




اروشاع هسامح  رد  ایوگ  لتقم  هس 

: هدنسیون

یشیاشخب یقیقع  میحرلادبع 

: یپاچ رشان 

مالسا دیون  رشن  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اروشاع هسامح  رد  ایوگ  لتقم  16هس 

باتک 16تاصخشم 

مجرتم 16راتفگشیپ 

البرک نانیرفآ  هسامح  قح و  هار  16نادیهش 

( يرجه مود  نرق  زا  يرثا   ) یناسر رمع  نب  لیضف  18لتقم 

18هراشا

البرک 18يادهش 

( داب دونشخ  نانآ  زا  دنوادخ   ) وا باحصا  راصنا و  20يادهش 

همیزخ نب  دسا  ینب  هلیبق  20يادهش 

میمت ینب  هلیبق  20زا 

رکب نب  دعس  ینب  هلیبق  20زا 

بلغت هلیبق  20زا 

هبلعث نب  سیق  هلیبق  20زا 

هرصب مدرم  زا  سیقلادبع  هلیبق  20زا 

راصنا زا  21زاب 

بعک نب  ثراح  يهلیبق  21زا 

معثخ هلیبق  21زا 

هفینح ینب  هلیبق  21زا 

باوج هلیبق  21زا 

ادیص هلیبق  21زا 

بلک ینب  هلیبق  21زا 

هدنک هلیبق  21زا 
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هلیجب هلیبق  22زا 

هنیهج هلیبق  22زا 

دزا هلیبق  22زا 

نادمه هلیبق  22زا 

22نیحورجم

تومرضح هلیبق  22زا 

نانآ تشذگرس  بئاصم و  زا  22یخرب 

عبانم 23كرادم و 

البرک نازاس  24هسامح 

24هراشا

يوامس دمحم  خیش  یمان  ققحم  24فیلأت 

24هراشا

فلؤم یلامجا  24یفرعم 

هعیرذلا بحاص  24راتفگ 

فلؤم 25راتفگشیپ 

25هراشا

تداهش ات  تدالو  زا  ماما  یگدنز  زا  یهاتوک  26شرازگ 

بلاطیبا لآ  زا  نیسح  نارای  35راصنا و 

35هراشا

بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  35یلع 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  37هللادبع 

بلاطیبا نب  یلع  نب  37سابع 

بلاطیبا نب  یلع  نب  41هللادبع 

بلاطیبا نب  یلع  نب  41نامثع 
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بلاطیبا نب  یلع  نب  42رفعج 

بلاطیبا نب  یلع  نب  42رکبوبا 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلا  نب  42رکبوبا 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلا  نب  43مساق 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلا  نب  43هللادبع 

بلاطیبا نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  44نوع 

بلاطیبا نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  44دمحم 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  45ملسم 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  ملسم  نب  50هللادبع 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  ملسم  نب  50دمحم 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  دیعس  یبا  نب  50دمحم 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  51نامحرلادبع 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  51رفعج 

نیسحلا عیضر  يریمح  رطقی  نب  51هللادبع 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسح  یلوم  نیزر  نب  52نامیلس 

یلع نب  نیسح  مالغ  ورمع  نب  52ملسا 

یلع نب  نیسح  یلوم  یلئد  هللادبع  نب  52براق 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  یلوم  مهس  نب  53حجنم 

بلاطیبا نب  یلع  یلوم  ثراح  نب  53دعس 

بلاطیبا نب  یلع  یلوم  زرین  یبا  نب  53رصن 

بلطملادبع نب  ةزمح  یلوم  ناهنب  نب  53ثراح 

نایلاوم دسا و  ینب  يهلیبق  زا  نیسح  54نارای 

همیزخ نب  دسا  نب  بعص  نب  ورمع  نب  لهاک  نب  هیبن  نب  ثراح  نب  54سنا 

رهظم نب  54بیبح 
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يدسا هجسوع  نب  56ملسم 

يوادیص رهسم  نب  58سیق 

يوادیص يدسا  دلاخ  نب  ورمع  59دلاخوبا 

يوادیص يدسا  دلاخ  نب  ورمع  مالغ  59دعس 

يوادیص يدسا  همامث  نب  عقوم  59یسوموبا 

نایلاوم نادمه و  لآ  يادهش  59رد 

يدئاص ورمع  59همامثوبا 

یقرشم ینادمه  ریضخ  نب  60ریرب 

يرکاش بیبش  یبا  نب  62سباع 

سباع مالغ  يرکاش ، ینادمه  هللادبع  نب  63بذوش 

یمابش دعسا  نب  63ۀلظنح 

یبحرا هللادبع  نب  63نمحرلادبع 

عیرس نب  هللادبع  نب  کلام  ثراح و  نب  64فیس 

يرباج ینادمه  عیرس  نب  ثراح  يهدرب  64بیبش 

ینالاد 64رامع 

یمهن سیق  نب  64یشبح 

يدئاص ینادمه  دایز  65يهرمعوبا 

یمهن ینادمه  ریمع  یبا  نب  سباح  نب  معنم  نب  65راوس 

یعدنج هللادبع  نب  65ورمع 

جحذم يهلیبق  زا  راصنا  65يادهش 

يدارم ةورع  نب  65یناه 

يوادیص دلاخ  نب  ورمع  یناملس و  ثراح  نب  67ةدانج 

یناملس یجحذم  ثراح  مالغ  یکرت  67حضاو 

يذئاعلا هللادبع  نب  67عمجم 
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يذئاع یجحذم  هللادبع  نب  عمجم  نب  68ذئاع 

یلمج لاله  نب  68عفان 

یفعجلا یجحذملا  ةریشعلا  دعس  نب  فعج  نب  قورسم  نب  69جاجح 

دعس نب  فعج  نب  لفغم  نب  70دیزی 

نیسح نارای  زا  70نایراصنا 

يراصنا ۀظرق  نب  70ورمع 

يراصنا برلادبع  نب  71نمحرلادبع 

یجرزخ يراصنا  نالجع  نب  71میعن 

یجرزخ يراصنا  ثراح  نب  بعک  نب  71ةدانج 

یجرزخ يراصنا  ثرح  نب  بعک  نب  ةدانج  نب  72ورمع 

فوتحلاوبا شردارب  ینالجع و  يراصنا  ثراح  نب  72دعس 

اهیمعثخ اهیلجب و  زا  72ییادهش 

یلجب يرامنا  سیق  نب  نیق  نب  72ریهز 

یلجب يرامنا  سیق  نب  براضم  نب  75ناملس 

یمعثخ يرامنا  عاطملا  یبا  نب  ورمع  نب  75دیوس 

یمعثخ رشب  نب  75هللادبع 

یلدهب يدنک  أشعشلاوبا  رصاهم  نب  دایز  نب  75دیزی 

يدنک سیقلا  ءرما  نب  76ثراح 

يدنک ورمع  نب  76رهاز 

يدنک یمرضح  ثودحأ  نب  ورمع  نب  76رشب 

ینالوخ يدنک  ریجح  نب  76بدنج 

رافغ لآ  77يادهش 

يرافغ قارح  نب  ةورع  نب  نامحرلادبع  شردارب  77هللادبع و 

يرافغ رذ  یبا  مالغ  يوح  نب  77نوج 
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اهیبلک 77يادهش 

یبلک ریمع  نب  77هللادبع 

یمیلع یبلک  دیزی  نب  78یلعألادبع 

یبلک هنیدم  ینب  مالغ  ورمع  نب  78ملاس 

نایدزأ 79يادهش 

یفوک يدزا  جرعا  ریثک  نب  79ملسم 

يدزا ملسم  مالغ  هللادیبع  نب  79عفار 

يدزا رشب  یبا  نب  بیبح  نب  79مسق 

يدزا میلس  نب  79ریهز 

یبسار يدزا  ورمع  نب  سالح  شردارب  79نامعن و 

يدزا بخلص  نب  79ةرامع 

نایدبع 80يادهش 

هللادیبع هللادبع و  وا  رسپ  ود  يدبع و  طیبث  هب  80دیزی 

ملاس شمالغ  يرصب و  يدبع  ملسم  نب  80رماع 

يرصب يدبع  کلام  نب  80فیس 

يرصب يدبع  يهیما  نب  80مهدا 

نایمیت 80يادهش 

هبلعث نب  هللا  میت  یمیت  لشهن  نب  رماع  مالغ  جاجح  نب  80رباج 

نمحرلادبع شرسپ  هبلعث و  نب  هللا  میت  یمیت  جاجح  نب  81دوعسم 

یمیمت هبلعث  نب  هللا  میت  نب  یح  نب  81رکب 

یمیمت هبلعث  نب  سیق  نب  کلام  نب  81نیوج 

یمیمت یعبض  ۀبلعث  نب  سیق  نب  ۀعیبض  نب  81رمع 

یمیمت هبلعث  نب  میت  نب  بعک  نب  رماع  نب  81بابح 

اهیئاط 81يادهش 
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یئاط ناسح  نب  81رامع 

یئاط دعس  نب  82ۀیما 

نایبلغت 82يادهش 

یبلغت کلام  نب  82ماغرض 

یبلغت قیتع  نب  82ۀنانک 

طسقم سودرک و  شناردارب  یبلغت و  ثراح  نب  ریهز  نب  82طساق 

ناینهج 82يادهش 

ینهج رمع  نب  دایز  نب  82عمجم 

ینهج رجاهملا  یبا  نب  رجاهم  نب  82دابع 

ینهج تلص  نب  82ۀبقع 

اهیحایر 83يادهش 

یحایر دیزی  نب  83رح 

يدعس یمیمت  ردب  نب  86جاجح 

ماما نارای  زا  هقرفتم  دارفا  87رد 

ینابیش یلع  نب  87ۀلبج 

يرمن ورمع  نب  87بنعق 

یفنح هللادبع  نب  87دیعس 

هتکن دنچ  دروم  رد  88همتاخ 

ءادهش 88نفد 

نانآ یماسا  لوا  فورح  قبط  نارای  91تسرهف 

روشاعلا موی  نزح  هب  ددجتی  امیف  رودصملا  92ۀثفن 

92هراشا

اروشاع زور  ياههودنا  يروآ  دای  رد  درد ، رپ  يهنیس  نازوس  93هآ 

یسلجم يهمالع  94تیاور 
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ینامی سوواط  94تیاور 

يرشخمز 95ثیدح 

محازم نب  رصن  96تیاور 

نیسحلا هللادبع  ابا  تمارک  96دوج و 

لوقعلا فحت  97ۀیاور 

نیسح ماما  98تعاجش 

ریرهلا ۀلیل  زا  101یفیصوت 

نینح 101گنج 

ربیخ 102گنج 

دحا 102گنج 

نیسحلا هللادبع  ابا  باحصا  103نارای و 

103هراشا

رهظم نب  104بیبح 

104هراشا

رهظم نب  105بیبح 

105هراشا

مئاقلا باحصا  105لئاضف 

يرکاش بیبش  یبا  نب  107سباع 

109بذوش

دیزی نب  109رح 

رهظم نب  112بیبح 

112هراشا

يرتستلا خیشلا  113ۀیاکح 

ثراحلا نب  115سنا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ةورع نب  116رباج 

116ءاثعشلاوبا

116لجحوبا

رهسم نب  116سیق 

ۀمامث نب  117عقوم 

نیسحلا نب  119یلع 

سابعلا لضفلاوبا  120ترضح 

البرک ياقس  زوسناج  122تداهش 

122هراشا

یضر دیس  گرم  125ناتساد 

ردپ قارف  رد  يرتخد  لد  زوس  127باهتلا و 

127هراشا

یماش فسوی  خیش  زا  129يراتفگ 

یناغالا 131باتک 

متاح نب  131يدع 

تیب لها  134تراسا 

134هراشا

نسحلا نب  نسح  135جیوزت 

بلح رد  طقس  نسحم  137هاگترایز 

137هراشا

يومح 137راتفگ 

یئافص 138راتفگ 

هناگ هس  138دئاوف 

نیتسخن 138هدئاف 
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البرک رد  لسغ  139تلیضف 

رس يوم  139گنر و 

ماظع تیب  لها  نیحادم  مارک و  ظاعو  هب  تبسن  هناگ  تسیب  139حیاصن 

139هراشا

ایر زا  بانتجا  140صالخا و 

ییوگتسار 140قدص و 

ینغت زا  141بانتجا 

لطاب جیورت  141مدع 

ناگرزب هب  تناها  142مدع 

دمحم لآ  رارسا  ءاشفا  142مدع 

دنکن يزیگنا  هنتف  داسف و  نیمز  يور  142رد 

رگمتس ملاظ و  رب  تنواعم  142مدع 

نانادان ءارغا  143مدع 

یصاعم ندرمشن  143کچوک 

يأر هب  143ریسفت 

هلطاب ءارآ  اب  تایاور  ریسفت  144مدع 

ءاتفا 144مدع 

ءایبنأ ماقم  تمرح  144ظفح 

مدرم یتدیقع  لوصا  رد  ههبش  داجیا  145مدع 

ینابرهم 145تبحم و 

یصخش يزرو  146ضرغ 

ادهش نأش  146تیاعر 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  146رما 

تیب لها  تمارک  تزع و  148ظفح 
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دوصقملا 150یهتنا 

151یقرواپ
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اروشاع هسامح  رد  ایوگ  لتقم  هس 

باتک تاصخشم 

مجرتم هدنروآدرگ ،  -، 1322 میحرلادبع ، یشیاشخب ، یقیقع  هسانشرس : 
[ يروآدرگ حیحـص :  ] فیلاـت اـب  یمالــسا ، نـیققحم  زا  یعمج  فیلاـت  اروشاـع / هساـمح  رد  اـیوگ  لـتقم  هـس  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 

. یشیاشخبیقیقع میحرلادبع  همجرت  يراذگبارعا و 
.1382 مالسادیون ، مق : رشن :  تاصخشم 
. سکع 319 ص : . يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 964-6485-50-2  22000( لوا  ؛  پاچ   ) لایر  15000 کباش : 
. یبرع یسراف -  تشاددای : 

.1379 لوا : پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

دمحم ع / )  ) نیـسحلاراصنا یف  نیعلاراصبا  .- 31  - 17 ص . یناسر . رمع  نبلیضف  ( / ع  ) یلع نبنیـسحلاعم  لتق  نم  هیمـست  تاجردنم : 
.319 [ - 171 . ] ص یمق . ثدحم  ددجتی / ...  امیف  رودصملا  هثفن  .- 170 [ - 32 . ] ص يوامس .

(. (ع یلع نبنیسحلا  عم  لتق  نم  هیمست  رگید :  ناونع 
(. (ع نیسحلاراصنا لاوحا  یف  نیعلاراصبا  رگید :  ناونع 

. اروشاعلاموی نزح  هب  ددجتی  امیف  رودصملا  هثفن  رگید :  ناونع 
باحصا 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

نادیهش . 61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 
(ع) یلع نبنیسحلا  عم  لتق  نم  هیمست  نرق 2ق . رمع ، نبلیضف  یناسر ، هدوزفا :  هسانش 

(ع) نیسحلا راصنا  لاوحا  یف  نیعلاراصبا  Samawi, Muhammad 1876م .  - 1950 دمحم ، يوامس ، هدوزفا :  هسانش 
اروشاعلا موی  نزح  هب  ددجنی  امیف  رودصملا  هثفن  . 1254  - 1319 سابع ، یمق ، هدوزفا :  هسانش 

BP42/ع7س9 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9537 ییوید :  يدنب  هدر 

م9305-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مجرتم راتفگشیپ 

البرک نانیرفآ  هسامح  قح و  هار  نادیهش 

نوخ اب  مالسا ، يهبیط  يهرجش  تسا ، تماهـش  تداهـش و  تلیـضف و  نیئآ  مالـسانیقیدصلا  ءادهـشلا و  بر  مسبمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نیمز هب  هار  نیا  رد  هک  تسا  يدنمـشزرا  كاپ و  ياهنوخ  نوهرم  نآ  نیزورما  يرابرپ  و  تسا ، هتـشگ  باریـس  تیونعم  يوقت و  لاـجر 

زا بازحا  دحا و  ردب ، گنج  نآ  زا  تشاد  میهاوخ  میاهتـشاد و  نونکات  مالـسا ، روهظ  زاغآ  زا  يردقنارگ  يادهـش  ام  تسا . هدش  هتخیر 
البرک يهثداح  نادیهش  یلو  ریخا ، رصع  تلیضف  نادیهش  ات  رسای  رامع  يافو  اب  هیمس  ات  مالـسا  ربمایپ  ردقیلاع  يومع  ءادهـشلادیس  هزمح 
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هب هجوت  اب  و  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  یئاهنت  تیمولظم و  هب  هجوت  اـب  یناـکم و  یناـمز و  صاـخ  طئارـش  هب  هجوت  اـی  فط  هار  نازاـبناج  و 
ثداوح رگید  قشمرـس  و  مالـسا ، نادیهـش  يوگلا  ور  نآ  زا  دنتـسه  رادروخرب  یـصاخ  یگژیو  زا  نانآ ، ریظنیب  سدقم  عافد  تیعقوم و 

، ددرگیم نیمز  رود  هب  دیشروخ  دراد ، نایرج  خیرات  ات  هک  دناهدش  هتخانـش  راصعا  لوط  رد  ملاظ  رگمتـس و  ربارب  رد  تمواقم  هب  طوبرم 
ادرف زورما و  ياهلسن  دش و  دهاوخ  هدوزفا  هعقاو  نآ  یگدرتسگ  تمظع و  عاعش  رب  زور  هب  زور  دشابیم  دوخ  یلاقتنا  تکرح  رد  نیمز  و 

موادت نانچمه  سالک  نیا  رد  درب و  دنهاوخ  هدرب و  یحور  شزومآ  یگدنزاس و  هار  رد  شارخلد  هثداح  نیا  زا  یفاک  ياههرهب  اهادرف  و 
ع)  ) نیسحلا هللادبعیبا  يونعم  یهالا و  تیصخش  و  ع )  ) ینیـسح ياروشاع  يهسامح  يهرابرد  يددعتم  ياهباتک  نونک  ات  . تشاد دهاوخ 

تمظع نوچ  دـنهدیم  لیکـشت  ار  ع )  ) تیب لها  نارادتـسود  و  نیملـسم ، ياههناخباتک  زا  یمیظع  شخب  هک  تسا ، هدـمآرد  شراگن  هب 
تحت زین  ار  مالسا  يادهش  رگید  هبیط  حاورا  هک  تسا  عمال  عطاس و  نانچ  نآ  مالسا  هار  نادیهـش  رگید  رب  ع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  یحور 

نآ زا  رتـشیب  يرادازع  سلاـجم  اـههضور و  اـهباتک و  رد  ورنیا  زا  تـسا  هداد  رارق  دوـخ  تیموـلظم  يراکادـف و  راـثیا و  تـمظع  عاعــشلا 
نارای و دراد  اج  هک  یتروص  رد  دـیآیم . نایم  هب  يرکذ  وا  صلخم  افـصاب و  نارای  زا  رتمک  سب و  دـیآیم و  لـمع  هب  لـیلجت  راوگرزب ،

شقن ات  دنریگ  رارق  رکذت  راکذت و  میرکت و  لیلجت و  دروم  دوخ  ياوشیپ  رورـس و  یلوم و  دننامه  دوخ  دـح  رد  زین  وا  راکادـف  باحـصا 
يوگلا قشمرس و  ار  نانآ  تعاجش  تماهـش ، هدنیآ  ياهلـسن  دنامب و  دیواج  هدنز و  هشیمه  مالـسا  خیرات  رد  رگراثیا  راکادف و  ياهناسنا 

یهلا ياههار  يراجم  رد  مالـسا ، هار  نیتسار  نادهاجم  [ 1 « ] انلبـس مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلاو   » همیرک هیآ  قادصم  هب  دـنهد  رارق  دوخ 
اهملیف اـهباتک و  رد  شیقنت  راـکفا و  رد  میـسرت  ناـهذا و  رد  ریوـصت  خـیرات و  رد  تیبـثت  اـههار ، يراـجم و  نآ  زا  یکی  هـک  دـنریگ  رارق 

دننام یناراوگرزب : تافیلأت  هک  تسا  هدمآ  مه  ناراوگرزب  نیا  دروم  رد  هریس ، لتاقم و  بابرا  ياهباتک  رد  هدنکارپ  بلاطم  هتبلا  . دشابیم
هدنریگ رب  رد  خیراوتلا ... خسان  هعیرذـلا ، لامألا ، یهتنم  مومهملا ، سفن  نیرخأتم  زا  و  فوهل )  ) سوواط نب  دیـس  لتقم  فنخمیبا ، لتقم 

اج هک  تسا  هداد  ناشن  ار  ناراوگرزب  نیا  یماسا  لماک  تبث  هب  یـصاخ  مامتها  دنمـشزرا ، فیلأت  هس  یلو  دـشابیم  نانآ  كرابم  یماـسا 
هتوخإ هدلو و  نم  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسحلا  عم  لتق  نم  ۀیمست   - » 1. دریگ رارق  خیرات  بدا و  ملع و  لها  هجوت  تیانع و  دروم  دراد 
نیماما نارای  باحصا و  زا  یفوک  يدسا  یناسر  مهرد  نب  رمع  نب  ریبز  نب  لیضف  ردقلا  لیلج  فیلأت  تیبلا ) لها  ءادهش   ) هتعیـش هلها و  و 

نآ يهمجرت  هناتخبـشوخ  هک  تسا  يدنمـشزرا  باـتک  تسا و  هتفاـی  فیلأـت  يرجهمود  نرق  رد  اـیوگ  باـتک  نیا  مالـسلااهیلع  نیقداـص 
دمحم خیـش  ردقلا  لیلج  اناوت و  عبتتم  ققحم و  ینابر  ملاع  فیلأت  مالـسلاهیلع »  » نیـسحلا راصنأ  یف  نیعلا  راصبإ  باتک   - » 2. دمآ دهاوخ 
هعبطم رد  فرشا  فجن  رد  لاس 1341  رد  مه  دنمـشزرا  رثا  نیا  يرجه  مهدراهچ  نرق  مـالعا  زا  ق ) م 1370 ه .  ) يوامس رهاط  خیـش  نب 

هب ددجتی  امیف  رودصملا  ۀـثفن   - » 3. تسا هدش  پاچ  دیدجت  ناریا  ناتـسکاپ و  دـنه ، رد  اهراب  نونکات  و  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  هیردـیح 
شاهمجرت هارمه  باتک  نایاپ  رد  تسا و  هتفاـی  فیلأـت  هر )  ) یمق ساـبع  خیـش  یماـن  ملاـع  راوگرزب  ثدـحم  فیلأـت  روشاـعلا » موی  نزح 

نیا زا  دندوب  مورحم  اهنآ  زا  يروهرهب  زا  نانابز  یـسراف  بلغا  هدوب و  یبرع  نابز  هب  مادک  ره  هلاسر  باتک و  هس  نیا  نوچ  . دـمآ دـهاوخ 
بیترت هب  ار  سیفن  رثا  هس  ره  تفرگ و  میمصت  تسا  یمالسا  هیلاع  فراعم  و  ع )  ) تیب لها  راثآ  رشان  هک  مق » مالـسا  دیون  رـشن  رتفد   » ور

رکذ و بابرا  تلیضف و  ناقاتـشم  نابلاط و  رایتخا  رد  و  پاچ ، هعومجم  کی  رد  اروشاع » يهسامح  نوماریپ  ایوگ  لتقم  هس   » ناونع تحت 
، قح هار  نادیهش  دنمشزرا  ياهنوخ  راثآ  نداد  ناشن  شرتسگ و  هعسوت و  رد  الوا : : ات دهد ، رارق  ع )  ) ینیـسح ياههضور  ربانم و  نابحاص 
زا یـشخب  ات  دزاس . دلخم  دیواج و  خیرات ، ریـسم  رد  رتشیب  هچ  ره  ار  تلیـضف  نادیهـش  یماسا  ایناث : . دـشاب هتـشادرب  زیچان  دـنچ  ره  یماگ 

نیمأت یگنهرف  يونعم و  فدـه  نیا  یهلا ، لضف  اب  هک  نونکا  . دـشاب هدومن  تیبثت  ءادا و  دـشابیم ، ناـگمه  يهمذ  رب  هک  ار  ناـنآ  قوقح 
شـضیف رپ  هاگرد  زا  درادیم و  تلئـسم  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  نانآ  تعافـش  هب  لـین  ناراوگرزب و  نآ  هار  زا  يوریپ  قیفوت  تسا  هدـیدرگ 

يدامجیشیاشخب یقیقع  میحرلادبعمالسا  دیون  رشن  رتفد  « همرک هنمب و  !» دزاس نامهم  ردقیلاع  نادیهش  نیا  يهگرج  رد  زین  ار  وا  دهاوخیم 
هام 1379 نیدرورف  یناثلا 1420 - 
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( يرجه مود  نرق  زا  يرثا   ) یناسر رمع  نب  لیضف  لتقم 

هراشا

عم لتق  نم  ۀیمـست  : » مانب تسا  یباتک  دشابیم  زین  عبنم  نیرتلیـصا  نیرتمیدـق و  هک . لاح  نیع  رد  تسام  هجوت  دروم  هک  یعبنم  نیتسخن 
يهمین فورعم  لاجر  زا  یکی  يدیز » یناسر  رمع  نب  لیضف   » یملق رثا  هتعیش » هلهأ و  هتوخإ و  هدلو و  نم  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسحلا 
یماسا يروآدرگ  شـالت  رد  یناـسر  موحرم  . دـشابیم رادروخرب  زین  ینید  تقاـثو  راـبتعا و  تلزنم و  زا  هک  تسا ، يرجه  مود  هدـس  لوا 

باتک هدزرس و  تسا ، هتـشاد  یـسرتسد  هک  یهافـش  یبتک و  ذخأم  عبنم و  ره  هب  شالت  نیا  رد  تسا و  هدوب  البرک  زابناج  نادیهـش  مومع 
افو و اب  نارای  راصنا و  یماسا  يهدـنریگ  رب  رد  دوخ ، کـچوک  مجح  رد  باـتک  نیا  تسا  هتـشاذگ  راـگدای  هب  دوخ  زا  ریرحت و  ار  روبزم 

يروآ درگ  تیفیک ، تروص و  نیا  هب  رگید  ياج  چیه  رد  هک  تسا  ءادفلا ) هفل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  ( ) ع  ) نیـسحلا هللادـبعابا  زابناج 
وا لاح  حرـش  رد  نوچ  دشاب  هدوب  نآ  يهدنـسیون  ندوب  یبتکم  یبالقنا و  هبنج  رثا ، نیا  شیادـیپ  رثؤم  لماوع  زا  یکی  دـیاش  . تسا هدـشن 
وا کمک  هب  ناج  لاـم و  اـب  هک  راوگرزب  نآ  زار  باحـصا  زا  و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـیز  تخـسرس  نیعفادـم  زا  وا  هک  تسا  هدـمآ 
ره رد  . تسا هدوب  یبتکم  يداقتعا و  یگنهرف و  يونعم و  يهناوتـشپ  داجیا  ناونع  هب  باتک ، نیا  هئارا  شراگن و  زا  ار  وا  فده  دوب  هتفاتش 
هب هجوت  اب  وا  ندوب  يدـیز  دربیم و  رتالاب  ار  نآ  رابتعاو  شزرا  هک  تسا  یتالیـصفت  تایاور و  راـثآ ، هدـنریگ  رب  رد  باـتک  نیا  تروص 
هک نیا  هب  هجوت  اب  ای  تسا  هدمآ  لمع  هب  ثیدح  تیارد و  ناگرزب  زا  یخرب  يوس  زا  یمق  ریسفت  تارایزلا و  لماک  نایوار  زا  هک  یقیثوت 

دیون رـشن  رتفد  هک  دوب  اهیگژیو  تایـصوصخ و  نیا  دوجو  اب  دیامن  داجیا  یعنام  دناوتیمن  تسین  یهقف  ماکحا  دروم  رد  تایاور  عوضوم 
هدومن و لتقم  هس  زاغآرـس  نیا  رد  سیفن  رثا  نیا  ندنادرگزاب  همجرت و  هب  مادـقا  نآ  دـنمجرا ، بابرا  ملع و  هب  تمدـخ  ناونع  هب  مالـسا 
ع)  ) تیبلا لآ  تکرب  رپ  هسـسوم  زا  هرداص  انثارت »  » نیزو هیرـشن  شالت  شـشوک و  نوهرم  نآ  ندروآ  تسد  هب  رد  هک  تسا  رکذت  ياج 

ماود ءاقب و  لاعتم  دنوادخ  زا  دیامنیم . نآ  یملع  تئیه  مرتحم و  نیلوئـسم  میدـقت  ار  دوخ  ریخ  ياعد  یبلق و  رکـشت  کنیا  هک  تسا  مق 
باتک نتم  کنیا  تسا . ناهاوخ  ار  هسسوم  نآ  تیلاعف 

البرک يادهش 

یعخن سنا  نب  نانس  ار  وا  داب ! وا  رب  ادخ  یپایپ  ياهدورد  تاولـص و  ادخ  لوسر  دنزرف  ع )  ) یلع نب  نیـسح   - 1 میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
شردام (: ع  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  ساـبع   - 2 [ . 2 . ] دناسر دیزی  هب  ار  وا  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ  دومن و  لمح  دوخ  اب  ار  وا  رـس  تشک و 

ود ره  هک  دشابیم  یـسبنس  یئاط  لیفط  نب  میکح  داقر و  نب  دیز  وا  لتاق  تسا  يرماع  دیحو  نب  ۀـعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلاما 
مازح رتخد  نینبلامأ  زین  وا  ردام  (: ع  ) بلاـطیبا نب  یلع  نب  رفعج   - 3. دندش جالع  لباق  ریغ  ضرم  راتفرگ  دوخ  ندـب  رد  هعقاو  نآ  زا  سپ 
یلوخ وا  لتاق  دشابیم  نینبلامأ  زین  وا  ردام  (: ع  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  هللادـبع   - 4. تسا یمرـضح  تیبث  نب  یناه  وا  لتاق  دشابیم  روکذم 

5. داد يرای  ار  وا  ریت  يزاس  هدامآ  رد  زین  نابا  نب  میمتینب  نادرم  زا  یکی  رما  نیا  رد  تشک  ار  وا  يریت  هلیسوب  هک  تسا  یحبصأ  دیزی  نب 
وا ردام  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  هللادبع  لتاق  نآ  مان  تشک  ار  وا  مراد » نب  نابأ   » هلیبق زا  يدرم  : رغصألا ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  دمحم  - 

لشهن نب  لدنج  نب  ملسم  نب  یعبر  نب  کلام  نب  دلاخ  نب  دوعـسم  رتخد  یلیل ، شردام  (: ع  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  رکبوبا   - 6. دوب دلومأ » »
هللادـبع رفعج و  ساـبع ، ینت  ردارب  وا  تسا . مازح  رتـخد  نینبلامأ  شرداـم  (: ع  ) بلاـطیبا نب  یلع  نـب  ناـمثع   - 7. دـشابیم میمت  مراد  نب 

رتخد هنومیم  یلیل ، رداـم  و  یفقث » ثیغم  نب  دوعـسم  نب  ةورع  نب  ةرمیبا   » رتخد یلیل  شرداـم  (: ع  ) ربکـألا نیـسحلا  نب  یلع   - 8. دشابیم
نب یلع  انا  :» دـناوخیم ار  زجر  نیا  شروی  هلمح و  ماگنه  هب  وا  تسا . يدـنک  نامعن  نب  ذـقنم  نب  ةرم  وا  لـتاق  تسا . برح  نب  نایفـسوبا 

يدنواشیوخ يهتـسیاش  ام  ادخ  هناخ  هب  مسق  مشابیم ، یلع  دنزرف  نیـسح  دنزرف  نم  ینعی  «» یبنلاب یلوا  هللا  تیب  نحن و  یلع  نب  نیـسحلا 
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شردام (: ع  ) نیـسحلا نب  هللادـبع   - 9 !« داـب وا  رب  ادـخ  دورد  دـیدرگ . دیهـش  هک  نیا  اـت  تفگیم  ار  نانخـس  نیا  وا  میتسه . ص )  ) ربماـیپ
ریت اـب  یبلاو » يدـسا  یلهاـک  هلمرح   » ار وا  دـشابیم . یبلک  میکح  نب  بعک  نب  رباـج  نب  سوأ  نب  يدـع  نب  سیقلا  ؤرمإ  رتـخد  باـبر » »

یلاـح رد  ع »  » ماـما دـندروآ . ع »  » نیـسح ماـما  رـضحم  هب  ار  وا  تدـالو  زا  سپ  دوب ؛ هدـیدرگ  دـلوتم  ندرک  گـنج  ماـگنه  هب  وا  تشک .
هک دوب  ماگنه  نیمه  رد  دـیمان . هللادـبع  ار  وا  دومرفزاب و  ار  وا  ناهد  دوخ ، ناـهد  بآ  اـب  دیـشک و  شوغآ  هب  ار  دازون  نآ  دوب  هتـسشنهک 

نامـسآ يوس  هب  دومن و  عمج  تفرگ و  ار  نوخ  يولج  دوخ  تسد  اب  ع )  ) نیـسح دیرد  ار  وا  هاگولگ  ریت  نیا  دنکفا  يریت  یلهاک  هلمرح 
زا ياهرطق  رگا  : » هک درک  تیاور  نم  هب  ع )  ) رقاب ماما  لوق  زا  درولاوبا  دیوگ : لیـضف  . تشگنزاب نیمز  هب  مه  ياهرطق  نوخ ، نآ  زا  دیـشاپ .

يرخأ دسأ »  » یف و  انئامد -  نم  ةرطق  ینغ »  » دـنع و  : » تسا هتفگ  رعاش  هراب  نیا  رد  تشگیم . لزان  یهلا  باذـع  دیـسریم  نیمز  هب  نآ ،
ازج زور  رد  هـک  تـسا  دــسا »  » هلیبـق ناـیم  رد  نآ ، زا  رگید  ياهرطق  و  ینغ »  » يهلیبـق شیپ  اــم  نوـخ  زا  ياهرطق  : » ینعی بـسحت » ودــعت 
یلو تسا ؛ هتـشاد  روضح  اهدروخرب  زا  یخرب  رد  اـما  دوب  راـمیب  زور  نآ  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ددرگیم ». تساوخزاـب  يرامـشزاب و 

نب نسح  نسحلا و  نب  ورمع  نب  دـمحم  وا ، زج  دـش و  ریگتـسد  نانز  هارمه  هب  وا  ماجرف  رد  دیـشک و  نوریب  هکرعم  زا  ار  وا  يو ، يراـمیب 
هبقع نب  هللادبع  ار  وا  دوب  يدلوما  زینک  شردام  (: ع  ) یلع نب  نسحلا  نب  رکبوبا   - 10 .( دندنام یقاب  هدنز  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلا 
مساق  - 12. تشک دز و  ریت  اب  ار  وا  يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح  دشابیم . يدلوما  شردام  (: ع  ) یلع نب  نسحلا  نب  هللادبع   - 11. تشک يونغ 

بلاـطیبأ نب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  نوـع   - 13. تشک يدزأ  لـیفن  نب  ورمع  ار  وا  دوـب  يدـلوما  زینک  شرداـم  (: ع  ) یلع نب  نـسحلا  نـب 
 - 14. دناسر لتق  هب . ار  وا  یناهبن  یئاط  هنطق  نب  هللادبع  تسا . يرازفلا  حایر  نب  ذئاع  نب  ۀعیبر  نب  بیـسم  رتخد  هنامج ،»  » شردام مان  (: (ع
نب هللا  میت  نب  ثراح  نب  ذـئاع  نب  ۀـعیبر  نب  فیقث  رتخد  هصفح  رتخد  ءاصوخ »  » شرداـم ع)  ) بلاـطیبا نب  رفعج  نب  هللادـبع  نب  دـمحم 

دنتفریم ازع  نابحاص  دزن  تیلـست  يارب  هنیدم  لها  دـیوگ : لیـضف  . تشک ار  وا  یمیت  لشهن  نب  رماع  هک  دـشابیم  لئاو  نب  رکب  نب  ۀـبلعث 
هب هک  اهتبیـصم  هچ  تفگ  وا  هب  تفر و  وا  شیپ  وا  یلاوـم  زا  یکی  دـندوب  هتفر  رفعج  نـب  هللادـبع  دزن  تیلـست  يارب  زین  مدرم  زا  ياهدـع 

( هرایتپ  ) ءانخل نز  رـسپ  يا  : » دومرف دز و  ار  وا  دوخ  شفک  اب  مشخ  تدش  زا  رفعج  نب  هللادـبع  ؟» تسا هدـماین  شیپ  ام  يارب  نیـسح  رطاخ 
متشگیمن ادج  وا  زا  زگره  متشادیم  روضح  البرک  رد  زین  مدوخ  رگا  مسق  ادخ  هب  ییوگیم . ار  نخس  نیا  ع )  ) نیـسح يهرابرد  هنوگچ 

دناهدش هتشک  نیسح  يرای  هار  رد  نانآ  هک  نیا  مراذگیمن و  یقرف  هللادبعابا  مدیهش و  رـسپ  ود  نایم  نم  مسق  ادخ  هب  موش  هتـشک  وا  اب  ات 
دومن و دوخ  نانیشن  مه  هب  ور  سپس  دنشاب . هدش  هتـشک  میومع  رـسپ  رورـس و  ردارب و  زا  عافد  يرای و  يارب  هک  تسا  نیا  دننام  نم  يارب 

نم رب  ع )  ) هللادـبعابا تداهـش  ادـخ  هب  مرازگـساپس  دـسریمارف . وا  يهیحان  زا  هک  یهورکم  بوبحم و  رما  ره  ربارب  رد  ار  يادـخ  :» دومرف
رکش و لاح  ره  رد  یلو  مباتشب  وا  کمک  هب  مدوخ  سفن  اب  ماهتسناوتن  نم  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتنیگنس  تسا و  راوگان  نیگنـس و  رایـسب 

رماع نب  ةرفن   » رتخد نینبلامأ  شردام  (: ع  ) بلاـطیبا نب  لـیقع  نب  رفعج   - 15 ...« دناهدرک کمک  ار  وا  منادنزرف  هک  تسار  يادـخ  ساپس 
نب نامثع  ار  وا  دوب . يدلومأ  زینک  شردام  : لیقع نب  نامحرلادـبع   - 16. تشک یمعثخ  ورمع  نب  هللادبع  ار  وا  تسا  یبالک » نامـصه  نب 

. دوب دلوما  شردام  (: ع  ) بلاطیبا نب  لیقع  نب  هللادبع   - 17. دنتشک مه  تکراشم  اب  یضاق  ینادمه  برح  نب  ریشب  ینهج و  دسا  نب  دلاخ 
يدلوما زینک  هلبح »  » شردام دش . هتـشک  هفوک  رد  وا  (: ع  ) بلاطیبا نب  لیقع  نب  ملـسم   18. تشک ریت  اب  ار  وا  يوادیـص  حیبص  نب  ورمع 

حیبـص نب  ورمع  دوـب . يدـلومأ  زین  هیقر  رداـم  دوـب و  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  رتـخد  هیقر ، شرداـم  : لـیقع نب  ملـسم  نـب  هللادـبع   - 19. دوب
بلاطیبا نب  لیقع  نب  دیعـسیبا  نب  دمحم   - 20. دناسر لتق  هب . ار  وا  یمرـضح » کلام  نب  دسا  : » دناهتفگ یخرب  تشک و  ار  وا  يوادـیص 

ماما تداهـش  لتق و  ربخ  هک  یماگنه  . دنتـشک مه  يرای  اـب  ینهج  رـساییبا  نب  طـیقل  يدزأ و  ریهزنبا  ار  وا  تسا . يدـلوما  شرداـم  (: (ع
هب  ) مکل یبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذاـم  :» تفگیم داد و  رـس  هلاـن  دـش و  نوریب  بلاـطیبا  نب  لـیقع  رتخد  بنیز  دیـسر  هنیدـم  هب  ع )  ) نیـسح

یئازج اذه  ناک  ام  . مدب اوجرـض  مهنم  و  يراسأ ، مهنم  هفاضا ) هب   ) يدقتفم دـعب  یتیب  لها  یترتعب ، . ممألا رخآ  متنأ  متعنـص و  اذام  هفاضا )
اب دـیدوب  مما  نیرخآ  هک  امـش  دـیوگب : امـش  هب  مالـسا  ربماـیپ  رگا  ینعی : «. محر يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا  هفاـضا ) هب   ) مکل تحـصن  ذإ 
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هتـشغآ دوخ  نوخ  اب  رگید  یخرب  ناریـسا و  نانآ  زا  یخرب  ؟ تفگ دـیهاوخ  هچ  باوج  رد  دـیدومن ؟ راتفر  هنوگچ  نم  تیب  لـها  ترتع و 
اب هنوگ  نیا  نم  ماحرا  نادـنواشیوخ و  اب  هک  مداد  رارق  تحیـصن  دروم  ار  امـش  هک  هاگ  نآ  دوب ؟ نیا  نم  راک  شاداپ  هجیتن و  ایآ  دنتـسه 

.»!؟ دیئامن راتفر  تنوشخ  يدب و 

( داب دونشخ  نانآ  زا  دنوادخ   ) وا باحصا  راصنا و  يادهش 

نب نیـسح  رازگتمدخ  حجنم ،  - 22. دناسر تداهش  هب  یمرـضح  فوع  نب  نامیلـس  ار  وا  ع :)  ) یلع نب  نیـسح  رازگتمدخ  نامیلـس   - 21
، ناهبن نب  ثراـح  . 24 (. ع  ) یلع نب  نیـسح  رازگتمدـخ  یملید ، براـق  . 23. دـیناسر تداهـش  هب  یلظنح  رکب  نـب  ناـسح  ار  وا  ع :)  ) یلع
رد ار  وا  ع :)  ) نیـسح ماما  [ 3  ] ریـش مه  رطقی ، نب  هللادـبع   - 25. دشابیم ص )  ) هلوسر دسا  هللادسا و  بلطملادـبع ، نب  ةرمح  رازگتمدـخ 

سپس تشک و  ار  وا  یمخل  ریمع  نب  کلملادبع  بیترت  نیا  هب  دش . درخ  وا  ياهناوختـسا  دندنکفا و  نییاپ  هب  دایزنبا  خاک  يالاب  زا  هفوک 
. دیرب ار  وا  رس 

همیزخ نب  دسا  ینب  هلیبق  يادهش 

تعیب ع )  ) نیـسح ماـما  يارب  هفوـک  رد  هک  دوـب  يدرف  وا  دـناسر . تداهـش  هـب  یناـقفغ  میرـص  نـب  لیدـب  ار  وا  رهاـظم : نـب  بیبـح   - 26
ریفس : ) يوادیص رهسم  نب  سیق   - 28. دوب هدرک  كرد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تبحاصم  ینامز  كدنا  وا  ثراح : نب  سنا   - 27. تفرگیم

نب ملسم  ار  وا  هبلعث : نب  دعسینب  هلیبق  زا  هجسوع  نب  ملسم   - 30. هعیبر نب  نامیلس   - 29. تشک دایزنبا  ار  وا  هفوک ،) مدرم  يوس  هب  ماما 
نب نوج   -] 33 ةورعیبا نب  سیق  نادنزرف  هللادـیبع  و   - 32 سیق نب  هللادبع   - 31. دندناسر تداهش  هب  هراکـشخیبا  نب  هللادیبع  هللادبع و 

يرافغ رذیبا  یلوم  نوج ]

میمت ینب  هلیبق  زا 

. مراد نب  لیفن  هلیبق  زا  هللادبع  نب  بیبش   - 35 .( دوب هدیدرگ  قحلم  ع )  ) یلع نب  نیسح  هب  اهدعب  وا  ، ) دیزی نب  رح   - 34

رکب نب  دعس  ینب  هلیبق  زا 

ردب نب  جاجح   - 36

بلغت هلیبق  زا 

. کلام نب  ۀماغرض   - 40. قیتع نب  ۀنانک   - 39. ثراح نب  ریهز  نب  يودرک   - 38 ریهز نب  طساق   - 37

هبلعث نب  سیق  هلیبق  زا 

هعیبض نب  ورمع   - 42. کلام نب  نیوج   - 41

هرصب مدرم  زا  سیقلادبع  هلیبق  زا 

ملاس  - 47. ملسم نب  رماع   - 46 يدبع طیبث  نب  دیزی  نب  هللادـیبع   - 45 يدبع طیبث  نب  دیزی  نب  هللادـبع   - 44 يدبع طیبث  نب  دـیزی   - 43
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هیمأ نب  مهدأ   - 49 کلام نب  فیس   - 48( ملسم نب  رماع  رازگتمدخ  )

راصنا زا  زاب 

نآرق هتفاـی و  تیبرت  ع )  ) یلع یتیبرت  بتکم  رد  وا  جرزخ  نب  ملاـسینب  زا  بر  دـبع  نب  نمحرلادـبع   - 51 يراصنا ۀـظرق  نب  ورمع   - 50
ثراـح نب  فوتح  شردارب   - 55 ثراحلا نب  دعـس   - 54. يراـصنا بعک  نب  نارمع   - 53. يراصنا نـالجع  نب  میعن   - 52. دوب هتفرگارف 

ار دوخ  دندینـش  ار  ص )  ) تلاـسر لآ  نارتخد  ناـنز و  يادـص  رـس و  هک  یماـگنه  دـندوب  [ 4  ] هـمکحم هورگ  زا  ود  ره  ثراـح  دعـسا و 
دنتشک ار  دعسنبا  ناراداوه  زا  نت  هس  دنتفاتش و  ع )  ) نیـسح ماما  کمک  هب  دندرک و  هلمح  دوخ  ياهریـشمش  اب  سپـس ، دندومن  شنزرس 

. دندمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  ات 

بعک نب  ثراح  يهلیبق  زا 

رماع نب  بابض   - 56

معثخ هلیبق  زا 

میت ینب  زا  یمیت  یح  نـب  رکب   - 59. تشک یمرـضخ  تیبث  نب  یناه  ار  وا  هک  عاطم  نب  ورمع  نب  دـیوس   - 58 هلکآ ریشب  نب  هلادبع   - 57
دوعسم رسپ   ) دوعسم نب  نامحرلادبع   - 62 جاجح نب  دوعسم   - 61. هللا میت  ینب  زا  لشهن  نب  رماع  یلوم  جاجح  نب  رباج   - 60. هبلعث نب  هللا 

لاله نب  عفان   - 67 دعس نب  ۀیما   - 66. دعس نب  حیرش  نب  ناسح  نب  رماع   - 65. عمجم نب  ذئاع   - 64. هللادبع نب  عمجم   - 63( جاجح نب 
یلع نب  ۀلبج   - 70 یمور حضاو  نب  ۀمالغ   - 69. یناملسلا ثراح  نب  ةدانج  ع)68 -   ) یلع نارای  زا  یلمج 

هفینح ینب  هلیبق  زا 

هللادبع نب  دیعس   - 71

باوج هلیبق  زا 

بدنج نب  ریجح  شدنزرف  و   - 73 يدنک ریجح  نب  بدنج   - 72

ادیص هلیبق  زا 

. دلاخ نب  ورمع  رازگتمدخ  دعس  و   - 75 يوادیص دلاخ  نب  ورمع   - 74

بلک ینب  هلیبق  زا 

. شرازگتمدخ و   - 77 سیق نب  شایع  نب  ورمع  نب  هللادبع   - 76

هدنک هلیبق  زا 

هارمه هیواعم  هبلاطم  ماگنه  هب  وا  قمحلا  نب  ورمع  بحاصم  قیفر و  رهاز   - 80. رصاهملا دیز  نب  دیزی   - 79 سیقلا رما و  نب  ثراح   - 78
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. دوب يو 

هلیجب هلیبق  زا 

نب سالح   - 85 یبسار ورمع  نب  نامعن   - 84 وا يومع  رسپ  براضم و  نب  ناملس   - 83 سوأ نب  رجاهم   - 82 یبعش هللادبع  نب  ریثک   - 81
یبسار ورمع 

هنیهج هلیبق  زا 

. تلص نب  ۀبقع   - 88 ینهج رجاهملایبا  نب  دابع   - 87. ورمع نب  دایز  نب  عمجم   - 86

دزا هلیبق  زا 

دنش لها  زا  عفار   - 92 میلس نب  ریهز   - 91 رشب نب  مساق   - 90 ریثک نب  ملسم   - 89

نادمه هلیبق  زا 

ۀلظنح  - 95 یقرشم هللادبع  نب  دیزی   - 94. دوب هللادبع  نب  سیقوا  شلتاق  دوب  ع )  ) یلع نارای  زا  يدـئاص  هللادـبع  نب  ورمع  همامثوبا   - 93
بذوش  - 99. يرکاـش بیبشیبا  نب  سباـع   - 98. ینالاد همالـس  نب  راـمع   - 97. یبحرأ هللادـبع  نب  نامحرلادـبع   - 96 یمابش دعسا  نب 

. یصناق ۀملس  نب  مامه   - 102 عیرس نب  هللادبع  نب  کلام   - 101 عیرس نب  ثراح  نب  فیس   - 100. عیشت ناورشیپ  زا  رکاش  یلوم 

نیحورجم

وا یغدنج  هللادبع  نب  ورمع   - 104. تشذگرد اروشاع  مزر  تحارج  رثا  رد  تمواقم  هام  شـش  زا  سپ  هک  يرباج  ریمح  نب  راوس   - 103
هللادیبع روتسدب  هفوک ه  رد  هک  يدارم  هورع  نب  یناه   - 105. تشذگرد دوب ، هدیسر  وا  هب  هک  یتحارج  رثا  رد  تمواقم  لاس  کی  زا  سپ 

. دیسر تداهش  هب  دایز  نب 

تومرضح هلیبق  زا 

نوریب هرصب  زا  دینش  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  جورخ  هک  یماگنه  يرصب  یبسار  دنهم  نب  فاهفه   - 107. یمرضح رمع  نب  ریشب   - 106
هاپس يا  تفگ : دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  دیدرگ . دراو  دعـس  نب  رمع  هاپـس  هب  دیـسر . البرک  هب  ءاروشاع  هعقاو  زا  سپ  ریخأت  اب  یلو  دمآ 
هتشک دیدش  لاتق  زا  سپ  درک و  هلمح  نانآ  هب  سپس  مشابیم  ص )  ) دمحم تیب  لها  يایوج  متـسه  دنهم  نب  فاهفه  نم  رازراک ، هدامآ 

. دش

نانآ تشذگرس  بئاصم و  زا  یخرب 

هدـید ع )  ) یلع نب  نیـسح  دـننام  یعاجـش  ع - )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  سپ  ص - )  ) مالـسا ربمایپ  زاغآ  زا  : » دومرف ع )  ) نیدـباعلانیز ماما 
تمحر هک   ) دنتـشک ار  وا  هک  نآ  ات  دنتفرگ  ار  وا  فارطا  رفن  جنپ  سپـس  تشک  ار  روج  ملظ و  نایهاپـس  زا  يریثک  دادـعت  وا  تسا  هدـشن 
حورجم ار  نسح  نب  نسح  راد و  بت  ضیرم و  ار  نیسحلا  نب  یلع  دندیسر  ع )  ) یلع نب  نیسح  ياههمیخ  هب  هک  یماگنه  ! » داب وا  رب  ادخ 
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دوب یناوجون  یلع  نب  نسح  نب  ورمع  نب  دـمحم  نیحورجم  زا  رگید  دوب و  يزارف  روظنم  رتـخد  هلوخ »  » شرداـم هک  وا  دـنتفای . یمخز  و 
تاجن لتق  زا  دـندنام و  یقاب  ملاـس  حیحـص و  ناـنآ  هجیتن  رد  دنتـسویپ  ع )  ) ماـما تیب  لـها  لاـیع و  هب  همه  سپ  دـنتفای  حورجم  ار  وا  هک 

: تفگ نیـسحلا  نب  یلع  سپ  دیزرو . مامتها  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هب  وا  دنتخاس  دراو  دایز  نب  هللادبع  هب  ار  تیب  لها  هک  یماگنه  دنتفای .
: تفگ دایزنبا  دریگ . هدهع  رب  ار  نانآ  تلافک  تسارح و  هک  تسرفب  ار  یسک  نانآ  هارمه  سپ  تسه . یتمرح  تیب  لها  هب  تبـسن  ار  وت 

هیرگ دنتـشاد  دـندمآ و  نوریب  هلیبـق  ناـنز  هفوـک و  مدرم  . دوـمن لـمح  ار  هـمه  وا  سپ  دوـب  دـهاوخن  ظـفاحم  رادـساپ و  وـت  زج  ار  یـسک 
یماگنه »؟ دننایک ام  نالتاق  دیئوگب  نم  هب  سپ  دینکیم  هیرگ  یگمه  هک  امـش  مدرم ! يا  : » دندومرف ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  سپ  دندرکیم 

اب هنوگچ  دیـسرپ  دوب  ناوراـک  هارمه  هک  یتئیه  نآ  زا  تشگ  دراو  ناـنآ  هب  مکح  نب  ناورم  دـنتخاس  دراو  قشمد  دجـسم  هب  ار  ناـنآ  هک 
ردارب مکح  نب  نامحرلادبع  ! میدیناسر ناشرخآ  هب  ار  همه  هک  دندرک  هلمح  ام  رب  رفن  هدجه  نانآ  دـنتفگ : خـساپ  رد  ؟ دـیدومن راتفر  نانآ 
سپـس موشیمن  عمج  اجکی  امـش  اب  زگره  مسق  ادخ  هب  دیدش  بوجحم  تمایق  زور  رد  وا  تعافـش  و  ص )  ) دـمحم زا  امـش  : تفگ ناورم 

رد ار  ناتدوخ  امـش  داب ! تکاله  تفگ  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ور  دیزی  دندش  دراو  هیواعم  نب  دـیزی  هب  نانآ ، هک  یماگنه  . تفر تساخرب و 
ضرألا و ال یف  ۀبیصم  نم  باصأ  ام   » هک دومرف  توالت  ياهیآ  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  ؟ دیداد رارق  قارع  لها  ناگدنب  ننتـشک  ضرعم 

مکسفنأ تبسک  امبف  نم  مکباصأ  ام  و  : » تفگ دیزی  هیآ 57] دیدحلا  « ] ریسی هللا  یلع  کلذ  نا  أربن  نأ  لبق  نم  باتک  یف  الإ  مکـسفنأ  یف 
تخاس و هدامآ  اـیهم و  ار  ناـنآ  یتدـم  زا  سپ  دـنتخاس  دراو  یلزنم  هب  ار  ناـنآ  داد  روتـسد  سپـس  هیآ 30] يروشلا  « ] ریثـک نع  اوـفعی  و 

الا : دنتفگیم نانآ  دندینشیم  ع )  ) یلع نب  نیسح  هب  تبسن  ار  نایرپ  نویش  هلان و  هنیدم  مدرم  دومن . رداص  هنیدم  هب  ار  نانآ  چوک  روتـسد 
راشف و لامک  اب  مشچ  يادبع  کلم  یف  ربجتم  یلا  ایانملا -  مه  دوقت  طهر  یلعیدـعب  ءادهـشلا  یلع  یکبی  نم  و  دـهجب -  یلفتحاف  نیع  ای 

قوـس يرگمتـس  هب  ار  ناـنآ  اـهوزرآ  هک  نک  هیرگ  یهورگ  رب  . دـیرگب ءادهـش  رب  نم  زا  سپ  هک  تسیک  نیـشنب  يراوـگوس  هب  تـمحز !
. دراد رارق  ياهدنب  تموکح  رد  هک  دهدیم 

عبانم كرادم و 

انثارت سیفن  هـلجم  لاس 1  هرامـش 2  رد  ینیـسح  یلالج  اضردـمحم  دیـس  یفرعم  قیقحت و  هب  اـنب  مهرد : نب  رمع  نب  ریبز  نب  لیـضف   - 1
ماما رقاب و  ماما  باحصا  زا  وا  دشابیم . تروص  نیا  هب  هدرشف  تروص  هب  ات ص 148  ثارتلا ص 127 ءایحأل  تیبلا  لآ  هسسؤم  زا  هرداص 

لاقملا ج 2 حیقنت  دوادنبا ص 271 . لاجرلا  دـقن  و  یسوط ص 272 -  لاجر  یقرب ص 11 . لاجر  ياهباتک  رد  مالـسلاامهیلع و  قداص 
دیفم ص داشرا  دیفم ص 145 . یلاما  مقر 9347 . ثیدحلا ج 13 ص 286  لاجر  مجعم  لاجرلا ج 2 ص 615 . یف  عماجلا  هرامش 498 .

يربکلا تاقبطلا  هرامش 621 . یشک  لاجر  . 11 یقرب ص 34 -  لاجر  میدننبا ص 227 . تسرهف  نییبلاطلا ص 6 ص 147 . لتاقم  . 175
مقر 364. یلزاغمنبا ص 319  بلاطیبا  نب  یلع  بقانم  مقر 923 . ثیدح  قشمد  خیرات  یلبرإ ج 2 ص 130. ۀمغلا  فشک  ج 6 ص 281 .

دهاوش یسوط ص 115 . خیش  ۀبیغلا  ظافحلا ج 1 ص 357 . ةرکذت  همالع ص 237 . لاجر  يرتشوش ص 213 . یقت  دمحم  خیش  لئاوألا 
قوف عبانم  هب  لیصفت  نابلاط  دناهدیدرگ  یفرعم  وا ، زا  نایوار  دیتاسا و  تسا  هدمآ  وا  یگدنز  لاح و  حرش  لیزنتلا ج 1 ص 401 و 426 .

تـسرد ینعم  نیا  یلو  تسا  نداد ) خساپ   ) یبل و  نهد ) بآ   ) قیر يانعم  تسا  هدـمآ  هقیرب » هابل   » باتک نتم  رد   - 2 [ . 5 . ] دننک هعجارم 
دیس ياقآ  بانج  اناوت  عبتتم  مرکم  ردارب  یلالج  داوج  دمحم  دیس  ياقآ  بانج  یمارگ  دنمـشناد  دنمجرا  ققحم  زا  هک  نیا  ات  دوبن  موهفم 
ياقآ بانج  مظعم  دنمشناد  روضحیلاعت  همـسب  . دناهدومرف موقرم  نینچ  خساپ  رد  ناشیا  مدیـسرپ  هدربمان ، هلاسر  ققحم  یلالج  اضردمحم 

: تسا نیا  هقیرب  هابلأ  ینعم  دشاب و  هابلأ »  » حیحص دشاب و  هابتشا  هابل »  » هک دوریم  لامتحا  . منکیم ضرع  مالس  هلظ  دم  یشیاشخب  یقیقع 
نیا هأبلا  يانعم  سپ  دوشیم  هدیـشود  نامیاز  زا  دـعب  ءادـتبا  هک  تسا  يریـش  نآ  أبل  ییبصلا و  مف  یف  أـبللا  بصی  اـمک  هیف  یف  هقیر  بص 

ع)  ) ءادهـشلادیس كرابم  ناهد  بآ  نوچ  .و  دـنیوگیم ءاـبلإ »  » زین دوشیم  هداد  لاـهن  هب  هک  یبآ  نیلوا  هب  و  دـناهداد ، أـبل  وا  هب  هک  تسا 
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ابلأ دوشیم و  نینچ  ترابع  .و  هدوب ءابلا  ع )  ) ناشیا لـمع  سپ  . دـناهتفگ أـبل »  » ارنآ دـشیم  هتخیر  ناشدـنزرف  ناـهد  هب  هک  دوب  یبآ  نیلوا 
ملاع پاچ  ص 170  هللااب ج 1  دـشرملا  فیلأت  هیـسیمخ  یلاـما  زا  لـماک  تروصب  ار  تیاور  نیا  همه   - 3 داوج دمحم  امـش  ردارب  هقیرب .

« نوع  » تسنآ باسنا  لتاقم و  ياهباتک  رد  روکذـم  یلو  دـشابیم  فلوم  رظن  تسا  هدـمآ  نتم  رد  هچنآ   - 4. میدومن لقن  توریب  بتکلا 
نوع زا  ترابع  هک  هنامج  نب  نوع  اما  دـشابیم  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  رتخد  بنیز  ۀـلیقع  شردام  و  ربکا » نوع   » دـش دیهـش  البرک  رد  هک 

یلالج . تسا هتشادن  روضح  البرک  يهعقاو  رد  دشاب  رغصا 

البرک نازاس  هسامح 

هراشا

نیسحلا راصنأ  یف  نیعلا  راصبأ  لتقم 

يوامس دمحم  خیش  یمان  ققحم  فیلأت 

هراشا

یضاق عبتتم ، دنمشناد  بیرأ ، بیدا  ردقنارگ  ملاع  فیلأت  مالـسلاهیلع » نیـسحلا  راصنأ  لاوحا  یف  نیعلا  راصبا   » سیفن دنمـشزرا و  باتک 
حرش هک  دشابیم  ق  نرق 14 ه . رد  فرشا  فجن  هیملع  هزوح  گرزب  ياهتیصخش  مالعا و  زا  يوامس  دمحم  خیش  داتسا  عاجـش ، هاگآ و 

هب هتسیاش  تمدخ  همه  نیا  ربارب  رد  دوشیم و  لقن  هعیرذلا  یلک و  رز  مالعألا »  » باتک زا  الیذ  شاهرهچ  ریوصت  اب  هارمه  وا  یلامجا  لاح 
هب لاعتم  دـنوادخ  زا  تسا  هدرب  تمحز  جـنر و  نآ  فیلأت  رد  مامت  لاس  هد  دوخ  ریبعت  هب  هک  وا  راصنا  و  ع )  ) نیـسح ماـما  سدـق  ناتـسآ 

. میتسرفیم دورد  شکاپ  حور  هب  میرادیم و  تلئسم  تنم ، شاداپ  رجا و  تبترم و  ولع  ناشیا 

فلؤم یلامجا  یفرعم 

رهاط دمحم  خیش  دنزرف  قباطم 1950 م ) ق  یفوتم 1370 ه . دلوتم 1294 -   ) يوامس دمحم  خیـش  :» دسیونیم وا  قح  رد  مالعألا  بحاص 
لحاس یقرـش  تمـس  هوامـس »  » لحم رد  وا  دـشابیم  قارع  یملع  عمجم  ياضعا  زا  هبتر و  یلاع  تاضق  زا  یکی  بیدا و  رعاـش ، يواـمس 

راوگرزب دـیتاسا  رـضحم  زا  هزوح  نآ  رد  دـیدرگ و  راپـسهر  فجن  هیملع  يهزوح  هب  سپـس  درک ، اـمن  وشن و  اـجنامه  رد  دـلوتم و  تارف 
تشگزاب فجن  هب  سپـس  دیزگ  تماقا  دادغب  رد  ایناتیرب  لاغـشا  زا  شیپ  یناهج  گنج  نیتسخن  مایا  رد  یتدم  دومن  تفرعم  ملع و  بسک 

و ص )  ) يوبن حئادم  هب  تلوهک  مایا  رد  تسا و  هدورـس  یتایلزغ  یناوج  مایا  رد  دـیدرگ و  راک  لوغـشمو  نییعت  عرـش  یـضاق  ناونع  هب  و 
ۀعیلطلا  - 1: تسا هدرک  فیلأت  ار  ریز  ياهباتک  وا  تسا  هتشگ  عطقنم  ع )  ) نامز ماما  ع ،)  ) داجس ماما  ع ،)  ) نیسح ماما  دننام  ع )  ) تیب لها 
ضایفلا یبنلا  حدـم  یف  ضاـیرلا  ةرجـش   - 3 (. رـضاح باـتک  ( ) ع  ) نیـسحلا راـصنأ  یف  نیعلا  راـصبا   - 2( دلج رد 3   ) هعیـشلا ءارعـش  یف 

. تسا هدیمان  عمـسلا  طرق  ارنآ  هک  دراد  بیجم  عبر  حدم  رد  ياهزوجرا   - 5( عوبطم  ) هرهطملا ةرتعلا  حدم  یف  ةرجـشلا  ةرمث   - 4 (. عوبطم )
«. دش هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد  تفر و  ایند  زا  فرشا  فجن  رد  ق  وا 1370 ه .

هعیرذلا بحاص  راتفگ 

رثا مالـسلامهیلع » نیـسحلا  راصنا  لاوحا  یف  نیعلا  راصبا  باـتک  :» دـیامرفیم باـتک  نیا  یفرعم  نمـض  ینارهت  گرزب  اـقآ  جاـح  موحرم 
رد لاس 1343  رد  تسا و  هدومن  فیلأت  فجن  رد  تواضق  رما  ترـشابم  ماگنه  هب  هک  تسا  يوامـس  رهاط  نب  دـمحم  خیـش  رهام  همـالع 
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ناطلـس نیـسح  تداعـس  لضاف  تسا  هدیـسرن  عبط  هب  زونه  هک  تسا  هدوزفا  نآ  رب  يدـیدج  بلاطم  سپـس  تسا  هدیـسر  پاـچ  هب  فجن 
وا ياهباتک  زا  یکی  هب  دـلوت و  خـیرات  هب  هعیرذـلا »  » هعوسوم زا  يرگید  شخب  رد  .و  تسا هدرک  همجرت  ودرا  نابز  هب  ار  باتک  نیا  يروپ 

طرق » ارنآ هـک  دـلوتم 1294  رـصاعم  یفجن  يوامـس  رهاط  دـمحم  خیـش  همالع  رثا  ياهزوجرا  :» دـیامرفیم دـنکیم و  هراـشا  بیترت  نیا  هب 
بـالطلا ۀـینغ  :» دـیامرفیم هوزج  نـیا  یفرعم  رد  ص 67  جرد 16  سپــس  دـمآ . دـهاوخ  نآ  یفرعم  يدوز  هـب  تـسا و  هدـیمان  عمــسلا »

رد 150 هک  ق ) یفوتم 1370 ه .  ) رصاعم يوامس  یلیقع  بیبح  خیش  نب  رهاط  خیش  نب  دمحم  خیش  فیلأت  بالرطسا  دروم  رد  ياهزوجرا 
رپ یگدنز  تدـم  بیترت  نیا  هب  [ . 6 .« ] دیدرگ هدنکارپ  شتافو  زا  سپ  هنافـسأتم  هک  دوب  يدنمـشزرا  هناخباتک  بحاص  وا  دراد  رارق  رطس 

ءازجلا و نسحأ  مارکلا ، هباحـصا  و  ع )  ) نیـسحلا نع  هللا  هازج  ۀعـساو و  ۀـمحر  هیلع  هللا  ۀـمحر   » تسا هدوب  لاس  شـش  داتفه و  وا  تکرب 
نآ ناراـی  باحـصا و  یگدـنز  يریگیپ  دروخیم  مشچ  هب  یخیراـت  رثا  نیا  رد  هک  يزراـب  يهتکن  . نیملاـعلا بر  اـی  نیمآ  باوـثلا  رفوأ 

روهـشم فالخ  رب  هک  دشابیم  نانآ  دادـعت  يرامـشزاب  طوسبم و  لماک و  شرازگ  نانآ و  يهشیر  رابت و  لصا و  نداد  ناشن  ترـضح و 
ار بلطم  قح  عوضوم  ره  دنکیم و  یـسررب  یعوضوم  تروص  هب  یناوارف  دودح  ات  ار  البرک  ثداوح  دیامنیم و  یفرعم  نت  زا 72  شیب 
رد تسا و  هدیسر  پاچ  هب  ناتـسکاپ  ناتـسودنه ، ناریا ، فرـشا ، فجن  رد  اهراب  باتک  نیا  . دنکیم ادأ  شیوخ  تاعالطا  يهدودحم  رد 

رـشن رتفد   » يوس زا  البرک » نازاس  هسامح   » ناونع تحت  راب  نیدنچ  ام  يهمجرت  تسا  رکذ  لباق  . تسا هتفرگ  رارق  لضف  ملع و  لها  رایتخا 
نونکا تسا و  هتفرگ  رارق  لضف  لها  رایتخا  رد  پاچ و  تسا  یمالسا  دنمشزرا  گنسنارگ و  نیزو و  ياهباتک  رـشان  هک  مق » مالـسا  دیون 

هچ دـتفا و  لوبق  هچ . ات  دریگیم  رارق  نازیزع  امـش  رایتخا  رد  رـشان  نامه  يوس  زا  زاب  پاچ و  رگید  نزو  لـتقم  ود  هارمه  تروص  نیا  هب 
. دیآ رظن  رد 

فلؤم راتفگشیپ 

هراشا

ناراکدـب زا  ار  ناراـکوکین  اـت  دروآرد  شیاـمزآ  يهتوـب  هب  ار  ناگدـنب  هک  ار  یئادـخ  دـحیب  دـمح  ساپـسمیحرلا و  نـمحرلا  هللا  مـسب 
راب نایز  یتشونرـس  هب  دندرک و  نامیپ  ضقن  رگید  یعمج  دندرک و  افو  دوخ  یهلا  قاثیم  دـهع و  هب  یهورگ  شیامزآ  ماقم  رد  دـنیزگرب ،

کی ره  هک  ینادناخ  ! ) داب وا  ماقم  الاو  نادناخ  رب  و  مدرم ، رگراذنا  رگتراشب و  قح ، هب  ثعبم  لوسر  رب  اهمالس  تاولص و  . دندمآ راتفرگ 
يهقالع ! داب وا  دنمجرا  نارای  البرک و  دیهـش  رب  صوصخم  مالـس  سپـس  دـنراد .) یئازـسب  ترهـش  نأش ، ینوزف  و  ماقم ، ولع  رد  ناشیا  زا 

ارم متشاد  ناشیا  ماقم  تیصخش و  كرد  هب  هک  يدیدش  قوش  روش و  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  هللادبعابا  نارای  راصنا و  تخانـش  هب  ناوارف 
نم مبایرد و  ار  تقیقح  نیعلا  يأر  هب  ات  میامن  یـسررب  هعلاطم و  ار  اههمانمرز ، لتاقم ، لاجر ، ياهباتک  مامت  لاس  هد  تدـم  هک  تشاداو 

، منیچب ياهشوـخ  بارغلا  ةرمث  نوـچ  یباـتک  ره  نمرخ  زا  مریگرب ، داز  هشوـت و  هیراـع  دـیرخ و  هب  مزیخرب و  هناد  لاـبند  هـب  هدـنرپ  نوـچ 
اهتشاددای نآ  زا  سپ  میامن . يروآ  عمج  مدیدن ) یباتک  چیه  رد  هک  ار  نانآ  زا  یکدنا  زج  ( ) ع  ) نیـسح نارای  لماک  لاح  حرـش  ماجنارس 

نیا دوشن و  لاکشا  راچد  یمارگ  يهدنناوخ  ات  مهد  حیضوت  ار  نآ  لکشم  وغل  تمسق  ره  نایاپ  رد  هدومن  مظنم  بترم و  یـسیونکاپ و  ار 
رد : مداد رارق  ریز  بیترت  هب  ار  باتک  تاعوضوم  مدیمان و  ع »)  ) نیـسحلا راصنأ  یف  نیعلا  راصبا   » مانب ار  هدش  يروآدرگ  بلاطم  هعومجم 

ترضح نآ  نارای  اههلیبق و  زا  مادک  ره  دصقم  دنچ  نمض  رد  سپس  . مدروآ ار  ع )  ) نیسح ماما  یگدنز  زا  یهاتوک  شرازگ  باتک  زاغآ 
ءابفلا فورح  یجهت  بیترتهب  ار  باحصا  مان  باتک ، نایاپ  رد  مداد  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  کی  هب  کی  دنـشابیم ، هلیبق  نآ  زا  هک  ار 
تجح هاگشیپ  هب  ار  زیچان  تمدخ  نیا  . دریذپ ماجنا  یگداس  تلوهـس و  هب  باحـصا  زا  مادک  ره  لاح  حرـش  هب  یـسرتسد  ات  مدومن  میظنت 

بوبحم نآرق ، زاـبکاپ  هتخاـبلد  ص ،)  ) لوسر نیـشناج  یـصو و  لد  يهویم  س ،)  ) لوتب يارهز  مشچ  رون  نامـسآ ، نیمز و  يور  رد  قح 
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، دروم هک  تسا  دیما  مرادیم . میدقت  هیلع ،) همارکا  هناوضر و  همالس و  هللا و  ةاولص   ) نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  ناج  سنا و  يهدیزگرب 
یعومدایقس و نم  رهزأ ، ضورلاف  يوحن  بهلوصولا  بیطب  اقللا  نسحب  وشلاب ق  هللااب  لوبقلا  میـسن  ای  . ددرگ عقاو  اوشیپ  گرزب  نآ  لوبق 

نوچ امن  ندـیزو  نم  يوس  هب  لوصو  یگزیکاپ  اب  اقل و  نسح  اـب  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  شریذـپ ! یلوبق و  میـسن  يا  ! لوبقلا ضحم  جاـتحا 
. مراد ار  ماقم  نآ  زا  یلوبق  زاین  راظتنا و  اهنت  تسا و  رتناشخرد  نم  مشچ  کشا  زا  شریذپ  يدونشخ و 

تداهش ات  تدالو  زا  ماما  یگدنز  زا  یهاتوک  شرازگ 

زا سپ  ترجه  مراهچ  لاس  نابعـش  مجنپ  رد  یلوق  هب  ای  موس ، رد  بلطملادبع ، نب  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هللادبعوبا 
« نیـسح  » ار وا  ادخ  لوسر  درب ، ص )  ) لوسر ترـضح  شیپ  ار  دازون  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  شردام  دـمآ ، ایندـب  ع )  ) نسح ماما 

ربمایپ ایرکز  نب  ییحی  هیبش ، لفط  نیا  هب  ع )  ) همطاف يرادراب  يهرود  هدیـسر  تیاور  رباـنب  دومرف ، هقیقع  وا  يارب  ار  يدنفـسوگ  دـیمان و 
اب لاس  ود  یس و  و  ادخ ، لوسر  شراوگرزب  دج  اب  لاس  تشه  تدم  مالسلاهیلع  نیـسح  یگدنز  نارود  ... تسا هدوب  مامت  هام  شـش  ادخ 

تلحر زا  دعب  لاس  هد  دیدرگ و  يرپس  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  شرتگرزب  ردارب  اب  لاس ، تشه  لهچ و  مالسلاهیلع و  یـضترم  یلع  شردپ 
نآ فیرـش  رمع  رتقیقد  باـسح  قبط  بیترت  نیا  هب  دیـسر ، تداهـش  هب  یگلاـس  اـبیرقت 58  نس  هـب  يرجه  لاـس 61  رد  ع )  ) نسح ماـما 
یلع اذل  دوب ، شردام  ردپ و  دج و  صاخ  تیانع  هجوت و  دروم  مالـسلاهیلع  نیـسح  . تسا هدوب  زور  دـنچ  هام و  راهچ  لاس و  ترضح 57 

روـضح هـهبج ، هـس  ره  رد  ناـنآهچ  رگا  دادـن  ع )  ) نـسح نیـسح و  هـب  نـتفر  نادـیم  يهزاـجا  ناورهن  و  لـمج ، نیفـص ، گـنج  رد  (ع )
هک اجنآ  تسا  هدیسر  توبث  هب  ص )  ) ادخ لوسر  شراوگرزب  دج  حیرص  صن  هب  ع )  ) نیسح ترضح  یئاوشیپ  تماما و  : وا تماما  . دنتشاد
ای دنزیخرب و  هزرابم  هب  هاوخ  دنتما  نایاوشیپ  ناماما و  نیسح  نسح و  ادعقوأ » اماق  ناماما  نیسحلا  نسحلأ و  : » دیامرفیم ص )  ) ادخ لوسر 

تماما ماقم  تقو و  ماما  روضح  لیلد  هب  ع )  ) نسح ماما  تاـیح  ناـمز  رد  ع )  ) نیـسح ماـیق  مدـع  اـی  توکـس  نیارباـنب  دننیـشنب  هناـخ  رد 
للع هک  دراد  رتشیب  لامتحا  نیا  هتبلا  تسا  هدوب  هیواعم  اب  شردارب  هماندـهع  دافم  تیاعر  لیلدـب  وا ، تلحر  زا  دـعب  تسا و  هدوب  شردارب 

يرجه تصـش  لاـس  بجر  هاـم  يهمین  رد  هیواـعم  : ارجاـم زاـغآ  . تسا هدوب  ترـضح  نآ  هجوت  دروم  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  زین  يرگید 
نب هللادبع  ریبز و  نب  هللادبع  و  ع )  ) نیـسح زا  هک  تشون  هیواعم  بناج  زا  هنیدم  رادنامرف  دیلو  هب  وا  دش ، وا  نیـشناج  دـیزی  تشذـگرد و 

نیـسح زا  تساوخ  دیلو  دنتخیرگ ، هنیدم  زا  رمع  نب  هللادـبع  ریبز و  نب  هللادـبع  دیـسر  بجر  هام  رخاوا  رد  دـیزی  يهمان  دریگب  تعیب  رمع 
و اـههدازردارب ، نادـنزرف ، درک  تـکرح  هـکم  يوـس  هـب  بـجر  متـشه  تـسیب و  هبنـشکی  بـش  ع )  ) نیـسح ماجنارــس  دریگب  تـعیب  (ع )
. دنام هنیدم  رد  هیفنح  نب  دمحم  اهنت  دـندرک  تکرح  ترـضح  نآ  باکر  رد  هیفنح  نب  دـمحم  زج  هب  شناکیدزن ، مامت  ناگدازرهاوخ و 

توـالت ار  [ 7 « ] نیملاـظلا موقلا  نم  ینجن  بر  لاـق  بقرتـی ، اـفئاخ  اـهنم  جرخف   » يهیآ هنیدـم  زا  جورخ  ماـگنه  هب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح
تکرح ههاریب  زا  ریبز  نب  هللادـبع  دـننام  رگا  دـندرک  ضرع  ترـضح  ناکیدزن  دومرف ، تکرح  فورعم  هداج  یلـصا و  هار  زا  دومرفیم و 

هچنآ لاعتم  دنوادخ  راذگب  مهدیمن  رییغت  ار  مریـسم  مسق  ادخ  هب  هن  : » دومرف ترـضح  دنک . بیقعت  ار  ام  تسناوتیمن  نمـشد  دیدرکیم 
نیدم ءاقلت  هجوت  امل  و   » هیا دورو  ماگنه  هب  دش و  هکم  دراو  نابعش  موس  ع )  ) نیـسح ماما  .« دریذپ ماجنا  نم  قح  رد  تسا  هدومرف  ررقم  ار 

هناخ نارئاز  هکم و  مدرم  دومرف ، تماقا  هکم  رهـش  يالاب  تمـسق  رد  و  دومرفیم . توالت  ار  [ 8 « ] لیبسلا ءاوس  ینیدهی  نا  یبر  یـسع  لاق 
گرم ربخ  نوچ  دناهتـشون : ناخروم  . دوب مدرم  دش  دمآ و  لحم  ترـضح  نآ  لزنم  دنتفاتـششرادید ، هب  ریبز  نب  هللادبع  هلمج  نآ  زا  ادـخ 

دیزی اب  تعیب  زا  وا  یچیپرس  و  ع )  ) نیـسح يارجام  زا  رگید  يوس  زا  دندمآرب و  دیزی  هیلع  شروش  ددصرد  دیـسر ، هفوک  مدرم  هب  هیواعم 
ياهمان دنتفرگ  میمصت  هتخادرپ و  وگتفگ  ثحب و  هب  هدمآ و  درگ  یعازخ » درص  نب  نامیلس   » هناخ رد  دندش  رادربخ  هکم  هب  وا  تکرح  و 

نایب ار  یمالـسا  هعماج  عاضوا  یناـماسبان  و  داریا ، اـههباطخ  هعیـش ، نارونخـس  دـننک ، توعد  هفوک  هب  ار  وا  هتـشون و  ع )  ) نیـسح ماـما  هب 
دندرک دیکأت  دنداتسرف و  وا  فیرـش  رـضحم  هب  لاو  نب  هللادبع  و  [ 9  ] عمسم نب  هللادبع  طسوت  دنتـشون  همان  نیدنچ  ماجنارـس  دندرکیم و 
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زور ود  . دـندش هکم  دراو  ناضمر  هام  مهد  ات  دـندرک  تکرح  مامت ، تعرـسب  نانآ  دـنناسرب  ماما  هب  ار  اههمان  رتشیب ، هچ  ره  تعرـس  اب  هک 
اب دنتشاگن و  یئاههمان  دعب  زور  ود  زاب  دنداتسرف . یبحرأ  هللادبع  نب  نامحرلادبع  يوادیص و  رهسم  نب  سیق  اب  دش و  هتشون  یئاههمان  دعب 

اهنآ دادعت  هک  اجنآ  ات  تشاد  همادا  نانچمه  هفوک ، مدرم  ياههمان  لاسرا  دنداتسرف . یفنح  هللادبع  نب  دیعس  و  [ 10  ] یعیبس یناه  نب  یناه 
ترضح نآ  یئامرف  فیرـشت  تساوخرد  دیزی و  ریقحت  هیواعم و  گرم  زا  ینامداش  راهظا  یلاسرا : ياههمان  دافم  دیـسر  همان  رازه  هب 12 

درص نب  نامیلـس  هجـسوع ، نب  ملـسم  رهاظم ، نب  بیبح  . دوب ع )  ) مامه ماما  نآ  هاگـشیپ  رد  لام  ناج و  لذب  يراکادف و  راهظا  هفوک و  هب 
ةرزع [ ، 16  ] میور نب  ثراح  نب  دیزی  [ ، 15  ] رجبأ نب  راجح  [ ، 14  ] یعبر نب  ثبش  [ ، 13  ] هبجننب بیسم  [ ، 12  ] دادش نب  ۀعافر  [ ، 11]

ترـضح نآ  هب  هک  دـندوب  یناسک  زا  هفوک  ناگرزب  سانـشرس و  دارفا  رگید  و  [ 18  ] ریمع نب  دـمحم  جاجح و  نب  ورمع  [ ، 17  ] سیق نب 
ذقنم رتخد  هیرامینب »  » مان هب  نایعیـش  زا  یکی  لزنم  رد  دندوب  هدـش  ربخ  اب  نایفوک  مایق  زا  هک  هرـصب  نایعیـش  فرط ، نآ  زا  . دنتـشاگن همان 

ناـشیا زا  یهورگ  هک  یئاـج  اـت  دـندرک  وگتفگ  ثحب و  یمالـسا ، تما  ياـهیناماسبان  يربهر و  تماـما و  نوماریپ  دـندمآ و  درگ  يدـبع 
تـساوخرد هتـشون و  همان  ترـضح  نآ  هب  زین  رگید  یهورگ  دنتـسویپ و  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  هب . دندومن و  تکرح  دـندیدرگ و  ممـصم 

ياههمان دندمآ و  دیعس  یناه و  امش : ناگداتـسرف  نیرخآ  دعب  اما  (:» ع  ) ماما ياهخـساپ  زا  ياهنومن  کنیا  دندومن . ار  وا  یئامرف  فیرـشت 
هب ار  ام  وت  هلیسوب  دنوادخ  تسا  دیما  ایب ، ام  راید  هب  میرادن . یئاوشیپ  هک  دوب  نیا  زا  یکاح  اههمان  عومجم  دافم  دندناسر و  نم  هب  ار  امش 

يوسب ار  لیقع » نب  ملسم   » مناکیدزن زا  دامتعا  لحم  قوثو و  دروم  صخش  هدازومع و  ردارب و  اذل  ددرگ . نومنهر  يراگتـسر ، قح و  هار 
هب دـنراد  رظن  قافتا  اـههمان  ساـسا  رب  امـش و  ناگداتـسرف  يهتفگ  قبط  امـش ، نارظنبحاـص  ناـگرزب و  هک  دـسیونب  وا  رگا  مداتـسرف  اـمش 

مکح ادخ ، باتک  ساسا  رب  هک  تسا  یـسک  قح ، هب  ماما  هک  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب  دـمآ . مهاوخ  امـش  دزن  رتدوز  هچ  ره  ادـخ  تساوخ 
، رهـسم نب  سیق  ترـضح ، نآ  (. مالـسلا دیامن و  فرـص  ار  دوخ  رمع  ادخ  هار  رد  و  دشاب ، قح  نید  وریپ  دزاس ، راوتـسا  ار  تلادـع  دـنک ،

هکم زا  ملسم  داتسرف  ملسم  هارمه  هب  دوب  نانآ  زا  زین  هللادبع  نب  ةرامع  هک  ار  هفوک  مدرم  ناگداتسرف  زا  رفن  دنچ  هللادبع و  نب  نامحرلادبع 
مگ ار  هار  ناشیا  تشادرب  دوخ  اب  سیق  يهلیبق  زا  زین  امنهار  رفن  ود  دـیدرگ و  قارع  مزاع  اجنآ  زا  تفر و  هنیدـم  هب  تسخن  درک  تکرح 

، تفرگ دب  لاف  هب  ار ، راوگان  دمآ  شیپ  نیا  ملسم ، دنداد ، ناشن  ملسم  هب  ار  هار  گرم  لاح  رد  دندرپس . ناج  یگنشت  تدش  زا  و  دندرک ،
يهمادا هب  ار  ملـسم  همان ، خساپ  رد  ع )  ) ماما داتـسرف ، رهـسم  نب  سیق  اب  ار  همان  تشون و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ار  نایرج  [ 19  ] قیضم زا  اذل 

، دش دراو  یفقث » هدیبعیبا  نب  راتخم   » لزنم هب  دش و  هفوک  دراو  و  داد ، همادا  دوخ  رفس  هب  ملسم  دومن ، قیوشت  شیوخ ، رفس  بیقعت  هار و 
ع)  ) نیسح ماما  هب  ار  نایرج  ملسم ، دندرک  تعیب  يو  اب  رفن  رازه  هدجه  هاتوک ، یتدم  رد  دندمآ و  وا  رادید  هب  مامت  باتـش  اب  هفوک  مدرم 

عمسم نب  کلام  هرصب : فارشأ  و  [ 20 « ] سامخألا  » هناگجنپ لئابق  نارس  هب  نیسح  . تشاد لاسرا  رهـسم  نب  سیق  طسوت  ار  همان  تشون و 
رمعم نب  هللادـیبع  نب  ورمعو  [ 25  ] مثیه نـب  سیق  و  [ 24  ] ورمع نب  دوعـسم  [ ، 23  ] دوراج نب  رذـنم  [ 22  ] سیق نب  فـنحأ  [ ، 21  ] يرکب

: دوب نینچ  اههمان  بلغا  ياوتحم  داتـسرف  نانآ  زا  کی  ره  يارب  نامیلـس  شمالغ  طسوت  تشون و  قایـس  نومـضم و  کی  هب  ياهماـن  [ 26]
رختفم ار  وا  يربمایپ  ماقم  هب  دیزگرب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مدرم ، نایم  زا  دنوادخ  انامه  یلاعت ، يراب  دـمح  ساپـس و  زا  سپ  »

، دومرف غالبا  نانآ  هب  ار  یهلا  ماکحا  تلاسر و  و  داشرا ، ریخ  هب  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـمحم  هک  یماگنه  درک  باختنا  تلاسر  يارب  دومرف و 
نایم رد  ربمایپ  یقیقح  ناثراو  ءایلوا و  توبن ، نادـناخ  اـم  ربماـیپ ، تلحر  زا  سپ  هک  نیا  اـب  درب و  دوخ  دزن  و  ضبق ، ار  شحور  دـنوادخ 

ام رب  تفالخ  هب  ار  نارگید  مدرم ، لاح  نیع  رد  میدوب ، رما  تیالو  تفالخ و  ماقم  هب  رتهتـسیاش  رتراوازـس و  تما  يهمه  زا  میدوب و  تما 
تبقاع نسح  تیفاع و  هب  هک  يدـیدش  هقـالع  و  یمالـسا ، تما  زا  یئادـج  هقرفت و  زا  يرود  تدـحو و  ظـفح  يارب  اـم  دنتـشاد و  مدـقم 

، دـناهدش رادهدـهع  ار  نآ  هک  یناسک  زا  تماما ، تفالخ و  ماقم  هب  ام  میتشاد  نیقی  هک  یتروص  رد  میدیـشوپ . مشچ  دوخ ، قح  زا  میتشاد 
باتک زا  يوریپ  هب  ار  امش  مداتسرف و  ار  همان  نیا  دوخ  يهداتسرف  اب  نم  تسا . هدش  هتخود  ام  مادنارب  اهنت  تفالخ  سابل  میتسه  رتهتـسیاش 
تسا هدش  هدنز  نید  نیا  رد  تعدب  هدیدرگ و  دوبان  وحم و  ادخ  لوسر  تنس  نونکا  مه  اریز  مناوخیمارف  ص )  ) ادخ ربمایپ  تنس  ادخ و 
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ع)  ) نیسح همان  زا  رذنم  «. مالسلاو درک . مهاوخ  یئامنهار  داشر ، حالصا و  هب  ار  امش  دینک  تعاطا  نم  روتسد  زا  دیونشب و  ارم  راتفگ  رگا 
رادنامرف یلاو و  دیزی ، فرط  زا  هفوک  رد  ریشب  نب  نامعن  هرصب و  رد  دایزنبا  درب . دایزنبا  دزن  ار  ترضح  کیپ  هداتسرف و  تفای و  عالطا 

جرخ هب  لمع  تدش  تساوخیمن  نامعن  اریز  دندوب  هدوسآ  هدرک و  هدافتـسا  نامعن  شمرن  زا  نایعیـش  هفوک  هب  ملـسم  دوروماگنه  دندوب ،
درک و رانکرب  ار  وا  دیزی  دنتشون و  دیزی  هب  ار  نایرج  ناینامثع ، زا  یهورگ ، اذل  دراد  هگن  رود  هب  بوشآ  زا  ار  دوخ  درکیم  یعـس  دهد و 

دید ار  ترضح  کیپ  دناوخ و  رذنم  هب  ار  ع )  ) نیسح همان  دایزنبا  . دومن راذگاو  دایزنبا  هب  ار  مهم  رهش  ود  ره  هفوک  هرـصب و  يرادنامرف 
ار هرـصب  مدرم  درک و  یفرعم  مدرم  هب  مکاح  ناونع  هب  داد و  رارق  هرـصب . رد  دوخ  ياج  هب  ار  نامثع  شردارب  دیناسر ، تداهـش  هب  ار  وا  و 
[27  ] روعأ نب  کیرـش  رفـس  نیا  رد  وا  ناهارمه  درک  تکرح  هفوک  يوس  هب  دوخ  دـننکن و  یچیپرـس  وا  ياهروتـسد  زا  هک  دومن  دـیدهت 

دروم رد  و  هللادیبع ، دزن  دیزی  يهداتـسرف  [ 28  ] یلهاب ورمع  نب  ملـسم  و  دوب ) هدـش  لوزعم  اجنآ  تسایر  زا  هدـمآ و  ناسارخ  زا  هک  روعا  )
هار نیب  رد  روعا  نب  کیرـش  . دـندوب هللادـبع ، داـمتعا  دروـم  تسود  [ 29  ] یمیمتلا میمت  نب  نیـصح  هفوـک و  هرـصب و  يرادـنامرف  مـکح 

هجوت دایزنبا  یلو  ددرگ  دراو  هفوک  هب  وا ، دورو  زا  لبق  ع )  ) نیـسح ماما  ات  درادزاـب  تکرح  رد  تعرـس  زا  ار  داـیزنبا  اـت  درک  ضراـمت 
تارف رهن  يهراـنک  هیـشاح و  رد  مظنم  بترم و  تروص  هب  دـش و  دراو  هفوک  هب  دومن و  تکرح  تعرـس  هب  دوخ  درک و  كرت  ار  وا  درکن 

ترـضح دیـسر  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ملـسم  يهمان  هک  یماگنه  . درک نییعت  هدرامگ  رومأم و  [ 31  ] هیسداق ات  هرـصب  زا  [ 30 ( ] فطلا ۀفض  )
ام هللادمحلأ  : » دومرف درک و  داریا  ياهباطخ  درک و  عمج  ار  دوخ  نارای  باحـصا و  هجحلا  يذ  متـشه  بش  دش و  هفوک  هب  تکرح  يهدامآ 

یلا بوقعی  قایتشا  یفالـسأ  یلا  ینهلوأ  ام  ةاـتفلا و  دـیج  یلع  [ 32  ] ةدالقلا طخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  طخ  هللااب ، ـالا  ةوق  ـال  هللا و  ءاـش 
افوج اشارکأ  ینم  نألمیف  البرک  و  [ 34  ] سیواونلا نیب  تاولفلا  [ 33  ] نالسع اهعطقتت  یلاصواب  یناکف  هیقالأ ، انأ  عرصم  یل  ریخ  فسوی و 

نل و  نیرباصلا . روجأ  انیفوی  و  هئالب ، یلع  ربصن  تیبلا ، لهأ  اناضر  هللا  اضر  ملقلاب  طخ  موی  نع  صیحم  ال  [ 37  ] ابغس [ 36  ] ۀبرجأ و  [ 35]
نمف هدـعو  مهبزجنی  هنیع و  مهبرقت  [ 40  ] سدقلا هریظح  یف  ۀـعومجم  یه  و  [ 39  ] هتمحل هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  [ 38  ] نعذشت

تیـشم تساوخ و  میوگیم ، ساپـس  ار  يادـخ  «.» هللا ءاشنا  احبـصم  لحار  یناف  لحریلف ، هسفن ، هللا  ءاقل  یلع  انطوم  هتجهم ، انیفالذاب  ناـک 
هدازیمآ زا  ناگزیــشود  دـنب  ندرگ  نوـچ  گرم  وا ، يهدارا  اـب  زج  درک  ناوـتیمن  يراـک  وا ، ددــم  اـب  زج  دریذــپیمن  قـقحت  دــنوادخ 

تـسا وکین  ردـق  هچ . فسوی  رادـید  هب  بوقعی  قایتشا  دـننامه  مراد  دوخ  فالـسا  نابیتشپ و  رادـید  هب  قایتشا  رایـسب  هچ  دوشیمنرود و 
گر و البرک ، سیواون و  نیمزرـس  نایم  رد  هیماینب  ناـگرگ  هک  منیبیم  اـیوگ  نونکا  مه  . دومن مهاوخ  تاـقالم  ار  نآ  نم  هک  یهاـگلتق 

هدز مقر  ریدـقت  طخ  هک  يزور  زا  دـننکیم  رپ  ار  دوخ  يهنـسرگ  هدـنگ و  ياهمکـش  نم  نوخ  تشوگ و  زا  هدرک و  هکت  هکت  ار  مدـنویپ 
شاداپ رجا و  دـنوادخ  میئابیکـش . رباص و  یهالا  شیامزآ  ماقم  رد  تسا و  ادـخ  ياضر  نامه  تیب  لها  اـم  ياـضر  تسین ، يزیرگ  تسا 
تـشهب رد  دـش و  دـهاوخن  ادـج  وا  زا  زگره  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نت  يهراپ  دومرف . دـهاوخ  تیاـنع  اـم  هب  ار  لـماک 

اب سپ  تسا ، هتخاس  رـضاح  هدامآ و  دـنوادخ  تاقالم  يارب  ار  دوخ  هتـشذگ و  دوخ  نوخ  زا  ام  هار  رد  هک  ره  دوب . دـهاوخ  وا  اـب  ناوضر 
سابعنبا و درک ، تکرح  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح دیمد  هک  حبـص  رجف  . هللا ءاشنا  درک  مهاوخ  تکرح  ناهاگحبـص  نم  نوچ  دنک  چوک  نم 

رمع نب  هللادبع  دیـسر  هک  [ 41  ] میعنت لحم  هب  درکن . لوبق  وا  دوش ، فرـصنم  رفـس  نیا  زا  هک  دندرک  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  ریبزنبا 
نآ تسناوتن  زین  وا  یلو  دیامن  يراددوخ  رفس ، نیا  زا  هک  دومن  داهنشیپ  زین  وا  درک و  تاقالم  ترضح  اب  تشاد  کلم  بآ و  اجنآ  رد  هک 

رفعج نب  هللادبع  . درک تکرح  زین  اجنآ  زا  رـصتخم  فقوت  وا  سپ  دش و  هناور  [ 42  ] قیتعلا يداو  يوس  هب  اجنآ  زا  .و  دنک عناق  ار  ترـضح 
رفـس زا  ار  ترـضح  تسناوتن  یلو  دوش  فرـصنم  هفوک  هب  رفـس  زا  هک  تشوـن  داتـسرف و  ترـضح  نآ  لاـبند  هب  ار  شنارـسپ  زا  رفن  ود  و 

هب یهورگ  اجنآ  زا  دمآ و  دورف  [ 43  ] قرع تاذ  رد  ات  دادیم  همادا  رفس  هب  عیرس  یلیخ  ثکم و  نودب  خسار  یمزع  اب  ع )  ) نیسح درادزاب 
مدرم ات  داتسرف  ار  سیق  تشون و  ملـسمهب  ياهمان  اجنآ  زا  دمآ و  دورف  [ 45  ] همرلا نطب  هیحان  رد  [ 44  ] رجاح رد  سپس  دنتسویپ  ترضح 
یناه ملسم و  تداهش  نایرج  زا  اجنآ  رد  تشذگ  [ 47  ] دورز و  [ 46  ] هیبلعث زا  درک و  تکرح  سپـس  دنک  ربخ  اب  دوخ  ندمآ  زا  ار  هفوک 
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داریا ياهبطخ  باحصا ، عمج  رد  سپ  دش  ربخ  اب  رطقی » نب  هللادبع   » تداهـش زا  دیـسر  هک  [ 48  ] هلابز هاگیاج  هب  تفای و  عـالطا  هورع  نب 
ره زا  مدرم  دندرگرب ، دنناوتیم  هک  داد  هزاجا  نانآ  هب  داد و  رارق  هللادبع . یناه و  ملسم و  تداهـش  نایرج  رد  ار  دوخ  باحـصا  و  دومرف :

لحم زا  داتفا و  هار  اجنآ  زا  دنامن  یقاب  یـسک  وا  يهدـیزگرب  صلخم و  نارای  ناکیدزن و  زج  دـندش  هدـنکارپ  ترـضح  نآ  فارطا  زا  وس 
يرکشل هار  هنایم  رد  درک  تکرح  هاگحبـص  درک  فقوت  اجنآ  رد  ار  بش  دمآرد و  [ 50 « ] فارش  » لحم رد  تشذگ و  [ 49 « ] هبقعلا ةرد  »

زا هک  دوب  هراوس  رازه  اب  یحایر ، دیزی  نب  رح  روبزم  رکـشل  درب  هانپ  هوک  يهنماد  [ 51  ] مسحوذ فرطب  راچان  ترضح  دش  نایامن  رود  زا 
دایزنبا هک  فط  حلسم  ياهورین  سأر  رد  نیـصح  دیامن ، يریگولج  ع )  ) نیـسح تکرح  زا  هک  تشاد  تیرومأم  میمت  نب  نیـصح  يوس 

درک و داریا  ياهباطخ  ترـضح  سپـس  دـندروآ  اجب  ع )  ) ماما اب  ار  رهظ  زاـمن  رح  هاپـس  تشاد . رارق  دوب  هداد  بیترت  هیـسداق  اـت  هرـصب  زا 
کب انعمجی  نا  هللا  لعل  ماما ، انیلع  سیل  هناف  انیلع  مدقأ  نا  مکلـسر  یلع  تمدـق  و  مکبتک ، یناتأ  یتح  مکتآ ، مل  ینا  سانلا ! اهیأ  : » دومرف

، نیهراک یمودـقل  متنک  اولعفت و  نل  نا  مکقیثاوم و  مک و  دوهع  نم  هیلع  نئمطا  ام  ینوطعأف  کلذ  یلع  متنک  ناـف  قحلا ، يدـهلا و  یلع 
دیـسر و نم  هب  امـش  ياـههمان  هک  مدـمآ  امـش  يوـسب  نم  یطئارـش  رد  مدرم  يا  «.» مکیلا هنم  تـئج  يذـلا  ناـکملا  یلا  اـمکنع  تفرـصنا 
هب وت ، هلیـسوب  ار  اـم  دـنوادخ  تسا  دـیما  میرادـن  یئاوشیپ  ماـما و  اـم  اریز ، اـیب ، هفوـک  هب  هک  دـمآ  نم  دزن  هب  یپ  رد  یپ  امـش  ياـهکیپ 

رگا درک و  نانیمطا  ناوتب  امش  نامیپ  دهع و  هب  هک  دینک  راتفر  نانچ  دیتسهیقاب  دوخ  يهتفگب  رگا  سپ  دیامرف  داشرا  قح  هار  يراگتسر و 
سپـس دنتفگن ، ینخـس  دندنام و  تکاس  نانآ  .« مدرگیمزاب ماهدـمآ ، هکیئاج  نامه  هب  سپ  دـیراد  تهارک  نم  ندـمآ  زا  دـیهاوخیمن و 

هلهأل قحلا  نا  اوفرعت  و  هللا ، اوقتت  نا  مکنا  سانلا ! اهیأ  : » دومرف درک و  داریا  نونـضم  نیا  اب  ياهباطخ  دروآ و  اجب  ناـنآ  اـب  ار  رـصع  زاـمن 
روجلاب و مکیف  نیرئاسلا  مهل و  سیل  ام  ءـالؤه  نم  رمـألا  اذـه  ۀـیالوب  ساـنلا  یلوأ  (ص ) دـمحم تیب  لـها  نحن  مکنع و  یـضرأ هللا  نکی 
! مدرم يا  ناه  .«:» مکنع تفرصنا  مکلسر ، هب  تمدق  و  مکبتک ، هب  ینتتأ  ام  ریغ  مکیأر  ناک  انقحب و  الهج  انل و  ۀیهارک  متیبأ  ناف  ناودعلا ،

دمحم تیب  لها  ام  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  تیلها  یگتـسیاش و  هک  تسا  یـسک  نآ  قح  تفالخ  هک  دـینادب  دـینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  رگا 
رگا میرتراوازـس  رتهتـسیاش و  تفالخ  هب  دننکیم ، تموکح  متـس  ملظ و  هب  امـش  رب  دـنراد و  تفالخ  ياعدا  قح  انب  هک  یناسک  زا  (ص )

وگزاب امـش  ناگداتـسرف  دیاهتـشون و  هچنآ  زا  امـش  رظن  دـیراد و  عانتما  عوضوم  نیا  زا  ام  قح  هب  لهج  اـم و  هب  هقـالع  مدـع  لیلدـب  اـمش 
هک یئاههمان  نیا  زا  نم  تفگ : ترـضح  باوج  رد  رح  «. مدرگیمزاب ماهدـمآ  اجنآ  زا  هک  یناکم  ناـمه  هب  سپ  تسا ، هتـشگرب  دـناهدرک 

مالغ روایب ! ار  اههمان  نیجروخ  دومرف : بابر )  ) شرـسمه مالغ  ناعمـس » نب  ۀبقع   » هب ع )  ) نیـسح مرادن ، ربخ  دنگوس  ادخ  هب  دیئامرفیم ،
ات میوشن  ادـج  امـش  زا  هک  میرومأم  ام  میتسین ، دناهتـشون ، همان  هک  نانیا  زا  ام  تفگ : رح  تخیر  رح  ولج  ار  اـههمان  دروآ و  ار  اـهنیجروخ 

قفاوت ماجنارـس ، دش  لدب  در و  نانآ  نیب  ینانخـس ، تفریذپن و  ار  وا  يهتـساوخ  ع )  ) نیـسح میربب  دایز » نب  هللادـیبع   » دزن هفوک  هب  ار  امش 
رح يهمان  خـساپ  رد  دایزنبا  . دـنک فیلکت  بسک  ات  دـسیونب  دایزنبا  هب  ياهمان  هکم ، هب  ترـضح  نآ  تشگزاب  يهرابرد  رح  هک  دـندرک 

تکرح زا  رح  دادیم و  همادا  دوخ  هار  هب  درکن و  هجوت  ع )  ) نیـسح دربب  يو  دزن  ار  وا  دریگب و  تخـس  ع )  ) نیـسح رب  ار  راـک  هک  تشون 
بناج هب  لیامتم  دیدرگیم و  یهتنم  هفوک  هب  هن  هکم و  هب  هن  هک  ار  یهار  تفرگ  میمصت  ترضح  سپس  درکیم . يریگولج  ترضح  نآ 

دوخ باحـصا  يارب  دمآ و  دورف  یئاج  رد  ترـضح  سپ  دـشیمن  ادـج  وا  زا  دوب و  ترـضح  نآ  مزالم  زین  رح  دـنک و  تکرح  دوب  پچ 
ءاذح ترمتسا  اهفورعمربدأ و  ترکنت و  تریغت و  دق  ایندلا  نا  الأ و  نورت ، دق  ام  رمألا  نم  انب  لزن  هناف  دعب ، اما  :» دومرف درک و  داریا  هباطخ 

، هنع یهانتی  لطابلا ال  یلاو  هب ، لمعی  قحلا ال  یلا  نورت  الأ  لیبولا ، یعرملاک  شیع  سیسخ  ءانألا و  ۀباصک  ۀبابـصالا  اهنم  قبی  مل  و  [ 52]
تـساهدمآ شیپ  هک  ياهثداح  دادخر و  «.» امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعـس و  الا  توملا  يرأ  ینأف ال  اقحم  هبر  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریلف 

یلیخ تسا و  هتسب  رب  تخر  نآ  زا  حالـص  دشر و  دنکیم  يورجک  ام  اب  تسا و  هتـشگ  نوگرگد  ایند  عضو  دینیبیم  هک  تسا  نانچ  نآ 
هدـنامن یقاـب  فرظ  هت  رد  بآ  تارطق  نوچ  یکدـنا  زج  حالـص  ریخ و  زا  دـهدیم  همادا  یهاـبت  داـسف و  فرط  هب  ار  دوخ  تکرح  عیرس 

يریگولج لطاب  داسف و  زا  و  ددرگیمن ، لمع  قح  هب  هک  دینیبیمن  ایآ  دوشیمن  هدـید  راجنهان  هاگارچ  دـننام  تسپ  یگدـنز  زج  تسا و 
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، تداعس زج  ار  گرم  نم ، اما  و  دشاب ، هتشاد  ار  شراگدرورپ  تاقالم  گرم و  يوزرآ  هک  دراد  قح  نمؤم  یطئارش  نینچ  رد  دوشیمن ؟
نامیا صلاـخ و  يرادـنید  زا  همه  هک  یئاهخـساپ  دنتـساخرب و  باحـصا  .« منادیمن يرگید  زیچ  تلـالم ، زج  ار  نارگمتـس  اـب  یگدـنز  و 

دش فرحنم  پچ  فرط  هب  هیسداق »  » و بیذع »  » هار زا  درک و  تکرح  ترضح  سپس  دنتـشاد  هضرع  دومنیم ، تیاکح  ناشیا  يهبئاشیب 
. دیسر رح »  » هب ع )  ) نیسح رب  يریگتخس ، دروم  رد  دایزنبا  يهمان  ماگنه  نیا  رد  داد  همادا  دوخ  هار  هب  درک و  روبع  لتاقمینب »  » رصق زا  و 
. دز همیخ  لحم  نآ  رد  دمآ و  دورف  هطقن  نآ  رد  دیسر و  البرک  هب  يرجه  کی  تصش و  لاس  مارحلا  مرحم  مود  هبنشجنپ  زور  ع )  ) نیسح

داد روتـسد  هک  دناسر  یئاج  هب  ار  لمع  تدش  دایزنبا  درک  تکرح  البرک  يوس  هب  هدایپ  هراوس و  زا  هوبنا  يرکـشل  اب  [ 53  ] دعس نب  رمع 
یبیرغ درم  دورن ، نیـسح  اب  گنج  هب  دنامب و  هفوک  رد  هک  سک  نآ  ره  تسا  هدـش  جراخ  هفیلخ  تعیب  زا  دـیامن : نالعا  هفوک  رد  يدانم 

زا نم  هک  داد  باوج  تسا ؟ هدشن  هدامآ  رازراک  هب  ارچ  هک  درک  تساوخزاب  وا  زا  دایزنبا  دـندرب  هللادـیبع  دزن  ار  وا  دـش ، هدـید  هفوک  رد 
هب زونه  هک  نارگید  وا  نتـشک  اب  ات  دیـشکب  ار  وا  تفگ  دایزنبا  ماهدـمآ  اجنیا  هب  قارع  لها  زا  يدرم  زا  یهدـب  لوصو  يارب  متـسه  ماـش 

ترـضح زا  اذل  دیایب  رانک  ع )  ) نیـسح اب  تساوخیم  دعـس  نب  رمع  .« دنتـشک ار  وا  اذـل  دـنریگب ، تربع  دـنوش و  بیدأت  دـناهتفرن ، گنج 
هکم هب  هک  تساوخ  تصرف  دعـسنبا  زا  درک و  نایب  ار  شندمآ  خـساپ  رد  ترـضح  تساهدـمآ ؟ نیمزرـس  نیا  هب  يروظنم  هچ  هب  دیـسرپ 

بـسک تشون و  دایزنبا  هب  ار  نایرج  دعـسنبا  دربب . هانپ  عفترم و  تسد و  رود  ياههوک  هب  یناتـسهوک و  ياهیحان  هب  هک  نیا  اـی  ددرگرب 
نامرف زا  تعاطا  هب  ار  وا  ای  دیگنج ، دهاوخن  ع )  ) نیسح اب  ار  وا  هک  یتروص  رد  تشون  داد و  يزیمآ  دیدهت  باوج  دایزنبا  درک : فیلکت 
مرحم مشـش  زور  دایزنبا  يهمان  .. دراذـگ او  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هب  ار  هاپـس  یهدـنامرف  دورب و  رانک  دوخ  تمـس  زا  دزاسن  راداو  دـیزی 

هبتاکم و ور  نیا  زا  دوب  هدیـسر  رفن  رازه  تسیب  هب  دعـسنبا  یهدـنامرف  تحت  نایرکـشل  دادـعت  ماـگنه  نیا  رد  دیـسر  دعـسنبا  هب  مارحلا 
بآ نتـشادرب  زا  تسب و  ترـضح  نآ  ناراـی  يور  هب  ار  بآ  داد  جرخ  هب  لـمع  تدـش  درک و  عطق  ار  ع )  ) نیـسح اـب  هرکاذـم  وگتفگ و 

باختنا ار  یکی  دـیزی ، اب  هزرابم  گـنج و  اـی  داـیزنبا ، ناـمرف  زا  تعاـطا  اـی  هار  ود  نیا  زا  یکی  تساوخ  ترـضح  زا  دومن و  يریگولج 
اب دوب  هدومرف  اهنآ  بیصن  ار  تداهش  قیفوت  دنوادخ  دندوب و  هدیدرگ  یهلا  تیاده  تداعس  لومـشم  هک  اهنآ  دعـسنبا  نایرکـشل  زا  . دنک

دودـح هب  نانآ  دادـعت  مرحم  مهد  زور  ات  دنتـسویپیم  ع )  ) نیـسح نارای  هب  يرفن  ود  يرفن و  ود  ای  یکی  یکی  بش ، یکیراـت  زا  هدافتـسا 
تسیب راوس و  درم  تشه  اب  ار  ع )  ) سابع شردارب  ترضح  اذل  دش ، هریچ  ع )  ) نیسح نارای  رب  یگنـشت  مرحم  متـشه  زور  . دیـسر رفن  یس 

زا رپ  ار  اهکشم  دندیـشون و  بآ  هدش  هعیرـش  دراو  هدز  رانک  ار  تارف  يهعیرـش  نانابهگن  نانآ  داد ، تیرومأم  بآ  ندروآ  يارب  هدایپ  رفن 
دش و راوس  دعسنبا  هاپـس  اذل  دنک  عورـش  ار  گنج  رتدوز  هچ  ره  هک  دیـسر  دعـسنبا  هب  هللادیبع ، زا  ینامرف  سپـس  . دنتـشگرب هدرک  بآ 

ناشیا دزن  باحصا ، زا  رفن  دنچ  اب  ار  سابع  شردارب ، ترضح  دندرک ، هرصاحم  ار  شباحـصا  تیب و  لها  و  ع )  ) نیـسح هدومن و  تکرح 
وـگتفگ و لـمأت و  زا  سپ  دعـسنبا  هاپـس  داد . خر  مارحلا  مرحم  مهن  زور  ناـیرج  نـیا  هاوـخب . تـلهم  ادرف  اـت  ناـشیا  زا  دوـمرف  داتـسرف و 

دوجـس عوکر و  هب  زاین و  زار و  هب  ار  کیرات  بش  نآ  ع )  ) نیـسح نارای  . دنداد تلهم  ار  بش  نآ  حبـص  ات  رگیدـکی ، تمالم  شنزرس و 
دادیم شزاون  ار  شوگ  دـنکفا و  نینط  اضف  رد  لسع  روبنز  يهمزمز  نوچ  قح ، نارادـساپ  تاجانم  نآرق و  توالت  يادـص  دـندنارذگ ،

ینا مـهللأ  ءارـضلا ، ءارـسلا و  یلع  هدـمحأ  ءاـنثلا ، نـسحأ  هللا  یلع  ینثأ  : » تـفگو دوـمرف  ینارنخـس  دروآ و  فیرـشت  ناـشربهر  رورس و 
امأ نیرکاشلا ، نم  انلعجاف  ةدئفأ  اراصبأ و  اعامـسأ و  انل  تلعج  و  نیدلا ، یف  انتهقف  و  نآرقلا ، انتملع  و  ةوبنلاب ، انتمرکأ  نأ  یلع  كدـمحا 

ینا ال الا و  اریخ  ینع  هللا ، مکازجف  یتیب ، لها  نم  لصوا  ربا و ال  تیب ، لها  یباحـصأ و ال  نم  اریخ  یلوا و ال  اباحـصا  ملعأ  یناف ال  دـعب ،
المج هوذختاف  مکیشغ  دق  لیللا  اذه  و  مامذ ، ینم  مکیلع  سیل  لح  یف  اعیمج  اوقلطناف  مکل  تنذا  دق  ینا  الأ و  ءالوه  نم  اموی  انل  نا  نظا 

وت اراگدرورپ  میاتسیم  ار  وا  دئادش  اهیتخس و  رد  میوگ ، ار  انث  نیرتهب  ار  ادخ  ...«: » يریغ نودیری  سیل  مهناف  موقلا ، ءالوه  ینوعد و  و 
شوگ ام  هب  يدومن  انـشآ  نید  اب  ار  ام  یتخومآ و  ام  هب  ار  نآرق  یتشاد و  یمارگ  توبن ، ماقم  ءاطعا  هب  ار  نادـناخ  اـم  هک  مرازگـساپس  ار 

دوخ باحـصا  زا  رتوکین  رتاـفو و  اـب  یباحـصا  دـعب  اـمأ  ! هد رارق  نیرکاـش  زا  ار  اـم  سپ  يدوـمرف  تیاـنع  اـنرب ، لد  اـنیب و  يهدـید  اوـنش ،
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تیانع امـش  هب  وکین  شاداپ  نم  فرط  زا  دـنوادخ  منادیمن  مناـکیدزن  تیب و  لـها  زا  رتیمیمـص  رتناـبرهم و  ینادـناخ  هن  و  مسانـشیمن ،
ار تعیب  امـش  يهدـهع  زا  نم  دیـشاب  هاـگآ  تشاد  میهاوخن  موـق  نیا  اـب  یبساـنم  دـعاسم و  زور  هک  مراد  نیقی  نم  دیـشاب  هاـگآ  دـیامرف ،

بش تسین . امش  يهدهع  رب  ینامیپ  دهع و  چیه  نم  فرط  زا  دیورب ، دیناوتیم  و  دیدازآ ، امش  مهدیم  تصخر  امش  يهمه  هب  هتشادرب و 
دیوش هدنکارپ  رود و  نابایب ، نیا  زا  دیرامشب و  تمینغ  ار  نآ  دینک و  هدافتسا  نآ ، یکیرات  زا  تسا  هتفرگارف  ار  اج  همه  یکیرات  و  تسا ،

تشگزاب و زا  ع )  ) نیسح رادافو  باحـصا  ناکیدزن و  .« دنرادن يراک  يرگید  سک  اب  نم ، زج  نانآ  اریز  دیراذگب  مدرم  نیا  اب  اهنت  ارم  و 
دراذگ دوخ  لاح  هب  ار  ناشیا  تفر  نوریب  رداچ  زا  درک و  رکـشت  ناشیا  زا  ترـضح  دنداد  نایاش  یخـساپ  دندرک و  يراددوخ  فارـصنا 

حبص . تخادرپ ادرف  مهم  ياهراک  ماجنا  مزال و  ياههیصوت  روما و  میظنت  بیترت و  هب  دوخ  دنشاب و  ادخ  اب  تاجانم  تدابع و  لوغـشم  هک 
هنمیم و رد  ار  ریهز  [ 54  ] دندوب هدایپ  رفن  لهچ  راوس و  ترضح 32  نآ  هاپس  داد  بیترت  مظن و  ار  دوخ  باحصا  ع )  ) نیـسح اروشاع  زور 
، درک رفح  یقدنخ  اههمیخ  تشپ  داد  رارق  هاپس . رـس  تشپ  ار  اههمیخ  درپس  ع )  ) سابع شردارب  هبار  مچرپ  داد ، رارق  هرـسیم . رد  ار  بیبح 

دوخ هاپـس  زین  دعـسنبا  . دنک هلمح  ع )  ) ماما مایخ  هب  دناوتن  اههمیخ ، تشپ  زا  نمـشد  ات  دز  شتآ  هدرکرپ و  ار  نآ  مزیه  همیه و  ین و  زا  و 
هب ار  هرسیم  و  [ 55  ] جاجح نب  ورمع  هب  ار  رکشل  يهنمیم  دوب ، هدیـسر  رفن  رازه  یـس  هب  اروشاع  زور  ات  وا  نایرکـشل  دادعت  درک ، مظنم  ار 

دومن و راذگاو  یعبر  نب  ثبـش  هب  ار  ماظن  هدایپ  یهدـنامرف  سیق و  نب  ةزرع  هب  ار  اههراوس  یهدـنامرف  درپس ، [ 56  ] نشوجلا يذ  نب  رمش 
: درک ضرع  یهلا  هاگرد  هب  دومن و  دنلب  اعد  هب  ار  اهتسد  درک  هدهاشم  ار  نمشد  هاپـس  یتقو  ع )  ) نیـسح داد  دیرد »  » شمالغ هب  ار  مچرپ 
و داوفلا ، هیف  فعـضی  مه  نم  مک  ةدـعو ، ۀـقث  یب  لزن  رما  لک  یف  تنا  و  ةدـش ، لک  یف  یئاـجر  تنأ  و  برک ، لـک  یف  یتقث  تنا  مهللا  »
ینع و هتجرفف  كاوس ، نمع  کیلا  ینم  ۀبغر  کیلا  هتوکـش  کب و  هتلزنأ  مهودعلا ، هیف  تمـشی  قیدصلا و  هیف  لذـخی  و  هیلحلا ، هیف  لقت 

یئوت و  يراوگان ، دماشیپ  ره  رد  مدامتعا  هیام  یئوت  اراگدرورپ  .«» ۀبغر لک  یهتنم  ۀنـسح و  لک  بحاص  و  ۀـمعن ، لک  یلو  تنأف  هتفـشک 
یتحاران هودنا و  رایـسب  هچ  ینم ، ياشگراک  نانیمطا و  يهیام  دیآ  شیپ  هک  يراک  ره  رد  یئوت  يراوشد ، تخـس و  دماشیپ  ره  رد  مدیما 

نآ لح  و  دوب . هدوشگ  نابز  شنزرس  هب  نمشد  زجاع و  نآ  لح  زا  تسود  هتسب ، هراچ  هار  هتشادن و  ار  نآ  لمحت  بات  لد  ماهتشاد و  هک 
زا هرگ  هدرک و  فرط  رب  ار  نآ  سپ  ماهدـیرب  نارگید  زا  هتـسبلد و  وـت  هب  هک  نآ  هچ  ماهدروآ  هوکـش  تهاـگرد  هب  ماهتـساوخ و  وـت  زا  ار 
رب ترضح  سپس  .« یتسه يدرف ، ره  هجوت  دیما و  نیرخآ  یئوکین و  هنسح و  ره  بحاص  یتمعن و  ره  يهدنشخب  وت  سپ  ياهدوشگ  مراک 

اوعمسا قارعلا ! لها  ای  : » دومرف نانآ  هب  باطخ  دندینشیم  ار  شنخس  ناگمه  هک  اسر  یئادص  اب  نمـشد  لباقم  رد  دش  راوس  شیوخ  رتش 
یلوق و متقدص  يرذعمتلبق و  نأف  مکیف  رذعا  اذه و  یمدقم  نم  مکیلا  رذتعأ  یتح  و  یلع ، مکل  قحی  امب  مکظعأ  یتح  اولجعت  یلوق و ال 
مکرمأ و اوعمجاـف  مکـسفنأ  نم  فصنلا  ینوطعت  مل  و  رذـعلا ، ینم  اولبقت  مل  نا  دعـسأ و  کلذـب  متنک  مکـسفنا ، نم  فصنلا  ینومتیطعأ 

مدرم يا  ناه  .«.» نیحلاصلا یلوتی  وه  باتکلا و  لزن  يذلاهللا  یلو  نا  نورظنت  یلا و ال  اوضقا  مث  ۀمغ  مکیلع  مکرمأ  نکی  مث ال  مکئاکرش 
نایب امـش  دزن  ار  مندـمآ  يهناهب  لیلد و  مراد  هک  ياهفیظو  هب  انب  مهد  يدـنپ  ار  امـش  ات  دـینکم  باتـش  هلجع و  دیونـشب  ارم  نخـس  قارع !
رگا دیاهدیـسر و  تاعـس  هب  هدوب و  راگتـسر  دیداد  قح  نم  هب  فاصنا  يور  زا  دیتفریذپ و  ار  مرذع  لیلد  قیدصت و  ارم  راتفگ  رگا  میامن 

هک يراک  يهجیتن  ات  دـینک  رکف  تسرد  دوخ ، ناراکمه  شیوخ و  راک  رد  سپ  دـیدرکن  راتفر  فاصنا  لدـع و  اـب  دـیتفریذپن و  ار  مرذـع 
یلو و انامه  دیهدم  تلهم  دینک و  راتفر  نم  اب  دـیهاوخب  هک  عون  ره  هاگ  نآ  دـشابن  تمالم  هودـنا و  بجوم  هدیـشوپ و  امـش  رب  دـینکیم 

توکس يردق  مدرم  .« تسا ناراکوکین  نیحلاص و  رادهگن  رادتسود و  وا  هدومرف و  لزان  ار  ینامسآ  باتک  هک  تسا  دنوادخ  نم  رادهگن 
ار دنوادخ  يانث  دمح و  تسا  هتسیاش  هک  نانچ  داد و  همادا  دوخ  راتفگ  هب  ترضح  دندادیمارف  شوگ  ترـضح  نآ  نانخـس  هب  دندرک و 

هدنیآ هتـشذگ و  رد  يرونخـس  زگره  هک  دنار  نخـس  نانچ  و  داتـسرف ، یهالا  ءایبنا  هکئالم و  و  وا ، لآ  دمحم و  رب  دورد  نیرتهب  تفگ و 
و یلتق ؟ مکل  حلـصی  له  اورظنأف  اـهوبتاع  مکـسفنا و  یلا  اوعجرا  مث  اـنا ؟ نم  ینوبـسنأف  دـعب ، اـما  : » دومرف تسا  هدـشن  هدـید  وا  زا  رتغیلب 
؟ هبر دـنع  نم  هب  ءاـج  اـمب  ص )  ) هللا لوسرل  قدـصملا  نینمؤملا  لوا  و  همع ؟ نبا  هیـصو و  نبا  مکیبن و  تنب  نبا  تسلأ  یتمرح ؟ كاـهتنا 
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: یخأل یل و  ص )  ) هللا لوسر  لاق  اـم  مکغلب  سیل  وأ  یمع ؟ نیحاـنجب  ۀـنجلا  یف  راـیطلا  رفعج  سیلوأ  یمع ؟ ءادهـشلادیس  ةزمح  سیلوأ 
نا هلهأ و  هیلع  تقمی  هللا  نا  تملع  ذـنم  بذـکلا  تدـمعت  ام  هللاوف  قحلاوه  لوقأ و  امب  ینومتقدـص  ناف  ۀـنجلا ؟ لها  بابـشادیس  ناذـه 
دیز و  يدعاسلا ، لهس  يردخلا و  دیعسابا  يراصنألا و  هللادبع  نب  رباج  اولئـساف  مکربخأ ، مکلذ  نع  هومتلأس  نا  نم  مکیف  ناف  ینومتبذک 
دمح زا  سپ  « :.»؟ یمد نع  مکل  زجاح  اذه ، یف  اما  ص )  ) هللا لوسر  نم  ۀلاقملا  اذه  اوعمـس  مهنا  مک  ربخی و  سنأ ، نب  کلام  مقرأ و  نب 

نتـشک و ایآ  دینیبب  دینک  تمالم  ار  نتـشیوخ  دـیئآ و  دوخ  هب  هاگنآ  متـسیک ؟ نم  هک  دـینک  رکف  دـیرگنب و  ارم  بسن  مدرم ! یهلا  يانث  و 
ادخ هب  هدنورگ  نیتسخن  وا و  يهدازومع  یصو و  دنزرف  ص )  ) امش ربمغیپ  رتخد  رسپ  نم  رگم  تسا ؟ زئاجو  اور  امـش  يارب  متمرح  کته 

زاورپ تشهب  رد  لاـب  ود  اـب  هک  راـیط  رفعج  رگم  تسین ؟ مردـپ  يومع  ءادهـشلا  دیـس  يهزمح  رگم  متـسین ؟ لوـسر  يهدـننک  قیدـصت  و 
ناـناوج رورـس  ود ، نیا  دـندومرف : ع )  ) نسح مردارب  نم و  هراـبرد  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  دیاهدینـشن  اـیآ  تسین ؟ نـم  يوـمع  دـنکیم ،
نمـشد ار  وگغورد  دنوادخ  متـسناد  هک  یتقو  نآ  زا  دنگوس  ادخب  تسه  مه  تسرد  دینادب و  قدص  تسار و  ارم  راتفگ  رگا  دنایتشهب ؟

دنهد ربخ  دنناوتیم  دیـسرپب  اهنآ  زا  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نایم  رد  دینک  بیذکت  ارم  رگا  ماهتفگن و  غورد  دمع  هب  زگره  درادیم 
دیسرپب سنأ  نب  کلام  زا  و  مقرأ ، نب  دیز  زا  يدعاس ، لهس  نب  لهس  زا  يردخ ، دیعسیبا  زا  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  زا  دیناوتیم  امش 

نم نتـشک  زا  ار  امـش  هک  تسین  یفاـک  تازاـیتما  نیا  اـیآ  هـن ؟ اـی  دناهدینـش  ار  راـتفگ  نـیا  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  ناـنآ  اـیآ  دـنیوگب  اـت 
دهاوخ بیبح  لاح  حرش  رد  هک  داد  رمـش  هب  یخـساپ  رهاظم  نب  بیبح  درک  عطق  ار  ترـضح  نانخـس  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  »...؟ درادزاب

ام سیل  هللاوف  مکیبن ؟ تنب  نبا  ینا  نوکـشتفأ  اذـه  نم  کش  یف  متنک  ناف  :» دومرف داد و  همادا  شنانخـس  هب  هرابود  ع )  ) نیـسح ماما  دـمآ 
صاـصقب وا  هتکلهتـسا ؟ لاـم  وا  هتلتق  مکیف  لـیتقب  ینوـبلطتأ  مکلیو  مکریغ  یف  ـال  مکیف و  يریغ  یبـن  تنب  نـبا  برغملا  قرـشملا و  نـیب 

نیب ام  دنگوس  ادخ  هب  دینکیم ؟ دیدرت  کش و  متسه  امش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  نیا  رد  ایآ  دیراد  يدیدرت  راتفگ  نیا  رد  رگا  « :»؟ ۀحارج
یلام ایآ  ماهتشک ؟ ار  یسک  امش  زا  ایآ  نارگید ، نیب  رد  هن  امش و  نایم  رد  هن  درادن  دوجو  نم  زا  ریغ  يربمغیپ  رتخد  رسپ  برغم  قرـشم و 
نخـس هدـنام  تکاـس  دعـس  نبا  نایهاپـس  »؟ دـینک صاـصق  دـیهاوخیم  هک  ماهتخاـس  دراو  امـش  هب  یتحارج  اـی  ماهدرب ؟ نیب  زا  امـش  زا  ار 

دیشونن نم  هب  امـش  ایآ  ثراح ! نب  دیزی  يا  و  رجبا ! نب  راجح  يا  و  یعبر ! نب  ثبـش  يا  دنز  ادص  دنلب  زاوآ  هب  ترـضح  سپ  دنتفگیمن 
، تفگ ترضح  باوج  رد  ثعشا  نب  سیق  ؟ تسا هدامآ  وت  رایتخا  رد  زهجم ، یهاپس  هدیدرگ  زبسرس  اهناتـسب  هدیـسر ، ناتخرد  يهویم  هک 

وت [ 57 « ] کیخأ وخأ  تنأ  : » دومرف ترـضح  درک . دـنهاوخ  راتفر  یبوخ  هب  وت  اب  نانآ  انامه  ینکیمن  ءارجا  ار  دوخ  مع  رـسپ  ناـمرف  ارچ 
يدیب مکیطعا  هللاو ال  ال  : » دومرف سپـس  ؟ دننک هبلاطم  وت  زا  ار  ملـسم  ياهبنوخ  زا  رتشیب  مشاهینب  هک  یهاوخیم  ایآ  یتسه  ترداربردارب 
نمؤی ربکتم و ال  لک  نم  مکبر  یبرب و  ذوعأ  نومجرت . نا  مکبر  یبرب و  تذـع  ینا  هللاداـبع  اـی  [ ، 58  ] دیبعلا رارف  ارفا  و ال  لیلذـلا ، اطعا 

مهاوخن رارف  امـش  شیپ  زا  ناـگدرب  دـننام  زگره  درک و  مهاوخن  زارد  امـش  يوسب  تلذ  تسد  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  «» باـسحلا مویب 
ازج زور  هک  يربکتم  ره  رش  زا  میربیم  هانپ  امش  شیوخ و  راگدرورپ  هب  نم  دیراد  ینکفا  گنـس  رازآ و  مزع  رگا  ادخ  ناگدنب  يا  درک .

تکرح هب  ار  اهبـسا  دمآرد  شبنج  هب  هاپـس  تسب  ار  رتش  ياهاپ  ناعمـس  نب  ۀـبقع  دـناباوخ  ار  شرتش  ترـضح  درادـن ». رواب  ار  باسح  و 
سابل راوس و  ار  بسا  تساوخ ، ار  ترضح  نآ  ریشمش  هرز و  همامع و  و  ص )  ) ادخ لوسر  صوصخم  بسا  زجترم »  » ترضح دندروآرد 
سپـس دندرکن  توکـس  نانآ  یلو  دومرف  توکـس  هب  توعد  ار  نانآ  داتـسیا و  دعـسنبا  هاپـس  لباقم  رد  دومن و  نت  رب  ص )  ) ادـخ لوسر 

تفگ ساپـس  دمح و  ار  ادـخ  درک و  داریا  ار  ياهباطخ  ترـضح  سپ  دنتـشگ  تکاس  هدرک و  شنزرـش  تشز ، لمع  نیا  رب  ار  رگیدـکی 
لوسر شدج  شیامرف  درک  یفرعم  ار  دوخ  دنهدب  یتسرد  خـساپ  هک  داد  دـنگوس  ار  نانآ  دـیامن  راهظا  تساوخیم  هک  یبلاطم  يهرابرد 
دیسرپ ارچ ، دنداد  خساپ  تسین ؟ ص )  ) ادخ لوسر  زا  ریـشمش  همامع و  بسا و  نیا  ایآ  دیـسرپ  دومن ، يروآدای  شیوخ  يهرابرد  ار  ادخ 

نیح اـحرت ، ۀــعامجلا و  اـهتیأ  مـکل  اــبت  : » دوـمرف درک و  داریا  هباــطخ  هراــبود  ریما ، روتــسد  يارجا  يارب  دــنتفگ  دیــشکیم ؟ ارم  ارچ 
مکودـع انودـع و  یلع  اهانحدـتقا  اران  انیلع  متـششحو  مکنامیا ، یف  انل  افیـس  اـنیلع  متللـس  نیفجوم  مکانخرـصأف  نیهلا ، انومتخرـصتسا و 
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میشم و فیسلا  انومتکرت و  تالیولا  مکل  الهف  مهیف  مکل  حبـصأ  لما  مکیف و ال  هوشفأ  لدع  ریغب  مکئایلوا ، یلع  مکئادعال  ابلأ  متحبـصأف 
[59  ] ۀمألادیبع ای  مکل  اقحسف  شارفلا ؟ تفاهتک  اهیلا  متیعادت  ءابدلا و  ةریطک  اهیلا  متعرـسا  نکل  فصحتـسی و  امل  يارلا  نماط و  شاجلا 

انع و  نودـضعت ؟ ءالوهأ  مکحی ! ننـسلا و  یفطم  ناطیـشلا و  ۀـثفن  ماقرألا و  ۀبـصع  و  ملکلا ، یفرحم  باتکلاةذـبن و  بازحـألا و  ذاذـش  و 
، بصاغلل ۀلکأ  رظانلل و  یجش  رمث  ثبخأ  متنکف  مکعورف ، هیلع  ترزأت  و  مکلوصا ، هیلع  تجش  میدق و  مکیف  ردغ  هللاو  لجأ  نولذاختت ؟

روجح نونمؤملا و  هلوسر و  کلذ و  انل  هللا  یبأی  ۀلذلا ! انم  تاهیه  و  ۀلذلا ، ۀلـسلا و  نیب  نیتنثا : نیب  ینزک  ردق  یعدلا  نبا  یعدلا  نا  الا و 
ددعلا ۀلق  یلع  ةرـسألا  هذهب  فحاز  ینا  الا و  مارکلا ، عراصم  یلع  مائللا  ۀعاط  رثؤن  نأ  نم  هیبأ ، سوفن  و  ۀیمح ، فونأ  و  ترهط ، تباط و 

هلاو و تروص  هب  ار  ام  هک  یماگنه  هب  ایآ  دییآ ،! راتفرگ  هودنا  مغ و  هب  و  داب ! امش  رب  تکاله  هفوک ! مدرم  هورگ  يا  .«، » رصانلا نالذخ  و 
هب نید  هار  رد  هک  ار  يریـشمش  سپ  میتفاتـش  امـش  يرای  هب  باتـش  اب  هتفریذپ  ار  امـش  توعد  ام  دـیدرک و  توعد  دوخ  يوس  هب  یئادـیش 

، تسود هیلع  نمـشد  عفن  هب  دـیتخورفا ، ام  رب  میدوب  هدرک  هیهت  نانمـشد  يارب  هک  ار  یـشتآ  دیدیـشک  ام  يور  هب  میدوب  هداد  امـش  تسد 
ارچ دیـشاب ، هتـشاد  نانآ  زا  يریخ  دیما  ای  دنـشاب  هداد  جاور  امـش  نیب  رد  ار  یتلادع  نانآ  هک  نیا  نودب  دـیتساخرب . زیتس  هب  یعمج  هتـسد 
دوب یقاب  هشیدـنا  ياج  مارآ ، اهلد  فالغ ، رد  اهریـشمش  زونه  هک  نیا  اب  دـیتشاذگ ، اهنت  ار  اـم  هک  یلاـح  رد  دیـشاب ، هدوبن  نیرفن  راوازس 
يا ناـنز ! ناـگدرب  يا  دـیدرگ  ادـخ  تمحر  زا  رود  هب  امـش و  رب  نیرفن  دـیتشگ ، هنتف  درگ  راوهـناورپ  دیتفاتـش  هـنتف  يوـسب  راوخـلم  یلو 

ياههسوسو ناوریپ  ناراکهانگ و  هورگ  يا  دیاهدرک ؟ فیرحت  ار  یهلا  تاملک  هتـشاذگ و  رانک  ار  ادخ  باتک  هک  یمدرم  يا  ناگیامورف 
يراب دیئوجیم ؟ يرود  تلاسر  نادناخ  ام  زا  يرای و  ار  نارگمتس  ایآ  امـش ! رب  يا  و  ربمایپ ، ياهتنـس  ناگدننک  شوماخ  يا  یناطیش و 

امـش سپ  هدناشوپ  گنرین  ار  نآ  ياههخاش  هدرک و  دشر  گنرین  اب  امـش  دوجو  تخرد  دیفورعم  تنایخ  هب  امـش  میدق  زا  دـنگوس  ادـخب 
زیچ ود  نیب  ارم  هدازانز  دنزرف  راکانز و  درف  هک  دیشاب  هاگآ  . دیشابیم نارگمتس  يهمقل  نابغاب و  ترسح  هک  دوب  دیهاوخ  ياهویم  نیرتدب 

، نمؤم ناگدـنب  ادـخ ، لوسر  ادـخ و  میهد ، تلذ  هب  نت  هک  تسا  رودـب  ام  زا  هتبلا  تلذ . اب  مأوت  یگدـنز  اـی  تزع  اـب  گرم  هدرک : ریخم 
زا تعاـطا  میهد و  تلذ  هب  نت  هک  دوـب  دـنهاوخن  یـضار  زگره  تـمه ، ـالاو  ياهتیـصخش  و  تـیمح ، اـب  نادرمدار  نمادـکاپ ، نارداـم 

هزرابم هب  راکددم ، رای و  نودب  كدنا و  هاپس  نیمه  اب  نم  هک  دینادب  میرادب ، مدقم  گنج  نادیمرد  يدرمیاپ  تماهش و  رب  ار  ناگیامورف 
زهم ریغف  مزهن  نا  امدق و  نومازهف  مزهن  ناف  : دناوخ ار  يدارم  کیسم  نب  ةورف  راعـشا  سپـس  ...« درک مهاوخ  داهج  ادخ  هار  رد  هتـساخرب و 

نوثبلت هللاو ال  اما  : » دومرف سپسانیقل  امک  نوتماشلا  یقلیـس  اوقیفأ  انب  نیتماشلل  لقفانیرخآ  ۀلود  انایانم و  نکلو  نبج  [ 60  ] انبط نا  ام  وانیم 
هیلع و هللا  یلص  يدج  نع  یبأ  یلا  هدهع  دهع  روحملا ، قلق  مکب  قلقت  و  یحرلا ، رود  مکب  رودت  یتح  سرفلا  بکری  ام  ثیرک  الا  اهدعب 

ۀباد نم  ام  مکبر  یبر و  هللا  یلع  تلکوت  ینا  نورظنت  یلا و ال  اوضقا  مث  ۀمغ  مکیلع  مکرما  نوکی  مث ال  مکئاکرش  مکرما و  اوعمجأف  هلآ 
و فسوی ، ینسک  نینـس  مهیلع  ثعبأ  و  ءامـسلا ، رطق  مهنع  سبحا  مهللا  میقتـسم ، طارـص  یلع  یبر  نا  اهتیـصانب  ذخآ  وه  الا  ضرألا  یف 
زا دنگوس ! ادخب  «.» ریـصملا کیلأ  انلکوت و  کیلع  انبر ، تنأ  انولذخ و  انوبذک و  مهناف  ةرهـصم ، اسأک  مهیقـسی  فیقث ، مالغ  مهیلع  طلس 
هک دسریمارف  يراگزور  دنکیم  روبع  يرذـگدوز  یلیخ  بسا  رب  هک  يراوس  کی  يهزادـنا  هب  زج  دـینکیمن  گنرد  نادـنچ  سپ ، نیا 

نیا دریگارف ، ار  امش  درگادرگ  یتخب  نوگن  يراتفرگ و  بایسآ ، گنس  روحم  دننام  دروآرد و  شخرچ  هب  بایـسآ  شدرگ  نوچ  ار  امش 
رکف تسرد  دوخ  ناراکمه  شیوخ و  راک  رد  دیـشاب ! هاگآ  ناـه  تسا . هدیـسر  نم  هب  وا  زا  مردـپ و  هب  ص )  ) مدـج زا  هک  تسا  يدـهع 

تلهم دینک و  راتفر  نم  اب  دیهاوخب  هک  يروط  ره  هاگنآ  ددرگن  تمالم  هودنا و  بجوم  دنامن و  هدیشوپ  امـش  رب  ناتراک  يهجیتن  ات  دینک 
، تسادخ تسدـب  شروما  مامز  هک  نیا  رگم  درادـن  دوجو  نیمز  يور  رد  ياهدـبنج  چـیه  مراد ، شیوخ  راگدرورپ  هب  لکوت  نم  دـیهدم 

دهع یلاس  طحق  نوچ  یلاس  طحق  هب . امن ! عنم  ناشیا  زا  ار  تمحر  ناراب  اراـگدرورپ ! . تسا راوتـسا  میقتـسم  طارـص  رب  راـگدرورپ  اـنامه 
غورد ام  هب  ناشیا  هک  نآ  هچ  دزیرورف  ناشیا  ماک  هب  ار  خـلت  رهز  هک  امرف ! طلـسم  نانآ  رب  ار  یفقث  ناوج  زاـس ، راـتفرگ  ار  ناـنآ  فسوی ،
دیزی نب  رح  سپـس  .« تسوت يوسب  اـم  تشگزاـب  میراد و  لـکوت  وت  رب  یئوت ، اـم  راـگدرورپانامه  دنتـشادرب  اـم  يراـی  زا  تسد  دـنتفگ و 
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هب رگیدکی  اب  دندمآ و  نادیم  هب  راسی  ملاس و  داد . هلمح  نامرف  دوخ  تسدریز  دارفا  هب  دعس  نب  رمع  تسویپ و  ترـضح  نارای  هب  یحایر 
کت دنوریم  گرم  ماک  هب  هک  دنتـسه  یمدرم  اهنیا  هک  دندز  دایرف  جاجحلا  نب  ورمع  نشوجلا و  يذ  نب  رمـش  هاگ  نآ  دـنتخادرپ  هزرابم 

، ورمع ياهورین  پچ و  حانج  هب  رمش ، نامرف  تحت  ياهورین  دندرک  هرصاحم  ار  ع )  ) نیسح هاپـس  سپ  دینکن  دربن  هزرابم و  ناشیا  اب  کت 
بقع ار  نمـشد  دندش و  يزادناریت  يهدامآ  نیمز  رب  وناز  دندنام و  راوتـسا  دوخ  ياج  هب  ع )  ) نیـسح هاپـس  دندرک  هلمح  تسار  حانج  هب 

دادـعت زج  ناراوس  بسا  زا  دندیـسر  تداهـش  هب  ع )  ) نیـسح نارای  زا  يدادـعت  دـنناوخیم  نیتسخن  يهلمح  ماـنب  هک  هلمح  نیا  رد  دـندز 
سپـس تشگ  نایامن  ع )  ) نیـسح هاپـس  رد  دارفا  تلق  یمک و  دندیـسر  تداهـش  هب  نادرم  زا  رفن  هاجنپ  دودـح  رد  و  دـندنامن . یقاب  یمک 

ترـضح يور  شیپ  هک  يدارفا  اب  زامن  ءانثا  رد  زامن و  زا  لبق  دروآ ، اجب  فوخ » زامن   » تروص هب  تقو  لوا  رد  ار  رهظ  زامن  ع )  ) نیـسح
باحـصا و زا  یـسک  تفای  همادا  گنج  زین ، رهظ  زامن  يهماقا  زا  سپ  دش  عقاو  یئاهیریگرد  دندرکیم  تظفاحم  نارازگزامن  زا  دـندوب و 
ع)  ) نیسح دنامن  یسک  مه  نانآ  زا  دندیسر و  تداهش  هب  ناگمه  دنداهن و  رازراک  نادیم  هب  مدق  ناکیدزن  دنامن  یقاب  ع )  ) نیسح ناروای 

يدیفس دوب  هدش  نیگنر  ترضح  نساحم  تفرگ  تسد  يور  ار  شکرابم  نساحم  داتـسیا و  نایهاپـس  نایم  رد  اهنت  دمآ و  نادیم  هب  دوخ 
يراصن رب  تسادخ و  رـسپ  زیزع  دنتفگ  هک  یماگنه  دش  كانبـضغ  رایـسب  دوهی  رب  دنوادخ   » دومرف دوب و  نایامن  گنر ، یهایـس  شیر و 

دهاوخ بضغ  رایسب  دنشکب  ار  ناشربمغیپ  رتخد  رسپ  دنهاوخیم  هک  یمدرم  رب  دنوادخ  و  تسادخ ، ریپ  حیـسم  دنتفگ  نوچ  درک ، بضغ 
زا سرت  يارب  هک  تسین  يدـحوم  درم  ایآ  دـنک ؟ عافد  ص )  ) هللا لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  دز  دایرف  دـنلب  زاوآ  هب  سپـس  ..« درک

يارب هک  تسه  يروای  ایآ  دهد ؟ تبثم  خساپ  ام  دوخ  يادن  هب  ادخ  ياضر  يارب  هک  تسین  یـسردایرف  ایآ  دیامن ؟ تیاعر  ار  ام  قح  ادـخ 
ياههمیخ هب  ترضح  دندرک ، هیرگ  دنلب  يادص  هب  دندینـش و  ار  ترـضح  نآ  يادص  مرح  لها  دزیخرب ؟... ام ، يرایب  یهلا  شاداپ  رجا و 

ریت فدـه  ردـپ  شوغآ  رد  کلفط  تفرگ ، مالـسلاامهیلع  بنیز  شرهاوخ  زا  ار  شلاسدرخ  لفط  دـنک ، تکاس  ار  نانآ  ات  تشگرب  نانز 
كدوک يولگ  ریز  ار  اهتـسد  ع )  ) نیـسح دـمآ  دـهاوخ  شلاـح  حرـش  رد  هک  درک  تباـصا  شیولگ  هب  ریت  تفرگرارق و  هبقع . اـی  هلمرح 

درک هلمح  نمشد  يوس  هب  هرابود  تسا » ناسآ  نم  رب  دیآ  شیپ  هچنآ  اهلاراب !  » تفگ دیشاپ و  نامسآ  فرط  هب  ار  هدش  رپ  نوخ  تفرگ و 
يولگ درک و  باـترپ  ترـضح  نآ  يوـس  هب  يریت  مرادینب »  » زا يدرم  داـهنیم  مدـق  هتـشک . داـسجا  يور  دـشیم و  باـترپ  ندـب  زا  رس 

ام کیلا  اوکشأ  ینا  مهللا  : ) تفگ و  دیشاپ ، نامسآ  يوس  هب  ار  اهنوخ  تفرگ و  ولگ  ریز  ار  اهتسد  دیـشک و  ار  ریت  درک  تباصا  شکرابم 
تشگرب و شاهمیخ  هب  هرابود  «... مروآیم هوکـش  وت  هاگرد  هب  تربمایپ  رـسپ  اب  مدرم  راـتفر  نیا  زا  اراـگدرورپ  کـیبن :» تنب  نباـب  لـعفی 

كاشوپ سابل ، عون  نیا  دومرف  تساوخن و  ار  نآ  ترـضح  دـندروآ  نابت )  ) هاتوک ياهماج  دـشوپب ، دوخ  سابل  ریز  هک  تساوخ  ياهماـج 
ریز درک و  هراپ  ار  هماج  زا  يرادـقم  دیـشخردیم  يدیفـس  زا  هک  دـندروآ  یناـمی  درب  زا  يرگید  يهماـج  سپ  تسا  راوخ  لـیلذ و  دارفا 
ولج زا  نانمـشد  دوب  يراـج  شیاـهمخز  زا  نوخ  هک  یلاـح  رد  درک  هلمح  نمـشد  هب  كانمـشخ  ریـش  نوـچ  هراـبود  دیـشوپ  شیاهـسابل 
لآ ۀعیش  ای  مکلیو  : » دز دایرف  ترضح  دندنکفایم ، هلصاف  اههمیخ  ترضح و  نیب  پچ ، تسار و  زا  دنتخیرگیم و  تعرس  هب  ترـضح ،
امک ابرع  متنک  نا  مکباسحأ  یلا  اوعجرا  و  هذـه ، مک  ایند  یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاـخت  ـال  متنک  نید و  مکل  نکی  مل  نا  نایفـسیبا !

