
www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


www.noorfatemah.org



www.noorfatemah.org



البرک نیمز  زا  ییاهناتساد 

: هدنسیون

یفسوی ایور 

: یپاچ رشان 

رای يدهم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

البرک نیمز  زا  8ییاهناتساد 

باتک 8تاصخشم 

8راتفگشیپ

8همدقم

البرک هیمست  9هجو 

البرک هب  ناملس  10رورم 

البرک 10نیمز 

ربمایپ تسد  رد  نیسح  11كاخ 

نیسح ماما  تبرت  رهم و  رب  هدجس  هرابرد  يا  11هرظانم 

یلع تسد  رد  البرک  كاخ  زا  13یتشم 

درب یمن  منهج  يوس  هب  البرک  زا  ار  14سکچیه 

البرک رابغ  یصاع و  درم  14توبات 

هکم رب  البرک  15تلیضف 

شتآ عنام  البرک  16رابغ 

ناسارخ البرک و  راوز  يرگسع و  نسح  16ماما 

البرک هب  نیسح  ماما  16دورو 

البرک 17تبرت 

البرک حون و  17ترضح 

البرک مدآ و  18ترضح 

البرک میهاربا و  18ترضح 

تشهب رد  هناخازع  19البرک و 

دور یم  تشهب  هب  البرک  19نیمز 

زا 37تسرهف هحفص 5 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


کئالم هیده  البرک و  19كاخ 

مالسا هبق  19البرک 

البرک رد  حون  20یتشک 

البرک 20تاجرد 

البرک زا  هکئالم  21ترایز 

تسا تشهب  زا  يا  هراپ  21البرک 

نیسح ربق  رئاز  21باوث 

تشهب زا  رتهب  نیسح  ماما  21راوج 

شتآ زا  ناما  نیسح  ربق  22ترایز 

نیسح 23رئاز 

البرک 24باوث 

البرک ترایز  25كرات 

البرک يادهش  هب  نتسیرگ  26ضیف 

البرک رد  26ناینج 

نفک رد  البرک  27تبرت 

البرک تبرت  هب  یمارتحا  27یب 

اضر ماما  ترضح  هیده  البرک  27كاخ 

البرک كاخ  تکرب  هب  ندش  28ناملسم 

البرک تبرت  زا  حیبست  هناد  28کی 

البرک 29نادیهش 

البرک 30ردق 

البرک نیمز  تیصاخ  31تشه 

نامیا البرک و  31ترایز 

البرک رئاز  رب  ادخ  31تاهابم 

زا 37تسرهف هحفص 6 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار البرک  رئاز  کئالم  32تعیاشم 

نیسح 32ياوأم 

البرک ترایز  33تلیضف 

البرک راد  33هنییآ 

دبای یم  تاجن  دشاب  مه  شتآ  رد  رگا  نیسح  34رئاز 

34مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

زا 37تسرهف هحفص 7 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


البرک نیمز  زا  ییاهناتساد 

باتک تاصخشم 

.1380 رایيدهم ، : مق : رشن تاصخشم  یفـسوی  ر -  البرک / نیمز  زا  ییاهناتـساد   : روآدیدپ مان  ناونع و   1350 ایور - ، یفسوی ،  : هسانشرس
یـسیون تـسرهف  تیعـضو  لاـیر  65500-16-5697-964 لاــیر ؛  65500-16-5697-964  : کــباش ص 144   : يرهاــظ تاصخــشم 

نرق یبهذم --  ياهناتساد   : عوضوم ناتساد  61ق -- . البرک ، هعقاو  : عوضوم سیونریز  تروصهب  همانباتک   : تشاددای یلبق  یسیونتسرهف  :
م5443-80  : یلم یسانشباتک  هرامش   297/68  : ییوید يدنب  هدر  BP9/ي9د23 1380   : هرگنک يدنب  هدر   14

راتفگشیپ

موحرم حوتف  رپ  حور  هب  میدقت  و  البرک ... مولظم  ع )  ) نیسحلا هّللاّدبع  یبا  ترضح  نادیهـش  رالاس  رورـس و  هاگـشیپ  هب  ءادها  راتفگـشیپ 
دیس جاح  نیملسملا  مالسالا و  ۀّجح  ترضح  مرتحم  دلاو  هر )  ) يدورتشه يوسوم  دومحم  دیس  جاح  نیملسملا  مالسالا و  ۀّجح  ترـضح 

، دنا هدیدرگ  لمحتم  ار  يرفاو  تامحز  بناجنیا  رگید  راثآ  باتک و  نیا  پاچ  نیودـت و  رد  اّقح  هک  هّللا ) هظفح   ) يدورتشه يوسوم  هط 
ناگدنناوخ ياعد  باتک و  نیا  باوث  تسا  دیما  دنا ، هدومرف  نیزم  ابیز  يا  همّدقم  هب  ار  بناجنیا  ياهباتک  شیوخ  ياویش  ّرثؤم و  ملق  اب  و 

بانج زا  هلیـسونیدب  نینچمه  دـسرب . تسا ، هدوب  ع )  ) هّللادـبع یبا  قشاع  اـتقیقح  هک  ناـشیا  مرتحم  دـلاو  یتوکلم  دـنلب و  حور  هب  مرتحم 
رشن پاچ و  رد  هک  رای  يدهم  تاراشتنا  مرتحم  تیریدم  هّللا ) هظفح   ) ینیسح هّللادبع  دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀّجح  ترـضح  باطتـسم 

نوزفازور قیفوت  ناشیا  هب  مراد  تلئـسم  ناّنم  دـنوادخ  زا  و  ددرگ ، یم  ینادردـق  رّکـشت و  دـنا ، هدیـشک  ینایاش  تامحز  بناـجنیا  بتک 
 - مق یفسوی  اروکشم ر -  مکیعس  دنا . هدیناسر  ماجنا  هب  ار  يا  هناّدجم  شالت  ع )  ) تیب لها  ینغ  گنهرف  رشن  رد  اّقح  هک  دیامرف ، تیانع 

رفظملا 1422 رفص 

همدقم

نیرهاطلا و نیبیطلا  هلآ  نیلـسرملا و  ءایبنالا و  فرـشا  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  همدـقم 
مالّسلا ص - )  ) هّللا لوسر  نبا  ای  کیلع  مالّـسلا  ع - )  ) هّللادبعابا ای  کیلع  مالّـسلا  نیملاعلا . ّبر  ای  نیمآ  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هّللا  ۀنعل 

يا وت  رب  مالس  مولظم ، يا  وت  رب  مالس  دیهش ، يا  وت  رب  مالس  (س .) ارهّزلا ۀمطاف  نبا  ای  کیلع  مالّـسلا  ع - )  ) نینمؤملاریما نبا  ای  ای  کیلع 
ناج نیسح  يا  یتسه . مولظم  نادیهـش  رورـس  دیـس و  دیهـش و  دنزرف  دیهـش ، يومع  دیهـش ، ردارب  دیهـش ، ردپ  هک  وت  رب  مالـس  ناشطع ،

اهدرد و شخب  افش  و  تسا ، ءایلؤا  مشچ  يایتوت  وت  كاخ  ناج  نیسح  تسا ، زیزع  مالسا  رگایحا  وت  تداهش  مالـسا و  هیامرـس  وت  دوجو 
مدآ زا  و  ینام ، یم  یقاب  دبا  ات  لزا  زا  و  یتسه !؟ زیچ  همه  دوخ  وت  هکنآ  لاح  تفگ  وت  زا  ناوت  یم  هچ  تسا . رشب  يورُخا  يویند و  مالآ 

ناگتشرف و رگتاجن  وت  دوجیذ  دوجو  ناج ، نیـسح  دنتـسیرگ . وت  بئاصم  رب  دنا و  هدرک  ترایز  ار  وت  (ص ) ءایبنالا متاخ  ات  ع )  ) رـشبلاوبا
یب هانپ  نانآ و  رگدازآ  وت  هک  دـیدرگ ، دازآ  دـش  هدـنهانپ  وت  تمظعاب  هاگرد  هب  دـش ، هدـنار  دـنوادخ  هاگرد  زا  هک  ره  و  تسا ، نایمدآ 
مه الب ، مه  تسا  برک  مه  البرک  تسیچ ؟ البرک  البرک -  اّما  دوش . یم  لماش  تنیلتاق  رب  یّتح  وت  تفأر  تمحر و  و  یـشاب . یم  ناـهانپ 

البرک تسا ، نازیم  باـسح و  ناـمه  ـالبرک  تسا ، تماـیق  ناـمه  ـالبرک  تـسا ، تـشهب  ناـمه  ـالبرک  ـالب ، عـفاد  مـه  تـسا  برک  عـفار 
، دشاب یم  تیالو  تماما و  مالسا و  نانمشد  يارب  البرک  ِبرک  باقع . باذع و  ینعی  الب  تّقشم و  و  يراتفرگ ، ینعی  برک  تسالبرک !!!
. دراد لابند  هب  ار  ترخآ  يالب  هک  دـندیرفآ  دوخ  يارب  يراـتفرگ  برک و  نیمز ) يور  رد  تشهب  نیمز  هب   ) یئاـنتعا یب  اـب  ناـنآ  هک  ارچ 
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نادد ناوید و  البرک !؟ رد  دـندرک  هچ  دوخ . دـساف  لطاب و  ياهلایخ  هدـعو و  يارب  البرک ، رد  ار  شیوخ  يایند  ترخآ و  دـنتخورف  ناـنآ 
هک دنتسناد  یمن  دنتخاس ، الب  برک و  دوخ  يارب  دننکش  یم  ار  قح  يامن  مامت  هنیآ  دنراد و  یمرب  هار  رس  زا  ار  نآرق  ادخ و  هکنآ  لایخب 

البرک دنشکب و  ار  قح  دنتساوخ  یم  تسا . قح  يادص  ادخ و  تسد  دنا  هدمآ  نآ  اب  ینمـشد  هب  هک  هچنآ  دنرـضاح و  البرک  رد  نایبوّرک 
عفاد عفار و  هکلب  تشادن ! ع )  ) نیـسح يارب  یئالب  برک و  البرک ، هکنآ  لاح  دنتخاس  الب  برک و  دوخ  يارب  نانآ  يرآ  دندرک !! تسرد 

یم تاجن  ناملسم  تّما  مالسا و  نیمز  نآ  تمرح  اب  نیمز ، نآ  كاخ  اب  نیمز ، نآ  مان  اب  دش . یم  وا  نایعیش  و  ع )  ) نیـسح يالب  برک و 
داقتعا و اب  هبترم  داتفه  ار  رکذ  نیا  سکره  هک  دـیامرف : یم  تسا ، هدـش  دراو  ع )  ) موصعم زا  هک  يا  هیعدا  راکذا و  نیرتبّرجم  رد  تفاـی !

َکیخَا ِقَِـحب  یبرَک  فِـشِکا  نیَـسُحلا ، ِهجَو  نَع  ِبرَکلا  َفِشاـک  اـی  دوـش : یم  فرطرب  دـشاب  هتـشاد  ییـالب  برک و  ره  دـناوخب  تـفرعم 
نیسح تردارب  ّقح  هب  ارم  لکـشم  برک و  نک  فرطرب  ع )  ) نیـسح يور  زا  تالکـشم  بورک و  هدننک  فرطرب  يا  ینعی  ع .)  ) نیَـسُحلا

و ع )  ) نیـسح رب  یبرک  البرک -  سپ  تسا ، هدروآ  یبرک  فشاـک  دوخ  يـالبرک  يارب  و  تساـشگ ، لکـشم  دوخ  ع )  ) نیـسح يرآ  (ع .)
ع)  ) نیسح دالوا  دوجو  زا  برک  دراد ، یم  رب  ع )  ) نیـسح دوجو  زا  برک  ع )  ) ساّبع دراد ، نامرهق  رادملع  ساّبع  نوچ  درادن . ناینیـسح 

یم ار  ناـیبوّرک  برک  نوچ  دوـش ، یم  جـئاوحلا  باـب  مشاـه  ینب  رمق  ع )  ) ساـّبع دراد . یم  رب  ع )  ) نیـسح نایعیـش  زا  برک  دراد ، یمرب 
همطاـف هّمئـالا  ّما  ناتـسد  رد  هک  تسا  ع )  ) نیـسح تّما  عیفـش  تماـیق  رد  ع )  ) ساـّبع عوـطقم  ناتـسد  هکلب  ـالبرک ، رد  اـهنت  هـن  دـیاشگ ،

هب ایرد  زا  اهلاس  هک  یهام  دننام  هب  دیآ  یم  البرک  يوسب  ع )  ) نیـسح ماما  درادن . ع )  ) نیـسح رب  یبرک  البرک  سپ  دوب . دهاوخ  (س ) ارهز
، دندرک بصغ  ار  تماما  تیالو و  هک  یئاجنآ  دندوب ! هتشک  ماش )  ) رد ار  ع )  ) نیسح دنتـشکن ! البرک  رد  ار  ع )  ) نیـسح دشاب ، هداتفا  رود 

بکرم رگید  هک  دید  دش و  البرک  كاخ  دراو  هک  ماگنه  نآ  درک . هدنز  ار  مالـسا  شیوخ  یگدنز  زا  دش و  هدـنز  البرک  رد  ع )  ) نیـسح
هاگنآ و  دومنن . تکرح  بکرم  دندرک ، ضوع  ار  بکرم  هبترم  هس  ات  دومنن ، تکرح  زاب  و  دـندرک ، ضوع  ار  بکرم  دـنک ، یمن  تکرح 

یم ار  ام  نوخ  دـننک و  یم  تراغ  ار  ام  ياـه  همیخ  اـجنیا  تسا و  نم  نادرم  نم و  نفدـم  نم و  لـتقم  اـج  نیا  هک  دـییآ  دورف  دـندومرف :
ما هدروآ  نابز  نیریش  رغصا  کچوک  ّرُد  ما  هدروآ  ناغمرا  نم  البرک  نیمز  يا  ما ! هدینش  (ص ) ادخ لوسر  مّدج  زا  ار  ربخ  نیا  هک  دنزیر ،

ءایبنا (ع ) ءادهّشلا دیس  ترضح  زا  لبق  و  داد ، تلیضف  هبعک  نیمز  رب  یّتح  ار  البرک  نیمز  ناحبس  دنوادخ  و  دوب ، البرک  لّوا  زور  زا  البرک 
دنزرف اهدص  ربمغیپ و  اهدص  س )  ) همطاف نیـسح  زا  لبق  هک  دشاب  یم  تایاور  رد  و  دـندوب ، هدـمآ  سّدـقم  نیمز  نآ  ترایز  هب  يرایـسب 

ع)  ) نیـسح تسیک ؟ ع )  ) نیـسح دراد ، ع )  ) نیـسح نوچ  تسالبرک ! البرک ، دنا . هدیدرگ  نوفدـم  هدیـسر و  تداهـش  هب  اجنآ  رد  ربمغیپ 
زیچ همه  البرک  رد  وا  درک ؟ هچ  البرک  رد  نیـسح  رگم  دنکب ، دناوت  یمن  هدرکن و  سک  چیه  هک  درک  يراک  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک 

و دـنکن ، ضوع  ار  دوخ  میمـصت  و  دریگب . رارق  تیعقوم  نآ  رد  دـناوتب  هک  یـسک  ینعی  دیـشک ، ریوصت  هب  ار  نامیا  درک ، انعم  لمع  رد  ار 
ملظ و دـعب  ریقحت ، نیهوـت و  همه  نآ  ادـتبا  رد  دوـش ، رتـشیب  دـهد  یم  ماـجنا  هک  يراـک  ادـخ و  هب  تبـسن  وا  هقـالع  هب  هلحرم  هب  هـلحرم 

دنزرف هدازردارب ، ردارب و  ندش  هتـشک  غاد  مدرم ، نیرت  یقـش  تسد  هب  ادخ  ناگدـنب  نیرتهب  ندـش  هتـشک  همه  زا  رت  تخـس  و  تراسج ،
نیسح و  دش ، یم  اور  تیب  لها  رب  هک  یبئاصم  همه  زا  رتراوشد  و  دنا ، هدمآ  مالـسا  يرای  هب  هک  نابوخ  همه  و  راوخریـش ، دنزرف  دیـشر و 

َهلا كِرمَِال ال  اَمیلسَت  ِکئاضِِرب و  اضِر  دیوگب ، مه  زاب  الب  برک و  همه  نآ  اب  دشاب و  نیسح  دناوت  یم  یسک  ایآ  تسناد ! یم  ار  همه  (ع )
هعلاطم و اب  دوش . یم  دـنم  تداعـس  راگتـسر و  تفای  تسد  نادـب  سک  ره  هک  تسا  تشهب  نامه  البرک  سپ  كاوِس ! َدُوبعَم  كریَغ و ال 

نیسح ترایز  ایادخ  تخودنا . يا  هریخذ  ترخآ  يارب  درب و  یپ  یـسدق  نیمز  نیا  شزرا  هب  ناوت  یم  البرک  هب  طوبرم  تایاور  رد  رورم 
نیمآ امرفم ، بیصن  یب  ار  ام  دالوا  ام و  نیدلاو  ام و  تهاگرد  نیبّرقم  نآ  تعافش  زا  و  نادرگب ، ام  بیـصن  ایند  رد  ار  وا  (ع ) دالوا و  (ع )

يدورتشه يوسوم  هط  دیس  رّفظملا 1422  رفص  هسّدقملا . مق  هیملع -  هزوح  نیملاعلا . ّبر  ای 

البرک هیمست  هجو 
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هب لاقی  تسا ، یمرن  توخر و  ینعمب  هلفنع ، نزو  رب  هدحوم  ءاب  فاک و  حتفب  هَلبرَک ، زا  قتشم  البرک  دنا : هتفگ  یضعب  البرک  هیمـست  هجو 
اهاّفنا اذِا  ۀَطنِحلا  َلبرَک  لاقی  یکّزلا  صلاخلا   » ینعمب تسا  البرک  زا  ای  و  دوب . مرن  البرک  كاخ  هکنآ  رطاخب  هیمدـق ) یف  ةوخر  يا   ) هلبرک

اریز دشاب  یم  قاّرب  خرس و  رایسب  هک  تسا  یفلع  مان  لبرک  و  تسا . رفعج  نزو  رب  لبرک  زا  ای  و  ۀبیط » ۀصلاخ  اهضرا  نال  کلذب  تیمسف 
. تسا هدش  البرک  لامعتسا  ترثک  رطاخب  الب و  برک و  هملک  ود  زا  تسا  بکرم  البرک  هتبلا  دوب . رایسب  نیمزرـس  نآ  رد  فلع  نآ  زا  هک 

هنـشت بل  اـب  نیمز  نآ  رد  ار  ناـشیا  رثکا  رونا  رـس  دنـسریم و  تداهـش  هب  اـجنآ  رد  ناربمغیپ  دـالوا  نیرتهب  هک  دـشاب  یم  تیاور  هک  اریز 
دق و  دندرکیم . ترایز  ار  فیرـش  ناکم  نآ  ءانثلا -  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهـشلادیس -  تداهـش  زا  لبق  لاس  رازه  اه  هکئالم  دـندیرب و 
یلا سورعلا  ّفزت  امک  اهیف  ام  عیمج  اهرجش و  اهنیطب و  ۀنجلا  یلا  ّفزت  اّهنا  طبس و  ۀئءام  یبن و  ۀئءام  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لبق  اهیف  لتق 

تشهب يوسب  دنوریم  اهنآ  اجنآ و  رد  دندش ، هتشک  ربمغیپ  دنزرف  رفن  دص  ربمغیپ و  دص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  لبق  و  همجرت : اهجاوزا 
تبیـصم رّکذـتم  دـندومن و  روـبع  ناـکم  نآ  هب  ناربماـیپ  زا  یعمج  دوریم و  شجوز  يوـسب  سورع  هکنآ  دـننام  تسا  تشهب  رد  هچنآ  و 

بئاصملارحب ص 351. ( 1 ( . ) 1 .) تسا هدش  دراو  الب  برک و  یتمسق  رد  اهنآ  زا  یکی  ره  رب  هدش و  نامزلارخآ  ربمایپ  دنزرف 

البرک هب  ناملس  رورم 

رومأم نیادـم  تموکح  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بناج  زا  هر )  ) ناملـس باـنج  هک  یتقو  تسا ، هدـش  تیاور  ـالبرک  هب  ناملـس  رورم 
بانج نآ  نوناق  و  دنتفر . یم  لزنم  هب  دوب  هدش  راوس  یشوگزارد  هب  و  دش ، هارمه  یناوراک  اب  ماقم  یلاع  نآ  دش ، نئادم  مزاع  و  دیدرگ ،
هلفاق لها  نایم  رد  و  دوشن ، تحاران  مه  ناویح  نآ  ات  تفر  یم  هدایپ  ار  هار  خـسرف  کـی  و  دـشیم ، غـالا  راوس  ار  هار  خـسرف  کـی  هک  دوب 

باـنجنآ دوب ، غـالا  يراوس  تبون  هک  لزاـنم  زا  یلزنم  رد  دوب . هدـش  مولعم  فورعم و  باـنج  نآ  بوکرم  ِناویح  لاوحا  تاـعارم  ِنوناـق 
رایتخا یب  و  دش ، هدایپ  دوخ  بوکرم  غالا  زا  رایتخا  یب  بانج  نآ  دندید ، هلفاق  لها  هاگان  هک  دوب ، راوس  خسرف  مین  ردـق  هب  هدـش و  راوس 
ناشیا يوس  هبو  دندش  بجعتم  هلفاق  لها  تسیرگیم ، راز  راز  يراهب  ربا  دـننام  و  دیـشک ، شوغآ  هب  ار  نیمز  تخادـنا و  نیمز  هب  ار  دوخ 
يادص دنکفا ، نیمز  هب  ار  دوخ  زاب  تفر ، هار  مدق  دنچو  تساخرب  نالان  نایرگ و  نیمز  نآ  زا  ینامز  زا  دعب  دـندید  هاگان  دـندش . هّجوتم 

، هدز هّجـض  هحیـص و  مامت  تّدش  اب  دنکفا ، نیمز  هب  ار  دوخ  زاب  هتفر  يردق  نآ  زا  دعب  تسیرگ ، تّدـش  اب  ینامز  درک ، دـنلب  هلان  هیرگ و 
: رونلا لوکشک  ( 1 ( . ) 1 . ) تسا البرک  نیمز  ، نیمز نآ  هک  دش  مولعم  هلفاق  لها  يارب  هک  نیا  ات  دـیلان  یم  تسیرگ و  یم  یکلث  نز  دـننام 

ج 1 ص 282.

