصان 

یکلف تروص  ناگراتس  شعَّنلا = ُتاَنب  درک *[  يروآ  عمج  ار  شعَّنلا * تاَنب  درک  يردام  ردارب  ماتیَا  رب  بِحاص  رالاس و  یب  دید  ار  دوخ 
ردپ لتق  مغ  رامیب  هاش  ناضیرم ، شخب  افـش  س . [ . البرک تشد  ناگتـشک  ینارون  فیرـش و  ياه  شعن  زا  هیانک  رغـصا ، ُّبد  ای  ربکا  ُّبد 

رب تمایق ، تّما  روَج  افج و  زا  دـش  اـپ  هب  شتآ ] هراـپ  رگخا : * ]* رگخَا ِز  هدـیزوس  همیخ  نورد  ربمَیَپ  ِنارادـغاد  يدـندش  راتـسرپ  شدوب 
تسا لقع  نآ  ریوصت  زا  هک  نالوسر  متخ  رب  تشذگب  یبش  رَّدکُم  ّتنج  رد  دوب  ارهز  هک  ربمیپ  لآ  رب  تشذگب  یبش  تّما  تسد  ناعیفش 

تـفگ و بدا  زا  رُود  دَوـُب  شدوـب  هـک  رتـشگنا  تـشگنا و ز  لـال ز  هدـیربب و  نـم  وـچ  دـص  ِناـبز  لاّـمَج  ياـهتیاکح  لاّـمَج و  ناریح ز 
بـش نآ  تسه  یبش  ار  تماـیق  حبـص  رگا  تسا :) يزیربت  ّرِیَن  هدـنیوگ  ) مالّـسلااَهیلع بنیز  باـنج  ناـبز  زا  هتفگ  يرگید  ( 321) شدونش
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وت یب  بنیز  هک  نک  اشامت  باوخ و  زا  نک  رب  رس  یکی  ناج ! ردارب  بشما  تسا  بل  رب  ترسح  ناج ز  لولم و  نم  زا  بیبط  بشما  تسا 
بت بات و  رد  رامیب  شوخ و  باوخ  رد  وت  تشحو  رپ  تشد  نیا  بیرغ  نم  بالقنا و  رپ  ناهج  بشما  تسا  ّبراـی  ّبراـی  رکذ  رد  نوچ 

ایب وگ : ارهز  هب  نم  زا  ابَـص ! بشما  تسا  بلطم  نارازه  لد  ردـنا  ود  رهاب  ارم  مدـمه  نابراس  اب  تنت  یلوخ و  ناـمهم  تَرَـس  بشما  تسا 
ایب تشهب  يوناب  ياِک  هتفگ : ُهّللا  ُهَمِحَر  یناـشاک ]  ] مشتحم و  ( 322) بشما تسا  بنیز  لاح  هب  نمـشد  ِهدید  نایرگ  هک  نیب ! نابیرغ  ماش 

نوچ هلمجلاب ؛ ( 323) نیبب ازع  رد  نانز  دیهش و  ناشنادرم  یمـشاه  ناناوج  راز  لاح  هب  رگنب  نیبب  التبم  الب  رازه  دص  هب  ار  ام  نیبب  ام  لاح 
نوخ كاخ و  زا  تفر  یم  رامش  هب  نت  ود  داتفه و  هک  ار  اهرس  رگید  ات  درک  رما  درپس  یلوَخ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  دعس  رمع 

رد ار  اهرس  یلوق  هب  داتـسرف و  دایز  نبا  يارب  جاّجحلا  نب  ورمَع  ثعـشا و  نب  سیق  نشوَجلا و  يذ  نب  رِمَـش  یهارمه  هب  دندرک و  فیظنت 
بّرقت وا  يوس  هب  دـنرب و  دایز  نبا  دزن  هب  ات  درک  شخپ  لیابق  ریاس  جِـحْذَم و  مدرم  دـسا و  ینب  میمَت و  ینب  نِزاوَه و  هَدـْنِک و  لیابق  نایم 

ناگتـشک رب  درک و  تماقا  البرک  رد  لاوز  تقو  اـت  ار  مهدزاـی  زور  دونغب و  زین  ار  بش  دوبب و  ار  زور  نآ  هیقب  نوعلم  نآ  دوخ  و  دـنیوج .
ُهّللا یَّلَص  ربمغیپ  نارتخد  هک  درک  رما  دعـس  نب  رمع  تشذگب  همین  زا  زور  نوچ  درپس و  كاخ  هب  ار  یگمه  تشازگ و  زامن  شیوخ  هاپس 
دّیس دندرک و  راوس  زادناریز ] شرف و  ءاطَو =[ یب  نارتش  رب  يرسور ] دنبرـس ،  ]= رامِخ هَعَنقِم و  یب  هوُجُْولا  ُتافَّشَکُم  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و 
روبع هاگلتق  هب  ار  ناشیا  نوچ  دنتشاد  ناور  مور  كرت و  ناریسا  نوچ  ار  ناشیا  دنداهن . ندرگ  رب  ( 324 () هعماج لُغ  ) ار مالّسلا  هیلع  داّجس 
هبدن هحیـص و  هب  ار  ادـص  دـندز و  تروُص  رب  همطل  داتفا و  ناگتـشک  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  دـسج  رب  رظن  هک  ار  اهنز  دـنداد 

؛ نوخ کشا و  زا  هیانک  * ]* ناریزَح ناسین و  تسویپ  مه  هب  ناریـسا  نآ  دندیـسر  لتْقَم  رب  هچ  هتفگ : ۀـّبحملا ) جارعم  ) بحاـص دنتـشادرب .
نوخ تَماجِح – مِسوَم  ناتـسبات و  لئاوا  رد  یمّود  و  ناراب ، مِسوَم  راهب و  لئاوا  رد  یلّوا  هک  دنتـسه ، یمور  هام  ود  ناریزح  ناـسین و  اریز 
یکی درکیم * هَزاغ  تروص  هب  نوخ  زا  یکی  دـنبلد  گوس  رب  نانک  وم  دـش  یکی  دـنزرف  هب  یتشگ  نانک  هیوم  یکی  س . [ . تسا نتفرگ –

رظن تمایق  ياغوغ  دیدرگ  اپ  هب  تماق  ْورَـس  ِناخرلُگ  گوس  هب  س . [ . دنلام هنوگ  رب  نانز  هک  باخرُـس  هَزاغ :  ]* درک یم  هزات  ار  یلع  غاد 
تروص لین  رهپـس  گنرین  دز ز  یخزود  ران  دـلُخ  ِناج  هب  دز  یخَا " اذـه   " ِهلان هگانب  رثوک  ِیقاس  ِهدـید  رون  هب  ربمیپ  تخد  نوچ  دـنکفا 
هتـسسگ نوچ  نانیبَج  هَم  هتفگ : يرگید  ( 325 (!؟ ندید دننام  دوب  یک  ندینـش  ندینـش  زا  دشابن  تقاط  ارت  تمـصع  لآ  راگزور  دـش  هیس 

زا یلگون  ره  رـس  رب  نالان  تشگ  دـنتخادنا  ناهج  رد  رـشحم  روش  دـنتخاس  متام  رهب  زا  اـه  هقلح  رتش  تشپ  زا  دـندنکفا  رب  دوخ  ّرُد  دـقِع 
هنایم رد  هراوخ  مخز  دیدع  یب  ياهمخز  ادیپ  دید  هامو  رهم  ناِرق  زا  رشحم  تساخ  هاش  نیلاب  رس  رب  دمآ  بنیز  یلبلب  هدیشک  نارجه  رگج 

هیلع داّجس  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  یمق  هیََولوق  نبا  خیـش  نانِـس  ریـشمش و  ریت و  ياج  دوب  ناشن  يو  زا  وم  هب  وم  یتسُج  هچ  ره  دیدپان 
دیدرگ هتـشک  همیظع و  تابیـصم  یهاود و  زا  دیـسر  هچنآ  ام  هب  دیـسر  اروشاع  زور  رد ]  ] انامه دومرف : هدئاز  هب  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا 

نارتش زاهج  رب  ار  ترـضح  نآ  هّمرکم  نانز  مرتحم و  مرح  سپ  وا ، تیب  لهاریاس  ناردارب و  دالوا و  زا  دـندوب  وا  اـب  هک  یناـسک  مردـپ و 
ياهندب هتـشگ و  هتـشغآ  نوخ  كاخ و  رد  هک  وا  تیب  لها  ریاس  ردپ و  يوس  هب  مدرک  رظن  سپ  هفوک  بناج  هب  نتفر  يارب  دـندرک  راوس 

ضراع ارم  یتلاح  تفرگ و  یگنت  نم  هنیس  دمآ و  نارگ  نم  رب  تخس  دشن و  ناشیا  نفد  هّجوتم  یـسک  تسا و  نیمز  يور  رب  اهنآ  هرهاط 
تلاح هچ  نیا  هک  دیـسرپ  دید  لاح  نیدب  ارم  نوچ  مالّـسلااَهیلع  يربک  بنیز  ما  هّمع  دنک . زاورپ  نم  ندب  زا  ناج  تساوخ  یمه  هک  دـش 
هنوگچ هّمع ! يا  متفگ : ینک ؟ میلـست  ناج  یهاوخ  یم  هک  ارت  مرگن  یم  نم ، ناردارب  ردام و  ردـپ و  راـگدای  يا  منیب  یم  وت  رد  هک  تسا 

هب هتشغآ  هک  ار  دوخ  تریشع  لها و  ناگدازومع و  اهومع و  ناردارب و  دوخ و  ياقآ  دّیس و  منیب  یم  هکنآ  لاح  منکن و  بارطضا  عزج و 
ددرگ یمن  ناشیا  هّجوتم  يرـشب  دزادرپ و  یمن  ناشیا  نفد  رب  سک  چـیه  تسا و  نفک  یب  نایرع و  ناشیا  نت  هداتفا و  نابایب  نیا  رد  نوخ 

دوب يدهع  نیا  هک  مسق  ادخ  هب  نکم ، عَزَج  شابم و  نارگلد  ینیب  یم  هچنآ  زا  :)) تفگ ما  هّمع  دنناد . یمن  ناناملـسم  زا  ار  ناشیا  ایوگ  و 
رد یلاعت  قح  هک  قیقحت  هب  هداد . ربخ  ناشیا  هب  ار  کی  ره  بئاصم  ادـخ ص  لوسر  و  وت ؛ ّمع  ردـپ و  ّدـج و  يوس  هب  ادـخ ص  لوسر  زا 

ياضعا نیا  ناشیا  هک  دـنفورعم  اهنامـسآ  لـها  دزن  رد  نکل  دنـسانش  یمن  ار  ناـشیا  ضرا  هنعارف  هک  یتعاـمج  زا  هتفرگ  ناـمیپ  تّما  نیا 
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وُفعَی َو ال  ُهَُرثَا  ُسُرْدَی  ُمالّـسلا ال  ِهیَلَع  ِءادهُّشلاِدِّیَـس  َکیبَا  ِْربَِقل  اًمَلَع  ِّفَّطلا  اذِهل  َنُوبِـصنی  َو  دننک . نفد  ار  هدیپط  نوخ  رد  داسجا  هقّرفتم و 
فرطرب زگره  نآ  رثا  هک  دننک  بصن  یتمالع  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  تردپ  ربق  رب  ّفَط  ضرا  رد  و  ِماّیَالا : َو  یلایَّللا  ِروُرُک  یلَع  ُهُمْسَر 

تراـیز ار  وا  دـنیایب و  شرّهطم  ربـق  تراـیز  هب  فاـنکا  فارطا و  زا  مدرم  ینعی  ددرگن )) سومطم  وحم و  یلاـیل  ماـیا و  رورم  هب  دوـشن و 
تعفر و ددرگ و  هداـیز  شروهظ  دـنیامن  شـشوک  یعـس و  نآ  راـثآ  وحم  رد  هَمَلَظ  ناوْعَا  هَرَفَک و  نیطالـس  هک  ( 326) دنچ ره  دـنیامن و 

نبدّیـس ترابع  یـضعب ، و  تسا . راصتخا  ربانب  دوش ، هتفرگ  رگید  ياج  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا  هیقب  ( 327 () تفرگ دـهاوخ  رتالاب  شّولع 
لقن مهدزای  زور  رد  هدرک ، لقن  اروشاع  زور  رد  هک  هاگلتق  هب  مالّـسلا  ُمِهیلع  تیب  لها  ندـمآ  اـه و  همیخ  ندز  شتآ  باـب  رد  ار  سواـط 
دننک نوریب  همیخ  زا  ار  اهنآ  درک  رما  هفوک ، بناج  هب  دهد  تکرح  ار  اهنز  تساوخ  دعـس  نبا  نوچ  زین . نآ  رکذ  تسا  بسانم  دـنا  هدرک 

رـس و اب  هدز  تشهد  ربمغیپ ص  نادنزرف  تفرگ  الاب  شتآ  هلعـش  دندز  تیب  لها  ياه  همیخ  رد  شتآ  سپ  دننز  شتآ  ار  همرتحم  مایِخ  و 
بناج هب  سپ  دیهد  رذگ  مالّسلا  هیلع  نیسح  هاگ ] هلتق  عَرْصَم =[  هب  ار  ام  هک  دنداد  مَسَق  ار  رکشل  دندیود و  نوریب  اه  همیخ  زا  هنهرب  ياپ 

دنَتسَخب یلیس  تشم و  اب  ار  يور  رس و  دندیـشک و  نویـش  هَحیَـص و  داتفا  ءادهـش  هرهاط  داسجا  هب  ناشیا  هاگن  نوچ  دنتـشگ ، ناور  هاگلتق 
ار همهاو  روشن ، روش  داُتف  ناوراک  نآ  ِهر  وچ  هاـگبرح  رب  ماـقم : نیا  رد  هّللا  همحر  مشتحم  هدورـس  وکین  هچ  و  (. 328 [ ) دندرک حورجم  ]=

رکیپ رب  نایم  نآ  رد  ارهز  رتخد  مشچ  هاگان  داتف  ناـمک  ریت و  يراـک  ياـهمخز  رب  درک  راـک  مشچ  ادهـش  نت  رب  دـنچ  ره  داـتف  ناـمگ  رد 
ُور لوسر  هَعِْضب  نآ  هلگ  رپ  نابز  اب  سپ  داتف  ناهج  رد  وا  شتآ  هکنانچ  دزرس  وا  زا  نیَسُح "! اذه   " ِهرعن رایتخا  یب  داتف  نامز  ماما  فیرش 

: نوماه ! ]* تست نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیو  تست ! نیسح  نوماه *  هب  هداتف  ِهتشک  نیا  لُوسَّرلا ؛ اَهُّیَا  ای  هک : درک  هنیدم  رد 
بل کشخ  نیا  تست ! نیـسح  نوزفا ، شنت  رب  هراتـس  زا  مخز  تسه -  هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا  س . [ . ناـبایب هاـیگ ، یب  تشد 
هدز ناهج  نیازا  هاگرَخ  هآ  کشا و  لیَخ  اب  هک  هاپـس  مک  هاش  نیا  تست ! نیـسح  نوحیج  هدـش  نیمز  وا  نوخ  زک  تارف  زا  عونمم  هداتف و 

ام لاح  نالد ، هتـسکش  ِسنوم  ياِک  درک : بابک  اـیرد  یهاـم  اوه و  غرم  درک  باـطِخ  ارهز  هب  عیقب و  رد  يور  سپ  تست ! نیـسح  نوریب ،
ناگتشک ياه  نت  نیبب ! افج  لها  ِتبوقع  ِهطرَو  رد  دنرـشحم  ناعیفـش  هک  ار  شیوخ  دالوا  نیبب ! انـشآ  یب  سک و  یب  بیرغ و  ار  ام  نیبب !

البرک ِهکَرعَم  كاخ  هب  ناطلغ  وت  رانک  رد  شـشرورپ  دوب  هک  نت  نآ  نیبب ! اه  هزین  رد  همه  نارورـس  ياهرـس  رگن ! نوخ  كاخ و  رد  همه 
هب شوخ ، هتفخ  ياِک  كانزوس  درد  دـص  هب  هلان  دیـشک  لد  زا  كاـخ  يور  هب  هش  نآ  رکیپ  دـید  وچ  بنیز  هتفگ : يرگید  و  ( 329 !) نیبب
نک زامن  دوخ  نفک  یب  ناگتشک  رب  زیخ  ياپ  هب  تماما  ریرـس  ثراو  يا  نک  زان  باوخ  سپـس  نیبب و  ام  لاوحا  نک  زاب  هدید  نوخ ، رتسب 

زاهج یب  رتش  رب  راوس  ار  ام  ناوراک  ریم  يا  دش  ماش  حبص  زیخرب  نک  زارد  ناشیا  يریگتـسد  هب  یتسد  رگن  الب  رحب  هطرو  هب  دوخ  نالفط 
بنیز منک  یمن  شومارف  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : يوار  نک  زاجح  يوس  هب  هناور  رگد  راب  ساره  ُرپ  تشد  نیا  زا  ریگب و  ام  تسد  ای  نک 
َْکیَلَع یَّلَـص  هادَّمَحَم  ای  هک : تشادرب  ادن  بیئک  یبلق  نیزح و  یتوص  ابو  درک  یم  هبدن  شیوخ  ردارب  رب  هک  ار  مالّـسلااَمِهیلع  یلع  رتخد 

اهنیا تسا ، هتشغآ  شیوخ  نوخ  رد  هراپ  ياضعا  اب  هک  تُست  نیـسح  نیا  اهنامـسآ ] هاشداپ  دنوادخ  وت  رب  دتـسرف  دورد  ِءامَّسلا =[  ُکیلَم 
داب هداتفا و  كاخ  يور  رب  شدسج  هتـشگ و  انز  دالوا  لیتق  هک  تست  نیـسح  نیا  هادَّمَُحم ! ای  دنا . هدرک  ریـسا  ار  ناشیا  هک  دنَاوت  نارتخد 

دّمحم باحـصا  يا  درک . تافو  ادـخ ص  لوسر  مّدـج  هک  دـنام  ار  يزور  زورما ، هابْرَکاو ! هانْزُحاو ! دـشاپ ، یم  رابغ  كاـخ و  وا  رب  اـبص 
نیا هادَّمُحم ! ای  دـیامرف : یم  رگید  تیاور  قفاوم  و  (. 330) ناریسا دننام  دنرب  یم  ار  امـش  ربمغیپ  هّیرُذ  کنیا  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص 

، دنتخیسگب مه  زا  ار  شا  هدرپ  ارس  هک  یسک  نآ  يادف  مردپ  دنا . هدوبر  ار  وا  ءادر  همامع و  و  دنا ، هدیرب  افق  زا  ار  شرس  هک  تست  نیسح 
يادف مردپ  تفرب ، ایند  زا  مغ  هّصغ و  اب  هک  یسک  نآ  يادف  مردپ  دندرک ، بوهنم  هبنشود  زور  رد  ار  شرکشل  هک  یسک  نآ  يادف  مردپ 
یسک نآ  يادف  مردپ  دکچ ، یم  وا  زا  نوخ  تسا و  هدولآ  نوخ  ششیر  هک  یسک  نآ  يادف  مردپ  دش ، دیهش  هنشت  بل  اب  هک  یـسک  نآ 

هک تسین  یحورجم  و  دشاب ، شنتـشگرب  دیما  هک  تفرن  يرفـس  هب  هک  يرفاسم  نآ  يادـف  مردـپ  تسا ، یفطـصم ص  دّـمحم  شّدـج  هک 
زا نمـشد  تسود و  هکنآ  ات  درک  هبدن  ردارب  يارب  زا  تاملک  وحن  نیا  زا  مالّـسلااَهیلع  بنیز  بانج  هلمجلاب ؛ (. 331) دریذپ اود  شتحارج 
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یم دـیلان و  یم  درک  یم  هراپ  ار  هراخ  گنـس  لد  هک  هلان  لیوع و  هب  دیـشک و  رب  رد  ار  ردـپ  هراپ  هراـپ  دـسج  هنیَکُـس  و  دـندیلانب . وا  هلاـن 
ریگتـسد ریـسا و  نیب ! ناکدوک  لاح  زیخرب و  یمد  رـس  زا  رـسفا  ار  ام  تفر و  رـس  ارت  ّرَف  تکوش و  اـب  هش  يا  تفگ  یمه  رعـش : تسیرگ .

بارعا زا  یتعامج  هکنآ  ات  درک  یمن  اهر  ار  ردـپ  دـسج  هنیَکُـس ] همرتحم : هبیجن و  يوناب   ]= هرَّدَُـخم نآ  هک  هدـش  تیاور  و  نیب ! ناـیفوک 
نینزان ندب  نآ  دش  هتشک  مردپ  نوچ  تفگ : هنیَکُس  هک  تسا  یمَعْفَک  حابصم ) ) رد و  (. 332) دنتفرگ زاب  ردپ  دسج  زا  ار  وا  دندش و  عمج 

َءام ُْمْتبِرَـش  ْنِا  ام  یتَعیـش  رعـش : دومرف : یم  مردـپ  مدینـش  لاح  نآ  رد  داد  يور  نم  يارب  یـشوه  یب  امغا و  تلاـح  متفرگ  شوغآ  رد  ار 
هک هاگره  و  دینک ؛ دای  ارم  دیدیـشون  اراوگ  بآ  هک  هاگره  نم ! ِهعیـش  يا  ( ]= 333) ینُوبُْدناَف ٍدیهَش  َْوا  ٍبیرَِغب  ُْمتْعِمَـس  ْذِا  ینورُکْذاَف  ٍبْذَع 
هب هنهرب  نارتش  رب  ار  اهنآ  سپ  دندرک  رود  هاگلتق  زا  ار  تیب  لها  سپ  س . [ . دینک هلان  هبدن و  نم  رب  دیدینش ، ار  يدیهـش  ای  بیرغ  فصو 

. دنتشاد ناور  هفوک  بناج  هب  دندرک و  راوس  تشذگ  هک  یلیصفت 

: ءادهش هرهاط  داسجا  نفد  تّیفیک 

رد هک  دـسا  ینب  زا  یتعاـمج  تشگ  ناور  هفوک  يوس  هب  ـالبرک  زا  دعـس  رمع  نوچ  ءادهـش : هرهاـط  داـسجا  نفد  تّیفیک  رد  مود : لـصف 
رب دندمآ و  وا  باحصا  ترضح و  نآ  لتقم  هب  دندش  نوریب  البرک  زا  دعس  نبا  رکشل  هک  دنتسناد  نوچ  دنتشاد ، نکسم  هّیرـضاغ  یـضارا 

فورعم نونکا  هک  یعضوم  نیمه  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  قیرط  نیا  هب  دندرک  نفد  ار  ناشیا  دنتـشازگ و  زامن  ءادهـش  داسجا 
رد هک  یباحـصا  ءادهـش و  ریاس  يارب  زا  و  دـندرپس ، كاخ  هب  ردـپ  ياپ  نییاـپ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـندومن و  نفد  تسا 

مالّسلا هیلع  ساّبع  ترضح  و  دندومن ، نفد  هرفح  نآ  رد  ار  ناشیا  دندنک و  اپ  نییاپ  رد  يا  هرفُح  دندوب  هدش  دیهـش  ترـضح  نآ  فارطا 
هتخاس و روبق  ءادهش  رتشیب  يارب  زا  هک  هتفگ  بوشآ  رهش  نبا  و  دندرک . نفد  تسا  وا  رّهطم  دقرم  هک  عضوم  نیمه  رد  هّیرضاغ  هار  رد  ار 
ار تیب  لها  ءادهش  یماسا  داشرا ) ) باتک زا  یعضوم  رد  دیفم  خیش  زین  و  (. 334) دنداد یم  فاوط  اجنآ  رد  يدیفس  ناغرم  دوب و  هتخادرپ 

یلع نب  ساّبع  باـنج  رگم  دـننوفدم  وا  ياـپ  نییاـپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دهـشم  رد  اـهنیا  ماـمت  هک  هدومرف  نآ  زا  سپ  هدرک  راـمش 
شرثا میدرب  مان  هک  ءادهـش  نیا  روبق  نکلو  تسا ، رهاـظ  شربق  تسا و  نوفدـم  دوخ  لـتقم  رد  هّیرـضاغ  هار  ةانَـسُم  رد  هک  مالّـسلااَمِهیلع 

یلع دنک و  یم  اهنآ  رب  مالـس  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ياپ  نییاپ  هک  ینیمز  يوس  هب  دنک  یم  هراشا  رئاز  هکلب  تسین  مولعم 
باحصا اّما  و  تسا . رتکیدزن  دوخ  ردپ  هب  ءادهش  ریاس  زا  ترضح  نآ  هک  هدش  هتفگ  و  (. 335) تسا ناشیا  اب  زین  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب 

قیقحت و روط  هب  ار  ناشیا  ياهربق  میناوتن  ام  و  دـندش ، نفد  ترـضح  نآ  لوح  رد  دـندش  دیهـش  ترـضح  نآ  اب  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
هدرک هطاحا  همه  هب  تسا و  ناشیا  رود  رب  ریاح  هک  میرادـن  ّکش  ار  بلطم  نیا  ـالا  دـنا ، نفد  اـجک  رد  کـی  ره  هک  مینک  نییعت  لیـصفت 
باب رد  هّللا  همحر  دـیفم  خیـش  شیاـمرف  هک  تفگ  ناوت  یم  دـیوگ : فل  ؤم  ِمیعَّنلا . ِتاـّنَج  ْمُهَنَکْـسَاَو  ْمُهاـضْرَاَو  ْمُْهنَع  هّللا  َیِـضَر  تسا .

. دنـشاب هتـشاد  هناگادج  ینفدم  هدحیلع و  يربق  دیزی ، نب  ّرُح  رهاظم و  نب  بیبح  هک  درادن  تافانم  سپ  دشاب  بلغا  هب  رظن  ءادهـش  نفدم 
ناریپ و یعمج  لاوز و  تقو  هب  رگید  زور  ات  دوب  البرک  رد  ار  تداهـش  زور  دعـس  نب  رمع  هک  هدرک  لقن  یئاـهب ) لـماک  ) باـتک بحاـص 

نیز ماما  و  دندوب . نز  تسیب  هلمج  درک و  لّکوم  نانز  رگید  مالّـسلااَمِهیلع و  نینم  ؤملاریما  نارتخد  نیدـباعلا و  نیز  ماما  رب  ار  نادـمتعم 
ّقح دنتـشاد و  روضح  البرک  رد  ود  ره  هلاس و  راهچ  مالّـسلا  هیلع  رقابدّـمحم  ماما  دوب و  هلاس  ود  تسیب و  زور  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا 

دندیـسر و البرک  هب  نوچ  دنتفر  یم  هدرک  چوک  دسا  ینب  زا  یموق  درک  تلحر  البرک  زا  دعـس  رمع  نوچ  دومرف . تسارح  ار  ناشیا  یلاعت 
ساّبع ترضح  دنداهن و  وا  اپ  نییاپ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دندرک و  نفد  اهنت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندید  ار  تلاح  نآ 

وا ءابرقا  ار  دیزی  نب  ّرح  دندرک و  نفدو  دندنک  گرزب  ربق  ار  یقاب  دندرک و  نفد  دوب  هدش  دیهـش  هک  یئاج  تارف  رانک  رب  ار  مالّـسلا  هیلع 
رئاح ّکش ، هکنیا ال  ِّالا  تسا  مادک  کی  ره  نآ  زا  هک  تسین  نّیعم  ءادهـش  ياهربق  و  دندومن . نفد  دوب  هدیـسر  تداهـش  هب  هک  یئاج  رد 

: هدومرف مالّسلا  هیلع  هّللادبعوبا  ترضح  ترایز  لئاضف  رکذ  زا  دعب  سورد ) باتک  ) رد دیهش  خیـش  و  (. 336) یهتنا هلمج . رب  تسا  طیحم 
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ار و مالّسلااَمِهیلع  ءادهش  دنک  ترایز  ار و  مالّسلااَمِهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شدنزرف  دنک  ترایز  سپ  ار  بانج  نآ  درک  ترایز  هاگره  و 
رد هک  تسا  حیرص  هکلب  رهاظ  مالک  نیا  (. 337) خلا ار ... ُهّللا  ُهَمِحَر  دیزی  نب  ّرح  دنک  ترایز  ار و  مالّسلا  هیلع  ساّبع  ترـضح  شردارب 
ام ماقم  نیا  رد  ردق  نیمه  هدوب و  فوصوم  رابتعا "  " ِتفص هب  لیلج  خیش  نآ  دزن  فورعم و  اجنآ  رد  دیزی  نب  ّرُح  ربق  دیهش ، خیش  رـصع 
زج ار  ماما  بهذم ، لوصا  قفاوم  هکلب  دنراد  تسد  هب  هّیماما  ياملع  هک  هحیحـص  ثیداحا  قفاوم  هک  دنامن  روتـسم  ٌلصو : تسا . یفاک  ار 

نفد ار  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  دسا  ینب  هفیاط  رهاظ  بسح  هب  هچ  رگا  سپ  دوش ، نفک  نفد و  لسغ و  يّدصتم  دـناوتن  ماما 
رد مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هچنانچ  درک ؛ نفد  ار  ترـضح  نآ  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  عقاو  رد  اّما  دندرک 
هک دوش  یم  دافتـسم  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  يورم  تاجردـلا ) رئاصب  ) فیرـش ثیدـح  زا  هکلب  هدومن  حیرـصت  هّیفقاو  اب  جاجتحا 

مالّسلااَمِهیلع نیدباعلا  دیس  ترضح  نسح و  ماما  نینم و  ؤملا  ریما  نینچمه  هدوب و  رـضاح  ترـضح  نآ  نفد  ماگنه  رد  مرکا ص  ربمغیپ 
ار ادخ ص  لوسر  هک  هدـش  لقن  ساّبع  نبا  زا  ِبقانَم ) ) رد (. 338) دنیآ یم  دورف  نیمز  رب  ردق  بش  رد  هک  ناگتـشرف  حور و  لیئربج و  اب 

هِصیمَق َزْجِح  َمَّمَض  ْدَقَو  دوب ، نایرگ  هنهرباپ و  دولآ و  درگ  هک  یلاح  رد  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیـس  ندش  هتـشک  زا  دعب  دید  ایؤر  ملاع  رد 
توالت ار  هیآ  نیا  دـشاب و  هتفرگ  نماد  رد  يزیچ  هک  یـسک  لثم  هدینابـسچ  كراـبم  لد  هب  هدرک و  ـالاب  ار  نهاریپ  نماد  ینعی  ِهِسْفَن ؛ یِلا 

و ناملاظ . ]! دنهدیم  ماجنا  هک  هچنآزا  تسلفاغ  ادخ  هک  نکن  نامگو  ( ]= 339 ( ) َنوُِملاّظلا ُلَمْعَی  اّمَع  ًالِفاغ  َهّللا  َّنَبَسَْحت  َو ال  : ) دومرف یم 
هکنآ يارب  مور  یم  نم  تسا و  نم  نماد  رد  اـهنوخ  نآ  کـنیا  نیمز و  زا  ار  منیـسح  نوـخ  مدرک  عـمج  ـالبرک و  يوـس  هب  مـتفر  دوـمرف 

یم هک  یلاح  رد  ُهّللا  اَهَمِحَر  هَمَلَـس  ّمُا  رب  مدش  لخاد  تفگ  هملـس : زا  هدـش  تیاور  (. 340) راگدرورپ دزن  وا  ناگدنشک  اب  منک  همـصاخم 
باوخ رد  ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  مدید  هکنآ  يارب  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  هچ  يارب  هک  وا  زا  مدیـسرپ  سپ  تسیرگ ،
ماگنه مدوب  نیسح  دزن  رد  دومرف : دیتسه ؟ هدولآ  رابغ  امش  تسیچ  يارب  هّللا ! لوسر  ای  متفگ : دوب  كاخ  رثا  شفیرش  نساحم  رـس و  رب  و 

دندیـسرپ ار  وا  هیرگ  ببـس  تسیرگ ، یم  هملـس  ّمُا  هک  دوب  یهاگحبـص  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  (. 341) میآ یم  وا  دزن  زا  وا و  نتـشک 
اب ار  وا  هک  بشید  رگم  باوخ  رد  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  مدوب  هدیدن  تفگ : داد و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  ربخ 

نیـسح و يارب  مدرک  یم  روـبق  رفح  بـشما  دوـمرف : مدیـسرپ  وا  زا  ار  لاـح  نآ  ببــس  مدرک  تاـقالم  هودـنا  تلاـح  اـب  رّیغتم و  تروـص 
[ دنتسه تَّنُس  لها  بتک  زا  ود  ره  هک  ( ] 344 ( ) یناعمَس َۀباحَّصلا ]  ] لئاضف  ) و ( 343 () يذِمِرت نَنُس ] نامه : ای   ] عماج  ) زا (. 342) شباحصا
؟ تسا تلاح  هچ  نیا  هک  تشاد  هضرع  هتخیر ، دوخ  كرابم  رـس  رب  كاخ  هک  دید  باوخ  رد  ار  ادخ ص  ربمغیپ  هملـس  ّما  هک  هدـش  لقن 

فورعم و  (. 345) مدـش غراف  نیـسح  نفد  زا  دومرف : دوب و  دولآ  درگ  ترـضح  نآ  هک  تسا  رگید  ياج  رد  و  میآ ! یم  ـالبرک  زا  دومرف :
و دندش ، نفد  اروشاع  زا  دعب  زور  کی  هک  هدش  لقن  بتک  یضعب  زا  و  دندنام . یقاب  نیمز  رد  نوفدم  ریغ  زور  هس  هرهاط  داسجا  هک  تسا 
زا اروشاع  بش  هّیرـضاغ  لها  و  دوخ . رکـشل  هثیبخ  داسجا  نفد  يارب  دندوب  البرک  رد  مهدزای  زور  دعـس  نب  رمع  هک  اریز  تسا ؛ دیعب  نیا 
زا بلاط  یبا  نب  دّمحم  لتقم  زا  دنیامنن . تَدَواعُم  تئرج  يدوز  نیا  هب  رابتعا  بسح  هب  دعـس و  رمع  فوخ  زا  دندرک  چوک  تارف  یحاون 

نوَج ندب  دندرک  نفد  ار  ءادهش  دندش و  هکرعم  رضاح  هک  یمدرم  هدش : تیاور  مالّسلااَمِهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شردپ  زا  رقاب  ترضح 
( يزوَجلا نبا  طبِس  هرکذت  ) رد هچنآ  تسا  ربخ  نیا  دّیؤم  و  (. 346) دوب عطاس  وا  زا  کشُم  دننام  یـشوخ  يوب  هک  دنتفای  زور  هد  زا  دعب  ار 

مالغ نآ  نک ! نفک  ار  تیاقآ  ورب و  تفگ : ریَهُز  مالغ  هب  شا  هجوز  دـش ، هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  ریَهُز  هک  تسا  بهذـم ] یلبنح  ]
هب هن  ار ! مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مراذـگب  هنهرب  ار و  دوخ  ياقآ  نفک  تفگ : دوخ  اب  هنهرب ، ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دـید  سپ  البرک  هب  تفر 

همحر یسوط  خیش  ِّیلامَا ) ) زا ( 347) درک نفک  رگید  نفک  رد  ار  ریهز  دوخ  يالوم  داد و  رارق  ترـضح  يارب  ار  نفک  نآ  سپ  مسق ، ادخ 
دـسا ینب  هک  دوب ، هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  بیرخت  يارب  لّـکوتم  رما  هب  هک  يا ] هدـنامرف  ماـن   ] جزید ربـخ  رد  دوش  مولعم  هّللا 

(. 348) دندومن نفد  هدراذگ و  ایروب  نآ  يور  رب  ار  رهاط  دسج  هدرک و  شرف  ایروب  نآ  اب  ار  ربق  نیمز  دندوب و  هدروآ  هراپ  یئایروب 

(: راکچگ )= صاّصَج ملسم 
www.noorfatemah.org

113 زندگینامه امام حسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


تیب لها  هک  دیـسر  ربخ  ار  دایز  نبا  نوچ  صاّصج : ملـسم  ربخ  رکذ  هفوک و  هب  مالّـسلا  ُمِهیلع  راهطا  تیب  لها  دورو  نایب  رد  موس  لـصف 
رس تیب  لها  يور  شیپ  دنرب و  زاب  دوب  هداتسرف  شیپ  زا  دعس  نبا  هک  ار  ادهش  ياهرس  درک  رما  دنا ، هدش  کیدزن  هفوک  هب  مالّـسلا  مهیلع 

تنطلـس هبلغ و  رهق و  ات  دننادرگب  رازاب  هچوک و  رد  دنروآ و  رد  رهـش  هب  تیب  لها  قاّفتا  هب  دـنهد و  لمح  ولج  زا  دـننک و  بصن  اه  هزین 
زا دـنتفای  یهگآ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دورو  زا  نوچ  هفوک  مدرم  و  دوش ، هدوزفا  مدرم  تبیه  لوه و  رب  ددرگ و  موـلعم  مدرم  رب  دـیزی 
رگ هحون  نانک  هلان  هفوک  رهـش  رد  دـندش  رد  هب  رد  یبن  لآ  ناـسک  یب  نوچ  هدومرف : ماـقم  نیا  رد  مشتحم  موحرم  دنتفاتـش . نوریب  هفوک 
یپ زا  عمج  شرع - نانکاس  نایگدرپ ، ياه  هلان  زا  دندش  رگ  هولج  مرح  لها  يور  شیپ  رد  نانِـس  هزین و  رب  همه  نارورـس  ياهرـس  دندش 
تیب لها  مخز  رب  هتشادن  افج  زا  تسد  دندش  رد  هدرپ  دوخ  ربمیپ  ترتع  رب  ادخ  زا  هدیسرتن  هک  یتّما  مرش ، یب  دندش  رذگهر  ره  هب  هراظَن 

هتشامگ ةرامالا  راد  ریمعت  هب  ارم  دایز  نب  هّللادیَبُع  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  راکچگ  ملـسم  زا  دندش  رگد  يافج  هب  ناشف  کمن  مد  ره 
نم دزن  هک  یمداخ  نآ  هب  سپ  مدینـش ، هفوک  تّالحم  فرط  زا  میظع  یئوهایه  هحیـص و  هاـگان  هک  مدوب  راـک  هب  تسد  هک  یماـگنه  دوب 

دـنروآ و یم  دوب  هدرک  جورخ  دـیزی  رب  هک  یجراخ  يدرم  رـس  تعاـس  نیمه  تفگ : تسیچ ؟ هفوک  رد  بوشآ  هنتف و  نیا  هک  متفگ  دوب 
نیا نوچ  مالّـسلااَمِهیلع ؟! یلع  نب  نیـسح  تفگ : هدوب ؟ هک  یجراـخ  نیا  هک  مدیـسرپ  تسا . نآ  هراـظن  تهج  هب  بوشآ  بـالقنا و  نیا 

انیباـن ممـشچ  ود  متـشاد  نآ  میب  هک  مدز  دوخ  تروص  رب  یتخـس  همطل  تقو  نآ  تفر  نوریب  نم  دزن  زا  مداـخ  نآ  اـت  مدرک  ربص  مدـینش 
نآ رد  سپ  مدیـسر  هساـنک  هب  اـت  مدـش  نوریب  هراـمالا  رـصق  تشپ  زا  متـسش و  دوب  چـگ  هب  هدولآ  هک  ار  تروص  تسد و  تقو  نآ  دوش ،

جدوه لمحم و  لهچ  هب  بیرق  مدید  هاگان  هک  دندوب  هدیرب  ياهرـس  ناریـسا و  ندـمآ  رظتنم  هداتـسیا  زین  مدرمو  مدوب  هداتـسیا  هک  ماگنه 
هاگان و  دندوب ، همطاف  دالوا  مالّسلا و  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترـضح  مَرَح  نانز و  اهنآ  نایم  رد  دندوب و  هداد  لمح  رتش  لهچ  رب  هک  دش  ادیپ 

يور زا  تسا و  يراج  شندرگ  ياهگر  زا  نوخ  ریجنز  تمحز  زا  تسا و  راوس  هنهرب  رتش  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  مدید 
ّدج تیاعر  هک  ار  امش  دهدن  ریخ  ادخ  راکدب  تّما  يا  تسا : نینچ  راعشا  نومضم  لصاح  هک  دنک  یم  تئارق  دنچ  يرعـش  نزُح  هُودنا و 
دیا هدرک  راوس  هنهرب  نارتش  رب  ار  ام  تفگ ؟ دیهاوخ  باوج  هچ  میوش  رضاح  وا  دزن  امـش  ام و  هک  تمایق  زور  رد  دیدرکن و  ام  قح  رد  ام 

ام نتـشک  هب  دینز و  یم  مهرب  تسد  دیئوگ و  یم  ازـسان  ار  ام  میا و  هدماین  امـش  نید  راک  هب  زگره  ام  هک  ایوگ  دیرب  یم  ناریـسا  دـننام  و 
! البرک هعقاو  يا  تسا . نم  ّدج  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ءایبنا  دّیـس  ادخ و  لوسر  هک  دیناد  یمن  رگم  امـش  رب  ياو  دـینک ، یم  يداش 

یم مّحرت  ّتقر و  تیب  لها  لافطا  رب  هک  مدید  ار  هفوک  مدرم  هک  تفگ  ملـسم  دبای . یمن  نیکـست  زگره  هک  یتشاذـگ  ام  لد  رب  یهودـنا 
زا ار  امرخ  ودرگ و  اه و  هراپ  نان  نآ  موثلک  ّما  دـنتفرگ ، یم  هنـسرگ  لافطا  نآ  دـندروآ . یم  ناشیا  يارب  ودرگ  امرخ و  ناـن و  دـندرک و 
زا تسد  ٌمارَح ؛ اْنیَلَع  َۀَـقَدَّصلا  َّنِا  ۀَـفوُْکلا ! َلْهَا  ای  دومرف : دز و  هفوک  لها  رب  گـناب  سپ  دـنکفا ، یم  دوبر و  یم  ناـکدوک  ناـهد  تسد و 
زا رس  موثلک  ّما  دنتسیرگ ، یم  راز  راز  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  نایفوک  نانز  تسین . اور  تیب  لها  ام  رب  هقدص  هک  دیریگزاب  ءایـشا  نیا  لذب 
امش ام و  نیب  ام  تمایق  زور  رد  ادخ  دنیرگ ، یم  ام  رب  امش  نانز  دنشک و  یم  ار  ام  امـش  نادرم  هفوک ! لها  يا  دومرف : درک ، نوریب  لمحم 

زا و  دندروآ ، دندوب  هدرک  هزین  رب  ار  ءادهش  ياهرس  تساخرب و  اغوغ  هّجض و  يادص  هک  تشاد  ناهد  رد  نخـس  نیا  زونه  دیامرف . مکح 
ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هدنشخرد ، هدنبات و  دوب  يرـس  نآو  دنداد  یم  لمح  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  (، 349) اهرس يور  شیپ 

ضراع زا  باضِخ  هک  اریز  دوب ؛ دیفس  اهوم  نب  دوب و  یکـشم  ( 350) هَبَش دننام  شیهایس  شفیرش  نساحم  َمَّلَـس و  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص 
نوچ ار  بنیز  داد . یم  شبنج  پچ  تسار و  زا  ار  شفیرش  نساحم  داب ، و  دیشخرد ؛ یم  هام  نوچ  شتعلط  دوب و  هدش  ادج  ترـضح  نآ 

زا شخب  نیا  ندوب  فیعض   ] تخیر ورف  شا  هَعَنقِم  ریز  زا  نوخ  هچنانچ  دز  لمحم  مّدقم  بوچ  رب  ار  دوخ  نیبج  داتفا  كرابم  رس  هب  هاگن 
َّمَتَتْسا اََّمل  ًالالِه  ای  رعش : تسا : تیب  نیا  نآ  ردص  هک  دومرف  يراعشا  درک و  باطخ  رـس  اب  لد  زوس  يور  زا  و  دیآیم – س ] لیَذ  رد  ربخ ،
بورغ هب  ور  ،و  یگتفرگ ار  وا  تخاس  دوبان  ددرگ ، مامت  لـماک و  تساوخ  نوچ  هک  یلـاله  يا  ( ]= 351) ابورُغ يْدبَاَف  ُهُفْسَخ  َُهلاغ  ًالامَک 
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س. ![ . داهن

(: هر ) یسلجم همالع  ربخ 

ذخأم نکل  هدومرف  لقن  یـسلجم  همّالع  هچرگ  ار  ربخ  نیا  و  تسین ، صاّصَج  ملـسم  ربخ  ریغ  رد  جَدوَه  لِماحَم و  رکذ  هک  دـیوگ : فلؤم 
هب رـس  نتـسکش  تبـسن  و  تسین ، یفخم  ثیدـح  نف  لها  رب  باتک  ود  ره  لاـح  هک  تسا  نیَعلارون ) ) باـتک و  یحیَرُط ) بختنم  ) نآ لـقن 

تُّوُبن يدـَث  هَعیـضَر  هَمَّلَعُم و  ریغ  هَِملاـع  نیّیمـشاه و  هلیقع  هک  هرَّدـُخم  نآ  زا  تسا  دـیعب  زین  هفورعم  راعـشا  مالّـسلااَهیلع و  بنیز  باـنج 
شوپور سالَپ و  ناشیا  زاهج  هک  هدوب  نارتش  رب  ناشیا  لمح  دوش  یم  مولعم  هربتعم  لتاقم  زا  هچنآ  و  تسا . میلـست  اضر و  ماقم  بِحاصو 

نایم روصحم  هک  هدوب  یتلاح  هب  دنا  هدرک  لقن  ناخیش  هک  ریتَس  نبا  َملذَح ) ای  ) ماذَح تیاور  قفاوم  هفوک  هب  ناشیا  دورو  رد  هکلب  هتشادن ؛
دندوب هدـمآ  رهـش  جراخ  هک  یئاـهنز  هدوب و  رایـسب  هعیـش  هفوک  رد  هچ  هدوب ؛ هفوک  مدرم  شروش  هنتف و  فوخ  نوچ  دـنا  هدوب  نایرکـشل 
دمحا نادنزرف  هلمجلاب ؛ دیایب . نیا  زا  دـعب  ماذـح  تیاور  دـندومن و  یم  يراز  هیرگ و  دـندوب و  هدرک  ناشیرپ  اهوم  هدز و  كاچ  نابیرگ 

هک دندوب  هتفر  اهماب  يالاب  رب  نایفوک  ياهنز  دندرک ، هفوک  دراو  ءادهش  ياهرس  اب  راّفک  يارُسا  نوچ  ار  راّرک  ردیح  هشوگ  رگج  راتخم و 
مادـک ناریـسا  امـش  َُّنْتنَا ؟ يَراسُالا  ِّيَا  ْنِم  تشادرب : زاوآ  ماب  يالاب  زا  ینز  دـنداد  یم  روبع  ار  ناـشیا  هک  نیمه  دـننک . هراـظن  ار  ناـشیا 
تـشاد هعنقم  رداچ و  هچ  ره  دمآ و  ریز  هب  ماب  زا  دینـشب  نیا  نوچ  نز  نآ  میدّمحم ، لآ  ناریـسا  ام  دـنتفگ : دـیا ؟ هلیبق  مادـک  تکلمم و 
موُحرم ردقلا  لیلج  ملاع  خیـش  هک  دیوگ : فلؤم  (. 352) دـندیناشوپ اهنآ  هب  ار  دوخ  دـنتفرگ و  ناشیا  دومن ، شخب  ناشیا  رب  درک و  عمج 

هیلع ءادهشلا  دّیس  زا  رابِخا  رد  هک  هدرک  لقن  ربمغیپ ) يایمرَا  باتک  ) زا ۀّمُالا ) فیَـس  ) باتک رد  ُهَدقرَم -  ُهّللا  َرّطَع  یقارن -  دمحا  الم  جاح 
، دش رات  اهالط  نیرتهب  گنر  هک  داد  يور  يا  هثداح  هچ  دش و  هچ  هک : تسا  نیا  شا  هصالخ  هچنآ  هدومرف  نآ  مراهچ  لصف  رد  مالّـسلا 

تاقولخم عیمج  زا  دـندوب و  هدـش  هداد  تنیز  ـالط  نیلوا  هب  هک  رومعملا  تیب  نادـنزرف  و  دـندش ، هدـنکارپ  یهلا  شرع  ياـنب  ياهگنـس  و 
یم ریش  ار  دوخ  ياه  هچب  هدرک و  هنهرب  ار  دوخ  ياهناتسپ  تاناویح  هک  یتقو  رد  دندش  هتشادنپ  نارگ  هزوک  لافس  نوچ  دندوب  رت  بیجن 

هراوخریش لفط  نابز  یگنـشت  زا  و  دنا ، هدنام  راتفرگ  نابایب  رد  هدش  کشخ  بوچ  تخـس  لد  محر  یب  تما  نایم  رد  نم  نازیزع  دنداد ،
هب نان  هک  دوبن  یسک  دندوب  هتـشک  ار  ناکدوک  نآ  ناگرزب  نوچ  دندیبلط  یم  نان  ناکدوک  همه  هک  یهاگتـشاچ  رد  هدیبسچ ، شماک  هب 

نازیزع دندش  فرط  رب  ناشیا ! یبیرغ  رب  ياو  سپ  دندش ، كاله  اههار  رـس  رد  دندرک  یم  مّعنت  تّزع ، هرفـس  رد  هک  ینانآ  دـهد . ناشیا 
تسد یـسک  اّما  دندش  فرط  رب  دنچ  ره  اهنآ  هک  اریز  دش ؛ رت  میظع  موُدَس  موق  ِندش  فرط  رب  زا  ناشیا  ندش  فرط  رب  هک  يوحن  هب  نم 
توقای زا  رت و  شغ  یب  ریـش  زا  رتدیفـس و  فرب  زا  دندوب و  سّدـقم  تمـصع  یکاپ و  هار  زا  هکنآ  دوجو  اب  اهنیا  اما  تشاذـگن ، ناشیا  هب 

هب ناـشیا  تسوپ  هک  اریز  دـندشن ؛ هتخانـش  اـه  هچوـک  رد  هک  دوـب  هتـشگ  ّریغتم  نارود  ياهتبیـصم  تّدـش  زا  ناـشیا  ياـهیور  رتناـشخرد 
ّرِـس دش  مولعم  دشاب  هفوک  رد  هعقاو  نیمه  هب  هراشا  ارهاظ  هک  ینامـسآ  باتک  زا  هرقف  نیا  هک  دـیوگ : ریقف  (. 353) دوب هدیبسچ  اهناوختسا 
هام رد  نم  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  ریتَس  نب  َملذَـح  زا  یـسوط  خیـش  دـیفم و  خیـش  . ُِملاعلا ُهّللا  و  َُّنْتنَا . يَراسُالا  ِّيَا  ْنِم  نز : نآ  لاؤس 

هفوک هب  تیب  لها  نانز  اب  ار  مالّسلااَمِهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک  دوب  یماگنه  نآ  متـشگ و  هفوک  دراو  مکی  تصـش و  لاس  مرحم 
نوچ دـندوب ؛ هدـمآ  نوریب  اشامت  تهج  هب  دوخ  لزانم  زا  هفوک  مدرم  دـندوب و  هدرک  هطاحا  ناشیا  رب  دایز  نبا  رکـشل  دـندرک و  یم  دراو 

نآ رد  دـندومن . زاغآ  هبدـن  هیرگ و  هدرک  ّتقر  ناشیا  لاـح  هب  هفوک  ناـنز  دـندرک ، دراو  هنهرب  شوپ و  ور  یب  نارتش  نآ  رب  ار  تیب  لـها 
دـنا و هداهن  شندرگ  رب  هعماج ) لـغ  هتـشگ و( فیعـض  روجنر و  ضرم  تّلع  ترثک  زا  هک  مدـید  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاـح 
هک ار  ام  سپ  دننک !! یم  هیرگ  ام  رب  اهنز  نیا  هک : دومرف  یم  یفیعـض  يادص  هب  ترـضح  نآ  دـنا و  هدرک  لولغم  ندرگ  هب  ار  شیاهتـسد 

!؟ تسا هتشک 
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بنیز بانج  زا  قَْطنَا  حَْـصفَا و  مرـش ، ایح و  اب  ینز  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  و  درک ، هبطخ  زاـغآ  مالّـسلااَهیلع  بنیز  ترـضح  تقو  نآ  رد  و 
رد دزیر ، یم  ورف  وا  نابز  زا  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملا  ریما  تاملک  و  دیوگ ، یم  نخس  ردپ  نابز  زا  ایوگ  هک  مدیدن  مالّـسلا  هیلع  یلع  رتخد 

هنیـس هب  اهـسفن  نامز  رد  دیـشاب ، شوماـخ  هک  درک  یتراـشا  مدرم  بناـج  هب  دوب  دـنلب  یئادـص  وس  ره  زا  هک  عاـمتجاو  ماـحدزا  نآ  ناـیم 
: دومرف كالَْول  هجاوخ  رب  دورد  كاپ و  نادزی  ساپـس  زا  دعب  درک و  هبطخ  رد  عورـش  هاگنآ  ( 354) دش تکاس  اهسَرَج  يادص  تشگرب و 

هلان ددرگن  نکاس  و  امـش ، مشچ  کشا  دتـسیان  زاب  زگره  دیهد  یم  رـس  هلان  دییرگ و  یم  ام  رب  ایآ  نالذخ ! هعیدخ و  لها  هفوک ، لها  يا 
ار نامیا  هتـشر  زین  امـش  هچ  دوشگ  یم  زاب  دـیبات و  یم  مکحم  ار  دوخ  هتـشر  هک  تسا  ینز  نآ  لَـثَم  امـش  لَـثَم  هک  تسین  نیا  زج  اـمش ،
يراد و نمشد  ندرک و  يدنسپ  دوخ  ندز و  فال  زج  یتمیش  یتلصخ و  امـش  نایم  رد  تسین  دیتشگرب ، رفک  هب  دیتسـسگ و  زاب  دیتسبب و 
ای دشاب  هدیئور  هَلبْزَم  رد  هک  تسا  یفلع  هایگ و  لَثَم  امـش  لَثَم  ندرک ، يزاّمغ  ادعَا  دننام  ندرک و  قّلمت  نازینک  ْکبَـس  هب  نتفگ و  غورد 

مشخ داهن و  هریخذ  ترخآ  رد  امش  يارب  زا  امش  ياهسفن  هک  دوب  يا  هشوت  دب  سپ  دشاب  هدش  هدرک  نآ  هب  يربق  شیالآ  هک  تسا  یچگ 
هب امـش  هک  ادخ  هب  دنگوس  دییرگ . یم  ام  رب  دیتشک  ار  ام  هکنآ  سپ  زا  داد  ياج  خزود  رد  هنادواج  ار  امـش  درک و  مزال  امـش  رب  ار  ادـخ 

چیه هب  نآ  ثول  هک  دیداد  شیالآ  يدبا  راع  بیع و  هب  ار  دوخ  تحاس  هکنآ  هچ  دیدنخب ؛ مک  دیئرگب و  رایسب  سپ  دیراوازس ، نتـسیرگ 
لها ناناوج  دّیـس  ناربمغیپ و  متاخ  هشوگ  رگج  نتـشک  درک  دـیهاوخ  یفالت  هچ  اـب  تسـش و  دـیناوت  هنوگچ  ددرگن و  هتـسش  زگره  یبآ 

هار هَّجَحَم =[  هدـننک  نشور  امـش و  تسار ] ياههار  جـهانم =[  تمالع  امـش و  تاـّیلب  هاـگهانپ ] عَْزفَم =[  امـش و  ناـیوکین  هاـنپ  تشهب و 
یم وا  زاار  تعیرـش  نید و  دـیدرب و  یم  هانپ  وا  هب  هثداح  ره  رد  هک  امـش  نیهارب ] اـه و  تّجح   ]= جَـجُح مّلکتم  میعز و  امـش و  راکـشآ ]

دیتفا و رد  يور  هب  باذع  رد  داب و  امـش  يارب  زا  تکاله  سپ  دیداهن ، هریخذ  دوخ  رـشح  يارب  يرْزِو  گرزب  هک  دیـشاب  هاگآ  دیتخومآ .
تشگزاب ادخ  بضغ  هب  انامه  داب ، نایز  نارسخ و  ثروم  امش  نامیپ  داب و  هدیرب  امش  ياهتـسد  دیوش و  دیمون  دوخ  شـشوک  یعـس و  زا 

َمَّلَـس ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  زا  يرگج  هچ  هک  دـیناد  یم  ایآ  امـش  رب  ياو  درک ، هطاحا  امـش  رب  تنکـسم  ّتلذ و  دـیدومن و 
هک دیدروآ  اج  هب  بیجع  هیهاد  عیظف و  يرما  دیدنکفا ، نوریب  هدرپ  زا  ار  وا  تمـصع  نایگدرپ  هچ  دـیتخیر و  وا  زا  ینوخ  هچ  دـیتفاکش و 

، تفرگ ار  نامسآ  نیمز و  امش  هدوتس  ان  حیبق و  راک  نیا  ددرگ و  هراپ  اههوک  دوش و  هراپ  نیمز  دفاکشب و  نآ  زا  اهنامـسآ  تسا  کیدزن 
رت و میظع  نآ  راثآ  زا  دیدرگ  دهاوخ  رهاظ  امـش  رب  ترخآ  رد  هچنآ  دـیراب ؟ نوخ  نامـسآ  زا  اهراک  نیا  راثآ  زا  هک  دـیدرک  بّجعت  ایآ 

ماگنه هک  درادن  میب  و  دنکن ، تلجع  تافاکم  هب  دنوادخ  هچ  دیـشابن ؛ رورغم  لدشوخ و  دیتفای  هک  تلهم  نیدب  سپ  دوب ؛ دهاوخ  رتاوسر 
زا هفوک  مدرم  هک  متـسیرگن  نم  دیدرگ و  تکاس  هرّدخم  نآ  سپ  تفگ : يوار  تسا . ناراکهانگ  هاگنیمک  رد  دنوادخ  درذـگب و  ماقتنا 
رب شمشچ  کشا  هک  مدید  مه  ار  يدرمریپ  و  دندیزگ . یم  نادند  هب  اهتسد  دنتسیرگ و  یم  دندوب و  هدش  تریح  رد  تاملک  نیا  عامتـسا 

نیرتهب اهنآ  ناریپ  ( ]= 355) يزْخَیالَو ُبیخَیال  ٌلْسَن  َّدُع -  اذِا  ْمُُهلْـسَن -  َو  ِلوُهُْکلا  ُْریَخ  ْمُُهلوُهُک  رعـش : تفگ : یم  دیود و  یم  وم  يور و 
تیاور هـب  و  س . [ . دـنیآ یمن  باـسحب  راوـخ  دــیما و  اـن  هـک  دنتــسه  یلــسن  دــنوش –  هدرمــش  هـک  هاـگره  ناـشیا –  لـسن  دــنناریپ و 

ار یقاب  امرف و  رایتخا  یشوماخ  هّمع ! يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  تقو  نیا  رد  هر ] یسربط  خیـش  ( ] جاجتحا ) بِحاص
یناد یم  و  يدیشکن ، ناتسبد  جنر  هک  یـشاب  ییاناد  و  يدیدن ، ملعم  هک  یـشاب  یم  یملاع  وت  هک  ار  يادخ  دمح  ریگ و  رابتعا  یـضام  زا 
رتخد همطاف  يارب  زا  و  (. 356) تشگ دهاوخن  زاب  هتفر  ایند  زا  هکنآ  هلان  هیرگ و  هب  و  دـنک ، یمن  يدوس  ندرک  عزج  تبیـصم  زا  دـعب  هک 
هبطخ نآ  لقن  زا  دـعب  سواط  نب  دّیـس  تسین . لقن  شیاجنگ  ار  ماـقم  نکل  هدـش  لـقن  هبطخ  ود  زین  موثلک  ّما  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما 

دندیشارخب اه  هرهچ  دنتخیر و  یم  رس  رب  كاخ  دندومن و  ناشیرپ  اهوسیگ  نانز  دندرک و  دنلب  هحون  هحیص و  هب  اهادص  مدرم  هک  هدومرف 
هاگچیه هک  دنتسیرگب  نادنچ  دندنک و  یمه  ار  دوخ  ياهـشیر  نادرم  دندرک و  زاغآ  روبث  لیو و  هب  هبُدن  دندز و  تروص  رب  اه  هچناپط  و 

. دنشاب هدرک  هیرگ  نینچ  نادرم  نانز و  هک  دشن  هدید 
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: هفوک رد  (ع ) داجس ماما  ترضح  هبطخ 

درک شیاتـس  سپ  ندـناوخ  هبطخ  هب  دومرف  عورـش  دـیوش و  شوماخ  هک  ار  مدرم  دومرف  تراشا  مالّـسلا  هیلع  داجـس  دّیـس  ترـضح  سپ 
دـسانش ارم  هکره  ساّنلا ! اـهّیا  هک : دومرف  نآ  زا  سپ  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  یفطـصم  دّـمحم  داتـسرف  دورد  ار و  اـتکی  دـنوادخ 

تارف رانک  رد  ار  وا  هک  سک  نآ  رسپ  منم  مالّسلااَمِهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  منم  هک  دنادب  دسانشن  سک  ره  دسانش و 
ار شلایع  دندرب و  تراغ  هب  ار  شلام  دندومن و  وا  تمرح  کته  هکنآ  رـسپ  منم  دنـشاب ، هتـشاد  بلط  ینوخ  وا  زا  هکنآ  یب  دـندرک  حـبذ 

ادخ هب  ار  امـش  مهد  یم  دـنگوس  مدرم ! يا  تسا . یفاک  ارم  رخف  نیمه  و  ( 357) دنتـشک ْربَص  لتق  هب  ار  وا  هکنآ  دنزرف  منم  دندرک ، ریـسا 
یمن دای  ایآ  دـیدش ، نوریب  تعیدـخ  رد  زا  درک  تباجا  ار  امـش  تلئـسم  نوچ  دـیتشون  نم  ردـپ  هب  اه  همان  هک  امـش  دـیدرک  شومارف  اـیآ 
يارب ار  امـش  داب  تکاله  سپ  دیتشاد ، لوذخم  دیتشک و  ار  وا  هاگنآ  دـیداد  ارف  تعیب  تسد  دـیتسب و  نامیپ  دـهع و  مردـپ  اب  هک  دـیروآ 

ُهّللا یَّلَـص  ادـخ  لوسر  يوس  هب  مشچ  مادـک  اـب  دیدیدنـسپ ، دوخ  يارب  هک  ییءار  تسا  تشز  هچ  دیداتـسرف ، ترخآ  هب  دوخ  يارب  هچنآ 
زا امـش  دیتسین  ارم و  تمرح  دیدرک  کته  ارم و  ترتع  دـیتشک  هک  ار  اهامـش  دـیامرفب  هک  یماگنه  درک  دـیهاوخ  رظن  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و 

دنتفگ یم  ار  یضعب  یـضعب  دش ، دنلب  یبناج  هیحان و  ره  زا  هیرگ  يادص  دروآ  اج  نیدب  نخـس  مالّـسلا  هیلع  داجـس  دّیـس  نوچ  نم . تّما 
ظفح ارم و  تیحـصن  دنک  لوبق  هک  ار  يدرم  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : درک و  نخـس  زاغآ  ترـضح  هرابرگید  دیتسنادن . دیوش و  كاله 

یئادتقا هتسیاش و  یتعباتم  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  اب  ار  ام  هچ  وا ؛ تیب  لها  ادخ و  لوسر  ادخ و  هار  رد  ارم  تّیـصو  دنک 
میئوت رما  عیطم  نامیپ و  دهع و  نابهاگنو  میئوت  نامرف  ياریذـپ  یگمه  ام  هّللا ! لوسر  نبای  هک  دـندرک  ضرع  یگمه  نامدرم  تسا . وکین 
نوریب حلـص  رد  زا  تست و  برح  هتخاس  هک  ره  اب  مینک  برح  میئامن و  تمدخ  میدـقت  یئامرف  رما  هچ  ره  هب  میباتن و  يور  وت  زا  زگره  و 

ملظ وت  اب  هکناـنآ  زا  مینک  یهاوخنوخ  میراد و  ذوخءاـم  ار  دـیزی  هک  یماـگنه  اـت  تسا  شزاـس  حلـص و  قیرط  رد  وت  اـب  هک  ره  اـب  میوش 
نم رگید  دیدرکن  تسد  هب  یتلصخ  رکم  هعدخ و  زج  هک  زودنا  تلیح  ناراّدغ  يا  تاهیه ! دومرف : ترـضح  دندومن  متـس  ام  رب  دندرک و 

مـسق ادخ  هب  ّالک  اشاح و  دـیدروآ ، اج  هب  نم  ناردـپ  اب  هچنآ  دـیراد  اور  نم  اب  هک  دـیا  هدرک  هدارا  زاب  رگم  مروخ  یمن  ار  اهامـش  بیرف 
دیهش تیب  لها  اب  مردپ  هک  دوب  زورید  هکنآ  هچ  هدرکن ؛ ادیپ  يدوبهب  هتشگ  رهاظ  ام  لد  رگج و  رد  مردپ  تداهـش  زا  هک  یتاحارج  زونه 

قلح رد  ناشیا  رب  هودنا  نزُح و  هتشگن و  شومارف  ارم  مناردارب  مردپ و  َمَّلَس و  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  بئاصم  زونه  .و  دنتـشگ
یمه امش  زا  نم  دنک ، یم  نایرج  نم  هنیـس  هار  رد  نآ  هّصغ  و  دیامن ، یم  شیاسرف  ما  هنیـس  مناهد و  رد  نآ  یخلت  دنک و  یم  شواک  نم 
رگا تسین  یبّجعت  اَمَرْکَا =[  َو  ٍْنیَسُح  ْنِم  ًاْریَخ  َناک  ْدَق  ُهُْخیَشَف  ُْنیَسُحلا  َِلُتق  ْنِا  َوْرَغ  ال  رعش : دومرف : و  امرب ، هن  دیـشاب و  ام  اب  هن  هک  مهاوخ 
َلْهَا ای  اوُحَْرفَت  الَف  دش ]) هتشک  زین  وا  و  ! ) دوب رتراوگرزب  رت و  کین  (ع ) نیـسح دوخ  زا  یلع ع )  ) شراوگرزب ردپ  هک  نیـسح ؛ دش  هتـشک 

یتبیصم هک  نیسح ؛ هب  دیسر  هک  هچنآ  هب  هفوک  لها  يا  دینکن  تتامَش  يداش و  سپ  اَمَظْعَا =[  َِکلذ  َناک  ٌْنیَسُح ؛ َبیُصا  يذَّلِاب - َنافوُک 
يادـِف مناج  هناخدور ؛ لحاس  رد  هداتفا  تسا  يا  هتـشک  وا  اَمَّنَهَج =[  ُران  ُهادْرَا  يذَّلا  ُءاَزَج  ُهُؤادـِف  یحوُر  ِرْهَّنلا  ِّطَِشب  ٌلیتَق  دوب ]! میظع  سب 
ٌمْوَیـالو اـَنل  ٌمْوَـی  ـالَف  ٍسأَِرب  ًاـسأَر  ْمُْـکنِم  انیِـضَر  رعـش : َلاـق : َّمـُث  س . تـسا - ]! مـنهج  شتآ  دـناسر ، لـتقب  ار  وا  هـک  سکنآ  رفیک  و  وا !

ررض هب  رگید ] زور   ] هن دیشاب و  ام  يرای  هب  يزور ]  ] هن هک ]: ینعم  نیا  هب  تسا  هیانک   ] رس هب  رـس  امـش  زا  میدونـشخ  ام  ینعی  (. 358) اْنیَلَع
س. !![ . ناسِرَم ّرش  تسین ! دیُّما  وت  ریخ  هب  ارم  میئوگیم : یسراف  رد  ! ] ام

: هرامالاراد هب  تیب  لها  دورو 

هفوک مدرم  دـش ، هگآ  هفوک  هب  تیب  لها  دورو  زا  نوچ  دایز  هّللادـیَبُع  هرامالاراد : هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  نایب  رد  مراهچ : لصف 
ءادهشلا دّیس  ترضح  رس  ات  درک  رما  هاگنآ  دش ، هدنکآ  نمجنا  ( 359) يداب رضاح و  زا  وا  سلجم  مَرَجال  داد  ّماع  نذا  ماع  ّصاخ و  زا  ار 

و دومن ، مّسبت  دش و  داش  تخس  سّدقم  رس  نآ  ندید  زا  دنتشاذگ ، وا  دزن  هب  ار  سّدقم  رس  نآ  سپ  دننک ، سلجم  رضاح  ار  مالّـسلا  هیلع 
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يایانث نادند  هب  ار  ( 360) بیضق نآ  رس  دنا ، هتـسناد  قیقر  یغیت  یعمج  دنا و  هتفگ  یبوچ  ار  نآ  یـضعب  هک  دوب  تسد  رد  یبیـضق  ار  وا 
ُهّللا یَّلَـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هک  مقرا  نب  دیز  هدوب . وکین  ياهنادند  ار  نیـسح  تفگ : یم  دز و  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج 
يا تفگ : دیدب  نیا  نوچ  دوب ، رـضاح  موش ] كرابم و  ان  موْشیَم =[  نآ  سلجم  رد  هتـشگ  يدرمریپ  تقو  نیا  رد  هدوب  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و 
ادخ لوسر  مدید  رّرکم  نم  هک  تسین  يدنوادخ  وا  زج  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  رادرب ، كرابم  ياهبل  نیا  زا  ار  دوخ  بیـضق  دایز ! رـسپ 

: تفگ دایز  نبا  تسیرگب . تخس  تفگب و  نیا  دز ، یم  هسوب  يا  هدرک  دوخ  بیضق  عضوم  هک  اهبل  نیا  رب  ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص 
ریپ هک  دوـب  نیا  هن  رگا  تـسا ؟ هداد  ترـصن  حـتف و  اـم  هـب  ادـخ  هـک  ینک  یم  هـیرگ  اـیآ  ادـخ ، نمـشد  يا  دـنایرگب  ارت  ياهمـشچ  ادـخ 

اج زا  دـید  نینچ  هک  دـیز  دـننک . رود  نت  زا  ار  ترـس  ات  مدومرف  یم  هدـش  لیاز  وت  لـقعو  يا  هتـشگ  هدـش ) فرخ  هدروخلاـس و  ) توترف
دراو موْشیَم  نآ  سلجم  رد  مور  ناریسا  وچ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بانج  تالایع  هاگنآ  تفاتـش . شیوخ  لزنم  يوس  هب  تساخرب و 

ًالماـک لکـش  هب   ] هَرِّکَنَتُم مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رهاوـخ  مالّـسلااَهیلع  بنیز  باـنج  دـش  سلجم  نآ  لـخاد  هک  تفگ : يوار  دـندرک .
رد شفارطا  رد  ناکزینک  تسـشنب و  اجنآ  تفر و  هرام  الا  رـصق  زا  يراـنک  هب  ار و  دوخ  ياـه  هماـج  نیرت  تسپ  دوب  هدیـشوپ  و  سانـشان ]

خـساپ دیـسرپ  هراب  رگید  دادن ، شباوج  یـسک  دیـشک ؟ يرانک  ار  دوخ  هک  دوب  هک  نز  نیا  تفگ : دایز  نبا  دندرک . هطاحا  ار  وا  دندمآ و 
نوچ دایز  نبا  تسا ! َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رتخد  بنیز  نیا  تفگ : نازینک  زا  یکی  مّوس  هبترم  ات  دینـشن ،
بانج ار . امـش  غورد  دینادرگ  رهاظ  ار و  امـش  تشک  ار و  امـش  درک  اوسر  هک  ار  يادـخ  دـمح  تفگ : درک و  وا  يوس  هب  ور  دینـشب  نیا 

هزیکاـپ كاـپ و  دوخ و  ربمغیپ  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دّـمحم  هب  تشاد  یمارگ  ار  اـم  هک  ار  ادـخ  دـمح  دومرف : مالّـسلااَهیلع  بنیز 
. دننارگید اهنآ  میتسین و  نانآ  زا  هّللا  دمحب  ام  رجاف و  دیوگ  یم  غورد  قساف و  دوش  یم  اوسر  انامه  یشیالآ  یسجر و  ره  زا  ار  ام  تشاد 

لیمج یکین و  زج  ادخ  زا  مدـیدن  دومرف : مالّـسلااَهیلع  بنیز  بانج  وت ؟ تیب  لها  ردارب و  اب  ار  ادـخ  راک  يدـید  هنوگچ  تفگ : دایز  نبا 
هچنآ هب  مرجال  دوب  هتـشاگن  ناشیا  رب  تداهـش  مکح  ماقم  تعفر  ّلـحم و  تبرق  يارب  زا  دـنوادخ  هک  دـندوب  یتعاـمج  لوسر  لآ  هچ  ار ؛

ار ناشیا  ارت و  دنوادخ  هک  دشاب  دوز  نکلو  دندرک  باتـش  شیوخ  عجـضم  بناج  هب  دندرک و  مادقا  دوب  هدرک  رایتخا  ناشیا  يارب  زا  ادخ 
رب وت  ردام  تسارک ، يراگتسر  تسیک و  يارب  زا  هبلغ  نیبب  تقو  نآ  دننک ، تمصاخم  جاجتحا و  وت  اب  ناشیا  دراد و  زاب  شسرپ  ماقم  رد 
هک ْثیَرُح  نب  ورْمَع  درک . همَّرکُم  نآ  لتق  ای  تیّذا  دصق  ایوگ  دش و  مشخ  رد  تاملک  نیا  ندینش  زا  دایز  نبا  هناجرم . رـسپ  يا  دیرگب  وت 

ناـنز هتفگربو  تسا  ینز  وا  ریما ! يا  هک  دـش  نوریب  راذـتعا  رد  زا  تفاـیرد  مالّـسلااَهیلع  بنیز  لـتق  هب  ار  وا  هشیدـنا  دوـب  سلجم  رـضاح 
بنیز باـنج  وـت . تـیب  لـها  نادّرمتم  وـت و  یغاـط  ردارب  لـتق  زا  ارم  لد  داد  افـش  ادـخ  هـک  تـفگ  داـیز  نـبا  سپ  درک ، دـیابن  هذـخاؤم 

رد وت  يافـش  رگا  يدـنکرب ! هشیر  زا  يدرک و  عطق  ار  ام  عرف  لصا و  یتشک و  ار  اـم  گرزب  تفگ : تسیرگب و  درک و  ّتقر  مالّـسلااَهیلع 
هک مدوخ  ناج  هب  مسق  و  دـیوگ . یم  هیفاق  عجـس و  هب  نخـس  ینعی  تسا  ( 361) هعاّجَـس نز  نیا  تفگدایز : نبا  یتفای ! افـش  سپ  دوب  نیا 
امن نبا  تیاور  هـب  و  (. 362) تسین عجـس  تصرف  تلاح و  ارم  هک  دومرف  باوج  مالّـسلاَهیلع  بنیز  بانج  دوب . رعاش  عاّجَـس و  زین  شردپ 
يو زا  ناهج  نآ  رد  هک  دـناد  یم  هکنآ  لاـح  دوش و  یم  لـصاح  دوخ  هّمئا  نتـشک  هب  وا  يافـش  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  نم  هک  دومرف 
یلع دنتفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  دیسرپ : تسیرگن و  مالّـسلا  هیلع  داجـس  دّیـس  بناج  هب  نوعلم  نآ  تقو  نیا  (. 363) دیشک دنهاوخ  ماقتنا 

زین وا  هک  دوب  يردارب  ارم  هک  دومرف  ترضح  تشک !؟ ار  وا  دنوادخ  هک  دوبن  نیـسحلا  نب  یلع  رگم  تفگ : دایز  نبا  تسا ، نیـسح  دنزرف 
َنیح َسُْفنالا  یَّفَوَتَی  هّللَا  :) دومرف ترـضح  تشک ، ار  وا  ادـخ  هکلب  تفگ : داـیز  نبا  دنتـشک ، ار  وا  نایرکـشل  تشاد  ماـن  نیـسحلا  نب  یلع 

هک تسا  تأرج  نآ  ارت  تفگ : دـش و  بضغ  رد  دایز  نبا  هدیـسر . ارف  ناشیا  گرم  هک  یماگنه  ار  سوفن  دـناریم  یم  ادـخ  ( 364 () اِهتْوَم
دینش ار  ترـضح  نآ  لتق  نامرف  هک  مالّـسلااَهیلع  بنیز  بانج  دینز . ندرگ  دیربب و  ار  وا  دیئایب  ینک ، در  ارم  فرح  یهد و  نم  هب  باوج 
ندرگ هب  تسد  یتـخیر و  اـم  زا  هک  نوـخ  همه  نیا  ارت  تسا  یفاـک  داـیز ! رـسپ  يا  دوـمرف : دـیبسچ و  باـنج  نآ  هب  هتفـشآ  همیـسارس و 

دایز نبا  . شکب وا  اب  زین  ارم  یـشکب  ار  وا  یهاوخ  یم  رگا  موشن  ادج  يو  زا  مسق  ادخ  هب  دومرف : دروآ و  رد  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
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ادخ هب  يدنواشیوخ ، دنویپ  محر و  هقالع  زا  تسا  بجع  تفگ : درک و  رظن  مالّسلااَمِهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بنیز و  ترـضح  هب  یتعاس 
ار وا  هک  دـیراد  زاـب  یلع  زا  تسد  دوش ، هتـشک  وا  اـب  هک  دراد  تسود  دـیوگ و  یم  عقاو  يور  زا  بنیز  هک  متفاـی  ناـنچ  نم  هک  دـنگوس 

باوج ار  وا  نم  ات  شاب  شوماخ  هّمع ! يا  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  داجس  ترضح  سواط ، نب  دّیس  تیاور  هب  و  تسا . یفاک  شضرم  نامه 
يراوگرزب تمارک و  تداهش  تسا و  ام  تداع  ندش  هتـشک  هک  یناد  یمن  رگم  یناسرت  یم  نتـشک  هب  ارم  هک  دومرف : دایز ، نبا  هب  میوگ 

تفرگب و ار  رّهطم  رس  دایز  نبا  سلجم  رد  دوب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هجوز  هک  سیَقلاِءِرما  رتخد  بابَر  هک  هدش  لقن  ( 365 (!؟ تسا ام 
َءالَبْرَِکب ُهورَداغ  ءایِعْدَالا  ُۀَّنِسَا  ُْهتَدَْصقَا  اْنیَسُح  ُتیِـسَن  الَف  انیَـسُحاو ! رعـش : تفگ : درک و  هبدن  زاغآ  داد و  هسوب  رـس  نآ  رب  تفرگ و  رب  رد 

هک دومن  مهاوخن  شومارف  ار و  نیسح  درک  مهاوخن  شومارف  نم  هانیَسُحاو ! هکنآ : نومـضم  لصاح  ءالبْرَک =  ْیَِبناج  ُهّللا  یَقَـس  اعیرَص ال 
البرک رد  ار  وا  هزانج  هک  دومن  مهاوخن  شومارف  و  درکن ، اطخ  فدـه ] زا  کیچیه   ] هک دـندز  وا  ندـب  رب  اه  هزین  ناگدازمارح ]  ] نانمـشد
شطع هب  هراشا  ار ) ] البرک  فرط  ود  ادخ  دزاسن  باریس  ]= ءالبرَک یَِبناج  ُهّللا  یَقَـس  (ال  هملک رد  و  دندرکن ، نفد  دنتـشاذگ و  نیمز  يور 

درک رما  دایز  نبا  سپ  تفگ : يوار  دش . دـهاوخ  مولعم  رخآ  لصف  رد  هچنانچ  درکن  شومارف  ار  ترـضح  نآ  ّقَحلَا  و  درک . ترـضح  نآ 
بانج دنداد . ياج  دوب  عماج  دجسم  يولهپ  رد  هک  يا  هناخ  رد  دندرب و  نوریب  تیب  لها  اب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک 

ُبِساُنی ُْتُلق َو  (. 366) میناریـسا زین  ام  دنناریـسا و  ناشیا  هچ  کیلامم ؛ نازینک و  رگم  ینز  دیاین  ام  ندید  هب  هک  دومرف  مالّـسلااَهیلع  بنیز 
اُهتاراج اهُمِرُْکی  َو  رعش ]... منک  رکذ  هک  تسا  ماقم  نیا  بسانم  و  میوگیم : یسْوَْالا =[ : ِتَلسَْالا  ِْنب  ِْسیَق  یبَا  َْرعِش  َرُکْذَا  ْنَا  ِماقَْملا  اَذه  یف 

دزن هکنیا  زا  تسا  ناوتان  وا  یلو  دـنیآ ؛ یم  شترایز  هب  و  وا ، ياهوُوَه  ار  وناب  نآ  دـننکیم  مارکا  و  ُرَذـُْعتَف =[  َّنِِهناْیِتا  ْنَع  ُّلَتْعَت  َو  اـهَنْرُزَیَف 
درامـشب راوخ  هکنیا  وا  قالخا  رد  تسین  و  ُرَفَْخت =[  َو  ( 367) یَیَْحت َّنُْهنِم  اهَّنِکلَو  ٍةَراِجب  َنیهَتْـسَت  ْنَا  اَهل  َْسَیل  َو  تسا ] روذعم  دیآ و  نانآ 

رما سپ  س . [ . تیعضو نیا  رطاخب  تسا –  نیگمرش  تخس  دشکیم و  تلاجخ  اهنآ  زا  وناب  نیا  نکیلو  نانز ! رگید  لثم  ار –  دوخ  يوُوَه 
. دننادرگب هفوک  ياه  هچوک  رد  ار  رّهطم  رس  هک  دایز  نبا  درک :

: ُهّللا ُهَمِحَر  يدَْزا  فیفع  نب  هّللادبع  لتقم  رکذ 

ساپـس دـمح و  تفگ : دـمآ و  رب  ربـنم  رب  تفر و  دجـسم  هب  تساـخرب و  دوـخ  سلجم  زا  داـیز  نبا  سپ  هدوـمرف : هّللا  همحر  دـیفم  خـیش 
رـسپ يوگغورد  تشک  ار و  وا  هورگ  هیواعم و  نب  دـیزی  نینم  ؤملا  ریما  داد  ترـصن  ار و  قح  لها  قح و  تخاس  رهاـظ  هک  ار  يدـنوادخ 

دوب و داّبع  داّهُز و  زا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  ناـگرزب  زا  هک  يدزا  فیفع  نب  هّللادـبع  تقو  نیا  ار . وا  عاـبتا  ار و  وگغورد 
موص و هب  ار  تاقوا  دومن و  یم  مظعا  دجسم  تمزالم  هتـسویپ  دوب و  هدش  انیبان  نّیفـص  رد  شرگید  مشچ  لمج و  گنج  رد  شپچ  مشچ 

دایز وت  ردپ  ییوت و  وگغورد  ادخ ! نمـشد  يا  هک  دز  وا  رب  گناب  دینـش  ار  دایز  نبا  زیمآ  رفک  تاملک  نیا  نوچ  درب ، یم  رـس  هب  تالص 
نیقیّدص ماقم  ربنم  زارف  رب  یشک و  یم  ار  ربمغیپ  دالوا  هناجرم . رسپ  يا  تسوا  ردپ  هداد و  تراما  ارت  هک  تسا  دیزی  رگید  تسا و  هیبا  نب 

رب دایز  نبا  نامزالم  دیرآ ، نم  دزن  دـیریگب و  ار  درم  نیا  هک  دز  گناب  دـش  بضغ  رد  دایز  نبا  یئوگ ؟ یم  نانخـس  نیا  زا  ینیـشن و  یم 
تـسد زا  ار  فیفع  نبا  دندش و  عمج  دْزَا  فیاط  زا  رفن  دصتفه  دیبای  رد  ارم  هکداد  رد  ادن  ار  دْزَا  هفیاط  هّللادبع ، دنتفرگ ، ار  وا  دنتـسج و 

هناخ زا  ار  هّللادبع  ات  داد  نامرف  هاگنآ  دمآ  رد  بش  ات  درک  ربص  دوبن  ناشیا  تزرابم  يورین  نوچ  ار  دایز  نبا  دـنتفرگب . دایز  نبا  نامزالم 
رگید زور  درب  نایاپ  هب  ار  بش  نیا  هّللادیبع  نوچ  و  دـندز ، راد  هب  ( 368) هَْخبَس رد  ار  شدسج  درک  رما  و  دندز ، ندرگ  دندیـشک و  نوریب 
مقرا نب  دیز  زا  دـنهد . فاوط  لیابق  نایم  رد  دـننادرگب و  هفوک  ياه  هچوک  یمامت  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـس  هک  درک  رما  دـش 
نوچ دندوب  هدرک  هزین  رب  ار  رـس  نآ  متـشاد و  ياج  شیوخ  هفرغ  رد  نم  دنداد  یم  روبع  ار  سّدقم  رـس  نآ  هک  یماگنه  هک  هدش  تیاور 

ایآ ( ]= 369 () ابَجَع اـِنتایآ  ْنِم  اُوناـک  ِمیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا  َباحْـصَا  َّنَا  َْتبِـسَح  ْمَا  :) دومرف یم  توـالت  ار  هیآ  نیا  هک  مدینـش  دیـسر  نم  ربارب 
نم مادنا  رب  يوم  هک  يادخ  هب  دنگوس  /9 ؛ ] فهکلا تسا - ؟ هدوب  ام  بیجع  تایآ  زا  میقر ، فهک و  باحصا  ناتساد  هک  يدرک  نامگ 
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هک هدش  تیاور  (. 370) تسا رتبیجع  بجعَا و  میقر  فهک و  هّصق  زا  هّللاو  وت  سّدقم  رس  رما  هّللا  ِلوسر  َنبای  هک  مداد  رد  ادن  تساخرب و 
زا يدنِک –  سیَق  نب  ثعشا   ]* دنناوخ ثعشا  دجسم  ار  نیتسخن  دندرک . ناینب  هفوک  رد  دجسم  راهچ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  لتق  هنارکـش  هب 

دزیم نابز  مخز  رایسب  ار  یلع ع  ترـضح  هفوک ، رد  دوب و  یلَدَج  خاتـسگ و  نابز و  دنت  يدرم  تسویپ و  هیواعم  هب  هک  ربمایپ ص  هباحص 
ماما نوخ  رد  البرک  رد  زین  شرـسپ  درک و  دیهـش  ار  نسح ع  ماما  زین  ةَدـعَج  شرتخد  دـش و  کیرـش  زین  ترـضح  نآ  نوخ  رد  تبقاع  و 

هب تسویپ و  هیواـعم  هب  هک  هفوـک ، نکاـس  ربماـیپ ص ، باحـصا  زا  یلََجب –  هللا  دـبع  نب   ] ریرَج دجـسم  مّود  دـش ؛ ]... کیرـش  نیـسح ع 
نامثع و راداوه  نایفوک  زا  يدـسا –  ۀَـمَرخَم  نب   ] كامِـس دجـسم  مّوس  دوب ، ] ّربکتم  هاوخدوخ و  يدرم  درک و  تناـیخ  یلع ع  ترـضح 

یهورگ هب  رابره  هک  جازملا  نِّوَلَتُم  تفص و  نوملقوب  نایفوک  زا   ] یعبِر نب  ثَبَش  دجـسم  مراهچ  یلع ع ، ] ترـضح  نانمـشد  زا  هیواعم و 
لتق رد  غورد  تداهـش  اب  دش و  هیواعم  راداوه  سپـس  تسویپ ؛ جراوخ  هب  دش و  ادـج  یلع ع  ترـضح  زا  ناورهن  گنج  رد  تسویپ ؛ یم 

شباحـصا نیـسح ع و  ماما  لتق  رد  دوب و  دعـس  نب  رمع  رکـشل  ماظن  هدایپ  هدـنامرف  زین  البرک  نایرج  رد  تسُج ؛ تکرـش  يدَـع  نب  رجُح 
(. 371) دندوب نامداش  اهناینب  نیدب  و  ُهّللا ، ُمُهَنََعل  تسُج ، ]... تکرش 

: ۀَنعَّللا اَمِهیلع  دیزی –  هب  دایز  نبا  بوتکم  رکذ  رد 

هب همان  تشاد ، سوبحم  ار  تیب  لها  تخادرپب و  بْهَن  رْـسَا و  ْلتَق و  زا  نوچ  دایز  هّللادیبع  دیزی : هب  دایز  نبا  بوتکمرکذ  رد  مجنپ : لصف 
و دروآ ، لمع  هچ  هدـید  تبیـصم  يارـُسا  هدـیرب و  ياهرـس  اب  هک  تساوخ  تصخر  دومن و  جرد  نآ  رد  ار  لاـح  تروص  تشون و  دـیزی 

ضّرعتم دـیفم  خیـش  و  دروآ ، ملق  رد  ار  زوسناـج  هعقاو  نیا  حرـش  درک و  مقر  صاـعلا  نب  دیعـس  نب  ورمع  هنیدـم  ریما  هـب  رگید  یبوـتکم 
نیریاس ياهرس  اب  ار  وا  دایز  نبا  دندینادرگب  هفوک  ياه  هچوک  رد  ار  ترضح  سّدقم  رـس  هکنآ  زا  دعب  هدومرف : هکلب  هدشن  دیزی  بوتکم 
تعرس هب  تفگ : داتسرف و  هنیدم  بناج  هب  ار  یمَلَس  کلملادبع  نآ  زا  سپ  هلمجلاب ، (. 372) داتسرف دیزی  يارب  سیق  نب  رْحَز  یهارمه  هب 
هنیدـم بناج  هب  مدـش و  راوس  دوخ  هلحار  هب  نم  هک  تفگ  کلملادـبع  هد . تراشب  نیـسح  لتق  هب  ار  دیعـس  نب  ورمع  نک و  تفاسم  ّیط 

؟ یناسر یم  ربخ  هچ  یسر و  یم  اجک  زا  هدز  باتش  نینچ  تفگ : درک و  رادید  ارم  شیرق  هلیبق  زا  يدرم  هنیدم  یحاون  رد  مدرک و  باتش 
هتـشک مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  مسق  ادـخ  هب  نوُعجار . ِْهَیِلا  اَّنِاَو  هِّلل  اـّنِا  تفگ : درم  نآ  ار ، نآ  دینـش  یهاوخ  تسا  ریما  دزن  رد  ربخ  متفگ :
نیسح ریما ! يا  تسا  یلاحشوخ  ربخ  متفگ : تسیچ ؟ ربخ  تفگ : ورمع  متفر ، دیعس  نب  ورمع  دزن  هب  مدش و  هنیدم  لخاد  نم  سپ  هتشگ .