ساره و تمایق  زور  ندیـسرارف  زا  دـیتسین و  ینید  تاررقم  لوصا و  دـنب  ياپ  رگا  نایفـسیبا ! لآ  ناوریپ  يا  داـب  امـش  رب  ياو  .«» نومعزت
امش رگا  دینک  هجوت  دوخ ، ناگتشذگ  موسر  بادآ و  هب  دیشاب و  درم  رازآ  دینک و  تیاعر  ار  یناسنا  لوصا  لقادح  سپ  دیرادن ، یتشحو 

اب امش  مگنجیم و  امش  اب  نم  میوگیم  دومرف  ترضح  یئوگیم ؟ هچ  همطاف  دنزرف  يا  دیسرپ  رمش  « دیشابیم برع  دیرادنپیم  هک  نانچ 
دنزرف يا  تفگ  رمش  دندرگ ، نانآ  ضرتعم  نادان ، شکرس و  مدرم  نیا  دیراذگن  ماهدنز  نم  ات  دنراد ؟ یهانگ  هچ  نانز  دیراد  گنج  نم 

هب تساوخیم و  بآ  یعضو  نینچ  رد  دندرکیم  هلمح  ترضح  هب  نانآ  درک و  هلمح  نانآ  هب  ترضح  . میهدیم وت  هب  ار  قح  نیا  همطاف !
یگنـس دـیامن  تحارتسا  ات  داتـسیا  یمک  دوب ، هتـشگ  بلاغ  وا  رب  فعـض  هدروآرد و  اپ  زا  ار  ترـضح  ناوارف  تاحارج  دروآیمن  تسد 

. هب يرگید  ریت  دنک  كاپ  نهاریپ ، نماد  اب  ار  شتروص  نوخ  تساوخ  دش  يراج  نوخ  درک و  تباصاوا  كرابم  یناشیپ  هب  دـش و  باترپ 
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تشادن گنج  هلمح و  تردق  رگید  داتسیا ، اجنامه  تشگ  يراج  نادوان  نوچ  نوخ  دیـشک  نوریب  تشپ  زا  ار  ریت  دمآ  دراو  شکاپ  بلق 
اب کیرـش  نب  ۀعرز  تساخرب  نیمز  يور  زا  ترـضح  دز ، ترـضح  هاگیهت  هب  هزین  اب  ینزم  بهو  نب  حلاص  دـیرظتنم ؟ ارچ  دز  دایرف  رمش 
ار شرـس  تمحز  هب  داـتفا  نیمز  هـب  يور  رب  هـک  دـنکفا  ترـضح  تـشپ  هـب  يریـشمش  يرگید  دز ، ترـضح  تـسار  يهناـش  هـب  ریـشمش 
هب درک و  باـترپ  ترـضح  يوـسب  يریت  [ 61  ] نانـس نینچمه  دز  هنیـس ) يـالاب   ) يهوقرت رب  ياهزین  نانـس  دروـخیم  نیمزب  تشادیمرب و 
رپ تفرگ و  ولگ  ریز  ار  شکرابم  ناتسد  دیـشک و  نوریب  شموقلح  زا  ار  ریت  تسـشن و  وناز  يور  ترـضح  دومن  تباصا  شکرابم  يولگ 

تاقالم هب  یلاح  رد  یقح » یلع  اـبوصغم  یمدـب  ابـضخم  هللا  یقلأ  اذـکه  : » دومرفیم دـیلامیم ، شتوص  رـس و  هب  ار  اـهنوخ  دـش  نوخ  زا 
شکرابم نساحم  داد  مانشد  ار  ترـضح  دمآ  يردنک  سنا  نب  کلام  تسا . هدش  بضغ  مقح  و  باضخ ، منوخ  هب  هک  مباتـشیم  میادخ 

یلو دنک  ادج  ار  ترضح  كرابم  رس  هک  دناسر  ار  دوخ  تعرس  هب  [ 62  ] یحبصا دیزی  نب  یلوخ  دز  شکرابم  رس  رب  ریشمش  اب  تفرگ  ار 
سپس درک  ادج  ندب  زا  ار  شکرابم  رس  دمآ  رمش  دز ، شکرابم  ياهنادند  هب  ریشمش  اب  دمآ و  نانس  سپـس  درکن  تئرج  دیزرل و  دوخ  هب 

اههمیخ دش  لامدگل  نابـسا  مس  ریز  ناشرهطم  ياهندب  دندرک  ادـج  ندـب  زا  ار  باحـصا  ياهرـس  دـندرب  تراغ  هب  ار  ترـضح  ياهـسابل 
زا و  ماش . هب  اجنآ  زا  هفوک و  هب  ءارـسا  هارمه  ار  ءادهـش  كرابم  ياهرـس  دندش ، ریـسا  دندوب  اههمیخ  رد  هک  يدارفا  مامت  دـیدرگ ، تراغ 

نالان و برطـضم و  نآ  شراگن  زا  ملق  هک . دمآ  شیپ  هچنآ  دمآ  شیپ  و  دندرب . مالـسلامهیلع ، ةاولـصلا و  هیلع  ناشدـج  يهنیدـم  هب  ماش 
هک ینهآ  گنـس و  زا  وت  ایآ  دـشکیم  دایرف  لد  دزاسیم  كاپ  ار  تاملک  طوطخ و  مشچ  کشا  نالان و  برطـضم و  نآ  لمحت  زا  بلق 

؟ يروآ ملق  هب . ار  یبئاصم  نینچ  یهاوخیم 

بلاطیبا لآ  زا  نیسح  نارای  راصنا و 

هراشا

: میزادرپیم ترضح  نآ  نارای  لماک  شرازگ  یفرعم  هب  دیدرگ ، میسرت  اروشاع  زوسناج  يهعقاو  زا  یلامجا  هک  نونکا 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع 

رد هدق )  ) سیردانبا هک  یقیقحت  هب  انب  تسا  هدرک  لقن  ثیدـح  ع )  ) یلع شدـج  زا  دـیدرگ  دـلوتم  نافع  نب  نامثع  تفالخ  لئاوا  رد  وا 
تسا هتشاد  راهظا  داشرألا »  » رد دیفم  خیش  هچنآ  ربانب  تسا و  هدرک  لقن  خیرات  باسنا و  ياملع  ياهباتک  زا  هداد و  ماجنا  رئارسلا »  » باتک
یفقث دوعـسم  نب  ةورع  ةرمیبا  رتخد  یلیل »  » شردام لاس 42 ه) رد  تسرد   ) تسا هدش  دـلوتم  ع )  ) یلع شدـج  تافو  زا  دـعب  لاس  ود  وا 
راتفگ رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  . دشابیم صاعلایبا  رتخد  زین  وا  ردام  هیما و  نب  برح  نب  نایفـسیبا  رتخد  هنومیم  زین  یلیل  ردام  دشابیم 
هیواعم هک  تسا  هدرک  لقن  یناهفـصا  جرفلاوبا  . تشاد یلماک  تهابـش  ص ،)  ) ادخ لوسر  شراوگرزب  دج  هب  يدوجو ، مادـنا  قالخا و  و 

نب یلع  تفالخ ، هب  مدرم  نیرتراوازس  هن ، تفگ : وت . دنتفگ : دشابیم ؟ یسک  هچ  تفالخ  هب  مدرم  نیرتراوازس  دیـسرپ  نایفارطا  زا  يزور 
درگ مه  اب  فیقث  تاـهابم  رخف و  هیماینب و  تواخـس  مشاـهینب و  تعاجـش  وا  رد  و  تسادـخ ، لوسر  شدـج  نوچ  تسا ، ع )  ) نیـسحلا

ای تسا ، هدوب  رتگرزب  ع )  ) نیـسح نادنزرف  مامت  زا  وا  تایاور  حصا  رب  انب  نوچ  دشابیم ، ربکا  هب  بقلم  نسحلاوبا و  شاهینک  . تسا هدمآ 
هتفگ هب  انب   ) دمحم رفعج و  هللادـبع ، رگید  رفن  هس  مان  یلع و  نانآ  زا  رفن  هس  مان  هک  هتـشاد  دـنزرف  شـش  ع )  ) نیـسح ماما  هک  نیا  لیلدـب 

هاگحبص هک  دنکیم  لقن  ناعمس  نب  ۀبیقع  زا  فنخموبا  . تسا هدوب  رتگرزب  موس  یلع  زا  وا  تیاور  کی  نومـضم  هب  هدوب و  لاجر ) ءاملع 
رصق زا  هک  یتقو  داد  تکرح  روتسد  سپس  دننک  بآ  زا  رپ  ار  اهفرظ  داد  روتسد  تشاد  فقوت  لتاقمینبرصق  رد  ع )  ) نیسح هک  بش  نآ 

بر هللادمحلا  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  ، » تفگیم هک  یلاح  رد  دش  رادیب  سپس  و  تفر ، باوخ  هب  یکدنا  ترضح  دنتـشذگ ، لتاقم  ینب 
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ردپ تفگ : درک و  ترضح  هب  ور  دوب  شبسا  راوس  هک  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  شرـسپ  درک ، رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  هس  ای  هرابود  نیملاعلا »
ار بسا  نانع  يراوس  بسا  متفر ، باوخ  یکدنا  مرسپ ! : » دومرف ترضح  يدومن »؟ ادخ  دمح  یتفگ و  عاجرتسا  هچ  زا  موش  تیادف  ناج !

يادن نآ  هک  متسناد  سپ  دیآیم . ناشیا  يوسب  گرم  دنتکرح و  رد  تیعمج  نیا  « » مهیلا يرست  ایانملا  نوریسی و  موقلا  : » تفگ دیـشک و 
قح رب  ام  رگم  درواین  تیارب  يدب  دماشیپ  دنوادخ  ناج  ردپ  درک : ضرع  ربکا  یلع  دهدیم » ربخ  ام  هب  ار  گرم  ندیـسرارف  هک  تسا  لد 

ع)  ) یلع میتسه . قح  هار  رد  یگمه  ام  تسوا . يوس  هب  ناگدـنب  يهمه  تشگزاب  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  یلب ، دومرف : ترـضح  متـسین ؟
نیرتـهب دـیامرف  تیاـنع  وت  هب  ریخ  يازج  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  میرادـن  یـساره  گرم ، زا  قـح  هار  رد  سپ  مناـج  ردـپ  درک : ضرع 

زا یسک  نیتسخن  ع )  ) ربکا یلع  باحصا ، تداهش  زا  سپ  دناهتشون  نارگید  جرفلاوبا و  . دیامرفیم تیانع  يرسپ  هب  يردپ  زا  هک  یـشاداپ 
هزاجا دمآ و  ردپ  تمدخ  هب  دوب  حانجلاوذ  بسا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  دید  ار  ردـپ  یئاهنت  نوچ  وا  دیـسر . تداهـش  هب  هک  دوب  مشاهینب 

ترـضح نآ  نامـشچ  زا  کشا  وا  يهدـهاشم  اب  تشاد  ار  يوخ  قلخ و  نیرتوکین  دوب و  مدرم  نیرتورابیز  وا  دورب ، نادـیم  هب  ات  تساوخ 
اقلخ و  [ 63  ] اقلخ سانلا  هبشأ  مالغ  مهیلا  زرب  دق  موقلا  ءالؤه  دهشا  مهللا  : » تفگ سپس  درک ، توکس  تخادنا و  ریز  هب  رس  دش و  يراج 
مدرم يهمه  زا  هک  دوریم  ناشیا  يهزرابم  هب  یناوج  هک  شاب ! هاوگ  ایادخ  راب  هیلا » انرظن  کیبن ، یلا  انقتـشا  اذا  انک  و  کلوسرب ، اقطنم  و 
نبای : » دز دایرف  سپـس  میتسیرگنیم » وا  هب  میتشاد  ار  تربمایپ  راید  قوش  تقو  ره  ام  تسا ، رتهیبش  ادـخ  لوسر  هب  راتفگ  يوخ و  قلخ و 

وت هک  نانچ  دنک  عطق  ار  وت  لسن  دنوادخ  دعس ! رسپ  ص »)  ) هللا لوسر  یف  ینظفحت  مل  یمحر و  تعطق  امک  کمحر ، [ 64  ] هللا عطق  دعس 
قفاوم نادیم  هب  وا  نتفر  اب  ردپ  هک  درک  ساسحا  ع )  ) یلع « يدومنن تیاعر  ار  ادـخ  لوسر  باستنا  تمرح  و  يدرک ، عطق  یلع  زاارم  لسن 

نحن و هوالع ) هب   ) یلع نب  نیـسحلا  نب  یلع  انأ  .» دناوخیم زجر  هک  یلاح  رد  درک  یتخـس  يهلمح  رکـشل  هب  تفر و  نادیم  هب  سپ  تسا 
ینلتق و دق  شطعلأ  تبأ ! ای  : » تفگیم تشگرب و  ردـپ  دزن  درک و  یتخـس  راز  راک  « یعدـلا نبا  انیف  مکحی  هللاو ال  یبنلاب -  یلوأ  هللا  تیب 
و : » دومرف درک و  هیرگ  ع )  ) نیسح تسا ، هدنکفا  بعت  هب  ارم  حالـس  ینیگنـس  دشکیم ، ارم  یگنـشت  ناج  ردپ  یندهجأ » دق  دیدحلا  لقث 

اهدـعب أمظت  ۀبرـش ال  یفوألا  هسأـکب  کیقـسیق  ص )  ) دـمحم كدـجب  یقلت  اـم  عرـسأ  اـمف  ربصأ  ینی و  اـی  لـتاق  ءاـملا ؟ یل  ینأ  هاـثوغا !
شکرابم يولگ  هب  درک و  باترپ  وا  يوس  هب  يریت  يدبع ، دقنم  نب  ةرم  درک  هلمح  نمـشد  هب  ع )  ) یلع شدج  ردـپ و  نوچ  سپـس  .« ادـبأ

ع)  ) نیسحلا نب  یلع  دوب ، نم  يولهپ  ذقنم  نب  ةرم  مدوب و  هداتسیا  نم  دیوگیم : يدزأ  ملسم  نب  دیمح  دسیونیم : جرفلاوبا  . دومن تباصا 
نیا رگا  داب ! نم  ندرگ  رب  برع  تلم  ناهانگ  تفگ : ةرم  دومنیم ، رام  رات و  يرارف و  ار  نمشد  درکیم و  هلمح  رکـشل  پچ  تسار و  هب 

دنتـسه و یفاک  دناهدرک  هرـصاحم  ار  وا  هک  یئاهنیا  نزن ، فرح  متفگ : مراذـگن ، شردـپ  لد  رب  ار  وا  غاد  درذـگب و  نم  يولهپ  زا  ناوج 
هب ياهزین  وا  دزیم ، بقع  ار  رکشل  زا  ینوتـس  داتفا ، ام  فرط  هب  ترـضح  نآ  ریـسم  منکیم ، ار  راک  نیا  امتح  تفگ : تسین ، وت  هب  يزاین 
ره زا  داد ، روبع  نمشد  نایم  زا  ار  وا  بسا  درک . لغب  ار  بسا  ندرگ  داتفا ، ور  هب  بسا  نیز  [ 65  ] سوبرق رب  دش و  بلقنم  هک  دز  ترضح 

: دز ادص  دنلب  زاوآ  اب  دندرکیم ، هعطق  هعطق . ار  شندـب  دـمآیم  دورف  اهریـشمش  فرط  ره  زا  تفرگ و  رارق  نمـشد  يهلمح  دروم  فرط 
دوخ هک  نیا  ات  درک  یتخس  يهلمح  ترضح  ۀلیللا » كرظتنی  وه  یفوألا و  هسأکب  یناقس  دق  یفطصملا  يدج  اذه  هاتبأ ! ای  کیلع  مالـسلا 

هللا و یلع  مهأرجأ  ام  ینب ! ای  كولتق  اموق  هللا . لتق  : » دومرف دوب و  هدش  هعطق  هعطق . شندب  هک  یلاح  رد  داتـسیا  و  دـناسر ، ربکا  یلع  هب  ار 
تمرح کته  ادـخرب و  مدرم  نیا  ردـقچ  مناج ! رـسپ  يا  دنـشک  ار  وت  هک  ار  یمدرم  دـشکب  دـنوادخ  ص )  ) لوسرلا ۀـمرح  كاـهتنا  یلع 

ایند و رـس  رب  كاخ  وت  زا  سپ  ءافعلا » كدعب  ایندلا  یلع  : » دومرف دش و  شکرابم  نامـشچ  زا  کشا  دناهدش ! كابیب  يرج و  ادـخ  لوسر 
همیخ زا  هک  ار  ینز  منیبیم  نونکا  مه  ایوگ  تفگ : هک  دـناهدرک  لقن  يدزا  ملـسم  نب  دـیمح  زا  جرفلاوبا  فحنموبا و  !«. داـب نآ  یگدـنز 
یلع رتخد  بنیز  وا  دنتفگ : تسیک ؟ نز  نیا  مدیسرپ  مردارب ! دنزرف  يا  ملد و  زیزع  يا  هایخا »! نبای  هابیبح ! ای  : » دزیم دایرف  دمآ و  نوریب 

درب و همیخ  هب  تفرگ  ار  شتـسد  دـمآ و  ع )  ) نیـسح تخادـنا ، ربکا  یلع  شعن  يور  رب  ار  دوخ  دـمآ  وا  تسا ، مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب 
یلع . دندروآ ءادهـش  يهمیخ  هب  دنتـشادرب و  هاگلتق  زا  ار  ندب  دـیرب ، هب  همیخ  هب  ار  ناتردارب  ندـب  تفگ : مشاهینب  ناناوج  هب  تشگرب و 
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. تشادن يدالوا  دنزرف و  دوخ  زا  دیسر  تداهش  هب  هک  ع )  ) ربکا

بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  هللادبع 

« بابر  » شردام تسین ، تسرد  لوق  نیا  یلو  تسا  هدش  دلوتم  البرک  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  تسا و  هدش  دـلوتم  هنیدـم  رد  [ 66  ] هللادبع
نب ورمع  رتـخد  نوسیم  باـبر  رداـم  دـشابیم ، بلک  نب  باـنج  نب  میلع  نب  بعک  نب  رباـج  نب  سوا  نب  يدـع  نب  سیقلا  نب  ةرم  رتـخد 

ع)  ) نیـسحلا هللادـبعوبا  بابر ، يهرابرد  . تسا یئاط  متاـح  نب  هثراـح  نب  سوا  رتخد  باـبر  نوسیم ، رداـم  و  تسا ، مضمـض  نب  نیـصح 
، وت ناج  هب  مسقباتع  يدـنع  بتاعل ، سیل  یلام و  لج  لذـبأ  امهبحأبابرلا و  ۀنیکـس و  اـهب  لـحت  اراد  بحـأل  یننا  كرمعل  : دـیامرفیم

لذب نانآ  هب  ار  ملام  نیرتشیب  مرادیم و  تسود  ار  نانآ  دنشاب  هتـشاد  دمآ  تفر و  بابر  هنیکـس و  نآ  رد  هک  مرادیم  تسود  ار  ياهناخ 
ماما نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  جاودزا  هب  ار  شرتخد  هس  هنیدـم ، رد  سیقلا  ءرما  . درادـن یباتع  تتامـش و  عون  چـیه  رما ، نیا  منکیم و 

نادنزرف هللادبع  هنیکس و  دوب و  هدمآرد  ع)  ) نیسح ماما  يرسمه  هب  هک  بابر  تسا ، روهشم  شناتساد  هک  دروآرد  مالسلامهیلع )  ) نیسح
هب دش و  سویأم  یناگدنز  زا  هک  یماگنه  ع )  ) نیسح دناهتشون : نارگید  يربط و  و  یناهفصا ، يدوعـسم ، . دنـشابیم بابر  زا  ع )  ) نیـسح

تفرگ و ار  كدوک  ع )  ) نیـسح دروآ ، ار  وا  مالـسلااهیلع  بنیز  دـنک ، عادو  وا  اب  ات  تساوخ  ار  شلاـسدرخ  كدوک  دـمآ  دوخ  يهمیخ 
ناتـسد فک  اب  ترـضح  دـناهتفگ : . دـناسر تداهـش  هب  ار  وا  درک و  تباصا  لفط  يولگ  هب  دـمآ و  يریت  هک  تسیرگنیم  وا  هب  درک  لـغب 

نم رصنلا  انع  تسبح  نا  مهللا  لیصف ، مد  نم  کیلع  نوهأ  نکی  مهللا ال  : » دومرفیم دیشاپیم و  نامسآ  يوس  هب  ار  اهنوخ  دوخ ، كرابم 
نوخ اراگدرورپ  نیمحارلا » محرأ  ای  کنیعب  هنا  یب  لزن  ام  نوه  دقلف  نیملاظلا  ءالؤه  نم  انل  مقتنا  و  انل ، ریخ  وه  امل  کلذ  لعجاف  ءامسلا 

ره رد  ار  يزوریپ  سپ  ياهتـشادزاب  ام  زا  ار  ینامـسآ  يزوریپ  ترـصن و  رگا  اراگدرورپ  تیـسن ، حلاص  يهقان  نوخ  زا  رتمک  كدوک  نیا 
لهس نم  رب  تسوت  دید  رظنم  رد  دش  دراو  نم  رب  هچنآ  ریگب . ار  ام  ماقتنا  رگمتس  مدرم  نیا  زا  و  امرف ، ام  بیصن  تسام  عفن  هب  هک  يدروم 

اب ترـضح  سپ  تشگنرب . نیمز  هب  نوخ ، نآ  زا  ياهرطق  هک . تسا  هدیـسر  ع )  ) رقاب ماما  زا  دـناهتفگ : !« نیمحارلا محرا  يا  تسا  اراوگ  و 
م 664 ه.  ) سواط نب  دیـس  . تشگرب رازراک  نادـیم  هب  دومن و  نفد  ار  دوخ  دولآ  نوخ  كدوک  درک و  دوگ  ار  نیمز  شریـشمش ، فـالغ 
، درک دیهـش  ار  كدوک  دمآ و  يریت  هک  دـسوبب  ار  وا  تساوخ  تفرگ و  بنیز  شرهاوخ  زا  ار  كدوک  ترـضح  تسا : هدرک  تیاور  ق )

كدوک هک  نآ  دیوگ : فنخموبا  . درک راتفر  تشذگ  هک  یحرش  هب  سپس  [ 67  ] ریگب ار  كدوک  تفگ : داد و  شرهاوخ  هب  ار  وا  ترضح 
لوق دوب . يونغلا  رشب  نب  ۀبقع  ریت ، يهدننک  اهر  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  دوب ، يدسألا  [ 68  ] نهاکلا نب  ۀلمرح  داد  رارق  ریت  فده  ار 

. تسا هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ترضح  زا  لوا 

بلاطیبا نب  یلع  نب  سابع 

رـسپ دـیحو  هب  فورعم  رماع  نب  ۀـعیبر  نب  دـلاخ  نب  مازح  رتخد  همطاف  نینبلامأ  شردام  دـیدرگ ، دـلوتم  يرجه  مشـش  تسیب و  لاـس  رد 
، همامث ردام  و  بالک . نب  رفعج  نب  کلام  نب  رماع  نب  لیهـس  رتخد  همامث  نینبلامأ ، ردام  ۀعـصعص . نب  رماع  نب  ۀعیبر  نب  رماع  نب  بالک 

هشبک شردام  ةرمع  و  فورعم ، عاجش  نب  رفعج  نب  نزاوه -  هلیبق  سیئر  مازخألا -  کلام  نب  لزرق -  بسا  بحاص  لیفط -  رتخد  ةرمع 
نب ةدابع  نب  نزاوه -  فورعم  عاجـش  هیواـعمیبا -  رتخد  فشخلا  ما  وا  رداـم  تسا -  بـالک  نب  رفعج  نب  ۀـبتع  نب  لاـحرلا  ةورع  رتخد 

رتـخد هکتاـع  همطاـف ، رداـم  تسا و  بـالک  نب  رفعج  رتـخد  همطاـف  يو  رداـم  تسا . هعـصعص  نب  رماـع  نب  ۀـعیبر  نب  بـالک  نب  لـیقع 
نب ۀباکع  نب  ۀبلعث  نب  سیق  نب  ثراح  نب  نیعق  نب  رـصن  نب  ریمع  نب  بهو  رتخد  هنمآ  شردام  هکتاع  تسا و  فانمدـبع  نب  سمـشدبع 

نیـسأرلا يذ  رتخد  وا  ردام  تسا ، هبلعث  نب  سیق  نب  کلام  رتخد  وا  ردام  و  دـشابیم ، رازن  نب  ۀـعیبر  نب  لـئاو  نب  رکب  نب  یلع  نب  بعص 
ناـفطغ نب  ثیر  نب  ضیغب  نب  ناـیبذ  نب  دعـس  نب  فوـع  نب  ۀمرـص  نب  ورمع  رتـخد  يو  رداـم  و  هرازف . حمـس  نب  مصاـعیبا  نب  نیـشخ 
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یفاک تاعاطا  بارعا  اهناتساد و  زا  سانش و  بسن  هک  لیقع  شردارب  هب  ع )  ) نینمؤملاریما دیوگ : ةدمعلا  باتک  رد  يدواد  دیـس  . دشابیم
عاجـش راکراوس و  يدـنزرف  وا  زا  ات  منک  جاودزا  وا  اب  دـشاب  برع  عاجـش  نادرم  لسن  زا  هک  نک  يراگتـساوخ  میارب  ینز  تفگ : تشاد 

رتعاجـش و يراکراوس  برع  داژن  نایم  رد  انامه  يراد ؟ رظن  هچ  هیبالک  دـلاخ  نب  مازح  رتخد  همطاف  هراـبرد  تفگ : لـیقع  ددرگ ، دـلوتم 
نادناخ نیا  تلزنم  ماقم و  یسک  برع  داژن  زا  ...» تسا هدورس  وا  ناکاین  فیـصوت  ماقم  رد  رعاش  دیبل  مرادن و  غارـس  ار  وا  ناکاین  زا  رتهب 

زا درادن . ار  وا  يهزاوآ  ترهش و  تعاجش ، یـسک  برع ، نایم  رد  هک  تسوا  يهداوناخ  زا  يزاب  هزین  نامرهق  ءاربوبا  و  دنکیمن ، راکنا  ار 
دومن باختنا  وا  يرـسمه  هب  ار  همطاف  نینمؤملاریمأ  .« دـشابیم قونزم  بسا  راکراوس  رماع  وا  رـسپ  لزرق و  بسا  راکراوس  لیفط  هریت  نیا 
بقلم مشاهینب  رمق  هب . نامز  نآ  رد  هک  دوب  ساـبع  شدـنزرف  نیتسخن  هک  دـش ، یبیجن  سب  دیـشر و  ینادـنزرف  بحاـص  وا  زا  ع )  ) یلع
هدراهچ تدم  ع )  ) سابع ترـضح  . دیدرگ دلوتم  نامثع  سپـس  رفعج و  وا  زا  دعب  هللادبع و  وا  زا  سپ  تفای ، لضفلاوبا  يهینک  دـیدرگ و 

و دادیمن ، وا  هب  رازراک  يهزاجا  ردپ  یلو  دومن  ادیپ  روضح  اهگنج  زا  یـضعب  رد  دنارذگ ، شردـپ  نامز  رد  ار  شیوخ  یگدـنز  زا  لاس 
درک يرپس  ع )  ) نیـسح ماما  شردارب  اب  زین  ار  مامت  لاس  راهچ  یـس و  دنارذگ و  ع )  ) نسح ماما  شردارب  اب  ار  لاس  راهچ  تسیب و  تدـم 

رب دوب و  دنمونت  مادنا ، ابیز  راکراوس ، عاجش ، دنمورین ، درف  مالسلاهیلع  سابع  ترضح  . دوب لاس  راهچ  یس و  راوگرزب  نآ  رمع  تدم  سپ 
انمع ناک  : » تسا هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  . دـشیم هدیـشک  نیمز  رب  شکراـبم  ياـهاپ  دـشیم  راوس  هک  یلکیه  يوق  هبرف و  بسا 

ع)  ) یلع نب  سابع  ام  يومع  ادیهش :» یضم  انسح و  ءالب  یلبأ  و  ع )  ) هللادبعیبأ عم  دهاج  نامیألا ، بلـص  ةریـصبلا ، ذفان  یلع  نب  سابعلا 
وکین و شیامزآ  درک و  داهج  ع )  ) نیـسح ماما  باـکر  رد  وا  دوب  ادـخ  هار  رد  راوتـسا  ناـمیا  بحاـص  نید ، رد  لـماک  تریـصب  بحاـص 
هب شمشچ  ات  يزور  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  .« تفر ایند  زا  تداهش  اب  هک  نیا  ات  داد  ناشن  دوخ  زا  هدنزرا  ناحتما 
زور نآ  رد  میومع  هک  دوبن  يزور  زا  رتتخس  يزور  دومرف : سپس  تشگ  يراج  شناگدید  زا  کشا  داتفا ، یلع  نب  سابع  رسپ  هللادیبع 
دننام رتتخس  يوزر  و  دش ، دیهـش  بلاطیبا  نب  رفعج  شاهدازومع  زور  نآ  رد  هک  دوب  هتوم  گنج  زور ، نآ  زا  سپ  دیـسر ، تداهـش  هب 
یلاح رد  دنتسنادیم  یمالسا  تما  زا  ار  دوخ  نانآ  دندروآ  موجه  ترضح  نآ  هب  رکشل  رازه  یس  هک : تسین  ع )  ) نیـسح ياروشاع  زور 

دنپ نکیلو  درکیم  ادـخ  هجوـتم  ار  ناـشیا  ترـضح  نآ  دنتـسجیم ، برقت  ادـخ  هب  ع )  ) نیـسح نوـخ  نتخیر  رد  ناـشیا  زا  کـی  ره  هک 
یلبأ ورثآ  دـقلف  سابعلا  یمع  هللا  محر  :» دومرف سپـس  دنتـشک . ملظ  يور  زا  هانگیب  قحانب و  ار  وا  هک  نیا  ات  دـنتفریذپیمن  دـنتفرگیمن و 

و ع ،)  ) بلاطیبأ نب  رفعجل  لعج  امک  ۀنجلا  یف  هکئالملا  عم  امهب  ریطی  نیحانج  امهنم  لجوزع  هللا  هلدبأف  هادـی  تعطق  یتح  هسفنب ، يدـفو 
وکین درک ، راثیا  وا  دـنک  تمحر  ار  سابع  میومع  ادـخ  «:» ۀـمایقلا موی  ءادهـشلا  عیمج  اهب  هطبغی  ۀـلزنم  یلاعت  كرابت و  هللادـنع  سابعلل  نا 

اب ات  دومرف  تیانع  وا  هب  لاـب  ود  ضوع ، رد  دـنوادخ  دـش ، عطق  شتـسد  ود  هک  اـجنآ  اـت  درک  شردارب  يادـف  ار  دوخ  ناـج  داد ، ناـحتما 
ماقم و ملاع ، راگدرورپ  دزن  سابع  انامه  داد ، رارق  ار  راک  نیا  بلاطیبا  نب  رفعج  هب  تبـسن  هک  نانچ  دـنک ، زاورپ  تشهب  رد  ادـخ  هکئالم 

بآ نتـشادرب  زا  باحـصا  و  ع )  ) نیـسح نوچ  : » دسیونیم فنخموبا  « دنربیم گشر  نآ  رب  تمایقزور ، رد  ءادهـش  مامت  هک  دراد  یتلزنم 
یس اب  تساوخ و  ار  سابع  شردارب  دروآ  راشف  وا  باحصا  ترضح و  نآ  رب  یگنشت  دوب و  هدیـشکن  گنج  هب  راک  زونه  دندش و  عونمم 

تکرح مچرپ  اب  عفان  اهنآ  شیپاشیپ  دندش ، کیدزن  بآ  هب  دـندمآ و  دـنروایب ، بآ  ات  داتـسرف  ماگنه  بش  هدایپ ، رفن  تسیب  هراوس و  رفن 
نب سابع  دندمآ ، هدرک و  بآ  رپ  ار  اهکـشم  دندرک ، هلمح  اهریـشمش  اب  نانآ  یلو  تفرگ  ار  نانآ  ولج  يدیبز  جاجح  نب  ورمع  درکیم ،

اقـس و ع )  ) سابع ور  نیا  زا  دـنناسر  همیخ  هب  ار  اهبآ  هک  نیا  اـت  دـندومنیم  رود  نتـشیوخ  زا  ار  نمـشد  دـندرکیم و  عاـفد  عفاـن  یلع و 
هب رمش  هلیسو  هب  دایز  نب  هللادیبع  درک و  هبتاکم  ع )  ) نیسح هرابرد  دعـس  نب  رمع  نوچ  دنکیم : تیاور  فنخموبا  زاب  «. دش هدیمان  ۀبرقابأ 

رماع نب  ۀعیبر  نب  دلاخ  مازح  نب  لحملایبا  نب  هللادبع  دراذگ ، او  رمـش  هب  ار  رکـشل  تراما  هک  نیا  ای  دنک ، عورـش  ار  گنج  ای  تشون  وا 
رمش دسیونب ، شناردارب  سابع و  دروم  رد  ياهمان  ناما  هک  درک  تساوخرد  هللادیبع  زا  تساخرب و  دوب -  وا  يهمع  نینبلامأ  هک  دیحولا - 

، داتـسرف شناردارب  سابع و  يارب  شمالغ  ناـمزک  هلیـسوب  ار  هماـن  داد ، هللادـیبع  هب  تشون و  ياهماـن  سپ  درک  دـیکأت  ار  وا  ياـضاقت  مه 
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دنوادخ ناما  میرادـن ، همان  ناما  نیا  هب  يزاین  ام  وگب : ناسرب و  مالـس  ام  یئاد  هب  دـنتفگ  و  دـندناوخ ، ار  همان  داد  ناشیا  هب  ار  همان  نامزک 
سابع مناگدازرهاوخ  دز : ادص  دمآ و  ولج  رمش  اروشاع  زور  دیوگ : فنخموبا  زاب  . تشگرب هجیتنیب  نامزک  تسا ، هیمسیبا  ناما  زا  رتهب 

ع)  ) سابع ترضح  دیهدب . ار  شخـساپ  یلو  تسا  قساف  يدرم  رمـش  هچ  رگا  دومرف : ترـضح  دادن  شباوج  سک  دنیاجک ؟ شناردارب  و 
وت ناما  رب  وت و  رب  ادخ  تنعل  دومرف : سابع  دـیتسه ، ناما  رد  امـش  مناگدازرهاوخ ! تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  تفگ : تفر و  رمـش  فرط  هب 

دندنار نخـس  لاونم  نیدب  زین  سابع  ناردارب  !؟ تسین ناما  رد  ص )  ) هللا لوسر  دنزرف  یلو  یهدیم  ناما  ام  هب  ارچ  یئام  یئاد  وت  رگا  داب !
!« ۀنجلاب يرـشبا  یبکرا و  هللا  لیلخ  ای  : » دز ادص  مرحم  مهن  زور  دعـس  نب  رمع  دـناهدرک : تیاور  زین  نارگید  فنخموبا و  زاب  . دنتـشگرب و 
 - دوب رصع  زامن  يهماقا  زا  سپ  نایرج  نیا  دندرک -  تکرح  دندش و  راوس  نایرکـشل  داب ! امـش  رب  تشهب  هدژم  دیوش و  راوس  یهلا  هاپس 

بنیز دوب ، هدوبر  ار  شنامشچ  باوخیکدنا  هدراذگ  اهوناز  يور  ار  رـس  هداد  هیکت  دوخ  ریـشمش  هب  هتـسشن و  همیخ  ولج  ع )  ) نیـسح ماما 
کیدزن هک  يونشیمن  ار  نمـشد  يوهایه  يادص  مردارب ! درک  ضرع  دمآ . ردارب  دزن  دینـش  ار  رکـشل  يوهایه  يادص  اهیلع ) هللا  مالـس  )

هب یلیـس  ع )  ) بنیز درک  وگزاب  شرهاوخ  يارب  ار  وا  توعد  و  ص )  ) هللا لوسر  ندـید  باوخ  رد  و  تشادرب ، رـس  ترـضح  تسا ؟ هدـش 
دنوادخ شاب  مارآ  تسین ) وت  رب  یتحاران  ياو و  « ) لیولا کل  سیل   » مزیزع رهاوخ  دومرف  ترضح  هاتلیو ! ای  تفگ : دز و  شیوخ  تروص 

مناج سابع ! دومرف : تساخرب و  ترضح  تسا  هدش  کیدزن  نمشد  مردارب  درک : ضرع  دمآ و  سابع  سپـس  دنک . تمحر  ار  وت  نامحر 
؟ دـنراد یمیمـصت  هچ  دـناهدمآ و  ارچ  دیـسرپیم  و  دـیهاوخیم ؟ هچ  تسا ؟ ربخ  هچ  یئوگیم : يوریم و  نانآ  دزن  هدـش  راوس  تنابرق ،
هچ دـیراد ؟ یمیمـصت  هچ  تسیچ ؟ دیـسرپ : تـفر و  ناـشیا  دزن  دوـب -  ناـشیا  ناـیم  رد  زین  بیبـح  ریبز و  هـک -  راوـس  تـسیب  اـب  ساـبع 

. میگنجب امش  اب  هک  نیا  ای  دیشاب ، وا  روتسد  نامرف و  عیطم  هک  میهاوخیم  امـش  زا  تسا  هدیـسر  هللادیبع  نامرف  دنداد  باوج  دیهاوخیم ؟
و هد ، ربخ  ار  نایرج  نک ، تاقالم  ار  ترضح  دنتفگ : داتسیا و  رکـشل  مناسرب ، ع )  ) هللادبعابا هب  ار  امـش  داهنـشیپ  ات  دینکم . باتـش  دومرف :
ات دنتخادرپ  وگتفگ  هب  نایرکـشل  اب  بحـصا  داد  ربخ  ار  نایرج  و  تشگرب ، تعرـس  هب  ع )  ) سابع دراد ؟ یمیمـصت  هچ  مینیب  هب  ات  درگرب ،

مریگب میمـصت  منک و  رکف  هراب  نیا  رد  نم  ات  دـیدرگرب  نونکا  هک  دـهاوخیم  امـش  زا  ع )  ) هللادـبعابا تفگ : تشگرب و  ترـضح  هک  نیا 
مهاوخ یـضار  هک  نیا  ای  درک ، میهاوخ  تاقالم  رگیدـکی  اب  حبـص  ادرف  تسا ، هتفرگن  ماجنا  امـش  اب  ییوگتفگ  هراب  نیا  رد  نونکات  نوچ 
سابع دیوگ : فنخموبا  . منکیم در  مریذپیمن و  ار  امـش  يهتـساوخ  هک  نیا  اب  مهد ، ماجنا  تسا  امـش  تساوخ  دروم  هک  ار  هچنآ  ات  دـش 
نیـسح يرآ  دیامنب  شنادناخ  هب  مزال  شرافـس  دنک و  بترم  ار  شیاهراک  بش  نآ  رد  ع )  ) نیـسح ات  تساوخیم  نانآ  ندنادرگ  اب  (ع )

رافغتـسا تاـجانم و  زاـمن و  هب  ار  بشما  اـت  ینادرگرب  ار  ناـشیا  ریگب و  تـلهم  ادرف  اـت  ار  بـشما  یتـسناوت  رگا  دوـمرف : شردارب  هـب  (ع )
ع)  ) ساـبع ترـضح  سپ  . مراد تسود  رایـسب  ار  رافغتـسا  تاـجانم و  نآرق و  توـالت  ادـخ و  يارب  زاـمن  هـک  دـنادیم  ادـخ  میناراذـگب ،

وت یهدـب ، رظن  وـت  هچ  ره  تفگ : رمـش  یئوـگیم ؟ هچ  تفگ  رمـش  هب  دعـس  نب  رمع  درک ، وگزاـب  نایرکـشل  هـب  ار  ترـضح  يهتـساوخ 
يداهنشیپ هچ  : تفگ درک و  نایرکشل  هب  ور  سپس  مشابن ، رظن  بحاص  نم  مهاوخیم  تفگ : تسوت ، رظن  رظن ، یتسه و  رکـشل  يهدنامرف 

راوازـس هنیآ  ره  دنتـشاد  یتساوخرد  نینچ  دندوب و  نایملید  زا  ناشیا  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  هللا ! ناحبـس  تفگ : جاجحلا  نب  ورمع  دـیراد ؟
مادقا گنج  هب  حبص  ادرف  هک  دنگوس  مناج  هب  نکن . لوبق  ار  ناشیا  هتساوخ  تفگ : ثعشا  نب  سیق  میریذپب . ار  ناشیا  يهتـساوخ  هک  دوب 

: دیوگب دونشب و  ار  شیادص  هک  يروط  هب  دش  کیدزن  ع )  ) نیسح هب  يدرم  هک  داد  روتسد  سپـس  داد ، مهاوخن  تلهم  ار  بشما  دننکیم 
میهاوـخن امــش  زا  تـسد  دــیتفریذپن  رگا  درب ، میهاوـخ  ریما  دزن  ار  امــش  دــیدش  میلــست  رگا  مـهدیم ، تـلهم  امــش  هـب  حبــص  ادرف  اـت 

درک و عـمج  ار  شباحـصا  ناـکیدزن و  اروشاـع  بش  ع )  ) نیـسح دـننکیم : لـقن  [ 69  ] یقرـشم سیق  نب  كاحـض  زا  نیخروـم  . تشادرب
هدنز وت  زا  دعب  هک  مینکن  ار  راک  نیا  زگره  تفگ : تساخرب و  مالـسلاهیلع  یلع  نب  سابع  درک  داریا  ار  ملعا »... یناف ال  دعب  اما   » يهباطخ

هک دنتـشاد  راهظا  ار  بلاطم  لیبق  نیا  زا  مادک  ره  ترـضح ، باحـصا  ناکیدزن و  سپـس  دیامرفن ، ام  بیـصن  ار  زور  نآ  دنوادخ  مینامب ،
نامحرلادبع و  هنیدم ، هورگ  هدنامرف  ار  يدزا  میلس  نب  ریهز  نب  هللادبع  اروشاع  زور  حبص  دعس ، نب  رمع  دناهتـشون : نیخروم  . دمآ دهاوخ 
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دیزی نب  رح  و  هدـنک ، هعیبر و  هلیبق  هورگ . هدـنامرف  ار  سیق  نب  ثعـشا  نب  سیق  و  دـسا ، جـحذم و  هورگ  هدـنامرف  ار  یفعج  ةریـسیبأ  نب 
نب رمـش  هب  ار  پچ  حانج  و  يدیبز ، جاجحلا  نب  ورمع  هب  ار  رکـشل  تسار  حانج  داد  رارق  نادـمه  میمت و  هلیبق  هورگ . هدـنامرف  ار  یحایر 

درامگ و ماظن  هداـیپ  یهدـنامرف  هب  ار  یعبر  نب  ثبـش  و  اـههراوس ، یهدـنامرف  هب  ار  یـسمحا  سیق  نب  ةرزع  درپس  یبابـضلا  نشوجلا  يذ 
هب ار  مچرپ  و  بیبح »  » هب ار  پچ  حانج  و  ریهز »  » هب ار  هاپـس  تسار  حاـنج  مه  ع )  ) یلع نبنیـسح  داد  دـیرد »  » شمـالغ تسد  هب  ار  مچرپ 

دوب راوس  شرتش  رب  هک  یتقو  مالـسلاهیلع  نیـسح  :» دـنکیم تیاور  سیق  نب  كاحـض  زا  فنخموبا  درپس . ع »)  ) یلع نب  ساـبع   » شردارب
مرح نانز  هک  دوب  دنلب  نانچ  نآ  ترـضح  يادص  یلوق »... اوعمـسا  سانلا  اهیا  : » تفگ دنلب  يادـص  اب  نآ  زاغآ  رد  درک و  داریا  ياهباطخ 

ار ع )  ) یلع شدـنزرف  سابع و  شردارب ، ترـضح  دـش  دـنلب  اههمیخ  زا  هیرگ  يادـص  دنتـسیرگ و  دـندز و  هجـض  دندینـشیم . ار  نآ  زین 
دنیامن تکاس  ار  نانز  ات  دـنتفر  نانآ  دـیراد  شیپ  رد  ینالوط  يهیرگ  هک  دـنیوگب  دومرف : دـننک و  تکاـس  ار  اـههچب  ناـنز و  اـت  داتـسرف 

، داتـسرف ادـخ  ربماـیپ  رب  دورد  دروآ و  اـج  هب  اـنث  دـمح و  درک و  ءادا  ار  ادـخ  دـمح  تسخن  دومن  زاـغآ  ار  دوخ  نخـس  هراـبود  ترـضح 
ریثانبا يربط و  رفعجوبا  .« مدیدن ترـضح  نآ  زا  رتغیلب  ار  يرونخـس  يهدـنیآ  هتـشذگ و  رد  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم : كاحض 

دنتخات و نادیم  هب  ثراح  نب  ةدانج  و  هللادبع ، نب  عمجم  دعس ، شمالغ  دلاخ و  نب  ورمع  تفرگرد  گنج  هورگ  ود  نیب  نوچ  دناهتـشون :
نارای زا  درک و  هرصاحم  تفرگ و  ار  نانآ  فارطا  نمشد  دندز ، نمشد  هاپس  بلق  هب . ار  دوخ  دندش و  روهلمح  نمشد  هاپـس  هب  ریـشمش  اب 

دش و روهلمح  نمشد  هب  ییاهنت  هب  سابع  دباتشب ، ناشیا  يرای  هب  ات  تساوخ  سابع  شردارب  زا  ع )  ) نیـسح تخاس ، ادج  ار  نانآ  نیـسح 
حورجم یلو  دروآ ، دوخ  اب  ار  اهنآ  دندرک و  مالس  دناسر ، نانآ  هب  ار  دوخ  تخاس و  هدنکارپ  نانآ  فارطا  زا  ار  نمشد  ات  دزیم  ریـشمش 

هک نیا  ات  درکیم  عافد  ناشیا  زا  ترـضح  و  دـنتخادرپ ، گنج  هب  هرابود  دـننک ، اهر  ملاس  ار  نمـشد  هک  دـندرکن  لوبق  اذـل  دـندوب  هدـش 
یهاگ ع )  ) سابع ترضح  دنسیونیم : نیخروم  . دناسر ضرعب  ار  نایرج  تشگرب و  ردارب  دزن  سابع  ترضح  دندیسر ، تداهـش  هب  اجکی 

بآ تفریم  هک  نیا  ای  تخادرپیم ، ترضح ، نآ  باحـصا  تیامح  عافد و  هب  درکیم و  بصن  نیمز  رد  ع )  ) نیـسح لباقم  رد  ار  مچرپ 
دید یتقو  ع )  ) سابع ترـضح  دنیوگیم : . دندومن بقلم  کشم -  بحاص  ۀـبرقابأ -  اقـس و  هب  ار  وا  تداهـش  زا  دـعب  ور  نیا  زا  دروآیم 

ات دیباتـشب  رازراک  هب  تفگ : دوخ  ناردارب  هب  دندیـسر  تداهـش  هب  ترـضح ، نآ  ناکیدزن  زا  یعمج  باحـصا و  و  دنام . اهنت  ع )  ) نیـسح
هب دنتفاتـش و  گنج  نادـیم  هب  نانآ  دـیرادن ، یفلخ  دـنزرف و  امـش  اریز  مراذـگب ، ادـخ  باسح  هب  ار  امـش  تداهـش  تبیـصم  جـنر  لمحت 

ماهنیـس درک : ضرع  یتسه ، نم  رادـمچرپ  وت  دومرف  ترـضح  تساوخ ، گنج  يهزاجاو  دـمآ  ع )  ) نیـسح دزن  سپـس  دندیـسر  تداـهش 
هب تشادرب و  ار  کشم  روایب ، بآ  يرادـقم  سپ  ياهتفرگ  رازراک  میمـصت  هک  لاـح  دومرف : ترـضح  ماهتـشگ ، لولم  یگدـنز  زا  هتفرگ 

تخیر ایرد  هب  ار  بآ  دروآ  دای  ار  ع )  ) نیسح یگنشت  یلو  دروخب  ات  تشادرب  بآ  زا  یمک  دومن  بآ  زا  رپ  ار  کشم  درک  هلمح  نمشد 
تارف زا  [ . 70  ] نیعملا دراـب  نیبرـشت  نونملا و  دراو  نیـسحلا  اذـهینوکت  نا  تنک  ـال  هدـعب  ینوه و  نیـسحلا  دـعب  نم  سفن ! اـی  : تفگ و 

ترضح تسار  تسدب  یتبرـض  یـسبنس  یئاط  لیفط  نب  میکح  دناوخیم ، زجر  درکیم و  هلمح  ریـشمش  اب  دنتـسب ، وا  رب  ار  هار  تشگرب ،
تخاس دراو  وا  پچ  تسدب  یتبرض  ءاقرو  نب  دیز  دناوخیم ، زجر  تفرگ و  پچ  تسدب  ار  مچرپ  تخاس  ادج  ار  شتـسد  هک  درک  دراو 

ار شپچ  تسار و  تسد  هک  یماگنه  هتوم  گنج  رد  رفعج  شیومع  هک  نانچ  دنابسچ -  هنیـس  هب  ار  مچرپ  درک و  عطق  ار  شپچ  تسد  و 
هک دیبوک  شکرابم  رس  رب  يدومع  مراد ، نب  نابا  نادنزرف  زا  یمیمت  درم  سپ  دناوخیم ، زجر  و  دینابسچ -  هنیس  هب  ار  مچرپ  دندرک  عطق 
زاب نوچ  تفاکش و  ار  فوفص  ع )  ) نیـسح بایرد ! ارم  مردارب  یخأ :! ای  ینکردأ  دز : ادص  دنلب  زاوآ  هب  داتفا ، نیمز  رب  ورب  بسا  يور  زا 

رد ریت  هتفاکـش و  یناشیپ  هدـش ، عطق  وا  تسار  پچ و  تسد  هک  دومن  هدـهاشم  و  دـناسر ، شردارب  هب  ار  دوخ  مامت ، تعرـس  هب  يراـکش 
وا ندب  زا  حور  هک  نیا  ات  تخیرورف  کشا  تسـشن ، ردارب  رـس  يالاب  دش ، مخ  داتـسیا ، درادـن ، یقمر  و  حورجم ، وا  ندـب  هتفرورف ، مشچ 

نمشد دزیم ، ریشمش  درکیم و  هلمح  پچ  تسار و  هب  دز ، رکشل  بلق  هب  دش و  روهلمح  نمشد  هب  سپس  تسویپ . هللا  ءاقل  هب  تقرافم و 
رارف اجک  دیاهتـشک ! ار  مردارب  امـش  دینکیم  رارف  اجک  دزیم : ادص  ترـضح  درکیم ، رارف  دریگ  رارق  هلمح . دروم  هک  يزب  يهلگ  دـننام 
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هب هک  دوب  مشاهینب  زا  روآگنج  نیرخآ  سابع  ترضح  . تشگیمرب دوخ  ياج  فقوم و  هب  زاب  دیاهدرک !؟ عطق  ار  میوزاب  امش  دینکیم 
ردام یئارس  هحون  هاگ  ره  نم  . دندیسر تداهش  هب  دنتشادن  یحالس  هک  بلاطیبا  نادناخ  زا  یکچوک  ياههچب  وا  زا  سپ  دیسر و  تداهش 
حرـش باتک  رد  شفخا  نسحلاوبا  دزوسیم ، ملد  موشیم و  رثأتم  ادـج  مروآیم  رطاخ  هب  ار  مالـسلااهیلع  نینبلامأ  همطاف  سابع  ترـضح 
هحون ندینش  يارب  دربیم ، دوخ  اب  ار  ترـضح  دنزرف  هللادیبع  تفریم و  عیقب  هب  زور  ره  وا  دیوگیم : و  هدروآ ، ار  نینبلاما  يهحون  لماک 

دنداتفایم و هیرگ  هب  وا  یئارس  هحون  زاذگ  زوس و  زا  و  دوب -  ناشیا  نایم  رد  زین  مکح  نب  ناورم  دندشیم -  عمج  هنیدم  مدرم  وا  یئارس 
وا رـس  تشپ  هک  یلاح  رد  تسا  هدـید  دـشیم  روهلمح  مدرم  يهدوت  رب  هک  یماگنه  ار  سابع  هک  نآ  يا  : » تفگیم دـنتخیریم . کـشا 

يدومع مرـسپ  رـس  رب  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دندشیم و  روهلمح  دـندوب و  ینایژ  ریـش  مادـک  ره  هک  دنتـشاد  رارق  ردـیح  نادـنزرف 
رد يریشمش  رگا  مرسپ  دومنیم  تباصا  وا  رس  رب  دومع  هک  ياهظحل  نم ! رب  ياو  تسا  هدوب  هدیرب  وا  ناتسد  هک  یتروص  رد  تسا  هدیسر 

، لک ردیح  ءانبأ  نم  هارو  ودقنلا  ریهامج  یلع  رک  سابعلا  يأر  نم  ای  . دنز شرـس  رب  دومع  ات  درکیمن  تئرج  يدحا  زگره  تشاد ، تسد 
کنم یند  امل  کی  دی  یف  کفیس  ناک  ولدمعلا  برض  هسأرب  امأ ل  یلبش  یلع  یلیودی  عوطقم  هسأرب  بیصأ  ینبا  نأ  تئبنأدبل  يذ  ثیل 

، تسا هدش  هایس  شتروص  هک  مدید  ار  مراد  نب  ناباینب  هلیبق  زا  يدرم  تفگیم : هک  دناهدرک  لقن  هتابن  نب  غبصا  نب  مساق  زا  یعمجدحأ 
نم تفگ : متخانـشیمن ؟ نینچ  ار  وت  متفگ  مدیـسرپ و  ار  شتلع  دوب ، هرهچ  اـبیز  ور و  دیفـس  هک  متخانـشیم  ار  وا  ـالبق  هک . یتروص  رد 
نیا زج  ماهتفرن  باوخ  هب  یبش  نونک  ات  نامز  نآ  زا  متـشک ، البرک  رد  دوب  ادیوه  وا  نیبج  رد  دوجـس  رثا  هک  ار  يدـنمونت  ورابیز و  يدرم 

رد منزیم . دایرف  اـبترم  دـنکفایم ، منهج  ناـیم  دـناشکیم و  منهج  يوس  هب  دریگیم و  ارم  ناـبیرگ  دـیآیم و  نم  باوخ  هب  بش  ره  هک 
: تفگ دوب  يو  یگیاسمه  رد  هک  ینز  دـندش ، ربخاب  همه  نایرج  نیا  زا  دـیوگیم : مساق  دونـشن ، ارم  دایرف  هک  تسین  یـسک  ماهلیبق  نایم 

يو نز  شیپ  هلیبق  ناناوج  زا  یعمج  اـب  میتشادـن . باوخ  ار  بش  وا  داـیرف  داد و  زا  هک  يروطب  دـسریم  نم  شوگ  هب  وا  يادـص  هتـسویپ 
 - دـنک رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  دـنوادخ  تسا -  هدرک  شاف  ار  نایرج  شدوخ  هک  لاح  داد  باوج  میدیـسرپ ، وا  زا  ار  ناـیرج  میتفر و 

. دوب مالسلاامهیلع  یلع  نب  سابع  لوتقم  يرآ  تفگ : وا  تسا  هتفگ  تسار  یلب 

بلاطیبا نب  یلع  نب  هللادبع 

اب لاس  هدزناش  یلع و  شردپ  اب  لاس  شـش  تدم  تسا  ع )  ) نینبلامأ همطاف  شردام  دمآ ، ایندب  شردارب  زا  سپ  لاس  تشه  دودح  هللادبع 
لاس جـنپ  تسیب و  يو  رمع  تدـم  نیاربانب  دـنارذگ ، ع )  ) نیـسح ماما  شردارب  اب  لاـس ، جـنپ  تسیب و  تدـم  و  ع )  ) نسح ماـما  شردارب 

هب سابع  ترـضح  دندیـسر  تداهـش  هب  ع )  ) نیـسح ماما  ناکیدزن  زا  یعمج  باحـصا و  هک  یماـگنه  دنـسیونیم : نیخروم  . دوب دـهاوخ 
ردپ ردارب  هللادبع  دیبلط  هک  ار  يردارب  نیتسخن  دیباتشب ، رازراک  هب  تفگیم  تساوخیم و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  شناردارب  نس  بیترت 
شیپ وا  يرادن ، يدنزرف  فلخ و  وت  اریز  مراذگب ، ادخ  باسح  هب  منیبب و  دیهـش  ار  وت  ات  نادـیم  هب  ورب  مردارب  تفگ : دوب و  شايردام  و 

درک و هلمح  وا  هب  یمرـضحلا  تیبث  نب  یناه  دـناوخیم ، زجر  دروآیمرد و  نـالوج  هب  ار  شبـسا  دزیم و  ریـشمش  دـیگنجیم و  تفر و 
. دیسر تداهش  هب  ات  دروآ  دراو  يو  رب  یتبرض 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نامثع 

لاس هدراهچ  و  ع )  ) یلع شردپ  اب  لاس  راهچ  تدم  تسا ، نینبلاما  همطاف  شردام  دمآ ، ایندب  هللادبع  شردارب  زا  سپ  لاس  ود  دودـح  رد 
ترـضح نآ  رمع  تدـم  لاس  هس  تسیب و  هک  دـنارذگ  ع )  ) نیـسح ماـما  شردارب  اـب  ار  لاـس  هس  تسیب و  و  ع )  ) نسح ماـما  شردارب  اـب 

: دنـسیونیم نیخروم  . مدیمان نامثع  [ ، 71  ] نوعظم نب  ناـمثع  مردارب  ماـن  هب  ار  وا  هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) نینمؤـملاریما زا  دـشابیم ،
هللادـبع هب  هک  نانچ  باتـشب -  نادـیم  يوس  هب  تفگ : تساوخ و  ار  نامثع  ساـبع ، ترـضح  دیـسر  تداهـش  هب  هک  ع )  ) یلع نب  هللادـبع 
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تخس هک  درک  اهر  وا  يوس  هب  يریت  یحبصأ  دیزی  نب  یلوخ  دناوخیم ، زجر  دزیم و  ریـشمش  تخات ، نادیم  هب  یلع  نب  نامثع  تفگ - 
رـس درک و  دیهـش  ار  وا  دـمآ و  مراد  نب  نابأینب  هلیبق  زا  يدرم  داتفا ، نیمز  هب  ولهپ  هب  تشگ  یلوتـسم  وا  رب  فعـض  دومن و  حورجم  ار  وا 

. تخاس ادج  فیرش  ندب  زا  ار  شکرابم 

بلاطیبا نب  یلع  نب  رفعج 

یلع شردپ  اب  لاس  تدـم 2  هب  ار  یگدـنز  نارود  تسا  ع )  ) نینبلاما همطاف  شردام  دـمآ ، ایند  هب  نامثع  شردارب  زا  سپ  لاـس  ود  رفعج 
وا 21 فیرـش  نس  البرک  هثداح  رد  سپ  دومن  يرپس  ع )  ) نیـسح ماما  شردارب  اب  لاـس  و 21  ع )  ) نسح ماما  شردارب  اب  لاـس  و 12  (ع )

رفعج مه  ار  وا  تشاد ، رفعج  شردارب  هب  هک  یتـبحم  هقـالع و  هطـساو  هب  ع )  ) نینمؤـملاریما تـسا  هدـش  تـیاور  تـسا  هدوـب  ماـمت  لاـس 
تساوخ و ار  رفعج  ع )  ) نیـسح ماما  دندیـسر ، تداهـش  هب  وا  يردپ  ردام و  ناردارب  نامثع  هللادبع و  هک  یتقو  : » دناهتـشون ناخروم  . دیمان

اریز مراذگب  ادخ  باسح  هب  مرگید  ردارب  ود  تداهش  دننام  زین  ارت  تداهش  منیبب و  دیهـش  مردارب  ود  دننام  ارت  ات  باتـشب  رازراک  هب  تفگ 
نب یلوخ  دیوگ : جرفلاوبا  . دناوخیم زجر  دزیم و  ریـشمش  دومن  زاغآ  هلمح  نمـشد  هب  تفاتـش و  نادیم  هب  رفعج  دـیرادن ، يدـنزرف  امش 

نامه تیبث » نب  یناه   » هک دراد  داقتعا  نیتسخن  ناراگن  لتقم  زا  فنخموبا  یلو  دناسر  تداهـش  هب  ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  یحبـصا  دیزی 
. دناسر تداهش  هب  ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  شردارب  لتاق 

بلاطیبا نب  یلع  نب  رکبوبا 

نب لشهن  نب  لدنج  نب  یملـس  نب  یعبر  نب  کلامنب  دلاخ  نب  دوعـسم  رتخد  الیل  شردام  دشابیم ، هللادبع  ای  رغـصا  دـمحم  شمان  رکبوبا 
لها دیس  رقنم  نب  دلاخ  نب  نانس  نب  مصاع  نب  سیق  رتخد  هریمع  الیل ، ردام  دشابیم ، میمت  نب  ةانم  نب  دیز  نب  ۀلظنح  نب  کلام  نب  مراد 

نب ورمع  نب  سعاقم  نب  دـیبع  نب  دـلاخ  نب  نایفـس  رتخد  شردام  هریمع  تسا  دـشابیم -  سعاقم  مانب  وا  ثراـحلا -  نب  دـیبع  نب  ربولا 
دیسلا لب  ةداسب  اوسیل  ماوقا و  دوسی  : تسا هدورـس  نینچ  رعاش  رکبوبا  دج  یملـس  هرابرد  .و  تسا میمت  نب  ةانم  نب  دیز  نب  دعـس  نب  بعک 

هتفگ زین  و  يونغلا ، ۀبقع  تسا  هدش  هتفگ  و  دیناسر ، تداهـش  هب  ار  وا  یعخن  ردب  نب  رجز  هک  تسا  هدش  هتفگلدنج  نب  یملـس  نومیملا ،
هچ دشن  مولعم  دـش و  هدـید  یکچوک  هناخدور  رد  وا  دـسج  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زاب  و  تسا ، هدوب  وا  لتاق  نادـمه  زا  يدرم  تسا  هدـش 
هب دـناوخیم  زجر  تخادرپ و  گـنج  هب  تخاـت و  نادـیم  هب  یلع  نب  رکبوـبا  هک  دـناهدرک  تیاور  یخرب  . تـسا هدرک  دیهـش  ار  وا  یـسک 

ع)  ) نیـسح ماما  هب  هک  نت  شـش  نیا  . دوب ناشیا  زا  یکی  زین  يونغلا  ۀبقع  هک  دـندرک  دیهـش  ار  وا  یهورگ  هک  نیا  ات  دادیم  همادا  رازراک 
ءاـثر رد  هک  ار  ۀـتق  نب  نامیلـس  يهتفگ  عوضوم  نیا  دراد ، دوجو  رظن  فـالتخا  نارگید  دروم  رد  دنـشابیم  ع )  ) یلع نادـنزرف  زا  دـندوب 

اوبیـصا و دق  یلع  بلـصل  مهلک  ۀتـسلیقعنبا  تیکب  نأ  یبدنا  لیوع و  ةربعب و  يدوج ، ینیع  ایأ  : دـیامنیم حیحـصت  تسا  هدورـس  ناشیا 
نادنزرف زا  یگمه  هک  نت  شـش  رب  زیرب  کشا  هیرگ و  منامـشچ  يالوذخب  مهبونی  امیف  سیل  مهاخا  انوع  تبدـن  نا  یبدـناولیقعل  ۀـعبس 

. دناهدمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  دناهدوب و  لیقع  نادنزرف  زا  یگمه  هک  نت  تفه  دندوب و  ع )  ) یلع

بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رکبوبا 

هک تسا  هدش  تیاور  زین  و  دومن ، دیهـش  ار  وا  يونغلا  ۀبقع  هللادبع  هک  دنکیم  تیاور  جرفلاوبا  تسا ، هدوب  يدلومأ  زینک  شردام  رکبوبا 
يزور ره  تسایقاب  نامنوخ  زا  ياهرطق  ینغ »  » هورگ ردام  : » دیوگ هتق  نب  نامیلـس  هثداح ، نیا  هراشا  رد  . درک دیهـش  ار  وا  يونغلا  نب  ۀبقع 
نتـشک هب  ار  ام  دزغلب و  سیق  ياپ  یتقو  یلو  مینکیم  ناربج  ار  وا  رقف  ام  دشاب  ریقف  سیق  هک . یماگنه  مینکیم  ناربج  ار  نآ  دـشاب  هدـش 

. دهدیم
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بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلا  نب  مساق 

تیاور ملـسم  نب  دـیمح  زا  جرفلاوبا  تسا . ۀـلمر  مساق  ردام  مان  هک  دوشیم  هتفگ  دـشابیم ، نسحلا  نب  رکبیبا  ردام  ناـمه  مساـق  رداـم 
نت و رب  يرازا  یبرع و  نهاریپ  تسد و  رد  ریـشمش  دیـشخردیم ، هام  صرق  نوچ  شتروص  هک  دـمآ  رازراـک  نادـیم  هب  یناوج  دـنکیم :

شپچ ياپ  شفک  دنب  هک  دوریمن  مدای  دش -  هراپ  شیاهشفک  زا  یکی  دنب  هک  دنک  هلمح  شریـشمش  اب  تساوخیم  تشاد ، اپ  رد  شفک 
مهاوخ هلمح  مجاهم ، نمشد  نیا  هب  هک  دنگوس  ادخب  تفگیم : يدزا  لیفن  نب  دعس  نب  رمع  ددنبب ، مکحم  ار  فک  دنب  هک  داتسیا  دوب - 

هب تفگ  تسین ، وت  هب  يزاین  دنتـسه و  سب  وا  نتـشک  يارب  دناهتفرگ  ار  شفارطا  هک  یئاهنیا  تسیچ ؟ تروظنم  هللا ! ناحبـس  متفگ : درک ،
او دز : داـیرف  دروخ و  نیمز  هب  تروص  هب  ناوـج  دروآ ، دورف  شرـس  رب  يریـشمش  هک  دـنادرگنرب  تروـص  درک ، مهاوـخ  هلمح  هک  ادـخ 

دورف دعس  نب  رمع  رب  ریشمش  دش ، روهلمح  نمـشد  هب  كانمـشخ  ریـش  نوچ  و  دناسر ، وا  هب  ار  دوخ  يراکـش  زاب  نوچ  ع )  ) نیـسح ! هامع
تـسد زا  ار  وا  هک  دندرک  هلمح  دعـس  نب  رمع  هاپـس  دیـشک ، رانک  ار  دوخ  و  دش ، ادج  قفرم  زا  شتـسد  درک ، رپس  ار  شتـسد  رمع  دروآ ،

گنج يهکرعم  رابغ  درگ و  داد ، ناج  نابسا  ياپ  تسد و  ریز  ناوج  تفرگرد ، يدیدش  دروخرب  هبولغم و  گنج  دنهد ، تاجن  ترـضح 
تمحر زا  : » دوب هدروآ  دایرف  ع )  ) نیـسح دشکیم ، نیمز  هب  ار  اهاپ  ناوج  تسا ، هتـسشن  ناوج  رـس  هک  مدید  ار  ع )  ) نیـسح تسـشنورف ،
راوگان تیومع  رب  رایـسب  : » دومرف سپـس  درک » دهاوخ  یهاوخداد  اصخـش  هللا  لوسر  تمایق  زور  دنتـشک ، ار  وت  هک  یمدرم  داب ! رود  ادخ 
نمـشد هک  تسا  يزور  زورما  هتبلا  دـشخبن ، يدوس  وا  یـسردایرف  دـسرن و  تدایرف  هب  اـی  و  دـیوگن ، تباوج  یلو  یناوخب  ار  وا  هک  تسا 

نیمز هب  ناوج  ياهاپ  هک  منیبیم  نونکا  مه  اـیوگ  درب -  دوخ  اـب  داد و  هیکت  هنیـس  هب  ار  ناوج  شعن  سپـس  تسا » كدـنا  رواـی  رایـسب و 
نسحلا نب  مساق  دنتفگ  تسیک ؟ ناوج  نیا  مدیسرپ  داد ، رارق  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  شرـسپ  يولهپ  ءادهـش  همیخ  رد  و  دشیم -  هدیـشک 

هب ترـضح  دورب ، نادیم  هب  ات  تساوخ  هزاجا  دید  ار  شیومع  یئاهنت  هک  یتقو  ع )  ) نسحلا نب  مساق  دسیونیم : نیخروم  رگید  . تسا (ع )
شتروص ایوگ  تفر ، نادـیم  هب  تفایرد و  هزاجا  اـت  درکیم  رارکت  ار  دوخ  ياـضاقت  هتـسویپ  مساـق  دادـن ، هزاـجا  وا  هب  نس ، یمک  لـیلد 

... دوب هام  صرق  يهراپ 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلا  نب  هللادبع 

ادخ لوسر  تبحاصم  ریرج ) لیلش و   ) رفن ود  ره  هک  تسا  هللادبع  نب  ریرج  ردارب  لیلش  تسا ، یلجبلا  هللادبع  نب  لیلش  رتخد  هللادبع  ردام 
هالک ترضح  دروآ  دورف  ترضح  رس  رب  ریشمش  يدنکلا  رـسنلا  نب  کلام  نوچ  دسیونیم : هر )  ) دیفم خیـش  . دندوب هدرک  كرد  ار  (ص )

نآ يور  ار  همامع  داهن و  رـس  رب  ار  هالک  تسب و  هچراپ  اب  ار  شکراـبم  رـس  تساوخ ، يرگید  هـالک  هچراـپ و  دروآ ، نوریب  شرـس  زا  ار 
هقلح ترضح  نآ  فارطا  دنتشگرب و  مه  نایفارطا  تشگرب ، سپس  درک . گنرد  یمک  دنتشگرب ، دوخ  ياج  هب  شنایفارطا  رمـش و  تسب ،

ع)  ) نیسح شیومع  هب  ار  دوخ  ات  دیود  دوب -  هدیـسرن  غولب  دح  هب  زونه  هللادبع  دمآ -  نوریب  مرح ، نانز  نیب  زا  نسحلا  نب  هللادبع  دندز ،
مرهاوخ دومرف : ع )  ) نیـسح درکن ، لوبق  هللادبع . درادهگن ، ار  وا  تساوخ  دناسر  هللادـبع  هب  ار  دوخ  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  یبیب  دـناسر ،

بعک نب  رحب  موشیمن ، ادـج  زگره  میومع  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگیم : درک و  تمواقم  هللادـبع  ربب ، دوخ  اـب  ریگب و  ار  هللادـبع  بنیز !
ار شتسد  وا  یشکب ؟! ار  میومع  یهاوخیم  هدازمارح ! يا  وت  رب  ياو  دز : دایرف  هللادبع  دروآ ، دورف  ع )  ) نیـسح فرط  هب  يریـشمش  [ 72]
: تفگ دیـشک و  شوـغآ  هب  ار  وا  ع )  ) نیـسح مرداـم »! يا  ! » هاـما اـی  دز : داـیرف  تشگ ، نازیوآ  دـش و  ادـج  تسوـپ  اـت  تـسد  درک ، رپـس 

قحلم تاهتـسیاش  دادجا  حلاص و  ناکاین  هب  ار  وت  دنوادخ  شاب ! وکین  شاداپ  راظتنا  رد  نک ، لمحت  ار  تبیـصم  شاب ، ابیکـش  ماهدازردارب 
، ضرألا تاکرب  مهعنماو  ءامـسلا  رطق  مهیلع  کسمأ  مهللا  :» تفگ درک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  كرابم  ياهتـسد  سپـس  درک  دـهاوخ 
! ایادخ « انولتقف انیلع  اودع  مث  انورصنیل  انوعد  مهنأف  ادبأ ، مهنع  ةالولا  ضرت  و ال  اددق ، مهلعجا  و  اددب ، مهقرفف  نیح  یلا  مهتعتم  ناف  مهللا 
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بایماک و نیمز  يور  رد  یتدـم  ات  ار  نانآ  رگا  ایادـخ ! زاس . عونمم  نانآ  رب  ار  نیمز  تاـکرب  و  راد ! كاـسما  اـهنآ  رب  ار  نامـسآ  تارطق 
بلج يارب  نانآ  هک   ) ار نرادمامز  نایلاو و  امن  تتـشتم  قرفتم و  ار  نانآ  یگدنز  ياههار  زاس و  هدـنکارپ  ار  نانآ  سپ  یتخاس  دـنمهرهب 

ام کمک  هب  ات  دـندوب  هدـناوخ  ار  ام  نانآ  زاس  یـضاران  نانآ  زا  هراومه  دـندرگیم ) تیانج  همه  نیا  بکترم  ناشيدونـشخ  تیاـضر و 
نب ۀـلمرح  ع )  ) هللادـبع لتاق  : » تسا هتفگ  حرفلاوبا  دـندیزرو . مایق  ام  لتق  رب  هک  يدـح  هب  دنتـشاد  اور  ینمـشد  ملظ و  ام  رب  یلو  دنباتـشب 

. دوب يدسا  لهاک 

بلاطیبا نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  نوع 

نیخروم . دشابیم مهیلع  هللا ) تاولص   ) هللا لوسر  رتخد  ارهز  همطاف  بنیز  ردام  تسا و  ع )  ) نینمؤملاریما رتخد  يربک  بنیز  شردام  نوع 
شیپ رد  هک  يرفس  زا  هک  تشون  ترضح  هب  هنیدم  زا  ياهمان  رفعج  نب  هللادبع  دشیم  جراخ  هکم  زا  ع )  ) نیـسح هک  یماگنه  دناهتـشون :

دندیسر ترضح  تمدخ  قیقعلا  يداو  رد  ناشیا  داتسرف ، ع )  ) ماما روضح  هب  دوخ  نادنزرف  دمحم  نوع و  هلیسو  هب  ار  همان  ددرگرب ، دراد 
تساوخرد تفر و  هنیدم  رادنامرف  صاعلا  نب  دیعس  نب  ورمع  دزن  هللادبع  سپس  تسا -  هنیدم  یحاون  دودح و  هب  هدیـسرن  قیقعلا  يداو  - 

تکرح ییحی  قافتا  هب  هللادـبع  داتـسرف  ییحی  شردارب  يهلیـسو  تشون و  هماـن  ناـما  دیعـس  نب  ورمع  دومن ، ع )  ) نیـسح يارب  هماـن  ناـما 
ار ص )  ) ادخ لوسر  دومرف : تفریذپن و  اهنآ  زا  ترـضح  دنداد  هئارا  ع )  ) ماما هب  ار  طخ  دندیـسر و  ع )  ) نیـسح هب  قرع  تاذ  رد  دـندرک 

ورمع همان  باوج  داد . مهاوخ  همادا  تسا  هدومرف  رما  ص )  ) هللا لوسر  هک  یهار  هب  نم  تسا  هداد  رفس  يهمادا  هب  رما  ارم  مدید  باوخ  رد 
درک و یهاوخرذع  شدوخ  یلو  درپس  ع )  ) نیسح هب  ار  شنارسپ  هللادبع  دنتـشگرب  دندش و  ادج  ترـضح  زا  ناشیا  تشون و  ار  دیعـس  نب 

هناخ رد  رفعجنب  هللادبع  دیـسر  هنیدم  هب  هللادبع  نادـنزرف  و  ع )  ) نیـسح تداهـش  ربخ  یتقو  دنـسیونیم : . درکن تکرح  ترـضح  هارمه  هب 
دراو ام  هب  ع )  ) نیسح هیحان  زا  هک  دوب  یتبیصم  نیا  تفگ : يو  هب  سالسللاوبا  وا  مالغ  دنتفگیم ، تیلست  ار  وا  دندمآیم  مدرم  تسشن و 

نخـس نینچ  نیا  ع )  ) نیـسح يهراـبرد  اـیآ  ءاـنخللا ! نبا  اـی  تـفگ : درک و  باـترپ  وا ، فرط  هـب  ار  شفک  دـش و  تحاراـن  هللادـبع  دـش ،
هار رد  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  مسرب . تداهـش  هب  اـت  مدـشیمن  ادـج  وا  زا  زگره  مدوب  ترـضح  نآ  روضح  رد  رگا  مسق  ادـخ  هب  یئوگیم !

مردارب و اب  ناشیا  دنکیم ، ناسآ  ارم  تبیـصم  ع )  ) نیـسح باکر  رد  ناشیا  تداهـش  متـسبورف ، مشچ  منادـنزرف  یگدـنز  زا  ع )  ) نیـسح
ساپس دمح و  تفگ : درک و  نیرـضاح  هب  ور  سپـس  دندیـسر ، تداهـش  هب  دنداد و  جرخ  هب  يرادیاپ  ربص و  دندرک  تاساوم  ماهدازومع 

اب متخبـشوخ  متفاین  ار  ع )  ) نیـسح يرای  تدـعاسم و  قیفوت  اصخـش  نم  رگا  تشاد ، یمارگ  ار  ام  ع )  ) نیـسح تداهـش  اـب  هک  ار  يادـخ 
راوس و یـس  دزیم  ریـشمش  دـناوخیم و  زجر  تخات و  نادـیم  هب  رفعج  نب  هللادـبع  دـسیونیم : يورـس  . مدرک يرای  ار  وا  منارـسپ  میدـقت 

ۀتق نب  نامیلـس  دناسر . شتداهـش  هب  دروآ و  دورف  وا  رب  ریـشمش  یناهنبلا  یئاطلا  هنطق  نب  هللادبع  دناسر ، لتق  هب . ار  ماظن  هدایپ  رفن  هدجیه 
یلع بلصیل  مهلک  ۀتسلوسر  لآ  تیکب  نا  یبدناو  لیوع  ةربعب و  يدوج  ینیع  ایأ  ... تسا هدورـس  ع )  ) نیـسح هرابرد  ياهیثرم  رد  یئاطلا 

باصملا یلع  کباف  یبرقلاووذ  بیـصا  دقل  يرمعلفلوذخب  مهبونی  امیف  سیل  مهاخأ  انوع  تبدـن  نا  یبدـنا  ولیقعل  ۀبعـس  اوبیـصأ و  دـق 
لیوطلا

بلاطیبا نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم 

: ءاصوخ ردام  دشابیم  لئاو  نب  رکب  نب  یلع  نب  بعـص  نب  ۀیاکع  نب  ۀبلعث  نب  ذئاع  نب  عیبر  نب  فیقث  نب  ۀـصفح  رتخد  ءاصوخ  شردام 
رتخد ۀنومیم  دـنه : ردام  تسا ، هبلعث  نب  تالللا  میت  نب  کلام  نب  رماع  نب  ۀـلوم  نب  نانـس  نب  مورحم  نب  زیزعلادـبع  نب  ملاس  رتخد  دـنه 

زا شیپ  دمحم  دیوگیم : يورـس  . تسا یلع  نب  بعـص  نب  ۀیاکع  نب  نیـصحلا  نب  ۀبلعث  نب  نابیـش  نب  لهذ  نب  ثراح  نب  ورمع  نب  رـشب 
لـشهن نب  رماع  دـندرک و  هلمح  وا  هب  یعمج  هتـسد  دـناسر ، تکاله  هب  ار  رفن  هد  دـناوخ  زجر  تفر  نادـیم  هب  تخادرپ ، رازراـک  هب  نوع 
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دروم ادخ  ربمایپ  مانمه  :» دیوگیم و  تسا . هدرک  هراشا  يو  تداهش  هب  دوخ  يهدیصق  رد  هتق  نب  نامیلس  دناسر  تداهـش  هب  ار  وا  یمیمح 
ره زا  نکن  هقیاضم  نم ، نامشچ  سپ  ینک  هیرگ  وا  هب  یتساوخ  رگا  درک  ادیپ  قوفت  نانآ  رب  دوخ  یلقیص  ریشمش  اب  وا  تفرگ  رارق  هلمح .

. رابب کشا  وا  هب  فرط 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  ملسم 

هب يزور  نایفسیبا  نب  هیواعم  تسا  هتفگ  ینئادم  دومن  يرادیرخ  ماش  زا  ار  وا  لیقع  هک  تسا ، ۀیلع »  » مانب يدلومأ  لیقع  نب  ملـسم  ردام 
رازه لهچ  زا  رتمک  دشن  رضاح  زینک  بحاص  یلو  دنداد  ناشن  نم  هب  ار  يزینک  يرآ ، تفگ : لیقع  مروآرب ؟ ات  يراد  يزاین  تفگ : لیقع 

یتروص رد  ینک ؟ هچ  یهاوخیم  تسا  رازه  لهچ  شتیمق  هک . ار  يزینک  تفگ : دنک ، یخوش  وا  اب  تساوخ  هیواعم  دشورفب ، ار  وا  رانید 
ات موش  رتسبمه  يزینک  اب  مهاوخیم  داد : باوج  لـیقع  تسا ؟ سب  ار  وت  دـشاب  شتمیق  مهرد  لـهچ  هک  يزینک  یتسه و  روک  درم  وت  هک 

، مشاب هدرک  یحازم  وت  اب  متـساوخ  تفگ : دـیدنخ و  هیواعم  دـنزب ، ریـشمش  اب  ار  تندرگ  ینک  كانمـشخ  ار  وا  هاگ  ره  هک  دـیازب  يرـسپ 
هیواعم هب  دوب  هتـشذگ  رد  شردپ  و  دش ، گرزب  هک  ملـسم  . دـش دـلوتم  زینک  نآ  زا  ملـسم  دـندیرخ و  لیقع  يارب  ار  زینک  نآ  داد  روتـسد 

تخادرپ ار  نآ  ءاهب  مشورفب ، وت  هب  ار  نآ  مراد  تسود  ماهداد  ار  نآ  لوپ  راـنید  رازهدـص  هک  مراد  هنیدـم  ياـج  نـالف  رد  یکلم  تفگ :
دعب اما  : » تشون هیواعم  هب  دش  ربخ  اب  رما  نایرج  زا  ع )  ) نیـسح دنزادرپب ، ار  شلوپ  دننک و  فرـصت  ار  کلم  هک  داد  روتـسد  هیواعم  نک ،

ریگب و سپ  ياهداد  وا  هب  هک  ار  یلوپ  سپ  ياهدـیرخ ، تسا . هدوبن  کـلام  هک  ار  ینیمز  وا  زا  ياهدز و  لوـگ  ار  مشاـهینب  زا  یناوـج  وـت 
، ریگب لیوحت  ار  تنیمز  هدب و  سپ  ار  ام  لوپ  تفگ  دناوخ و  شیارب  ار  ع )  ) نیسح همان  تساوخ و  ار  ملـسم  هیواعم ، « نادرگرب ار  ام  نیمز 
هب هدنخ  زا  هیواعم  تسین . ياهراچ  منزب  ریـشمش  اب  ار  وت  ندرگ  هک  نیا  زج  تفگ : ملـسم  . ياهتخورف ياهدوبن  کلام  هک  ار  يزیچ  وت  اریز 
هب مدیرخ  ار  تردام  هک  یتقو  تردپ  هک  تسا  ینخـس  نامه  نیا  دنگوس  ادـخ  هب  مرـسپ ! تفگیم : و  دزیم ، نیمز  هب  ار  اپ  داتفا و  تشپ 

فنخموبا «. مدرک لالح  وا  هب  دوب ، هتفرگ  ملسم  هک  ار  هچنآ  مدنادرگرب و  ار  امش  نیمز  تشون : ع )  ) نیسح هب  هیواعم  سپـس  . تفگیم نم 
نب نامحرلادبع  رهسم و  نب  سیق  اب  تساوخ و  ار  ملـسم  ع)  ) ماما دنتـشون  ع )  ) نیـسح هب  همان  هفوک ، مدرم  یتقو  دناهدرک : لقن  نارگید  و 

ینابرهم و دیامن و  ظفح  ار  رارسا  دنک ، تیاعر  ار  يوقت  داد  روتسد  و  داتسرف ، هفوک  هب  ار  وا  هفوک ، مدرم  ناگداتسرف  زا  یعمج  اب  هللادبع 
، ماهدازومع مردارب ، دعب ، امأ  : » تشون هفوک  مدرم  هب  دـهد و  ربخ  ار  نایرج  اروف  تفای  قفتم  دـحتم و  ار  مدرم  رگا  دـشاب . هتـشاد  تفوطع 
، دسیونب ار  نایرج  دنیبب  دحتم  ار  امش  رگا  ماهداد  روتسد  مداتسرف ، امش  يوسب  ار  لیقع  نب  ملسم  مناکیدزن ، زا  نانیمطا  قوثو و  دروم  درف 
رد دـمآ ، هنیدـم  هب  درک ، تکرح  هکم  زا  ناضمر  هام  رخاوا  ملـسم  دروآ »... دای  هب  ار  قح  هک  تسا  یـسک  اوشیپ  ماما و  دـنگوس  مناـج  هب 

، درب هارمه  دوخ  اـب  ار  سیق  يهلیبـق  زا  اـمنهار  رفن  ود  درک ، تکرح  هدوـمن و  عادو  شاهداوناـخ  اـب  دراذـگ و  زاـمن  ادـخ  لوـسر  دجـسم 
، نایامنهار دندناسر -  بآ  هب  ار  دوخ  هرخألاب  ناهارمه  ملـسم و  دندیـسر ، تکاله  هب  یگنـشت  تدش  زا  دـندرک و  مگ  ار  هار  نایامنهار 
مدرک و تکرح  هنیدم  زا  دعب ، اما  : » داتسرف ثبخ  هموح  قیضم  زا  سیق  اب  تشون و  ع )  ) نیسح هب  ياهمان  ملـسم  دندوب -  هداد  ناشن  ار  هار 

نیرخآ هک  میدیـسر  بآ  هب  ام  یتقو  دندیـسر ، تکاله  هب  یگنـشت  تدـش  زا  دـندرک و  مگ  ار  هار  نانآ  متـشادرب ، دوخ  اب  امنهار  رفن  ود 
مسرتیم دعب  اما  : » تشون باوج  رد  ع )  ) نیسح « متفرگ دب  لاف  هب  ار  رفس  نیا  ور  نیا  زا  دوب ، هدمآ  ناج  هب  ام  سفن  دوب ، یگدنز  تاظحل 

همادا دوخ  رفس  هب  ملسم  .« مالسلاو هدب ، همادا  ماهداتـسرف  نآ  تهج  ارت  هک  یتیرومأم  هب  دشاب  هدرک  راداو  رما  نیا  رب  يرگید  زیچ  ار  وت  هک 
فده ار  یئوهآ  هک  دروخرب  يدرم  هب  درک  تکرح  اجنآ  زا  سپس  دمآ ، دورف  اجنآ  رد  دیسر  دوب  یط »  » هلیبق هق . قلعتم  هک  یبآ  هب  ات  داد 

اب ملسم  . دش دهاوخ  هتشک  ام  نمشد  تفگ : تفرگ و  کین  لاف  هب  ار  دروخرب  نیا  ملـسم  داتفا ، درک و  تباصا  وهآ  هب  وا  ریت  دوب  هداد  رارق 
نیسح يهمان  ملسم  دندش ، عمج  وا  دزن  نایعیش  دش  دراو  یفقث  يهدیبعیبا  نب  راتخم  رب  دیـسر و  هفوک  هب  ات  درکیم  تفاسم  یط  تعرس 
نامعن هب  ربخ  دندرک ، داریا  هباطخ  يدسا ... بیبح  يرکاش ، سابع  دننام : ینارونخـس  دنداد و  رـس  هیرگ  نانآ  دـناوخ . ناشیا  يارب  ار  (ع )
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اب یمرن  هب  تشاد و  رذح  رب  دیزی  یچیپرس  زا  ار  نانآ  درک و  ینارنخس  مدرم  يارب  نامعن  دیسر  هفوک  رد  دیزی  رادنامرف  يراصنا  ریـشب  نب 
ضارتعا نامعن ، زیمآ  تملاسم  شور  رب  تساخرب و  دوب  هیماینب  نارادفرط  زا  هک  یمرضح  دیعس  نب  ملسم  نب  هللادبع  تفگ : نخـس  مدرم 

زا ناوتاـن  زجاـعوا و  تسا و  ناـنچ  نینچ و  ناـمعن  شور  هک  تشون  دـیزی  نب  ۀـبقع  نب  ةراـمع  تفر و و  نوریب  بضغ  مشخ و  اـب  درک و 
رتفد رد  رتشیب ، ای  رفن  « 18000  » هک يروط  هب  دننکیم  تعیب  ملسم  اب  ابترم  مدرم  دیامنیم  یناوتان  فعض و  هب  رهاظت  ای  تسا  روما  يهرادا 

اـضاقت هداتـسرف و  بیبشیبا  نب  سباع  اب  ار  همان  تشون و  ع )  ) نیـسح ماـما  هب  ار  ناـیرج  ملـسم  فرط  نآ  زا  . تسا هدـش  تبث  ناـشمان  وا 
رد دوخ  نایفارطا  اب  دیسر  دیزی  هب  هک  شرازگ  نیا  ...« دنـشابیم وا  تاقالم  قاتـشم  مدرم  هک  دروآ  فیرـشت  هفوکب  رتدوز  هچ  ره  دندومن 

دیزی هب  هللادیبع  دروم  رد  ار  هیواعم  هیصوت  درک و  یفرعم  ار  دایز  نب  هللادیبع  هیواعم ، مالغ  نوحرس »  » درک تروشم  هفوک ، رادنامرف  دروم 
نب ملـسم  هلیـسوب  تشاگن و  وا  ماـن  هب  ار  ود  ره  هرـصب  هفوک و  تیـالو  مکح  درک و  بوصنم  هفوک ، يرادـنامرف  هب  ار  وا  دـیزی  داد ، هئارا 

هللادیبع دوب ، هداتسرف  شمالغ  نامیلس  طسوت  دوب و  هتشون  همان  هرصب  مدرم  هب  هک  ع )  ) نیسح دیسر و  هرصب  هب  ملسم  داتسرف ، یلهاب  ورمع 
نب کیرـش  یهارمه  هب  تشامگ و  هرـصب  رد  دوخ  ياج  هب  ار  نامثع  شردارب  و  درک ، دـیدهت  ار  مدرم  تخیوآ و  راد  هب  ریگتـسد و  ار  وا 

ار دوـخ  درکیم و  ضراـمت  هار  نـیب  رد  کیرــش  درک . تـکرح  هفوـک  يوـس  هـب  دوـخ  صاوـخ  زا  یعمج  و  ورمع ، نـب  ملــسم  روـعا و 
، دنیامن تعاطا  وا  زا  مدرم  ددرگ و  هفوک  دراو  رتدوز  هچ  ره  ع )  ) نیـسح ات  دیامن  فقوت  وا  رطاخ  هب  هللادیبع  هک  دیما  نیا  هب  تخادـنایم 
ار وا  درکن  هجوت  کیرش  يرامیب  هب  هللادیبع  و  دوب ، هدرکن  تکرح  هکم  زا  ع )  ) نیسح اریز  دوبن ، درکیم ، رکف  کیرـش  هک  روط  نآ  یلو 

هیبش هللادیبع  سابل  عون  اریز  تسا ، ع )  ) نیـسح وا  دندرکیم  لایخ  هفوک  مدرم  دش ، هفوک  دراو  هنابـش  نایفارطا  زا  رتدوز  دوخ  تشاذگ و 
مدرم تسا ، ع )  ) نیـسح هک  درکیم  رکف  نامعن  دـش ، هرامالاراد  دراو  هللادـیبع  دوب . هدز  باقن  مه  دوخ  تروص  هب  دوب و  ترـضح  سابل 
نامعن نک ، زاب  ار  رد  دز : ادص  هللادیبع  تسب ، ار  رد  نامعن  دندرکیم ، تکرح  شلابندب  و  ص )  ) هللا لوسر  نبای  ابحرم  دندزیم ، دایرف  مه 

درک و حبص  ار  بش  نآ  ملسم  . دندش هدنکارپ  دنتشگرب و  مدرم  سپ  درک ، یفرعم  مدرم  هب  ار  وا  درک و  زاب  ار  رد  تخانـش و  ار  وا  يادص 
وا زا  تفر و  وا  تاـقالم  هب  ملـسم  دـمآ ، دورف  ةورع ، نب  یناـه  لزنم  هب  دـش و  هفوـک  دراو  کیرـش  ادرف  حبـص  دـندوب ، شفارطا  رد  مدرم 

یناه يهناخ  رد  کیرـش  يرآ ، تفگ : ملـسم  تشک ؟ یهاوخ  ار  وا  ایآ  دـیایب  نم  تداـیع  هب  هللادـیبع  رگا  تفگ : کیرـش  درک ، تداـیع 
زا هللادیبع  دشکب و  ار  هللادیبع  تساوخن  ملسم  دنک  تدایع  روعانب  کیرش  زا  دبای و  تسد  ملسم  هب  ات  داتسرف  ار  یـسوساج  هللادیبع  دنام ،
ربخ هللادیبع  سوساج  . تفر ایند  زا  کیرش ، و  تفر ، نوریب  دش و  دنلب  دوز  اذل  تسا  ءارجا  تسد  رد  ینایرج  هک  دیمهف  کیرـش  تاراشا 

مچرپ دروآ و  درگ  ار  شنارای  ملـسم  . درک شینادـنز  دـندروآ و  ار  یناه  ات  داتـسرف  هللادـیبع  دربیم ، رـس  هب  یناه  هناخ  رد  ملـسم  هک  داد 
هب ار  دسا  جحذم و  هورگ  و  نک ، تکرح  نم  شیپاشیپ  هراوس  تفگ  درپس و  يدنک  زیزع  نب  هللادیبع  هب  ار  هعیبر  هدنک و  هورگ  یهدنامرف 
نب سابع  هب  ار  هنیدم  هورگ  و  درپس ، يدئاص  همامثیبا  هب  ار  نادمه  میمت و  هورگ  و  شاب ، ماظن  هدایپ  اب  تفگ  درپس و  هجـسوع  نب  ملـسم 

، دندنب هب  ار  رـصق  ياهرد  داد  روتـسد  هللادیبع  دندرک ، هرـصاحم  ار  نآ  دندرک و  تکرح  هرامألاراد  فرط  هب  سپـس  درپس ، یلدج  ةدعج 
مدرم هک  دوب  هدشن  بش  زونه  دندرکیم ، هدنکارپ  ملـسم  فارطا  زا  دـیدهت  تحیـصن و  اب  ار  مدرم  هرامالاراد ، ماب  تشپ  زا  هفوک  ناگرزب 

نـشوجلا يذ  نـب  رمـش  و  یلجع ، رجبا  نـب  راـجح  و  [ ، 73  ] یلهذ روـش  نب  عاـقعق  یعبر و  نب  ثبـش  دـندش ، هدـنکارپ  ملـسم  فارطا  زا 
یناسک تشادزاب  يریگتسد و  يارب  یعمج  اب  یثراح  نیـصح  نب  باهـش  نب  ریثک  دندومنیم ، هدنکارپ  ار  مدرم  دندمآ و  نوریب  یبالک ...

، دوب اهنت  دش  نوریب  هک  هفوک  دجسم  زا  ملسم  . درک ینادنز  ار  نانآ  هللادیبع  ریگتسد و  ار  یهورگ  دنداتفا ، هار  هب  دندوب  ملـسم  رادفرط  هک 
هعوط اب  یمرضح  دیسا  وا  زا  سپ  دوب ، سیق  نب  ثعشأ  رـسمه  هعوط  دیـسر . هعوط »  » مانب ینز  هناخ  رد  هب  ملـسم  دورب ؟ اجک  تسنادیمن 

دیشون و ار  بآ  ملـسم  دروآ و  بآ  هعوط  تساوخ ، بآ  هعوط  زا  ملـسم  دوب ، هتـشذگرد  دیـسا  و  دش ، دلوتم  وا  زا  لالب  هک  درک  جاودزا 
تخانش ار  وا  درک و  لوبق  هعوط . دریذپب ، ینامهم  هب  ار  وا  ات  تساوخ  وا  زا  ملـسم  ياهداتـسیا ؟ اجنیا  ارچ  دیـسرپ  هعوط  داتـسیا ، اج  نامه 

هک نیا  ات  تفگن ، يزیچ  شردام  دیسرپ ، ردام  زا  ار  نایرج  داتفا ، کش  هب  ردام  دش  دمآ و  زا  لالب  درک ، یفخم  شاهناخ  رد  ار  ملسم  اذل 
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دایزنبا فارطارد  هفوک  ناگزرب  دـید  تفر ، هرامألاراد  هب  ادرف  حبـص  لالب  درک ، ربخ  ار  وا  ات  دـنکن  شاف  زا  زار  هک  داد  دـنگوس  ار  لالب 
هچ دیسرپ  دایزنبا  تفگ ، ثعشأ  نب  دمحم  هب  ار  نایرج  هتسهآ  لالب  دنکیم ، وجتسج  صحفت و  وا  ناکم  ملـسم و  زا  وا  دناهدش و  عمج 

دمحم روایب ، ار  ملسم  اروف  ورب  تفگ : دز و  دمحم  هب  ياهبرض  دوب  شیولهپ  هک  یتسد  بوچ  اب  دایزنبا  داد  ربخ  ار  نایرج  دمحم  تفگ ؟
ار نابسا  ياپ  يادص  ملسم  . دندیسر هعوط  هناخ  هب  ات  دندرک  تکرح  سیق ، زا  یهورگ  یملسلا و  سابع  نب  هللادیبع  نب  ورمع  اب  ثعشا  نب 
هب تفرگیم و  ار  يدرم  هک  اسب  دوب ، كالاچ  تسد و  زیت  رایسب  ملسم  درک ، زاغآ  ار  یتخس  گنج  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  ریشمش  اب  دینش ،

. دندرکیم نارابگنس  ار  وا  اهماب  يور  زا  دندرکیم و  باترپ  شیور  هب  دندومن و  اهین  ندز  شتآ  هب  عورش  نانآ  درکیم  ترپ  ماب  تشپ 
نارمح نب  ریکب  ملسم و  سپس  ... موش هتشک  درم  دازآ  هک  ماهدرک  دای  دنگوس  تفگیم : دیرفآیم و  هسامح  دزیم و  ریشمش  بترم  ملـسم 

نیئاپ ار  ریشمش  تعرس  هب  درک ، عطق  ار  ملـسم  يالاب  بل  دروآ و  دورف  ملـسم  ناهد  رب  يریـشمش  ریکب  دندش ، ریگرد  رگیدکی  اب  يرمحا 
دوب کیدزن  هک  دروآ  دورف  شاهناش  هب  گرزب  يریشمش  يروف  تفوک و  وا  رـس  رب  تدش  اب  ملـسم  تخیر ، ملـسم  يایانث  ياهنادند  دروآ 

[74 . ] درکیم رارکت  ار  دوخ  یسامح  راعشا  ملسم  هرابود  دنداد ، تاجن  ملـسم  تسد  زا  ار  وا  نایفارطا  دورورف ، ندب  لخاد  هب  دفاکـشب و 
، دز دنهاوخن  لوگ  داد ، دنهاوخن  تبیرف  دش ، دـهاوخن  هتفگ  غورد  وت  هب  هدـم ! نتـشک  هب  ار  تدوخ  ناوج  يا  تفگ : ثعـشا  نب  دـمحم  .
ار ین  ياههتسد  هدش و  حورجم  تخس  اهگنس  رثا  رب  هک  دید  ع )  ) ملـسم دننزیمن . ندرگ  دنـشکیمن ، ارت  دنـشابیم ، وت  يهدازومع  اهنیا 
. درک هیکت  هناخ  راوید  هب  تسا ، هدرک  تیلاعف  شـالت و  رایـسب  تسا ، هدـناسر  همدـص  رایـسب  دـناهدرک  باـترپ  وا  فرطب  هدز و  شتآ  هک 

مدرم يرآ ، تفگ : دمحم  متـسه ؟ ناما  رد  ایآ  تفگ : ملـسم  دـمآیم ، کیدزن  تشادیم و  هضرع  وا  رب  ار  ناما  ابترم  ثعـشا  نب  دـمحم 
هب و  لمج ، هن  مراد و  ياهقان  هن  نم  عوضوم  نیا  رد  تفگ : هک  یملـسلا  سابعلا  نب  هللادیبع  نب  ورمع  زج  هب  یتسه ، ناما  ردوت  دندز  دایرف 
رب ار  ملسم  دندروآ و  يرتسا  مدشیمن ، میلست  مدراذگیمن و  امش  تسد  رد  تسد  زگره  يدوب  هدادن  ناما  رگا  تفگ : ملـسم  . تفر رانک 

شنامـشچ رد  کشا  دوب ، هدش  سویأم  یگدنز  زا  ایوگ  هک  ملـسم  دندناتـس  وا  زا  ار  شریـشمش  هرـصاحم و  ار  شرود  دـندرک ، راوس  نآ 
کی طـقف  نیا  : » تفگ ملـسم  دـباین ، شیپ  تیارب  یتحاراـن  تسا  دـیما  تفگ  دـمحم  تسا ، گرم  تناـیخ و  لوا  نیا  تفگ : و  دز ، هقلح 

مادـقا يراک  نینچ  هب  هک  یـسک  تفگ : یملـسلا  ورمع  دـش ، يراج  شکـشا  و  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  دـش ؟ هچ  امـش  ناما  تسوزرآ و 
هلان و مندش  هتشک  يارب  منکیمن و  هیرگ  مدوخ  يارب  هک  دنگوس  ادخب  تفگ : ملـسم  دزیریمن . کشا  دوشیم  راتفرگ  هک  یتقو  دنکیم 
، منکیم هیرگ  دـنیآیم  هک  مناـکیدزن  يارب  نکیلو  دوـش ، ردـه  فـلت و  مرمع  زا  ياهظحل  هک  مرادـن  تسود  هـچ  رگا  میاـمنیمن ، يراز 
هک یناما  هب  وت  هک  منادیم  ادـخ ! هدـنب  يا  تفگ : ثعـشا  نب  دـمحم  هب  سپـس  ملـسم  تسا ، وا  تیب  لها  و  ع )  ) نیـسح يارب  نم  يهیرگ 

نیـسح هب  نم  لوق  زا  هک  یتسرفب  ار  یـسک  یناوتیم  ایآ  یهد ؟ ماجنا  کین  راک  کی  يرـضاح  ایآ  ینک ، افو  تسناوت  یهاوخ  هن  ياهداد 
، درک دـهاوخ  تکرح  هفوـک  يوـس  هب  شناـکیدزن  هداوناـخ و  اـب  ادرف  اـی  زورما  ع )  ) نیـسح هک  منادیم  اریز  دـهد ؟ ربـخ  ار  ناـیرج  (ع )

رکف تسا ، مدرم  نیا  تسد  رد  دوخ  هک  یتروص  رد  تسا ، هداتسرف  ارم  ملـسم  : » دیوگب دورب و  وا  تسا . تهج  نیا  زا  نم  دیدش  یتحاران 
ناـشیا اریز  روخم ، ار  هفوک  مدرم  لوگ  نادرگرب ، ار  تیب  لـها  دوـخ و  دـنکیم  شرافـس  ملـسم  دـنارذگب ، هدـنز  ار  وا  بش  اـت  منکیمن 

دنتفگ غورد  وت  هب  مدرم  دنک ، صالخ  مدرم ، نیا  تسد  زا  وا  تداهش ، ای  یعیبط  گرم  هک  درکیم  وزرآ  هک  دنـشابیم  تردپ  باحـصا 
ادخ هب  تفگ : ثعشا  نب  دمحم  « دشاب هتشاد  یمیمـصت  يأر و  هک  تسین  راظتنا  دوش  هتفگ  غورد  هک  یـسک  هب  دنتفگ ، غورد  مه  نم  هب  و 
نب سایأ  ثعـشا ، نب  دمحم  : » دـیوگیم یئاط  هفیذـح  نب  رفعج  ماهداد . ناما  هک  تفگ  مهاوخ  دایزنبا  هب  منکیم و  ار  راک  نیا  دـنگوس 
نب رفعج  دید ، هیهت  ار  شاهداوناخ  یجرخ  داد و  ار  شرفـس  هشوت  داز و  داتـسرف و  ار  همامث  نب  ورمع  نب  کلامینب  هفئاط  زا  یئاطلا  لتعلا 

نیصح حلسم ، ياهورین  هدنامرف  دایز  نب  هللادیبع  . دیسر ترضح  تمدخ  هب  دروخرب  ع )  ) نیسح هب  هام ، مشش  تسیب و  رد  هلابز  رد  هفیذح 
ار اههاگـساپ  تبقارم و  ياهتـسپ  مامت  دندرک و  یـسررب  ار  تارف  لحاوس  فارطا و  ات  داتـسرف  راوس  رازه  ود  دودح  اب  ار  یمیمت  میمت  نب 

دوجو هفوک  زا  سایا  جورخ  يارب  يرگید  تصرف  نامز  نآ  زجب  اذل  دندرک ، يریگولج  دارفا  جورخ  دورو و  زا  دندومن و  لرتنک  بترم و 
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نایرج تفر و  هللادیبع  دزن  هب  و  تساوخ ، دورو  يهزاجا  دروآ و  هرامألاراد  هب  ار  ملـسم  ثعـشا ، نب  دمحم  دسیونیم : فنخموبا  . تشادـن
مدوب هداتـسرف  هکلب  یهدب ، ناما  ملـسم  هب  هک  مدوب  هداتـسرفن  ار  وت  تفگ : هللادیبع  ماهداد ، ناما  ار  ملـسم  تفگ : دمحم  درک ، شرازگ  ار 
رظتنم هداتـسیا  ةرامالاراد  برد  یهورگ  دوب و  هدـش  هنـشت  رایـسب  دیـسر  هرامألاراد  هب  هک  ملـسم  . درک توکـس  دـمحم  يرواـیب ، ار  وا  هک 

دید ملسم  باهش ... نب  ریثک  یلهابلا و  ورمع  نب  ملسم  ثیرح ، نب  ورمع  طیعمیبا ، نب  هبقع  نب  ةرامع  هلمج  نآ  زا  دندوب ، دورو  يهزاجا 
یهاوخن مه  بآ  هرطق  کی  هک  ادخ  هب  تسا  يدرس  بآ  هچ  ینیبیم  تفگ : یلهابلا  ملـسم  تساوخ ، بآ  دناهتـشاذگ  برد  مد  ياهزوک 

راـکنا وت  متخانـش و  ار  قح  هک  مدرف  نآ  نم  تفگ : یتـسیک !؟ وت  وت ، رب  ياو  دومرف : ع )  ) مسلم یـشونب ، منهج  غاد  ياـهبآ  زا  اـت  دیـشون 
، يدرک تفلاخم  یچیپرـس و  وت  مدرک و  تعاطا  مداد و  شوگ  وا  نامرف  هب  يدرک ، تناـیخ  وت  متفر و  دوخ  ماـما  حالـص  هار  هب  يدرک و 
هب وت  لهاب ! رسپ  يا  وت  ینـشخ  ردق  هچ . و  یئوخدب ! راک و  افج  ردقچ  ازعب ! تردام  دومرف : ع )  ) ملـسم . متـسه یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  نم 

داتـسرف ار  نامیلـس  دوخ  مـالغ  ثیرح  نب  ورمع  تسـشن ، داد و  هیکت  راوـید  هب  سپـس  يرتراوازـس  شتآ  رد  دورو  منهج و  ناـشوج  بآ 
هـساک هب  ار  بآ  دـندوب ، هتـسب  ياهچراپ  يهزوک  ناـهد  هک  دروآ  یبآ  هزوک  اـت  داتـسرف  ار  سیق  شمـالغ  زین  ةراـمع  دروآ و  یبآ  هزوک 

، درک رارکت  هبترم  هس  ات  تشگیم  دولآ  نوخ  شناهد ، نوخ  زا  هساـک  دـشونب  بآ  تساوخیم  هچ  ره  ترـضح  داد ، ملـسم  هب  تخیر و 
هرامألاراد دراو  ار  ملسم  سپس  . مدیماشآیم دوب ، نم  يزور  بآ  نیا  رگا  هللادمحلا  تفگ : تخیر و  هساک  نایم  ایانث  ياهنادند  موس  هبترم 

هب موکحم  وا  دـنوشن  ضرتعم  تفگ : هللادـیبع  دـندرک ، ضارتعا  وا  هب  نیرومأم  دادـن ، مالـس  هللادـیبع  هب  نینمؤملاریما  ناونع  هب  وا  دـندرک 
ناـیفارطا هب  وا  میوگب  ارمتیـصو  مناـشیوخ  زا  یکی  هب  راذـگب  دومرف : ملـسم  یلب ، تفگ : روـط !؟ نیا  هک  دوـمرف : ع )  ) ملـسم تسا . گرم 

نم و  دراد ، دوجو  يدـنواشیوخ  ام  نایم  رد  تفگ : دعـس  نب  رمع  هب  دـشابیم ، نانآ  نیب  رد  دعـس  نب  رمع  هک  دـید  دـنکفا ، رظن  هللادـیبع 
ار شدوصقم  ملـسم  هک  نیا  زا  دعـس  نب  ورمع  تسا ، يرـس  یناهنپ و  نم  دوصقم  يروآرب ، ار  متجاح  هک  تسا  مزال  مراد ، وت  هب  یتجاح 
هب دـنتفر  يرانک  هب  ملـسم  اب  دعـس  نب  رمع  نکم ، يراددوخ  تاهدازومع  تجاح  لوق  زا  تفگ  هللادـیبع  درک ، يراددوخ  دـیوگب  یناـهنپ 

ار مضرق  شورفب و  ار  ماهرز  متفرگ  ضرق  مهرد  دـصتفه  مدـمآ  هفوک  هب  هک  یماگنه  تفگ : ملـسم  دـیدیم ، ار  اهنآ  هللادـیبع  هک  يروط 
اب مدرم  هک  ماهتـشون  اریز  دنادرگرب ، ار  وا  هک  تسرفب  ع )  ) نیـسح دزن  هب  ار  یـسک  و  نک ، نفد  ریگب و  لیوحت  دایزنبا  زا  ار  مدسج  هدب ،

، تفگ ناـنچ  نینچ و  تفگ ؟ هچ  یتـسناد  تفگ : داـیزنبا  هب  دعـس  نب  رمع  . دـشاب هدرک  تکرح  هک  مـنکیم  رکف  دنتـسه ، ترـضح  نآ 
، هدب ماجنا  یهاوخ  هچ  ره  تسوت  هب  طوبرم  ملسم  یئاراد  اما  یتفرگ . نیما  ار  نئاخ  نکیلو  دنکیمن  تنایخ  نیما  صخـش  تفگ : دایزنبا 

يهتسیاش وا  اریز  مریذپیمن  شدسج  دروم  رد  ار  وت  تعافش  تفگ : هک  نیا  ای  میرادن ، يراک  شدسج  اب  وا  نتشک  زا  دعب  وا ، دسج  اما  و 
يراک وا  اب  ام  دـنکن  ار  ام  دـصق  رگا  نیـسح  اما  درک ، شـشوک  ام  يدوبان  يارب  تساخرب و  ام  اـب  هزراـبم  هب  هک  نآ  هچ  تسین ، راـک  نیا 
مدرم نیا  نایم  هب  ارچ  لـیقع ! رـسپ  تفگ : درک و  ملـسم  هب  ور  داـیزنبا  سپـس  . میرادیمنرب وا  زا  تسد  دـیایب  اـجنیا  وا  رگا  یلو  میرادـن 

ع)  ) ملـسم یئاهن !؟ نمـشد  رگیدـکی  اب  ار  ناشیا  ینکفا و  هقرفت  یتساوخ  دنتـشاد ، هملک  داحتا  دوب و  مظنم  ناـشراک  هک  نیا  اـب  يدـمآ ؟
دننام تسا ، هتخیر  ار  ناشنوخ  هتـشک و  ار  اهنآ  ناکین  تردپ  هک  دندقتعم  رهـش  نیا  مدرم  هکلب  ماهدـماین ، روظنم  نیا  يارب  زگره  دومرف :

، مینک توعد  ادـخ ، باتک  مکح  هب  میراد ، اپ  هب  ار  تلادـع  هک  میاهدـمآ  تسا ، هدرک  راتفر  نانآ  اـب  متـس  هب  رـصیق  يرـسک و  ناـهاشداپ 
ملـسم يدیـشونیم !؟ بارـش  هنیدم  رد  وت  نونکا  میدرکیمن  ار  اهراک  نیا  ام  رگا  راک ؟! هچ  اهراک  نیا  اب  ار  وت  قساف  يا  تفگ : دایزنبا 

هک نانچ  نآ  نم  ینزیم ، فرح  نیقی  ملع و  نودب  و  یئوگیمن ، تسار  وت  هک  تسا  هاوگ  ادخ  هللاو  مدروخیم !؟ بارش  نم  دومرف : (ع )
وا درادن  يزیرنوخ  زا  یکاب  تسا و  هدرب  ورف  ناملسم  نوخ  هب  ار  شتسد  هک  تسا  یسک  يراوخبارش  هب  نم  زا  رتراوازس  متسین ، یتفگ  وت 
زا و  دزیریم ، ار  ناملـسم  مرتحم  نوخ  و  دشکیم ، ار  مدرم  هانگ  نودب  وا  تسا  هدرک  مارح  ار  وا  نتـشک  دنوادخ  هک  دـشکیم  ار  یـسک 

هدرکن يراـک  الـصا  هک  نیا  هب  دراد  داـقتعا  لاـح  نـیع  رد  دزادرپیمبعل  وـهل و  هـب  دـشکیم و  ار  مدرم  ینامگدـب  دـقح و  مـشخ ، يور 
: دومرف ملـسم  دـیدن . ماقم  نآ  يهتـسیاش  ار  وت  یلو  دـناسرب  تیوزرآ  هب  ارت  دـنوادخ  هک  یتشاد  وزرآ  وت  قساف ! يا  تفگ : دایزنبا  . تسا
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هب مکنیب : اننیب و  امکح  هللااب  انیـضر  هللادـمحلا ، تفگ : ملـسم  دـیزی . نینمؤملاریما  تفگ : دراد ؟ ار  تفالخ  یگتـسیاش  یـسک  هچ  دایزنبا !
نامگ دومرف : ملـسم  دـیراد ؟ یقح  تفالخ  رد  امـش  ینکیم  نامگ  ایوگ  تفگ : دایزنبا  میدـش . یـضار  امـش  ام و  نیب  دـنوادخ  يرواد 
هدشن هتشک  نانچ  یـسک  مالـسا  رد  هک  مشکب  نانچ  نآ  مرادهگن و  هدنز  ارت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  تفگ : دایزنبا  مراد ، نیقی  هکلب  مرادن ،

هلثم هک  نیا  اب  يرادن ، كاب  عیجف  لتق  باکترا  زا  يراذگیم ، تعدب  مالسا  رد  تسین  دیعب  يرما  چیه ، یئوت  لثم  زا  تفگ : ملسم  دشاب ،
، ینکیم راـتفر  هجو  نیرتدـب  هب  یـسک  رب  هبلغ  تردـق و  تروص  رد  و  ینکیم ، راـتفر  تین  ءوـس  اـب  یهدیمن ، تیمها  یلو  تسا  تشز 
تشاذگاو و دوخ  هب  ار  وا  ملسم  تفگیم ، ازسان  دادیم و  مانشد  ار  مالسلامهیلع )  ) لیقع نیسح و  یلع ، ملسم ، مامت  یمرشیب  اب  دایزنبا 
ار ملسم  دیهاوخب ، دوب  هدرک  حورجم  ار  وا  ملسم  هک  ار  يدمحا  نارمح  نب  ریکب  دیربب ، رصق  يالاب  ار  ملسم  تفگ : دایزنبا  . درک توکس 

نیئاپ ار  شدـسج  رـصق ، يالاب  زا  دـننزب و  ندرگ  ار  ملـسم  داد  روتـسد  داـیزنبا  دـنتخاس  رـضاح  ار  ریکب  و  دـندرب ، هراـمألاراد  ماـب  تشپ 
رگا دنگوس  ادخب  یتسکـش ، ار  تنامیپ  نک ، عافد  نم  زا  تریـشمش  اب  زیخرب و  تفگ : دز و  ادص  ار  ثعـشا  نب  دمحم  ملـسم ، دـنزادنایب .

رافغتـسا تفگیم و  ریبکت  درک ، ادـخ  سیدـقت  حـیبست و  هب  عورـش  ملـسم  دـنادرگرب ، ور  دـمحم  مدـشیمن ، میلـست  زگره  دوبن  وت  ناـما 
ایادخ انولذأ . انوبذک و  انورغ و  موق  نیب  اننیب و  مکحا  مهللا  تفگیم : و  داتسرفیم ، تاولص  یهلا  ناگتشرف  ادخ و  ناربمایپ  رب  دومنیم و 
يالاب ار  ع )  ) ملـسم ! امرف تواضق  يرواد و  دندنکفا  عضو  نیا  هب  دـندومن و  بیذـکت  ار  ام  دـنتفگ  عقاو  فالخ  ام  هب  هک  یمدرم  ام و  نیب 

هچ ملـسم  دیـسرپ  دایزنبا  دـمآ ، نیئاـپ  ماـب  تشپ  زا  ریکب  دـندنکفا ، نیئاـپ  ار  شدـسج  كراـبم و  رـس  دـندز ، ار  شندرگ  دـندرب ، رـصق 
هک داد  تصرف  ارم  هک  ار  يادخ  دمح  متفگ : مشکب  ار  وا  متساوخ  هک  یتقو  درکیم ، رافغتـسا  تفگیم و  حیبست  تفگ : ریکب  تفگیم ؟

شارخ نیا  وت  نوخ  يازأ  رد  هدـنب ! يا  تفگ : ملـسم  دـشن ، رگراک  هک  مدروآ  دورف  يریـشمش  منک  صاصق  مریگب و  ار  دوخ  ماقتنا  وت  زا 
ار ملسم  مود  تبرض  اب  تفگ  يدرک ؟ هچ  دعب  دیسرپ  راختفا !؟ گرم و  ماگنه  تفگ : دایزنبا  تسین !؟ یفاک  يدروآ ، دراو  نم  رب  وت  هک 

یناه ملسم و  سدقم  ندب  دندناسر ، تداهش  هب  ار  سوبحم  ینادنز  نایعیش  زا  یعمج  یناه و  داد  روتـسد  سپـس  دایزنبا  . مدناسر لتق  هب .
زور  » نامه مارحلا  ۀـجحید  متـشه  زور  ار  ع )  ) ملـسم ترـضح  . دـندناشک هفوک  ياهرازاب  نایم  رد  دنتـسب و  یباـنط  هب  ار  مالـسلاامهیلع ) )

لامعا : » دندرک لقن  يدسا  لعمـشم  نب  يرذم  و  میلـس ، نب  هللادبع  دـیوگ : فنخموبا  . دـندناسر تداهـش  هب  هکم » زا  ع )  ) نیـسح تکرح 
هدـش و یهتنم  اـجک  هب  راـک  هک  مینیبب  میناـسرب و  ع )  ) نیـسح هب  هار  رد  ار  ناـمدوخ  رتدوز  هچ  ره  میتساوخیم  میداد  ماـجنا  هک  ار  جـح 

نآ هب  هک  یتقو  میدیسر ، ترـضح  هب  دورز »  » لحم رد  هک  نیا  ات  میدرکیم  تکرح  تعرـس  هب  رتش  ود  اب  دراد ؟ یمیمـصت  هچ  ترـضح 
نیا لثم  درک  فقوت  ع )  ) ماما دش ، فرحنم  هار  زا  دید  ار  ع )  ) نیسح ماما  نوچ  دیآیم و  هفوک  زا  يدرم  میدید  میدش  کیدزن  ترـضح 

؟ دراد هفوک  زا  يربخ  هچ  هک  میـسرپب  وا  زا  میورب  میتفگ  دوخ  اب  درک ، تکرح  دـش و  فرـصنم  سپـس  دـنیبب ، ار  درم  نآ  تساوخیم  هک 
نوریب هک  هفوک  زا  تفگ : مدیسرپ ، هفوک  تانایرج  زا  دوب ، يدسا  بعتم  نب  ریکب  درم  نآ  میدومن ، یفرعم  ار  دوخ  میدرک و  مالـس  میتفر ،

ترـضح تمدخ  میدـش ، ادـج  وا  زا  دنـشکیم ، اهرازاب  نایم  هتـسب  بانط  ناشیاهاپ  هب  دناهتـشک و  هک  مدـید  ار  یناه  ملـسم و  مدـمآیم 
ضرع میدیسر ، ترضح  تمدخ  میدمآ  دورف  هیبلعث »  » رد ار  بش  هک  نیا  ات  میدرکیم  تکرح  ترضح  هارمه  هب  میداد و  مالس  میدیسر 

هب یهاـگن  ترـضح  یناـهنپ ؟ توـلخ و  رد  اـی  مینک ، ضرع  عـمج  روـضح  رد  یهاوـخیم  میراد  يربـخ  دـنک  تـمحر  تیادـخ  مـیدرک 
متساوخیم يرآ ، دومرف : دیدید ؟ میدروخرب  زورید  هک  ار  يراوس  میتفگ  مرادیمن ، ناهنپ  ار  يزیچ  اهنیا  زا  نم  دومرف : درک و  شباحصا 

، تسا اـم  يهلیبـق  مه  يدـسا و  يدرم  وا  میدروآ ، تسدـب  یعـالطا  وا  زا  امـش  ياـجب  میتـفرگ ، ار  شربـخ  متفگ  میاـمنب ، وا  زا  یتـالاؤس 
، دنک تمحر  ار  ناشیا  دنوادخ  تفگ : دومرف و  عاجرتسا  ترضح ، داد ، ربخ  نانچ  نینچ و  وا  تسا ، لقاع  تلیضف و  اب  وگتسار ، يهنازرف 
، تشاد یهاوخن  يروای  هفوک  رد  و  درگرب ! رفـس  نیا  زا  تناکیدزن  تدوخ و  رطاـخب  دـنگوس  ادـخب  ار  وت  میتفگ  درک ، رارکت  هبترم  دـنچ 
ع)  ) نیـسح متـسین ، رادرب  تسد  یهاوخنوخ  زا  دنتفگ : دندرک و  ضارتعا  لیقع  نادنزرف  دـنزیخرب ، هزرابم  هب  وت  هیلع  هک  میـسرتیم  هکلب 
ار ریخ  دنوادخ  میدرک  ضرع  دراد ، تکرح  هب  میمـصت  ترـضح  هک  میتسناد  درادن . يریخ  یگدنز  اهنیا  زا  دـعب  دومرف : درک و  ام  هب  ور 
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مدرم يوش  دراو  هفوک  هب  رگا  دوب ، یهاوخن  ملـسم  نوچ  وت  ادـخب  دـنتفگ : ماما  هب  باحـصا  دومرف ، اعد  اـم  قح  رد  ترـضح  ، دروآ شیپ 
، دناوخ دوخ  باحصا  رب  دروآ و  نوریب  ار  ياهمان  دیسر  هک  هلابز »  » لحم هب  ع )  ) نیسح دناهتشون : نیخروم  . دندنویپیم وت  هب  رتدوز  یلیخ 
: دومرف ترـضح  دـناهدرک .» دیهـش  ار  رطقی  نب  هللادـبع  یناه و  ملـسم ، میدرک : تفایرد  يراوگان  ربخ  دـعب : اـما  . » دوب نیا  هماـن  نومـضم 

پچ زا  ترضح  ناهارمه  میرادن . وا  رب  ینامیپ  دهع و  ددرگرب ، دراد  تسود  امش  زا  کی  ره  ای  یسک  ره  دنتشاذگ ، اهنت  ار  ام  ام ، ناوریپ 
رد ع )  ) نیـسح دنـسیونیم : نیخروم  زا  یـضعب  . دنامن یقاب  یـسک  هدیزگرب ، صلاخ و  دارفا  زج  هب  و  دـندش ، هدـنکارپ  قرفتم و  تسار  و 

شرـس هب  تسد  داد ، دارق  تفطالم  دروم  ار  لیقع  نب  ملـسم  کچوک  رتخد  و  تفر ، نانز  فرط  هب  تساخرب  سلجم  زا  هک  یتقو  هیبلعث » »
نامـشچ متـسه ، تردپ  مدوخ  مرتخد ! دومرف : ترـضح  دـنکیم ؟ هچ  مردـپ  تفگ : داد و  تسد  یـساسحا  كرتخد  هب  ایوگ  دیـشکیم ،
دایزنبا ملسم ، نتشک  زا  سپ  دناهتشون : نیخروم  . دنداتفا هیرگ  هب  نانز  وا  يهیرگ  زا  تسیرگ و  رتخد  دش  دولآ  کشا  ترـضح ، كرابم 

ار اهدـسج  مدرم  و  داتـسرف ، دـیزی  يارب  یمیمت ، حورا  نب  ریبز  و  یعدا ، هیحیبا و  نب  یناـه  طـسوت  ار  یناـه  راوگرزب و  نآ  كراـبم  رس 
. تسا هناگادج  مادک  ره  یناه  ملسم و  ربق  دندومن ، نفد  دنباتشیم  وا  ترایز  هب  نونکا  هک  یئاج  هرامألاراد  رانک  رد  دنتفرگ ،

بلاطیبا نب  لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع 

هیبلغت همقلع  نب  دـبعلا  نب  ییحی  نب  هعیبر  نب  داـبع  رتخد  هبیبحمأ  ءابهـص  هیقر ، رداـم  و  تسا ، هللادـبع  رداـم  ع )  ) نینمؤملاریما رتخد  هیقر 
نیع ناریـسا  زا  تسا  هدـش  هتفگ  زین  تسا و  هدـش  يرادـیرخ  ع )  ) نینمؤملاریما يارب  همامی  ناریـسا  زا  ابهـص  هک  تسا  هدـش  هتفگ  تسا ،
دربن نادیم  هب  ملسم  نب  هللادبع  دیوگیم : يورـس  . دیدرگ هیقر  فارطألارمع و  مان  هب  دنزرف  ود  بحاص  ع )  ) نینمؤملاریما زا  ءابهـص  رمتلا .
رارق ریت  فده  ار  وا  يوادیـص  حیبص  نب  ورمع  سپـس  دناسر ، لتق  هب . ار  رفن  تشه  دون و  هلمح  هس  رد  دناوخ ، زجر  درک و  هلمح  تفر و 

دراذگ تروص  يور  ار  هللادبع  درک و  اهر  يریت  داد و  رارق  فده  ار  وا  یناشیپ  دش  وربور  هللادبع  اب  ورمع  دیوگیم : ملسم  نب  دیمح  . داد
درک اهر  يرگید  ریت  تسناوتن ، درادرب  ار  شتـسد  تساوخ  تخود ، یناـشیپ  هب  ار  شتـسد  دـمآ و  ریت  دـنک  يریگولج  ریت  تباـصا  زا  هک 

تداهـش زا  سپ  هللادبع  تداهـش  نارگید  فالخ  رب  جرفلاوبا  ینیادم و  و  فنخموبا ، لقن  هب  انب  داتفا ، نیمز  هب  تفاکـش و  ار  هللادـبع  بلق 
. تسا هدوب  ع )  ) نیسحلا نب  یلع 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  ملسم  نب  دمحم 

هلمح یعمج  هتـسد  ملـسم ، نب  هللادبع  تداهـش  زا  سپ  بلاطیبا  دالوا  دسیونیم : يربط  رفعجوبا  تسا ، هدوب  يزینک  دلومأ و  دمحم  ردام 
. دیسر تداهش  هب  ملسم  نب  دمحم  هلمح  نیا  رد  اههدازومع ! دیـشاب  روبـص  ابیکـش و  تداهـش  هب  لین  يارب  دز : دایرف  ع )  ) نیـسح دندرک ،

. دندرک دیهش  ار  وا  ینهج  سایا  نب  طیقل  يدزأ و  مهرموبا 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  دیعس  یبا  نب  دمحم 

یناوجون دوب  هداتفا  هاـگلتق  رد  ع )  ) نیـسح هک  یتقو  دـناهدرک : لـقن  ملـسم  نب  دـیمح  زا  نیخروم  دـشابیم ، يدـلومأ  زینک  دـمحم  رداـم 
دیهش ار  وا  دروآ و  دورف  یتبرـض  درک و  هلمح  وا  رب  يراوس  دشیم ، هریخ  پچ  تسار و  هب  دمآ و  نوریب  اههمیخ  زا  ناساره  هدزتشحو و 
یبلک ماشه  . تسا ینهج  سیآ  نب  طیقل  دنتفگ : مدرک  لاوئس  راوس  مان  زا  تسا  دیعسیبا  نب  دمحم  دنتفگ ، مدیسرپ ، ار  ناوجون  مان  درک ،

نم دنگوس  ادـخ  هب  متـشاد  روضح  ع )  ) نیـسح تداهـش  ماگنه  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  تفگ  یمرـضح  تیبث  نب  یناه  تسا : هدرک  لقن 
رد دنتفرن ، ولج  دندرک و  عضاوت  اهبـسا  دـندروآرد ، كرح  هب  ار  نابـسا  میدوب ، بسا  راوس  ام  يهمه  مدوب . هداتـسیا  هک  مدوب  رفن  نیمهد 

ناـساره هدزتشحو و  تشاد  نت  رب  ینهاریپ  رازا و  تسد و  رد  ياهمیخ  دومع  دـمآ ، نوریب  ع )  ) نیـسح ناـکیدزن  زا  یناوجون  ماـگنه  نیا 
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، دزرلیم دـنکیمهجوت ، فارطا  هب  هتخیوآ  شیاهـشوگ  هب  ناشخرد  دـیراورم  ود  هک  منیبیم  اـیوگ  دـشیم ، هریخ  پچ  تسار و  هب  دوب ،
ناوجون لتاق  تفگیم : یبلک  ماشه  درک ، هعطق  هعطق . ار  وا  ریـشمش  اب  دـش و  هدایپ  بسا  زا  دـناسر  وا  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  يدرم  هاـگان 

. درکیم یفخم  ار  دوخ  مان  سرت  ای  ءایح و  مرش و  رظن  زا  نکیلو  دشابیم ، یمرضح  تیبث  نب  یناه 

بلاطیبا نب  لیقع  نب  نامحرلادبع 

دیگنجیم و تشاد ، تکرش  بلاطیبا  لآ  هلمح  رد  نامحرلادبع  باحصا ، تداهش  زا  سپ  دیوگ : بوشآرهـش  نبا  هدوب ، يزینک  شردام 
طوح نب  رـشب  ینهج و  میـشا  نب  دـلاخ  نب  نامثع  دـندرک ، هرـصاحم  ار  وا  سپـس  تشک ، ار  هراوس  رفن  هدـفه  هک  نیا  ات  دـناوخیم  زجر 

. دندناسر تداهش  هب  ار  وا  یضباق  سپس  ینادمه ،

بلاطیبا نب  لیقع  نب  رفعج 

هطیر وا  ردام  دـشابیم ، روکذـم  رکبیبا  نب  دـبع  نب  بعک  نب  ناـصه  نب  رماـع  نب  رغثلا -  هب  فورعم  ورمع -  رتخد  ءاـصوح »  » شرداـم
هدیمح وا  ردام  تسا ، ۀمـصعص  نب  رماع  نب  ۀعیبر  نب  دلاخ  نب  ۀیواعم  رتخد  نینبلامأ  هطیر ، ردام  و  تسا ، روکذـم  رکبیبا  نب  دـبع  رتخد 

زجر دزیم و  ریـشمش  كابیب  ریلد و  تخات ، نادـیم  هب  لیقع  نب  رفعج  تسا : هتفگ  يورـس  . تسا رماـع  نب  ۀـبتع  نب  ةرمـس  نب  ۀـبتع  رتخد 
. درک دیهش  ار  وا  نامحرلادبع  شردارب  لتاق  طوح  نب  رشب  تشک ، ار  رفن  هدزناپ  دناوخیم ،

نیسحلا عیضر  يریمح  رطقی  نب  هللادبع 

طبض هطقن  ود  ءای  هب  ام  خیاشم  یلو  هدرک ، طبـض  هطقن  کی  ءاب  هب  لماک  رد  يرزج  هلمهم ، ءار  ءاط و  فاق و  و  ریز ، هطقن  ود  ءای  اب  رطقی 
ریـش هللادـبع  ردام  زا  ع )  ) نیـسح ، دوب ع )  ) نسح ماما  هیاد  هک  حـیرذ  نب  سیق  ردام  دـننام  دوب  ع )  ) نیـسح يهیاد  هللادـبع  ردام  . دـناهدرک
هدش هدیمان  مالـسلاهیلع ) نیـسح  ریـشمه   ) نیـسحلا عیـضر  هللادبع  تهج  نیا  زا  دومنیم  يرادهگن  ار  ترـضح  نآ  نکیلو  تسا  هدروخن 

هدادـن ریـش  ار  ترـضح  نآ  یلو  تسا  هدوب  ع )  ) نیـسح هیبرم  زین  هبابل  مانب  سابع  نب  لـضف  رداـم  دـشاب  هداد  ریـش  وا  هب  هک  نآ  هن  تسا .
هللا لوسر  ماهبا  تشگنا  زا  و  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف شرداـم  ناتـسپ  زا  زج  هب  ع )  ) نیـسح تسا ، هدـمآ  حیحـص  تاـیاور  رد  نوچ  تسا ،

رد رجحنبا  . تسا هدومنن  يذـغت  يرگید  عبنم  چـیه  زا  ترـضح ، نآ  كرابم  ناهد  بآ  زا  رگید  تاقوا  یـضعب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ملسم همان  ندیسر  زا  سپ  دناهتشون : نیخروم  تسا . هدوب  دازمه  ع )  ) نیسح اب  وا  نوچ  دشابیم  یباحص  هللادبع  دیوگیم : ۀباصألا  باتک 
طسوت تشون و  همان  ملـسم  هب  هکم  زا  ترـضح  دنتـسه ، وا  اب  مدرم  دیایب و  هفوک  هب  دوب  هتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  هک  ع )  ) نیـسح تسدب 

درک یئوجزاب  ار  وا  هللادیبع  داتسرف ، دایز  نب  هللادیبع  دزن  درک و  تشادزاب  ار  هللادبع  هیسداق  رد  میمت  نب  نیـصح  . داتـسرف رطقی  نب  هللادبع 
یمیمصت هچ  منیبب  ایب ، نیئاپ  دعب  نک ، نعل  ار  باذک  دنزرف  باذک  ورب و  هرامألاراد )  ) رـصق يالاب  تفگ  هللادیبع  تفگن ، يزیچ  هللادبع  و 

همطاف نب  نیسح  يهداتسرف  نم  مدرم ! يا  تفگ : دندیدیم  بوخ  ار  وا  مرم  هک  یتقو  تفر  رصق  يالاب  هللادبع  مریگب ، مناوتیم  تاهرابرد 
هیمـس رـسپ  هناجرم و  رـسپ  هیلع  هدـش ، تسدـمه  وا  اب  دـینک و  يرای  ار  وا  اـت  متـسه  امـش  يوسب  مهیلع ) هللا  تاولـص   ) ادـخ لوسر  رتخد 

، دش هتـسکش  هدیبوک و  شندب  ياهناوختـسا  دنتخادنا ، نیئاپ  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  داد  روتـسد  دایزنبا  . دینک مایق  هدازانز ، دنزرف  هدازمارح 
نیا رب  ار  وا  هک  یتقو  دیرب ، ار  شندرگ  درک و  حبذ  ار  وا  دراک  اب  دمآ و  یمخل  ریمع  نب  کلملادبع  هفوک  یضاق  هک . تشاد  یقمر  زونه 

ناوضر  ) یناه ملسم و  هللادبع ، تداهش  ربخ  هک  یماگنه  دناهتشون : نیخروم  . منک شتحار  متـساوخ  داد : باوج  دندرک  شنزرـس  شراک 
يراوگان ربخ  دومرف : دومن و  وگزاب  باحصا  هب  ار  ناشیا  تداهش  ربخ  ترـضح  دیـسر  ع )  ) نیـسح هب  هلابز »  » هقطنم رد  مهیلع ) یلاعت  هللا 

. هچنآ رخآ  ات  دناهتشاذگ -  اهنت  ار  ام  نایعیـش  دناهدیـسر ، تداهـش  هب  رطقی  نب  هللادبع  ةورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  تسا : هدیـسر 
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نیسح ار  رطقی  نب  هللادبع  دمآ و  دهاوخ  هک  نانچ  هدوب  رهسم  نب  سیق  ع )  ) نیـسح کیپ  هک  دناهتفگ  هیوکـسمنبا  هبیتقنباتـشذگ و  البق 
هللادبع دندرک  هک  دننک  راتفر  نانچ  نآ  يو  اب  هک  نآ  زا  شیپ  دید  ار  هفوک  مدرمیئافویب  هک  یتقو  ملسم  و  داتسرف ، هفوک  هب  ملـسم  اب  (ع )

هب هک  هچنآ  دمآ  شیپ  و  درک ، تشادزاب  ار  وا  میمت  نب  نیـصح  سپ  دهد  ربخ  ترـضح  نآ  هب  ار  نایرج  ات  داتـسرف  ع )  ) نیـسح دزن  هب  ار 
. میدرک نایب  لیصفت 

بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسح  یلوم  نیزر  نب  نامیلس 

هب ار  هرصب  هناگجنپ  لئابق  ياسؤر  ياههمان  دوب  هکم  رد  هک  یماگنه  ترضح  هک  دشابیم ، مالسلاهیلع )  ) نیـسح نارازگتمدخ  زا  نامیلس 
عمسم نب  کلام  دننام : هرصب  ناگرزب  فارشا و  هناگجنپ و  لئابق  ياسؤر  هب  مالسلاهیلع )  ) نیسح دسیونیم ، يربط  . داتسرف ناشیا  يهلیسو 

، تشون همان  رمعم  نب  هللادیبع  نب  ورمع  مثیه ، نب  سیق  يدزأ ، ورمع  نب  دوعـسم  يدبع ، دوراج  نب  رذنم  یمیمت ، سیق  نب  فنحا  يرکب ،
توبن ماقم  هب  ار  وا  دیزگرب و  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نامدرم  نایم  زا  دنوادخ  دعب  اما  : » دوب نومـضم  نیا  هب  اههمان  مامت 

ار وا  دنوادخ  دناسر  نایاپ  هب  ار  یهلا  تلاسر  داد و  ناشن  مدرم  هب  ار  تداعـس  هار  هک  نیا  زا  سپ  داتـسرف ، قلخ  يوس  هب  تشاد و  یمارگ 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ناثراو  ءایصوا و  ناتسود ، ناکیدزن و  ام  ترضح  نآ  تلحر  زا  سپ  درب  دوخ  دزن  یلعا  ءالم  هب 
میداد و نت  رما  نیا  هب  ام  و  دنتشاد ، مدقم  ام  رب  ار  نارگید  مدرم  یلو  میدوب  مدرم  نایم  رد  ترضح  نآ  ینیشناج  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  و 
هتـسیاش و تفالخ  هک  میتشاد  نیقی  هک  یتروص  رد  میداد ، رارق  رظن  دـم  ار  ریخ  تبقاع  تیفاـع و  میدرک . زیهرپ  یمالـسا  تما  يهقرفت  زا 

ربمایپ تنس  اریز  مناوخیم ، ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  لمع  هب  ار  امش  مداتـسرف و  امـش  يارب  ار  همان  نیا  دوخ  کیپ  اب  دشابیم . ام  قح 
دشر و هار  هب  ار  امـش  دیئامن  ءارجا  ارم  روتـسد  دیهدارف و  شوگ  نم  نخـس  هب  رگا  تسا ، هدیدرگ  ثادحا  نید  رد  تعدـب  هتفر و  نیب  زا 
دـعاسم و لوق  هک . نیا  ای  دـندروآ  رذـع  دنتـشاد و  ناهنپ  ار  نایرج  ناـشیا  زا  یخرب  هماـن  لوصو  زا  سپ  .« درک مهاوخ  تیادـه  تداـعس 

هللادـیبع دـشاب -  دایز  نب  هللادـیبع  فرط  زا  ياهسیـسد  هلیح و  رما  نیا  هک  درک  رکف  مه  دوراج  نب  رذـنم  یلو  دـنداد ، تعاطا  تیاـمح و 
همانرذنم و دنک  تکرح  هفوک  يوس  هب  تساوخیم  بش  نآ  يادرف  هللادیبع  هک  یبش  دوب -  وا  نز  رذنم  رتخد  هیرحب »  » دوب و رذـنم  داماد 
ار مدرم  تفر و  ربنم  ادرف  حبـص  دندز ، ار  نامیلـس  ندرگ  داتـسرف  دناوخ و  ار  همان  هللادیبع  درب ، وا  دزن  ار  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  کیپ 

. دوش هفوک  دراو  مالسلاهیلع )  ) نیسح ندیسر  زا  شیپ  ات  دش  هفوک  مزاع  درک و  دیدهت  باعرا و 

یلع نب  نیسح  مالغ  ورمع  نب  ملسا 

نیخروم و دروآ . مالسا  دوب  [ 75  ] بتاکم دبع  هک  وا  رسپ  هدوب و  كرت  شردپ  دوب ، مالسلاهیلع )  ) نیسح ترضح  نارازگتمدخ  زا  ملـسأ 
نم ریماریذنلا  ریشبلا  داؤف  رورس  ریمألا  معن  و  نیسح ، يریما  : دناوخیم ار  زجر  نیا  تفر و  گنج  نادیم  هب  ملسا  دنسیونیم : لتاقم  بابرا 

یناوخ زجر  زا  سپ  وا  . دـشابیم هدـنناسرت  هدـنهد و  تراشب  ربمایپ  بلق  يداـش  رورـس و  يهیاـم  وا  تسا  يریما  وکین  هچ  تسا و  نیـسح 
هب دـید  تشاد  یقمر  زونه  هک ، یلاح  رد  دیـسر  شنیلاب  هب  ع )  ) نیـسح داتفا  نیمز  يور  هک  یتقو  دیـسر ، تداهـش  هب  هک  نیا  اـت  دـیگنج 
رد نم ؟ لثم  تسیک  تفگ : دز و  دـنخبل  وا  تشاذـگ  شتروصب  تروص  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  ع )  ) نیـسح دـنکیم  هراـشا  ترـضح 

! داب داش  شحور  درک  زاورپ  شندب  زا  حور  هاگ  نآ  تسا ، هتشاذگ  متروص  هب  تروص  ع )  ) نیسح هک  یتروص 

یلع نب  نیسح  یلوم  یلئد  هللادبع  نب  براق 

براق دوب ، دهاوخ  ترـضح  مالغ  وا  سپ  دش  دلوتم  وا  زا  براق  و  درک ، جاودزا  وا  اب  یلئد  هللادبع  دوب ، ع )  ) نیـسح ماما  زینک  براق  ردام 
. دیسر تداهش  هب  هدنام  رهظ  هب  تعاس  کی  هلمح  نیتسخن  رد  درک ، تکرح  البرک  هب  اجنآ  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  ترضح  اب 
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بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  یلوم  مهس  نب  حجنم 

، درک تکرح  ع )  ) نیـسح تبحاـصم  یهارمه و  هب  ـالبرک  اـت  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  نادـنزرف  اـب  دوب  ع )  ) نسح ماـما  ناـمالغ  زا  حـجنم 
هقیدحلا بحاص  . دیگنج هنادرم  وا  دـندش . وربور  البرک  رد  هاپـس  ود  هک  یتقو  دـمآ ، لیان  تداهـش  یلاع  زوف  هب  دـش و  شبیـصن  تداعس 

.«. دوب گنج  زاغآ  رد  وا  تداهش  درک ، دیهش  ار  وا  تفر و  حجنم  فرط  هب  یلظنحلا  رکب  نب  ناسح  : » دسیونیم هیدرولا 

بلاطیبا نب  یلع  یلوم  ثراح  نب  دعس 

ع)  ) نیسح اب  دعس  دیدرگ ، ع )  ) نیسح ماما  مالغ  سپس  و  ع )  ) نسح ماما  مالغ  ترـضح ، نآ  زا  سپ  دوب  ع )  ) یلع مالغ  ثراح  نب  دعس 
رگید بقانم و  رد  بوشآرهـش  نبا  دیـسر ، تداهـش  هب  نیتسخن  هلمح  رد  ـالبرک  رد  دـش ، رفـسمه  ـالبرک  هب  اـجنآ  زا  هکم و  هب  هنیدـم  زا 

. دناهدرب مان  وا  زا  نیخروم 

بلاطیبا نب  یلع  یلوم  زرین  یبا  نب  رصن 

رد تسا ، هدوب  یـشاجن  دنزرف  رزینوبا  دسیونیم : لماکلا  باتک  رد  دربم  تسا ، هدوب  هشبح  ای  مجع  ناهاشداپ  زا  یکی  دنزرف  [ 76  ] رزینوبا
ترـضح نآ  نوچ  داد ، شرورپ  درک و  تیبرت  ار  وا  ترـضح  دندروآ  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  ار  وا  درک  ادیپ  مالـسا  نید  هب  لیم  یکچوک 

مجع ناهاشداپ  نادنزرف  زا  رزینوبا  دنیوگیم ، نیخروم  زا  یخرب  درکیم ، یگدـنز  مالـسلامهیلع )  ) شنادـنزرف همطاف و  اب  دومرف  تلحر 
زا روهـشم  ثیدـح  درکیم ، راک  ترـضح ، نآ  ناتـسلخن  رد  دوب و  ع )  ) نینمؤملاریما اب  سپـس  دـش ، ادـها  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  هک  هدوب 

لقن وا  زا  تسا -  هدرک  رکذ  لماکلا  رد  دربم  هک  نانچ  نآ -  سبح  ای  فقو  بآ و  يهمـشچ  نتخاـس  يراـج  دروم  رد  ع )  ) نینمؤملاریما
« هغبیغب  » و رزینیبا » نیع   » مان هب  ياهعرزم  کلم و  رد  نم  دـمآ ، نم  دزن  ع )  ) یلع تفگ : رزینوبا  : تسا نینچ  ثیدـح  هصالخ  تسا . هدـش 

تـسرد وبدـب  هیپ  اـب  یئاولح  مدنـسپیمن ، نینمؤـملاریما  يارب  هک  تسا  یئاذـغ  مدرک  ضرع  يراد ؟ اذـغ  دوـمرف : متـشاد ، راـکب  لاغتـشا 
، نش اب  تفر و  بآ  رهن  فرط  هب  سپـس  دروخ  اذغ  تسـش و  ار  شیاهتـسد  تفر  کچوک  رهن  فرط  هب  تساخرب  روایب ، دومرف : ماهدرک ،
ار وا  دنوادخ  دنک  شتآ  دراو  ار  وا  شمکش  هک  یسک  دومرف  دیشک و  شمکش  يور  ارت  تسد  سپـس  دش  كاپ  ات  تسـش  ار  شیاهتـسد 

دمآ نوریب  هاچ  زا  دمآیم  نوریب  یمک  بآ  دزیم  گنلک  تفر و  هاچ  نایم  هب  تشادرب و  ار  گنلک  سپـس  درک  دهاوخ  رود  شتمحر  زا 
هب رتش ، ندرگ  نوچ  داتفا  هار  یبآ  رپ  همـشچ  دزیم  سفن  تفر . هاچ  نایم  هب  هرابود  درک  كاپ  ار  یناشیپ  قرع  دوب  هدرک  قرع  شیناـشیپ 

يهدنب هک  تسا  ياهقدص  نیا  تشون : سپـس  تسا ، هقدص  فقو و  همـشچ ، نیا  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : دمآیم  نوریب  تعرس 
اهنآ قلط  کلم  هک  دـننک  ادـیپ  اهنآ  هب  يزاـین  نینـسح  هک  نیا  رگم  دومن  هنیدـم  يارقف  رب  فقو  ار  هعرزم  ود  ره  نینمؤملاریما  یلع  ادـخ 

نــسح ماـما  یلع و  ترــضح  زا  سپ  رزینیبا  نـب  رــصن  . هصـالخ روـطب  ثیدـح  ناـیاپ  دـنرادن . ار  قـح  نـیا  نارگید  یلو  دوـب  دــهاوخ 
دوب هراوس  رصن  دیسر ، تداهش  هب  البرک  رد  تفر ، البرک  هب  اجنآ  زا  هکم  هب  هنیدم  زا  ترضح  اب  و  تسویپ ، ع )  ) نیـسح هب  مالـسلاامهیلع 

! داب داش  شحور  دیسر  تداهش  هب  نیتسخن  هلمح  رد  سپس  دندرک ، یپ  ار  شبسا 

بلطملادبع نب  ةزمح  یلوم  ناهنب  نب  ثراح 

ماما یلع و  زا  سپ  ناهنب  رـسپ  ثراح  تسا : هتفگ  هیدرولا  ۀـقیدحلا  باتک  بحاص  دوب ، يراـکراوس  عاجـش و  يدرم  هزمح  مـالغ  ناـهنب 
لآ زا  رفن  هدزون  اهنیا  . دیـسر تداهـش  هب  نیتسخن  يهلمح  رد  دـمآ و  البرک  هب  ترـضح  اـب  تسویپ و  ع )  ) نیـسح هب  مالـسلاامهیلع  نسح 
رد رفن  تفه  رطقی و  هللادبع  هک  دنشابیم  نامالغ  یلاوم و  زا  رفن  تشه  و  رفن ، هدفه  راوخریـش  كدوک  و  ع )  ) نیـسح دنتـسه ، بلاطیبا 
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دناهدروآ ءادهش  فیدر  رد  ار  نارگید  مان  یضعب  تسا . ملسم  نم  دزن  لوق  نیا  تحـص  دناهدیـسر و  تداهـش  هب  هرـصب  هفوک و  البرک و 
هدرکن رکذ  ار  اهنآ  مان  سکچیه  هک  دناهدوب  یلاوم  زا  زین  يرگید  هورگ  تسا . هدشن  تباث  نم  يارب  حیحص  كردم  اب  اهنآ  تداهش  هک 

. دناهتسنادن ار  ناشیا  دادعت  و  تسا ،

نایلاوم دسا و  ینب  يهلیبق  زا  نیسح  نارای 

همیزخ نب  دسا  نب  بعص  نب  ورمع  نب  لهاک  نب  هیبن  نب  ثراح  نب  سنا 

یثیداحا هلمج  زا  تسا ، هدینش  ار  ترضح  نآ  ثیدح  هدرک و  كرد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تسا ، هباحـص  ناگرزب  زا  [ 77  ] یلهاک يدسا 
ادخ لوسر  مدینش  دیوگ : هک  دشابیم  ثیدح  نیا  دناهدرک  تیاور  وا  زا  هصاخ  هماع و  زا  يدایز  هورگ  تسا و  هدرک  لقن  هدینش و  هک  ار 
هاگآ دـش ، دـهاوخ  دیهـش  قارع  روشک  زا  ینیمزرـس  رد  مرـسپ  نیا  : » دومرفیم دوب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  ع )  ) نیـسح هک  یلاـح  رد  (ص )

نارگید ۀباصالا و  باتک  رد  رجحنبا  و  هباغلا » دسا   » رد يرزج  دیامن » يرای  ار  وا  تشاد  روضح  درک و  كرد  ار  هظحل  نآ  هک  ره  دیشاب 
ار وا  دیسر و  ترضح  نآ  روضح  هب  درک  هدهاشم  قارع  رد  ار  ع )  ) نیسح ترضح  هک  یماگنه  ثراح  نب  سنا  . دناهدروآ ار  ثیدح  نیا 
هدمآ و ترضح  دزن  البرک  هب  ع )  ) نیسح ماما  دورو  ماگنه  هک  تسا  نایفوک  رامش  رد  سنا  دیوگ  يرزج  . دیسر تداهش  هب  ات  درک  يرای 
زا دش  ثراح  نب  سنا  تبون  یتقو  دنسیونیم : نیخروم  . دندمآ ع )  ) نیسح رضحم  هب  دندیسر و  تداهش  هب  هک  یناسک  زا  یعمج  اب  هنابش 

لهاک و تملع  دق  : دناوخ زجر  تفر و  نادـیم  هب  دوب  لاسنهک  يدرمریپ  هک  سنا  داد . هزاجا  ترـضح  تساوخ ، گنج  يهزاجا  ترـضح 
دایز نب  تیمک  هنع  هللا  یضر  دمآ  لئان  تداهـش  ضیف  هب  ات  دیگنج  سپـسنارقألل  ۀفآ  یموق  نأبنالیع  سیق  نویقدنخلا و  و  [ 78  ] نادود

. دراد هراشا  ثراح  بیبح و  هب  شاهدیصق  رد  يدسا 

رهظم نب  بیبح 

مـساقلاوبا دسا  نب  نادود  نب  ۀـبلعث  نب  ثراح  نب  سیق  نب  ورمع  نب  فیرط  نب  سعقف  نب  ناوخج  نب  رتشا  نب  بائر  نب  رهظم  نب  بیبح 
هدرک رکذ  یبلکلا  نبا  ار  بلطم  نیا  تسا  هدرک  كرد  ار  ترضح  نآ  رـضحم  هک  دشابیم  ص )  ) ادخ لوسر  هباحـص  زا  یـسعقف  يدسا 
هفوک دراو  رهظم  نب  بیبح  دناهتـشون : نیخروم  . دـشابیم يروالد  رعاش  روثوبا  هب  ینکم  باـئر  نب  طوح  نب  هعیبر  هدازومع  بیبح  تسا 
هدرک لقن  ریبز  نب  لیـضف  زا  یـشک  . دوب ترـضح  نآ  مولع  ناگدنریگارف  صاوخ و  زا  دوب و  ع )  ) یلع تمدخ  رد  اهگنج  مامت  رد  دـش و 

هب رگیدـکی  اـب  دـش  وربور  رهظم  نب  بیبح  اـب  دـندوب ، هدرک  عاـمتجا  دـساینب  هک  یلحم  رد  درکیم و  تکرح  بسا  رب  راوس  مثیم  تسا :
منیبیم ایوگ  تفگ : بیبح  سپس  دنتشاد . رارق  ندرگ  هب  ندرگ  نانآ  نابسا  هک  دندوب  هدش  کیدزن  رگیدکی  هب  نانچ  دنتخادرپ و  وگتفگ 

هبوچ يور  تسا  رادیاپ  راوتسا و  ع )  ) ربمایپ تیب  لها  یتسود  رد  و  دشورفیم ، هزبرخ  قزرلاراد  در  هک  گرزب  مکش  ساترس و  يدرمریپ 
دنکیم جورخ  سیگ ، ود  ياراد  تسا و  گنر  خرـس  هک  مسانـشیم  ار  يدرم  نم  اـنامه  تفگ : مثیم  سپـس  . ددرگیم هتفاکـش  شمکش 

: دـنتفگ سلجم  لها  دـندش . ادـج  مه  زا  سپـس  دوشیم . هدـنادرگ  هفوک  رد  شرـس  دوشیم و  هتـشک  شربمایپ و  رتخد  رـسپ  يراـی  يارب 
هک دـنتفگ  تساوخ ، ار  رفن  ود  نآ  دـمآ و  يرجه  دیـشر  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  یلکب  سلجم  تفگ )  ) میاهدـیدن رفن  ود  نیا  زا  رتوگغورد 

هدوزفارـس هدـنروآ  هزیاج  هب  مهرد  دـصکی  ار و  هدـش  شومارف  مثیم  دـنک  تمحر  ادـخ  تفگ : دیـشر  دـنتفگیم . نانچ  نینچ و  دـنتفر و 
مثیم رس  هک  تشذگن  يدنچ  تفگ ) . ) تسا رفن  ود  نآ  زا  رتوگغورد  نیا  دنتفگ : سلجم  رد  نارضاح  تفر و  تشگرب و  سپس  دوشیم .