البرک نیمز 

دیـس ازریم  موحرم  زا  هبیط  هملک  باتک  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  مالـسلاراد  رد  يرون  نیـسح  جاح  ناـکم  ّتنج  موحرم  ـالبرک  نیمز 
یبش تسا . هاگ  همیخ  فارطا  رد  هک  یئاهربق  ترایز  هب  متشاد  تبظاوم  هبنشجنپ  ياهرـصع  نم  دیامرف : یم  هک  ریبک  حرـش  بحاص  یلع 
نیا رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دیوگ : یم  یـسراف  نابز  هب  یفتاه  مدینـش  ناهگان  اهربق ، نامه  ترایز  هب  ما  هتفر  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد 

تمالـس تمایق  لوه  زا  هک  تاهیه  و  دـنام ، یم  ملاس  تمایق  لوه  زا  دـشاب  هانگ  نارازه  اب  هچ  رگا  دوش ، نوفدـم  ـالبرک )  ) سدـقم نیمز 
رّطعم تکاخ  البرک  تشهب  يوک  نوچ  وت  یتسه  البرک  تشهب  يوب  دـهد  تکاخ  البرک  ( . 1 . ) دوشن نفد  نیمز  نیا  رد  هک  یـسک  دشاب ،

یهدیم یئادـخ  يوب  البرک  تساجک  زا  تربنع  يوب  ربنع و  تساجک  زا  ترطع  يوب  وگ  البرک  دـش  هک  زا  تزایتما  اهلگ  نیب  دـش  هچ  زا 
شرع زا  رترب  نآ  زا  دـعب  یّلعم  یتشگ  ـالبرک  وت  يوس  رب  مروآ  ور  دوش  یک  وت  يوب  يادـف  مناـج  ـالبرک  یهدـیم  یئادـج  يوب  وا  یک ز 
ترایز ار  قح  ترئاز  دـنک  یم  تدای  هک  سک  ره  البرک  مءاوت  يور  قشاع  نم  البرک  مءاوت  يوب  زا  هدـنز  نم  البرک  نآ  زا  دـعب  یئادـخ 

. مالسلا راد  ( 1  ) دنکیم
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ربمایپ تسد  رد  نیسح  كاخ 

يزور دیوگ : یم  ص )  ) ربمایپ رـسمه  هملـس  ّما  هک  تسا  هدش  لقن  ادنتـسم  هعیـش  تنـس و  لها  تیاور  رد  ربمایپ  تسد  رد  نیـسح  كاخ 
لوسر ترضح  دنتسشن ، (ص ) ربمایپ هنیس  رب  و  دندش ، دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مدید  هک  دندوب  تحارتسا  لوغـشم  ص )  ) ادخ لوسر 

مدوخ شیپ  دش ، ینالوط  ص )  ) ربمایپ هنیـس  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـسشن  نوچ  ملد ، هویم  ابحرم  ما ، هدـید  رون  ابحرم  دـندومرف : (ص )
ات هملـس  ّما  دندومرف : ص )  ) ربمایپ ترـضح  مراد . رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ات  متفر ، ولج  و  دنوش ، تحاران  (ص ) ربمایپ دـیاش  هک  متفگ !
نآ دننام  دنک  تیذا  ار  منیـسح  ییوم  رات  هزادناب  سک  ره  هک  نادـب  و  دنیـشنب ، ما  هنیـس  رب  راذـگب  دـهاوخ  یم  شدوخ  منیـسح  هک  یتقو 

ربمایپ مدید  (ص ) ادـخ لوسر  قاتا  هب  متـشگ  زاب  یتقو  و  مدـش ، جراخ  لزنم  زا  نم  دـیوگ : یم  هملـس  ّما  تسا . هدرک  تیذا  ارم  هک  تسا 
مدرک و هظحالم  دیتحاران ؟ ارچ  دنایرگن ، ار  وت  هاگچیه  دنوادخ  هّللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  و  مدرک ! بّجعت  یلیخ  دـنک ، یم  هیرگ  (ص )

لاؤس دراد . تسد  رد  كاخ  یتشم  مدید  متفر و  رتولج  دیرگ . یم  درگنیم و  نادـب  و  دراد ، تسد  رد  يزیچ  (ص ) ربمایپ ترـضح  مدـید 
رب لیئربج  نالا  هملـس  ّما  يا  دـندومرف : ص )  ) مرکا لوسر  دـنک . یم  تحاران  همه  نیا  ار  وت  هک  تسا  یکاخ  هچ  نیا  هّللا  لوسر  ای  مدرک 
یم نوفدم  اجنآ  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  وت  دنزرف  كاخ  نیا  و  تسا . البرک  نیمز  زا  كاخ  نیا  هک  درک  ضرع  دش و  لزان  نم 

مدنزرف هک  نادب  تقونآ  دیئارگ ، نوخ  هب  كاخ  گنر  يدـید  هک  تقو  ره  يا ، هشیـش  رد  راذـگب  ار و  كاخ  نیا  ریگب  هملـس  ّما  ای  دوش .
. دادیم یبیجع  رطع  يوب  هک  متفرگ  (ص ) ادخ لوسر  زا  ار  كاخ  نآ  دیوگ : یم  هملس  ّما  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

مدید زور  کی  ات  مدرک ، یم  رظن  كاخ  نآ  هب  زور  ره  مدوب و  نارگن  نم  دندرک ، رفس  البرک  يوسب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه 
نویش هلان و  هب  مدرک  عورش  اذل  دنا . هدیسر  تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مدیمهف  تسا و  هدش  نوخ  هب  لیدبت  كاخ  مامت  هک 

رد درب . مباوخ  هّصغ  یتحاران و  تّدش  زا  دیـسر ، ارف  بش  ات  مدروخن  اذغ  چـیه  زور  نآ  متـسیرگ ، نیـسح  يارب  بش  ات  زور  نآ  مدرک و 
ندودز هب  مدرک  عورش  نم  و  تسا ! دولآ  كاخ  ترـضح  يور  رـس و  یلو  دندروآ  فیرـشت  هک  مدید ، ار  ص )  ) ادخ لوسر  باوخ  ملاع 
هتسشن امش  يور  رب  هک  تساجک  رابغ  درگ و  نیا  امش ، يادفب  نم  ص )  ) هّللا لوسر  ای  مدرک  ضرع  ترـضح و  نآ  يور  زا  رابغو  كاخ 

یسلجم ص 168. موحرم  رئاّزلا  ۀفحت  ( 1 ( . ) 1 !، ) مدرک نفد  ار  منیسح  نالا  هملس  ّما  دومرف : تسا .

نیسح ماما  تبرت  رهم و  رب  هدجس  هرابرد  يا  هرظانم 

هب تسا  رصم  رهزالا »  » هاگشناد نالیصحتلا  غراف  زا  هک  نّنـست  لها  ياملع  زا  یکی  نیـسح  ماما  تبرت  رهم و  رب  هدجـس  هرابرد  يا  هرظانم 
ترتخا اذامل   » مان هب  یباتک  رد  و  دییارگ ، عیـشت  بهذـم  هب  راد  هنماد  تاقیقحت  رثا  رب  هیروس ، یلاها  زا  یکاطنا » یعرم  دـمحم  خیـش   » مان

نّنـست لها  نادنمـشناد  اب  وا  تارظانم  زا  یکی  هب  اجنیا  رد  تسا ، هدومن  رکذ  نقتم  كرادم  رکذ  اب  ار  دوخ  شیارگ  للع  هعیّـشلا » بهذم 
هک نّنـست  لها  نادنمـشناد  زا  رفن  دنچ  دوب ، شا  هناخ  رد  یعرم  دمحم  دینک : هّجوت  تسا . ینیـسح  تبرت  زا  هک  يرهم  رب  هدجـس  نوماریپ 

: داد خر  ریز  يوـگتفگ  ثحب و  رادـید ، نآ  رد  دـندمآ و  وا  رادـید  هب  دـندوب ، رهزـالا  هاگـشناد  رد  وا  قباـس  ناتـسود  زا  اـهنآ  زا  یـضعب 
. دنتسه كرشم  دننک ، یم  هدجس  ینیـسح  تبرت  رهم  رب  هک  تّلع  نیمه  هب  اهنآ  دننک ، یم  هدجـس  ینیـسح  تبرت  رب  نایعیـش  نادنمـشناد :

رگا دننک ، هدجس  تبرت  يارب  هکنیا  هن  دننک ، یم  هدجس  ادخ ، يارب  تبرت  رب  نایعیش  اریز  تسین ؛ كرـش  تبرت ، رب  هدجـس  یعرم : دمحم 
هدجس نآ  رب  هکنیا  هن  دننک ، هدجس  ار  نآ  زیچ ، نآ  رطاخ  هب  نایعیش  و  دراد ، دوجو  يزیچ  تبرت  نورد  رد  لاحم ، ضرف  هب  امـش  رادنپ  هب 
يارب هدجس  ماگنه  هکنیا  تیاهن  دننک ، یم  هدجس  دشاب  ادخ  هک  دوخ  دوبعم  يارب  نایعیش  یلو  تسا ، كرـش  یـضرف ، نینچ  هتبلا  دنیامن ،

. تبرت رهم  ربارب  رد  هن  تسا ، ادـخ  ربارب  رد  عوضخ  تیاهن  هدجـس ، تقیقح  رتنـشور : ترابع  هب  دـنراذگ . یم  تبرت  رب  ار  یناـشیپ  ادـخ ،
امـش ارچ  هک  دـنام  یم  یقاب  ام  يارب  لاؤس  نیا  یلو  يدومن ، ییابیز  لـیلحت  هیزجت و  هک  وت  رب  نسحا  دـیمح :) ماـن  هب   ) نارـضاح زا  یکی 
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یم هدجـس  تبرت  رب  هک  هنوگ  نامه  دینک ؟ یمن  هدجـس  اهزیچ  ریاس  رب  ارچ  دییامن ؟ هدجـس  ینیـسح  تبرت  رب  هک  دـیراد  رارـصا  نایعیش ،
ربمایپ هک  تسا  یمالسا  ياه  هقرف  همه  قافتا  دروم  هک  تسا  یثیدح  ساسا  رب  مینک ، یم  هدجـس  كاخ  رب  ام  هکنیا  یعرم : دّمحم  دینک ؟

هب نیاربانب  تسا .» هدش  هداد  رارق  هزیکاپ  هاگ و  هدجس  نم  يارب  نیمز  «: » ًاروُهَط َو  ًادِجْسَم  ُضرَالا  ِیل  ْتَلِعُج  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رما نیا  رب  ناناملـسم  هنوگچ  دیمح : مینک . یم  هدجـس  كاخ  رب  ام  ور  نیا  زا  تسا ، زیاج  صلاخ ، كاخ  رب  هدجـس  نیملـسم ، همه  قاّفتا 

نتخاس هب  زاغآ ، نامه  رد  درک ، ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  یعرم : دمحم  دـنراد ؟ رظن  قاّفتا 
رب ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  یعرم : دّمحم  تشادن . شرف  هن ، دیمح : تشاد ؟ شرف  دجسم  نیا  ایآ  داد ، روتـسد  دجـسم 

ربمایپ تلحر  زا  دعب  یعرم : دّمحم  دـندرک ؟ یم  هدجـس  دوب ، هدـش  شرف  كاخ ، زا  هک  ینیمز  رب  دـیمح : دـندرک ؟ یم  هدجـس  يزیچ  هچ 
، هن دیمح : تشاد ؟ شرف  دجسم  ایآ  دندرک ؟ یم  هدجـس  هچ  رب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تفالخ  رـصع  رد  ناناملـسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  امش ، فارتعا  هب  نیاربانب  یعرم : دّمحم  دندومن . یم  هدجـس  دجـسم  نیمز  كاخ  رب  زین  اهنآ  تشادن ، شرف 
رب هدجس  ًاعطق  ساسا ، نیا  يور  وا ، زا  دعب  رـصع  رد  وا و  رـصع  رد  ناناملـسم  نینچمه  تسا ، هدرک  هدجـس  نیمز  رب  دوخ  ياهزامن  همه 
هب هتفرگ و  ینیمز  زا  هک  یکاخ  مه  نآ  دننک ، یم  هدجس  كاخ ، رب  اهنت  نایعیش ، هک  تسا  نیا  نم  لاکـشا  دیمح : تسا . حیحـص  كاخ ،
ره رب  هدجـس  هعیـش ، هدـیقع  هب  ًالّوا ؛ یعرم : دـمحم  دـنیامن . یم  هدجـس  نآ  رب  دـنهن و  یم  دوخ  بیج  رد  ار  نآ  هدروآ ، رد  رهم  تروص 

سپ دشاب ، كاپ  هدجس  لحم  تسا  طرش  هکنیا  هب  رظن  ایناث ؛ تسا . زیاج  دشاب ، یکاخ  نیمز  هاوخ  دشاب و  شرف  گنس  هاوخ  نیمز ، هنوگ 
اب هدـش ، هیهت  كاپ  كاخ  زا  هک  ار  رهم ) مان  هب   ) هدیکـشخ لِگ  زا  يا  هعطق  ور  نیا  زا  تسین ، زیاج  دولآ  كاخ  ای  سجن  نیمز  رب  هدـجس 
هک ار  نیمز  كاخ  رب  هدجـس  اهنآ  هکنیا  هب  ملع  اب  دننک ، هدجـس  تسا  زیمت  كاپ و  ًانئمطم  هک  یکاخ  رب  زامن  رد  ات  دننک ، یم  لمح  دوخ 

ار كاخ  زا  يرادقم  ارچ  تسا  صلاخ  كاپ  كاخ  رب  هدجـس  هعیـش ، روظنم  رگا  دیمح : دـنناد . یم  زیاج  دـنناد ، یمن  ار  نآ  ندوب  سجن 
نیا زا  دوش ، یم  سابل  یگدولآ  كاخ  بجوم  كاخ  لمح  هکنیا  هب  رظن  یعرم : دـمحم  دـننک ؟ یم  لمح  رهُم »  » هکلب دـننک ، یمن  لـمح 

دننک و یم  لگ  دنزیمآ و  یم  بآ  اب  ار  كاخ  نامه  نایعیـش  دوش ، یم  دولآ  كاخ  سابل ، تسد و  ًاعبط  دنراذگب  اج  ره  رد  ار  كاخ  ور 
كاخ بجوم  تسین و  تمحز  نآ ، لمح  رگید  هک  دـیآ ، یم  رد  رهم  تروص  هب  دوش و  یم  کـشخ  اـبیز ، بلاـق  رد  لـگ  ناـمه  سپس 

: یعرم دمحم  دینک ؟ یمن  هدجـس  ولیز و ... یلاق و  ریـصح و  دننام  كاخ ، ریغ  رب  امـش  ارچ  دیمح : دش . دـهاوخن  تسد  سابل و  یگدولآ 
، مرن هاوخ  و  رهم )  ) هدیکـشخ هاوخ  كاـخ ، رب  هدجـس  مییوگ ، یم  کـنیا  تسا ، ادـخ  ربارب  رد  عوضخ  تیاـهن  هدجـس ، زا  ضرغ  میتـفگ 
رب ار  یناشیپ ) ینعی   ) دوخ ندـب  وضع  نیرتالاب  اـم  و  تسا ، ایـشا  نیرتزیچاـن  كاـخ ، اریز  دراد ؛ ادـخ  ربارب  رد  عوضخ  رب  يرتشیب  تلـالد 

هدجـس ياج  هک  تسا  بحتـسم  ور ، نیا  زا  مینک ، تدابع  ار  ادخ  رتشیب ، عوضخ  اب  ات  میهن ، یم  هدجـس  لاح  رد  كاخ )  ) زیچ نیرت  نییاپ 
ات دوش ، دولآ  كاخ  ینیب  رـس  هدجـس ، رد  تسا  بحتـسم  نینچمه  و  ددرگ ، رتشیب  عوضخ  رگنایب  ات  دـشاب ، اهاپ  اهتـسد و  ياج  زا  رتنییاـپ 
هک تسا  ییایشا  ریاس  رب  هدجس  زا  رتهب  رهم ،)  ) هدیکـشخ كاخ  زا  يا  هعطق  رب  هدجـس  نیاربانب ، دشاب ، هتـشاد  عوضخ  يارب  رتشیب  تلالد 
ای اهنآ و  لاثما  هرقن و  الط و  هعطق  رب  ای  تمیقنارگ  هداّجس  يور  رب  ار  دوخ  یناشیپ  هدجس ، رد  ناسنا  رگا  هک  ارچ  تسا ، اور  نآ  رب  هدجس 

ادخ ربارب  رد  هدـنب  یکچوک  رب  یتلالد  هنوگ  چـیه  اسب  هچ  و  دوش ، یم  هتـساک  شعوضخ ، عضاوت و  زا  دراذـگب ، اهبنارگ  سابل  یلاق و  رب 
رتاسر ادخ ، هاگـشیپ  رد  شعوضخ  عضاوت و  ات  دنک  یم  رهم )  ) هدیکـشخ كاخ  رب  هدجـس  هک  یـسک  ایآ  حیـضوت : نیا  اب  دـشاب . هتـشادن 

ادـخ هب  بّرقت  تسا ، عضاوت  فلاـخم  هک  رمرم و )... گنـس  یلاـق و  دـننام   ) يزیچ رب  هدجـس  یلو  دوب ؟ دـهاوخ  رفاـک  كرـشم و  دـشاب ،
هک ییاهرهم  يور  رب  هک  تسیچ  تاـملک  نیا  سپ  دـیمح : تسا . هدومن  یـساسا  یب  لـطاب و  رّوصت  دـنک ، رّوصت  نینچ  سک  ره  تسا ،!؟

هتشون نودب  اهنآ  زا  يرایسب  هکلب  تسین ، هتشون  ياراد  اهتبرت  همه  ًالّوا ؛ یعرم : دمحم  تسا ؟ هدش  هتشون  دننک ، یم  هدجـس  اهنآ  رب  هعیش 
هتـشون یـضعب  رد  و  تسا ، هدجـس  رکذ  هب  يا  هراشا  هک  ِهِدْمَِحب » َو  یلْعَالا  ِیبَر  َناْحبُـس  : » هک هدش  هتـشون  اهنآ  زا  یـضعب  رد  ًایناث ؛ تسا .

تبرت اه ، هتشون  نیا  ایآ  و  تسا ؟ كرـش  بجوم  اه ، هتـشون  نیا  ایآ  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  هدش ، هتفرگ  البرک  نیمز  زا  تبرت  نیا  هک  هدش 
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، تسین نآ  رب  هدجـس  زاوج  مدع  كرـش و  بجوم  زگره  هن ، دیمح : دـنک ؟ یم  جراخ  دـشاب ، یم  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  یکاخ  زا  ار 
رب ات  دنتـسه  دـیقم  نایعیـش  زا  يرایـسب  هک  دراد ، دوجو  یتیـصوصخ  هچ  البرک ، نیمز  تبرت  رد  هکنیا  نآ  مراد و  رگید  لاؤس  کـی  یلو 

شزرا هک : هدـش  لقن  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  ناماما  زا  ام  تاـیاور  رد  هک  تسا  نیا  شزار  یعرم : دـمحم  دـننک ؟ هدجـس  ینیـسح ، تبرت 
ُقِرْخی ِنیَسُْحلا  َِۀبُْرت  یلَع  ُدوُجُّسلَا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . رتشیب  رگید  ياهتبرت  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  رب  هدجس 

هب نآ  دوعـص  و  زاـمن ، یلوبق  بجوم  ینعی  ( 1 «) دفاکـش یم  ار  هناگتفه  ياهباجح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  رب  هدجـس  «: » ِْعبَّسلا َبُجُْحلا 
یکچوک ّللذت و  رطاخ  هب  درک ، یم  هدجس  مالسلا  هیلع  نیسح  تبرت  رب  طقف  ترضح  نآ  : » هک هدش  تیاور  زین  ددرگ . یم  نامسآ  يوس 

. تسین يرترب  نآ  رگید ، ياهتبرت  رد  هک  تسا  يرترب  عون  کی  ياراد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  نیاربانب ، ( . 2 «.) گرزب يادخ  يارب  رد 
: یعرم دمحم  دـشاب ؟ لطاب  دـنچ  ره  دوش ، یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  زامن  ندـش  لوبق  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبرت  رب  زامن  ایآ  دـیمح :

همه ياراد  هک  يزامن  یلو  دش ، دهاوخن  لوبق  تسا و  لطاب  دشاب ، زامن  تّحص  طیارش  زا  یکی  دقاف  هک  يزامن  دیوگ : یم  هعیـش  بهذم 
رتشیب باوث  شزرا و  بجوم  دوش و  یم  لوبق  ددرگ ، هدجس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  رب  شا  هدجـس  رد  رگا  تسا ، تّحـص  طئارش 

هیلع نیـسح  تبرت  رب  زامن  هک  دوش  هتفگ  ات  تسا ، رترب  هنیدم  هّکم و  نیمز  زا  یتح  اهنیمز ، همه  زا  البرک  نیمز  ایآ  دـیمح : دـش . دـهاوخ 
البرک نیمز  تبرت  رد  دـنوادخ  ار  یتیـصوصخ  نینچ  هک  دراد  یعنام  هچ  یعرم : دّـمحم  دـشاب ؟ یم  رترب  اه  تبرت  همه  رب  زامن  رب  مالـسلا 
رّهطم دـسج  هک  هنیدـم  نیمز  و  تسا ، هبعک  هاگیاج  نونک ، اـت  مالـسلا  هیلع  مدآ  ناـمز  زا  هراومه  هک  هّکم  نیمز  دـیمح : دـشاب . هداد  رارق 

مالسلا هیلع  نیـسح  ایآ  تسا ، بیجع  نیا  دنراد ؟ البرک  نیمز  ماقم  زا  رتمک  یماقم  ایآ  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
تمظع رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تفارـش  تمظع و  هکلب  زگره ؛ هن ، یعرم : دمحم  تسا ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شّدـج  زا  رتهب 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  هتفای  يرترب  البرک  كاخ  هک  نیا  زار  یلو  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفارـش  ماقم و 

نآ هکنیا  هب  رظن  یلو  تسا ، تلاسر  ماقم  زا  یئزج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماقم  تسا ، هدیسر  تداهش  هب  شّدج  نید  هار  رد  نیمزرـس  نآ  رد 
هدرک يزابناج  نازابسوه ، هچیزاب  زا  نآ  ظفح  و  نید ، ناکرا  يراوتسا  و  مالسا ، يراد  اپرب  ادخ و  هار  رد  شنارای ، ناگتسب و  ترـضح و 
دقرم هـّبق  ریز  رد  اـعد   - 1 تسا : هداد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  یگژیو  هس  نآ ، رطاخ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـنا ، هدیـسر  تداهـش  هب  و 
تبرت هب  یتیـصوصخ  نینچ  ياطعا  اـیآ  تسه . افـش  وا ، تبرت  رد  و   - 3 دنتـسه . وا  لسن  زا  ناماما ،  - 2 دسر . یم  تباجتـسا  هب  شفیرش 
نیسح ماما  مییوگب  هک  تسا  نیا  دراد ، يرترب  هنیدم  نیمز  زا  البرک  نیمز  مییوگب  هکنیا  ینعم  ایآ  و  دراد ؟ یلاکـشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
تبرت هب  مارتحا  نیاربانب ، تسا ، سکع  هب  بلطم  هکلب  دینک !؟ لاکشا  ام  هب  امش  ات  دراد ، يرترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  مالسلا  هیلع 
لوسر ینعی  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّدج  و  ادخ ، هب  مارتحا  وا ، هب  مارتحا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  مارتحا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

تساخرب و دوب  نامداش  هک  یلاح  رد  دوب ، هدش  عناق  هک  نارضاح  زا  یکی  دیسر ، اجنیا  هب  نخس  هک  یتقو  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
هتـسیاش اجب و  رایـسب  وت  راتفگ  تفگ : نم  هب  دومن و  تساوخرد  نم  زا  ار  هعیـش  ياهباتک  درک و  دیجمت  نم  زا  دوتـس و  ارم  نخـس  رایـسب 

ار تقیقح  نوـنکا  دـنناد ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  رترب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایعیـش ، هک  مدرک  یم  لاـیخ  نم  تـسا ،
زامن نآ  رب  مراد و  یم  رب  دوخ  هارمه  ار  البرک  تبرت  زا  يرهم  مدوخ  سپ  نیا  زا  مرازگـساپس ، امـش  يایوگ  ابیز و  تاـنایب  زا  و  متفاـیرد ،

ياهتیـصخش زا  یتارظانم  ( 3 . ) ص 141 بوـلقلا : داـشرا  ص 158 -  ناـمه : ( 2 . ) ص 153 ج 85 ، راونالا : راـحب  ( 1 ( . ) 3 .) مناوخ یم 
ص 211. يدراهتشا : يدمحم  دمحم  مالسا ، گرزب 

یلع تسد  رد  البرک  كاخ  زا  یتشم 

دراو ترـضح  نآ  میتشگرب ، مالـسلا  هیلع  یلع  هارمه  نیفـص  گـنج  زا  نوچ  دـیوگ : یم  همثرح  یلع  تسد  رد  ـالبرک  كاـخ  زا  یتـشم 
َّنرشحیل ۀبرت  ای  کل  اهاو  دومرف : سپـس  دیئوب  ارنآ  تشادرب و  البرک  كاخ  زا  یتشم  هاگ  نآ  دناوخ . زامن  نیمزرـس  نآ  رد  و  دش . البرک 
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. دـندرگ تشهب  لخاد  باسح  نودـب  هک  دـنوش  هتخیگنارب  ینامدرم  وت  زا  هک  اّقح  كاخ ! يا  هآ  باسح  ریغب  ۀـّنجلا  نولخدـی  موق  کـنم 
، درک لقن  يو  يارب  دوب  هدمآ  شیپ  البرک  رد  هک  ار  یئارجام  تشگزاب  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  هک  شرسمه  دزن  هب  همثرح  یتقو 
هک زورنآ  تشذـگ . ارجام  زا  یتدـم  دـیوگ : یم  همثرح  دـناد ؟ یم  هنوگچ  اجک و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ار  هیّـضق  نیا  دیـسرپ : بجعت  اب  و 

ناهگان مدیسر  البرک  نیمزرس  هب  هک  یماگنه  مدوب . رگشل  نآ  رد  مه  نم  داتسرف ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  گنجب  رگشل  دایز  نب  هللادیبع 
مالسلا هیلع  یلع  نانخس  متخانـش و  و  مدید ، دییوب  تشادرب و  نآ  كاخ  زا  دناوخ و  زامن  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  یناکم  نامه 