نانز مدادرد ، نیسح  لتق  هب  ادن  مدمآ و  نوریب  تفگ : هد ، ربخ  نیـسح  لتق  هب  ار  مدرم  نک و  ادن  هنیدم  رد  ور و  نوریب  تفگ  دش . هتـشک 
نانز هک  مدوب  هدینشن  متام  نویش و  شروش و  نینچ  نونکات  هک  تساخرب  ناشیا  زا  هّجض  هحیص و  نانچ  دندینـش  ادن  نیا  نوچ  مشاه  ینب 
نوچ ورمع  متفر ، دیعس  نب  ورمع  دزن  هب  هاگنآ  دندرک . یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهـش  يارب  دوخ  ياه  هناخ  رد  مشاه  ینب 
َةادَـغ اـِنتَوِْسن  ِجـیجَعَک  ًۀَّجَع  ٍداـیِز  یَنب  ُءاـِسن  ْتَّجَع  رعــش : دـناوخ : ار  بِرَکیدـعَم  نـب  ورمَع  رعــش  درک و  یمـّـسبت  نـم  يور  رب  دـید  ارم 

هک هنوگنامه  دَیبُز –  ینب  زا  تسکش  زا  سپ  َبنرَا – "  " گنج زا  سپ  هاگحبص  رد  دایز  ینب  هفیاط  نانز  دندادرس  هلان  ( ]= 373) َِبنْرَالا
دنلب مشاه  ینب  ياه  هناخ  زا  هک  اه  هلان  اهنویـش و  نیا  ینعی  َنامثُع ؛ ِۀیَعاِوب  ٌۀَیِعاو  ِهِذه  تفگ : ورمع  هاگنآ  دندوب ]... هداد  رـس  هلان  ام  نانز 
لتق زا  ار  مدرم  دـمآ و  ربنم  رب  تفر و  دجـسم  هب  هاگنآ  دـش . دـنلب  هّیما  ینب  ياه  هناـخ  زا  ناـمثع  لـتق  رب  هک  تسا  اهنویـش  ضوع  هب  دـش 

هرکذت و  ندرک ] هراشا   ]= حیولت هک  تفگ  دنچ  یتاملک  دیعـس  نب  ورمع  تایاور ، یـضعب  قفاوم  و  (. 374) داد یهگآ  مالّسلا  هیلع  نیسح 
هب زین  نیـسح  دنتـشک  ار  وا  دـندش و  نامثع  لتق  ببـس  مشاه  ینب  هک  ار  بلطم  نیا  درک  یم  هدارا  و  دومن ، یم  نامثع  نوخ  يروآدای ] ]= 
هب ار  ام  انایحا  دـشاب و  هدـنز  نیـسح  هک  متـشاد  یم  تسود  مسق  ادـخ  هب  تفگ : تحلـصم  يارب  هاگنآ  دـش . هتـشک  نامثع  نوخ  صاصق 

، دوب نینچ  ام  تداع  وا و  تداع  هچنانچ  مینک  دنویپ  ام  دنک و  عطق  ام  زا  وا  و  میرب ، مان  انث  حدـم و  هب  ار  وا  ام  دـنک و  دای  مانـشد  شحف و 
نب هّللادبع  سپ  میـشکب . ار  وا  مینک و  عفد  دوخ  زا  ار  وا  هکنآ  زج  دنک  ام  لتق  هدارا  دـشک و  ام  يور  رب  ریـشمش  هک  یـسک  اب  منک  هچ  اما 
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یم نایرب  شرگج  نایرگ و  شمشچ  دید  یم  شیوخ  دنزرف  رس  دوب و  هدنز  همطاف  رگا  تفگ : تساخرب و  دوب  سلجم  رـضاح  هک  بیاس 
یمن تمالم  دوب  سفن  عفاد  هک  ار  وا  هدنشک  نکل  ییوگ ، یم  هک  دوب  نینچ  دوب  هدنز  رگا  وت  زا  میرتکیدزن  همطاف  اب  ام  تفگ : ورمع  دش !

. َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِهِّلل  ّانِا  تفگ : هّللادـبع  دـیناسر . وا  هب  ار  وا  نارـسپ  تداهـش  ربخ  رفعج  نب  هّللادـبع  یلاوَم  زا  یکی  هاـگنآ  (. 375) دومرف
ام اذه  تفگ : لِسالَّسلاوبا  ای  سالـسَّللاوبا  وا  مالغ  تقو  نیا  دـنتفگ . تیزعت  ار  وا  دـندش و  لخاد  وا  رب  مدرم  وا و  نایلاوُم  زا  یـضعب  سپ 
دش مشخ  رد  دینش  ار  تاملک  نیا  نوچ  هّللادبع  دوب !! یلع  نب  نیسح  شببس  دیسر  ام  هب  هک  تبیصم  نیا  ینعی  ٍّیلع ؛ ْنب  ِنیسُحلا  َنِم  انیَِقل 
یم نینچ  نیـسح  قح  رد  اـیآ  وب ! هدـیدنگ  یکزینک  رـسپ  يا  اذـه = !؟ ُلوُقَت  ِْنیـسُْحِلل  َا  ِءاـنَخُّللا ! َْنباَـی  تفگ : تفوـکب و  نیَْلعَن  اـب  ار  وا  و 

دنگوس ادخ  هب  متشگ ، یم  هتشک  وا  باکر  رد  ات  متسج  یمن  تقرافم  يو  زا  مدوب و  وا  اب  هک  متشاد  یم  تسود  نم  مسق  ادخ  هب  یئوگ ؟
هار رد  مالّسلا و  هیلع  نیسح  مّمع  رسپ  ردارب و  اب  دندرک  تاساوم  ناشیا  هک  تسا  نآ  ار  منادنزرف  تبیصم  دنک  یم  لهس  نم  رب  هچنآ  هک 

نکل مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  نم  رب  تسا  راوـشد  نارگ و  تخـس  تفگ : درک و  سلجم  لـها  هب  ور  تفگب و  نیا  دـندش . دیهـش  وا 
ّمُا نوچ  تفگ : يوار  دـنتفای . تداهـش  تداعـس  وا  باکر  رد  نم  ياـج  هب  منادـنزرف  منک  تاـساوم  وا  اـب  هک  مدوبن  مدوخ  رگا  هّللدـمحلا 

هناشوه یب  بنیز  هَْلمَر و  ءامسا و  یناه و  ّمُا  دوخ  نارهاوخ  اب  دینش  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  البرک و  هّصق  لیقع  رتخد  نامقل 
ُرِخآ ُْمتنَاَو  ُمْتلَعَف  اذ  ام  ْمَُکل  ُّیبَّنلا  َلاـق  ْذِا  َنولوُقَت  اذ  اـم  دـناوخ : یم  ار  راعـشا  نیا  تسیرگ و  یم  دوخ  ناگتـشک  رب  دـیود و  هنهرب  رـس  اـب 

!؟ يدَقَتْفُم َدَْعب  یلْهَِاب  َو  یتَْرتِِعب   -[ - دیدوب اهتَُّما  نیرِخآ  هک  امش  دیدرک  هچ  دیوگ : امـشب  ربمایپ ص  هک  ماگنهنآ  دیئوگ  هچ  ( - ] (ي ِمَمُالا
نوخب هدولآ  هتشک و  یخرب  ریسا و  ناشیا  زا  یخرب  هک  نم !؟ دوبن  زا  سپ  ما  هداوناخ  نادناخ و  هب  (ي -[ ) ٍمَِدب اوُجِّرُض  یَْلتَقَو  يَراُسا  ْمُْهنِم 

امـش هاوخریخ  هک  ربمایپ ص  نم  شاداپ  دوبن  نیا  (ي =[ ) ٍمِحَر يَوذ  یف  ٍءوُسب  ینوُُفلَْخت  ْنَا  مَُکل  ُتْحَـصَن  ْذِا  یئازَج  اذـه  َناک  ام  دـندش ]!
رد تفگ  دیهاوخ  هچ  ایح ! یب  نارفاک  يا  هکنآ : نومضم  هصالخ  س . ![ . نم نادناخ  رد  دینکب  نم  ینیشناج  يدب  هب  امـش  هکنیا  هب  مدوب ،

دیدرک تمـسق  ود  ار  ناشیا  نم ، تافو  زا  دـعب  نم  تیب  لها  ترتع و  اـب  دـیدرک  هچ  هک  دـسرپب  امـش  زا  هک  یماـگنه  ءاـیبنا  دّیـس  باوج 
نم زا  دعب  هک  ار  اهامش  نم  تحیصن  تلاسر و  دزم  نیا  دوبن  دیدومن ، نوخ  هب  هتشغآ  دیهش و  ار  رگید  تمسق  دیدرک و  ریـسا  ار  یتمـسق 

هنیدم هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  ربخ  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هّللا  همحر  یسوط  خیـش  (. 376) دینک نینچ  نم  ماحرا  ناشیوخ و  اب 
هب ار  دوخ  سپ  دیسر  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ربمغیپ  ربق  هب  ات  دمآ  نوریب  دوخ  تیب  لها  ياهنز  زا  یتعامج  اب  لیقع  تنب  ءامسا  دیسر 

ُقْدِصَو ِباسِْحلا  َموَی  مَُکل  ُّیبَّنلا  َلاق  ْذِا  نُولوُقَت  اذ  ام  رعـش : تفگ : راصنا و  رجاهم و  هب  درک  ور  دز و  هَقهَـش  دینابـسچ و  ترـضح  نآ  ربق 
:[ تسا یندینـش  قدـص  راتفگ  هکنآ  لاح  و  تمایق ، زور  رد  دـیوگب  امـشب  ربمایپ ص  هک  ماگنهنآ  تفگ ؟ دـیهاوخ  هچ  ٌعوُمـسَم =[  ِلوَْقلا 

روضح دـیدوب و  بیاـغ  اـی  دـیدرک  اـهر  راـی  نودـب  راوخ و  ارم  نادـناخ  ٌعوُمْجَم =[  ِْرمَـالا  ِِّیلَو  َدـْنِع  ُّقَْحلاَو  اـبَیَغ  ُْمتنُک  َوا  یتْرتَع  ُْمْتلَذَـخ 
ِهّللا َدـنِع  َموَْـیلا  َُهل  ْمُْـکنِم  اـمَف - َنیملاّـظلا ؟ يدـْیَِاب  ْمُهوُُمتْمَلْـسَا  دوـب ]! رـضاح  شعیمج  امـش  ماـما  دزن  رد  ّقـح  هـکنآ  لاـح  و  دـیتشادن !؟

یعیفـش رای و  دنوادخ  دزن  رد  زورما  هک  امـش  زا  یـسک  - - تسین سپ  دـیدنکفا ؟ نارگمتـس  گنچ  رد  ارناشیا  امـش  ایآ  ( ]= 377) ٌعوُفْشَم
دیسر نایاپ  هب  زور  نآ  نوچ  سپ  زور  نآ  لثم  دنـشاب  هتـسیرگ  ردقنیا  اهدرم  اهنز و  هک  ار  يزور  مدیدن  تفگ : يوار  س . [ . دشاب هتـشاد 
اًْنیَـسُح ًالْهَج  َنُوِلتاْقلا  اهُّیَا  رعـش : تفگ : یم  ار  راعـشا  نیا  هک  دندید  یمن  ار  شـصخشو  دندینـش  یفتاه  يادـن  بش  همین  رد  هنیدـم  لها 
ناترـس رب  هک  ییالب  منهج و  باذع  هب  ار  امـش  داب  تراشب  دـیتشک ! ار  نیـسح ع  لهج ، يور  زا  هکنانآ  يا  ِلیْکنَّتلا =[  َو  ِباذَْـعلِاب  وُرِْـشبَا 
نالوسر ناربمایپ و  زا  دننک ، نیرفن  امش  هیلع  نامـسآ ، لها  یگمه  ٍلیتَق =[  َو  ٍلَسُْرم  َو  ٍِّیبَن  ْنِم  ْمُْکیَلَع  اوُعْدَی  ِءامَّسلا  ِلْهَا  ُّلُک  دیآ ]! دورف 
ترـضح نابز  رب  دیا  هدش  تنعل  امـش  هک  قیقحتب  ( ]= 378) ِلیْجنِْالا ِبحاصَو  یـسُوم  َو  َدُواد  ِْنبا  ِناِسل  یلَع  ُْمْتنُِعل  ْدَق  ناگدـش ] هتـشک  و 

س. [ . تسا لیجنِا  بِحاص  هک  – ع - یسیع ترضح  و  – ع - یسوم ترضح  و  – ع - دواد نب  نامیلس 

: دیزی هب  دایز  نبا  همان 
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باوج رد  دـیدرگ  علطم  نآ  نومـضم  زا  دیـسر و  دـیزی  هب  دایز  نبا  همان  نوچ  ار : دایز  نبا  هماـن  باوج  دـیزی  نداتـسرف  رد  مشـش : لـصف 
ءادهـشلا دّیـس  بانج  نوچ  هک  هدرک  تیاور  دوخ  خـیرات  رد  يربط  رفعج  وبا  تسرفب . ماش  هب  ناشیا  لاقثا  لاوما و  اب  ار  اهرـس  هک  تشون 

سبحم رد  هک  یتاقوا  رد  دومن  سبح  رد  ار  ناشیا  دندروآ  دایز  نبا  دزن  هفوک  هب  دندرک و  ریـسا  ار  شتیب  لها  دـش و  دیهـش  مالّـسلا  هیلع 
دزن هتفر  ماش  هب  امش  رما  رد  يدصاق  هک  دوب  هتـشون  نآ  رد  يذغاک و  دوب  هتـسب  وا  اب  هک  داتفا  نادنز  رد  یگنـس  هک  دندید  يزور  دندوب ،

دیدینـش ریبکت  يادـص  هاگره  سپ  درک . دـهاوخ  تعجارم  زور  نالف  دـسر و  یم  اجنآ  هب  زور  نالف  وا  و  زور ، نالف  رد  هیواـعم  نب  دـیزی 
سپ هّللا . ءاش  نا  هدمآ  امش  يارب  ناما  سپ  دیدینشن  ریبکت  يادص  رگا  و  دش ، دیهاوخ  هتشک  امش  نیقی  هب  هدمآ و  امش  لتق  رما  هک  دینادب 

تّیـصو هک  دوب  هتـشون  باتک  نآ  رد  یغیت و  یباتک و  دوب  هتـسب  وا  اب  هک  داتفا  نادنز  رد  یگنـس  زاب  دـصاق  ندـمآ  زا  شیپ  زور  هس  ای  ود 
. دمآ دهاوخ  زور  نالف  امش  باب  رد  دصاق  هک  دیراد  تصرف  ات  دیروآ  لمع  هب  دیراد  یسک  هب  یتجاح  یـشرافس و  يدهع و  رگا  دینک و 

نوعلم نآ  دیـسر  دایز  نبا  هب  همان  نیا  نوچ  تسرفب ، نم  دزن  هب  ار  ناریـسا  هک  دمآ  دیزی  زا  ذغاک  دشن و  هدینـش  ریبکت  دمآ و  دصاق  سپ 
رس دیفم  خیـش  تیاور  هب  و  (. 379) نشوجلا يذ  نب  رمـش  اب  دشاب  هدوب  وا  سّدقم ، ياهرـس  لماح  هک  دـیبلط  ار  يذـئاعلا  َۀَـبَلعَث  نب  رَّفَخُم 

رحز هارمه  هفوـک  رکـشل  زا  یتعاـمج  اـب  ار  ناـیبَظ  یبا  نـب  قِراـط  يدزَا و  ةَدُرب  وـبا  داد و  سیق  نـب  رحَز  هـب  اهرـس  ریاـس  اـب  ار  ترـضح 
دندومن ریجنز  لُغ و  رد  ار  مالّسلا  هیلع  داجس  دّیس  ات  درک  رما  دومن و  ار  تیب  لها  رفس  هّیهت  اهرس  نداتـسرف  زا  دعب  هلمجلاب ؛ (. 380) دومن

تلجع تفگ ، تشامگ و  ناشیا  رب  رمـش  اب  ار  هبلعث  نب  رَّفَُخم  دندرک و  راوس  اهرتش  رب  ناریـسا  شور  هب  ار  تمـصع  قِدارُـس  تارَّدـُخم  و 
(381) يزیرقَم دـندش . هتـسویپ  سیق  نب  رحَز  هب  دـندرک و  تعرـس  هار  یط  رد  ناشیا  سپ  دـیناسر ؛ سیق  نبرحز  هب  ار  نتـشیوخ  دـینک و 
رد ار  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ياهتـسد  ندرگ و  درک و  هناور  ار  ناکدوک ] یبص : عمج   ] ناْیبِص نانز و  هک  هتفگ  راثآ ) طَطُخ و  ) رد

لها تاروع  ماما و  هک  تسا  یئاهب ) لـماک  ) رد (. 382 [ ) لِمحَم رفـس ، هُنب  راب و  بَتَق : عمج   ] باتقَا رب  ار  ناـشیا  دـندرک  راوس  درک و  لُـغ 
هک هدومرف  مه  و  دـندوب ، هدراذـگ  ناشیا  اب  نایاپراهچ  اّما  دـندوب  هدرک  تراغ  ار  اهلام  هک  اریز  دـنتفر ؛ ماش  هب  دوخ  ناـیاپراهچ  اـب  تیبلا 

هکنانچ داهن  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ندرگ  رب  نارگ  لـغ  درک و  طّلـسم  ناـشیا  رـس  رب  ار  هبَْلعَث  نب  رّفُخم  نشوجلا و  يذ  نب  رمش 
نخـس سک  چـیه  اب  زگره  دوب و  لوغـشم  رافغتـسا  نآرق و  توالت  ادـخ و  دـمح  هب  هار  رد  ماما  دوب . هتـسب  ندرگ  رب  شکراـبم  ياهتـسد 
شیپ رد  هدرک و  هزین  رب  ار  ءادهـش  ياهرـس  ناقفانم  نآ  هلمجلاـب ؛ ( 383  ) یهتنا مالّـسلا . مهیلع  تیبلا  لها  مراحم ]  ] تاروَع اب  ّـالا  تفگن 

ّتلذ تتامـش و  مامت  اب  لزنم  هب  لزنم  رهـش و  هب  رهـش  ار  ناشیا  دندیـشک و  یم  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  يور 
دندرگ سویءام  مالّسلا  هیلع  یلع  لآ  تفالخ  زا  دنریگ و  دنپ  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  ات  دندرب  یم  هلیبق  هیرق و  ره  هب  دنداد و  یم  چوک 
دندوب هدرک  هطاحا  ناشیا  رب  هک  یناراد  هزین  دنتـسیرگ  یم  ناگتـشک  رب  ناکدوک  نانز و  زا  کی  ره  رگا  و  دـندنب ، دـیزی  تعاـط  رب  لد  و 
ُهَمِحَر سواط  نب  دّیـس  هچنانچ  دندیناسر . قشمد  هب  ار  ناشیا  ات  دـندرزآ  یم  ار  هدیدمتـس  ناسک  یب  نآ  دـندز و  یم  ناشیا  رب  هزین  بعک 

مالّـسلا هیلع  رقاب  ترـضح  مردـپ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رّونلا ) حـیباصم  ) باتک نع  ًالقن  لابقا ) ) باـتک رد  ُهّللا 
گنل هک  يرتش  رب  ارم  دندرک  راوس  دومرف : دیزی ، دزن  هب  ار  وا  ندرب  زا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  مردپ  زا  مدیـسرپ  هک  دومرف 

رادنالاپ نارتسا  رب  دندوب  نم  رس  تشپ  ام  نانز  دوب و  يدنلب  هزین  رب  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  رَس  يزاهج و  یشوپور و  نودب  دوب 
دارم هک  نآ  ای  دننک ، تسرد  ار  دوخ  بآ  بابـسا  هک  دنور  یم  شیپ  شیپ  موق ، زا  هک  یتعامج  نآ  ینعی  ۀطراف ) ) اَنلْوَح انَْفلَخ و  ُۀَطِراْفلاَو 

، اه هزین  اب  دندوب  ام  درگ  ام و  رَس  تشپ  مدرم  وحن  نیا  ینعی  دشاب  ینعم  ره  هب  و  متس ؛ ملظ و  رد  دنتشذگرد  ّدح  زا  هک  تسا  یتعامج  نآ 
میدش هدـلب  نآ  لخاد  نوچ  و  میدـش ، قشمد  دراو  هک  هاگنآ  ات  دـندیبوک  یم  هزین  هب  ار  وا  رـس  تسیرگ  یم  شمـشچ  ام  زا  یکی  هاگ  ره 

!![ دنتـسه نوعلم  تیب  لها  ناریـسا  اهنیا  ماش ! لها  يا  !! ] نوُْعلَْملا ِْتیَْبلا  ِلْهَا  ایابَـس  ِءُالُؤُه  ماّشلا ! َلهَا  اـی  هک : يا  هدـننک  داـیرف  درک  داـیرف 
ار سّدقم  رس  لزانم  همه  رد  هک  دوب  نیا  دندوب  ناریسا  اهرس و  هارمه  هک  يراّفک  تداع  هدش : لقن  هریغ  و  ( 385 () باذُم ْرِبت  ) زا و  (. 384)

لزانم رثکا  رد  دـندرک و  یم  لمح  دـنداد و  یم  قودنـص  هب  دوع  لـیحر  تقو  دـندز و  یم  اـه  هزین  رب  دـندروآ و  یم  نوریب  قودنـص  زا 
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. ًاـعیمج ُهّللا  مهَنََعل  نارگید  یلوَـخ و  رمـش و  سیق و  نب  رحَز  هبلعث و  نب  رَّفَُخم  دوـب : اـهنآ  زا  هلمج  رد  دـندوب و  یم  رمَخ  برُـش  لوغـشم 
دنا هدرکن  لقن  ّبترم  ماش  هب  هفوک  زا  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ترفاسم  لزانم و  بیترت  هدَمتعُم  هفورعم  ِلتاقَم  بابرا  هک : دیوگ  فلؤم 

یماسا فَنْخِم  یبا  هب  بوسنم  ( 386 [ ) لتقم  ] باتک رد  و  تسا . طوبضم  هربتعم  بتک  رد  عیاقو  تادرفم  نکلو  ار  لزانم  یـضعب  عیاقو  ّالإ 
قیرط زا  سپ  تیرکت  هب  ار  ناشیا  دنداد  روبع  دندرب و  هصاّصَح  یقرش  زا  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  اهرـس و  هک  هتفگ  هدربمان و  ار  لزانم 

ياهادص لزنم ، نیا  رد  هلخن و  يداو  هب  دعب  اتیلَـص و  رب  نآ  زا  سپ  رَوْعَا  ریَد  رب  نآ  زا  سپ  یمعا  رب  ار  ناشیا  دنداد  روبع  نابایب ] هّیَّرب =[ 
دنتفر و انیمرا  قیرط  زا  هلخن  يداو  زا  سپ  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  يارب  دـنتفگ  یم  هیثرم  دـندناوخ و  یم  هحون  هک  دندینـش  ار  هَّیّنِج  ياهنز 

هّللا تاولص  شّدج ، شردپ و  نیـسح و  ماما  رب  دندرک و  يراز  هیرگ و  دندش و  نوریب  رهـش  زا  اجنآ  لها  اِبل و  هب  دندیـسر  ات  دندرک  ریس 
هب اجنآ  زا  لیحَک و  هب  دندرک  روبع  سپ  دندرک ، نوریب  اجنآ  زا  ار  رکشل  دنتسج و  تئارب  ترضح  نآ  هَلَتَق  زا  دنداتسرف و  تاولص  مهیلع ،

دنتسب تنیز  ار  رهش  درک  رما  لصوم  لماع  تسا . ام  اب  نیسح  رس  انامه  نک  لابقتـسا  ار  ام  هک  دنتـشون  لصوم  لماع  هب  هْنیَهُج  زا  هَْنیَهُج و 
دزن هب  دنروآ  یم  یجراخ  رـس  دـنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  رگم  دـنتفگ : یـضعب  تفر ، ناشیا  لابقتـسا  هب  لیم  شـش  ات  رایـسب  مدرم  اب  دوخ  و 
راهچ دندیمهف  نینچ  مدرم  هک  نیمه  تسا  مالّسلااَمِهیلع  یلع  نب  نیـسح  رـس  هکلب  تسین  یجراخ  رـس  موق ! يا  تفگ : يدرم  دنرب ، دیزی 

دنتسناد نینچ  هک  دیزی  رکشل  دننک ، نفد  دنریگب و  ار  كرابم  رس  دننک و  گنج  رکـشل  اب  هک  دندش  اّیهم  جَرزَخ  سَوا و  هلیبق  زا  رفن  رازه 
ةدرَولا و نیَع  هب  اجنآ  زا  دندش و  دراو  نیبیصن  هب  اجنآ  زا  دنتفر و  راجنس ) لبج  ) هب سپ  دندرک  روبع  رَفعَا ) ّلَت  ) زا دندشن و  لصوم  لخاد 

درک لابقتسا  ار  ناشیا  اجنآ  لماع  دنک ، لابقتسا  ار  ناشیا  هک  دنتـشون  تاوعد  لماع  هب  يذغاک  دورو  زا  شیپ  دنتفر و  تاوعد  هب  اجنآ  زا 
ود اجنآ  لها  و  دـندوب ، هدرک  بصن  عیـسو ] نادـیم  هبْحَر =[  رد  رـصع  هب  ات  رهظ  زا  ار  كرابم  رـس  دـندش و  رهـش  لخاد  ماـمت  تّزع  هب  و 
هب دیزی  رکـشل  ار  بش  نآ  سپ  دندومن . یم  يراز  دندرک و  یم  هیرگ  رگید  هفیاط  دندرک و  یم  یلاحـشوخ  هفیاط  کی  هک  دندش  هفیاط 

اهنآ دنتسج و  يربت  ناشیا  زا  دندادن و  هار  ناشیا  هب  اجنآ  لها  دنتفر ، نیرسَِّنق  بناج  هب  دندرک و  تکرح  رگید  زور  دنتخادرپ  رمَخ  برُش 
بارـش ماعط و  دنداد و  هار  ار  ناشیا  اجنآ  لها  دنتفر و  نامعُّنلا  ُةَّرَعَم  هب  دندرک و  تکرح  اجنآ  زا  مَرَجال  دنتخاس . گنـس  نعل و  فده  ار 

( باط رَفَک  ) هب اجنآ  زا  سپ  دـندادن ، هار  ار  ناشیا  اجنآ  لها  دـنتفر و  رَْزیَـش  هب  دـندنامب و  اجنآ  رد  زور  کی  دـندرک ، رـضاح  ناشیا  يارب 
دیهد بآ  ار  اـم  هک  درک  ساـمتلا  یلوَخ  هچ  ره  دوب و  هدرک  هبلغ  دـیزی  رکـشل  رب  شطع  دـندادن و  هار  ناـشیا  هب  زین  اـجنآ  لـها  دـنتفر و 
دنتفر اجنآ  زا  سپ  دیدرک . دیهش  هنشت  بل  مالّسلا  مهیلع  ار  شباحصا  نیسح و  هک  نانچمه  میناشچ  یمن  امـش  هب  بآ  هرطق  کی  دنتفگ :
دومرف اعد  هدلب  نآ  ّقح  رد  موثلک  ّما  بانج  دندرک ، هلتاقم  نارفاک  نآ  اب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیامح  هب  اجنآ  لها  زا  یعمج  روبیس  هب 
هزاورد اجنآ  لها  دنتفر  ةامَح  هب  اجنآ  زا  سپ  دشاب ، هاتوک  ناشیا  زا  نیملاظ  تسد  دشاب و  نازرا  ناشـسانجا  خرن  اراوگ و  ناشیا  بآ  هک 

ّفَد و دندرک و  یلاحشوخ  نانبل ) ) کبلعب لها  کبلعب ، هب  اجنآ  زا  دنتفر و  صْمِح  هب  اج  نآ  زا  سپ  دندادن . هار  ار  ناشیا  دنتـسبب و  ار  اه 
، دشاب نایرگ  هشیمه  وا  ملظ  زا  ناشمـشچ  هک  دزاس  یملاظ  راتفرگ  ارناشیا  دنوادخ  هک   ] دومن نیرفن  ناشیا  رب  موثلک  ّما  بانج  دندز ، زاس 

رصتخم نیا  ( 387) دـنتفر ماش  هب  اجنآ  زا  دـندرک و  روبع  هعموص  هب  اجنآ  زا  سپ  روبیـس ، سکع  هب  دنـشاب ] داش  ایند  مدرم  همه  رگا  یتح 
ۀـضور و( بابحالا ) ۀـضور  و( یئاهب ) لماک  باتک و( نیا  رد  و  هدـش ، طبـض  هّللا  همحر  فَنِْخم  یبَا  هب  بوسنم  باتک  رد  هک  تسا  يزیچ 

و هدش ، لقن  لزانم  نیا  بلاغ  رد  رّهطم  رس  نآ  زا  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  رایـسب  تامارک  هدّدعتم و  عیاقو  ایاضق و  هریغ  و  ءادهـشلا )
( ِبقانَم ) رد بوشآ  رهـش  نبا  هچ  رگا  مینک  تعانق  هّیـضق  دنچ  رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  تسا  رـصتخم  نیا  اب  یفانُم  لیـصفت ، هب  اهنآ  لقن  نوچ 

َةامَح َنیبیصَن و  َو  ِلِصوَْملا  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  َنالَقْـسَع  یلا  َءالَبْرَک  ْنِم  ِسءاّرلا  ُدَهْـشَم  َُهل  ُلاُقی  يَّذلا  ِدِهاشَْملا  َنِم  َرَهَظ  ام  ِهِبقانَم  ْنِم  َو  هدومرف :
نآ زا  یتمارک  هدوب و  سأرلا  دهـشم  لزانم  نیا  زا  کیره  رد  هک  دوش  یم  مولعم  تراـبع  نیا  زا  و  ( 388) َِکلذ ِریغ  َو  َقْشَمِد  َو  ٍصْمِح  َو 

رکشل نوچ  هک  تسا  روطسم  یفشاک  ءادهـشلا ) ۀضور  ) رد هک  تسا  يزیچ  نآ  تامارک  عیاقو و  زا  یکی  هلمجلاب ؛ هدش . رهاظ  سّدقم  رس 
یخسرف کی  رد  دنوش ، رهش  دراو  تیب  لها  اهرس و  هک  دندشن  یضار  لصوم  لها  دنداد  عالّطا  اجنآ  هب  دندیـسر و  لِصوَم  کیدزن  دیزی 
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نآ هب  سدقم  موقلح  زا  ینوخ  هرطق  دنداهن  یگنس  يور  رب  ار  سّدقم  رـس  دندرک و  لزنم  اجنآ  رد  دنداتـسرف و  هفولع  هقوذآ و  اهنآ  يارب 
هماقا دـندش و  یم  عمتجم  اجنآ  فارطا  مدرم  دـمآ و  یم  گنـس  نآ  زا  هزات  نوخ  اروشاع  زور  رد  لاـس  همه  نآ  زا  دـعب  دیـسر و  گـنس 
مدرم دندومن و  ناهنپ  دـندنک و  اج  نآ  زا  ار  گنـس  نآ  درک  رما  هک  ناورم  کلملادـبع  نامز  ات  دوب  نینچمه  دـندرک و  یم  هیزعت  مسارم 

رد مه  بتک و  زا  يا  هلمج  رد  هک  تسا  ناّرَح  هعقو  رگید  و  ( 389) دنداهن مان  هطقن  دهشم  ار  نآ  دندرک و  انب  يدبنُگ  گنس  نآ  لحم  رد 
، رهـش زا  دـندمآ  نوریب  اشامت  يارب  مدرم  دـندرک و  دراو  نارح  رهـش  هب  ءارـُسا  اب  ار  ءادهـش  ياهرـس  نوچ  هک  تسا  روطـسم  قباس  باتک 

یم توالت  كرابم  تیآ  نیا  هک  دینـش  دـمآ ، کـیدزن  دـنک  یم  تکرح  وا  بل  سّدـقم  رـس  هک  درک  هدـهاشم  ناـیدوهی  زا  یماـن  ییحی 
شمّحرت دـندرک . لـقن  يو  يارب  دیـسرپ  ناتـساد  درک ، بّجعت  بلطم  نـیا  زا  ( 390 () َنوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  :) دـیامرف

دّیـس تمدـخ  مهرد  رازه  اب  تشاد  يزخ  هماج  درک و  تمـسق  هیولع ] ياه  نوتاخو  ناوناب  تایولع =[  نیتاوخ  هب  ار  دوخ  هَمامِع  تفرگ ،
مالسا هکنآ  زا  دعب  دنتشک  ار  وا  ات  تشکب  ناشیا  زا  نت  جنپ  دیـشک و  ریـشمش  وا  دندرک  عنم  ار  وا  ءارـُسا  نیلَّکَُوم  داد ، مالّـسلا  هیلع  داجس 

وا ربـق  دزن  اـعد  تسا و  دیهـش  ییحی  ربـق  هب  فورعم  تـسا و  ناّرَح  هزاورد  رد  وا  ربـق  دوـمن و  مالـسا  بهذـم  تـقیقح  قیدـصت  دروآ و 
هماج دش ، علطم  دیسرپ و  لاح  حرش  نوچ  دید و  نیّزم  ار  رهش  هک  نالَقْسَع  رد  ریرز  هعقو  تسا  ییحی  هعقو  ریظن  و  ( 391) تسا باجتسم 
بتک ضعب  زا  مه  و  دـندرک . حورجم  ار  وا  نیلّکوم  دروآ و  مالّـسلا  ُمِهیلع  تیب  لها  نیتاوخ  نیـسحلا ع و  نب  ّیلع  ترـضح  يارب  ییاـه 

تیامح رب  نوچ  مالّـسلااَهیلع  موثلک  ّما  بانج  دندرک ، تیامح  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  اجنآ  لها  دـندمآ  ةامَح  هب  نوچ  هک  هدـش  لقن 
رهش نیا  مان  هک  دیسرپ  هرّدخم  نآ  ینعی  ِملاظ ؛ ِّلُک  ْنِم  ُهّللا  اَهامَح  َْتلاق : ٌةامَح ، اُولاق : ِۀَنیدَْملا ؟ ِهِذِهل  ُلاُقی  ام  دومرف : دش  علّطم  ةامح  لها 

. يراکمتس ره  ّرش  زا  ار  وا  دنوادخ  درادهگن  دومرف : ةامح ، دنتفگ : تسیچ ؟

: نینج طقس 

فرط رد  تسا  یهوک  نشوج ) :) تسا هتفگ  نادـُلْبلا ) مَجعُم  ) رد ّيوَمَح  هدـش . عـقاو  بَلَح  راـنک  رد  هک  تسا  نینج  طقـس  هعقاو  رگید  و 
زا دـنداد  روبع  هک  ینامز  زا  هداتفا  راک  زا  ندـعم  نآ  نکل  تسا  وا  ندـعم  اجنآ  خرـس و  سم  دوش  یم  هتـشادرب  اـجنآ  زا  هک  بلح  یبرغ 

طقس اجنآ  رد  ار  دوخ  هّچب  هلماح ، دوب  يا  هجوز  ار  نیسح  اهنآ  نایم  رد  هک  اریز  ار ؛ مالّسلااَمِهیلع  یلع  نب  نیسح  تیب  لها  يارـُسا  اجنآ 
نیرفن نز  نآ  سپ  دندومن  عنم  نان  بآ و  زا  دـنتفگ و  ازـسان  ار  وا  ناشیا  یبآ ؟ ای  يْزبُخ  هوک  نآ  رد  تاج  هلمع  زا  درک  بلط  سپ  درک .

فورعم تسا و  طقـس  نآ  دهـشم  هوک  نآ  هلبق  رد  دهدن و  يدوس  هدـئاف و  دـنک  راک  ندـعم  نآ  رد  هک  ره  لاح  هب  ات  سپ  ناشیا  رب  درک 
ترایز هب  نم  هک  دیوگ : فل  ؤم  ( 392  ) تسا مالّسلااَمِهیلع  نیسح  نب  نِّسَُحم  شمسا  طقس  نآ  و  ۀَّکَّدلا ) دهشم  طقّسلا و  دهشم  ) هب تسا 

و هروسکم ) نیـس  دیدشت  ءاح و  حتفب  ) نِّسَُحم خیـش  وا  زا  دننک  یم  ریبعت  اجنآ  رد  تسا و  کیدزن  بلح  هب  ما و  هدش  فّرـشم  دهـشم  نآ 
و هدـش . عـقاو  بلح  رد  هـک  يا  هبراـحم  تـهج  هـب  هدـش  بارخ  ًـالعف  نـکل  هتـشاد  گرزب  ياهگنـس  رب  ینبم  يدهـشم  عـیفر و  یتراـمع 
هب تسا  بلح  جراخ  هک  ار  يدهشم  درک  ریمعت  ۀلوّدلا  فیس  هک  هتفگ  بلح ) خیرات  ) رد هک  هدرک  لقن  ّیط  نبا  زا  رحّسلا ) ۀمسن  ) بحاص

اجنآ هب  دـش  راوس  دـش  حبـص  نوچ  سپ  دوب ، بلح  رد  دوخ  رظانم  زا  یکی  رد  هک  یماگنه  ناکم  نآ  رد  ار  يرون  دـید  یبش  هکنآ  ببس 
، تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  نِّسَحُم  نیا  هک  دوب  هتـشون  نآ  رب  هک  ار  یگنـس  تفای  سپ  دـندرک  رفح  ار  اجنآ  درک  رما  تفر و 

یم روبع  بلح  زا  دیزی  ماّیا  دندرک  ریسا  ار  تیب  لها  نوچ  هک  دنتفگ  یضعب  درک . لا  ؤس  ناشیا  زا  ار و  تاداس  نیّیولع و  درک  عمج  سپ 
نآ رد  هک  دیوگ : ریقف  ( 393) ار نآ  ۀلودلا  فیس  درک  ریمعت  سپ  ار ، دوخ  هچب  درک  طقس  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهنز  زا  یکی  دنداد 

اجنآ رد  هرهز  نب  مراکملاوبا  لیلج  ۀقث  لضاف  ملاع  دّیـس  رینم و  نبا  بوشآ و  رهـش  نبا  هربقم  تسا و  عقاو  هعیـش  ياهربق  فیرـش ، لحم 
( بهار رید  ) رد هک  تسا  نیا  هعقاو  رگید  دنراد . اجنآ  رد  يروهـشم  تبرت  بلح  رد  دـنا  هدوب  فیرـش  یتیب  هک  هرهز  ینب  هکلب  تسا  عقاو 
هک تسا  نآ  اهنآ  عیمج  لصاح  دنا و  هدرک  لقن  یتوافت  كدنا  هب  شیوخ  بتک  رد  ینس  هعیش و  نیثّدحم  نیخروم و  رثکا  هداتفا و  قاّفتا 
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تیاور قفاوم  دنتشاذگ و  قودنص  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رـس  دندرک  لزنم  بهار  رید  رانک  رد  نوعلم  دایز  نبا  رکـشل  نوچ 
دنتشگ و لوغشم  رمخ  برـش  هب  ار  بش  زا  یـساپ  دندرک ، یم  تسارح  هتـسشن  وا  رود  رب  دندوب و  هدرک  هزین  رب  ار  رـس  نآ  يدنوار  بطق 
زا یملق  اب  دش و  نوریب  رید  راوید  زا  یتسد  دندید  هاگان  دنتخادرپب  یندروخ  شروخ و  هب  دنداهنب و  ماعط  ناوخ  هاگنآ  دـندرک  یم  يداش 

دنتشک هک  یتّما  دنراد  دیما  ایآ  ینعی  (394 ؛) ِباسِحلا َمْوَی  ِهِّدَج  َۀَعافَش  ًاْنیَسُح  ْتَلَتَق  ٌۀَُّما  وُجَرتَا  تشون : نوخ  اب  راوید  رب  ار  رعـش  نیا  نهآ 
ار ملق  تسد و  نآ  هک  دنتـساخرب  یـضعب  دندیـسرتب و  تخـس  تعامج  نآ  تمایق !!؟ زور  رد  ار  وا  ّدـج  تعافـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ِهّللاَو الَف  تشون : ار  رعـش  نیا  دش و  رهاظ  ملق  اب  تسد  نآ  هراب  رگید  دندش  لوغـشم  دوخ  راک  هب  دندمآزاب و  نوچ  دـش ، دـیدپان  دـنریگب 
ناشیا هکلب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نالتاق  دوب  دهاوخن  هدننک  تعافش  هک  مسق  ادخ  هب  ینعی  ِباذَْعلا ؛ یف  ِۀمایْقلا  َموَی  ْمُه  َو  ٌعیفَش  ْمَُهل  َْسَیل 

دش نوریب  هراب  رگید  دندش  دوخ  راک  هب  زاب  نوچ  دش  دیدپان  نانچمه  دنریگب  ار  تسد  نآ  هک  دنتساوخ  زاب  دنـشاب . باذع  رد  تمایق  رد 
یَّلَص ربمغیپ  دنک  تعافـش  ار  ناشیا  هنوگچ  ینعی  ِباتِْکلا ؛ َمْکُح  ْمُهُمْکُح  ََفلاخ  َو  ٍرْوَج  ِمْکُِحب  َنیَـسُْحلا  اُولَتَق  دق  تشونب : ار  رعـش  نیا  و 

اب ناشیا  مکح  درک  تفلاخم  و  روج ، مکح  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  وا  زیزع  دـنزرف  دـندرک  دیهـش  هکنآ  لاح  َمَّلَـس و  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا 
یگناب ار  بهار  بش  همین  دنتفخب . میب  سرت و  مامت  اب  داتفا و  راوگان  بش  نآ  رّهطم  رـس  نآ  نانابـساپ  رب  ماعط  نآ  دـنوادخ . باتک  مکح 

زا دـید  درک  نوریب  رید  هچیرد  زا  رـس  تساـخرب و  دینـش ، یهلا  سیدـقت  حـیبست و  رکذ  همه  تـشاد  ارف  شوـگ  نوـچ  دیـسر  شوـگ  هـب 
دورف جوف  سپ  زا  یجوف  ناگتـشرف  نامـسآ  زا  دوش و  یم  عطاس  نامـسآ  بناج  هب  میظع  يرون  دـنا  هداـهن  راوید  راـنک  رد  هک  یقودـنص 

هدهاشم هار  زا  ار  بهار  َْکیَلَع . ُهُمالَس  َو  ِهّللا  ُتاوَلَص  ِهّللاِْدبَع ، ابَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهّللا ، ِلوسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالّسلَا  دنتفگ : یمه  دندمآ و 
زا سپ  دیمد ، حبـص  هدیفـس  دش و  فرط  رب  بش  یکیرات  ات  دوبب  تفرگ  ار  وا  كانلوه  یعَزَف  دـیدش و  یعَزَج  دـمآ و  بجعت  لاوحا  نیا 

شسرپ دمآ و  یلوخ  دزن  هب  تسا . یحَبْـصَا  یلْوَخ  دنتفگ : تسیک ؟ رکـشل  گرزب  هک  دیـسرپ  دمآ و  رکـشل  نایم  هب  دش و  نوریب  هعموص 
دیناسر لتق  هب  ار  وا  دایز  نب  هّللادیبع  دش و  نوریب  قارع  یضارا  رد  وا  تسا و  یجراخ  درم  رس  تفگ : تسیچ ؟ قودنص  نیا  رد  هک  دومن 

رتـخد ءارهز  همطاـف  تفگ  تسیک ؟ شرداـم  ماـن  تفگ : . مالّـسلااَمِهیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  نـب  نیـسح  تـفگ : تـسیچ ؟ شماـن  تـفگ :
دنتفگ تسار  ام  ياملع  رابْحَا و  انامه  دیدرک ، هچنآ  رب  ار  امـش  داب  كاله  تفگ : بهار  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یفطـصملادّمحم 

امش زا  نونکا  ربمغیپ ! ّیـصو  ربمغیپ و  لتق  رد  زج  تسین  نیا  دیراب و  دهاوخ  نوخ  نامـسآ  دوش  هتـشک  درم  نیا  تقو  ره  دنتفگ : یم  هک 
نب دـیزی  دزن  رد  رگم  میروآ  یمن  نوریب  ار  رـس  نیا  اـم  تفگ  منک ، ّدر  هاـگنآ  دـیراذگ  نم  اـب  ار  رـس  نیا  یتعاـس  هک  منک  یم  شهاوخ 
زین ار  غلبم  نیا  تفگ : دشاب ، هتـشاد  مهرد  رازه  هد  هک  يا  هردـب  تفگ : تسیچ ؟ وت  هزیاج  تفگ : بهار  میریگب ، هزیاج  يو  زا  ات  هیواعم 

رد هدرک و  یفارص  تفرگ و  ار  غلبم  نآ  یلوخ  سپ  دوب ، مهرد  رازه  هد  لماح  هک  دروآ  ینایمَه  بهار  نک . رضاح  تفگ : منک . اطع  نم 
رس نآ  بهار  سپ  . درپس بهار  هب  تعاس  کی  ات  ار  كرابم  رس  نآ  درپس و  دوخ  راد  هنازخ  هب  داهن و  رهُم  ار  ود  ره  رس  درک و  نایمه  ود 

دـیلانب و تشاذـگ و  شیوخ  هداجـس  رب  دـینادرگ و  وبـشوخ  روفاک  کشُم و  اب  تسـش و  بـالُگ  اـب  دُرب و  شیوخ  هعموص  هب  ار  كراـبم 
وت يادـف  ار  دوخ  ناج  مدوبن و  البرک  رد  هک  تسا  نارگ  نم  رب  هک  مسق  ادـخ  هب  هّللادـبع  اـبا  اـی  درک : ضرع  رّونُم  رـس  نآ  هب  تسیرگب و 

سپ مدروآ . مالـسا  وت  تمدخ  رد  متفگ و  تداهـش  هملک  نم  هک  هدب  تداهـش  ینک  تاقالم  ار  تّدج  هک  یماگنه  هّللادبع  ابا  ای  مدرکن ،
ار سدقم  رس  بهار  سپ  ِهّللا . ُّیلَو  ًاّیلع  َّنَا  ُدَهْشَا  َو  َهّللا  ُلوُسَر  ًادّمَُحم  َّنَا  ُدَهْشَا  َو  َُهل  َکیرَشال  ُهَدْحَو  ُهّللا  ّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهـشَا  ( 395 :) تفگ

ایند زا  اـت  درب  ياـپ  هب  يراـگزور  تداـهز  تداـبع و  هب  تسیز و  یم  ناتـسهوک  رد  دـش و  نوریب  هعموص  زا  هعقاو  نیا  زا  دـعب  درک و  ّدر 
ات دندش  عمج  دریگب  ناشیا  زا  ار  اهلوپ  نآ  دیزی  ادابم  هکنآ  سرت  زا  دندیـسر  هک  قشمد  یکیدزن  رد  دـنداد و  چوک  نایرکـشل  سپ  تفر .
ره بناج  کی  رب  تفای و  لافـس  ار  اه  مهرد  نآ  تفرگرب  متاخ  نوچ  دـندروآ  ار  نایمه  ود  نآ  ات  تفگ  یلوخ  دـننک  شخپ  ار  غلبم  نآ 
رب و  ( 396 [ ) نارگمتس دننکیم  هک  هچنآ  زا  تسا  لفاغ  ادخ  هک  يرادنپن  و  َنوُِملاّظلا =[) ُلَمْعَی  اّمَع  ًالِفاغ  َهّللا  ّنَبَـسَْحتال  :) دوب هتـشون  کی 

تـشگزاب هک  دـندرک ، متـس  هکناـنآ  تسناد  دـنهاوخ  يدوزب  و  َنوِبلَْقنَی =[ ) ٍبَلَقنُم  َّيَا  اومَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـسو  :) دوب بوتکم  رگید  بناـج 
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ینعی ةرِخ ؛ الا  َو  اینُّدلا  َرِـسَخ  َنوُعَجار  ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ّانِا ِهللا  تفگ : دوخ  دـیراد و  هدیـشوپ  ار  زار  نیا  تفگ : یلوخ  ( 397 ![ ) تساجک هب  ناشیا 
(398) دنتخیر قشمد ، رد  دوب  يرهن  هک  يدََرب ) رهن  ) رد ار  اهلافس  نآ  تفگ  مدش و  ترخآ  ایند و  راکنایز 

: ماش هب  ءادهش  سوؤر  ءارسُا و  دورو 

رـس رفـص  هام  لّوا  زور  رد  هک  دـنا  هدرک  لقن  نارگید  ییاهب و  خیـش  یمَعْفَک و  خیـش  ماش : هب  ءادهـش  سوؤر  ءارـُسا و  دورو  متفه : لصف 
زور نآ  رد  دش  دیدجت  هک  دوب  يزور  دوب و  دیع  هیما  ینب  رب  زور  نآ  و  دندرک ، قشمد  دراو  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سدقم 
 ]= اهِدایْعَا ْنِم  ِماّشلِاب  ُۀَّیِوَمَا  اهُّدـُعَت  ِقارِْعلَاب  ُِمتاَم  َْتناـک  میوگب : ] هک  تسّقح  میوگیم و  َلاـُقی =[ ْنَا  ُّقِحَی  َو  ُْتُلق  ( 399) نامیا لها  نازحَا 
نبا دّیـس  س . ![ . ناشدوخ ياهنـشج  هلمج  زا  ماش ، رد  ُهللا –  ُمُهنََعل  هیما –  ینب  ارنآ - دندروآ  یم  باسحب  هک  قارِع ، رد  دوب  یتبیـصم  نیا 
هیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  رّهطُم  رـس  اب  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  هک  هدرک  تیاور  ُهّللا  ُهَمِحَر  سواط 

اب ارم  دومرف : وا  هب  تفر و  رمش  کیدزن  مالّسلااَهیلع  موثلک  ّما  بانج  دندیـسر  قشمد  کیدزن  نوچ  دنداد  ریـس  قشَمِد  ات  هفوک  زا  مالّـسلا 
لخاد يا  هزاورد  زا  ینک  رهـش  لخاد  ار  ام  یتساوخ  نوچ  تسا ، ماش  رهـش  کـنیا  دومرف : تسیچ ؟ وت  تجاـح  تفگ : تسا . یتجاـح  وت 

ات دـنراد  شیپ  دـنربب  نوریب  لماحم  نیب  زا  ار  ادهـش  ياهرـس  هک  نک  رما  دـننک و  رظن  رتمک  ار  ام  هک  دنـشاب  رتمک  هراّظَن  نامدرم  هک  نک 
ّرـش و هیام  هک  رمـش  ام . هب  مدرم  ندرک  رظن  ترثک  زا  میدـش  اوسر  ام  هچ  دـننک ؛ هاگن  رتمک  ام  هب  دـنوش و  لوغـشم  اهنآ  ياشامت  هب  مدرم 
لماحَم و نایم  رد  هدرک و  اه  هزین  رب  ار  ادهـش  ياهرـس  ات  داد  نامرف  تسب ، نایم  وا  دارم  فالخ  رب  تسناد  ار  وا  ياّنمت  نوچ  دوب  تَواقَش 

ناشیا دنشاب و  رتشیب  هراّظن  مدرم  ات  دندروآرد  دوب  تاعُر  تیعر و  نمجنا  هک  تاعاس ) هزاورد  ) نامه زا  ار  ناشیا  دنرادزاب و  مرَح  نارتش 
نب لهس  هک  دنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  ضعب  رد  هک  هدومرف  نُویُعلا ) ُءالَج  ) رد ُهّللا  ُهَمِحَر  یـسلجم  همّالع  ( 400) دننک رظن  رایسب  ار 

رامش و یب  لزانم  هعیفر و  روُصق  رایسب و  راهنَا  راجشا و  يرومعم و  تیاهن  رد  مدید  يرهش  مدش . قشمد  دراو  يرفس  رد  نم  تفگ : دعس 
[ دورس یقیسوم و   ]= اهزاس عاونا  هَراّقَن و  ّفد و  دنا و  هدرک  رایـسب  تنیز  مدرم  دنا  هتخیوآ  اه  هدرپ  دنا و  هتـسب  نیئآ  ار  اهرازاب  هک  مدید 

فورعم ام  دزن  هک  تسه  يدـیع  ماـش  رد  رگم  هک  مدیـسرپ  یعمج  زا  هکنآ  اـت  تسا ، ناـشیا  دـیع  زورما  رگم  متفگ  دوخ  اـب  دـنزاون . یم 
ِِهلآ و ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  تلاسر  ترضح  تمدخ  هب  مدعـس و  نب  لهـس  نم  متفگ : یبیرغ ؟ رهـش  نیا  رد  وت  رگم  خیـش ! يا  دنتفگ : تسین ؟
؟ ارچ متفگ : ددرگ . یمن  نوگنرـس  نیمز  ارچ  دراـب و  یمن  نامـسآ  زا  نوخ  ارچ  هک  میراد  بّجعت  اـم  لهـس ! يا  دـنتفگ : ما . هدیـسر  َمَّلَس 
: متفگ دنا . هدروآ  هیده  هب  دیزی  يارب  قارع  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  كرابم  رـس  هک  تسا  نآ  يارب  يداش  حرف و  نیا  دـنتفگ :
زا دنتفگ : دننک !؟ یم  لخاد  هزاورد  مادک  زا  هک  مدیسرپ  دننک ! یم  يداش  مدرم  دنروآ و  یم  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  هّللا ! ناحبس 
یم رگیدـکی  یپ  زا  تلالـض  رفک و  تیار  هک  مدـید  مدیـسر  هزاورد  کـیدزن  هب  نوچ  متفاتـش  هزاورد  نآ  يوس  هب  نم  تاـعاس . هزاورد 

هب تسا  مدرم  نیرت  هیبـش  هک  تسا  هدرک  بـصن  هزین  نآ  رب  يرـس  دراد و  تـسد  رد  هزین  دـیآ و  یم  يراوـس  هـک  مدـید  هاـگان  دـندروآ ،
هب متفر  نم  سپ  دنروآ ، یم  هدرک  راوس  هنهرب  نارتش  رب  مدید  رایسب  ناکدوک  نانز و  سپ  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  تلاسر  ترـضح 

رگا میامش ، ّدج  هباحص  زا  نم  متفگ : مالّسلا . هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هَنیَکُس  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک  مدیسرپ  ناشیا و  زا  یکی  کیدزن 
دور نوریب  ام  نایم  زا  دراد  ار  مراوگرزب  ردپ  رس  هک  یتخبدب  نیا  هب  وگب  هک  دومرف  مالّسلااَهیلع  هنیکس  بانج  امرفب . نم  هب  يراد  یتمدخ 

ِِهلآ و ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  تمرح  هب  دنرادرب و  ام  زا  هدید  رّونم و  رـس  نآ  هراظن  هب  دـنوش  لوغـشم  مدرم  هک  درب  رتشیپ  ار  رـس  و 
هک تسا  نکمم  ایآ  متفگ : تشاد ، ار  رورـس  نآ  رـس  هک  نوعلم  نآ  دزن  هب  متفر  نم  تفگ : لهـس  دـنرادن . اور  یتمرح  یب  ردـق  نیا  َمَّلَس 
زا ار  رـس  نیا  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  متفگ : تسیچ ؟ وت  تجاح  تفگ : يریگب ؟ نم  زا  الط  راـنید  دـص  راـهچ  يروآ و  رب  ارم  تجاـح 

بوشآ رهـش  نبا  تیاور  هب  و  (. 401) درک اور  ارم  تجاـح  تفرگ و  نـم  زا  ار  رز  نآ  يورب  ناـشیا  يور  شیپ  يرب و  نوریب  ناـنز  ناـیم 
ُلَمْعَی اّمَع  ًالِفاغ  َهّللا  ّنَبَـسْحَتال  و  : ) دوب هتـشون  شبناج  کـی  رب  دوب و  هدـش  هایـس  گنـس  کـی  ره  دـنک  فرـص  ار  رز  هک  تساوخ  نوچ 
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(. 404 ( ) 403 [ ) س تشذـگ -  هیآ  ود  ره  همجرت ي  ( ] نوـِبلَْقنَی ٍبَلَقنُم  َّيَا  اوـمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  و  : ) رگید بناـج  رب  و  ( 402 ( ) َنوُِملاّظلا
هیلع نیـسح  ماما  بانج  كرابم  رـس  مدید  قشمد  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمَع  نب  لاهنِم  زا  يدـنوار  بطق 

َّنَا َْتبِـسَح  ْمَا  :) دیـسر هیآ  نیا  هب  نوچ  دـناوخ  یم  فـهک  هروـس  یـسک  باـنج  نآ  يور  شیپ  رد  دـندوب و  هدرک  هزین  رـس  رب  ار  مالّـسلا 
]!؟ دـنا هدوب  ام  تفگـش  تاـیآ  زا  میقر  فهک و  باحـصا  هک  يا  هدرک  ناـمگ  اـیآ  (]= ًاـبَجَع اـِنتایآ  ْنِم  اُوناـک  ِمیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْـصَا 

باحـصا هّصق  زا  نم  رما  تفگ : ایوگ  حیـصف  نابز  هب  دمآرد و  نخـس  هب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  سدـقم  رـس  ادـخ  تردـق  هب  (. 405)
يدهم ترضح  روهظ  زا  سپ   ] دوخ نوخ  بلط  يارب  بانج  نآ  ینامسج ] تشگزاب   ]= تَعجَر هب  تسا  هراشا  نیا  و  تسا . رتبیجع  فهک 

لها زا  يریپ  درم  و  دنتشادزاب ، دوب  ناریسا  ياج  هک  قشمد  عماج  دجـسم  رد  ار  ناربمغیپ  دّیـس  دالوا  مرح و  نارفاک  نآ  سپ  (. 406 [ ) جع
. دینادرگ طّلسم  امش  رب  ار  دیزی  داد و  تحار  امش  نادرم  زا  ار  ام  رهش  تشک و  ار  امش  ادخ  هک  هّللدمحلا  تفگ : دمآ و  ناشیا  دزن  هب  ماش 
هک دومرف : یلب ، تفگ : يا ؟ هدناوخ  نآرق  ایآ  خیـش ! يا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بانج  درک  مامت  ار  دوخ  نخـس  نوچ 

رگم مبلط  یمن  يرجا  امـش  زا  نم  مدرم : هب  لوسر –  يا  وگب - (]= َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالإ  ًارْجَا  ِْهیَلَع  مُُکلَئْـسَا  ُْلق ال  :) يا هدـناوخ  ار  هیآ  نیا 
زاب تسا ، هدـینادرگ  تلاسر  دزُم  ار  ام  تَّدَوَم  یلاعت  ّقح  هک  میئاـم  اـهنآ  دومرف : باـنج  نآ  یلب ، تفگ : (. 407 [ ) ار مناکیدزن  اـب  یتسود 

میئام هک  دومرف  یلب ، تفگ : ( 408 [ ) ار وا  ّقح  کیدزن ، دنواشیوخ  هب  هدـب  و  (]= ُهَّقَح یبرُْقلااَذ  َتآ  َو  ( ؟ يا هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  هک  دومرف 
ْنِم ُمتِْمنَغ  امَّنَا  اوُمَلْعاَو  (؟ يا هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دـنک ، اطع  اـم  هب  ار  اـم  قح  هک  تسا  هدرک  رما  ار  دوخ  ربمغیپ  یلاـعت  ّقح  هک  اـه  نآ 

يارب نآ –  مجنپ  کی  سمخ –  دـیا ، هدروآ  تسدـب  هک  یلام  تعفنم  ره  هک  دـینادب  یبْرُْقلا =[ ) يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهّلل  َّنَاَـف  ٍءیَش 
ایآ میترـضح . نآ  يابَُرق  َبرقَا و  هک  یبرُقلا  ِيَوذ  میئام  هک  دومرف  ترـضح  یلب ، تفگ : (. 409 [ ) تسا وا  دنواشیوخ  وا و  لوسر  ادـخ و 

میئام هک  دومرف  ترضح  یلب ، تفگ : (. 410 () ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدـیُری  امَّنِا  ) ار هیآ  نیا  يا  هدـناوخ 
هَمامِع دیدرگ و  نامیـشپ  دوخ  ياه  هتفگ  زا  دش و  نایرگ  ریپ  درم  نآ  تسا . هداد  ام  تراهط  هب  تداهـش  یلاعت  ّقح  هک  تلاسر  تیب  لها 

نج و زا  (ص ) دّمحم لآ  نانمـشد  زا  وت  يوس  هب  میوج  یم  يرازیب  ادنوادخ ! تفگ : دینادرگ و  نامـسآ  هب  ور  تخادنا و  رـس  زا  ار  دوخ 
هب وا  ربخ  نوچ  درک  هبوت  درم  نآ  یلب ، دومرف : دوش ؟ یم  لوبق  نم  هبوت  ایآ  منک  هبوت  رگا  هک  درک  ضرع  ترـضح  تمدخ  هب  سپ  سنا ،

نارهاوـخ و نادـنزرف و  نوـچ  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  (. 411) دـیناسر لتق  هب  ار  وا  دیـسر  دـیلپ  دـیزی 
يایقشا زا  یکی  لمحم ، يرامع و  یب  دندوب  هدرک  راوس  نارتش  رب  دندرب  دیلپ  دیزی  دزن  هب  ار  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترـضح  ناشیوخ 

لآ ناریسا  ایابَس و  میئام  ءایقشا ! يا  دومرف : مالّـسلااَهیلع  نوتاخ  هَنیَکُـس  میدوب ، هدیدن  زگره  ناشیا  زا  رتوکین  ناریـسا  ام  تفگ : ماش  لها 
نرق یّلِح –   ] ققحم همالع و  رـصاعم  هک  يربط  یلع  نب  نسح  ریبخ  ملاع  لیلج و  خیـش  (. 412) یهتنا َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دمحم 
هیلع نیسح  ماما  تیب  لها  دورو  باب  رد  هدش  فینصت  هک  تسا  لاس  تصش  دصـشش و  زا  هدایز  هک  یئاهب ) لماک  ) باتک رد  تسا  متفه ]

هب ات  اجنآ  زا  هد  ره  هب  دندیسر  قشمد  زا  یخسرف  راهچ  هب  ات  دنداد  یم  ریس  ِهد  هب  ِهد  ماش  هب  هفوک  زا  ار  تیب  لها  هک  هتفگ  ماش  هب  مالّـسلا 
نآ رد  هک  یتنیز  يرویز و  یلح و  ره  دنیارایب و  رهـش  هب  ات  دنتفرگ  زاب  ار  ناشیا  زور  هس  رهـش  رد  ره  رب  و  دندرک . یم  ناشیا  رب  راثن  رهش 

اهقوب و اهسوک و  اهلبط و  اب  ناشیا  ناریما  اهفد و  اب  نز  درم و  رازه  دصناپ  بیرق  دوب . هدیدن  نانچ  یسک  هک  یتفص  هب  دنتسب  اهنیئآ  هب  دوب 
تیالو لها  هلمج  دـندرک ، لابقتـسا  نانز  بابَر  گنچ و  فد و  اب  نانک  صقر  نانز  ناناوج و  نادرم و  رازه  دـنچ  دـندمآ و  نوریب  اهلُهُد 

هک ییوگ  قلخ ، ترثک  زا  دـنتفر  رهـش  هب  لوالا  عیبر  مهدزناش  هبنـش  راـهچ  زور  هدیـشک  مشچ  رد  همرُـس  هدرک و  باـضخ  ياـپ  تسد و 
دیزی دندیسر . نیعل  دیزی  هناخ  رد  هب  لاوز  تقو  هب  قلخ  ترثک  زا  دندروآ  رد  رهش  هب  ار  اهرـس  نیعالم  دمآ  رب  باتفآ  نوچ  دوب  زیختـسر 

دندمآ و نوریب  باّجُح  داهن  پچ  تسار و  نیمیس  نیّرز و  ياهیسرک  دوب و  هتسارآ  ناویا  هناخ و  دوب  هداهن  ناشن ] رهاوج   ]= عَّصَُرم تخت 
بارتوبا نادـناخ  زا  راـمد  ریما  تلود  هب  دـنتفگ : نیعـالم  دیـسرپب ، لاوـحا  دـندرب و  دـیزی  شیپ  هب  دـندوب  اهرـس  اـب  هک  ار  نیعـالم  رباـکا 

تسد رد  ناشیا  هک  زور  شش  تصـش و  نیا  رد  دنتـشادب و  اجنآ  ار  مالّـسلا  مهیلع  لوسر  دالوا  ياهرـس  دنتفگ و  زاب  اهلاح  .و  میدروآرد
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هب مدوب  هدرک  ّجح  نم  هک  يدعاّسلا  دعس  نب  لهـس  زا  هدرک  لقن  مه  و  (. 413) تسناوتن ندرک  مالس  ناشیا  رب  يرـشب  چیه  دندوب  نارفاک 
دجـسم رد  هک  مدید  ار  یعمج  يداش و  حرف و  رپ  هک  مدید  يرهـش  مدیـسر  قشمد  هب  نوچ  مدـش  ماش  هّجوتم  سدـقملا  تیب  ترایز  مزع 

هیلع نیسح  ماما  رس  زورما  میتیب و  لها  نایلاوم  زا  ام  دنتفگ : دیناسک ؟ هچ  امـش  مدیـسرپ : و  دنتـشاد . یم  تیزعت  دندرک و  یم  هحون  ناهنپ 
فوفد تاسوک و  لبط و  قوب و  نابسا و  ههیش  قلخ و  ترثک  زا  متفر  ارحـص  هب  هک  دیوگ  لهـس  دنروآ . رهـش  هب  ار  وا  تیب  لهاو  مالّـسلا 

ردو دندروآ  ار  ( 414) مالّسلا هیلع  سابع  بانج  رس  لّوا  هدرک . اهزین  رب  دنروآ  یم  اهرس  هک  مدید  دیسرب ، مظعا  داوس  ات  مدید  يزیختسر 
رون مامت و  یهوکش  اب  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رس  و  دندمآ . یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  مرح ] لها  تاروَع =[  اهرس ، بقع 
هایس کین  شفیرش  نامشچ  یهایس  هدرک و  باضخ  همـسو  هب  دوب و  هتخیمآ  هایـس  اب  دیفـس  يوم  هک  رّودم  شیر  اب  تفات  یم  وا  زا  میظع 
یم ار  وا  نساحم  داب  قفا و  بناج  هب  دوب  هدوشگ  مشچ  نامسآ ، بناج  هب  نانک  مّسبت  و  دوب ، ینیب  هدیشک  دوب و  هتـسویپ  شیاهوربا  دوب و 

موثلک ّما  بانَج  دـیوگ : ینادـمَه  رِذـنُم  نب  ورمَع  تسا . مالّـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  هک  یتشادـنپ  تسار ، پچ و  بناـج  هب  دـینابنج 
کیدزن نم  هتـسب ، يور  رب  يدنب  يور  هتفرگ و  رـس  رب  هنهک  رداچ  تسا  مالّـسلااَهیلع  ءارهز  همطاف  يرادنپ  هکنانچ  مدید  ار  مالّـسلااَهیلع 

هک هد  صخش  نیدب  يزیچ  یناوتب  رگا  نم ! ؤم  يا  دندومرف : ارم  مدرک  مالس  ار  نادناخ  تاروع  مالّـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  متفر و 
رـس هک  نیعل  نادب  مدادب  مهرد  دـص  نم  تسا ، تمحز  ار  ام  نایگ  هراظن  زا  هک  درب  شیپ  هب  ات  دراد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رس 

یَهتنِا دنداهنب . دیلپ  دیزی  دزن  ات  دنتفر  یم  لاونم  نیدب  دوش  رود  تاروع  زا  دراد و  رتشیپ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رـس  هک  تشاد 
(415)

: دیزی سلجم  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو 

ماش هب  مالّـسلا  مهیلع  هرهاط  تیب  لها  دورو  زا  نوچ  نوعلم  دـیزی  دـیلپ : دـیزی  سلجم  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  رد  متـشه : لصف 
لوسر تیب  لها  يوس  نآ  زا  درک ، رـضاح  ار  ماش  لها  نیعالم  تسـشن و  شیوخ  تخت  رب  مامت  تنیز  هب  تسارآ و  سلجم  تفای  یهگآ 

. دنداتـسیازاب تصخر  بلط  رد  دـندرک  رـضاح  ةراـمإلا  راد  باـب  رد  مالّـسلا  مهیلع  ءادهـش  ياهرـس  هب  ار  َمَّلَـس  ِهـِلآ و  ِهـیَلَع و  ُهـّللا  یَّلَص 
وا زا  دیزی  دش ، لخاد  دیزی  رب  هدرک  لصاح  تصخر  دوب -  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رـس  ندرب  رومأم  هک  سیق -  نب  رْحَز  نیتسخن ،

یلع نب  نیـسح  اـنامه  داد  ترـصن  حـتف و  تیادـخ  هک  ارت  داـب  تراـشب  نینمؤـملا  ریما  اـی  تـفگ : تـسیچ ؟ ربـخ  وـت  رب  ياو  هـک  دیـسرپ 
حلـص و بناج  هک  میدرک  هضرع  وا  رب  ام  دـندش  دراو  ام  رب  دوخ  نایعیـش  زا  رفن  تصـش  دوخ و  تیب  لها  زا  نت  هدـجیه  اب  مالّـسلااَمِهیلع 

لوبق ار  دایز  نب  هّللادـیبع  تعاط  ناشیا  دوش  لاتق  ياّیهم  هن  رگا  دروآ و  دورف  داـیز  نب  هّللادـیبع  ناـمرف  هب  رـس  دراذـگن و  ورف  ار  حـالص 
بناج هیحان و  ره  زا  میدـش و  نوریب  ناشیا  رب  رکـشل  اب  درک  عولط  باتفآ  هک  نادادـماب  سپ  دـندومن . راـیتخا  ار  لاـتق  بناـج  دـندرکن و 

نآ میتخاس ، اهریشمش  نآ  عضوم  ار  ناشیا  ياهرس  میتخاتب و  ناشیا  رب  هتخات  ریـشمش  اب  میدنکفا و  نارگ  هلمح  میدرک و  هطاحا  ار  ناشیا 
سپ ددرگ ، هدنـساره  زاب  زا  رتوبک  هک  ناسنادب  دنتـشگ  هدنهانپ  يدـنلب  یتسپ و  ره  هب  هکنانچ  تخاس  هدـنکارپ  بره  لوه و  ار  تعامج 

غیت اب  ار  اه  نآ  مامت  ددرگ  انـشآ  باوخ  هب  هدـیباوخ  مشچ  اـی  دـننک  رحن  ار  هقاـن  هک  یناـمز  كدـنا  هب  نینمؤملا  ریما  اـی  ادـخ  هب  دـنگوس 
نوخ ياهندب  اب  هداتفا  نایرع  هنهرب و  نابایب  نآ  رد  ناشیا  ياهدسج  کنیا  میتخاس . حوبذـم  لوتقم و  ار  ناشیا  رخآ  ات  لّوا  دـینارذگرد و 

اهباقع و ار  اهندب  نآ  دـنازیگنا و  یم  ناشیارب  رابغ  كاخ و  داب ، و  دـبات ، یم  ناشیا  رب  دیـشروخ  یمه  هداهن  كاخ  رب  ياهتروص  هدولآ و 
رـس سپ  درکن  نخـس  تشاد و  ورف  رـس  یتخل  دـیزی  دروآ  ياپ  هب  نخـس  نوعلم  نآ  نوچ  رود . نابایب  رد  دـننک  ترایز  یمه  اوه  ناـغرم 

متشاد و یم  ّوفعم  ار  نیسح  مدوب  رضاح  نم  رگا  مدش و  یم  دونشخ  رتهب  امش  رادرک  زا  نم  دیتشک  یمن  ار  نیـسح  رگا  تفگ : دروآرب و 
: تفگ دش و  شّحوتم  رایسب  نآ  درک  لقن  دیزی  يارب  ار  هعقاو  رحز  نوچ  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  متـشاذگ . یمن  رامد  كاله و  هضرع  ار  وا 

ترـضح زا  دوب  هزجعم  نیا  و  درک . نوریب  دوخ  دزن  زا  ار  وا  دادن و  رحز  هب  یئاطع  تشک و  مدرم  مامت  لد  رد  ارم  توادـع  مخت  دایز  نبا 
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هب درب  دهاوخ  دیزی  يارب  ارم  رس  سیق  نب  رحَز  هک  داد  ربخ  نیَق  نب  ْریهُز  هب  البرک  هب  ندمآ  ءانثَا  رد  هکنآ  هچ  مالّـسلا ؛ هیلع  ءادهـشلادیس 
نداد چوک  هب  رومأـم  هک  هبَْلعَث  نب  رَّفَُخم  سپ  (416 ؛) هدرک لقن  يربط  ریرج  نب  دّمحم  هچنانچ  درک ، دـهاوخن  يو  هب  یئاطع  اطع و  دـیُما 
ینعی ِةَرَجَْفلا ؛ ِللِاب  ِمائّ َنینمؤملا  َریمَا  یَتَا  هبَْلعَث  نب  رَّفَخُم  اذه  تفگ : داد و  رد  ادـن  دـمآ و  رد  ةرامإلا  راد  ِرد  زا  دوب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها 
ردام هچنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  ترـضح  ما . هدروآ  دیزی  نینمؤملا  ریما  هاگرد  هب  ار  هرَجَف  مائل  هک  متـسه  هبلعث  نب  رّفَُخم  نم 

هچ دشاب ؛ یلْوَا  نیا  دـیاش  و  ( 417) داد رّفَُخم  باوج  دـیزی  ار  هملک  نیا  امن  نبا  خیـش  تیاور  هب  و  تسا . رت  میئل  رت و  ریرـش  هدـیئاز  رّفَُخم 
رد هدومرف  هّللا  همحر  دیفم  خیش  درک . یم  نخس  رتمک  دندوب  دانع  هار  زا  هک  نارفاک  نیا  اب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هکنآ 
رهب زا  دیاش  یهاگ  ار  تاملک  عون  نیا  دیزی  نتفگ  و  ( 418) درکن مّلکت  دندوب  سّدقم  رـس  هارمه  هک  نارفاک  نآ  زا  يدحا  اب  ماش  هار  نیب 

یماگنه رد  هک  دنا  هتفگ  خیرات  لها  زا  يا  هلمج  و  مدوبن . نآ  هب  یـضار  مدومرفن و  ار  نیـسح  لتق  نم  هک  دنامهفب  ار  مدرم  هک  دشاب  نآ 
رود زا  هک  نیمه  دوب و  اـجنآ  رظنم  و  ماـش ] هزاورد   ]= نوریَج رـصق  رد  نوعلم  نآ  دیـسر  دـیزی  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دورو  ربخ  هک 

َو (419) ُلوُمُْحلا َْکِلت  ْتَدـَب  اَمل  رعـش : درک : داشنا  تیب  ود  نیا  طاشن  بَرَط و  يور  زا  داتفا  اـه  هزین  رـس  رب  كراـبم  ياهرـس  هب  شهاـگن 
 = نوریَج ياهیدنلب  رب  اهدیـشروخ  نآ  دـیبات - نارتش و  ياه  جدوه  دـش  نایامن  نوچ  و  (ي =[ ) ِنوْریَج َیبُر  یلَع  ُسوُمُّشلا  َْکِلت  ْتَقَرْـشَا 

دیزی نم =( دروآرب ؛ گناب  غالک  ( ]= 420) ینُویُد ِمیرَْغلا  َنِم  ُْتیَـضَق  ْدَقَلَف  ْحِصَتال ! َْوا  ْحِـص ! ُْتُلق : ُبارُْغلا ؛ َبَعَن  ماش ]) ) قشَمِد هزاورد ي 
( راکهدـب ) میرغ زا  ار  دوخ  نویُد  اـهیراکبلط و  نم  هک  قیقحتب  اـنامه  سپ  نزن ! داـیرف  یهاوخیم  نزب ! داـیرف  یهاوخیم  متفگ : وا  هب  دـیلپ )

ادخ لوسر  ینعی : هدوب  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  زا  نتـساوخ  رفیک  هقدنز و  رفک و  راهظا  دـحلم  نآ  دارم  مدناتـسزاب . ]!!
بلطم نیا  ًاحیرـص  هچنانچ  مدومن . وا  دالوا  زا  یهاوخنوخ  نم  تشک ؛ ردـب  گـنج  رد  ارم  هریـشع  ناردـپ و  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص 

نِم َمْوَْـقلا  اـْنلَتَق  ْدَـق  رعـش : هدـناوخ : مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دورو  سلجم  رد  هدوزفا  يَرَعبِز  نبا  راعـشا  رب  هـک  يراعـشا  رد  ار  زیمآ  رفک 
ار دوخ  ناشیوخ  ندش  هتـشک  میدومن  لداعم  و  ار ! ناشناگرزب  موق ، نیا  زا  میتشک  هک  قیقحتب  ( ]= 421) َلَدَتْعاَف ٍرَْدب  َْلتَق  اَْنلَدَع  َو  ْمِِهتاداس 
رس دندرک  موش  سلجم  نآ  دراو  ار  سّدقم  ياهرس  نوچ  هلمجلاب ؛ هرِخآ .) یلا  ![ ) دش يواسم  ربارب و  سپ  راتشک ؛ نیا  هب  ردب ، گنج  رد 

نیا تخادرپ  یم  مادم  برُش  هب  شرمع  مادم  هک  دیزی  دنداهن و  دیزی  دزن  هب  رز  زا  یتشط  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  كرابم 
[ كرابم رـس  نآ  هب  باطِخ   ] ار راعـشا  نیا  و  تشگ ، ناحرف  داش و  دوخ  نمـشد  رـس  هَراـظَن  زا  دوب و  نارکـس  کـین  رْمَخ  برُـش  زا  تقو 
! نم يُور  شیپ  رد  دشخردیم  شا  هرهچ  یئابیز  نسُح و  هکیسک  يا  ِْنیَجُّللا =[ ! َنِم  ٍتْسَط  یف  ُعَْملَی  ِنیَدَیلِاب ! ُعَْملَی  ُهَنـسُح  ای  رعـش : تفگ :
زا هیانک  خرس - ) لُگ ود  هب  هدش  هدیشوپ  هکیئوگ  ُْنیَـسُح =[ !؟ ای  َبرَّضلا  َْتیَاَر  َْفیَک  ِْنیَتَدْرَِوب ! َّفُح  اّمنَاک  هرقن ]! زا  یتشت  رد  دشخردیم 

هنیک ِنیَسُْحلا =[  ِمَد  ْنِم  یّلِغ  ُْتیَفَش  نیـسح ]! يا  ار  ندروخ  هبرـض  یتفایرد  هنوگچ  ترـضح !) كرابم  تروص  فارطا  كرابم  ياهنوخ 
اب ) نیَنُح گنج  رد  هکناـنآ  شاـکیا  ِْنیَـسُحلِاب =[ ! َموَْیلا  ِیْلِعف  َنْوَرَی  ِْنیَنُحلا  یف  َدَـهاش  نَم  َْتَیل  اـی  نیـسح ]! نوخ  ندـید  زا  دـش  یلاـخ  ما 

هّللا همحر  دـیفم  خیـش  و  مدرک ]! نیـسح  اب  نم  ار  هچنآ  دـندیدیم  دـندوب و  نونکا  دـندوب ، رـضاح  ام –  نادـنواشیوخ  زا  ص – ) ربماـیپ -
ْنِم ًاماه  ُقِّلَُفن  رعش : تفگ : ار  رعـش  نیا  نوعلم  دیزی  دنتـشاذگ  وا  دزن  رد  سّدقم  ياهرـس  ریاس  اب  ار  ترـضح  رّهطم  رـس  نوچ  هک  هدومرف 

رت ملاظ  رت و  نامرفان  ناشیا  و  دندوب ؛ نیگنس  ام  رب  هک  ار  گرزب  ینادرم  ياهرـس  میفاکـشیم  اَمَلْظَا =[  َو  َّقَعَا  اوناک  ْمُه  َو  اْنیَلَع  ٍةَّزِعَا  ٍلاجِر 
یَنْدَا ّفَّطلا  ِْبنَِجب  ٌماَهل  رعش : درک : تئارق  رعش  ود  نیا  دوب -  هتسشن  سلجم  رد  دیزی  اب  دوب و  ناورم  ردارب  هک  مَکَح -  نب  یَیحَی  دندوب ]!!
نیمز رب  هتخیریم –  البرک  هب  هک  هناخدور  هخاش ي  ّفط –  رانک  رد  هک  ییاهرـس  هنیآره  ِلْغَْولا =[  ِبَسَّنلا  ِيذ  ِدـْبَْعلا  ِداـیِز  ِْنبا  ِنِم  ًۀـَبارَق 

نیغورد تسپ و  یبَسَن  ياراد  هک  داـیز  نبا  نوچ  يا  هدـنب  زا  دـندوب  ص –  ربماـیپ - اـب  يرتکیدزن  يدـنواشیوخ  َتبارَق و  ياراد  دـنداتفا ،
ددعب شلسن  هراکدب –  نز  هیَمُس –  ِلْسَن =[  يِذب  ْتَْسَیل  ِهّللا  لوُسَر  ُْتِنب  َو  یَصَْحلا  َدَدَع  اُهلْسَن  یَْسمَا  ُۀَّیَمُس  تسا ] هدازانز  ینعی  دشابیم – 
تفگ دز و  وا  هنیـس  رب  تسد  دیزی  س . [ . دنا هدرک  ناشدیهـش  اریز  هتفر –  نایم  زا  شلـسن  ادـخ – ص –  لوسر  رتخد  یلو  هدـش  اهگیر 

یم غــیرد  یفطــصم ص  لآ  تــّلق  رب  ینک و  یم  یتــشز ] تَعانـَـش =[  ار  داــیز  لآ  تعاــمج  سلجم ، نــینچ  رد  ینعی  وــش ! تکاــس 
www.noorfatemah.org

129 زندگینامه امام حسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


دندروآ رد  دیزی  سلجم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رّهطم  رـس  نوچ  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  (. 422 (!؟ يروخ
يزاب ندوب  مارح  للع  زا  یکی  و   ] درک یم  يزاب  جنرطـش  ناشیا  اب  درک و  یم  راـمرهز  بارـش  دوخ  نامیدـن  اـب  تسارآ و  بارـش  سلجم 

هک دیماشایب  تفگ : یم  داد و  یم  دوخ  نارای  هب  بارش  و  تسوا – س ] هب  هُّبشت  هدوب و  دیلپ  دیزی  مسر  هکتسنآ  سّدقم ، عرش  رد  جنرطش 
ّدج ردپ و  نیسح و  ماما  ترضح  هب  ازسان  ما و  هدیدرگ  مّرخ  داشلد و  تسا و  هتشاذگ  ام  دزن  ام  نمشد  رس  هک  تسا  یکرابم  بارـش  نیا 

هعرج ِهَت  درک و  یم  رامرهز  بارش  هلایپ  هس  دش  یم  بلاغ  دوخ  فیرح  رب  راِمق  رد  هک  هبترم  ره  و  تفگ . یم  مالّـسلا  اَمِهیلع  وا  راوگرزب 
ام نایعیـش  زا  هک  ره  هک ]: دومرف  موصعم   ] سپ تخیر . یم  دـندوب  هتـشاذگ  نآ  رد  رورـس  نآ  سّدـقم  رـس  هک  یتـشط  يولهپ  ار  شموش 

دتسرفب تاولص  جنرطش  ای  بارش  هب  ندرک  رظن  تقو  رد  هک  ره  دیامن و  بانتجا  جنرطش  ندرک  يزاب  ندروخ و  بارـش  زا  هک  دیاب  تسا 
ناگراتـس ددـع  هب  دـنچ  ره  دزرماـیب  ار  وا  ناـهانگ  یلاـعتقح  ار ، داـیز  لآ  دـیزی و  دـنک  تـنعل  مالّـسلا و  هـیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  رب 

لقن بهذم ] یّنـس  ینومأم –  دمحا  نب  دّمحم  نب  مساق  فیلأت : َۀیواعُم –  ِتاّمَذَـم  یف  ُۀـیواحلا  ( ] هیواح ) زا یئاهب ) لماک  ) رد ( 423) دشاب
ماما رّونم  رس  تفرگرب و  بالگ  بآ و  دیزی  نز  تخیر ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رس  رب  دروخ و  بارـش ]  ]= رمَخ دیزی  هک  هدرک 

ار كرابم  ياهرس  نوچ  هلمجلاب ؛ تساوخ . یم  رذع  وا  زا  دید و  باوخ  رد  ار  مالّسلااَهیلع  همطاف  بش  نآ  تسشب ، كاپ  ار  مالّـسلا  هیلع 
نب یلع  ترـضح  دندوب و  هتـسب  هتـشر  کی  هب  ار  ناشیا  هک  یتلاح  رد  دـندروآ  رد  زین  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـندرک ، دراو  دـیزی  رب 
رگا ار  هناجرم  رـسپ  دنک  تشز  حیبق و  ادخ  تفگ ، دید  تئیه  نآ  هب  ار  ناشیا  دـیزی  نوچ  دوب و  هعماج ) لُغ  ) رد ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 

ار امش  لاح  تئیه و  نیا  هب  دومن و  یمن  امـش  اب  يراتفر  دب  وحن  نیا  دومن و  یم  ار  اه  امـش  هظحالم  دوب  یـشیوخ  تبارق و  وا  امـش و  نیب 
، دندوب لغ  ریجنز و  رد  هک  دندوب  روکذ  نت  هدزاود  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  زا  امَن  نبا  تیاور  هب  و  ( 424) درک یمن  هناور  نم  يارب 
: تفگ میوگ ؟ نخس  ات  ارم  یهد  یم  تصخر  ایآ  دومرف : دیزی و  هب  درک  ور  مالّسلا  هیلع  داجـس  دّیـس  ترـضح  دنداتـسیا ، دیزی  دزن  نوچ 

يا دومرف : هاگنآ  دیوگ ، نخس  نایذه  هک  یـسک  نم  دننام  زا  تسین  راوازـس  هک  مشاب  یم  یفقوم  رد  نم  دومرف : وگم . نایذه  نکلو  وگب 
؟ دیامرف هظحالم  لاح  نیدب  ار  ام  رگا  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  اب  يرب  یم  نامگ  هچ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ارت  دـیزی !

