




 ( ع  ) نیسح ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  هراتس 

: هدنسیون

یلاخلخ ینابر  یلع 

: یپاچ رشان 

ع)  ) نیسحلا بتکم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

 ( ع  ) نیسح ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  14هراتس 

باتک 14تاصخشم 

14راتفگشیپ

خیرات قاروا  رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  لوا :  15شخب 

خیرات تیعمج و  ایفارغج ،  ماش ؛  مود :  19شخب 

ایفارغج  . 119

تّیعمج  . 219

خیرات  . 320

ماش هیمست  هجو  20فلا - 

ماش تالایا  و  ماس ،  دالوا  20ب - 

ناتساب دهع  رد  ماش  23ج - 

مالسا خیرات  رد  ماش  23د - 

هّیما ینب  ۀنوعلم  ةرجش  موس :  26شخب 

26همدقم

! ؟  دندوب شیرق  زا  هّیُما  ینب  26ایآ 

نایفسوبا 26نادناخ 

! راوخرگج 27دنه 

ص)  ) ربمایپ مالسا و  نمشد  27نایفسوبا ، 

هّیُما ینب  27نادناخ 

 ! هدش نیرفن  28هرجش 

هیواعم 28هیراج و 

هیواعم روعا و  نب  29کیرش 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


داضتم تسایس  29ود 

؟  تساجک هیواعم  29روگ 

هیواعم رب  نعل  30زاوج 

مالسا نید  یماح  هناگی  ع )  ) نیسح 30ماما 

مولظم زا  ع )  ) نیسح ماما  30تیامح 

دیزی هب  هیواعم  31تّیصو 

! راکتیانج 31دیزی 

! زاب سوه  32دیزی 

! راوخبارش 33دیزی 

دینک نعل  دیزی  رب  دیدید  رامق  33تلآ 

! دزاس یم  اوسر  ار  يو  دیزی ،  33دنزرف 

 ( ع  ) نیسح ماما  هدیرب  رس  اب  دیزی  34راتفر 

! دنز یم  بوچ  ص )  ) هللا لوسر  هاگ  هسوب  هب  34دیزی 

ع)  ) نیسح ماما  ندرک  34نارابگنس 

! دیسانشب ار  35ناگدازمارح 

 ! خیرات تربع  دیزی ،  35ربق 

تیب قارحا  هّرح و  36ناتساد 

میسانشب رتهب  ار  دایز  نبا  36دیزی و 

! دش هراچیب  اوسر و  37دیزی ، 

! دیزی زا  یلازغ  38عافد 

تسا نکمم  تملظ  رون و  شزاس  40ایآ 

ساّسح 40عقاوم 

دش بآ  رب  شقن  هیواعم  40هسیسد 

دشابن یتشآ  زگره  ار  لطاب  41قح و 
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هیواعم سلجم  رد  ع )   ) نیسح ماما  نیشتآ  41ۀبطخ 

! دنراذگ یمن  قرف  ار ،  لمج  هقان و  نیب  هیواعم  42ناوریپ 

یثوروم تنطلس  هب  نآ  لیدبت  هیواعم و  هب  تفالخ  42لاقتنا 

هعیش يارب  راگزور  نیرت  43تخس 

هیما ینب  تنطلس  44رارقتسا 

يرجه مود  نرق  رد  45هعیش 

؟  دنتسه یناسک  هچ  رم  الا  46یلوا 

! دنریگب تربع  48نیملاظ 

هبّیط ةرجش  مراهچ :  49شخب 

هبّیط 49ةرجش 

ۀبیط 50ةرجشک 

ع)  ) نینم ؤملاریما  یلع  هدش :  هتشون  شرع  فارطا  50رد 

تخومآ ع)  ) یلع زا  یتسیاب  ار  51دهز 

تسا ترخآ  ایند و  دّیس  51یلع 

تسادخ زا  ییادج  ع )  ) یلع زا  51ییادج 

دوب یلع  رای  دحا ،  رد  52لیئربج 

تسا لضفا  تّما  مامت  لامعا  زا  یلع  52ةزرابم 

تسادخ هدارا  عبات  یلع  52هدارا 

نک اشامت  ار  یلع  52يرواد 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه  مجنپ :  54شخب 

ارسا ناوراک  اب  54هارمه 

تارف طش  رانک   . 154

تیرکت  . 254

هلخن يداو   . 355
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داشرم  . 455

نارح  . 555

نیبیصن  . 655

لصوم ای  نامیلس  يرادنامرف  هزوح   . 755

بلح  . 856

ینارصن رید   . 957

نالقسع  . 1058

کبلعب  . 1158

ماش رد  هثیبخ  هرجش  هبّیط و  هرجش  ییورایور  مشش :  60شخب 

دیزی خاک  رد  اروشاع ،  نّیفص و  دربن  60همادا 

دیزی خاک  رد  مالسلا  هیلع  تیب  60لها 

رفاک دیزی  اب  نسح  نبورمع  هناعاجش  61يوگتفگ 

دیزی رهاوخ  اب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  61يوگتفگ 

دیزی رتخد  اب  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترضح  61يوگتفگ 

! دناوخ یم  نآرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  62رس 

دنک یم  یفرعم  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  داّجس  62ماما 

 ! نزم بوچ  63دیزی 

نارزیخ 63بوچ 

دندز هنایزات  ع )  ) نیسح ماما  رس  64هب 

ماش دجسم  رد  هدیرب  رس  64بصن 

دش هتشک  درک و  عافد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  64ینز 

دوش یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  65یماح 

! دیوگ یم  نخس  داّجس  ماما  اب  هدیرب  65رس 

! دنک یم  ربص  هب  رما  ار  رهاوخ  هدیرب ،  65رس 
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! ؟  دش زوریپ  یسک  65هچ 

 ! میا هدنز  ناماما  66ام 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  دیزی و  66يوگتفگ 

داد ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  لتق  روتسد  67دیزی 

تراسا لاح  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  يا  67هزجعم 

يربک بنیز  68هبطخ 

درک اوسر  ار  دیزی  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  69ماما 

ادخ ریش  70رتخد 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  70هبطخ 

ماش مدرم  زا  ینز  73هصق 

دوب هدرک  رذن  هک  ینز  74هصق 

دیآ یم  ماش  هبارخ  هب  دیزی  74نز 

دیزی نز  دنه  76باوخ 

هاگن کی  رد  داّجس  ماما  متفه :  77شخب 

هاگن کی  رد  داّجس  77ماما 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تدالو  77هام 

هیداجس هفیحص  قوقحلا و  77هلاسر 

ترضح 78باقلا 

مالسلا هیلع  نیسحلا  ینب  78مدآ 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  78تساجک 

تمعن رکش  يارب  78هدجس 

قح تمحر  هب  79جاتحم 

امرخ تخرد  79دصناپ 

ع)  ) رقاب دمحم  ماما  شدنزرف  هب  ع )  ) داّجس ماما  79تّیصو 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


80تداهش

 ! قح ماقتنا  تسد  متشه :  81شخب 

 ! قح ماقتنا  81تسد 

اهیلع هللا  مالس  هّیقر  ترضح  تبیصم  82حدم و 

ماش رد  تیب  لها  میتی  ُّرد  مهن :  83شخب 

مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  یگداوناخ  هرجش  لوا :  83لصف 

یگداوناخ 83هرجش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  83نادنزرف 

مالسلا هیلع  هّیقر  ترضح  هرابرد  هاتوک  83یقیقحت 

لا ؤس  کی  هب  84خساپ 

هّیقر ترضح  84ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  84ردام 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  85نس 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  هیقر  مود :  85لصف 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  85هیقر 

ع)  ) هیقر ترضح  اب  ع )  ) نیسح ماما  رادید  85نیرخآ 

! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  85هب 

دوب ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  86هرانک 

متروص هب  نزم  86یلیس 

نابیرغ ماش  بش  رد  ردپ ،  نینوخ  رکیپ  86رانک 

تلحر موس :  87لصف 

87تلحر

دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش  ناشخرد  88هراتس 

يربک بنیز  لاح  89نابز 
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سانشان زا  90رعش 

يریسا 90مچرپ 

میتی 90لفط 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  نتفگ  90نخس 

دیوگ یم  نخس  هیقر  شرتخد  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  91رس 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  نادنز  ماش ،  92هبارخ 

هیقر تبرت  رب  92یکشا 

مالسلا هیلع  يربک  بنیز  اب  هلاسغ  نز  92يوگتفگ 

ما هدروآ  نفک  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  93يارب 

؟  هن ای  تسا  هدش  بوخ  تیاپ  ياهمخز  ایآ  منیبب  93مدمآ 

هنایزات برض  94ریز 

ناشیا ندناوخ  هضور  ماش و  رد  بنیز  ترضح  يازع  94سلجم 

نارعاش هدورس  رد  ع )  ) هیقر ترضح  زوسناج  تلحر  مهد :  95شخب 

95همدقم

دنمهرف يربخم  هللادبع  هدنیارس :   . 195

سانشان هدنیارس :   . 298

يوریپ ربکا  یلع  هدنیارس :   . 399

یناهفصا ریغص  هدنیارس :   . 499

ناسح هدنیارس :   . 5100

ناسح هدنیارس :   . 6100

ع)  ) هیقر ترضح  همانترایز  ع ، )  ) هیقر ترضح  رهطم  مرح  مهدزای :  100شخب 

ع)  ) هیقر ترضح  رهطم  100مرح 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  101همانترایز 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب لها  مهدزاود :  101شخب 
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دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب 101لها 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  هیقر  دای  103هب 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تامارک  مهدزیس :  103شخب 

103همدقم

دناوخب ار  هیقر )   ) مرتخد تبیصم  زا  هلمج  دنچ  103وگب 

ماش هبارخ  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  105ترضح 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ربق  رانک  رد  يوسنارف  105نز 

دش ناملسم  مالسلا  هیلع  هیقر  زا  تمارک  ندید  اب  یحیسم  106ردام 

هرابود 107يافش 

مدرک نابرهم  يرفسمه  ياضاقت  مالسلا  هیلع  هیقر  108زا 

دوبن رودقم  نآ  108غلبم 

کچوک 109هراوهگ 

تسا هیقر  ما  هلاس  هس  رتخد  109نیا 

منک یم  ناسحا  ارقف  هب  ریش  110يرادقم 

دراذگب نیسح  ار  شمان  111وگب 

مدید باوخ  رد  ار  رتخد  111نامه 

 . درک هراچ  ار  مکشم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  112لسوت 

تفرگ جح  يازیو  نامیارب  مالسلا  هیلع  هیقر  113ترضح 

دش تسرد  مه  امش  116يالبرک 

دنک یم  زاب  ار  گرزب  ياه  هرگ  یلو  دراد ،  کچوک  117ياهتسد 

مالسلا هیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  لاح  119نابز 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مهراهچ :  120شخب 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ماش  نیمزرس  لوا :  120لصف 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مود :  121لصف 
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121همدقم

ص)  ) ناربمایپ دهع  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  122فلا - 

مالسا نارود  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  122ب - 

ماش رد  قشمد  عماج  دجسم   . 1122

قشمد عماج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  ایبنا  ماقم   . 2123

ماش رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم   . 3125

اهتشون 141یپ 

اهتشون 1 142یپ 

اهتشون 2 145یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  150هرابرد 
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 ( ع  ) نیسح ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  هراتس 

باتک تاصخشم 

/ مالسلاامهیلع نیـسح  ماما  رتخد  هیقر  ترـضح  ماش : ناشخرد  هراتـس  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1325 یلع - ، یلاخلخ ، ینابر  هسانـشرس : 
 : کباش روصم  367 ص. يرهاظ :  تاصخشم  . 1377 1418 ه.ق =  (ع ،) نیسحلا بتکم  مق : رشن :  تاصخشم  یلاخلخ  ینابر  یلع  فیلات 

لایر 412000-2-91933-964 لاـیر ؛  412000-2-91933-964 لاـیر ؛  412000-2-91933-964 لاـیر ؛  412000-2-91933-964
. -- 61ق (س - ،) نیـسح تنبهیقر  عوضوم :  سیونریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 

م17845-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/979 ییوید :  يدنب  هدر  BP52/2/ر7ر2  هرگنک :  يدنب  هدر  همانتشذگرس 

راتفگشیپ

مهقوقح و یبصاغ  مهئادـعءا و  یلع  هللا  ۀـنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یّلـص  نیملاعلا و  ّبر  هللادـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نامءا ال موجنلا   : ) مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  نیدـلا .  موی  یلا  نیعمجءا  سنالا  ّنجلا و  نم  مهبقاـنم  مهلئاـضف و  يرکنم 
نامسآ و لها  يارب  دنناما  ناگراتس   : ) دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ( 1 () یتمُال ٌنامءا  یتیب  لهءا  ءامسلا و  له 

الا له  نامءا ال  یتیب  لهءا  و  ءامسلا ،  له  نامءا ال  موجنلا   : ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  متما . )  يارب  دنناما  نم  تیب  لها 
 ، نیمز لها  يارب  دنناما  نم  تیب  لها  و  نامـسآ ،  لها  يارب  دنناما  ناگراتـس  ( 2  ( . ) ضر الا  لهءا  بهذ  یتیب  لـهءا  بهذ  اذ  إـف  ضر ، 

قیرط زا  ّتنـس ،  لها  روهـشم  ملاع  مکاح ، )   . ) دش دـنهاوخ  دوبان  مه  نیمز  لها  دـندنبرب ،  تخر  نیمز  زا  نم  تیب  لها  هک  ینامز  سپ 
لهءا و  قرغلا ،  نم  ضر  الا  له  ناما ال  موجنلا   : ) دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  سابع )  نبا  )

 . دـنفالتخا زا  نم  تما  ناما  نم  تیب  لها  و  ندـش ؛  قرغ  زا  نیمز ،  لها  يارب  دـنناما  ناگراتـس  ( 3  ( . ) فالتخالا نم  یتّمُال  ناـمءا  یتیب 
فاعسالا  ) باتک رد  نابص )   . ) دنا هدومن  تیبثت  ار  وا  حیحصت  هدرک و  ذخا  يو  زا  ار  نآ  یعمج  و  هتسناد ،  حیحص  مکاح  ار  تیاور  نیا 

وت هک  یمادام  ربماـیپ ،  يا  ( ) 4 ( ) ْمِهیف َْتنَءا  َو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهللا  َناک  ام  َو   ) ۀفیرـش ۀـیآ  هک  دراد  لامتحا  هدوزفا :  تیاور  نیا  رکذ  زا  دـعب  ( ، 
مرکا ربمایپ  هب  عجار  هفیرـش  ۀـیآ  هچ  رگا  دـشاب .  هتـشاد  هراشا  ینعم  نیا  هب  زین  ( دـنکن لزان  ناشیا  رب  باذـع  ادـخ  یتسه ،  ناشیا  نایمرد 

 ، ثیداحا زا  یضعب  قبط  اریز  دنترـضح ،  نآ  ماقم  مئاق  ندوب ،  ناما  رد  مالـسلاامهیلع  تیب  لها  نکل  تسا ،  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرعشا )  یسوموبا   ) قیرط زا  مکاح  زین  تسا .  مالـسلاامهیلع  تیب  لها  زا  وا  وا و  زا  مالـسلاامهیلع  تیب  لها 
بهذ موجنلا  تبهذ  اذ  إف  ضر ،  الا  له  نامءا ال  یتیب  لهءا  و  ءامـسلا ،  له  ناـمءا ال  موجنلا   : ) دومرف هک  تسا  هدرک  لـقن  ملـس  هلآ و  و 
یتقو دـننیمز ،  لها  ناما  نم  تیب  لها  و  نامـسآ ،  لها  ناما  ناگراتـس  ضر : )  الا  لـهءا  بهذ  یتیب ،  لـهءا  بهذ  اذ  ءامـسلا و إ  لـهءا 
دوبان مه  نیمز  لها  دـندنبرب ،  تخر  نیمز  زا  نم  تیب  لـها  هک  یماـگنه  و  دـنوش ،  یم  دوباـن  مه  نامـسآ  لـها  دـنوش  دوباـن  ناـگراتس 
دنتسه یناشخرد  ناگراتـس  دنـشاب ،  هک  نامز  ره  اجک و  ره  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  ساسا ،  نیا  رب  دش .  دنهاوخ 

 ، ماش ناشخرد  ةراتـس   ) ماـن اـب  هک  رـضاح ،  باـتک  دـنزاس .  یم  نشور  ار  قلخ  تیادـه  ریـسم  دنـشاپ و  یم  رون  تلیـضف  نامـسآ  زا  هک 
هک تسا  یمولظم  موصعم و  لفط  رابمغ  همانیگدنز  دراد ،  رارق  امـش  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلااهیلع  هیقر  ترـضح 

اوسر دـبا  يارب  ار  نیملاظ  اروشاع ،  نینوخ  ماـیق  همادا  رد  دوخ ،  ّتیمولظم  اـب  هک  یکدوک  دـنک ؛ یم  بلقنم  ار  یلدگنـس  ره  نآ  ۀـعلاطم 
هللا مالـس   ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  ّتیمولظم  دیواج  دنـس  هللا ، )  امهنعل   ) دیزی هیواعم و  زبس  خاک  رانک  رد  وا  کچوک  ربق  هتخاس و 

 . تـسا هدرک  ( 5  ( ) هنوعلم ةرجـش   ) هب ریبـعت  اـهنآ  زا  میرک  نآرق  هک  دـشاب  یم  يوما  دـیلپ  نادـناخ  ملاـظم  رگاـشفا  و  نیعمجا ، )  مهیلع 
تراهط تمـصع و  تیب  لها  نارادتـسود  مشچ  ییانـشور  يارب  دنک  ور  ریز و  دوخ ،  یمیتی  ۀلان  اب  ار  ملظ  خاک  ات  هک  هبارخ ،  رد  دیباوخ 
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 : میشخب یم  تنیز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  هب  ار  نخس  نادناخ ،  نیا  نانمشد  ناگدید  يروک  مالـسلا و  مهیلع 
تفرعم و ( 6  ( ) باذـعلا نم  ناـمءا  دـمحم  ـال ل  ۀـیالولاو  طارـصلا ،  یلع  زاوج  دـمحم  لآ  ّبح  و  راـّنلا ،  نم  ةءارب  دـمحم  لآ  ۀـفرعم  )

ۀگرب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نتـشاد  تسود  و  تسا ،  شتآ  زا  تئارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  تخاـنش 
باتک فیلءات  ببـس  دـشاب .  یم  باذـع  زا  ناما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  زا  يربنامرف  يوریپ و  و  طارـص ،  لپ  زا  روبع ) )
هدنیآ رد  تفر  یم  دصرددص  لامتحا  هک  يا  هنوگ  هب  دش ،  ضیرم  تّدـش  هب  منادـنزرف  زا  یکی  هک  دوب  یـسمش  ياهلاس 57-56  ابیرقت 

هللادـبعابا ءادهـشلادّیس  ترـضح  هنادزان  هب  لّسوت  يو ،  تاروتـسد  هب  لمع  رتکد و  هب  هعجارم  زا  سپ  دـیآ .  دوجو  هب  شندـب  رد  یـصقن 
نآ رابمغ  یناگدنز  هرابرد  یباتک  مدنزرف ،  يدوبهب  زا  سپ  هک  مدرک  رذن  هدرک و  ادیپ  مالسلا  هیلع  هّیقر  ترضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا 
رد تفرگ و  افـش  مدنزرف  ملـس ، )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و   ) ناشخرد ةراتـس  نیا  تایانع  هب  هللادمحلا  مسیونب .  هنادزان 
نآ پاچ  قیفوت  فصولا ،  عم  دـش .  يروآ  عمج  ثیدـح  خـیرات و  بتک  يالبال  زا  مزال  ياهتـشاددای  داـیز و  تاـعلاطم  زا  سپ  نآ ،  یپ 

باتک لّوا  دلج  پاچ  زا  سپ  هکنیا  ات  تشذگ ،  اهتـشاددای  يروآ  عمج  خـیرات  زا  يدایز  تّدـم  هنوگنیدـب  دـش و  یمن  مهارف  اهتـشاددای 
هب تبسن  تمارک  ۀمیمـض 240  هب  ترـضح ،  نآ  لماک  یناگدنز  لماش  مالـسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  )

يزور باتک ،  نآ  زا  مالـسلاامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نارادتـسود  نایتشدرز )  نایمیلک و  نایحیـسم ،  ّتنُـس ،  لها  ناـیعیش ، 
هیقر ترضح  هرابرد  ناتدوخ  رذن  هب  امـش  هک  داد  رّکذت  دیامرف - ظفح  نامزلارخآ  رورـش  نتف و  زا  ار  شنادنزرف  وا و  ادخ  هک  مرـسمه - 

عورش ار  باتک  هک  متفرگ  میمصت  یبش  تفرگ .  تروص  ق .  لاس 1418 ه . - مارحلا  مّرحم  زا  لبق  رّکذت ،  نیا  دینک .  لمع  مالـسلا  هیلع 
رد درب .  شیپ  راک  عورش  زا  ّتقوم  فارصنا  هب  دّدجم  میمصت  ّدحرس  ات  ارم  هدش و  عنام  زاب  راک ،  جراخم  تالکشم و  ۀشیدنا  یلو  منک . 
 ، هدومن یلّـسوت  حبـص  زامن  زا  سپ  اذـل  مدوب ،  تحاران  داتفا ،  یم  بقع  هب  مه  زاب  هداتفا و  ریخءات  هب  همه  نیا  راـک ،  هکنیا  زا  لاـح  نیع 

ّکش هنوگ  ره  ّجح ،  ةروس  زا  ۀیآ 31  ددرگ .  لیطعت  اتّقوم  ای  دوش  ادا  رذن  هک  تسا  تحلصم  هک  مدرک  هراختسا  راک  عورـش  يارب  سپس 
فاوط هک  دیاب  و  دوخ ،  ياهرذن  هب  دننک  افو  هک  دیاب  و  ( ) ِقیتَعلا ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیلَو  ْمُهَروُُذن  اُوفوْیلَو   : ) دودز لد  زا  ار  بارطضا  دیدرت و  و 
کنیا و  دش .  یط  یبوخ  یمارآ و  هب  راک  هللادمحلا  مدرک  راک  هب  عورـش  زور  نامه  تسا . )  هبعک  ۀناخ  هک  ادـخ  یمیدـق  ۀـناخ  هب  دـننک 

ماش میتی  ّرُد  زوسناج  همانیگدنز  زا  يا  هشوگ  مک ،  تعاضب  اب  هک  داد  قیفوت  نیرتمک ،  نیا  هب  هک  مرازگـساپس  رکاش و  ار  گرزب  يادـخ 
لآ زادگناج  ّتیمولظم  زا  يا  هدرپ  هدرک و  وگزاب  مالسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ناتـسود  يارب  ار  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح 
بش يور  دبا  ات  هاش  هشوگ  رگج  گرم  زا  تشگ  رکشلا .  هل  دمحلا و  مشک و هللا  ریوصت  هب  ار  نانآ  نانمشد  ملاظم و  مالسلا و  مهیلع  هللا 

هژیوب ادـخ  هار  رد  هدـش  هتخیر  كاپ  ياهنوخ  مقتنم  اـهناسنا و  گرزب  یجنم  لوبق  دروم  کـچوک ،  سب  رثا  نیا  تسا  دـیما  هایـس  ماـش ، 
نابعش هدزای  ددرگ .  عقاو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀّجحلا  مظع  الا  هللا  ۀیقب  ترـضح  البرک ،  نادیهـش  نوخ 
مهیلع تیب  لها  مرح  مق -  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  دلوت  زورلاس  یـسمش  هام 1376  رذآ  قباطم 21  يرمق  يرجه  مّظعملا 1418 

یلاخلخ ینّابر  یلع  مالسلا 

خیرات قاروا  رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  لوا :  شخب 

يرجه لاس 1352  ياّفوتم   ) یناسارخ مشاه  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم   1 مالسلااهیلع )  هّیقر  ترضح  ةرابرد  یخیرات  ذخءام  نیرتمیدق  )
ریقح هب  تسا  فرشا  فجن  نیلّصحم  املع و  ۀلمج  زا  هک  یماش  یلع  دّمحم  خیـش  لیلج ،  ملاع  دسیون :  یم  خیراوتلا  بختنم  رد  يرمق ) 

شفیرش نس  يدهلا و  ملع  یضترم  دّیس  هب  دوش  یم  یهتنم  شبسن  هک  یقشمد ،  میهاربا  دّیس  اقآ  بانج  نم ،  هطـساوالب  یّما  ّدج  دومرف : 
تنب هّیقر  بانج  ناشیا  گرزب  رتخد  یبش  دنتشادن .  روکذ  دالوا  دنتشاد و  رتخد  هس  دندوب ،  مرتحم  فیرـش و  رایـسب  هدوب و  نوزفا  دون  زا 
ّتیذا رد  نم  ندب  و  هداتفا ،  بآ  نم  دحل  ربق و  نایم  دیوگب  یلاو  هب  وگب  تردـپ  هب  دومرف  هک  دـید  باوخ  رد  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا 
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دادن يرثا  بیترت  باوخ  هب  نّنست  لها  تارضح  سرت  زا  دّیس  و  درک ،  ضرع  دّیـس  هب  شرتخد  دنک .  ریمعت  ارم  دحل  ربق و  دیایب و  تسا ؛ 
رتکچوک رتخد  موس ،  بش  دادن .  يرثا  بیترت  نانچمه  وا  و  تفگ ،  ردـپ  هب  دـید .  ار  باوخ  نیمه  زاب  دّیـس  یطـسو  رتخد  مّود ،  بش  . 

قیرط هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  هرّدـخم  دّیـس ،  دوخ  مراهچ ،  بش  دادـن .  يرثا  بیترت  اضیا  تفگ ،  ردـپ  هب  دـید و  ار  باوخ  نیمه  دـّیس 
رما یلاو  درک .  لقن  ماـش  یلاو  يارب  ار  شباوخ  تفر و  ماـش  یلاو  دزن  دّیـس  حبـص  يدرکن . )! ؟  رادربخ  ار  یلاو  ارچ   : ) دـندومرف باـتع 

برد لفق  سک  ره  تسد  هب  هاگنآ  دننک ،  رب  رد  فیظن  ياهـسابل  دـننک و  لسغ  دـنورب و  هعیـش ،  یّنـس و  زا  ماش ،  ياحلـص  املع و  درک 
 . دـننک ریمعت  ار  رّهطم  ربق  ات  دروایب  نوریب  ار  شرّهطم  دـسج  دـنک و  شبن  ار  وا  سّدـقم  ربق  دورب و  سک  نامه  ( 7  ) دش زاب  سّدـقم  مرح 
هب رگم  دشن  زاب  کی  چـیه  تسد  هب  لفق  دـندرکرب .  رد  فیظن  سابل  هدومن و  لسغ  بادآ  لامک  رد  یّنـس ،  هعیـش و  ياحلـص  ناگرزب و 

روبزم دّیـس  هکنآ  ات  دـش  یمن  رگراک  دز  یم  ربق  رب  گـنلک  سک  ره  دـندش ،  فّرـشم  مرح  هب  هک  مه  دـعب  میهاربا .  دّیـس  موحرم  تسد 
دحل نایم  هرّدخم  نینزان  ندب  دندید  دنتفاکـش ،  ار  دحل  دندرک و  تولخ  ار  مرح  دـعب  دـش .  هدـنک  ربق  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  ار  گنلک 

هرّدخم فیرش  ندب  دّیس  تسا .  هدش  عمج  دحل  نایم  يدایز  بآ  نکل  دشاب ،  یم  ملاس  حیحص و  همّرکم  ةرّدخم  نآ  نفک  و  دراد ،  رارق 
ات درک  یم  هیرگ  لصّتم  تشاد و  هگن  دوخ  يوناز  يـالاب  مسق  نیمه  زور  هس  داـهن و  دوخ  يوناز  يور  رب  هدروآ  نوریب  دـحل  ناـیم  زا  ار 
یم زامن  تشاذگ و  یم  یفیظن  یش ء  يالاب  رب  ار  هرّدخم  ندب  دّیـس  دش  یم  هک  زامن  تاقوا  دندرک .  ریمعت  داینب  زا  ار  هرّدخم  دحل  هکنآ 

زا درک و  نفد  ار  هرّدخم  ندـب  دّیـس  دـندش .  غراف  دـحل  ربق و  ریمعت  زا  هکنآ  ات  داهن  یم  وناز  رب  تشاد و  یم  رب  زاب  غارف  زا  دـعب  درازگ . 
ار هرّدخم  تساوخ  هک  دعب  وضو .  دیدجت  هب  جاتحم  هن  بآ و  جاتحم  هن  دش و  اذغ  هب  جاتحم  هن  دّیس  زور  هس  نیا  رد  هرّدخم  نیا  تمارک 

ناطلـس هب  ار  ارجام  لیـصفت  یلاو  نایاپ ،  رد  یفطـصم .  دّیـس  هب  یّمـسم  دومرف  تمحرم  وا  هب  يرـسپ  دـنوادخ  درک  اـعد  دّیـس  دـنک  نفد 
دّیـس هب  ار  مالـسلاامهیلع  هنیکـس  موثلک و  ّما  فیرـش  دـقرم  هّیقر و  فیرـش  دـقرم  هّیبـنیز و  تیلوت  مه  وا  و  تشون ،  یناـمثع  دـیمحلادبع 
هفیرش نکاما  نیا  تیلوت  يّدصتم  رکذلا  قباس  میهاربا  دّیس  رسپ  یفطـصم  دّیـس  اقآ  رـسپ  ساّبع  دّیـس  جاح  ياقآ  مه  العف  دومن و  راذگاو 

 . تسا هداتفا  قاّفتا  داتشه  تسیود و  رازه و  ۀنس  دودح  رد  هّیضق  نیا  ایوگ  دیوگ :  یم  سپـس  یناسارخ  مشاه  ازریم  جاح  هللا  ۀیآ  تسا . 
يو تسا .  قوف  ۀّیـضق  دی  ؤم  هک  دـنک  یم  لقن  ار  ییارجام  تامارک  تازجعم و  باتک  رد  زین  یناسارخ  يداه  دّیـس  هللا  تیآ  موحرم  ( 8)

دیشخبن دوس  یلو  درک  اوادم  یتّدم  يو  دیزگ .  ار  ام  ناشیوخ  زا  یکی  تسد  رام  ناهگان  هک  میدوب  هدیباوخ  ماب  تشپ  يور  دسیون :  یم 
وا هب  ار  یگدز  رام  لحم  نوچ  تسا ؟  هدـیزگ  رام  ار  وا  تسد  ياجک  تفگ :  دـمآ و  ام  دزن  ریمالادـبع  دّیـس  مان  هب  یناوج  رم  ـالا  رخآ  . 

یتمارک طقف  ییاود ؛  هن  مراد و  ییاعد  هن  نم  تفگ  سپـس  دـش .  بوخ  درد  لحم  یّلکب  دز و  عضوم  نآ  هب  یتسد  هلـصافالب  داد ،  ناشن 
بوخ میراذگب  نآ  هب  تشگنا  ای  ناهد  بآ  رگا  دشاب  رام  ای  برقع  ای  روبنز  زا  هک  یّمـس  ره  تسا :  هدیـسر  ام  هب  ام  دادـجا  زا  هک  تسا 

ار مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  دسج  داتفا  هّیقر  ترضح  فیرـش  ربق  هب  بآ  هک  یعقوم  ماش  رد  ام ،  ّدج  هک  تسا  نیا  زین  شتهج  دوش .  یم 
2 ( 9  . ) تسا هدـنام  لسن  دـعب  الـسن  شدالوا  دوخ و  رد  رثا  نیا  اجنآ  زا  و  دـندرک ،  ریمعت  ار  فیرـش  ربق  اـت  تفرگ  تسد  يور  زور  هس 

خیرات نآ  زا  شیپ  لاس  دـنا  دصیـس و  هب  مک  تسد  نآ  يانب  ۀـقباس  تسا ،  هداد  خر  نآ  اب  طابترا  رد  قوف  تفگـش  ناتـساد  هک  يدـقرم 
هب یّفوتم   ) ینارعـش هب  روهـشم  يرـصم ،  یعفاش  دمحا  نب  باّهولادـبع  ددرگ .  یم  زاب  رـضاح ) نامز  زا  شیپ  مین  نرق و  دودح 4  ینعی  )

دقرم هب  هک  دراد  دوجو  يدـقرم  هعقب و  قشمد ،  عماـج  دجـسم  کـیدزن  دـنک :  یم  لـقن  مهد ،  باـب  ننملا ،  باـتک  رد  لاس 397 ق ، ) 
 : تسا هتشون  نینچ  دقرم ،  نیا  هاگرد  رد  عقاو  یگنس  يور  رب  تسا .  فورعم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح 
هب هک  تسا  یناکم  هناخ  نیا   ) مالـسلااهیلع ۀَّیَقُر  دیهَّشلا ،  ِْنیَـسُحلا  ُْتِنب  َو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبّنلا  ِلِآب  ْتَفِّرُـش  ٌۀَعُْقب  ُْتیَبلا  اَذـه 
ایآ ( 10  ( . ) تسا هتفای  تفارش  مالسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ملـس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لآ  دورو 

نسح نیدلادامع  ریصب ،  دقان  ریبخ و  خّروم   3 یلب :  دهد ؟  یم  ناشن  مالـسلااهیلع  هّیقر  زا  ییاپّدر  زین   ( 397 ق  ) نامز نیا  زا  شیپ  خیرات 
رد تّوبن  نادناخ  نانز  هک :  دنک  یم  لقن  یئاهب  لماک  جرا  رپ  باتک  رد  یسوط ،  نیدلاریـصن  هجاوخ  رـصاعم  يربط ،  دّمحم  نب  یلع  نب 
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یم هدعو  ار  یکدوک  ره  دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارسپ و  رب  دندوب  هدش  دیهـش  البرک  رد  هک  ار  ینادرم  لاح  يریـسا  تلاح 
باوخ زا  یبش  هلاسراهچ ،  دوب  یکرتخد  دـندروآ .  دـیزی  هناخ  هب  ار  ناشیا  ات  دـیآ ،  یم  زاب  تسا  هتفر  رفـس  نـالف  هب  وت  ردـپ  هک  دـنداد 

هیرگ رد  هلمج  ناکدوک  نانز و  دوب .  ناشیرپ  تخـس  مدید .  باوخ  هب  ار  وا  تعاس  نیا  تساجک ؟  نیـسح  نم  ردپ  تفگ :  دش و  رادـیب 
نآ تسا .  نینچ  ارجام  هک  دندرب  ربخ  درک .  لا  ؤس  ارجام  زا  دش و  رادیب  باوخ  زا  دوب ،  هتفخ  دـیزی  تساخرب .  ناشیا  زا  ناغف  دـنداتفا و 

هلاسراهچ رتخد  نآ  رانک  رد  دـندروایب و  ار  سّدـقم  رـس  نآ  سپ  دـنهن .  وا  رانک  رد  دـنروایب و  ار  ردـپ  رـس  دـنورب  تفگ :  لاح  رد  نیعل 
قح هب  ناج  زور  دنچ  نآ  رد  دش و  روجنر  دروآرب و  دایرف  دیـسرتب و  رتخد  نآ  تسوت .  ردپ  رـس  دنتفگ :  تسیچ ؟  نیا  دیـسرپ  دـنداهن . 