مالس ترضح  نآ  رب  و  مدیسر ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـضحم  هب  مدش و  راوس  ار  دوخ  بسا  هدش ، نامیـشپ  مندمآ  زا  اذل  داتفا . مدای  هب 
هب ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مدرک  لـقن  شیارب  مدوب ، هدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  زا  لـحم  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  مدرک و 

هدراذگ ار  ما  هّچب  نز و  اّما  امش ! گنج  هب  هن  ما  هدمآ  امش  يرای  هب  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : ام ؟ گنج  هب  ای  يا  هدمآ  ام  کمک 
نیمزرـس نیا  زا  تسا  نینچ  هک  لاح  دومرف : دینـش  هک  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مکانمیب . ناشیارب  داـیز  نبا  بناـج  زا  ما و 

، دباتـشن ام  يرای  هب  دونـشب و  ار  ام  تیمولظم  يادص  زورما  سک  ره  دنگوس ! ادـخب  يونـشن . ار  ام  يادـص  ینیبن و  ار  ام  هاگلتق  هک  زیرگب 
راونالاراحب ج 44 ص 255. ( 1 ( . ) 1 .) دش دهاوخ  مّنهج  شتآ  لخاد 

درب یمن  منهج  يوس  هب  البرک  زا  ار  سکچیه 

دّمحم ازریم  اقآ  زا  مدینـش  دومرف : هیلع ) هللا  ناوضر   ) یبیرجرازه مظاک  دّمحم  الم  دنوخآ  درب  یمن  منهج  يوس  هب  البرک  زا  ار  سکچیه 
ار البرک  نیمز  ترواجم  یناوج  لیاوا  رد  نم  دومرف : دـناوخ  زامن  مولعلارحب  دیـس  هزانج  رب  هک  دوب  يردـقلا  لـیلج  ملاـع  هک  یناتـسرهش 
ارم ررکم  دوب  یلع  نسح  جاح  شمـسا  دابآ ، نوتاخ  لها  زا  دوب ، فرـشا  فجن  رواجم  یقتم ، حـلاص و  متـشاد  یقیفر  مدوب  هدرک  رایتخا 

، تسا رتهب  بتارم  هب  فجن  رد  ترواجم  دروآ و  یم  تواسق  البرک  رد  اریز  میئامن ، ترواجم  اجنآ  رد  مورب و  فجن  هب  درک  یم  فیلکت 
نم رب  دوب و  اجنآ  مه  یلع  نسح  جاـح  ناـمقیفر  ناـمه  مشاـب و  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  قاور  رد  مدـید  باوخ  یبش  اـت 

نـسح جاح  دـنراد  فیرـشت  قاور  رد  فیرـشلا - ) هجرف  هّللا  لجع   - ) نامز ماما  اقآ  مدـید  هاگان  درک . یم  راکنا  زاب  ار  البرک  ترواـجم 
اجنآ دومرف : دنیآ . یم  ارماس  هب  امش ، ترایز  هب  مدرم  دیراد و  فیرشت  اجنیا  امش  هّللا ، لوسر  نبای  درک : ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  یلع 

هب ینعی : مّنهج » یلا  البرک  نما  دـحا  نودّوقی  نینمؤملاریما ال  ّقحب  : » دومرف حیرـض و  يوسب  درک  هراشا  كرابم  تسدـب  سپ  متـسه ، مه 
نم دشاب  هدـنام  اجنآ  رد  ار  یبش  هک  نیا  طرـش  هب  دومرف : سپـس  دـنرب  یمن  مّنهج  يوس  هب  البرک  زا  ار  سک  چـیه  هک  مسق  نینموملاریما 

باتفآ عولط  ماگنه  اـت  میباوخ  یم  ار  اهبـش  اـم  مدرک : ضرع  نم  دـشاب . تداـبع  لوغـشم  ینعی  هتوتیب  زا  ترـضح  دوصقم  مدرک ، ناـمگ 
ةویحلا تارمث  ( 1 ( . ) 1 .) مدرک رایتخا  ار  البرک  نیمز  ترواجم  مه  نم  تهج  نیا  هب  باتفآ  عولط  ماگنه  ات  دشاب  هدیباوخ  هچ  رگا  دومرف :

ص 83.

البرک رابغ  یصاع و  درم  توبات 

درم دادغب  رد  دسیونیم : دوخ  باتک  رد  هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر  ) دمحم ناطلس  نسح  نیّدلا  جات  موحرم  البرک  رابغ  یـصاع و  درم  توبات 
ریما ترضح  رطاخب  دزرمایب و  ارم  دنوادخ  دیاش  دینک  نفد  فرشا  فجن  دیربب  ارم  هک  دوب  هدرک  تیـصو  راضتحا  ماگنه  هک  دوب  یقـساف 

دندراذگ یتوبات  رد  دندومن و  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  ۀیـصولا  بسح  وا  ناشیوخ  موق و  درک  تافو  نوچ  دشخبب . مالـسلا  هیلع  نینموملا 
شعن حبـص  ادرف  دندومرف : و  دندمآ ، دوخ  مرح  ماّدخ  زا  یـضعب  باوخ  هب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  بش  دندرک . لمح  فجن  يوسب  و 

. دننک نفد  نم  راوج  رد  ار  وا  دیراذگن  و  دیوش ! راک  نیا  عنام  دیورب و  دننک ، نفد  فجن  نیمز  رد  هک  دنروآ  یم  دادـغب  زا  ار  قساف  کی 
ار قساف  نآ  شعن  هک  دنراذگن  هک  دنداتـسیا ، فجن  هزاورد  نوریب  رد  دـنتفر و  دـندرک ، ربخ  ار  رگیدـکی  رّهطم  مرح  ماّدـخ  دـش  هک  ادرف 
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درم نآ  دومرف : هک  ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دندید  باوخ  رد  زاب  دعب  بش  دندرواین . ار  یـسک  دندیـشک  راظتنا  ردق  ره  دـننک ، دراو 
رد دیروایب و  مامت  مارتحا  تّزع و  اب  ار  وا  و  وا ، لابقتـسا  هب  دـیورب و  دـنیآیم ، ادرف  دـنوش  دراو  دـیراذگن  متفگ  هتـشذگ  بش  هک  ار  قساف 
هک ییاهنآ  دومرف : ترـضح  دوش ؟! نفد  اج  نیرتهب  دـیئامرفیم  الاح  دـیراذگن و  دـیدومرف  لبق  بش  اقآ  دـنتفگ : دـینک . نفد  اهاج  نیرتهب 

توبات رد  ار  البرک  نیمز  رابغ  كاخ و  دیزو  داب  داتفا ، البرک  نیمز  هب  ناشروبع  و  دندرک ، مگ  ار  هار  هتشذگ  بش  دندروآ ، یم  ار  شعن 
تمحر دیزرمآ و  ار  وا  تشذـگ  وا  تاریـصقت  عیمج  زا  دـنوادخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدـنزرف  مارتحا  البرک و  كاخ  تکرب  زا  هتخیر  وا 

دـشاب رمق  نآ  دراد  رارحا  هنونکم  افـشلا  راد  نآ  ردـنا  دراد  رارـسا  هنیجنگ  البرک  نیمزرـس  ( . 1 . ) تسا هدـینادرگ  شلاح  لـماش  ار  دوخ 
شنایعیش مشچ  کشا  هط  لآ  ناتسوب  راز و  هلال  دش  البرک  دراد  رارـسا  هنادرد  یلع  دشاب  نیگن  نآ  نارای و  باحـصا و  وا  رود  نیـسح و 

راونا سلاجملا -  ۀـفحت  ( 1  ) دراد راخ  یب  هچنغ  ناریا  رد  شیاهالبرک  دـش  نایعیـش  يامنهر  تماـیق  اـت  شمـسر  هار و  دراد  رازلگ  رب  هار 
ینامسآ ص 104.

هکم رب  البرک  تلیضف 

ّجف لک  نم  ساّنلا  ینیتای  يرهظ  یلع  هّللا  تیب  ینب  دـق  یلثِم و  نَم  لاق  ۀـبعکلا  ضرا  ّنا  مالـسلا  هیلع  قداّصلا  نع  هکم  رب  البرک  تلیـضف 
یف تمغ  ةّرب  ّالا  ۀـلزنمب  ّالا  البرک  ضرا  تیطعا  اهیف  هب  تلّـضف  ام  لضف  ام  يّرق  یّفک و  اهیلا  هّللا  یحواـف  هنما ، هّللا و  مرح  تلعج  قیمع و 

هب ترختفا  يّذلا  تقلخ  کتقلخ و ال  امل  البرک  ۀنّمض  ام  الول  کتلّضف و  ام  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ۀبرت  الول  رحبلا و  أم  نم  تلمحف  رحبلا 
. مّنهج ران  یف  کب  تیوه  هدنخسم و  ّالاو  البرک  ضرال  ربکتسم  فکنتـسم و ال  ریغ  انمیهم  الیلذ  اعـضاوتم  ایند  ینوک  يّرقتـسا و  يرقف و 

هکنآ لاح  نم و  دننام  تسیک  تفگ : دومن و  رخافت  دنوادخ  ياه  تمارک  هب  تفگ  نخس  هکم  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  همجرت :
، شاب دوخ  ياجب  هّکم  يا  هک  دش ، یحو  دومن  رخافت  هّکم  نوچ  دـنیآ ، یم  نم  بناج  هب  فارطا  زا  مدرم  هدـش و  انب  نم  يور  ادـخ  هناخ 

ایرد زا  بآ  هزادنا  هچ  سپ  دنرب ، ورف  ایرد  رد  هک  ینزوس  دننام  هب  رگم  البرک ، لضف  بنج  رد  تسا  وت  لضف  ببس  هک  هناخ  لضف  تسین 
هن دوبن  تسا  نوفدم  اجنآ  رد  هک  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) صخش نآ  رگا  و  مدادیمن ، تلیضف  ار  وت  دوبن  البرک  كاخ  رگا  و  درادیمرب ،

مهاوخ مّنهج  هب  ار  وت  اـّلا  ـالبرک و  رب  نکم  رّبـکت  و  اـمن ، عوشخ  عضاوت و  شاـب و  دوـخ  ياـجب  سپ  مدرک  یم  قـلخ  ار  هناـخ  هن  ار و  وـت 
اّهنا ماع و  فلا  نیرـشع  ۀعبراب  امرح  ۀّکم  ذّختی  نا  لبق  امرح  البرک  ضرا  هّللا  ذـّختا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  و  ( . 1 . ) تخادنا

زا لبق  لاس  رازه  داد 24  رارق  مرح  ار  البرک  نیمز  دنوادخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ( . 2 . ) يرّدلا بکوکلاک  ۀّنجلا  لهال  رهزت 
هّللا قلخ  لاق  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  و  ناشخرد . هراتـس  دننام  تشهب  مدرم  يارب  دشخردیم  نیمز  نآ  و  دهد ، رارق  مرح  ار  هّکم  هکنآ 

لازتال ۀکرابم و  ۀسّدقم و  قلخلا  هّللا  قلخی  نا  لبق  تلاز  امف  اهیلع  كراب  اهسّدق و  ٍماع و  فلا  نیرـشع  ۀعبراب  ۀبعکلا  قلخی  نا  لبق  البرک 
هکنآ زا  لبق  لاس  رازه  درک 24  قلخ  ار  البرک  دنوادخ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  ۀّنجلا . یف  ضرالا  لضفا  هّللا  اهلعج  کلذک و 

دنوادخ نیمز و  نآ  دننام  یکرابم  یـسّدقم و  دوب  هدومنن  قلخ  نآ  زا  لبق  داد و  تکرب  دومن و  سدقم  ار  نیمز  نآ  دیامن و  قلخ  ار  هبعک 
دش نامیا  رپ ز  لد  نآ  ره  دراد  اون  روش و  رـسب  دش  ّقح  فراع  سکنآ  ره  ( . 3 . ) تسا هداد  رارق  اهنیمز  لضفا  تشهب  رد  ار  البرک  نیمز 

اهناج شهگرد  میمـش  زا  نیب  ایب  دراد  اعّدم  نارازه  دص  ارنآ  دید  سکنآ  ره  ار  انعم  لصا  يدـیدن  اّما  البرک ، يدینـش  دراد  البرک  ياوه 
دراد اقل  قوش  همه  اهلد  شندید  رهب  هک  رسکی  نازخ  هتشگ  البرک  رد  یلع  ناتسلگ  دراد  ازف  ناج  میسن  ّتنج  زا  هب  یحبص  رهب  هدنز  دوش 

هـش نآ  رگن  ار  لد  هدقع  نک  یهت  يراد ، وزرآ  رگ  اب  دراد  ادـخ  یّلجت  کش  یب  هگراب  نیا  نیبب  نامولظم  هاش  لالج  رگنب ، البرک  رد  ایب 
(1  ) دراد ءامـس  ضرا و  هـبعک و  رب  يرترب  شکاـخ  هـک  ارهز  هداز  رازم  زا  نازیزع  يا  میئوـگ  هـچ  دراد  اـفو  رهم و  ناـس  هـچ  شراّوز  هـب 

-. رونلا ج 1 ص 14 لوکشک  ( 3 . ) رئاّزلا ۀفحت  راونالا ج 10 -  راحب  ( 2 . ) هینیسحلا ص 327 صئاصخ 
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شتآ عنام  البرک  رابغ 

يافلخ زا  یکی  دنا : هدومن  لقن  هیلع ) هّللا  ۀمحر   ) یناهفصا یماما  دومحم  دیس  موحرم  نیظعاولا  دیس  لماک  لضاف  شتآ  عنام  البرک  رابغ 
ترضح ياهراّوز  هار  رس  رب  ار  وا  دهدب ، وا  هب  يرـسپ  ادخ  رگا  هک  درک  رذن  دوخ  دساف  هدیقع  ياضتقم  هب  دش  یمن  راد  دالوا  ناورم  ینب 
گرزب هکنیا  ات  دیامن ، یم  ءاطع  وا  هب  يرـسپ  دنوادخ  یتّدـم  زا  دـعب  اقافتا  دـناسرب . لتق  هب  ار  اهنآ  و  دتـسرفب ، مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

دید باوخ  رد  یبش  رـسپ  یناسرب . لتق  هب  ار  اهنآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ياهراّوز  هار  رـس  يورب  دیاب  هک  دنک  یم  تیـصو  وا  هب  دوشیم و 
ادـخ لوسر  شتآ ، يوسب  دنـشکب  دـندروآ  ار  صخـش  کی  ات  مّنهج ، يوسب  دـنرب  یم  ار  یعمج  دادـش  ضالغ و  هکئالم  تسا و  تمایق 

یم ـالبرک  نیمز  هب  يزور  اریز  دـیربب  مّنهج  هب  ار  وا  دـیناوت  یمن  امـش  نکیل  تسا  راـک  هاـنگ  درم  نیا  هچ  رگا  دوـمرف : کـئالم  هب  (ص )
مشچ اّما  دیئوش  یم  ار  رابغ  دومرف : ترضح  میئوش ، یم  وا  زا  ار  رابغ  دندرک : ضرع  تسا . هتسشن  وا  ندب  رب  نیمز  نآ  زا  يرابغ  تشذگ 

تمحر هکئالم  دندرک و  اهر  ار  وا  باذع  هکئالم  سپ  دیئوشب . هک  دوش  یمن  هداتفا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدـنزرف  هاگراب  هعقب و  هب  هک  وا 
ترـضح نآ  ترایز  هب  اروف  دومن و  هبوت  تشگ و  رب  دوخ  دساف  دصق  زا  دش و  رادیب  باوخ  زا  رـسپ  نآ  دندرب . تشهب  هب  ار  وا  دـندمآ و 

هینیسحلا ج 1 ص 202. تامارک  ةویحلا . تارمث  ( 1 ( . ) 1 .) درک یم  شزاون  تمرح و  ار  راوز  تفر و 

ناسارخ البرک و  راوز  يرگسع و  نسح  ماما 

ترایز زا  يرگید  ناسارخ و  ترایز  زا  یکی  ناـبّحم ، زا  رفن  ود  يزور  هک  هدـش  تیاور  ناـسارخ  ـالبرک و  راوز  يرگـسع و  نسح  ماـما 
نآ دنتـشاد  ضورعم  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  تمدـخ  هب  ار  تالاوحا  سپ  دـندش  یم  دراو  اّرماس )  ) يار نمرـس  رهـش  هب  البرک 

نبای درک : ضرع  باحـصا  زا  یکی  دندروآ ، یم  فیرـشت  هدایپ  ترـضح  نآ  تعجارم  تقو  رد  اّما  دـندرک ، زاوشیپ  ار  ود  نآ  ترـضح ،
نم دنشاب و  هدایپ  ام  ناّبحم  ناتسود و  هک  منیب  یمن  اراوگ  دوخ  هب  دندومرف : دیوش ، یمن  راوس  ارچ  تسا  دوجوم  يراوس  بسا  هّللا  لوسر 

تسیرگ یم  درک و  یم  كرابم  رظن  ناشیا  هب  ترـضح  نآ  دندروآ . فیرـشت  ناشیا  هناخ  هب  رفن  ود  نآ  اب  لاح  نامه  اب  سپ  موش ، راوس 
رئاز هب  یتقو  دنتـسه ، رئاز  رفن  ود  نیا  نم  هیرگ  ببـس  دندومرف : تسیچ ؟ امـش  هیرگ  ببـس  هّللا  لوسر  نبای  دـندرک : ضرع  هک  يّدـح  هب 
رگج دـنداد و  رهز  وا  هب  اـهنت  سک و  یب  بیرغ ، تیـالو  رد  هک  دـیآ  یم  مرطاـخ  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  مّدـج  منکیم  رظن  ناـسارخ 
مّدـج هک  دـسریم  مرطاخ  هب  مرگن  یم  رئاز  نیا  هب  یتقو  و  دـیامن . يرادـلد  يرای و  ار  وا  ات  دوبن  يدـحا  دـندومن و  هراپ  هراپ  ار  شکراـبم 
يور رب  هراپ  هراپ  ندـب  اب  افج  ملظ و  لها  ناـیم  رد  اـهنت  سک و  یب  هتخوس و  رگج  هنـشت و  بل  اـب  اروشاـع  زور  رد  هک  (ع ) ءادهـشلادیس

دنک ار  ام  راّوز  تناعا  يرای و  هک  سک  ره  سپ  دـنک  شا  يرای  هک  دوبن  یـسک  ملظ  لها  نایم  رد  دوب و  هداتفا  البرک  ياـهگیر  كاـخ و 
. هّنجلا حاتفم  باتک  ( 1 ( . ) 1 . ) تسا هدرک  يرای  تناعا و  ار  ام  ایوگ 

البرک هب  نیسح  ماما  دورو 

یلو تسا  فالتخا  البرک  نیمزرس  هب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ءادهـشلادیس  ترـضح  دورو  دروم  رد  البرک  هب  نیـسح  ماما  دورو 
حیحـص تیاور  قبط  دشاب  یم  يرجه  لاس 61  مارحلا  مرحم  مود  زور  الب  رپ  نیمزرـس  نیا  هب  ترـضح  نآ  دورو  دروم  رد  خیراوت  ّحـصا 

مان ایآ  دندیسرپ ! هرابود  ترـضح  هیـسداق ، دنداد  باوج  دراد ؟ مان  هچ  نیمزرـس  نیا  دندیـسرپ  هدیـسر ، نیمز  نآ  هب  ترـضح  هک  ینامز 
هراب ود  دنیوگیم ، زین  ّفَط  نیمزرس  نیا  هب  ! دندرک ضرع  دراد ؟ يرگید  مان  ایآ  دندومرف ! زاب  ترضح  اونین ! دندرک  ضرع  دراد ؟ يرگید 

مان ترـضح  نوچ  دـنیوگ . یم  زین  البرک  ار  نیمزرـس  نیا  يرآ ! دـندرک : ضرع  دراد ؟ مان  هچ  رگید  دندیـسرپ : (ص ) ادـخ لوسر  دـنزرف 
زین و  اهالب . تالکـشم و  همه  زا  تدوخ  رب  مرب  یم  هانپ  ای  ادخ  ینعی  الَبلا  ِبرَکلا و  َنِم  َِکب  ذوعا  ّینا  ّمهللا  دندومرف : دندینـش ، ار  البرک 
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تنحم و لحم  الب و  برک و  عضوم  نیا  دومرف : نآ  زا  دعب  اَِّنئامِد ... ُکَفـسَم  َو  اِنلاجر  ُلَتقم  اِنلاحِر و  ُّطَحَم  اِنباکِر و  ُخانَم  انهه  دـندومرف :
ام ياهربق  هک  تساج  نیا  رد  تسا و  ام  نوخ  نتخیر  ياج  نیمز  نیا  تسام و  ياه  همیخ  لحم  لزنم و  اج  نیا  هک  دـییآ  دورف  تسا ، انع 
رد زین  نمـشد  رکـشل  نامز  نامه  اّما  دـندمآ . دورف  اج  نآ  رد  و  تسا . هداد  ربخ  اهنیا  زا  ارم  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندومرف : و  دوشیم . عقاو 
ابا ای  تتیمولظم  ناـبرق  ( . 1 ، ) دـندرک لزنم  الب  رپ  نیمز  نآ  رد  نمـشد  رگـشل  رازه  راهچ  دـش  رگید  زور  نوچ  دز و  ودرا  ناـکم  ناـمه 

مالسلا ج 2 هیلع  هتیب  لها  هّللا و  لوسر  ةریس  لامآلا ص 354 -  یهتنم  ( 1  ) نیملاظلا موقلا  یلع  هّللا  ۀنعل  الا  مالسلا . هیلع  نیـسحلا  هّللادبع 
ص 139.

