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(ع) داوج دمحم  ماما  ینافرع  تاماقم  تامارک و 

باتک تاصخشم 

 - 1342 یلع ، یمق ، ینیسح  هسانشرس : 
. یمقینیسح یلع  (ع / ) داوجدمحم ماما  ینافرع  تاماقم  تامارک و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1381 غوبن ، مق : رشن :  تاصخشم 
ص. [ 88  : ] يرهاظ تاصخشم 

8-26-7840-964 لایر : 4000 کباش : 
يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1385 مود : پاچ  تشاددای : 
(. (ع داوجدمحم ماما  تامارک  فطع : ناونع  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  88 ؛ ]  - 87 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
(. (ع داوجدمحم ماما  تامارک  فطع :  ناونع 

. لیاضف 220ق -- .  - 195 مهن ، ماما  (ع ،) یلع نبدمحم  عوضوم : 
BP48/35/ح5ك4 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9584 ییوید :  يدنب  هدر 
م1213-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ك ر . .« » تسا هدـشن  دـلوتم  مالـسا  رد  مالـسلاهیلع ) داوـج  ماـما   ) زا رتتکربرپ  : » دوـمرف مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رارساب فراعلا  داوجلا ، دوجألا  لداعلا  لماکلا  لذابلا  لضافلا  لماعلا  ملاعلا  دیسلا  یلع  كراب  دز و  ملس و  لص و  مهللا  باتک » راتفگـشیپ 

نوفدملا داشرالاب ، فوصوملا  دادسلاب ، فورعملا  دانملا ، دانی  موی  عیفـشلا ، نبا  عیفـشلا  نیبحملا ، صانم  داه ، موق  لکل  داعملا و  ءدبملا و 
هللا و تاولـص  یلع  نب  دـمحم  یناثلا ، رفعج  یبأ  یقتلاب ، بقلملا  يدـمحملا ، رونلا  و  يدـمحالا ، ماـمالا  و  یبرعلا ، دیـسلا  دادـغب ، ضراـب 

هللا ۀـجح  ای  نینمؤملاریما ، نبای  هللا ، لوسر  نبای  داوجلا ، یقتلا  اهیا  یلع ، نب  دـمحم  ای  رفعج  ابأ  ای  کیلع  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع . همـالس 
دنع اهیجو  ای  ةرخآلا . ایندلا و  یف  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق  هللا و  یلا  کب  انلسوت  انعفشتسا و  انهجوت و  انا  انالوم ، اندیـس و  ای  هقلخ  یلع 

هحفص 9 ] نیرهاطلا [ . کئانبا  کئآبآ و  كدج و  قحب  کقحب و  هللا ، دنع  انل  عفشا  هللا ،

راتفگشیپ

هک نانچ  دشیم ، دای  تکرب  ریخ و  رپ  يدولوم  ناونع  هب  مالسلاهیلع  داوج  ترضح  زا  هعیش  عماجم  مالـسلاهیلع و  اضر  ماما  يهداوناخ  رد 
مالسلاهیلع داوج  ترضح  رفعجوبا ، شدنزرف  لاح  نآ  رد  میدوب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  رـضحم  رد  يزور  دیوگیم : یناعنـص » يایحیوبا  »

یلع ۀکرب  مظعا  دولوم  دلوی  مل  يذلا  دولوملا  اذه  : » دومرف تسا »؟ كرابم  دازون  نامه  نیا  : » مدرک ضرع  دندروآ . دوب ، لاسدرخ  هک  ار 
ترضح دلوت  هک  تسناد  دیاب  تسا ». هدشن  هداز  وا  زا  رتتکرب  اب  ام ، نایعیـش  يارب  هک  تسا  يدولوم  نامه  نیا  يرآ  [ . » 1 .« ] هنم انتعیش 
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اـضر ماما  طیارـش  هک  انعم  نیدب  دروآ  ناغمرا  هب  نایعیـش  يارب  یـصاخ  تکرب  ریخ و  هک  تفرگ  تروص  یطیارـش  رد  مالـسلاهیلع  داوج 
مالسلاهیلع مظاک  ماما  تداهش  زا  سپ  وس  کی  زا  هک  ارچ  دوب  ياهقباسیب  ینارحب و  هحفص 10 ] طیارش [  نیشناج ، نییعت  رد  مالسلاهیلع 

دندز زابرس  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تیالو  لوبق  زا  دندیزگرب و  ماما  نیرخآ  ناونع  هب  ار  ترضح  نآ  دنتـشاد  مان  هیفقاو »  » هک یهورگ 
لاؤس ریز  ار  تماما  موادت  رما  نیمه  دوب و  هدشن  يدـنزرف  ياراد  یگلاس  تفه  لهچ و  دودـح  ات  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  رگید  يوس  زا  و 
داوج ترـضح  تدالو  زا  سپ  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  یتح  تشادیماو و  تماما  لصا  نوماریپ  ههبـش  ءاـقلا  هب  ار  نانکفاههبـش  دربیم و 

نیتسخن مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  هک  تسناد  دـیاب  زین  [ . 2 . ] دندرک راکنا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  يارب  ار  وا  يدـنزرف  ياهدـع ، مالـسلاهیلع 
هک دـش  حرطم  راب  لوا  يارب  تماما  نوماریپ  لاؤس  نیا  دیـسر و  تماما  ماـقم  هب  یگلاـس ) تشه  دودـح   ) یکدوک نس  رد  هک  دوب  یماـما 

يهعلاطم دشاب ؟ نیمز  يور  رب  ربمایپ  دنوادخ و  نیشناج  دناوتب  هک  دسرب  یلقع  دشر  لامک و  زا  دح  نآ  هب  یکدوک  تسا  نکمم  هنوگچ 
تیاهنیب تمظع  زا  ياهرذ  دنکیم و  انـشآ  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  نامز  رد  عیـشت  خـیرات  زا  ساسح  ییاهزارف  اب  ار  هدـنناوخ  باتک ، نیا 

دیس دشاب . هتشاد  لابند  هب  ار  شترضح  تیاضر  دوش و  عقاو  دیفم  ار  تیالو  ناقشاع  هک  دیما  نادب  دنکیم . راکشآ  ار  ترـضح  نآ  ماقم 
هحفص 11 ] یناثلا 1423 [ . عیبر   10 س )  ) هموصعم يهمطاف  ترضح  تافو  یمق  ینیسح  یلع 

داوجلا یلع  نب  دمحم  ترضح  مهن  ماما 

نارزیخ ع - )  ) اضر ماما  ردام : ردـپ و  مالـسلاهیلع  یناـث  رفعجوبا  فورعم : يهینک  مالـسلاهیلع  داوج  یقت ، بقل : مالـسلاهیلع  دـمحم  ماـن :
زاغآ نامز  دادغب  رد  ق  لاس 220 ه .ـ هدعقیذ  رخآ  تداهـش : ناکم  نامز و  هنیدم  رد  ق  لاس 195 ه .ـ بجر   10 تدالو : ناکم  نامز و 

نیمظاک  ) شیرق ناتسربق  رهطم : رازم  یسابع  مصتعم  طسوت  تیمومـسم  تداهـش : تلع  لاس   17 تماما : تدم  یگلاس  نس 8  زا  تماما :
نومأم رصاعم : ياهتوغاط  دیسر ). تداهش  هب  هک  دوب  یماما  نیرتناوج  ع )  ) داوج ماما   ) لاس  25 كرابم : رمع  دادغب ) یکیدزن  رد  یلعف 

هحفص 13 ] یسابع [ ) يهفیلخ  نیمتشه  نیمتفه و   ) نومأم ردارب  مصتعم  و 

داوج ترضح  یقت  دمحم  ماما  حدم 

ادـخ ياوسام  تاذ  رب  وت  تاذ  هک  یتسه  مزلق  يادـخان  يا  يرورـس  رالاس و  دیـس و  تانکمم ، رب  يربهر  وت  قیـالخ ، ماـمت  رب  هک  نآ  يا 
فـصو رد  اعدـم  مهف  دـنک  مهو  ردـقب  سک  ره  يرونم  هام  وت  هک  ياهقرف  دـنیوگ  باتفآ  هب  تیور  تبـسن  دـنهد  یموق  يردـصم  هدرک 

، مهن ماما  مهن ، هاش  يرتشم  هاـم ، دوشیم و  هرهز  دیـشروخ ، دوش  رگهولج  تخر  باـتفآ  هک  اـجنآ  يرهوج »  » تفگ شوخ  هچ  وت  تعلط 
وت دمآ  يرهظم  وت  ار  مهد  ماما  فرش  زا  مه  راگزورب  یماما  تشه  نیشناج  مه  هحفص 14 ] يربکا [  دنوادخ  رون  ز  مهن ، رون  مهن  تجح 
قلخ يراد و  میظع  قلخ  لوسر  نوچ  هک  یلوسر  راـگدای  وت  اـهاش  يرفعج  دوج  نآ  متاـح و  درب  داـی  زا  وت  دوـج  هکنآز  بقل ، داوـج  ار 

اب میلک  زگره  تانیب  تایآ  تمارک و  همهنآ  اب  يرتوکن  تریس  تروص و  قلخ  قلخ و  زو  حیـسم  فسوی و  زا  مه  لیلخ  مدآ و  زا  يربمیپ 
تسام دوجو  سم  وت و  يالو  ایمیک  نوچ  يرسمه  فال  دنز  وت  اب  حیسم  لکـشم  دش  هدینـش  ملاع  هب  وت  زک  تازجعم  نآ  يربارب  دراین  وت 

هحفص 16 ] [ . ] 3  ] يرونا يدعس و  یئانس و  ظفاح و  رب  دنکیم  رخف  یسب  هحیدم  نیا  زا  رکاذ »  » يرگایمیک ناهج ، قلخ  هب  دوب  ناسآ 

داوج دمحم  ماما  زیگناتفگش  تامارک  بیاجع و  زا  یندناوخ  نیریش و  ییاهناتساد 

هراشا

غاب يهچنغ  داوج  تسا  رتنابرهم  ردپ  زا  ام  هب  هک  نیمغ  یلد  اب  شمناوخ  داوج  تسا  رترب  فیـصوت  هک ز  دجنگیمن  نخـس  رد  وا  فصو 
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هحفص 63 ] داوج [  تسا  رپرپدوز  يهچنغ  یلو  تسا  تمصع 

ردپ نیلاب  رانک 

رد نالان  روجنر و  تشگزاب و  شیوخ  لزنم  هب  نومأم  يهناخ  زا  تیمومـسم  تلاح  اب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  یماگنه  دیوگ : تلـصابا 
مدـید هاگان  مدزیم ، مدـق  لزنم  طاـیح  رد  یتحاراـن  تدـش  زا  مدرک و  تعاـطا  ار  ماـما  رما  دـنبب ». ار  هناـخ  رد  : » دومرف نم  هب  داـتفا  رتسب 

وا يوس  هب  دش ! هناخ  طایح  دراو  تشاد  تهابش  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هب  رایسب  دوب و  دعجم  شرس  ياهوم  هک  ورابیز  رایسب  یناوجون 
هب هنیدم  زا  هظحل  کی  هب  ارم  هک  ییادخ  نآ  تلصابا ! يا  : » دومرف يدش »؟ دراو  اجک  زا  دوب ، هتـسب  رد  هک  نیا  اب  : » مدرک ضرع  متفاتش و 
.« ] یلع نب  دمحم  انأ  تلصلاابا ، ای  کیلع  هللا  ۀجح  انا  : » دومرف یتسیک »؟ وت  : » مدیسرپ دومن ». هناخ  دراو  هتسب  رد  زا  ارم  ومه  دروآ  سوط 

ار ممولظم  بیرغ و  ردـپ  ماهدـمآ  کنیا  مشابیم . داوجلا  یلع  نب  دـمحم  نم  تلـصابا ! يا  مشاـبیم  وت  رب  ادـخ  تجح  نم  [ » هحفص 64
اـضر ماما  مشچ  هک  نیمه  مورب . وا  اب  هک  دومرف  زین  نم  هب  درک و  تکرح  ردـپ  رتسب  فرط  هب  ناود  ناود  هاگنآ  منک ». عادو  وا  اـب  منیبب و 

اب دیسوب و  ار  شنامشچ  ود  نایم  دینابسچ و  شاهنیس  هب  ار  وا  داهن و  وا  ندرگ  رب  ندرگ  تساخرب و  داتفا  شدنزرف  نامشچ  هب  مالسلاهیلع 
رب رس  هک  یلاح  رد  تبقاع  تفگ و  ینانخس  یناهنپ  نیرخآ ، نیلوا و  مولع  نئازخ  توکلم و  کلم و  رارسا  زا  تخادرپ و  زاین  زار و  هب  وا 

هحفص 65 ] [ . ] 50 . ] درک زاورپ  ناوضر  يهضور  بناج  هب  شحور  ریاط  تشاد  مالسلاهیلع  داوج  ماما  شدنزرف  نماد 

لسغ ماگنه  ياهیتفگش 

بآ و هناخ  لخاد  زا  زیخرب و  : » دومرف نم  هب  مالسلاهیلع  داوج  ماما  دیسر ، تداهش  هب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  نوچ  دیوگیم : تلـصابا 
هب : » دومرف هرابود  تسین ». بآ  تخت و  هناخ  رد  نم ! يالوم  : » مدرک ضرع  مهد ». لسغ  ار  مردـپ  رهطم  ندـب  نآ  يور  رب  اـت  رواـیب  تخت 

ار اهنآ  سپ  مدید . هدامآ  بآ  تخت و  اجنآ  رد  يروابان  تهب و  لامک  اب  مدش و  دراو  نم  روایب ». مداد  روتسد  هک  ار  هچنآ  ورب و  ینوردنا 
دنتـسه اج  نیا  رد  یناسک  ورب ! رانک  اجنیا  زا  : » دومرف مهد . يرای  نداد  لسغ  رد  ار  بانج  نآ  اـت  مدز  ـالاب  ار  منماد  مدرب و  ترـضح  دزن 

هب سپس  دش . غراف  رهطم  ندب  نداد  لسغ  زا  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  هک  نآ  ات  متفر  رانک  نم  دنهدیم ». يرای  نداد  لسغ  رد  ارم  هک 
اجنآ رد  هاگان  مدش و  ینوردنا  هب  سپ  روایب ». تسا  نآ  رد  مردـپ  طونح  نفک و  نآ  رد  هک  ار  یلیبنز  ورب و  هناخ  نوردـنا  هب  : » دومرف نم 
ماـما تمدـخ  هتـشادرب و  ار  لـیبنز  مدوـب . هدـیدن  ار  نآ  ـالبق  زگره  دوـب و  نآ  لـخاد  روفاـک  و  هحفـص 66 ] نفک [  هـک  متفاـی  ار  یلیبـنز 

ار توبات  ورب و  : » دومرف نم  هب  هاگنآ  دناوخ ، زامن  ردپ  يهزانج  رب  سپـس  درک و  نفک  طونح و  ار  ندب  ترـضح  نآ  مدروآ ، مالـسلاهیلع 
.« روایب تسایهم  هک  ار  یتوبات  هناخ  نورد  زا  ورب  : » دومرف مربب »؟ راجن  دزن  حالـصا  يارب  ار  نآ  ایآ  تسا  هتـسکش  توباـت  : » متفگ رواـیب ».

داهن و نآ  نایم  رد  ار  ردپ  يهزانج  مالسلاهیلع  داوج  ترضح  مدروآ . ار  نآ  سپ  مدوب ، هدیدن  البق  هک  مدید  اجنآ  رد  یتوبات  متفر ، نوچ 
دش و هتفاکـش  هناخ  فقـس  تشگ و  ادـج  نیمز  زا  ادـخ  تردـق  هب  توبات  هک  دوب  هتـشگن  غراف  زامن  زا  زونه  دروآ . اجب  زامن  تعکر  ود 

لوسر نبای  : » متفگ بارطضا  اب  دیـسر  نایاپ  هب  ترـضح  زامن  نوچ  دش . بیاغ  اهرظن  زا  هک  اجنآ  ات  درک  زاورپ  نامـسآ  بناج  هب  توبات 
، درک دهاوخ  تعجارم  يدوزب  هک  شاب  مارآ  : » دومرف منک »؟ هچ  دـهاوخب  نم  زا  ار  ترـضح  نآ  ندـب  دـیایب و  نومأم  نونکا  مه  رگا  هللا !