یسک ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نارتخد  دیزی ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  رتخد  همطاف  بانج  سپ 
مکح دیزی  سپ  دش ، دنلب  نویش  هیرگ و  يادص  هک  نادنچ  دنتسیرگ  تاملک  نیا  عامتسا  زا  دیزی  هناخ  لها  سلجم و  لها  دنک ! یم  ریسا 
هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یمقلا  میهاربا  نب  یلع  لیلج  خیـش  ( 425) دنتشادرب ار  اهلغ  دندیرب و  ار  اهنامـسیر  هک  درک 

نب یلع  دندرک  دراو  دیزی  رب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  يارسا  نیسحلا و  نب  یلع  ترضح  اب  ار  ءادهشلا  دّیس  ترضح  كرابم  رس  نوچ  هک 
ترـضح ار ؟! تردپ  تشک  هک  ار  ییادخ  رم  دـمح  نیـسحلا ! نب  یلع  يا  تفگ : وا  هب  دـیزی  دوب  ندرگ  رد  ّلغ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 

: دومرف ترضح  داد ، ار  بانج  نآ  لتق  نامرف  دش  بضغ  رد  دینشب  نیا  نوچ  دیزی  ارم . ردپ  تشک  هک  داب  یـسک  رب  ادخ  تنعل  هک  دومرف 
زج یمرحم  هکنآ  لاح  ناشهاگلزنم و  يوس  هب  دنادرگرب  هک  ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نارتخد  سپ  ارم  یـشکب  هاگ  ره 
لغ ) ندرک ناهوس  هب  درک  عورـش  دیبلط و  یناهوس  دیزی  سپ  ناشدوخ . هاگیاج  هب  ار  ناشیا  ینادرگ  یم  رب  وت  تفگ : دـیزی  دـنرادن . نم 

، یلب دومرف : راک ؟ نیدـب  مدرک  هدارا  هچ  یناد  یم  اـیآ  نیـسحلا ! نب  یلع  يا  تفگ : نآ  زا  سپ  دوب ، ترـضح  نآ  ندرگ  رب  هک  هعماـج )
ار هیآ  نیا  دـیزی  سپ  مدوـب . هدرک  هدارا  هچنآ  مسق  ادـخ  هب  دوـب  نیا  تفگ : دـیزی  دـشابن ، یکین  ّتنم و  نـم  رب  ار  يرگید  هـک  یتـساوخ 

دسر یم  مدرم  هب  هک  اهیراتفرگ  هک : تسا  نآ  همجرت  لصاح  ( 426 () ٍریثک ْنَع  وُفْعَی  َو  ْمُکیْدیَا  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیصُم  نِم  ْمَُکباصَا  ام  :) دناوخ
هیآ نیا  يا  هدرک  نامگ  وت  هک  تسا  نینچ  هن  دومرف : ترـضح  يرایـسب . زا  دـنک  تشذـگ  رد  ادـخ  تسا و  ناـشدوخ  ياـهراک  ببـس  هب 
ْنِم ٍباتک  یف  ِّالا  ْمُکِـسُْفنَا  یف  َو ال  ِضْرَالا  ِیف  ٍۀَبیـصُم  ْنِم  ْمَُکباصَا  ام  :) تسا نیا  هدـش  لزان  ام  هرابرد  هچنآ  هکلب  هدـماین  دورف  ام  هراـبرد 

ینامسآ ِهتشون  رد  هکنآ  رگم  نایمدآ  امش  ياهناج  رد  هن  نیمز و  رد  یسک  هب  یتبیصم  دسرن  هکنآ : هیآ  نومـضم  (. 427 ...() اهَاَْربَن ْنَا  ِْلبَق 
ترضح سپ  هدمآ . ار  امش  هچنآ  يارب  دیوشن  داش  هتفر و  امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  دیروخن  سوسفا  ات  ار  وا  مینک  قلخ  هکنآ  زا  شیپ  تسا 
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لها دـنداهن و  وا  يور  شیپ  رد  یتشط  رد  ار  كرابم  رـس  نآ  ات  داد  نامرف  دـیزی  هلمجلاـب ؛ (. 428) دنتـسه نینچ  هک  یناسک  میئام  دومرف :
رب كرابم  مشچ  نوچ  ار  مالّسلا  هیلع  داّجس  دّیس  دننکن ، هاگن  مالّسلا  هیلع  نیسح  رس  هب  ات  دندیناشن  وا  رس  تشپ  رد  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب 

داتفا سدقم  رس  نآ  رب  مالّسلااَهیلع  بنیز  ترـضح  رظن  نوچ  و  دومرفن ، لیم  اذغ  دنفـسوگ  رـس  زا  زگره  نآ  زا  دعب  داتفا  سّدقم  رـس  نآ 
ای تفگ : یم  دومن و  زاغآ  هبُدن  درک  یم  حورجم  ار  اهلد  هک  ینیزح  يادـص  اب  درک و  كاچ  ار  دوخ  نابیرگ  درب  تسد  دـش و  تقاط  یب 

لها یفطـصم ! رتخد  دـنزرف  يا  ءاسن ، ِهدِّیَـس  ءارهز و  همطاـف  دـنبلد  دـنزرف  يا  یَنِم ، هکم و  دـنزرف  يا  ادـخ و  لوسر  بیبح  يا  انیَـسُح و 
یف ِْظیَْغلا  َْدنَز  ُكُْرتَی  َو  اهِّرَقَتْسُم  ْنَع  َبلَْقلا  ُلیُزی  اّمِم  َو  رعش : دوب . تکاس  دیلپ  ثیبخ  دیزی  دندمآ و  رد  هیرگ  هب  یگمه  نیعل  نآ  سلجم 

هلعـش ناسنا  هنیـس  نورد  ار  بضغ  مشخ و  شتآ  دروآ و  یم  رد  هب  اـج  زا  ار  یمدآ  بلق  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  و  ( ]= 429) ًایِراو ِردَّصلا 
ماگنه تسا  یحو  نادـناخ  نارتخد  نداتـسیا  ایِداعَالا -[  یّتَح  ( 430) َنیِجُْـشت اِهب  ٍلاِحب  اهِقیلَط  َدـْنِع  ِیحَْولا  ِتاَنب  ُفُوقُو  دـنادرگیم -  رو 
هّیمشاه ینز  يادص  سپ  س . ![ . دنتخاس نیگهودنا  زین  ار  نانمـشد  یتح  لاحنآ  رد  هک  یتلاح  هب  بنیز ، ترـضح  هناحیـصف ي  يرونخس 

هانپ نانز و  هویب  سر  دایرف  يا  هادّـمحم ، َنبای  هاْتَیب ، ِلْهَا  َدِّیَـس  ای  هابیبح  ای  تفگ : یم  دـش و  دـنلب  هبدـن  هحون و  هب  دوب  دـیزی  هناـخ  رد  هک 
دشن و رثأتم  تاملک  نیا  زا  چیه  ایح  یب  دیزی  دنتسیرگ و  دندینش  ار  هبدن  نآ  هک  نارضاح  رگد  راب  ناراکانز . دالوا  غیت  هتشک  يا  نامیتی ،

تفگ یم  ( 431) يراعشا تفوک و  یم  ترـضح  نآ  كرابم  ياهنادند  رب  تفرگ و  تسد  هب  دیبلط و  يرنف ] ین  یعون  ینارَزیَخ =[  بوچ 
هنوگچ نم  هک  دندید  یم  دندوب و  یم  رضاح  دندش  هتشک  ردب  گنج  رد  هک  هّیما  ینب  خایشا  شاک  يا  : " هکنآ اهنآ  زا  یضعب  لصاح  هک 
ماـقتنا کـین  هک  دوشن  لَـش  تتـسد  دـیزی  يا  دـنتفگ  یم  دـندش و  یم  لاحـشوخ  مدیـشک و  ناـشیا  نـالتاق  نادـنزرف  زا  ار  ناـشیا  ماـقتنا 

َمَّلَـس ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  هباحـص  زا  یکی  شیپ  زا  دوب و  سلجم  رـضاح  هک  یمَلـسَا  هَزَْربوبا  نوچ  (. 432!") يدیشک
هب ار  نیسح  نادند  ایآ  وت  رب  ياو  دیزی ! يا  تفگ : دنز  یم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  كرابم  ناهد  رب  بوچ  دیزی  هک  تسیرگن  هدوب 

هیلع نَسَح  وا  ردارب  ار و  وا  ياهنادند  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  مدید  نم  هک  مهد  یم  یهاوگ  یبوک !؟ یم  نارزیخ  بوچ 
ار امش  ِلتاق  دنک  تنعل  ار و  امش  هدنشک  دشکب  ادخ  دیا ، تشهب  لها  ناناوج  دّیس  ود  امش  دومرف : یم  دیکم و  یم  دیسوب و  یم  ار  مالّسلا 
(433) دندرب نوریب  سلجم  زا  دندیـشک و  نیمز  رب  ار  وا  ات  داد  نامرف  دش و  بضغ  رد  تاملک  نیا  زا  دـیزی  ار . منهج  وا  يارب  زا  هتخاس  و 
دـمح و دـیآ : یم  نینچ  یـسراف  هب  نآ  هصالخ  هک  دـناوخ  هبطخ  تساـخرب و  مالّـسلااَمِهیلع  نینمؤملا  ریما  رتخد  بنیز  باـنج  تقو  نیا 
وا لآ  دّـمحم و  وا  لوسر  كـالول  هجاوـخ  يارب  زا  تاولـص  دورد و  تسا و  نیملاـع  راـگدرورپ  هک  تسا  كاـپ  ندازی  صتخم  شیاـتس 

اُوناک َو  ِهّللا  ِتایآب  اُوبَّذَک  ْنَا  َيأوُّسلا  اُؤاسَا  َنیّذلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث  :) دومرف هک  یماگنه  هدومرف  تسار  دنوادخ  هنیآ  ره  تسا . مالّـسلا  مهیلع 
دنتفاترب و يادخ  نامرف  زا  رـس  هک  وا  عابتا  دـیزی و  هک  دومرف  هراشا  هکرابم  هیآ  نیا  زا  مالّـسلااَهیلع  بنیز  ترـضح  ( 434 () َنُؤِزْهَتْسَی اِهب 

یم نامگ  ایآ  دیزی ! يا  ناه  دومرف : دروآ و  دیزی  اب  يور  هاگنآ  دوب . دهاوخ  خزود  شتآ  هب  ناشیا  تشگزاب  دندرک  راکنا  ار  ادخ  تایآ 
رب یتساک و  ام  تناکم  تلزنم و  زا  يداد  چوک  ناریـسا  دـننام  رهـش  ات  رهـش  ار  ام  يدرک و  گنت  اـم  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  نوچ  هک  ینک 
رب يدومن و  رّمنت  ّربکت و  زاـغآ  تهج  نیا  زا  هک  يدرک  تداـیز  هب  نادزی  ترـضح  رد  ار  دوخ  تبرق  يدوزفا و  دوخ  تمارک  تمـشح و 

نینچ هن  تشگ ؟ یفاص  وت  رهب  زا  ام  تنطلـس  دمآ و  درگ  وت  رب  ایند  تکلمم  هک  يدش  ناحرف  داش و  هراب  کی  يدوزفیب و  ینیب  نتـشیوخ 
رفک هکنانآ  دـننکن  نامگ  هتبلا  :) هدومرف هک  ار  ادـخ  شیاـمرف  يدرک  شومارف  رگم  شاـب  دوخ  هب  یتخل  شکزاـب و  ناـنع  دـیزی ، يا  تسا 

ناشیا يارب  زا  دـنیازفیب و  دوخ  هانگ  رب  ات  ار  ناشیا  میداد  تلهم  انامه  ناـشیا ، يارب  زا  تسا  رتهب  ار  ناـشیا  اـم  نداد  تلهم  هک  دـندیزرو 
ادخ لوسر  نارتخد  يراد و  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  هک  ءاقَلُط  رسپ  يا  تسا  تلادع  قیرط  زا  ایآ  (. 435 () نیهُم یباذع  تسا 

زا ار  ناشیا  يدرک و  کته  ار  ناشیا  تمرح  تمـشح و  هدرپ  انامه  ینادرگب  رهـش  هب  رهـش  ناریـسا ، نوچ  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص 
رد یتخاس  فیرـش  عیـضو و  رود و  کـیدزن و  ره  رظن  حـمطم  يداد و  چوک  نانمـشد  یهارمه  هب  لـهانم  لزاـنم و  رد  يدروآ و  رب  هدرپ 

ار ناگدازآ  رگج  هک  یـسک  دـنک  ام  ینابهاگن  هک  دور  یم  دـیما  هنوگچ  دوبن و  ناشیا  اب  یـسک  ناـشیا  ناراتـسرپ  نادرم و  زا  هک  یتلاـح 
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دیاب عقوت  هچ  هراوخ  رگج  دنه  دنزرف  زا  هک  نآ  زا  هیانک  دنک ؛ ّومن  دیورب و  نادیهش  نوخ  هب  شتـشوگ  دنکفیب و  ناهد  زا  و  ( 436) دیاخب
لد رد  دُحا  رَْدب و  زا  ار  ام  هنیک  ضغب و  هک  یـسک  تیب  لها  ام  ینمـشد  رد  درک  دـهاوخ  گنرد  هنوگچ  و  تفای . ناوت  هرهب  هچ  تشاد و 

يرعـش يرامـش  میظع  يرما  هکنآ  یب  یناد و  دوـخ  رب  یتریرج  مرج و  هکنآ  نودـب  سپ  هدرک  رظن  ار  اـم  ینمـشد  رظن  هب  هـشیمه  دراد و 
دنروآرب يزوریپ  گناب  يداش و  دایرف  سپ  ّلَشَتال =[ !! ُدیزَی  ای  اُولاق  َُّمث  اًحَرَف  اوُّلَهَتْسا  َو  اوُّلَهََال  رعش : یناوخ : یم  یتشز ] تَعانَـش =[  نیدب 

رب يراد  تسد  رد  هک  یبوـچ  اـب  و  دـنکن ])!! درد  دوـشن =(!! لـش  وـت  تسد  دـیزی ! يا  هک : دـنیوگ  نم  هـب  سپـس  و  یلاحـشوخ ، يور  زا 
حورجم و ار  اـم  ياـهلد  هکنآ  لاـح  یناوـخن و  ار  تیب  نیا  ارچ  ینز و  یم  تشهب  لـها  ناـناوج  دّیـس  مالّـسلا  هیلع  هّللادـبعوبا  ياهنادـند 

لآ هلـسلس  یتخیر و  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  هّیرذ  نوخ  هک  تهج  نیا  زا  يدـیرب  ار  ام  خـیب  لـصا و  يدرک و  كاـنمخز 
هتبلا و  دنونـش ، یم  ار  وت  يادن  هک  يراد  نامگ  ینک و  یم  ادن  ار  دوخ  خیاشم  یتخیـسگ و  دنا  نیمز  يور  ناگراتـس  هک  ار  بلّطملادـبع 

ار هچنآ  يدرک  یمن  یتفگ و  هک  ار  هچنآ  یتفگ  یمن  يدوب و  گنگ  يدوب و  لش  هک  ینک  وزرآ  يوش و  قحلم  ناـشیا  هب  هک  دـشاب  دوز 
هک ره  زا  شکب  ماقتنا  ار و  ام  قح  ریگب  اهلا ! راب  درک : ضرع  دومن و  باطخ  ار  یلاعت  ّقح  هاگنآ  دـنکن ، يدوس  وزرآ و  نکل  يدرک ، هک 
هک ادخ  هب  مسق  دیزی ! يا  ناه  دومرف : سپ  تشک . ار  ام  نایماح  تخیر و  ام  نوخ  هک  ره  رب  ار  دوخ  بضغ  نادرگ  لزان  درک و  متس  ام  اب 
رزِو شاب  لّمحتم  هک  یتلاح  رد  يوش  دراو  ادخ  لوسر  رب  هک  دشاب  دوز  و  ار ، دوخ  تشوگ  رگم  يدیربن  ار و  دوخ  تسوپ  رگم  یتفاکشن 

قح دریگ  یم  ار و  ناـشیا  یگدـنکارپ  دـنک  یم  عمج  یلاـعت  ّقح  هک  یماـگنه  رد  ار  وا  ترتـع  تمرح  کـته  ار و  وا  هّیرذ  نوخ  نتخیر 
دندروخ یم  يزور  دوخ  راگدرورپ  هار  رد  هدنز و  ناشیا  هکلب  دنناگدُرم  دندش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  نانآ  هّتبلا  ربم  نامگ  ار و  ناشیا 

يرای يارب  لیئربج  تمـصاخم و  يارب  ارت  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دّمحم  تسا  یفاک  و  يرواد ، تهج  زا  دنوادخ  ارت  تسا  یفاک  و 
رقتـسم وت  يارب  لطاب  تفـالخو  درک  راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  دـش و  راـیتسد  ار  وت  هک  یـسک  نآ  دـنادب  هک  دـشاب  دوز  تنواـعم و  وا و 

رگا تسا و  رتفیعض  وا  رَوای  رتدب و  وا  ناکم  امـش  زا  کی  مادک  هک  تسناد  دیهاوخ  تسه و  نیملاظ  يارب  یلدب  هدیهوکن  هچ  دینادرگ و 
یم ریثک  ارت  خـیبوت  میظع و  ارت  شنزرـس  مناد و  یم  مک  ارت  ردـق  نم  انامه  منک  مّلکت  هبطاخم و  وت  اب  هک  تشاد  زاب  ارم  راـگزور  یهاود 

تسا میظع  بیجع و  يرما  هچ ، تسا ؛ نایرب  اه  هنیـس  نایرگ و  اهمـشچ  نکل  دشخب ، یمن  يدوس  دنک و  یمن  رثا  وت  رد  اهنیا  هچ  مرامش ؛
زا ام  نوخ  دندرگ و  هتشک  دنناطیش  رکشل  هک  ناکرشم ] زا  ردب  گنج  ناگدشدازآ   ]= ءاقَلُط تسد  هب  دندنوادخ  رکـشل  هک  ینابیجن  هک ] ]

ترایز تبون  هب  ینابایب  ياهگرگ  ار  هزیکاپ  كاپ و  ياهدسج  نآ  دشونب و  دـشودب و  ام  تشوگ  زا  ناشیا  ناهد  دزیرب و  ناشیا  ياهتـسد 
نیا هک  دشاب  دوز  یتسناد  دوخ  تمینغ  ار  ام  زورما  رگا  دـیزی ! يا  دـنلامب . كاخ  رب  اهراتفک  هّچب  ناردام  ار  كرابم  ياه  نت  نآ  دـننک و 

رد هدـننک و  متـس  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  تسین  يداتـسرف و  شیپ  هک  ار  هچنآ  رگم  یباین  هک  یماگنه  رد  ددرگ  وت  تمارغ  بجوم  تمینغ 
ام توادع  رد  روآ و  لمع  هب  یهاوخ  هک  یعـس  ره  نکب و  یناوت  هک  يرکم  دیک و  ره  نونکا  ام ، دامتعا  ام و  تیاکـش  تسا  وا  ترـضح 
ام ماجرف  ینادن  زاب  و  درک ، رود  یناوتن  ار  ام  یحو  درک و  وحم  یناوتن  ار  ام  رکذ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  همه ، نیا  اب  راذـگم و  ورف  شـشوک 

تنطلـس ماّیا  لیلع و  بذـک و  وت  يأر  درک و  رود  یناوتن  شیوخ  زا  ار  دوخ  رادرک  راع  ار و  ام  تیاهن  تیاغ و  درک  یهاوخن  كرد  ار و 
ساپـس و تسا . ناراکمتـس  رب  ادـخ  تنعل  هک  دـنک  ادـن  قح  يداـنم  هک  يزور  رد  تسا  هدـنرذگ  وت  زور  هدـنکارپ و  وت  عمج  لـیلق و  وت 

يادهش باوث  هک  منک  یم  لا  ؤس  ادخ  زا  ار و  تداهش  تمحر و  اهتنا  رد  ار و  تداعـس  ام  رب  ادتبا  رد  درک  متخ  هک  ار  يدنوادخ  شیاتس 
دنوادـخ تسوا  هک  دراد  مئاد  ام  رب  ار  شناسحا  دـشاب و  ناشیا  هفیلخ  ام  نایم  رد  دـیازفیب و  ناشیا  رجا  رب  زور  ره  دـیامرف و  لیمکت  ار  ام 

ار مالّسلااَهیلع  بنیز  بانج  هک  دتفا  یمن  قفاوم  ار  دیزی  (. 437) تسا لیکو  وکین  يرما و  ره  رد  تسا  یفاک  و  دودو ، راگدرورپ  میحر و 
، دننک نخس  هناشُهیب  حئاون  نانز  هک  دشارت  رب  يرذع  هک  تساوخ  دراد ، طخس  بضغ و  دروم  زیمآ  متش  تاملک  تشرد و  نانخـس  نیدب 

َیلَع َتْوَملا  َنَوْهَا  ام  حئاوَص  ْنِم  ُدَمُْحت  ًۀَْحیَص  ای  رعش : تفگب : ار  رعش  نیا  مَرَجال  تسا ، هدیدنسپ  ناگتخوس  رگج  زا  نانخـس  مسق  نیا  و 
دوخ ینعی : ) ناگدننک هلان  يارب  گرم  تسا  ناسآ  ردقچ  و  ناگدننک ! نویـش  زا  تسه  هدیدنـسپ  هک  يدایرف  نویـش و  اسب  يا  ِحـئاّونلا =[ 
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دنتفگ یتشز  مالک  ناثیبخ  نآ  میامن . لمع  هچ  تعامج  نیا  اب  هک  درک  تروشم  ماش  لها  نیرـضاح  اب  دـیزی  هاگنآ  دـنریمب . ]) هلان  زا  زین 
يا تفگ : دوب  سلجم  رـضاح  هک  ریـشب  نب  نامعن  نارذـگ . رد  غیت  اـب  ار  ماـمت  هک  دوب  نآ  ناـشدارم  تسین و  رکذ  بساـنم  نآ  ینعم  هک 
َمَّلَـس ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هک  نک  نآ  تشاد  تعنـص  هچ  ناشیا  اب  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  ات  نیبب  دـیزی !

رد و  نخس ، هب  درک  عورش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دنتفگ : ار  مالک  نیا  دیزی  سلجم  لها  هک  یتقو  هدرک : لقن  يدوعـسم  و  ( 438) درک
وت سلجم  لها  دومرف : دیزی و  هب  درک  ور  سپ  ار  يادخ  تفگ  انث  دمح و  سپ  دوب  هتشذگ  شکرابم  نس  زا  هام  دنچ  لاس و  ود  تقو  نآ 
اهنآ هـچ  نوراـه ؛ یـسوم و  رما  رد  ناـشیا  اـب  نوـعرف  ندرک  تروـشم  رد  نوـعرف  سلجم  لـها  فـالخ  هـب  دـنداد  يأر  وـت  تروـشم  رد 

ِسلجم لها  دومرف : تسیچ ؟ شببـس  دیـسرپ  دیزی  تسا . یببـس  نیا  يارب  ام و  نتـشک  هب  دنداد  يأر  تعامج  نیا  و  ُهاخَا ) َو  ْهِجْرَا  ) دنتفگ
مالک زا  دیزی  سپ  انز ، ياهدالوا  رگم  ار  ناشیا  دالوا  ءایبنا و  دشک  یمن  دنتـسین و  لالح  دالوا  تعامج  نیا  دـندوب و  لالح  دالوا  نوعرف 
رتخد همطاف  بناـج  هب  درک  رظن  ور  خرـس  يدرم  ماـش  مدرم  زا  دـیفم ، دّیـس و  تیاور  هب  ماـگنه  نیا  ( 439) دیدرگ شوماخ  داتـسیا و  زاب 

نم هب  ار  كرتخد  نیا  ینعی  َۀَـیِراْجلا ؛ ِهِذـه  یل  ْبَه  نینمؤملا ! َریما  ای  تفگ : دـیزی و  هب  درک  ور  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح 
زیاج ناشیا  يارب  زا  بلطم  نیا  هک  مدرک  نامگ  مدـیزرلب و  دوخ  رب  مدینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دومرف : مالّـسلااَهیلع  همطاـف  باـنج  شخبب .
بنیز بانج  (! 440) موش مدرم  زینک  دیاب  نونکا  مدـش  میتی  هّمع  متفگ : مدـیبسچ و  مالّـسلااَهیلع  بنیز  بانج  ما  هّمع  هماج  هب  سپ  تسا .

ددنبن و تروص  دیزی  وت و  يارب  راک  نیا  مسق  ادخ  هب  يدش ، هدرک  تمالم  هّللاو و  یتفگ  غورد  دومرف : درک و  یماش  اب  يور  مالّسلااَهیلع 
رگا تسا و  اور  نم  يارب  رما  نیا  یتـفگ  غورد  يادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : دـش و  مشخ  رد  دـیزی  دـیرادن . يرما  نینچ  راـیتخا  کـی  چـیه 

هتـشادن و اور  وت  يارب  ار  رما  نیا  یلاـعت  ّقح  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا  نینچ  هن  دومرف : مالّـسلااَهیلع  بنیز  ترـضح  منک . یم  منکب  مهاوـخ 
يور شیپ  رد  تفگ : دش و  رتدایز  شمشخ  نخـس  نیا  زا  دیزی  ینک . رایتخا  رگید  ینید  يوش و  نوریب  ام  ّتلم  زا  هکنآ  رگم  درک  یناوتن 
ردارب ردپ و  نید  ادخ و  نید  هب  دومرف : مالّـسلااَهیلع  بنیز  بانج  دندش . نوریب  نید  زا  وت  ردارب  ردپ و  انامه  ییوگ  یم  نخـس  نینچ  نم 

: دومرف مالّسلااَهیلع  بنیز  ترضح  ادخ . نمـشد  يا  یتفگ  غورد  تفگ : دیزی  یـشاب . ناملـسم  رگا  دنتفای  تیاده  تّدج  ردپ و  وت و  نم ،
مرش ایوگ  دیزی  يراد . یم  روهقم  ار  ام  یهد و  یم  مانـشد  شحف و  متـس  يور  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  یهاشداپ  ریما و  وت  نونکا  دیزی ! يا 
دیزی زا  یماش  درم  نآ  دهد ، تگرم  ادخ  وش  رود  تفگ : دـیزی  درک ، هداعا  ار  دوخ  نخـس  هراب  رگید  یماش  درم  نآ  دـش ، تکاس  درک و 

رسپ یلع  همطاف و  رسپ  نیسح  تفگ : یماش  درم  تسا ، یلع  رتخد  نز  نآ  نیسح و  رتخد  همطاف  نآ  تفگ : دیزی  دنتـسیک ؟ ناشیا  دیـسرپ 
یم ریسا  ار  وا  هّیرذ  یشک و  یم  ار  دوخ  ربمغیپ  ترتع  دیزی  يا  ارت  دنوادخ  دنک  تنعل  تفگ : یماش  درم  نآ  یلب ، تفگ : دیزی  بلاطوبا ؟
رما مناسر و  یم  ناشیا  هب  زین  ارت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دیزی  مور ؛ ناریـسا  زج  ار  ناشیا  مدرک  یمن  نامگ  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ینک !؟

رد مالّـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  اب  ار  تیب  لها  ات  درک  رما  دیزی  سپ  دومرف : ُهّللا  ُهَمِحَر  دـیفم  خیـش  (. 441) دـندز ندرگ  ار  وا  هک  درک 
هن دوب و  امرگ  عفاد  هن  هک  دندرک  سبح  یبارخ  عضوم  رد  ار  ناشیا  یلوق ، هب  دـنداد و  ياج  دوب  شدوخ  هناخ  هب  لصّتم  هک  هّدـحیلع  هناخ 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  رب  يراز  هحون و  دندوب  ماش  رد  هک  یتدم  نیا  رد  و  تخادنا ، تسوپ  ناشکرابم  ياهتروص  هکنانچ  امرـس  ظفاح 
نوخ شریز  زا  دنتـشاد  یم  رب  نیمز  زا  هک  یگنـس  ره  سدـقملا  تیب  ضرا  رد  ماّیا  نیا  رد  هک  هدـش  تیاور  و  (. 442) دندرک یم  مالّسلا 
تیب لها  دندرک و  بصن  وا  مْوُش  رـصق  رد  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  رّهطم  رـس  درک  رما  دیزی  هک  دنا  هدرک  لقن  یعمج  و  دیـشوج . یم  هزات 
دندش نیعل  نآ  هناخ  لخاد  مالسلا ) نهیلع  ) تلالج تمصع و  تیب  لها  تارّدخم  نوچ  دنوش ، وا  هناخ  لخاد  هک  درک  رما  ار  مالّسلا  هیلع 

دنه دنتـشاد و  متام  زور  هس  دندرک و  دنلب  هحون  هیرگ و  هب  ادـص  دندیـشوپ و  متام  سابل  دـندنک و  ار  دوخ  ياهرویز  نایفـسوبا  لآ  نانز 
هناخ زا  دـیرد و  ار  هدرپ  دوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  َِهلاـبَح  رد  رتشیپ  دوب و  دـیزی  نز  تقو  نآ  رد  هک  رماـع  نب  هّللادـبع  رتخد 
یَّلَـص ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دنزرف  كرابم  رـس  دـیزی ! يا  تفگ : دوب  ماع  عمجم  هک  یتقو  رد  دـمآ  نیعل  نآ  سلجم  هب  دـیود و  نوریب 
هحون دنه ! يا  تفگ : دنادرگرب و  ار  وا  دنکفا و  وا  رس  رب  هماج  تسجرب و  دیزی  يا ! هدرک  بصن  نم  هناخ  رد  رب  ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا 
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نتشک هب  نم  درک و  لیجعت  وا  رما  رد  نیعل  دایز  رسپ  هک  شیرق  گرزب  َمَّلَـس و  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  دنزرف  رب  نک  يراز  و 
: هدومرف هدرک  لقن  ار  یماش  يور  خرـس  درم  تیاکح  هکنآ  زا  سپ  نویُعلا ) ُءـالج  ) رد ُهّللا  ُهَمِحَر  یـسلجم  همّـالع  (. 443) مدوبن یضار  وا 

دجـسم هب  دوخ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  دندرب ، نادنز  هب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  هک  درک  رما  دیزی  سپ 
تفگ و مالّـسلااَمِهیلع  نیـسح  ماما  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  هب  يرایـسب  يازـسان  بیطخ  نآ  درک ، ـالاب  ربنم  رب  دـیبلط و  ار  یبیطخ  درب و 

َْتیَرَتِْشا ُبِطاخْلا ! اَهُّیَا  َکَْلیَو  هک : ار  وا  درک  ادن  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  درک ، رایسب  حدم  ار  ۀنعَّللا  اَمِهیلع  هیواعم  دیزی و 
مـشخ هب  ار  ادـخ  قولخم ، يدونـشخ  يارب  هک  بیطخ ! يا  وت  رب  ياو  ینعی  ِراـّنلا ؛ َنِم  َكَدَـعْقَم  ْءَّوَـبَتَف  ِقلاـخلا  ِطَخَِـسب  ِقُوـلْخَمْلا  َةاـضْرَم 

رب هک  هد  تصخر  ارم  دیزی ! يا  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  سپ  (. 444) نادب اّیهم  منهج  رد  ار  دوخ  ياج  يدروآ ،
سامتلا سلجم  لها  درکن ، لوبق  دیزی  ددرگ ، نارـضاح  رجا  نایملاع و  دنوادخ  يدونـشخ  بجوم  هک  میوگب  دـنچ  يا  هملک  مورب و  ربنم 

یم اوسر  ار  نایفـسوبا  لآ  ارم و  دـیآرب  ربنم  رب  رگا  تفگ : دـیزی  میونـشب ، ار  وا  نخـس  میهاوخ  یم  ام  هک  هدـب  تصخر  ار  وا  هک  دـندرک 
، دنا هتسارآ  لامک  ملع و  هب  یگراوخریش  رد  هک  تسا  یتیب  لها  زا  وا  تفگ : دیزی  دیآ ، یم  رب  هچ  كدوک  نیا  زا  دنتفگ : نارضاح  دنک ،

ترضح رب  تاولـص  درک و  ءادا  یهلا  يانث  دمح و  تفر و  الاب  ربنم  رب  ترـضح  ات  داد  تصخر  دیزی  دندرک  هغلابم  رایـسب  ماش  لها  نوچ 
ناشیا ياهلد  نایرگ و  ار  نارضاح  ياه  هدید  هک  درک  ادا  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  يا  هبطخ  داتـسرف و  وا  تیب  لها  یهانپ و  تلاسر 

 ]= ُمالّـسلا ِهیَلَع  ُمامالا  اَذه  ِّالا  اِهب  َحَدُْـمی  ْنَا  ُّقِحَتْـسَی  یّتلا ال  ِتایبَالا  ِهِذـِهب  َلَّثَمَتَا  ْنَا  ِماقَْملا  اذـه  یف  ُّبُِحا  ّینِا  ُْتُلق : ( 445) درک نایرب  ار 
هیلع ماما  نیا  زج  تسین  اهنآ  هب  ندش  حدـم  ّقِحتـسُم  راوازـس و  یـسک  هک  تایبا  نیا  هب  میوج  لّثمت  ماقم  نیا  رد  هک  مراد  تسود  میوگ :

؛ يدرک یناشفارون  تا  هرهچ  شبات  اب  هکنآ  ات  ُریثَْعلا =[  َكاذ  َباَْجنا  َو  یَجُّدلا  َكاذ  یَلَْجناَف - َکِهْجَو  ِءْوَِضب  َتَْرنَا  یّتح  رعش : مالّـسلا : ]
 ]= ُرُْظنَت ٌْنیَع  َو  اِهب  َکَیِلا  یمُؤی  ٌعَبْـصِاَف - َنُورظاّنلا  َکیف  َِنْتفُاَف  رابغ ] درگ و  نآ  دـش  فرطرب  تملظ و  یکیراـت و  نآ  دـش - فرطرب  سپ 

َنوُدِجَی دنکفا ] یم  رظن  وت  هب  یسک  مشچ  دنکیم و  هراشا  وت  هب  یـسک  تشگنا  ناشیا  نایم  رد  هک  نارظان ؛ وت  رد  دنا  هداتفا  بجعت  هب  سپ 
نارفک هک  دـننادیم  ادـخ  ياهتمعن  زا  دـنا  هتفای  قیفوت  نآ  رب  هک  ار  وت  ندـید  اهنآ  اوُرَفُْکت =[  یّتلا ال  ِهّللا  ِمُْعنَا  ْنِم  اِهب  اوُزاـف  یّتلا  َکَـتیؤُر 

هک ادخ ، لباقم  رد  نتورف  عضاخ و  ناسنا  نتفر  هار  یتفر  هار  وت  سپ  ُرَّبَکَتَی =[  یِهُْزی و ال  ِهِّلل ال  ٍعِضاوتُم - ٍعِضاخ  َۀَیْـشَم  َْتیَـشَمَف  دوشیمن ]
هب ار  دوخ  یقاتـشم  ناسنا  رگا  سپ  ُرَْبنِْملا =[  َْکَیِلا  یَعََـسل  ِهِعْـسُو ، یف  ام - َقوَف  َفَّلَکَت  ًاقاتْـشُم  َّنَا  ْوَلَف  دور ] یمن  هار  ّربکت  رخف و  زاـن و  اـب 
نآ يـالاب "  " وت هک  ) دـنکیم وت  يوـسب  قوـش  راـهظا  ربـنم  هنیآره  تسوا ، تقاـیل  عـسُو و  رد  هچنآ  زا  رتـالاب "  " دراداو فـّلکت  تمحز و 

هنارگنـشور و راتفگ  باطِخلا =( لصف  زا  يدومن  راکـشآ  ُِربُْخت =[  ِنیبُْملا و  ّقَْحلا  ِنَع  ُِئبُنت  ٍۀَـمْکِِحب - ِباطِخلا  لْصَف  ْنِم  َْتیَدـْبَا  یـشاب ])
تلاسر تیب  لها  ام  یلاعت  ّقح  سانلا  اهّیا  هک  دومرف  سپ  س . [ - دهدیم ربخ  نآ  زا  راکشآ و  ّقح  زا  دنکیم  تیاکح  هک  یـشناد  هب  عطاق )

يراـبدرب و ملع و  اـم  هب  تسا  هدرک  اـطع  و  هداد ، یتداـیز  قـلخ  ریاـس  رب  ار  اـم  تلیـضف  تـفه  هـب  تـسا و  هدرک  اـطع  تلـصخ  شـش  ار 
یفطصم دّمحم  راتخم  ّیبن  تسا  ام  زا  هکنآ  هب  ار  ام  تسا  هداد  تلیضف  و  نانمؤم . ياهلد  رد  تبحم  تعاجـش و  تحاصف و  يدرمناوج و 

رد شیوخ  لاب  ود  اب  هک  راـّیط  رفعج  تسا  اـم  زا  و  مالّـسلا ، هیلع  یـضترم  یلع  مظعا  قیّدِـص  تسا  اـم  زا  و  َمَّلَـس ، ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص 
نیا طبس  ود  تسا  ام  زا  و  َمَّلَس ، ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ریش  ادخ و  ریـش  هزمح  تسا  ام  زا  و  دنک ، یم  زاورپ  هکئالم  اب  تشهب 
یم ربخ  نم  دسانشن  ارم  هک  ره  دسانش و  دسانش  ارم  هک  ره  ( 446) دنا تشهب  لها  ناناوج  دّیس  ود  هک  مالّسلااَمِهیلع  نیسح  نسح و  تّما 

ءابآ و حئادم  شیوخ و  رخافم  هتـسویپ  و  افَـص . مَْزمَز و  دـنزرف  منم  ینِم ، هّکم و  دـنزرف  منم  سانلا ! اهّیا  . دوخ بسن  بسح و  هب  ار  وا  مهد 
منم يربک ، هجیدـخ  دـنزرف  منم  ءاسن ، هدّیـس  دـنزرف  منم  مالّـسلااَهیلع ، ءارهز  همطاف  دـنزرف  منم  دومرف : هکنآ  ات  درک  رکذ  ار  دوخ  دادـجا 

وا رب  هکنآ  دنزرف  منم  انع ، روج و  لها  هدش  تراغ  دنزرف  منم  البرک ، يارحـص  هنـشت  بل  دـنزرف  منم  افج ، لها  غیت  هب  لوتقم  ماما  دـنزرف 
ار وا  مَرَح  هکنآ  دنزرف  منم  اهرهـش ، رد  دندینادرگ  دـندرک و  هزین  رب  ار  شرـس  هکنآ  دـنزرف  منم  اوه ، ناغرم  نیمز و  نایّنج  دـندرک  هحون 

دادجا حئادم  نادنچ  سپ  یلاعت . ّقح  مولع  طبهم  و  امـس ، هکئالم  لوزن  ّلحم  میئام  الب ، تنحم و  تیب  لها  میئام  انز ، دالوا  دـندرک  ریـسا 
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هک درک  هراشا  ار  نّذ  ؤم  دندرگرب  وا  زا  مدرم  هک  دیـسرت  دیزی  تساخرب و  مدرم  زا  شورُخ  هک  درک  دای  ار  دوخ  ماظِع  ءابآ  رخافم  مارگ و 
ترضح ُهّللا  َّالا  َهِلاال  ْنَا  ُدَهْشَا  تفگ : نّذؤم  نوچ  تسین ، رتگرزب  يزیچ  ادخ  زا  دومرف : ترـضح  تفگ ، ُربکا  ُهّللا  نّذ  ؤم  نوچ  وگب ، ناذا 

ِهیَلَع و ُهّللا  یَّلَص  هّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَحُم  َّنَا  ُدَهْشَا  تفگ : نّذؤم  نوچ  نم ، نوخ  تشوگ و  تسوپ و  هملک  نیا  هب  دنهد  یم  تداهش  هک  دومرف 
نم ّدج  يزاس  یم  روکذم  تعفر  هب  ار  شمان  هک  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دمحم  نیا  وگب  دیزی ! يا  هک  دومرف : ترـضح  َمَّلَـس  ِِهلآ و 

ار وا  ترتع  ارچ  سپ  تسا  نم  ّدـج  ییوگ  یم  رگا  و  يوش ، یم  رفاکو  یـشاب  هتفگ  غورد  تساوت  ّدـج  ییوگ  یم  رگا  وت ؟ ّدـج  ای  تسا 
راتفر تایاکح  لـتاقم و  زا  هچنآ  هک  دـیوگ : فل  ؤم  داتـسیا . زاـمن  هب  تفگن و  باوج  نوعلم  نآ  يدرک ؟! ریـسا  ار  وا  نادـنزرف  یتشک و 
مهیلع تیب  لها  تعانـش  تتامـش و  زا  دش و  كانمیب  هنتف  شزیگنا  زا  دـیزی  هک  تسا  نآ  دوش  یم  رهاظ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  دـیزی 

تیب لها  تبقارم  زا  ار  نانابهاگن  ناسراح و  درک و  یم  راتفر  تیب  لـها  اـب  ارادـم  قفر و  قیرط  هب  هلمجلا  یف  دـینادرگرب و  يوخ  مالّـسلا 
رد ار  مالّسلا  هیلع  داجس  دّیس  ترضح  یهاگ  هاگ  تشاذگ و  ناشدوخ  رایتخا  هب  نوکس  تکرح و  رد  ار  ناشیا  تشادرب و  مالّـسلا  مهیلع 

تمادن راهظا  راک و  نیا  رب  درک  یم  تنعل  ار  وا  داد و  یم  تبسن  دایز  نبا  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  دیبلط و  یم  شیوخ  سلجم 
هک اریز  دـشاب ؛ هدـش  لاحدـب  نامیـشپ و  عقاو  رد  هکنیا  هن  دوب  تنطلـس  کلم و  ظـفح  هّماـع و  بولق  بلج  تهج  هب  همه  نیا  درک و  یم 

تشاچ و ره  رد  لتاقم  یضعب  قفاوم  ِءانَّثلا  ِۀَّیِحَّتلا و  ُفالآ  ِهیَلَع  ءادهشلا  دّیس  ترـضح  لتق  زا  دعب  رّرکم  دیزی  هک  دنا  هدرک  لقن  نیخّروم 
ناناوخ و دورس   ]= نایّنَغُم تسشنب و  بارش  طاسب  رب  دیزی  رّرکم  هک  دنا  هتفگ  و  دیبلط ، یم  دوخ  ناوخرس  رب  ار  رورس  نآ  سّدقم  ِرَس  ماش 

تئارق ار  موْشیَم  رعـش  نیا  دومن و  یقاس  هب  يور  دـیناشنب و  دوخ  تسار  تسد  بناج  هب  ار  داـیز  نبا  درک و  راـضحا  ار  نازاون ] یقیـسوم 
ماج بل  سپس  ارم ! نامداخ  دزاس  باریس  هک  یبارش  ناشونب  (ي =[ ) ٍدایز َْنبا  اَهَلثِم  ِقْساَف  ْلِم  َُّمث  یشاشُم  يِّوَُرت  ًَۀبْرَـش  ینِقْـسَا  رعـش : درک :

و تسا ! نم  نیما  نم و  زارمه  وا  يداهِج =[  َو  یمنْغَم  ِدیدْسَِتل  َو  يْدنِع  ِۀَنامَالاَو  ِّرِّسلا  َبِحاص  دایز ] نبا  هب  ارنآ  لثم  ناشونب  نک و  جک  ار 
نیسح لتاق  (ي =[ ) ِداّسُْحلا َو  ِءادعَالا  َدیبُم  َو  ًاْنیَـسُح  ینْعَا  ّیِجِراخلا  َِلتاق  تسا ]! نم  داهِج  تمینغ و  هب  نم  تیاده  یـشخب و  تّوق  لماع 

زا هّللا  همحر  سواط  نبا  دّیس  تسا ] نم  نادوسح  نانمشد و  هدننک ي  دوبان  و  دوب ؛ نیملـسم  رما  یلو  رب  هدننک  جورخ  یـصخش  هک  تسا 
دیزی دـندروآ  دـیزی  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  رـس  هک  ینامز  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  ترـضح 
يزور ( 447) درک یم  رمخ  برُـش  داهن و  یم  شیوخ  شیپ  رد  تخاس و  یم  رـضاح  ار  رّهطم  رـس  نآ  درک و  یم  مهارف  بارـش  سلاـجم 
هاشداپ يا  هک  دیسرپ  دیزی  زا  دوب ؛ رضاح  موش ] دیلپ و  موُشیَم =[  نآ  سلجم  رد  دوب  گنرف  ناگرزب  فارـشا و  زا  هک  مور  ناطلـس  لوسر 

زا شیب  مک و  ره  زا  موش  زاب  شیوخ  کلم  دزن  هب  نم  نوچ  تفگ : تسیچ ؟ تجاح  رـس  نیا  اب  ارت  تفگ : دـیزی  تسیک ؟ رـس  نیا  برع !
: تفگ دیزی  ددرگ . کیرـش  وت  يداش  اب  دوش و  داش  ات  مناسرب  هاشداپ  ضرع  هب  منادـب و  ار  نیا  هّصق  ات  مهاوخ  یم  دـنک  یم  شـسرپ  نم 
. َمَّلَـس ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوـسر  رتـخد  همطاـف  تفگ : تسیک ؟ شرداـم  تفگ : تسا . بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  رـس  نیا 

دواد نم  ناـیم و  تسا و  ربمغیپ  دواد  داژن  زا  نم  ردـپ  هکنآ  هچ  تسا ؛ رتهب  امـش  نید  زا  نم  نید  وت ، نید  رب  وت و  رب  فُا  تفگ : ینارـصن 
رتخد دنزرف  امـش  دنراد و  یمرب  كّربت  تهج  هب  ارم  مدقم  كاخ  دننک و  یم  میظعت  ببـس  نیا  اب  ارم  يَراصَن  مدرم  تسا و  رایـسب  ناردـپ 
دیزی يارب  سپ  دیراد !؟ امـش  هک  تسا  نید  هچ  نیا  سپ  دـیناسر ! یم  لتق  هب  درادـن  هطـساو  رتشیب  ردام  کی  ربمغیپ  اب  هک  ار  دوخ  ربمغیپ 

ای ) هام شش  هک  دراد  دوجو  ییایرد  نیچ  نامع و  نیب  تفگ : ینارصن  میونـشب . ات  وگب  تفگ : دیزی  درک *[ *. لقن  ار  رفاح  هسینک  ثیدح 
نآ تحاسم  دراد و  رارق  بآ  طسو  رد  هک  رهـش  کی  رگم  درادـن  دوجو  ییاتـسور  ای  رهـش  چـیه  اجنآ  رد  دراد ، تفاسم  هار  لاـس ) کـی 
رپ دشابیم و  توقای  روفاک و  نآ  تارداص  درادن ، دوجو  نآ  زا  رتگرزب  يرهـش  نیمز  يور  رد  دشابیم و  خسرف  تشه  رد  خـسرف  تشه 

، دنکیمن تموکح  اج  نآ  رد  یهاشداپ  ای  مکاح  چـیه  ناشیا  زا  ریغ  تسا و  نایحیـسم  رایتخا  رد  رهـش  نآ  ربنع ، دوع و  ناتخرد  زا  تسا 
)= ياهَّقُح اـسیلک  نیا  بارحم  رد  تسا ؛ رفاـح  ياـسیلک  ماـن  هب  ییاـسیلک  اـهنآ  نیرتگرزب  هک  دراد  دوجو  اـج  نآ  رد  یناوارف  ياـهاسیلک 

ترـضح هک  تسا  یغـالا  هب  قـلعتم  مس ، نآ  دـنیوگیم : هدـش  هداد  رارق  یناوـیح  مُس  نآ  رد  هک  تسا  نازیوآ  ـالط  زا  یکچوـک ) فرظ 
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نآ هب  نایحیسم  زا  يدایز  هورگ  هلاس  ره  دناهدرک و  تنیز  ریرح  الط و  اب  ار  هقح  نآ  فارطا  مدرم ، تسا . هدشیم  راوس  نآ  رب  (ع ) یسیع
تیعـضو نیا  دـننکیم ! بلط  ادـخ  زا  اـجنآ  رد  ار  دوخ  تاـجاح  دنـسوبیم و  ار  نآ  هدرک و  فاوـط  هقح  نآ  رود  هب  دـنوریم و  اـسیلک 

و هدشیم ! راوس  نآ  رب  (ع ) یسیع ترضح  ناشربمایپ  دننکیم  نامگ  هک  دنداد  یغالا  مس  هب  تبـسن  نانآ  هک  تسا  ياهقالع  نایحیـسم و 
ار يراصن  درم  نیا  هک  داد  نامرف  دـیزی  دراد . ]! رب  امـش  نید  امـش و  زا  ار  تکرب  دـنوادخ  دیـشکیم ، ار  ناتربمایپ  رتخد  دـنزرف  امـش  اما 
، یلب تفگ : یـشکب ؟ ارم  یهاوخ  یم  ایآ  دـیزی  يا  تفگ : تسنادـب  نیا  نوچ  ینارـصن  دزاسن ! اوسر  ارم  شیوخ  تکلمم  رد  هک  دیـشکب 

هاگآ نآ  ّرِـس  زا  نونکا  مدش  بجع  رد  نم  داد  تشهب  تراشب  ارم  مدید  باوخ  رد  ار  امـش  ربمغیپ  هتـشذگ  بش  رد  نم  هک  نادـب  تفگ :
یم دیـسوب و  یم  دینابـسچ و  هنیـس  هب  تشادرب و  ار  كراـبم  رـس  نآ  تسجرب و  سپ  دـش  ناملـسم  تـفگ و  تداهـش  هـملک  سپ  مدـش ،

تشاد مان  سمّشلادبع  هک  مور  راّجتلا  ِکلَم  دیزی ، سلجم  رد  هک  ( 449) تسا یئاهب ) لماک   ) رد و  (. 448) دندرک دیهش  ار  وا  ات  تسیرگ 
کشُِم هفان  هد  ینمی و  دُرب  هد  متفر و  هنیدم  هب  هّینطنطسق  زا  مدرک ، یم  تراجت  نم  هک  دشاب  لاس  تصش  بیرق  ریما ! ای  تفگ : دوب  رضاح 

تزاـجا کـلام  نب  سَنَا  دوب ، هَمَلَـس  ّمُا  هناـخ  رد  وا  متفر  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هب  متـشاد  ربنع  نَم  ود  و 
مان باهّولادبع  ارم  مدش ، ناملـسم  مه  نم  درک و  لوبق  نم  زا  مداهنب  وا  دزن  دش  روکذـم  هک  ایادـه  نیاو  متفر  وا  تمدـخ  هب  نم  تساوخ 

نیسح نسح و  هک  مدوب  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  تمدخ  رد  و  مور ، کلم  فوخ  زا  مراد  ناهنپ  ار  مالـسا  نکیل  درک 
زا ار  ناشیا  رس  وت  زورما  دیناشن ، دوخ  نار  رب  دیسوبب و  ار  ناشیا  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  دندمآ و  رد  مالّـسلااَمِهیلع 
ام راید  رد  ینز ! یم  تسا  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هاگ  هسوب  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  يایانث  هب  بیـضق  يا  هدرک  ادج  نت 

مالّـسلا هیلع  یـسیع  دـنیوگ  هک  تسا  رخ  مُس  راهچ  هعموص  نآ  رد  يا و  هعموص  هریزج  نآ  رد  يا و  هریزج  ایرد  نآ  رد  تسا و  یئاـیرد 
دـنور و ّجـح  هب  اجنآ  لاس  ره  مدرم  هّماـع  مور و  يارما  نیطالـس و  هداـهن ، قودنـص  رد  هتفرگ  رز  هب  ار  نآ  دوب  هدـش  اروس  نآ  رب  يزور 

یم نیا  دوخ  لوسر  دنزرف  اب  امـش  دنرب ، هفحت  هب  هدرک  هراپ  هراپ  ار  هنهک  نآ  دننک و  هزات  ار  اهمُـس  نآ  ریرح  دـننک و  هعموص  نآ  فاوط 
تّوبن هب  رارقا  تداهـش و  هملک  هب  دوشگرب  نابز  باهّولادـبع  دـننز . ندرگ  ار  باهّولادـبع  ات  تفگ  درک ، هابت  ام  رب  تفگ : دـیزی  دـینک !؟

ار وا  نآ  زا  دعب  وا ، دادجا  ءابآ و  دیزی و  رب  درک  تنعل  درک و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  تماما  َمَّلَـس و  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دّمحم  ترـضح 
هاگان هک  درک  یم  روبع  قشمد  ياهرازاب  رد  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  يزور  هک  هدرک  تیاور  دّیس  و  (. 450) دندرک دیهش 

ینب هکنانچ  دومرف : ترـضح  يرب ؟ یم  رـس  هب  راگزور  هنوگچ  هّللا ! لوسر  نبای  هک  درک  ضرع  دـید و  ار  ترـضح  نآ  ورمع ، نب  لاهنِم 
، دندومن یم  شیوخ  راکتمدخ  ریسا و  دنتشاذگ و  یم  هدنز  ار  ناشیا  نانز  دنتشک و  یم  ار  ناشیا  نارسپ  هک  نوعرف  لآ  نایم  رد  لیئارـسا 
هک درک  یم  رخف  برع  ریاس  رب  شیرق  تسا و  برع  زا  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دّمحم  هک  درک  یم  راختفا  مجع  رب  برع  لاهنِم ! يا 

میئوگ یم  ادخ و  ياضق  هب  میا  هدش  یـضار  سپ  میا  هدنکارپ  لوتقم و  بوضغم و  میبانج  نآ  تیب  لها  هک  ام  تسا و  یـشرق  دمحم ص 
اب هدرک  لقن  لاهنم  اب  ماش  ياهرازاب  رد  ار  ماما  هملاکم  نیا  دوخ  ریسفت  رد  یّمق  میهاربا  نب  ّیلع  ّلجا  خیـش  ( 451) َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِاَو  هّللّانِا 
ِِهلآ ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ربمغیپ  زا  دعب  هک  هدیسر  اجنآ  هب  ( 452) هّیربلا ریخ  راک  هدومرف  لیئارسا  ینب  هب  شیوخ  لاح  هیبشت  زا  دعب  و  یتوافت .

ناتسود و اّما  دوش و  یم  ءاطع  اهنآ  هب  فرش  لام و  هک  هدیـسر  یئاجنآ  هب  نانمـشد  راک  دننک و  یم  نعل  ار  ناشیا  ربانم  يالاب  رد  َمَّلَـس  و 
دادـماب و  دومرف : سپ  دنـشاب . هلطاب  ياهتلود  روهقم  لیلذ و  دـیاب  ینعی  هدوب  نینچ  نانمؤم  راک  هتـسویپ  دـنا و  هرهب  یب  ریقح و  اـم  ناـّبحم 
فارتـعا برع  هدوب و  برع  زا  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  ببـس  هب  برع  قح  هب  دنتـشاد  فارتـعا  هک  مجع  دـندرک 

درک و یم  رخف  برع  رب  ببس  نیدب  شیرق  هدوب و  ناشیا  زا  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هکنآ  ببس  هب  شیرق  قح  هب  دنتـشاد 
(453) ام راگزور  تسا  نینچ  دسانـش ، یمن  ار  ام  ّقح  یـسک  میربمغیپ  تیب  لها  هک  ام  و  درک ، یم  رخف  مجع  رب  ببـس  نیمه  هب  زین  برع 

دید لاهنِم  هک  تسا  نانچ  نآ  هدش و  لقن  یطسبا  هجو  هب  ربخ  نیا  هّینامُعن ) راونا   ) باتک رد  يریازج  هّللا  ۀمعن  دّیس  لیلج  ثّدحم  دّیس  زا 
گنر شکرابم و  ياهقاس  زا  دوب  يراج  نوخ  دوب و  ِین  ود  دننام  وا  ياپ  ياهقاس  دوب و  هدرک  اصع  رب  هیکت  هک  یتلاح  رد  ار  ترضح  نآ 
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لاـح هب  اـت  اـم  ياـهنز  تسا و  هیواـعم  نب  دـیزی  ریـسا  هک  یـسک  لاـح  تسا  هنوگچ  دومرف : دیـسرپ ، وا  لاـح  نوچ  و  دوـب ، درز  شفیرش 
يرطَـش لقن  زا  دـعب  و  دـننارذگ ، یم  هیرگ  هحون و  هب  زور  بش و  هدـشن و  هدیـشوپ  ناشیا  ياهرـس  هتـشگن و  ریـس  ماعط  زا  ناـشیاهمکش 

لتق هدارا  هک  مینک  یم  نامگ  هکنآ  رگم  دبلط  یمن  ار  ام  دیزی  یهاگ  چیه  دومرف : تشذـگ ، یّمق ) ریـسفت  ) تیاور رد  هچنآ  زا  يا ] هراپ  ]=
یئاج نآ  دومرف : دـیور ؟ یم  اجک  نونکا  متـشاد  هضرع  تفگ : لاهنِم  َنوُعِجار . ِْهَیِلا  ّانِاَو  هّللّانِا  دـبلط  یم  ار  ام  نتـشک ، تهج  هب  دراد و  ام 

نوریب ندب  فعض  تهج  هب  لاحلا  مینیب ، یمن  اجنآ  رد  یبوخ  ياوه  تسا و  هتخادگ  ار  ام  باتفآ  درادن و  فقـس  دنا  هداد  لزنم  ار  ام  هک 
مدـید مدرک  یم  مّلکت  ترـضح  نآ  اب  هک  لاح  نیا  رد  سپ  اهنز . رب  مسرت  تهج  هب  مدرگرب  دوز  منک و  تحارتسا  يا  هظحل  اـت  ما  هدـمآ 

مالّـسلااَمِهیلع یـضترم  یلع  رتـخد  بنیز  باـنج  نآ  هدـید و  روـن  يا  يور  یم  اـجک  هک  دز  ادـص  ار  باـنج  نآ  دـش و  دـنلب  ینز  يادـن 
هاگن ار  ناشیا  امرگ  امرـس و  زا  هک  دوب  هداد  لزنم  ینکاـسم  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دـیزی  هک  تسا  نازحَـالا ) ُریثُم  ) رد (. 454) دوب

هیاس ي رد  اـهرداچ و  هاـنپ  رد  ناـشیا  هکنآ  زا  سپ   ] دـش يراـج  میر  بادرز و  درک و  زاـب  تسوپ  ناـشیا  ياهندـب  هکنآ  اـت  تشاد  یمن 
َو ِرُودُخلا  ِّنِک  َدَعب  ُدیدَّصلا  َلاس  َو  ُدُولُجلا  ِتَرَّشَقَت  یّتَح  ٍدَْرب  َو ال  ٍّرَح  ْنِم  َنیقَی  َنِکاسَم ال  یف  َّنِکـُسا  َو  ُُهترابِع : ِهِذـه  و  دـندوب ؛ ] اهـششوپ 

دیزی دوصقم  هدوب و  یبارخ  هناخ  رد  ماش  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  سلجم  نکسم و  هک  هدش  لقن  بتک  زا  یـضعب  زا  ( 455) ِرُوتُّسلا ِّلِظ 
(. 456) دنوش هتشک  دوش و  بارخ  ناشیا  رس  رب  هناخ  نآ  هک  دوب  نآ 

[ : ۀیقُر ترضح  تداهش  ]

رب دـندوب  هدـش  دیهـش  البرک  رد  هک  ار  ینادرم  لاح  يریـسا ، تلاح  رد  تّوبن  نادـناخ  نانز  هک  هدرک  لقن  هیواـح ) ) زا یئاـهب ) لـماک  ) رد
ار ناشیا  ات  دیآ  یم  زاب  تسا  هتفر  رفس  نالف  هب  وت  ردپ  هک  دنداد  یم  هدعو  ار  یکدوک  ره  دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارـسپ و 
وا تعاس  نیا  تسا ؟ اجک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ردپ  تفگ : دش  رادیب  باوخ  زا  یبش  هلاس  راهچ  دوب  یکرتخد  دندروآ ، دـیزی  هناخ  هب 

رادیب باوخ  زا  دوب  هتفخ  دیزی  تساخرب . ناشیا  زا  ناغف  دنداتفا و  هیرگ  رد  هلمج  ناکدوک  نانز و  دوب ، ناشیرپ  تخس  مدید  باوخ  هب  ار 
سپ دنهن ، وا  رانک  رد  دنروایب و  ار  ردپ  رـس  دـنورب و  هک  تفگ : لاح  رد  نآ  تسا . نینچ  لاح  هک  دـندرب  ربخ  درک ، صّحفت  لاح  دـش و 

دیـسرتب و رتخد  نآ  تسا ، وت  ردپ  رـس  دنتفگ : تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ  دنداهن . هلاس  راهچ  رتخد  نآ  رانک  رد  دندروایب و  ار  سّدـقم  رـس  نآ 
و ( 457) دـنا هدرک  لـقن  طـسبَا  هجَو  هب  ار  ربـخ  نیا  یـضعب  و  درک . میلـست  قـح  هـب  ناـج  زور  دـنچ  نآ  رد  دـش  روـجنر  دروآرب و  داـیرف 

یکی رعـش : ُهّللا : ُهَمِحَر  لاـق  منک . یم  اـفتکا  راعـشا  ناـمه  هب  ماـقم  نیا  رد  نم  هدروآ و  مظن  هب  هّللا  همحر  مظاـعا  زا  یکی  ار  شنومـضم 
! تخیر یم  باـن  نوخ  هک  هباـنوخ ! هن  تخیر  یم  باـنوخ  هژم  زا  ناـغفا  هب  اـسآ  لـبلب  نیـشون  باوخ  زا  تسَجب  ارهز  غاـب  زا  يا  هچنغون 
رـس و رب  متـسد  دـیلام  یمه  شوغآ  رد  مد  نیا  دوب  هتفرگب  ارم  تفر !؟ ارچ  رگید  مََرب ! رد  مَد  نیا  دـُب  تفر !؟ اـجک  میاـباب  هّمع  يا  تفگب 

هبارخ هتـسشن  كدوک  نآ  درگادرگ  هب  هتـسکش  لد  ناوناب  يزاجح  نم ! رت  مشچ  لد و  زوس  نیبب  نم ! َِرب  زا  بیاغ  تشگ  هگاـن  هب  شوگ 
هلان ناغَف و  نیاک  اتفگب  ناساره  دشاپ  رب  باوخ  زا  دیزی  ناغفا  گناب و  زا  هلان و  هآ و  اهمغ ز  راب  رـس  ناشلفط  هناهب  اهمتـس  نآ  اب  ناشیاج 

رـس هاـش  كدوک ز  یکی  رَبمَیَپ  لآ  زا  هلاـن  نیا  دُوب  رگمتـس ! ياـک  نامیدـن : زا  شتفگب  تسیچ !؟ زا  داـیرف  هیرگ و  شورخ و  تسیک ؟ زا 
دینـشب نیا  نوچ  شیر  دنک  ار  اهرگج  شهاوخ  نیا  زو  شیوخ  ِهّمع  زا  ردپ "  " دهاوخ نونک  هدـید  باوخرد  ردـپ  تعاس  نیا  رد  هدـیرب 

نامه تشط و  نامه  شیوزرآ !! دیآ  رب  رـس ، دنیب  هچ  شیوس  هب  مد  نیا  دـیَرب  شباب  ِرَـس  ناسآ ! تسا  راک  ِهراچ  اتفگب : نادزی  ِدوُدرَم  نآ 
دنداهن ز رس  كدوک ، يور  شیپ  هب  رَونَا  رهم  يور  هب  اسآ  باقن  رس  نآ  يور  رب  ُدب  شوپرس  یکی  هآ  رکـشل  دزن  دندروایب  هارمگ  موق  رس 

روتـسم ِلیدـنِم * نیا  ریز  دـشاب  هچ  راـکفا  شیر " لد   " ِهّمع يا  تـفگب : راز  كدوـک  نآ  یلع ، سوماـن  هـب  دـنداهن  رگید  مـغ  لد  رب  وـن 
نیا وچ  اج  نیا  تسه  یهاوخ  هک  ار  سک  نآ  هک  الاو : ناطلـس  رتخد  شتفگب  روظنم  چیه  مرادن  اباب  زُج  هک  هچراپ ] لامتـسد ، لیدـنِم : ]*
ماش نوچ  تسا  زور  ارم  رم  تلتق  مالسا ز  رالاس  رورس و  يا  تفگب  شوغآ  رد  ار  رس  نآ  تفرگب  ناج  وچ  شوپرس  تشادرب  دوخ  دینشب 
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زا دعب  ارم  مالـسا ! نید  زا  دنجراخ  نانیا  هک  ماش  هفوک و  رد  نامدنتفگ  یمه  مدیود ! اهارحـص  اهنابایب و  مدیـشک ! اهتنحم  وت  زا  دعب  ردپ !
! یلین تسا  هَتـشگ  نامـسآ  نوچ  منت  هزین ] هرگ  بعک :  –  ]* یلیـس برـض  زا  هزین و  بعَک * ِز  هنایزات  زُج  دـُبَن  يراتـسرپ  هناگی  هاش  يا  وت 
!؟ رکیپ رس ز  تدیرب  یک  وگرب  وت  رـشحم ! هاش  يا  تفگب : درک و  نایب  اهَملَا ، درد و  يدرگ و  نابایب  اهمتـس ، روج و  نآ  هلمج  رـس ، نادب 

شوماخ راتفگ  زا  هتشگ  هگان  هب  شوغآ  رد  شهاش  ِرَس  تفگ و  یمه  درک !؟ ردپ  یب  ریگتسد و  ریـسا و  درک !؟ ردب  رد  یلاسدرُخ  رد  ارم 
لاـح نآ  تفاـی  رد  ناوناـب  * ویدـخ دـش  نایـشآ  شلوتب  شوغآ  رد  تشهب ] = ّتنج عـمج  ناـنِج :  ]* دـش * ناـنِج رد  ناـهج و  نیا  زا  دـیرپ 

يدنتشادرب ناغَف  هدید  غاد  نانز  وا  ِدرِگ  هب  هدیسر  مغ  نآ  تسـشن  شنیلاب  هب  لاب  رپ و  یب  غرم  تسا  هَدیَّرپ  هک  ونابهـش ] هاشداپ ، ویدخ : ]*
نبا خیش  ًاصّخلم . یَهَتنِا  ( 458) رادومن ون  زا  البرک  هرابود  راهطا  هّللا  لآ  هب  دـش  مغ  نیا  زا  گنهآ  مه  يدنتـشگ  هلان  هآ و  هب  گنت  لد  زا 

، ماش هب  دورو  زا  مراهچ  زور  رد  دّیس  تیاور  قفاوم  و  دوب ، ماش  رد  هک  یماّیا  رد  مالّسلااَهیلع  هَنیَکُـس  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  امن 
دندوب هدرک  هطاحا  ناشیا  رب  رایـسب  هکئالم  دوب و  راوس  يدرمریپ  هقان  ره  رب  هک  دش  ادیپ  رون  زا  هّدام ] رتش  هقان =[  جنپ  هک  دـید  باوخ  رد 

ادخ لوسر  رب  متفگ : دناسر ، یم  مالـس  ارت  تّدج  هنیکـس ! يا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  هب  مداخ  نآ  سپ  دیامرف  یم  دوب  یمداخ  ناشیا  اب  و 
راوس رتش  رب  هک  ناراوگرزب  ناریپ  نیا  مدیـسرپ  متـشهب ، ناراکتمدخ  زا  يراکتمدخ  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هّللا  لوسر  کیپ  يا  داب  مالس 
حور یسیع  مراهچ  دوب و  هّللا  میلک  یسوم  مّوس  دوب و  هّللا  لیلخ  میهاربا  مّود  دوب ، هّللا  ّیفـص  مدآ  لّوا  تفگ : دندوب ؟ تعامج  هچ  دندوب 
ادـخ لوسر  وت  ّدـج  تفگ : دوب ؟ هک  تساـخ  یم  رب  داـتفا و  یم  فعـض  زا  دوب و  هتفرگ  دوخ  شیر  رب  تسد  هک  درم  نآ  متفگ : دوب ، هّللا 
دوخ ّدج  مان  نوچ  نم  دـنور . یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تردـپ  ترایز  هب  تفگ : دور ؟ یم  اجک  متفگ : دوب ، َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص 
ادیپ رون  زا  يا ] هواجک  یجَدوَه =[  جنپ  مدید  هاگان  هک  منکب  وا  هب  ار  تّما  تیاکـشو  مناسرب  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  هک  مدـیود  مدـینش 

نز هیـسآ  مّود  و  تسا ، رـشبلا  ّما  اّوح  لّوا  تفگ : دنتـسیک ؟ نانز  نیا  هک  مدیـسرپ  مداخ  نآ  زا  دوب ، هتـسشن  ینز  جدوه  ره  نایم  هک  دـش 
تسا هتشاذگ  رس  رب  تسد  هودنا  زا  هک  تسیک  مجنپ  نیا  متفگ ، تسا ، دلیَوُخ  رتخد  هجیدخ  مراهچ  نارمع و  رتخد  میرم  مّوس  و  نوعرف ،

هب ار  دوخ  مدیود  مدینش  ار  دوخ  هّدج  مان  نوچ  نم  تسا . مالّـسلااَهیلع  ارهز  همطاف  وت  هدج  تفگ : دزیخ ؟ یم  رب  هاگ  دتفا و  یم  یهاگ  و 
ام ّقح  راکنا  تّما  نیا  ناملاظ  هک  مسق  ادـخ  هب  ردام  يا  هک  مدروآ  رب  دایرف  متـسیرگ و  مداتـسیا و  وا  يور  شیپ  ردو  مدـیناسر  وا  جدوه 

ترضح دنتشک . ار  مردپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  دنگوس  ادخ  هب  ردام  يا  دندرک ، حابم  ار  ام  میرح  دندرک و  هدنکارپ  ار  ام  ّتیعمج  دندرک و 
هیلع نیـسح  تردپ  نهاریپ  نیا  يدرک ، عطق  ار  ملد  گر  يدز و  شتآ  ار  مرگج  انامه  تسا  سب  هنیکـس ! يا  دومرف : مالّـسلااَهیلع  همطاف 

يرگید باوخ  (. 459) مدش رادیب  باوخ  زا  سپ  میامن ، تاقالم  نآ  اب  ار  ادخ  ات  دش  دهاوخن  ادـج  نم  زا  تسا و  نم  اب  هک  تسا  مالّـسلا 
لقن نویعلا ) ءالج  ) رد ار  نآ  هّللا  همحر  یسلجم  همّالع  هدرک و  لقن  دیزی  يارب  هک  هدش  لقن  ماش  رد  مالّـسلااَهیلع  هنیکـس  ترـضح  زا  زین 

هک مدید  هاگان  مدرک ، یم  فاوط  هبعک  رود  رب  نم  هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعَا  زا  يدـنوار  بطق  هک  هدومرف  نآ  زا  سپ  (، 460) هدومن
درب نوریب  مرح  زا  ارم  مدرک  لاوس  وا  يدیما  ان  ببس  زا  نوچ  يزرماین . ارم  هک  مناد  زرمایب  ارم  ادنوادخ ! تفگ : یم  درک و  یم  اعد  يدرم 

، هار رد  میدرب و  ماش  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  هک  مدوب  رفن  لهچ  زا  میدوب و  دعـس  رمع  رکـشل  رد  هک  مدوب  اهنآ  زا  نم  تفگ : و 
دندرب یم  دـیزی  سلجم  هب  ار  رّهطم  رـس  نآ  هک  يزور  میدـش  قشمد  لخاد  نوچ  میدرک و  هدـهاشم  راوگرزب  رـس  نآ  زا  رایـسب  تازجعم 

ما و هتـشک  ار  یگرزب  هاشداپ  هک  نک  هرقن  ـالط و  زا  رپ  ارم  باـکر  هک  دـناوخ  یم  يزَجَر  تشادرب و  ار  كراـبم  رـس  ترـضح  نآ  لـتاق 
؟ یتشک ار  وا  ارچ  تسا  نینچ  وا  هک  یتسناد  یم  هاگ  ره  تفگ : دیزی  تسا . رتهب  سک  همه  زا  ردام  ردپ و  تهج  زا  هک  ما  هتشک  ار  یسک 
دندرک و مامت  وا  رب  اهتّجح  سلجم  لها  درک و  رایـسب  يداش  تشاذگ و  دوخ  شیپ  رد  ار  رـس  سپ  دـنروآ ، لتق  هب  ار  وا  هک  درک  مکح  و 
ار ام  دندرک و  بصن  دوب  وا  برُش  شیع و  سلجم  ربارب  هک  يا  هرجح  رد  ار  رّونم  رـس  نآ  هک  درک  رما  سپ  تشذگ . هچنانچ  درکن  هدیاف 

بش زا  یـساپ  نوچ  درب ، یمن  مباوخ  دوب و  هداد  ور  میظع  تشهد  راوگرزب  رـس  نآ  تازجعم  هدهاشم  زا  ارم  دندومن و  لّکوم  رـس  نآ  رب 
دورف مدآ ! يا  تفگ : يدانم  هک  مدینـش  سپ  دیـسر ، مشوگ  هب  نامـسآ  زا  رایـسب  ياهادص  هاگان  دـنتفر  باوخ  هب  نم  ناقیفر  تشذـگ و 
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و يآ ، دورف  میهاربا ! يا  هک  مدینش  رگید  يادن  سپ  رایسب ، هکئالم  اب  دمآ  ریز  هب  نامـسآ  بناج  زا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  سپ  يآ ،
زا يرایـسب  اب  دـمآ  ترـضح  نآ  و  يآ ، ریز  هب  یـسوم ! يا  هک  مدینـش  رگید  يادـن  سپ  رامـش ، یب  هکئالم  اـب  دـمآ  ریز  هب  ترـضح  نآ 

یئادن دیسر و  مشوگ  هب  اوه  زا  میظع  هلُغلُغ  سپ  اصِحا ، ّدح و  یب  هکئالم  اب  دمآ  ریز  هب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  نینچمه  و  هکئالم ،
اب دش  لزان  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  تلاسر  ترـضح  هک  مدید  هاگان  يآ  ریز  هب  َمَّلَـس ! ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دّمحم  يا  هک  مدینش 

دندرک و هطاحا  دوب  اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  كرابم  رـس  هک  هّبق  نآ  رود  رب  هکئالم  اهنامـسآ و  هکئالم  زا  رایـسب  جاوفا 
مدید هاگان  تسشن ، دش و  ناوتان  داتفا  كرابم  رـس  نآ  رب  شرظن  نوچ  دش ، هّبق  نآ  لخاد  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  تلاسر  ترـضح 

دوخ هنیس  رب  ار  رـس  ترـضح  داتفا ، رورـس  نآ  رّهطم  نماد  رد  رـس  نآ  دش و  مخ  دندوب  هدرک  بصن  نآ  رب  ار  مولظم  نآ  رـس  هک  هزین  نآ 
! دنا هدرک  هچ  نم  دنبلد  دنزرف  اب  نم  تّما  هک  نک  رظن  مدآ ، نم  ردپ  يا  تفگ : دروآ و  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  کیدزن  هب  دینابـسچ و 

نم هّللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  دزن  هب  لیئربج  هاگان  هک  مدـیزرلب  دوخ  رب  نم  تقو  نیا  رد 
: تفگ دادن ، يروتسد  ترـضح  دنوش ، كاله  همه  هک  منزب  یئادص  ناشیا  رب  منازرلب و  ار  نیمز  هک  هد  يروتـسد  نیمز ، هلزلز  هب  ملّکوم 
رب تفر و  یم  هک  کی  ره  کیدزن  لیئربج  سپ  يراد ، راـیتخا  هک  دومرف  ترـضح  منک ، كـاله  ار  رفن  لـهچ  نیا  هک  هدـب  تصخر  سپ 

ار وا  دیراذگب  هک  دومرف  ترـضح  مدرک  هثاغتـسا  نم  دیـسر  نم  هب  تبون  نوچ  دنتخوس ، یم  داتفا و  یم  ناشیا  رد  شتآ  دیمد  یم  ناشیا 
دعس نب  رمع  و  دیدن . ار  سّدقم  رس  نآ  یسک  رگید  بش  نآ  زا  دعب  و  دندرب ، دنتـشادرب و  ار  رـس  تشاذگ و  ارم  سپ  ار ، وا  دزرماین  ادخ 

كرابم ِرَـس  نفدم  رد  هک  نادب  دـیوگ : مجرتم  ( 461) دیـسرن بلطم  هب  دـش و  لصاو  منهج  هب  هار  رد  دـش  ير  تراـمإ  هّجوتم  نوچ  نیعل 
نآ هعیش  ياملع  نایم  روهـشم  درادن و  هدئاف  ناشیا  لاوقا  رکذ  تسا و  رایـسب  هّماع  نایم  فالِخ  ِءانَّثلا ) ِۀَّیِحَّتلا و  ُفالآ  ِهیََلَع  ) ءادهـشلا دّیس 

لوق نیا  و  دینادرگ ، قحلم  اهندب  هب  نیعبرا  زور  رد  ءادهش و  ریاس  رس  اب  دروآ  البرک  هب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  تسا 
رد دروآ  دیدزد و  ار  كرابم  رس  نآ  نایعیش  زا  يدرم  هکنآ  رب  دنک  یم  تلالد  رایسب  ثیداحا  و  دیامن . یم  دیعب  رایسب  تایاور  بسح  هب 
درک تلالد  تیاور  نیا  تسا و  ّتنس  ترضح  نآ  ترایز  اجنآ  رد  ببس  نیا  هب  درک و  نفد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  رس  يالاب 

فرشا هب  ندب  رس و  نآ  هک  تسین  یکش  نآ  رد  و  ( 462) درب دوخ  اب  ار  یمارگ  رس  نآ  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  تلاسر  ترـضح  هک 
ُهَمِحَر یـسلجم  همّالع  مالک  دش  مامت  ) دشابن مولعم  نآ  ّتیفیک  دنچ  ره  هدـش  قحلم  رگیدـکی  هب  سدـق  ملاع  رد  هدـیدرگ و  لقتنم  نکاما 

ار نآ  هکنآ  هچ  دیاین ؛ تسرد  دش  كاله  ير  هار  رد  دعس  رمع  هک  تسا  شَمْعَا  زا  يورم  ربخ  رخآ  رد  هچنآ  هک  دیوگ : ریقف  ( 463 () ُهّللا
ْنَم َْکیَلَع  َطَّلَس  َو  وا : قح  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ام  يالوم  ياعد  دش  باجتـسم  دیناسر و  لتق  هب  هفوک  رد  شدوخ  لزنم  رد  راتخم 
نب ْدیَمُح  زا  يرَونید  هفینح  وبا  ترتسب . ]! رد  ارت  دنک  حبذ  هک  نم  زا  دعب  اریـسک  وت  رب  دزاس  ّطلـسم  و  َکِشاِرف =[  یلَع  يدـَْعب  َکَُحبْذَـی 

هب مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لـتق  زا  شتغارف  ـالبرک و  زا  شندـمآ  زا  سپ  دوـب  نم  تسود  قـیفر و  دعـس  رمع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم 
عطق تشگنرب ، دوخ  لزنم  هب  نم  زا  رتلاحدـب  يرفاـسم  چـیه  هک  اریز  سرپـم ؛ نم  لاـحزا  تفگ : مدرک  لا  ؤس  شلاـح  زا  متفر و  شندـید 

دـندرک و ضارعا  وا  زا  مدرم  هک  تسا  يزوـجلا ) نبا  طبِـس  هرکذـت  ) رد ( 464) ار یگرزب  راـک  مدـش  بکترم  ار و  کـیدزن  تبارق  مدرک 
مدرم دش  یم  دجـسم  لخاد  هاگره  و  دندینادرگ ، یم  يور  وا  زا  تشذگ  یم  مدرم  زا  یتعامج  رب  هاگره  دندومن و  یمن  وا  هب  انتعا  رگید 

لتق هب  هکنآ  ات  درک  راـیتخا  لزنم  تمزـالم  مَرَجـال  داد  یم  مانـشد  تفگ و  یم  دـب  دـید  یم  ار  وا  هک  ره  و  دـندش ، یم  نوریب  دجـسم  زا 
. ِْهیَلَع َهّللا  ُۀَنَْعل  الَا  . دیسر

: هنیدم هب  ار  تیب  لها  دیزی  ندرک  ندرک  هناور 

مالّـسلا و هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  لتق  رب  ماش  مدرم  نوچ  هنیدم : هب  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـیلپ  دـیزی  ندرک  هناور  رد  مهن : لصف 
تهارک و راـثآ  دنتـسنادب  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  تیب  لـها  بئاـصم  دـندش و  عّلطم  دـیزی  ملظ  وا و  تیب  لـها  تّیمولظم 
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تّمِذ هک  تساوخ  یم  هتسویپ  درک ، ] تفایرد  دز و  سدح  درک =[  سّرفت  ار  ینعم  نیا  نیعل  دیزی  دیدرگ . رهاظ  ناشیا  رادید  زا  تبیـصم 
اب زین  دراذگ و  نیعل ] دایز  نبا  هناجرم =[  رسپ  ندرگ  هب  ار  راک  نیا  دراد و  يرب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  لتق  زا  ار  دوخ  هدهع ي ] ]=

هیلع داّجـس  ترـضح  اب  يور  يزور  مَرَج ، ال  دنک ؛ ریبدـت  ار  ناشیا  تاحارج  مایتلا  هک  دوب  نآ  یپ  رد  داهن و  ارادـم  قفر و  يانب  تیب  لها 
رس هکنآ  نم  لّوا  تجاح  دومرف : ترـضح  دوش . یم  هدروآ  رب  امـش  تجاح  هس  هک  راد  فوشکم  ار  دوخ  تاجاح  تفگ : درک و  مالّـسلا 
مّود میوگ . نیـسپزاب  عادو  مرادرب و  هشوت  وا  زا  منک و  ترایز  ار  وا  ات  یهد  نم  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ردـپ  نم و  يـالوم  دـّیس و 
تیب لها  هارمه  نیما  یـصخش  يراد  نم  لتق  دـصق  رگا  هکنآ  مّوس  دـننک . ّدر  ام  هب  دـنا  هدرب  تراغ  هب  اـم  زا  هچ  ره  اـت  ینک  مکح  هکنآ 

وت يارب  زا  زگره  ردپ  رس  رادید  اّما  تفگ : نیعل  دیزی  دناسرب . ناشّدج  مرح  هب  ار  ناشیا  ات  ینک  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 
امش زا  هچنآ  اّما  و  درب ، دهاوخن  هنیدم  هب  یسک  وت  زج  ار  نانز  متشذگ و  وت  زا  مدرک و  وفع  نم  سپ  ارت  نتـشک  اّما  و  دش ، دهاوخن  رـسّیم 

زا وت  لام  میا  هتـساوخن  هرهب  وت  لام  زا  ام  دومرف : ترـضح  مهد . یم  ضوع  نآ  تمیق  فاعـضا  هب  دوخ  لام  زا  نم  هدـش  هدوبر  تراغ  هب 
دـنبولگ و هعنقم و  َمَّلَـس و  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دّـمحم  رتخد  همطاف  هتفاب  هکنآ  رهب  زا  میا  هتـساوخ  ار  شیوخ  لاوما  ام  دـشاب ، وت  يارب 

تـسیود و  دـندرک ، ّدر  دـندروآ و  تسد  هب  ار  هدـش ] بهن  تراغ و  َهبوُهنَم =[  لاوما  نآ  ات  درک  رما  دـیزی  هدوب . اهنآ  ناـیم  رد  وا  نهاریپ 
نارگید یسلجم و  همّالع  و  ( 465) درک تمسق  نیکاسم  ءارقف و  مدرم  رب  تفرگب و  ار  رز  نآ  ترضح  داد ، دوخ  لام  زا  هدایز  هب  مه  رانید 

يوس هب  نتـشگرب  تمارک و  تمرح و  اب  ماش  رد  ندنام  نایم  ار  ناشیا  دیبلط و  ار  مالّـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  دیزی  هک  دنا  هدرک  لقن 
، میئامن مایق  مولظم  ماما  نآ  هیزعت  متام و  هب  هک  یهد  تصخر  ار  ام  میهاوخ  یم  لّوا  دنتفگ  دـینادرگ ، رّیخم  تمالـس  تّحـص و  اب  هنیدـم 

ینب شیرق و  زا  دوب  ماش  رد  هک  ره  دندیـشوپ و  هایـس  ياه  هماج  ناـشیا  درک و  رّرقم  ناـشیا  يارب  يا  هناـخ  دـینکب ، دـیهاوخ  هچنآ  تفگ 
رد دـندرک و  يراز  هحون و  هبدـن و  بانج  نآ  رب  زور  تفه  ات  دـندرک و  تقفاوم  ناشیا  اب  يراوگوس  تیزعت و  يراز و  متام و  رد  مشاـه 