البرک تبرت 

یم رونت  هب  دـیئاز  یم  عورـشم  اـن  قـیرط  زا  يا  هچب  یتـقو  ره  هک  دوـب  يا  هیناز  نز  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  ناـمز  رد  ـالبرک  تبرت 
دندناوخ و شیارب  زامن  دندرک و  نفک  لسغ و  ار  نز  وا  ناشیوخ  ابرقا و  درم . دیـسر و  شلجا  هک  نیا  ات  دنازوس ، یم  ار  اهنآ  و  تخادنا .
رد هک  هدع  نآ  تخادنا ، نوریب  هب  دـنک و  یمن  لوبق  ار  هراک  دـب  نز  نیا  هزانج  نیمز  دـندش  هّجوتم  تقو  کی  یلو  دـندرپس ، شکاخ  هب 

نفد يرگید  ياج  رد  ار  هزانج  دـشاب  كاـخ  نیمز و  زا  لاکـشا  دـیاش  دـندرک  ساـسحا  دنتـشاد  تکرـش  هراـک  دـب  نز  نیا  نفد  ناـیرج 
دمآ دـش  بجعتم  شردام  دـش . رارکت  هبترم  هس  ات  لمع  نیا  تفریذـپن و  ار  دـسج  نیمز  ینعی  دـش ، رارکت  لـبق  هنحـص  هراـبود  دـندرک ،

کسمتم درک و  وگزاب  ترضح  يارب  ار  نایرج  و  سرب ... مدایرف  هب  ربمایپ  دنزرف  يا  تفگ : مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  اقآ  سّدقم  رـضحم 
انز نز  نآ  راک  دش  هّجوتم  دینش  شردام  نابز  زا  ار  نایرج  یتقو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اقآ  سّدقم  دوجو  دیدرگ ، ترضح  هب  یجتلم  و 

تـسد هب  طقف  شتآ  هب  ندـنازوس  و  دـنازوسب ، ار  رگید  قولخم  درادـن  ّقح  یقولخم  چـیه  دومرف : دوب ، هداز  مارح  ياـه  هچب  ندـنازوس  و 
هّللادبع یبا  ءادهـشلادیس  مّدج  تبرت  زا  يرادـقم  دومرف : ترـضح  منک . هچ  الاح  درک : ضرع  ماما  هب  هراک  دـب  نز  نآ  ردام  تسا . قلاخ 

نز ردام  تسا  روما  همه  ياشگ  لکـشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  تبرت  اریز  دیراذگب  ربق  رد  شا  هزانج  هارمه  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
رونلا ج 2 ص 18. لوکشک  ( 1 ( . ) 1 .) دشن رارکت  رگید  و  تشاذگ ، هزانج  هارمه  دومن و  هیهت  البرک  تبرت  يرادقم  هیناز 

البرک حون و  ترضح 

دومن انب  ار  یتشک  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  نوچ  هک  هدرک  تیاور  هر )  ) يرتسبش خیش  دهاشملا  فیرش  باتک  رد  البرک  حون و  ترضح 
ِهِدِیب َو َقَرش  َاف  تشادرب . ار  رامسم  جنپ  نآ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  دنام  رامـسم  جنپ  هکنیا  ات  دز  یتشک  هب  رامـسم  رازه  دص  و 

نامـسآ قفا  رد  ناشخر  هراتـس  هکنانچ  دـش  نشور  حون  تسد  رد  رامـسم  نآ  سپ  ءامَّـسلا . ُقُفا  یف  هیرُّدـلا  َبِکاوَکلا  ئـضی  اـمَک  َءاـضَا 
زا حون  سپ  ص »  » هّللادـّبع نب  دّـمحم  ءاـیبنالا  ریخ  مساـب  اـنا  لاـقف  قلذ  قلط  ناـسلب  رامـسملا  هللا  قطناـف  حون  ریحتف  دوش . یم  هدنـشخرد 

مسا رب  نم  حون  ای  هک  درک : ضرع  حیصف  هداشک و  نابز  اب  دروآ  ملکت  قطنب و  ار  رامسم  ملاع  دنوادخ  دش و  ناریح  رامسم  یگدنشخرد 
ترـضح دش و  لزان  لیئربج  سپ  تسا . راوگرزب  نآ  مسا  تکرب  زا  نم  یگدنـشخرد  ما و  هدش  رَّرقم  هللادبع  نب  دمَّحم  ءایبنا  متاخ  یمان 

لیئربج ما . هدـیدن  یگدنـشخرد  رد  ار  وا  لثم  زگره  نم  هک  تسا  يرامـسم  هچ  نیا  لـیئربج  اـی  درک  لاؤس  لـیئربج  زا  مالـسلا  هیلع  حون 
ار اهنآ  زا  رگید  رامسم  هس  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انییبن و  یلع   ) حون ترضح  سپ  تسا  ص )  ) هّللا لوسر  ترضح  مسا  رب  رامسم  نیا  تفگ :

حون ترضح  دیسر  مجنپ  رامسم  تبون  نوچ  دندوب ، قباس  لثم  یگدنشخرد  رد  کی  ره  و  دز ، یتشک  زا  یفرط  هب  ار  کی  ره  تشادرب و 
رامسم نآ  زا  یخرس  تبوطر  و  شتسد ، رد  دیدرگ ، رّونم  ناشخرد و  سپ  ةواِدنلا  رَهظَا  َرانا و  رهَزَف و  دید  تشادرب و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع 

هیلع نیسح  رامسم  مجنپ  رامـسم  نیا  هک  درک : ضرع  لیئربج  درک ! لاؤس  لیئربج  زا  دنام  بّجعتم  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  دش ، رهاظ 
یم رهاظ  رامسم  نیا  زا  هک  تسا  تبوطر  هچ  نیا  هک  دیسرپ  حون  ترـضح  نزب ، شردپ  رامـسم  بناجب  ارنآ  تسوا ، مانب  تسا و  مالـسلا 
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هیلع حون  ترضح  درک و  نایب  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هب  ار  البرک  عیاقو  تالاوحا و  تسا و  نوخ  نیا  هک  درک : ضرع  لیئربج  دوش ؟
رونلا ج 1 ص 64. لوکشک  ( 1 ( . ) 1 . ) دومن نعل  ترضح  نآ  نیلتاق  رب  تسیرگ و  مالسلا 

البرک مدآ و  ترضح 

. دنا هتسیرگ  دوش  یمن  هدید  و  هدید ، مشچ  هب  هچنآ  فلتخم  تایاور  رب  انب  (ع ) ءادهشلا دیس  ترـضح  تبیـصم  رد  البرک  مدآ و  ترـضح 
رب هدنار و  تشهب  زا  داد  ماجنا  تشهب  رد  هک  یلوا  كرت  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  طوبه  نایرج  رد 

رطاخب مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هک  دشاب  یم  تایاور  رد  تسا و  هدوب  همّظعم  هّکم  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  طوبه  لحم  دش ، هداتـسرف  نیمز 
نیاربانب دوب ، هدوزفا  وا  هّصغ  هب  زین  اّوح  شرسمه  زا  تقرافم  نینچمه  و  درک . هبوت  دوخ  هانگ  زا  تسیرگ و  رایـسب  یلوا  كرت  ای  هانگ  نآ 
نیمزرس هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  راذگ  ات  تشاذگ  اپ  ریز  ار  اهتشد  اهنابایب و  درک و  تکرح  نیمز  يور  رب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 

دومنن تکرح  وا  بکرم  رگید  دـش و  دراو  نیمزرـس  نآ  هب  ءادهـشلادیس  ترـضح  ات  هک  ییالبرک  نآ  البرک  مادـک  داتفا ، الب  رپ  يالبرک 
درک هظحالم  دیسر ، نیمزرس  نآ  هب  یتقو  مدآ  ترضح  هکنآ  هصالخ  دومنن . تکرح  بکرم  یلو  دندرک  ضوع  بکرم  هس  تایاور  ربانب 

ربمایپ نازورف  عمـش  هک  ییاجنآ  هب  دیـسر  ات  دـمآ ، گنت  هب  شبلق  دـش و  رادـیدپ  شدوجو  رد  مغ  ّمهو و  یتحاراـن  راـبغ ، مغ و  درگ  هک 
تباصا رثا  رب  و  داتفا -  درک و  دروخرب  یگنس  هب  شمدق  دیسر ، ع )  ) ءادهشلا دیس  ترـضح  هاگلتق  هب  ات  ینعی  دوب ، هتـشگ  شوماخ  (ص )

ایآ اهلا  راب  هک ، تشادرب  نامسآ  هب  رس  دش و  تحاران  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دش ، يراج  مدآ  ترـضح  رـس  زا  نوخ  نیمز -  هب  شرس 
لاح دشن ، دراو  مرـس  رب  یئالب  نینچ  متـشگ و  ار  ملاع  مامت  نم  ایادخ  ینک ؟ یم  تازاجم  هنوگنیا  ارم  هک  ما  هدـش  بکترم  يا  هزات  هانگ 
نیا نکل  تسا  هدزن  رـس  یهاـنگ  وت  بناـج  زا  مدآ  يا  هک  دـمآ  ادـن  ملاـع  راـگدرورپ  بناـج  زا  موش ! یم  تبوقع  نینچ  اـجنیا  رد  هکنآ 

مالسلا هیلع  نیسح  تدنزرف  هک  تسا  ییاجنامه  نیا  ینعی  املظ  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  كدلو  ضرالا  هذه  یف  لتقی  هک : تسا  ییاجنامه 
نابرق تسیرگ ، ترضح  نآ  بئاصم  رب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دناوخ و  ار  ءادهشلا  دیس  هضور  دنوادخ  و  دوش ، یم  دیهـش  ملظ  رثا  رب 

: ییامرف یم  تبیـصم  همه  نآ  اب  وت  هکنآ  لاح  دنک ، یم  تیاکـش  ادـخ  هب  هنوگنآ  نتـسکش  رـس  کی  اب  مدآ  هک  ناج  نیـسح  تتیمولظم 
یم دیهـش  اج  نیا  رد  هک  نیـسح  نآ  ایادخ  درک : ضرع  مدآ  ترـضح  كاوس  دوبعم  كریغ و ال  هلا  كرمال ال  امیلـست  کئاضقب و  اضر 

(ص) ربمایپ نآ  رتخد  دنزرف  نامزلارخآ و  ربمایپ  هون  نکل  تسین ، ربمایپ  وا  مدآ  يا  هک  دش  لزان  یحو  دشاب ؟ یم  ربمایپ  ایبن ؟ نوکیا  دوش ،
رونلا ج لوکشک  ( 1 ( . ) 1 .) دندومرف نعل  (ع ) ءادهشلا دیس  ترـضح  نیلتاق  رب  هبترم  راهچ  لیئربج  ییامنهر  اب  سپ  دشاب . یم  ارهز  همطاف 

1 ص 132.

البرک میهاربا و  ترضح 

ارهاظ دندوب ، بسا  رب  راوس  ترضح  نآ  داتفا ، البرک  نیمزرس  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  روبع  نامز  کی  البرک  میهاربا و  ترـضح 
هیلع میهاربا  ترـضح  نآ  رثا  رب  داتفا و  نیمز  هب  رـس  اب  دیـشک و  يا  هحیـصو  دش ، راکـشآ  ناویح  نآ  رب  ءادهـشلادیس  ياه  تبیـصم  راثآ 

هنوگنیا هک  هدز  رـس  نم  زا  یئاطخ  اهلا  راـب  تشاد ، هضرع  دـنوادخ  هاگردـب  هتـساخرب و  هاـگنآ  تسکـش . شرـس  دروخ و  نیمز  مالـسلا 
مَتاخ نییبَّنلا و  مَتاخ  طبِس  لتقی  انه  نکل  تسا ! هدزن  رس  یهانگ  وت  زا  میهاربا  ای  درک : ضرع  دش و  لزان  لیئربج  سپ  موش ؟ یم  تازاجم 

تداهش هب  ع )  ) نینمؤملاریما نییصولا  متاخ  دنزرف  و  ص )  ) نامزلا رخآ  ربمایپ  هون  اجنیا  رد  نوچ  ینعی  همدل . اقفاوم  کمد  لاسف  نییصَولا 
مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  تفگ و  البرک  بئاصم  زا  لیئربج  هاگنآ  و  دوش . مولظم  نآ  نوخ  اب  قفاوم  ات  تخیر  وت  نوخ  سپ  دسر ، یم 

رونلا ج 1 ص 136. لوکشک  ( 1 ( . ) 1 . ) تسیرگ شدنزرف  تیمولظم  رب 
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تشهب رد  هناخازع  البرک و 

تحت نامسآ و  نیا  ریز  رد  سپ  تسا  يرامشیب  هدننک  هیرگ  رایسب و  هناخ  ازع  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  تشهب  رد  هناخازع  البرک و 
زور ات  دوشیم  نیلاوم  نیّبحم و  نینمؤم و  ءاـیبنا و  همه  بولق  یئاریگ  برک و  ثعاـب  هک  تسـالبرک ، یلوا  هناـخ  ازع  ناـشخرد  دیـشروخ 
عیفر ناـکم  نآ  رد  هکئـالم  همه  هک  تسا  یهلا  میظع  شرع  رد  هک  تسا ، خارّـصلا  تیب  راوگرزب  نآ  صوـصخم  هناـخ  ازع  مّود  تماـیق .

هکئالم هک  تسا  مراـهچ  نامـسآ  رد  هک  تسا  رومعلا  تیب  مّوس  دنتـسه . لوغـشم  س )  ) ارهز زیزع  نآ  يازع  هب  هّجـض  هحون و  اـب  ناّـشلا 
ینطاب شوگب  یلعاءالم  نارادازع  هزاوآ  نطاـب  ملاـع  رد  هک  نیا  دـننام  دـننک و  یم  هحون  ناـمولظم  دیـس  نآ  نویـش  هیرگ و  هب  اهنامـسآ 
تّبحم صالخا و  ردـق  هب  نارادازع  زا  سک  ره  تمایق و  زور  ات  دوشیم  رهاظ  هلان  هیرگ و  يرادازع و  راثآ  هک  دـسریم  یلفـس  ملاع  ناّکس 
سلجم نآ  هب  هراـشا  هکنآ  دـننام  تسا و  تشهب  رد  هک  تسا  رمرملا  تیب  مراـهچ  دـنکیم . یقرتـم  يونعم  برق  تینارون و  بتارمب  دوـخ 

بئاصملا ص 349. رحب  ( 1 ( . ) 1 .) دندومن اپب  هناخ  ازع  اّوح  ترضح  مدآ و  ترضح  تقلخ  لوا  رد  هک  تسا  هناخازع 

دور یم  تشهب  هب  البرک  نیمز 

هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  نیدـجاّسلا  رخف  زا  ةرایزلا  لـماک  باـتک  رد  دور  یم  تشهب  هب  ـالبرک  نیمز 
نوچ و  دیامن ، قلخ  ار  هبعک  هک  نآ  زا  لبق  لاس  رازه  راهچ  تسیب و  هداد  رارق  تکرب  اب  نما و  مرح  ار  الب  برک  یلاعت  ناحبس و  دنوادخ 

نیرتهب ار  نآ  سپ  دـنرب . الاب  فاص  ینارون و  شکاخ  اب  ار  ـالبرک  نیمز  و  دروآ ، یم  رد  هلزلز  هب  ار  نیمز  تماـیق  يادـتبا  رد  یلاـعت  ّقح 
نالوسر و ناربمایپ و  نابرقم و  رگم  نآ  رد  دوش  یمن  نکاس  هک  تشهب  ياهنکسم  زا  نکاسم  نیرتهب  دنادرگ و  یم  تشهب  ياهغاب  زا  غاب 

شرون هک  دنهد  یم  یئانشور  نیمز  لها  يارب  اه  هراتس  نایم  رد  نشور  رایسب  ياه  هراتس  هکنانچ  تشهب  رد  دهد  یم  یئانشور  نیمز  نآ 
شوغآ رد  هک  یکرابم  بیط و  نیمز  نآ  منم  تشهب  ناـیم  رد  دـهدیم  ادـن  سّدـقم  نیمز  نآ  و  دـنکیم . هریخ  ار  تشهب  لـها  ياـه  هدـید 

برک وت و  نابرق  هب  ناـج  ( . 1 . ) ار مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  نادیهـش و  نیرتهب  شعن  متـشاد  رب  رد  متفرگ و 
تیالبرک رد  منک  يوأم  دوش  یک  رس  هب  مارآ  تدقرم  يوزرآ  رد  بش  زور و  نیسح  ای  تیاوه  دراد  ما  هدیروش  رس  نیا  نیسح  ای  تیالب 

ةرایّزلا ص 86. لماک  ( 1  ) نیسح ای 

کئالم هیده  البرک و  كاخ 

رد هچنانچ  تسا ، هداد  رارق  نیعلاروح  هیده  هفحت و  ار  البرک  كاخ  ملاع  دنوادخ  هک  دـشابیم  تایاور  رد  کئالم  هیدـه  البرک و  كاخ 
نیعلاروح دننک  یم  لوزن  نیمز  رب  دنوادخ  هاگرد  برقم  یلعا و  الم  کئالم  هاگ  ره  هک : تسا  هدش  تیاور  ةاجّنلا  ۀنیفـس  فیرـش  باتک 

ةاّجنلا ص 56. ۀنیفس  ( 1 ( . ) 1 . ) دیروایب رّونم  ضرا  نآ  زا  یحیبست  البرک و  كاخ  ام  يارب  زا  هک  دنیوگیم  ناشیا  هب 

مالسا هبق  البرک 

هیف هّللا  یجن  مالـسالا  ۀّبق  تناک  یتلا  ۀـعقبلا  یه  و  دـیامرف : یم  یثیدـح  رد  هک  دـشابیم  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  تیاور  مالـسا  هبق  البرک 
دـشابیم و مالـسا  يارب  هّبق  هک  تسا  يا  هعقب  ـالبرک  نیمز  نآ  و  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  ناـفوطلا . یف  حون  عم  اونمآ  يذـّلا  نینمؤملا 

وت رهم  ( . 1 . ) نافوط رد  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  اب  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  نآ  دننام  ار  نینمؤم  نآ  هلیسوب  دهد  یم  تاجن  دنوادخ 
ناوضر تَّنج  هب  ار  وت  يوک  دنهد  یمن  تیوک  ّتنج و  باختنا  رگ  مهد  یمن  نازرا  نم  تساهب  رپ  جـنگ  نیا  مهد  یمن  ناکما  ملاع  هب  ار 

ةاّجنلا ص 59. ۀنیفس  ( 1  ) مهد یمن  نامیلس  کلم  هب  ار  رهم  نآ  نم  زامن  رهم  وت  يالبرک  كاخ  يا  مهد  یمن 

البرک نیمز  زا  زا 37ییاهناتساد  هحفص 19 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


البرک رد  حون  یتشک 

ات تشگ  دوب ) هدمآرد  ایرد  تروصب  هک   ) نیمز همه  رد  حون  یتشک  مالـسلا ، هیلع  حون  ترـضح  یناهج  نافوط  رد  البرک  رد  حون  یتشک 
یتشک قرغ  نامگ  هب  حون  ترـضح  دـشک ، یم  ار  نآ  نیمز  هدـنامرد و  یتشک  درک ، ساـسحا  حون  ترـضح  ـالبرک ، نیمزرـس  هب  دیـسر 

طبـس مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نیمزرـس  نیا  رد  تفگ : دـش و  لزان  وا  رب  لـیئربج  تشاد ، هضرع  ادـخ  هب  ار  ناـیرج  و  دیـسرت ،
وا لتاق  درک ، ضرع  حون  ترضح  دنشک . یم  ار  مالـسلا  هیلع  ءایـصوا  متاخ  یلع  ترـضح  دنزرف  و  ص )  ) ناربمایپ متاخ  دّمحم  ترـضح 
رب راب  راهچ  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  دننک ، یم  تنعل  ار  وا  نیمز  نامـسآ و  تفه  لها  هک  تسا  یـسک  وا  لتاق  تفگ : لیئربج  تسیک ؟

(1 . ) دش رقتسم  ماش ) هیحان  رد   ) يدوج هوک  رد  ماجنارس  و  دمآ ، رد  تکرح  هب  یتشک  هاگنآ  تفگ ، تنعل  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتاق 
راونالا ج 4 ص 243. راحب  ( 1 . )

البرک تاجرد 

نآ رد  هایگ  تخرد و  هک  یـضارا  اه و  نیمز  یقاب  لثم  تسا  كاخ  بآ و  زا  لّوا -  هجرد  دراد . هجرد  جـنپ  البرک  نیمز  البرک  تاجرد 
راسکنا عوضخ و  نآ  ندومن  لوبق  هطـساوب  سّدقم  كاخ  نیا  زا  هک  تسا ، تمحر  ضیف و  ماقم  مّود -  هجرد  دوشیم . تعارز  دـیوریم و 

تبرت نآ  رد  تمحر  تلیـضف و  نانچ  هک  عضاوتلا ) كرتل  بقوع  ّالا  إم  ضرا و ال  نم  و ال   ) ثیدـح هب  انب  ینیوکت ، فیلکت  ملاـع  رد  ار ،
دراد يرترب  سّدقم  نیمز  نآ  بقانم  لئاضف و  هکلب  دنربیم ، ضیف  هرهب و  سدقا  تبرت  نآ  زا  ناکما  ملاوع  همه  هک  دـنا  هدومرف  رارق  كاپ 

ءادهّـشلا دیـس  ترـضح  تبرت  رد  تلیـضف  دنچ  هک  اریز  ص )  ) دّمحم ترـضح  رونا  دقرم  هب  مالـسلا  هیلع  راهطا  هّمئا  همه  دقارم  تبرت  رب 
البرک مّوس -  هجرد  تسین . زین  مالـسلا  هیلع  هّمئا  رئاس  ياه  تبرت  رد  تسین و  وا  یّـصو  يربمغیپ و  چیه  تبرت  رد  هک  تسه  مالـسلا  هیلع 

یم کیدزن  ضیف  نیمز  نآ  هب  دورو  تقو  رد  ءایـصوا  ءایلؤا و  ءاـیبنا و  یهلا و  هاـگرد  نیبّرقم  زا  کـی  ره  تسا و  تنحم  هودـنا و  لـحم 
هنشت و دیاب  رئاز  هک  دیامرف : یم  مولظم  نآ  نیرئاز  صوصخ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هکنانچ  دنشاب  یم  نیگهودنا  مومهم و  دوش 

هجرد نیمومهملا . نیمولظملا  هتیب  لها  البرکب و  نیدهـشتسملل  هل و  ایّـسأت  دشاب . مومهم  نایرگ و  هدولآ و  كاخ  وم و  هدـیلوژ  هنـسرگ و 
هیلع ابع  لآ  سماـخ  ـالبرک ، نوفدـم  رّونم  سّدـقم و  رون  زا  لاـعتم  دـنوادخ  ار  تشهب  همه  هک  اریز  تسا ، تاـّنج  میعن  ـالبرک  مراـهچ - 

َكََرت نَم  تسا : هدومرف  رورـس  نآ  ترایز  ناگدـننک  كرت  صوصخ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  و  تسا ، هدومن  قلخ  مالـسلا 
هیلع قداص  ماما  همجرت : ۀّنجلا . لها  نافیـض  وه  ۀّنجلا  لها  نم  ناک  نا  ۀعیـشلا و  وه  سیلف  ۀعیـش  معزی  وه  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  ةَرایز 

ام هعیـش  وا  هکلب  تسام ، نایعیـش  زا  دنک  لایخ  هک  یلاح  رد  ار و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دنک  كرت  سک  ره  دندومرف : مالـسلا 
ۀَِحئار ُمِشَا  ّینِا  دـیامرف : یم  ص )  ) ادـخ لوسر  هناخ .) بحاص  هن  ، ) دوب دـهاوخ  تشهب  لها  ناـمهیم  دوش ، تشهب  دراو  مه  رگا  تسین و 

هک تسا  مزال  تشهب  نیبلاط  رب  سپ  منک . یم  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  انامه  ینعی ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نِم  ۀَّنَجلا 
برق و ماقم  هب  روشّنلا  موی  رد  ات  دوشب  ازع  سلاجم  هماقا  ءاـکب و  زا  تراـبع  هک  نآ  هّصاـخ  باـب  زا  وا  دـنوش و  يرهاـظ  يـالبرک  لـخاد 
اـهتحار و اـهتمعن و  همه  قوـف  هک  يدونـشوخ  ناـکم  ینعی  هّللا  ناوـضر  مجنپ : هـجرد  دـشاب . مـیعّنلا  باـنج  رد  راوـگرزب  نآ  تبحاـصم 

تبرت نآ  ملاع  دـنوادخ  هدـش و  راونا  همه  راونالا  رون  ياراد  دومن  لوبق  نیوکت  ملاع  رد  هک  عوضخب  انب  كاپ  تبرت  هک  اریز  تساهـضیف 
، دش دهاوخ  البرک  تبرت  رد  تشرس  ربنع  تشهب  رد  مزعلاولوا  ناربمایپ  ماقم  ناکم و  هدومرف و  همه  یئانشور  ءایض و  ثعاب  هک  ار  هرهاط 
سّدـقم و نیمز  نامه  نم  ۀـکرابملا . ۀـسّدقملا  هّللا  ضرااـّنِا  دـیامن : یم  داـیرف  تاـهابم  رخف و  ماـقم  رد  هک  تسا  ـالبرک  كاـخ  نیمه  و 

لخاد باسح  نودب  هدش و  نئمطم  هدوسآ و  باسحلا  موی  ساره  میب و  زا  كاخ  نآ  ناگ  هدش  نفد  كاپ  داقتعا  اب  متـسه . ادـخ  كرابم 
تـشهب هب  دریمب  البرک  رد  هک  يرتشا  رخ و  ره  یتح  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تیاور  رب  هکلب  دنوشیم . بأملا  نسُح  نکاس  تشهب و 
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ةاجّنلا ص 63. ۀنیفس  بئارغلا -  زنک  ( 1 ( . ) 1 . ) دور یم 

البرک زا  هکئالم  ترایز 

نفد عضوم  دـننک  ترایز  هک  هکئالم  هب  دومرف ، رما  یلاعت  قح  هک  تسا  هدـش  تیاور  ةرایزلا  لماک  باـتک  رد  ـالبرک  زا  هکئـالم  تراـیز 
زا زاـمن  ره  تقو  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینچمه  و  راوگرزب ، نآ  تداهـش  زا  شیپ  لاـس  رازه  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلادیس  ترـضح 
( . 1 . ) دوش یمن  رّسیم  ناشیا  هب  ترایز  تبون  تمایق  زور  ات  دنوشیم و  فّرشم  رورس  نآ  ترایز  هب  کئالم  رازه  داتفه  هناگجنپ  ياهزامن 

میقم دمـص  درف  دبا ز  تایح  تساوخ  هک  نآ  ره  دیدرگ  وت  يانم  نکاس  دـش  وت  یعاد  هک  دـیدرگ  وت  يادـف  ینم  رد  یـسک  لاحب  اشوخ 
رونلا ص 352. لوکشک  ةرایزلا -  لماک  ( 1  ) دیدرگ وت  يالبرک  ناوضر  هصرع 

تسا تشهب  زا  يا  هراپ  البرک 

ادخ لوسر  ۀّنجلا . نم  ۀـعطق  البرک  ّناف  البرکب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  رُز  رباج  ای  ص :)  ) هّللا لوسر  لاق  تسا  تشهب  زا  يا  هراپ  البرک 
هب رمع  لوط  مه  ادخ  تسا . تشهب  زا  يا  هراپ  البرک  هنیآ  ره  سپ  البرک ، رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  نک  ترایز  رباج  يا  : دومرف (ص )

