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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همانهژیو  مغ  هتشرف 

باتک تاصخشم 

امیس  ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننکهیهت : رشان و 
شنميداه  لضفلاوبا  هدنسیون :

رهم  شورس  یفارگوتیل : شراگن  یفاحص : پاچ و 
 1381 لوا /  پاچ : تبون   1200 ناگرامش :

تسا  ظوفحم  رشان  يارب  پاچ  قح 
ناموت  600 ءاهب :

 2933892 ربامن : 2935803 و 2910602  نفلت : امیس  ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :
Email: IRC@IRIB.COM یکینورتکلا : تسپ 

www.pajuhesh.irc.ir

هدیکچ

تکرح و خـیرات ، نیرز  گرب  نیا  لاح ، نیا  اب  نیمز . نارک  یب  هرتسگ  زا  کچوک  ینیمزرـس  البرک ، تسا و  خـیرات  زا  يا  ههرب  اروشاع 
هلاس هس  رتخد  هیقر ، نانیرفآ ، شقن  نیا  زا  یکی  دـنا . هدرک  ظفح  ار  ناشنامیا  نآ ، وترپ  رد  ناگمه  هک  هتخاس  نایناهج  ناغمرا  ار  ییایوپ 
داهن ياج  رب  دوخ  زا  ینارون  ياه  هزومآ  نانچ  ینید  تیبرت  وترپ  رد  یلو  تشاد ؛ هاتوک  يرمع  دنچ  ره  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

شخب رد  تسا . هدش  لیکـشت  شخب  هس  زا  تسا ، مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  همان  هژیو  هک  باتک  نیا  دنریگب . تربع  وا  زا  نویبالقنا  هک 
تافو ناریسا ، اب  ماگمه  هیقر ، اب  هارمه  اه ، تبیصم  يداو  هب  رفس  ترضح ،) هداوناخ  دلوت و   ) تبرغ لالز  میناوخ : یم  ار  بلاطم  نیا  لوا 

، مالـسلااهیلع هیقر  ترـضح  دروم  رد  یمالـسا  نادنمـشیدنا  ياه  هاگدید  هعیـش و  ربتعم  ياه  باتکرد  یـشهوژپ  ماش ، رد  هیقر  ترـضح 
اب هارمه  ناوـنع  اـب  زین  موـس  شخب  رد  درادرب . رد  ار  یبدا  نـتم   16 یـسراف ، بدا  هدـیزگ  شخب  هیقر . ترـضح  رهطم  مرح  اه و  تمارک 

. تسا هدش  نایب  هدنیوگ  تیلست  مایپ  همان و  شیامن  نتم  اه ، شسرپ  اهداهنشیپ ، نازاس ، همانرب 

هچابید

رپ ضبن  خـیرات و  نیّرز  گرب  نیا  لاح ، نیا  اب  نیمز . نارک  یب  هرتسگ  زا  کچوک  ینیمزرـس  البرک ، تسا و  خـیرات  زا  يا  ههرب  اروشاع ،
وترپ رد  ناگمه  هک  تسا  هتـشاد  ینازرا  تیناسنا  هعماج  هب  ار  ینانیرفآ  شقن  هتخاس و  نایناهج  ناغمرا  ار  ییاـیوپ  تکرح و  نیمز ، شپت 

. دنا هدیهر  ارگایند  ناتسرپاوه  نامیا و  نانزهر  رطخ  زا  نانآ ، هب  ادتقا  اب  هدناسر و  حبص  هب  ار  روجید  ياه  بش  سدقم ، ياه  لعـشم  نیا 
ینید تیبرت  وترپ  رد  تشاد ، هاتوک  يرمع  دـنچره  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلاـس  هس  رتخد  هیقر ، ناـنیرفآ ، شقن  نیا  زا  یکی 

. دننز یم  وناز  وا  لباقم  رد  نویبالقنا  هک  داهن  ياجرب  دوخ  زا  ینارون  ياه  هزومآ  نانچ 
. دنک یم  يربارب  ریشمش  هبرض  نارازه  اب  هک  دنراد  یتردق  وا  ناوترپ  یلو  کچوک ، ِناتسد  یتسار ، هب 

. دنک هشیر  زا  ار  دادیب  متس و  ياه  هیاپ  دوبر و  نایوما  زا  ار  شمارآ  باوخ و  هک  دوب  یلیس  شکشا ، ياه  هرطق 
راـثیا و قشع و  تفرگرب و  ناـینیمز  زا  ار  یگنهک  اـن و  يوب  دـش و  زادـنا  نینط  خـیرات  قاور  رد  وا  گرتـس  ماـیپ  نیرفآ و  شمارآ  يادـن 
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. تشاد ناشهار  ینازرا  ار  زاورپ  صالخا و 
، دیما حور  دیشکرپ و  تیدبا  يادنلب  هب  ماجنارـس  تشاد و  هتـشارفارب  ار  البرک  مچرپ  شیوخ ، زوسناج  هلان  اب  هک  وا  رب  ادخ  دورد  مالس و 

راـختفا تزع و  لاـس  ار  نآ  بـالقنا ، هنازرف  ربـهر  هک  یلاـس  رد  کـنیا  درک ، هیدـه  ناـهج  ناـگدازآ  همه  هب  ار  قشع  تفاـطل و  یمرگ ،
ار مغ  هتشرف  نیا  تداهش  تایح و  تسا  هتسیاش  دنا ، هدناوخ  ارف  البرک  هثداح  نانیرفآ  شقن  زا  يریگوگلا  هب  ار  ناگمه  هدیمان و  ینیسح 

. دنزاس نیگآرطع  شیاه ، هزومآ  دای و  مان و  اب  ار  ناش  ناج  تفرعم ، لها  ناینیسح  ات  مینز  قرو  رت  فافش  راب  نیا  هرابرگید و 
دنهد و رارق  ام  هار  ارف  ار  رـضاح  هعومجم  دنا  هدیـشوک  شنم  يداه  لضفلاوبا  مالـسالا  هجح  بانج  دـنمجرا ، رگـشهوژپ  لیلد ، نیمه  هب 

نارادرب هرهب  نازاس و  همانرب  هدافتـسا  دروم  راک  نیا  تسا  دـیما  ناشیا ، زا  ساپـس  اـب  دنـشک . ریوصت  هب  ار  ناـمز  نیمز و  زا  رتارف  یتقیقح 
« قیفوتلا یلو  ّهنا  . » دریگ رارق  دنمجرا 

« امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  شهوژپ  لک  هرادا  »

راتفگ شیپ 

ياه هحفص  زا  رگید  یقشم  ات  دیـشوک  ندنام ، هریخ  یتعاس  زا  سپ  دوب . هدش  مسلط  ذغاک  هحفـص  رب  هودنا ، تُهب و  نایم  نادرگرـس  ملق 
. دوب راوشد  تخس و  نازرل ، ِناتشگنا  نیا  يارب  فیلکت  نیا  ماجنا  ردقچ  تشادن . رتشیب  رطس  دنچ  هک  يا  هحفص  زا  دراگنب ؛ خیرات 

هب رگید  راب  دیمرآ و  یم  ذغاک  رتسب  رب  هاگ  نآ  تخیر . یم  ورف  کشا ، زا  یمن  نآ  لد  رد  یهاگ  دـیزغل و  یم  ذـغاک  ِدیفـس  رتسب  رب  ملق 
. تشاد یم  هگن  تسد  نیگنس  یضغب  اب  تشاگن و  یم  کشا  زا  یتوارط  اب  راب  نیا  یلو  داد ، یم  همادا  دوخ  يوپاکت 

ياه هیوم  دروآ و  یم  دای  هب  دیشک ، یم  هنابز  هنایزات  زا  هک  ار  ییاه  هلعش  اه و  همیخ  رتسکاخ  دوب . هدادن  ماجنا  فیلکت ، نیا  زا  رت  تخس 
دراذگ وا  يور  شیپ  ار  شبـش  قشم  ادرف  دباوخب و  مارآ  لد  كدوک  ات  تشاگن  یم  دیاب  اما  دش . یم  هدنز  شلد  رد  مغ  کچوک  هتـشرف 

. دراد دنلب  رس  شندوب  هتفریذپ  هب  و 
هاگن رد  هتفر و  وا  يارـس  تحدـم  نارگراگن  عمج  هب  مود  هاـگن  رد  تسا و  هدرک  رت  هدـید  مغ  هتـشرف  تبرغ  لـالز  زا  تسخن  قشم ، نیا 

«. دیآ رظن  رد  هچ  دتفا و  لوبق  هچ  ات  : » تسا هتسشن  اه  هنیراگن  رگید  دقن  هب  موس 
لعشم نوچ  مه  هک  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تسا . دنمزاین  يریگتـسد  ییامنهار و  هب  دوخ  یگدنز  لماکت و  ریـس  رد  یناسنا  ره 

رـشب تیادـه  هب  ار  شیوخ  تکرب  ریخ و  رـسارس  رمع  ناـنآ  دـنناسنا . ناراـگزومآ  نیرتـهب  دـنبات ، یم  رـشب  یگدـنز  هار  هروک  رب  نازورف 
درک و يوریپ  نانآ  زا  دیاب  بیـشن  زارف و  رپ  هار  نیا  زا  نتـشذگ  رد  سپ  دنا . هدرک  ادـف  زین  ار  ناشناج  یتح  هار  نیا  رد  هداد و  صاصتخا 

یهارمگ  رطخ  زا  سرتب  تسا ، تاملظ  نکم  رضخ  یهرمه  یب  هلحرم  نیا  یط  هک : درک  زارد  نانآ  تمارک  اب  ناماد  هب  لسوت  تسد 
تـسا تبحم  تیالو و  نیمه  رذگهر  زا  دنزرو . یم  تیانع  رتشیب  دـنراد ، دوخ  رد  تیالو  جـنگ  هک  ییاه  لد  هب  ناراوگرزب  نآ  نیقی ، هب 

زا رذگ  نودب  اریز  دوش ؛ یم  باریـس  نآ  تفرعم  لالز  زا  شا  هنـشت  ناج  حور و  دـبای و  یم  هار  مالـسا  بان  ینغ و  فراعم  هب  ناسنا  هک 
يداقتعا يرکف و  هدولاش  هک  نانآ  دیامن . یم  لاحم  ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  ندیـسر  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هب  ِقشع  نشور  ِهار  هاش 

. دندیفسور دنلبرس و  ترخآ ، رد  بای و  ماک  ایند  رد  تسا ، هدش  هداهن  انب  نادناخ  نیا  هب  تبحم  يدنب و  ياپ  رد  ناش 
یـضعب رد  اـهنت  هقـالع  تبحم و  نیا  هک  تسین  هنوگ  نیا  هتبلا  تساـهب . نارگ  تدارا  قـشع و  نیمه  تکرب  زا  دراد ، يزیچ  هک  ره  يراـب 

دنلب ماقم  ربارب  رد  نایاپ ، رد  تسا . اشگ  هرگ  زین  هنازور  روما  ایند و  نیمه  رد  هکلب  دـیآ ، راک  هب  یترخآ  ياه  تجاح  يونعم و  ياـهراک 
امـش يوک  رـس  كاخ  رذـگهر  زا  مییوگ : یم  هدرک ، زارد  ناشیوس  هب  لسوت  تسد  هدز و  نیمز  رب  بدا  يوناز  رـشب ، نایداه  گرزب  نیا 

داتفا نمچ  میسن  تسد  رد  هک  هفان  ره  دوب 
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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  یناگدنز  هب  یهاگن  لّوا : شخب 

تبرغ لالز  زا  ّلوا : لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  رگید 

رد يا  هناخ  هرجنپ  دوب . هتفر  ورف  یکیرات »  » هایس لاّیـس  رد  رهـش  درک . یم  اشامت  ار  بش  هایـس  هدرپ  هریخ ، هریخ  توکـس ، دوب و  مرگ  اوه 
اهنت زا  رهـش  بلق  دـیزو . یم  هناخ  هدروخ  باـتفآ  ياـه  هراوید  رب  میـسن ، دوب . ناگراتـس  اـب  بش  يوگو  تفگ  وحم  راـظتنا و  مرگ  رهش ،

. تفرگ يزاب  هب  ار  بش  ساسحا  هتسجخ ، يدازون  هیرگ  يادص  هاگان  هک  دندوب  هتسشن  راظتنا  هب  همه  دیپت و  یم  دوخ  نشور  زاب و  هرجنپ 
يا هحفـص  رب  دوشگ و  ار  شیوخ  نهک  باتک  خیرات ، ردام  دندورـس . دـنخبل  هنارت  ادـص ، کی  اه ، بل  دـیکچ و  اه  هنوگ  رب  قوش  کشا 

. تشاداو وپاکت  هب  ار  ملق  نآ ، زا  مهبم 
مالـسلااهیلع هیقر  دندرک . یم  راثن  هفطاع ، ياه  هچنغ  شخر ، گربلگ  رب  همه  دوب و  هدـییور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  غاب  هب  رگید ، يا  هچنغ 

دیدـپان نآ  هظفاـح  زا  تشگ و  ادـج  ناـمز  راذـگ  ِرتفد  زا  اـهزور  زاـت  تخاـت و  رد  خـیرات ، ِمهبم  هحفـص  نآ  یلو  تفکـش ، بش  نآ  رد 
ناونع هب  يزور  چیه  مان  دنام و  دیفـس  يرطـس ، چیه  نودب  شندییور  هظحل  مالـسلااهیلع ،  هیقر  یناگدـنز  کچوک  هچباتک  رد  دـیدرگ .

. دشن تبث  شزورداز 
ای هس  ناشیا ، هک  تسا  نیا  روهـشم  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  ناراگن  خـیرات  نایم  رد  زین  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  فیرـش  ّنس  هرابرد 

. تسا هدش  رپرپ  ق  لاس 61 ه .  رفص  نیزاغآ  ياهزور  رد  هدیدن و  دوخ  هب  رتشیب  راهب  راهچ 
نـسح ماما  رـسمه  رت  شیپ  هک  تسا  قاحـسا  ّما  مالـسلااهیلع ،  هیقر  ترـضح  ردام  مان  یخیرات ، ياه  باتک  یـضعب  ياه  هتـشون  ساسارب 

1. تسا هدمآرد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقع  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تیـصو  هب  ناشیا ، تداهـش  زا  سپ  هدوب و  مالـسلا  هیلع  یبتجم 
2. تسا هحلط  تنب  ناشیا  هینک  داشرالا ، باتک  رد  دیفم  خیش  هتفگرب  انب  دیآ ، یم  رامش  هب  مالسا  تلیضف  اب  گرزب و  ناوناب  زا  ناشیا 

. تسین تسد  رد  هراب  نیا  رد  یمکحم  لیلد  یلو  تسا ، هدمآ  هّیعاضق  رفعج  ما  اه  باتک  یضعب  رد  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترـضح  ردام  مان 
هک دنک  یم  یفرعم  یناریا  هاشداپ  موس ، درگدزی  رتخد  نانز ؛ هاش  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ردام  نیطبـسلا ، یلاعم  هدنـسیون  نینچ  مه 
زین مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  یمارگ  ردام  دمآرد و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  جاودزا  هب  يو  دوب . هدش  ریسا  ناریا  هب  ناناملـسم  هلمح  رد 

3. دیآ یم  رامش  هب 
خیراـت تفر و  اـیند  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دـلوت  ماـگنه  ناـشیا  اریز  تـسین ؛ ینتفریذـپ  رـصاعم  ِناـسیون  خـیرات  رظن  زا  بـلطم  نـیا 

هس هلصاف  رد  هک  دشاب  یکدوک  ردام  وا  درادن  ناکما  دنا . هتسناد  ق  لاس 37 ه .  رد  ینعی  البرک ؛ هعقاو  زا  شیپ  لاس  ار 23  وا  تشذگرد 
زا ریغ  یسک  نانز  هاش  مییوگب  هک  تسا  لح  لباق  تروص  کی  رد  اهنت  هلئسم  نیا  تسا . هدمآ  ایند  هب  البرک  هثداح  زا  شیپ  لاس  راهچ  ای 

. تسا مالسلا ـ  هیلع  داجس  ماما  ردام  ونابرهش ـ 
ص 255. ج 1 ، يرولا ، مالعا  ص 216 ؛ ج 2 ، یلبرا ، یسیع  همغلا ، فشک   . 1
ص 255. ج 1 ، يرولا ، مالعا  ص 137 ؛ ج 2 ، دیفم ، خیش  داشرالا ، همجرت   . 2

ص 214. ج 2 ، يرئاح ، يدهمدمحم  نیطبسلا ، یلاعم   . 3

مالسلااهیلع هیقر  يراذگ  مان 

نانچ مه  تسا . هدوب  همطاف  ناشیا  یلصا  مان  ترضح و  بقل  مسا ، نیا  ًالامتحا  تسا . هدش  هتفرگ  یقرت  نتفر و  الاب  ینعم  هب  اقترا  زا  هیقر 
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ياه باتک  یخرب  ناـعذا  هب  دروخ و  یم  مشچ  هب  رتمک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارتخد  رامـش  رد  هیقر  ماـن  اـه ، باـتک  یـضعب  رد  هک 
نادنزرف زا  یضعب  میتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه  عقاو ، رد   1. دراد دوجو  دشاب ، نیسحلا  تنب  همطاف  نامه  ناشیا ، هک  نیا  لامتحا  رگید ،

رب یلیالد  زین  خیرات  رد  نیا ، زا  هتشذگ  دراد . دوجو  ناشیا  نادنزرف  رد  یمسا  هباشت  ناکما  دنا و  هتشاد  مسا  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یکچوک رتخد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناکدوک  نایم  رد  : » تسا هدمآ  سدقلا  ضایر  باتک  رد  هچ  نانچ  دراد . دوجو  یعدم  نیا  تابثا 

، داد یم  وا  هب  ادخ  هک  يرتخد  دنزرف  ره  تشاد ، یم  تسود  رایسب  ار  ناشراوگرزب  ردام  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دوب . همطاف  مان  هب 
2 «. دیمان یم  یلع  ار  يو  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  شردپ  مارتحا  هب  تشاد ، رسپ  هچ  ره  هک  نانچ  مه  تشاذگ . یم  همطاف  ار  شمان 

. تسا هدوب  نینچ  ناشنادنزرف  يراذگ  مان  رد  زین  ناماما  رگید  هریس  تسا  ینتفگ 
یقرواپ ص 518. درفنم ، يرظن  یلع  البرک ، هصق   . 1

ص 20. البرک ، شوواچ  هیقر ؛ زا : هتفرگرب  ج 3 ، ۀبیصملا ، زمر   . 2

خیرات رد  هیقر  مان 

ناونع هب  تسا . هتـشاد  جاور  برعلا  هریزج  رد  ماـن  نیا  زین  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  روهظ  زا  شیپ  هکلب  تسین ، مالـسا  خـیرات  هژیو  ماـن  نیا 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ردپ  مالـسلا ،  هیلع  هّللادـبع  ترـضح  همع  هک  دوب  هیقر  ربمایپ ـ  مود  ياین  مشاه ـ  نارتخد  زا  یکی  مان  هنومن ،

1. دیآ یم  رامش  هب  هلآ 
. دوب مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رتخد  دیدرگ ، يراذگ  مان  مسا ، نیا  هب  مالسا  رد  هک  يدرف  نیتسخن 

زین مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دـمآرد . یمالـسا  شخب  تنیز  بوخ و  ياه  مان  زا  یکی  ناونع  هب  هیقر  ماـن  يراذـگ ، ماـن  نیا  زا  سپ 
همادا دنور  نیا  دمآرد . مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  جاودزا  هب  اهدـعب  رتخد  نیا  هک  دـیمان  مسا  نیمه  هب  ار  شنارتخد  زا  یکی 

ماما نارتخد  زا  نت  ود  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما   2  ، مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دننام  رگید  ناماما  نارتخد  یخرب  هک  اج  نآ  ات  تفای 
3. دندیمان یم  يرغص  هیقر  هیقر و  ار  ود  نآ  هابتشا ، زا  يریگولج  يارب  تسا  ینتفگ  دندش . هدیمان  هیقر  زین  مالسلا  هیلع  مظاک 

ص 39. ج 15 ، یسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ،  . 1
ص 16. ج 2 ، دیفم ، داشرا  همجرت   . 2

ص 236. نامه ،  . 3

یتیبرت هاگتساخ 

یقـالخا و ياـه  تیلـضف  نیرت  یلاـع  هب  یگمه  نادـنزرف ، رداـم و  ردـپ ، هک  تفاـی  شرورپ  يا  هداوناـخ  رد  مالـسلااهیلع  هـیقر  ترـضح 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يازفا  حور  میمش  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رهش  زیگنا  لد  ياضف  نآ ، رب  نوزفا  دندوب . هتسارآ  ییاسراپ 
رد وا  تشاد . شقن  وا  شرورپ  رد  تخاوـن ، یم  ار  ناـج  ماـشم  دوـب و  يراـج  نآ  رد  زوـنه  مالـسلااهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هلآ ،

ياه هروطسا  نیرت  گرزب  زا  هک  يا  هداوناخ  دندوب ؛ هدیشون  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفرعم  لالز  زا  یگمه  هک  تفای  دشر  يا  هداوناخ 
ربکا یلع  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مالـسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  مالـسلااهیلع ،  يربک  بنیز  دننام  راثیا  تفرعم و  بدا و  ملع و 

. دوب هدمآ  مهارف  مالسلا و ... هیلع 
تفای و شرورپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شا ، یمارگ  ردپ  هژیو  هب  ناراوگرزب ، نیا  ناماد  رد  شهاتوک  رمع  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح 

. دیدرگ یفرعم  خیرات  رد  تمواقم  راثیا و  ياه  هروطسا  نیرتابیز  زا  یکی  ناونع  هب  مک ، نس  نامه  دوجو  اب 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همانهژیو  مغ  www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


اه تبیصم  يداو  هب  رفس  مود : لصف 

ناوراک اب  هارمه 

زا ق ، لاس 60 ه .  بجر  هبنش 28  کی  ِبش  رد  شناگتـسب ، رگید  ردپ و  هارمه  هب  هیقر  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زاغآ  اب 
ترـضح یگدنز  رد  دادیور  نیرت  گرزب  نیرخآ و  نیتسخن و  زاغآ  هطقن  ینامز ، هرود  نیا  دوش . یم  هناور  همرکم  هکم  يوس  هب  هنیدـم 

دیسر و هکم  هب  نابعش  موس  هعمج ، بش  هاگرحس  رد  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  هنابش  ناوراک ، دیآ . یم  رامـش  هب  مالـسلااهیلع  هیقر 
. دش البرک  راپسهر  سپس 

اروشاع رصع  رد  مالسلااهیلع  هیقر  اب 

زا سرت  لیلد  هب  مالسلااهیلع  هنیکس  ترضح  راوگرزب ، نآ  ندنام  اهنت  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نارای  ندش  هتـشک  زا  سپ  اروشاع ، زور 
نماد ایب  دیوگ : یم  دنک و  یم  ور  تسا ) مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  نامه  دایز  لامتحا  هب  هک   ) شا هلاس  هس  رهاوخ  هب  ردپ ، ندش  هتـشک 

یم کشا  رایـسب  دوش و  یم  نانآ  نخـس  هجوتم  مالـسلا  هیلع  ماما  هظحل ، نیارد  دوش . هتـشک  دورب و  نادیم  هب  میراذگن  میریگب و  ار  ردـپ 
. مینبب ار  وت  ات  نک  ربص  یمک  یلو  موش ، یمن  دربن  ِنادیم  هب  وت  نتفر  عنام  ناج ! ردپ  دـیوگ : یم  ردـپ  هب  مالـسلااهیلع  هیقر  هاگ  نآ  دزیر .
، ردـپ شزاون  ندـید  اـب  مالـسلااهیلع  هیقر  داد . رارق  شزاون  دروم  ار  وا  تفرگ و  شوـغآ  رد  ار  هیقر  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماـما 

: دیوگ یم  درگن و  یم  ار  وا  هنابیرغ 
. ینَقَرْحَا ْدَق  َأَمَّظلا  َّنإَف  ْشَطَْعلَا ! ! ْشَطَْعلَا

. تسا هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنشت  ما ! هنشت  ما ! هنشت  ردپ ! يا 
هیقر مه  زاب  هک  دورب  گنج  نادـیم  هب  ات  تساخرب  سپ  مروآ . بآ  تیارب  ات  نیـشنب  همیخ  رانک  مزیزع ! تفگ : هودـنا  یتحاراـن و  اـب  ماـما 

: تفگ تفرگ و  ارردپ  نماد  دمآ . ولج  مالسلااهیلع 
. اّنَع یضْمَت  َْنیَا  ََۀبَا ! ای 

؟ يراذگ یم  اهنت  ار  ام  هنوگچ  ردپ !
1. تشگ نادیم  هناور  دش و  ادج  نانآ  زا  هودنارپ  یلد  اب  سپس  درک . مارآ  دیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تشگرب ، رگید  راب  ترضح 

ص 455. اروشاع ، عیاقو  زا : هتفرگرب  ص 550 ، هداز ، فلخریم  مساق  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1

نیسپاو رادید 

نیرتزیگنا مغ  یلو  دور ، یم  رامـش  هب  البرک  خیرات  ياهدادیور  نیرت  شارخلد  زا  شا  هداوناخ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رادید  نیرخآ 
. تسا شا  هلاس  هس  رتخد  اب  ترضح  عادو  یظفاحادخ ، نیا  هنحص 

هداتسیا دعس  رمع  رکشل  نایوج  گنج  فص  شیپاشیپ  نم  : » دیوگ یم  ارجام  ینیع  نادهاش  زا  نمـشد و  نازابرـس  زا  یکی  عفان  نب  لاله 
گنج نادـیم  تمـس  هب  شا ، هداوناـخ  اـب  رادـید  نیرخآ  زا  سپ  تفر . دوـخ  ياـه  همیخ  فرط  هب  عادو  يارب  نیـسح  ماـما  مدـید  مدوـب .

. دیود یم  نیسح  يوس  هب  نازرل  ییاه  ماگ  اب  دوب و  هدمآ  نوریب  اه  همیخ  زا  هک  داتفا  یکرتخد  هب  ممـشچ  هاگان  ماگنه  نیا  رد  تشگزاب .
: تفگ تفرگ و  ار  وا  نماد  دیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  كرتخد 

. ٌناَشْطَع ّینِإَف  َیِلا  ْرُْظنُا  ََۀبَا ! ای 
! ما هنشت  ردقچ  هک  نیبب  ارم  ناج ! ردپ 
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یب دندیـشاپ . نیـسح  هدـید  مخز  لدرب  کمن  ییوگ  هک  دوب  زوسرگج  يردـق  هب  دـیماان  هنـشت و  هتـسخ و  یکرتخد  زا  هلمج  نیا  ندـینش 
: تفگ تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شکچوک  رتخد  رابکشا ، ینامشچ  اب  وا  دش و  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  رایتخا 

. یلیکَو ُهَّنِإَف  ِکیقْسَی  هّللَا ُ 
. ما هدرک  لکوت  وا  رب  نم  هک  دنک  یم  باریس  ار  وت  ادخ  مرتخد !

1 «. تسا نیسح  هلاس  هس  رتخد  هیقر ، وا  دنتفگ : تشاد ؟ نیسح  اب  یتبسن  هچ  كرتخد  نیا  مدیسرپ  منامزرمه  زا  نم 
ص 22. يدراهتشا ، يدمحمدمحم  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 1

ناریسا اب  ماگمه  مالسلااهیلع ،  هیقر  اب  هارمه  موس : لصف 

اه همیخ  تراغ 

یتح نادیهـش  تازیهجت  لیاسو و  ندوبر  اه و  نآ  يدوجوم  تراغ  اه و  همیخ  هب  نمـشد  هلمح  ـالبرک ، زیگنا  مغ  عیاـجف  نیرت  گرزب  زا 
هک اج  نآ  ات  دـنتخادرپ ، اـه  نآ  لواـپچ  هب  دـندرب و  موجه  اـه  همیخ  هب  یعمج  هتـسد  نانمـشد  تسا . ناـنآ  یـصخش  يایـشا  نیرتزیچاـن 

، تفر اـمغی  هب  ـالبرک  نادیهـش  زا  هک  یتمینغ  يایـشا  ناـیم  رد   1. دـندوبر دندیـشک و  دـندوب  هتـسب  رمک  هب  مرح  ناوناب  هک  ار  ییاـهرداچ 
نآ رب  نمشد  هزین  ریشمش و  هبرض  ای 34  ياج 33  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  لقن  ربانب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  زا  ینهاریپ 

2. دش یم  هدید 
زا یـضعب  نایم ، نیارد  دندیود . نوریب  تشحو  تدش  زا  ناکدوک  درب ، موجه  هاگ  همیخ  يوس  هب  رکـشل  یتقو  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد 

3. دوب مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  ترضح  رتخد  هکتاع ، اه  نآ  زا  یکی  هک  دندیسر  تداهـش  هب  نداتفا و  اه  بسا  ياپ  تسد و  ریز  نانآ 
همطاف دوب . نانآ  نایم  رد  زین  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هک  دندید  بیـسآ  تدش  هب  دندوب ، هتفرگ  رارق  ناراوس  هار  رـس  هک  رگید  یـضعب 

كاچ كاچ  ياه  ندـب  مدوب و  هداتـسیا  اـه  همیخ  راـنک  نم  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارتخد  زا  یکی  مالـسلااهیلع  يرغص 
ام رس  رب  هچ  ماجنارس  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دنتخادرپ . اه  نآ  رس  یب  ياه  ندب  رب  نتخات  هب  نمشد  ناراوس  هک  مدرک  یم  هاگن  ار  نادیهش 

هزین بعک  اب  وا  دیآ . یم  ام  فرط  هب  تعرـس  هب  يراوس  مدید  هظحل  نیمه  رد  دـنرب ؟ یم  يریـسا  هب  ای  دنـشک  یم  زین  ار  ام  ایآ  دـیآ ؛ یم 
زا نم  دنتـساوخ . یم  کمک  دایرف  اب  دـنتخیرگ و  یم  اه  نآ  درب . یم  دیـشک و  یم  ار  نانآ  ياه  يرـسور  رداچ و  دز و  یم  اه  نآ  هب  شا 

رارف وا  گنچ  زا  متـساوخ  دـیآ . یم  نم  فرط  هب  اه  نآ  زا  یکی  مدـید  ناهگان  مدرب  هاـنپ  موثلک  ما  ما ، همع  يوس  هب  مدـیزرل و  یم  سرت 
ار ما  هراوشوگ  درک ، زارد  نم  تمس  هب  ار  شتـسد  مداتفا . نیمز  رب  تروص  هب  نم  دز . ما  هناش  هب  شا  هزین  اب  دیـسر و  نم  هب  وا  یلو  منک ،

. متفر شوه  زا  تشگ و  يراج  مشوگ  زا  نوخ  دوبر . زین  ار  ما  هعنقم  دیشک و 
. میورب همیخ  هب  زیخرب  مرتـخد ! زیخرب  تفگ : درک و  دـنلب  نیمز  زا  ارم  هیرگ  اـب  مالـسلااهیلع  بنیز  ما  همع  مدـید  مدـمآ ، شوـه  هب  یتـقو 

همیخ هب  تسوت . دـننام  زین  همع  مزیزع ! تفگ : هیرگ  اب  مناـشوپب ؟ ناـمرحمان  دـید  زا  ار  مرـس  نم  هک  يراد  يزیچ  اـیآ  ناـج ! همع  متفگ :
رب ام  تشادن . ندش  دنلب  ناوت  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  تروص  اب  مالـسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  مرامیب  ردارب  دندوب و  هدرب  ار  زیچ  همه  میتفر .