ناشیا يارب  نّیزم  ياـهلمحم  دـندرکن  لوبق  نوچ  درک ، ماـش  ندـنام  فیلکت  دومن و  یهاوخ  رذـع  شزاون و  دـیبلط  ار  ناـشیا  متـشه  زور 
يا دومرف : مالّسلااَهیلع  موثلک  ّما  بانج  هدش . عقاو  امـش  هب  هچنآ  ضوع  اهنیا  تفگ  درک و  رـضاح  ناشیا  جرخ  يارب  لاوما  هداد و  بیترت 

ضوع اهنیا  یئوگ  یم  دوش و  یمن  ناشیا  يوم  کی  ربارب  ایند  عیمج  هک  يا  هتـشک  ارم  تیب  لها  ناردارب و  یئاـیح ! مک  رایـسب  هچ  دـیزی !
رفـس زیهجت  تفگ  درک و  بلط  دوب  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هک  ار  ریـشب  نب  نامعن  سپ  ما . هدرک  نم  هچنآ 

موسوم دادس  حالص و  تناید و  تناما و  هب  هک  ار  يدرم  ماش  لها  زا  و  نک ، اّیهم  اهنز  نیا  يارب  تسا  مزال  هچ  ره  زا  رفـس  بابـسا  نک و 
هد تکرح  هنیدـم  بناج  هب  ار  ناشیا  رامگرب و  ناشیا  تمدـخ  تَمَزالُم  تیب و  لها  تسارح  ظفح و  تهج  هب  رکـشل  زا  یعمج  اـب  دـشاب 

تنعل دنوادخ  تفگ : یتولخ و  سلجم  رد  دیبلط  ار  مالّسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  ترـضح  دیزی  ُهّللا  ُهَمِحَر  دیفم  خیـش  تیاور  هب  سپ  ( 466)
دوب نکمم  هچ  ره  هب  مدرک و  یم  اطع  دومن  یم  بلط  نم  زا  هچنآ  مدوب  رضاح  تردپ  دزن  رد  نم  رگا  مسق ! ادخ  هب  ار ، هناجرم  رـسپ  دنک 

وت تجاـح  ندروآرب  يارب  زا  نونکا  دوش ، يراـج  دـیاب  ادـخ  ياـضق  نکل  دوش  هتـشک  هک  متـشاذگ  یمن  مداد و  یم  عـفد  وا  زا  ار  گرم 
ار تیب  لها  دنداد و  هماج  ار  ترضح  نآ  هک  درک  رما  سپ  مروآرب ، اروت  تجاح  ات  سیونب  نم  يارب  هنیدم  زا  یهاوخ  هچ  ره  هب  مرـضاح 

مهیلع تیب  لها  اـج  همه  رد  دـنهد ، چوک  ار  ناـشیا  بش  هک  درک  ّتیـصو  درک و  هناور  یلوسر  ریـشب ، نب  ناـمُعن  اـب  دـندیناشوپ و  ةَوسِک 
رد دنوش و  رود  ناشیا  زا  لزانم  رد  دنتفین و  رظن  زا  تیب  لها  هک  يا  هزادنا  هب  دنشاب  بقع  رد  رکشل  دنـشاب و  ناور  يور  شیپ  زا  مالّـسلا 

دوش هدایپ  تجاح  عفر  يارب  دـشاب  یتجاح  ای  یئوضو  ار  ناشیا  زا  یکی  هار  نیب  رد  رگا  نانابهاگن و  هلزنم  هب  دـنوش  قّرفتم  ناشیا  فارطا 
هنیدم دراو  هک  یماگنه  ات  دننک  ناسراح  ناراکتمدخ و  هک  دـننک  راک  نانچ  دنیـشن و  رب  دزادرپب و  ار  دوخ  تجاح  ات  دنتـسیا  زاب  ناگمه 
تهج ره  زا  داد و  یم  چوک  ارادـم  یمارآ و  هب  ار  مالّـسلا  ُمِهیلع  تمـصع  تیب  لها  دومن و  لـمع  دـیزی  ّتیـصو  هب  درم  نآ  سپ  دـنوش ،

نب نامُعن  هک  هدرک  لقن  لَوُّدلا ) رابخا  ) رد ساّبعلاوبا – م 1019 ق ] یفنح ،  ] ینامرَق و  ( 467) دیناسر هنیدم  هب  ات  دومن  یم  ناشیا  تاعارم 
نینمؤملا ریما  تنب  همطاف  سپ  دندیسر . هنیدم  هب  ات  دوب  هداد  روتـسد  دیزی  هک  قیرط  نامهب  دنداد  تکرح  ار  تیب  لها  رفن ، یـس  اب  ریـَشب ،
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يزیچ وا  ناسحا  ضوع  رد  ام  هک  دیراد  لیم  ایآ  درک  ناسحا  ام  هب  درم  نیا  هک  تفگ  مالّسلااَهیلع  بنیز  بانج  شرهاوخ  هب  مالّـسلا  هیلع 
نوریب سپ  دوخ ، ۀـیلُح ] عمج  اهرویز ،  ]= ِّیلُح زج  مینک  اطع  وا  هب  میرادـن  يزیچ  اـم  هک  دومرف  مالّـسلااَهیلع  بنیز  باـنج  میهدـب ؟ وا  هب 

ار و عیمج  درک  ّدر  وا  دندومن . نآ  یمک  زا  یهاوخ  رذع  دنداتسرف و  نامعن  يارب  دوب و  ناشیا  اب  هک  يدنبوزاب  ود  نَجنََرب و  تسد  دندرک 
رگم امش  هب  مدرکن  ناسحا  نم  هّللاو  نکلو  مدوب ، دونشخ  نادب  دوب و  یفاک  ارم  اه  نیمه  مدوب  هدرک  ایند  يارب  نم  ار  راک  نیا  رگا  تفگ :

تالایع هک  ینامز  هدومرف : لقن  هّللا  همحر  سواط  نب  دّیس  (. 468) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  اب  امـش  تبارق  ادخ و  يارب 
، ربب البرک  زا  ار  ام  هک  دندومرف  هار ) لیلد  ) هب دندیسر  قارع  هب  دندرک  یم  تعجارم  هنیدم  هب  ماش  زا  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح 

نب رباج  دندیـسر  ِءانَّثلا ) ِۀَّیِحَّتلا و  ُفالآ  ِهیَلَع  ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  كاپ  تبرت  رـس  هب  نوچ  دـنداد ، ریـس  ـالبرک  هار  زا  ار  ناـشیا  سپ 
هدمآ ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  دنتفای  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  لآ  زا  ینادرم  مشاه و  ینب  هفیاط  زا  یتعامج  اب  ار  هّللادبع 

دنتـشاذگ و ار  يراد  هیزعت  همطل و  يراز و  هحون و  يانب  دندومن و  تاقالم  ار  رگیدـکی  هک  دندیـسر  اجنآ  هب  یتقو  کی  رد  سپ  دـندوب ،
هک داب  فوشکم  دیوگ : فلؤم  (. 469) دندومن يرادازع  متام و  هماقا  زور  دنچ  دندش و  عمج  دـندوب  فارطا  نآ  رد  هک  برع  لئابق  نانز 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  تداهـش  زا  دعب  هک  هدرک  تیاور  زین  سواط  نب  یلع  لیلج  دّیـس  دوخ  هکلب  دنا  قفّتم  نیخّروم  نیثّدحم و  تاِقث 
دایز نبا  دُرب و  هفوک  بناج  هب  ار  تیب  لها  رگید  زور  نآ  سپ  زا  درک و  هناور  دایز  نبا  دزن  هب  ار  ادهش  ياهرس  تسخن  دعس  رمع  مالّـسلا 

تشاد و سوبحم  ار  ناشیا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هدمآ ] لزان  تبیصم  هب  یماکداش  َتتامَـش =[  و  یتشز ] يدیلپ و  تَعانَـش =[  زا  دعب 
. تشاد دیاب  ناور  ماش  بناج  هب  هک  تشون  باوج  دـیزی  دـیامن . لمع  هچ  اهرـس  تیب و  لها  باب  رد  هک  داتـسرف  هیواعم  نب  دـیزی  هب  همان 

ناشیا ریس  هقّرفتم  تایاکح  هدیدع و  يایاضق  زا  هچنآ  و  (. 470) داتسرف ماش  بناج  هب  ار  ناشیا  هدومن و  ناشیا  رفـس  هّیهت  دایز  نبا  مَرجال 
بیرق هک  دـنداد  روبع  هرومعم  ياهرهـش  يَُرق و  یناطلـس و  هار  زا  ار  ناشیا  هک  دـیامن  یم  نانچ  هدـش  لقن  هربتعم  بتک  زا  ماش  بناـج  هب 

(474) دوش یم  لزنم  لهچ 

: نیعبرا رد  ار  ترضحنآ  ربق  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  ندرک  ترایز 

ةراشب ) باتک رد  تسا  یـسوط  خیـش  نب  یلعوبا  ذیملت  ثیدـح و  نف  ءّالجا  زا  هک  یلمآ  يربط  مساقلاوبا  نیدـلا  دامِع  ردـقلا  لیلج  خـیش 
هیماما تاُور  زا  هک  یفوکلا  یفوعلا  َةَدانُج  نب  دعس  نب  ۀّیطع  زا  تسا  هدرک  تیاور  ًادَنسُم  تسا ، هسیفن  رایسب  بتک  زا  هک  یفطـصملا ص )

تهج هب  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  اب  میتفر  نوریب  ام  تفگ : هک  ثیدـح  رد  وا  قدـص  هب  دـنا  هدرک  حیرـصت  لاجر  رد  ّتنـس  لها  تسا و 
گنل ار  هماج  سپ  درک  لسغ  تفر و  تارف  کیدزن  رباج  میدـش  دراو  البرک  هب  هک  ینامز  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز 

ربق بناج  هب  سپ  دوخ ، ندب  رب  نآ  زا  دیشاپب  دوب و  دعُـس ) ) نآ رد  هک  ار  يا  هتـسب  دوشگ  سپ  دنکفا  شود  رب  ار  رگید  هماج  درک و  دوخ 
ربق رب  ار  يو  تسد  نم  راذـگ ، ربق  هب  ارم  تسد  هک  تفگ : ارم  دیـسر  ربـق  کـیدزن  اـت  ادـخ  رکذ  اـب  رگم  تشادـن  رب  یماـگ  دـش و  ناور 

سپس نیسح ! ای  تفگ  راب  هس  دمآ و  شوه  هب  ات  مدیشاپ  يو  رب  یبآ  سپ  داتفا ، ربق  يور  رب  شوه  یب  دیسر  ربق  هب  شتسد  نوچ  متشاذگ 
رد هکنآ  لاـح  یهد و  باوج  یناوت  اـجک  تفگ : سپ  ار ؟ دوخ  تسود  دـهد  یمن  باوـج  تسود  اـیآ  ُهَبیبَـح ؟ ُبیُجی  ـال  ٌبیبَـح  تفگ :

مهد یم  تداهـش  سپ  وت ، نت  رـس و  نیب  ام  هداتفا  یئادج  و  وت ، هناش  تشپ و  رب  هدـش  هتخیوآ  وت و  ندرگ  ياهگر  دوخ  ياج  زا  هتـشذگ 
دّیس رسپ  ءاسک و  باحـصا  سماخ  يدُه و  لیلـس  يوقت و  دنگوس  مهدنزرف  نینم و  ؤملادّیـس  رـسپ  نییبّنلا و  ریخ  دنزرف  یـشاب  یم  وت  هک 

يدش هدیرورپ  نیلسرملادّیس و  هجنپ  ارت  هداد  شرورپ  هکنآ  لاح  یشابن و  نینچ  هنوگچ  اهنز و  هدّیـس  مالّـسلااَهیلع  همطاف  دنزرف  ءابقنلا و 
نینم ؤم  ياهلد  انامه  تامم ، تایح و  رد  يدوب  هزیکاپ  مالـساب و  ریـش  زا  يدش  هدـیرب  نامیا و  ناتـسپ  زا  يدروخ  ریـش  نیقّتم و  رانک  رد 

تداهش انامه  و  وا ، يدونشخ  ادخ و  مالس  داب  وت  رب  سپ  وت ، لاح  یئوکین  رد  درادن  یکـش  هکنآ  لاح  وت و  قارف  تهج  هب  تسین  شوخ 
مالس ار  ادهـش  ربق و  رود  رب  ار  دوخ  مشچ  دینادرگ  رباج  سپ  ایرکز . نب  ییحی  وت  ردارب  نآ  رب  تشذگ  هچنآ  رب  یتشذگ  وت  هک  مهد  یم 
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ُُمْتیَتآ َو  َةالَّصلا  ُُمتْمَقَا  مُکَّنَا  ُدَهْشَا  ِِهلْحَِرب ؛ ْتَخانَا  َو  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ِنیَسُْحلا  ِْربَق  ِءانِِفب  تَّلَح  یّتلا  ُحاوْرَالا  اَُهتَّیَا  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  قیرط : نیدب  درک 
رب هکنآ  هب  دـنگوس  تفگ : سپ  ُنیقَیْلا . ُمُکیتَا  یّتَح  َهّللا  ُُمتْدـبَع  َو  َنیدِْـحلُملا  ُُمتْدَـهاج  َو  ِرَکنُملا  ِنَع  ُْمْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَملاـِب  ُْمترَمَا  َو  َةاـکَّزلا 
هب تفگ : هیطع  نآ . رد  دیدش  لخاد  امـش  هچنآ  رد  میدرک  تکرـش  ام  هک  هّقح  تّوبن  هب  ار  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دّمحم  تخیگنا 

نیا اّما  میدزن و  ریـشمش  ار و  یهوک  میتفرن  الاب  ار و  یئداو  ام  میدماین  دورف  هکنآ  لاح  میدرک و  تکرـش  ناشیا  اب  ام  هنوگچ  متفگ : رباج 
دوخ بیبح  زا  مدینـش  هّیطع ! يا  تفگ : رباج  هتـشگ !؟ هویب  ناشنانز  میتی و  ناشدالوا  ناشندـب و  رـس و  نیب  اـم  هداـتفا  یئادـج  سپ  هورگ ،

هتـشاد تسود  هک  ره  دوش و  روشحم  ناشیا  اـب  ار ، یهورگ  دراد  تسود  هک  ره  دومرف : یم  هک  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر 
هتخیگنارب یتسار  هب  ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  دّمحم  هک  يدنوادخ  هب  مسق  سپ  ناشیا . لمع  رد  دوش  کیرـش  ار ، یموق  لمع  دشاب 

يوس هب  ارم  دیربب  تفگ : رباج  سپ  شناروای . مالّسلا و  هیلع  نیسح  ترضح  وا  رب  هتشذگ  هک  تسا  يزیچ  نآ  رب  مباحـصا  نم و  تّین  هک 
نیا زا  سپ  ارت  مروخرب  هک  مرادـن  ناـمگ  ارت و  منک  ّتیـصو  اـیآ  هّیطع  يا  تفگ : نم  هب  میتفر  هار  يا  هراـپ  نوچ  سپ  هفوک ، ياـه  هناـخ 

دّمحم لآ  نمـشد  راد  نمـشد  و  دراد ، تسود  ار  ناشیا  هک  یماداـم  ار  دّـمحم  لآ  تسود  راد  تسود  هک  تسا  نیا  ّتیـصو  نآ  و  رفس ،
دّمحم لآ  تسود  اب  نک  ارادم  و  دنشاب ، رازگزامن  راد و  هزور  هچ  رگا  ناشیا  اب  تسا  نمشد  هک  يدنچ  ات  ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص 
یتسود هار  زا  ناشیا  رگید  ياپ  دـنامب  تباـث  راوتـسا و  ناـهانگ و  يرایـسب  زا  یئاـپ  ناـشیا  زا  دزغلب  هچ  رگا  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص 

ماما ترضح  رباج  فیصوت  زا  لییذت : (. * 475) خزود هب  ددرگ  زاب  ناشیا  نمشد  تشهب و  هب  دیامن  تشگزاب  ناشیا  تسود  انامه  ناشیا ،
عامتجا ثیدـح  هدوب و  ترـضح  نآ  هفورعم  باـقلا  زا  بقل  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  ءاـسِک ) باحـصا  سماـخ  ) هب ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

دعب ریهطت  هیآ  ثیداحا  رد  و  دنا ، هدرک  تیاور  یّنـس  هعیـش و  ءاملع  هک  تسا  هرتاوتم  ثیداحا  زا  ءاسک  تحت  مالّـسلا  مهیلع  هبّیط  ِهسمخ 
ُهّللا یَّلَص  مرکا  لوسر  ترـضح  ندومن  عمج  ّرـس  دیاش  و  تسا ، دراو  ترثک  هب  زین  هلهابم  ثیداحا  رد  مه  و  هدش ، لزان  ناشیا  عامتجا  زا 

نیعِمتُجم ریغ  يارب  هیآ  لومش  ياعّدا  دناوتن  یسک  هک  دشاب  ههبـش  عفر  يارب  ءاسک  تحت  ار  مّرکم  تیب  لها  هبیط  راونا  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و 
اّما و  تسادیوه . حضاو و  اهنآ  هدراو  تانایب  زا  اهنآ  هدساف  ضارغا  یلو  دنداد  میمعت  هماع  نیدناعم  زا  یعمج  هچ  رگا  دیامن  ءاسِک  تحت 

هنقتم عماجم  ثیدـح و  لوصاو  هفورعم  هربتعم و  بتک  رد  ّتیفیک  نیا  هب  تسا  عیاش  اـم  ناـمز  رد  هک  ءاـسک  ثیدـح  هب  فورعم  ثیدـح 
هقیرط رب  یتشذـگ  وت  هک  هتفگ  دوخ  مالک  رد  رباج  هچنآ  اّما  و  تسا . بَختنُم ) ) باتک صئاصخ  زا  تفگ  ناوت  یم  هدـشن  هدـید  نیثّدـحم 
هچنانچ تسا ، عقاو  مالّـسلا  هیلع  ایرکز  نب  ییحی  مالّـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  نیب  اـم  هک  هّماـت  تهباـشم  هب  تسا  هراـشا  اـیرکز  نب  ییحی 

ار وا  دینکن  افج  ار و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترضح  دینک  ترایز  هدومرف : هک  يربخ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هدومرف  نآ  هب  حیرـصت 
دّیـس زا  دنا  هدرک  تیاور  ثیدـح  لها  زا  يا  هلمُج  و  ( 476) تسا ایرکز  نب  ییحی  هیبش  تشهب و  لها  ناناوج  دّیس  ءادهـش و  دّیـس  وا  هک 

دای هکنآ  رگم  اجنآ  زا  درکن  چوک  یلزنم و  رد  دماین  دورف  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مردپ  اب  میدـش  نوریب  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  داّجس 
ینب زا  يراـکانز  نز  يارب  دنداتـسرف  هیدـه  ار  ییحی  رـس  هک  دوـب  ناـهج  نـیا  یتـسپ  زا  هـک  دوـمرف  يزور  و  ار . اـیرکز  نـب  ییحی  دوـمن 
هجو اّما  دـشاب ؛ هدوب  ینعم  نیمه  هب  هراـشا  ار  مالّـسلا  هیلع  ییحی  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  رکذ  رارکت  هک  تسین  دـیعب  و  ( 477) لیئارسا

ود ره  نیا  يارب  یمانمه  هکنآ  لّوا -  مینک : یم  اـفتکا  هجو  تشه  رکذ  هب  اـم  تسا و  رایـسب  سپ  هدوب  مولظم  ود  نیا  نیب  اـم  هک  تهاـبش 
زا شیپ  یسک  ار  مالّسلااَمِهیلع  نیسح  ترضح  ییحی و  مان  هک  تسا  دراو  هدیدع  تایاور  رد  هچنانچ  هدوبن ، اهنآ  هیمـست  زا  شیپ  موصعم 
زا لبق  هکنآ  مّوس -  تسا ؛ دراو  تایاور  زا  يا  هلمج  رد  هچنانچ  هدوب ، هام  شـش  ود  ره  لمح  تّدم  هکنآ  مّود -  هتـشادن ؛ مولظم  ود  نیا 

ءادهشلا ترضح  تدالو  باب  رد  ًاحورـشم  هچنانچ  دمآ  ود  ره  لاوحا  يراجم  حرـش  تدالو و  هب  ینامـسآ  یحو  رابخا و  ود ، ره  تدالو 
رب نامسآ  نتـسیرگ  مراهچ -  دنا . هدرک  لقن  نیرّـسفمو  نیثّدحم  ( 478 () ًاهرُک ُْهتَعضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُُّما  ُْهتَلَمَحَو  :) هیآ ریـسفترد  مالّـسلا و  هیلع 

هدرک تیاور  يدـنوار  بطق  و  تـسا . دراو  ( 479) ُضْرَاـْلا َو  ُءاـمَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اـمَف  همیرک  هیآ  ریـسفت  رد  نیقیرف  تیاور  رد  هـکودره 
زا هکلب  هدش  دراو  تیاور  نیدنچ  باب  نیا  رد  هدوب و  انز  دـلو  ود  ره  لتاق  هکنآ  مجنپ -  (. 480) خلا ًاحابَص ، َنیَعبْرَا  اَمِهیلع  ُءامَّسلا  ِتََکب 
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ز

الم مروي است که انبیاء را نکشد مگر اوالد زنا)481( شـشم - آنکه سر هر دو را در طشت طال نهادند و براي  حضـرت باقر علیه الّس
تـشط رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ییحی  رـس  تسه  هک  یتوافت  نکل  تسه  تایاور  زا  يا  هلمج  رد  هچنانچ  دندرب  هیده  ناگداز  انز  ناراک و  انز 
ترضح زا  ار  تیاعر  نیا  هّللا -  مهنعل  هّیما -  ینب  عابتا  هفوک و  راّفک  نکل  دوشن  یهلا  بضغ  ببـس  ات  دسرن  نیمز  هب  وا  نوخ  هک  دندیرب 

! مروایب یتشط  هک  هزاجا  نم ! يایحی  كاخ  يورب  دزیر  وت  قلح  نوخ  تسا  فیح  رعش : َلیق : ام  َمِعَنل  َو  دندرکن . مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس 
ماقم رد  هچنانچ  مالّسلا  هیلع  ءادهشلادیس  بانج  رّهطم  رـس  مّلکت  و  تسا ، یّمق ) ریـسفت  ) رد هچنانچ  مالّـسلا  هیلع  ییحی  رـس  مّلکت  متفه - 

( ِبقانَم ) ربخ رد  هچنانچ  نت  رازه  داتفه  ندش  هتشک  هب  مالّسلااَمِهیلع  نیسح  ماما  ییحی و  يارب  یهلا  ماقتنا  متـشه -  ( 482  ) تشذگ دوخ 
مَُما رد  هچنآ  هک  هدراو  ثیداحا  ّرس  دوش  یم  مولعم  مالّسلااَمِهیلع  ییحی  ترضح  اب  ءادهشلا  دّیـس  ترـضح  لاح  قیبطت  زا  و  (. 483) تسا

اب ریت  َرپ  ود  دننک و  يربارب  مه  اب  شفک  هگنل  ود  هک  هنوگنآ   ]= ِةَّذُقلاب ِةَّذُقلا  ِلعّنلاب و  ِلعّنلا  َوْذَح  دوش ، عقاو  تّما  نیا  رد  هدش  عقاو  هقباس 
ار نیمه  هب  هیبش  خلا ، ار ... َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  دّمحم  لآ  تسود  راد  تسود  هک : هّیطع  هب  رباج  ّتیـصو  اّما  و  ُملاعلا . ُهّللاو  مه )

َْتنُک ْنِا  َو  ُمالّسلا -  ُةالَّصلا و ]  ] ُمِهیلع ٍدَّمَُحم –  ِلَِّال  ًاّبُِحم  ْنُک  ترابع : نیا  هب  شیوخ  لاّمَج  يارب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هتـشون 
رادتسود رادتسود  و  یشاب ؛ راکهنگ  قساف و  تدوخ  هچرگا  شاب ، دّمحم ص  لآ  رادتسود  َنیقِساف =[  اُوناک  ْنِا  َو  ْمِهِّبِحُِمل  ًاّبُِحم  َو  ًاقِساف ،

دزن نـآلا  فیرـش  بوتکم  نیا  هک  هدومرف  تاوـعد ) ) رد يدـنوار  بطق  ( 484 [ ) دنـشاب راکهانگ  قساف و  زین  ناـشیا  هچرگا  شاـب ، ناـشیا 
لها زا  يدرم  هک  تسا  نآ  شا  هعقاو  تسا و  دوجوم  ناهفصا -  هب  ناشاک ] دنوار   ]= ام هیحان  زا  تسیا  هیرق  هک  دنَمرَک - ) ) لها زا  یضعب 

نآ تمدخ  زا  هتساوخ  نوچ  ناسارخ ، تمس  هب  نامیا  ناطلس  نآ  هّجوت  نامز  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ام  يالوم  لاّمج  هیرق  نآ 
هّماع زا  درم  نآ  نآ و  هب  میوج  كّربت  هک  تکرابم  ّطخ  زا  يزیچ  هب  امرف  فّرشم  ارم  هّللا  لوسر  نبای  هدرک  ضرع  دوش  صّخرم  ترضح 

(. 485) هدومرف تیانع  وا  هب  ار  بوتکم  نیا  ترضح  سپ  هدوب 

: هنیدم هب  تیب  لها  دورو 

لزانم لحارم و  یط  دندش  نوریب  ماش  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نوچ  هبیط : هنیدم  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  نایب  رد  مهد : لصف 
نب یلع  ترـضح  میدیـسر  هنیدم  کیدزن  نوچ  تفگ : دوب  باکر  نیمزالم  زا  هک  َملذَـح  نب  ریـشب  دـندش ، هنیدـم  هب  کیدزن  ات  دـندومن 

يدرم وا  ارت  ردپ  دنک  تمحر  ادخ  ریشب ! يا  دومرف : تخارفا و  رب  اه  همیخ  دمآ و  دورف  تسناد  راوازس  هک  ار  یّلحم  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا 
وـش هنیدم  لخاد  ورب  سپ  دومرف : مرعاش . زین  نم  هّللا ، ِلوسر  َنبای  یلب  مدرک : ضرع  يراد ؟ ردپ  تعنـص  زا  يا  هرهب  زین  وت  ایآ  دوب  رعاش 
اَذه یف  َرُکذَا  ْنَا  ُبِساُنی  َو  ُتُلق : نک . هاگآ  ام  ندمآ  وا و  تداهـش  زا  ار  هنیدم  مدرم  ناوخب و  مالّـسلا  هیلع  هّللادـبعوبا  هیثرم  رد  يرعـش  و 
نزب دایرف  هنیدم و  رد  نک  تماقا  تسیاب و  ًاعَزَج =[  اِهب  اینُّدلا  أَلْمَت ُ  ٍۀَخرَِصب  اهِعِراوَش  یف  ْخَرْصا  َو  ِۀنیدَْملِاب  ْجُع  رعش : ِتایبَالا : ِهِذه  ِماقَْملا 
ِِهتوَص نِم  ًيدَـص  َلبَق  ُهْوََّبل  ْمِِهب - ُخـیرَّصلا  يَدان  اذِا  َنیذَّلا  يِدان  یباتیب ]! هلان و  زا  ار  ایند  نآ  هب  يزاس  ُرپ  هک  يدایرف  هب  نآ - ياهربعم  رد 

وا يادص  ساکعنا  هکنآ  زا  شیپ  دنیوگ  خساپ  اریو  نانآ  دـهد - رد  ادـن  ار  ناشیا  هدـننز  دایرف  صخـش  نوچ  هک  ارنانآ  نک  ادـن  اَعَجَر =[ 
دیپـس شیر  ریپ   " نادــنزرف يا  وـگب  اَـعَفَتْرا =[  َو  ِهـّللا  ِنـید  ُمئاـعَد  ْتَماـق  ُمِِـهب - يذَّلا  ِدـْـمَْحلا " ِۀَْبیـَـش  " ینب اــی  لــُق  ددرگرب ] شیوـسب 
َْتلام ٌۀَفِصاع  ِّفَّطلِاب  ْتَفَصَع  ْدَقف  اُومُوق  تسا ] هدش  هتـشارفارب  هتـشگ و  راوتـسا  ناشیدب  ادخ  نید  ياهنوتـس  هک  ِبلَّطملا ) دبع  " )= هدوتس
میظع هوک  ياه  هنماد  فارطا و  رب  هک  البرک ،) ) ّفَط نیمزرـس  رب  يدابدـنت  هدـیزو  هکیتسردـب  دـیزیخ ؛ اپب  اَعَدَْـصناَف =[  ِّزِْعلا  ِدْوَط  ِءاـجرَاب 
لخاد ات  متخات  هنیدم  يوس  هب  مدش و  بسا  رب  راوس  ترـضح  رمَالا  بَسَح  تفگ : ریـشب  س . ![ . دش مین  ود  هوک  نآ  و  تشگ ، هریچ  تّزع 

ای متفگ : رعش  ود  نیا  مدرک و  دنلب  يراز  هیرگ و  هب  ادص  مدیسر  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ربمغیپ  ترضح  دجسم  هب  نوچ  مدش ، هنیدم 
هنیدـم لها  يا  ینعی : ُرادـُی  ِةانَْقلا  یَلَع  ُهنِم  ُسأَّرلاَو  ٌجَّرَـضُم  َءالَبرِکب  ُهنِم  ُمْسِجلَا  ٌرارْدـِم  یعُمْدَاَف  ُنیـسُْحلا  َِلُتق  اِهب ! مَُکل  َماقُم  َبِرثَی ال  َلْهَا 

رد شفیرش  ندب  تسا ؛ ناور  نم  مشچ  زا  کشا  بالیس  ببس  نیا  هب  دش و  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دینکن  تماقا  هنیدم  رد  رگید 
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ز

سـش را بر سـر نیزه ها در شهرها می گردانند. آنوقت فریاد برآوردم که اي مردم اینک کربال در میان خاك و خون افتاده و سـر مقّد  
نم دنا و  هدروآ  دورف  شیوخ  لحر  امش  رهش  رهاظ  رد  دنا و  هدیسر  امش  کیدزن  هب  اهرهاوخ  اه و  هّمع  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع 

روُشن حبـص  ار  هنیدـم  هصرع  هک  دوب  روُص  هخفَن  ریـشب  گناب  یئوگ  . منک یم  تلالد  وا  ترـضح  هب  ار  امـش  امـش و  يوس  هب  مناشیا  کیپ 
دندیود و نوریب  هنهرب  ياهاپ  هتفشآ و  ياهوسیگ  هفوشکم و  ياهتروص  اب  دندش و  نوریب  اه  هناخ  زا  هدرپ  یب  هبوجحم  تارَّدُخم  تخاس ،

هتـشگن هدهاشم  تلاح  نآ  هب  هنیدم  زگره  و  دندیـشک ، هاروبثاو  هالیواو و  دایرف  دندرک و  دنلب  يراز  هلان و  هب  اهادص  دندیـشارخب و  اهور 
ترـضح هیثرم  رد  يراعـشا  هک  مدید  ار  يا  هیراج  تفگ : ریـشب  دوب . هدشن  رادـید  رت  میظع  نآ ، زا  یمتام  رت و  خـلت  نآ ، زا  يزور  دوب و 

زونه هک  ار  یبولق  تحارج  يدیـشارخب  ار و  اـم  هودـنا  نزح و  يدرک  هزاـت  یعاـن ! يا  تفگ : هاـگنآ  دـناوخ  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دـّیس 
مالّسلا هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  میالوم  هک  مَملذَج  نب  ریـشب  نم  متفگ : یـسر ؟ یم  اجک  زا  یـسک و  هچ  وگب  نونکا  دوب ، هتفریذپن  يدوبهب 

تفگ ریشب  هدمآ ، دورف  هنیدم  کیدزن  عضوم  نالف  رد  مالّسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  تالایع  اب  ترضح  نآ  دوخ  هداتـسرف و  امـش  يوس  هب  ارم 
دّیس همیخ  فارطا  مدید  مدیسر  یتقو  متخاتب  بسا  هدرک و  هلجع  زین  نم  دنتفاتشب ، مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  يوس  هب  دنتشاذگب و  ارم  مدرم 

ات هتـشاذگ  نامدرم  شود  رب  ياپ  مرجال  متفاین  روبع  هار  مدـش و  هداـیپ  بسا  زا  دوبن  نتفر  هار  هک  دوب  تیعمج  ناـنچ  مالّـسلا  هیلع  داـجس 
تـسد رب  یلامتـسد  هک  یتلاـح  رد  دروآ  فیرـشت  نوریب  همیخ  زا  ترـضح  نآ  مدـید  مدـیناسر  ترـضح  نآ  همیخ  کـیدزن  هـب  ار  دوـخ 

هیرگ نکل  تسشن . وا  رب  ترـضح  درک و  رـضاح  ( 486) یـسرُک زین  یمداخ  دـنک و  یم  كاپ  ار  شیوخ  مشچ  کشا  هتفرگ و  شکراـبم 
تیزعت و ار  ترـضح  نآ  وس  ره  زا  و  تسا ، دنلب  هلان  هیرگ و  هب  زین  مدرم  يادص  دیامن و  دناوت  یمن  يراددوخ  هک  هتفرگ  ورف  ار  وا  نانچ 
هک دومرف  هراشا  كرابم  تسد  هب  ار  ناشیا  ترـضح  سپ  هتـشگ ، هدـحاو  هجـض  مدرم  ياهادـص  زا  نیمز  هعقب  نآ  دـنتفگ و  یم  تیلـست 
ّبر هک  ار  يدنوادخ  دمح  تسا : نینچ  یـسراف  هب  نآ  هصالخ  لصاح و  هک  دومرف  هبطخ  زاغآ  دندش  تکاس  نوچ  دیـشاب  تکاس  یتخل 

ياهزار تسا و  رود  اهلقع  كاردا  زا  هک  يدنوادخ  نآ  تسا و  قئالخ  عیمج  قلاخ  ازج و  زور  راذـگ  نامرف  میحر ، نمحر و  نیملاعلا و 
ياه َملَا  زودنا و  مغ  بئاون  گرزب و  بئاصم  میظع و  ياه  بْطَخ  ياهتاقالم  هب  ار  ادـخ  مراذـگ  یم  ساپـس  تسا ، راکـشآ  وا  دزن  ناهنپ 
هنخر هب  گرزب و  ياهتبیـصم  هب  تخاس  التبم  نَحتمُم و  ار  اـم  هک  ار  يادـخ  دـمح  ساـّنلا ! اـهّیا  نیگنـس . تخـس و  یتبیـصم  زوس و  ربص 
ِقوَف ْنِم  ِناْدُلْبلا  ِیف  ِهِْساَِرب  اوُراد  َو  ُُهتَْیبِص  َو  ُهُؤآِسن  َِیبُس  َو  ُُهتَْرتِع  َو  مالّـسلا  هیلع  ُنیـسُْحلا  هّللادـبع  وبَا  َِلُتق  دـش . عقاو  مالـسا  رد  هک  یگرزب 
هزین رس  رب  ار  شکرابم  رس  وا و  نادنزرف  نانز و  دندش  ریسا  وا و  ترتع  مالّسلا و  هیلع  هّللادبع  وبا  دش  هتـشک  انامه  ینعی : ] [ ؛ ِنانِّسلا ِلِماع 

لد یتبیصم  زا  دعب  هک  اهامـش  زا  دننادرم  مادک  ساّنلا ! اهّیا  درادن . هیبش  لثم و  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  دندینادرگب و  اهرهـش  رد  دندرک و 
يارب هناگتفه  ياهنامسآ  انامه  دیامن  سبح  ار  دوخ  کشا  دشابن و  رابکـشا  هعقاو  نیا  رادید  زا  سپ  هک  تسا  مشچ  مادک  و  دنـشاب ، داش 

دندیلانب نیمز  فارطا  دندمآ و  شورخ  هب  اهنامسآ  ناکرا  دنتخیر و  کشرس  دوخ  ياهجوم  اب  اهایرد  دنتسیرگ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  لتق 
نیا رد  اعیمج  اهنامـسآ  لها  نیبَّرقُم و  هکئالم  راِحب و  اه  هّجل  اهایرد و  ناـیهام  دـندروآرب و  دوخ  داـهن  زا  شتآ  ناـتخرد  ياـه  هخاـش  و 

هک تسا  یبلق  مادک  دشن و  هتفاکـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  زا  هک  تسا  یلد  مادک  ساّنلااَهُّیَا ! دندش . ناتـسادمه  تسدـمه و  تبیـصم 
دنداد عفد  دندرک و  درط  ار  ام  ساّنلااهّیا ! دینش . دناوتب  دیسر  مالسا  هب  هک  ار  تبیصم  نیا  هک  تسا  یشوگ  مادک  و  دشن ، وا  يوس  هب  لیام 

مرج و بکترم  هکنآ  نودب  دننک  لباک  كرت و  ناریـسا  اب  هک  دندرک  راتفر  نانچ  ام  اب  دـندنکفا ، رود  دوخ  راید  زا  دـندومن و  هدـنکارپ  و 
ام رب  ملظ  تراغ و  لتق و  هب  دومرف ؛ ام  تیاـمح  تمرح و  ّقح  رد  هک  اهـشرافس  نآ  ياـج  هب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  میـشاب ؛ هدـش  یتریرج 

هدـنزوس و كاندرد و  گرزب و  ردـقچ  ام  تبیـصم  نیا  َنوُعِجار . ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِهِّلل  اـّنِاَف  دـندرک ؛ یمن  رتداـیز  دـندرک  هچنآ  زا  داد  یم  ناـمرف 
دشک و ماقتنا  ام  نانمشد  زا  دنک و  اطع  رجا  تمحر و  ام  هب  بئاصم  نیا  لباقم  رد  هک  میناهاوخ  یلاعت  قحزا  دوب ، راوشد  خلت و  تخس و 

رذع تساخرب و  ناحوُص  نب  ۀعَصْعَص  نب  ناحوُص  دیـسر  تیاهن  هب  ترـضح  نآ  مالک  نوچ  دیوج . زاب  ناراکمتـس  زا  ار  نامولظم  ام  داد 
لوبق ار  وا  رذُع  ترـضح  متـسناوتن ، ار  امـش  ترـصن  ببـس  نیا  هب  مدوب و  هدش  ریگ  نیمز  هداتفا و  اپ  زا  نم  هّللا ! ِلوسر  َنباَی  هک  تساوخ 
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حیرض رّونم و  دقرم  رب  ناشیا  رظن  نوچ  دندرک  هنیدم  گنهآ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  سپ  داتسرف . تمحر  هعـصعص  وا  ردپ  رب  دومرف و 
لها دندرک و  دیهش  هنشت  بل  اب  ارت  ِنیسح  هادّمحماو ! هاّدجاو  هک  دندیشک  دایرف  داتفا  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  تلاسر  ترضح  رّهطم 
يادص تساخرب و  هنیدم  لها  زا  شورخ  رگید  راب  سپ  (. 487) دنشاب هدرک  ریبک  ریغص و  رب  محر  هکنآ  نودب  دندرک  ریسا  ار  مرتحم  تیب 

ِِهلآ ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  دجـسم  رد  هب  نوچ  ُمالَّسلااَهیلع  بنیز  ترـضح  هک  هدش  لقن  و  دش ، دنلب  راوید  رد و  زا  هیرگ  هلان و 
مردارب انامه  راوگرزب ! ّدج  يا  ُمالّسلا ؛ ِهیَلع  َنیسُحلا  َیِخَا  َکَیِلا  ٌۀَیِعان  ّینِا  هاّدَج ! ای  هک  درک  ادن  تفرگب و  ار  رد  يوزاب  ود  دیسر  َمَّلَـس  و 
هدزمتس رتخد  زا  سرپب  رگج  نینوخ  بنیز  لاح  زیخرب  رعـش : ما . هدروآ  وت  يارب  ار  وا  تداهـش  ربخ  نم  دنتـشک و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 

ماش تشذـگ  رـس  زا  هفوک و  يارجام  زا  سرپب  رـس  هب  رـس  ناشتیاکح  ما  هدوب  نم  يا  هدوبن  رگ  الب  تشد  هب  ناگتـشک  اب  سرپب  رـسپ  لاح 
هراپ دص  نت  زا  هَنیَکُس  دراد  سرپب  رفس  جنر  لزانم و  ندومیپ  قشمد  هفوک و  رفس  زا  تناکدوک  زا  سرپب  رگد  ثیدح  هدینشان ، هّصق  کی 

مرپ ز لاب و  سرپب  رذگ ، نادیهش ، يوس  هب  نوچ  میدرک  ام  رارق  یب  لد  رابکشا و  مشچ  زا  سرپب  رحـس  غرم  هتفکـش ز  لُگ  ِلاح  ربخ  شا 
کـشا دوب و  هیرگ  لوغـشم  هبیجن ] يوناـب   ]= هرَّدـُخم نآ  هتـسویپ  سرپـب و  رپ  هتـسکشب  رئاـط  لاـح  زیخ  رب  تسکـش  مهب  ثداوح  گـنس 

و وا . هّصغ  دش  یم  دایز  وا و  نزُح  دش  یم  هزات  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  يوس  هب  درک  یم  رظن  هاگره  دش و  یمن  کشخ  شمـشچ 
رد ناشیا  لابقتـسا  هب  بلّطملادبع  لآ  زا  دمآ  نوریب  ینز  دندش  هنیدـم  لخاد  نوچ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  يربط 

مَُکل ُّیبَنلا  َلاق  ْنِا  َنُولوُقَت  اذام  رعـش : تفگ : یم  تسیرگ و  یم  دوب و  هتـشاذگ  رـس  رب  ار  دوخ  نیتسآ  دوب و  هدرک  ناشیرپ  وم  هک  یتلاـح 
نیرِخآ امـش  هکنآ  لاح  دـیدرک ؟ راک  هچ  دـیوگ : امـشب  ربمایپ ص  هک  ماگنهنآ  تفگ  دـیهاوخ  هچ  مَمُـالا =[ -  ُرِخآ  ُْمتنَا  َو  ُمْتلَعَف -  اذاـم 
یهورگ نم !؟ دوبن  زا  سپ  نم ، تیب  لها  ترتع و  اب  ٍمَِدب -[  اوجِّرُـض  مُْهنِم  َو  يراُسا ؟ مُْهنِم  يدَقَتْفُم  َدَعب  یلْهَِاب  َو  یتِرتِْعب  دیدوب ]- ! اهتّما 

نیا ٍمِحَر =[  يَوذ  یف  ٍءوَُسب  ینوُُفلْخَت  ْنَا  مَُکل  ُتْحَصَن  ْذِا  یئازَج  اذه  َناک  ام  دنا ]! هدش  هدولآ  نوخ  رگید  یهورگ  امـش و  ریـسا  ناشیا  زا 
مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  منادنواشیوخ ]! ّقح  رد  ندرک  دب  هب  نم  زا  دـینک  ینیـشناج  هک  امـش ! يارب  نم  یهاوخکین  يازج  دوبن 

تشاد و هزور  اهزور  تّدم  نیا  رد  تسیرگ و  دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  لاس  لهچ  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم 
داهن یم  بانج  نآ  شیپ  رد  درک و  یم  رضاح  بانج  نآ  يارب  ماعط  بآ و  راطفا  ماگنه  ترـضح  نآ  مالغ  تشاد و  مایق  تدابع  هب  اهبش 
ِلوُسَر ُنبا  َِلُتق  ًاِعئاج ، َمَّلَـس -  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  هّللا -  ِلوُسر  ُْنبا  َِلُتق  دومرف : یم  ترـضح  نم . يالوم  يا  روخب  درک : یم  ضرع  و 

هنشت بل  هنسرگ و  مکش  اب  ار  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رسپ  هکنآ  لاح  مروخب و  ماعط  بآ و  هنوگچ  نم  ینعی  ؛ اناشْطَع هّللا 
تشاد و یم  طولخم  جوزمم و  هدـید  بآ  اب  ار  بآ  ماعط و  هکنآ  ات  تسیرگ  یم  تخاـس و  یم  ررکم  ار  تاـملک  نیا  و  دـندرک . دـیهش 

يزور تـفگ : هـک  هدـش  تـیاور  ترـضح  نآ  ناـمالغ  زا  یکی  زا  زین  و  (. 488) درک تاقالم  ار  دوخ  يادـخ  ات  دوب  لاـح  نیدـب  هتـسویپ 
رب هدرک  هدجس  هک  ار  وا  متفای  مدیسر  یتقو  مدش  نوریب  بانج  نآ  يافق  زا  زین  نم  درب  فیرشت  ارحص  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  دّیس  ترضح 

هدجس رد  ار  تالیلهت  نیا  هبترم  رازه  هک  مدرمش  دینادرگ و  یم  دوخ  هنیـس  رد  هک  ار  وا  هیرگ  مدینـش  یم  نم  يراومه و  ان  گنـس  يور 
نویامه تروص  مدید  تشادرب  هدجس  زا  رـس  هاگنآ  ًاقیدْصَتَو . ًانامیإ  ُهّللا  ِّالا  َهِلاال  ًاّقِر ؛ َو  ًادُّبَعَت  ُهّللا  ِّالا  َهِلا  ال  ًاّقَح ؛ ًاّقَح  ُهّللاِّالا  َهِلا  ال  دناوخ :

هیرگ دوش و  مامت  امـش  هودـنا  هک  دـشن  نآ  تقو  نم ! ياقآ  دّیـس و  يا  مدرک : ضرع  نم  هتفرگورف  شناگدـید  بآ  ار  شکراـبم  هیحل  و 
یلاعت ّقح  تشاد  رسپ  هدزاود  دوب ، هداز  ربمغیپ  ربمغیپ و  مالّسلا  مهیلع  میهاربا  نب  قاحـسا  نب  بوقعی  وت ! رب  ياو  دومرف : ددرگ ؟ مک  امش 

زا شمشچ  هدیمخ و  شتشپ  دیدرگ و  دیفس  شرـس  يوم  رـسپ  نآ  تقرافم  هودنا  نزح و  زا  درک و  بیاغ  وا  رظن  زا  ار  شنارـسپ  زا  یکی 
دوخ تیب  لها  زا  نت  هدفه  اب  ار  مردارب  ردپ و  دوخ  مشچ  هب  نم  نکلو  دوب ، هدـنز  ایند  رد  شرـسپ  هکنآ  لاح  دـش و  انیبان  هیرگ  يرایـسب 
لتق زا  دعب  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  و  (. 489 !) دوش مک  ما  هیرگ  دسر و  تیاغ  هب  نم  نزح  هنوگچ  سپ  مدید ، هدـیرب  رـس  هتـشک و 

ترایز هب  یهاگ  دومرف و  لزنم  لاـس  دـنچ  دـنیوگ  رداـچ ) هایـس  ) هک یئوم  ِهناـخ  رد  هیداـب  رد  تفرگ و  هراـنک  مدرم  زا  شراوگرزب  ردـپ 
هربتعم بتک  زا  يا  هلمج  رد  و  دـش . یمن  علطم  یـسک  تفر و  یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردـپ  مالّـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  شدـج 
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فقـس ریز  رد  هنیدـم  هب  دورو  زا  دـعب  دوب  رـضاح  ّفَط  هعقاو  رد  هک  مالّـسلااَهیلع  هنیکـس  ردام  سیَقلا  ؤُرما  رتخد  بابَر  هک  تسا  لوقنم 
ٌوْمَح ِیل  ُنوُکَی  ال  دومرف : باوج  رد  دـندش  وا  جـیوزت  ناهاوخ  شیرق  فارـشَا  تسُجَن و  زیهرپ  امرـس ] امرگ و  دَرب =[  ّرَح و  زا  تسـشنن و 

هتسویپ و  مهاوخن . َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ربمغیپ  زا  دعب  يرهوش  ردپ  رگید  نم  ینعی  َمَّلَس ؛ ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  ِهّللا -  ِلوُسَر  َدَْعب 
ترـضح لتق  زا  دعب  بابر  ار  تایبا  نیا  هدـش ك  لقن  جرفلاوبا  زا  و  ( 490  ) تفر نوریب  اـیند  زا  نزح  هّصغ و  زا  اـت  تسیرگ  بش  زور و 

هک سکنآ  (ي =[ ) ٍنُوفدَـم ُریَغ  ٌلیتَق  َءالبرِکب  ِهب  ُءاضَتُْـسی  ًارُون  َناک  يذَّلا  َّنِا  درک : داشنِا  ترـضح  نآ  هیثرم  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
ُهّللا َكازَج  ِّیبَّنلا  َْطبِـس  دنا ]! هدرکن  مه  نفد  ار  شندـب  تسا و  ءالبرک  هب  هدـش  هتـشک  نونکا  دـشیم ، هتـسُج  ینـشور  وا  هب  هک  دوب  يرون 

زا یـشاب  رود  و  ام ؛ بناج  زا  دیامرف - تَمَحرم  وتب  ریخ  يازج  دنوادخ  ربمایپ ؛ هون ي  يا  (ي =[ ) ِنیزاوَملا َنارْـسُخ  ِنُج  َْتبّ َو  اّنَع ؛ ًۀَِحلاص -
راوتـسا یهوک  وت  هک  یتسارب  (ي =[ ) ِنیّدـلا َو  ِمْحُّرلاب  اُنبَحْـصَت  َتنُک  َو  ِِهب  ُذُولَا  ابْعَـص  ًالَبَج  یل  َْتنُک  ْدَـق  تمایق ] رد  لامعا  نازیم  یتساک 

 - ْنَم َو  َنیِلئاّسِلل ؟ ْنَمَو  یماتَْیِلل ؟ ْنَم  يدوب ] کیدزن  هارمه و  ام  اب  نید  يدنواشیوخ و  هب  هراومه  وت  و  متـسُجیم ؛ هانپ  نادـب  نم  هک  يدوب 
یسک هچ  و  لئاس ) ناریقف  ) ناگدننک لاؤس  يارب  یسک  هچ  نامیتی و  يارب  یسک  هچ  رگید  نونکا  (ي =[ !؟) ٍنیکسِم ُّلُک  ِهَیِلا  يوأَی  َو  ینعَی 
ِْلمَّرلا َنـیب  َبَّیَُغا  یّتـح  ُو ) ) ُمُکِرْهِِـصب ًارهِـص  یغَْتبَا  ـال  هـّللاَو  دـنرب ]!؟ هاـنپ  ودـب  دـننک و  وا  دـصق  هـک  تـسا  ناـگراچیب  نانیکـسم و  يارب 

موش دیدپان  ناهنپ و  هکنآ  ات  امش ، ياجب  ار  امـش  ریغ  اب  یببـس  يدنواشیوخ  درک  بلط  مهاوخن  زگره  هک  ادخب  دنگوس  ( ]= 491) ِنیّطلاَو
؟ یّتَح ٍجَجِح  ِسْمَخ  یِلا ؟ ٌناخُد  ٍّیِمِشاه  ِراد  یف  َِیئُر  َو ال  ْتَبَـضَتْخا  َال  َو  ٌۀَّیمـشاه  ْتَلَحَتْکا  َال  ُهَّنأ  َِيُور  َو  س . ![ . لِگ كاخ و  نش و  نایم 
رد همرس  مشاه  ینب  زا  ینز  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  هدش  تیاور  ینعی  ( 492 ( ؟ یلاعَت ُهّللا  ُهَنََعل  ٍدایز  ُْنب  هّللاُدـیبُع  َِلُتق 

كرد هب  نیعل  دایز  نب  هّللادـیبع  هک  لاس  جـنپ  زا  سپ  ات  تساخنرب  مشاه  ینب  خـبطم  زا  دود  و  دومرفن ، باـضخ  ار  دوخ  دیـشکن و  مشچ 
داتسرف مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  يارب  ار  وا  سحن  رس  راتخم  دش  هتـشک  نوعلم  دایز  نبا  نوچ  هک  دیوگ : ّفل  ؤم  دش . لصاو 

رب ار  ام  هک  يزور  دومرف : دروآ و  ياج  هب  رکش  هدجس  دوب  ندروخ  اذغ  لوغشم  دندروآ  ترضح  نآ  تمدخ  ار  نوعلم  نآ  رس  هک  یتقو 
دوخ ياذغ  سلجم  رد  ار  رفاک  نیا  رـس  ات  مورن  ایند  زا  هک  مدرک  تساوخ  رد  دوخ  يادـخ  زا  نم  دروخ ، یم  اذـغ  دـندرک  دراو  رفاک  نیا 

ام یهاوخنوخ  هک  ار  راتخم  دهد  ریخ  يازج  ادخ  و  ( 493) دروخ یم  اذغ  دوب  رفاک  نیا  لباقم  مراوگرزب  ردپ  رس  هکنانچ  مه  منک  دهاشم 
نـالد و هتـسکش  بولق  دومن  داـشو  یئوجلد  هکلب  درک  داـش  ار  ماـما  كراـبم  بلق  هنوگچ  هک  راـتخم  لاـح  دوش  مولعم  اـجنیا  زا  و  دومن .

تیزعت مسارم  هب  دـندوب و  زادـگ  يراوگوس و  رد  لاس  جـنپ  هک  ار  ربمغیپ  لآ  ماتیَا  و  ناگراچیب ] لـِمارَا =[  ناـگدز  تبیـصُم  ناـمولظم و 
بتک رد  و  دومن . ناشیا  هب  اهتناعا  درک و  دابآ  ار  ناشیا  ياه  هناخ  دروآ ، رد  ازع  زا  ار  ناـشیا  هکنآ  هوـالع  هب  هکلب  دـندوب  هدومرف  تماـقا 

رب درُمب و  رفاک  نآ  نوچ  درک ، یم  ارادـم  یئوکین و  وا  اب  هک  تشاد  یناملـسم  هیاسمه  يرفاـک  صخـش  هک  هدـش  تیاور  ثیدـح  هربتعم 
وا يزور  دناسرن و  ررـض  يو  هب  شتآ  ترارح  هک  دومرف  انب  شتآ  طسو  رد  لِگ  زا  يا  هناخ  یلاعت  ّقح  تفر  منهج  هب  یهلا  هدعو  بَسَح 
هب ناسحا  هطساو  هب  رفاک  لاح  هاگ  ره  (. 494) يدیناسر ناملسم  هب  نآ  هک  تسا  ییوکین  نآ  يازس  نیا  دنتفگ  وا  هب  دسرب و  منهج  ریغ  زا 

ءاقلا تلیضف  باب  رد  هربتعم  رابخا  هدوب و  وا  هّیـضرم  تریـس  وحن  نیا  هک  راتخم  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  دشاب ، هنوگ  نیا  یناملـسم 
تلاسر تیب  لها  ناگدز  متام  نوزحم  ياهلد  یـسب  هک  راتخم  لاح  اشوخ  سپ  دوش . ءاصِحا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  نم  ؤم  بلق  رد  رورس 

مولعم هکنانچ  دایز  نبا  نتشک  یکی  دش : باجتسم  وا  تسد  رب  مالّسلا  هیلع  داّجس  دّیـس  ترـضح  ياعد  ود  و  درک ، داش  ار  مالّـسلا  مهیلع 
متفر و جـح  رفـس  هب  هفوک  زا  تفگ : هک  تسا  ورمَع  نب  لاهنم  ربخ  رد  هچناـنچ  نآ ؛ ندـینازوس  لـهاک و  نب  هلمرح  نتـشک  رگید  دـش و 

ترضح دوب ، هدنز  هفوک  رد  متشاد  هضرع  لهاک  نب  ۀلمرح  لاح  زا  دیسرپ  نم  زا  بانج  نآ  مدیسر  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تمدخ 
متشگرب هفوک  هب  نوچ  تفگ : لاهنم  ار ، شتآ  نهآ و  ترارح  دناشچب  ایند  رد  ار  وا  هک  تساوخ  ادخ  زا  وا و  رب  نیرفن  هب  تشادرب  تسد 

لثم درک  ربص  يا  هظحل  هفوک ، هسانک  هب  میتفر  مه  اب  درک و  راوس  زین  ارم  دش و  راوس  دـیبلط و  بسا  راتخم  متفر ، راتخم  ندـید  هب  يزور 
دروآ و اج  هب  ار  يادخ  دمح  ُهّللا  ُهَمِحَر  راتخم  دندروآ  وا  دزن  هب  دندوب و  هتفرگ  ار  هلمرح  مدـید  هاگان  هک  دـشاب  يزیچ  رظتنم  هک  یـسک 
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تفگ راتخم  متفگ ، هّللا  ناحبس  هّللا  ناحبـس  مدید  نینچ  نوچ  نم  دندز  شتآ  ار  وا  نآ  سپ  زا  دندرک و  عطق  ار  وا  ياپ  تسد و  درک  رما 
شیوخ بسا  زا  راتخم  مدرک . لقن  ار  وا  ياعد  تباجتسا  مالّسلا و  هیلع  داّجس  دّیـس  ترـضح  نیرفن  تیاکح  نم  یتفگ ؟ حیبست  هچ  يارب 

ام هناخ  کیدزن  نوچ  میتشگ ، رب  مه  اب  سپ  ار  هدجس  داد  لوط  درکرکـش و  هدجـس  دروآ و  ياج  هب  ینالوط  زامن  تعکر  ود  دش و  هدایپ 
نب ّیلع  ترضح  هک  يداد  ربخ  ارم  وت  لاهنم ! يا  تفگ : راتخم  دنک ، لیم  اذغ  دوش و  لخاد  هک  مدرک  توعد  هناخ  هب  ار  وا  نم  میدیـسر 

هزور زور  زورما ، يراد ، ماعط  ندروخ  شهاوخ  نم  زا  نآ  زا  سپ  هدش  باجتـسم  نم  تسد  هب  هک  هدرک  اعد  دنچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 
(. 495) مشاب هزور  دیاب  بلطم  نیا  رکش  تهج  هب  هک  تسا 

البرک زوسناج  تبیصم  تمظع  نایب  رد  : 5 لصف

هراشا

نیمز نامسآ و  نتسیرگ  مالّسلا و  مهیلع  ناشیا  يایصوا  ناربمغیپ و  ناگتشرف و  نتـسیرگ  باب  رد  هدش  دراو  دایز  رابخا  هک  داب  فوشکم 
باب رد  هدـش  لقن  هریثک  تایاور  مه  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبعوبا  نامولظم  دّیـس  بانج  تبیـصم  رد  ریط  شحو و  سنا و  نج و  و 

ترـضح و نآ  ّقح  رد  ناّینج  يرگ  هحون  یثارم و  راعـشا و  ترـضح و  نآ  تداهـش  رد  لابِج  راِحب و  تاتابن و  راجـشَا و  لاوحا  تادراو 
نآ هسّدـقم  تبرت  دـئاوف  البرک و  نیمز  تفارـش  مولظم و  نآ  ترایز  باوث  نایب  هدوب و  بئاصم  مظعا  ترـضح  نآ  تبیـصم  هک  نآ  نایب 
نآ نالتاق  رب  نعل  باوث  نایب  هتشگ و  رهاظ  فیرش  ربق  نآ  زا  هک  یتازجعم  هدش و  دراو  شرّهطم  ربق  رب  هک  یمتس  روج و  نایب  ترضح و 

يانب رگا  دـنتفای و  ایند  رد  ار  یهلا  باذـع  ینـشاچ  دـندربن و  هرهب  ایند  رد  اـهنآ  هکنآ  ناـشیا و  باذـع  تّدـش  ناـشیا و  رفک  ترـضح و 
رد هّیلک  تابالقنا  زا  هلوقنم  راثآ  عیاقو و  هنوگنیا  هک  تسناد  دیاب  نکل  متسج . یم  كّربت  نآ  زا  يرـصتخم  رکذ  هب  هنیآ  ره  دوبن  راصتخا 

یبارغتـسا داعبتـسا و  تامارک ، تازجعم و  ءدـبم و  هب  نیلئاق  للم و  نایدا و  بابرا  رظن  رد  نامولظم  تداهـش  تهج  هب  ناکما  ملاـع  ءازجا 
نآ تداهش  هنس  هک  يرجه  مکی  تصش و  لاس  عیاقو  هک  درک  دهاوخ  قیدصت  دیامن  رَیِـس  خیراوت و  هب  عوجر  ریبخ  عّبتتم  هاگره  درادن و 
ریثا نبا  دنا . هدرک  طبض  دنا  هدوبن  نتشون  فازج  عیشت و  هب  مهّتم  هک  خیرات  لها  ار  نآ  زا  يا  هلمج  دوب و  جراخ  تداع  زا  هدوب  ترـضح 
کی تصـش و  هنـس  عیاقو  رد  عطق  روط  هب  باتک  نآ  رد  تسا  ناقتا  هب  فورعم  خیرات و  لها  دَمتعُم  هک  خیراوتلا ) لماک  ) بحاص يرَزَج 

الاب باتفآ  ات  باتفآ  عولط  تقو  رد  دندرک  یم  هدهاشم  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  بانج  تداهش  زا  دعب  هام  هس  ای  هام  ود  مدرم  هک  هتشون 
بانج بیرا  بیدا  لـضاف  و  ( 496  ) تسا رایـسب  هربتعم  بتک  رد  لـیبق  نیا  زا  و  دـنا . هدـیلام  نآ  هب  نوخ  اـیوگ  هک  ار  اـهراوید  دـمآ  یم 
نارای نیسح و  ماما  ّجح  رد  تداعس ، يراگتسر و  راکشآ  ناهرب  تّجُح و  ةداهشلا =[ ) ۀَّجِح  یف  ةداعَّسلا  ۀّجُح  ) باتک رد  هنطلـسلا  دامتعا 

مکی تصش و  هنس  هک  مالّسلا  هیلع  مولظم  دّیس  تداهـش  لاس  هک  هدرک  نایب  دش – س ] البرک  رد  ناشیا  تداهـشب  یهتنم  هک  شنادناخ  و 
ِهَزاغ هب  ایـسآ  اپورا و  کلامم  هحفـص  يور  و  هدوب ؛ بارطـضا  بـالقنا و  رد  و  نوریب ، نوکـس ، هفقو و  تلاـح  زا  نیمز  يور  هّیلک  دـشاب 

نامدرم حالـص  ملِـس و  هتـشر  و  هدوب ؛ نوکـس  یب  رارق و  یب  شحراوج  هلمج  راـچان ) َهلاـحَمال =( اـی  و  نوگلگ ، يزیرنوخ ، باخرـس ] ]=
هفلتخم و هنَـسلَا  هب  هک  تسا  ایند ) هقیتع  خـیراوت  ) باتک نآ  يانبم  و  تسا ؛ هدوب  هتخیگنا  رب  شروش  هنتف و  رابغ  ناشیا  نیب  اـم  هتخیـسگ و 

سب و  دـیامن . عوجر  باتک  نآ  هب  دوش  علطم  دـهاوخ  هک  ره  هدومن  عمج  باـتک  نآ  رد  هدروآ و  رد  یـسراف  ناـبز  هب  هدوب  یّتَش ؟ تاـغل 
راثآ دوش و  یم  دـیدجت  لاس  هب  لاس  هک  تمایق  زور  ات  مولظم  نآ  يراد  هیزعت  راثآ  يایاقب  زا  دوش  یم  هدـهاشم  هچنآ  ماقم  نیا  رد  تسا 

هناخ و ردِـخ =[  يوناب ] هلیقع =[  و  هدـش ، هراشا  بلطم  نیا  هب  ُمالّـسلا  ُمِهیلع  تیب  لها  رابخا  رد  هکنانچ  دورن ؛ اهرطاخ  زاو  دوشن  وحم  وا 
سلجم رد  هک  يا  هبطخ  رد  مالّـسلااَهیلع  يربک  بنیز  ص : ] ربمایپ -  رتخد  هنیـس  زا  هدروخ  ریـش  تّوبن =[  يدَث  هَعیـضَر  تلاسر و  لزنم ]

(497) انَیحَو ُتیُمت  َو ال  انَرْکِذ  وُحْمَت  ِهّللا ال  َوَف  َكَدـْهَُج ؛ ْبِصاـن  َو  َکَیعَـس  َعْسا  َو  َكَدـْیَک  ْدِِـکف  دـیامرف : یم  هدومرف  ءاـشنا  نیعل ، دـیزی 
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راذگم ورف  ار  دوخ  ششوک  ام  توادع  رد  روآ و  لمعب  یهاوخ  هک  یعـس  ره  نکب و  ار  دوخ  رکم  دیک و  یناوت  دنچ  ره  دیزی : هب  هدومرف 
تارِهاب تازجعم  زا  ار  بلطم  نیا  ءاملع  زا  یـضعب  و  دناریم . یناوتن  ام  یحو  درک و  وحم  یناوتن  ام  رکذ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  همه  نیا  اب  و 

برغ قرش و  رد  مولظم  نیا  يراد  هیزعت  ياِول  لاس  همه  رد  نونکات  هَِملایَد  تنطلس  نامز  زا  هدرمش و  ترضح  نآ  ناشخرد ] راکشآ و  ]=
لوغـشم دالب  عیمج  رد  دنتـسه و  رارق  یب  بات و  یب  هنوگچ  اروشاع  ماّیا  رد  بهذـم  یعیـش  مدرم  هک  دوشیم  هدـهاشم  تسا و  اپ  رب  ملاـع 

لقن نیخّروم  زا  يا  هلمج  دنتسه . تبیصم  مزاول  ریاس  ندیشوپ و  هایس  ياهسابل  ندز و  هنیس  رس و  رب  هیزعت و  سلجم  هماقا  یئارس و  هحون 
نیـسح ماما  رب  متام  همطل و  هحون و  هب  ار  دادغب  لها  درک  رما  یملید  هلوَّدلا  ّزِعُم  اروشاع  زور  ود  هاجنپ و  دصیـس و  هنـس  رد  هک  دنا  هدرک 

خبط نیخابط  دنیامن و  نازیوآ  سالپ  اهناکد  رب  دندنبب و  ار  اهرازاب  دـننک و  هایـس  ار  اهتروص  ناشیرپ و  ار  اهوم  اهنز  هکنآ  مالّـسلا و  هیلع 
، دندرک یم  هحون  دندز و  یم  هنیس  دندوب و  هدرک  هایس  هریغ  گید و  هایـس  هب  ار  اهتروص  هک  یلاح  رد  دندمآ  نوریب  هعیـش  ياهنز  دننکن ،
، بئارغ زا  و  س . ] دوب -  هعیـش  اب  تنطلـس  نوچ  ِۀَعیّـشلا =[  َعَم  ِناْطلُّسلا  ِنْوَِکل  نآ ، عنم  زا  دـندش  زجاع  تّنـس  لـها  دوب و  نینچ  اـهلاس  و 

هچنانچ دنرادن  یتیانع  عرش  مسارم  هب  هک  یناسک  ای  دنتسین  بهذم  نیا  لها  هک  یصاخشا  یتح  دنکیم  ریثأت  سان  هّماع  سوفن  رد  هکتسنآ 
یم هعلاطم  ار  يرتشوش  ( 498) فیطللادبع دّیـس  عراب  لضاف  فیلأت  ملاعلا ) ۀفحت  ) باتک یتقو  مراد  دای  نینچ  و  تسا ، حـضاو  بلطم  نیا 
خیش و  دنراد . یم  موسرم  اروشاع  زور  رد  هک  هدرک  لقن  اه ] ودنه  دنه =[  ناتسرپ  شتآ  يراد  هیزعت  لاح  زا  بیجع  یحرـش  مدید  مدرک 

( ود تسیب و  دصیس و  رازه و  ) هنـس رد  رقحا  هک  هدومرف  نیعبرا ) ) رد ُهّللا  ُهَمِحَر  یّمق  دّمحم  ازریم  جاح  بانج  لیبن  لضاف  ثّدحم  لیلج و 
ياون بش  رد  دنتـسه  بّصعتم  هکلب  بهذـم  یّنـس  اجنآ  لها  رثکا  هک  هیبوقعی  رد  اروشاع  لّوا  رد  مدوب ، البرک  قیرط  رد  اروشاـع  ماـّیا  رد 

یَلَع َنوُحُونَی  تفگ : باوج  نم  هب  یبرع  نابز  هب  تسا ؟ ربخ  هچ  مدیسرپ  اجنآ  لها  زا  یکدوک  زا  مدینش ، لافطا  تاوصا  یئارـس و  هحون 
نابایب مدید  مدوب  ناتسدرک  رد  هک  اروشاع  ماّیا  هّیقب  رد  و  مالّسلا . هیلع  ُنیسُْحلا  اَنُدّیَس  تفگ : تسیک ؟ مولظم  دّیـس  متفگ : مولظَْملا ! ِدِّیَّسلا 
شوخ هچ  و  َلیق =[  ام  َمِعن  و  دور . یم  کلف  هب  اهنآ  نیـسح  ای  دایرف  دنا  هدـش  هتـسد  همه  دـنرادن  یهاگآ  تعیرـش  مسارم  زا  هک  نانیـشن 
تسین یگنسرف  چیه  نیمز و  چیه  رد  تسین  یگنر  وا  رب  هدید  لد و  نوخ  زک  تسین  یگنس  نارواخ  تشد  رس  ات  رـس  رعـش : هدش : ] هتفگ 
رابخا هچنانچ  تاناویح ؛ تاتابن و  تادامج و  رد  تسا  ترضح  نآ  تبیصم  ریثأت  نیا  زا  بجع  تسین و  یگنتلد  هتـسشن  تمغ ، تسد  زک 

هیرگ دوخ  زا  بقرتم  عضو  رب  کی  ره  دـندش و  ّملأتم  ناـمولظم  دّیـس  زادـگناج  تبیـصم  رب  تادوجوم  هّیلک  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هریثک 
تسا یهلا  ضیف  یقلت  زا  ترابع  هک  یقیقح  تبسانم  یعقاو و  طابترا  هطساو  هب  داد  تسد  ناکما  ملاع  ءازجا  رد  هّیلک  تابالقنا  دندرک و 

نآ اب  هک  دوخ  یعیبط  لاـمک  رد  کـی  ره  هبّقرتم  تاـیّقرت  لـیَن  رد  نویاـمه  تاذ  نآ  تاـکرب  زا  دادمتـسا  سّدـقم و  دوجو  نآ  هطـساو  هب 
دنداد و تداهش  همه  نمهرب  نم و  ؤم  نمـشد و  تسود و  و  دیـشک ، ناوتن  راک  يور  رب  هدرپ  هک  دش  رادومن  یهجو  رب  وا  دنراد و  بانج 
لقتـسم و تسا  یباتک  نیودت ] فیلأت و  عضو =[  ناهاوخ ] یِعدتـسُم =[  رابخا ، نیا  ندروآ ] لماک  يافیتسا =[  نوچ  و  دـندرک . هدـهاشم 

هیلع مولعلا  رقاب  ترضح  زا  مینکیم . هراشا  راثآ  رابخا و  نآ  زا  یضعب  لصاح  هب  اذهل  تسین ، هتسیاش  رصتخم  نیا  رد  زین  نآ  زا  یئزج  لقن 
(499  ) تخیر ورف  ناشیا  کشا  ات  مالّسلااَمِهیلع  یلع  نب  نیسح  رب  نایشحو  ناغرم و  نایّنج و  نایمدآ و  دنتسیرگ  هک  تسا  ّيورم  مالّسلا 
ره هناگتفه و  ياهنامسآ  وا  رب  دنتسیرگ  دش  دیهش  مالّسلا  هیلع  هّللادبعوبا  ترضح  نوچ  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
هچ ره  دوـش و  یم  هدـید  هچ  ره  منهج و  تشهب و  رد  دـنک  یم  تکرح  هچنآ  تسا و  نیمز  نامـسآ و  نیباـم  هچنآ  تسا و  اـهنآ  رد  هـچ 

مالّسلااَمِهیلع نیـسح  ماما  هب  نسح  ماما  هک  تسا  يربخ  لیذ  رد  (. 500) ربخلا زیچ  هس  رگم  ترضح  نآ  رب  دنتـسیرگ  و  دوش ، یمن  هدید 
یتـح زیچ  همه  وت  رب  دـنک  یم  هیرگ  دراـب و  یم  نوخ  نامـسآ  يادـخ و  تنعل  هّیما  ینب  رد  دـیآ  یم  دورف  وت  تداهـش  زا  دـعب  هک  دومرف 

نآ رب  باـتفآ  نیمز و  نامـسآ و  نتـسیرگ  هب  ار  هرارز  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  راـبخا  اـهایرد . رد  اـهیهام  اهارحـص و  رد  شوـحو 
لها ام  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ : هک  سِدقَملا  ُتَیب  لها  زا  نت  کی  زا  هدرک  تیاور  ُهّللا  ُهَمِحَر  قودص  خیش  تشذگ . حابص  لهچ  ترضح 

نآ ریز  هکنیا  رگم  يا  هرخص  ای  یخولک  ای  یگنس  نیمز  زا  میتشادن  رب  میتخانش ، ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  لتق  بش  سدقملا  تیب 
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یم ادن  يدانم  هک  میدینـش  و  دیراب ، نامـسآ  زا  هزات  نوخ  زور  هس  ات  دش و  خرـس  هقلح  دننام  اهراوید  تسا و  نایلغ  رد  هک  میدـید  نوخ 
...[ تشذگ نآ  لماک  همجرت  هک   ] خلا ار ]... (ع ) نیـسح دنتـشک  هک  یتّما  دنراد  دـیما  ایآ  انیـسُح =[ ) ْتَلَتَق  ًۀَُّما  اوُجَْرتَا  ) لیل فوج  رد  درک 

ءادهشلا دّیـس  ترـضح  تارایز  زا  يا  هلمج  رد  هنیدم و  هب  دورو  ماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  دّیـس  ترـضح  يا  هبطخ  یط  رد  (. 501)
عوقو هب  تداهش  هک  تّنـس  لها  تاملک  هّماع و  رابخا  هدش و  تاقولخم  بالقنا  تادوجوم و  هیرگ  هب  هراشا  رگید  تایاور  مالّـسلا و  هیلع 

یم تبیصم  مومع  يوعد  هب  عطق  عومجم ، هظحالم  زا  تسا و  رایـسب  زین  دنا  هداد  نیمز  نامـسآ و  رد  یمظُع ؟ تبیـصم  نیا  زا  هبیرغ  راثآ 
ُْنیَـسُحلا َِلُتق  اّمل  هک : ( 502 () ُضْرَالاَو ُءآمّـسلا  ُمِهیَلَع  ْتََکب  امَف  ) همیرک هیآ  ریـسفت  رد  تسا  ناـشیا  تاـیاور  هلمج  زا  درک ؛ لـصاح  ناوت 

یُسلَدنَا ِهِّبَر  ِدبَع  ْنبِا  ( 503 [ ) دوب شندش  خرس  هب  شا  هیرگ  نامسآ و  تسیرگ  دش ، هتشک  نیسح  نوچ  اُهتَرْمُح =[ اُهئاُکب  َو  ُءامَّسلا  ِتََکب 
ُتَیب رد  دـش  عقاو  هچ  دیـسرپ  يرهز  زا  کلملادـبع  هک  هدرک  لقن  ناورم  ِکلَملادـبع  رب  يرْهُز  باهـش  نبدّـمحم  دوفو  ثیدـح  لـیذ  رد 
بـش هاگحبـص  رد  دشن  هتـشادرب  هک  نالف  ارم  داد  ربخ  هک  تفگ : يرهز  دش ؟ هتـشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هک  يزور  سِدـقَملا 
هزات نوخ  نآ  ریز  هکنیا  رگم  سِدـقَملا  تیب  زا  یگنـس  مالّـسلااَمِهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  بانج  بلاـطیبا و  نب  ّیلع  ترـضح  تداـهش 

کلملادـبع نـب  ماـشِه  يارب  هـک  هدرک  لـقن  مالـّـسلا  هـیلع  رقابدّـمحم  ماـما  زا  ار  ثیدــح  نـیا  لـثم  تاراـیّزلا ) لـماک  ) رد (. 504) دنتفای
وا رد  يرطِع ) )= یبیِط دـندرک  تراغ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هاگرکـشل  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هِّبَر  ِدـبَع  ُنبِا  مه  و  ( 505) دومرف

راعـشا راوید  رب  دالوف  ملق  نتـشون  تیاـکح  و  ( 506) دـش التبم  یـسیپ ] ]= صََرب هب  هکنآ  رگم  درکن  نآ  لامعتـسا  ینز  چـیه  هک  دـش  تفای 
لقن هّماع  ياملع  هک  رّهطم  رس  نتفرگ  تهج  هب  داد  بهار  هک  ییاهلوپ  ندش  لافس  فَزَخ و  تیاکح  و  انیَـسُح . ْتَلَتَق  ًۀَُّما  اوُجَْرتَا  هفورعم :
لتق بش  رد  هملـس  ّما  ندینـش  و  دوش . ءاصِْحا  هک  تسا  نآ  زا  رتدایز  نایّنج  يرگ  هحون  یثارم و  تیاکح  و  يدینـش . قباس  رد  دـنا  هدرک 
![ ... يراد ناوت  رد  هک  هزادنا  نآ  ات  وش ، کشا  زا  ُرپ  مشچ ! يا  ... ]= ٍدْهَُِجب یلِفَتْحاَف  ُنیَع  ای  الَا  ار : نج  هیثرم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ترـضح 

و مشاه ] ینب  نانز  رب  دننکیم  هیرگ  ّنج ، نانز  تاّیِمِشاْهلا =[  َءاِسن  َنیِْکبَی  ّنِجلا  ُءاِسن  تایبا : نیا  هب  ار  نایّنج  يرگ  هحون  يرْهُز  ندینـش  و 
َباِیث َنْسَْبلَی  َو  ینـشور ] رد  تسالط  ياهرانید  ناسب  هک  دـننزیم ، دوخ  هزیکاپ  ياه  هنوگ  رب  یلیـس  و  ٍتاّیِقَن =[  ِرینانَّدـلاک  ًادُودُـخ  َنمَْطلَی 

: تاملک نیا  هب  ار  ناشیا  هیثرم  مه  و  ناـتک - ] فیطل  مرن و  ياهـسابل  زا  سپ  هایـس ، ياهـسابل  دنـشوپیم  و  ( ]= 507) تاّیبَصَْقلا َدَعب  ِدوُّسلا 
يارب و  وا ، یناشیپ  رب  (ص ) ربمایپ دیشک  تسد  ( ]= 508) دوُدُْجلا ُریَخ  ُهُّدَج  ٍْشیُرق  اْیلُع  ْنِم  ُها  ؟ َوبَا دوُدُْخلا  یف  ٌقیَرب  َُهل  َو  ُهَنیبَج  ُّیبّنلا  َحَـسَم 
طبـس هرکذت  ) رد دادجا ، ] نیرتهب  ص ) ربمایپ - ) وا ّدج  دنتـسه و  شیرق  يالاب  تاقبط  زا  شردام  ردپ و  اه ؛ هنوگ  رد  تسا  یـششخرد  وا 

تَرمُح نیا  هک  هتفگ  تاقبط ) ) رد دعس  نب  دّمحم  هک  تسا  طبس ) هرکذت  ) رد مه  و  تسا . روطـسم  هریغ  و  بهذم ) ] یلبنح   ] يزوَجلا نبا 
هک هدرک  لقن  هرصبت ) ) باتک رد  دوخ  دج  جرفلاوبا  زا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ترـضح  نتـشک  زا  لبق  دشیمن  هدید  نامـسآ  رد  یخرـس ] ]=

[ تمالع هرامأ =[  بضغ و  لیلد  یخرس  نیا  دوش و  یم  خرس  وا  هنوگ  بضغ  ماگنه  هک  تسنآ  نیگمـشخ ] درم  نابـضَغ =[  تلاح  نوچ 
هب مالّسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نتـشک  رد  ار  دوخ  بضغ  رثا  تسا ، هّزنم  ماسجا  ضراوع  تّینامـسج و  زا  یلاعت  يادخ  تسا و  وا  طخس 

مولظم دّیس  تداهش  زا  دعب  هک  تسا  هّماع  تایاور  زا  يا  هلمج  رد  و  ( 509  ) تسا تیانج  نآ  یگرزب  لیلد  نیا  درک و  راهظا  قفا  تَرمُح 
رثا هک  دمآ  یناراب  نامـسآ  زا  دندوب و  نوخ  هب  هدیلام ] خَّطَُلم =[  یتفگ  هک  دندوب  نانچ  اهراوید  هام -  هس  هن  رگا  و  هام -  ود  مالّـسلا  هیلع 

هتشون باتک  نآ  تسا  لاس  رازه  زا  هدایز  هک  يواسَم ) نِساحَم و  ) باتک رد  یقهیب  دّمحم  نب  میهاربا  و  دنام . یقاب  یتّدم  اه  هماج  رد  يو 
مالّـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  دعب  رگم  نامـسآ  رد  تَرمُح  نیا  دشن  هدید  هک  هتفگ  ّتنـس ] لها  زا   ] نیریـس نب  دّمحم  هک  هتفگ  هدش 

دیا هتـشک  : " هک برع  هاشداپ  هب  مور  هاشداپ  تشون  سپ  ار ؛ وا  تفرگ  ارف  مادـنا  یـسیپ  هکنآ  رگم  هام  راهچ  اـت  مور  رد  ینز  دـشن  ضیح 
ُهّللا یَّلَص  يوبن  تثعب  زا  لبق  لاس  دصناپ  دنتفای  یگنـس  هک  تسا  لوقنم  نیریـس  نبا  زا  مه  (. 510) یهتنا !؟ ار " ربمغیپ  رـسپ  ای  ربمغیپ  امش 
َمْوَی ِهِّدَج  َۀَعافَش  انیـسُح *  ْتَلَتَق  ًۀَُّما  اوُجَْرتَا  تسا : نیا  هّیبرع  هب  شا  همجرت  هک  يزیچ  دوب  بوتکم  هّینایرُـس  هب  وا  رب  هک  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و 
ِمَِدب اهُـصیمَق  َو  ۀَمِطاف  َۀَمایْقلا  َدَِرت  ْنَا  َُّدب  ال  دوب : بوتکم  وا  رب  دنتفای  یگنـس  هک  هتفگ  راسَی  نب  نامیلـس  تشذگ . ]... هک  ( ] 511) ِباسَْحلا
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ٌْلیَو تسا ]! نیگنر  (ع ) نیـسح نوخ  هب  شنهاریپ  هکیلاح  رد  دوش ، دراو  تماـیق  زور  ارهز  همطاـف  هک  تسین  هراـچ  ُو =[ ) ) ٌخَّطَُلم ِنیَـسُْحلا 
وا نانمـشد  دنـشاب ، تمایق  رد  وا  ناعیفـش  دـیاب  هکنانآ  هک  سکنآ  رب  ياو  ( ]= 512) ُخَْفُنی ِۀَمیْقلا  موَی  یف  ُروُّصلاَو  ُُهئآمَـصُخ  ُهُؤآعَفُـش  ْنَِمل 

( دیهـش خیـش  هعوـمجم  ) رد س . تماـیق . ]! مـالعا  يارب  دوـش  هدـیمد  (ع ) لیفارـسا روپیــش ) روـص =( رد  هاـگان  هکیلاـح  رد  دنــشاب ! هدـش 
یقیقع هک : تسا  روکذم  هریغ  و  هر ] يرئازج  هللا  ۀمعن  دیـس  موحرم  زا  راهب –  هفوکـش  ( ]= عیبّرلا ُرْهَز  و( هر ] یئاهب  خیـش  زا  ( ] لوکـشک و(

هک مدوب  دیفـس  ّيرُد  نم  (ي =[ ) ِْنیَْطبِّسلا ِِدلاو  ِجیوَْزت  َموَی  ینُورَثَن -  ِءآمَّسلا  َنِم  ُّرُد  اَنَا  رعـش : ] نیا   ] نآ رب  دوب  بوتکم  هک  دش  هتفای  خرس 
ِنیَجُّللا َنِم  یْقنَا ؟ ُتنُک  (س ]) ارهز همطاف  اب  نیَنَسَح ع ) ربمایپ ص =( هون ) ) طبِس ود  ردپ  جیوزت  زور  رد  دندوب –  هتخیر  ورف  نامسآ  زا  ارم 

: ینعی (ي ؛) ِنیَسُحلا ِرَحن  ِمَِدب  ینوغَبَص  نِکلَو –  ِنیَجُّللا  َنِم  یْقنَا ؟ ُتنُک  خَسُّنلا : ضعب  یف  و  ( ] 513 ( ) (ي ِْنیَسُحلا ِرَْحن  ُءامِد  ینَتَغَبَص  ًاضایب 
رد يرئازج  دّیس  س . ع - ])  ) نیسح نوخب  دندرک ، خرس ) گنرب   ) يزیمآ گنر  ارم  نکیلو ، دوب ؛ رتنشور  رتدیفـس و  زین  هرقن  زا  نم  گنر 

: دوب بوتکم  گنس  نآ  رب  دندوب و  هدروآ  رب  نیمز  زا  ناراّفح  هک  يدرز  کچوک  گنـس  رتشوش  رهـش  رد  متفای  هک  هدومرف  عیبَّرلا ) ُرْهَز  )
ِهِمَِدب َِبتُک  ُمالّـسلا  ِهیَلَع  ٍِبلاط  یبَا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُنیَـسُْحلا  َِلُتق  اَّمل  ِهّللا ، ُِّیلَو  ٌِّیلَع  ِهّللا ، ُلوُسَر  ٌدّـمُحم  ُهّللا  َِّالا  َهِلا  ِمیحَّرلا ال  ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 

؛ تسین اتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  نابرهم ؛ هدـنیاشخب  دـنوادخ  مان  هب  َنُوِبلَْقنَی =[ ) ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیِّذـلا  ُمَْلعَیَـس  َو  :) َءابْـصَح ٍضرَا  یلَع ؟
: رازگیر ینیمز  رب  وا  نوخب  دش  هتشون  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسح  دش  هتشک  نوچ  تسوا ؛ یلو  (ع ) یلع تسوا ؛ هداتسرف  (ص ) دّمحم

بیجع بلاـطم  هنوگ  نیا  ("!514 و 515 .) دندرگیم زاب  يدـب  هاگتـشگزاب  هچ  هب  هک  دـنا ، هدرک  ملظ  هکنانآ  تسناد  دـنهاوخ  يدوزب  "و 
خیش زا  هداد  ربخ  هاَرث -  َباط  يرون -  مالسالا  ۀقث  موحرم  لیلج  ثّدحم  خیـش  هچنانچ  هتفای  عوقو  ام  نامز  رد  عیاقو  نیا  ریظن  هچ  دشابن ؛

نآ ًالوط  دندوب و  هدرک  عطق  ار  یتخرد  هک  داتفا  نانچ  قاّفتا  دوب  هتفر  هَّلِح  هب  یتقو  هک  ُهّللا  ُهَمِحَر  ینارهط  نیسحلادبع  خیـش  موحرم  دوخ 
رهام بیدا  لضاف  ملاع  هّللا ! ُِّیلَو  ٌِّیلَع  هّللا  ُلوُسَر  ٌدّـمحم  ُهّللا  َِّالا  َهِلا  ال  دوب : شوقنم  یّقِـش  ره  رد  وا  نطاـب  رد  دـندرک ؛ فیـصنت  هّرا  اـب  ار 
هدرک لقن  نیسحلادبع  خیش  بانج  نیَقارِعلا  خیش  موحرم  زا  زین  ار  هّیضق  نیا  شقّقحم  دلاو  طّسوت  هب  ینارهط  لضفلاوبا  ازریم  جاح  بانج 