هب نانآ  راتفگ  دوب و  هدیسر  تداهش  هب  ع )  ) نیسح هارمه  هک  دندروآ  ار  بیبح  رس  میدید و  هتخیوآ  رد  هب  ثیرح ، نب  ورمع  برد  رد  ار 
هفوک دراو  لیقع  نب  ملـسم  نوچ  دناهتفگ :)  ) تشون همان  ع )  ) نیـسح هب  هک  دندوب  یناسک  زا  بیبح  دناهتـشون : نیخروم  تسویپ . تیعقاو 
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همه زا  رتولج  هک  دندرک  داریا  ینانخـس  نانآ  زا  یتعامج  دندرکیم ، دمآ  تفر و  وا  تمدخ  هب  نایعیـش  تشگ و  راتخم  لزنم  دراو  دش و 
يدرک و راهظا  نشور ، نایب  اب  ار  تدوخ  ریمضلا  یف  ام  دنک ، تتمحر  ادخ  تفگ : سابع  هب  هک  دوب  بیبح  وا  رس  تشپ  يرکاش و  سباع 

نآ ات  دنتفرگیم  تعیب  ع)  ) نیسح يارب  ملـسم  بیبح و  دناهتـشون ):  ) منکیم رکف  وت  دننام  هک  منکیم  ءادا  دنگوس  يدحاو  يادخ  هب  نم 
دنتـشگ و يراوتم  بش  نآ  رد  رفن  ود  نیا  دندرک و  رارف  شنارای  درک و  هدنکارپ  ملـسم  فارطا  زا  ار  مدرم  دـش و  هفوک  دراو  دایزنبا  هک 

تـسا هدرک  تیاور  بلاطیبا  نبا  . دندناسر ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  دـندش و  جراخ  هفوک  زا  هنایفخم ، البرک  هب  ع )  ) نیـسح ندـمآ  زا  سپ 
یگدـنز دـساینب  زا  ياهلیبق  یکیدزن  نیا  رد  تفگ : ترـضح  هب  دـید ، ار  وا  نانمـشد  ترثک  و  ع )  ) نیـسح راـصنا  تلق  بیبح  نوچ  هک :

. دیامن متس  عفد  وت  زا  نانآ  هلیسوب  دنک و  ناشتیاده  ادخ  دیاش  منک  ناشتوعد  وت  يرایب  مورب و  نانآ  شیپ  دیئامرفیم  هزاجا  رگا  دننکیم 
یلع نب  نیـسح  نیا  ماهدروآ . امـش  يارب  ار  ماغیپ  نیرتهب  دساینب ! يا  تفگ : داد و  ناشدنپ  تفر و  نانآ  يوس  هب  وا  داد و  نذا  وا  هب  ماما 

شنانمـشد و  نینمؤم ، زا  یهورگ  یهارمه  هب  هدیزگ  تماقا  امـش  یکیدزن  رد  هک  تسا  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  رـسپ  نانمؤمریما و 
لوسر مارتحا  دینک و  يریگولج  هعقاو  نیا  زا  تات  ماهدمآ  امـش  شیپ  نم  دنناسرب و  لتق  هب . ار  وا  ات  دناهتفرگ  ار  وا  ات  دـناهتفرگ  ار  وا  رود 

نیا دنکیم و  اطع  امش  هب  ار  ترخآ  ایند و  تفارش  دنوادخ  دیئامن  يرای  ار  وا  رگا  ادخ ، هب  دیئامن . ظفح  ع )  ) نیسح اب  طابترا  رد  ار  ادخ 
تساخرب يدسا  ریشب  نب  هللادبع  . دیرتکیدزن نم  هب  سک  ره  زا  دیتسه و  نم  ناردارب  موق و  امش  نوچ  مدومن  روظنم  امـش  قح  رد  ار  زایتما 

نم دهدیم و  حیجرت  يرگید  زیچ  ره  رب  ار  نآ  درف  هک  ياهدروآ  ام  يارب  يزیچ  ادخ  هب  مساقلاابا ! يا  دـهد  تریخ  يازج  ادـخ  تفگ : و 
نایرج دش و  ادج  نانآ  زا  يدرم  دندرک و  تکرح  بیبح  هارمه  دـنتفگ و  کیبل  توعد  نیا  هب  زین  یتعامج  متـسه . هدـننک  لوبق  نیتسخن 

نوچ داد و  خر  نانآ  نیب  يدروخرب  دـنتفرگ و  ار  نانآ  ولج  اـت  داتـسرف  وجگنج  رفن  دـصناپ  اـب  ار  قرزا  وا  دومن و  شرارگ  دعـسنبا  هب  ار 
ترـضح دومن  شرازگ  ار  بتارم  تشگرب و  ع )  ) نیـسح تمدـخ  هب  بیبح  دنتـشگرب و  ناـشلزانم  هب  دـنرادن  ار  هلباـقم  یئاـناوت  دـندید 

نیسح يوس  هب  ار  یبعش  هللادبع  نب  ریثک  دعـسنبا  نوچ  تفگ : يربط  و  هللااب . الا  ةوق  لوح و ال  هللا و ال  ءاشی  نا  الا  نوئاشت  ام  و  دندومرف :
: دومرف دید  ار  وا  ع )  ) نیسح نوچ  داتسرف و  ار  یلظنح  سیق  نب  ةرق  وا  زا  دعب  دنادرگرب ، تخانش و  ار  وا  يدئاص  همامثوبا  داتـسرف و  (ع )

يأر نسح  اـب  ـالبق  ار  وا  تسا و  اـم  رهاوـخ  رـسپ  هلظنح و  زا  یمیمت  تـسیدرم  نـیا  یلب ، تـفگ : رهظم  نـب  بیبـح  دیـسانشیم ؟ ار  نـیا 
دومن و غالبا  ار  دعـسنبا  ماغیپ  درک و  مالـس  ع )  ) نیـسح هب  دـمآ و  تفگ )  ) دوش رـضاح  هکرعم  نیا  رد  مدرکیمن  ناـمگ  متخانـشیم و 

نیاهب يدرگیمرب ؟ نارگمتس  نیا  يوس  هب  ارچ  هرق ! يا  دنک  تتمحر  ادخ  تفگ : وا  هب  بیبح  سپس  تفگ )  ) داد خساپ  وا  هب  ع )  ) نیـسح
سپس مناسریم و  ار  مایپ  خساپ  تفگ : هرق  تسا . هداد  تمارک  هدرک و  تیاده  ار  ام  امـش و  شناردپ  هلیـسو  هب  ادخ  هک  نک  کمک  درم 

دیآیم دراد  نمشد  ردارب ! يا  تفگ : ع )  ) نیسح هب  سابع  دندرک ، مادقا  گنج  هب  نایفوک  نوچ  تسا : هتفگزاب  يربط  مریگیم . میمـصت 
نایفوک يوس  هب  ریهز  بیبح و  هلمج  زا  ياهدع  هارمه  دش و  راوس  هنع  هللا  یضر  سابع  تسیچ ؟ ناشمیمصت  هک  سرپب  ورب و  دومرف : ماما 

باتش تفگ : سابع  دوش  عورش  گنج  ای  دوش و  تیعبت  وا  مکح  زا  ای  هک  تسا  هدیسر  ریما  روتسد  دنتفگ : نانآ  دیـسرپ  ار  نایرج  تفر و 
نانیا اب  یهاوخیم  رگا  تفگ : ریهز  هب  بیبح  دـندنام و  اجنامه  شنارای  تفر و  وا  مدرگرب  امـش  شیپ  منک و  ربخ  هللادـبعوبا  هب  ات  دـینکن 
دنتسه یموق  دب  هچ  مدرم ! تفگ : نانآ  هب  بیبح  یهد  همادا  ار  نخـس  وت  تسا  رتهب  ياهدرک و  نخـس  هب  زاغآ  وت  تفگ : ریهز  نزب  فرح 

رهـش و نیا  مدرم  نیرتدـباع  هک  شتیب  لها  ترتع و  شربمایپ و  دالوا  دوخ  هب  ناشنماد  هک  یلاح  رد  دـنورب  ادـخ  تاـقالم  هب  هک  یمدرم 
ینکیم هیکزت  ار  تدوخ  یلیخ  وت  تفگ : وا  هب  سیق  نب  ةرزع  ماگنه  نیا  رد  دشاب  هدولآ  دنتـسه ؛ ادخ  ناگدننک  رکذ  نارادهدنز و  بش 

نآ رد  هک  ياهبطخ  اب   ) داد دنپ  ار  موق  ع )  ) نیسح نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  فنخموبا  دش . دهاوخ  رکذ  ادعب  هک  داد  یخـساپ  ریهز  و 
کی رب  وا  دـنک  هجوت  دوخ  نانخـس  هب  رگا  تفگ : درک و  ضارتـعا  وا  هب  نشوجلايذ  نب  رمـش  خـلا ،... اـنا  نم  ینوبـسناف  دـعب  اـما  دومرف :

هچ هـک  یمهفیمن  ینکیم و  شتـسرپ  ار  ادـخ  فرح  داـتفه  رب  هـک  مـهدیم  تداهـش  تـفگ : بیبـح  دـنکیم . شتـسرپ  ار  ادـخ  فرح 
هرسیم رب  بیبح  هک : دناهتفگ  نارگید  يربط و  . داد همادا  دوخ  نانخس  هب  ع )  ) نیسح سپـس  تسا . هدش  هدز  رهم  تبلق  رب  امتح  یئوگیم ،
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هللادیبع شرسپ  هدرب  راسی  دایز و  مالغ  ملاس  هک ) يروط  هب   ) تفگیم خساپ  دوز  زرابم  توعد  هب  وا  دوب و  ع )  ) نیسح يهنمیم  رب  ریهز  و 
نتـسشن هب  رما  ار  نانآ  ع )  ) نیـسح یلو  دنتـساخرب  ناشیاج  زا  دوز  ریرب  بیبح و  و  دوب ) ملاس  ولج  رد  راسی  هک  یلاح  رد   ) دندیبلط زرابم 

نیمز هب  هجسوع  نب  ملـسم  نوچ  دناهتفگ ) . ) دش دهاوخ  رکذ  ادعب  هک  داد  نذا  وا  هب  ترـضح  تساخرب و  یبلک  ریمع  نب  هللادبع  دومرف و 
تشهب تسا . نیگنس  رایسب  نم  رب  تنداتفا  ملسم ! يا  تفگ : بیبح  دوب . ترـضح  هارمه  مه  بیبح  تفر و  وا  يوس  هب  ع )  ) نیـسح داتفا ،

قحلم وت  هب  يدوز  هب  مه  نم  هک  دوبن  رگا  تفگ : وا  هب  بیبح  دـهدب . وت  هب  ریخ  يهدژم  ادـخ  تفگ : یگتـسهآ  هب  ملـسم  داـب ! هدژم  وت  رب 
نیسح هب  هک  یلاح  رد  ملسم  مهد . ماجنا  مونشب و  ار  وت  يایاصو  يراد  هک  يدنواشیوخ  ینید و  ماقم  تلع  هب  متـشاد  تسود  دشمهاوخ ،

هب ناج  وا  باکر  رد  هک  مراپـسیم  دنک و  تمحر  ار  وت  ادـخ  منکیم  هیـصوت  درم  نیا  يرازگتمدـخ  هب  ار  وت  تفگ : درکیم ، هراشا  (ع )
تلهم رهظ  زاـمن  يادا  يارب  ع )  ) نیـسح نوـچ  دـناهتفگ ):  ) درک مهاوـخ  نینچ  هبعک ، يادـخ  هب  تفگ : بیبـح  ینک  میلـست  نیرفآ  ناـج 
نیـصح بسا  تروص  رب  ياهبرـض  بیبح و  نینچ  مه  درب و  هلمح  وا  رب  نیـصح  دوشیمن !؟ هتفریذپ  وت . زا  زامن  تفگ : نیـصح  تساوخ ،

نانآ اـب  دریگب و  ناشتـسد  زا  ار  وا  اـت  درکیم  لاـبند  ار  ناـنآ  بیبح  دـنداد و  تاـجن  ار  وا  شناراـی  داـتفا و  بسا  يور  زا  وا  درک و  دراو 
لیدب راد ، ریگ و  نیا  رد  درک و  نمشد  زا  یگرزب  راتـشک  هک  نیا  ات  درکیم  دراو  هبرـض  شریـشمش  اب  درکیم و  هلمح  نانآ  هب  دیگنج و 

داتفا و وا  تفوک و  وا  رـس  رب  ریـشمش  اـب  میمت  يهلیبق  زا  يرگید  دز و  وا  هب  ياهبرـض  شریـشمش  اـب  درب و  هلمح  وا  هب  یناـفقع  میرـص  نب 
در ار  وا  فرح  لتاق  متسه و  کیرـش  وت  اب  وا  لتق  رد  نم  تفگ  لتاق  هب . نیـصح  درک و  ادج  نت  زا  ار  شرـس  دمآ و  دورف  يو  رب  یمیمت 
وت سپس  دنریذپب و  وا  لتق  رد  ارم  كارتشا  دننیبب و  مدرم  ات  منک  نازیوآ  مبسا  ندرگ  رب  ات  هدب  نم  هب  ار  شرس  تفگ : وا  هب  نیـصح  درک .

دـندرک و شزاس  نیفرط ، ماوقا  تلاخد  اب  یلو  تفریذـپن  لتاق  متـسه  وا  شاداپ  زا  زاینیب  نم  نوچ  ریگب  شاداپ  داـیزنبا  زا  ریگب و  ار  نآ 
زا تفرگ و  ار  نآ  وا  دـنادرگرب و  وا  هب  سپـس  درک و  تکرح  نوـشق  ناـیم  رد  تخیوآ و  شبـسا ، ندرگ  هب  وا  داد و  وا  هب  ار  بیبـح  رس 

دش و مساق  هجوتم . وا  درک و  لابند  ار  وا  دوب  هدیـسر  غولب  نس  هب  هزات  هک  بیبح  رـسپ  مساق  درب . دایزنبا  شیپ  تخیوآ و  شبـسا  يهنیس 
تـساوخرد تفگ و  ار  نایرج  مساق  وگب  نم  هب  مرـسپ  ار  نایرج  تسه  يربخ  ارچ  تفگ : چیه ، تفگ : ییآیم ؟ نم  لابند  هب  ارچ  تفگ 

مـساق مریگب ! ریما  زا  یبوخ  شاداـپ  مهاوخیم  نم  دوشیمن و  نآ  نفد  هب  یـضار  ریما  تفگ : لـتاق  دـنک  شنفد  اـت  درک  ار  شردـپ  سأر 
رد ات  درک  ربص  یتدم  دش و  ادج  وا  زا  درک و  هیرگ  يهتـشک و  ار  تدوخ  زا  رتهب  هک  داد  دـهاوخ  وت  هب  ار  دزم  نیرتدـب  ادـخ  یلو  تفگ :

[79  ] اریمجا لحم  رد  ناورم  نب  کلملادبع  اب  بعـصم  گنج  رد  ریبز  نب  بعـصم  نامز  رد  هک  نیا  ات  دـنک  صاصق  وا  زا  بسانم  تصرف 
مارآ شلد  اـت  فـشک  اـت  هلوـلیق ، باوـخ  رد  اروا  بساـنم  تـصرف  رد  دـید و  شرداـچ  رد  ار  شردـپ  لـتاق  دـش و  بعـصم  نوـشق  دراو 

هب ار  معفادم  نارای  مدوخ و  تفگ : داد و  ناکت  ار  ع )  ) نیـسح هعقاو  نیا  دش ، هتـشک  رهظم  نب  بیبح  نوچ  تسا : هتفگ  فنخموبا  . تفرگ
. مرازگیم ادخ  باسح 

يدسا هجسوع  نب  ملسم 

دهاز و دـباع و  راوگرزب ، فیرـش ، يدرم  يدعـس ، يدـسا  لجحوبا  همیزخ  نب  دـسا  نب  نادرد  نب  هبلعث  نب  دعـس  نب  ۀجـسوع  نب  ملـسم 
تیاور وا  زا  یبعـش  تسا و  هدـید  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  یناسک  زا  یباحـص و  وا  تسا : هتفگ  شتاـقبط  رد  دعـسنبا  . دوب عاـجش 

نیخروم و  دمآ . دهاوخ  ادعب  وا  قح  رد  ثبـش  راتفگ  دراد و  يرکذ  [ 80  ] یمالـسا تاحوتف  يزاغم و  رد  دوب و  يریلد  يوجگنج  هدرک و 
ملـسم يارب  هفوک  رد  هک  تسا  یناسک  زا  دـنام و  یقاب  دوخ  لوق  رب  رخآ  ات  تشون و  همان  ع )  ) نیـسح هب  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دـناهتفگ :

نب ملـسم  يارب  دـش و  گـنج  يهداـمآ  دینـش  ار  نآ  ملـسم  دـش و  هفوـک  دراو  داـیزنبا  هک  یماـگنه  دـناهتفگ )  ) تفرگیم تعیب  ضر ) )
رب هعیبر و  هدنک و  عبر  رب  يدنک  زیزع  نب  ورمع  نب  هللادیبع  يارب  نادمه و  میمت و  عبر  رب  همامثوبا  يارب  دسا و  و  جحذم ، عبر  رب  هجسوع 
هک نیا  ات  دـنداد  رارق  هرـصاحم . رد  سبح و  شرـصق  رد  ار  دایزنبا  ات  دـید  هیهت  یقریب  مچرپ و  هنیدـم ، لها  رب  یلدـج  هدـعج  نب  سابع 
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( دش رکذ  البق  هک  نانچ   ) دوب اجنآ  روعا  نب  کیرش  تفر و  هورع  نب  یناه  هناخ  هب  راتخم  هناخ  زا  ملـسم  درک و  هدنکارپ  ار  مدرم  دایزنبا 
زا نآ  هلیـسو  هب  هک  داد  وا  هب  مهرد  رازه  هس  داتـسرف و  ار  لـقعم  شاهدرب  دوـش و  عـلطم  ضر )  ) ملـسم لـحم  زا  هـک  تساوـخ  هللادـیبع  و 

درک و مامت  ار  شزامن  ات  درک  ربص  تسا . زامن  لوغشم  هک  دید  ار  هجسوع  نب  ملسم  دش و  دجـسم  دراو  لقعم  دوش . علطم  ملـسم  نکـسم 
هتـشاد و ینازرا  نم  رب  ادخ  ار  تیب  لها  یتسود  و  عالک ) يذ  يالوم   ) متـسه ماش  زا  يدرم  نم  ادخ ! هدـنب  يا  تفگ : درک و  مالـس  وا  هب 

رـسپ يارب  هدـمآ و  هفوک  هب  اریخا  ماهدینـش  هک  مسرب  يدرم  هب  نآ  هلیـسوب  مهاوخیم  تسا  مهرد  رازه  هس  نیا  ار و  ناشناتـسود  یتـسود 
عالطا بحاص  ارت  هک  مدینـش  يدرم  زا  متـسه و  دجـسم  رد  تسا  یتدم  هدرکن و  یئامنهار  ارم  یـسک  دریگیم و  تعیب  ص)  ) ادخ لوسر 

وا اب  ات  ینک  یئامنهار  تتـسود )  ) ملـسم هب  ارم  يریگب و  نم  زا  ار  لوپ  نیا  ات  ماهدـمآ  امـش  تمدـخ  هب  ـالاح  درک و  یفرعم  دروم  نیا  رد 
دناسر و نم  شیپ  ار  وت  هک  مرازگساپس  ار  ادخ  تفگ : هجسوع  نب  ملـسم  يریگب ! تعیب  وا  يارب  البق  یناوتیم  یتساوخ  رگا  منک و  تعیب 

نایرج نیا  اب  اترم  طابترا  هک  نیا  زا  یلو  دهد  يرای  ار  شربمایپ  تیب  لها  وت  هلیـسوب  ادـخ  یـسرب و  تیوزرآ  هب  ات  درک  داش  ارم  رما ، نیا 
وا زا  یظیلغ  ياهدـنگوس  تفرگ و  تعیب  وا  زا  سپـس  (. شتوطـس توغاط و  يا  سرت  زا   ) مدـش تحاران  شراشتنا -  زا  شیپ  یتخانش - ،
ات دنک  دمآ  تفر و  وا  شیپ  زور  دنچ  هک  تفگ  وا  هب  ار  ملسم  تنوکس  لحم  دنکن و  شاف  ار  زار  دشاب و  هدوب  هاوخریخ  هشیمه  ات  تفرگ 

کیرش گرم  زا  دعب  رما ، نیا  و   ) دومن شرازگ  دایزنبا  هب  ار  نایرج  دیـسر و  شدوصقم  هب  درک و  نینچ  وا  دریگب و  تاقالم  نذا  شیارب 
هب شاهداوناخ  اب  سپـس  دوب  يراوتم  یتدم  هجـسوع  نب  ملـسم  ناشندش  هتـشک  یناه و  و  ض )  ) ملـس يریگتـسد  زا  سپ  دناهتفگ ): ( ) دوب

ینادـمه هللادـبع  نب  كاحـض  زا  هدرک  تیاور  فنخموبا  . دـش ترـضح  نآ  يادـف  دیـسر و  وا  هب  البرک  رد  تخیرگ و  ع )  ) نیـسح يوس 
ساـبع همه  زا  رتولج  شاهداوناـخ و  ياـضعا  دـنهاوخیم ... ارم  مدرم  نیا  تفگ : دـناوخ و  ياهبطخ  شناراـی  هب  ع )  ) نیـسح هک  یقرـشم 

دعب ات  میوشیمن  ادج  وت  زا  ام  هن ، تفگ : تساخرب و  ملـسم  هاگنآ  درواین  شیپ  زگره  ار  يزور  نینچ  دـنوادخ  تفگ  تساخرب و  ضر ) )
رـس ات  مروخیمن  ناکت  میاج  زا  مسق ، ادخ  هب  هن  میراذگب ؟ اهنت  ار  وت  ات  دنکن ، ام  بیـصن  زگره  ار  يزور  نینچ  ادـخ  مینامب . هدـنز  وت  زا 

هتشادن حالس  رگا  موشیمن و  ادج  وت  زا  مبوکب و  ار  نانآ  مراد  تسد  رد  ارنآ  هک  یمادام  مریشمش  اب  منکـشب و  نانآ  يهنیـس  رد  ار  ماهزین 
نوچ تسا : هتفگ  دیفم  خیش  . دنتفگ نخـس  وا  دننام  وا  باحـصا  رگید  سپـس  و  مریمب . وت  هارمه  ات  مزادنایم  نانآ  يوس  هب  گنـس  دشاب ،

رتدوز نیسح ! يا  دز ، دایرف  تشذگ و  ترضح  نآ  رب  رمـش  درک ، نشور  شتآ  دوب ؛ هدنک  اههمیخ ، تشپ  رد  هک  یقدنخ  رد  ع )  ) نیـسح
نب ملـسم  يرتراوازـس و  شتآ  رد  لوخد  يارب  وت  نارچزب  نز  رـسپ  يا  نیا  تفگ : ع )  ) نیـسح و  یتفر ! شتآ  غارـس  هب  تمایق  زا  شیپ  و 

ناگرزب زا  تسا و  ادـخ  نانمـشد  زا  قساف  تفگ : وا  هب  ملـسم  تشگ . عناـم  ع )  ) نیـسح یلو  دتـسرفب  وا  يوس  هب  يریت  تساوخ  هجـسوع 
: تسا هتفگ  فنخموبا  . مشاب هدوب  گنج  رگزاغآ  نم  هک  مرادن  تسود  نم  زادـنینریت  دومرف : ع )  ) ماما هدـمآ ... شیپ  یتصرف  نارگمتس و 
دز و یتعاس  هک  دوب  تارف  يهیحان  زا  ناشهلمح  درب و  هلمح  ع )  ) نیـسح يهرـسیم  رب  دعـسنبا  يهنمیم  دـش ، روهلعـش  گنج  شتآ  نوچ 

تشپ تشاد  تسد  رد  هک  يریشمش  اب  تسا  هدشن  هدینـش  نآ  دننام  هک  درک  یگنج  دوب و  هرـسیم  رد  هجـسوع  نب  ملـسم  دندرک و  دروخ 
وا هجوتم  یلجب  يهراکـشخیبا  نب  نمحرلادبع  یبابـض و  هللادـبع  نب  ملـسم  هک  نیا  ات  دـناوخیم  زجر  دربیم و  هلمح  نمـشد  هب  مه  رس 

هجسوع نب  ملـسم  تسـشن  كاخ  درگ و  نوچ  دش و  دنلب  یظیلغ  كاخ  درگ و  يریگرد ، تدش  زا  دندش و  تسدمه  وا  لتق  رد  دندش و 
يا دـنک  تتمحر  ادـخ  دومرف : وا  هب  دوـب و  شرمع  تاـظحل  نیرخآ  هک  یلاـح  رد  تفر  وا  يوـس  هب  ع )  ) نیـسح دـندید و  نیمز  يور  ار 

شلاح حرش  رد  هک  تفگ  وا  هب  يزیچ  بیبح  دش و  کیدزن  وا  هب  سپس  الیدبت » اولدب  ام  ورظنی  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنم  ! » ملـسم
نارای و  هاتجـسوع ! نبای  هادیـساو ! دز : هحیـص  وا  زینک  درک و  میلـست  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  هک  دـیئاپن  يرید  تفگ ) يوار  . ) دـیدرگ ناـیب 

اب ار  ناتدوخ  دنیـشنب ، ناتیازع  هب  ناتردام  تفگ : ناـنآ  هب  یعبر  نب  ثبـش  دـنداد و  هدژم  رگیدـمه  هب  ار  وا  گرم  هلیـسو  نیدـب  دعـسنبا 
هک یئادخ  هب  مسق  دیلاحـشوخ !؟ هجـسوع  نب  ملـسم  ندـش  هتـشک  زا  ایآ  دـینکیم  لیلذ  ار  ناتدوخ  دـیناسریم و  لتق  هب . ناتدوخ  تسد 

مدید ار  وا  ناجیابرذآ  راومهان  فلع و  بآیب و  نیمزرس  رد  ماهدید ، وا  زا  نیملـسم  نایم  رد  هک  یبوخ  عضاوم  اسب  هچ  ماهدش  وا  میلـست 
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!؟ دـینکیم یلاحـشوخ  راـهظا  وا  ندـش  هتـشک  زا  ـالاح  دـناسر  لـتق  هب . ار  نیکرـشم  زا  نـت  شـش  مالـسا ، نایرکـشل  ماـظتنا  زا  شیپ  هـک 
[ . 81 (. ] تشاد تکرش  گنج  نیا  رد  هجسوع  نب  ملسم  دش و  حتف  نامی  نب  هفیذح  یهدنامرف  هب  ق  لاس 20 ه . هب  ناجیابرذآ  )

يوادیص رهسم  نب  سیق 

يوادیـص يدسا  نب  همیزخ  نب  دـسا  نب  نادودـنب  ۀـبلعث  نب  ثراح  نب  نیعق  نب  ورمع  نب  ذـقنم  نب  بدـنج  نب  دـلاخ  نب  رهـسم  نب  سیق 
هتفگ فنخموبا  . دوب ع )  ) تیب لـها  تبحم  رد  صلخم  ریلد و  و  فیرـش ، يدرم  دـساینب  رد  تسا ،) هدوـب  دـسا  هلیبـق  زا  ياهخاـش  ادیـص  )

ار وا  دنتشون و  ع )  ) یلع نب  نیسح  هب  یئاههمان  دندرک و  عامتجا  یعازخ ، درص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  نایعیـش  هیواعم  گرم  زا  دعب  تسا :
رهـسم نب  سیق  هارمه . ياهمان  زور ، ود  زا  دعب  دنداتـسرف و  ار  اهنآ  لاو  نب  هللادـبع  عبـس و  نب  هللادـبع  هلیـسوب  دـندرک و  تعیب  هب  توعد 

نب یناه  هللادبع و  نب  دیعس  هلیـسو  هب  ياهمان  زور ، ود  زا  دعب  زاب  دنداتـسرف و  ترـضح  نآ  هب  یبحرأ  هللادبع  نب  نمحرلادبع  يوادیص و 
وت راظتنا  مشچ  مدرم  انامه  دیباتشب  سپ  دعب  اما  نمؤم . نایعیـش  زا  ع ،)  ) یلع نب  نیـسح  هب  : » دوب نینچ  اههمان  نومـضم  دنداتـسرف و  یناه 

هفوک هب  ار  وا  تساوخ و  ار  لیقع  نب  ملسم  ع )  ) نیسح هجیتن  رد  «. مالسلاو باتـشب ! باتـشب ! سپ ، دنرادن . رظن  وت  زج  يدحا  هب  دنتـسه و 
، امنهار دش ) رکذ  البق  هک . نانچ   ) دندیسر تبخ  نطب  زا  قیـضم »  » هب نوچ  ار و  یبحرأ  نمحرلادبع  رهـسم و  نب  سیق  وا  هارمه  داتـسرف و 
داتـسرف و ماما  تمدخ  هب  ار  سیق  ياهمان  اب  ضر )  ) ملـسم دندیـسر و  هار  هب  یتدم  زا  سپ  دنتـشگ و  هجاوم  یگنـشت  اب  درک و  مگ  ار  هار 

تکرح هفوک  يوس  هب  مه  اب  دیسر و  ملـسم  هب  تشگرب و  تفرگ و  ار  همان  خساپ  درک  غالبا  ار  همان  سیق  نوچ  درک و  شرازگ  ار  نایرج 
يرکاش و سباع  سیق و  هارمه  تشون و  ياهمان  دـید  ع )  ) ماما تعیب  رب  ار  هفوک  مدرم  عامتجا  ضر )  ) ملـسم نوچ  دـیوگ : يوار  . دـندرک

هفوک يوس  هب  ناـشیا  تیعم  رد  دـندناسر و  ترـضح  هب  هکم  رد  ار  هماـن  نادـصاق ، داتـسرف و  ترـضح  تمدـخ  هب  ناـنآ ، يهدرب  بذوش 
نایعیـش ملـسم و  هب  باطخ  ياهمان  دیـسر  همرلا ، نطب  زا  زجاـح »  » هب ع )  ) نیـسح نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  فنخموبا  . دـندرک تکرح 

هک داد  خر  ملسم  تداهـش  زا  دعب  هعقاو  نیا  و   ) دش ریگتـسد  میمت  نب  نیـصح  طسوت  سیق  یلو  داتـسرف  سیق  يهلیـسو  هب  تشون و  هفوک 
نینچ ترضح  همان  دوب  هدرپس  نیصح  هب  ار  [ 84  ] علعل و  [ 83  ] هناطقطق هیسداق و  ات  [ 82  ] نافخ نیبام  دوب و  هدش  طلسم  عاضوا  رب  هللادیبع 
ملسم بوتکم  دعب : اما  مرازگساپس . ار  دحاو  يادخ  نم  انامه  داب ! امش  رب  مالس  : نیملسم نینمؤم و  زا  شناردارب  هب  یلع  نب  نیسح  زا  دوب :

تلأسم ادخ  هاگرد  زا  سپ  نامقح  هبلاطم  ام و  يرای  رصن و  رب  امـش  تیرثکا  عامتجا  وکین و  يأر  زا  دادیم  ربخ  نآ  رد  هک  دیـسر  نم  هب 
امش يوس  هب  هیورت  زور  هجحيذ  هام  متـشه  هبنـشهس  زور  و  دیامرف . تیانع  امـش  هب  ار  درف  نیرتوکین  دنک و  راتفر  ام  اب  یکین  هب  هک  مراد 
امـش هب  زور  دـنچ  ضرع  رد  يدوز  هب  نم  هک  دیـشاب  اشوک  دـحتم و  ناتراک  رد  دـمآ ، امـش  شیپ  نم  روآمایپ  نوچ  سپ  مدرک . تکرح 

ار وا  درک ، ریگتسد  ار  سیق  میمت ، نب  نیـصح  نوچ  دیوگ : فنخموبا : . هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلاو  هللا  ءاشنا  دش ، مهاوخ  قحلم 
زا وـت  هک  نیا  يارب  تفگ : ارچ ؟ تفگ : داـیزنبا  مدرک . شاهراـپ  تـفگ : سیق  تساوـخ . وا  زا  ار  هماـن  داـیزنبا  داتـسرف و  داـیزنبا  شیپ 

نانآ یماسا  هک  الاح  تفگ : هللادیبع  مربخیب  نانآ  یماسا  زا  تفگ : دوب ؟ یناسک  هچ  يارب  همان  تفگ : دایزنبا  يوشن . علطم  نآ  نومضم 
يا تفگ : تفر و  ربنم  يـالاب  سیق  یهد . مانـشد  ار  ع ))  ) یلع نب  نیـسح   ) باذـک نب  باذـک  يورب و  ربنم  يـالاب  یتسیاـب  یئوگیمن  ار 

« زجاح  » رد هک  متسه  اهامش  يوس  هب  وا  روآمایپ  نم  تسا و  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  رسپ  ادخ و  قلخ  نیرتهب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  مدرم !
. داتـسرف درود  ع )  ) نینمؤملاریما یلع  رب  داتـسرف و  تنعل  شردپ  هللادبع و  رب  سپـس  و  دـینک . تباجا  ار  وا  توعد  سپ  ماهدـش  ادـج  وا  زا 

ناوضر . ] تفگ دوردب  ار  یگدنز  دش و  هعطق  هعطق . هک . دـندرک  شترپ  الاب ، نآ  زا  دـندرب و  یلاو  رـصق  يالاب  ار  وا  داد  روتـسد  دایزنبا 
نب حامرط  یئامنهار  هب  رفن  راهچ  دیـسر  تاناجهلا » بیذـع   » هب رح ، شکمـشک  رد  ع )  ) نیـسح نوچ  تسا : هتفگ  يربط  ![ داـب وا  رب  ادـخ 

. دیسرپ هفوک  مدرم  عضو و  شاهداتـسرف و  زا  ترـضح  دندمآ ، ترـضح  تمدخ  هب  دندیـشکیم  كدی  ار  يدارم  عفاننبا  هک  یئاط  يدع 
دش و کشا  زا  رپ  ع )  ) نیسح نامشچ  درک و  وگزاب  ار  وا  يریگتسد  نایرج  يذئاع  عمجم  سیق ، دومرف : دوب ؟ یک  امش  يهداتسرف  دنتفگ 
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هاـگرارق رد  ناـشیا  اـم و  ناـیم  و  هد ! رارق  لزنم  ناـشیا  اـم و  يارب  ار  تشهب  اـهلاراب ! رظتنی .» نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نـم  مـهنمف  : » تـفگ
. نک عمج  نیرب ، تشهب  تتمحر و 

يوادیص يدسا  دلاخ  نب  ورمع  دلاخوبا 

تشگ و يراوتم  راچان  هب  هفوک ، مدرم  تنایخ  زاسپ  درک و  مایق  ضر )  ) ملسم هارمه  هک  دوب  صلخم  نایعیش  زا  هفوک و  نیمرتحم  زا  ورمع 
نب ةدانج  شرـسپ و  يذـئاع و  عمجم  دعـس و   » دوخ يهدرب  و  لماکلا »  » دوخ بسا  اب  دینـش  ار  وا  نانخـس  رهـسم و  نب  سیق  ناـیرج  نوچ 

يارب هک  دـندرب  دوخ  اب  امنهار  ناونع  هب  مه  ار  یئاط  يدـع  نب  [ 85  ] حامرط دـندش و  جراخ  هفوک  زا  یلجب » عفان  مالغ  یناملـس و  ثراح 
، دندیسرتیم نانابهگن  زا  دشیم و  ینابهگن  اههار  زا  نوچ  درب و  ههاریب  زا  ار  نانآ  حامرط  دوب  هدمآ  هفوک  هب  شاهداوناخ  تهج  اذغ  هیهت 

ماما دندناوخ . يراعشا  دندرک و  مالس  دندیسر ، ماما  تمدخ  هب  [ 86 « ] تاناجهلا بیذع   » رد هک  نیا  ات  دنداد  همادا  دوخ  هار  هب  دنت  یلیخ 
ار نانآ  رح  نوچ  هتفگ : فنخموبا  . دوش ریخ  هب  متخ  يزوریپ ، ای  تداهـش و  هاوخ  ام ، راک  ماجنارـس  هک  مراودیما  نم  ادـخ ، هب  تفگ ، (ع )

ماما منادرگیمرب  ای  منکیم  ینادنز  ار  نانآ  نم  دنتـسین و  امـش  ناهارمه  وزج  دنتـسه و  هفوک  زا  رفن  دنچ  نیا  تفگ : ع )  ) نیـسح هب  دید 
، دایزنبا يهمان  ندـمآ  اـت  هک  ياهداد  لوق  اـم  هب  وت  دنتـسه و  نم  ناراـی  ناـنآ  اریز  منکیم  عاـفد  مدوخ  ناـج  دـننام  ناـنآ  زا  نم  دومرف :
اب هک  دنتـسه  يدارفا  مکح  رد  دنتـسه و  نم  نارای  نانیا  دومرف : ماما  دـناهدماین  وت  هارمه  نانیا  یلو  تسرد  تفگ : رح  يوشن ، ام  ضرعتم 

نوچ تسا : هتفگ  فنخموبا  زاـب  . تشادرب تسد  ناـنآ  زا  دـمآ و  هاـتوک  رح  هک  مگنجیم  وت  اـب  ینکن  لـمع  تلوـق  هب . رگا  دـناهدمآ  نم 
، دندش گنج  دراو  نوچ  دندرک و  هلمح  نمـشد  هب  لوا  فص  رد  نانیا  دیدرگ  لعتـشم  هفوک  رکـشل  و  ع )  ) نیـسح ماما  نیب  گنج  شتآ 
، داتـسرف نانآ  کمک  هب  ار  سابع  شردارب  دـش  هعقاو  نیا  هجوتم  ع )  ) نیـسح نوچ  درک و  هرـصاحم  ار  نانآ  دـش و  ناـنآ  هجوتم  نمـشد 

تشگرب رد  دندوب . هدش  حورجم  هک  داد  ناشتاجن  دیـسر  نانآ  هب  ات  تفاکـش  ار  فوفـص  درب و  هلمح  نمـشد  هب  یئاهنت  هب  ضر )  ) سابع
دـندرب و هلمح  نمـشد  هب  دـندوب  حورجم  هک  نیا  اب  یعج  هتـسد  دـنتفرگ و  هلـصاف  ضر )  ) ساـبع زا  دـندش و  عقاو  ددـجم  يهلمح  دروم 

روط هب  ع )  ) نیسح دناسر و  ضرع  هب  ار  بتارم  تشگرب و  تشاذگ و  ار  نانآ  سابع  هک  دندیسر  تداهـش  هب  لحم  کی  رد  ات  دندیگنج 
. داتسرفیم تمحر  نانآ  هب  ررکم ،

يوادیص يدسا  دلاخ  نب  ورمع  مالغ  دعس 

، دـیدرگ نایب  ـالبق  هک . يوحن  هب  دـش و  قحلم  ع )  ) نیـسح ناراـی  هب  شیـالوم  هارمه  هک  دوب  تمه  دـنلب  مرتحم و  راوگرزب ، يدرم  دـعس 
. دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج 

يوادیص يدسا  همامث  نب  عقوم  یسوموبا 

. دیـسر ع )  ) ماـما تمدـخ  هب  ياهدـع  اـب  هنابـش  ـالبرک  رد  هک  تسا  یناـسک  زا  عقوم  . هففخم میم  هنومـضم و  ءاـث  اـب  مظعم . نزو  رب  عـقوم 
هب ربخ  هک  دـندومن  شناهنپ  دـندرک و  شلقتنم  هفوک  هب  دـنداد و  تاجن  ار  وا  شاهلیبق  موق و  داـتفا ، نیمز  هب  عقوم ، تسا : هتفگ  فنخموبا 

« هراز  » هب ریجنز  لغ و  اب  درک و  رظن  فرـص  وا  لتق  زا  دـساینب  زا  یتعامج  تعافـش  اب  یلو  درک  وا  لتق  رومأم  ار  یـسک  دیـسر و  دایزنبا 
. تفگ دوردب  ار  یگدنز  لاسکی ، زا  دعب  يرامیب  هدراو و  تاحارج  رثا  رد  هک  دومن  شدیعبت  [ 87]

نایلاوم نادمه و  لآ  يادهش  رد 

يدئاص ورمع  همامثوبا 

اروشاع هسامح  رد  ایوگ  لتقم  www.Ghaemiyeh.comهس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


نادـمه نب  فوـع  نب  نوزیح  نب  مشج  نب  دـشاح  نب  مشج  نب  ورمع  نب  لیحارـش  نب  لیبحرـش  نـب  دـعاص  بـعک  نـب  هللادـبع  نـب  رمع 
نآ زا  دعب  تشاد و  تکرش  ع )  ) یلع ترضح  ياهگنج  رد  هک  دوب  هعیـش  ناگرزب  برع و  ناریلد  زا  وا  یعبات ، يدئاص  ینادمه  همامثوبا 
هب ضر )  ) ملـسم نوچ  تشون و  همان  ع )  ) نیـسح هب  هیواعم  گرم  زا  دعب  دـش و  هفوک  میقم  هک  دوب  ع )  ) نسح ماما  تمدـخ  رد  ترـضح 

سانشراک راک  نیا  رد  دیرخیم و  هحلسا  درکیم و  يروآ  عمج  یلام  کمک  نایعیش  زا  ملسم  روتـسد  هب  درک و  مایق  وا  هارمه  دمآ  هفوک 
هدنامرف ار  وا  تخاس و  هناوریاهدع  اب  ار  وا  ملسم  دنتـساخرب ، وا  تفلاخم  هب  نایعیـش  دش و  هفوک  دراو  دایزنبا  نوچ  و  دوب . رظن  بحاص  و 

تشگ يراوتم  همامثوبا  دنتشادرب ، تسد  ملسم  يرای  زا  مدرم  نوچ  دندرک و  هرصاحم  شرصق  رد  ار  هللادیبع  هک  درک  نادمه  میمت و  عبر 
، هار رد  هدرک و  تکرح  ع )  ) نیسح يوس  هب  یلمج  لاله  نب  عفان  هارمه  همامثوبا  ور  نیا  زا  تخادرپ  وا  يوجتسج  هب  تدش  هب  دایزنبا  و 

نب ریثک  دعـسنبا  دندش ، البرک  دراو  دعـس  نب  رمع  و  ع )  ) نیـسح نوچ  تسا : هتفگ  يربط  . دندوب وا  هارمه  دندرک و  تاقالم  ار  ترـضح 
موریم و تفگ : ریثـک  دـسرپب . ار  شندـمآ  تلع  اـت  داتـسرف  ماـما  تمدـخ  هب  دوب  رگهلیح  لـتاق و  روـسج و  يدرم  هک  ار  یبعـش  هللادـبع 
. یـسرپب ار  شندـمآ  تلع  اـهنت  مهاوخیم  هن  تفگ : دعـسنبا  مربیم ) راـکب  شقح  رد  ياهلیح   ) مشکیم ار  وا  یتـساوخ  رگا  مسرپیم و 

يور مدرم  نیرترگهلیح  نیرتزیرنوخ و  نیرتدـب و  تفگ : ع )  ) نیـسح هب  دـید  ار  وا  ات  يدـئاص  همامثوبا  دـمآ . ع )  ) نیـسح يوس  هب  ریثک 
باجیا نینچ  مه  يراوگرزب  هک  ادخ  هب  هن ، تفگ : ریثک  راذگب  رانک  ار  تریشمش  تفگ : تفر و  وا  يوس  هب  سپس  دیآیم و  دراد  نیمز ،

تریـشمش يهتـسد  زا  نم  تفگ : همامثوبا  . مدرگیمرب هنرگو  مناسریم  ار  دوخ  مایپ  دیتساوخ  رگا  مروآمایپ ، کی  اهنت  نم  اریز  دـنکیمن 
وت فرط  زا  نم  ات  وگب  نم  هب  ار  تمایپ  تفگ : همامثوبا  ینزب . تسد  نم  ریشمش  هب  دیابن  ادخ  هب  هن  تفگ : دوش  مامت  تنانخس  ات  مریگیم 
ریثک سپـس  دـندرک و  وگم  وگب و  هک : تفگ  يربط  يرجاف . درم  وت  اریز  يورب  ع )  ) ماما دزن  هب  عضو  نیا  اب  هک  مهدیمن  هزاجا  مناسرب و 

تیاور فنخموبا  . دز فرح  ماما  اـب  وا  داتـسرف و  ار  یمیمت  سیق  نب  ةرق  دعـسنبا  درک و  شرازگ  ار  ناـیرج  تشگرب و  دعـسنبا  يوس  هب 
تیادف مناج  تفگ : ع )  ) نیـسح هب  دـید  ار  سمـش  لاوز  دوب ، روهلعـش  گنج  شتآ  هک  یلاح  رد  اروشاع ، زور  همامثوبا  نوچ  هک : هدرک 

اب هک  مراد  تسود  و  هللا ) ءاش  نا   ) موش هتشک  البق  نم  ات  يوشیمن  هتـشک  مسق  ادخ  هب  دناهدمآ و  رتکیدزن  نانیا  هک  منیبیم  هللادبعابا ! يا 
درک دنلب  ار  شرـس  ع )  ) نیـسح مشاب . هدناوخ  وت  اب  تسا ، هدش  کیدزن  شتقو  هک  ار  زورما  رهظ  زامن  هک  میامن  تاقالم  یلاح  رد  میادخ 

نمـشد زا  دومرف : سپـس  تسا . زامن  تقو  لوا  اقیقد  یلب  دـهد . رارق  نارکاذ  نارازگ و  زامن  زا  ار  وت  ادـخ  يدروآ  داـیب  ار  زاـمن  تفگ : و 
لوبق ریخ ، هن  تفگ : میمت  نب  نیـصح  هک  دنتـشاذگ  نایم  رد  نمـشد  اب  ار  بلطم  دـنهدب . اـم  هب  یتصرف  زاـمن  يهماـقا  يارب  هک  دـیهاوخب 

میمـصت تفگ : ع )  ) نیـسح هب  زامن  زا  دعب  همامثوبا  تسا : هتفگ  فنخموبا  . دش نایب  شلاح  حرـش  رد  هک  داد  وا  هب  یباوج  بیبح  تسین و 
يدوز هب  مه  ام  ورب  دومرف : ماما  منیبب و  هتـشک  اهنت و  تاهداوناخ  نایم  رد  ار  وت  منامب و  هک  مرادـن  شوخ  موش و  قحلممنارای  هب  هک  مراد 

نب سیق  شاهدازومع  تسدب  هرخألاب  دمآ و  دراو  يو  رب  یناوارف  ياهمخز  دیگنج و  تفر و  نادـیم  هب  همامثوبا  دـش  میهاوخ  قحلم  وت  هب 
. دوب رح  لتق  زا  دعب  يو ، لتق  دیسر و  لتق  هب . تشاد ، هنیرید  ینمشد  يو  اب  هک  يدئاص  هللادبع 

یقرشم ینادمه  ریضخ  نب  ریرب 

زا دوب . ءارق  ناگرزب  دیتاسا و  زا  نآرق و  يراق  دهاز و  دباع و  صخـش  یعبات و  راوگرزب ، ریرب  . دشابیم نادـمه  هلیبق  زا  یلـسن  قرـشم  ونب 
نیخروم . تسا یعبـس  ینادـمه  قحـساوبا  یئاد  وا  تفریم و  رامـش  هب  نیینادـمه ) زا   ) هفوک مدرم  فارـشا  زا  و  ع )  ) نانمؤمریما باحـصا 

هب ات  دـمآ  البرک  هب  وا  هارمه  دـسرب و  ماـما  تمدـخ  هب  اـت  تفر  هکم  هب  هفوک  زا  دیـسر ، ریرب  هب  ع )  ) نیـسح تکرح  ربخ  نوچ  دـناهتفگ :
درک داریا  ناشیارب  ياهبطخ  درک و  عمج  ار  شنارای  ع )  ) ماما تفرگ  گنت  ار  هصرع  ع )  ) نیسح رب  رح  نوچ  هتفگ : يورس  . دیـسر تداهش 
ریرب سپس  دش و  نایب  ناشلاح  حرش  رد  هک  دنتفگ  يزیچ  دنتساخرب و  عفان  ملـسم و  تریغت ... دق  ایندلا  ناف  دعب  اما  دومرف : هبطخ  نآ  رد  و 

. هعطق ام  ندب  ياضعا  میگنج و  هب  وت  روضح  رد  هک  هدومرف  تیانع  ام  رب  وت  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  ادـخلوسر ! رـسپ  يا  تفگ : تساخرب و 
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. هعطق ام  ندب  ياضعا  میگنج و  هب  وت  روضح  رد  هک  هدومرف  تیانع  ام  رب  وت  يهلیـسو  هب  دـنوادخ  ادـخلوسر ! رـسپ  يا  تفگ : تساخرب و 
هچنآ زا  نانآ  رب  ياو  دندرک و  عیاض  ار  ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  هک  یموق  دندشن  راگتـسر  دشاب . ام  عیفـش  وت  دج  تمایق  زور  ات  دوش  هعطق 

رد هتفگ : فنخموبا  . دنوشیم هدـناوخ  تکاله  لیو و  اب  منهج  شتآ  رد  هک  يزور  نانآ  رب  فا  دـننکیم و  تاقالم  ار  ادـخ  لمع ، نآ  اب 
دـندرک و هدامآ  یگرزب  يهساک  رد  ار  ياهرون  دومرف  سپـس  دـندرک  هدامآ  ار  اـههمیخ  هک  داد  روتـسد  ع )  ) نیـسح ماـما  مرحم  مهن  زور 

رظنم دندوب و  هداتـسیا  همیخ  رد  رب  شودـب  شود  ریرب  هبردـبع و  نب  نمحرلادـبع  هک  یلاح  رد  درک  هدافتـسا  تفاظن ، يارب  نآ  زا  اصخش 
ادخ هب  دیراذگب  نامدوخ  لاح  هب  ار  ام  تفگ : نامحرلادبع  دنتـشاد ، بل  رب  هدنخ  دندرکیم و  یخوش  نمحرلادبع  اب  ریرب  دندوب و  تبون 

ار یخوش  يریپ ، رد  هن  یناوج و  رد  هن  تقو  چـیه  نم  هک  دـننادیم  نم  لیماف  مسق  ادـخب  تفگ : ریرب  تسینیخوش . هظحل  هظحل ، نیا  مسق 
نادنچ نیعلاروح  ام و  نایم  ادخ  هب  ملاحـشوخ و  دـش ، مهاوخ  هجاوم  نآ  اب  يدوز  هب  هک  یعـضو  زا  ادـخ  هب  نم  یلو  متـشادیمن  تسود 

و دـهد . خر  هعقاو  نیا  نالا  نیمه  هک  مراد  تسود  دـنوش  ام  هجوتم  ریـشمش  اب  نانآ  ای  مینک و  هلمح  نانیا  هب  هک  نیا  زج  تسین  ياهلـصاف 
دـننکیم و عافد  شزا  نایماح  هک  دـنک  تیامح  ماما  زا  یتقو  ات  دوب  هدرک  تعیب  ماما  اـب  هک   ) یقرـشم سیق  نب  كاحـض  تسا : هتفگ  زاـب 

زاـمن ار  بش  متمت  شباحـصا  و  ع )  ) نیـسح میدـیباوخ و  مرحم  مهد  بش  هک  هدرک  تـیاور  دوـب ) دـهاوخ  نـکی  مـل  ناـک  شتعیب  هـنرگ 
نیسح دنتـشذگ و  ام  کیدزن  زا  دندوب  ام  بقارم  هک  هراوس  یهورگ  هک  دندوب  هیرگ  اعد و  لوغـشم  دندرکیم و  رافغتـسا  دندناوخیم و 

هب ام  تفگ : هدینش  ار  هیآ  نیا  هورگ  نآ  زا  يدرم  هک  اریخ ... مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذلا  نبسحت  و ال  : » دندرکیم توالت  ار  هیآ  نیا  (ع )
ار وا  متفگ : ریرب  هب  متخانـش و  ار  وا  دـیوگیم : يوار  تسا . هدرک  ادـج  امـش  زا  ار  ام  هیآ  میتسه و  كاـپ  بیط و  دـنگوس ، هبعک  يادـخ 
، یتیاـنج تلعب  اـسب  هچ  دوب و  هکحخم  يدـج و  ریغ  يدرم  هک  تسا  یعیبس  رهـش  نب  هللادـبع  ثیرحوبا  وا  متفگ : هن  تفگ : یـسانشیم ؟
: دیـسرپ تسا . هدادن  رارق  ناکاپ  زا  ار  وت  ادخ  وت ، اما  تفگ : وا  هب  تخانـش و  ار  وا  ریرب  تسا . هدرک  ینادنز  ار  وا  ینادمه  سیق  نب  دیعس 
هب ریرب  ياهدش ! كاله  ادخ  هب  ریرب  يا  ياهدش . كاله  ادخ  هب  وت  تسا  رتزیزع  يزیچ  ره  زا  نم  رب  ادخ  تفگ : ریرب  تفگ : یتیـسک ؟ وت 

، ادخ هب  نم  و  تفگ : درم  نآ  ناثیبخ . زا  امـش  میتسه و  ناکاپ  زا  ام  امتح  ادـخ ، هب  ینک ؟ هبوت  تگرزب  ناهانگ  زا  یناوتیم  ایآ  تفگ : وا 
نم هارمه  هک  ار  يزنع  يهرذـع  نب  دـیزی  یـسک  هچ  سپ  موش  تیادـف  تفگ : تسین ؟ یفاک  نیا ، اـیآ  تفگ : ریرب  مهاوگ . بلطم  نیا  رب 

زا یخرب  تفر . تشگرب و  هملاکم ، نیا  زا  دعب  تفگ : يوار  یتسه . هیفس  لاح  ره  هب  وت  وت . رکف  رب  فت  تفگ : ریرب  دنک ؟ فرصنم  تسا 
داد نذا  ماما  دنزب و  فرح  نمشد  اب  هک  تساوخ  هزاجا  ماما  زا  ریرب  دیسر ، جوا  هب  ع )  ) نیـسح شطع  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  نیخروم 

توعد دوخ  نذا  اب  هدومرف و  ثوعبم  ریذن  ریشب و  قح ، هب  ار  دمحم  ادخ  انامه  مدرم ! يا  دز : دایرف  داتـسیا و  نمـشد  کیدزن  تفر و  وا  و 
رـسپ تساور  ایآ  دننکیم  هدافتـسا  نآ  زا  ارحـص  تاناویح  شوحو و  هک  تسا  تارف  بآ  نیا  رگنـشور و  یغارچ  ادخ و  يوس  هب  هدـننک 

هب نک  سب  ! يدز فرح  ینالوط  ریرب ! يا  دـنتفگ ، تسا ؟ نیا  ص )  ) دـمحم تامدـخ  شاداپ  اـیآ  دوش ؟ مورحم  نآ  زا  ص )  ) ادـخ لوسر 
ماما دـشن . هداد  بآ  دـشابیم ) نافع  نب  ناـمثع  دوصقم   ) دوب وا  زا  شیپ  هک  یـسک  هب  هک  ناـنچ  دـش  دـهاوخن  هداد  بآ  نیـسح  هب  ادـخ 

: تفگ نآ  نمـض  رد  دومرف و  داریا  ياهبطخ  درک و  هیکت  شریـشمش  رب  دـش و  زیخ  مین  ترـضح  دوخ  سپـس  تسا  سب  ریرب  يا  دوـمرف :
نب ةریمع  ینب  زا  لقعم  نب  دیزی  دیوگ : وا  هک  هدرک  تیاور  سنخأیبا  نب  ریهز  نب  فیفع  زا  فنخموبا  خـلا و  ینوفرعت  له  هللا  مکدـشنأ 

وا منیبیم  دب  وت  رب  یلو  بوخ  ادخ ، هب  تفگ : وا  ینیبیم ؟ هنوگچ  تدوخ  اب  ار  ادخ  راتفر  ریـضخ ! نب  ریرب  يا  تفگ : دش و  جراخ  هعیبر 
نینچ نامثع  یتفگیم  وت  میتفریم و  [ 88  ] نادود ینب  هچوک  رد  هک  يراد  دایب  يدوبن . وگغورد  اقباس  هک  یلاـح  رد  یتفگ  غورد  تفگ :

نم تفگ : دـیزی  سپ  یلب  تفگ  ریرب  تسا ؟ تیادـه  قح و  ماما  بلاـطیبا  نب  یلع  تسا و  هدـننک  هارمگ  هارمگ و  هیواـعم  دوب و  ناـنچ  و 
، قحم هک  میهاوخب  و  میهاوخب ؟ وگغرود  رب  ادـخ  تنعل  مینک و  هلهاـبم  يرـضاح  اـیآ  تفگ : ریرب  یناـهارمگ . زا  وت  هک  مهدیم  یهاوـگ 
دنتساخرب و هزرابم  هب  دندرب و  الاب  ار  ناشیاهتسد  هلهابم  يارب  دندمآ و  نوریب  ود  ره  دیوگ : يوار  مینک ؟ هزرابم  سپـس  دشکب و  ار  لطبم 
هب تفاکش و  ار  وا  دوخ  هالک  هک  دز  دیزی  هب  ياهبرض  ریرب  داتفاین و  يراک  هک  دز  ریرب  هب  یکبـس  هبرـض  دیزی  دش . لدب  در و  تبرـض  ود 

دیشکیم و نوریب  ار  شریشمش  ریرب  هک  مدرکیم  هاگن  نم  دوب و  شرس  رد  زونه  ریرب  ریشمش  هک  تخادنا  نیمز  هب  ار  وا  دیـسر و  شزغم 
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نیا ات  دندش  ریگرد  مه  اب  یتعاس  دش و  نابیرگ  هب  تسد  وا  اب  درب و  هلمح  وا  هب  يدبع و  ذقنم  نب  یضر  هک  تفر  نیریاس  غارس  هب  سپس 
رباج نب  بعک  دنتسه ؟ اجک  ناعفادم  نایوجگنج و  دزیم : دایرف  یـضر  لاح ، نیا  رد  تسـشن و  شاهنیـس  رب  دز و  نیمز  هب  ار  وا  ریرب  هک 

هب دادیم ، داـی  اـم  هب  ار  نآرق  ندـناوخ  دجـسم  رد  هک  تسا  ریرب  نیا  متفگ : وا  هب  نم  تفر و  وا  يوس  هب  هلمح  دـصق  هب . يدزأ  ورمع  نب 
ساسحا ار  هزین  رـس  سامت  ریرب  نوچ  تشاذـگ و  ریرب  تشپ  رب  ار  هزین  رـس  كون  درب و  هلمح  يو  رب  هزین  رـس  اب  درکن و  هجوت  نم  رکذـت 

یلاح رد  تخادنا  یضر  يور  زا  ار  وا  ات  داد  راشف  ار  هزین  رس  بعک  دیرب و  ار  نآ  تفرگ و  نادند  ار  وا  ینیب  داتفا و  یـضر  يور  هب  درک ،
هک مدرکیم  هاگن  یضر  هب  نم  دناسر ، لتق  هب . ار  وا  ات  درک  وا  ندز  هب  عورش  شریشمش  اب  سپـس  دوب و  هتفرورف  وا  تشپ  رد  هزین  رـس  هک 
نم قح  رد  یناسحا  يدزأ  ردارب  يا  تفگیم : دوب و  هتفرگ  شدوخ ، ینیب  رب  ار  شتـسدو  درکیم  كاپ  ار  شـسابل  هک  یلاح  رد  دش  دنلب 

رـسپ نانمـشد  هب  تفگیم : وا  هب  رباج  رتخد  راون  شرهاوخ  تشگرب  رازراک  زا  بعک  هک  یماـگنه  منکیمن  شومارف  زگره  هک  ياهدومن 
. دز مهاوخن  فرح  وت  اب  زگره  ادخ  هب  يدرک  یگرزب  تیانج  یتشک ، ار  نایراق  دیس  يدرک و  کمک  همطاف 

يرکاش بیبش  یبا  نب  سباع 

رکاش ونب   ) يرکاش ینادمه  دشاح  مشج  نب  کلام  نب  ریثک  نب  ۀـیواعم  نب  بعـص  نب  کلام  نب  ۀـعبیر  نب  رکاش  نب  بیبشیبا  نب  سباع 
نیصلخم زا  رکاشینب  الوصا  دوب و  رادهدنز  بش  دباع و  رونخـس  ریلد ، سیئر ، هعیـش ، ياهتیـصخش  زا  تسا .) هدوب  نادمه  هلیبق  زا  یلـسن 

، دیـسریم رفن  رازهکی  هب  ناشدادـعت  رگا  دومرف : نانآ  دروم  رد  نیفـص  گنج  رد  ع )  ) نانمؤمریما دـناهدوب و  ع )  ) نینمؤملاریما يـالو  رد 
رد  ) دندوب بقلم  حابـصلا » نایتف   » بقل هب  دندوب و  برع  نایوجگنج  ناریلد و  زا  امومع  نانآ  دشیم  تدابع  یگتـسیاش  هب  لاعتم  دنوادخ 

: تسا هتفگ  يربط  رفعجوبا  (. دش هتفگ  یعداو  يرکاش ، سباع  هب  حابـصلا و  نایتف  نانآ  هب  دندرک و  تنوکـس  نادـمه  زا  هعداوینب  لحم 
نیرضاح دناوخ و  ناشیارب  ار  ماما  يهمان  ضر )  ) ملسم دندش و  عمج  وا  رود  هب  راتخم  هناخ  رد  نایعیش  دش و  هفوک  دراو  لیقع  نب  ملـسم 

زا منزیمن و  فرح  مدرم  فرط  زا  نم  دـعب  اـما  تفگ : یهلا  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  تساـخرب و  بیبـشیبا  نب  سباـع  دـنداتفا و  هیرگ  هب 
دینک توعد  رگا  ادـخ  هب  منزیم . فرح  امـش  اب  دوخ  تین  زا  مسق  ادـخ  هب  یلو  منکیمن ، ترورغم  نانآ  تباـب  زا  مرادـن و  ربخ  ناـشتاین 

راک هب  ار  مریـشمش  راگدرورپ ، ياضر  رطاخ  هب  اهنت  مراد ، ندـب  رد  ناج  ات  مگنجیم و  ناتنانمـشد  اب  امـش  هارمه  مهدیم و  خـساپ  امتح 
ملـسم اب  مدرم  نوچ  تسا : هتفگ  زاب  يربط  . میدرک ناـیب  شلاـح  حرـش  رد  هک  تفگ  سباـع  هب  يزیچ  تساـخرب و  بیبح  سپـس  مربیم .

اما دروآ : نینچ  همان  نمض  رد  تشون و  ع )  ) نیسح هب  ياهمان  دش ، لقنم  هورع  نب  یناه  يهناخ  هب  راتخم  يهناخ  زا  ملسم  دندرک و  تعیب 
لوصو ضحم  هب  سپ  دـناهدرک  تعیب  نم  اب  رفن  رازه  هدـجه  هفوک  مدرم  زا  دـیوگیمن . غورد  شلها  هب  هلفاـق ) ورـشیپ   ) دـئار اـنامه  دـعب 
شمالغ داتـسرف و  سباع  اب  ار  همان  و  درادـن ... هیواعم  لآ  هب  یلیامت  نیرتکچوک  دنتـسه و  امـش  اب  مدرم  ماـمت  هک  دـینک  تکرح  ماهماـن ،

نیـسح نارای  زا  یخرب  دـش و  روهلعـش  گنج  شتآ  اروشاع  زور  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  فنخموبا  درکیم و  یهارمه  وااب  مه  بذوش 
: تفگ ینکب ؟ راکچ  یهاوخیم  بذوش ! يا  تفگ : بذوش  هب  سباع  دمآ و  نوریب  دوخ  مالغ  بذوش  اب  يرکاش  سباع  دش ، هتـشک  (ع )

تمدخ هب  سپ  متشادن  يروصت  وت ، دروم  رد  نیا  زا  ریغ  تفگ : سباع  موش . هتشک  ات  مگنجیم  ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  رانک  رد  وت  هارمه 
هب ار  وت  زا  رتکیدزن  یـسک  رگا  اریز  نم . قح  رد  نینچ  مه  دنک و  تبرق  دصق  شباحـصا  ریاس  دننام  مه  وت  تهج  زا  ات  ورب  ع )  ) هللادبعوبا
ادخ شاداپ  رجا و  لیـصحت  يارب  یتصرف ، ره  زا  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  يزور  زورما  انامه ، منک  نینچ  هک  متـشاد  تسود  متـشاد  هارمه 

شمالک زا  دعب  سباع  تسا : هدرک  تیاور  فنخموبا  زاب  و  [ . 89 . ] تسا باسح  زور  ادرف  تسا و  لمع  زور  زورما ، اهنت  هک  مینک  هدافتسا 
رتزیزع و نم  دزن  یـسک  نیمز  يور  رد  ادخ  هب  دیـشاب  نئمطم  هللادبعابا ! يا  تفگ : درک و  مالـس  دیـسر و  ع )  ) ماما تمدـخ  هب  بذوش  هب 
. وت رب  درود  مدرکیم . امتح  مناج ، زا  رتاهبنارگ  يزیچ  اب  منک ، عفد  وت  زا  ار  لـتق  ملظ و  متـسناوتیم  رگا  درادـن و  دوجو  وت  زا  رتبوبحم 
هب مه  یتبرض  رثا  هک  یلاح  رد  تفر و  نمشد  يوس  هب  هتخآ  ریشمش  اب  سپـس  مراوتـسا و  تردپ  وت و  تیاده  رب  نم  هک  مهدیم  تداهش 
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هجوتم هک  یلاـح  رد  ار  سباـع  نوچ  تفگ  وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینادـمه  میمت  نب  عیبر  زا  فنخموبا  . دـیبلط زراـبم  تشاد ؛ یناـشیپ 
ناریـش ریـش  نیا ، مدرم ! يا  مدز  دایرف  سپ  دوب ، مدرم  نیرتریلد  وا  مدوب  هدید  اهگنج  رد  البق  ار  وا  نوچ  متخانـش  ار  وا  مدید  دوب  نمـشد 

؟ درادن دوجو  يدرم  ایآ  درادن ؟ دوجو  يدرم  ایآ  دزیم : داد  سباع  دورب و  وا  گنج  هب  اهامش  زا  یـسک  ادابم  تسا  بیبشنبا  نیا  تسا ،
سباع نوچ  دش و  عورش  فرط  ره  زا  گنس  باترپ  هک  دینک  شناراب  گنس  امش  رب  ياو  دز ، دایرف  دعسنبا  ات  تفرن  شنادیم  هب  یـسک  و 

لابند ار  رفن  تسیود  زا  شیب  هک  مدـید  ار  وا  مسق  ادـخ  هب  دـش و  روهلمح  مدرم  هب  تخادـنا و  شتـشپ  هب  ار  دوخ  هرز  رپس و  دـید  ار  نیا 
لتق یعدم  مادک  ره  هک  مدید  رفن  دنچتسد  رد  ار  وا  رس  دندیرب و  ار  شرس  دنتشک و  ار  وا  دندش و  وا  هجوتم  فارطا  زا  هک  نآ  ات  درکیم 

ار نانآ  فرح ، نیا  اب  و  دیاهتـشک . ناتهمه  هتـشکن ، رفن  کی  ار  نیا  دینکن  ثحب  رج و  تفگ : وا  دنتفر و  دعـسنبا  شیپ  هک  نیا  ات  دوب  وا 
. تخاس قرفتم 

سباع مالغ  يرکاش ، ینادمه  هللادبع  نب  بذوش 

قئادـحلا بحاص  دوب . ع )  ) یلع زا  نآ  لماح  ثیدـح و  ظفاح  دوب . يرامـش  تشگنا  نایوجگنج  زا  هعیـش و  ناگرزب  لاـجر و  زا  بذوش 
يزاتمم تیصخش  وا  دندیـسریم و  وا  تمدخ  هب  ثیدح  ذخأ  يارب  هعیـش  مدرم  تسـشنیم و  نایعیـش  يارب  بذوش  تسا : هتفگ  هیدرولا 

ملـسم هماـن  ندـناسر  يارب  هکم  اـت  هفوک  زا  هفوک  هب  ملـسم  ندـمآ  زا  دـعب  ار  سباـع  دوخ  يـالوم  بذوش  تسا : هتفگ  فنخموبا  تشاد .
ار وا  سباع  سپس  دش  گنج  لوغـشم  دش  روهلعـش  گنج  شتآ  نوچ  دمآ و  البرک  هب  ات  دنام  وا  اب  درک و  یهارمه  ترـضح ، هب  ضر ) )
هاگ نآ  درک و  گنج  هب  مادقا  ناناولهپ  دننام  تفر و  نادیم  هب  هرابود  دش و  لقن  البق  هک . داد  یخساپ  دش و  ایوج  وا  تین  زا  درک و  ادص 

! داب شلاح  لماش  یهلا  صاخ  تمحر  هک  دیسر . لتق  هب .

یمابش دعسا  نب  ۀلظنح 

زا یتیصخش  تسا ) هدوب  نادمه  زا  ياهخاش  مابشونب   ) یمابش ینادمه  نادمه  نب  دشاح  نب  دعسا  نب  هللادبع  نب  مابش  نب  دعسا  نب  ۀلظنح 
فنخموبا تسا . هدش  هدرب  مان  نآ  زا  خیرات  رد  هک  یلع  مان  هب  تشاد  يرسپ  دوب و  نآرق  يراق  ریلد و  حیصف ، رونخس ، هعیش ، ياهتیصخش 

دعسنبا شیپ  همان  هارمه  ار  وا  ماما  گنج  عورـش  زا  شیپ  دیـسر و  ع )  ) ماما تمدخ  البرک  هب  ع )  ) نیـسح دورو  عقوم  هلظنح  تسا : هتفگ 
نم مدرم ! يا  دزیم : دایرف  هک  یلاح  رد  تفر  نادـیم  هب  دـیبلط و  نادـیم  نذا  دیـسر و  ماـما  تمدـخ  دـش  اروشاـع  زور  نوچ  داتـسرفیم و 
يا دیشاب . هتشاد  ار  اهنیا  لاثما  دومث و  داع و  حون ، موق  شیرق ، مازحا  زور  تشونرس  ریظن  یتشونرس  ناتتشز  راک  هجیتن  رد  هک  مسرتیم 
ادخ هک  یسک  دیـشاب و  هتـشادن  ادخ  فرط  زا  ياهدننک  تیامح  دیراذگب و  رارف  هب  اپ  هک  يزور  دانت  زور  زا  مسرتیم  امـش  رب  نم  مدرم !

وا لتاق  املسم  دیوشن و  یهلا  باذع  موکحمات  دینزن  ع )  ) نیـسح لتق  هب  تسد  موق ! يا  تشاد . دهاوخن  ياهدننک  تیاده  دنک : شهارمگ 
وت و نوخ  نتخیر  هب  مادقا  هک  یماگنه  دناهتـشگ و  باذع  بجوتـسم  وت ، قحب  توعد  دراب  نانآ  دومرف :: ماما  سپ  تسا . راکنایز  يرتفم 

ادـخ يوس  هب  ایآ  موس . تیادـف  یتفگ  تسرد  تفگ : دـنبای !؟ تاـجن  یهاوخیم  تحلاـص ، ناردارب  نتـشک  زا  دـعب  دـناهدومن و  تناراـی 
. دوـشیمن هنهک  زگره  هک  یکلم  يوـس  هب  تسنآ و  رد  هچنآ  اـیند و  ریخ  يوـس  هب  ورب  دوـمرف : میوـشن ؟ قـحلم  ناـمناردارب  هب  و  مـیورن ؟

نیسح دیامرف ! ررقم  یئانشآ  تشهب  رد  امش  ام و  نایم  ادخ  تاهداوناخ و  رب  وت و  رب  ادخ  تاولص  هللادبعابا ! يا  وت  رب  دورد  تفگ : هلظنح 
تدش و رد  ار  وا  دندش و  وا  هجوتم  هک  نیا  ات  دش  گنج  لوغشم  درک و  هلمح  نمشد  هب  هتخآ  ریشمش  اب  سپس  نیمآ .! نیمآ ! دومرف : (ع )

. هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  دندناسر . لتق  هب . گنج  نارحب 

یبحرا هللادبع  نب  نمحرلادبع 
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بحرا ینب   ) یبـحرا ینادـمه  ریکب  نب  ناـمور  نب  بعـص  نب  هیواـعم  نب  کـلام  نب  ماـعد  نب  بحرأ  ندـک  نب  هللادـبع  نـب  نمحرلادـبع 
سیق اب  ات  دنداتسرف  هکم  هب  ار  وا  هفوک  لها  دناهتفگ : نیخروم  تسا . هدوب  روسج  ریلد و  یعبات ، هجوم ، يدرف  تسا ،) نادمه  زا  ياهخاش 

هدش هتـشون  یتعامج  يوس  زا  ماما ، توعد  ناونع  هب  همان  ره  دوب و  ددـع  ابیرقت 53  اههمان  دادعت  دنتـشاد . دوخ  اب  یئاههمان  هک  رهـسم  نب 
هللادبع نب  دیعس  مه  موس  هلحرم  رد  نمحرلادبع و  سیق و  اهنیا ، زا  دعب  دندوب و  هدش  مازعا  لاو  نب  هللادبع  عبس و  نب  هللادبع  تسخن  دوب .

اب اجنیا  رد  ناگدنروآ  مایپ  دش و  هکم  دراو  هتـشذگ  ناضمر  هام  زا  بش  هدزاود  نمحرلادبع  دندش . مازعا  یعیبس  یناه  نب  یناه  یفنح و 
دیبع نب  ةرامع  نمحرلادبع و  سیق و  درک ، مازعا  هفوک  هب  تساوخ و  ار  ملـسم  ع ،)  ) ماما نوچ  تسا : هتفگ  فنخموبا  . دـندرک رادـید  مه 
مهد زور  هک  نیا  ات  دوب  وا  ناراـی  زج  تشگرب و  ماـما  تمدـخ  هب  نمحرلادـبع  سپـس  داتـسرف و  وا  هارمه  دوب ، اـهیمازعا  زا  هک  ار  یلولس 

. هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  دش . هتشک  ات  دیگنجیم  تفر و  نادیم  هب  تساوخ و  لاتق  نذا  دید و  ار  عضو  نآ  مرحم 

عیرس نب  هللادبع  نب  کلام  ثراح و  نب  فیس 

ماما تمدـخ  هب  بیبش  ناشهدرب  هارمه  و  نادـمه ) هک  تس  یلـسن ا  رباج  ونب   ) دـناهدوب یما  ردارب  ومع و  رـسپ  نیرباجلا )  ) کـلام فیس و 
ماما تمدخ  هب  دنتسیرگیم  هک  یلاح  رد  دندید ، لاح  نآ  رد  ار  ع )  ) نیسح اروشاع  زور  نوچ  دناهتفگ ) دندش  قحلم  وا  نارای  هب  هدمآ و 
موش تیادف  هن ، دنتفگ : دیوش . لاحـشوخ  یتعاس  زا  دعب  هک  مراد  دیما  نم  ادخب  دینکیم ؟ هیرگ  ارچ  مناگداز ! ردرب  دومرف : ماما  دـندمآ .

هک میرادن  يرگید  زیچ  نامدوخ  زج  ام  دیاهتفرگ و  رارق  هرصاحم . رد  هک  مینکیم  هیرگ  امـش  لاح  هب  یلو  مینکیمن  هیرگ  نامدوخ  يارب 
شاداپ نیرتوکین  دهد ، شاداپ  امـش  هب  ناتيدردـمه  هقالع و  تباب  زا  دـنوادخ  مردارب ! نارـسپ  يا  دومرف : ماما  مینک  میدـقت  امـش  هار  رد 

نینچ دهد و  دنپ  ار  مدرم  ات  تشاذگ  ولج  هب  مدـق  دعـس  نب  ۀـلظنح  هک  دـندوب  تیعـضو  نیا  رد  نانیا  تسا : هتفگ  فنخموبا  . ار نایاسراپ 
دورد دنتفگیم :، هدش و  ماما  هجوتم  هک  یلاح  رد   ) دنتفاتش نمشد  يوس  هب  تعرـس  هب  رفن  ود  نیا  هک  نیا  ات  دش  هتـشک  دیگنج و  درک و 

( دوب يرگید  بظاوم  یکی  و   ) دندیگنج مه  اب  و  داب )! امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  دومرفیم : ماما  ادخ و  لوسر  رـسپ  يا  وت  رب 
. دندش هتشک  ات 

يرباج ینادمه  عیرس  نب  ثراح  يهدرب  بیبش 

نارای زا  یهورگ  هک  نیتسخن  هلمح  رد  تسا : هتفگ  بوشآرهش  نبا  دمآ . عیرس  نارـسپ  کلام  فیـس و  هارمه  دوب و  ریلد  ینامرهق  بیبش 
. دیسر لتق  هب . زین  وا  دوب ، اروشاع  رهظ  زا  شیپ  رد  نآ  دندش و  هتشک  ع )  ) نیسح

ینالاد رامع 

هب هدوب و  یباحص  تسا ،) نادمه  زا  یلسن  نالادونب )  ) ینالاد ینادمه  نالاد  نب  سار  نب  نارمع  نب  هللادبع  نب  ۀمالس  نب  رامع  همالـسوبا 
نیدهاجمزا و  ع )  ) یلع باحـصا  زا  وا  هتفگ : يربط  رفعجوبا  دناهتفگ و  رجحنبا  یبلک و  هک  نانچ  تسا  هدش  قفوم  مالـسا  ربمایپ  رادـید 

اجنآ هب  یتـقو  دیـسرپ : تفریم  هرـصب »  » هب راـقيذ »  » زا هک  یماـگنه  ع )  ) یلع زا  هک  تسا  یـسک  وا  هدوـب و  ترـضح  نآ  گـنج  هس  رد 
. مگنجیم ناـنآ  اـب  دـنتفریذپن  رگا  منکیم و  توعد  وا  تعاـط  ادـخ و  هب  ار  اـنآ  دـندومرف : ترـضح ، درک ؟ دـیهاوخ  راـک  هچ  دیدیـسر 

دیسر ع )  ) نیسح تمدخ  هب  البرک  رد  وا  تسا : هتفگ  ۀباصألا »  » رد رجحنبا  و  دوشیمن . بولغم  ادخ  یعاد  زگره  سپ  تفگ : همالـسوبا 
. دش هتشک  ع )  ) ماما نارای  زا  یهورگ  هارمه  نیتسخن  هلمح  رد  وا  دناهتفگ : يورس  قئادحلا و  بحاص  دش و  هتشک  وا  هارمه  و 

یمهن سیق  نب  یشبح 

اروشاع هسامح  رد  ایوگ  لتقم  www.Ghaemiyeh.comهس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


یتعامج هک  نانچ  تسا ؛) هدوب  نادمه  زا  یلسن  مهنونب   ) یمهن ینادمه  ثراح  نب  ۀملس  نب  نابأ  نب  فیرط  نب  ملس  نب  سیق  نب  یـشبح 
. تسا هتـشاد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  زا  یتیؤر  كاردا و  مه  سیق  شرـسپ  هدوب و  یباحـص  دـناهتفگ ، تاقبط  لـها  زا 
هب انب  دیـسر و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  تمدخ  هب  البرک  رد  یهورگ  اب  گنج  عورـش  زا  لبق  هک . تسا  یناسک  زا  یـشبح  سیق  یـشبح 

. دیسر لتق  هب . ترضح ، نآ  هارمه  رجحنبا  هتفگ 

يدئاص ینادمه  دایز  يهرمعوبا 

مشج نب  دشاح  نب  مشج  نب  ورمع  نب  لیجارـش  نب  لیجارـش  نب  دئاصلا  بعک  نب  هللادبع  نب  مراد  نب  ۀلظنح  نب  بیرع  نب  دایز  ورمعوبا 
یباحـص بیرع ؛ تاقبط : لها  زا  یعمج  هتفگ  هب  انب  تسا ) هدوب  نادمه  زا  ياهخاش  دـئاصونب   ) يدـئاص نادـمه  نب  فوع  نب  نوزیح  نب 

« هباصألا  » بحاص تسا . هدوب  یئاسراپ  هب  فورعم  هشیپ و  تدابع  ریلد ، يدرم  هتـشاد و  ادخ  ربمایپ  زا  یکاردا  زین  هرمعوبا  شرـسپ  هدوب و 
: تفگ وا  هک  لهاکونب ) هدرب  ای   ) دئاصونب هدرب  یلهاک  نارهم  زا  هدرک  تیاور  امننبا  خیش  دش و  هتشک  ع )  ) نیسح هارمه  البرک  رد  هتفگ :

دیسریم ع )  ) نیسح تمدخ  تخاسیم و  ناشهدنکارپ  دربیم  هلمح  یهورگ  ره  هب  درکیم و  یتخس  گنج  هک  مدید  ار  یسک  البرک  رد 
هب تالمیتینب  زا  یکی  لشهن  نب  رماع  هک  نیا  ات  یلظنح  هرمعوبا  دنتفگ : تسیک ؟ صخـش  نیا  مدیـسرپ  تشگیمرب . نادیم  هب  اددـجم  و 

. دوب يدجهتم  رادهدنز و  بش  يدرم  وا  تسا : هدوزفا  امننبا  درک  ادج  نت  زا  ار  شرس  تشک و  ار  وا  دش و  وا  ضرعتم  هبلعث ،

یمهن ینادمه  ریمع  یبا  نب  سباح  نب  معنم  نب  راوس 

هب گنج ، عورـش  زا  شیپ  هک  تسا  یناسک  زا  راوس  . تسا طلغ  یمهف )  ) اف اب  نآ  طبـض  ای و  میم و  هنکاـس و  ءاـه  هحوتفم و  نون  اـب  یمهن 
هب ات  دیگنج  راوس  : » تسا هتفگ  هیدرولا  قئادحلا  رد  . داتفا نیمز  هب  دش و  حورجم  دـیگنج و  نیتسخن  يهلمح  رد  دـمآ و  ع )  ) ماما تمدـخ 

عداو ار  یناف  راد  هام  شـش  زا  سپ  تفای و  تاجن  شموق  تطاسو  اب  داد  ار  وا  لـتق  روتـسد  دـندروآ و  دعـسنبا  شیپ  ار  وا  داـتفا و  نیمز 
داتفا و رثؤم  شلتق  زا  يریگولج  رد  اهنت  شموق  يرگیجنایم  دنام و  یقاب  تراسا  رد  شگرم ، ماگنه  ات  دـناهتفگ : نیخروم  زا  یخرب  .« درک

ریسا هب  ار  ترابع  نیا  ناوتیم  هتبلا  یمهن . ریمعیبا  نب  راوس  هدش  ریسا  یمخز  رب  مالـس  دنکیم : دییأت  ار  نآ  تایمئاق  رد  دوجوم  ترابع 
. درک ریسفت  رما ، لوا  رد  وا  ندش 

یعدنج هللادبع  نب  ورمع 

ياهبعـش عدنجونب  دشابیم . ذفنق ) نزو  رب   ) عدنج هب  بوسنم  هک  تسا  تبـسن  يارب  ای ، و  نیتلمهم )  ) نیع لاد و  نون و  میج و  اب  یعدـنج 
دیسر ع )  ) نیسح ماما  تمدخ  هب  فط  نیمزرس  رد  حلـص  مایا  رد  هک  تسا  یناسک  زا  یعدنج  هللادبع  نب  ورمع  . دنـشابیم نادمه  هلیبق  زا 

رب يراک  تبرـض  کی  هک  نوچ  داتفا  نیمز  هب  دیگنج و  ع )  ) نیـسح ماما  باکر  رد  وا  تسا : هدروآ  قئادحلا »  » باتک رد  . دـنام وا  شیپ  و 
یگدنز لاس  نایاپ  رد  دوب و  باوختخر  رد  مامت  لاسکی  تبرـض  نآ  رثا  رد  دنتفرگ و  لیوحت  ار  وا  شاهلیبق  موق و  دوب . هدـش  دراو  شرس 

هب هک  یمخز  رب  مالس  تسا : هدومرف  هک  وا  قح  رد  تسا  یهاوگ  هدمآ  تایمئاقلا »  » رد هچنآ  دشاب . دونـشوخ  وا  زا  ادخ  . تفگ دورد  هب  ار 
. یعدنجلا ورمع  هداتفا  نوخ  كاخ و 

جحذم يهلیبق  زا  راصنا  يادهش 

يدارم ةورع  نب  یناه 
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نب هبنم  نب  فوـع  نب  کـلام  نب  منغ  نب  رـصح  نب  شدـخم  نب  ثوـغی  دـبع  نب  ساـعق  نب  ورمع  نب  نارمن  نب  ةورع  نب  یناـه  ییحیوـبا 
زا شردپ  وا و  دوب . هدرک  مه  ینالوط  رمع  دوب و  باحـصا  زا  شردـپ  دـننام  زین  وا  یفیطغ ؛ يدارم  یجحذـم  جـحذم  نب  دارم  نب  فیطغ 

تسا هتفگ  تاقبط  رد  دعسنبا  دناهتشاد . تکرـش  ود  ره  رـسپ  ردپ و  ع )  ) نینمؤملاریما گنج  هس  رد  دنتفریم و  رامـش  هب  هعیـش  ناگرزب 
هیکت تشاد  نهآ  شکون  هک  یئاصع  هب  هتشاد و  لاس  هس  داتشه و  هک  دناهتفگ  یخرب  و  تسا . هتشاد  لاس  يدنا  دون و  تداهـش  عقوم  هک 
هلیبق گرزب  هورع  نب  یناه  هک  تسا  هدرک  تیاور  بهذلا  جورم  رد  يدوعـسم  . دز ار  دایزنبا  نآ  اب  هک  تسا  یئاصع  نامه  نیا  دادیم و 

اب دنتـسویپیم  وا  هب  زین  هدـنک  هلیبق  زا  شنانامیپ  مه  رگا  درکیم و  تکرح  هدایپ  رازه  تشه  حلـسم و  رازه  راهچ  اـب  دوب و  سیئر  دارم و 
دـش و جراخ  يدـع  نب  رجح  اب  هورع  هک : دـناهتفگ  ناـشبتک  رد  نارگید  لـماک و  باـتک  رد  دربم  و  درکیم . تکرح  حلـسم  رازه  یس 

ناـسارخ لاوما  رد  هک  ار  یجحذـم  باهـش  نب  ریثک  یناـه ، دـش و  صـالخ  هیبا  نب  داـیز  تطاـسو  اـب  یلو  دـشکب  ار  وا  تساوخ  هیواـعم 
تهج نیمه  هب  درک و  يراددوخ  هیواـعم  تساوخرد  هب  خـساپ  زا  یناـه  تردـق  ياـکتا  هب  داد و  هاـنپ  دوب  هدرک  رارف  هدوـمن و  یتافرـصت 

دنلب یناه  دـنتفر ، نیرـضاح  یتقو  تخانـشیمن  ار  وا  هیواعم  دوب و  هیواعم  سلجم  رد  یناه  يزور  دـشکب . ار  یناه  هک  درک  رذـن  هیواـعم 
هک تسین  زور  نآ  دننام  زور  نیا  تفگ : هیواعم  ماهدمآ . وت  شیپ  متسه و  هورع  نب  یناه  نم  هک : تفگ  وا  دیسرپ  شراک  زا  هیواعم  دشن ،

ببـس هب  تفگ  هنوگچ ؟ ارچ و  تفگ  هیواعم  متـسه ! زور  نآ  زا  رتوجگنج  زورما  نم  داد  خـساپ  یناه  درکیم . تعاجـش  راـهظا  تردـپ 
ریگب ار  یخرب  نک ، یگدیسر  شتنایخ  هب  : تفگ هیواعم  تنایرگشل . نایم  رد  مرظن  هب  تفگ : یناه  تسا ؟ اجک  ریثک  تفگ  هیواعم  مالسا .

هک داد  ربـخ  درک ، شرازگ  ار  ملـسم  کیرـش و  ناـیرج  داـیزنبا  سوساـج  لـقعم  هک  یماـگنه  تسا : هتفگ  يربـط  شخب . هب  ار  یخرب  و 
دهاوخ ار  وا  داـیزنبا  هک  درکیمن  روصت  یناـه  اریز  دـندروآ  ار  وا  تساوـخ و  ار  یناـه  داـیزنبا  تسا . یناـه  هناـخ  رد  ملـسم  ترـضح 

ثداوح و زا  دایزنبا  تسیچ ؟ نایرج  ریما ! يا  تفگ : یناه  دـمآ . وت  شیپ  دوخ  ياپ  اب  گرم ، تفگ : دایزنبا  دـش و  دراو  یناـه  تشک .
دـش و ایاضق  هجوتم . دـید  ار  وا  یناه  نوچ  دـش و  دراو  لقعم  هک  درکیم  راکنا  وا  دیـسرپیم و  دوب  هداتفا  قافتا  وا  يهناخ  رد  هک  یعیاـق 

تردپ رب  مردپ  تمدخ  ایآ  تفگ : دایزنبا  تساوخ . دهاوخ  ار  وا  رذع  تسا و  هدـش  دراو  وا  هب  شدوخ  ملـسم  هک  تفگ  درک و  فارتعا 
ینک و ظفح  ارم  نامهم  هک  یشاب  هتشاد  نم  رب  یقح  مه  وت  هک  راذگب  تفگ : یناه  تشاد ؟ ظوفحم  هیواعم  زا  ار  وا  هک  يرادن  رطاخب  ار 

شنادـنز هب  هک  داد  روتـسد  درک و  دروخ  ار  شغاـمد  دز و  ار  وا  شاهناـیزات  اـب  داـیزنبا  منک . جراـخ  رهـش  زا  ار  وا  هک  مهدیم  لوق  نم 
ار هجراخ  نب  امـسا  ثعـشا و  نب  دـمحم  درک ، شرازگ  دایزنبا  هب  ار  یناه  ربخ  لـقعم  هک  یتقو  تسا : هدرک  تیاور  فنخموبا  . دـننکفایب
ار یناه  رفن  ود  نآ  سپ  هن . تفگ : میهد ؟ ماجنا  وا  يهرابرد  يزیچ  دـنتفگ  دـنروایب . شروضح  هب  رطاـخ  تغارف  اـب  ار  یناـه  هک  داتـسرف 

شوخ وت  اب  و  تشک ؟ ار  تردپ  زج  هعیـش ، هقرف  نیا  مامت  نم  ردپ  هک  ینادیمن  ایآ  تفگ : وا  هب  دایزنبا  دش . دراو  يو  رب  یناه  . دـندروآ
ارم ات  ینک  ناهنپ  تدوخ  يهناـخ  رد  ار  يدرم  هک  دوب  نآ  راـک  نیا  يازج  اـیآ  درک ؟ ار  وت  شرافـس  اـبتک  هفوک  ریما  هب  و  درک ؟ يراـتفر 
نوچ درک و  راضحا  ار  شـسوساج  دایزنبا  درک . راکنا  یناه  درک ) يروآ  دای  وا  هب  ار  ملـسم  عانتما  ملـسم و  اب  کیرـش  راتفر  و  ( ؟ دشکب

تاهداوناخ وت و  منکیمن  عیاض  زگره  ار  وت  قح  تفگ ): دایزنبا  هب  و   ) درک قیدصت  ار  نآ  دـش و  ربخ  اب  نایرج  قمع  زا  دـید  ار  وا  یناه 
، یناه تسد  رد  دوب و  شرـس  يالاب  نارهم  هک  یلاح  رد  تسـشن  وناز  هب  ور  داـیزنبا  سپ  دـیورب  دـیهاوخیم  اـجک  ره  دـیتسه ، ناـما  رد 
: تفگ هللادـیبع  دـهدیم ؟ ناـما  تاهداوناـخ  وـت و  هب  نیا  اـیآ  یگرزب ؟ یتخبدـب  هچ  تفگ : نارهم  درکیم  هیکت  نآ  هب  هک  دوـب  یئاـصع 
هب دـش و  هدـنک  اصع  كون  دز و  یناه  تروص  هب  تفرگ و  ار  اصع  دایزنبا  دروآ و  نیئاپ  ار  شرـس  تفرگ و  شیاهوه  زا  سپ  شریگب ،

ار هناخ  رود  جـحذم  مدرم  دندینـش و  ار  ادـص  رـس و  مدرم  تفاکـش . ار  وا  یناشیپ  غاـمد و  تشگرب  یناـه  تروص  هب  زاـب  دروخ و  راوید 
: دـنتفگ مدرم  تسا ! ملاسو  هدـنز  وا  هدرک و  سبح  ار  وا  ریما  تسین ، ینارگن  تفگ : تفرگ و  سامت  مدرم  اـب  یـضاق  حیرـش  هک  دـنتفرگ 

ملسم يریگتسد  ات  یناه  دنتفیرف و  زین  ار  نانآ  یلو  دنتفرگ  ار  دایزنبا  يهناخ  رود  زین  ملسم  نارادفرط  تسا . لاکـشایب  شندرک  ینادنز 
زور رد  یناه  لیقع و  نب  ملـسم  دنـشکب . اهرازاب  رد  ار  ناشندـب  دنـشکب و  ار  ود  ره  ات  داد  روتـسد  دایزنبا  دوب ، تشادزاـب  اـجنآ  رد  (ع )
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تـسد ار  یناه  یلو  تخادنا  نیئاپ  رـصق  زا  ار  شندب  تشک و  نارمح  نب  ریکب  ار  ملـسم  یلو  دندیـسر ، لتق  هب . ق  لاس 60 ه . هب  هیورت » »
ار شتسد  تفاتـشن  وا  کمک  هب  یـسک  نوچ  تساوخیم و  کمک  شدوخ  يهلیبق  زا  دزیم و  دایرف  هک  دندرب  نادنفـسوگ  رازاب  هب  هتـسب 
دنتخیر و شرس  رب  نیرومأم  هظحل  نیا  رد  هک  دنک ؟ عافد  شدوخ  زا  درف  هک  تسین  یگنس  وقاچ و  اصع ، ایآ  دز : دایرف  درکزاب و  دیشک و 

نتـشک يارب  هک  دیـشاب  هتـشادن  راظتنا  نم  زا  ار  تواخـس  نیا  تفگ : یناه  نک . زارد  ار  تندرگ  دنتفگ : وا  هب  سپ  دنتـسب و  مکحم  ار  وا 
راب تسادخ . يوس  هب  تشگزاب ، تفگ : یناه  سپ  دشن . يراک  یلو  دز  ار  وا  هللادیبع  مالغ  یکرت  دیشر  سپ  منک ؟ کمک  امش  هب  مدوخ 

يهدـیرب رـس  یمیمت ، ریبز  و  یعادو ، یناه  هک  داد  روتـسد  دایزنبا  تشک و  ار  وا  دز و  يرگید  سپـس  تناوضر . تمحر و  يوس  هب  اهلا !
رفن ود  نیا  تداهش  ربخ  نوچ  دناهتفگ : نیخروم  (. تشذگ هر )  ) ملـسم لاح  حرـش  رد  هک  نانچ  [ .) 90  ] دنناسرب دیزی  هب  ار  یناه  ملـسم و 

[91 « ] رزاخ  » زور رد  هتفگ ، يربط  دـشیم . يراج  شنامـشچ  کشا  امهیلع و  هللا  ۀـمحر  دومرف : ررکم  روط  هب  دیـسر  ع )  ) نیـسح ماما  هب 
سپ موشن  هتشک  ای  مشکن و  ار  وا  مسرن و  وا  هب  رگا  دشکب  ارم  ادخ  تفگ : درک و  هاگن  یکرت »  » دیـشر هب  يدارم  نیـصح  نب  نمحرلادبع 

. تشک درک و  یمخز  ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  هزین  اب 

يوادیص دلاخ  نب  ورمع  یناملس و  ثراح  نب  ةدانج 

زا يدارم  ثراح  نب  [ 92  ] ةدانج . دناهتفگ ناسانش  هلیبق  هک . نانچ  تسا . جحذم  زا  ياهبعش  دارم  زا  ياهبعش  یناملس  ناملـس و  هب  بوسنم 
نب ورمع  اب  دـید  ار  مدرم  ینکـش  دـهع  نوچ  یلو  درک  مایق  ع )  ) ملـسم اب  تسخن  ع .)  ) نانمؤمریما نارای  زا  دوب و  هعیـش  روهـشم  ناـگرزب 

اروشاع زور  دروآ . تسد  هب  ار  نانآ  ع )  ) نیسح یلو  دش  نانآ  عنام  رح  یلو  درک  تکرح  ع )  ) نیسح يوس  هب  یتعامج  يوادیص و  دلاخ 
داد ناشتاجن  تفر و  ناشغارـس  هب  ع )  ) سابع هک  نیا  ات  دنتـشگ  عقاو  نانآ  هرـصاحم  رد  دندش و  هفوک  لها  فوفـص  لخاد  دنتفر و  شیپ 

. دندش هتشک  اج  کی  ات  دندیگنج  مامت  تعاجش  اب  دنشاب و  نمشد  تالمح  دهاش  دندرگرب و  ملاس  هک  دندشن  رضاح  نانآ 

یناملس یجحذم  ثراح  مالغ  یکرت  حضاو 

باتک بحاص  هک  نانچ  دمآ ، ع )  ) نیسح يوسب  ثراح  نب  ةدانج  اب  دوب . یناملس  ثراح  مالغ  و  نآرق ، يراق  ریلد و  یکرت ، مالغ  حضاو 
نانآ اب  هدایپ  تفر و  نانمـشد  گنج  هب  اروشاـع  زور  هک  دـناهتفگ  ناـسیون  لـتقم  هک  تسناـمه  حـضاو  مرظنب ، هتفگ . هیدرولا » قئادـحلا  »

وا دناسر و  وا  هب  ار  دوخ  ناوارف ، باتش  اب  ع )  ) نیسح ترضح  درک و  هثاغتسا  شرمع  رخآ  تاعاس  رد  یکرت  حضاو  دناهتفگ : . دیگنجیم
نم هرهچ  رب  ار  شاهرهچ  هک  اجک ؟ ادخ  لوسر  دنزرف  اجک و  نم  تفگیم : تفگیم و  دوردب  ار  یگدنز  هک  یلاح  رد  تفرگ  لغب  هب  ار 

! دشاب دونشوخ  وا  زا  ادخ  درک . زاورپ  نیرب  سودرف  هب  شحور  غرم  هظحل  نیا  رد  دراذگب و 

يذئاعلا هللادبع  نب  عمجم 

نب هللادبع  شردپ  تسا . يذئاع ، یجحذم  ةریـشعلا  دعـس  نب  هللادیبع  نب  ةانم  دـبع  نب  سایا  نب  کلام  نب  عمجم  نب  هللادـبع  نب  عمجم  وا 
رکذ ار  ود  نیا  تاـقبط  باـسنا و  بتک  نیفلؤم  دـشابیم . ع )  ) نینمؤملاریما باحـصا  زا  یعباـت  عمجمـشدنزرف ، یلو  دوب  یباحـص  عمجم 

رح اب  دندرک و  تکرح  ع )  ) نیـسح يوس  هب  يوادیـص  دلاخ  نب  ورمع  اب  دمآ ) دهاوخ  شلاح  حرـش  « ) ذئاع  » شرـسپ عمجم و  دـناهدرک .
تیامح رح و  اب  دروخرب  زا  سپ  تسا : هتفگ  فنخموبا  (. دش هراشا  البق  هک  نانچ   ) تشادزاب يریگرد  زا  ار  ع )  ) نیسح یلو  دندش  هجاوم 
فارشا تفگ : هللادبع  نب  عمجم  هک  دیسرپ  ار  ناشیریگ  تهج  نایرج  هفوک  مدرم  زا  ةدانج  رمع و  شرـسپ و  عمجم و  زا  ع )  ) نیـسح ماما 

کی ور  نیا  زا  دنـشاب  تموکح  هاوخریخ  رادتـسود و  ناشدوجو  مامت  اب  ات  تسا  هدش  رپ  ناشیاهلاوج  دناهتفرگ و  ینالک  ياههوشر  مدرم 
. دوب دهاوخ  امش  هیلع  رب  ادرف  ناشیاهریشمش  یلو  دنراد  امش  هب  شیارگ  ناشیاهلد  مدرم  هیقب  اما  دنتـسه و  متـس  ملظ و  رب  مصـصم  هملک ،
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ار وا  میمت  نب  نیـصح  یلب  تفگ : رهـسم ، نب  سیق  دوـمرف : تسیک ؟ وا  تفگ : يراد ؟ ربـخ  مدرم  يوـسب  نـم  يهداتـسرف  زا  دوـمرف : ماـما 
. دندیسر لتق  هب . اجکی  مهد  زور  رد  شنارای  يوادیص و  دلاخ  نب  ورمع  اب  عمجم  هک  دناهتفگ  ناسیون  لتقم  نیخروم و  درک ... ریگتسد 

يذئاع یجحذم  هللادبع  نب  عمجم  نب  ذئاع 

يریگولج رح  اب  نانآ  يریگرد  زا  ع )  ) نیـسح دندرک و  تاقالم  ار  وا  هار  رد  درک و  تکرح  ع )  ) نیـسح يوسب  شردپ  اب  عمجم  نب  ذئاع 
شرـسپ عمجم و  هدانج ، يوادیـص ، دلاخ  نب  رمع  دناهدوب : رفن  راهچ  نانیا ، دناهتفگ : ناسیون  خـیرات  دـیدرگ ) نایب  البق  هک . نانچ   ) دومرف

باسح هب  ار  ناشيامنهار  حامرط  هک  نانچ  دـناهدرواین  باسح  هب  ار  . دـلاخ نب  رمع و  مالغ  دعـس  ثراـح و  مـالغ  حـضاو  اـیوگ  ذـئاع و 
دندش هتشک  اج  کی  رد  شردپ  اب  هک  دناهتفگ  وا  ریغ  دش و  هتـشک  نیتسخن  هلمح  رد  ذئاع  هک  تسا  هتفگ  قئادحلا »  » بحاص !. دناهدرواین

. دش نشور  هتشذگ  تاحیضوت  زا  هک  نانچ  نیتسخن ، يهلمح  زا  شیپ  يریگرد و  زاغآ  رد  ینعی 

یلمج لاله  نب  عفان 

[93  ] یلمج یجحذـم  جـحذم  نب  ةریعـشلا  دعـس  نب  لمج  نب  عفان  نب  لاله  نب  عفان  وا  . تسا طلغ  امدـق ، طبـض  هب  هجوت  اب  عفان  نب  لاله 
نآ گنج  رد  هک  دوب  ع )  ) نانمؤمریما باحصا  زا  ثیدح و  نیلماح  زا  بتاک و  نآرق ، يراق  ریلد و  رورس و  فیرش ، گرزب ، عفان ، تسا .

هدرک شرافس  درک و  تاقالم  ملسم  تداهش  زا  شیپ  ار  وا  هار  رد  درک و  تکرح  ع )  ) نیسح يوس  هب  هتشاد و  تکرش  قارع  رد  ترضح 
بوشآرهـش نبا  دندوب . هداتـسرف  شنارای  دلاخ و  نب  ورمع  اب  هک  دتـسرفب  شرـس  تشپ  زا  دشیم  هدـیمان  لماکلا »  » هک ار  شبـسا  هک  دوب 

شیپ نانچ  عاضوا  دعب  اما  دومرف : هبطخ  نآ  رد  دناوخ و  ياهبطخ  درک ، گنت  ار  هصرع  ع )  ) نیـسح ماما  رب  رح ، هک  یماگنه  تسا : هتفگ 
! - دنک تتیاده  ادخ  ار -  تنخـس  تفگ : دش و  دـنلب  ریهز  هدـنادرگور ... هدرک و  ضوع  هرهچ  ایند  دـینکیم و  هدـهاشم  هک  هدرک  دـمآ 

مومع بلق  دراو  ار  شتبحم  تسناوتن  ادخ  لوسر  تدج  هک  یتسه  رـضحتسم  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : دش و  دنلب  ذفان  سپ  میدـینش .
رهاـظ هب  هک  دـندوب  یناـقفانم  مدرم  زا  یهورگ  دـنادرگرب و  شفدـه  يوس  هب  دیدنـسپیم  هک  يوـحن  هب  ار  ناـنآ  تسناوـتن  دـنک و  مدرم 
رتخلت اب  شبایغ  رد  یلو  دندرکیم  دروخرب  وا  اب  لسع  زا  رتنیریش  ینخـس  اب  دندوب ، تنایخ  رکف  هب  نطاب  رد  دندادیم و  کمک  يهدعو 

عامتجا وا  يرای  هب  یهورگ  دوب ، یتیعقوم  نینچ  رد  مه  ع )  ) یلع تردپ  و  تفگ . دورد  هب  ار  یگدنز  هک  نیا  ات  دندشیم  رهاظ  لظنح  زا 
ادخ ناوضر  تمحر و  هب  دیـسر و  نایاپ  هب  شرمع  ات  دندرک  تفلاخم  وا  اب  یهورگ  دندیگنج  وا  اب  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان ، دـندرک و 
ررـض شدوـخ  هب  زج  دـهد ، رییغت  ار  شتین  دـنک و  دـهع  ضقن  هک  ره  سپ  يداد  رارق  یتلاـح  نینچ  رد  اـم  ناـیم  رد  زورما  وـت  تفاـتش و 

زا دنگوس  ادـخ  هب  برغم  هب  هاوخ  قرـشم و  هب  هاوخ  ربب  تدوخ  اب  تیادـه  یتمالـس و  اب  ار  ام  سپ  تسا  زاینیب  وا  زا  ادـخ  دـناسریمن و 
میرادیم و تسود  ار  وت  رادتـسود  نامدوخ  تریـصب  تین و  اب  ام  اریز  تسین  دنـسپان  ام  يارب  ادـخ  تاقالم  میرادـن و  یکاـب  ادـخ  مکح 
ع)  ) نیسح يور  هب  بآ  البرک  رد  هتفگ :، يربط  . میدرک نایب  شلاح  حرش  رد  هک  تفگ  يزیچ  دش و  دنلب  ربرب  سپس  نمشد . ار  تنمـشد 

ددع تسیب  دومرف و  ناشمازعا  هدایپ  رفن  هراوس و 20  رفن  اب 30  تساوخ و  ار  سابع  شردارب  دندشهنشت ، تدش  هب  دش و  هتـسب  وا  نارای  و 
حاجح نب  ورمع  درکیم . لمح  ار  ناشمچرپ  ولج ، رد  لاله  نب  عفان  دـندش و  کیدزن  بآ  هب  دـنتفر و  هنابـش  درک و  ناـشهارمه  کـشم 

. لاله نب  عفان  تفگ : یتسیک ؟ وت  تفگ : تیاـههدازومع . زا  تفگ : تسیک ؟ تفگ : درک و  ساـسحا  ار  ناشندـمآ  بآ ، ناـبهگن  يدـیبز 
ادخ هب  هن ! تفگ : روخب . اراوگ  تفگ : دیدرک . عنم  نآ  زا  ار  ام  هک  میاهدمآ  بآ  ندیماشآ  يارب  تفگ : ینکیم ؟ راک  هچ  اج  نیا  تفگ :
عفان ناهارمه  هظحل  نیا  رد   ) ینکیم هدـهاشم  ار  نانآ  وت  دناهنـشت و  شنارای  و  ع )  ) نیـسح هک  یلاح  رد  مروخیمن  مه  هرطق  کـی  مسق 

هک یتقو  مینک . يریگولج  میفظوم  ام  اریز  تسین  نانیا  ندرک  باریـس  يارب  یهار  هن  تفگ : بآ  رومأم  دـندش ) هدـید  دـندمآ و  کـیدزن 
دندرک و هلمح  شنارای  بآ و  نابهگن  دندرک . رپ  ار  ناشیاهکشم  دندش و  هدایپ  دینک . رپ  ار  ناتیاهکـشم  تفگ : دندش  کیدزن  عفان  نارای 

اروشاع هسامح  رد  ایوگ  لتقم  www.Ghaemiyeh.comهس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشدوخ هاگیاج  هب  و  دنداد ، تاجن  ار  ناشنارای  دـندرک و  ناشهدـنکارپ  دـنتخات و  نانآ  رب  زین  یلمج  لاله  نب  عفان  و  ع )  ) یلع نب  سابع 
شردارب دش ، هتشک  يراصنأ  هظرق  نب  ورمع  نوچ  تسا : هتفگ  يربط  رفعجوبا  دندوب  هتشک  ار  نمشد  زا  رفن  دنچ  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب 

ار وا  ریشمش  اب  درک و  هلمح  يو  رب  لاله  نب  عفان  دز ، ادص  ار  ع )  ) نیـسح دمآ و  ولج  شردارب  یهاوخنوخ  يارب  دوب  دعـسنبا  اب  هک  یلع 
شنارای زا  ار  نآ  عفان  دز و  رود  وا  بسا  سپـس  و  تفای ) افـش  دش و  هجلاعم  اهدعب  دنتفرگ و  ار  وا  شنارای  هک   ) داتفا هظرق ، نب  یلع  دز و 

؛ دز رود  ار ، یلع  عفان  تبرـض  زا  دعب  بسا ، نوچ  هک : تسا  هدرک  لقن  يدارم  ةورع  نب  یناه  نب  ییحی  دومن . عفد  ار  شررـض  درک و  در 
نم تفگ : ثیرح  نب  محازم  اذل  درکیم و  یفرعم  ار  شنید  ار و  شدوخ  دـیبوکیم و  نآ  رب  ار  شیاپ  دـیرپ و  نآ  تشپ  هب  لاله  نب  عفان 

تقبـس وا  رب  ریـشمش  یلو  درک  رارف  دصق  وا  درک و  هلمح  وا  رب  شریـشمش  اب  یناطیـش و  نید  رب  وت  تفگ : وا  هب  عفان  متـسه . نالف  نید  رب 
هتفگ فنخموبا  . دگنجب وا  اب  دناوتیمن  امش  زا  يدحا  دیگنجیم ؟ یکاب  دینادیم  دز : دایرف  جاجح  نب  ورمع  دش . هتـشک  محازم  تفرگ و 

نب رمع  نایرکـشل  زا  درم  درکیم و 12  اهر  نمـشد  يوس  هب  دوب و  هتـشون  شمومـسم  ریت  زا  رتو  زا  یئاـج  رب  ار  شدوخ  مسا  عفاـن  تسا :
سپ درب  هلمح  نمـشد  هب  دیـشک و  ار  شریـشمش  دش و  مامت  شیاهریت  هک  نیا  ات  دـناسر ، لتق  هب . درک  یمخز  هک  یئاهنآ  زا  ریغ  ار  دـعس 

ار شناوزاب  هک  نیا  ات  دندزیم  هزینرس )  ) هزین ینهآ  كون  وگنس  اب  ار  وا  دنتفرگ و  ار  شرود  دندرک و  هلمح  وا  هب  یعمج  هتـسد  نانمـشد 
، دندروآ دعس  نب  رمع  شیپ  هک  نیا  ات  دندیشکیم  ار  وا  شنارای  تشادهگن و  ار  وا  نشوج  يذ  نب  رمش  دندرک و  ریسا  ار  وا  دنتـسکش و 
. تسا هاـگآ  مدوصقم  زا  مراـگدرورپ  تفگ : ینک ؟ نینچ  تدوـخ  اـب  هک  درک  تراداو  يزیچ  هچ  عفاـن ! يا  وـت  رب  ياو  تفگ : وا  هب  رمع 

مـسق ادـخ  هب  تفگ : لـاله  یلاـح ؟ هچ  رد  ینیبیمن  دوب  يراـج  شـشیر  رب  هک  درکیم  هاـگن  ینوخ  هب  هک  یلاـح  رد  تفگ  وا  هب  يدرم 
دوب ملاس  مفتک  رگا  منکیمن و  خیبوت  ار  مدوخ  یتحاران  نیا  رب  ماهتشک و  ار  امـش  نادرم  زا  ماهدرک  یمخز  هک  یئاهنآ  زا  ریغ  رفن  هدزاود 

ار يریشمش  رمش  ششکب . یهاوخیم  رگا  ياهدروآ  ار  وا  وت  تفگ : دعس  شکب . ار  وا  تفگ : دعسنبا  هب  رمش  دینک . مریسا  دیتسناوتیمن 
هک ار  یئادخ  ساپـس  ینک . تاقالم  ار  ادخ  ام  نوخ  نتخیر  اب  یتسناوتیمن  يدوب  ناناملـسم  زا  رگا  وت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  عفان  دیـشک 

!. داب شنیلتاق  رب  ادخ  تنعل  وا و  رب  ادخ  ناوضر  تشک . ار  وا  تسا و  هداد  رارق  شقلخ  نیرتدب  تسد  هب  ار  ام  گرم 

یفعجلا یجحذملا  ةریشعلا  دعس  نب  فعج  نب  قورسم  نب  جاجح 

رد نانمؤمریما  اب  دوب و  صلاخ  نایعیش  زا  جاجح  . هریشعلا دعس  هلیبق  زا  تسا  یلـسن  ءاف  زا  شیپ  هلمهم  نیع  نوکـس  میج و  مض  نب  فعج 
دـش و وا  مزالم  تفر و  هکم  هب  ع )  ) نیـسح تاـقالم  يارب  هفوک  زا  مه  وا  تفر  هکم  هب  ع )  ) نیـسح نوچ  دوب و  هدـش  تبحـص  مه  هفوک 
دید و ار  ياهمیخ  دیسر ، لتاقم  ینب  رصق  نب  ع )  ) نیـسح نوچ  تسا : هتفگ  يربکلا » بدألا  ۀنازخ   » هدنـسیون دیدرگ . ترـضح  نآ  نذؤم 
ار یفعج  لفغم  نب  دـیزی  یفعج و  قورـسم  نب  جاجح  ع )  ) ماـم سپ  یفعج  رح  نب  هللادـیبع  زا  دـش : هتفگ  تسیک ؟ زا  همیخ  نیا  دیـسرپ :
وت و نوخ  زا  رارف  هک  دـیناسرب  ع )  ) نیـسح تفگ : رفن  ود  نآ  هب  وا  دـنکیم . توعد  وـت  زا  ع )  ) هللادـبعوبا دـنتفگ : وا  هب  داتـسرف ، وا  شیپ 

ادـخ شیپ  گرزب و  نم  رب  مگنجب  وا  اب  رگا  هک  متفگ  دوخ  اب  منکن و  يرای  ار  وت  نانمـشد  ات  دـش  هفوک  زا  نم  جورخ  ببـس  تاهداوناـخ 
مهد هزاجا  مناوتیمن  مراد و  رورغ  هک  متـسه  يدرم  نم  ماهدرک و  عیاـض  ار  وا  موشن  هتـشک  مگنجب و  وا  هارمه  رگا  دوب و  دـهاوخ  میظع 

. دگنجب نانآ  هارمه  هک  ياهعیش  هن  دراد و  ياهدننک  کمک  هن  هفوک  رد  ع )  ) نیسح دشکبارم و  یناسآ  هب  دبای و  تسد  نم  رب  منمشد  هک 
مزاع تساوخ و  ار  شیاهشفک  اذل  دمآ و  نارگ  ترضح  رب  فرح  نیا  دندرک و  غالبا  ع )  ) نیسح هب  ار  هللادیبع  نخس  شهارمه  جاجح و 

ار ترـضح  درک و  لابقتــسا  يو ، زا  لـیلجت  اـب  درکزاـب و  اـج  شاسلجم  ردـص  رد  هللادـیبع  تـشگ . دراو  يو  رب  دـش و  هللادـیبع  رداـچ 
هایس بارغ  لاب  دننام  ششیر  هک  یلاح  رد  دش  دراو  نم  رب  ع )  ) نیسح تفگ : درک و  لقن  نم  يارب  هللادیبع  هک  هتفگ  هرم  نب  دیزی  .) دناشن

تفریم و هار  مدـید  ار  وا  هک  دوب  یعقوم  نیا  هتخوسن و  ملد  وا  دـننام  يدـحأ  هب  ماهدـیدن و  زگره  ار  وا  زا  رتـیمارگ  رتوکین و  نم  دوـب و 
یکی اب  دوب  رارق  رگا  داد : خساپ  رحنبا  یئایب ؟ نم  هارمه  هک  تسا  عنام  زیچ  هچ  تفگ : وا  هب  ع )  ) نیـسح دـندوب .) شفارطا  رد  شیاههچب 
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روذعم هلأسم  نیا  زا  ارم  هک  مراد  تسود  یلو  مدوب  تنمـشد  هیلع  رب  تنارای  نیرتدیدش  زا  مدـمآیم و  وت  هارمه  امتح  مشاب  فرط  ود  زا 
لابند بسا  نیا  اب  ادخ  هب  هک  ماهلچ ، قاچ و  بسا  نیا  مهدیم و  رارق  امـش  تمدخ  رد  امنهار  ناونع  هب  منارای  نابـسا و  هورگ  یلو  يراد 

هب اـت  نک  هدافتـسا  نآ  زا  سپ  ماهدـش  صـالخ  شتـسد  زا  هک  نآ  رگم  هدرکن  بیقعت  ارم  یـسک  ماهتفاـی و  تـسد  نآ  هـب  ماهـتفر  هـچ  ره 
هک دینادیم  و  میوشیم . هتشک  هار  نیا  رد  منارای  مدوخ و  ای  مناسرب و  وت  هب  ار  نانآ  ات  موشیم  تاهداوناخ  لفکتم  نم  یـسرب و  تیوزرآ 
وت هب  مه  نم  تفگ : ع )  ) نیـسح ماما  تسا ؟ یهاوخریخ  نیا  ایآ  دومرف : ماـما  دـسریمن . نم  ياـپ  هب  یـسک  منک  مادـقا  يزیچ  هب  رگا  نم 
ام هب  دونشب و  ار  ام  هثاغتسا  هک  ره  مسق  ادخ  هب  يونشن . ار  ام  يراتفرگ  هثاغتـسا و  يادص  هک  نک  يراک  یناوتیم  ات  منکیم : یهاوخریخ 
رب یئابع  نت ، رب  زخ  زا  ياهبج  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  وا  شیپ  زا  ع )  ) نیـسح سپـس  دوشیم . هتخادـنا  شتآ  هب  تروص  اب  دـنکن  کمک 

رحنبا . ) دـندوب هتفرگ  ار  شفارطا  مه  شیاههچب  دـندوب و  وا  هارمه  مه  شقیفر  جاجح و  تشاد و  رـس  رب  لگ ، گنر  هب  یهالک  شود و 
هک نیا  ای  تسا ، یعیبط  یهایس  منیبیم  هچ  نآ  مدیـسرپ : مدرک و  هاگن  ترـضح  شیر  هب  هرابود  مدش و  دنلب  وا  تعیاشم  يارب  دیوگیم )
نبا . مدرک یظفاحادـخ  وا  زا  تسا و  باـضخ  هک  مدـیمهف  تسا . هدـمآ  نم  غارـس  هـب  رتدوز  يریپ  رح ! رـسپ  يا  دوـمرف : تـسا ؟ باـضخ 

دیسر و ع )  ) نیسح شیپ  یفعج  قورسم  نب  جاجح  دش ، عورش  گنج  دیسر و  مرحم  مهد  زور  نوچ  هک : دناهتفگ  نارگید  بوشآرهش و 
دجاـب نـألا  نیمه  ددرگ  وت  يادـف  مناـج  : » دـناوخیم زجر  تفر  نادـیم  هب  وا  دـنداد و  هزاـجا  وا  هب  ترـضح  تساوخ و  نادـیم  يهزاـجا 

رد قرغ  هک  یلاح  رد  و  دومن »... مهاوخ  تاقالم  گرزب  یـصو  نآ  ع )  ) یلع مرک  بحاص  اب  يدوز  هب  دومن و  مهاوخ  تاـقالم  تربماـیپ 
تشگزاب و نادیم  هب  جاجح  سپ  دش . مهاوخ  لیان  مردپ  دج و  تاقالم  هب  وت  رس  تشپ  مه  نم  دومرف : وا  هب  ترـضح  تشگرب  دوب  نوخ 

. هنع یلاعت  هللا  یضر  دش  هتشک  ات  دیگنج 

دعس نب  فعج  نب  لفغم  نب  دیزی 

يوس زا  دیگنج و  وا  هارمه  نیفص  رد  هک  دوب  ع )  ) یلع باحصا  زا  دوب و  دمآراک  يارعش  زا  هعیش و  ناریلد  زا  رگید  یکی  لفغم  نب  دیزی 
فرط رد  لفغم  نب  دـیزی  تشک ، ار  تیرخ  سیق ، نب  لفغم  هک  یماگنه  دـش و  مازعا  دوب  جراوخ  زا  هک  تیرخ »  » گـنج هب  ترـضح  نآ 

« هنازخلا  » بحاص و  هباحص . زا  شردپ  دوب و  نیعبات  زا  وا  هک  هتفگ  ارعـشلا » مجعم   » رد ینابزرم  هدرک . لقن  يربط  هک  نانچ  دوب  وا  تسار 
لتقم و  داتـسرف . رحلا  هللادـیبع  شیپ  یفعج  جاـجح  هارمه  ار  وا  قارع و  يوـس  هب  هکم  زا  شرفـس  رد  دوـب  ع )  ) نیـسح هارمه  وا  هک  هتفگ 

تساوخ و نادـیم  نذا  ع )  ) نیـسح زا  لـفغم  نب  دـیزی  دـش ، روهلعـش  گـنج  شتآ  مرحم  مهد  زور  نوچ  دـناهتفگ : نیخروـم  ناـسیون و 
نادیم هب  وا  تفرگ  جوا  گنج  نوچ  تسا : هتفگ  شباتک  رد  ینابزرم  و  دش . هتـشک  ات  دیگنج  تفر و  نادیم  هب  وا  دـنداد و  نذا  ترـضح 

. هنع یلاعت  هللا  یضر  دش . هتشک  ات  تشک  ار  یتعامج  تسا و  هدشن  هدید  نآ  دننام  هک  دیگنج  نانچ  تفر و 

نیسح نارای  زا  نایراصنا 

يراصنا ۀظرق  نب  ورمع 

ورمع نب  بعک  نب  ۀظرق  نب  ورمع  وا  . تسین تسرد  هلمهم  ءاط  هب  نآ  طبض  همجعم و  ءاظ  هلمهم و  ءار  فاق و  رسک  حتف و  مض و  اب  هظرق 
باحـصا زا  ةاور  هباحـص و  زا  ورمع ) ردپ   ) هظرف . تسا یفوک ، یجرزخ  يراصنا  جرزخ  نب  بعک  نب  ۀـبلعث  نب  ةانم  نب  دـیز  نب  ذـئاع  نب 

ق لاس 51 ه . هب  وا  درک  بوصنم  سراف  تیالو  هب  ار  وا  دوب و  وا  هارمه  ترـضح  نآ  ياهگنج  رد  ودـش  هفوک  دراو  دوب ، ع )  ) ناـنمؤمریما
اما دوب . یلع  ورمع و  نانآ  نیرتروهـشم  هک  دنام  وا  زا  ینادنزرف  دندرک و  هحون  يو  رب  هفوک  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  درک و  توف 
زا شیپ  هلـصاف و  نیا  رد  ترـضح  نآ  يوس  زا  دیـسر و  ع )  ) نیـسح تمدـخ  هب  البرک ، رد  گـنج  شتآ  ندـش  روهلعـش  زا  شیپ  ورمع ،
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اب هک  درکیم  شرازگ  ع )  ) نیـسح هب  ار  وا  بلاطم  درکیم و  هرکاذـم  تفرگیم و  سامت  دعـس  نب  رمع  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  ندـمآ 
رد و  تفر . نادیم  هب  ترـضح  نآ  نذا  زا  سپ  تساوخ و  هزرابم  نذا  ورمع  مرحم ، مهد  زور  رد  دـش و  عطق  تارکاذـم  نیا  رمـش  ندـمآ 

یتقو نوچ ، دزیم  هشوگ  دعـس  نب  رمع  هب  بلطم  نیا  اب  امننبا  هتفگ  هب  منکیم و  ع )  ) نیـسح يادـف  ار  متورث  هناخ و  هک : تفگ  يزجر 
رمع نم . يهدـهع  هب  نآ  ضوع  دومرف : ترـضح  متـسه  ماهناخ  نارگن  تفگ : رمع  ایب  نم  هارمه  تفگ : دعـس  نب  رمع  هب  ع )  ) نیـسح هک 

یفرح تسناوتن  دـش و  تحاران  رمع  منکیم . هیدأت  مراد  زاجح  رد  هک  یلام  زا  ار  نآ  ضوع  دومرف : ترـضح  متـسه  ملاـم  نارگن  تفگ :
اهریت تسا : هتفگ  امن  نب  خیش  دنک . تظفاحم  نمشد  زا  ار  ترضح  نآ  ات  تشگرب  ع )  ) نیسح يوس  هب  دیگنج و  تعاس  کی  ورمع  . دنزب