4 «. ام رب  وا  میتسیرگ و  یم  وا 
هک دـنور  یم  نیب  زا  نامجاهم  بسا  مس  ریز  نداـتفا  یگنـسرگ و  سرت و  تدـش  زا  كدوک  نز و  دـنچ  هنایـشحو ، زاـت  تخاـت و  نیا  رد 

دعـس و تشادـن ،) رتشیب  لاس  تفه  هک   ) مالـسلا هیلع  ملـسم  رتخد  هکتاع ؛ زا : دـندوب  ترابع  نانآ  تسا . هدـش  رکذ  رفن  راهچ  نانآ  رامش 
 . مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناکیدزن  زا  نیسحلا  ما  نسحلا و  ما  ياه  مان  هب  نز  ود  مالسلا و  هیلع  ملسم  ياه  هدازردارب  لیقع ،

ص 130. سوواط ، نب  دیس  فوهل ،  . 1
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ص 55. یّلح ، امن  نبا  نازحالاریثم ،  . 2
ص 194. فوهل ، همجرت   . 3

ص 60. ج 45 ، راونالاراحب ،  . 4

مرح رد  شتآ 

دومرف ناکدوک  نانز و  ناج  ظفح  يارب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دننز . شتآ  ار  اه  همیخ  داد  روتـسد  دعـس  رمع  اه ، همیخ  تراغ  زا  سپ 
نیا رد  دـندیود . نوریب  هتفرگ  شتآ  ياه  همیخ  زا  دندیـشک ، یم  دایرف  هک  یلاـح  رد  مرح  لـها  دـنوش . هدـنکارپ  ناـبایب  يوس  هب  یگمه 
یم دوخ  هب  يرامیب  زا  دـنک و  تکرح  تسناوت  یمن  نوچ  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لاـح  ِنارگن  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  ناـیم ،

. دیچیپ
وا و  دیـشک ، یم  هنابز  وا  فارطا  رد  شتآ  هک  یلاح  رد  مدید ، يا  همیخ  رانک  ار  یتماق  دنلب  يوناب  : » دـیوگ یم  نمـشد  نازابرـس  زا  یکی 
هاگ دز و  یم  مه  هب  ار  شیاه  تسد  یتحاران ، تدـش  زا  درک و  یم  هاگن  نامـسآ  هب  هاگ  تفر . یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ناشیرپ  نارگن و 
مراد يرامیب  همیخ  رد  : تفگ ینک ؟ یمن  رارف  نارگید  لثم  ارچ  متفگ : متفر و  وا  تمس  هب  ناباتـش  دیود . یم  نوریب  دش و  یم  همیخ  دراو 

1 »؟ مراذگ اهنت  ار  وا  هنوگچ  درادن . ندرک  رارف  تردق  هک 
یناشیرپ اب  دوب و  هتفرگ  شتآ  شنماد  هک  مدـید  ار  یلاـسدرخ  رتخد  ناـیم  نیا  رد  : » دـیوگ یم  نازابرـس  زا  رگید  یکی  ملـسم  نب  دـیمح 

اپ مناسرب ، يرازآ  وا  هب  مهاوخ  یم  درک  نامگ  هک  وا  یلو  منک ، شوماخار  شنماد  شتآ  ات  متفر  شیوس  هب  دیود . یم  دیشک و  یم  دایرف 
هار درم ! يا  دیـسرپ : تسیرگن و  نم  رد  هناـبیرغ  مدرک . شوماـخ  ار  شنماد  شتآ  متفرگ و  ار  وا  مدـیود ، شیوـس  هـب  تشاذـگ . رارف  هـب 

2 .« مربب هانپ  مالسلا  هیلع  یلع  مدج  ربق  هب  مهاوخ  یم  ممیتی ! نم  رخآ  تفگ : یسرپ ؟ یم  ارچ  متفگ : تسا ؟ تمس  مادک  زا  فجن 
ص 88. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

ص 380. صدمحم ، لآ  همان  گوس  زا : هتفرگرب  ص 358 ، ءادهشلا ، ةرکذت   . 2

ردپ هدیکشخ  ياه  بل  دای  هب 

. دنتسه گرم  رطخ  رد  یگنشت  تدش  زا  دنا و  هدنام  یقاب  مرح  رد  كدوک  هک 23  دنداد  شرازگ  دعسرمع  هب  اه ، همیخ  نتخوس  زا  سپ 
. دندرک باریس  ار  نانآ  کیاکی  دندرب و  مرح  هب  ار  بآ  ياه  کشم  نازابرس ، دنهد . بآ  نانآ  هب  هک  داد  هزاجا  دعس  رمع 

یکی درک . تکرح  هاگلتق  فرط  هب  ناود  ناود  تفرگ و  زابرس  تسد  زا  ار  بآ  فرظ  دیـسر ، مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هب  تبون  یتقو 
مهاوخ یم  دوب ، هنـشت  تفر  یم  نادیم  هب  مردپ  یتقو  داد : خساپ  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  يور ؟ یم  اجک  هب  دیـسرپ : وا  زا  نایهاپـس  زا 

زا مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  دـش . هتـشک  هنـشت  بلاـب  تردـپ  روخب ! تدوخ  ار  بآ  تفگ : وا  مهدـب . وا  هب  ار  بآ  نیا  منک و  شیادـیپ 
زا هظحل  نیا  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  لقن ، نیا  ساسارب   1. مشاب هنـشت  مهاوخ  یم  مه  نم  سپ  دومرف : دش و  نایرگ  ربخ  نیا  ندینش 

. تسا هدوب  عالطا  یب  ردپ  تداهش  زا  وا  رگید ، ياه  لقن  یضعب  ربانب  یلو  دوش ، یم  هاگآ  ردپ  تداهش 
لها دندز ، شتآ  ار  اه  همیخ  یتقو  دیوگ : هّللادبع  نب  حلاص  تسا : هدـش  لقن  يرگید  لکـش  هب  يزوج  نبا  بیغلا  حـیتافم  رد  بلطم  نیا 

هب همیسآرس  دوب و  هتفرگ  شتآ  شسابل  هشوگ  هک  مدید  ار  یلاسدرخ  رتخد  نایم ، نیا  رد  دندیود . نوریب  هتفرگ  شتآ  ياه  همیخ  زا  تیب 
شوماـخ يارب  تخوس و  ملد  مدـش و  تحاراـن  رایـسب  هنحـص  نیا  ندـید  زا  نم  درک . یم  هیرگ  تدـش  هب  دـیود و  یم  وس  نآ  وس و  نیا 

متفر شفرط  هب  نم  درک . رارف  نم  تسد  زا  دش و  رت  ناشیرپ  دینـش ، ارم  بسا  ياپ  يادص  هک  نیمه  وا  متخات . وا  فرط  هب  شـسابل  ندرک 
مدرک و شوماخ  ار  شا  هماج  شتآ  مدش و  هدایپ  بسا  زا  داتـسیا . هرهلد  اب  راچان  هب  تسیاب ! مرادن ، ار  ترازآدـصق  ناج ! رتخد  متفگ : و 
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کی تسا ، هدش  دوبک  یگنشت  زا  میاه  بل  درم ! يا  تفگ : درک و  سنا  ساسحا  نم  اب  تبحم ، زاربا  نیا  زا  كرتخد  مدرک . شزاون  ار  وا 
ار بآ  مداد . شتـسد  هب  مدرک و  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  تعرـس  هب  دـمآ ، درد  هب  مـبلق  نخـس  نـیا  ندینـش  اـب  یهد . یم  نـم  هـب  بآ  هـعرج 
: متفگ مرب . یم  وا  يارب  ار  بآ  تسا . رت  هنشت  نم  زا  مرهاوخ  تفگ : يور ؟ یم  اجک  هب  مدیسرپ : وا  زا  داتفا . هار  هب  دیشک و  یهآ  تفرگ ،
ای دنداد  بآ  وا  هب  ایآ  دوب ، هنـشت  تفر  یم  نادـیم  هب  یتقو  مردـپ  درم ! يا  تفگ : روخب ! تدوخ  میا . هداد  بآ  همه  هب  ناج ! رتخد  سرتن 

یتـقو دادـن . بآ  وا  هب  یـسک  یلو  دـیهدب ، یبآ  هعرج  نم  هب  دزوس ، یم  یگنـشت  زا  مرگج  تفگ  یم  رخآ  مد  اـت  ادـخ ! هب  هن  متفگ : هن ؟
هیلع نیسحلا  تنب  هیقر  ترضح  وا  دنا  هتفگ  ناگرزب  زا  یـضعب  دیـشونن . بآ  تفرگ و  ار  شیولگ  ضغب  دینـش ، ار  نانخـس  نیا  كرتخد 

2 .« تسا هدوب  مالسلا 
ص 29. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  زا : هتفرگرب  ص 38 ، ج 2 ، ةایحلا ، تارمث   . 1

ص 13. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 2

مالسلااهیلع هیقر  يدنمدرد  نابز 

ار ناوراک  هک  دنداد  نامرف  دیـسر ، هفوک  هزاورد  هب  هنهرب ، رتش  لهچ  زا  بکرم  یناوراک  درک ، یم  عمج  ار  شطاسب  باتفآ ، هک  یماگنه 
نانز یلو  دننارتسگ ، یم  اذغ  طاسب  دننک و  یم  اپ  هب  ار  دوخ  ياه  همیخ  نایهاپس  دننک . رهش  دراو  ار  نانآ  ادرف  دنراد و  هاگن  رهـش  نوریب 

دـنناباوخ و یم  هنـسرگ  ار  دوخ  ِناکدوک  بش ، نآ  رد  ناوناب  دـنراد . یم  هاگن  هانپرـس  یب  هنـسرگ و  توهرب ، رد  ار  هنـسرگ  ِناـکدوک  و 
1. دوش یم  هتشارفارب  اه  هزین  زارفرب  اهرس  دنیاشگ و  یم  ار  رهش  هزاورد  مهدزاود ، زور  حبص 

ترـضح لمحم  يولج  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدـیرب  رـس  دنتـسیرگن . یم  دوب ، هدـمآ  اشامت  يارب  هک  ار  یمدرم  تریح ، اب  ناکدوک 
. ددرگ یم  يراج  شا  هعنقم  ریز  زا  نوخ  دبوک و  یم  لمحم  هبوچ  رب  ار  دوخ  رـس  هودنا  تدش  زا  ترـضح  دنرب . یم  مالـسلااهیلع  بنیز 

: دیوگ یم  نخس  ناکدوک  یهانپرس  یب  زا  دهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  ردارب  هدیرب  رس  زوس ، ناج  يراعشا  اب  سپس 
. یتشگ ناهنپ  یتفر و  فوسخ  هب  يدیسر ، لامک  هب  یتقو  هک  یلاله  يا 

. منیبب ار  یتبیصم  نینچ  يزور و  نینچ  مدرک  یمن  نامگ  ملد ! هراپ  يا 
. تسا هتشگ  هتخادگ  هودنا  زا  شلد  هک  وگب  نخس  دوخ  لاسدرخ  كرتخد  نیا  اب  مزیزع ! ردارب  يا 

؟ تسا هتشگ  نابرهمان  ام  اب  ردق  نیا  تنابرهم  لد  نآ  ارچ  ردارب ! يا 
2. دهدن ار  وا  خساپ  ردپ  یلو  دنزب ، ادص  ار  شردپ  هک  تسا  تخس  وت  لاسدرخ  میتی  يارب  ردقچ  ناج ! ردارب 

. درک یم  اشامت  هریخ  هریخ  ار  ردپ  هدیرب  رس  دینش و  یم  دوب ، شا  يدنمدرد  نابز  هک  ار  زوس  ناج  راعشا  نیا  زین  مالسلااهیلع  هیقر 
ص 96. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

ص 221. یمق ، سابع  خیش  مومهملا ، سفن   . 2

ماش يوس  هب 

تسیاب یم  هدروخ ، کتک  هتـسخ و  ناکدوک  دوب . اسرف  تقاط  ینالوط و  یهار  درک . تکرح  اه ـ  يدارمان  رهـش  ماش ـ  تمـس  هب  ناوراک 
. دنسرب اه  مغ  راید  هب  ات  دندومیپ  یم  ار  هاگلزنم  هدزناپ 

فقوت اج  نآ  رد  و  دـیدرگ . راپـسهر  لتاقم  ینب  رـصق  هاگلزنم  تمـس  هب  ریزگان  ناوراک  ناـیاپ . هب  ور  اـه  کـشم  بآ  دوب و  نازوس  اوه 
رد وا  داتفا و  هار  هب  ناوراک  تفر . باوخ  هب  درب و  هانپ  یتخرد  هیاس  هب  یگتسخ ، تدش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  درک .
اب ماجنارس  تفر . یم  ار  دوخ  هار  نانچ  مه  انتعا  یب  ناوراک  یلو  داد ، ربخ  نابراس  هب  دش و  هجوتم  هار  هنایم  رد  شرهاوخ  دنام . اج  نابایب 
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. دناسرب ناوراک  هب  ار  وا  ات  دنداتسرف  كرتخد  یپ  رد  ار  یسک  رهاوخ ، نیا  ناوارف  سامتلا 
يارب يراچان ، يور  زا  دیدش و  یگنـسرگ  لیلد  هب  مرح  لها  دندوب . راک  لوغـشم  شنارگراک  هک  دیـسر  یندعم  هب  ناوراک  هار ، همادا  رد 

، لحم نآ  رد  دـندنار . اـج  نآ  زا  ار  ناوناـب  ازـسان ، یلدگنـس و  اـب  ناـنآ  یلو  دـندرک ، هعجارم  ناـنآ  هب  اذـغ  بآ و  يرادـقم  تساوخرد 
1. دنراپس یم  كاخ  هب  اج  نامه  رد  ار  هتفکشن  لفط  هک  دوش  یم  طقس  نسحم  مان  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانز  زا  یکی  كدوک 
رخسمت ازهتسا و  يارب  رهش  ناکدوک  دهد  یم  روتـسد  اج  نآ  رادنامرف  دنـسر ، یم  کبلعب  هنیک  قافن و  رپ  رهـش  هب  تیب  لها  هک  یماگنه 

2. دنور ناوراک  زاوشیپ  هب  ناریسا ،
دنروآ و یم  نوریب  اه  هچقودنص  لخاد  زا  ار  اهرس  لدگنـس ، نانابراس  دسر . یم  ینارـصن  یبهار  رید  کیدزن  هب  ناوراک  یتعاس ، زا  سپ 
3. دننک یم  ینادرگ  هلایپ  حبص  ات  دنرتسگ و  یم  یتسم  طاسب  اذغ و  هرفس  هنسرگ ، ناکدوک  نامشچ  ربارب  رد  سپس  دننک . یم  اه  هزین  رب 

لحاس یب  ياـیرد  زا  يا  هشوگ  همه ، نیا  دـنداد . یم  رازآ  ار  موصعم  ِناـکدوک  ناـنز و  ناـنابراس ، دومیپ و  یم  هار  هنوگ  نیمه  ناوراـک 
یم راظتنا  ار  يا  هظحل  هرامه  وا  درک . یم  اـشامت  شموصعم  نامـشچ  هدروخ  ناراـب  هرجنپ  تشپ  زا  ار  نآ  هک  دوب  هلاـس  هس  یلفط  هودـنا 

. دنک نامرد  ردپ  يدیشروخ  هرهچ  رادید  زا  يا  هعرج  اب  ار  شکچوک  لد  ياهدرد  یتخس  ات  دیشک 
ص 239. مومهملا ، سفن   . 1

ص 127. ج 45 ، راونالاراحب ،  . 2
ص 125. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 3

ماش رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تافو  مراهچ : لصف 

خیرات رذگرد  ماش 

تمس رد  نآ  نتفرگ  رارق  يراذگ ، مان  نیا  لیلد  تسا و  لامـش  يانعم  هب  ماش  هک  نیا  تسخن  دنا . هدناوخ  مان  نیا  هب  تهج  ود  زا  ار  ماش 
رارق هلبق  تسار  تمـس  رد  هک  تسا  هدـش  يراذـگ  ماـن  مسا ، نیا  هب  تهج  نآ  زا  تسار  ياـنعم  هب  نمی  هک  ناـنچ  مه  تسا . هلبق  لاـمش 

ماـگنه درک و  یم  تموـکح  نیمزرـس  نآ  رب  حوـن  نب  ماـس  هک : تسا  نآ  دـنا  هتفگ  ماـش  يراذـگ  ماـن  يارب  هک  زین  يرگید  تـلع  دراد .
1. تسا هدش  لیدبت  ماش  هب  یبرع ، هب  هژاو  نآ  ندنادرگرب 

یناهج گنج  زا  سپ  هک  دش  یم  ندرا  زا  ییاه  شخب  نیطسلف و  نانبل ، هیروس ، ینونک  ياهروشک  لماش  ناتساب  نارود  رد  نیمزرـس  نیا 
. دمآرد ینونک  ياهروشک  تروص  هب  هسنارف ، ناتسلگنا و  نکفا  هقرفت  ياه  تسایس  يروشک و  ياه  يدنب  میسقت  یپ  رد  لوا و 

رد یبرغ  یقرـش و  مور  شخب  ود  هب  مور  تلود  هیزجت  زا  سپ  هک  دروآرد  دوخ  ریخـست  هب  ار  ماش  يدـالیم ، لاس 63  رد  مور  يروتارپما 
دـش و گنر  مک  جـیردت  هب  ماـش  رب  سنازیب  هرطیـس  هتبلا  دـیدرگ . سنازیب )  ) یقرـش مور  يروتارپما  ورملق  وزج  ماـش  يدـالیم ، لاس 395 

2. داتفا ناناملسم  تسد  هب  يدالیم  متفه  نرق  رد  ماجنارس 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ددرگ . یم  زاب  قشمد  حتف  زا  شیپ  ياه  لاس  هب  مالسا ، خیرات  اب  نیمزرـس  نیا  صاخ  ياهدنویپ  هشیر 

بلاطوبا يارب  يدادیور  هدیسرن ، دصقم  هب  زونه  یلو  درک ، رفس  نیمزرـس  نآ  هب  بلاطوبا ، شیومع ، هارمه  هب  یناوج  یناوجون و  نارود 
هرابرد يرـصب  بهار  يریُحب ، هک  دوب  يربخ  دادـیور ، نآ  ددرگ . زاب  هکم  هب  دزاس و  اـهر  هراـک  همین  ار  شرفـس  دـش  روبجم  هک  داد  خر 

رفس نیمود   3. تشاد رذحرب  نامزلارخآ ، ربمایپ  هب  نایدوهی  ندـناسر  دـنزگ  رطخ  زا  ار  وا  داد و  بلاطوبا  هب  هلاس  هدزاود  دـمحم  يربمایپ 
هدـهع رب  ار  هجیدـخ  ترـضح  يراجت  ناوراک  یتسرپرـس  رفـس ، نیا  رد  ناشیا  تفرگ . ماجنا  شا  یگلاس  رد 25  ماش  هب  دّمحم  ترـضح 

4. تشگزاب زین  یبوخ  دوس  اب  تشاد و 
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هب دمآرد و  ناناملسمریخست  هب  يدالیم ، متفه  نرق  همین  اب  ربارب  يرجه   14 لاس رد  ماش  برعلا ، هریزج  رد  مالسا  ياه  هیاپ  میکحت  زا  سپ 
ینب طوقـس  یپ  رد  خیرات و  نیا  رد  دوب . هیما  ینب  تموکح  تختیاپ  يرجه ، لاس 132  ات  يرجه  لاس 40  زا  ماش  تسویپ . یمالسا  ورملق 

مالعا تختیاپ  ناونع  هب  دادغب  وداد  تسد  زا  ار  شا  هتـشذگ  رابتعا  ماش  تفریذـپ ، ماجنا  نایناریا  ینابیتشپ  اب  نایـسابع و  تسد  هب  هک  هیما 
5. دیدرگ

ص 22. ییاوشیپ ، يدهم  اه ، هرطاخ  نیمزرس  ماش   . 1
ص 185. پاچ 1365 ، اهروشک ، یسانشاتیگ   . 2

ص 27. یمومع ، طسوتم  شزومآ  مراهچ  لاس  مالسا ، خیرات   . 3
ص 156. ج 1 ، یناحبس ، رفعج  تیدبا ، غورف   . 4

ص 19. اه ، هرطاخ  نیمزرس  ماش   . 5

هنهک ياه  هدقُع  هاگتساخ  ماش ؛

؛ دـیآ یم  رامـش  هب  مالـسا  نانمـشد  يزرو  هنیک  ياه  هاگتـساخ  نیرت  نهک  زا  مالـسا و  ردـص  هرطاخرپ  ياه  نیمزرـس  زا  یکی  ماش  رهش 
. تسا هیواعم  نایفسوبا و  هیما ، ینعی  مالسا  نانمشد  نیرت  تخسرس  نطو  هک  ینیمزرس 

یم هنابز  شدـیلپ  دوجو  رد   1 مـشاه شیومع ، زا  هک  یتداـسح  شتآ  رثا  رد  هّیما  هک  دوـش  یم  زاـغآ  یناـمز  زا  يزوـت  هنیک  نیا  ناتـساد 
لمع هب  مشاه  ندرک  ماندب  يارب  هک  يدایز  ياه  ینکشراک  اه و  ششوک  دوجو  اب  لاح و  نیا  اب  درک . یم  ینمشد  يو  اب  هشیمه  دیـشک ،

نانهاک شیپ  اـت  درک  راداو  ار  شیومع  هیما ، ماجنارـس  دـش . یم  هدوزفا  مدرم ، ناـیم  رد  مشاـه  یگرزب  تّزع و  رب  زور  هب  زور  دروآ ، یم 
رب هک  دش  یم  نآ  زا  عنام  مشاه  يراوگرزب  دنریگ . تسد  هب  ار  هلیبق  روما  مامز  دنتفرگ ، رارق  نانآ  نیـسحت  دروم  مادک  ره  دـنور و  برع 

نیا هدنزاب  سک  ره  هک  دراذگ  یم  طرـش  هّیما  دریذپ و  یم  ار  شداهنـشیپ  ور ، نیا  زا  دشاب . هتـشاد  يریگرد  شا  هدازردارب  اب  تردـق  رس 
. دنک ینابرق  جح  ياهزور  رد  مشچ  هایس  رتش  دص  هلاس ، ره  دور و  نوریب  هکم  زا  دیاب  دش ، درس  گنج 

. دوش یم  هدنرب  مشاه  تباقر ، یمـسر  زاغآ  نودـب  دـیاشگ و  یم  يو  حدـم  هب  نابز  دـنیب ، یم  ار  مشاه  هک  نیمه  نهاک  قافتا ، نسح  زا 
ینب هداوناخ  ود  نایم  ینمـشد  هقرج  نیتسخن  اج  نیا  دـیوگ و  كرت  ماش  يوس  هب  ار  هکم  نیگنـس ، یتمارغ  تخادرپ  اـب  راـچان  هب  زین  هیما 

تیانج شیادیپ  ببـس  دـبای و  یم  همادا  مالـسا  روهظ  زا  سپ  لاس  ات 130  هک  تداـسح  ینمـشد و  دوش . یم  رو  هلعـش  مشاـه  ینب  هیما و 
. تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  خیرات  ياه  هحفص  نیرت  هایس  هک  ددرگ  یم  ییاه 

یم نشور  مشاه  نادناخ  هب  تبسن  ار  هیما  ینب  هنیک  ندوب  راد  هشیر  هک  نیا  رب  نوزفا  تفرگ ، لکش  تداسح  يور  زا  زور  نآ  هک  یتباقر 
، موب زرم و  نیا  یلاها  اب  نایوما  هنیرید  طباور  هک  دوش  یم  راکشآ  نینچ  مه  دنک . یم  نییبت  ماش  نیمزرـس  رد  ار  نایوما  ذوفن  للع  دزاس ،

2. تسا هتخاس  مهارف  هقطنم  نیا  رد  هیما  ینب  تموکح  يریگ  لکش  يارب  ار  هنیمز 
نایوما ياه  گنج  تسادیوه . یبوخ  هب  موصعم  نایاوشیپ  نیتسخن  یناگدنز  نارود  رد  نایوما  هنیک  یلهاج و  هدقع  زا  یگرزب  ياه  هگر 

ماما تیب  لها  تراسا  البرک ، شارخلد  هثداح  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  مومـسم  ندب  ندرک  نارابریت  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اب 
نیسح ماما  كرابم  نادند  بل و  رب  ندز  بوچ  اب  سلجم  رد  زین  دیزی  تسا . هتفرگ  همشچرس  هنهک  ِضغب  نامه  زا  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح 

: دراد یمرب  هدرپ  نینچ  هلاس  نیدنچ  یضغب  زا  دنک و  یم  ییاشگ  هدقع  مالسلا ،  هیلع 
هک دندیشک  یم  دایرف  يداش  زا  لاح  نآرد  دندید و  یم  ار  جرزخ  هلیبق  يراز  زجع و  دندش ، هتـشک  ردب  گنج  رد  هک  مناردپ  شاک ! يا 
زا دش . یم  لزان  نامـسآ  زا  ییحو  هن  دـمآ و  یم  ناشیارب  يربخ  هن  هنرگ  دـندرک و  يزاب  تنطلـس  اب  مشاه  ینب  دـیزی »! يا  دازیرم  تسد  »

3. مریگن ماقتنا  شنادنزرف  زا  داد ، ماجنا  دمحم  هچ  نآ  رطاخ  هب  رگا  مشابن  شیوخ  نامدود 
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 . ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مود  دج   . 1
. شنیزگ اب  ص 41  مالسا ، ربمایپ  یناگدنززا  ییاهزارف  زا : هتفرگرب   . 2

ص 495. البرک ، هصق   . 3

ماش هب  دورو 

مهمحر يرهطم  دیهـش  یلو  دنا ، هدش  ماش  دراو  رفـص  هام  لوا  زور  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ناسیون  خیرات  رتشیب 
1. دناد یم  رفص  هام  مود  زور  قشمد ، هب  ار  ناریسا  دورو  خیرات  هللا 

هتفرگ وخ  یحو  نادـناخ  هیلع  هیما  ینب  ءوس  تاغیلبت  اه و  هعیاش  اب  نآ  یلاها  دوب و  هیواعم  تنطلـس  هرطیـس  ریز  لاس  لهچ  ماـش  نیمزرس 
. دندنار یم  مکح  نانآ  رب  دیزی  شدساف  رسپ  هیواعم و  نوچ  مه  یقساف  نانارمکح  دندوب ، هدیورگ  مالسا  هب  نایماش  هک  يزور  زا  دندوب .
، هیواعم هک  اج  نآ  ات  دندوب . ریوزت  داسف و  رـسارس  یتموکح  ناگتفای  تیبرت  نانآ  دوب و  هدیـسر  ثرا  هب  هیما  ینب  زا  نانآ  مالـسا  عقاو ، رد 

مدرم نآ  لد  رب  قافن  ییورود و  زا  يا  هدرپ  نانچ  دناروش و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هیلع  نیفـص  گنج  رد  ار  نانآ  زا  رفن  رازهدص 
. دنداد یم  مانشد  اهربنم  يالاب  رد  شنادنزرف  وا و  هب  اه  لاس  دنتسناد و  لتقلا  بجاو  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دنکفا 

یم دراو  رهش  هزاورد  نیرت  غولـش  زا  ار  نانآ  دنوش . یم  هنیک  قافن و  روشک  تختیاپ  ماش ؛ دراو  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یطیارـش ، نینچ  اب 
هدیـشوپ ون  ياه  سابل  مدرم  تسا و  هدش  مالعا  یمومع  يداش  رهـش ، رد  تسا . دـنلب  يداشو  هلهله  هب  مدرم  يادـص  هک  یلاح  رد  دـننک ؛

، مالـسلا مهیلع  تیب  لها  لد  ندنازوس  يارب  دنرذگ . یم  اه ، یغولـش  نایم  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناریـسا  ودننز  یم  فد  نانز  دـنا .
نیـسح ماما  سدقم  رـس  اه ، لقن  یـضعب  ربانب  دنک و  یم  هولج  البرک  رادـملع  رـس  همه ، زا  رتولج  دـنرب . یم  اه  لمحم  شیپاشیپ  ار  اهرس 

مه رب  ار  مدرم  شیع  دسانشن و  ار  نانآ  نارادتسود ، زا  یسک  دنتفیب و  هابتشا  هب  مدرم  ات  دننک  یم  دراو  اه  لمحم  رس  تشپ  ار  مالسلا  هیلع 
دیلقت وا  زا  دنتسه ، يراگنلو  ینارسوه و  تسم  هک  مدرم  دنز و  یم  گنس  ترضح  هدیرب  رس  هب  ینزریپ  دوش ؛ یم  عورش  اه  یکاته  دنزن .

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   2. دننک یم 
نایم زا  ار  ام  هنایزات ، ین و  بعک  اب  ناـنابراس  دوب : هقباـس  یب  ناـیاپ  اـت  يریـسا  زاـغآ  زا  هک  دـندروآ  دراو  اـم  رب  تبیـصم  تفه  ماـش  رد 

اه هزین  يالاب  زا  اهرـس  یهاگ  دندناخرچ . یم  اوه  رد  ار  ناشیاه  هزین  دندرک و  یم  يزاب  اهرـس  اب  ناراد  هزین  دـندنراذگ . برطم  تیعمج 
. داتفا یم  اه  بکرم  مدرم و  ياپ  تسد و  ریز  نیمز و  يور 

اب ار  میاه  تسد  نوچ  داتفا و  ما  همامع  يور  نآ  زا  يا  هکت  هک  دنتخیر  یم  غاد  رتسکاخ  شتآ و  ام  رس  يور  اه  ماب  يالاب  زا  یماش  نانز 
. دیسر مرس  هب  شتآ  تخوس و  ما  همامع  دندوب ، هتسب  مندرگ  هب  ریجنز 

مه هب  بانط  هتـشر  کی  اب  ار  ام  دیـشکب »! ار  اه  ناملـسمان  نیا   » دنتفگ یم  دندینادرگ و  یم  اه  هچوک  رد  ار  ام  بورغ  ات  باتفآ  عولط  زا 
ماقتنا دنتسه ، امش  نادنزرف  ناردپ و  نالتاق  اه  نیا  دنتفگ : یم  نانآ  هب  دندنراذگ و  یم  نایحیسم  نایدوهی و  هناخ  زیلهد  زا  دندوب و  هتسب 

. دندرک باترپ  بوچ  گنس و  ام  يوس  هب  نانآ  یگمه  هظحل  نیا  رد  دیریگب ! ار  ناتدوخ 
اهزور هک  دنداد  ياج  يا  هبارخ  رد  ار  ام  نینچ  مه  دنداد . رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  ام  دندرب و  ناشورف  هدرب  رازاب  هب  ار  ام  نآ ، رب  نوزفا 

3. میتشادن شیاسآ  امرس  زا  اه  بش  امرگ و  زا 
ص 177. ج 1 ، يرهطم ، یضترم  ینیسح ، هسامح   . 1

صص 484 و 487. البرک ، هصق  زا : تشادرب   . 2
ص 460. دمحم ، لآ  همان  گوس  زا : هتفرگرب  ص 412 ، ادهشلا ، هرکذت   . 3

! يزوریپ نودب  یحتف 
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! يزوریپ نودب  یحتف 

یم دوخ  يا  هعرج  هک  تسا  ینومیم  شا ، هلایپ  مه  هک  یهاـشداپ  تسا ؛ هتـسشن  راـظتنا  هب  ار  هدازآ  یناریـسا  دورو  راـسگ ، یم  یهاـشداپ 
نفک و لسغ و  مسارم  وا  يارب  دـنک و  یم  مالعا  یمومع  يازع  رهـش  رد  زین  نومیم  نآ  ندرم  ماـگنه  دـهد . یم  وا  هب  يا  هعرج  دـشون و 

1. دوب هداد  صاصتخا  ناناوخ  هزاوآ  نارگ و  شمار  هب  ار  لاملا  تیب  دوب و  رایشُه  رتمک  هک  یهاشداپ  دراد . یم  اپرب  نفد 
يادـص بَرَع ،  ) تشادرب گناب  یغالک  ماگنه ، نیا  رد  دـنک . اشامت  ار  نامدرم  يداش  ناوراک و  عضو  اـت  دور  یم  شخاـک  يـالاب  دـیزی 

: دناوخ نومضم  نیا  هب  يرعش  دیزی  و  دریگ ) یم  دب  لاف  هب  ار  غالک 
. دراد یمرب  گناب  غالک  تفاتب ، نوریج  رصق  جرب  رب  اهرس  رون  هک  یتقو 

2. متفرگ دمحم  زا  ار  مبلط  مدرک و  ار  مدوخ  راک  نم  يراینرب ، ای  يرآرب  گناب  وت  میوگ : یم  نآ  هب  مه  نم 
هک دندرک  دراو  باتفآ  عولط  ماگنه  ار  ناوراک  یلو  دوبن ، يدایز  هلصاف  دیزی  خاک  ات  ناریـسا ـ  دورو  لحم  تاعاس ـ  هزاورد  زا  هک  نیا  اب 

3. دوب بورغ  لاح  رد  دیشروخ  دیزی ، خاک  هب  ندیسر  ماگنه 
یم بارـش  دوب و  هدیـشوپ  ون  ياه  سابل  دیزی  دندش . دیزی  سلجم  دراو  دندوب ، هدش  هتـسب  مه  هب  نامـسیر  اب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

نخس زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالسلااهیلع و  بنیز  نتشادزاب  يارب  دوب و  هتـشاذگ  الط  زا  یتشت  نایم  ار  ترـضح  هدیرب  رـس  وا  دیـشون .
هیلع داجـس  ماما  هدنبوک  نانخـس  هک  دوب  هتـشذگن  یتعاس  لاح  نیا  اب  دز . یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كانبات  هرهچ  هب  بوچ  اب  نتفگ ،
دیزی ور ، نیا  زا  دییارگ . یخلت  هب  يزوریپ  معط  هک  دروآ  راب  هب  نایدیزی  دـیزی و  يارب  ییاوسر  نانچ  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  مالـسلا و 

. تخاس ماش  هبارخ  هناور  ار  عافد  یب  ناریسا  شا ، هتفر  داب  رب  تبیه  نداد  ناشن  يارب 
. صاوخلا ةرکذت  زا : هتفرگرب  ص 68 ، ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

ص 56. يدور ، ناجنز  يوسوم  یبتجمدیس  البرک ، شوواچ  هیقر ؛  . 2
ص 449. صدمحم ، لآ  همان  گوس  زا : هتفرگرب  ص 410 ، ادهشلا ، هرکذت   . 3

ارس نامهم  يا  هناریو 

، تشادرب هدرپ  اروشاع  زور  هعجاف  زا  دـیزی ، سلجم  رد  دوخ  هزاوآ  دـنلب  هوکـشرپ و  هبطخ  اب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ 
بنیز هنارگ  نشور  نانخـس  تشگ . رادـیدپ  مدرم  رد  یـشورخ  شوج و  دـمآ و  دوـخ  هب  یکدـنا  هدوـلآ ، باوـخ  لـفاغ و  ياـه  نادـجو 

ار تقیقح  يا  هزادنا  ات  سلجم ، نارضاح  داهن و  انب  اه  نهذ  رد  ار  البرک  هثداح  رد  رکفت  ساسا  مالسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  مالـسلااهیلع و 
. دنتفایرد

كرت نآ  راوید  تشادن و  یفقـس  هک  داد  ياج  يا  هبارخ  رد  دنار و  نوریب  خاک  زا  ار  ناگدازآ  شرابرد ، ناماسبان  عاضوا  ندید  اب  دـیزی 
نآ رد  امرس  زوس  زا  اه  بش  وامرگ  تدش  زا  اهزور  دوش . بارخ  ناشرـس  رب  راوید  دندیـسرت  یم  تیب  لها  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هتـشادرب 

1. درک یم  دیدهت  ار  اه  نآ  ناگدنرد  رطخ  یگنسرگ و  یگنشت و  دنتشادن و  باوخ  هبارخ 
لاس 61 ياروشاع  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زور  تسا ، هدمآ  لمع  هب  اروشاع  عیاقو  خـیرات  هنیمز  رد  هک  یـشهوژپ  ساسارب 