. دیا هدینش  مالسلا  هیلع  نیسح  ار  نیعبرا  زور  رد  رباج  ترایز  روهـشم  ثیدح  انیقی  دیامن . ترایز  ار  نیـسح  ربق  دیدرگ  قّفوم  داد و  رباج 
( . 1 .) دندش یم  كّربتم  نآ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یکاخ  مینک . مشچ  يایتوت  ار  البرک  كاخ  تسا  راوازـس  دـشاب  یتریـصب  مشچ  رگا 

هتشگ لد  یملاع  تمغ  نوماهب  ناریح  هلاو و  اهنت  هن  نم  نیسح  ای  تلاصو  ياّنمت  قرغ  هدش  لد  نیـسحای  تیالبرک  ياوه  رـس  ردنا  مراد 
تمظع زا  يوترپ  ( 1  ) نیـسح ای  تلامج  دیـشروخ  شیپ  هّرذ  وچمه  يرتشم  هام و  نیورپ  هرهز و  سمـش و  رون  نیـسحای  تیالتبم  ياراد 

مالسلا ص 84. هیلع  نیسح 

نیسح ربق  رئاز  باوث 

تساوخ هشیاع  دمآ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوب ، هشیاع  هناخ  رد  ص )  ) ءایبنالا متاخ  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  نیـسح  ربق  رئاز  باوث 
نیمز رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  دیامرف : یم  رکذ  ار  شرئاز  وا و  تاماقم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هیتآ  نایرج  (ص ) ادخ لوسر  دوش ، عنام 

درک و بّجعت  هشیاع  دوش ، یم  هداد  وا  هب  نم  هرمع  کی  ّجح و  کی  باوث  دنک  ترایز  ار  وا  سکره  ددرگ ، یم  نوفدـم  هتـشک و  البرک 
هـس باوث  دومرف  (ص ) ادخ لوسر  و  درک ! بّجعت  هشیاع  زاب  نم . هرمع  ود  ّجـح و  ود  باوث  یلب  دومرف : امـش ! هرمع  ّجـح و  باوث  تفگ :

نیـسح ربق  رئاز  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  هرمع  دون  ّجح و  دون  باوث  تسا  نینچ  تیاور  رد  هک  دومرف ، دایز  روطنیمه  نم . هرمع  هس  ّجح و 
ور يا  هقالع  هچ  اب  تسا ، مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رئاز  ّتبحم  تفرعم و  لاح و  رابتعا  اب  دون  ات  هرمع  ّجح و  نیا  زا  هتبلا  تسا . مالـسلا  هیلع 

بجوم تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هدننک  ترایز  يارب  هک  یمیظع  ياهباوث  نینچ  دندومرف  زین  و  تسا . هتفر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هب 
ءادهشلا ص 227. دیس  ( 1 ( . ) 1 . ) دیدرگ نم  يداشلد 

تشهب زا  رتهب  نیسح  ماما  راوج 

ادخ لوسر  ریخ ؟ ای  تسا  هدـش  هتفریذـپ  شا  هبوت  ایآ  هک  دـناد  یمن  دـسرت و  یم  ناهانگ  زا  یـسک  رگا  تشهب  زا  رتهب  نیـسح  ماما  راوج 
یـسر داـیرف  ناـنآ  زا  اـهتملظ  اهتـشحو و  رد  دراذـگن ، اـهنت  ار  شنارادازع  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ربق  راّوز  هک  تسا  هدومرف  هدـعو  (ص )

، دنتمحر شرع  هیاس  ریز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راوج  رد  يا  هّدع  دشاب  یم  شدوخ  مرگ  رس  سک  ره  هک  رـشحم  يارحـص  رد  دیامرفب .
ام هک  دنتـسرف  یم  ماغیپ  ناشیارب  تشهب  زا  نایروح  یتقو  هک  دنربیم  تّذـل  دنـسونأم و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  تسلاجم  زا  يردـق  هب 
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هک یتسار  میهدیم . حیجرت  امش  اب  تبحاصم  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سلجم  تّذل  ام  دنهد  یم  خساپ  دیئآ  یمن  ارچ  میئامـش ، رظتنم 
شرع هیاس  ریز  ع )  ) نیـسح ماما  دزن  رـشحم  لّوا  رد  هک  دشاب  هدیـسرن  يّدـح  هب  ام  ماقم  رگا  يرتشوش  خیـش  لوقب  تسا  يراودـیما  ياج 

. دهد تاجن  ام  ربمغیپ  میشابن  مه  مّنهج  هدکتملظ  هلاچ و  رد  هک  میراودیما  میشاب 

شتآ زا  ناما  نیسح  ربق  ترایز 

هعیـش و ناگرزب  زا  هک  شمعا  نامیلـس  بانج  زا  راحب  رد  همحرلا  هیلع  یـسلجم  ءادهـشلادیس ص 245 . شتآ  زا  ناما  نیـسح  ربق  ترایز 
تلیـضف تبحـص  ءانثا  رد  دوب  نم  هناخ  رد  ما  هیاسمه  یبش  هفوک  رد  هک  دـیامن : یم  لـقن  تسا  داـمتعا  دروم  مرتحم و  نیملـسم  همه  دزن 

، دنتفر البرک  هب  رگید  رفن  دنچ  شمعا و  ادرف  تشذگ ، دوب . رکنم  هیاسمه  مدومن  رکذ  هعمج  بش  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز 
مدید مدیباوخ  هکنآ  زا  سپ  دیوگ : دنـسرپ ، یم  ار  ّتلع  وا  زا  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هدمآ  نایرگ  اهنآ و  زا  رتدوز  هک  دندید  ار  هیاسمه  اّما 
زارد جدوه  هب  ور  اهتـسد  همه  تسا ، س )  ) ارهز همطاف  ملاع  ود  هردـخم  نآ  ردو  لزان  نامـسآ  زا  شوپ  هایـس  یجدوه  هدـش  اپ  رب  تمایق 

ربق راّوزل  رانلا  نم  ناما   » هتـش ون  نآ  رد  مدید  مدرک  هاگن  دوش ، یم  هداد  صاخـشا  تسد  هب  یئاه  هعقر  دـنراد ، تعافـش  ياضاقت  تسا و 
. هعمج بش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ناگدـننک  ترایز  يارب  تسا  شتآ  زا  یتحار  ناما و  هعمجلا » هلیل  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

هیلع نیسح  مدنزرف  ربق  ترایز  تلیضف  رکنم  وت  رگم  دومرف : مدنمزاین  نآ  هب  تخس  نم  هک  امرفب  فطل  مه  نم  هب  ملاع  یب  یب  يا  متفگ :
هب ةرایزلا  لماک  باتک  رد  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  داتـسا  هیولوق ، نبا  لجا ، خیـش  البرک ) تبرت  زا  افـشتسا  یگنوگچ  ( . ) 1 .) يدوبن مالسلا 

يرادـقم مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  مدـش . راـمیب  متفر و  هنیدـم  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  دوخ  دانـسا 
نم هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  روخب  ار  نیا  : » تفگ داتسرف و  میارب  دوخ  مالغ  هلیسو  هب  دوب ، نآ  يالاب  لامتسد  هک  یفرظ  رد  یندیماشآ 

کشم يوب  یمعط و  شوخ  تیاهن  رد  دوب  يدرس  تبرش  مدروخ  متفرگ و  نوچ  یماشایب .» ار  وراد  نیا  ات  مدرگن  رب  هک  تسا  هدومرف  رما 
. مدـش اهر  يدـنب  زا  ایوگ  هک  مدرک  بجعت  نم  يورب .» شتمدـخ  هب  یماـشایب  نوچ  دومرف  ترـضح  : » تفگ مـالغ  سپ  دوب . دـنلب  نآ  زا 

نانک هیرگ  وش .» لخاد  هدش  ملاس  تندب  لخداف : مسجلا  ّحص  : » دومرف ترضح  مدیبلط . تصخر  هتفر ، ترضح  نآ  هناخ  رد  هب  متـساخرب 
میوگ یم  مدرگ  تنابرق  : » مدرک ضرع  ینک »؟ یم  هیرگ  ارچ  دمحم ! يا  : » دومرف مدیسوب . ار  شرـس  تسد و  مدرک . مالـس  مدش و  لخاد 

، تردق یمک  اما  : » دومرف مرگنب .» امش  هب  هتسویپ  هک  امـش  تمزالم  رد  ندنام  رد  ییاناوت  یمک  و  امـش ، تمدخ  زا  هار  يرود  تبرغ و  رب 
قلخ نیا  نایم  رد  ایند  نیا  رد  نمؤم  سپ  وت ، تبرغ  اّما  دینادرگ ؛ ناشیا  يوس  هب  الب  هتخاس و  نینچ  ار  ام  ناتسود  نایعیش و  مامت  دنوادخ 
نک یّسأت  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادبع  یبا  ترـضح  هب  ناکم  دعب  رد  دورب و  دنوادخ  تمحر  هب  انف  راد  نیا  زا  ات  تسا ، بیرغ  سوکنم 
سپ يرادـن ، ییاناوت  وزرآ و  نیا  رب  یتفگ و  ام  رادـید  قوش  برق و  تبحم  زا  هچنآ  اما  تسا و  تارف  راـنک  رد  اـم  زا  رود  ینیمز  رد  هک 

: متفگ يور »؟ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  ایآ  : » دومرف دعب  داد .» دهاوخ  شاداپ  تین  نیا  رب  ار  وت  تسا و  هاگآ  تلد  رب  دنوادخ 
زور سرت  زا  دـنیب  فوخ  رفـس  نیا  رد  سک  ره  تسا و  رتـگرزب  شباوث  تسا  رتـشیب  سرت  ردـق  ره  : » دوـمرف رایـسب ». سرت  میب و  اـب  یلب  »
لها امـش  هک  مهد  یم  یهاوگ  : » متفگ یتفای »؟ هنوگچ  ار  تبرـش  نآ  دومرف : دـعب  ددرگ .» رب  ترایز  زا  شزرمآ  اـب  دـشاب و  نمیا  تماـیق 
نوچ مدوب و  دیماان  مدوخ  زا  متسیاب و  اپ  رب  هک  متـشادن  ییاناوت  دروآ ، ار  تبرـش  مالغ  هک  یماگنه  ییایـصوا . یـصو  وت  دیتمحر و  تیب 

یم لاح  نیا  اب  متفگ : ایب ؛ دومرف  میالوم  تفگ : مالغ  متفاین . رت  کنخ  رت و  هزم  شوخ  رتوب و  شوخ  نآ  زا  يزیچ  مدیشون  ار  تبرـش  نآ 
هدینادرگ تمحر  نایعیـش  يارب  ار  امـش  هک  ار  يادخ  ساپـس  سپ  مدش . اهر  يدنب  زا  ایوگ  مدـش  هناور  نوچ  دورب و  مناج  دـنچ  ره  مور 
افـشتسا نآ  هب  نم  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  كاخ  زا  يدروخ  هک  ار  تبرـش  نآ  دمحم ! يا  : » دومرف تسا .»

نآ یصخش  : » دومرف مینیب .» یم  رایسب  ریخ  نآ  زا  میناروخ و  یم  دوخ  نانز  لافطا و  هب  ام  هک  نکم  ربارب  نآ  اب  ار  يزیچ  چیه  میامن و  یم 
دشاب هتشاد  هک  ییالب  درد و  هک  يزیچ  يروناج و  نج و  چیه  سپ  دچیپ ، یمن  يزیچ  رد  ار  نآ  دور . یم  نوریب  رئاح  زا  دراد و  یم  رب  ار 
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یم هجلاعم  نآ  هب  هک  تبرت  نآ  دنرب و  یم  نارگید  ار  شتکرب  دوش و  یم  فرطرب  شتکرب  دنک و  یم  مامـشتسا  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین ،
دبای یم  افـش  تعاس  نامه  رد  هتبلا  دروخب  نآ  زا  ای  دلامب  دوخ  هب  ار  نآ  هک  ره  دشابن ، متفگ  هک  تلع  نیا  رگا  دشاب و  نینچ  دیابن  دـننک 
دیلام یم  نآ  رب  ار  دوخ  یکاندرد  يرامیب و  ره  دوب و  يدیفـس  تیاهن  رد  یتوقای  دـننام  تسخن  هک  دوسـالارجح  دـننام  رگم  نآ  تسین  و 

«. دیدرگ مک  شرثا  دش و  هایـس  دندیلام  نآ  رب  ار  دوخ  تیلهاج  رفک و  لها  اهدرد و  نآ  بحاص  نوچ  تفای و  یم  افـش  تعاس  نامه  رد 
رهاـظ و يراد ، یم  رب  ار  تبرت  نآ  نارگید  دـننام  مه  وت  : » دومرف مرادرب »؟ هنوگچ  نم  ار  كراـبم  تبرت  نآ  موش  تیادـف  : » مدرک ضرع 

وت هب  نآ  زا  يردـق  : » دومرف يدومرف ». تسار  : » متفگ دور .» یم  شتکرب  سپ  ینکفا  یم  نیکرچ  ياـهاج  رد  نیجرخ  ناـیم  رد  هدوشگ و 
زا ام  دزن  یتشگرب . يدرک  یم  هک  يرارق  نامه  هب  : » دومرف مراذـگ .» یم  دوخ  ساـبل  ناـیم  رد  : » مدرک ضرع  يرب »؟ یم  روطچ  مهد ، یم 
درد نآ  رگید  دیناشون و  نم  هب  نآ  زا  هبترم  ود  ترـضح  نآ  دنام .» یمن  ملاس  وت  يارب  هکربم  هارمه  ماشایب و  یهاوخ  یم  هک  ردق  ره  نآ 

ص ج 2 ، هریبک ، ناهانگ  ص 52 . يزاوها : یفطصم  نیسح ، ماما  تامارک  ( 2 . ) ص 87 ج 10 . راونالاراحب . ( 1 ( . ) 2 .) دشن ضراع  نم  هب 
ص 69. ینیسح : اضرریم  نیسح ، ياهناتساد  . 346

نیسح رئاز 

: تفگ هک  راَّمع  نب  ۀـیواعم  زا  تسا  هدومن  تیاور  موحرم  یـسلجم  ریاّزلا ، ۀـفحت  باتک  لیاسو و  هرایزلا و  لماک  باـتک  رد  نیـسح  رئاز 
هک مدینش  دندش ، غراف  نوچ  تسا  زامن  لوغشم  رورس  نآ  مدید  مدش ، فَّرشم  مالسلا  هیلع  قداصرفعج  ماما  دوخ  يالوم  تمدخب  يزور 
ام يا  هداد  هدعو  و  تمارک ، هب  ار  ام  هدنیآ  يا  هدرک  صوصخم  هک  يدنوادخ  يا  درک : یم  ضرع  دوخ و  راگدرورپ  اب  درک  یم  تاجانم 

هتشذگ و ملع  ار و  هتـش  ذگ  ناّتما  يا  هدرک  متخ  يا و  هدینادرگ  ناربمغیپ  ثراو  ار  ام  يا و  هداد  ام  هب  ار  تلاسر  مولع  و  تعافـش ، هب  ار 
ارم و زرمایب  يا ، هدـینادرگ  ام  هب  لیام  ار  مدرم  ياهلد  يا و  هدـینادرگ  (ص ) ربمغیپ تیـصو  هب  صوصخم  ار  ام  يا و  هداد  ام  هب  ار  هدـنیآ 

اهرهش زا  دنا  هدروآ  نوریب  و  ار ، دوخ  ياهلام  دنا  هدرک  جرخ  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هَّللادبع  یبا  ربق  ناگدننک  ترایز  هب  ارم  ناردارب 
ناشیا ندومن  تباجا  و  وت ، (ص ) ربمغیپ ندینادرگ  داش  يارب  و  ام ، هلـص  رد  وت  ياهباوث  دـیما  ام و  یکین  رب  تبغر  يارب  ار ، دوخ  ياهندـب 

هب ام  بناج  زا  ار  ناشیا  ضوع  سپ  تسا ، وت  يدونـشوخ  ناشیا  دوصقم  و  دنا ، هدرک  لخاد  ام  نانمـشد  رب  هک  یمـشخ  يارب  و  ار ، ام  رما 
عفد و  دنا ، هتـشاذگ  دوخ  نطو  رد  هک  ار  ناشیا  دالوا ، لها و  رد  ار  ناشیا  قیفر  و  زور ، بش و  رد  ار  ناشیا  نک  ظفح  و  هدب ، يدونـشوخ 

زا هدایز  ناشیا  هب  هدـب  و  ار ، سنا  ّنج و  نیطایـش  ّرـش  زا  دوخ و  تاقولخم  زا  يوق  فیعـض و  ره  و  ار ، دـناعم  راّبج  ره  ّرـش  ناـشیا  زا  نک 
سپ ام  ترایز  هب  ناشیا  ندمآ  نوریب  ببـس  هب  ناشیا  اب  دندرک  شنزرـس  بیع و  نانمـشد  نوچ  ام  دـنوادخ  يا  دـنراد ، دـیما  وت  زا  هچنآ 
هیلع نیـسح  ماما  ربق  رب  دـنلام  یم  هک  ار  ناشیا  ياهیور  نآ  نک  محر  سپ  ام ، ترایز  هب  ندـمآ  نوریب  ندرک و  مزع  زا  دـشن  ناشیا  عناـم 

ار ناشیا  ياهلد  نک  محر  و  ام ، رب  مّحرت  يارب  دنا  هدرک  يراج  ار  نآ  مشچ  بآ  هیرگ و  هک  ناشیا  ياه  هدید  نآ  رب  نک  محر  مالـسلا و 
اه و هناخ  نآ  ادنوادخ  ام ، تبیـصم  رد  دنا  هدرک  دنلب  هک  ناشیا  ياهادـص  نآ  نک  محر  و  ام ، تبیـصم  رد  دـنا  هدرک  عزج  هتخوس و  هک 
رس هکنیا  ات  درک  رایسب  اعد  تاجانم و  تمسق  نیا  زا  و  ناشیا . یگنشت  زور  رثوک و  ضوح  زا  ینادرگ  باریس  ات  مراپس  یم  وت  هب  ار  اهندب 
رد ار  نآ  لثم  هک  مدینش ، امش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناگدننک  هیرگ  راّوز و  ّقح  رد  هک  اعد  نآ  مدرک : ضرع  تشادرب و  هدجـس  زا 

هدرکن ّجح  شاک  ایادخ  هک  مدرک  وزرآ  دسرن ، وا  رب  زگره  مّنهج  شتآ  هک  مراد  نامگ  دیدرک ، یم  دسانـش  یمن  ار  ادخ  هک  یـسک  ّقح 
نیسح ترایز  كرت  هیواعم . يا  ار  وت  تسا  عنام  هچ  دندومرف : ترـضح  نآ  مدشیم ، فّرـشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  هب  مدوب و 

رد هک  ییاهنآ  هیواعم  يا  دومرف : دراد ، تلیضف  ردقنیا  ترضح  نآ  ترایز  هک  متسناد  یمن  موش  تیادف  مدرک  ضرع  نکن ، مالـسلا  هیلع 
اریز یـسک ، فوخ  سرت و  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  نکن  كرت  دننکیم  اعد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدننک  ترایز  يارب  زا  نامـسآ 

رد هک  مدنام  یم  ترضح  نآ  ربق  دزن  رد  ردق  نآ  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  درب و  یم  ترـسح  ردقنآ  ار  وا  ترایز  دنک  كرت  سکره 
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هیلع یلع  و  (ص ) ادخ لوسر  ناشیا  يارب  دنکیم  اعد  هک  یصاخشا  نآ  نایم  رد  ار  وت  ادخ  هک  يرادن  تسود  ایآ  مدش . یم  نوف  دم  اجنآ 
هانگ چیه  دـنیآ و  یم  تمایق  رد  هک  یـشاب  یناسک  زا  یهاوخ  یمن  ایآ  دـنیبب ؟ مالـسلا  هیلع  نیموصعم  هّمئا  یقاب  و  س )  ) همطاف مالـسلا و 
يرآ ( . ) 1 (؟ دـنکیم هحفاصم  ناشیا  اب  تمایق  رد  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  یـشاب  یناسک  زا  یهاوخ  یمن  اـیآ  دـشاب ؟ یمن  ناـشیا  يارب 
مولعم سپ  دسر  یمن  وا  رب  مّنهج  شتآ  دنک  سمل  ارم  ندب  سکره  ینعی  راّنلا . َّسمَت  َمل  يدلِج  َّسِم  نَم  دـیامرف : یم  ص )  ) ادـخ لوسر 

هّدج و نیسحلا و  ّقحب  نیسحلا  ترایز  ینقزرا  ّمهّللا  دید . دهاوخن  هتبلا  ار  خزود  شتآ  دنک  هحفاصم  (ص ) ادخ لوسر  اب  هک  یسک  تسا 
مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  ّقحب  ام  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  نک  يزور  ایادخ  مالـسلا . هیلع  هینب  هتیّرذ و  هیخا و  هّما و  هیبا و 

شدالواو مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  و  (س ) ارهز همطاف  شرداـم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  شردـپ  و  ص )  ) ادـخ لوسر  شّدـج 
. رئاّزلا ۀفحت  ةرایزلا -  لماک  ( 1 . ) مالسلا هیلع 

البرک باوث 

رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارئاز  هک  یمهرد  ره  ضوع  رد  هک  هدـش  دراو  تیاور  یـضعب  رد  هک  هتـشون  یناجنز  سّدـقم  ـالبرک  باوث 
رب هک  یمدق  ره  هب  و  دوش ، یم  ءاطع  ناشیا  هب  ملاع  دنوادخ  زا  تشهب  رد  رهش  رازه  هدزاود  دننک  فرصم  ترـضح  نآ  ترایز  صوصخ 

طونح و دننک و  یم  ناشیا  تعیاشم  تمحر  هکئالم  دنریمب  رفـس  نآ  رد  هاگ  ره  و  دشاب ، یم  هرمع  داتفه  ّجـح و  داتفه  باوث  دـنراد  یم 
هک يردـق  هب  فرط  ره  زا  دـننک و  یم  شرف  وا  ربق  رب  تشهب  نیحاـیر  زا  و  دـنراذگیم ، زاـمن  وا  يارب  و  دـنروآ ، یم  تشهب  زا  ار  وا  نفک 

هیلع نیـسح  ماما  نارئاز  نوچ  دـنیاشگ و  یم  وا  ربق  رب  تشهب  زا  يرد  تمایق  زور  ات  و  دـننادرگ ، یم  عیـسو  ار  وا  ربق  دـنک  یم  راک  مشچ 
همطاف ترضح  دنیآ و  یم  ناشیا  زاوشیپ  هب  تشهب  نایروح  زا  یعمج  اب  س )  ) ارهز همطاف  يربک  هقیّدص  دنـسر ، البرک  یلاوح  هب  مالـسلا 

، نم بیرغ  دـنزرف  نارئاز  يا  دـیدمآ  شوخ  دـیامرف : یم  ناشیا  هب  و  دـنکیم ، كاپ  ناشیا  يور  زا  ار  هار  رابغ  درگ و  دوخ  هعنقم  اـب  (س )
هب ار  ناشیا  دـنک و  یم  تقفاوم  ناشیا  اب  شمولظم  رـسپ  ترایز  رد  هرهاط  هقیّدـص  سپ  ترخآ  ایند و  تاریخ  عیمج  هب  ار  امـش  داب  هدژم 
هب دنـسیون و  یم  شلامعا  همان  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هرمع  ّجـح و  دـننام  لوبقم  هرمع  رازه  لوبقم و  ّجـح  رازه  باوث  دـناسر و  یم  لزنم 
هک دنک  یم  شرافـس  هداتـسرف  وا  ربق  دزن  هب  یکلم  (ص ) ادخ لوسر  دـیامن  تعجارم  دوخ  هناخ  هب  دـهاوخب  نوچ  و  دـیامرف ، ءاطع  ناشیا 

ُۀیَالِولا ُلیَّللا َو  اَُنبنَذ  دیزرمآ . ار  وت  هتـشذگ  ناهانگ  ملاع  دـنوادخ  هک  یتسردـب  ریگب  رـس  زا  ار  تلمع  هک  دـیامرف : یم  (ص ) ادـخ لوسر 
ٍنیِسُِحل انِداذ  َو  نِم  ٌةَّرَذ  ایاطَخ  َبالِقنِا  یَجنَرن  ِِهب  َو  اهارَو  َو  ُهاَرن  َلب  ِریسکِالا  ُهبِش  ٍنیِـسُِحل  انِداذ  َو  نِم  ُةَّرَذ  اهایـِضب  اهَوحَم  ُهّللا  َلَعَج  ٌسمَش 

رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارئاز  هک  یمهرد  ره  ضوع  رد  هک  هدـش  دراو  تیاور  یـضعب  رد  هک  هتـشون  یناجنز  سّدـقم  ـالبرک  باوث 
رب هک  یمدق  ره  هب  و  دوش ، یم  ءاطع  ناشیا  هب  ملاع  دنوادخ  زا  تشهب  رد  رهش  رازه  هدزاود  دننک  فرصم  ترـضح  نآ  ترایز  صوصخ 

طونح و دننک و  یم  ناشیا  تعیاشم  تمحر  هکئالم  دنریمب  رفـس  نآ  رد  هاگ  ره  و  دشاب ، یم  هرمع  داتفه  ّجـح و  داتفه  باوث  دـنراد  یم 
هک يردـق  هب  فرط  ره  زا  دـننک و  یم  شرف  وا  ربق  رب  تشهب  نیحاـیر  زا  و  دـنراذگیم ، زاـمن  وا  يارب  و  دـنروآ ، یم  تشهب  زا  ار  وا  نفک 

هیلع نیـسح  ماما  نارئاز  نوچ  دـنیاشگ و  یم  وا  ربق  رب  تشهب  زا  يرد  تمایق  زور  ات  و  دـننادرگ ، یم  عیـسو  ار  وا  ربق  دـنک  یم  راک  مشچ 
همطاف ترضح  دنیآ و  یم  ناشیا  زاوشیپ  هب  تشهب  نایروح  زا  یعمج  اب  س )  ) ارهز همطاف  يربک  هقیّدص  دنـسر ، البرک  یلاوح  هب  مالـسلا 

، نم بیرغ  دـنزرف  نارئاز  يا  دـیدمآ  شوخ  دـیامرف : یم  ناشیا  هب  و  دـنکیم ، كاپ  ناشیا  يور  زا  ار  هار  رابغ  درگ و  دوخ  هعنقم  اـب  (س )
هب ار  ناشیا  دـنک و  یم  تقفاوم  ناشیا  اب  شمولظم  رـسپ  ترایز  رد  هرهاط  هقیّدـص  سپ  ترخآ  ایند و  تاریخ  عیمج  هب  ار  امـش  داب  هدژم 
هب دنـسیون و  یم  شلامعا  همان  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هرمع  ّجـح و  دـننام  لوبقم  هرمع  رازه  لوبقم و  ّجـح  رازه  باوث  دـناسر و  یم  لزنم 
هک دنک  یم  شرافـس  هداتـسرف  وا  ربق  دزن  هب  یکلم  (ص ) ادخ لوسر  دـیامن  تعجارم  دوخ  هناخ  هب  دـهاوخب  نوچ  و  دـیامرف ، ءاطع  ناشیا 

ُۀیَالِولا ُلیَّللا َو  اَُنبنَذ  دیزرمآ . ار  وت  هتـشذگ  ناهانگ  ملاع  دـنوادخ  هک  یتسردـب  ریگب  رـس  زا  ار  تلمع  هک  دـیامرف : یم  (ص ) ادـخ لوسر 
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ٍنیِسُِحل انِداذ  َو  نِم  ٌةَّرَذ  ایاطَخ  َبالِقنِا  یَجنَرن  ِِهب  َو  اهارَو  َو  ُهاَرن  َلب  ِریسکِالا  ُهبِش  ٍنیِسُِحل  انِداذ  َو  نِم  ُةَّرَذ  اهایِضب  اهَوحَم  ُهّللا  َلَعَج  ٌسمَش 

البرک ترایز  كرات 

ِریَغ نِم  نیسحلا  ةَرایز  َكََرت  نّمع  هتلئـس  لاق  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجراخ  نب  نوراه  البرک  ترایز  كرات 
ترایز تسا  هدرک  كرت  هک  یـسک  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدرک  لاؤس  دـیوگ : یم  نوراه  راّنلا . لها  نِم  لجّرلا  اذـه  لاـقف  ۀـّلِم ،

هیلع قداص  ماما  هب  درک  ضرع  یصخش  هک ، دشابیم  يرگید  تیاور  رد  و  تسا . مّنهج  لها  زا  وا  دومرف : ترضح  ار ، مالسلا  هیلع  نیـسح 
لوسر ّقع  دَق  هَّنا  لوقَا  مالسلا  هیلع  لاق : کلذ ، یلع  ُردقی  وه  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  ةرایز  َكَرَت  نَمیف  لوُقَت  ام  هّللا  لوُسَر  نبای  مالـسلا 

دـبعلا و یلع  قّزّرلا  بلجیل  یلاعت  هَّنا  ایند و  رما  هّمها  ام  یفک  هجئاوح و  ءارو  نم  هل  هّللا  ناک  هَراز  نَم  هلوه و  رماب  ّفَخَتـسا  انّقع و  هّللا و 
هل لعجی  هتفیحـص و  نم  هبونذ  تیحم  دـق  ّالا و  هتئیطخ  ٌرزو و ال  هیلع  ام  هلها و  یلا  عجری  ۀنـس و  نسیمخ  هبونذ  رفغی  قفنا  اـم  هیلع  فلخی 
( . 1 . ) کل اهرّخذ  کل و  رظن  هّللا  ّنا  مهرد و  فالآ  ةرـشع  کل  هل ، لیق  رـشح  اذاف  کـلذ  رّخذ  مهرد و  فـالآ  رـشع  هقفنا  مهرد  لـکب 

دنکیم كرت  هک  یـسک  دروم  رد  یئوگ ! یم  هچ  ص )  ) هّللا لوسر  نب  اـی  درک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رـضحم  زا  یـسک  همجرت :
یم دومرف : ترـضح  دورب ؟ ترـضح  نآ  فیرـش  ربق  البرک و  ترایز  هب  دـناوت  یم  هک  یلاح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تراـیز 
مّدج ربق  دـنک  ترایز  سک  ره  ار . ام  روتـسد  هدرمـش  کبـس  تسا و  هدـش  قاع  تیب  لها  ام  ادـخ و  لوسر  هب  تبـسن  صخـش  نآ  میوگ 

نوزفا ار  وا  يزور  و  ار ، شا  يویند  لئاسم  نیرتمهم  دنک  یم  تیافک  و  دزاس ، یم  هدروآرب  ار  شجئاوح  دنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
زا یهانگ  رزو و  چـیه  و  ددرگ ، یم  رب  وا  لها  شدوخ و  هب  شباوث  و  لاس ، هاجنپ  ار  شناهانگ  دزرمآ  یم  و  دـنک ، یم  قافنا  و  دـنک ، یم 

هدرک قافنا  البرک  هار  رد  هک  یمهرد  ره  يارب  دنوادخ  شلامعا و  همان  رد  ار  شناهانگ  دنوادخ  دنک  یم  هطاحا  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  وا 
هک دـشاب  یم  مهرد  رازه  هد  وت  يارب  هک  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دوش  یم  روشحم  هک  یناـمز  سپ  دزاـس ، یم  هریخذ  وا  يارب  مهرد  رازه  هد 

یناهبهب دمحا  دیس  موحرم  زا  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  مان  اب  يدزد  . ) تسا هدینادرگ  هریخذ  وت  يارب  تسا و  هدومرف  ءاطع  وت  هب  دنوادخ 
فورعم تخورف . یم  تخاس و  یم  حیبست  رهم و  هک  تشاد  یناکد  هیبنیز ، رازاب  رد  یمان  نسح  جاح  البرک  رد  مفقوت  مایا  رد  هدـش : لقن 

يدزد ار  يرئاز  بیبح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  يزور  دشورف . یم  یفرشا  کی  یلاقثم  دراد و  یـصوصخم  تبرت  یجاح  هک  دوب 
هانپ رد  دندرب ، ار  ملوپ  امـش  مرح  رد  هّللادبعابا  ای  تفگ : یم  نانک  هیرگ  دینابـسچ و  رهطم  حیرـض  هب  ار  دوخ  رئاز  درب . ار  شیاهلوپ  دز و 

هب لد  رد  تفر و  هناخ  هب  رثأت  لاح  نیمه  اب  دـش و  رثأتم  رـضاح  روبزم  نسح  جاح  مربب ؟ تیاکـش  اجک  هب  دـندرب . ار  میگدـنز  هنیزه  امش 
هک ترئاز  لاح  زا  تفگ : اقآ  هب  درب  یم  رس  هب  نادیهش  رالاس  روضح  رد  هک  دید  باوخ  رد  بش  درک . یم  هیرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

دیاب مهد  ناشن  ار  اهدزد  هک  دشاب  انب  رگا  مریگ ؟ دزد  نم  رگم  دومرف : نیـسح  ماما  دـنادرگرب . ار  لوپ  ات  نک  اوسر  ار  وا  دزد  يراد ؟ ربخ 
یم تبرت  ناونع  هب  ارم  كاخ  هک  تسا  نیا  وت  يدزد  دومرف : ترـضح  مدرک ؟ يدزد  هچ  نم  رگم  تفگ : یجاـح  منک . یفرعم  ار  وت  لوا 

: درک ضرع  یهد ؟ یم  نم  مان  هب  ارچ  تسوت ، لاـم  رگا  يریگ و  یم  لوپ  شربارب  رد  ارچ  تسا  نم  لاـم  رگا  يریگ . یم  لوپ  یـشورف و 
دزد مهد . یم  ناشن  وت  هب  ار  دزد  مه  نم  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مزادرپ . یم  ناربج  هب  مدرک و  هبوت  راک  نیا  زا  ناـج ! اـقآ 

شیاپ ریز  دیدزد و  ار  لوپ  دنک ، یم  ییادگ  تیعضو  نیا  اب  دنیـشن و  یم  هناخاقـس  کیدزن  دوش و  یم  هنهرب  هک  تسا  ییادگ  رئاز ، لوپ 
یم دراو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  نحـص  هب  هاگرحـس  دوش و  یم  رادیب  باوخ  زا  یجاح  هدناسرن . فرـصم  هب  مه  زونه  درک و  نفد 

ناشن امش  هب  ار  لوپ  دزد  ات  دییایب  مدرم  دز : دایرف  یجاح  دوب . هتـسشن  هک  تخانـش  دوب  هداد  سردآ  اقآ  هک  یلحم  نامه  رد  ار  دزد  دوش ،
یجاح دندش و  عمج  مدرم  دادن . شوگ  ار  شفرح  یسک  دیوگ ، یم  غورد  درم  نیا  دینک ، اهر  ارم  دز  یم  دایرف  هچ  ره  دزد  يادگ  مهد .
ناشن ار  يرگید  دزد  دـییایب  تفگ : مدرم  هب  دـعب  دروآ . نوریب  ار  لوپ  هسیک  درک و  رفح  ار  ادـگ  ياـپ  ریز  درک و  فیرعت  ار  دوخ  باوخ 
كرت ار  یـشورف  تبرت  دعب  امـش . لالح  تسین  نم  زا  اهلام  نیا  تفگ : دز و  الاب  ار  شیوخ  ناکد  برد  درب و  رازاب  هب  ار  نانآ  مهد ، امش 
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ص 334 ج 3 ، ثداوحلا : عیاقولا و  ( 2 . ) ةرایّزلا ص 253 لماک  هعیّشلا -  لئاسو  ( 1 ( . ) 2 . ) درک یم  شاعم  رارما  یشورف  تسد  اب  درک و 
ص 34. ینیسح : تایانع  زا  یتایاکح  و 

البرک يادهش  هب  نتسیرگ  ضیف 

راوگرزب نآ  زا  تفایض  ياعدتسا  هتفر و  مالسلا  هیلع  نیدجاسلادیس  ترضح  تمدخب  یـصخش  يزور  البرک  يادهـش  هب  نتـسیرگ  ضیف 
يارب ندروآ  سورع  يداـماد و  ياـنب  هک  تشاد  ضورعم  دـنا و  هدرک  رکذ  يرهز  ار  صخـش  نآ  ماـن  یثارم  بتک  زا  یـضعب  رد  دومن و 

دییامرف مَرِا  ناتـسلگ  کشر  ارم  هناخ  هدروآ و  فیرـشت  نم  هناخ  هب  ع )  ) تیب لها  اب  هک  مراد  امـش  بانج  زا  اعدتـسا  مراد ، مدوخ  دنزرف 
نم هدئام  مشچ و  کشا  تبرش  نم  برش  لکا و  یمـشاه  ناناوج  دوخ و  راوگرزب  ردپ  تداهـش  زا  دعب  هک  دومرف : باوج  رد  رورـس  نآ 

ما و هدرک  هتسارآ  یـسلجم  هک  تسنآ  ینامهیم  زا  نم  ضرغ  نم  ياقآ  يا  درک : ضرع  صخـش  نآ  تسا  ناشیا  تبیـصم  تنحم و  ملا و 
ءادهّـشلا دیـس  هیثرم  نایب  تبیـصم و  رکذ  مروظنم  و  دنیامن ، ار  تمولظم  ردپ  يرادازع  هک  ما  هدومن  توعد  سلجم  هب  ار  ناوعا  زا  یعمج 

هیلع ءادهّشلا  دیس  يرادازع  مان  راوگرزب  نآ  نوچ  دنوش . دنم  هرهب  البرک  يادهش  هب  نتسیرگ  ضیف  زا  امش  نایعیش  ات  تسا ، مالـسلا  هیلع 
و دیدرگ ، دراو  دوخ  هناخ  هب  ات  دوب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  رد  درم  نآ  و  دندومرف ، لوبق  هداد و  هدعو  دندینش ، ار  مالسلا 
اج نیا  هب  مالک  ات  دیدرگ  البرک  دیهـش  بئاصم  رکذ  لوغـشم  ناوخ  هضور  و  دـینادرگ ، دـقعنم  ناگ  هتخوس  رگج  نایعیـش و  زا  یـسلجم 

سب وا  نت  رب  هتـسشن  رابغ  گنز  هتفرگ  لد  هنیآ  وچ  شخر  راز  تلاح  دوب و  هنـشت  بل  هک  نامز  نآ  رد  البرک . بیرغ  تفگ : هک  دیناسر 
گندخ ریغب  شیئوج  لد  هب  تفرن  یسک  گنر  نوگلگ  کشا  ریغ  شمک  بآ  دادن  يرادرپ  گندخ  دش  وا  تماق  لاهن  يراک  كوان  هک 

ظفح درکن  نانس  ریغ  تشادن  رب  ار  وا  رس  یـسک  كاخ  دیـسرن ز  شطع  زجب  وا  لد  زوس  هب  یـسک  دینـشن  وا  تشذگرـس  یـسک  غیت  ریغب 
هاش شعن  هدـیدمغ  بنیز  دـید  وچ  دـندش  هاگلتق  رازلگ  دراو  ربا  وچ  شغاد  مهرم  كاخ  زجب  درکن  یـسک  نارو  هدـید  ریغب  یـسک  شنت 
دیـس ترـضح  دـیدرگ و  دـنلب  سلجم  راّضح  زا  داـیرف  هلاـن و  دیـسر  اـجنیا  هب  نخـس  نوچ  دیـشک  هلاـن  زوس  هنیدـم ز  هب  دومن  ور  دـیهش 
نوچ تخادـنا و  توکلم  عماوص  هب  يا  هلغلغ  سلجم  لها  هیرگ  يادـص  و  دـیدرگ ، شوهیب  هک  تسیرگ  ناـنچ  مالـسلا  هیلع  نیدـجاّسلا 

سپـس دش ، لوغـشم  سلجم  نانامهیم  ندیماشآو  ندروخ  يراذگ و  تمدخ  ددـص  رد  يرهز  هناخ  بحاص  دـیدرگ ، غراف  هیثرم  زا  رکاذ 
نآ دید  دمآ ، رد  راوگرزب  نآ  يایوج  صّحفت و  هب  دش و  لاحلا  برطضم  دنتسین  دوخ  ياج  رد  ترـضح  نآ  دید  دیدرگ  سلجم  هّجوتم 
( . 1 .) درکیم تفج  ار  سلجم  لها  شفک  یّتح  دشابیم ، سلجم  لها  هب  يراذگتمدخ  لوغشم  هدش و  سلجم  ناراکتمدخ  لخاد  ترـضح 

یماطسب ص 432. لضاف  هینیسحلا ، ۀفحت  ( 1)

البرک رد  ناینج 

ات تسب ، دـش  یم  لصّتم  البرک  هب  هک  ییاههار  مامت  دایز  نبا  دـش  البرک  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ  ـالبرک  رد  ناـینج 
ناهنپ ار  ناشدوخ  اهلادوگ  رد  اهزور  دندرکیم و  تکرح  اهبش  نایعیش  زا  رفن  جنپ  دیایب ، مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  کمک  هب  دناوتن  یـسک 

دندش و رهاظ  شوپ  دیفـس  ناوج  ریپ و  رفن  ود  ناهگان  هک  دـندوب  هدـش  ناهنپ  یخوک  رد  البرک  هفوک و  نیب  ءاّرق  زا  یکی  رد  دـندومن  یم 
رتهب تفگ : اهنآ  زا  یکی  میراد ، ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرای  دصق  امش  لثم  میتسه و  ّنج  نینمؤم  زا  ام  دیـسرتن  دنتفگ : دندرک  مالس 

اب اهنت  دادن ، ناشن  ار  شدوخ  یلو  تشگرب ، هک  دیـشکن  یلوط  دندوب  رظتنم  رتهب  هچ  متفگ ، مروایب ، ناتیارب  يربخ  مورب و  البرک  نم  تسا 
اب ( . 1 .) اهکاخ يور  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندب  مدید  رگم  مدماین  البرک  زا  دنگوس  ادخب  دـناسر  ار  شبلطم  يزادـگناج  راعـشا 

درک دیاب  وربآ  بسک  هدرک و  ور  شهاگرد  رد و  هب  نایرگ  هدید  اب  درک  دیاب  وگتفگ  شیالب  برک  زا  درک  دیاب  وخ  قلخ و  نیـسح  قشع 
. يرتشوش خیش  سلاجم  باتک  ( 1)
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نفک رد  البرک  تبرت 

ربخ نمب  درک ) یمن  كرت  ار  شا  هعمج  زامن  هک   ) يا همرتحم  هرّدـخم  دومرف : هیلع ، هّللا  ۀـمحر  نمؤم  جاح  موحرم  نفک  رد  البرک  تبرت 
، دوش یم  ینوخ  اروشاع  زور  لاس  ره  و  ما ، هدراذـگ  دوخ  نفک  فوج  ار  نآ  هدیـسر و  نمب  ـالبرک  یلـصا  تبرت  يدوخن  رادـقم  هک  داد 
هب ار  اروشاع  زور  هک  مدرک  شهاوخ  هرّدخم  نآ  زا  دوشیم . کشخ  اجیردت  دـعب  دـنک و  یم  تیارـس  نفک  هب  اهنوخ  تبوطر  هک  يروطب 

نوخ هقلح  زا  يا  هقلح  درک . زاـب  دروآ و  ار  شنفک  هچخب  هرّدـخم  نآ  لزنم  هب  متفر  اروشاـع  زور  درک . لوبق  منیبب  ار  نآ  مورب و  شلزنم 
نآ ندید  زا  تسا . نازرل  هوالع  نینوخ و  رت و  دوب ، هتفگ  هرّدخم  نآ  هک  يروط  نامه  مدید  ار  كرابم  تبرت  مدومن و  هدهاشم  نفک  رد 

ناناج يوک  ات  رفس  مناج  نیـسح  يا  ( . 1 .) مدش دوخ  یب  دوخ  زا  نالان و  نایرگ و  تخـس  ترـضح  نآ  تبیـصم  یگرزب  رّوصت  هرظنم و 
يا هدرک  نآرق  رکذ  تیادـج  نت  زا  رـس  اب  بآ  ياج  يدرک  شون  ار  يرتشگنا  متاخ  يا  هدرک  ناراب  هسوب  ار  البرک  مرگ  كاخ  يا  هدرک 

تفگش ص 112. ياهناتساد  ( 1)

البرک تبرت  هب  یمارتحا  یب 

تربمغیپ نید و  ّقح  هب  ار  وت  تفگ ، دید و  ارم  ینارـصن  ياّنحوی  دادغب  رد  دومن : لقن  زیزعلادـبع  نبا  یـسوم  البرک  تبرت  هب  یمارتحا  یب 
تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رسپ  متفگ : تسیک ؟ دننک  یم  ترایز  ار  وا  مدرم  تسا و  البرک  رد  هک  صخـش  نیا  هک  مهدیم  مسق 

زا ار  لاوس  نیا  هک  دش  روطچ  تسا  مالسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  ترـضح  شمـسا  دشاب و  یم  (ص ) دّمحم نامزلا  رخآ  لوسر  هداز  رتخد  و 
هب ات  درب ، هلجع  اب  ارم  هناخ و  برد  دمآ  دوب  یبش  فصن  دیشّرلا  نوراه  مداخ  تفگ : وگب ! متفگ  مراد ، یبیجع  هیـضق  تفگ  ینکیم ؟ نم 

هنیاعم متسشن و  هک  یتقو  ینک ، جالع  تسا  نم  شیوخ  موق و  هک  ار  درم  نیا  هک  تسا  هفیلخ  رما  تفگ  یمـشاه  یـسیع  نب  یـسوم  هناخ 
دندرک هدامآ  یتشط  مدید  دیدرگ ؟ روط  نیا  هک  دش  روطچ  و  دراد ؟ یـضرم  هچ  مدیـسرپ  درادن ، يا  هدیاف  تسا و  دوخ  یب  مدید  مدرک ،
هداوناخ ابو  دوب  هتـسشن  نیا  زا  شیپ  یتعاس  دنتفگ : تسا ، هدـش  عقاو  هچ  متفگ : هدـیدرگ ، یلاخ  تشط  رد  دوب  شمکـش  نورد  هچ  ره  و 

دوب و مشاه  ینب  زا  هک  دوب  سلجم  رد  نیا  زا  لبق  یـصخش  دـنتفگ : مدیـسرپ ! ار  ببـس  داـتفا  لاـح  نیا  هب  نـالا  درک و  یم  تبحـص  دوخ 
یلع نب  نیسح  باب  رد  نایعیـش  تفگ : یـسیع  نب  یـسوم  دمآ . نایم  رد  البرک  وا و  ربق  كاخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  تبحص 
عقاو نم  رب  نیا  تفگ  صخش  نآ  دننک . یم  هدافتسا  اوادم  يارب  ار  ءادهّشلا  دیـس  ربق  زا  البرک  كاخ  هک  دنراد  ّولغ  يّدح  ات  مالـسلا  هیلع 

نب یـسوم  دیـشخب . یّلک  عفن  تبرت  نآ  هلیـسوب  ارم  یلاعتقح  دش و  لیاز  نم  زا  یّلکب  درد  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  اب  اّما  هدش 
نآ زا  یکدـنا  دـمآ و  هظحل  دـنچ  زا  دـعب  تفر و  صخـش  نآ  روایب ، تفگ  یلب ! تفگ  تسه ؟ يزیچ  وت  دزن  تبرت  نآ  زا  تفگ : یـسیع 
ربد نایم  رد  ار  تبرت  صخش ، نآ  هب  رخسمت  ءازهتسا و  يور  زا  تشادرب و  ار  نآ  مه  یـسوم  داد ، یـسیع  نب  یـسوم  هب  دروآ و  ار  تبرت 
هک اهنیا  وا  نوردنا  زا  دندروآ  ار  تشط  ات  و  تشطلا ) تشطلا  راّنلا  راّنلا  ، ) دمآ رب  شناغف  و  دایرف ، هک  دماین  رب  يا  هظحل  تشاذگ و  دوخ 

و مداد ، ناـشن  ار  وا  رگج  لد و  متـشاد و  رب  ار  یبوچ  نم  ینیب ؟ یم  نآ  رد  یجـالع  چـیه  تفگ : نوراـه  هداتـسرف  دـمآ . نوریب  ینیب  یم 
رد ار  تبقاع  دب  تخب  دـب  نآ  مدـمآ و  نوریب  هناخ  زا  دـنک . جالع  ار  ضرم  نیا  درک  یم  هدـنز  ار  اه  هدرم  هک  ربمغیپ  ياسیع  رگم  متفگ :