دش و ع )  ) نیسح هجوتم  دش و  تحارج  زا  رپ  شندب  هک  نیا  ات  دیسریمن  ماما  هب  یبیسآ  نیرتکچوک  دروخیمرب و  وا  هنیـس  تروص و  هب 
ادخ لوسر  هب  ارم  مالـس  دوب ، یهاوخ  نم  ولج  تشهب  رد  یلب  دومرف : ترـضح  مدرک ؟ افو  دوخ  دـهع  هب  ایآ  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  تفگ :
رمع هارمه  هک  هظرق  نب  یلع  اما  . درک میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  داتفا و  نیمز  هب  ورمع  هظحل  نیمه  رد  میآیم . مه  نم  هک  وگب  ناسرب و 

هب ار  وا  يدز و  لوگ  ار  مردارب  باذک ! يا  نیسح ! يا  دز : دایرف  دش و  ادج  فص  زا  دش  هتشک  شردارب  نوچ  دمآ و  نوریب  دوب  دعـس  نب 
رگا نم  رب  گرم  تفگ : یلع  هارمگ . ار  وت  درک و  تیاده  ار  وا  ادخ  یلو  مدرکن  هارمگ  ار  تردارب  نم  دومرف : ع )  ) نیسح يداد . نتـشک 
كاخ هب  درک و  یمخز  ار  وا  دمآرد و  وا  ولج  زا  لاله  نب  عفان  درک و  هلمح  ع )  ) نیسح رب  سپس  موشن ! هتـشک  هار  نیا  رد  ای  مشکن و  ارت 
دروم رد  هماع  نیفرحنم  زا  یخرب  يارب  . ) تفای يدوبهب  دش و  هجلاعم  اهدعب  دنداد و  شتاجن  دـندرک و  لوک  ار  وا  شنارای  سپ  تخادـنا 

.( دنشاب هدروآ  نایم  هب  يرکذ  شدیهش  ردارب  زا  هک  نآ  نودب  تسه ، حدم  تیاور و  یفارگویب و  هظرق ، نب  یلع 

يراصنا برلادبع  نب  نمحرلادبع 

دمحم تسا : هتفگ  هدقعنبا  . دوب ع )  ) نانمؤمریما صالخا  اب  نارای  زا  وا  تسا  هدش  رکذ  بتک  رد  وا  تیاور  لاح و  حرش  هک  دوب  یباحص 
هبحر رد  ع )  ) یلع هک  هدرک  تیاور  هتابن  نب  غبصأ  زا  يدبع  نسح  نب  یلع  زا  يریمن  رفعج  نب  دمحم  زا  يدشار  قاحسا  نب  لیعامسا  نب 

هک دنتساخ  اپب  رفن  هد  زا  زواجتم  دزیخ و  اپب  هدینش  اصخش  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  ادخ  لوسر  نخـس  هک  ره  هک  تساوخ  مدرم  زا  دنگوس  اب 
، یلولس هدانج  نب  یشبح  بائر ، نب  هللادبع  تباث ، نب  ۀمیزخ  فینح ، نب  لهس  بنیزوبا ، ضحم ، نب  ورمع  نب  ةرمعوبا  يراصنا ، بویاوبا 

نایم رد  يراصنا ، برلادـبع  نب  نمحرلادـبع  يراصنا و  هلاضفوبا  يراصنا ، هعیدو  نب  تباث  يراصنا ، نالجع  نب  نامعن  بزاـع ، نب  دـیبع 
نم نم و  یلو  لجوزع  يادخ  انامه  دیشاب  هاگآ  دومرف : ادخ  لوسر  میدینش  ام  هک  میهدیم  یهاوگ  دنتفگ : دنتـساخاپب و  هک  دندوب  نانآ 

هبحا و نم  بحا  هداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  تسوا  يالوم  یلع  متـسه  وا  يـالوم  نم  هک  ره  دیـشاب ! هاـگآ  متـسه  نینمؤم  یلو 
رارکت ار  نآ  هباحـص  زا  دادعت  نیا  کت  کت  لاح  حرـش  هدرک و  رکذ  ار  بلطم  نیمه  هباغلادسا  رد  و  هناعأ . نم  نعأ  هضغبا و  نم  ضغبا 

هارمه وا  درک و  تیبرت  ار  وا  داد و  میلعت  برلادبع  نب  نمحرلادبع  هب  ار  نآرق  ع )  ) یلع هک  تسا : هتفگ  قئادحلا  باتک  رد  و  تسا . هدرک 
. هنع یلاعت  هللا  یضر  دش . هتشک  دیگنج و  وا  هک : هتفگ  يورس  دیسر و  تداهش  هب  تسخن  يهلمح  رد  دمآ و  قارع  هب  هکم  زا  ع )  ) نیسح

یجرزخ يراصنا  نالجع  نب  میعن 

هس ره  تسا . روکذم  روهشم و  هک  دناهتشاد  یئاهششوک  نیفـص  رد  دندوب و  ع )  ) نینمؤمریما باحـصا  زا  ردارب ، هس  میعن ، نامعن و  رـضن ،
نیـسح نوـچ  داد و  همادا  یگدـنز  هب  هفوـک  رد  میعن  یلو  دنتـشذگرد  ـالبرک  يهعقاو  زا  شیپ  ناـمعن  رـضن و  دـناهدوب . رعاـش  ریلد و  نت 

. دش هتشک  تسخن  هلمح  رد  تفر و  نادیم  هب  مرحم  مهد  رد  دوب و  وا  هارمه  تفر و  وا  يوس  هب  دش ، قارع  دراو  مالسلاهیلع ) )

یجرزخ يراصنا  ثراح  نب  بعک  نب  ةدانج 
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گنج هب  وا  دمآ  شیپ  البرک  هثداح  هک  یماگنه  دوب  شهارمه  زین  شاهداوناخ  دمآ  نوریب  هکم  زا  ع )  ) نیسح هارمه  هک  دوب  یناسک  زا  وا 
. دیسر تداهش  یلاع  ضیف  هب  نیتسخن  هلمح  رد  سپ  تفاتش 

یجرزخ يراصنا  ثرح  نب  بعک  نب  ةدانج  نب  ورمع 

تساوخ هزاجا  دیسر و  ماما  تمدخ  شردام  روتسد  هب  شردپ  ندش  هتشک  زا  دعب  دمآ و  شردام  شردپ و  هارمه  هک  دوب  یناوجون  ورمع 
ناوجون نیا  دومرف : ع )  ) نیـسح ماما  فنخمیبا  تیاور  هب  انب  درک ، رارکت  ار  شدوخ  تساوخرد  وا  دادن و  هزاجا  ماما  دورب . نادیم  هب  هک 

ماما اذل  ماهدـمآ و  مردام  روتـسد  هب  تفگ : ناوجون  دـشابن ، یـضار  شردام  تسا  نکمم  تسا و  هدـش  هتـشک  گنج  رد  شردـپ  تسا و 
ار نآ  شردام  دنتخادنا . ع )  ) نیـسح يوس  هب  دندرک و  ادج  نت  زا  ار  وا  رـس  ندش  هتـشک  زا  سپ  دش و  نادیم  راپـسهر  وا  دومرف و  هزاجا 

. دنادرگرب ار  وا  ع )  ) ماما هک  دگنجب  نآ  اب  ات  دیشک  ار  همیخ  نوتس  تشگرب و  همیخ  هب  تشک و  ار  وا  دز و  يدرم  هب  ار  نآ  تفرگ و 

فوتحلاوبا شردارب  ینالجع و  يراصنا  ثراح  نب  دعس 

هتفگ قئادحلا  بحاص  دنتفر . نوریب  ع )  ) نیـسح گنج  يارب  دعـس  نب  رمع  هارمه  دندوب و  هفوک  يهمکحم  يهلحم  دارفا  زا  ردارب  ود  نیا 
کمک ام  هب  هک  تسین  یسک  ایآ  دومرفیم : دنلب  يادص  اب  نوچ  دندیسر ، تداهش  هب  ع )  ) نیسح نارای  هک  یماگنه  مرحم  مهد  رد  تسا :

ار وا  هداوناخ  يراز  هیرگ و  ماما و  يهثاغتـسا  مه  شردارب  دعـس و  دندرک  هیرگ  دنلب  يادـص  اب  دندینـش و  ار  نیا  ناکدوک  نانز و  دـنک ؟
دوخ ریشمش  اب  سپ  دندرک  یمخز  ار  یهورگ  دندناسر و  لتق  هب . ار  یهورگ  دندرک و  هلمح  وا  نانمـشد  هب  ع )  ) نیـسح هارمه  دندینش و 

. دندش هتشک  مه  اب  ود  ره  هک  نآ  ات  دندیگنج  وا  نانمشد  اب  دنتفاتش و  مالسلاهیلع )  ) نیسح کمک  هب 

اهیمعثخ اهیلجب و  زا  ییادهش 

یلجب يرامنا  سیق  نب  نیق  نب  ریهز 

رد عاجـش و  ریلد و  يدرم  وا  دوب . هفوک  میقم  شموق  هارمه . دوـب و  رادروـخرب  یـصاخ ، يراوـگرزب  تفارـش و  زا  شموـق  ناـیم  رد  ریهز 
نیـسح نارای  زا  یهلا  تیانع  اب  تشگرب  رد  تفر و  هکم  هب  ق  لاس 60 ه . هب  هک  دوب  ینامثع  تسخن  وا  تشاد . يروهـشم  عضاوم  اهگنج 

هارمه هکم  زا  تشگزاـب  رد  نیق  نب  ریهز  اـب  تسا : هتفگ  هک  نییرازف  زا  یخرب  زا  تسا  هدرک  تیاور  فنخموبا  دـش . نییوـلع  وزج  و  (ع )
ره مییآ ، دورف  لزنم  کی  رد  ع )  ) نیـسح اب  هک  میتشادن  تسود  هجو  چـیه  هب  میدرکیم  تکرح  ع )  ) نیـسح زا  یمک  هلـصاف  اب  میدوب و 

راچان هب  يزور  هک  نیا  ات  تفریم  ولج  ریهز  دمآیم ، دورف  ع )  ) نیسح تقو  ره  دنامیم و  بقع  ریهز  درکیم  تکرح  ع )  ) نیـسح تقو 
ندروخ اذـغ  لوغـشم  هک  یماگنه  میدـمآ و  دورف  رگید  فرط  ردام  فرط و  کی  رد  ع )  ) نیـسح سپ  دـندمآ  دورف  مه  اب  لزنم  کی  رد 

ام یسرب  وا  رضحم  هب  هک  داتسرف  ع )  ) یلع نب  نیسح  ارم  ریهز ! يا  تفگ : دش و  لخاد  درک و  مالس  ع )  ) نیسح يهداتسرف  ناهگان  میدوب 
رتخد مهلد »  » هک دـنکیم  لقن  فنخموبا  . دـش مکاح  ام  رب  ینادرگرـس  اـب  مأوت  یقیمع  توکـس  میتخادـنا و  رود  میتشاد ، تسد  رد  هچنآ 

؟ یهد تبثم  خـساپ  ادـخ  لوـسر  رـسپ  يهداتـسرف  هب  یهاوـخیمن  هللا ! ناحبـس  متفگ : ریهز  هب  هک : درک  لـقن  نم  هب  ریهز ) رـسمه   ) ورمع
هک یلاح  رد  هظحل  دنچ  زا  سپ  تفر و  ترضح  شیپ  ریهز  فرح ، نیا  زا  سپ  يدرگرب . يونشب و  ار  شنخس  يورب و  وا  شیپ  یناوتیم 

بترم لقتنم و  ع )  ) نیـسح يهمیخ  رانک  رد  ار  شیگدـنز  طاـسب  هک  داد  روتـسد  تشگرب و  یلاحـشوخ  اـب  دوب ، هدـش  نوگلگ  شاهرهچ 
هب سپـس  دـسرب و  وـت  هب  نم  زا  يررـض  مرادـن  تسود  هک  يورب  تاهداوناـخ  شیپ  يدازآ ، وـت ، تـفگ ، مـهلد )  ) نـم هـب  سپـس  دـننک و 

وگزاب امـش  يارب  یثیدـح  نم  میوشیم و  ادـج  مه  زا  هشیمه  يارب  هنرگ  دـنک و  يوریپ  نم  زا  تسا  لـیام  مادـک  ره  تفگ : شناـهارمه 
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لاحشوخ دش  امش  بیـصن  هک  یحتف  مئانغ و  زا  تفگ : ام  هب  ناملـس  دش . ام  بیـصن  یمئانغو  حتف  میدیگنج و  [ 94 « ] رجنلب رد  : » منکیم
هتشگ امـش  بیـصن  هک  یقیفوت  زا  تقو  نآ  دیدیگنج  نانآ  هارمه  دیدرک و  كرد  ار  دمحم  لآ  ناناوج  نوچ  تفگ : یلب ، میتفگ  دیدش ؟

دـش و ع )  ) نیـسح ضرعتم  دـیزی  نب  رح  نوچ  دـیوگ : فنخموبا  . مراپـسیم ادـخ  هب  ار  امـش  نم  اذـل  دـیوشیم و  لاحـشوخ  رتشیب  تسا ،
دـنداد و همادا  دوـخ  تکرح  هب  مـه  راـنک  رد  رکـشل  ود  درکن و  لوـبق  ع )  ) نیـسح دروآ ، دورف  شدوـخ  يهتـساوخ  قـبط  ار  وا  تساوـخ 

ریهز سپ  نورت ... دـق  اـم  اـنب  لزن  هناـف  دـعب  اـمأ  تفگ : هبطخ  نآ  رد  درک و  داریا  شناراـی  يارب  ياهبطخ  دیـسر و  مسحاذ »  » هب ترـضح 
: تفگ ادخ  شیاتس  ساپس و  زا  دعب  سپ  دیئامرفب : دنتفگ : منزب ؟ فرح  نم  ای  دینزیم و  فرح  امش  تفگ : دوخ  باحصا  هب  تساخاپب و 

وت اب  يدردـمه  ندرک و  کمک  دوب  يدـبا  ام  يویند  یگدـنز  ضرف  هب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  میدینـش ، ار  تنخـس  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا 
. دومرف ریخ  ياـعد  وا  قح  رد  ع )  ) نیـسح سپ  میدادیم . حـیجرت  يویند  یمئاد  یگدـنز  رب  ار  وـت  یهارمه  دوـب ، نآ  زا  یئادـج  مزلتـسم 

ياج رد  ار  نیـسح  هک  دیـسر  وا  هب  داـیزنبا  روتـسد  دـیآ و  دورف  هک  تفرگ  تخـس  ع )  ) نیـسح رب  رح  نوچ  هک : درک  تیاور  فنخموبا 
ینعی يدابآ  نآ  ای  و  [ 95 « ] اونین  » ینعی يدابآ  نیا  رد  راذگب  تفگ : رح  هب  ع )  ) نیـسح دروآ ، دورف  يدابآ  بآ و  دقاف  یلاخ و  کشخ و 
تسا نم  رب  دایزنبا  سوساج  درم  نیا  نوچ  مناوتیمن  هللاو ، هن  تفگ : رح  میئآ . دورف  [ 97 « ] ۀیفش  » ینعی يرگید  نآ  ای  و  [ 96 « ] هیرضاغ »

، يدعب ياههورگ  اب  ندیگنج  زا  تسا  رتناسآ  ام  رب  نانیا  اب  ندـیگنج  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : ع )  ) نیـسح هب  تیعقوم  نیا  رد  ریهز 
زاغآ مهاوخیمن  دومرف : وا  هب  ع )  ) نیـسح تشاد . میهاوخن  ار  نانآ  اب  هلباقم  ناوت  اـم  دوشیم و  هدوزفا  ناشدادـعت  رب  هظحل  هب  هظحل  اریز 
عقاو مه  تارف  رانک  رد  تسا و  یمکحم  هاگیاج  هک  يدابآ  نیا  هب  مینک  تکرح  سپ ، تفگ : ریهز  مشاب . نم  ناـنیا ، اـب  گـنج  يهدـننک 

زا اهلاراب ! دومرف : ع )  ) نیسح رقعلا »  » هیرق تفگ : ریهز  يدابآ ؟ مادک  دومرف : ع )  ) نیسح میگنجیم . نانآ  اب  دشاب  ام  محازم  رگا  هک  تسا 
رب میمـصت  دعـس  نب  رمع  نوچ  تسا : هتفگ  فنخموبا  . دـندمآ دورف  راـچانب  دوب ، « ـالبرک  » ماـنب هک  یلحم  رد  سپ  مربیم . هاـنپ  وـت  هب  رقع 
لاح نیا  رد  ع )  ) نیـسح داب ! هدژم  امـش  رب  تشهب  دیوش و  راوس  ادخ  رکـشل  يا  ناه ! دز : دایرف  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  تفرگ ، ندـیگنج 

شرهاوخ هک  دوب  هتـشاذگ  دوخ  يوناز  يور  فیفخ  باوخ  تلاـح  هب  ار  شرـس  هدز و  هیکت  دوخ  ریـشمش  رب  هتـسشن و  شاهمیخ  يوـلج 
تمدخ هب  سابع  و  دوب ) مرحم  مهن  هبنشجنپ  رـصع  زا  دعب  رد  نایرج  نیا   ) تسا کیدزن  نمـشد  ردارب ! تفگ : دش و  کیدزن  وا  هب  بنیز 

سابع سرپب . ار  ناشتکرح  تلع  وش و  راوس  دومرف : ع )  ) سابع هب  دش و  دـنلب  ترـضح  تسا . امـش  کیدزن  نمـشد  تفگ : دیـسر و  ماما 
هدیـسر روتـسد  هک  دـنتفگ  نانآ  دیـسرپ و  ار  نایرج  تفر و  نانآ  فرط  هب  نیق  نب  ریهز  رهظم و  نب  بیبح  هلمج  زا  هراوس  رفن  اب 20  (ع )

دش و هتفریذپ  فرح  نیا  منک . وگزاب  ار  نایرج  مورب و  ماما  شیپ  ات  دـینکن  باتـش  تفگ : نانآ  هب  ع )  ) سابع گنج . ای  میلـست و  ای  تسا 
ریهز دیوگب . نخـس  دوخ  ای  دنزب و  فرح  موق  نیا  اب  وا  هک  تفگ  ریهز  هب  بیبح  دندنام . اجنامه  رد  شنارای  تشگرب و  یئاهنت  هب  سابع 

وت هک  تفگ  داد و  خساپ  وا  هب  سیق  نب  ةرزع  و  دش ) لقن  شلاح  حرش  رد  هک  تفگ  ینانخس  بیبح   ) هد همادا  ياهدرک و  زاغآ  وت  تفگ :
ادخ زا  شاب ، بظاوم  وت  تسا ، هدرک  تیادـه  هیکزت و  ار  بیبح  سفن  ادـخ  هک  تفگ  وا  هب  ریهز  ینکیم و  هیکزت  یناوتیم  ات  ار  تدوخ 

يولع وت  ریهز ! يا  تفگ : هرزع  یئامن . نیگنر  یکاپ  نوخ  هب  ار  تتسد  ینک و  کمک  یهارمگ  هب  ادابم  مهاوخیم  ار  وت  ریخ  نم  سرتب ،
زگره نم  مسق  ادخ  هب  دشاب ، مندوب  يولع  لیلد  هک  تسا  یفاک  رـضاح  لاح  رد  معـضوم  هک  داد  خساپ  ریهز  يدوب . ینامثع  هکلب  يدوبن 
مدـید ار  وا  نوچ  میدـید و  ار  رگیدـمه  هار  رد  یلو  ماهدادـن . وا  هب  يرای  يهدـعو  ماهداتـسرفن و  وا  شیپ  یـسک  هتـشونن و  ماما  هب  ياهمان 

هب هک  متفرگ  میمصت  دش و  نشور  میارب  امش  هورگ  وا و  نمشد  عضوم  دش و  مسجم  مرظن  رد  ادخ  لوسر  اب  وا  برق  مدش و  ربمایپ  رکذتم 
يوار .) منک ظفح  دـیاهدرک ، عیاـض  امـش  هک  ار  شلوسر  ادـخ و  قح  اـت  میاـمن  وا  يادـف  ار  مناـج  مشاـب و  وا  هورگ  رد  منک و  کـمک  وا 

تقفاوم داهنـشیپ  نیا  اب  دـنتخادرپ و  تروشم  هب  ناـنآ  دـهد . تلهم  بش  کـی  هک  تساوخ  نمـشد  زا  تشگرب و  ع )  ) ساـبع دـیوگیم )
ع)  ) نیسح دیـسر  مرحم  مهد  بش  نوچ  تفگیم : وا  هک  دنکیم  تیاور  یقرـشم  هللادبع  نب  كاحـض  زا  فنخموبا  دنتـشگرب و  هدرک و 
زا مادک  ره  دینک و  هدافتسا  تصرف  زا  هتفرگ ، ارف  ار  امش  بش  یکیرات  تفگ : نآ  نمـض  رد  درک و  داریا  ياهبطخ  شاهداوناخ  ام و  يارب 
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دنتفگ ینانخس  شاهداوناخ  زا  نارگید  سابع و  متسه ... نم  اهنت  نمشد  فده  اریز  دیوش  رود  هتفرگارم و  يهداوناخ  زا  یکی  تسد  امش 
دهاوخ رکذ  عقوم  هب  هک  داد  یخساپ  دیعس  دیدرگ و  نایب  البق  هک . داد  یخساپ  هجـسوع  نب  ملـسم  دیدرگ و  نایب  نانآ  لاک  حرـش  رد  هک 
نایرج نیا  راب  رازه  متـشگیم و  هدنز  سپـس  مدـشیم و  هتـشک  هک  مراد  تسود  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : تساخرب و  ریهز  سپـس  دـش ،
يارب ار  شناراـی  ع )  ) نیـسح نوچ  دـناهتفگ : نیخروم  . درکیم عـفد  تناـناوج ، وـت و  زا  ار  گرم  ندـش  هتـشک  همه  نیا  دـشیم و  رارکت 
سابع شردارب  تسد  هب  ار  قربب  داتسیا و  فص  بلق  رد  شدوخ  داد و  رارق  هرـسیم . رب  ار  بیبح  هنمیم و  رب  ار  ریهز  درک  فص  هب  گنج ،
گنج هب  ع )  ) نیـسح زا  لـبق  نوچ  هک : درک  تیاور  یلجب ، یبعـش  هللادـبع  نب  ریثک  زا  یمابـش  دعـسا  نب  هلظنح  نب  یلع  زا  فنخموبا  . داد

دمآ و نادیم  هب  تشاد ، مد  دنچ  شریشمش  دوب و  حالس  رد  قرغ  تشاد و  هخاش  دنچ  شمد  هک  نایرع  ریشمش  اب  نیق  نب  ریهز  میتخادرپ :
ات ام  تسا و  یمتح  هفیظو  ینید  ردارب  يارب  ناناملـسم  یهاوخریخ  دیـشاب . رذحرب  ادخ  باذـع  زا  دیـشاب ! رذـحرب  هفوک ! مدرم  يا  تفگ :

هطبار نیا  دـیآ ، نایم  هب  ریـشمش  رگا  هک  میراد  دـحاو  تلم  دـحاو و  نید  میردارب و  هتـشگن  عقاو  ام  نایم  ریـشمش  هک  یماداـم  هظحل  نیا 
هب ار  امـش  ام  مینک ؟ لمع  هنوگچ  ات  دنتـسه  اهام  يارب  ناحتما  هلیـسو  ادخ  لوسر  يهداوناخ  انامه  دوشیم . ادـج  اههار  دوشیم و  هدـیرب 

نامشچ دایزنبا  دیزی و  دوشیمن ، امـش  دیاع  يدب  زج  نانیا  زا  اریز  مینکیم  توعد  دایزنبا  نامز  توغاط  هب  کمک  كرت  نانآ و  يرای 
امرخ تخرد  ياههخاش  زا  دـنربیم و  ار  اهامـش  ياهاپ  اهتـسد و  دـنکیم و  هلثم  ار  امـش  دـنکیم و  روک  هتخادـگ  ینهآ  هلیم  هب  ار  اـمش 
يوار . ) دنتشک ار  شلاثما  ةورع و  نب  یناه  شنارای و  يدع و  نب  رجح  هک  نانچ  دنشکیم  ار  امش  نایراق  ناگرزب و  دننکیم و  ناتنازیوآ 

ار شنارای  نیسح و  ات  مینکیم  يرادیاپ  ردقنآ  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : دندرک و  شیاتس  ار  شردپ  هللادیبع و  دنداد و  مانشد  ار  وا  دیوگ )
. دنتسه کمک  یتسود و  راوازس  هیمـس ، دنزرف  زا  رتشیب  همطاف  نادنزرف  مدرم ! يا  تفگ : نانآ  هب  ریهز  . میربب ریما  شیپ  ار  نانآ  ای  میـشکب 

دیزی مناج  هب  مسق  اریز  دننک  لح  ار  ناشلکـشم  دـیزی  اب  ات  دـیرادرب  وا  زا  تسد  سپ  دیـشکب  ار  نانآ  ادابم  دـینکیمن  کمک  نانآ  هب  رگا 
هک تدشکب ! ادخ  شاب ، تکاس  تفگ : تخادنا و  ریهز  يوس  هب  يریت  رمش  دیوگ ) يوار  . ) دوشیم دونشوخ  امش  زا  مه  وا  نتشک  نودب 

، یناویح وت  اریز  متسین  وت  اب  دیشاشیم ) شیاههنشاپ  هبهک  یسک  رسپ  يا   ) اپراچ رسپ  يا  تفگ : ریهز  يدرک . هتـسخ  تایفرح  رپ  اب  ار  ام 
تمایق زور  كاندرد  باذـع  يراوخ و  رظتنم  یتسیاـب  وت  ینک . لـمع  یـشاب و  دـلب  یبوخ  هب  ار  نآرق  زا  هیآ  ود  منکیمن  ناـمگ  ادـخ  هب 
گرم ادخ  هب  یناسرتیم ؟ گرم  زا  ارم  ایآ  تفگ : ریهز  تشک . دهاوخ  رگید  هظحل  کی  ات  ار  تماما  وت و  ادخ  تفگ : وا  هب  رمش  یـشاب .

لذارا و عون  نیا  مدرم ! يا  دز ، داـیرف  ناـنآ  رب  تفر و  مدرم  يوس  هب  سپـس  دـیوگ ) يوار  . ) اهامـش اـب  ندـنام  زا  تسا  رتبوـبحم  میارب 
نارای و نیلتاق  تیب و  لها  هیرذ و  نیلتاـق  هب . ص )  ) دـمحم تعافـش  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنکن . هجوتیب  ناـتنید  هب  تبـسن  ار  امـش  شاـبوا 
: دیوگیم دهاوخیم و  ار  وت  هللادبعوبا  انامه  ریهز ! زا  تفگ : درک و  ادص  ار  وا  رـس  تشپ  زا  يدرم  دیوگ ) ياور  . ) دسریمن وا  نیعفادـم 

هتـشاد يدوس  قح  غالبا  تحیـصن و  رگا   ) يدناسر نانآ  هب  ار  قح  يدرک و  یهاوخریخ  ناشیارب  نوعرف  لآ  نمؤم  دننام  دنگوس  مناج  هب 
اب ع )  ) نیـسح ياـههمیخ  فرط  هب  رمـش  هک : ملـسم  نب  دـیمح  زا  دـنکیم  تیاور  فنخموبا  تشگرب ، ناـنآ  يوـس  هب  ریهز  سپ  دـشاب ،)

اههمیخ زا  دـندرک و  نویـش  نانز  منازوسب . شاهنکـس  اب  ار  اهنیا  ات  دـیروایب  شتآ  تفگ : درک و  هراپ  ار  اـهرداچ  درب و  هلمح  شاهزینزرس 
شتآ رد  ار  وت  ادـخ  ینازوسب ؟ ارم  هداوناخ  هناخ و  ات  یهاوخیم  شتآ  وت  نشوجلا ! يذ  رـسپ  يا  دز : دایرف  ع )  ) نیـسح دـنتخیر و  نوریب 

هزعوبا تخاس و  رود  اـههمیخ  زا  ار  ناـنآ  درک و  هلمح  وا  ناراـی  رمـش و  هب  شناراـی  زا  رفن  هد  اـب  نیق  نب  ریهز  عقوم  نیمه  رد  دـنازوسب .
ملاس ناج  ریهز  دنتـشک و  ار  نانآ  زا  يرایـسب  دنتخیر و  نانآ  رـس  رب  زین  ریهز  نارای  دناسر و  لتق  هب . ار  رمـش  ناکیدزن  نارای و  زا  یبابخ 
یکی نوچ  دندرک و  يدـیدش  گنج  رح  ریهز و  دـش و  رتروهلعـش  گنج  شتآ  بیبح ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب  دـیوگ : فنخموبا  . درب ردـب 
زامن ع )  ) ماما دـش و  هتـشک  رح  هک  نیا  اـت  درکیم  صـالخ  ار  وا  درکیم و  هلمح  يرگید  تفرگیم  رارق  هرـصاحم . رد  درکیم و  هلمح 

، تسا هدشن  هدینـش  شلثم  تسا و  هدشن  هدید  نآ  دننام  هک  درک  یگنج  تشاذگ و  شیپ  مدق  ریهز  تشگ . غراف  زامن  زا  دـناوخ و  فوخ 
نیا ات  دـش  گنج  لوغـشم  تشگرب و  دوب و  ع )  ) ماما زا  عیدوت  رب  رعـشم  هک  تفگ  يزیچ  داتـسیا و  ع )  ) ماما روضح  رد  تشگرب و  سپس 
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ریهز نوچ  هتفگ : بقانم  رد  يورـس  . دندناسر تداهـش  هب  ار  وا  دندرک و  هلمح  وا  هب  یمیمت  سوا  نیرجاهم  یبعـش و  هللادـبع  نب  ریثک  هک 
یناسک نعل  دننام  دنک  تنعل  ار  وت  لتاق  ادخ  یشابن و  رود  ادخ  تمحر  زا  ریهز  يا  تفگ : دمآ و  شرس  يالاب  رب  ع )  ) نیـسح دش  هتـشک 

. دندش لدبم  اهریزنخ  اهنومیم و  هب  هک 

یلجب يرامنا  سیق  نب  براضم  نب  ناملس 

اب دوب و  هتفر  هکم  هب  شمع  رـسپ  اـب  لاس 60 ه ق  هب  ناملـس  دندوب و  سیق  دـنزرف  براضم  نیق و  اریز  دوب  ریهز  کیدزن  مع  رـسپ  ناملس 
ایوگ رهظ و  زامن  زا  دعب  رگید  رفن  دنچ  اب  ناملس  هک : تسا  هتفگ  قئادحلا  بحاص  دش . ع )  ) نیـسح نارای  وزج  مه  وا  ریهز  نتفای  تیاده 

. دیسر تداهش  هب  ریهز  زا  شیپ 

یمعثخ يرامنا  عاطملا  یبا  نب  ورمع  نب  دیوس 

نب كاحـض  تسا : هتفگ  فنخموبا  دوب . اـهگنج  رد  هبرجت  بحاـص  ریلد و  دـباع ، فیرـش ، گرزب ، دـیوس  يدواد ، يربـط و  لـقن  هب  اـنب 
ات مینکیم  کمک  امش  هب  ام  تفگ : وا  درک و  توعد  کمک  هب  ار  وا  ترضح  درک ، مالـس  دمآ و  ع )  ) نیـسح تمدخ  هب  یقرـشم  هللادبع 

، داد يزادناریت  روتسد  نازادناریت  هب  دعسنبا  هک  دیسر  یتعاس  تفریذپ . ار  طرش  نیا  ترضح  یشاب ، هتـشاد  راصنا  نارای و  هک  هظحل  نآ 
دش هجوتم  درک و  ناهنپ  ياهمیخ  رد  ار  شبسا  كاحض  یلو  دندرک  یپ  ار  ترضح  نارای  ياهبسا  هدرک و  يزادناریت  هب  عورش  نازادناریت 
رانک گنج  زا  هک  تساوخ  نذا  ع )  ) نیـسح زا  اذـل  تسا و  هدـنامن  یقاـب  یمرـضح  ورمع  نب  رـشب  دـیوس و  زج  ع )  ) نیـسح ناراـی  زا  هک 

زا موشیم و  شراوس  هدـیدن ، بیـسآ  مدوب و  هدرک  یفخم  ار  مبـسا  تفگ : كاحـض  يوریم ؟ ياهلیـسو  هچ  اـب  دومرف : ترـضح  دـشکب 
هتشک یمرضح  رشب  دناهتفگ : نیخروم  تفای . تاجن  یلطعم  يرادقم  زا  دعب  دش و  راوس  سپ  یناد . دوخ  دومرف : ترضح  موریم . هکرعم 

، ترضح نوچ  دش . هتـشک  هک  درک  نامگ  نمـشد  داتفا و  ور  هب  دش و  تحارج  زا  رپ  شندب  ات  دیگنج  تشاذگ و  شیپ  مدق  دیوس  دش و 
نیا ات  دیگنج  نانآ  اب  یتعاس  درک و  هلمح  نمشد  هب  دوب  هدرک  ناهنپ  هک  یئوقاچ  اب  دینش و  ار  ماما  تداهش  ربخ  دیوس  دیسر ، تداهش  هب 

. دیسر تداهش  هب  ینهج ، ءاقرو  نب  دیز  یبلغت و  راکب  نب  ةورع  تسد  هب  دش و  وا  هجوتم  نمشد  هک 

یمعثخ رشب  نب  هللادبع 

نب سرفع  نب  ۀعیبر  نب  بلک  نب  هحیلج  نب  بهاو  نب  کلام  نب  ۀسئار  نب  رماع  نب  ریمق  نب  ةرانم  نب  ورمع  نب  ۀـعیبر  نب  رـشب  نب  هللادـبع 
هدرب مان  شردـپ  وا و  زا  بورح  يزاغم و  بتک  رد  دوب و  قیاقح  یماح  ریلد و  دارفا  ریهاشمزا  یمعثخ ، يراـمنا  راـمنأ  نب  لـبقا  نب  فلخ 

یناسک زا  هللادبع  شرسپ  و  دنتفگیم ... رشب  ۀنابج  نآ  هب  هک  دوب  هفوک  رد  ياهقطنم  بحاص  یمعثخ  هعیبر  نب  رـشب  هتفگ : یبلکنبا  هدش .
بحاص لقن  هب  انب  تفر و  ع )  ) نیسح فرط  هب  گنج ، شتآ  لاعتشا  زا  شیپ  یهورگ  اب  سپـس  درک و  تکرح  دعـسنبا  نوشق  اب  هک  دوب 

. دیسر تداهش  هب  تسخن  هلمح  رد  رهظ  زا  شیپ  نارگید ، قئادحلا 

یلدهب يدنک  أشعشلاوبا  رصاهم  نب  دایز  نب  دیزی 

تاقالم زا  شیپ  دوب و  روسج  ریلد و  فیرـش ، يدرم  دـیزی  . دـناهدوب يدـنک  هلیبق  زا  هک  يدارفا  ینعی  اهیدـنک  هدـنک . هلیبق  زا  تسیاهخاش 
درک و هبتاکم  دایزنبا  اب  ع )  ) نیسح اب  هطبار  رد  رح  هک  یماگنه  هتفگ : فنخموبا  تفر . ترضح  نآ  يوس  هب  هفوک  زا  رح ، اب  ع )  ) نیسح
هب ار  همان  وا و  رح  دمآ و  رح  شیپ  يدنک ) ینب  رسن  نب  کلام   ) دایزنبا هداتسرف  درکیم ، تکرح  ودب  ود  ع )  ) نیسح رکـشل  اب  رح  نوشق 

: تفگ وا  هب  دیزی  یلب . تفگ : یتسه ؟ رـسن  نب  کلام  وت  دیـسرپ : وا  زا  دیزی  دش و  دایز  نب  دیزی  هجوتم  دصاق  دروآ . ع )  ) نیـسح روضح 
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وا هب  دـیزی  ماهدرک . افو  دایزنبا  دـیزی و  هب  تبـسن  مدوخ  تعیب  هب  هدرک و  هفیظو  ماجنا  تفگ : ياهدروآ ؟ هچ  دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام 
هک ياهدینشن  ار  ادخ  مالک  رگم  دش . دهاوخن  وت  دیاع  ران  راع و  زج  ياهتشادرب و  ماگ  دوخ  تکاله  رد  ياهدش  تیصعم  بکترم  تفگ :

دیگنجیم هراوس  ءاشعـشلاوبا ، هدرک : تیاور  فنخموبا  . داد یبسانمان  باوج  کلام  دننکیم ... خزود  هب  توعد  ناماما  زا  یخرب  هدومرف :
تفر اطخ  هب  شریت  چنپ  اهنت  دوب  یتسدربز  زادناریت  نوچ  تخادنا و  ریت  دصکی  تسشن و  ماما  رضحم  رد  وناز  ود  دش ، یپ  شبسا  نوچ  و 

: تفگ دش و  دنلب  شیاج  زا  دـش  مامت  شیاهریت  نوچ  هد . رارق  وا  شاداپ  ار  تشهب  ناسرب و  فدـه  هب  ار  شریت  ایادـخ ! دومرفیم : ماما  و 
يهعیفر يهجرد  هب  هک  نیا  ات  دوب  ندـیگنج  لوغـشم  درک و  هلمح  نمـشد  هب  ریـشمش  اب  سپـس  درکن و  تباصا  فدـه  هب  ددـع  جـنپ  اهنت 

. تشگ لیان  تداهش 

يدنک سیقلا  ءرما  نب  ثراح 

مالک هک  دش  هجوتم  نوچ  دوب و  دعسنبا  نوشق  رد  ثراح  تسا . هدش  هدرب  يرکذ  وا  زا  يزاغم »  » بتک رد  دوب و  دبعتم  ناریلد  زا  ثراح 
تداهش هب  هلمح ، نیتسخن  رد  ثراح  هک  هتفگ  قئادحلا »  » بحاص دش . هتشک  ات  دیگنج  تفاتش و  وا  يوس  هب  دناهدرک ، در  ار  ع )  ) نیـسح

. دیسر

يدنک ورمع  نب  رهاز 

هک یماگنه  دـناهتفگ : نیخروم  دوب . فورعم  تیب ، لها  هب  شتبحم  صاخ و  ماـع و  دزناـبز  شتعاجـش  هک  دوب  ياهبرجت  اـب  ناولهپ  رهاز ،
بیقعت ار  ورمع  هیواعم ، نوچ  درکیم و  یهارمه  وا  اب  رادرک  راتفگ و  رد  دوب و  وا  هارمه  مه  رهاز  درک ، مایق  دایز  هیلع  رب  قمح  نب  ورمع 

نیسح اب  تفر و  جح  هب  ق  لاس 60 ه . هب  درب و  ردب  ملاس  ناج  رهاز  تشک و  ار  ورمع  یلو  دـنک  ریگتـسد  هک  تساوخ  مه  ار  رهاز  درک ،
هک دناهتفگ  وا  ریغ  یسوط و  خیش  دیـسر . تداهـش  هب  نیتسخن  هلمح  رد  يورـس  هتفگ  هب  انب  دمآ و  البرک  هب  وا  هارمه  درک و  تاقالم  (ع )

. تسا هتفگ  دوردب  ار  یگدنز  ق  لاس 220 ه . هب  دنکیم و  تیاور  مهن  متشه و  ماما  زا  هک  دندوب  وا  دالوا  زا  رهاز  نانس  نب  دمحم 

يدنک یمرضح  ثودحأ  نب  ورمع  نب  رشب 

زا رشب  . دنفورعم يزاغم  بتک  رد  هک  تسا  ینادنزرف  وا  يارب  دوب و  یعبات  وا  دیآیم  امـش  هب  نایدنک »  » زا ار  وا  دوب و  توم  رـضح  زا  رـشب 
عورـش زا  دـعب  مرحم ، مهد  زور  تسا : هتفگ  يدواد  دـمآ . مالـسلاهیلع )  ) ماما تمدـخ  هب  گـنج  زا  شیپ  ياـهزور  رد  هک  تسا  یناـسک 
باسح هب  ار  وا  مدوخ و  تفگ : رشب  هدش ، ریسا  ير  ياهزرم  رد  رمع  ترسپ  دش : هتفگ  دوب  ندیگنج  لوغشم  هک  یلاح  رد  رـشب  هب  گنج 

متعیب نم  دنک  تتمحر  ادخ  تفگ : دینش و  ار  فرح  نیا  ع )  ) نیسح مشاب . هدنز  مرسپ ، يریـسا  زا  دعب  هک  مرادن  تسود  مراذگیم . ادخ 
وا هب  ماما  موش . ادج  وت  زا  رگا  دنروخب  هدـنز  هدـنز  ارم  ناگدـنرد  تفگ : رـشب  نک . شـشوک  ترـسپ  يدازآ  رد  ورب و  متـشادرب  وت  زا  ار 

هکت جنپ   ) دنک هدافتـسا  اهنآ  زا  شردارب  يدازآ  يارب  ات  هدب  دوب  ردپ  هارمه  هک  دمحم  ترـسپ  هب  ار  ینامی  درب  ياهـسابل  نیا  سپ  دومرف :
. دش هتشک  نیتسخن  يهلمح  رد  رشب ، يورس ، هتفگ  هب  انب  تشاد .) شزرا  رانید  رازهکی  هک  داد  وا  هب  سابل 

ینالوخ يدنک  ریجح  نب  بدنج 

تمدـخ هب  رح ، ندیـسر  زا  شیپ  هار  رد  درک و  تکرح  ع )  ) نیـسح يوس  هب  دوب . ع )  ) نینمؤـمریما ناراـی  زا  هعیـش و  ناـگرزب  زا  بدـنج 
هتفگ قئادحلا »  » بحاص دش . هتـشک  يریگرد  لئاوا  رد  تفر و  نادیم  هب  بدنج  هک : دناهتفگ  نیخروم  دـمآ . البرک  هب  دیـسر و  ترـضح 
نانچ دشاب ، هدش  هتشک  وا  هارمه  بدنج  رسپ  هک  هدشن  تباث  نم  شیپ  یلو   ) دندش هتشک  يریگرد  لئاوا  رد  ریجح  شرـسپ  بدنج و  هک :
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(. مدرواین باتک  نیا  رد  ار  وا  لاح  حرش  اذل  هدشن و  هدرب  شمان  مه  تایمئاقلا »  » هسدقم هیحان  ترایز  رد  هک 

رافغ لآ  يادهش 

يرافغ قارح  نب  ةورع  نب  نامحرلادبع  شردارب  هللادبع و 

رد دوب و  ع )  ) یلع نارای  زا  قارح  ناشدـج  دـناهدوب . مه  هدرب  مشح و  مدـخ و  بحاص  دـندوب و  هفوک  ناریلد  فارـشا و  زا  ردارب  ود  نیا 
نارای نوچ  تسا : هتفگ  فنخموبا  . دندیـسر ع )  ) نیـسح ماما  تمدـخ  هب  البرک  رد  ردارب  ود  نیا  تشاد . تکرـش  ترـضح  نآ  ياـهگنج 
تقبـس رگیدـمه  زا  ندـش  هتـشک  يارب  دـنرادن ، ار  نانآ  اب  هلباـقم  تردـق  هک . دـندرک  ساـسحا  دـندید و  ار  نمـشد  ترثک  ع )  ) نیـسح

هک هد  هزاجا  سپ  هدش  کیدزن  ام  هب  نمشد  هللادبعابا ! يا  وت  رب  مالس  دنتفگ : دندیسر و  ماما  رـضحم  هب  نامحرلادبع  هللادبع و  دنتفرگیم 
دندمآ و رتکیدزن  نانآ  سپ  دییایب . رتکیدزن  دومرف : تفگ و  دـمآ  شوخ  نانآ  هب  ماما  میئامن . عافد  وت  زا  میوش و  هتـشک  تمـشچ  ولج  رد 
، يورـس هتفگ  هب  انب  دـندش ، هتـشک  ات  دـندیگنج  درکیم . لیمکت  ار  نآ  يرگید  دـناوخیم و  زجر  یکی  دـندیگنجیم . ماـما  یکیدزن  رد 
دندش و هتـشک  نت  هب  نت  گنج  رد  ود  ره  هک : دناهتفگ  یخرب  نت و  هب  نت  گنج  رد  نمحرلادبع  دش و  هتـشک  نیتسخن  هلمح  رد  هللادـبع 

. تسا نیمه  مه  هلجارملا »  » رهاظ زا  دافتسم 

يرافغ رذ  یبا  مالغ  يوح  نب  نوج 

هکم و هب  هنیدم  زا  ترضح  نآ  رفس  رد  و  ع )  ) نیـسح اب  دعب  و  ع )  ) نسح اب  تسخن  دوب . ع )  ) تیب لها  مزالم  هشیمه  نوج  رذوبا ، زا  دعب 
لاـتق يهزاـجا  داتـسیا و  ع )  ) نیـسح لـباقم  رد  نوج  دـش ، عورـش  يریگرد  نوچ  هتفگ : يدواد  نیدـلا  یـضر  دیـس  دوب . وا  هارمه  قارع 

ار اهنآ  داتفا و  ماما  ياـهاپ  هب  نوج  نکم . راـتفرگ  ار  تدوخ  سپ  يدـمآ  اـم  هارمه  هب  یتمالـس  يارب  يدازآ و  وت  دومرف : ماـما  تساوخ ،
؟ مراذـگب اهنت  ار  امـش  یتخـس  رد  مشاب و  امـش  سیل  هساک  حلـص  راـگزور  رد  نم  تسا  فاـصنا  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : دیـسوب و 

ادخ هب  هن ، دوش  دیفس  مگنر  فیرش و  ممسج  وبـشوخ ، مندب  ات  امرفب  یتیانع  تسا  هایـس  مگنر  تسپ و  ممـسج  وبدب ، مندب  تسا  تسرد 
هک یلاح  رد  تفر  نادیم  هب  وا  داد  نذا  وا  هب  ع )  ) نیـسح سپ  دزیمآ . رد  امـش  ياهنوخ  اب  هایـس ، نوخ  نیا  ات  موشیمن  ادـج  امـش  زا  مسق 
زا مکحم  نامک  ریت و  یفرشم و  ریشمش  اب  هارمه  هک  ار  یهایـس  تسـش  برـض و  دید  دنهاوخ  هنوگچ  نارجاف  : تفگیم دناوخیم و  زجر 

. دـمآ لئان  تداهـش  ضیف  هب  هک  نیا  ات  درک  یتخـس  رازراک  هلتاقم و  وا  ...( دـنکیم عافد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحا ربمایپ  لآ 
! اهلاراب درک : ضرع  یهلا  هاگرد  هب  ور  داتسیا و  وا  رس  نیلاب  رد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح وا ، تداهـش  زا  سپ  تسا  هتفگ  بلاطیبا  نب  دمحم 

رقاب ماما  زا  ام  ياملع  نک . رارقرب  شلآ  دـمحم و  اـب  ار  وا  يهطبار  اـمرف و  روشحم  راربا  اـب  ار  وا  نیگآ و  رطع  ار  شیوب  دیفـس ، ار  شیور 
ار اضف  وا  کشم  يوب  هک  دنتفای  ار  نوج  زور  دنچ  زا  سپ  دننک ، نفد  ار  اههتشک  ات  دندمآ  نادیم  هب  دساینب  نوچ  هک : دناهدرک  لقن  (ع )

. دوب هدرک  رپ 

اهیبلک يادهش 

یبلک ریمع  نب  هللادبع 

دش و هفوک  میقم  دوب . یفیرـش  ریلد و  یناولهپ  یمیلع  یبلک  [ 99  ] بانج نب  [ 98  ] میلع سیق  دبع  نب  سابع  نب  ریمع  نب  هللادـبع  بهووبا 
زاـغآ یگدـنز  طـساق  نب  رمنینب  زا  هللادـبع  رتـخد  بهومأ  شرـسمه  اـب  دـید و  هیهت  دوخیارب  ياهناـخ  نادـمه  زا  دـعج »  » هاـچ کـیدزن 
ناـنآ دیـسرپ  ار  ناـیرج  دـنوشیم ، ع )  ) نیـسح هب  قوحل  هداـمآ  ناتـسلخن  رد  هک  دـید  ار  يهورگ  ریمعنبا  تسا : هتفگ  فـنخموبا  . دوـمن
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رتخد رـسپ  نانمـشد  اب  گنج  مرظن  هب  متـشاد و  كرـش  لها  گنج  یناوارف ؛ يهقالع  میدق  زا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ ، وا  دنداد و  حیـضوت 
؛ درک شاف  ار  دوخ  تین  درک و  وگزاب  ار  عقو  ام  تفر و  شرـسمه  شیپ  اذل  دشاب و  هدوبن  نیکرـشم  اب  داهج  باوث  زا  رتمک  شباوث  ربمایپ ،

شرـسمه اب  هنابـش  دیوگ ) يوار   ) ربب تهارمه  مه  ارم  نک و  یلمع  ار  تدوخ  تین  دهد ، تقیفوت  ادخ  ياهدیـسر  قح  هب  تفگ : بهومأ 
راسی دش و  عورـش  يزادناریت  تخادنا و  يریت  دیـسر و  دعـس  نب  رمع  هک  نآ  ات  دوب  وا  رـضحم  رد  دیـسر و  ماما  تمدخ  هب  دـش و  جراخ 
ریمع نب  هللادـبع  اذـل  دادـن و  هزاجا  ود  نیا  هب  ماما  یلو  دـندیرپ  اج  زا  ریرب  بیبح و  دـندیبلط و  زرابم  هللادـیبع  مـالغ  ملاـس  داـیز و  مـالغ 
رگا دومرف  وا  هب  ترـضح  اذل  داشگ ، ياههناش  ربتـس و  ناوزاب  ياراد  دنلب و  دـق  نوگ ، مدـنگ  دوب  يدرم  وا  تساوخ و  هزاجا  تساخرب و 

یتسیاب میـسانشیمن و  ار  وت  ام  دنتفگ : درک  نایب  ار  دوخ  تبـسن  وا  یتسیک ؟ وت  دندیـسرپ : رفن  ود  نآ  تفر  نادـیم  هب  وا  ورب و  یهاوخیم 
همه هزرابم  زا  وت  راکانز  نز  رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  هللادـبع  دوب ؛ هدامآ  ملاس  ولج  رد  هک  راسی  دـیایب و  ام  گنج  هب  ریرب  ای  بیبح  اـی  ریهز ،
دوب لوغشم  ینزریشمش  هب  وا  درک و  شناوتان  دز و  وا  رب  يریشمش  درک و  هلمح  يو  رب  سپـس  دشاب و  وت  زا  رتهب  هک  نآ  رگم  ینادرگ  ور 

دیسر و شکیدزن  هب  ات  درکن  هجوت  وا  هب  شاب ، شبظاوم  دش  کیدزن  وت  هب  هدرب  هک  دندز  هحیـص  يو  رب  شناهارمه  درک . هلمح  ملاس  هک 
تشگرب و وا  يوـس  هب  نیا  زا  دـعب  دـیرب و  ار  شناتـشگنا  دروآ و  وـلج  ار  شپچ  تسد  ریمع  نب  هللادـبع  هک  دروآ  دورف  وا  هـب  يریـشمش 
( دـیوگ يوار  .) دـمآ ماـما  شیپ  دوب  هتـشک  رفن ر ا  ود  نآ  دـناوخیم و  زجر  هک  یلاـح  رد  وا  تشک  ار  وا  تخاـس و  دراو  يو  رب  یتـبرض 

داهج ربمایپ ، دالوا  زا  ناکاپ  هار  رد  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگیم : دـش و  قحلم  شرهوش  هب  تشادرب و  ار  همیخ  نوتـس  وا  نز  بهومأ 
و مریمب ؛ وت  اب  ات  منکیمن  لو  ار  وت  تفگیم : تفریمن و  وا  یلو  دـنادرگرب  نانز  عمج  هب  ار  شرـسمه  تساوخ  تشگرب و  هللادـبع  نک .
هب ع )  ) نیـسح اذل  دنادرگرب و  ار  شرـسمه  تسناوتیمن  دوب ، هدـیرب  شپچ  تسد  ناتـشگنا  دوب و  ریـشمش  هب  هللادـبع  تسار  تسد  نوچ 

بهو مأ  دنتسین و  لاتق  هب . فظوم  نانز  اریز  دنیـشنب  نانآ  اب  ددرگرب و  نانز  يوس  هب  هک  دومرف  درک و  اعد  ار  نانآ  تفر و  بهومأ  غارس 
دـندز و نیمز  هب  ونازو  دنداتـسیا  وا  لـباقم  رد  یلو  درک  هلمح  تسار  حاـنج  رب  يدـیبز  جاـجح  نب  ورمع  تسا : هتفگ  رفعجوبا  تشگرب .
ار وا  دندرک و  يرادیاپ  زین  وا  ربارب  رد  درک و  هلمح  پچ  حانج  رب  رمـش  دـیایب و  ولج  تسناوتن  بسا  اذـل  دـنتخادنا و  راک  هب  ار  اههزینرس 
هک نیا  ات  دناسر  لتق  هب . ار  نمشد  زا  یتعامج  درک و  یتخـس  گنج  دوب ، پچ  حانج  رد  هک  مه  یبلک  ریمع  نب  هللادبع  دندومن و  یمخز 

: دـیوگ فنخموبا  . دـندناسر تداهـش  هب  ار  وا  دـندرب و  هلمح  وا  هب  هبلعث ) نب  هللا  میت  زا   ) یمیمت یح  نب  ریکب  یمرـضح و  تیبث  نب  یناـه 
دادعت دش و  هتـشک  نانآ  زا  يرایـسب  تفرگ و  رد  یتخـس  گنج  دندرب و  هلمح  ع )  ) نیـسح نارای  هب  نمـشد  هدایپ  هراوس و  پچ ، تسار ،
كاخ هک  تسـشن  شرـس  يالاب  تفر و  شرـسمه  فرط  هب  دـش و  جراخ  اههمیخ  زا  یبلک  نز  تسـشن و  راـبغ  درگ و  هدـنامیقاب و  یلیلق 

هب رمـش  هک  دـهد  رارق  وت  هارمه  ارم  هک  منکیم  تساوخرد  ادـخ  زا  داـب ! كراـبم  وت  رب  تشهب  تفگیم : درکیم و  كاـپ  ار  وا  تروـص 
نیا رب  . ) درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  اج  رد  تفاکش و  ار  وا  رس  دومع  اب  وا  دبوکب و  وا  رس  رب  همیخ  نوتس  اب  هک  تفگ  متسر  شمالغ 

(. دمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  البرک  رد  مه  ینز  قایس ،

یمیلع یبلک  دیزی  نب  یلعألادبع 

دایزنبا هب  باهـش  نب  ریثک  هلیـسو  هب  دـش و  ریگتـسد  درک و  ماـیق  لـیقع  نب  ملـسم  هارمه  دوب و  هفوک  زاـبکاپ  نایعیـش  زا  ریلد  یئوجگنج 
خـساپ رد  دیـسرپ . ار  وا  عضوم  درک و  راضحا  ار  وا  دایزنبا  ملـسم ، تداهـش  زا  سپ  تسا : هتفگ  فنخموبا  . دش ینادنز  دیدرگ و  لیوحت 

داد روتسد  دایزنبا  اذل  تفریذپن ، وا  یلو  دنک  دای  دنگوس  شنخس  رب  هک  تفگ  دایزنبا  تسا . هدمآ  نوریب  هناخ  زا  اشامت  يارب  هک  تفگ 
. دندناسر لتق  هب . دندرب و  عیبسلا » ۀنابج   » هب ار  وا 

یبلک هنیدم  ینب  مالغ  ورمع  نب  ملاس 
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. دش وا  نارای  وزج  دیـسر و  ماما  تمدخ  هب  يریگرد  زا  شیپ  هک  دوب  هفوک  نایعیـش  زا  و  بلک ) هلیبق  زا  ياهخاش   ) هنیدـم ینب  مالغ  ملاس ،
يهیحان ترایز  رد  دـش و  دیهـش  هلمح ، نیتسخن  رد  يورـس  هتفگ  هب  اـنب  دیـسر و  لـتق  هب . اـت  دـشن  ادـج  وا  زا  تسا : هتفگ  قئادـحلا »  » رد

. تسا هتشگ  وا  راثن  یمالس  هدش و  دای  وا  زا  تایمئاقلا » » هسدقم

نایدزأ يادهش 

یفوک يدزا  جرعا  ریثک  نب  ملسم 

ع)  ) نیـسح يوس  هب  هفوک  زا  دناهتفگ : نیخروم  دید . همدص  شیاپ  وا  ياهگنج  زا  یکی  رد  دوب و  ع )  ) یلع ناهارمه  زا  یفوک و  یعبات و 
. دش هتشک  نیتسخن  هلمح  رد  يورس  لقن  هب  انب  دیسر و  وا  هب  البرک  هب  شندمآ  دورف  کیدزن  تفر و 

يدزا ملسم  مالغ  هللادیبع  نب  عفار 

زامن زا  دعب  نت  هب  نت  گنج  رد  ملسم  زا  دعب  دش و  رـضاح  لاتق  يهکرعم  رد  تفر و  ع )  ) نیـسح يوس  هب  ریثک  نب  ملـسم  شیالوم  هارمه 
. دش هتشک  رهظ 

يدزا رشب  یبا  نب  بیبح  نب  مسق 

ماـما فرط  هب  يریگرد ، زا  شیپ  ياـهزور  رد  دیـسر  ـالبرک  هب  نوچ  تفر و  نوریب  دعـسنبا  اـب  دوب . هفوـک  نایعیـش  زا  یئوـجگنج  مسق ،
. دش هتشک  نیتسخن  يهلمح  رد  هک  نیا  ات  دوب  وا  هارمه  تفر و  ع )  ) نیسح

يدزا میلس  نب  ریهز 

هتشک لوا  هلمح  رد  دش و  وا  نارای  وزج  دیسر و  ماما  تمدخ  هب  موق  میمصت  زا  عالطا  زا  دعب  مرحم  مهد  بش  رد  هک  دوب  یناسک  زا  ریهز 
. دش

یبسار يدزا  ورمع  نب  سالح  شردارب  نامعن و 

هوزج هفوک  رد  سـالح  دـندوب و  ع )  ) نینمؤمریما باحـصا  زا  هفوک و  مدرم  زا  ردارب  ود  نیا  . دوب دزا  هلیبـق  زا  یلـسن  هک  بسار  زا  یبـسار 
ماما تاداهنشیپ  طورش و  دعسنبا  نوچ  دنتفر و  نوریب  دعس  نب  رمع  اب  ود  نآ  تسا : هتفگ  قئادحلا »  » هدنسیون دوب . ترزضح  نآ  نایماظن 

. دندش هتشک  نیتسخن  يهلمح  رد  يورس  لقن  هب  انب  دندش و  هتشک  ات  دندوب  وا  اب  دندیسر و  ماما  تمدخ  هنابش  درک  در  ار 

يدزا بخلص  نب  ةرامع 

هارمه درک و  تعیب  لیقع  نب  ملـسم  اب  هفوک  رد  هک  دوب  ینایعیـش  زا  ةرامع ، . هدرفم ءاب  همجعم و  ءاخ  مال و  لمهم و  داص  اـب  رفعج  نزو  رب 
دزا و زا  تفگ : یتسه ؟ یک  زا  دیـسرپ : درک و  راضحا  ار  هرامع  دایزنبا  ضر ،)  ) ملـسم تداهـش  يریگتـسد و  زا  دعب  دـندرک . جورخ  وا 
. دـندز ار  شندرگ  دـندرب و  دزأ  هلیبـق  ناـیم  هب  ار  وا  رفعجوبا ، يهتفگ  هب  اـنب  دـینزب و  ار  شندرگ  دـیربب و  شموـق  شیپ  ار  وا  داد  روتـسد 

! داب شلاح  لماش  یهلا  تمحر 
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نایدبع يادهش 

هللادیبع هللادبع و  وا  رسپ  ود  يدبع و  طیبث  هب  دیزی 

هیرام تسا : هتفگ  يربط  رفعجوبا  دوب . شدوخ  موق  فیرش  دوسألاوبا و  باحـصا  زا  هعیـش و  دیزی  . هثلثم ءاث  اب  نیـسح  نزو  رب  رغـصم  ملع 
وا اب  قارع  لها  هبتاکم  و  ع )  ) نیسح ندمآ  رگید  فرط  زا  دوب و  نایعیـش  عمجت  زکرم  شاهناخ  درکیم و  عیـشت  راهظا  يدبع  ذقنم  رتخد 

دیزی هک  دوب  تیعقوم  نیا  رد  دشاب . كوکـشم  ياهدـمآ  تفر و  عون  ره  بقارم  هک  دوب  هداد  روتـسد  شلماع  هب  دوب و  هدیـسر  دایزنبا  هب 
هدرپ دوخ  میمصت  زا  تساوخ و  ار  شدوخ  نارسپهاگنآ  دنک ، تکرح  ع )  ) نیـسح يوس  هب  دوب  هدش  ممـصم  تشاد  رـسپ  هد  هک  طیبث  نب 

رد دوخ  نایانـشآ  هب  دنداد و  تبثم  خساپ  هللادیبع  هللادبع و  دیآیم ؟ نم  اب  لوا  يهلهو  رد  اهامـش  زا  کی  مادک  الاح  دیـسرپ : تشادرب و 
دیزی یلو  میسرتیم  دایزنبا  لماوع  زا  ام  دنتفگ : نیرضاح  دنکیم ؟ تکرح  نم  اب  یسک  هچ  الاح  دیـسرپ : تفگ و  ار  نایرج  هیرام  هناخ 
دندرک تکرح  شدنزرف  ود  وا و  سپس  تشاد  مهاوخن  یسرت  نیرتکچوک  دسرب  تفس  ياهاج  هب  مبـسا  ياهمس  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ :

« حطبأ  » رد تکرح و  ههاریب  یلاخ و  کشخ و  نابایب  هار  زا  دندرک و  یهارمه  نانآ  اب  هیما  نب  مهدا  کلام و  نب  فیـس  وا و  مالغ  رماع و 
شوگ هب  وا  ندـمآ  ربخ  رگید  فرط  زا  درک ، تکرح  ع )  ) ماما لزنم  فرط  هب  دـیزی  تحارتسا ، زا  سپ  هک  دندیـسر  ماما  تمدـخ  هب  هکم 

تفر و مه  دـیزی  دـش . وا  تشگرب  رظتنم  تسـشن و  دـش ، ربخ  اب  دـیزی  نتفر  نوریب  ناـیرج  زا  نوچ  دـمآ و  وا  ندـید  يارب  دیـسر و  ماـما 
شرانک رد  و  ص )  ) ادخ لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  تسادخ ، تمحر  لضف و  زا  تفگ : دید و  دوخ  لزنم  رد  ار  ع )  ) نیـسح تشگرب و 

وا هارمه  درب و  ماما  يهمیخ  کیدزن  هب  ار  دوخ  هاگرخ  سپـس  دومرف . ریخ  ياعد  وا  قح  رد  ماما  دـناسر و  ضرع  هب  ار  ناـیرج  تسـشن و 
. تسا هتفگ  يورس  هک  نانچ  دندش  هتشک  نیتسخن  هلمح  رد  زین  شرسپ  ود  دش و  هتشک  نت  هب  نت  گنج  رد  البرک  رد  هک  نیا  ات  دوب 

ملاس شمالغ  يرصب و  يدبع  ملسم  نب  رماع 

البرک هب  ترضح  نآ  تمدخ  رد  درک و  تکرح  ع )  ) نیسح يوس  هب  طیبث  نب  دیزی  هارمه  ملاس )  ) شمالغ اب  دوب و  هرصب  نایعیش  زا  رماع 
. دندیسر تداهش  هب  ود  ره  نیتسخن  يهلمح  رد  قئادحلا  بقانملا و  بحاص  هتفگ  هب  انب  دمآ و 

يرصب يدبع  کلام  نب  فیس 

نآ هارمه  هب  دش و  قحلم  وا  هب  تفر و  ع )  ) نیسح يوس  هب  دیزی  اب  تسجیم و  تکرش  هیرام  هناخ  عامتجا  رد  هک  دوب  ینایعیـش  زا  فیس 
. دیسر تداهش  هب  نت  هب  نت  گنج  رد  رهظ  زامن  زا  دعب  هک  نیا  ات  دوب  ترضح 

يرصب يدبع  يهیما  نب  مهدا 

هلمج نیا  اهنت  قئادح  بحاص  تفر و  ع )  ) نیسح يوس  هب  دیزی  اب  تسجیم و  تکرش  هیرام  هناخ  عامتجا  رد  دوب  هرصب  نایعیـش  زا  مهدا 
. دیسر تداهش  هب  تسخن  يهلمح  رد  دناهتفگ  وا  ریغ  دیسر و  لتق  هب . ع )  ) نیسح هارمه  هک : هتفگ  ار 

نایمیت يادهش 

هبلعث نب  هللا  میت  یمیت  لشهن  نب  رماع  مالغ  جاجح  نب  رباج 

يهلمح رد  رهظ  زا  شیپ  وا  رـضحم  رد  دـش و  رـضاح  البرک  رد  ع )  ) نیـسح هارمه  هتفگ : قئادـحلا »  » بحاـص دوب . ریلد  یئوجگنج  رباـج 
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. دیسر لتق  هب . تسخن 

نمحرلادبع شرسپ  هبلعث و  نب  هللا  میت  یمیت  جاجح  نب  دوعسم 

اب دناهدوب . هزاوآرپ  ریلد و  رـسپ  ردپ و  هدش و  هدرب  مان  دوعـسم  زا  بورح  يزاغم و  بتک  رد  دـندوب و  یمان  نایعیـش  زا  شرـسپ  دوعـسم و 
رد يورـس  لقن  هب  هک  دـندوب  وا  هارمه  دـندش و  قحلم  ع )  ) ماما نارای  هب  يریگرد ، عورـش  زا  شیپ  دـنتفر و  نوریب  هفوک  زا  دعـس  نب  رمع 

. دندیسر تداهش  هب  نیتسخن  هلمح 

یمیمت هبلعث  نب  هللا  میت  نب  یح  نب  رکب 

دش و قحلم  ع )  ) نیسح نارای  هب  دش  روهلعش  گنج  شتآ  نوچ  یلو  دگنجب  ع )  ) نیـسح اب  ات  دوب  دعـسنبا  هارمه  هک  دوب  یناسک  زا  رکب 
. دش هتشک  نیتسخن  يهلمح  رد  نارگید  قئادحلا و  بحاص  لقن  هب  انب 

یمیمت هبلعث  نب  سیق  نب  کلام  نب  نیوج 

ع)  ) نیسح تاداهنشیپ  نوچ  یلو  دگنجب  وا  اب  ات  تفر  ع )  ) نیسح ماما  يوس  هب  هلیبق  نیا  دارفا  هارمه  دوب و  میتینب  هلیبق  رد  نامهم  نیوج 
. دش هتـشک  نیتسخن  يهلمح  رد  يورـس  لقن  هب  انب  و  درک ، مادقا  رما  نیا  هب  هنابـش  دـش و  ترـضح  نآ  نارای  وزج  ياهدـع  هارمه  دـش  در 

. دناهدرک طبض  يرمن »  » ار شتبسن  و  فیس »  » ار وا  مسا  طغب  یهاگ 

یمیمت یعبض  ۀبلعث  نب  سیق  نب  ۀعیبض  نب  رمع 

نیتسخن هلمح  رد  يورس  تیاور  هب  دش و  قحلم  ع )  ) نیـسح نارای  هب  سپـس  درک و  تکرح  دعـسنبا  اب  هک  دوب  يروسج  يوجگنج  رمع 
. دش هتشک 

یمیمت هبلعث  نب  میت  نب  بعک  نب  رماع  نب  بابح 

اب هار  رد  تفر و  مالسلاهیلع )  ) نیسح يوس  هب  ملسم ، ندش  هتشک  زا  سپ  تعیب و  هنع ) هللا  یضر   ) ملسم اب  هک  دوب  هفوک  نایعیش  زا  بابح 
. دیسر لتق  هب . نیتسخن  هلمح  رد  يورس  لقن  هب  انب  هک  نیا  ات  دوب  وا  هارمه  دش و  هجاوم  ترضح  نآ 

اهیئاط يادهش 

یئاط ناسح  نب  رامع 

؛ یئاط یط  نب  دعس  نب  ناعذج  نب  لهذ  نب  ۀمامث  نب  ورمع  نب  فیرظ  نب  ورمع  نب  مال  نب  ۀثراح  نب  دعس  نب  حیرش  نب  ناسح  نب  رامع 
هب نیفص  رد  هتسج و  تکرش  نیفص  لمج و  گنج  رد  دوب و  ع )  ) یلع نارای  زا  زین  ناسح  شردپ  دوب و  مانب  ناریلد  صلخم و  نایعیـش  زا 
نب هللادـبع  دیـسر . لتق  هب . لوا  هلمح  رد  يورـس  لقن  هب  هک  دوب  ع )  ) نیـسح هارمه  هکم  زا  هک  دوب  یناسک  زا  رامع  دوب . هدیـسر  تداـهش 

ایاضق  » باتک تسا و  راـمع  يهداوناـخ  زا  هعیـش و  ةاور  اـملع و  زا  ناـسح  نب  راـمع  نب  بهو  نب  حـلاص  نب  نامیلـس  نب  رماـع  نب  دـمحا 
. تسا هدرک  تیاور  ع )  ) اضر زا  شردپ و  زا  وا  تسوا ، فیلأت  نینمؤملاریما »
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یئاط دعس  نب  ۀیما 

يوس هب  يریگرد  عورش  زا  شیپ  دینش ، ار  ع )  ) نیسح ندمآ  نوچ  درکیم و  یگدنز  هفوک  رد  هک  دوب  نیعبات  زا  و  ع )  ) یلع نارای  زا  ۀیما 
. دیسر لتق  هب  نیتسخن  هلمح  ینعی  گنج  زاغآ  رد  قئادحلا  بحاص  هتفگ  هب  انب  تفر و  وا 

نایبلغت يادهش 

یبلغت کلام  نب  ماغرض 

شهار دش و  جراخ  رهش  زا  دعسنبا  اب  وا  تداهش  زا  سپ  درک و  تعیب  ضر )  ) ملسم اب  هک  دوب  ینایعیش  زا  دوب و  نایژ  ریـش  اعقاو  ماغرض 
.( هنع هللا  یضر  . ) دیسر لتق  هب . رهظ ، زامن  زا  سپ  نت  هب  نت  گنج  رد  درک و  جک  ع )  ) نیسح يوس  هب  ار 

یبلغت قیتع  نب  ۀنانک 

. دش دیهش  دیسر و  ع )  ) نیسح ماما  تمدخ  هب  البرک  رد  هک  دوب  شنایراق  زا  ییراق  نادباع و  زا  يدباع  هفوک و  ناناولهپ  زا  یناولهپ  هنانک 
. دش هتشک  رهظ  لوا و  هلمح  نیب  ام  نت  هب  نت  گنج  رد  وا ، ریغ  لقن  هب  ای  نیتسخن و  هلمح  رد  يورس  هتفگ  هب  انب 

طسقم سودرک و  شناردارب  یبلغت و  ثراح  نب  ریهز  نب  طساق 

نـسح ماما  اب  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  دندوب  وا  نیدهاجم  وزج  ترـضح  نآ  ياهگنج  رد  هک  دـندوب  ع )  ) یلع باحـصا  زا  ردارب  هس  نیا 
نآشیپ هنابش  دمآ ، البرک  هب  ع )  ) نیـسح نوچ  هدش و  هدرب  مان  نانیا  زا  نیفـص  گنج  رد  هژیوب  اهگنج  رد  دندش . هفوک  میقم  دندوب و  (ع )

. دندیسر لتق  هب . لوا  هلمح  رد  يورس  لقن  هب  انب  دنتفر و  ترضح 

ناینهج يادهش 

ینهج رمع  نب  دایز  نب  عمجم 

نآ هب  بارعا  زا  ياهدـع  اب  درکیم ، روبع  نانآ  راـنک  زا  ع )  ) نیـسح نوچ  دوب و  هنیدـم ) فارطا  رد   ) هنیهج نیمزرـس  رد  داـیز  نب  عمجم 
بحاص هک  نانچ  دـش  هتـشک  البرک  رد  دـنام و  عمجم  یلو  دـندش  هدـنکارپ  ترـضح  فارطا  زا  بارعا  هک  نیا  اب  دـش و  قحلم  ترـضح 

. دناهتفگ وا  ریغ  قئادحلا و 

ینهج رجاهملا  یبا  نب  رجاهم  نب  دابع 

رد ع )  ) نیسح هارمه  دابع  هک : هتفگ  هیدرولا  قئادحلا  فلؤم  دش . قحلم  ع )  ) نیـسح نارای  هب  هنیهج  ياهبآ  زا  هک  دوب  یناسک  زا  زین  دابع 
( هنع هللا  یضر   ) دیسر لتق  هب . البرک 

ینهج تلص  نب  ۀبقع 

هتفگ هب  اـنب  دـشن و  ادـج  ترـضح  نآ  زا  ياهدـع  فـالخرب  دـش و  قحلم  ع )  ) نیـسح ناراـی  هب  هنیهج  لزاـنم  زا  هک  دوب  یناـسک  زا  هبقع 
. دش هتشک  وا  هارمه  البرک  رد  قئادحلا  بحاص 
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اهیحایر يادهش 

یحایر دیزی  نب  رح 

یعوبری یمیمت  میمت  نب  ةانم  نب  دـیز  نب  کـلام  نب  ۀـلظنح  نب  عوبری  نب  حاـیر  نب  مره  نب  باـتع  نب  بنعق ، نب  ۀـیجان  نب  دـیزی  نب  رح 
دوب و هقطنم ) رازگنامرف   ) نامعن فیدر  رد  باتع  شدـج  اریز  دوب  مارتحا  دروم  شموق  نایم  رد  مالـسا  تیلهاج و  نارود  رد  رح  . یحاـیر

يومع رسپ  رح  . دمآ دوجوب  هفخطلا » موی   » گنج تهج  نیمه  هب  دندیگنج و  وا  اب  اهینابیـش  دش و  نامعن  يهیاپمه  سیق  شرـسپ  وا  زا  دعب 
هب وجگنج  رازه  اـب  داـیزنبا  توعد  هب  اـنب  هک  دوب  سیئر  هفوک  رد  رح  دوب . رعاـش  یباحـص  باـتع ) نب  سیق  نب  ورمع  نب  دـیز   ) صوخأ

دوب ع )  ) نیـسح هلباقم  يارب  ات  دـش  جراخ  دایزنبا  رـصق  زا  رح  نوچ  تسا : هدرک  تیاور  امننبا  خیـش  دـش . جراخ  ع )  ) نیـسح يهلباـقم 
دناوتیمن فرح  نیا  ادـخ  هب  تفگ : دوخ  اب  دـیدن و  ار  یـسک  یلو  تشگرب  داب ! هدژم  وت  رب  تشهب  رح  يا  دـیوگیم : هک  دینـش  یئادـص 

درک وگزاب  ار  نایرج  دیـسر و  ع )  ) ماما تمدخ  هب  هک  نیا  ات  تشاد  رطاخ  هب  ار  نایرج  نیا  تشهب ! نیـسح و  اب  گنج  اریز  دشاب  تسرد 
رفن ود  نیا  هک  يدـسا  لعمـشم  نب  يذـم  يدـسا و  میلـس  نب  هللادـبع  زا  تسا  هدرک  تیاور  فنخموبا  . يدیـسر ریخ  رجا و  هب  دومرف : ماما 
ادرف دنرادرب و  رتشیب  بآ  ات  داد  روتـسد  ناناوج  هب  دش و  هدایپ  فارـش »  » رد هک  نیا  ات  میدرکیم  تکرح  ودـب  ود  ع )  ) نیـسح اب  دـنتفگ :

؟ یتفگ ریبکت  ارچ  ربکاهللاأ . تفگ : ع )  ) نیـسح تفگ ، ریبکت  نانآ  زا  یکی  هاگان  دندومیپ  هار  تعرـس  هب  رهظ  ات  دـندرک و  تکرح  حـبص 
ندرگ میتفگ : دـینیبیم ؟ ار  نآ  تفگ : میاهدـیدن . یتخرد  اـج  نیا  رد  میتـفگ : دـنیوگیم ) يوار  رفن  ود   ) مدـید ار  اـمرخ  تخرد  تفگ :

دوخ رـس  تشپ  رد  ار  نآ  هک  تسین ؟ یهاگهانپ  ایآ  تفگ : ع )  ) نیـسح سپـس  منیبیم ؛ ار  نآ  مه  نم  ادخ  هب  تفگ : سپ  هدید  ار  اهبـسا 
هک نک  تکرح  فرط  نآ  هب  تسا  عقاو  پچ  فرط  رد  مسحوذ »  » نیا یلب  میتفگ : مینک ؟ دروخرب  نمـشد  اـب  فرط  کـی  زا  میهد و  رارق 

میدید و ینشور  هب  هک  نیا  ات  درک  تکرح  تعرس  هب  دش و  لیامتم  پچ  فرط  هب  ع )  ) نیسح یـسریم . تدوصقم  هب  یـسرب  رتدوز  رگا 
زا رتدوز  دوب و  ناگدنرپ  دننام  ناشیاهقریب  اهروبنز و  دـننام  ناشیاههزینرـس  هک  دـندرک  جـک  ار  ناشهار  زین  نانآ  میدـش  فرحنم  نانآ  زا 
مرگ تاعاس  رد  دوب و  هدمآ  وجگنج  رازه  اب  هک  دوب  رح  دیسر . نمشد  دش و  هدز  ع )  ) نیـسح ياهرداچ  میدیـسر و  مسح » يذ   » هب نانآ 

نمـشد و دارفا  هـب  هـک  داد  روتـسد  ترـضح  دـندوب و  حلــسم  مـمعم و  شناراـی  و  ع )  ) نیــسح داتــسیا و  ع )  ) نیــسح لـباقم  رد  زور و 
هب ع )  ) نیـسح دیـسر و  زامن  تقو  دـنداد ، بآ  ناـنآ  ياهبـسا  هب  دـندرک و  باریـس  ار  رح  نوشق  دارفا  نوچ  .و  دـنهد بآ  ناـشاهبکرم 

نیسح هظحل  نیا  رد  هک  دیسر  هماقا  تقو  دش و  هتفگ  ناذا  دیوگبناذا . هک  داد  روتـسد  دوب  ترـضح  هارمه  هک  یفعج  قورـسم  نب  جاجح 
هب تسا  یترذـعم  نم  نانخـس  نیا  مدرم ! يا  دومرف : سپـس  تفگ و  اـنث  ساپـس و  ار  ادـخ  دـمآ و  نوریب  نیلعن ، ءادرو و  شوـپور  اـب  (ع )

مدرم سپ  ترضح . نآ  نانخس  رخآ  ات  امش  ياههمان  ندیسر  زا  دعب  رگم  مدرکن  تکرح  امش  يوس  هب  نم  انامه  اهامش ، هب  ادخ و  هاگرد 
اب یهاوـخیم  دوـمرف : رح  هب  ع )  ) نیـسح تفگ . هماـقا  وا  دـیوگب و  هماـقا  هک  داد  روتـسد  نذؤـم  هـب  ترـضح  دـندرک و  راـیتخا  توـکس 

یئاج هب  سپـس  دومرف و  ءادا  ار  زامن  نانآ  اب  ع )  ) نیـسح مناوخیم و  زامن  امـش  هارمه  هب  هکلب  هن و  تفگ : رح  یناوخب ؟ زامن  تناـهارمه 
دـنتفرگ و ار  وا  رود  شنارای  تفای و  شدوخ  همیخ  هب  مه  رح  دـندرک و  عاـمتجا  وا ، رود  هب  شناراـی  تفر و  دوب ، هدـش  نییعت  شیارب  هک 

روتـسد ع )  ) نیـسح دـش و  رـصع  ات  تسـشن  نآ  يهیاس  رد  تفرگ و  ار  دوخ  بکرم  راـسفا  صخـش  ره  دـنتفر و  دوخ  هاـگودرا  هب  سپس 
: دومرف ادخ  شیاتس  ساپس و  زا  دعب  دش و  مدرم  هجوتم  زامن  زا  دعب  و  دناوخ ، زامن  مدرم  اب  داد و  رد  ادن  رـصع  زامن  يارب  داد و  ندیچوک 

نب ۀبقع  هب  ع )  ) نیـسح ؟ تسیچ اههمان  نیا  نایرج  هک  منادیمن  نم  ادـخ  هب  تفگ : رح  رخآ . ات  دیـشاب ... هتـشاد  اوقت  امـش  رگا  مدرم ! يا 
رح تخیر . نانآ  لـباقم  رد  ار  هماـن  نیا  وا  دوب  هماـن  زا  رپ  نیجروخ  درواـیب  نوریب  تسنآ ، رد  اـههمان  هک  ار  نیجروخ  هک  دومرف  ناـعمس 

ار امش  ات  میوشن  ادج  امش  زا  میدرک ، تاقالم  امش  اب  اج  ره  رد  هک  میراد  روتسد  دناهتشون و  همان  امـش  هب  هک  میتسین  یناسک  زا  ام  تفگ :
راوس نانآ  داد و  تکرح  روتـسد  شنارای  هب  سپـس  فرح و  نیا  زا  تسا  رتکیدزن  وت  هب  گرم  دومرف : ع )  ) نیـسح میربب . دایزنبا  شیپ 
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عنام رح  دارفا  دـندرگرب ، دنتـساوخ  نوچ  دـیدرگرب و  دـینک و  تکرح  دومرف : ترـضح  دـندش و  راوس  مه  اهنز  ات  دـندش  رظتنم  دـندش و 
هک یتیعقوم  رد  وت  زا  ریغ  یبرع  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ : رح  یهاوخیم ؟ هچ  دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  دومرف : رح  هب  ع )  ) نیـسح دندش .

ردام زا  دای  رد  ادـخ ، هب  یلو  متـشادن  نآ  بقاوع  زا  یـساره  نیرتکچوک  مدرکیم و  لثم  هب  هلباـقم  دزیم ، نم  هب  ار  فرح  نیا  یتسه  وت 
ار وت  مهاوخیم  تفگ : رح  یهاوخیم ؟ هچ  سپ  تفگ  ع )  ) نیـسح موش . رکذتم  نکمم ، هجو  نیرتوکین  هب  هک  نآ  زج  مرادـن  یهار  وت ،
هس هجیتن  رد  هک  مرادیمنرب  وت  زا  تسد  مه  نم  تفگ : رح  منکیمن . شوگ  وت  نخـس  هب  تروص  نیا  رد  دومرف : ماما  مربب ، هللادیبع  شیپ 

مناسرب هفوک  هب  ار  وت  ات  موشن  ادـج  وت  زا  هک  مرومأم  یلو  ماهدـشن  وت  لاتق  هب . رومأم  نم  تفگ : رح  نآ  زا  دـعب  داد و  خر  شکمـشک  راب 
دوش و لمع  فرط ، ود  ره  نخـس  هب  فاـصنا  هب  هنیدـم و  هب  هن  دوش و  یهتنم  هفوک  هب  هن  هک  ریگب  ار  یهار  سپ  ینکیمن  لوبق  هک . ـالاح 

دمآ شیپ  یعضو  دیاش  هک  یـشاب ) قفاوم  رگا   ) مسیونب دایزنبا  هب  ياهمان  ای  سیونب و  دیزی  هب  ياهمان  وت  مسیونب و  دایزنبا  هب  ياهمان  نم 
هلصاف لیم  بیذع 38  اب  هک  هیـسداق  و  بیذـعلا )  ) هار زا  ع )  ) نیـسح هجیتن  رد  دـیوگ ) يوار  .) دـنک صالخ  وت  اب  يریگرد  زا  ارم  دـنک و 

شناـهارمه يارب  ترـضح  دندیـسر و  هضیبـلا »  » هب هک  نیا  اـت  درکیم  تکرح  وا  اـب  مه  رح  درک و  تکرح  پچ  تسد  فرط  هب  تـشاد 
همادا دوخ  تکرح  هب  نوشق  ود  ره  سپـس  تسا و  هدـش  رکذ  کی  ره  لاح  حرـش  رد  هک  دـنتفگ  ینانخـس  شناراـی  درک و  داریا  ياهبطخ 

ینک گنج  هب  مادـقا  رگا  هک  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  تناج  دروم  رد  ار  وت  هللادـبعوبا  يا  تفگ : ع )  ) نیـسح هب  رح  هار  ریـسم  رد  دـنداد و 
اب ایآ  دومرف : ماما  خـساپ  رد  هک  یـسریم  تکاله  هب  نم  رظن  هب  مه  زاب  یهدـب  نمـشد  هب  ندـیگنج  تصرف  رگا  يوشیم و  هتـشک  امتح 
هک میوگیم  ار  نآ  یلو  میوگب ؟ هچ  وت  هب  منادیمن  دیشکب ؟ ارم  هک  تسا  هدش  یهتنم  یئاج  هب  امش  عضو  اعقاو  و  یناسرتیم ؟ ارم  گرم 

( يوـشیم هتـشک  ورن  هک  تفگ  وا  درک و  دروـخرب  وا  اـب  تفریم و  ربماـیپ  يراـی  هب  هک  یماـگنه  : ) تفگ شاهدازوـمع  هب  سوـألاوخأ » »
نیا رح  نوچ  ... تسین وا  هجوتم  یگنن  دورب ... داهج  هب  مالـسا  ساسا  رب  دشاب و  قح  صخـش ، فده  هک  یتروص  رد  اریز  موریم . تفگ :

رد يدع » نب  حامرط   » یئامنهار اب  رفن  راهچ  دندید  هک  دوب  اجنیا  رد  دندیسر . تاناجهلا » بیذع   » هب ات  تفرگ  هلصاف  وا  زا  دینش  ار  فرح 
ع)  ) نیـسح نارای  هب  دـندرک و  مالـس  دـندمآ  رفن  دـنچ  نیا  دـنیآیم . نانآ  يوس  هب  دنـشکیم ، كدـی  ار  لاله  نب  عفاـن  بسا  هک  یلاـح 
. ناشمنادرگیم رب  ای  منکیم و  ینادنز  ار  نانآ  نم  اذل  دندوبن و  وت  اب  لوا  زا  دـنیآیم و  هفوک  زا  نانیا  تفگ : دـمآ و  شیپ  رح  دنتـسویپ .
ام ضرعتم  هللادیبع ، خساپ  ندمآ  ات  ياهداد  لوق  وت  دنتـسه و  نم  نارای  نانیا  اریز  منکیم  عافد  نانآ ، زا  مدوخ  دننام  نم  دومرف : ترـضح 
هک دنتسه  يدارفا  مکح  رد  دنتسه و  نم  نارای  نانیا  تروص  ره  رد  دومرف : ع )  ) نیسح دندوبن . وت  اب  اهنیا  یلو  تسرد  تفگ : رح  يوشن .
هب درک و  چوک  لتاقم » ینب  رـصق   » زا ماما  سپـس  دزن . فرح  رگید ، رح ، مگنجیم . وت  اب  ای  ینک و  لمع  تلوق  هب . دیاب  ای  دـناهدمآ  نم  اب 
زا دوب ، هتخادنا  هناش  رب  يریت  دوب و  حلـسم  هک  یبوخ  رایـسب  بسا  رب  ياهراوس  ناهگان  هک  دـشیم  عنام  رح  دـشیم و  لیامتم  پچ  فرط 
در ع )  ) نیسح زا  درک و  مالس  رح  هب  دمآ  کیدزن  ربخ  نوچ  دندش . وا  زا  ربخ  ندینش  رظتنم  دنداتـسیا و  نیفرط  نوشق  دارفا  دیـسر . هفوک 

ضحم هب  دعب  اما  : » دوب هدـش  هتـشون  نینچ  نآ  رد  هک  داد  رح  هب  دایزنبا  زا  ياهمان  هدـنک ، هلیبق  زارـسن  نب  کلام  ینعی  صخـش  نیا  دـش .
نودب لحم  رد  رادزاب و  ياج  نامه  رد  ار  وا  هدم و  تکرح  نادـیم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح هب  وت ، هب  ماهداتـسرف  ندیـسر  همان و  نیا  لوصو 

. درواـیب نم  هب  ار  مروتـسد  يارجا  ربـخ  اـت  دوـشن  ادـج  وـت  زا  دـشاب و  وـت  هارمه  هک  مداد  روتـسد  ماهداتـسرف  هب  روآ و  دورف  تاـبن  بآ و 
رد ع )  ) نیـسح درک . وگزاب  لماک  روط  هب  ار  نایرج  دروآ و  ع )  ) نیـسح شیپ  ار  ناسر  هماـن  هماـن و  دـناوخ ، ار  هماـن  نوچ  رح  .« مالـسلاو

سوساج درم  نیا  مناوتیمن ، هن ، تفگ : رح  مینک . لزنم  هیفش ، ای  هیرضاغ ، اونین ، ینعی  اتسور  هس  نیا  زا  یکی  رد  راذگب  سپ  تفگ  خساپ 
، دـندمآ درگ  البرک  رد  نمـشد  فلتخم  ياههورگ  نوچ  دـیوگ : فنخموبا  . دـندمآ دورف  دـندوب  هک  یلحم  نامه  رد  هجیتن  رد  تسا . ریما 
هعیبر و عبر  رب  یفعجلا و  ةربسیبا  نب  نمحرلادبع  دسا ، جحذم و  عبر  رب  و  يدزا ، میلـس  نب  ریهز  نب  هللادـبع  هنیدـم  عبر  رب  دعـس  نب  رمع 
داد و دـیرد  شمالغ  هب  ار  قریب  داد و  رارق  ار  یعبر  نب  ثبـش  اههدایپ  رب  سیق و  نب  رح  نادـمه  میمت و  عبر  رب  ثعـشا و  نب  سیق  هدـنک ،
: تفگ فنخموبا  . دیـسر لـتق  هب . وا  هارمه  تفر و  ع )  ) نیـسح يوس  هب  هک  رح  زج  هب  دنتـسج  تکرـش  ع )  ) نیـسح گـنج  رد  اـهنیا  همه 
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: تفگ دیگنج ؟ یهاوخ  درم  نیا  اب  ایآ  دنک ، تحالـصا  ادـخ  تفگ : وا  هب  رح  دنتـسویپ ، دعـس  نب  رمع  هب  نمـشد  ياههورگ  هک  یماگنه 
ع)  ) نیسح تاداهنشیپ  زا  یکی  ایآ  تفگ : رح  دوش ! عطق  اهتسد  ادج و  اهندب  زا  اهرـس  هک  تسا  نیا  شنیرتناسآ  هک  یگنج  ادخ ، هب  یلب 
رد یحایر  سیق  نب  ةرق  هارمه  رح  سپـس  تسا . هتفریذـپن  تریما  یلو  ارچ ؟ مدوب ، مدوخ  نم  رگا  تفگ : دـنکیمن ؟ نیمأت  ار  وت  تیاـضر 

نامگ ادخ  هب  تفگ : یهد ؟ شبآ  یهاوخیمن  تفگ : رح  هن ، تفگ : ياهداد ؟ بآ  ار  تبسا  تفگ : ةرق  هب . داتسیا و  تیعمج  زا  ياهشوگ 
هک متفگ  سپ  مهد  ربخ  ادابم  اـت  منیبب  لاـح  نآ  رد  ار  وا  نم  هک  درادـن  تسود  و  دـنک . يریگ  هراـنک  گـنج  زا  دـهاوخیم  وا  هک  مدرک 
وا متفریم ، وا  اب  امتح  درکیم  هاگآ  شدوخ  میمـصت  زا  ارم  رگا  ادـخ  هب  دـیوگ : ومه  متفرگ  هلـصاف  رح )  ) وا زا  مهدیم و  شبآ  موریم 

هلمح دصق  دـیزی ؟ رـسپ  يا  ینکب  یهاوخیم  هچ  تفگ : وا  هب  یحایر  سوا  نیرجاهم  هک  دـشیم  رتکیدزن  ع )  ) نیـسح هب  مکمک  تفر و 
رد نونک  ات  تسا و  زیگناههبش  وت  لاح  عضو  انامه  دیزی ! رسپ  يا  تفگ : وا  هب  سپ  دش  یلوتسم  يو  رب  یـشزرل  دش و  تکاس  رح  يراد ؟

یلاح نیا  تسیچ  سپ  مدشیمن  در  وت  زا  دندیـسرپیم  نم  زا  ار  هفوک  نادرم  نیرتریلد  رگا  ماهدیدن و  وت  زا  ار  یلاح  نینچ  یتیعقومچیه ،
مهاوخن حـیجرت  تشهب  رب  ار  يزیچ  دـنگوس  ادـخ  هب  منیبیم و  ریخم  خزود  تشهب و  ناـیم  رد  ار  مدوخ  ادـخ  هب  تفگ : رح  ؟ يراد وت  هک 

هکراتم ناشن  هب  دش . کیدزن  نانآ  هب  نوچ  تشگ و  قحلم  نیـسح  هب  دز و  ار  شبـسا  سپـس  موش  هدنازوس  هدش و  هکت  هکت  دنچ  ره  داد 
درک مالس  ع )  ) نیسح رب  دنتخانش . ار  وا  هک  دش  کیدزن  ردق  نآ  هدمآ و  نامأ  بلط  يارب  دنتفگ : سپ  دوب  هدرک  نوراو  ار  شرپس  گنج 

تینادنز اج  نیا  رد  متشادنرب و  وت  زا  تسد  مدرک و  يریگولج  وت  تعجارم  زا  هک  منامه  نم ، ادخ ! لوسر  رسپ  يا  موش  تیادف  تفگ : و 
وت اب  طابترا  رد  ار  راک  هک  مدرکیمن  رکف  تفریذپ و  دنهاوخن  الصا  ار  وت  داهنشیپ  اهنیا  هک  مدرکیمن  نامگ  اتکی ، يادخ  هب  مسق  مدرک ،

متـسین و نانآ  عیطم  نم  هک  دننکن  نامگ  ات  منک  يراکمه  نانآ  اب  اهراک  زا  یخرب  رد  هک  درادـن  یعنام  متفگ  دوخ  اب  دـنناشکب و  اجنیا  هب 
عنام تفریذپ ، دنهاوخن  ار  وت  تاداهنـشیپ  هک  دیـسریم  مرظن  هب  رگا  مسق  ادخ  هب  تفریذپ و  دنهاوخ  ار  وت  تاداهنـشیپ  هک  مدرکیم  رکف 

. مریمب وت  شیپ  ای  منک  يدردـمه  وت  اب  مهاوخیم  ماهدـمآ و  وت  شیپ  شیوخ  يهتـشذگ  زا  هبوت  دـصق  اـب  ـالاح  مدـشیمن و  وت  فارـصنا 
رح . نیئاپ ایب  دـشخبیم ، ار  وت  دریذـپیم و  ار  تاهبوت  ادـخ ، یلب  دومرف : ماـما  دوشیم ؟ هتفریذـپ  ماهبوت  اـیآ  منک ؟ هبوت  مناوتیم  ناـترظنب 

ینادیم تحلصم  هچنآ  دومرف : ماما  دش . مهاوخ  هدایپ  ماجنارس  مگنجیم و  یتدم  مبسا  اب  تسا ، رتهب  مندوب  هدایپ  زا  مندوب  هراوس  تفگ :
اهر وا  اب  يریگرد  زا  ات  دینکیمن ؟ لوبق  ار  ع )  ) نیـسح تاداهنـشیپ  ایآ  مدرم ! يا  تفگ : دـمآ و  دوخ  قباس  نارای  شیپ  رح  سپـس  نکب .

ار راک  نیا  متـشاد ، یهار  رگا  مدنمقالع و  تفگ : رمع  درک و  هرکاذم  وا  اب  رح  نک . هرکاذم  دعـس ) نب  رمع   ) هدنامرف اب  دـنتفگ : دـیوش ؟
توعد ار  ادـخ  لوسر  رـسپ  دـشاب ، نایرگ  رادازع و  ناـتردام  هفوک ! مدرم  يا  تفگ : دـش و  نوشق  دارفا  هجوتم  رح  سپ  یلو ... مدرکیم 
ياههار دیاهدرک و  هرـصاحم  ار  وا  دیـشکب ؟ ار  وا  دیهاوخیم  الاح  دیهد و  نتـشک  هب  وا ، هار  رد  ار  ناتدوخ  دینک و  تعیب  وا  اب  ات  دـیدرک 

شدوخ و شیاـسآ  يارب  دوخ  عیـسو  نیمزرـس  هب  هجوـت  زا  ار  وا  اـت  دـیاهدرک  هطاـحا  يو  رب  فرط  ره  زا  دیاهتـسب و  ار  وا  جورخ  دورو و 
زا ینارـصنو  دوهی  هک  ار  تارف  ناور  بآ  درادن و  ار  يراک  چیه  ماجنا  تردق  هک . دیاهدرک  ناتدوخ  ریـسا  ار  وا  دـیرادزاب و  شاهداوناخ ،
زا ار  نانآ  یگنشت  هک  دینیبب  دیاهدرک ؟ مارح  شدالوا  نارـسمه و  وا و  رب  دنلولیم  نآ  رد  اهنابایب  ناگدنرد  تاناویح و  و  دنـشونیم ، نآ 

هبوت هظحل  نیمه  زا  رگا  یگنـشت -  زور  ار  امـش  دنوادخ  دیدرک ؟ دنـسپان  راتفر  دقچ  ص )  ) دمحم ترـضح  هداوناخ  اب  تسا . هتخادـنا  اپ 
دندرک يزادناریت  هب  عورش  دندرب و  هلمح  وا  هب  نمشد  زا  رفن  دنچ  هک  دوب  هدیسر  اجنی  هب ا  رح  نخس  دنکن . باریـس  دیدرگنرب -  دینکن و 

هب دوب : هتفگ  میمت ؛ نب  ثراحینب  زا  يرغث  نایفـس  نب  دیزی  هک  تسا : هدرک  تیاور  فنخموبا  . داتـسیا ع )  ) ماما شیپ  رد  تشگرب و  رح  و 
، دوب گنج  لوغـشم  تدش  هب  نمـشد  هک  یلاح  رد  تفگ ) يوار   ) مدرکیم شلابند  هزین  رـس  اب  مدـیدیم  شانتفر  عقوم  ار  رح  رگا  ادـخ 

يراج شنوخ  دوب و  هدش  یمخز  یناشیپ  شوگ  ود  زا  شبـسا  دناوخیم و  زجر  دربیم و  هلمح  نانآ  رب  درکیم و  یتسدشیپ  دیزی  نب  رح 
هب یلب و  تفگ  يدرکیم . شیوزرآ  هک  تسا  رح  ناـمه  نیا  تفگ : نایفـس  نب  دـیزی  هب  یمیمت  میمت  نب  نیـصح  تیعقوـم  نـیا  رد  دوـب .

هاـگن اـهنآ  هب  تقد  هب  دـیوگیم : نیـصح  تفر . وا  فرط  هب  یلب و  تفگ : رح  يراد ؟ هزراـبم  هب  هقـالع  رح ! يا  تفگ : تـفر و  وا  يوـس 
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بویا زا  فنخموبا  دناسر . لتق  هب . ار  وا  ندیسر  ضحم  هب  هک  دشاب  رح  رایتخا  رد  نایفـس  نب  دیزی  ناج  هک  دوب  نآ  لثم  ادخ  هب  مدرکیم 
مدرک اهر  وا  يوس  هب  يریت  نم  داد و  ینالوج  دوخ  بسا  رب  رح  تفگیم : وا  هک  هدرک  تیاور  میمت  نب  ثراحینب  زا  یناویخ  حرـشم  نب 

ریـش دـننام  نآ  يور  زا  رح  داتفا و  نیمز  هب  داد و  تسد  زا  ار  شلداـعت  دـیزرل و  وا  بسا  هظحل  ناـمه  رد  مدـیرد و  ار  شبـسا  مکـش  هک 
ریهز رح و  سپـس  دیگنجیم و  هدایپ  رح  دش ، هتـشک  بیبح  نوچ  تسا : هتفگ  فنخموبا  . درک يریظنیب  گنج  دـیرپ و  تسد  هب  ریـشمش 

هک درکیم  صـالخ  ار  وا  درکیم و  هلمح  يرگید  تفرگیم ، رارق  هرـصاحم . رد  درکیم و  هـلمح  یکی  نوـچ  دـندرک و  یتخـس  گـنج 
شرس يالاب  رب  ع )  ) نیسح دش ، هتشک  نوچ  دندناسر و  لتق  هب . وا  دندش و  روهلمح  رح  رب  یتعامج  هک  نیا  ات  دندیگنج  وحن  نیدب  یتدم 

. تسا هدیمان  رح »  » ارت تردام  هک  نانچ  یتخبشوخ  ترخآ  رد  درم و  دازآ  ایند  رد  وت  تفگ : وا  هب  داتسیا و 

يدعس یمیمت  ردب  نب  جاجح 

دنام و وا  تمدخ  رد  دروآ و  ع )  ) نیسح تمدخهب  ار  ورمع  نب  دوعسم  يهمان  هک  دوب ، میمت  نب  دعسینب  هلیبق  زا  هرصب و  مدرم  زا  جاجح 
فنحا و  [ ، 100  ] یلشهن دوعسم  نب  دیزی  يدبع و  دوراج  نیرذنم  هب  ع )  ) نیسح تسا : هتفگ  يدواد  دیس  . دیسر تداهش  هب  شروضح  رد 
درکیم شراودیما  درک  توعد  ربص  هب  ار  ماما  خساپ  رد  فنحا  اما  تشون . همان  هرصب  فارـشا  سامخأ و  ياسؤر  زا  اهنیا  ریغ  سیق و  نب 

دعسینب و هلظنحینب ، میمتینب ، ینعی  شدوخ  موق  دوعـسم  اما  دنتـشک و  ار  وا  داد و  لیوحت  دایزنبا  هب  تفرگ و  ار  ناسر  همان  رذنم  اما  و 
، یلاع رایسب  دنتفگ  دینیبیم ؟ هنوگچ  ناتدوخ  نایم  رد  ارم  يهداوناخ  ماقم و  تفگ : نانآ  هب  ياهبطخ  نمـض  رد  دروآ و  درگ  ار  رماعینب 

تقبـس تفارـش  رد  نارگید  زا  هتفاـی و  تسد  تفارـش  زکرم  هب  هک  یتـسه  اـم  راـختفا  جوا  يهطقن  اـم و  تشپ  تارقف  نوتـس  ادـخ  هـب  وـت 
کمک امـش  زا  منک و  تروشم  امـش  اب  دروم  نآ  رد  مهاوخیم  ماهدرک و  توعد  يراک  يارب  ار  امـش  تفگ : ناـنآ  هب  دوعـسم  ياهتـسج .
هیواعم تفگ : وا  سپ  میونـشب  ات  وگب  سپ  میراذگیم  وت  رایتخا  رد  ار  نامرظن  لماک  یهاوخریخ  اب  مه ، ام  ادـخ  هب  دـنتفگ : مدرم  مریگب .
هتشاذگ تعدب  ار  شدنزرف  رب  تعیب  هیواعم  تسا  هتشگ  لزلزتم  متس  ياههیاپ  هتـسکش و  هانگ  ملظ و  باب  اریز  هدش  بوخ  ردقچ  هدرم و 

( دشابیم هجیتنیب  شریبدت  دـسریمن و  یئاج  هب  وا  شـشوک  هدرک و  هابتـشا  یلو  هدروآ  تسد  هب  یتفرـشیپ  رما  نیا  رد  هک  هدرب  نامگ  و 
دراد ار  مدرم  رب  تموکح  دصق  مدرم  تیاضر  نودب  هدش و  نیملـسم  رب  تفالخ  یعدـم  روجف ، قسف و  دمآرـس  راسگیم و  درف  دـیزی  اریز 

نیکرـشم داهج  زا  يدرف  نوچمه  اب  داهج  مسق  ادـخ  هب  درادـن . مدـق  تابث  قح ، رد  تسا و  اسران  شملع  هاـتوک و  شملح  هک  یلاـح  رد 
فیصوت لباق  ریغ  دراد  یتلیضف  قیمع ) رکف  رادهشیر و  تفارش  بحاص  ادخ ، لوسر  دنزرف  نانمؤمریما و  رسپ   ) نیسح نیا ، تسا و  لضفا 
رتراوازـس رما  نیا  رب  انیقی  هجوت ، ریبک  رب  دنکیم و  ینابرهم  ریغـص  رب  شتبارق ، مدـق و  شنـس و  هقباس و  تلع  هب  نایاپیب و  دراد  یلمع  و 

رون زا  سپ ، تسا  هدش  هدـناسر  هظعوم  هدـش و  مامت  تجح  وا  دوجو  اب  هک  يراوگرزب ؟ ياوشیپ  هچ  و  تسا ؟ یبوخ  رادـمامز  هچ  تسا .
دش و امـشتکرش  عنام  لمج  گنج  رد  فنخألا ) نبا   ) سیق نب  رخـص  دیرادنرب . ماگ  لطاب ، شرتسگ  رد  هناروکروک  دـیوشن و  لفاغ  قح 

تفآ هب  دنک  یهاتوک  وا  هب  ندرک  يرای  رد  هک  ره  مسق  ادخ  هب  دینک و  كاپ  ناتدوخ  زا  ار  راع  بیع و  نآ  ادخ  لوسر  رسپ  يرای  اب  لاح 
هتـشک هک  ره  اریز  ماهدـش  گنج  هدامآ  هک  منم  نیا ، و  دوشیم ؛ راتفرگ  شاهلیبق  موق و  دادـعت  یمک  شنادـنزرف و  اـب  طاـبترا  رد  يراوخ 

وت نادریت  ياهریت  ام  دنتفگ : هلظنحونب  دیهد . وکین  خساپ  دنک  ناتتمحر  ادخ  سپ  دورب  رد  دـناوتیمن  دـنک  رارف  هک  ره  دریمیم و  دوشن 
یبیـشن زارف و  ره  رد  يوشیم ، زوریپ  يربب ، گنج  هب  ار  ام  رگا  یـسریم و  فدـه  هب  يزادـنیب  ار  ام  رگا  تاهلیبق ، ناـیوجگنج  میتسه و 

، ام رظن  رد  زیچ  نیرتضوغبم  دلاخابا ! يا  دنتفگ : دـس  ینب  و  درک . میهاوخ  عافد  وت  زا  نامیاهندـب  اهریـشمش و  اب  دوب و  میهاوخ  وت  هارمه 
ام تزع  لاتق  كرت  اب  میاهدیدنسپ و  ار  نیا  ام  هداد و  ام  هب  لاتق  كرت  روتسد  سیق  نب  رخص  تسا و  وت  يأر  زا  یچیپرس  وت و  اب  تفلاخم 

نادنواشیوخ ام  دنتفگ : رماعینب  و  میئامن . شرازگ  امـش  هب  ار  نامدوخ  ییاهن  رظن  مینک و  تروشم  ات  هد  تلهم  ام  هب  سپ  هدـنام  ظوفحم 
وت ياهروتـسد  يارجا  يهدامآ  سپ  میرادیمنرب  ماگ  وت  میمـصت  فالخ  رب  میوشیمت و  دونـشخ  وت  مشخ  اب  هک  میتسه  وت  ناـنامیپ  مه  و 
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، دیباتشن ادخ  لوسر  دنزرف  يرای  هب  رگا  دساینب ! يا  مسق  ادخ  هب  تفگ : دش و  دساینب  هجوتم  سپس  تسامش . اب  يریگ  میمصت  میتسه و 
ناسیون لتقم  یخرب   ) تشون ع )  ) نیسح ماما  هب  ياهمان  سپس  دیتفایم . مه  ناج  هب  ناتدوخ  درادیمنرب و  ناترس  يالاب  زا  ار  ریشمش  ادخ 

ار هچنآ  مدیمهف  دیسر و  نم  هب  تاهمان  دعب  امأ  تشون : نینچ  همان  رد  و  داتسرف ) يدعس  یمیمت  ردب  نب  جاجح  هارمه  ار  همان  هک  دناهتفگ 
هار رب  اـمنهار  ریخ و  هب  ملاـع  زا  نیمز  يور  هتبلا  مشاـبن . هرهبیب  وت  يراـی  وت و  تعاـطا  زا  هک  يدوـب  هدرک  توـعد  نآ  يوـس  هب  ارم  هک 

هخاش هیدـمحا  هنوتیز  زا  امـش  دـیتسه ؛ شانیمز  يور  رد  وا  تناما  شقلخ و  رب  ادـخ  تجح  امـش  دوب و  دـهاوخن  هدوبن و  یلاـخ  تاـجن 
ياهندرگ هک  دیشاب ) اورماک  مراودیما  و   ) دیرادرب ماگ  ام  يوس  هب  سپ  دیتسه . شیاههخاش  امش  نآ و  ساسا  لصا و  ربمایپ  هک  دیاهتفرگ 

ار ناشیاهلد  گنز  ماهدرک و  مار  وت  يارب  مه )  ) ار دعسینب  دنتـسه و  لعتـشم  وت  يرای  قشع  شتآ  رد  الاح  ماهدرک و  رتعیطم  ار  میمتینب 
البق زین  نییدـبع  زا  یهورگ  دوب و  ع )  ) نیـسح يوس  هب  تکرح  هدامآ  هک  حاجح  هارمه  ار  همان  ... ماهدرک لـیاز  هداد و  وشتـسش  یبوخ  هب 
نیا دارم  دیاش  ( ؟ وت رب  هدش  هچ  تفگ : دناوخ ، ار  همان  نوچ  دندناسر و  ع )  ) نیـسح هب  ار  همان  البرک ، رد  هورگ  نیا  داتـسرف و  دندوب  هتفر 

هارمه جاـجح  . دـیامرف تباریـس  ربـکا ، شطع  زور  رد  دـنک و  تمیزع  دراد و  ناـمأ  رد  سرتزا  ار  وت  ادـخ  ياهدـماین ) ارچ  سپ  هک  دـشاب 
مرحم مهد  زور  رهظ  زا  دعب  نت  هب  نت  گنج  رد  هک  هتفگ  قئادحلأ »  » بحاص دمآ . لیان  تداهش  هعیفر  يهجرد  هب  هک  نآ  ات  دوب  ترضح 

! داب وا  رب  ادخ  ناوضر  دش . هتشک  نیتسخن  هلمح  رد  رهظ  زا  شیپ  هک  دناهتفگ  نارگید  دش و  هتشک 

ماما نارای  زا  هقرفتم  دارفا  رد 

ینابیش یلع  نب  ۀلبج 

زا یهورگ  تسویپ . مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ناراـی  هب  سپـس  درک و  ماـیق  هنع ) هللا  یـضر   ) ملـسم هارمه  هک  دوب  هفوـک  لـها  ناریلد  زا  هلبج 
تسا هتفگ  يرورس  دش و  هتـشک  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح هارمه  البرک  رد  وا  هک  تسا : هتفگ  قئادحلا »  » بحاص دناهدرب . مان  وا  زا  نیخروم 

. دش هتشک  نیتسخن  يهلمح  رد 

يرمن ورمع  نب  بنعق 

قئادحلا بحاص  دش . هتشک  دیگنج و  البرک  رد  تسویپ و  وا  نارای  هب  دیسر و  ماما  رضحم  هب  يدعس  جاجح  اب  دوب  هرصب  نایعیش  زا  بنعق 
. دراد دوجو  یمالس  يرکذ و  وا  دروم  رد  تایمئاقلا »  » هسدقم هیحان  ترایز  رد  هدرب و  مان  وا  زا 

یفنح هللادبع  نب  دیعس 

مه رود  نایعیش  دیسر ، هفوک  هب  هیواعم  گرم  ربخ  نوچ  دناهتفگ : نیخروم  دوب . هفوک ، رد  هعیـش  نادهاز  ناگدنمزر و  ناگرزب ، زا  دیعس 
نمحرلادبع رهسم و  نب  سیق  اب  مود  يهمان  عبس و  نب  هللادبع  لاو و  نب  هللادبع  هارمه  ياهمان  دنتشون : اههمان  ع )  ) نیـسح هب  دندش و  عمج 

نب دیزی  رجبا و  نب  راجح  یعبر و  نب  ثبشاهنآ  ناگدنتـسرف  و  لاسرا ، یناه  نب  یناه  یفنح و  هللادبع  نب  دیعـس  اب  موس  همان  هللادبع و  نب 
نامحر و يادـخ  مان  هب  دوب : نیا  اههمان  نومـضم  دوب و  ریمع ، نب  دـمحم  جاجح و  نب  ورمع  سیق و  نب  ةرزع  میور و  نب  دـیزی  ثراح و 
ره يدومرف و  هدارا  رگا  سپ  تسا  هدیدرگ  تخرد  رپ  اههشیب  هدش و  هدافتـسا  يهدامآ  اههویم  هتـشگ و  زبسرـس  اهارحـص  دـعب  اما  میحر .
مان هب  تشون : خـساپ  رد  دـنادرگرب و  هکم  زا  ار  یناه  دیعـس و  ع )  ) نیـسح ...« نک تکرح  هدامآ ، يرکـشل  يوس  هب  یتشگ  ممـصم  تقو 

مدیمهف ار  ناتیاهفرح  مامت  دندوب . امش  ناگداتسرف  نیرخآ  دندناسر و  نم  هب  ار  امش  يهمان  یناه  دیعـس و  دعب  اما  میحر  نامحر و  يادخ 
قح تیاده و  رب  امـش  يهلیـسو  هب  ار  ام  ادخ ، هک  تسا  دیما  ایب  ام  يوس  هب  میتسه ، ماما  نودـب  هک : نیا  امـش  تیرثکا  فرح  يهصالخ  و 
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مدرپس وا  هب  مدرک و  مازعا  امش  يوس  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  متیب ، لها  زا  دامتعا  دروم  درف  و  میومع ، رسپ  مردارب ، خساپ ) رد  . ) دنک عمتجم 
زا درخ  تلیضف و  نابحاص  ناگرزب ، هک  دشاب  نیا  رب  رعشم  وا  شرازگ  رگا  سپ  دنک  شرازگ  نم  هب  ار  امش  رظن  نایرج و  تیعـضو و  هک 

هتکن نیدب   ) درک مهاوخ  تکرح  امـش  يوس  هب  يدوز  هب  ادخ  تساوخ  هب  دننکیم ، دـییأت  ار  ناتنادـصاق  راتفگ  اههمان و  نیماضم  اهامش ،
هب ار  شناج  دشاب و  قح  هب  مزتلم  طسق ، دنب  ياپ  دنک و  لمع  نآرق  هب . هک  یسک  رگم  تسین  ماما  مسق  مناج  هب  دیـشاب ): هتـشاد  هجوت  مه 

رفعجوبا . درک مازعا  نامحرلادبع  سیق و  تیعم  رد  نانآ  رس  تشپ  ار  ملـسم  ملـسم و  زا  شیپ  ار  رفن  ود  نآ  . مالـسلاو دهد  صاصتخا  ادخ 
لقن البق  هک .  ) دندرک داریا  مدرم  يارب  ياهبطخ  بیبح  سپس  سباع و  دش ؛ راتخم  يهناخ  دراو  دیسر و  هفوک  هب  ملـسم  نوچ  تسا : هتفگ 

سپـس ماهدش . شهار  رد  ینابرق  و  ع )  ) نیـسح يرای  يهدامآ  مسق ، ادخ  هب  هک : تفگ  دش و  دنلب  یفنح  دیعـس  اهنیا ، زا  دـعب  و  میاهدرک )
رد ع )  ) نیـسح تسا : هتفگ  فنخموبا  . دیـسر لتق  هب . ات  دنام ، ماما  هارمه  وا  داتـسرف  ماما  تمدخ  یفنح  دیعـس  هلیـسو  هب  ار  ياهمان  ملـسم 

يزیچ دنتـساخرب و  شاهداوناـخ  خـلا ، مکیـشغدق  لـیللا  اذـه  و  دومرف : شاهبطخ  رد  درک و  داریا  شناراـی  يارب  ياهبطخ  مرحم  مهد  بش 
ات میوشیمن  ادـج  وت  زا  میرادیمنرب و  وـت  زا  تسد  ادـخ  هب  تفگ : دـش و  دـنلب  هللادـبع  نب  دیعـس  سپـس  میدرک ، لـقن  ـالبق  هک . دـنتفگ 

هدنز دوشیم و  هدنز  سپـس  موشیم و  هتـشک  هک  متـسنادیم  رگا  ادخ  هب  میناسرب . تابثا  هب  شدنزرف  و  ص )  ) دمحم هب  ار  دوخ  يرادافو 
میلـست نیرفآ  ناجهب  ناج  وت  رـضحم  رد  ات  مدشیمن  ادج  وت  زا  زاب ، دوشیمراتفر  نم  اب  بیترت  نیدب  راب  داتفه  دوشیم و  هدنازوس  هدـنز 

تـساخرب ریهز  وا  زا  دعب  و  مسریم . يدبا  تمارک  هب  شدـعب  موشیم و  هتـشک  راب  کی  هک  یلاح  رد  مباتـشن  وت  کمک  هب  ارچ  سپ  منک 
نمشد نوچ  تفرگرد و  یتخس  گنج  دناوخ ، ار  رهظ  فوخ  زامن  ع )  ) نیـسح نوچ  تسا : هدرک  تیاور  فنخموبا  . دیدرگ نایب  البق  هک .

ار وا  ریت  اب  تسار  پچ و  زا  هک  تشگ  عقاو  نانمشد  ریت  فده  داتـسیا و  ترـضح  نآ  ولج  رد  یفنح  دیعـس  دش ، کیدزن  ع )  ) نیـسح هب 
رد داتفا و  نیمز  هب  هک  نیا  ات  دنکن  تباصا  ع )  ) ماما هب  ات  تفریم  اهریت  لابقتـسا  هب  شیاهولهپ  اهتـسد و  هنیـس ، تروص ، اب  وا  دندزیم و 

رـسپ يا  تفگ : سپ  ناسرب . تربماـیپ  هب  ارم  مالـس  اـهلاراب ! نک  تنعل  دومث ، داـع و  موق  نعل  هب  ار ، ناـنآ  اـهلاراب ! تفگیم : لاـح  نیمه 
نیمه رد  دوب و  یهاوخ  نم  شیپاشیپ  تشهب  رد  وت  یلب  تفگ : ماما  مدرک ؟ افو  دوخ  دهع  هب  ایآ  مدرک ؟ افو  دوخ  دـهع  هب  ایآ  ادـخلوسر !

. درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هظحل ،

هتکن دنچ  دروم  رد  همتاخ 

ءادهش نفد 

زا یعمج  تشاذگ ، باتفآ  ضرعم  رد  ار  كاپ  ياهندب  درک و  چوک  ناریـسا  اهرـس و  اب  دعـسنبا  نوچ  تسا : هتفگ  داشرا  رد  دیفم  خـیش 
رد ار  ماما  رهطم  ندب  دندرک . عفد  ار  نانآ  دندناوخ و  زامن  شنارای  و  ع )  ) نیـسح رب  دندمآ و  هاگلتق  هب . دندوب ، هیرـضاغ  رد  هک  دـساینب 

ماما ياپ  نیئاپ  رد  ادهش  يهیقب  يارب  دندرپس و  كاخ  هب  ترـضح ، نآ  ياهاپ  نیئاپ  ار  یلع  شدنزرف  دندرک و  نفد  تسه  العف  هک  یئاج 
نفد شنداتفا  لحم  نامه  رد  ار  ع )  ) سابع دـناهتفگ : نارگید  دـندرپس . كاخ  هب  اـجکی  ار  ناـشهمه  دـنتخاس و  هداـمآ  يدـحاو  ربق  (ع ،)

ار وا  ندب  لومعم  فالخرب  مه  ع )  ) ماما تهج  نیمه  هب  دندشن و  نآ  لمح  هب  رداق  دوب و  هدش  هراپ  هراپ  شندـب  هک  تهج  نادـب  دـندرک 
هب ات  دـندرپس  كاخ  هب  دراد ، رارق  العف  هک  یئاج  رد  ع )  ) ماما رـس  يالاب  لحم  رد  ار  بیبح  دـساینب ، دومرفن . لمح  اـههمیخ  کـیدزن  هب 
زین وا  صخـشت  ات  دـندرپس  كاخ  هب  ع )  ) نیـسح ربق  یلیم  کی  رد  ار  یحایر  دـیزی  نب  رح  میمتینب ، و  دنـشاب . هداهن  جرا  وا  خـماش  ماـقم 

دـسج درک و  زاـب  ار  رح  بیبح و  ربق  درمـش و  بیجع  ار  ناـیرج  نیا  هعیـش  كولمزا  یخرب  هک  ماهدینـش  یهافـش  روط  هب  دـشاب . ظوفحم 
شرـس هک  دـید  ار  رح  نینچ  مه  دـنناشوپب و  هک  داد  روتـسد  درک و  یئاسانـش  تسا  هدـش  رکذ  اهباتک  رد  هک  یتاصخـشم  نآ  اب  ار  بیبح 

نامه اب  راچان  هب  دـش و  يراج  وا  یناشیپ  زا  نوخ  هک  دـیوج  كربت  ات  درک  زاب  ار  نآ  تسا . هدـش  هتـسب  نآ  رب  یلامتـسد  هدـشن و  هدـیرب 
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زا میمتینب  هک  تسا  لمتحم  دشاب ، تسرد  لقن  نیا  رگا  دش . هتخاس  وا  روتسد  هب  ربق  ود  نیا  يارب  حیرـض  ود  تسب و  ار  شرـس  لامتـسد 
نارای ناتـسود و  مامت  رـس  البرک  رد  اهرـس ) ندش  هدیرب   ) سدـقم ياهرـس   - 2. دـناهدرک يریگولج  شماقم ، هب  هجوت  اب  رح  رـس  ندـیرب 

، لقن هب  انب  هک  راوخریـش  ع )  ) نیـسح نب  هللادبع  رـس  دیهـش : ود  رـس  رگم  دیدرگ  لمح  ناریـسا  اب  دش  هدیرب  تداهـش  زا  دعب  ع )  ) نیـسح
زا میمتینب  هک  یحایر  دـیزی  نب  رح  رـس  دومرف و  نفد  ار  وا  دـنک و  وا  يارب  يربق  شریـشمش  كون  اب  لفط  نیا  تداهـش  زا  دـعب  شردـپ 
نب ملـسم  رـس  البرک  ریغ  رد  و  دش ] لقن  البق  وا  ربق  ندرک  زاب  نایرج   ] دندرک رود  هاگلتق  زا  ار  شندب  دندرک و  يریگولج  وا  رـس  ندـیرب 

نودـب یئاهنت و  هب  اهیبلاط ، زا  ریغ  ع )  ) نیـسح ناراـی  هتکن 3 : . دـیدرگ لاسرا  ماش  هب  دـش و  هدـیرب  هفوک  رد  هورع  نب  یناه  رـس  لـیقع و 
رد هک  ره  دندرک و  تکرح  یئاهنت  هب  نمشد  سرت  زا  دندوب ، ماما  هارمه  هنیدم  زا  هک  هدع  نآ  اریز  دندیسر  ترـضح  تمدخ  هب  هداوناخ 

یناملس ثراح  نب  ةدانج  دندوب : ناشهداوناخ  اب  هک  رفن  هس  رگم  درک  رارف  نمـشد  تسد  زا  دیـسر  ترـضح  رـضحم  هب  البرک  رد  ای  هار و 
هب هک  داد  روتسد  رمع  شدنزرف  هب  شرـسمه  شتداهـش ، زا  دعب  درک و  قحلم  ماما  هداوناخ  هب  ار  دوخ  يهداوناخ  دمآ و  شاهداوناخ  اب  هک 

دیاش هدـش و  هتـشک  گنج  رد  شردـپ  هک  دومرف  دادـن و  نذا  ماما  تساوخ و  لاتق  نذا  دـمآ و  ماـما  تمدـخ  هب  وا  دباتـشب و  ماـما  يراـی 
رد هک  ریمع  نب  هللادبع  و  داد . وا  هب  لاتق  نذا  ماما  مورب و  نادیم  هب  مهاوخیم  مردام  روتـسد  هب  درک  ضرع  ناوج  دشابن . یـضار  شردام 

دوخ هارمه  ار  شاهداوناخ  مامت  رـسمه و  هللادـبع  دربب و  دوخ  اب  مه  ار  وا  هک  داد  دـنگوس  وا  هب  شنز  دیـسر و  ماـما  تمدـخ  هب  دـعج  رئب 
هتـشک نوچ  درکیم و  عیجـشت  ار  وا  دش و  جراخ  همیخ  زا  شردام  تفریم  نادیم  هب  نوچ  درک و  قحلم  ماما  هداوناخ  هب  ار  نانآ  دروآ و 

درک قحلم  ماما  هداوناخ  هب  دروآ و  شدوخ  اب  ار  شاهداوناخ  هک  هجسوع  نب  ملسم  رگید  و  دش . هتشک  وا  دمآ و  وا  نیلاب  هب  شرـسمه  دش 
هتکن 4: . دش هاگآ  وا  تداهـش  زا  نشد  دایرف ، نیمه  زا  و  هاتجـسوع ! نب  ملـسماو  هادیـساو ، دز : دایرف  شاهیراج  دش . هتـشک  هک  یماگنه  و 

ثراح نب  سنا  دندیسر : تداهش  هب  رفن  جنپ  ع ،)  ) نیسح هارمه  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ص ))  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  نت  جنپ  روضح  )
وا زا  تاقبط  رد  دعـسنبا   ] يدسا هجـسوع  نب  ملـسم  هدرب ،] مان  وا  زا  رجحنبا   ] رهظم نب  بیبح  دناهدرب ] مان  وا  زا  نیخروم  مامت  ، ] یلهاک
هب انب  هک  يریمح  رطقی  نب  هللادـبع  و  تشاد ] رمع  لاس  داتـشه  هب  کیدزن  هک  دـناهتفگ  نیخروم  مامت   ] هفوک رد  هورع  نب  یناه  هدرب ،] مان 

تداهش هب  ع )  ) ماما هارمه  رفن  هدزناپ  ناگدرب  زا  البرک  رد  ناگدرب ) تداهـش  : ) هتکن 5 . دوب ع )  ) نیـسح ماما  لاس  نس و  مه  رجحنبا  لقن 
مالغ ثراح  ع )  ) نیسح ماما  ناگدرب  زا  براق  ملسا و  و  ع )  ) نسح ماما  يهدرب  حجنم  و  ع )  ) یلع ماما  ناگدرب  زا  دعس  رـصن و  دندیـسر :

يدبع و رماع  هدرب  ملاس  هنیدم و  ینب  يهدرب  ملاس  يوادیص و  ورمع  يهدرب  دعس  يدزأ و  ملـسم  يهدرب  عفار  رذوبا و  هدرب  نوج  هزمح و 
نیلوتقم : ) هتکن 6 (. ع  ) نیسح هدرب  نامیلس  هرصب  رد  یناملس و  ثراح  يهدرب  حضاو  يرباج و  ثراح  يهدرب  بیبش  رکاش و  هدرب  بذوش 
تحارج رثا  رد  هک  عاطمیبا  نب  دیوس  دندیسر : لتق  هب  رفن  راهچ  ماما  تداهش  زا  دعب  البرک  رد  نیسح  نارای  زا  اروشاع ) زا  سپ  ادهـش  و 

نآ تداهـش  زا  ناگدز  تبیـصم  يراز  هیرگ و  و  ع )  ) نیـسح لتق  هب . ناگدنهد  هدژم  تاوصا  اب  دـش و  شوهیب  هکرعم -  زا  رود  هدـنام - 
شردارب ثراح و  نب  دعـس  دش و  هتـشک  ات  دیگنج  دروآ و  نوریب  دوب  هدرک  ناهنپ  شاهمکچ  رد  هک  ار  یئوقاچ  دمآ و  شوه  هب  راوگرزب 

هلمح دعسنبا  رکشل  هب  دندینش ، ع )  ) ماما تداهـش  زا  دعب  ار  اههچب  اهنز و  هیرگ  يادص  نوچ  دندوب و  ماما  نانمـشد  وزج  هک  فوتحلاوبا 
(، ع  ) ماما تداهش  رب  ار  اههچب  اهنز و  يراز  هیرگ و  ندینش  زا  دعب  هک  لیقع  نب  دیعـسیبا  نب  دمحم  دندش و  هتـشک  دندیگنج و  دندرب و 

شیاههراوشوگ درکیم و  هاـگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  دوب و  وا  تسد  رد  همیخ  دومع  هک  یلاـح  رد  دـمآ و  همیخ  برد  هب  هدز  تشحو 
هدراو تاحارج  رثا  رد  ترضح  نآ  تداهـش  زا  دعب  ماما  نارای  زا  رفن  ود  هتکن 7 : . دناسر لتق  هب . ار  وا  یناه  ای  طیقل ، هک  دروخیم ؛ ناکت 

نب عـقوم   - 2. دومن تاـفو  هاـم  شـش  زا  دـعب  تحارج  رثا  رد  دـش و  هتفرگ  ریـسا  هک  یمهن  معنم  نب  راوس   - 1: دنتفگ دوردب  ار  یگدـنز 
البرک رد  هتکن 8 : . دومن تافو  هدراو  تاحارج  يهجیتن  رد  لاسکی  زا  دعب  دش و  دیعبت  هراز »  » هب دـش و  هتفرگ  ریـسا  هک  يوادیـص  يهمامث 
دیزی نب  هللادبع  و  ةدانج ، نب  ورمع  نیسحلا ، نب  هللادبع  و  ع )  ) نیسحنب یلع  دندیسر : تداهـش  هب  ناشناردپ  اب  رفن  تفه  ع )  ) ماما نارای  زا 
هفوک رد  ناشناردپ  هک  یلاح  رد  دندیسر  تداهـش  هب  البرک  رد  رفن  ود  و  دوعـسم . نب  نمحرلادبع  ذئاع و  نب  عمجم  دیزی و  نب  هللادیبع  و 
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زاب دوب  هدش  دیهش  هفوک  رد  لیقع  نب  ملسم  نوچ  دندوب  هدیسرون  ناناوج و  دمحم  هللادبع و  ملسم  نارسپ  نانآ  دندوب : هدیسر  تداهـش  هب 
شردـپ هک  دوب  یئاط  ناسح  نب  رامع  نآ  و  دوب . هدـش  هتـشک  نیفـص  رد  ع )  ) یلع باکر  رد  شردـپ  هک  دـش  دیهـش  البرک  رد  رفن  کـی 

، سابع زا : دنترابع  نانآ  دندش و  هتـشک  مه  اب  مشاهینب  زا  ردارب  جـنپ  ماما  هارمه  ءالبرک  رد  هتکن 9 : . دیسر تداهش  هب  نیفـص  رد  ناسح 
رکبوبا و نانآ : دناهتشک  مه  اب  رگید  ردارب  هس  و  دنوشیم . رفن  شش  ع )  ) نیسح اب  هک  ع )  ) یلع نادنزرف  هللادبع  و  رکبوبا ، رفعج ، نامثع ،
ود یبلغت و  ریهز  نادنزرف  طقـس  سودرک و  طساق و  نانآ : دندش  هتـشک  مه  اب  رگید  ردارب  هس  و  ع )  ) یبتجم ماما  نادنزرف  هللادبع  مساق و 

نانآ دندش و  هتشک  مه  اب  رگید  ردارب  ود  دندوب و  لیقع  نب  ملـسم  نادنزرف  دمحم  هللادبع و  نانآ : دندش  هتـشک  مشاه  لآ  زا  مه  اب  ردارب 
هلادبع و نانآ : دندش و  هتـشک  مه  اب  مشاه  لآ  ریغ  زا  ردارب  ود  زاب  دندوب  س )  ) يربک بنیز  رفعج و  نب  هللادـبع  نادـنزرف  دـمحم  نوع و 
ود زاب  دندوب . یبسار  ورمع  نادنزرف  سالح  نامعن و  نانآ : دندش ، دیهـش  مه  اب  رگید  ردارب  ود  زاب  دندوب  يدبع  دـیزی  نادـنزرف  هللادـیبع 

کلام نانآ : دندش و  هتشک  مه  اب  زین  ینتان  ردارب  ود  و  دندوب . يراصنا  ثراح  نارسپ  فوتحلاوبا  دعس و  نانآ : دندش ، هتـشک  مه  اب  ردارب 
همیخ رد  ناشناردام  هک  یلاح  رد  دندیسر  تداهش  هب  رفن  هن  البرک  رد  هتکن 10 : [. دندوب ردارب  مه  اب  ردام  فرط  زا  هک   ] يرباج فسوی  و 

. هلمر زا  ع )  ) نسح نب  مساق  ع .)  ) بنیز ترضح  زا  رفعج  نب  هللادبع  نب  نوع  بابر . زا  ع )  ) نیسح نب  هللادبع  دندوب : نانآ  لاح  رظان  هاگ 
دوب و هداتسیا  شردام  لیقع . نب  دیعسیبا  نب  دمحم  ع .)  ) یلع رتخد  هیقر  زا  ملـسم  نب  هللادبع  هیلجب . لیلـش  تنب  زا  ع )  ) نسح نب  هللادبع 
و تسا ] هدرک  رکذ  یـسوواط  هک  نانچ   ] یبلک هللادـبع  ردام  هداـنج و  نب  رمع  دز ، ار  وا  طـیقل  اـی  یناـه  هک  دوب  همیخ  دومع  وا  تسد  رد 
. دـیدیم دوخ  مشچ  اب  ار  وا  ندـش  هعطق  هعطق . درکیم و  اـعد  وا  هب  اـههمیخ  رد  راـبخا ، یخرب  هب  اـنب  هک  ع )  ) نیـسح نب  یلع  رداـم  یلیل 
هب فورعم   ) دوب هراوخریش  هک  ع )  ) نیسح نب  هللادبع  دندیسر : لتق  هب . ع )  ) ماما هارمه  رفن  جنپ  غلابان  لافطا  زا  البرک  رد  هتکن 11 : [ . 101]
هب نادیم  رد  هک  ع )  ) نسح نب  هللادبع  و  دیسر . لتق  هب . درک ، تباصا  شیولگ  رب  هک  هلمرح  ریت  اب  ماما  يهنیس  يور  رد  و  ع ))  ) رغصا یلع 

بلک نب  رحب  دیسر و  شیومع  ندب  کیدزن  هب  هک  نآ  ات  دیامن  يریگولج  شنتفر  زا  تسناوتن  ع )  ) بنیز شاهمع  تفاتش  شیومع  يوس 
هب ار  وا  دش و  لفط  نیا  هجوتم  رحب  هاگنآ  ینزیم ؟ ار  میومع  ثیبخ ! نز  رـسپ  يا  هک  دز  دایرف  وا  دراد و  ار  ماما  ندز  دـصق  هک . دـید  ار 
دش هراپ  ششفک  دنب  دش و  نادیم  مزاع  هک  ع )  ) نسح نب  مساق  و  دش ] هداد  حیضوت  يهتکن 6  رد  هک   ] دیعسیبا نب  دمحم  و  دیناسر . لتق 
مزال حیـضوت  قباس  تاحفـص  رد  هک   ) يراصنا هدانج  نب  رمع  و  دش . هتـشک  يدزا  دعـس  نب  رمع  تسد  هب  ددـنبب ، ار  نآ  تساوخ  نوچ  و 

زا ياهشوگ  هب  درک و  ریخ  رکذ  هیثرم  تلاح  اب  ناشگرم ، زا  دـعب  شناراـی  ناتـسود و  زا  رفن  هد  دروم  رد  ع )  ) نیـسح هتکن 12 : (. دش هداد 
ام كولتق . اموق  هللا . لتق  دومرف : داتسیا و  شرس  يالاب  رب  شتداهش  ماگنه  هک  ع )  ) نیسح نب  یلع   - 1: دومرف هراشا  نانآ  يراکادف  شزرا 

ادخ تیـصعم  رب  ار  نانآ  زیچ  هچ  ار  وت  نیلتاق  دشکب  ادخ  افعلا : كدعب  ایندلا  یلع  لوسرلا . ۀـمرح  كاهتنا  یلع  نمحرلا و  یلع  مه  أرجأ 
يرهظ و رـسکنا  نألأ  دومرف : وا  نیلاب  رب  هک  ع )  ) یلع نب  سابع   - 2. وت زا  دعب  ایند  رـس  رب  كاخ  هدرک ؟ روسج  ربمایپ  تمرح  کته  رب  و 

نسح نب  مساق   - 3. متشگ عقاو  منمشد  تتامش  دروم  تشگ و  مک  ماهراچ  تسکش و  متـشپ  نونکا  مه  يودع : یب  تمـش  یتلیح و  تلق 
زا تنیلتاق  کبیجی ... الف  هوعدـت  نا  کـمع  یلع  زع  ص ...)  ) هللا لوسر  کـیف  مهمـصخ  كولتق و  موقلا  دـعب  دومرف : وا  نیلاـب  رب  هک  (ع )
وت هب  دـناوتن  یناوخب و  ار  وا  هک  تسا  نارگ  تیومع  رب  تسا . ادـخ  لوسر  وت ، نوخ  اب  هطبار  رد  ناشنمـشد  هک  دنـشاب  رود  ادـخ  تمحر 
هللا ناف  ریخلا  کلذ  یف  بستحا  کب  لزن  ام  یلع  یخا  نبای  تفگ : دینابسچ و  شاهنیس  هب  ار  وا  هک  ع )  ) نسح نب  هللادبع   - 4. دهد باوج 

ناردپ هب  ار  وت  ادخ ، انامه  شاب . هتـشاد  ریخ  دـیما  نآ  زا  شاب و  ابیکـش  هدراو  تبیـصم  رب  مردارب ! رـسپ  يا  نیحلاصلا ... کئابآب  کقحلی 
... لیـصف مد  نم  کیلع  نوها  نکی  مهللا ال  دومرف : دیـشاپ و  نامـسآ  هب  ار  وا  نوخ  هک  ع )  ) نیـسح نب  هللادبع   - 5. دنکیمقحال تحلاص 

ار هبحن ... یضق  نم  مهنمف  هفیرش  هیآ  داتسرف و  تمحر  وا  نیلاب  رب  هک  هجسوع  نب  ملـسم   - 6 ... دشابن ناسآ  وت  رب  لیصف  نوخ  زا  اهلاراب !
دیزی نب  رح   - 8. مراذـگیم ادـخ  باسح  هب  ار  ماهدـننک  تیامح  نارای  مدوخ و  تفگ : وا  نیلاب  رب  هک  رهظم  نب  بیبح   - 7. درک توالت 

نب ریهز   - 9. یتسه تخبـشوخ  ترخآ  رد  دازآ و  ایند  رد  هدـیمان -  رح  ار  وت  تردام  هک  نانچ  وت -  تفگ : وا  رـس  يالاب  رب  هک  یحاـیر 
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هب دندش و  خسم  هک  یئاهنآ  نعل  دننام  دـنک  تنعل  ارت  نالتاق  دـنکن و  رود  شتمحر  زا  ریهز ! يا  ار  وت  ادـخ  تفگ : وا  رـس  يالاب  هک  نیق 
نادرگ و هزیکاپ  ار  شیوب  دیفـس و  ار  شتروص  اـهلاراب  دومرف : وا  نیلاـب  رب  هک  رذوبا  مـالغ  نوج   - 10. دنتـشگ لدبم  اهریزنخ  اهنومیم و 

ربـخ دـندش و  هتـشک  هفوک  رد  نوچ  هک  هورع  نب  یناـه  لـیقع و  نب  ملـسم   - 11. نک یئاسانـش  شلآ  دـمحم و  اـب  ار  وا ) هطبار   ) وا ناـیم 
هب ع )  ) نیسح ترـضح  ءالبرک ، رد  هتکن 12 : ! داب نانآ  رب  ادـخ  تمحر  دومرفیم : ررکم  روط  هب  دیـسر  ترـضح  هب  هیبلعث  رد  ناـشتداهش 

تمحر وا  رب  تفر و  رهظم  نب  بیبح  اـب  وا  يوس  هب  شتداهـش  زا  دـعب  هک  هجـسوع  نب  ملـسم  تفر : ناشتداهـش ، زا  دـعب  رفن  تفه  يوس 
تفرگ و شوـغآ  رد  ار  شندـب  تفر و  وا  يوـس  هب  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  هک  یکرت  ملـسا  اـی  یمور و  حـضاو  دـیزی و  نـب  رح  و  داتـسرف .