رونم حاورا  رهطم و  داسجا  یلاعتقح  هتبلا  دنک  تافو  برغم  رد  وا  یـصو  دیامن و  تلحر  قرـشم  رد  يربمغیپ  رگا  هک  نادب  تلـصابا ! يا 
. دمآ نییاپ  توبات  دش و  هتفاکـش  فقـس  رگید  راب  هک  دوب  نخـس  نیا  رد  ترـضح  دـیامنیم ». عمج  رگیدـکی  اب  نییلع  العا  رد  ار  ناشیا 

ایوگ هک  دـیناباوخ  ياهنوگ  هب  گرم  رتسب  رد  رگید  راب  تفرگرب و  هحفص 67 ] توبات [  زا  ار  شدیهش  ردپ  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  هاگنآ 
مدرک زاب  ار  هناخ  رد  هک  نیمه  دوش ». لخاد  نومأم  ات  نک  زاب  ار  هناخ  رد  نونکا  : » دومرف سپـس  دـناهدرکن . نفک  دـناهدادن و  لسغ  ار  وا 

ات داد  روتـسد  دش و  هناخ  دراو  يراز  هیرگ و  اب  نومأم  سپ  دنراد . دورو  دصق  دناهداتـسیا و  هناخ  رد  رب  شنایفارطا  اب  هک  مدـید  ار  نومأم 
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هحفص 68 ] [ . ] 51 . ] دنهد تکرح  نفد ، يارب  ار  هزانج 

نومأم نادنز  زا  تفگش  تاجن 

دش رهاظ  وم  هب  وم  هک  داد  ربخ  دمآیم  شیپ  وا  نفد  ماگنه  هک  یتفگش  عیاقو  زا  تداهش ، زا  شیپ  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دیوگ : تلـصابا 
نم دمآ . دـیدپ  نآ  رد  يزیر  نایهام  درک و  رپ  ار  دـحل  رـسارس  تفرگ و  ندیـشوج  بآ  دـش  رفح  مالـسلاهیلع  ماما  ربق  هک  یماگنه  ینعی 

یگرزب یهام  هاگنآ  دـندروخ و  ار  نان  کچوک ، ياهیهام  متخیر . بآ  رد  مدرک و  زیر  مدوب  هتفرگ  مالـسلاهیلع  ماما  زا  هک  ار  ینان  هکت 
ماگنه نآ  رد  مدناوخ . مدوب  هتفرگ  ارف  ماما  زا  هک  ار  ییاهاعد  دش  بیاغ  گرزب  یهام  نوچ  دروخ . ار  زیر  ياهیهام  مامت  دـمآ و  دـیدپ 
نونکا دادیم و  ناشن  ام  هب  شتایح  لاح  رد  ار  یبیاجع  تامارک و  هتسویپ  یـسوم  نب  یلع  : » تفگ هدزبجعت  نومأم  درک . شکورف  بآ 

ار اهنآ  يهمه  : » متفگ هد ». میلعت  نم  هب  يدـناوخ  هک  ار  ییاهاعد  نآ  : » تفگ نم  هب  هاـگنآ  و  داد ». ناـشن  ار  یبیاـجع  شگرم  زا  سپ  زین 
کی تدم  هحفـص 69 ] دومن [ . دـیدهت  گرم  هب  دـنکفا و  نادـنز  هب  ارم  درکن و  رواب  نومأم  یلو  مدوب  هتفگ  تسار  و  ماهدرک ». شومارف 

قح هب  ار  ادخ  هدرک و  تدابع  حبـص  ات  مدیباوخن و  یتحاران  زا  یبش  و  دوب ، هدش  گنت  نامز  عاضوا  زا  ملد  مدرب و  رـس  هب  نادنز  رد  لاس 
مالسلاهیلع داوج  ماما  میالوم  هک  مدوب  اعد  لوغـشم  زونه  رجف ، عولط  زا  سپ  دشخب . ییاهر  نومأم  نادنز  زا  ارم  هک  مداد  دنگوس  تیبلها 

یتاجانم اهاعد و  رگا  : » دومرف ترضح  يرآ ». : » مداد باوج  تسا »؟ هدش  گنت  تلد  هک  نیا  لثم  تلـصابا ! يا  : » دومرف دمآ و  نادنز  هب 
نادـنز نیا  زا  ار  وت  دـنوادخ  وش ، دـنلب  کنیا  مه  دادیم ، تتاـجن  رتدوز  دـنوادخ  يدوب ، هداد  ماـجنا  زین  ـالبق  يداد  ماـجنا  بشما  هک  ار 

هک نآ  اـب  میورب  اـجک  : » متفگ درک . زاـب  ار  اـهنآ  دز و  دوـب  نم  رب  هک  يریجنز  لـغ و  رب  شکراـبم  ياـهتسد  اـب  هاـگنآ  درک »! صـالخ 
دننیبیمن و ار  وت  اهنآ  : » دندومرف همئالاداوج  ترـضح  مینک »؟ زاب  ار  هتـسب  ياهرد  هنوگچ  دناهداتـسیا ، رد  رانک  رد  نانابهگن  اهنابـساپ و 
، دندوبن نخس  هب  رداق  یلو  دندیدیم  ار  ام  هک  ینانابهگن  نامشچ  ربارب  رد  تفرگ و  ار  متسد  هاگنآ  دننک . ریگتسد  ار  وت  دنناوتیمن  رگید 

يابع : » دـندومرف ترـضح  تاره ». رد  مدوخ  يهناخ  رد  : » متفگ ینک »؟ یگدـنز  اـجک  رد  یهاوخیم  تلـصابا ! : » دومرف درب و  نوریب  ارم 
تاره و هب  ار  وا  ماگ  کی  اـب  هظحل و  کـی  رد  تفرگ و  ار  تلـصابا  تسد  ترـضح  هاـگنآ  هحفـص 70 ] ناـشوپب [ ». تتروص  هب  ار  دوخ 

[ . 52 .« ] دش بیاغ  ناهنپ و  تلصابا  مشچ  زا  ناهگان  تشاد و  دهاوخن  یسرتسد  وت  هب  نومأم  رگید  : » دومرف دیناسر و  شاهداوناخ  شوغآ 
هحفص 71 ] ] 

ون تراشب 

، دندوب هتفر  هنیدم  هب  مالسلاهیلع  داوج  ماما  تماما  زا  قیقحت  يارب  نادنمشناد  املع و  هک  یلاس  نامه  رد  دیوگیم : لیعامـسا  نب  قاحـسا 
دوخ اب  دوب . هلماح  مرسمه  لاس  نآ  رد  مسرپب و  ترضح  نآ  زا  ات  مدوب  هتـشون  يذغاک  رد  زین  لاؤس  هد  و  [ 53 . ] مدوب نانآ  هارمه  زین  نم 
اعد هک  تساوخ  مهاوخ  وا  زا  سپ  تسا ، نایعیـش  نیتسار  ماما  وا  هک  دوشیم  مولعم  دـهد  خـساپ  ارم  تالاؤس  مالـسلاهیلع  ماما  رگا  متفگ 

ات متسشن  ترضح  نآ  رانک  متساخرب و  دنتفایرد ، ماما  زا  ار  دوخ  تالاؤس  خساپ  رـضاح  ياملع  هک  نآ  زا  سپ  دشاب . رـسپ  مدنزرف  ات  دنک 
زا سپ  راذـگب ». دـمحا  ار  ترـسپ  ماـن  قاحـسا ! يا  : » دوـمرف گـنردیب  داـتفا  نم  هب  ماـما  رظن  هک  نیمه  مهدـب . وا  هب  ار  تـالاؤس  ذـغاک 

هحفص 72 ] [ . ] 54 . ] متشاذگ دمحا  ار  وا  مان  هک  دش  دلوتم  يرسپ  مرسمه  زا  رفس  زا  تشگزاب 

دش نشور  منامشچ 

، مدیسر ترـضح  نآ  رـضحم  هب  دوب ، هتفرن  ناسارخ  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زونه  هک  ماگنه  نآ  رد  هکم  رد  دیوگیم : نومیم  نب  دمحم 
فطل زا  ات   ) امن شرافس  ارم  سیونب و  نم  دروم  رد  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  تدنزرف  يارب  ياهمان  مورب  هنیدم  هب  مهاوخیم  : » مدرک ضرع 
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رد و  مدروآ ، هنیدم  هب  ار  همان  نآ  نم  داد ، نم  هب  تشون و  ياهمان  دومرف و  یمـسبت  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  مدرگ ».) رادروخرب  وا  تیانع  و 
داوج ترـضح  قـفوم ، ماـن  هب  هناـخ  راکتمدـخ  متفر ، مالـسلاهیلع  داوـج  ترـضح  يهناـخ  هب  مدوـب ، هدـش  اـنیبان  مشچ  ود  ره  زا  تقو  نآ 
قفوم هب  مالسلاهیلع  داوج  ترضح  مداد ، قفوم  هب  ار  همان  نم  داهن ، هراوهگ  رد  دوب ) راوخریـش  كدوک  ماگنه  نآ  رد   ) هک ار  مالـسلاهیلع 
هماـن نآ  هب  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  داد ، رارق  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  مشچ  ربارب  رد  دوشگ و  ار  هماـن  وا  اـشگب ». ار  هماـن  : » دوـمرف
لوسر دنزرف  يا  : » مدرک ضرع  هحفص 73 ] تسا [ »؟ روطچ  تمشچ  دمحم ! يا  « »؟ كرصب لاح  ام  دمحم  ای  : » دومرف نم  هب  تسیرگن و 

داوـج ترـضح  تسا ». هدـش  اـنیبان  ینیبیم  هک  ناـنچ  ممـشچ  ود  ره  ماهدـش و  ـالتبم  درد  مشچ  هـب  ملـس ، هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
دنتفای زاب  ار  دوخ  یتمالس  منامشچ  مدنامه  دیشک ، ممشچ  رب  درک و  زارد  ار  شتسد  متفر ، کیدزن  ایب ». نم  کیدزن  : » دومرف مالـسلاهیلع 
هحفص [ . ] 55 . ] مدمآ نوریب  شرضحم  زا  مدوب  انیب  هک  یلاح  رد  و  مدیسوب ، ار  مالسلاهیلع  داوج  ترضح  ياپ  تسد و  سپ  دندش . انیب  و 

[ 74

دیسر شیوزرآ  هب  مه  وا 

زا ار  یسابل  ات  متشاد  وزرآ  مدیسر و  مالسلاهیلع  داوج  ماما  ترضح  تمدخ  متشاد  هنیدم  هب  هک  يرفـس  رد  تفگ : یمق  لهـس  نب  دمحم 
جراخ شلزنم  زا  مدرک و  یظفاحادـخ  ترـضح  نآ  اب  اذـل  دـماین ، شیپ  بساـنم  تصرف  یلو  منک ، هبلاـطم  كربت  ناونع  هب  ترـضح  نآ 

متـشون و ار  همان  منک . اضاقت  ترـضح  نآ  زا  یـسابل  نآ  رد  مسیونب و  مالـسلاهیلع  ماما  يارب  ياهماـن  متفرگ  میمـصت  لاـح  نآ  رد  مدـش .
زا مرواین ، مهارف  ار  ماما  یتحاران  تابجوم  متـسرفن و  ار  همان  هک  دـمآ  مبلق  هب  هراختـسا  زامن و  تعکر  ود  زا  سپ  متفر . دجـسم  هب  هاـگنآ 
زا هک  مدید  ار  يدصاق  هک  مدوب  هدومیپن  هار  يرادقم  زونه  مدمآ . نوریب  نطو  هب  تشگزاب  دصق  هب  هنیدم  زا  مدرک و  هراپ  ار  همان  ور  نیا 

ياهیده یلع  نب  دمحم  وت  يالوم  : » تفگ تخانـش  ارم  نوچ  دمآ و  نم  دزن  هک  نیا  ات  تسیک »؟ یمق  لهـس  نب  دمحم  : » دیـسرپیم دارفا 
هحفص 75] نآ [  نایم  رد  مرن  بوغرم و  سابل  ود  مدید  مدرک  هاگن  نوچ  تفر . داد و  نم  هب  ار  ياهچقب  هاگنآ  و  تسا ». هداتسرف  وت  يارب 

سابل ود  نامه  اب  ار  وا  دمحا ، شرـسپ  تفگ ، تافو  ار  ایند  راد  نوچ  تشاد و  دوخ  اب  رمع  رخآ  ات  ار  اهسابل  نآ  لهـس  نب  دمحم  تسا !
هحفص 76 ] [ . ] 56 . ] درک نفک 

اه لد  زا  یهاگآ 

دوب هدرک  یـسورع  نومأم  رتخد  اب  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  هک  يزور  دادـماب  دـیوگ : تیـالو  ناـفلاخم  زا  یکی  یمـشاه ، یلع  نب  دـمحم 
حبـص نآ  رد  هک  مدوب  یـسک  نیتـسخن  نم  دوب و  هداد  تسد  نم  هب  یگنـشت  هک  مدوـب  هدروـخ  ییوراد  بش  نآ  رد  مدیـسر و  شتمدـخ 

: مداد باوج  ياهنـشت »! منامگ  هب  : » دومرف درک و  هاگن  نم  يهرهچ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  منک . بلط  بآ  متـساوخیمن  مدیـسر و  شتمدـخ 
نیگهودنا و تهج  نیا  زا  دنروآیم ». مومـسم  بآ  نونکا  : » متفگ مدوخ  اب  نم  روایب ». یندیماشآ  بآ  ام  يارب  مالغ  يا  : » دومرف يرآ ». »
تفرگ و ار  نآ  هدـب ». نم  هب  ار  بآ  مـالغ  يا  : » دومرف دومن و  یمـسبت  نم  يهرهچ  هب  ترـضح  دروآ . بآ  دـمآ و  مـالغ  مدـش . ناـشیرپ 

بآ هک  متشاد  تهارک  زاب  مدش و  هنشت  رگید  راب  مدیماشآ . ار  نآ  نم  و  داد ، نم  هب  سپس  تسین ). مومسم  هک  منک  نیقی  نم  ات   ) دیماشآ
اعطق هک  داتفا  ملایخ  هب  دروآ . بآ  رگید  راب  مالغ  و  یلب ». : » مداد باوج  هحفص 77 ] يدش [ »؟ هنشت  مه  زاب  : » دومرف ترضح  نآ  مهاوخب 
سپس دیماشآ و  يردق  تفرگ و  ار  ماج  مالسلاهیلع  ماما  لاح  نآ  رد  مدرک . تشحو  بآ  ندیشون  زا  اذل  دناهدروآ ، مومـسم  بآ  راب  نیا 

يو يهرابرد  نایعیـش  يهدیقع  هک  مدرک  رواب  هیـضق  نیا  ندید  اب  دیوگیم : دمحم  دومرفیم . مسبت  هک  یلاح  رد  داد  نم  هب  ار  هدـنامیقاب 
هحفص 78 ] [ . ] 57 . ] دراد یهاگآ  یناهن  رارسا  مدرم و  ياهلد  زا  وا  هک  تسا  حیحص 
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! تسشن راب  هب  هدیکشخ  تخرد 