شزرااـب عباـنم  زا  نآ  شراـگن  رد  و  هدرک ،  فیلءاـت  لاـس 567 ه . -  رد  ار  ریظن  مک  باـتک  نیا  يربط  نیدـلا  ءـالع  ( 11  . ) درک میلـست 
هب رگید  یخرب  و  هتفر ،  نیب  زا  راگزور  شکاشک  رد  یخرب  تسا ؛  هدیسرن  ام  تسد  هب  اهنآ  بلغا  هنافّـسءاتم  هک  هدومن  هدافتـسا  یناوارف 

دامع هتشون  یئاهب ،  لماک  باتک  دسیون :  یم  ( 12  ) یمق ثّدحم  موحرم  تسا .  هدش  قیرح  همعط  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  تسد 
مامت ۀنس 675  رد  هک  تسا  هدیافرپ  یباتک  هماّهف ،  لضاف  لیبن و  ثّدحم  لیلج  مّلکتم  ریرحن  بّردتم  ریبخ  رهام  ملاع  خیـش  يربط ،  نیدلا 

 . تسا هدرک  فیلءات  رگید  باتک  دـنچ  نآ  يانثا  رد  هچ  رگا  هدوب ،  نآ  يروآ  عمج  رب  فورـصم  خیـش  تمه  لاـس  هب 21  بیرق  هدش و 
هراشا هاگنآ  تسا .  هدوب  دوجوم  وا  دزن  باحـصا  يامدـق  بتک  لوصا و  ِخَُـسن  هک  دوش  یم  مولعم  باتک  نآ  عضو  زا  دـیازفا :  یم  سپس 
دمحا نب  دّـمحم  نب  مساـق  فیلءاـت  هک  تسا  هیواـعم  بلاـثم  رد  ۀـیواحلا  جرارپ  باـتک  هتفر ،  تسد  زا  ِعباـنم  نآ  زا  یکی  هـک  دـنک  یم 

 . تسا هدرک  لـقن  باـتک  نآ  زا  ار  هلاـس  هس  رتخد  نیا  تشذگرـس  يربط  نیدـلا  داـمع  و  دـشاب ،  یم  ّتنـس  لـها  ياـملع  زا  ینومءاـم ، 
ایآ ددرگ .  یم  زاب  ام  نامز  زا  شیپ  مین  نرق و  تفه  دودح  هب  خیرات ،  رد  مالسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  يارجام  هب  هراشا  هقباس  هنوگنیدب ، 
زاب تفرگ ؟  غارـس  خیرات  قامعا  رد  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  هّیقر  زا  یمان  تفر و  رتشیپ  ناوت  یم  مه  زاب 

 ، هدمآ نایم  هب  مالسلااهیلع  هّیقر  ترضح  زا  یمان  اروشاع ،  تانایرج  حرش  نمض  نآ ،  رد  هک  يرتنهک  ذخءام   4 تسا .  تبثم  باوج  مه 
هطاـحا عـالطا و  هک  تسا  ق )  ياّفوتم 664 ه . -  ) سوواط نبدیـس  هللا  ۀیآ  ردقلا ،  لیلج  خّروم  ثّدـحم و  ۀتـشون  فوهل  روهـشم  باتک 

ینامز مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  ترضح  دسیون :  یم  دیس  تسا  ریگمـشچ  زاتمم و  هعیـش ،  مالـسا و  یخیرات  یثیدح و  نوتم  هب  وا  رایـسب 
 ، دنتـشادرب هلان  هیرگ و  هب  دایرف  مالـسلا  ّنهیلع  مرح  لها  بنیز و  دومرف و  داریا  ار  لیلخ ) . . .  نم  کل  ّفُا  رهد  اـی   ) فورعم راعـشا  هک 
ای ِتنءا  و  ۀـمطاف ،  ای  ِتنءا  و  ۀـّیقر ،  ای  ِتنءا  و  بنیز ،  اـی  ِتنءا  و  موثلک ،  ّما  اـی  هاـتخا  اـی   : ) دومرف هدرکربص و  هب  رما  ار  ناـنآ  ترـضح 
وت و  موثلک ،  ما  مرهاوخ  ینعی  ( 13  . ( ) ارجه یلع  نلقت  الو  اهجو  ّیلع  نشمخت  اْبیَج و ال  یلع  نققـشت  الف  ُْتِلُتق  اـنءا  اذ  َنْرُْظنُا إ  باـبر ، 

دیشارخن يور  دینزن و  كاچ  نابیرگ  مگرم  رد  مدیسر  لتق  هب  نم  هک  ینامز  بابر ،  يا  وت  و  همطاف ،  يا  وت  و  هّیقر ،  يا  وت  و  بنیز ،  يا 
هیلع نیـسح  ماما  نابز  رب  هّیقر  ترـضح  مان  لقن ،  نیا  قباطم  دینارن .  نابز  رب  تسا )  راگزاسان  یهلا  ياضق  هب  اضر  اب  هک   ) اوران یمالک  و 

باتک رد  ياّفوتم 1294ه . - یفنح ،  يزودنق  میهاربا  نب  نامیلـس  هک  تسا  یبلطم  لقن ،  نیا  دّی  ؤم  تسا .  هدش  يراج  البرک  رد  مالـسلا 
عیبانی  ) يزودـنق لقن  قباطم  فنخموبا  هب  بوسنم  لتقم  تسا .  هدروآ  فنخموبا  هب  یّمـسم  لتقم  زا  لـقن  هب  ةّدوملا ص 335-333  عیبانی 

ای َو  َموثلُک ،  مُا  ای  يدان :  ُمث  دـیوگ :  یم  ههام  شـش  لـفط  تداهـش  ّتیفیک  حرـش  زا  سپ  ( 11/633 قحلا :  قاـقحا  ص 346 و  ةّدوملا : 
هّیقر يا  هنیکـس ،  يا  موثلکُّما ،  يا  دروآرب :  دایرف  هاگنآ  ( : ) ُمالَّسلا یّنِم  ّنکیلع  یتَیب  َلهءا  ای  بنیز ؛  ایَو  ُۀَِکتاع  ای  َو  ۀیقر ،  ای  و  ُۀنیکَس ، 

همادا ار  خیرات  رد  رقهقت  ِریس  هنوگ ،  نیمه  هب  ناوت  یم  ایآ  ( 14 ( . ) ظفاحادخ متفر ،  زین  نم  نم ،  تیب  لها  يا  بنیز ،  يا  هکتاع ،  يا  ، 
عّیشت مالسا و  خیرات  هب  نایانشآ  رب   5 تسج ؟  زاب  دشاب ،  هدش  دای  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  تنب  ۀّیقر  زا  نآ  رد  هک  رتیمیدق  یکردم  داد و 
موجه فده  اهراب  اهراب و  خیرات ،  لوط  رد  هک  تسا  یهورگ  تسا ؛  هدز )  تراغ  هدیدمتس و   ) هورگ کی  هعیـش ،  هک  تسین  هدیـشوپ  ، 
تـسا هدـش  هدـنازوس  شیخیرات  یملع و  راثآ  و  هتـشگ ،  دیهـش  شـصخاش  لاجر  نید و  ناـیاوشیپ  هتفرگ ،  رارق  هنایـشحو  ياـهزواجت  و 

 ، یـسوط خیـش  رـصع  دادغب  رد  لرغط  يزوسباتک  راتـشک و  لاـس 423 ق ،  هب  ير  رد  يونزغ  دومحم  روهـشم  يزوسباـتک  هب :  دـیرگنب  )
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نانبل و بونج  رد  تاماش ،  رد  ینامثع  روهشم  مکاح  راّزَج )  ) ياهیزوسباتک اهراتشک و  یسودرف و . . .  يردبرد  ریزو و  کَنَسَح  ناتساد 
 - دیاب دیاش و  هکنانچ  ار - یخیرات  ثداوح  زا  يرایـسب  تبث  لاجم  الوا  جـنر ،  دردرپ و  خـیرات  نیا  يانزارد  زا  رذـگ  رد  هعیـش ،  . . . ( . 

هنیـشیپ زا  یکاح  هک  یبوتکم )  تاعالطا   ) زا هتـسد  نآ  هژیوب   ) ار شیوخ  یخیرات  ذـخآم  راثآ و  زا  هظحالم  لباق  یـشخب  اـیناث  هتـشادن و 
نآ زا  یـشخب  اهنت  هدـنام ،  شیارب  هچنآ  تسا و  هداد  تسد  زا  دـشاب ) یم  روج  ياهتموکح  ملاظم  تواسق و  هعیـش و  ریظن  مک  تیمولظم 

یتاروهشم  ) تروص هب  هعیش ،  ّتینهذ  رد  نونکا  هدش و  لقن  هنیس  هب  هنیس  یهافـش ،  هنوگ  هب  هک  تسا  یتاعالطا  اب  هارمه  بوتکم ،  راثآ 
نوچ یتیـصخش  تشونرـس  هرابرد  ام  دنتـسم  بوتکم و  تاعالطا  هک  تسین  تهجیب  تسا .  دوجوم  دنـسلا ) لوهجم  ای  دنتـسم  نادـنچ  هن 

( اروشاع تضهن  رد  ترـضح  نآ  مهم  رایـسب  شقن  ردق و  تلالج  دوجو  اب   ) ماش زا  هنیدـم  هب  تشگزاب  زا  سپ  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز 
 . تسا مولعم  رگید  مالـسلاامهیلع )  هّیقر  موثلک و  ما  نوچمه   ) نارگید فیلکت  یعـضو  نینچ  اب  تسا و  رفـص  دح  رد  ابیرقت  مک و  رایـسب 
هب تبـسن  عالطا  دوبمک  ای  یخیرات  عاطقنا  تسـسگ و  یعون  اـب  ار  دوخ  هک   ) هلـصوح خارف  نیبزیت و  ناـققحم  هفیظو  یطیارـش ،  نینچ  رد 

هنالوجع تواضق  دـننیزگ ،  یمرب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  نایامن  قّقحم  ای  ناقّقحم  زا  یخرب  هک  یهار  تسیچ ؟  دـننیب ) یم  وربور  تایئزج ، 
يانتبا مدـع   ) ای ثحب )  لباق  ِتاداعبتـسا  تاناسحتـسا و   ) یخرب هناـهب  هب  دوجوم  تاروهـشم  تاـعالطا و  ِیفن  اـنایحا  و  عوضوم ،  هراـبرد 

هدوب مه  ناسآ  نآ  یط  هک  هار -  نیا  اّما  دراد .  هارمه  هب  زین  زا  يرکفنشور  زا  یتسژ  هاگ  هک  تسا ،  يوق )  تادنتسم  رب  روبزم  تاعالطا 
نآ ناگدـنیوپ  هتبلا  هک ،  يرگید  هار  نآ .  تالـضعم  ّلح  اـت  دـنام  یم  هلئـسم  تروص  ندرک  كاـپ  هب  رتشیب  درب ،  یمن  يداـیز  هنو  ؤم  و 

ّدر و ياـج  هب  میـشوکب  هک  تـسا  نـیا  دـنراد ،  ار  نآ  ندوـمیپ  تّـمه  ریذـپان ،  یگتـسخ  هلـصوحرپ و  ناـقّقحم  اـهنت  دنرامـش و  كدـنا 
خیرات و بتک  رد  روغ  اب  میور و  ورف  خیرات  قامعا  هب  فرژ )  یقیقحت  عیسو و  یعّبتت   ) کمک هب  هتسب ،  تّمه  رمک  هنالوجع ،  ياهراکنا 

تایوتحم یمازتلا  یقباطت و  لولدم  موهفم و  قوطنم و  رد  ّتقد  و  راگزور ،  نآ  يارعش  نیواوَد  یتح  تغل و  ثیدح و  هریـس و  ریـسفت و 
هماج میزاسرپ و  ار  خیرات  یلاخ  طاقن  فارشا ،  هطاحا و  نیا  ددم  هب  میبای و  فارـشا )  هطاحا و   ) راگزور نآ  ِيوترازه  تایعقاو  رب  اهنآ ، 

هک يرّرکم  ياهدیاقع  شیتفت  اهروسناس و  اهیزوسباتک ،  هب  هجوت  اب  هک :  میـشاب  هتـشاد  هجوت  مینک و  وفر  ار  خیرات  هدنژ  كاچ و  كاچ 
ایناث دوجولا . ) مدع  یلع  ّلدی  نادـجولا ال  مدـع  حالطـصا :  هب  و   ) تسین ندوبن )   ) لیلد زگره  نتفاین )   ) الّوا هداد ،  خر  هعیـش  خـیرات  رد 

 - ار دنـسلا  لوهجم  تاروهـشم  تسُج و  کّـسمت  دـش ) یم  راکـشآ  امّلـسم  دوب ،  يزیچ  رگا   ) َناـَبل َناـک  ول  قطنم  هب  اـج  همه  ناوت  یمن 
تاعالطا هّجوم -  ارهاظ  تاناسحتـسا  ای  تاداعبتـسا  یخرب  يور  افرـص  و  یگداـسب -  یتسیاـبن  اـثلاث  درک .  راـکنا  هدزباتـش -  هنـالوجع و 

تلفغ ای  یعالطا  یب  لوصحم  روبزم ،  ياهناسحتسا  ای  اهداعبتسا  اسب  هچ  اریز  تشاگنا .  تاّیلعج  تافارخ و  خنس  زا  درک و  در  ار  دوجوم 
هب ار  دوخ  ياج  اهداعبتـسا  هدش  ضوع  الوصا  ام  لیلحت  بناوج ،  نآ  ندش  نشور  اب  دـشاب و  هیـضق  ِموتکم  ِبناوج  تاهج و  یخرب  زا  ام 

یتح هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اعبار  دـش .  دـهاوخ  رهاظ  ام  دـید  قفا  رد  يا  هزات  تشادرب  ای  داد و  دـهاوخ  سکعلاب )  اـی  و   ) هیـضق شریذـپ 
دیاب اذـل  تسین و  قح  فـالخ  غورد و  اـموزل  دراد ،  دوجو  ربتعم  ریغ  عباـنم  هب  یکتم  اـی  دـحاو  ربخ  تروص  هب  اـنایحا  هک  مه  یتاـعالطا 

داد و رارق  قیقد  یـسررب  دروم  عیـسو ،  قیقحت  شهوژپ و  کی  نایرج  رد  ماـمت ،  هلـصوح  اـب  هنـالوجع )  راـکنا   ) ياـج هب   ) زین ار  اـهنامه 
يدنب فص  و  ّهلدا ، )  ضراعت   ) هنودرگ رد  ای  تسج ،  هرهب  اهنآ  زا  قیقحت  خـن  رـس  تروص  هب  انایحا  دز و  کحم  ار  ناشمقُـس  تحص و 

یم لیلد  زیچ ،  ره  ِتابثا )  ) نوچمه زین ،  راکنا ) یفن و   ) ـالوصا تفرگ .  راـک  هب  حِّجَُرم  دـّی و  ؤم  ناونع  هب  ار  اـهنآ  ضراـعم ، )  لـیالد  )
هک مینکن  شومارف  و  تابثا .  ات  درب  یم  يرتشیب  هنو  ؤم  راکنا ،  یفن و  یّتح  و  تسا )  مناد )  یمن   ) دهاوخ یمن  لیلد  هک  هچنآ  و   ) دـهاوخ

دراد و ار  دوخ  صاـخ  هاـگیاج  ینهذ ،  ياهناسحتـسا  اهداعبتـسا و  یلقع و  ياـهلیلحت  هیزجت و  یخیراـت ،  تاـقیقحت  هصرع  رد  دـنچ  ره 
قیقحت عّبتت و   ، ) هصرع نیا  رد  ار  رخآ  فرح  هک  تسناد  دیاب  لاح  نیع  رد  اّما  تفریذپ ،  یلقع  مّلسم  لوصا  فالخ  رب  ار  يزیچ  یتسیابن 

ۀّیقر ینعی  رضاح ،  باتک  رد  ثحب  دروم  عوضوم  ( 15  . ) دنز یم  یخیرات )  میقتسمریغ  میقتسم و  كرادم  دانـسا و  رد  هدرتسگ  فرژ و 
زا شیپ  ترـضح ،  نآ  دوجو  رب  ّلاد  ِیخیرات  ِنهک  ذـخآم  زا  يا  هراپ  هب  تسین .  انثتـسا  میتفگ  هچنآ  زا  زین  مالـسلاامهیلع ،  نیـسحلا  تنب 
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هّیقر ترـضح  زا  رتنهک  ییاپّدر  رتشیب ،  عّبتت  ِددم  هب  ناوت  یم  مه  زاب  فوهلو ،  یئاهب  لماک  ۀتـشون  رب  هوالع  ایآ  مینیبب  میدرک .  هراشا  نیا 
نیرتمیدق دمآ .  دهاوخ  تسد  هب  يرگید  كرادـم  رتشیب  قیقحت  عّبتت و  اب  امّلـسم  تسا و  تبثم  خـساپ  هناتخبـشوخ  تسج ؟  مالـسلا  هیلع 

يرتخد دوجو  زا  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس  هدیـشک  متـس  هدـیدجنر و  نادـنزرف  لیخ  رد  اـم - عّبتت  بسح  رب  هک -  يذـخءام 
ماما گرزب  یباحص  هریمَع ،  نب  فیس  كانزوس  هدیـصق  دهد ،  یم  ربخ  مالـسلاامهیلع )  هنیکـس  رانک  رد   ) مالـسلاامهیلع هّیقر  هب  موسوم 

نایوار زا  مالـسلاامهیلع و  مظاک  ماما  قداص و  ماـما  راوگرزب  باحـصا  زا  یفوک ،  یعخن  هریمَع  نب  فیـس   6 تسا .  مالـسلا  هیلع  قداص 
رد  ) یّلح ۀـمالع  لاجر ، )  رد   ) یـشاجن تسرهف ، )  رد   ) یـسوط خیـش  نوچ  یگرزب  ناسانـش  لاـجر  هک  تسا  هعیـش  روهـشم  هتـسجرب و 

تـسرهف رد  میدـن  نیا  دـنا .  هدرک  حیرـصت  يو  تقاثو  هب  هزیجو )  رد   ) یـسلجم همـالع  و  لاـجر ، )  رد   ) دواد نبا  لاوق ، )  ـالا  هصـالخ 
 ، شیوخ لاجر  رد  یسوط  خیش  دنا .  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  ار  هقف  هک  درمش  یم  هعیش  خیاشم  زا  هتسد  نآ  زا  ار  يو  شیوخ 

دئاوفلا رد  موـلعلارحب  دّیـس  موـحرم  تسا و  هدرک  تیاور  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نآ  رد  هک  دـناد  یم  یباـتک  بحاـص  ار  يو 
هب دـنا  هدرک  لقن  تیاور  يو  زا  هک  ار  نمحرلادـبع )  نب  سنوی  ریمع و  یبا  نب  دـمحم  نوچمه   ) هعیـش ریهـش  نایوار  زا  یتسیل  هّیلاجرلا ، 

تئارق هک  تسا  مالسلا )  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب   ) اروشاع فورعم  ترایز  نایوار  هلمج  زا  نینچمه  هریمع ،  نب  فیس  تسا .  هداد  تسد 
هماکچ مالـسلا  هیلع  نادیهـش  رالاس  ياثر  رد  هریمع ،  نب  فیـس  يراب ،  ( 16  . ) دشاب یم  نایعیـش  نایم  جـیار  ننـس  زا  لاس ،  لوط  رد  نآ 
اتقیقح هک  دوش ،  یم  زاغآ  يرـصقاف  ۀـمالملا  نع  و  هذـه ،  ای  يرذـعاف  انبـصءا  نمب  بئاـصملا  ّلـج  علطم :  اـب  هک  دراد  يزوسرپ  دـنلب و 
بلطم نیا  هب  نانبل )  لضاف  يابطخ  زا  ( ) 18  ) ّربش داوج  دیس  دیهش  يو  عبت  هب  و  ( 17  ) نیما نسحم  دّیس  هماّلع  تسا .  هدنازوس  هتخوس و 

هعیش هتسجرب  سانش  تغل  بیدا و  یلاجر ،  هیقف ،  یحیرط  نیدلارخف  خیش  اّما  دنا .  هدرک  رکذ  ار  هدیـصق  تسخن  تیب  اهنت  هدرک و  هراشا 
نادیهش رالاس  هژیوب  هللا  لآ  يادهش  ياثر  رد  موظنم  روثنم و  يا  همانگوس  هک  ( ) 19  ( ) بختنملا  ) باتکرد نیرحبلا -  عمجم  بحاص  و  ، 

هک اجنآ  دراد ؛ يا  هراشا  دوخ  ّتیوه  هب  احیرـص  رعاش  نآ ،  رخآ  لبق  اـم  تیب  رد  هک  تسا  هدروآ  ار  هدیـصق  ّلـک  تسا )  مالـسلا  مهیلع 
 ، ام ثحب  اب  طبر  رد  هّجوت  لباق  هتکن  ربنق  ردیح  دـیبع  دـبعل  ٌدـبع  ةریمَع  ُْنبا  یَتَف  ٌفیـس  ْمُکُدـْیَبًع  و  دـیوگ :  یم  رـصع  تاداس  هب  باطخ 

امل تقراف  هنیکسلا  اهنع  هنیکـس  و  تسا :  هدرک  دای  مالـسلااهیلع  هّیقر  ترـضح  زا  رابود  نآ  رد  هک  دشاب  یم  فیـس  هدیـصق  زا  ریز  تایبا 
مل ررکی  مل  اهعومد  بیقع  مثل  اهدیدج  دجی  موثلک  ّمُال  رذعی و  مل  يّذلا  اهرذعیل  ادغ  اهفعضل و  دوسحلا  ّقر  ۀّیقر  ّریغت و  ۀقرفب و  تیدتبا 

اریفع یقلم  ٌالّدجم  نیسحلااذه  انُّما  ای  ّریحتملا  هلاولا  نیزحلا  يوعد  امطاف  ۀلوتبلا  مهُّما  نوعدی  ّرفزت  رّسحتب و  هنیکبی  ۀیقر  ۀنیکسو و  اهسنءا 
(20  ) رمحءا مد  عیجنب  هنامثج  امخضم  ارّفعتم و  اهبرت  یف  رهزم  ردب  لثم 

خیرات تیعمج و  ایفارغج ،  ماش ؛  مود :  شخب 

ایفارغج  . 1

دودـحم هدوب و  عبرم  رتمولیک  ربارب 115200  لیام  تعـسو 72000  هب  یتحاـسم  ياراد  دوش ،  یم  هدـیمان  هیروس  زورما  هک  ماـش ،  روشک 
هیروس ( 21  . ) هنارتیدم يایرد  نانبل و  هب  برغ  زا  و  یلاغشا ،  نیطسلف  ندرا و  هب  بونج  زا  قارع ،  هب  قرـش  زا  هیکرت ،  هب  لامـش  زا  تسا 

 . دشاب یم  ۀیروسلا )  ۀیبرعلا  ۀیروهمجلا   ) روشک نیا  یمسر  مان  تسا و  یبرع  ياهروشک  نیرتباذج  زا  یکی 

تّیعمج  . 2

نیمجرتـم یلو  ّتیعمج ؛)  رظن  زا  ناـهج  روشک  نیموس  تصـش و   ) تسا هدوـب  رفن  رب 8350000  غلاـب  لاـس 1979 م  رد  هیروس  ّتیعمج 
 ، برع روشک  نیا  مدرم   88 دننک .  یم  یفّرعم  رفن  نویلیم  رب 12  غلاب  ار  روشک  نآ  ّتیعمج  اریخا  هیروس  داشرا  ترازو  هب  هتـسباو  يروس 
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 ، يولع یّنس ،   ) یمالـسا تادقتعم  ياراد  نآ  مدرم   88 دنتـسه .  سکرچ  و  يروسآ ،  كرت ،  نآ  نینکاـس  هیقب  ینمرا و   8/2 درک ،   3/6
یم هتشون  یبرع  طخ  هب  هک  يدرک  و  یمسر ، )  نابز   ) یبرع زا :  دنترابع  روشک  نآ  رد  جیار  ياهنابز  دنتسه و  یحیـسم  و 12  يزورد ) 

نیرت ّتیعمجرپ  دـشاب .  یم  ّتیعمج )  رفن  اب 1097205   ) قشمد رهـش  روشک  نیا  تختیاپ  تسا .  جـیار  زین  ینمرا  يوسنارف و  نابز  دوش . 
رانک رد  هک  ساینابو  سوطرط ،  ۀـیقذال ،  زا :  دـنترابع  زین  نآ  مهم  ردانب  ۀـیقذال .  ةامح و  صمح ،  بَلَح ،  زا :  دـنترابع  هیروس  ياهرهش 

(22  . ) تسا هدش  عقاو  هنارتیدم  يایرد 

خیرات  . 3

ماش هیمست  هجو  فلا - 

دنا هتفگ  نمی  تهج  نیدب  ار  نمی  هچنانچ  دنیوگ .  ار  لامـش  ماش  و  هتفرگ ،  رارق  هلبق  لامـش  فرط  هک  دـنیوگ  ماش  تهج  نیدـب  ار  ماش 
وا ار  رهش  نآ  يانب  هتشاد ،  تموکح  حون  نب  ماس  نیمزرـس  نیا  رب  هکنآ ،  رگید  هیمـست  هجو  تسا .  هتفرگ  رارق  مود  هلبق  نیمی  فرط  هک 

هتفگ یخرب  تسا .  هدش  هدناوخ  نیش  برع  یناربع و  تغل  نیس و  ینایرـس  تغل  رد  و  تسا .  هتفای  ترهـش  وا  مسا  هب  هجیتن  رد  و  هداهن ، 
نب مرا  نب  ماس  هک  تسا  لاخ  لاخ  دیفس  هایس و  زبس و  يا  هقطنم  اجنآ  نیمز  اریز  دش ،  ماش  هب  یمسم  هک  تسا  طقن  ینعم  هب  هماش  زا  دنا 

صمح  . 2 نیطسلف ؛   . 1 تفای :  ترهش  اهنآ  نان  هب  اهرهش  نآ  هتخاس و  يا  هقطنم  کی  ره  هک  تشاد  رسپ  جنپ  وا  تخاس و  حون  نب  ماس 
 . قشمد  . 5 تسا ،  سدقملا  تیب  هک  ایلیا ،   . 4 ندرا ،   . 3 ، 

ماش تالایا  و  ماس ،  دالوا  ب - 

ای لصوم  رد  سیجرج  ربق  دش .  ثوعبم  هیحان  نامه  لها  هب  مالسلا  هیلع  یـسیع  دعب  دوب و  مالـسلا  هیلع  سیجرج  نیمزرـس  نیطـسلف :   . 1
روحم رب  تامـس  ياعد  هک  تسا  سّدقم  ضرا  هقطنم  جنپ  نیا  دنـشاب .  یم  نوفدـم  اجنآرد  ربمغیپ  داتفه  هک  تسا  نیطـسلف  يوخ  ای  هقر 

ناهج گرزب  لاجر  دهـشم  هدوب و  نیملـسم  لوا  ۀلبق  اریز  دراد .  رارق  ناناملـسم  يراصن و  دوهی و  هّجوت  دروم  زورما  دـنز و  یم  رود  نآ 
لت کبلعب و  رد  هریغ  تیبلا و  لها  سر ،  دومث ،  داع ،  هقلامع ،  مهم  ياهرهـش  یخیرات  راـثآ  هقطنم و  نیا  رد  فلـس  ياـیبنا  روبق  تسا . 

شـش هدـنز  راثآ  هک  تسا  نمحرلا  لیلخ  محللا و  تیب  سّدـقملا و  تیب  اـهنآ  همه  زا  رتمهم  هک  دـشاب  یم  دوجوم  نآ  رد  ناـمیلس و . . . 
قباـطم ق  لاس 1370 ه . - رد  دوش .  یم  بوسحم  نیملـسم )  يراـصن و  دوهی و   ) یهلا ناـیدا  ناوریپ  مومع  هاـگترایز  شیپ و  لاـس  رازه 

تموکح زادنیب و  هقرفت   ) ْدُسَت ْقِّرَف  قوطنم  هب  للم  نامزاس  رد  يرتشیب  يارآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  رامعتسا  تسایس  هک  ش ،  1330 ه . -
مظعا تمـسق  هک  ار  یبونج  تمـسق  و  دـنداد ،  دوهی  هب  ار  یلامـش  تمـسق  دومن .  تمـسق  ود  ار  نیطـسلف  تسا  ناـیبرغ  هویـش  هک  نک )! 