قباس هتکن  رد  هک  نانچ  ( ) ع  ) نسح نب  مساق  و  ع )  ) نیـسح نب  یلع  و  ع )  ) یلع نب  سابع  نوج و  و  تشاذـگ . وا  تروص  رب  ار  شتروص 
تسد تسخن  هک  ع )  ) یلع نب  سابع   - 1: دش هکت  هکت  البرک  رد  ع )  ) نیسح ناتسود  نارای و  زا  رفن  هس  ياضعا  هتکن 13 : (. دیدرگ رکذ 

اب سپس  دش و  دراو  شرـس  رب  یتبرـض  هک  ع )  ) نیـسح نب  یلع   - 2. دیدرگ ادج  نت  زا  ار  شرس  سپس  شپچ و  تسد  سپـس  شتـسار و 
دندرک عطقار  شیاپ  قاس  سپس  دش و  هدیرب  راسی  ملاس و  طسوت  شتسد  هک  ریمع  نب  نمحرلادبع   - 3. دیدرگ هکت  هکت  شندب  اهریشمش 

نآ يوس  هب  ع )  ) نیـسح نارای  ياهرـس  زا  رـس  هس  ـالبرک  رد  هتکن 14 : . دـندنکفا ع )  ) نیـسح فرط  هب  دـندیرب و  ار  شرـس  نآ  زا  دـعب  و 
مادک ره  لاح  حرـش  رد  هک   ) يرکاش بیبشیبا  نب  سباع  رـس  هدانج و  نب  رمع  رـس  یبلک و  ریمع  نب  هللادبع  رـس  دش : هتخادـنا  ترـضح 
یبلک ریمع  نب  هللادبع  رسمه  هیطـساق  هیرمن . بهومأ  نآ  دش و  هتـشک  نز  کی  ع )  ) نیـسح هارمه  البرک  رد  هتکن 15 : (. دش هداد  حیضوت 

نب هللادـبعمأ  دـندیگنج : ع )  ) نیـسح يرای  رد  نز  ود  البرک  رد  هتکن 16 : (. تفرگ رارق  هراشا . دروم  هتـشذگ  بلاـطم  لـالخ  رد  هک   ) دوب
 - 1 دنتفر : نمـشد  نایم  هب  دـندش و  جراخ  اههمیخ  زا  نز  جـنپ  البرک  رد  هتکن 17 : (. تفر هراشا  قباـس  رد  هک   ) هداـنج نب  رمعمأ  ریمع و 
هک ع )  ) يربک بنیز  هدانج 5 -  نب  رمع  ردام  یبلک 4 -  هللادبع  ردام  یبلک 3 -  هللادبع  رـسمه  بهو ، ردام   - 2 هجسوع . نب  ملسم  زینک 

نیلاب رب  ات  مردارب ! دنزرف  يا  هایخا ؟ نبای  هابیبح ! ای  دزیم : دایرف  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  اههمیخ  زا  ع )  ) نیـسح نب  یلع  تداهـش  زا  دعب 
هفوک رد  نیـسح  نارای  زا  یبلاط  ریغ  ياـههداوناخ  هتکن 18 : . دـنادرگرب ار  وا  ع )  ) ماما تخادـنا و  وا  ندـب  يور  هب  ار  شدوخ  دیـسر و  وا 
اهنت دندرک و  صالخ  يریـسا  زا  ار  نانآ  دندرک و  تطاسو  دایزنبا  شیپ  هفوک  هب  ناریـسا  ندیـسر  زا  دـعب  ناشنادـنواشیوخ  اریز  دـندنام 

زا یتعامج و  لقن  هب  انب  كدوک -  ود  ق  لاس 62 ه . مرحم  مهد  زا  دعب  هتکن 19 : . دندش هدرب  ماش  هب  يریسا  هب  بلاطیبا  لآ  ياههداوناخ 
میهاربا و دندرک ، هفوک  دراو  ریـسا  ناونع  هب  ار  لافطا  نانز و  نوچ  هک : نایب  نیدب  دندیـسر ، لتق  هب . هفوک  رد  یلامأ -  رد  قودـص  هلمج 

یفرعم ار  دوخ  دـندرب و  هانپ  یئاط  درف  کی  هناخ  هب  دـندرک و  رارف  تشحو  سرت و  زا  رفعج ، نادـنزرف  زا  ای  لـیقع و  نادـنزرف  زا  دـمحم 
ماعنا درب  دایزنبا  شیپ  ار  ناشیاهرس  دشکب و  ار  نانآ  رگا  هک  درک  هسوسو  وا  ثیبخ  سفن  یلو  دندومن  وگزاب  ار  ناشتشذگرس  دندرک و 
لتاق هب . تشگ  هجاوم  هرظنم  نآ  اب  دایزنبا  نوچ  درب و  دایزنبا  شیپ  ار  نانآ  ياهرـس  تشک و  ناـنآ  سپ  درک  دـهاوخ  تفاـیرد  هلـصو 

دایزنبا سپس  و  يدرب . نیب  زا  ار  تدوخ  يوربآ  يدومن و  دصق  ءوس  دندوب ، هدروآ  هانپ  وت  هب  هک  یلفط  ود  هب  يدرک و  يدب  راک  تفگ :
باتک نایاپ  . دش راتفرگ  یبقع  ایند و  رد  ادخ  تنعل  هب  درک و  رداص  ار  وا  لتق  روتسد 

نانآ یماسا  لوا  فورح  قبط  نارای  تسرهف 

نب ۀیما  ع)6 -   ) نیسح مالغ  ملسا   - 5 يدبع هیما  نب  مهدا   - 4 يراصنا فوتحلاوبا  ع)3 -   ) نسح نب  رکبوبا  ع)2 -   ) یلع نب  رکبوبا   - 1
نب رباـج   - 11 یمیمت یح  نـب  رکب   - 10 يدنک ورمع  نب  رـشب   - 9 ینادمه ریـضخ  نب  ریرب   - 8 یلهاک ثراـح  نب  سنا   - 7 یئاط دعس 
نب ةداـنج   - 16 یناملـس ثراح  نب  ةدانج   - 15 لیقع نـب  رفعج  ع)14 -   ) یلع نـب  رفعج   - 13 ینابیـش یلع  نب  ۀلبج   - 12 یمیت جاجح 

سیقلا ءرما  نـب  ثراــح   - 20 یمیمت کـلام  نـب  نیوـج   - 19 رذوبا یلوـم  نوـج   - 18 ینـالوخ ریجح  نـب  بدـنج   - 17 يراصنا بعک 
جاجح  - 25 يدسا رهظم  نب  بیبح   - 24 یمهن سیق  نب  یشبح   - 23 یمیت رماع  نب  بابح   - 22 هزمح مالغ  ناهنب  نب  ثراح   - 21 يدنک
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 - 30 یمابش دعسا  نب  ۀلظنح   - 29 یبسار ورمع  نب  سالح   - 28 یحایر دیزی  نب  رح   - 27 یفعج قورسم  نب  حاجح   - 26 يدعس ردب  نب 
 - 35 يدئاص بیرع  نب  دایز   - 34 یلجب نیق  نب  ریهز   - 33 يدزا میلس  نب  ریهز   - 32 يدنک ورمع  نب  رهاز   - 31 يدزأ ملسم  مالغ  عفار 

ورمع يهدرب  دعس  ع)39 -   ) یلع مالغ  دعس   - 38 يراصنا ثراح  نب  دعس   - 37 یبکلا ۀنیدم  ینب  هدرب  ملاس   - 36 يدبع رماع  مالغ  ملاس 
دیوس  - 44 یمهن معنم  نب  راوس  ع)43 -   ) نیسح هدرب  نامیلس   - 42 یلجب براضم  نب  ناملس   - 41 یفنح هللادبع  نب  دیعس   - 40 دلاخ نب 

بذوـش  - 48 يرباـج ثراـح  يهدرب  بیبـش   - 47 يدـبع کـلام  نب  فیـس   - 46 يرباـج ثراـح  نب  فیـس   - 45 یمعثخ عاـطمیبا  نب 
رجاهم نب  دابع   - 53 يدبع ملسم  نب  رماع   - 52 يرکاش سباع   - 51 يذئاع عمجم  نب  ذئاع   - 50 یبلغت کلام  نب  ۀماغرض   - 49 يرکاش
هللادبع  - 58( رغصا یلع  ( ) ع  ) نیسح نب  هللادبع  ع)57 -   ) نسح نب  هللادبع  ع)56 -   ) یلع نب  هللادبع  ع)55 -   ) یلع نب  سابع   - 54 ینهج

رطقی نـب  هللادـبع   - 62 لیقع نـب  ملـسم  نـب  هللادـبع   - 61 يراـفغ هورع  نـب  هللادـبع   - 60 یبـلک ریمع  نـب  هللادـبع   - 59 یمعثخ رـشب  نب 
 - 67 لیقع نب  نمحرلادـبع   - 66 یبلک دـیزی  نب  یلعألا  دـبع   - 65 يدبع دـیزی  نب  هللادـیبع   - 64 يدبع دـیزی  نب  هللادـبع   - 63 يریمح
 - 71 یمیت دوعسم  نب  نمحرلادبع   - 70 یبحرا نمحرلادبع   - 69 يرافغ يهورع  نب  نمحرلادـبع   - 68 يراصنا بردبع  نب  نمحرلادبع 

76 یعبض يهعیبض  نب  رمع   - 75 يراصنا يهدانج  نب  رمع  ع)74 -   ) نیسح نب  یلع   - 73 ینهج تلص  نب  ۀبقع  ع)72 -   ) یلع نب  نامثع 
نب رامع   - 80 يدـئاص بعک  نب  ورمع   - 79 يراـصنا يهظرق  نب  ورمع   - 78 یعدنج هللادـبع  نب  ورمع   - 77 يوادیـص دلاخ  نب  ورمع  - 
 - ع)85  ) نیسح هدرب  براق   - 84 رفعج نب  هللادبع  نب  نوع   - 83 يدزا بخلص  نب  رامع   - 82 ینالاد ۀمالس  نب  رامع   - 81 یئاط ناسح 

سودرک  - 90 يوادیص رهسم  نب  سیق   - 89 يرمن بنعق   - 88 یبلغت ریهز  نب  طساق   - 87 يدزا بیبح  نب  مساق  ع)86 -   ) نسح نب  مساق 
ملسم  - 96 لیقع نب  ملسم   - 95 ینهج عمجم   - 94 يذئاع هللادبع  نب  عمجم   - 93 يرباج عیرـس  نب  کلام   - 92 یبلغت هنانک   - 91 یبلغت
دمحم  - 101 ملسم نب  دمحم   - 100 رفعج نب  هللادبع  نب  دمحم   - 99 یمیت جاجح  نب  دوعسم   - 98 يدزا ریثک  نب  ملسم   - 97 هجسوع نب 

لاله نب  عفان   - 105 يدسا همامث  نب  عقوم  ع)104 -   ) نسح ماما  مالغ  حجنم   - 103 یبلغت ریهز  نب  طسقم   - 102 لیقع نب  دیعسیبا  نب 
یناه  - 110 یناملس ثراح  هدرب  حضاو   - 109 يراصنا میعن   - 108 یبسار نامعن  ع)107 -   ) یلع يهدرب  رزینیبا  نب  رـصن   - 106 یلمج

یفعج لفغم  نب  دیزی   - 113 يدنک دایز  نب  دیزی   - 112 يدبع طیبث  نب  دیزی   - 111 يدارم هورع  نب 

روشاعلا موی  نزح  هب  ددجتی  امیف  رودصملا  ۀثفن 

هراشا

لها صلخم  ریبخ  ثدحم  زا  هاتوک  سب  تسیاهزیجو  مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  رادافو  باحـصا  تخانـش  دیفم  عبانم  زاعبنم  نیموس 
جاح نیثدحملا  ۀقث  موحرم  علـضتم  عبتتم  راوگرزب و  ملاع  هدنزرا ، رـصنع  ءانثلا ) ۀـیحتلا و  فالآ  مالـسلامهیلع   ) تراهط تمـصع و  تیب 

تـسا هدیمان  روشاعلا » موی  نزح  هب  ددجتی  امیف  رودصملا  ۀثفن   » مانب هک  هتجرد  یلاعت  هللا  یلعا  یلاعت و  هیلع  هللا  ناوضر  یمق  سابع  خـیش 
لاـس رد  تسا و  هتخاـس  هداـمآ  میظنت و  ع )  ) مولظملا ماـمألا  لـتقم  یف  موـمهمل » سفن   » سیفن باـتک  يهمتت  هلمکت و  ناوـنع  هب  ار  نآ  و 

لاوـحا و زا  یــشخب  هدــنریگ  رب  رد  راـصتخا ، تزاـج و  نـیع و  رد  هلاـسر  نـیا  تـسا  هتفاـی  تـغارف  نآ  فیلأــت  زا  يرمق  يرجه   1342
نوچ دشابیم و  ترضح  نآ  راوگرزب  باحصا  نارای و  و  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ترضح  مالسا  نادیهـش  رالاس  یگدنز  تایـصوصخ 
دوب يوامـس  موحرم  نیعلا » راصبا   » باتک اب  گنهآ  مه  وسمه و  مه ، یفرط  زا  دوب و  هدومن  تلئـسم  ار  نآ  ریثکت  رـشن و  هل  روفغم  فلؤم 

راوگرزب ناراـی  نیا  زا  مادـک  ره  یگدـنز  هک  ور  نآ  زا  دـشاب  دـیفم  رثؤم و  تسناوتیم  میمتت  لـیمکت و  اـنایحا  صقن و  ناربج  ناونع  هب 
تالیـصحت ینونک  عطقم  رد  هدنرادزاب  یملع  تالاغتـشا  سیردت و  ياهیراتفرگ  فرط  نآ  زا  دشابیم و  یلماک  ءاصقتـسا  عبتت و  دنمزاین 

اب ار  هسیفن  يهلاسر  نیا  هک  دیـسر  بسانم  رظن  هب  قوف  فادها  ضحم  ور ، نیا  زا  دوب . یملع  فدـه  مزال و  عبتت  نیا  زا  عنام  یهاگـشناد ،
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فـلؤم و هب  تاـجرد  وـلع  بلط  اـب  میئاـمن و  ناگدـنناوخ  میدـقت  نتم  يرازگ  بارعا  اـب  یـسراف ، يهمجرت  هارمه  لـصا  تـیفیک  ناـمه 
راک رازبا  یلصا و  هیامرس  نوچ  دنوش و  دنمهرهب  نآ  زا  بالط  ءالضف و  ربنم و  لها  ات  دیآ  لمع  هب  ششوک  نآ  شکتمحز  هدندروآدرگ 
نآ دـناوتیمن  تاغل  تاملک و  رگید  هک  دراد  دوجو  یبولطم  صاخ و  ریثأت  تلاصا و  یبرع ، نوتم  رد  نوچ  دـشابیم  یبرع  نوتم  ناـنآ ،

نمرخ زا  دنیامنن و  شومارف  ار  مجرتم  و  رشان ، فلؤم ، هک  تسا  نآ  ناگدنناوخ  ناگدنریگ و  هرهب  زا  ءاجر  راظتنا و  دنیامن  ءافیا  ار  شقن 
راهب لوا  . همرک هنمب و  دنیامن . يرادرب  هرهب  نآرق  مالسا و  قیاقح  رـشن  هار  رد  شیپ  زا  شیب  ع )  ) ینیـسح ضیف  لذب و  هرفـس  زا  ضیفرپ و 

مـسبیمق سابع  خیـشروشاعلا  موی  نازحأ  دیدجت  نزح  هب  ددجتی  امیف  رودصملا  ۀثفنمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسبیـشیاشخب  یقیقع  رتکد  1379
لتقم یف  مومهملا  سفن   » انباتکب قحلنل  اهانبتک  ةزیجو  هذـهف  دـعب : .و  یفطـصا نیذـلا  هداـبع  یلع  مالـسلا  هللا و  دـمحلامیحرلا  نمحرلا  هللا 
یلاعت هللا  نم  و  روشاعلا » موی  نزح  هب  ددجتی  امیف  رودصملا ، ۀثفن   » اهتیمس ۀمتاخ  لوصف و  یلع  ۀلمتشم  هیلع ) هللا  ةاولـص  « ) مولظملا مامألا 
خیـشلا يور  »و  ۀموتکم ۀـفرعم  نینمؤملا  نطاوب  یف  نیـسحلل  نا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  . رومالا لک  یف  لکوتلا  هیلع  ۀناعتـسالأ و 

یل لاـقف  بعک ، نب  یبا  هدـنع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یلع  تلخد  : لاـق مالـسلاهیلع )  ) یلع نب  نیـسحلا  نع  [ 102  ] قودصلا
نیز ای  هللادبعابا ! ای  کب  ابحرم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر 

اروشاع زور  ياههودنا  يروآ  دای  رد  درد ، رپ  يهنیس  نازوس  هآ 

وا يهدیزگرب  حلاص و  ناگدنب  رب  مالس  دورد و  دشابیم و  لاعتم  دنوادخ  صوصخم  ساپس  دمحرگشیاشخب و  هدنشخب و  دنوادخ  مان  هب 
نیسحلا هللادبعابا  مولظم  ماما  لتقم  رد  هک  مومهملا » سفن   » ام لصفم  باتک  هب  متساوخ  هک  تسا  یهاتوک  هدرـشف و  لتقم  باتک  نیا  داب !

هب ددـجتی  امیف  رودـصملا  ۀـثفن   » مان هب  ار  نآ  دـشابیم و  همتاخ  کی  لصف و  دـنچ  رب  لمتـشم  دوخ  هزیجو  نیا  منک و  تسویپ  تسا ، (ع )
لاـعتم دـنوادخ  زا  ار  دادـما  کـمک و  مدـیمان  روشاـع » زور  هودـنا  نزح و  يروآداـی  رد  درد  رپ  يهنیـس  نازوس  هآ  « ) روشاـعلا موی  نزح 

عون کی  ع )  ) نیـسح هب  تبـسن  نانمؤم  مومع  لد  رد  : » دندومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  . تسا وا  رب  روما ، مامت  رد  مدامتعا ، لکوت و  مبلطیم و 
ربمایپ رـضحم  دراو  يزور  هک  دنکیم : تیاور  ع )  ) یلع نب  نیـسح  دوخ  زا  [ 103  ] قودص خیش  « دراد دوجو  هتسبرس  تخانـش  تفرعم و 

اهنامــسآ و تـنیز  يا  و  هللادـبعابا ! يا  دـندومرف  نـم  يوـس  هـب  ور  ادـخ  ربماـیپ  تـشاد  روـضح  مـه  بـعک » نـب  یبأ   » هـک مدــش  ادــخ 
ینثعب يذـلا  یبا و  ای  لاقف  ؟ كریغ دـحا  ضرألا  تاومـسلا و  نیز  هللا  لوسر  ای  نوکی  فیک  یبأ و  هل  لاقف  نیـضرألا  تاومـسلا و  ! اهنیمز
یمور .و  ةاجن ۀنیفس  يده و  حابصم  نیسح  هللا  شرع  یلع  بوتکمل  هناف  ضرألا ، یف  هنم  ربکأ  ءامسلا  یف  یلع  نب  نیـسحلا  نأ  ایبن  قحلاب 

رکبوبأ و و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـنع  تنک  :» لاـق ةریرهیبأ  نع  هدنـسب  [ 104  ] یمقلا زارخلا  دمحم  نب  یلع  ۀـقثلا  لیلجلا  خیـشلا 
هلبق و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هذخأف  مالسلاهیلع )  ) یلع نب  نیسحلا  لخد  ذأ  دوعسم  نب  هللادبع  ۀثراح و  نب  دیز  سابعلا و  نب  لضفلا 

مامألا نبا  مامالا  تنأ  نیـسح  اـی  هبحی  نم  بحأ  هبحأ و  ینا  مهللأ  لاـق  همف و  یلع  همف  عضو  ۀـقب و  نیع  قرت  [ 105  ] ۀقزح ۀقزح  لاق : مث 
ةریرهیبأ نع  دیج  دانساب  یناربطلا  [ 106  ] ثیدح یف  راحبلا و  یف  هللا ) ۀمحر   ) یسلجملا ۀمالعلا  لاق  . راربأ ۀمئأ  كدلو  نم  ۀعـست  ۀمئألأ 

یلع هامدق  انیسح و  وا  انسح  اعیمج  هیفکب  ذخآ  وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ناتاه  يانیع  ترـصبا  ناتاه و  يانذا  تعمـس  لاق 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  ردص  یلع  هیمدق  عضیف  مالغلا  قریف  ۀقب  نیع  قرت  ۀقزح  ۀـقزح  لوقی : وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یمدـق 

اهنامـسآ و تنیز  یـسک  هنوگچ  امـش  زا  ریغ  درک  ضرع  ادـخ  ربمایپ  هبهبحا  یناف  هبحا  نم  لاق  مث  هلبق  مث  كاف  حـتفا  لاق  مث  هلآ ) هیلع و 
ماقم تسا  هدومن  ثوعبم  دوخ ، تلاسر  هب  قح  هب  ارم  هک  یئادخ  نآ  هب  دنگوس  یبأ ! دومرف : خساپ  رد  ادخ  ربمایپ  ؟ دـشاب دـناوتیم  اهنیمز 

تیادـه و غارچ  ع )  ) نیـسح  » تسا هدـش  هتـشبن  یهالا  شرع  رب  دـشابیم و  نیمز  رد  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  اهنامـسآ  رد  نیـسح  تمظع  و 
: تسا هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  دوخ  ربتعم  دنس  اب  بمق  زارخ  دمحم  نب  یلع  قثوم ، ردقلا و  لیلج  خیـش  زاب  [ . 107 « ] تسا تاجن  یتشک 

نیا رد  هک  دنتـشاد  روضح  زین  دوعـسم  نب  هللادـبع  هثراح و  نب  دـیز  سابع ، نب  لـضف  رمع ، رکبوبا ، مدوب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  دزن  نم  هک  »
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هقزح : » دومرف سپـس  دیـسوب  ار  وا  داد  رارق  دوخ  صاخ  تیانع  تفرگ و  ار  وا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  دـش ، دراو  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ماـگنه 
! راد تسود  ار  وا  مه  وت  مرادیم  تسود  ار  وا  نم  ایادخ  دومرف  تشاذگ و  وا  ناهد  رب  ار  دوخ  ناهد  سپـس  [ 108 « ] ۀقب نیع  قرت  هقزح ،

وت لسن  زا  رفن  هن  یتسه  هناگ  هن  ناـیاوشیپ  ردـپ  ماـما و  دـنزرف  ماـما  وت  نیـسح ! دنـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وا  هک  ار  یناـسک  راد  تسود  و 
[ . 109 . ] دنشابیم راربا  راکوکین و  نایاوشیپ 

یسلجم يهمالع  تیاور 

مدینش مدوخ  شوگ  ود  نیا  اب  هک  دنکیم  لقن  هریرهوبا  زا  وکین  ياهدنس  اب  یناربط  ثیدح  نمض  راونألاراحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 
هناـکدوک شزاون  ار  ود  نآ  دوب و  هتفرگ  ار  نیـسح  نسح و  دوخ  تسد  فک  ود  يور  رد  ادـخ  ربماـیپ  هک  مدـید  دوخ  مشچ  ود  نیا  اـب  و 

: تفگیم وا  هب  سپـس  داـهنیم  هنیـس  يور  ار  وا  ياهمدـق  دربیم و  ـالاب  ار  كدوک  و  ۀـقب » نیع  قرت  هقزح ، هقزح  : » تفگیم دومنیم و 
هب کیدزن  ...« مرادیم تسود  ار  وا  نم  درادب  تسود  ار  وا  هک  ره  ایادخ  : » دومرفیم هاگنآ  دـییوبیم  ار  نآ  سپـس  نک  زاب  ار  دوخ  نهد  »

ماـجنا برع  فرع  رد  كدوـک  شزاوـن  رد  هـک  تـسا  یــشیوگ  تـسا  هدرک  تـیاور  ار  ثیدــح  نـیا  زا  یخرب  زین  زازب  یتراــبع  نـینچ 
سنألا و ۀـبعادملا و  لیبس  یلع  کلذ  هرکذ  طخلا و  براقتملا  فیعـضلأ  ۀـقرخلا  ظـفللا و  اذـه  ضعبب  [ 110  ] زازبلاوبأ هراور  . تفرگیم
، ینامیلا سواط  نع  ةربتعملا  بتکلا  ضعب  نع  يور  .و  فوذحم ءادتبم  ربخ  عوفرم  نیعلا  فعـض  نع  ۀیانک  ۀـقب  نیع  دعـصأ و  هانعم  قرت 

هللا یلـص  هللا  لوسر  ناف  هرحن  هنیبج و  ضایبب  سانلا  هیلا  يدـتهی  ملظملا  ناکملا  یف  سلج  اذا  ناک  (: » مالـسلاهیلع  ) یلع نب  نیـسحلا  نا  »
هدـهم یف  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا ۀـمئان و  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  دـجوف  اموی  لزن  لیئربج  نا  هرحن و  هنیبج و  لبقی  ام  اریثک  ناک  هلآ  هیلع و 

هنا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا اهربخأف  ادحأ  رت  ملف  تتفتلاف  هیغانی  نم  توص  عمـسف  تظقیتسا  [ 111  ] یتح هیلسی  هیغانی و  لعجف  یکبی 
يذلا ناتلاقف  لتق  نیح  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا اهجوز  بابرلا  تثر  هنا  يور  ام  ربخلا  ردـص  یلا  ریـشی  لوقأ و  (. مالـسلاهیلع  ) لیئربج ناک 

ۀنیدملا تلخد  قلطصملا  نب  ماصع  لاق  :» هظفل اذه  ام  ۀیقالخألا  بتکلا  ضعب  یف  تیأر  ونوفدم  ریغ  لیتق ، ءالبرکب  هب  ءاضتـسی  ارون  ناک 
هل تلقف  ضغبلا  نم  هیبأل  يردـص  هیفخی  هللا و  ناک  ام  دـسحلا  نم  راثأ  هؤاور و  هتمـس و  ینبجعأف  مالـسلاهیلع )  ) یلع نب  نیـسحلا  تیأرف 
نم هللااب  ذوعأ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  لاق : مث  فؤر  فطاع  ةرظن  یلا  رظنف  هیبأ  متـش  همتـش و  یف  تغلابف  معن  لاـقف : ؟ بارتیبا نبا  تنا 
الاب رپ ! هب   » ینعی قرت »  » تسا هدومرف  هبعالم  يزاب و  هار  زا  ار  هملک  نیا  دـشابیم  مه  هب  کیدزن  طوطخ  هقرخ »  » يهملک . میجرلا ناطیـشلا 

. دشابیم فوذحم  ءادتبم  ربخ  عوفرم و  تسا  یئانیب  مشچ و  فعض  زا  هیانک  هقب » نیع   » و ایب »!

ینامی سوواط  تیاور 

یکیرات هاگیاج  رد  هک  یماگنه  مالـسلااهیلع »)  ) یلع نب  نیـسح  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ینامی  سوواـط  زا  ربتعم  ياـهباتک  زا  یخرب  رد 
ار وا  يولگ  یناـشیپ و  تاـقوا  رتشیب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  دنتـسجیم و  هار  وا  یناـشیپ  يدیفـس  یگدنـشخرد و  تکرب  هب  مدرم  تسـشنیم 

درکیم هیرگ  تشاد و  رارق  شاهراوهگ  رد  نیـسح  هک  یلاح  رد  دـید  باوخ  لاح  رد  ار  ارهز  دـیدرگ و  لزان  يزور  لـیئربج  دیـسوبیم 
فرط نیا  هب  دادیم  يرادلد  ار  كدوک  هک  دینشیم  ار  یئادص  دش و  رادیب  باوخ  زا  س )  ) ارهز هک  نیا  ات  دادیم  يرادلد  وا  هب  لیئربج 
لیئربج وا  دندومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  دومن  وگزاب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  شردـپ  هب  ار  نایرج  نیا  دـیدن  ار  یـسک  یلو  تسیرگن  فرط  نآ  و 

قح رد  تداهـش  زا  سپ  باـبر  هک  تسا : هدـمآ  لـتقم  رد  هچنآ  دراد  هراـشا  ربـخ  نیا  تروص  هب  : » دـیوگیم فـلؤم  . دوـب مالـسلاهیلع ) )
البرک رد  وا  هوالعب  دنتسجیم  یئانشور  وا  رون  اب  هک  دوب  يرون  وا  هک  نآ   » تفگیم دناوخیم و  هیثرم  ع )  ) نیسحلا هللادبعیبا  شرـسمه 

دراو دیوگ : قلطـصم  نب  ماصع  هک  ماهدید  ظفل  ترابع و  نیا  اب  یقالخا  ياهباتک  زا  یخرب  رد  و  دشابیم » هدـشان  نوفدـم  تسا و  لوتقم 
هب هک  ار  ماهنیک  دسح و  تشاداو  بجعت  تفگش و  هب  ارم  وا  لئامش  تیؤر  داتفا  مالسلاهیلع )  ) یلع نب  نیـسح  هب  ات  ممـشچ  مدش و  هنیدم 
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یتوادع هنیک و  . متـسه بارتوبا  دنزرف  نم  یلب  تفگ : خساپ  رد  یتسین ؟ بارتوبا  دنزرف  وت  ایآ  متفگ : وا  هب  دومن  کیرحت  متـشاد  شردـپ 
زیمآ و تبحم  هاـگن  وا  میاـمن  زاـغآ  شردـپ  وا و  قـح  رد  ار  یکیکر  تـالمج  ازـسان و  هـک  تـشاداو  ارم  متـشاد  شردـپ  هـب  تبـسن  هـک 
و میجر ، ناطیـش  رـش  زا  لاعتم  ادخ  هب  مربیم  هانپ  هدنـشخب و  نابرهم و  يادـخ  دای  مان و  اب  :» دومرف سپـس  دـنکفأ  نم  يوس  هب  یتفوطعرپ 

اوقتا نیذلا  نا  میلع -  عیمـس  هنا  هللااب  ذعتـساف  عزن  ناطیـشلا  نم  کنعزنی  اما  نیلهاجلا و  نع  ضرعا  فرعلاب و  رمأ  وفعلا و  ذخهدش  هدنار 
کیع ضفخ  یل  لاق  مث  [ . 112 ( ] نورصقی مث ال  یغلا  یف  مهنودمی  مهناوخا  نورصبم و  مه  اذاف  اورکذت ، ناطیـشلا  نم  فئاط  مهـسم  اذا 

ام یلع  مدنلا  ینم  مسوتف  ماصع  لاق  . كاندشرأل انتدشرتسا  ول  كاندفرل و  انتدفرتسا  ول  كانعال و  انتنعتـسا  ول  کنا  کلو  یل  هللا  رفغتـسأ 
اهفرعا ۀنـشنش  لاقفمعن : تلق  ؟ تنأ ماشلا  لها  نما  [ . 113 ( ] نیمحارلا محرأ  وه  مکل و  هللا  رفغی  مویلا  مکیلع  بیرثـت  ـال  : ) لاـقف ینم  طرف 

: ماصع لاق  . یلاعت هللا  ءاش  نا  کنظ  لضفا  دـنع  یندـجت  کل  ضرعی  ام  کـجئاوح و  یف  اـنیلا  [ 114  ] طسبنا كاـیا  هللا و  اـنایح  مزخا  نم 
يا بیرثت  لوقأ ال  . هیبأ نم  هنم و  یلا  بحأ  ضرألا  یلع  ام  اذاول و  هنم  تللس  مث  یب  تخاس  ول  تددو  تبجر و  امب  ضرالا  یلع  تقاضف 

. بتع بینأت و ال  ال 

يرشخمز ثیدح 

اـنهه و اـهلقن  ینبجعت  ۀـیاور  مکیلع ، بیرثـت  ـال  مـهل  هلوـق  هتوـخا و  نـع  مالـسلاهیلع )  ) قیدـصلا وـفع  رکذ  یف  فاـشکلا  بحاـص  يور 
رگا اـمن و  ضارعا  ناـنادان  نـالهاج و  زا  نک و  توعد  یکین  ریخ و  هب  ریگ و  شیپ  ار  شـشخب  وـفع و  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  : یه
شیپ ار  یهالا  ياورپ  يدـعت و  هک  نانآ  دـشابیم  اـناد  اونـش و  وا  نوچ  ربب  هاـنپ  ادـخ  هب  وا  رـش  زا  سپ  دـنکفا  يزیچ  وت  بلق  رد  ناـطیش 

هب ار  نانآ  اهنآ  نرادارب  دنچ  ره  دنتـسه  تریـصب  بحاص  دننکیم و  دای  ار  ادخ  دـسرب  نانآ  هب  ناطیـش  زا  یبیـسآ  هک  یماگنه  دـناهتفرگ 
یهالا هاگشیپ  هب  ایب و  هاتوک  : » دومرف درک و  نم  هب  ور  سپس  دنیامنیمن .» یهاتوک  زگره  نانآ  یلو  دنشاب  هداد  قوس  یهارمگ  تلالض و 

مینکیم و نامهم  ارت  دیباتـشب ، ام ، ینامهم  هب  رگا  مینکیم  کمک  ار  وت  امتح  یبلط  کمک  یئوج و  تناعتـسا  ام  زا  وت  رگا  امن ! رافغتـسا 
رـس نم  زا  هک  یتکرح  زا  ادـیدش  : » دـیوگ ماصع  مینکیم  داشرا  یئامنهار و  ار  وت  دیـشاب  هتـشاد  هار ، نداد  ناشن  یئامنهار و  هب  زاین  رگا 

فـسوی هک  دومرف  تئارق  نم  رب  تسا  هدـمآ  فسوی  ناتـساد  رد  هک  ار  ياهیآ  درک و  نم  هب  ور  ع )  ) ماـما سپ  ...« مدـش نامیـشپ  دوـب  هدز 
وا نوچ  دشخبیم  ار  امـش  لاعتم  دنوادخ  تسین  امـش  رب  یتتامـش  باتع و  هنوگ  چـیه  زورما  : » دـیوگیم دـنکیم و  وفع  ار  دوخ  ناردارب 
هک دومن  هراشا  مزخاینب  فورعم  رعـش  هب  وا  يرآ . متفگ : ؟ دیتسه ماش  لها  امـش  ایآ  دیـسرپ : نم  زا  ماما  هاگنآ  دـشابیم » نیمحارلا  محرا 
مه وت  دزاس  رادروخرب  دوخ  صاخ  تیانع  زا  ار  امـش  اـم و  دـنوادخ  دوزفا  و  [ 115  ] میراد غارـس  مزخأ  زا  هک  تسا  یتداـع  عون  رما ، نیا 
نظ نسح  لاـح  نیرتـهب  رد  ار  اـم  هک  هللا  ءاـشنا  اـمن  ناـیب  دراد  ترورـض  وت  هب  هک  هچنآ  ره  اـشگبزاب و  اـفطل  يراد  یجئاوج  رگا  نونکا 

هک متـشاد  تسود  دش  کیرات  گنت و  نم  رب  تشاد  هک  یخارف  تعـسو و  همه  نآ  اب  نیمز  دش و  گنت  نم  رب  هصرع  تفای . یهاوخدوخ 
يرـشخمز « متـشادن یگدـنز  رد  ار  یـسک  شردـپ  وا و  زا  رتبوبحم  تقو  نآ  رد  نم  دـیعلبیمورف  ارم  درکیم و  زاـب  ار  دوخ  ماـک  نیمز 

وا میامن : وگزاب  ماـقم  نیا  رد  ار  نآ  ملیاـم  رایـسب  هک  تسا  هدومن  لـقن  ار  یتیاور  قیدـص  فسوی  وفع  ناـیب  رد  فاـشک  ریـسفت  بحاـص 
توعد دوخ  ماعط  فرص  هب  ماش  حبص و  ار  ام  وت  هک  دنداد  ماغیپ  وا  هب  دنتخانش و  رـصم  رد  ار  وا  فسوی  ناردارب  هک  یماگنه  :» دسیونیم

کنا هیلا  اولـسرا  هوفرع  امل  فسوی  ةوخا  نا  ...» میتسه هدنمرـش  لجخ و  وت  زا  ام  تسا  هدـش  رداص  اـم  زا  هک  یئاـطخ  رثا  رد  یلو  ینکیم 
مهناف مهیف  تکلم  نا  رصم و  لها  نا  مالسلاهیلع )  ) فسوی لاقف  لبق  انم  طرف  امل  کنم  ییحتسن  نحن  ایشع و  ةرکب و  کماعط  یلا  انوعدت 

ثیح نویعلا  یف  تمظع  مکب و  نألا  تفرـش  دقل  غلب و  امل  امهرد  نیرـشعب  عیب  ادبع  غلب  نم  ناحبـس  نولوقی  یلوألا و  نیعلاب  یلا  نورظنی 
هتوخا عم  مالسلاهیلع )  ) قیدصلا فسوی  نم  ۀمیرکلا  ۀمیشلا  هذه  یلا  رظنا  ( مالـسلاهیلع  ) میهاربا ةدفح  نم  ینأ  یتوخا و  مکنأ  سانلا  ملع 

لاق تمربأ  تلوطت و  لبال  لاق  تلوط  تلقيدایألاب  یلهاک  تلقث  لاـق  ارارم  تیتا  ذا  تلقث  تلق  : هلوقب مهلاـح  ناـسل  مظن  رعاـشلا  نأـک  و 
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یلع مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریمأ بسب  نونلعی  اوناکف  ۀحیبقلا  ۀنسلا  هذه  مهیف  نس  ۀیواعم  نأل  ماشلا  لها  نم  اهفرعأ  ۀنـشنشلاويدادو  لبح 
نم اولؤقت  لاق ال  ماشلا  لهأ  نم  اولاق  ؟ موقلا يا  نم  لاق  فلأ  ۀئأم  یف  هنأ  ۀیواعم و  رمأ  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریمأ غلب  امل  هنأ  يور  . ربانملا

رقاـبلا اـنالوم  لاـق  .و  ریزاـنخلا ةدرقلا و  مهنم  لـعجف  دواد  ناـسل  یلع  اونعل  رـصم  ءاـنبا  نم  مه  موشلا  لـهأ  نم  اوـلوق  نکل  ماـشلا و  لـهأ 
؟ زرابی نم  لاقف  ماشلا  لهأ  نم  لجر  جرخ  نیفص  موی  یف  نا  محازم  نب  رصن  يورو  . اهلهأ موقلا  سئب  و  ماشلأ . ضرالا ، معن  مالسلاهیلع ) )

برـض مث  ۀعاس  لتاقف  اهعطقف  یماشلا  لجر  برـض  یقارعلا  نا  مث  ۀعاس  التتقأف  نیرفن  مالـسلاهیلع )  ) یلع باحـصأ  نم  لجر  هیلا  جرخف 
هوذخأف مکودع  یلع  هب  اونیعتـسأف  اذه  یفیـس  مکنود  ماشلا  لهأ  ای  لاق  مث  ماشلا  لهأ  یلا  يرـسیلا  هدیب  هفیـسب  یماشلا  یمرف  اهعطقف  هدی 

دیوشن تحاران  رظن  نیا  زا  امـش  تفگ : نانآ  خـساپ  رد  فسوی  . فالآ ةرـشعب  لوتقملا  ءاـیلوأ  نم  فیـسلا  کـلذ  ۀـیواعم  يرتشاـف  هدـش )
متـسه نانآ  نارمکح  کلام و  نم  نونکا  دـنچ  ره  رـصم  لها  هک  تسا  نیا  نآ  منکیم و  وگزاب  هک  تسا  یتمکح  ساـسا  رب  نم  توعد 

يرادیرخ مهرد  تسیب  هب  هک  ار  ياهدـنب  هک  یئادـخ  نآ  تسا  هزنم  دـنیوگیم : دـننکیم و  اشامت  نیتسخن  مشچ  نآ  هب  ارم  نانآ  زاب  یلو 
مدش گرزب  مدرم  مشچ  رد  مدومن و  ادـیپ  يرابتعا  فرـش و  نم  امـش ، ندـمآ  اب  نونکا  یلو  دـناسر  یهاگیاج  ماقم و  نینچ  هب  دوب  هدـش 

ناتساد (. متسین رواییب  سکیب و   ) متـسه ع )  ) نامحرلا لیلخ  میهاربا  ناگداون  نم  دیتسه و  نم  ناردارب  اهامـش  هک  دنتـسناد  الماک  نوچ 
دندوب هتفرگ  دای  دوخ  ناکاین  زا  ار  اهیتمرحیب  تناها و  نیا  زین  ناـنآ  نوچ  دـنکیم  قدـص  ـالماک  زین  ناـیماش  دروم  رد  مزخأ  نادـنزرف 

ع)  ) یلع نینمؤملاریما  ینلع  راکشآ و  تروص  هب  هیواعم  تاغیلبت  رثا  رد  نانآ  تخاس  لوادتم  نانآ  نایم  رد  ار  تشز  تعدب  هیواعم  نوچ 
ع)  ) یلع هب  هک  یماگنه  تسا  هدـش  تیاور  دروم  نیا  رد  . دـنتفگیم وا  هب  وا  رـس  تشپ  يراجنهان  تاـملک  هدومن و  بس  رباـنم  يـالاب  ار 
: ماش مدرم  اب  دندناسر  ضرع  هب  تیعمج ؟ موق و  مادـک  اب  دیـسرپ  ع )  ) یلع دـشابیم ، رازراک  يهدامآ  رفن  رازه  دـص  اب  هیواعم  هک  دیـسر 

رارق نعل  دروم  ع )  ) دواد ناـسلاب  هک  دـندوب  يدارفا  ناـنآ  نوچ  مدرم   ) موـشم لـها  دـیئوگب  هکلب  ماـش  لـها  دـیئوگن : دـندومرف  ترـضح 
یلو تسا  ابیز  بوخ و  ردق  هچ . ماش  نیمزرـس  : » دومرف زین  ع )  ) رقاب ماما  و  دش . هداد  رارق  اهکوخ  اهنومیم و  مدرم  نآ  نایم  سپ  دناهتفرگ 

»؟! دراد یمدرم  دب  هچ 

محازم نب  رصن  تیاور 

زا يدرف  دـیبلط  زرابم  دـمآ و  نادـیم  هب  ماش  لـهأ  زا  يدرم  نیفـص  يهکرعم  رد  دـنکیم  لـقن  نیفـص ، ناتـساد  رگتیاور  محازم  نب  رـصن 
عطق ار  نآ  دـیبوک و  یماش  درم  ياپ  رب  یقارع  زرابم  دـندش  دروخ  دز و  لوغـشم  یتاظحل  تفر و  وا  غارـس  هب  ع )  ) یلع نارای  باحـصا و 

دنکفا نایماش  فرط  هب  ار  شریشمش  دوخ ، پچ  تسد  اب  یماش  درم  سپ  درک  عطق  زین  ار  نآ  دیبوک و  وا  تسد  هب  يریشمش  سپـس  دومن 
نیا دنتفرگ و  ار  ریشمش  نآ  ماش : مدرم  دیورب  ناتنانمشد  غارس  هب  نآ  هلیسو  هب  دینک  تبظاوم  ریـشمش  نیا  زا  ماش ! مدرم  تفگ : نانآ  هب  و 

. دندومن يرادیرخ  رانید ، ینعی 10000  نآ ، یلصا  تمیق  ربارب  نیدنچ  هب  لوتقم  يایلوا  زا  ار  ریشمش  نآ  داد  روتسد  دیسر  هیواعم  هب  ربخ 

نیسحلا هللادبع  ابا  تمارک  دوج و 

نع ادنـسم  امهرـس ) سدق   ) یلحلا ققحملا  ذـیملت  یلماعلا  متاح  نب  فسوی  نیدـلا  لامج  خیـشلل  میظنلا : ردـلا  یفهمرک  نیـسحلا و  دوج 
بلاـطیبا یلع  نب  نیـسحلا  باـب  یتأ  یتـح  ۀـنیدملا  ۀـقزأ  یطختف  ۀـلیل  تاذ  جرخ  ـالئاس  نا  لاـق  مالـسلاهیلع )  ) یلع نب  نیـسحلل  یلوم 

( مالـسلاهیلع  ) نیـسحلا ناک  وهقلحلا  کباب  فلخ  نم  كرح  نم  كاجر و  نم  نألا  بخی  مل  : لوقی ءاشنأ  بابلا و  عرق  و  مالـسلاامهیلع ) )
هل یلوم  اعد  کیلا و  دوعا  یتح  کناکم  لئاسلا  اهیأ  هل  لاقف  نایرع  لئاسب  وه  اذاف  بابلا  یلا  لبقأ  هتالـص و  یف  زجوأف  هبارحم  یف  اـفقاو 
وه نم  ءاج  دقف  مالغ  ای  اهب  ینتیتا  لاق  کیلاوم  کلها و  یع  اهقرفأ  سمألاب  اهینتیطعأ  مهردافلأ  یعم  لاق  ؟ ءیـش کعمأ  مالغ ! ای  هل  لاقف 

یناف اهذـخ  : لوقی أشنأ  لئاسلا و  یلا  اهعفد  نیتدربلا و  يدـحأ  یف  نیفألا  دـشف  ناـتینامی  ناـتدرب  هیلع  ناـک  یلاوم و  یلهأ و  نم  اـهی  قحأ 
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متنأ واورکذ  امنیا  مهیلع  ةولـصلا  يرجت  مهبایث  تایقن  نیرهطم  : لوقی ءاشنأ  لئاسلا و  اهذخأفۀقفـش  وذ  کیلع  ینأب  ملعأ  هرذـتعم و  کیلا 
تمارک دوجرختفم و  رهدـلا  میدـق  یف  هل  امف  هبـسنت  نیح  ایولع  نکی  مل  نمروسلا  هب  تئاـج  اـم  باـتکلا و  ملع  مکدـنع  نولعـألا  ةداـسلا 

هب هرـس )) سدق   ) یلح ققحم   ) داتـسا یلماع  متاح  نب  فسوی  نیدلا  لالج  خیـش  هک  تسا  هدمآ  میظنلا » ردلا   » باتک ردنیـسحلا  هللادبعابا 
مدق هنیدـم . تالحم  رد  دـمآ  یلئاس  ماگنه  بش  هک  دـنکیم  تیاور  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  نارازگتمدـخ  زا  یکی  زا  هلئـسم  تروص 

نم نألا  بخی  ملدومن  ءاشنا  ار  رعـش  نیا  سپـس  دز و  ار  رد  دیـسر و  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  برد  هب  هک  نیا  اـت  دزیم 
ار وت  برد  يهقلح  هک  نآ  ددرگیمن و  سویأم  دیماان و  زگره  دریگب  دـیما  ار  وت  هک  یـسکهقلحلا  کباب  فلخ  نم  كرح  نم  كاجر و 
ار زامن  دوب ، تدابع  ماجنا  لوغـشم  تدابع  بارحم  رد  ع )  ) نیـسح ماگنه  نیا  رد  دش  دهاوخن  دـیمون  زگره  دروآرد  تکرح  هب  تشپ  زا 

مدرگب وت  يوس  هب  نم  ات  تسیاب  اجنامه  دومرف  لئاس  هب  باطخ  دومن  هدهاشم  ار  ینایرع  لئاس  هاگان  تفاتش  برد  يوس  هب  دومن و  هاتوک 
مهرد رازه  ود  نوچ  درک  ضرع  رازگتمدـخ  ؟ تسه يزیچ  ایند  عاتم  زا  وت ، شیپ  اـیآ  دومرف : وا  هب  دـیبلط و  ار  دوخ  رازگتمدـخ  ع )  ) ماـما

هب هک  تسا  هدـمآ  يدرف  نوچ  روایب ! ار  اـهنآ  دومرف : میاـمن  میـسقت  نارازگتمدـخ  رب  اـت  ياهداد  نم  هب  زورید  هک  تسه  تناـما  نم  شیپ 
یکی هب  ار  اهمهرد  هک  دوب  ینامی  درب  هعطق  ود  مهارد  نآ  يور  تسه . نم  نارازگتمدخ  هلئاع و  زا  رتدـنمزاین  رتقحتـسم و  اهنآ  تفایرد 
کیلع یناب  ملعأ  رذـتعم و  کیلا  یناف  اهذـخ ، . تشاد نایز  رب  ار  رعـش  نیا  هک  یلاح  رد  دومن  اطع  لئاس  هب  دـیچیپ و  اـهینامی  درب  نآ  زا 

نیا تفرگ و  ار  ایاطع  نآ  لئاس  مشابیم  يزوسلد  تقفـش و  ياراد  وت  هب  نم  هک  نادب  یلو  متـسه  نآ  هاوخ  رذـع  نم  یلو  ریگبۀقفـشوذ 
نآ ره  دراد  نایرج  امـش  رب  هشیمه  دورد  تاولـص و  دـیتسه  هماج  هزیکاپ  كاـپ و  یگمه  تماـما  نادـناخ  امـش  : » درکیم همزمز  ار  رعش 

هاگیاج رخفم و  زگره  راـختفا ، ماـقم  رد  هتـشذگ  ناراـگزور  زا  ار  وا  سپ  دـشابن  ع )  ) یلع هب  بوسنم  یتخانـش  بسن  ماـقم  رد  هک  سک 
.« تسین یتاهابم 

لوقعلا فحت  ۀیاور 

نیـسحلا ءاـج  هنأ  لوـقعلا » فـحت   » باـتک بحاـص  انباحـصأ  رختفم  ۀبعـش  نب  یلع  نـب  نـسحلا  دـمحموبأ  مدـقألا  هـیقفلا  خیـشلا  يور  و 
اهب تاو  ۀعقر  یف  کتجاح  عقرا  و  ۀلئسملا ، ةذب  نع  کهجو  نصراصنالأ  اخا  ای  لاقف  ۀجاح  هلأسی  نأ  دیری  راصنألا  نم  لجر  مالسلاهیلع 

نیـسحلا ءرق  املف  ةرـسیم  یلا  ینرظنی  هملکف  یب  حـلا  دـق  رانید و  ۀئامـسمخ  یلع  نالفل  نا  هللادـبعابا  ای  هیلا  بتکف  هللا  ءاـش  نا  كرتسأـس 
اهب نعتسأف  ۀئامسمخ ، اما  کنید و  اهب  ضقاف  ۀئامسمخ  هل  لاق  رانید و  فلا  اهیف  جرخأف  ةرص  جرخأف  هلزنم  یلا  لخد  ۀعقرلا  مالسلاهیلع ) )
یف هیلع  هللا  تاولص  هیبأب  مالسلاهیلع  يدتقا  دقل  لوقأ : . بسح وا  ةورم  وا  نید  يذ  یلا  ۀثالث  دحأ  یلا  الا  کتجاح  عفرت  كرهد و ال  یلع 

لاقف ۀـجاح  کیلا  یل  نا  نینمؤملاریمأ  ای  هل  لاقف  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  یتأ  الجر  نا  يور  هناف  هتجاـح  بتکی  نا  لـئاسلا  هرما 
لجرلا أشنأف  نیتلح  هسکا  ربنق  ای  مالسلاهیلع )  ) یلع لاقف  جاتحم  ریقف  ینا  ضرألا  یف  بتکف  انیب  کیف  رـصنلا  يرا  ینأف  ضرألا  یف  اهبتکا 

هتلن دـق  اـمب  یغبت  تسل  ۀـمرکم و  تلن  یئاـنث  نسح  تلن  ناـاللح  ءاـنثلا ، نسح  نم  كوسکأ  فوسف  اهنـساحم  یلبت  ۀـلح  ینتوسک  : لوقی
لاقفالعف يذلاب  يزجیس  دبع  لکف  هب  تأدب  فرع  یف  رهدلا  دهزت  الالبجلا  لهسلا و  هادن  ییحی  ثیغلاک  هبحاص  رکذ  ییحیل  ءانثلا  ناالدب 

مث مهلزانم  سانلا  اولزنأ  لوقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  ینا  لاقف  هتینغأ . دـقل  نینمؤملاریمأ ! ای  هل  لیقف  راـنید  ةأـم  هوطعا 
خیـشلوقعلا فحت  تیاور  . مهفورعمب رارحألا  نورتشی  ـال  و  مهلاومأـب ، کـیلامملا  نورتشی  ماوقأ  نم  بجعـأل  ینا  مالـسلاهیلع )  ) یلع لاـق 

يدرف : » دنکیم تیاور  لوقعلا » فحت   » باتک بحاص  ام و  باحصا  نایاوشیپ  زا  هبعـش  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا  ام  نیـشیپ  راوگرزب و 
! راصنا ردارب  يا  دومرف : ماما  دـهن  نایم  رد  ترـضح  نآ  اب  ار  دوخ  زاین  تساوخیم  دیـسر و  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعیبا  روضح  هب  راصنا  زا 
رد وا  مرادیم  روتـسم  ار  هقرو  نآ  هللا  ءاـشنا  نم  رواـیب و  ياهقرو  رد  ار  دوـخ  تساوـخرد  رادنوـصم و  لاوـس  تـلذ  زا  ار  دوـخ  يهرهچ 
نم يارب  وا  زا  مهاوخیم  امـش  زا  میامن  تخادرپ  رتدوز  هچ  ره  تسا  هدـیزرو  رارـصا  دراد  بلط  نم  زا  راـنید  ینالف 500  تشون  ياهمان 
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سپ دیشک  نوریب  ار  نآ  لوپ  دروآ  دوخ  هارمه  ار  ياهسیک  سپ  دش  لزنم  دراو  دناوخ  ار  همان  ع )  ) ماما هک  یماگنه  سب  دیریگب و  تلهم 
زج ار  دوخ  زاین  زگره  یلو  امن ! دوخ  یگدنز  جرخ  مه  رانید  دصناپ  نک و  ءادا  ار  دوخ  ضرق  نآ ، رانید  دصناپ  اب  دومرف : دوب  رانید  رازه 

: دیوگ فلؤم  . دشاب هدوب  یفیرش  رابت  بسح و  بحاص  ای  تمارک  تورم و  بحاص  ای  نید  بحاص  ای  درواین  سک  هس  نیا  زا  يدرف  شیپ 
ضرع دمآ و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  تمدخ  يدرف  يزور  نوچ  تسا  هدومن  یسأت  ع )  ) شیوخ ردقلاع  ردپ  هب  رما  نیا  رد  وا 

هب راکـشآ  یناشیرپ  یتحاران و  رد  وت  هک  منیبیم  نم  سیونب  كاخ  يور  هب  ار  دوخ  تجاح  دومرف  ع )  ) ماما مراد  یتجاح  زاین و  نم  درک 
درم نآ  سپ  ناـشوپب  ساـبل  تسد  ود  وا  هب  دومرف : ربـنق  هب . ع )  ) یلع متـسه  جاـتحم  ریقف و  نم  تشوـن  نیمز  يور  رد  وا  یپ  يربیم  رس 

هب سپ  دوشیم  سردـنم  هنهک و  نآ ، ياهیئابیز  نساحم و  هک  يدـناشوپ  نم  هب  ار  ینیون  ساـبل  هلحوت و  : » دومن يرعـش  ءاـشنا  هب  عورش 
يراوگرزب تمارک و  هب  نیقی  هب  يدـمآ  لـئان  فیرعت  ءاـنث و  نسح  هب  وت  رگا  مناـشوپیم و  وت  هب  ار  یئاـهتنیز  فـیرعت و  نسح  زا  يدوز 

بحاص يهرطاخ  هشیمه  کین  فیرعت  ءانث و  ینک  هبلاطم  یلدـب  ياهدیـسر  هچنآ  لباقم  رد  هک  یتسین  یناـسک  زا  زگره  وت  یلو  يدیـسر 
ناـسحا و رد  ناراـگزور  لوط  رد  دزاـسیم  باداـش  هدـنز و  ار  تشد  هوک و  نآ  تبوطر  هک  ناراـب  دـننامه  درادیم و  هگن  هدـنز  ار  نآ 
: دومرف ع )  ) یلع دوشیم . هداد  ءازج  تسا  هداد  ماجنا  هچنآ  اب  ياهدنب  ره  نوچ  ریگن ، شیپ  ار  دهز  زگره  ياهدومن  عورش  هک  يراکوکین 
هک مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  يدرک  دـنمتورث  ار  وا  نانمؤمریما  يا  دـش  هتفگ  دـیهدب  وا  هب  زین  راـنید  دـص 

، دوخ يراکوکین  ناسحا و  اب  ار  ناگدازآ  یلو  دـننکیم  يرادـیرخ  دوخ  لاوما  اب  ار  ناـگدرب  هک  تسا  یناـسک  زا  نم  تفگـش  بجعت و 
اذه لاقف  هنع  مالـسلاهیلع )  ) نیدباعلا نیز  اولأسف  رثأ  فطلا  موی  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا رهظ  یلع  دجو  هنأ  يور : !و  دنیامنیمن يرادیرخ 

. نیکاسملا یماتیلا و  لمارألا و  لزانم  یلا  هرهظ  یلع  بارجلا  لقنی  ناک  امم 

نیسح ماما  تعاجش 

نع دیلولا  ۀمامع  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا لوانتف  ۀعیض  یف  ۀعزانم  ۀبقع  نب  دیلولا  نیب  و  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا نیب  ناک  هنا  يورهتعاجش  یف 
هرصعف و ۀضبقلا  دیدش  مالسلاهیلع )  ) ناک ناورم و  قلح  یلع  مالـسلاهیلع )  ) ضبق هنیدملا و  یلع  لاو  ذئموی  وه  هقنع و  یف  اهدش  هسأر و 

يدـیب مکنیطعا  هللاو ال  لاقکمع ال  ینب  مکح  یلع  لزنأ  فطلا  موی  مالـسلاهیلع )  ) هل لیق  .و  هکرت مث  هیلع  یـشغ  یتح  هقنع  هتماـمع ، يول 
لاق و  [ . 116 .« ] باسحلا مویب  نموی  ربکتم ال  لک  نم  مکبر  یبرب و  تذـع  ینا  هللا ! دابع  اـی  يداـن  مث  دـیبعلا  رارف  رفا  ـال  لیلذـلا و  ءاـطعا 

ورانلا لوخد  نم  یلوأ  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  ریخ  توملأ  (: مالـسلاهیلع  ) لـتق موی  أـشنألذ  یف  ةاـیح  نم  ریخ  زع  یف  توم  مالـسلاهیلع ) )
طبرأ هباحـصا  هتیب و  لهأ  هدلو و  لتق  دق  طق  اروثکم  تیأر  ام  هللاوف  ةاورلا  ضعب  لاقبجعلا  هنم  رثکی  ام  فطلا  موی  هتعاجـش  نم  رهظ  دـقل 
لمحی دقل  بئذلا و  اهیف  دش  اذا  يزعملا  فاشکنا  هنع  فشکنتف  هیفسب  اهیلع  دشیف  هیلع  دشتل  لاجرلا  تناک  نأ  و  مالـسلاهیلع )  ) هنم اشاج 

یلعلأ هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  : » لوقی وه  هزکرم و  یلا  عجری  مث  رـشتنملا  دارجلا  هنأک  هیدـی  نیب  نومزهنیف  افلا  نیثالث  اولمکت  دـق  مهیف و 
ياـهتحارج هیبـش  هک  دـندومن  هدـهاشم  ار  یتـحارج  رثا  اروشاـع  زور  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  ندـب  تشپ  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  «. میظعلا

رب ار  یئاذغ  داوم  مردپ  هک  تسا  ینیگنـس  راب  نآ  رثا  رد  ناشن  نیا  دومرف  دندش  ایوج  ناشن  نآ  زا  ع )  ) نیدباعلانیز ماما  زا  دوبن  یلومعم 
ریظنیب و يریلد  تعاجـش و  رد  ع )  ) نیـسح مامانیـسح  ماما  تعاجـش  . دـندومنیم لمح  نیکاسم  ماتیا و  نانز ، هویب  لزاـنم  هب  دوخ  تشپ 

يهمامع ع )  ) ماما داد  خر  یئوگتفگ  هعزانم و  ینیمز  کلمت  اب  طابترا  رد  هنیدم  رادنامرف  ۀـبقع  نب  دـیلو  وا و  نیب  دـناهتفگ : دوب  دـمآرس 
يولگ زا  راب  رگید  دوب و  هنیدـم  مکاح  رادـنامرف و  زور ، نآ  دـیلو  هک  یئاج  داد  راشف  دـیچیپ و  وا  ندرگ  رب  درکزاـب و  تفرگ و  ار  دـیلو 

رددومن اهر  ار  وا  ماما  ات  داتفا  هوشغ  لاح  هب  هک  يدح  هب  دـیچیپ  وا  قلح  رب  زین  ار  وا  يهمامع  داد  یتخـس  راشف  تفرگ و  مکح  نب  ناورم 
ناتـسد زگره  تسین  نکمم  يرما  نینچ  زگره  مسق ! ادخ  هب  دومرف  ماما  ایب  نیئاپ  دوخ  ناگدازومع  مکح  هب  دش  هتفگ  وا  هب  البرک  نایرج 

مراگدرورپ هب  نم  ادخ  ناگدنب  يا  دومرف  سپـس  منکیمن  رارف  مه  ناگدرب  دننامه  مهدیمن و  نانآ  هب  راوخ ، لیلذ و  درف  دننامه  ار  دوخ 

اروشاع هسامح  رد  ایوگ  لتقم  www.Ghaemiyeh.comهس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


مالـسلاهیلع ماما  . درادـن يداـقتعا  ناـمیا و  ءازج ، زور  هب  هک  يرگمتـس  ربکتم و  ره  هک  مربیم  هاـنپ  تسا  مه  امـش  راـگدرورپ  ناـمه  هک 
ءاـشنا ار  هملک  نیا  دیـسر  تداهـش  هب  هک  يزور  تسا  يراوـخ  تلذـم و  رد  یگدـنز  زا  رتـهب  يزارفرـس ، تزع و  رد  گرم  : » دوـمرفیم

ياههنومن تعاجـش و  راثآ  دـشابیم » شتآ  نیا  رب  لوخد  زا  رتهتـسیاش  مه  راع  دـشابیم و  راـع  رب  ندـش  راوس  زا  رتهب  گرم   » دومرفیم
زا یخرب  تخیگنارب  ار  نارظان  تفگـش  بجعت و  هک  دیدرگ  رادیدپ  ترـضح  نآ  زا  نانچ  نآ  اروشاع  زور  رد  یحور  تمظع  ینامرهق و 
اب یلو  دنـشاب  هدش  هتـشک  وا  نارای  تیب ، لها  نادـنزرف ، هک  ماهدـیدن  ار  يراب  تبیـصم  ناوارف  درف  ادـخ  هب  دـنگوس  دـناهتفگ : نارگتیاور 

تـشگیم روهلمح  نانآ  هب  شیوخ  ریـشمش  اب  وا  دـندومنیم و  هلمح  وا  هب  نایهاپـس  هک  یماگنه  دـشاب  هدوب  وا  زا  رتعاجـش  رتتبالص و 
دوب هدیـسر  رفن  رازه  یـس  هب  نانآ  دادعت  هک  یئاج  دیـشخبیم  تدش  ار  هلمح  وا  دندرکیم  رارف  خلم  روم و  دـننامه  وا  شیپاشیپ  زا  نانآ 

يهملک نیا  اب  مئاد  وا  دنتشگیمزاب و  دوخ  زکرم  هب  هدش  الپ  شخپ و  ياهخلم  دننام  دنتـشاذگیم  رارف  هب  ور  وا  شیپ  زا  لاح  نیا  اب  یلو 
اهب برضی  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا ۀعاجـش  لوقأ : « میظعلا یلعلأ  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  : » هک دوب  ملکتم  منرتم و  شخبورین  روآ و  طاشن 

، لمجلا نیفـص و  یف  هیبأ  ربص  یـسنأ  هراصنأ  ۀلق  هئادعأ و  ةرثک  یلع  هربص  لئاوألا و  رخاوألا و  زجعأ  برحلا ، فقاوم  یف  هماقم  لثملا و 
ام هتعاجـش  هتعاجـش و  یکحت  هیبأب ، سانلا  هبـشأ  ناک  مالـسلاهیلع )  ) هنال انیه  اهب  یفتکن  هیبأ و  ۀعاجـش  نم  رـصتخم  یلا  ریـشن  سأب  ـال  و 

رکذ یف  میظنلا » ردلا   » باتک بحاص : لاق  . هیبنج نیبل  هیبأ  سفن  نا  نیسح ، هللاو  ملـستسی  رمـشل ال  دعـس  نب  رمع  لاقهتیـشم  هتیـشم  مزحت 
: هظفل اذه  ام  نآرقلا  یف  ام  یلا  سانلا  اعد  و  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریمأ نم  نآرقلا  ذخأ  يذلأ  یعـشاجملا  ملـسم  لتق  دـعب  لمجلا  ۀـعقو 

هدیب ۀیارلا  تناک  ۀیفنحلا و  نب  دـمحم  یلا  ثعب  برحلل ، اودمـص  و  [ 117  ] لاتقلا هوداح  دـق  موقلا  نأ  يأر  امل  مالـسلاهیلع )  ) ایلع نا  مث  »
هومرف ةامرلا  نم  موق  دمحم  ءازاب  ناک  و  معن ، لاق  ۀلوخ  نبای  محقأ  نأ  ۀیناث  هیلا  لسرأف  معن ، لاق  موقلا ! یلع  محتقاوا  ۀلوخ  نبای  مدـقأ  نأ 
ثعبف مهیلع  اولمحا  مث  رخا  قشر  یف  مهلبن  نوددبی  [ 118  ] مهنا مکوحرجف و  مکومر  دق  موقلا  نا  هباحـصأل  لاق  دمحم و  رخاتف  هوداح  و 
لـسو هسرف  یلا  هتلغب  نم  مالـسلاهیلع )  ) لوحت هیلع  ءاطبأ  املف  معن  لاق  کل ! مأ  محقا ال  ۀلوخ ! نبای  هل  لاقف  ۀـثلاث  هیلا  مالـسلاهیلع )  ) یلع

دمحم و لاق  کل ! مأ  لاق ال  هجرـس و  نم  هلاش  یتح  هعفر  مث  ینمیلا  هبکنم  یلع  يرـسیلا  هدـی  عضوف  هفلخ  نم  هاتأف  هوحن  ضکر  هفیس و 
موی نم  سمـشلا  لاوز  دنع  کلذ  موقلا و  لمح  مث  هیدی  نم  ۀیارلا  ذخأف  هسفن  جیر  دجا  ینأک  الأ  هنم  کلذ  ترکذ  ام  وه  الا  هلا  يذلا ال 

وا هاگیاج  دشابیم و  ناهج ، ناعاجـش  نیب  رد  یندز  لاثم  ع )  ) نیـسح ماما  تبالـص  تعاجـش و  دیوگ : فلؤم  : مهنعطی وه  أشنأف و  دحألا 
ناشیناوارف ترثک و  همه  اب  نانمشد  لباقم  رد  وا  يرادیاپ  ربص و  تسا  هتخاس  ناوتان  زجاع و  ار  ناگدنیآ  ناینیـشیپ و  اروشاع  گنج  رد 

یعنام نونکا  دـشابیم  نیفـص  لمج و  ياهگنج  رد  شردـقیلاع  ردـپ  يرادـیاپ  ربص و  روآدای  ع )  ) ماما باحـصا  نارای و  یمک  تلق و  و 
ردـپ هب  مدرم  نیرتهیبـش  تماهـش  تعاجـش و  ماـقم  رد  وا  : میـشاب هدرک  یتراـشا  وا  تماهـش  تعاجـش و  زا  يرـصتخم  هـب  اـم  هـک  تـسین 

دعس رمع  البرک  يهعقاو  رد  . دوب ردپ  نتشادرب  دننامه  وا  ياهماگ  دوب و  ع )  ) یلع تعاجش  رگنایامن  وا  تعاجش  دوب  ع )  ) یلع شردقیلاع 
وا شنم  شور و  دراد  نایرج  وا  دوجو  رد  شردپ  هیحور  سفن و  نوچ  ددرگیمن  میلـست  زگره  نیـسح  دنگوس  ادـخ  هب  : » تفگ رمـش  هب 

لتق زا  سپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  لـمج  هعقاو  رد  میظنلا » ردـلا   » باـتک بحاـص  «. دـشابیم شردـق  ـالاو  ردـپ  شنم  شور و  رگتیاـکح 
نینچ وا  تراـبع  نیع  هک  دـسیونیم  یناـیرج  وا  دـناوخارف  نآ ، ياوتحم  هب  ار  مدرم  تفرگ و  ع )  ) نینمؤملاریما زا  ار  نآرق  هک . یعـشاجم 
شیپ ار  یـسک  دنراد  ار  دربن  گنج و  دنراد  میمـصت و  دـننکیم و  دـیدهت  لاتق  اب  ار  وا  نمـشد  هک  دومن  هدـهاشم  یتقو  ع )  ) یلع : » تسا
دورب رکـشل  نورد  هب  نک و  مادـقا  شردـپ  هلمح و  هب  هلوخ  دـنزرف  يا  تفگ : و  دوب ، مچرپ  لـماح  زور  نآ  هک  داتـسرف  هیفنح  نب  دـمحم 
داتفا ریخأت  هب  زاب  یلو  یلب  داد  خـساپ  نک  زاغآ  ار  هلمح  هلوخ  دـنزرف  يا  هک  داتـسرف  ار  یـسک  هراـبود  داد  خر  يریخأـت  یلو  یلب  تفگ :

باحصا و هب  يور  داتفا  ریخأت  هب  وا  يهلمح  زاب  دنتفرگیم  هناشن  ار  وا  دنتشاد و  رارق  نازادناریت  زا  یعمج  هیفنح  نب  دمحم  ربارب  رد  نوچ 
هب دنزاسیم  اهر  مه  رـس  تشپ  ار  اهریت  نانآ  دنزاسیم  حورجم  ار  امـش  دـناهداد و  رارق  يزادـناریت  دروم  ار  امـش  نانآ  تفگ  دوخ  نارای 
رد تردام  دومرف  دـیکأت  دـنک و  زاـغآ  ار  هلمح  اـت  داتـسرف  يدـصاق  وا  فرط  هب  موس  راـب  ع )  ) یلع دـیروایب  شروی  هلمح و  ناـنآ  فرط 
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تـشپ هب  شیوخ  رتسا  زا  ار  دوخ  ع )  ) یلع دنکفا  ریخأت  هب  زاب  لاح  نیع  رد  یلب  تفگ  هیفنح  دـمحم  ینکیم ؟ ریخأت  ارچ  دنیـشنب  تیازع 
وا داهن  وا  تسار  يهناش  هب  ار  دوخ  پچ  تسد  دیسر  وا  رس  تشپ  زا  درک  تکرح  وا  فرط  هب  دیشک  ار  ریـشمش  دومن و  لقتنم  بسا  نیز 
هب دنگوس  دیوگیم : دمحم  ! ریخأت همه  نیا  ارچ  دنیـشنب  تیازع  رد  تردام  دومرف : دشیم و  هدید  بسا  نیز  زا  هک  يدح  هب  درک  دـنلب  ار 

ار وا  سفن  نابرـض  نونکا  مه  هک  تسا  نآ  دننامه  منکیمن  شومارف  ار  هنحـص  نیا  زگره  تسین  ياهدـننیرفآ  ادـخ و  وا  زج  هک  یئادـخ 
زور باتفآ  لاوز  ماگنه  هب  هثداح  نیا  دش و  روهلمح  هیواعم  هاپس  يوس  هب  سپس  تفرگ  شتـسد  زا  ار  باتفآ  لاوز  مچرپ  ماما  مباییمرد 
نعط اهب  نعطأ  : دومنیم منرت  ار  رعـش  نیا  دادیم . رارق  نعط  برـض و  دروم  ریـشمش  هزین و  اـب  ار  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  وا  داد  خر  هبنـشکی 
صاغ مهطسوت و  یتح  مهیلع  لمح  مثدنهملا  یطخلاب و  برضلا  ددسملا و  انقلا  یفرـشملابدقوت و  مل  اذا  برحلا  یف  ریخ  دمحت ال  کیبأ 

ای کیفکن  نحن  اولاقف  هباحـصأ  هلوح  عمتجا  هتبکرب و  هماقأف  هفیـس  ینحنا  دق  موقلا و  ۀـیحان  نم  جرخ  مث  ادـیدش  الاتق  سانلا  لتتقأف  مهیف 
هل نیح و  دعب  ةریبکت  هل  انعمسف  مهیف  باغ  مهطسوت و  یتح  ۀیناثلا  لمح  مث  مهوحن  هرصبب  حماطل  هنا  انم و  ادحأ  بیجی  امف  نینمؤملاریمأ !

ضاـخف (: مالـسلاهیلع  ) نینمؤـملاریمأ یف  هلوـقب  ماـقملا  یلا  راـشأ  نیدـلا  باهـش  نـب  نیـسح  خیـشلا  نأـک  و  تـلق : . دـسألا ریئزک  ۀـمهمه 
[119  ] لطهت قانغألا  نم  مامغدهنت  حناوشلا  مث  اهل  داکت  ۀیمشاه  ۀحیص  مهیلع  حاصودنج  هل  ءامسلا  كالمأ  اهاظل و  هفیسب  نینمؤملاریمأ 
هنع و ساـنلا  فشکت  مثدـقعلاو  لـحلا  هل  مخ  یف  ناـک  نم  هملع و  ثراو  هللا  لوـسر  یـصودعر  هتوـص  نم  و  قرب ، هفیـس  نم  ءامدـلاب و 

هلوح فیجلا  دعاوسلا و  سؤرلا و  تعقو  دق  یماحالا و  دسألا  جیاهلا و  لمجلاک  [ 120  ] دبزأ دق  فقاول  هنأ  هیلا و  انلصوف  هلوح ، اوعشقنأ 
دمحم یطعأ  فرـصنا و  مث  هرخألا  رادـلاو  هللا  هجو  الا  نورت  امم  دـیرا  ام  هللاو  لاقف  کیفکن . نحن  نینمؤملاریما ! اـی  اـنلقف  [ 121  ] اماکعا

ۀلیل یف  امیس  نیفص  یف  مالسلاهیلع )  ) هتعاجش نم  رهظ  ام  یلا  رظناف  اذه  نم  دیزأ  تئـش  نا  و  لوقأ : ! ۀلوخ نبای  عنـصأف  اذکه  لاق  ۀیارلا و 
رد تسین  گنج  رد  يریخ  يریگ  رارق  شیاتس  دمح و  دروم  هک  ردپ  ياهریشمش  دننامه  دروآ  دورف  نانآ  رس  رب  ار  ریـشمش  . ریرهلا [ 122]

سپـس ... يدنه هتخآ  ياهریـشمش  یپ  رد  یپ  مظنم و  ياهتبرـض  اب  مکحم  يهزین  و  [ 123  ] یفرشم ریـشمش  اب  ددرگن  روهلعـش  هک  یتروص 
جک وا  ریـشمش  هک  یتروص  رد  دـمآ  نوریب  هاپـس  لخاد  زا  یتاظحل  زا  سپ  تفرگرد  یتخـس  گنج  لاتق و  درک  هلمح  ناـنآ  هب  ع )  ) یلع

فرط زا  ام  نانمؤمریما ! يا  دـندرک  ضرع  دـنتفرگارف و  ار  شرود  وا  نارای  باحـصا و  دومن  تسار  وناز  هب  هیکت  اـب  ار  ریـشمش  دوب  هدـش 
فرط هب  مشچ  يهشوگ  اب  دادیمن  خـساپ  مادـکچیه  هب  ع )  ) نینمؤملاریما يدرک ؟ تردابم  گنج  هب  ارچ  دوخ  وت  مینکیم  تیاـفک  اـمش 
يادـص طقف  هاگ  هک  دـش  مگ  نانآ  عمج  رد  هک  يدـح  هب  تفر  هاپـس  نورد  هب  ات  درک  هلمح  ناـنآ  يوس  هب  هراـبود  تسیرگنیم  نمـشد 
وچمه رد  نیدلا  باهش  نب  نیسح  خیش  هک  نیا  لثم  . دوب نایژ  ریش  يادص  رس و  همهمه و  دننامه  ياهمهمه  ار  وا  میدینـشیم  ار  وا  ریبکت 
نمـشد هاپـس  نورد  هب  دوخ  ریـشمش  اب  نینمؤملاریما  و  تسا : هدورـس  هک  یئاـج  تسا  هدومن  هراـشا  اهتعاجـش  اـهتداشر و  نیا  هب  یتیعقوم 

يربا هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دادرس  یمشاه  يهحیص  نانآ  نیب  رد  دندوب  وا  یبیغ  يورین  هاپـس و  نامـسآ ، ناگتـشرف  هک  یلاح  رد  تفرورف 
شناد ملع و  ثراو  ادخ و  لوسر  یصو  دیهجیم  دعر  وا  يادص  قرب و  وا  ریـشمش  زا  دزیریمورف ، یپایپ  نوخ  تارطق  اب  مأوت  اهندرگ  زا 

ار وا  فارطا  دـندوشگزاب و  ار  هار  مدرم  سپـس  [ 124  ] دوب وا  تسد  هب  روما  دـقع  لـح و  متخ  ریدـغ  يهعقاو  قـبط  هک  تسا  يدرف  نآ  وا 
هک دوب  یئاههفیج  اهرس ، اهتسد ، هدرک ، فک  شناهد  اههشیب ، ریش  هدز و  ناجیه  رتش  دننامه  هک  یلاح  رد  دوب  هداتسیا  وا  دنتشاذگ  یلاخ 

دوخ هک  تسین  یموزل  مینکیم و  تیافک  وت  زا  ام  نانمؤمریما  يا  میتفگ  ام  دـندوب ... هتخاس  رپ  ار  وا  فانکا  فارطا و  دـندوب و  هتخیرورف 
يرگید لماع  ترخآ ، يهریخذ  وا و  يوس  هب  برقت  ادخ و  ياضر  زج  دینیبیم  امـش  هک  ار  هچنآ  مامت  دومرف  ع )  ) ماما . دیئامنب مادـقا  امش 

زا شیب  رگا  دیوگ : فلؤم  هلوخنبا ! يا  امن  گنج  نینچ  نیا  دومرف : و  دومن ، رازگاو  دمحم  هب  ار  مچرپ  تشگرب و  سپـس  تسین  راک  رد 
ذنم موق  سیئرب  انعمـس  ام  يوارلا : لاق  [ . 125 . ] رگنب ریرهلا » ۀلیل   » هعقاو نیفص و  گنج  هب  سپ  یـشاب  هتـساوخ  ع )  ) یلع تعاجـش  زا  نیا 

جرخی برعلأ  مالعأ  نم  ةامسمخ  یلع  ةدایز  نوداعلا  رکذ  امیف  لتق  هنا . باصأ  ام  دحاو  موی  یف  هدیب  باصأ  ضرألا  تاومسلا و  هللا  قلخ 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  ینأ  هنع  ینزجحی  نکلو  هقلفا  نأ  تممه  دقل  اذـه  نم  مکیلا  هللا و  یلأ  ةرذـعم  لوقیف  اینحنم  هیفـسب 
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هب [ 126  ] محتقیف انیدـیأ  نم  هلوانتی  مث  هموقن  هذـخأن و  انکف  لاق  هنود . هب  لتاقا  انأ  و  یلع » الا  یتف  راـقفلاوذ ال  ـالا  فیـس  ـال  : » لوقی هلآ )
اعاجش مالسلاهیلع )  ) یقل امف  : » ریرهلا ۀلیل  فصو  یف  لیق : .و  هودع یف  مالسلاهیلع )  ) هنم [ 127  ] ۀیاکن دشأب  ثیلام  هللاو  الف  فیسلا  ضرع 

ینب و ال  هقرف ، الا  قافن  عمج  همدن و ال  لاطأ  و  هرمع ، رـصق  الا  اطـساق  و ال  همدعا ، الا  ادیرم  و ال  همدـق ، لزلز  الا  الطب  و ال  همد ، قارأ  الا 
ةریبکت نیرـشع  اثالث و  ۀئامـسمخ و  تناـکف  ریرهلا  ۀـلیل  هتاریبکت  تیـصحاف  ریبکتلاـب  نلعأ  اـسراف  لـتق  اـملک  ناـک  و  همدـه ، ـالأ  لـالض 

یلع مدـلا  نم  لیـسی  ناک  ام  لـقثل  هعرد  [ 128  ] قتف ۀـلیللا  کلت  یف  هنا  لیق  و  ریعـسلا . باحـصأ  نم  الیتق  نیرـشع  ۀـثالث و  هئامـسمخب و 
ةاوکم اهنأک  تناک  طق و  اضرع  وا  دق  الوط  برض  نا  ةدحاو  ةریت  و  [ 129  ] یلع تناک  هتابرض  نأب  راهنلا  یف  اوفرع  هالتق  نا  لیق  .و  هعارذ

کی لوط  رد  هک  تسا  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  لاعتم  دنوادخ  هک  يزور  نآ  زا  ماهدینـشن  ار  یـسیئر  دـیوگیم : يوار  [ . 130 . ] رانلاب
تـسد هب  اهنت  رفن  زا 500  شیب  نارامـشرس  شرامـش  قبط  هک  دش  هتـشک  زور  نآ  رد  هک  رادـقم  نآ  دـنوش  هتـشک  دارفا  زا  ردـق  نآ  زور 

ادخ زا  دیوگیم  دمآیم و  نوریب  هاپس  نایم  زا  هدش  جک  ریشمش  اب  وا  دندوب  هتـشگ  هتـشک  برع ، ناناولهپ  نارادمان و  زا  ع )  ) یلع ياناوت 
یئاج دش  رما  نیا  عنام  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هلمج  کی  یلو  منک  ضوع  ار  ریشمش  نآ  متـساوخ  مبلطیم  ترذعم  ادخ  ناگدنب  امـش  زا  و 

ار ریشمش  ام  دیوگیم : يواررگید  ریشمش  اب  هن  منکیم  هلتاقم  ریشمش  نیا  اب  اهنت  نم  راقفلاوذ » الا  فیس  یلع ال  الا  یتف  ال  دومرفیم : هک 
رات و ار  نانآ  ریـشمش  ضرع  اب  دربیم و  هلمح  ءادـعأ  هرابود  تفرگیم  اـم  تسد  زا  ار  نآ  سپـس  میدومنیم  تسار  ار  نآ  میتفرگیم و 

دشاب هدروآ  نمشد  راگزور  زا  رامد  هک  میدیدن  وا  زا  رتعاجش  رتتبالصرپ و  ینز  ریشمش  مسق  ادخ  هب  تخاسیم  رام 

ریرهلا ۀلیل  زا  یفیصوت 

اب دـشاب و  هتخیر  ار  وا  نوخ  هک  نآ  زج  هب  دوب  هدـشن  ور  هبور  يدرم  عاجـش  اـب  ع )  ) یلع هک  دـناهتفگ  بش ، نآ  فیـصوت  فـیرعت و  رد 
دوباـن و ار  وا  هک  نآ  رگم  دوب  هدـیدن  ار  ياهدـننک  موجه  دـشاب  هدـنکفا  هلزلز  هب  ار  وا  ياـهماگ  هک  نآ  زج  دوب  هدرکن  یتاـقالم  یناولهپ 

نآ رگم  دوب  هتفاـین  زکرمتم  اـجکی  رد  ار  یقاـفن  هورگ  دوب  هدرب  نیب  زا  ار  وا  هک  نآ  زج  دوب  هتفرن  شغارـس  هب  ینمـشد  دوب  هتخاـس  نوـبز 
تقو ره  . دوب هتخاـس  مدـهنم  ناریو و  ار  نآ  هک  نآ  رگم  دوب  هدـیدن  ار  یهارمگ  تلالـض و  خاـک  دوب  هدوـمن  قرفتم  هدـنکارپ و  ار  عـمج 

هدزرس وا  زا  ریبکت  دادعت 523  هب  ریرهلا  ۀلیل  بش  رد  دش  هدرمش  وا  تاریبکت  دشیم  دنلب  وا  ریبکت  دایرف  تشکیم  ار  ياهدنگنج  عاجش و 
هک سب  زا  دومن  هراپ  ار  دوخ  هرز  شوپنت  : » تسا هدـش  هتفگ  . دوب منهج  شتآ  نارای  باحـصا و  زا  رفن  ندش 523  هتشک  يواسم  هک  دوب 

قسن و کی  رب  وا  ياهیمخز  مامت  هک  دندشیم  هتخانـش  تمالع  نیا  اب  وا  نالوتقم  تسا  هدـش  هتفگ  زاب  دومنیم و  ینیگنـس  نآ  هب  نوخ 
هدرک همین  ود  نآ  اب  دنشاب و  هدومن  غاد  نهآ  هک  دوب  نآ  دننامه  یـضرع و  تروص  هب  ای  دوب  هدش  مین  ود  یلوط  تروص  هب  ای  دوب  بیترت 

. دنشاب

نینح گنج 

( مالسلاهیلع  ) برـض هنا  مشاهینب  نم  رفن  یف  مالـسلاهیلع )  ) یلع تبث  باحـصألا و  اهیف  رف  ةوزغ  یه  نینح و  ةوزغ  یف  يور  ونینح  هوزغ 
ۀبرـضلا دـیعی  نا  جاتحی  ال  اهنم ، ةدـحاوب  لتقی  ارکب  يا  ةرکتبم  هتابرـض  تناـک  و  هرکذ ، هفنأ و  یتح  هدـقی  مهلک  رازاـبم  نیعبرأ  هذـئموی 

هب ور  یگمه  دندش و  ریگلفاغ  ص )  ) ادخ لوسر  نارای  باحـصا و  هک  یگنج  نامه  نینح  گنج  رد  تسا : هدـش  تیاورنینح  گنج  . ایناث
ناروآ مان  زا  نت  لهچ  گنج  نیا  رد  وا  دندوب  مشاهینب  زا  یعمج  وا  هارمه  داد و  ناشن  تمواقم  دوخ  زا  داتـسیا و  ع )  ) یلع دـنداهن  رارف 

ار رفن  کی  اهتبرـض  زا  مادـک  ره  اـب  دوب  رکب  روآون و  وا  تابرـض  تخاـس  همین  ود  تروع  اـت  ینیب  يهیحاـن  زا  ار  همه  تشک و  ار  شیرق 
. دوبن مود  هلحرم  رد  برض  رارکت  هب  يزاین  تشکیم و 
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ربیخ گنج 

فلخ مادق و  نم  نشوجلا  نم  هیلع  ام  قلحلا و  سأرلا و  ةذوخلا و  ۀمامعلا و  عطقف  هسأر  یلع  رفاکلا  بحرم  برـض  ربیخ  یف  وربیخ  ةوزغ 
رفاک بحرم  رس  هب  یتبرض  ربیخ  گنج  ردربیخ  گنج  . هلعف نم  ناقیرفلا  ریحت  مهددبف و  اسراف  نیعبس  یلع  لمح  مث  نیفصنب  هدق  نأ  یلا 

بحرم هک  نآ  ات  تخاس  همین  ود  زین  ار  نآ  تشاد  هرز  هچ  ره  دیسر و  وا  موقلح  هب  ات  دومن  هراپ  ار  رس  دوخ و  هالک  همامع و  هک  تخاون 
ود ره  هک  يدح  هب  تخاس  قرفتم  هدنکارپ و  زین  ار  نانآ  درب  هلمح  ربیخ  ناناولهپ  زا  نت  داتفه  هب  سپس  دنکفا  نیمز  هب  دومن و  همین  ود  ار 

. دنداتفا تریح  هب  وا  يهناعاجش  راک  زا  هورگ ،

دحا گنج 

هیلا رظنی  ضرألا  یلع  ۀمئاق  هاذـخف  هزجع و  هالجر و  تیقب  نیفـصنب و  ۀعاجـشلاب  روهـشم  لجر  وه  باوص و  عطق  دـحأ  یف  ودـحأ  ةوزغ 
لیلاهبلا اهنع  تمجحأ  انقلا و  اهقزم  برحلا  اذا  ناک  (: مالـسلاهیلع  ) هتبراحم فصو  یف  يریمحلا  دیـسلا  لاـقهنم  نوکحـضی  نوملـسملا و 

: تلق [ . 134  ] لیغلا [ 133  ] صنقلل هزربا  هلابشأ  نیب  انرفعلا  یشملوقصم  دحلا ، یـض  ام  ضیبا  هفک  یف  و  [ 132  ] نرقلا یلا  یشمی  [ . 131]
هعم ذئموی و  مالـسلاهیلع )  ) یلع رم  دقل  لاق : بهو  نب  دیز  نع  نیفـص  یف  محازم  نب  رـصن  هاور  ام  رکذتأ  دیـسلل  رعـشلا  اذه  ءرقأ  اذا  ینا 

( مالـسلاهیلع  ) یلع هرکف  هسفنب  هیقی  الا  هینب  نم  ام  هبکنم و  هقتاع و  نیب  نم  رمی  لبنلا  يرأل  ینا  اهدحو و  ۀـعیبر  هعم  ةرـسیملا و  وحن  هونب 
اعاجش ناک  هیماینب و  یلوم  رمحأ  هب  رصب  هئارو و  نم  هیقلیف  کلذ  لعف  اذا  هدیب  ذخأی  ماشلا و  لها  نیب  هنم و  لوحی  هیلع و  مدقتیف  کلاذ 

ایلع طـلاخ  و  رمحأ ، هـلتقف  نیتبرــض  اـفلتخأف  مالــسلاهیلع )  ) یلع یلوـم  ناـسیک  هـیلا  جرخف  هوـحن  لـبقأف  کـلتقأ  مـل  نا  هللا  ینلتق  لاـقف :
الجر یلا  رظنأ و  یناکل  هللاو  هقتاع  یلع  هلمح  هسرف و  نع  هبذجف  هعرد  بیج  یلا  مالسلاهیلع )  ) هدیدمف فیـسلاب ، هبرـضیل  مالـسلاهیلع ) )

( مالسلامهیلع  ) دمحم نیسح و  یلع  انبا  دش  هیدضع و  هتکنم و  هب  رسکف  ضرألا  هب  برض  مث  مالسلاهیلع )  ) یلع قنع  یلع  نافلتخی  رمحأ 
و اهیبأ »... یلع  البقأ  هیلع  اـیتأ  اذأ  یتح  لـجرلا  نابرـضی  هالبـش  اـمئاق و  مالـسلاهیلع )  ) یلع یلا  رظنأ  یناـکف  درب  یتح  امهفایـسأب  هابرـضف 

مویاهاتا ام  مهلک  موقلا  یتأ  اـم  تاوطـس  يرولا  یف  هنم  ترهظ  : هرد هللاو  لاـق  ۀـیرزالأ : ۀـیئاهلا  نم  تاـیبأب  لـصفلا  اذـه  متخن  نأ  ینبجعی 
نکلو فولأ  مه  مهاعدفاهاشخی و  ءادعلا و ال  باهی  ادرف ال  ۀنیدملا  یلا  یطخت  واهاضف  قاضو  الفلا ، تاوهل  دو  نب  ورمع  شیجب  تضغ 
دروی وا  تانجلا  یلا  [ 136  ] قوتت هسفن  نم  نیأاهارـش  یف  هسأب  دسالا  یقتت  يرماع  يروسق  نم  متنأ  نیااهاظل  [ 135  ] بشی يذلا  نورظنی 

دق ورمعل و  نماهاری  نیدهاجملا  ریغ  سیل  انانج  لیلجلل  نا  الئاقاهیرخا  یف  نورباصلا  رجوی  امع  ثدحی  یفطـصملا  يدتبافاهادع  میحجلا 
ضرألا فجرت  یـشرق  سرافب  مه  اذا  واهاعد  نم  ۀـبیجم  اـهارت  ـال  ماوسک  هباوج  نع  [ 137  ] اووتلاـفاهالعأ هناـنج  نم  هل  هللا  یلع  تنمض 

یضتنأفاهاعرم یلا  یـشحلا  صامخ  [ 138  ] یـشمت امک  زاربلا  بلطی  یـشم  واهافو  یلع  ۀمذ  هذـه  لیفک  ياوس  اهل  ام  الئاقاهاطی  نا  ۀـفیخ 
مل تامرکم  توح  ۀبرـض  اهل  ایاهادص  عجر  نیقناخلا  ءالمی  هنم  فیـسلا  ۀنر  رـشحلا  یلا  واهاربف  ۀبرـضب  ورمع  قاس  یقلتف  [ 139  ] ۀیفرشم

ار باوص »  » یمان ناناولهپ  دحا  گنج  رد  وادحأ  گنجاهاوس  ام  سقف  هذه ، یلع  یلاعملا و  يدحا  هالع ، نم  هذهاهالقث  اهرجا  لقث  نزی 
نیمز يور  وا  نار  اپ و  ود  هک  يدح  هب  درک  همین  ود  ار  وا  دوب  تبالـص  هب  روهـشم  عاجـش و  درم  وا  هک  یلاح  رد  تخاس  هیمن  ود  دیرب و 

هبراحم و فیـصوت  رد  ع )  ) تیب لها  رعاش  يریمح  دیـس  دندیدنخیم  دنتـسیرگنیم و  وا  نداتـسیا  تیفیک  هب  ناناملـسم  دوب  هدـنام  دـنلب 
ریحتم نـالقاع  نادرمگرزب و  دـندرکیم  ادـیپ  طـالتخا  رگیدـمه  هب  اههزینرـس  ددرگیم و  زاـغآ  گـنج  هک  یماـگنه  :» دـیوگ وا  گـنج 

نیب رد  وا  دراد  رارق  هدز . لقیـص  ناشخرد و  نارب و  ریـشمش  وا  تسد  رد  هک  یلاح  رد  درادیمرب  ماـگ  دوخ  فیرح  يوس  هب  وا  دـننامیم 
ياههدورس نیا  یتقو  نم  دیوگ : فلؤم  «. دیامنیم باختنا  لگنج  ناریش  نیب  زا  ار  دوخ  راکش  یچراکـش  دننامه  دنزیم و  ماگ  ناناولهپ 

تسا هدومن  تیاور  بهو  نب  دیز  زا  نیفص  باتک  رد  محازم  نب  رـصن  هک  متفایم  نانخـس  نآ  دای  هب  اروف  منکیم  تئارق  ار  يریمح  دیس 
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وا يهناـش  ندرگ ، زا  اـهریت  هک  مدـیدیم  نم  دوب و  هعیبر  اـهنت  وا  راـنک  رد  دومنیم و  تکرح  دوـخ  نادـنزرف  هارمه  ع )  ) یلع يزور  هک 
رد ات  داهن  شیپ  ماگ  دومنن و  لمحت  ار  عضو  نیا  ع )  ) یلع دـننک  ظفح  ار  دوخ  هک  دنتـشاد  یـشالت  نادـنزرف  زا  مادـک  ره  دومنیم  روبع 

دوب یمان  ناعاجش  زا  یکی  وا  دمآ  نوریب  ماش  هاپس  نایم  زا  رمحأ »  » مان هب  يدرف  دومن  هزرابم  هب  عورش  تفرگ  رارق  ماش  لها  نایهاپس  نایم 
مه اب  تبرـض  ود  اب  تفر  وا  غارـس  هب  ع )  ) یلع رازگتمدخ  ناسیک »  » داهن وا  يوس  هب  ور  سپ  مشکن  ار  یلع  رگا  دشکب  ارم  ادـخ  تفگ  و 

هتخآ ریـشمش  اب  ار  وا  ات  دروآور  ع )  ) یلع فرط  هب  تشک و  ار  ناسیک  هک  دومن  هلاوح  نایـسک  هب  یتبرـض  وا  یلو  دـندرک  ادـیپ  طـالتخا 
ار وا  ندرگرس  ات  دیشک و  نیئاپ  دوخ  بسا  زا  ار  وا  تفرگ و  نآ  ياههناش  زا  درب  رمحا  هرز  فرط  هب  ار  دوخ  تسد  ع )  ) یلع سپ  دشکب 

الاب نآ  زا  ار  وا  سپس  دندومنیم  ادیپ  طالتخا  مه  اب  ع )  ) یلع رس  يالاب  هک  مرگنیم  رمحا  ياهاپ  هب  هک  نیا  لثم  دنگوس  ادخ  هب  درب  الاب 
دنتسب و ار  وا  ناتسد  دندوب  هیفنح  دمحم  نیسح و  زا  ترابع  هک  ع )  ) یلع نادنزرف  تسکش  درف  نآ  ياهتـسد  هناش و  سپ  دیبوک  نیمز  هب 
ات دندزیم  ار  رمحأ  وا  نادنزرف  هک  یلاح  رد  منکیم  اشامت  ع )  ) یلع هب  مراد  هک  نیا  لثم  نم  دنتشک و  دندز و  ار  وا  دوخ  ياهریـشمش  اب 

مالـسا و نافلاخم  اب  هزرابم  رد  ادـخ و  هار  رد  ناسنا  نیرتراکادـف  ع )  ) یلع يرآ  دـندروآور  ردـپ  فرط  هب  سپـس  ندرپس  ناج  يهلحرم 
تاداس و مادـک  ره  هک  تسا  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  يافواب  عاجـش و  نارای  باحـصا و  نوماریپ  ام  راتفگ  زورما  اـما  دوب  نآرق 
. میامنب متخ  هیرزا  يهیئاه  زا  يراعشا  اب  ار  لصف  نیا  هک  درادیماو  تفگش  هب  ارم  . دنشابیم ادخ  هار  نازرابم  ناگرزب  نادیهش و  نارورس 
ات هک  دیدرگ  رادیدپ  یئاهتلوصو  اهتعاجش  مدرم و  نیب  رد  وا  صخش  زا  تسا  هدروآ  دوخ  راعشا  رد  ار  قوف  نیماضم  ییالو  رعاش  نآ  هک 

ورمع تخاـس  راـت  هریت و  ار  نامـسآ  ياـضف  تخاـت و  دودـبع  نـب  ورمع  هاپــس  رب  هـک  يزور  نآ  دوـب . هدـشن  تـیؤر  یــسک  زا  زور  نآ 
هزراـبم هب  ار  ناملـسم  نت  نارازه  وا  تشادـن  تشحو  زاـت  تخاـت و  ینمـشد و  زا  وا  دـهد  رارق  شروـی  ار  هنیدـم  یئاـهنت  هب  تساوـخیم 

کی تسش  برض و  ات  دیئاجک  امـش  تفگیم : وا  تخاس  دهاوخ  شوماخ  ار  هتخورفارب  شتآ  درف  مادک  دندوب  رظتنم  نانآ  یلو  تساوخ 
تـشهب تاغاب  یئادیـش  یقـشاع  هک  یناملـسم  نآ  تسا  اجک  دنرادیم  هگن  ار  دوخ  وا  رـش  زا  هشیب  ناریـش  هک  دینیبب  ار  يرماع  راک  راوس 

هچ هب  نایاپ  رد  هک  دومن  نارباص  شاداپ  رجا و  یئوگزاب  هب  عورش  ص )  ) یفطـصم سپ  دسرفب  منهج  هب  ار  نارگید  دهاوخیم  هک  تسا ؟
. تسین اجنآ  هب  دورو  قح  ار  یـسک  ادخ  هار  نادـهاجم  زج  هک  دراد  یتشهب  غاب و  لاعتم  دـنوادخ  دومرفیم : وا  دـندرگیم . لیان  یـشاداپ 

يادن هب  یئوگخساپ  ماقم  رد  دشاب  هتشاد  ار  تبترم  نیرتیلاع  تشهب  هک  منکیم  تنامـض  ادخ  يوس  زا  نم  دزاسب و  ار  ورمع  راک  تسیک 
كاپ و نیمز  هک  داهن  نایم  رد  اپ  یعاجـش  راکراوس  هاـگان  دوبن  وگخـساپ  یـسک  عمج ، نآ  نیب  زا  دـنداد  جرخ  هب  یتسـس  تلاـسر  ماـقم 

تفریم وا  میامن  افو  هک  تسا  نم  هدهع  هب  رما  نیا  درادن  یئوگخـساپ  لیفک و  وا  نم  زج  تفگیم  وا  دوب . هدـمآ  تکرح  هب  وا  ياهماگ 
تفاتش و ورمع  يوس  هب  یفرشم  ریشمش  اب  ع )  ) یلع دندرگیم  راپسهر  دوخ  عفترم  يوس  هب  ناکیراب  مکـش  هک  نانچنآ  دیبلطب  هزرابم  هک 

هتشاد یئاهریشمش  وا  اسب  هچ  دسریم و  نایناهج  شوگ  هب  ریشمش  نآ  يادص  رـشح  زور  ات  دومن  عطق  ار  وا  ياپ  قاس  هک  تخاون  یتبرض 
یلاع ياهیراوگرزب  نآ  زا  یکی  دروم  نیا  . دـشابیم نزو  مه  ناهج  ود  نزو  اب  نآ  شاداپ  رجا و  هک  دوب  یتاـکرب  اـهتمارک و  ياراد  تسا 

. امنب سایق  نآ  ربارب  اهیراوگرزب  رگید  رایعم ، نیمه  رب  دوب و  وا 

نیسحلا هللادبع  ابا  باحصا  نارای و 

هراشا

ربخأ مهنع و  ضار  وه  یلاعت و  هللا  نع  نوضارلا  ۀمایقلا و  موی  ءادهشلا  تاداس  مه  مهیلع ) هللا  ناوضر   ) نیسحلا باحصأنیسحلا  باحـصا 
نوداهتی ءامـسلا  موجن  مهنأک  ۀبـصع  یف  ذئموی  وه  هلوقب و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا ةداهـشب  هرابخا  یف  مهنع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا

یف مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا لتق  ۀـلیل  یف  سابعنبأ  هآر  .و  مهتبرت مهلاـحر و  عضوم  یلا  مهرکـسعم و  یلا  رظنأ  ینأـک  لـتقلا و  یلا  [ 140]
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هللا یلأ  اهعفرأ  هباحـصأ  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا ءامد  اذـه  لاق  ؟ اذـه ام  هللا  لوسر  ای  لاقف : ءامد  اهیف  عمجی  وه  ةروراق و  هدـیب . ماـنملا و 
نیـسحلل روـبقلا  رفحأ  ۀـلیللا  تلز  اـم  لاـق  ؟ اـبیئک اـبحاش  هللا  لوـسر  اـی  كارأ  یلاـم  تلاـقف  اـبیئک . اـبحاش  اـضیأ  ۀملـسما  هـتأر  .و  یلاـعت

ریاس یلع  هباحـصأل  ۀـمیقلا و  موی  ءادهـشلا  دیـس  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا نأ  یملعا : ۀـیکملا  ۀـلبجل  مثیم  لاق : .و  هباحـصأ و  مالـسلاهیلع ) )
قرع فجی  لتقی و ال  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـمحم  دـلو  نم  الجر  نأ  انباتک  یف  [ 141  ] رابحألا بعک  لاق : .و  ۀجرد ءادهـشلا ،
یلع اهضعب  هایملا  نوضرألا و  ترخافت  امل  لاق  مالسلاهیلع )  ) قداصلا نع  يور  .و  نیعلا روحلا  اوقناعیف  ۀنجلا  اولخدی  یتح  هباحصأ  تاود 
رخف کلذ و ال  یب  لعف  نمل  ۀلیلذ  ۀعـضاخ  لب  رخف  و ال  یئام ، یتبرت و  یف  ءافـشلأ  ۀکرابملا ، ۀـسدقملا  هللا  ضرأ  انأ  البرک ، تلاق  ضعب ،

( مهیلع ةرکلا  مکل  انددر  مث  : ) یلاعت هلوق  یف  يور  .و  هباحصأ نیسحلاب و  ارکش هللا  اهعضاوتب  اهداز  اهمرکأف و  ارکش هللا  لب  ینود  نم  یلع 
دق نیسحلا  اذه  نأ  سانلا  یلا  نودؤملا  ناهج  ۀضیب و  لکل  ۀبهذملا  ضیبلا  مهیلع  هباحصأ  نم  نیعبـس  یف  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا جورخ 
رد یتیصخش  ره  ناراداوه  نارای و  يهزوح  نیب  رد  دیدرت  کشیبنیسحلا و  هللادبعابا  باحـصا  نارایهیف و  نونمؤملا  کشی  یتح ال  جرخ 

ماما نارای  باحصا و  میرادن  غارس  مالسا  خیرات  لوط  رد  ياهباحص  رای و  ع )  ) هللادبعابا نارای  زا  رتتبالـص  اب  رترادیاپ و  رتافواب ، ناهج ،
ربمایپ دشابیم ، نانآ  زا  دونشخ  یـضار و  مه  دنوادخ  ادخ و  زا  نادونـشخ  نانآ  دنتـسه  تمایق  زور  رد  نادیهـش  نارورـس  تاداس و  (ع )

هدومرف هک  یئاج  تسا  هداد  ربخ  زین  نانآ  تلالج  ماقم و  يرادیاپ و  زا  ص )  ) هللادبعابا تداهـش  زا  رابخا  عقوم  رد  ص )  ) مالـسا ردـقیلاع 
تداهش يوس  هب  هک  دنتسه  ینامسآ  ناگراتس  دننامه  هک  دوب  دهاوخ  ناهاوخاوه  زا  یعمج  نایم  رد  زور  نآ  رد  ع ))  ) نیسح  ) وا : » تسا

تبرت و لاقتنا  لقن و  هاگیاج  هب  نانآ و  هاگودرا  هب  هک  متـسه  نآ  دننامه  نونکا  مه  نم  دنهدیم و  هیده  ار  دوخ  ناج  دـنرپسیم و  ماگ 
رد دید  باوخ  رد  ار  ادخ  ربمایپ  دوب  هدیسر  تداهش  هب  ع )  ) هللادبعابا هک  یبش  نآ  رد  سابعنبا  «. منکیم اشامت  هراظن و  نانآ ، ياپ  كاخ 

هـشیش نیا  ادـخ ! لوـسر  يا  درک  ضرع  درکیم  عـمج  نآ  رد  ار  اـهنوخ  هک  تشاد  رارق  ياهشیـش  فرظ و  شیوـخ  تسد  رد  هک  یلاـح 
يوـس هب  مهاوـخیم  هک  دـشابیم  وا  ناراـی  باحـصأ و  و  ع )  ) نیـسح ياـهنوخ  نیا  دوـمرف  ص )  ) ادـخ لوـسر  تسیچ ؟ يارب  تسیچ و 

هنوگ نیا  ار  وت  ارچ  ادـخ  لوسر  يا  درک  ضرع  دـید  نوزحم  ناشیرپ و  رایـسب  باوخ  رد  ار  وا  مه  هملـسلامأ  . مربب الاب  لاـعتم  راـگدرورپ 
مثیم . ماهدوب وا  نارای  و  ع )  ) نیـسح نفد  تهج  نفدـم  ندـنک  روبق و  رفح  لاح  رد  لاح  اـت  بشید  زا  دومرف  منیبیم ؟ ناـشیرپ  تحاراـن و 

يرتالاب هجرد  زین  وا  نارای  باحـصأ و  یف  دشابیم . تمایق  زور  رد  نادیهـش  ياقآ  دیـس و  نیـسح  نادب  دومرف  یکم  هلبج  هب  [ 142  ] رامت
هتـشک ص )  ) ادخ لوسر  دمحم  نادنزرف  زا  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  ام  باتک  رد  : » دیوگیم رابخألا  بعک  . دـنراد ادهـش  ریاس  هب  تبـسن 
هقناعم مشچ ، تشرد  نایروح  اب  سپ  دندرگیم  تشهب  لخاد  هک  نآ  ات  تسا  هدـیدرگن  کشخ  وا  باحـصا  تروص  قرع  زونه  دوشیم 

نم تفگ : البرک  دنتخادرپ  رخافت  هب  رگید  یخرب  اب  یخرب  اهیدابآ  اهنیمزرس و  هک  یماگنه  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) مشـش ماما  زا  . دننکیم
یسک نآ  هب  متسه  نتورف  عضاخ و  هکلب  درادن  يراختفا  رما  نیا  تسا  هتفهن  نم  كاخ  رد  نامرد  ءافـش و  متـسه  سدقم  ادخ و  نیمزرس 

دنوادـخ سپ  متـسه  لاعتم  دـنوادخ  رکاش  هکلب  مرادـن  دوخ  زا  رتنیئاپ  رب  یتاهابم  رخف و  عون  چـیه  داد و  ماجنا  ار  تمارک  نیا  نم  اب  هک 
: دیامرفیم هک  یئاج  ادخ  نخس  ریسفت  رد  . دومن وا  باحصا  و  ع )  ) نیسح تکرب  هب  مرکم  ار  تبرت  نآ  ینتورف ، عوضخ و  تهج  هب  لاعتم 
و ع )  ) نیـسح ماما  جورخ  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  میدـنادرگرب » امـش  هب  ار  نانآ  هراـبود  سپـس  [ 143 « ] مهیلع ةرکلا  مکل  اـنددر  مـث  »

. دنتفین دیدرت  کش و  هب  نانمؤم  ات  مینادرگرب  امش  هب  ار  نانآ  ام  دنتسه و  ناگرهچ  دیفس  نانآ  هک  تسا  هدش  ریبعت  وا  باحصا 

رهظم نب  بیبح 

هراشا

نیـسحلا اورـصن  نیذـلا  لاـجرلا  نیعبـسلا  نم  هللا ) ۀـمحر   ) بیبـح ناـک  و  [ 144  ] یـشکلا خیـشلا  لاـق  .. عاجـشلا رهظم  نم  بیبـح  مهنمف 
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رذع نولوقی ال  نوبأیف و  نامألا  مهیلع  ضرعی  مه  مهوجوب و  فویسلا  و  مهرودصب ، حامرلا  اولبقتسأ  دیدحلا و  لابج  اوقل  و  مالسلاهیلع ) )
ةورملا و اوذ و  :و  مهیف لاق  نم  داجأ  دـقل  هلوح و  اولتق  یتح  فرطت  نیع  انم  نیـسحلا و  لتق  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـنع  اـنل 

ول مهب  ام  روصقلا و  مهل  تلثمتفروجح  مهل و  تباط  رـصانعف  اهلوصأ  بیطب  مهـسوفن  ترهطریئز  ماهللا  شیجلا  یلع  مهل  هراصنأ و  ءافولا 
ربقب ۀـخینملا  یلع  مالـسلأ  لوقأ : مهیلا و  ریـشا  اـنأ  وروحلا  اهنادـلو و  ـال  نمحرلا  ةدـعو  ـالا  توملل  مهقاـش  اـمروصق  روصقلا ، تلثمت  ـال 

عمـسی مل  مهلابن  عقو  مهمراوص و  الولرثوکلا  ضایح  ادغ ، نوزئاحلا  یلعلاو و  مراکملا ، یلا  نوقباسلأ  (: مالـسلاهیلع  ) نیـسحلا هللادـبعیبأ 
هللا لوسر  باحـصأ  مهنأ و  يدوعـسملا  نع  ۀـیاور  تدروأ  و  مومهملا » سفن   » انباتک یف  مهب  قلعتی  ام  ترکذ  دـقل  وربکم  توص  نانذألا ،

، هنیدل مهب  هللا  رصتنی  نیذلا  فلألا  نم  مالسلاهیلع )  ) مئاقلا باحصأ  ردب و  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

رهظم نب  بیبح 

هراشا

نادرم نآ  زا  یکی  بیبح  : » تسا هتفگ  ردـقلا  لیلج  خیـش  یـشک  موحرم  دـشابیم  بیبح  ع )  ) نیـسح راداـفو  ناراـی  باحـصا و  زا  یکی 
اب ار  اـهریت  اـههزین و  دـندومن و  لـمحت  ار  نینهآ  ياـههوک  هک  ینادرم  دـیزرو  ماـیق  ع )  ) نیـسح يراـی  ترـصن و  هب  هک  دوـب  هناـگداتفه 

ص)  ) ادخ لوسر  هاگـشیپ  رد  ام  : » دنتفگیم ودنتفریذپیمن  یلو  دشیم  هداد  ناما  نانآ  هب  هک  یلاح  رد  دـندومن  لابقتـسا  دوخ  ياههنیس 
رد ات  دندیزرو  ار  تماقتسا  لامک  نانآ  دشاب  ملاس  ام  يهدننیب  نامشچ  هک  یلاح  رد  دوش  هتـشک  ع )  ) نیـسح رگا  تشاد  میهاوخن  يرذع 

ع)  ) نیسح نارای  :» دنکیم فیصوت  هنوگ  نیا  ار  افواب  ناروای  نیا  هک  يرعاش  نآ  تسا  هدورس  ابیز  ردق  هچدندیـسر . تداهـش  هب  وا  رانک 
كاپ رصانع  نوچ  تسا  هتفرگ  هشیر  تراهط  یگزیکاپ و  اب  نانآ  سوفن  دندوب ، هدنرد  هدنـشورخ و  ناریـش  دننامه  افو  تورم و  نابحاص 

روصق و دنهدیمن ، ناشن  ار  دوخ  اهرـصق  رگا  یلو  دنداد  ناشن  نانآ  هب  ار  دوخ  اهخاک  اهرـصق و  دناهداد  ریـش  نانآ  هب  یکاپ  ياههنیـس  و 
تشهب هن  ناملغ و  روح و  ياههدعو  هن  دومن  ناسآ  نانآ  رب  ار  تقـشم  رپ  گرم  نیا  راگدرورپ  تاقالم  يهدعو  طقف  دوب  اهنآ  زا  ریـصقت 

هللادـبعیبا ربق  هب  هک  داب ! یحاورا  رب  دورد  مالـس و  میامنیم  هراشا  نانآ  يوس  هب  منکیم و  ضرع  نم  و  دـیوگ : فلؤم  ...« ناوضر غاب  و 
ياهـضوح ادرف  هک  دندوب  يدارفا  دنتـسجیم و  تقبـس  اهیدنلب  مراکم و  يوس  هب  هک  دـندوب  یناسک  نانآ  دـناهدش  هدـنهانپ  ع )  ) نیـسحلا

. دینـشیمن ربکا ) هللا  ربکا ، هللا   ) ار ناذا  ریبکت  يادـص  اهـشوگ  نیا  زگره  دوبن  نانآ  ياهزیت  اهریـشمش و  رگا  دـیامنیم ، تزاـیح  ار  رثوک 
و ع )  ) نیـسح نارای  هک  ماهدروآ  مه  يدوعـسم  زا  ماهتخاس و  دراو  مومهملا » سفن   » باتک رد  دشاب  ناراوگرزب  نآ  هب  طوبرم  هچنآ  ریقح 
هب ار  دوخ  نید  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتـسه  يرفن  رازه  نآ  زا  جع )  ) مئاق ماما  نارای  باحـصا و  ردب و  زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا 

( مالـسلاهیلع  ) مئاق باحـصا  فرـش  لضف و  رد  ار  یتیاور  اج  نیا  رد  منیبیمن  یعنم  سپ  تسا  هداد  ترـصن  دـییأت و  رفن  رازه  نآ  هلیـسو 
تسا و عطاس  نآ  رطع  هک  تسا  یکـشم  دـننامه  نانآ  لثم  دـشابیم و  ع )  ) نیـسح نارای  باحـصأ و  دـننامه  نانآ  ریظن  هک  نانآ  مروایب 

. دیارگیمن یشوماخ  هب  زگره  نآ ، رون  هک  دشابیم  تیالو  نامسآ  رد  هبش  هدراهچ  هام  دننامه  نانآ  ناتساد  دباییمن ، رییغت  زگره 

مئاقلا باحصا  لئاضف 

یف مهلثم  نیذلا  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا باحـصأ  لثم  مهلثم  نیذلا  مالـسلاهیلع )  ) مئاقلا باحـصأ  لضف  یف  ۀیاور  انهیه  رکذن  نا  سأب  الف 
یلع دیسلا  نع  راحبلأ  . ادبأ هرون  أفطی  يذلا ال  رینملا  رمقلا  لثم  ءامسلا  یف  مهلثم  ادبأ و  ریغتی  الف  هحیر  عطـسی  يذلا  کسملا  لثم  ضرألا 
رشنت مل  ۀیارو  ۀضف  بهذب و ال  وه  ام  ناقلاطلاب ، زنک  مالـسلاهیلع )  ) مئاقلل يا  هل  لاق  مالـسلاهیلع )  ) هللادبعیبأ نع  دانـسألاب  دیمحلادبع  نب 

نودـصقی ال  اهولازأل ، لابجلا  یلع  اولمح  ول  رجحلا  نم  دـشا  هللا  تاذ  یف  کش  اهبوشی  دـیدحلا ال  ربز  مهبولق  ناک  لاـجر  تیوط و  ذـنم 
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هنوقی هب  نوفحی  ۀـکربلأ و  کلذـب  نوبلطی  مالـسلاهیلع )  ) مامألا جرـسب  نوسحمتی  ناـبقعلا  مهلویخ  یلع  ناـک  اـهوبرخ  ـالا  ةدـلب  مهتاـیارب 
و مهفارطا ، یلع  امایق  نوتیبی  لحنلا  يودک  مهتاولـص  یف  يود  مهل  لیللا ، نومانی  لاجر ال  مهیف  دـیری  ام  هنوفکی  بورحلا و  یف  مهـسفنأب 

هللا ۀیـشح  نم  مه  لیدانقلا و  مهبولق  نأک  حیباصملاک  اهدیـسل  ۀمألا  نم  هل  عوطأ  مه  راهنلاب  ثویل  لیللاب ، نابهر  مهلویخ ، یلع  نوحبـصی 
، رهـش ةریـسم  مهمامأ  بعرلا  ریـست  اوراس  اذا  نیـسحلا ، تاراثل  ای  مهراعـش  هللا ، لیبس  یف  اولتقی  نا  نونمتی  ةداهـشلاب و  نوعدی  نوقفـشم ،

شرفلا نم  اوماق  مهنج  لیللا  ام  اذا  رـصنی  موق  :هللا . لاـق نم  فصوب  مهقحأ  اـمف  تلق  . قحلا ماـما  هللا  رـصنی  مهب  ـالاسرا  یلوملا  یلا  نوشمی 
دق لیلا  تیل  قوشلا ، نم  اولاق  مهل  حال  حبـصلا  ضایب  ام  اذا  مهيدان  دـق  حبـصلا  يدانمب  مه  اذا  مهلمتـال  اـیاطم  نوبکری  واداـبع  نمحرلل 

یفاداتوا ضرألل  اولعج  مهنأل  مهدقفت  نیح  مهیلع  یکبت  ضرألأيداس  نم  لک  اوداس  ۀمیقلا  یف  مهدیـسل و  ایندلا  یف  نوعیطملا  مهاداع 
ینرأ بر ! ای  لاق  مالسلاهیلع )  ) یـسوم نأ  ثیدحلا  یف  لاق و  هللا . ءاضقب  اضرلا  یف  سداسلا  ثیدحلا  حرـش  یف  [ 145  ] ۀیمکحلا هقیدحلا 

هل هامـس  دـق  ناکم  یف  هدـجی  هنأ  هربخأ  رحب و  لحاس  یلع  ۀـیرق  یلا  یهتنی  نأ  یلاعت  هللا  هرمأف  ةدابع  کل  مهرثکأ  کیلا و  کقلخ  بحأ 
تلأس يذلا  لجرلا  نیأ  لیئربج  ای  مالـسلاهیلع )  ) یـسوم لاقف  یلاعت  هللا  حبـسی  صربأ  دعقم  موذـجم  لجر  یلع  عقوف  ناکملا  یلا  لصوف 

هللا یلا  بحأ  اذـه  لیئربج  لاقفاماوق  اماوص  هارأ  نأ  بحأ  تنک  ینا  لیئربج  ای  لاـقف : اذـه  هللا  میلک  اـی  وه  لـیئربج  لاـقف  ؟ ینیری نأ  یبر 
ینتعتم لاقف  هیدـخ  یلع  اتلاسف  هینیع  یلا  لیئربج  راشأف  لوقی  ام  عمـسأف  هیتمیرک  باهذاب  ترما  دـق  ماوقلا و  ماوصلا  نم  هل  دـبعأ  یلاعت و 

ینا هللادبع  ای  مالسلاهیلع )  ) یسوم هل  لاقف  لوصو ! ای  راب  ای  لمألا  لوط  کیف  یل  تیقبأ  تئـش و  ثیح  امهایا  ینتبلـس  تئـش و  ثیح  امهب 
( هیلع هللا  ۀمحر   ) لاقف تلعف  ۀلعلا  نم  کئربی  کحراوج و  نم  بهذ  ام  کیلع  دری  یلاعت  کل  وعدأ  نأ  تببحأ  ناف  ةوعدلا  باجم  لجر 
( مالـسلاهیلع  ) یـسوم هل  لاقف  يرت  امک  ضحملا  اضرلا  وه  اذـه  و  یـسفنل . يرایتخأ  نم  یلأ  بحأ  یل  هراـیتخا  کـلذ  نم  ائیـش  دـیرأ  ـال 
ابجعتم و حارف  يریغ  هفرعی  دلبلا  اذه  یف  دـجأ  ام  لاقف  ؟ کبر نم  کیلا  نالـصاولا  ۀلـصلا  ربلا و  اذـه  ام  لوصو ! ای  راب ! ای  لوقت  کتعمس 

باهذ سوفنلا و  فلت  یلا  يدؤملأ  رمألا  ءاضقب  یـضر  نمم  انبجعت  لعفلا  ءاـضقب  یـضر  نمم  هبجعت  لـثم  ایندـلا و  لـهأ  دـبع  اذـه  لاـق 
مهلاثمأ رهظم و  نب  بیبح  رهشملا و  لجحیبأ  يدسألا و  ۀجسوع  نب  ملـسم  یلجبلا و  نیقلا  نب  ریهزک  ءاسنلا  دالوألا و  ۀقرافم  ءاضعألا و 

اضرعت ءاضقلاب و  اضر  اهوضاخف  ایندلا  دیبع  اهتحت  یظلت  دیدحلا ، نم  اراحب  اوأر  مهنأف  اضرلا  ۀیاغ  هتمحر  نم  مهغلبأ  و  مهنع ) هللا  یضر  )
هدومن تیاور  مالـسلاهیلع )  ) هللادـبعیبا زا  دوخ  دانـسا  اب  دـیمحلادبع  نب  یلع  دیـس  زا  راونألاراحب  رد  : يرادـیاپ ربص و  زا  یناتـساد  . اضرلل

یمچرپ هکلب  تسین  هرقن  الط و  يهنیجنگ  نآ  هتبلا  هک  تسا  هدامآ  دوجوم و  ناهج  ود  رد  ياهنیجنگ  جـع )  ) مئاـق يارب  : » دومرف هک  تسا 
نهآ دننام  نانآ  ياهلد  بولق و  هک . دنتـسه  ینادرم  نآ  تسا و  هدش  هدـیچیپ  هک  ياهظحل  نآ  زا  تسا  هدـشن  هدوشگ  زاب  زونه  هک  تسا 

زا رتدیدش  هالا  تاذ  دروم  رد  نانآ  تسا  هدرکن  ادیپ  هار  نانآ  بولق  هب . لاعتم  دنوادخ  دروم  رد  يدیدرت  کش و  زگره  دـشابیم  اههراپ 
هب دوخ  ياهمچرپ  اب  دـنهدیم و  ناکت  دوخ ، ياج  زا  ار  اهنآ  نیقی  هب  دـنوش و  روهلمح  اههپت  اههوک و  هب  نانآ  رگا  دنتـسه  اـهراپ  گـنس 

بـسا نیز  هب  هک  تسا  یتسویپ  نانآ  ياهبکرم  رب  هک  نیا  لثم  دنزاسیم  مدهنم  ار  فده  نآ  هک  نآ  زج  دنوشیمن  راپـسهر  یفده  يوس 
دنچیپیم و نآ  اب  ار  دوخ  دننکیم و  وجتسج  تکرب  ریخ و  هلیسو ، نیا  هب  دننکیم و  حسم  ار  ماما  بسا  نیز  نانآتسا  هدش  هتـسب  ع )  ) ماما

اهتدابع اهزامن و  رد  دنـشکیم ، يرادـیب  رحـس  ات  اهبـش  هک  دنتـسه  ینامدرم  نانآ  دـننکیم . تظافح  اـهگنج  رد  ار  دوخ  نآ  يهلیـسو  هب 
. دننکیم حبص  شیوخ  ياهبکرم  نیز  رب  دنتسه و  مایق  لاح  رد  مئاد  هداتسیا و  نانآ  دنراد  لسع  ناروبنز  ياهادص  رـس و  دننامه  همهمه 

دنناـمه دنـشابیم  شیوخ  ياوشیپ  ماـما و  هب  تبـسن  تما  دارفا  نیرترادربناـمرف  نیرتعیطم و  ناـنآ  دنـشابیم  زور  ناریـش  بش و  نادـباع 
مئاد دنتـسه  یهالا  فوخ  تیـشخ و  زا  لامالام  نانآ  دنـشابیم  اهغارچ  نآ  ياهلیدنق  نانآ ، ياهلد  نوناک  اهبلق و  هک . دنتـسه  یئاهغارچ 

! نیـسح ناهاوخ  نوخ  ای  نانآ  یگـشیمه  راعـش  دنوش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  دـنراد  وزرآ  دـنیامنیم و  تلئـسم  ار  ادـخ  هار  رد  تداهش 
هار ناشیاوشیپ  یلوم و  يوس  هب  هام  کی  رد  دـنکیم  تکرح  نانآ  شیپاشیپ  مه  تشحو  بعر و  دـنرادیمرب  ماـگ  یتقو  ناـنآ  . دـشابیم

رعاـش هـک  یئاـج  دنتـسه  يراعـشا  لومــشم  ناـنآ  دـهدیم . يراـی  ترــصن و  ار  قـح  ياوـشیپ  ناـنآ  کـمک  هـب  دـنوادخ  دـنزرویم و 
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. دنزادرپیم نامحر  تدابع  هب  دنزیخیمرب و  دوخ  رتسب  زا  بش  ندناشوپورف  ماگنه  هب  هک  دـنک  تیانع  ار  یموق  شاداپ  دـنوادخ  :» دـیوگ
یماگنه دنتسه  یناسک  نانآدهد  رد  ادن  حبص ؛ رگادن  هک  یماگنه  دننکیمن  لولم  هتـسخ و  ار  نانآ  هک  دندرگیم  راوس  یجاوما  هب  نانآ 

ناگدـننک و تعاطا  نانآ  . تشگیمربزاـب هراـبود  بش  شاـک  يا  دـنیوگیم  یگدـنب  قوذ  قوش و  زا  دـیمد  ناـنآ  رب  حبـص  يهدـیپس  هک 
هب نیمز  هک  دنتـسه  يدارفا  نانآ  . دنتـسه ناگرزب  ماـمت  ناـگرزب  تاداـس و  تماـیق  زور  رد  دنتـسه و  دوخ  ربهر  اوشیپ و  زا  نارادربناـمرف 

حرـش رد  هیمکح  هقیدـح  رد  « دـناهدش هداد  رارق  نیمز  ياههناوتـسا  اهنوتـس و  نانآ  نوچ  دـهدیم  رـس  هیرگ  نانآ  نداد  تسد  زا  ماـگنه 
ربمایپ نآ  يزور  هک  تسا  هدش  لقن  نارمع  نب  یسوم  زا  یثیدح  رد  هک  دیوگ : یهالا  ياضق  هب . يدونشخ  اضر و  دروم  رد  مشش  ثیدح 
دنوادخ هدب ! ناشن  نم  هب  ار  تاقولخم  نیرتدـباع  نیرتبوبحم و  اراگدورپ ! دومن : ضرع  لاعتم  دـنوادخ  هب  تدابع  هاگیاج  رد  مزعلاولوا 

هب ع )  ) یـسوم داد . وا  هب  ار  بوبحم  دـباع و  يهدـنب  نآ  ناشن  اجنآ  رد  دورب و  یئایرد  لحاس  رد  يدابآ  کی  هب  هک  دومن  رما  وا  هب  لاعتم 
هب یسوم  دوب ، راگدورپ  حیبست  رکذ و  لوغشم  هک  داتفا  يریگ  نیمز  صرب و  يرامیب  ياراد  یماذج  درف  کی  هب  شمـشچ  تفر  لحم  نآ 

! هللا میلک  ای  یلب  تفگ ، لیئربج  ؟ دـهد ناشن  نم  هب  ار  وا  مدوب  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  هک  تسا ؟ اجک  رظن  دروم  درم  نآ  سپ  تفگ  لیئربج 
ناشن نم  هب  هک  يدرف  متـشاد  تسود  نم  تفگ : یـسوم  دیـشاب . هدـید  ار  وا  هک  تشاد . رارق  امـش  لاوس  دروم  هک  تسا  يدرف  نامه  نیا 
هدابعلا مئاد  رادهزور و  زا  رتهدـننک  تدابع  رتبوبحم و  درف  نیا  تفگ : لیئربج  . دـشاب هدوب  يرگتداـبع  مئاد  رادهزور و  درف  دوشیم  هداد 

سپ . دومن دـهاوخ  دروـخرب  نم  اـب  هنوـگچ  هک  نک  هاـگن  سپ  مروآ  نوریب  ار  وا  مشچ  ود  ماهدـش  رومأـم  نم  تسا و  یهـالا  هاگـشیپ  رد 
درک ضرع  دـشاب  هتـشاد  یعزف  عزج و  هک  نیا  یب  سپ  دـندش  يراـج  وا  تروـص  هب  ود  ره  سپ  دوـمن  وا  مشچ  ود  هب  یتاراـشا  لـیئربج 

نآ يدومن  بلـس  نم  زا  ار  اـهنآ  نونکا  يدوب و  هتـساوخ  دوخ  هک  هنوگ  نآ  يدوب  هدوـمن  رادروـخرب  ارم  اهتدـم  مشچ  ود  نیا  زا  ایادـخ !
رگا متـسه  هوعدلا  باجتـسم  درف  نم  تفگ : درف  نآ  هب  یـسوم  ! مرک فطل و  بحاص  يا  هدننک و  ناسحا  يا  ياهتـساوخ ، دوخ  هک  نانچ 
نیا زا  ار  وت  دـنادرگرب و  وت  هب  تسا  هتفر  تسد  زا  وت  ياضعا  حراوج و  زا  هچنآ  ات  میاـمنیم  تلئـسم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  یـشاب  هتـساوخ 

باختنا و زا  رتهب  لاعتم  دنوادخ  دنـسپ  باختنا و  مبلطیمن  وت  زا  يزیچ  تفگ : یهالا  رابدرب  يهدنب  نآدـهدب  افـش  یـضیرم  یـشوماخ و 
هدننک و ناسحا  يا  دوخ  ياعد  رد  وت  هک  مونشیم  نم  تفگ : یـسوم  ( دشابیم ضحم  میلـست  اضر و  نامه  نیا  هتبلا   ) دشابیم نم  رایتخا 

وت هـب  دـنوادخ  بناـج  زا  هـک  تـسا  وـت  لاـح  وـت و  هـب  یگدیـسر  ناـسحا و  هنوـگ  هـچ  نـیا  ینکیم  اـعد  تیاـنع  فـطل و  بحاـص  يا 
بجعت و ناتساد  نآ  قادصم  دش  هدز  تفگش  یـسوم  سپ  دشاب  هتخانـش  نم  زا  رتهب  ار  وا  یـسک  منکیمن  نامگ  نم  داد  خساپ  ؟ دسریم

باحـصا نارای و  زا  هک  تسادـخ  هار  رد  حراوج  ءاضعا و  نداد  تسد  زا  اهیراکادـف و  زا  اـم  تفگـش  بجعت و  دـننامه  یـسوم  تفگش 
، ار يدونـشخ  داقتعا و  نیا  هار  رد  دـندش و  یهالا  ياضق  هب . یـضار  هک  راوگرزب  باحـصا  نیا  تسا  هدزرـس  راگدورپ  ياـضر  رگاـیوج 

نیق نب  ریهز  دـننام : دـنداد  ندـش  ریـسا  هب  نت  ار  شیوخ  لایع  لها و  نادـنزرف و  نانز ، دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياهندـب  ءاضعا  حاورا و 
و داب ! نانآ  لماش  ادـخ  يدونـشخ  تیاـضر و  هک  ناـنآ  لاـثما  و  رهظم -  نب  بیبح  رهـشم ، لـجحیبا  يدـسا ، هجـسوع  نب  ملـسم  یلجب ،

ریز رد  هک  دندرک  هدهاشم  ار  نهآ  زا  یئاهایرد  دوخ  نامـشچ  اب  نانآ  دـیامرف  بایماک  ار  نانآ  دوخ  يهعـساو  تمحر  زا  لاعتم  دـنوادخ 
هب وا  يدونـشخ  دنوادخ و  تیاضر  يوجتـسج  رد  ناگتخوس  نآ  هارمه  نانآ  سپ  دنزوسیم  شطع  تدش  زا  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدع  نآ 

. دندرک راثن  ار  دوخ  ناج  دنتفرورف و  اهایرد ، نآ 

يرکاش بیبش  یبا  نب  سباع 

ۀعیـشلا لاجر  نم  ناک  هناف  اضیا  ههجو ) هللا  ضیب   ) يرکاشلا بیبشیبأ  نب  سباع  رکذـلاب  صخأ  نا  یغبنی  ناک  تلقبیبشیبأ و  نب  سباع 
نم اوناک  و  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریمأ ءالوب  نیصلخملا  نم  نادمه  نم  نطب  مه  رکاش و  ونب  تناک  ادجهتم و  اکسان  ابیطخ  اعاجـش  اسیئر 
هیلا مدقتی  مل  لاتقلا  یلا  اروشاع  موی  جرخ  امل  سانلا و  عجشأ  سباع  ناک  و  حابصلا » نایتف  : » نوبقلی ب اوناک  مهتامح و  برعلا و  ناعجش 
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ةراجحلاب هوخضرا  مکلیو  دعس  نب  رمع  يدانف  لجرالأ ! لجرالأ ! يدانی  ذخأف  هنیبج  یلع  برض  هب  مهوحن و  اتلصم  فیـسلا  یـشمف  دحأ 
موش نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقو  : هلاح ناسل  ناک  هرفغم و  هعرد و  یقلا  کلذ  يأر  املف  بناج . لک  نم  ةراجحلاب  یمرف  ةراجحلاب  یمرف 

رد نم  گرم  مدوـمزآتسا  یکناـگیب  رد  يور  هر ، نیردـنا  تـسا  یگناوـید  شروـش و  زا  ریغ  هچنآموـش  ناـج ، رـسارس  مراذـگب  مـسج 
حاـمرلا یقلی  : هلوـقب هدـصق  تباـث  نب  ناـسح  ناـک  تلق و  ساـنلا . یلع  دـش  مثتسا  یگدـنیاپ  یگدـنز  نیز  مهر  نوـچ  تـسا  یگدـنز 

انقلا ابشل  ربطصأ  فرطلل  لوقی  ورصنعلا  بیط  لابرس  يوس  اعرد  هنرجـش  حامرلا  اذا  دیری  نا  امرفغملا  ماقم  هتماه  میقی  هرحنب و  تارجاشلا 
دوخیبسورخ و مین  مزاب  هک  دنکف  رـس  رفغم ز  میهام  هن  مه  ام  هک  تفرگ  ربز  نشوجمجعلا  رعاش  لاق  ورقعت  مل  نا  دجملا  نکر  تمدهف 

مث ساـنلا  نم  نیتأـم  نم  رثـکأ  درکی  هتیأر  هللاوف  يوارلا  لاـقسورع  ون  وچ  کـنیا  مشکیم ، هنهرب  رب  رد  ار  گرم  هک  دـمآ  رد  هب  هرزیب 
ارساح ناک و  عردلا  وشح  معنل  :و  نیتیبلا نیذهب  هئاثر  یف  لثمتأ  نا  ینبجعی  تلق و  ( هیلع هللا  ۀمحر   ) لتقف بناج  لک  نم  هیلع  اوفطعت  مهنا 

بیبشیبا نب  سباع  ای  کیلع  مالـسلارزأملا  فیفع  هلئامـش  ولح  هباـیث  تحت  ءاـشحفلا  کـسمی  ـال  [ . 146  ] رونتملا قراـطلا  يوأـم  معنل  و 
مصاع ینثدح  لاق  قحسا  نب  دمحم  نع  يور  دقف  . هللا لیبس  یف  نودهاجملا  نویردبلا و  هیلع  یضم  ام  یلع  تیضم  کنأ  دهشا  يرکاشلا 
برلا کحـضی  ام  هللا ! لوسر  ای  ردـب  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  لاق  ءارفع  نبا  وه  ثراحلا و  نب  فوع  نأ  هداتق  نب  ورمع  نب 

هللا ۀـمحر   ) لتق یتح  موقلا  لـتاقف  هفیـس  ذـخأ  مث  اهفذـق  هیلع و  تناـک  اـعرد  فوع  عزفف  ارـساح  ودـعلا  یف  هدـی  هسمغ  لاـق  هدـبع ؟ نم 
زا یکی  هعیش و  گرزب  لاجر  زا  یکی  دنادرگ  دیفس  ار  وا  يهرهچ  دنوادخ  هک  يراوگرزب  یباحـص  نیایرکاش  بیبشیبا  نب  سباع  (. هیلع

تدارا زا  یکی  وا  . دوب نادمه  گرزب  هلیبق  زا  ياهخاش  رکاش  يهلیبق  زا  وا  دجهتم ، کسان ، دباع ، بیطخ ، عاجش ، يدرف  دوب  نانآ  ياسؤر 
نایتف  » هب هک  دشابیم  برع  نادرمناوج  ناعاجش و  زا  یکی  عاجـش و  يدرف  وا  دشابیم  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تیالو  نیـصلخم  ناشیک و 

تـساخرب رازراک  هب  اروشاع  زور  هک  یماگنه  دوب  شیوخ  راگزور  مدرم  نیرتعاجـش  زا  وا  زور ) نادرمناوج   ) دـندشیم بقلم  حابـصلا »
دیشکیم دایرف  تفاتش  رورش  موق  نآ  يوس  هب  دیشک و  فالغ  زا  ار  دوخ  ریشمش  سپ  دنک  مادقا  وا  نت  هب  نت  يهزرابم  هب  تسناوتن  یسک 

هب گنـس  فرط  ره  زا  سپ  دینک  نارابگنـس  ار  وا  داب  امـش  رب  ياو  داد  روتـسد  عل )  ) دعـس نب  رمع  ؟ درادـن دوجو  امـش  نایم  رد  يدرم  ایآ 
نآ تقو  : دوب نینچ  نیا  شلاح  نابز  دنکفا و  ار  شیوخ  هالک  هرز و  وا  دومن  هدهاشم  ار  هنحص  نیا  هک  یماگنه  دندومن  ریزارـس  وا  يوس 

یگناـگیب رد  يور  هر  نیردـنا  تـسا  یگناوـید  شروـش و  زا  ریغ  هچنآموـش  ناـج  رــسارس  مراذـگب ، مـسج  موـش  ناـیرع  نـم  هـک  دـمآ 
یـسراف رعاـش  ریبـعت  هب  دـش  روهملح  رکـشل  هب  واتسا  یگدـنیاپ  یگدـنز ، نیز  مهر  نوـچ  تسا  یگدـنز  رد  نم  گرم  مدوـمزآتسا ،

هنهرب رب  رد  ار  گرم  هک  دمآرد  هب  هرزیب  دوخیبسورخ و  مین  مزاب  هک  هدنکف  رـس  رفغم ز  میایهام  هن  مه  ام  هک  تفرگ  ربز  نشوجوگ 
زا یتدم  زا  سپ  دندرکیم  رارف  وا  شیپ  زا  مدرم  زا  رفن  زا 200  شیب  دنگوس  ادخ  هب  مدید  دیوگیم : يوارسورعون  وچ  کنیا  مشکیم 

نامرآ و نآ  رب  وا  هک  مهدیم  تداهـش  داب ! وا  رب  یهـالا  دورد  مالـس و  دـمآ و  لـئان  تداهـش  ضیف  هب  اـت  دـندروآ  هلمح  وا  هب  فرط  ره 
درادیم او  تفگـش  هب  ارم  میوگیم  . تفر ایند  زا  سدقم ، فده  نامه  نامرآ و  نامه  رب  دنتـشاد  ادخ  هار  نادهاجم  نویردب و  هک  یفده 

هچ وتـسا  هتفرگرب  رد  ار  وا  هک  ییاج  هرز  يهیـشاح  تسابیز  هچ  : دـیوگیم هک  ییاج  میوج  کسمت  رعـش  تیب  ود  نیا  هب  وا  ياثر  رد  هک 
فیفع رایسب  وا  هاگیاج  نیریـش و  وا  لیامـش  درادیمن  هگن  دوخ  ياهـسابل  ریز  ار  يدب  ءاشحف و  زگره  وا  رونتم  كرات  هاگیاج  تسوکین 

هار نادهاجم  ردب و  باحصا  هک  یتفر  یهار  نامه  هب  وت  مهدیم  یهاوگ  يرکاش ! بیبش  یبا  نب  سباع  يا  وت  رب  دورد  مالـس و  . دشابیم
هداتف نب  ورمع  نب  مصاع  دیوگ : هک  تسا  هدش  تیاور  قاحسا  نب  دمحم  زا  (: ص  ) ادخ لوسر  زا  یتیاوردندوب  هدومن  یط  ار  هار  نآ  ادخ 

ای درک  ضرع  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  يزور  دـنتفگیم  مه  ءارفعنبا  وا  هب  دوب و  ییور  دـیپس  ناوجون  هک  ثراح  نب  فوع  هک  دومن  تیاور 
ادخ نمـشد  اب  گنج  هب  هرز  نودب  هنهرب و  نت  اب  ياهدنب  هک  نآ  دومرف : دزاسیم ؟ دونـشوخ  شاهدنب  زا  ار  دنوادخ  يزیچ  هچ  هللا ! لوسر 

گنج و هب  نمـشد  اب  تشادرب و  ار  دوخ  ریـشمش  سپـس  دـنکفا  رود  ار  نآ  درک و  نوریب  تشاد  نت  رب  هک  یهرز  فوع  سپ  دزاـی  تسد 
! داب وا  رب  ادخ  ناوضر  تمحر و  هک  [ 147  ] دمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  ادخ  هار  رد  هک  نآ  ات  دیگنج  نانچ  تخادرپ  زیتس 
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بذوش

اولاق امل  سباع ، ماقم  نم  یلعأ  هماقم  ناک  لعل  هل و  ادـبع  وأ  سباعل  امالغ  سیل  مهفیلح  وا  مهلیزن  يا  يرکاش  حـتفلاب  بذوش  نأ  ملعیلو 
اظفاـح ناـک  نیدودـعملا و  ناـسرفلا  نم  اـههوجو  ۀعیـشلا و  لاـجر  نم  بذوش  ناـک  .» رئاـصبلا یف  ۀعیـشلا و  یف  امدـقتم  ناـک  هقح و  یف 

ناک ثیدحلل و  هنوتأیف  ۀعیـشلل  سلجی  بذوش  ناک  ۀـیدرولا و  قئادـحلا  بحاص  لاق  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریمأ نع  هل  الماح  ثیدـحلل 
هیلع هللا  یلص   ) هیبن رمأ  هللا  نأ  لاق : . هیبأ نع  نومیم  نب  هللادبع  نب  ةدیبعیبأ  نع  هللا  همحر  يدنوارلا  بطقلا  يور  [ 148  ] لصف . مهیف اهجو 
یلص  ) یبنلا ۀفص  یلا  اولصو  دق  ۀیروتلا و  نؤرقی  دوهیب  وه  اذاف  ۀعامج  هعم  اهلخد و  املف  ۀنجلأ » لجر   » لخدیل ۀسینکلا  لخدی  نأ  هلآ ) و 
ءاـج مث  متکـسمأ ؟ مکل  اـم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبـنلا لاـقف  ضیرم  لـجر  ۀیـسنکلا  ۀـیحان  یف  وکـسمأ و  هوار  اـملف  هلآ ) هـیلع و  هللا 

کتمأ و ۀفص  کتفص و  هذه  لاقف : هتمأ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ۀفص  رخآ  یلع  یتأ  یتح  اهأرقف  ۀیروتلا  ذخا  یتح  وثحی  ضیرملا 
هللادـبعابا نارای  زا  رگید  یکیبذوش  . مکاخأ اول  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا لاقف  تام . مث  هللا  لوسر  کنأ  هللا و  الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  انأ 

هدوب سباع  ماقم  زا  رتالاب  وا  ماقم  دـیاش  دوبن و  يو  يهدرب  ای  مالغ  یلو  دوب  سباع  اـب  ناـمیپ  مه  اـی  ناـمهم  وا  دوب  بذوش  ع )  ) نیـسحلا
هعیش و لاجر  زا  یکی  بذوش  تسا : هدمآ  رئاصب  باتک  رد  دوب و  هعیش  نایاوشیپ  نازاتـشیپ و  زا  یکی  وا  : » دناهتفگ وا  قح  رد  نوچ  دشاب 

ضیف بسک  نینمؤملاریما  رـضحم  زا  دوب و  نآ  لماح  ثیدح و  ظفاح  وا  دمآیم  باسح  هب  رادمان  ناعاجـش  زا  یکی  دوب و  نانآ  ناگرزب 
وا دنتفرگیم  دای  ثیدح  وا  زا  دندمآیم و  مدرم  تسشنیم و  هعیـش  شزومآ  تهج  بذوش  :» دیوگ هیدرولا  قئادحلا  بحاص  .« دوب هدومن 
هک تفریم  رامش  هب  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  يافواب  نارای  باحصا و  زا  یکی  دوب و  رادروخرب  یـصاخ  رابتعا  ههجو و  زا  نایعیـش  نایم  رد 

. دمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  ع )  ) مامه ماما  نآ  سدقم  نامرآ  هار  رد 