لوا رد  هک  ماش  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  ندروآ  باسح  هب  اب  تسا . هدوب  ربارب  یـسمش  لاس 50  هامرهم  مکی  تسیب و  اـب  يرجه ،
هک تسا  یعیبطو  دـنا  هدوب  ماش  رد  رذآ  لیاوا  ای  هام  نابآرخاوامالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  میریگ  یم  هجیتن  تسا ، هدوب  لاس  نامه  رفص 

2. تسا هتشگ  یم  نانآ  رازآ  بجوم  اه  هام  نیا  رد  اوه  يدرس 
هرهچ زا  دنتخاس و  یم  هاگآ  البرک  عیاجف  زا  ار  مدرم  هنوگ  نیا  دنتخادرپ و  یم  اه  تبیصم  رب  هیرگ  يرادازع و  هب  اهزور  رادازع ، ناریـسا 

هیلع نیسح  ماما  تیب  لها  داد  روتسد  دیزی  : » دسیون یم  هللا  مهمحر  قودص  خیـش  دنتـشاد . یمرب  هدرپ  كانلوه ، عیاجف  نآ  نالماع  هیرک 
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هنوگ هب  امرـس ؛ زا  هن  دندوب و  ناما  رد  امرگ  زا  هن  اج  نآ  رد  اه  نآ  دننک . ینادنز  يا  هبارخ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هارمه  ار  مالـسلا 
3 .« دوب هتخادنا  تسوپ  ناشیاه  تروص  اوه ، يامرس  امرگ و  لحم و  نآ  ندوب  بسانمان  رثا  رب  هک  يا 

زور ره  دندوب ، هنـسرگ  هک  یلاح  رد  نانآ  دندروخ . یم  مشچ  هب  یمولظم  ناکدوک  متـس ، ریجنز  زا  هدش  اهر  ناوناب  ِهودنا  هلان و  نایم  رد 
هناخ هب  هقوذآ  اب  دـندوب و  هتفرگ  ار  ناشناکدوک  تسد  هک  ار  ماش  مدرم  دندیـشک و  یم  فص  هبارخ  رد  يولج  هنهک  ياه  سابل  اب  رـصع 
هناخ ام  رگم  همع ! : » دندیسرپ یم  ودنتفرگ  یم  ار  همع  ناماد  دندیشک . یم  ترسح  هآ  دندرک و  یم  اشامت  هنابیرغ  دنتـشگ ، یمرب  ناشیاه 

! منازیزع ارچ  : » دومرف یم  نانآ  هدید  مغ  کچوک و  لد  يالـست  يارب  زین  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دنتـسه »؟ اجک  ام  ناردپ  میرادن ؟
4 «. دنا هتفر  رفس  هب  ناتناردپ  تسا و  هنیدم  امش  هناخ 

ص 412. ءادهشلا ، هرکذت   . 1
ص 41. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 2

ثیدح 4. سلجم 31 ، قودص ، خیش  یلاما ،  . 3
ص 66. البرک ، شوواچ  هیقر ؛  . 4

مالسلا هیلع  داجس  ماما  نابز  زا  ماش  هبارخ 

! میدیدن هک  ییاه  تبیـصم  اه و  جنر  هچ  ماش ، هبارخ  رد  نامتراسا  تدـم  رد  : » دـیامرف یم  ماش  هناریو  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
گید داد : خـساپ  تسیچ ؟ گـید  نیا  رد  همع ! مدیـسرپ : تسا . هدراذـگ  شتآ  يور  ار  یگید  مالـسلااهیلع  بنیز  ما  هـمع  مدـید  يزور 

نیا اب  ات  مزپب  اذغ  ناشیارب  مهاوخ  یم  هک  مدرک  دومناو  منک ، تکاس  ار  نانآ  هک  نیا  يارب  دنا ، هنـسرگ  ناکدوک  نوچ  یلو  تسا ، یلاخ 
.« منک باوخ  ار  نانآ  هناهب 

محر هب  ماش  نانز  لد  هک  اج  نآ  ات  دندرک  یم  هلان  یگنسرگ  زا  دندمآ و  یم  ترضح  شیپ  هتسویپ  هنـسرگ  ناکدوک  هک  تسا  هدش  لقن 
ماما رـس  یتقو  هک  تسا  هدمآ  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تافو  بش  ياهدادـیور  رد   1. دـندروآ یم  اذـغ  بآ و  نانآ  يارب  دـمآ و  یم 
هیقر ترضح  دندروآ ، مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  شیپ  دندوب ، هدیناشوپ  ار  نآ  يور  هتـشاذگ و  یقبط  نورد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

2. دناسر یم  ار  ناکدوک  یگنسرگ  تدش  تیعضو ، نیا  دنا . هدروآ  اذغ  وا  يارب  هک  تشادنپ  تسخن  مالسلااهیلع 
: تسا هدومرف  لحم  نیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار ام  اه  نیا  تفگ : هدروخ  كرت  ياهراوید  روجان و  عضو  ندید  اب  نانآ  زا  یکی  دنداد ، ياج  هناریو  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتقو 
ار اه  نیا  دنتفگ : مه  هب  یمور  نابز  هب  هبارخ  نانابساپ  دنـشکب . ار  ام  دوش و  بارخ  نامرـس  رب  اهراوید  نیا  ات  دنا  هداد  ياج  هبارخ  نیا  رد 

نیسحلا نب  یلع  تشک . دنهاوخ  دیشک و  دنهاوخ  نوریب  ار  اه  نآ  ادرف  هک  نآ  اب  دنسرت  یم  ناشرس  رب  اهراوید  ندش  بارخ  زا  هک  دینیبب 
3 .« تسناد یمن  یمور  نابز  هبارخ  لها  زا  کی  چیه  نم ، زج  دومرف : مالسلا  هیلع 

امرگ و امرس و  تدش  زا  ناکدوک  زا  نت  ُهن  تسا  هدمآ  خیرات  ياه  باتک  یضعب  رد  دوب . امرف  مکح  یکانفـسا  عضو  نینچ  ماش  هبارخ  رد 
4. دوب مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  اه  نآ  نیمهن  هک  دنتخاب  ناج  هبارخ  رد  یگنسرگ 

ص 43. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  زا : هتفرگرب  ص 187 ، ج 3 ، ۀعیرشلا ، نیحایر   . 1
ص 170. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 2

ص 95. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 3
ص 229. یناسارخ ، مشاهالم  خیراوتلا ، بختنم   . 4

هبارخ لها  رب  نایماش  محرت 
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هبارخ لها  رب  نایماش  محرت 

زا یکی  تفایرد  تشذگ ، یم  هبارخ  يولج  زا  هک  ینز  يزور  دندرک . یم  مّحرت  نانآ  هب  هبارخ ، ِناکدوک  راب  تقر  عضو  ندید  اب  نایماش 
وت ریسا ! يا  : » درک ضرع  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هب  دروآ و  یبآ  فرظ  تفر و  گنرد  یب  نز  دنک . یم  هیرگ  یگنـشت  زا  ناکدوک 

ياـه هتـساوخ  ناـمیتی ، هب  ندرک  تبحم  اریز  منک ؛ باریـس  مدوخ  تسد  اـب  ار  كدوک  نیا  نم  یهد  هزاـجا  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار 
«. دروآرب زین  ارم  تجاح  دنوادخ  راک  نیا  اب  دیاش  دنک . یم  هدروآرب  ار  ناسنا 

یلو مدوب ، مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رازگ  تمدخ  ما ، یناوج  نارود  رد  نم  : » تفگ يراد »؟ یتجاح  هچ  : » دیسرپ بنیز  ترضح 
یب شنادـنزرف  وا و  زا  هک  تسا  اه  تدـم  مدروآرد  رـس  رهـش  نیا  زا  تخاس و  رود  ناشیا  يراک  تمدـخ  هنیدـم و  زا  ارم  هنامز  شخرچ 

ار وا  نادـنزرف  هدـش ، مه  راب  کی  يارب  یتح  هک  ما  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  ما . هدوب  اه  نآ  اـب  ما و  هدـید  ار  وا  نادـنزرف  یکدوک  نم  مربخ .
هداوناخ نآ  تمدـخ  هب  رگید  راب  دروآرب و  ارم  تجاح  يزاون ، میتی  نیا  هطـساو  هب  ادـخ  دـیاش  مشاب . ناـشرازگ  تمدـخ  منک و  تراـیز 

«. مشاب نانآ  رضحم  رد  ار  رمع  هیقب  میآرد و 
هدروآرب وت  تجاح  ادخ ! زینک  يا  : » دومرف دیشک و  شدرد  رپ  هنیس  زا  كانزوس  یهآ  دینش ، ار  نانخس  نیا  ات  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

، ینیب یم  هک  زین  ناکدوک  نیا  تسا . نیـسح  مردارب  رـس  تسا ، نازیوآ  دیزی  رـصق  يالاب  زا  هک  رـس  نآ  ما و  همطاف  رتخد  بنیز  نم ، دش .
«. تسا هتسشن  ناشراسخر  رب  يریسا  یمیتی و  رابغ  درگ و  هنوگ  نیا  تسا و  هدش  هاتوک  ناشرس  زا  ردپ  هیاس  تسا  یتدم  هک  دنیوا  نامیتی 

ترضح نخـس  هک  نیمه  تسیرگن . یم  ناکدوک  وا و  هب  هریخ  هریخ  داد و  یم  شوگ  مالـسلااهیلع  بنیز  نانخـس  هب  یتفگـش ، اب  نز  نآ 
رد هبارخ  لها  اـب  تخادرپ و  يراز  هلاـن و  هب  دـمآ ، شوه  هب  یتقو  داـتفا . نیمز  يور  شوهیب  دیـشک و  يداـیرف  یتحاراـن  زا  تفاـی ، ناـیاپ 

مهیلع تیب  لها  يریـسا  جـنر  البرک و  نادیهـش  رب  يراز  نویـش و  رد  ار  شرمع  یقاب  نز  نآ  تشگ . هلان  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  گوس 
1. تسویپ قح  تمحر  هب  هک  نیا  ات  دینارذگمالسلا ،

ص 167. ماش ، ناشخرد  هراتس  زا : هتفرگرب  ص 188 ، ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر   . 1

انشآ میسن 

لد رد  ار  یحو  نادناخ  تبحم  هک  یـضعب  دوب . هتفرگ  مغ  رابغ  گنرین ، ِهایـس  رهـش  زا  يا  هناریو  رد  کنیا  هتـساخرب و  هنیدـم  زا  یمیـسن 
. دوب رماع  نب  نمحرلادبع  رتخد  دیزی ، نز  دنه ؛ نانیا ، زا  یکی  دنتفکش . یم  دنتفرگ و  یم  رارق  میسن  نیا  ریسم  رد  دنتشاد ،

مالـسلااهیلع و ارهز  ترـضح  تمدـخ  هب  اـج  ناـمه  دـنام و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هناـخ  رد  وا  تـفر ، اـیند  زا  دـنه  ردـپ  یتـقو 
وا هچ  ره  دیدرگ و  جلف  يرامیب ، کی  رثا  رب  یکدوک  نارود  رد  يو  هک  تسا  هدش  لقن  دمآرد . مالسلااهیلع  بنیز  موثلک و  ما  شنارتخد 
زا ار  شیافـش  دنتـشگ و  لسوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تماما ، لالز  همـشچرس  هب  ماجنارـس  تشادن . يا  هدیاف  دـندرک ، نامرد  ار 
رپ ار  یفرظ  ترضح  دمآ ، لاسدرخ  ِنیسح  یتقو  دیایب . مالسلا ـ  هیلع  نیسح  نایعیش ـ  ياه  لد  بیبط  دومرف  ترضح  دنتساوخ . ترـضح 
نآ زا  يو  یتدـم ، زا  سپ  دیـشاپ . دـنه  ندـب  هب  ار  بآ  سپـس  دـنزب . بآ  لـخاد  ار  شتـسد  اـت  دومرف  شا  هشوگ  رگج  هب  درک و  بآ  زا 

. تفای تاجن  هدننک  كاله  يرامیب 
. دـنک ادا  هداوناخ  نیا  هب  ار  دوخ  نید  ات  تشگ  لوغـشم  تمدـخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هناخ  رد  تمارک  نیا  هنارکـش  هب  دـنه 

شرورپ مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رضحم  رد  دنه  دنتشادرب . تسد  تیدوهی  نییآ  زا  دندروآ و  مالـسا  هزجعم ، نیا  ندید  اب  زین  وا  هداوناخ 
تیب لها  وا و  نایم  زور ، نآ  زا  دروآرد . دـیزی  دوخ  رـسپ  جاودزا  هب  ار  يو  هیواعم ، هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  نیا  ات  تفای 

. درک رادید  شا  یعقاو  ناگدربلد  اب  ماش  هبارخ  رد  اه ، تدم  زا  سپ  هک  نآ  ات  داتفا  ییادجمالسلا  مهیلع 
ياه يداش  هب  زین  نارگید  دنتخانـش و  یمن  ار  نانآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  ناریـسا ، نتـسناد  یجراخ  لـیلد  هب  تسا  ینتفگ 
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رد ار  ریـسا  یعمج  تفگ : وا  هب  دنه  ِنازینک  زا  یکی  هبارخ ، هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  زا  سپ  دـندوب . مرگرـس  دوخ  نیگنن  چوپ و 
روتـسد دیـشوپ و  یتمیق  نارگ  ياه  سابل  تفریذپ و  دـنه  میورب . نانآ  ياشامت  هب  حـیرفت  يارب  مه  ام  تسا  بوخ  دـنا ، هداد  ياج  هبارخ 

شرهاوخ هب  تخانش و  ار  يو  گنرد  یب  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  دمآ ، هبارخ  هب  یتقو  دنروآ . وا  هارمه  ار  شـصوصخم  یلدنـص  داد 
وا زین  مالسلااهیلع  موثلک  ما  درک . یم  یگدنز  ام  اب  یتدم  هک  تسا  هّللادبع  رتخد  دنه  ام ، زینک  نیا  مرهاوخ ! تفگ : مالسلااهیلع  موثلک  ما 

؟ ینک یمن  دنلب  ار  ترس  ارچ  نز ! يا  تفگ : درک و  ور  مالسلااهیلع  بنیز  هب  تشگ و  هجوتم  دنه  تخادنا . نییاپ  ار  شرس  تخانش و  ار 
. دادن یخساپ  مالسلااهیلع  بنیز 

؟ دیتسه رهش  مادک  زا  امش   ـ
! هنیدم  ـ

! هنیدم مدرم  رب  ادخ  مالس  تفگ : دمآ و  رت  کیدزن  تساخرب و  مارتحا  يور  زا  دش و  رت  قاتشم  دینش ، ار  هنیدم  مان  یتقو  دنه 
. مسرپب وت  زا  يا  هداوناخ  هرابرد  مهاوخ  یم  یسانش ؛ یم  ار  هنیدم  لها  ایآ  نز ! يا 

. سرپب یهاوخ  یم  هچ  ره  يرآ !  ـ
. ما هدوب  نانآ  زینک  یتدم  نم  مسرپب . یلع  هداوناخ  زا  مهاوخ  یم  تفگ : ولگ  رد  یضغب  اب  دز و  هقلح  دنه  نامشچ  رد  کشا 

؟ یتسه وا  تیب  لها  زا  کی  مادک  يایوج  دیسرپ : مالسلااهیلع  بنیز 
؟ يراد يربخ  نانآ  زا  ایآ  منادب . ار  موثلک  ما  بنیز و  شنارهاوخ ، نیسح و  لاوحا  مهاوخ  یم   ـ

ربخ هک  میرظتنم  میا و  هدرک  كرت  ار  نآ  هک  نادب  یسرپ ، یم  یلع  هناخ  زا  رگا  دنه ! يا  دومرف : تسیرگ و  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
زا رگا  تسوا . رـس  تسا ؛ نازیوآ  ترهوش  خاـک  راوید  هب  هک  هدـیرب  رـس  نآ  یـسرپ ، یم  نیـسح  زا  رگا  دـنربب . هناـخ  نآ  هب  ار  ناـمگرم 

هعطق هعطق  ار  ناشیاه  ندـب  دـندرک و  ادـج  ناشندـب  زا  رـس  هک  نادـب  یـسرپ ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ِنادـنزرف  رگید  ساـبع و  وا ، ناردارب 
نیـسح نامیتی  زین  ناـنیا  میا و  هدرک  نت  رب  يریـسا  ساـبل  هک  تسا  موثلک  ما  مرهاوخ ، نیا  مبنیز و  نم  یـسرپ ، یم  بنیز  زا  رگا  دـندرک .

. دنتسه مالسلا  هیلع 
! نیـسح میالوم  ياو  تفگ : تشادرب و  يراز  نویـش و  هب  رـس  داد ، یم  شوگ  یتفگـش  تقد و  هب  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  نانخـس  هک  دنه 

. مدید یمن  عضو  نیا  رد  ار  تناکدوک  نارهاوخ و  وت و  مدوب و  روک  شاک 
هب یتقو  تفر . شوه  زا  دـش و  يراج  شرـس  زا  نوخ  هک  دـیبوک  شرـس  رب  مکحم  تشادرب و  نیمز  زا  یگنـس  دیـشاپ و  رـس  رب  كاخ  وا 

لوسر رسپ  رس  هک  داب  وت  رب  نیرفن  دیزی ! يا  دز : دایرف  تفر و  دیزی  خاک  هب  هنهرب  ياپ  دیرد و  نابیرگ  دنکفارـس ، زا  باجح  دمآ ، شوه 
اهرظن زا  رود  تیارـس  مرح  رد  تدوخ  نانز  هک  یلاح  رد  يا ! هداد  رارق  مدرم  ياه  هاگن  لباقم  رد  ار  شتیب  لها  يا و  هدرک  ادج  ار  ادـخ 

! دیناشوپ ار  دنه  رس  دروآرد و  ار  شیابق  همیسآرس ، دیزی  دنتسه .
ورف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هداوناخ  هب  تبـسن  يرازآ  چیه  زا  هکداد  یم  ناشن  ار  نوعلم  دیزی  یمحر  یب  یلد و  گنـس  جوا  راک ، نیا 
دوب هدنارذگ  راگزور  يا  هلیبق  رد  وا  دوب . هدنکفا  اه  یتشز  اهداسف و  بادرگ  هب  ار  وا  یبلط ، ترـشع  اب  هارمه  دادبتـسا  دوب . هدرکن  راذگ 

هب دـیزی  تسا  دـقتعم  سنمال  يرنه  دـندوب . یحیـسم  شنایفارطا  ردام و  اریز  دوب ؛ مکاـح  نآ  رب  تیحیـسم  گـنهرف  موسر و  بادآ و  هک 
دایز نب  هّللادیبع  تیمکاح  یتح  تفرگ . یم  راک  هب  ار  ناملسم  ریغ  نارواشم  شرابرد ، رد  وا  دوب . هتفای  تیبرت  ماش  ياه  يروطـسن  تسد 

مالسا اه  نیا  همه  دوب . وا  ندرک  مرگرس  لوغشم  تشاد ، ندرگ  رب  یبیلص  هک  يرعاش  هشیمه  دوب . وا  مظعا  ریزو  سویژرـس ، هراشا  هب  زین 
1. داد یم  ناشن  ار  وا  يزیتس 

يرادازع البرک  ناگتشک  رب  زور  ره  دیشوپ و  هایس  سابل  تشگرب ؛ شا  یگدنز  قرو  مالـسلااهیلع ،  بنیز  ترـضح  اب  دنه  رادید  زا  سپ 
2. دنادرگ زاب  هنیدم  هب  ار  ناریسا  دش  روبجم  دیزی  اه ، يراوگوس  نیا  نتفرگ  الاب  هجیتن  رد  درک . یم 
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ص 331. اروشاع ، روآ  مایپ   . 1
ص 259. مومهملا ، سفن   . 2

مالسلااهیلع هیقر  یگدنز  بش  نیسپاو 

مردپ نم  دیوگ : یم  نانک  هیرگ  وا  دزیخ . یمرب  باوخ  زا  ناشیرپ  دنیب و  یم  باوخ  رد  ار  شردپ  مالسلااهیلع  هیقر  ياه  بش  زا  یکی  رد 
يراز هیرگ و  هب  همه  دیدرگ و  رت  هزات  وا  هیرگ  زا  همه  غاد  دنتـسناوتن . دـننک ، تکاس  ار  وا  دنتـساوخ  هبارخ  لها  ردـق  ره  مهاوخ ! یم  ار 

. دنتخادرپ
یم ار  وا  تسا و  هدید  باوخ  ار  شردپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاسدرخ  رتخد  دنتفگ : تسا ؟ هدـش  ربخ  هچ  دندیـسرپ : هبارخ  نارومأم 

فعض و تدش  دنتـشاذگ . وا  يولج  دندناشوپ و  يا  هچراپ  اب  ار  نآ  يور  دنداهن و  یقبط  نورد  رد  ار  ترـضح  هدیرب  رـس  نانآ  دهاوخ .
نارومأـم مهاوخ . یم  ار  مردـپ  نم  متـساوخن ؛ اذـغ  هک  نم  تفگ : یم  درک و  یم  هیرگ  وا  دوب . هتخادـنا  مّهوت  هب  ار  كدوـک  یگنـسرگ ،

. تسا تردپ  نیا  دنتفگ :
: تفگ یم  هنازوسلد  دنابسچ و  هنیس  هب  ار  ردپ  هدیرب  رس  دز ، رانک  ار  شوپور  مالسلااهیلع  هیقر  یتقو 

؟ درک میتی  یلاسدرخ  نیا  رد  ارم  یـسک  هچ  دـیرب ؟ ار  تیولگ  ياه  گر  یـسک  هچ  درک ؟ نیگنر  ترـس  نوخ  اـب  ار  تتروص  یـسک  هچ 
! مدید یمن  ار  تنیگنر  نوخ  هب  نساحم  مدُرم و  یم  شاک  يا  دش ! یم  تیادف  مناج  شاک 

لد رب  رگید  یتبیـصم  تفرگ و  الاب  اه  هیرگ  يادـص  تشگ . شوماخ  هشیمه  يارب  شا  هلان  تفر و  شوه  زا  ات  درک  هیرگ  ردـق  نآ  سپس 
. دش يرپس  هصغ  اب  مغ ، هتشرف  هاتوک  یناگدنز  ِبش  نیسپاو  هنوگ  نیا  تسشن و  تیب  لها  رادغاد 

مجنپ رد  بش  راهچ  زا  سپ  دـمآ و  هناریو  نآ  هب  رفـص  لوا  زور  وا  دـندرپس . كاخ  هب  هبارخ  نامهرد  ار  شا  هدـید  متـس  موصعم و  ندـب 
1. دیشک رپ  شدیهش  ردپ  يوس  هب  يرجه ، لاس 61  رفص 

ص 171. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

یقشمد رهاط  نخس 

هیقر ترـضح  تافو  بش  هراـبرد  يو  درک . یم  مرگرـس  ییوگ  ناتـساد  رعـش و  اـب  ار  وا  اـه ، بش  دوب و  دـیزی  نیـشن  مه  یقـشمد  رهاـط 
هداتفا شپت  هب  مبلق  كانتشحو ، ياه  سوباک  ِسرت  زا  بشما  رهاط ! : » تفگ نم  هب  مدوب . دیزی  شیپ  نم  بش  نآ  : » دیوگ یم  مالـسلااهیلع 

زا متشاذگ و  وناز  يور  ار  شرـس  نم  نک .» فیرعت  میارب  ما ، هدرک  هتـشذگ  رد  نم  هک  یعیاجف  زا  راذگب و  تیوناز  يور  ار  مرـس  تسا .
رد وا  دیآ . یم  هلان  نویـش و  يادـص  هبارخ ، زا  مدـید  ناهگان  تفر . باوخ  هب  یتعاس  زا  سپ  هک  نیا  ات  متفگ . وا  يارب  شهایـس  هتـشذگ 

بجعت اب  تشاد . رارق  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  هک  داتفا  ییالط  تشت  هب  مهاگن  هک  وا  ياـه  تیاـنج  هشیدـنا  رد  نم  دوب و  باوخ 
نیا هک  دنتسه  نم  ياه  هشوگرگج  نادنزرف و  نانیا ، ادنوادخ ! تفگ : دمآرد و  تکرح  هب  شیاه  بل  دزیر . یم  کشا  هدیرب ، رـس  مدید 

. دنور یم  ایند  زا  هنوگ 
خاک يـالاب  هب  مدرک و  اـهر  ار  دـیزی  دـش . يراـج  مکـشا  هاـگآدوخان  هک  داـتفا  ملد  رد  مغ  سرت و  زا  یتلاـح  مدـید ، ار  هرظنم  نیا  نوچ 

نانیـشن هبارخ  مدـید  مدرک ؛ هاگن  دوب ، خاک  رانک  هک  هبارخ  نورد  هب  ماب  يالاب  زا  دـش . یم  رتشیب  هظحل  هب  هظحل  هیرگ  يادـص  مدـمآرد .
هدش ربخ  هچ  مدیـسرپ  مدز و  ادص  ار  اه  نآ  زا  یکی  دننک . یم  هیرگ  تدـش  هب  دـنزیر و  یم  رـس  رب  كاخ  دـنا و  هتفرگ  ار  یکرتخد  ِرود 
یم ام  زا  ار  شردپ  هدیرپ و  باوخ  زا  نونکا  تسا و  هدید  باوخ  رد  ار  شردـپ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  تفگ : تسا ؟

. دهاوخ
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یم هاگن  هدیرب  رـس  هب  بیجع ، یتلاح  اب  تسا و  هدش  هدز  باوخ  مه  وا  مدید  متـشگرب . دـیزی  شیپ  كاندرد ، هنحـص  نیا  ندـید  زا  سپ 
ار هیآ  نیا  تساخرب و  ییادن  هدیرب  رـس  زا  هرابود  دزرل . یم  دوخ  هب  دیاس و  یم  مه  رب  ار  شیاه  نادند  یتحاران ، سرت و  تدش  زا  ودنک 

: درک توالت 
1. نُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َيا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو 

. دش دنهاوخ  لخاد  یهاگیاج  هچ  هب  هک  دیمهف  دنهاوخ  دندرک ، ملظ  هک  یناسک  يدوز  هب  و 
اب متفگ . وا  يارب  ار  نایرج  تساجک ؟ زا  هیرگ  يادص  نیا  دیسرپ : نم  زا  یتحاران  تلاح  نامه  رد  دوب ؛ هتـشگ  هریچ  دیزی  دوجو  رب  سرت 

یقبط نورد  ار  رـس  گنرد  یب  نانابهگن  دیروآ . دنب  ار  شیادص  دیربب و  دـیرب ؟ یمن  وا  دزن  ار  شردـپ  رـس  ارچ  دیـشک : دایرف  تینابـصع 
2 .« داد ناج  هک  تسیرگ  ردق  نآ  ردپ  هدیرب  رس  ندید  اب  كرتخد  دندروآ . هبارخ  هب  دندراذگ و 

دای هب  ار  ناـنآ  تساوخ  یم  راـک  نیا  اـب  هکلب  هتـشادن ، ار  هبارخ  لـها  رطاـخ  یّلـست  دـصق  ارجاـم  نیا  رد  دـیزی  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب 
3. دهد رازآ  ار  نانآ  دزادنا و  ناشیاه  تبیصم 

.227 ارعش ،  . 1
ص 208. ماش ، ناشخرد  هراتس  زا : هتفرگرب  نیمرحلا ، حابصم   . 2

. رثا نیمه  رد  ملاع » کی  هاگن  زا   » بلطم کن :  . 3

متس هایس  ّدر 

لـسغ ار  وا  ات  دـندرب  هلاّسغ  ینز  دزن  ار  شندـب  داهن ، مه  رب  مشچ  ایند  ياه  هصغ  اـه و  مغ  زا  هبارخ  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  یتقو 
بنیز ترـضح  تسیک »؟ هچب  نیا  تسرپرـس  : » دیـسرپ دیـشک و  راـک  زا  تسد  هاـگان  هک  داد  یم  لـسغ  ار  ترـضح  ندـب  نز  نآ  دـهد .

دوبک شندـب  هنوگ  نیا  هک  تسا  هدوب  ـالتبم  يا  يراـمیب  هچ  هب  كرتـخد  نیا  : » تفگ یهاوخ »؟ یم  هچ  متـسه ؛ نم  دومرف : مالـسلااهیلع 
هدنام یقاب  وا  ندب  رب  شرثا  هک  تسا  متـس  ياه  هنایزات  هایـس  ّدر  اه  يدوبک  نیا  دوبن و  رامیب  رتخد  نیا  نز ! يا  : » دومرف ترـضح  تسا »؟

1 «. تسا
یقشمد میهاربا  دیس  مان  هب  یصخش  دوش . یم  یگتفرگ  بآ  راچد  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ربق  ق  لاس 1280 ه .  رد  هک  دنا  هدرک  لقن 

دنیب یم  لاح  نیا  رد  دناشوپب . نآ  رب  هزات  نفک  ات  دروآ  یم  نوریب  ار  ترضح  ندب  دفاکش و  یم  ار  ربق  گنـس  ترـضح ، ربق  ریمعت  يارب 
2. تسا هدنام  یقاب  مولظم  کچوک  نآ  ندب  رب  زونه  لاس  اهدص  تشذگ  زا  سپ  نمشد  ياه  هنایزات  راثآ 

ص 81. ج 5 ، یبوبط ، رقابدمحم  ثداوحلا ، عیاقولا و   . 1
ص 102. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 2

مالسلااهیلع هیقر  رب  يراوگوس 

دنک و یم  عمج  ار  تشخ  دنچ  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  رهاوخ  مالسلااهیلع ؛  موثلک  ما  ترضح  مالسلااهیلع ،  هیقر  تشذگرد  زا  سپ 
هب دـنک و  یم  عـمج  نآ  رود  ار  مالـسلااهیلع  تیب  لـها  ودـهن  یم  نآ  رب  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  ناـج  یب  ندـب  سپـس  دـنیچ . یم  مه  راـنک 

جوا رتشیب  شا  هیرگ  دـنداد ، نیکـست  ار  وا  یتقو  درک . یم  هلان  رتزوس  ناـج  همه  زا  يو  ناراوگوس ، هقلح  ناـیم  رد  دزادرپ . یم  يرادازع 
مه نتـسیرگ  ناوت  یگنـسرگ  زا  ما و  هنـسرگ  ناـج ! همع  تفگ : یم  نم  هب  هیقر  بشید  مرهاوخ ! : » تفگ مالـسلااهیلع  بنیز  هب  تفرگ و 

1 «. تسین هنسرگ  رگید  هک  یلاح  رد  میرگ  یم  وا  رب  نم  تسا و  نم  يور  شیپ  شا  هزانج  نونکا  یلو  تشادن ،
نامه رد  ار  وا  دنربب و  لسغ  هتخت  غارچ و  داد  روتـسد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  دیزی  ناسیون ، خیرات  یـضعب  رظن  ربانب 
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نانچ مه  دریگب و  دوخ  هب  بناج  هب  قح  يا  هرهچ  ات  دیـشوک  یم  راک  نیا  اـب  وا   2. دنراپـس كاخ  هب  شا  هنهک  ياه  سابل  اب  هارمه  هبارخ 
. دهد همادا  ار  شا  هنابیرف  ماوع  ياه  تسایس 

ص 84. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1
ص 324. ج 2 ، ینیوزق ، ظعاو  سدقلا ، ضایر   . 2

ملاع کی  هاگن  زا 

: دسیون یم  بش  نآ  ياهدادخر  رگید  هبارخ و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  نداتـسرف  رد  دیزی  موش  هزیگنا  هرابرد  يریاح  یناورـش  دباع  نبا 
؛ تسا هابتشا  دنربب ، وا  دزن  ار  شردپ  هدیرب  رس  ات  داد  روتسد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  رطاخ  يّالست  يارب  دیزی  تسا  هدش  هتفگ  هک  نیا  »

تساوخ یم  وا  دنازوسب . رتشیب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لد  راک ، نیا  اب  تساوخ  یم  هکلب  دوبن ، كدوک  نداد  یلست  دیزی  دوصقم  اریز 
دـندرگ و كاله  یبات  یب  زا  دـندوب ـ  هداتفا  ـالبرک  ياـه  تبیـصم  داـی  هب  همه  هک  ساـسح  تیعقوم  نآ  رد  هدـیرب ـ  رـس  ندـید  اـب  ناـنآ 

همه تساوخ  یم  هکلب  دورب ، ایند  زا  هودنا  تدش  زا  مالـسلااهیلع  هیقر  هک  دوبن  نیا  اهنت  وا  دصق  دیآ . دوجو  هب  ماش  رد  يرگید  ياروشاع 
. دنهد ناج  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

رهطم رکیپ  ندرک  نفک  نداد و  لسغ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هدـیرب  رـس  هیقر ، ترـضح  تداهـش  ندـید  اـب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
اج نآ  رد  يرگید  ياروشاع  یتسار  هب  دنداتفا و  البرک  نادیهش  نفک  لسغ و  یب  هراپ و  هراپ  ياه  ندب  دای  هب  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح 

کیدزن یگمه  ور ، نیا  زا  دندیمهف . همه  فارطا  ماش و  مدرم  هک  دش  دـنلب  نانچ  نآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیرگ  يادـص  دـمآ . دـیدپ 
نخـس دیزی  هیلع  اه  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دیآ . شوج  هب  دیزی  دض  رب  مدرم  تاساسحا  ات  دـش  بجوم  رما  نیمه  دندادرـس . هیرگ  دـندمآ و 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  لتق  درک و  یم  هئربت  ار  دوخ  رهاظ  رد  هک  دیزی  درک . هدز  تشحو  تدش  هب  ار  دـیزی  ارجام ، نیا  دـنتفگ و  یم 
1 .« درک دازآ  ماش ) هبارخ   ) نادنز نآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  تخادنا ، یم  دایز  نبا  ندرگ  هب  ار  البرک  نادیهش 