هک یهجو  رب  وا  نطاب  رد  تسین و  شیب  سدع  فصن  ردق  هب  هک  مدـید  یکچوک  ساملا  هعطق  نارهط  رد  دوخ  نم  هک  هدومرف  نآ  زا  سپ 
هک یکچوک  هملک  اب  سوکعم )؟(  ءای  هب  یلع )  ) كرابم ظفل  دوب  شوقنم  تسین ، یگتخاس ] تَعانِص =[  هب  هک  دنک  یم  عطق  دنیبب  هک  ره 

هّماع بتک  زا  يا  هلمج  رد  و  ( 516) تسا رایسب  خیراوت ، رَیِس و  رد  صصق ، لیبق  نیا  زا  دوشب و  یلع ) ای   ) عومجم هک  دشاب  ای ) ) ظفل ًارهاظ 
ثیدح دـنچ  رد  و  ( 517) خلا ًانیسُح ... ًالْهَج  َنُوِلتاقلا  اهُّیَا  تفگ : یم  یلئاق  دندینـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  لتق  بش  رد  هک  تسا 

زور رد  اه  هراتس  هک  يّدح  هب  دش  هایس  نامسآ  هک  هدش  دراو  مه  دیراب و  نوخ  نامسآ  دش  دیهش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  هک  تسا 
تسیرگب و زور  تفه  نامـسآ  تسا  رَجَح  نبا  تیاور  رد  و  دش . هدید  نآ  ریز  هزات  نوخ  هکنیا  رگم  دشن  هتـشادرب  یگنـس  دش و  رادـیدپ 
و ( 519) دش ادیپ  نامسآ  رد  یخرـس  وا  زا  دعب  دوب و  کیرات  زور  هس  ات  ایند  هک  هدرک  لقن  نیریـس  نبا  زا  يزوج  نبا  و  (. 518) دش خرس 

هتشون هک  دنتفای  يا  هسینک  رد  دندوب و  هتفر  نایمور  يازع  هب  یتعامج  هک  هدرک  تیاور  يدوُهمَـس  نیَدقِعلا ) رهاوج  ) زا ةّدوملا ) عیبانی  ) رد
( فَنِْخم یبا  لـتقم  ) زا باـتک  نآ  رد  مه  و  (. 520) مینادن دنتفگ : تسیک ؟ نیا  هدنسیون  هک  دندیـسرپ  خلا ؛ ... انیَـسُح ْتَلَتَق  ٌۀَُّما  اوُجَْرتَا  دوب :

رید هب  نوچ  هک  هدرک  لقن  ماش و  هب  هفوک  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  قیرط  نیب  رد  نایّنج  هیثرم  هحون و  زا  هدـیدع  يایاضق  هدرک  تیاور 
ُتْرَُصب یّتَح  مُُکْتئِج  ام  ِهّللاَو  تفگیم : هک  دندینش  یفتاه  زاوآ  دندرک ، بصن  يا ] هزین  یْحمُر =[  رب  ار  كرابم  رس  رکـشل  دندیـسر  بهار 

( ـالبرک )= ّفَط تشد  رد  هک  ار ) نیـسح ع  ار =( وا  مدـید  هکنآ  اـت  امـش  دزن  مدـماین  هک  ادـخب  مسق  اروُحنَم =[  ِنیَّدَْـخلا  َرِفَْعنُم  ِّفَّطلاـِب  ِِهب 
یناناوج وا  فارطا  و  ارُون =[  یجُّْدلا  َنوُشْغَی  ِحیباصَْملا  ُْلثِم  ُمُهُرُوُُحن  یمُْدت ؟ ٌۀَْیِتف  َُهلْوَح  َو  تسا ] هداتفا  كاخ  رب  شیاه  هنوگ  اب  هدیربرس ،

ِِهب ُءآضَتُْسی  اجارِس  ُْنیَـسُْحلا  َناک  دندناشوپیم ] دوخ  رون  زا  ار  رات  بش  هک  ینارون  ییاهغارچ  ناسب  ناشاهولگ ، نوخ  دش  هتخیر  هک  دندوب 
ینخـس ما  هتفگن  نم  هک  دـنادیم  ادـخ  دـشیم ؛ یئانـشور  بلط  وا  رون  زا  هک  دوـب  یغارچ  (ع ) نیـسح ( ]= 521) ارُوز لـُقَا  َْمل  ّینَا  ُمَْلعَی  ُهـّللا 

تایآ هلمج  زا  هتفگ  هک  تسا  لوقنم  يریصوب – س ] هیوبن  هیزمه  هدیصق  حرش  رد   ] رَجَح نبا  ۀّیزمَه ) حرش   ) زا و  س . [ . لطاب تسردان و 
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نانچ اوه  تشگ و  هدنکآ  نوخ  هب  اهفرظ ) ) یناوَا دیراب و  نوخ  نامسآ  هک  دوب  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  لتق  زور  رد  هرهاظ 
ناگراتـس هدرک و  مایق  تمایق  رگم  هک  دش  نیا  نامگ  ار  مدرم  هک  درک  تّدش  نانچ  بش  یکیرات  دندش و  رادید  ناگراتـس  هک  دـش  هایس 

یناملظ زور  هس  ایند  تفرگ و  ندیشوج  هزات  نوخ  نآ  ریز  هکنیا  رگم  دشن  هتشادرب  یگنس  چیه  دندش و  طلتخم  دندروخرب و  رگیدکی  هب 
(523) دش رادید  وا  زا  دعب  ماوّدلا  یلع  دیشک و  لوط  هام  شـش  ات  هک  هدش  هتفگ  و  دش ، نایامن  وا  رد  ( 522) تَرمُح نیا  هاگنآ  دوب  رات  و 
دش و رتسکاخ  دوب  ناشیا  رکسع  رد  هک  ( 524 () یسْرَو و( هتفگ : هاگنآ  هدرک  رکذ  ءافلخلا ) خیرات  ) رد یطویـس  ار  نیماضم  نیا  هب  بیرق  و 
(. 525) دوب خلت  هایگ ] یعون  ِربَص =[  دننام  دـندرک  خـبط  ار  وا  دـندید و  شتآ  دـننام  وا  تشوگ  رد  دـندرک  رحن  ناشیا  رکـسع  زا  يا  هقان 
رد ءاصِحا  رـصح و  هطیح  رد  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ّتنـس  لها  بتک  نورد ] يالبال ، يِواطَم =[  رد  تاـملک  هلوقم  نیا  زا  هلمجلاـب ؛

. دروآ

[ : بیرغ یتیاکح  هب  ار  دوخ  مالک  میهدیم  همتاخ  و  ٍۀبیرغ =[  ٍۀَیاکِحِب  َمالکْلا  متخَن  و 

نیز ّالم  دـنوخآ  هیلاع  تاـماقم  هرهاـب و  تاـمارَک  بحاـص  لـیلج  ملاـع  زا  حیحـص  دنـس  هب  هاَرث -  َباـط  يرون -  ثّدـحم  موحرم  خـیش 
هوک هب  داتفا  ام  روبع  میدرک  تعجارم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  رفس  زا  نوچ  هدومرف  هک  هدرک  لقن  ُهّللا  ُهَمِحَر  یساملَس  نیدباعلا 

دندش و همیخ  ندز  لوغـشم  ناهارمه  سپ  دوب  راهب ] عیبر =[  لصف  مِسوَم  اجنآ و  رد  میدـمآ  دورف  سپ  تسا  نادـمه  هب  بیرق  هک  دـنولا 
يدیفس همامع  هک  مدید  ار  يدیفس  نساحم  درم  ریپ  مدرک  لمأت  نوچ  داتفا  يدیفس  زیچ  هب  ممشچ  هاگان  هوک  هنماد  رد  مدرک  یم  رظن  نم 

یئاج رس ، زج  هک  دوب  هدیچ  یگرزب  ياهگنس  نآ  رود  رب  تشاد و  عافترا  نیمز  زا  عرذ  راهچ  بیرق  هک  هتسشن  یئوکـس  رب  تشاد  رـس  رب 
دوخ لاح  زا  دمآ و  دورف  دوخ  ياج  زا  تفرگ و  یـسنُا  نم  هب  سپ  مدومن  ینابرهم  مدرک و  مالـس  متفر و  وا  کیدزن  سپ  دوبن ، ادیپ  وا  زا 

ضحم هدرک  راـیتخا  تلزع  ناـشیا  روـما  تیـشمت  زا  سپ  هدوـب ، دـالوا  لـها و  وا  يارب  زا  تسین و  نوریب  هعّرـشتم  هقیرط  زا  هک  داد  ربـخ 
هلمج زا  تسا . اـجنآ  رد  تسا  لاـس  هدـجیه  هک  داد  ربخ  رـصع و  نآ  ياـملع  زا  هّیلمع  ياـه  هلاـسر  دوب  وا  دزن  رد  و  تداـبع . رد  تغارف 
یبش تشذـگ  يزیچ  هاـم و  جـنپ  نوچ  دوب ، بجر  هاـم  اـجنیا  هب  نم  ندـمآ  لّوا  تفگ : اـهنآ  زا  راسفتـسا  زا  سپ  دوب  هدـید  هک  یبیاـجع 
مدرک رظن  مداد و  فیفخت  ار  زامن  مدیـسرت و  سپ  مدینـش  یبیجع  ياهادص  دمآ و  یمیظع  هلولو  يادص  هاگان  مدوب  برغم  زامن  لوغـشم 

گنلپ و یهوک و  واگ  وهآ و  ریش و  نوچ  هّداضتم  هفلتخم  تاناویح  نیا  و  دنیآ ، یم  نم  هب  ور  تاناویح و  زا  هدش  رپ  مدید  تشد  نیا  رد 
هکنیا عامتجا و  نیا  زا  مدرک  بّجعت  دش و  دایز  مفوخ  بارطـضا و  سپ  هفلتخم  ياهادـص  هب  دـننز  یم  هحیـص  دـناطلتخم و  مه  اب  گرگ 

یم دایرف  و  نم ، يوس  هب  ار  دوخ  ياهرـس  دندوب  هدرک  دنلب  و  لحم ، نیا  رد  نم  رود  دـندش  عمج  یبیرغ و  ياهادـص  هب  دـننز  یم  هحیص 
لاح دشاب و  نم  ندیرد  دـنا  نمـشد  مهاب  هک  ناگدـنرد  شوحو و  نیا  عامتجا  ببـس  تسا  رود  متفگ  دوخ  هب  سپ  نم ، يور  رب  دـندرک 
بش بشما  هک  دمآ  مرطاخ  هب  مدرک  لمأت  نوچ  یمیظع ، هثداح  یگرزب و  رما  تهج  هب  رگم  نیا  تسین  دندیرد و  یمن  ار  رگیدکی  هکنآ 

همامع مدش  نئمطم  نوچ  تسا . مالّسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  ترضح  تبیصم  يارب  يرگ  هحون  عامتجا و  ناغف و  دایرف و  نیا  تسا و  اروشاع 
يارب سپ  تاملک ، نیا  لاثما  و  نیسح ، دیهش  نیسح ، نیـسح  متفگ  یم  ناکم و  نیا  زا  متخادنا  ار  دوخ  مدز و  دوخ  رـس  رب  متخادنا و  ار 

یم كاخ  هب  ار  دوخ  یـضعب  دندز و  یم  نیمز  رب  رـس  یـضعب  سپ  دنتفرگ  هقلح  دننام  ارم  رود  دـندرک و  یلاخ  یئاج  دوخ  طسو  رد  نم 
قّرفتم همه  ات  دنتفر  یم  بیترت  نیمه  هب  دنتفر و  دـندوب  همه  زا  رت  یـشحو  هک  اهنآ  سپ  دـش ، علاط  رجف  ات  دوب  وحن  نیمه  هب  دـنتخادنا و 

سپ دـش  یم  هبتـشم  نم  رب  اروشاع  زور  یهاگ  هکنآ  یتح  تسا  لاس  هدـجیه  هک  لاح  ات  لاـس  نآ  زا  تسا  ناـشیا  تداـع  نیا  و  دـندش ،
داهُز یضعب  زا  ماشِه ] نبا  ( ] هّیبلح هریس  ) رد و  (. 526) درادن ماقم  اب  یتبـسانم  هک  تیاکح  رخآ  ات  اجنیا ، رد  اهنآ  عامتجا  زا  دش  یم  رهاظ 

نیا زا  و  دـندروخ ! یمن  اهنان  نآ  زا  اهروم  نآ  دـش  یم  اروشاـع  زور  نوچ  درک و  یم  درُخ  روم ، تهج  هب  ناـن  زور  ره  وا  هک  هدـش  لـقن 
نیا هدومرف  لقن  موحرم  خیـش  هک  تیاکح  نیا  قیدصت  يارب  ام  تسا و  یفاک  ار  ام  دش  رکذ  هک  رادـقم  نیا  تسا و  رایـسب  تایاکح  لیبق 
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ز

حـدیث شـریف را در اینجا ذکر می نمائیم: شـیخ اجّل اقـدم ابوالقاسم جعفر بن قولََویه قّمی ]صاِحب کامل الّزیارات[ از حارث اَعَور  
منیب یم  ایوگ  مسق  ادخ  هب  هفوک  رْهَظ  رد  دیهش ، نیـسح  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  هدرک  تیاور 

َِکلذََک َناک  اذِاَف  ( 527  ) حابـص اـت  ار  بش  دـننک  یم  هیرگ  وا  رب  وا و  ربق  رب  دـنا  هدیـشک  ار  اـهندرگ  هک  یعون  ره  زا  ار  یتشد  ناروناـج 
افج زا  دیزیهرپب  دیاب  امش  سپ  شنارای ، و  (ع ) نیسح ماما  هب  مارتحا  يادا  رد  دشاب ، نینچ  تاناویح  رما  هک  هاگره  سپ  ءافَْجلاَو =[  مُکاّیِاَف 

س. [ . راوگرزب نآ  ترایز  ّقح  ءادا  رد  یفاصنا  یب  و 

هیثرم : 6 لصف

هراشا

ترـضح يارب  هیثرم  ندـناوخ  هک  تفر  حرـش  هب  مجنپ ) باـب  ) لـیاوا لوـصف  رد  ترـضح : نآ  يارب  هیثرم  دـنچ  رکذ  رد  مهدزاـی : لـصف 
تداـع و  ]= بأَد تسا و  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  بوبحم  دراد و  رایـسب  باوـث  موـلظم  نآ  رب  نتـسیرگ  مالّـسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس 

هلاـسر رـصتخم  نیا  هک  متـساوخ  نوچ  دـندرک و  یم  هیرگ  هیثرم و  ندـناوخ  هب  دـندومرف  یم  رما  ار  ارعُـش  هک  هدوب  نآ  رب  ناـشیا  يوـخ ]
تـسا یـسراف  باطتـسم  باتک  نیا  تسا و  یبرع  یثارم  نیا  هچ  رگا  میوج و  یم  كّربت  اهنآ  زا  یـضعب  رکذ  هب  اذهل  دـشاب  میمع  شعفن 

لقن يروباشین  دیفم  ّیلامَا ) ) زا بوشآ  رهـش  نب  دّمحم  لیلج  خیـش  درب . دـنهاوخ  هرهب  زین  دنتـسین  یبرع  تغل  ملع  ياراد  هک  یناسک  نکل 
هک داد  نامرف  ار  وا  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  رـس  رب  هک  ار  مالّـسلااَهیلع  همطاف  ترـضح  دید  باوخ  رد  رگ ) هحون  هّرذ  ) هک هدومرف 

دیزیر ورف  و  کشا ! زا  دیوش  زیربل  نامشچ ! يا  اضیغَت =[ ؟ ال  ّالِهَتْساَو ؟ اضیف ؟ ِناْنیَعلا  اَهُّیَا  نک : هیثرم  راعشا  نیدب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
رب ار  دوخ  هنیس  البرک ) تشد  ) ّفط رد  هک  يا  هتشک  نآ  رب  دینک  هیرگ  و  ًاضیضَر =[  َرْدَّصلا  َكَربأ  ًاْتیَم  ِّفَّطلِاب  ایِْکباَو  دینکن ]! شکورف  و 

هتشک هکیلاح  رد  منک ، يراتـسرپ  وا  زا  متـسناوتن  رگید  نم  ًاضیرَم =[  َناک  َو ال  ًالیتَق ال  ُهْضِّرَُما  َْمل  دوب ] هدش  درُخ  هکیلاح  رد  داهن ، كاخ 
يارب درک  تیاکح  هک  تسا  يرئاح  هّللارـصن  دّیـس  لماک  ملاع  ّلجا  دّیـس  ناوید  رد  و  س . ![ . دوبن مه  راـمیب  ضیرم و  وا  و  هن ؛ دوب ؛ هدـش 

اب هک  دوب  هدید  ار  مالّـسلااَهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ایؤر  ملاع  رد  رایخا  زا  یـضعب  هک  نیرحب  لها  زا  دوب  دَمتعُم  هَِقث و  هک  یـسک  ناشیا 
ًالیـسَغ ُهاْنیَـسُحاو  افَق  ْنِم  ًاـحیبَذ  ُهاْنیَـسُحاو  تیب : نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  مولظم  نیـسح  هّللادـبع  یبا  رب  دـننک  یم  يرگ  هحون  ناـنز  زا  یعمج 
لییذت دّیس  سپ  دیسر ]! لسغ  هب  شدوخ  ياهنوخ  اب  هک  ینیـسح  يا  ياو  دندیرب ! رـس  تشپ  زا  ار  شرـس  هک  ینیـسح  يا  ياو   ]= ِءآمِّدلِاب

دیپس شیر  وا ، ناهد  ياه  هبنپ  هک  یبیرغ  هتشک  نآ  يا  ياو  يرَّثلا =[ ؟ َجْسَن  ُهُرُوفاک  ادغ  ْذِا  ُُهتَْبیَش  ُُهنُْطق  ًابیرَغ  و؟ا  رعش : نیا  هب  ار  نآ  درک 
تراغ يا  ياو  اَبَصَو =[  ٌرُوبَد  ِّفَّطلا  يََرث  ْنِم  ُهَنافْکَا -  ْتَجَسَن  ًابیلَس  او  ناور ]! ياهنش  رتسب  وا ، يوشتسش  ِروفاک  تشگ  هک  نوچ  تسوا !

َُهل ام  ًانیعَط  او  ابص ]!) ) یقرش و  روبَد ) ) یبرغ ياهداب  البرک ،) ) ّفط تشد  كاخ  درگ و  زا  دنا –  هتخود  شنت  رب  ار  شیاهنفک  هک  يا  هدش 
فک رد  هک  يا  هزین  زُج –  هب  یتوبات  وا  يارب  تسین  هک  يا  هدروخ  هزین  تبرـض  يا  ياو   ] اـنَْخلا ِيذ  ٍنانِـس  ِّفَک  یف  ِحـْمُّرلا  يَوِس - ٌشْعَن 

تـسبن هک  یئاـهنت  هکی و  يا  ياو   ] ـالَبْرَک یف  ِِهب  ٍقـْفِر  يذ  ُّفَـک  ُهَفْرَط  ْضِّمَُغت  ْمـَل  ًادـیحَو  او  تـسا ]! تـسپ  فرـش و  یب  سَنَا  نـب  ناـنِس 
 ]= ًادَغ ِضْوَْحلا  ُبِحاص  ُهُوبَا  َو  ًاشَطَع  یّظَلَتَی ؟ ًاحیبَذ  او  البرک ]! رد  وا  رب  ینابرهم  رگشزاون و  تسد  چیه  نداد ، ناج  ماگنهب  ار  شنامشچ 

او تمایق ] يادرف  تسا  رثوک  ضوح  بِحاص  یلع ع ) ) شردپ هکیلاح  رد  دزیم ؛ َهل  َهل  تخوسیم و  شَطَع  تّدـش  زا  هک  يا  هدـش  حـبذ  يا 
يارب همیخ  نآ  هکیلاح  رد  دندیـشک ؛ شتآ  هب  زین  ار  شا  همیخ  هک  يا  هتـشک  يا  ياو  ءاـعِو =[  ِّیفینَْحلا  ِنیّدـِلل  َیْه  َو  ُهَتَْمیَخ  اُوقَّرَح  ـالیتَق 

اهنت کت و  درف  نآ  ار ، وا  منکیمن  شومارف  هآ ! [ ؟ ًیـسَا ِْعمَد  يذ  ِْریَغ  ٍنیعُم  ْنِم  َُهل -  ام  ًادْرَف  ُهاْسنَا  ال  هآ ! دوب ]! یهانپ  هزیکاپ ، فینح و  نید 
یضعب هک  هدرک  لقن  نیواود  ضعب  زا  مالّسلاراد ) ) رد ام  خیـش  و  س . ![ . هودنا نزح و  کشا  زا  ریغب  يروای  رای و  چیه  وا  يارب  دوبن  هک  ار 

هّیثرم رد  يا  هدیـصق  هک  ار  نایلاُوم  يارعـش  زا  ضعب  وگب  دومرف  وا  هب  هک  ار  مالّـسلااَهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  دید  باوخ  رد  ءاحلـص  زا 
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]!؟ دش هتشک  (ع ) نیسح مرُج  مادک  هب  ُلَتُْقی =[ )!؟ ُْنیَسُْحلا  ٍمْرُج  ِّيَا  ْنِم  :) دشاب عرـصم  نیا  نآ  لّوا  هک  دنیوگب  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیس 
هچ هب  ُلَّسَُغی =[ ! ُهُمْسِج  ِءآمِّدلِاب  َو  ُلَتُْقی !؟ ُْنیَـسُْحلا  ٍمْرُج  ِّيَا  ْنِم  دورـس : ار  هدیـصق  نیا  دومن و  رما  نیا  لاثتما  يرئاح  هّللا  رـصن  دّیـس  سپ 

و ٌلَأْمَش =[  َو  ابَص  َو  ٌبُونَج  َُهل  يرَّثلاِْرفَع ؟ ْنِم  ُنافْکَالا  ُجَْسُنیَو  دوشیم !؟ هتسش  ناور ، نوخ  هب  وا  مسج  و  دوشیم !؟ هتشک  (ع ) نیـسح مرُج ،
ٌنانِـس ُسْجِّرلا  َُهل  ٌْحمُر  ُهُشْعَن  َو  ُُهتَْبیَـش  ُُهنُْطقَو  لامَـش ] داب  و  ابـص ) ) قرـشم داب  بونَج و  داب  شیارب ، نیمز ، كاخ  زا  ار  وا  ياهنفک  دنفاب  یم 
دوـخ تسد  رب  سجن ، دـیلپ و  سَنَا  نب  نانِـس  هک  تسیا  هزین  شتوباـت : و  تسوا ؛ دـیپس  شیر  وا  ناـهد  شوـگ و  ياـه  هـبنپ  و  ُلَـمُْحی =[ 
هکنآ لاح  دوخ ؛ نابسا  هب  ار  وا  هنیـس  دننکیم  لام  دگل  و  ( ]= 528) ُلَْزنُْملا ُباتِْکلا  َو  ِهیف  ُْملِْعلاَو  ْمِِهْلیَِخب  ُهَرْدَـص  َنُوئِطُویَو  دوشیم ] لّمحتم 

رد هک  ( نُْطق ) هب ار  بیَـش ) ) هیبشت یـضعب  هک  دیوگ : ریقف  س . ![ . تسدنوادخ هدش ي  لزان  باتک  و  (ص ) ربمایپ مولع  رارـسا  هنیـس ، نآ  رد 
هدرک داریا  دوخ  راعشا  رد  زین  مجع  ءارعش  غیلب و  تسا  یهیبشت  نیا  هکنآ  لاح  دنا و  هدیدنسپن  هدش  رکذ  اهترایز  یضعب  رد  دّیس و  راعـشا 

نوریب هبنپ  نیا  زونه  شوپ  نفک  تشوگ  انب  دش  هبنپ  يدیما ز  ان  ناشن  دمآ  دیدپ  يدیپس  دمآ  هیـس  يوم  رد  هچ  هتفگ : یماظن  میکح  دـنا ؛
رعش دش  هتفگ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هیثرم  رد  هک  يرعـش  لّوا  دنا  هدومرف  نارگید  دیفم و  خیـش  بوشآ و  رهـش  نبا  زین  و  شوگ !؟ زا  يرآن 

تایح رد  دش  نشور  مشچ  هک  ماگنهنآ  اهُرُون =[  َمَلْظَاَف  اْینُّدلا  ِیف  َنُوفاَخت  ُو -) ) ُُمْتنَاَو ِة  ؟ ویَْحلا ِیف  ْتَّرَق  ُْنیَْعلا  ِذِا  َوُه : َو  تسا  یمهـس  ۀَبقُع 
یعُوـمُد ْنـِم  ِهـْیَلَع  َضاـفَف  ـالَبْرَِکب  ِْنیَـسُْحلاِْربَق  یلَع  ُتْرَرَم  نآ ] روـن  دـیارگیم  یـشوماخب  سپ  اـیند ؛ رد  دیـسرتیم  امـش - و  یناگدـنز ؛ و 

یْکبَا َو  ِهیثرَا  ُْتلِزامَو  نم ] زیربل  ُرپ و  ياهکشا  زا  نآ  يور  رب  دزیریم  ورف  سپ  البرک ؛ رد  (ع ) نیـسح ربق  رب  مرذگیم  نم  ( ]= 529) اهُریزَغ
نآ ياهکشا  ارم  مشچ  دنک  يرای  و  وا ؛ هودنا  تّدش  زا  منک  هیرگ  میوگ و  وا  ِءاثَر  نم  هراومه  و  اهُریفَز =[  َو  اهُْعمَد  یْنیَع  ُدَعُْسی  َو  ِهِوْجَشل 
نآ رب  (ع ) نیـسح زا  سپ  منک  يراز  هیرگ و  و  اهُرُوُبق =[  اـْهیَِبناج  ْنِم  ِِهب  ْتَفاـطَا  ًۀـَباصِع  ِْنیَـسُْحلا  ِدـَْعب  ْنِم  ُْتیََّکب  َو  نآ ] هلاـن ي  ریفز و  و 
 ]= اهُروُزَی ٌمالَـس  یّنِم  اَهل  َّلَق  الَبْرَِکب و  ِرُوبُقلا  ِلْهَا  یلَع  ٌمالَـس  تسا ] هدرک  هطاحا  نانآ  ياهربق  شفرط ، ود  زا  وا ، رود  هب  هک  یتعاـمج - 

ِهیّدَُؤت یحُّضلِاب ؟ َو  ِّیِشَْعلا  ِلاصِآب  ٌمالَس  دنک ]! شترایز  هک  نم  زا  یمالـس  دلب ، نآ  يارب  تسا  مک  هچ  البرک و  رد  روبق  نیا  لها  رب  مالس 
ياهداب وا ، رب  دنناسرب  ارنآ  تشاچ ، ماگنه  ناهاگنابش و  بورغ و  رـصع و  نیبام  تاعاس  رد  هک  یمالـس  ( ]= 530) اهُرُوم َو  ِحایّرلا  ُءابْکَن 

ناگدنوش دراو  هتسویپ  و  ( ]= 531) اهُریبَع َو  اهُکْـسِم  ْمِْهیَلَع  ُحوُفَی  ِهِْربَق  َراّوُز  ُداّفُْولا  َحَِرب  الَو  يریوک ] رابغ  درگ و  ُرپ  کـشخ و  شکرس و 
تیاور نازحَالا ) ُریثُم   ) رد امَن  نبا  خیـش  و  س . داب - ]! میـسن و  نآ  رطِع  شوخ و  يوب  اهنآ  رب  دزویم  هک  دنتـسه ؛ وا  ربق  نارئاز  اـج ، ره  زا 

ياه ّلحم  عِراصَم =[  رب  درک و  روبع  البرک  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهش  زا  دعب  زور  هس  ّيِوْدَعلا  َۀَّتَق  نب  نامیلس  هک  هدرک 
ٍدَّمَُحم ِلآ  ِتاْیبَا  یلَع  ُتْرَرَم  دومن : ءاشنا  هیثرم  نیا  درک و  شیوخ  بسا  رب  هیکت  دش ؛ رظان ] هدننک و  هاگن  نارگن =[  ءادهش  ندش ] هتـشک 
زورنآ دننام  ار  اهنآ  مدیدن  سپ  َمَّلَس ؛ َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهللا  یَّلص  دّمحم –  نادناخ  ياه  هناخ  رب  مدرک  رذگ  (ي =[ ) ِتَّلُح َمْوَی  اَهلاْثمَا  اهَرَا  ْمَلَف 

هک ار  دیـشروخ  يا  هدیدن  ایآ  ي =[ ) (؟ ِتَّرَعَْـشقا ُدالِْبلاَو  ِْنیَـسُْحلا ؟ ِدـْقَِفل  ًۀَـضیرَم  ْتَحْـضَا  َسمَّشلا  َّنَاََرت  َملَا  دوب ]! ناشیا  تماقا  ّلحم  هک 
ْدََقل ًۀَّیِزَر  اْوَحْـضَا  َُّمث  ًءآجَر  اُوناکَو  دـنا ]!؟ هدـیزرل  دوخ  نت  هب  یگمه  اهرهـش  و  (ع ؟) نیـسح نتفر  تسد  زا  رطاـخب  تسا ، هتـشگ  ضیرم 

یـسب اهتبیـصم  نآ  هکیتسارب  مدرم ! تبیـصم  هودنا و  دروم  دنتـشگ  سپـس  دندوب ؛ مدرم  دـیما  اهنآ  و  (ي =[ ) ِتَّلَج َو  ایازَّرلا  َْکِلت  ْتَمُظَع 
هتـشک ي هک  یتـسارب  و  ِتَّلَذ =[  َو  َنیِملْـسُْملا  َباـقِر  َّلَذَا  ٍمِشاـه  ِلآ  ْنِم  ِّفَّطلا  َلـیتَق  َّنِا  َو  دـیوگ : یم  هـکنآ  اـت  تـسا ]! گرزب  مـیظع و 

ثداوح عوقو  اب  شنادقف ؛ رد  ) دندش راوخ  زین  نانآ  و  دوخ ) دوبن  اب  ) ار ناناملسم  ياهندرگ  درک  راوخ  مشاه ، ینب  زا  البرک ) تشد  )= ّفط
انُمُْجنَا ِهِدْقَِفل َو  ُءآسِّنلا  یِْکبَت  َْتلَوْعَا  ْدَق  َو  هبعک و ])... ندز  شتآ  ماش و  نایهاپـس  طّسوت  هنیدم  نانز  هب  زواجت  ةَّرَح و  هعقاو ي  لثم  یخلت 

رب ام  ناگبترمدنلب ) ) ناگراتـس و  وا ؛ دوبن  رد  دندرک  دنلب  هیرگ  نویـش و  هب  ار  دوخ  يادص  نانز  هکیتسارب  و  ( ]= 532) ِتَّلَص َو  ِهیَلَع  ْتَحان 
رکذ هّکم  هب  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  جورخ  نایب  رد  قباس  رد  هک  داب  فوشکم  س . [ . دنداتسرف دورد  دندرک و  هحون  (ع ) نیـسح
َلیتَق َّنِا  َو  دـنتفگ : یم  دـندرک و  یم  هحون  وت  رب  نایّنج  هک  مدینـش  هّللا ! ِلوسر  َنباَی  درک : ضرع  ترـضح  نآ  ياه  هّمع  زا  یکی  هک  دـش 

[ ِندش دراو  نامزمه  دُراَوت =[  باب  زا  ای  هدرک  جرد  دوخ  هیثرم  رد  هدینش و  نج  زا  زین  نامیلس  ار  رعش  نیا  سپ  خلا ) ) ٍمِشاه ِلآ  ْنِم  ِّفَّطلا 
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 خاطر ]بسبب الهام و مانند آن[ باشد که بسیار اتّفاق می افتد؛ و نقل شده که ابوالّرمح ُخزاعی خدمت جناب فاطمه دختر سیّد الشهداء
َّلَذَا ٍمِشاه  ِلآ  ْنِم  ِّفَّطلا  َلیتَق  َّنِا  َو  تسا : نیا  نآ  رخآ  رعش  هک  دناوخ  هرّدخم  نآ  راوگرزب  ردپ  هیثرم  رد  رعش  دنچ  دیسر و  مالّـسلا  هیلع 

َباـقِر َّلَذَا  وـگب : هکلب  وـگم  نینچ  نـیا  ار  رخآ  عرـصم  حـمّرلاوبا  يا  دوـمرف : مالّـسلااَهیلع  همطاـف  ترـضح  (ي ) ِتَّلَذَـف ٍْشیَُرق  ْنـِم  ًاـباقِر 
هک شردپ  زا  وا  هدرک و  لقن  یمیمت  لیعامسا  نب  ّیلع  زا  یناغأ ) ) رد جرفلاوبا  منک . داشنِا  نینچ  نیا  سپ ، درک : ضرع  ِتَّلَذَف . َنیِملْـسُْملا 

ترضح يریمح ، دّیس  يارب  تساوخ  هزاجا  دمآ  ترضح  نآ  نابرد  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ :
دّیـس هیثرم  هک  دننیـشنب  هدرپ  تشپ  دنیایب  هک  دومرف  رما  ار  دوخ  تیب  لها  دز و  هدرپ  ینعی  هدرپ  تشپ  دیناشن  ار  دوخ  مرح  و  دـیایب ، دومرف 
سپ دناوخب ؛ هّیثرم  هک  ار  وا  دومرف  رما  ترضح  تسشن  درک  مالس  دش و  لخاد  دّیس  سپ  دنیامن  شوگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ار 

هزیکاپ ياهناوختـسا  هب  وگب  و  (ع ) نیـسح ربق  رب  نک  رذگ  ِۀَّیکَّزلا =[  ِهِمُظْعَِال  ْلُقَف  ِْنیَـسُْحلا  ِثَدَج  یلَع ؟ ْرُْرُما  ار : دوخ  راعـشا  دناوخ  دّیس 
َتْرَرَم اذِاَو  هدنزیرورف ] ياهکـشا  بالیـس  شراب  زا  دیـشاب  باریـس  هراومه  اهناوختـسا  يا  ًۀَّیِوَر =[  ٍۀَبِکاس  ِءافْطَو  ْنِم  ِْتلِز  ًامُظْعَا ال  َا  وا ]:
بَکرَم نداد  فّقوت  اـب  ارنآ  دزن  گـنرد  هدـب  لوط  سپ  (ع ) نیـسح ربـق  رب  يدرک  رورم  هک  ماـگنه  نآ  و  ۀَّیِطَْملا =[  َْفقَو  ِِهب  ْلِـطَاَف  هِْربَِـقب 
يردـپ هب  تشاد  ّقلعت  هک  نیـسح ع ) ماـما  كاـپ =( ناـسنا  نآ  رب  نک  هیرگ  و  ِۀـّیِقَّنلا =[  ِةَرَّهَطُْملا  َو  ِرَّهَطُْمِلل  َرَّهَطُْملا  ِکـْباَو  دوخ ] يراوس 

ینز هیرگ ي  دننام  ُۀَِّینَْملا =[  اَهِدِحاِول  ًامْوَی  َْتتآ  ء؟ ( 533) ٍۀـَلِْوعَم ِءاُکبَک  بیع ] ره  زا  هزیکاپ  و  همطاف ع ) ) كاپ يردام  و  یلع ع ) كاپ =(
رب دش  يراج  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  ياهکـشا  مدید  سپ  تفگ : يوار  س . [ . تسا هدیـسر  شنادنزرف  زا  یکی  رب  گرم  هک 
ؤم (. 534) ندناوخ زا  كاسما  هب  ار  دّیـس  ترـضح ، درک  رما  هکنآ  ات  بانج  نآ  هناخ  زا  هیرگ  هخرـص و  دش  دنلب  ترـضح و  نآ  تروص 

ترضح نآ  دناوخ ، مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  يارب  ار  هیثرم  نیا  لّوا  عرصم  ات  فوفکم  نوراه  هک  تفر  حرش  هب  قباس  رد  دیوگ : فل 
يزاریّشلا لاصِولا  َۀَِیثرَم  َفَْطلَا  امَو  ار . راعشا  نک  مامت  ناوخب و  هک  ار  وا  دومرف  رما  ترـضح  دش ، تکاس  نوراه  وبا  هک  تسیرگ  نادنچ 

 - ءادهـشلا دیـس  ترـضح  نتفر  نادیمب  فصو  رد  ) ماقم نیا  رد  يزاریـش  لاصو  هیثرم ي  تسا  فیطل  هچ  و  ِماقَملا =[  اَذه  یف  ُهّللا  ُهَمِحَر 
هک ، دنامن ینت  روتس ، ّمُس  ریز  هک  تجاح ؟ هچ  هنهک  سابل  شنت  شِنَمدب ز  مصخ  دنکن  نورب  ات  هک  شنهریپ  ریز  دیـشوپب  هنهک  سابل  ع : ]

ِروفغملا ِموُحرَْمِلل  ُۀَِیثرَْملا  ِهِذه  شنهریپ  يوب  دُرب  ردپ  هب  ناوت  وزک  تسا  بوک  دـگل  نانچ  ارهز  ِفُسوی  مسج  هن  شنفک ! ای  هماج  دنـشوپ 
:...* اُهْتبَخَْتنا ِدَقَو  ُهّللا ، ُهَمِحَر  ِّیّلِحلا  ٍرفعج  ِدِّیَّسلا 

: یسراف یثارم 

بولسا برع و  تایبدا  رد  هتفهن  یناعم  فطل  زا  اهنآ  یسراف  همجرت ي  یفرط ، زا  و  تسا ؛ لّصفم  رایسب  شخب ، نیا  یبرع  یثارم  نوچ  ]*
اذل تسا ؛ هدوب  ناوتان  زجاع و  یبرع ، هتکن ي  رپ  راعشا  زومر  فئارظ و  ِءادَا  زا  هراومه  یـسراف  نابز  و  دهاکیم ؛ یبرع  غیلب  حیـصف و  رعش 
دوخ هب  ار  یبرع  نابز  اب  نایانـشآ  مینک و  یم  رظن  فرـص  یبرع  یثارم  یقبام  همجرت  جرد و  زا  یمارگ ، ناگدنناوخ  زا  ترذعم  ضرع  اب 

دنمـشزرا و یـسراف  هیثرم  دـنچ  هئارا  ماقم ، نیا  رد  نکیل  مجرتم . راتـساریو و  ِقیفوَّتلا –  یلو  ُهللاو  میهدـیم ؛ عاجِرا  لامآلا ) یَهَتنُم  ) باـتک
لاـمآلا یَهَتنُم  لـتقم  ءزج  میروآ و  یم  دوخ  اـم  ار  یـسراف  یثارم  نیا  هک  تشاد  دـیاب  هّجوت  یلو  تسین ؛ فطل  زا  یلاـخ  غـیلب ، حیـصف و 

« دنب بیکرت   » کی رد  هدوب ، نادناخ  نیا  مودَخ  نادـنمتدارا  زا  و  (ع ) تیب لها  ّبُِحم  ناهاش  زا  هک  راجاق ، هاش  یلعحتف  موحرم  :[ ] دنتـسین
[ : دیارَس یم  نینچ  اویش ، ابیز و 

[ : مغ متام و  هام  مّرحم ، فصو  رد  ]

نم ِهدید  هک  سب  يددم ز  رگد  دـسر  نوخ  زا  نم  مشچب  رگم  دـش  مغ  ره  لاهن  يو  زا  رَوراب  هک  یهم  دـش  متام  هام  زاغآ  دـمآ و  مَّرحُم  ]
متماق ز دوشن  مخ  هک  ارچ  دش !؟ ملاع  نیرتهب  رب  هک  ملظ  روج و  هچ  شلـسن  زا  دنیب  هک  مدآ  ترـضح  تساجک  دـش  من  یب  تخیر  کشا 
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دـش مَّلـسُم  وُِاب  َملاع  ود  یگجاوخ  هک  دبیز ؛ نینچ ، ياهدـنب  ناهج ، ود  قلاخ  هب  دـش ! مخ  نامـسآ  ِّدـق  مغ ، تنحم و  راب  ز  زورماِک - مغ ؟
[ تسا راجاق  هاشیلعحتف  موحرم  دوخ  صّلخت  ناقاخ ، [ ]* دش مَدامَد  لد  ِنوخ  زا  ماهدید  ِکشِرِس  ناقاخ *!» ، » البرک هاش  نآ  متام  يارب 

([ : (ع دیهش نیسح  متام  رد  ]

راـسخر درک  بورغ  اـحَطب * و  بِرثی * باـتفآ  نوچ  دـشن ! نوگژاو  نیمز  نیـسح ، متاـم  رد  دـشن !؟ نوخ  قرغ  ارچ  خرچ  هک  متریح  رد  ]
ناهج مسج  ناهج ز  ناج  دـشن !؟ نوگنرـس  ارچ  تانئاک * داینب  نیز  تشپ  دـش ز  نوگن  تانئاک ، رخف  نوچ  دـشن !؟ نوگریق  ارچ  باـتفآ 

نوکـس یب  نیمز  و  رهپـس ، ارچ  نکاس ، نیمز  رب  وچ  تماما  نامـسآ  داتفا  دـشن ! نورب  نارای  نت  زا  تخـس ، ِناـج  نیک  بجع : نیو  تفر ؛
زا مودـعم ، ناغَف : اب  تفگ  نید  ِهش  متامب  ناقاخ » ! » دـشن نوُمنهَر  یـسک  قلخ  يامنهر  رب  البرک  تشد  رد  هک  غیرد  بش  هریت  نآ  دـشن !؟
مان بِرثی : ![ ]* دـش ماک  هب  ار  نید  نمـشد  هَلفِـس * خرچ  نیک  دـش ! مارح  َملاـع  ود  هب  یگدـنز  هک  ادرد  دـشن !؟ نود  ِخرچ  نیا  هچ ، يارب 

س] هیامورف -  تسَپ و  ۀَلفِس : تادوجوم ؛ تانئاک : * ؛ زاجح نیمزرس  عیسو ، رازگیر  ءاحَطب : * ؛ هنیدم میدق 

([ : (ع نیسح رب  (ع ) همطاف نزُح  هودنارد و  ]

لگون تشگ  هدرمژپ  غیرد ! ناـیناورَم ، ِهنیک  دابدـنت  زا  همطاـف ! نازوس  لد  زا  درکن  یمرـش  همطاـف ! ِناـج  مغ ، شتآ  ز  تخوسب ، نودرگ  ]
دوب هک  يرهوگ  نآ  لَعل ]* ِناک  وچ  شنوخِز  تشگ  كاخ  ِناماد  خ ل :  ] تسا لِمِسب * ِدیَص  نوچ  هکَرعَم  كاخ  هب  ناطلَغ  همطاف ! ِناتُسب 

زا نود ، رهپس  زا  دیـسر  هچ  تبقاع  هک  يدید  همطاف ! ناطلـس  رکیپ  كاچ ، كاچ  دش  نافلاخم  ِتسَـش  يراک  ياهریت  زا  همطاف ! ناماد  هب 
نیرب شرع  ياپ  هب  ناقاخ » ! » همطاف ناغفا * ز  زیختسر ، زور  رد  راکشآ  ددرگ  رگد  ِزیختـسَر  شرع ، زا  همطاف !؟ نامیَلُـس  هب  نَمِرهَا * ِتسَش 

![ تسکش نیما  لوسر  تشپ  تسکش ،»  » نآ زا  تسکش ، نید  لخن  نوچ  هثداح  داب  دنت  زا  همطاف ! نایرگ  ِهدید  اتَرـسَحاو ز  لیئَربَج  تفگ 
ناشخرد خرـس و  رهوگ  نِدعَم  لَعل : ِناک  * ؛ دنروآ نابزب  هللا ) مسب  ) وا لتق  ماگنه  هدرک و  حبذ  ار  وا  هک  يدیـص  ینابرق ، لِمـِسب : ِدیَـص  ]*

[ هلان ناغفا : * ؛ ناطیش وید ، ، نمیرها نَمِرهَا : * ؛ لَعل

[ : نیک رفک و  ةزین  رب  (ع ،) نید هاش  ِرَس  ]

نامک رازهدص  داشِگب  دایز - هداز ي  نامز ، ماما  رکیپ  رب  غیرد ! نیمز ، رب  فَرش  ِنامسآ  داتفا  غیرد ! نید ، ناطلـس  ِرَـس  نانِـس * رب  دندرک  ]
نیمز رب  (ص ) یبن ِلآ  ِباتفآ  نوچ  غیرد »! :» نیشن نودرگ  یسیع  ِرکِذ  رشح ، ات  نیـسح  نید ، ناطلـس  ِمتامب  نامـسآ ، رد  غیرد ! نیمک ، زا 

، نیک ِتشد  نآ  ِفص  رد  دوبن ، ناقاخ » -* » شوُدَع زا  دریگ  ناج  دراپس و  وا  هب  ناج  ات  غیرد ! نیمز ، زا  نوکس  نامسآ و  ِز  شدرگ  داُتف ،
رد * ؛ نمـشد ّوُدَـع ، وُدَـع : * ؛ هزینرـس نانِـس : ![ ]* دـش بابک  ترـسح ، شتآ  ِبات  اهلد ز  دـش ! بارخ  ناـمیا  ِهناـخ  هک  اتَرـسَحاو  غیرد *!

س] ینعم -  تَهِج  زا  تسا ، لّوا  عارصم  زا  لبق  تقیقح ، رد  مّود  عارصم  ینعی  هتفرگ ؛ تروص  یناکم  بلق  ترابع ،

([ : (ص یفطصم هاکناج  ۀلان  ]

، هثداح دابدنت  زا  نوگژاو  ِخرچ  نیا  ِشدرگز  نوگنرس  دش  یفطصم ! ِهآ  زا  دش  هریت  هام ، راسخر  یفطصم  ِهام  دش  وچ  هریت  ِكاخب  ناهنپ  ]
اترسحاو ز همطاف ! نایرگ  هدید  ِز  دوش  نوخ  لد  یفطـصم  هارمه  همه  ءایبنا ، دندوب  ءایِـصوَا  ِرخف  نید ، ِهش  متام  رهب  زا  یفطـصم  ِهاگرَخ *
، هدرپارس هاگراب ، هاگرَخ : ![ ]* دید باسحلا * موی  ِعفاش  هک  اهملظ  نآز  دید ! بارخ  ار  نید  هثداح ، لیَس  ز  ناقاخ » ! » یفطصم ِهاکناج  ِهلان 

س] (ع – ) نیسح ماما  تمایق ؛ باسح  زور  رد  نایعیش  هدننک  تَعافَش  عیفش و  باسحلا : موی  عفاش  * ؛ عیسو ياج  گرزب و  همیخ 

www.noorfatemah.org

155 زندگینامه امام حسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


([ : (ع نیسح يرادیاپ  يرادافو و  رد  ]

هب ناج  درک  نوچ  ناج  رازه  دص  شهر  كاخ  ياِدف ِ  اداب  نیـسح  افو  ار  دوخ  ِهدعو  دومن  قح  اب  نیـسح  اضر  ربص و  ِهر  رد  ياپ  درُـشفب  ]
متـس زا  هک  رـسب  مکاـخ  نیـسح  ایـصوَا ، ُِِور  شیپ  رـشح ، زور  رد  (ص ) یفطـصم شوغآ  ِتنیز  راـگزور ، رد  نیـسح  ادـِف ، یـصاع ، ِتُّما 

زا هآ  نیسح  التبم ، نید ، ِنمشد  يالب  رب  دش  البرک  يارحـصب  هک  یمد  نآ  زا  دایرف  نیـسح  البرک ، ِهکَرعَم  ِكاخب  ناطلغ  تشگ  راگزور 
* ِنلا اسّ ریَخ  ِهَرمَه  هَوکَِشب  دیآ  رمش  يازج  زا  ازج  زور  عیفش  دزن  نیسح  ادج  نت  زا  ِرَس  زیختسر ، زور  رد  رگداد  شیپ  دنک  هَوکَش  هک  یمد 
؛ ناهج ناوناب  نیرترب  نیرتهب و  ِنلا : ءاسّ ُریَخ  [ ]* دوش رگداد »  » ازج زور  ِهاوخ » داد   » نوچ دوش ! رـسب  مکاخ  هلماعم  نیا  رد  ناقاخ !»  » نیـسح

س] (ع – ) ءارهز همطاف  ترضح 

([ : (ع نیسح رب  (ع ) یلع گوس  هودنا و  رد  ]

هـش نآ  لد  رگج ، شتآ  زا  البرک  كاخ  رد  هثداح  داب  دـنت  زا  دـش  بارخ  ثداوح  ِلیَـس  نید ز  داینب  دـش  باـتفآ  خر  هریت  ملظ ، دود  زا  ]
باجح و ردنا  انز ! ِهداز  نآ  هن ! دایز ، ِهداز  نآ  دش  بارطضا  رد  همهاو  نیَرب ز  ِشرع  دز  هَلفِس  خرچ  زا  رس  هک  اطخ  نیا  میب  زا  دش  بابک 

بآ ز  ناقاخ !» * » دش بابُح  تمصع ، ِقِدارُس * مغ ، رَحب  رد  تشگ  رَحب  وچ  نامیتی  کشا  متام ، ِتشد  رد  دش ! باجح  یب  (ص ) یبن لآ 
دوخ ِفُسوی  گرگ ، گنچ  زا  البرک  تشد  رد  هک  تساجک  ادخریـش  دش  باُرت *» وب   » شیگنـشت ربخ ز  اب  ات  داُتف  لد  هب  شتآ  شرثوک *

هب تسعجار  شرثوک ، رد  (ش ) ریمض * ؛ دشاب هدرک  هطاحا  ارنآ  مغ  يایرد  بآ  هک  یبابح  لثم  ینعی  * ؛ هدرپارس قِدارُس : *[ ]؟ اهر دنک  ار 
زوس هودنا و  شتآ  ار  رثوک -  یتشهب  ضوح  بآ  یقاس  یلع ع - ) ترضح  «) بارت وبا  : » ینعی یناکم ؛ بلق  هب  دعب ، عارـصم  رد  بارتوب » »
ِۀینُک شیالآ :) یب  یکاخ و  ناسنا  كاخ ؛ ردـپ  بارتوبا =( * ؛ دـش (ع ) نیـسح ماما  شدـنبلد  دـنزرف  یگنـشت  زا  ربخ  اب  نوچ  داـتفا ، لد  هب 

دش – س] رِخَتفُم  نآ  هب  دیباوخیم ، كاخ  يور  رب  هاگ  نوچ  هک  تسا  (ع ) یلع ترضح 

([ : (ع نیسح رب  شرع  نانکاس  ۀلان  ]

یلع ِنیسح  متام  رد  دیاهدیشک  ییحی  مغ  رد  هک  ياهلان  نآ  دیشک  رگداد  رب  رمش ، يرواد ز  نیا  دیـشکرب ! هلان  لد  ز  شرع ، نانکاس  يا  ]
 * ِطبِس خ ل :  ] البرک نادیهش  يازع  متام و  رد  دیـشک  رـشَبلاریَخ  يرای  هب  ناغَف  لد  زا  دینز  ِنلاریَخ  اسّ ترـسح  ناجب ز  شتآ  دیـشک ! رتشیب 

ز رهپس ، ِهدید  رد  گنچ  دینز  متام  هنامز ز  ِهنیس  رب  دیـشک ! رپ  لاب و  نوخ ، ز  سدق ، ناریاط  يا  تسا ] هدیپط  نوخ  رد  ِرئاط  وچ  (ص ) یبن
« ناقاخ  » وچ كاخ  نانکاس  يا  دیشک ! رگج  نوخ  هدید و  ِبآ  رَغاس ز  نید ! هاش  هاگرگج ، درک  كاچ  هنـشت ، بل  دیـشک ! رَد  لیم * مغ ،

هون طبِـس : ![ ]* دـیرب ایربک  ِرَد  هب  نامَالَا »  » دایرف دـیرَد ! اه  هماج  نت  هب  نیـسح  متام  رد  دیـشک ! رب  كالفا  دـبنگ  هب  لد  ناـغفا ز  ازع  نیرد 
دنشک – س] رَد  دوخ  نامشچ  رد  همرس  ناِدب  هک  يا  هلیسو  لیم : يرتخد ؛

[ : البرک تشد  ناگتشک  گوس  رد  ]

زا شیر  لد  رگن ! یکدوک  ردپ ، غاد ِ  ِدرد  هب  نایرگ  نیبب ! يرکیپ  افج  نوخ ز  كاخ و  هب  ناطلغ  نیبب ! يرَورَس  ِرـس  هزین  هب  الِد ! وس ، ره  ]
! راکشآ دش  تمایق  زور  ِروُُشن  روش و  نیبب ! يرهاوخ  نانَک ، يوم  نانُک و  هیوم  شَطَع ، تّدش  زا  ردارب و  متام  رد  نیبب ! يردام  رسپ ، ِقاِرف 

ِتایح ِنَمرَخ  رب  نیبب ! يرجنخ  وا  رب  راـگزور ، ِروج  زا  يدـُب  یفطـصم  ِهگ  هسوب  هک  يرجنح  نآ  نیبب ! يروشک  ره  هب  نیَـسُحا » و؟  » ِداـیرف
يرشحم الب  برک و  ِتشد  هب  ناقاخ !»  » رمـش يافج  زا  (ص ) یبن لآ  ناِگتـشُک ِ  رب  نیبب  يرگخا * نیعل  ِدیزی  هنیک ي  زا  یمـشاه  ناناوج ِ 

س] هزینرس -  نانِس : شتآ ؛ ِهلعش  رگخا : ![ ]* دندز ّناج  سنِا و  ِهمه  ِرکیپ  هب  شتآ  دندز  نارورس  نآ  ِرس  نانِس * رب  هک  يزور  نیبب !
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([ : (ص رَبمیَپ مشچ  رون  رب  رت  ةژم  ِکشِرِس  ]

نیا راودیّماُک ، اتبیصُماو ! دوخ ، یتسه  شیوخ و  ِتخب  زا  دش ! دیزی  ِماکب  هَلفِس * ِخرچ  ِنارَود  دش ! دیهش  (ص ) رَبمیَپ مشچ  رون  هک  ادرد ! ]
متام ِهیرگ  هآ و  ِدود  زا  دش !! دیع  حبـص  نوچ  هک  هآ ! ماش ،»  » لها رب  ماش ! وچ  دش  هریت  (ص ) یبن لآ  دیما  حبـص  دش !! دـیما  ان  نآ  دـش و 

!! دـش دـیلپ  دـیزی  ِماک  وت  زا  وچ  لصاح ، کلف ! يا  رـشح ، ات  وت  ماک  داـبم  لـصاح  دـش ! دـیپس  مُجنَا * ِهدـید  و  هایـس ، نودرگ ، ازع ، نیرد 
ره رد  دـندش ! رَدـِب  رد  کلف  ِروَج  ِز  (ص ) یبن لآ  دـش ! دـیلک  رت  ِهژم  ار  دـلُخ * ياهرد  رـشح ، زور  هک  نک ! رت  هژم  شَمَتاـم  هب  ناـقاخ » »

دیواج – س] تشهب  دلُخ : مجن ؛ عمج  ناگراتس ، مُجنَا : موش ؛ تسَپ و  هلفِس : ![ ]* دندش رگ  هحون  نانک  هلان  هبارخ ،

[ : وا تعافَش  هب  يراودیما  و  (ع ) نیسح یگنشت  زا  دای  رد  ]

رادم یب  نیا  دناهدرک  دادـیب  هک  خرچ ! نیمز و  زا  داد ! داب ! راگَف * نودرگ  هنیـس  رـشح ، زور  ات  داب ! رات  دیـشروخ ، هدـید  هشیمه  َّبر ! ای  ]
کلف ِلاز * مشچ  هتسویپ  داب ! راکش  ار  الب * ِخرچ  خرچ * نیرسن  تفُخب * نوگ  هلال  نود ، سکرک  ملظب  زابهـش ، داب *! رارقیب  نآ  دشاب و 

ِهآ زا  خ ل : ! ] داب رارَش * ثداوح  کلف ز  ِنَمرَخ  رد  نید ! هاش  یتسه  ِنمرخ  داد  داب  رب  داب ! رایدنفسا  ِهدید  وچمه  کیرات  مغ  ِگنَدَخ * زا 
ام تعافش  یپ  زا  نوچ  داب ! راوگان  میگدنز  ِبآ  ماک ، رد  نیـسح ، نید  ناطلـس  وچ  هتـشک ، ماکهنـشت  دش  داب ]! رارَـش  نودرگ ، ِنمرخب  ام 
![ مرد نیا  شیورد  وچ  ناهج ، هشنهاش  مرکاچ  تسه  کلف  هک  ار  يادـخ  تنم  داب ! راثن » ناج  ، » نید هش  دـقرمب  ناقاخ »  » درک راـثن  ناـج 

 – یملع رظن  هطقن  زا  تیب  نـیا  ) داـب نازرل  رارقیب و  نودرگ  کـلف  داـب و  جراـخ  دوـخ  شدرگ  رادـم  زا  نـیمز  ینعی : * ؛ روـجنر راـگَف : ]*
یلاقتنا تکرح  هب  تسا  تراـشا  نآ  رد  هچ  ۀـمحّرلا –  ِهیلع  راـجاق –  هاـش  یلعحتف  شناد  لـضف و  رب  دوب  دـناوت  رگید  یهاوگ  یخیراـت ،

 – هفسالف تامّهوت  ریثأت  تحت  ناریا –  ءاملع  رثکا  دهع ، نآ  رد  هک  هیسمش ؛ هموظنم  زکرم  رد  دیشروخ  نوکس  دیشروخ و  رود  هب  نیمز 
دیلپ دیزی  ملظ  هب  (ع ) نیـسح ماما  ینعی : * ؛) دوب هتـشذگ  اهتّدم  هلیلاگ ، کینرپوک و  طّسوت  نآ  تابثا  زا  هکنآ  لاح  دندوب ؛ فلاخم  نآ  اب 

هراعتـسا هک  کلف ، نودرگ ، خرچ  خرچ : نیرـسن  * ؛ داتفا نیمز  رب  هدرمژپ  نینوخ و  خرـس و  يا ، هلال  دـننام  ۀَـنعَّللا –  اَمِهیلع  دایز –  نبا  و 
لاح رد  یخرچ  نوچمه  هک  راگزور ، ثداوح  ندوب  یپ  رد  یپ  زا  تسا  هراعتسا  الب : خرچ  * ؛ نآ ندوب  ُرپ  ندوب و  لکش  یخرچ  زا  تسا 

[ . هراپ شتآ  رارَش : * ؛ ِذفان دنلب و  ریت  گنَدَخ : * ؛ تشز نزریپ  لاز : * ؛ دنتسه شدرگ 

([ : (ع رغصا یلع  (ع) هط لآ  ناتسوب  لگون  گوس  رد  ]

همغن زوس  زا  دـنکیم  هیرگ  لگ  متامب  یلبلب  ره  دـش »! بارخ  ناتـِسلُگ  ناتِْـسلُگ و  دـش ز  لُگ  : » نمچ رد  شود  نمب ، تفگ  هحون  هب  ُلبُلب  ]
، مغ همهنیا  تقو ، هچ  یناد  دش * بابَش * دهع  يریپ و  نامز  دمآ  رهَد * ِتَخب  وچ  ناتخرد  گرب  تشگ  هدرمژپ  دش ! بابک  َملاع  لد  شا 

ِرحَِبب نامـسآ  ُهن  تسیرگ ، مغ  لِدـیب ز  لـبلب  هکـَسب  ِز  ناـقاخ !» !* » دـش باـبَر  و  (ع ) نیـسح بلق  ز  ناـج ، وچ  رغـصا » « !؟ دیـسر ناـمزکی 
؛ تسا هدش  لامعتـسا  تفر »  » يانعمب هرابود  اجنیا  رد  دش » «* ؛ تفر دش : * ؛ یناوج بابَـش : * ؛ راگزور رهد : !*[ ]* دـش بابُح  شکـشِرِس ،

س] دش - یکچوک  بابُح  نوچ  وا  کشا  يایرد  رد  نامسآ ، ُهن  ینعی : *

[ : ءارَسُا راز  لاح  رب  هیرگ  و  (ع ) ءابع لآ  گوس  ءالبرک و  تشد  ِءاغوغ  رد  ]

زک نایع !؟ ملظ  ناهجب  يدرک  هچ  زاب  کلف  يا  [ : ] رگید یکبـس  نزو و  اب  تسا ؛ راجاق  هاشیلعحتف  موحرم  زا  رگید  هیثرم  کـی  زین  نیا  ]*
نوَـک و رد  هتفاـی  هر  هک  تسروـش  هچ  نیا  رـشب !؟ ّنج و  زا  هتـساخرب  هک  تساـغوغ  هـچ  نـیا  ناـغَف ! هآ و  رد  هـمه  اـیرث * هـب  اـت  يرَث * ؟
هک تسا  مخز  هچ  نیا  ناـمز !؟ تسا و  نیمز  ِدادـیب  هک  بوـشآ !؟ هچ  نیو  نیمز ! تسا و  ناـمز  ِبوـشآ  هک  دادـیب !؟ هچ  نـیا  ناـکم *!؟
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* نیَلَقَث رد  دَوـُب  هک  رگم !؟ تسا  ص ) *) نیَلَقَث لوـسر  ِطبِـس  ِمتاـم  ناـمرد !؟ دریذـپن  زگره  هک  تسا  درد  هچ  نیو  مهرم !؟ دَناتِـسَن  زگره 
نارود یهارمگز  هک  بشنآ  زا  هآ  ناودُع *  ِغیت  ِهتشُک  متس ، ِتشد  ِهنشت  برع  ریم  مجع ، رخف  بَسَن ، هدنخرف  ِهَش  ناغَف !؟ بوشآ و  همهنیا 

* نانِع تفرگب  ۀیِرام *» » رد ار  ناراوسهش  ياپ  رـس و  یب  ِکلف  تسد  هک  زورنآ  زا  هآ  ناهج  ود  يامنهار  نآ  رب  تشگ  مگ  هار ، گنَرود ،
- دـش ، بل رب  ناجو  ، فکربرـس هک  هظحلنآزا  هآ  ناـپط * ! كاـخ ، رد  مشاـه ، ینب  ناـناوجون  تشگ  نایفُـس  ینب  ِنیک  زک  تعاـسنآ  زا  هآ 
« ِبل !* » نابز چـیه  زا  هن  شیباوج  چـیه  نانِـس  زج  نَهَد *؛ چـیه  زا  هن  شیلاؤس  چـیه  نامک  زج  ناور ! هنـشت  بل  ِهش  نآ  ـالب  تشد  يوسب 

نآ ِهآ  ماقُم * تشاد  (ص ) یبن ناماِدب  هک  رس  نآ  زا  هآ  ناهَِدب ! (ص ) تلاسر ِمتخ  یمه  شیدیکَم  هک  رارق  تفای  یبل »  » هب َتلالَض  ِناکیپ 
* دـش نانِـس ! ِكُون  ِرـس  هب  شناکم  تشگ  متـس  زا  كاـخ ! ِهریت  ِلد  هب  شَماـقُم  تشگ  اـفج  زا  ناـکم  تشاد  (ع ) یلع ِشوغآ  رد  هک  نت 
و ناشیرپ ، وم  باوخب ! رهِم * ناشِخُر  يدـیدن  هک  ینارتخد  ناویک * ِزارَف  دوب  نآ * ِهَُّبق  فَرَـش ، زک  هاگرَخ *- نآ  اـفج  ز  ثداوح ، ِجاراـتب 

ِمغ زا  طاشَن  ِهب  ناورم  لآ  نابز ! ِدرِو  بل و  ِرکذ  ار  همه  انیَـسُحاو »  » هآ هلان و  ِمَشَح *  نآ  دـندش  ماش  دراو  ناغَف - هآ و  اب  و  ُخر ، ناـشارخ 
ِتقاط دَُوبن  ار  یـسک  هک  تشذگ !؟ هچ  ناشیا  رب  ماش » » رد هک  ، دـنبورف بل  ناورم ! لآ  يداش  زا  مغ  هب  (ص ) نیـسای لآ  (ص !) نیـسای ِلآ 
َملاـع ناـکم : نوَـک و  * ؛ تـسدرود ناگراتــس  یکلف  رَوُـص  زا  یکی  نـیورپ ، هشوـخ  اـیَُرث : * ؛ نـیمز كاـخ  يَرث :؟ «![ ]* ناـقاخ  » يا نآ ،

رد تسا و  (ص ) ربمایپ تَیب  لها  میرک و  نآرق  ناـمه  روظنم ، لّوا ، عارـصم  رد  هک  مه ؛ راـنک  رد  راـبنارگ و  زیچ  ود  نیَلَقَث : * ؛ تادوجوم
 – يِری يرَو ؟ زا  ۀَلِعفَم ، نزو  رب  گنج ، شتآ  ندش  هتخورفا  ّلحم  يانعمب  ۀیِرام : * ؛ ینمشد ناودُع : * ؛ رشب ّنج و  روظنم ، یناث ، عارـصم 
؛ هدنطلَغ ناطلغ ، رو ، هطوغ  هدنپط ، ناپط : * ؛ راهِم راسفا و  نانِع : * ؛ تسا البرک  تشد  دارم  اجنیا  رد  و  ندـش ؛) هتخورفا  يِرأی =( يرأ ؟ ای :

يوسب ار  شیوخ  ياهنامک  ياه  هناهد  ار ، تیاده  قیرط  دـننک  لاؤس  وا  زا  دـنیاشگب و  ار  دوخ  ياهناهد  ءایِقـشَا ، نآ  هکنآ  ياجب  ینعی : *
ار دوخ  ياه  هزینرـس  ياه  هنابز  دـنهدب ، دوخ  ياهنابز  اب  ار  وا  باوج  هکنیا  ياجب  و  ینعی : * ؛! دـنهد رارق  ریت  فدـه  ار  وا  ات  دـندوشگ  وا 
: ناویک يدبنگ * ؛ فقـس  ۀَُّبق : * ؛ عیـسو عیفر و  ناکم  هاگراب ، هاگرَخ : * ؛ تفر دـش : * ؛ تماقا هاگیاج  تماقا ، ماقُم : * ؛ دـنتخاس وا  هّجوتم 

يالاب ِهجرد  ای  هناخ  فَرَش =( ینعی : تسا ؛ هدوب  هیـسمش  هموظنم  تارایـس  نیرترود  نوتولپ ، نوتپن و  سوناروا و  فشک  زا  لبق  هک  لَحُز ،
س. نایهاپس - ] مَشَح : * ؛ دیشروخ : رهم * ؛ تسا هدوب  لَحُز  ِفَرَش  ِهجرد  هناخ و  قوفام  یئایربک ، هاگراب  نیا  یموجن )

([ : (ع نیسح ماما  يارب  یئارَس  هیثرم  شزرا  نوماریپ  روآ ، تربع  یتیاکح  ]

نیسح ماما  مرح  رد  يرادیب  رد  وا ، ندرم  زا  سپ  ار  راجاق  هاش  یلعحتف  حور  راجاق -  دهع  رد  نارهط  هیقف  ینک –  یلع  الم  ّجاح  موحرم  ]
نیا هک  دناهدومرف  مالّسلا ) هیلع  يدهم  ترضح  لاوحا  رد  «) مالّسلاراد  » باتک رد  یقارِع  یمثیم  رفعج  نب  دومحم  خیـش  موحرم  [ : ] دندید

؟ یّلَعُم يالبرک  رد  هک  ییاهلاس  رد  بناجنیا  دنتشاد : موقرم  نینچ ]  ] ناشفیرش طخ  هب  ینارهط  ینک  یلع  الم  جاح  راوگرزب  هیقف  ار  هیـضق 
، مالسلاهیلع ءادهشلادیس  مرح  ندوب  تولخ  ماگنه  رد  مدشیم ، لاکشا  ریََحت و  راچد  ياهلئسم  رد  هاگره  متشاد ، لاغتشا  ملع  لیـصحت  هب 

ترضح زا  کمک  بلط  ندرک و  اعد  زا  سپ  متسشنیم و  رهطم  حیرض  کیدزن  مدشیم و  فَّرـشُم  اجنآ  هب  رهظ ، هب  تعاس  هس  ود  دننام 
ُمِهیلع وا  لآ  ترـضح و  نآ  نطاب  هب  لاعتم  دـنوادخ  مدرکیم و  يدایز  رکفت  لّمأت و  رظن ، دروم  ِهلئـسم  نآ  رد  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما 
تولخ رایسب  رهطم  مرح  تعاس ، نآ  رد  اقافتا  يزور  َُهل . ًادمَح  َُّمث  ًادمَحَف  دومنیم . ییامنهار  لاکشا  عفر  ربو  درکیم  ضیف  ِهضاِفا  مالّـسلا 

دناشوپب ادخ  هک  ِروُّنلا =[ ) َلَلُح  ُهللا  ُهَسَبلَا  ) هاش یلعحتف  روفغم  ناقاخ  مدید  ناهگان  مدوب . هتسشن  سدقم  رس  يالاب  کیدزن  بناجنیا  دوب و 
مرح دراو  دوشیم ، زاـب  مرتـحم  مرح  هب  مالـسلا  هیلع  رَهاـظُم  نب  بیبـح  ربـق  راـنک  زا  هک  یکچوک  رد  زا  ینارون ] رِخاـف  ياهـسابل  زا  ار  وا 

موحرم ندـید  يارب  هاش  یلعحتف  موحرم  مدوب و  هیرـصان ] ناـبایخ  نارهط ، رد   ] يورم ناـخ  هسردـم  رد  نم  هک  یناـمز  نآ  دـننام  دـندش ؛
. مدوب هتخانـش  هدید و  يورم ] هسردم  رد   ] ار ناشیا  ًارّرکم  نم  دندروآیم و  فیرـشت  هسردم  نآ  هب  سّردـم ، هللادـبع  الم  دـنوخآ  روربم 
هک یـسابل  نامه  اب  مدـید ، مرح  رد  ار  ناشیا  هک  راب  نیا  یلو  دـندوب . یفراعتم  سابل  اـب  مدوب ، هدـید  ار  ناـشیا  هچ  ره  ناـمز  نآ  رد  نکل 
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يزود دیراورم  ناشدـنلب  يابق  ياهنماد  فارطا  دـندوب . سَّبُلم  لَّلَجُم ، ] هناهاشداپ و  سابل  ینعی   ] دندیـشکیم ار  ناشیا  گرزب  ياهـسکع 
کچوک رد  نآ  زا  یگشیمه ، دنلب  شیر  نامه  اب  تئیه و  نیا  اب  دندوب ! هتـسب  ابق  يور  رب  رهاوج  ياهدنبوزاب  وزاب ، ود  ره  رد  دوب و  هدش 

نم دندناوخ و  یترایز  اعد و  اهتـسد  اب  دندنابـسچ و  سدقم  حیرـض  هب  ار  دوخ  دندمآ و  سدـقم  رـس  يالاب  فرط  هب  دـندش و  مرح  دراو 
ریاس مالـسلا و  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  ترایز  ات  دـندمآ ، رهطم  رـس  تشپ  تمـس  هب  هلـصافالب  سپـس  دـندناوخ . يزیچ  هچ  هک  مدینـشن 

هتـسشن هک   ] نم يوناز  هب  ناشیابق  نماد  منکیم  ناـمگ  دنتـشذگ و  بناـجنیا  راـنک  زا  هک  ياهنوگ  هب  دـنناوخب ، ار  مـالَّسلا  ُمِهیلع  ءادـهش 
؟ هچ ینعی  متفگ : دوخ  زاب  مدمآ و  دوخ  هب  مدـش و  تفتلم  نم  دنتـشذگ ، بناجنیا  ولج  زا  هاش  یلعحتف  هکنآ  زا  سپ  درک . دروخرب  مدوب ]
؟ تسا هدمآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  هب  ادص  رـسیب و  ربخیب و  هشیمه ، فالخ  رب  ناریا ، هاشداپ  تسا ؟ یتیاکح  هچ  نیا 

باوج لاؤس و  ناـشیا  اـب  موریم و  نونکا  متفگ : دوخ  اـب  متـساخرب و  مدـش و  بجعتم  نم  یتـیعمج !؟ هن  یلابقتـسا ! هن  ییوه ! ياـه و  هن 
ياپ نییاپ  دزن  هک  دوب ، هتشذگن  تقو  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  ترایز  ندناوخ  يهزادنا  هب  دوب و  هتـشذگن  ياهظحل  زونه  منکیم .

ناویا زا  هک  یقاوُر  رد  متفر ، نوریب  مرح  زا  مدیدن . ار  ناشیا  زین  ادهـش  ماقم  يهرجنپ  کیدزن  رد  مدیدن ! ار  هاش  یلعحتف  اما  متفر ، سدقم 
ار هاش  یلعحتف  هک  منک  لاؤس  اهنآ  زا  رگا  هک  مدیـسرت  دنتخانـشیم . ارم  اهنآ  هک  مدـید  ار  مداـخ  رفن  هس  ود  دـنوشیم ، دراو  نآ  رب  ـالط 
، دنلب يابق  دـنلب و  شیر  اب  یناریا  یـصخش  مدرک : لاؤس  اهنآ  زا  نیاربانب  دـننک . نم  هرابرد  يرگید  ياهرکف  هن ؟ ای  تفر  اجک  هک  دـیدید 

يهمه زا  هصالخ  مدرک . لاؤس  مدمآ و  یقرش  تمس  ياهرادشفک  دزن  زاب  میدیدن ! دنتفگ : ماّدُخ  دیدید ؟ دمآ ، نوریب  مرح  زا  نونکا  هک 
هب ار  هعقاو  نیا  نامز  ینک ) یلع  ّالم  بناـجنیا =( میاهدـیدن ! ار  یـصخش  نینچ  دـنتفگیم : همه  اـما  مدرک ، لاؤس  زین  رگید  ياهرادـشفک 

البرک هب  ناشتافو  ربخ  زونه  یلو  تسا ! هدش  عقاو  هاش ) یلعحتف  ناشیا =( تافو  زا  سپ  هعقاو  نیا  هک  منادیم  ردـقنیمه  اما  مرادـن ، رطاخ 
[ حور زین  وا  هک  تفگ  درک و  دییأت   ] زین دوب ، سدقم  یلیخ  هک  يرون  دمحم  الم  جاح  موحرم  مدـمآ ، نارهط  هب  هک  یماگنه  دوب . هدیـسرن 
َُهل ُهللا  َرَفَغ  هاش ؛ یلعحتف  موحرم  تافو  خیرات  اب  دوب  قباطم  خیرات  نآ  و  هدرک ، تبث  ار  نآ  خیرات  هدید و  يرادـیب  َملاع  رد  ار  هاش  یلعحتف 

نیمه رد ص 362  یقارع  موـحرم  هک  تسا  رکذ  هـب  مزـال  ص 361 . یقارِع ، مالّـسلاراد  ُمالَّسلا -  ُمِهیَلَع  ِِهئانبَا  ِِهئاـبآ و  ِنیَـسُحلِاب و  اـَنل  َو 
بحاص ) یمق يازریم  دـیوگیم : هاش  یلعحتف  ایؤر  نآ  رد  هک  دـنکیم  لقن  ُهُّرِـس  َسِّدـُق  یناردـنزام  نسحلاوبا  الم  زا  ییایؤر  زین  باـتک ،

ناتـسربق رد  یمق  يازریم  ربق  ) دوب هتفرگ  یمق  يازریم  زا  تعافـش ، تهجب  ياهمان  دـهع  يو  اریز  درک ، تعافـش  ارم  هر ) لوصالا - نیناوق 
، مالَّسلااَهیَلع هموصعم  ترـضح  يالط  ناویا  لباقم  ياهرجح  رد  زین  راجاق  هاـش  یلعحتف  موحرم  ربق  و  تسا ، ینعم  لـها  رازم  مق ، ناـخیش 

([ . تسا هدش  عقاو 

([ : (ع نیسح ماما  يارب  یئارَس  هیثرم  شزرا  اب  هطبار  رد  رگید  یتیاکح  ]

نمض (، 109-6/107 «) بَدألا ُۀناحیَر   » رد يزیربت  سّردم  یلع  دّمحم  ازریم  موحرم  ([ : ] (ع نیـسح ماما  هب  راجاق  هاش  نیدلارـصان  تَّبَحَم  ]
تفر و (ع ) قارِع ِهّمئا  یسوب ] هناتسآ  یسوب =[  هبَتَع  هب  لاس 1287(ق ) رد  : ))... دنکیم لقن  ار  بلاج  تیاکح  نیا  هاش ، نیّدلارصان  لاوحا 
ار لضفلاوبا  ترضح  مرحب  فُّرَشَت  ترایز ، لسغ  زا  دعب  البرک ، هب  دورو  نیح  رد  دومن ... فورصم  بهذم ، ِءایِحا  ضحم  ینالک  جراخم 

هاگتـسد نیا  : » هک تفگ  باوـج  رد  دـنرادیم ؛ مَّدـقم  ار  ینیـسح  مرحب  فّرـشت  ًـالومعم  هک  دـندناسر  ضرعب  ناـیفارطا  سپ  داد ؛ میمـصت 
هدید و ار  رابرد  ریزو  تسخن  دیاب  لوا  دورب ، هاشنهاش  روضحب  دهاوخب  هک  یسک  متسه . امـش  زا  رتانـشآ  نم  نآ  ِلوصُِاب  تسا و  تنطلس 
، برع ناوخ  هضور  بیبح  دیس  ًاروف  دش ؛ یناوخ  هضور  راتساوخ  دندوب  هدرک  تولخ  هک  زین  (ع ) ینیسح رهطم  مرح  رد  دیامن .» ةَزاِجتـِسا 
ار یتعاس  نآ  منک  یمن  شومارف  دنکیم : ضرع  نیدلارصان  مولظم ، ّدج  يا  : » درک ضرع  هداتـسیا ، رهطم  ربق  يور  شیپ  رد  دش و  رـضاح 
زا هاش  سپ  مدمآ ؛»! تقو  زا  دعب  سوسفا  یلو  مدمآ ، کنیا  یتفگیم ؛ ٍرِصان  نِم  لَه  هدرک و  هزین  هب  تشپ  اهنت  هّکی و  البرک  هصرع  رد  هک 
هاش نیّدلارـصان  هنحـص ، نیا  زا  دـعب  هک  تسا  فورعم  سپ  دـندروآ .))... شرّهطم  قاُور  هب  دـش ؛ لاـح  یب  درک و  شغ  یباـت  یب  ترثک 
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رثیه و نام مبارك امام حسین)ع( قرار گرفته، در آن بهوش آمده و تحت تأثیر و گداختگی و التهاب آن جّذابیت و گیرائی َروضه و َم  
رگ درک : ضرع  (ع ) ءادَـهُّشلا دیَـس  ترـضح  هب  باطِخ  دوخ  ار  یعابُر  نیا  زادـگ  زوس و  اب  ینیـسح ، مرح  یناحور  شخب و  حور  ياـضف 

مدوب وت  ِرِـصان ) ) هک شاک  يا  رِـصان » نِم  لَه   » زور دوب  هک  زور  نآ  زور  نآ  مدوبُر  یم  دارم ، يوگ  نم  زور  نآ  مدونـشیم  تسود  توعد 
![ . زور نآ 

[ : قشع قشم  نادیم  اروشاع ، زور  ]

زا دنوشیم ، هدینش  رایـسب  اه  یناوخ  هحون  اه و  یئارَـس  هیثرم  رد  هک  راجاق ، هاش  نیّدلارـصان  موحرم  يابیز  راعـشا  زا  هنومن  دنچ  اجنیا  رد  ]
رادـملع نیا  مرکیپ ! نیا  مرـس  نیا  اه ! ؟ ِلاراب قشع : ناطلـس  بناج  ار  ور  درک  قشع  نادـیم  نآ  رد  اروشاـع  زور  [ : ] دوشیم لـقن  وا  ناوید 

نیا نود ! ِرمـش  نیا  نابراس ، نیا  نم و  نیا  باضِخ  نوخ  رد  اپ  تسد و  سورع  نیا  بابَر ! نیا  هیَقُر ، نیا  هَنیَکُـس ، نیا  مربکا ! نیا  دیـشر ،
! قشع هاش  ياِک  ّقح ، دـمآ ز  باطِخ  سپ  مبنیز ! ياه  هلان  نیا  نم و  نیا  َمبَرای ! ّبَرای  رکذ  نیا  نم و  نیا  نوخ ! كاخ و  نایم  ناـیرع  نت 

ایب دوخ  رای ! مزب  رد  ایَن  اهنت  دوخ  کیل  ایب ! مهدوخ  ابَحرَم ! دص  ابَحرَم ! ام  هار  رد  يا  هداد  تدوب  هچ  ره  قشع ! هار  زات  هّکی  يا  نیسح ! يا 
باتِشب رتدوز  ترغـصا ! یلع  لُگ ، ُلبُلب ! وت ، دوخ ، یلگ ! گرب  وا  راقنم  رد  هصاخ  یلبلب ! نارای  مزب  رد  دَُوب  شوخ  رایب ! مه  ار  ترغـصا  و 

![ َترَواد يوس 

[ : کشا رُپ  هدید  رب  رثوک  کشَر  ]

، رثوک تسا ! َرثوَک  ِراهنَا  عبنم  هک  یلد  مّرُخ  تسا : سلاجم  لقن  هک  ، هدورس (ع ) ینیسح سّدقم  ناتسآ  هب  فّرشت  ماگنه  ار  ریز  راعشا  زین ، ]
ِرَس هب  البرک  هب  متفر  تسا ! رتابرلد  نآ  زا  ربکا » یلع   » مان تسابُرلد ! ود  ره  الب » برک و   » نیـسح و مان  تسا !؟ رتهب  کشا  ُرپ  ِهدید  اجک ز 
نآ رد  حیرض ، کی  هشوگ ، شش  تشاد  هشوگ  راچ  ناشدقرم ، رازم و  کی ، ره  تسا ! رَبنَع  کشُم و  ادهش  تبرت  هک  مدید  دیهش  ره  ربق 

ناوج ربکا  یلع  ربق  ياپ  نیئاپ  تسا  ربکا  ربق  (ع ،) نیسح ربق  ياپ  نیئاپ  تفگ : هیرگ  هب  ار ؛ شببـس  یـسک  زا  مدیـسرپ  تسا ! روشک  تفه 
مدیـسرپ تسا  رَد  یکیدزن  هک  قاُور * ِهشوگ  ناز  درک  هولج  ریپ  یکی  ربق ، ِتسار  ِتسد  رب  تسا  رَونَا  ِدیـشروخ  وچ  دیهـش ، کی  داتفه و 

ادـج ز ارچ  متفگ : دیهـش  یکی  مدـید  همَقلَع  رهن  کیدزن  تسا ! رَهاظُم  ِمشَچود  رون  بیبح ، اـتفگ : تسیک ؟ ِرازم  نیاـک  نآ ،* ِمِداـخَم  زا 
لد شوگب  مدینـش  هاگ ، همیخ  هب  متفر  تسا  ردارب  ِبانَج  هب  بدا  وا  روظنم  رادـمان  سابع  هک  شاب ! شومَخ  اتفگ : تسا !؟ رگید  نادـیهش 

دروم رد  سپـس   ] تسا ربارب  تَنِحم  مغ و  دـصود  اب  هک  مدـید  البرک *  ِراـمیب  ِهمیخ  يوس  هب  متفر  تسا  رَهطَا  ِموثلُک  بَنیَز و  ِناـغَف  اـجنآ 
شیارَس نحص و  هب  مدش  دراو  تسا ! ربکا  شرع  یلع ، هاگراب  هک  مدید  (ع ) یلع َِتبُرت  ِرَس  هب  البرک  متفر ز  دیوگ ]: فرشا  فجن  هب  رفس 

* تسا (ع ) رَدیَح ياج  یبن  حون  مشچ  هک  مدید  مَرَح  دراو  مدش  قاُور ؛ زا  متـشگرب  تسا ! رثوک  ِورَـس  یلع  غارچلچ  هک  مدید  دـیما  دـصب 
ِروظنم ترکاچ ! داب  نید ) ِرـصان  ) هک یئوت  اهاش ، تسا ] رتمک  كاخ  زا  ِِبتاک  مه ز  هتکن  نیا  دَُوب  (ع ) یلع زا  (ع ) یبن حون  ِمشَچ  رون ، ُرپ  ]

: قاُور ![ ]* تسا رد  نیدـب  شدـیما  مشچ  ماـش ، حبـص و  ره  تفگ : هیرگب  دیـسَِرب و  فجن  رب  وچ  رـصان )  ) تسا رّهطم  ِباـنَج  ِنذِا  هب  وا * 
، دندوب رامیب  البرک  رد  یهلا  تحلـصم  تهج  ًاتّقوم و  هک  (ع ) داّجـس ماما  هب  هراشا  البرک : رامیب  * ؛ نارکون نامداخ ، مِداخَم : ناویا ؛ فقس 

هلمج زا  (ع ) ماظِع ءاـیبنا  ضعب  رّهطم  ندـب  هک  یخیراـت  تیاور  نیا  هب  تسا  یتراـشا  (ع :) یبن حون  مشچ  دوشب * ؛ ناـشیا  ناـج  ظـفح  اـت 
ترضح كرابم  ندب  وا  نامشچ  ناکم  رد  هک  هدوب  دنلب  يردقب  (ع ) حون ترضح  ّدق  تسا و  نوفدم  فرـشا  فجن  رد  (ع ) حون ترـضح 

یعیبط يرما  نیا  و  تمایق ، ات  تسا  ندش  رتکچوک  رتفیعض و  نتفر و  لیلحت  لاح  رد  رشب  لسن  هک  هدش  تباث  و  تسا ؛ هدش  نفد  (ع ) یلع
س. شهاوخ - ] رظن و  روظنم : * ؛ تسا نآ  تادوجوم  تعیبط و  یجیردت  كالهتسا  ياضتقا  و 
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([ : (ع نیسح رجنح  رمش و  رجنخ  ]

رجنخ مدب  هش  رجنح  هنشت ! نابوخ  هش  نوخب  رمش  رجنخ  تسوا : زا  زین  هدش ، ازع  سلاجم  زوس  یمرگ و  ِهیام  هراومه  هک  ابیز  راعـشا  نیا  ]
رـس هب  رغـصا  هک  هظحل  نآ  زا  هآ  هنـشت !؟ ناویَح * همـشچرس  هب  هدنام  یک  رـضِخ  تایح  بآ  رگا  تستاُرف  مَرـضِخ و  وچ  نم  هنـشت ! ناُّرب 

! هنشت ناتسرکش ، ردنا  تفص ، یطوط  لاح ، دندروخیم  رکـش  دهـش و  همه  هک  مناکدوک  هنـشت ! ناکیپ ، ِهچنغ  ِمَد  هب  رجنح  داد  ردپ  شود 
دنتشگ و هتشک  شدالوا  همه  بآ و  نیا  دَُوب  ارهز  ِرهَم  هنشت !؟ نامهم  يراد و  اور  هزوک  رد  بآ  نیعل : دعـس  رـسپ  اب  (ع ) ادهـش هاش  تفگ 
؟ي* راصَن اسرت و  ربگ و  هنشت ! (ع ) نامیَلُـس بآ ، بل  تسا  هدیدن  سک  دنباریـس ! همه  بآ  نیا  زا  هلمج  دَد  وید و  هنـشت ! نادیم  هب  دنَداُتف 

ناناوج هاش  نیَرب * ِدلُخ  رد  تفر  نادیم  رد  امـش  غیت  زا  دش  هتـشک  مربکا  هنـشت ! نارمِع *  ِهشوگ  رگج  رهن ، بل  هب  دنَروخ ! بآ  نیز  همه 
دیهـش هاش  زا  نک  دای  يروخ  بآ  را  رـصان ) ! ) هنـشت ناج  دَُرپس  اّقَـس  هک  تسا  هدیدن  سک  كاخ ! هب  دنَدنَِکف  سابع  نت  زا  اهتـسد  هنـشت !