هک یتقو  دندرکیم ، هقردب  ار  ترضح  نآ  مدرم ، زا  یهورگ  دشیم  جراخ  هنیدم  يوس  هب  دادغب  زا  مالسلاهیلع  داوج  ماما  هک  يرفـس  رد 
، تفر بیسم ) دجسم  مان  هب   ) دوب اجنآ  رد  هک  يدجسم  هب  زامن  يارب  ترضح  نآ  دوب ، هدیسر  ارف  بورغ  دندیـسر  هفوکلا  باب  نابایخ  هب 

دوب بآ  نآ  رد  هک  ياهزوک  دـیبلط و  بآ  وضو  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  دوب ، هدـش  کشخ  هک  دوب  يردـس  تخرد  دجـسم  نآ  طاـیح  رد 
رد دناوخ ، تعامج  هب  ار  برغم  زامن  و  دش ، دجسم  ناتسبش  دراو  سپـس  تفرگ و  وضو  ردس  تخرد  نآ  ياپ  رد  ترـضح  نآ  دندروآ ،

زامن زا  سپ  درک ، تئارق  ار  دـیحوت  يهروس  دـمح ، زا  دـعب  مود  تعکر  رد  دومرف و  توـالت  ار  رـصن  يهروس  دـمح ، زا  سپ  لوا  تعکر 
مدرم دیسر ، ردس  تخرد  هب  دجسم  طایح  رد  یتقو  دمآ . نوریب  دجسم  ناتسبش  زا  تساخرب و  سپس  تفگ ، ادخ  رکذ  تسـشن و  یکدنا 
سپ تسا ، هداد  ناوارف  اـبیز و  رایـسب  تسا ) ندـش  خرـس  زا  لـبق  باـنع  دـننامه  هک   ) ار شاهویم  هدـش و  مرخ  زبس و  تخرد  نآ  دـندید 
داوج ماـما  اـب  مدرم  هحفـص 79 ] ناـکم [  ناـمه  رد  هاـگنآ  دـنتفای ، صلاـخ  نیریـش و  ار  نآ  دـندروخ  نآ  زا  نوـچ  دـندش و  هدزتفگش 

هب ار  ترـضح  نآ  سابع  مصتعم  هک  یتقو  ات  دش ، راگدنام  هنیدم  رد  نانچمه  تفر و  هنیدم  هب  ترـضح  نآ  دـندومن و  عادو  مالـسلاهیلع 
هحفص 80 ] [ . ] 58 . ] دناوخارف دادغب 

ضرالا یط 

نادنز يهشوگ  هب  نینهآ  دنب  اب  تسا  هدرک  يربمایپ  ياعدا  هک  نآ  ماهتا  هب  ار  یصخش  مصتعم  تفالخ  نامز  رد  دیوگیم : دلاخ  نب  یلع 
مدید و ار  ینادنز  نوچ  دهد . هار  وا  دزن  ارم  ات  مداد  يزیچ  ار  نابرد  متفر و  اجنادب  وا  تاقالم  يارب  مدوب  هدش  واکجنک  هک  نم  دندنکفا ،
»؟ يراد ییاعدا  هچ  یتسیک و  وت  : » مدیسرپ تسایک . نهذ و  تسارف  مهف و  لامک  رد  تسا  يدرم  هک  متـسناد  مدرک  تبحـص  وا  اب  یکدنا 

، مدوب لوغشم  تدابع  هب  دوب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  كرابم  رـس  لحم  هک  يدجـسم  رد  اهلاس  متـسه و  ماش  لها  نم  : » تفگ
. میورب زیخرب  تفگ : دمآ و  دیدپ  نم  يور  شیپ  یناوج  صخش  هاگان  هک  مدوب  لوغشم  یلاعتقح  رکذ  هب  مدوب و  هتسشن  هلبق  هب  ور  يزور 
؟ یـسانشیم ار  اـج  نیا  تفگ : مدـید . هفوک  دجـسم  رد  ار  دوـخ  میدرک  تکرح  يرادـقم  نوـچ  مدـش ، یهار  وا  هارمه  متـساخرب و  سپ 

دجـسم زا  میدش  غراف  زامن  زا  نوچ  مدرک و  ادـتقا  ودـب  مه  نم  داتـسیا و  زامن  هب  وا  سپ  هحفص 81 ] تسا [ . هفوک  دجـسم  يرآ ، متفگ :
يهضور هب  مه  اب  مدید ، هنیدم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  رد  ار  دوخ  هک  مدوب  هتفرن  یمدق  دـنچ  زونه  میتشگ ، جراخ 

زامن لوغـشم  زین  نم  داتـسیا و  زامن  هب  وا  مدرک . مالـس  زین  نم  درک و  مالـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  وا  میدش . دراو  هکرابم 
، يرآ متفگ : یـسانشیم ؟ ار  اجنیا  دومرف : مدید ! همرکم  هکم  رد  ار  دوخ  هتفرن ، یمدـق  دـنچ  زاب  میدـمآ ، نوریب  زامن  يادا  زا  سپ  مدـش .

نامه ینعی  نیسحلا  سأر  دجـسم  رد  هرابود  ار  دوخ  هاگان  میدمآ و  نوریب  هکم  زا  هاگنآ  میدش ، لوغـشم  فاوط  هب  و  تسا . هکم  اج  نیا 
نکاما ترایز  يارب  ارم  راب  رگید  دمآ و  صخش  نآ  تاقوا ، نامه  رد  رگید  لاس  هک  نآ  ات  مدوب  تفگش  رد  لاح  نیا  زا  مدید . لوا  ياج 

هب یناوت  نینچ  هک  یـسک  نآ  قح  هب  مهدیم  دنگوس  ار  وت  متفگ : مداد و  مسق  ار  وا  دوش  ادـج  نم  زا  تساوخ  نوچ  درب و  هارمه  هکربتم 
نیا رگید  زور  مشاـبیم ». مالـسلاهیلع ) داوج  ترـضح   ) یـسوم نب  یلع  نب  دـمحم  نم  : » دوـمرف ینک . یفرعم  ار  دوـخ  هک  تسا  هداد  وـت 

کلملادـبع نب  دـمحم   ) مصتعم ریزو  هب  هدرک و  اـشفا  ار  ربخ  نیا  ناـنآ  یلو  متـشاذگ  ناـیم  رد  ياهسلج  رد  دوخ  ناتـسود  اـب  ار  ناـیرج 
مداد حرش  وا  يارب  ار  رما  تقیقح  مرادن و  ییاعدا  نینچ  هک  یلاح  رد  درک  ریگتـسد  توبن  ياعدا  مرج  هب  ارم  زین  وا  دنداد . عالطا  تایز )
هاگنآ هکم و  هب  هنیدـم  زا  هنیدـم و  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ماش  زا  هبـش  کی  اـت  دـینک  رازآ  هحفـص 82 ] ار [  وا  تفگ : ءازهتـسا  هب  وا  یلو 

برطضم هک  مدید  ار  نانابهگن  متفر  ینادنز  تاقالم  هب  هک  رگید  ياهزور  زا  یکی  رد  دیوگیم : دلاخ  نب  یلع  ددرگزاب ». ماش  هب  هرابود 
هب تسین  مولعم  دوب . هدش  هتـسب  ریجنز  لغ و  اب  هک  نآ  اب  هدش  بئاغ  بشید  ینادنز ، نآ  : » دـنتفگ تسا »؟ هدـش  هچ  : » متفگ دـنناشیرپ . و 
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[ . 59 . ] تسا هتفای  يدازآ  مالسلاهیلع  همئالا  داوج  ترضح  يهیسدق  سافنا  زا  وا  هک  متسناد  نم  تسا ». هتفر  نامـسآ  هب  ای  هتفر  ورف  نیمز 
هحفص 83 ] ] 

یخاتسگ يازج 

یتدـم تشاد  سابعینب  یتوغاط  تموکح  رد  هک  يذوفن  رطاخ  هب  تشاد  مان  جرف  نب  رمع  هک  یـصخش  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  ناـمز  رد 
مالـسلامهیلع تراهط  تمـصع و  تیبلها  اب  ینمـشد  رد  وا  دوب  هوشر  يدزد و  لها  رگمتـس و  رگلواپچ و  يدرف  وا  دـش . هنیدـم  رادـنامرف 

مالسلاهیلع ترـضح  یتسه »؟ تسم  وت  منامگ  هب  : » تفگ مالـسلاهیلع  داوج  ماما  هب  تحاقو  لامک  اب  يزور  یتح  دوب و  تخـسرس  رایـسب 
درم نیا  هب  ار  يریسا  يراوخ و  تراسخ و  معط  یلو  ماهتـشاد  هزور  وت  ياضر  يارب  ار  زورما  نم  هک  یهاگآ  دوخ  وت  اراگدرورپ  : » دومرف

هاجنپ دص و  وا و  زا  رانید  رازه  تسیب  دص و  تایلام  ناونع  هب  داد  روتسد  درک و  بضغ  وا  رب  لکوتم  هک  دیشکن  یلوط  ناشچب ». خاتـسگ 
رب هک  موس  راب  و  دندز ! وا  رب  یندرگ  سپ  رازه  شش  ات  داد  روتـسد  درک ، بضغ  وا  رب  هک  رگید  يهبترم  دنتفرگ و  شردارب  زا  رانید  رازه 

هحفص 84 ] [ . ] 60 . ] دریمب اجنامه  رد  ات  دنربب  دادغب  نادنز  هب  ناشکناشک  ار  وا  داد  روتسد  درک  بضغ  وا 

دش جلف  رگهرخسم 

بلط ایند  هدولآ و  ار  ترـضح  نآ  ات   ) درب راک  هب  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  يارب  تشاد  هک  یگنرین  ره  نومأم  دـیوگیم : نایر » نب  دـمحم  »
تسیود داد -  روتسد  دتسرف -  ترضح  دزن  فافز  يارب  ار  شرتخد  تساوخ  دش و  زجاع  نوچ  دشن . شریگتـسد  يزیچ  یلو  دهد ) هولج 

نآ رد  هک  یماج  نانآ  زا  کی  ره  هب  هدرک و  تنیز  رخاف ، گنراگنر و  ياهسابل  نیرتهب  اب  ار  یسلدنا  یمور و  نازینک  نیرتابیز  زا  رتخد 
یکی نارتخد  نآ  تسـشن ، يداماد  یلدنـص  يور  رب  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  یتقو  ات  داد ، دوب  الط ) يهکـس  کی  ـالثم   ) يرهوگ

هب مالسلاهیلع  داوج  ماما  یلو  دنشاپب  داماد  سورع و  رس  رب  رز  زا  ییاهماج  دننک و  میدقت  ترـضح  هب  ار  رهوگ  نآ  دنیآ و  شیپ  هب  یکی 
ياراد تشاد و  مان  قراخم »  » هک دوب  نزرات  ناوخهنارت و  رفن  کی  سلجم  نامه  رد  درکن . هجوت  اهرهوگ  ابیز و  نارتخد  نآ  زا  کی  چیه 

هب شلد  دـیآ و  نوریب  يونعم  تلاح  نآ  زا  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  هک  دـنک  يراک  تساوخ  وا  زا  دـیبلط و  ار  وا  نومأم  دوب ، يدـنلب  شیر 
هک هنوگ  نآ  ار  وا  نم  دشاب ، لوغـشم  ایند  روما  زا  يزیچ  هب  یلع  نب  دـمحم  رگا  : » تفگ قراخم  هحفص 85 ] دوش [ . مرگرـس  يدام  روما 

ندز هب  سپـس  درک ، رعرع  غالا  دننام  تسخن  تسـشن ، دمآ و  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  ربارب  رد  هاگنآ  مناشکیم ». ایند  يوس  هب  یهاوخب  وت 
تـسار پچ و  هب  یتح  درکن و  هجوت  وا  هب  ادـبا  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  یلو  درک  بلج  دوخ  هب  ار  سلجم  لها  دـش و  لوغـشم  رات  زاـس و 

ادـخ زا  زارد ! شیر  يا  ، » دومرف دیـشک و  دایرف  وا  رـس  رب  تسین ، رادربتسد  اـیحیب  ناوخ  هنارت  نآ  دـید  هک  یتقو  درکن . هاـگن  مه  دوخ 
بوخ رمع  رخآ  ات  دش و  جلف  شتسد  داتفا و  شتسد  زا  رات  زاس و  هک  دش  هدزتشحو  نانچ  نآ  مالـسلاهیلع  ماما  دایرف  زا  قراخم  سرتب ».

زا هک  مدش  هدزتشحو  ناساره و  نانچ  نآ  دیـشک ، دایرف  نم  رـس  رب  رفعجوبا  هک  یماگنه  : » تفگ يو  دش ، وا  لاح  يایوج  نومأم  دشن .
هحفص 86 ] [ . ] 61 .« ] دوریمن نوریب  نم  دوجو  زا  تلاح  نیا  الصا  تسه و  نم  دوجو  رد  هراومه  سرت  تشحو و  نامز  نآ 

ادخ لوسر  مرح  هب  ماما  تبحم 

تمدخ دادغب  رد  [ 62 ( ] لضفلا ما  اب  مالـسلاهیلع  ماما  جاودزا  زا  سپ  : ) دـیوگیم مالـسلاهیلع  داوج  ماما  نارای  زا  یکی  يراکم » نیـسح  »
هب ماما  هک  کنیا  : » درک روطخ  منهذ  رد  مدید . هفرم  ار  شیگدنز  مدش و  بایفرـش  دوب  تلالج  تیاهن  رد  هفیلخ  دزن  رد  هک  ترـضح  نآ 
رس هاگنآ  دنکفا ، ریز  هب  رـس  ياهظحل  مالـسلاهیلع  ماما  تشگ ». دهاوخن  زاب  هنیدم )  ) دوخ نطو  هب  زگره  تسا ، هدیـسر  هفرم  یگدنز  نیا 

لوسر مدج  مرح  رانک  رد  نشخ  کمن  نیوج و  نان  ندروخ  نیسح ! يا  : » دومرف دوب ، هدش  درز  هودنا  زا  شگنر  هک  یلاح  رد  تشادرب و 
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[ . 63 .« ] ینیبیم نآ  رد  ارم  نونکا  هچنآ  زا  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

داوج ماما  ترضح  ینافرع  تاماقم  زا  ییاههنومن  یناگدنز و  زا  ییاهزارف 

هراشا

اب دربیم و  رـسب  وا  يهراوهگ  رانک  رد  حبـص  ات  ار  بش  لوط  هک  تشاد  هقالع  ع )  ) داوج ترـضح  شدـنزرف  هب  يردـقب  ع )  ) اـضر ماـما  »
هحفص 17 ] ص 395 [ » یمق ، ثدحم  هیهبلا ، راونا  .« » درکیم نامداش  دنادنخیم و  ار  وا  ینانخس 

تفگش تدالو 

! همیکح يا  : » دومرف تساوخ و  ارم  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  مردارب  يزور  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  مظاـک  ماـما  رتخد  نوتاـخ » همیکح  »
اب ارم  بش  مدنام . ترـضح  نآ  تمدخ  رد  نم  یـشاب ». رـضاح  شتدالو  ماگنه  دیاب  دش ، دهاوخ  دـلوتم  نارزیخ »  » كرابم دـنزرف  بشما 

غارچ تفرگ  ندـیئاز  درد  ار  وا  نوچ  تفر . نوریب  دوخ  درک و  نشور  ام  يارب  یغارچ  تشاذـگ و  اـهنت  یقاـطا  رد  هلباـق  ناـنز  نارزیخ و 
ار ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  دـیدرگ ، نشور  وا  دوجو  رون  هب  قاطا  هاـگان  میدـش ، نیگهودـنا  غارچ  یـشوماخ  زا  اـم  دـیدرگ . شوماـخ 

اـضر ماـما  تقو  نـیا  رد  دوـمن . نـشور  روـنم و  ار  هرجح  ماـمت  هـک  دـش  عطاـس  دازوـن  نآ  زا  يروـن  دوـب و  هدرک  هطاـحا  یکزاـن  يهدرپ 
همیکح يا  : » دومرف نم  هب  داهن و  هراوهگ  رد  سپـس  تفگ و  هماقا  ناذا و  وا  ياهشوگ  رد  درک و  دـنلب  ار  دازون  دـش و  دراو  مالـسلاهیلع 