و دیدرگ . ناملـسم  ببـس  نیا  هب  اّنحوی  دیدرگ . دنلب  هناخ  نآ  زا  يراز  نویـش و  هحون و  يادص  دـیدرگ  رحـس  نوچ  مدراذـگاو  لاح  نآ 
هعقب نآ  رد  ار  دوخ  ناهانگ  شزرمآ  بلط  و  تفریم ، مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دیـس  ترـضح  ترایز  ررکم  و  درک ، لوبق  دوخ  رب  ار  مالـسا 

. دیامن هرخسم  ار  البرک  كاخ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  هک  تسا  یسک  يازس  نیا  دومنیم . فیرش 

اضر ماما  ترضح  هیده  البرک  كاخ 

البرک نیمز  زا  زا 37ییاهناتساد  هحفص 27 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تیاور ربتعم  دنس  هب  نانجلا  حیتافم  باتک  رد  هینیسحلا ج 1 ص 267 . تامارک  سلاجملا -  ۀفحت  اضر  ماما  ترـضح  هیده  البرک  كاخ 
نایم رد  مدید  مدرک  زاب  ار  هتسب  نوچ  داتسرف  یعاتم  هتسب  ناسارخ  زا  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تفگ : یـصخش  هک  هدش 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رئاح  ربق  كاـخ  تفگ : تسیچ ؟ كاـخ  نیا  هک  مدیـسرپ  دوب  هدروآ  ار  هتـسب  هک  يدرم  نآ  زا  دوب ، یکاـخ  نآ 
هیلع نیسح  رئاح  البرک  تبرت  رادقم  کی  اهـسابل  هماج و  نآ  نایم  رد  دتـسرفب و  یـسک  يارب  يزیچ  ترـضح  هک  هدشن  لاح  هب  ات  تسا ،
هیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  یلع  مالـسلا  لاعتم . دنوادخ  تیـشم  نذاب و  اهالب  زا  تسا  ناما  البرک  تبرت  نیا  دیامرف  یم  دراذگن و  مالـسلا 

يا ز همـش  میریگ  البرک  هاش  يا  وت  يوک  كاـخ  میئوب  وت  يوب  میئوت  يـالبرک  كاـخ  زا  وت  يوزرآ  لد  هناـخ  هب  دوب  ار  اـم  ( . 1  ) مالسلا
هچ ار  سک  وت  يالو  رهوگ  یب  وت  يوسب  شدـیما  يور  تسه  هک  لد  نآ  تسانـشآ  ترهم  اـب  هک  تسا  یلد  رد  وت  ربق  وت  يوک  ناتـسلگ 

قوف ناتساد  ؛88  تالسوت ( 1  ) وت يولگ  نوخ  لالج ز  هماخ  اب  تسب  شقن  قاـفآ  هبیتک  رب  وت  ماـن  وت  يوربآ  ّرد  تسـالو ، نزخم  زک  وربآ 
. دش هتشاگن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهش  زور  رد 

البرک كاخ  تکرب  هب  ندش  ناملسم 

زا مه  یهاگ  هگ  تشاد و  مامت  یتراهم  موجن  هیضایر و  مولع  رد  هک   ) يریفس يوفص  هاش  نامز  رد  البرک  كاخ  تکرب  هب  ندش  ناملسم 
دراو دوب  ناهفصا  ناریا  تختیاپ  نامز  نآ  رد  دمآ  ناریا  هب  گنرف  رگرامعتـسا  تلود  فرط  زا  تفگ ) یم  هیبیغ  رابخا  رارـسا و  ریامض و 
ادیپ یهاگآ  شتالایخ  زا  دید و  ار  وا  یتقو  ناطلـس  دیامن . ادیپ  نآ  يارب  یلیلد  دنک و  مالـسا  تلم و  هرابرد  یقیقحت  هک  ات  دش  ناهفـصا 

موحرم اهنآ  هلمج  زا  هک  دومن ، توعد  یجراـخ  صخـش  نآ  ندرک  موکحم  ندرک و  تکاـس  يارب  ار  ناهفـصا  رهـش  ياـملع  ماـمت  درک 
ور یشاک  دنوخآ  ترـضح  درک . ادیپ  روضح  دوب  یـشاک  ضیف  هب  فورعم  هک  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر   ) یناشاک ضیف  نسحمالم  دنوخآ 

ار داوس  اب  هدـیمهف و  اناد و  میکح و  گرزب و  نادرم  ترافـس  يارب  زا  هک  تسا  نآ  ناهاشداپ  نوناـق  دومرف : دومن و  یگنرف  ریفـس  نآ  هب 
: تفگ تفشآ و  رب  هدش و  تحاران  یلیخ  یگنرف  ریفـس  هدرک !؟ باختنا  ار  وت  لثم  یمدآ  گنرف  هاشداپ  هک  هدش  روطچ  دننک . یم  رایتخا 

یـشاک ضیف  موحرم  متـسین !؟ اناد  میکح و  نم  ییوگ ، یم  نم  هب  وت  تقو  نآ  مشاـب  یم  اـه  ملع  ماـمت  دمآرـس  مولع و  ياراد  مدوخ  نم 
سپ تفر و  ورف  رکف  هب  یحیسم  ریفس  تسیچ ؟ نم  تسد  رد  منیبب  وگب  یناد  یم  هدرک  لیصحت  هدیمهف و  اناد و  مدآ  ار  دوخ  رگا  دومرف :

وت تالامک  دوب  نیا  دومرف : دز و  يدنخبل  یـشاک  موحرم  دش . ادیپ  شنیبج  رب  لاعفنا  قرع  دـش و  درز  شتروص  گنر  يا  هقیقد  دـنچ  زا 
میرم نب  حیسم  هب  مسق  تفگ : ریفـس  دش ؟ هچ  مهد  یم  ربخ  اهناسنا  رارـسا  ناهن و  زا  یتفگ  یم  هک  وت  يدش ؟ زجاع  یئزج  رما  نیا  زا  هک 

هب اـجک  زا  ار  تشهب  تبرت  هک  متریح  رد  نکیل  تسا ، تشهب  ياـهتبرت  زا  تبرت  نآ  تسیچ و  وـت  تسد  رد  هک  ما  هدـش  هّجوـتم  نـم  هـک 
روما نیا  تافاشکتسا  رد  هک  ار  يدعاوق  و  يا ! هدرک  هابتشا  تتابـساحم  رد  دیاش  دومرف : یـشاک  ضیف  دنوخآ  موحرم  يا !؟ هدروآ  تسد 

موحرم يا ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  تشهب  تبرت  وگب  وت  نکل  تسین ، روط  نیا  ریخ  تفگ : یحیـسم  ریفـس  تسا ، هدوب  صقاـن  يا  هدرب  راـک  هب 
یم مالسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  اقآ  كاپ  تبرت  تسه  نم  تسد  رد  هچنآ  ینکیم !؟ مالـسا  تیناّقح  هب  رارقا  میوگب  رگا  ایآ  دندومرف : ضیف 

، دـندومرف ص )  ) مالـسا ربمغیپ  تفگ : داد و  ناشن  ریفـس  هب  دوب ، ـالبرک  تبرت  زا  هک  ار  یحیبست  درک و  زاـب  ار  دوخ  تسد  سپـس  دـشاب .
دنک و یمن  ءاطخ  نم  ثیدح  نیا  مولع  دـعاوق و  یتفگ ، يدرک و  رارقا  دوخ  وت  تسوت ! نخـس  قیدـصت  تسا . تشهب  زا  يا  هعطق  البرک 

تسا نوفدم  تسا ، تشهب  زا  يا  هعطق  هک  تبرت  نیا  رد  ام  ربمغیپ  رسپ  و  يدرک ، فارتعا  شراتفگ  قدص  رد  مه  ار  (ص ) ربمغیپ ثیدح 
راد ( 1 ( . ) 1 .) دش ناملـسم  درک  هدهاشم  ار  لیلد  ناهرب و  تیعطاق  نوچ  ریفـس  دش ، یمن  نوفدم  نآ  تبرت  تشهب و  رد  دوب  نیا  ریغ  رگا 

. خیش یلاما  مالسلا - 

البرک تبرت  زا  حیبست  هناد  کی 
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: تفگ هک  دومن ، لقن  شردپ  زا  هّللادبع  دّمحم  نب  نیـسح  هک : هدومرف  لقن  هرـس  هللا  سدق  یـسوط  خیـش  البرک  تبرت  زا  حیبست  هناد  کی 
یم يرگید  هب  یکی  دندرک . یم  تبحص  مه  اب  هتـسشن  فرط  کی  هب  هک  مدید  ار  یبیرغ  نادرم  مدناوخ  یم  زامن  هنیدم  عماج  دجـسم  رد 

صیخـشت ار  ضرم  نآ  تسناوتن  يرتکد  چیه  هک  دوب  یلخاد  ضرم  ارم  تفگ : هن ! تفگ : هدش ، عقاو  هچ  نم  رب  هک  یناد  یم  چیه  تفگ :
نم رگا  تفگ  دید  تحاران  برطـضم و  ارم  دـمآ  نم  هناخ  هب  دوب  ام  هیاسمه  هک  هملـس  مانب  ینزریپ  يزور  مدـش . دـیما  ان  رگید  ات  دـهدب 
نیا تفگ : دروآ و  هدرک و  رپ  بآ  زا  يا  هلایپ  هتفر و  دوخ  هناخ  هب  مرادن . ییوزرآ  نیا  زا  ریغ  هب  متفگ ! ییوگ ؟ یم  هچ  منک  اوادـم  اروت 

تشادن دوجو  نم  رد  ضرم  درد و  نآ  زا  و  متفای ، ملاس  حیحص و  ار  دوخ  هظحل  دنچ  زا  دعب  مدروخ  ار  بآ  نآ  نم  یبای  افش  ات  روخب  ار 
وگب هملس  يا  متفگ  وا  هب  دمآ ، نم  هناخ  هب  هزوجع  نامه  يزور  دوبن . نم  رد  ضرم  نآ  زا  يرثا  اقلطم  تشذگ و  هیضق  نآ  زا  هام  دنچ  ات 

فرطرب ضرم  نآ  منک و  یمن  ساـسحا  يدرد  لاـح  هب  اـت  زور  نآ  زا  و  يدرک ! بوـخ  ارم  يداد و  نم  هب  هک  دوـب  هچ  تبرـش  نآ  منیبـب 
هک تسا  هدوب  البرک  تبرت  زا  حیبست  تفگ : دوب ، یحیبست  هچ  نیا  هک  مدیـسرپ ، مراد  تسد  رد  هک  یحیبست  زا  هناد  کی  تفگ : دـیدرگ .

اوادم نیـسح  ربق  كاخ  هب  ارم  هعیـش ) يا   ) هضفار يا  متفگ : مدرک و  شاخرپ  وا  هب  نم  مداد . وت  هب  هدرک  بآ  رد  حـیبست  نیا  زا  هناد  کی 
هب لاحلا  و  تشگرب ، نم  رب  ضرم  نآ  هک  دوب  هدیـسرن  دوخ  هناخ  هب  وا  زونه  تفر و  نوریب  هناخ  زا  دـش و  كانبـضغ  مدـید  يدوب ، هدرک 
رد دش . دـهاوخ  هچ  نم  لاح  هک  مناد  یمن  متـسین و  نمیا  دوخ  رب  نم  و  دـنکب ، دـناوت  یمن  جالع  ار  نآ  یبیبط  چـیه  راتفرگ و  ضرم  نآ 
وا لاح  هب  هچ  تساجک و  هب  درم  نآ  لاح  هک  مناد  یمن  نآ  زا  دـعب  میدـش و  لوغـشم  زامن  هب  ام  تفگ  ناذا  نّذؤم  هک  دـندوب  نخـس  نیا 

ار همه  درد  نیـسح  وت  يالبرک  كاپ  تبرت  يا  تهاوخلد  ّتبحم  ءافـش  دهـش  يا  تهاگرد  ناـسک  یب  هاـنپ  دـهم  يا  ( . 1 .) تسا هدیسر 
یسوط ص 258. خیش  یلاما  ( 1  ) تهاگنامرد ياود 

البرک نادیهش 

هب س )  ) هرهاط هقیدص  ترـضح  مشچ  رون  باکر  رد  و  دندیـسر ، تداهـش  هب  البرک  رد  هک  دندوب  یناسک  اهناسنا  نیرتهب  البرک  نادیهش 
نامه نم  هن  رگ  و  درک ، رثا  نم  رد  نیـشنمه  لامک  دـیدرگ . ءایلؤا  نامـشچ  يایتوت  البرک  كاخ  تهج  نادـب  و  دـندمآ . لـئان  میظع  زوف 

اروشاع نیدهاش  دادعت  یضعب  لاوقا  ّحصا  یسررب  رد  یلو  تسا  فالتخا  نادنمتداعس  نآ  یماسا  دادعت و  دروم  رد  اّما  متـسه . هک  مکاخ 
قبط اّما  دنا  هتفگ  هدایپ  ود  داتشه و  راوس و  رفن  ود  یـس و  یتیاور  رب  انب  دنناد . یم  دیهـش  رفن  راهچ  داتـشه و  یـضعب  رفن و  ود  داتفه و  ار 
یس رگید  یتیاور  هب  دندوب و  هدایپ  دص  راوس و  جنپ  لهچ و  مالسلا  هیلع  نیسح  مّدج  رگشل  دندومرف : هک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور 

ءادهش دادعت  ربتعم  ياهباتک  زا  قثاو  قیقحت  زا  سپ  هرخالب  دندش . قحلم  البرک  مولظم  رگشل  هب  اروشاع  بش  رد  نمـشد  رگـشل  زا  زین  رفن 
هاگرد ناکاپ  نآ  حاورا  هب  کّسمت  كربت و  نّمیت و  تهج  هب  اجنیا  رد  دسر . یم  رظن  هب  رفن  تفه  داتشه و  البرک  ردقلا  میظع  يادعُـس  و 

هدرب و یمان  ام  زا  زین  ناشیا  تماـیق  هک  دـیاش  میوش . یم  روآ  داـی  ار  ناـشیا  یماـسا  ناراوگرزب ، نآ  هب  تبـسن  نیِد  ءادا  نینچمه  یهلا و 
دنم تداعس  مالغ  هّرغ  - 4 ّرح -  دنمجرا  فلخ  یلع  - 3 دیهش -  ّرح  ردارب  بعصم  - 2 یحایر -  دیزی  نب  ّرح  هّللاءاشنا 1 - دننکب . يرای 

 - رمع نب  دلاخ  - 9 يدزَا -  دلاخ  نب  رمَع  - 8 یبلک -  هّللادبع  نب  بهو  - 7 ینادمه -  ریـضخ  نب  ریَرب  - 6 رَمُع -  نب  هّللادبع  - 5 ّرح - 
 - رهاظم نب  بیبح   - 14 هجسوع -  نب  ملسم  - 13 یّلجب -  لاله  نب  عفاـن  - 12 هّللادبع -  نب  ریمُع  - 11 یبلک -  هّللا  دبع  نب  دعـس  - 10
هظ رق  نب  ودـمع   - 19  - ینزی هّللادبع  نب  نمحّرلا  دـبع   - 18 نیق -  نـب  ریهُز   - 17 هّللادبع -  نب  دیعـس   - 16 ناـسح -  نب  ریهظ   - 15

یبا نب  دیوُس   - 23 ياش -  يدعـسا  نب  ۀلظنخ   - 22 يوادیـص -  دلاخ  نب  ورمع   - 21 يرافغ -  رذاـبا  هدرک  دازآ  ناوج   - 20  - يراصنا
جاّجح  - 28 یفعج -  عاطم  نب  ورمع   - 27 سنا -  نب  کلام   - 26 يراـفغ -  هرق  یبا  نب  ةّرق   - 25 ینزام -  نب  ییحی   - 24 عاطملا - 

نب دانج   - 30 تسا -  هجسوع  نب  ملسم  رسپ  دنیوگ  یم  یضعب  دندوب ، هدرک  دیهـش  هکرعم  رد  ار  وا  ردپ  هک  یناوج   - 29 قورسم -  نب 
 - سباع مالغ  بذوش   - 34 يرکاش -  بیبش  نب  سباع   - 33 هورع -  نب  نمحّرلا  دبع   - 32 هدانج -  نب  رمع   - 31 يراصنا -  ثراح 
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 - یلشهت ورمع  وبا   - 39 دایز -  نب  دیز   - 38 نیدجاّسلا -  دیس  كرت  مالغ   - 37 يرافغ -  نمحّرلا  دبع   - 36 يرافغ -  هّللادبع   - 35
همامت وبا  - 44 جاّـجح -  نب  لـاله   - 43 دعـس -  رمع  مع  رـسپ  مشاه   - 42 یمرـضح -  رـشب  نب  دمحم   - 41 رجاـهم -  نب  دـیزی   - 40
یّلعم  - 48 يراصنا -  ریثک  نب  ییحی   - 47 مالسلا -  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالغ  دعـس   - 46 ینادمه -  نیـصح  نب  دیزی   - 45 يوادیص - 
ثراح یبا  نب  فیس   - 53 کلام -   - 52 هورع -  نب  رباج   - 51 هلظنح -  نب  یّلعم   - 50 متاح -  نب  يدع  نب  حاّمرط   - 49 یّلعم -  نب 

: دشاب یم  ریز  حرش  هب  هدوب ، رفن  تشه  ناشدادعت  هک  بلاطیبا  نب  لیقع  دالوا  زا  ءادهـش  یماسا   - 55 عیرس -  هّللادبع  نب  کلام   - 54 - 
لیقع دیعس  یبا  نب  دّمحم  لیقع -  نب  هّللادبع  لیقع -  نب  رفعج  لیقع -  نب  ملسم  نب  دّمحم  لیقع -  نب  یسوم  لیقع -  ملسم  نب  هّللادبع 

نب دّـمحم  تسا -  هدوب  رفن  هس  ناشدادـعت  هک  رایط  رفعج  دالوا  یمـشاه  دّـمحم  نب  دـمحا  مان  هب  مشاـه  لآ  زا  رفنکی  لـیقع . نب  یلع  - 
يربک بنیز  البرک  نز  ریـش  نادنزرف  یگمه  هک  رایط -  رفعج  نب  هّللا  دبع  نب  هّللا  دیبع  رفعج -  نب  هّللادبع  نب  نوع  رفعج -  نب  هّللادـبع 
ربکا هّللادبع  رکبوبا -  هدازهاش  دندوب . ناوج  یگمه  تسا و  هدوب  رفن  شش  ناشدادعت  هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف  دندوب .

اب هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نادنزرف  رغصا - هّللادبع  و  نسح -  نب  مساق  نسح -  نب  مساقلا  وبا  مالسلا -  هیلع  نسح  نب  دمحا  - 
 - یلع نب  هّللادبع  یلع -  نب  رفعج  یلع -  نب  نامثع  یلع -  نب  رمع  یلع -  نب  رکب  وبا  دندوب . رفن  هن  مالسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  ترـضح 

دیهـش مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا -  هیلع  یلع  نب  ماشه  ینب  رمق  ساـّبع  ترـضح  یلع -  نب  لـضف  یلع -  نب  رغـصا  یلع -  نب  دّـمحم 
هیلع نیسح  نب  رفعج  ص -)  ) یبّنلا هبش  ربکا  یلع  دندوب . رفن  جنپ  هک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  یبا  ترـضح  نادنزرف  البرک - ناشطع 

هک ییادهش  عومجم  البرک - مولظم  دیهش  نیرتکچوک  رغصا  یلع  مالسلا -  هیلع  نیسح  نب  هّللادبع  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  دّمحم  مالـسلا 
ود یس و  بهو و  هجوز  هک  نز  کی  هدوب و  مالسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیـس  ترـضح  نارای  راصنا و  باحـصا و  رفن  جنپ  هاجنپ و  دش ، هدربمان 

داقتعا اب  کی  ره  ارحص  نآ  رد  هک  دنشاب ، یم  ملاع  نامولظم  ناطلس  ناگ  هداز  ردارب  نادنزرف و  اهومع و  رـسپ  ناردارب و  ناکیدزن و  رفن 
داش و ناشحور  دندومن . ص )  ) مالـسا ربمغیپ  دـنزرف  هار  رد  يزابرـس  هدراذـگ و  ادـخ  هار  رد  داهج  نادـیم  هب  مدـق  داقتعا  لماک  لماک و 

هجیدـخ مان  هب  راگزیهرپ  هنمؤم  ناوناب  زا  یکی  ع ))  ) ادهـشلادیس تبرت  هب  نامز  ماما  مارتحا  . ) مُهَعَم انرُـشحَا  ّمهّللا  داـب . ورهر  رپ  ناـشهار 
رب تسا  لاس  هد  کیدزن  هکنآ  اب  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  دوخ  تکرب  اب  رمع  زا  لاس  دون  بیرق  نونکا  مه  هک  یلعـسابع  دنزرف  نایروهظ 

دودح دنک : یم  لقن  دوش ، یمن  كرت  شتعامج  زامن  دـناشک  یم  وس  نآ  əو  نیا  هب  ار  دوخ  اصع  کمک  اب  هدمآ و  رد  اپ  زا  هتکـس  رثا 
دهـشم رهـش  طسو  نابایخ  بآ   ) ناور بآ  رد  مدرب  ار  نآ  دوب ، هدـش  فیثک  مدوب  هدروآ  ـالبرک  زا  دوخ  هک  ار  یتبرت  رهم  لـبق  لاـس  یس 

ار رهم  تسا  بوخ  متفگ  مدوخ  اب  مدیسر  هک  اه  یماما  هدزاود  دجسم  يوربور  متشگرب ، هتشاذگ  لطس  نایم  رد  مداد و  وشتسش  سدقم )
، رهم نیریز  فرط  ندوب  سیخ  رثا  رب  مدـینادرگرب  هک  ار  رهم  دوش ، کشخ  زین  شرگید  فرط  مسر  یم  لزنم  هب  هک  یتقو  اـت  منادرگ ، رب 
هب هک  يراوگرزب  ياقآ  مدید  باوخ  رد  بش  متفر . هدیلام و  دجسم  يوربور  راوید  هب  ار  متشگنا  هدیبسچ  مگرزب  تشگنا  هب  تبرت  يردق 
نم هب  هتشاذگ و  هدش  رکذ  هک  راوید  ياج  نامه  هب  ار  ناشرس  دنتسه ، هادف -  انحاورا  نامز -  ماما  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  دیسر  منهذ 

!« يا هدیلام  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مّدج  تبرت  اجنیا  : » دنیامرف یم 

البرک ردق 

رد ینعی   ) درب رس  هب  مالسلا  هیلع  ءادهّشلا  دیس  ترضح  تمدخ  رد  زور  کی  سک  ره  هک  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  البرک  ردق 
رازه ءایحا  باوث  وا  لامعا  همان  رد  دش ) هتخیر  املظ  شنادنزرف  نارای و  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  ابا  نوخ  هک  ییاج  البرک ، تبرت 
حبص زا  دش  هریت  ماش  مرظن  رد  طاشن  حبص  البرک  راّوز  هدید  هتشگ  رون  رپ  البرک  راونا  هعیلط  زا  وچ  نارای  ( . 1 .) دوش یم  هتشون  ردق  بش 

ناناوج ّطـخ  رگ  تسا  خرـس  ـالبرک  راـمیب  هدـید  وچ  یتسیرگب  نیمز  نآ  رد  سگرن  هک  شیوخ  مشچب  مدـید  ـالبرک  راـت  بش  ماـف  هریت 
راونالا ج 10 ص 86. راحب  ( 1  ) البرک راز  نمس  نحص  راز  هزبس  زا  یمشاه 
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البرک نیمز  تیصاخ  تشه 

تاـیاور قبط   - 1 هلمج : نآ  زا  دراد ، یناوارف  راثآ  ّقثوم  تایاور  ساـسا  رب  ءادهّـشلا  دیـس  ترـضح  تبرت  ـالبرک  نیمز  تیـصاخ  تشه 
ُدوُجُّسلا دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا ، زامن  یلوبق  بجوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  تبرت  رب  ندرک  هدجـس  هدیـسر 

( نآ یلوبق  عنم   ) زا ار  باجح  تفه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  ندرک  هدجس  ۀعبَّسلا . ُبجُحلا  ُقِرخی  مالسلا  هیلع  نیسُحلا  َۀبُرت  یلَع 
حیبست رکذ ، نودب  یّتح  و  دنسیون ، یم  لامعا  همان  رد  هنسح  لهچ  رکذ  ره  يارب  ءادهّـشلادیس  تبرت  حیبست  اب  رکذ   - 2 دراد . یم  رب  زامن 