، دندوب نآ  بلط  رد  (ع ) ردنکسا و  (ع ) رضخ ترضح  هک  تایَح ، بآ  ناویَح : همـشچرس  هنـشت *[ ]! نادیهـش ، ِهاشنهـش  هتـشک  دش  هکناز 
وبا بانَج  مان  نارمِع : * ؛ نایحیـسم هسینک و  لها  نایتشترز و  ؟ي : راصَن اسرت و  ربگ و  دریمن * ؛ دَروخ  نآ  زا  هک  ره  هک  یناگدنز  همـشچ 

کی داریا  هتـشاد : زین  ار  (ع ) یـسوم ترـضح  ردپ  مسا  دصق  ماهیا ، ءامیا و  هب  رعـش ، رد  نآ  ندروآ  زا  هک  (ع ،) یلع ترـضح  ردـپ  بلاط 
س ماقمالاو - ] دیواج  تشهب  نیرب : دلُخ  * ؛ ینعم ود  ِهدارا  ظفل و 

([ : (ع مساق ترضح  مشاه ، ینب  ناوجون  گوس  رد  ]

نآ رد  دش  نکفاوترپ  نوچ  شَخُر  دراد ! نَسح  ِهجو  بجع  نیـسحت : هر  زا  تفگ  همه  دراد  نفک  ندرگ  رد  هک  ار  مساق  دـید  ادـعَا * وچ 
رثوک ِهمشچ  ییوگ  وت  اّما : یگنشت ، زوس  لگ ز  نوچمه  هدرمژپ ، شبل  دراد ! نَهَریپ  رد  یهَم  وک  ار ، نیمز  لاح  اشوخ  اتفگ : کلف  يداو ،

غیت هدیـشک  دراد ! نـمچ  نآ  ِناـیم  رد  وـک  یلگوـن  قوـش  هـب  یناوـخزَجَر * ِزاوآ  رد  دزیگنا  روـش  لـبلب  وـچ  دراد ! نـهد  نیریــش  نـیارد 
ارحـص ز نآ  ردـنا  دـنکفا  بوشآ  نانچ  دراد ! (ع ) نَسَح نوچ  دوخ ، ِفک  ردـنا  راـقفلاوذ  ییوگ  وت  اـجیَه * فص  رد  وربا  ناـشفانوخ ز 
هزین و ياج  هچ  لد ! نیگنـس  ناـیوجافج  نآ  يدوب  فاـصنا  یب  هچ  دراد ! نهک  خرچ  رگد ، رطاـخ ، رد  هن  (ع ،) رَدـیَح زا  سپ  يزیرنوخ 

!* دراد نَغَز ، غاز و  وگ : هلمج  يزابهاش ، دیـص  هب  تملظ  نوچ  دْرَوآ  موجه  ناودُع  رکـشل  وس  رَه  ِز  دراد !؟ ندب * نیمیـس  نآ  رد  رجنخ 
ار الب  ِناتـسلگ  تنیز ، وا ، ِّدق  ِورَـس  وچ  دراد ! نَمِرهَا  (ع ،) نامیلـس مئاد ، نیمک ، ردنا  یلب  ار  هش  نآ  راو  نامیلـس  نیز ، ِریرَـس * زا  دندنکف 

َمباـب ندـید  قوـش  حور ، غرم  هک  نوـنکا ! تَمَحْرَم  يور  ز  اّـمَع ! اـی  باـیرد  ارم  دراد !؟ ندـب  نوـچمه  یِک  بسا ، ّمُس  ِباـت  اـتفگب : دـش 
![ دراد نـهک  خرچ  نـیا  دزاــس  (ع ) رَدــیَح لآ  ماــج  هـب  يرهز  ره  هــک  دــش  مــنیقی  هــش !) نیّدلارــصان  ) يا شوــمَخ  دراد ! (ع ) نــسح

شوخ نخس و  نیریش  یلبلب  ناسب  نانمشد ، اب  ییورایور  ماگنه  رد  (ع ) مساق ترضح  یناوخ  زَجَر  ینعی : * ؛ ّوُدَع عمج  نانمـشد ، : ءادعا ]*
غاز * ؛ فیرظ ناشخرد و  يا و  هرقن  تسوپ  ياراد  ندب : نیمیـس  * ؛ رازراک گنج و  ءاجیَه : * ؛ دشاب هدید  نمچ  رد  ار  یلگ  هک  دوب  زاوآ 

ار (ع ) مساق ترـضح  نوچ  يزابهـش  راکـش  دصق  دـندوب و  نینچ  یگمه  اهنآ  ییوگ  ینعی : راوخ ؛ کچوک و  هزره و  ياهغالک  نَغَز : و 
[ . ِهللا ِۀمحَر  ُفالآ  امِهیَلَع  هاش ، نیّدلارصان  هاش و  یلعحتف  بَختنُم  یثارم  راعشا و  دش  مامت  تخت - . ریرس : * ؛ دنتشاد

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تاجوز  دالوا و  : 7 لصف

(: (ع نیسح ماما  دالوا 

وبا وا  ِتینُک  و  ربکألا * نیسحلا  نب  یلع  - 1 دندوب : نارسپ  ناشیا  زا  نت  راهچ  دوب ؛ دنزرف  شش  ار  ترضح  نآ  هک  هدومرف  هر ) ) دیفم خیش 
، دیفم خیش  . ]* تسا یناساس ] ناریا  عولخم  هاشداپ  مّوس ؛ درگدزی  درجدزی =[  ورسخ ] يرـسک =[ ؟ رتخد  نانز  هاش  شردام  تسا و  دّمحم 
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ار وا  مان  (ع ،) رغـصا یلع  دروم  رد  البرک و  دیهـش  (ع ) ربکا یلع  بانَج  هب  ار  رغـصا  بقل  هداد و  (ع ) داّجـس ماما  ترـضح  هب  ار  ربکا  بقل 
هعیش و خیراوت  ِرتاوتُم  تبث  فالِخ  هکلب  نیخّروم و  روهشم  فالِخ  دیفم  خیش  تبث  نیا  و  دهدیمن ؛ وا  هب  مه  رغـصا  بقل  دنادیم و  هللادبع 

ّقح وا  دنچره  تسا ؛ رایـسب  قیقحت ، زا  يراع  ربتعمان و  لاوقا  دیفم ، خیـش  تالاسر  بتک و  رد  اریز  دومن ؛ ءانتعا  نآ  هب  دیابن  تسا و  یّنُس 
شردپ اب  البرک  رد  هک  ع ،) )!() ربکا یلع  هب  فورعم  رغـصألا ، نیـسحلا  نب  یلع  - 2 هیَلع . ] ِهللا  ُناوضر  دراد –  هیماما  هعیـش  اـم  رب  یگرزب 

ردام تسا و  (ع ) نیسحلا نب  رفعج  - 3 تسا . ۀیفَقَث  دوعـسم  ِنب  َةَورُع  ِنب  َةَُّرم  یبا  رتخد  یلَیل ؟ شردام  دش و  رکذ  هک  یحرـشب  دش ، دیهش 
یلع ای : هراوخریش ؛ عیضَّرلا = [ ] نیـسحلا نب   ] هللا دبع  - 4 تشادن . يدالوا  تفای و  تافو  ردـپ  تایح  رد  وا  تسا و  ۀَـعاُضق  هلیبق  زا  ینز  وا 

، تشگ دیهش  نیعل ] ۀلمرح  زا   ] يریت مخزب  ردپ  رانک  رد  البرک  رد  زین  وا  و  خیرات ؛ ] لها  دزن  ِرتاوتُم  روهشم و  رب  انب  رغـصألا ، نیـسحلا  نب 
 ]= نیَسُحلا نب  هللادبع  ردام  زین  بابَر  نیا  و  تسا ، سیَقلا  ِءِرِما  رتخد  بابَر  وا  ردام  هک  تسا  ۀَنیَکُـس  یکی  نارتخد : اّما  . * تشذگ هکنانچ 
خیـش داشرا  [ ؟ یهَتنِا تسا . ۀیمیَت  هللا  دیَبُع  نب  ۀـحلط  رتخد  قاحـسا  ّمُا  وا  ردام  تشاد و  مان  همطاف  رگید ، رتخد  و  تسا ؛ رغـصا – ع ] یلع 

نب یلع  و  دنا ، هدرک  ریبعت  طَسوَا » یلع   » ار (ع ) داّجـس دیـس  نکل  دـنا ؛ هدرک  رایتخا  رگید  یعمج  ار  دـیفم  خیـش  راتخم  و  [ . 2/135 دیفم ،
دبمحم و یتدایز  هب  دنا  هدرک  رامش  نت  شش  ار  ترضح  نآ  نارسپ  بوشآرهش ، نبا  باّشَخ و  نبا  و  ربکا ؛» یلع   » ار (ع ) دیهّشلا نیسحلا 

[ . 4/85 بوشآرهش ، نبا  ِبقانَم ،  ] دوریم رامشب  نت  ُهن  عومجم ، هک  دنا  هدوزفا  زین  ار  یمان ]  ] بَنیَز ترـضحنآ ، رتخد  ود  رب  و  رغـصا ؛ یلع 
رامـش نت  هد  ار  بانَجنآ  دالوا  ۀـحلط ، نب  نیّدـلا  لامک  زا  ماهبا ] يزاـس  فرط  رب  ۀَّمُغلا =[ » ُفشَک   » رد یِلبرـإلا  یـسیع  نب  یلع  خیـش  و 

رد ترـضحنآ  نارـسپ  ود  تداهـش  نایب  لاحرهب ، هدربن ؛ ماـن  ار  مراـهچ  رتخد  و  بوشآرهـش ، نبا  لـثم  هدرب  مسا  ار  وا  ِنت  ُهن  تسا ؛ هدرک 
ترضحنآ هکنآ  اّما  و  یلاعت .؟ ُهللا  َءاش  نِا  دیایب  نیا  زا  دعب  (ع ) داّجس دیَس  ترضح  لاح  و  تفر ؛ حرش  هب  قباس  رد  البرک ] تشد  ّفَط =[ 

روهشم  ] خیرات لها  زا  یعمج  سیردا و  نبا  هکنانچ  هدوب –  رتکچوک  هکنآ  ای  هدومرف –  دیفم  خیـش  هکنانچ  هدوب –  ربکا  یلع  زا  رتگرزب 
رارکَت هب  رگید  میدومن ؛ بلطم  نایب  هدزمغ ] صخـش  هآ  موُمهَملا =[ » ُسَفَن   » باـتک رد  باـب  نیا  رد  اـم  دـنراد –  داـقتعا  نادـب  ناـشیا ، ]

اب ار  همطاف  دوخ  رتخد  (ع ) نیـسح ماما  ترـضح  هک  دـش  رکذ  (ع ) نسح ماما  ترـضح  دالوا  حرـش  نایب  رد  مراهچ ، باـب  رد  و  میزادرپن .
لاـح حرـش  و  دروآ ، ار  ثَّلثُم * نسح  رْمَغ و  میهاربا  ضحم و  هللادـبع  یّنثم ، نسح  زا  همطاـف  تسب و  دـقع  یّنَثُم ؟ نَسَح  دوخ  هداز  ردارب 

دنا هعیـش  ًانطاب  بلغا  هک  درک ؛ هراشا  نُدرُا  ناهاشداپ  یمـشاه  نادناخ  هب  ناوتیم  ام ، دهع  رد  ثَّلثم  نَسَح  لسن  زا  . ]* دـش روکذـم  ناشیا 
ُروح  » ار وا  تشادـن و  یلیدَـع  ریظن و  لامج ، لـئاضف و  لاـمک و  و  يوقت ؟ رد  (ع ) همطاـف و  راتـساریو . ] دـننکیم –  نُّنَـسَت  هب  رهاـظت  یلو 

يدزیا تمحر  هب  هنیدم  رد  لاس  نآ  رد  مه  (ع ) ۀَنیَکُس بانَج  شرهاوخ  تفای و  تافو  هنیدم  رد  يرجه  لاس 117  رد  دندیمان . یم  نیعلا »
يوناب هلیقع =[  اهنز و  یب  یب  هنیکس  و  تخاس . بَّقلم  ۀَنیَکُس  هب  ار  وا  بابَر  شردام  فهدوب  ۀَمیَُما  ای  ۀَنِمآ  هنیکس ، ترضح  مان  تسویپ و 

ملع برع و  نابز  هب  هدوب  مدرم  ملعا  حصفا و  وا  دنیوگ  يأر . تباِصا  لقع و  يراوتسا ] ماکحتسا و  تَفاصَح =[  اب  هدوب ، شیرق  دنمدرخ ]
، درک تاـفو  راوگرزب ] هبیجن و  يوناـب  ةَرَّدَُـخم =[  نآ  نوچ  هک  هدـش  لـقن  و  تسا . هریثک  ياـیاضق  وا  يارب  زا  و  بدا ؛ لـضف و  رعـش و  و 

نوچ میایب ؛ نم  ات  ار  هزانج  دـیهدن  تکرح  دوب  هتفگ  هنیدـم ) مکاح  ) ِکلَملا دـبع  نب  دـلاخ  هکنآ  تهجب  داتفا ، ریخأت  شا  هزانج  تکرح 
هزانج تکرح  هک  هتفگ  بهذم ] يدیز  یناهفصا –   ] جرفلاوبا و  دندرک . راثن  شکرابم  ندب  رب  دنداد و  روفاک  ياهب  رانید  یـس  دمآ ، رید 

 ]= ریرس نوماریپ  رد  دیرخ و  دوع  رطِع و  داد و  ار  يراّطع  رانید  دصراهچ  ۀیکز » سفن   » هللادبع نب  دّمحم  و  داتفا . ریخأت  حابَـص  ات  بش  زا 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  هنیَکُـس  ترـضح  زا  جرفلاوبا  زین  و  دـینازوس . تشاذـگب و  اهنادروخب ] اهنادـشتآ ، اهرَمِجم =[  رد  هنیکـس  تخت ]

ُلِذبَا امُهُّبُِحا و  ُبابَّرلا  ُۀَنیَکُّسلا و  اَِهب  ُنوُکَت  ًاراد -  ُّبِحَُال  ینَّنِا  َكُرمََعل  دومرف : نینچ  بابَر  مردام  نم و  ّقح  رد  (ع ) نسح نم  ّمع  اب  مردپ 
ودنآ نم  بابَر ؛ هنیَکُـس و  دنـشاب  نآ  رد  هک  ار - یلزنم  مراد  تسود  نم  هک  دنگوس  وت  ناج  هب  ٌباتِع =[  يدنِع  ٍِبتاِعل  َسَیل  َو  یلام  َّلُج 

، نییبلاّطلا ُِلتاقَم  . ] س [ . دنک شنزرس  باتِع و  ارم  هک  تسین  ّقح  نیا  یسک  يارب  نم ، دزن  و  ار ؛ ملاوما  رتشیب  مشخب  یم  مراد و  تسود  ار 
هک هدرک  لقن  يرَوث  نایفُـس  زا  بهذم ] یلبنح   ] يزوَجلا نبا  هون ] طبِـس =[  [ . 14/163 ومه ، فیلأت  یناغألا ، ص94 ؛ یناهفصا ، جرفلاوبا 
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يارب يداز  هرفـس  (ع ) ۀَنیَکُـس ترـضح  دومرف ، تکرح  هّکم  هب  هنیدـم  زا  ةَرمُع  ای  ّجـح  دـصقب  ع ) [ ) داّجـس ماـما   ] نیـسحلا نب  یلع  یتقو 
غاد  ] یناتسگنس هک  هنیدم -  ةَّرَح  زا  ترضحنآ  نوچ  و  داتسرف ؛ ترضحنآ  يارب  دوب و  هدرک  نآ  جرخ  مَرِد  رازه  هک  درک  هیهت  ترضحنآ 

[ . ص294 يزوَجلا ، نبا  طبِس  ّصاوخلا ، ةرکذت   ] دومن میسقت  نیکاسَم  ءارقف و  هب  ار  هرفس  نآ  دش ، نوریب  فورعم –  تسا  ّراح ] و 

(: (ع نیسح ماما  تارَّهطم  تاجوز 

داّجس ع] ماما  لاوحا  رد  ینعی   ] نیا زا  دعب  هک  تسا  (ع ) نیدباعلا نیَز  ماما  ترضح  هدجام  هدلاو  هک  تسا  نانز » هاش   » ای ونابرهـش »  » یکی
(ع) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  و  هدوب ، (ع ) هنیَکُـس ترـضح  ردام  هک  تسا  سیَقلا * ِئِرِما  رتخد  بابَر  رگید ، و  دش . دـهاوخ  وا  لاحب  هراشا 
رد و  أَرِما ؛ بصن ، رد  دنـسیون ؛ ؤُرِما  عفر ، تلاح  رد  تسا : هنوگ  هس  رب  ءُرِما  ظفل  ءـالما  رّکذـت : تشاد *[ . يو  زا  یماـمت  تیاـعر  ّقلعت و 

ياه همشچ  ةَّدَوَملا =[ » ُعیبانی   » رد س . [ . راتساریو دنـسیون -  هیاپ –  نودب  هزمه  هب  ءرِما –  تلاح ، هس  ره  رد  هک  تسا  زیاج  و  ئِرِما ؛ ّرَج ،
ماـما ترـضح  ار  یکی  و  هدوـمرف ؛ جـیوزت  (ع ) نینمؤـملاریما ترـضح  ار  یکی  هدوـب ؛ رتـخد  هس  ار  سیَقلا  ُؤُرِما  هک : تسا  ( 3/9 [ ) یتسود

و ار ؛ هفورعم  راعشا  دومرف  وا  ّقح  رد  (ع ) ءادهشلا دیـس  ترـضح  هک  تسنامه  نز  نیا  و  (ع .) نیـسح ماما  ترـضح  ار  یمّوس  و  (ع ) نسح
اب تَلَـصاوُم  زا  دـعب  هـک : تـفگ  باوـج  درکن و  تباـجا  وا  دـندرک ، يراگتــساوخ  ار  وا  شیرق  فارــشا  ترــضحنآ ، تداهــش  زا  دـعب 

هاگن نوچ  ُهللا ) ُهََنََعل  ) دایز نبا  سلجم  رد  و  میهاوخیمن ؛ رگید  رهوش  (ع ) نیـسح ماما  زا  دـعب  منکن و  تلـصاوم  رگید  سک  اب  (ص ) ربمغیپ
: تفگ درک و  یئارس  هحون  داهن و  دوخ  رانک  رد  دیسوب و  تفرگ و  ار  كرابم  رس  نآ  هدش و  باتیب  داتفا ، شرهوش  سّدقم  رس  رب  نز  نیا 

فده ار  وا  نانمشد  ياه  هزینرس  ار ؛ نیـسح  منکن  شومارف  زگره  نیـسح ! يا  ياو  ِءادعألا =[  ُۀَّنِـسَا  ُْهتَدَْصقَا  ًانیَـسُح  ُتیِـسَن  الَف  انیَـسُحاو !
رب شندب  هکیلاحرد  دنتـشاذگ  اهنت  البرک  رد  ار  وا  دندرک و  تنایخ  وا  هب  َءالبرَک =[  یَِبناج  ُهللا  یَقَـس  ًاعیرَـص ال  َءالَبرَِکب  ُهوُرَداغ  دنتفرگ ]

دعب هک  تسا  روطسم  خیراوت  رد  و  س . ([ . تاُرف ۀعیرش  بآ  زا  ) ار البرک  تشد  بناج  ود  دزاسن  باریس  زگره  ادخ  هک  دوب ؛ هداتفا  كاخ 
زا دعب  ایوگ  دماین . هیاس  هب  باتفآ  زا  دـینارذگ و  يراوگوس  هیرگ و  رد  هراومه ]  ]= لازیال دـنامن و  هدـنز  هدایز  لاس  کی  البرک  هعقاو  زا 
درک هدهاعم  داد و  رارق  دوخ  اب  دنا ، هتخادنا  باتفآ  لباقم  هنهرب  ار  (ع ) نیـسح ماما  ترـضح  رَّهطم  ندـب  هک  دوب  هدـید  دوخ  مشچب  هکنآ 
رـس رب  لاسکی  تّدم  بابَر  هدش  هتفگ  هک : هتفگ  ( 4/88 [«) خیراّتلا  ] لماک  » رد بهذم ] یّنُـس   ] ریثا نبا  و  دـنکن . تسیز  هیاس  رد  رگید  هک 

: هک دیوگ  ریقف  درک . تافو  نزُح ، فَسَا و  زا  درک و  تشگزاب ] دوَع =[  هنیدـم  هب  نآ  زا  سپ  تسُج ؛ تماقا  (ع ) نیـسح ماما  ترـضح  ربق 
تداـبع يراوگوس و  هب  تسُج و  تماـقا  وا  ربق  رـس  رب  لاـسکی  زین  (ع ) نیـسحلا تِنب  همطاـف  وا  هجوز  هک  یتسناد  یّنَثُم ؟ نسح  لاوحا  رد 

هک تسا  ۀیفَقَث  دوعسم  نب  َةَورُع  نب  َةَّرُم  یبَا  تِنب  یلَیل ؟ ترـضحنآ ، تاجوز  زا  رگید  و  دش . لقتنم  هناخب  تّدم ، نآ  زا  دعب  دش ؛ لوغـشم 
و ردپ ؛ فرط  زا  تسا  یمشاه  (ع ) ربکا یلع  بانج  و  تسا ؛ (ع ) ربکا یلع  بانَج  هَدِجام  هدلاو  وا  هدوب و  نایفُـس  یبا  تنب  ۀَنومیَم  شردام 

رتراوازـس ربـکا  یلع  تفـالِخ ، يارب  زا  هک : هتفگ  ُهللا ) ُهَنََعل  ) هیواـعم هظحـالم  نیمهب  دراد و  َتبارَق  ۀـیَُما  فیقَث و  هفئاـط  هب  رداـم  فرط  زا 
 ]= تَماـخَف رخف و  رظنم و  نسُح  و  ۀـیَُما )!( ینب  تَواخَـس  مشاـه و  ینب  تَعاجَـش  تسعماـج  تسا و  (ص ) ادـخ لوـسر  شّدـج  هک  تسا ،
یبا لآ  هعیـش  هّتبلا  دوب  رگا  تسین و  ماش  ای  هفوک  اـی  ـالبرک  رد  یلَیل ؟ ندوب  زا  يرکذ  هربتعم  بتک  لـِتاقَم و  رد  و  ار . فیقث  یـشنمگرزب ]

و یلَیل ؟ ّقح  رد  ار  ربنم  لها  تارابع  ضعب  سپ  دـندومن ؛ یم  نایفـس ] وبا   ] ناشماما اب  وا  تبـسن  هظحالمب  ار  وا  تیاعر  ماش  لها  نایفُس و 
رد تسین و  مولعم  وا  مان  هک  هدوب  ینز  (ع ) ءادهشلا دیـس  ترـضح  تاجوز  زا  رگید  و  دشابن . یـشزرا ] یعقَو =[  هریغ  البرک و  رد  وا  لاح 
هب بَلَح ، یکیدزن  رد  دندربیم ، ماش  هب  هفوک  زا  ار  (ع ) تیب لها  هکیماگنه  هدوب و  هلماح  هدش و  ریسا  تداهـش  زا  دعب  هدوب و  هارمه  البرک 

[ ... تشذگ هک   ] درک طقِس  ار  دوخ  لفط  نَشوَج ، لَبَج 
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هراشا

و ِءانَّثلا -  ِۀیِحَّتلا و  ُفالآ  ِهیَلَع  ءادهـشلادیس -  بانج  متام  هیزعت و  هماقا  زا  هعیـش  دالب  رد  هّللا  ِدمحب  تسا  فراعتم  هچنآ  هک  دنامن  یفخم 
يرگهحون هتسد و  نداتفا  هار  اروشاع و  زور  رد  قوُس ، ] عمج  اهرازاب ؛ قاوسَا =[  لیطعت  مایخ و  بصن  مالعَا و  رشن  سلاجم و  رد  عامتجا 

، درادن يروذحم  هدشن و  نآ  زا  یهن  رهطم  عرش  رد  هچنآ  زا  اهنیا  ریغ  و  ندینایرگ ]  ]= ءاکبِا و  نتسیرگ ]  ]= ءاُکب ندناوخ و  هیثرم  ندرک و 
زا بلطم  نیا  تسا . هلیمج  ياـهرجا  هلیلج و  ياـهباوث  نآ  يارب  تسا و  تلیـضف ] ناـحجُر و  ياراد  هَـحِجار =[  هعورـشم و  تاداـبع  زا 
رب هدـش  دراو  هرتاوتم  راـبخا  هک  تسا  فوـشکم  ریـصب  دـقان  ریبـخ و  رگوجتـسج ] ِبَتَتُم =[  عـّ رب  و  تسین ، لـیلد  هب  جاـتحم  حوـضو  تیاـغ 

تروص و هب  نتـسب و  دوخ  رب  هیرگ  ینعی  یکابَت -  و  ندـینایرگ -  ینعی  ءاـکبِا -  وا و  بئاـصم  رکذـت  ترـضح و  نآ  رب  ءاـُکب  بابحتـسا 
تادابع رد  ءایر  تسا و  تدابع  مالسلا  هیلعءادهـشلادیس  ترـضح  رب  ءاکب  هچ  دشاب ؛ هیرگ  رد  يایر  دارم  هکنآ  هن  ندمآرد ، یکاب  تئیه 

لـضف و  ُمالَّسلا ] ُمِهیَلع   ] هّمئا رما  ءایِحا  رد  هدـش  دراو  هریثک  رابخا  نینچمه  و  تسین . زیاج  هلماعم  رد  ءابر  و  هیعرـش ]  ] هَّلِدَا رد  ساـیق  لـثم 
رضاح سلاجم  نآ  رد  هکئالم  دنرادیم و  تسود  ار  سلاجم  وحن  نیا  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هکنآ  دوشیم و  ناشیا  رما  يایحا  هک  یـسلاجم 

رب عزج  رگم  تـسا  هورکم  زیچ  هـمه  رد  یباـتیب ] يراوـگوس و  راـهظا  عَزَج =[  هـک  هدـش  هدراو  هددــعتم  راـبخا  رد  نـینچمه  دــنوشیم .
هب هک  هدش  تیاور  مه  و  تسا . (ع ) تیب لها  نزح  تبیصم و  مایا  اروشاع  مایا  هک  هدش  دراو  هریثک  رابخا  رد  و  مالـسلا . هیلع  ءادهـشلادیس 

یثارم ندناوخ  هب  دندرکیم  رما  ار  ءارعش  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هک  هدش  دراو  رامشیب  رابخا  و  رورسم ، ام  رورس  هب  دنوش و  نوزحم  ام  نزح 
ترضح زا  بیذهت  یفاک و  رد  و  دندومرفیم . نایب  ار  راک  نیا  تلیـضف  دندادیم و  هزیاج  ار  ناشیا  دنتـسیرگیم و  دندرکیم و  شوگ  و 

هبدن نم  رب  هک  ینانز  يارب  زا  اذک  اذک و  نم  يارب  نک  فقو  دومرف  مالسلا  هیلعرفعجوبا  مردپ  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 
تـسا هنوگچ  هک  درک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریدَس  نب  دلاخ  هک  تسا  يورم  بیذهت  رد  مه  ینِم .؟ مایا  ینِم ،؟ رد  دـننک 

[ بیَج عمج  ، اهنابیرگ  ]= بویُج ّقش  رد  تسینیکاب  دومرف : دنک ؟ هماج ] ندیرد  ]= بَوث ّقَش  رگید  یبیرق  ای  ردارب  ای  ردام  ای  ردـپ  رب  یمدآ 
َنْمََطل َو  َبویُْجلا  َنْقَقَش  ْدََقل  َو  : » دومرفیم ثیدح  لیذ  رد  و  درک . بوَث  ّقش  (ع ) نوراه شردارب  رب  (ع ) نارمِع نب  یَسُوم  هک  یتسرد  هب  ، 

دعب هک  هدش  دراو  تیاور  دنچ  رد  و  ُبویُْجلا .» ُّقَُشت  َو  ُدوُدُْخلا  ُمَْطُلت  ِِهْلثِم  یلَع ؟ َو  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  یلَع  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  یَلَع  ُتایمِطافلا  َدوُدُْـخلا 
زا دود  ناشیا  ياههناخ  رد  دزن و  هناش  دیـشکن و  همرـس  درکن و  باضِخ  مشاهینب  نانز  زا  نز  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا 
زا يرایـسب  ریثا و  نبا  درک . هناور  ناشیا  يارب  راتخم  ار  وا  سحن  رـس  دش و  هتـشک  نیعل  دایز  نب  هَّللادیبع  هک  لاس  جنپ  ات  دشن  دنلب  خـبطم 

نانزهحون يادص  هنیدـم  هب  درک  تعجارم  دـحا  هوزغ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نوچ  هک  دـناهدرک  لقن  ریـس  لها  هماع و  ياملع 
، درادن هدـننکهیرگ  هزمح  نکلو  دـنراد  هدـننکهیرگ  راصنا  ناگتـشک  ینعی  َُهل ، یِکاَوب  َةَزْمَح ال  َّنِکل  دومرف : دینـش ، ناگتـشک  رب  ار  راصنا 

دندرک رما  ار ، شراوگرزب  يومع  رب  نتسیرگ  دراد  تسود  هلآو -  هیلع  هَّللا  یلـص  ادخ -  لوسر  هک  دنتـسناد  دندینـش و  نیا  نوچ  راصنا 
لها رب  دش  یتداع  نیا  هک  هتفگ  يدقاو  [ . 2/163 ریثا ، نبا  خیرات   ] دوخ ناگتشک  رب  ندرک  هبدن  زا  شیپ  دننک ، هبدن  هزمح  رب  هک  ار  نانز 

زا شیب  هزمح  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ّتبَحَم  تسا  موـلعم  و  نونکاـت . هزمح  رب  هیرگ  هب  دـننکیم  ادـتبا  تبیـصم  ره  رد  هـک  هنیدـم 
ترـضح هب  هیرگ  رترب ] وحن  هب  یلوَا =[ ؟ قیرط  هب  هکلب  هتبلا ، دـشاب ، هب  رومأم  وا  رب  هیرگ  رگا  هدوبن و  مالـسلا  هیلعءادهـشلادیس  اب  تبحم 

رب لوا  یتبیـصم  ره  رد  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  هبیط  هنیدـم  لها  تریـس  هاگره  تسا و  نآ ] هب  هدـش  رما  ِهب =[  ٌرُومأَـم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
: دومرف هک  بانج  نآ  هملک  قح  يادا  و  هلآو -  هیلع  هَّللا  یلص  لوسر -  ترـضح  اب  تاساوم  تهج  هب  دننک  هیرگ  هبدن و  هزمح  ترـضح 
، هدرکن تریس  تداع و  نیا  رب  هنیدم  لها  رب  راکنا  مه  يدحا  هتـشذگ و  هزمح  تداهـش  زا  دایز  ياهلاس  اهنآ  اب  َُهل ، یِکاَوبال  َةَزْمَح  َّنِکل 

ناشیا دننکن  تمالم  مالسلا  هیلعءادهشلادیس  ترضح  رب  يراوگوس  يرادازع و  رد  ار  نایعیـش  هکنآ  هَوالِع  هب  نیفلاخم  هک  تسنآ  یلوَا ؟
َْکِلت ِراکْذَِتل  ُعَّدَصَتی  ٍْبلَِقل ال  ِهََّلل  ایَف  دننک . تکرش  و  يرای ] تاساُوم =[  ناشیا  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نزح  رد  هدومن و  متام  هماقا  زین 

ِهیَلع ُهللا  یَّلَص  ًادّمَُحم  َّنَا  اوُمَْلعی  َْملَا  ِنازْحألا ؟ ِماْسقَا  ِۀَعاِضا  یف  ِنامیِْإلا  َو  ِمالْسإلا  ِلْهَا  ُرْذُع  ام  َو  ٍروُهُّْدلا ، ِلْهَأ  ِۀَْلفَغ  ْنِم  اًبَجَع  ای  َو  ِرُومُألا ،
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ِلْهَا ِفویُِـسب  اًکوُفْـسَم  ُفیرَّشلا  ُهُمَد  َو  ِلاـمِّرلا ، یَلَع  ًادَّرَُجم  ُمـالَّسلا  ِهیَلَع  ُهُمَْحل  َحَبْـصَا  ْدَـقَو  ٌعیرَـص ؟ ٌروُـهْقَم  ُُهبیبَـح  َو  ٌعـیجَو  ٌروـُتُْوم  ِِهلآو 
زا هک  یبلق  زا  ادخ  هب  هانپ  . ] ٍحیبَذ َو  ٍنوُجْسَم  َو  ٍحیرَج  َو  ٍبُولْـسَم  َنَیب  ام  ْمُه  َو  اهِیَنب ، َو  اِهتاَنب  یِلا  ُرُْظنَت  اًنیَع  اهیبَا  َو  َۀَمِطاِفل  َتَیل  ایَف  ِلالَّضلا ،
هک یمغ  نزح و  ماسقا  نتشاگنا  هدیدان  زا  نامیا  مالسا و  لها  راگزور ! نیا  نامدرم  تَلفَغ  زا  اتفگش  دریذپیمن ! ریثأت  روما  نیا  يروآدای 
وا نیـسح  دش و  هتخیر  ناشنوخ  هناکاندرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لآ  هک  دناهتـسنادن  ایآ  دنراد ؟ يرذـع  هچ  هدـمآ  دراو  تیب  لها  رب 

همطاف و شاک  يا  دش !؟ هتخیر  ناهارمگ  ياهریشمش  اب  شفیرش  نوخ  تفرگ و  رارق  اهنش  يور  رب  هنهرب  شندب  داتفا و  نیمز  رب  بولغم 
َّنَا ْنِم  ِنیَحیحَّصلا  ِیف  َءاج  ام  اّمَا  َو  دنتـسیرگنیم . ]! دـندش  لوتقم  ینادـنز و  حورجم و  راـتفرگ و  هک  دوخ  نارتخد  نارـسپ و  هب  شردـپ 

َو ِلْقَْعلا  ِمْکُِحب  ياوّرلا  َنِم  ٌأَطَخ  ُهَّنِاَف  ِهیَلَع ، ُحانی  اِمب  ِهِْربَق  ِیف  ُبَّذَـعی  ٍۀـیاوِر  یف  َو  یَْحلا ، ِءاُکِبب  ٍۀـیاوِر  یف  َو  ِهیَلَع ، ِِهلْهَا  ِءاُکِبب  ُبَّذَـعی  َتیَْملا 
ِْنب َرَمُع  ِۀـیاوِر  ْنِم  اهُّلُک  ُتاـیاوِّرلا  ِهِذـه  َلاـق : 676 ق ، ] یّفَوَتُملا ؟ یعفاّشلا –  ٍفَرـش  نب  ییحی  یقـشَمِّدلا ،  ] يِوَوَّنلا ِلِـضافلا  ِنَعَف  ِلـْقَّنلا .

« يَرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاَو  ُرَِزت  َالَو  : » یلاعَت ِِهلْوَِقب  ْتَّجَتْحا  َو  ِهاِبتْشِْإلا ، َو  ِنایْـسِّنلا  َیِلا  امُْهتَبَـسَن  َو  امِهیَلَع  ُۀَشیاع  َرَْکنَا  َو  لاق : ِهَّللاِْدبَع ، ِِهْنبا  َو  ِباّطَخلا 
بّذـعم وا  رب  اههدـنز  هیرگ  ای  شتیب  لها  هیرگ  اب  تیَم   » هک هدـش  لقن  يراخب  ملـسم و  حیحـص  رد  هکنیا  اـّما  و  [ .؟ یهتنِا [ - 164/ ماعنألا ]

، یقـشَمِد ] يوََون لضاف  تساطخ . لقن  لـقع و  مکح  هب  يرادـنپ  نینچ  دـنیبیم » باذـع  وا  رب  ياـههیرگ  رطاـخ  هب  شربق  رد   » اـی دوشیم »
رد تسا  هدش  لقن  هَّللادبع  شدنزرف  رمع و  زا  تایاور  نیا  همه  دسیونیم : يراخب  حرش  رد  676 ق ، ] یّفَوَتُم ؟ یعفاش –  فَرش  نب  ییحی 
َرْزِو ٌةَرِزاَو  ُرَِزت  اـَلَو   » هـیآ اـب  هدوـمن و  مـهّتم  ثیدــح  مـهف  رد  هابتــشا  یــشومارف و  هـب  ار  ود  نآ  هتفریذــپن و  ار  اـهنآ  هشیاـع  هـک  یلاـح 

يوسوملا نیّدـلا  فرـش  دـیَّسلا  ةَرِخافلا =[  سلاجَْملا  ُبِحاص  َلاق  تسا . ] هتـساخرب  تفلاخم  جاجتحا و  هب  اهنآ  اب  [ 164/ ماعنألا [»؟ يَرْخُأ
َْتلاز ام  َو  امِهِحوُرُش . نیَحیحَّصلا و  ِیف  ُلیـصْفَّتلا  َو  اهیوار ، ِأَطَخ  یلَع  َّجَتْحا  َو  ٍساّبَع ، ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ًاضیَا  ِتایاوِّرلا  ِهِذه  َرَْکنَا  َو  ُهللا : ] ُهَمِحَر 

: َلاق ِبیَسُْملا  ِْنب  ِدیعَس  یِلا  ِدانْسِالِاب  ِهِخیرات  ْنِم  ِۀَنَس 13  ِثداوح  یف  يِرَبَّطلا  َجَرْخَا  یّتَح  ٍضیقَن  یَفَرَط  یلَع  َِۀلأْسَْملا  ِهِذه  ِیف  ُرَمُع  َو  ُۀَشیاع 
ْنَا َنَیبَأَف  ٍرَْکب  ِیبَا  یلَع  ِءاُکْبلا  ِنَع  َّنُهاَهَنَف  اِهباِبب  َماق  یّتَح  ِباّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  َلَْبقَاَف  ِتاِحئاّنلا ) َيا  ) َحَّوُّنلا ُۀَِـشئاع  ِهیَلَع  ْتَماقَا  ٍرَْکبُوبَا  یِّفُُوت  اََّمل 

ُجِّرُحا ّینِا  َرَمُع : ْنِم  َِکلذ  ْتَعِمَـس  َنیح  ٍماشِِهل -  ُۀَِـشئاع  َْتلاقف  َۀَـفاُحق ؛ یبَا  َۀَْـنبا  َیِلا  ْجِرْخَاَف  ْلُخُْدا  ِدـیلَْولا : ِْنب  ِماـشِِهل  ُرَمُع  َلاـقَف  َنیِهَْتنی ،
اَهبَرَـضَف ِةَّرِّدـلِاب  اهالَعَف  َرَمُع  یلِإ  ٍرَْکب  یبَا  َتُْخا  ِةَوْرَف  َّمُأ  َجَرْخَاَـف  ٌماـشِه  َلَخَدَـف  َکـَل ! ُْتنِذَا  ْدَـقَف  ْلُـخُْدا  ٍماـشِِهل : ُرَمُع  َلاـقف  ِیتَیب ، َکـیَلَع 

نب هَّللادبع  تسا : هتفگ  يوسوم ] نیّدلا  فرش  دیس  موحرم   ] ةَرِخافلا سلاجملا  باتک  بِحاص  . ] َِکلذ اوُعِمَـس  َنیَح  ُحَّوُّنلا  َقَّرَفَتَف  ٍتابَرَض ،
هدمآ نیَحیحَـص  حورُـش  رد  نآ  لیـصفت  هک  هدومن  ثیدح  مهف  رد  ياطخ  هب  مهّتم  ار  نآ  يوار  هتفریذپن و  ار  تایاور  هنوگنیا  زین  ساّبع 
دیعس زا  يرمق  يرجه  لاس 13  ثداوح  رد  شخیرات  رد  يربط  یتح  دنتشاد . عازن  مه  اب  هشیمه  هلئسم  نیا  رد  رمع  هشیاع و  يرآ ، تسا .
هشیاع هناخ  ِرد  هب  باطخ  نب  رمع  تشاداو . وا  رب  نتسیرگ  هب  ار  ینانز  هشیاع ، تشذگرد ، رکبوبا  هک  هاگنآ  هک : دنکیم  لقن  بیَـسُم  نب 

رمع سپ  دندادیم ؛ همادا  هیرگ  هب  اهنآ  یلو  دنشکب ، تسد  هیرگ  زا  هک  تساوخ  نانآ  زا  درک و  یهن  رکبوبا  رب  نتـسیرگ  زا  ار  اهنآ  دمآ و 
نم تفگ : ماشه  هب  دینـش  رمع  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  هشیاع  روایب ! نم  شیپ  ار  رکبوبا  رتخد  وش و  هناخ  لـخاد  تفگ : دـیلو  نب  ماـشِه  هب 

نینچ وت  هب  نم  هک  هناخ  لخاد  هب  ورب  تفگ : ماشه  هب  رمع  اّما  منکیم ، عنم  راک  نیا  زا  ار  وت  يوش و  ماهناخ  دراو  وت  هک  مهدیمن  هزاـجا 
دورف وا  رب  یتابرض  هنایزات  اب  دناشک و  نوریب  رمع  يوس  هب  ار  رکبوبا  رتخد  هَورَف  ّما  دش و  هناخ  لخاد  ماشه  هاگنآ  ماهداد ! هزاجا  ار  يراک 

ِراْصنَالا َءاِسن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َریْرقَت  ْمَْلعی  َْمل  ُهَّنَأَک  ُْتُلق : دنتـشگ . ] هدنکارپ  یگمه  دندید  نینچ  ناگدـننک  هیرگ  نوچ  و  دروآ ،
ُهَّلََعل َو  یِکاوْبلا ،» ِْکبَْتلَف  ٍرَفْعَج  ِْلثِم  یلَع  : » ُُهلُْوقَو َُهل » یِکاَوب  َةَزْمَح ال  َّنِکل  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ُُهلْوَق  ُهُْغْلبی  َْملَو  َّنُهاتُْوم ، یَلَع  ِءاـُکْبلا  یَلَع 

ُمامِإلا َجَرْخَا  َکیَلَع : امُهَرَبَخ  اُوْلتَن  ِنیَرِخآ  ِنیَماقَم  ِیف  َو  َۀیَقُر . ِتافَو  ِمْوی  ِیف  یِکاوَبلا  ِبْرَض  ْنَع  ُهاِیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  یْهَن  یِـسَن 
ُرَمُع َلَـعَجَف  َلاـق : اـهیَلَع  ِءاـسِّنلا  ُءاـُکب  َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀـیَقُر  ُتْوَـم  ِهیف  َرِکُذ  ٍثیدَـح  ِۀَـلْمُج  ْنِم  ِهِدَنْـسُم  یف ]  ] َدَـمْحَا
ِریفَش یلَع  َدَعَقَو  ُۀَمْحَّرلا » ِهَّللا  َنِمَف  ِنیَْعلا  َو  ِْبلَْقلا  َنِم  ْنُکی  امْهَم  َلاق : َُّمث  َنیِْکبی .» َّنُهْعَد  : » هلآو هیلع  ُهللا  یَّلَص  ِیبَّنلا  َلاقف  ِهِطْوَِسب  َنُُهبِرْـضی 
اًثیِدَح ًاضیَا  َجَرْخَا  َو  اَهل . ًۀَمْحَر  ِِهبْوَِثب  َۀَمِطاف  َنیَع  ُحَسْمی  ِِهلآو  ِهیَلع  ُهللا  یَّلـص  ِیبَّنلا  َلَعَجَف  َلاق : یْکبَت ، ِِهْبنَج  یِلا  ُمالَّسلا  اَهیلع  ُۀَمِطاف  َو  ِْربَْقلا 
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َّنِإَـف َّنُهْعَد   » ِِهلآو ِهیَلع  ُهللا  یَّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاـقَف  ُرَمُع ، َّنُهَرَهَنَف  یکاَوب ، اـهَعَم  ٌةَزاـنَج  ِِهلآو  ِهیَلع  ُهللا  یَّلـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  یلَع ؟ َّرَم  ُهَّنَأ  ِهیف 
لوسر دـییأت ] ءاضما و  ریرقت =[  رمع ، ییوگ  دـیوگ : ّفلؤم  [ . ] /15و16 ةرخافلا سلاجملا   ] َِکلذ ِریَغ  یِلا  ٌۀَـعِماد » َنیَْعلا  َو  ٌۀـَباصُم  َسْفَّنلا 

ياهدننک هیرگ  هزمح   » هک ترـضح  نآ  نخـس  هدیمهفن و  ناشناگدرم  رب  راصنا  نانز  هیرگ  قیدـصت  رب  ینبم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
یَّلـص ادخ  لوسر  هک  هدوب  هدرک  شومارف  دیاش  و  هتفاین ، رد  دننک » هیرگ  دیاب  رفعج  لثم  رب  اه  هدـننک  هیرگ   » شرگید نخـس  ای  و  درادـن »

زین ار  ودـنآ  ربخ  رگید ، ماـقم  ود  رد  و  دوب ! هدرک  یهن  ربماـیپ ص ] رتخد   ] هیَقُر تاـفو  زور  رد  ناگدـننکهیرگ  ندز  زا  ار  وا  هلآو  هیلع  ُهللا 
هدرک و لقن  ار  وا  رب  نانز  هیرگ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  هیقر  گرم  ناتـساد  شدَنـسُم  رد  لبنح  دمحا  . 1 دروآ : میهاوخ 
: دومرف سپـس  و  دننک ، هیرگ  اهنآ  هک  راذـگب  دومرف : ِِهلآو  ِهیَلع  ُهللا  یَّلـصربمایپ  هک  یلاح  رد  دزیم  ار  اهنآ  شاهنایزات  اب  رمع  تسا : هتفگ 

درکیم هیرگ  شرانک  رد  مالَّسلا  اَهیلع  همطاف  هک  یلاح  رد  تسشن  ربق  هرانک  رب  هاگنآ  و  تسا ، یهلا  تمحر  دشاب  هدید  بلق و  زا  هچ  ره 
رذـگ هک : هدرک  لقن  شدَنـسُم  رد  زاب  . 2 دومنیم . كاپ  شدوخ  ساـبل  اـب  ار  شیاهکـشا  وا  هب  رهم  يور  زا  ِِهلآو  ِهیَلع  ُهللا  یَّلـص  ربماـیپ  و 

ِهیَلع ُهللا  یَّلصربمایپ  دومن . یهن  هیرگ  زا  ار  اهنآ  ًادیدش  رمع  دنتـسیرگیم و  نآ  رب  ياهّدع  هک  داتفا  ياهزانج  رب  ِِهلآو  ِهیَلع  ُهللا  یَّلـص  ربمایپ 
رد یتایاور  مه  زاب  و  دننازیر . کشا  زین  اه  مشچ  تسا و  تبیصم  ضرعم  رد  یمدآ  اریز  راذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دومرف : وا  هب  ِِهلآو 

شیاجنگ ار  رصتخم  نیا  تسا و  رایسب  باب  نیا  رابخا  ّلک ، ] رد  هلمُجلاب =[  /15و16 . ] ةرخافلا سلاجملا  [ . ] تسا هدیدرگ  لقن  هراب  نیا 
یهجو رب  يرادازع  يراوـگوس و  نیا  رد  هدـش  تفتلم  ًاـصوصخ  نیرکاذ  ًاـمومع و  نایعیـش  هک  تـسا  هتـسیاش  سپ  تـسین . نـیا  زا  شیب 

دورـس و زاوآ و   ] ءانِغ لیبق  زا  تامَّرحُم  لامعتـسا  زا  هدرک  تابحتـسم  تابجاو و  رب  راصتقا  دوشن و  زارد  بصاون  ناـبز  هک  دـننک  كولس 
تایاکح و  هتخاسرب ] ياـهغورد  هَلَعَتفُم =[  بیذاـکا  زا  تسین و  نآ  زا  یلاـخ  ینز ] هنیـس  همطل =[  ياـههحون  ًاـبلاغ  هک  یقیـسوم ] ناـحلا 

تـسین ثیدـح  ملع و  لها  نینیَدَـتُم  زا  اهنآ  ِنَـصُم  فّ هک  یبتک  زا  لـقن  هکلب  هربتعم  ریغ  بتک  زا  ياهلمج  رد  هک  بذـکلا  ۀـنونظم  هفیعض 
رد ار  ناطیش  دنیامن و  رازتحا  تسا ] هتشون  وا  ار  ءادهّشلا  ۀضوَر  هدوب و  زادرپ  غورد  هرهچ و  دنچ  یصخش  هک  یفـشاک  نیـسحّالم  دننام  ]

بذک و ایر و  ًاصوصخ  دنزیهرپب . دربیم  ار  تدابع  حور  هک  هریثک  یصاعم  زا  دنهدن و  هار  تسا  هّللا  رئاعش  مظعا  هک  گرزب  تدابع  نیا 
دنچ ماقم  نیا  رد  هک  تسا  نانچ  حیحـص ] باوص =[  و  تسا . نوصم  وا  زا  یـسک  رتمک  تسا و  يراـج  يراـس و  لـمع  نیا  رد  هک  ءاـنغ 

. دوش نامیشپ ] هدندرگ و  زاب  عِدَتُرم =[  دشاب ، التبم  هتساوخن  يادخ  یسک  رگا  دیاش  دوش ، روکذم  کی  ره  باقِع  یگرزب  رد  يربخ 

[ : یناوخ هحون  يرادازع و  رد  يراکایر  ندوب  مارح  ]

یلص يوبن -  یثیدح  رد  و  نآ ، رب  باذع ] ةدعو  دیعو =[  تَّمَذَم و  رب  هدش  هدراو  رایسب  رابخا  تایآ و  ّتنـس  باتک و  رد  سپ  ایر : اما  * 
هَحیَص و شتآ  لها  شتآ و  هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  زین  و  تسا . كرـش  ایر  هزادنا ] نیرتمک  یندَا =[ ؟ هک  تسا  هلآو -  هیلع  هَّللا 

نآ هب  ناراکایر  هک  یـشتآ  ترارح  زا  یلب  دومرف : دـیآیم ، ناغف  هب  زین  شتآ  هّللا  لوسر  ای  دنتـشاد : هضرع  ایر ، لـها  زا  دنـشکیم  ناـغَف 
 ]= رداغ يا  رادرکدب ، ] رجاف =[  يا  رفاک ، يا  دـنیوگیم : دـننک ، ادـن  مان  راهچ  هب  تمایق  زور  ار  راکایر  هک : دومرف  زین  و  دنـشاب . بَّذـعُم 

زا هک  یـسک  زا  ار  دوخ  دزم  بلطب  ارت ، تسین  یبیـصن  وت و  رجا  دـش  لطاب  وت و  شـشوک  دـش  هارمگ  راکنایز ، ] رـساخ =[  يا  راکبیرف ، ]
راـکایر لـیخب و  هک  ره  رب  ممارح  نم  هک  یتسرد  هب  تفگ  درک و  ملکت  تشهب  هک : دومرف  زین  هدـننکهعدخ . يا  يدرکیم  لـمع  وا  يارب 

رغصا كرش  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : تسا ، رغـصا  كرـش  مسرتیم  امـش  رب  زیچ  همه  زا  رتشیب  نم  هچنآ  هک  یتسرد  هب  هدومرف : مه  و  تسا .
نآ ءاهقف  ياوتف  هب  دوش  لخاد  یلمع  ره  رد  هک  نآ ، تَثاـبَخ  رد  تسا  یفاـک  تسا و  رایـسب  باـب  نیا  ثیداـحا  و  ءاـیر . دومرف : تسیچ ؟

تسا و صخـش ] دوخ  رب  یفخم  سوسحم و  ریغ  هیِفَخ =[  ماسقا  ایر  يارب  زا  و  تسا . هداتفا ] ِطقاس ، طباه =[  لوبق ، هجرد  زا  لطاب و  لمع 
هراشا یکابت  ینعم  رد  همتاـخ  لوا  رد  و  دـناهدرک . رکذ  ارنآ ] مئـالع  یقارن و ... ةداعّـسلا  جارعم  لـثم  قـالخا ، بتک  شّلحم =[  رد  ءاـملع 

زا ار  نیا  دناهتشادرب و  ار  صالخا  طرـش  زیاج و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يازع  رد  ار  ایر  یکاردا  یب  يور  زا  هک  یناسک  در  رب  میدرک 
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تاذ دـیحوت  ساسا  ماکِحا  تهج  هب  ار  بئاصم  نیا  مامت  ترـضح  نآ  لمحت  هَّللا ! َناحبـس  دناهدرمـش !! ترـضح  نآ  هصوصخم  لـیاضف 
يذ هنوگچ  هدوب ؛ نیدـحلم  ياهتعدـب  دورو ] قّرطت =[  زا  نآ  ظفح  نیبم و  نید  ینابم  ناقِتا  قح و  هملک  يالِعا  یلاعت و  يراب  سدـقم 

رغـصا كرـش  ایر و  نآ ، هک  تاِکلهُم ] تاِقبُوم =[  ربکا  یـصاعم و  مظعَا  زاوج  يارب  دوش  ببـس  ترـضح  نآ  هک  دـهد  لاـمتحا  يروعش 
[ . هیآ 7 هروس ص / یفابغورد –  رگم  تسین  نیا  ٌقالِتْخا =[  اَّلِإ  اذه  ْنِا  تسا !!؟

[ : یناوخ هحون  يرادازعرد و  غورد  ندوب  مارح  ]

یلاعت قح  تسا و  نوریب  رامـش  هطیح ي ] زیَح =[  زا  ترخآ  ایند و  رد  نآ  دـسافم  نآ و  تَّمَذَـم  رد  راـبخا  تاـیآ و  سپ  بذـک : اـما  *و 
غورد یـسک  دـندرواین  ناـمیا  هک  ناـنآ  زج  َنُونِمْؤی » اـَل  َنیِذَّلا  َبِذَْـکلا  يِرَتـْفی  اَـمَّنِإ  : » هدوـمرف مه  هداد و  رارق  نیبذاـک  رب  ار  دوـخ  تنعل 
تاـیآ هب  دـسر  هچ  اـت  دوـصقم ] يارب   ] دوـب یفاو  هنیآ  ره  همیرک  هیآ  نیمه  زج  بذـک  تمذـم  رد  دوـبن  رگا  و  [ ، 105/ لَحن هروس  ] ددنبن

ار وگغورد  دنکیم  بیذکت  هک  یسک  لوا  دومرف : هک  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  تسا  يورم  هر ، ] ینیَلُک  خیـش  زا   ] یفاک رد  هریثک .
مه و  هتفگ ! غورد  دنادیم  درادن و  هابتـشا  هک  شدوخ  نآ  زا  دعب  دنا ؛ ناسنا ] دوخ   ] اب هک  هتـشرف  ود  نآ  زا  سپ  تسا ؛ َّلَجوَّزَع  دـنوادخ 

ررقم اهلفق  اهيدب  رش و  يارب  یلاعت  قح  دومرف : هک  تسا  يورم  بانج  نآ  زا  هر ] قودص  خیش  زا   ] لامعالا باقِع  باتک  رد  اجنآ و  رد 
هک هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  یفاک  رد  زین  و  بارـش . زا  تسا  رتدب  غورد  هداد و  رارق  بارـش  ار  اهلفق  نآ  دـیلک  هدرک و 
رد و  یعبطشوخ . حازم و  ای  دشاب  ّدِـج  يور  زا  هچ  ار  غورد  دـینک  كرت  هک  هاگنآ  ات  ار  نامیا  معط  هزم و  دیـشچ  دـیهاوخن  هّللاو  دومرف :

داتفه ار  وا  دنک  تنعل  رذع ، نودب  نمؤم ، دیوگ  غورد  هاگره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  رابخالا  عماج 
نآ هطـساو  هب  یلاعت  قح  و  شرع ، هلمح  ار  وا  دننک  تنعل  سپ  دسر  شرع  هب  ات  دور  الاب  دیآ و  نوریب  يدـنگيوب  وا  لد  زا  کلم و  رازه 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  و  دنک . انز  دوخ  ردام  اب  یـسک  هک  تسنآ  لثم  اهنآ  رتناسآ  هک  دـسیون  وا  رب  انز  داتفه  غورد  کی 

يورم مالـسلا  هیلع  قداص  بانج  زا  و  دـناهداد . رارق  نآ  دـیلک  ار  غورد  هتـشاذگ و  ياهناخ  رد  ار  ثئاـبخ  ماـمت  هک  تسا  تیاور  مالـسلا 
نآ زا  دـنک  كرت  ار  نآ  رگا  هدرک  تداـع  نآ  هب  تسا  يزیچ  نآ  هک  اریز  درم  دوجـس  عوـکر و  لوـط  هـب  دـینکن  رظن  دوـمرف : هـک  تـسا 

یَّلـص ادخ -  لوسر  هک  تسا  لوقنم  يدنوار  تاوعد  زا  و  شتناما . نداد  سپاو  شراتفگ و  یتسار  هب  دـییامن  رظن  نکلو  دـیامن ، تشحو 
نآ زا  دارم  ًارهاظ  هک  هسدـقم -  ضرا  هب  دـندرب  ارم  نم و  دزن  دـندمآ  رفن  ود  هک  مدـید  باوخ  رد  بشید  هک : دـندومرف  ِِهلآو -  هیَلع  ُهَّللا 

يرگید هدیباوخ و  تشپ  رب  ار  يدرم  دندید  هک  دوب : نیا  اهنآ  زا  و  دـندید ، اجنآ  رد  هک  بیاجع  زا  ياهلمج  دـندومن  رکذ  و  دـشاب -  ماش 
شتسد رد  هچنآ  هب  وا و  يور  فرط  کی  رب  دمآیم  سپ  دشاب . جک  نآ  رس  هک  نهآ  زا  دوب  ییاصع  دننام  شتسد  رد  هداتسیا و  وا  رس  رب 

، نآ يافق  ات  شمـشچ  نینچمه  شینیب و  نینچمه  درکیم و  هراپهراپ  هعطقهعطق و  ار  نآ  شیاـفق و  اـت  شناـهد  فرط  کـی  زا  دزیم  دوب 
هب حیحـص و  رگید  فرط  هک  دشیمن  غراف  فرط  نیا  زا  دوب و  هدرک  رگید  فرط  هب  هچنآ  وا  اب  درکیم  رگید و  فرط  هب  دـمآیم  هاگنآ 

رخآ رد  تسا و  ینالوط  ربخ  تسیچ . نیا  هَّللا  َناحبس  متفگ  سپ  دوب ، هدرک  لوا  هبترم  رد  هچنآ  وا  اب  درکیم  سپ  تشگیمرب . لوا  لاح 
ار ناشیا  هک  یصاخشا  و  بئاجع ، زا  بش  نآ  رد  دندوب  هدید  هک  ار  هچنآ  ترـضح  نآ  يارب  دندومن  حرـش  رفن  ود  نآ  هک  هدش  رکذ  نآ 
ات ار  شینیب  شیافق و  ات  ار  شناهد  دندرکیم  هعطق  هعطق  هک  وا  دزن  دندیـسر  هک  يدرم  نآ  اما  دندرک ، ضرع  هکنآ  ات  دندرکیم  باذـع 
وا اب  سپ  دسریم . قافآ  هب  هک  دیوگیم  یغورد  سپ  دوریم  نوریب  شاهناخ  زا  حبص  هک  تسا  يدرم  نآ  سپ  افق ، ات  ار  شمـشچ  افق و 
نم دزن  هک  ار  يدرم  مدـید  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  نینچ  ار  ربخ  نیا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  و  تمایق . زور  ات  دـننک  نینچ 
دوب نینهآ  ییاصع  دننام  هداتـسیا  تسد  رد  هتـسشن و  يرگید  هداتـسیا و  یکی  ار  درم  ود  مدید  سپ  متـساخرب ، وا  اب  زیخرب ، تفگ  دمآ و 

، دربیم ورف  رگید  فرط  هب  دیـشکیم و  نوریب  ار  نآ  هاگنآ  وا  هناش  ود  نایم  دیـسریم  اـت  دربیم  ورف  هتـسشن  ناـهد  هشوگ  رد  ار  نآ  هک 
: تفگ تسیچ ؟ نیا  متفگ : دـینازیخرب  ارم  هکنآ  هب  سپ  تشاد ، هک  یلوا  لاـح  هب  تـشگیمرب  رگید  فرط  دیـشکیم ، نوریب  نوـچ  سپ 
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، داتـسا خیـش  و  تسا . رایـسب  وگغورد  لاح  یبارخ  دـسافم و  هلمجلاب  و  تمایق . زور  ات  دـننک  شباذـع  ربق  رد  هک  تسا  وگغورد  درم  نیا 
دسافم هصالخ  ناجرم )) ؤلؤل و  )) رد وا – ] كاخ  داب  كاپ  هاَرث =[  َباط  يرون -  نیـسح  ازریم  جاح  اقآ  ردقلا ، لیلج  ۀَِقث  رِّحبتم ، ثِّدُحم 

دسافم و نآ  و  نآ ؛ نتشاد  رظن  رد  تلوهس و  تهج  هب  هدروآرد ، يرـصتخم  هتـشر  هب  درک  هدافتـسا  رابخا  تایآ و  زا  هک  ار  غورد  راثآ  و 
رد یقـسف –  شحف و  چیه  ّجـح ، رد  سپ  َقوُُسف =[» َالَو  َثَفَر  اَلَف  ، » تسا قسف  غورد ، . 1 قیرط : نیدب  هدرک ، رامـش  ددع  لهچ  هب  ار  راثآ 
 - دروآ امـش  يارب  يربـخ  یقــساف  رگا  ٍإَـبَِنب =[ » ٌقِساَـف  ْمُکَءآَـج  نِإ  [ : » تـسا  ] قساـف وـگغورد  و  [ 197/ هرقب تـسین - رادرک – راـتفگ و 

َلْوَق ْاُوِبنَتْجا  َو  ِناـَثْوَْألا  َنِم  َسْجِّرلا  ْاُوِبنَتْجاَـف  : » هدـش رکذ  اـج  کـی  رد  یتسرپتب  اـب  و  تسا ] لـطاب  روز =[  لوق  غورد ، . 2 [ . 6/ تارُجُح
َال َنیِذَّلا  َبِذَْـکلا  يِرَتْفی  اَمَّنِإ  : » درادـن نامیا  وگغورد  . 3 [ . 30/ ّجـح لطاب –  راـتفگ  زا  یتسرب و  تب  يدـیلپ  زا  دـیزیهرپب  سپ  ِروُّزلا =[ »

/48 و50 ءاسن  ] دـنمانیم گرزب ] هاـنگ  ْمِثا =[  ار  غورد  . 4 [ . 105/ لحن دـنرادن -  نامیا  هکناـنآ  دـندنبیم  ءارتفا  غورد و  اـهنت  َنُونِمْؤی =[»
.7 تسا . هایـس  وگغورد  يور  . 6 تسا . دـنوادخ  ضوغبم  وگغورد  . 5 [ . 219/ هرقب  ] راِمق و  بارـش ] رمَخ =[  دـننام  [ 63/ هدئام و112 و 
.10 لیم . کی  هزادـنا  هب  دـنک  يرود  يو  زا  کَـلَم  . 9 تسا . هدـیدنگ  نفعتم و  شنهد  يوـب  وـگغورد  . 8 تسا . رتدـب  بارـش  زا  غورد ،

[ . 61/ نارمِع لآ  « ] َنِیبِذاَْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنْعَّل  لَـعْجَنَف  « ؛ ] 7/ رون «] َنِیبِذَْـکلا َنِم  َناَک  نِإ  ِهیَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  َّنَأ  : » دـنک تنعل  ار  وا  یلاعت  يادـخ 
، غورد . 14 تسا . ناـمیا  برخم  غورد ، . 13 دـنک . تنعل  ار  وگغورد  شرع  هلمح  . 12 دـسریم . شرع  هب  وگغورد  ناهد  دـنگ  يوب  . 11

همه زا  شا ] یگنادرم  شتَّوُُرم =[  وـگغورد  . 16 دراکب . اههنیـس  رد  هنیک  تَوادَـع و  مخت  وگغورد  . 15 تسا . نامیا  معط  ندیـشچ  عنام 
، غورد . 19 تسا . یئور ] ود  قاِفن =[  تمـالع  . 18 دـننک . نعل  ار  وگغورد  کَلَم  رازه  داتفه  غورد  کـی  تهج  هب  . 17 تسا . رتمک  قلخ 

ماـقم رد  شیأر  وگغورد  . 21 تسا . رجاـف  وگغورد  و  دـب ، ] راـک  روُُجف =[  غورد  . 20 تسوا . رد  ثئابخ  ماـمت  هک  تسا  ياهناـخ  دـیلک 
.24 تسا . ناطیـش  ذیذل ] ياولح  چـیپ =[  تشگنا  غورد ، . 23 تسا . هیناسفن  ياهـضرم  نیرتتشز  غورد ، . 22 تسین . هدیدنسپ  تروشم 
.27 تسا . یتسپ ] یگیاـمورف و  يدـیلپ و  َتثاـبَخ =[  زا  بوسحم  غورد ، . 26 تسا . رقف  ثِروـُم  غورد ، . 25 تسا . اهایر  نیرتدـب  غورد ،
، غورد . 30 دـشاب . بَّذَـعُم  ربق  رد  صوصخم  یباذـع  هب  وگغورد  . 29 قاـفن . ياـهرد  زا  تسا  يرد  غورد ، . 28 دروآ . یـشومارف  غورد ،
. تسا یهلا  ندرک ] اهر  يرای  یب  راوخ و  نالذِخ =[  ببس  غورد ، . 31 يزور . زا  دوش  مورحم  سپ  بش ، زامن  زا  ار  وگغورد  دنک  مورحم 
، غورد . 34 تسا . يدیلپ ] َتثابَخ =[  نیرتگرزب  غورد ، . 33 وگغورد . یخزرب ] هرهچ   ] زا تسا  یناسنا  تروص  نتفرگ  ببس  غورد ، . 32
، غورد . 37 تسا . ناراـکهانگ  نیرتگرزب  زا  وـگغورد  . 36 تـسا . وا  زا ] دـیعب  ِبناـُجم =[  رود و  ناـمیا  زا  غورد ، . 35 تسا . رئاـبک  زا 

ندرک يردارب  لـباق  وگغورد  . 39 دربیم . شبِحاـص  زا  ار  یئانـشور ] ءاـَهب =[  تَوارَط و  نـسح و  غورد ، . 38 ار . شَبِحاص  دـنک  كاله 
َّنِإ : » دهدن ناشن  وا  هب  ار  قح  هار  دنکن و  تیاده  ار  وا  یلاعت  يادخ  . 40 دناهدومن . یهن  وا  اب  تَبَحاصُم  يردارب و  زا  تسین و  وا  اب  یسک 

بلغا ام ، رـصع  رد  هک  تسا  فّسأت  ّرثأـت و  بّجعت و  یـسب  ياـج  دـیوگ : قّقحم  [ .؟ یهَتنِا [ - 3/ رَمُز « ] ٌراَّفَک ٌبِذاَک  َوُه  ْنَم  يِدـْهی  اـَل  َهَّللا 
یگنرز و یکریز و  یعون  ارنآ  هداد و  غورد  هریبک ي  هانگ  هب  تداع  ار  دوخ  دالوا  یکدوک ، نارود  نامه  زا  ناردام ، ًاصوصخ  نیدلاو و 
راوخ و و  دـیامرف ، ناشتنعل  ار و  ناشلـسن  ناشیا و  دزاس  دوبان  دـنوادخ  دـنراد !! یناملـسم  هیعاد ي  مه  زاـب  دنرامـش و  یم  یباوجرـضاح 

[ . َنیَملاعلا َّبَر  َنیمآ  شناگتشرف ؛ ناربمایپ و  ناماما و  دزن  قیالخ و  عیمج  دزن  تَرِخآ ، خزرب و  ایند و  رد  دنادرگ  ناشهایـسور  حَضتفُم و 
بترتم وا  رب  هدسفم  هچ  دناهدرمـش  هریبک  ناهانگ  زا  ار  بذک  قلطم  ءاهقف  لوحف  زا  ياهلمج  نادـب  سپ  یتسناد  ار  غورد  دِـسافَم  نوچ  و 

هدیقع فعـض  ببـس  دـشاب و  ینید  رگا  ًاصوصخ  دوش  بترتم  وا  رب  هدـسفم  رگا  و  هدـسفم ، یب  بذـک  لاح  تسا  نیا  دوشن . هچ  دوشب و 
ادخ رب  بذک  رگا  تسا و  رتشیب  شهانگ  رتدب و  هبترم  دص  هتبلا  دوش ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ردق  نیهوت  ای  یماما  هب  ییارتفا  ای  یناملسم 

قودص خیش   ] و تسا . هرافک  بجوم  هزور و  لِطبُم  تسا ، مولعم  شلاح  هک  دشاب  مالّـسلا  ُمِهیلع  هّمئا  و  ِهلآو - ِهیَلع  ُهللا  یَّلـص  لوسر -  و 
َنِم ُهَدَـعْقَم  ْءَّوَبَتْیلَف  ْلـُقَا  َْمل  اـم  یَلَع  َلاـق  ْنَم  : » هدوـمرف هک  هدرک  تیاور  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ -  لوـسر  زا  لاـمعَالا  باـقِع  رد  هر ]
ربخ نیا  قالطا  و  دزاس . ] مهارف  مّنهج  شتآ  زا  ار  دوخ  هاگنمیـشن  دیاب  سپ  مشاب ، هتفگن  ارنآ  هک  ددـنبب  يراتقگ  نم  رب  سکره  ِراَّنلا =[»
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زا و  تسا . شتآ  رد  لوخد  بجوم  مه  ددرگن  بترتم  وا  رب  هدسفم  دوشن و  هدئاف  دیفم  دـشاب و  مه  هملک  کی  رگا  هک  تسا  نآ  یـضتقم 
(2/306) روُدُّصلا ُءافِش  رد  هچنانچ  هدش  لقن  هاَرث -  َباط  یـسابلک -  میهاربا  دّمحم  الم  جاح  بانج  عرو  دهاز  دیقف  موحرم  زا  تهج  نیا 
ای دومرف : مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  زا  ياهصق  لیذ  رد  تفگ  بانج  نآ  رـضحم  رد  ربنم  لها  تناـید  اـب  يالـضف  زا  یکی  یتقو  هک  تسا 

کی هکلب  دومرفن ، بنیز  ای  هعفد  ود  ماما  دنکـشب  ار  تنهد  ادـخ  دومرف : دـنلب  زاوآ  هب  ماع  ألم  رد  اباحمیب  عرو  هیقف  نآ  بنیز ، اـی  بنیز 
بلاطم دنوش و  هاگآ  هلمجلا  ِیف  بذـک  دـسافم  زا  دـننک و  هظحالم  باب  نیا  رد  ار  دوخ  لاح  ربنم  لها  هلیلج  هلـسلس  کنیا  دومرف ! هعفد 

. دشاب هقث  نآ  لقان  هک  یبلاطم  رب  دـننک و  راصتقا  دناهدینـش و  ای  هدـید  هچ  ره  دـننکن  لقن  هکلب  دـننک ، كرت  ار  هلوعجم  تایاور  غورد و 
زا هدرک  تیاور  دوخ  دنـس  هب  راوگرزب  نآ  هک  هدرک  لقن  ینیلک  لـئاسر  زا  نشور ] هار  تخانـش  ۀّـجَحَملا =[  ُفشَک  رد  سواـط  نب  دـیس 

رگم نکم  ثیدح  ینعی : ٌّلُذ ؛ ُبذِْکلا  َو  ًاباّذَک  َنوُکَتَف  ٍۀَِقث ، ْنَع  ّاِلا  ْثِّدَُحت  َو ال  تسا : نیا  نآ  تارقف  هلمج  زا  مالـسلا و  هیلعرقاب  ترـضح 
ترضح هک  تسا  هغالبلا  جهن  رد  و  تسا . يراوخ  تلذ و  ببس  ینعی  تسا  تلذ  غورد  دوب و  یهاوخ  يوگغورد  هنرگو  هقث  صخـش  زا 

؛ ًابِذَـک َِکلَذـِب  یَفَکَف  ِِهب  َْتعِمَـس  اَم  ِّلُِکب  َساَّنلا  ِثِّدَُـحت  َو ال  هتـشون : ینادْـمَه  ثراح  هب  دوخ  بوتکم  یط  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
ترـضح زا  مه  و  یئوـگغورد . يارب  تسا  یفاـک  لـقن  رد  یتـالابمیب  نیمه  هک  يدینـش  هـک  ار  هـچ  ره  مدرم  يارب  زا  نـکم  لـقن  ینعی :

ار هچنآ  دـنک  لقن  هکنآ  درم  ییوگغورد  رد  دـنکیم  تیافک  هک  يدینـشن  ایآ  دومرف : يربخ  لیذ  رد  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلعقداص 
هب نانیمطا  هک  یسک  مالک  لقن  تسین  راوازـس  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  هدومرف  ربخ  نیا  نایب  رد  هللا  ُهَمِحَر  یـسلجم  هماّلع  هدینـش . هک 

رابخا هب  نداد  شوگ  تسا  یهنم  مومذـم و  نتفگ  غورد  هکنانچمه  تسناد  دـیاب  تسا و  رایـسب  تایاور  نیماضم  نیا  هب  تسین و  وا  لقن 
َنوُعاَّمَـس : » دـیامرفیم ناشیا  هثیبخ  تافـص  نایب  نادوهی و  تمذـم  رد  یلاـعت  قح  تسا . مومذـم  زین  غورد  صـصق  تاـیاکح و  هبذاـک و 

هدومن و مامتها  زاب  هیآ  کـی  هلـصاف  هب  و  /41 ؛ ] هدئام غورد -  راشتنا  يارب  دنهدیم  ارف  شوگ  رایـسب  َنیِرَخآَء =[» ٍمْوَِقل  َنوُعاَّمَـس  ِبِذَْکِلل 
رد و  /42 ؛ ] هدئام ار -  مارح  لام  دنروخیم  رایسب  غورد و  يارب  دنهدیم  ارف  شوگ  رایـسب  ِتْحُّسِلل =[ » َنُولاَّکَأ  ِبِذَْکِلل  َنوُعاَّمَـس  : » هدومرف
[ . 30/ جح ] دینک بانتجا  روز  لوق  زا  و  ِروُّزلا » َلْوَق  ْاُوِبنَتْجا  َو  : » هدومرف زین  و  اقلطم ، غورد  ندینش  رب  تسا  یغیلب  دیدهت  همیرک  هیآ  ود  نیا 
هب ای  دشاب  نتفگ  هب  هچ  تهج  همه  هب  غورد  زا  ندرک  يرود  هب  رگم  دش  دـهاوخن  ققحتم  بانتجا  هدـش و  ریـسفت  زین  غورد  هب  روز  لوق  و 

( ادخ حلاص  ناگدنب  ) نانآ و  َروُّزلا =[» َنوُدَهْشی  َال  َنیِذَّلا  َو   » هکرابم هیآ  هب  دشاب  غورد  روز  هکنآ  ربانب  نآ و  وحن  نداد و  شوگ  ای  نتشون 
چوپ و وغل و  نخـس  ندینـشن  تشهب  ياـهتمعن  هلمج  زا  یلاـعت  قح  زین  و  درک . داهـشتسا  ناوت  زین  [ 72/ ناقرف دنوشن –  غورد  دـهاش  هک 

ناـیخزود هصاـخ  تسا و  یباذـع  غورد  مـالک  ندینـش  هک  دوشیم  مولعم  هلباـقم  هدـعاق  هب  سپ  هداد  رارق  ار  غورد  مـالک  ندرکن  شوگ 
رد هک   ] ناناوخ هّصق  زا  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  هدرک  تیاور  دـیاقع ، باـتک  رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش  و  تسا .
ره دومرف : و  تسین ، لالح  دومرف : ترضح  تسا ؟ لالح  ناشیا  هب  نداد  شوگ  ایآ  هک  دنـشاب ] نالاّقن  ناناوخ و  همانهاش  لثم  ریخا  نارود 

تسار نخس  ینعی  دیوگ ، نخس  یلاعت  يادخ  بناج  زا  رگا  سپ  هدیتسرپ . ار  وا  هک  قیقحت  هب  سپ  ییوگنخس  مالک  هب  دهد  شوگ  سک 
هدننکشوگ نآ  سپ  لطاب  غورد و  نانخـس  ینعی  دـیوگ  نخـس  سیلبا  فرط  زا  رگا  و  هدـیتسرپ ، ار  ادـخ  هدـننکشوگ  نآ  دـیوگ  قح  و 

ار نارعاشو  َنوُواَْـغلا =[» ُمُهُِعبَّتی  ُءارَعُّشلا  َو  : » همیرک زا  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  يورم  باـتک  نآ  رد  مه  و  هدـیتسرپ ، ار  سیلبا 
َنیِذَّلا َتیَأَر  اَذِإَو  : » همیرک هیآ  ریـسفت  رد  و  دـنناناوخهصق . ناـشیا  ُصاّـصْقلا : ُمُه  دوـمرف : [ ، 224/ ءارعـش دـننک –  يوریپ  هارمگ  نامدرم 

( ندز هـنعط  يریگ و  هدرخ  يارب  ) هـک ارناـنآ  يدـید  نوـچو  ِهِریَغ =[» ٍثیِدـَـح  ِیف  ْاوُـضوُخی  یَّتَـح  ْمُْـهنَع  ْضِرْعَأَـف  اَِـنتایآَء  ِیف  َنوُـضوُخی 
يورم مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  [ ، 68/ ماعنَا رگید -  يراتفگ  رد  دـنور  ورف  هک  ات  نک  ضارِعا  ناشیا  زا  سپ  ام ، تاـیآ  رد  دـنوریمورف 

ار ناشنانخـس  درک و  ضارِعا  ناشـسلاجم  زا  دـیاب  هک  دـنایناسک  زا  زین  اـهنآ  ینعی  ناـناوخ  هصق  تسا  اـهنآ  هلمج  زا  دـندومرف : هک  تسا 
. درادن طسب  شیاجنگ  رصتخم  نیا  تسا و  راد ] هنماد  لیَّذلا =[  ُلیوط  ماقم  نیا  رد  مالک  و  درکن . شوگ 

[ : یناوخ هحون  يرادازع و  رد  یقیسوم  ءانِغ و  یناوخزاوآ و  دورس و  ندوب  مارح  ]
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ترضح یناوخ  هیثرم  تبیـصم و  رد  هچ  اقلطم ، نآ  ندرک  شوگ  تَّمذم  تمرح و  رد  تسین  یکـش  سپ  زاوآ : ] دورـس و  ءانِغ =[ اما  و  * 
حرـش یف  رودُّصلا  ءافِـش  بِحاص  هک  هچنآ  هب  مینک  افتکا  ماقم  نیا  رد  ام  هک  تسا  هتـسیاش  و  نآ . ریغ  ای  دشاب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

تافالتخا ندرک  هظحالم  نودـب  ّلک ، رد  ینعی   ] هلمجلا یف  تسا  ءانغ  تمرح  رب  هیماما  ياملع  عامِجا  : » هدومرف هدرک  لقن  روشاع  ترایز 
یلاعت يادـخ  ءانغ ، هک : دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دـسریم ) ملـسم  نب  دّـمحم  هب  دنـس  (و  تسا یفاک  رد  و  هیئزج – س .»]