يزورما یثادـحا  ياهرهـش  نیرتابیز  زا  نآ  تختیاپ  نامع  رهـش  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  زورما  یمـشاه  ندرا  هک  برع  هب  تسا  نیطـسلف 
نیا رد  یلو  تسا  دوهی  یـصاصتخا  دـبعم  میلـشروا  طقف  اـجنآ  رد  اریز  تسا  دوهی  نیطـسلف  زا  شیب  یخیراـت  راـثآ  هقطنم  نیا  رد  تسا . 
دراد رارق  رگید  یخیرات  راثآ  نمحرلا و  لیلخ  محللا و  تیب  زین  تسا و  ناهج  هدنز  بهذم  هس  ره  هّجوت  دروم  هک  سّدقملا  تیب  هقطنم ، 

سّدـقم ناکم  کی  روبزم  رهـش  تسا .  بلح  قشمد و  نیب  نآ  دومن و  انب  ماس  نب  صمح  ار  یخیراـت  تمظع  اـب  رهـش  نیا  صْمح :   . 4 . 
نیا دنتـسه .  نوفدـم  اجنآ  رد  احلـص  زا  يرایـسب  دومرف  دومن و  ترایز  ار  اـجنآ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  هک  دراد 

رد مالغ  ربنق  ربق  هک  تسا  نآ  حـصا  یلو  دـنناد  یم  اجنآ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مالغ  ربنق  ربق  یخرب  تسا و  رهـش  نآ  یمومع  رازم  ناـکم 
ربق تسا .  حون  نب  ماس  نب  صمح  مان  هب  بلح و  قشمد و  یلبق  فرط  رد  تسا  يروهشم  رهـش  نادلبلا  لقن  هب  صمح  ( 23  . ) تسا دادغب 

هباحـص زا  يرایـسب  روبق  تسا و  دیلو  نبدلاخ  رـصق  اجنآ  کیدزن  تساجنآ و  رد  مثع  نب  صاع  نمحرلادبع و  شرـسپ  دـیلو و  نبدـلاخ 
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ماش زا  هک :  تسا  هدمآ  ورسخرصان  همانرفـس  رد  تسا .  لاخلخ  رـصم و  زین  هیلیبشا و  رد  عقاو  صمح  زا  ریغ  صمح  نیا  دشاب .  یم  اجنآ 
اوه بآ و  تفاطل  هب  هک  تسا  ندرا  تاعطق  زا  یکی  فیاط  دوب و  حون  نب  ماـس  رـسپ  ماـن  ندرا  ندرا :   . 3 تسا .  خـسرف  هاجنپ  صمح  ات 
نآ هب  زورما  هک  يرهـش  هب  یهلا  یحو  زا  سپ  هتـسیز و  یم  ندرا  رد  لوا  لیلخ  میهاربا  ترـضح  دشاب .  یم  ابیز  رظانم  ياراد  فورعم و 

هرصان زا  يراصن  هملک  دوب و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نکـسم  هرـصان  هیرق  تسا .  هتفرگ  نکـسم  اجنآ  رد  هتفر و  دنیوگ  لیلخلا  رهش 
اذغ هرصان  نیمزرس  نیا  رد  مالسلا ،  هیلع  یسوم  ترضح  مالسلا و  هیلع  رضخ  ترضح  تسا .  هدوب  اهنآ  ياوشیپ  نکـسم  هک  هدش  قشمد 

اهَلْهَءا امَعْطَتْـسا  ۀیرق  لهءا  ایتءا  یّتَح  اقَلَْطناَف   : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ،  هدش  دای  مان  هیرق  ناونع  اب  نآ  زا  دـیجم  نآرق  رد  دـندروخ و 
هک یتقو  ات  دـنتفر  سپ  ینعی :  ( 24 ( ) ارْجَءا ِْهیَلَع  َتْذَخََّتل  َْتئِـش  َْول  َلاق  هماقءاف  ضقنی  ْنَءا  ُدیُری  ارادِج  اهیف  ادَـجَوَف  امهوفیـضی  ْنَءا  اَْوبَءاَف 

مهیلع رـضخ  یـسوم و  دـننک  نامهم  هکنیا  زا  هد  لها  دـندرک  ابا  هد  نآ  لها  زا  دـندرک  ماعط  بلط  هیکاطنا )   ) یهد لها  کیدزن  دـندمآ 
لگ گنس و  اب  تخاس و  ار  راوید  نآ  رضخ  دتفیب ،  تساوخ  یم  هک  ار  يراوید  هد  یحاون  رد  دنتفای  دنداهن و  هار  هب  ور  راچان  ار ؛ مالسلا 

فهک هروس  رد  یتفرگن ؟  دزم  ارچ  راوید  نآ  ریمعت  رب  یتـفرگ  یم  يدزم  یتـساوخ  یم  رگا  تفگ :  یـسوم  تفر .  ار و  نآ  دومن  مکحم 
مدرم زا  دندیسر و  هیرق  نیدب  ات  دنتفر  یم  مه  اب  هک  دیوگ  یم  نخس  مالسلا  هیلع  یبن  رضخ  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  یهارمه  تاقالم و  زا 

دنتـساوخ یم  هک  یماگنه  کلذ  عم  دندرکن .  يزاون  نامهمو  دنتخورفن  يزیچ  راوگرزب  ود  نیا  هب  اهنآ  یلو  دنتـساوخ .  اذـغ  ماعط و  نآ 
مالسلا هیلع  یسوم  دوشن و  بارخ  ات  دومن  راوید  ریمعت  هب  عورش  رضخ  دوب .  هدش  جک  هک  داتفا  يراوید  هب  ناشمشچ  دنور  نوریب  رهـش  زا 
مالـسلا هیلع  رـضخ  ینک ! ؟  یم  تسار  ار  اهنآ  هبارخ  راوید  امـش  تقونآ  دندرک ،  عانتما  امـش  هب  اذـغ  نتخورف  زا  مدرم  نیا  تفگ  يو  هب 
كدوک ود  نآ  ات  دنامب  یقاب  متساوخ  دنرب ؛ یم  دوش  بارخ  رگا  هک  تسا  یجنگ  نآ  ریز  تسا و  میتی  رسپ  ود  هب  ّقلعتم  راوید  نیا  تفگ 

دوجو وا  مان  هب  يا  هروس  نآرق  رد  هک  میکح ،  نامقل  ربق  هلمج  زا  تسا .  يرایـسب  روبق  ندرا  رد  دنیامن .  دوخ  قح  يافیتسا  دنوش و  غلاب 
نیب هقطنم  نیا  رد  یـشبح  لـالب  نرق و  سیوا  يدـع ،  نب  رجح  روبق  تسا .  هیربط  هریح  هب  فورعم  هک  تسا  عقاو  هیربط  رهـش  رد  دراد ، 

رد و  هدش ،  انب  حون  نب  ماس  رـسپ  ایلیا  تسد  هب  دوش  یم  هدناوخ  سدـق  مان  هب  زورما  هک  يرهـش  سدـقملا :  تیب   . 4 تسا .  ماـش  ندرا و 
داتوا و نادنمشناد و  املع و  ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  روبق  هقطنم  نیا  رد  دش .  دهاوخ  رـشحم  نیمزرـس  سدق  نیمز  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا 

مهیلع ییحی  ایرکز و  قاحسا و  شرسپ  میهاربا و  ترضح  ربق  هک  تسا  نمحرلا  لیلخ  هقطنم  نآ  نیرتروهشم  تسا .  ناوارف  ادخ  ناگدنب 
گرزب و دجسم  درذگ .  یم  نآ  يانب  خیرات  زا  لاس  رازه  شش  زا  شیب  هدش و  انب  گنس  زا  همه  یخیرات  يانب  نیا  تساجنآ .  رد  مالسلا 

انب اهنآ  فارطا  یگرزب  دجسم  دراد .  رایسب  هقیتع  راثآ  و  هدوب ،  نآ  رد  ناربمغیپ  ایبنا و  هاگراب  هبق و  تسا .  یصوصخم  کبس  هب  نآ  دنلب 
ناهج مظعم  مرتحم و  دـجاسم  زا  هک  یـصقا ،  دجـسم  تسا .  هدرک  هطاحا  ار  اجنآ  مامح  زبس و  هرظنم  شوخ  یلاـع  ياـبیز  رهـش  هدـش و 

هاـگراب نیا  تسا .  مالـسا  يراـصن و  دوـهی و  ّتلم  هس  قاـفتا  دروـم  دـبعم  نیرتـگرزب  جارعملا و  هلیل  دجـسم  نیملـسم و  لوا  هلبق  تسا ، 
زا دجـسم  نیا  دراد .  ار  زامن  رازه  باوث  اجنآ  رد  زاـمن  تسا .  هقطنم  نیا  رد  اـیبنا  زا  يرایـسب  روبق  یندینـش .  هن  تسا  یندـید  تمظعاـب 

ترثک هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد  تسا .  هدش  هتخیر  هتخادگ  زلف  گنس و  زا  نآ  ياه  هیاپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  ياهانب 
دندـش دایز  وا  دالوا  نوچ  دوب و  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  شدـنزرف  حـبذ  يراکادـف و  ساـپ  هب  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  دـالوا 

 : مزاس یم  التبم  الب  هس  هب  ار  ناراکهانگ  هک  دش  باطخ  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هب  دنتخادرپ .  یهلا  نیناوق  دّرمت  نایصع و  هب  یهورگ 
تقاط دـنتفگ  درک .  غالبا  دوخ  ّتلم  هب  ار  یهلا  مایپ  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  نوعاط .  زور  هس  ای  گـنج  هاـم  هس  اـی  یطحق  لاـس  هس 

هبوت هدومن  لسغ  هدـش  نوعاط  هدامآ  یهورگ  میوش .  یم  رـضاح  گرم  يارب  ریزگاـن  تسا ،  لکـشم  اـم  رب  مه  گـنج  میرادـن ،  یطحق 
هب نانخس  نیا  هب  هک  زین  یهورگ  دنتفر .  ارحص  هب  ناکدوک  نانز و  اب  روظنم  نیدب  دنتشگ و  باذع  لوزن  رظتنم  هدیشوپ و  نفک  دندرک و 
 . دندش كاله  دـندرم و  یهوبنا  عمج  درب .  نیب  زا  ار  اهنآ  همه  دـمآ  نوعاط  دـندنام و  رهـش  رد  دنتـسیرگن  یم  ازهتـسا  رخـسمت و  هدـید 

یم اعد  هبانا و  هبوت و  دندناوخ و  یم  زامن  هتفر  نآ  زارف  رب  ناربمغیپ  هشیمه  تسا و  سدقملا  تیب  كاخ  هک   ) لت نیمه  رد  دواد  ترضح 
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تباجتسا لحم  نیمه  رد  هک  دیـسر  باطخ  دواد  هب  دینادرگرب .  اهنآ  زا  ار  الب  دنوادخ  درک ،  اعد  دش ) یم  باجتـسم  ناشیاعد  دندرک و 
دجـسم نامتخاس  رد  مدرم  همه  دوب .  لیئارـسا  ینب  ياحلـص  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  هاگ  همیخ  هطقن  نیا  دنزاسب .  يدجـسم  اعد 

 . دیزاسب نامتخاس  نم  ياضر  نودـب  مهد  یمن  هزاجا  تسا و  نم  کلم  اجنیا  تفگ :  لیئارـسا  ینب  ياحلـص  زا  يدرم  دنتـشامگ .  تّمه 
ار تمیق  مه  وا  دیروآ .  تسد  هب  ار  وا  ياضر  دـیاب  تفگ  دـنداد ،  ربخ  دواد  هب  يوش .  یـضار  ات  میهد  یم  وت  هب  یهاوخ  هچ  ره  دـنتفگ 

هرقن نآ  ربارب  دیشکب و  نآ  فارطا  يراوید  تفگ  هکنآ  ات  دادن ،  تیاضر  زاب  دیـسر .  رتش  دص  واگ و  دص  دنفـسوگ و  دص  هب  ات  درب  الاب 
ياضر يارب  نم  تفگ  دنرضاح ،  همه  دید  نوچ  دوش .  ماجنا  هلماعم  نیا  هک  دندش  رـضاح  نانچمه  مدرم  موش .  یـضار  ات  دیهدب  نم  هب 

نامتخاس رد  ناگمه  بیترت  نیدب  منک .  یم  مه  يراکمه  امـش  اب  مریگ و  یمن  یلوپ  چیه  مرذگ و  یم  دوخ  قح  زا  هللا  یلا  ًۀـبرق  ادـخ و 
 . دندروآ درگ  هدرک  دنلب  ار  یگرزب  ياهگنس  لیئارسا  ینب  ياحلص  اب  اصخش  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  دندرک .  تکرـش  یـصقا  دجـسم 
نس رد  دواد  دهد .  ماجنا  ار  هفیظو  نیا  ترسپ  نامیلس  راذگب  دش ،  مامت  دجسم  نامتخاس  زا  وت  مهـس  دش  باطخ  دواد  هب  انثا  نیا  رد  اّما 

ّتیـصو هب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  درک .  تافو  یگلاس  نس 140  رد  دومن و  زاغآ  ار  یـصقا  دجـسم  ناـمتخاس  راـک  هک  دوب  یگلاـس   127
کمک وا  هب  ناهج ،  راکشآ  ناهن و  ياهورین  دومن .  دجسم  نامتخاس  لیمکت  هب  عورش  تسشن و  يو  ياج  هب  یگلاس  نس 13  رد  شردپ 
دجسم مالسلا  هیلع  نامیلس  هکنآ  ات  دندروآ  یم  زبس  دیفس و  نهپ و  ياهگنس  کیدزن  رود و  نداعم  زا  سنا  نج و  نانامرهق  دندرک .  یم 
لیمکت لوغشم  یگلاس  ات 53  يو  درک .  انب  هدومن و  میـسقت  لیئارـسا ،  ینب  طابـسا  ماـن  هب  هّلحم ،  هدزاود  هب  ار  سدـق  رهـش  تخاـس و  ار 

 . دنتخاس نامیلس  يارب  هشیش  زا  هبق  کی  اجنآ  رد  تفای .  نایاپ  دجسم  يانب  ات  دیشک  لوط  وا  نامز  رد  لاس  لهچ  هنوگنیدب  دوب و  دجسم 
هزاجا یب  يدرم  دید  يزور  دوشن .  وا  نیرولب  ۀّبق  دراو  هزاجا  نودب  سک  چیه  دوب  هداد  نامرف  هدز و  هیکت  دوخ  ياصع  رب  هّبق  نآ  رد  يو 

مریذپ و یمن  هوشر  هک  متسه  یسک  نآ  نم  كولملا ،  َنم  َباهءا  َو ال  َءاشرلا  لبقءا  يذلا ال  انءا  داد :  باوج  یتسیک ؟  تفگ  دش .  دراو 
قطانم زا  یـصقا  دجـسم  سّدـقملا و  تیب  دومن .  حور  ضبق  ار  وا  لاح  نامه  هب  و  متـسه ؛  توملا  کـلم  نم  مساره ،  یمن  ناـهاشداپ  زا 

ار تکرباب  ۀقطنم  نآ  رساترس  تمعن ،  اه و  هویم  یناوارف  توارط و  یتعنـص ،  یعیبط و  راثآ  تسا و  مالـسا  ناهج  باّذج  بلاج و  رایـسب 
رسپ تسد  هب  نیخروم  زا  یخرب  هتفگ  هب  تسا ،  ماش  نآ  زکرم  دنیوگ و  یم  هیروس  نآ  هب  زورما  هک  قشمد  قشمد :   . 5 تسا .  هتفرگ  ارف 
مالغ هب  رگید  یـضعب  مالـسلا و  هیلع  لیلخ  میهاربا  مالغ  هب  ار  رهـش  نیا  ياـنب  زین  یخرب  لاـح  نیع  رد  تسا .  هدـش  هتخاـس  حون  نب  ماـس 

تابکرم و زوم و  اصوصخم  ناوارف  ياه  هویم  بآ و  تفاطل  اوه و  يافـص  ياراد  قشمد  لاح  ره  رد  دـنهد .  یم  تبـسن  ناعنک  نب  دورمن 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  مالـسلا  مهیلع  هللا  لآ  تراسا  البرک و  نایرج  رد  نیمزرـس  نآ  مدرم  دوجو ،  نیا  اب  تسا .  نوتیز 

دود ّیبن و  ار  شمدرم  یلو  ماش  ضرا  دوب  ینیمز  سّدقم  مالک  نیا  دافتسم  هدش  نآرق  ز  دیوگ :  یم  رعاش  دندرک .  افج  وا  مّرکم  نادناخ 
دندیـسر مانالا  ریخ  لآک  نامز  نآ  صوصخ  دیهـش  هاش  هب  تناها  دندومن  دیزی  رـصع  هب  ناشیا  هک  انامه  دومن  تّمذم  سب  نلع  ّرـس و  هب 

هلمج برط  شیع و  هب  دـنتخاونب  يوک  رد  گنچ  فد و  رد  هب  ماب و  هب  نیذآ  دنتـسبب  ربخ  یب  ادـخ  زا  مدرم  ناـمه  مـالظ  ماـش  هب  نوخلد 
نایب نیا  ملا  رد  دش  دیهان و  دیلانب  ملق  دوخ  فک  زا  دنکف  دراطع  يرتشم  اب  هرهز  لدگنت  یلو  يرتشم  برط  لها  دـش  ار  برط  دـنتخادرپ 

تانکمم همه  دش  دیهش  هادف  یحور  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  نوچ  تسا :  نینچ  نآ  لولدم  هک  تسا  یفورعم  ربخ  هب  فوطعم  نیخروم ، 
تداهـش رب  هیرگ  رثءاـت و  تلاـح  نیا  و  دـنداد -  تسد  زا  ار  دوـخ  یعیبـط  لاـح  دـندش و  ریغتم  دـندوب  وا  هـقلطم  تیـالو  هـطیح  رد  هـک 

 . تسا تقیقح  نیا  دّی  ؤم  مه  يرگید  رابخا  ( 25  . ) تسا هدوب  ماش  هرـصب و  هفوک و  هک  رهـش  هس  رگم  دوب -  دوجو  ملاع  لک  ياورنامرف 
مـشتحم تسا .  هدوب  هزاـت  نوخ  نآ  ریز  هک  دوب  نیا  لـثم  دنتـشاد  یمرب  ار  یگنـس  ره  اروشاـع  زور  هدـش  لـقن  ربتعم  لـتاقم  رد  هچناـنچ 

هچ ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسا ! ؟  ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  دیوگ :  یم  دوخ  روهـشم  دـنب  بیکرت  رد  یناشاک 
 ، اجک زا  دیمد  زاب  هریت  حبص  نیا  تسا ! ؟  مظعا  شرع  ات  هتـساخ  روص  خفن  یب  نیمز  زک  تسا  میظع  زیختـسر  هچ  نیا  زاب  تسا ! ؟  متام 
رگ تسا  ملاع  تاّرذ  یماـمت  رد  بوشآـک  باـتفآ  برغم  زا  دـنک  یم  عولط  اـیوگ  تسا ! ؟  مهرد  هلمج  ناـهج  قلخ  ناـهج و  راـک  وزک 
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رب همه  نایسدق  ياهرس  تسین  لالم  ياج  هک  سدقم  هاگراب  رد  تسا  مّرحم  شمان  هک  ماع  زیختسر  نیا  تسین  دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ 
نیقرـشم رون  نیمز ،  نامـسآ و  دیـشروخ  تسا  مدآ  دالوا  فرـشا  يازع  اـیوگ  دـننک  یم  هحون  ناـیمدآ  رب  کـلم  نج و  تسا  مغ  يوناز 

یلـصا لتاق  گنج و  هدنامرف  دایز ،  نبا  تموکح  نامرف  ریز  هرـصب  هفوک و  رـصع  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ادخ :  لوسر  رانک  هدرورپ 
نیا ینعی  رهـش  نیا  اذل  دش .  یم  هدرمـش  نید  یب  هدارا و  یب  رومخم  ِتسم  دیزی  تفالخ  زکرم  مه  ماش  دوب و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما 

(26  . ) تسا هّیُماونب  ِِهب  ْتَکَّرَبَت  ٌموَی  اروشاع  زور  هک  دندش ،  نامداش  هکلب  دنتشادن ،  رثءات  رهاظ  تروص  هب  عامتجا  هس 

ناتساب دهع  رد  ماش  ج - 

 ، دش یم  نیطسلف  ندرا و  زا  ییاهتمـسق  نانبل و  هیروس ،  ینونک  ياهروشک  لماش  دیدج  نورق  زا  لبق  ات  یخیرات  ظاحل  زا  ماش )   ) هیروس
رب مور  يروتارپما  يدالیم  لاس 63  رد  تسا .  یناهج  لوا  گنج  رد  هسنارف  سیلگنا و  نکفا  هقرفت  تسایس  لصاح  ینونک ،  تامیـسقت  و 
هب مور  تلود  هیزجت  زا  سپ  يدالیم  لاس 395  رد  هکنآ  ات  تفرگ ،  رارق  نایمور  ّطلـست  تحت  هیروس  خیرات  نآ  زا  تفای و  تسد  هیروس 

هیروس رب  سنازیب  يـالیتسا  جـیردتب  یلو  دـیدرگ .   ( سنازیب  ) یقرـش مور  يروتارپـما  ورملق  وزج  هیروـس  یبرغ ،  یقرـش و  مور  شخب  ود 
(27  . ) داتفا مالسا  ياوق  تسد  هب  متفه  نرق  رد  ات  دش ،  فیعض 

مالسا خیرات  رد  ماش  د - 

اب صاخ  يدنویپ  نیمزرس  نیا  تسا .  اه  هرطاخ  نیمزرس  ناناملسم  يارب  ماش ،  نیمزرس  ماش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رفس   . 1
مالـسا راذـگناینب  یناوج  یناوجون و  ياـهلاس  هب  ددرگ ؛ یم  زاـب  قـشمد  حـتف  زا  شیپ  ياـهلاس  هب  نآ  ياـه  هشیر  هک  دراد  مالـسا  خـیرات 

دّمحم ترضح  اهلاس  نآ  رد  درک .  نیمزرس  نیا  هب  يرفس  دوخ  يومع  هارمه  هک  ملس ،  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نبدمحم  ترـضح 
هب مالسلا  هیلع  بلاطوبا  دوخ  يومع  یتسرپرـس  تحت  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  مالـسلا  هیلع  بلطملادبع  شیوخ ،  ّدج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

درک و رفس  گنهآ  نانآ  اب  زین  بلاطوبا  لاس  نآ  دندرک .  یم  رفس  ماش  هب  راب  کی  لاس  ره  لومعم ،  قبط  شیرق  ناناگرزاب  درب .  یم  رس 
نوگرگد وا  همانرب  تکرح  ماگنه  یلو  درامگب .  وا  تظافح  رب  ار  یـسک  هدراذـگ و  یقاب  هّکم  رد  ار  دوخ  هدازردارب  هک  تفرگ  میمـصت 

زونه دربب .  ماش  هب  دوخ  هارمه  دوب  هتـشذگن  وا  نس  زا  راـهب  هدزاود  زا  شیب  زور  نآ  رد  هک  زین  ار  دوخ  ةدازردارب  تفرگ  میمـصت  دـش و 
هراک همین  ار  ترفاسم  همانرب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  دمآ و  شیپ  يا  هثداح  يرُصب )   ) مان هب  يا  هطقن  رد  هک  دوب  هدیـسرن  دصقم  هب  ناوراک 

زا یللع  هب  درک و  یم  یگدنز  يْریَُحب  مان  هب  یبهار  يرُصب  نیمزرـس  رد  هک  دوب  نیا  رفـس  همانرب  عطق  ّتلع  تشگزاب .  هّکم  هب  درک و  اهر 
نیا تفگ :  درک و  نانآ  هب  ور  دـندش  غراف  اذـغ  فرـص  زا  شیرق  هک  یناـمز  درک .  توعد  دوخ  هعموص  رد  ماـعطا  يارب  شیرق  ناوراـک 
تفگ درک و  بلاطوبا  هب  ور  يو  تسا .  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  هدازردارب  وا  دنتفگ :  یگمه  تسیک ؟  هب  ّقلعتم  دّمحم ) ترضح   ) كدوک

رد حیسم  زا  سپ  ربمایپ  يارب  هک  یتاّیصوصخ  مامت  تسا و  لیجنا  تاروت و  دوعوم  ربمایپ  نامه  وا  دراد ،  یناشخرد  هدنیآ  امش  كدوک  : 
ّتلم رگا  زاس ! ناهنپ  نمـشد  مشچ  زا  ار  وا  تسا .  ینادواج  ینییآ  ياراد  وا  تسا .  قبطنم  كدوک  نیا  رب  ما  هدناوخ  دوخ  ینید  ياهباتک 

همانرب بلاطوبا  تهج  نیا  زا  دـیدرگرب .  هّکم  هب  هطقن  نیا  زا  امـش  هک  رتهب  هچ  دـنزیر .  یم  ار  وا  لتق  هشقن  دنـسانشب  دـننیبب و  ار  وا  دوهی 
شیرق ناوراک  ییاهن  فدـه  هک  دـنوش  یم  روآداـی  ناراـگن  خـیرات  زا  یخرب  یلو  تشگزاـب .  هّکم  هب  تعرـسب  درک و  عطق  ار  دوخ  رفس 

هارمه دـیناسر و  ناـیاپ  هب  تعرـسب  ار  دوخ  یناـگرزاب  ياـهراک  مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  دـندرک و  تاـقالم  بهار  اـب  هک  دوب  هطقن  ناـمه 
(28  . ) تشاد مّدقم  زیچ  همه  رب  ار  هدازردارب  یتسرپرس  تظافح و  تفرن و  رفـس  هب  زگره  سپ  نآ  زا  تشگزاب و  هّکم  هب  دوخ  هدازردارب 

لاس ترـضح 25  هک  دوب  ینامز  نآ  درک و  رفـس  نیمزرـس  نیا  هب  زین  رگید  راب  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  رفـس  نیمود   . 2
یبسانم لغش  شیوخ  هدازردارب  يارب  هک  دوب  ددصرد  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  درک .  یم  یگدنز  بلاطوبا  شیومع  رانک  رد  زونه  تشاد و 
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هدش هدیشک  هشبح  رصم و  هب  وا  تراجت  هنماد  دوب و  هشیپ  تراجت  دنمتفارش و  ینز  دلیوخ ،  رتخد  هجیدخ ،  نامز  نآ  رد  دریگب .  رظن  رد 
ار وا  تراجت  یتسرپرس  هک  ددرگ  یم  ینیما  درم  لابند  مالـسلا  هیلع  هجیدخ  تفگ :  دوخ  هدازردارب  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ورنیزا  دوب . 
هک يدـنلب  تّمه  عبط و  تعاـنم  رثا  رب  یلو  تفریذـپ  ار  بلاـطوبا  داهنـشیپ  وا  ینک .  یفّرعم  يو  هب  ار  دوـخ  هک  رتـهب  هچ  دریگ ؛ هدـهع  هب 

قالخا مراکم  ییوگتسار و  تناما و  زا  هک  هجیدخ  اقافتا  درک .  يراددوخ  دهد ،  هجیدخ  هب  ار  يداهنشیپ  نینچ  امیقتسم  هکنیا  زا  تشاد 
داتـسرف و ترـضح  لابند  ار  یـسک  اروف  تفای  عالطا  نانآ  تارکاذـم  زا  هک  یماـگنه  دوب ،  هاـگآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
هب دـهد  یم  نارگید  هب  هچنآ  ربارب  ود  تسا  رـضاح  هک  درک  مالعا  دوش و  ماـش  راپـسهر  تراـجت  يارب  يو  هیامرـس  اـب  هک  درک  داهنـشیپ 
ماش تمس  هب  شیرق  یناگرزاب  ناوراک  هک  یماگنه  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اذل  دزادرپب .  ترضح 
دوخ لیکو  رایتخا  رد  ار  يراوهار  رتش  رفـس  نیا  رد  هجیدـخ  دـیدرگ .  ماش  راپـسهر  هجیدـخ  ناوراک  سءار  رد  ترـضح  درک ،  تکرح 

ناوراک ماجنارـس  دنـشاب .  يو  رایتسد  اهراک  رد  ات  درک  هناور  وا  هارمه  تشاد  مان  هرـسیم )   ) اهنآ زا  یکی  هک  ار  مالغ  ود  زین  و  داد ،  رارق 
تـشگزاب رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  دـیدرگ .  دـیاع  یبوخ  دوس  دـنتخورف و  ار  دوخ  سانجا  ناـناگرزاب  دیـسر .  ماـش  هب 

مالسا ربمایپ  ماش  نیمزرس  رد  مالسا  کیپ   . 3 ( 29  . ) تشگزاب هّکم  هب  نایناوراک  هارمه  دیرخ و  هماهت )   ) رازاب زا  شورف  يارب  ییاهالاک 
یناهج هب  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هکناـنچ  درک .  یم  یفّرعم  یناـهج  ینییآ  ار  دوخ  نییآ  تثعب ،  زور  نیتسخن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ادخ هداتسرف  نم  مدرم !  يا  اعیِمَج : ) ْمُْکَیلِإ  ِهللا  ُلوسَر  ّینِإ  ُساّنلا  اَهُّیَءا  ای  ُْلق   : ) دیامرف یم  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدش  حیرصت  مالسا  ندوب 
رـشن هب  هک  دوب  یتصرف  یپ  رد  هتـسویپ  تثعب ،  تسخن  ياهلاس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  ( 30  . ) متسه امـش  یگمه  يوس  هب 
هکنآ زا  سپ  داد .  یمن  ار  راک  نیا  ماجنا  تصرف  يو  هب  مالـسا  نانمـشد  فلتخم  ياه  هئطوت  اّما  دزادرپب ،  ناهج  للم  نایم  رد  دوخ  نییآ 
هلمح رطخ  زا  ادخ  لوسر  رکف  دـش و  هتـسب  شیرق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نایم  هّیبیدُـح  حلـص  نامیپ  يرجه  مشـش  لاس  رد 

توعد مالسا  هب  ییاه  همان  یط  ار  زور  نآ  فلتخم  ياهروشک  ياس  ؤر  تقو و  نارادمامز  تفرگ  میمـصت  ربمایپ  دیدرگ ،  هدوسآ  شیرق 
زور نآ  ناهج  للم  هب  دوب  هدـمآرد  یناهج  نییآ  کی  تروص  هب  هداـهن  رتارف  ماـگ  هداـس  هدـیقع  کـی  هریاد  زا  هک  ار  دوخ  نییآ  دـنک و 

رد ترـضح  نآ  یناهج  تلاسر  هک  ییاه  همان  یط  ار  دارفا  نیرت  هدـیزرو  زا  رفن  شـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دـیامن .  هضرع 
 ، همامی رـصم ،  هشبح ،  مور ،  ناریا ،  ياهنیمزرـس  راپـسهر  زور  کیرد  تیادـه  ناریفـس  درک .  هناور  فلتخم  طاقن  هب  دوب  سکعنم  اهنآ 

نیا هنارکـش  هب  ددرگ  زوریپ  ناریا  اـب  دربن  رد  هاـگره  هک  دوب  هتـسب  ناـمیپ  ادـخ  اـب  یقرـش ،  مور  هاـشداپ  رـصیق ،  دـندش .  هریح  نیرحب و 
دیناشوپ و لمع  هماج  دوخ  رذـن  هب  يزوریپ  زا  سپ  وا  دور .  سدـقملا )  تیب   ) ترایز هب  هدایپ  هینطنطـُسق  دوخ  تموکح  رقم  زا  يزوریپ ، 

البق وا  دـناسرب .  رـصیق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هماـن  دـش  رومءاـم  یبـلک )  هیحد   . ) دـیدرگ سدـقملا  تیب  راپـسهر  هداـیپ 
همه یگتسیاش  يو  يوکین  تریس  ابیز و  تروص  اریگ ،  هفایق  دوب .  انـشآ  الماک  ماش  فلتخم  طاقن  هب  تشاد و  ماش  هب  يددعتم  ياهرفس 

ياهرهـش زا  یکی  رد  دنک  كرت  هینطنطـُسق  دصق  هب  ار  ماش  هکنآ  زا  شیپ  يو  درک .  یم  باجیا  ریطخ  هفیظو  نیا  ماجنا  يارب  ار  وا  هبناج 
 ، رمـش یبا  نب  ثراح  مان  هب  يرُْـصب ،  رادناتـسا  اب  اروف  اذل  تسا .  سدـقملا  تیب  مزاع  رـصیق  هک  تفای  عالطا  ( 31  ( ) يرُْـصب  ) ینعی ماش 

روتـسد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   : ) دسیون یم  ( 32  ) يدـقاو درک .  غالبا  وا  هب  ار  دوخ  ّتیمها  رپ  ریطخ و  ّتیرومءاـم  تفرگ و  ساـمت 
اصخش ربمایپ  هک  دوب  هدش  رداص  رظن  نیا  زا  روتسد  نیا  دیاش  دناسرب . ) رصیق  هب  ار  همان  وا  دهدب و  يرُْـصب  مکاح  هب  ار  همان  هک  دوب  هداد 
تّقشم لاکشا و  زا  یلاخ  هینطنطسق  ات  ترفاسم  هدوب و  دودحم  هیحد  تاناکما  طیارـش و  هکنیا  ای  و  تشاد ،  یهاگآ  رـصیق )  ) ترفاسم زا 

ار متاح )  نب  يدـع   ، ) رادناتـسا تفرگ .  سامت  يرـُصب  مکاح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ریفـس  تروص ،  ره  رد  تسا .  هدوبن 
رصیق تسد  هب  ار  ربمایپ  همان  مایپ و  دنورب و  سدقملا  تیب  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ریفس  هارمه  ات  درک  رومءام  ار  وا  تساوخ و 

وا هب  ناطلـس  نارازگراک  دورب ،  رـصیق  تاقالم  هب  تساوخ  یم  یتقو  تفرگ .  تروص  صمح  رهـش  رد  رـصیق  اب  ریفـس  تاقالم  دنناسرب . 
 ، هیحد تفرگدهاوخن .  ار  وت  همان  درک و  دهاوخن  انتعا  وت  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  يراذگب و  هدجس  هب  رس  رـصیق  ربارب  رد  دیاب  هک  دنتفگ 
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فرط زا  نم  ما .  هدرک  راومه  دوخ  رب  ار  هار  همه  نیا  جنر  طلغ ،  ياهتّنـس  نیا  ندیبوک  يارب  نم ،   : ) تفگ مالـسا ،  ربمایپ  دنمدرخ  ریفس 
یـسک هناگی  يادخ  زج  و  دورب ،  نایم  زا  دیاب  یتسرپ  رـشب  هک  منک  غالبا  رـصیق  هب  مرومءام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تلاسر  بحاص 

ادـخ ریغ  ربارب  رد  موش و  امـش  هّیرظن  میلـست  مناوت  یم  هنوگچ  داقتعا ،  هدـیقع و  نیا  اب  ّتیرومءام و  نیا  اـب  ددرگن .  عقاو  شتـسرپ  دروم 
ریخ نایرابرد  زا  رفن  کی  تفرگ .  رارق  رابرد  نانکراک  باجعا  دروم  ریفـس ،  تماقتـسا  تبالـص و  زین  دنمورین و  قطنم  منک . ) ؟  هدجس 

یمن زیم  يور  ياه  همان  هب  تسد  وا  زج  یسک  يدرگرب .  يراذگب و  رـصیق  صوصخم  زیم  يور  ار  همان  یناوت  یم  تفگ  هیحد  هب  شیدنا 
رـصیق زیم  يور  ار  همان  درک و  رّکـشت  درم  نآ  ییامنهار  زا  هیحد  دیبلط .  دـهاوخ  روضح  هب  ار  امـش  دـناوخب ،  ار  همان  زین  عقوم  ره  دـنز و 

عّبتا نم  یلع  مالـس  مورلا ،  میظع  لق  ره  یلا  هللادـبع  نب  دّـمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوشگ .  ار  همان  رـصیق  تشگزاب .  دراذـگ و 
ای و  نیسیرالا )   ) مثا کیلع  اّمن  إف  تّیلوت  إف ن  نیتّرم  كرجءا  هللا  کت  ؤی  ملست  ملـسءا  مالـس  الا  ۀیاعدب  كوعدءا  ّین  إف  دعب  اّمءا  يدهلا 

اّولوت إف ن  هللا  نود  نم  ابابرءا  اضعب  انضعب  ذّختی  ائیش و ال  هب  كرـشن  هللا و ال  ّال  دبعن إ  ّالا  مکنیب  اننیب و  ءاوس  ۀملکیل  اولاعت إ  باتکلا  لهءا 
 : تفگ درک و  بلج  دوخ  هب  ار  رـصیق  هّجوت  دوب ،  هدش  عورـش  هللا )  مسب   ) اب هک  همان ،  يادتبا  هللا . )  لوسر  دّمحم   ) نوملـسم ّانءاب  اولوقف 

همان وا  دنک .  همجرت  دناوخب و  ار  همان  ات  تساوخ  ار  دوخ  یبرع  هژیو  مجرتم  سپـس  ما .  هدـیدن  يا  همان  نینچ  نونکات  نامیلـس  ریغ  زا  نم 
نییآ هب  ار  وت  نم  تیاده !  ناوریپ  رب  دورد  مور .  گرزب  لقره  هب  هللادبع  دـنزرف  دّـمحم  زا  تسا )  يا  همان   : ) درک همجرت  نینچ  ار  ربمایپ 

هک یناسک  نامیا  شاداپ  دوخ و  نامیا  شاداپ   ) دـهد یم  شاداپ  وت  هب  دـنوادخ  یـشاب ،  ناما  رد  اـت  روآ  مالـسا  منک ،  یم  توعد  مالـسا 
كرتشم لصا  کی  هب  ار  امش  ام  باتک ،  لها  يا  تسوت .  رب  زین  ناسیرا )   ) هانگ ینادرگ  يور  مالسا  نییآ  زا  رگا  دنتـسه . ) وت  تسدریز 