ص 533. تادابعلا ، ریسکا  زا : هتفرگرب  ص 86 ، مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1

مالسلااهیلع هیقر  گوس  رد  ماش 

ار تحلصم  دوب ، هتفرگ  تدش  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تافو  اب  هک  دیزی  ياه  تیانج  رثا  رد  ماش  مدرم  یمومع  راکفا  ندش  شّوشم  اب 
هب هک  تشاذگ  ریخم  ار  نانآ  وا  دـنک . دازآ  يریـسا  دـنب  زا  ار  نانآ  دـهاکب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  راشف  تدـش  زا  هک  دـید  نآ  رد 

يازع سلجم  ییاپرب  زا  سپ  هک  دنتفرگ  میمصت  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  دننامب . ماش  رد  ای  دندرگ  زاب  هنیدم 
هتسناوتن مالسلا  مهیلع  تیب  لها  شنارای ، مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ماگنه  زا  اریز  دننک ؛ كرت  هنیدم  دصقم  هب  ار  ماش  یمومع ،

ار طرـش  نیا  دـش  راچان  شا  ینطاب  لیم  فالخ  رب  دـیزی  دوب . هتـشاد  زاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  نمـشد ، ودـننک  يرادازع  ناـنآ  يارب  دـندوب 
يدادبتسا تموکح  ياه  هیاپ  مالسلااهیلع ،  بنیز  ترـضح  البرک ؛ نامرهق  يوس  زا  يراوگوس  ییاپرب  تسناد  یم  یبوخ  هب  اریز  دریذپب ؛

مدرم ياـه  یتیاـضران  اـه و  ضارتـعا  هدـنیازف  جوم  زا  يریگوـلج  يارب  هک  يریبادـت  لـیلد  هب  لاـح ، نیا  اـب  درک . دـهاوخ  تسـس  ار  شا 
يارب نانز  داد  روتـسد  تفرگ و  رظن  رد  يرادازع  يارب  ار  يا  هناخ  رهـش ، زکرم  رد  دـیزی  تفریذـپ . ار  طرـش  نیا  ریزگاـن  دوب ، هدیـشیدنا 

نیا راشتنا  اب  دنبای . روضح  هناخ  نآ  رد  دوب ) ناسوساج  رظن  ریز  هک   ) ازع سلجم  ییاپرب  مالسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  هب  ییوگ  تیلـست 
ینب هیما و  ینب  نانز  دنتفگ . تیلـست  مالـسلااهیلع  بنیز  هب  دـنتفای و  روضح  سلجم  رد  هایـس  سابل  اب  یمـشاه  نانز  یمامت  رهـش ، رد  ربخ 
نابز زا  هک  البرک  ياه  تبیـصم  ندینـش  هتبلا  دـنتفگ . تیلـست  مالـسلااهیلع  بنیز  هب  دـندمآ و  سلجم  هب  ناشرویز  تنیز و  اـب  زین  ناورم 

. دندرک يدرد  مه  زاربا  هایس ، سابل  ندیشوپ  اب  زین  نانآ  درک و  داجیا  ناش  لد  رد  فرگش  یبالقنا  دش ، یم  نایب  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد 
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تموکح یتیاضران ، ماقتنا و  ناشورخ  لیـس  دوب  کیدزن  دوب و  هتفرگ  یبالقنا  هیحور  ماش  دش . اپ  رب  يرادازع  سلجم  ماش  رد  زور  تفه 
مک مک  ماش  نامدرم  دندش . دراو  نادب  تیب  لها  هک  دوبن  شیپ  زور  دـنچ  دـننام  هدز ، متام  شوماخ و  ِرهـش  نیا   1. دنکشب مهرد  ار  دیزی 

ناوراک زا  شیپ  يدنچ  هک  یمدرم  دوب ؛ هدرک  رییغت  رهش  هرهچ  دندوب . هتخانش  نادناخ  نیا  هیلع  ار  دیزی  ءوس  تاغیلبت  هدش  اوسر  تسایس 
. دندرک یم  هقردب  مارتحا  میرکت و  اب  ار  ناریسا  ناوراک  یگدنمرش ، اب  کنیا  دندوب ، هدرک  لابقتسا  رتسکاخ  شتآ و  اب  ناریسا 

داد و یم  تیب  لـها  هب  ار  يرادازع  مسارم  ییاـپرب  هزاـجا  وس  کـی  زا  دوب ؛ هتفرگ  شیپ  رد  ار  مّسبت ؛ بوکرـس و  هناـگود  تسایـس  دـیزی 
شیوخ و خاک  رد  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  ندرک  نازیوآ  اب  رگید ، يوس  زا  درک و  یم  یفرعم  ـالبرک  نادیهـش  لـتق  لوؤسم  ار  هّللادـیبع 
رب تساوخ  یم  دیزی  تشاذگ . یم  شیامن  هب  یلامتحا  شروش  هنوگره  لباقم  رد  ار  شیوخ  تردق  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ندرک  ریـسا 

. دوب ماقتنا  شکرت  رد  وا  ریت  نیرخآ  نیا  اریز  تشادن ؛ يا  هراچ  نیا  زج  دنک و  شمارآ  ساسحا  دنیشنب و  جوم 
رورت هیواعم و  هدش  فیرحت  مالسا  اب  هک  نانآ  هشیدنا  نامسآ  دندوب . اه  تیعقاو  كرد  مهف و  گرزب و  يا  هلاحتسا  هناتسآ  رد  ماش  مدرم 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  مالسلااهیلع و  بنیز  هدنفوت  ياه  هبطخ  اب  دوب ، هدش  دولآرابغ  هایـس و  شا  هداوناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیـصخش 
یم هک  دوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  جورخ  اهنت  دوب و  هدرک  خوسر  زین  دیزی  شوماخ  يارس  هب  يدونـشخان  جوم  نیا  دش . نشور  یباتفآ و 

2. درک جراخ  ماش  زا  ار  ناریسا  ناوراک  ور ، نیا  زا  دنک . داجیا  وا  يارب  ماش  رد  مه  نآ  هاتوک ، یشیاسآ  تسناوت 
. شنیزگ اب  ص 227 ، ماش ، ناشخرد  هراتس  زا : هتفرگرب  ص 193 ، ج 3 ، ۀعیرشلا ، نیحایر   . 1

. شنیزگ اب  ص 326  اروشاع ، مایپ   . 2

مالسلااهیلع هیقر  اه و  هرطاخ  رهش  اب  عادو 

نارتش لمحم  زا  ار  اهرویز  ات  داد  روتسد  مالسلااهیلع  بنیز  دننک ! تنیز  ار  اه  لمحم  تسا  هداد  روتـسد  دیزی  دنا و  تکرح  هدامآ  نارتش 
اب دراب . یم  ناشیاه  هاگن  زا  یگدنمرـش  تلاجخ و  یلو  دـنا ، هدـمآ  هقردـب  هب  ماش  نامدرم  دـنزاس . شوپ  هایـس  ار  اه  لـمحم  دـننک و  زاـب 

مالسلااهیلع بنیز  دندناشن . گوس  ياه  جدوه  رب  ار  نانآ  دنتفرگ و  ار  ناکدوک  مالسلااهیلع و  بنیز  باکر  یگدنکفارـس ، يراسمرش و 
زا یتناما  هبارخ  نیا  رد  یلو  میور ، یم  رهش  نیا  زا  ام  ماش ! لها  يا  : » دومرف نایماش  هب  مایپ  نیرخآ  ناونع  هب  دروآ و  نوریب  هواجک  زا  رس 

دیـشاپب و شکچوک  رازم  رب  یبآ  دـیتفر ، شربق  رانک  هاگره  هدروخ ! همطل  ِتناـما  نیا  ناـج  امـش و  ناـج  دـنام . یم  یقاـب  امـش  شیپ  اـم 
1 «. تسا بیرغ  رهش  نیا  رد  وا  هک  دینک  نشور  شرانک  یغارچ 

ات ناوراک  ناوناـب  مالـسلااهیلع و  بنیز  دوش . یم  رود  مدرم  هتفرگ  مغ  ياـه  هاـگن  رهـش و  زا  دراد و  یمرب  ماـگ  هتـسهآ  هتـسهآ  ناوراـک 
مخز یکرتخد  دنتخیر ؛ یم  کشا  شیاه  جنر  مالسلااهیلع و  هیقر  دای  هب  دنتـسیرگن و  یم  ناشیاه  هواجک  زا  نوریب  هب  رود ، ياه  تفاسم 

. ناوراک هارمه  شا  هرطاخ  یلو  تسا ، یلاخ  مالسلااهیلع  بنیز  لمحم  رد  شیاج  هک  هدروخ  کتک  هدید و 
ص 237. ج 2 ، سدقلا ، ضایر   . 1

مالسلااهیلع هیقر  دای  هب 

البرک و یهار  ود  رس  رب  تسا . تکرح  رد  ربمایپ  رهـش  يوس  هب  ناوراک  هتـشذگ و  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  زور  لهچ 
لمحم زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـنک . یم  فقوت  البرک  رد  دریگ و  یم  شیپ  رد  ار  البرک  هار  ناوراک  تیب ، لها  تساوخرد  اب  هنیدـم ،

دیرگ یم  ردق  نآ  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  ردارب  ربق  مالسلااهیلع  بنیز  دنور . یم  نادیهـش  شوماخ  رازم  يوس  هب  دنوش و  یم  هدایپ  اه 
شا هرطاخ  رپ  رفـس  لاح  حرـش  دنک و  یم  لد  درد  ردارب  اب  وا  دیآ . شوه  هب  ات  دنـشاپ  یم  شتروص  هب  بآ  اه  نز  دور . یم  شوه  زا  هک 

: دیوگ یم  ردارب  يارب  مالسلااهیلع  هیقر  زا  هک  دریگ  یم  تدش  یتقو  شا  هیرگ  دزیر . یم  کشا  دیوگ و  یم  زاب  ار 
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رپ یلد  دوبک و  یندـب  اب  ماش  رهـش  رد  ار  وا  هک  تا  هیقر  زج  ما ، هدروآ  ترازم  رب  يدوب ، هدرپس  نم  هب  هک  ار  یناکدوک  همه  ناج ! ردارب  »
. دوش یم  هنیدم  یهار  هدز  مغ  یلد  اب  ناوراک  سپس   1 «. مدرپس كاخ  هب  هصغ 

ص 47. یفسلف ، یلع  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1

هدرک رفس  رای  یب  هنیدم 

يرهش مالسلا ؛  هیلع  یلع  مالسلااهیلع و  ارهز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهـش  دراد ؛ رارق  هنیدم  هب  دورو  هناتـسآ  رد  ناگدازآ  ناوراک 
هدنز تیب  لها  هدیشک  تنحم  ياه  لد  رد  نآ ، زا  جورخ  زور  ياه  هرطاخ  رگید  راب  دنا . هداوناخ  نیا  رادتسود  شنامدرم  رتشیب  هک  انـشآ 

. دوش یم 
هدش مک  نایناوراک  دادعت  ردقچ  یلو  دنا ، هتشگ  زاب  انـشآ  راید  نیا  نارفاسم  دنز ؛ یم  قرو  رهـش  هزاورد  رب  ار  اه  هاگن  کشا ، ياه  هدرپ 

؟ دنسرب رگید  یناوراک  اب  دیاش  دنیاجک ؟ نارگید  تسا ؟
ار زیچ  همه  نایناوراک ، كدنا  دادعتو  هایـس  ياه  لمحم  دش . یم  هدناوخ  رهـش  نامدرم  رظتنم  ياه  هاگن  زا  هک  دوب  ییاه  شـسرپ  اه  نیا 

همه هنیدم ، ِنامـسآ  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  تسادیپ . زیچ  همه  نیگمغ ، ياه  مشچ  هتخوس و  باتفآ  ياه  هرهچ  زا  دنک . یم  نشور 
زا يا  هیاس  زین  ملذَج  نب  ریشب  ِزیگنا  مغ  يادص  دندیمهف . یم  مک  مک  ار  نیا  مدرم  دندوب و  هتـسش  نوخ  رد  هرهچ  متـس ، زا  يربا  سپ  رد 

. دیشک یم  رهش  رب  هودنا  مغ و 
. دنیرگب وا  رب  هتسویپ  اه  مشچ  دیاب  دش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  تسین . ندنام  ياج  رهش  نیا  رگید  هنیدم ! مدرم 

1. دندنادرگ اه  هزین  يالاب  ار  شرس  تسوا و  نوخ  هب  هتشغآ  البرک  رد  شرکیپ   ـ
مالسلااهیلع بنیز  دیوگ . زاب  ار  شرابمغ  هتشذگ  دنک و  ارجام  حرش  هک  دوب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  اهالب ، اه و  مغ  هبعک  تبون  سپس 

يا هلان  اب  درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  يوس  هب  ور  درب . شیپ  اه  ناج  ياـفرژ  اـت  ار  اـه  هرطاـخ  هلفاـق  تخاـت و  نخـس  نسوت  اـب 
بنیز ما .» هدروآ  ار  نیـسح  تا  هشوـگرگج  تداهـش  ربـخ  نـم  ادـخ ! لوـسر  يا  مراوـگرزب ! دـج  يا  وـت  رب  مالــس  : » تـفگ زوـسرگج 

«. دنتشک ار  مردارب  هنوگچ  دینیبب  ات  دیدوبن  البرک  رد  هنیدم ! مدرم  يا  : » دومرف دنتسیرگ . یم  دنلب  يادص  اب  مدرم  تفگ و  یم  مالسلااهیلع 
. داد ناشن  مدرم  هب   2، دوب هتفرگ  سپ  زاب  دیزی  زا  هک  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هراپ  هراپ  نینوخ و  نهاریپ  سپس 

. دندز یم  بوچ  گنس و  اب  ار  ام  هنایشحو  هچ  هک  دیدید  یم  دیدوب و  ماش  رد  شاک  مدرم ! يا  : » دومرف تفر و  شیپ  مالـسلااهیلع  هنیکس 
3 »؟ دز یم  بوچ  مردپ  هدیرب  رس  ِنادند  بل و  هب  هنوگچ  دیزی  هک  دیدید  یم  شاک 

رد هیقر  تافو  تبیـصم  : » تفگ هیرگ  اب  داتفا و  مالـسلااهیلع  هیقر  دای  هب  رگید  راب  مالـسلااهیلع  بنیز  دـمآ ، ناـیم  هب  ماـش  زا  نخـس  نوچ 
دوب هلان  هجـض و  يادص  درک و  هیوگاو  یناملظ  بش  نآ  رد  ار  هیقر  تافو  نایرج  وا  درک .» دیپس  ار  میوم  هدـیمخ و  ار  مرمک  ماش ، هبارخ 

یکچوک باتک  دش و  رورم  رگید  راب  هنیدم ، نامـسآ  زا  هداتفا  رود  هراتـس  زیگنا  مغ  ناتـساد  هنوگ  نیدـب   4. تساخ یمرب  نامـسآ  هب  هک 
. دیدرگ هتسب 

. شنیزگاب ص 340  اروشاع ، مایپ   . 1
ص 193. فوهل ، همجرت   . 2

.525 صص 523 ـ  صدمحم ، لآ  همان  گوس   . 3
ص 507. رهپس ، یقتدمحم  خیراوتلا ، خسان   . 4

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تیصخش  زا  يریگوگلا 
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ناشیا تسا . نانآ  اب  هیما  ینب  هنیرید  هنیک  ِناشن  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم  ياهدامن  نیرتزراب  زا  یکی  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح 
بنیز ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ناماد  هتفای  شرورپ  دور و  یم  رامـش  هب  تیبرت  يوگلا  نیرتابیز 

یمالسا قالخا  لیاضف  بسک  يارب  ار  یتیبرت  طیحم  نیرتهب  شا  هداوناخ  ياضعا  همه  هک  تفای  دشر  یطیحم  رد  هیقر  تسا . مالسلااهیلع 
یبوخ هب  ار  هدمآ  شیپ  ياهدادخر  هک  تشاد  ییالاو  تخانـشو  تفرعم  نانچ  شهاتوک ، یناگدنز  مک و  نس  اب  وا  دـندوب . هدروآ  مهارف 

. درک یم  كرد 
هیقر تسا . ناـیامن  یبوخ  هب  شتاـفو  بش  زین  ماـش و  هزاورد  تشپ  رد  ردـپ  هدـیرب  رـس  اـب  شرادـید  بش  رد  قـیمع  كردو  تفرعم  نیا 

رد نتفای  شرورپ  هجیتن  هک  ار  یتفرعم  زغن ، اسر و  ییاه  هلمج  نتفگ  اب  دشک و  یم  تسد  هیرگ  زا  ردـپ  هدـیرب  رـس  ندـید  اب  مالـسلااهیلع 
فرح همه  هتـساوخ  شـسرپ و  دـنچ  اب  هناکدوک ، ياـه  هتـساوخ  ندرک  ناونع  نودـب  وا  دراذـگ . یم  شیاـمن  هب  تسا ، تیب  لـها  بتکم 

: دنز یم  ردپ  اب  ار  شیاه 
نیا رد  ارم  یـسک  هچ  تسا ؟ هدـیرب  ار  تیولگ  ياـه  گر  یـسک  هچ  تسا ؟ هدرک  نیگنر  ترـس  نوـخ  هب  ار  تتروـص  یـسک  هچ  ردـپ !

؟1 درک میتی  یلاسدرخ 
: دسرپ یم  سپس  دنک . یم  تیاکش  ناراک  متس  زا  يروآدای و  همه  يارب  ار  اروشاع  زور  نایرج  شسرپ ، هس  نیا  اب  و 

نایرگ ياه  مشچ  دنربب ؟ هانپ  اجک  هب  ریـسا  ناماس و  رـس و  یب  نانز  دننک ؟ هچ  شـشوپ  نودب  ناوناب  درب ؟ هانپ  هک  هب  سپ  نیا  زا  ترتخد 
؟2 دنزاس هراچ  هچ 

دنک و یم  هوکش  ردپ  شیپ  نوگانوگ ، ياهرهش  رد  تمرح  نتسکش  مرح و  لها  ینادرگرـس  يریـسا و  ياهدادیور  زا  نانخـس ، نیا  اب  وا 
: دیوگ یم 

؟3 تسیک سپ  نیا  زا  دنتشادن ، وت  زج  یسک  هک  ینانز  هاگ  هانپ  دننک ؟ هچ  يریسا  زا  سپ  ناشیرپ  وم  نانز 
ترـضح یتفرعم  قفا  یبوخ  هب  اه  شـسرپ  نیا  دـسرپ . یم  تسا ، هدـش  هتـشک  ناشنارهوش  هک  مرح  لها  نانز  يرد  هبرد  زا  ناس  نیدـب  و 

هدرک كرد  یبوخ  هب  ار  لـیاسم  نآ  همه  هنوگچ  مک  نس  ناـمه  اـب  هتـسیرگن و  یم  ـالبرک  هعقاو  هب  هنوـگچ  هک  دـهد  یم  ناـشن  ار  هیقر 
شیوخ لد  هودنا  وزرآ ، هس  اب  زین  نایاپ  رد  تسا . هدیشچن  ار  ییاهر  معط  درب و  یم  رـس  هب  دنب  رد  زونه  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .

یمن ار  تنینوخ  نساحم  مدُرم و  یم  شاک  مدید ! یمن  ار  زور  نیا  شاک  دش ! یم  تیادف  مناج  شاک  يا  ناج ! ردپ  دـنک : یم  راکـشآ  ار 
4! مدید

ییاروشاع يروآدای و  مدرم  يارب  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  اه  تبیـصم  همه  اه  هلمج  نیا  دنک . یم  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هنامولظم  سپس 
تیبرت نینچ  نیا  ار  ناشنادـنزرف  هک  تسا  دـقتعم  ناملـسم و  هداوناخ  کی  يارب  یتیبرت  هزومآ  نیرتهب  نیا  دـنک . یم  اپرب  هبارخ  رد  رگید 

. دنزاس رادروخرب  یمالسا  يالاو  هشیدنا  كرد و  زا  ار  نانآ  یکدوک ، نامه  زا  دننک و 
ص 177. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 1

. نامه  . 2
ص 177. ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعم   . 3

. نامه  . 4

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  هرابرد  یمالسا  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  هعیش و  ربتعم  ياه  باتک  رد  یشهوژپ  مجنپ : لصف 

شسرپ کی  حرط 
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یم زاغآ  يدراهتـشا  يدمحم  دمحم  داتـسا  هنازرف ، دنمـشیدنا  زا  ییانبریز  شـسرپ  کی  حرط  اب  ار  ثحب  نیا  بلطم ، ندـش  نشور  يارب 
. مینک

مالعا دـیفم ، داشرا  نوچ  يربتعم  ياه  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  فیدر  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  ندوبن  ایآ 
؟ دراد تلالد  خیرات  رد  یتیصخش  نینچ  ندوبن  رب  يربط  ۀمامالا  لئالد  همغلا و  فشک  يرولا ،

: دوش یم  نشور  یبوخ  هب  شسرپ  نیا  خساپ  همدقم  دنچ  نایب  اب  خساپ :
نانارمکح دیدش  قانتخا  یـشراگن ، تاناکما  دوبمک  دـننام  یلیاسم  مالـسا  ردـص  رد  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  یناگدـنز  رـصع  رد  1 ـ

یضعب زورب  ببـس  اه و ... يراد  بناج  تلاخد  ناسیون ، هریـس  رب  تموکح  راشف  اهدادیور ، تاییزج  طبـض  تبث و  هب  یهجوت  مک  يوما ،
. تسا هدش  یخیرات  بلاطم  لقن  رد  تافالتخا 

نیمه هب  تسا . هتفر  نایم  زا  دنمـشزرا  عباـنم  زا  يرایـسب  ناـنارمکح ، یـضعب  يزیتس  شناد  تیربرب و  دوجو  اـهزات و  تخاـت و  رثا  رد  2 ـ
ام تسد  هب  هتفر و  نیب  زا  اه ، يریگرد  نیا  نایرج  رد  ربتعم ، ِعبانم  دانـسا و  نیا  زا  يرایـسب  اسب  هچ  هک  دوش  یم  تیوقت  نامگ  نیا  لیلد ،

. تسا هدیسرن 
اه نآ  زا  يدراوم  هب  زین  باتک  نیمه  رد  هک  تسا  هدرک  هبتـشم  ناسیون  خیرات  رب  ار  رما  ناسمه ، دراوم  یمـسا و  هباشت  نادنزرف ، ددعت  3 ـ

هّللادبع و نب  رهاط  ار  وا  سدـقلا ، ضایر  باتک  تشذـگ ، نیـشیپ  لصف  رد  هک  یقـشمد  رهاط  تیاور  دروم  رد  لاثم ، يارب  میروخ . یمرب 
هّللادبع رتخد  ار  وا  یضعب  دیزی ، نز  دنه  دروم  رد  نینچ  مه  دنتـسه . ادج  تیـصخش  ود  هک  دنا  هدناوخ  ثراح  نب  رهاط  ادهـشلا ، ةرکذت 

رد اه ، تیصخش  ناونع  رد  هابتشا  رب  نوزفا  دروم ، ود  رهرد  هک  دنا  هتـسناد   2 يدوهی يا  هداوناخ  رتخد  ار  يو  رگید ، یـضعب  1 و  رماع نب 
. تسا یعیبط  يرما  یمیدق ، یسیون  خیراترد  اهاطخ  هنوگ  نیا  هک  دراد  دوجو  یگناگود  زین  یخیرات  دادیور  نیا  لقن 

همه مان  ناش ، یمارگ  رداـم  راوگرزب و  ردـپ  هب  هقـالع  تدـش  لـیلد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  4 ـ
ماما ِنادنزرف  یناگدنز  لاح  حرـش  نتـشاگن  رد  اه  ملق  ِوهـس  زا  يرایـسب  أشنم  دوخ  رما  نیا  دندراذگ . یم  یلع  همطاف و  ار  دوخ  نادنزرف 

لامتحا دنا . هدناوخ  یم  هریغـص  همطاف  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  هک  تسه  تسد  رد  يدهاوش  اه و  هنیرق  تسا . هدیدرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
3. دشاب هدش  ناشیا  یلصا  مان  زا  تلفغ  ببس  عوضوم  نیمه  دراد 

رب نوزفا  تسین . خیرات  رد  یتیصخش  نینچ  ندوبنرب  لیلد  زگره  یخیرات ، ياه  باتک  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  ندماین  نیاربانب ،
ناشیا زا  يرتمک  ّدر  هدش  ببس  هک  تسا  ناشیا  هاتوک  یناگدنز  تیصخش ، نیا  روضح  ندش  گنر  مک  ای  یشومارف  ِلیلد  نیرت  مهم  نآ ،

. دروخب مشچ  هب  خیرات  رد 
یم هفوک  یلاها  زا  راک  چـگ  ملـسم  مینک . یم  هراشا  یخیرات  ناـیرج  کـی  هب  هریغـص  همطاـف  مالـسلااهیلع و  هیقر  یمـسا  هباـشت  دروم  رد 
یم مالسلااهیلع  بنیز  لمحم  يولج  ار  نادیهش  سدقم  ياهرس  ناراد ، هزین  دندرک ، هفوک  دراو  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتقو  : » دیوگ

: دورس نیماضم  نیا  اب  ار  يرعش  زادگ  زوس و  اب  دیبوک و  لمحم  هبوچ  هب  ار  شرس  یتحاران ، تدش  زا  اهرس ، نآ  ندید  اب  ترضح  دندرب .
اب ردارب ! منیبب ! ار  وت  تبیـصم  يزور  مدرک  یمن  نامگ  ملد ! هراپ  يا  یتفر ! ورف  فوسخ  رد  يدـش و  لـماک  ردـب  نوچ  هک  نم  لـاله  يا 

! ناج ردارب  يا ؟ هدـش  نابرهمان  ام  اب  ردـق  نیا  ارچ  دوش . بآ  هصغ  زا  شلد  تسا  کـیدزن  هک  وگب  نخـس  تریغـص ، لاـسدرخ و  همطاـف 
4. دهدن ار  شباوج  وا  یلو  دنزب ، ادص  ار  شردپ  هک  تسا  تخس  کچوک  رتخد  نیا  يارب  ردقچ 

همطاف هک  دـنک  یم  نشور  ار  هلئـسم  نیا  دـنک و  یم  دای  هریغـص  همطاف  هب  مالـسلااهیلع  هیقر  زا  رعـش  نیا  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
. تسا هداد  ناج  ماش  هبارخ  رد  هک  تسا  یلاسدرخ  رتخد  نامه  هدش ، دای  وا  زا  اه  باتک  زا  یضعب  رد  هک  هریغص 

. مینک یم  یسررب  ار  یمالسا  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  یخیرات و  ياه  باتک  راتفگ  هلئسم ، رتشیب  ندش  نشور  يارب  اج  نیا  رد 
ص 485. صدمحم ، لآ  همان  گوس   . 1
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 . یقرواپ ص 486 نامه ،  . 2
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ییاهب لماک 

هبارخ رد  ار  وا  تداهـش  تسا و  هدرک  دای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  زا  هک  یباتک  نیرت  یمیدق 
رما هب  هک  تسا  يربط  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدـلادامع  خیـش  راوگرزب ، ملاع  رثا  باتک ، نیا  تسا . باتک  نیمه  دـناد ، یم  ماش 
نآ زا  ییاهب  لماک  هب  نآ  يراذگ  مان  رهاظ ، هب  تسا . هدش  هتـشون  ناخوکاله ـ  تنطلـس  راگزور  رد  ناهفـصا  مکاح  1 ـ  نیدلاءاهب ریزو 

. تسا هدش  هتشاگن  نیدلاءاهب  رما  هب  هک  تسور 
نینچ مه  دنک . یم  لقن  باتک  نآ  زا  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تداهـش  يارجام  لامآلا ، یهتنم  مومهملا و  سفن  رد  یمق  سابع  خیش 

ناـهیقف زا  يراـسناوخ  ییافـص  هّللا  تیآ  هلمج  زا  دـنا ؛ هدرک  دانتـسا  نآ  هب  دـییأت و  ار  باـتک  نیا  بلاـطم  راوگرزب ، ناـملاع  زا  يرایـسب 
2 «. تسا ییاهب  لماک  باتک  مسانش ، یم  صوصخ  نیا  رد  هک  یباتک  نیرت  یمیدق  : » دیوگ یم  باتک  نیا  دروم  رد  رصاعم  هتسجرب 

ق. 675 ه .  تافو :  . 1
ص 111. هیوضرلا ، دئاوف   . 2

فوهل

ناشیا هطاحا  تسناد  دیاب  تسا . ق ) 664 ه .  تافو :  ) سوواط نب  دیس  زا  فوهل  باتک  هنیمز ، نیا  رد  هک  نهک  ياه  باتک  زا  رگید  یکی 
رد يراعشا  ءادهشلادیس  ترضح  هک  اروشاع  بش  : » دسیون یم  يو  تسا . ریگ  مشچ  زاتمم و  هعیـش ، مالـسا و  یخیرات  یثیدح و  نوتم  هب 

درک و توعد  ربص  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  تسیرگ . دینـش و  ار  ناشیا  نانخـس  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دناوخ ، یم  ایند  ییافو  یب 
دـینزن و كاـچ  ناـبیرگ  مگرم  رد  مدیـسر ، لـتق  هب  نم  یتقو  باـبر ! يا  همطاـف ، يا  هیقر ، يا  بنیز ! يا  وت  موثلک و  ما  مرهاوخ ، : » دومرف

هیلع نیـسح  ماما  نابز  رب  اهراب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  ناشیا ، لقن  ربانب   1 «. دـییوگم تسین ، راگزاس  میلـست  اضر و  اب  هک  یمالک 
. تسا هدش  يراج  مالسلا 

، هنیکس يا  موثلک ، ما  يا  : » دروآرب دایرف  مالسلا ،  هیلع  رغصا  یلع  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  هک  تسه  زین  فنخموبا  لتقم  رد  بلطم  نیا 
2 «. متفر زین  نم  رادهگن ؛ ادخ  نم ! تیب  لها  يا  بینز ! يا  هکتاع و  يا  هیقر ، يا 

3. دنک یم  لقن  فنخموبا  لتقم  زا  ةدوملا  عیبانی  باتک  رد  ق ) 1294 ه .  تافو :  ) یفنح يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  ار  بلطم  نیا 
ص 260. مومهملا ، سفن  زا : هتفرگرب  ص 179 ، ج 2 ، ییاهب ، لماک   . 1

ص 140. فوهل ،  . 2
ص 16. ماش ، ناشخرد  هراتس  زا : هتفرگرب  ، 335 صص 333 ـ  ةدوملا ، عیبانی   . 3

یحیرُط بختنم  هب  فورعم  بطخلا ؛ یثارملا و  عمج  یف  بختنملا 

. تسا هدش  نایب  لاس  هس  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  نس  نآ ، رد  هک  هتـشون  ق ) 1085 ه .  تافو :  ) یحیرط نیدلارخف  خیش  ار  باتک  نیا 
رارسا یف  تادابعلا  ریسکا  باتک  رد  دراد ، نئازخ  ةداهشلا و  رارـسا  نوچ  مه  يراثآ  هک  ق ) 1286 ه .  تافو :  ) يدنبرد لضاف  وا ، زا  سپ 
فیرش باتک  رد  ق ) 1334 ه .  تافو :  ) یمیظعلادبعاش یلع  دمحمدیس  اهدعب  تسا . هدرک  لقن  یحیرط  بختنم  زا  ار  یبلاطم  تاداهشلا ،
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نیا زا  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  رد  ق ) 1384 ه .  تافو :  ) يریاح همالع  نینچ  مه  تسا . هدرک  نایب  یحیرط  باتک  زا  ار  یبلاـطم  طاـقیالا ،
هدش هتفرگ  یحیرط  بختنم  باتک  زا  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  تشذگرد  دروم  رد  قیقحت  نیا  بلاطم  رت  شیب  تسا . هدرب  هرهب  باتک 

1. تسا
. شنیزگ اب   40 صص 35 ـ  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 1

ۀیهبلا سوردلا 

ترـضح دروم  رد  هیوبنلا  هرتعلا  لوسرلا و  لاوحا  لمجم  یف  ۀـیهبلا  سوردـلا  باتک  رد  ق ) 1400 ه .  تافو :  ) یناساول نسح  دیـس  همالع 
: دسیون یم  مالسلااهیلع  هیقر 

تفر و ایند  زا  ماش  هبارخ  رد  یگنسرگ ، دیدش و  يامرس  امرگ و  رایسب و  هودنا  زا  هیقر ، مان  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  »
1 «. تسا هاگ  ترایز  فورعم و  اج  نآ  رد  شربق  دش . هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد 

، دـنراد ینخـس  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  رگید  میدروآ . دوب ، هدـش  نایب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  درومرد  هک  ار  ییاـه  لوق  ماـمت 
یم هراب  نیا  رد  یمالـسا  نادنمـشیدنا  یخرب  ياه  هاگدـید  یـسررب  هب  اج  نیا  رد  دـنا . هدـش  لقن  عبانم  نیمه  زا  میقتـسمریغ  اـی  میقتـسم 

: میزادرپ
ص 45. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  زا : هتفرگرب  ص 71 ، ۀیهبلا ، سوردلا   . 1

هللا مهمحر  یناگیاپلگ  یمظعلا  هّللا  تیآ  هاگدید 

نینچ مه  قشمد و  رد  ناشیا  دـقرم  مالـسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  دروم  رد  هللا  مهمحر  یناـگیاپلگ  اضردـمحم  دیـس  یمظعلا  هّللا  تیآ  زا 
: دومرف ناشیا  دندیسرپ . تفرگ ، ماجنا  ناشیا  دوخ  روتسد  هب  هک  ترضح  ربق  ریمعت  ناتساد 

، دشاب بجاو  مزال و  نآ  هب  داقتعا  هک  يروما  زا  نکل  درادن ؛ یلقع  رظن  زا  یندوب  لاحم  هنوگ  چیه  تسا ، هدش  لقن  هک  بلاطم  هنوگ  نیا 
1. تسین