اَهَذِخَّتی َو  ٍْملِع  ِریَِغب  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َّلِضِیل  ِثیِدَْحلا  َوَْهل  يِرَتْشی  نَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  : » دومرف توالت  هکرابم  هیآ  نیا  و  هدرک ، وا  رب  شتآ  هدـعو 
زا ار  مدرم  ات  دنبلاط  دـنرخیم و  ار  هنارگیزاب ] راتفگ  ثیدـح =[  وهل  مدرم  یـضعب  هکنآ : ینعم  هصالخ  ٌنیِهُّم ؛» ٌباَذَـع  ْمَُهل  َِکَئلْوُأ  اًوُزُه 

هدـننکراوخ تسا  یباذـع  ترخآ  رد  ناـشیا  يارب  مدرم ، نـینچ  نـیا  دـننکیم ؛ ءازهتـسا  ار  ادـخ  هار  دـننک و  هارمگ  مـلع  نودـب  قـح  هار 
تـسا نکمم  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رابخا  رد  هلمجلاِیف  ینعم  نیا  دناهدومرف و  ریـسفت  ءانِغ  هب  ار  ثیدحلا  وهل  اجنیا  رد  و  [ . 6/ نامقل ]

نامه ءانِغ ، ِتقیقح  و  هدش . وا  هب  ریسفت  روز  لوق  رابخا  یـضعب  رد  و  دوش ، وا  یپ ] رد  یپ  لقن  رثا  رب  نیقی ، ّدحب  ندیـسر  ُرتاَوت =[  يوعَد 
وا ندرک  نوزوم  توص و  عیطقت  زا  ای  دشاب  ولگ ] رد  ادص  ندـنادرگ  ای  ندز  هچ  هچ  عیجرت =[  اب  هاوخ  تسا ، هنارگیزاب ] يوهل =[  توص 

حیرصت و  دوشیم . دوهشم  وا  نزو ] رد  هباشم  نزو ؛ مه   ] نِزاوُم ياههحون  و  هنارت ] فینـصت =[  هب  روهـشم  نحل  رد  هچنانچ  دوش ، لصاح 
دعاوق حرـش  رد  ُهَماقَم ] ُهللا  یَلعَا  ءاطِغلا –  فِشاک  ، یفجن ] رفعج خیـش  ربکا ، رت ] هیقف  هَقفَا =[  خیـش  ندوب ، ] ریگارف  میمعت =[  نیا  هب  هدرک 

تمرح و رد  وا  ریغ  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  هیثرم  نیب  روهـشم  ربانب  تسین  یقرف  و  ءاـطِغلا ؛ ] ُفشک  ناـمه : اـی  هر -  یّلِح –  همّـالع  ]
یگدـنناوخ ار  وا  فرع  رد  دـننکیم و  یهلت  برط  لاح  رد  وا  هب  قوسف  لـها  هک  تسا  یتوص  نآ  نازیم  هکلب  توص  یبوخ  تسین  طرش 

انغ غورد و  تسا و  بحتـسم  لـئاضف  رـشن  رگا  تسا و  منهج  لوخد  بجوـم  مارح و  همه  دـناوخب  هجو  ره  هب  دـناوخب و  هچ  ره  دـنیوگ ،
. دنلطاب مارح و 

[ : نامز نیا  نارادازع  ياهراتفر  زا  يراصنا  یضترم  خیش  موحرم  داقتنا  ]

هدرک نامگ  هک  یسک  در  رد  بساکم ، رد  رَّهَطُْملا -  ُهَحیِرَـض  ُهَّللا  َرََّون  يراصنا - ... ] یـضترم   ] خیـش مالک  لقن  اجنیا  رد  تسا  بسانم  و 
رب ءانِغ  ندرک ] يرای  تناِعا =[  : » دیامرفیم هک  تسا  ندومن ] يراز  نتـسیرگ و  یتدایز  عُّجفت =[ ءاُکب و  دـیزَم  بجوم  یثارم  رد  ءانِغ  هک 

رگا  ] تسین یتبـسانم  عجفت  ءاـکب و  اـب  ار  وهل  تسا و  يوهل  توص  ءاـنِغ ، هک  یتـسناد  هچ  ًاعرـش ؛ ] ًـالقع و   ] تسا عونمم  عُّجفت ، ءاـُکب و 
عیجرت )) ار ءانِغ ] وا =[  هک  روهشم ، فیرعت  رهاظ  ربانب  هکلب  دشاب – س ؛ ] ریوزت  رهاظت و  هَعمُـس و  ءایر و  يارب  هکنآ  رگم  دشاب ؛ هناصلاخ 

 ]= بَرَط هچ  تسا ؛ نینچمه  دناهتـسناد ، دروآ ] هدنونـش -  ای  هدنناوخ  يارب  یـشوخرس –  هک  يوحنب  ولگ  رد  ادص  ندنادرگ  بِرطُم =[ ))
[ هدننک يرای  نیعُم =[  هن  تسا  عّجفت  یفانُم  دشاب  رورس  رگا  وا  زا  دوشیم  لصاح  هک  یبَرط  و  تسا ؛ تلاح  فالتخا  قلطم  یـشوخرس ، ]
[ هدز سپاو  ياه  هدقع  اهیماکان و  هیناسفن =[  تایَهَتشُم  دقف  زا  هیناویح ، سوفن  رد  هک  تسا  يزیچ ]  ] نآ تهج  هب  دشاب  نزُح  رگا  و  وا ؛ رب 

یگتـسب فّقوت =[  دـنک ، تناعا  هک  ضرف  رب  هدیـسر ! (ص ) ناربمغیپ متاخ  ترتِع  و  (ع ) نامز تاداـس  هب  هچنآ  تهج  هب  هن  تسا ، زوکرم 
؛... درک تمرح  یعرش ]  ] لیلد هظحالم  دیاب  راچان ] ُّدبال =[  هکلب  تسین ، وا  زاوج ] هَحابِا =[  رب  لیلد  يرما ، رب  یحابُم  ای  یّبحتـسم  نتـشاد ]

یخرب  ] وا مالک  زا  هچنآ  و  تسا . مارح  ریغ  رما  همدقم  هکنیا  هب  نتـشادنپ ، ] زیاج  حابُم و  هحابِا =[  رد  کسمت  تسین  زیاج  تروص ، ره  هب 
هب رظن  مه ] زاب  يوتف ،؟ نیا  ندوب  لطاب  دوجو  اب  (( ] تسین برط  یثارم  رد  )) هدومرف هک  دوشیم  رهاظ  هداد ] یّقحان  ياوتف  نینچ  هک  ءاهقف 
نآ یثارم  وا  رـصع  رد  هدوب  هدـشن  ثداح  ایوگ  و  تسین ، عّجفت  زج  هیثرم  زا  ناشیا  دوصقم  هک  تسا  تناید  لها  دزن  هفراعتم  یثارم  لـثم 

اه ین  داوعَا =[  برض  وهل و  سلاجم  روضح  زا  یثارم ، نآ  هب  نانز -  نادرم و  زا  اهنارذگ -  شوخ  وهل و  لها  دننکیم  افتکا  هک  ینانچ 
[ ین هرق  يان ، رامِزم =[  و  ین ] بَصَق =[  هب  یناوخ ] دورس  یّنَغَت =[  و  َرتَو ] عمج  یهز ، ياهزاس  اهرات و  راتوَا =[  و  دوُع ] عمج  اه ، تولف  و 
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یقیـسوم تالآ  زا  مارح و  یگمه  هک  روپیـش و ... لبط و  جنَـص و  نوچ  اهنآ ، لاثما  اهنآ و  لامعتـسا  زا   ] ام نامز  رد  تسا  عیاـش  هچناـنچ 
، نامّزلا رِخآ  رد  َریِمازَم =[ نآرُْقلا  َنوُذِـخَّتی  دومرف : هک  اـجنآ  رد  وا  ریظن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هداد  ربخ  هچناـنچ  و  دنتـسه – س ]

ترایز هچنانچ  [ . 2/42 هر ،) ) قودص خیـش  (ع ،) اضِّرلا ِرابخَا  ُنویُع  دنناوخیم –  يزورما )!! حیـشاوت  ) یقیـسوم ناحلا  اب  زین  ار  نآرق  مدرم 
هدش یمرگرس ] حیرفت و  یخوش و  َتلاِطب و  تَهُزن =[  وهل و  رافسا  زا  البرک ] هب  نتفر  ینعی  ] شرفـس مالـسلا ، هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 
رفـس رد  وا  ریظن  هب  هداد  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  انامه  و  راکهنگ . ] هابت و  تسَپ و  ياهناسنا  ناـگزره و  نیفِرتُم =[  زا  يریثک  يارب 

نآ مالک  ایوگ  و  يراکایر . ] و   ] هَعمُـس يارب  ارقف  و  تراجت ، يارب  طاسوا  و  دـننکیم ، جـح  تَهُزن  يارب  نم  تما  ياِینغَا  هدومرف : جـح و 
 - خیـش بساکم  تراـبع  همجرت  تسا  اـجنیا  اـت  وا .» ریظن  رد  تسا  يراـج  يدروم و  رد  تسا  دراو  هک  تسا  زیزع  باـتک  لـثم  ترـضح 

پاچ يراصنا ، خیـش  بساکم  [ ] ار وا  ربق  كاخ  دزاس  ینامداش  زا  ُرپ  ار و  وا  حور  ادـخ  درادـب  سّدـقم  ُهَْسمَر =[  َحَّوَر  َو  ُهَسْفَن  ُهَّللا  َسَّدَـق 
[ ... هر يراـصنا  خیـش   ] مـالک یّماـع ، ِملاـع و  زا  نایعیـش ، ] اـم  ّتلم =[  نیا  لـها  مومع  نوـچ  و  هلأـسم 14 . ] و 314 –   1/285 هرگنک ،
دوخ راتفر  قشمرـس  كولـس و  لمعلاروتـسد  هدرک  لمأت  تسا  بوخ  دـننادیم ، نیموصعم ع ] ثیداحا  نآرق و   ] صوصن زا ] یکاـح  ...] ار
مُولَم دـهدب  ناـج  تبیـصم  نیا  تدـش  زا  رگا  رویغ  نمؤم  هک  مالـسا  بئاـصم  مظعا  زا  و  دـنرادن . اور  یّطَخَت  یمدـق  رارق  نیا  زا  دـننک و 

رد ناشیادخ  هک  ار  مالسلا  مهیلع  تراهط  تیب  لها  ءامسا  تسرپاوه ، بلطوهل و  ِمدرم  هک : تسا  نیا  تسین ، شنزرس ] تمالم و  لباق  ]=
لبط و نتخاون  ماگنه  و   ] بَِعل وهل و  تالآ  رد  ار ]  ] مالّـسلا اَهیلع  هَنیَکُـس  مالّـسلا و  اَـهیلع  بنیز  لـثم  هدوتـس ، یگرزب  تمارک و  هب  نآرق 

]= یناثَم و  ثَلثِم ] عمج  رات ؛ هس  ياهدورـس  ِثلاثَم =[ و  ۀـِینُغا ] عمج  اه ؛ دورـس  یناـغَا =[  رد  هک  یهورگ  ءامـسا  يارب  و  دـنربیم ، جـنَص ]
لآ بئاـصم  رکذـت  و  دـنیامنیم ، رارکت  هدرب ، یملـَـس ؟ و  یلَیل ؟ ياهمــسا ]  ] لـثم دوـش ، هدرب  دــیاب  ةاـنثَم ] و  ینثَم ؟ عـمج  مّود ، ياـهرات 
 ]= مُّنََرت یّنَغَت و  هلیـسو  و  یبـلط ] تورث  يزودـنا و  لاـم  مُّعَنَت =[  شیَع و  هیاـم  ناورمینب ، هیماینب و  شور ] ِتَریـس =[  هب  ار ، (ص ) لوسر

ُذوُعَن دروآیمرد ! داحلا  رفک و  نابیرگ  زا  رـس  هتـشذگ  قِسف  ِّدح  زا  راک  نیا  دنک ، هشیدـنا ] لّمأت =[  یـسک  رگا  و  دـننکیم . یگدـنناوخ ]
رکم و سفن و  ياوه  هبلغ  زا  يونعم و  نالذِـخ  يراوخ و  زا  ادـخب  میرب  یم  هانپ  ِناطیَّشلا =[  ِةَدـیکَم  َو  يوَْهلا ؟ ِۀَـبَلَغ  َو  ِنالْذِْـخلا  َنِم  ِهَّللِاب 
: فیلأت ] هینیـسحلا نیعبرا  باـتک  همدـقم  رد  و  و 308 . ]  2/307 هر ،) ) ینارهط لـضفلاوبا  ازریم  روُدُّصلا ، ُءافِـش  [ ؟ یهَتنِا ناطیــش . ] هـلیح 

مزال هدومرف : تسا ، بسانم  اجنیا  رد  شداریا  هک  هدـش  رکذ  هعماج  تظعوم  هغلاب و  تحیـصن  یمق ، ] باـبرا  دّـمحم  ازریم  ّجاـح  موحرم 
نتسیرگ يرادهیزعت و  مسارم  زا  رتعیاش  هعیش  بهذم  رد  يراعِش  ام  رـصع  رد  هک  دنوش  هاگآ  هیرَـشَع  ینِثا ؟ بهذم  زا  نینیَدَتُم  هک  تسا 

هیلع ءادهشلادیس  ترضح  هب  لسوت  زج  هدش  روجهم  هیعرش  بادآ  ننس و  راثآ و  رثکا  هکلب  تسین ، مالسلا  هیلع  نیمولظم  دیس  بئاصم  رب 
دوش طوبضم  يروط  هب  لمع  نیا  دودح  هک  دشاب  هتسیاش  سپ  تسا . لامک  یقرت و  رد  زور  هب  زور  تسا  هعیش  يراودیما  هیام  هک  مالسلا 

تسا هلماک  تََطلاخُم  ترشاعم و  نامز  نیا  رد  نوچ  دشابن و  هجراخ  بهاذم  ضارتعا  نعط و  دروم  دشاب و  سدقا  عرش  دعاوق  قباطم  هک 
روکذـم و للم  خـیراوت  رثکا  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يالتبا  ـالبرک و  هعقاو  رگید و  بهاذـم  اـب  بهذـم  نیا  یلاـها  ناـیم 

نتخاون دننام  دـنیامن ، مامت  زارتحا  هسدـقم  تعیرـش  تایِهنَم  هعَدَـتبُم و  روما  زا  يراد  هیزعت  عماجم  رد  هک  دـشاب  هتـسیاش  تسا ، طوبـضم 
!! دشابن يرادهیزعت  عماجم  زا  ضعب  یگتـسارآ ] و   ] یگتخادرپ هب  بَِعل  وهل و  سلاجم  هک  دشاب  اسب  زیمآبرط و  ياهیگدـنناوخ  اهزاس و 

لامعا اب  ار  ایند  دننک  بلط  ِةَرِخْآلا =[  ِلامْعَِاب  اینُّدلا  َنُوُبلْطی  دـناهتفگ : نینمؤملاریما ع ]  ] هک هدـش  نایب  مدرم  هنوگ  نیا  لاح  یثیدـح  رد  و 
ار ناطیـش  دـش و  دـهاوخ  همیظع  ياهباوث  زا  یمورحم  بجوم  تاکرح  نیا  و  [ 59 ص : ج8 ، ینیلک ، خیـش  یفاکلا ، ۀضور  ترخآ - !!

دننام دـش ، دـهاوخ  هدایز  لمع  نآ  داسِفا  هب  ناطیـش  هجوت  دـشاب ، رتشیب  شعفن  هک  یلمع  ره  سپ  تسا ، ناـسنا  عاونا  هب  یماـمت  توادـع 
تاجن يراگتسر و  بجوم  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  رابخا  نید و  ترورض  بَسَح  هب  هک  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  لّسوت 

رکذ دننام  دومن  دـنهاوخ  لمع  نآ  رد  ّماع  یموجه  ّمات و  یهجوت  نالهاان  دوش  هیویند  دـئاوف  بجوم  هک  لمع  ره  و  تسا ؛ ترخآ  ایند و 
رتمک نآ ] رد  هللا  یلإ  تبرق  دـصق  و   ] تدابع تهج  هدـش و  راکایر ) ّقلمتم و  ناحاّدـم  یخرب  ) شاعم هربتعم  لـئاسو  زا  یکی  هک  بئاـصم 
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تهجب ) رَکنُم نیا  زا  یهن  دوشیم و  رکذ  هحیرـص  بیذاکا  بهذـم  ياملع  عماجم  رد  هک  هدیـسر  ییاـجب  راـک  هتفر  هتفر  اـت  دوش  ظوحلم 
! دنرادن روآ ] هیرگ  هیِکبُم =[ عیاقو  لعج ) (و  عارتخا زا  كاب  ناحاّدم ] بئاصم =[ نیرکاذ  زا  ياهلمج  تسین و  رَّسیُم  ّماوع ) بّصعت  تّدش 

[ : ناسیون لتقم  یخرب  زا  داقتنا  ]

ءادهـشلا – ع–  دیـس  ترـضح  رب  ار  مدرم  هکیـسک  ُۀَّنَْجلا =[  ُهَلَف  یْکبَا  ْنَم  ثیدح : لومـشم  ار  دوخ  دنک و  ینخـس  عارتخا  هک  دشاب  اسب 
هدـیدج تافیلأت  رد  یعویـش  هتفگ ، ] حاّدـم  نآ  هک   ] غورد فرح  نامه  ناـمز ، لوط  هب  و  دـنادیم ، تسا ] بجاو  وا  رب  تشهب  دـنایرگب ،

 ]= عوبطم یباتک  هب  تبسن  ار ] غورد  لوق  نآ  وا ، راداوه  ای  حاّدم  نآ  ، ] دیامن بیذاکا  نآ  زا  عنم  نیما ، علّطم  ثِّدَُحم  هاگ  ره  و  دنک ، ادیپ 
ياهدَنَـس باب  رد  يریگ  ناسآ  نَنُـس =[ » هَّلِدَا  رد  حـُماست  هدـعاق   » هب ندز ] گنچ  کُّسَمَت =[  ات  دـهد  عومـسم  یمالک  هب  ای  هدـش ] پاـچ 

دهاوخ نایعیـش ] ام  رب   ] هجراخ للم  خیبوت  تمالم و  بجوم  اهراک ] نیا  هک  !! ] دهد رارق  هفیعـض  ياهلقن  زیوآتسد  دیامن و  تاّبَحَتـسُم ]
!! تسین عیاـقو  نآ  زا  يرثا  نـیع و  ثیدـح ، مـلع و  لـها  دزن  و  طوبـضم ، هدـیدج  بـتک  رد  هـک  هـفورعم  عیاـقو  زا  ياهـلمج  دـننام  دـش ،

زادرپ غورد  درم  یفشاک ، نیسح  ّالم  ) یفشاک لضاف  فیلأت  ءادهشلا  ۀضور  باتک  رد  هک  البرک )) رد  (ع ) مساق ترـضح  یـسورع  )) دننام
زا هک  یحیَرُط -  خیش  یفشاک ، ] هب  ّنظ  نسُح  رثا  رب  سپـس ، [ . ] باتک نآ  ص 320 و329   ] هدش لقن  لوغم ) دهع  رخاوا  هرهچ ي  دـنچو 

، بَختنُم باتک  رد  یحیَرُط ] خیش  موحرم   ] و تسا ، ]!! هدش  عیاش  هنوگنیا  و   ] هدومن لقن  وا  زا  تسا -  نیدَمتعُم  ءاملع و  ناگرزب ] هَّلِجَا =[ 
بابرا دّمحم  ازریم  هینیسح ، نیعبرا  [ ؟ یهتنِا تسین . هدیشوپ  عالطا  تریصب و  لها  رب  هک  هدومن  يرایـسب  ياهیراگنا ] لهـس  تاحَماسُم =[ 

[ . ص10-7 نارهط – 1330ق ، پاچ  یمق ،

[ : نتشاد رذح  رب  تحیصن و  ٌریذحَت =[  ٌحصُن و 

میظعت مَلَع  دـندز و  رمک  رب  تمه  نماد  هک  ار  نامولظم  دیـس  تبیـصم  نیرکاذ  ربنم و  لـها  هلیلج  هلـسلس  تسا  مزـال  هتـسیاش و  ردـق  هچ 
نیا هک  دنشاب  تِفتلُم  دنتشاد ، لوذبم  ار  شیوخ  سوفن  میظع ، هناشن ] تیآ و  رَعـشَم =[  نیا  میظنت  يارب  دندیـشک و  شود  رب  ار  هَّللا  رئاعش 

لوسر يدونـشوخ  دـنوادخ و  ياضر  زج  ندروآ  ياجب  ماگنه  رد  هک  دوش  تدابع  هاگنآ  لمع  نیا  تسا و  تادابع  ریاـس  دـننام  تداـبع 
[ دراو يراط =[  گرزب  راک  نیا  رب  هک  يدسافم  زا  دشابن و  رظن  رد  يدصقم  ضرغ و  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  يده -  هّمئا  ادـخ و 

التبم ای  هاج ، ای  لام  لیـصحت  يارب  میظع  تدابع  نیا  رد  دنک  مادقا  هَّللِاب -  ُذایِعلا  ادابم -  هک  دنـشاب ؛ رذح  رد  هدش  رگتیارـس ] يراس =[  و 
ابیز وم و  یب  دِرامَا =[  لافطا  و  ندـناوخ ، ءانِغ  و  مالعَا ، ياملع  هرهاـط و  جـجح  رب  یلاـعت و  يادـخ  رب  نتـسب  ارتفا  نتفگ و  غورد  هب  دوش 

و ندمآرد ، مدرم  هناخ  هب  حیرـص  یهن  اب  هکلب  نذایب  و  نتـشاداو ، یگدـنناوخ  هب  دوخ  زا  شیپ  قوُسف -  ناحلا  اب  ار -  دَرمَا ] عمج  هرهچ ،
ندرکن رد  سلجم ]  ] نیرـضاح ندرزآ ] ادـص و  رـس و  تَمَحاُزم و  هنوگره  داجیا  هب  ّلحم  لها  ناگیاسمه و   ] ندرزآ و  نتفر ، الاب  ربنم  رب 

حدـم ّقِحتـسُم  هک  یناسک  حدـم  و  نآ ، زا  لبق  اعد و  تقو  رد  لطاب  جـیورت  و  ندز ، ] فرح  نانآ  اب  زیمآ  هنعط  و   ] هغیلب تاـملک  هب  هیرگ 
و نیمِرُجم ، ندرک  رورغم  و  همَلَظ ، تناعا  و  هنتف ، نتخیگنارب  و  مالسلا ، مهیلع  دّمحم  لآ  رارـسا  ءاشفا  نید و  ناگرزب  هب  تناها  و  دنتـسین .

کچوک و  دوـشیم ، ]!! كاـپ  يدرک  يرادازع  نوـچ  ینکب ، یهاـنگ  ره  هک : غورد  نیا  لـثم  هب   ] نیقـساف ندوـمن  راد ] تأرج  يّرَجَتُم =[ 
ندرک ریـسفت  دـب  دـننام  هََطلاـغُم ؛ يراـکبیرف و  سیلدـت =[  روط  هب  رگید ، ثیدـح  هب  یثیدـح  ندرک  طـلَخ  و  رظن ، رد  ار  یـصاعم  ندومن 

، هدساف هلطاب  یناعم  هب  رابخا  لقن  و  تسردان ] رابتعا و  یب  هدساک =[  ءارآ  هب  ار  هفیرش  تایآ  ریسفت  و  ناراکهنگ ، ] زا  (ع ) ناماما تَعافَش 
ُمِهیلع ) مارِک يایـصوَا  ماظِع و  يایبنا  ندروآ ] نیئاپ  ریقحت و  صیقنت =[  و  نآ ، فالِخ  هب  ای  قح  هب  هچ  نآ ، تیلها  نتـشادن  اب  نداد  اوتف  و 

عیمج زا  (ع ) ناماما و  (ص ) مرکا ربماـیپ  ماـقم  ًاـعقاو  هچرگا   ] مالـسلا مهیلع  هّمئا  تاـماقم  ندومن  دـنلب  ندرک و  گرزب  تهج  هب  مـالَّسلا )
راعـشا رکذ  نوچمه  ناِرفاک ، هَرَفَک =( نانخـس  هب  سلجم ، نتفرگ  قنور  مالک و  نداد  تنیز  يارب  ندـش  لـسوتم  و  تسا ، ] رتـالاب  ناـشیا 
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، اوران تشز و  هَرَکنُم =[  بلاطم  رد  قساف ] رجاف و  ناراکدـب  هَقَـسَف =[  هَرَجَف و  راعـشا  هَکِحـضُم و  تایاکح  و  یفوص و )... يولوم  يونثم 
لئاسم رد  تاُهبُـش  ندرک  رکذ  و  لاح )) نابز  )) ناونع هب  ار  یثارم  غورد  راعـشا  ندرک  حیحـصت  و  ءارَعُـش ] بلغا  هناقـشاع  ياه  لَزَغ  لثم 
تمصع یفانُم  هچنآ  رکذ  و  نیملسم ، يافَعُـض  نید  لوصا  هیاپ  ندرک  بارخ  و  نآ . عفر ) ) تّوق نتـشادن  ای  نآ ، عفر  نایب  یب  نید ، لوصا 

يادـص هب  اـی  ناـشیا  تاـقوا  عییـضت  هب  راّـضُح  ندرک  تـیذا  (و  نخـس نداد  لوـط  و  تـسا ، مـالَّسلا  ُمِـهیلع  تّوـُُبن  تـیب  لـها  تراـهط  و 
ندومن مورحم  و  رتشیب ) هجو  نتفرگ  سلجم و  ناـبِحاص  دزن  قُّلمت  يراـکایر و  نوچمه  ) هدـساف هریثک  ضارغَا  تهجب  دوخ ) شارخـشوگ 

. تسا دشابن ] ندرمش  رب  شرامش و  لباق  یصُْحت =[ ؟ َو ال  ُّدَُعت  هک ال  دِسافَم  نیا  لاثما  و  تقو ] لّوا   ] زامن تلیضف  تاقوا  زا  نیرضاح 

[ : نایربنم ناحاّدم و  یخرب  قالخا  زا  داقتنا  ربنم و  لها  فیلاکت  ]

هغیلب بـطخ  یهاـگ  هـتفرگ و  شیپ  ار  ظـعو  تامّدـقم  هـک  ناـنآ  هَرمُز  رد  دوـش  لـخاد  هَّللاـب -  ذاـیِعلا  اداـبم -  هـک  دـشاب  رذـح  رد  زین  و 
تافآ و ایند و  هنتف ] جنر و  تَنِحم =[  زا  ار  مدرم  دـننک و  رکذ  ار  ترـضح  نآ  رادرک  راتفر و  هیفاش و  ظعاوم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

ياملع باحـصا و  ّصاوخ  نید و  نایاوشیپ  تلاح  هب  دـنیامن و  صیرحت  بیغرت و  نآ  رد  دـهز  ایند و  ضُغب  رب  دـنناسرتب و  نآ  تاـکلهم 
هحیبق و تافص  هثیبخ و  لئاذر  زا  و  اضر ، لّکوت و  ءاجَر و  فوَخ و  زا  نآ -  تافـص  سفن و  لاوحا  زا  یهاگ  و  دننک ؛ داهـشتسا  نیدشار 

تیفورعم هیفوص  شیوارد و  دزن  هک  مولعلا ، ءایحإ  ینعی  کلـسم ، یفوص   ] یلازغ باتک  زا  ار  دوخ  تاـظوفحم  دـنیوگ و  نخـس  اـهریغ - 
ار ماقم  نیا  اب  بسانم  رابخا  تایآ و  و  دـننک ! ناـیب  تنکل ، فقوتیب و  تغـالب ، تَحاـصَف و  تیاـهن  رد  هریغ  و  تسا ] غورد  زا  رپ  دراد و 

اهنآ نتفگ  هب  هک  درادنپ  نانچ  هراچیب  دنیامن و  رکذ  هتخادنا  مه  هب  هیفاق  عجَـس و  نآ  رد  هک  یتاملک  هتخادرپ و  نانخـس  اب  مظنم  بترم و 
ایند و هفیج  هتفیش  نانچ  و  تسا ، هدومنن  یقرت  یّماع  مدرم ] نیرتمک  یندَا =[ ؟ هیاپ  زا  تافـص  نآ  رد  هکنآ  لاح  تسا و  فِصَّتُم  دوخ  زین 

ِقوَتُم عّ هک  وا  ریقوت  میرکت و  مزاول  هب  دـنک و  تَلفَغ  وا  جورخ  اـی  لوخد  تقو  رد  سلجم  بِحاـص  رگا  هک  تسا  لـیاذر  ِتَثاـبَخ  هب  هدولآ 
زا ار  دوخ  تلاح  نیا  اب  دنک و  یحاّضَف  دیامن و  داریا  هلگ و  دوش و  مهرب  مهرد و  دـهدن  رارق  سلجم  نآ  ِمَتاخ  ار  وا  ای  دـنکن  لمع  تسا 
هب هک  دـنک  نامگ  و  درادـنپ ، ُهادـِف -  یحور  مالّـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس -  ترـضح  نیرکاچ  هَرمُز  رد  لخاد  ترخآ و  لـها  هَّللا و  ُلـها 
رد طقف ]  ] هلیذر قالخا  تسا و  رود ] هب  كاپ و  یلاخ و  يرب =[  يراع و  تاثابَخ  لـیاذر و  همه  زا  هیربنم  تاـظوفحم  زا  يرادـقم  تهج 

تسا غارچ  لاح  شلاح  سک  نینچ  هک  تسا  فوشکم  سفن  بویع  سِّسَجَتُم  ریصب و  ياناد  رب  و  تسا !! سلجم  نیعمتسم  سانلا و  ُّماوع 
اَهِیف ْاُوبِْکبُکَف  : » همیرک رد  تیاوَغ ] یهارمگ و  باحصا  نیواغ =[  هرمُز  رد  دوش  لخاد  دزورفیم و  ار  نارگید  دزوسیم و  ار  نتشیوخ  هک 

َلوُقَت نَأ  : » هفیرش هیآ  لومشم  و  [ 94/ ءارعـش ناشهارمگ –  لطاب و  نادوبعم  اهنآ و  منهج ، رد  تروص  هب  دنتفا  رد  سپ  َنوُواَْغلا =[» َو  ْمُه 
و [ 56/ رَمُز ادخ –  رما  رد  مدرک  یهاتوک  هچنآ  رب  ترسح  ياو و  يا  دیوگب : یسک  هک  ِهَّللا =[» ِبنَج  ِیف  ُتطَّرَف  اَم  یَلَع  یتَرْـسَحی ؟ ٌسْفَن 

!؟ – دـینکیم شومارف  ار  ناتدوخ  دـینکیم و  توعد  یکین  هب  ار  مدرم  امـش  ایآ  ْمُکَـسُفنَأ =[» َنْوَسنَت  َو  ِِّرْبلاـِب  َساَّنلا  َنوُُرمْأـَتَأ  : » هکراـبم هیآ 
دََقل َو  دـشابیم . اهریغ  و  [ 2/ ّفص دـیهدیمن – !؟ ماجنا  دوخ  هک  دـیئوگیم  ینخـس  ارچ  َنُولَعْفَت =[»!؟ َال  اَم  َنُولوُقَت  َِمل  : » همیرک و  [ 44/ هرقب

؛ مراد یلکـشم  دننکیم ! رگید  راک  نآ  دنوریم  تولخ  هب  نوچ  دننکیم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو  يزاریـشلا : ُظفاحلا  َداجَا 
لغد و  بلق * همه  نیاک  يرواد  زور  دـنرادیمن  رواب  ایئوگ  دـننکیم !!؟ رتمک  هبوت  دوخ  ارچ  نایامرف  هبوت  سرپ : زاـب  سلجم  دنمـشناد  ز 

ْمُه َو  اْینُّدـلا  ِة  ؟ ویَْحلا ِیف  ْمُهیْعَـس  َّلَض  َنیِذَّلا  ًالاَمْعَأ ، َنیِرَـسْخَْألِاب  مُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  : » یلاعت ُهَّللا  َلاق  ّبلقت ] بلق : دـننکیم *[ !! رواد  راک  رد 
هدش هابت  ایند  یناگدنز  رد  ناشیاهششوک  هک  نانآ  مهدب ؟ ربخ  مدرم  نیرتراکنایز  زا  ار  امش  ایآ  وگب : « ] اًْعنُـص َنُونِـسْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحی 

. دوب ناشیا  وحن  ربنم و  لها  فیلاکت  دش  رکذ  هک  بلاطم  نیا  [ . 104-102/ فهک دنراکوکین –  هک  دنربیم  نامگ  دوخ  یلو  تسا 

[ : سلاجم نایناب  ناعِمَتسُم و  فیلکت  ]
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نیرـضاح و زا  وا  ریغ  هچ  سلجم و  بحاـص  هچ  دنـسر ؛ ءاـصِحا  ّدـحیب و  تاـضویف  هب  دـنوش و  دـنمرهب  وا  زا  هـک  نارگید  فـیلکت  اـما 
زا دـیآرب و  هوق  زا  هچنآ  ردـقب  حراوج  ریاس  نابز و  لام و  هب  وا  هب  تسا  ماـعنِا  ناـسحا و  مارکا و  ریقوَت و  تیاـعر و  تناـِعا و  نیعمتـسم ؛

دـننک و وا  اب  هچنآ  هچ  درک ؛ دـهاوخن  هدرک  ادـیپ  ناشیا  رب  لمع  نیا  رد  هک  یقح  هب  افو  زگره  دـننک  وا  اـب  هچنآ  دـیآرد و  دـناوت  هدـهع 
یلباقم هدیسر  اهنآ  هب  لمع ] اب  وگتسار و   ] ناوخ هضور  نآ  طسوت  هب  نآ  زا  اهرازه  هک  یتشهب  هماج  رات  کی  هب  مامت  ایند ، عاتم  زا  دنهدب 

اب هدوب  نینچ  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هیـضرم  تریـس  هچنانچ  دندرک ، مک  دننک  هچ  ره  دنداد و  مک  دنهد  هچ  ره  سپ  درک ، دـهاوخن 
اهاطع هنوگچ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  ترـضح  نیبب  نک  راثآ  ثیداـحا و  هب  عوجر  راـبکی ] یتَخل =[  ناـشیا . لاـثما  هفیاـط و  نیا 

هیلعقداص ترـضح  ياطع  نک  هظحالم  و  [ . 46/125 راونألاُراِحب ،  ] دـناوخ ار  هفورعم  هدیـصق  نآ  هکنآ  زا  سپ  رعاـش ، قَدزَرَف  هب  دومرف 
وت رب  دناشوپب  دنوادخ  ًۀِیفاع =[  ُْهنِم  ُهَّللا  َکَسَْبلَا  دناوخ : تیب  ود  دـمآ و  ترـضح  نآ  تدایع  هب  هکنآ  زا  سپ  یملَـس  عَجـشَا  هب  ار  مالـسلا 

. تفرب تفرگ و  نانکرکـش  عجـشا  دومرف ؛ اطع  يو  هب  دوب  مهرد  دص  راهچ  ترـضح  دزن  خـلا ؛ ار ]... دوخ  زا  یتیفاع  یتمالـس و  هماج ي 
هب تبسن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  ياطع  هیضق  و  تشاد . تمیق  مهرد  رازه  هد  هک  درک  اطع  وا  هب  يرتشگنا  دیبلط و  ار  وا  ترـضح 

رازه یبش  ره  رد  بش ، رازه  هک  يزبس  زخ  نهاریپ  یقیقع و  رتشگنا  یتیاور  هب  و  گرزب ، ] هماج ي  هَّبُج =[  دایز و  لوپ  زا  یعازُخ  لـِبعِد 
نیموصعم ع] يارب  ناـمز  طـسب  نتفاـی و  تعـسو  رد  یهلا  زاـجِعا  هب   ] هدوـمن نآ  رد  نآرق  متخ  رازه  دوـب و  هدـناوخ  نآ  رد  زاـمن  تعکر 

میهاربا و  یعازُخلا ]  ] یلع نب  ِلبعِد  هک  هدش  لقن  هر ] یضترم  ] دیَس زا ] یباتک  اهدیراورم ؛ اهششخرد و  رَرُد =[  رَرُغ و  زا  و  تسا . فورعم 
زا دعب  دندیـسر ، مالـسلا  هیلع  اضر ] ماما  متـشه ؛ ماما   ] هّمئالا نماث  ترـضح  تمدخ  دـندوب  تسود  قیدَـص و  رگیدـکی  اب  هک  سابعلا  نب 

یلاخ یهلا  تایآ  سرادم  ( ] (ي ِتاصَرَْعلا ُرِفْقُم  یْحَو  ُلِْزنَم  َو  ٍةَوِالت  ْنِم  ْتَلَخ  ٍتایآ  ُسِرادَم  دناوخ : لبعد  سپ  دوب ، هدـش  دـهعیلو  هکنآ 
َْتلازَا تسا : نیا  نآ  لوا  هک  ياهدیـصق  هدناوخ  میهاربا  و  دش . ]! لیدـبت  فلع  بآ و  یب  نابایب  هب  یحو  لوزن  هاگیاج  و  دـش ؛ توالت  زا 

همه نآ  زا  دعب  ِهلآو ، ِهیَلع  ُهللا  یَّلـصربمایپ  دالوا  تداهـش  نداتفا و  نیمز  هب  ( ] (ي ٍدَّمَُحم ِیبَّنلا  ِدالْوَا  ُعِراصَم  (ي ،) ِدُّلَجَّتلا َدـَْعب  ِْبلَْقلا ، َءازَع 
شکرابم مسا  هک  مهارد  نآ  زا  دیشخب  مهرد  رازه  تسیب  رفن  ود  نآ  هب  ترـضح  سپ  دنکیم . ] فرطرب  ار  بلق  يازع  يرادیاپ ، ربص و 

هَّصِح سپ  دندیرخ ، مهارد  هد  هب  ار  اهنآ  زا  یمهرد  ره  مق  لها  دروآ و  مق  هب  ار  دوخ  فصن  لبعد  سپ  دوب ، هدز  هکس  اهنآ  رب  نومأم  ار 
مالسلا هیلعءادهشلادیس  ترضح  و  تفای . تافو  ات  تشاد  هاگن  ار  اهنآ  میهاربا  اما  و  دش . مهرد  رازه  دص  لبعد  مهارد  شزرا ] مهس و  ]= 

اجک دومرفیم : درک و  دیراورم  زا  رپ  ار  شناهد  درک و  اطع  هماج  رازه  یفرشا و  رازه  دومن  شنارـسپ  زا  یکی  میلعت  دمح  هروس  هکنآ  هب 
هک یبرع  نآ  هب  دومرف  اطع  مهرد  رازه  راهچ  هک  تشذـگ  ترـضح  نآ  قالخا  مراکم  لصف  رد  و  وا ! ياطع  هب  نم  ياطع  نیا  دـنک  اـفو 

ار وت  هناخ  رد  هقلح  ددـنب و  دـیما  وت  هب  هک  یـسک  ! ] َۀَـقَلَْحلا َِکباب  ِنُود  ْنِم  َكَّرَح  ْنَم - َو  َكاجَر  ْنِم  َنآـْلا  َبِخی  َْنل  وا : يارب  زا  دـناوخ 
هک ارنیا ؛ ریگب  ٌرِذَتْعُم =[  َکَیلِإ  ّینِإَف  اهُذُخ  دومرف : تساوخ و  رذع  درک و  مرـش  وا  زا  اطع ، همه  نیا  اب  و  دش . ] دهاوخن  دیماان  زگره  دنزب 

ترضح نآ  زورون ، دیع  زور  رد  هک  هَّللا  ءاش  نا  دیایب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  لاح  رد  و  مهاوخیم . ]... ترذعم  وت  زا  نم 
همه رخآ  دـندروآ و  هفحت  هیِدَـه و  کی  ره  دوخ  عسو  هزادـنا  هب  دـندمآ و  باـنج  نآ  ندـید  مدرم  تسـشن و  وا  ياـج  رد  روصنم  رما  هب 

هس نآ  سپ  هتفگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تدج  هیثرم  رد  مّدج  هک  رعش  هس  زج  مرادن  ياهیِدَه  نم  درک  ضرع  دمآ و  ریقف  يدرمریپ 
هب هک  ییاهلام  نیا  هک  روصنم  دزن  داتـسرف  ترـضح  تسـشن . درم  نآ  نیـشنب . ار  وت  هیدـه  مدرک  لوبق  دومرف : ترـضح  دـناوخ . ار  رعش 

هیثرم هک  يدرمریپ  نآ  هب  ار  مامت  مه  ترـضح  دیـشخب . ترـضح  نآ  هب  ار  اهنآ  مامت  روصنم  درک ؟ دیاب  هچ  دندروآ  هفحت  هیده و  ناونع 
رد الط ] ياههاگارچ  بَهَّذلا =[  ُجوُُرم  رد  ُهللا  ُهَمِحَر  يدوعسم  نیما ، خّروم  و  [ . 48/102 هر ، یسلجم  همّالع  راونالا ، ُراِحب   ] دیشخب دناوخ 

هدیـصق تیَمُک  نوچ  هک  هدرک  لـقن  هدـش ، نییناورم  تکـاله  نییـسابع و  تنطلـس  همدـقم  هک  هیناـمی ، هیراِزن و  نیب  تیبَصَع  ببـس  ناـیب 
َو ال ُبَرْطَا  ِضِیْبلا  َیِلا  اًقْوَش  ام  َو  ُْتبِرَط  تسا : تیب  نیا  نآ  لوا  هک  ار  راعشا  نآ  تفر و  قَدزَرَف  دزن  دمآ و  هرـصب  هب  تفگ  ار  تایمـشاه 
و مرادن ؛ مه  ندرک  يزاب  هزیگنا  و  يور ؛ ابیز  دیفس  نانز  هب  قایتشا  يور  زا  هن  یلو  متفای ، بَرَط  يداش و  [ !؟ ُبَْعلی ِبیَـشلاوُذ  َو  یّنِم ، اًبَِعل 
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هب تیمک  سپ  نآ ، هعاشا  هب  ار  وا  درک  رما  درک و  نیسحت  قیدصت و  ار  وا  قدزرف  دناوخ ، قدزرف  رب  دنکیم . ]!؟ يزاب  يوم  دیپس  ِریپ  ایآ 
ار هیمیم  هدیـصق  نوچ  و  دناوخ ، بانج  نآ  يارب  ار  دوخ  راعـشا  دـش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  تمدـخ  یبش  تفر و  هنیدـم 

البرک نیمزرـس  رد  هک  ياهتـشک  نآ  تساهنآ  زا  و   ] ٍماغَط َو  ٍۀَُّما  ِءاغوَغ  َنَیب  ُمُْهنِم  َرِدوُغ  ِّفَّطلاـِب  ٌلـیتَق  َو  دیـسر : رعـش  نیا  هب  درک و  عورش 
نم دزن  رگا  تیمک  يا  دومرف : تسیرگ و  ترـضح  نآ  تسپ . ] ناـمدرم  تّما و  لذارا  ناـیم  تفرگ ؛ رارق  ینکـش  ناـمیپ  تناـیخ و  دروم 

ال هدومرف : تباث  نب  ناّسَح  هب  ِِهلآو -  ِهیَلع  ُهَّللا  یَّلـص  ادـخ -  لوسر  هک  یترابع  نآ  تسوت  يارب  زا  نکل  میدادیم ، هَلِـص  ار  وت  دوب  یلاـم 
[ ، ینکیم عافد  تیب  لها  ام  زا  هک  ماگنه  نآ  ات  یـشاب ، لیئَربَج  دییأت  دروم  هتـسویپ  ِتیَْبلا =[  َلْهَا  اّنَع  َْتَببَذ  ام  ِسُدـُْقلا  ِحوُِرب  ًادـیَُؤم  َْتلِز 
نم انامه  تفگ : هَّللادبع  دناوخب . وا  يارب  زین  ار  دوخ  راعـشا  تفر و  نسحلا  نب  هَّللادبع  دزن  دـش و  نوریب  ترـضح  نآ  دزن  زا  تیمک  سپ 

هب ار  کلِم  نآ  هلابق  سپ  تسا ، نآ  هتـشون  نیا  ماهدیرخ و  مهرد  رازه  راهچ  هب  عایِـض - ] نآ : عمج   ] دشاب بآ  نیمز و  هک  ار -  ياهَعیَض 
، میوگیم لام  ایند و  يارب  میوگب ، ریغ  يارب  رعـش  نم  رگا  داب ، وت  يادف  مردام  ردـپ و  تفگ : تیمک  دیـشخب . وا  هب  ار  کلم  نآ  داد و  وا 
. مریگیمن نمث  لاـم و  ماهتفگ ، ادـخ  يارب  هک  يزیچ  يازا  رد  نم  و  مرادـن . رظن  ادـخ  زج  تیب  لـها  امـش  يارب  دـنگوس  ادـخ  هـب  نـکلو 
: تفگ دمآ و  هَّللادبع  دزن  زور  دنچ  زا  سپ  و  تفرب . تفرگ و  ار  کلم  نآ  هلابق  تیَمُک  مَرَجال ، دـنک ، لوبق  هک  درک  غیلب  رارـصا  هَّللادـبع 
: تفگ ار . تتجاـح  وـگب  تسا  هدروآرب  یـشاب  هتـشاد  هک  تجاـح  ره  دوـمرف : مراد . یتجاـح  وـت  هب  نم  دـشاب ، وـت  يادـف  مرداـم  ردـپ و 

هَّللادـبع تقو  نیا  درک . لوبق  زین  هَّللادـبع  داهن . هَّللادـبع  دزن  ار  هتـشون  نآ  يریگ ، سپ  ار  دوخ  کِلم  يریگب و  ار  هلابق  نیا  هک  مهاوخیم 
ياههناخ رد  داد و  دوخ  ناکدوک  زا  رفن  راهچ  تسد  هب  ار  نآ  هشوگ  راهچ  تشادرب و  تسوپ  زا  ياهماج  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  هیواعم  نب 

امـش لـئاضف  رکذ  زا  مدرم  هک  یماـگنه  هتفگ  رعـش  امـش  قـح  رد  هک  تسا  تیمک  نـیا  مشاـهینب ! يا  تـفگ : درک و  شدرگ  مشاـهینب 
هک ره  سپ  دیهد ، هلص  ار  وا  دوش  نکمم  ار  امـش  هچ  ره  سپ  هدروآرد ، نتخیر  ضرعم  رد  هیماینب  دزن  ار  دوخ  نوخ  دناهدرک و  توکس 
هچ ره  مه  اهنآ  اـت  درک  مـالعا  زین  ار  تایمـشاه  ياـهنز  سپ  تخیریم . یتسوپ  هماـج  نآ  رد  راـنید  مهرد و  زا  دـشیم  شنکمم  هچ  ره 

ندب زا  ار  دوخ  ياهرویز  و  تنیز ] ۀیلُح =  عمج   ] ِیلُح هکنآ  یتح  دـندرک . اطع  ار  وا  دوب  نکمم  هچ  ره  زین  اهنز  سپ  دـننک . اطع  دـنناوتب 
تیمک دزن  هب  ار  اهنآ  هَّللادـبع  سپ  مهرد . رازه  دـص  رادـقم  تیمک  يارب  دـش  عمج  هکنآ  اـت  دـندادیم  تیمک  يارب  دـندرکیم و  نوریب 

هک ار  یئاراد  ناوت و  تیاِهن  میدروآ  وت  دزن  تسا ) تیَمُک  ۀـینُک  !) ّلِهَتـسُم ابا  يا  ِّلِقُْملا =[  ِدـْهُِجب  َكانیَتَا  ِلِهَتْـسُْملا ! َابَا  اـی  تفگ : دروآ و 
رادقم نیا  میتسه و  دوخ  نانمـشد  تلود  نامز  رد  ام  هکنآ  هچ  میهاوخیم ؛ رذع  وت  زا  انامه  دروآ . ] مهارف  دناوتیم  زیچ  یب  ریقف و  ناسنا 
مرداـم ردـپ و  تفگ : تیمک  شیوخ . راـگزور  هب  وجب  تناعتـسا  اـهنیا  هب  سپ  ینیبیم ، هکناـنچ  ناـنز  رویز  تسوا  رد  میدرک و  عمج  ار 

زا مریگیمن  و  ِهلآو -  هیَلع  ُهَّللا  یَّلص  شلوسر -  ادخ و  زج  متشادن  اهامش  حدم  رد  یضرغ  نم  و  دیدومرف ، اطع  دایز  انامه  اهامش ، يادف 
لها تایاور  رد  و  خلا . درکن  لوبق  وا  دـنک  لوبق  تیمک  هک  درک  یعـس  هچ  ره  هَّللادـبع  سپ  دـینک . در  شنابحاص  هب  ار  اهنیا  يزیچ ، امش 
بانج نآ  يارب  درک  ءاـشنا  تیمک  و  میتفر ، مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  تمدـخ  تیمک  اـب  تفگ : تیَمُک  يـالوم  دـعاص  هک  تسا  ّتنس 
َّمُهَّللَا دومرف : ترضح  هتفر . ]!؟ تسد  زا  هدش و  هدُرب  لد  يارب  تسیک  ٌماهَتْسُم =[  ٍمیَتَم  ٍْبلَِقل  ْنَم  تسا : عرصم  نیا  نآ  لوا  هک  ياهدیـصق 

ترضح نآ  تفر ، بانج  نآ  تمدخ  تیمک  يزور  هتفگ : و  [ . 17/27 یناهفصا ، جرفلاوبا  یناغألا ، ! ] ِتیَمُْکِلل ْرِفْغا  َّمُهَّللَا  ِتیَمُْکِلل ! ْرِفْغا 
[ نتشاد نمی  شوخ  نُّمیَت =[  كُّرَبَت و  تهج  هب  ار  اه  هماج  درکن و  لوبق  ار  اهلوپ  تیمک  دیـشخب ، وا  هب  كاشوپ ] هَوسِک =[  رانید و  رازه 

مالّـسلا اَمِهیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  ترـضح  تمدخ  زین  تقو  کی  هک  هتفگ  و  [ . 1/145 يدادغب ، رداقلادبع  بدألا ، ۀـنازخ   ] دومن لوبق 
. دـیماشآ نآ  زا  تیَمُک  دروآ و  وا  يارب  هروپ ] توواق ، قیوَس =[  یحدـق  تسا و  تیب  لها  اـم  رعاـش  نیا  دومرف : همطاـف  میدـش . باـیفرش 

تهج هب  امش  اب  نم  درک ، مهاوخن  لوبق  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تسیرگب و  تیمک  دنداد ، تیَمُک  هب  یبَکرَم  رانید و  یس  دومرف  رما  هاگنآ 
سلجم نابحاص  زا  یـضعب  هصقان  سوفن  هیبنت  تهج  هب  لیوطت  رادـقم  نیا  و  تسا ، رایـسب  ایاضق  لیبق  نیا  زا  خـلا . مدرکن ... یتسود  اـیند 

ْنِم ْمُکاِیا  َو  ُهَّللا  اَنَهَّبَن  ُهَْملِع ، َرِهْظی  ْنَا  ِِملاعِلل  ْنِکل  ُرْهَّدلا ؟ َدَْـسفَا  ام  ُراّطَْعلا  ُِحلْـصی  ْلَه  َو  تسا ... مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هیزعت 
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هدهع رب  نکیلو  دشاب !؟ هتخاس  هابت  راگزور  هک  ار  هچنآ  راّطع ، درک  دناوتیم  حالصا  ایآ  و  يدُْهلا =[ ؟ َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّْسلا  َو  ِۀَْلفَْغلا ، ِةَْدقَر 
[ دیوج تیاده  هار  هک  سکنآ  ره  رب  مالس  و  دزاس ؛ رادیب  تَلفَغ  باوخ  زا  ار  امـش  ام و  دنوادخ  دیامن ؛ راهظا  ار  دوخ  ملع  هک  تسا  ِملاع 

.
***************************************************************************************************

یقرواپ

ات 124 زا 1 

ریثُم ص 34( سواـط ، نبا  فوَُـهل  همجرت  ـالبرک ) هماـنگوس  -) بوشآ 4/84 3 رهـش  نبا  ِبقاـنَملا ) -) ص 572 2 دِّـجَهتُملا ) ُحابـصِم  -) 1
ثیدح ،1/464 (، یفاکلا -) لّوا 2/8 5 دیهش  سورّدلا ) )6/39( ماکحالا بیذهت  -) دیفم 2/27 4 خیـش  داشرا )  ) ص 16 امن ، نبا  نازحَـالا )

( تارایزلا لماک  ثیدح 215( سلجم 28 ، ص 200 ، قودص ) خیش  ِّیلامَا  -) ثیدح 781 7 سلجم 13، )ص 367، یسوط ِّیلامَا  -) مود 6
ص 243، عیارشلا ) للع  -) بوشآ 4/57 10 رهش  نبا  ِبقانَم ) -) 9 43/245 راونَالا ) راِحب  -) 8 لوا . ثیدح  متسیب ، باب  هیولوق ص 64 ، نبا 
هیآ 40 14- (، 33) بازحا هروس  هیآ 61 13 - (، 3) نارمع لآ  هروس  - 12 مراهچ . ثیدح  ،1/464 یفاکلا ) -) 11 موس . ثیدح  باب 156 ،

رئاخذ -) بوشآ 3/433 17 رهش  نبا  ِبقانَم ) -) 16 3/166( نیَحیحَّصلا كَردَتسُم  -) 15 11/26 و 27 . دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ) جهن  حرش  )
بیذهت -) بوشآ 4/78 21 رهش  نبا  ِبقانَم ) -) بوشآ 3/451 20 رهش  نبا  ِبقانَم ) -) هیآ 64 19 (، 4) ءاسن هروس  ص 130 18 - یبقُعلا )؟

( ِّیلامَا ) زا بوشآ 3/442  رهـش  نبا  ِبقانَم ) -) بوشآ 3/442 23 رهـش  نبا  ِبقاـنَم ) -) بوشآ 4/81 22 رهـش  نبا  ( ِبقانَم )2/67( ماکحالا
َكاجَر ْنَم  َنْآلا  ِبِخَی  َْمل  یبارعَا :) راعـشا  -) 26 2/257( یشاّیع ریسفت  -) )ص 121 25 یحیَرُط بَختنُم  -) 24 هدرک . لقن  يروباشین  دـیفم 

داد تکرح  وت  هناخ ي  برد  تشپ  هک  سکنآ  دوب و  راودـیما  وتب  هکیـسک  نآ  نآلا  دـشن  دـیما  ان  ۀَـقلَحلا =[  َِکباب  ِنُود  ْنِم  َكَّرَح  ْنَمَو 
هدنشک ي وت  ردپ  یتسه ؛ مدرم  دامتعا  دروم  يا و  هدنـشخب  وت  ۀَقَـسَْفلا =[  َِلتاق  ناکْدَق  َكوبَا  ٌدَمَتْعم  َْتنَا  َو  ٌداوَج  َْتنَا  ار ] برد  هقلح ي 
؛ ناینیشیپ لئاوا =( زا  هک  تیاده ) فطل  زا  ) هچنآ دوبن  رگا  ۀَِقبَْطنُم =[  ُمیحَْجلا  اَْنیَلَع  َْتناک  ْمُِکِلئاوَا  ْنِم  َناک  يذَّلا  َالَْول  دوب ] راکدب  ناقساف 
ِۀَّیِحَّتلا و ُفالآ  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  راعشا  -27 س . ![ . تفرگیم ارف  ار  ام  یگمه  منهج  هنیآره  دیسر ، امب  امـش  یلع ع ) ربمایپ ص و 
رب نم  هکنادب  و  مهاوخرذع ؛ وت  زا  نم  یتسارب  هک  ار ؛ هقدص ) ) نیا ریگب  ۀَقَفَـش =[  ُوذ  َْکیَلَع  ّینَِاب  ْمَلْعاَو  ٌرِذَـتْعُم  َْکَیِلا  ّینِاَف  اهْذُـخ  ِءانَّثلا :
ام یلام ) ) روما رد  ناهاگحبـص ، رگا  ُۀَِقفَْدنُم =[  َْکیَلَع  انامَـس  ْتَْسمَا  ًاصَع  َةادَْغلا  اَنِْریَـس  یف  َناکَْول  متـسه ] تَقَفَـش  ینابرهم و  بِحاص  وت 

ُۀَلیلَق یّنِم  ُّفَْکلا  َو  ٍرَیِغ  ُوذ  ِنامَّزلا  َْبیَر  َّنِکل  تخیریم ] ورف  ار  دوخ  شراب  وت  رـس  رب  ام  شـشخب  نامـسآ  هاگنابـش ، دوب ، یتردـق  نُّکَمَت و 
و دهدیم ؛) يرتشیب  یئاراد  هراومه  ام  نانمـشد  هب  نکیلو  ) دزرویم دسح  کشَر و  ام  رب  راگزور ، ثداوح  اهینوگرگد و  نکیل  و  ِۀَقَفَّنلا =[ 
(12) فسوی هروس  هیآ 202-199 29- (، 7) فارعَا هروس  - 28 ُهّللا ) ُهَمِحَر  ساّبع  خیش  . ) س [ . تسا تورث  لام و  زا  یکدنا  نم  تسد  رد 
بوشآ 4/73 رهش  نبا  ِبقانَم ) -) 32 يدُهلا .؟ راونا  راد  پاچ  )ص 227-225، یمزراوخ لتقم  -) هیآ 124 31 (6) ماعنَا هروس  هیآ 92 30 -
بوشآ 3/447 رهش  نبا  ( ِبقانَم -) بوشآ 4/83 36 رهش  نبا  ( ِبقانَم -) 35 4/171 دیرَفلا ) دقِع  -) بوشآ 4/76 34 رهش  نبا  ِبقانَم ) -) 33

نامه -) 40 قودص . پاچ  هیََولوق ص 117 ، نبا  تارایزلا ) لـماک  -) 39 44/188 راونالاراِحب ) -) بوشآ 4/92 38 رهـش  نبا  ( ِبقانَم -) 37
( راونالا راِحب  -) سلجم 40 42 ص 338 ، دیفم ) خیـش  ِّیلامَا  ثیدح 178( ص 115، یسوط ) خیـش  ِّیلامَا  -) باب 36 41 ص 116، ذخأم )

ثیدح سلجم 27، )ص 190، قودص خیش  ِّیلامَا  -) 45 17/26 یناغَالا )  ) 3/96( صیصنَّتلا دِهاعَم  -) 44 2/574( یّشَک لاجر  -) 43 44/282
( تارایّزلا لماک  -) باب 33 48 )ص 111، تارایزلا لماک  -) ثیدح 1و2 47 سلجم 27 ، ص 193-191 ، قودص ) خیش  ِّیلامَا  -) 46 199

باب ص 114 ، تارایزلا ) لماک  -) باب 26 51 )ص 83  تارایزلا لماک  -) ثیدح 6 50 ص 108 ، ذخأم ) نامه  -) باب 32 49 ص 110،
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باب 22 ص 69-68، تارایزلا ) لماک  -) باب 17 54 ص 59 ، تارایّزلا ) لماک  -) ثیدح 268 53 ص 6 ، یسوط ) خیـش  ِّیلامَا  -) 52 34
ترـضح يرهاـظ  تفـالخ  ناـمز  رد  هدـش  عقاو  هفوک  رد  هملاـکم  نیا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  باب 22 56 - ص 67، تارایزلا ) لـماک  -) 55
شسحن رمع  زا  لاس  شش  ماگنه ] نآ  رد  و   ] تشاد لاس  جنپ  تسیب و  ًابیرقت  البرک  رد  دعس  نب  رمع  نیاربانب ، مالّسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

رگا تسا و  لصا  یب  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دعس  نبا  هک  هدش  دراو  هربتعم  ریغ  بتک  زا  هچنآ  سپ  دوب ؛ هتـشذگ 
لاسو  ] نامثع ندش  هتشک  زور  دارم  هدش و  لقان  رب  هابتشا  دیاش  دنا  هتـشون  رمع  ندش  هتـشک  زور  رد  ار  وا  تدالو  هّماع  ياملع  زا  یـضعب 
ربتعم تیاور  نیا  رد  تفریم ) هار  مارآ  مارآ  هچب  جُردَی =  و( تفریم ) هار  تسد  مکـش و  اب  هچب  ُوبحَی =  ) ظفل بسانم  و  دـشاب ؛ يرجه ]  36

هدش دـّلوتم  يرجه -  لاـس 23  رد  باّـطخ –  نب  رمع  گرم  زور  رد  دعـس  نب  رمع  هک   ] دـشاب تسرد  رگا  ضرف  رب  و  تسا . نـیمه  مـه 
دیفس شیر  هب  دعـس  رمع  زا  هکتـسا  روهـشم  ّماوع  ِهَنِْـسلَا  رد  هچنآ  لاح ، رهب  هدوب ؛ ًابیرقت  هلاس  تفه  یـس و  البرک  رد  دعـس  رمع  دشاب ، ]
عیاقو رد  دوش  هعجارم  موس  دصقم  بلاطم  هب  -57 ُهّللا .) ُهَمِحَر  یمق  ساّبع  خیش  ) ُِملاعلا ُهّللاو  تسا . ذخأم  یب  دننکیم  ریبعت  البرک  يارحص 

لآ هسـس  ؤم  پاچ  ثیدح 87 ، هحفص 26 ، دانـسالا ) بُرُق  -) 59 1/344 يرَولا )؟ ُمالِعا  دیفم 1/330( خیـش  داشرا ) -) 58 اروشاـع . زور 
راِحب -) ثیدح 179 62 سلجم 24 ، هحفص 177 ، قودص ) خیـش  ِّیلامَا  -) دیفم 132-2/131 61 خیـش  داشرا ) -) مالّـسلا 60 هیلع  تیبلا 
یفخم نکلو  تسا ؛ هریغ  بوشآ و  رهش  نبا  تیاور  قفاوم  دیلو  ندمآ  زا  دعب  ناشیا  مالک  رخآ  ات  رفن  هس  نیا  رکذ  - 63 45/143 راونالا )

-64 هّللا .) همحر  یمق  ساّبع  خیـش  ) هیواعم تنطلـس  نامز  رد  تسا  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  توف  هدش  طبـض  خیرات  رد  هچنآ  هک  دـنامن 
( نویعلا ءالج  -) 68 45/88( راونالا راِحب  -) دیفم 2/35 67 خیـش  داشرا ) -) هیآ 21 66 (، 28) صَـصَق هروس  - 65 44/329 راونالا ) راـِحب  )
؛ ۀلیبق ۀفینَحک : ۀَلیَجب ، - 71 ریثالا . نبا  هلاق  تاـحوتفم  ءاـب  میج و  نونب و  هیآ 22 70 - (، 28) صصق هروس  یـسلجم ص 602 69 - همالع 

ءاث رب  هطقنود ] ةاّنَثُم =[  ءای  میدـقت  هب  ص 70-68 73 - سواط ) نبا  فوَُهل  همجرت  ) البرک هماـنگوس  - 72 یّفنحک . ِّیلََجب ، ِهَیِلا : ]  ] ۀبـسنلاو
فوَُهل ص 82-80 همجرت  ءالبرک ،) هماـنگوس  -) ص 102 76 ناـجرم ) ؤل و  ؤل  -) هیآ 60 75 (، 30) مور هروس  - 74 هطقن . ] هس  هـثَّلثم =[ 
( نییبلاطلا لتاقم  )6/189 يربط ) خیرات  -) دیفم 2/41 79 خیـش  داشرا ) -) راطعلا 78 لـیمج  یقدـص  قیقحت : ، 6/184 يربط ) خـیرات  -) 77
يربط 2/275، نیدلا  دامع  یئاهب ،) لماک  -) 81 تسا . هدرک  لقن  فَنْخِموبا ) ) زا  6/193 يربط ) خیرات  -) یناهفصا ص 100 80 جرفلاوبا 
-83 ِفوَخلا . َنِم  تَقّرفَت  َيا : وا ،) رطاخ  دـش  هدـنکارپ  وا و  سفن  تفر  نوریب  اـج  زا  ًاعاعَـش =( ُهُسْفَن  تَراـم  لاـقی  - 82 يوضترم . پاچ 
ص 618 نویعلا ) ءـالج  -) ص 106 84 نیّیبلاّـطلا ) ُلـِتاقَم  [ ) تسا هاـگارچ  ینعمب  جرَم ، عـمج  جوُُرم   ]* يدوعـسم 3/59 بَهَّذلا ) ُجوُرُم  )

نآ هک  قیقحتب   ]= ُِمئالَع ُّنُِجی  اّمِم  َُهل  ْتَدَبَف  اهِرْدَِـغل  َنامَاال  َو  ُْهتَنَّمَا  ْدَـق  سواط ص 103 85 - نبا  فوَُهل  همجرت  البرک ) هماـنگوس  و619(
هک هودنا ) ) نآ زا  یمئالع  وا  يارب  دش  راکـشآ  سپ  ناشتنایخ ؛ بیرف و  ببـسب  دوبن ، نانآ  زا  یتینما  چیه  یلو  دـنداد ، ناما  ار  وا  تعامج 

هکیلاح رد  ار  (ع ) ملـسم دـندرک  ریـسا  و  ٌمِجاس =[  ُْعمَد  ِتانَجَْولا  یَلَع  َُهل  َو  ِأَـمَّظلا  َنِم  ِداؤْفلا  َبِهَْتُلم  ُْهتَرَـسَا  َو  دومنیم ] ناـهنپ  دوخ  لد  رد 
ُهاْکبَا ُهَّنِکل  َُهل  ٍسْفَن  یلَع  ٍفوَخ  ْنِم  ِْکبَی  َمل  دوب ] نازیر  ناور و  وا  ياـه  هنوگ  رب  شیاهکـشا  و  دوب ؛ شَطَع  زا  هتخورفارب  بِهَتُلم و  شلد 

([ دـندوب هفوک  هب  ندـمآ  لاح  رد  هک  ) ناراوس هورگ  ار  وا  تخادـنا  هیرگب  نکیلو  شدوخ ؛ ناج  رب  سرت  زا  درکن  هیرگ  وا  ٌمِداـق =[  ٌبکَر 
هک ار  هچنآ  دنیبب  زین  وا  ادابم  هکنیا  فوخ  زا  (ع ) نیسح رب  درکیم  هیرگ  وا  ٌمِراحَم =[  ُْهنِم  ُحاُبتَف  ْمِهِرْدَغ  ْنِم  یَِقل  ام  َِیقالُی  ْنَا  ًاْنیَسُح  یْکبَی 

، نارمُح نب  رَکب  ندـیبلط  س 86 - [ . وا مِراحَم  میرح  دوش  هتـسناد  حاـبُم  سپ  هفوک ؛ مدرم  یئورود ) تناـیخ و  قاـِفن و  ) ردَـغ زا  هدـید ؛ وا 
یمق ساّبع  خیـش  ) داتـسرف َكرَد  هب  لاـِتق ، ِهکَرعَم  رد  ار  رَکب  ملـسم ، هک  هدرک  لـقن  وا  هچ  دـیاین ؛ تسرد  بوشآ  رهـش  نبا  تیاور  قفاوم 

ترضح هک  تسا  يرهبا  ییحی  ازریم  هقداص  يایؤر  رد  ص 108 و 109 88 - یناهفصا ، ]  ] جرفلاوبا نیّیبلاّطلا ،) ِلتاقَم  -) 87 ُهّللا .) ُهَمِحَر 
تسا و شلامج  هدـهاشم  زا  عنام  شلـالج  رون  دوب و  هداتـسیا  یطـسو  رد  حیرـض و  نیب  رهّطم  مرح  رد  دـید  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
هب دش  عنام  درمریپ  نآ  دوش  مرح  لخاد  تساوخ  نوچ  بدا ؛ لامک  رد  هداتسیا  ترضح  نآ  لباقم  راوید  هب  تشپ  يدیفس  نساحم  درمریپ 

متسناد تفگ  دندوب و  مرح  رد  هک  ُمالَّسلا ) َو  ُةالّـصلا  ُمِهیلع  ) نینمؤملاریما لوسر و  ترـضح  يربک و  هجیدخ  همطاف و  ترـضح  هظحالم 
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بقع سوکعم ؛ تروصب  يرَقهَق =[ ؟ نم  سپ  دـیوگ  یم  دـندوب ، مرح  لخاد  ناـماما  اـب  دـندوب  ترـضح  نآ  دادـجا  زا  هک  یناربمغیپ  هک 
هکنآ ات  ترضح ؛ زا  ار  دوخ  نتفرگ  افِش  هدرک  لقن  سپ  مداتـسیا . اجنآ  ییولج ] فقـس  ناویا ؛ قاُور =[  ِرَد  ات  مرح  زا  مدمآ  نوریب  بقع ]
دراد دیفس  نساحم  هک  درمریپ  نیا  انخیش ! متفگ : يو  اب  سپ  تسا ؛ دیفس  شنساحم  هک  یلیلج  خیش  هداتـسیا  دوخ  يولهپ  رد  مدید  هتفگ :

قح هب  متفگ  يا !؟ هدش  لّسوتم  وا  هب  هک  تسا  تعاس  کی  زا  رتدایز  هکنیا  اب  یتخانشن  ار  وا  دومرف  تسا ؟ یلّوتم  وا  دش  مرح  زا  جراخ  و 
؟ تعاس کی  زا  رتدایز  ما  هدش  بیبح  هب  لّسوتم  نم  هک  یتسناد  اجک  زا  متفگ : تسا . رَهاظُم  نب  بیبَح  وا  دومرف : ار ! وا  متخانشن  ماما  نیا 
. ار وا  مسا  مدیـسرپ  يرگید  صخـش  زا  تفر  نم  تسد  زا  نوچ  مسرپـب ؛ ار  وا  مسا  هک  مدیـشک  تلاـجخ  سپ  ارت . میدـید  یم  اـم  دومرف :

ُبیبَح -) 89 ُهّللا .) ُهَمِحَر  یمق  ساـّبع  خیـش  ) مریگب ار  شنماد  اـت  متخانـشن  ار  وا  ارچ  هک  مدروخ  فّسأـت  سپ  دوـب . هَورُع  نب  یناـه  تفگ :
هب ص 86  نیّیبلاّطلا ) لتاقم  -) يزوَج ص 219 92 نبا  طبِس  ّصاوخلا ) ةرکذت  -) 91 3/59 بَهَّذلا ) جوُُرم  -) 90 ماّیخ . پاچ  ، 2/43 رَیِّسلا )

. یًنعَم ًاظفل و  ٍۀَِطقاسَک ، ق 94-  1343 زیربت ، پاچ  ، 218 نیرئازلا ص 215 -  ۀیده  - 93 تسا . هدش  رکذ  ۀیَلُح ] ای : ( ] ۀَْـیلُح ( ) ۀَّیَلُع ) ياج
ص 143، قودص ) خیش  ِّیلامَا  -) 96 هّللا . ءاش  نِا  دمآ . دهاوخ  هچنانچ  دیسر  (ع ) ملسم تداهـش  ربخ  هک  تسا  لزنم  نآ  مسا  دُورَز ) -) 95
. دـش دروآ  نتم  رد  هدـش و  حیحـصت  ِّیلامَا ) ) نتم اب  هک  دوب  هدـش  رکذ  ُمیلَح ) ای  ُمیکَح  ای  ُّیَح  ای  و( ُموُّیَق ) ای  ُّیَح  ای  ) نتم رد  ثیدح 145 .
سابع و نب  هّللادـبع  َهلِداـبَع ) ) زا دارم  ص 121 99 - البرک ) هماـنگوس  -) سواط ص 115 98 نبا  فوَُهل  همجرت  ـالبرک ) هماـنگوس  -) 97
ص نییبلاطلا ) لتاقم  -) ص 110 101 نیّیبلاّطلا ) لـِتاقَم  -) 100 هّللا .) همحر  یمق  ساـّبع  خیـش  ) تسا رمع  نب  هّللادـبع  ریبز و  نب  هّللادـبع 
( داشرا -) ص 129 104 فوَُهل ) همجرت  () البرک همانگوس  -) 103 تسا . هدمآ  ٍةَرَُّبق ) () ةرَْبنَق ) ياج هب  ص 111، نییبلاطلا ) لتاقم  -) 102 110

دنا هتفگ  ریَُمن  یضعب  و  میم ) ود  اب  راد  هطقن  ءات  ) میمَت نب  داص ) حتف  و  هطقن ] یب  هلَمهُم =[  ءاح  ّمضب  ) نیَـصُح دیفم 2/68و69 105 - خیش 
هیلع نینموملاریما  یتقو  هک  تسا  سک  نامه  یمیمت  دیرَو  نب  رَیبُز  نب  ۀَماُسا  نب  میمت  هک  هتفگ  دیدحلا  یبا  نبا  دـشاب . طلغ  نیا  دـیاش  و 

ترضح تسا ؟ نم  رس  رد  وم  دنچ  دیسرپ : دیهدب ، ] تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیـسرپب  ]= ینوُدِقْفَت ْنَا  َْلبَق  ینُولَـس  دومرف : مالّـسلا 
میوگ و یم  نم  هک  تسا  نامه  شددـع  هک  وت  رب  منک  مولعم  اجک  زا  ینعی  !؟ نآ " ناهرب  تساـجک  نکلو  مناد ، یم  مسق  ادـخب  : " دومرف

تـسا یناطیـش  دنک و  یم  تنعل  ارت  هک  تسا  یکَلَم  وت  رـس  يوم  زا  یئوم  ره  رب  هک  هدش  هتفگ  نم  هب  وت و  ماقم  هب  ما  هدـش  هداد  ربخ  نم 
ضیرحت ای  ار  ربمغیپ  رـسپ  دـشُک  یم  هک  تسا  يا  هچب  وت  هناـخ  رد  هک  تسنآ  متفگ ، هک  نیا ] ناـهُرب  و  . ] دروآ یم  رد  تکرح  هب  ارت  هک 

کچوک یلفط  زور  نآ  هلمهم ) داص  هب  ) نیصُح میمت  رـسپ  اریز ]  ] دوب هدومرف  ترـضح  نآ  هک  دوب  نانچ  وا و  لتق  رب  دنک  یم  قیوشت ] ]= 
باب رد  هک  دعس  نبا  يوس  هب  داتسرف  ار  وا  دایز  نبا  دش و  دایز  نبا  ناگنهرـس  هدرک  رـس  هکنیا  ات  دنام  هدنز  سپ  دروخ  یم  ریـش  هک  دوب 

. مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  لتق  ریخأت  رد  دایز  نبا  تفلاخم  زا  دناسرتب  ار  دعس  نبا  دنک و  رازراک  وا  اب  دنکن و  هَحَماسُم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
هک دیوگ : ریقف  یهَتنِا .؟ دش . هتشک  مالّسلا  هیلع  نیسح  دروآ  دعس  رمع  يارب  ار  تلاسر  نیا  میمت  نب  نیصح  هک  بش  نامه  حبص  مَرَجال ،
دز ترضح  نآ  هب  يریت  دنیوگ  دنا ، هتفگ  نیَـصُح  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتاق  یـضعب  هک  هدرک  لقن  ةَرِکذَت ) ) رد يزوَجلا  نبا  طبِس 

ندرگب ار  وا  كرابم  رس  و  ِهّللا =[  ُِنئاَعل  ِْهیَلَع  ٍدایِز -  ِْنبا  َیِلا  ِِهب  َبَّرَقَتَِیل  ٍُقنُع  یف  ُهَْساَر  َقَّلَع  َو  درک : ادج  ار  شکرابم  رس  دمآ و  دورف  سپ 
یمق ساّبع  خیش  ص 228( صاوخلا ،) ةرکذت  [ ) دیوج بُّرقت  داب –  وا  رب  ادـخ  ياهتنعل  هک  دایز –  نبا  دزن  هلیـسو  نادـب  ات  تخیوآ  یبسا 
یمق ساّبع  خیش  ) تشون نایعیـش  زا  یتعامج  ۀعَافِر و  هَبَجَن و  نب  بیـسُم  دَرُـص و  نب  نامیلـس  يارب  دّیـس ، تیاور  هب  و  - 106 ُهّللا .) ُهَمِحَر 

هیآ 23 110- (، 33) بازحا هروس  سواط ص 139 109 - نبا  دّیـس  البرک ) همانگوس  -) دیفم 2/70 108 خیش  داشرا ) -) 107 هّللا .) همحر 
نبا دّیـس  فوَُهل  همجرت  () البرک همانگوس  -) دیفم 2/73 113 خیش  داشرا ) -) دیفم 2/72 112 خیـش  داشرا ) -) هیآ 51 111 ( 9) هبوت هروس 

ص سواط ) نبدّیـس  فوَُهل  همجرت  () البرک همانگوس  -) 116 1/398 یفاکلا ) -) ص 137 115 ءالبرک ) همانگوس  -) )ص 133 114 سواط
خیش داشرا ) -) و 82 120 دیفم 2/81  خیـش  داشرا ) -) هیآ 23 119 (، 33) بازحا هروس  دیفم 2/76و77 118 - خیـش  داشرا ) -) 117 131

ةرکذت -) یناهفـصا ص 112 122 جرفلاوبا  نییبلاـطلا ) لـتاقم  -) فوَُـهل ص 147-137 121 همجرت  ـالبرک ) هماـنگوس  دیفم 95-2/75(
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دیفم 2/86 خیش  داشرا ) -) دیفم 2/84 و 86 124 خیش  ( داشرا -) يزوج ص 223 123 نبا  طبس  صاوخلا )

ات 236 زا 125 

مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  ربخ  دندومن  يو  زا  بآ  عنم  دندرک و  هرصاحم  هنیدم  رد  نایرصم  ار  ناّفَع  نب  نامثع  هک  داب  فوشکم  - 125
تسد ار  هَعقَو  نیا  هیما  ینب  نکل  تسا . روطسم  خیراوت  رد  وا  هّیضق  حرش  دنداتـسرف و  بآ  وا  يارب  زا  دندش و  ّریغتم  بانج  نآ  دیـسر  هک 

هک دنداد  مدرم  نامگ  هب  دومن و  یفالت  دیاب  یگنشت  لاح  اب  هدش  هتـشک  نامثع  هک  دنتـشاد  راهظا  مدرم  هب  دنداد و  رارق  دوخ  هنیرید  زیوآ 
ات دندرک  ناناملسم  زا  اهیزیرنوخ  بصاون  یَغب ، هنتف و  باب  نیا  رد  و  هدوب ، مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دیدباوص  هب  نامثع  رب  مدرم  شروش 

دـش بآ  عنم  مکح  هک  ینامز  زا  دـش و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  زا  بآ  عنم  دومن  دایز  نبا  هک  مکح  لوا  دیـسر ، ـالبرک  هعقو 
بآ تارف  هعیرش  زا  نیسح  ماما  باحصا  دیراذگن  هکدرپس  دوخ  رکشل  ناهارمه و  هب  دمآ و  رب  مکح  نیا  يارجا  ددص  رد  دعـس  نب  رمع 
نب رمع  درک . دیکأت  بآ  عنم  رد  دایز  نبا  رّرکم  دندوب و  هرصاحم  رد  ترضح  باحصا  نکل  دوب ، ضیرع  لیوط و  تارف  هچرگا  دنرادرب 

و ترضح . باحصا  رد  دش  تخس  یگنشت  دنشاب و  تارف  عیارش  بظاوم  هک  درک  رومأم  راوس  دصناپ  اب  ار  يدَیبُز  جاّجَح  نب  ورمَع  دعس ،
دندنک هاچ  یهاگ  دـندرک ، رپ  ایح  یب  تعامج  نآ  دـندرک و  رفح  همـشچ  یهاگ  دـندوب ، عونمم  زور  هنابـش  هس  هک  هدـش  لقن  ِبقانَم ) ) زا

زا ِّیلاـمَا ) ) تـیاور رد  و  دروآ . یبآ  درب و  فیرـشت  مالّـسلا  هـیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  هاگنابـش  یهاـگ  برـش و  ریغ  بآ  لامعتـسا  يارب 
ءادهّشلادیس ترضح  دروآ و  بآ  هعیرش و  رد  تفر  رفن  هاچنپ  اب  مالّسلا  هیلع  ربکا  یلع  رد  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح 

هماج دینک و  لسغ  دیریگب و  وضو  ایند و  زا  تسا  امش  هشوت  رخآ  نیا  دیماشایب و  بآ  نیا  زا  دیزیخرب و  دومرف : باحـصا  هب  مالّـسلا  هیلع 
ياوه هک  تسا  مولعم  دسرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید م  اروشاع  حبـص  زا  امـش و  يارب  دشاب  نفک  ات  دیئوشب  ار  دوخ  ياه 
لوسر هّیرذ  دندش  هتشک  هک  تسا  نآ  رابخا  خیراوت و  زا  مولعم  ردق  دوش و  یم  تخس  راک  هزادنا  هچ  یگنـشت  تعاس  کی  رد  ریـسمرگ 

دّیس نآ  یگنشت  زا  يدای  بآ  ندیماشآ  تقو  رد  ترضح  نآ  ناتسود  هک  دشاب  هتسیاش  ردقچ  سپ  هنشت  بل  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ 
نآ دـسج  دـمآ  دوخ  راوگرزب  ردـپ  لـتقم  رد  (ع ) هَنیَکُـس باـنج  هک  یماـگنه  هک  تسا  لوقنم  یمَعفَک ) حابـصم  ) زا و  دـنیامن . ناـمولظم 

ُْمْتبِرَش ْنِا  ام  یتَعیش  دینش : ءامِغا  َملاع  رد  راوگرزب  ردپ  زا  ار  رعش  نیا  دش و  شوهدم  نتسیرگ  ترثک  زا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ترضح 
؛ تسا هدمآ  ٍبذَـع  َءام  خَُـسن : رثکا  رد  یمعفک ص 967 *[ .) حابـصم  ... ) ینوبُْدناَف ٍدیهَـش  َْوا  ٍبیرَِغب  ُْمتْعِمَـس  َْوا  ینوُرُکْذاَف  ٍبْذَـع  َّيَر * 

رـس َهبدـُن  ارم  سپ  ار ، يدیهـش  اـی  یبـیرغ  رکذ  دیدینـش  نوچ  و  دـینک ؛ داـی  ارم  سپ  اراوـگ ، یبآ  دیدیـشون  هاـگره  نم ، هعیـش  يا  ینعی :
وکین ترضح و  دوخ  زا  هن  دشاب  ارعش  تاقحلم  زا  دنناوخ  یم  یثارم  لها  فیدر  نیا  هب  هک  يراعـشا  هّیقب  تسا  نیا  رهاظ  و  خلا . ] ... دیهد

رهـش حالـس  اب  هلمج  نادرم  هک  درک  ادـن  يدانُم  تفگ  تفر و  عماج  دجـسم  هب  دایز  نبا  هک  تسا  یئاـهب ) لـماک  ) رد دـنا . هدومن  فادرا 
يدرم چیه  نآ  یلاوح  هفوک و  رد  هک  هتشون  مه  دنشکب و  ار  وا  دشاب  رهـش  رد  هک  يدرم  ره  نیـسح و  ماما  اب  گنج  يارب  زا  دنورب  نوریب 

ْدیَمُح ناشیا  لاوحا  نایوار  هک  هتفگ  دنک و  مامت  ار  شباحـصا  نیـسح و  راک  هریغ  دوب و  هدنار  اهرک  اعوط و  دایز  نبا  هک  ّالا  دوب  هدـنامن 
هلمج زا  ْدیَمُح  دنا و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ّیلع  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رهاوخ  بنیز  دوب و  نیعالم  رکشل  رد  هک  يدنِک  ملسم  نب 

-126 هّللا .) هـمحر  یمق  ساـّبع  خیـش  )2/279 یئاـهب ) لـماک  ) دـندوب هدرک  رـضاح  اـجنآ  راـبجا  هارکا و  هب  ار  وا  نـکل  دوـب  نادرم  کـین 
ص 165 129- البرک ) همانگوس  -) دیفم 2/88 و 89 128 خیش  داشرا ) -) سواط ص 157 127 نبا  دّیس  فوَُهل  همجرت  البرک ) همانگوس  )
ص 173 البرک ) همانگوس  -) یـسلجم ص 650 131 همّالع  نویعلا ) ءالج  -) 130 راّطعلا . لیمج  یقدـص  قیقحت : ، 6/224 يربط ) خیرات  )
-133 هّللا ) همحر  یمق  ساّبع  خیش  تشاد 2/280( مامت  یتسد  يزاس  حالس  راک  رد  رذوبا  مالغ  نوج ) ) هک تسا  یئاهب ) لماک  ) رد - 132
( البرک همانگوس  -) یـسلجم ص 651 136 همالع  نویعلا ) ءالج  -) و 94 135 دیفم 2/93  خیـش  داشرا ) -) دیفم 2/93 134 خیـش  داشرا ) )
هک تسا  نآ  هدش  قیقحت  هچنآ  هکنادب  دنا : هتفگ  عالطا  لها  زا  یضعب  ص 226 138 - صاوخلا ) ةرکذت  -) فوَُهل ص 175 137 همجرت 
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برغم هب  ور  هّللا -  هنعل  - دعـس نب  رمع  فـِقوَم  هدوـب و  قرـشم  هطقن  هب  ور  اروشاـع  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  فـِقوَم 
قیاق هداّرَط =[  راوس  اجنآ  زا  مدرم  دـنک  یم  ناـیغط  تارف  بآ  هک  یماـگنه  دـنیوگ ، یم  هّیمکح ) ) ًـالعف هک  تسا  ییاـج  نیمه  ۀَّیَفُـش ) و(
دیسر ات  درک  رارف  موق  نایم  زا  هک  تسا  یقَرشِم  هّللادبع  نب  كاّحَض  هصق  لیلد  هب  هّیمکح  ۀَّیَفُـش  ندوب  و  هفوک ؛ هب  دنوریم  دنوشیم  وردنت ]

 ]= هنَمیَم هکنآ  لیلد  هب  دوب  برغم  هجاوم  دعـس  نب  رمع  فقوم  هکنآ  اّما  و  اجنآ ؛ هب  ات  البرک  رهـش  زا  تسا  خـسرف  مین  ًابیرقت  هک  ۀَّیَفُـش  هب 
وَرمَع َّنِا  َُّمث  هتفگ : هک  تسا  يربط  ترابع  رد  و  هدوب ؛ هنمیم  رد  تارف  رب  لَّکَُوم  جاّجَح  نب  ورمَع  دوش و  یم  عقاو  تارف  وا  تسار ] تمس 

دّیـس ياقآ  بانج  رهام  ریبخ  علطم  لماک و  لضاف  زا  مدینـش  یهتنا .؟ ٍدعَـس . ِنب  َرَمُع  ِۀَنَمیَم  یف  ُمالَّسلا  ِهیَلَع  ِنیَـسُحلا  یَلَع  َلَمَح  ٍجاّجَح  َنب 
ناتسربق هک  هدوب  دیفس  لپ  کیدزن  ات  سیواَون ) ) دومرف یم  هک  مالّسلا -  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  هکرابم  هعقب  هب  رادیلک -  نیسحلادبع 

یم هک  شتآ  رد  هدوب  یکاخ  هدـش  ادـیپ  هک  اهمخ  نآ  رد  ًالعف  دـندرک و  یم  نفد  دنتـشاذگ و  یم  مخ  ناـیم  رد  ار  اـه  هدرم  دوب و  لـِباب 
رهن و  اونین ؛ رهن  یکی  هدوب و  یمقلع  یکی  رهن  ود  و  سیواون ) ) لـباقم هدوب  يرهـش  ـالبرک  دـش و  یم  عطاـس  نآ  زا  يدـنگ  يوـب  دـنتخیر 

تشذگ و یم  رهن  نآ  لد  زا  دمآ  یم  البرک  هب  نوع  هار  زا  اه  هنابرع  هک  قباس  رد  هدـمآ و  یم  نوَع  فرط  زا  تسه  شراثآ  نآلا  یمقلع 
رگا میقتـسم  طخ  هب  نکل  دوش ؛ یم  دوبان ] سِمطنُم =[  شراثآ  هک  اه  يزپ  هروک  کیدزن  ـالبرک ، رهـش  کـیدزن  اـت  تسه  شراـثآ  نـآلا 

لضفلاوبا ترضح  كرابم  ربق  رـس  تشپ  زا  رهن  نآ  هّیرِـضاغ و  کیدزن  زا  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  ماقم  هب  دسر  یم  دیایب  یـسک 
خیش داشرا ) -) 139 مالّسلا .) هیلع  یمق  ساّبع  خیش  ) ُِملاعلا ُهّللاو  هتشگ . دیهش  نآ  ّدس ] ةاّنَسُم =[  رب  ترضح  نآ  هتشذگ و  یم  مالّسلا  هیلع 
یَلَع ٍمادـِْقا  ِمَدَـع  َو  ٍْنبُج  ْنَع  نُکَی  َْمل  ُهَبَبَـس  ّنَاـِل  اـنیَلَع ، ًاراـع  ْنُکَی  ْمـَل  اـنِلُتق  ْنِا  ینعی  دیفم 2/98 141 - خیـش  داشرا ) -) دیفم 2/96 140

زا شببس  اریز  تسین ، راع  ام  رب  نیا  میوش ، هتـشک  ام  رگا  ینعی :  ] ًاراع نُکَی  َمل  اذه ؟ ُلثِم  َو  اَنیرَخآ ؛ َُۀلوَد  َو  انایانَم  ُُهبَبَـس  نِکل  َو  ِِحفاکُْملا ؛
يزیچ نینچ  و  هدوب ؛ ایند  نیا  رد  نارگید  تلود  ام و  ياهگرم  نامز  ندیسر  ارف  شببـس  هکلب  هدوبن ؛ نایوجراکیپ  هیلع  مادقا  مدع  سرت و 

خیش ) عمج تاوَرَس  ّیِخَس ، درمناوج و  رتهم و  ٍِّینَغَک : ٌّيِرَـس ) -) 142 هّللا .) همحر  یمق  ساّبع  خیـش  [ ) س دوشیمن -  بوسحم  راع  هاگچیه 
هدـیبع یبا  نب  راتخم  دارم  دـناوت  یم  هدومرف و  عل ) ) یفَقَث فُسوی  نب  جاّجَح  روهظ  هب  یتراشا  هملک  نیا  زا  - 143 هّللا ) همحر  یمق  ساّبع 

)ص 185-179 فوَُهل همجرت  () البرک همانگوس  -) 144 هّللا ) همحر  یمق  ساّبع  خیش  ) هدومرف هر ) ) یـسلجم همّالع  هکنانچ  دشاب  هر ) ) یفَقَث
هب داـشرا ) ) رد -148 6/230( يربط خـیرات  -) )ص 189 147 ـالبرک هماــنگوس  -) 146 راـّـطعلا . قــیقحت : ، 6/208( يربط خـیرات  -) 145
نب دیـس  البرک ) همانگوس  -) دیفم 2/101 150 خیـش  داشرا ) -) 149 تسا . حیحـص  ( داشرا ) تبث ًارهاظ  هک  هدشرکذ  دـْیَوُذ ) () دـْیَرُد ) ياج

همحر یّمق  ساّبع  خیـش  ) َنونَفُدی ام  َيا : ۀیفاقلا ؛ ] یف   ] قالطِِالل ُِفلَالا  - 152 . 4/122 بوشآ ، رهش  نبا  ِبقانَم ) -) سوواط ص 185 151
هروس - 155 ًارَّغَـصُم . ِةَدَّحَوُـملا ، یَلَع  ِۀـثَّلثُملا  ِمیدـقتب  طـیَُبث ) -) هرامـش 606 154 لاـح  حرــش  ص 229 ، یــشاجن ) لاـجر  -) 153 هـّللا )
ٌذْخَف ِریغصّتلاب -  ْمیَلُع –  فوَُهل ص 187 158 - همجرت  البرک ) همانگوس  -) )6/183 و 184 157 يربط خیرات  -) هیآ 58 156 (، 10) سنوی

. ةّوق بِحاص  میم أ ي  رسک  هب  ةَّرِم  وذ  -159 ٍبلَک . نِم  ٌنطب  بانَج ) و( هطقن - ] کی  ةَدَّحَوُملا =[  نّونلا  میجلاب و  بانَج -  نِم  يا ] هریت  ]= 
مّضلاب هَْرُغث ) -) دـیفم 2/102 163 خیـش  داشرا ) -) 162 فیعـّـضلا . يأ : ناــّتَکک ؛ راّوَـخ  و  - 161 ةّدـــش . َيا : ْسلَفَک ؛ بـْـصَع  و  - 160

نوخ هک  يّدح  ات  وا ، هنیـس  ولگ و  يدوگ  هب  دـندز  ریت  هتـسویپ  هکتـسنآ  تیب  ینعم  و  هنیـس . ینعی  ناَبل  ندرگ . ربنچ  رد  يدوگ ] ]= یکاغَم
تسا یعضوم  ءاخ  حتف  هب  فیَخلا ) -) 164 هّللا .) همحر  یمق  ساّبع  خیـش  ) دومن دوخ  نهاریپ  ار  نوخ  درک و  هطاحا  شندـب  رب  نهاریپ  لثم 

ْنِا -) 167 هزین . يزیت  ابَش ) -) 166 میرک . بسا  فْرِط ) -) 165 متس .) رْوَج و  حتفلاب : ْفیَح ؛ ای : ) فیَخلا ُدِجـسَم  نآ ، هب  هدش  هدیمان  هّکم ؛ هب 
گنج زا  درک  مهاوخ  لوکن  هن  ینعی  مُهنِم ) ًالِکان  ال  -) 169 ناُّرب . غیت  ٍرَْبنِمک : ٌلَصقِم ، ٌفیَس  - 168 ارم . بسا  دینک  یپ  رگا  ینعی  اورِقْعَت )

،1/167( لاقملا حیقنت  :) كر - 171 راتساریو .)  ) دنا هدرک  تبث  ریمَا )  ) نزو رب  ریَرب )  ) اه یضعب  - 170 سرت . زا  تشگ  مهاوخن  رب  ناشیا و 
نیّدـلا لامک  نب  اَضِر  یلع  ازریم  فیلأـت : هدرک *[ : مظن  نینچ  ار  بهَو  تبیـصم  ناـنَجلا * ) جارعِم   ) بحاـص و  - 172 يدـلج . هس  پاچ 

لاس هب  ناـنَجلا  جارعِم  دـنا . هتـسناد  زاریـش  رد  يرمق  يرجه  ای 1088  لاـسرد 1085 ار  يو  توف  یّلجت ؛»  » هب صّلختم  یناـکدرا ، نیـسح 
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ار یکی  تخادنا  شیوخ  رهوش ، شعن  يورب  تخات  هگمزر  يوس  همیخ  زا  سورع  تسا – س . ] هدیـسر  عبط  هب  دـنه  یئبمب  رد  1313 ق 
دـش وچ  ِقماو  هب  ار  ارذَـع  روجهم  نت  قفانم  نآ  دـیناسر  تبرـض  کی  هب  رهوش ! هب  ار  نز  نیا  زاـس  قحلم  هک : رتخَا ، دـَب  ِرمِـش  نآ  تفگ ،

قـشع يور  شیپ  هب  دـلاخ  نب  ورمَع  يدـُب  وا  مان  هک  دـهاجم  يریـش  رگد  دـمآ  نوُرب  هنامز  جـنر  مغ و  زا  دوسایب  هناور  ّتنج  يوس  یبلک 
سابع خیـش   ) تفج موش  نارای  اب  هک  نک  صّخرُم  تفگ  نخـس  نیا  دـشاب  هدولآ  کشا  هب  زوس  رگج  هآ  یکی  لد  زا  دیـشک  زورفا  ملاـع 

-175 میجلا . َُّمث  ءاـحلا  َُّمث  ۀَـمَجعُملاب ، سِلجَمَک ، جِـحذَملا ) -) )ص 195 174 فوَُهل همجرت  () البرک هماـنگوس  -) 173 هّللا ) هـمحر  یمق 
تفص جَرْعَا ) -) 178 ندـیود . رد  عیرـس  فیفخ و  ینعی  ّلَزَا ) -) 177 راتفَک . ینعی  ُعبَـض ) -) 176 دـنادرگن . ور  رازراـک  زا  هکنآ  جِرحُم ) )

دزادنا یم  لایخ  هب  نتفر  هار  تقو  رد  نوچ  دـننک  یم  فیـصوت  جرع  هب  ار  عبـض  هکلب  عقاو ؛ رد  دـشاب  گنل  هکنآ  هن  تسا ؛ راتفَک ) ) ُعبَض
رد دنوش  عقاو  هاگره  ناشیا ، رد  داسف  و  یعمج ] هتـسد  تروصب   ] نادنفـسوگ نتـشک  رد  راتفک  گرگو و  دور . یم  هار  ناگنل  ناگنل  هک 

-179 تسا . بئِّذلا ) () ُعبَّضلا ) ياج هب  ِبقانَم ) ) رد و  هّللا .) همحر  یّمق  ساّبع  خیـش  ) ناشیا هب  دـننزیم  لثم  هک  يّدـحب  دـنفورعم ؛ هّلگ ، نایم 
-6/237( يربط خیرات  -) 183 ةوـقلا . ینعی  -182 اهـشود . ینعی  -181 خ ل ) (؟ يرُذ یف  یـتـــَْیب  َّنِا  َو  هـیآ 23 180 - (، 33) بازحا هروس 
ص 65 187- نازحَالا ) ریثُم  -) 186 تسا . هدرک  لقن  فنخموبا  زا  (، يربط خیرات  -) 185 6/238( يربط خیرات  -) 184 راطعلا . قیقحت : ،238
: لاُقی عرّصلا ؛ قافخِالا ) -) 191 45/25( راونالا راِحب  -) 190 تسا . لهس  لباقم  -189 دش . یم  هدنکارپ  - 188 متس . هب  ندش  بولغم  رْسَق ) )
هب دوشیم  يراج  هک  یئوگ  سپ  ُعرَّصلا =[  اَِهب  يرجَی  ُلبَّنلا  َّناَکَف  دز ؛ ] نیمز  رب  ار  ورمَع  دیز  ُهَعَرَص =[  َيا  برَحلا ، ِیف  ًاورمَع  ٌْدیز  َقَفْخَا 

: قیقحت ، 6/239 يربط ) خـیرات  -) 192 هّللا ) همحر  یمق  ساـبع  خیـش  ) فـیطّللا مْهَّسلا  وـه  قیـشَر و  عـمج  قاـشِّرلاو  ندز ؛ ] نـیمز  رب  ریت :
-195 240-6/239( يربط خیرات  -) 194 نز . ] هبرـض  رایـسب  ٌناّعَط =[  يأ : ِحـْمُّرلِاب ، ٌراّطَخ  ٌلُجَر  نابنُج ؛ ِهزین  راطَّْخلا : اَـنَقلا  - 193 راّطعلا .