 . دریذـپن ییادـخ  هب  ار  رگید  یـضعب  ام  زا  یـضعب  و  میهدـن ،  رارق  وا  زاـبنا  ار  یـسک  و  میتسرپن ،  ار  ادـخ  ریغ  هکنیا  هب  مینک :  یم  توعد 
لاس رد  ماش  هب  مالسا  ذوفن   . 4 میناملسم .  ام  هک  دیشاب  هاوگ  وگب  دنتفاترب  رس  قح  نییآ  زا  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم ) يا   ) هاگره

رکبوبا تفالخ  نامز  رد  هک ،  بیترت  نیدـب  دـیدرگ .  یمالـسا  ورملق  وزج  ماش  يدالیم )  متفه  نرق  لوا  همین  دودـح  اب  ربارب   ) يرجه  14
 ( لـقره  ) نایهاپـس مالـسا و  ياـهورین  نیب  هـک  ییاـهیریگرد  زا  سپ  درک .  تـکرح  ماـش  هـقطنم  يوـس  هـب  يو  ناـمرف  هـب  مالـسا  شترا 

دندرک و ینیشن  بقع  قشمد  تمس  هب  هدروخ  تسکش  مور  ياهورین  داد ،  خر  نیطـسلف  ندرا و  رد  یقرـش )  مور  روتارپما  سویلکاره )  )
تفالخ هب  رمع  و  يرجه )  لاس 13  رخالا  يدامج   22  ) تشذگرد رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  دیدرگ .  هرصاحم  ناناملـسم  طّسوت  قشمد  رهش 

حلص نامیپ  زا  سپ  دیلو  نبدلاخ  یهدنامرف  تحت  نازابرس  درک و  طوقس  قشمد  رهـش  يرجه  لاس 14  بجر  خیرات  رد  ماجنارس  دیسر . 
دندش و رهش  دراو  هیباجلا )  باب   ) مان هب  يا  هزاورد  زا  یماظن  يریگرد  اب  حاّرج  ةدیبعوبا  یهدنامرف  تحت  نازابرـس  و  یقرـش ،  ةزاورد  زا 
هک نهک ،  هوکش و  اب  تسا  يرهـش  قشمد  رهـش  دسیون :  یم  هنیمز  نیا  رد  یبوقعی  ( 33  ) درک بیوصت  ار  دلاخ  حلـص  نامیپ  زین  هدیبعوبا 

هناخدور يدابآ و  اه و  هناخدور  زا  يرایسب  رد  ( 34  ) ماش ياه  يدنج  همه  رد  ار  نآ  تسا و  هدوب  ماش  زکرم  مالسا  تیلهاج و  نارود  رد 
دش هدوشگ  باطخ  نبرمع  تفالخ  دهع  رد  يرجه و  لاس 14  رد  قشمد  رهش  تسین .  يریظن  دوش ،  یم  هتفگ  ( 35 ( ) ادََرب  ) هک شمظعا 
زا دـیلو  نب  دـلاخ  دومن و  حـتف  حلـص  هب  ۀـیباجلا )  باب   ) مان هب  يا  هزاورد  زا  هرـصاحم  لاس  کـی  زا  سپ  ار  نآ  حارج )  نب  ةدـیبعوبا   ) و

هتبلا ( 36  . ) تشاد اور  ار  هدیبعوبا  لمع  مه  وا  دنتشون و  باطخ  نب  رمع  هب  دمآرد و  حلص  نودب  یقرـشلا )  باب   ) مان هب  شرگید  هزاورد 
رظن زا  هقطنم  نآ  مدرم  یکیدزن  دـننام  یلماوع  دوبن و  ریثءات  یب  مالـسا  شریذـپ  تهج  هقطنم  نآ  مدرم  یگدامآ  ناناملـسم ،  يزوریپ  رد 

 ، دـنتفرگ یم  ناـنآ  زا  یلبق  ياـهتموکح  هک  ینیگنـس  ياـهتایلام  مدرم ،  اـب  مالـسا  حـتاف  نایهاپـس  هداـس  راـتفر  برع ،  هب  موسر  بادآ و 
ناماس نآ  مدرم  دوب ،  هدمآ  دیدپ  هقطنم  نآ  تیحیـسم  رد  هک  نوگانوگ  يرکف  ياهبتکم  یمالک و  ياهلادـج  اهثحب و  زا  مدرم  یگتـسخ 

تسویپ و یمالسا  ورملق  هب  ماش  ۀقطنم  دعب ،  هب  خیرات  نآ  زا  لاحره  رد  ( 37  . ) دوب هتخاس  نادرگیور  نایمور  تموکح  تیحیسم و  زا  ار 
لاس 132 ات  تفرگ ،  تسد  رد  ار  ناناملـسم  روما  مامز  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  هیواـعم  هک  يرجه ،  لاس 40  زا 

ینابیتشپ اب  هک  نایـسابع ،  بالقنا  اب  هیما  ینب  هلـسلس  طوقـس  لاـبند  هب  خـیرات  نیا  رد  دوب .  هیما  ینب  تموکح  تختیاـپ  قشمد )   ) يرجه
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باختنا تختیاپ  ناونع  هب  دادغب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  قباس  رابتعا  ماش  دیدرگ ،  نایـسابع  ندیـسر  تردـق  هب  بجوم  نایناریا  نایعیش و 
 . تسا رگید  یباتک  دنمزاین  نآ  حرش  هک  تسا ،  هدرک  یط  ار  یفلتخم  راودا  ماش  هیما ،  ینب  طوقس  زا  سپ  ( 38  . ) دیدرگ

هّیما ینب  ۀنوعلم  ةرجش  موس :  شخب 

همدقم

نیرّسفم ( 40 () اریبک انایْغُط  ّال  ْمُهُدیزَی إ  امَف  ْمُُهفِّوَُخن  َو  ِنآْرُْقلا  یف  ( 39  ) َۀَنوُْعلَْملا َةَرَجَّشلاَو  ِساّنلل  ًۀَْنِتف  ّال  َكاْنیَرءا إ  یتَّلا  اَیْؤُّرلا  اْنلعَج  ام  َو  )
دنور و یم  الاب  يو  ربنم  رب  اهنومیم  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک :  دنا  هتشون  قوف  هفیرش  ۀیآ  ریـسفت  رد  امومع ،  ، 

ربنم زا  دـننک و  یم  هبلغ  مشاه  ینب  رب  هّیُما  ینب  دومن :  ریبعت  نینچ  ار  باوخ  دـش و  لزان  یهلا ،  کـیپ  لـیئربج ،  دـیدرگ .  ّرثءاـتم  تخس 
رب هدنخ  یسک  رگید  دعب ،  هب  خیرات  نیا  زا  هک  هدش  تیاور  دنتسه .  هنوعلم  هرجـش  نانآ  دنور ،  یم  الاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

دوصقم تسا .  ردـق  هکرابم  هروس  هدـش ،  لزان  هّیُما  ینب  ّمذ  رد  هک  یتایآ  هلمج  زا  زین  ( 41  . ) دیدن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  بل 
دندوب و مورحم  ردقلا  ۀلیل  باوث  تاکرب و  زا  دیشک و  لوط  هام  رازه  هک  تسا  هّیُما  ینب  تلود  نارود  لوط  هروس ،  نیارد  رهـش ) فلا   ) زا

ُدُْسا رد  ریثا  نبا  و  ریبک ،  ریسفت  رد  يزار  رخف  هچنانچ  تسا .  رتشیب  هّیُما  ینب  تسایر  هام  رازه  يویند  ریخ  زا  ردق ،  بش  کی  يورُخا  ریخ 
رب ياپ  هک  دـید  ار  هّیُما  ینب  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـننک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ترـضح  زا  هباـغلا ، 

يادخ سپ  دش .  تحاران  هنحـص  نیا  زا  ترـضح  دننک .  یم  زیخ  تسج و  نآ  رب  ناگنیزوب  نوچ  یتیاور :  قبط  و  دـنراذگ ،  یم  شربنم 
باسح تسا  هتفگ  تسا ،  ثیدـح  يوار  هک  مساق ،  هّیُما .  ینب  کلم  هاـم  رازه  ینعی  داتـسرف ،  ار  هاـنلزنءا )  اـّن  إ   ) هکراـبم هروس  گرزب ، 

تّدم عمج  هک :  تسا  هدروآ  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  ( 42  . ) دـیماجنا لوط  هب  هاـم  رازه  هّیُما  ینب  تموکح  نارود  میدـید  میدرک ، 
 . تسا هدوب  لماک  هامرازه  دایز ،  مک و  نودب  دش ،  لقتنم  ساّبع  ینب  هب  تفالخ  دندش و  ضرقنم  هک  ینامز  ات  هّیُما  ینب  تنطلس 

! ؟  دندوب شیرق  زا  هّیمُا  ینب  ایآ 

 ، هّیُما هک  تسا  هدش  هتفگ  شیرق  هب  هّیُما  ینب  تبسن  ّدر  رد  تسا .  رایسب  نخس  ناشروهـشم ،  دارفا  زا  يا  هراپ  هّیُما و  ینب  بسن  لصا و  رد 
مالک بلطم ،  نیا  دّی  ؤم  دناوخ .  دوخ  رـسپ  ار  وا  ّتیلهاج  رد  برع  مسر  هب  دیرخ و  ار  وا  سمـشلادبع  دوب ،  یمور  يا  هدنب  نانآ ،  ياین 
برح و ال  مشاهک ،  ۀـّیُما  سیل   : ) دومرف موقرم  هک  تسا  هیواعم  هب  شیاه  همان  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما 
دّمحم دننام  نادنمشناد ،  حیرـصت  هب  قیـصّللاک . )  حیرـصلا  و ال  قیلطلاک ،  رجاهملا  و ال  بلاط ،  یبءاک  نایفـسوبءا  و ال  ّبلطملا ،  دبعک 

هب ار  وا  هدوب و  هناگیب  هک  تسا  یسک  قیـصلو  دشاب ،  بسنلا  حیحـص  هک  دنیوگ  یـسک  هب  حیرـص  هغالبلا ،  جهن  حرـش  رد  يرـصم  هدبع 
تسا یسک  نامه  يو  دوب .  فورعم  انز  اشحف و  هب  دش و  یم  نانز  ضّرعتم  هک  دوب  یماندب  درم  هّیُما  دنـشاب .  هدنابـسچ  يو  هلیبق  لیماف و 

نآ درک .  انز  يرادرهوش  يدوهی  نز  اب  دـنام و  لاس  هد  اجنآ  رد  تفر و  ماش  هب  هّکم  زا  دـش ،  موکحم  نطو  يـالج  لاـس  هد  هب  نوچ  هک 
وبا هب  یّنکم  ار  وا  داهن و  ناوکذ  مان  يو  رب  دناوخ و  دوخ  دنزرف  ار  وا  هیما  دروآ و  يرـسپ  دوب ،  يدوهی  يدرف  هک  شرهوش ،  رتسب  رد  نز 

ردارب هبقع ،  نب  دیلو  ردپ  هبقع -  دجو  طیعموبا  ردپ  ناوکذ  نیا  و  داد ،  وا  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  شدوخ  نز  سپـس  تخاس .  ورمع 
(43  . ) تسا نامثع -  يردام 

نایفسوبا نادناخ 

 ، دنداد ناشن  تمواقم  دندرک و  تفلاخم  هناجوجل  هدیزرو و  دانع  یتسرپادـخ  دـیحوت و  هب  مالـسا  توعد  لباقم  رد  هک  یناسک  نایم  رد 
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دحا و ردب و  رد  درک و  رایسب  شالت  مالسا  كانبات  راونا  زا  يریگولج  يارب  يو  دوب .  رتشیب  ناگمه  زا  شرارصا  دانع و  داسف و  نایفسوبا 
دنتسناوت هچ  ره  شنادنزرف ،  نز و  نایفـسوبا و  دوب .  رفک  هاپـس  میعز  رگـشل و  رادرـس  قدنخ  دُحا و  رد  و  نیکرـشم ،  نارـس  زا  قدنخ ، 

 ، هیواعم شنادـنزرف چ  زا  نت  هس  ردـب  گنج  رد  دـندرک .  ینابیتشپ  رفک  كرـش و  زا  دـنداد و  رازآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
زا يو  رارف  تّدش  تخیرگ و  هیواعم  یلو  درک ،  ریـسا  ار  ورمع  تشک و  ار  هلظنح  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـشاد .  تکرـش  ورمع -  هلظنح و 

(44 ! ) دوب هدرک  مرو  شیاهاپ  دیسر  هّکم  هب  یتقو  هک  دوب  نانچ  گنج 

! راوخرگج دنه 

هیلع هللا  یلص  ارادخ  لوسر  راوگرزب  يومع  ادهّـشلادّیس ،  هزمح  رگج  يو  اریز  تسا ،  روهـشم  راوخرگج  دنه  هب  خیرات  رد  هیواعم  ردام 
زین نز  نیا  تخیوآ !  ندرگ  رب  دیشک و  هتشر  هب  ار  رگج  تاعطق  دیوج و  نادند  هب  ترضح  نآ  اب  ینمـشد  ّتلع  هب  دُحا  گنج  رد  هلآ  و 

 . دوب رتدیدش  يو  ینمشد  دیاش  هکلب  دوب ،  نمشد  تخس  مالسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نایفسوبا ،  شرهوش  دننام  ، 

ص)  ) ربمایپ مالسا و  نمشد  نایفسوبا ، 

زا رتراکـشآ  ترـضح ،  نآ  تلحر  نامز  ات  تثعب  زاغآ  زا  مالـسا  ياوشیپ  هب  تبـسن  وا  ینمـشد  رازآ و  هک  تسا  نایفـسوبا  هیواعم ،  ردپ 
هشیمه تشاد و  هدهعرب  ار  هّکم ،  نیکرشم  شیرق و  راّفک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانمـشد  يربهر  يو  تسا .  سیلبا )  رفک  )
تفرگ راک  هب  تلاسر  ماقم  هیلع  ار  يرایسب  ياهگنرین  اهماد و  هّکم  رد  وا  دیشک .  یم  شود  هب  مالسا  ناوج  تضهن  ّدض  رب  ار  رفک  مچرپ 

عافد یقالخا  لیاذر  یتسرپ و  تب  زا  ات  دز  یفلتخم  ياهگنج  داجیا  هب  تسد  ناشیا ،  دض  رب  تفر ،  هنیدـم  هب  ترـضح  هک  مه  ینامز  و  ، 
 ، يرشخمز ( 45  . ) دزاس نک  هشیر  دوب  ترضح  نآ  فده  هک  ار  یی  یقالخا  لیاضف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهلا  تلاسر  دیامن و 

هدوب و نایفسوبا  ریجا  رودزم و  هک   ) ار حابص  دنه ،  دوب و  لکشدب  تماق و  هاتوک  يدرم  نایفسوبا  دیوگ :  ّتنس ،  لها  روهـشم  دنمـشناد 
شیوخ يوس  هب  ار  وا  اذـل  دـنک و  يراددوخ  تسناوتن  زین  تبقاـع  درک و  یم  هاـگن  يرادـیرخ  رظن  هب  دوب ) رادروـخرب  یناوـج  توارط  زا 

رب هوالع  دندقتعم  نیخروم  زا  يا  هراپ  هک  تفرگ  الاب  اجنآ  ات  عورشمان  طباور  نیا  تشگ .  رارقرب  یناهنپ  طابترا  ود  نآ  نایم  رد  دناوخ و 
لزنم رد  لفط  نیا  ندروآ  ایند  هب  زا  دنه  دـنا :  هتفگ  زین  و  تسا !  هدوب  حابـص  زا  تقیقح  رد  مه  نایفـسوبا )  رگید  دـنزرف   ) هبتع هیواعم ، 

 . دروآ ایند  هب  ییاهنت  رد  ار  هبتع ،  دوخ ،  كدوک  داهن و  اهنابایب  هب  رس  اذهل  دوبن ،  دونشخ  نایفسوبا 

هّیمُا ینب  نادناخ 

زا دـیزی  ماـن  هب  يدرم  هک  تفر  دـهاوخ  نیب  زا  نم  ناوریپ  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  داد ،  لدـع و  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
تورث نانآ  راصنا .  زا  هن  دـندوب و  نیرجاهم  زا  هن  روفنم ،  هدـش و  هدـنار  نادـناخ  نیا  ناـیوما ،  ( 46  . ) ددرگ ناناملـسم  رادمامز  نایوما 

رصع هب  تعجر  زج  هّیُما  ینب  هرود  رـسارس  ( 47  . ) دنتفرگ یگدرب  هب  ار  ناناملـسم  و  دندرک ،  يزاس  نید  دـندرب ،  تراغ  هب  ار  ناناملـسم 
نادرگزاب ام  هب  ار  ّتیلهاج  نارود  رگید  راب  اراگدرورپ ،  تفگ :  نایفسوبا  ( 48  ) تسین يرگید  زیچ  داحلا  رفک و  زا  يوریپ  و  ّتیلهاج ، 

نوریب نایمشاه  تسد  زا  ار  تموکح  منامب  هدنز  رگا  ادخ ،  هب  دنگوس  تفگ :  زین  ( 49  !) نک هدنز  ار  نایزات  يراتخمدوخ  تموکح و  و 
امش اب  نید  هار  رد  نم  تفگ :  اتحارص  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رب  حلص  لیمحت  زا  سپ  مه ،  هیواعم  شرسپ  ( 50  . ) دروآ مهاوخ 

رب نایفسوبا  دیـسر ،  تفالخ  هب  نامثع  هک  یماگنه  ( 51  ) منک تموکح  امـش  رب  هک  مدرک  زیتس  امـش  اب  ّتلع  نیا  هب  اهنت  هکلب  مدیگنجن ، 
يرگید زیچ  تنطلـس  زج  تلاسر  تفالخ و  هک  ناـخرچب ،  هّیُما  ینب  تسد  رد  يوگ )   ) نوچ ار  تفـالخ  تشاد :  راـهظا  هدـش و  دراو  وا 

دعب لاس  تسیب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  لاس  هاجنپ  دودح  رد  ( 52  . ) ممهف یمن  یمّنهج  تشهب و  نم  تـسین و 
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متصش لاس  بجر  هام  همین  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  لاس  هد  و  مالـسلا ،  هیلع  نینم  ؤملاریما  تداهـش  زا 
زا لاس  جنپ  دودح  دوب :  هدرک  تفالخ  تراما و  قشمد  رد  لاس  ود  لهچ و  دودح  رد  هیواعم  تفر .  ایند  زا  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  ترجه 

دودح نینچمه  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  تفالخ  نامز  رد  مه  لاس  جـنپ  زا  رتمک  دوب ؛ ماش  ریما  موس  هفیلخ  فرط 
هیلع یلع  نب  نسح  یلع و  اـب  اـمئاد  تدـم  نیا  رد  و  تشاد .  تسد  رد  ار  ماـش  تموکح  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تفـالخ  رد  هاـم  شش 
رمع رخاوا  رد  تشاد و  گنچ  رد  ار  یمالـسا  تفالخ  مه  لاس  تسیب  زا  رتمک  يزیچ  همه ،  نیا  رب  نوزفا  دوب .  زیتس  گنج و  رد  مالـسلا 
هیُما ینب  یناورم  ینایفس و  يافلخ  رفن  هدراهچ  هلـسلسرس  هیواعم ،  نامثع و  تفرگ .  تعیب  ناملـسم  مدرم  زا  شدنزرف  تفالخ  يارب  دوخ 

يو تسا :  رامشیب  هیواعم  تایانج  ( 53  . ) دنتشاد تسد  هب  ار  یمالسا  تموکح  هامرازه  تدم  يرجه  لاس 132  ات  لاس 41  زا  هک  دنتسه 
راشف رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  شتادهعت  فالخ  رب  هکنانچ  درک .  لمع  نآ  داوم  فالخ  رب  هدرک و  حلص  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اب 

تـساوخ یم  هچره  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  هیواعم  تردق  تشک .  ار  وا  نارای  زا  رفن  يدع و 6  نب  رجح  هلمج  زا  و  داد ،  رارق  يدـیدش 
 . درک یم 

 ! هدش نیرفن  هرجش 

يزور دیـشکب .  ار  وا  دـیدید ،  نم  ربنم  يالاب  ار  هیواعم  یتقو  ینعی ،  ( 54  ( ) هولتقاف يربنم  یلع  ۀیواعم  متیءار  اذ  إ   : ) دومرف ادـخ  لوسر 
 . تسا ندروخ  اذغ  لوغـشم  دـید  دـنک ،  راضحا  ار  هیواعم  ات  تفر  ساّبع  نبا  داتـسرف .  هیواعم  راضحا  يارب  ار  ساّبع  نبا  یمارگ ،  ربمایپ 

! دنکن ریس  ار  وا  مکش  هاگ  چیه  دنوادخ  ینعی ،  ( 55  ( ) هنََطب هللا  عبشءا  ال   : ) دومرف ترضح  دروخ .  یم  اذغ  تشاد :  هضرع  تشگزاب  رد 
نم ندیـشک  تسد  تفگ :  یم  يو  دش .  یمن  ریـس  ندروخ  اذغ  رد  تقو  چیه  هیواعم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیرفن  ۀجیتن  رد 
درک یم  تموکح  مالسا  مسا  هب  دروخ و  یم  بارش  هیواعم  تسا !  ندروخ  زا  یگتسخ  تهج  زا  هکلب  تسین ،  نآ  زا  يریـس  يارب  اذغ  زا 

(56 . )

هیواعم هیراج و 

یناعم زا  یکی  دـیوگ :  یم  تغل ،  روهـشم  بتک  زا  دراوملا ، ) برقا   ) هک يروط  هب  دوب .  هیراـج )   ، ) برع ریاـشع  ياـس  ؤر  زا  یکی  ماـن 
اب هجهّللا و  حیرـص  يوق ،  يدرم  هیراج  تسا .  یعفا  سنج  زا  راـم  عون  کـی  هیراـج  ینعی ،  تسا .  یعفـالا )  سنج  نم  ۀـّیحلا   ، ) هیراـج
هک هیواعم  دنتـشاد .  ینمـشد  هنیک و  يو  هب  تبـسن  لد  رد  دـندوب و  یـضاران  هیواعم  هناـملاظ  تموکح  زا  شناـسک  وا و  دوب .  ّتیـصخش 
وا ریقحت  رخسمت و  هلیسو  ار  شمان  دنک و  نیهوت  يو  هب  مدرم  ربارب  رد  يزور  تفرگ  میمـصت  دوب  هدرک  ساسحا  ار  شناسک  وا و  ینیبدب 
ارت مسا  هک  يزیچان  تسپ و  تا  هلیبق  موق و  دزن  ردـقچ  وت  تفگ :  هیواعم  دـش .  وربور  هیواعم  اب  هیراج  دـمآ و  شیپ  یتصرف  دـهد .  رارق 
دنا هدراذـگ  هیواـعم  ارت  مسا  هک  يزیچاـن  تسپ و  تا  هلیبق  موق و  دزن  ردـقچ  وت  تفگ :  لـمات  نودـب  اروف و  هیراـج  دـنا .  هدراذـگ  یعفا 
داد خساپ  هیراج  شاب !  تکاس  ردام ،  یب  تفگ :  دش و  تحاران  تخـس  باوج  نیا  زا  هیواعم  ( 57  !( ) تسا هدام  گس  ینعم  هب  هیواعم  )

اب هک  ییاهریـشمش  تسام و  ياه  هنیـس  رد  درورپ ،  یم  دوخ  رد  ارت  ضغب  هک  ییاهلد  مسق  ادخ  هب  تسا .  هدـییاز  ارم  هک  مراد  ردام  نم  : 
رد وت  ییاـمن .  تموکح  اـم  رب  روز  هب  ینک و  كـاله  ار  اـم  متـس  هب  یتسین  رداـق  وت  تساـم ؛  ياهتـسد  رد  درک  میهاوخ  دربن  وت  اـب  اـهنآ 
مه ام  ینک  افو  ام  اب  تنامیپ  هب  وت  رگا  مینک ؛  تعاطا  وت  زا  هک  میا  هدش  دّـهعتم  نآ  قبط  زین  ام  يا و  هتـسب  ینامیپ  دـهع و  ام  اب  تتموکح 
هک هیواعم  دنراد .  رارق  هدنرب  ياه  هزین  دنمورین و  نادرم  ام  رـس  تشپ  هک  نادب  ییامن  فّلخت  رگا  دوب و  میهاوخ  رادـیاپ  وت  زا  تعاطا  رد 

! دنکن دایز  هعماج  رد  ارت  دننام  دنوادخ  تفگ :  دید ،  یم  هدروخ  تسکش  تخس  ار  دوخ  هیراج  دازآ  حور  راتفگ و  تحارص  زا 
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هیواعم روعا و  نب  کیرش 

دوب و کیرش  شمسا  تشاد .  يدب  لیامش  لکـش و  يو  تسیز .  یم  هیواعم  نامز  رد  دوب و  دوخ  موق  گرزب  دیـس و  روعا ،  نب  کیرش 
دوب تردق  جوا  رد  هیواعم  هک  ییاهزور  زا  یکی  رد  دشاب .  بویعم  شمشچ  کی  هک  تسا  یسک  ینعم  هب  هک  تشاد  مان  روعا  زین  شردپ 

هدرک و هدافتـسا  ءوس  وا ،  دنیاشوخان  هفایق  زا  نینچمه  و  شردپ ،  يو و  عوبطمان  مسا  زا  هیواعم ،  دمآ .  وا  سلجم  هب  روعا  نب  کیرـش  ، 
روعا زا  ملاس  يروعا و  رـسپ  وت  و  تسین ،  یکیرـش  ادخ  يارب  تسا و  کیرـش  وت  مان  تفگ :  هیواعم  تفرگ .  تناها  ریقحت و  داب  هب  ار  وا 

دوخ ییاـقآ  تدایـس و  هب  ار  وت  نوچ  یـسک  تا  هلیبق  هنوگچ  تسا .  لگدـب  زا  رتهب  لگـشوخ  يراد و  ییاـبیزان  تروص  زین  تسا ،  رتهب 
يدرک و وعوع  وت  دنک .  یم  وعوع  هک  تسا  یگـس  هیواعم  یتسه و  هیواعم  وت  مسق ،  ادخ  هب  تفگ :  باوج  رد  کیرـش  دنا ؟  هدـیزگرب 

ماـقم هب  هنوگچ  همه ،  نیا  اـب  تسا .  رتـهب  خالگنـس  نیمز  زا  هراوـمه  نیمز  يرخـص و  برح و  دـنزرف  وـت  دـندراذگ .  هیواـعم  ار  تماـن 
يو سلجم  زا  هک  داد  مسق  ار  کیرـش  هیواعم  داد و  تسکـش  ار  هیواعم  روعا ،  نب  کیرـش  نانخـس  يا ؟  هدمآ  لیان  نیملـسم  يرادمامز 

(58  . ) دوش جراخ 

داضتم تسایس  ود 

هب هیواـعم  روتـسد  دـیزاسن .  يراـج  نیمز  رب  قح ،  اـنب  ار ،  ینوـخ  نیرتـکچوک  شنایرکـشل :  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ناـمرف 
زا هک  ار  سک  ره  دننک و  شدرگ  یمالـسا  دالب  رد  داد  روتـسد  هیواعم  ( 59  . ) دیرادنرب تسد  زین  ناکدوک  نانز و  نتشک  زا  نایرگـشل : 

راکیپ دگنجن  وت  اب  هک  یسک  اب  دومرف :  یم  شنایلاو  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلو  دنشکب .  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ناهاوخ  اوه 
 . نکم متس  دنا  هتسب  دهع  ناناملسم  اب  هک  ینایدوهی  نایحیسم و  رب  نکم و 

؟  تساجک هیواعم  روگ 

لاس 1335 رد  یلم -  ياروش  سلجم  نیـشیپ  سیئر  و  يولهپ ،  هطورـشم و  رـصع  رد  ناریا  فورعم  لجر  یئابطابط -  قداص  دمحم  دیس 
یم سک  ره  زا  یئابطابط  دراد ؟  یعضو  هچ  تساجک و  هیواعم  روگ  دنیبب  دتفا  یم  رکف  هب  اجنآ  رد  دنک .  یم  هیروس  هب  یترفاسم  یسمش 
یلو دننک .  یم  يراددوخ  يو  ییامنهار  زا  دنهد و  یم  یهاتوک  خساپ  وا  هب  زیمآ  ترفن  دید  کی  اب  همه  تساجک ؟  هیواعم  روگ  دـسرپ 

نتفرگ اب  هک ،  دبای  یم  ار  یچ  هکشرد  کی  اهنت  رهش  تشپ  تالحم  زا  یکی  رد  ماجنارـس  دنک و  یم  لابند  ار  وجتـسج  نیا  هنارـصم  يو 
یکیدزن رهش و  جراخ  هب  ار  یئابطابط  هک  طرـش  نیا  اب  مه  نآ  دوش .  یم  هیواعم  ربق  رـس  یئابطابط  ندرب  هب  رـضاح  فعاضم ،  دزم  تسد 

ار مالک  هتشر  دعب  هب  نیا  زا  تسا  رتهب  دورب .  هدایپ  یئابطابط  دوخ  ار  هار  هیقب  ددرگ و  زاب  هدرک و  هدایپ  ار  وا  اجنآ  دربب و  هیواعم  هاگمارآ 
يرقحم هبارخ  طایح  میدیـسر .  دوبن ،  داـیز  تفاـسم  میونـشب :  ار  وا  هتفگ  تساـک  مک و  يا  هرذ  نودـب  هداد و  یئاـبطابط  دوخ  تسد  هب 
هبورخم کچوک و  ضوح  طایح ،  طسو  میتفر .  نییاپ  دروخ .  یم  هلپ  هس  دوب .  رتم  دودح 20  رد  ییاضف  کچوک و  قاطا  ود  رب  لمتشم 

تـسد رد  یکود  دوب .  هتـسشن  طایح  هشوگ  رد  ینزریپ  تشاد .  دوجو  دندرک ،  یم  یگدنز  نآ  رد  یباغرم  هس  هک  هدیدنگ ،  بآ  اب  يا 
ربق ما  هدـمآ  متفگ :  دـیراد ؟  راـک  هچ  اـجنیا  تفگ :  دـید  ار  اـم  هک  نیمه  تشر .  یم  خـن  دوب و  شیولج  رد  مشپ  يرادـقم  و  تشاد )  )

یکی تسد  اب  و  دیآ ،  یمن  اجنیا  یسک  ماش  لها  زا  هکنیا  يارب  دیتسه ،  یقارع  امـش  دوش  یم  مولعم  تفگ :  تساجک .  منیبب ،  ار  هیواعم 
نآ رد  ربق  ود  لـحم  هک  رتم  هدزاود  هد  تحاـسم  هب  دوب  یقاـطا  مدرک ،  زاـب  ار  رد  داد .  ناـشن  تشاد  يا  هنهک  یبوچ  رد  هک  ار  اـهقاطا  زا 
ربق و  دندوب ؛ هدراذگ  شیور  مه  یمیدق  یسم  نادعمـش  ود  دوب و  هداتفا  سردنم  هتفر و  گنر  زبس  هچراپ  اهربق  زا  یکی  يور  دوب :  رهاظ 

نوریب رد  زا  مداتـسرف و  هّیُما  ینب  هیواعم و  هب  نعل  يرادقم  دناوخب  هحتاف  هک  یـسک  دننام  مداتـسیا و  يردـق  دوب .  هیاریپ  یب  هداس و  رگید 
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(60  ! ) مدمآ

هیواعم رب  نعل  زاوج 

ریشمش مالسلا 2 .  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  تعاطا  زا  وا  جورخ   . 1 تساور :  هیواعم  رب  نعل  لیلد ،  هد  هب  هک  دنک  یم  تیاور  هّمئ  الا  نیع 
تیب لها  راـکنا  مالـسلا 4 .  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  ّقح  ندرک  بصغ  مالـسلا 3 .  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  يور  رب  وا  ندیـشک 

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  هب  تراسج  مالسلا 7 .  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لضف  نامتک   . 6 نتخانش .  تماما  قحتسم  ار  دوخ  مالسلا 5 .  هیلع 
یلع نب  نسح  لتق   10 نداد .  رفاک  دـیزی  هب  ار  تُّما  رب  تیالو   . 9 نامثع .  نوخ  هب  نداهن  رورـس  نآ  رب  ناتهب   . 8 اهربنم .  رس  رب  مالـسلا 

(61  . ) طرش یب  دشاب ،  نعل  قحتسم  هیواعم  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  ندرک  ّتیصو  مالسلا و  هیلع 

مالسا نید  یماح  هناگی  ع )  ) نیسح ماما 

موش هرمث  داسف و  هراصع  هک  ار ،  دـیزی  شا  هیامورف  دـنزرف  تموکح  ياه  هیاپ  دوخ  هلاـس  تسیب  تفـالخ  لوط  رد  هیلع  هللا  ۀـنعل  هیواـعم 
اب هکلب  تشادن ،  ینید  تیبرت  اهنت  هن  هک  دـمآراک  يور  يدرم  هیواعم ،  تشذـگرد  زا  سپ  تخاس .  راوتـسا  مکحم و  دوب ،  يوما  هرجش 

یتموکح دوب .  فلاخم  ادیدش  بازحا  دُُحا و  ردب و  ياهگنج  ّتیلهاج و  نارود  ياهیزوت  هنیک  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالـسا و 
هب دشاب ،  یمالـسا  هعماج  حور  مّسجت  و  ناناملـسم ،  يارآ  راکفا و  هدـنیامن  دودـح ،  نیناوق و  يرجم  مالـسا ،  تلاسر  رادـساپ  دـیاب  هک 
 ، نایفسوبا دوخ ،  ّدج  ناسب  درک و  یم  راکنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یحو  تلاسر و  عوضوم  اراکـشآ  هک  داتفا  يدیلپ  درم  تسد 