یقرواپ ص20. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  زا : هتفرگرب  ص 10 ، ج 1 ، لئاسملا ، عمجم   . 1

رصاعم سیون  خیرات  ییاوشیپ ؛ يدهم  داتسا  هاگدید 

: دیامرف یم  تسا »؟ هتشاد  هیقر  مان  هب  يرتخد  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ایآ  : » هک شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ناشیا 
ماما يارب  هیقر  مان  هب  يرتخد  هک  میوش  یم  هجوتم  بوشآرهـش  نبا  بقانم  راونـالاراحب ، همغلا ، فشک  دـننام  ییاـه  باـتک  هب  هعجارم  اـب 
مدش هجوتم  هن ؟ ای  تسا  هدوب  موسرم  نامز ، نآ  رد  هیقر  مان  اساسا  ایآ  هک  مدرک  قیقحت  ینامز  هدنب  تسا . هدشن  تبث  مالسلا  هیلع  نیـسح 
عبانم یلو  تسا ، هدوب  نانز  يارب  یمسا  هیقر  نامز  نآ  رد  هک  دوش  یم  مولعم  دنتشاد . هیقر  مان  هب  يرتخد  مالسلا ،  هیلع  ریما  ترـضح  هک 

زا یکچوک  رتخد  هک  بلطم  نیا  دنا . هدرکن  تبث  ناشیا  يارب  ار  هیقر  مان  هب  يرتخد  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  نایم  رد  ام ، یلـصا 
ماما همع و  زا  دنک و  یم  یبات  یب  دوش و  یم  رادیب  دعب  دنیب و  یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش ، رد  يریـسا  تّدـم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

هدروآ یبلاطم  هک  یـسک  ره  اهدعب ، تسا . ییاهب  لماک  نخـس ، نیا  عبنم  نیرت  یمیدـق  دـنک ، یم  تساوخرد  ار  ردـپ  مالـسلا  هیلع  داجس 
. دشاب هتفرگ  وا  زا  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا ،

، دابع نب  بحاص  دـننامه  ریزو ، نیا  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . هتـشون  ناخوکاله ـ  ریزو  نیدـلاءاهب  يارب  يربط  نیدـلادامع  ار  ناـیرج  نیا 
ار ییاهب  لماک  باتک  يربط ، نیدلادامع  وا ، تساوخرد  اب  تسا . هتـشاد  شیارگ  مه  عیـشت  هب  ارهاظ  هک  تسا  هدوب  تسود  شناد  یملاع 
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: دسیون یم  تسا . هدربن  مسا  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  زا  باتک  نآ  رد  مه  وا  تسا . هتـشون  تماما  تفالخ و  عوضوم  هفیقـس و  هرابرد 
...«. درک و یبات  یب  دید و  باوخرد  ار  ردپ  هلاس  راهچ  یکرتخد  »

لماک هدنسیون  هتبلا  ما . هتفای  هیضق  نیا  دروم  رد  هدنب  هک  تسا  يدنس  نیرت  یمیدق  تسا ، هدش  هتـشون  ق  لاس 675 ه .  رد  هک  باتک  نیا 
مان ۀیواحلا  ینس  دنمشناد  نیا  باتک  دنک . یم  لقن  یفومأم  دمحا  نب  دمحم  نب  مساق  مان  هب  ینـس  دنمـشناد  کی  زا  ار  نایرج  نیا  ییاهب ،

1. تسا هدوب  يربط  نیدلادامع  عبانم  زا  هک  دراد 
ص 9. هرامش 19 ، ینید ، نامتفگ  نوناک  هلجم  اروشاع ، ياه  فیرحت  هلاقم  کن :  . 1

ییادز ماهبا 

 ، مالـسلااهیلع هیقر  ترـضح  یگدنز  ياهدادیور  نایب  رد  هک  دیآ  شیپ  مهوت  نیا  دش ، نایب  هک  نوگانوگ  ياه  هاگدید  یـسررب  اب  دیاش 
هیقر ترـضح  هک  دـش  ناـیب  ردـپ  هدیکـشخ  ياـه  بـل  داـی  هـب  شخب  رد  هنوـمن ، يارب  دراد . دوـجو  یگنهآ  مهاـن  يراـگزاسان و  یعوـن 

زا ناکدوک  هک  دش  هتفگ  مالـسلااهیلع  هیقر  تشذگرد  بش  ياهدادیور  حرـش  رد  یلو  تسا ، هدش  هاگآ  ردپ  تداهـش  زا  مالـسلااهیلع ، 
عبانم ساسا  رب  تفگ  دیاب  ماهبا  نیا  ندودز  يارب  دنرفـس . رد  ناشناردپ  هک  دوب  هدش  هتفگ  اه  نآ  هب  دنا و  هدوبن  هاگآ  ناشناردپ  تداهش 

، باتک نیا  یقرواپ  رد  اهرظن  فالتخا  هنوگ  نیا  دـنا . هدرک  لقن  ار  بلاطم  نیا  عبانم  اریز  درادـن ؛ دوجو  یگنهامهان  هنوگ  چـیه  دوجوم ،
. تسا هدمآ 

اه تمارک  مشش : لصف 

هرجنح يافش 

التبم هرجنح  يرامیب  هب  : » دومرف یم  هللا  مهمحر  یمق  سابع  خیـش  جاح  دنزرف  ق ) مرحم 1396 ه .  تافو :  ) هداز ثدحم  یلع  ازریم  جاح 
هداتفا راک  زا  ما  یتوص  ياهرات  زا  یضعب  هک  دش  صخـشم  کشزپ ، هنیاعم  زا  سپ  دوبن . نکمم  میارب  ندرک  ینارنخـس  هک  ییاج  ات  مدش 

رگا منزن و  فرح  یـسک  اب  یتح  منکن و  ینارنخـس  هام  دـنچ  ات  دـیاب  تفگ  داد و  تحارتسا  روتـسد  کـشزپ  تسا . یجـالعال  يراـمیب  و 
. مدرک یم  یگدنامرد  ساسحا  تدش  هب  مدوب و  تحاران  رایسب  مسیونب . ار  نآ  مهاوخ ، یم  يزیچ 

زا يراددوـخ  هّللا !  لوـسر  نباـی  مدرک : ضرع  متـسج و  لـسوت  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب  رـصع  رهظ و  زاـمن  زا  سپ  يزور 
دیاب نونکا  یلو  ما ، هدوب  تیب  لها  امش  نامداخ  زا  اه  لاس  و  ما ، هتفر  ربنم  لاح ، هب  ات  رمع  لوا  زا  نم  تسا . تخس  یلیخ  میارب  ینارنخس 

؟ منک هچ  مدرم  ياه  توعد  اب  تسا ، کیدزن  مه  ناضمر  هام  نآ  رب  نوزفا  مراذگب . رانک  ار ، يرکون  سابل  نیا  هرابکی 
. تسا کیرات  نآ  فرط  کی  یلو  ما ، هتـسشن  ینـشور  قاتا  رد  مدید  ایؤر  ملاع  رد  لسوت ، نیا  یپ  رد  ناوارف ، شهاوخ  سامتلا و  زا  دعب 

رایسب مدومن و  ناونع  ار  ملکشم  مدش و  لسوتم  ترضح  هب  لاح  نامه  رد  مدید . قاتا  نشور  تمـسق  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
امش دناوخب و  ار  هیقر  مرتخد  تبیـصم  هلمج  دنچ  وگب  هتـسشن ، رد  مد  هک  دیـس  نآ  هب  : » دومرف درک و  نم  هبور  ترـضح  مدرک . يراشفاپ 

هک ار  یمق  ییابطابط  یفطـصم  اقآ  جاح  مرهاوخرهوش ، مدرک  هاگن  هک  قاتا  رد  فرط  هب  دیوش .» یم  بوخ  هّللاءاش  نا  دیزیرب . کشا  مه 
باوخ زا  ارم  تلاح  نیمه  رد  مدش . هیرگ  لوغـشم  مه  نم  دناوخ و  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هضور  ناشیا  مدید . دوب  نارهت  ناملاع  زا 

. دندرک رادیب 
ار مباوخ  تسین . نم  هرجنح  رد  يرامیب  زا  يرثا  دـید  ییاپرـس  يا  هنیاعم  زا  سپ  وا  مدرک . هعجارم  صـصختم  کشزپ  نامه  هب  دـعب  زور 

نیا اقآ ، : » تفگ سپـس  دز . هقلح  شنامـشچ  رد  کـشا  داـتفا و  شتـسد  زا  ملق  راـیتخا  یب  نآ ، ندینـشزا  سپ  وا  مدرک . فیرعت  وا  يارب 
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1 .« تشادن يرگید  هار  چیه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يافش  زج  دوب و  جالعال  امش  يرامیب 
ص 88. ج 2 ، هداز ، فلخریم  یلع  هینیسحلا ، تامارک   . 1

نابرهم يرفسمه 

ترایز زا  سپ  ات  متفر  ماش  هب  جـح  رفـس  زا  سپ  ش ، لاس 1335 ه .  رد  : » دنک یم  لقن  یملاع  لوق  زا  يدراهتـشا  يدمحم  دمحم  داتـسا 
اهنت هیروس  رد  موش . فرشم  فجن ، البرک و  هب  اج  نآ  هکربتم  نکاما  رگید  مالـسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  مالـسلااهیلع و  بنیز  ترـضح 
ادخ زا  ات  متساوخ  ناشیا  زا  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  زا  سپ  مشاب . هتشاد  یبوخ  رفسمه  قارع  هب  نتفر  يارب  متساوخ  یم  مدوب و 

وا میدـش . تبحـص  مه  انـشآ و  نیمظاک  نارجات  زا  یکی  اـب  هک  مدوب  هدـماین  نوریب  مرح  زا  زونه  ددرگ . مبیـصن  یبوخ  رفـسمه  دـهاوخب 
ساسحا زگره  نم  رفس  نآ  رد  میتفر . نیمظاک  هب  سپس  فجن و  البرک و  هب  مه  اب  میدش و  رفسمه  وا  اب  مورب . قارع  هب  مهاوخ  یم  تفگ 

1 .« تسا هدوب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ياه  تمارک  زا  بوخ  رفسمه  نیا  هک  متفایرد  مدرکن و  ییاهنت 
ص 58. مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس   . 1

اه تمارک  نیرت  کچوک  زا 

هب هک  يرفـس  رد  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  يدروجال  ینیـسح  يدـهم  دیـس  جاح  هّللا  تیآ  لوق  زا  ماش  ناشخرد  هراتـس  باتک  هدنـسیون 
ياملع زا  یکی  طخ  هب  يا  هغالبلا  جهن  هلمج  زا  یمیدق  رایسب  یطخ  باتک  دلج  دنچ  يوَمَا ، دجسم  کیدزن  يا  هزاغم  رد  متـشاد ، هیروس 

هیقر ترـضح  مرح  هب  دوبن . نکمم  نم  يارب  نآ  غلبم  تخادرپ  تفگ ، یم  هدنـشورف  هک  ییالاب  تمیق  هب  هجوت  اب  مدـید . ق  لاس 600 ه . 
مهاوخ یم  ایب ! دّیس  دز : ادص  هدنشورف  متـشذگ ، یم  هزاغم  يولج  زا  تشگرب  ماگنه  رد  مدش . لسوتم  شترـضح  هب  متفر و  مالـسلااهیلع 

رد اه  باتک  نآ  رـضاح  لاح  رد  مدـیرخ . ار  اه  باتک  مداد و  وا  هب  یبساـنم  تمیق  يرخب ! یهاوخ  یم  هک  یتمیق  ره  هب  ار  اـه  باـتک  نیا 
1 .« تسا دوجوم  مق  یمومع  ياه  هناخ  باتک  زا  یکی 

ص 274. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

ناناملسمان قح  رد  ترضح  ياه  تمارک 

يوسنارف نز  لسوت 

هدروآ هسدـقم  هناتـسآ  هب  هیدـه  ناونع  هب  ار  اهب  نارگ  هچیلاـق  ود  هک  دـندید  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  رهطم  مرح  رد  ار  يوسنارف  ینز 
یلزنم مرح  نیا  رانک  متـشاد ، قشمد  رد  هک  یتیرومأـم  ببـس  هب  : » تفگ دندیـسرپ ، وا  زا  ار  راـک  نآ  تلع  یتفگـش  اـب  مدرم  یتقو  تسا .

رانک زا  اه  هیرگ  يادص  نیا  دنتفگ : تساجک ، زا  اهادص  نیا  مدیـسرپ  یتقو  مدینـش ، هیرگ  موادم  يادـص  متماقا ، لوا  بش  مدرک . رایتخا 
هدـش نفد  یگزات  هب  هدرم و  زورما  رتخد  نآ  مدرک  لایخ  تسخن  تسا . هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  یکیدزن  نیا  رد  هک  دـیآ . یم  يرتخد  ربق 

یتفگـش رب  تسا ، هتفر  ایند  زا  هک  تسا  لاس  رازه  زا  شیب  رتخد  نیا  هک  دنتفگ  یتقو  یلو  تسوا ، ناکیدزن  هیرگ  يادص  مه  نیا  تسا و 
قرف رگید  نارتخد  اب  رتخد  نیا  دـنتفگ : مدیـسرپ ، یتقو  دـنیرگ . یم  وا  يارب  هنوگ  نیا  لاس  اهدـص  زا  دـعب  مدرم  ارچ  هک  دـش  هدوزفا  نم 

، دوب ناش  تختیاپ  هک  اج  نیا  هب  شنادنزرف  رگید  هارمه  هب  ار  وا  دنتشک و  ار  شردپ  نانمشد ، هک  تسا  ناناملـسم  ياوشیپ  رتخد  وا  دراد .
ره زا  هنوگچ  مدرم  هک  مدید  یم  مدـمآ و  یم  لحم  نیا  هب  بش ، نآ  زا  دـعب  داد . ناج  لحم  نیمه  رد  ردـپ  قارف  زا  رتخد  نآ  دـندروآ و 

. مدرک ادیپ  وا  هب  تبسن  یصاخ  هقالع  لیلد ، نیمه  هب  دنیوج . یم  لسوت  وا  هب  دنروآ و  یم  هیده  دنیآ و  یم  وا  ترایز  هب  هناقشاع  وس 
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درادن و یعیبط  تلاح  هچب  هک  دنتفگ  هنیاعم  زا  سپ  ناکـشزپ  یلو  دندرب ، ناتـسرامیب  هب  نامیاز  يارب  ارم  قشمدرد ، تماقا  یتدـم  زا  سپ 
. مدش نیگمغ  نارگنرایـسب و  ما ، هتفرگ  رارق  گرم  ماک  رد  هک  متفایرد  یتقو  دریگ . تروص  یحارج  لمع  دیاب  تسا و  كانرطخ  نامیاز 

ارم هک  متساوخ  وا  زا  سامتلا  اب  مدرک و  زارد  شیوس  هب  لسوت  تسد  ور ، نیا  زا  متـشادن . هدیـشک  متـس  رتخد  نیا  هب  لسوت  زج  يا  هراچ 
رب هک  دیـشکن  یلوـط  منک . یم  هیدـه  تا  هناتـسآ  هب  سیفن  هچیلاـق  ود  ینک ، هدروآرب  ار  ما  هتـساوخ  رگا  مـتفگ  دـهد و  تاـجن  گرم  زا 

1 .« منک افو  مدهع  هب  هک  ما  هدمآ  نونکا  متفای . تاجن  گرم  زا  زین  نم  دمآ و  ایند  هب  یعیبط  تلاح  هب  هچب  ناکشزپ ، راظتنا  فالخ 
ص 25. هداز ، فلخریم  مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح   . 1

مالسلااهیلع هیقر  يزاب  مه 

هیقر ترــضح  مرح  یکیدزنرد  نز  نآ  دروآ . هیروـس  هـب  ناــنبل  زا  دــندوب ، هدرک  باوـج  اــهرتکد  هـک  ار  شجلف  رتـخد  یحیــسم  ینز 
یم ار  مدرم  وا  دـسر و  یم  ارف  اروشاع  زور  دربب . قشمد  ياهرتکد  شیپ  هجلاعم  يارب  ار  شرتخد  ات  دـنک  یم  هراجا  یلزنم  مالـسلااهیلع ، 
ماما رتخد  مرح  اج  نیا  دنیوگ : یم  دـسرپ ، یم  ار  تلع  یتقو  دـنور . یم  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مرح  فرط  هب  هتـسد  هتـسد  هک  دـنیب 

یم هیرگ  يردق  هب  مدرم ، هدزمغ  تلاح  ندـید  اب  دور و  یم  مرح  فرط  هب  دراذـگ و  یم  لزنم  رد  اهنت  ار  شرامیب  رتخد  وا  تسا . نایعیش 
هب دیوگ : یم  وا  هب  یـسک  دنروآ . یم  شوه  هب  ار  وا  دنریگ و  یم  ار  شرود  مدرم  دور . یم  شوه  زا  هیرگ  یتحاران و  تدش  زا  هک  دـنک 

يزاب لوغشم  ار  شرتخد  یتفگـش  اب  دنز . یم  رد  دور و  یم  هناخ  فرط  هب  همیـسارس  وا  تسا . هداد  افـشار  ترتخد  ادخ  هک  ورب  تا  هناخ 
مه اب  ات  وش  دـنلب  تفگ  نم  هب  دـشدراو و  هیقر  مان  هب  يرتخد  یتفر ، وت  یتقو  دـیوگ : یم  شرتخد  دـسرپ ، یم  وا  لاـح  زا  یتقو  دـنیب . یم 
نم درک و  دنلب  نیمز  زا  تفرگ و  ار  متـسد  سپـس  يوش . دنلب  یناوتب  ات  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  وگب  تفگ : نم  هب  رتخد  نآ  مینک . يزاب 
هیقر ترـضح  زا  تمارک  نیا  ندـید  اب  یحیـسم  نز  نآ  دـیدز . رد  امـش  هک  درک  یم  يزاب  نم  اـب  وا  ما . هدـش  ملاـس  هک  مدـید  بجعت  اـب 

1. دش ناملسم  مالسلااهیلع ، 
ص 270. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

مالسلا هیلع  نیسح  مان  مه 

کلام دـندرک ، یم  يرادـیرخ  رتشیب  هعـسوت  يارب  ار  مرح  نوماریپ  ياه  هناخ  یتقو  : » دـنک یم  لقن  هیقر  ترـضح  مرح  ناـمداخ  زا  یکی 
ار تمیق  ربارب  ود  زا  شیب  دندوب  رضاح  یتح  دوبن . شا  هناخ  شورف  هب  رـضاح  هجو  چیه  هب  هک  دوب  يدوهی  یـصخش  اه  هناخ  نیا  زا  یکی 
زا دعب  کشزپ  دندرب . کشزپ  دزن  ار  وا  دـش ، کیدزن  شرـسمه  لمح  عضو  هک  یتدـمزا  دـعب  دـش . یمن  یـضار  وا  یلو  دـنزادرپب ، وا  هب 

رسمه تاجن  يارب  مدرک و  يرتسب  ار  مرسمه  دیوگ : یم  يدوهی  صخـش  نآ  دنتـسه . گرم  ضرعم  رد  ود  ره  ردام  هچب و  تفگ : هنیاعم 
حرط رایتخا  رد  ناگیار  روط  هب  ار  ما  هناخ  دنبای ، تاجن  گرم  زا  ود  نآ  رگا  متفگ  مدش و  لّسوتم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هب  مدنزرف  و 

: متفگ یتفر ؟ اجک  هب  دیسرپ : نم  زا  مرسمه  مدید . یتمالس  لامک  رد  ار  مدنزرف  رسمه و  یحارج ، لمع  زا  سپ  مراذگ . یم  مرح  هعـسوت 
رد نم  تفگ : يدـیمهف ؟ اجک  زا  وت  متفگ : يدـش ! لسوتم  هیقر  ترـضح  هب  یتفر و  وت  هن ! تفگ : وا  مداد . ماـجنا  متفر و  متـشاد ، يراـک 

هتساوخ ادخ  زا  ار  تا  هچب  وت و  یتمالـس  ام  شابن ! تحاران  تفگ : نم  هب  دش و  لمع  قاطا  دراو  يا  هچب  رتخد  مدید  هک  یـشوهیب  تلاح 
ماما رتخد  هیقر ، نم  تفگ : دیتسیک ؟ امش  متفگ : دراذگب . نیسح  ار  وا  مسا  وگب  ناسرب و  ترهوش  هب  ارم  مالـس  تسا . رـسپ  تدنزرف  میا .

1 .« ما نیسح 
ص 281. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1
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لسوت هجیتن 

. دادن يا  هجیتن  تفریذپ و  ماجنا  لمع  دننک . لمع  ارم  دش  رارق  یکشزپ  نویسیمک  لیکـشت  زا  سپ  دندوب و  هداد  در  باوج  نم  هب  اهرتکد 
هدرـسفا نایرگ و  نم  تلاح  زا  همه  منک . یظفاحادخ  اه  نآ  اب  ات  متـساوخ  ار  ما  هچب  نز و  تسین ، يدیما  چیه  هک  دنتفگ  ناکـشزپ  یتقو 
یشوهیب لاح  رد  متفر . شوه  زا  مدرک و  وا  زا  یلسوت  رکذ  مدش . لسوتم  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هب  میخو ، عضو  نامه  اب  دندوب ، هدش 

مه هچب  امتح  متفگ  مدوخ  اب  دناد . یم  ارم  مسا  هک  تسیک  وا  هک  مدرک  بجعت  زیخرب ! تفگ : دز و  ادص  مسا  اب  ارم  يا  هچب  رتخد  مدـید ،
! وش دـنلب  تفگ : موش . دـنلب  مناوت  یمن  دـنا و  هتـسب  ار  میاپ  تسد و  متفگ : وش ! دـنلب  تفگ : هرابود  تسا . ناتـسرامیب  رد  نم  ياه  یقاـتا 

نم ِلمع  لحم  هب  هاگ  نآ  مناوت . یمن  ما ، هدرک  لمع  متفگ : يوش ؟ یمن  دنلب  ارچ  تفگ : تسا . زاب  میاپ  تسد و  مدید  مدرک ، هاگن  یتقو 
. تسین لمع  ياج  زا  يرثا  مدید  سپس  درک . هاگن 

تفگ و ار  نیا  يدشن ؟ لسوتم  نم  هب  يدرکن و  ادصارم  شیپ  هظحل  دنچ  وت  رگم  تفگ : دیتسیک ؟ امـش  ناج ! رتخد  مدیـسرپ : یتفگـش  اب 
1. ما هتفرگ  افش  مدید  متساخرب  یتقو  دش . ناهنپ  مرظن  زا 

ص 272. ماش ، ناشخرد  هراتس   . 1

دنمرنه کی  هرطاخ 

ملیف نادرگراک  هتفگ  هب  ملیف  نیا  رد  بلاج  هتکن  تسا . يزاس  ملیف  هصرع  رد  راگدنام  قفوم و  ياهراک  زا  یکی  هدنامزاب  هنادـنمرنه  ملیف 
يارب يزیگنا  لد  نایاپ  نینچ  نتفای  نادرگراک  دوب و  هدـشن  ینیب  شیپ  یکانمغ  زیگناروش و  نایاپ  ناـنچ  هماـن  ملیف  دوخ  رد  هک  تسا  نآ 

. دناد یم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوت  نوهرم  ار  ملیف 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يو 

نیمود رد  دش . یم  مامت  راطق  هاگتسیا  رد  ملیف  هخسن ، نیلوا  رد  مدوب . هتشونن  ویرانس  رد  زگره  نم  هک  تسا  یلصف  ملیف ، نیا  لانیف  لصف  »
و دراد . دوجو  نامراک  رد  ییاهداریا  هک  مدرک  ساسحا  يرادرب  ملیف  ماـگنه  ینعی  دـش ؛ یم  ماـمت  تکرح  لاـح  رد  راـطق  رد  ملیف  هخـسن 
اه هچب  یلو  میدرک ، یم  يرادرب  ملیف  دوبن . یفاک  میارب  یلو  متـشاد ، ار  ویرانـس  ینعی  مناسرب ؛ نایاپ  هب  دـیاب  ار  ملیف  هنوگچ  متـسناد  یمن 
هب قشمد  ینعی  اج ؛ نامه  رد  منکب . راک  هچ  دـیاب  هک  مدـیمهف  یم  بش  هب  بش  اـهنت  نم  مور و  یمن  شیپ  ویرانـس  اـب  نم  هک  دـندید  یم 

داجیا ملیف  ياه  لانیف  نیرت  ناشخرد  زا  یکی  مدوخ  رظن  هب  هک  دـش  ببـس  اهرذـن  لسوت و  نیا  مدـش . لسوتم  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح 
. تسا هدروخ  نآ  هب  ام  سَفَن  زا  جراخ  يزیچ  ملیف  لانیف  رد  هک  دوب  ادیپ  دوش .

یلیخ اهرکفنشور  امنیس و  ملاع  رد  اه  فرح  هنوگ  نیا  هتبلا  متفر . مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مرح  هب  ندرک  رکشت  يارب  هراونشج ، زا  دعب 
. تفرگ تروص  راک  نیا  یلو  درادن ، انعم 

یگتـسباو هنوگ  چـیه  رهاظ  هب  هک  میدـید  یم  ار  یناسک  هک  دوب  روآ  یتفگـش  یلیخ  دـنا ، هدـید  ار  ملیف  هک  یناسک  مامت  مدوخ و  رظن  هب 
ار نیا  رگا  دوب  یتفرعم  یب  دوب و  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ِسَفَن  نیا  دوب . هدرک  ور  ریز و  ار  اـه  نآ  ملیف  لاـنیف  یلو  دنتـشادن ، یبهذـم 

1 .« متفگ یمن 
صص 60 و 67. تشهبیدرا 1375 ، هرامش 8 ، ناتسین ، هلجم   . 1

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  رهطم  مرح  متفه : لصف 

رهطم مرح  هچخیرات 
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نآ رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  هک  تسا  هدوب  يا  هبارخ  ماش ، رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هوکشاب  یتوکلم و  هاگراب  هنیشیپ 
مرح نابایخ  رد  رهطم  مرح  دراد . رارق  يوَمَا  دجـسم  زا  یمک  هلـصاف  اب  یمیدق و  هچرازاب  رانک  رد  هزورما  فیرـش  ناکم  نیا  دنداد . ياج 

1. دوش یم  متخ  لصیف » کلم   » نابایخ هب  هک  تسا  هدش  عقاو 
یلو تسین ، تسد  رد  یقیقد  یهاگآ  مالـسلااهیلع ،  هیقر  ترـضح  مرح  يانب  تخاس  هرود  نیلوا  زا  هتفای ، ماجنا  ياـه  شهوژپ  ساـسا  رب 
هدش لقن  هنوگ  نیا  خیراوتلا  بختنم  باتک  رد  هراب  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  دوخ  روتـسد  هب  انب  دیدجت  نیتسخن 
رتخد هک  دـنک  یم  لقن  یقـشمد  میهاربا  دیـس  زا  هطـساو  نودـب  زین  وا  راوگرزب و  ردـپ  زا  یماش  یلع  دـمحم  خیـش  راوگرزب  ملاع  : » تسا
هداتفا بآ  نایم  رد  نم  ربق  وگب  تردـپ  هب  دـیامرف : یم  يو  دـنیب . یم  باوخ  رد  ار  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  یبش  میهاربا  دیـس  گرزب 
ننست لها  راشف  لیلد  هب  وا  یلو  دنک ، یم  لقن  شردپ  يارب  ار  باوخ  وا  دننک . ریمعت  ار  نآ  دنیایب و  وگب  دنک . یم  تیذا  ارم  ندب  تسا و 

رتخد کی  باوخ  هطساو  هب  دیوگ  یم  دوخ  اب  وا  یلو  دنیب ، یم  ار  باوخ  نامه  میهاربا  دیس  رگید  رتخد  مود ، بش  دهد . یمن  رثا  بیترت 
شردـپ يارب  دـنیب و  یم  ار  باوخ  نامه  زاـب  يو  کـچوک  رتخد  موس ، بش  دز . تسد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رتخد  ربق  هب  ناوت  یمن 

دوخ مراهچ ، بش  دنک . یمن  ییانتعا  دهد و  یمن  دوخ  هب  ار  يراک  نینچ  تأرج  یلو  دوش ، یم  تحاران  میهاربا  دیـس  دـنک . یم  فیرعت 
ربخاب نم  ربق  ریمعت  يارب  ار  قشمد  یلاو  ارچ  : » دیوگ یم  يو  هب  باتع  اب  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  میهاربا  دیس 

«. دینک مادقا  راک  نیا  يارب  عیرس  يدرکن ؟
رد ات  دهد  یم  ربخ  رهش  ینس  هعیش و  ناملاع  هب  ار  نایرج  مه  وا  دیوگ و  یم  زاب  قشمد  رهش  یلاو  يارب  ار  نایرج  میهاربا  دیس  ادرف  حبص 

دیـس دوخ  دنفاکـش . یم  ار  ربق  گنـس  دنوش . یم  لمع  دراو  ربق  ریمعت  يارب  لماک  تراهط  لسغ و  اب  یگمه  دنریگب . یمیمـصت  هراب  نیا 
هداتفا بآ  نایم  رد  تسا و  ملاس  زونه  ترـضح  ندب  دنیب  یم  دراد ، یمرب  ار  دحل  گنـس  دیـس  یتقو  دـنک . یم  مادـقا  ریمعت  يارب  میهاربا 

یم ریمعت  ار  نآ  زور  هس  زا  سپ  دـنور و  یم  ربق  لـخاد  يا  هدـع  دـنهد . یم  رارق  شناوناز  يور  دروآ و  یم  نوریب  ربق  زا  ار  ندـب  تسا .
رب يدیدج  ربق  گنس  دنیچ و  یم  ار  ربق  دراذگ و  یم  ربق  لخاد  ار  شرهطم  ندب  ترضح ، نفک  ندرک  ضوع  زا  سپ  میهاربا  دیس  دننک .