ِهشیب رسکلاب  ْلیِغ ) -) 198 ندرک . یپ  ْرقَع ) -) 197 هزینرـس . يزیت  ینعی  انَْقلا ) اَبَـش  ) میرک بسا  فْرَط ) -) دیفم 2/105 196 خیـش  ( داشرا )
خیش ) دش مّمـصم  تفرگ و  رارق  نآ  رد  ار و  هناخ  ای  ار  دوخ  ِهشیب  ریـش  تفرگ  مزال  ینعی  تسا  ُدَسَالا  َرَدَخ  لعاف  مسا  رِداخ ) -) 199 ریش .

-202 یعاِقبلا . قیقحت : بوشآرهـش 4/112، نبا  ِبقانَم ) -) 201 راـطعلا . قیقحت : ، 6/241 يربط ) خیرات  -) 200 هّللا .) هـمحر  یمق  ساـبع 
هنوگچ امش  زا  عافد  تیامح و  زا  ُو =[ ) ) ٌفَرَش ِِهب  یل  مُکاوَه  َو  ُو ؟) ) ُفِرَصنَا َفیَک  مُکامِح  نَع  رعش : - 203 دنلب . ياج  ینعی  دوُعَص  عمج 

مُِکباوبَا يوِس ؟ یف  يرأ :؟ َموَی  ُتشِع  يدِّیَـس ال  تسا ] راختفا  فرـش و  هیاـم ي  نم  يارب  امـش  تَّبَحَم  اوه و  هکیلاـح  رد  مَوش ؟ فرـصنم 
-204 هّللا ) همحر  یمق  سابع  خیش  . ) س ![ . ما هداتسیا  امش  ياهرد  ریغ  رب  منیبب : هک  زور  نآ  مشابن  هدنز  نم ، رورـس  اقآ و  يا  ُو =[ ) ) ُِفقَا

خَُـسن یــضعب  رد  - 207 45/25( راونالاراِحب -) 206 خ ل ) ![ ) داــب وــت  يادــف  مناــج  یــسْفَن =[  َکتَدـَـف  - 205 45/22( راونالا راـِحب  )
هب هدروخلاس و  نـالک  نز  ریپ  رُوبَـصک  زوجع ) -) 208 حّحـصم ) ) تسا ترابع  هب  بَْسنَا  و  ْیلوَا ؟ نیا  تسا و  ِنلا ) ءاسّ ِیف  () ِیَـس يدّ ) ياـجب

یمق سابع  خیش  ) تسا تسرد  یناعم  نیا  زا  کی  ره  هظحالم  هب  يدّیـس  هب  وا  هفاضا  هدمآ و  زین  گَس  رازراک و  تلآ  هزین و  رپِس و  ینعم 
نز و نیا  رسپ  رهوش و  ندش  هتـشک  هب  دشاب  هراشا  اجنیا  رد  دیاش  دشاب و  هدش  شلها  زا  یلاخ  هک  ینیمز  ینعی  هیواخ ) ضرا  () هّللا همحر 

هکنآ رـسکلاب : رامِذ ) -) 211 45/30 رونالا ) راـِحب  -) 210 45/28 راونالا ) راـِحب  -) 209 هّللا ) هـمحر  یمق  ساـبع  خیـش  ) وا ندـش  سک  یب 
( ِبقانَم -) 212 هّللا ) همحر  یمق  سابع  خیـش  ) کُلم هنایم  هیحان و  ینعی  ةزوح ) و( رامِّذلا ؛ یِماح  ُلاُقی : درم ؛ رب  نآ  تشادهاگن  دوب  راوازس 

لتاقم -) 216 45/31 راونالا ) راِحب  -) هیآ 23 215 ( 33) بازحا هروس  نیتوپ 214 - - 213 6/234 يربط ) خیرات  بوشآ 4/114( رهش  نبا 
توافت رـصتخم  اب  دیفم 2/106  خیـش  داشرا ) -) و 34 218 هیآ 33  (، 3) نارمع لآ  هروـس  یناهفـصا ص 86 217 - جرفلا  وبا  نییبلاـطلا )

لتاقم -) دـیفم 2/107 223 خیـش  داشرا ) -) ص 116 222 نییبلاـطلا ) لـتاقم  -) ذـخأم 221 ناـمه  - 220 45/43 راونـالا ) راـِحب  -) 219
. هدرک بلاط  یبا  نب  دّمحم  لتقم  زا  لقن  هب  ، 45/32 راونالا ) راِحب  -) يرون ص 90 225 ثّدحم  ناجرم ) ؤل و  ؤل  -) ص 86 224 نییبلاطلا )
( راونالا راِحب  -) ریثا 4/243 228 نبا  خیراتلا ) یف  لماکلا  -) 227 6/242 يربط ) خیرات  ( ؛ 2/107 داشرا ) ( ؛ ص 98 نییبلاطلا ) لتاقم  -) 226

بوشآ رهش  نبا  ِبقانَم ) -) 232 6/242 يربط ) خیرات  -) 231 96 ص 95 -  نییبلاطلا ) لتاقم  -) 230 45/34 رونالا ) راِحب  -) 229 45/32
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بوشآ 4/114 236- رهش  نبا  ِبقانَم ) -) 235 101/243 راونالا ) راِحب  -) ص 95 234 نییبلاطلا ) لتاقم  -) 233 یعاِقبلا . قیقحت : ، 4/115
ذخأم نامه 

ات 352 زا 237 

سابع خیـش  ) تسا رفعج  نب  هّللادـبع  رفعج و  دالوا  ملـسم و  لیقع و  دالوا  ترـضح  نآ  ناـگداز  ومع  - 238 45/34( راونالا راِحب  -) 237
نیسح قیقحت : ص 183 ، ناجرم ) ؤلؤل و  -) یسربط 1/418 241 يرَولا )؟ مالعإ  -) 240 36-45/35 راونالا ) راِحب  -) 239 هّللا ) همحر  یمق 

اب 45/36 راونالا ) راـِحب  -) 244 گرزب . هناـمیپ  زا  یعون  حـتفلاب  ةردنَـس ) -) اـه 243 هشیب  ینعی  ۀَـمَجألا ] عمج  ( ] ماـجآ -) 242 یلو . داتـسا 
خیـش ) دوب هلمر  شمـسا  دـنتفگ و  یم  رکب  یبا  ّما  ار  مساق  بانج  ردام  دـنا  هتفگ  ص 93 246- نییبلاطلا ) لـتاقم  -) 245 توافت . رصتخم 

ص 88 250- نییبلاطلا ) لـتاقم  -) 249 45/38 راونالا ) راـِحب  -) يرَوَنید ص 257 248 لاوِّـطلا ) راـبخا  -) 247 هّللا .) هـمحر  یمق  ساـبع 
بوشآ 4/116 رهـش  نبا  ِبقانَم ) -) ص 88 253 نییبلاطلا ) لـتاقم  -) بوشآ 4/116 252 رهـش  نبا  ِبقانَم ) -) 251 45/38 راونالاراِحب ) )

بوشآ رهش  نبا  ( ِبقانَم -) 257 لضفلاریثک . - 256 دنا . هتفگ  هّللادبع  ای  رغصا  دّمحم  یضعب  يدوهمس 3/895 255 - ءافولا ) ءافو  --) 254
یمق ساّبع  خیش  ) اهناتـسلخن تَیاقِـس  يارب  هدش  بعـشنم  تارف  زا  هک  تسا  رهن  دارم  اجنیا  ًارهاظ  و  درُخ ، يوج  ینعی  هیقاس  - 258 4/116

ُّیقَهیَبلا ٍدّمحم  ُنب  ُمیهاربا  لاق  )6/244 و 245 261 - يربط خیرات  -) ص 269 260 فوَُهل ) همجرت  () ءالبرک همانگوس  -) 259 ُهّللا .) ُهَمِحَر 
اُولَزَنف و هُظفل : ام  البرِکب ، ِِهباحصا  مالّـسلا و  هیلع  ِنیـسحلا  لوزن  ِرکذ  َدنع  يواسَملاو ،) ِنِساحَملا   ) ِباتک یف  ِثلاّثلا -  ِنرقلا  ِمالعَا  ُدَحَا  - 

ًادبا َنُوبَرشَت  ال  نَشوَجلا : ِيذ  ُنب  ُرِمَش  هل  لاقف  ُهَنیب ، مهَنَیب و  اُولاحف  َءاملا  ُُهباحصا  مالّسلا و  هیلع  ُنیسحلا  َدارأف  لاق : ٌریسَی ؛ ِءاملا  َنَیب  مُهَنَیب و 
مُهَفَشَکف مِهیلع  َلَمَحف  مَعَن ! لاق : ِّقْحلا ؟ یَلَع  انَْسلَا  مالّـسلا : هیلع  نیـسحلل  مالّـسلااَمِهیلع  ٍّیلع  نب  ُساّبعلا  لاقف  میمحلا ، َنِم  َنوبرـشَت  یّتح 

یبا ترـضح  نداد  بقل  رد  یقهیب ، تیاور  نیا  دنچره  دـیوگ : راتـساریو  ( ] هّللا همحر  یمق  سابع  خیـش  ) اوَقَتـسا اُوبِرَـش و  یّتح  ِءاملا  ِنَع 
هب اریز  تسا ؛ لـطاب  فیعـض و  نآ  یناـیاپ  شخب  یلو  دوشیم ؛ بوسحم  لـیلد  دـیؤم  یعون  ءاّقَـس ، هب  مالّـسلا –  هیلع  ساـّبعلا –  لـضفلا 
هب البرک  ءادهش  یگمه  دناسرب و  بآ  مالّسلا –  هیلع  نیسح –  ماما  مرح  لها  هب  تسناوتن  ساّبع  ترضح  یّنُس ، هعیـش و  نیخّروم  عامجإ 

 – خـیرات شراگن  رد  لیجعت  هب  وا  یگـشیمه  تداع  يو و  عُّبَتَت  ّتِلق  زا  یـشان  دروم  نیا  رد  یقهیب  ینایاپ  راتفگ  و  دـنداد ؛ ناـج  یگنـشت 
و َۀَـماهلا ) ) ُهَنوُّمَُـسی َو  ُحیـصَی  ًارئاط  ِتوَمِلل  َّنَا  ُبَرَعلا  ُمُعَزت  دیـشک ؛ ] داـیرف  َحاـص =[  يا  اـقَز ) -) 262 س . [ . تسا یفاـک -  قیقحت  نودـب 
، گرم يارب  هکتـسنیا  برع  نامگ  ینعی : ( ] هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیـش  ) َراُثی یّتَح  ُهتَماه  تَقَز  ِهِراثب  ذَـخُؤی  َملو  ُناـسنالا  َلـُِتق  اذِا  َنُولوُقَی 

شنوخ ماقتنا  دوش و  هتـشک  یناسنا  هاگره  هک  دنیوگ  دـنمان و  همجمج –  رـس و  ینعمب  ۀَـماه – ) ) ار وا  دـشکیم و  دایرف  هک  تسیا  هدـنرپ 
، ّماوع دئاقع  دنچره  دیوگ : راتـساریو  دنریگب . وا  لتاق  زا  ار  شنوخ  ماقتنا  هرخالاب  هکنآ  ات  دیـشک  دـهاوخ  دایرف  وا  هماه ي  دوشن ، هتفرگ 

لتاق زا  ماقتنا  ددص  رد  هک  دشاب  لوتقم  یخزرب  یلاثم  بلاق  نامه  هدنرپ  نیا  زا  روظنم  هک  دسریم  رظنب  دروم  نیا  رد  یلو  درادـن ؛ تیّجح 
رد و  تسا ، هدش  هدید  زین  هربتعم  تایاکح  تایاور و  ثیداحا و  رد  نآ  زا  ییاه  هنومن  هتشگ و  تباث  رایـسب  زین  هبرجت  هب  دیآیم و  رب  دوخ 

یمق [ ) شِک ریـشمش  كالاچ و  درم  ُرِّمَـشَتُملا =[  ُلُجَّرلا  وه  و  ٍتالـصِم ، ُعمج  ُتیلاصَملاو ) -) 263 تسین – س . ] نآ  رکذ  لاـجم  اـجنیا 
بوشآ رهش  نبا  ِبقانَم ) -) 45/40 و 41 266 راونالا ) راِحب  -) 265 45/40 راونالاراِحب ) -) 264 هدیشک . ریشمش  ٌتَلْصُم : ٌفیَس  هّللا ؛) همحر 

-270 45/40 راونالا ) راِحب  -) ثیدح 731 269 سلجم 70 ، ص 548 ، قودص ) خیـش  ِّیلامَا  -) 268 45/41 راونالا ) راِحب  -) 267 4/117
( ۀّیصولا تابثا  -) 272 يوـبن . رفعج  دیــس  قـیقحت : ص 287 ، يروـن . ثدـحم  یــسدقلا ) ضیفلا  -) یحیَرُط ص 438 271 بـَـخَتنُملا ) )
زا ثیدـح 5 275 - ملظلا ، باـب  ، 2/331 یفاکلا ) -) ص 54 274 يدـنوار ) تاوـعد  -) 273 ناـیراصنا . تاراـشتنا  ص 167 ، يدوعـسم 

دندیسر تداهش  هعیفر  هجرد  هب  مالّسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  باحـصا  راصنا و  اروشاع ، زور  نوچ  هک  تسا  لقن  ۀَّیدْرَولا ) ُِقئادحلا  ) باتک
هَحیَص و  نویش ] دایرف  هَخرَص =[  دندینش  ار  ترضح  نآ  يادص  هک  لافطا  نانز و  انُرُْـصنَیَف ! ٌرِـصان  الَا  ندرک : ادن  هب  درک  عورـش  ترـضح 
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هحیـص دندینـش و  ادـن  نیا  نوچ  دـندوب  دعـس  رمع  رکـشل  رد  هک  فُوتُحلاوبا  شردارب  ینالجَعلا و  يراصنالا  ثرَحلا  نب  دعـس  دندیـشک .
حورجم ار  یخرب  لوتقم و  ار  یعمج  دـندرک و  هلتاقم  هتـسویپ  دـندومن و  بانج  نآ  بناج  هب  لیم  دـندرک  عامتـسا  ار  بانج  نآ  تـالایع 

ص صاوخلا ) ةرکذت  -) ص 227 277 صاوخلا ) ةرکذت  --) 276 هّللا ) همحر  یمق  سابع  خیـش  ) دندش دیهـش  ود  ره  رم  الا  رخآ  دـندومن 
ار اهنوخ  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  حیرصت  اجنآ  رد  هکلب  تسین  يربط  خیرات  رد  نومضم  نیا  یسربط 2/25 279 - جاجتحا ) -) 278 227
[ يزوجلا نبا   ] طبـس طقف  تسین ؛ داشرا  جاـجتحا و  يربط و  خـیرات  رد  تراـبع  نیا  - 280 تخیر . یم  نـیمز  رب  تـفرگ و  یم  فـک  رد 
( راونالا راِحب  -) 283 48-45/47 راونالا ) راِحب  -) 282 توافت . رصتخم  اب   6/243 يربط ) خیرات  -) 281 راتساریو .) ) هدومن لقن  ةرکذت ) ) رد
و 187، يرون ص 186  ثّدـحم  ناـجرم ) ؤل و  ؤل  -) 286 45/50( راونالا راِحب  )6/245 يربط ) خیرات  -) ذـخأم 285 نامه  - 284 45/49
، يراصنا موحرم  پاچ  نیقارعلا ص 6 ، یلع  خیـش  ۀَّبَحَملا ) جارعم  -) 288 53  - 45/52 راونالا ) راِحب  -) 287 یلو . داتسا  نیـسح  قیقحت :
ص 225 هماـنگوس ) () فوَُهل ) همجرت -290 هدـش . رکذ  رـسن ) ) دـیفم داشرا  رد  و  رـشب ) ) اـه هخـسن  یـضعب  رد  - 289 یـسمش . لاس 1357 

خیرات -) دـیفم 2/111 294 خیـش  داـشرا ) -) 293 6/245 يربـط ) خـیرات  -) 292 2/111 داـشرا ،) -) دـیفم 2/110 291 خیـش  داـشرا ) )
بوشآ 4/120 رهش  نبا  ِبقانَم ) -) دیفم 2/12 297 خیش  داشرا ) -) 296 ص 229 . فوَُهل ) همجرت  () البرک همانگوس  -) 295 6/245( يربط

خیش داشرا ) -) دیفم 2/133 301 خیش  داشرا ) -) ص 351 300 تارایزلا ) لماک  -) ص 233 299 فوَُهل ) همجرت  () البرک همانگوس  -) 298
( َۀبْوَح ) ای ۀیِوَح ] ای : ( ] ۀَّیَوُح ) اه هخسن  یضعب  رد  - 304 59  - 45/58 راونالاراِحب ) -) 303 45/60 راونالاراِحب ) -) 302 134 دیفم 2/133 - 
ص نازحَالا ) ریثُم  -) ص 241 307 فوَُهل ) همجرت  () البرک همانگوس  )45/58 راونالا ) راِحب  -) 306 45/60 راونالاراِحب ) -) 305 هدش . رکذ 
-311 45/58 راونالاراِحب ) -) 310 45/58 راونالاراِحب ) -) 309 نارهت . قودـص ، پاـچ  باـب 88 ، ص 274 ، تارایزلا ) لـماک  -) 308 80

رمع دنا : هتفگ  یـضعب  هک  هتفگ  افَّصلا ) ۀضوَر  ) بحاص - 312 یسمش . لاس 1357  يراصنا ، یلع  دمحم  پاچ  ص 93 ، ۀَّبحَملا ) جارعم  )
: تفگ رمش  یئامن ؟ یم  مادقا  رامیب  رسپ  نیا  لتق  رب  هک  يرادن  مرـش  یلاعت  يادخ  زا  تفگ : هتفرگ  ار  رمـش  ینعی  ار  وا  تسد  ود  ره  دعس 

زاب تسد  عینش  رما  حیبق و  لعف  نآ  زا  رمش  درک و  هغلابم  باب  نیا  رد  رَمُع  مشکب و  ار  نیسُح  نارسپ  عیمج  هک  هدش  رداص  هّللادیبع  نامرف 
یهز دـیرابن ؛ گنـس  دـمآ  موق  نآ  زا  هک  اه  یلدگنـس  نینچ  اب  دـندز ! (ص ) یفطـصم تیب  لها  ياـه  همیخ  رد  شتآ  اـت  درک  رما  هتـشاد 

، دیـشروخ و  نشور ؛ کلف ، و  نادرگ ؛ خرچ ، زونه  هاگنآ  ثداح و  يا  هعقاو  نینچ  نیا  دیرابن ]! گنـس  هک  دوب  اجبان  ردـقچ  رَکنَتـسُم =[ !
پاچ ص 543 ، دّـجهَتُملا ) حابـصم  -) 315 توریب . یملعأ ، پاــچ  ص 49 ، لاـمعالا ) لاـبقا  -) 314 45/59 راونالاراِحب ) -) 313 رونا !؟

سلجم ص 191 و 192 ، قودص ) خیش  ِّیلامَا  -) توریب 317 ءاوضَالا ، راد  پاچ  بوشآ 4/122 ، رهش  نبا  ِبقانَم ) -) 316 توریب . یملعأ ،
وت یب  روح ! ِهدـید  زا  لد  ِنوخ  ناور ، وت  غاد  يا ز  رعـش : - 319 نارهت . يوضترم ، پاچ  ، 2/303 یئاهب ) لماک  -) ثیدح 201 318 ، 27
یب رَس  رونت !؟ هب  نامهم  و  ردنا ؛ خاک  هب  هتفخ ، نابزیم  ناشن : تسا  َهداد  هک  ، تسا هدوبو  دشاب  ناهج  ات  روُص ! ِهخفن  ات  هدکمتام  همه  َملاع 

( يربط خیرات  -) 320 هّللا ) همحر  یّمق  سابع  خیـش  ( !؟ رون ِهیآ  رونت  ةاکـشِم  هب  تسا  هدـید  هک  ای  فهک !؟ ِهیآ  بل  هب  تسا  هدینـش  هک  نت 
ص 130، يزیربت ، رِّیَن  هدکشتآ ، - 322 يراصنا . یلعدّمحم  پاچ  ص 9 ، ۀبّحملا ) جارعم  -) 321 راّطعلا . لیمج  یقدـص  قیقحت : ، 6/247

نادب - 324 نارهت . یئانـس ، پاـچ  تواـفت ، رـصتخم  اـب  ص 284 ، یناـشاک ) مـشتحم  ناوـید  -) 323 ش .  1364 زیربت ، یـسودرف ، پاـچ 
تسا ینهآ  هقوط  لُغ  و  ندرگ . يوس  هب  ار  اهتسد  دنک  یم  عمج  هک  تسا  نآ  هیمست  نیا  هجو  تسا و  لُغ ) ) زا عون  کی  مسا  هعماج ) ) هک
تمـس هب  تسار  فرط  زا  ینعی  دوـش ، یم  جراـخ  هقوـط  نآ  فرط  ود  زا  فـالتخا  هب  هـک  دراد  ریجنز  فرط  ود  زا  دـنراذگ و  ندرگ  رد 
هلیسو هب  اهتسد ، ندش  هتسب  زا  سپ  ریجنز . فرط  ود  دوش  یم  هتسب  اهتسد  دور و  یم  تسار  تسد  تمـس  هب  پچ  فرط  زا  پچ و  تسد 

نآ ندرگ  ار  لُـغ  تساوخ  دـیلپ  دـیزی  هک  یماـگنه  تهج  نیا  زا  و  دوشن ؛ ادـج  رگید  هک  دوـش  یم  لـصو  مه  هب  ندـیبوک  اـی  نتخادـگ 
بنیز ترـضح  تاـملک  نـیا  ص 97 326 - ۀــّبحملا ) جارعم  -) 325 هّللا .) هـمحر  یّمق  ساـّبع  خیـش  ) تساوـخ ناـهوس  درادرب  ترـضح 

)؟ یهَتنُملا ۀَِّمتَت  ) رد هچنانچ  فیرـش  ربق  نآ  راثآ  وحم  رد  نیعل و  لکوتم  دیـشرلا و  نوراه  زا  دش  رهاظ  هچنآ  هب  دـشاب  هراشا  مالّـسلااَهیلع 
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باب 88 و 274 ، ص 273  تارایزلا ) لـماک  -) 327 هّللا .) همحر  یّمق  ساّبع  خیـش  ) دوش هعجارم  اـجنآ  هب  هتفر  حرـش  هب  لّـکوتم  لاـح  رد 
-331 45/58 راونالاراِحب ) -) و 284 330 ص 283  یناـشاک ) مشتحم  ناوید  -) ص 245 329 فوَُهل ،) همجرت  () البرک هماـنگوس  -) 328

بوشآ رهش  نبا  ِبقانَم ) -) 334 توریب . یملعأ ، ص 967 ، یمعفک ، حابـصم ) -) 333 45/59 راونالاراِحب ) -) 332 45/59 راونالا ) راِحب  )
. مق یمالـسا ، تاراشتنا  پاـچ  ، 2/11 هّیعرـشلا ) سوردلا  -) 337 2/287 ییاهب ) لـماک  -) دیفم 2/114 336 خیـش  داشرا ) -) 335 4/121

رهش نبا  ِبقانَم ) -) هیآ 42 340 (، 14) میهاربا هروس  هیمالسا 339 - پاچ  مالّسلا 3/34 ، هیلع  نیسح  ماما  یناگدنز  خیراوتلا ) خسان  -) 338
نب دّمحم  یـسیع  وبا  ظفاحلا  خیـشلا  وه  يذِمِرت ) -) 343 45/230 راونالاراِحب ) -) 342 45/232 راونالا ) راِحب  -) و 92 341 بوشآ 4/91 

: هب فورعم  ّتنس –  لها  هناگشش  حاحِص  زا  یکی  ةدننک  نیودت  ِّتِّسلا =[  حاحَصلا  ِدَحَا  ُعِماج  و  َۀَنَس 275 -  یّفَوَتُملا ؟ ةَروَس -  نب  یسیع 
نب میرکلادبع  دعسوبا  وه  یناعمَّسلاو ) -) 344 هّللا .) همحر  یّمق  ساّبع  خیـش  ) خلب رهن  فرط  یلع  ٌۀمیدق  ٌۀَیرَق  ُذِمِرت  و  يذـِمِرت ؛ ] حـیحص 

(. هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیـش  َۀَنَـس 562( ٍورَمب ، َیِّفُُوت  امهِریَغو - ۀباحّـصلا  لیاضف  باسنَالا و  باتک  بِحاص  یعفاّـشلا -  ّيزَورَملا  دّـمحم 
هدرک لقن  بلاط ) یبا  نبدّمحم  لتقم  ) زا  45/23 راونالا ) راِحب  -) 346 توریب . رکفلاراد ، ثیدح 3796 ، ، 5/428 يذِمِرت ) حیحص  -) 345

(2/290 () یئاهب لماک  ) رد ثیدح 653 349 - سلجم 11 ، ص 326 ، یسوط ) خیش  ِّیلامَا  -) ص 230 348 صاوخلا ) ةرکذت  -) 347 تسا .
رد قلخ  رازه  دـص  لـیابق  اـه و  هچوک  عیمج  رد  دـننادرگب  هفوک  ياـه  هچوک  رد  ار  سّدـقم  رـس  هک  درک  مکح  داـیز  نبا  نوچ  هک  تسا 

( جَبَس ) شبّرعم تسا  هایس  ُهرهم  هَبَش ) -) 350 هّللا .) همحر  یّمق  ساّبع  خیش  ) تینهت هب  یضعب  تیزعت و  هب  یضعب  دندش ؛ عمج  رس  نآ  ِهَراظَن 
.45/108 راونالاراِحب ) -) 45/114 و 115 352 راونالا ) راِحب  -) 351 تسا .

ات 429 زا 353 

نوچ ینعی  هرامش 368 354 - مظعا ، دجـسم  هناخباتک  یّطخ  هخـسن  یحیـسم ،) يرْداپ  هلاسر  ّدر  ( ) یقارن دمحا  ّالم  ۀّمُالا ، فیَـس  -) 353
ات دـندومن  فقوت  نتفر  زا  دـندرک و  رایتخا  توکـس  دـیامرف ، ملکت  تساوخ  هدرک  توکـس  هب  هراشا  ع )  ) بنیز باـنج  هک  دـندید  مدرم 
ار نیا  هک  ربخ  لها  زا  یضعب  هدراو  تانایب  اّما  داتفا . ادص  زا  اهگنز  مَرَجال  دنداتسیا  زاب  نتفر  زا  مدرم  نوچ  دیامرف و  یم  هچ  دنهد  شوگ 

خیش ) تسین اهتمارک  نیا  لقن  هب  جاتحم  هرَّدَُخم  نآ  ردق  تلالَج  يارب  تسا و  تاداهتجا  زا  دنا  هدرمـش  (ع ) بنیز بانج  تامارک  زا  یکی 
، موس سلجم  ، 93 ص 91 -  یسوط ، خیـش  ِّیلامَا  ( ؛ ثیدح 8 سلجم 38 ، ، 324 ص 321 -  دیفم ) خیـش  ِّیلامَا  -) 355 هر .) یّمق  ساـّبع 

ْنَا َوُه  َو ) ) ًاْربَـص َباوَّدـلا  َنِم  ٍءْییَـش  لـْتَق  ْنَع  یهَن ؟ يوَـبَّنلا – ص ]  ] ِثیدَْـحلا یف  یـسربط 2/31 357 - جاجتحا ) -) 356 ثیدح 142 .)
نآ و  یناویح ؛ ره  رد  ربَـص  لـتق  زا  ربماـیپ – ص - دومرف  یهن  َتوُـمَی =[  یتَـح  ٍءْییَِـشب  یمُْری ؟ َُّمث  ًاـّیَح  ِحوُّرلا  ِتاَوذ  ْنِم  ٌءْییَـش  َکَـسُْمی 

[ ریثألا نبال   ] ۀیاهِّنلا ِیف  اذک  دوش . ] هتشک  رّرکم ) تابرـض  زا  سپ  ) ات دنزادنا ، وا  فرطب  يزیچ  سپـس  دنریگب و  هدنز  ار  ناویح  هکتـسنیا 
 = يداب رواجم ، رـضاح =  - 359 291 ص 287 -  سواط ، نبا  فوَُهل ) همجرت  () ـالبرک هماـنگوس  -) 358 ُهّللا .) ُهَمِحَر  یّمق  ساـّبع  خیـش  )

ياملع بتک  زا  يا  هلمج  رد  هک  هدـش  یخزرب  رام  تروص  هب  لامعا  مسجت  تباـب  زا  هک  هدوب  بیـضق  نیمه  دـیاش  و  - 360 نیشنارحص .
هک دندومن  یم  اشامت  مدرم  دندوب و  هتخادنا  نیمز  رب  دوب و  هَلَتَق  رـس  نایم  رد  ار  رفاک  نیا  سحن  رـس  راتخم  نامز  رد  هک  هدش  لقن  خـیرات 

لمع نیا  دـمآ و  زاب  رام  ینعی  َْتئاج ، ْدَـق  َْتئاج  ْدَـق  دـنتفگ : یم  مدرم  دـیآ و  یم  نوریب  دو و  لخاد  وا  ناـهد  ینیب و  خاروس  رد  يراـم 
دز یم  ترضح  نآ  نینزان  ياهنادند  هب  ار  بیضق  نآ  تعاس  کی  نوعلم  دایز  نبا  هک  دوش  یم  دافتسم  يربط  خیرات  زا  دش و  عقاو  رّرکم 

ياـنعم نـیمه  - 361 هـّللا .) هـمحر  یّمق  ساـّبع  خیــش  () يربــط 6/248 خــیرات  !) دراــب یم  نـیمز  رب  هـک  ناراــب  لــثم  یلاوـتم ، رّرکم و 
عاجـش ریلد و  لد و  رپ  نز  ینعی  دـشاب  همجعم  نیـش  هب  هعاجـش ) ) هک تسا  لمتحم  تسا و  هطقن ] یب  هلَمهُم =[  نیـس  هب  هعاّجَـس ) ) همجرت

ریقف تسا . ] هدمآ  ینعم  نیمه  هب  [ ] ۀَعاجِش ۀعاجَـش / ۀَعاجُـش / ۀثالث : تاکرح  هب  ینعی   ] ثیلثّتلاب هعاجـش  بَرَالا ) یَهَتنُم  ) رد هچنانچ  تسا 
نبا ینعی  هدـنگ ! قاچ و  سرخ  ربکا =[  ُّبد  نآ  گرزب ، عمجم  نآ  رد  هک  مالّـسلااَهیلع  بنیز  بانج  یلد  رپ  رد  تسا  یفاـک  هک  دـیوگ :
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ُمالَّسلا هیلع  َنینمؤملاُریمَا  اهَیِلا  َراشَا  ْدَق  َو  انز . هب  هروهـشم  هیناز  دوب  یکزینک  نآ  هَناجرَم و  شردام  هب  درک  شنزرـس  رییعت و  ار  نیعل ] دایز 
ُْثیَح ُهّللا -  َنََعل  ِتیَْبلا : اَذه  یف  ُرعاّشلا  ًاْضیَا  اهَیِلا  َراشَا  َو  ٍدایز  ُنب  ِهّللا  ُدیَبُع  ِةَرِجاْفلا  ِۀَمَالا  ُْنبا  ُمینَّزلا  ُُّلتُْعلا  َکَّنَذُْخاََیل  ِراّمَّتلا  مَثیِِمل  ِِهلوَق  یف 

ادخ دـنک  تنعل  و  دـشاب ! هک  یتموکح  تیعقوم  ره  رد  اجکره و  ار –  دایز  ادـخ  دـنک  تنعل  ِلُوعَْبلا =[  َتاذ  َزوُجَْعلا  ُهَْنبا و  َو  ًادایِز  َّلَح - 
6/248 و 249 363- يربط ) خیرات  -) 362 هّللا ) همحر  یّمق  ساّبع  خیـش  ![ ) ار هرهوش  دنچ  راکانز  نزریپ  نآ  دایز و  نب  هللا  دـیَبُع  وا  رـسپ 
ایح و ینعی  - 367 45/118 راونالا ) راِحب  -) ص 297 366 البرک ) همانگوس  -) هیآ 42 365 (، 39) رَمُز هروس  ص 91 364 - نازحالا ) ریثُم  )

هروش هفوک  رد  دیاش  هرصب و  رد  تسا  یعضوم  مسا  راز و  هروش  نیمز  ینعی  ءاب ] حتف  ای  نوکس  هب  ( ] ۀَخبَس -) 368 ناشیا . زا  دنک  یم  مرش 
همحر یّمق  ساّبع  خیـش  ) ُِملاعلا ُهّللاَو  دـنا . هدرک  رکذ  دجـسم  هخبـس ، ياج  هب  یـضعب  و  دـندز . راد  هب  اجنآ  رد  ار  هّللادـبع  هک  هدوب  يراز 
دیسر اروشاع  زور  زا  زور  راهچ  تسیب و  زا  دعب  هنیدم  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  ربخ  هک  دوش  یم  مولعم  میظَّنلا ) ّرُد  ) باتک زا  هّللا .)

( راونالا راِحب  -) 371 2/117 دیفم ، خیـش  داشرا ) -) هـیآ 9 370 (، 18) فهک هروـس  - 369 ُهّللا .) ُهَمِحَر  یّمق  ساـّبع  خیـش  ) ُِملاـعلا ُهـّللا  و 
عقاو هک  یگنج  ٌۀَعقَو =[  شوگرخ : ] َبنْرَالا =[ ) دیفم 2/123( خیش  داشرا ) -) دیفم 2/118 373 خیش  داشرا ) -) ثیدح 35 372 ، 45/189

(. ُهّللا ُهَمِحَر  یّمق  ساـّبع  خیـش  ) بِرَک يدـعَم  نب  ورمَِعل  تیبلا  اذـه  و  ٍبعَک ؛ نب  ِثرَحلا  ِیَنب  نِم  ٍداـیز  یَنب  یلَع ؟ ٍدـَیبُز  ینبل  َْتناـک  دـش ]
، مّوس سلجم  ص 90 ، یسوط ) خیـش  ِّیلامَا  -) دیفم 2/124 377 خیـش  داشرا ) -) 376 45/122 راونالا ) راِحب  -) 375 ذـخأم . نامه  - 374
-380 راـطعلا . لـیمج  یقدـص  قیقحت : ، 6/252 يربط ) خـیرات  -) 379 6/255 يربط ) خـیرات  )45/199 راونالاراِحب ) -) ثیدح 139 378
؟ یّمـسُملا َرـصِم  ُخیرات  اهنم  ةریثکلا ، بتکلا  ُبِحاص  ُخّرَوُملا ، ٍّیلع  نب  ُدـمحا  نیّدـلا  ُّیقت  ّيزیرقَملا : - 381 2/118 دیفم ، خیـش  داشرا ) )

ُفَرُعت َتناک  يا ] هّلحم  يوک و  ٍةَراح =[  یِلا  ًۀبـِسن  ِّيزیرقَملاب  ُفَرُعی  َّکَبَلَعب و  نِم  ُهلـصا  راثآلا ،) طَطِخلا و  ِرکِذب  رابتعالا  ظعاوملا و  ب(
يربط نیدلا  دامع  یئاهب ) لماک  -) 383 1/430 راثالا ) ططخلا و  -) 382 ُهّللا .) ُهَمِحَر  یّمق  ساّبع  خیـش   ) َۀَنَـس 845 َیِّفُُوت  ةَزِراقَملا ؛ ِةراِحب 

الط ینعی  هنکاـس  هدَّحَُوم  رب  هروسکم  ءاـت  میدـقت  هب  ْربـِت ) (:) باذـُم ْربـِت  -) 385 توریب . یملعا ، ص 59 ، لاـمعالا ) لاـبقا  -) 384 2/291
یشعرملا ینیـسحلا  حاتفلا  دبع  دیـس  تافیلأت  زا  یکی  ظعاوم ، رد  باذُملا ، ِتلا  ربّ (.] هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیـش  ) هدش بآ  ینعی  باذُم ) و(

نب طول  فنْخِم  وبا  هک  دنامن  یفخم  - 386 س . [ . ۀعیرذلا تسا –  اهریغ ... و  اشگ ) زار  و( هناخ ) تولخ  و( امن ) ناهج  ) فلؤم یناهفـصألا 
زا میدق  ياملع  مظاعا  لقن  زا  هچنانچ  رابتعا ؛ تیاهن  رد  وا  لتقم  تسا و  خیراوت  رَیِس و  بابرا  دَمتعُم  نیثّدحم و  ناگرزب  زا  يدْزَالا  ییحی 
هب بوسنم  دوجوم و  لتقم  نیا  تسین و  تسد  رد  وا  بیع  یب  لَتْقَم  لصا  هک  هآ  سوسفا و  نکلو  دوش  یم  مولعم  شتافَّلُؤم  ریاس  زا  نآ و 

هدرک لقن  باتک  نآ  رد  هدـساف  ضارغا  زا  يا  هراپ  تهج  هب  ار  نآ  لاّـهج  يداـعَا و  دـیاب  هک  هرَْکنُم  بلاـطم  یـضعب  رب  تسا  لِمتـشُم  وا 
زا ماش  هفوک و  زا  تیب  لها  ریـس  باب  رد  هچ  نآ  نکل  تسین ، یقوثو  خیـش  نآ  تادرفم  رب  هداتفا و  رابتعا  هجرد  زا  تهج  نیا  زا  دنـشاب و 
رد هک  امّیِـس  دـشاب  ناگدـننک ] عضو  لعج  نیعاّضَو =[  َّسد  زا  نآ  مامت  تفگ  دوشن  میدرک  لقن  ام  ار  نآ  صّخلم  هک  هدرک  لـقن  اـیاضق 

: دوش یم  تفای  هربتعم  بتک  رد  ایاضق  زا  بلاغ  قدـص  رب  رایـسب  دـهاوش  نآ  رب  هوالع  تسین و  عضو  رب  هزیگنا ] یعاد =[  اـهنآ  زا  یـضعب 
يدوهی هّصق  هدـش و  بارخ  مور  تراغ  تهج  هب  هنـس 351  رد  هدوب و  بَلَح  یلزنم  کی  رد  هک  ماش ] رد   ] نیرِْـسَِّنق بهار  ریَد  هّیـضق  لثم 

لیلج ملاع  هدرک و  لقن  رایسب  يایاضق  بوشآرهش  نبا  هدرک و  لقن  بابحَالا ) ۀضوَر  ) رد نیدلا  ثایغ  دّیـس  نب  هّللاءاطع  دّیـس  هک  یناّرَح 
ّکَبَلَعب و نیبیصن و  لِصوَم و  دَمَا و  هب  ریس  نیا  رد  هک  نآ  رب  هدرک  حیرصت  هفیقـسلا ) لماک  ) رد یـسربط  یلع  نب  نسح  نیّدلا  دامِع  ریبخ 

یباتک هک  ( ] ءادهـشلا ۀـضور  ) رد لزانم  يرایـسب  زا  روبع  نیب  رد  هددـعتم  يایاضق  یفـشاک  نیـسح  ّالم  دـندرک . روبع  رَْزیَـش  نیقراـفاّیَم و 
ات باحصا  تاملک  لصا و  زا  زین  نآ  فالِخ  هدوب و  هار  نآ  زا  ریسم  هک  دوش  یم  لصاح  نانیمطا  عومجم ، زا  هدرک و  لقن  تسا ] فیعض 

لوسر قلخ ؛ نیرتهب  مانَالاُْریَخ =[  ِتیب  لها  ندینادرگ  نیا  هب  انامه  - 387 هّللا ) همحر  یّمق  ساّبع  خیش  ) ملاعلا هّللاو  هدیسرن . رظن  هب  نونک 
َكُریدَخت ِءاقَلُّْطلا ! َْنباَی  ِلْدَعلا  َنِم  َا  دیزی : سلجم  رد  دوخ  هبطخ  رد  مالّسلااَهیلع  بنیز  ترضح  هدومرف  هراشا  مالسا ، راید  رد  مرکا ص ]

ٍدلب و یلا  ٍدََلب  ْنِم  ُءادـْعَالا  َّنِِهب  ُودْـحَت  َّنُهَهوُجُو  َْتیَدـْبَا  َّنُهَرُوتُـس و  َتْکَتَه  ْدَـق  ایابَـس !؟ ِهّللا  ِلوسَر  ِتاَنب  َُکقْوَس  و  َكَءامإ ، َو  َكَِرئارَح 
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ار دوخ  زینک  دازآ و  نانز  هک  ردب ! گنج  رد  هدشدازآ  ناریسا  رسپ  يا  تسا ، تلادع  زا  ایآ  خلا =[ ... ِِلقانَْملا ! ِلِهانَْملا و  ُلهَا  َّنُُهفِرْـشَتْسَی 
يدرک راکـشآ  ار و  ناشیا  ياهـششوپ  يدـیرد  وت  هکیتسارب  ینارب !؟ ناریـسا  تروصب  ار  (ص ) ادـخ لوسر  نارتخد  و  یناشوپب ، اهقاطا  رد 

رد هریخ  هریخ  اهارـسناوراک  لزانم و  اهیدابآ و  مدرم  دـننادرگب و  دـننارب و  رهـش  هب  رهـش  ار  اهنآ  ناشنانمـشد ، هکیوحنب  ار ، ناـشاهتروص 
- ِهِّیِـصَو َو  ٍدَّمَُحم  ِتنب  ِْنبا  ُسأَر  رعاـش : نـیا  سدـقم ، سأر  راهـشا  هـب  هدوـمرف  هراـشا  ص 330 و  البرک ) هماـنگوس  !...[ ) دـنرگنب ناـشیا 
![ دوشیم هتشارفارب  هزین  يور  رب  (ع ،) یلع ناناملسم =  يارب  وا - یصو  و  (ص ) ربمایپ رتخد  رـسپ  كرابم  رـس  ُعَفُْری =[  ٍةانَق  یلَع  َنیملـسُْمِلل ،
هن اهنآ  زا  سکچیه  یلو  دنتسه ، ندینش  ندرک و  هاگن  لاحرد  همه  ناناملسم  و  ٌعِّجَوَتُم =[  الَو  ْمُْهنِم  ٌعِزاج  ٍعَمْسَِمب ال  ٍرَظنَِمب و  َنوُِملسُْملاَو 
وت نیـسح ع !) رـس  يا   ]=) ُعَجْهَت َِکب  ْنُکَت  َْمل  ًاْنیَع  َتْمَنَا  َو  ًيرَک  اَهل  َْتنُک  َو  ًانافْجَا  َتْظَْقیَا  يدـنمدرد ]! راهظا  هن  دـنکیم و  يراز  عَزَج و 

و دوب ؛) ناشیا  تینما  هیاـم ي  وت  روضح  ینعی  ) يدوب تحار  باوخ  هیاـم ي  اـهنآ  يارب  هکنآ  لاـح  ار و  ینامـشچ  ياـهکلپ  يدرک  رادـیب 
نیب وت  تیبوبحم  هک  یناـمکاح  اـی  نارگمتـس  ینعی  ) درکیمن تحار  باوخ  ساـسحا  وت  دوجو  ببـسب  هک  ار  رگید  یمـشچ  يدرک  باوخ 

َُكْؤزُر َّمَصَا  َو  ًۀَیامِع  ُنُویُْعلا  َكِرَْظنَِمب  ْتَلَحَک  دندرکیمن . ]) شمارآ  ساسحا  وت  دوجو  اب  دوبر و  یم  ناشیا  نامـشچ  زا  ار  باوخ  مدرم ،
ره وت  تبیـصم  درک  اونـشان  و  وت ! رون ) رپ  لامج  هدـهاشم ي( ببـس  هب  تسب  شقن  مدرم  نامـشچ  رب  یئانیبان  همرُـس ي  ُعَمْـسَت =[  ٍنْذُا  َّلُک 

: هک دراد  نآ  ياّنمت  هکنیا  زُج  تسین  یناتـسوب  چـیه  ٌعِضوَم =[  َكِْربَق  ِّطَِخل  َو  ٌعَجْـضَم  ََکل  اـهَّنَا -  ْتَّنَمَت  ّـالإ  ٌۀَـضْوَر  اـم  ار ] اونـش  شوگ 
( هّللا همحر  یّمق  ساّبع  خیـش  فوَُهل ص 298( همجرت  البرک ) هماـنگوس  . ) س [ . دـشاب وت  ربق  يراذـگناشن  عضوم  وت و  نفدـم  هاـگمارآ و 

هیآ (، 26) ءارعش هروس  - 390 ینارعَش . همّالع  حیحصت : ص 386 ، ءادهشلا ) ۀضور  -) 89 و 90 389 بوشآ 4 /  رهش  نبا  ِبقانَم ) -) 388
همانگوس -) 394 253  / 1 بلح ) خیرات  -) 393 توریب . پاـچ  ، 186  / 2 نادـُلبلا ) مَجعُم  -) ص 367 392 ءادهـشلا ) ۀضور  -) 391 227

ًادّمَُحم َكَّدَـج  ّنَا  َو  ُهّللا  ِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  تفگ : هک  تسا  طبِـس ) ةرکذـت  ) تیاور رد  و  - 395 316 ص 315 ، فوَُهل ) همجرت  () ـالبرک
یّمق ساّبع  خیـش  ) درکیم تیب  لها  تمدـخ  دـمآ و  دورف  رید  زا  سپ  َكُدـْبَع ؛ َكـالْوَم و  یّننأ  ُدَهْـشَا  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یّلَـص  ِهّللا  ُلوُسَر 

( حابصم -) 399 . 185  - 184  / 45 راونالاراِحب ) -) هیآ 227 398 (، 26) ءارعش هروس  هیآ 42 397 - (، 14) میهاربا هروس  - 396 هّللا ) همحر 
هروس ص 729 402 - نوـیعلا ) ءـالج  -) ص 317 401 فوَُـهل ) همجرت  () ـالبرک هماـنگوس  -) 400 توریب . یملعأ ، ص 676 ، یمَعفَک 

هیآ 9 406- (، 18) فهک هروس  بوشآ 4/68 405 - رهـش  نبا  ِبقانَم ) -) هیآ 227 404 (، 26) ءارعش هروس  هیآ 42 403 - (، 14) میهاربا
هیآ 41 410- (، 8) لافنَا هروس  هیآ 26 409 - (، 17) ءارِسا هروس  هیآ 23 408 - (، 42 (؟ يروُش هروس  يدنوار 2/577 407 - جـئارخ ) )
( یئاهب لماک  -) ص 731 413 نویعلا ) ءالج  -) 412 323 ص 318 -  فوَُهل ) همجرت  () البرک همانگوس  -) هیآ 33 411 (، 33) بازحا هروس 

ارهاظ دزیم ] دنخبل  ایوگ  کَحْضَی =[ » ُهَّنَاَک   » هملک رکذ  مالّسلا » هیلع  ساّبع  ترـضح  رـس   » زا دعب  مومهَملا ، سَفَن  رد  - 414 293 ، 2/292
لیمج یقدص  قیقحت : ، 250  / 6 يربط ) خیرات  -) 416 . 297 ، 2/296 یئاهب ) لماک  -) 415 هّللا .) همحر  یّمق  ساّبع  خیش  ) تسا ملق  وهس  زا 

هک نارتش  ای ]  ] اه و جدوه  لمِح : ] عمج   ] ّمضلاب لوُمُح ) -) 419 119  / 2 دیفم ، خیش  داشرا ) -) ص 97 418 نازح ) الا  ریثم  -) 417 راّطعلا .
راِحب -) 421 199  / 45 راونالا ) راـِحب  -) 420 هدـش . رکذ  سوؤُّرلا ) () لوُمُحلا ) ياج هب  اـه  هخـسن  یـضعب  رد  دنـشاب . هتـسب  جدوه  اـهنآ  رب 

ریثُم -) 425 295  / 2 یئاهب ) لماک  -) 424 176  / 45 راونالا ) راِحب  -) 423 120 ، 119 دیفم 2 /  خیـش  داشرا ) -) 422 167  / 45 راونالا )
ًایراو - 429 2/352 یّمق ) ریسفت  -) 428 23 هیآ 22 -  (، 57) دیدح هروس  هیآ 30 427 - (، 42 (؟ يروُش هروس  ص 98 426 - نازحَالا )

. دنوشیم نیگهودنا  نانز ] نآ   ] ینعی َنیَجْشَت  هدننز 430 - شتآ  ینعی 

ات 498 زا 430 

َۀعقَو اوُدِهَش  ٍرْدَِبب  یخایشَا  َتَیل  هیمالسا : پاچ  ، 3/136 خیراوتلا ) خسان  ) زا هدناوخ -  موُش  سلجم  نآ  رد  هک  دیلپ  دیزی  راعشا  رکذ  - 431
لیابق زا  ) جرزخ موق  يایاقب  اب  ارم  راکیپ  گنج و  دـندیدیم - دـندوب و  هّکم ) نیکرـشم  نم =( دادـجا  شاک  يا  ِلَـسَالا =[  ِعقَو  عَم  جَرزَخلا 

www.noorfatemah.org

186 زندگینامه امام حسین علیه السالم

http://www.ghaemiyeh.com


 – چیه و  دندرک ؛ يزاب  تنطلس  کُلم و  اب  مشاه  ونب  َلََزن =[ !! ٌیحو  الَو  َءاج  ٌرَبَخ  الَف - ِْکلُْملِاب  ُمشاه  ْتَبَِعل  دنلب ] هزین ي  برضب  راصنا ،)
ینب لسن  زا  نم  َلَعَف =[ !! َناک  ام  َدمحَا  ینب  ْنِم  ْمِقَْتنأ - َْمل  ْنِا  َفِْدنِخ  ْنِم  ُتَْسل  تسا ]!! هدـشن  لزان  ییحو  چـیه  هدـماین و  ادـخ  زا  يربخ 
اَْنلَتَق َو  انَراث  ٍِّیلَع  ْنِم  انْذَخَا  دَق  دـندرک ]!! نیکرـشم ) ) ام اب  هک  ار  هچنآ  ربمایپ –ص ) دـمحا =( دالوا  زا  مریگن –  ماقتنا  رگا  متـسین  فِدـنِخ 

[ ار نامرهق  عاجشو و  رادلد  ریـش  راکیپ و  درم  نآ  میتشکو  ار ؛ دوخ  ياهنوخ  ماقتنا  (ع) یلعزا میتفرگ  ام  هک  قیقحتب   ] َلَطَْبلا َْثیَّللا  َسِراْفلا 
ردـَب ياه  هتـشک  لداعم  ار  نآ  ار و  مشاه ) ینب  ) موق نیا  تاداس  ناگرزب و  میتشک  و  َلَدَْـعناَف =[  ٍردَِـبب  ُهاْنلَدَـعو  مِِهتاداس  ْنِم  َموَْقلا  اـنلَتَق  َو 
لثمب ردب ، هَوزَغ ي  ضَوِع  رد  ارناشیا  میداد  ازج  سپ  َلَدَتْعاَف =[  ٍدـُحا  َمْوَی  ٍدـحُِاب  َو  اهَْلثِم  ٍردَِـبب  ْمُهاْنیَزَجَف  دـش ]!! ياپایاپ  سپ  میداد ؛ رارق 

راک نیا  ناشیا  رگا  ُّلَشَتال =[ !! ُدـیزی  ای  اولاق  َُّمث  ًاحَرَف  اوُّلهَتْـساف  ُْهَواَر  ول  دـندش ]!! ياـپایاپ  ربارب و  سپ  زین . دُُـحا  هوزغ ي  ضوع  رد  ؛و  نآ
؛) تسا شابوا  لذارا و  نالهاج و  نأش  هکنانچ  ) دندادیم رس  يداش  دایرف  سپ  دندیدیم ، ار ) شنارای  و  (ع ) نیسح ماما  ندرک  دیهـش  ارم =(

ریپ و هنوگنیا  و  َلَئَـس =[  دَق  امیف  َخیَّشلا  ُْتعَبَّتاَف  ِِهب  یناصْوَا  ُخیَّشلا  َكاذَک  و  دـنکن ]!! درد  وت  تسد  دـیزی  يا  هک : دـنتفگیم  نمب  سپـس  و 
نم زا  هچنآ  رد  مدـشرم  ریپ و  زا  مدوـمن  تیعبت  زین  نم  سپ  درک ؛ تیـصو  متـسه ) وا  رـسپ  هک  ) نمب ُهللا ) ُهَنََعل  هیواـعم –  ینعی  ) نـم دِـشُرم 

هچنآ دنا و  هدرکن  رکذ  ار  راعشا  نیا  یمامت  ًابلاغ  س . [ . ۀمایقلا ِموی  یلإ  امِهیّبُِحم  امِهِعابتَا و  َۀیواعُم و  َدیزی و  یلَع ؟ ِهللا  ُۀَنَعل  [ ] دوب هتساوخ 
هک هدومنن  حیرصت  سک  چیه  دنا و  هداد  يرَعبِز ؟؟ نبا  هب  ار  نآ  یضعب  دنا و  هداد  دیزی  هب  تبسن  ار  یمک  یتعامج ، دنا  هدرک  رکذ  هک  ار 

مولعم ات  مینک  رکذ  هتفگ  دحا  گنج  رد  هک  ار  يرَعبِز ؟ نبا  راعـشا  هک  دنک  یم  بجاو  سپ  مادک ، يرَعبِز ؟ نبا  زا  تسا و  مادک  دـیزی  زا 
نوچ دوشیمن ؛ ساسحا  اهنآ  همجرت  هب  يزاین  هک   ] تسا نیا  يرَعبِز ؟ نبا  راعشا  مادک . يرَعبِز ؟ نبا  رعش  تسا و  مادک  دیزی  رعش  هک  دوش 
ّلقُم ٍْرثُم و  ُْربَق  ٌءاوَس  َو  ًيدَم  ِرَّشِللَو  ِْریَْخِلل  َّنِا  َلُِعف  ْدَـق  ًاْرمَا  ُقِْعنَت  امَّنِا  ْلُقَف  َْتئِـش  ام  ِْنیَْبلا  َبارُغ  ای  راتـساریو : ] تسا -  ام  عوضوم  زا  جراخ 

َو ٍۀَمُجْمُج  ْنِم  ِبْرَْحلا  ِیف  يَرت ؟ ْمَک  لَلِْعلا  اَذ  یِفْـشَی  ْرعِّشلا  ُضیرقَف  ًۀَیآ  یّنَع  َناَّسَح  اِغْلبَا  ِّلُِکب  َْنبَْعلَی  ِرْهَّدـلا  ُتاَنب  َو  ٌلئاز  ٍمیعَن  َو  ٍْریَخ  ُّلُک 
ِقداص ٍلََطب  ٍمادْقِم  ِْنیَّدَجلا  ِدجام  ٍدّیَـس  ٍمیرک  ْنِم  اْنلَتَق  ْمَک  لَزَْتنُْملا  یف  اوُرِدوُغ  ٍةامُک  ْنَع  ْتَِبلُـس  ٍناسِح  َلیبارَـس  َو  لَجَر  َو  ْتَنِیبُا  ُْدق  ٍّفُکَا 

َعَزَج اوُدِهَـش  ٍرْدَِـبب  یخایـشا  َْتَیل  لَجَْحلا  ٍماه  َو  َسیِدارَک  ْنِم  ِِهنکاس  ْنِم  َسارْهِْملا  ِلَسَف  لَسَالا  ْعقَو  يدـَل ؟ ٍدـیدْعِر  ِْریَغ  ٍعِراب  ٍمْرَق  ِةَدْـجَّنلا 
ِلَبَجلا یف  اوُدْعَت  ِناّفَْحلا  َصَقَر  ًاصَّقُر  ْمُکاذ  َدـْنِع  اوُّفَح  َُّمث  لَشَالا  ِدـْبَع  یف  ُْلتَْقلا  َّرَحَتْـساَو  اهُکَْرب  َءابُِقب  ْتَّلَـض  َنیح  لَسَالا  ْعقَو  ْنِم  جرزَْخلا 
َْظیَْغلا ُدُْربَت  ْمُهَماه  ُوْلعَت  ِْدنِْهلا  ِفُویُِـسب  لَعَتْفُملا  اَْنلَعَفل  انْرَرَک  َول  انَّنَا - ِّالا  َسْفَّنلا  ُمُولأ  َلَدَتْعاَف ال  رَْدب  َْلثِم  اْنلَدَعَو  ْمِِهتاداس  ْنِم  َفْصِّنلا  انلَتَقَف 
ءاشنا دوخ  ار  مادک  تسا و  هدروآ  لیثمت  ُهللا ) ُهَنعل  ) دیزی ار  کی  مادک  هک  تسناد  ناوت  راعـشا  نیا  زا  نونکا  لَلَغلا خ ل ]  ] لَلِْعلا َنیِفْـشَی  َو 
گناب دندروآ  دـیلپ  دـیزی  دزن  ار  ادهـش  ياهرـس  نوچ  هک  هدرک  لقن  اجنآ  رد  مه  هدرک و  تئاِرق  یفالتخا ] یتَنُوْنَیب =[  كدـنا  هب  ای  هدرک 

َو ُسوُؤُّرلا  کِلت  ْتَدـَب  اّمل  درک : ءاـشنا  دوب  يدازرداـم ] یعیبط و  یّلِجِـس =[  وا  رب  هک  ار  رفک  نیا  تشگ ؛ وا  دزـشوگ  یغـالک ] یبارُغ =[ 
 = نوریَج ياهیدنلب  رب  اهدیـشروخ  نآ  دیبات - هدـیرب و  ياهرـس  دـش  نایامن  نوچ  و  (ي =[ ) نوُْریَج یبُر  یلَع  سُومُّشلا  َْکِلت  تَقَرْـشَا - -

( دیلپ دیزی  نم =( دروآرب ؛ گناب  غالک  ینُویُد =[ ! ِّیبَّنلا  َنِم  ُْتیَـضَق  ْدَقَلَف  ْحِصَت ! َْوا ال  ْحِص ! ُتلُقَف : ُبارُغلا ، َحاص  ماش ]) ) قشَمِد هزاورد ي 
و مدناتـسزاب . ]!! ربمایپ  زا  ار  دوخ  نویُد  اـهیراکبلط و  نم  هک  قیقحتب  اـنامه  سپ  نزن ! داـیرف  یهاوخیم  نزب ! داـیرف  یهاوخیم  متفگ : وا  هب 
؟ يرَعبِز نبا  راعشا  زا  رعش  ود  هب  درک و  یم  کلم  لاَوز  رب  تلالَد  دب ، ] لاف  رُّیَطَت =[  مکح  هب  داتفا ، ماگنهبان  يو  رب  ار  بارُغ  گناب  نوچ 

هرخالاب یتمعن  ره  یتموکحو و  کُلم  ره  ِّلکب =[  َْنبَْعلَی  ِرهَّدـلا  ُتاَنب  ٌلئاز و  ٍمیعَن  َو  ٍْکُلم  ُّلُک  تخاـس : بطاـخم  ار  بارغ  دـش و  لِّثَمَتُم 
133  / 45 راونالا ) راِحب  -) 433 167  / 45 راونالا ) راِحب  -) 432 دـننکیم . ] يزاب  اهنآ  یگمه  اب  راگزور  نارتخد  و  دوشیم ؛ دوباـن  لـئاز و 
(، فوَُهل همجرت  () البرک همانگوس  -) 437 ندیوج . ندیئاخ : هیآ 178 436 - (، 3) نارمع لآ  هروس  هیآ 10 435 - (، 30) مور هروس  - 434
نآ هدش : ] هدورس  وکین  هچ  و  َلیق =[  ام  َمِْعَنلَو  170 و 171 440 -  / ص يدوعسم ، هّیصولا ) تابثا  -) ذخأم 439 نامه  - 438 337  - 329

نوخ ِکشِرِـس  هژم  نادـنچ ز  يریـسا  یبیرغ و  ّلُذ  اـب  يریگتـسد  هدـش ز  دـیمون  ددرگ  میتی  نوچ  دـشاب ؟ نوچ  ددرگ  میب  ریـسا  هک  سک 
خلت مدوب  هدیدن  يردپ  یب  نم  یئامن  یمن  رـسب  هن  رـسفاک  ییاجک ؟ ردـپ ، يا  ردـپ ، يا  تفگ : تخیمآ  رد  نوخ  هب  نیمز  مادـناک  تخیر 
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( راونالا راِحب  -) 443 دـیفم 2/122 . خیـش  داشرا ) -) 442 ص 339 . ـالبرک ) هماـنگوس  )2/121 داشرا ) -) مدوـمزآ 441 هک  نوـنک  تـسا 
و َُهل ؛ َۀَیاِدب  يذَّلا ال  ِهّلل  ُدْـمَحلا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  یئاهب ) لماک  ) رد و  - 445 ص 739 . نویعلا ) ءالج  -) 444 45/142 و 143 .

َمَّسَق َماّیَْالا و  َو  َِیلایَّللا  َرَّدَق  ِْقلَْخلا ؛ ِءانَف  َدـَعب  یقاْبلا  َو  ِِهتَّیِرِخِآل ؛ َرِّخُوم  يذَّلا ال  ُِرِخآلاو  ِِهتَِّیلَّوَِال  َلَّوَا  يذـّلا ال  ُِلَّوَالا  َو  َُهل ؛ َدافَن  يذَّلا ال  ُِِمئاّدـلا 
يارب هک  یلّوا  نآ  درادـن ؛ یتسین  هک  یمئاد  نآ  درادـن ؛ يزاغآرـس  هک  اریادـخ  ساپـس  ُمّالَعلا =[  ُِکلَْملا  ُهّللا  َكَرابَتَف  َماسقَْالا ؛ ُمُهَْنَیب  امیف 
هدرک ریدـقت  وا  قلخ ؛ يدوبان  زا  سپ  تسا  یقاب  هراومه  هکنآ  و  هتخادـناین ؛ ریخأـت  هب  ار  وا  يزیچ  هک  يرِخآ  نآ  تسین و  یلّوا  وا  تیلّوا 

رب هاگآ  ناهج و  رب  مکاح  دـنوادخ  تسا  وکین  كرابم و  هچ  سپ  ار ؛ قیالخ  ياهتمـسق  اهنآ  نایم  رد  هدومن  میـسقت  ار و  اـهزور  اـهبش و 
يدهم ترـضح  متفه  و  :)) هدـشن رکذ  يا  هظحالم  هب  ًارهاظ  هدـشن و  رکذ  تیاور  نیا  رد  - 446 ُهّللا ) ُهَمِحَر  یّمق  ساّبع  خیـش  [ ) زیچ همه 

همحر یّمق  ساّبع  خیـش  ) ُِملاعلا ُهّللاو  هدـش . رکذ  یئاهب ) لماک  ) تیاور رد  و  ار ؛)) لاّجد  دـشک  یم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص 
-448 هّللا ) همحر  یّمق  ) دشابن ربخ  زا  هیقب  دوش و  مامت  اجنیا  رد  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  زا  ّيورم  ربخ  هک  تسا  لِمتحُم  - 447 هّللا )

یتیاکح رفاح و  ِهسینَک  ثیدـح  هک  دـیوگ : ریقف  - 450 . 296 ، 2/295 یئاهب ) لماک  -) 449 ص 345 . فوَُهل ) همجرت  () البرک هماـنگوس  )
-451 هّللا ) همحر  یّمق  ساـّبع  خیـش  ) ملاـعلا هّللاو  تسین . نم  داـمتعا  ّلـحم  دـیعب و  نـم  رظن  رد  ود  ره  هدـش  لـقن  ییاـهب ) لـماک  ) زا هـک 

ادـخ قلخ  نیرتهب  ِربانَْملا =[  یَلَع  ُنَعُلی  ِۀَّیِرَبلا  ُْریَخ  هدومرف : فیرـش  ثیدـح  رد  هکنیا  - 452 ص 351 . فوَُهل ) همجرت  () البرک هماـنگوس  )
ٍنانِس ُنبا  َداجَا  دََقل  و  مالسا ؛ ربانم  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّبس  هعاِشا  هیواعم و  هریـس  هب  هراشا  اهربنم ، ] زارف  رب  دوشیم  تنعل 

هکیلاح رد  دـندش  ِرفاک  هک  یتّما  يا  اهُداشَر =[  اُهلالَـض و  ِهیف  ُنآرُْقلا  اهِهاْوفَا -  یف  َو  ْتَرَفَک  ًۀَُّما  ای  هدورـس : ]... وکین  هچ  و  ُّیِجافَخلا =[ 
ْمَُکل ْتَبُِـصن  ِهِْفیَِـسب  َو  ِهِّبَِـسب !؟ َنُوِنْلُعت  ِِرباـنَْملا  یَلَع  َا  تسا ] هدـش  ناـیب  ناـشیا  تیادـه  یهارمگ و  نآ  رد  هک  دوب  نآرق  ناـشاهناهد –  رد 

بـصن امـش  يارب  اهربنم  نآ  ياهبوچ  وا  ریـشمش  اب  هکیلاح  رد  دـینکیم !!؟ ار  (ع ) یلع نعل  ّبس و  اراکـشآ  اهربنم  زارف  رب  ایآ  اـهُداوْعَا =[ 
زا امـش ، دوجو  رد  (ع – ) یلع هنیک  اهتعیبط – و  قالخا و  نیا  اهُداقْحَا =[  ْتَبَخ  ام  َو  ُنیـسُْحلا  َِلُتق  ٌۀَّیِرَْدب  ْمُکیف  ُِقئالَخلا  َکِلت  دنا ]! هدـش 

ربانم و عضو  نیا  رب  و  س . ![ . تسا هتشگن  شوماخ  اه  هنیک  نآ  شتآ  زونه  دش و  هتـشک  زین  وا  رـسپ  (ع ) نیـسح هدنام ؛ ياجرب  ردب  گنج 
نب رمع  تفـالخ  ناـمز  اـت  دوب  موسرم  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملا  ریما  ّبس  داـیعا  هعمج و  بَطُخ  رد  هک  یئاـهلاس  تشذـگ  مالـسا  دـجاسم 
َهّللا َّنِا  )) هیآ بانج  نآ  ّبس  ياج  هب  دومن و  تشز ] عینش =[  لمع  نآ  عفر  هناکریز ] ياهیـشیدنا  هراچ  لَیِحلا =[  فیاطل  هب  هک  زیزعلادبع 

-455 . 3/252 هّینامعُّنلا ) راونا  -) 454 . 2/134 یّمق ) ریسفت  -) 453 هّللا .) همحر  یّمق  ساّبع  خیـش  ) داد رارق  ار  ِناـسحِالا )) َو  ِلدَـعلاب  ُُرمْاَـی 
-458 ینارعـش . نسحلاوبا  حیحـصت : ص 389 ، ءادهـشلا ) ۀضور  -) 457 ص 338 . تاجردـلا ،) رئاصب  -) 456 ص 103 . نازحَـالا ) ریثُم  )
-461 ص 745 . نویعلاءالج ) -) 460 ص 343 . فوَُهل ) همجرت  () البرک همانگوس  -) 459 یسمش . پاچ 1357  ص 120 ، هّبَحَملا ) جارعم  )

تردپ رَس  دید  یهاوخن  زگره  :)) هک مالّسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  ترضح  هب  دیزی  لوق  هک  دیوگ : ریقف  - 462 . 578 يدنوار 2 /  جئارخ ) )
.748 ص 747 ، نویعلا ) ءالج  -) 463 هّللا ) همحر  یّمق  ساّبع  خیش  ) ار تیاور  نیا  دنک  یم  دییأت  دمآ -  دهاوخ  نیا  زا  دعب  هچنانچ  ار - ))
-467 یسلجم ص 750 و 751 . همّالع  نویعلا ) ءالج  -) 466 ص 353 . البرک ) همانگوس  -) يرَونید ص 260 465 لاوِّطلا ) رابخَالا  -) 464

نبا لامعالا ،) لابقا  -) 470 ص 357 . فوَُهل ) همجرت  () البرک همانگوس  -) 469 . 1/324 لَوُّدلا ) رابخا  -) 468 . 122 دیفم 2 /  خیش  داشرا ) )
-473 یمعفک ص 676 . حابصم ) ( ؛ یسوط ص 548 خیش  دِّجَهَتُملا ) ُحابصِم  -) 472 ذخأم . نامه  - 471 توریب . یملعا ، ص 67 ، سواط ،

پاچ سواط ص 286 ، نبا  رئاز ،) حابصم  ص 391( ءادهشلا ) ۀضور  -) 474 یلو . داتسا  نیسح  قیقحت : ، 148 ص 144 -  ناجرم ) ؤلؤل و  )
( مالّـسلا هیلع  ءادهـشلادیس  نیعبرا  زور  هراـبرد  قیقحت  ) هدـنزرا باـتک  هب  دوش  هعجارم  رتـشیب  قیقحت  يارب  مق . مالّـسلا ) مهیلع  ) تیَبـلا لآ 

ةراشب -) 475 تسا . هدیـسر  پاـچ  هـب  زیربـت  رد  یـسمش  لاـس 1352  رد  هک  یـضاق  یلع  دّـمحم  دّیـس  هـّللا  تـیآ  بارحم  دیهـش  فیلأـت 
هروس - 478 دیفم 2/132 . خیش  داشرا ) -) 477 لّوا . ثیدح  باب 37 ، )ص 117 ، تارایزلا لماک  -) 476 و 75 . ص 74  یفطـصملا ص )

صصق -) 481 مق . يداـهلا  پاـچ  يدـنوار ص 222 ، ءایبنالا ) صـصق  -) 480 هـیآ 29 . (، 44) ناـخد هروس  - 479 هـیآ 15 . (، 46) فاقحَا
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: قیقحت بوشآ 4/88 ، رهـش  نبا  ِبقانَم ) -) 483 ص 367 . ءادهـشلا ) ۀضور  -) 482 ثیدح 291 . باـب 14 ، يدـنوار ص 222 ، ءایبنالا )
يربنم لّوا  نوچ  هک  داب  فوشکم  - 486 . 52 ثیدح 50 -  يدنوار ص 28 ، تاوعد ) -) 485 . 69/252 راونالا ) راِحب  -) 484 یعاِقب . رتکد 
ینوتس رب  كرابم  تشپ  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  ادخربمغیپ  دندوب  مک  ناناملسم  نوچ  هک  دوب  ِیَط  هَبّ هنیدم  رد  دش  بصن  مالسا  رد  هک 

ناناملسم تعامج  هک  نیمه  دوب ، امرخ  تخرد  نوتس  نآ  دومرف و  یم  هظعوم  ار  مدرم  هدرک  هیکت  نآ  رب  داهن و  یم  دجسم  ياهنوتـس  زا 
زور دنتشاذگ ، تسا  هنیدم  دجسم  رد  مویلا  هک  يربنم  ياج  هب  تشاد و  هجرد  هس  هک  دنداد  بیترت  ترضح  نآ  يارب  يربنم  دندش  رایسب 
همه هک  دش  دنلب  تخرد  هنت  نآ  هلان  دایرف و  دور  الاب  ربنم  نآ  رب  تساوخ  َمَّلَس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  دیـسر و  هک  هعمج 

َّنَا ْوَلَف  يُرتُحب : رعـش  هب  منک  لّثمت  مامت  نیا  رد  نم  هک  تسا  هتـسیاش  دوش . ادـج  دوخ  هّچب  زا  هک  يرتش  هلان  دـننام  دندینـش  دجـسم  لـها 
ناوت عسُو و  ّدح  زا –  شیب  هک  ار  هچنآ  دنک  فیلکت  دوخ  رب  یقاتشم  رگا  سپ  ُرَبنِملا =[  َکَیِلا  یعََـسل  ِهِعـسُو  یف  ام - َقوَف  َفَّلکَت  ًاقاتْـشُم 

تفرگ و رب  رد  ار  وا  دروآ و  فیرـشت  وا  دزن  َمَّلَـس  ِِهلآ و  ِهیَلَع و  ُهّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  سپ  ربـنم ] دـنکیم  دـصق  ار  وت  هکیتـسارب  تسوا ،
هلاـن تماـیق  اـت  تخرد  هنت  نآ  مدرکیمن  نینچ  رگا  دوـمرف : هک  تسا  ثیدـح  رد  و   ] تسا روهـشم  بتک  رد  هک  یحرـش  هـب  درک  تکاـس 

بیرخت نامز  ات  نیخّروم ، زا  یخرب  لقن  هب  اـنب  هک  هدـنهد ؛) رـس  نینَح  هلاـن و  ۀـَناّنَح =( نوتـس  هب  دـش  فورعم  تخرد ، هنت  نیا  و  درکیم .
رب لیئربج  نیرفن  رب  دومرف  نیمآ  هبترم  هس  تفر و  الاب  ربنم  هب  نآ  زا  سپ  دـندنک – س ، ] ارنآ  اهنآ  هدوب و  یقاب  هیما ، ینب  طّـسوت  دجـسم 

ِهیَلَع و ُهّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  مان  دونشب  هک  یسک  و  دوش ، مورحم  یهلا  ترفغم  زا  ناضمر  هام  رد  هک  یـسک  و  نیدلاو ، ّقاع  رب  هفیاط : هس 
هنیدم رد  دش  بصن  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیـس  ترـضح  بئاصمرکذ  يارب  هک  يربنم  لّوا  وحن ، نیمه  دتـسرفن . تاولـص  ار و  َمَّلَـس  ِِهلآ و 

ار دوخ  راوگرزب  ردپ  تداهش  حرش  تفر و  نآ  يالاب  مالّسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  دروآ و  یـسرک  یمداخ  دندمآ و  لابقتـسا  هب  هک  دوب 
-488 . 369 ص 357 -  فوَُهل ) همجرت  () البرک هماـنگوس  -) 487 ُهللا .) ُهَمِحَر  یّمق  ساـّبع  خیـش  ) هدـش مقر  نتم  رد  هچناـنچ  دومرف  ناـیب 
.45/386 راونالاراِحب ) -) 492 . 14/158 یناغَالا ) -) 491 . 4/88 ریثا ) نبا  خـیرات  -) ذـخأم 490 نامه  - 489 ص 378 . البرک ) هماـنگوس  )
-497 . 4/90 ریثا ) نبا  خـیرات  -) 496 . 45/332 راونالاراِحب ) -) 495 و 349 .  8/297 راونالاراِحب ) -) 494 . 45/336 راونالا ) راـِحب  -) 493

ص 336. البرک ) همانگوس  )

رِخآ ات  زا 498 

دنه رد  ار  باتک  نیا  تسا و  يریازج  هّللا  ۀـمعن  دّیـس  س ] دـیفَح -  یلعج  عمج  ناگداون ؛ دافحَا =[  زا  روکذـم  فیطللادـبع  دّیـس  - 498
نامز ات  وا  دـالوا  يرئازج و  دّیـس  لاـح  زا  دوخ ، ناگتـشذگ ] فَلَـس =[  ةَُرثأَـم ] عمج  اـهیگرزب ؛ ِرثآَـم =[  رکذ  رتشوش و  خـیرات  رد  هتـشون 

یـضر دّیـس  نب  مساقلا  وبا  دّیـس  دوخ  هداز  ّمع  يارب  ار  باتک  نآ  هدرک و  جرد  نآ  رد  ار  دنه  راید  هنَکَـس  تالاح  زا  يرایـسب  و  شدوخ ،
(. هّللا همحر  یمق  ساّبع  خیش  ) ُِملاعلا ُهّللاو  هدومن  موسوم  ملاعلا ) ۀفحت  ) ار نآ  ببـس  نیا  هب  هدنارذگ و  ناغمرا  ناونع  هب  ملاع  ریم  هب  بَّقَُلم 
ُّرُد ریسفت  -) 503 هیآ 29 . ناخُد ، هروس  - 502 . 45/204 راونالا ) راِحب  -) 501 . 45/206 راونالاراِحب ) -) 500 . 45/205 راونالا ) راِحب  -) 499

دقِع -) 506 ثیدـح 20 . باـب 28 ، ص 98 ، تارایزلا ) لـماک  -) 505 . 4/172 دیرفلا ) ُدـْقِع  -) 504 هطوبرم . هیآ  لـیذ  یطویُـس ، روـثنملا )
نِساحَملا -) 510 ص 245 و 246 . صاوخلا ) ةرکذت  -) ذخأم 509 نامه  - 508 . 242 ص 241 ، ّصاوخلا ) ةرکذت  -) 507 . 4/172 دیرفلا )

 - 2/113 روشاعلا ) ةرایز  حرـش  یف  رودُّصلا  ءافِـش  -) ذـخأم 513 نامه  - 512 ص 246 . صاوخلا ) ةرکذـت  -) 511 ص 63 . يواـسَملا ) و 
(، 26) ءارعش هروس  - 514 توریب .) پاچ  زا  تِسُفا  ) مق یبرُقلا ،؟ ِيَوذ  پاچ  ص 26 ، عیبَّرلا ) ُرْهَز  ) تسا هدرک  لقن  باتک  هس  نیا  زا  ، 114

یحطبا 517- قیقحت : . 20/115 ُهّللا ، ُهَمِحَر  ینارهط  لضفلاوبا  ازریم  همّالع  رودّصلا ) ءافِـش  -) 516 ص 26 . عیبَّرلا ) ُرْهَز  -) 515 هیآ 227 .
طبِس صاوخلا ) ةرکذت  -) 519 ذخأم ص 194 . نامه  - 518 فیطللادبع . باهّولادبع  حیحصت : رَجَح ص 193 ، نبا  ۀَـقِرحُملا ) ُقِعاوَّصلا  )
دیوگ فلؤم  ذخأم ص 90 522 - نامه  - 521 . 2/333 نیَدقِعلا ) رهاوج  ( ؛ هَوُسا پاچ  ، 3/45 ةّدَوَملا ) عیبانَی  -) 520 يزوج ص 246 . نبا 
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هسوسو لایخ  ناطیش  دیامن و  دَعبتـسُم  ام  رـصع  یلاها  رظن  رد  ثیداحا  هنوگ  نیا  دیاش  هک  هتفگ  هینیـسحلا ) نیعبرا  ) بحاص ام  خیـش  هک :
يارب ۀیعیبط  تاهج  هدش و  ناونع  یسویملطب  تئیه  بتک  رد  تسا و  فَراعتُم ] هَدوهعَم =[  هّیعیبط  روما  زا  قفا  نامـسآ و  یخرـس  هک  دنک 

 ]= ةَرمُح ثودـح  ناـشیا  دارم  تسا  نکمم  هک  اریز  درادـن ؛ خـیرات  لـها  نیدـمتعم  لـقن  اـب  تاـفانم  ینعم  نیا  نکلو  دـنا ؛ هدرک  رکذ  وا 
بورغ عولط و  رد  قفا  ِةَرمُح  هدش و  یم  رادومن  عولط  تقو  ریغ  ءامـسلا و  طسو  رد  ای  هدوب و  جراخ  تداع ]  ] زا هکدـشاب  هّصاخ  یخرس ]

داتعم رما  یلقاع  چیه  هک  اریز  دـشاب ؛ ماقم  الاو  نیخروم  مالعا و  ياملع  دارم  هک  دورن  لامتحا  دوش -  یم  ثداح  عاعـش  ساکعنا  زا  هک  - 
 ]= میلـست دـنناوتب ] هک  ییاجات  ناکمإلا ، یّتح  ناکما =[  ردـقب  هک  ّتنُـس ] لها  هّماع =[  ياملع  ًاصوصخ  دـهدن  هثداح  عوقو  هب  تبـسن  ار 
هدش عقاو  يّدحب  هبیجع  عیاقو  زا  يرجه  کی  تصش و  هَنَس  رد  و  دننکن . مالّـسلا  ُمِهیلع  رَـشَع  ینِثا ؟ همئا  يارب  یلئاضف  یِبقانَم و  شریذپ ]

ار ماـقم  هک  یناـیب  هب  هدـش  بلطم  نیا  ضِّرَعَتُم  زین  رودُّصلا ) ءافِـش  ) بِحاـص و  ص 168 ؛ هّینیـسُح ) نیعبرا  (؟ یهَتنِا هدوبن . راـکنا  لـباق  هک 
حرش ) زا  2/124 رودُّصلا ) ءافِش  -) 523 ُهّللا .) ُهَمِحَر  یّمق  ساّبع  خیـش   ) ُِملاعلا ُهّللا  َو  دـنیامن . عوجر  اجنآ  هب  نیبلاط  تسین ؛ رکذ  شیاجنگ 

یم نمی  نیمز  رد  دجنک ، هب  هیبش  تسا  یهایگ  نآ  كَرَپِسا و  ینعی  سرَو ) -) 524 تسا . هدرک  لقن  رَجَح ] نبا  فیلأت  يریصوب ، ( ] هّیزمَه
یّمق ساّبع  خیـش   ) هدومن لقن  اهیدـب ] اهیکین و  ( ]= يواسَم نِساحَم و  ) رد زین  یقهیب  ار  بلطم  نیا  و  دـننکیم . گنر  نآب  ار  هماـج  دـیور و 

. مق هّیملع  ، 467 يرون 4/466 ، ثّدحم  مالّسلاراد ) -) 526 دیمحلادبع . نیّدلا  ِییُحم  دّمحم  قیقحت : ص 207 ، ءافلخلا ) خیرات  -) 525 هر .)
شدنـس نکل  مّود -  دلجم  زا  مهدراهچ  باب  رد  مّوس  تیاکح  ریظن  تسا -  دَعبتـسُم  بیرغ و  یلیخ  نم  دزن  تیاکح  نیا  هک  دیوگ : ریقف 

-527 ُهّللا ) ُهَمِحَر  یّمق  سابع  خیش  ) ُِملاعلا ُهّللاو  تسا ؛ هدش ] وا  زا  تیاور  هکنآ  هنع =[  ٌّيورم  رد  مالک  تسا ؛ رابتعا  تحـص و  تیاهن  رد 
ءار و  راد ] هطقن  نیَتَـمَجعُم =[  ءاز  نـیغب و  ریزَغ :) -) 529 . 2/288 مالسلا ) راد  -) 528 مود . ثیدـح  باب 26 ، ص 82 ، تارایزلا ) لـماک  )

-531 دزیخ . رب  داـب  زا  هک  تسا  يراـبغ  مّضلاـب  روـُم ) -) 530 مشچ . کـشا  يرایـسب  زیچ و  ره  زا  رایـسب  ریما :) َك( هـطقن ] یب  هَـلَمهُم =[ 
هیرگ رد  ار  دوخ  زاوآ  هدرک  دنلب  هک  ینز  ینعی  - 533 . 4/127 ِبقانَم ) ص 110( نازحَالا ) ُریثُم  -) 532 بوشآ 4/133 . رهش  نبا  ِبقانَم ) )

یناهفـــــصا 7/260. جرفلاوــــبا  یناـــــغَالا ) -) 534 تـــــــشاد . هـــــــک  هـــــــچب  کـــــــی  تکـــــــاله  يارب  ندرک  گــــــــناب  و 
***************************************************************************************************
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