ذوفن و  یمالـسا ،  تموکح  ياه  هزوح  رد  داسف  راـشتنا  اـب  و  لاوحا ،  عاـضوا و  نینچ  رد  اـیآ  ( 62  . ) تسناد یمن  شیب  يرادـنپ  ار  هـمه 
يوقت و هنوـمن  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  دـننادرگزاب ،  تیلهاـج  نارود  هب  ار  عاـضوا  دنتـساوخ  یم  هک  عـجترم  رـصانع 
دهدب و يدرم  نینچ  هب  تعیب  تسد  تسناوت  یم  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روای  نید و  یماح  هناگی  يدازآ و  لبمـس  يراگزیهرپ و 

توعد يرادناتسا  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هنیدم ،  رادناتسا  دیلو ،  هک  یماگنه  دراذگب ؟  هّحص  وا  دیلپ  تاّیونم  اهیراکمتس و  تایانج و  رب 
ندعم ةّوبنلا و  تیب  لهءا  ّان  إ   : ) تفگ خساپ  رد  يو  دنک ،  تعیب  دـیزی  اب  هک  تساوخ  ترـضح  زا  دـناوخ و  وا  يارب  ار  دـیزی  همان  درک و 

 . ناگتـشرف تفر  دـمآ و  زکرم  میتلاسر و  ندـعم  تّوبن و  نادـناخ  ام  ( 63  . . . ( ) متخ اـنب  و  هللا )  حـتف  اـنب  ۀـکئالملا ،  فلتخم  ۀـلاسرلا و 
دناسر دهاوخ  نایاپ  هب  ام  تسد  هب  زین  ار  ناهج  رب  نآ  ّتیمکاح  راک  داهن و  داینب  نادناخ  ام  زا  يدرم  تسد  هب  ار  نید  ناینب  لاعتم  يادخ 

یسک نینچ  اب  ناشخرد ،  قباوس  نیا  اب  ینم  لثم  قسف ؛  هب  رهاجتم  ناهانگ و  یب  لتاق  راوخبارـش ،  راکهزب ،  قساف و  تسا  يدرم  دیزی  و  . 
ناناملـسم هب  ار  تموکح  نیا  فیثک  تیهام  دوخ ،  هدنزاس  مایق  تضهن و  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگنیدب ،  دـهد .  یمن  تعیب  تسد  زگره 

نایوما دـض  رب  ار  مدرم  تاساسحا  شیوخ ،  خرـس  نوخ  اب  زین  ماجنارـس  تشادرب .  نآ  كانرطخ  تایونم  يور  زا  هدرپو  داد  ناشن  ناهج 
 . دـیدرگ نایوما  تموکح  لماک  يدوبان  هب  رجنم  اتیاهن  هک  داد  يور  ییاهمایق  یمالـسا  راطقا  مامت  رد  هک  تشذـگن  يزیچ  درک و  جیـسب 

تیب لها  ّتبحم  مرج  هب  ار  يرجه ،  دیَشُر  يدع و  نب  رجح  نوچ  نیملسم ،  زا  یناوارف  یمان  عاجـش و  نادرم  هیواعم ،  تموکح  رد  ( 64)
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربکا  طبـس  نیگنن ،  یتامدـقم  دـیهمت  اب  هیواعم  اهنیا ،  همه  رب  هوالع  دنتـشک .  مالـسلا  هیلع  یلع  يالو  و 

(65  . ) تخاس دیهش  مومسم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ناهج  نایعیش  مّود  ماما  ینعی 

مولظم زا  ع )  ) نیسح ماما  تیامح 

نب هللادبع  شرسمه ،  بنیرا و  ناتساد  رد  ناوت  یم  ار  ناگدیدمتس  زا  تیامح  مولظم و  زا  عافد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ۀقالع  تّدش 
لیاـسو عون  همه  هکنیا  اـب  يدـهع ،  تیـالو  ناـمز  رد  دـیزی  میوـش :  یم  رّکذـتم  اـجنیا  رد  ار  نآ  هدرـشف  لاـمجا و  هک  تفاـیرد  مـالس ، 
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هب ار  شا  هزره  كاپان و  مشچ  تشاد ،  راـیتخا  رد  ار  هصاـقر و . . . .  نازینک  ماـقم ،  لوپ ،  لـیبق  زا  ییاورماـک  ییوجماـک و  ینارتوهش و 
ناشن يا  هدـنبوک  لمعلا  سکع  نیگنن  تشز و  راتفر  نیا  ربارب  رد  هکنآ  ياـج  هب  هیواـعم ،  شردـپ  دوب .  هتخود  یفیفع  رادرهوش  يوناـب 

هب هتخاس  ادج  رهوش  هناخ  زا  ار  ناملـسم  نمادکاپ  نز  نآ  ات  تخاس  مهارف  یتامدـقم  يراکبیرف ،  يزادرپغورد و  يرگ و  هلیح  اب  دـهد ، 
هشقن داتـسیا و  تشز  میمـصت  نیا  ربارب  رد  دش  ربخ  اب  هیـضق  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  دناشکب .  دیزی  شرـسپ  هدولآ  هانگ  رتسب 
تسد دنادرگزاب و  مالس ،  نب  هللادبع  شرهوش ،  هب  ار  نز  مالـسا  نیناوق  زا  یکی  زا  هدافتـسا  اب  يو  تخاس .  بآ  رب  شقن  ار  هیواعم  موش 
هقالع تخاس و  نایامن  ار  نییمـشاه  تریغ  تّمه و  راک  نیا  اب  درک و  عطق  هزیکاپ  ناملـسم و  يا  هداوناخ  رـس  زا  ار  دیزی  زواجت  يّدـعت و 

يرگمتس تئاند و  مالـسلا و  هیلع  یلع  لآ  رخافم  هک  دش  ببـس  راتفر  نیا  تشاد و  زاربا  ناملـسم  هعماج  سیماون  ظفح  هب  ار  دوخ  يدنم 
(66  . ) دنام راگدای  هب  خیرات  رد  هشیمه  يارب  هّیُما ،  ینب 

دیزی هب  هیواعم  تّیصو 

نتسب و راب  جنر  نم  مرسپ ،  درک :  وا  هب  نومـضم  نیدب  ییاهتیـصو  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  دیزی  شرـسپ  شیوخ ،  تافو  ضرم  رد  هیواعم ، 
ار برع  ناشکندرگ  مدرک و  راوخ  ار  نانمـشد  مدومن و  ناسآ  وت  يارب  ار  اهراک  مدرک و  تیاـفک  وت  زا  ار  يوس  نآ  يوس و  نیدـب  نتفر 
هک نک  تاعارم  ار  زاـجح  لـها  سپ  دومنن .  مهارف  شدـنزرف  يارب  یـسک  هک  مدومن  مهارف  ار  زیچ  نآ  وت  يارب  مدومن و  عضاـخ  وت  يارب 

یتح امن و  تاعارم  ار  قارع  مدرم  سرپب .  ار  وا  لاوحا  دـشاب  بیاغ  هکره  راد و  یمارگ  ار  وا  دـیآ  وت  دزن  زاجح  زا  هک  ره  دـناوت .  لـصا 
هب ریـشمش  رازه  دـص  هک  تسا  نآ  زا  رتناـسآ  وت  يارب  لـماع  کـی  لزع  هچ ،  نکب .  ینک  لزع  ار  یلماـع  زورره  هک  دـنهاوخب  وت  زا  رگا 

کمک بلط  نانآ  زا  یتشاد  میب  ینمـشد  زا  رگا  هد ؛  رارق  شیوخ  زار  مرحم  ار  اهنآ  نک و  تیاـعر  ار  ماـش  لـها  دوش .  هدیـشک  وت  يور 
اهنآ قـالخا  دـننامب ،  ماـش  دـالب  ریغ  رد  رگا  نوچ  نادرگزاـب ،  ماـش  دـالب  هب  ار  اـهنآ  يدیـسر ،  شیوـخ  دوـصقم  هب  هک  یناـمز  و  نک ، 
هیلع یلع  نب  نیـسح  شیرق :  زا  سک  راهچ  رگم  دزیخرب ،  عازن  هب  وت  اب  یـسک  تفالخ  رما  رد  هک  مسرت  یمن  نم  دش .  دهاوخ  نوگرگد 
راک زا  ار  يو  تدابع ،  هک  تسا  يدرم  وا  رمع ،  نب  هللادبع  اّما   . 1 رکب .  یبا  نب  نمحّرلادبع  و  ریبز ؛ نب  هللادبع  رمع ؛ نب  هللادبع  مالسلا ؛ 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  اّما  و   . 2 درک ؛ دهاوخ  تعیب  وت  اب  زین  وا  دنامن ،  وا  ریغ  یسک  دننک و  تعیب  وت  اب  ناگمه  رگا  تسا و  هتخادنا 
درک و جورخ  وت  رب  رگا  سپ  دننک .  شراداو  جورخ  هب  ات  دننک  یمن  اهر  ار  وا  قارع  مدرم  تسا و  جازم  دنت  زیخ و  کبس  يدرم  وا  سپ  ، 
3 تسا ؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  زا  دراد و  میظع  یّقح  ام  رب  هدوب و  ام  دنواشیوخ  وا  هک  رذگرد  يو  زا  یتفای ،  رفظ  وا  رب  وت 
 . تسین بعل  وهل و  نانز و  فورصم  زج  شتّمه  رکف و  دنک و  تعباتم  وا  دندنسپب  باحـصا  هچ  ره  سپ  رکب ،  یبا  نب  نمحّرلادبع  اّما  و  . 
رب تفای  یتصرف  رگا  دهد و  یم  يزاب  ارت  هابور  دننام  دشاب و  یم  وت  رب  نتسج  ورف  هدامآ  هتسشن  وناز  رب  ریش  دننام  هک  یـسک  نآ  اّما  و   . 4
یم ات  ار  دوخ  ناسک  نوخ  زاسادـج و  يو  دـنب  زا  دـنب  یتفای ،  رفظ  وا  رب  وت  درک و  نینچ  وت  اب  رگا  تسا .  ریبز  نب  هللادـبع  دـهج ،  یم  وت 
نب نمحرلادبع  نوچ  تسین  حیحـص  تسا و  هدمآ  نینچ  نیا  نمحرلادبع  مان  دیامرف :  یم  یمق  ثّدـحم  موحرم  ( 67  . ) نک ظفح  یناوت 

(68  . ) تشذگرد هیواعم  زا  شیپ  رکب  یبا 

! راکتیانج دیزی 

مشاه و ینب  اب  ینمـشد  هنیک و  دیزی  دوب .  یمور  نوجرـس  شا :  هناخرـس  ملعم  و  نیـشنارحص ،  نوسیم )   : ) شردام هیواعم ،  دیزی :  ردـپ 
ياهرادـنپ و  یطارفا )  يدـیقال  يدازآ و   ) ینیـشنارحص هیحور  ردـپ ؛ زا  ار  روما  هنوـگ  نیا  ریاـظن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ 

دیزی خیرات ،  تداهش  هب  تفرگارف .  شیمور  یحیسم و  مّلعم  زا  ار  ناناملسم  مالسا و  اب  ینمشد  يراسگیم و  و  ردام ؛ زا  ار  یلهاج  یفارخ 
درک یمن  مالـسا  نیناوق  لوصا و  هب  ییانتعا  ردپ ،  تایح  نامز  رد  یّتح  هک  دوب  یناوج  يو  تشادن .  ینید  قیالع  ّتیـصخش و  هنوگچیه 
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ردص زا  هک  تخادنا  هار  هب  یعیاجف  دوخ ،  تموکح  لاس  هس  رد  دیزی  تخانش .  یمن  ینارتوهش  يراب و  دنب و  یب  یـشاّیع و  زج  يراک  و 
هیلع یلع  نب  نیـسح  ترـضح  لوا ،  لاسرد  تشادن .  هقباس  دوب ،  هداد  خر  هتـشذگ  رد  هک  اه  هنتف  همه  نآ  اب  زور ،  نآ  ات  مالـسا  خیرات 

ناکدوک نانز و  تشک و  یعضو  نیرتعیجف  هب  شنارای  ناشیوخ و  نادنزرف و  اب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  طبس  هک  ار  مالـسلا 
لام و نوخ و  درک و  ماـع  لـتق  ار  هنیدـم  مود ،  لاـس  رد  ( 69  ) دینادرگ اهرهـش  رد  ادهـش  هدـیرب  ياهرـس  هارمه  هب  ار  ربمغیپ  تیب  لها  و 
زا سپ  ( 71  . ) دز شتآ  هدرک و  بارخ  ار  هسّدقم  ۀـبعک  زین  موس  لاس  رد  ( 70  . ) تخاس حابم  دوخ  نایرکـشل  رب  زور  هس  ار  مدرم  ضرع 

تـسد رد  هدـش )  طبـض  خـیراوت  رد  هک  یلیـصفت  هب   ) ار یمالـسا  تموکح  مامز  دـندوب ،  هّیُما  ینب  زا  يرگید  هریت  هک  ناورم  لآ  دـیزی ، 
هب نیملسم  مالسا و  يارب  ار  یموش  هریت و  راگزور  تشاد ،  همادا  لاس  داتفه  هب  کیدزن  هک  يرفن ،  هدزای  هتـسد ،  نیا  تموکح  دنتفرگ . 
نآ رب  یمالـسا !  تفالخ  ماـن  هک  يدادبتـسا ،  یبرع  يروطارپما  کـی  زج  ناـنآ ،  رـصع  رد  دراد .  ریظن  رتمک  خـیرات  رد  هک  دروآ  دوجو 

حالطـصا هب  هک  تقو  هفیلخ  هک  دیـشک  ییاج  هب  راک  نانیا  تموکح  هرود  رد  درک و  یمن  تموکح  مالـسا  ناهج  رب  دوب ،  هدش  هتـشاذگ 
دزاسب يا  هفرغ  هبعک  هناخ  يالاب  تفرگ  میمصت  اباحم  یب  دش ،  یم  هدرمش  نید  یماح  هناگی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نیشناج 

(72 !) دزادرپب ینارذگشوخ  هب  اصوصخم  اجنآ  رد  جح  مسوم  رد  ات 

! زاب سوه  دیزی 

راتفرگ ّتیعقوم  ءوس  زا  ناملـسم ،  نیدهاجم  دوب .  هدنام  فّقوتم  دیزی  راظتنا  هب  مور  هب  هلمح  يارب  هنودـقرف )   ) رد مالـسا  شترا  ینامز ، 
 ، اهنآ یهدنامرفرس !  دیزی ،  یلو  تخیر ،  یم  نیمز  رب  ار  اهنآ  نازخ  گرب  لثم  گرم  دندوب و  هدش  شغ  بت  هب  التبم  هتشگ  الغ  طحق و 

نایرج رد  هیواعم ،  شردـپ ،  اب  ار  عوضوم  هرخ  الاب  ات  داتفین  رث  ؤم  دـنداد  شرازگ  وا  هب  هچره  دوب ! يراسگ  هداب  مرگرـس  نارمرید )   ) رد
رد تخاس .  ربخاب  راـبراوخ  دـقف  ـالغ و  طـحق و  هب  اـهنآ  يراـتفرگ  و  هنودـقرف )   ) رد ودرا  شغ  بت و  هعقاو  زا  ار  وا  هیواـعم  دنتـشاذگ . 
رد هنودقرف  رد  ودرا  هک  كاب  هچ  ارم  دوب :  نیا  رعش  نومضم  دش .  رشتنم  رگشل  رد  نآ  تایبا  هک  داتسرف  رعش  هب  یمایپ  ردپ ،  همان  باوج 
نا ام  تسا !  نم  راـنک  رد  موثلک  ما  هدز و  هیکت  اـهاکتم  رب  نارمرید )   ) رد نم  تسا ! ؟  ناـبیرگب  تسد  گرم  اـب  هتـشاد و  رارق  بت  رطخ 

رگـشل يرآ ،  موثلک !  ّمُا  يدـنع  نارم ،  ریدـب  اقفترم  طامن  الا  یّکتءا  یّنن  موم و إ  نم  یمح و  نم  ۀـنودقرفب ،  مهعومج  تقال  امب  یلاـبا 
يور رب  ددـنخ ! یم  ود  ره  یبارخ  رب  وا  و  ناریو ،  اه  هبارخ  لـثم  روشک  تسا و  زیراـپ  یـشوخان  یگنـسرگ و  زا  نازخ  گرب  لـثم  مالـسا 
اجنآ رگا  دهد .  یم  ار  نایجاح  هلوره  شیامن  بارـش  ياه  بابح  هک  دندرک  یم  ّمنرت  دندوب  روشک ) ردام   ) هک هّکم  هنیدـم و  ياه  هبارخ 
دنور یم  الاب  ریز و  هلایپ  هب  بارش  نتخیر  لغلغ  تقو  رد  هک  تسا  بابح  نارازه  اجنیا  دندنام ،  زاب  هلوره  زا  يرفن  دنچ  هّکم  نارابمب  رد 

هب هک  دزاس  یم  یجاح  رازهدص  دـیآ ،  یم  ورف  دوخ  ماقم  زا  دزیر و  یم  هلایپ  رد  هشیـش  زا  یتقو  هداب  هک  توافت  نیا  اب  دـنهج ،  یمرو  و 
یم هرخـسم  هب  زین  ار  يرادروـشک  روـشک و  هکلب  درک ،  یم  هرخـسم  ار  نییآ  نید و  اـهنت  هن  دوـخ ،  لزه  نیا  اـب  و  دـنهج ! یم  رو  هـلوره 

برغم قرـشم و  يارب  دور ،  یم  ورف  نم  ناـهد  برغم  هب  دـبات و  یم  یقاـس  تسد  قرـشم  زا  هک  يدیـشروخ  تفگ  یم  ییوـگ  تـفرگ . 
میطحلا نیب  ارفن  تکح  ۀجاجز  یف  اهند  نم  تلزن  اذ  یمف إ  اهبرغم  یقاسلا و  اهقرـشم  اهند و  رعق  اهجرب  مرک  ۀسیمـش  تسا !  یفاک  روشک 

اب دبوک و  مهرد  ار  هرّونم )  هنیدم   ) و همّرکم )  هّکم   ) دننام سدـق  لزانم  سّدـقم و  ياهرهـش  تساوخ  یم  دـیزی  هک  ینامز  ( 73  ) مزمز و 
تیرومءام نیا  لاحلا  مولعم  دایز  نبا  صاع و  نب  دیعس  نب  ورمع  دننام  مه  هّیُما  ینب  نارس  یتح  دنک ،  یفالت  هنارعاش  قطنم !  رعـش و  نیا 

مه وا  دنک  هناور  ار  دایز  نبا  تساوخ  درکن ،  لوبق  وا  داد و  یهدنامرف  ماقم  ار  دیعـس  نب  ورمع  هنیدم ،  اب  گنج  يارب  دـندرکن .  لوبق  ار 
 ، ار گرزب  گنن  ود  نیا  نیملـسم ، )  ۀـلبق  اب  گـنج   ) و هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـسپ  نتـشک   ) زگره نم  هللاو  تفگ :  درکن و  لوبق 
هب دروآ و  مهارف  ار  ماش  مدرم  زا  ینازابرس  دیزی  يرآ  ( 74  . ) داتسرف ار  هبقع  نب  ملـسم  اذل  مرخ ،  یمن  دوخ  هب  قساف ،  نیا  تیاضر  يارب 

ار ناشلاوما  دـنکفا و  تشحو  هب  تخـس  ار  هنیدـم  مدرم  ملـسم  تشاد .  لیـسگ  هنیدـم  یبوکرـس  يارب  كاّفـس  هبقع  نب  ملـسم  یتسرپرس 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیلاح  رد  دیمان ،  هدیدنگ )   ) ار هنیدم  يو  دومن .  حابم  دوخ  نازابرـس  رب  ار  نانآ  سیماون  درک و  تراغ 
دیزی ناگدرب  هک  تفرگ  تعیب  ناونع  نیا  هب  هیقب  زا  تشک و  ار  نآ  نینکاس  زا  رفن  رازهراـهچ  زا  شیب  دوب و  هداـهن  ماـن  هزیکاـپ )   ) ار نآ 

(75  . ) دنشاب

! راوخبارش دیزی 

یقاس هب  يو  تشاد .  رارق  وا  تسار  فرط  زین  دایز  نبا  دوب و  هتسشن  بارـش  سلجم  رد  دیزی  يزور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  دعب 
(76  . ) دراد میدقت  دایز  نبا  هب  ار  ماج  نامه  دننام  هک  داد  نامرف  سپـس  دزاس ! هئـشن  ار  مناوختـسا  زغم  هک  هد  نم  هب  یبارـش  ماج  تفگ : 
ار مالسلا  هیلع  ماما  رس  تفرگرب و  بالگ  بآ و  دیزی  نز  تخیر .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  رب  ار  نآ  يدایز  دروخ و  ار  بارـش  دیزی 

هیلع نیسح  ماما  رـس  ات  داد  روتـسد  دیزی  سپ  دنک .  یم  دّقفت  يو  زا  هک  دید  باوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  همطاف  بش  نامه  تسـشب و  كاپ 
ناگس اب  يزاب  ةالص و  كرت  رمخ و  برش  دیزی ،  راک  ( 77  . ) دنتخیوایب دندرب و  رهش  ياه  هزاورد  هب  ار  وا  باحصا  تیب و  لها  مالسلا و 

 ، تیبرت تسا  دـب  شداینب  هکره  دریگن  ناـکین  وترپ  ( 78  . ) تسا هدوب  نارتـخد  نارهاوخ و  نارداـم و  یطو  ياـن و  روـبنط و  هلواـحم و  و 
تسادبنگرب ناکدرگ  نوچ  ار  لهاان 

دینک نعل  دیزی  رب  دیدید  رامق  تلآ 

ماش هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  نوچ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ :  ناذاش  نب  لضف 
 . ندروخ بارش  دندرک  عورـش  دوخ ) دننام  ناشیکدب  اب  و   ) دندرتسگ بارـش  كاروخ و  هرفـس  درک  رما  ۀنعللا  هیلع  هیواعم  نبدیزی  دندرب 
نآ يور  رب  دندراذگ و  ریرس  ریز  یتشط  رد  دندروآ و  ار  ارهز  همطاف  ترضح  مشچ  رون  كرابم  رس  درک  رما  دندش  غراف  بارش  زا  نوچ 

ماما تسـشن و  رامق  طاسب  رب  دوخ  نامیدن  اب  دـبا  لزا و  نوعلم  نآ  تسا .  دـیزی  وریپ  زابرامق  تهج  نیا  زا  دـنداهن .  جنرطـش  رامق  گرب 
درک یم  يدایز  شفیرح  رب  تقوره  سپ  دومن .  یم  ءازهتسا  ناشیا  دای  هب  درک و  یم  دای  شراوگرزب  دج  ردپ و  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح 
برش نع  عّروتیلف  انتعیـش  نم  ناک  نمف   . ) تخیر یم  نیمز  زا  تشط  تشپ  ار  نآ  يدایز  داد و  یم  وا  هب  راب  هس  تشاد و  یمرب  ار  برش 
وحمی ۀنعللا )  هیلع   ) دیزی لآ  دیزی و  نعلیل  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  رکذیلف  جنرطشلا  یلا  وا  عاقفلا  یلا  رظن  نم  جنرطـشلاب و  بعللاو  عاقفلا 

جنرطـش اب  ندرک  يزاب  بارـش و  ندیماشآ  زا  دیاب  دشاب  ام  نایعیـش  زا  سکره  سپ  موجنلا . )  ددعب  تناک  ولو  هبونذ  کلذب  ّلجوّزع  هللا 
 . دنک تنعل  ار  دیزی  لآ  دیزی و  امتح  دیاب  دنک و  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیاب  درگنب  جنرطـش  هب  ای  بارـش  هب  سکره  دنک و  زیهرپ 

(79  . ) دشاب ناگراتس  هرامش  هب  هچ  رگا  درب  یم  نیب  زا  ار  وا  ناهانگ  لمع  نیا  هب  لجوزع  دنوادخ  هک  تسا  نآ  يازج  وا  لباقم  رد 

! دزاس یم  اوسر  ار  يو  دیزی ،  دنزرف 

هرانک تموکح  زا  ردـپ  تشذـگرد  زا  سپ  هیواعم  شرـسپ  یلو  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  هیواعم  شیوخ ،  رـسپ  يارب  شگرم  زا  لـبق  دـیزی 
داریا يا  هباطخ  تنطلـس  زا  يریگ  هرانک  ماگنه  دـیزی  نب  هیواـعم  تسا ،  هدـمآ  ( 80  ( ) ةرهازلا موجنلا   ) باـتک رد  هکناـنچ  دومن .  يریگ 
ماقم يّدـصت  رد  شیراوازـس  یگتـسیاش و  هک  یـسک  اب  تموکح  و  تفالخ )   ) عوضوم رد  هیواعم  مّدـج  انامه  مدرم ،  يا  تفگ :  درک و 
دیناد یم  دوخ  هک  دولایب  تسد  يروما  هب  تساخرب و  دربن  شکمـشک و  هب  بلاط ،  یبا  نب  یلع  اب  ینعی  دوب ،  شیب  وا  زا  بتارمب  تفالخ 

 ، دیزی مردپ ،  يو  زا  سپ  تسا .  شیوخ  ناهانگ  يوگخـساپ  تاهابتـشا و  راتفرگ  دوخ  روگ  رد  کنیا  دیـسر و  ارف  شگرم  هرخالاب  ات  ، 
همه هب  اّما  تسـشن ،  سوه  يوه و  بکرم  رب  يو  تشادن .  ار  راک  نیا  یگتـسیاش  هنوگ  چـیه  هکیلاح  رد  دـش ،  تموکح  رما  راد  هدـهع 

هب تخـس  هیواعم  سپـس  تسا .  شیوخ  تائّیـس  راتفرگ  ناهانگ و  نیرق  روگ ،  رد  زین  وا  دادـن .  شتلهم  لجا  نوچ  دـماین ،  لـیان  اهدـیما 
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لابو رزو و  هدشن و  تموکح  رما  راد  هدهع  زگره  نم  تشاد :  راهظا  دش و  ریزارـس  شیاه  هنوگ  رب  کشا  تارطق  هکنادـنچ  داتفا ،  هیرگ 
دینش ار  شدنزرف  تاملک  نیرخآ  یتقو  دوب ،  هباطخ  نیا  ناعمتسم  نارـضاح و  هلمج  زا  هک  هیواعم ،  ردام  مریگ .  یمن  ندرگ  هب  ار  اهامش 
یمن دیزی  هب  ارم  تبسن  مدوب و  ضیح  ۀّکل  شاک  تفگ :  هیواعم  ( 81  ! ) يدوب یم  یـضیح  ۀّکل  وت  شاک  يا  تفگ :  دومن و  باطخ  وا  هب 

زا تموکح  هیواعم  گرم  زا  سپ  ماجنارس  و  تشادن ؛  یتهابش  دوبن و  هدیقعمه  اهنآ  اب  وا  اریز  دنتخاس  مومسم  ار  دیزی  نب  هیواعم  دنداد . 
نب هیواعم  تنطلس  دیوگ :  بهذلا  جورم  رد  يدوعـسم  ( 82  . ) دش لقتنم  نایناورم ،  هلـسلسرس  مکح ،  نب  ناورم  هب  نایفـس  ینب  نادـناخ 

(83  . ) تسا هدوب  زور  شردپ 40  زا  دعب  دیزی 

 ( ع  ) نیسح ماما  هدیرب  رس  اب  دیزی  راتفر 

مالـسالا نکر  هک  تسا  هدمآ  هیواح  هلاسر  رد  میدروآ .  البق  ار  بارـش  هب  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  ندولآ  رب  ینبم  دیزی  مادـقا  يارجام 
 ، دوب رـضاح  مقرا  نب  دیز  داهن ! ماما  رـس  رب  ياپ  كاپان ،  نآ  دـنداهن  نیعل  دـیزی  شیپ  ار  ع )   ) نیـسح ماما  رـس  نوچ  دـیوگ :  یمزراوخ 

لوسر مدـید  هک  یتسردـب  نکن ،  ار  راک  نیا  دـیزی  ینعی ،  مفلا . )  کلذ  لّبقی  هللا  لوسر  تیءار  ّین  إف  دـیزی ،  ای  کلذ  لعفت  ال   : ) تفگ
رد زین  دز .  یم  ع )   ) نیسح ماما  نادند  بل و  رب  دوب و  هتفرگ  هنایزات  نیعل  نآ  هک  تسا  نانچ  شیپ  اّما  و  داد ،  یم  هسوب  ار  نهد  نیا  ادخ 

تـسم نیعل  نآ  هک  دنا  هتفگ  املع  و  دیماشایب ،  ار  نآ  درک و  بلط  بارـش  ع )   ) نیـسح ماما  رـس  رانک  رد  نیعل  نآ  هک  تسا  هدمآ  هیواح 
رد یمور  بیلـص  درمب و  تسم  شردـپ  هکنانچ  دیـسر ،  خزود  هب  تسم  داتفیب و  ماب  زا  درک ،  یم  صقر  ماـب  رب  يزور  نآ  زا  دـعب  دـش ، 
هب یلاعت  قح  تفر ،  وهآ  نآ  بقع  هب  دـمآ ،  وا  شیپ  ییوهآ  تفر ،  دیـص  هب  رگـشل  اـب  دـیزی  هک  دـنیوگ  یعمج  و  دوب .  هتخادـنا  ندرگ 

(84 ( . ) َضر ْالا  ِهِراِدب  َو  ِِهب  انْفَسَخَف   : ) درب ورف  ار  وا  هک  درک  باطخ  نیمز 

! دنز یم  بوچ  ص )  ) هللا لوسر  هاگ  هسوب  هب  دیزی 

اب نیعل  دیزی  دندروآ ،  دیزی  سلجم  هب  الط  تشط  رد  ار  ع )   ) نیـسحلا هللادبعابا  رـس  هک  ینامز  دسیون :  یم  هّرـس )  سدق   ) قودص خـیش 
رضاح اج  نامه  رد  هک  یـسک  يراد !  یبوخ  ياهنادند  بل و  بجع  نیـسح ،  تفگ :  یم  هدز و  ترـضح  نادند  بل و  هب  نارزیخ  بوچ 

یم ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياهبل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  مدید  مدوخ  هکیلاح  رد  ینک !  یم  نینچ  هنوگچ  دیزی  يا  تفگ :  دوب 
ینایـشآ ز هن  يا ،  هنال  ار  وا  هن  ینابز  نیریـش  لبلب  لبلب ،  هچ  دوب  یلبلب  هدـیدغاد  شرانک  دوب  یلگ  نینوخ  رز  تشط  نایم  ( 85 (! ؟  دسوب
هک تشاد  رز  تشط  نایم  یهاگ  رظن  تشاد  رپ  ریز  رد  ورف  رـس  هچ  رگا  هتـسشن  شراسخر  هب  مغ  راـبغ  هتـسکش  شلاـب  رپ و  نیک  گـنس 

هّمع يا  نیبب  هدـیرد  نت  رب  نهریپ  هچنغ  وچ  هدیـشک  هّمع  بناج  ار  شدوخ  رپرپ  بوچ  زا  دومن  شخرـس  لگ  رگمتـس  نیچلگ  دـید  هگان 
هاش وا  هک  ملاظ  نزم  بل  نیا  رب  ملاظ  متـس ،  بوچ  نزم  بنیز  هّصغرپ  لد  اـب  اـتفگب  ار  ناـبل  لـعل  نیا  هدرک  نینوخ  هک  ار  نارزیخ  بوچ 

تبیصم هتشگ  هزات  بنیز  غاد  ایادخ  وا  رهاوخ  ناگدید  شیپ  هب  وا  رس  رب  ار  متـس  بوچ  نزم  تسا  نامهیم  تّورم  یب  يا  ارت  تسا  ناهج 
نت هب  ار  نخس  امنب  رصتخم  ییاضر )   ) تسا گنس  بر ز  ای  رگم  بنیز  لد  تسا  گنت  راک  بنیز  هب  ادنوادخ ،  هتـشگ  هزادنا  زا  دح  یب 

ار نهریپ  بنیز  دیردب 

ع)  ) نیسح ماما  ندرک  نارابگنس 

هزین ریشمش و  اب  ار  وا  دندادن .  ماجنا  دارفا  نیرتدب  اب  یتّلم  چیه  رد  دندرک  ع )   ) یلع نب  نیسح  رب  هک  ییاهمتس  دیوگ :  ینوریب  ناحیروبا 
دندنک ار  اهنآ  لعن  مدرم  زا  یهورگ  دندیسر .  رصم  هب  اهبسا  نیا  زا  یضعب  دنتخات .  بسا  شندب  رب  سپس  دندروآرد و  اپ  زا  نارابگنس  و 

دوخ هناخ  رد  سک  همه  نآ ،  زا  دعب  هک  دش  یتّنس  رـصم  مدرم  نایم  رد  لمع  نیا  دندرک و  بصن  دوخ  ياه  هناخ  برد  هب  كّربت  يارب  و 
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جورخ یفقث  هدیبع  یبا  نب  راتخم  هکنیا  ات  داتفین  شـشوج  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  هک  هدش  تیاور  ( 86  . ) درک یم  بصن  لـعن 
رفن رازه  داتفه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  نم  تفگ :  راتخم  تشک .  ار  رفن  رازه  داتفه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  ماقتنا  هب  درک و 

(87  . ) درک یمن  هدـش  هتفرگ  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  ینخاـن  نآ  ناربج  متـشک  یم  مه  ار  نیمز  لـها  عیمج  رگا  مسق  ادـخ  هب  متـشک ؛  ار 
یبیشاشن هک  هتفگ  یناموح  موحرم  هکنانچ  دنا .  هداز  مارح  همه  ادخ  ع )   ) لوسر تیب  لها  نانمـشد  میـسانشب  ار  ع )   ) تیب لها  نانمـشد 

 ( ع  ) تیب لها  تلاسر و  نادـناخ  اب  ینمـشد  توادـع و  ناشبلق  قامعا  رد  هک  ییاـهنآ  بلغا  تفگ :  دـیاب  دیـسر .  یم  نّییوما  هب  شبـسن 
زئمشم مالسلا  هیلع  هّمئا  تامارک  تازجعم و  تماما و  تیالو و  نوئش  ندینـش  زا  نانآ  سفن  انایحا  ای  دوش ،  یم  هدید  تراهط  تمـصع و 

ابآ و هک  دنک  یم  نانیمطا  ناسنا  قیقحت ،  زا  سپ  دنراد ،  يراگزاسان  رـس  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  يرادازع  هاگتـسد  اب  ای  و  ددرگ ،  یم 
(88  . ) دنا هدوب  رانکرب  تیب  لها  هقیرط  زا  هک  هتشاد  دوجو  یصاخشا  ناشفالسا  رد  ای  هدوب و  تیب  لها  نانمـشد  بصاون و  زا  ناشدادجا 

هیلع یلع  نع  عـفار  یبءا  نع  ( 89 ( ) اهـضیح ینعی  اهثمط  یف  هما  هب  تلمح  وا  هتدالو  ثیبخ  نم  الا  انـضغبیال   : ) مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق 
هب تلح  ؤرما  اّم  و إ  ۀینزلا ،  اّم  و إ  قفانم ،  اّم  إ  ثالث :  يدح  وهف ال  یترتع  ّبحی  مل  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق   : ) لاق مالسلا 

( . رهُط ِریغ  یف  هُّما 

! دیسانشب ار  ناگدازمارح 

بوبحم  ) رد يروکـشا  نیدلا  بطق  تسا .  هدوب  وا  یگدازمارح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  روهـشم ،  یبصان  فلد ،  وبا  دنزرف  توادع  ءاشنم 
الا تایفو   ) رد یلبرا  ناکّلخ  نبا  نانجلا ، )  ةآرم  ) رد ینمی  دعـسا  نب  هللادبع  بهذلا ، )  جورم   ) رد يدوعـسم  نیـسح  نب  یلع  بولقلا ، ) 

مردارب تفگ :  فلد  یبا  نب  یـسیع  هک  دـنا ،  هدومن  قاّفتا  یفـالتخا  كدـنا  هب  تیاـکح  نیا  لـقن  رد  یگمه  رگید - یعمج  و  ناـیع ، ) 
لیذ هب  هدومن  زارد  تراـسج  ناـبز  هاـگهاگ  هکلب  دوـب ؛ ریمـض  رد  یتوادـع  تدـیقع و  رد  یفارحنا  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  زا  ار  فـلد 

رد تفگ :  راّضح  زا  یکی  تبحص  يانثا  رد  دوب ،  هتسشن  سلجم  رد  يزور  داد .  یم  دانسا  دنچ  بلاثم  نعاطم و  ترضح ،  نآ  تمـصع 
 ( ۀضیحوءا ۀینز  دلو  ٍّیقَـش  ٍقفانم  ّال  کضغُبی إ  نم و ال  ؤم  ّال  کِّبُحی إ  یلع ال  ای   : ) دومرف ص )   ) هللا لوسر  هک  تسا  دراو  هّیوبن  ثیداحا 
ای انز  زا  شا  هفطن  هک  قفانم  رگم  درادن  نمشد  ارت  زین  دشاب و  رونم  نامیا  رون  هب  شبلق  هک  یسک  رگم  درادن  تسود  ارت  یلع ،  ای  ینعی ،  . 