هب يرظن  هاگنآ  تخود ، نامسآ  هحفص 18 ] يوس [  هب  ار  شنامشچ  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  مدید  موس  زور  شاب ». هراوهگ  رانک  رد 
ناـساره و نم  دـیوگ : همیکح  هللا ». لوـسر  ادـمحم  نا  دهـشا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  : » دوـمرف دوـمن و  شیوـخ  پچ  تسار و  بناـج 

نوچ مدینش و  تفگش  سب  ینانخس  دازون  نیا  زا  : » مدرک ضرع  مدیسر و  مالسلاهیلع  اضر  ماما  رضحم  هب  ناود  ناود  مدش و  هدزتشحو 
يزیچ نآ  زا  شیب  دومن ، یهاوخ  هدـهاشم  وا  لاوحا  بیاجع  زا  نیا ، زا  دـعب  هچنآ  : » دومرف ترـضح  متـشاد  نایب  ماما  يارب  ار  لفط  لاـح 

هحفص 19 ] [ . ] 4 .« ] يدرک هدهاشم  نونکا  هک  تسا 

تکرب ریخ و  رپ  دولوم 

ار مالسلاهیلع ) داوج  ماما   ) رفعجوبا شدنزرف  ماگنه  نآ  رد  مدوب ، مالسلاهیلع  اضر  ماما  رضحم  رد  يزور  دیوگیم : یناعنـص » يایحیوبا  »
يدولوم نیا  [ . » 5 .« ] هنم انتعیـش  یلع  ۀکرب  مظعا  دولوم  دلوی  مل  يذلا  دولوملا  اذـه  : » دومرف مالـسلاهیلع  ماما  دـندروآ ، دوب  لاسدرخ  هک 

« لیعامـسا نب  داـبع   » و طابـسا » نبا   » ياـهمان هب  نایعیـش  زا  نت  ود  زین  تسا ». هدـشن  هداز  وا  زا  رتتـکرب  اـب  اـم ، نایعیـش  يارب  هـک  تـسا 
»؟ تسا تکرب  ریخ و  رپ  دولوم  نامه  نیا  : » میدرک ضرع  دـندروآ ، ار  رفعجوبا  هک  میدوب  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  رـضحم  رد  دـنیوگیم :

ترضح دلوت  يرآ . هحفص 20 ] [ . ] 6 .« ] تسا هدشن  هداز  وا  زا  رتتکرباب  مالـسا  رد  هک  تسا  يدولوم  نامه  نیا  هلب ، : » دومرف ترـضح 
ات مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  ارچ  دروآ ، ناغمرا  هب  نایعیـش  يارب  یـصاخ  تکرب  ریخ و  هک  تفرگ  تروص  یطیارـش  رد  مالـسلاهیلع  داوج 
هک دوب  نآ  زا  یکاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هدیـسر  ثیداحا  نوچ  دوب و  هدشن  دنزرف  ياراد  یگلاس  تفه  لهچ و  دودح 
مه مالـسلاهیلع  اضر  ماما  يارب  دـنزرف  نادـقف  دوب ، دـنهاوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لسن  زا  نانآ  رفن  هن  دـنرفن و  هدزاود  موصعم  ناماما 

مالـسلاهیلع مظاک  ماما  تماـما  رد  هک  یناـسک  ینعی   ) هیفقاو هک  ارچ  دربیم  لاؤس  ریز  ار  تماـما  موادـت  مه  ترـضح و  نآ  دوخ  تماـما 
ضارتعا انعم  نیا  هاوگ  دندرکیم . راکنا  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تماما  هداد و  رارق  زیواتـسد  ار  عوضوم  نیا  زین  دندوب ) هدرک  فقوت 

نآ لاح  یشاب و  ماما  وت  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  : » تشون مالـسلاهیلع  ماما  هب  ياهمان  یط  هک  تسا  هدوب  هیفقاو  نارـس  زا  یکی  امایق » نبا  »
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ینقزری یتح  یلایللا  مایألا و  یـضمی  هللاو ال  دلو ؟ یل  نوکی  هنا ال  کملع  ام  و  : » تشون خساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  يرادن »!؟ يدنزرف  هک 
درذگیمن زور  دنچ  زا  شیب  ادخ  هب  دنگوس  دش . مهاوخن  دنزرف  ياراد  نم  هک  ینادیم  اجک  زا  .« » لطابلا قحلا و  نیب  هب  قرفی  ارکذ  ادلو 

هحفص 21 ] [ . ] 7 .« ] دنکیم ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  دنکیم  اطع  نم  هب  يرسپ  دنوادخ  هک 

ناسانشهفایق يرواد 

ینکارپ ههبـش  ینکفا و  هقرفت  بجوم  رما  نیمه  دوـب و  هدـشن  يدـنزرف  بحاـص  یگلاـس  نس 47  ات  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  هک  دـش  هتفگ 
یتـح دـننک و  ههبـش  ءاـقلا  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هب  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  تهابـش  هب  تبـسن  اـت  دوب  هدـش  هدروـخ  بیرف  ياهدـع 

.« تسا نم  دنزرف  وا  : » دومرف مالسلاهیلع  متشه  ماما  تسین . ترـضح  نآ  دنزرف  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  هک  دندز  تمهت  هنادرمناوجان 
. میریگیم يرواد  هـب  ار  [ 8  ] ناسانـشهفایق ییوگیم  تسار  رگا  تسا و  نوگمدـنگ  وا  تروـص  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  : » دـنتفگ اـهنآ 
هچ يارب  دـییوگن  نانآ  هب  اما  دـیتسرفب  نانآ  یپ  رد  دوخ  امـش  متـسرفیمن ، ناسانـشهفایق  لابند  هب  نم  : » دومرف يراـچان  يور  زا  ترـضح 
رد مالسلاهیلع  اضر  ماما  ناگتسباو  هیلک  هحفـص 22 ] نارهاوخ و [  ناردارب ، اهومع ، یلبق  توعد  ساسا  رب  زور  کی  دیاهدرک ». ناشتوعد 

لوغـشم غاب  زا  ياهشوگ  رد  تفرگ و  تسد  هب  یلیب  رـس و  رب  یهالک  درک و  نت  هب  يزرواشک  داشگ  سابل  ترـضح  نآ  دنتـسشن و  یغاب 
زا یهورگ  نایم  رد  دـندروآ و  ار  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  هاـگنآ  درادـن . نارـضاح  اـب  یطاـبترا  تسا و  ناـبغاب  هک  ییوگ  دـش ، راـک 

. دـننک ییاسانـش  عـمج  نآ  ناـیم  زا  ار  يو  ردـپ  اـت  دنتـساوخ  ناـنآ  زا  دـندرک و  غاـب  دراو  ار  ناسانـشهفایق  هاـگنآ  دـندناشن ، شناگتــسب 
يومع نیا  شردپ و  يومع  درم  نیا  اما  تسین  رـضاح  هورگ  نیا  نایم  رد  رـسپ  نیا  ردپ  : » دنتفگ دندید و  تقد  اب  ار  اههفایق  ناسانـشهفایق 

هنوگ کی  هب  ود  ره  ياهقاس  هک  ارچ  دشاب  نابغاب  صخـش  نآ  دیاب  دشاب  اجنیا  رد  زین  شردـپ  رگا  دـشابیم . وا  همع  نز ، نیا  شدوخ و 
اذه : » دندروآ رب  دایرف  دندید  ار  ترضح  نآ  يهرهچ  هک  نیمه  ناسانـشهفایق  دمآ ، نانآ  دزن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دعب  هظحل  دنچ  تسا .

رب هسوب  تساخرب و  اج  زا  مالـسلاهیلع ) اضر  ماما  ردـق  الاو  يومع   ) رفعج نب  یلع  لاـح  نآ  رد  تسا ». كدوک  نیا  ردـپ  درم  نیا  .« » هوبا
مالسلاهیلع اضر  ماما  [ . 9 .« ] یتسه ام  ماما  ادخ  هاگشیپ  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  : » درک ضرع  دز و  مالسلاهیلع  داوج  ترـضح  ياهبل 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لوقی ، وه  یبآ و  عمـست  ملا  مع ! اـی  [ » هحفـص 23 دومرف [ : داتفا و  هیرگ  هب  لاـح  نآ  يهدـهاشم  زا 
ياهدینـشن مردپ  نابز  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ثیدح  رگم  ناجومع ! ..«« » ۀبیطلا ۀیبونلا  ءامالا  ةریخ  نبا  یباب  ، » ملس

ربخ وا  زا  مدج  هک  رسپ  نآ  ایآ  تسا »... تشرـس  كاپ  رایـسب  و  [ 10  ] هبون یلاها  زا  هک  نازینک ، نیرتهب  رـسپ  نابرق  هب  مردـپ  : » دومرف هک 
هحفص 24 ] ییوگیم [ ». تسار  موش ، تیادف  يرآ ، : » تفگ رفعج  نب  یلع  دوب »؟ دهاوخ  نم  لسن  زا  زج  هداد 

لاسدرخ ماما 

رد هک  یلاؤس  نیتسخن  اـعبط  [ ، 11  ] دیـسر تماما  بصنم  هب  یکدوک  رد  هک  دوب  یماما  نیتسخن  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  هک  اـجنآ  زا 
ساـسح و تیلوؤسم  دـناوتیم  لاـسدرخ  كدوک  کـی  هنوـگچ  هک  تسا  نیا  دـسریم ، رظن  هب  ترـضح  نآ  یگدـنز  يهعلاـطم  ماـگنه 

تجح دناوتب  هک  دسرب  لامک  دح  نآ  هب  ینـس  نینچ  رد  یناسنا  تسا  نکمم  ایآ  دریگب ؟ هدهعرب  ار  ناناملـسم  ییاوشیپ  تماما و  نیگنس 
. دشاب هتـشاد  هقباس  يزیچ  نینچ  نیـشیپ  ياهتما  رد  ایآ  و  دـشاب ؟ نیمز  يور  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نیـشناج  ادـخ و 

ترضح تدالو  زا  لبق  : » متفگ مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  هک  هدش  لقن  ییحی  نب  ناوفـص  زا  دهدیم . خساپ  لاؤس  نیا  هب  ریز  ياهناتـساد 
سپ ماما  هک  درک  دهاوخ  تیانع  يرسپ  نم  هب  دنوادخ  يدوز  هب  : » دیدومرفیم میدرکیم  لاؤس  امش  نیشناج  زا  هاگره  مالسلاهیلع  داوج 
داوـج ترـضح  هب   ) مالـسلاهیلع ماـما  مینک »؟ هعجارم  یـسک  هچ  هب  دـیاب  دـیورب ، اـیند  زا  امـش  هدرکن ) يادـخ   ) رگا نوـنکا  تسا ». نم  زا 
ماـما درادـن »! رتشیب  لاـس  هس  وا  موش ، تیادـف  : » متفگ دـییامن ». هعجارم  مرـسپ  هحفـص 25 ] نیا [  هـب  : » دوـمرف درک و ) هراـشا  مالـسلاهیلع 
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شتماما يارب  یعناـم  وا  ندوب  كدوک  [ . » 12 .« ] نینس ثالث  نبا  وه  ۀجحلاب و  یسیع  ماق  دقف  کلذ ، نم  هرـضی  ام  و  : » دومرف مالـسلاهیلع 
نب یلع  زین  دومن ». توبن  زاغآ  امـسر  یگلاس  هس  رد  مدرم  نایم  رد  دـش و ) ربمغیپ  هک  دوب  هراوهگ  رد   ) مالـسلاهیلع یـسیع  اـنامه  تسین .
نهذ هب  ار  وا  يهفایق  ات  مدش  هریخ  ترضح  يامیس  هب  رادید ، نمض  رد  مدیسر ، مالسلاهیلع  داوج  ماما  رضحم  هب  يزور  دیوگیم : طابسا ،
ییوگ هک  مالسلاهیلع  داوج  ماما  هظحل  نیمه  رد  تسرد  منک . نایب  ترضح  نآ  نادنمتدارا  يارب  رـصم  هب  تشگزاب  زا  سپ  هدرپس ، دوخ 
تماما يهلأسم  رد  دنوادخ  هک  يراک  طابسا ! نب  یلع  يا  : » دومرف درک و  هجوت  نم  هب  تسشن و  نم  ربارب  رد  دوب ، هدناوخ  ارم  راکفا  مامت 

ییحی هب  ام  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  ییحی  ترـضح  يهرابرد  دنوادخ  تسا . هداد  ماجنا  توبن  دروم  رد  هک  تسا  يراک  دننام  هداد ، ماجنا 
دشر دح  هحفص 26 ] هب [  وا  هک  یماگنه  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  فسوی  ترـضح  يهرابرد  و  [ . 13 .« ] میداد توبن  ناـمرف  یکدوک  رد 

، دیسر غولب  دشر و  نس  هب  نوچ  و  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  یسوم  ترـضح  يهرابرد  و  [ . 14 .« ] میداد ملع  و  توبن )  ) مکح وا  هب  دیـسر ،
هب یگلاـس  لـهچ  نس  رد  ار  تمکح  ملع و  دـنوادخ ، تسا  نکمم  هک  هنوگ  ناـمه  نیارباـنب  [ . 15 .« ] میداد ملع  و  توـبن )  ) مکح وا  هـب 

هحفص 27 ] [ . ] 16 .« ] دنک اطع  زین  یکدوک  نارود  رد  ار  تمکح  نامه  تسا  نکمم  دنک ، تیانع  یصخش 

؟ هچ ینعی  یقت 

، نارکـس وه  لیللاب و  هیلع  لخد  ذا  نومأملا  رـش  هیقوف  یلاعت  هللا  یقتا  هنأل  یقتلا » ، » داوجلا دمحم  یمـس  : » تسا هدـمآ  نیرحبلا  عمجم  رد 
رد درک  ظفح  نومأم  رش  زا  ار  وا  دنوادخ  اریز  دندیمان  یقت »  » ار مالـسلاهیلع  داوج  ماما  .« » هرـش یلاعت  هللا  هیقوف  هلتق ، هنأ  نظ  یتح  هبرـضف 
درک نامگ  هک  ياهنوگ  هب  تخاس  دراو  ماما  رب  ار  ریشمش  یپ  رد  یپ  تابرض  دروآ و  موجه  وا  رتسب  هب  یتسم  تلاح  اب  هنابش  هک  یماگنه 

هحفص 28 ] [ . ] 17 .« ] دومن ظفح  نومأم  رش  زا  ار  ماما  لاعتم  دنوادخ  یلو  تسا  هدناسر  لتق  هب  ار  ترضح 

يداقتعا نارحب 

ریاس دادغب و  رد  نایعیـش  ماگنه  نیا  رد  دوب . هلاس  شـش  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  ینامز 
هناـخ رد  هعیـش  ناـگرزب  روـظنم  نیدـب  دندرمـش . مک  رایـسب  ار  هتـساوخون  ماـما  نس  هک  ارچ  دـنتفر  ورف  ینادرگرـس  تریح و  رد  اـهرهش 

« نمحرلادـبع نب  سنوی  . » دـنتخادرپ هودـنا  هیرگ و  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  گوس  رد  دـندرک و  عامتجا  جاـجح » نب  نمحرلادـبع  »
یـسک هچ  یهلا  تجح  رفعجوبا )  ) كدوک نیا  ندـش  گرزب  نامز  ات  هک  دـینک  يرکف  دـیزیخرب و  درادـن ، يدوس  يراز  هیرگ و  : » تفگ