.« دراذگ یم  نآ  يور 
2. تسا هدرک  رکذ  ق  لاس 1280 ه .  ار  دادیور  نیا  خیرات  باتک ، هدنسیون 

تلود مظعا  ردـص  کـباتا ، ناـخ  رغـصا  یلع  ازریم  تسد  هب  يرجه  لاس 1323  رد  مود ، راب  يارب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هاـگمارآ 
ـ  ماظن لآ  لماک  دیـس  و  یلع » دـمحم  دیـس   » تسد هب  يرتهب  يرامعم  اب  هاگراب  يانب  يرجه ، لاس 1334  رد   3. دیدرگ انب  دیدجت  ناریا ،
هب ار  يا  هدـش  يراکالط  حیرـض  نارهت  يارهزلا  ینب  تأـیه  زین  ق  لاس 1376 ه .  رد  دش . هتخاس  یقـشمد ـ » ماظن  دمحم  دیـس   » نادنزرف

. درک هیده  هناتسآ 
ندوب دودحم  مالـسلااهیلع و  هیقر  ترـضح  فیرـش  مرح  ترایز  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نادنم  هقالع  هژیو  هجوت  لیلد  هب  نآ ، زا  سپ 

، یلاخلخ هّللارـصن  خیـش  ردـص ، یـسوم  ماما  لماش  یهورگ  یتسرپرـس  هب  مرح  هعـسوت  راک  ناریاز ، لاح  هافر  يارب  مرح ، یترایز  ياـضف 
هب یلو  دندیـشوک ، مرح  هعـسوت  رد  مرح ، فارطا  ياه  هناخ  دیرخ  اب  نانآ  دش . زاغآ  یمظاک  يدرو  اضردیـس  ینادمه و  مساقلاوبا  جاح 

. دیماجنا لوط  هب  لاس  نیدنچ  ات  راک  نیا  یتیموق  ياه  بصعت  هناضرغم و  ياه  يراک  عمط  یضعب  لیلد 
هعـسوت راک  هیروس ، یتلود  ياه  ماقم  روضح  اـب  ش ، خـیرات 1364 ه .  رد  نایعیـش ، کمک  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ياه  تیانع  اب  هتبلا 

. تسا عبرم  رتم  نآ 4500  تحاسم  هک  دمآ  رد  ینونک  لکش  هب  رهطم  مرح  هام ، جنپ  تدم  رد  تفای و  همادا  یمسر  روط  هب  رهطم  مرح 
ص 41. البرک ، شوواچ  هیقر ؛  . 1

ص 171؛ ج 2 ، نیطبسلا ، یناعم  ص 395 ؛ عومدلا ، جاهنم  زا : هتفرگرب  مشـش ، باب  ص 388 ، یناسارخ ، مشاهالم  خـیراوتلا ؛ بختنم   . 2
ص 238. راصبالارون ،
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ص 23. ج 7 ، هعیشلا ، نایعا   . 3

تربع هیام  دیزی ؛ روگ 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  نّیزم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 25  هب  تسا ، یناهفصا  نادنمرنه  راک  هک  ترضح  رهطم  حیرض 
1 .« ینادرگ یم  راوخ  یهاوخب ، ار  هک  ره  یهد و  یم  تزع  یهاوخ ، یم  ار  هک  ره  ادنوادخ ! »

یبوخ هب  هدیدرگ ، لیدبت  قشمد  ناد  هلابز  هب  هک  شردپ  دـیزی و  ناشن  مان و  یب  روگ  لباقم  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  یتوکلم  مرح 
. تسا فیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رگنایامن 

یم هکره  زا  وا  دوش . هاگآ  هیواعم  ربق  عضو  زا  دـشوک  یم  قشمد  هب  يرفـس  رد  هطورـشم ، رـصع  فورعم  ملاع  ییابطابط ،» دـمحم  دیـس  »
ار وا  ات  دوش  یم  رضاح  دایز  يا  هیارک  اب  یچ  هکـشرد  کی  هک  نیا  ات  دنور  یم  هرفط  وا  هب  خساپ  زا  يزیمآ  ترفن  هاگن  اب  یگمه  دسرپ ،
رد تشاد . هلپ  هس  اب  يرتم  کچوک 20  قاتا  رد  هک  دوب  يا  هبارخ  طایح ، تشادن . رهـش  زا  يدایز  تفاسم  : » دیوگ یم  وا  دربب . اج  نآ  هب 
اب ندیسیر  خن  لوغـشم  طایح  هشوگ ي  رد  ینزریپ  دندرک . یم  انـش  نآ  رد  یباغرم  هس  دوب و  هدیدنگ  بآ  زا  رپ  یکچوک  ضوح  طایح ،

هنهک هچراپ  هک  دوب  فیثک  ربق  ود  قاتا ، لخاد  رد  دنور . یمن  اج  نآ  ماش  لها  نوچ  متـسین ، ماش  لها  هک  دیمهف  نم  ندید  اب  دوب . كود 
. دندوب هتشاذگ  شربق  يور  رب  مه  یمیدق  یسم  نادعمش  ود  دندوب و  هتخادنا  نآ  يور  يا 

2 .« تسا هداتفا  یناشن  مان و  یب  رد  هدش و  لیدبت  یناد  هلابز  هب  ریغص » باب   » رد نونکا  مه  دیزی  ربق 
ص 52. البرک ، شوواچ  هیقر ؛  . 1

. شنیزگ اب   67 صص 51 ـ  ماش ، ناشخرد  هراتس   . 2

ماش سدقم  ياه  ناکم  رگید 

زا يرایـسب  دـلوت  لحم  نیمزرـس  نیا  تسا . ناهج  يابیز  قطانم  زا  ییاوه  بآ و  رظن  زا  نهک و  یندـمت  ياراد  یناتـساب ، ینیمزرـس  ماش ،
. تشگ لدب  يوما  ناگدنرد  تختیاپ  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  روهظ  زا  نرق  کی  زا  رتمک  تشذگ  اب  هک  هدوب  یهلا  ناربمایپ 

هیلع يرگسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد   1 !« یتسپ یلاها  هچ  اما  یبوخ ، نیمزرـس  هچ  ماش ؛ : » دـیامرف یم  ماش  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ترضح دنتسه ، وا  اب  رفن  رازه  دص  هک  دنتفگ  دیسر و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هیواعم ، یچیپرـس  ربخ  یتقو  : » تسا هدمآ  زین  مالـسلا 

نادناخ زا  يرایـسب  مدرم ، نیا   2 .« موش لها  دییوگب  هکلب  ماش ، لها  دییوگن  دومرف : دـنا . ماش  لها  دـنتفگ : دـنا ؟ هفیاط  مادـک  زا  دیـسرپ :
نانآ مان  ندروآ  هب  اج  نیا  رد  دنک . یم  یناشفاوترپ  نیمزرس  نیا  رد  نانآ  كاپ  هربقم  نونکا  مه  هک  دندرک  دیهش  ار  مالسلا  مهیلع  یحو 

. مینک یم  هدنسب 
ص 361. ج 4 ، راحبلا ، ۀنیفس   . 1

. نامه  . 2

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نادنزرف  هاگمارآ 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  هاگمارآ  . 1
مالسلااهیلع موثلک  ما  ترضح  هاگمارآ  . 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلااهیلع ؛  هنیکس  ترضح  هاگمارآ  . 3
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلااهیلع ؛  يرغص  همطاف  ترضح  هاگمارآ  . 4
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مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  رتخد  هنومیم ؛ ترضح  هاگمارآ  . 5
مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  رتخد  هدیمح ؛ ترضح  هاگمارآ  . 6

مالسلا هیلع  رایط  رفعج  نب  هّللادبع  هاگمارآ  . 7
مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رسپ  رهابلا ؛ هّللادبع  هاگمارآ  . 8

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دنزرف  رفعج ؛ نب  هّللادبع  هاگمارآ  . 9
البرک نادیهش  ياهرس  داجس و  ترضح  ماقم  . 10

نیعبات باحصا و  هاگمارآ 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  مداخ  سیمع ؛ تنب  ءامسا  هاگمارآ  . 1
مالسلااهیلع ارهز  ترضح  مداخ  هضف ؛ هاگمارآ  . 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نارسمه  زا  هبیبح ؛ ما  هملس و  ما  هاگمارآ  . 3
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نذؤم  حابر ؛ نب  لالب  هاگمارآ  . 4

ینرق سیوا  هاگمارآ  . 5
يدع نب  رجح  هاگمارآ  . 6

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نذؤم  موتکم ؛ ما  نب  هّللادبع  هاگمارآ  . 7
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هباحص  زا  یخرب  ورمع و  نب  دادقم  ینارهب و  يدنکدوسا  نب  دادقم  هاگمارآ  . 8

.( تسا ْسیَمُع  تنب  ءامسا  ناشیا ، ردام   ) مالسلا هیلع  یلع  بتکم  هتفای  شرورپ  رکبوبا و  دنزرف  رکب ؛ یبا  نب  دمحم  هاگمارآ  . 9

ناربمایپ هاگمارآ 

ناشیا سدقم  رس  نفد  لحم  ییحی و  ترضح  ِهاگمارآ  . 1
مالسلا هیلع  دوه  ترضح  هاگمارآ  . 2

مالسلا هیلع  رضخ  ترضح  هاگمارآ  . 3

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همان  ترایز 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
یَّلَص ٍدَّمَُحم  نیلَسْرُْملا  َو  ِءاِیْبنَألا  ِمَتاخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََرب . َو  هّللا ِ  ُۀَمْحَر  َو  ُمالَّسلا  َو  ُۀَّیَحت  ِْکیَلَع  َۀَّیَقُر ، انَتَدِّیَـس  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ِءاِسن ِةَدِّیَـس  ِءارْهَّزلا  ُۀَـمِطاف  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  مـالَّسلا . ِْهیَلَع  ِبلاـط  یبَا  ِْنب  یلَع  َنینِمؤُْملاَریمَا  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهلآ . َو  ِْهیَلَع  هّللا ُ 
اَُهتَّیَا ِْکیَلَع  ُمالّـسلا  دـیهَّشلا . ِْنیَـسُْحلا  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  تانِمؤُملا . نینِمْؤُْملا و  َُّما  يْربُْکلا  َۀَـجیدَخ  َْتِنب  ای  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  نیَملاـْعلا .

ُمالـسلا ۀَلِـضافلا . ُۀَّیکَّزلا  اهتیا  ِکیلع  مالـسلا  ۀَیقَّنلا . ُۀَّیقَّتلا  اَُهتَّیَا  ِکیلع  ُمالّـسلا  ِۀَّیـضْرَملا . ِۀَّیـضَّرلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َةَدـیهَّشلا . ُۀَـقَیدِّصلا 
ِكِدادْجَا َو  ِِکئابآ  َعَم  ِۀَّنَجلا  ِیف  ِكاوأَم  َو  َِکلِْزنَم  هّللا ُ  َلَعَجَف  ِِکنََدب . َو  ِکِحوُر  یلَع  َو  ِکیلع  هّللا ُ  یّلَـص  ُۀَّیهَْبلا  ُۀَـمُولظَْملا  اَُهتَّیَا  ِکیلع 

 ِ هّللا ُۀمحر  ِفیرَّشلا و  ِکِمَرَح  َلْوَح  َنیّفاْحلا  ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  راّدلا و  یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ُمالّـسلا  َنیمُوصْعَملا . َنیرِهاطلا  َنیِبیَّطلا 
. نیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  نیرِهاّطلا . َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدّمَُحم  انَدِّیَس  یلَع  هّللا ُ  یّلص  َو  ُهتاکََرب  َو 

! داب وت  رب  دنوادخ  ّتیحت  دورد و  هیقر ! يا  گرزب ! يوناب  يا  وت  رب  دورد  مالس و 
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هیلع نینمؤملاریما  رتخد  يا  وت  رب  مالس  داب ! شنادناخ  وا و  رب  یهلا  يانث  مالـس و  هک  دمحم  ادخ ، هداتـسرف  نیرخآ  تخد  يا  وت  رب  مالس 
ترضح نانمؤم ، راوگرزب  ردام  رتخد  يا  وت  رب  ادخ  دورد  مالسلااهیلع .  ارهز  همطاف  ناهج ، يوناب  گرزب  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  مالـسلا . 

نآ يا  وت  رب  دورد  دیهش . راتفگ  تسار  يا  داب  وت  رب  ادخ  دورد  مالسلا .  هیلع  دیهـش  نیـسح  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  مالـسلااهیلع .  هجیدخ 
. هتخیهرف نمادـکاپ و  يوناب  يا  وت  رب  مالـس  هدیدنـسپ . راگزیهرپ و  يوناب  يا  وت  رب  راـگدرورپ  ّتیحت  یتشگ . یـضار  قح  ياـضر  هب  هک 

دزن تشهب  رد  ار  وت  هاگیاج  دـنوادخ  وت . مسج  حور و  رب  وت و  رب  دـنوادخ  ياـنث  مالـس و  هدـید . متـس  راوگرزب و  يوناـب  يا  وت  رب  مـالس 
رب مالـس  دیدز . مقر  دوخ  رب  ییوکین  هاگیاج  هچ  دیتخاس و  هشیپ  هک  يربص  نآ  رب  مالـس  دـهد . رارق  تموصعم  كاپ و  هتـسراو و  ناکاین 

نادناخ دمحم و  ام  ياقآ  رب  ادـنوادخ  داب . امـش  یگمه  رب  راگدرورپ  تیحت  دـنا . شدرگ  رد  تا  یتوکلم  مرح  درگادرگ  هک  یناگتـشرف 
! ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  هک  تسرف  دورد  شکاپ 

یسراف بدا  هدیزگرب  مود : شخب 

راعشا هدیزگرب 

هراشا

، هدمآرد مظن  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يریـسا  يارجام  هدش و  هدرب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  نآ ، رد  هک  يا  هدورـس  نیرت  نهک 
رقاب ماما  زا  اروشاع  ترایز  نایوار  زا  یکی  وا  تسا . مالـسلا ـ  هیلع  قداص  ماما  رـصاعم  نارعاش  زا  هریمع ـ » نب  فیـس   » زوس ناج  هدیـصق 

نآ تیب  دنچ  نادرگرب  کنیا  دروآ . یم  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  مان  راب  ود  كانزوس ، دنلب و  هماکچ  نیا  رد  هک  تسه  مالـسلا  هیلع 
: میروآ یم  ار 

. نک هاتوک  ار  تشنزرس  ریذپب و  ار  مرذع  هدید ! يا  سپ  ناراوگرزب ؛ نیا  تبیصم  تسا  گرزب  ردقچ 
راّدغ نمـشد  لد  هیقر ، فعـض  يروجنر و  لاح  هب  تسبرب . تخر  شناور  زا  شمارآ  تشگ ، ادـج  هنیکـس  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو 

رارکت زگره  هک  دیـسر  ییاه  تبیـصم  موثلک  ما  رب  دش . دهاوخن  هتفریذپ  شنمـشد  رذع  یلو  دهاوخب ، رذع  وا  زا  تمایق  رد  دیاب  تخوس .
. دناشوپ کشا  اب  ار  شا  هرهچ  دش و  دهاوخن 

همطاف ناشردام  هک  ماـگنه  نآ  رد  دنتـسیرگ . یم  وا  رب  زوس  هآ و  ترـسح ، اـب  هک  ار  هیقر  هنیکـس و  موثلک و  ما  منک  یمن  شومارف  زگره 
: دناوخ یم  ار  یسک  ینادرگرس  یتحاران و  اب  هک  یسک  دننام  دندز ؛ یم  ادص  ار  مالسلااهیلع 

دولآ كاخ  ِنیمز  يور  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یم  یناشفا  وترپ  كاخ  يور  هدراهچ ، بش  هام  دننام  هک  تسوت  نیـسح  نیا  همطاف ! ردام ، يا 
1. دنروانش شنوخ  رد  شیاضعا  هعطق ، هعطق  و 

ص 140. ینسحلاوبا ، یلع  رون ، همئا  گوس  رد  یشوپهایس   . 1

هناورپ یب  عمش 

مشوماخ هدرک ، مبآ  هک  سب  شتآ  هک  معمش  نآ  نم 
مشومارف هناورپ  دنچ  زا  ریغ  دندرک  همه 

نم دنرب و  یم  شیارب  لگ  سک ، دش  رامیب  رگا 
مشوغآ رد  اباب  رس  دشاب  لگ ، هتسد  ياج  هب 

ام رب  دش  دازآ  بآ  هنشت ، بل  يا  وت  لتق  زا  سپ 
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مشون یمن  مماک ، رب  بآ  نیا  تسا  شتآ  رارش 
ددرگ نفک  نم  مسج  دنشوپ و  ایروب  رد  ار  وت 
مشوپ یمن  نت  رب  نفک  زگره  تردام ! ناج  هب 
دمآ نورب  ملاظ  نآ  تسد  هفیقس  زا  هرابود 
مشوگ دش  هراپ  یلیس  ارهز ز  مردام  لثم  هک 
مدایرف هنیس ، سبح  دش ز  یم  اهر  یهاگ  رگا 

مشوماخ درک  یم  تلتاق  هنایزات ، برض  هب 
نمشد هدنخو  ماش  لها  گنس  رای و  قارف 

مشود رب  تسا  نیگنس  هوک ، نیا  مکدوک ، رخآ  نم 
يزاب دنک  بشما  ما  یتسه  اب  تذفان  هاگن 

مشوه  درب  یم  رس  زا  هگ  ناج ، دناتس  یم  نت  زا  هگ 
راگزاس اضر  مالغ 

شود هب  هناخ  لفط 

تسین مزال  هناد  تسا ، کشا  هناد  هک  ارم 
تسین مزال  هنارت  متفرگ ، سنُا  هلان  هب 
متشونب هبارخ  كاخ  هب  هدید ، کشا  ز 

تسین مزال  هنایشآ  ار  شود  هب  هناخ  لفط 
تسا یفاک  ین  بعک  گنس و  هلبآ و  ناشن 

تسین مزال  هناشن  میور ، هلال  هب  رگد 
دیسیونب هانگ  یب  ِنم  ربق  گنس  هب 

تسین مزال  هنایزات  ار  هلسلس  ریسا 
: متفگ وا  هب  دز و  تفرگ و  هناهب  ودع 

تسین مزال  هناهب  ممیتی ؛ هک  ارم  نزب 
تسا سب  هبارخ  هشوگ  ناهج ، کلم  ارم ز 

تسین مزال  هنال  تسا ، ریسا  هک  یلبلب  هب 
! رادب تسد  هّمع  هدرک ، ملجخ  تتبحم 
تسین مزال  هناش  هتسش ، نوخ  هب  فلز  يارب 
تسا ردپ  رس  شبش ، غارچ  هک  یکدوک  هب 

تسین مزال  هنابش  مزب  هب  غارچ  رگد 
راگتسر اضر  مالغ 

نیسح رانک 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همانهژیو  مغ  www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


تشادن هنایشآ  دوب و  یلبلب 
تشادن هنال  التبم و  سفق  هب 
نیسح ِقشع  ماد  هب  هداتفوا 

تشادن هناد  بآ و  هب  یجایتحا 
ارهز زج  میتی ، ّرد  دوب 

تشادن هناگی  ِرهوگ  نیا  فدص ؛
ماش هبارخ  هشوگ  رد  هتفخ 

تشادن هناخ  يوس  هب  نتفر  لیم 
درک یم  ردپ  رس  اب  لد  درد 

تشادن هناور  هژم  زا  لد  نوخ 
ارم تخوس  هچ  رگا  اباب  تفگ 

تشادن هنابز  نم  قشع  شتآ 
نیگمغ هتسکش  لد  نم  اب 

تشادن هنامز  ارچ  شزاسرس 
مدوب لد  هتسکش  میتی و  نم 

تشادن هنایزات  بات  نم  نت 
نیسح رانک  دهد  ناج  ات  تساوخ 

تشادن هناهب  رگا  نیا  زا  رتهب 
« قفش  » یتجهب نیسحدمحم 

هناورپ لد  زوس 

دشابن هناورپ  لد  رد  نم  لد  زوس 
دشابن هناوید  قشاع  نم  وچ  هناورپ 

مه نم  يرادافو  هک  مزوسب  عمش  يا 
دشابن هناورپ  يرادافو  رتمک ز 

مناهن هناریو  هشوگ  نیرد  جنگ  نوچ 
دشابن هناریو  هشوگ  زج  هب  جنگ  نوچ 

نک رذگ  تسود  يا  یبش  کی  ام  لفحم  رد 
دشابن هناگیب  مدرم  زا  رثا  اج  نیاک 

اما مشاب و  سفق  راتفرگ  غرم  نوچ 
دشابن هناد  مرگج  ِنوخ  هرطق  زج 

نم لد  اباب ز  وت  رهم  دورن  زگره 
دشابن هناسفا  وچ  تسا ، قشع  هصق  نیا 
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تیور وترپ  زا  زج  هب  یغارچ  عمش و  هن 
دشابن هناخمغ  هبلک و  نیا  هشوگ  رد 
نم لد  لاح  زا  یلفاغ  ارچ  وت  اباب 

دشابن هنادرُد  نم  زا  تربخ  زگره 
فقس یب  هناریو  هشوگ  زج  هب  ماش  رد 

دشابن هناخ  رگد  هراچیب ، نم  رهب 
ییاضر نیسحلادبع 

هناریو جنگ 

ما هدید  لاس  لهچ  ِجنر  هلاس ، هس  رد  نم 
ما هدیزخ  ناریو  هبلک  جنک  هب  مجنگ ،

یگنشت هار و  ِمتس  یمیتی و  درد 
ما هدینش  ادعا  تتامش  رتهب  اه  نیز 

قشع ریسم  ردنا  نم  ياپ  هتشگ  حورجم 
ما هدیود  نالیغم  راخ  يور  هب  سب  زا 

ار هلاس  تصش  هر  هلاس ، هس  ما  هدرک  یط 
ما هدیشچ  ار  ناهج  مرگ  درس و  هرابکی 

اون یب  مولظم  نم  وت ، لصو  هار  رد 
ما هدیرب  لد  تدوخ  ناج  هب  اوسام  زا 

م ح ـ 

هلفان زامن 

تشاد هلحار  نانع  شتسد  هب  قشع  هک  یبش 
تشاد هلفاق  هب  رظن  یمیتی  رود ، هار  ز 

درک یم  رفس  ناوراک  نآ  هرمه  هب  شلد 
تشاد هلصاف  هچ  رگا  ناریسا  ناوراک  ز 

تسا یفاک  ردق  نیمه  وا  مغ  درد و  جنر و  ز 
تشاد هلبآ  شیوخ  حورجم  کچوک و  ياپ  هب 

شا هدش  مگ  رهب  همولظم  بنیز  هنابش 
تشاد هلفان  زامن  رد  قح  هگرد  هب  اعد 

ییافو مشاه  دیس 

لدع خاک 
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دش هناریو  هشوگ  رد  شلزنم  هیقر  ات 
دش هناد  بآ و  رازلگ و  زا  رود  لبلب  وچ  مه 

درک داجیا  متس  خاک  رب  رد  یلدع  خاک 
دش هناریو  نآ  زا  ناریو  متس ، دادیب و  خاک 

شلفحم عمش  دیدرگ  وا  باب  سأر  هک  نوچ 
دش هناورپ  ردپ ، راسخر  عمش  درگ  هب  وا 
نابغاب شیپ  هب  لگ  نآ  افج  زا  رپرپ  تشگ 

دش هناخلگ  هدش ، رپرپ  لگ  ناز  هبارخ  سپ 
تشاذگ نید  ظفح  رهب  هبارخ  رد  ار  وا  بنیز ،

دش هنادرُد  نآ  غاد  اب  مغ  ِماش  زا  ناور  دوخ 
ماش يوس  هرابود  ار  بنیز  دروآ  وا  قشع 

دش هنامیپ  مه  زاب  هیقر  اب  بنیز  هک  ات 
رورنه یلع 

هودنا رپ  زار 

منک یم  اغوغ  هناریو  نیا  جنُک  بشما  همع 
منک یم  اوسر  هلمج  ار  ناگشیپ  تیانج  نیا 

ملزنم ناریو  هتشگ  ملوسر ، غاب  لبلب 
منک یم  انیس  روط  نوچ  ار  هناریو  نیمه  نم 
ارس ناریو  نیا  رد  بشما  نم  باب  دیایب  رگ 

منک یم  اشفا  شدزن  ار  دوخ  هودنا  رپ  زار 
بارخ مزاس  دوخ  هآ  زا  دیزی  دادیب  خاک 

منک یم  ارجا  زورما  ار  همانرب  نیمه  نم 
ماش رهش  رد  اپ  هب  ون  زا  منک  یم  یبالقنا 
منک یم  اغوغ  روش و  منیشن ، لد  نایب  اب 

ارم ياباب  وت  یتشُک  رگا  زورما  دیزی ! يا 
منک یم  ارهز  دزن  تیاکش  نم  رشحم  زور 

هتفیش

ماش هبارخ 

دوب هدمآ  هآ  کشا و  هب  نیزح  يارهز 
دوب هدمآ  هاگن  هب  ناشیرپ  لیربج ،

یقبط نایم  رد  هبارخ  جنک  رد 
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دوب هدمآ  هام  ینامهم  هب  دیشروخ 
داژن یبارهس 

هّللاراث

هّللاراث رس  هناریو  هب  تفر  نوچ 
هاگآ دش  نوچ  هیقر  ردپ ، لاح  زو 

: تفگ هدز  تریح  تفرگ و  لغب  هب  ار  رس 
هّللاب ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال 

رپ لاب و  یب  سونقق  سانشان 

دهاوخ یم  رپ  لاب و  هراتس ، سونقق 
دهاوخ یم  رحس  يراحص  فطل  لگ ،
دیرپ باوخ  زا  هیقر  بش ، تکاس  رد 
دهاوخ یم  ردپ  رگج ، نوخ  بنیز  زا 

لد محر  اضر  مالغ 

یبدا نوتم  هدیزگرب 

مغ هتشرف 

شوگ رد  شنیگنس ، ضغب  كاوژپ  دوب . اهر  مرگ  میسن  رد  شا  یکاخ  رَجعم  دیکچ . یم  شا  هتسخ  هاگن  زا  هناد  هناد  هصغ ، دوب و  هدرسفا 
. تفگ یمن  چیه  یلو  دیچیپ ، یم  نامز 

هزاریـش باتک  درک . یم  اشامت  هزین  رب  ار  دیـشروخ  شهاگن ، هدروخ  ناراب  هرجنپ  تشپ  زا  دوب و  هتفرگ  ناـهد  هب  يربص  یب  تشگنا  اـهنت 
شکچوک لد  رب  وا  هنهرب  ياهاپ  مخز  درک . یم  مسجت  دیـشروخ  مرگ  شوغآ  رد  ار  هناردـپ  تبحم  دز و  یم  قرو  مارآ  ار  ییاهنت  هدـش 

. تشادن ییانمت  چیه  ردپ  راسخر  يدیشروخ  رب  هسوب  زج  شنازرل  هدش و  لفق  ياه  بل  دز و  یم  رتشین 
هنهک و ياه  سابل  تشادن . اج  کی  ار  همه  نیا  بات  کچوک ، لد  نیا  دوب و  نابرهمان  نمشد ؛ غاد و  میـسن ؛ هصغ ، نیمز ؛ مغ ، نامـسآ ؛
ار مغ  نیگنـس  ناوناز  ندرک  لغب  ناوت  شناتـسد  دوب . هدش  اه  ینابرهمان  رهـش  هفطاع  یب  ناکدوک  يامن  تشگنا  دیـشروخ ، رتخد  یکاخ 

. دوب هبارخ  نیشن  نامهم  دنک . بوذ  ار  شا  هصغ  درس  رولب  تسناوت  یم  دیشروخ  وترپ  يامرگ  اهنت  تشادن و 
تفای تیعقاو  رون  زا  یقبط  نایم  رد  رادید  نیریش  يایؤر  دیبات . هبارخ  يدیماان  رد  دیـشروخ  دش و  ناتـسلگ  هبارخ  شتآ  اه ، بش  زا  یبش 

. تفرگ دوخ  نایم  رد  ار  رون  هنابیرغ ، یعامس  و 
دـش و شلد  ياهدرد  همه  شخب  مایتلا  دیـشروخ ، عاعـش  دیـشک . دوخ  شوغآ  رد  ار  ینامـسآ  قشع  نیرت  يدیـشروخ  قشاـع ، ِکـچوک 

وزرآ غاب  ياه  هسوبلگ  نیرتابیز  دیلاب و  یم  دوخ  نامهم  رب  كدوک  درب . دای  زا  دوخ  فیطل  کچوک و  مادنا  رب  ار  متس  هایـس  ّدر  شزوس 
. درک یم  دیشروخ  هفحت  ار 

شدرز هرهچ  دش و  راشرـس  رون  زا  هک  اج  نآ  ات  دناشک  یم  دوخ  کچوک  لد  رد  ار  دیـشروخ  ياهتنم  یب  زا  يوترپ  هنابیرغ ، زان  ره  اب  وا 
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1. دیشروخ رتخد  رب  مالس  دش . وحم  دیشروخ  رد  هک  ردق  نآ  دیشخرد ، دیشروخ  ناسب 
. هدنسیون  . 1

هبارخ تبرغ 

زا تراسا و  هنایزات  مخز و  یگنـشت و  ِجنر  مامت  دـناوت  یم  هنوگچ  هلاس  هس  بلق  کی  تسا . یقیمع  درد  یمیتی ، تسا و  تخـس  تراسا 
وا شزاون  یب  ار  یبش  هتخومآردپ و  بلق  نابرض  زا  ار  ندیپت  هک  يا  هلاس  هس  کچوک  بلق  مه  نآ  درخب ؛ ناج  هب  ار  یمیتی  درد  رتدب  نآ 

. تسا هدرب  ثرا  هب  وا  زا  مه  ار  یگرزب  تسا و  نیسح  هیقر  وا  اما  اما ... تسا ! هدناسرن  حبص  هب 
دیوج یم  ار  شردپ ـ  شقشع ـ  مامت  واکجنک ، ياه  هاگن  اب  درادن ، مارآ  يا  هظحل  دریگ و  یم  غارس  همع  زا  ار  ردپ  اروشاع ، زا  سپ  هیقر 

»؟ تساجک میاباب  همع ! : » دسرپ یم  مه  زاب  وا  دراذگ و  یم  خساپ  یب  ار  وا  شسرپ  بنیز ، توکس  و 
همع و ياپ  هباپ  وا ، يور  رادـید  ردـپ و  زا  يا  هناشن  نتفای  ِدـیما  هب  هیقر  یلو  اسرف ، تقاط  نآ  تنحم  تسا و  تخـس  هچرگا  تراسا  جـنر 

... . دروآ یمن  رب  مد  دیامیپ و  یم  ار  نابایب  ناریسا  رگید 
باـت رگید  یلو  دوش ، یم  هبارخ  دراو  رگید  ناریـسا  اـب  هیقر  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  هاـگلزنم  تسا و  ماـش  هبارخ  اـج  نیا 

»؟ تساجک میاباب  همع ! : » شسرپ نامه  زاب  درادن و  شمارآ  رارق و  يا  هظحل  ردپ ، يوجو  تسج  رد  تسا ؛ ناشیرپ  درادن . يرود 
هب ار  ردپ  يوب  همع ، شوغآ  رد  وا  دنروآ و  یم  وا  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  دنهد ؛ یم  ار  هیقر  يرارق  یب  خـساپ  نایماش  راب ، نیا  و 

... . دنک یم  ساسحا  ار  شرهمرپ  ناتسد  دروآ و  یم  دای 
نیسح يارب  دش ، یم  نامیتی  يالب  رپس  هک  ار  همع  ياه  ندروخ  یلیـس  اه و  هنایزات  دنک ؛ یم  هوکـش  ردپ  دزن  نید  یب  نارفاک  نیا  زا  هیقر 
يارب هک  اه  هتفگان  هچ  ودهد  یم  ناشن  وا  هب  دوب ، ردپ  ياه  هسوب  نیرت  نابرهم  هاگ  هسوب  ینامز  هک  ار  شا  یلین  تروص  دنک ، یم  وگزاب 

! دیوگ یمن  مالسلا  هیلع  نیسح 
سک چـیه  دوبن . ردـپ  رـس  زا  وت  ندرک  ادـج  يارای  ار  سک  چـیه  بش ، نآ  درک . یم  مارآ  ار  اـه  لد  همه  هبارخ ، رد  وت  روضح  هیقر ! يا 
هشوگ زا  کچوک  يا  هتـشرف  دننام  هک  دناوخ  تیارب  ار  نتفر  دورـس  نیمادک  ردپ ، ياه  مشچ  یتفگ . هچ  ردپ  رـس  اب  وت  بش  نآ  دیمهفن 

1! يداهن اج  هب  همع  يارب  ار  هبارخ  تبرغ  يدیشک و  رپ  ردپ ، شیپ  یلعا و  شرع  ات  هبارخ  نیا 
ییوگوم ماهلا 

دنفسا 1380. هرامش 36 ، تاراشا ، هلجم   . 1

توکس زا  يدایرف 

نیریـش ياه  كواـکچ  تشد  کـی  نتـشک  ینعی  وت ؛ نارجه  كرد  تسا . تخـس  شندرک  رواـب  تسوت ؛ تاـفو  بش  بشما  دـنیوگ  یم 
! ایقاقا ناتسلگ  کی  ياه  گرب  لگ  ندرک  رپرپ  ینعی  نابز ؛

خیرات هک  میناد  یم  ردق  نیمه  يا . هتفرگ  توکـس  شمارآ  هدـننک ، هتـسخ  ياهرفـس  زا  سپ  تسا  زور  دـنچ  ییوگ  متفگ ، یم  بشما  زا 
. هبارخ هژاو : نیا  تسا  نیگنس  بجع  دنراذگب ؛ ماش  رد  نات  هناخ  رب  دنا  هتسناوت  مان  کی  اهنت  اهنت و  تسدربز ، ناراگن 

یناشفا رون  زا  هک  دید  یم  دوخ  هب  باتفآ  یک  دنیبب . نیـشن  كاخ  ار  هّللا  لآ  دوخ ، نارذـگ  رد  داد  یم  هزاجا  دوخ  هب  راگزور  لایخ  یِک 
. دشاب لجخ  شا 

رد تیاباب  هک  یتسناد  یم  وت  اما  يرادن ؛ اباب  وت  دنتفگ : یم  يدیرخ . یم  تکچوک  ناج  هب  ار  اه  هچب  دنخشین  زورما  ما  هدینـش  ناج ! هیقر 
مه نم  يدیـسر ، ماش  هب  یتقو  هک  تفگ  وت  هب  درک ، یم  یظفاحادـخ  همه  اب  یتقو  شدوخ  دوب . هتفگ  شدوخ  مناد ، یم  يرآ  تسا . رفس 
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. میآ یم 
؟ دوب هدنام  تنامشچ  رد  یکشا  رگم  یلو  ادص ، یب  اما  يا ؛ هدرک  هیرگ  یلک  يا ، هدش  هتسخ  یلیخ  زورما  مناد  یم 

اباب رگا  یلو  دناوخ ، یم  هتـسشن  ار  شزامن  رگید  تا  همع  اجک ؟ امـش  اجک و  بنیز  تا  همع  یگتـسخ  اما  دنا ، هتـسخ  همه  باوخب ، دوز 
! وگن يزیچ  وا  هب  دمآ 

تـسد دنور . یم  هار  شا  هیاس  يور  هبارخ ، ياه  يدنلب  یتسپ  هک  تسا  همع  یهایـس ، نیا  دنباوخ و  همه  مسیون . یم  تیارب  نم  باوخب !!
. تسا هتخاس  ناریو  نینچ  نیا  ار  هبارخ  ياهراوید  هک  تسا  تیمولظم  داـیرف  يادـص  اـهنت  دـناسر . یم  همه  رـس  يـالاب  ار  دوخ  راوید ، هب 

یم اعد  لد  رد  بترم  مناد . یمن  ارچ ؟ تسین ؛ يداع  بشما  اما  دـننیب ؛ یم  ار  تموکح  ياـه  هدـعو  باوخ  مه  نمـشد  ياـه  همزگ  یتح 
... . دریگب هناهب  دشاب و  هنادزان  رگا  مه  نآ  هبارخ ، نیا  رد  مه  نآ  دنیبن . ار  شا  هدرک  رفس  زیزع  باوخ  یسک  هک  منک 

ار شباوخ  هک  متـسناد  اباب ! هناهب  دش . یم  دیابن  هک  نامه  دوب ، وت  يادـص  دناکـشخ ؛ یم  ولگ  رد  ار  توکـس  دایرف  يا ، هیرگ  يادـص  ... 
. دوب هداد  لوق  شدوخ  یتشاد ؛ قح  يا ! هدید 

مـشخ يادص  درب . یم  تراسا  هب  ناشنامـشچ  زا  ار  باوخ  دناجنر و  یم  ار  اه  هچب  لد  تا ، هیرگ  قه  قه  درک . یمن  تمارآ  همع  نانخس 
نآ هب  مزاـنب  دوـب . هدرک  رت  هایـس  ار  ناشدـیلپ  شمارآ  تا ، هیرگ  يادـص  دـنازرل . یم  ار  همه  نت  تساوـخ ، یمرب  ناگنحـش  شرغ  زا  هک 

. دز مهرب  ار  هشیپ  رفک  هاشداپ  شمارآ  هک  تا  هنادرد  ياه  کشا 
وپاکت هب  تندرک  مارآ  يارب  ییوگ  دـنک . یم  هنخر  شنورد  تثابخ  زاب  بش  همین  یهایـس  رد  دیـسر . یمن  اج  نیدـب  راـک  شاـک  يا  اـما 