دیزی نب  رح 

دعب رکذ  هناف  ةرکذـتلا  یف  يزوجلا  نب  طبـسلا  هرکذ  ام  یلع  یحایرلا  دـیزی  نب  رحلا  لاحب  یتفلا ، رحلأ  ضیرملا  اذـه  لاح  هبـشا  اـم  لوقأ 
تعنیا دـق  نا  یلا  اوبتکت  ملأ  ثراـحلا  نب  دـیزی  ثعـشألا و  نب  سیق  و  [ 150  ] اراـجح یعبر و  نب  ثبـش  [ 149  ] مالسلاهیلع نیـسحلا  ءادن 

نب رحلا  ناک  لاق و  . لوقت ام  يردن  ام  لعفن و  مل  هباوج  یف  هل  مهلوق  لبقأف و  دنجم  کل  دـنج  یلع  مدـقتت  امنا  بانجلا و  رـضخا  رامثلا و 
ایندلا راتخأ  هللاو أل  هلهأ  لطابلا و  هللا  دـعبأف  كانمدـقا  نیذـلا  نحن  كانبتاک و  دـقل  هللاو  یلب  هل  لاقف  مهتاداس  نم  [ 151  ] یعوبریلا دیزی 

یف رحلا  هللا  تنأ و  الهس  الهأ و  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا هل  لاقف  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا رکـسع  لخد  هسرف و  سأر  برـض  مث  ةرخآلا  یلع 
ةاجنلا ۀنیفـس  يدهلا و  حابـصم  ۀمحرلا و  نئازخ  حاتفم  ۀلیـسولا و  باب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا انالوم  ناک  امل  هنا  ملعأ  و  «. ةرخآلا ایندلا و 

کلت باکترا  نم  مهیلع  اقافشا  هولتقی  هوکرتی و ال  نأ  یف  رارصألا  بلطلا و  رابعتسألا و  ۀقرلا و  نم  هنع  يور  ام  رثکأ  نوکی  نأ  دیعب  ریغف 
بلط هنم و  ۀثاغتـسالا  ررکت  یف  اضیأ  رـسلا  وه  اذـه  لعل  ملاعلا و  یف  ممألا  نم  ۀـمأ  یقـشأ  اهنم  ةدـحاو  تبکترا  ام  یتلا  ۀـعیظفلا  مئارجلا 

لوأفمهلک ةاجن  ترذـعت  نا  دـعب  مهـضعب  ةاجنل  ابلط  مهیلع و  ایقبلا  لب  ۀـسدقملا  هسفن  یلع  اـیقبلا  یف  اـصرح  سیل  هناـف  نیعملا  رـصانلا و 
بلق اهنم  بوذـت  نا  داکی  یتلا  ظعاوملا  کـلتب  مهعاـفتنأ  مدـع  هلاـتق و  یلع  موقلا  میمـصت  يأر  اـم  دـنع  هتثاغتـسا  هنم  تردـص  ۀثاغتـسا 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  نع  بذـی  باذ  نم  امأ  هللا ؟ هجول  اـنثیغی  ثیغم  نم  اـمأ  يداـنف  دوهملا  نم  لاـفطألا  اـهل  موقت  ذوملجلا و 
اذه تنا  لتاقما  لاقف : دعـس  نب  رمع  نم  یند  مالـسلاهیلع )  ) هتحیـص عمـس  نیـسحلا و  لاتق  یلع  اوممـص  دق  موقلا  نأ  رحلا  يأر  املف  ؟ هلآ
یلا رمألا  ناک  ول  امأ  رمع  لاق  یـضر  مکیلع  هضرع  امیف  مکل  اـمفا  لاـق  . يدـیألا حـیطت  سورلا و  طقـست  نا  هرـسیا  هللا  يا و  لاـق  ؟ لـجرلا

ةزهلا هللا و  یلا  ۀبانألا  یه  هذـه  ةدـغرلا و  يا  لکفألا  لثم  هذـخأ  افقوم و  سانلا  نم  فقو  یتح  رحلا  لبقأف  . یبا دـق  كریمأ  نکلو  تلعفل 
ام ۀـفوکلا  لهأ  عجـشا  نم  یل  لیق  ول  اذـه و  لثم  طق  فقوم  یف  کنم  تیأر  ام  هللا  بیرمل و  كرما  نا  سوأ  نیرجاهملا  هل  لاقف  . ۀـیهلألا
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تعطق و ول  ائیـش و  ۀـنجلا  یلع  راتخأ  هللاوف ال  رانلا  ۀـنجلا و  نیب  یـسفن  ریخأ  هللاو  ینا  رحلا  هل  لاقف  ؟ کنم يرأ  يذـلا  اذـه  امف  کتودـع 
كءایلوا و تبعرا  دقف  بتف  تبنأ  کیلا  مهللأ  لوقی : وه  هسأر و  یلع  هدی  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا یلا  ادـصاق  هسرف . برـض  مث  . تقرح
دوریم و ؟ دنک وخ  ناج ، يهتفیش  نیا  یک  هب  ات  نک ؟ ور  اجک  هتشکرس ، لوات  : هلاح ناسل  و  مالسلاهیلع )  ) نیـسحلاب قحلف  کیبن  تنب  دالوأ 
اج وا  رد  رب  لد ، نم و  رگمشک  ایرث  هب  رس  يرث  ات ز  مشک  یملس  لزنم  رـسب  تخرتسود  يوسیگ  مخ  رد  مدشک  ات  تسود  يوس  مدربیم 
زا رذتعم  میدمآ  هآ  هلان و  اب  وت  شیبناسکیب  سک  تسین ، یـسک  وت  رج  ناسکیب  سفن  مه  تسفن  يا  ؟ منک انمت  هچ  هب ، نیا  زا  رگید  مینک 
يا نک  هراچ  ناـگراوخمغ  سنوم  يا  وش  راـی  ؟ تخاون دـهاوخ  هک  وت ، يزاونن  رگ  تخاـس  میهاوخن  هلبق  هر . وت  زجمیدـمآ  هاـنگ  مرج و 

ور هک  هب  ینارب  وت  رگ  میرواییب  هک  زاس  ام  يهراچمیاهدـنهانپ  هک  نک  ام  يهراـچ  میاهدـنهاوخ  هک  مرج  زا  رذـگ  ردناـگراچیب  يهراـچ 
اوجرا نمف  متیبا  نا  یفرـش و  اـی  يزع و  اـیف  متیـضر  نأـفیناصقن  یبـیع و  یلع  ینولبقت  یجوـع و  اوحلـصت  یتـح  باـبلا  حربا  نل  ؟ میروآ

مزب وت  يوکيدازآ  رهز  هب  تیگدنب  ییداش  ره  يهیام  تمغ  دقنام  دوهـشم  دـهاش و  وت ، خر  يو  ام  دوصقم  دـصقم و  رد  وت  يا  ؟ ینارفغل
زا تمغ  ياتسا  نم  ریرـس  وت ، يارـس  كاخ  تسا  نم  ریمـض  نونکم  وت  قشعتسا  ام  ياج  اـم ، لزنم  اـم ، نکـسم  تسا  اـم  يادیـش  لد 

هـسرت بلق  مهنم  یند  امل  : » لیقنم يانیب  يهدـید  ینـشور  نم  يانیـس  يهنیـس  تمغ  هوکهب  باحـصا  يوراد  زا  وت  درد  هب  بابحا  يداـش 
کتسبح يذلا  کبحاص  انأ  هللا  لوسر  نبای  كادف  تلعج  هل  لاق  و  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا یلع  ملس  هوفرع  اذا  یتح  نمأتسم  اولاقف  [ 152]

مهیلع و ال هتـضرع  ام  کیلع  نودری  موقلا  نا  تننظ  ام  ناـکملا و  اذـه  یف  کـب  [ 153  ] تعجعج قیرطلا و  یف  کـتریاس  عوـجرلا و  نع 
یل يرتفأ  تعنـص  امم  هللا  یلا  بئات  انا  يذـلا و  کنم  تبکر  ام  يرأ  ام  یلا  کی  نوهتنی  مهنأ  تملع  ول  هللا  ۀـلزنملا و  هذـه  کنم  نوغلبی 

کیلع هللا  بوتی  معن  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هل  لاقفلئاسو  چـیه  هب  رگد  مراد  وت  هب  ور  دـشابن  عیفـش  مسک  ینارب  وت  رگ  ؟ ۀـبوت کلذ  نم 
( مالـسلاهیلع  ) نیـسحلا هل  لاقف  . يرمأ رخآ  ریـصی  ام  لوزنلا  یلا  و  ۀـعاس ، یـسرف  یلع  مهلتاقأ  لجار  نم  ریخ  اسراف  کل  نأـف  لاـق  لزنأـف 

حلاصلا دبعلا  اذه  ربعلا ، و  [ 154  ] لبهلأ مکمال  ۀفوکلا ! لها  ای  : » لاقف مالسلاهیلع )  ) نیسحلا مامأ  مدقتساف  کلادب  ام  هللا  کمحر  عنـصأف 
امل موقلا  یلا  جورخلا  هناذـیتسا  لوزنلاب و  مالـسلاهیلع )  ) هرمأ رحلا  لاـثتما  مدـع  نأ  لـمتحأ  ینا  تلق : . هرخآ یلاهوتملـسأ  مکاـتأ  اذا  یتح 
دنع [ 155  ] يواخـسلا نیدلا  ملع  هدشنا  امب  ماقملا  اذه  یف  لثمتا  نا  بحأ  انا  .و  هیلا رظنی  نأ  ییحتـسی  هنأکف  مالـسلاهیلع )  ) هیلا هنم  ردـص 
یف تیمکلا  راعـشأ  ومهایقلب  ارورـسم  حبـصأ  مهل  اعیطم  ناـک  نم  لـکفمهاتغمب  بکرلا  لزنی  و  [ 156  ] یمحلا راید  یتأن  ادـغ  ولاق  . هتاـفو
لاق لصفمهاجرت : نمع  امیـس  مهنأش ال  نم  وفعلا  سیلا  اولاقمهاقلتا  هجو  يأـب  یتلیح ؟ اـمف  بنذ  یلف  تلقفطلاـب ، دـسأینب  نم  نیلوتقملا 

مل بجع  نم  ولوعملا  کیلع  الا  له  مهیلع و  یجتری  رـصنلا  کب  الا  له  بر  ایفۀـیماللا  هتدیـصق  یف  [ 157  ] هللا همحر  يدسألا  تیمکلا 
بیبح مهیف  ۀبـصع  يوسلصنم  نهیلع  رهـشی  مل  انیـسح و  هلط  تارفلا و  ءاـم  نع  نمرحیلـمزا  ۀـجاجعلا  تحت  اـهفاوجأل  مهلیخ  نا  هضقا 

نا مهلبق و  ظاف  دـق  ءادیـصلا  ینب  خیـش  ولجحم  لیتق  لجحابا  نا  اـیماد و  ثعـشا  ءاثعـشلا  وبا  لاـم  ولـمرم  یلهاـکلا  هبحن و  یـضق  رهظم 
، یغلا هل  يدسا  ارخآ  ایف  مهریغ  سوق  نع  نومارلا  هب  بیصیلبقتملا  یلتحی  ام  مهفایسأل  هلوح  لیلاهبلا  انیسح و  نأکلبکم  ریـسا  یـسومابا 

نیدـلا بطق  موحرمیحایر  دـیزی  نب  رح  . ۀتـس مه  دـسأینب و  نم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا راـصنأ  یلا  راعـشألا  اذـه  یف  تیمکلا  راـشألوأ 
هک داد  روتـسد  ص )  ) شربمایپ هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا : هدرک  تیـالو  شردـپ  زا  نومیم  نب  هللادـبع  نب  ةدـیبعوبا  زا  [ 158  ] يدنوار

روـضح مه  یعمج  وا  هارمه  دـش  هسینک  دراو  وا  هک  یماـگنه  دوـش  دراو  ددرگیم  تشهب  دراو  هـک  يدرف  هـب  اـت  دوـش  ياهـسینک  لـخاد 
ص)  ) ربمایپ فاصوا  هب  تاروت  نتم  رد  نانآ  دـندناوخیم  تاروت  هک  دـندوب  نایدوهی  زا  یعمج  هسینک  لخاد  رد  ماـگنه  نیا  رد  دنتـشاد 
هچ دومرف : ص )  ) ادخ ربمایپ  دوب  هداتفا  يرامیب  درم  هسینک  زا  ياهشوگ  رد  دنداتـسیا و  تئارق  زا  دـندید  ار  وا  هک  یماگنه  دـندوب  هدیـسر 

دندومن كاسما  سپ  دندیسر  ص )  ) ادخ ربمایپ  تافص  هب  نانآ  تفگ : ضیرم  درم  دیداتسیا  هدومن و  ثکم  تاروت  تئارق  زا  امش  هک  دش 
ادـخ ربمایپ  فاصوا  زا  رگید  یکی  هب  ات  دومن  ندـناوخ  هب  عورـش  تفرگ و  تسد  هب  ار  یتاروت  دـش و  دـنلب  دوخ  ياـج  زا  ضیرم  درف  نآ 

یهاوگ نم  تسا و  وت  ناوریپ  تما و  وت و  تفـص  اههرقف  نیمه  درک  ضرع  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هب  ور  سپ  دیـسر  وا  ناوریپ  تما  و  (ص )
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هب ص )  ) ادخ ربمایپ  تفر  ایند  زا  نیتداهـش  زا  سپ  یتسه  وا  يهداتـسرف  ربمایپ و  وت  درادـن و  يرگید  دوبعم  اتکی ، يادـخ  زج  هک  مهدیم 
لاح هب  یناوارف  یتهابـش  ناوارف  ردق  هچ . درف  نیا  گرم  یگدنز و  دـیوگ : فلؤم  ... دـیئامن ترـشابم  ناتردارب  روما  هب  تفگ : دوخ  نارای 

هللادـبعابا هک  یماـگنه  تسا  هدومن  لـقن  هرکذـتلا »  » باـتک رد  يزوج  نب  طبـس  هک  یئاـج  دراد  یحاـیر  دـیزی  نب  رح  فورعم  درمناوـج 
دروم ار  ثراح ... نب  دیزی  ثعـشأ ، نب  سیق  رجبا ، نب  راجح  یعبر ، نب  ثبـش  دـننام : اههمان  توعد  ناگدنـسیون  زا  یعمج  ع )  ) نیـسحلا
هدیسر اههویم  تسا و  هدش  زبس  ناتخرد  هک  دیدومن  مالعا  دیتشون و  توعد  يهمان  هک  دیدوبن  امش  ایآ  دومرف : داد و  رارق  باتع  باطخ و 

ام دـنداد  خـساپ  تراسج  یئوررپ و  لامک  اب  نانآ  .... دـیئایب رتدوز  هچ  ره  سپ  دـیوشیم  دراو  زهجم  هدامآ و  هاپـس  کـی  هب  امـش  تسا و 
ضرع دوب  عمج  نآ  ناگرزب  نارورـس و  زا  [ 159  ] یعوبری دیزی  نب  رح  : » دیازفایم وا  ؟ دیئوگیم هچ  امـش  مینادیمن  ام  میاهدادـن و  ماجنا 

نآ لها  لطاب و  دنوادخ  سپ  میدومن  مادقا  امـش  ندمآ  دروم  رد  هک  میدوب  ام  میدومن و  يراگن  همان  هک  میدوب  ام  مسق  ادـخ  هب  یلب  درک 
ع)  ) نیـسح هاپـس  يوـس  هب  ار  دوـخ  بسا  ماـمز  سپـس  مرادیمن  مدـقم  ترخآ  رب  ار  اـیند  زگره  مسق  ادـخ  هـب  دزاـس  رود  ار  تـمحر  زا 

ایند رد  ياهدازآ  درف  مسق  ادخ  هب  وت  يدمآ  شوخ  یلیخ  الهـس -  الها و  دومرف : دیآیم  وا  يوس  هب  رح  هک  دید  ع )  ) ماما یتقو  دنادرگرب 
تمحر و نئازخ  دیلک  هلیسو و  تاجن و  باب  ع )  ) نیسح ماما  ام  ياقآ  دیس و  هک  ور  نآ  زا  یـشاب  هتـسناد  دیوگ : فلؤم  . یتسه ترخآ  و 

تـصرف ای  دـنهد  تلهم  ع )  ) ماما هب  هک  تسا  هدـش  لقن  هک  یبلاطم  نآ  بلغا  تسین  دـیعب  سپ  دـشابیم  تاـجن  یتشک  تیادـه و  غارچ 
باکترا اب  نانآ  هک  تخوسیم  نانآ  لاح  هب  شلد  ماما  هک  دـشاب  هدوب  تهج  نآ  زا  بلاطم ... لیبق  نیا  زا  ددرگرب و  هنیدـم  هب  هک  دـنهد 

و دندش ) هک  نانچ  نآ   ) دـنوش بوسحم  ناهج  رد  تما  يایقـشا  زا  دـندرگ و  بکترم  يریذـپان  ناربج  تیانج  گرزب و  مئارج  هب  وا  لتق 
هب هقالع  تهج  انیقی  رما  نیا  دیبلطیم  رـصان  کمک و  دومنیم و  هثاغتـسا  ررکم  ع )  ) ماما هک  دشاب  یبلطم  نآ  زار  رـس و  رما  نیمه  دـیاش 

دـنتفیب و یتخبدـب  تکاله و  هب  دـنبای و  تاجن  هک  تسا  هدوب  نانآ  يونعم  تایح  ءاقب و  تهج  هکلب  تسا  هدوبن  یگدـنز  يهمادا  ءاـقب و 
ترـضح نآ  زا  هک  ياهثاغتـسا  نیتسخن  سپ  . دوب نکممان  ناشهمه  تاجن  هک  دـنچ  ره  دـبای  تاـجن  ناـنآ  زا  یعمج  لقادـح  تساوخیم 

اههظعوم و نیا  اب  نانآ  بولق  زگره  دناهتفرگ و  میمصت  وا  نتـشک  هب  قارع  مدرم  دندومن  هدهاشم  هک  یماگنه  دوب  ياهثاغتـسا  دش  رداص 
: دومرف سپ  تخاسیم  رادیب  هراوهگ  زا  ار  لافطا  دومنیم و  بآ  ار  اهناسنا  بولق  هک . یظعاوم  عون  نآ  ددرگیمن  عفتنم  اهزردـنا  دـنپ و 
رح هک  یماگنه  دیامن ؟ عافد  ص )  ) ادخ لوسر  مرح  زا  ات  تسین  ياهدننک  عافد  ایآ  دسرب ، ام  داد  هب  ادخ  رطاخ  هب  هک  تسین  یسرداد  ایآ 
وا هب  تفر  دعـس  نب  رمع  دزن  هب  دینـش  ار  ع )  ) ماما دایرف  ادص و  دـناهتفرگ و  ع )  ) نیـسح ماما  لاتق  هب . میمـصت  موق  نآ  هک  دومن  هدـهاشم 

نیرتهداـس و هک  یلاـتق  مسق  ادـخ  هب  يرآ  تفگ : دعـس  رمع  یئاـمن ؟ هلتاـقم  گـنج و  درم  نیا  اـب  هـک  يراد  میمـصت  اـعقاو  اـیآ  تـفگ :
داهنـشیپ دنکیم  امـش  هب  وا  هک  یبلاطم  نآ  دروم  رد  امـش  تفگ : رح  . دـشاب ناوزاب  اهتـسد و  ندـش  هدـیرب  اهرـس و  نداتفا  نآ  نیرتناسآ 

انیقی متشاد  ار  يریگ  میمصت  رایتخا  نم  دوب و  نم  تسد  رد  راک  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ : دعس  رمع  ؟ دیرادن یتیاضر  يدونشخ و  دنکیم 
رد دمآ و  شیپ  هب  دعسنبا  نانخس  ندینش  زا  سپ  رح  . تسین تاداهنـشیپ  نتفریذپ  هب  رـضاح  دزرویم و  عانتما  وت  ریما  یلو  مدادیم  ماجنا 
ادخ يوس  هب  تشگزاب  يرادیب و  هبنت و  لاح  نیمه  و   ) تفرگارف ار  وا  ندب  هشعر ، بارطـضا و  عون  کی  داتـسیا و  هاپـس  زا  ادج  ياهیحان 

وت زا  یتیعقوم  زگره  تسا  روآکش  زادـنا و  طلغ  رایـسب  وت  راک  زورما  تفگ : رح  هب  باـطخ  ناـیوجگنج  زا  یکی  سوأ  نب  رجاـهم  ( دوب
رد هک  تسا  یتلاح  هچ  نیا  سپ  مدومنیمن  زواجت  وت  زا  زگره  تسیک ؟ هفوک  لها  درف  نیرتعاجـش  هک  دشیم  لاوس  نم  زا  رگا  ماهدیدن 

زگره دنگوس  ادخ  هب  یلو  منیبیم  ریخم  منهج  تشهب و  نایم  ار  دوخ  نونکا  مه  مسق  ادخ  هب  تفگ ... وا  خساپ  رد  رح  منیبیم ؟ وت  دوجو 
يهتفیـش نیا  یک  هب  ات  دنک ؟ ور  اجک  هتـشکرس ، لوات  . موش هدنازوس  مدرگ و  هعطق  هعطق . دـنچ  ره  میامنیمن  باختنا  تشهب  رب  ار  يزیچ 

ایرث هب  رـس  يرث  ات ز  مشک  یملـس  لزنم  رـس  هب  تخرتسود  يوسیگ  مخ  رد  مدـشک  ات  تسود  يوس  مدربیم  دوریم و  ؟ دـنک وخ  ناج ،
هک یلاـح  رد  دـنادرگرب  ع )  ) نیـسح يوـس  هب  ار  بسا  ماـمز  سپـس  ؟ مینک اـنمت  هچ  هب  نیا  زا  رگید  مینک  اـج  وا  رد  رب  لد  نم و  رگمشک 

. هک مدوب  نم  ریذپب  ارم  يهبوت  متشگرب  وت  يوس  هب  ایادخ  تفگیم  ار  هملک  نیا  دیـشک و  تخر  ماما  فرط  هب  دوب  شرـس  يالاب  شتـسد 
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وا لاح  نابز  تسویپ و  ع )  ) نیسح ماما  هب  یپ  مدناسرت  هب  ار  تربمایپ  رتخد  نادنزرف  نم  مدنکفا و  تشحو  بعر و  هب  ار  وت  يایلوا  بولق 
هاـنگ مرج و  زا  رذـتعم  میدـمآ  هآ  هلاـن و  اـب  وـت  شیبناـسکیب  سک  تسین  یـسک  وـت  رج  ناـسکیب  سفن  مه  تسفن  يادوـب  تاـملک  نیا 

يهراـچ يا  نک  هراـچ  ناـگراوخمغ  سنوـم  يا  وـش  راـی  ؟ تخاوـن دـهاوخ  هک  وـت  يزاوـنن  رگ  تخاـس  میهاوـخن  هلبق  وـت  هر  زجمیدـمآ 
نل ؟ میروآ ور  هک  هب  ینارب  وت  رگ  میرواییب  هک  زاس  ام  يهراچمیاهدنهانپ  هک  نک  ام  يهراچ  میاهدنهاوخ  هک  مرج  زا  رذـگ  ردناگراچیب 

[160 [ ؟ ینارفغل وجرا  نمف  متیبا  نا  یفرـش و  ای  يزع و  ایف  متیـضر  نأفیناصقن  یبیع و  یلع  ینولبقت  یجوع و  اوحلـصت  یتح  بابلا  حربا 
لد مزب  وت  يوکییدازآ  رهز  هب  تیگدـنب  يداـش  ره  يهراـچ  تمغ  دـقنام  دوهـشم  دـهاش و  وت  خر  يو  اـم  دوصقم  دـصقم و  رد  وـت  يا  .

بابحا يداش  زا  تمغ  ياتسا  نم  ریرس  وت  يارس  كاخ  تسا  نم  ریمض  نونکم  وت  قشعتسام  ياج  ام  لزنم  ام  نکـسم  تسام  يادیش 
کیدزن رح  هک  یماـگنه  تسا : هدـش  هتفگنم  ياـنیب  يهدـید  ینـشور  نم  يانیـس  يهنیـس  تمغ  يوکهب  باحـصا  يوراد  زا  وـت  درد  هب 

وا دیسر و  رتکیدزن  هب  ات  دبلطیم  ماما  هک  تسا  يدرف  وا  دنتفگ  ع )  ) نیـسح نارای  سپ  دومن  بلقنم  ار  دوخ  رپس  دش  ع )  ) ماما هاگودرا 
زا ارت  هک  متسه  يدرف  نآ  نم  ص !)  ) ادخ لوسر  دنزرف  يا  موش  تیادف  تفگ : درک و  ضرع  مالس  مالسلاهیلع )  ) ماما هب  رح  دنتخانـش  ار 

هنوگ نیا  وت  اب  موق  نیا  متـسنادیمن  نم  یلو  متخاس  دراو  یگنت  راشف و  اب  لحم  نیا  هب  ار  وت  مدـمآ و  وت  هارمه  و  مدـش ، عناـم  نتـشگزاب 
رگا مسق  ادخ  هب  دناشک  دنهاوخ  هلحرم  نیا  هب  ار  راک  دومن و  دنهاوخ  در  ار  وت  تاداهنـشیپ  نانآ  هک  متـسنادیمن  و  درک ؟ دـنهاوخ  راتفر 

لاعتم دنوادخ  يوس  هب  نونکا  نم  مدزیمن و  تسد  زگره  مدش  بکترم  هچنآ  هب  دـناشک  دـنهاوخ  هلحرم  نیا  هب  ار  راک  نانآ  متـسنادیم 
هب ور  دشابن ؟ عیفش  مسک  ینارب  وت  رگ  ؟ هن ای  تسه  قح  هاگرد  لوبق  نم  يهبوت  ینیبیم  هنوگ  هچ  ایآ  مدش  بکترم  هچنآ  زا  منکیم  هبوت 

تبـسا زا  دریذـپیم  ار  وت  يهبوت  لاعتم  دـنوادخ  یلب  دومرف : یئاقآ  يراوگرزب و  لامک  اب  ع )  ) نیـسح ماما  ؟ لئاسو چـیه  هب  رگد  مراد  وت 
يور تعاس  کی  طقف  نم  متسه  هدایپ  زا  رتهب  وت  فادها  ماجنا  هب  تبسن  هراوس  نم  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  يا  درک  ضرع  رح  ایب ! دورف 
راتفر نانچ  نآ  تسا  وت  لیم  هک  روط  ره  سپ  دومرف : ع )  ) ماما . دریذپیم نایاپ  ندـمآ ، دورف  لوزن و  هب  مراک  نایاپ  منکیم و  هلتاقم  بسا 

امش ایآ  دنیشنب  ترسح  کشا  ناتناردام  نامشچ  رب  هفوک  لها  يا  تفگ : هفوک  لها  هب  باطخ  تفر و  رتولج  ماما  هاگـشیپ  زا  وا  سپ  نک 
فلؤم ؟ دیدومن ریگتـسد  ار  وا  تفاتـش  امـش  يوس  هب  هک  یماگنه  دـیدومن و  توعد  ار  ادـخ  يهتـسیاش  حـلاص و  يهدـنب  نیا  هک  دـیدوبن 

تروص و هب  ات  دیـشکیم  تلاجخ  وا  هک  دشاب  هدوب  ور  نآ  زا  بسا ، زا  ندش  هدایپ  رما  رد  ع )  ) ماما داهنـشیپ  نتفریذپن  لیلد  دیاش  دـیوگ :
یئاج میوج  لثمت  شگرم  ماـگنه  هب  [ 161  ] يواخـس يدهلا  ملع  يهدورـس  هب  هراب  نیا  رد  مهاوخیم  نم  دـنک و  هراظن  ع )  ) ماما راسخر 

عـیطم و هک  سک  نآ  ره  سپ  دـنوشیم ، دراو  وا  لزنم  رب  ناراوـس  هک  یلاـح  رد  تسیچ ؟ ماهراـچ  سپ  مراد  یهاـنگ  نم  تـفگیم : هـک 
هعقاو رد  دساینب  يهلیبق  زا  نیلوتقم  دروم  رد  يدسا  نب  تیمک  .و  دوب رورـسم  لاحـشوخ و  نانآ  رادـید  تاقالم و  زا  دوب  نانآ  رادربنامرف 

رد ؟ میامن تاقالم  ار  نانآ  رذـع  هچ  اب  ور و  هچ  اب  تسیچ ؟ ماهراچ  سپ  مراد  یهانگ  نم  متفگ  :» تسا هدورـس  ار  ینومـضم  نینچ  ـالبرک 
دناهتـسب و یئاجر  دـیما و  نانآ  هب  یعون  هک  یناـسک  نآ  زا  صوصخ  هب  تسین ؟ نادـناخ  نآ  نأـش  زا  تشذـگ  وفع و  اـیآ  دـنتفگ  خـساپ 

بیبح نانآ  زا  رگید  یکی  هک  دوب  هدومن  هراشا  دساینب  يهلیبق  زا  البرک  يادهش  زا  نت  شش  هب  دوخ  راعشا  رد  تیمک  ...« دنراد یتاراظتنا 
درف هب  وت  هب  زج  ایآ  و  تشاد ؟ يزوریپ  دـیما  ناوتیم  یـسک  زا  وت  زج  ایآ  ایادـخ  : دـیوگیم شاهدورـس  نمـض  رد  وا  دـشابیم . رهظم  نب 

تسا هدنکفین  نانآ  يوس  هب  يریـش  وا  هک  یتروص  رد  دننکیم  يریگولج  نآ  يهپت  تارف و  بآ  زا  ار  نیـسح  درب ؟ هانپ  ناوتیم  يرگید 
. تسا هدیمرآ  اهگیر  اهنش و  رد  مه  یلهاک  دومن و  ادف  ار  ناج  تشاد  دوجو  رهظم  بیبح  نانآ  عمج  رد  ع )  ) نیسح نارای  زا  یعمج 

رهظم نب  بیبح 

هراشا
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( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا يار  ایباحـص  ناک  يدـسألا  یعقفلا ، مساقلاوبا  ۀـمجعملا ) ءاـظلا  حـتف  میملا و  مضب   ) رهظم نب  بیبح  لوـالأ 
ایلع بحص  ۀفوکلا و  لزن  ابیبح  نأ  ریـسلا  لها  لاقـسرافلا  رعاشلا  روثابا  ینکملا  بائر  نب  طوح  نب  ۀعیبر  معنبا  ناک  یبلکلانبا و  هرکذ 

طول هاور  ام  هتلالج  یف  یفک  »و  مومهملا سفن   » یف هلتقم  انأ  ترکذ  دق  همولع و  ۀلمح  هتصاخ و  نم  ناک  اهلک و  هبورح  یف  مالسلاهیلع ) )
ةامح یـسفن و  بستحأ  هللا  دنع  لاق  و  مالـسلاهیلع )  ) انیـسح کلذ  ذه  رهظم  نب  بیبح  لتق  امل  لاق  سیق  نب  دمحم  نع  يدزألا  ییحی  نب 

نم يداعألا  لابج  یقل  دـق  لطبنکر  لک  هلتق  دـه  دـقلف  بیبح  لتق  نیـسحلا  دـهی  نا  . رئاصبلا بحاص  لاـق  کـلذ  یف  و  [ 162  ] یباحصأ
هنم اولتقنم  نود  ۀـینم  نم  افلـس  هولتقی  نا  لبق  راثلا  ذـخأنزملا  باصنأک  بصنی  وهف  یخوت  ثیح  عمجلاب  یلابی  النهعلاک  اهدرف  دـیدح ،
ماقم دنلب  نارای  باحصا و  زا  یکی  وا  دشابیم  يدسا  یهقف  مساقلاوبا  هب  ینکم  رهظم  نب  بیبحنسح  لک  هلاعف  یف  اعماج  ابیبح  نیـسحلل 

عاجـش و رعاـش  روثوبا  هب  ینکم  باـئر  نب  طوح  نب  ۀـعیبر  يومع  رـسپ  وا  تسا  هدومن  رکذ  ار  عوضوم  نیا  یبلکنبا  دوب  ص )  ) تلاـسر
یلع نینمؤملاریما  ناراـی  باحـصا و  زا  دومن و  چوک  هفوک  هب  بیبـح  دناهتـشون : وا  یگدـنز  خـیرات  رد  هریـس  ناـبحاص  . دـشابیم رادـمان 

دوب و ع )  ) یلع شناد  زار و  نـالماح  زا  باحـصا و  صاوـخ  زا  یکی  وا  تسج  تکرـش  وا  ياـهگنج  ماـمت  رد  تفرگ  رارق  مالـسلاهیلع ) )
نب طول  فنخموبا  هچنآ  دـنکیم  تیافک  وا  نأـش  تلـالج  رد  ماهدروآ  مومهملا » سفن   » رد ناوت  دـح  رد  وا  تداهـش  دروم  رد  هدـنراگن 

لزلزتم ار  ع )  ) نیسح وا  ندش  هتشک  دش  هتشک  رهظم  هب  بیبح  هک  یماگنه  : » دیوگ تسا و  هدومن  تیور  سیق  نب  دمحم  زا  يدزأ  ییحی 
لتق نیقی  هب  سپ  دومن  لزلزتم  ار  نیـسح  بیبح ، لتق  رگا  : دـیوگ رعاش  و  [ 163  ] مراذـگیم ادـخ ، باسح  هب  ار  هعیاض  نیا  تفگ  دومن و 
زاـب مه  زا  هـبنپ  دـننامه  ار  هـمه  دـشیم  ورهـبور  نـینهآ  ياـههوک  اـب  رگا  هـک  دوـب  یناوـلهپ  وا  . دوـمن لزلزتـم  ار  نـید  ناـکرا  ماـمت  وا ،

ار شماقتنا  دوخ ، لتق  زا  شیپ  وا  قرب  دعر و  دننامه  تشگیم  يزارس  هاپس  يوس  هب  وا  تشادن  همهاو  هاپس  هوبنا  زا  زگره  وا  ... دوشگیم
. دوب هتسیاش  ابیز و  لاعفا  عماج  هک  یتسود  دنتشک  ار  نیسح  ناتسود  زا  یتسود  بیبح ، نتشک  اب  تفرگ  سپ  زاب 

يرتستلا خیشلا  ۀیاکح 

«: مالـسلا راد   » باتک یف  هدقرم ) هللا  رون   ) يرونلا رحبتملا  ثدحملأ  لجألا  انخیـش  یکح  ام  هحور ) هللا  سدق   ) بیبح ۀلالجب  دهـشی  امم  و 
نهثمطی مل  نایبلا  فئارطب  ۀعیرشلا  قیاقح  فاشک  ناهربلا ، عماللا  ناأشلا  عیفرلا  مظعألا  خیشلأ  لیبنلا  مظعملا  لیلجلا و  ملاعلا  ینثدح  لاق 

هذه یف  كرابملا  هدوجوب  نیزملأ  يرتستلا  رفعج  خیـشلأ  نیملـسملا  خیـش  رونألا  ردبلأ  رهدلا  دـیرف  رـصعلا و  سومان  ناج  هلبق و ال  سنا 
راذـنالا بوجو  رـشنلا و  ناوا  نآ  يورغلا و  دهـشملا  یف  ۀـینیدلا  مولعلا  لیـصحت  نم  تغرف  اـمل  یلاـعلا ) هلظ  ماد   ) لاـقیرغلا ضرا  ۀنـسلا 

بئاصملا ظعاوملاب و  ۀقلعتملا  راثألاب  یعلـضت  مدعل  مهبتارم و  توافت  یلع  سانلا  ءادها  نم  یلع  ناک  ام  ءاداب  تمق  ینطو و  یلا  تعجر 
نیـسح یلوملل  ءادهـشلا » ۀـضور  و   » تاعمجلا ناـضمر و  رهـش  یف  هم  ۀـئارقلا  ربنملا و  یلع  يدـیب  یفاـصلا »  » ریـسفت ذـخأب  اـیفتکم  تنک 
یـضم نأ  یلا  يردـص  یف  هعدوأ  امب  ءاکبألا  راذـنألا و  هنکمی  نمم  نکا  مل  ءاروشاـع و  ماـیأ  یف  [ 164 ( ] ق یفوتملا 910 ه .  ) یفشاکلا

هنع و ءانغلا  ریبدت  یف  رکفتأ  تمقف  باتکلا ؟ قرافاال  ایفحـص  نوکأ  یتم  یلا  ۀـلیل  یـسفن  یف  تلقف  مارحلا  مرحم  رهـش  برق  ماع و  یلع ،
ءالبرک ضرأب  ینأک  تیأرف  مانملا ، ینذخأ  هنم و  تمئـس  نا  یلا  ماقملا  اذه  فارطأ  یف  يرکف  دـیرب  تحرـس  و  باطخلا ، یف  لالقتـسألا 

دیـس طاطـسف  یلع  تلخدف  ۀیاورلا  یف  ءاج  امک  مهاجت  یف  ءادـعألا  رکاسع  ۀبورـضم و  مهمیخ  و  اهیف ، ۀینیـسحلا  بکاوملا  لوزن  مایا  یف 
اندنع دجوی  الف  ءاملا  امأ  انفیض ، یلا  راشأ  انالف و  نا  رهظم  نب  بیبحل  لاق  یناندا و  ینبرقف و  هیلع  تملسف  مالسلاهیلع )  ) هللادبعیبأ مانألا 

. هعم ناک  يدنع و  هعضو  ائیش و  هنم  عنص  ماقف و  هیدل ، هرضحأ  اماعط و  امهنم  هل  عنصأ  مقف و  نمـس  قیقد و  اندنع  دجوی  امنا  ءیـش و  هنم 
مل ام  بئاصألا  راثآ  یف  تایانک  فئاطل و  بئاصملا و  یف  تاراشا  قئاـقد و  یلا  يدـتهأ  اـنأ  اذا  تهبتنأ و  تاـمیقل و  هنم  تلکأـف  قوشاـق 

يور دق  هنا . ملعیل  و  [ . 165 ...« ] مارملا ۀیاغ  نایبلا  ظعولا و  ماقم  یف  تغلب  مایـصلا و  رهـش  یتا  نا  یلا  موی  لک  داز  و  دحأ ، اهیلا  ینقبـسی 
لاـق هنا . ههجو ) هللا  ضیب   ) يدـسألا رهاـظم  نب  بیبح  نع  اـنل  يور  دـقف  ینابیـشلا  رحب  نب  دـمحم  لاـق  راـحبلا  یفف  ثیدـحلأ  بیبح  نع 
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لوح رودن  رون  حابشأ  انک  لاق  مالسلاهیلع )  ) مدآ لجوزع  هللا  قلخی  نا  لبق  متنک  ءیـش  يأ  مالـسلامهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیـسحلل 
یف ام  اما  و  ...« هریغ یف  هانیب  دق  هحرـش و  ناکم  اذه  سیل  قیقد  لیوأت  اذهل  و  دیجمتلا . لیلهتلا و  حیبستلأ و  ۀکئالملا ، ملعنف  نمحرلا  شرع 

هامدأف یفنأ  باصا  دـق  ناسنا  اذاف  اطوش  تفطف  ۀـضیرفلا  فاوط  یف  تأدـتبأ  لاق  رهظم  نب  بیبح  نع  مالکلا » رهاوج   » نم جـحلا  باـتک 
ام ینبت  نأ  کل  یغبنی  ناک  تعنـص ؟ امـسئب  لاقف  مالـسلاهیلع )  ) هللا دـبعیبأل  کلذ  ترکذـف  فاوطلا  تأدـباف  تئج  مث  تلـسغف  تجرخف 

یلع مالـسلاهیلع )  ) یلع نب  نیـسحلا  وه  هللادـبعوبا  و  هللا ) ۀـمحر   ) يدـسألا رهظم  نب  بیبح  وه  لهف  . ءیـش کیلع  سیل  هنا  اما  هیلا  تفط 
هللا تاولـص   ) قداصلا دـمحم  نب  رفعج  هنم  دارملاف  ثیدـحلا  یف  قلطا  اذا  هللادـبعابأ  نأل  رهاظلا  وه  اذـه  هفرعن و  هریغ و ال  وه  وا  لاـمتحا 

تمظع نأش و  تلالج  هب  هک  يدراوم  زایرتشوش  رفعج  خیـش  موحرم  زا  یناتـساد  . ملاعلا هللا  هکردا و  ام  يدـسألا  رهظم  نب  بیبح  و  هیلع )
باتک رد  هدـقرم ) هللا  رون  هماقم و  هللا  یلعا   ) يرون رحبتم  ثدـحم  اـم  لـجا  خیـش  هک  تسا  یئاـیؤر  دراد  تلـالد  رهظم ، نب  بیبح  ماـقم 
خیـش تعیرـش ، قیاقح  فاشک  نأشلا  میظع  داتـسا  لیـصا  ردقلا و  لیلج  ملاع  لجا ، خیـش  هک  دـیوگیم : تسا و  هدومن  لقن  مالـسلاراد » »
یمایا رد  : » تفگیم ناشیا  دوب  هدـش  نیزم  وا  كرابم  دوجو  اب  فجن  راید  هک  یلاس  نآ  رد  دـندومن  لقن  يرتشوش  رفعج  خیـش  نیملـسم 

نطو هب  دیـسرارف ، مالـسا  يهیلاع  میلاـعت  غیلبت  ماـکحا و  رـشن  نارود  مدـش و  غراـف  فجن ، هیملع  هزوح  زا  ینید  مولع  تالیـصحت  زا  هک 
مدرم غیلبت  تیادـه و  هب  مدـیزرو و  ترداـبم  یهـالا  ماـکحا  غیلبت  رـشن و  ینید و  فئاـظو  ماـجنا  هب  متـشگزاب و  رتـشوش »  » دوخ فولأـم 

ار نآ  مدومنیم  افتکا  یناشاک  ضیف  یفاص  ریسفت  فیرش  باتک  هب  ور  نیا  زا  متشادن  بئاصم  ظعاوم و  رب  یفاک  طلـست  نوچ  متخادرپ و 
مه هضور  بئاصم و  دروم  رد  مدومنیم و  هظعوم  مدرم  هب  ریـسفت  نآ  زا  اعون  ربنم  ياج  هب  اههعمج  ناضمر و  هام  رد  متفرگیم  تسد  هب 
هک مدوبن  یناـسک  زا  یلو  مدرکیم  هدافتـسا  ق ) م 910 ه .  ) يراوزبس یفشاک  ظعاو  نیـسحالم  فیلأت  [ 166 « ] ءادهـشلا ۀضور   » باتک زا 

مرحم مایا  دش و  يرپس  مامت  لاس  کی  هک  نیا  ات  مناسرب  ضیف  هب  ار  مدرم  ظفح ، زا  هنیس و  زا  دشاب و  هدش  نانآ  بیصن  ندنایرگ  راذنا و 
زا مشاب و  یباتکالم  نم  نامز  هچ  ات  و  درذـگب ؟ لاونم  نیا  هب  عضو  یک  اـت  متفگیم  دوخ  هب  رطاـخ  بوشآ  اـب  یبش  دـشیم  کـیدزن  هک 

مدیشیدنایم و مدرکیم و  رکف  ظفح ، رد  لالقتسا  باتک و  زا  يزاینیب  دروم  رد  متشاد  میامن ، ءاقلا  مدرم  هب  بلطم  هتشون  باتک و  يور 
نیا لثم  مدید  ایؤر  لاح  رد  تفرگ و  مباوخ  مدش و  سویأم  دیماان و  ياهلیسو  ره  زا  هک  نیا  ات  مدادیم  رکف  نالوج  ياهلیسو  يرد  ره  هب 

رد نمشد  هاپس  دشیم و  هدامآ  نانآ  ياههمیخ  دندشیم ، لزان  البرک  نیمزرس  هب  ینیسح  ياهبکوم  هک  یمایا  نآ  رد  متسه  البرک  رد  هک 
مالـس وا  هب  مدش  دراو  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  رداچ  هب  نم  تسا  هدمآ  لتاقم  خیراوت و  رد  هک  یتروص  نآ  هب  تشاد  رارق  نانآ  لباقم 

( نم يوس  هب  هراشا   ) ینالف هک  دومرف  هدومن و  رهظم  نب  بیبح  هب  ور  تخاس و  رتکـیدزن  دـناوخارف و  دوخ  دزن  هب  ارم  سپ  مدرک  ضرع 
ار نآ  وش  دـنلب  دراد  دوجو  نغور  درآ و  يرادـقم  ام  شیپ  طقف  دوشیمن  تفای  اههمیخ  رد  بآ  دـنچ  ره  نک  یئاریذـپ  تسا  اـم  ناـمهم 

نم شیپ  تخاـس و  هداـمآ  ود  نآ  زا  یئاذـغ  دـش و  دـنلب  بیبـح  ! رواـیب وا  شیپ  نک و  تسرد  توواـق )  ) یماـعط ود  ره  زا  نـک و  هداـمآ 
ع)  ) نیسح ياذغ  قشاق و  دنچ  نآ  زا  سپ  مدش  رادیب  باوخ  زا  مدروخ و  اذغ  نآ  زا  قشاق  دنچ  سپ  دوب  اذغ  هارمه  مه  یقشاق  تشاذگ 

نآ هب  نآ  زا  شیپ  هک  مدـش  نومنهر  یناوخ  تبیـصم  رد  زمر  زار و  زا  رپ  فیطل  تایانک  فیرظ و  قئاقد  و  کیراب ، ياـههتکن  هب  هک  دوب 
ظعو و ماقم  رد  نم  دیـسرارف  ناضمر  كرابم  هام  هک  نیا  ات  دوب  دـیازت  ینوزف و  لاح  رد  زور  ره  مدوب و  هتـسجن  هار  فئاـطل ، تاراـشا و 

نیرتهب وا  هینیسح  صئاصخ  باتک  فیصوت و  زا  زاینیب  يرتشوش  موحرم  هضور  ظعو و  دنلب  ماقم  ...« ) مدیسر نآ  يهجرد  تیاهن  هب  نایب 
هاگـشیپ رد  رهظم  نب  بیبح  تیعقوم  تلزنم و  ماقم و  رگناـشن  دـناوتیم  ناتـساد  نیا  (. دـشابیم وا  ياـیؤر  ریبعت  رما و  نیا  قدـص  دـهاش 

هللادبعیبا هب  دیوگ  هک  تسا  هدش  لقن  یثیدح  رهظم ، نب  بیبح  طسوت  راونألاراحب  رد  هک  دوش  هتسناد  دیوگ : فلؤم  . دشاب ع )  ) هللادبعابا
حابـشا ام  دومرف : خساپ  رد  ع )  ) ماما ؟ دیدوب هچ  موصعم  نایاوشیپ  امـش  دنک  قلخ  ار  مدآ  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ  زا  شیپ  مدرک  ضرع  (ع )

نآ اما  و  [ . 167 ...« ] میدادیم دای  دیجمت  لیلهت ، حیبست ، کئالم  ناگتـشرف و  هب  دننزیم ، رود  نامحر ، شرع  فارطا  رد  هک  میدوب  يرون 
فاوط رود  دنچ  هک  مدوب  بجاو  فاوط  رد  دـیوگ : هک  تسا  هدـمآ  مالکلا  رهاوج  جـح  باتک  رد  رهظم  نب  بیبح  قیرط  زا  هک  یثیدـح 
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ار دوخ  غامد  مدـش و  جراخ  فاوط  زا  سپ  دـمآ  مغاـمد  زا  نوخ  دومن و  دروخرب  نم  ینیب  اـب  ناگدـننک  فاوط  زا  يدرف  هک  مدوب  هدومن 
راک دومرف  ع )  ) ماما متفگ : ع )  ) هللادـبعابا ماما  هب  ار  عوضوم  نیا  مدومن و  عورـش  ءادـتبا  زا  ار  فاوط  متـشگرب و  فاطم  هب  هرابود  متـسش 

وت يهمذ  رب  يزیچ  نونکا  یلو  يدرکیم  عورـش  اـجنامه  زا  ياهدومن  اـهر  ار  فاوط  هک  اـجنآ  زا  هک  دوـب  وـت  رب  ياهدادـن  ماـجنا  یبوـخ 
ثیداحا تایاور و  رد  یتقو  تسا  نیا  رما  رهاظ  تسا  يرگید  درف  ای  تسا ؟ يدـسا  رهظم  نب  بیبح  نامه  درف  نیا  اـیآ  [ . 168 ...« ] تسین

نب بیبح  دشابیم و  مالـسلاهیلع )  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  نآ  زا  دوصقم  دشاب  هدمآ  هنیرقیب  قلطم و  تروص  هب  ع »)  ) هللادـبعابا  » هملک
ملاعلا هللا  دشاب و  هدومن  تفایرد  كرد و  ار  ترضح  نآ  فیرش  رضحم  هک  تسین  یناسک  زا  يدسا  رهظم 

ثراحلا نب  سنا 

هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا يأر  نمم  اریبک  ایباحـص  سنأ  ناک  ۀمیزخ  نب  دسأ  نم  نطب  لهاک  یلهاکلا و  يدـسألا  ثراحلا  نب  سنأ  یناثلأ :
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  تعمس  لاق  هنا . هنع  ۀصاخلا  ۀماعلا و  نم  ریفغ  مج  هاور  ام  هب  ثدح  هنم و  عمس  امیف  ناک  هثیدح و  عمس  و  هلآ )

کلذ رکذ  . هرصنیلف هدهش  نمف  الأ  قارعلا  ضرا  نم  ضراب  لتقی  اذه  ینبا  نا  هرجح  یف  مالسلاامهیلع )  ) یلع نب  نیسحلا  و  لوقی : هلآ ) و 
هلتقم ترکذ  ینا  تلق  . هعم لتق  هرـصن و  هدهـش ، قارعلا و  یف  سنأ  هار  امل  امهریغ و  و  ۀباصألا »  » یف رجحنبا  و  ۀباغلا » دسأ   » یف يرزجلا 

یلص  ) لوسر هللا باحـصأ  نم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا عم  لتق  دق  هنأ . وه  ءیـش و  یلع  هیبنتلا  یغبنی  نکل  هدیعن و  الف  مومهملا » سفن   » یف
 - 3 (. رجحنبا هلقن  اـم  یلع   ) رهظم نب  بیبـح  مهنم   - 2. روکذـملا یلهاکلا  يدـسألا  ثراحلا  نب  سنأ  مهنم   - 1. ۀـعامج هلآ ) هیلع و  هللا 
افین غلب  هنأ  اورکذ  دـقف  ۀـفوکلا  یف  ةورع و  نب  یناه  لوتقملأ   - 4 (. تاقبطلا یف  دعسنبا  هرکذ  ام  یلع   ) يدسألا ۀجسوع  نب  ملـسم  مهنم 

نـسحلل حـیرذ  نب  سیق  مأـک  نیـسحلل  ۀنـضاح  هما  تناـک  مالـسلاهیلع ،)  ) نیـسحلا عیـضر  يریمحلا  رطقی  نـب  هللادـبع   - 5. نینامثلا یلع 
نیـسحلل ۀـیبرم  تناـک  ۀـبابل  ساـبعلا  نبا  لـضفلاما  هل و  هما  ۀـناضحل  هـل  اعیـضر  یمـسی  هـنکلو  اهدـنع  عـضر  نـکی  مـل  و  مالـسلاهیلع ) )

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ماهبا  و  مالسلااهیلع )  ) ۀمطاف هما  يدث  ریغ  نم  عضری  مل  هنأ  رابخألا  یف  حص  امک  اضیا  هعضرت  مل  و  مالسلاهیلع ) )
نب سنأیدـسأ  ثراح  نب  سنأ  (. مالـسلاهیلع  ) نیـسحلا ةدـل  هنأل  ایباحـص  ناک  هنا  ۀـباصالا  یف  رجحنبا  لاقیرخأ  ةراـت  هقیر  ةزاـت و  هلآ  و 

ص)  ) ادـخ لوسر  رابک  باحـصا  زا  یکی  سنأ  دـشابیم  همیزخنبا  يهلیبق  زا  ياهخاش  لهاک  تسا  یلهاک  نایوما  زا  رگید  یکی  ثراح 
هدینـش وا  هک  یثیداحا  زا  تسا  هدینـش  زین  ار  وا  يوگتفگ  ثیدح و  هدید و  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دیآیم : رامـش  هب 
مدینـش ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  :» دیوگیم هک  تسا  ثیدح  نیا  دـناهدومن  تیاور  وا  زا  ار  ثیدـح  نیا  هصاخ  هماع و  زا  يریثک  عمج  تسا و 

، دوشیم هتـشک  قارع  نیمزرـس  زا  یلحم  رد  نیـسح ، مدـنزرف  نیا  تشاد : رارق  وا  شوغآ  رد  یلع  نب  نیـسح  هک  یلاـح  رد  تفگیم  هک 
و ۀباحـصلا » هقرعم  یف  هباغلادـسأ   » رد يرزج  را  ثیدـح  نیا  .« دـیامن کـمک  وا  هب  سپ  دـشاب  رـضاح  زور  نآ  رد  سک  ره  دیـشاب  هاـگآ 

قارع رد  ار  وا  هک  یماگنه  ص )  ) ادخ لوسر  نامرف  نیمه  ساسا  رب  ثراح  نب  سنأ  دناهدومن . تیاور  ود  نآ  زج  ۀباصألا و  رد  رجحنبا 
ماهدومن رکذ  لیصفت  هب  مومهملا » سفن   » باتک رد  وا  لاح  حرش  دیوگ : فلؤم  دش . هتشک  وا  هارمه  تفاتـش و  وا  کمک  هب  دومن  هدهاشم 

ص)  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  رفن  جنپ  البرک  رد  هک  تسا  نیا  تسا  مزال  نداد  هبنت  یهاگآ و  هک  يزیچ  طقف  منکیمن  هداعا  هرابود  سپ 
ثراح نب  سنأ   - 1: دشابیم ریز  بیترت  هب  نانآ  یماسا  دنتشاد  روضح  البرک  رد  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  رفن  جنپ  : دنتـشاد روضح 
هدروآ هباـصألا  رد  رجحنبا  هک  یلقن  ساـسا  رب  رهظم  نب  بیبـح   - 2. تشذگ وا  لاح  حرـش  الامجا  هک  یتیـصخش  نیمه  یلهاک  يدـسا 

هب هک  يدارم  هورع  نـب  یناـه   - 4. تسا هداد  ماجنا  وا  دروم  رد  تاقبط  بحاـص  هک  یقیقحت  هب  اـنب  يدـسا  ۀجـسوع  نب  ملـسم   - 3. تسا
هدرک كرد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  انیقی  سپ  داد ، خر  لاس 61  رد  البرک  هعقاو  نوچ  تسا  هتشاد  رمع  لاس  داتشه  زا  شیب  تداهـش  ماگنه 

هیاد و سیقما  هک  ناـنچ  نآ  دوـب  ع )  ) نیـسح ماـما  يهیاد  وا  رداـم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح يریـش  مه  يریمح  رطقی  نـب  هللادـبع   - 5. تسا
رادهگن و شردام  نوچ  دنیوگیم  عیضر »  » مه وا  هب  یلو  دندوب  هدروخن  ریـش  وا  شیپ  یلو  تسا  هدوب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هدنرادهگن 
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دراو هحیحـص  رابخا  رد  نوچ  دشاب  هداد  ریـش  وا  هب  هکنآیب  دوب  ع )  ) نیـسح ماما  يهیبرم  ۀبابل  سابع  نب  لضفلامأ  تسا و  هدوب  وا  ظفاح 
. تسا هدروخن  ریش  يرگید  سک  زا  س ))  ) ارهز همطاف   ) شردام همطاف  ناتسپ  زا  ریغ  ع )  ) ماما هک  تسا  هدش 

ةورع نب  رباج 

دق اخیش و  ناک  يرافغلا و  ةورع  نب  رباج  زرب  مث  لاق  هباحصأ . و  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا لتقم  رکذ  دنع  سارفیبأ  ةدیصق  حرـش  یف  تلق و 
نیـسحلا هینیع و  نع  امهعفر  یتح  ۀباصعب  هیبجاح  دش  مث  ۀمامعب  هطـسو  دشی  لعجف  انینح  اردب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  دهش 

هیلع و هللا  ۀـمحر   ) دهـشتا الجر و  نیتس  لتق  یتح  لتاقی  لزی  مل  لمحف و  خیـش ! ای  کیعـس  هللا  رکـش  لوقی  وه  هیلا و  رظنی  مالـسلاهیلع ) )
فلؤم دندوب  ع )  ) نیسح اب  دازمه  تدالو ، خیرات  رظن  زا  وا  نوچ  دوب  یباحـص  رطقی  نب  هللادبع  : » دراگنیم هباصألا  رد  رجحنبا  (. هناوضر
يرافغ هورع  نب  رباج  سپس  : » تسا هدمآ  وا  نارای  باحصا  و  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  رازراک  ماگنه  هب  سارفیبا  هدیـصق  حرـش  رد  دیوگ :

وا تسا  هدوب  ص )  ) مالسا ربمایپ  باکر  رد  هکم  حتف  نینح ، اب  ردب  ياهگنج  رد  وا  دوب  يدنملاس  درم  ریبک و  خیـش  وا  تساخرب  هزرابم  هب 
يا : » تفگیم دومنیم و  اشامت  وا  هب  مه  ماما  درب  يـالاب  اـت  تسب  مکحم  ار  شراـسخر  تروص و  سپـس  تسب  شاهماـمع  اـب  ار  شرمک 

تـشک ار  نافلاخم  زا  نت  تصـش  هک  يدح  هب  ات  دومنیم  دربن  هلتاقم و  بترم  دومن  هلمح  وا  دیامن  لوبق  ار  وت  یعـس  وت  زا  دنوادخ  خیش !
! داب شلاح  لماش  یهالا  ناوضر  تمحر و  دمآ  لئان  تداهش  هب  ات 

ءاثعشلاوبا

( مالسلاهیلع  ) نیسحلا یلا  جرخ  اکتاف  اعاجـش  افیرـش  الجر  ناک  یلدهبلا  يدنکا  داصلاب )  ) رـصاهم دایز  نب  دیزی  وه  ءاثعـشلاوبا و  ثلاثلا :
دایز نب  دیزی  : ءاثعشلاوبا «. مومهملا سفن   » یف هلتقم  رحلا و  یلا  دایزنبا  لوسر  عم  همالک  انرکذ  دق  رحلا و  هب  لصتی  نا  لبق  نم  ۀفوکلا  نم 
دوب روهتم  روسج و  عاجش و  فیرش  درم  وا  دشابیم  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  رگید  یکی  یکم  یلدهب  يدنک  داص ) اب   ) رـصاهم نب 

يهداتسرف اب  ار  وا  يوگتفگ  ام  تسویپ  ع )  ) ماما هب  دش و  جراخ  هفوک  زا  دسرب  ع )  ) نیسح ماما  هب  یحایر  دیزی  نب  رح  هک  نآ  زا  شیپ  وا 
. میاهدومن رکذ  مومهملا » سفن   » لتقم رد  دیزی  نب  رح  هب  دایزنبا 

لجحوبا

لاق . اکسنتم ادباع  ایرس  افیرش  الجر  ناک  يدسألا  ۀمیزج  نب  دسا  نب  نادود  نب  ۀبلعث  نب  دعس  نب  ۀجسوع  نب  ملسم  وه  لجحوبا و  عبارلا :
هل اعاجش  اسراف  ناک  یبعشلأ و  [ 170  ] هنع يور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يأر  نمم  ایباحـص  ناک  و  : » هتاقبط یف  [ 169  ] دعسنبا
زا رگید  یکی  يدسا  ۀـمیزخ  نب  دـسا  نب  نادود  نب  ۀـبلعث  نب  دعـس  نب  ۀجـسوع  نب  ملـسم  وا  : لجحوبأۀیمالـسألا حوتفلا  يزاغملا و  رکذ 

تاقبط رد  ق ) م 230 ه .  ) يرهز . دوب ع )  ) نیسح ماما  باحـصا  زا  یکی  کسان و  دباع ، فیرـش ، درم  زین  وا  دشابیم  هللا  لوسر  باحـصا 
یبعـش وا  نایوار  زا  دشابیم  يدسا  هجـسوع  نب  ملـسم  دناهدومن  تیاور  وا  زا  دناهدید و  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یناسک  هلمج  زا  : دیوگ

[ 171  ] تسا هدش  رکذ  یمالسا  تاحوتف  تاوزغ و  رد  وا  روضح  دوب و  يرومان  عاجش و  درف  وا  دشابیم 

رهسم نب  سیق 

دارملا وه  و  مالسلامهیلع )  ) تیبلا لها  ۀبحم  یف  اصلخم  اعاجش  ءادیصلا  ینب  یف  افیرش  الجر  ناک  يوادیصلا و  رهـسم  نب  سیق  سماخلأ :
هسفن تضاف  تلق  اذاف  تام  يا  ۀمجعملا  ءاظلاب  ظاف  دساینب و  نم  نطب  ءادیص  و  مهلبق ... ظاف  دق  ءادیصلا  ینب  خیش  و  : » تیمکلا لوق  نم 
یلاعا نم  هئاقلاب  رمأف  دایزنبا  هب  رفظف  هفوکلا  لها  یلا  مالسلاهیلع  نیسحلا  لوسر  ناک  هنا  لتقملا  یف  انرکذ  دق  ءاظلا و  وزاجا  داضلا و  ابف 
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مهنمف : » ءرق مث  هتعمد  کلمی  مل  عومدلاب و  هانیع  تقرقرت  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هیعن  غلب  املف  هللاهمحر )  ) تامف كانه  نم  یقلاف  رـصقلا 
بئاغ کتمحر و  رقتـسم  یف  مهنیب  اننیب و  عمجا  الزن و  ۀـنجلا  مهل  انل و  لعجا  مهللا  الیدـبت  اولدـب  اـم  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم 

رظن دروم  وا  مه  دوب و  ءادیـص  هلیبق  زا  ع )  ) تیب لها  بحم  صلخم  عاجـش و  فیرـش و  درم  وایوادیـص  رهـسم  نب  سیق  «. کباوث روخذـم 
ریفس وا  دشابیم  دساینب  زا  ياهخاش  ءادیـص  دربیم  مان  ادیـصلا  ینب  گرزب  خیـش و  زا  هک  یئاج  تسا  ع )  ) تیب لها  بحم  رعاش  تیمک 

هب مد  نامه  سپ  دننکفا  نیئاپ  هب  رصق  يالاب  زا  ار  وا  داد  روتسد  تفای و  تسد  وا  هب  دایزنبا  هک  دوب  هفوک  مدرم  يوس  هب  ع )  ) نیسح ماما 
شکرابم نامشچ  دیـسر  ع )  ) ماما هب  سیق  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  دریگ  رارق  ادخ  تیانع  تمحر و  دروم  هک  دمآ  لئان  تداهـش  ضیف 

رظتنی نم  مهنم  و  هبحن ، یضق  نم  مهنمف   » دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  سپس  ددرگ  کشا  شزیر  رادهگن  تسناوتن  دش و  کشا  زا  رپ 
رد دوـخ و  تمحر  رقتـسم  رد  وا  اـم و  نیب  هدـب و  رارق  وا  اـم و  ياوأـم  لزنم و  ار  تـشهب  ایادـخ  درک  ضرع  و  [ 172 « ] الیدبت اولدـب  ام  و 

[ . 173 !« ] امرفب عمج  نآ  یناهنپ  هنیجنگ 

ۀمامث نب  عقوم 

اهدعب فاقلا و  دـیدشت  واولاب و  عقوملأ  لبکم » ریـسا  یـسومابا  نا  و  : » تیمکلا لوق  نم  دارملا  وه  يدـسألا و  ۀـمامث  نب  عقوملأ  سداسلأ :
ۀلمهملا ءارلاب  عقرملأ  روهـشملا : نکلو  بدألا  لها  ضعب  هطبـض  اذک  نحملاب  یلتبملا  ینعمب  لصألا  یف  وه  مظعملا و  ۀبزن  ۀلمهملا  نیعلأ 

عم هیلا  صلخ  فطلا و  یف  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا یلا  ءاج  نمم  عقوملا  ناک  ۀففخملا  میملا  ۀمومـضملا و  ۀثلثملا  ءاثلاب  ۀمامث  واولا و  ناکم 
هیف عفـشف  هلتقیل  هیلع  لسرأف  هربخ  دایزنبا  غلب  هوفخاف و  ۀفوکلا  یلا  هب  اوتا  هموق و  هذقنتـساف . عرـص  عقوملا  نا  فنخموبا : لاق  . صلخ نم 

البکم اضیرم  ةرازلا  یف  یقبف  هب ، یتلا  تاحارجلا  نم  اضیرم  ناک  و  ةرازلا »  » یلا هافن  دیدحلاب و  هلبک  نکل  هلتقی و  ملف  دساینب  نم  ۀعامج 
راصنا نم  تام  دق  هنأ . ملعیل  .و  ۀـفوکلا ةرـصبلا و  لها  نم  ءاش  نم  هنبا  دایز و  هیلا  یفنی  ناک  نامع »  » عضوم ةرازلا  ۀنـس و  دـعب  تام  یتح 

یمهنلا و ینادـمهلا  مهن  نب  ریمعیبأ  نب  سباح  نب  معنم  نب  راوس  امهلوا : ؛ نارفن عقوملا  ریغ  تاـحرجلا  نم  هدـعب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا
راوس لتاق  ۀیدرولا  قئادحلا  یف  لاق  صب )  ) عرص حرجف و  یلوألا  ۀلمحلا  یف  لتاق  ۀندهلا و  مایا  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا یلا  یتا  نمم  ناک 

ضعب لاق  .و  رهشأ ۀتس  سأر  یلع  یفوت  یتح  احیرج  مهدنع  یقب  هموق و  هیف . عفشف  هلتق  ارأف  دعس  نب  رمع  یلا  اریسأ  هب  یتا  عرص  اذا  یتح 
( مالـسلاهیلع  ) هلوق نم  تایمئاقلا  یف  رکذ  ام  هل  دهـشی  هلتق و  نع  عفدـلأ  هموق  ۀعافـش  تناک  اـمنأ  یفوت و  یتح  اریـسأ  یقب  هنأ  نیخرؤملا 
ۀحوتفملا و نونلاب  یمهنلا  رمألا و  لوا  یف  هرسا  یلع  ةرابعلا  لمح  نکمی  هنا  یلع  یمهنلا  ریمعیبا  نب  راوس  روسأملا  حیرجلا  یلع  مالسلا 

عدنج یلا  ۀبـسن  هدعب  نیتلمهملا  نونلا  میجلاب و  یعدنجلا  ینادـمهلا  هللادـبع  نب  ورمع  امهیناث : .و  فیحـصت ءافلا  میملا و  ۀـنکاسلا و  ءاهلا 
ۀبرض تعقو  دق  تاحارجلاب  اثترم  اعیرص  عقوف  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا یلا  یتأ  نمم  ورمع  ناک  صب )  ) نادمه نم  نطب  عدنج  ونب  ذفنقک و 

دهشی و  هنع ) هللا  یضر   ) ۀنسلا سأر  یلع  یفوت  مث  ۀلماک  ۀنس  شارف  عیرـص  ۀبرـضلا  نم  اضیرم  یقب  هموق و  هلمتحأف . هنم  تغلب  هسأر  یلع 
ضعب یف  يور  راحبلا  یف  لصفهنأ : ملعیلو  «. یعدنجلا ورمع  ثترملا  حیرجلا  یلع  مالسلا  ( » مالسلاهیلع  ) هلوق نم  تایمئاقلا  یف  رکذ  ام  هل 

یلع دـش  ینب  ای  هل  لاق  ۀـیفنحلا و  نب  دـمحم  هنبا  مالـسلاهیلع )  ) یلع اعد  نیفـص  برح  یف  انک  امل  لاق  سابعنبا  نع  باحـصألا  تافلؤم 
بص مث  ءاملا  نم  ۀعرج  هاقسف  شطعلأ ! شطعلأ ! هاتبا  ای  لاقف  احورجم  هیبأ  یلا  عجر  مث  مهفشک  یتح  ۀنمیملا  یلع  لمحف  ۀیواعم  رکسع 
یلع لمحف  ةرـسیملا ، یلع  دش  ینب  ای  هل  لاق  مث  ۀعاس ، هلهمأف  هعرد  قلح  نم  جرخی  مدلا  قلع  تیأر  دـقل  هللا  وف  هدـلج  هعرد و  نیب  یقابلا 

هعرد و نیب  هیقاب  بصف  ءاملأ  نم  ۀـعرج  هاقـسف  هابا ! ای  ءاملأ  ءاملأ  لوقی : وه  تاـحارج و  هب  عجر و  مث  مهفـشکف  ۀـیواعم  رکـسع  ةرـسیم 
ام لبق  هوبأ و  هیلا  ماقف  حارجلا  هتلقثا  دق  یکبی و  وه  هیبأ و  عجر  مث  اناسرف  مهنم  لتق  مهیلع و  لمحف  بلقلا  یلع  دش  ینب  ای  لاق  مث  هدـلج 

فیک ال یبأ ! ای  لاقف  ؟ اعزج مأ  احرفأ  کیکبی ؟ امف  يدی  نیب  اذـه  كداهجب  ینب  ای  هللاو  ینتررـس  دـقف  كوبأ  كادـف  هل  لاق  هینیع و  نیب 
ام ۀـعاس  برحلا  نع  ینلهمتل  کیلا  تعجر  املک  يرت و  اـمک  حورجم  اـنا  اـه  هللا و  ینملـسف  تارم  ثـالث  توملل  ینتـضرع  دـق  یکبأ و 
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ینب ای  هل  لاق  ههجو و  لبق  و  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریمأ هیلا  ماقف  . برحلا نم  ءیشب  امهرمأت  ام  نیسحلا  نسحلا و  ياوخأ  ناذه  ینتلهمأ و 
لک نم  امهادـف  كادـف و  هللا  ینلعج  هاتبأ  ای  یل  لاـقف  لـتقلا ؟ نع  اـمهنوصا  ـالفأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اـنبا  ناذـه  ینبا  تنأ 
لاتق نم  عجر  امل  دمحم  هنباب  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریمأ لعف  ام  ادهاش  نیفص و  یف  ارضاح  مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا ناک  اذا  لوقأ : ...« ءوس

نوکی فیکف  یمحملا  دـیدحلا  نم  تاحارجلا  ةرارح  هنع  نکـسیل  هدـلج  هعرد و  نیب  ۀـیقاب  بصو  ءاملا  ۀیقـس  هنم  شطعلأ  الئاق  ءادـعألا 
وه ةریثک و  تاحارج  هتباصا  دـق  دادـعألا و  لاتق  نم  اعجار  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هنبا  دهـش  اذا  اروشاع  موی  مالـسلاهیلع )  ) هلاح

هتاحارج یلع  هعرد  نم  یمحملا  دیدحلا  عقو  ةدش  شطعلا و  هیبا  یلا  یکـش  یندهجأ و  دق  دیدحلا  لقث  ینلتق و  دق  شطعلأ  ۀبا  ای  لوقی :
ام عرسا  امف  الیلق  لتاق  ینب  ای  هاثوغا ! لاق و  و  مالـسلاهیلع )  ) یکبف هتاحارج  ةرارح  نکـسی  هدبک و  دربی  ءام  مالـسلاهیلع )  ) هیبأل نکی  مل  و 
نب یلع  دارم  نوکی  نا  لمتحی  اذـه و  . ادـبأ اهدـعب  أمظت  ۀبرـش ال  یفوألا  هسأـکب  کیقـسیف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـمحم كدـج  یقلت 

ةرثکب ءادهـشلا  نیب  نم  صتخا  هیلع ) هللا  مالـس   ) هناـف مهنم  یـساق  اـم  نیفلاـخلا و  رکـسع  ةرثک  دـیدحلا  لـقث  نم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا
نم ةرثک  نم  سانلا  جـض  یتح  اریثک  اعمج  مهنم  لتق  ارارم و  سانلا  یلع  دـش  و  : » هقح یف  يوارلا  لاق  یتح  موقلا  یلع  دـشلا  تـالمحلا و 

مالک مدـقت  دـق  عیاش و  ریبعت  اذـهف  دـیدحلاب ، رکـسعلا  نع  ریبعتلا  امأ  .و  ةرم رـشع  ینثا  تغلب  هتالمح  نا  خـیراوتلا  ضعب  یف  و  «. مهنم لتق 
لابج اوقل  و  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا اورـصن  نیذلا  لاجرلا  نیعبـسلا  نم  بیبح  ناک  و  هیلع » هللا  ۀمحر   » رهظم نم  بیبح  یف  یـشکلا  خیـشلا 

يهمامث نب  عقوم  . مالکلا نم  رصتخمب  هلتقم  رکذ  نع  انهیه  یفتکأف  مومهملا » سفن   » یف مالـسلاهیلع )  ) هلتقم ترکذ  امل  ینا  مث  ...« دیدحلا
اب عقوم  هملک  . دشابیم لبکم ) ریـسأ  یـسومابأ  نأ  و   ) هملک زا  تیمک  روظنم  وا  مه  دشابیم و  نایدسا  زا  رگید  یکی  همامث  نب  عقومیدسا 
ءار اب  عقرم  روهشم  یلو  دناهدرک  طبـض  هنوگ  نیا  بدا  لها  دشابیم و  تنحم  هودنا و  هب  التبم  يانعم  هب  هلمهم  نیع  فاق و  دیدشت  واو و 

ع)  ) نیـسح ماما  کمک  هب  هک  دوب  یناسک  زا  زین  وا  دشابیم  هففخم  میم  اب  مومـضم  هطقن و  هس  ءاث  اب  همامث  دشابیم و  واو  ياج  هب  هلمهم 
هب دنداد و  تاجن  ار  وا  وا ، موق  یلو  داتفا  هوشغ  لاح  هب  عقوم  تسا : هتفگ  فنخموبا  تفرگ  رارق  وا  نیصلخم  زا  یکی  تفاتـش و  البرک  رد 

یلو دنـشکب  ار  وا  هک  داتـسرف  يدارفا  سپ  دیـسر  داـیزنبا  شوگ  هب  وا  ربـخ  یلو  دنتـشاد  ناـهنپ  داـیزنبا  نیرومأـم  زا  دـندروآ و  هفوـک 
رثا رد  دومن و  دـیعبت  هرازو »  » مان هب  یلحم  هب  دز و  دبنتـسد  دومن و  لـبکم  نهآ  اـب  یلو  تشذـگ  وا  لـتق  زا  سپ  دـندرک  ماـیق  وا  تیعمج 

ار هک  ره  وا  رـسپ  دایز و  هک  دـشابیم  نامع  رد  یلحم  هراز »  » تفر ایند  زا  لاس  کی  زا  سپ  لحم  نآ  رد  دوب  هدیـسر  وا  هب  هک  یتاـحارج 
ود وا  زا  ریغ  هدراو  تاحارج  رثا  رد  هک  دوش  هتسناد  تسا  رتهب  دیوگ : فلؤم  . دومنیم دلب  یفن  اجنآ  هب  هفوک  هرصب و  لها  زا  تساوخیم 
هب حلـص  ماـیا  رد  هک  دوب  یناـسک  زا  وا  یمهن ، ینادـمه  مهن  نب  ریمعیبا  نب  سباـح  نب  معنم  نب  راوـس   - 1 دناهتفر اـیند  زا  زین  رگید  رفن 

شیپ وا  موق  دـندرب  دعـسنبا  شیپ  هب  ریـسا  تروص  هب  داـتفا و  هوشغ  لاـح  هب  دـش و  حورجم  لوا  هلمح  رد  دوب  هدیـسر  ع )  ) ماـما روـضح 
رد وا  دناهتـشون  نیخروم  زا  یخرب  تشذگرد و  هام  زا 6  سپ  ات  دوب  یقاب  تحارج  لاح  هب  وا  تفای  یصالخ  دندومن و  تعافش  دعـسنبا 
هک تسا  یترابع  نآ  نخس  نیا  دهاش  دنتشکن  ار  وا  هک  دوب  وا  لتق  عفد  تهج  طقف  وا  موق  تعافـش  تشذگرد ، ات  دوب  یقاب  يریـسا  لاح 
راک زاغآ  رد  وا  تراسا  دوصقم  تفگ  دـیاش  و  یمهنلا » ریمعیبا  نب  راوس  حـیرجلا  یلع  مالـسلا  : » دـیوگ هک  تسا  هدـمآ  تایمئاقلا »  » رد

ینادمه هللادبع  نب  ورمع  نیحورجم  زا  یمود  . دشابیم هنکاس  ءاه  هحوتفم و  نون  اب  یمهن  نآ  لصا  تسا و  فیحـصت  یمهت  دـشاب ، هدوب 
دوب و هدمآ  البرک  هب  ع )  ) ماما فرط  هب  شمارآ  مایا  رد  هک  دوب  یناسک  زا  زین  وا  دشابیم  نادمه  زا  ياهخاش  عدنجونب  دشابیم  یعدـنج 
هداـتفا و هوشغ  لاـح  هب  تخادرپ و  هلتاـقم  هب  ماـما  باـکر  رد  وا  هک  تسا  هدـمآ  هیدروـلا » قئادـحلا   » باـتک رد  . دوـب ترـضح  نآ  هارمه 

مامت لاسکی  تبرض ، نآ  رثا  رد  وا  دندومن و  لمح  ار  وا  شاهریشع  ناسک و  دوب  هدیسر  شرـس  هب  مه  یتبرـض  تشادرب  یناوارف  تاحارج 
« تایمئاق  » رد هچنآ  دهدیم  یهاوگ  رما  نیا  هب  و  دشاب ) یـضار  دونـشخ و  وا  زا  لاعتم  دنوادخ   ) تشذگرد لاسکی  زا  سپ  ات  دوی  يرتسب 
زا یخرب  زا  راونالاراحب  باتک  رد  : هیفنح نب  دمحم  زا  یناتـساد  « یعدنجلا ورمع  ثءرملا  حیرجلا  یلع  مالـسلا  : » دیوگیم هک  تسا  هدـمآ 

ار هیفنح  نب  دمحم  شدـنزرف  ع )  ) یلع میدوب  نیفـص  گنج  رد  ام  هک  یماگنه  هک  تسا  هدومن  تیاور  سابعنبا  زا  ام  باحـصا  تافیلأت 
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ار هیواعم  هاپس  تسار  تمس  هک  يدح  هب  دش  روهلمح  نوشق  تسار  تمس  هب  وا  ربب  شروی  هیواعم  نوشق  هب . مرسپ ! دومرف : وا  هب  دناوخ و 
هب بآ  زا  ياهعرج  ع )  ) یلع سپ  شطعلا ! شطعلا ! ناج  ردپ  درک : ضرع  تشگزاب و  شردـپ  يوس  هب  حورجم  ندـب  اب  سپـس  دوشگزاب 

، وا هرز  ياههقلح  زا  نوخ  تارطق  هک . مدید  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ : سابعنبا  تخیر  وا  هرز  ندـب و  نیب  ار  بآ  يهدـنامیقاب  سپـس  داد  وا 
يهرسیم تمـس  هب  وا  سپ  امن  هلمح  رکـشل  پچ  هرـسیم و  تمـس  هب  مرـسپ ! دومرف : سپـس  داد  تحارتسا  وا  هب  یتعاس  سپ  دنزیم  نوریب 

: تفگیم زاب  دوب و  هتـشادرب  يرایـسب  تاحارج  هک  یلاح  رد  تشگرب  هرابود  تخاـس و  قرفتم  زین  ار  حاـنج  نآ  سپ  دومن  هلمح  رکـشل 
وا ندـب  هب  ار  نآ  يهدـنامیقاب  زا  یتمـسق  وا  ندـش  باریـس  زا  سپ  دـنداد  وا  هـب  بآ  زا  یفرظ  ع )  ) یلع سپ  شطعلا ! شطعلا ! ناجردـپ !

ناراکراوس زا  يدادـعت  دومن و  هلمح  رکـشل  عمج  هب  هیفنح  نب  دـمحم  سپ  امن ! هلمح  رکـشل  بلق  هب . مرـسپ ! دومرف : وا  هب  سپـس  تخیر 
وا فرط  هب  شردـپ  سپ  دوـمنیم  ینیگنـس  وا  رب  اـهتحارج  درکیم و  هیرگ  وا  هک  یلاـح  رد  تشگرب  ردـپ  يوـس  هب  زاـب  تـشک  ار  هاـپس 
ارم تازرابم  داهج و  نیا  اب  وت  يدرک  لاحـشوخ  ارم  وت  مرـسپ  ادخ  هب  داب ! وت  يادف  تردـپ  دومرف  دیـسوب  ار  وا  مشچ  ود  نیب  ام  تساخرب 

مردـپ درک  ضرع  یتحاران ؟ اهتحارج و  زا  ای  تسا  رورـس  يداش و  زا  ایآ  تسیچ ؟ يارب  تاهیرگ  وگب  نم  هب  یلو  يدومن  نامداش  رایـسب 
هب نونکا  مه  تشادهگن و  ملاس  ارم  لاعتم  دـنوادخ  یلو  دـیداد  رارق  نتـشک  ضرعم  رد  ارم  راب  هس  امـش  هک  یتروص  رد  منکن  هیرگ  ارچ 
ود نیا  دـیدادن  تلهم  امـش  اـمأ  دـیهدب  تحارتـسا  تصخر و  نم  هب  ياهظحل  اـت  متـشگرب  هچ  ره  متـسه و  حورجم  دـینیبیم  هک  يروـط 

دش و دنلب  نخس  نیا  ندینش  اب  نینمؤملاریما  ؟ يدادن روتسد  داهج  گنج و  هب  ار  نانآ  یلو  دنتسه  رـضاح  نیـسح  نسح و  مزیزع  ناردارب 
وت هک  تسا  تهج  نآ  زا  مدادن  روتسد  نینسح  هب  مداد و  گنج  روتـسد  وت  هب  هک  نیا  تلع  مرـسپ  دومرف : دیـسوب و  ار  وا  تروص  هرابود 

دمحم مرادهگن ؟ نوصم  ظوفحم و  گنج  زا  ار  اهنآ  دیابن  نم  ایآ  دنتـسه  ص )  ) ادخ لوسر  نادـنزرف  ات  ود  نیا  یلو  ینم  رـسپ  دـنزرف و 
رارق هثداح . يدـب  يراوگان و  ره  زا  نانآ  وت و  يادـف  ارم  لاعتم  دـنوادخ  ناج ! ردـپ  درک : ضرع  ردـپ  تاحیـضوت  ندینـش  زا  سپ  هیفنح 
راتفر هنوگچ  دمحم  شرسپ  اب  هک  دندوب  ع )  ) نینمؤملاریما تایلمع  دهاش  دوبیم و  نیفص  رد  رضاح  ع )  ) نیـسح رگا  دیوگ : فلؤم  ! دهد

ترارح اـت  دزیرب  شندـب  هرز و  هب  ار  بآ  یقاـب  شطعلا و  دـیوگب : اـت  تـشادیمنرب  تـسد  نمـشد  يهزراـبم  لاـتق و  زا  زگره  دـیامنیم 
یماگنه دوب  رگاشامت  هک  یتقو  اروشاع  زور  رد  ار  ع )  ) ترـضح نآ  لاح  دشیم  هنوگچ  سپ  دیامن  ادـیپ  شمارآ  وا  غاد  ندـب  تاحارج 

ردپ تفگیم : دوب و  هدیـسر  شکرابم  ندب  هب  مه  یناوارف  تاحارج  تشگیمرب و  نمـشد  رازراک  زا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  شدنزرف  هک 
هب هرز  زا  غاد  نهآ  نتفرگ  رارق  تدش  زا  شطع و  زا  تیاکش  وا  دنکفا  تقشم  تمحز و  هب  ارم  نهآ  ینیگنس  تشک و  ارم  یگنشت  ناج !

سپ دـشخب . شمارآ  ار  وا  تاـحارج  ترارح  دـنک و  کـنخ  ار  وا  رگج  هـک  تشادــن  راـیتخا  رد  یبآ  شردــپ  یلو  دوـمنیم  شتحارج 
يدرگیم و لئان  ص )  ) ادخ لوسر  دمحم  تدج  رادید  هب  رتدوز  هچ  ره  امن  هزرابم  هلتاقم و  مه  یمک  مرـسپ ! دومرف : تفرگ و  شاهیرگ 

یپ رد  یپ  ياههلمح  تبون  خـیراوت  زا  یخرب  رد  . دـیاین تغارـس  هب  یبآیب  شطع و  زگره  هک  دـیامنیم  باریـس  ار  وت  بآ  رپ  يهساک  اب 
خیـش نخـس  دشابیم و  مزر  فرع  رد  اسر  ریبعت  کی  نیا  نهآ ، هب  نوشق  زا  ندروآ  ریبعت  اما  دناهتـشاگن  راب  ار 12  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 

نیـسح يراـی  هب  هک  دوـب  يروشحلـس  درم  داـتفه  نآ  زا  بیبـح  : » تفگیم هـک  یئاـج  تشذـگ  هر )  ) رهظم نـب  بیبـح  دروـم  رد  یـشک 
...« دنتشگ ورهبور  نینهآ  ياههوک  اب  دنتفاتش و  مالسلاهیلع 

نیسحلا نب  یلع 

یبر دق  ناک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرب  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  مههبشأ  اهجو و  سانلا  حبصأ  نم  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا نب  یلع  ناک 
یفاکلا و یف  ۀـلوقنملا  ةربتعملا  ةرایزلا  یف  ام  کلذـل  دهـشی  امک  اـمهبادآب  بدأ  و  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسحلا هیبأ  نسحلا و  همع  رجح  یف 

هسفن هتثعب  هتیب  لهأ  يوس  ءاروشاع  موی  هیبأ  عم  قبی  مل  املف  نیسحلا » نسحلا و  نبای  کیلع  مالـسلا  : » هلوقب مالـسلا  یف  هیاهنلا  بیذهتلا و 
ۀعرد لذالذ  بحـسی  موقلا  یلا  جرخف  ۀلالـضلا  لها  حاورا  صانتقا  یلع  ۀیمـشاهلا  ۀیمحلا  هتکرح  ۀیاوغلا و  لها  لیخ  ۀمداصم  یلع  ۀیبألا 
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ضعب یف  اـمک  یلاـعت  هللا  یلا  هنزح  ارهظم  هبلق  اـقرتحم  هنیع  اـیکاب  هنم  سیآ  ةرظن  هیلا  رظنی  هوـبأ  توـملا و  یلع  اـمزاع  ةوـیحلا  نـم  اـسیا 
یثب و اوکـشا  امناف  ۀـمیظع  ۀـیهاد  ۀـعیجف و  ۀبیـصم  ینتباصا  هلاح  ناسل  ناک  ءامـسلا و  وحن  هتبیـش  عفر  مالـسلاهیلع )  ) هنا ةربتعملا  لتاقملا 

هیوباب نب  رفعجوبا  نیثدحملا  سیئر  انخیـش  کلذب  راشا  امک  مامتغألا  ةرثک  نزحلا و  موجه  ۀمالع  نم  ۀـیحللاب  ذـخألا  نأل  هللا » یلا  ینزح 
یلوأ هللا  تـیب  نـحن و  یلع  نـب  نیــسحلا  نـب  یلع  اـنأ  : لوـقی وـه  موـقلا و  یلع  مالــسلاهیلع )  ) نیــسحلا نـب  یلع  لـمحف  [ 174  ] یمقلا
سانلا حزحزفیعدلا  نبا  انیف  مکحی  هللاات ال  یبأ  نع  یمحأ  مویلا  لازأ  ويولع ال  یمشاه  مالغ  برض  ینثنی  یتح  فیسلاب  مکبرـضأیبنلاب 

هیبأ یلا  عجری  مث  مهیلع  دـشی  لعجف  جرفلاوبأ : لاق  . الجر نیرـشع  ةأـم و  هشطع ، یلع  لـتق  یتح  مهعـضاوم  نع  مهـضهن  مهنکاـمأ و  نع 
هسأکب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  کیقسی  یتح  یسمت  کناف ال  یبیبح  ربصا  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا هل  لوقیف  شطعلأ ! ۀبا  ای  لوقیف :

لوسر يدج  اذه  مالسلا  کیلع  هاتبأ  ای  يدان  مث  همد  یف  بلقنی  لبقا  هقرخف و  هقلح  یف  عقوف  مهـسب  یمر  یتح  ةرک  دعب  ةرک  رکی  لعج  و 
: دیوگ فلؤم  ع)  ) ربکا یلع  (. مالسلاهیلع  ) ایندلا قراف  ۀقهش  قهش  انیلا و  مودقلا  لجع  لوقی  مالـسلا و  كءرقی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا

نخس هاتوک  رکذ  هب  اجنیا  رد  ماهدومن  رکذ  لیصفت  هب  مومهملا » سفن   » باتک رد  ع )  ) ربکا یلع  ترضح  لاتق  لیصفت  لاح و  حرـش  نوچ 
هب قطنم  يوخ و  قلخ و  تقلخ ، رظن  زا  مدرم  نیرتهیبش  زا  دارفا و  نیرتراسخر  ابیز  زا  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسحلا نب  یلع  :» میامنیم اـفتکا 

راتفر قالخا و  بادآ و  اب  تفای و  تیبرت  ع )  ) نیـسح ماما  شردپ  و  ع )  ) نسح ماما  شیومع  تیبرت  نماد  رد  وا  دـندوب  ع )  ) مالـسا ربمایپ 
هک تسا  هدمآ  بیذهت  یفاک و  رد  لوقنم  ربتعم و  يهمانترایز  رد  هچنآ  دهدیم  تداهـش  یهاوگ و  رما  نیا  هب  هک  نانچنآ  دـمآ  راب  نانآ 

يرگید سک  تماما  نادناخ  زا  وا  زج  شردپ  رضحم  رد  اروشاع  زور  رد  هک  یماگنه  (« ع  ) نیسحلا نسحلا و  نبای  کیلع  مالسلأ  : » دیوگ
تیمکح و دزرو و  مایق  تلالض  لها  یئورردور  هب  هک  تشاداو  ار  وا  ریذپان  میلست  هیحور  عاجش و  سفن  دنامن  یقاب  نارای  باحصا و  زا 

تایح یگدنز و  زا  سویأم  هک  یلاح  رد  سپ  دزیخرب  نالطب ، تلالض و  لها  حاورا  نتفرگ  هب  هک  دومن  کیرحت  ار  وا  شایمشاه  تریغ 
نایرگ و شنامـشچ  تسیرگنیم  وا ، هب  يدیمون  سأی و  لاح  هب  شردپ  هک  یلاح  رد  تفر  نادیم  هب  وا  دیـشکرب  تخر  نانآ  يوس  هب  دوب 

دوخ نساحم  ع )  ) ماما هک  تسا  هدمآ  هربتعم  لتاقم  زا  یخرب  ردتـشادیم  راهظا  لاعتم  دنوادخ  هب  طقف  ار  لد  درد  یلو  دوب  نازوس  شبلق 
درد و تسا  هدیسر  نم  هب  یگرزب  يهثداح  كاندرد و  تبیصم  ایادخ ! دوب  نیا  لاعتم  يادخ  اب  شلاح  نابز  تفرگ  نامـسآ  تمـس  هب  ار 
ام خیـش  هک  نانچنآ  دـشابیم  هودـنا  مه و  ترثک  زا  یناشن  دوخ  نساحم  نتفرگ  تسد  هب  « منکیم تیاکـش  امـش  هب  طـقف  ار  دوخ  هودـنا 
نب نیـسحلا  نب  یلع  نم  :» تفگیم دومن و  هلمح  موـق  هب . ربـکا  یلع  [ 175  ] دناهتفگ یمق  يهیوباب  نبا  رفعجوبا  نیثدـحم  خیـش  سیئر و 
تش برض و  ات  ددرگ  جک  مریشمش  ات  منزیم  مریشمش  اب  ار  امش  متسه  ادخ  ربمایپ  هب  مدرم  نیرتراوازس  ادخ  تیب  هب  مسق  ام  متـسه  یلع 
نیب رد  دناوتیمن  هدازانز  دنزرف  زگره  مسق  ادخ  هب  منکیمن  عطق  زگره  مردـپ  زا  ار  متیامح  زورما  نم  دـیمان  رد  ار  يولع  یمـشاه  ناوج 

هب تدح  تدش و  اب  وا  : » دیوگ جرفلاوبادرکیم  هلمح  نمـشد  هب  نتـشیوخ  یفرعم  زجر و  هارمه  دـشاب » هتـشاد  یئاورنامرف  تموکح و  ام 
دادیم و يرادلد  وا  هب  ردـپ  تشک . ارم  یبآیب  شطع و  ناج ! ردـپ  تفگیم : تشگیمزاب و  ردـپ  يوس  هب  سپـس  دربیم  هلمح  نمـشد 
ار دوخ  تـالمح  مه  رـس  تسپ  بترم  وا  « دـیامنیم باریـس  ار  وت  ادـخ  لوسر  تدـج  هک  دـیاپیمن  يرید  نک  ربص  نم ! بیبـح  دورفیم 

دروآرب دایرف  سپـس  دیدرگ  هتـشغآ  نوخ  هب  دومن و  هراپ  وا  يولگ  دیـسر و  شیولگ  هب  نمـشد  يوس  زا  يریت  هک  نیا  ات  دومنیم  رارکت 
هلمج نیا  زا  سپ  باتـشب  ام  يوس  هب  رتدوز  هچ  ره  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  وت  هب  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  مدـج  تسا  نیا  ناجردـپ !

! داب وا  رب  لاعتم  دنوادخ  دورد  هک  دومن  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دیشکیم و  دایرف  هک  دوب 

سابعلا لضفلاوبا  ترضح 

و ةریهفلا »  » اهنومـسی اوناـک  اروزج و  اورحن  دـق  شیرق و  نم  رفنب  رم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  راـبخألا : ریـسلا و  لـهأ  يور  لـصف :
هیتای مکیأف  انیلع  ملسی  ۀشبکیبأ و ال  نبا  انب  رمیأ  شیرق  تلاقف  [ 176  ] ةودنلا راد  یلا  یهتنا  یتح  مهیلع  ملسی  ملف  بصنلا  یلع  اهنولعجی 
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دجام وه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلا  هب  یهتناف  مدلا  ثرفلا و  ذخأف  لعفا  انا  یمهسلا  يرعبزلا  نب  هللادبع  لاقف  ةاولص )  ) هیلع دسفیف 
نبای مل  لاقف و  اـنا ؟ نم  مع ! اـی  هل  لاـقف  هنع ) هللا  یـضر   ) بلاـطابأ همع  یتا  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا فرـصنأف  هباـیث  هب  ءـالمف 

هیلا اولبقاف  فانمدبع ! لآ  ای  مشاه ! لآ  ای  بلطملادبع  لآ  ای  هموق  یف  يدانف  حطبألاب . لاقف  مهتکرت ؟ نیأ  لاقف و  ۀصقلا  هیلع  صقف  یخأ ؟
تأر املف  مهیلا  یهتنا  یتح  مهب  قلطناف  مهحالس  اوذخأف  مکحالـس  اوذخ  لاق  نوعبرأ  نحن  اولاق  متنا  مک  مهل : لاقف  نیبلم  ناکم  لک  نم 

اهبرضب حطبألاب  تناک  ةافص  ةافص  یلا  یتأ  مث  فیـسلاب  هتللج  الا  دحا  مکنم  موقی  تیبلا ال  بر  لاقف و  قرفتت  نأ  تدارا  بلاطابا  شیرق 
مراکأ نیدوسملدوسم  رغا  مرق  دـمحم  نیمألا  تنا  : لوقی اشنأ  مث  تنأ ؟ نم  تلأس  دـمحم  ای  لاق  مث  راهنأ  هثالث  اهنم  عطقف  تابرـض  ثالث 
هزیبخلا اهیف  ۀنس  کلذب  ترجفدکنا  ۀکم  شیع  نافجلا و  یف  ۀکیبرلا  مشهدجوالا  مصخلا  ورمع  اهلـصأ  ۀمورالا  معندلوملا  باط  اوباط و 
ودبرعلا عاجـشلا  انا  تما و  مل  ماضت و  ینأدجـسملا  اهتافرع و  توح  ام  و  [ 177  ] نامز أملا  ودجنعلا  ثامی  اهب  جیجحلل  ۀیاقـسلا  انل  ودرثت 

ۀحیـصنلا يدـبمدرما  لفط  تنا  باوصلاب و  قطنت  تلز  امدـنفتت  لوقلا ال  یف  اقداص  کتدـهع  دـقل  ودـقوت  نیرعلا  دـسا  مهنأک  کـیبأ  ونب 
مهیأ دمحم  ای  لاق : مثدفرملا  عیبرلا  دئادشلا و  یف  ۀلیـسولا  کبفدـجدجلا  اهتارطق و  اهبوص  کهجوب  یقـسیدعرت  ۀـمامغلا  کب  ادـهاج و 
رمأف مدـلا  ثرفلاب و  رمأ  مث  اهامدأ  یتح  هفنأ  اجوف  بلاـطوبأ  هاعدـف  [ 178  ] يرعبزلا نبا  يا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا راـشأف  لـعافلا ؟

تنأ و لاق  مالسلاهیلع  مدآ  یلا  هبـسن  مث  هللادبع  نب  دمحم  تنأ  تنأ  نم  تلأس  لاق  مث  تیـضرأ ؟ یخأ ؟ نبا  ای  لاق  مث  ءالملا  سؤر  یلع 
بلاطیبأ ةرصن  یف  درو  ام  لوقأ  . ینوفرعت يذلا  انأ  لعفیلف  كرحتی  نأ  مکنم  ءاش  نم  شیرق  رشعم  ای  ابصنم  مهعفرأ  ابـسح و  مهفرـشأ  هللا 

مایأ یف  مالسلاهیلع )  ) یبنلا ناک  رکذی و  نا  نم  رثکأ  وهف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هنع هبذ  اناسل و  ادی و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسرل 
لکو هناکم و  مالـسلاهیلع )  ) ایلع عجـضأ  و  هعجـضم . نع  هضهنأف  هیلع  هللا  همحر  بلاطوبأ  هءاج  نویعلا  تمان  هعجـضم و  ذخا  اذا  راصحلا 

ای نربصا  (: هیلع هللا  مالس   ) بلاطوبا لاقف  ۀلیل  تاذ  لوتقم  ینا  هاتبا  ای  مالسلاهیلع ) یلع   ) لاقف هیخا  دلو  هدلو و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هیلع
يرتـت لـبنلاب  نونملا  کبـصت  نابیجنلا  نبا  بیجنلا و  ءادـفل  دـیدش  ءـالبلا  كاـنولب و  دقبوعـشل  هریـصم  یح  لـک  یجحأ  ربصلاـف  ینب 

دمحا و رصن  یف  ربصلاب  ینرمأتا  (: مالسلاهیلع  ) یلع لاقفبیصنب  اهماهس  نم  ذخا  ارمع  لواطت  نا  یح و  لکبیـصم  ریغ  وأ  اهنم  بیـصمف 
يدهلا یبن  دمحا  رـصن  یف  هللا  هجول  ییعـس  واعئاط  کل  لزا  مل  ینا  ملعت  یترـصن و  رت  نا  تببحا  یننکل  واعزاج  تلق  يذـلا  تلق  ام  هللاو 

یف دـیدحلایبا  داجا  دـقل  .و  بلاطوبا تام  یتح  ینع ، ۀـعاک  شیرق  تلاز  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقاعفای  الفط و  دومحملا 
لـضفلاوبا ترـضحامامحلا  سج  برثیب  كاذ  یماح و  يوآ و  ۀـکمب  كاذـفاماقف  صخـش  نیدـلا  لـثم  اـمل  هنباو  بلاـطوبا  ـالول  :و  هلوق

شیرق مدرم  زا  یعمج  هب  يزور  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  دـناهدومن  تیاور  هریـس  ربخ و  لـها  دوشیم : هتفگ  ياهمدـقم  شیپ  تسخنـسابعلا 
ربمایپ دنتفگیم  هریهف »  » نآ هب  دـندوب و  هداد  رارق  راصنا  ياههبوچ  يور  ار  نآ  تشوگ  دـندوب و  هدرک  رحن  ار  يرتش  نانآ  دـندومن  روبع 

ام زا  رشبلاوبا  ایآ  دنتفگ  دندش و  ینابصع  شیرق  . دیـسر [ 179  ] هودنلاراد هب  ات  درکن  مالـس  دندوب ) یفالخ  رما  لوغـشم  هک   ) نانآ هب  ادخ 
: عمج نآ  نایم  زا  دریگب . ار  وا  لاح  دنک و  ترپ  وا  يوس  هب  درادرب و  ار  هرابمکـش  نیا  هک  تسیک  دـنکیمن  مالـس  ام  هب  دـنکیم و  روبع 
ص)  ) ادـخ ربمایپ  يوس  هب  تشادرب و  ار  رتش  يهرابمکـش  وا  سپ  . مناوتیم نم  تفگ : دومن و  یگدامآ  مـالعا  یمهـس  يرعبز  نب  هللادـبع 
: درک ضرع  دیـسر  شروضح  هب  یتقو  تفر  بلاطوبا  شیپ  گرزب  تراسج  نیا  زا  سپ  ع )  ) ادـخ ربماـیپ  . دـنکفا وا  يوس  هب  دـش و  هناور 

فیرعت ار  يرعبزنبا  ناتـساد  ع )  ) ادـخ لوسر  یئوگیم ؟ نخـس  هنوگ  نیا  ارچ  مردارب  رـسپ  تفگ : بلاطوبا  متـسه ؟ یک  نم  ناـجومع !
. مدومن كرت  حـطبأ »  » لـحم رد  ار  ناـنآ  نم  دومرف : دنتـسه ؟ اـجک  نونکا  ناـنآ  تفگ : بلاـطوباداد  رارق  هعقاو . ناـیرج  رد  ار  وا  درک و 
ار بلاطوبا  يادص  نانآ  یتقو  فانمدبع ! نادنزرف  يا  مشاه ! نادنزرف  يا  بلطملادبع ! نادـنزرف  يا  دروآرب ! دایرف  موق  نایم  رد  بلاطوبا 

لهچ دنتفگ : دیتسه ؟ رفن  دنچ  امـش  تفگ : نانآ  هب  ور  بلاطوبادنداد  تبثم  خساپ  وا  توعد  هب  دـندرک و  هطاحا  ار  وا  وس  ره  زا  دـندینش 
عضو و نآ  رد  ار  بلاطوبا  نایـشیرق  هک . یماگنه  میورب : نایـشیرق  يوس  هب  ات  دـیئایب  نم  هارمه  دـیرادرب و  ار  دوخ  ياهحالـس  دومرف : . نت

ریـشمش اب  دروخب  ناکت  دوخ  ياج  زا  امـش  زا  رفن  کی  رگا  هبعک  بحاص  هب  مسق  تفگ : بلاطوبا  . دنوش هدنکارپ  دنتـساوخ  دندید  تلاح 
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نآ زا  هقش  هس  دروآ و  دورف  نآ  رب  تبرض  هس  دمآ  دوب  حطبأ  رد  هک  ةافـص »  » تمـس هب  بلاطوبا  سپـس  داتـسرف  مهاوخ  رده  هب  ار  وا  رس 
شنومضم هصالخ  هک  دومن  ءاشنا  ار  راعـشا  نیا  سپـس  یتسیک ؟ وت  هک  يدرک  لاوس  وت  دمحم  دومرف : درک و  مالـسا  ربمایپ  هب  ور  دیرب و 

ناگمه زا  رتهزیکاـپ  وت  تدـالو  هزیکاـپ و  وت  راـبت  لـصا و  یتسه ، مرکم  نارورـس  رورـس  يراوگرزب و  یتسه  نیما  دـمحم  وت   » تسا نآ 
زا هک  نانچ  نآ  ياهدروآ  دوجو  هب  یلاع  شور  تنس و  هکم ، مدرم  نایم  رد  وت  ياهدش  دلوتم  لیـصا  يهشیر  لصا و  کی  زا  وت  دشابیم .
وت اب  مدوخ  نم  دنـشابیم  روالد  ناریـش  یگمه  وت  لیماف  نادـنزرف  عاجـش و  دوخ  نم  دوب ، ام  نآ  زا  تیاقـس  جاـجح و  بآ  ناـن و  قباـس 

یتسار هدننک  راکشآ  وت  يرپسیم  هر  باوص  قح و  ریـسم  رد  یکدوک  نارود  نآ  زا  وت  مدرگیمنرب  نامیپ  نآ  زا  زگره  مدنبیم و  نامیپ 
اهانگنت دئادش و  ياشگ  لکشم  وت  دروآیم . دورف  ار  دوخ  شراب  تارطق  ربا  وت  دوجو  تکرب  هب  یتسه ، هار  نآ  رد  رگداهج  تقادص و  و 

ص)  ) ادخ ربمایپ  ؟ دـندش بکترم  وت  قح  رد  یتراسج  نینچ  نانیا  زا  کی  مادـک  وگب  نم  هب  دومرف  . یـشابیم ناراب  هشیمه  راهب  وت  یتسه 
مـشچ ولج  ار  هرابمکـش  داد  روتـسد  سپـس  . تخاس نینوخ  ار  وا  تروص  رـس و  دناوخارف  ار  وا  بلاطوبا  دومن  هراشا  [ 180  ] يرعبزنبا هب 
لاوس هک  يدوب  وـت  دوـمرف  هراـبود  سپـس  يدـش ؟ دونـشخ  یـضار و  اـیآ  مردارب  رـسپ  دوـمرف : سپـس  دـنزیرب  وا  تروـص  رـس و  هب  مدرم 

وت مسق  ادـخ  هب  دوزفا  دوـمن و  وگزاـب  مدآ  اـت  ار  وا  بسن  هلـسلس  یتـسه  بلطملادـبع  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  وـت  متـسیک ؟ نـم  يدرکیم 
هخاش هشیر و  وت  تسا  هزیکاپ  كاپ و  وت  دـلوم  مه  شیرق و  شدازمه  یتسه . نانآ  ناـیم  رد  بسن  نیرتـالاب  ياراد  شیرق و  نیرتفیرش 

هب ور  سپس  مشاب  هتشاد  يراکمه  وت  اب  هناقداص  مراد  میمـصت  نم  یتسه و  تعاجـش  هشیب  ریـش  وت  يدنمورین  عاجـش و  وت  يراد ... یکاپ 
: دـیوگ فلؤم  . دوب دـهاوخ  ورهبور  نم  اب  دـشاب  هتـشاد  یتکرح  نینچ  دـهاوخب  سک  ره  نیا  زا  سپ  شیرق ! هورگ . يا  دومرف : نانادان  نآ 
هک تسا  نآ  زا  شیب  یلیخ  یلمع  ای  یلوق  رظن  زا  هچ  تسا  هدش  دراو  ص )  ) ادخ ربمایپ  دروم  رد  بلاطوبا  ترصن  يرای و  دروم  رد  هچنآ 

دندوب باوخ  رد  اهمـشچ  هک  هاگ  نآ  دـشیم و  رـضاح  وا  هاگباوخ  رد  هرـصاحم  مایا  رد  هک  دوب  وا  دوش  وگزاـب  ناـبز  هب  اـی  دـیآ  ملق  هب .
: درک ضرع  ع )  ) یلع دومن  لکوم  وا  هب  ار  شنادنزرف  نادنزرف  نادنزرف و  داد : رارق  وا  ياج  هب  ار  یلع  دومن و  دنلب  رتسب  زا  ار  وا  بلاطوبا 

یلوقعم هار  ربص  هک  نک  ربص  مرـسپ ! ... دناوخارف يرادـیاپ  تماقتـسا و  ربص و  هب  ار  وا  بلاطوبا  دـش  مهاوخ  هتـشک  بشما  نم  ناج  ردـپ 
دنزرف بیجن و  هار  رد  مه  نآ  تسا  دیدش  تخـس و  ناحتما  میاهدومن و  ناحتما  ار  وت  یگدنکارپ  هب  ناشریـسم  ناگدـنز  مامت  نوچ  تسا 

نم زا  شیرق  : » دیامرفیم ادـخ  ربمایپ  . تفرگ دـهاوخ  یبیـصن  لجا  ریت  ماهـس  زا  درک و  دـهاوخ  كرت  ار  ناهج  يزور  ياهدـنز  ره  بیجن 
صخـش نیدلا  لثم  امل  هنبا  بلاطوبا و  الول  :و  دـیوگ دـیدحلایبا  نبا  ! تفر ایند  زا  بلاطوبا  میومع  هک  يزور  ات  دنتـشاد  هلـصاف  يرود و 

امامحلا سج  برثیب  كاذ  صاخ و  يوآ و  ۀکمب  كاذفاماقف 

البرک ياقس  زوسناج  تداهش 

هراشا

هللا لوسر  نبأل  هرـصن  یف  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  سابعلا  انالوم  اندیـس و  کلاذ  یف  اـمهب  يدـتقا  دـقل  تلقیلع و  نب  ساـبعلا 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسرل  هترـصن  یف  بلاطیبا  موق  یلا  رظنأف  هئابآ  لاعف  هلاعف  هبـشأف  مالـسلاهیلع )  ) هل هتاـساوم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رظنا مثبکرم  نشخا  سانلا  یف  اهبکرم  ۀیمشاه و  دی  انم  هعنمتسبرقتم  انم و ال  ۀبرغ  يدل  ادمحم  نیلذاخ  انوبسحت  : راصحلا مایا  یف  هلآ )
ینیمی متعطق  نا  هللا  :و  ءاروشاع موی  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نبأل  هترـصن  یف  مالـسلاهیلع )  ) سابعلا لضفلایبا  هتلفان  لوق  یلا 

نع ۀلوقنملا  هترایز  یف  ریـشأ  کلذ  یلا  لعل  کلذ و  ریغ  یلانیمألا  رهاطلا  یبنلا  لجن  نیقیلا  قداص  ماما  نع  وینید  نع  ادـبأ  یماحا  ینا 
زارخلا دـمحم  نب  یلع  لجألا  خیـشلا  يور  لصو : . میعنلا تانج  راد  یف  کئابآ  ۀـجردب  هللا  کـقحلأف  ةرقفلا  هذـهب  هریغ  دـیفملا و  خیـشلا 

ای هثیدـح  ضعب  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هل  لاقف  هتاوزغ  ضعب  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  عم  ناک  هنا  راـمع  نعیمقلا 
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یلع عم  يدعب  لتاقتس  کنا  رامع  ای  هعم ، قحلا  قحلا و  عم  هنأف  هبزح  و  مالسلاهیلع )  ) ایلع عبتأف  کلذ  ناک  اذاف  ۀنتف  يدعب  نوکیـس  رامع !
: معن لاق  كاضر ، هللا و  اضر  یلع  کلذ  سیلأ  هللا ! لوسر  ای  تلق  لاق : . ۀیغابلا ۀئفلا  کلتقی  مث  نیطساقلا  نیثکانلا و  نیفنص  مالـسلاهیلع ) )
( مالسلاهیلع  ) نینمؤملاریما یلا  رسای  نب  رامع  جرخ  نیفص  موی  ناک  املف  . هبرشت نبل  نم  ۀبرش  كداز  رخآ  نوکی  ياضر و  هللا و  اضر  یلع 

داعأف هلثمب  مالـسلاهیلع )  ) هباجأف مالکلا  هیلع  داعأ  ۀـعاس  دـعب  ناک  املف  هللا  کمحر  الهم  لاق  لاتقلا ؟ یف  یل  نذأتأ  لوسر  اخأ  ای  هل  لاقف 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر   ) یل هفـصو  يذلا  مویلا  هنا  نینمؤملاریمأ  لاقف  رامع  هیلا  رظنف  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما یکبف  اثلاث  هیلع 

خألا معنف  اریخ  کـیبن  نع  هللا و  نع  هللا  كازج  ناـظقیلاابا  اـی  لاـق  مث  هعدو  اراـمع و  قناـع  هتلغب و  نع  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریمأ لزنف 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـس  یناف  ةریـصبب  الا  کتعبت  ام  نینمؤملاریما  ای  هللاو  لاق  مث  رامع  یکب  مث  تنک ، بحاصلا  معن  و  تنک ،
نیثکانلا و يدعب  لتاقتس  هعم و  قحلا  قحلا و  عم  هناف  هبزح  ایلع و  عبتاف  کلذ  ناک  اذاف  ۀنتف  يدعب  نوکتـس  رامع ! ای  نینح  موی  لوقی  هلآ )

ۀبرش هاقسأف  راصنألا  نم  لجر  هیلا  ماقف  ءام  انعم  ام  لیقف : ءام  نم  ۀبرشب  اعد  مث  لاتقلا  یلا  زرب  مث  نینمؤملاریمأ ! ای  هللا  كازجف  نیطـساقلا 
یلع لمح  مث  نبللا  نم  ۀبرش  ایندلا  نم  يداز  رخآ  نوکی  نا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلا  دهع  دهع  اذکه  لاق  مث  هبرشف  نبل ، نم 

( مالـسلاهیلع  ) نینمؤملاریمأ فاط  لیللا  ناک  املف  (. هیلع هللا  ۀـمحر   ) لتقف انعطف  ماشلا  لها  نم  نالجر  هیلا  جرخف  رـشع ، ۀـینامث  لتقف  موقلا 
ینحرأ یکرات  تسل  يذـلا  توملا  اهیأ  ای  الأ  : لوقی أشنأ  و  مالـسلاهیلع )  ) یکب مث  هذـخف  یلع  هسأر  لعجف  یقلم  ارامع  دـجوف  یلتقلا  یف 

رامع لتق  دعب  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریمأ لاح  ناک  اذا  تلقلیلدب : مهوحن  وحنت  کنأک  مهبحا  نیذلاب  اریـصب  كارالیلخ  لک  تینفا  دقف 
رفعم نیدـیلا  عوطقم  ضرألا  یلع  یقلم  هآر  دـق  سابعلا و  هرـصان  هیخأ و  لتق  دـعب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هنبا  لاح  نوکی  فیکف  اذـکه 

تعضو املف  هب  لثم  هدبک و  ذخأ  هنطب و  قش  هنع ) هللا  یضر   ) ةزمح لتق  امل  دحا  ةوزغ  یف  نأ  يور  . ءارعلاب لمرم  ءامدلاب  جرـضم  نیدخلا 
یتح ءاجف  هعـضوم ، فرعا  انا  ۀمـص  نب  ثراحلا  هل  لاقف  ؟ ةزمح یمعب  ملع  هل  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق  اـهرازوا  برحلا 

نینمؤملاریمـأل هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  لاـقفهربخیف  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  یلا  عـجری  نا  هرکف  ةزمح  یلع  فـقو 
ءاجف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلا  عجری  نا  هرکف  ةزمح  یلع  فقوف  مالـسلاهیلع )  ) یلع ءاجف  کمع  بلطا  یلع ! ای  مالـسلاهیلع ) )

ناعتسملا تنا  یکتـشملا و  کیلا  دمحلا و  کل  مهللأ  لاق  مث  یکب  هب  لعف  ام  يار  املف  هیلع  فقو  یتح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
نیرباصلل ریخ  وهل  متربص  نئل  هب و  متبقوع  ام  لثمب  اوبقاعف  متبقاع  نا  لجوزع و  هللا  لزنأف  نلثمأل  نلثمأل و  ترفظ  نئل  لاق  مث  يرأ  ام  یلع 

اذا تناـکف  هیلع  تناـک  ةدرب  ةزمح  یلع  یقلأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  يور  .و  ربصأ ربصا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـقف 
ءاسن نزحا  نأ  ول ال  لاق  .و  شیـشحلا هیلجر  یلع  یقلا  هسار و  یلع  اهدمف  هسأر  أدب  هیلجر  یلع  اهدم  اذا  هالجر و  تدب  هسأر  یلع  اهدـم 
هتماه قلفنا  دقف  هیلع ) هللا  مالس   ) سابعلا اما  اذه و  . رویطلا عابسلا و  نوطب  نم  ۀمایقلا  موی  رشحی  یتح  عابسلا  نابقعلل و  هتکرتل  بلطملادبع 

( مالـسلاهیلع  ) نیـسحلا هآر  املف  هبلـس  هللا ) هازخأ   ) لیفطلا نب  میکح  ذـخا  حارجلاب و  نخثأ  نا  دـعب  لتق  هادـی و  تعطق  اروشاع و  موی  یف 
ع)  ) یلع شرسپ  بلاطوبا و  رگاالبرک  ياقس  زوسناج  تداهـش  . یتلیح تلق  و  يرهظ ، رـسکنا  نالأ  : » لاق مالـسلاهیلع )  ) هنع یکح  .و  یکب

دروم رد  دنتفاتش  وا  يرای  ترصن و  هب  هنیدم  رد  زین  ع )  ) یلع شرسپ  هکم و  رد  بلاطوبا  يرآ  تشادن  یصخشت  ماوق  مالـسا  نید  دندوبن 
رادرک راتفر و  دـننامه  وا  راتفر  دومن و  ءادـتقا  ناـنآ  هب  زین  مالـسلامهیلع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نب  ساـبع  ربهر ، اوشیپ و  ترـصن  کـمک و 

يهرـصاحم رد  بلاطوبا  هک  یئاج  دراد  تیمکاح  نادـناخ  نیا  نیب  دـح  هچ  ات  مارم  تدـحو  مالک و  تهابـش  هب  رگن  هب  دوب  دوخ  ناردـپ 
میئآیمن وا  ترـصن  کمک و  هب  مینکیم و  اهر  سکیب  اهنت و  ار  دمحم  ام  دینکن  لایخ  دـیوگیم : ص )  ) ادـخ لوسر  ترـصن  رد  بعش 
لضفلاوبا نخس  مالک و  هب  هاگنآ  . دشابیم اهبکرم  نیرتنشخ  نایمشاه  بکرم  دنکیم و  تسارح  تظافح و  ار  وا  اقیقد  یمـشاه  ناتـسد 

ماما زا  و  دوخ ، نیئآ  نید و  زا  هراومه  نم  دیدرک  عطق  ارم  تسار  تسد  امـش  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : » دیوگیم هک  یئاج  رگنب  ع )  ) سابعلا
و دومن . مهاوخ  يرای  تیامح و  تسا ، نیما  كاپ و  ربمایپ ، لسن  زا  هک  یماما  دـشابیم و  یقداص  نیتسار و  ياوشیپ  هک  مدوخ  ياوشیپ  و 
زا وا  لوقنم  يهمانترایز  رد  هچنآ  تسا  هدـش  هراشا  هباشت  نیمه  هب  دـیاش  تسا  هدومرف  نایب  مزال  ساسح و  عقاوم  رد  هک  تاملک  نیا  زج 
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نادواج تشهب  ياهتمعن  رد  دوخ  ناکاین  ءابآ و  تاجرد  هب  ار  وت  لاعتم  دنوادخ  سپ  : » تسا هدمآ  هرقف  نیا  اب  نارگید  و  هر )  ) دیفم خـیش 
رد ص )  ) مالـسا راوگرزب  ربمایپ  هارمه  هک  تسا  هدومن  تیاور  رـسای  راـمع  زا  یمق  زارخ  دـمحم  نب  یلع  راوگرزب  خیـش  !« دـیامرف قحـال 
زا وت  یتروص  نینچ  رد  داد  دـهاوخ  خر  ياهنتف  نم  زا  سپ  راـمع ! دـندومرف : نم  هب  اـهوگتفگ  زا  یخرب  رد  هک  مدوـب  وا  تاوزغ  زا  یخرب 

هلتاـقم ع )  ) یلع اـب  هورگ  ود  نم ، زا  سپ  نادـب  راـمع ! تسوا . هارمه  زین  قح  قـح و  اـب  هشیمه  وا  نوـچ  اـمن  يوریپ  وا  هورگ  و  ع )  ) یلع
ادخ لوسر  رضحم  هب  دیوگ : رامع  . تشک دهاوخ  ار  وت  راکافج  هورگ  سپس  نابلط ) ینوزف   ) ناطساق و  نانکـش )! نامیپ   ) ناثکان دننکیم :

: دـندومرف خـساپ  رد  دوب ؟ مهاوخ  یـشاب  وت  هک  وا  لوسر  یهـالا و  يدونـشخ  يهلحرم  رد  نم  اـیآ  یتروص  نینچ  رد  مدرک  ضرع  (ص )
ار نآ  هک  دوب  دهاوخ  يریش  زا  ياهعرج  ناهج  نیا  زا  وت  يهشوت  نیرخآ  دوب و  یهاوخ  نم ، هللا و  يدونشخ  اضر و  يهلحرم  رد  وت  يرآ 

روـضح هب  رـسای  راـمع  دـنتفرگ  رارق  مه  لـباقم  رد  هیواـعم  و  ع )  ) یلع فوفـص  داد و  خر  نیفـص  گـنج  هـک  یماـگنه  . دیـشون یهاوـخ 
ع)  ) یلع ؟ موش راپـسهر  رازراـک  هب  هک  یهدیم  هزاـجا  اـیآ  ادـخ ! لوسر  ردارب  يا  درک : ضرع  دیـسر و  مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما 

مالک نامه  درک و  هعجارم  رامع  اددجم  تشذگ  یتعاس  هک  یماگنه  دهد ! رارق  دوخ  تمحر  لومشم  ار  وت  ادخ  ریگب  مارآ  یمک  دومرف :
نادیم هب  تمیزع  دروم  رد  ار  دوخ  نخس  موس  راب  رسای  رامع  دومن  هداعا  ار  یلوا  نخس  نامه  زین  ع )  ) یلع سپ  دومن و  هداعا  ار  نیتسخن 

: دومرف ع )  ) یلع تسیرگن  ع )  ) یلع يهرهچ  هب  رامع  داد ، رس  هیرگ  دومن و  دیدجت  ار  تلاسر  نارود  تارطاخ  ع )  ) یلع سپ  دومن  هداعا 
زا دوخ و  فرط  زا  لاعتم  دنوادخ  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  يزور  نامه  زور ، نیا  رامع ) يهینک  ! ) ناظقیابا يا 

هیرگ هب  عورش  رامع  ؟ يدوب نم  لدمه  مدمه و  قیفر و  ردقچ  وت  يدوب  یئوکین  ردارب  هچ  وت  دنک  تیانع  ریخ  يازج  وت  هب  شربمایپ  يوس 
لوسر زا  دوخ  ياهشوگ  اب  نم  نوچ  ماهدومنن ؟ يوریپ  وت  زا  یهاگآ  تریـصب و  اب  زج  نم  نانمؤمریما ! يا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دومن و 

نینچ رگا  داد  دـهاوخ  خر  ياهنتف  تما  نایم  رد  نم  تشذـگرد  زا  سپ  يدوز  هب  راـمع ! دـندومرف : هک  مدینـش  نینح  زور  رد  ص )  ) ادـخ
نیثکاـن و اـب  وت  نم  زا  سپ  تسوا  هارمه  زین  قح  قـح و  هارمه  وا  نوـچ  اـمن ! يوریپ  وا  هورگ  و  ع )  ) یلع زا  وـت  سپ  دـهد  خر  ياهثداـح 

وت دـیامرف  تیانع  ار  شاداپ  ازج و  نیرتهب  مالـسا ، زا  وت  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ناـنمؤمریما ! يا  سپ  دومن  یهاوخ  هلتاـقم  هزراـبم و  نیطـساق 
هب راـمع  دـش  بکرم  رب  راوس  ع )  ) یلع سپـس  ! يدرک تحیـصن  ار  مدرم  يدومن و  قح  نخـس  غـالبا  هدومن  ادا  ار  دوخ  فـیلکت  هفیظو و 

يدهع نیرخآ  نیا  تفگ  دیـشون و  ار  نآ  سپ  داد  وا  هب  ار  ریـش  زا  یتبرـش  راصنا  زا  یکی  تساوخ  یندیـشون  سپـس  تفر  رازراک  يوس 
موق يوس  هب  سپس  دوب  دهاوخ  ریـش  زا  ياهعرج  ایند  زا  نم  یگدنز  هشوت  داز و  نیرخآ  هک  تسا  هدومن  دهع  نم  اب  ادخ  لوسر  هک  تسا 

یمخز حورجم و  ار  وا  هزین  اب  دندمآ  نوریب  نایماش  زا  رفن  ود  سپ  دنکفا  تکاله  نیمز  هب  ار  نانآ  زا  نت ، هدجیه  دـش و  روهلمح  راکدـب 
هتـشک نادـیم  رد  ع )  ) یلع ماگنه  بش  ! داب وا  لاـح  لـماش  یهـالا  نارفغ  تمحر و  هک  دـمآ  لـئان  تداهـش  یلاـع  ضیف  هب  سپ  دـنتخاس 

ار رعـش  نیا  تسیرگ و  داد و  رارق  دوخ  ناوناز  يور  ار  وا  رـس  سپ  تسا  هداـتفا  نیمز  يور  هک  تفاـی  ار  راـمع  ندـب  تشگیم  ناگدـش 
ریـصب و ار  وتامن  صالخ  اهر و  یگدنز ، نیا  زا  زین  ارم  ایب و  رتدوز  هچ  ره  سپ  یتسین ، نم  يهدـننک  اهر  زگره  هک  گرم ! يادومن  ءاشنا 

عـضو لاح و  دـیوگ : فلؤم  . يوریم ناـنآ  غارـس  هب  اـمنهر  اـب  وت  هک  نیا  لـثم  مرادیم  تسود  ار  ناـنآ  نم  هک  منیبیم  یناـسک  يهربخ 
زا ار  ع )  ) سابع دوخ  ردارب  روای و  اـهنت  هک  ماـگنه  نآ  تشاد  ع )  ) نیـسح شدـنبلد  دـنزرف  لاـح  هب  یتهابـش  ردـق  هچ . ع )  ) نینمؤملاریما

شتسد ود  ره  هک  یلاح  رد  تسا  هداتفا  نیمزرس  نآ  حطس  رد  ور ، هب  هک  تفای  البرک  نش  كاخ و  يور  رب  هداتفا  ار  وا  دوب و  هداد  تسد 
هک یماگنه  دحا  گنج  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  . دشابیم كاخ  نش و  نوخ و  هب  هتـشغآ  شندب  دولآ و  كاخ  شاهرهچ  تسا و  هدیرب 

رگج يوس  زا  وا  تروص  رـس و  دـش و  هدروآ  نوریب  شرگج  دـش و  هراپ  هراپ  نمـشد  يوس  زا  شمکـش  داب )! وا  رب  ادـخ  ناوضر   ) هزمح
همص نب  ثراح  دراد ؟ عالطا  هزمح  میومع  عضو  زا  یسک  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  تفای  نایاپ  گنج  هک  یماگنه  دیدرگ  هلثم )  ) ناراخ

ربمایپ هب  ار  هزمح  ندش  هتـشک  راوگان  ربخ  تسناوتن  یلو  داتـسیا  وا  تداهـش  هاگیاج  رد  ات  دـمآ  سپ  مسانـشیم  ار  وا  هاگیاج  نم  تفگ :
هب ع )  ) یلع سپ  شاب ! هزمح  تیومع  يوجتسج  رد  ناج  یلع  دومرف : ع )  ) نینمؤملاریما هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  سپ  دناسرب  مالـسا  راوگرزب 
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ربخ ددرگرب و  تسناوتن  داتـسیا و  هزمح  شعن  رـس  يالاب  سپ  دومن  هدهاشم  شارخلد ، عضو  نآ  اب  ار  وا  دیـسر و  هزمح  تداهـش  هاگیاج 
تفای و ار  وا  شعن  تخادرپ و  هزمح  شیومع  يوجتـسج  هب  اصخـش  دوخ  ص )  ) ادخ ربمایپ  . دـناسرب ص )  ) مالـسا ربمایپ  هب  ار  وا  تداهش 
! ایادخ دومرف : سپـس  تسیرگ  تدش  هب  داتفا  هدیرب  هدـیرب  هدـش و  هعطق  هعطق . رکیپ  نآ  هب  شمـشچ  هک  یماگنه  داتـسیا و  وا  رـس  يالاب 

لتاق هب . نم  رگا  دومرف : سپس  یتسه  لاوحا  مامت  رد  نم  کمک  هانپ و  وت  ایادخ  تسا  وت  هب  متیاکش  تسوت و  صوصخم  ساپـس  دمح و 
اوبقاعف متبقاع  نا  و  : » دومرفیم هیآ  نآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دش  لزان  ياهیآ  دومن  مهاوخ  هعطق  هعطق . هلثم و  ار  وا  منک  ادیپ  یسرتسد  وت 
دیاهدـش تبوقع  هک  تروص  نآ  هب  سپ  دـیدش و  ورهبور  تبوـقع  اـپ  وا  زج  رگا  ...« نیرباـصلل ریخ  وـهل  متربـص  نئل  متبقوـع و  اـم  لـثمب 
یئابیکـش ربص و  ایادخ  دومرف : هرابود  ص )  ) ادخ ربمایپ  . دوب دـهاوخ  نارباص  يهتـسیاش  بوخ و  اعطق  دـیدومن  ربص  رگا  دـیهد و  تبوقع 

یلو دیشک  هزمح  يور  هب  ار  دوخ  يابع  ص )  ) ادخ ربمایپ  هزمح ، شارخلد  عضو  نآ  يهدهاشم  زا  سپ  تسا  هدش  تیاور  مریگیم ! شیپ 
دشیم هدیشک  وا  رس  فرط  هب  رگا  دنامیمزاب و  وا  رس  فرط  دشیم  هدیـشک  وا  ياهاپ  فرط  هب  رگا  هک  دوب  ياهنوگ  هب  وا  یمـسج  عضو 

كرت ار  هنحـص  دـنکفا و  وا  ياپ  يور  ار  اهیندـیئور  فلع و  دـناشوپ و  ار  وا  رـس  تروص و  يور  ابع  اب  سپ  دـنامیم  ظافحیب  وا  ياهاپ 
اههدنرد ناگدنرپ و  تهج  یعـضو  نینچ  رد  ار  هزمح  دندشیمن  نیگهودنا  نوزحم و  وا  نادـناخ  بلطملادـبع و  ناوناب  رگا  دومرف  . درک

ردـص هب  طوبرم  زیگنا  مغ  ناتـساد  نیا  . دـمآیم رـشحم  يهنحـص  هب  ناگدـنرپ  اههدـنرد و  نوطب  زا  تمایق  زور  میومع  ات  مدومنیم  اـهر 
سابعلا لضفلاوبا  اما  تخاس  هدرزآ  هتفـشآ و  ار  ادـخ  ربمایپ  ناـنچ  نآ  هک  دوب  ءادهـشلادیس  هزمح  تداهـش  شارخلد  يهثداـح  مالـسا و 

مان هب  ینوعلم  تشادرب و  يدعتم  ناوارف و  تاحارج  دش و  هدیرب  عطق و  وا  ناتـسد  تسکـش و  وا  كرابم  رـس  داب  وا  رب  ادخ  دورد  مالس و 
هدـهاشم شارخلد  عضو  نیا  اب  ار  وا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  یماگنه  تخادرپ  وا  ياهـسابل  ندروآ  نوریب  ندـنک و  هب  لـیفط » نب  میکح  »

هب ور  ماهراـچ  تسکـش و  مرمک  نونکا  مه  یتـلیح » تلق  يرهظ و  رـسکنا  نـالأ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  تسیرگ و  تخـس  دوـمن 
عجر دـق  هنا . یکح  دـقف  کلذ ، لوقی  نا  مالـسلاهیلع )  ) هل قحی  و  [: نامقل ۀـصق  .] دـشاب هتفگ  نینچ  نیا  وا  هک  تسا  هتـسیاش  داـهن  یناـیاپ 

یـشارف ددـج  لاق  . تتام لاق  یتأرما ؟ تلعف  ام  لاق  . يرما تکلم  لاق  تام ، لاق  یبأ ؟ لعف  ام  لاقف  قیرطلا  یف  همالغ  یقلف  رفـس  نم  نامقل 
نامقل هک  تسا  هدش  وگزاب  لقن و  نوچ  . يرهظ عطقنأ  لاق  . تام لاق  یخأ ؟ لعف  ام  لاق  یتروع  ترتس  لاق  تتام  لاق  یتخأ ؟ تلعف  ام  لاق 
خساپ رازگتمدخ  ؟ تسا یلاح  هچ  رد  مردپ  دیسرپ : وا  زا  دومن  دروخرب  دوخ  رازگتمدخ  مالغ و  اب  هار  نیب  رد  تشگیمرب  ینالوط  رفس  زا 

؟ تسا لاح  هچ  رد  مرـسمه  دیـسرپ : زاب  مدـش . مروما  رایتخا  بحاـص  کـلام و  نم  سپ  تفگ  ناـمقل  تسویپ : يدزیا  تمحر  هب  وا  داد :
وا تسا ؟ لاح  هچ  رد  مرهاوخ  دیـسرپ  اددجم  . دش دیدجت  مرتسب  سپ  تفگ  نامقل  تسویپ  يدزیا  تمحر  هب  زین  وا  داد  خساپ  رازگتمدـخ 

نامقل دومن  توف  زین  وا  داد : خساپ  وا  تسا ؟ یلاح  هچ  رد  مردارب  دیسرپ : نایاپ  رد  مدناشوپ  ار  متروع  تفگ  نامقل  درم . زین  وا  داد  خساپ 
دش هتسکش  مهانپ  تشپ و  سپ  تفگ 

یضر دیس  گرم  ناتساد 

رخف ریزولا  رضح  ةأمعبرأ  تس و  ۀنـس  مرحملا  نم  نولخ  تس  یف  هنع ) هللا  یـضر   ) یـضرلا دیـسلا  یفوت  امل  هنأ  یکح  ویـضر  دیـسلا  ةافو 
یلا هعزج  نم  هنع ) یلاعت  هللا  یضر   ) یضترملا دیسلا  هوخأ  یـضم  هیلع و  ةاوصلا  هتزانج و  ةاضقلا  فارـشألا و  نایعألا و  عیمج  کلملا و 

یضم بلاغوبا و  کلملا  رخف  هیلع  یلص  و  هنفد ، هیخأ و  ةزانج  رظنی  نا  عطتـسی  مل  هنأل  هیلع ) هللا  تاولـص   ) رفعج نب  یـسوم  هدج  دهـشم 
تایبأب یضترملا  هوخأ  هاثر  هراد و  یلا  دوعلاب  همزلأف  هفرش ) نم  یلع  هللا  مالس   ) یمظاکلا دهشملا  یلا  یضترملا  دیسلأ  راهنلا ، رخآ  هسفنب 
ویـساخ انا  ام  ضعب  یف  اهتوسحف  تتا  یتح  اهأزر  رذـحا  تلز  امیـسأرب  یلع  تبهذ  ول  تددو  يدـی و  تمذـج  ۀـعجفل  لاجرلل  ای  : اـهنم

هفقوم سابعلل  رکذأل  یناساندألاب  لاط  رمع  برل  رهاط و  ریـصق  نم  كرمع  هللایـساکم  لوط  یلطم و  اهنثی  مل  تممـص  املف  انمز  اـهتلطم 
نیسحلا عم  هدهـشمک  اموی  ادهـشم  يرا  وفلتخیف ال  ینثی  یلوی و ال  امظ و ال  یلع  هیمحی  نیـسحلا و  یمحیفطتخت  موقلا  ماهو  ءالبرکب 
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نب لضفلأ  هدـیفح  هیلع ) هللا  مالـس   ) سابعلا یثر  دـقل  وفلخ  هلاعفا  هل ، عاضأ  ام  هتلیـضف و  تناـب  ادهـشم  هب  مرکافرـشلا  لـضفلا و  هیلع 
فلؤـم هک  یماـگنه  تسا  هدـش  تیاـکح  زابیـضر  دیـس  گرم  ناتـساد  (. مهنع هللا  یـضر   ) ساـبعلا نـب  هللادـیبع  نـب  نـسحلا  نـب  دـمحم 
تاضق فارـشا و  نایعا و  ماـمت  بلاـغوبا و  کـلملارخف  ریزو  تفر و  اـیند  زا  ق  مرحم 406 ه . مشش  رد  یـضر  دیـس  موحرم  هغالبلاجهن 

ملاع هیقف و  یضترم  دیس  شردارب  گرزب  تبیـصم  نآ  رد  دندومن  ادیپ  روضح  ینابر  ملاع  نآ  رب  زامن  هزانج و  عییـشت  رد  هیوب  لآ  تلود 
هانپ نیمظاک  رد  هیلع ) همالـس  هللا و  تاولـص   ) رفعج نب  یـسوم  ماما  شدج  رهطم  مرح  هب  هثداح ، يراوگان  عزف و  تدـش  زا  ردـقلا  لیلج 
دوخ دومن و  رازگرب  بلاغوبا  کلملا  رخف  ار  وا  زاـمن  دـیامن  ادـیپ  روضح  وا  عییـشت  نفد و  ردارب و  يهزاـنج  هب  دنتـسناوتن  وا  نوچ  دـندرب 
دیـس دروآ  شلزنم  هب  س )  ) یمظاک مرح  زا  ار  وا  تفگ و  تیلـست  تفاتـش و  نیمظاک  رد  یـضترم  دیـس  روضح  هب  زور  رخآ  رد  اـصخش 

نادرم ياهآ  تسا : نیا  راعـشا  نومـضم  هصالخ  : دیوگ نآ  نمـض  رد  هک  تسا  هدومن  اشنا  را  يدنلب  يهیثرم  شردارب  گرم  رد  یـضترم 
رد مئاد  نم  دربیم . زین  ار  مرـس  هعجاف ، نیا  هک  متـشادیم  تسود  دـیرب و  ارم  ياهتـسد  هک  ياهعجاف  تسد  زا  دیباتـشب  مداـیرف  هب  گرزب 

هثداـح نآ  یتقو  یلو  مدـنکفا  ریخأـت  هب  ار  نآ  یناـمز  دیـسر  نم  غارـس  هب  طئارـش  نیرتدـب  رد  هک  مدربیم  رـس  هب  تبیـصم  نآ  زا  ساره 
. هچ وت  هاتوک  رمع  ردارب ! دسرب  مدایرف  هب  ادخ  دیشخبن  يدوس  نم  ندنکفا  رس  تشپ  ندنکفا و  ریخأت  دیایب  مغارـس  هب  هک  تفرگ  میمـصت 

لضفتسا هدورس  شاهون  هک  ياهیثرم  . دنـشابیم هارمه  اهیگدولآ  اب  تایح  لوط  رد  هک  ینالوط  ياهرمع  اسب  هچ  دوب و  هزیکاپ  كاپ و  ردق 
نینچ ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  شدج  قح  رد  تسا  هدوب  دوخ  رصع  نابیدا  ناگرزب و  زا  یکی  هک  سابع  نب  هللادیبع  نب  نسح  نب  دمحم  نب 

تشاد و تیامح  ع )  ) نیـسح زا  هنـشت  بل  اب  هک  مد  نآ  مروآیم  داـی  هب  ـالبرک  رد  ار  ع )  ) ساـبع تیعقوم  هک  مد  نآ  ره  نمتـسا  هدورس 
هک وا  منیبیمن  وا  تیعقوم  ناس  هب  ار  يرگید  تیعقوم  چیه  دوب  شالت  رد  مئاد  دومنیمن  جـک  ریـشمش  درکیمن و  نمـشد  هب  تشپ  زگره 

دروم تسا  هدیدرگ  راکشآ  نآ  تلیـضف  هک  یهاگترایز  هشیمه  وت  تشاد  يزاتمم  تیعقوم  ردق  هچ . دوب  شنیرق  هشیمه . فرـش  لضف و 
انا و  ([: ص  ) نینبلامأ ءاثر  .] دـنهد شرتسگ  غیلبت و  ار  وا  لاعفا  لاـمعا و  دناهتـسناوتن  وا  فـالخا  هک  سوسفا  یلو  هدـب  رارق  مارتحا  مارکا و 
یلا جرخت  تناک  دـق  لماکلا و  حرـش  یف  شفخألا  نسحلاوبا  هدـشنأ  يذـلأ  امهنع ) هللا  یـضر   ) نینبلاما ۀـمطاف  همأ  ءاثر  نم  ادـج  قرتسأ 

نم ۀبدنلا  [ 181  ] یجـشل نوکبیف  مکحلا  نب  ناورم  مهیف  ایندلا و  لهأ  اهئاثر  عامـسل  عمتجیف  هللادـیبع  هدـلو  لمحت  هیثرت و  موی  لک  عیقبلا 
نا تئبنا  [ . 183  ] دبلوذ ثیل  لک  ردـیح  ءانبأ  نم  هارو  و  [ 182  ] دـقنلا ریهامج  یلع  رک  سابعلا  يأر  نم  ایاهلوق  و  (. اهنع هللا  یـضر   ) اهلوق

کیو ینوعدت  الدحأ  کنم  یند  امل  کیدی  یف  کفیس  ناک  ولدمعلا  برض  هسأرب  لاما  یلبـش  یلع  یلی  ودی  عوطقم  هسأرب  بیـصا  ینبا 
اولصاو دق  [ 185  ] یبرلا [ 184  ] روسن لثم  ۀعبرأنینب  نم  تحبـصا و ال  مویلا  مهب و  یعدا  یل  نونب  تناکنیرعلا  ثویلب  ینیرکذـت  نینبلامأ 

عیطق اـسابع  نأـب  اوربخأ  اـمکأ  يرعـش  تیل  اـینیعط  اعیرـص  یـسمأ  مهلکف  [ 187  ] مهئالـشا [ 186  ] ناـصرخلا عزاـنتنیتولا  عطقب  توملا 
هک ار  نینبلاما  همطاـف  ع ،)  ) ساـبعلا لـضفلاوبا  رداـم  ياـثر  هک  یتقو  متفایم  هیرگ  تقر و  لاـح  هب  هشیمه  نم  س)  ) نینبلاما ياـثرنیمیلا 

: دـیوگ هک  تسا  هدروآ  لماک  حرـش  رد  شفخا  نسحلاوبا  هک  ار  یئاثر  نآ  مروآیم  دای  هب  داب ! شلاح  لماش  یهلا  ياضر  يدونـشوخ و 
هک يدـح  هب  دـیدرگیم  یناوخ  هیثرم  لوغـشم  دروآیم و  دوخ  هارمه  ار  هللادـیبع  شاهون  دـمآیم و  عیقب  هب  زور  ره  راوگرزب  يوناـب  نیا 

نزح هودنا و  رد  سپ  تشاد  روضح  زین  مکح  نب  ناورم  نانآ  عمج  رد  دـندومنیم  عامتجا  وا  ياثر  عامتـسا  تهج  هنیدـم  لها  زا  یعمج 
ياهریـش دای  هب  ارم  مان  نیا  اب  نوچ  دیناوخن  نادنزرف  ردام  ارم  رگید  هنیدم  مدرم  يا  دیوگیم : هک  یئاج  دندادیم  رـس  هیرگ  زین  نانآ  وا ،

دنزرف رـسپ و  نودب  ماهتـشگرب و  نونکا  یلو  مدـشیم  هدـیمان  نادـنزرف  ردام  تهج  نامه  هب  متـشاد  دـنزرف  راهچ  نم  دـیزادنایم  ماهشیب 
هب تایح  ياهگر  خرـس  ندیرب  اب  مه  رـس  تشپ  دندوب  يزاورپ  دنلب  ياهباقع  دننام  ات  راهچ  ره  هک  متـشاد  ياهناگ  راهچ  نادنزرف  ماهدنام 

شاک يا  منکیم  وزرآ  دندیدرگ  هدروخ  رـس  هزین  حورجم و  یگمه  سپ  دنتخادرپ  هعزانم  هب  نانآ  رـس  يالاب  اههزین  دناهدیـسرارف  گرم 
نابرهم و ردام  لد  زوس  زا  یشخب  اهنیا  ؟ دناهدیرب ار  شتـسار  تسد  مدنزرف  سابع  دنیوگیم  هک  تسه  هنوگنامه  تیعقاو  ایآ  متـسنادیم 

ردپ قارف  رد  هک  میوریم  يرگید  همطاف  غارـس  هب  نونکا  تسا و  هدورـس  شعاجـش  دیـشر و  نادنزرف  قارف  رد  هک  تسا  يرورپ  نامرهق 
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. تسا هتشاد  دوخ  لد  رد  ناج  سنا و  رالاس  دیس و  راوگرزب 

ردپ قارف  رد  يرتخد  لد  زوس  باهتلا و 

هراشا

ۀمطاف هب  تثر  ام  رکذا  نا  تیأر  نینبلاما  ءاثر  ترکذ  امل  ینا  لوقأناجلا  سنألا و  دیـس  اـهیبأل  ۀـمطاف  ءاـثر  رکذـب  نازحـالا  نارین  باـهتلا 
ۀجـض ۀـنیدملا  تراص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ضبق  امل  هنا  ملعا  . اهئاکب اـهنزح و  نم  اذـبن  رکذـن  نا  دـعب  اـهابأ  مالـسلااهیلع ) )

تاولـص  ) نینمؤملاریمأ هیخأ  همع و  نب  یلع  امیـس  نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  هؤزر  مظع  ۀبدان و  بدان و  ۀـیکاب و  كاب و  الا  نکی  ملف  ةدـحاو 
دشأ هتیب  لهأ  یف  نکی  ملو  هب  ضهنت  تناک  هتلمح  ول  لابجلا  نظی ، نکی  مل  ام  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ةافو  نم  هب  لزنف  ( هیلع هللا 

ددجتی و اهنزح  ناک  لجوزع و  هللا  الا  هملعی  مل  ام  نزحلا  نم  اهیلع  لخد  دقف  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهزلا ۀمطاف  ۀمولظملا  انتدیـس  نم  انزح 
یهتـشأ ینا  موی  تاذ  تلاقف  . لوألا مویلا  نم  رثکأ  اهئاکب  ناک  ءاج  موی  لک  و  نینحلا ، اهنم  نکـسی  و ال  نینا ، اهل  يدهی  الف  دتـشی  اهئاکب 

لاق املف  ناذألا  یف  ذـخأف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا دـعب  ناذألا  نم  عنتما  ناک  الالب و  کلذ  غلبف  ناذـألاب ، یبأ  نذؤم  توص  عمـسا  نأ 
یلص  ) هللا لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هلوق : یلا  غلب  املف  ءاکبلا  نم  کلامتت  ملف  همایا  اهابأ و  مالـسلااهیلع )  ) ترکذ ربکا ! هللا  ربکا  هللا  نذؤملا 
ۀنبا تقراف  دـقف  لالب  ای  کسمأ  لالبل  سانلا  لاقف  اهیلع  یـشغ  اههجول و  تطقـس  و  اـهیلع ) هللا  تاولـص   ) ۀـمطاف تقهـش  هلآ ) هیلع و  هللا 
ملف ناذألا  متی  نا  هتلأسف  مالـسلااهیلع )  ) ۀمطاف تقافاف  همتی  مل  هناذأ و  عطقف  تتام  دق  اهنأ  اونظ  ایندلا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

ام اهنا  يوارلا : لاق  . کلذ نع  هتفعأف  ناذألاب  یتوص  تعمـس  اذا  کسفنب  هنیلزنت  امم  کیلع  یـشخأ  ینا  ناوسنلا  ةدیـس  ای  اهل  لاق  لـعفی و 
نیأ اهیدلول  لوقت  ۀعاس و  دعب  ۀعاس  اهیلع  یـشغی  بلقلا  ۀقرتحم  نیعلا  ۀیکاب  نکرلا  ةدهنم  مسجلا  ۀـلحان  سأرلا ، ۀبـصعم  اهیبأ  دـعب  تلاز 
یلع نایـشمت  امکعدـی  الف  امکیلع ؟ ۀقفـش  سانلا  دـشأ  ناک  يذـلا  امکوبا  نیا  ةرم ؟ دـعب  ةرم  امکلمحی  امکمرکی و  ناـک  يذـلا  اـمکوبا 
اهوبا کلذ  اهموی  نع  ربخا  امک  تناکف  امکب  لـعفی  لزی  مل  اـمک  هقتاـع  یلع  اـمکلمحی  ـال  ادـبأ و  باـبلا  اذـه  حـتفی  هارا  ـال  و  ضرـألا ،

اهنج اذا  شحوتـست  و  يرخا ، اهدلاو  قارف  رکذتت  ةرم و  اهتیب  نع  یحولا  عاطقنا  رکذتت  ۀیکاب  ۀـبورکم  ۀـنوزحم  هلآ ) هیلع و  هللا  تاولـص  )
اهابأ و یثرت  تناک  ةزیزع و  اهیبأ  مایا  یف  تناک  نا  دعب  ۀلیلذ  اهـسفن  يرت  مث  نآرقلاب  دجهت  اذا  هیلا  عمـست  تناک  يذلا  هتوص  دقفل  لیللا 

عیمج یناـسنا  كرکذ  ءاـکبلا و  ینتملع  ءارحـصلا  نکاـس  اـیفیبواجم  كارا  ـال  وکـشا  حونا و  اـیکاب  كربق  ترز  یقوش  دتـشا  اذا  : لوقت
ردـلا  » یف امک  اهیلع ) هللا  تاولـص   ) اهیبأ ءاثر  یف  اضیأ  اهل  وبئاغب  نیزحلا  یبلق  نع  تنک  اـمف  اـبیغم  بارتلا  یف  ینع  تنک  ناـفبئاصملا 

اهنأ ول  بئاصم  یلع  تبصایئادن  و  یتخرـص ، عمـست  تنک  نا  يرثلا  بوثأ  تحت  بیغملل  لق  : یماشلا فسوی  نیدلا  لامج  خیـشلل  میظنلا »
یمیـض و یقتا  لیلذـلل و  عضخا  مویلافایلامج  ناک  و  میـض ، نم  شخا  دـمحم ال  لظب  یمح  تاذ  تنک  دـقایلایل  نرـص  ماـیألا  یلع  تبص 
کیف و عمدلا  نلعجأل  یـسنوم و  كدعب  نزحلا  نلعجألفایحابـص  تیکب  نصغ ، یلع  انجـش  اهلیل  یف  ۀـیرمق  تکب  اذافایئادرب  یملاظ  عفدأ 

ۀمطاـف تناـک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ضبق  اـمل  لاـق  دـیبل  نب  دومحم  نع  یمقلا  نازخلا  دـمحم  نب  یلع  خیـشلا  يور  واـیحاش 
اهتدـجوف ةزمح  ربق  تیتأ  مایألا  ضعب  یف  ناک  املف  كانه  یکبت  و  هنع ) هللا  یـضر   ) ةزمح ربق  یتأت  ءادهـشلا و  روبق  یتأت  مالـسلااهیلع ) )

ای تلاقف  كءاکب  نم  یبلق  طاینا  تعطق  هللاو . دـق  ناوسنلا ! ةدیـس  ای  تلق  اـهیلع و  تملـس  اـهتیتأف و  تنکـس  یتح  اـهتلهمأف  كاـنه  یکبت 
اموی تام  اذا  : لوقت تأشنأ  مث  هللا  لوسر  یلا  هاقوشاو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ! ) هللا لوسر  ءابألا  ریخب  تبـصا  دقلف  ءاکبلا  یل  قحی  ورمعابا !