تفرگ و ار  سنوی  يولگ  تسجرب و  ياج  زا  تلـص » نب  نایر   » ماـگنه نیا  رد  دیـسرپ »!؟ دـیاب  هک  زا  ار  ماـکحا  لـئاسم و  دوب و  دـهاوخ 
زا وا  تماـما  رگا  يرادیم !؟ ناـهنپ  ار  دوخ  كرـش  ینکیم و  ناـمیا  هب  رهاـظت  اـم  دزن  وت  : » دز داـیرف  مشخ  اـب  دز و  وا  تروـص  هب  یلیس 

رگا یتح  دشابن  بوصنم  دنوادخ  بناج  زا  رگا  دوب و  دهاوخ  هلاسدص  درمریپ  لثم  دشاب  هزور  کی  لفط  رگا  یتح  دشاب  دـنوادخ  بناج 
رد [ . 18 . ] دندومن شنزرـس  خیبوت و  ار  وا  هدرک  سنوی  هب  ور  تعامج  سپ  دوب ». هحفـص 29 ] دهاوخ [  ام  زا  یکی  نوچ  دشاب  هلاس  دص 

. دندش هنیدم  مزاع  مالسلاهیلع  رفعجوبا  رادید  دصق  هب  اهرهش  ریاس  دادغب و  گرزب  ياملع  اهقف و  زا  رفن  داتشه  جح  مسوم  رد  لاس  نامه 
اپ هب  یـصخش  تسـشن . سلجم  ردص  رد  دش و  دراو  نانآ  رب  مالـسلاهیلع ) داوج  ترـضح  يومع   ) مظاکلا یـسوم  نب  هللادبع  لاح  نآ  رد 

دهاوخیم هچ  ره  سک  ره  مالـسلاهیلع ، اضر  ترـضح  نیـشناج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  تسا  نیا  : » تفگ تساـخ و 
هک دنتساخرب  دندش و  مومهم  مومغم و  رایسب  نایعیش  داد ! یتسردان  ياهخساپ  وا  یلو  دندرک  یتالاؤس  نارـضاح  زا  رفن  دنچ  دنک »! لاؤس 

لخاد مالـسلاهیلع  داوجلا  رفعجوبا  کنیا  دینیـشنب ! : » تفگ دش و  دراو  هناخ ) مداخ  « ) قفوم  » دش و زاب  سلجم  ردص  زا  يرد  هاگان  دنورب .
لابقتـسا يو  زا  دنتـساوخ و  اپب  همه  دش ، لخاد  لالجا ، لامک  رد  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  سپ  دییامن ». لابقتـسا  دیزیخرب و  دوشیم ،

تماص تکاس و  یگمه  نارـضاح  هحفـص 30 ] دومرف و [  سولج  تماما  صاخ  هوکـش  تزع و  اب  مالـسلاهیلع  ماما  دـنداد . مالـس  هدرک ،
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رایسب ورنیا  زا  دندینـش . یفاو  یفاک و  ياهباوج  دندرک و  لاؤس  ترـضح  زا  دندوب  هدیـسرپ  ماما  يومع  زا  هک  ار  یتالاؤس  هاگنآ  دندش .
هب باطخ  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  دـندرک . هیالگ  ترـضح  يومع  زا  دندوتـس و  رایـسب  دـندرک و  اعد  ار  ماما  دـندش و  دونـشخ  نامداش و 
.« کنم ملعا  وه  نم  ۀمألا  یف  ملعت و  مل  امب  يدابع  تفت  مل  کل  لوقیف  هیدی  نیب  ادغ  فقت  نا  هللا  دنع  میظع  هنا  مع ! ای  : » دومرف شیومع 

، تما نایم  رد  هک  نآ  اب  : » دیوگب وت  هب  يوش و  رضاح  وا  هاگـشیپ  رد  تمایق  يادرف  هک  تسا  گرزب  رایـسب  دنوادخ  دزن  ومع ! وت  رب  ياو  »
هحفص 31 ] [ . ] 19 [ ؟» یتفیرف دوخ  نیغورد  نانخس  اهاوتف و  اب  ارم  ناگدنب  سفن ) ياوه  يور  زا   ) ارچ تشاد  دوجو  وت  زا  رتاناد 

رفعج نب  یلع  عضاوت 

زا هک  ار  يرابخا  ثیداحا و  وا  مدوب ، مالـسلاهیلع ) اضر  ماما  يومع  « ) رفعج نب  یلع   » دزن لاس  ود  نم  دیوگ : دامع » نب  نسح  نب  دمحم  »
هنیدم رد  يزور  متشونیم . نم  تفگیم و  سرد  ار  نانآ  درکیم و  لقن  نایعیـش  يارب  دوب  هدینـش  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردارب 

دراو وا  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  دوب ) كدوک  هک   ) مالسلاهیلع داوج  ماما  رفعجوبا ، هک  مدوب  هتسشن  شتمدخ 
شمارتحا رایـسب  دیـسوب و  ار  شتـسد  تفر و  وا  دزن  ءادر  نودب  هنهرب  ياپ  تسجرب و  اروف  داتفا  وا  هب  رفعج  نب  یلع  مشچ  هک  نیمه  دش .

هداتـسیا وت  منیـشنب و  نم  هنوگچ  نم ، ياقآ  :» تفگ وا  دـنک ». تمحر  تیادـخ  نیـشنب ، ومع ، يا  : » دومرف وا  هب  مالـسلاهیلع  رفعجوبا  درک .
دجـسم رد  يوس  هب  هاـگنآ  دومن و  حرطم  شیوخ  يومع  اـب  ار  نانخـس  ظـعاوم و  زا  یـضعب  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  هک  نآ  اـت  یـشاب »!؟

نوچ دوـمن و  تفج  وا  ياـپ  يوـلج  ار  هحفـص 32 ] ترـضح [  ياـهشفک  دـیود و  شیپ  رفعج  نب  یلع  لاـح  نیا  رد  دـندرک . تـکرح 
شنزرس ار  وا  شباحـصا  تسـشن ، دوخ  هاگیاج  رد  رفعج  نب  یلع  هک  یماگنه  تشگزاب . دوخ  سرد  سلجم  هب  درک ، هقردب  ار  ترـضح 

نـس هب  زونه  هک  یکدوک  ربارب  رد  دیابن  دیفـس  نساحم  يریپ و  نس  نیا  اب  دیتسه و  ملاع  يدرم  وا و  ردپ  يومع  امـش  : » دنتفگیم هدرک ،
تفرگ و دوخ  نساحم  هب  تسد  تفـشآرب و  هاگان  وا  دـییامن »! ریقح  کـچوک و  ار  دوخ  دـینک و  راـتفر  هنوگ  نیا  تسا  هدیـسرن  فیلکت 
، دیـشاب شوماخ  .« » دبع هل  انا  لب  نولوقت  امم  هللااب  ذوعن  الها  اذهل  ۀبیـشلا  هذه  ری  مل  الها و  اذهل  كاذ  يأر  هللا  ناک  نا  یتلیح  امف  : » تفگ

تلیضف نم  داد ، یماقم  نانچ  وا  هب  تسناد و  راوازس  ار  كدوک  نیا  تسنادن و  تماما )  ) راوازـس ار  دیفـس  شیر  نیا  لجوزع  يادخ  رگا 
مق رهـش  رد  یـسلجم  همالع  لـقن  هب  اـنب  رفعج ، نب  یلع  ربق  [ . 20 .« ] متـسه وا  يهدـنب  نم  امـش ، نخـس  زا  ادـخ  هب  هانپ  منک !؟ راکنا  ار  وا 

هحفص 33 ] دشابیم [ . ادهش ) رازلگ  نادرم ، راهچ  نابایخ  ياهتنا  )

داوج ماما  یکدوک 

وا زا  ثبع  هناکدوک و  ياهراک  اهيزاب و  زگره  لاح  نیا  اب  تشذـگرد  ناهج  زا  شردـپ  هک  دوب  لاسدرخ  یکدوک  هک  نآ  اـب  مهن  ماـما 
هک هناکدوک  يزاببابـسا  يرادـقم  دـیوگیم : ناسح  نب  یلع  دوب . رادـتقا  تزع و  بحاص  لالج و  هوکـش و  رهظم  وا  هکلب  دـشن ، هدـید 
هب نوچ  میامن . هیده  دوب  لاسدرخ  یکدوک  هک  مالسلاهیلع  داوج  ترضح  هب  ات  متـشادرب  دوخ  اب  دوب  تمیقنارگ  يهرقن  زا  اهنآ  زا  یـضعب 

شکیدزن هب  نم  اما  نیشنب ، دومرفن  نم  هب  دوب . تحاران  هتفرگ و  شاهرهچ  یلو  داد  ارم  مالـس  باوج  وا  مدرک ، مالـس  مدیـسر  شرـضحم 
. تفرگ ارف  سرت  ارم  دوجو  هک  تسیرگن  نم  هب  دـنت  نانچنآ  یهاگن  اـب  ترـضح  نآ  داـتفا . نیمز  هب  مبیج  زا  اهيزاببابـسا  هاـگان  متفر .

يزاب يارب  ارم  دنوادخ  [ » هحفـص 34 بعللا [ »؟ انا و  ام  هللا ، ینقلخ  اذهل  ام  : » دومرف تخادـنا و  تسار  پچ و  هب  ار  اهيزاببابـسا  هاگنآ 
. مدـمآ نوریب  شرـضحم  زا  مدرک و  یهاوخرذـع  یگدنمرـش  اب  نم  دـیوگ : ناسح  نب  یلع  راکچ »؟ هناکدوک  ياهيزاب  هب  ارم  هدـیرفاین ،

هحفص 35 ] [ . ] 21]

دش زاب  نومأم  تشم 
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يزور دناوخ . ارف  هنیدم  زا  رابجا  هب  زین  ار  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  هدـمآ و  دادـغب  هب  نومأم  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ  لاسکی 
دندوب و يزاب  لوغـشم  ناکدوک  زا  ياهدع  شتکرح  ریـسم  رد  تفر . نوریب  راکـش  يارب  شنارای  زا  ياهدع  اب  دش و  راوس  بسا  رب  نومأم 

هوکش نآ  اب  ار  هفیلخ  هک  نیمه  اههچب  درکیم . هاگن  لافطا  نآ  يهناکدوک  يزاب  هب  دوب و  هداتـسیا  يرانک  رد  مه  مالـسلاهیلع  داوج  ماما 
هدادن خر  ياهثداح  چیه  ایوگ  داتـسیا ، دوخ  ياج  رد  انتعایب  ترـضح  نآ  یلو  دنتخیرگ  هدـش و  هدـنکارپ  همه  دـندید ، رورغ  تبیه و  و 

ترـضح يدرکن »!؟ رارف  رگید  ناـکدوک  لـثم  ارچ  : » تفگ دـش و  کـیدزن  وا  هب  سپ  دـش ، ناریح  كدوـک  نآ  تأرج  زا  نومأـم  تسا .
دارفا هب  هک  مه  وت  منک ! رارف  مسرتب و  وت  زا  ات  مرادـن  مه  ییاطخ  مرج و  منک و  زاب  ار  هار  مور و  رانک  نم  ات  دوبن  گـنت  روبع  هار  : » دومرف

یـسوم نب  یلع  رـسپ  دمحم  نم  : » تفگ یتسیک !؟ رـسپ  و  تسیچ ؟ وت  مان  : » دیـسرپ یتفگـش  اب  نومأم  دـناسر ». یهاوخن  يررـض  هانگیب 
هب ار  دوخ  يراکش  زاب  سپ  داتفا ، یجارد  رب  شرظن  هاگراکش  رد  تفر و  راکش  هب  تفرگ و  ار  شهار  نومأم  هحفص 36 ] متسه [ ». اضرلا 
وا رد  تایح  راـثآ  زونه  هک  دوب  هدرک  دیـص  ار  یکچوک  یهاـم  تشگرب  زاـب »  » هک یماـگنه  دـنک . دیـص  ار  هدـنرپ  نآ  اـت  دروآرد  زاورپ 

یهام نآ  سپ  دوبن ، یهام  هناخدور و  یکیدزن  نآ  رد  تسین و  یهام  راکش  رب  رداق  زاب  هک  نیا  زا  درک  بجعت  رایـسب  نومأم  دوب . دوجوم 
داوـج ماـما  زا  ریغ  ناـکدوک ، ماـمت  زین  راـب  نیا  دـید . ار  ناـکدوک  هراـبود  تعجارم  ماـگنه  تشگرب . هاگراکـش  زا  تـفرگ و  تسدـب  ار 
تـسد رد  هک  تسیچ  نـیا  : » دیـسرپ دوـب ، هدرک  تـشم  ار  شیاهتـسد  هـک  یلاـح  رد  تـفر و  وا  دزن  نومأـم  دـندش . هدـنکارپ  مالـسلاهیلع 

دنوشیم دنلب  اهایرد  نآ  زا  اهربا  هک  هدرک  قلخ  ییاهایرد  دوخ  يهلماک  تردق  هب  لاعتم  دنوادخ  : » دومرف مالسلاهیلع  ترضح  ماهتفرگ »؟
نآ ناهاشداپ ، دننک و  یم  راکش  ار  اهنآ  ناهاشداپ ، يراکـش  ياهزاب  دنوریم و  الاب  نامـسآ  هب  اهایرد  نآ  زا  اهربا  اب  ياهزیر ، نایهام  و 

، دینش ار  زیگناتفگش  یبیغ  ربخ  نیا  ات  نومأم  [ . 22 .« ] دننک ناحتما  نآ  اب  ار  توبن  يهلالس  ات  هدرک  ناهنپ  ناشتـسد  فک  رد  ار  نایهام 
رارسا بیاجع و  نیا  راوگرزب  هحفص 37 ] نآ [  دنزرف  زا  یتسه و  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دنزرف  وت  هک  اقح  .« » اقح اضرلا  نبا  تنا  : » تفگ
جیوزت هب  میمصت  دیبلط و  ار  ترضح  نآ  نومأم  سپ  دوب . هلاس  هدزای  مالسلاهیلع  داوج  ترضح  هعقاو  نیا  رد  هک  تسا  لقن  تسین .» دیعب 

هحفص 38 ] [ . ] 23 . ] تفرگ ترضح  نآ  هب  شرتخد 

ردام تیمولظم  زا  يدای 

هک مدوب  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تمدخ  رد  يزور  دیوگ : مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نارای  باحـصا و  زا  مدآ » نب  ایرکز  »
تـسد بانج  نآ  سپ  دوب . رتمک  لاس  راهچ  زا  شکرابم  نس  هک  یلاح  رد  دندروآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  ار  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح 

ناج : » دومرف مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تفر . ورف  رکف  رد  يدایز  تدم  درک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  كرابم  رس  دز و  نیمز  رب  ار  دوخ 
ییاهتبیـصم نآ  دروم  رد  مرکف  مداتفا و  مردام  تیمولظم  داـی  هب  : » دومرف ینکیم »؟ رکف  ردـق  نیا  يروظنم  هچ  يارب  داـب ، وت  يادـف  نم 

ادخ هب  .« » افـسن میلا  یف  امهنفـسال  مث  امهنیرذال  مث  امهنجرخأل  هللاو  اما  : » دومرف هاگنآ  دندروآ ». مالـسلااهیلع  ارهز  مردام  رـس  رب  هک  دوب 
هحفـص مزیریم [ ». ایرد  هب  ار  ناشرتسکاخ  هاگنآ  مشکیم ، شتآ  هب  ار  ناشیاهندـب  هدرک و  جراخ  ناـشیاهربق  زا  ار  رفن  ود  نآ  دـنگوس ،

ییوت داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  : » دومرف دیـسوب و  ار  وا  ناگدـید  نیبام  دـیبلط و  دوخ  کیدزن  ار  وا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  سپ  [ 39
هحفص 40 ] [ . ] 24 .« ] تماما يارب  هتسیاش 