. درازایب رتشیب  ردپ  دای  زا  يا  هیده  اب  ار  تا  ییایرد  رطاخ  ات  دتسرفب  يا  هفحت  تیارب  دیاش  تسا . هداتفا 
هانپ هبارخ  زا  يا  هشوگ  هب  همه  دزادنا . یم  بات  بت و  رد  ار  ناوناب  بلق  گنهآ  برض  ناشیاه ، ماگ  يادص  دنیآ ؛ یم  هبارخ  هب  نازابرس 

. یهد یم  حیجرت  ار  همع  يا . هتسشن  رظتنم  تکانزوس ، ياه  هیوم  اب  اهنت  ياهنت  هبارخ ، طسو  رد  وت  دنرب . یم 
؟! متساوخن اذغ  هک  نم  همع ! یلو 

. دنراذگ یم  نیمز  هب  تلباقم  رد  ار  قَبَط 
... . نیسح تیاباب  ناج  رادم ! رب  بنیز  تا  همع  هدیمخ  دق  هب  ار  وت  رادم ! رب  شوپرس  ناج ...! هیقر  اما 

یم یناشفا  وترپ  نامسآ  هب  رون  دور و  یم  رانک  شوپرـس  دنک . یم  ییامندوخ  دیزی  هفحت  دوش . یم  زارد  قبط  يوس  هب  تکچوک  ناتـسد 
يارب ار  يا  هشوگ  دنـشک و  یم  رانک  غاد  درد و  زا  همه  دوش . یم  اپرب  هرابود  ییاروشاع  دنبوک . یم  هبارخ  راوید  هب  رـس  مرح  لها  دـنک .
هدروخ ناراب  هرجنپ  تشپ  زا  ار  وت  همه  الاح  يدوب ! رت  قاتشم  همه  زا  رادید  يارب  وت  ینیـسح ! رتخد  وت  اما  دننک . یم  رایتخا  درد  نیکـست 

! يدرک یم  ییاریذپ  دیاب  وت  يدوب و  وت  ردپ  نابزیم  دنا . هتشگ  وت  ییارس  هحون  توهبم  دنرگن و  یم  مشچ ،
. دوبن یلین  مه  وت  تروص  يرآ ! دوبن . ینوخ  شتروص  تفر ، یم  یتقو  ردپ  اما  اما ... ینابسچ . یم  هنیس  هب  ار  ردپ  رس 

ياراـی ار  یـسک  ینز و  یم  همطل  دوـخ  هب  يزیر ؛ یم  کـشا  ینز ؛ یم  هلاـن  ینک ! یم  هیوـم  تسا . هناـمز  خرچ  هایـس  شدرگ  رثا  اـه  نیا 
. دنزیر یم  کشا  دنهد و  یم  ناکت  رس  دننک ؛ یم  دییأت  ار  تیاه  فرح  دنهد و  یم  يرای  کشا  اب  ار  وت  اهنت  تسین . یسردایرف 

دزیر و یم  رـس  هب  كاخ  دور . یم  وت  يوس  هب  همیـسآرس  همع  دوش و  یم  شوماخ  تا  هلان  يور ، یم  هرفط  ردپ  رادید  زا  دوز  ردـقچ  اما 
1. يدوب هتفر  ردپ  ینامهم  هب  وت  يرآ ، دشک . یم  دایرف 

(. شنیزگ اب   ) ناسدقم داوج  ییحی   . 1

نازاس همانرب  اب  هارمه  موس : شخب 

یلک ياهداهنشیپ 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همانهژیو  مغ  www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


مه داجیا  ناراوگرزب ، نآ  هب  طوبرم  ياهدادـخر  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  رتهب  هیارا  يارب  يزیر  هماـنرب  ياـهروحم  زا  یکی  . 1
بادآ و یخرب  يراگدنام  مدرم و  رد  هبذاج  داجیا  ببس  هویـش ، نیا  يریگراک  هب  تسا . یلم  موسر  بادآ و  گنهرف و  نیا  نایم  یگتـسب 

. ددرگ یم  یلم  موسر 
هب هنیمز  نیا  رد  قفوم  اتبسن  ياهراک  زا  یکی  دش ، شخپ  زورون  دیع  اب  نامز  مه  لاس 80 و  مرحم  رد  هک  مهد » بش  لایرس  ، » هنومن يارب 

دوخ نابطاخم  یبهذم ، گنهرف  یلم و  موسر  بادآ و  نایم  یگتسباو  داجیا  اب  دهاوخ  یم  هعومجم  نیا  رد  نادرگراک  اریز  دیآ ؛ یم  رظن 
. دنک قیوشت  لایرس  ياشامت  هب  دراد و  هاگن  یضار  لوصا ـ  هب  يدنب  ياپ  زا  یحطس  ره  رد  ار ـ 

بـش اب  بسانم  ییاروشاع و  ییاوه  لاح و  دـشوک  یم  اروشاع  ياهدادـیور  هب  میقتـسم  ریغ  يا  هراشا  اـب  هژیو و  یتفارظ  اـب  هعومجم  نیا 
ضرغ زا  یمک  ار  هدـننیب  لایرـس ، نیا  رد  وا  ینیرفآرخف  و  ناـمزلارخف »  » هب هزادـنا  زا  شیب  نتخادرپ  یلو  دـشخبب ، هعماـج  هب  مرحم  ياـه 

نتخادرپ یلو  دناشکب ، یهلا  ریذپانانف  قشع  هب  ار  يزاجم  ِقشع  نیا  نایاپ  دشوک  یم  هعومجم  هدنزاس  هک  نیا  اب  دـنک . یم  رترود  یلـصا 
دزاس یم  جلف  ار  یقشاع  نیا  یلصا  هندب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  قشع  هب  بش  کی  اهنت  نداد  صاصتخا  نامزلارخف و  قشع  هب  بش  ُهن 

. دوش یم  هصالخ  مناخ  نامه  هب  قشع  رد  اهنت  و 
زا یعیـسو  شخب  رد  ینعی  ددرگ ؛ یم  رارکت  زین  هعومجم  نیا  رد  دروخ ، یم  مشچ  هب  یناریا  ياه  لایرـس  اـه و  ملیف  رتشیب  رد  هک  یفعض 
نآ همه  ملیف ، رخآ  شخب  رد  مه  نآ  شخب ، کـی  رد  اـهنت  دوـش و  یم  هتخادرپ  ینیرفآ  ماـهبا  يزادرپ و  ناتـساد  ییوجارجاـم ، هـب  راـک ،

هنوگ نیا  رگا  اریز  دبای ؛ یم  نایاپ  ناتـساد  دور . یم  نایم  زا  اه  ماهبا  دوش و  یم  هداد  خساپ  اه  شـسرپ  دریذـپ ، یم  نایاپ  اه  ییوجارجام 
یشتآ نآ  دنادب  دراد  تسود  هدننیب  دنام و  یم  یقاب  مهبم  نامزلارخف  راک  ماجنارـس  هعومجم  نیمه  رد  دنام . یم  یقاب  صقان  راک  دشابن ،

اغوغ روش و  نیا  یلـصا ، ياه  تیـصخش  ندش  هتـشک  زا  سپ  دشک و  یم  هنابز  یک  ات  تخورفارب  وا  دوجو  رد  البرک  هصق  زا  ردیح »  » هک
؟ دبای یم  همادا  ردیح  هار  ایآ  دراد ؟ يرثا  مه  مدرم  رد  راتشک ، نیا  ایآ  دننیشن ؟ یم  ياپ  زا  اهنت ، نانز  ایآ  دوش ؟ یم  هدیشک  اجک  هب 

رد مدرم  ياه  يرادازع  ياپ  هباپ  مرحم  نایاپ  اـت  ریـسم  نیا  دـیدرگ و  یم  رتراـبرپ  هعومجم  دـش ، یم  هداد  خـساپ  اـه  شـسرپ  نیا  هب  رگا 
ناج زا  دش و  یم  رت  نشور  مدرم  يارب  زین  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  نکش  ْنمشد  ِمایق  نآ ، زا  هتـشذگ  تفای . یم  همادا  ایاکت  دجاسم و 

هک دـنامن  هتفگان  دـیدرگ . یم  هعومجم  نیا  هیام  نورد  رتشیب  ماجـسنا  ببـس  دـمآ و  یم  نایم  هب  ینخـس  زین  اروشاع  رگایحا  ياه  یناـشف 
زا سپ  یلو  دننز ، یم  هنیس  رس و  رب  مرحم  مهد  زور  ات  مدرم  لومعم ، روط  هب  تسا . لکش  نیمه  هب  زین  یمدرم  ياه  يرادازع  زا  يرایـسب 
یم زاغآ  ار  دوخ  یگّرمزور  دنور و  یم  ناشیاه  هناخ  هب  يرادازع ، هب  ندیشخب  نایاپ  اب  یخرب  تساروشاع ، مایق  زاغآ ، هزات  هک  مهد  زور 

. دننک یم  كرت  ار  سرد  سالک  اروشاع ، زا  نتفرگ  سرد  جوا  هطقن  رد  هنوگ  نیدب  دننک .
مهم نیا  اروشاع ، زا  سپ  ینیـسح  مایق  نوگانوگ  ياه  هبنج  هب  نتخادرپ  يزاس و  گنهرف  اب  هک  تسا  نیا  امیـس  ادـص و  ِتلاسر  نیاربانب ،

ياـهزنط یـضعب  هک  تسا  یتفگـش  ياـج  دریگ . هرهب  رتـشیب  ماـیق  نـیا  ياـهدروآ  تـسد  زا  هعماـج  اـت  دـهد  شرتـسگ  مدرم  ناـیم  رد  ار 
ات هاگ  دنراد ، یمرگرـس  هبنج  اهنت  دـنرادن و  بطاخم  يارب  یگنهرف  راب  هنوگ  چـیه  دنتـسه و  یثنخ  ياه  همانرب  فیدر  رد  هک  ینویزیولت 
هک راگنا  میسر ، یم  مهد » بش   » هب یتقو  اروشاع ، گنهرف  هنیمز  رد  یلو  دراد ، نتفگ  يارب  فرح  نانچ  مه  دشک و  یم  لوط  لصف  کی 

! تسا هدنامن  نتفگ  يارب  يزیچ  رگید 
بان مالـسا  ناشوج  ياه  همـشچ  زا  هک  دنتـسه  مدرم  لیـصا  ياـهرواب  هب  ندز  هبرـض  یپ  رد  گـنهرف ، نید و  ناـنزهار  یخرب  هزورما  . 2

. دـهد ناـشن  تراـیز  لـسوت و  هلئـسم  هب  يرتـشیب  درکیور  یّلم  هناـسر  نیا  دراد  اـج  دریگ . یم  همـشچرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم 
، يراوگوس مسارم  زا  میقتـسم  شرازگ  هیهت  بلاق  رد   ) هناسر ناراکردنا  تسد  هجوت  دروم  رتشیب  هلئـسم  نیا  ریخا  لاس  دنچ  رد  هّللادمحب 
هب دیاب  هکلب  درک ، هدنـسب  اه  مسارم  هنوگ  نیا  شخپ  هب  اهنت  دیابن  لاح ، نیا  اب  تسا . هتفرگ  رارق  یبهذم و )... ياه  نشج  یناوخ ، ترایز 

، هعماج رد  نانآ  یقالخا  گنهرف  ندش  هنیداهن  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  هب  لسوت  اریز  دوش ؛ هجوت  لسوت  هلئسم  هب  ییانب  ریز  لکش 
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. دیماجنا دهاوخ  نانآ  يونعم  ياهزاین  نیمأت  یلاعت و  هب  تشاد و  دهاوخ  ییازسب  شقن  مدرم  يونعم  حطس  دشر  رد 
یم دیدج  یتفرعم  كرد و  هب  نآ ، اب  شیوخ  ینهذ  ياه  هتـشاد  نتخیمآ  مه  رد  نآ و  ياه  مایپ  تفایرد  زا  سپ  هناسر  نابطاخم  نوچ  . 3
نیا دنور  رد  هناسر  رگا  لیلد ، نیمه  هب  دوش . یم  ساسحا  یبوخ  هب  نید  هزوح  فراعم  اب  اه  مایپ  نیا  يراگزاس  دنیآرف  تیساسح  دنسر ،

مظعم ماقم  تشاد . دـهاوخربرد  بطاخم  يارب  یبساـنمان  ياهدـمآ  یپ  دـشاب ، هتـشاد  هناسانـشراکریغ  فیعـض و  يدرکلمع  يراـگزاس ،
: تسا هدومرف  هراشا  هلئسم  نیا  هب  امیس  ادص و  نامزاس  مرتحم  تسایر  باصتنا  مکح  رد  زین  يربهر 

زیهرپ یصخش  قیالس  ماهوا و  اب  هتخیمآ  فیعض و  بلاطم  حرط  زا  دوش و  هجوت  بلاطم  ییالاو  قمع و  تیفیک و  هب  یمالسا ، ثحابم  رد 
. ددرگ

راذـگریثأت هعماج  یبهذـم  ینید و  گنهرف  رب  میقتـسم  روط  هب  هک  ییاه  همانرب  هژیو  رد  فیعـض  بلاطم  هعاـشا  حرط و  هک  تسا  حـضاو 
. دیماجنا دهاوخ  یبولطمان  ياه  هجیتن  هب  دراد و  يرت  هدنیازف  رثا  تسا ،

نیا رد  دش . یم  وگو  تفگ  یـسانشراک  اب  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  تشذـگرد  زور  لاس  تبـسانم  هب  هداوناخ ، همانرب  رد  هنومن ، يارب 
دوخ خساپ  زا  یشخب  رد  ناشیا  دش . هدیسرپ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تافو  یگنوگچ  دروم  رد  همانرب  مرتحم  سانـشراک  زا  وگو  تفگ 

هدیرب رس  هک  داد  روتسد  رتخد ، رطاخ  يالست  يارب  دیزی  درک ... هیرگ  هب  عورش  دیرپ و  باوخ  زا  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  یتقو  : » تفگ
راک نیا  تهج  نیمه  هب  دناد ! یمن  ار  هدیرب  رـس  اب  هدنز  ناسنا  نایم  توافت  هچب ، رتخد  نیا  درک  یم  نامگ  وا  اریز  دنربب ؛ شیارب  ار  ردـپ 

.« داد ماجنا  ار 
هتشاد ار  تیب  لها  رازآ  دصق  هکلب  هدوبن ، مالسلااهیلع  هیقر  ترـضح  رطاخ  یلـست  دیزی ، دصق  دوبن و  نینچ  زگره  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

. تشاد دهاوخ  بطاخم  رد  یبولطمان  ریثأت  دوخ  هزادنا  هب  زین  هناسانشراکریغ  ياه  هاگدید  زا  هدافتسا  هنافسأتم  تسا .
هرهچ ییاسانـش  يارب  یبسانم  تصرف  دوش ، یم  هتخاسمالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  تدـالو  اـی  تداهـش  هنیمز  رد  هک  ییاـه  هماـنرب  هژیو  . 4
ناـیب يراوـگوس و  هبنج  هب  اـهنت  اـه  بش  نیا  رد  یلو  تسا ، اـه  هنیمز  همه  رد  ناـنآ  یقیقح  هاـگیاج  مالـسلا و  مهیلع  راـهطا  همئا  یعقاو 

... نانآ و هسامح  نافرع و  دـننام  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیـصخش  يدوجو و  ياه  هبنج  رگید  دوش و  یم  هتخادرپ  ناـنآ  ياـه  تبیـصم 
هب زین  اه  همانرب  هژیو  رد  تسا و  زیچان  رایـسب  نآ  نازیم  ای  دزادرپ  یمن  لیاسم  نیا  هب  لاس  لوط  رد  هناسر  هنافـسأتم  دنام . یم  یقاب  هتفگان 

. دوش یمن  هداد  یفاک  تیمها  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  گنهرف  باتزاب  نییبت 
روضح اـب  حور  یب  درـس و  ياـه  هماـن  شیاـمن  يارجا  هدـننک ، لـسک  يرارکت و  ياـه  هژوـس  زا  يریگ  هرهب  ییوـگ ، یلک  نآ ، رب  نوزفا 
نیرخآ ات  دوش و  یم  زاغآ  تداهش  بش  زا  هک  تپمورت  نشخ  يادص  دولآ ، رابغ  کیرات و  يزادرپ  هنحص  طلـسم ، نادنچ  هن  ینارگیزاب 
تـسرد دنایامن . یم  قفومان  ازع  هودنا و  مغ و  نداد  باتزاب  رد  نآ ، دـننام  ییاه  هنومن  دـنک و  یم  یهارمه  ار  بطاخم  زور ، ياه  هظحل 

دننام ازع  ياهدامن  زا  هزادنا  زا  شیب  هدافتـسا  یلو  تسا ، هدوب  تداهـش  بش  ِمغ  هودـنا و  ياقلا  هزیگنا  هب  اه  همانرب  نیا  تخاس  هک  تسا 
یگتسخ اه ، یشوپ  هایس  اه و  هبیتک  يامن  دننام  هدننک  هتسخ  يرارکت و  ياه  هنحص  شخپ  رد  طارفا  و  روپیـش و ... لبط و  يادص  عمش و 

. دراد یپ  رد  ار  بطاخم  تلاسک  یحور و 
زین نآ  يریگراک  هب  نودب  یتح  ناوت  یم  هکلب  دوش ، یمن  هصالخ  اهدامن  نیا  زا  هدافتسا  رد  يرادازع  ياوهو  لاح  شرتسگ  تسناد  دیاب 
زین دازون و  هیرگ  باذـج  نشیمینا  رتوبک ، ود  ِبلاج  دورـس  شخپ  ناوجون » كدوک و   » شخب رد  هنومن ، يارب  تخاس . یلمع  ار  راک  نیا 

یمیدـق و ياه  شور  زا  هدافتـسا  نودـب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  زور  رد  امیـس  يویدوتـسا  رد  ناناوجون  گـنهآ  مه  يرادازع 
. دنک یم  هولج  یندید  باذج و  رایسب  هدننیب  يارب  يرارکت ،

هنافـسأتم یلو  تسه ، يرتشیب  راظتنا  یبهذـم ، ياه  همانرب  تخاس  نازاـس  هماـنرب  ناراکردـنا و  تسد  زا  یگنهرف ، مجاـهت  راد  ریگ و  رد 
يرایسب فیعض  ياوتحم  دوش . یم  هدید  هنیمز  نیا  رد  هناسر  ياه  تیلاعف  رد  يریگ  مشچ  فعض  نوزفا ، زور  ِتشاد  مشچ  نیا  فالخرب 
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ندرک اهر  یگنهرف و  تالکـشم  نایب  رد  يرگن  ییزج  هعماج ، تالکـشم  نداد  باتزاب  يارب  یـسانش  عوضوم  رد  فعـض  اـه ، هماـنرب  زا 
یم لیکـشت  ار  روشک  تیعمج  زا  یکچوک  شخب  هک  هعماج ـ  هفرم  هقبط  یگدنز  عون  هب  هزادـنا  زا  شیب  درکیور  یـساسا ، ياه  يراوشد 

هک دزیگنا  یمرب  بطاخم  رد  ار  مهوت  نیا  هناگیب ، گنهرف  اه و  ییارگدم  هب  ندروآ  يور  یمالسا و  ياه  تنـس  زا  نتفرگ  هلـصاف  دنهد ،
یبهذـم تفاب  یلامتحا  تیاضر  يارب  اـهنت  تسا و  هتفرگ  دوخ  هب  فیلکت  عفر  تلاـح  یبهذـم ، یگنهرف ـ  ياـه  هنیمز  رد  هناـسر  تیلاـعف 

هنیمز نیا  رد  رت  قفوم  يا  هنوگ  هب  هناسر  دـنور ، نیا  رد  شرگن  رییغت  اب  تسا  دـیما  دوش . یم  هتخاـس  ناـنآ  تاراـظتنا  ندروآرب  هعماـج و 
. دنک لمع 

يا همانرب  ياهداهنشیپ 

هراشا

ناملاع و عماج  گرزب و  دـجاسم  هیملع ، ياه  هزوح  اه ، هزوم  یخیرات ، ياهانب  اه ، هاگ  حـیرفت  سدـقم ، ياه  ناـکم  زا  شرازگ  هیهت  . 1
. دنک یم  افیا  ییازسب  مهس  هقطنم ، نیا  تخانش  رد  ماش ، مدرم  موسر  بادآ و  قشمد و  رهش  یعیبط و  يایفارغج  نادنمشیدنا ، ناگرزب و 

ینوتراک ملیف  تخاس  دسر  یم  رظن  هب  دمآ ، شیپ  ناشیا  يارب  هک  ییاهدادیور  مالسلااهیلع و  هیقر  ترضح  ندوب  لاسدرخ  هب  هجوت  اب  . 2
رد دـنک و  اقلا  ناکدوک  رگید  هب  هلاس  هس  كدوک  کی  هاگن  هچیرد  زا  ار  البرک  ياـه  تیعقاو  اهدادـخر و  دـناوت  یم  اهدادـیور ، نیا  زا 

. دشاب هتشاد  یساسا  شقن  نالاسدرخ ، هب  ینیسح  مایق  ندناسانش 
نامداخ دننام  دنتـسه ؛ طابترا  رد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هوکـش  رپ  هاگراب  اب  يا  هنوگ  هب  هک  یناسک  ياه  هرطاخ  زا  شرازگ  هیهت  . 3

. دنیآ یم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  هک  قشمد  رازاب  هچوک و  مدرم  مرح و  فارطا  نایرازاب  مرح ،
ملیف و هیهت  دـنا و  هدـید  ترـضح  زا  یتـمارک  هک  یناـسک  اـب  وـگو  تفگ  مالـسلااهیلع ،  هیقر  ترـضح  ياـه  تمارک  زا  شرازگ  هیهت  . 4

. تسا رثؤم  مالسلا  مهیلع  تمصع  نادناخ  هب  هعماج  ندرک  دنم  هقالع  رد  دراد و  يا  هژیو  ياه  هبذاج  هک  اه  تمارک  نیا  زا  گنهآامن 
نیا دنا . هدروآ  شترـضح  ناتـسآ  هب  يور  هتـسکش ، یلد  اب  ناشیاه  تجاح  ندش  هدروآرب  دـیما  هب  هک  ترـضح  ناریاز  اب  وگو  تفگ  . 5

ترـضح هب  ندوبن  لسوتم  زا  دوش و  رت  لاعف  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  لسوت  يارب  یبای  هزیگنارد  بطاخم  دوش  یم  ببـس  وگو  تفگ 
. ددنویپب ناقشاع  هگرج  هب  ماجنارس  دنک و  يدوبمک  ساسحا  دوخ  رد 

هیقر ترـضح  مرح  هب  رگا  هک  دوش  هدیـسرپ  نانآ  زا  دـنراد . ار  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  ترایز  يوزرآ  هک  یناـسک  اـب  وگو  تفگ  . 6
دارفا يونعم  ياه  هتـساوخ  اه و  تجاح  رد  ندش  قیقد  يارب  یبوخ  راکهار  شـسرپ ، نیا  دیهاوخ . یم  هچ  ناشیا  زا  دـیورب ، مالـسلااهیلع 

. تسا
نوتم اه و  هدورـس  نیا  يارجا  نینچ  مه  تسا . هدش  هدورـس  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  هرابرد  هک  يدـیدج  راعـشا  نارعاش و  یفرعم  . 7

. دوب دهاوخ  رثؤم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هعماج  ياهرشق  رگید  نالاسدرخ و  شیارگ  تخانش و  رد  یبدا 
دوجو مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح  اب  ناناوجون  ناکدوک و  نایم  هک  ینـس  تبـسانم  لیلد  هب  ناناوجون . ناکدوک و  يارب  يزاس  گنهرف  . 9

. دروآ یم  دیدپ  نانآ  رد  ار  يرتشیب  كرد  هنیمز  دراد ،
رتخد و ناناوج  هشیدنا  يروراب  ببس  مالسلااهیلع و ... هیقر  ترـضح  هب  يا  همان  ابیز ، هلمج  کی  هلاقم ، ناوخارف  دننام  ییاه  عوضوم  . 10

. دش دهاوخ  زیزع  نآ  ياه  گوس  تالکشم و  كرد  هنیمز  رد  رسپ 
. دشاب هدش  هدافتسا  ناوجون  كدوک و  نارگیزاب  زا  اه  نآ  رد  هک  ینویزیولت  ییویدار و  ياه  شیامن  يارجا  . 11

شیامن يارب  بسانم  نتم 

مالسلااهیلع هیقر  ترضح  همانهژیو  مغ  www.Ghaemiyeh.comهتشرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 62زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

یم هرهب  تسا ، هتشاگن  ماش  هبارخ  دروم  رد  هک  یعاجـش  يدهم  دیـس  ياقآ  دهعتم ، دنمرنه  ياه  هتـشون  زا  يزاس ، هنومن  يارب  اج  نیا  رد 
: میریگ

ماش هبیرغ 

يامرس لباقم  رد  هن  تسا . هدنام  لطعم  خاک ، يانب  مامتا  زا  دعب  تسادیپ  هک  دیزی  خاک  رانک  رد  راصح ، فقـس و  یب  تسا  ییاج  هبارخ ،
. یهانپرس زور ، زوس  تقاط  باتفآ  لباقم  رد  هن  دراد و  یظافح  بش ،

ندـید اب  ناکدوک  زا  یکی  یتقو  تسین . اه  هچب  ندـنام  يارب  ینما  ياـج  هک  تسا  نتخیرورف  لاـح  رد  یفقـس  نآ ، زا  يا  هشوگ  رد  اـهنت 
! نک هاگن  ار  اه  نیا  : » دیوگ یم  يرگید  هب  ددنخ و  یم  رومأم  دنک ، یم  هراشا  نآ  نتخیر  ورف  لامتحا  هب  دوش و  یم  هدز  تشحو  فقس ،

»؟ دنا فقس  نتخیر  ورف  نارگن  زورما  دنوش و  هتشک  یگمه  ادرف  تسا  رارق 
نئمطم منازیزع ! : » دـشخب یم  ناش  شمارآ  یلـست و  ماما  ياه  فرح  اما  دـنک . رتشیب  ار  اـه  هچب  تشحو  سرت و  مـالک ، نیا  تسا  یعیبط 

تسا هبارخ  هبارخ ، لاح  ره  هب  اما  دریگ . یم  مارآ  هدنیآ  دیما  هب  اه  هچب  ياه  لد  میدرگ ». یمرب  هنیدم  هب  ام  دش . میهاوخن  هتشک  ام  دیشاب 
. تسین ندرک  یگدنز  ياج  و 

، رهظ ِباتفآ  میقتـسم  شبات  رد  دـنزوسب و  بش  يامرـس  موجه  رد  دـیاب  تسا ، هدـیدن  ار  ناشیور  گـنر  زگره  نامـسآ  هک  ییاـه  هرهچ 
. دنشاب هدرک  دیعبت  ناهج ، هطقن  نیرت  يریوک  هب  ار  يا  هناخ  لگ  ياه  لگ  نیرت  فیطل  هک  راگنا  دنزادنیب . تسوپ 

رابغ درگ و  زونه  يا و  هدرکن  ناشمارآ  زونه  يا ، هدُرتسَن  ار  ناشیاه  کشا  زونه  يا ، هدادـن  ياج  هبارخ  رد  ار  اـه  هچب  اـه و  نز  زونه  وت 
. دهن یم  تیور  شیپ  ار  اذغ  فرظ  دنک و  یم  مالس  وت  هب  دوش . یم  هبارخ  دراو  اذغ  فرظ  اب  ینز  هک  يا  هتفرگن  ناشیور  رس و  زا  ار  هار 

هدیشچن کشخ  نان  زج  دنا و  هدیـشکن  یگنـسرگ  زج  تساه  تدم  هک  ار  یناکدوک  هجوت  دچیپ و  یم  هبارخ  ياضف  رد  مرگ  ياذغ  يوب 
. دنک یم  بلج  دوخ  هب  دنا ،

»؟ تسا مارح  ام  رب  هقدص  هک  یناد  یمن  رگم  : » ییوگ یم  نز  هب  ینز و  یم  سپ  ار  اذغ  فرظ  ینک و  یم  اعد  ار  نز  وت 
«. دوش یم  لماش  ار  يریسا  بیرغ و  ره  هک  نم  هدهع  رب  تسا  يرذن  تسین . هقدص  نیا  مسق ! ادخ  هب  : » دیوگ یم  نز 

»!؟ تسا يرذن  دهع و  هچ  نیا  : » یسرپ یم  وت 
هب ارم  مردام ، ردـپ و  مدـش . راتفرگ  یجالعال  يرامیب  هب  هک  مدوب  كدوک  نم  میدرک و  یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  : » دـهد یم  حیـضوت  وا  و 

نیـسح وا  دش . هناخ  دراو  امیـس  شوخ  يرـسپ  ماگنه  نیا  رد  دـننک . اعد  نم  يافـش  يارب  یلع  وا و  ات  دـندرب  هّللا  لوسر  تنب  همطاف  هناخ 
. هاوخب ادخ  زا  ار  وا  يافش  هد و  رارق  رتخد  نیا  رس  رب  ار  تتسد  ناج ! نیسح  تفگ : درک و  ادص  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  دوب . نانآ  دنزرف 
زا ارم  راگزور ، شدرگ  ما . هدشن  التبم  يرامیب  چیه  هب  نونکات  هک  نانچ  نآ  متفای . افش  هلصافالب  نم  تشاذگ و  نم  رس  رب  تسد  نیسح ،

ناریـسا و هب  نیـسح ، میاقآ  یتمالـس  يارب  هک  ما  هدرک  رذـن  نامز  نآ  زا  نم  داد . ياج  ماش  فارطا  رد  درک و  رود  نادـناخ  نآ  هنیدـم و 
.« منیبب هرابود  ار  زیزع  نآ  لامج  رگم  ات  منک  ناسحا  نابیرغ 

هک تسا  داجـس  نیا  ـالاح  و  يزیرب . ورف  تناگدـید  زا  ار  ترگج  ياـه  هراـپ  یـشکب و  هحیـص  لد  زا  هک  بنیز ! یتـشاد  مک  ار  نیمه  وت 
. دنیایب وت  يرادلد  هب  دیاب  هکدنناکدوک  نیا  دنک و  مارآ  ار  وتدیاب 

یلع و همطاف و  رتخد  مبنیز ؛ نم  يدیـسر . دوخ  لاصو  هب  نز ! يدـش  اور  تجاـح  : » ییوگ یم  نز  هب  تیاـه  هیرگ  اـه و  هجـض  ناـیم  رد 
نادنزرف ناکدوک ، نیا  يدرگ و  یم  شلابند  هب  وت  هک  تسا  ینیسح  نامه  رس  هدش ، بصن  هرامالاراد  يالاب  هک  رس  نیا  نیـسح و  رهاوخ 
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.« دیسر ماجنا  هب  تراک  دش و  مامت  ترذن  دنا . نیسح 
رـس و رب  ار  تموادم  ياه  کشا  ینز و  یم  وناز  وا  ناج  همین  رکیپ  شیپ  وت  دتفا . یم  نیمز  رب  شوه  یب  دشک و  یم  رگج  زا  يا  هرعن  نز 
زا هرابود  دبوک و  یم  تروص  رس و  رب  دنک ، یم  ار  شناوسیگ  دنز ، یم  راز  دنک ، یم  هیرگ  دیآ ، یم  شوه  هب  نز  یشاپ . یم  وا  تروص 
یم مشچ  کشا  هب  ار  ناشیاپ  كاخ  دـنز  یم  هسوب  ناکدوک  ياپ  رب  دـشک ، یم  كاخ  رب  ار  دوخ  دـیآ . یم  شوه  هب  زاـب  دور . یم  شوه 

. يزادرپب بیرغ  نز  نیا  رامیت  هب  يرادرب و  دوخ  تیزعت  زا  تسد  يوش  یم  روبجم  وت  هک  نانچ  نآ  دور . یم  شوه  زا  زاب  دیوش و 
دراو تسد  رد  یبآ  هزوک  اب  رگید  ینز  هک  دنا  هدشن  غراف  زوسرگج  هرطاخ  نیا  یعادت  زا  زونه  ناکدوک  يا و  هتفاین  زاب  ار  دوخ  زونه  وت 

. دوش یم  هبارخ 
هب تا  یکدوک  نارود  زا  وا  هرهچ  يروآ . یم  دای  هب  ار  وا  بوخ  وت  اـما  دروآ  یمن  اـج  هب  ار  وت  وا  تسانـشآ . وت  يارب  اـما  نز ، نیا  هرهچ 

. درک یم  کمک  وا  هب  تردام ، ياهراک  رد  دمآ و  یم  ارهز  تردام  هناخ  هب  هک  ینامز  تسا . هدنام  دای 
قرغ ار  وا  ياپارس  هتفر ، یم  همطاف  هناخ  هب  راب  ره  هک  بنیز  مان  هب  دراد  شا  هرطاخ  رد  ار  ینیریش  ینتـشاد و  تسود  کچوک و  رتخد  وا 
هناهب ار  هناخ  راک  هب  کمک  اه  لاـس  اـت  هک  ناـنچ  نآ  تسا . هتفاـی  یم  ماـیتلا  شبلق  هتفرگ و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  تسا و  هدرک  یم  هسوب 

. دریگب مایتلا  ماو  وا  شوغآ  زا  دنک و  رادید  دیدجت  دوخ ، کچوک  ِبوبحم  اب  ات  هدرک  یم 
هک نیا  يارب  تسا و  هتخاس  هاتوک  بنیز  لامج  زا  ار  شهاـگن  تسد  هدرک و  رود  هنیدـم  زا  ار  وا  یثداوح  اـما  هدـش ، بنیز  هتـشگرس  وا 
ورف ار  ناگدـنام  هار  رد  ناریـسا و  ناـبیرغ و  شطع  هک  تسا  هدرک  دـهع  دـناشنب ، ورف  بنیز  لاـصو  لـالز  هب  ار  وا  قاـیتشا  شطع  ادـخ ،