میرح و زا  تسارح  رد  ار  ریما  تریغ  هیاپ  یگمه  امش  هچ ،  دشاب .  راوتسا  يدنـس  هیاپ و  دیابن  ار  ثیدح  نیا  تفگ :  فلد  دشاب .  ضیح 
یبا نب  یلع  ضغب  زا  لامالام  نم  لد  لاح  نیا  اب  تسین ،  ریما  مرح  هب  تبسن  تراسج  تءارج  ار  يدرف  چیه  هک  دیناد ،  یم  سومان  ظفح 

 : تفگ دـش و  سلجم  دراو  ریما  هاـگان  هک  میدوب  وگتفگ  نیا  رد  دـیوگ :  یـسیع  ما  ما .  هداز  لـالح  لاـح ،  نیع  رد  تسا و  ع )   ) بلاـط
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتفگ  ثیدح و  دنـس  تسین .  يدـیدرت  لمءات و  ياج  چـیه  ثیداحا  نیا  رد  مدینـش .  ار  امـش  ياهتبحص 

ار یـسک  مدوب و  ضیرم  رـسپ ،  نیا  هفطن  داقعنا  زا  شیپ  نم  انز .  دلو  مه  تسا و  ضیح  دلو  مه  فلد ،  نیا  مسق  ادـخ  هب  تسا .  تسرد 
 . تشاد هتـسارآ  یلاـمج  هک  اـبیز  رایـسب  تشاد  يزینک  يو  درک .  یم  ارم  يراتـسرپ  مرهاوخ  مدوب و  يرتـسب  مرهاوخ  لزنم  رد  متـشادن . 

تفگ هچ  ره  زینک  مدیشک .  باوختخر  هب  ار  وا  منک و  ظفح  ار  دوخ  متسناوتن  درک ،  هبلغ  نم  رب  توهش  متفای و  تولخ  ار  لزنم  نم  نوچ 
سپـس دـش ،  رهاظ  يو  رد  لمح  راـثآ  يدـنچ  زا  دـعب  مدـش .  رتسبمه  وا  اـب  مدرکن و  ییاـنتعا  نم  مشاـب -  یم  ضیح  ینعی  مراد -  عناـم 

دیرپ فلد  هرهچ  زا  گنر  دشاب ! یم  ضیح  هفطن  مه  انزلا و  دلو  مه  هچب ،  نیا  هک  دینادب  سلجم ،  لها  يا  دیشخب .  نم  هب  ار  وا  مرهاوخ 
(90  . ) دیدرگ نشور  ثیدح  نومضم  تحص  و 

 ! خیرات تربع  دیزی ،  ربق 

روگ هک  یتسارب  ۀلبزم ! ؟ )  ۀیواعم  نبدیزی  ُربق  امّظعم و  امَرَح  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  حیرـض  نوک  نم  ُمظعَءا  راصبَالا  یلوُال  ةربع  يءا  (و 
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اب رت و  گرزب  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  مرح  زا  ناهج ،  رد  یهاگراب  هّبق و  کنیا ،  چ تسا .  تربع  هیام  تریصب  نابحاص  يارب  دیزی ، 
رد تـسا !  هناـخ  هلاـبز  يو  ربـق  هدـنامن و  یقاـب  وا  زا  يراـثآ  دوـب ،  اراد  ار  يرهاـظ  تنطلــس  زور  نآ  هـک  دـیزی ،  یلو  تـسین ،  رتلـالج 

ار شا  هزانج  دش .  لصاو  كرد  هب  ناروح  رد  بنجلا  تاذ  ضرم  هب  ق  لاس 64 ه . - لوالا  عیبر  هام  رد  دیزی  هک  تسا  هدمآ  لودلارابخا 
هن لاس و  هس  شتفالخ  درم و  یگلاس  نس 37  رد  يو  دشاب .  یم  هلبزم  کنیا  شربق  و  دندرک ،  نفد  ریغـصلا  باب  رد  دندروآ و  قشمد  هب 
 ، ترـضح نارـسپ  زا  دنتـشذگ و  دوخ  ناج  زا  ادخ ،  ياضر  يارب  همه  شنادنزرف ،  و  ع )   ) نیـسح ماما  نینچمه  ( 91  . ) دیـشک لوط  هام 
ایند رد  داد و  تکرب  راوگرزب  نآ  دالوا  هب  دـنوادخ  یلو  دوب .  ضیرم  نامز  نآ  رد  مه  وا  دـنامن و  رتشیب  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  کی  اهنت 

(92  . ) دندش شخپ 

تیب قارحا  هّرح و  ناتساد 

 ، دندیمان هّرحلادالوا  ار  ناشیا  هک  دیدرگ  ّدلوتم  انز  دنزرف  رهوش  یب  نز  رازه  زا  هّرح ،  هعقاو  زا  دـعب  هک  هدرک  تیاور  ینئادـم  نسحلاوبا 
هک نانآ  دندرک .  انز  هرکاب  رتخد  رازه  اب  هنیدم  رد  يوما ،  نیمجاهم  هک  تسا  هدمآ  لودلارابخا  رد  و  نز .  رازه  هد  زا  رگید :  یلوق  هب  و 
 ( (ص ربمایپ رهـش  رد  ار  انز  داسف و  قسف و  دندوشگ و  ناناملـسم  ضارعا  لاوما و  رب  يّدعت  تسد  دنتـسناد ،  یمن  دـیزی  نییآ  زج  ینییآ  ، 

هنیدم مدرم  مایق  یبوکرس  زا  سپ  روبزم ،  تایانج  دندرک .  انز  زین  (ص )  ادخ لوسر  دجسم  رد  هدش  لقن  هک  يدح  هب  ات  دندرمش ،  حابم 
قالخا و لیاذر  زا  هنیدم  ناگداتسرف  هک  دوب  یشرازگ  زین  البرک و  هعجاف  ربخ  شخپ  زین ،  مدرم  مایق  ّتلع  تفرگ و  تروص  دیزی  ّدض  رب 
 ، دنتـشگزاب نوچ  دننیبب  ار  دیزی  رادرک  راتفر و  ات  دنتفر  ماش  هب  هنیدم  زا  یتعامج  دیوگ :  يزوج  نبا  دنداد .  نانآ  هب  ماش  رد  دـیزی  راتفر 
هک میدرگ  یم  زاب  يدرم  دزن  زا  ینعی  بالکلاب )  بعلی  ریبانطلاب و  فزعی  رمخلا و  برـشی  ٌنید ،  هل  سیل  ٍلجر  دـنع  نم  انمدـق   : ) دـنتفگ

یتنیط و دـب  هدـیقع و  داـسف  و  دـیزی ،  عیجف  تاـیانج  ( 93  . ) تسا زاـب  گـس  دزاون و  یم  روـبنط  دروـخ ،  یم  بارـش  درادـن ،  نید  ادـبا 
زا يرایـسب  هدوـب و  خـیراوت  روهـشم  یمالـسا ،  تاسّدـقم  رئاعـش و  ادـخ و  نید  هـب  وا  نیهوـت  ریقحت و  و  يو ،  ياـهیزیرنوخ  يرگمتس و 

 . دنا هدرک  هراشا  نادب  ّتنس  لها  گرزب  نیثّدحم  نیخروم و 

میسانشب رتهب  ار  دایز  نبا  دیزی و 

يوضر سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخـسن  هک  يدنغاب ،  دّمحم  نیدلا  سمـش  تاکربلاوبا  هتـشون  بلاطملا ، )  رهاوج   ) باتک رد 
نیا يو  دوب .  هدـیمان  سیبقوبا )   ) ار نآ  هک  تشاد  ینومیم  دـیزی  میناوخ :  یم  نینچ  شخیراـت ،  رد  یطوف  نبا  زا  لـقن  هب  تسا ،  دوجوم 

زا یکی  نوـمیم ،  نیا  تفگ :  یم  دـیناشون و  یم  وا  هب  دوـخ  بارـش  هساـک  يداـیز  زا  تشاذـگ و  یم  دوـخ  راـنک  رد  هـشیمه  ار  نوـمیم 
تیبرت یناود  بسا  هقباـسم  يارب  هک  يا  هداـم  رخ  هدرگرب  ار  نومیم  زین  تسا .  هدـش  خـسم  هاـنگ  رثا  رد  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  نادرمریپ 

داش دیزی  داتفا ،  شیپ  هقباسم  رد  نومیم  زور  کی  داتسرف .  یم  هقباسم  یناود و  بسا  مسارم  هب  اهبـسا  هارمه  درک و  یم  راوس  دوب ،  هدش 
دش و هدرـسفا  تخـس  يوما  هاشداپ  رطاخ  درم ،  نومیم  نآ  یتقو  هک  دوب  نآ  رتروآ  تفگـش  دورـس ! ناویح  نآ  قیوشت  رد  يرعـش  دش و 

ةرکذـت  ) باتک رد  يزوج  نبا  طبـس  دـنیامن ! يرادازع  شیارب  ماش  مدرم  دـننک و  نفد  نفک و  نایمدآ ،  مسر  هب  ار  يو  رادرم  داد  روتـسد 
ياه هیده  درک و  ناوارف  ششخب  وا  هب  دناوخارف و  دوخ  دزن  ار  دایز  نبا  ع ، )   ) نیسح ماما  تداهـش  زا  سپ  دیزی  دسیون :  یم  صاوخلا ) 

طاـسب اهبـش  زا  یبـش  دومن .  شدوـخ  مدـمه  میدـن و  و  درب ،  ـالاب  ار  شتلزنم  ماـقم و  دـناشن ،  شیوـخ  دزن  ار  داـیز  نبا  يو  داد .  رایـسب 
هک ناشونب  نم  هب  بارش  زا  یماج  دورـس :  ار  رعـش  نیا  ههادبلاب  دیزی  دوب .  مرگرـس  يرگـشمار  هب  ناوخ  هزاوآ  دوب و  هدرتسگ  يراسگیم 
 ، تسا نم  راد  زار  هک  یـسک  نامه  ناشونب ،  ماج  نامه  زا  ار  دایز ،  نبا  قساف ،  نیا  درگرب و  سپـس  دـنک ،  باریـس  ار  نم  ياهناوختـسا 
هک یـسک  نامه  تسا ،  هدـش  راوتـسا  وا  تسد  هب  نم  تفالخ  ساسا  نم و  راک  هک  یـسک  نامه  تسا ،  نم  راـک  نیما  هک  یـسک  ناـمه 
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رد دیوگ :  لیقع  نبا  تخاس .  وحم  دوبان و  ار  نم  نازرو  دـسح  نانمـشد و  و  تشک ،  ار  یلع -  نب  نیـسح  ینعی  نم -  رب  هدـننک  جورخ 
رد دیزی  دراد .  دوجو  وا  هقدـنز  رفک و  هکلب  يو ،  نیرفن  نعل و  موزل  رب  ینـشور  هاوگ  هدیـسر ،  ام  تسد  هب  هک  دـیزی ،  راعـشا  زا  یـضعب 
نآ زا  تسا .  هدومن  راکشآ  ار  دوخ  ياهرواب  یتساران  هداد و  زورب  ار  دوخ  تشرس  يدیلپ  هدز ،  داحلا  زا  مد  اراکـشآ  شراعـشا  زا  یخرب 
ایب مراد .  یمن  تسود  ار  زاین  زار و  تاجانم و  نم  انامه  هک  زاونب ،  گنهآ  ناوخب و  زاوآ  يآ و  شیپ  هیلع )   ) يا تسا :  تایبا  نیا  هلمج 
نک جاودزا  مَدُرم  نم  نوچ  نز ،  يا  دنا .  هدرک  هّیهت  ار  نآ  رهوش  یب  نارتخد  هک  یبارش  نامه  نک ؛  باریس  وبشوخ  بارـش  نآ  زا  ارم  و 

هک گنر ،  درز  یبارـش  مباتـش  یم  (ص )  دّمحم رادید  هب  هک  رـشح  زور  رد  مهاوخ  یم  رادن .  هاگن  هّدع  هدرکن و  گنرد  نم  زا  دـعب  و  ، 
امرفمکح نآ  رب  دیزی  نوچ  یـسک  هک  دوب  گنن  یمالـسا  تّما  يارب  يرآ ،  مشاب !  هتـشاد  تسد  رد  دـنک ،  یم  باریـس  ار  میاهناوختـسا 

 : تسا هدرک  شنزرـس  دـیزی  اـب  تعیب  هب  نداد  نت  ّتلع  هب  ار  ناناملـسم  يرعم ،  ءـالعلاوبا  نوـچ  یـصخش  هک  تـسور  نـیمه  زا  دـشاب و 
دوبن شیرق  نیا  اـیآ  ددرگ .  یم  هدوزفا  متریح  یتفگـش و  رب  هتـسویپ  نم  و  دوش ،  یم  بکترم  ار  یی  یتشز  ره  هک  مرگن  یم  ار  راـگزور 

 ، نم دـج  دـیوگ :  یم  يزوجلا  نبا  طبـس  داد ! ؟  تیاـضر  هیواـعم  نب  دـیزی  تموکح  هب  و  دـیناسر ،  لـتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک 
كرت ار  سلجم  هتـساخرب  ناراکافج  زا  یهورگ  درک .  نعل  ار  دـیزی  ناـگرزب  نادنمـشناد و  روضح  رد  ربنم  زارف  رب  دادـغب  رد  جرفلاوبا ، 

موق هک  هنوگ  نامه  دندرگ ،  دوبان  نیدم  لها  ( ) 94 ( ) ُدُومَث ْتَدَعب  اَمَک  َنَیْدَِمل  ادَْعب  الءا   : ) درک توالت  ار  نآرق  هیآ  نیا  وا  یلو  دندرک ، 
لاس هس  هک  يدرم  هرابرد  تفگ  ناوت  یم  هچ  تفگ :  دندیـسرپ ،  دیزی  هرابرد  نم  ّدج  زا  دسیون :  یم  وا  مه  دندیـسر !) تکاله  هب  دومث 

رد و  دیشک ،  بوشآ  هب  ار  هنیدم  مود  لاس  رد  دناسر ،  تداهـش  هب  ار  ع )   ) یلع نب  نیـسح  شتموکح  لاس  نیتسخن  رد  درک و  تموکح 
تنعل يو  رب  دـینک و  نعل  ار  وا  یلب  تفگ :  خـساپ  مینک ؟  نعل  ار  وا  میناوت  یم  ایآ  دـنتفگ :  مدرم  درک ! ؟  ناریو  ار  ادـخ  هناخ  موس  لاس 

کی هک  یناسک  ام  ثیداحا  رد  تسا :  هتـشون  دینعلا ، ) بصعتملا  یلع  درلا   ) باتک رد  نم ،  ّدج  دیازفا :  یم  يزوجلا  نبا  طبـس  دیتسرف . 
بتک رد  ملسم  يراخب و  هک  تسا  یتایاور  هلمج  نآ  زا  دنا .  هتفرگ  رارق  نیرفن  دروم  دنشاب ،  هدش  بکترم  ار  دیزی  تشز  ياهراک  مدص 

ترضح نآ  هک  میناوخ  یم  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دوعـسم  نبا  هک  یثیدح  رد  هنومن  يارب  دنا .  هدروآ  دوخ  حیحص 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  اصخش  ار ،  تیاور  نیا  ریظن  زین  رمع  نبا  دندومرف .  نیرفن  دنبوک ،  یم  راگن  شقن و  دوخ  ندب  رب  هک  ار  یناسک 

یم رمع  نبا  دـندرک .  تنعل  ار  هدـنریگ  ابر  راوخابر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  تیاور  رباج  تسا .  هدرک  لقن  هلآ 
هراب نیا  رد  ثیداحا  تسا .  هدیدرگ  رکذ  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد  ثیدح  نیا  تسا .  هدش  نیرفن  مارح و  تهج  هد  زا  بارـش  هک  دیوگ 

كانلوه تیانج  زا  ریغ  مارح  ياـهراک  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  دـنهد .  یم  یهاوگ  دـیزی  ندوب  نوعلم  رب  همه  هک  تسا  رایـسب 
ناشیوخ و ناردارب و  و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نت  هراپ  ندناسر  تداهـش  رب  ینبم  دـیزی 
مد هقدنز  رفک و  زا  اراکـشآ  درک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  یمالـسا -  سدقم  رهـش  ود  هّکم -  هنیدم و  دیزی  هوالعب ،  تسوا .  يافو  اب  نارای 

َو َْنیَـسُْحلا  ِتَدَـهاج  یتلا  ِۀـَباصِْعلا  ِنَْعلا  مهللا  َِکلذ  یلَع  َُهل  ٍِعباـت  َرِخآ  َو  دـمحم  لآ  دـمحم و  قَح  َمَلَظ  ٍِملاـظ  لوا  نَْعلا  مهللا  ( 95  . ) دز
اروشاع ترایز  اعیمَج .  مهنعلا  مهللا  ِِهْلتَق  یلَع  ْتََعبات  َو  ْتَعَیاب  َو  ْتَعَیاش 

! دش هراچیب  اوسر و  دیزی ، 

تمـصع نادـناخ  باب  رد  هک  هوای  نانخـس  نآ  دـنا و  هدـش  رجزنم  وا  راک  زا  مدرم  هک  تسناد  دوز  یلیخ  اروشاع ،  هعجاف  زا  سپ  دـیزی ، 
رفک و ماهتا  تسناوت  یم  وا  هنوگچ  تسا .  هدربن  ییاج  هب  هر  دزاـس ،  ثول  ار  (ع )  ءادهّـشلادّیس نوخ  دوب  هتـساوخ  هلیـسو  نیدـب  هتفگ و 
زا سلجم  راضح  داد ،  مور  ضرتعم  ریفـس  نتـشک  هب  روتـسد  نوچ  هکیلاح  رد  ددنب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  هب  يرگیجراخ 
هب يا  هدیرب  رس  هک  دوب  هدینش  ای  هدید  نیا  زا  لبق  یسک  هچ  هللااب . )  الا  ةّوق  لوحال و ال   : ) دومرف یم  هک  دندینـش  دنلب  ییادص  سّدقم  رس 

! ؟  دزاس شوماخ  ار  ادخ  رون  ای  دنک ،  تمواقم  یهلا  زاجعا  نیا  ربارب  رد  تسناوت  یم  نوسیم  هداز  ایآ  دـیوگب ! ؟  نخـس  حیـصف ،  ینابز 
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رسمه البق  هک   ) لیهـس نب  ورمع  رتخد  دیزی و  رـسمه  دنه ،  هک  تفر  شیپ  اجنادب  ات  دیزی  تایانج  زا  یمومع  رّفنت  راجزنا و  اشاح ! الک و 
هدومن شرـسمه  قالط  هب  راداو  دنه  هب  دیزی  هقالع  ببـس  هب  ار  وا  هیواعم  دوب و  نافع -  نب  نامثع  ییاد  رـسپ  زیرک -  نبرماع  نب  هللادـبع 

يوس هب  نآ  زا  یهلا  راونا  هنوگچ  هک  دومن  هدـهاشم  دـید و  شا  هناخ  يـالاب  رب  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  ینارون  رـس  هک  یماـگنه  ( 96 ( ) دوب
مه زا  شبلق  ناـنع  تشگ و  دوخیب  دوخ  زا  دـکچ ،  یم  نیمز  رب  نآ  زا  هزاـت  نوخ  ناـس  هچ  هک  دـش  هّجوتم  تسا و  ناـشفا  وترپ  نامـسآ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  رهطم  رس   : ) دز یم  دایرف  هکیلاح  رد  دش ،  دیزی  سلجم  دراو  باجح  نودب  همیسارس و  تسسگ و 
يراز هیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  تفگ :  يو  هب  دناشوپ و  ار  وا  تساخرب و  هنحـص  نیا  هدـهاشم  اب  دـیزی  تسام . )!!  هناخ  رد  رب  هلآ 

زا ینادرم  هک  درک  هدـهاشم  ای  ؤر  رد  وناب  نیمه  زین  ( 97  . ) داد جرخ  هب  هلجع  وا  لتق  رد  دایز  نبا  و  دوب ،  مشاه  ینب  رگداـیرف  وا  هک  نک 
رد يرون  هک  دید  دـمآ و  رـس  دزن  تشگ ،  رادـیب  نوچ  دـندرک .  مالـس  وا  رب  دـندیدرگ و  ع )   ) نیـسح رـس  درگ  دـندمآ و  دورف  نامـسآ 
هک تفای  رصق  ياهقاتا  زا  یکی  رد  ار  يو  اّما  دیوگزاب ،  وا  يارب  ار  ارجام  ات  دمآرب  دیزی ،  شرهوش ،  یپ  رد  تسا  ناشفا  وترپ  نآ  فارطا 
 ، يرآ تسا .  هدید  ار  شرـسمه  باوخ  نامه  زین  وا  هک  دش  مولعم  و  دوب ! ؟  راک  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  ارم  دیوگ :  یم  دیرگ و  یم 

نادناخرب وا  هک  دـنراد  نابز  رب  یمتـس  یلدگنـس و  زا  نخـس  ناگمه  هک  تفایرد  تشگ و  هجاوم  مدرم  راجزنا  زا  یجوم  اب  يدوزب  دـیزی 
زا مدرم  ات  دزادـنایب  دایز  نبا  ندرگ  هب  ار  راک  نیا  هانگ  هکنآ  زج  تفاین ،  يا  هراـچ  اذـل  تسا .  هتخاـس  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

همان رد  وا  اریز  دزاس ،  ناهنپ  مدرم  دـید  زا  ار  تقیقح  دیـشروخ  دـناوتب  وا  هک  دوبن  نانچ  عضو  اّما  دنتـسیا .  زاـب  وا  هب  مانـشد  ییوگدـب و 
همان همان ،  نیا  هارمه  دریگب ،  تعیب  يو  يارب  هنیدـم  لها  همه  زا  هک  دوب  هداد  روتـسد  نآ  یط  هداتـسرف و  هنیدـم  مکاـح  يارب  هک  یلیوط 
زابرس تعیب  لوبق  زا  رگا  دناتس و  تعیب  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  هک  دوب  هتخاس  مزلم  ار  یلاو  نآ ،  رد  هک  تشاد  رارق  مه  یکچوک 

ار يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسناد  یم  يو  هک  دوب  نآ  کـچوک ،  هماـن  نیا  شراـگن  زا  دـیزی  ضرغ  ( 98  . ) دـنزب ار  شندرگ  دز 
هتشاد زاربا  مه  یتقفاوم  هیواعم  نامز  رد  اهنآ  هچنانچ  و  تسین ،  تّما  فارـشا  احلـص و  قاّفتا  دروم  مه  شتعیب  و  هدادن ،  رارق  دوخ  هفیلخ 

هب ات  داد  تبـسن  دایز  نبا  هب  ار  (ص )  ربمایپ طبـس  لتق  هانگ  دـیزی ،  يور  ره  هب  تسا .  هدوب  هیواـعم  هزینرـس  روز  دـیدهت و  ّتلع  هب  دـنا ، 
درک ماع  صاخ و  ياوسر  ار  وا  خیرات ،  دنامن و  ناهنپ  تقیقح ،  باتفآ  یلو  دنامب ،  ناما  رد  مدرم  مانشد  تمالم و  زا  شیوخ  ماخ  لایخ 

.

! دیزی زا  یلازغ  عافد 

ینب هب  تبـسن  بصعت  رد  نانچنآ  یلازغ  اجنآ ،  رد  هک  دـینیبب ،  ( 99  ( ) مولعلا ءایحا   ) باتک رد  ار  تفگـش  بیجع و  رما  نیا  دـییایب و  اّما 
مه وا  لیلد  تسا !  هدرمش  عونمم  زین  نیسحلا )  لتاق  یلع  هللا  ۀنعل   ) مهبم لمجم و  تروص  هب  یّتح  ار  نیسح  لتاق  نعل  هک  هتفر  شیپ  هّیُما 

نارابگنـس هنیدـم و  مدرم  ماع  لتق  ریظن   ) رمع نایاپ  ات  دـیزی  لامعا  لاوقا و  هکیلاـح  رد  دـشاب ! هدومن  هبوت  يو  تسا  نکمم  هک  تسا  نآ 
یشحو اب  ار  دیزی  هک  تسا  نآ  نیا  زا  رت  تفگش  تسوا .  هریرس  هریس و  ثبخ  ماود  زا  یکاح  یگمه  تسا )  هدورس  هک  يراعشا  هبعک و 

ور نیا  زا  درک و  هبوت  لتق  رفک و  زا  یشحو  دیوگ :  یم  هدرک و  سایق  هلآ ، )  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  ادخریش و   ) هزمح بانج  لتاق  ، 
اجنیا رد  هکیلاح  رد  تسا .  یمیظع  رطخ  ضرعم  رد  دـنکن  هبوت  لتاق  رگا  هک  تسا  هریبک  هانگ  لتق  هکنآ  دوجو  اـب  تسین ،  زیاـج  وا  نعل 

يو ندروآ  مالسا  اب  دوب و  رفاک  هک  تشک  ار  هزمح  بانج  ینامز  یشحو ،  دنتـسین .  مه  اب  سایق  لباق  یـشحو  دیزی و  هک  تفگ  دیاب  زین 
ام ّبجی  مالسالا ،  ) درب یم  نیب  زا  دنک و  یم  عطق  ار  هتـشذگ  لامعا  مالـسا  اریز  تشگ ،  هدرتس  يو  هدنورپ  زا  تشاد  البق  هک  یهانگ  ره 
رب منیبن .  ار  وت  هک  وش  رود  نم  ربارب  زا  دومرف  يو  هب  ترضح  درک ،  رادید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  ینامز  لاح  نیا  اب  و  هلبق ، ) 
 ، نامگ یب  دیزی ،  تیانج  دیمان .  یم  ربمایپ  هفیلخ !  ار  دوخ  دوب و  ناملسم  اتروص  هک  تشک  ینامز  ار  ع )   ) نیـسح ماما  هک  دیزی  فالخ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ماقتنا  ناونع  هب  شیوخ -  راعـشا  حیرـصت  هب  ار - ترـضح  نآ  يو  هک  ارچ  دیدرگ ،  وا  دادترا  رفک و  هیام 

 ( ع  ) نیسح ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comهراتس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


تبعل  : ) زین و  اودهش ) ردبب  یخایشا  تیل   : ) دیوگ هکنانچ  دیناسر ،  تداهش  هب  ردب ،  گنج  رد  شّدج  ییاد و  ندش  هتشک  هطساو  هب  هلآ 
وا نعل  تنس ،  لها  گرزب  ياملع  هکنآ  لاح  و  دتسیا ،  یم  زاب  دیزی  نعل  زا  یلازغ  هنوگچ  لزن !)  ٌیحو  ءاج و ال  ٌربخ  الف  کلملاب  مشاه 
هک یماگنه  لثملا ،  یف  تسا .  رما  نیا  دـّی  ؤم  زین  دـیزی  نانخـس  هکنیا  امک  دـنا .  هدومن  حیرـصت  نید  زا  وا  جورخ  هب  هدرمـش و  زیاـج  ار 

کلت تدب  اّمل  دورـس :  ار  رعـش  نیا  دینـش ،  زین  ار  ناغالک  يادص  اجنامه  دید و  نوریج  هاگرذگ  رد  ار  تلاسر  نادناخ  يارـسا  ناوراک 
 ، ینعی ( 100  ) ینوید لوسرلا  نم  تیضتقا  دقف  لقت  الوءا  لق  تلقف  بارغلا ،  بعن  نوریج  یبر  یلع  سومـشلا  کلت  تقرـشءا  لومحلا و 
یم متفگ :  يو  هب  سپ  دز .  گناب  غالک  دندیشخرد ،  نوریج  ياه  هپت  يالاب  رب  اهدیشروخ  نآ  دش و  رادیدپ  ناوراک  نآ  هک  ماگنه  نآ 

هب حیرـصت  هک  تنـس  لها  ياملع  عمج  زا  متفرگ !  سپزاب  (ص )  ربماـیپ زا  ار  دوخ  نوید  نم  هک  نزن ،  یهاوخ  یم  نزب و  گـناب  یهاوخ 
دعس يرکب و  دّمحم  خیـش  و  ( 102  ) یسرهایک و  ( 101  ) يزوج نبا  لبنح و  نب  دـمحا  یلعیوبا و  یـضاق  ناوت  یم  دـنا  هدرک  دـیزی  رفک 

مالسلا هیلع  نیسح  نتشک  زا  دش ،  بکترم  دیزی  هک  یناهانگ  دیوگ :  یم  ظحاج  درب .  مان  ار  ( 104  ) يزوجلا نبا  طبس  و  ( 103  ) ینازاتفت
 ( ع  ) نیسح نادند  هب  ندز  بوچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  ندرک  ریـسا  هبعک و  ندرک  بارخ  هنیدم و  مدرم  ندناسرت  و 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هب  يو  ۀـقالع  صالخا و  رگناشن  ای  تسوا  قافن  دانع و  هنیک و  ییءار و  هریت  ینمـشد و  تواسق و  لیلد  اهنیا  اـیآ  ، 
يو و  هدوب ،  یهارمگ  قسف و  قادصم  وا  ياهراک  نیا  لاحره ،  هب  دیازفا :  یم  سپس  راوگرزب ! ؟  نآ  هریس  تعیرش و  زا  يرادساپ  هلآ و 

هک دراد  دیکءات  زین  یسولآ  همالع  ( 105  . ) دشاب یم  نوعلم  دنک  يریگولج  نوعلم  هب  نتفگ  ازـسان  زا  هک  زین  یـسک  تسا و  نوعلم  قساف 
زاب هریبک  ناهانگ  باکترا  زا  شفیلکت  مایا  یمامت  رد  دراد و  رایسب  دنسپان  ياهیگژیو  وا  هک  اریز  هدم ،  هار  دوخ  هب  دیدرت  دیزی ،  نعل  رد 

نیرترب هک  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  هب  دومن و  تیانج  همه  نآ  هنیدم ،  هّکم و  رد  هک  سب  نیمه  وا  يدیلپ  رد  تسا .  هداتـسیان 
بلاغ و  دومن .  تناها  ترـضح  نآ  نادـناخ  هب  درک و  يدونـشوخ  راهظا  نآ  زا  داد و  تیاضر  داب -  شدـج  وا و  رب  دـنوادخ  ياـهدورد 