ردپ اب  زوسناج  عادو 

يارب مالـسلاهیلع  داوج  ماما  شرـسپ  هارمه  دوب  ناسارخ  مزاع  نومأم  روتـسد  هب  هارکا و  اب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  یلاس  ناـمه  رد 
مدید لیعامسا  رجح  رانک  ار  مالسلاهیلع  داوج  ترضح  دیوگیم : مالسلاهیلع  اضر  ماما  راکتمدخ  قفوم » . » دنتفر هکم  هب  هرمع  جح  ماجنا 

!« زیخرب ملد ، بوـبحم  يا  : » دوـمرف دـمآ و  شدـنزرف  دزن  عادو ، فاوـط  زا  سپ  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  تسا . لوغـشم  زاـین  زار و  هب  هـک 
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: داد خـساپ  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  نم »! بیبح  يا  ارچ  : » دومرف موش ». ادـج  ناکم  نیا  زا  مهاوخیمن  : » دومرف مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح 
اددـجم مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تشگ »!؟ یهاوخنزاب  رگید  ایوگ  هک  یتفگ  عادو  يروط  ار  هبعک  يهناـخ  امـش  هک  نیا  اـب  مزیخرب  هنوگچ  »

هحفص [ . ] 25 . ] تشاد لاس  جنپ  زا  رتمک  ماگنه  نآ  رد  هک  نآ  اب  دش ، هناور  تساخرب و  ردپ  هارمه  وا  سپ  درک . رارکت  ار  دوخ  ياضاقت 
[ 41

لامک تلیضف و  رهظم  ملع و  ناشوج  يهمشچ 

توعد نیا  هتبلا  درک . توعد  دادغب  هب  ار  ماما  داتسرف و  مالسلاهیلع  داوج  ترضح  يارب  ياهمان  دمآ ، دادغب »  » هب سوط »  » زا نومأم »  » یتقو
دراو هک  زور  دنچ  زا  دعب  تفریذپ و  ترضح  دوب . يرابجا  رفس  عقاو  رد  يرهاظ و  توعد  سوط ، هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  توعد  لثم  زین 

داهنشیپ ربارب  رد  ماما  داد . ناشیا  هب  ار  لضفلا » ما   » دوخ رتخد  جاودزا  داهنشیپ  درک و  توعد  دوخ  خاک  هب  ار  ترـضح  نومأم  دش ، دادغب 
رظن رد  وا  دزاس . مهارف  ار  رما  نیا  تامدـقم  تفرگ  میمـصت  درمـش و  ترـضح  تیاضر  يهناشن  ار  توکـس  نیا  نومأم  درک . توکـس  وا 

. دروآ دوجو  هب  نانآ  نایم  رد  ار  مشخ  یتحاران و  زا  یجوم  سابعینب  نیب  رد  ربخ  نیا  راشتنا  یلو  دـهد ، لیکـشت  ینـشج  سلجم  تشاد 
ایند زا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  نونکا  تسا ؟ ياهمانرب  هچ  نیا  : » دـنتفگ نومأم  هب  يزیمآضارتعا  نحل  اب  دـندرک و  عاـمتجا  ساـبعینب 
نیا تشاذگ  هحفـص 42 ] میهاوخن [  ام  هک  نادـب  ینادرگرب ؟ یلع  لآ  هب  ار  تفالخ  یهاوخیم  زاب  هدیـسر ، نایـسابع  هب  تفالخ  تفر و 
ناوج نیا  : » دنتفگ تسیچ »؟ امش  فرح  : » دیسرپ نومأم  ياهدرک »!؟ شومارف  ار  ام  نیب  يهلاس  دنچ  ياهتوادع  ایآ  دریگب ، تروص  راک 

، دیـسانشیمن ار  نادناخ  نیا  امـش  : » تفگ نومأم  درادـن ». ياهرهب  شناد  ملع و  زا  تسا و  لاس  نس و  مک  مالـسلاهیلع ) داوج  ماما  ینعی  )
يا : » تفگ دش و  بضغ  رد  تخـس  دینـشب  ار  نانخـس  نیا  نوچ  نومأم  دنراد ». شناد  ملع و  زا  یمیظع  يهرهب  اهنیا  گرزب  کچوک و 

زا ملع  لها  مامت  رب  رفعجوبا  تسا . رتتبسن  یلاع  رتدنمتفارش و  امش  همه ي  زا  وا  دییوگیم  وا  بسن  بسح و  زا  رگا  نم ! ياهومع  رـسپ 
یبـیغ مولع  يهمـشچرس  زا  هک  تسا  یناوج  وا  تسا . ناـمز  يهبوجعا  نس  یمک  نیا  اـب  يولع  ناوـج  نیا  دراد . يرترب  دوـخ  نیرـصاعم 

یکدوک ار  وا  امـش  دراد . يرترب  ناگمه  رب  نید  بادآ  بدا و  رد  وا  تسا . هتفای  دشر  ماهلا  یحو و  نادناخ  رد  هدش و  باریـس  ینامـسآ 
زا لاؤس  دنچ  ام  يرآ . : » دنتفگ دینک »؟ ناحتما  دیـسانشب و  ار  وا  دیراد  لیم  ایآ  دیهاگآان . وا  ینورد  تمظع  زا  یلو  دینکیم  ضرف  ریقح 

هحفص 43 ] [ . ] 26 .« ] میریگیم سپ  ار  دوخ  ضارتعا  داد  باوج  رگا  میسرپیم ، تعیرش  هقف 

مثکا نب  ییحی  اب  ماما  يهرظانم 

صاخ و دزنابز  نامز  نآ  مولع  نوگانوگ  ياههتشر  رد  وا  یملع  ترهش  هک  دوب  نومأم  نامز  رادمان  نادنمشناد  زا  یکی  مثکأ » نب  ییحی  »
زا ردقنآ  تفریم ، وا  رادید  هب  هک  يدنمشناد  ره  دوب و  رورغم  دنسپدوخ و  يدرم  یلو  تشاد  ياهداعلاقوف  رحبت  هقف  ملع  رد  وا  دوب . ماع 

ار مثکا » نب  ییحی   » نادنمـشناد نایم  زا  نایـسابع  دـنک .! رارقا  يو  لباقم  رد  دوخ  زجع  هب  فرط ، ات  درکیم  لاؤس  يو  زا  نوگانوگ  مولع 
نآ رد  داد . بیترت  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  یهاـگآ  ملع و  نازیم  شجنـس  يارب  ياهسلج  نومأـم  دـندرک و  باـختنا  يو ) ترهـش  لیلدـب  )
زا ییحی  ریگب ». هزاجا  وا  دوخ  زا  : » تفگ نومأم  میامنب »؟ ناوج  نیا  زا  یلاؤس  یهدیم  هزاجا  : » تفگ درک و  نومأـم  هب  ور  ییحی  سلجم 

يهراـبرد : » تفگ ییحی  سرپب ». یهاوخیم  هچ  ره  : » دومرف ماـما  تفرگ . هزاـجا  دوب  هلاـستشه  تقو  نآ  رد  هک  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما 
، صخـش نیا  ایآ  : » دومرف مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  دـیئوگیم »؟ هچ  تسا  هدرک  راکـش  ار  یناویح  لاـح  نآ  رد  هدوب و  مرحم  هک  یـصخش 
رد راکـش  تمرح  هب  ملاع  هحفـص 44 ] هکم [ ؟) یخـسرف  راهچ  ات   ) مرح رد  ای  تسا  هتـشک  مرح ) يهدودـحم  زا  جراخ   ) لح رد  ار  راکش 

يارب ای  هدرک  يراک  نینچ  راب  نیلوا  يارب  ریبک ؟ ای  هدوب  ریغـص  هدرب ؟ ای  هدوب  دازآ  اطخ ؟ هب  ای  هتـشک  ادـمع  لـهاج ؟ اـی  هدوب  مارحا  لاـح 
زا ای  درادن  ابأ  يراک  نینچ  ماجنا  زا  مه  زاب  گرزب ؟ ای  هدوب  کچوک  تاناویح  زا  هدنرپ ؟ ریغ  ای  هدوب  ناگدنرپ  زا  وا  راکـش  راب ؟ نیمدنچ 
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عورف همه  نیا  زا  مثکا  نب  ییحی  جح »!؟ مارحا  رد  ای  هدوب  هرمع  مارحا  رد  زور ؟ رد  ای  هدرک  راکش  بش  رد  تسا ؟ نامیـشپ  دوخ  يهدرک 
يروط هب  داتفا  تنکل  هب  شنابز  دیدرگ و  راکـشآ  شاهرهچ  رد  ینوبز  یناوتان و  راثآ  دـش و  ریحتم  دومن ، حرطم  هلأسم  نیا  يارب  ماما  هک 

نم هچنآ  هک  مرازگـساپس  تمعن  نیا  رب  ار  يادخ  : » تفگ نومأم  دـنتفایرد . کین  ترـضح  نآ  لباقم  رد  ار  وا  یناوتان  سلجم  راضح  هک 
نادناخ دارفا  ناگتـسب و  هب  سپـس  درک . ارجا  ار  مالـسلاهیلع  ماما  اب  شرتخد  جاودزا  دقع  سلجم  نامه  رد  و  دش ». نامه  مدوب  هدیـشیدنا 

، تفرگ تروص  سلجم  رد  هک  یتارکاذـم  زا  سپ  هاگنآ  دـیتسناد »!؟ دـیتفریذپیمن  هک  ار  هچنآ  نونکا  اـیآ  : » تفگ تخادـنا و  رظن  دوخ 
مدرگ تنابرق  : » تفگ درک و  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  هب  ور  نومأم  دـنامن . سلجم  رد  یـسک  هفیلخ ، ناکیدزن  زج  دـندش و  هدـنکارپ  مدرم 

ماما مینک . هدافتـسا  ات  دـینک  نایب  دـیدرک ، حرطم  مارحا  لاح  رد  دیـص  نتـشک  دروم  رد  هک  ار  کی  ره  ماکحا  تسا  هحفص 45 ] بوخ [ 
شاهرافک دشاب ، گرزب  ناگدنرپ  زا  شراکش  دنک و  راکـش  مرح ) زا  جراخ   ) لح رد  مرحم  صخـش  رگا  یلب ، : » دومرف مالـسلاهیلع  داوج 

کی شاهرافک  دـشکب ، مرح  نوریب  رد  ار  ياهدـنرپ  يهجوج  رگا  و  تسا ؛ ربارب  ود  شاهرافک  دـشکب  مرح  رد  رگا  تسا و  دنفـسوگ  کی 
زا راکـش  رگا  و  دهدب ؛ دیاب  ار  هجوج  نآ  تمیق  مه  هرب و  مه  دـشکب  مرح  رد  ار  نآ  رگا  و  دـشاب ؛ هدـش  هتفرگ  ریـش  زا  هزات  هک  تسا  هرب 

وهآ رگا  و  تسا ؛ رتش  کی  شاهرافک  دـشاب  غرمرتش  رگا  و  تسا ؛ واگ  کی  شاهرافک  دـشاب ، رخروگ  هچنانچ  دـشاب ، یـشحو  تاـناویح 
يراک مرحم  صخش  رگا  و  دوشیم ؛ ربارب  ود  شاهرافک  دشکب  مرح  رد  ار  اهنیا  زا  کی  ره  رگا  و  تسا ؛ دنفسوگ  کی  نآ  يهرافک  دشاب 

رد ار  نآ  دیاب  دشاب  هرمع  مارحا  رد  رگا  دنک و  حبذ  ینم »  » رد ار  ینابرق  دیاب  دشاب  جح  مارحا  رد  رگا  دوش ، بجاو  وا  رب  ینابرق  هک  دنکب 
زین هانگ  هرافک ) بوجو  رب  هوالع  ، ) دمع تروص  رد  اهتنم  تسا ، ناسکی  مکح ، هب  لهاج  ملاع و  يارب  راکـش  هرافک  دنک ؛ ینابرق  هکم » »

 ] رب هدرب  يهرافک  تسوا و  دوخ  يهدـهع  رب  دازآ  صخـش  يهرافک  تسا . هدـش  هتـشادرب  وا  زا  هاـنگ  اـطخ ، تروص  رد  یلو  تسا ، هدرک 
شاهدرک زا  هک  یـسک  زا  ترخآ  باذـع  و  تسا ؛ بجاو  ریبـک  رب  یلو  تسین  هراـفک  ریغـص  رب  و  تـسوا ، بحاـص  يهدـهع  هحفص 46 ]

! دنک یکین  وت  هب  ادخ  رفعجابا ! ای  تنسحا  : » تفگ نومأم  دش ». دهاوخ  رفیک  تسین  نامیشپ  هک  نآ  یلو  دوشیم ، هتـشادرب  تسا  نامیـشپ 
ییحی هب  مالسلاهیلع  رفعجوبا  ماگنه  نیا  رد  دیسرپ ». امش  زا  وا  هک  روط  نامه  دینکب ، یلاؤس  مثکا  نب  ییحی  زا  زین  امـش  تسا  بوخ  لاح 

رفعجوبا موشیم ». دنمهرهب  امش  زا  هنرگ  میوگیم و  خساپ  متـسناوت  رگا  موش ، تیادف  تسامـش  اب  رایتخا  : » تفگ ییحی  مسرپب »؟ : » دومرف
نز نآ  دیآیم  الاب  زور  نوچ  و  تسا ، مارح  هاگنآ  دنکیم و  هاگن  ینز  هب  دادـماب  رد  هک  يدرم  دروم  رد  وگب  نم  هب  : » دومرف مالـسلاهیلع 

باـتفآ نوچ  و  ددرگیم ، لـالح  وا  رب  دـسریم  رـصع  تقو  نوچ  و  دوشیم ، مارح  وا  رب  زاـب  دوشیم  رهظ  نوچ  و  دوشیم ، لـالح  وا  رب 
، دوشیم مارح  وا  رب  دـسریم  همین  هب  بش  نوچ  ددرگیم و  لالح  وا  رب  دوشیم  ءاشع  تقو  نوچ  و  دوشیم ، مارح  وا  رب  دـنکیم  بورغ 

ادـخ هب  هن  : » تفگ ییحی  دوشیم »؟ مارح  لـالح و  زیچ  هچ  اـب  تسا و  ینز  هنوگچ  نیا  ددرگیم ؟ لـالح  يو  رب  رجف  عوـلط  ماـگنه  هب  و 
ار ام  نآ ، باوج  زا  دینادیم  حالـص  رگا  منادیمن ، ار  نز  نآ  ندش  لالح  مارح و  ببـس  و  مربیمن ، هار  شـسرپ  نیا  خـساپ  هب  نم  مسق ،

دنکیم هاگن  وا  هب  ياهناگیب  درم  نادادماب ، هحفص 47 ] رد [  تسا ، هدوب  يدرم  زینک  نز ، نیا  : » دومرف مالـسلاهیلع  رفعجوبا  دیزاس ». علطم 
دـنکیم و دازآ  ار  وا  دوشیم  رهظ  نوچ  دوشیم ، لالح  وا  رب  درخیم و  شبحاص  زا  ار  زینک  دـیآیم ، الاب  زور  نوچ  دوب ، مارح  هاگنآ  و 
ار وا  برغم  ماـگنه  هب  دوشیم ، لـالح  وا  رب  دروآیم و  رد  دوخ  حاـکن  يهلاـبح  هب  ار  وا  دـسریم  ارف  رـصع  نوـچ  ددرگیم ، مارح  وا  رب 

درذگیم بش  زا  یمین  نوچ  دوشیم  لالح  وا  رب  اددجم  دهدیم و  راهظ  يهرافک  اشع  عقوم  دوشیم ، مارح  وا  رب  و  [ 27  ] دنکیم راهظ » »
هب نومأم  ماگنه  نیا  رد  [ . 28 . ] ددرگیم لالح  وارب  نز  دنکیم و  عوجر  رجف  عولط  ماگنه  دوشیم و  مارح  وا  رب  دـهدیم و  قالط  ار  وا 