هب ار  سم  هک  يریسکا  دننام  دننک  زاب  ءادهّشلا  دیس  تبرت  اب  ار  دازون  ماک  هاگ  ره   - 3 دراد . هنسح  تسیب  کی  ره  ندناخرچ  تسد  رد  ار 
دحل رب   - 4 دراک . یم  وا  لد  رد  ار  (ص ) ادـخ لوسر  تیب  لها  ّتبحم  هدومن و  رود  يدـیلپ  ره  زا  ار  دازون  دوجو  دزاـسیم و  لدـبم  ـالط 

امک دشاب  یم  شخب  افـش  ینامرد  یب  درد  ره  رب  البرک  تبرت   - 5 دوشیم . هدیناهر  ربق  باذع  زا  دـشاب  البرک  تبرت  هک  یتیم  ره  ربق  ینعی 
راصح ینعی  نصح ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لتقم  كاخ   - 6 تسا . هدیدرگ  رکذ  فلتخم  بتک  رد  تسا و  هدش  هبرجت  رایـسب  هکنیا 
جاّوـم مطـالت  شخب  مارآ   - 7 دـنام . دـهاوخ  ظوـفحم  دـیامن ، لـمح  دوـخ  اـب  ار  نآ  سک  ره  و  يدـنزگ ، ره  تاـفآ و  ره  زا  دـشاب  یم 

 - 8 دریگیم . مارآ  ایرد  دنـشاپب  نآ  رب  البرک  تبرت  یمک  ددرگ و  عطق  اج  همه  زا  هراچ  و  دـیآ ، مطالت  هب  اـیرد  هاـگره  ینعی  تساـهایرد 
رـشحم تاملظ  دـنک و  یناشفا  رون  ات  تسین  يدیـشروخ  هام و  تمایق  زور  رد  هک  هاگ  نآ  تسا  تشهب  نایروح  هفحت  البرک  مولظم  تبرت 
تشهب يالاب  رد  هدش و  هتشادرب  دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  ءادهّـشلادیس  تبرت  هک  البرک  كاخ  دنوادخ  روتـسد  هب  دریگ ، یم  ارف  ار  اج  همه 
دیشروخ هکنیا  امک  دزاس  یم  هریخ  ار  ناگدید  همه  دنک و  یم  نشور  ار  اج  همه  ترضح  نآ  تبرت  زا  یمیظع  رون  دوش و  یم  هداد  رارق 

رونلا ج 1 ص 186. لوکشک  ( 1 ( . ) 1 . ) دنک هاگن  نآ  هب  میقتسم  دناوت  یمن  یسک  دنز و  یم  ار  ناسنا  مشچ 

نامیا البرک و  ترایز 

نب دّمحم  لوقی  تعمس  لاق : هک : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  یمرـضخ  رفعج  وبا  نامیا  البرک و  ترایز 
ةرایز یف  بغریلف  سیلف  اّبحم  انل  ناک  نم  نمؤم و  وهف  لبق  ناف  هبلق  یلع  انّبح  نفرعیف  ۀّنجلا  لها  نم  ّهنا  ملعی  نَا  َدارا  نم  مالسلا  هیلع  یلع 

ناک ارّوز  نکی  مل  نم  ۀّنجلا و  لها  نم  ناک  تیب و  لها  انل  بجی  ام  اراّوز  اّبحم و  مالسلا  هیلع  نیسحلل  ناک  نمف  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا 
دهاوخ یم  هک  سک  ره  دندومرف : ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  یمرـضخ  رفعج  وبا  ( . 1 . ) نامی الا  صقان 

دوب ام  ّبحم  هک  یـسک  و  تسا ، نمؤم  سپ  درک ، لوبق  وا  بلق  ار  ام  تبحم  رگا  دنک ، هعجارم  شبلق  هب  هن ، ای  تسا  تشهب  لها  زا  دـنادب 
بحم رگا  و  تسا ، تشهب  لها  وا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  راّوز  بحم و  سک  ره  و  دراد ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  تبغر 

وت نابرق  موش  ات  ناج  نیـسح  مراد  وزرآ  دشاب . یم  نامیالا  صقان  وا  دـشابن  ترـضح  نآ  ربق  رئاز  یلو  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ام و 
نیسح مراد  وزرآ  وت  يوک  رد  وت  يادف  متـشگ  یم  شاک  وت  يور  منیبب  ات  ناج  نیـسح  مراد  وزرآ  وت  ناج  يادف  ددرگ  یلباق  درادن  ناج 
ۀنیفس ( 1  ) وت هاوخ  لد  موش  میوج ، زور و  وت  هار  میوپب  ات  ناج  نیـسح  مراد  وزرآ  اونین  يادـف  اداب  نم  یتسه  همه  يا  البرک  منیبب  ات  ناج 

راونالا ج 10. راحب  ةاّجنلا ص 72 - 

البرک رئاز  رب  ادخ  تاهابم 

یم نم  هب  هچنآ  مدرک  تیاکـش  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  تسا  لوقنم  یبراحم  حیرذ  زا  البرک  رئاز  رب  ادـخ  تاهابم 
یم دـننک و  یم  نم  بیذـکت  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  ربق  ترایز  باوث  مینک  یم  لقن  ناشیا  هب  هاگ  ره  نم  نادـنزرف  موق و  زا  دـسر 
قح هک  هللاو ، دنورب . دنهاوخ  هک  اج  ره  هب  هک  ار  مدرم  راذگب  حیرذ ! يا  دومرف : ترـضح  ع )  ) رفعج ماما  رب  يدـنب  یم  غورد  وت  دـنیوگ :
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هکئالم اب  دـنور ، یم  ترـضح  نآ  ترایز  هب  رود  ياـه  هار  زا  هک  اـهنآ  و  ع )  ) نیـسح ماـما  ترـضح  ناریاز  هب  دـنک  یم  تاـهابم  یلاـعت 
هدمآ هک  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ربق  ناگدننک  ترایز  دـینیب  یمن  ایآ  هک : ناشیا  هب  دـیامرف  یم  هکنآ  یّتح  دوخ  شرع  نالماح  نیبّرقم و 
بجاو هک : مروخ  یم  دـنگوس  دوخ  تمظع  لالج و  تّزع و  هب  (س .) ارهز همطاـف  يوس  هب  ترـضح و  نآ  يوس  هب  قوش  تیاـهن  اـب  دـنا 

دوخ ناتـسود  يارب  ما  هدرکایهم  هک  یتشهب  رد  ار  ناشیا  منادرگ  لخاد  مراد و  یمارگ  ار  ناشیا  هک  ار  دوخ  تمارک  ناـشیا  يارب  منادرگ 
نم بیبح  ربمغیپ و  وا  هک  تسا  ص )  ) دّـمحم بوبحم  هک  دـنا  نیـسح  ناگدـننک  ترایز  اهنیا  نم ! هکئالم  يا  دوخ . نالوسر  ناربمغیپ و 

و دراد . یم  تسود  ار  وا  بوـبحم  دراد  یم  تسودارم  بیبـح  هک  ره  دراد و  یم  تسود  ارم  بیبـح  دراد  یم  تسود  ارم  هک  ره  تـسا و 
وا دوخ  شتآ  هب  منک و  باذع  دوخ  ياه  باذع  نیرتدب  هب  ار  وا  هک  تسا  مزال  نم  رب  دراد  یم  نمشد  ار  وا  بوبحم  ای  ارم  بیبح  هک  ره 

ترایزلا لماک  ( 1 ( . ) 1 . ) مشاب هدرکن  باذع  ار  نایملاع  زا  کی  چـیه  هک  منک  باذـع  ار  وا  منادرگ و  وا  هاگیاج  ار  مّنهج  و  منازوسب . ار 
.76  - راونالاراحب ج 101 ص 75 ص 143 

ار البرک  رئاز  کئالم  تعیاشم 

ترایز مزع  هب  دیآ  نوریب  دوخ  هناخ  زا  یصخش  نوچ  هک : تسا  لوقنم  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترضح  زا  ار  البرک  رئاز  کئالم  تعیاشم 
پچ و تسار و  بناج  زا  وا  ياپ  ریز  وا و  رـس  يالاب  زا  کلم  دـصتفه  زا  ار  وا  دـننک  تعیاشم  البرک  يوس  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  ترـضح 

هدیزرمآ تناهانگ  : ) هک يدانم  ار  وا  دنک  ادن  ار  ترـضح  نآ  دنک  ترایز  نوچ  سپ  دـنناسرب . شلها  هب  ار  وا  ات  وا  رـس  تشپ  ور و  شیپ 
ادـخ هب  ار  وت  : ) هک دـنیوگ  یم  وا  هب  سپ  دوش . دوخ  هناخ  لخاد  ات  هکئـالم  نآ  دـندرگ  یمرب  وا  اـب  سپ  ار .) لـمع  ریگ  رـس  زا  سپ  دـش 

ار ع )  ) نیسح ماما  ترـضح  دننک  یم  ترایز  و  زور . ره  وا ، گرم  زا  دعبو  وا  ندرم  زور  ات  دنیآ  یم  وا  ترایز  هب  هتـسویپ  سپ  میدرپس .)
تیاور 59. راونالاراحب ج 101 ص 67  تارایزلا ص 145، لماک  ( 1 ( . ) 1 .) تسا درم  نآ  زا  شباوث  و 

نیسح ياوأم 

ات اپ  هداهنب  ادـخ  شرع  وت  يور  رب  البرک  نم  ياهمغ  نوزف  اجنیا  البرک  يا  دوش  یم  نم  ياوءام  دوب  اجنیا  البرک  نیمز  يا  نیـسح  ياوأم 
يداو البرک  نم  ياندا  وا " ربکا  ، رفعج نوع و  نیـسوق  باق  دوب  نازابناج  يداو  رگد  اجنیا  ـالبرک  نم  ياـپ  ریز  كاـخ  ملاـع  قلخ  دـسوبب 

دوش رپرپ  رگیدکی  رانک  رد  دوش  یم  ارهز  رازلگ  نیمزرـس  نیا  البرک  نم  يامیـس  مرهاوخ  دنیب  اجنیا  نوخ  قرغ  دوب  اجنیا  یفطـصم  روط 
زا دکچ  یم  دـنک  لزنم  ین  يالاب  ینارون  رـس  نیا  نم  يانیـس  هنیـس  رب  همکچ  اب  دـنزیم  ایح  یب  نود  رمـش  نم  نتـشک  يارب  زا  نم  ياهلگ 

كرات نم  يانیم  زا  یم  دـش  ون  رگا  شوهدـم  دوش  یم  زادـگ  ناج  ياـه  همغن  اـب  لد  مارآ  نوچ  هکره  نم  ياـن  زا  رگج  نوخ  ین  كون 
دنک كرت  هک  یـسک  ّقح  رد  دـیئامرف  یم  هچ  موش ، وت  يادـف  درک : ضرع  ع )  ) قداص ماما  تمدـخ  هب  یـصخش  ع )  ) نیـسح ربق  تراـیز 

ص)  ) لوسر ترضح  ّقاع  وا  هک  میوگ  یم  دومرف : دشاب ؟ ترضحنآ  ترایز  هب  رداق  هک  یلاح  رد  و  ار ، ع )  ) نیسح ترـضح  ربق  ترایز 
ار وا  جـئاوح  ادـخ  دـنک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  هک  ره  و  تسا . عفان  وا  يارب  هک  ار  يرما  تسا  هدرمـش  کبـس  و  تسا ، هدـش  ام  ّقاـع  و 
هار نیا  رد  هچنآ  و  دیامن ، یم  بلج  يزور  هدنب  يراب  ترضح  نآ  ترایز  و  دیامن . یمار  وا  یئایند  تاّمهم  تیافک  و  ددرگ . یم  لفکتم 

هانگ و چیه  هک  ددرگ  یم  زاب  شیوخ  لها  يوسب  یلاح  رد  دزرمآ ، یم  ار  وا  هلاس  هاجنپ  هانگ  و  دهد ، یم  ضوع  وا  هب  ادـخ  دـیامن  جرخ 
دـنهد و یم  لسغ  ار  وا  دـنوش و  یم  لزان  کئالم  دریمب  رفـس  نیا  رد  رگا  و  دوش . وحم  وا  لمع  همان  زا  هکنآ  رگم  دـشابن ، وا  رب  یئاـطخ 
زا دوش  لزان  هک  يرد  وا  يارب  دوش  هداشگ  دنامب  ملاس  رگا  و  یتشهب . میسن  وا  رب  دوش  لخاد  هک  تشهب  يوسب  يرد  وا  يارب  دوش  هداشگ 

نوـچ و  دـیامن ، هریخذ  وا  ياربو  دـهدب  وا  هـب  مـهرد  رازه  تـسا  هدرک  جرخ  وا  هـک  یمهرد  ره  ضوـع  هـب  یلاـعتقح  وا و  يزور  رد  نآ 
 - بیذهتلا ج 6 ص 45 ( 1 ( . ) 1 .) دـیناسر وت  هب  زورما  تسا و  هدرک  هریخذ  وت  يارب  ار  ضوع  نیا  ادـخ  هک  دـنیوگ  وا  هب  دوش  روـشحم 
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كردتسملا ج 2 ص 204.

البرک ترایز  تلیضف 

لثم هک  تسه  یتلیـضف  امـش  دزن  دامح  يا  دومرف : نم  هب  ع )  ) قداص ماما  يزور  دنک : یم  لقن  دامح  نبا  هّللادـبع  البرک  ترایز  تلیـضف 
زا و  دینک . نآ  ّقح  هب  مایق  و  دیئامن ! تظفاحم  وا  رب  دیـسانشب و  ار  نآ  دیاب  هک  نانچ  نآ  مرادـن  نامگ  و  تسا . هدـشن  هداد  يدـحا  هب  نآ 

دنوادخ هک  تسا  یتمحر  نیا  و  دنا ، هدرک  ءاطع  قیفوت  ناشیا  هب  و  دنا ، هدرب  مان  راک  نآ  يارب  ار  ناشیا  هک  تسه  یلها  تلیضف  نآ  يارب 
ماما ترـضح  مّدـج  ترایز  دومرف : تسا ؟ مادـک  دـیدومن  فصو  دـیدرب و  مان  هک  تلیـضف  نآ  مدیـسرپ : تسا . هدیـشخب  ناشیا  هب  یلاعت 

ره و  دـیرگ . یمرب  وا  رب  دور ، یم  وا  ترایز  هب  هک  ره  تسا . هدـش  نوفدـم  بیرغ  نیمز  رد  تسا و  بیرغ  وا  هک  اریز  تسا . ع )  ) نیـسح
هک ره  و  دنک . یم  مّحرت  دروآ  یم  دای  هب  ار  وا  هک  ره  دزوس . یم  شلد  دشاب و  یم  كانهودنا  وا  تبیـصم  رب  دور ، یمن  وا  ترایز  هب  هک 

دندش عمج  و  دندرک ، بصغ  ار  وا  قح  تسین و  وا  دزن  یتسود  یـشیوخ و  هک  ینابایب  رد  وا ، ياپ  نیئاپ  رد  شرـسپ  ربق  يوس  هب  دـنک  رظن 
بآ وا  زا  دندرک  عنم  و  دنتخادنا ، هدرکن  نفد  ینابایب  رد  دنتـشک ، ار  وا  ات  دندرک  رگیدکی  يروای  و  نید ، زا  ناّدـترم  نارفاک و  زا  یعمج 

نوفدم وا  سپ  دوب . هدرک  شتیب  لها  وا و  ّقح  رد  هک  یتیصو  و  ار ، ص )  ) ادخ لوسر  قح  دندرک  عیاض  و  دندروخ ، یم  ناگس  هک  یتارف 
ّدج زا  يرود  و  وا ، یئاـهنت  زا  دـبای  یم  تشحو  دور ، یم  وا  دزن  هک  ره  دوخ . نایعیـش  ناـشیوخ و  ياـهربق  ناـیم  رد  هتفاـی  اـفج  دـیدرگ ،
وا هب  ار  اـم  ّقح  و  تسا ، هدرک  ناـحتما  ناـمیا  هب  ار  شلد  ادـخ  هک  یـسک  رگم  وا  دزن  دور  یمن  هک  تسا  هداـتفا  یلزنم  رد  و  شراوگرزب .

وا و لاوما  ظفح  هفیلخ و  تمدخ  هب  مدش  التبم  هکنآ  ات  ترـضح ، نآ  ترایز  هب  متفر  یم  نم  موش  وت  يادف  متفگ : سپ  دشاب . هدـناسانش 
. دراد يرایسب  باوث  ترـضح  نآ  ترایز  هک  مناد  یم  نم  ما و  هدرک  كرت  هیقت  يارب  زا  الو  نیا  رد  اذهل  ما . هدش  روهـشم  ناشیا  دزن  نم 

دومرف هن . متفگ : تسا .)!؟ اه  یکین  هچ  ام  دزن  ار  وا  دراد و  تلیضف  هچ  دوریم  ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  یسک  هک  یناد  یم  : ) هک دومرف 
مینک یم  مّحرت  سپ  تسه  وا  يارب  ام  دزن  هچنآ  اّما  اه و  نامـسآ  هکیالم  وا  هب  دننک  یم  تاهابم  سپ  وا : هدننک  ترایز  تلیـضف  اّما  : ) هک
هدوبن یلاخ  زگره  تسا  هدش  نوفدـم  هک  يزور  زا  ترـضح  نآ  هضور  هک : مردـپ  ارم  داد  ربخ  هک  قیقحت  هبو  ماش .) حبـص و  ره  وا  يارب 
ترایز لاح  يوزرآ  رگم  تسین  زیچ  چیه  و  ارحـص . نایـشحو  ای  نایمدآ  ای  ناینج  ای  هکئالم  زا  وا  رب  دتـسرف  تاولـص  هک  یـسک  زا  تسا 
تکرب هکنآ  يارب  دراد  یم  ربخ  دـیما  وا  يوس  هب  ندرک  رظن  هب  دـلام و  یم  وا  رب  تکرب  يارب  زا  ار  دوخ  دـنک و  یم  ترـضح  نآ  هدـننک 

دزن دنور  یم  ناشیا  ریغ  هفوک و  یحاون  زا  یموق  هک  ما  هدینـش  : ) هک دومرف  نآ  زا  دعب  ترـضح . نآ  ربق  يوس  هب  ندرک  رظن  هب  تسا  هتفای 
زوسناج ياه  هّصق  یضعب  دنناوخ و  یم  نآرق  یضعب  سپ  نابعـش  هام  همین  رد  دننک  یم  هحون  هبدن و  دنور و  یم  نانز  ترـضح و  نآ  ربق 

: هک دومرف  یئامرف . یم  هک  ییاهنیا  زا  یضعب  مدید  موش  وت  يادف  یلب  متفگ : دنناوخ .)؟ یم  هیثرم  یضعب  دننک و  یم  رکذ  ار  ترضح  نآ 
زا هیثرم  دننک و  یم  حدم  ار  ام  ام و  يوس  هب  دنیآ  یم  هک  تسا  هدومرف  ررّقم  ار  یعمج  مدرم  نایم  رد  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و  )

ناشیا و ریغ  ناشیوخ و  زا  اهنآ  رب  دـننک  نعط  هک  ار  یناـسک  تسا  هدـینادرگ  اـم  نمـشد  و  دـنناوخ . یم  دـنیوگ و  یم  اـم  تبیـصم  يارب 
نیعلارون كردتسملا ج 2 ص 203   73 راونالاراحب ج 101 ص 74 -  ( 1 ( . ) 1 (.) ار ناشیا  رادرک  دنرامش  حیبق  ناشیا و  رب  دننک  ءازهتسا 

ص 108.

البرک راد  هنییآ 

وت يارـس  رد  دشکب  رـس  هک  ناشکهک  ره  تسا  هراشا  کی  اب  وت  يارب  ندش  نابرق  تسا  هراتـس  تنیگن  قشع  نامـسآ  يا  البرک  راد  هنییآ 
هب هگن  امنب  تسا  هراث  نبا  نیسح  نیسح و  تسا  هّللاراث  شرع  قاس  هب  هتشونب  وت  يور  راونا  تسا  هراخ  گنـس  یکی  وچ  وت  ياپ  شیپ  رد 

میودـع كاخ و  يور  هب  ممـسج  نیبب  یلو  تهار  رـس  رب  ما  هداد  رـس  تسا  هراظت  ردـنا  وت  يوس  ماب  يور  زا  لد  هتـسکش  يا  دوخ  بیاـن 
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مخز هاگلتق  رد  ما  هدینش  وت  زا  نخس  نیا  بیغز  اما  تسا  هرانق  رب  منت  هراپ  ره  هزیوآ  اه  هچوک  هب  مبیرغ  مسج  دیـشک  هکـسب  تسا  هراوس 
رپ يایرد  وت  قشع  ـالو و  رهم و  تسا  هراوخ  ریـش  نیـسح  وت  هنیـس  يور  رب  عادو  مد  ردـنا  تمدـید  هب  لد  مشچ  اـب  تسا  هرامـش  یب  تنت 

هراشا کی  اب  وت  يارب  ندش  نابرق  تسا  هراتـس  تنیگن  قشع  نامـسآ  يا  البرک  راد  هنییآ  تسا  هرانک  ردنا  يا  هرطق  وچ  لد  مارآ  شورخ 
هّللاراث شرع  قاس  هب  هتـشونب  وت  يور  راونا  تسا  هراخ  گنـس  یکی  وچ  وت  ياپ  شیپ  رد  وت  يارـس  رد  دشکب  رـس  هک  ناشکهک  ره  تسا 

رـس رب  ما  هداد  رـس  تسا  هراظت  ردـنا  وت  يوس  ماب  يور  زا  لد  هتـسکش  يا  دوخ  بیان  هب  هگن  اـمنب  تسا  هراـث  نبا  نیـسح  نیـسح و  تسا 
اما تسا  هرانق  رب  منت  هراپ  ره  هزیوآ  اه  هچوک  هب  مبیرغ  مسج  دیشک  هکسب  تسا  هراوس  میودع  كاخ و  يور  هب  ممـسج  نیبب  یلو  تهار 
ریش نیسح  وت  هنیس  يور  رب  عادو  مد  ردنا  تمدید  هب  لد  مشچ  اب  تسا  هرامش  یب  تنت  مخز  هاگلتق  رد  ما  هدینـش  وت  زا  نخـس  نیا  بیغز 

تسا هرانک  ردنا  يا  هرطق  وچ  لد  مارآ  شورخ  رپ  يایرد  وت  قشع  الو و  رهم و  تسا  هراوخ 

دبای یم  تاجن  دشاب  مه  شتآ  رد  رگا  نیسح  رئاز 

یم هک  تسا  هدرک  لقن  دوواد  نب  دمحا  نب  دمحم  زا  همحّرلا  هیلع  سوواط  نب  دیـس  دبای  یم  تاجن  دـشاب  مه  شتآ  رد  رگا  نیـسح  رئاز 
. متفر یم  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  هب  هبترم  کی  هام  ره  نم  هک  تفگ  دنتفگ . یم  دمحم  نب  یلع  ار  وا  هک  متـشاد  يا  هیاسمه  نم  تفگ :

البرک هب  زور  دنچ  تّدم  رد  و  مدـش ، هناور  هدایپ  یتّدـم  زا  دـعب  و  متفرن ، البرک  هب  یتّدـم  دـش  فیعـض  ممـسج  تفر و  الاب  مّنـس  نوچ  و 
: دیوگ یم  نم  هب  هدمآ و  نوریب  ربق  زا  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  هک  مدید  متفر  باوخ  هب  نوچ  مدناوخ و  زامن  مدرک و  ترایز  مدیـسر ،

نیا رد  تسا و  هدش  تّوق  یب  میاپ  تسا و  هدش  فیعض  ممسج  دیـس  يا  متفگ  يدوب ! راکوکین  نم  هب  نیا  زا  لبق  و  يدرک ؟ افج  ارم  ارچ 
زا مهاوخ  یم  تسا  هدیسر  نم  هب  امـش  زا  یتیاور  ما و  هدیـسر  تترایز  هب  ات  ما  هدمآ  هار  زور  دنچ  دشاب  نم  رمع  رخآ  هک  مدیـسرت  تقو 
زا دـعب  ار  وا  نم  دوخ  تایح  رد  دـیآ  نم  تراـیز  هب  هک  ره  دـیا : هدومرف  امـش  هک  دـننک  یم  تیاور  هک  متفگ  وگب ! دومرف : مونـشب ، اـمش 

(1 ( . ) 1 .) مروآ یم  نوریب  ار  وا  شتآ  زا  مباــیب  مـّنهج  شتآ  رد  ار  وا  رگا  ما و  هـتفگ  نـم  یلب  هـک  دوـمرف : مـنک . یم  تراــیز  شتاــفو 
كردتسملا ج 2 ص 324. راونالاراحب ج 101 ص 16 - 
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