عومجم لاح ،  ره  هب  دوب .  هدرواین  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلاسر  هب  ثیبخ  نیا  هک  تسا  نانچ  نم  ناـمگرب 
ماگنه رد  هچ  راوگرزب ،  نآ  كاپ  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  و  هّکم )   ) یهلا نما  مرح  نانکاس  هراـبرد  دـیزی  تاـیانج 
تفاثک نایم  رد  ار  نآرق  قاروا  هک  دوبن  نیا  زا  رتمک  وا ،  ياهیراکهبت  رگید  و  ناشیا ،  تاـمم  زا  دـعب  هچ  و  ع )   ) یلع نب  نیـسح  تاـیح 

بولغم و ماگنه  نآ  رد  نیملسم  تسه  هک  يزیچ  دشاب ،  هدوب  هدیـشوپ  یفخم  ناناملـسم  بلغا  رب  وا  رما  هک  منک  یمن  روصت  نم  دنکفا . 
رگا درب .  نایاپ  هب  ار  شیوخ  راک  دوخ  دـنوادخ  ات  دـمآ ،  یمنرب  ناشتـسد  زا  يرگید  راک  ییابیکـش  زج  دـندوب و  روج ) ياـفلخ   ) روهقم
ماما نتـشک  هب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  دنوادخ   : ) دیوگب نینچ  سپ  دنک ،  نعل  احیرـص  ار  دیزی  دـسرت  یم  طایتحا ،  رـس  زا  مه ،  یـسک 

ار دیزی )  ) زاب بیترت ،  نیا  هب  اریز  درک . ) بصغ  ار  نانآ  قح  درزآ و  تهج  نودب  ار  ربمایپ  ترتع  دـش و  یـضار  شنارای  و  ع )   ) نیـسح
هدرکن تفلاخم  شناوریپ  یکلام و  یبرع  نبا  زج  سک  چیه  نعل  هنوگ  نیا  اب  تسا .  نعل  نیا  لومـشم  صخا  روط  هب  وا  اریز  هدرک ،  نعل 
دنرامش یمن  زیاج  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  یضار  هک  ار  یسک  نعل  ارهاظ  هدش ،  لقن  نانآ  زا  هچنآ  هیاپ  رب  نانآ  اریز  دنا 

تّجح یمارگ  دنمشناد  ( 106  ) دـبرچب دـیزی  دوـخ  یهارمگ  رب  تسا  کـیدزن  هک  تسا  یگرزب  یهارمگ  ناـمه  نیا  مسق ،  مناـج  هب  و  ، 
دّمحم هرابرد  هحفص 358 )  ) یناخریم دمحا  دیس  ۀتشون  مالسا ، )  رد  ثیدح  ریـس   ) باتک یقرواپ  رد  یناود ،  یلع  نیملـسملاو  مالـسالا 

یم طایتحا  سّدـقت و  راهظا  نادـنچ  فّوصت ،  رد  طارفا  هطـساو  هب  ارهاـظ  یلازغ  دـسیون :  یم  نینچ  يرجه )  لاس 505  ياـفوتم   ) یلازغ
هبوت ع )   ) نیـسح ماما  لتق  هعقاو  زا  دـعب  تسا  نکمم  تسا و  ناملـسم  درف  کـی  وا  نوچ  تسین ،  زیاـج  دـیزی  نعل  دـیوگ :  یم  هک  هدرک 
دیزی لآ  یلع  دـیزی و  هللا  نعل  اداب  تمرـش  تنعل و ،  ینکن  سک  نینچ  رب  یلازغ :  هب  باـطخ  یّنـس ،  رعاـش  یناـغف ،  لوق  هب  دـشاب ! هدرک 
ربمیپ نادند  بل و  وا  ردپ  دیسر ! ؟  هچ  ربمیپ  دالوا  رس  رب  وا  زا  هک  يدینشن  رگم  دنه  رـسپ  ناتـساد  دیوگ :  یم  زین  يونزغ  ییانـس  میکح 

تنعل و ارچ  موق  نینچ  رب  دیربب  ربمیپ  دنزرف  رس  وا  رـسپ  تفرگب  ربمیپ  داماد  قح  قحانب ،  دوخ ،  دیکمب  ربمیپ  ّمع  رگج  وا  ردام  تسکـشب 
هکنآز نکم  تنعل  وا  لآ  دـیزی و  رب  یتـفگ  هک  يا  تفگ :  دـیاب  ناـسک  هنوگ  نیا  هب  يرآ ،  دـیزی  لآ  یلع  ادـیزی و  هللا  نعل  منکن  نیرفن 
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 ! شتنعل یشاب  هدرک  رگ  ارت  دیاشخبب  مه  يادخ  دشخب  رگا  درک  وا  یبن  لآ  اب  هچنآ  شتمحر  دشاب  هدرک  یلاعت  قح  دیاش 

تسا نکمم  تملظ  رون و  شزاس  ایآ 

هناخ زا  یتکرح  بالقنا و  کی  هک  دوب  هاگآ  یبوخ  هب  هیواعم  نب  دیزی  ناطیـش  بزح  ربهر  ( 107  ) تسا نکمم  تملظ  رون و  شزاس  ایآ 
سحن نامدود  دیـشک و  دـهاوخ  هنابز  يدوزب  هک  تسا  نوکت  لاح  رد  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  یلع ،  ترـضح  ارهز و  ترـضح  رـسپ 

روز و حالـس  دمآرد .  يرد  ره  زا  هفطن  رد  نآ  ندرک  هفخ  دشر و  لاح  رد  بالقنا  زا  يریگولج  يارب  هیواعم  دنازوس .  دـهاوخ  ار  يوما 
نیا رد  یلو  داد ،  ار  توبن  نادناخ  اب  جاودزا  تلصو و  داهنـشیپ  و  دش ،  دراو  ریوزت  رد  زا  تبقاع  تفرگن .  هجیتن  یلو  درب ،  راک  هب  ار  رز 

 . دروخ تسکش  مه  اج 

ساّسح عقاوم 

زاس تشونرس  یهاگ  هکلب  كانرطخ ،  ساسح و  هداعلا  قوف  هک  دیآ  یم  شیپ  يدراوم  یسایس  ریغ  یسایس و  هورگره  ای  سکره و  يارب 
تیعطاق تیارد و  لـقع و  هناـشن  تسرد  يریگ  میمـصت  عقاوم ،  هنوگ  نیا  رد  دـنک .  ضوع  ار  یتلم  خـیرات  ریـسم  تسا  نکمم  و  تسا ، 

يولج هکنیا  يارب  هیواعم  دـشاب .  بالقنا  کی  تسکـش  نتفر و  نیب  زا  ثعاب  اسب  هچ  هیـضق  قمع  ندـیدن  و  هحماسم ،  تلفغ و  و  تسا ، 
عفر رد  رث  ؤم  لماع  ار  یببـس  دـنویپ  دـمآرد و  یتسود  یتشآ و  رد  زا  رهاـظب  يو  اـب  دریگب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یبـالقنا  تکرح 

يارب مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  رتخد  يراگتـساوخ  تلـصو و  داهنـشیپ  اب  تشاد  راظتنا  وا  تسناد .  هیما  ینب  مشاه و  ینب  ناـیم  فـالتخا 
ات بالقنا  يولج  لقاال  ای  دیآ ،  دیدپ  دوب  رتخد  یئاد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناشورخ  هیحور  رد  یفاطعنا  شمرن و  دـیزی ،  شرـسپ 

هیلع يربک  بنیز  زا  رفعج  نب  هللادـبع  رتخد  داد  روتـسد  وا  هب  تشون و  همان  هنیدـم  رد  ناورم  دوخ  مکاح  هب  هیواـعم  دوش .  هتفرگ  یتدـم 
زا هک  دراد  مات  رایتخا  روظنم ،  نیا  ققحت  يارب  هک  دوزفا  دروآرد و  وا  دقع  هب  هدومن و  يراگتـساوخ  دوخ  دـهعیلو  دـیزی  يارب  ار  مالـسلا 

دناجنگب دقع  نمض  رد  ار  یساسا  مهم و  طرـش  کی  اهنیا ،  همه  رب  هوالع  دنک و  دهعت  تسناد  بسانم  هچره  رگید  طئارـش  هیرهم و  رظن 
ود نایم  يریگرد  یمئاد  هکراتم  و  همـصاخم ،  كرت  نـالعا  و  ناطیـش )  بزح   ) هیما ینب  و  هللا )  بزح   ) مشاـه ینب  ناـیم  شزاـس  نآ :  و 

 . هورگ

دش بآ  رب  شقن  هیواعم  هسیسد 

هک درک  یم  روصت  نینچ  دیاش  دش .  رظن  دروم  رتخد  ردپ  رفعج  نب  هللادبع  هناخ  یهار  هیواعم ،  همان  تفایرد  زا  سپ  هنیدـم  مکاح  ناورم 
نیا هدـش ،  يداش  رد  قرغ  ناتـسرپ  ایند  رگید  دـننام  و  دـنیوگ ،  یم  مدـقم  ریخ  يو  هب  هدرک و  لابقتـسا  الماک  تصرف  نیا  زا  مشاـه  ینب 
بزح ياضعا  زا  يرایسب  يارب  هک  ار  هیواعم  یناطیش  داهنـشیپ  ناورم  تفای ،  تیمـسر  سلجم  دوب  هچ  ره  دننک ! یمن  شومارف  ار  تمدخ 
توبن نادناخ  تلاسر و  نامدود  زا  نآ  نمـض  رد  دومن و  داریا  غیلب  يا  هبطخ  يو  درک .  حرطم  دمآ  یم  رظن  هب  هداعلا  قوف  مهم و  ناطیش 

ار هیواعم  نب  دیزی  یگداوناخ  یـسایس و  تیعقوم  رتخد ،  ردپ  ياهـضرق  مامت  تخادرپ  طرـش  هیرهم و  نایب  زا  سپ  درک و  ناوارف  دـیجمت 
تبثم خـساپ  راظتنا  هب  داد و  رارق  اهطرـش  همه  سءار  رد  ار  هیما  ینب  مشاه و  ینب  مصاـختم  حاـنج  ود  ناـیم  شزاـس  یتشآ و  هداد و  حرش 

زا هبرجت  مک  شیدنا و  هداس  نیب و  رهاظ  دارفا  دوب .  هدش  سبح  اه  هنیس  رد  اهسفن  هتفرگارف و  ار  سلجم  رسارس  قلطم  توکـس  تسـشن . 
رد نآ  زا  دیاب  تسا ،  ییالط  تصرف  بوخ و  تیعقوم  هچ  دنتفگ  یم  شیوخ  لد  رد  یضعب  و  دندیجنگ ،  یمن  شیوخ  تسوپ  رد  يداش 

هاگآ نمشد  زومرم  ياه  هشقن  راک و  زومر  زا  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  اما  درک .  هدافتسا  همـصاخم  كرت  شزاس و  هار 
حور و  دمهفب ،  ار  نارگید  راکفا  تساوخ  یم  دیاش  تفگ ،  یمن  ینخس  الـصا  درک و  یم  اشامت  ار  سلجم  هتـسشن و  مارآ  تکاس و  دوب 
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 ، دـش ضوع  هنحـص  هک  دیـشکن  یلوط  اما  دـنک ،  یبایزرا  ار  نانآ  تماقتـسا  و  دـیامزایب ،  مه  ار  هللا  بزح  و  دسانـشب ،  ار  نانآ  یبـالقنا 
خـساپ رتخد ،  ردپ  رفعج  نب  هللادبع  دیدرگ .  اوسر  رگید  راب  دش و  بآرب  شقن  هیواعم  یناطیـش  هشقن  و  تشگ ،  لیدبت  سءای  هب  اهدـیما 

مشاـه و ینب  گرزب  رتخد و  گرزب  ییاد  زور  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  ار  رتخد  رما  راـیتخا  هنیدـم و  مکاـح  ناورم  هب  ییوگ 
نوچ ییابیز  هبطخ  يرجه  يالبرک 61  ياروشاع  هسامح  نینوخ و  بالقنا  راذگ  ناینب  زیزع  نیـسح  درک .  راذگاو  دوب  ماقم  الاو  ياوشیپ 

طخ و  تشادرب ،  نازاب  تسایـس  تسایـس  يور  زا  هدرپ  تفگ و  نخـس  سلجم  راضح  راظتنا  فالخ  رب  هناعطاق  دـناوخ و  شدوخ  ییابیز 
ترـضح ددرگ .  یـسگم  ماد  راکـش  هک  تـسناد  نآ  زا  رترب  ار  اـقنع  و  درک ،  صخـشم  ار  ناطیـش  بزح  هللا و  بزح  زا  کـی  ره  يرکف 

هیرهم زگره  تّوبن  تلاـسر و  نادـناخ  اـم  دوـمرف - :  نینچ  ع )   ) يربـک بنیز  رتـخد  جاودزا  رد  ناورم  يداهنـشیپ  طرـش  هس  اـب  هراـبرد 
ار نادرم  ياهیهدب  نوید و  مشاه  ینب  هک  درادن  هقباس  نینچمه  میهد ،  یمن  رارق  (س )  ارهز نامردام  یتّنس  رهم  زا  رتشیب  ار  دوخ  نارتخد 

ياهضرق و  دندرک ،  یم  نیمءات  ار  دوخ  یگدنز  نانز ،  هلیسو  هب  هک  دندوب  هیما  ینب  هکنیا  هب  هراشا   ) دنشاب هدرک  تخادرپ  نانز  هلیـسو  هب 
یمن رگید  یـسک  نانادان  زج  وا  هب  نادنمقالع  هدوزفاین  وا  تیـصخش  رب  تیعقوم  نیا  دـیزی ،  اما  دـنتخادرپ !) .  یم  قیرط  نیا  زا  ار  نادرم 

 . دشاب

دشابن یتشآ  زگره  ار  لطاب  قح و 

رایـسب هلمج  لطاب  قح و  نایم  حلـص  و  هیما )  ینب  مشاـه و  ینب  نیب  شزاـس  یتشآ و   ) جاودزا موس  طرـش  اـب  هطبار  رد  ع )   ) نیـسح ماـما 
ّان إ   : ) دشاب هتسراو  ناناملسم  هدازآ و  ياهناسنا  همه  رییغت  لباقریغ  همانرب  یگدنز و  قشمرس  تسا  هدنبیز  هک  دومرف  يا  هدنزاس  هدنزرا و 
هک میتسه  یهورگ  (ص )  دمحم نادناخ  ام  ( 108  ( ) ببـسلا فیکف  بسنلا  ییعءا  دقلف  ایندلل  مکحلاصن  نکن  مل  هللا و  یف  مکانیداع  موق 

تبارق درک ،  میهاوخن  شزاس  امش  اب  نآ  حلاصم  ایند و  يارب  زگره  میراد ،  راکیپ  گنج و  نید )  نانمشد   ) امش اب  ادخ  يدونشخ  هار  رد 
نخـس نیا  یئوشانز !  تیعـضو  جاودزا و  یببـس و  تبارق  رب  دـسر  هچ  دـنک ،  لیمحت  ام  رب  ار  حلـص  هک  هدـنام  زجاع  ناوتاـن و  یلیماـف  و 
ناطیش بزح  ربارب  رد  ار  شنارادفرط  هللا و  بزح  یـسایس  یـشم  يرکف و  طخ  و  تخیر ،  ورف  ار  شنارادفرط  هیواعم و  دیما  هیاپ  نیرخآ 

بنیز رتخد  سلجم  نامه  رد  هک ،  هنوگنیدـب  داد ،  ماجنا  هناگرزب  هنادرمناوج و  رایـسب  یلمع  نیـسح  ماما  نیارب  هوـالع  تخاـس .  نشور 
زا تشاد  یبوخ  شزرا  هک  ار  یغاب  دومن و  عطق  ار  دیلپ  دیزی  دـیما  هشیمه  يارب  و  درک ،  جـیوزت  مشاه  ینب  نادـنزرف  زا  یکی  هب  ار  يربک 
 ، هدش جراخ  سلجم  زا  هدنمرـش  لجخ و  نارظن  گنت  نانیب و  رهاظ  ماما ،  لمع  نیا  اب  و  درک .  هبه  سورع  داماد و  هب  دوخ  یـصخش  لام 

يرکف طخ  هک  نانآ  اب  یلماع ،  ناونع و  چـیه  اـب  هک  هللا ،  بزح  زاـتمم  زراـب و  یگژیو  تسا  نیا  دنتخانـش .  مه  ار  اهتیـصخش  تواـفت  و 
نیـسح هک  تسا  مزال  یهللا  بزح  درف  ره  رب  و  دنهد ،  یمن  نانآ  هب  یتشآ  یتسود و  تسد  و  دننک ،  یمن  شزاس  دنراد  یفارحنا  لطاب و 
نادیهش رالاس  هک  دننک ،  دروخرب  نانچ  لئاسم  اب  و  دنرب ،  راک  هب  ناوارف  تقد  نمشد  فرط  زا  هدش  هئارا  ياهداهنشیپ  رد  دنشیدنا و  راو 

 . تخومآ ار  ام 

هیواعم سلجم  رد  ع )   ) نیسح ماما  نیشتآ  ۀبطخ 

ار یقیاقح  درک و  داریا  يا  هبطخ  مدرم  ياضاقت  هب  انب  هیواعم  سلجم  رد  يزور  البرک ،  هسامح  بالقنا و  گرزب  ربهر  نازابناج و  رالاس 
نآ دجاو  غوردـب  ار  دوخ  هیواعم  هک  ار  هللا  بزح  يربهر و  طیارـش  زا  یتمـسق  هبطخ ،  نیا  رد  ترـضح  تخاس .  نشور  ناناملـسم  يارب 

نمض مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسناد .  نآ  زا  يوریپ  نآرق و  قیاقح  زا  ربهر  یهاگآ  ار  طیارش  زا  یکی  و  دومن ،  نایب  تسناد  یم  طیارش 
ار نآ  زا  تعاطا  ربهر و  باختنا  رد  ناناملسم  نیگنس  هفیظو  دومرف و  توعد  دوخ  يربهر  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  غیلب  حیـصف و  هبطخ  داریا 

یناث ِهللا  ُلوسَر  انلعج  نیذـللا  ِْنیَلَقَّثلاُدَـحَءا  َو  َنُوبِّیَّطلا ،  ِِهْتَیب  لهءا  َو  نوبرقالا ،  هللا  ِلُوسَر  ُةَْرتِع  َو  َنوِبلاْغلا ،  ِهللا  ُبْزِح  ُنَْحن   : ) درک وگزاـب 
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َو ال ِهِریـسفَت ،  یف  اْنیَلَع  ُلَّوَعُْملاَو  ِهِْفلَخ ،  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهیتْءاَی  ال  ٍءْیَـش ،  ِّلُک  ُلیـصْفَت  ِهیف  يذَّلا  یلاعَت ،  َو  َكَرابَت  ِهللا  ِباتِک 
راگدرورپ دنمزوریپ  بزح  مییام  ( ) 109 ( . ) ٌۀَنوُرقَم هللا  ِۀَعاِطب  َْتناک  ْنءا  ٌۀَـضُوْرفَم ،  انَتَعاط  ناف  انُوعیطءاَف  ُهَقئاقَح  ُِعبَّتَن  َْلب  ُهَلیوْءاَت ،  انیْطُبی 

ار ام  نیلقث )  ثیدـحرد   ) ادـخ لوسر  هک  تمیق  نارگ  نیگنـس و  تناما  ود  زا  یکی  و  ادـخ ،  ربمایپ  كاپ  تیب  لها  کیدزن و  ناشیوخ  و 
دوجو هدنیآ  هتـشذگب و  تبـسن  نآ  رد  لطاب  نخـس  چیه  و  تسا ،  نآ  رد  زیچ  ره  لیـصفت  نایب و  هک  ینآرق  دادرارق ،  ادـخ  باتک  تفج 

امئاد هک  مییام  و  تسین ،  رود  ام  زا  نآ  لیوءات  مهف  و  دوش ،  دامتعا  هیکت و  ام  هب  دـیاب  نآ  قیاـقح  ناـیب  ریـسفت و  رد  هک  یباـتک  درادـن ، 
بجاو امش  رب  ام  تعاطا  هک  دینک ،  تعاطا  تیـصوصخ )  نینچ  اب   ) ار ام  سپ  میهد ،  یم  رارق  دوخ  راک  همانرب  ار  نآرق  قیاقح  زا  يوریپ 

(110  ( . ) تسا هداد  رارق  شلوسر  دوخ و  زا  تعاطا  موزل  هب  نورقم  ار  ام  تعاطا  موزل  لاعتم  يادخ  هچ ،  تسا . 

! دنراذگ یمن  قرف  ار ،  لمج  هقان و  نیب  هیواعم  ناوریپ 

يدرم  : ) دسیون یم  بهذلا )  جورم   ) باتک رد  مراهچ ،  نرق  رد  مالسا  گرزب  ناسانش  یفارغج  ناخروم و  زا  يدوعسم ،  نیسح  نب  یلع 
يو رب  هک  هقان  نیا  تفگ :  تخیوآرد و  يو  اب  ماش  مدرم  زا  یکی  دمآ .  قشمد  هب  رتش  رب  راوس  نیّفص  زا  نتشگزاب  عقوم  رد  هفوک  لها  زا 
درم دـنتفر .  هیواعم  دزن  تفرگ و  الاب  ناشعازن  تسا .  هداتفا  وت  تسد  رد  هتفر و  تراـغ  هب  نیفـص  گـنج  رد  هک  تسا  نم  نآ  زا  يراوس 
نیا لام  هدام  رتش  نیا  دـنداد  یهاوگ  ینعی  دـنیوگ ) هدام  رتش  هب  هقان  برع  نابز  رد   ) تسوا لام  هقان  نیا  هک  دروآ  دـهاش  هاجنپ  یقـشمد 

یقارع درف  تسا و  یقشمد  درم  لام  هدامرتش )  ینعی   ) هقان هک  داد  مکح  روبزم ،  رفن  هاجنپ  تداهش  مکح  هب  مه  هیواعم  تسا .  یماش  درم 
رن تسین ،  هدام  ینعی   ) تسا لمج  تسین  هقان  رتش  نیا  دهد ! تریخ  ادخ  تفگ :  یقارع  درم  دـهد .  يو  لیوحت  ار  رتش  هک  درک  روبجم  ار 

ترتـش تفگ :  وا  هب  تساوخ و  ار  یفوک  درم  دـندش  قّرفتم  مدرم  هک  اهدـعب  درادـن ! تشگرب  ما و  هداد  یمکح  تفگ :  هیواـعم  تسا !) 
يو اب  گنج  يارب  نم  هک  ربب  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  تفگ :  وا  هب  هتخادرپ و  وا  هب  رتش  تمیق  زا  شیب  هاگنآ  و  تشاد ؟  تمیق  ردقچ 

( . دـننک یمن  ارچ  نوچ و  هقان ،  لمج  هب  میوگب و  لـمج  هقاـن  هب  رگا  ینعی  ! ) دـنراذگ یمن  قرف  لـمج  زا  ار  هقاـن  هک  مراد  درم  رازهدـص 
گنج هب  نتفر  عقوم  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  يو  مکح  ِذاـفن  هیواـعم و  زا  مدرم  تعاـطا  دـسیون :  یم  ناتـساد  نیا  رکذ  زا  دـعب  يدوعـسم 
هعمج زامن  تسا ،  هبنـشراهچ  زورما  هک  تفگن  یـسک  دـناوخ و  هعمج  زامن  مدرم  اب  داد و  رد  هعمج  زامن  يالـص  هبنـشراهچ  زور  نیفص 

ؤملاریما دض  رب  تاغیلبت  همه  نیا  ماش ،  رد  هیما  ینب  هاگتـسد  دندوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادخ و  هب  دـقتعم  هیُما  ینب  ( 111 (! ؟  ارچ
؛ دنا هدینش  اهربنم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ّبس  نعل و  لاس  تسیب  زا  زواجتم  ماش  مدرم  و  دنا ،  هدرک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم 

راختفا نارازه  زا  یکی  دیاش  هدینـشن و  ع )   ) نینـسح زا  یمـسا  ادبا  دیاش  هک  یماش  درف  تسمادک ! ؟  لطاب  تسیک و  قح  دنناد  یم  اجک 
دیزی تفالخ  زکرم  رد  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  هکنیا  زج  درک ؟  رادیب  ار  وا  دیناسر و  ودـب  ار  قح  دوش  یم  روطچ  دـناد  یمن  ار  مشاه  ینب 

یبا نب  یلع  تاراختفا  دور و  الاب  دوب  هدـش  غیلبت  مشاه  ینب  ریاس  و  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هیلع  هتـسویپ  نآ  زارف  رب  هک  يربنم  ناـمه  زا 
ات دـناروشب ،  دـیزی  رب  ار  ماش  لها  دـنک و  اوسر  ار  هیواعم  دـیزی و  دـناسرب و  ماش  مدرم  شوگ  هب  ار  مشاه  ینب  ریاس  مالـسلا و  هیلع  بلاط 

موش راثآ  هجیتن  رد  دـنیامن و  لفحم  سلجم و  ره  يوگتفگ  زارد  ناـیلاس  ماـش  لـها  ـالبرک ،  رد  ار  وا  ناردارب  ردـپ و  ندـش  هتـشک  هصق 
ءوس تاغیلبت  هیاپ  دهد .  ناشن  هنوراو  ار  تقیقح  دناوتن  دراد  هک  یتردق  هطلس و  همه  اب  نمشد  دوش و  دوبان  وحم و  یلکب  هیواعم  تاغیلبت 

بّجعت ماش  لها  دـش ،  هتـشک  بارحم  رد  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  یتقو  هک  تفرگ  هزادـنا  اـجنیا  زا  دـیاب  ار  ماـش  رد  يوما 
(112 (! ؟  دنا هتشک  ار  وا  بارحم  رد  هدمآ و  دجسم  هب  هک  هدناوخ  یم  زامن  یلع  رگم  دنتفگ  یم  هدرک و 

یثوروم تنطلس  هب  نآ  لیدبت  هیواعم و  هب  تفالخ  لاقتنا 

نایعیـش دزن  هک  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  اب  مدرم  ترـضح  نآ  تیـصو  بجوم  هب  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  تداهـش  زا  سپ 
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رگشل دوب  تفالخ  ّرقم  هک  قارع  يوس  هب  هتـسشنن  مارآ  هیواعم  یلو  دش ،  تفالخ  يدصتم  ترـضح  دندرک و  تعیب  دشاب ،  یم  مود  ماما 
ناراـی و اجیردـت  فازگ ،  ياـهلوپ  نداد  فـلتخم و  ياـه  هسیـسد  اـب  هیواـعم  تخادرپ .  گـنج  هب  ع )   ) یلع نب  نسح  ماـما  اـب  دیـشک و 

طرش نیا  هب  ار  تفالخ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هرخالاب  دیشک و  دوخ  بناج  هب  هدرک  دساف  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نارادرس 
يرجه لهچ  لاس  رد  ( 113  . ) درکراذگاو وا  هب  دـنکن ،  ضرعت  نایعیـش  هب  هیواعم  زین  ددرگرب و  يو  هب  هیواعم ،  تشذـگرد  زا  سپ  هک 

امـش اب  نم   : ) تفگ دومن و  راطخا  مدرم  هب  درک  داریا  هک  یی  ینارنخـس  رد  هدمآ  قارع  هب  هلـصافالب  الیتسا و  یمالـسا  تفالخ  رب  هیواعم 
هک ینامیپ   : ) تفگ زین  ( 114  ( ) مدیسر مه  دوخ  دوصقم  هب  منک و  تموکح  امـش  رب  متـساوخ  یم  هکلب  مدیگنج ،  یمن  هزور  زامن و  رس 

تسادج و تناید  زا  يو  تسایـس  هک  درک  هراشا  نخـس  نیا  اب  هیواعم  ( 115  ( ) تسا نم  ياپ  ریز  وغل و  متـسب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب 
هتبلا و  تسب ،  دهاوخ  راک  هب  دوخ  تموکح  نتـشاد  هگن  هدنز  رد  ار  دوخ  يورین  همه  تشاد و  دهاوخن  يدّـهعت  ینید  تاررقم  هب  تبـسن 

هک دوب  اج  نیمه  زا  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  ینیـشناج  تفالخ و  هن  تسا  یهاشداپ  تنطلـس و  یتموکح  نینچ  هک  تسا  نشور 
زا یـصوصخ ،  سلاجم  زا  یخرب  رد  زین  دوخ  و  ( 116  ) دنداد شمالـس  یهاشداپ  ناونع  هب  دنتفایراب  يو  روضح  هب  هک  یناسک  زا  یـضعب 
روز هیاپ  رب  هک  یهاشداپ  هتبلا  درمـش و  یم  هفیلخ  ار  دوخ  ماع  ـالم  رد  هچ  رگا  ( 117  ) درک یم  ریبعت  یهاشداپ  کلم و  اـب  دوخ  تموکح 
یب یناوج  هک  ار ،  دیزی  دوخ  رـسپ  دیناشوپ و  لمع  ۀـماج  دوخ  تین  هب  زین  هرخ  الاب  هکنانچ  دراد .  دوخ  لابند  هب  ار  تثارو  دـشاب  راوتـسا 

ار نیگنن  ثداوـح  همه  نآ  و  ( 118  ) دیزگرب دوخ  ینیـشناج  هب  هداد  رارق  دهع  یلو  تشادـن ،  ینید  تیـصخش  نیرتمک  دوب و  راب  دـنب و 
رد ینعی  دـسرب ،  تفالخ  هب  يو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  تشاذـگ  دـهاوخن  هک  دـیناسر  دوخ  هتـشذگ  نایب  اب  هیواعم ،  تخاس .  مهارف 

دیزی دوخ  دـنزرف  يارب  ار  هار  و  ( 119  ) درک دیهـش  مس  اب  ار  نسح  هک  دوب  نامه  نآ  دراد و  رگید  يرکف  دوخ  زا  دـعب  تفالخ  صوصخ 
دنرب رس  هب  شیاسآ  نما و  طیحم  رد  تیب  لها  نایعیش  تشاذگ  دهاوخن  زگره  هک  دینامهف  هدربمان  نامیپ  ياغلا  اب  هیواعم  تخاس .  راومه 

رد سکره  هک  درک  مـالعا  يو  ( 120  . ) درک هدایپ  ـالمع  زین  ار  ینعم  نیمه  و  دـنهد ،  همادا  دوخ  ینید  ياـهتیلاعف  هب  قباـسلا  یف  اـمک  و 
روتسد زین  ( 121  . ) تشاد دهاوخن  دوخ  ضرِع  لام و  ناج و  ثیح  زا  یتّینوصم  هنوگچیه  دنک  لقن  یثیدح  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  بقانم 

يرایسب رابخا  روتـسد ،  نیا  هجیتن  رد  و  دنهد .  ناوارف  يا  هزیاج  يو  هب  دروایب  یثیدح  افلخ  هباحـص و  ریاس  تبقنم  حدم و  رد  هکره  داد 
و  ) دوش هتفگ  ازـسان  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربانم  يور  رد  یمالـسا  دالب  همه  رد  داد  روتـسد  نینچمه  ( 122  . ) دش لعج  هباحـص  بقانم  رد 
زا یعمج  هک  دوخ  نانادرگراک  لاّـمع و  يراـیتسد  هب  هیواـعم  دـش . ) ارجا  يوما 110-99  هفیلخ  زیزعلادـبع  نبرمع  نامز  اـت  روتـسد  نیا 

نایعیش مومع  يو  دینادرگ .  اهرهش  رد  هدز  هزین  هب  ار  نانآ  زا  یخرب  رس  تشک و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  ّصاوخ  دندوب  یباحص  ناشیا 
(123  . ) دیسر یم  لتق  هب  درک  یم  يراددوخ  راک  نیا  زا  هکره  درک و  یم  فیلکت  یلع  زا  يرازیب  ازسان و  هب  دندوب  اجره  رد  ار 

هعیش يارب  راگزور  نیرت  تخس 

یتّینوصم هنوگچیه  هعیـش  هک  تسا  هیواعم  هلاس  تسیب  تموکح  نامز  نامه  عّیـشت ،  خـیرات  رد  هعیـش  يارب  اـهنامز  نیرت  تخـس  زا  یکی 
راوگان عاضوا  ندینادرگرب  يارب  یتردق  نیرتمک  دـندوب  هیواعم  نامز  رد  هک  موس )  ماما  مود و  ماما   ) هعیـش نایاوشیپ  زا  نت  ود  تشادـن . 