یسک : » دنتفگ قافتا  هب  نانآ  دهد »؟ باوج  هنوگ  نیا  دنک و  لاؤس  هنوگ  نیا  دناوتب  هک  تسه  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  : » تفگ نارـضاح 
گرزب کچوک و  هک  تسا  ینادناخ  زا  وا  دنگوس  ادخ  هب  امـش ! رب  ياو  : » تفگ نومأم  میـسانشیمن ». رفعجابا  دـننام  لضف ، ملع و  رد  ار 

هحفص 48 ] [ . ] 29 .« ] تسا یکی  مه  اب  نانآ  نیلوا  نیرخآ و  دنربیم و  ثرا  هب  رگیدکی  زا  ار  لامک  ملع و  نانآ  تسا و  ناسکی  نآ  رد 

نازاسثیدح ییاوسر 
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نب ییحی  مالسلاهیلع و  ماما  نومأم و  هک  یـسلجم  رد  درک ، جیوزت  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  هب  ار  لضفلا  ما  شرتخد  نومأم ، هک  نآ  زا  سپ 
هب لـیئربج  هک  تسا  هدـش  تیاور  : » دیـسرپ درک و  ور  مالـسلاهیلع  ماـما  هب  ییحی  دنتـشاد ، روضح  نآ  رد  اـملع  زا  يرایـسب  هورگ  مثکأ و 

رکبوبا زا  نم  : » دیامرفیم دناسریم و  مالس  امش  هب  دنوادخ  دمحم ! ای  : » تفگ دیسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  روضح 
نم : » دندومرف مالسلاهیلع  ماما  تسیچ »؟ ثیدح  نیا  يهرابرد  امـش  رظن  « ؟» تسا یـضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  هک  سرپب  وا  زا  متـسه ، یـضار 

، درک نایب  عادولا  ۀجح  رد  مالسا  ربمایپ  هک  زین  ار  يرگید  ربخ  دیاب  دنکیم  لقن  ار  ربخ  نیا  هک  یـسک  یلو  متـسین ، رکبوبا  تلیـضف  رکنم 
رایـسب نم  زا  دـعب  دـناهدش و  رایـسب  دـندنبیم ، غورد  نم  رب  هک  یناـسک  : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درادـن . رود  رظن  زا 

ار نآ  دش ، لقن  امـش  يارب  نم  زا  یثیدح  نوچ  سپ  دوب . دهاوخ  شتآ  رد  شهاگیاج  ددنبب ، غورد  نم  رب  دمع  هب  سک  ره  دوب ، دنهاوخ 
فلاخم هحفـص 49 ] هک [  ار  هچنآ  دیریگب و  دوب ، قفاوم  نم  تنـس  ادخ و  باتک  اب  هک  ار  هچنآ  دینک ، هضرع  نم  تنـس  ادـخ و  باتک  هب 

باتک اب  رکبوبا ) يهرابرد   ) تیاور نیا  : » دوزفا همدقم  نیا  نایب  زا  سپ  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  دـینک ».» اهر  دوب ، نم  تنـس  ادـخ و  باتک 
وا هب  ندرگ  گر  زا  ام  درذگیم و  زیچ  هچ  شلد  رد  مینادیم  میاهدیرفآ و  ار  ناسنا  ام  : » تسا هدومرف  دنوادخ  اریز  تسین ، راگزاس  ادخ 

لباق تیاور  نیا  القع  ایآ  دسرپب ؟ ربمایپ  زا  ار  نآ  ات  تسا  هدوب  هدیـشوپ  ادـخ  رب  رکبوبا  يدونـشخان  يدونـشخ و  ایآ  [ 30 .« ] میرتکیدزن
ترـضح دنتـسه ».» نامـسآ  رد  لـیئاکیم  لـیئربج و  دـننام  نیمز ، رد  رمع  رکبوبا و  : » هک تسا  هدـش  تیاور  : » تفگ ییحی  تسا »؟ لوـبق 

یهانگ زگره  دنتسه و  دنوادخ  هاگرد  برقم  هتـشرف ي  ود  لیئاکیم  لیئربج و  هک  ارچ  دوش ؛ تقد  دیاب  زین  ثیدح  نیا  يهرابرد  : » دومرف
روهظ زا  سپ  دنچ  ره  و  دناهدوب ، كرشم  رمع  رکبوبا و  یلو  دناهدشن ، جراخ  ادخ  تعاطا  يهریاد  زا  ياهظحل  تسا و  هدزن  رس  ود  نآ  زا 

هب ار  ود  نآ  ادخ  هک  تسا  لاحم  نیاربانب  دـناهدرک ، يرپس  یتسرپتب  كرـش و  رد  ار  ناشرمع  نارود  رثکا  اما  دـناهدش ، ناملـسم  مالـسا 
ود رمع  رکبوبا و  : » هک تسا  هدـش  تیاور  نینچمه  : » تفگ ییحی  تسین ». ناـیم  نیا  رد  یتهابـش  هک  ارچ  دـنک  هیبشت  لـیئاکیم  لـیئربج و 

هحفـص 50] تسرد [  هک  تسا  لاحم  زین  تیاور  نیا  : » دومرف ترـضح  دییوگیم »؟ هچ  ثیدح  نیا  يهرابرد  دنتـشهب ». لها  ناریپ  رورس 
هیما ینب  ار  تیاور  نیا  دنـشاب )! نانآ  رورـس  رمع  رکبوبا و  ات   ) دوش یمن  تفای  نانآ  نایم  رد  يریپ  دـنناوج و  یگمه  نایتشهب  اریز  دـشاب ،

نسح و : » هک تسا  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  هرابرد ي  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  هک  یثیدح  لباقم  رد 
تـشهب لها  نابات  غارچ  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  هدـش  تیاور  تفگ : ییحی  دـنا . هدرک  لعج  دنتـشهب ». لـها  ناـناوج  رورـس  ود  نیـسح 

روضح ادخ  ناگداتسرف  ایبنا و  همه ي  و  دمحم ، مدآ ، ادخ ، برقم  ناگتشرف  تشهب  رد  اریز  تسا . لاحم  زین  نیا  دومرف : ترـضح  تسا .
هک تسا  هدـش  تیاور  : » تشاد راـهظا  ییحی  ددرگ !؟ یم  نشور  رمع  رون  اـب  یلو  دوـش  یمن  نشور  اـهنیا  روـن  اـب  تشهب  روـطچ  دـنراد ،

ترضح دیوگ ».) یم  هتشرف  کلم و  بناج  زا  دیوگ ، هچ  ره  رمع   ) دیوگ یم  نخس  رمع  نابز  هب  تسا ). ناگتشرف  زا  یکی  هک  « ) هنیکـس »
فرحنم ارم  هک  مراد  یناطیش  نم  تفگ : یم  ربنم  يالاب  تسا ، لضفا  رمع  زا  هکنآ  اب  رکبوبا  یلو  متـسین . رمع  تلیـضف  رکنم  نم  : » دومرف

: دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  تفگ : ییحی  دـیروآ ». زاب  تسرد  هار  هب  ارم  مدـش  فرحنم  تسار  هار  زا  دـیدید  هاـگ  ره  دـنک . یم 
ادخ تسا ، رت  تسار  ثیدح  نیا  زا  نآرق  ادـخ  باتک  : » دومرف ماما  دـش .» یم  ثوعبم  رمع  امتح  مدـش ، یمن  ثوعبم  يربمایپ  هب  نم  رگا  »
هیآ نیا  زا  [ 31 ... ] حون زا  وت و  زا  و  میتـفرگ ، ناـمیپ  ناربماـیپ  زا  هک  هحفـص 51 ] ار [  یماگنه  روایب  رطاـخ  هب  تسا : هدومرف  شباـتک  رد 
چیه دـنک ؟ لیدـبت  ار  دوخ  نامیپ  تسا  نکمم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا ، هتفرگ  نامیپ  ناربماـیپ  زا  دـنوادخ  هک  دـیآ  یم  رب  اـحیرص 
رمع رتشیب  هک  دنک  یم  ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  یـسک  ادخ  هنوگچ  دنا ، هدیزرون  كرـش  ادخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  ردق  هب  ناربمایپ  زا  کی 

نم دوب ) هدشن  هدیرفآ  زونه   ) دوب دـسج  حور و  نیب  مدآ  هک  یلاح  رد  دومرف : ربمایپ  زین  و  تسا !؟ هدرک  يرپس  ادـخ  هب  كرـش  اب  ار  دوخ 
هب هک  مدرب  ناـمگ  هکنآ  رگم  دـشن ، عطق  نم  زا  یحو  هاـگ  چـیه  : » دوـمرف ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  تفگ : ییحی  زاـب  مدـش ». ربماـیپ 
اریز تسا ، لاحم  زین  نیا  : » دومرف ترـضح  تسا ». هدش  لقتنم  اهنآ  هب  نم  زا  توبن  ینعی  تسا . هدـش  لزان  رمع ) ردـپ   ) باطخ نادـناوخ 
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یم رب  ینالوسر  اـهناسنا  زا  نینچمه  ناگتـشرف و  زا  دـنوادخ  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دـنک ، کـش  دوخ  توبن  رد  ربماـیپ  هک  درادـن  ناـکما 
ییحی درادـن ».) دوجو  شیوخ  يربمایپ  دروم  رد  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  يارب  یکـش  ياج  رگید  یهلا ، شنیزگ  اب  نیارباـنب  [ ) 32 . ] دنیزگ

زین نیا  : » دومرف ترـضح  تفای ». یمن  تاجن  نآ  زا  رمع  زج  یـسک  دش  یم  لزان  باذع  رگا  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  تفگ :
باذـع ار  نانآ  دـنوادخ  یتسه ، مدرم  نایم  رد  وت  هک  ینامز  اـت  : » تسا هدومرف  مالـسا  هحفـص 52 ] ربمایپ [  هب  دـنوادخ  اریز  تسا  لاحم 

ات تسا و  مدرم  نایم  رد  ربماـیپ  هک  یناـمز  اـت  بیترت  نیدـب  [ . 33 «. ] دنکیمن ناشباذع  ادخ  دـننکیم ، رافغتـسا  هک  مادام  زین  دـنکیمن و 
. ] تسین شیب  یغورد  يدـناوخ ، هـک  ار  یثیدـح  سپ  [ . 34 .« ] دنکیمن باذع  ار  نانآ  دنوادخ  دـننکیم ، رافغتـسا  ناناملـسم  هک  ینامز 

هحفص 53 ]

يرابرد ياهقف  یگدنکفارس 

رد تشگزاب ، مصتعم  سلجم  زا  داؤدیبأ » نبا   » زور کی  دیوگیم : تشاد ، تیمیمص  یتسود و  [ 36 « ] داؤدیبا نبا   » اب هک  [ 35 « ] ناقرز »
!« مدوـب هدرم  شیپ  لاـس  تسیب  شاـک  هک  مدرک  وزرآ  زورما  : » تفگ مدـش  اـیوج  ار  تلع  دوـب . نیگمغ  هدرـسفا و  تدـش  هـب  هـک  یلاـح 

تقرس هب  یصخش  : » تفگ دوب »؟ هچ  نایرج  : » متفگ دمآ »! مرس  رب  مصتعم  سلجم  رد  رفعجوبا  زا  هچنآ  رطاخ  هب  : » تفگ ارچ »؟ : » مدیسرپ
نب دـمحم   » دروآ و درگ  ار  اـهقف  يهمه  هفیلخ  دزاـس . كاـپ  ار  وا  یهلا  رفیک  يارجا  اـب  هک  تساوـخ  مصتعم )  ) هفیلخ زا  درک و  فارتـعا 

هحفـص تسد [ ». چم  زا  : » متفگ نم  دوش »؟ عطق  دیاب  اجک  زا  دزد  تسد  : » دیـسرپ ام  زا  دـناوخارف و  زین  ار  مالـسلاهیلع ) داوج  ماما  « ) یلع
تروـص و [ ) 37 .« ] مکیدـیا مکهوـجوب و  اوحــسماف  : » مـمیت هـیآ  رد  تـسد  زا  روـظنم  نوـچ  : » مـتفگ تـسیچ »؟ نآ  لـیلد  : » تـفگ [ 54
زا دیاب  دزد  تسد  : » دنتفگیم دندوب و  قفاوم  نم  اب  بلطم  نیا  رد  اهقف  زا  یهورگ  دشابیم ». تسد  چم  ات  دـینک ). حـسم  ار  ناتیاهتسد 
زا روظنم  : » دـنتفگ دیـسرپ ، ار  نآ  لیلد  مصتعم  نوچ  و  دوش ». عطق  جـنرآ »  » زا تسا  مزال  : » دـنتفگ رگید  یهورگ  یلو  دوش ». عطق  چـم » »
.« تسا جنرآ  ات  دییوشب ). جنرآ  ات  ار  ناتیاهتسد  اهتروص و  [ ) 38 .« ] قفارملا یلا  مکیدیأ  مکهوجو و  اولسغاف  : » وضو يهیآ  رد  تسد 

رظن اـهنیا  : » تفگ تسیچ ؟ هلأـسم  نیا  دروم  رد  امـش  رظن  دیـسرپ : درک و  مالـسلاهیلع ) داوج  ماـما   ) یلع نب  دـمحم  هب  ور  مصتعم  هاـگنآ 
ار مرظن  يداد  مسق  نوچ  : » تفگ یلع  نب  دـمحم  دـییوگب . ار  ناترظن  دـیاب  هک  داد  مسق  درک و  رارـصا  مصتعم  رادـب ». فاعم  ارم  دـنداد ،
: تفگ لیلد ؟ هچ  هب  تفگ : مصتعم  دنامب ». یقاب  دیاب  تسد  يهیقب  دوش و  عطق  دیاب  دزد  ناتشگنا  طقف  اریز  دنهابتشا ، رد  اهنیا  میوگیم ،
رس ود  تسد ، فک  ود  یناشیپ ،)  ) تروص دباییم : ققحت  ندب  وضع  تفه  رب  هدجس  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  »
ات دـنامیمن  وا  يارب  یتسد  دوش ، عطق  جـنرآ  اـی  چـم  هحفـص 55 ] زا [  دزد  تسد  رگا  نیارباـنب  اـپ ،) گرزب  تـشگنا  ود   ) اـپ ود  و  وـناز ،
هک يوـضع  تفه  [ . ») 39 .« ] ادـحا هللا  عم  اوعدـت  الف  دـجاسملا هللا  نأ  و  : » دـیامرفیم یلاعت  يادـخ  زین  و  دروآ . اج  هب  ار  زاـمن  يهدـجس 

هچنآ و  [ . 40 (.« ] دینکن تدابع  و   ) دیناوخم ادخ  اب  گنـسمه  هارمه و  ار  سک  چیه  سپ  تسادخ ،) نآ  زا  دریگیم  ماجنا  اهنآ  رب  هدجس 
دزد ناتشگنا  داد  روتسد  دیدنـسپ و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  باوج  مصتعم  دیوگیم : داؤد  یبأ  نبا  دوشیمن ». عطق  تسادخ  يارب 

تـسکش نیا  زا  سپ  مدرک . گرم  يوزرآ  هودنا ) يراسمرـش و  طرف  زا   ) اجنامه نم  و  میدـش )! وربآیب  راضح  دزن  ام  و   ) دـندرک عطق  ار 
وا هک  درک  کیرحت  مالـسلاهیلع  ماـما  دـض  رب  ار  مصتعم  ناـنچنآ  تفرگ و  لد  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  يهنیک  داؤدیبأ  نبا  یملع ، تخس 

هحفص 56 ] [ . ] 41 . ] دناسر تداهش  هب  هدرک و  مومسم  ار  ترضح  نآ  شناریزو  زا  یکی  طسوت  زور  راهچ  زا  سپ 