یف هرـس ) سدق   ) دیهـشلا خیـشلا  ربتعملا و  یف  هیلع ) هللا  ۀـمحر  : ) ققحملا لاق  و  [ . 188  ] رثکأ هللا  تاـم و  ذـم  یبأ  رکذ  هرکذ و  لـق  تیم 
متشملا یلع  [ 189  ] اذاماهنیع یلع  هتعضوف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا ربق  بارت  نم  ۀضبق  تذخأ  اهیلع  هللا  تاولـص  اهنأ  يور  يرکذلا :

ۀبیطلا هتبرتب  اهیلع  هللا  مالس  تلعف  لوقأایلایل  نرص  مایألا  یلع  تبـص  اهنا  ول  بئاصم  یلع  تبـصایلاوغ  نامزلا  يدم  مشی  نا ال  دمحأ  ۀبرت 
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نم هناف  هینیع  یلع  هعـضیل  همـشیلف و  ناحیرب  مکدحا  یتا  اذا  : » لاق هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  يور  دـقف  ناحیرلا  درولاب و  لعفی  ام 
روآدای شنادنزرف  تداهـش  غاد  رد  ار  نینبلامأ  یثارم  یتقو  نم  دـیوگ : فلؤمردـپ  قارف  رد  ادـخ  لوسر  رتخد  لد  زوس  باهتلا و  «. ۀـنجلا

هتـشاد زاربا  ار  شیاههیرگ  اههودنا و  زا  یـشخب  شراوگرزب  ردپ  دای  هب  س )  ) ارهز همطاف  هچنآ  زا  مه  يرـصتخم  هک  مدید  بسانم  مدـش 
هیرگ و رد  قرغ  هچراـپکی  هنیدـم  رهـش  دـیدرگ  حور  ضبق  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هک  یماـگنه  یـشاب  هتـسناد  تسا  رتـهب  میاـمن  رکذ  تـسا 

لاح رد  هک  نیا  رگم  يدرکیمن  ادـیپ  ار  يدرم  نز و  زا  يدـحأ  . دـندیدرگ نالان  ناـیرگ و  هرـسکی  هنیدـم  مدرم  يهمه  دـندش  يرادازع 
ومع و رـسپ  رب  صوصخ  هب  دوب  مدرم  داحآ  زا  رتنیگنـس  رایـسب  شاهداوناخ  عمج  رد  وا  تقراـفم  غاد  یلو  دـندوب  سوسفا  هلاـن و  هیرگ و 
ار نآ  دنتـسناوتیمن  اههوک  زگره  هک  تشاد  يرتشیب  جـنر  درد و  نیگنـس و  وا  تبیـصم  ع )  ) نینمؤملاریما ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  شردارب 

نانچ نآ  وا  هب  دوبن  كاندرد  نوزحم و  س )  ) ءارهزلا ۀـمطاف  همولظم  هدیـس  دـننامه  یـسک  مه  تلاسر  تیب  لها  نایم  رد  دـننک و  لمحت 
تفرگیم تدش  زور  ره  وا  هودنا  نزح و  دبایرد  دناوتیمن  یـسک  لجوزع  دنوادخ  زج  ار  نآ  دودح  هک  دروآ  ور  هصغ  هودنا و  نزح و 

ادـخ لوسر  نذؤم  يادـص  هک  دومن  وزرآ  يزورتشگیم  رتشیب  رتـشیب و  زور  ره  وا  يهیرگ  هلاـن و  دـشیم و  دـیدجت  زور  ره  وا  هودـنا  و 
رد هک  یـسایس  لئاسم  تلع  هب  تلاسر ، خـماش  ماـقم  تلحر  زا  دـعب  وا  دیـسر  لـالب  شوگ  هب  وزرآ  نیا  دونـشب  ناذأ  لاـح  رد  ار  لـالب ) )

رطاـخ تیاـضر  نیمأـت  رطاـخ  هب  یلو  دریگب  رارق  نارگید  يزوریپ  لـپ  وا  دوجو  تساوخیمن  تشاد و  عاـنتما  نتفگ  ناذا  زا  دوـب  ناـیرج 
ار ربکا  هللا  ربکا  هللا  تاملک  هک  یماگنه  دومن  نتفگ  ناذا  هب  عورـش  ص )  ) ادـخ لوسر  تلحر  زا  دـعب  راب  نیتسخن  ص )  ) تلاسر راـگدای 

کـشا اههیرگ و  کلام  تسناوتن  تخاس و  مسجم  لد  رد  ار  وا  تایح  رادـتقا و  راگزور  داتفا و  ردـپ  یمارگ  داـی  هب  ارهز  همطاـف  داد  رس 
لاح رد  داتفا و  نیمز  رب  داد و  رس  ياهلان  همطاف  دیسر  ص »)  ) هللا لوسر  ادمحم  نأ  دهشأ   » زارف هب  لالب  هک  یماگنه  ددرگ  دوخ  نامـشچ 

دندومن روصت  دومن و  عادو  ار  ایند  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  نوچ  رادـهگن  ار  دوخ  نتفگ  ناذا  دـنتفگ : لـالب  هب  مدرم  تفرگ  رارق  هوشغ .
ار ناذا  هک  دومن  تساوخرد  دیدرگ و  رادیب  هوشغ  لاح  زا  همطاف  دیناسرن  نایاپ  هب  درک و  عطق  ار  دوخ  ناذا  لالب  تسا  هتفر  ایند  زا  وا  هک 

سپ يزاسیم  دراو  دوخ  رب  وت  هک  متسه  یئاهیتحاران  نآ  نارگن  نم  ملاع  نانز  يهدیـس  يا  درک  ضرع  دادن و  ماجنا  وا  یلو  دهد  همادا 
مـشچ مادنا ، رغال  فیعـض و  هتـسبرس و  نالان ، مئاد  شردپ  تلحر  زا  دـعب  وا  دـیوگ : يوار  . دومن ناذا  نتفگ  زا  فاعم  ار  وا  س )  ) همطاف

اجک تفگیم : نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  هب  باطخ  دومنیم و  خر  وا  هب  هوشغ  یلاـحیب و  هظحل  هب  هظحل  تشاد  نازوس  بلق  ناـیرگ و 
؟ تفرگیم دوخ  شود  يور  ار  امش  اهراب  هک  يردپ  نآ  تسا  اجک  دادیم ؟ رارق  مارتحا  مارکا و  دروم  ار  امش  هک  ینابرهم  ردپ  نآ  تسا 

نونکا یلو  دـینک  تکرح  نیمز  يور  امـش  هک  دادیمن  هزاـجا  زگره  وا  دوـب  امـش  هب  تبـسن  درف  نیرتناـبرهم  هک  يردـپ  نآ  تسا  اـجک 
، مومغم نوزحم ، دوب  هداد  ربخ  شردقیلاع  ردپ  هک  دوب  لاح  نآ  رد  مئاد  وا  دشکب . شود  رب  ار  امش  دنک و  زاب  ار  ام  رد  هک  ار  وا  منیبیمن 
هک یماگنه  تشگیم  رکذتم  ار  ردـپ  قارف  دروآیم و  دای  هب  شنامدود  زا  ار  یحو  ندـش  هدـیرب  عاطقنا و  مئاد  دوب  هتفرگ  كانهودـنا و 

سنا ادـص  نآ  اـب  زور  ره  هک  دوب  هداد  تسد  زا  ار  یئادـص  وا  نوچ  تفرگیم  ار  وا  ياـپ  اـت  رـس  بارطـضا  تشحو و  دیـسریمارف  بش 
نوبز و ار  دوخ  ص )  ) تلاسر خماش  ماقم  راب  تزع  مایا  تشذگ  زا  دعب  وا  دوب . مالـسا  ربمایپ  دـجهت  نآرق و  زاونلد  يادـص  نآ  تشاد و 
هیرگ و منکیم  ترایز  ار  وت  ربق  هیرگ . لاح  اب  دریگیم  ینوزف  ماهقالع  قوش و  هک  یماـگنه  : تفگیم بترم  درکیم و  ساـسحا  ناوتاـن 

ماـمت وت  داـی  یلو  يداد  میلعت  ار  هلاـن  هیرگ و  نم  هب  هک  يدوـب  وـت  قـشع  يداو  يهدـیمارآ  يا  مونـشیمن  یباوـج  یلو  مهدیم  رـس  هلاـن 
، نم نیزح  نیگهودـنا و  بلق  زا  وت  دای  زگره  یـشاب  هتـشاد  نیقی  ياهدیـشوپور  بیاغ و  نم  زا  وت  رگا  درپس ، مایـشومارف  هب  ار  بئاـصم 

لامج خیـش  را  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  زین  يرگید  ياههمزمز  راعـشا و  ردـپ  ياثر  رد  س )  ) هرهاط ۀـقیدص  : رگید یئاثر  . ددرگیمن بیاـغ 
وگب كاخ  ياهششوپ  ریز  رد  هدش  ناهنپ  هب  نم  لوق  زا  : » دیوگیم ءاثر  نآ  رد  تسا  هدروآ  میظنلا » ردلا   » باتک رد  یماش  فسوی  نیدلا 
امتح دشیم  هتخیرورف  اهزور  رـس  قرف و  رب  رگا  هک  دمآ  دورف  نم  رب  یئاهتبیـصم  وت ، قارف  زا  سپ  دشاب  هدینـش  ارم  يهلان  ادـص و  وا  رگا 
دوب یئابیز  راگزور  متشادن  یساره  نمشد  زا  زگره  متشاد  یتیامح  يرادساپ و  مردپ  ياهتیامح  يهیاس  رد  نم  دندشیم  هریت  رات و  بش 
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يرمق رگا  میامنیم . عفد  مدوخ  يابع  اب  ار  مرگمتـس  مراد و  اورپ  نمـشد  زا  منکیم و  عوضخ  مه  لیلذ  ناوتان و  لباقم  رد  نونکا  مه  اما 
سنوم وت  زا  سپ  ار  ماهصغ  هودنا و  سپ  مراد  هلان  هیرگ و  مه  ار  اهزور  نم  دهدیم  رس  هخاش  رـس  رب  هلان  هیرگ و  هصغ ، هودنا و  زا  اهبش 

یلع ردقلا  لیلج  خیش  : عیقب رد  ریـس  و  ع )  ) همطاف « مهدیم رارق  مدوخ  لیامح  وت  يهرابرد  ار  ممـشچ  کشا  مهدیم و  رارق  دوخ  مدمه  و 
هدرپس كاخ  هب  و  دش ، حور  ضبق  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  یماگنه  : » دیوگ هک  تسا  هدرک  تیاور  دیبل  نب  دومحم  زا  یمق  نازخ  دمحم  نب 
هزمح ربق  رس  هب  مایا  زا  یخرب  رد  تسیرگیم  اجنآ  رد  تفریم و  هزمح  شیومع  ربق  صوصخ  هب  دحأ  نادیهش  رازم  هب  ع )  ) همطاف دندش 

وا هب  مدیـسر و  شروضح  هب  سپ  دش  مارآ  تکاس و  ات  دنک  مامت  ار  شیاههیرگ  هک  مداد  تصرف  وا  هب  سپ  متفای  اجنآ  رد  ار  وا  مدمآرد 
هدنبیز نم  زج  هلان  هیرگ و  ایآ  ورمعابا ! يا  دومرف  . يدیرب ارم  بلق  ياهنایرش  ادخ  هب  ناهج ! ناوناب  يوناب  يا  مدومن  ضرع  مدرک و  مالس 

وا رادید  يهقالع  قوش و  ردق  هچ . ماهتسشن  گوس  هب  هللا ) لوسر   ) ناهج ناردپ  نیرتهب  تبیصم  رد  نم  تسا ؟ يرگید  سک  يهتسیاش  و 
مردـپ هک  ياهظحل  نآ  زا  یلو  ددرگیم  مک  وا  يهزاوآ  ماـن و  دورب  اـیند  زا  یتـیم  هک  یماـگنه  : دوـمن ءاـشنا  ار  تـیب  نـیا  سپـس  مراد  ار 

: دـناهتفگ يرکذـلا »  » باـتک رد  لوا  دیهـش  ربتعملا و  باـتک  رد  ققحم  موحرم  . تسا هدـش  رتـشیب  وا  داـی  رکذ و  [ . 190  ] تسا هتـشذگرد 
هب داهن و  دوخ  مشچ  يور  تفرگ و  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ربق  كاخ  زا  ياهضبق  س )  ) همطاف تفر  ایند  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یماگنه  »

نرص مایألا  یلع  تبـص  اهنا  ول  بئاصم  یلع  تبـصایلاوغ  نامزلا  يدم  مشی  نا ال  دمحأ  ۀبرت  متـشملا  یلع  اذام  . تسج یلـست  هلیـسو  نیا 
نوچ دـننکیم  راتفر  هنوگ  نآ  ناحیر  لگ و  اب  هک  دادیم  ماجنا  ار  يراـک  وا  رطعم  كاـپ و  تبرت  اـب  همطاـف  دـیوگ : فلؤم  [ . 191  ] ایلایل

ناشن و لگ ، نآ  نوچ  دیهد  رارق  دوخ  مشچ  يور  دینک و  وب  ار  نآ  سپ  دیسر  امـش  تسد  هب  یلگ  رگا  : » تسا هدومرف  ص )  ) ادخ ربمغیپ 
.«. تسا تشهب  زا  يرثا 

یماش فسوی  خیش  زا  يراتفگ 

يرجا امل  لاق  دمحم  نب  ماشه  نع  امهیحور ) هللا  سدق   ) ققحملا ذـیملت  یماشلا  فسوی  نیدـلا  لامج  خیـشلا  هاور  ام  رکذ  انهه  بسانی  و 
همـشی ۀضبف و  ۀضبق  ذخأی  لعجف  دسأینب  نم  یبارعأ  ءاجف  ربقلا  رثأ  یحتما  اموی و  نیعبرأ  دعب  تبن  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا ربق  یلع  ءاملا 

أـشنأ مث  کـتبرت ؟ كربـق و  بیطأ  کـبیطا و  ناـک  اـم  یمأ  یبأـب و  لاـق  همـش و  نیح  یکبف  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا ربـق  یلع  عـقو  یتـح 
ربـق بارکب  رمأ  لـکوتملا  نأ  موـمهملا » سفن   » یف ترکذ  ینا  تلقربـقلا  یلع  لد  ربـقلا  بارت  بیطو  هیلو  نـع  هربـق  اوـفخیل  ودارأ  : لوـقی

لیم ال نیتحلـسم  لک  نیب  حلاسم  [ 192  ] هب لکو  هلوح و  ءاملا  يرجأ  هوبرکف و  هلوح  اـم  لـک  بآرخا  هوحم و  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا
مایألا کلت  یف  ةرایزلاب  يدهع  دـعب  لاق  [ 193  ] ینانـشألا نیـسحلا  نب  دمحم  ینثدـح  جرفلاوبا  لاق  هیلا . هب  هجو  هوذـخأ و  الا  رئاز  هروزی 

یتح لیللا  ریـسن  راهنلا و  نمکن  نیرئاز  انجرخف  کلذ ، یلع  نیراطعلا  نم  لجر  یندـعاس  اهیف و  یـسفنب  ةرطاـخملا  یلع  تلمع  مث  اـفوخ 
یتح يرحتن  همتن و  انلعجف  انیلع  یفخف  ربقلا  انیتأ  یتح  اومان  دق  نیتحلسم و  نیب  انرـسف  لیللا  فصن  اهنم  انجرخ  و  ۀیرـضاغلا »  » یحاون انیتأ 
هیلع انببکا  هانرزف و  قدـنخلاک  راص  نبللا و  عضوم  فسخنأـف  هیلع  ءاـملا  يرجأ  قرحأ و  هیلاوح و  ناـک  يذـلا  قودـصلا  علق  دـق  هاـنیتأ و 

نم ءیشب  اهلثم  تممش  ام  هللاو  لاقف ال  هذه ؟ ۀحئار  يأ  یعم  ناک  يذلا  راطعلل  تلقف  بیطلا  نم  طق  اهلثم  تممـش  ام  ۀحئار  هنم  انممـشف 
یلا انرـص  یتح  ۀعیـشلا  نییبلاطلا و  نم  ۀـعامج  عم  انعمتجا  لکوتملا  لتق  املف  عضاوم  ةدـع  یف  تامالع  ربقلا  لوح  انلعج  هانعدوف و  رطعلا 

دهشأ ۀفیرـشلا  هترایز  یف  ۀفینملا  ةرقفلا  هذهب  هیلع ) هللا  تاولـص   ) هقحأ امف  لوقأ  . هیلع ناک  ام  یلا  هاندعا  تامالعلا و  کلت  انجرخأف  ربقلا 
( هحور هللا  سدق   ) يرئاحلا هللا  رصن  دیسلا  دیهـشلا  لجألا  اندیـس  ناوید  یف  تیأر  میمتت : . باتکلا کب  حضوا  بارتلا و  کب  هللا  بیط  دقل 

ءارهزلا ۀـمطاف  ماـنملا  یف  يار  راـیخألا  ضعب  نأ  ناـمرلا ) قراوـط  نم  هللا  اـهامح   ) نیرحبلا لـهأ  نـم  هـب  قـثوی  نـم  ضعب  هـل  یکح  هـنا 
او اقف  نم  احیبذ  هانیسح ! اواذکه  وه  رعشلا و  نم  تیبب  مالسلاهیلع )  ) مولظملا نیـسحلا  یلع  نحنی  نه  ءاسنلا و  نم  ۀمل  عم  مالـسلااهیلع ) )

يرث نم  هنافکأ  تجـسن  ابیلـس ! اويرثلا  رفع  هروفاک ، اذـغ  اذا  هتبیـش  هنطق  ابیرغ ! اوهلوقب  ناویدـلا  بحاـص  هلیذـفءامدلاب  الیـسغ  هانیـسح !
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اوالبرک یف  هب  قفر  يذ  فک  هفرط  ضمغی  مل  ادـیحو ! اوانخلا  يذ  نانـس  فک  یف  حـمرلا  يوس  شعن  هل  اـم  اـنیعط ! اوابـص  روبد و  فطلا 
نیدـلل یه  هتمیخ و  اوقرح  الیتق ! اوادـغ  ضوحلا  بحاص  هوبأ  اشطع و  یظلتی  احیبذ ! اويوح  ملعلل  هنم  ردـص  يا  مهلیخ  اؤاط  وا  اـعیرص !

يأر ءاحلصلا  نم  الجر  نأ  نیواودلا  ضعب  نع  یکح  ام  یلع  اذه  هبـشی  ویـسا  عمد  يذ  ریغ  نیعم  نم  هلام  ادرف  هاسنأ  ال  هآاعو ! یفینحلا 
ءادهـشلا دیـس  ءاثر  یف  ةدیـصق  مظنب  ءادعـسلا ، هیلاوم  نم  ءارعـشلا  دـحا  رمأی  نا  هترمأف  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهزلا ۀـمطاف  انتدیـس  هماـنم  یف 

نمهذه ةدیـصقلا  ترما و  ام  لاونم  یلع  روکذـملا  يرئاحلا  دیـسلا  اهرما  لثتمأف  لتقی ) نیـسحلأ  مرج  ریغ  نم   ) اهلوا نوکی  مالـسلاهیلع ) )
هل حمر  هشعن  هتبیـش و  هنطق  ولامـش  ابـص و  بونج و  هل  يرثلا  رفع  نم  نافکألا  جـسنی  ولسغی  همـسج  ءامدـلاب  لتقی و  نیـسحلا  مرج  ریغ 

قلعتی اـمیف  مالـسلاراد »  » باـتک یف  اـهمامت  ةدیـصقلألزنملا و  باـتکلا  اـهیف و  مـلعلا  مـهلیخب و  هردـص  نوـئطوی  ولـمحی  نانـس  سجرلا 
ققحم درگاش   ) یماش فسوی  نیدلا  لامج  خیش  هک  میروایب  ار  ینخس  اجنیا  رد  تسین  تبسانمیب  : یماش فسوی  خیـش  زا  يراتفگ  . ایؤرلاب
دنتخاس يراج  مالسلاهیلع )  ) نیسح تبرت  كاخ و  رب  بآ  هک  یماگنه  : » دیوگ هک  تسا  هدومن  تیاور  دمحم  نب  ماشه  زا  هرـس )) سدق  )

هتـسد دـمآ و  ربق  رـس  دـساینب  يهلیبق  زا  یبارعا  رفن  کی  سپ  دومن  وحم  دـناشوپ و  ار  ربق  رثا  دـیئور و  يزبس  فلع و  زور  لـهچ  زا  سپ 
: درک ضرع  تسیرگ و  تدش  هب  داتفا و  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هللادبعابا  ربق  يور  هک  نآ  ات  درکیم  وب  تفرگیم و  ار  اهيزبس  نآ  هتسد 

ودارأدـیوگیم هک  دومن  اشنا  ار  تیب  نیا  سپـس  تسا ؟ نیگآ  رطع  وت  تبرت  رطعم و  وت  ربق  يزبس  ردـق  هچ . داب ! وت  يادـف  مردام  ردـپ و 
كاخ رطع  یلو  دنرادهگن  هدیـشوپ  و  دوخ ، تسود  یلو و  زا  ار  ربق  هک . دنتـساوخ  » ربقلا یلع  لد  ربقلا  بارت  بیطو  هیلو  نع  هربق  اوفخیل 

داد روتـسد  یـسابع  لکوتم  هک  ماهدومن  رکذ  مومهملا » سفن   » باتک رد  نم  دیوگ : فلؤم  « تسوا ربق  يوس  هب  هدننک  بذج  امنهر و  ربق ،
ود یلیم  ره  هلـصاف  زا  دنتـشامگ و  نآ  رب  ار  یحلـسم  دارفا  دندنب و  هب  بآ  نآ  فارطا  هب  دننک  ناسکی  نیمز  اب  ع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  ربق 

ادیپ هار  راوگرزب  نآ  ترایز  هب  یـسک  ات  دـنریگب  ار  وا  دـنک  ترایز  ار  نآ  دـهاوخب  سک  ره  ات  دـندومن  نییعت  نآ  تبقارم  رب  حلـسم  رفن 
نم هب  ینانـشأ  نیـسح  نب  دـمحم  دـیوگیم : جرفلاوبا  . دـندومنیم همیرج  دـنتفرگیم و  ار  وا  تفاتـشیم  وا  تراـیز  هب  سک  ره  دـنکن و 

ترایز دروم  رد  شیوخ  سفن  نتخادنا  هرطاخم  اب  سپـس  دیدش  ینالوط  مایا  نیا  رد  فوخ ، سرت و  زا  مترایز  راگزور  هک  دومن  ثیدح 
ار دوخ  اهزور  میدمآ  نوریب  دوخ  نطوم  زا  ناونع  نیمه  هب  سپ  دومن  تدـعاسم  نم  هب  دروم  نیا  رد  ناراطع  زا  رفن  کی  مدومن و  شالت 

نوریب هیحان  نآ  زا  بش  يهمین  رد  میدیسر و  هیرـضاغ »  » یحاون هب  هک  نیا  ات  میدادیم  همادا  دوخ  هار  ریـس و  هب  اهبـش  میتشادیم و  ناهنپ 
سپ میدیسر  فیرش  ربق  یکیدزن  هب  ات  دندوب  تحارتسا  باوخ و  رد  ودنآ  هک  یلاح  رد  میدومن  روبع  حلـسم  رومأم  ود  طسو  زا  میدمآ و 

هک یلاح  رد  میتفر  ربق  غارس  هب  میتفای  رازم  یعون  هب  هک  نیا  ات  میدومن  نآ  ندرک  ادیپ  وجتسج و  هب  عورـش  دوب و  ادیپان  یفخم و  ام  رب  ربق 
دوب و هتفرورف  تشخ  هاگیاج  سپ  دندوب  هدوشگ  ربق  رب  بآ  هدز و  شتآ  ار  نآ  دندوب و  هدـنک  دوب  ربق  يور  هک  ار  یقودنـص  هبعج و  نآ 

مامـشتسا ار  يرطع  ربق  زا  میدـنکفا و  ربق  يور  ار  دوخ  یتدـم  مدومن و  ترایز  ار  نآ  سپ  دوب  هدـمآرد  یلاناک  قدـنخ و  تروص  هب  ربق 
زا عون  مادک  زا  رطع  نیا  ایآ  متفگ  دوب  نم  هارمه  هک  يراطع  نم  میدوب  هدومنن  مامـشتسا  ار  يرطع  نینچ  زگره  خیرات  نآ  ات  هک  میدومن 
نآ بحاص  ربق و  اـب  سپ  ماهدومنن  مامـشتسا  ار  يرطع  شوخ و  يوب  نینچ  نونک  اـت  مسق  ادـخ  هب  هن  تفگ  خـساپ  رد  سپ  تسا  اـهرطع 
زا یعمج  اب  دش  لصاو  يدبا  میهج  هب  لکوتم  هک  یماگنه  میدـیچ  ار  یئاههناشن  اهتمالع و  لحم  دـنچ  رد  ربق  فارطا  رد  میدومن و  عادو 

هیلوا تلاــح  نآ  هـب  ار  نآ  مـیدروآ و  نوریب  ار  اــهتمالع  نـیا  سپ  میرپـس  هر  ربــق  يوـس  هـب  اــت  میدــمآ  مـه  درگ  ناــیبلاط  ناــیعیش و 
دقل و   » دـیوگیم هک  یئاج  دـشابیم  شاهماـنترایز  زا  هرقف  نآ  يهدـنزارب  هتـسیاش و  ردـق  هچ . راوگرزب  نآ  سپ  میوگیم : . میدـنادرگرب

باتک و وت  دوجو  اب  تخاس و  رطعم  ار  كاخ  تبرت و  وت  دوجو  تکرب  هب  لاعتم  دـنوادخ  باتکلا » کـب  حـضوأ  بارتلا و  کـب  هللا  بیط 
مدید هرـس ) سدق  هارث و  باط   ) يرئاح هللارـصن  دیهـش  لجألا  اندیـس  ناوید  رد  نم  : لیمکت میمتت و  . تسا هدومن  نشور  حضاو و  ار  نآرق 

راـیخا و زا  یخرب  هک  دـناهدومن  لـقن  دراد )! ظوـفحم  ناـمز ، ثداوـح  زا  ار  اـجنآ  دـنوادخ  هـک   ) نـیرحب لـها  زا  نیقثوـم  زا  یخرب  هـک 
هحون مالـسلاهیلع  نیـسح  رهب  نانآ  هک  یلاح  رد  دـندید  نانز  زا  یعمج  اب  ار  هللا ) مالـس  اهیلع   ) ارهز يهمطاف  اـیؤر  ملاـع  رد  ناراـکوکین 
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لسغ نوخ ، تارطق  اب  هک  منیسح  رب  ياو  تسا  هدیدرگ  حوبذم  رس  تشپ  زا  هک  ینیسح  رب  ياو  » هک رعـش  نیا  زا  یتیب  اب  دنیامنیم  یئارس 
وا روفاک  شفیرش و  نساحم  وا  نفک  هک  یبیرغ  رب  ياو  :» تشاگن هنوگ  نیا  ار  رعـش  نآ  لیمکت  لیذ و  ناوید  بحاص  سپ  تسا  هدیدرگ 

فرط نآ  فرط و  نیا  روبد  ابـص و  ياهداب  هک  دوب  البرک  كاخ  زا  شنفک  ياـهرات  هک  یناـیرع  ندـب  رب  ياو  . دوب اـهکاخ  ياـهدابودرگ 
اهنت و رب  دوب ، هدرب  دوخ  اـب  هنیک ، رپ  نانـس  تسد  رد  ياـههزین  هچنآ  زج  دوب  هدـنامن  وا  زا  یندـب  شعن و  هک  یحورجم  رب  ياو  . دـندربیم
ار وا  شناد  ملع و  رپ  هنیـس  هدـنزات ، نابـسا  هک  یکاـخ  رب  هداـتفا  رب  ياو ! . دوب هتـسبن  ـالبرک  رد  یتبحم  رپ  تسد  ار  وا  نامـشچ  هک  یبیرغ 

بحاص وا  ردـقیلاع  ردـپ  یتروص  رد  تسا  هتفرگ  شتآ  شطع  طرف  زا  هک  ياهدـیرب  رـس  رب  ياو ! . دـندوب هدومن  لامدـگل  نابـسا  ياهمس 
فینح نید  ماکحا  يواح  لماح و  وا  هک  یلاح  رد  دـناهدز  شتآ  ار  وا  هاگرخ  همیخ و  هک  ياهدـش  هتـشک  رب  ياو  . دـشابیم رثوک  ضوح 
يزیچ نآ  هیبش  هدورس  نیا  « تشادن يرگید  هارمه  رثأت  فسأت و  ياهکشا  زج  يروای  رای و  وا  هک  یتیـصخش  رب  سوسفا  هآ و  دوب . مالـسا 

هللا مالـس   ) ارهز ترـضح  هدیـس  هک  دـندید  ایؤر  رد  رایخأ  ناحلاص و  زا  يدرف  هک  تسا  هدـش  لقن  يرعـش  اهناوید  زا  یخرب  زا  هک  تسا 
ینعی لتقی ) نیسحلا  مرج  ریغ  نم   ) نآ زاغآرس  هک  دنشک  مظن  هب  ار  ياهدیصق  ات  دنیوگب  ءارعش  زا  یکی  هب  هک  دنیامرفیم  رما  وا  هب  اهیلع )

دیامنیم و لاثتما  هدومرف  قبط  يرئاح  دیـس  ار  راوگرزب  يوناب  نآ  روتـسد  سپ  دوشیم ؟ هتـشک  يریـصقت  مرج و  نودـب  نم ، نیـسح  ایآ 
جبسنی و  لسغی -  همسج  ءامدلاب  و  لتقی -  نیسحلا  مرج  ریغ  نم  دشابیم : نینچ  نیا  هدیصق  نآ  دنروآیم و  رد  لابقتـسا  هب  ار  ریز  راعـشا 

و مهلیخب -  هردص  نوئطوی  و  لمحی -  نانس  سجرلا  هل  حمر  هشعن -  هتبیش و  هنطق  لامـش و  ابـص و  بونج و  هل  يرثلا -  رفع  نم  نافکالا 
وا نفک  دوشیم ؟ هداد  لسغ  وا  ندب  اهنوخ  اب  دوشیم و  هتشک  یهانگ  مرج و  نودب  ع )  ) نیـسح ایآ  [ . 194 ( ] لزنملا باتکلا  اهیف و  ملعلا 

ياهزین هارمه  وا  شعن  شفیرش و  نساحم  وا  نفک  هبنپ  دزویم ؟ وا  رب  ابص  لامـش و  بونج  ياهداب  دوشیم  هتفاب  هتـشر و  اهداب  درگ و  زا 
. هنیس نآ  رد  لزنم  باتک  ملع و  هک  یتروص  رد  دنریگیمارف  دگل  ریز  نابـسا  ياپ  اب  ار  شاهنیـس  ردص و  دنکیم ؟ لمح  ار  نآ  نانـس  هک 

. تسا هدش  تبث  طوبضم و  اهباوخ  اهایؤر و  دروم  رد  هر )  ) يرون یجاح  مالسلاراد  باتک  رد  راعشا  هیقب  دراد ؟ رارق 

یناغالا باتک 

رفعج هللادبعیبا  دنع  تنک  لاق  هیبأ . نع  لیعمسا  نب  یلع  وه  یمیمتلا و  رکذ  و  [ 195  ] يریمحلا دیسلا  رابخا  یف  هنم  عباسلا  ءزجلا  لوا  یف 
زرماهلوق دشنأف  هدشنتسأف  سلج  ملسف و  لخد  رتس و  فلخ  همرح  دعقأ  هلاصیاب و  هرمأف  دیسلل ، هنذا  نذأتـسا ، اذا  مالـسلاهیلع )  ) دمحم نب 

رهطملا کبا  ۀـیطملا و  فقو  هب  لطأف  هربقب  تررم  اذا  وۀـیور  ۀـبکاس  افطو  نم  تلزال  امظعأأ  ۀـیکزلا  همظعأل  لقف  نیـسحلا  ثدـج  یلع 
هیدخ یلع  وردحنت  مالسلاهیلع )  ) دمحم نب  رفعج  عومد  تیأرف  لاقۀینملا  اهدحاول  اموی  تتا  [ 196  ] ۀلوعم ءاکبکۀیقنلا  ةرهطملا  رهطملل و 
رابخا رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  فیلأت  یناغألا  متفه  ءزج  لوا  شخب  رد  . کسمأف كاسمألاب ، هرما  یتح  هراد  نم  ءاـکبلا  خارـصلا و  عفترأ  و 
روضح رد  هک  دنکیم  تیاور  شردـپ  زا  دـشاب  لیعامـسا  نب  یلع  زا  ترابع  هک  یمیمت  دـیوگ : هک  تسا  هدروآ  يریمح  دیـس  هب  طوبرم 
هزاجا زین  وا  تساوخ و  لزنم  هب  دورو  يهزاـجا  ماـما  زا  يریمح  دیـس  هک  یماـگنه  مدوب  مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعیبا  ماـما 

داد مالس  دش و  ماما  تیب  لخاد  وا  دناشن و  هدرپ  تشپ  ار  شمرح  هداوناخ و  ع )  ) ماما دهد  همادا  ار  شرعـش  هک  داد  روتـسد  سپ  دندومرف 
نب رفعج  نامشچ  کشا  مدید  دیوگیم  :... دندومن تئارق  ار  یبرع  راعشا  نیا  وا  دنک . داشنا  يرعش  هک  تساوخ  وا  زا  ماما  سپ  تسـشن  و 

كاسما هب  رما  ع )  ) ماما هک  نیا  ات  دش  دنلب  ع )  ) ماما تیب  زا  هلان  نویـش و  يادص  دـیدرگ و  ریزارـس  شتروص  رب  مالـسلاامهیلع )  ) دـمحم
. تسبورف بل  دش و  تکاس  رعاش  سپ  دومن 

متاح نب  يدع 

ةرـشع و نامث  ؤأ  نیتأم  ةرـشع و  ثالث   ) ۀنس 213 رـصمب  یفوتملا  رـصم  لیزن  يرـصبلا  ماشه  نب  کلملادبع  دمحموبا  خیـشلا  لاق  لصف :
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یلص  ) هللا لوسرل  ۀیهارک  دشا  ناک  برعلا  نم  لجر  نم  ام  ینغلب  امیف  لوقی  ناک  لاق  متاح  نب  يدع  نع  ۀیوبنلا  ةریـسلا  باتک  یف  نیتأم )
يا  ) عابرملاب یموق  یف  اریسا  تنک  اینارصن و  تنک  افیرش و  اءرما  تنکف  : یناغألا زا  یئاثرانا  اما  ینم  هب  عمـس  نیح  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
یب عنـصی  ناک  امل  یموق  یف  اکلم  تنک  نید و  یلع  یـسفن  یف  تنکف  ۀیلهاجلا ) یف  برعلا  تاداس  ةداع  وه  امک  ۀـمینغلا  عبر  ذـخأی  ناک 

انامـس اللذ  الامجأ  یلبا  نم  یل  ددـعا  کل  ابا  یلبـأل ال  اـیعار  ناـک  یبرع و  یل  ناـک  مـالغل  تلقف  هتهرک  ص )  ) هللا لوسرب  تعمـس  اـملف 
! يدع ای  لاقف  ةادغ  یناتأ  هنا  مث  لعفف  ینذأف  دالبلا  هذه  ءیطو  دق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحمل شیجب  تعمس  اذاف  ینم  ابیرق  اهـسبتحأف 

دمحم شویج  هذه  اولاقف  اهنع  تلأسف  تایار  تیأر  دق  یناف  نألا  هعنـصأف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم لیخ  کتیـشغ  ذا  اعناص  تنک  ام 
تکلـسف ماشلاب  يراصنلا  نم  ینید  لهأب  قحلأ  تلق  مث  يدلو  یلهأب و  تلمتحاف  اهبرقف  یلامجأ  یلا  برقف  تلقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

متاح ۀنبأ  بیصتف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسرل  لیخ  ینفلاخت  اهب و  تمقأ  ماشلا  تمدق  املف  رضاحلا  یف  متاحل  اتنب  تفلخ  ۀیشوحلا و 
هیلع و هللا  یلص   ) هللا لوسر  غلب  دق  یط و  نم  ایابس  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یلع  اهب  مدقف  یبس  نمیف  تیبس  يا  تباصا  نمیف 
هیلع و هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اهب  رمف  اهیف  سبحت  ایابـسلا  تناک  دجـسملا و  بابب  ةریطخ  یف  متاح  تنب  تلعجف  لاق  ماـشلا  یلا  یبره  هلآ )

لاق . کیلع هللا  نم  یلع  ننمأف  دفاولا  باغ  دلاولا و  کله  هللا ! لوسر  ای  تلاقف  يأرلا  ۀلیصأ  ۀلقاع  يا  ۀلزج  ةأرما  تناک  هیلا و  تماقف  هلآ )
و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  یضم  مث  تلاق  هلوسر ؟ هللا و  نم  رافلأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لاقمتاح نب  يدع  تلاق  كدفاو ؟ نم  و 

تـسئی دق  یبرم و  دـغلا ، دـعب  ناک  اذا  یتح  تلاق  سمألاب  لاق  ام  لثم  یل  لاق  کلذ و  لثم  هل  تلقف  یب  رم  دـغلا  نم  ناک  اذا  یتح  ینکرت 
هللا نم  یلع  ننمأـف  دـفاولا  باـغ  دـلاولا و  کـله  هللا ! لوسر  اـی  تلقف  هیلا  تمقف  تلاـق  هیملکف . یموق  نا  هفلخ  نم  لـجر  یلا  راـشأف  هنم 
مث كدالب  یلا  کغلبی  یتح  ۀقث  کل  نوکی  نم  کموق  نم  يدجت  یتح  جورخب  یلجعت  الف  تلعف  دق  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لاقف . کیلع

[198  ] ۀعاضق وا  [ 197  ] یلب نم  بکر  مدـق  یتح  تمقأ  بلاطیبا و  نب  یلع  لـیقف  هملکا  نا  یلا  راـشأ  يذـلا  لـجرلا  نم  تلئـسف  ینبن  ذا 
ۀقث و مهیف  یل  یموق  نم  طهر  مدق  دق  هللا . لوسر  ای  تلقف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تئجف  ماشلاب  یخا  یتآ  نا  دیرا  امنا  تلاق و 

نب يدـع  ناتـساد  ...« ماشلا تمدـق  یتح  مهعم  تجرخف  ۀـقفن  یناطعأ  ینلمح و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  یناسکف  تلاـق  غـالب 
تموکح نتفای  لیکشت  مالسا و  عولط  زا  لبق  :» دیامنیم فیصوت  نینچ  ناتسار  ناتساد  رد  هر )  ) يرهطم داتسا  ار  متاح  رسپ  ناتـسادمتاح 

دـندوب و هدرک  تداع  دوخ ، ياسؤر  يرادربنامرف  تعاـطا و  هب  برع  مدرم  دوب . يراـج  بارعا  ناـیم  رد  یفیاوطلا  كولم  مسر  یمالـسا ،
سیئر و هک  دوب ، یئاط » متاح   » فورعم دنمتواخـس  برع ، فیاوطلا  كولم  اـسؤر و  زا  یکی  دـنتخادرپیم . جارخ  جاـب و  اـهنآ  هب  اـنایحا 

لیزن يرصب  ماشه  نب  کلملادبع  دمحموبا  خیش  .«. دش ردپ  نیـشناج  يدع »  » شرـسپ متاح  زا  دعب  تفریم . رامـش  هب  یط »  » يهلیبق میعز 
هک تسا  هدروآ  یلهاج ) يهرود  فورعم  دنمتواخس  ییاط  متاح  رـسپ   ) متاح يدع  دروم  رد  يوبن  هریـس  باتک  رد  یفوتم 213 ه )  ) رصم

امومع یط ، هلیبق  مدوب و  هلیبق  گرزب  موق و  فیرـش  نم  دوبن و  نم  زا  رتهنیکرپ  رتنمـشد و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  تبـسن  يدرف  دـیوگ : وا 
. تفرگیم مدرم  زا  تایلام  جارخ و  جاب و  ناونع  هب  ار  سک  ره  دـمآرد  مراهچ  کی  هنالاس  يدـع  يرآ  . دـندوب هداهن  ندرگ  ارم  تعاـطا 

شیک يدـع  دوخ  اما  دـندوب ، تسرپ  تب  یط »  » يهلیبق مالـسا . شرتسگ  مرکا و  لوسر  روهظ  اب  دـش  فداصم  يدـع  تماـعز  تساـیر و 
، يریگب یهاوخیم  میمـصت  ره  : » تفگ دـمآ و  مالغ  نآ  زور  کی  [ . 199 . ] تشادیم هدیـشوپ  شیوخ  مدرم  زا  ار  نآ  تشاد و  ینارـصن 
زا درک و  راوس  اهنآ  رب  ار  دوخ  نادناخ  دندرک . رضاح  ار  نارتش  داد  روتسد  يدع  دنتسه .» اهیکیدزن  نیمه  رد  مالسا  نایرکـشل  هک  ریگب ،
اما درک . رارف  دندوب -  وا  شیکمه  ینارـصن و  زین  اجنآ  مدرم  هک  ماش  يوس  هب  درک و  راب  اهرتش  رب  دوب  لمح  لباق  هچنآ . ثاثا ، بابـسا و 

يدع دوخ  هک  دندیـسر  یتقو  مالـسا  هاپـس  . دنام اجنامه  رد  وا  دـنام و  لفاغ  هنافـس »  » شرهاوخ نداد  تکرح  زا  دایز ، یگدزباتـش  رثا  رد 
نوریب رد  دندرک . لقن  مرکا  لوسر  يارب  ار  يدـع  رارف  ناتـساد  و  دـندرب ، هنیدـم  هب  ناریـسا  رامـش  رد  ار  يو  رهاوخ  هنافـس  دوب . هتخیرگ 

نآ ولج  زا  مرکا  لوسر  زور  کی  دنداد . ياج  اج  نآ  رد  ار  ناریـسا  تشاد . هاتوک  ییاهراوید  هک  دوب  يراوید  راهچ  کی  هنیدم ، دجـسم 
متسرپرس هتفر ، مرس  زا  ردپ  : » تفگ درک و  تکرح  اج  زا  دوب ، روآنابز  هدیمهف و  ینز  هک  هنافس  دوش ؛ دجـسم  دراو  ات  تشذگیم  لحم 
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« متاح نب  يدع  : » تفگ تیـسک »؟ وت  تسرپرـس  : » دیـسرپ يو  زا  مرکا  لوسر  دراذگب ». تنم  وت  رب  ادخ  راذگب ، تنم  نم  رب  هدـش ، ناهنپ 
زا دمآ  رگید  زور  تشذگ . اجنآ  زا  گنردیب  تفگ و  ار  هلمج  نیا  مرکا  لوسر  تسا »!؟ هدرک  رارف  وا  لوسر  ادخ و  زا  هک  نامه  : » دومرف

. تفگ وا  هب  ار  شیپ  زور  نخس  نیع  زین  مرکا  لوسر  درک  رارکت  ار  شیپ  زور  يهلمج  نیع  درک و  تکرح  اج  زا  هنافس  زاب  درذگب ، اجنآ 
تـشادن يداـیز  دـیما  رگید  هنافـس  دـنک ، روـبع  اـجنآ  زا  دـمآ  مرکا  لوـسر  هک  موـس  زور  دـنام . هجیتـنیب  هنافـس  ياـضاقت  مه  زور  نیا 

تکرح هک  دـنامهف  هراشا  اب  وا  هب  درکیم  تکرح  ربمغیپ  رـس  تشپ  هک  یناوج  اما  دزن ، یفرح  تفرگ  میمـصت  دوش ؛ هتفریذـپ  شیاـضاقت 
رب هدش ، ناهنپ  متـسرپرس  هتفر ، مرـس  زا  ردپ  : » تفگ شیپ  ياهزور  دننام  درک و  تکرح  هنافـس  دیامن . رارکت  ار  شیوخ  ياضاقت  دـنک و 

نایم هب  اهنآ  هارمه  ار  وت  دنوش ، ادیپ  يدامتعا  دروم  دارفا  مرظتنم  بوخ ، رایسب  : » دومرف مرکا  لوسر  دراذگب ». تنم  وت  رب  ادخ  راذگب ، نم 
نآ دیسرپ : دندوب  اجنآ  هک  یصاخشا  زا  هنافس  نک ». ربخ  ارم  دناهدمآ ، هنیدم  هب  یـصاخشا  وچمه  هک  یتفای  عالطا  رگا  متـسرفب . تاهلیبق 
وا دنتفگ : تسا ؟ یک  میامن  دیدجت  ار  شیوخ  ياضاقت  منک و  تکرح  درک  هراشا  نم  هب  درکیم و  تکرح  ربمغیپ  رس  تشپ  هک  یصخش 

اهنیا هارمه  ارم  دناهدمآ ؛ هنیدم  هب  ام  يهلیبق  زا  دامتعا  دروم  یهورگ  هک  داد  ربخ  ربمغیپ  هب  هنافـس  يدـنچ  زا  سپ  تسا . بلاطیبا  نب  یلع 
شردارب دزن  ماـش  هب  درک و  تکرح  تیعمج  نآ  هارمه  وا  و  داد ؛ وا  هب  بکرم  کـی  یجرخ و  یغلبم  ون و  ياهماـج  مرکا  لوسر  تسرفب .

مدوب تردـپ  راگدای  هک  ارم  يدرب و  ار  شیوخ  دـنزرف  نز و  وت  : » تفگ دوشگ و  تمـالم  هب  ناـبز  داـتفا  يدـع  هب  هنافـس  مشچ  اـت  تفر .
وا هب  درک ؛ تروشم  يو  اـب  دوخ  راـک  رد  يدـع  دوب ، ياهدـیمهف  نز  هنافـس  نوچ  و  تساوخ . ترذـعم  يو  زا  يدـع  يدرک »!؟ شوـمارف 

هرانک وا  زا  نانچمه  ای  موش ، قحلم  وا  هب  وا و  دزن  مورب  ایآ  تسیچ ؟ رد  نم  حالـص  ياهدـید ، کیدزن  زا  ار  دـمحم  هک  وت  رظن  هب  : » تفگ
يارب تفارـش  تداعـس و  یهز  تسادخ ، ربمغیپ  اعقاو  وا  رگا  يوش . قحلم  وا  هب  تسا  بوخ  نم ، يهدـیقع  هب  :» تفگ هنافـس  »؟ منک يریگ 
يراد مدرم  نایم  رد  هک  یتیـصخش  اـب  تسین ، رود  داـیز  نمی  زا  اـجنآ  رد  وت  مه  زاـب  دراد ، يرادـکلم  رـس  تسین و  ربمغیپ  مه  رگا  و  وت ،

رد انمض  دورب و  هنیدم  هب  تفرگ  میمصت  دیدنسپ ؛ ار  رظن  نیا  يدع  داد ». یهاوخن  تسد  زا  ار  دوخ  تکوش  تزع و  دش و  یهاوخن  راوخ 
رس بلط و  ایند  تسا  يدرم  ای  دنک ، يوریپ  وا  زا  تما  زا  یکی  دننام  ات  تسادخ ، ربمغیپ  وا  اعقاو  ایآ  دنیبب  دنک و  ینیب  کیراب  ربمغیپ  راک 

ربمغیپ رب  دش و  دراو  يدع  هک  دوب  هنیدم  دجـسم  رد  ربمغیپ  دیامن . یهارمه  يراکمه و  وا  اب  كرتشم  عفانم  دودح  رد  ات  دراد ، یهاشداپ 
هک هار  نیب  رد  درب . هناخ  هب  دوخ  اب  درک و  مارتحا  ار  وا  ربمغیپ  مایئاـط ». متاـح  رـسپ  يدـع  « »؟ یتسیک : » دیـسرپ مرکا  لوسر  درک . مـالس 
اب ربـمغیپ  دیـشک و  لوط  یتدـم  تخادرپ . باوج  لاؤس و  هب  تفرگ و  ار  ربـمغیپ  ولج  توـترف  رغـال و  ینزریپ  دـنتفریم ، يدـع  ربـمغیپ و 

نابلطایند نارابج و  تسا . ربمغیپ  هک  درم ، نیا  قالخا  زا  هناشن  کی  نیا  تفگ : دوخ  اب  يدع  دادیم . ار  نزریپ  باوج  هلصوح  ینابرهم و 
، دش ربمغیپ  يهناخ  دراو  يدع  هک  نیمه  دنهدب . هلـصوح  ینابرهم و  اب  ردق  نیا  ار  كولفم  ینزریپ  باوج  هک  دنرادن  يوخ  قلخ و  نینچ 

يور ربمغیپ  دوخ  هک  درک  رارـصا  هچ  ره  يدع  تخادنا . يدع  يارب  ار  نآ  ربمغیپ  تفای . هیاریپیب  هداس و  یلیخ  ار  ربمغیپ  یگدنز  طاسب 
يدـع هب  درک  ور  ربمغیپ  ناهاشداپ . هن  تسا  ناربمغیپ  قالخا  عون  زا  هک  درم ، نیا  قالخا  زا  مود  يهناشن  نیا  تفگ : دوخ  اب  يدـع  نیمز .

رد یتفرگیم ؟ ار  مدرم  دمآرد  راهچ  کی  زوجم ، هچ  هب  ارچ و  سپ  « - » ارچ [ - » 200 [ »؟ دوبن یسوکر  بهذم  وت  بهذم  رگم  : » دومرف و 
ربمغیپ نخـس  زا  دوب ، هتـشاد  ناهنپ  شنادنواشیوخ  نیرتکیدزن  یتح  همه  زا  ار  دوخ  بهذـم  هک  يدـع  تسین ». اور  راک  نیا  هک  وت  نید 

فعض رقف و  هب  وت  : » دومرف يدع  هب  ربمغیپ  سپـس  تسا . ربمغیپ  هک  درم  نیا  زا  موس  يهناشن  نیا  تفگ : دوخ  اب  دنام . تفگـش  رد  تخس 
رب نانمشد  هوبنا  زورما  ینیبیم  هک  نیا  رگید  دنریقف . للم ، ریاس  فالخ  رب  ناناملسم  ینیبیم  ینکیم و  هاگن  ناناملسم  زورما  یلام  يهنیب 

ادـخ هب  تسا . نارگید  تسد  رد  تردـق  تموکح و  ینیبیم  هک  نیا  رگید  دنتـسین . نمیا  دوخ  لام  ناـج و  رب  یتح  هدرک و  هطاـحا  اـهنآ 
ناـنچنآ مسق  ادـخ  هب  دوـشن . ادـیپ  اـهنآ  ناـیم  رد  يریقف  هک  دـسرب  ناناملـسم  تسد  هب  تورث  ردـق  نیا  هک  دیـشک  دـهاوخن  یلوـط  مـسق 

یـسک دـنک و  رفـس  ییاهنت  هب  زاجح  ات  قارع  زا  دـناوتب  نز  کی  هک  ددرگ  رارقرب  لماک  تینما  نانچ  نآ  دـنوش و  بوکرـس  ناشنانمـشد 
لامک يور  زا  يدع  دریگیم ». رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  لباب  دیفـس  ياهخاک  هک  ینامز  تسا  کیدزن  مسق  ادـخ  هب  ددرگن . يو  محازم 
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رد هک  ار  ربمغیپ  نانخس  وا  دوب . هدنز  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  اهلاس  دنام . رادافو  مالـسا  هب  رمع  رخآ  ات  دروآ و  مالـسا  تین ، صولخ  هدیقع و 
. درکیمن شومارف  تشاد و  داـی  هب  هشیمه  دوب ، هدرک  ناناملـسم  يهدـنیآ  يارب  هک  ییاـهینیب  شیپ  و  دوـب ، هدوـمرف  وا  هب  دروـخرب  نیلوا 
هب نز  کی  هک  دـش  رارقرب  نانچ  تینما  دـش . حـتف  ناناملـسم  تسد  هب  لباب  دیفـس  ياـهخاک  هک  مدـید  مدرمن و  مسق  ادـخ  هب  : » تفگیم

يریقف دیـسر  دهاوخ  ینامز  هک  مراد  نانیمطا  مسق  ادخ  هب  دنیبب . یتمحازم  هکنآ  نودـب  دـنک ، رفـس  زاجح  ات  قارع  زا  تسناوتیم  ییاهنت 
[ . 201 «. ] دوشن ادیپ  ناناملسم  نایم  رد 

تیب لها  تراسا 

هراشا

رظنأ مث  موق  لک  میرک  اومرکأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هلوق یلا  رافکلا و  عم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ةریس  یلا  رظنأ  لوقأتیبلا : لها  ةراسا 
هللا لوسر  تنب  ۀمطاف  تلخدـف  دایزنبا  یلع  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا لایع  لخدا  ریـسلا و  لها  لاق  ص .)  ) هتیب لهأ  عم  ۀـیماینب  ةریـس  یلا 

رصقلا نم  ۀیحان  تسلج  یتح  تضمف  اهبایث ، لذرا  اهیلع  و  ةرکنتم ، مهتلمج  یف  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا تخأ  بنیز  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  )
ضعب هل  لاقف  اهنع  لأسی  ۀثلاث  ۀیناث و  داعأف  بنیز  هبجت  ملف  اهئاسن ؟ اهعم  ۀـیحان و  تزاحنا  یتلا  هذـه  نم  دایزنبا  لاقف  اهؤاما  اهب  فح  و 

مکلتق و مکحـضف و  يذـلا  هللادـمحلا  اهل  لاق  دایزنبا و  اهیلع  لبقأف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تنب  ۀـمطاف  تنب  بنیز  هذـه  اهئاما 
قسافلا حضتفی  امنا  اریهطت  سجرلا  نم  انرهط  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هیبنب  انمرکا  يذلا  هللادمحلا  بنیز  تلاقفمکتثودحا  بذکأ 

هللا بتک  موق  ءالؤه  الیمج  الا  تیأر  ام  تلاق : کتیب ؟ لهاب  هللا  لعف  تیأر  فیک  دایزنبا  لاقف  هللادـمحلا ! انریغ و  وه  رجاـفلا و  بذـکی  و 
ۀناجرم نبای  کما  کتلبه  جـلفلا ؟ نوکی  نمل  رظنأف  مصاخت  جاـحتف و  مهنیب  کـنیب و  هللا  عمجیـس  مهعجاـضم و  یلا  اوزربف  لـتقلا  مهیلع 

هللا مالس  [ ) 202  ] بنیزوبأ اهیلأ  راش  یتلا  ةروهـشملا  ۀـینازلا  ۀـناجرم  همأب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز هتریع  تلق  . طاشتـسا دایزنبا و  بضغف 
ثیح هللا  نعلتیبلا  اذه  یف  یلهابلا  ۀقارس  اهیلا  راشأ  دایز و  نب  هللادیبع  ةرجافلا  ۀمألا  نبا  مینزلا  لتعلا  کنذخأیل  رامتلا  مثیمل  هلوق  یف  هیلع )

هـسلجم یف  اهتبطخ  یف  دابکألا ، ۀلکا  دـنه  هتدـج  یلا  ۀتبـسن  نأب  دـیزی  اهیلع ) هللا  مالـس   ) تریع امکلوعب  تاذ  زوجعلا  هنبا و  ادایز و  لح 
کلذ یف  لمأت  نم  و  ءادهـشلا : ءاـمد  نم  همحل  تبن  ءاـیکذألا و  داـبکأ  هوف  ظـفل  نم  ۀـبقارم  یجتری  فیک  تلاـق و  ثیح  هیلع ) هللا  ۀـنعل  )
ۀجوز فدـنجب  رختفا  هللا ) نئاعل  هیلع   ) دـیزی نأل  کلذ  مـالکلا و  نع  هتـسرخا  و  هنعل ) هللا و  هازخأ   ) دـیزی بلق  تقرحا  فیک  اـهنا  فرعی 
رکذت هل ال  تلاق  هنافلعف . ناک  ام  دـمحا ، ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدـنخ  نم  تسلهلوق  یف  شیرق  دادـجأ  دـحأ  ۀـکردم  ما  رـضم  نب  سایلا 

اب هک  ص )  ) مرکا لوسر  يهریـس  هب  رگنبتیب  لها  تراسا  . اهلاعفأ دنه و  ۀبیرقلا  کتدج  رکذا  لب  ابأ  ارـشع  ۀثلث  اهنیب  کنیب و  یتلا  فدـنخ 
مارتحا اب  مدق  ره  نامیرک  اب  دیامرفیم : هک  ص )  ) ادخ لوسر  نخس  هب  رگنب  دندومنیم و  راتفر  هنوگ  هچ  نادناعم  رافک و  مه  نآ  ناریسا 
ناریـسا مه  نآ  ناریـسا  اب  هنوگ  هچ  هک  دیرگنب  مه  هیماینب  رادرک  راتفر و  هب  هدنزرا  هریـس  نیا  نتفرگ  رظن  اب  دـیئامن ، راتفر  يراوگرزب  و 

نیرتراـبمغ و زا  یکی  ع )  ) نیــسحلا هللادــبعابا  تداهــش  زا  سپ  ص )  ) تلاـسر نادــناخ  تراــسا  [ . 203 ( ] ص  ) لوـسر دوـخ  نادـناخ 
تواسق و تیاهن  هک  نآ  زج  تسین  لیلحت  هیجوت و  لباق  یـشور ، قطنم و  چیه  هب  هک  دشابیم  مالـسا  خـیرات  خـلت  ثداوح  نیرتشارخلد 

تخادرپ شیپ  تسخن  دوخ  لاور  قبط  مرتحم  هدنـسیون   ) دـهد ناشن  نآ  راوگرزب  يهدـنروآ  مالـسا و  هب  تبـسن  ار  نایوما  يهنیک  تدـش 
دایزنبا رب  ار  ع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  نادنزرف  لایع و  لها و  دناهتفگ  هریـس  لها  :( دزادرپیم هثداح  نتم  هب  هاگنآ  تسا و  هدروآ  ياهمدقم 

سلجم هب  ددرگن  هتخانـش  هک  تشاد  رارق  یتروص  هب  دوب  نانآ  يهرمز  رد  ع )  ) نیـسح رهاوخ  و  ع )  ) یلع رتخد  بنیز  سپ  دـنتخاس  دراو 
نارتخد و تسـشن  رـصق  زا  ياهیحان  رد  درک و  روبع  سلجم  زا  وا  دوب  هدرک  نت  هب  ار  شیاهـسابل  نیرتاـهب  مک  هک  یلاـح  رد  دـش  دراو  وا 

رـصق زا  ياهشوگ  رد  هک  یئوناب  نیا  دیـسرپ  دش و  ساسح  دایزنبادندز  هقلح  وا  رود  رب  نارازگتمدخ  نازینک و  دـنتفرگ  ار  وا  رود  ناوناب 
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وا زا  موس  راب  دینشن و  یخـساپ  دومن و  رارکت  ار  دوخ  لاوس  هرابود  وا  دادن  باوج  بنیز  سپ  تسیک ؟ دنتفرگ  ار  وا  رود  نانز  تسـشن و 
سپ . دشابیم هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رتخد  همطاف  رتخد  بنیز  نیا  دنداد  خساپ  نارازگتمدخ ، نازینک و  زا  یخرب  دومن  شـسرپ 

اب ار  ام  هک  ار  یئادخ  رم  ساپـس  دمح و  «» مکتثودحأ بذکأ  مکلتق و  مکحـضف و  يذلا  هللادمحلا  : » تفگ درک و  وا  تمـس  هب  ور  دایزنبا 
غورد هب  رجاف  درف  ددرگیم و  حضتفم  قساف  درف  [ 204  ] دینادرگ هزیکاپ  كاپ و  رهطم  يدیلپ  زا  ار  ام  تشاد و  مرکم  ص )  ) دمحم توبن 

هنوـگچ دوـخ  تیب  لـها  اـب  ار  ادـخ  ریبدـت  راـک و  تـفگ : س )  ) بـنیز هـب  ور  داـیزنبا  «. دـشابیم نادـناخ  اـم  زج  وا  دوـشیم و  هدیـشک 
هار رد  ندـش  هتـشک  لتق و  نانآ  رب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـندوب  یموق  ناـنیا  دوب  لـیمج  اـبیز و  مدـید  هچ  ره  : » دومرف س )  ) بنیز ؟ يدـید

دروم وت  دومن و  دهاوخ  عمج  ار  نانآ  وت و  نیب  يدوز  هب  دنوادخ  دندش و  ناور  شیوخ  ياههاگیاج  هب  سپ  دوب  هتخاس  ردقم  ار  شیوخ 
رـسپ يا  دنیـشنب  وت  يازع  رد  تردام  دوب  دـهاوخ  یک  نآ  زا  شیاـسآ  حالـص و  هک  رگن  هب  سپ  تفرگ  یهاوخ  رارق  مصاـخت  هجاـحم و 
نوچ دوب  هدومن  شنزرـس  ریقحت و  شردام  عینـش  لاـعفا  اـب  ار  وا  يربک  بنیز  نوچ  تساوخ  هناـیزات  دـش و  كانبـضغ  داـیزنبا  !« هناـجرم

رورـش درم  کی  ار  وت  دومرف : رامت  مثیم  هب  ع )  ) بنیز ردپ  يرگید  زور  تشاد و  ترهـش  يراکدب  رد  هک  دوب  ياهراکدب  نز  کی  هناجرم 
هک یئاـج  تسا  هدوـمن  هراـشا  یلهاـب  هقارـس  نخـس  نـیا  هـب  دـنکیم و  ریگتـسد  داـیز  نـب  هللادـیبع  هرجاـف  نز  يهداز  هداز ، يروـخرپ  و 
زین ددعتم  نارهوش  ياراد  يهراکدب  نز  نآ  وا و  عورـشمان  دنزرف  هب  دنک و  تنعل  دشاب  هدوب  هک  یئاج  ره  رد  دایز  هب  دنوادخ  :» دیامرفیم
نآ دومن  شنزرس  ریقحت و  نعل )  ) دایزنبا هب  سلجم  نیا  رد  رونخس  بنیزلوعب  تاذ  زوجعلا  هنبأ و  دایز و  لح  ثیح  هللا  نعل  .» دنک تنعل 
هک یئاج  دومن  شنزرـس  ار  دیزی  دومن و  هراشا  راوخ  رگج  دـنه  وا ، گرزب  ردام  هب  هبطخ ، نآ  رد  زین  ماش  رد  دـیزی  سلجم  رد  هک  نانچ 
زا تشاد  يریخ  دـیما  ناوتیم  هنوگچ  «» ءادهـشلا ءامد  نم  همحل  تبن  ءاـیکذالا و  داـبکلا  هوف  ظـفل  نم  ۀـبقارم  یجتری  فیک  و  : » دـندومرف
رد سک  ره  « تسا هدومن  شیور  ادهـش  ياهنوخ  يور  وا  نوخ  تشوگ و  تسا و  هدـنکفا  نوریب  ار  ناکاپ  ياـهرگج  وا  ناـهد  هک  یـسک 

، نخـس نتفگ  زا  ار  وا  نابز  دنازوس و  ار  دیزی  بلق  هنوگچ . هک  تفای  دهاوخ  رد  ار  مالک  نآ  قمع  دـشاب  هتـشاد  لمأت  تقد و  نخـس  نیا 
ناکاین دادجا و  زا  یکی  هکردم »  » ردام رضم  نب  سایلا  رـسمه  فدنخ  زا  هک  دوب  نیا  دیزی  راختفا  نیرتگرزب  نوچ  تخاس  زجاع  ناوتان و 

« لعف ناک  ام  دمحأ ، ینب  نم  مقتنا -  مل  نا  فدنخ  نم  تسل  : » تفگیم هک  یئاج  دراد  باستنا  شیرق 

نسحلا نب  نسح  جیوزت 

ناک هتقو و  یف  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما تاقدـص  یلی  الیلج  الجر  مالـسلامهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  ناک  لصف :
نب ءامسا  ءاج  هلها  نم  نوقابلا  رسأ  و  مالسلاهیلع )  ) نیـسحلا لتق  املف  ءالبرک  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا همع  عم  رـضح  ربخ و  جاجحلا  عم  هل 

يدحا مالـسلاهیلع )  ) همع یلا  بطخ  هنا  يور  .و  اهنم [ 205  ] یفـشا دق  حارج  هب  ناک  رـسا و  هنا  لاقی  يراسألا و  نیب  نم  هعزتناف  ۀـجراخ 
ۀمطافب اهبش  امهرثکأ  تناک  اهنأل  ۀمطاف  همع  هل  راتخأف  نسحلا  ییحتساف  کیلا ، امهبحأ  ینب  ای  رتخا  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا هل  لاقف  هیتنبا 

موصت تناک  اطاطسف و  هربق  یلع  ۀمطاف  هتجوز  تبرض  ۀنس و  نوثالث  سمخ و  هل  نسحلا و  نب  نسحلا  ضبق  و  اهیلع ) هللا  ةاولـص   ) ءارهزلا
تاـمرتحملا ءاـسنلا  نیب  اـعیاش  اذـه  ناـک  ۀنـسلا و  ۀعیـشلا و  ءاـملع  نم  ریثک  دـیفملا و  خیـشلا  کـلذ  لـقن  ۀنـس  یلا  لـیللا  موقت  راـهنلا و 

ادمک و تتام  تیلب و  یتح  تیب  فقس  اهلظی  مل  ۀنس  هدعب  تیقب  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا ةارما  بابرلا  لاوحا  یف  ریثألانبا  لاق  . تایناحلا
دلاوما مازح  مع  رعاشلا  ۀـعیبر  نب  دـیبل  توم  غلب  امل  هنا  یکح  و  ...« هیلع افـسأ  تتامف  ۀـنیدملا  یلا  تداع  ۀنـس و  هربق  یلع  تماق  اهنا  لیق 

هنم و أل نیع  ۀقث ال  یخأ  لقاعب  نابدـنت  ناتحئان  :و  لاقف ۀنـس  هیلع  ۀـحاینلاب  اهیتنب  یـصوا  مالـسلاهیلع )  ) نینمؤملاریما نب  سابعلاما  نینبلاما 
تحانفرذتعا دقف  الوح  کبی  نم  امکیلع و  مالـسلا  مسا  مث  لوحلا  یلاارعـش  اقلحت  اهجو و ال  اشمخت  هناملعت و ال  يذـلاب  الوق  اموقفرثأ و 

ۀنسلا سأر  تناک  امل  هنا  نسحلا  ۀجوز  ۀمطاف  نع  یکح  .و  ۀلیل موی و  لک  ۀنـس  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا یلع  حین  هنا  امک  ۀلماک  ۀنـس  هاتنب 
لب رخآ  هباجأف  اودـقف  ام  اودـجو  له  لوقی : الئاق  تعمـس  هوضوق  لیللا و  ملظا  املف  طاطـسفلا  اذـه  اوضوقف  لیللا  ملظا  اذا  اهیلاومل  تلاـق 
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بذک انرکذ  امم  رهظفرذتعا  دقف  الماک  الوح  کبی  نم  امکیلع و  مالـسلا  مسأ  مث  لوحلا  یلادـیبل  تیبب  ۀـمطاف  تلثمتف  لیق  اوبلقناف  اوسئی 
نیرهاطلا ۀمئألا  دالوا  نییولعلل و  هئابآ  ةوادع  هتوادع و  فورعملا  يریبزلا  راکب  نب  [ 206  ] ریبز نع  یناورملا  یناهفصالا  جرفلاوبا  هلقن  ام 

یـضری يذلا ال  لیـصفتلاب  هللادبع  اهجوزت  اهتدع  ءاضقنا  دعب  اهنا  نامثع  نب  ورمع  نب  هللادبع  نب  دـمحم  اهنبا  رکذ  یف  نییباطلا  لتاقم  یف 
ناورم و ۀـیما و  قورع  یف  قورع  یف  تقرع  هناف  هلاثما  کلذ و  لقن  یف  هنم  ورغ  نامیألا و ال  لها  نم  ناک  نمع  الـضف  هلقنب  رویغ  ملـسم 

لیعمسا نع  ادنسم  يور  هناف  اضیا  ۀعوضوملا  ۀیاورلا  هذه  بذکی  ام  اهایا  هجیوزت  رما  یف  دیعس  نب  دمحا  نع  کلذ  دعب  يور  هنا  بجعلا 
نا تلآ  سمشلا و  یف  تماق  هجوزت و  نا  اهما  تفلحف  هجوزتت  نا  تبا  هللادبع  اهبطخ  امل  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  نا  » بوقعی نب 
درف مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  نسحنـسحلا  نب  نسح  جـیوزت  . هتجوزتف جرحت  نا  ۀـمطاف  تهرکف  هجوزت  یتح  حربت  ـال 
هدش تبث  خیراوت  رد  هک  تسه  يربخ  حاجح  اب  ار  وا  دوب  نینمؤملاریما  تاقدـص  یلوتم  دوخ  تقو  رد  هک  دوب  يراوگرزب  ردـقلا و  لیلج 
ریسا وا  ناگدنامزاب  دیسر و  تداهش  هب  ع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  هک  یماگنه  دوب  هتفای  روضح  البرک  رد  شراوگرزب  يومع  هارمه  وا  تسا 

هدیسر وا  هب  یتاحارج  گنج  رد  دش و  ریـسا  زین  وا  تسا  هدش  هتفگ  دیـشک و  نوریب  ناریـسا  نیب  زا  ار  وا  دمآ و  هجراخ  نب  ءامـسا  دندش 
هب يراگتساوخ  هبطخ و  شرتخد  ود  دروم  رد  ع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  شدوخ  يومع  زا  وا  هک  تسا  هدش  تیاور  زاب  تفای  ءافـش  هک  دوب ،

سپ دیشک  تلاجخ  دومن و  ءایح  نسح  امن ! رایتخا  باختنا و  يراد  تسود  هک  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  وت  مرسپ ! دومرف : ع )  ) ماما دروآ  لمع 
دروم هشیمه  هک  دوب  ع )  ) ارهز همطاـف  شرداـم  هب  تبـسن  درف  نیرتهیبش  همطاـف ، نوچ  دومن  راـیتخا  وا  تهج  ار  همطاـف  اصخـش ، شیومع 

هک یـشکیم  نایم  هب  ار  فدـنخ »  » ارچ وت  دومن  میهفت  بدا  تعاجـش و  لامک  اب  بنیز  هک  نیا  لثم  دوب . نایاوشیپ  ماـمت  تبحم  مارتحا و 
لاعفا هحیبق و  لامعا  همه  نآ  اـب  تسا  دـنه  نآ  نک و  رکذ  ار  دوخ  کـیدزن  دـج  هکلب  دراد  دوجو  همطاـف  شیپ  تشپ و  وا 13  وـت و  نیب 

تفر ایند  زا  یگلاـس  رد 35  نسح  نب  نسح  . دوـب مالـسا  یماـن  رادرـس  ع )  ) ادهـشلادیس هزمح  رگج  ندروـخ  نآ  نیرتـکچوک  هک  هعینش 
نینچ نیا  لاسکی  ات  درکیم و  مایق  زامن  تدابع و  هب  اهبـش  تفرگیم و  هزور  اهزور  دز و  يرداچ  همیخ و  وا  ربق  يالاب  همطاـف  شرـسمه 

اههداوناخ مرتحم  ناوناـب  نیب  رد  هلئـسم  نیا  دـناهدومن  تیاور  هعیـش  ياـملع  زا  يریثک  دادـعت  دـیفم و  خیـش  ار  بلطم  نیا  دربیم  رـس  هب 
نانچمه لاسکی  ع )  ) ماما تداهـش  زا  سپ  . » دسیونیم مه  ع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  رـسمه  بابر  لاوحا  رد  ریثانبأ  . دوب فورعم  روهـشم و 

ربق رـس  يالاب  لاسکی  دناهتفگ  هدومن و  كرت  ار  ایند  هودنا  هصغ و  تدش  زا  هک  نیا  ات  تفرگن  رارق  ياهناخ  فقـس  ریز  زگره  دـنام  یقاب 
هک یماگنه  تسا : هدش  تیاکح  زاب  . تشذگرد هنیدم  رد  هصغ ، هودنا و  ترثک  زا  تشگزاب و  هنیدم  هب  سپـس  دومن  تماقا  ترـضح  نآ 

شنارتخد هب  دیـسر  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  سابع  ردام  نینبلاما  ردپ  ردام و  هب  مازح  يومع  یمان ، رعاش  هعیبر  نب  دـیبل  گرم 
هحون و ياهدنناد  لقاع و  درف  کی  هب  ینارگ  هحون  ود  : دیوگ هراب  نیا  رد  رعاش  و  دنیامن : هیرگ  هلان و  وا  هب  مامت  لاسکی  هک  دومن  هیـصوت 

تروص لاسکی  ات  دیئوگرب  دینادیم  هک  یـسک  هب  دیوش و  دنلب  درادن  دوجو  يرثا  ربخ و  وا  زا  دوب  مدامتعا  دروم  هک  وا  رب  دننکیم  هیرگ 
شنارتخد سپ  دشابیم . روذعم  سپ  تسیرگ  مامت  لاسکی  هک  یسک  دینک و  هیرگ  مامت  لاسکی  دیـشارتن  ار  دوخ  يوم  شارخ و  ار  دوخ 

نابدنت ناتحئان  ودومن  هلان  هیرگ و  مالسلاهیلع )  ) نیـسح رب  زور  هنابـش  مامت  لاس  کی  بابر  هک  نانچ  نآ  دندرک  هیرگ  وا  رب  مامت  لاسکی 
نم امکیلع و  مالسلا  مسا  مث  لوحلا  یلاارعش  اقلحت  اهجو و ال  اشمخت  هناملعت و ال  يذلاب  الوق  اموقفرثأ و  هنم و أل  نیع  ۀقث ال  یخأ  لقاعب 
دوخ نارازگتمدـخ  هب  دـش  مامت  لاسکی  هک  یماگنه  تسا  هدـش  تیاور  نسح  نب  نسح  رـسمه  همطاف  زارذـتعا  دـقف  الماک  ـالوح  کـبی 

ار هچنآ  ایآ  دیوگیم : هک  دینـش  یئادـص  همطاف  دـندومن  عمج  ار  وا  رداچ  درتسگ  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهیکیرات  بش  هک  یماگنه  دومرف :
رعش هب  همطاف  سپ  دندش  نادرگور  سپ  دنتسجیم  هچنآ  زا  دندش  سویأم  هکلب  هن  داد  خساپ  يرگید  يادص  دندرک ؟ ادیپ  دنتسجیم  هک 

رب دورد  مالـس و  سپـس  هلان ، هیرگ و  لاسکی  اترذتعا  دـقف  الماک  الوح  کبی  نم  امکیلع و  مالـسلا  مسا  مث  لوحلا  یلا  . تسج لثمت  دـیبل 
جرفلاوبا لقن  ندوب  نیغورد  بذک و  میتفگ  هچنآ  زا  سپ  دشابیم  روذـعم  وا  سپ  دـیامن  هیرگ  لماک  لاسکی  هک  سک  نآ  ره  داب و  امش 

همئا دالوا  نایولع و  و  ع )  ) تیب لها  اب  شدادجا  ءابآ و  وا و  ینمـشد  توادـع و  هک  [ 207  ] يریبز راکب  نب  ریبز  زا  هک  یناورم  یناهفـصا 
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ورمع نب  هللادبع  نب  دمحم  همطاف  دنزرف  رکذ  نیبلاطلا  لتاقم  رد  هک  یئاج  ددرگیم  حضاو  مولعم و  تسا  راکـشآ  نشور و  ع )  ) نیرهاط
اجک دریذپیمن و  ار  نآ  يرویغ  ناملسم  چیه  هک  یلیـصفت  نآ  اب  دومن  جاودزا  هللادبع  اب  وا  يهدع  ءاضقنا  زا  سپ  تسا  هدروآ  نامثع  نب 

شیور ناورم  هیما و  قورع  رد  شیاههشیر  قورع و  هک  یـسک  تسین  یبجعت  جرفلاوبا  زا  هتبلا  . دـشاب هدوب  تیالو  نامیا و  لـها  هک  دـسر 
لقن ار  یبلطم  همطاف  جیوزت  رما  رد  دیعـس  نب  دمحا  زا  هعقاو  نیا  زا  سپ  وا  هک  نآ  زیگنا  تفگـش  .و  دوب دهاوخن  نیا  زا  رتهب  دـشاب  هدومن 
تنب همطاف  هک  دنکیم  تیاور  دنسم  تروص  هب  بوقعی  نب  لیعامسا  زا  وا  نوچ  دیامنیم  بیذکت  ار  لوعجم  تیاور  نیا  هک  تسا  هدرک 

رد ینک و  جاودزا  وا  اب  دیاب  هک  درک  دای  مسق  همطاف . ردام  سپ  هدیزرو  عانتما  دومن ، يراگتساوخ  وا  زا  هللادبع  هک  یماگنه  ع )  ) نیسحلا
ار ردام  تساوخیمن  همطاف  نوچ  دـیامنن  جاودزا  وا  اب  همطاف  هک  ات  دـنکن  تکرح  باتفآ  ولج  زا  تفرگ  میمـصت  داتـسیا و  باتفآ  لـباقم 

. دومن جاودزا  هللادبع ، اب  سپ  دشاب  هدنکفا  تقشم  جرح و  هب  رتشیب 

بلح رد  طقس  نسحم  هاگترایز 

هراشا

نوکسلا مث  حتفلاب  وه  نشوج و  یلع  ۀکدلا  دهشم  طقسلا و  یمسی  ادهشم  بلح »  » برق یف  نأ  ملعأ  لصفطقـسلا  نسحم  دهـشم  بلح و 
اهنم .و  بقانملا بحاص  بوشارهـش  نبا  نیثدحملا  بطق  ةربقم  اهنم  : ۀعیـشلل دـهاشم  رباقم و  هیف  بلح  یلع  لطم  لبج  ۀـمجعملا  نیـشلا  و 
ۀبرت مهل  بلحب و  فیرـش  تیب  ةرهزینب  تیب  یبلحلا و  ینیـسحلا  ةرهز  نب  مراکملا  یبا  لجألا  دیـسلا  هیقفلأ  لیلجلا  لضافلا  ملاعلا  ةربقم 

نب نسحم  وه  طقسلا  .و  نیعمجا مهیلع  هللا  ناوضر  مهریغ  و  لمألا » لمأ   » یف هلاح  روکذملا  یلماعلا  رینم  نب  دمحا  ةربقم  اهنم  .و  ةروهـشم
یف فلأ  ةأمثلث و  دعب  نیعبرا  نینثا و  ۀنس 1342  یه  ۀنسلا و  هذه  یف  هترایزب  تفرشت  ینا  و  مالسلامهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیـسحلا 

ماکحتسألا و ناقتألا و  ۀیاهن  یف  ۀیمظع  روخـص  نم  ۀینبم  تناک  فیرـشلا و  دهـشملا  ةرامع  تدهاش  مارحلا و  هللا  تیب  ةرایز  نم  یعجرم 
یلع ۀـیواخ  اهفوقـس  یلع  اهناطیح  ۀـطقاس  ۀـمدهنم  ۀـبوزحم  نالا  یه  اهناینب و  تمدـهت  بلحب  ۀـعقاولا  ۀـبراحملا  لجأل  اهنأ  فسألا  نکل 
نیا دنیوگیم و  طقـس » نسحم  هاگترایز   » نآ هب  هک  دراد  دوجو  يرازم  بلح  یکیدزن  رد  نادـببلح  رد  طقـس  نسحم  هاگترایز  . اهـشورع

يدادعت ناتسروگ ، نآ  رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یناتسربق  رد  رازم  نیا  دشابیم  رهش  رب  فرشم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ياهپت  يالاب  رد  رازم 
رگید یکیدشابیم  بقانملا »  » بحاص بوشآرهش  نبا  نیثدحملا  بطق  يهربقم  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  نایعیش  ياهرازم  رباقم و  زا 
یکی هرهزینب  نادناخ  . دشابیم یبلح  ینیـسح  هرهزنبا  مراکملاوبا  لجا  دیـس  راوگرزب  هیقف  ردقلا ، لیلج  لضاف و  ملاع  ربق  رباقم ، نآ  زا 
یهالا يدونشخ  ناوضر و  هک  تسا  هدمآ  زین  رگید  یکی  دنرادیم  روهشم  تبرت  نانآ  دشابیم ، بلح  رد  لیلج  فیرـش و  ياهنادناخ  زا 

لاس 1342 رد  دیوگ : فلؤم  دشابیم  مالسلامهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسح  نب  نسحم  نامه  طقـس »  » زا دوصقم  ! داب نانآ  يهمه  رب 
مدومن هدهاشم  ار  هاگترایز  نامتخاس  متشگیمرب و  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  زا  هک  یماگنه  مدیدرگ  فرشم  هاگترایز  نآ  ترایز  هب  ق  ه .

گنج و رثا  رد  هک  دوب  فسأت  يهیام  یلو  تسا  هدـش  يرازگ  هیاپ  ماکحتـسا  ناقتا و  تیاهن  رد  گرزب  ياههرخـص  يور  ناـمتخاس  نیا 
يور نآ ، فقـس  تسین  شیب  ياهناریو  هبورخم و  نونکا  مه  تسا و  هدـیدرگ  ناریو  نآ  ياـههیاپ  دوـب  هداد  خر  بلح  رد  هک  ياهبراـحم 

. تسا هدش  ناریو  اهراوید 

يومح راتفگ 

هیلع ربع  ذـنم  لطب  هنا  لاقی  هندـعم و  وه  رمحألا و  ساحنلا  لمحی  هنم  بلح و  یبرغ  یف  لـبج  نشوج  نادـلبلا :» مجعم   » یف يومحلا  لاـق 
لبجلا کلاذ  یف  عانصلا  نم  تبلطف  كانه  تطقساف  الماح  مالسلاهیلع )  ) نیسحلا ۀجوز  تناک  و  مالـسلاامهیلع )  ) یلع نب  نیـسحلا  یبس 
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ةدهـشم طقـسلا و  دهـشمب  فرعی  دهـشم  لبجلا  یلبق  یف  حبری و  هیف ال  لمع  نم  نألا  نمف  مهیلع  تعدـف  اهوعنم ، اهومتـشف و  ءام  ازبخ و 
نیسلا دش  ءاحلا و  حتفب  نسحم  خیشلاب  هنع  نوربعی  بلح  لهأ  و  تلق : . یهتنا هنع ) هللا  یضر   ) نیـسحلا نب  نسحم  یمـس  طقـسلا  ۀکدلا و 

: تسا هتفگ  نادلبلا  مجعم  رد  يومح  توقای  : يومح راتفگ  . ینادمحلا ۀلودلا  فیـس  ملعأ  ام  یلع  دهـشملا  اذه  رمع  نم  لوا  ةروسکملا و 
نآ زکرم  ندـعم و  هوک ، نیا  دوشیم و  لمح  ياهاج  رگید  هب  زمرق  سم  اـجنآ  زا  هک  دراد  دوجو  بلح  برغ  رد  یعفترم  دـنلب و  یهوک 

روبع اجنآ  زا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نادناخ  ناریـسا  هک  خیرات  نآ  زا  تسا  هداهن  یناریو  هب  ور  ندعم  نیا  تسا  هدش  هتفگ  دشابیم و  سم 
اهنت هن  ناـنآ  یلو  دـیبلط  یئاذـغ  بآ و  نارگتعنـص  زا  وا  دومن  طقـس  كدوک  اـجنآ  رد  هک  دوب  هلماـح  ع )  ) نیـسح ماـما  رـسمه  دـندومن 

ره خـیرات  نآ  زا  سپ  دومن  نیرفن  وا  سپ  دـندرک  يریگولج  نداد  اذـغ  زا  دـنتفگ و  مهاریب  دـب و  هکلب  دـندومنن  تباجا  ار  وا  تساوخرد 
دهـشم  » اب طقـس » دهـشم   » مان هب  هک  دراد  دوجو  یهاگترایز  هوک ، شیپاشیپ  رد  دربیمن و  يدوس  دـهد  تروص  يراک  هوک  نآ  رد  سک 

هنع هللا  یــضر  مالــسلاهیلع )  ) نـسحلا نـب  نـسحم  وا  دوـب و  هدــش  هدــیمان  نـسحم  هدــش ، طقــس  كدوـک  نآ  تـسا و  فورعم  هـکد »
فیـس دومن  ریمعت  ار  رازم  نآ  هک  یـسک  نیتسخن  دـندروآیم و  ریبـعت  نسحم  خیـش  ناونع  هب  وا  زا  بلح  مدرم  : » دـیوگ فلؤم  « دـشابیم

«. تسا هدوب  ینادمح  هلودلا 

یئافص راتفگ 

رحسلا ۀمسن   » باتک یف  ۀنس 111 ه ) یفوتملا   ) یناعنصلا نیسحلا  نب  ییحی  نب  فسوی  نیدلا  ءایـض  لاقییحی  نب  فسوی  نیدلا  ءایـض  لاق 
یف یط  نبا  رکذ  ۀلودلا و  فیـس  لاوحا  یف  لاق  مالـسلا  هنکاس  یلع  يورغلا  دهـشملا  یف  هنم  ادلجم  تیأر  دق  و  رعـش » عیـشت و  نم  رکذب 
املف بلح  یف  هرظانم  دحأب  وه  هناکم و  یلع  ارون  يار  هنأ  ببـسب  بلح  رهاظب  ۀکدلا  دهـشم  رمع  يذلا  وه  ۀلودلا  فیـس  نا  بلح  خیرات 

عمجف مالـسلاهیلع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  نسحملا  اذـه  هیلع  اـبوتکم  ارجح  دـجوف  رفحلاـب  رما  كاـنه و  یلا  بـکر  حبـصأ 
هرمعف دلولا  اذهب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا ءاسن  يدـحا  تحرطف  بلح  نم  دـیزی  مایا  یبسلاب  اورم  امل  مهنأ  مهـضعب  لاقف  مهلأس  نییولعلا و 
نیدلا ءایض  راوگرزب  ملاع  : یئافـص راتفگ  ...« نشوجلاب عضوملا  فرعی  هیبن و  تنب  مسا  یلع  هترامع  یف  یل  نذا  هللا  نا  لاق  ۀلودلا و  فیس 

رد ار  نآ  زا  ياهخـسن  نم  هک  « ) رعـش عیـشت و  نم  رکذب  رحـسلا  ۀحـسن   » باتک رد  ق ) یفوتم 1111 ه .  ) یئافص نیـسح  ییحی  نب  فسوی 
خیرات رد  یط  نبا  هک  دـیوگ : ینادـمح  هلودـلا  فیـس  لاوحا  رد  باتک  نآ  رد  وا  ماهدـید ) هیحتلا  مالـسلا و  اـهنکاس  یلع  فرـشا  فجن 

زا یکی  رد  وا  نوـچ  تسا  هدوـمن  ریمعت  بلح ، يادـنلب  رد  ار  هکد  رازم  هک  تسا  یـسک  ناـمه  هلودـلا  فیـس  هـک  تـسا : هدروآ  بـلح ،
نآ هب  دومن  حبـص  هک  یماگنه  دور  يالاب  دوعـص و  نامـسآ  هب  لحم  نآ  زا  هک  دومن  هدـهاشم  ایؤر  ملاع  رد  ار  يرون  دوخ  ياهحاگیرفت 
نب نیـسحلا  نب  نسحملا  ربق  اذه  : » دوب هدش  هتـشبن  نآ  رد  هک  تفای  ار  یگنـس  سپ  دندنک  رفح  ار  یلحم  داد  روتـسد  دـش و  راپـسهر  وس 
نیا زا  ار  ناریسا  یماگنه  دنتفگ : نانآ  زا  یخرب  دومن  لاوس  نانآ  زا  دروآ و  مه  درگ  ار  نافراع  وا  سپ  مالسلامهیلع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع 

فیـس سپ  دـشابیم  لحم  نیا  رد  نوفدـم  درف  نیمه  وا  هک  دومن  طقـس  ار  يدـنزرف  ع )  ) نیـسح نارـسمه  زا  یکی  دـندادیم  روبع  لحم 
دابآ ریمعت و  ار  ربق  نیا  شدوخ  ربمایپ  رتخد  مان  هب  هک  تسا  هداد  نذا  نم  هب  لاعتم  دـنوادخ  تفگ : دومن و  دابآ  ریمعت و  ار  اـجنآ  هلودـلا 

. ددرگیم هتخانش  نشوج »  » مان هب  زورما  لحم  نیا  مزاس و 

هناگ هس  دئاوف 

نیتسخن هدئاف 

نب یلع  نب  نسحلا  نب  رمع  نب  دـمحم  مهنم  لتقی  مل  نمیف  لتقی  مل  هتیب و  لها  نم  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا عم  ناک  نمم  نا  ملعا  یلوألأ :
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یکحم یف  یبلحلا  مجنلا  نب  نیدلا  یقت  حالصلاوبا  لجألا  هیقفلا  ۀقثلأ  مدقألا  انخیـش  لاق  ۀلالج  لضف و  هل  ناک  و  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا
نب دمحم  رمع و  نب  دـمحم  نبا  تدهـش  لاق  مالـسلاهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  رمع  نب  دـمحم  نب  هللادـیبع  نع  اوور  فراعملا و  برقت 

هقح و نوفرعی  مالـسلاهیلع )  ) رفعجیبا ۀـلزنمب  هلزنت  ۀعیـشلا  تناک  ءالبرکب و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا عم  ناـک  يذـلا  وه  نسحلا و  نب  رمع 
امهنا هللاو  زجاع  کناف  تکسا  یبأل  مالـسلامهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رمع  نب  دمحم  لاقف  نالف  یبا  یف  هملکف  لاق  هلـضف .

خیـشلا لاق  دـلو  ما  مهما  نسحلا و  ینبا  هللادـبع  مساقلاما و  نم  نسحلا  نب  رمع  هوبا  ناـک  تلق و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا مد  یف  ءاکرـشلا 
یلع نب  نیـسحلا  مهمع  يدی  نیب  اودهـشتسا  مهناف  مالـسلامهیلع )  ) یلع نب  نسحلا  ونب  هللادـبع  مساقلا و  رمع و  اما  داشرألا و  یف  دـیفملا 

رد هک  دندوب  یناسک  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  تیب  لها  زا  هک  دوش  هتسنادنیتسخن  هدئاف  . مهاضرأ و  مهنع ) هللا  یـضر   ) فطلاب مالـسلاهیلع ) )
ياراد وا  دشابیم  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلا  نب  رمع  نب  دـمحم  نانآ  زا  یکی  دندیـسرن  تداهـش  هب  دـندنام و  ملاس  البرک  يهعقاو 

زا یلحم  رد  یبلح  نیدلا  مجن  نب  نیدلا  یقت  حالـصلاوبا  راوگرزب  ردـقیلاع و  هیقف  هقث  مدـقتم  خیـش  دـشابیم  یئالاو  تلالج  تلیـضف و 
دنزرف نم  دـیوگ  هک  دـناهدومن  تیاور  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  دـمحم  نب  هللادـیبع  زا  هک  تسا  هدومن  تیاور  فراعملا » بیرقت   » باتک
دننامه ار  وا  نایعیش  زا  یخرب  دوب و  ع )  ) نیسح اب  البرک  رد  تسا  یسک  نامه  وا  مدید و  ار  نسحلا  نب  رمع  نب  دمحم  نب  رمع  نب  دمحم 

وا سپ  تسا  هتخادرپ  وگتفگ  هب  وا  اب  دارفا  زا  یخرب  دروم  رد  دنتخانشیم  ار  وا  تلیضف  قح و  دندرمـشیم  مرتحم  مالـسلاهیلع )  ) رقاب ماما 
تکراـشم ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  نوخ  رد  ود  ره  رفن  ود  نآ  مسق  ادـخ  هب  یتـسه  زجاـع  وـت  نوـچ  وـش  تکاـس  هک  دوـب  هتفگ  مردـپ  هب 

خیـش . دوب دلومأ »  » ود نآ  ردام  دـندوب و  مساقما  زا  نسح  نادـنزرف  زین  هلادـبع  مساقمأ و  زا  نسحلا  نب  رمع  شردـپ  دـیوگ : فلؤمدـنراد 
نب نیـسح  ناشیومع  هاگـشیپ  رد  نانآ  مالـسلامهیلع )  ) یلع نب  نسح  نادنزرف  هللادـبع  و  مساق ، رمع ، اما  : » دـیوگ داشرألا »  » رد زین  دـیفم 

! دزاس دونشخ  زین  ار  نانآ  یضار و  نانآ  زا  دنوادخ  دندش  رضاح  البرک  رد  مالسلااهیلع  یلع 

البرک رد  لسغ  تلیضف 

نیـسحلا سأر  اهیف  لسغ  یتلا  ۀیلادلا  نا  و  لاق : البرک  لضف  یف  مالـسلاهیلع  قداصلا  نع  رمع  نب  لضفملا  ثیدـح  یف  راحبلا  یف  ۀـیناثلأ :
لضفم ثیدح  زا  راونالاراحب  رد  هک  تسا  نآ  مود : هدئافالبرک  رد  لسغ  تلیضف  . اهتدالول تلستغا  یسیع و  میرم  تلسغ  اهیف  مالسلاهیلع 

رد ع )  ) نیـسحلا هللادبعابا  رـس  هک  يولد  ای  فرظ  نآ  تسا  هدمآ  البرک  رد  نتـسش  لسغ و  تلیـضف  دروم  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  رمع  نب 
. دوب هداد  وشتسش  نآ  رد  تدالو  ماگنه  هب  ار  یسیع  شدنزرف  میرم  هک  دوب  يولد  نامه  دش  هداد  وشتسش  نآ 

رس يوم  گنر و 

اندنع هسأر و  عدصی  ناک  ۀمسولاب و  هسأر  بضخی  مالسلاهیلع  نیسحلا  ناک  لاق : مالـسلاهیلع  هللادبعیبأ  نع  قالخألا  مراکم  یف  هثلاثلأ :
هدومن تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  قـالخألا  مراـکم  رد  هک  تسا  نآ  موس : هدئافرـس  يوم  گـنر و  . هسأر اـهب  فلی  ناـک  یتلا  هسأر  ۀـقافل 

نآ اب  ار  دوخ  رس  ع )  ) ماما هک  ياهفافل  نآ  ام  شیپ  تسبیم و  ار  دوخ  رـس  دومنیم و  باضخ  ار  دوخ  كرابم  رـس  ع )  ) نیـسح هک  تسا 
. دشابیم دوجوم  تسبیم ،

ماظع تیب  لها  نیحادم  مارک و  ظاعو  هب  تبسن  هناگ  تسیب  حیاصن 

هراشا

ۀیادهل قفو  هللا و  رئاعـش  مظع  نمم  اوریـصی  یتح  ءایـشأ  ةاعارم  ۀیزعتلا  ءارق  ربنملا و  لهأل  یغبنی  ۀیفاش  ظعاوم  ۀیفاک و  حیاصن  اهیفۀـمتاخ 
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يهظعوم دیفم و  تحیصن  دنچ  مدید  بسانم  باتک  نایاپ  ردماظع  تیب  لها  نیحدام  مارک و  ظاعو  هب  تبسن  هناگ  تسیب  حیاصن  . هللا دابع 
دارفا نآ  زا  ات  دـنیامن  تیاعر  ار  یلئاسم  نانآ  دراد  ترورـض  نوچ  مشاب  هتـشاد  ع )  ) هرهاط ترتع  نیحداـم  ربنم و  لـها  هب  ار  يدـنمدوس 

هب زردنا  دنپ و  تسیب  دروم  نیا  رد  دناهتفای  ار  ادخ  ناگدنب  تیادـه  قیفوت  دـناهدیزرو و  مایق  یهالا  رئاعـش  میظعت  هب  هک  دـندرگ  یـصاخ 
: دریگ رارق  نانآ  شریذپ  لوبق و  دروم  هک  دیما  نیا  هب  دسریم  كرابم  رظن 

ایر زا  بانتجا  صالخا و 

لیق رغصألا  كرشلأ  مکیلع  فاخأ  ام  فوخا  نا  لاق : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع  يور  دقف  ءایرلا  نم  بانتجالا  صالخالا و  لوألأ :
نؤارت متنک  نیذلا  یلا  اوبهذا  مهلامعأب : دابعلا  زاج  اذا  ۀـمایقلا  موی  لجوزع  هللا  لوقی  لاق : ءایرلا  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  رغـصألا  كرـشلا  ام  و 

كایا و دابع  ای  کلیو  دجـسملا  یف  يرـصبلا  ریثک  نبا  دابعل  مالـسلاهیلع )  ) قداصلا لاق  . مکلاـمعأ باوث  مهدـنع  نودـجت  لـه  ایندـلا  یف 
هدابع داشرا  هسفن و  حالـصا  هرمأ و  لاثتما  یلاعت و  هللا  هجو  هظعوب  دـصقی  نأ  یغبنیف  هل  لمع  نم  هللا  هلک  هللا و  ریغل  لمع  نم  هناـف  ءاـیرلا 
مهنأ نوبـسحی  مه  ایندلا و  ةایحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذلا  الامعأ  نیرـسخألا  نم  ریـصیف  ایندـلا  ضرع  کلذـب  دـصقی  هنید و ال  ملاعم  یلا 
ۀمات ةدهاجم  قیقد و  رظن  یلا  اهبلاط  جاتحی  یقترملا  ۀبعص  ینعملا  ۀقیقد  راطخألا  ةریثک  رادقملا  ۀمیظع  صالخالا  ۀبترم  اعنص و  نونسحی 

كرش زا  بانتجا  صالخا و  تیاعر  اهنآ ، نیتسخن  . هسفن قرحی  سانلل و  ءییضی  جارـسلا  لثم  هلثم  ریـصی  الئل  لوقی  امب  لمعی  نأ  یغبنی  و 
امـش رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتكانـسرت  نم  : » دوـمرف هک  تـسا  هدـش  تـیاور  ص )  ) مالـسا راوـگرزب  ربماـیپ  زا  قـیقحت  هـب  تـسا  ءاـیر  و 

هک یماگنه  ءازج  زور  رد  لاعتم  دنوادخ  دندوزفا  تسا و  ءایر  دومرف : تسیچ ؟ رغصا  كرش  دش  ضرع  دشابیم . رغصا  كرش  مسرتیم :
هب دیتساوخیم  ایند  رد  هک  دیورب  یناسک  يوس  هب  دیامرفیم  دناهدیزرو  ءایر  هک  یناسک  هب  دننکیم  روبع  طارـص  زا  دوخ  لامعا  اب  مدرم 
رد يرـصب  ریثک  نب  دابع  هب  ع )  ) قداص ماما  .؟ دـیبایب دـیناوتیم  ار  دوخ  لامعا  باوث  نانآ  شیپ  رد  ایآ  دـیهد  ناـشن  ار  دوخ  لاـمعا  ناـنآ 

دریگب رظن  رد  ار  يرگید  سک  لاعتم  يادـخ  هب  زج  هک  سک  نآ  ره  نوچ  ءایر  زا  نک  زیهرپ  دابع ! يا  داـب  وت  رب  ياو  : » دـندومرف دجـسم 
دوخ و زردـنا  ظعو و  اـب  هک  تسا  راوازـس  هتـسیاش و  سپ  . تسا هدومن  لـمع  وا  رطاـخ  هب  هک  درادیم  يدرف  نآ  هب  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ 

رظن دـم  ار  ایند  عاتم  دوخ ، زردـنا  هظعوم و  اب  دریگب و  رظن  رد  ار  یهالا  رماوا  ءایحا  سفن و  حالـصا  ادـخ ، ناگدـنب  داشرا  وا و  رما  لاثتما 
هابت ایند ، یگدـنز  رد  ناشـشوک  یعـس و  هک  نانآ  تسا  هدـش  التبم  نایز  نارـسخ و  هب  نانآ  لاـمعا  هک  ددرگن  یناـسک  زا  اـت  دـهدن  رارق 
قیقد تمیق و  يذ  نأـشلا و  میظع  یلیخ  صـالخا  ماـقم  تبترم و  . دـنهدیم ماـجنا  یکین  راـک  هک  دـننکیم  لاـیخ  ناـنآ  تسا و  هدـیدرگ 

هب تسا  هتـسیاش  تسا و  دنمزاین  یناوارف  تدهاجم  رتشیب و  رظن  تقد  هب  نآ  يهدنیوج  لکـشم و  بعـص و  رایـسب  نآ  رب  دوعـص  دشابیم 
دنازوسب ار  دوخ  یلو  دزاس  نشور  ار  مدرم  هک  دشابن  یغارچ  دننامه  وا  لثم  هدرکن  ادخ  ات  دشاب  لماع  دوخ  دیوگیم  هک  هچنآ 

ییوگتسار قدص و 

.و رجافلا ربلا و  یلا  ۀنامألا  ءادأ  ثیدحلا و  قدـصب  الا  ایبن  ثعبی  مل  لجوزع  هللا  نا  مالـسلاهیلع )  ) قداصلا نع  يور  دـقف  قدـصلأ  یناثلأ :
هللادـبع تیتأ  اذا  مالـسلاهیلع  کیلع و  لاق : مالـسلأ  كءرقی  روفعییبأ  نب  هللادـبع  مالـسلاهیلع : هللادـبع  یبأل  تلق  لاـق : شمهک  یبأ  نع 

ناف همزلاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنع  مالسلاهیلع )  ) یلع هب  غلب  ام  رظنأ  کل  لوقی  دمحم  نب  رفعج  نا  هل  لق  مالسلا و  ینمهأرقاف 
لوط یلا  اورظنت  مالـسلاهیلع ال  هللادبعوبأ  لاق  .و  ۀنامألا ءادأ  ثیدحلا و  قدصب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـنع  هب  غلب  ام  غلب  امنا  ایلع 

بذکلا و اوبنتجیف  هتناما  ءادأ  هثیدح و  قدص  اورظنأ  نکل  کلذل و  شحوتسا  هکرت  ولف  هداتعا  یـش ء  کلذ  ناف  هدوجـس  لجرلا و  عوکر 
رفعج یبأ  نعف  لاحلا  ناسل  ناونعب  بذـکلا  لقنی  سلدـی و ال  ـال  ثیدـحلا و  طـلخی  ـال  ءاـملعلا و  یلع  هججح و  یلع  هللا و  یلع  ءارتفـالا 

: لاق مالسلاهیلع  هنع  بارشلا و  نم  رش  بذکلا  بارشلا و  لافقألا  کلت  حیتافم  لعج  الافقأ و  رـشلل  لعج  لجوزع  هللا  نا  لاق : مالـسلاهیلع 
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نب یلع  لاق  هلزه و  هدج و  بذکلا  عدی  یتح  نامیالا  ۀقیقح  دبع  دجی  مالسلاهیلع ال  نینمؤملاریمأ  لاق  و  نامیالا » بارخ  وه  بذکلا  نا  »
ریغ یلا  ریبکلا  یلع  ءرتجا  ریغـصلا  یف  بذک  اذا  لجرلا  ناف  لزه  دـج و  لک  یف  ریبکلا  هنم و  ریغـصلا  بذـکلا  اوقتا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

لاعتم دنوادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دشابیم  راتفگ  رد  قدص  یئوگتـسار و  زردنا ، تحیـصن و  نیمود  . کلذ
شمهک یبا  زا  .و  راکهنگ رجاف و  هاوخ  دـشاب  راکوکین  هاوخ  نآ  فرط  تناما  ءادا  ثیدـح و  قدـص  اب  رگم  تسا  هتخیگناینرب  ار  يربمایپ 

مالس ود  ره  وا  وت و  رب  دومرف  ترضح  دناسریم  مالـس  امـش  هب  روفعی  نب  هللادبع  هک  مدرک  ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  هک  تسا  هدش  لقن 
یلماوع هب  نک  هاگن  : » دیوگیم وت  هب  دمحم  نب  رفعج  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالس  نم  فرط  زا  وا  هب  يدیـسر  وا  روضح  هب  هک  یماگنه  داب !

ثیدـح و قدـص  اب  رگم  دـسرن  برقت  تبترم  زا  دـح  نآ  هب  ع )  ) یلع شاب  اهنآ  مزالم  سپ  تخاس  برقم  ادـخ  لوسر  شیپ  ار  یلع  هک 
تداع دراد  ناکما  نداد  لوط  نیا  نوچ  دیرگنم  درف  دوجس  لوط  ای  عوکر و  لوط  هب  دیامرفیم : مالسلاهیلع  قداص  ماما  زاب  ...« تناما ءادا 

ناگدـنیوگ و ظاعو و  سپ  . دـیرگنب وا ، تناـما  ءادا  و  ثیدـح ، قدـص  هب  هکلب  دـتفایم  تشحو  هب  دزاـس  اـهر  ار  نآ  رگا  دـشاب  هدـش  وا 
طلخ مه  اب  ار  ثیدـح  دـنزرو و  بانتجا  مالـسا  ءاملع  یهالا و  جـجح  رب  وا و  رب  ءارتفا  ادـخ و  هب  نتـسب  غورد  زا  ع )  ) تیب لها  نیحداـم 

دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  نوچ  دـنیامنن  وگزاب  لاح » نابز   » ناونع تحت  ار  غورد  بلطم  دـنیامنن و  سیلدـت  دـننکن و 
نتفگ غورد  یلو  تسا  هدومن  نییعت  یتسمدب  بارـش و  ار  اهلفق  نیا  دیلک  تسا و  هداد  رارق  یئاهلفق  اهیدـب  رورـش و  يارب  لاعتم  دـنوادخ 

ناـمیا رگناریو  هدـننک و  بارخ  رایــسب  نـتفگ  غورد  : » تـسا هدـش  تـیاور  ترــضح  نآ  زا  زاـب  . دــشابیم بارــش  زا  رترــشرپ  رتدــب و 
يدج هاوخ  دزاس  اهر  ار  غورد  هک  نآ  رگم  دـباییمن  ار  نامیا  تقیقح  ياهدـنب  زگره  : » دومرف مالـسلاهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  « دـشابیم

ای دشاب  نآ  کچوک  ریغص و  هاوخ  دیزیهرپب  نتفگ  غرود  زا  دندومرف : مالسلاامهیلع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  .« نآ یخوش  ای  دشاب  هدوب  نآ 
زین گرزب  هانگ  هریبک و  تیصعم  هب  دش  بکترم  ریغـص  هانگ  هب  هک  يدرف  ره  يدج ، رد  هاوخ  دشاب و  یخوش  رد  هاوخ  نآ  گرزب  ریبک و 

. تسا هدمآ  غورد  تمذم  نوماریپ  هک  ثیداحا  تایاور و  زا  زج  دنکیم و  ادیپ  تئرج 

ینغت زا  بانتجا 

هللادـبعیبأ دـنع  تنک  لاق : مالـسلاهیلع  رفعجیبأ  نع  یـشایعلا  ریـسفت  نع  راحبلا  یف  اـنغلا  نم  باـنتجألا  ثلاـثلأ : [ ءاـنغلا نع  باـنتجألا  ]
سولجلا تلطأ  اـمبرف  دوعلاـب  رـضی  نینغتی و  راوج  مهدـنع  ناریج و  یل  یل و  اـفینک  لـخدأ  ینا  یمأ  یبأـب و  : » لـجر هل  لاـق  مالـسلاهیلع 

نا  » هللا تعمس  ام  تنأ  هل  لاقف  ینذاب  هعمـسأ  عامـس  وه  امنا  یلجرب  هیتا  ءیـش  وه  ام  هللا  و  لجرلا : لاقف  لعفت  ال  لاقف : نهل  ینم  اعامتـسا 
نم یمجع و ال  نم  هللا  باتک  نم  طق  ۀـیآلا  هذـه  عمـسأ  مل  ینأکف  هللا  یلب و  لاق  الؤسم » هنع  ناک  کـئلوا  لـک  داؤفلا  رـصبلا و  عمـسلا و 

ؤـسأ ناک  ام  میظع  رمأ  یلع  امیقم  تنک  کناف  کلادـب  ام  لـصو  لـستغاف  مق  هل . لاـقف  هللا  رفغتـسأ  ینا  هللا و  ءاـش  نا  دوعأ  ـال  ینا  یبرع 
زا بانتجا  . الهأ لکل  ناف  هلهأل  هعد  حـیبقلا  حـیبقلا و  الا  هرکی  هنا ال  هرکی  ام  لک  نم  ۀـبوتلا  هلـسو  هللا  دـمحا  کـلذ  یلع  تم  ول  کـلاح 

[ ءانغ ] ینغت

لطاب جیورت  مدع 

بـضغ شرعلا و  زتها  رجافلا  حدـم  اذا  لاـق : هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نعف  رجاـفلا ، قساـفلا و  حدـمی  ـال  لـطابلا و  جوری  ـال  نأ  عبارلأ :
دشاب هتشادن  یجیورت  لطاب  زا  ع )  ) تیب لها  حدام  ای  هدنیوگ  هک  تسا  نآ  مزال  دنمدوس و  حیاصن  رگید  زا  لطاب : جیورت  مدع   - 4. برلا
حدم دروم  قساف  راک و  هنگ  درف  یماگنه  : » تسا هدش  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نوچ  دیامنن  شیاتـس  حدـم و  ار  رجاف  قساف و  دارفا  و 

ار تلیذر  ياهرایعم  و  تلیضف ، ياهوگلا  نآ  رجاف  فیرعت  قساف و  حدم  . ] دروخیم ناکت  وا  بضغ  ادخ و  شرع  تفرگ  رارق  شیاتـس  و 
یگداس یناسآ و  نیا  هب  هدـش  عییـضت  قوقح  هک  دروآیم  دوجو  هب  نآ  دارفا  هعماج و  قح  رد  ار  ملظ  فاـحجا و  یعون  دـنزیم و  مه  هب 
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(. مجرتم .[) دشابیم یگدنز  نوناق  یمومع  میرح  هب  يدعت  یعامتجا و  تالداعم  ندز  مه  رب  عقاو  رد  رما  نیا  تسین  ناربج  لباق 

ناگرزب هب  تناها  مدع 

ره رد  تفرعم  نید و  ناگرزب   ) دـهدن رارق  تناها  دروم  ار  نید  ناگرزب  زگرهناگرزب  هب  تناها  مدـع  . نیدـلا ءامظع  نیهی  نأ ال  سماخلأ :
، دـناهدناسر تبحم  تدارا و  ناـنآ  هب  یعون  هب  مدرم  دنتـسه و  نید  عورف  لوـصا و  تخانـش  تفرعم و  ياههناوتـسا  مادـک  ره  یعاـمتجا ،

نیا هب  يرگید  داقتعا  ندروآ  تسد  هب  تفر  تسد  زا  هیلوا  داقتعا  نآ  یتقو  دشابیم  مدرم  يداقتعا  ناکرا  نتخاس  لزلزتم  اهنآ  هب  تناها 
...( هب ناگرزب  مان  هک  درخ -  لها  دنناوخن  شگرزب  تسا  هتفگ  يدعس  تسین . یناسآ  تلوهس و 

دمحم لآ  رارسا  ءاشفا  مدع 

دناهدومن نامتک  هب  رما  نانآ  هک  ار  یقئاقح  لئاسمدمحم و  لآ  رارـسا  ءاشفا  مدع  . مالـسلامهیلع دـمحم  لآ  رارـسأ  یـشفیال  نأ  سداسلأ :
. دیامنن یئوگزاب 

دنکن يزیگنا  هنتف  داسف و  نیمز  يور  رد 

ادـیپ وا  هب  مدرم  هک  یناـنیمطا  داـمتعا و  زادـنکن  يزیگنا  هنتف  داـسف و  نیمز  يور  رد  . ۀـنتفلا ریثـی  ـال  ضرـألا و  یف  دـسفی  ـال  نأ  عباـسلأ :
نیا هک  دیامنن  تیاده  قوس و  یهورگ  ای  يدرف و  صاخ  ياههمانرب  یصخش و  فادها  ریـسم  رد  ار  مدرم  هدومنن  هدافتـسا  ءوس  دناهدومن 

. دوشیم یقلت  هانگ  نیرتالاب 

رگمتس ملاظ و  رب  تنواعم  مدع 

: لاق هلآ . هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  ربخلا  یف  »و  رانلا مکسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرت  و ال   » یلاعت هللا  لاق  ۀملظلا  نیعی  نأ ال  نماثلأ :
یف مهعم و  مهورشحاف  ملق  ةدم  مهل  دم  وأ  اسیک  مهل  طبر  اتاود و  مهل  قال  نم  و  مهناوعأ ؟ و  ۀملظلا ؟ نیأ  دانم  يدان  ۀمایقلا  موی  ناک  اذا 
یلا تررطضا  اذا  لیمک  ای  لاق  یلا  مهب  طلاخت  نیملاظلا و ال  باوبأ  یلا  قرطتلا  كایا و  لیمک ! ای  لیمکل  مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  ۀیصو 

يرهزلل هباتک  یف  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  لاق  مهرـش و  یفکت  كوباهی و  مهناف  مهعمـستل  یلاعت  هللا  میظعتب  رهجاو  موادف  مهروضح 
نوربعی ارسج  مهملاظم و  یحر  کب  اورادأ  ابطق  كولعج  كاعد  نیح  كایا  هئاعدب  سیل  وأ  مهملظ  یلع  ۀملظلا  ۀناعا  نع  هرذح  نأ  دعب 
لاهجلا بولق  کب  نوداتقی  ءاملعلا و  یلع  کشلا  کب  نولخدی  مهلیبس  اکلاس  مهیغ  یلا  ایعاد  مهتلالـض  یلا  املـس  مهایالب و  یلا  کیلع 

ام لقأ  امف  مهیلا  ۀـماعلا  ۀـصاخلا و  فالتخا  مهداسف و  حالـصا  نم  تغلب  اـم  نود  ـالا  مهناوعأ  يوقأ  ـال  مهئارزو و  صخأ  غلبی  ملف  مهیلا 
اهبـساح كریغ و  اهل  رظنی  هناف ال  کسفنل  رظناف  کیلع ، اوبرخ  ام  فنک  یف  کل  اورمع  ام  رـسیأ  ام  و  کنم ، اوذخأ  ام  ردق  یف  كوطعأ 

نارگمتـس و کمک  روای و  زگره  هک  تسا  نآ  مه  یکی  رگید  مزال  دیفم و  حیاصن  زارگمتـس  ملاظ و  رب  تنواعم  مدعلوسم  لجو  باسح 
دروم ادابم  دیـشاب  هتـشادن  دامتعا  نوکر و  دناهتـشاد  اور  متـس  ملظ و  هک  یناسک  هب  زگره   » دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  دریگن  رارق  ناملاظ 
دایرف ياهدنهد  ادن  دش  اپ  رب  زیخاتـسر  زور  هک  یماگنه  : » تسا هدـمآ  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  دـیریگ » رارق  منهج  شتآ  تباصا 
فرظ نورد  رد  هک  ياهبنپ   ) قیل ناـنآ  تاود  هب  هک  یناـسک  و  دـنیاجک ؟ ناـنآ  راـصنا  ناوـعا و  و  دـنیاجک ؟ نارگمتـس  ناـملاظ و  دزیم 

روشحم نارگمتـس  اب  ار  نانآ  يهمه  سپ  دناهدیـشارت  ار  نانآ  دادـم  ای  هتخود  ار  ناـنآ  يهسیک  اـی  هتخاـس  هداـمآ  دـنهدیم ) رارق  بکرم 
یشاب و هتشاد  دمآ  تفر و  نارگمتس  ناملاظ و  باوبا  هب  ادابم  ادابم  لیمک ! يا  تسا  هدمآ  لیمک  هب  ع )  ) یلع ماما  تیـصو  رد  و  دیرادب .»

ادخ دای  رکذ و  یسرب  نانآ  روضح  هب  هک  يدش  راچان  رطضم و  رگا  لیمک ! يا  دومرف : هک  نیا  ات  یئامن  ترـشاعم  هطلاخم و  نانآ  اب  ادابم 
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لد هت  زا  امن و  ضارعا  نانآ  زا  يوجب و  هانپ  هذاعتـسا و  نانآ  رورـش  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هب  اـمن و  لـکوت  وا  هب  شاـب و  هتـشاد  تموادـم  ار 
دنرگنیم وت  هب  تبیه  دید  اب  نانآ  نوچ  یناونـشب  نانآ  هب  ات  امن  راکـشآ  نانآ  شیپ  ار  لاعتم  دنوادخ  میظعت  امن و  راکنا  ار  نانآ  ياهراک 

زا ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  تسا  هتـشاگن  يرهز  هب  هک  ياهمان  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  ...« دشابیم نانآ  رـش  زا  هدـنرادهگن  رما  نیمه  و 
ار وت  يدرگ و  نانآ  جئاوح  نتخاس  مهارف  يهلیسو  لپ و  وت  ادابم  تسا  هدش  دروآدای  تسا  هتـشاد  رذح  رب  نارگمتـس  هب  کمک  تناعا و 
هب يوش  نانآ  یهارمگ  تلالض و  هب  توعد  لماع  يدرگ و  نانآ  دصاقم  فادها و  هب  دوعص  نابدرن  وت  دنهد و  رارق  دوخ  ملاظم  يهلیسو 
هک يدح  هب  دننک  بلج  دوخ  يوس  هب  وت  هلیـسو  هب  ار  نانادان  لاهج و  ياهلد  دنزاس و  دراو  ءاملع  قح  رد  يدـیدرت  کش و  وت  يهلیـسو 

دناهتفرگ وت  زا  ياهزادـنا  هب  لباقم  رد  دـنهدن  ماجنا  ياهداد  ماجنا  وت  هک  ار  یئاـهراک  ناـنآ  راـصنا  ناوعا  نیرتيوق  صوصخم و  يارزو 
باسح نآ  زا  درادـن و  يرگید  رظان  وت  زا  ریغ  وت  سفن  نوچ  شاب  دوخ  سفن  رظاـن  وت  دـنهدب  وت  هب  تشاد  ناـکما  هک  ار  يزیچ  نیرتمک 

. دشابیم باتک  باسح و  زا  یسرباسح  لوئسم  دوخ  هک  يدرف  باسح  شکب 

نانادان ءارغا  مدع 

نم مهـسیؤی  مل  و  هللا ، ۀمحر  نم  سانلا  طنقی  مل  نم  هیقفلا  لک  هیقفلا  نأف  نوقـسافلا  هب  يرجتی  ام  لوقی  نیمرجملا و ال  رغی  نأ ال  عساتلأ :
دزاسن يرج  ار  ناراکهانگ  نانادان و  نالهاج و  زگره  هک  تسا  نآ  حـیاصن  رگید  زانانادان  ءارغا  مدـع  . هللا رکم  نم  مهنمؤی  مل  هللا و  حور 

زا زگره  دزاسن و  دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  لماک  هیقف  نوچ  دزاس  يرج  دوخ  لامعا  رد  ار  نانآ  هک  دـیوگن  يزیچ  و 
لداعت نزاوت و  تلاح  کی  رد  هکلب  دزاسن  هدوسآ  نمیا و  زین  یهالا  بضغ  رکم و  زا  یفرط  زا  دـیامنن و  سویأم  یهـالا  شیاـسآ  حور و 

دراد هگن  یحور 

یصاعم ندرمشن  کچوک 

اذا دبعلا  ناف  رئابکلا  بنتجا  هنرغصت و  ابنذ و ال  نرقحت  ال  دوعسم : نبال  ص)  ) یبنلا ایاصو  یفف  راظنألا  یف  یصاعملا  رغـصی  نأ ال  رـشاعلأ :
دادـمأ هنیب  اهنیب و  نأ  ول  دوت  ءوس  نم  تلمع  ام  سفن  لک  دـجت  موی   » یلاعت هللا  لوقی  امد  احیق و  هاـنیع . تعمد  هبونذ  یلا  ۀـمایقلا  موی  رظن 
لجرلأ مالـسلاهیلع : لاق  تارقحملا  ام  تلق و  رفغت . اهناف ال  بونذلا  نم  تارقحملا  اوقتا  لاق : مالـسلاهیلع  هللادبعیبأ  نع  و  [ . 208 « ] ادیعب
سیلبا لیخ  نم  اوناک  انابکر  اوناک  ناف  هللا  ۀیصعم  یف  موقلا  ذخأ  اذا  لاق  مالـسلاهیلع  هنع  .و  کلذ ریغ  یل  نکی  مل  ول  یبوط  لوقیف : بنذی 

رد درمشن  کچوک  مدرم  مشچ  شیپ  ار  ناهانگ  یصاعم و  زگره  تسا  مزالیصاعم  ندرمـشن  کچوک  . هتلاجر نم  اوناک  ۀلاجر  اوناک  نا  و 
هب یتقو  هدـنب  نوچ  زرو  بانتجا  زین  رئابک  زا  رامـشم و  کچوک  ار  یهانگ  زگره  : » تسا هدـمآ  دوعـسمنبا  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  يایاصو 
رد و  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  دنکیم  ریزارس  دوخ  زا  كرچ  نوخ و  وا  نامـشچ  درگنیم  تمایق  زور  رد  دوخ  ناهانگ 

يرود هلـصاف  وا  لامعا  وا و  نیب  هک  دراد  تسود  دـنیبیم و  رـضاح  دوخ  شیپ  رد  تسا  هداد  ماـجنا  هک  ار  يزیچ  ره  ناـسنا  تماـیق  زور 
رارق شزرمآ  دروـم  اـهنآ  هک  دـینک  رذـح  ناـهانگ  ياـهکچوک  زا  . » تـسا هدـش  تـیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  [ . 209 «. ] تشادیم دوـجو 

مهانگ رگا  هک  متداعـس  هب  اشوخ  دیوگیم : دنکیم و  هانگ  يدرف  هک  تسا  نآ  دومرف  تسیچ ؟ ناهانگ  ياهکچوک  دش  هتفگ  دنریگیمن 
زا دنـشاب  هراوس  رگا  دـندش  راـتفرگ  ادـخ  تیـصعم  رد  یعمج  هک   » یماـگنه تسا  راوگرزب  نآ  زا  زاـب  »و  متـشادن يدرد  دوب  یکی  نیمه 

.« دنشابیم وا  ناگدایپ  زا  دنشاب  هدایپ  رگا  دنتسه و  سیلبا  ناراکراوس 

يأر هب  ریسفت 

الا زوجی  نآرقلا ال  ریسفت  نأ  مالسلا  مهیلع  نیمئاقلا  ۀمئألا  نع  و  ص )  ) یبنلا نع  حص  دقف  هیأرب  نآرقلا  تایآ  رـسفی  نأ ال  رـشعی : داحلأ 
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نم هدـعقم  ءوبتیلف  ملع  ریغب  نآرقلا  یف  لاق  نم  لاق : هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ساـبعنبا  يور  حیرـصلا و  صنلا  حیحـصلا و  رثـألاب 
رظن يأر و  اب  ار  یهالا  تایآ  ادابمیأر  هب  ریـسفت  . أطخأ دـقف  قحلا  باصأف  هیأرب  نآرقلا  رـسف  نم  لاق : ص )  ) یبنلا نع  ۀـماعلا  يور  رانلا و 

! داب نانآ  يهمه  هب  دنوادخ  دورد  وا  ماقم  مئاق  نایاوشیپ  زا  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  هحیحـص  تیاور  تروص  هب  نوچ  دیامن  ریـسفت  شیوخ 
سک نآ  ره   » تسا هدومن  تیاور  سابعنبا  دومن  ریسفت  ناوتیمن  حیرص  صن  حیحص و  رثا  اب  رج  دیجم  نآرق  ریـسفت  هک  تسا  هدش  دراو 

تیاور ص )  ) ادخ لوسر  زا  هماع  و  دش » دهاوخ  رپ  شتآ  زا  وا  هاگیاج  سپ  دـیوگب  نخـس  مزال ، شناد  ملع و  نودـب  نآرق  دروم  رد  هک 
«. تسا هدومن  اطخ  زاب  دشاب ، هدیسر  مه  تقیقح  هب  رگا  دیامن  ریسفت  دوخ  يأر  اب  ار  نآرق  هک . سک  ره  : » دناهدومن

هلطاب ءارآ  اب  تایاور  ریسفت  مدع 

هللا انذاعأ  انرـصع  یف  عاذ  عاش و  امک  ةدرابلا  تافرـصتلا  اهیف  فرـصتی  ۀـلطابلا و ال  ةدـسافلا  یناعملأ  رابخألل ، رکذـی  نأ ال  رـشع : یناثلأ 
تافرصت تایاور  رد  دیامن  همجرت  ینعم و  هدساف ، یناعم  هلطاب و  ءارآ  اب  ار  هفیرـش  تایاور  ادابمهلطاب  ءارآ  اب  تایاور  ریـسفت  مدع  . یلاعت

. موهفمان اجیب و  ياهتلاخد  نینچ  زا  مربیم  هانپ  لاعتم  دنوادخ  هب  تسا  هدش  لومعم  ام  رصع  رد  هک  نانچ  نآ  دنکن  ینعمیب  کشخ و 

ءاتفا مدع 

ةودق دعسألا  دهزألا  عروألا  لجألا  دیسلا  مالک  ماقملا  اذه  یف  یفک  يوتفلا و  لهأ  نم  نکی  مل  اذا  ماکحألا  یف  یتفی  نأ ال  رـشع : ثلاثلأ 
ءالملا یف  عفر  هرس و  هللا  سدق  [ 210  ] سواط نب  دیسلا  نیدلا  یضر  مساقلاوبأ  ةرهابلا  تامارکلا  بحاص  نیدجهتملا  حابـصم  نیفراعلا و 

لجأل ۀیعرشلا  ماکحألا  یف  يوتفلا  نع  غرفتلا  یف  یترخا  يایند و  یف  يذاعم  یتحلـصم و  تیأر  دق  تنک  هل : مالک  یف  لاق  هرکذ . یلعألا 
نع دوجوم  زعأ  نع  لوقی : هلالج  لج  هللا  مالک  تعمـس  ۀیلعفلا و  فیلاکتلا  یف  انباحـصأ  ءاهقف  نیب  ۀیاورلا  یف  فالتخالا  نم  تدـجو  ام 

هقفلا یف  ابتک  تفنص  هولف  تایآلا  [ 211 « ] نیمیلاب هنم  انذخأل  لیواقألا  ضعب  انیلع  لوقت  ول  و  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هیلع  قئالخلا ،
لوسرلل هدیدهت  ناک  اذا  هلالج  لج  هنأل  اهیلا  راشملا  ۀیآلا  رطخ و  تحت  الوخد  يوتفلا و  نع  یعروتل  اضقن  کلذ  ناک  اهیلع  يدعب  لمعی 

یلا هیدـی  نیب  يروضح  موی  اطلغ  وأ  أطخ  تفنـص  وأ  تیتقأ  هلالج و  لج  هیلع  تلوقت  اذا  یلاح  نوکی  فیکف  هیلع  لوقت  ول  ملعألا  زیزعلا 
يوتف رازـصا  هب  تردابم  دـشابن  وا  تسد  رد  ماکحا  لوصا  ینابم و  دـشابن و  يوتف  لها  هک  یتروص  ردءاتفا  مدـع  . هللا همحر  هرکذ  ام  رخآ 

دیس نیدلا  یضر  مساقلاوبا  نایاسراپ  غارچ  نافراع و  ياوشیپ  دعـسا ، دهزا ، عروا ، لجا  دیـس  نخـس  دنکیم  تیافک  ماقم  نیا  رد  دیامنن 
: دیامرفیم هک  یئاج  دنراد  ینخـس  هراب  نیا  رد  موحرم  نآ  دیامن  رتالاب  ار  وا  هاگیاج  یلعا  ءالم  رد  دنوادخ  و  ق ) م 664 ه .  ) سوواط نب 

نآ تلع  هب  مشاب  هدوسآ  غراف و  هیعرـش  ماکحا  رد  نداد  يوتف  زا  هک  مدـید  رما  نیا  رد  ار  ادـخ  ياـیند  نید و  تمالـس  تحلـصم و  نم  »
ار لجوزع  يادـخ  مـالک  دراد  ناـیرج  هک  یلعف  فیلاـکت  نآ  رد  هژیو  هب  دراد  دوجو  اـم  باحـصا  ياـهقف  نیب  تیاور  رد  هک  یتاـفالتخا 
ام هب  ار  اهراتفگ  زا  یخرب  رگا  دیامرفیم : دیوگیم و  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوخ  ياههدیرفآ  نیرتزیزع  زا  هک  یئاج  مدینش 
زا دعب  هک  متشونیم  هقف  رد  یباتک  رگا  سپ  فیدر ... نیمه  رد  يرگید  تایآ  و  میتفرگیم » ار  وا  تسد  تردق  اب  هنیآ  ره  دادیم  تبسن 

یتقو لاعتم  دـنوادخ  نوچ  تفرگیم  رارق  اهیلاراشم  يهیآ  رد  لوخد  یعون  يوتف و  زا  عرو  ضقن  تفرگیم  رارق  لمع  دروم  متـشذگرد 
هب یباتک  ای  مدادیم  يوتف  هک  یتروص  رد  دشیم ؟ هنوگچ  نم  لاوحا  لاح و  سپ  دـهدیم  رارق  دـیدهت  دروم  ار  دوخ  ملعا  زیزع و  ربمایپ 

؟ مدادیم خساپ  هنوگچ  مدشیم  رضاح  یهالا  هاگشیپ  رد  هک  يزور  نآ  رد  مدومنیم  فینصت  هقف  رد  طلغ  ءاطخ و 

ءایبنأ ماقم  تمرح  ظفح 

زاءایبنأ ماقم  تمرح  ظفح  (. مالسلامهیلع  ) ۀمئألا تاماقم  عفر  دارأ  اذا  مارکلا  ءایصوألا  ماظعلا و  ءایبنألا  صقنی  ام  رکذی  نأ ال  رشع : عبارلأ 
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هک یئاـج  دـشاب  مارک  ءایـصوأ  ماـظع و  ءاـیبنا  ماـقم  ضقن  بجوم  هک  دـنکن  وگزاـب  ار  یبلطم  نخـس و  هک  تسا  نآ  هجوت  لـباق  حـیاصن 
هب هاگآ  ع )  ) تیب لها  حدام  اـی  هدـنیوگ  هک  تسا  نآ  دوصقم  . دربب ـالاب  ار  مالـسلامهیلع )  ) موصعم ناـیاوشیپ  همئا و  تاـماقم  دـهاوخیم 

نیئاپ نانچ  نآ  ار  ص )  ) ءایبنا تاماقم  الباقتم  الاب و  ردـق  نآ  ار  نانآ  تبترم  ماقم و  ع )  ) همئا فیرعت  هاـگیاج  رد  دـشاب  اـهزرم  دودـح و 
دنتـسه و هژیو  نیوانع  تاماقم و  ياراد  مادـک  ره  تسا و  یعقاو  تحلـصم  فالخ  رما  نیا  دـیامن  رتشیب  ار  ع )  ) نایاوشیپ نأش  اـت  درواـین 

نانآ زا  میهاوخیم  ار  هچنآ  ای  میهد  تبـسن  نانآ  هب  دهاوخیم  ام  لد  هک  ار  هچنآ  ناوتیمن  تسا و  يدبعت  نانآ  تایـصوصخ  فاصوا و 
زا زواجت  میرادرب و  ماگ  دح  نامه  رد  تسا  هداد  تبـسن  نانآ  هب  یبن  مالک  رد  ای  یحو  ناسل  رد  لاعتم  دنوادخ  هچ  ره  هکلب  میئامن  بلس 

. تسا گرزب  تیصعم  هانگ و  دح ، نآ 

مدرم یتدیقع  لوصا  رد  ههبش  داجیا  مدع 

لوصأ ساسأ  برخی  نایب و ال  نسحأب  ناهذألا  نم  اهعفری  نأ  ردقی  مل  اذا  نیدلا  لوصأ  لئاسم  یف  تاهبـشلا  رکذی  نأ ال  رـشع : سماخلأ 
دیامنن تیوقت  نانچ  نآ  نید  لوصا  لئاسم و  رد  ار  تاکیکشت  اههبشمدرم و  یتدیقع  لوصا  رد  ههبش  داجیا  مدع  [ . 212 . ] نیملسملا نید 

[ . 213 . ] دیامن بارخ  ار  ناناملسم  ینید  لوصا  ساسا  رما  نیا  اب  ددرگن و  ناهذأ  زا  هجو  نسحأ  اب  ههبش  عفر  یئوگخساپ و  هب  رداق  هک .