. دناشنب
ماـش رد  يا  هبارخ  نکاـس  نونکا  هلیبقو ، موق  هدرک  زیزع  هنادرُد و  نآ  هلیقع ، نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  و  یبنیز ! وت  هک  دـنک  یمن  رواـب  وا 

هک يراک  اهنت  وا  تارطاخ  لقن  وا و  راگنا  دـشاب !؟ هدرک  نت  رب  يریـسا  تخر  ملاع ، ناوناب  يوناب  نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشاب !؟ هدـش 
... . تساه هچب  وت و  يازع  شتآ  ندرک  لعتشم  دنک ، یم 

اب اه  هچب  نیسح . نادنزرف  ناردارب و  نیـسح و  گوس  رد  تسا  يا  هناخازع  هک  دیزی  خاک  رانک  رد  يا  هبارخ  هن  بش ، ياه  همین  ات  هبارخ 
هب نیـسح  هلاس  هس  رتخد  يادص  هک  يا  هتـسبن  ار  دوخ  هتـسشن  تماق  زونه  اما  يوش . یم  بش  زامن  ياّیهم  وت  دنور و  یم  باوخ  هب  هیرگ 

. هدـید غاد  هزاـت  هک  یـسک  هیرگ  هدـیزگ ؛ راـم  ناـس  هب  يا  هیرگ  هدز ؛ تشحو  يا  هیرگ  هشیمه ؛ لـثم  هن  يا  هیرگ  دوـش . یم  دـنلب  هیرگ 
. ینک یم  ربص  دریگ و  یم  مارآ  نونکا  هک  ینک  یم  نامگ  وت  دنریگ و  یم  ششوغآ  رد  دنور و  یم  شغارس  هب  نارگید 

. هبارخ نیمه  ات  البرک  زا  تسا ؛ هدوبن  مارآ  زگره  هیقر  مه  نیا  زا  شیپ  دریگ . یمن  مارآ  اما  دوش ، یم  تسد  هب  تسد  لغب و  هب  لغب  هچب ،
اب دـشاب و  هدـش  کشخ  شکـشا  هک  هدوبن  يا  هظحل  دـشاب ؛ هتفرگن  ردـپ  هناهب  هک  هدوبن  يا  هظحل  دـشاب ؛ هتفرگ  مارآ  هک  هدوبن  يا  هظحل 

. دشاب هدناوخن  هیثرم  شا ، هناکدوک  نابز 
همه هار ، نیب  ياـه  لزنم  همه  هار و  لوـط  ماـمت  رد  لـیلد ، نیمه  هب  تسا . رت  گرزب  هـمه  زا  شلاـس ، نـس و  فـالخ  رب  هـیقر  غاد  راـگنا 

مک تسد  ای  دنا و  هتـسشن  شیالـست  هب  دنا ، هداد  شا  يرادلد  دنا . هتفرگ  شـشوغآ  رد  دنا ، هدـمآ  هار  شلد  هب  دـنا . هدرک  ار  وا  هظحالم 
زا ردپ  تشگرب  هدعو  دنا و  هتـسیرگ  وا  اب  همه  مهاگهانپ »؟ تساجک  مردپ ؟ تساجک  : » تسا هتفگ  هک  راب  ره  دـنا . هتـسیرگ  وا  ياپ  هباپ 

. دنا هداد  وا  هب  ار  رفس 
هتفگ هک  راب  ره  تسا . هدش  بآ  وا  يارب  همه  رگج  لد و  دش ،» بآ  رتش  ياه  ناکت  زا  مرگج  لد و  ناج ! هنیکس  : » تسا هتفگ  هک  راب  ره 
ياه هدعو  نداد  وا و  اب  نتفگ  نخس  وا ، شزاون  اب  هک  دنا  هدرک  شالت  همه  میـسر »؟ یم  لزنم  هب  یک  سرپب  نابراس  زا  ناج ! همع  : » تسا

. دننک مک  شیارب  ار  رفس  جنر  وا ، هب  نیریش 
هب دریگب و  مارآ  یگداس ، هب  هک  تسین  يا  هیرگ  هیرگ ، نیا  دراد . توافت  هشیمه  هیرگ  اب  هیرگ  نیا  دنک ؛ یم  قرف  ارجام  راگنا  بشما  اما 
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اب دـنک ؛ یمن  هیرگ  هک  شدوخ  طقف  هلاس ، هس  رتخد  نیا  تسا . هتـشاذگ  شرـس  رب  ار  ماش  رهـش  هک  هبارخ ، هن  راگنا  دریذـپ . نایاپ  يدوز 
. دنک یم  دنلب  ار  همه  هجض  دزادنا و  یم  هیرگ  هب  ار  همه  شا ، هناکدوک  ياه  هیوم 

یم هدنک  هداجس  زا  ناهگان  وت  نک »! مارآ  ار  مرتخد  مرهاوخ ! : » دیوگ یم  يونش  یم  نیسح  هدیرب  رـس  زا  هک  يا  هداجـس  رـس  رب  زونه  وت 
دنز و یم  هسوب  وا  يور  رس و  رب  مادم  تسا و  هدینابـسچ  هنیـس  رب  تسا ، هتفرگ  شوغآ  رد  ار  هیقر  وا  يور . یم  داجـس  تمـس  هب  يوش و 

. دوش یمن  قفوم  اما  دنک ، شمارآ  هناردارب  هناردپ و  نیریش  نحل  اب  دنک  یم  شالت 
رون مرتخد ! ناج ! هیقر  ناج ! هیقر  : » ینک یم  تشحو  كدوک  هدـنزوس  غاد  زا  ینابـسچ و  یم  هنیـس  هب  يریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  هچب  وت 

!« نزب فرح  اباب  ناج  هب  ار  وت  يا ! هدید  هچ  باوخ  رد  هک  وگب  ملد ؟ زیزع  هدش  هچ  وگب  نم  هب  ممشچ !
!« ایب تفگ  نم  هب  شدوخ  اباب  مدید . باوخ  رد  ار  اباب  اباب ، : » دیوگ یم  هدیرب  هدیرب  تسا ، هداتفا  هکسکس  هب  هیرگ  تدش  زا  هک  هیقر 
شلفاـغ ردـپ  داـی  زا  ینک و  شمارآ  ینک  یم  شـالت  يا ، هدرک  یم  مارآ  ار  وا  هشیمه  هک  يا  هویـش  ره  اـب  يدـلب و  هـک  یناـبز  ره  اـب  وـت 

ار داجـس  ار و  نیـشن  هبارخ  نانز  ناکدوک و  همه  وا ، ياه  هجـض  وا و  یبات  یب  وا ، هیرگ  دوش . یمن  رگید  راب  نیا  دوش . یمن  اما  ینادرگ ،
. دسر یم  دیزی  خاک  هب  ادص  دوش و  یم  هجض  هیرگ و  هچراپکی  هبارخ  هک  دزادنا  یم  هیرگ  هب  نانچ  نآ 

هبارخ هب  ماما  هدیرب  رس  دورو  دنروایب . هبارخ  هب  ار  وا  رس  دهد  یم  روتـسد  ددرگ ، یم  ردپ  رـس  لابند  هب  نیـسح  رتخد  دونـش  یم  هک  دیزی 
، دزیخ یمرب  دنیـشن ، یم  دروخ . یم  بات  چیپ و  هدـنکرپ  غرم  لثم  دزادـنا و  یم  رـس  يور  هب  ار  دوخ  هیقر  تسا . تبیـصم  لوا  هزات  راگنا 

یم شوغآ  رد  ار  رـس  دنز ، یم  وناز  دوش ، یم  مخ  دبوک ، یم  دوخ  ناهد  تروص و  رـس و  رب  دنک ، یم  هاگن  رـس  هب  دخرچ ، یم  رـس  رود 
اه و بل  هشوگ  ناـهد و  زا  هک  دوخ  نوخ  اـب  درتس و  یم  دوخ  ناـگژم  تروص و  تسد و  اـب  ار  رـس  ِنوخ  دـسوب . یم  دـیوب ، یم  دـشک ،

یم هیرگ  دـشارخ ، یم  يور  دـنک ، یم  هیوم  دـشک ، یم  هحیـص  دـنز ، یم  هجـض  دزیر ، یم  کشا  دزیمآ . یم  رد  هدـش ، يراج  شتروص 
دبلط و یم  یلـست  دنک ، یم  ضارتعا  دهد ، یم  يرادلد  دـنک ، یم  هوکـش  دـهد ؛ یم  ناشن  ردـپ  هب  ار  شیاپ  ياه  لوات  ددـنخ . یم  دـنک ،

. دشک یم  شتآ  هب  ار  نایتابارخ  همه  ناج  هبارخ و 
؟ تسا هدرک  نینوخ  ار  وت  نساحم  یسک  هچ  اباب !  ـ

؟ تسا هدیرب  ار  وت  ياه  گر  یک  اباب   ـ
؟ تسا هدرک  میتی  ارم  یکچوک  نیا  رد  یسک  هچ  اباب !  ـ
؟ دوش گرزب  ات  دنک  يراتسرپ  ار  میتی  یسک  هچ  اباب !  ـ

؟ دهد هانپ  یسک  هچ  ار  هانپ  یب  نانز  نیا  اباب !  ـ
؟ دنک يریگ  تسد  یسک  هچ  ار  ناهانپ  یب  نابیرغ و  نیا  ناشیرپ ، ياهوم  نیا  نایرگ ، ياه  مشچ  نیا  اباب !  ـ

، شیاه بل  اب  یـسک  هچ  دـنک ؟ هناش  ار  میاهوم  شیاه ، تسد  اب  یـسک  هچ  دـناوخب ؟ نآرق  میارب  یـسک  هچ  باوخ  تقو  اـه  بش  اـباب !  ـ
؟ دنک مارآ  ار  ملد  یسک  هچ  دراذگب ؟ شیوناز  رب  ار  مرس  یسک  هچ  دبورب ؟ ار  میاه  کشا 

نیا رد  ار  وت  مدـش و  یم  روک  شاک  مدـمآ ! یمن  ایند  هب  شاک  مدوب ! كاخ  ریز  شاک  مدـش ! یم  وت  يادـف  شاک  اباب ! مدوب ؛ هدرم  شاـک 
دوب يرفس  هچ  نیا  تخادنا ؟ هلصاف  تندب  رس و  نایم  هک  دوب  يرفـس  هچ  نیا  اباب ؟ يور  یم  رفـس  هب  دنتفگن  رگم  مدید . یمن  زور  لاح و 

؟ تفرگ نم  زا  ار  وت  هک 
درک تأرج  یسک  هچ  دنک ؟ ادج  تندب  زا  ار  وت  رس  درک  تأرج  یسک  هچ  دنیشنب ! وت  هنیس  رب  درک  تأرج  یـسک  هچ  نم ! عاجـش  ياباب   ـ

؟ دنک میتی  ار  ترتخد 
. دندناشن زاهج  یب  رتش  رب  ار  ام  یتقو  يدوب  اجک  اباب !  ـ

. دندز یم  یلیس  ام  هب  یتقو  اباب ! يدوب  اجک  وت   ـ
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. دندرک یم  غیرد  ام  زا  ار  بآ  یتقو  يدوب  اجک  اباب !  ـ
. دنداد یم  یگنسرگ  ام  هب  اباب !  ـ

. دندز یم  کتک  ار  ما  همع   ـ
. دنتسب ریجنز  هب  ار  داجس  مردارب   ـ

. دندرک یم  نامیاهر  كانسرت  کیرات و  ياه  نابایب  رد  اه  بش  اباب !  ـ
. دندیدنخ یم  ام  هب  مدرم  یتقو  يدوب  اجک  وت  اباب !  ـ

. میدنام یم  اهرتش  ياپ  تسد و  ریز  میداتفا و  یم  بکرم  زا  میتفر و  یم  باوخ  رتش  يور  رب  ام  یتقو  اباب ! يدوب  اجک   ـ
. دندیصقر یم  ام  نایرگ  نامشچ  شیپ  دندرک و  یم  يداش  ام  يریسا  زا  مدرم  یتقو  يدوب  اجک  اباب !  ـ

. دمآرب نامتروص  تسوپ  دش و  مخز  نامیاه  ندب  یتقو  اباب ! يدوب  اجک   ـ
. درک یم  هیرگ  حبص  ات  ام  مشچ  زا  رود  دناوخ و  یم  هتسشن  ار  شبش  ياهزامن  بنیز ، ما  همع  یتقو  يدوب  اجک  اباب !  ـ

. دیکچ یم  نوخ  داجس  ِریجنز  لغ و  ياه  مخز  زا  یتقو  اباب ! يدوب  اجک   ـ
ردپ ینامیتی ، همه  ياباب  یتسین ؛ نم  ياباب  طقف  وت  هک  ممهف  یم  ار  نیا  نم  اباب ! یملاع ! ياباب  نیرت  مولظم  هک  داب  وت  يادف  نم  ناج  اباب !  ـ

! یبنیز ردارب  وت  يدوخ ، زا  دعب  ناماما  ردپ  يداجس و  ردپ  يا ، همطاف  یلع و  دنزرف  يربمایپ ، دنزرف  یترخآ ، ایند و  ماما  یناکدوک  همه 
شیب نم  نآلا  اما  تسا . دنمزاین  وت  هب  ایند  همه  هک  ممهف  یم  یناهج و  ناکدوک  همه  ياباب  وت  هک  ممهف  یم  بوخ  ممهف و  یم  ار  نیا  نم 

وت ياه  تسد  زاین  یمیتی و  تبرغ و  نم  هزادنا  هب  سک  چیه  ماوت . هنادرد  ماوت ، رتخد  ماوت ، دـنزرف  همه ، زا  رتشیب  مجاتحم و  وت  هب  همه  زا 
یب مرت . جاتحم  وت  هب  ملاع  همه  زا  نم  مریم . یم  وت  نودب  نم  یلو  دننک ، یگدـنز  مه  وت  نودـب  تسا  نکمم  همه  دـنک . یمن  ساسحا  ار 

هب ات  یسک  هچ  ناج ، یب  سفن ، یب  حور ، یب  ینم ! ناج  حور و  وت  اباب ! ینم . سفن  وت  مناوت  یمن  وت  یب  منک ، یگدنز  مناوتب  رگا  مه  بآ 
! ربب ارم  ایب و  اباب ! تسا ؟ هدنام  هدنز  لاح 

! بنیز بنیز ! بنیز ! ... 
وزرآ ار  تگرم  ینز و  یم  وناز  وت  هک  تسا  ییاج  نامه  اج  نیا  یـسر . یم  یگدـنامرد  رارطـضا و  هب  وت  هک  تسا  ییاج  ناـمه  اـج  نیا 

رد اج و  نیا  نونکا ، يدیلام ، كاخ  هب  ار  ناشتوخن  تشپ  هک  يداتـسیا  راوتـسا  نانچ  نآ  دایز ، نبا  دـیزی و  لباقم  رد  هک  ییوت  ینک . یم 
هچ دراد . دوخ  اب  ار  ناـگرزب  همه  مهف  تسا ؟ هچب  هیقر  نیا  دـیوگ  یم  یـسک  هچ  ینک . یم  زجع  ساـسحا  هلاـس  هس  كدوک  نیا  لـباقم 

ناوناز تسا ؟ كدوک  هیقر  نیا  دـیوگ  یم  یـسک  هچ  درورپ . یم  ار  ملاع  نانز  همه  هفطاع  تسا ؟ هلاس  هس  رتخد ، نیا  دـیوگ  یم  یـسک 
. دنازرل یم  شکاردا  اب  ار  نافراع  نیرت  گرزب 

یمن هدینـش  شیادـص  رگا  دزرل . یم  شندـب  نوتـس  راهچ  هتـشاذگ و  ردـپ  ياه  بل  رب  ار  شیاه  بل  تسا ، هدـش  تکاس  رگا  نک ! هاـگن 
. تسا هتفای  ندینش  هتسیاش  ار  ردپ  ياونش  شوگاهنت  دوش ،

. تفرگ مارآ  هیقر  راگنا  تفرگ ! مارآ  بنیز ! نک  هاگن 
هک مرتخد ! ایب ! اـیب ! : » دـیوگ یم  دـنز و  یم  ادـص  ار  هیقر  هک  دـیچیپ  یم  تناـج  شوگ  رد  نیـسح  يادـص  دزیر و  یم  ورف  ناـهگان  تلد 

«. مدوب وت  راظتنا  مشچ  تخس 
شوـغآ رد  ار  وا  يزادـنیب  هیقر  يور  هب  ار  تدوـخ  هک  تسین  يزاـین  دـنک . یم  زرحم  وـت  يارب  ار  هـیقر  حور  جورع  ادـن ، نـیمه  ندـینش 

هبارخ راگنا  وا  توکـس  اب  و  دش . مامت  هیقر  غاد  درد و  ینیبب . ار  شقمر  یب  هدنامزاب و  ياه  مشچ  ینک و  سمل  ار  شدرـس  ندـب  يریگب ،
البرک و همه  تسا . هدـش  زاغآ  هزات  تبیـصم  راگنا  دفاکـش . یم  ار  نامـسآ  هنیـس  هک  تسوت  هحیـص  ناهگان  نونکا  اـما  تفرگ . شمارآ 

. فرط کی  هیقر  مغ  فرط و  کی  اه  هصغ  اهدرد و  اه و  مغ  همه  فرط . کی  هبارخ  نیا  فرط و  کی  ماش  هفوک و 
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دنهد یلـست  هنوگچ  دنـشخب . یلـست  مغ  نیا  رد  ار  وت  دـنناوت  یمن  نامـسآ  ناگتـشرف  یتح  هن  داجـس و  هن  ناوراک و  ناکدوک  ناـنز و  هن 
اهنت دنناوت . یمن  ار  نامـسآ  يوس  هب  زاورپ  هک  تسا  هدش  نیگنـس  کشا  زا  يردـق  هب  ناشلابو  رپ  دـنیازع و  بحاص  دوخ  هک  یناگتـشرف 
نیا همه  هدروخ  ورف  هدقع  راپـسب و  تردام  شوغآ  هب  ار  تدوخ  سپ  دشاب . وت  هتخوس  ناج  شخب  یلـست  دناوت  یم  ارهز  تردام  روضح 

1 ... . اشگب ار  اهدرد  اه و  غاد 
یعاجش يدهمدیس 

دروم رد  همان  شیامن  يارجا  يارب  یبسانم  نتم  هک   ) 2« هبارخ رد  هیقر   » باتک زا  دنناوت  یم  یمارگ  نازاس  همانرب  هنیمز  نیا  رد  نینچ  مه  * 
. دنریگ هرهب  تسا ،) مالسلااهیلع  هیقر  ترضح 

ص 213. یعاجش ، يدهم  دیس  باجح ، رد  باتفآ   . 1
ش. 1379 ه .  لامج ، رشن  مق ، يروبص ، نیسح  هبارخ ، رد  هیقر  کن :  . 2

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

هنیدم دمآ ؟ ایند  هب  اجک  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  1 ـ
مالسلا هیل  نیسح  ماما  تسا ؟ موصعم  ماما  مادک  رتخد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  2 ـ

( روهشم ربانب   ) هلاس هس  دوب ؟ هلاس  دنچ  تداهش  ماگنه  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  3 ـ
قشمد رهش  هیروس ـ  روشک  ماش ، تسیچ ؟ هقطنم  نآ  يزورما  مان  تفر ؟ ایند  زا  اجک  رد  هیقر  ترضح  4 ـ

هیروس تختیاپ  قشمد ؛ تسا ؟ رهش  مادک  رد  ناشیا  رهطم  دقرم  5 ـ
. دندوب ردارب  رهاوخ و  تشاد ؟ یتبسن  هچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  اب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  6 ـ

 . مالسلااهیلع يربک  همطاف  مالسلااهیلع ،  هنیکس  ترضح  دیربب ؟ مان  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  نارهاوخ  زا  نت  دنچ  7 ـ
. دوب مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  همع  دراد ؟ یتبسن  هچ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  8 ـ

. هیواعم نب  دیزی  تفای ؟ تافو  رگمتس  هاشداپ  مادک  نامز  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  9 ـ
ردپ نارجه  تبیصم و  ِهودنا  دوب ؟ هچ  هیقر  ترضح  تداهش  تلع  10 ـ

یمدرم ياه  شسرپ 

؟ دیناد یم  هچ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  دروم  رد  1 ـ
؟ دیا هدینش  ای  هدید  ناشیا  زا  یتمارک  نونکات  ایآ  2 ـ

؟ دیا هدش  فرشم  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  زورما  هب  ات  ایآ  3 ـ
؟ دیراد يا  هرطاخ  هچ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  زا  4 ـ

؟ دیهاوخ یم  هچ  وا  زا  دیورب ، مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  رگا  5 ـ
؟ تشذگرد ماش  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ارچ  6 ـ

؟ تسا رت  هتسجرب  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  یگژیو  مادک  7 ـ
؟ دوب هچ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  زا  امش  هزیگنا  8 ـ

؟ درک روطخ  امش  نهذ  هب  يزیچ  هچ  تسخن  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  يافص  اب  مرح  هدهاشم  ماگنه  9 ـ
؟ دنراد هقالع  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هب  مدرم  ارچ  10 ـ
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؟ دیهد یم  شیوخ  یگدنز  رد  يرییغت  هچ  دنک ، هدروآرب  ار  امش  هتساوخ  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  رگا  11 ـ
؟ دیتفر یم  وا  ترایز  هب  ردقچ  دیدوب ، نکاس  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مرح  ترواجم  رد  رگا  12 ـ

؟ دوب یم  ناریا  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مرح  دیتشاد  تسود  ایآ  13 ـ
؟ دیراد یمایپ  هچ  تسا ، نانآ  رهش  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  هک  قشمد  مدرم  يارب  14 ـ

؟ دوشن هدروآرب  امش  تجاح  رگا  یتح  دییایب ، مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ترایز  هب  مه  زاب  دیراد  تسود  ایآ  15 ـ

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ تسین میدق  یخیرات  ياه  باتک  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  مان  ارچ  1 ـ
؟ دیهد حیضوت  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  یناگدنز  هچخیرات  دروم  رد  2 ـ

؟ دوب هنوگچ  رهش  نیا  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  ماگنه  ماش  رهش  يداقتعا  ياضف  3 ـ
؟ دوب قفوم  هزادنا  هچ  ات  نانآ  مایق  تقیقح  نتشاد  هگن  یفخم  البرک و  نادیهش  دروم  رد  هیما  ینب  تاغیلبت  4 ـ

؟ دوب هچ  نوگانوگ  ياهرهش  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ندنادرگ  زا  دیزی  تسایس  5 ـ
؟ دنادرگزاب ناشدوخ  نطو  هب  ماش  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دش  روبجم  دیزی  ارچ  6 ـ

؟ دیناد یم  هچ  ار  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  ندوب  جیاوحلا  باب  لیلد  7 ـ
؟ دییامرف حیضوت  ناشیا  تافو  بش  دروم  رد  8 ـ

؟ تفرگ ناوت  یم  ییاهوگلا  هچ  ناشیا  هاتوک  یناگدنز  تیصخش و  زا  9 ـ
؟ تسیچ ناشیا  سدقم  تحاس  هب  مدرم  تبحم  هقالع و  همه  نیا  لیلد  دینک  یم  رکف  10 ـ
؟ دوب هچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناکدوک  هب  یتح  یناسررازآ  همه  نآ  زا  دیزی  دصق  11 ـ

؟ دوب هچ  ماش  رد  مالسلااهیلع  هیقر  ترضح  تشذگرد  باتزاب  12 ـ
؟ دییامرفب حیضوت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هیما  ینب  هنیرید  هنیک  دروم  رد  13 ـ

؟ دندوب قفوم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نتشاد  هگن  رود  اوزنا و  رد  ردقچ  هیما  ینب  14 ـ
؟ تشاد یمهس  هچ  دیزی  تموکح  یشاپورف  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يریسا  15 ـ

هدنیوگ تیلست  مایپ 

تبحم ياریذپ  ردپ  تبحم  ناتسلگ  دیـسر و  نایاپ  هب  هناریو  جنک  رد  ردپ  نارجه  جنر  البرک ! ناماد  هتفای  شرورپ  يا  نیـسح و  لگون  يا 
ناگتفیـش رب  کیربت و  وت  رب  لاصو  نیا  دـش . نشور  لصو  شـشخرد  هب  هبارخ  هشوگ  رد  تهایـس  نارجه  بش  دـیدرگ و  تا  هناـکدوک 

. داب تیلست  تمیرک  هداوناخ 
. دیشخب مایتلا  دوخ  يامرگ  اب  ار  نینزان  رتخد  نآ  دوبک  فیعض و  مادنا  تفر و  هدیشک  تنحم  بکوک  ینامهم  هب  قبط  نایم  رد  دیـشروخ 

دیشک شوغآ  رد  ار  كدوک  زبس  حور  دیشروخ ، تسشن . همزمز  هب  وا  اب  هنابیرغ  تفرگ و  ردپ  يدیـشروخ  شبات  رد  ار  دوخ  نوگلین  خر 
هدز ترـسح  ياه  لد  رب  درک . اهر  اـهنت  مغ ، رد  ار  ساـسحا  ناـکدوک  تشاذـگ و  رادـید  ترـسح  رد  ار  هبارخ  لـها  درب و  نامـسآ  هب  و 

. مییوگ یم  تیلست 
هداد ياج  لد  كزان  رولب  رد  ار  تبیـصم  همه  نآ  تلگ ، زا  رت  هاتوک  رمع  نآ  اب  هنوگچ  فافع ! کـچوک  هتـشرف  يا  نیـسح و  رتخد  يا 

؟ يدید رز  تشت  اه و  هزین  زارف  نوخ و  يایرد  رد  ار  دیشروخ  هنوگچ  يدوب ؟
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هب ار  لزنم  لهچ  هک  تا  هتسب  هلبآ  ياهاپ  نآ  رب  مالس  هنامز ! روج  زا  تا  هدش  دوبک  ندب  نآ  رب  مالس  ترامش ! یب  ياه  مغ  وت و  رب  مالس 
! داب یمارگ  تا  یعس  لوبق ، تَّجَح  دیناسر ! دیشروخ  هبعک  فاوط  هب  ار  وت  دیود و  ناوراک  یپ  رد  ردپ  رادید  قوش 

رثا راد  بت  نیمز  دوب و  هریت  تیاهتنم ، یب  مغ  زا  ماش  نامـسآ  یگلاسدرخ ! نیع  رد  یلامک ، هلمج  ِفطع  ییابیکـش ! ربص و  تیب  هاـش  يا 
هدـبرع ددزد و  یمن  ار  تا  هناکدوک  باوخ  یـسک  رگید  هک  ریگ  مارآ  ردـپ  مرگ  شوغآ  رد  نونکا  تروجنر . بلق  نوزومان  ياـه  شپت 
شزاون ار  تدوبک  خر  ات  تسا  هدمآ  تغارـس  هب  ردپ  هک  ریگ  مارآ  دنازرل . یمن  ار  تکچوک  بلق  تشحو ، ياه  هزوز  یمحر و  یب  ياه 

! كرابم رادید  دهد .
، هنیک ياه  هجنپ  تشاد . ربخ  كاندرد  يا  هعجاف  زا  شناشیرپ  ناوسیگ  داد و  یم  ناشن  ار  متـس  هایـس  طـخ  ياـه  هنحـص  شنینزاـن ، رکیپ 

ياه هحفص  کنیا  دوب . هدرک  رپ  هایس ، ياه  هحفـص  زا  ار  شلد  تارطاخ  هچرتفد  دوب و  هدیـشک  شتروص  کچوک  حول  رب  نشخ  یـشقن 
. مییوگ یم  تیلست  ناییاروشاع  رب  ار  نایاپ  یب  هودنا  نیا  میزیر و  یم  کشا  نآ  یخلت  رب  میا و  هداشگ  ور  شیپ  ار  نآ 

ینویزیولت سیونریز 

. مییوگ یم  تیلست  تا ، هدش  دوبک  نت  ِسفق  زا  ار  تناج  کچوک  ِرتوبک  زاورپ  مغ ! نیرت  گرزب  يا  ! هیقر يا 
. میراد یم  یمارگ  ار  تجورع  اروشاع ! بتکم  رد  یگتفای  شرورپ  هوسا  يا  ! هیقر يا 

. دوب نیگمهس  هچ  تبرغ  تخس  يامرس  یهایس و  رد  تندرمژپ  نیسح ! غاب  هدرمژپ  لگون  يا 
. دوش یمن  شومارف  تنارجه  گوس  البرک ! نامسآ  رتخا  دنلب  یلو  کچوک ، هراتس  يا 

همان باتک 

. میرک نآرق  * 
ق. 1406 ه .  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهملا  ماما  ۀسردم  پاچ  مق ، نازحالاریثم ، یّلح ؛ امن  نبا  1 ـ

ش. 1375 ه .  يداهلا ، پاچ  هدنسیون ، مق ، رون ، همئا  گوس  رد  یشوپهایس  یلع ؛ ینسحلاوبا ، 2 ـ
ش. 1378 ه .  ارهزلا ، ینب  تاراشتنا  مق ، فنخم ، یبا  لتقم  فنخموبا ؛ 3 ـ

. ات یب  یمالسالا ، باتکلاراد  توریب ، ۀمغلا ، فشک  یسیع ؛ یلبرا ، 4 ـ
ش. 1369 ه .  تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  نارهت ، اه ، هرطاخ  نیمزرس  ماش ؛ يدهم ؛ ییاوشیپ ، 5 ـ

1380 ه مق ، هیملع  هزوح  ياه  شهوژپ  تاقیقحت و  زکرم  مق ، تسشن 19 ،)  ) ینید نامتفگ  نوناک  تاوزج  هعومجم  6 ؛ــــــــــــــــــــــ ـ
ش. . 

ش. 1363 ه .  یضرلا ، تاروشنم  مق ، نیطبسلا ، یلاعم  يدهمدمحم ؛ يریاح ، 7 ـ
ش. ،1378 ه .  تاعالطا تاراشتنا  نارهت ، اروشاع ، یسانش  باتک  دمحم ؛ یمساق ، يردیح  8 ـ

. ات یب  هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  نارهت ، خیراوتلا ، بختنم  مشاهالم ؛ یناسارخ ، 9 ـ
ش. ،1377 ه .  نیسحلا بتکم  تاراشتنا  مق ، ماش ، ناشخرد  هراتس  یلع ؛ یلاخلخ ، ینابر  10 ـ

ش. 1375 ه .  نیب ، قح  تاراشتنا  مق ، مثیم ، لخن  اضر ؛ مالغ  راگزاس ، 11 ـ
ش. ،1374 ه .  رعشم تاراشتنا  نارهت ، مالسا ، ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  رفعج ؛ یناحبس ، 12 ـ

ش. ،1373 ه .  یمالسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، تیدبا ، غورف  رفعج ؛ یناحبس ، 13 ـ
ش. ،1307 ه .  هیمالسا یشورف  باتک  نارهت ، خیراوتلا ، خسان  یقتدمحم ؛ رهپس ، 14 ـ
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ش. 1348 ه .  ناهج ، تاراشتنا  نارهت ، فوهل ، سوواط ؛ نب  دیس  15 ـ
ش. 1377 ه .  ناناوجون ، ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  نارهت ، باجح ، رد  باتفآ  يدهم ؛ دیس  یعاجش ، 16 ـ

ق. 1413 ه .  دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، يدلج ، هعومجم 2  داشرالا ، دیفم ؛ خیش  17 ـ
ش. ،1379 ه .  راگتسر تاراشتنا  دهشم ، اه ، هلال  زیخاتسر  داوجدمحم ؛ هدازروفغ ، 18 ـ

. ات یب  هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، سنالا ، قئادحب  یمسملا  سدقلا  ضایر  ظعاو ؛ ینیوزق ، 19 ـ
ق. ،1414 ه .  هوسا تاراشتنا  مق  يدلج ، هرود 8  راحبلا ، هنیفس  سابع ؛ خیش  یمق ، 20 ـ

ق. 1405 ه .  یتریصب ، هبتکم  مق ، مومهملا ، سفن  سابع ؛ خیش  یمق ، 21 ـ
ق. 1404 ه .  افولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ؛ یسلجم ، 22 ـ

ش. تشهبیدرا 1375 ه .  هرامش 8 ، ناتسین ، هلجم  23 ـ
ش. 1376 ه .  فورعم ، رشن  مق ، اروشاع ، گنهرف  داوج ؛ یثدحم ، 24 ـ

1380 ش. رهطم ، تاراشتنا  ، نارهت مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  زوس  ناج  تشذگرس  دمحم ؛ يدراهتشا ، يدمحم  25 ـ
ش. 1374 ه .  رصان ، تاراشتنا  مق ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  همان  گوس  26 ؛ـــــ ،ـــــ ـ

ش. 1379 ه .  اردص ، تاراشتنا  مق ، ینیسح ، هسامح  یضترم ؛ يرهطم ، 27 ـ
ش. ،1341 ه .  درخ یشورف  باتک  مق ، ثداوحلا ، عیاقولا و  رقابدمحم ؛ یبوبلم ، 28 ـ

ش. 1376 ه .  رکاش ، یتاراشتنا  هسسوم  ، مق البرک ، شوواچ  مالسلااهیلع ؛  هیقر  ترضح  یبتجم ؛ دیس  يدور ، ناجنز  يوسوم  29 ـ
ش. ،1371 ه .  تاعالطا تاراشتنا  نارهت ، اروشاع ، روآ  مایپ  هّللاءاطع ؛  دیس  ینارجاهم ، 30 ـ

ش. 1377 ه .  هدنسیون ، مق ، ۀینیسحلا ، تامارک  یلع ؛ هداز ، فلخریم  31 ـ
ش. ،1380 ه .  یناحور تاراشتنا  مق ، مالسلااهیلع ،  هیقر  ترضح  مساق ؛ هداز ، فلخریم  32 ـ

ش. 1379 ه .  رورس ، تاراشتنا  مق ، البرک ، هصق  یلع ؛ درفنم ، يرظن  33 ـ

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 ) 
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. 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 

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
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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 

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 
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