ننست لها  ناگرزب  هاگدید  زا  ماما  تیصخش 

. دوب هناگی  شردپ  نوچمه  ششخب  دهز و  يوقت و  ملع و  رد  مالسلاهیلع  داوج  ماما  دیوگیم : ینس  ریهـش  دنمـشناد  يزوجلا » نبا  طبـس  »
: دـسیونیم دراد  دانع  مالـسلامیهلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  اـب  ییوگ  تسا و  بصعتم  رایـسب  ناینـس  زا  هک  یمتیه » رجح  نبا  [ . » 42]
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شنامز نادنمـشناد  يهمه  زا  يرابدرب  ملح و  شناد و  ملع و  رظن  زا  نس ، یمک  دوجو  اب  هک  ارچ  دیزگرب  شیوخ  يداماد  هب  ار  وا  نومأم 
دهز ملع و  فاصوا  اب  ار  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  نادناخ  نافلاخم  زا  هک  یلزتعم » ینامثع  ظحاج  [ . » 43 . ] دوب رترب 

« یجنلبـش . » تسا هتفگ  حدـم  تسین ، ناـشیارب  يریظن  هـک  ینادـناخ  زا  ار  وا  تـسا و  هدوتـس  یکاـپ  تواخـس و  تعاجـش و  تداـبع و  و 
تمظع هداد ، ناشن  ار  دوخ  لقع  لاـمک  ملع و  هحفص 57 ] لضف و [  نس ، یمک  دوجو  اب  اریز  دوب ، وا  يهتفیـش  هتـسویپ  نومأم  دیوگیم :

هحفص 58 ] [ . ] 44 . ] دوب هتخاس  راکشآ  ناگمه  دزن  ار  دوخ 

داوج ترضح  ینامسآ  میلاعت  زا  ییاههولج 

داوج ماـما  [ . 45 .« ] هحـصنی نمم  لوـبق  هسفن و  نم  ظـعاو  هللا و  نـم  قـیفوت  لاـصخ : ثـالث  یلا  جاـتحی  نمؤـملا  : » مالـسلاهیلع لاـق   - 1
ار وا  هتـسویپ  هک  دوخ  بناـج  زا  یظعاو  مود : دـنوادخ . فرط  زا  قـیفوت  لوا : تلـصخ : هس  هب  تسا  جاـتحم  نمؤـم  : » دوـمرف مالـسلاهیلع 
: مالـسلاهیلع هل  لیق   - 2 دـیامنیم ». تحیـصن  ار  وا  هک  یـسک  زا  تحیـصن  ندرک  لوبق  موس : رادـیب ) نادـجو  نامه  ینعی  . ) دـنک هظعوم 

داوج ماـما  هب  یـصخش  [ . 46 .« ] ۀـلجآلا ران  ۀـلجاعلا و  راع  نع  کـسفن  نص  : » مالـسلاهیلع هل  لاـقف  ةرـصتخم ». ۀـعماج  ۀیـصوب  ینیـصوا  »
شتآ ایند و  گنن  زا  ار  تدوخ  : » دندومرف نینچ  مالسلاهیلع  ترضح  دشاب ». هاتوک  عماج و  هک  امن  یتحیصن  ارم  : » درک ضرع  مالسلاهیلع 

هحفص 59 ] نک [ ». ظفح  ترخآ 

داوج ترضح  ترایز  باوث 

هک تسا  یسک  دننام  دنک  ترایز  ار  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  سک  ره  : » هدش تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
نب یسوم  ترـضح  ترایز  يارب  هک  یلـضف  نامه  دشاب و  هدرک  ترایز  ار  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

هاتوک تدم  نامه  رد  دوب و  هاتوک  لگ  نوچ  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  رمع  [ . 47 .« ] دشابیم زین  وا  يهرابرد  تسه  مالـسلاهیلع  رفعج 
ره تفرگنرب  یتذل  ماک و  دوخ  یناگدنز  زا  دینش و  ناوارف  دیدهت  دیعبت و  هجنکـش و  رجز و  دید و  يدایز  رایـسب  تیمورحم  تیمولظم و 
ما شرسمه  طسوت  مصتعم  يهسیـسد  اب  يرجه  لاس 220  رد  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  دندوبن . يدام  یبایماک  ایند و  لها  نادناخ  نیا  دـنچ 

هحفص [ . ] 48 . ] تشادـن لاس  جـنپ  تسیب و  زا  شیب  ماگنه  نآ  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  رابرد  ناریزو  زا  یکی  ای  نومأم ) رتخد   ) لـضفلا
[ 60

همئألا داوج  ترضح  هب  ءاجتلا  ءاثر و  رد 

حور هک  يا  ینکردا  ۀـمئألا  داوج  ای  میوگیم  گشرـس و  مناـشفیم  میوراد  تسین  رایـسب و  درد  میوج  ادـخ  لد  مغ  زا  دـش  نوخ  رکاذ » »
مراد [ 49  ] راکف ناج  لد و  نم  مراد  رارـش  رپ  يهنیـس  ینکردا  ۀمئألاداوج  ای  ار  ام  یتیانع  ارهز  قح  ار  ام  یتمایق  هاوخ  رذـع  ار  ام  یتدابع 
مرآ هانپ  اجک  تیوکب  زج  مراک  رد  تسا  هداتفا  هرگ  مراز  هتسکش و  لد  هتـسخ و  ینکردا  ۀمئألاداوج  ای  نم  مراد  راک  وت  اب  ناهج  ود  نم 

وت يوک  دای  ینکردا  ۀمئألاداوج  ای  هدب  باوج  ترد  يادگب  هدب  باوث  ربب  ار  مهنگ  هدب  بآ  نم  رب  هنـشت  ماهنـشت  ینکردا  ۀـمئألاداوج  ای 
نیمظاـک رفـس  مهاوخیم  نیملاـع  تزع  ینکردا  ۀـمئألاداوج  اـی  زورما  منکیم  وت  يوسب  ور  زورما  منکیم  وـت  يوـگتفگ  زورما  منکیم 

هحفص 62 ] ینکردا [  ۀمئألا  داوج  ای  مهاوخیم  نیسح  ربق  فاوط  مهاوخیم 

یقرواپ

ص 321. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 1]
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ص 318. دیفم ، خیش  داشرالا ، [ 2]
يافوتم 1367 ق. رکاذ ،) هب  صلختم   ) يرهوج ناوید  زا  [ 3]

ص 15. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 4]
ص 35. ج 50 ، راونالاراحب ، ص 321 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 5]

ص 20. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 6]
ص 321. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 7]

هعیش هقف  رد  دنباییم . رد  رگیدکی  هب  ار  دارفا  تبسن  ناسنا ، ندب  يرهاظ  تهابش  اهمادنا و  يهسیاقم  اب  هک  تسا  یملع  یـسانشهفایق ، [ 8]
. تسا هدش  هدرمش  مارح  يرورض -  عقاوم  رد  رگم  لمع -  نیا 

. ] ص 322 ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 9]
لوسر يهیراج   ) هیطبق يهیرام  هفیاط  زا  و  رـصم ) یکیدزن  رد  « ) هبون  » یلاها زا  تلیـضفاب  ینز  نارزیخ  ماـن  هب  ع )  ) داوج ماـما  رداـم  [ 10]

ص 7. ج 50 ، راونالاراحب ، ص 323 -  ج 2 ، یفاک ، لوصا  دشابیم . ص ))  ) ادخ
تماما ماقم  هب  یگلاس  جنپ  نس  رد  جع )  ) يدهم ترضح  یگلاس و  تشه  دودح  رد  ع )  ) يداه ماما  شدنزرف  و  ع )  ) داوج ترضح  [ 11]

. دندیسر
ص 321. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 12]

(. 12 میرم : يهروس   ) ایبص مکحلا  هانیتآ  و  [ 13]
(. 22 فسوی : يهروس   ) املع امکح و  هانیتآ  هدشا  غلب  امل  و  [ 14]

(. 14 صصق : يهروس   ) املع امکح و  هانیتآ  يوتسا  هدشا و  غلب  امل  و  [ 15]
ص 384. ج 1 ، یفاک ، لوصا  زا  لقن  هب  ص 537 ، نایاوشیپ ، يهریس  [ 16]

ص 282. ءات ،»  » فرح لیذ  نیرحبلا ، عمجم  [ 17]
رب یگلمج  هیماما  ءاملع  ینعی   ) تسا عامجا  باحصا  زا  ردقلا  لیلج  رایسب  هقث و  يدرف  نمحرلادبع  نب  سنوی  هک  تشاد  هجوت  دیاب  [ 18]

قیرط نیا  زا  تیعقاو  تقیقح و  نایب  دمآ  ناتـساد  رد  هچ  نآ  زا  وا  دوصقم  و  دنراد ) رظن  قافتا  وا  زا  هدش  لقن  ثیداحا  تایاور و  تحص 
. تسا هدوب 

ص 98. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 19]
ص 322. ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 20]
ص 59. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 21]

.«. ةوبنلا لها  ۀلالس  اهب  نورختسی  ءافلخلا  كولملا و  هدادصیل  اراغص  اکمس  هتردق  رحب  یف  هتیشمب  قلخ  یلاعت  هللا  نا  [ 22]
ص 56. ج 50 ، راونالاراحب : ص 187 -  ج 3 ، همغلا ، فشک  [ 23]

ص 59. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 24]
ص 215. ج 3 ، یلبرا ، یسیع  نب  یلع  همغلا ، فشک  [ 25]

ص 240. ج 2 ، یسربط ، جاجتحا ، ص 261 -  دیفم ، داشرا ، [ 26]
ای مرهاوخ  ای  مرداـم  تشپ  دـننام  نم ، هب  تبـسن  اـی  نم  يارب  وت  تشپ  : » دـیوگب دوخ  نز  هب  يدرم  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  راـهظ » [ » 27]

دهع رد  مالـسا  زا  شیپ  رد  راهظ  ددرگ . لالح  وا  رب  اددـجم  شرـسمه  ات  دـهدب  راهظ  يهرافک  دـیاب  تروص  نیا  رد  و  دـشابیم ، مرتخد 
تمرح و بجوم  طقف  تفای و  رییغت  مالـسا  رد  نآ  مکح  یلو  تشگیم  يدـبا  تمرح  بجوم  دـشیم و  باـسح  قـالط  یعون  تیلهاـج 
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. دیدرگ هرافک 
.75 ص76 -  راونالاراحب ، یسلجم ، زا  لقن  هب  ص 548 ، ییاوشیپ ، نایاوشیپ ، يهریس  [ 28]

ص 244. ج 2 ، یسربط ، جاجتحا ، ص 207 -  ج 3 ، یلبرا ، همغلا ، فشک  [ 29]
(. يهیآ 16 يهروس ق : .« ) دیرولا لبح  نم  هیلا  برقا  نحن  هسفن و  هب  سوسوت  ام  ملعن  ناسنالا و  انقلخ  دقل  و  [ » 30]

(. هیآ 7 بازحا : هروس  ... ) حون نم  کنم و  مهقاثیم و  نییبنلا  نم  انذخأ  ذا  و  [ 31]
(. هیآ 75 جح : هروس  . ) سانلا نم  السر و  ۀکئالملا  نم  یفطصی  هللا  [ 32]

(. هیآ 33 لافنا ، يهروس  .« ) نورفغتسی مه  مهبذعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تنا  مهبذعیل و  هللا  ناک  ام  و  [ » 33]
.80 صص 83 -  ج 50 ، یسلجم ، راونالاراحب ،  247 صص 248 -  ج 2 ، یسربط ، جاجتحا ، زا  لقن  هب  ص 551 ، نایاوشیپ ، يهریس  [ 34]

نامه یسلجم ، . ) تسا هدشیم  بوسحم  یعمصا  داتسا  ورمع »  » مان هب  شدنزرف  تسا و  هدوب  ثدحم  يدرم  نامثع ) نزو  رب   ) ناقرز [ 35]
(. یقرواپ ص 5 ، ج 50 ، باتک ،

نامه یـسلجم ، . ) تسا هدوب  دادغب  یـضاق  یـسابع ، لکوتم  قثاو و  مصتعم ، نومأم ، تفالخ  نامز  رد  بارغ ) نزو  رب   ) داؤدیبأ نبا  [ 36]
(. یقرواپ ص 5 ، باتک ،

يهیآ 5. هدئام : يهروس  [ 37]
. نامه [ 38]

هیآ 18. نج : يهروس  [ 39]
اهدجـسم و هک  روط  نامه  تسا و  هدجـس  لحم  يانعمب  دـجاسم ) نآ  عمج  لعـشم ، نزو  رب  میج  حـتف  هب  اـی  میج  رـسک  هب   ) دجـسم [ 40]

هدجـس اهنآ  اب  هک  زین  رگید  وضع  شـش  یناشیپ و  دوخ  دنتـسه ، هدجـس  لحم  دریگیم  رارق  نآ  يور  یناشیپ  هک  یناکم  ادـخ و  يهناـخ 
هدجـس اهنآ  اب  هک  يوضع  تفه  يانعم  هب  دجاسملا »  » تیاور نیا  رد  رابتعا  لیلد و  نیمه  هب  دنوشیم و  بوسحم  هدجـس  لحم  مینکیم ،

. تسا هدش  ریسفت  دوشیم 
ج ریسفتلا ، باتک  یـشایع ، ص 372 -  ج 10 ، ق ، ه .ـ  1379 ۀیمالـسالا ، فراعملا  ۀکرـش  نایبلا ، عمجم  یـسربط ، زا  لقن  هب  نامه ، [ 41]
ص ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیـش  ص 471 -  ج 1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  ینارحب ، ینیـسح  مشاه  دیـس  ص 320 -  ، 10

(. باب 4 ۀقرسلا ، دح  باوبا   ) 490
ص 359. صاوخلا ، ةرکذت  [ 42]

ص 205. هقرحملا ، قعاوصلا  [ 43]
ص 161. یجنلبش ، راتخملا ، یبنلا  تیب  لآ  بقانم  یف  راصبالارون ، [ 44]

ص 358. ج 75 ، راونالا ، راحب  [ 45]
ص 439. ج 12 ، قحلا ، قاقحا  [ 46]

. یمق ثدحم  نانجلا ، حیتافم  [ 47]
ص 7. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 48]

. حورجم راکف : [ 49]
ص 243. ج 2 ، قودص ، ع ،)  ) اضرلا رابخا  نویع  ص 344 -  ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 56 -  ج 50 ، راونالاراحب ، [ 50]

ص 52. ج 50 ، راونالاراحب ، ص 243 -  ج 2 ، قودص ، ع ،)  ) اضرلا رابخا  نویع  [ 51]
ص 321. يدنوار ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 49 -  ج 50 ، راونالاراحب ، [ 52]
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يهحفص 28. هب  ك  ر . [ 53]
ص 215. فجن ، عبط  ۀیصولا ، تابثا  يدوعسم ، [ 54]

ص 46. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 55]
ص 273. جئاوحلا ، راتخم  [ 56]

ص 303. ج 4 ، یناشاک ، ضیف  ءاضیبلا ، ۀجحم  ص 360 -  ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 495 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 57]
ص 89. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 58]

ص 38. ج 50 ، راونالاراحب ، ص 492 -  ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 59]
ص 496. ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 60]

ص 396. ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ح 4 -  ص 417 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 61]
هب ار  ع )  ) داوج ماما  ياهمان  یط  درک و  لقتنم  دادغب »  » هب سوط »  » زا ار  دوخ  تفالخ  رقم  ع ،)  ) اضر ترضح  تداهش  زا  سپ  نومأم  [ 62]
ما درک و  توعد  خاک  هب  ار  وا  نومأم  دش ، دادـغب  دراو  هک  زور  دـنچ  زا  دـعب  تفریذـپ و  راچان  هب  ترـضح  درک . توعد  دادـغب  هب  رابجا 

. دروآ رد  ناشیا  جاودزا  هب  الیمحت  ار  لضفلا 
ص 48. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 63]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
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یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 29زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 29زکرم  هحفص 28 
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