ینابرهم تبحم و 

مالسلا ال امهیلع  یـسومل  رـضخلا  ۀیـصو  رخآ  یف  ناک  رومألا و  عیمج  یف  میظع  لصأ  قفرلا  نیللا و  قفرلا و  لمعتـسی  نأ  رـشع : سداسلأ 
یف دحأب  دحأ  قفر  ام  هللا و  دابعب  قفرلا  ةردقملا و  یف  وفعلا  ةدجلا و  یف  دصقلا  ۀثلث  یلاعت  هللا  یلأ  رومألا  بحأ  نا  بنذـب و  ادـحأ  نریعت 

کـسفن یلا  ضغبت  قفرب و ال  هیف  لغوأف  نیتمل  نیدـلا  اذـه  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  .و  ۀـمایقلا موی  هب  لجوزع  هللا  قفر  الا  ایندـلا 
لبالا رهظلا  هتلحار و  بطع  هرفـس و  یف  عطقنا  يذـلا  تبنملا  لخدأ و  يأ  لغوأف  تلق  یقبأ  رهظ  عطق و ال  اضرأ  تبنملا ال  ناف  هللا  ةداـبع 

رسب لجعتسم  و  دیآرب ، لمأت  قفرب و  اهراک  . ۀیسرافلاب هلوق  یف  يزاریشلا  يدعـس  خیـشلا  ینعملا  اذه  ذخأ  دق  بکرم و  اهیلع و  لمحی  یلا 
هتـسهآ ناـنچمه  ناـبرتش ، دـنامورف  کـت  زا  دابدـنت  دنمـسناباتش  زا  درب  قبــس  هتــسهآ  هـک  ناـبایب  رد  مدـید  شیوـخ  مـشچ  هـب  . دـیآرد
تمیالم ینابرهم و  لـصا  تسا  نید  غیلبت  رد  تمیـالم  تبحم و  قفر و  يریگراـگ  هب  تحیـصن  دراوم  رگید  زاـینابرهم  تبحمدـناریم و 

میلک یسوم  هب  رضخ  ترضح  يایاصو  زا  دراد  نایرس  نایرج و  روما  مامت  رد  رما  نیا  دشابیم و  مدرم  داشرا  غیلبت و  مهم  لوصا  زا  یکی 
شالت و رد  يور  هنایم   - 1: تسا زیچ  هس  یهلا  هاگشیپ  رد  اهزیچ  نیرتبوبحم  امنم و  تتامش  رییعت و  هانگ ، رطاخ  هب  ار  يرما  هک  دوب  هللا 

تـسا هدرکن  ارادم  تعاط  اب  يرگید  درف  اب  يدرف  چیه  ادخ . ناگدنب  اب  ارادم  قفر و   - 3 تردق . نتشاد  اب  تشذگ  وفع و   - 2 ششوک .
سپ تسا  راوتـسا  نیتم و  امـش  نید  نیا  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنکیم  راتفر  ارادم  اب  وا  اب  تمایق  زور  رد  لاعتم ، دـنوادخ  هک  نیا  رگم 

هر تمحز  راشف و  اب  هک  نآ  نوچ  زاسم  دراو  راشف  روز و  اب  دوخ  سفن  هب  ار  ادخ  یگدنب  تدابع و  دیوش  دراو  يارادـم  قفر و  اب  نآ  رد 
لمأت قفر و  رب  اهراک  : دیوگیم نابز  نیریش  رعاش  يزاریـش  يدعـس  دراذگیم  ملاس  ار  یبکرم  تشپ  هن  دیامیپیم و  ار  یهار  هن  درپسیم 
نابرتش دـنامورف  کت  زا  اپ  دـنت  دنمـسناباتش  زا  درب  قبـس  هتـسهآ  هک  نابایب  رد  مدـید  شیوخ  مشچ  هب  : دـیآرد رـس  هب  لجعتـسم  دـیارب و 

تبحمدور و هتسویپ  هتسهآ و  هک  تسا  نآ  ورهر  دور  هتسخ  یهگ  دنت و  یهگ  تسین  نآ  ورهررگید  ریبعت  هب  ای  . دناریم هتـسهآ  نانچمه 
مهم لوصا  زا  یکی  تمیالم  ینابرهم و  لصا  تسا  نید  غیلبت  رد  تمیالم  تبحم و  قفر و  يریگراگ  هب  تحیـصن  دراوم  رگید  زاـینابرهم 

ار يرما  هک  دوب  هللا  میلک  یسوم  هب  رضخ  ترضح  يایاصو  زا  دراد  نایرس  نایرج و  روما  مامت  رد  رما  نیا  دشابیم و  مدرم  داشرا  غیلبت و 
وفع  - 2 ششوک . شالت و  رد  يور  هنایم   - 1: تسا زیچ  هس  یهلا  هاگشیپ  رد  اهزیچ  نیرتبوبحم  امنم و  تتامـش  رییعت و  هانگ ، رطاخ  هب 

هک نیا  رگم  تسا  هدرکن  ارادـم  تعاط  اـب  يرگید  درف  اـب  يدرف  چـیه  ادـخ . ناگدـنب  اـب  ارادـم  قفر و   - 3 تردق . نتـشاد  اب  تشذـگ  و 
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قفر اب  نآ  رد  سپ  تسا  راوتسا  نیتم و  امـش  نید  نیا  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنکیم  راتفر  ارادم  اب  وا  اب  تمایق  زور  رد  لاعتم ، دنوادخ 
هن درپسیم  هر  تمحز  راشف و  اب  هک  نآ  نوچ  زاسم  دراو  راشف  روز و  اب  دوخ  سفن  هب  ار  ادـخ  یگدـنب  تداـبع و  دـیوش  دراو  يارادـم  و 

دـیارب و لمأت  قفر و  رب  اهراک  : دـیوگیم نابز  نیریـش  رعاش  يزاریـش  يدعـس  دراذـگیم  ملاس  ار  یبکرم  تشپ  هن  دـیامیپیم و  ار  یهار 
نانچمه نابرتش  دنامورف  کت  زا  اپ  دـنت  دنمـسناباتش  زا  درب  قبـس  هتـسهآ  هک  نابایب  رد  مدـید  شیوخ  مشچ  هب  : دـیآرد رـس  هب  لجعتـسم 

دور هتسویپ  هتسهآ و  هک  تسا  نآ  ورهر  دور  هتسخ  یهگ  دنت و  یهگ  تسین  نآ  ورهررگید  ریبعت  هب  ای  . دناریم هتسهآ 

یصخش يزرو  ضرغ 

اب هک  تسا  نآ  حیاصن  رگید  زایـصخش  يزرو  ضرغ  . ۀیـصخشلا ضارغألا  كرتی  نأ  ةدـساف و  ضارغأل  مالکلا  لیطی  نأ ال  رـشع : عباسلأ 
زج تسا و  ادـخ  نآ  زا  دـجاسم  ربانم و  : دـیامنن ینالوط  یـصخش  عماطم  هدـساف و  ضارغا  رد  ار  نخـس  ص )  ) هللا لوسر  ربنم  زا  هدافتـسا 

، لطاب اوران و  يریگ  هرهب  هدافتسا و  ءوس  یعون  یـصخش ، ضارغا  زا  نخـس  دیآ  لمع  هب  وگتفگ  نآ  رد  دیابن  یهالا  نامرآ  ادخ و  نخس 
. تسا یمومع  یئادخ و  ياههاگیاج  نکاما و  زا 

ادهش نأش  تیاعر 

بئاصملاک بوطخلا  هب  نوهی  بولقلا و ال  هب  یـسقی  ام ال  ءاروشاع  مایأ  ریغ  یف  امیـس  بئاـصملا  رکذ  یف  یعاری  نأ  یغبنی  رـشع : نماـثلأ 
ناک فیطلا  یف  تیأر  لاق  یلاعت . هللا  هدیأ  یفجنلا  یناسارخلا  يداه  ازریملا  رحبتملا  خروملا  لضافلا  ثدحملا  ینثدح  . ۀحدافلا ۀـعجوملا 
لهأ نم  الجر  تیأر  نوسلاج و  اهیف  مالسلامهیلع  مهرثکأ  وأ  ۀمئألا  عیمج  هتارجح و  نم  ةرجح  یف  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  نحـص  یف 

زأمشا مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  تیأر  یجراخلا  تنب  ای  ۀنیکـسل : رمـش  لاق  هلوق . یلا  غلب  اذا  یتح  نوعمتـسی  مه  ۀیزعتلا و  مهل  ءرقی  رینملا 
يرت اـمأ  تکـسا  نأ  يراـقلا  لـجرلا  یلا  ترـشأ  کـلذ  تـیأر  اـملف  فیرـشلا  هـهجو  رهفکاو  ضاـبقنا  دـشأ  ضبقنا  مـالکلا و  اذـه  نـم 

ترکذف اذه  نم  لقأ  سمألاب  تلق  يذلا  نکی  مل  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  یل  لاقف  ۀسدقملا  هتحاسب  لح  ام  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریمأ 
رد هک  تسا  هتـسیاش  راوازـسءادهش و  نأش  تیاعر  . تبت هیلا و  ترذـتعاف  سرفلا  نابل  یلع  هقیلعت  نم  لضفلایبأ  سأر  ۀبیـصم  تأرق  ینأ 

ددرگ و ثعاـب  ار  بوـلق  تواـسق  هـک . دــیوگن  ار  یبـلطم  دــنک  تیاـعر  ار  ءادهــش  نأـش  اروشاـع  ماــیا  ریغ  رد  هژیو  هـب  بئاــصم  رکذ 
ازریم رحبتم  خروم  لضاف و  ثدـحم  : یناسارخ ثدـحم  زا  يراتفگکانزوس  كاندرد و  بئاطم  دـننامه  دروآ  نیئاپ  ار  نانآ  ياهیراوگرزب 

رد ع )  ) نینمؤملاریما نحـص  تارجح  زا  ياهرجح  رد  هک  مدـید  ایؤر  ملاـع  رد  هک  دومن  تیاور  نم  هب  هللاهدـیا )  ) یفجن یناـسارخ  يداـه 
تیب لها  تبیصم  رد  دراد و  رارق  ربنم  يور  اهیربنم  زا  یکی  دنراد  روضح  زین  نانآ  رتشیب  ای  همئا  مامت  تسا و  رازگرب  یسلجم  مراد  فجن 
رتخد يا  تفگ : هنیکـس  هب  رمـش  هک  دیـسر  زارف  نیا  هب  اـت  هدـنیوگ  هضور  دـنهدیم  شوگ  زین  راـضح  نیـسلاج و  دـهدیم و  نخـس  داد 

يامیـس دـندومن و  ضبقنم  ار  دوخ  الماک  دـنتفرگ و  دوخ  هب  یـصاخ ، یتحاران  زازئمـشا و  مالک  نیا  زا  ع )  ) نینمؤملاریما مدـید  یجراخ !
هک ینیبیمن  رگم  وـش  تکاـس  مـتفگ : هدـنناوخ  رکاذ و  درف  هـب  مدـید  ار  هنحــص  نـیا  هـک  یماـگنه  دــش  نوـگرگد  ریغتم و  ناـشکرابم 

زورید امـش  ار  هچنآ  دندومرف  مالـسلاهیلع )  ) یلع دیدرک  نوگرگد  ار  ناشکرابم  دوجو  هنوگچ  و  دنداتفا ؟ یلاح  هچ  هب  ع )  ) نینمؤملاریما
اقآ رـس  تبیـصم  زورید  هک  دـمآ  مداـی  هب  هبترم  کـی  ماهتفگ ؟ هچ  زورید  هک  مروآ  داـی  هب  مدرک  شـالت  دوبن  هضور  نیا  زا  رتمک  دـیتفگ 

مدومن هبوت  مدرک و  یهاوخ  رذع  سپ  دـندوب ، هدومن  نازیوآ  تسا  يهنیـس  زا  ار  راوگرزب  نآ  رـس  ماهتفگ : ماهدـناوخ و  ار  ع )  ) لضفلاوبا
. مشاب هدناوخن  اههیثرم  عون  نیا  زا  رگید  هک 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
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الا و  هملع ، ملاعلا  رهظیلف  یتما  یف  عدـبلا  ترهظ  اذا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  رکنملا  نع  یهنی  فورعملا و  رمأی  نأ  رـشع : عساـتلأ 
کله امنا  هناف  دعب  امأ  لاق : هیلع و  ینثأ  هللادمحف و  مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  بطخ  هنأ  يور  و  .« نیعمجأ سانلا  ۀکئلملا و  هللا و  ۀنعل  هیلعف 
مههنی مل  یـصاعملا و  یف  اوراـمت  اـمل  مهنا  کـلذ و  نع  راـبحألا  نویناـبرلا و  مههنی  مل  یـصاعملا و  نم  اولمع  اـم  ثیح  مکلبق  ناـک  نم 
رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  نأ  اوملعا  رکنملا و  نع  اوهنأ  فورعملاب و  اورمأف  تابوقعلا  مهب  تلزن  کلذ  نع  رابحألا  نوینابرلا و 

.و ناصقن وأ  ةدایز  نم  اهل  هللا  هردـق  امب  سفن  لک  یلا  رطملا  رطقک  ضرألا  یلا  ءامـسلا  نم  لزنی  رمألا  نا  اقزر  اعطقی  نل  الجأ و  ابرقی  نل 
یلا ایهتنا  املف  اهلهأ  یلع  اهابلقیل  ۀنیدم  لهأ  یلا  نیکلم  ثعب  لجوزع  هللا  نا  لاقمالـسلاهیلع : هللادبعیبأ  نع  هریغ  ینیلکلا و  خیـشلا  يور 
یبر هب  رمأ  امل  ضما  نکلو  هتیأر  دق  لاقف : یعادلا  اذـه  يرت  امأ  هبحاصل  نیکلملا  دـحأ  لاقف  عرـضتی  هللا و  وعدـی  الجر  ادـج  ۀـنیدملا و 

كوعدی انالف  كدبع  تدجوف  ۀنیدملا  یلا  تیهتنا  ینا  بر  ای  لاقف : یلاعت  كرابت و  هللا  یلا  داعف  یبر  عجارأ  یتح  ائیـش  ثدحأ  لاقف ال 
هللا یلص  هللا  لوسر  ناک  مالـسلاهیلع )  ) اضرلا نع  .و  طق یل  اظیغ  ههجو  رعمتی  مل  لجر  اذ  ناف  هب  کترمأ  امل  ضما  لاقف : کیلا  عرـضتی  و 
یلع دـحاو  لک  لکتا  يأ  تلکاوت  نایبیلاعت  هللا  نم  عاقوب  ونذأیلف  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  تلکاوت  یتمأ  اذا  لوقی : هلآ  هیلع و 

یف هللادبعی  کسان  خیـش  لجر  ناک  لاق : مالـسلاهیلع  هللادـبعیبأ  نع  يور  .و  برحلا ةدـیدشلا و  ۀـلزانلا  عاقولا  هیلا و  رمألا  لکو  رخالا و 
مل ةدابعلا و  نم  هیف  وه  ام  یلع  لبقأف  هشیر  نافتنی  امه  اکید و  اذخأ  دق  نییبص  نیمالغب  رـصب  ذا  هتدابع  وه  یلـصی و  وه  انیبف  لیئارـساینب 

.و نیرهادلا رهد  نیدبآلا و  دبأ  نود  ردـلا  یف  يوهی  وهف  ضرألا  هب  تخاسف  يدـبعب  یخیـس  نأ  ضرألا  یلا  هللا  یحوأف  کلذ  نع  امههنی 
اوهنت مل  فورعملاب و  اورمأت  مل  مکبابـش و  قسف  مکؤاسی و  تدـسف  اذا  مکب  فیک  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  لاـق : مالـسلاهیلع  هنع 

ای لیقف : فورعملا  نع  متیهن  رکنملاب و  مترمأ  اذا  مکب  فیکف  کلذ  نم  رش  معن و  لاقف : هللا ؟ لوسر  ای  کلذ  نوکی  هل و  لیقف  . رکنملا نع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لاق  .و  افورعم رکنملا  ارکنم و  فورعملا و  متیأر  اذا  مکب  فیکف  کلذ  نم  رـش  معن و  لاق : کلذ ؟ نوکی  هللا و  لوسر 

مهضعب طلـس  و  تاکربلا ، مهنم  تعزن  کلذ  اولعفی  مل  اذاف  ربلا  یلع  اونواعت  رکنملا و  نع  ووهن  فورعملاب و  اورمأ  ام  ریخب  سانلا  لازی  ال 
لها حدام  رکاذ و  ماقم  رد  ار  دوخ  هک  يدرفرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . ءامـسلا یف  ضرـألا و ال  یف  رـصان  مهل  نکی  مل  ضعب و  یلع 
نایم رد  اهتعدب  هک  یماگنه  : » دومرف ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـشاب : رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لاح  رد  مئاد  دـیاب  تسا  هداد  رارق  ع )  ) تیب
مدرم ناگتشرف و  ادخ ، تنعل  ریشمش  هنرگو  دیامن  راهظا  دروم ، نآ  رد  ار  دوخ  شناد  ملع و  ملاع ، تسیابیم  سپ  دیدرگ  رهاظ  نم  تما 

! مدرم : » دومرف دروآ و  اـجب  ار  یهـالا  ياـنث  دـمح و  تفرگ و  رارق  ربنم  يـالاب  ع )  ) یلع يزور  هک  تسا  هدـش  تیاور  « دـش دـهاوخ  عقاو 
دندومنن يریگولج  یصاعم  زا  ار  نانآ  رابحأ ، نویناحور و  دندمآ و  راتفرگ  تیصعم  هب  هک  دندیسر  تکاله  هب  رظن  نآ  زا  امـش  ناینیـشیپ 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  سپ  دـیدرگ  لزان  نانآ  هب  تابوقع  دـندومنن  عنم  رابحا  نویناحور و  دـندیزرو و  تداع  یـصاعم  رد  یتقو  ناـنآ 
نامـسآ زا  یهالا  مکح  دنکیمن  عطق  ار  يزور  دزاسیمن و  کیدزن  ار  لجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـینادب  دـینکن  كرت  ار  رکنم 
دهاوـخ تسا ، هدوـمن  ردـقم  دـنوادخ  هـک  ینوزف  اـی  یمک  زا  يرادـقم  هزادـنا و  هـب  سک  ره  هـب  ناراـب  تارطق  دـننامه  ددرگیم ، لزاـن 

ود نانم  دـنوادخ  هک  دـناهدومن : تیاور  مالـسلاهیلع )  ) قداص ماـما  زا  نارگید  یفاـک و  رد  ینیلک  خیـش  (: هر  ) ینیلک خیـش  تیاور  « دیـسر
يدرم دندیسر  رهش  هب  هک  یماگنه  دنزاس ، نوگژاو  نانآ  رس  رب  ار  رهش  ات  داتـسرف  ورف  رهـش  کی  نانکاس  نتخاس  ناریو  تهج  ار  هتـشرف 

ار هدـننک  اـعد  نیا  اـیآ  تفگ  دوخ  هارمه  هب  ناگتـشرف  زا  یکی  تسا . یبوـبر  هاـگرد  هب  عرـضت  اـعد و  لوغـشم  هک  دـندومن  هدـهاشم  ار 
هتـشرف نآ  هدـب  ماجنا  تسا  هداد  روتـسد  دـنوادخ  هچنآ  یلو  مدـید  يرآ  داد  خـساپ  يرگید  نآ  تسا  اعد  رکذ و  لوغـشم  هک  ینیبیمن ؟

: دوـمن ضرع  تشگزاـب و  یهـالا  هاـگرد  هب  سپمنک  لاوـس  مدرگرب و  ادـخ  هاـگرد  هب  هک  نیا  رگم  مـهدیمن  ماـجنا  يراـک  نـم  تـفگ 
هچنآ دمآ  روتسد  مدومن  هدهاشم  عرـضت  تدابع و  لاح  رد  ار  وت  ناگدنب  زا  ياهدنب  مدیـسر  تیرومأم  دروم  رهـش  نآ  هب  نم  اراگدرورپ !

ع)  ) اضر ماما  . تسا هدـشن  كانبـضغ  نم ، نید  رطاـخ  هب  مه  راـب  کـی  زگره و  درم  نیا  نوچ  هدـب  ماـجنا  یتشاد  تیرومأـم  نآ  هب  هک  ار 
يهدامآ سپ  دنتـشاذگاو  رگیدمه  هب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نم ، تما  هک  یماگنه  دندومرفیم : ص )  ) ادـخ ربمایپ  دـیامرفیم :
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، يدرف یعامتجا و  تینما  بلـس  اهبارطـضا و  اهینارگن و  دسافم و  عویـش  زا  رتگرزب  « ) دنوش لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  یگرزب  هثداح  عوقو 
زا يدـباع  درم  دوـمرف : هـک  تـسا  هدــش  تـیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  زاـب  (: ع  ) قداـص ماـما  زا  یتـیاور  )؟ دراد دوـجو  زین  يرگید  هثداـح 

لمع هب  هکنآیب  وا  دننکیم  ار  نآ  ياهرپ  دـناهتفرگ و  ار  یـسورخ  هک  داتفا  یناوجون  ود  هب  شمـشچ  تدابع  ماگنه  هک  دوب  لیئارـساینب 
هب لاعتم  دـنوادخ  سپ  دومنن  يریگولج  یهن و  اوران ، لمع  نیا  زا  ار  ود  نآ  داد و  همادا  دوخ  زامن  تدابع و  هب  دـشاب  هتـشاد  هجوت  ناـنآ 

تیاور ترـضح  نآ  زا  زابرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  رطاخ  هب  دیعلبورف » ار  وا  نیمز  سپ  شکبورف  ار  ماهدنب  هک  دومن  رما  نیمز 
قـساف ناتناناوج  دساف و  ناتنانز  هک  یماگنه  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دـندومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  زا  هک  تسا  هدـش 

مه نیا  زا  رتدـب  يرآ و  دوـمرف : دـیآیم ؟ شیپ  يزور  نینچ  اـیآ  دـندرک : ضرع  ؟ دـیدومنن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  امـش  دـندش و 
دـش ضرع  سپ  ؟ دیدومن فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  رگا  داد  دهاوخ  خر  امـش  هب  یلاح  هچ  ای  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دومرف : زاب  . دوشیم

هک دیدومن  هدهاشم  یتقو  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  . دوشیم مه  نیا  زا  رتدـب  يرآ و  دومرف : دـیآیم ؟ شیپ  مه  يزور  نینچ  ایآ  هللا ! لوسر  ای 
: دندومرف مالـسا  ردقیلاع  ربمایپ  زاب  (: ص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  . دنیآ رامـش  هب  کین  فورعم و  تارکنم  يدب و  و  رکنم ، اهیکین ، ریخ و 
يراکمه و نواعت و  مه  اب  اهیکین  رد  دـنیامنب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  مادام  دنتـسه  تداعـس  یکین و  ریخ و  رد  مئاد  مدرم  »

یخرب درادیمرب  نانآ  نایم  زا  ار  تکرب  ریخ و  لاعتم  دنوادخ  دندومنن  تاریخ  رد  نواعت  فورعم و  هب  رما  یتقو  دنـشاب  هتـشاد  تدـعاسم 
.« دومن دنهاوخن  ادیپ  نامسآ  رد  نیمز و  يور  رد  يروای  رصان و  نانآ  هک  دیامرفیم  طلسم  رگید  یخرب  رب  ار  نانآ  زا 

تیب لها  تمارک  تزع و  ظفح 

يذلأ ۀیمحلا  ءابألا و  لهأ  دیـس  ناک  هناف  مالـسلامهیلع )  ) نیمرکملا هتیب  لهأ  نیـسحلا و  هللادبعیبأ  ۀلذب  رعـشی  ام  لوقی  نا ال  نورـشعلأ :
نیتنثا نیب  زکر  یعدلا  نب  یعدلا  نا  الا و   » ءاروشاع موی  هتوص  عیفرب  يدان  ۀیندلا و  یلع  ارایتخا  فویـسلا  لالظ  تحت  توملأ  سانلا  ملع 
نیـسح ازریم  جاحلأ  رحبتملا  ثدـحملا  انخیـش  رکذ  و  ...« نونمؤملا هلوسر و  انل و  کلذ  هللا  یبأی  ۀـلذلا ؟ انم  تاـهیه  ۀـلذلا و  ۀلـسلا و  نیب 

یف سانلا  تماق و  دـق  ۀـمایقلا  نأک  مانملا  یف  ۀـیزعتلا  ءارق  نم  ةداسلا  ضعب  يار  هنأ  هصخلم : اـم  مالـسلا  راد  یف  هدـقرم ) هللا  رون   ) يرونلا
لاق نا  یلادیهـش  قئاس و  مهنم  دـحاو  لک  عم  باـسحلا  یلا  ساـنلا  نوقوسی  نولکوملا  و  هینغی ، نأـش  مهنم  ءيرما  لـکل  ۀـشهد  ۀـشحو و 

لوألا جردلا  یلع  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) نیلـسرملا دیـس  هتورذ  یلع  جردلا ، ةاقرملا و  ریثک  لاع  ربنمب  اذاف  باسحلا  فقوم  یلا  انوقاس 
مل لاق  اخبوم و  ینبطاخف  یلا  رمألا  یهتنا  نا  یلا  همادـق  نوفطـصم  مه  سانلا و  باسحب  لوغـشم  وه  و  مالـسلاهیلع )  ) نییـصولا متاـخ  هنم 
یف عجوب  اذاف  هترکناف  راکنألا  الا  ۀلیح  تدـجو  ام  هباوج و  یف  تریحتف  ۀـلذلا  یلا  هتبـسن  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا يدـلو  للذـت  ترکذ 

ام لیصفت  یسلاجم و  ةروص  وه  اذاف  هترشنف  ینلوانف  راموط  هدیب  الجر  تیأرف  یبنج  یلا  تفتلاف  هیف  جلوا  رامـسم  هنأک  ءیـش  نم  يدضع 
هلغش دیسلا  كرتل  اببـس  تراص  یتلا  ۀلئاهلا  ایؤرلا  رخآ  یلا  هترکنأ  ینلأس و  ام  هیف  نامز و  وا  ناکم  لک  یف  احورـشم  لفاحملا  یف  هترکذ 
لاب ام  (. مالسلامهیلع  ) دمحم لآ  یف  لوقت  کلیو  دیسلا  هل  لاقف  یئاطلا  نافع  نب  رفعج  يریمحلا و  دیسلا  عمتجا  هنا  خیـشلا  يور  .و  کلذ

لآ فصویأ  تکساف  حدملا  نسحت  مل  اذا  دیسلا  هل  لاقف  کلذ  نم  ترکنا  ام  رفعج  لاقفباوثألا  لذرأ  نم  مکبایث  هفقس و  برخت  مکتیب 
هللااب و مسقا  . کحدم راع  مهنع  وحما  ام  تلق  دق  كاهتنم و  کملع و  کعبط و  اذه  كرذعأ  ینکلو  اذـه ؟ لثمب  مالـسلامهیلع )  ) دـمحم

لیلاهبلا اهنع  تمجحا  اـنقلا و  [ 214  ] اهقزم برحلا  اذا  ناـکلوبجم  ربلا  یقتلا و  یلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نالؤسم  لاـق  اـمع  ءرملا  هتاـیآ و 
ملس يذلا  كاذ  [ . 217  ] لیغلا صنقلل  هرزبا  هلابشا  نیب  [ 216  ] انرفعلا یشملوقصم  دحلا  یف  ام  ضیبا  هفک  یف  نرقلا و  یلا  یشمی  [ . 215]
امل اوملسف  [ . 218  ] لیبابأ ریط  مهنأک  اولزنا  اددم  ردب  ۀلیللیفارـس  مهولتیو  فلا  یف  لیریج  فلا و  یف  لاکیملیربج  لاکیم و  هیلع  ۀلیل  یف 

ای هیف  لاقی  يذکلیطابالا  هیهلت  هب و ال  ینعی  قحلاب و  لوقیلیـضفت  ۀمألا  یلع  هل  يذـلا  مامالا  ناک  هنا  ولیجبت  ماظعا و  كاذ  هوحن و  اوتا 
تزع و ظفح  . ءابدألا نحن  مشاهابا و  ای  سأرلأ  هللا  تنأ و  لاق  هسأر و  رفعج  لبقف  فعضلا  ۀصاصخلا و  لهأل  هلثم  لاقی  كرعـش  و  رفعج !
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هک درواین  نابز  هب  ینخـس  دراد و  هگن  ار  ع )  ) تیب لها  تمارک  تزع و  هشیمه  هک  تسا  نآ  تحیـصن  هظعوم و  نیرخآـتیب  لـها  تمارک 
لها رورس  دیس و  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  دوخ  نوچدشاب  هدوب  ع )  ) وا مرکم  تیب  لها  و  ع )  ) نیسح ماما  ینوبز  يراوخ و  تلذ و  رب  رعشم 

یگدنز تایح و  زا  رتهب  ریشمش  ریز  گرم  : » هک تخومآ  مدرم  هب  هک  دوب  وا  دندوب  یهالا  تریغ  تیمح و  بحاص  ياوگرزب و  تعانم و 
درف :» دومن مالعا  دنلب  يادص  اب  داد و  حیجرت  تما  تلذ  اب  مأوت  یتقوم  یگدـنز  رب  ار  يورخأ  یمئاد  یگدـنز  وا  تسا . يراوخ  یتسپ و  اب 
یلو دیلپ ، دـیزی  اب  تعیب  تلذ و  رایتخا  ای  زیت  ياهریـشمش  اب  ندـش  هتـشک  ای  تسا  هتخاس  ریخم  رما  ود  نیب  ارم  راکدـب  درف  دـنزرف  راکدـب 

ام رب  ار  نآ  زگره  ناـنمؤم ، وا و  لوـسر  ادـخ و  هـک  تـسا  يرما  نـیا  تـسا و  رود  نادــناخ  اـم  زا  يراوـخ  تـلذ و  هلذــلا ! اـنم  تاـهیه 
رد هدقرم ) هللارون  ( ) ق م 1320 ه .  ) يرون نیسح  ازریم  موحرم  ردقلاع  ثدحم  ام  خیش  داتسا و  : يرون ثدحم  لقن  هب  یئایؤر  « دندنسپیمن
دید ایؤر  ملاع  رد  ناوخ  هضور  تاداس  زا  یخرب  : » دـشابیم نینچ  نیا  نآ  يهصالخ  هدرـشف و  هک  تسا  هدومن  لقن  ار  یبلطم  مالـسلاراد 

نالکوم دشابیم  لوغـشم  دوخ  يراتفرگ  رد  سک  ره  دنربیم  رـس  هب  یبیجع  تشهد  تشحو و  رد  مدرم  تسا و  هدش  اپ  هب  زیخاتـسر  هک 
هاگیاج تمـس و  هب  ار  ام  هک  نیا  ات  . دنتـسه لکوم  قیهـش  قئاس و  نارومأم  مدرم  زا  مادـک  ره  اب  دـنهدیم  قوس  باسح  يوس  هب  ار  مدرم 

ص)  ) مالسا ربمایپ  نیلسرم  دیس  نآ  يالاب  رب  تشاد و  يددعتم  ياههلپ  هک  داتفا  يدنلب  ربنم  هب  ممشچ  هاگان  دنداد  قوس  باتک  باسح و 
فص نانآ  ولج  زین  مدرم  دوب و  مدرم  باتک  باسح و  لوغـشم  وا  تشاد  رارق  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  ءایـصوا  متاخ  نیتسخن  ياههلپ  رد  و 
رکذ ار  ع )  ) نیـسح مدـنزرف  تلذ  ارچ  : » دومرف داد و  رارق  باطخ  دروم  ارم  باقع  خـیبوت و  اـب  دیـسر  نم  هب  تبون  هک  نیا  اـت  دناهدیـشک 

، راکنا زج  ياهراچ  مدـنام و  نادرگرـس  ریحتم و  متفرورف و  تریح  رد  وا  خـساپ  رد  نم  يداد ، تبـسن  ینوبز  يراوخ و  هب  ار  وا  يدومن و 
هب سپ  تفرورف  نم  ندـب  هب  يرامـسم  هک  نیا  لثم  دـمآ  دـیدپ  نم  يوزاب  رد  يدرد  هاگان  مدرک  راـکنا  یلک  هب  ار  نآ  سپ  مدومنن  ادـیپ 
نم داد و  رارق  نم  راـیتخا  رد  ار  نآ  سپ  دراد  رارق  يراـموط  شتـسد  رد  هـک  مدـید  ار  يدرم  سپ  متـسیرگن  دوـخ  تـسار  تمـس  فرط 

هوزج نآ  رد  ماهدومن  وگزاب  سلجم  ربنم و  رد  هچنآ  ره  تسا و  هدش  هتشون  طوبـضم  نآ  رد  نم  سلاجم  تروص  مدید  هاگان  مدوشگزاب 
تسا هدش  لاوس  نم  زا  هک  يزیچ  ره  تسا و  هدش  داریا  نانخس  نیا  هک  یناکم  نامز و  ره  رد  تسا  هدمآرد  حورـشم  تروص  هب  هلاسر  و 

خیش يهثحابم  . میامن یناوخ  هضور  لغش  كرت  ندش  رادیب  زا  سپ  دیدرگ  ثعاب  هک  كانتشحو  يایؤر  نایاپ  ات  ماهداد  ار  نآ  خساپ  نم  و 
هب ور  دیس  دندمآ  مه  درگ  نافع  نب  رفعج  و  يهیئات »  » هدیصق بحاص  يریمح  دیـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  خیـش  موحرم  : يریمح دیـس  و 

شفقـس هک  دـیرگنب  ناتهناشاک  هناـخ و  هب  هک  ياهدـنار  نخـس  هنوگ  نیا  ص )  ) دـمحم لآ  قح  رد  هک  يدوب  وت  اـیآ  وت  رب  ياو  تفگ  وا 
ور يریمح  دیس  ... ماهتفگ منکیمن و  راکنا  نم  تفگ  رفعج  ... تسا اهسابل  عاونا  نیرتتسپ  زا  امش  ياهـسابل  تسا و  هدش  ناریو  بارخ و 

رذع یلو  دنوشیم ؟ فیصوت  هنوگ  نیا  ص )  ) دمحم لآ  ایآ  امن  رایتخا  ار  توکس  سپ  یتسین  دلب  ار  فیـصوت  حدم و  رگا  : » تفگ وا  هب 
رد يراعـشا  نم  یلو  تسا  هدش  هدیـشک  اجنیا  هب  وت  تامولعم  تیاهن  ملع و  رعـش ، عبط  دودح  یتسین  دـلب  ار  اهنیا  زا  رتهب  هک  تسا  نآ  وت 

ادـخ و هب  : » دـشابیم نینچ  نیا  راعـشا  نآ  نومـضم  دربیم و  نیب  زا  ار  وت  ياهفیـصوت  تحابق  راع و  هک  ماهدورـس  ناراوگرزب  نآ  حدـم 
يوقت و ساسا  رب  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  یتسرد  هب  دوب ، دـهاوخ  لوئـسم  دروآیم  ناـبز  هب  هچنآ  زا  درف  ره  مروخیم و  دـنگوس  وا  تاـیآ 
هک تقو  نآ  گنج ، ماگنه  هب  وا  دـشابیم ... دوجوم  وا  يهریمخ  رد  یلبج  يرطف و  تروص  هب  یکین  ریخ و  دـنکیم و  تکرح  ییاـسراپ 

ریشمش وا  تسد  رد  هک  یلاح  رد  دربیم  هلمح  اهفـص  نورد  هب  دنهنیم . زارف  هب  ور  نآ  زا  ناعاجـش  دوشیم و  هتخیمآ  رگیدمه  هب  اههزین 
نورد هب  هک  دوخ ، نانگمه  لاثما و  نیب  ریش  دورو  دننامه  دنکشیم  ار  اهفص  نورد  وا  دراد  رارق  هدش . یلقیص  تیاهن  رد  قارب و  دیفس و 

هب ردـب  بش  رفن  رازه  اب  لیفارـسا  نانآ ، رـس  تشپ  رفن و  رازه  اب  لیئربج  رفن و  رازه  اب  لـیئاکیم  هک  تسا  یـسک  واددرگیم  دراو  اـههناخ 
دوشیم هتفگ  نانآ  قح  رد  نینچ  نیا  رفعج ! ياقآ  يرآ  ...« دـندناسر مالـس  وا  رب  دـندمآ و  دورف  لیبابا  رویط  دـننامه  یناسر  ددـم  ناونع 

يا یتـسه  زغم  روعـش و  همه  وت  مسق  ادـخ  هب  تفگ : دیـسوب و  ار  وا  رـس  رفعج  سپ  دـنیوگیم  فعـض  تسخ و  لـها  هب  ار  وت  رعـش  یلو 
.« میتسه امش  فراعم  نازودنا  لگ  نانیچ و  هشوخ  ابدأ  ام  مشاهابا و 

اروشاع هسامح  رد  ایوگ  لتقم  www.Ghaemiyeh.comهس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


دوصقملا یهتنا 

ةأمثلث دعب  نیعبرأ  نینثا و  ۀنس 1342  مارحلا  هدعقلا  يذ  نم  رشعیداحلا  مویلا  یف  کلذ  ۀفیرشلا و  ۀلاسرلا  هذه  یف  دوصقملا  یهتنا  انه  یلا 
كربتن نأ  بسانی  فیرـشلا و  هربق  راوج  یف  هیلع  هللا  تاولـص  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلایبا  اندیـس  اـنالوم و  ةدـالو  موی  وه  فلأ و  و 

اهماتخ نوکیف  ةزیجولا  هذـه  انه  متخن  و  مالـسلاهیلع )  ) هیلا ۀـبوسنملا  ۀـفینملا  ظعاوملا  مکحلا و  یلع  ۀلمتـشملا  ۀفیرـشلا  ةدیـصقلا  رکذـب 
لیذ زجی  هتاذ  یف  ءرملل  ابجع  او  (. هیلع هللا  مالس   ) هیلا اهبسن  و  بدألا » رهاوج   » باتک بحاص  اهدروأ  امک  اذه  ۀفیرشلا  ةدیـصقلا  کسم و 

لهتبی ةدش  یف  عقی  نا  وهتولخ  یف  هاشخی  ارهج و ال  هنایصعب  هللا  زرابیهترکس  یف  تیملا  هنأک  یهتنی  الف  ظعولا  هرجزیهترطخ  یف  هیتلا  هیتلا 
الهتنـس یلع  عرـشلا  عبتاو  هب  يدـهت  هللا  باتک  لتاوهتمدـخ  یف  زعلا ، ناب  ملعا  ادـشار و  نک  و  كالومل ، بغراهتداع  یلا  داـع  یجن ، ناـف 

ادغ یتأیـس  مویلا  کتاف  امهتتوف  نم  ءرملا  فاخی  فیک  ۀلیح  هبلجت  ظحلا ال  وهتجهب  نم  قنورلا  بهذـی  یتفلا و  يزری  صرحلاف  صرتحت 
رهنت الهتنطف  عم  سیکلا  مرحی  هزجع و  عم  زجاعلا  قزری  دقهتردق  عم  ذفانلا  همکح  هقلخ و  یف  موتحملا  هؤاضقهتلیح  نم  ردـق  يذـلا  یف  ام 

[219  ] یکتشت الف  رـضلا  کسم  واهتـضع  نم  کلان  يذلا  یلع  ارباص  نکف  رهدلا  کضع  ناهترهن  نع  هللا  كاهن  دقف  یتا  اموی  نیکـسملا 
یلع یتوی  دـق  راـقو و  نیز و  تمـصلاف  [ . 220  ] هترثـع نم  کـسفن  یلع  رذـحأ  هقطن و  نصو  هظفحا  کـناسلهتمحر  یف  عـمطت  نمل  ـالا 
رهظا نمهتتکـس  یلع  ءرملا  مدـنی  املاس ال  یجن  تمـصلا ، مزل  نمهتلجع  یف  رثعی  نا  کش  ۀـلهم ال  ـالب  لوقلا  قلطأ  نمهتظفل  نم  ناـسنالا 

دق لزعم  یف  سانلا  عیمج  نع  نکهتحزم  یلع  امومذـم  ناک  هب و  اوفختـسا  ساـنلا  حزاـم  نمهتلقم  یلع  یکلا  بجوتـسی  هرـس  یلع  ساـنلا 
نمهتثج نع  سأرلا  دـیعب  تاب  مهرما  یف  [ 221  ] لایقألا عزان  نمهتلع  نم  هللا  هافـش  الف  هل  ءافـش  رمخلا  لـعج  نمهتلزع  یف  لوزعملا  ملـسی 

هب يدرتف  لذـنلا  بحـصت  الهترـشع  یف  قمحألا ، وه  هاک  هلاح  یف  قمحألا  رـشاع  نمهتعـسل  نم  ملـسی  نا  تاـهیه  هفک  یف  ناـبعثلا  بعـال 
رکسلا ینتجی  نا  یجتری  لظنحلا ال  سرغ  نمهتمیـش  یلا  رظناف  هلاح  هسنج و  یف  کشلا  كارتعا  نمهتبحـص  و ال  لذنلا ، یف  ریخال  [ 222]

رحلا و یلا  رظنا  وهتمعن  یلع  كالومل  رکـشا  هلـضف و  نم  كاـطعا  اـمب  عنقأ  وهترـصن  یلع  هللا  هدـیا  ارـصان  هل  قحلا  لـعج  نمهتـسرغ  نم 
یف بلعثلاک  غوری  رداغ  نم  ناسحألا  بلطت  الهتغدل  یف  برقعلاک  غدـلی  ءرما  یف  یلعلا  هللا  كراب  الهتبتر  یف  سانلا  نیب  هسلجأ  هلاوحا و 

اقذاح و نکف  تجوزت  نا  وهتمدـخ  یف  بغری  مهلک  ۀـمعن و  يذـل  مادـخ  سانلأهتفع  یف  رثؤی  ۀـفع  اذ  نکی  مل  اذا  راجلا  یف  ریخ  الهتغور 
عرصی رفاح  نم  مکف  رصقا  ةرفحلا  رفاح  ایهتبرق  يذ  یحلا و  رـصنع  نم  هلاوحا  رهطلا و  نع  ثحبا  و  [ . 223  ] هتبنم نع  نصغلا و  نع  لاسأ 

اذ لاملاب  يذغ  نمفهتبرغ  یف  مادام  هتحار  یلع  لمعأ  رادلا و  بیرغ  مرکأهتربع  نم  عمدلا  یقـسی  تاب  ۀـقرح و  اخا  اعد  رذـحاهترفح  یف 
تمتهتـصغ نم  عرجت  نا  دـبال  يرولا  لـکل  موتحم  توملأهتزع  یف  ماد  زیزع ، يا  هملظ  هرغ  دـق  اـملاظ  ایهتحـش  یلع  ساـنلا  همذـت  ۀـحش 

غارفلا عقو  دق  . هنع یفع  یمقلا  اضر  دمحم  نب  سابع  ةرزاولا  هانمیب  اهبتک  . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ارخآ و  الوأ و  هللادمحلا  ۀفیرشلا و  ةدیصقلا 
رفغ يزیربتلا  یشیاشخبلا  یقیقعلا  سابع  نب  یلعنیـسح  نب  متاح  جاحلا  نب  میحرلادبع  دابعلا  لقا  دیب  ۀفیرـشلا ، قاروألا  هذه  حیحـصت  نم 

مالـسلا و فـالآ  اـهرجاه  یلع  ۀـیوبنلا  ةرجهلا  نـم  ۀنـس 1410 ه  مارحلا  ۀـجحیذ  رهـش  یف  لـمک  مـث و  مارکلا  هئاـبآ  بوـنذ  هبوـنذ و  هللا 
ق مارحلا 1342 ه . ةدعق  يذ  مهدزای  زور  رد  نآ  مامتا  تفریذپ و  نایاپ  میتشاد  رظن  رد  ار  هلاسر  نیا  زا  هچنآ  اجنیا  ردـهمان  نایاپ  . ۀـیحتلا

اضرلا یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ام  ياوشیپ  دیـس و  یلوم و  تداعـس  اب  تدالو  زور  لاس  يرمق  يرجه  ود  لهچ و  دصیـس و  رازه و  کی 
ياهفیرش يهدیـصق  رکذ  اب  باتک  نایاپ  رد  تسا  بسانمباتک  نایاپ  . تفرگ ماجنا  وا  فیرـش  ربق  راوج  رد  هئابآ ) یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  )

نیکـشم و نآ  نایاپ  هک  میربب  نایاپ  هب  ار  رـصتخم  نیا  هتـسج و  كربت  تسا  راوگرزب  نآ  هب  بوصنم  اهزردـنا و  اهدـنپ و  رب  لمتـشم  هک 
تسا و هداد  تبـسن  راوـگرزب  نآ  هب  تسا و  هدروآ  ار  نآ  بدـالا » رهاوـج   » بحاـص هک  تسا  نآ  هفیرـش  يهدیـصق  ددرگ و  نـیگآرطع 
زا ار  وا  زردـنا  ظـعو و  دـناوخیمارف  دوخ  يوس  هب  ار  تکـاله  هک  تسا  يدرف  زا  بجعت  تفگـش و  . تسا بیترت  نیاهب  راعـشا  نومـضم 
رد دوخ  نایغط  نایصع و  اب  دربیم  رـس  هب  یتسمدب  باوخ  رد  وا  هک  نیا  لثم  . دنکیمن هظعوم  لوبق  وا  یلو  درادیمزاب  هدیهوکن  ياهراک 
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عرـضت لاهتبا و  دوخ  يادـخ  هب  دریگ  رارق  یتحاران  تدـش و  رد  رگا  دـسرتیمن  وا  زا  زین  تولخ  رد  . تسا ادـخ  اب  راکـشآ  يهزرابم  لاح 
تزع هک  نادب  امن و  ادیپ  هقالع  تبغر و  دوخ  يالوم  ادخ و  يوس  هب  لفاغ  يا  . ددرگیمزاب دوخ  تداع  هب  یـصالخ  زا  سپ  یلو  دنکیم 

صرح و . امن يوریپ  تعیرش  ماکحا  زا  شیوخ  تداعـس  هار  رد  یبای و  تیاده  ات  ناوخب  ار  ادخ  باتک  . تسوا يرازگ  تمدخ  رد  یقیقح 
تـسد هب  یـشالت  چـیه  ار  يدـنمهرهب  یباـیماک و  . دربیم نوریب  وا  يامیـس  زا  ار  قنور  جـک و  ار  درف  صرح ، نوـچ  اـمنم  يوریپ  ار  عـمط 

دروم رد  دـسریم  وت  تسد  هب  ادرف  تسا  هدـش  توف  وت  زا  زورما  هک  يزیچ  . دـسرتیم نآ  توـف  زا  درم  هک  تسا  هنوـگچ  سپ  دروآیمن 
نانچ نآ  نادان  هب  . دراد نایرج  ذوفن و  تردق  مامت  اب  وا  ذـفان  مکح  دراد و  نایرج  شتقلخ  رد  وا  یمتح  ياضق  . تسین ياهراچ  تشونرس 

تـسا هدرک  یهن  نآ  زا  دنوادخ  نوچ  رادم  اور  مشخ  بضغ و  ریقف  نیکـسم و  هب  زگرهدـنامب  ناریح  نآ  رد  اناد  دـص  هک  دـناسر  يزور 
دیـسر وت  هب  یئاوران  رگا  تسوا  زا  زیچ  همه  هک  وگب  وا  هب  طقف  ار  لد  درد  شاب  راـبدرب  روبـص و  تخاـس  دراو  راـشف  وت  هب  راـگزور  رگا 

رد نآ  شزغل  زا  اـمن و  لرتنک  ار  نآ  قطن  راد و  هگن  ار  دوخ  ناـبز  . يزرویم عمط  وا  تمحر  رد  هک  سک  نآ  هب  رگم  هدـم  رـس  تیاـکش 
اب دیامن  هشیپ  ار  توکـس  هک  یـسک  . دسریم ناسنا  هب  همدص  راتفگ  نابز و  هیحان  زا  اسب  هچ  تسا  درم  تنیز  راقو و  توکـس  . شاب رذـح 

راتفرگ يزور  دزاس  راکشآ  دوخ  رـس  زار و  رب  ار  يرگید  هک  یـسک  . ددرگیمن نامیـشپ  توکـس  زا  زگره  درف  دباییم و  تاجن  یتمالس 
دنهاوخ رارق  تتامش  دروم  درمش و  دنهاوخ  راوخ  کبس و  ار  وا  مدرم  دریگ  شیپ  ار  یخوش  حازم و  هک  یـسک  . دش دهاوخ  رما  نیا  لابو 

دهد رارق  دوخ  يوراد  ار  بارـش  هک  يدرف  . دوـب دـهاوخ  نمیا  ملاـس و  ریگهشوـگ  درف  نوـچ  ریگبارف  يریگ  هشوـگ  تلزع و  مدرم  زا  . داد
ندب زا  ار  دوخ  رـس  هرخالب  دشاب  هتـشاد  زیتس  رـس  ناهاشداپ  كولم و  اب  هک  يدرف  . داد دهاوخن  افـش  شـضرم  زا  دنوادخ  هک  دـنادب  نیقی 

رـشاعم نادان  قمحا و  اب  هک  يدرف  . دشاب هدوسآ  نمیا و  وا  دنزگ  زا  هک  تسا  رود  رایـسب  دنک  يزاب  ابور  مد  اب  هک  يدرف  . درک دهاوخ  ادج 
رد يریخ  دناشکیم و  یتسپ  هب  ار  درف  نوچ  شاب  هتشادن  تبحاصم  ناگیامورف  اب  . دنام دهاوخ  نادان  قمحا و  شیوخ  یگدنز  رد  وا  دشاب 

دنوادخ دشاب  تقیقح  قح و  روای  رای و  هک  يدرف  . دنک تشادرب  رکش  دوخ  تشک  زا  هک  تسین  يدیما  دراکب  لظنح  هک  يدرف  . تسین نآ 
و رح »  » هب . رازگرکـش وا  تمعن  ربارب  رد  شاب و  عناق  تسا  هدرک  تیانع  وت  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  . دهدیم رارق  ترـصن  دروم  ار  وا  لاعتم 

برقع دـننامه  هک  ار  يدرف  زگره  لاعتم  دـنوادخ  . هدـب رارق  شیوخ  تلزنم  تبتر و  رد  مدرم  نیب  رد  ار  وا  رگنب ، وا  تشذگرـس  لاوحا و 
هک يهیاسمه  . دزرویم هلیح  هابور  دـننامه  وا  شاب  هتـشادن  راظتنا  يدایـش  درف  زا  ار  یکین  زگره  . دـناسریمن ـالاب  بتارم  هب  دـنزیم  شین 

يرازگ تمدخ  رد  یگمه  دنتسه و  تمعن  بابرا  مداخ  مدرم  . تسین وا  رد  يرمث  ریخ و  ددرگ ، سابتقا  دروم  هک  دشاب  هدوبن  تفع  ياراد 
هراچ يرگید  هب  هک  يدرف  يا  . شاب ایوج  رسمه  يهخاش  هشیر و  زا  شاب و  هاگآ  سپ  ینک  جاودزا  یتساوخ  رگا  . دنهدیم ناشن  تبغر  وا 

تـسا تبرغ  رد  هک  مادام  وا  شیاسآ  یتحار و  رد  امن  مارکا  بیرغ  درف  يا  . یتفیب نآ  رد  دوخ  هک  رایـسب  هچ  نک  هاـتوک  ار  هاـچ  ینکیم 
یمتح ناگمه  رب  گرم  . دشاب مادم  دوخ  تزع  رد  هک  تسیزیزع  مادک  نادب  تسا ، هداد  بیرف  ار  وت  متس  هک  رگمتـس  درف  يا  . شاب اشوک 
نیرز قاروا  نیا  ینارون  تاملک  نیا  يرازگبرعا  حیحصت و  همجرت و  . دیـشون دنهاوخ  نآ  زا  ياهعرج  ناگمه  هک  تسین  ياهراچ  تسا و 
یقیقع یلعنیـسح  موحرم  نب  متاح  جاح  موحرم  نب  میحرلادـبع  نامحر ، میحر و  يادـخ  ناگدـنب  نیرتمک  تسد  اب  یناحور ، دیفـس و  و 

تافآ و زا  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک   ) نآ يهسدـقم  هزوح  مق و  هبیط . هدـلب  رد  ق  مارحلا 1410 ه . ۀجحیذ  هام  رد  یناجیابرذآ  یشیاشخب 
مالسلاودشاب هدوب  رشح  میقتسم  طارـص  زا  روبع  يهگرب  ترخآ و  يهریخذ  هک  دیما  نیا  هب  تفریذپ  ماجنا  دراد ) ظوفحم  ملاس و  تایلب ،

نیحلاصلا هللا  دابع  یلع  انیلع و 

یقرواپ

هیآ 29. توبکنعلا  هروس  [ 1]
تالیکـشت لصا  هک  دشاب  هدوب  تهج  نآ  زا  دـیاش  دـناهدومن  یفرعم  لتاق  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  لتاقم  رد  هک  نیا  زا  رظن  نیاربانب  [ 2]
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همتاخ وگتفگ  حلـص و  هرکاذـم و  اب  البرک  رما  الامتحا  دوب  دعـسنبا  اب  راـک  رگا  دـش و  ثعاـب  وا  ار  ـالبرک  هب  هاپـس  ورین و  نتخاـس  دراو 
. تسا هدش  ناونع  لتاق »  » رظن نآ  ربانب  سپ  تفریذپیم .

. تسا هدوب  ع )  ) نیسح ماما  يهدنرادهگن  یتدم  هللادبع  ردام  [ 3]
. دندناوخارف يرواد  تیمکح و  هب  ار  نآرق  دندیشک و  گنج  زا  تسد  نیفص  گنج  رد  هک  دنتسه  یناسک  همکحم  زا  دوصقم  [ 4]

ص 286 ج 13 ، دشابیم . حودمم  وا  : » دیوگ یـشکرد  دشابیم و  ع )  ) رقاب ماما  باحـصا  زا  وا  ثیدحلا : لاجر  مجعم  رد  دیامرفیم : [ 5]
«. تسا هدمآ  مه  دلج ص 326  نامه  رد  یفرعم 9345 و  دک  و 287 

یفرعم 322. دک  ج 1 ص 65 ، هعیرذلا ، [ 6]
ۀیآ 21. صصقلا ، ةروس  [ 7]
ۀیآ 22. صصقلا ، ةروس  [ 8]

. ] تساهدمآ مالسلاهیلع )  ) نیسح ناهاوخنوخ  نیباوت و  نیب  رد  وا  مان  تسا و  یعیبس  نادمه  هلیبق  زا  ربنم  نزو  رب  عمسم : نب  هللادبع  [ 9]
. دشابیم نیباوت  عمج  رد  يروهشم  درف  زین  وا  دشابیم  نادمه  هلیبق  زا  ياهریت  عیبس  نیس  مض  اب  یعیبس : یناه  [ 10]

رد هک  دـشابیم  نیباوت  هورگ  ناربهر  زا  نیباوت و  ناگرزب  خـیاشم و  زا  هعازخ و  هیلبق  زا  ءار  حـتف  داص و  مض  اـب  درـص : نب  نامیلـس  [ 11]
. دیسر تداهش  هب  ع )  ) تیب لها  زا  عافد  ماقم  رد  درولا » نیع   » لحم

ریـشمش اب  دومن و  مایق  اهینامثع  نارادفرط  ربارب  رد  اهینامی  هارمه  يو  دـشابیم  باوت  نایعیـش  زا  لجب  هلیبق  زا  وا  دادـش : نب  ۀـعافر  [ 12]
یلع تقیرط  هب  دادـش  نم  یلوب . يورا  نب  نامثعل  تسل  یلع  نید  یلع  دادـش  نب  انا  تفگیم : هک  دـش  هدینـش  درب و  هلمح  ناـنآ  هب  دوخ 

زیهجت رد  رتشا  کلام  اب  هارمه  وا  مان  دش  هتشک  ات  درکیم  هزرابم  نانچمه  متسین » یلو  تسود و  يورا  نامثع  اب  نم  متسه  مالـسلاهیلع ) )
. تساهدمآ گرزب  یباحص  رذوبا  نفد  و 

هک تسا  يزارف  هلیبق  زا  هعیـش  ناگرزب  ءاسؤر و  زا  یکی  وا  ءاب ، میج و  نون و  حتف  ةددشم و  ءای  حـتف  میم و  مض  اب  هبجن : نب  بیـسم  [ 13]
تـسنیا دیآیم  تسدب  دارفا  نیا  عضو  زا  هچنآ  دش  هتـشک  نیباوت  عمج  رد  هدرولا » نیع   » رد وا  دوب  هتـسیاش  تیعقوم  يراوگرزب و  ياراد 

. دنباتشب مالسلاهیلع )  ) نیسح یهارمه  هب  البرک  نیمزرس  هب  هک  دناهدش  عونمم  دناهدش و  سوبحم  راتخم  دننامه  نانآ  هک 
تیاور ینطقراد  هک  هنوگ  نآ  تسا  هدوب  همامی  رد  يربمایپ  یعدم  حاجـس  نذؤم  وا  یحایر  یمیمت  نیـصح  دـنزرف  یعبر : نب  ثبـش  [ 14]
فورعم تسمدب  رعاش  سودقلادبع  وا : رسپ  دش  جراوخ  ءزج  سپس  دیدرگ  مالسلاهیلع )  ) یلع باحصا  زا  دروآ و  مالـسا  سپـس  دنکیم 

. دومن بولصم  دادغب  رسج  زا  تشک و  هقدنز  داحلا و  مرج  هب  ار  وا  يدهم  یسابع  مکاح  هک  دشابیم 
سپ تشذـگرد  هفوک  رد  نید  نآ  اـب  دوـب و  یحیـسم  رجبا  شردـپ  هک  دراد  دوـجو  ياهدینـش  وا  دروـم  رد  یلجع  رجبأ : نب  راـجح  [ 15]
نانآ زا  مجلم  نب  نامحرلادبع  سپ  دندومن  عییشت  هنابج »  » لحم ات  شرسپ  رطاخب  ار  وا  ناناملسم  ندوب و  یحیسم  رطاخ  هب  ار  وا  نایحیـسم 
رگا : » دـیوگیم اـهنآ  رد  هک  تسا  هدورـس  يراعـشا  هراـب  نیا  رد  وا  دـنتفگ  وا  هب  ار  ناـیرج  تسا  ياهرظنم  هچ  نیا  دیـسرپ  درکیم  روبع 

نینمؤملاریما یلوم  ندز  تبرض  لتق و  مزاع  ماگنه  نیا  رد  وا  مدومنیم ، قرفتم  هدز  لقیص  ریشمش  نیا  اب  ار  نانآ  نم  متشادن  یلبق  تبسن 
!(. داب وا  رب  ادخ  نعل  هک   ) تسا هدوب 

یلع دوب  مالسلاهیلع )  ) یلع نارای  باحصا و  زا  ثراح  شردپ  نابیـش  هلیبق  زا  واو  حتف  ءار و  مض  اب  میور  میور : نب  ثراح  نب  دیزی  [ 16]
ار وا  تبـسانم  نیمه  هب  یهاـگ  دـیدرگ و  دـلوتم  زینک  نآ  زا  ثراـح  درک  هیدـه  وا  هب  ار  يرازگتمدـخ  زینک  تفاتـش و  وا  تداـیع  هب  (ع )

. دش هتشک  جراوخ  تسدب  ير  رد  ریبز  نب  بعصم  مایا  رد  دوب  نانآ  رادتسود  نامثع و  نارادفرط  زا  وا  دنتفگیم  زین  هفیطلنبا » »
. دناهداتفا هابتشا  هب  دناهتشون  هورع  ار  نآ  یناسک  دشابیم  همجعم  ءاز  نوکس  نیع و  حتف  اب  سیق : نب  هرزع  [ 17]

. دشابیم ناوریشونا  يرسک  شیپ  يورگ  نامک  ریت و  هدنراد  نامه  بجاح  یمیمت ، هرارز  نب  بجاح  نب  دراطع  نب  ریمع  نب  دمحم  [ 18]
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زا لحم  نآ  ددرگیم و  دودحم  شخب  نآ  رد  عیسو  يارحـص  هک  تسا  یناکم  زا  ترابع  لصا  رد  نآ  دنیوگ و  گس  بآ  قیـضم : [ 19]
هب دـناهدرک  مگ  ار  هار  هک  امنهار  رفن  ود  نیاربانب  تسا  هکم  فرط  هب  هنیدـم  هیحان  رد  ياهطقن  ثبخ  تفرگیم  همـشچرس  ثبخ »  » هیحاـن

. دناهتشگ لیامتم  هکم 
. دزأ سیقدبع و  میمت ، لئاو ، نب  رکب  هیلاع ، زا : دندوب  ترابع  هرصب : سامخا  [ 20]

. دوب لئاو  نب  رکب  هلیبق  گرزب  ربنم  نزو  رب  عمسم : نب  کلام  [ 21]
. دوب هلیبق  سیئر  گرزب و  وا  میمت ، هلیبق  لقاع  رابدرب و  هب  روهشم  سیق : نب  فنحا  [ 22]

رد ياهزاوآ  مان و  وا  دوب  هدرک  جاودزا  ۀیرح »  » وا رهاوخ  اب  دایزنبا  دوب ، سیق  دبع  هلیبق  گرزب  دیـس و  وا  يدـبع  دوراج : نب  رذـنم  [ 23]
. دوب یتلیضف  فرش و  ياراد  دراد و  يزاغم  اهگنج و 

تکاله زا  سپ  هعقاو  نیا  دـش و  اپ  رب  هرـصب  گنج  وا  نتـشک  لتق و  تهج  دـشابیم و  یمهف  يدزا و  هلیبق  زا  وا  ورمع : نب  دوعـسم  [ 24]
. تشاد شیوخ  هلیبق  رد  یصاخ  تلزنم  تیعقوم و  وا  درک  يریگولج  دایز  نب  هللادیبع  لتق  زا  هک  دوب  وا  مه  دوب و  دیزی 

هژیو تیعقوم  تلزنم و  ياراد  وا  هیلاـع و  هلیبق  گرزب  یملـس ، تلـص  نب  ءامـسا  دـنزرف  ءاـی . نوکـس  ءاـه و  حـتف  اـب  مثیه : نب  سیق  [ 25]
. تساهدمآ هرصب  گنج  رد  وا  مان  دشابیم و 

. تسا هدوب  يراوگرزب  تلزنم و  ياراد  يو  هرصب  میقم  شیرق  میت  هلیبق  زا  رمعم : نب  هللادیبع  نب  ورمع  [ 26]
ریشمش نیزرابم و  زا  و  مالـسلاهیلع )  ) یلع باحـصا  زا  هعیـش و  روهـشم  فورعم و  ياههرهچ  زا  وا  نیـش ، حتف  اب  روعأ : نب  کیرـش  [ 27]

یلع نارای  صاوخ  زا  شردـپ  روعا  اما  تفریذـپ  نایاوما  زا  ار  یئاهراک  مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  سپ  وا  دوب ، راوگرزب  نآ  باـکر  رد  ناـنز 
. تسا فورعم  وا  مان  خیرات  رد  دوب و  مالسلاهیلع ) )

ات برع  ناراک  راوس  زا  نارومان  نیرتشیب  هک  دـشابیم  نورح »  » روآگنج ناسارخ و  مکاح  هبیتقوبا  ردـپ  وا  یلهاب : ورمع  نب  ملـسم  [ 28]
لزع ار  ناـمعن  هک  دوب  هرـصب  هفوک و  رهـش  ود  يرادـنامرف  دروم  رد  هللادـیبع  هب  دـیزی  هداتـسرف  ملـسم  تسا  وا  لـسن  زا  لاـس  تدم 200 
نوچ تسا  یشحاف  طلغ  نآ  دناهتفرگ و  هابتـشا  ینوکـس  يرح  هبقع  نب  ملـسم  اب  ار  وا  یخرب  دیزگ  دوخ  تبحاصم  هب  ار  وا  سپ  دومنیم 

« ةرح  » گـنج هب  فورعم  هک  تسا  هنیدـم  فورعم  گـنج  يدـصتم  رـشابم و  وا  هلکب  تشادـن  روضح  هفوک  گـنج  رد  تسا و  یماـش  وا 
. دش اپرب  دیزی  فرط  زا  هک  دشابیم 

يدـصتم هک  ینوکـس  ریمن  نب  نیـصح  نآ  اب  صخـش  نیا  دایز  هللادـیبع  هاپـس  هدـنامرف  داص . حـتف  ءاـح و  مض  اـب  میمت : نب  نیـصح  [ 29]
. دراد ترهش  تسایر و  ماش  لها  نیب  رد  تشاد  روضح  هدرولا  نیع  گنج  رد  صخش  نآ  دنکیم ، قرف  دوب  هنیدم  گنج  تایلمع 

زا تارف  یبونج  تمـس  رد  تسا  رهن  یطاش  نامه  فط  دنیوگ . ار  هناخدور  رانک  لحاس و  ءاف ، دـیدشت  داض و  حـتف  اب  فطلا : ۀفـض  [ 30]
. دش دیهش  لحم  نآ  رد  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  هک  دوشیم  هتفگ  یلحم  هب  اصاصتخا  تیه و  لحم  ات  هرصب 

. دراد دوجو  هلصاف  خسرف  هفوک 15  نآ و  نیب  هک  تسا  جاجح  ياههاگلزنم  زا  فورعم  لحم  هیسداق : [ 31]
هب هدیـسج  هتـسویپ و  ندب  تسدـب  هک  نانچنآ  ینعی  تسا  ندرگ  ياهرئاد  تمـسق  نآ  عقاو  رد  هدالق  طخ  لحم  ینعی  هدالقلا : طخم  [ 32]

. تسا هتسویپ  مدآ ، دالوا  رب  زین  گرم  بیترت  نامه  هب  تسا  ندب 
دوصقم دوشیم  قالطا  مهرگرگ  هزین و  هب  نازرل و  برطضم و  درف  نآ  لساع و  عمج  نیـس  نوکـس  نیع و  مض  اب  تاوفلا : نالـسع  [ 33]

. دشابیم گرگ  اجنیا  رد  نآ  زا 
. تشاد رارق  البرک  رد  هک  تسا  ياهیرق  نآ  زا  دوصقم  تسا  ینارصن  سرج  يانعم  هب  لصا  رد  سووان  عمج  سیواون : [ 34]

. تسا هدرتسگ  عیسو و  يانعم  هب  تسا  ءافوج  عمج  واو ، نوکس  میج و  مض  اب  ءافوج : [ 35]
. تسا مکش  يزاجم ، تروصب  نآ  زا  دوصقم و  مالغ  ۀملغا و  دننام  بارج  عمج  ۀیرجا : [ 36]
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عمج ارهاظ  هیوحا »  » تسا هدش  هدید  اههخـسن  زا  یخرب  رد  تسا  یگنـسرگ  نآ  بغـس و  عمج  نیغ  نیـس و  يهمـض  ات  ود  اب  ابغـس : [ 37]
. تسا رتبسانم  رتهب و  دشاب  حیحص  هخسن  نیا  رگا  دشاب  ایاوح »  » نآ عمج  هک  تسنآ  فورعم  تسا  ءاشحا  ءاعما و  يانعم  هب  نطبلا » ۀیوحا 

. قرفتت درفنت و  نل  يا  ذشت : نل  [ 38]
. يدنواشیوخ تبارق و  ۀمحل : [ 39]

. دشابیم تشهب  زا  یصاخ  شخب  مان  ای  تسا  تشهب  مان  سدقلا : ةریظح  [ 40]
.(. دوشیم هتسب  اجنآ  ار  هرمع  مارحا  . ) دراد رارق  ءادهشلا  جاربأ  زا  رتالاب   ) ۀکم لح  زا  یخسرف  راهچ  رد  یلحم  میعنت : [ 41]

. دناهتشاد هاگتشک  هعرزم و  لحم ، نآ  رد  نارگید  ریبزنباهک و  تسا  هنیدم  زا  یلحم  مان  قیتعلا : يداو  [ 42]
. دشابیم دجن  هماهت و  نیب  لئاح  هک  تسا  یهوک  نآ  ددنویپیم و  قارع  هب  هک  یلحم  نیع  رسک  اب  قرع : تاذ  [ 43]

. تسا یلحم  مان  ءار  میج و  ءاح و  اب  رجاح : [ 44]
و سبع ، نیب  بالکینب ، نآ  قمع  رد  بیترت  اب  هک  دراد  رارق  هکم . هار  رد  تسا  یعیـسو  يارحـص  دـیدشت  هلمهم و  ار  مض  اب  همرلا : [ 45]

. دناهتفرگ رارق  دساینب 
. دشابیم هکم  هب  هفوک  زا  موس  ود  دوشیم  هتفگ  هک  هکم  ریسم  رد  تسا  یلحم  مان  ءاب  نیع و  ءاث و  اب  هیبلعث : [ 46]

. تسا هتفرگ  رارق  هلابز . يهقطنم  هیبلعث  نآ و  نیب  هک  هیبلعث  رد  تسا  یلحم  مان  دورز : [ 47]
. تسا هتفرگ  رارق  هبقع . قوقش ؛ لحم  نآ و  نیب  هک  هیبلعث  رد  تسا  یلحم  ءاز  مض  اب  هلابز : [ 48]

. تسا یلحم  مان  ۀبقع : [ 49]
. تسا هدش  عقاو  مسحوذ  ءاعرف ، نآ و  نیب  هک  تسا  یلحم  مان  فارش : [ 50]

يرینا مسح  يذب  اننلیلأ  تسا : هتفگ  يرعاش  نآ  دروم  رد  تخادرپیم و  راکـش  هب  هوک  نآ  رد  نامعن  هک  تسا  یهوک  مان  مسحوذ : [ 51]
. دشابیم هابتشا  هس  ره  هک  تسا  هدش  هدید  مشج  بشخ و  بسح ، اههخسن ؛ زا  یخرب  رد  یهاگ 

. درذگیم تعرس  طاشن و  اب  هک  تسا  يرتش  نآ  ددشم ، لاذ  ءاح و  اب  ءاذح : [ 52]
شردام دوشیم  هدروآ  هینک  صفحوبا  هک  تسا  ةرم  نب  هرهز  نب  فانمدـبع  نب  بیها  نب  کـلام  نب  صاـقویبا  نبا  دعـس : نب  رمع  [ 53]
هدنامرف صاقویبا  نب  ۀبتع  نب  لاقرم  مشاه  يومع  رـسپ  وا  تسا  سمـشدبع  نب  ۀیما  نب  نایفـس  رتخد  ۀنمج »  » شردـپ ردام  دوب و  يزینک 

. دوب مالسلاهیلع )  ) یلع هاپس 
. نارگید نامالغ و  زج  هب  دنتشاد  یماظن  يورین  يرگ و  یهاپس  هبنج  هک  نانآ  دوصقم  [ 54]

. تسا اهگنج  رد  ترهش  هلیبق و  رد  تلزنم  ياراد  دیبز ، هلیبق  سیئر  يدیبز ، ۀملس  نب  جاجحلا  نب  ورمع  [ 55]
تسا یبابض  یبالک  بالک  نب  ۀیواعم  نب  ورمع  نب  طرق  نب  روعا  نب  لیحارش  وا  مان  میم  رسک  نیش و  حتف  اب  نشوجلا : يذ  نب  رمـش  [ 56]

. تساهدوب یناشیپ  صرب  ياراد  جراوخ و  زا  يدرف  و  مالسلاهیلع )  ) نیسح لتاق  يو 
تنایخ رکم و  ردغ و  رد  وا  دـننامه  وت  درک  تنایخ  دوخ  ناما  رد  لیقع  نب  ملـسم  هب  ثعـشا ك  نب  دـمحم  ینعی  کیخاوخا : تمأ  [ 57]

. یشاب هتشاد  رکم  ردغ و  مه  نم  دروم  رد  وا  دننام  یهاوخیم  هک  یتسه 
. متسین دهدب ، امش  هب  تعیب ، تسد  هک  یلیلذ  راوخ و  تروص  هب  ینعی  دیبعلا : رارف  [ 58]

هک یئاـج  تسا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  لوق  زا  ذوخأـم  تسا  هیراـج  زینک و  روظنم  میم  فـیفخت  اـب  ۀـمألادیبع : [ 59]
. تشگ راوخ  لیلذ و  دومن ، تموکح  نانآ  رب  زینک  هک  یموق  ۀمأ » مهکلمت  موق  لذ  : » دیامرفیم

. تسا يوریپ  هبلغ و  تلود  زا  دوصقم  تسا  تعاجش ، دض  سرت  نبج  تسا و  ببس  تلع و  دوصقم  بط : [ 60]
. دشابیم جراوخ  زا  عخن و  فارشا  زا  یکی  یعخن  ورمع  نب  سنا  نب  نانس  نامه  نیس  رسک  اب  نانس : [ 61]
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ءاخ رسک  هب  ار  یلوخ  یخرب  تسا ، بوسنم  تروص  هب  ءای  زا  لبق  مال  واو و  نوکـس  همجعم و  ءاخ  حتف  هب  یحبـصا ، دیزی  نب  یلوخ  [ 62]
ریمح ناهاشداپ  زا  یکی  مان  حبصأ  يذ  هب  بوسنم  یحبـصا  تسا . طلغ  اطخ و  هک  دننکیم ، ظفلت  ةروصقم  فلا  زا  شیپ  مال  واو و  حتف و 

. دشابیم اجنآ  هب  بوسنم  هیحبصأ  هنایزات  تسا و 
. تسا تعیبط  تشرس و  يوخ و  ءاخ ، مض  هب  مادنا و  ینعم  هب  ءاخ  حتف  هب  قلخ  اقلخ  [ 63]

ربکا یلع  اریز  يدومن  عطق  مرسپ ، بلس  زا  ارم  لسن  هک  نانچ  دنک  عطق  ترسپ ، بلـس  زا  ارت  لسن  دنوادخ  ینعی  کمحر ... هللا  عطق  [ 64]
. تشادن يدنزرف 

. يرعش ترورض  رد  رگم  دناوخ  نوکس  هب  ناوتیمن  ار  سوبرق  ءار  دشابیم  نیت  ههوک  ینعم  هب  ءار  فاق و  حتف  هب  سوبرق  [ 65]
. دشابیم هراوخریش  فورعم  رغصا  یلع  نامه  هللادبع  زا  دوصقم  [ 66]

. مق مالسا  دیون  رشن  رتفد  پاچ  ص 134  [ 67]
فالخرب حیحـص  طبـض  یلو  تسا  هدـمآ  رخآ  مال  هب  اهباتک  زا  یخرب  رد  یلو  دـناهدرک  ظفلت  نینچ  نیا  تسا و  رخآ  نون  نهاـکلا  [ 68]

. تسنآ
مالس دندیسر و  ع )  ) نیسح ماما  تمدخ  حلص  مایا  رد  یبحرأ  رضن  نب  کلام  كاحـض و  تسا ، نادمه  هلیبق  زا  سیق  نب  كاحـض  [ 69]
تبثم باوج  كاحض  و  دراد ، هچب  نز و  تسا و  ضورقم  هک  دروآ  رذع  کلام  درک ، توعد  شیرای  هب  ار  ناشیا  ترضح  دندرک  ضرع 

. تفریذپ ار  وا  دادرارق  طرـش و  ترـضح  دشاب  دازآ  دشابن  دیفم  ترـضح  لاح  هب  وا  کمک  يرای و  هک  یتروص  رد  تشاذـگ  رارق  داد و 
هک یطرش  ایآ  درک : ضرع  دمآ  تمدخ  كاحـض  دندنام  باحـصا  زا  رفن  ود  طقف  دندیـسر و  تداهـش  هب  ناگمه  هک  یتقو  اروشاع  زور 

فرط هب  كاحـض  يدازآ ، یتـسناوت  رگا  یهد ؟ تاـجن  یناوتیم  ار  تدوخ  هنوگچ  نکیلو  یلب ، دومرف  ترـضح  تسا ؟ تسرد  ماهدرک 
دروآ نوریب  ار  بسا  دیگنجیم  هدایپ  درک و  ناهنپ  اههمیخ  نایم  رد  ار  شبسا  دیآیمرد  اپ  زا  اهبسا  دید  هک  یتقو  كاحـض  تفر  شبـسا 

رد دندرک و  بیقعت  ار  وا  رفن  هدزناپ  درک ، تکرح  دـندرکزاب  هار  درک ، يزادـناریت  هب  عورـش  دیـسر  نمـشد  هاپـس  مدـقم  هب  دـش ، راوس  و 
. دنادرگرب ار  شیور  دنتخیر ، وا  هب  يدنلبرس 

. نک اشامت  تریغ ، رگن ، يدرمناوج  نیب ، تؤرم  ایرد  زا  دش  نوریب  بل  هنشت  داهن  اپ  ایرد  هب  دیوگ : یسراف  رعاش  [ 70]
ار ترجه  راـبود  دروآ ، مالـسا  رفن  هدزیـس  زا  سپ  یحمجلا  یـشرقلا  حـمج  نب  ۀـقاذح  نب  بیهو  نب  بیبـح  نب  نوعظم  نب  ناـمثع  [ 71]
هک یناـسک  زا  وا  تفر ، اـیند  زا  ترجه ، مود  لاـس  هنیدـم  رد  هک  دوب  ناملـسم  درم  نیتسخن  تشاد ، روضح  ردـب  گـنج  رد  درک ، كرد 
درک عنم  ار  وا  ادخ  لوسر  دـیامن ، هتخا  ار  دوخ  تساوخیم  مالـسا  نارود  رد  و  تخاس ، مارح  دوخ  رب  تیلهاج  نارود  رد  ار  يراوخبارش 

هک یماگنه  تسا . هاب  يهوق  شهاک  لماع  توهش و  فیفخت  بجوم  هک  هزور  نتفرگ  هب  داب  وت  رب  ةورفجم : هناف  مایصلاب  کیلع  دومرف : و 
، دیسوب ار  وا  تروص  دش و  مخ  سپـس  بئاسابا !! يا  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دومرف : دمآ و  شاهناخ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  تفریم  ایند  زا 
هب ابترم  و  دراذگ ، ربق  يور  یگنس  درپس ، كاخ  هب  عیقب  رد  و  دراذگ ، زامن  وا  رب  هاگ  نآ  دوب ، نایامن  کشا  راثآ  درک  دنلب  رـس  هک  یتقو 
هب تفرگ  یـشیپ  ام  زا  هک  نوعظم  نب  نامثع  هب  مرـسپ  دومرف  ترـضح  تفر  ایند  زا  هللا  لوسر  دنزرف  میهاربا  هک  اهدعب  تفریم ، شترایز 
داش شحور   ) دنویپب تسام  حلاص  ناگتـشذگ  زا  هک  نوعظم  نب  نامثع  هب  مرتخد  دومرف  تفر  ایند  زا  زین  بنیز  شرتخد  هک  یتقو  دنویپ و 

!(. داب
نیرئاس فنخموبا و  تسا . ۀـیاکع  نب  ۀـبلعث  نب  میت  هلیبق  زا  هلمهم ، ءار  هلمهم و  ءاح  ةدرفم و  ءاـب  اـب  رحب  هللادـیبع  نب  بعک  نب  رحب  [ 72]

اهباتک زا  یخرب  رد  و  دشیم ، کشخ  دوع  بوچ  دننام  ناتسبات  رد  دشیم و  نیکرچ  هبانوخ و  ناتسمز  رد  رحب  ياهتسد  هک  دناهدرک  لقن 
. تسا هدیدرگ  فیحصت  دشابیم و  طلغ  هک  دننکیم  ظفلت  هدروآ و  بعک  نب  رجبا  ار  نآ  مدرم  زا  یضعب  نینچمه  و 

دراو يزور  وا  هلمهم ، ءار  هب  و  لوا ، نیـش  مض  هب  روش  نیع ، فاق و  نیب  فلا  نیع و  فاق و  نکاس و  نیع  هحوتفم  فاـق  اـب  عاـقعق : [ 73]
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دز ادـص  داد ، وا  هب  ياهلـص  هیواـعم  دـناشن ، دوخ  ياـج  هب  ار  وا  تساـخرب و  شیاـج  زا  يدرم  دوبن ، نتـسشن  ياـج  دـش ، هیواـعم  سلجم 
شاداپ تسنیا  ریگب ، دـش  نم  بیـصن  وت ، هاگیاج  هطـساو  هب  هک  ار  هچنآ  تفگ : عاقعق  منم  تفگ : داد ، نم  هب  ار  شیاج  هک  نآ  تساجک 

. تسا هداد  نم  هب  ار  شیاج  هک  نآ 
ارقتساف سفنلا  عاعش  در  ارم  انخس  درابلا  طلخی  وا  ارش  قالم  اموی  ءرمأ  لک  ارکن  ائیـش  توملا  تیأر  نا  و  ارح - الا  لتقأا  تمـسقأ ال  [ 74]

يزور يدرف  ره  مرمشیم -  هورکم  رایـسب  ار  یعیبط  گرم  موشن . هتـشک  يدرمناوج  اب  زج  ماهدرک  دای  دنگوس  ارغأ  وأ  بذکا  نا  فاخأ 
.... دومن دهاوخ  طولخم  کنخ  بآ  اب  ار  مرگ  بآ  تفایرد  دهاوخ  يراوگان  رش و 

. ددرگ دازآ  یگدرب  زا  يدنچ  زا  سپ  ات  دزاسیم  دقعنم  یبتک  رارق  دوخ  يالوم  اب  هک  تسا  ياهدرب  بتاکم ، [ 75]
. لقیص نزو  رب  هلمهم  ءار  همجعم و  ءازو  ةانثم  ءای  نون و  هب  رزین ، [ 76]

. تسا همیزخ  نب  دسا  هلیبق  زا  ياهخاش  هفئاط و  لهاک  [ 77]
دراد دوجو  هلیبق  نیا  زا  يرگید  هفئاط  تسا ، هحیجخ  نب  دـسا  زا  ياهفیاط  نون  فلا و  و  اضیا ، لاد  و  واو ، مومـضم و  لاد  هب  نادود  [ 78]

. دنتسه شیوخ  نابیقر  يالب  تفآ و  نم  رابت  موق و  هک . دننادیم  نالیع  سیق ، نویقدنخ ، نارود  لهاک و  دمآ . دهاوخ  هک 
. دمآ دهاوخ  تسا  وا  تیعقوم  زا  فشاک  هک  ینیرش  يایؤر  بیبح  دروم  رد  لصوم : كاخ  زا  تسا  ینیمزرس  [ 79]

ص 1899.  » ناجیابرذآ ج 4 رخافم   » تسا هدوب  مالسا  نایهاپس  عمج  رد  لاس 22 ه  هب  ناجیابرذآ  حتف  رد  وا  [ 80]
، مق مالـسا  دیون  پاچ  يراوزبس  یفـشاک  يادهـشلا  ۀضور  ص 1899 و  ناجیابرذآ ج 4 ، رخافم  هیوکـسمنبا و  ممـألا  براـجت  هب  [ 81]

. دوش هعجارم 
. هیسداق یکیدزن  رد  تسا  یئاج  ءاف  دیدشت  هب  [ 82]

. تسا رمتلا  نیع  لزنم  نآ  زا  دعب  دورب و  ماش  هب  هفوک  زا  دهاوخب  هک  یسک  هار  رس  رد  هیسداق  يالاب  تسا  یئاج  مسا  فاق  مض  هب  [ 83]
. دراد هلصاف  لیم  تسیب  ناملس  اب  هک  هفوک  يالاب  رد  تسا  یهوک  مان  [ 84]

. تسین ششخب  لذب و  هب  فورعم  متاح  نب  يدعنبا  رسپ  یلو  تسا  یئاط  درم  کی  مان  دنلب ، دق  يانعم  هب  رامنس  نزو  رب  [ 85]
نب نامعن  هک  تهج  نادـب  هدـش  هفاضا  تاناجه  يوس  هب  تسا و  داوس  زرم  هیـسداق و  یلیم  راهچ  رد  هفوک  يالاب  رد  تسا  یئاج  مان  [ 86]

. درکیم اهر  اجنآ  رد  ار  شنارتش  هریح  هاشداپ  رذنم 
. دندرکیم مازعا  اجنآ  هب  ار  هرصب  هفوک و  ياهیدیعبت  شرسپ  دایز و  هک  نامع  رد  تسا  یلحم  مسا  [ 87]

. دندوب دسا  زا  یلسن  تسا ) طلغ  هک  ناذول  هن   ) نادود [ 88]
اب دیتفیب  ولج  امـش  مکل ، دلوال  هنأف  مکبـستحأل  اومدقت  دومرف : هک  دشابیم  شناردارب  هب  ع )  ) یلع نب  سابع  نخـس  ریظن  نخـس  نیا  [ 89]

. دوب دهاوخ  رتدایز  مشاداپ  هجیتن  رد  رتگرزب و  نم  تبیصم  دوشیم و  عطق  ناتلسن  امش  ندش  هتشک 
دق لطب  یلا  لیقعنبا  قوسلا و  یف  یناه  یلا  يرظناف  توملام  يردـت  تنک ال  ناف  دـیوگ  ملـسم  یناه و  ياثر  رد  نابز  برع  رعاـش  [ 90]
جیل امهلا  ءامسا  بکریأ  لیـس  لک  لاس  دق  مد  حبـضن  هنول و  توملا  ریغ  دق  ادسج  يرت  لیتق  رامط  نم  يوهی  رخآ  ههجو و  فیـسلا  مشه 

. لوسم لئاسم و  نم  ۀبقر  یلع  مهلک  دارم و  هیلاوح  فیطت  لوحذب  حجذم  هتبلط  دق  انمآ و 
رد رتشا  کلام  نب  میهاربا  هک  داد  خر  راتخم  ناـمز  رد  لاس 66  هب  اجنآ  رد  یگنج  لبرا و  لصوم و  نایم  قارع  لامـش  رد  تسیرهن  [ 91]

. تشک ار  دایز  نب  هللادیبع  گنج  نیا 
. اه زا  شیپ  يهلمهم  لاد  فلا و  نون و  میج و  هب  هدانج  [ 92]

. جحذم هلیبق  زا  یلسن  لمج ، هب  تسا  بوسنم  [ 93]
حتف یـسراف  ناملـس  ای  یلهاب و  ۀعیبر  نب  ناملـس  یهدـنامرف  هب  نامثع  نامز  رد  هک  باوبألا  باب  کیدزن  رزخ  هموح  رد  تسیرهـش  [ 94]

اروشاع هسامح  رد  ایوگ  لتقم  www.Ghaemiyeh.comهس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


. دش
. البرک هقطنم  رد  تسیاهیرق  [ 95]

. دشیم هداد  تبسن  دسا  هلیبق  زا  هرضاغینب  هب  هک  البرک  رد  هدوب  ياهیرق  [ 96]
(. دربب مان  يدابآ  نیا  زا  یسک  هک  تسا  هدشن  هدید  مجاعم  رد   ) البرک هقطنم  رد  دوب  ياهیرق  هیقر ، نزو  رب  ای  دیدشت  نیش و  مض  هب  [ 97]

. تسا طلغ  بابح  ظفلت  بلک و  هلیبق  زا  تسیاهخاش  بانج  بانج و  زا  تسیاهخاش  نیسح  نزو  رب  ریغصت  هب  [ 98]
. دناهدرک طبض  هروسکم  همجعم  ءاخ  اب  یخرب  همومضم و  يهلمهم  ءاح  اب  بارغ  نزو  رب  [ 99]

نم هک  هدرب  مان  یلشهن ، دوعسم  نب  دیزی  زا  ربخ  نیا  رد  یلو  تشون  همان  يدزا  ورمع  نب  دوعـسم  هب  ع )  ) ماما هک  دناهتفگ  نیخروم  [ 100]
. تسا هدوب  میمت  فارشا  زا  فنحا  زا  دعب  دیاش  مسانشیمن و  ار  وا 

لباق دندش . هتـشک  مه  اب  ود  ره  رفعج  هللادبع  نادنزرف  دمحم  نوع و  دش  هتفگ  هتکن 9  رد  نوچ  دنشاب  رفن  تسیابیم 10  نیلوتقم  [ 101]
(. ع  ) بنیز هن  تسا  هدوب  يرگید  ردام  زا  رفعج  نب  هللادبع  دنزرف  دمحم  هک  تسا  عافد 

رمالا بحاص  ءاعدب  دلو  یمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  لجألا  انخیش  نیثدحملا  سیئر  وه  قودصلا : خیشلا  [ 102]
سمخ و ۀنس  دادغب  درو  ناسارخب  ۀفئاطلا  هجو  انهیقف  انخیش و  هقح  یف  هدق )  ) ۀمالعلا هللا  ۀیآ  لاق  لضفلا  میظع  کلذب  لان  مالـسلاهیلع و 

نییمقلا یف  ری  مل  رابخالل  ادقان  لاجرلاب  اریصب  ثیداحالل  اظفاح  الیلج  ناک  نسلا  ثدح  وه  ۀفئاطلا و  خویش  هنم  عمس  ةامثلث و  نیسمخ و 
نینامث يدحا و  ۀنس 381  يرلاب  هنع  هللا  یضر  تام  ریبکلا  انباتک  یف  اهرثکا  انرکذ  فنصم  ةامثلث  نم  وحن  هل  هملع  ةرثک  هظفح و  یف  هلثم 

ربخ هل  ۀقنوم و  ۀضور  یف  ۀیلاع  ۀـعقب  یف  فورعم  رازم  هر  ینـسحلا  میظعلادـبع  برق  يرلا  ةدـلب  یف  هللا  همحر  ةربق  تلق و  یهتنا  ةامثلث  و 
(. هنم  ) هتامارک نم  هدعو  باتک  یف  تاضورلا  بحاص  هرکذ  روهشم  ضیفتسم 

هیقف و خیش و  وا  تسا : هدومرف  وا  قح  رد  یلح  همالع  دشابیم . هیماما  هفئاط  رابتعا  وربآ و  نیثدحم . سیئر  قودص . راوگرزب  خیش  [ 103]
رایـسب وا  هک  یتروص  رد  دندومن  ثیدح  عامتـسا  وا  زا  هفئاط  خویـش  دش  دادغب  دراو  لاس 355  رد  دوب  ناـسارخ  هقطنم  رد  هیماـما  يوربآ 

. تسویپ یهلا  تمحر  هب  ير  رهش  رد  لاس 381  رد  يو  تسا  هدشن  هدید  وا  دننام  ریظن و  اهیمق  نایم  رد  دوب  لاس  ناوج 
ماکحألا حاضیألا و  باتک  هل  اهیجو  اهیقف  ناک  مساقلاوبا  هتینک  انباحصا  نم  ۀقث  یمقلا  تامجعملاب  زازخلا  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  [ 104]

(. هنم  ) ینابیشلا لضفملا  یبا  قودصلا و  خیشلا  هذمالت  نم  ناک  هنا  رهظی  صوصنلا  یف  ۀیافکلا  باتک  ۀینیدلا و 
(. هنم  ) ندب فعض  تلع  هب  دهن  کیدزن  ماگ  هکیسک  هاتوک و  ۀلتع : نزو  رب  ءازو  هلمهم  ءاحب  هقزح  [ 105]

ماش و ۀـیربطب  هتدالو  تناک  مجعملا  بحاـص  ثیدـحلا  ظاـفح  دـحا  یمخللا  بویا  نب  دـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلاوبا  وه  یناربطلا  [ 106]
ماقا تنک  لاقف : هثیدح  ةرثک  نع  لئس  هنا  یکح  ایندلا و  دنـسمب  هنع  نوربعی  دق  ةاثملث و  نیتس و  ۀنس 360  اهب  یفوت  ناهفصا و  یف  هانکس 

(. هنم  ) ۀنس نیثلث  يداوبلا  یلع 
«، حاـضیألا  » وا یهقف  رثا  هیجو  هیقف  مساـقلاوبا  شاهینک  دـشابیم  اـم  باحـصا  زا  قوـثو  رد  دوـمرف  یمق  زازخ  نب  دـمحم  نـب  یلع  [ 107]

. تسا هدوب  هر )  ) قودص خیش  نادرگاش  زا  وا  دشابیم  هیافکلا »  » و هینیدلا » ماکحألا  »
«، حاـضیألا  » وا یهقف  رثا  هیجو  هیقف  مساـقلاوبا  شاهینک  دـشابیم  اـم  باحـصا  زا  قوـثو  رد  دوـمرف  یمق  زازخ  نب  دـمحم  نـب  یلع  [ 108]

. تسا هدوب  هر )  ) قودص خیش  نادرگاش  زا  وا  دشابیم  هیافکلا »  » و هینیدلا » ماکحألا  »
« حاضیألا  » وا یهقف  رثا  هیجو  هیقف  مساقلاوبا  شاهینک  دـشابیم  ام  باحـصا  زا  قوثو  دروم  درف  یمق  زازخ  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  [ 109]

. تسا هدومرف  هر )  ) قودص خیش  نادرگاش  زا  وا  دشابیم  هیفاکلا  و  هینیدلا » ماکحألا  »
دنسملا بحاص  يرصبلا  ظفاحلا  ورمع  نب  دمحا  بقل  وه  هیتز و  يا  ناتکلا  رزب  عایب  دادشک  ۀلمهملا  ءارلا  یلع  يازلا  میدقتب  زازبلا  [ 110]

ماشلا نم  ۀلمرلاب  ۀنـس 292  تام  هملع  رـشن  ناهبـصأ و  ماشلا و  یلا  هرمع  رخآ  یف  لحر  هعرو  هدـهز و  یف  لـبنح  نبا  هبـشی  ناـک  ریبکلا 

اروشاع هسامح  رد  ایوگ  لتقم  www.Ghaemiyeh.comهس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


(. هنم )
(. هنم  ) وا رظنم  وکین و  ینعی  هئاور  هتمس و  [ 111]

ات 202. تایآ 198  فارع  لال  [ 112]
هیآ 92. فسوی  ةروس  [ 113]

(. هنم  ) ندش ور  هداشگ  یخاتسگ و  طاسبنا : [ 114]
هب دوخ  زا  ینادـنزرف  تفر  اـیند  زا  هک  یماـگنه  دـنتفگیم  مزخأ »  » وا هب  هک  تشاد  دـنزرف  وا  دـشابیم  متاـح  دـج  ياههدورـس  زا  [ 115]

ار رعـش  نیا  تشز  لمع  نیا  لـباقم  رد  وا  دـنتخاس  نینوخ  ار  وا  دـندیرپ و  ناـشگرزب  ردـپ  رب  یعمج  هتـسد  يزور  هک  تشاذـگ  راـگدای 
. مزخأ نم  اهفرعأ  ۀنشنش  مدلاب  ینوجرض  ینب  نا  دورس .

هیآلا 27. رفاغلا  ةروس  [ 116]
(. هنم  ) دندرک گنهآ  اودمص  [ 117]

. نتخادنا ریت  رد  ار  ناشدوخ  ياهریت  دننکیم  هدنکارپ  نرودبی  [ 118]
. هرطق قرفتم  گرزب  ناراب  ندش  یپایپ  لطه  [ 119]

. دوب هدرک  فک  ینعی  دبزا  [ 120]
. تشادرب ناوت  تشپ  رب  هک  زیچ  ره  زا  هناوتشپ  هماج و  هناوتشپ  ینعی  تسا  مکع  عمج  ماکعا  [ 121]

. امرس تدش  زا  گس  گناب  ریماک  ریره  [ 122]
. دنتخاسیم بوخ  ياهریشمش  اجنآ  رد  هک  تسا  هفوک  زا  یلحم  مان  فرشم  [ 123]

نیشناج و یصو و  ناونع  هب  ار  وا  طاقن  مامت  جاجح  باحـصا و  نارای و  عمج  رد  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  مخ  ریدغ  ناتـساد  هب  هراشا  [ 124]
. دومرف نییعت  ناناملسم  یلو 

زا یکی  دـندوب . لاتق  گنج و  لوغـشم  حبـص  اـت  دوب و  هدـیچیپ  مه  هب  تاـناویح  ياهادـص  دـننامه  مدرم  يادـص  هک  بش  نیا  رد  [ 125]
. داد خر  نیفص  رد  هک  دوب  ینیگنس  تخس و  لاتق  ياههکرعم  زا  مهم و  فقاوم 

محتقیف ظ ل. محقتیف -  [ 126]
. درک حورجم  تشک ، ار  نمشد  هباتکک ، ۀماکن  [ 127]

. ترضح نآ  هرز  زا  دوب و  هتسب  هک  یئاجنآ  تفاکش  ینعی  قفتی  قتف  [ 128]
. ۀقیرط شور و  ینعی  ۀنیفسک  ةریت  و  [ 129]

«. رانلا یف  ةاوکلملا  طرضی و  ریعلا  : » لثملا یف  رتش و  غاد  نهآ  رسکلاب  ةاوکم  [ 130]
. ریخ لکل  عماجلا  دیسلا  لولهب  [ 131]

. یتشک تعاجش و  رد  فیرح  رسکلاب ، نرق  [ 132]
. راکش ۀکرحب  ضبق  [ 133]

. دیآیم باتک  رخآ  رد  راعشا  نیا  لگنج و  ریش و  يهشیب  رسکلاب  لیغ  [ 134]
. نآ دننام  برح و  شتآ و  نتخورفارب  بش : [ 135]

. مدش دنموزرآ  ینعی  رصن  باب  زا  قات  [ 136]
. ندیچیپ دوخ  رب  ندینادرگ و  يور  راک و  رد  ندرک  یلهاک  یتسس و  ءاوتلا : [ 137]

. مکش کیراب   ) ریمأک ءاشحلا  صیمخ  عمج و  سامخ  هنسرگ  مکش و  کیراب  درم  کیرحتلا  مضلاب و  ناصمخ  لجر  صامخ : [ 138]
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. دنهدیم تبسن  نآ  هب  ار  اهریشمش  هک  تسا  یهد  نآ  ماش و  فراشمب  بوسنم  ریشمش  ینعی  أر  حتفب  ۀیفرشم : [ 139]
تـشگیم رافک  نمـشد  رکـشل  نایم  رد  مادـک  ره  هک  رح  ریهز و  هصق  هب . دـشاب  هراشا  دـیاش  نداد و  ۀـیده  ار  رگیدـکی  يداـهت : [ 140]

رگید زیچ  دارم  ای  ماهتـشاگن  مومهملا  سفن  رد  هک  نانچ  درکیم  صالخ  ار  وا  دیرخیم و  دوخ  ناجب  ار  لتق  وا و  ياجب  تفریم  يرگید 
. ملاعلا هللاو  تسین  لقن  لحم  هک  دشاب 

مهربخی و راصف  نامزلا  رخآ  یف  رهظی  یتلا  محالملا  نع  هنولئـسی  سانلا  ناک  رمع و  ۀـفالخ  یف  ملـسأ  ای  دوهی  ناک  راـبحالا  بعک  [ 141]
هنا لوقی  ع )  ) یلع ناک  مالسلاهیلع و  یلع  نع  افرحنم  ناک  هنا  دیدحلایبا  لاق  هتداهش و  دعب  رهظی  ام  مالسلاهیلع و  نیسحلا  لتقب  مهربخأ 

هیلع و هللا  یلـص  یبنلا  دلوم  ۀفـص  نودجت  فیک  ۀیواعم  دنع  وه  بعکل و  تلق  لاق  دعـس  نب  ثیل  نع  قودصلا  انخیـش  يور  و  باذـکلا .
ای تاه  لاـقف  هناـسل  یلع  لـجوزع  هللا  يرجأـف  هیوه  فیک  رظنیل  ۀـیواعم  یلا  بعک  تفتلاـف  تالـضف  ۀـترتعل  نودـجت  لـه  ملـس و  هلآ و 

اهلک و لایناد  فحص  تأرق  ءامسلا و  نم  تلزنا  اهلک  اباتک  نیعبس  نینثا و  تأرق  دق -  ینا -  بعک  لاقف  كدنع  ام  هللا  کمحر  قحـساابا 
. هنم خلا  هترتع  دلوم  هدلوم و  رکذ  اهلک  یف  تدجو 

زا صاـخ  شناد  ناوارف و  ملع  دـشابیم و  راوگرزب  نآ  زار  باحـصا  زا  یکی  و  ع )  ) نینمؤملاریما باحـصا  صاوخ  زا  راـمت ، مثیم  [ 142]
ینابر ار  وا  تسا  هتفرگ  بقل  تمأ  دنمـشناد  ربح و  نینمؤملاریما و  ذیملت  هک  سابعنبا  هک  يدح  هب  تفرگارف  ص )  ) یبن ملع  هنیدـم  باب 
مدرک تئارق  نینمؤملاریما  رب  نم  هک  ار  هچنآ  ره  نآرق  ریـسفت  زا  نم  زا  نک  لاوس  ساـبع  نباـی  تفگیم : ساـبعنبا  هب  وا  تفگیم  تمأ 

نایاسراپ داهز و  زا  یکی  وا  تشون  ار  وا  تانایب  دـیبلط و  ذـغاک  تاود و  دـیزرون  فاکنتـسا  زین  سابعنبا  ار  نآ  لیوأت  ار و  نآرق  لـیزنت 
((. هر  ) فلؤم . ) دوب هدیکشخ  ناشندب  رد  تضایر  تدابع و  زا  ناشندب ، تسوپ  هک  دوب  یناسک  زا  مالسا و  ردص  یعقاو 

يهیآ 6. ءارسألا  [ 143]
ریصبلا ملاعلا  ۀقثلا  مدقملا  لجألا  خیشلا  وه  رهنلا ، ءارو  ام  دالب  نم  شک  یلا  هتبسن  ۀمجعملا  نیشلا  دیدشت  فاکلا و  حتفب  یشکلا : [ 144]

یسوطلا رفعجوبا  خیشلا  هصخل  يذلا  فورعملا  یلاجرلا  باتک  بحاص  یـشکلا  زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  ورمعوبا  رابخالا  لاجرلاب و 
(. هنم  ) ةدئافلا ریثک  باتک  هاوس  رد  هرس ) هللا  سدق  )

هللا تاولص  نینمؤملاریما  انیلوم  دهشم  یف  اهنم  ۀمیدق  ۀخـسنب  ترفظ  ۀیوبنلا ، ثیداحألا  نم  نیعبرألا  حرـش  یه  ۀیمکحلا : ۀقیدحلا  [ 145]
ۀنـس 551 دـلوتملا   ) نامیلـس نب  ةزمح  نب  هللادـبع  هللااب  روصنملا  مامالل  اهنا  اهرهظ  یف  اثیدـح و  رـشع  يدـحا  یلع  ۀلمتـشم  تناـک  هیلع و 
توقایلاب و هلخاد  ةراجحلا و  ۀـضفلاب و  اینبم  ناک  رـصق  هب . ءاعنـص  برق  نابکوک . تلق  نابکوک  یف  ةامتـس ) رـشع و  ( ) ۀنس 610 یفوتملا 

(. هنم  ) دصارملا یف  اذک  کلذب  یمسف  بکوکلا  عملی  امک  لیللاب  عملی  رهوجلا و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  يا  دجسملا  یف  ةدم  فقو  هنا  یکح  ةریون  نب  کلام  هیخأ  ءاثر  یف  ةریون  نب  ممتمل  ناتیبلا  ناذه  [ 146]

تلتق تویبلا  فلخ  تحوانت  حامرلا  ذا  لیتقلا  معن  دشنأف : هسوق  ۀیـس  یلع  ءاکتا  حبـصلا و  ةولـص  دـعب  رکبیبا  مایا  هباحـصلاب  صاغ  وه  و 
هتردغ هتوعد و ال  ام  هللاو  رکبوبا  لاقف  ردغی . مل  ۀـمذب  كاعد  وه  ول  هتردـغ  مث  هللااب  هتوعدأ  هل  ابطاخم  رکبیبا  یلا  يوآ  مث  روزالا . نبای 

. ءاروعلا هنیع  تعمد  یتح  یکبی  لاز  امف  اولاق  هسوق . ۀیس  نع  طحنا  یتح  یکب  خلا و  عردلا  وشخ  معنل  لاق و  مث 

هیاغلا ج 4 ص 156. دسا  پاچ 1969 و  دروفسکآ  سنوج  نودسرام  پاچ  يدقاو ج 1 ص 80  يزاغم  [ 147]
: اهنم ۀقئافلا  تافنـصملا  بحاص  يدـنوارلا  نب  دیعـس  نسحلاوبا  رحبتملا  هیقفلا  لضافلا  ملاعلا  لیلجلا  خیـشلا  وه  يدـنوارلا  بطقلا  [ 148]

له یـسومل  لاق  یلاعت  هللا  نا  يور  لاق : ۀیاورلا  هذه  اهنع  لقن  تاوعدلا . باتک  اهنم  جئارحلا و  جئارخلا و  باتک  اهنم  ۀغالبلاجهن و  حرش 
ۀـنج و موصلا  ناهرب و  کلف  ةولـصلا  اما  یلاعت : كرابت و  هللا  لاق  کل  ترکذ  تقدـصت و  تمـص و  کل و  تیلـص  لاق  طق  المع  تلمع 

له ایلو و  یل  تیلاو  له  یـسوم  ای  لاق  کل . وه  يذـلا  لمعلا  یلع  ینلد  یـسوم  لاـق  یل ؟ تلمع  لـمع  ياـف  رون  رکذـلا  لـظ و  ۀـقدصلا 
لأل ابحم  نک  هبوتکمب  مالـسلاهیلع  اضرلا  راشا  هیلأ  هللا و  یف  ضغبلا  هللا و  یف  بحلا  لامعألا  لضفا  نا  یـسوم  ملعف  طق . اودع  یل  تیداع 
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دنمرک لهأ  ضعب  دنع  نألا  وه  بوتکملا  اذه  نا  ثیدـحلا  نوجـش  نم  و  نیقـساف . اوناک  نا  مهیبحمل و  ابحم  اقـساف و  تنک  نا  دـمحم و 
املف ناسارخلا  یلا  ههجوت  دنع  مالسلاهیلع )  ) نسحلایبا انالومل  الامج  ناک  اهلها  نم  الجر  نا  هتعقو  ببس  ناهفصا و  یلا  انیحاون  نم  ۀیرق 

یف يدنوارلا  بطقلا  یفوت  بوتکملا . كاذ  هاطعأف  ۀماعلا  نم  لجرلا  ناک  هب و  كربتأ  کطخ  نم  ءیـشب  ینفرـش  هل  لاق  فارـصنألا  دارأ 
طبهم تلازـال  ۀـیمطافلا  ةرـضحلا  راوـج  یف  مـقب  هربـق  ةاـسمخ و  نیتـس و  ثـلث و  ۀنـس 563  لاوش  یف  رـشع  عـبارلا  موـی  ءاـعبرالا  یحض 
نارقلا هقف  عمج  نم  هغارف  ناف  هابتشا  وه  اذکه 548 و  هتافو  خیرات  هربق  حول  یف  نا  یلابب  اهنم و  دیدجلا  نحصلا  یف  ۀیناحبسلا  تاضویفلل 

(. هنم . ) ناهفصا ناشاق و  برق  ةدیلب  دنوار  ۀنس 562 و 
ناک مرضخم  یفوکلا  سودقلادبعوبا  یعوبریلا  یمیمتلا  یعبر  نبا  ۀثلثلا  مث  ةدحوملا  هلوا و  حتفب  ثبش  رجحنبا  بیرقت  یف  ثبش : [ 149]

( مالسلاهیلع  ) نیسحلا لتق  رضحف  بات ، مث  جراوخلا  نم  راص  مث  انیلع  بحـص  مث  نامثع  یلع  ناعا  نمم  ناک  مث  ملـسأ  مث  حاجـس  نذؤم 
(. هنم . ) نینامثلا دودح  یف  ۀفوکلاب  تام  راتخملا و  لتق  رضح  مث  هفوکلا  ۀطرش  یلوت  مث  راتخملا  عم  نیسحلا  مدب  بلط  نمم  ناک  مث 

لقنی ام  یلع  میجلا  ءابلاب و  رجبا  هوبا  و  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلا لتق  دهـش  يذلا  ةددـشملا  میجلا  ۀـلمهملا و  ءاحلاب  رجبأ : نب  راجح  [ 150]
نب نمحرلادبع  مهب  رمف  ناتـسربق ) ینعی   ) ۀنابجلا یلا  هدـلو  لجأل  نوملـسملا  هلجأل و  يراصنلا  هعیـشف  ۀینارـصنلا  یلع  تام  اینارـصن  ناک 

رجبا نب  راجح  ناک  نا  رجبا و  ةرانج  هنم  تدـعوب  دـقل  املـسم  نب  راجح  ناک  نئل  هللا  ۀـنعل  لاقف  هوربخأف  اذـه  اـم  لاـقف  هللا ) ۀـنعل   ) مجلم
ریهشت  ) رهشم ریـشمش ) مد  رـسکلاب  دارف   ) نیدارفلا لوقـصم  ضیب  ای  مهعمج  تقرفل  يونا  يذلا  الولف  رکنمب ، روفک  نم  اذه  لثم  امفارفاک 

(. هنم  ) هب هبرض  يذلا  فیسلا  یلع  المتشم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  لتق  یلع  امزاع  نوعلملا  ناک  و  مان ) زا  ندیشک  رب  ریشمش 
. دوب سیئر  هفوک  رد  هک  رعاش ، یباحص  هریون  نب  ممتم  تسا  نآ  زا  هک  میمت  زا  ۀلیبق  ردپ  ۀلظنح  نب  عوبری  [ 151]

دمغاو سرتلا  بلق  اذاف  مهل  براحم  هفیـس  رهاش  سرتتم  وه  موقلا و  یلا  لبقملا  نـأل  کـلذ  برحلا و  مدـعل  ۀـمالع  وه  هسرت  بلق  [ 152]
. لوسر وا  نماتسم ، اما  براحم  ریغ  وهف  فیسلا 

هعجعج نادعـس  نب  رمع  یلا  دایز  نب  هللادـیبع  باتک  هنم  یـسک و  رب  راـک  ندرک  گـنت  ندرک و  سبح  نتفرگ و  گـنت  تعجعج : [ 153]
(. برالا یهتنم   ) ناکملا مهیلع  قیض  ياهباحصا  نیسح و 

. هنیس رد  هیرگ  ددرت  مشچ و  رد  کشا  ربع  دنزرفیب  ینعی  لبه  [ 154]
لـصفم ۀـیبطاشلا و  حراـش  ءارقلا  خیـش  يوحنلا  يرـصملا  دمـصلادبع  نب  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا ، ملع  نسحلاوـبا  وـه  يواخـسلا : [ 155]

دیسلا لجألا  اندیس  راعشالا  اذه  لیذ  رـصمب و  ةروک  ةروصقم  اخـس  ةأمتـس و  نیعبرا و  ثلث و  ۀنس 643  قشمدب  یفوت  هریغ  يرـشخمزلا و 
. مهاشخأ اروط و  مهوجرا  مهباب  یلا  یمسأ  مهتئجف  يرئاحلا ، هللارصن 

. دنکن ملظ  لمحت  هک  یسک  ینفک  یمح  دنهدیم و  صاصتخا  دوخ  نایاپراهچ  يارب  ار  نآ  ماکح  هک  يرازفلع  یلاک  یمحلا : [ 156]
هک نآ  رب  نوزفا  تسا  رایسب  شنأش  تلالج  تایمشاه  ةدیصق  بحاص  ع )  ) دمحم لآ  حدام  يدحوأ  رعاش  يدسأ : دیز  نب  تیمک  [ 157]

یتقو هدوب  نید  یخـس و  یمار و  سراف و  طخلا و  نسح  هباسن و  هیقف و  بیطخ و  يدرم  تسا ، هدوب  ص )  ) تلاـسر هداوناـخ  نیحادـم  زا 
فطلاب لیتق  دیسر ؛ رعش  نیا  هب  نوچ  و  ماهسم ) مینم  بلقل  نما   ) هدیـصق دناوخ  دیـسر و  مالـسلاهیلع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  تمدخ 

وت يارب  زا  نکل  میدادیم  هلـص  ار  وت  دوب  یلام  ام  دزن  رگا  تیمک  يا  دومرف  تسیرگ و  ترـضح  نآ  ماعط . ۀـما و  ءاغوغ  نیب  مهیف  ردوغ 
لهأ انع  تیبذ  ام  سدـقلا  حورب  ادـیؤم  تلزال  هدومرف  تباث  نب  ناسح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یمـالک  نآ  تسا 

ترـضح هب  تیمک  اب  مدـش  لخاد  تفگ  هک  تیمک  تسود  لهـس ، نب  دـمحم  زا  تسا  هدرک  لقن  صیـصنتلا » دـهاعم   » بحاـص و  تیبلا .
اهزور نیا  ماظع  مایا  اهنا  دومرف  مناوخب  يراعشا  امـش  يارب  یهدیم  نذا  موش  تیادف  تفگ  تیمک  قیرـشت  مایا  رد  مالـسلاهیلع )  ) قداص

تقو نآ  تاه  دومرف : تسامش  قح  رد  راعشا  نآ  درک  ضرع  ندناوخ  رعـش  نآ  رد  تسین  هتـسیاش  ینعی  تسا  یفیرـش  میظع و  ياهزور 
دیـسر ات  دش  رایـسب  يهیرگ  دناوخ و  ار  دوخ  رعـش  تیمک  سپ  دـننک  شوگ  ات  دـندمآ  کیدزن  شتیب  لها  ضعب  ات  داتـسرف  ترـضح  نآ 
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ام تیمکلل  رفغا  مهللا  تفگ : درک و  دنلب  ار  اهتـسد  ترـضح  لوا  یغلا  هل  يدسا  ارخآ  امیف  مه  سوق  نع  نومارلا  هب  بیـصی  تیب : نیدـب 
هدز رـس  وا  زا  ینلع  یناهنپ و  لاح و  هتـشذگرد و  هچنآ  ره  تیکرب  شخبب  ایادـخ  یـضری  یتح  هطعأ  نلعأ و  ام  رـسا و  اورخأ  اـم  مدـق و 

(. هنم  ) دوش دونشخ  یضار و  وا  هک  يدح  هب  تسا 
حئارجلا جئارخلا و  هغالبلاجهن و  حرش  نایم  نآ  زا  تسا  يددعتم  تافیلأت  بحاص  راوگرزب و  ملاع  م 563 )  ) يدنوار نیدلا  بطق  [ 158]

(. فلؤم  ) دشابیم
هلیبق سیئر  هفوک ، رد  هک  تسا  هتساخرب  رعاش ، یباحص  هریون  نب  ممتم  هلیبق  نآ  زا  هک  تسا  میمت  زا  ياهلیبق  ردپ  هلظنح  نب  عوبری  [ 159]

. دوب
رگا یشاب  اریذپ  ارم  مراد  هک  یناصقن  بیع و  يهمه  اب  ینک و  تسار  ارم  جاجوعا  یجک و  هک  نیا  رگم  منکیمن  اهر  ار  وت  هاگرد  [ 160]

.؟ مهد رارق  دوخ  شزرمآ  دیما  ار  یسک  هچ  سپ  یتفریذپن  رگا  تسین و  نآ  زا  رتالاب  یتداعس  هک  يدش  یضار  دونشخ و 
رد ق ) یفوتم 643 ه .  ) نآ زج  هبیطاش و  حراش  ءارقلا ، خیـش  يوحن  يرـصم  دیمحلادبع  نب  دمحم  نب  یلع  نیدـلا ، ملع  نسحلاوبا  [ 161]

. قشمد
. ةدحاو ۀلیل  یف  نآرقلا  متخت  الضاف  تنک  دقل  بیبح ! ای  كرد  هللا  مالسلاهیلع )  ) لاق لتاقملا  ضعب  یف  و  [ 162]

نآرق مامت  بش  کی  رد  يدوب و  یلـضاف  درف  وت  بیبح  يا  تلاح  هب  اشوخ  دندومرف : ع )  ) ماما هک  تسا  هدـمآ  لتاقم  زا  یخرب  رد  [ 163]
...«. يدومنیم متخ  ار 

باتکلا اذهل  رـشانلا  مق » مالـسا  دیون   » بتکم یف  انمیدقمت  اقیلعت و  عم  ۀـقینأ  ۀـعبط  اریخأ  عبط  ءادهـشلا  ۀـضور  نأ  رکذـلاب  زیدـج  [ 164]
(. مجرتملا . ) باتک يأ  یف  دجوی  فیعض  طاقن  عم  رخاف  یخیرات  یبدأ ، باتک  وه  هفعض و  هتوق و  طاقن  انیب  فینملا و 

(. مجرتملا  ) ماعنألا ماعطالا و  اذه  نم  یلاعت  هللا  ینقزر  [ 165]
رد مق  مالـسا  دیون  رـشن  رتفد  يوس  زا  هدـنراگن  شـشوک  یعـس و  اب  اریخا  دراد  هک  یتوق  فعـض و  همه  اب  سیفن  یبدا  باتک  نیا  [ 166]

. دشابیم ع )  ) تراهط تمصع و  تیب  لهأ  ناقشاع  ءالضف و  سرتسد  رد  و  رشتنم ، پاچ و  هحفص   544
. تسین نآ  لیصفت  حرش و  ياج  العف  هک  دراد  یقیقد  ریسفت  لیوأت و  فیرش  ثیدح  نیا  [ 167]

. دنروآیم اجب  ار  هیقب  هتشاذگ و  طاوشا  تحص  رب  ار  انب  اتدعاق  هک . دوب  هتشذگ  طوش  راهچ  زا  وا  فاوط  ياهرود  هک  [ 168]
طبسلا هنع  لقنی  نیعباتلا  ۀباحصلا و  تاقبط  باتک  بحاص  يدقاولا  بتاک  يرصبلا  يرهزلا  دعس  نب  دمحم  هللادبعوبا  وه  دعـسنبا  [ 169]

هلتق صاقو  نب  دعـس  نب  رمع  وهف  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  لتق  يذـلا  دعـسنبا  اما  نیتام و  نیثلث و  ۀنـس 230 ) یفوت   ) هرکذتلا یف 
سانلا هتقم  نکل  قودص  ۀفوکلا ، لیزن  یندـملا  صاقویبا  نب  دعـس  نب  رمع  بیرقتلا  یف  رجحنبا  لاق  نیتس .) سمخ و   ) ۀنس 65 راتخملا 

ۀباحصلا یف  هرکذ  نم  مهو  اهدعب و  وا  نیتس  سمخ و  ۀنس  راتخملا  هلتق  ۀیناثلا  ۀقبطلا  نم  یلع  نب  نیسحلا  اولتق  نیذلا  شیجلا  یلع  هنوکل 
تاقبطلا اما  بیرقتلا و  لوا  یف  لاق  ۀـیناثلا  ۀـقبطلا  نم  يا  ۀـیناثلا  نم  هلوق  یهتنا  باطخلا  نب  رمع  تاـم  موی  دـلو  هناـب  نیعمنبا  مزج  دـقف 

ۀثلاثلا بیسملا  نباک  نیعباتلا  رابک  ۀقبط  ۀیناثلا  هریغ ، نم  هیؤرلا  درجم  الا  مهنم  هل  سیل  نم  زیمت  مهبتارم و  فالتخا  یلع  هباحصلا  یلوالاف 
بیـسملا نب  دیعـس  ۀجرد  یف  هدنع  دعـس  نب  رمع  نا  رجحنبا  مالک  نم  ملعف  خـلا  نیرییـسلانبا  نسحلاک و  نیعباتلا  نم  یطـسولا  ۀـقبطلا 

ۀیعفاشلا دـنع  هتالـسرم  لب  لیـسارملا  حـصا  هتالـسرم  دـعی  يذـلا  مهلـضفا و  لب  ۀعبـسلا  ءاهقفلا  دـحا  نیعباـتلا  یف  ملعلا  ةرثکب  فورعملا 
. اندنع ریمع  نب  دمحم  تالسرمک 

نوعلم مومذم  هنا  اندنع  نکلو  رجحنبا  ۀقثو  نیعباتلا  نم  یفوکلا  لیحارـش  نب  رماع  ورمعوبا  یناثلا  نوکـس  لوالا و  حتفب  بعـشلا  [ 170]
(. هنم )

هجـسوع نبا  ملـسم  ار  وا  مان  هباغلا  دسا  بحاص  تسا  هدروآ  ءادهـشلا  ۀضور  بحاص  ناجیابرذآ  حتف  رد  ار  وا  روضح  نایم  نآ  زا  [ 171]
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يدقاولا بتاک  يرصب  دعس  نب  دمحم  هللادبعوبا  دعسنبا  نامه  يرهز  زا  دوصقم  یفرعم 4910 . دک  هباغلا ج 5 ص 172  دسأ  دسیونیم :
هتفر ایند  زا  ق ) 230 ه .  ) لاس رد  وا  دنکیم  لقن  وا  زا  هرکذتلا  بحاص  طبـس  دشابیم  نیعباتلا  و  هباحـصلا » تاقبط   » باتک يهدنـسیون  و 

لصاو لفسا  كرد  هب  لاس 65 ه  رد  ار  وا  راتخم  هک  دوب  صاقو  دعس  نب  رمع  وا  تسا  هدوب  ع )  ) نیـسح ماما  لتاق  هک . دعـسنبا  اما  تسا 
. دومن

هیآ 23. بازحا  يهروس  [ 172]
یتراـشا ـالبرک  يهعقاو  هب  یلو  دوب  رعاـش  وا  دـیوگ  دـنکیم و  یفرعم  هلمهم  ءاـح  اـب  ار  رحـسم  نب  سیق  ار  وا  تاـقبط  رد  ریثانبا  [ 173]

(. ریثانبا ج 4 ص 446 تاقبط   ) دشاب هدوب  يرگید  سیق  وا  دیاش  دنکیمن و 
یـسوم ذـخا  هسأر  هیخأ و  ۀـیحل  یـسوم  ذـخا  ۀـمکح  یف  یمقلا  هیوباـب  نـب  رفعجوـبا  لاـق  یندـهجا » دـیدحلا ، لـقث   » یف قـیقحت  [ 174]

هنا نوره  ملعی  نا  امف  اـمب  دارا  هناـکف  هتیحل  یلع  ضبق  ةاـطاعتملا  هداـعلا  یلع  هتیحلو  هسفن  سأرب  هذـخا  هتیحلو  هیخا  سأرب  مالـسلاهیلع » »
نم مالتعالا  ۀـلزنمب  ۀـجحلا  یبنلا و  نم  ۀـمالا  نال  هوطاعت  امب  هتبیـصم  یف  نوکی  نا  بجو  هموق و  هاتا . اـمب  عزجلا  ماـمتغالا و  هیلع  بجو 

هیتأی ام  یلع  باوثلا  دعو  دق  اهحالـصاب و  دوعتـسا  اهظفحب و  لکو  دـق  اهیعار و  نم  اهکاله  مانغالا و  قیرفتب  مامتغالاب  قحأ  نم  اهیعار و 
موقلا رکذ  امل  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  لعف  اذکه  اهعییـضت و  نم  کلذ  دـض  یلع  باقعلا  دـعوا  دـق  اهیع و  نسح و  اهداشرا و  نم 

ۀفیرشلا هتیحل  مالسلاهیلع  نیسحلا  ذخا  رـس  کلذ  نم  ملعف  یهتنا  هب  ملکت  امب  ملکت  هتیحل و  یلع  ضبق  اهوعری  ملف  هتامرحب  هل  نیبراحملا 
اذه هادمحم ! او  تدان  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتق  دعب  اهـسأر  یلع  اعدی  موثلکما  عضو  رـس  اضیا  ملع  امک  لاتقلا  یلا  یلع  هنبا  جورخ  دـنع 

(. هنم  ) ءادرلا ۀمامعلا و  بلس  دق  ءارعلاب  نیسحلا 
دلوتم لاـس 33  مظعملا  نابعـش  مهدزاـی  رد  ع )  ) ربـکا یلع  مرقم  قازرلادـبع  دیـس  موحرم  دنمـشزرا  قـقحم  تاـقیقحت  ساـسا  رب  [ 175]

رد تبیه  تلوص و  تهج  زا  دوـب و  ع )  ) ناربماـیپ متاـخ  هب  مدرم  نیرتهیبـش  تروـص  تریـس و  رد  وا  ربکا ص 12 ) یلع   ) تسا هدـیدرگ 
دراو تداهـش  ماـگنه  هب  راوگرزب  درمناوج  نیا  ص 104  ۀیاهنلا ج 9  ۀـیادبلا و   ) دوب رارک  ردـیح  شدـج  ياهراکیپ  روآدای  دربن  نادـیم 

هک دوب  یفیرش  لیصا و  نادناخ  کی  زا  یفقث  دوعسم  نب  ةورع  نب  ةرموبا  رتخد  الیل  شردام  دوب  هدش  دوخ  تایح  لاس  نیمتـشه  تسیب و 
( مالسا دیون  پاچ  فوهل ص 63   ) تسا هدیـسر  مه  هب  دوعـسم  نب  ةورع  ردق  تلالج  تفارـش و  رد  یناوارف  تایور  ص )  ) ادخ لوسر  زا 

تفگیم تشاد و  فارتعا  نآ  هب  هیواعم  نوچ  ع )  ) تیب لها  تخـسرس  نمـشد  هک  دوب  یحطـس  رد  ع )  ) ربکا یلع  ترـضح  ردق  تلالج 
وا رد  هتسجرب  تاحفـص  يهمه  تسا و  هدرک  عمج  مه  اب  ار  يوما  تواخـس  یمـشاه . تعاجـش  هک  تسا  ربکا  یلع  ياهتـسیاش  تفالخ  »

(. نییبلاطلا ص 31 لتاقم   ) تسا هدمآ  مه  درگ 
یلا ۀفاضم  مویلا  یه  رادلادبع و  هنبأل  هدـعب  اهلعج  رواشتلل و  اهیف  نوعمتجی  راد  یه  بالک و  نب  یـصق  اهثدـحأ  ۀـکمب  ةودـنلاراد  [ 176]

. دصارملا یف  اذک  کلذ  دعب  هیلا  تفیضا  مث  ةرامالاراد  اهلعجف  اهارتشا  ۀیوطم  ناک  مارحلا و  دجسملا 
. تسا تافرع  ۀفلدزم و  نایم  هک  تسیئانگنت  تسا و  ینم  هکم و  نایم  هک  تسیئانگنت  مان  نامزام  [ 177]

رافک مهیلع  ضرحی  نیملـسملا و  وجهی  ناک  شیرق  ءارعـش  دحا  وه  هللادـبع و  همـسا  ءارلا  ءابلا و  حـتف  يازلا و  رـسکب  يرعبزلا  نبا  [ 178]
دیزی اهب  لثمت  یتلا  یه  تایبالا و  لعف  دق  ائیـش  بدنت  امنا  لقف  تعمـسا  نیبلا  بارغ  ای  دحا  ةوزغ  یف  لوقی : يذلا  وه  هرعـش و  یف  شیرق 
ایانث هب  لعجف  نارزیخ  بیضقب  اعد  هیدی و  نیب  سارلا  عضوف  هتیب  لها  نم  يراسالا  مالسلاهیلع و  نیسحلا  سأرب  ییج و  امل  هللا  نیاعل  هیلع 

...«. اودهش ردبب  یخایشا  تیل  الثمتم : مالسلاهیلع  نیسحلا 
دندومنیم و عامتجا  ناکم  نآ  رد  شیرق  مدرم  دوب  هدومن  ثادحا  بالک  نب  یـصق  هک . دوب  زاجح  مدرم  ياروش  لحم  هودـنلاراد  [ 179]

(. فلؤم  ) تسا مارحلا  دجسم  لخاد  زورما  هودنلاراد  لحم  دنتخادرپیم  هرواشم  هب 
تفگیم و وجه  ناناملسم  رس  تشپ  وا  دشابیم  تیلهاج  نارود  يارعش  زا  یکی  هللادبع  وا  مان  ءار  ءاب و  حتف  ءاز و  رسک  اب  يرعبز : [ 180]
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ائیش بذعت  امنا  لقف  تعمـسأ ؟ نیبلا  بارغ  ای  تفگیم : دحا  گنج  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دومنیم  کیرحت  نانآ  دض  رب  ار  رافک 
سدقم رـس  هک  یماگنه  تسجیم  لثمت  اهنآ  هب  دوخ  خاک  رد  دیزی  هک  تسا  يراعـشا  نامه  نیا  اودهـش  ردـبب  یخایـشا  تیل  لعف ... دـق 

(. هنم  ) تشاد ور  شیپ  ار  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا 
. كانهودنا ینعی  ینفک  یجش  [ 181]

منغلا تاـعامج  یلع  رک  دـسألل  مسا  وه  ساـبعلا و  يأر  نم  اـی  تیبـلا  ینعمف  هوجولا  حاـبق  لـجرألا  راـصق  منغلا  نم  سنج  دـقنلا  [ 182]
. هنم عیدب  وه  دقنلاب و  ۀفورعملا 

. دنفسوگ مشپ  ۀکرحم  دبل  هدیفعج و  رب  هتسشن  يوم  مشپ و  ره  رسکلاب  دبل ، [ 183]
دنکرب راقنم  زا  هک  تهج  نادب  تسا  سکرگ  مان  شیر و  نتسکش  ندرک و  هنهرب  راقنم و  هب  ار  تشوگ  غرم  ندنک  رب  رـسن  روسن ، [ 184]

. تسا رسن  عمج  روسن  تسا و  ناغرم  دیس  هک  دنیوگ  ار  تشوگ 
. ۀنیدم هکم و  نیب  تسا  یعضوم  مان  يدنلب و  ۀبت و  ینعی  تسا  هوبر  عمج  هروصقم  ار  مضب  ابر  [ 185]

. نانسلا يا  صرخ  عمج  ناصرخ  [ 186]
. ءیش لک  نم  دسجلا  ووضعلا  ياولش  عمج  ءالشا  [ 187]

 - دـمحم یبنلاب  یـسفن  تیدـفف  اننیب -  توملا  قرف  امل  ترکذـت  دـیزا  هللاو  تامذـم  یبأ  هرکذ  لق  تیم  اموی  تام  اذا  ءاضیا  اهلوا  [ 188]
. دغ یف  تام  موی  یف  تمی  مل  نم  انلبس و  تامملا  نا  اهل  تلقف 
. يراسلا داشرا  یکحم  یف  ینالبقلا  نیتیبلا  نیذه  رکذ  و  [ 189]

. دمحم یبنلا  اب  یسفن  تیزعف  اننیب  توملا  قرف  امل  ترکذت  تسا : نیا  تیب  نآ  يهمادا  [ 190]
. تسا هدومن  لقن  يراسلا  داشرا  باتک  رد  ینالبق  ار  تیب  ود  نیا  [ 191]

. نانابهاگن نآ  عمج  حلاسم  نابدید و  ياج  حتفلاب  هحلسم  [ 192]
رب قباس  تسا . دادغب  رد  نانسألا  ةرطق  دنتخورفیم و  ار  نآ  هک  تسا  ثدحم  رفن  دنچ  بقل  شورف  نانشأ  رسکلا  مضلاب و  ینانـشأ  [ 193]

. دندومنیم كاپ  نانشأ  اب  ار  فورظ  سابل و  مدرم  دوبن و  مهارف  وشتسش  رازبا  رگید  نوباص و  هک  نیا 
زا یتیآ  وا  دندوب  البرک  رد  ع )  ) نیسح هرونم  هضور  رد  سردم  دیهش ، يرئاح  يوسوم  نیسح  دیس  نب  هللا  رصن  دیس  راوگرزب  دیس  [ 194]
رد تارهازلا  تاـضورلا  وا : تاـفیلأت  زا  دراد  یناوید  دوب  یئاـناوت  يوق و  رعاـش  وا  دـندوب  ریبدـت  تحاـصف  ریبدـت و  نسح  تواـکذ ، مهف ،

تنس لها  ار  وا  دنکیم  تیاور  هر )  ) یلجم همالع  زا  رهاوج  بحاص  نسح  نب  خیـش  زا  وا  نآ  زج  و  بهذلا » لسالـس   » باتک تازجعم و 
(. باتک فلؤم  زا  . ) دنتشک

یندشنا یل  لاقف  مالسلاهیلع  هللادبعیبا  یلع  تلخد  لاق  فوفکملا  نورهیبا  نع  هحور ) هللا  سدق   ) یمقلا هیولوق  نب  خیـشلا  يور  [ 195]
لقف نیـسحلا  ثدج  یلع  ررما  : » هتدشنأف هربق  دنع  هیثرت  امک  نودـشنت و  امک  نودـشنت ال  امک  لاقف ال  هتدـشناف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  یف 

نیـسحلا یلع  كالؤم و  یبدـنا  یموق و  میرم  ای  هتدـشناف  یندز  لاق  مث  لاق  تررمف  رم  لاقف  انا  تکـسمأ  یکب  املف  لاـق  ۀـیکزلا  همظعـأل 
لعج مث  ۀـنجلا  هلف  ةرـشع  یکباف  نیـسحلا  یف  دـشنا  نم  نورهابا  ای  یل  لاق  نتکـس  نا  املف  ءاسنلا  جـیاهت  یکبف و  لاـق  كاـکبب  يدعـساف 

. ۀنجلا هلف  یکبف  رکذ  نم  لاق  مث  ۀنجلا  هلف  ادحاو  یکباف  نیسحلا  یف  دشنا  نم  لاقف  دحاولا  غلب  یتح  ادحاو  ادحاو  صقنی 
هب ادص  هک  ینز  دننام  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  بانج  رب  نک  هیرگ  ینعی  هیرگ  رد  ار  دوخ  زاوآ  دشاب  هدرک  دنلب  هک  ینز  ۀـلوعم  [ 196]

. دشاب هدیسرارف  شاهچب  کی  نآ  گرم  يزور  دشاب و  هتشاد  هک  هچب  کی  يارب  دنک  دنلب  هیرگ 
. هعاضق زا  تسیا  هلیبق  یضرک  یلب  [ 197]

ۀمالس نب  دمحم  هللادبعوبا  یضاق  تسا  هلیبق  نآ  زا  نمی و  زا  تسا  ياهلیبق  ردپ  هک  ریمح  نب  کلام  نب  ورمع  بقل  ۀمامثک  ۀعاضق  [ 198]
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. باهش هب  یمسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  راصق  تاملک  عماج 
هک اسؤر  راب  ریز  زا  هاوخان  هاوخ  دـندرکیم ، ادـیپ  ییانـشآ  مالـسا  شخب  يدازآ  تامیلعت  اب  دـندشیم و  ناملـسم  هک  برع  مدرم  [ 199]

، برع رگید  اسؤر  فارـشا و  يهمه  دننام  متاح  نب  يدـع  تهج ، نیمه  هب  دـندشیم . دازآ  دـندوب  هدرک  لیمحت  نانآ  رب  ار  دوخ  تعاط 
هب جوف  جوف  مدرم  دوب ؛ هتشذگ  راک  زا  راک  اما  دندیزرویم ، ینمـشد  ادخ  لوسر  اب  دنتـسنادیم و  دوخ  يارب  رطخ  نیرتگرزب  ار  مالـسا 

تموکح و طاسب  دمآ و  دنهاوخ  زین  وا  غارس  هب  يزور  هک  تسنادیم  يدع  دوب . هتفرگ  الاب  یناملسم  مالسا و  راک  دندیورگیم و  مالسا 
کیدزن هشیمه  روهار  قاـچ و  رتش  یهورگ  داد  روتـسد  دوب ، یمـالغ  راـک  شیوخ  صوصخم  راکـشیپ  هب  دـیچ . دـنهاوخ  رب  ار  وا  ییاـقآ 

. دنک ربخ  ار  وا  دناهدمآ  کیدزن  مالسا  هاپس  درک  ادیپ  عالطا  زور  ره  و  دشاب ، هتشاد  هدامآ  وا  هاگرخ 
(. ماشهنبا يهریس   ) تسا هدوب  تینارصن  ياه  [ 200]

.578 ص 580 -  ترجه ، مهد  لاس  عیاقو  ج 2  ماشهنبا ، يهریس  [ 201]
. بناجالا نم  دحا  هفرعی  الئل  ۀیقتلا  مایا  یف  ۀینکلا  هذهب  هنع  ۀبیشلا  ربعی  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ۀینک  بنیزوبا  [ 202]

(. ات 226 ناتسار ج 2 ص 221  ناتساد  زا  همجرت  [ ) 203]
(. مجرتم  ) دیراد ار  روجف  قسف و  یکاپان و  يدیلپ و  نآ  زونه  امش  هک  تسا  هیانک  [ 204]

. اهتحارج نآ  زا  دومن  ادیپ  ءافش  ینعی  اهنم  یقشا  دق  تحارج  عمج  حارج : [ 205]
رکذ دنع  هلماک  یف  ریثألا  نبا  يور  ۀکمب  ایضاق  ناک  ماوعلا  نب  ریبزلا  نبا  هللادبع  نب  تباث  نب  بعصم  نب  هللادبع  نب  راکب  نب  ریبزلا  [ 206]

نب بعـصم  همع  یلع  مدـق  مهنم و  برهف  هوددـهتف  مهنم  لانی  ناک  هنأل  نییولعلا  نم  ابراه  قارعلا  راکب  نب  ریبزلا  مدـق  هنا . مصتعملا  ةریس 
راکب نب  ریبزلا  فلحتـسا  هنا  قودصلا  يور  خلا و  مصتعملا  یلا  هلاخ  ءاهنا  هلأس  نییولعلا و  نم  هفوخ  هلاح و  هیلا  اکـش  ریبزلا و  نب  هللادبع 
هرصق نم  هیلع  هئاعد  تقو  یف  طقسف  هیلع  اعدف  ءیش  یف  مالسلاهیلع )  ) اضرلا ملظ  دق  راکب  هوبا  صرب و  فلخف و  ربنملا  ربقلا و  نیب  لجر 

هناف نینمؤملاریما ! ای  هلتقأ  لاق  دیشرلا و  يدی  نیب  نسحلا  نب  هللادبع  نب  ییحی  دهع  قزم  يذلا  وه  بعـصم  نب  هللادبع  هوبا  هقنع و  تقدناف 
یف سارفوبا  لاق  ةریثک  تارم  هربق  فسحناف  ثلث  دـعب  تام  هتقو و  نم  محف  ۀـبوقعلا  لیجعت  ۀـئاربلاب و  ییحی  هقلح  يذـلا  وه  هل و  ناما  ال 
تنب موـثلکمأ  جـیوزت  رکذ  یف  هر )  ) دـیفملا خیـشلا  لاـق  مهتلا و  لاوقـألا و  ۀـمطاف  نبا  نع  تفـشکنا  فـلحلا و  بغ  يریبزلا  قاذ  کـلذ 
امهتم ناک  لقنلا و  یف  هباقوثوم  نکی  مل  راکب و  نب  ریبزلا  نم  هتقیرط  تبثی و  مل  جیوزتلاب  دراولا  ربخ  نا  رمع  نم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

. نومأم ریغ  و  مالسلاهیلع )  ) نینمؤملاریمأل هضغب  نم  هرکذی  امیف 
دنیوگ درکیم  دیدهت  ار  وا  نوچ  دومن  رارف  نایولع  تسد  زا  وا  تشاد  تواضق  تمـس  هکم  رد  ریبز  نب  بعـصم  نب  راکب  نب  ریبز  [ 207]
دیدرگ راچد  صرب  ضرم  هب  لمع  نیا  رثا  رد  دروخ  دنگوس  اج  نامه  وا  داد و  دـنگوس  ص )  ) ادـخ لوسر  ربنم  هضور و  نیب  ار  وا  يدرف 

داتفا و دوخ  رـصق  زا  ترـضح  نآ  ياعد  رثا  رد  درک  نیرفن  ار  وا  ع )  ) ماـما درک  مل  متـس  ع )  ) اـضر ماـما  هب  يدروم  رد  زین  راـکب  شردـپ 
تباث جیوزت  نیا  دروم  رد  دراو  ربخ  : » دیوگ باطخ  نب  رمع  اب  ع )  ) یلع رتخد  موثلکمأ  جیوزت  رما  رد  دیفم  خیش  هنم )  ) تسکـش شندرگ 

نینمؤملاریما اب  هنیک  ضغب و  هب  مهتم  هکلب  دوبن  قثوم  اهنت  هن  دوبن  قثوم  لقن  رد  هک  دـسریم  راـکب  نب  ریبز  هب  اـهنت  نآ  دنـس  تسا  هدـشن 
(. فلؤم . ) دوبن نانیمطا  دروم  تشاد و  مالسلاهیلع  یلع 

هیآ 30. نارمع  لآ  [ 208]

هیآ 30. نارمع  لآ  [ 209]
(. ق یفوتملا 664 ه .  ) لابقألا فوهللا و  فئارطلا و  بحاص  [ 210]

هیالا 44. ۀقاحلا  [ 211]
. تالظعملا دقاعملا و  اولحت  نأ  اوردقت  مل  اذا  تاهبشلا ، اوربکت  ال  هر )  ) یئابطابطلا ۀمالعلا  انذاتسا  تاملک  نم  [ 212]
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حرـش و لصفم  طوسبم و  نانچنآ  اهههبـش  اههدقع و  حرط  تالاکـشا و  نایب  رد  دندومرفیم : اهراب  هر )  ) یئابطابط همالع  موحرم  [ » 213]
یلو دنامیم  یقاب  فرط  نهذ  رد  اهههبـش  ضرف ، نیا  رد  نوچ  دینک  نایب  هنوگ  نامه  ار  اهنآ  یلیـصفت  خساپ  دیناوتن  هک  دـیهدن  حیـضوت 

زا لماک  نانیمطا  اب  ار  تاهبـش  دـیدرگیم » دارفا  تلالـض  یهارمگ و  لوئـسم  امـش  هاگنآ  دریذـپیمن  تروص  یفاو  یفاک و  اهنآ  خـساپ 
(. مجرتم . ) تشذگ شریخ  زا  تشاذگاو و  دیاب  نآ  لها  هب  هنرگو  دومن  حرط  دیاب  نآ  دوصقم  هب  یفاو  هدننک و  عناق  خساپ 

. هب تدتشا  اذا  باحسلا  حیرلا  ترم  لاقی  ۀطوقنملا  ءاتلا  ۀلمهملا و  ءارلاب  اهترم  خسنلا  ضعب  یف  و  [ 214]
امک برحلا  فوخل  لاجرلا  اهیف  بطقی  یتلا  ۀـلاحلا -  یف  مسبیف  برحلاب  ثرثکی  اهتلاسب  هتعاجـشل و  ۀـلعل  كاحـضلا و  لولهبلا  و  [ 215]

ءاکبلا وه  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  یف  ورمع  لاق  مساب و  كرقث  حاضو و  کهجو  ۀمیزه و  یملک  لاطبألا  کبرمت  بیطلاوبا -  لاق 
. بارضلا دتشا  اذا  كاحضلا  وه  الیل  بارحملا  یف 

. دسالا یف  رفعلاو  [ 216]
. دسألا تیب  ۀمجألا و  لیفلاو  [ 217]

دعب بتکلا  ضعب  یف  و  لیجبت -  ماظعا و  كاذ  هوحن و  اوتا  امل  اوملـسف  هلوق  لیبابا  دـعب  بتکلا  ضعب  یف  ۀـقرفتم  تاعامج  لیبابأ  [ 218]
(. هنم  ) لیطابالا هیهلت  هب و ال  ینعی  قحلاب و  لوقی  لیصفت  همالا  یلع  هل  يذلا  مامالا  ناک  هنا  ناتیبلا و  ناذه  لوبجم ، دعب  نییلوألا  نطتیبلا 

کنی و كرقف  لعجاف  اموی  ترقتفا  اذا  رقفلا  نم  رما  را  ملف  رملا  عاونا  ربصلا و  تقذ  دق  ینا  ینب  يا  ملعا  هنبال  نامقل  لاق  هنا . يور  [ 219]
. هطعی ملف  هلأس  وا  هبجی ، ملف  هللا  اعد  دحا  نم  له  سانلا  یف  لس  مث  مهیلع  نوهتف  كرقفب  سانلا  ثدحت  هللا و ال  نیب 

باصی سیل  هناسلب و  ةرثع  نم  یتفلا  باصی  هرعش  یف  نومضملا  اذه  یعیشلا  يزاوهألا  قحـسا  نب  بوقعی  تیکـسلا  نبا  ذخا  دق  و  [ 220]
ناسللا تارثع  نم  هرذح  امیف  عقو  هنا  بیرغلا  نم  لهم و  نع  ءربت  لجرلا  یف  هترثع  هسأر و  بهذت  لوقلا  یف  هترثعف  لجرلا  ةرثع  نم  ءرملا 

. هناسل عطق  هل و  مالکل  ۀنس 244  لکوتملا  هلتق 
. نمی ناهاشداپ  نمیلا  لایقا  [ 221]

مقر هلثم . نوکت  نا  دوی  هلعف و  کل  نیزی  هناف  قسافلا  بحـصت  مالـسلاهیلع ال  نینمؤملاریما  لاق  ریقح  راوخ و  سکان و  حتفلاب  لذن  [ 222]
يرهد ياناد  رگ  هک  دنویپم  نادان  اب  دومرف  ارم  دنپ  یکی  یئاناد  مدرک ز  بلط  يدیزگرب  تبحص  هب  ار  نادان  هک  يدیـشک  ینادانب  دوخ  رب 

. یشابب رتدب  يا  ینادان ، رگ  یشابب و  رخ 
ۀئرملأ لاق  نمدلا ؟ ءارضخ  ام  و  هللا ! لوسر  ای  لیق  نمدلا ؟ ءارضخ  مکایا و  سانلا  اهیا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  [ 223]

. ءوسلا تبنم  یف  ءانسحلا 
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