رد دش ،  دیهش  دوخ  نادنزرف  نارای و  همه  اب  درک و  مایق  دیزی  تنطلس  لوا  هام  شـش  رد  هک  هعیـش ،  موس  ماما  یّتح  دنتـشادن .  رایتخا  رد 
دنب و یب  قحان و  ياهراتـشک  همه  نیا  نّنـست  ّتیرثکا  تشادن .  زین  ار  مادقا  نیا  نّکمت  تسیز  یم  هیواعم  تفالخ  رد  هک  یلاس  هد  تدم 

دندوب هباحـص  نانآ  هک  دننک  یم  هیجوت  تسا  هتفای  ماجنا  يو ،  نانادرگراک  هیواعم و  اصوصخ  هباحـص ،  زا  یخرب  تسد  هب  هک  ار  اهیراب 
تسا و یضار  ناشیا  زا  دنوادخ  و  روذعم ،  دندهتجم و  هباحص  هدیـسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یثیداحا  ياضتقم  هب  و 

یعامتجا ربهر  کی  تسین  لوقعم  الوا ،  اریز :  دریذپ  یمن  ار  رذع  نیا  هعیـش  یلو  تسا !  وفعم  دـنزب  رـس  ناشیا  زا  هک  یتیانج  مرج و  ره 
همه هک  دـنادرگ  دوخ  هدـیقعمه  ار  یعمج  هتـساخ و  اپ  هب  يدازآ  تلادـع و  قح و  ياـیحا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـننام 
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ار دوخ  نارای  دش ،  لیان  دوخ  روظنم  هب  هک  یتقو  سپس  دنـشخب .  قّقحت  سابل  ار  نآ  هتـشاذگ ،  سّدقم  روظنم  نیا  هار  رد  ار  دوخ  یتسه 
 ، دـناد ّوفعم  ناشیا  زا  ار  يرابودـنب  یب  يراکهبت و  یـشک و  قح  هنوگره  دـشخبب و  قلطم  يدازآ  دوخ  ۀـسدقم  نیناوق  مدرم و  هب  تبـسن 

و سیدقت ،  ار  هباحص  هک  تایاور  نیا  ایناث ،  دنک ! بارخ  ار  نآ  زین  رازبا  تسد و  نامه  اب  هدرک  اپرب  ار  ییانب  هک  يرازبا  تسد و  اب  ینعی 
هدیسر ام  هب  هباحص  دوخ  قیرط  زا  دیامن ،  یم  یفّرعم  نوصم  هدیزرمآ و  ار  ناشیا  دنک و  یم  حیحصت  ار  نانآ  عورـشم  ریغ  اوران و  لامعا 

تینوصم و هلماـعم  رگیدـمه  اـب  یعطق ،  خـیرات  تداهـش  هب  هباحـص ،  دوـخ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  تسا .  ناـشیا  راـتفگ  هب  دنتـسم  و 
زگره دندز و  یم  رگیدـمه  ندرک  اوسر  نعل و  ّبس و  راتـشک و  هب  تسد  اضعب  هک  دـندوب  هباحـص  نامه  هچ ،  دـندرک ؛ یمن  تیروذـعم 

تایاور نیا  هباحـص ،  دوخ  لمع  تداهـش  هب  تشذـگ ،  هچنآ  ربانب  دنتـشاد .  یمن  اور  رگیدـمه  قح  رد  يا  هحماسم  ضاـمغا و  نیرتمک 
رگا اضرف  تسا .  هباحـص  ینوناق  سیدـقت  ّتینوصم و  زا  ریغ  يرگید  ياـنعم  اـهنآ  زا  دوصقم  دنـشاب  حیحـص  مه  رگا  دنتـسین و  حـیحص 

(124  ) نآ ینعم  دیامرف  تیاضر  راهظا  دنا  هدرک  وا  نامرف  يارجا  رد  هک  یتمدخ  ربارب  رد  هباحـص  زا  يزور  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ 
یم ناشلد  هک  ینامرفان  هنوگره  دنناوت  یم  هدنیآ  رد  هکنیا  هن  تسا  نانآ  ِخیرات  نآ  زا  شیپ  تامدخ  ای  روبزم  تمدخ  ِصوصخ  زا  ریدقت 

! دننکب دهاوخ 

هیما ینب  تنطلس  رارقتسا 

یمالسا تموکح  مامز  دوب  هتفرگ  يو  يارب  مدرم  زا  روزب  شردپ  هک  یتعیب  قبط  دیزی  شرـسپ  تشذگ و  رد  هیواعم  يرجه  تصـش  لاس 
نامز رد  یتح  هک  دوب  یلاباال  یناوج  تشادن .  ینید  تیـصخش  هنوگچیه  خیرات  تداهـش  هب  دـیزی  میتفگ ،  هکنانچ  تفرگ .  تسد  رد  ار 

هس رد  يو  دش .  یمن  شرس  يزیچ  ینار  توهـش  يراب و  دنب و  یب  یـشایع و  زج  تشادن و  مالـسا  نیناوق  لوصا و  هب  ییانتعا  ردپ  تایح 
دیزی زا  سپ  تشادن .  هقباس  دوب  هتـشذگ  هک  اه  هنتف  همه  نآ  اب  مالـسا  روهظ  خـیرات  رد  هک  تخادـنا  هار  هب  یعیاجف  دوخ  تموکح  لاس 
هدزای هتسد  نیا  تموکح  دنتفرگ .  تسد  رد  هدش  طبض  خیراوت  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  یمالـسا  تموکح  مامز  هیما  ینب  زا  ناورم  لآ  مه 

زج یمالـسا  هعماج  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  یموش  هریت و  راگزور  تشاد  همادا  لاـس  داـتفه  هب  کـیدزن  هک  يرفن 
یتح نانیا  تموکح  هرود  رد  درک .  یمن  تموکح  دوب  هدـش  هتـشاذگ  نآ  رب  یمالـسا  تفالخ  ماـن  هک  يدادبتـسا  یبرع  يروتارپما  کـی 
اباحم یب  دـش ،  یم  هدرمـش  نید !  یماح  هناگی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نیـشناج  هک  تقو ،  ۀـفیلخ  هک  دیـشک  ییاج  هب  راـک 

 ، تقو هفیلخ  ( 125 !) دزادرپب ینارذـگ  شوخ  هب  اصوصخم  اجنآ  رد  جـح  مسوم  رد  ات  دزاسب  يا  هفرغ  هبعک  هناخ  يـالاب  تفرگ  میمـصت 
یبای یم  روضح  دوخ  يادـخ  شیپ  هک  تمایق  زور  تفگ :  درک  اشنا  نآرق  هب  باـطخ  هک  يرعـش  رد  داد و  رارق  ریت  جاـمآ  ار  میرک  نآرق 

یمالسا و تفالخ  هلئسم  ود  رس  رب  تسا  نّنست  تیرثکا  اب  شا  یساسا  رظن  فالتخا  هک  هعیش ،  هتبلا  ( 126 ! ) درک هراپ  هراپ  ارم  هفیلخ  وگب 
يراب دنب و  یب  يرگدادـیب و  هویـش  یلو  دـینارذگ ،  یم  ار  راوشد  خـلت و  يراگزور  کیرات  هرود  نیا  رد  تسه ،  هدوب و  ینید  تیعجرم 
تخاس یم  رتراوتـسا  دوخ  دیاقع  رد  زور  هبزور  ار  هورگ  نیا  تیب ،  لها  نایاوشیپ  تراهط  يوقت و  تیمولظم و  هفایق  تقو و  ياهتموکح 

دننام تفالخ  زکرم  زا  رود  قطانم  رد  هژیوب  عّیشت  نتفای  هعسوت  رد  هعیش ،  موس  ياوشیپ  نیسح ،  ترـضح  شارخلد  تداهـش  اصوصخم  و 
يرجه لوا  نرق  زونه  هک  هعیش ،  مجنپ  ياوشیپ  تماما  نامز  رد  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  هاوگ  درک .  ییازسب  کمک  ناریا  نمی و  قارع و 

دوب هدش  ادیپ  يوما  تموکح  ناینب  رد  هک  یفعض  لالتخا و  تبسانم  هب  دوب ،  هتشذگن  موس  ماما  تداهش  زا  رتشیب  لاس  لهچ  هدشن و  مامت 
دنتخادرپ يو  رضحم  رد  ینید  فراعم  مّلعت  ثیدح و  ذخا  هب  هتخیر  مجنپ  ياوشیپ  رود  هب  لیس  دننام  یمالسا  روشک  فارطا  زا  نایعیـش  ، 

ره ( 127  ) دنتخاس نیـشن  هعیـش  هداهن و  داینب  ناریا  رد  ار  مق  رهـش  تلود  يارما  زا  رفندنچ  هک  دوب  هدشن  مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  زین  . 
اهراب يولع  تاداس  دندرک .  یم  یگدنز  بهذم  هب  رهاظت  نودب  هّیقت و  لاح  رد  دوخ  نایاوشیپ  روتسد  بسح  هب  هعیش  لاح  نیع  رد  دنچ 
دنداد فک  زا  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  هرخ  الاب  دندروخ و  تسکـش  یلو  دندرک  مایق  تموکح  ياهیرگدادیب  ّدض  رب  راشف  ترثک  رثا  رد 
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ربق زا  ار  مالـسلا ،  هیلع  داّجـس  ماما  دنزرف  دیز ،  دسج  درکن .  راذـگ  ورف  يراک  چـیه  زا  ناشندرک  لامیاپ  رد  تقو  ياورپ  یب  تموکح  و 
 . دنداد داب  هب  ار  شرتسکاخ  دندز و  شتآ  هدروآ  نییاپ  ار  نآ  سپـس  دوب ،  راد  رـس  رب  يو  دسج  لاس  هس  دنتخیوآ .  راد  هب  هدروآ  نوریب 

ماما تشذگرد  هکنانچ  ( 129  ) دـندش مومـسم  هیما  ینب  تسد  هب  زین  مجنپ  مراهچ و  ماما  هک  تساجنآ  اـت  هیما  ینب  تاـیانج  هنماد  ( 128)
ار افلخ  هکنیا  اب  ننـست  لها  تیرثکا  هک  تسا  هدرپ  یب  شاف و  يّدـح  هب  نایوما  لامعا  عیاـجف  تسا .  هدوب  ناـنآ  تسد  هب  زین  موس  مود و 

اهنآ رظن  هب  هک  نیتسخن ،  هناگراهچ  يافلخ   . 1 دننک .  میسقت  هتـسد  ود  هب  ار  نانآ  هک  دنا  هدش  ریزگان  دنناد ،  یم  هعاطلا  ضرتفم  امومع 
يافلخ  . 2 دنتـسه .  ( 130  ) مالـسلا هیلع  یلع  ناـمثع و  رمع و  رکبوـبا و  زا :  تراـبع  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تـلحر  زا  سپ 

يرگدادیب رثا  رد  دوخ ،  تموکح  نارود  رد  نییوما  دریگ .  یم  ارف  ار  ناورم  ینب  نایفس و  ینب  دوش و  یم  عورـش  هیواعم  زا  هک  بصاغ ، 
نیرخآ ندش  هتشک  نایساّبع و  زا  هلسلس  نآ  یعطق  تسکـش  زا  سپ  هک  دندوب  هتخیگنارب  ار  مومع  ترفن  يا  هزادنا  هب  يراب ،  دنب و  یب  و 

يور هک  اج  ره  هب  دـنتخیرگ  ماش  هفـالخلاراد  زا  تفـالخ  هداوناـخ  زا  یعمج  اـب  ناورم  رـسپ  ود  هک  یناـمز  راـمح ،  ناورم  ناـنآ ،  هفیلخ 
يرایسب و  دنداتفا .  یگراچیب  تنحم و  هب  هشبح  هبون و  ياهنابایب  رد  هک  رایسب  ياهینادرگرس  زا  سپ  هرخالاب  ات  دندادن ،  ناشهانپ  دندروآ 

يز رد  هدرک  لیـصحت  مدرم  زا  یهار  جرخ  یگزویرد ،  هب  و  دندمآ ،  رد  نمی  بونج  هب  دـندش ،  فلت  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  ناشیا  زا 
(131  . ) دندیدرگ دیدپان  مدرم  نایم  رد  اجنآ  دندش و  هّکم  مزاع  نالاّمح 

يرجه مود  نرق  رد  هعیش 

فلتخم قطاـنم  هیما  ینب  ياهیراتفردـب  يرگدادـیب و  رثا  رد  هک  ینینوـخ  ياـهگنج  تاـبالقنا و  لاـبند  هب  يرجه  مود  نرق  ثلث  رخاوا  رد 
توعد يّدصتم  دش .  ادیپ  ناریا  ناسارخ  هیحان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمغیپ  تیب  لها  مان  هب  زین  یتوعد  دوب ،  هتفرگارف  ار  یمالسا 

(132  . ) تخادنارب ار  يوما  تلود  ات  درک  تفرشیپ  هب  عورـش  دومن و  مایق  يوما  تفالخ  دضرب  هک  دوب  یناریا  رادرـس  يزَورَم  ملـسموبا  ، 
هیلع تیب  لـها  يادهـش  یهاوخنوخ  ناونع  شیب  مک و  تفرگ و  یم  همـشچرس  هعیـش  قیمع  تاـغیلبت  زا  هچ  رگا  بـالقنا ،  تضهن و  نیا 

هب همه  نیا  اب  دنتفرگ ،  یم  تعیب  هتسبرس )  روط  هب   ) تیب لها  زا  هدیدنسپ  درم  کی  يارب  مدرم  زا  تضهن  نارس  یتح  تشاد و  ار  مالـسلا 
هضرع هنیدم  رد  هّیماما  هعیش  مشـش  ماما  هب  ار  تفالخ  تعیب  ملـسموبا  یتقو  هکنیا  لیلد  هب  دوبن .  هعیـش  نایاوشیپ  هراشا  ای  میقتـسم  روتـسد 

تیب لها  مان  هب  سابع  ینب  هرخ  الاب  ( 133  ( . ) تسین نم  هنامز  زین  هناـمز  یتسین و  نم  نادرم  زا  وت   : ) دومرف درک و  در  ادـج  يو  تشاد ، 
هیما ینب  نییولع ،  يادهش  ماقتنا  مان  هب  یتح  دنداد .  ناشن  شوخ  يور  نییولع  مدرم و  هب  اتّقوم  راک  زاغآ  رد  و  ( 134  ) دندوبر ار  تفالخ 

ۀناملاظ ةویـش  زین  نانآ  هک  تشذگن  يرید  یلو  ( 135  . ) دندز شتآ  دنتفای  هچ  ره  هتفاکـش  ار  هیما  ینب  يافلخ  روبق  دـندرک و  ماع  لتق  ار 
توهـش تیب  ود  ندناوخ  اب  یّنغم  کی  دنتـسب ! تشپ  زا  ار  هیما  ینب  تسد  يرابودـنب  یب  يرگدادـیب و  رد  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار  هیما  ینب 

هفیلخ مدـق  هب  ار  دوخ  يداش ،  زا  یّنغم ،  دیـشخب .  يو  هب  هرقن  مهرد  نویلیم  هس  نیما  و  دروآ ،  فیک  رـس  ار  یـسابع  هفیلخ  نیما  زیگنا ، 
کی زا  ار  لوپ  نیا  ام  درادـن ،  یتّیمها  تفگ :  خـساپ  رد  هفیلخ  یـشخب ؟  یم  نم  هب  ار  لوپ  همه  نیا  نینم ،  ؤملاریما  اـی  تفگ :  هتخادـنا 

هب نیملسم  لاملا  تیب  ناونع  هب  یمالسا  ياهروشک  راطقا  زا  هلاس  همه  هک  يروآ  ماسرس  تورث  ( 136  !) میریگ یم  روشک  هتخانشان  هیحان 
ابیز نارسپ  نارتخد و  شو و  يرپ  نازینک  هرامش  دیسر .  یم  تقو  هفیلخ  یـشک  قح  ینارـسوه و  فرـصم  هب  دش  یم  ریزارـس  هفالخلاراد 

نیرتکچوک زاب  سابع  ینب  ندـمآ  راک  يور  يوما و  تلود  ضارقنا  زا  سپ  هعیـش  عضو  دیـسر .  یم  نارازه  هب  یـسابع  يافلخ  رابرد  رد 
هیما ینب  تاغیلبت  دعب ! . . .  یلو  دش ،  رورـسم  ادتبا  دیزی ،  ( 137 !) دندوب هداد  مسا  رییغت  يو  رگدادیب  نانمـشد  اهنت ،  دوب ،  هدرکن  يرییغت 

هللا لوسر  ناشیوخ  ابرقا و  وزج  ار  یـسک  هّیما  ینب  زا  ریغ  هب  ناماس  نآ  مدرم  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هیلع  ماش  رد 
قشمد عراوش  ربنم و  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  ترضح  تانایب  ماش و  هب  تیب  لها  يارسا  دورو  یلو  دنتـسناد ،  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

زا هدرپ  ترضح ،  نآ  زا  لاح  قیقحت  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  ماش  مدرم  نتفرگ  سامت  دیزی و  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  نانخس  و 
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هلرب هیما  ینب  عقاو  فالخ  تاغیلبت  دراد .  هاگن  ماـش  رد  ار  ارـسا  تسناوتن  زگره  نآ  زا  سپ  اذـل  دـش و  اوسر  دـیزی  تشادرب و  راـک  يور 
هب ماـش ،  مدرم  ناـهذا  رد  تاـغیلبت  نیا  خوسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یعقاو  ياـبرقا  ینعی  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  هیلع  دوخ و 

تلاسر نادناخ  يارـسا  دورو  رگا  دوب و  هدش  ریگاج  فلـسلا )  براجت   ) لقن هب  انب   ) زین قشمد  خیاشم  راکفا  رد  هک  دوب  دیدش  يا  هزادـنا 
ذـخآم و زا  روبزم  خـیرات  و  تسا ،  ربتعم  فلـسلا  براـجت  لـقن  دـش .  یمن  هتـشادرب  راـک  يور  زا  هدرپ  دوب  هتفاـین  عوقو  قشمد  ماـش و  هب 

ادهـشلادیس یلع  نب  نیـسح  رب  داد  یم  ناشن  مه  لاح  رهاظ  تروص  هچنانچ  درک  یم  لاـیخ  دـیزی  زاـغآ  رد  دوش .  یم  بوسحم  رداـصم 
یم نیطلاو  ءاملا  نامرهق  مما و  باقرلا  کلام  شدافحا  باقعا و  دوخ و  دبای و  یم  رارقتـسا  شموش  تنطلـس  هدـمآ ،  بلاغ  مالـسلا  هیلع 
لوا سکع  رب  دیزی  راک  رخآ  و  ۀّیبولغملا )  ةروص  یف  ۀّیبلاغ   ) تسا بلاغ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  عقاو  رد  هک  تسناد  یمن  یلو  دندرگ !
سپ هک  يا  هنوگ  هب  دش .  اوسر  دبا  يارب  دیدرگ و  نوگنرس  داتفا و  نیمز  هب  تنطلـس  هکیرا  زا  هک  تشذگن  یتدم  كدنا  اذل  تسا .  نآ 

زا يا  هزادنا  هب  زاغآ  رد  دیزی  درک .  مالعا  مومع  دزن  ار  ردپ  ییاوسر  قشمد  دجـسم  رد  ربنم  يالاب  رد  زین  دیزی  نب  هیواعم  شرـسپ  يو  زا 
دیوگ هر )   ) یمق ثّدحم  داد .  هزیاج  ماعنا و  وا  هب  دـیبلط و  دوخ  دزن  ار  دایز  نبا  هک  دوب  رورـسم  داش و  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  نتـشک 

مالسلا و هیلع  هللادبع  یبا  ترضح  رّهطم  رس  نوچ  هک  ددرگ  یم  راکشآ  يو  رب  درگنب  کین  وا  لاوقا  دیزی و  لاعفا  رد  هک  یـسک  ( : 138)
اب ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تفگ و  نانخـس  نآ  درک و  رّهطم  رـس  اب  اهتراسج  نآ  تشگ و  نامداش  تخـس  دندروآ  ار  وا  تیب  لها 
ار اـهنآ  مدرم  نوچ  اـّما  ( 139  . ) تخادـنا تسوپ  ناـشیا  هرهچ  اـت  دـندوبن  ظوفحم  امرـس  اـمرگ و  زا  هک  درک  ینادـنز  رد  نادـناخ  ریاـس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نادناخ  زا  نانآ  هک  دـیدرگ  مولعم  دـندیدب و  ار  اهنآ  یمولظم  دنتـسنادب و  ار  ناشیا  يراوگرزب  و  دـنتخانش . 

 ، دش هاگآ  نآ  رب  دـیزی  دـندومن و  يور  تیب  لها  هب  دـندرک و  نعل  دـنداد و  مانـشد  ار  وا  دـندومن و  تهارک  راهظا  دـیزی  راک  زا  دنتـسه 
راهظا ترضح  نآ  نتشک  زا  درک و  نیرفن  ار  وا  داد و  دایز  نبا  هب  ار  لتق  تبـسن  دیامن ،  يرب  ترـضح  نآ  نوخ  زا  ار  نتـشیوخ  تساوخ 
کلم ظفح  دروآ ،  دورف  شیوخ  صاخ  يارس  رد  ار  اهنآ  درک و  وکین  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  اب  ار  شیوخ  راتفر  دومن و  ینامیـشپ 

ترـضح نآ  نتـشک  زا  دـشاب و  هدیدنـسپن  ار  دایز  نبا  راک  یتسار  هکنآ  هن  دـنک ،  بلج  شیوخ  يوس  هب  ار  مدرم  لد  ات  ار ،  یهاشداپ  و 
ار دایز  نبا  دیزی  هک ،  تسا  هدرک  تیاور  هرکذت )   ) رد يزوجلا )  نبا  طبـس   ) هک تسا  یناتـساد  رما ،  نیا  رب  لیلد  دـشاب .  هدـش  نامیـشپ 
وا زین  دینادرگ .  دنلب  ار  وا  تلزنم  دیناشن و  دوخ  کیدزن  داد و  گرزب  ياه  هفحت  ار  وا  دیشخب و  وا  هب  ناوارف  لام  دناوخب و  دوخ  کیدزن 
درک اشنا  ههادبلاب  ار  تایبا  نیا  دوخ  ناوخب و  تفگ :  برطم  هب  یتسم  لاح  رد  یبش  درک و  میدن  دوخ و  نانز  دزن  درب  دوخ  نوردنا  هب  ار 
لتاق يداهج  یمنغم و  يدـیدستل  يدـنع و  ۀـنام  الا  ّرـسلا و  بحاص  دایز  نبا  اـهلثم  قساـف  لـم  مث  ( 140  ) یشاشم يورت  ۀبرـش  ینقـسا  : 

هار رد  يرکـش  حیرـش  نب  رفاسم  هب  دایز  نبا  هک ،  تسا  هدرک  لقن  لماک  رد  ریثا  نبا  داّسحلا  ءادـع و  الا  دـیبم  انیـسح و  ینعءا  یجراـخلا 
نم و  يوش ؛  هتشک  وت  دیاب  ای  دوش و  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  دیاب  ای  تفگ :  نم  هب  دیزی  متشک .  دیزی  رما  هب  ار  نیـسح  نم  تفگ :  ماش 

هدـید نوچ  هدوب ،  تسایـس  ریوزت و  هلیح و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  دـیزی  ینامیـشپ  راهظا  سپ  مدرک .  رایتخا  ار  وا  لـتق 
بولق بلج  هّیور ،  نآ  اب  هکلب  دـنک ،  هئربت  ار  دوخ  هتـساوخ  هدیـشخب  شا  هیلع  دـب  هجیتن  یمومع  راکفا  مدرم و  راظنا  رد  لمع  نیا  تسا 

 : تسا هتفگ  یم  زامن  زا  دعب  هدناوخ و  یم  زامن  زین  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  تسا .  هدوب  رورـسم  ترـضح  نآ  لتق  زا  نطاب  رد  ّالا  دـیامن و 
یبهذ ج 2 لادـتعالا  نازیم  هب  دوش  عوجر  ( ) 141  !!) مناسرب لتق  هب  ار  هللا  لوسر  هناحیر  هک  درک  راداو  ارم  رم  الا  یلوا  زا  تعاـطا  ایادـخ 

 ( . لاس 2139 ق زیربت  نیدحوملا ص 115 ط  سینا  رصم و  ص 280 ط 

؟  دنتسه یناسک  هچ  رم  الا  یلوا 

لوسر و ادخ و  نامرف  نامیا  لها  يا  ( : 142 ( ) ْمُْکنِم ِْرم  الا  یلُوا  َو  َلُوسَّرلا  اُوعیطءا  َو  َهللاوعیطءا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیءا  ای   : ) دـیامرف یم  نآرق 
ادـخ و مکح  هب  عوجر   ) راک نیا  و  دـیراد ،  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـینک ،  تعاـطا  ار  لوسر )  ادـخ و  فرط  زا   ) نارادـنامرف
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نیا هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ریـصب  یبا  دوب .  دهاوخ  رت  تبقاع  شوخ  رتهب و  دـینک  رّوصت  هچره  زا  امـش  يارب  لوسر ) 
(143  . ) تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  نءاش  رد  هیآ  نیا  دومرف :  ترـضح  درک ،  لا  ؤس  هیآ 

دنشاب یم  همطاف  یلع و  لسن  زا  هک  راهطا  هّمئا  ةرابرد  رم  الا  یلوا  ۀفیرـش  هیآ  دومرف :  ماما  هک  تسا  هدمآ  ریـصب  یبا  زا  رگید  ثیدح  رد 
هب راک  هک  اـجنآ  قلاـخلا : )  ۀیـصعمیف  قولخمل  ۀـعاط  ـال   : ) تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ( 144  . ) تسا هدـیدرگ  لزان 

وحن هب  هک  دنتـسه  يو  موصعم  دنزرف  هدزای  بلاط و  یبا  نب  یلع  اهنت  درک .  تعاطا  دـیابن  ار  یقولخم  چـیه  دـماجنا ،  یم  یهلا  تیـصعم 
تعاطا لاعتم  يادخ  زگره  و  تسا .  هدومرف  بجاو  اقلطم  هللا  لوسر  تعاطا  دننام  ار  نانآ  تعاطا  دـنوادخ  هدوب و  هعاطالا  بجاو  قلطم 

هک تسا  هدش  دراو  یناوارف  ثیداحا  هیآ ،  نیا  ریسفت  رد  دهد .  یمن  ناشرارق  ربمایپ  رانک  رد  دنک و  یمن  بجاو  ار  موصعمریغ  صاخـشا 
هدرمـشرب ار  مهدزاود  ماما  ات  سپـس  دـشاب و  یم  بلاط  یبا  نب  یلع  نانآ  لّوا  هدومرف :  رم ،  الا  یلوا  ریـسفت  رد  مرکا  یبن  اهنآ  ساـسا  رب 

دایز نبا  دـیزی و  زا  ترابع  رمـش ،  رم  ـالا  یلوا  هک  تسا  مولعم  ( 146  ) مالـسلا هیلع  یلع  نینم  ؤملا  ریما  ینعی  رم  ـالا  یلوا  ( 145  . ) تسا
هلیح و هار  زا  دـنیامن ،  اپرب  ازع  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يارب  وا  رابنوخ  رابرد  رد  قشمد  رد  تیب  لها  داد  هزاجا  دـیزی  هک  زین  نیا  تسا . 
رد یمق  ثدـحم  دـیامن .  هئربت  ماما  لتق  عیجف  تیاـنج  زا  ار  دوخ  دـناوتب  مومع ،  راـظنا  رد  هک  دـیما  نیا  هب  تسا ،  هدوب  شموش  تساـیس 

شردارب يارب  تساوخ  تصخر  داتـسرف و  دیزی  دزن  مالـسلا  هیلع  بنیز  دـیوگ :  یئاهب  لماک  رد  ( : 147  ) تسا هدروآ  موـمهملا )  سفن  )
متام اجنآ  هب  زور  تفه  دروآ .  دورف  هراجحلاراد  رد  ار  نانآ  داد و  تصخر  هللا  هنعل  دـیزی  دراد .  ياـپرب  ازع  سلجم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هاگآ ناورم  دنـشکب .  ار  وا  دنزیر و  دـیزی  يارـس  رد  مدرم  دوب  کیدزن  هکنادـنچ  دـندمآ ،  یم  ناشیا  دزن  رایـسب  نانز  زور  ره  دنتـشاد و 
زاجح يوس  ار  ناشیا  زاسب و  رفـس  گرب  يرادـهاگن ،  رهـش  نیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیب  لـها  تسین  تحلـصم  تفگ  دـیدرگ و 
هچنآ ربانب  دوب .  ماش  رد  تقو  نادـب  ناورم  تیاور ،  نیاربانب  درک .  هناور  هنیدـم  هب  ار  ناشیا  تخاسب و  ناـشیا  رفـس  گرب  دـیزی  تسرف . 

زا دریگب و  ار  مدرم  راجزنا  رّفنت و  يولج  ات  دشیدنیب  يا  هلیح  هچ  تسناد  یمن  دوب و  هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دـیلپ  دـیزی  دـش  نایب 
ار وا  هتخاس و  هاگآ  رما  عقاو  زا  ار  دـیزی  هدـش و  هاگآ  مدرم  تاـّین  زا  ناورم  دـنک .  يریگولج  دنـشکب  ار  وا  هک  شراـبرد  هب  مدرم  شروی 
هب دیعب  رایـسب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  رب  تیب  لها  ندرکاپرب  ازع  زور  تفه  یتح  تسا .  هدرک  تیب  لها  يارـسا  نداد  تکرح  هب  راداو 
 ، اهنآ ناهذا  رد  شیوشت  بارطضا و  مدرم و  ناجیه  نآ  اب  تسا .  هدش  زور  تفه  قشمد  رد  اهنآ  ندنام  تّدم  یلک  هکلب  دسر ،  یم  رظن 
نآ ای  دنـشاب  هتخیوآ  عماج  دجـسم  هرانم  رد  ار  رهطم  رـس  زور  لهچ  ات  دراد و  هگن  رتشیب  قشمد  رد  ار  تیب  لها  تسناوت  یم  روطچ  دیزی 
یم داجیا  بولق  بلج  يارب  يو  هلیح  دیزی و  تسایس  هظحالم  هکلب  دشاب .  هداتـسرف  هنیدم  هب  تلاسر  نادناخ  يارـسا  اب  ار  رهطا  راونا  رس 
رظن هدرب و  نیب  زا  ار  شدوخ  هیلع  مدرم  یمومع  راکفا  کیرحت  هنیمز  ات  دـنادرگرب  بیطا  ندـب  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  رّهطم  سءار  هک  هدرک 

هب ناشدورو  لوا  رد  ار  تیب  لها  دنتـشاد ،  هاگن  ازع  زور  هس  هتفگ  يربط  هک  دـنامن  هتفگ  اـن  و  دـیامن .  بلج  شیوخ  هب  ار  اـهنآ  دـعاسم 
یلع هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تاجردلا  رئاصب  رد  هکنانچ  دـنا ،  هداد  نکـسم  یناریو  هناخ  رد  قشمد 
هناخ نیا  رد  ار  ام  تفگ :  ناشیا  زا  یکی  دنداد .  نکـسم  ناریو  هناخ  رد  ار  اهنآ  دندرب و  هیواعم  نب  دـیزی  دزن  ناهارمه  اب  ار  نیـسحلا  نب 

اب دنـسرت  یم  هناخ  ندش  بارخ  زا  دیرگنب  ار  اهنیا  دنتفگ :  یم  یمور  نابز  هب  نانابـساپ  دشکب .  ار  ام  دـتفا و  ورف  فقـس  هک  دـنداد  لزنم 
تـسناد یمن  وکین  ار  یمور  نابز  ام  زا  سکچیه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دنـشک .  یم  دنرب و  یم  نوریب  ار  اهنآ  ادرف  هکنآ 

تیب لها  يارـسا  رب  دیزی  يوس  زا  هک  ییاهنآ  نادنز و  رد  هّیما  ینب  تلود  نانابـساپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  تیاور  نیا  زا  نم .  زج 
مور اب  هّیما  ینب  تلود  نوچ  دنا .  هدوب  یمور  الـصا  هک  تسا  نآ  يوق  نظ  و  دنا ،  هدومن  یم  مّلکت  یمور  نابز  هب  دنا  هدوب  هدـش  هدرامگ 

سویژرـس برعم  هک  یمور ،  روصنم  نب  نوج  رـس  هکناـنچ  تشاد .  ذوفن  دـیزی  هیواـعم و  هّیما و  ینب  راـبرد  رد  مور  تلود  دوب و  طـبترم 
هب مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  لتق  ریبدت  دوب و  يوما  رابرد  رد  رواشم  ریزو  بتاک و  ابیرقت  کلملادبع  هرود  ات  هیواعم  نامز  زا  تسا ،  ( 148)

راذگاو دایز  نبا  هب  اجکی  ار  هفوک  هرصب و  نیقارع  تموکح  دیزی  هک  دوب  داهنشیپ  نیمه  يور  داد .  داهنشیپ  دیزی  هب  وا  ار  دایز  نبا  تسد 
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اب دیزی  طباور  هک  اجنآ  زا  دوب .  هتشاد  هگن  هدومن و  ذخا  هیواعم  زا  يدهع  البق  نوجرـس  دومن .  راداو  ادهـشلادّیس  هبراحم  هب  ار  وا  درک و 
 ، دتـسرفب ماما  گنج  هب  دهدب و  دایز  نبا  هب  ار  نیقارع  تیالو  هک  يو  داهنـشیپ  نوجرـس و  اب  دیزی  هرواشم  زا  دـعب  دوبن ،  بوخ  دایز  نبا 
 . دـنا هدرک  هراـشا  نارگید  داـشرا و  رد  هر )   ) دـیفم خیـش  بلطم  نیا  هب  درک .  لوبق  زین  وا  داد و  ناـشن  دـیزی  هب  ار  هماندـهع  نآ  نوجرس 

درک و حلـص  مور  اب  نیّفـص  گنج  نامز  رد  هیواعم  تسا .  هدوب  اهنآ  هب  هّیما  ینب  يداژن  لـیامت  ّتلع  هب  هّیما ،  ینب  راـبرد  اـب  مور  طاـبترا 
داژن زا  هّیما  ینب  و  دوشب ) عوجر  هنطلـسلادامتعا  موحرم  نیودتلا )   ) باتک هب  بلطم  لیـصفت  يارب   ) تخادنا اهنآ  رظن  زا  ار  مالـسا  تمظع 

ار یمور  نابز  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتسا  تیاور  زا  زین  زیربت . ) يوءاملا ص 304 ط  ۀّنج  هب  دوش  عوجر   ) دندوبن یبرع  لیصا 
یمن ادـیپ  یتغل  دـنک .  یم  مّلکت  اهنآ  هب  هدوب و  انـشآ  اهنابز  یمامت  هب  ماما  هک  تسا  نآ  رب  هّیماما  ام  داقتعا  هکناـنچ  هتـسناد ،  یم  یبوخب 
مدرم رب  ادخ  تّجح  یهلا و  هفیلخ  ماما و  هک  دیاشن  ار  وا  دشاب ،  لهاج  يزیچ  ای  یتغل  هب  هک  یـسک  اریز  دشاب  لهاج  نآ  هب  ماما  هک  دوش 

 ، قشمد رد  اهنآ  ندرک  ینادنز  ماش و  هب  تیب  لها  دورو  زا  سپ  رما ،  لوا  رد  دـیزی  هک  دوش  یم  مولعم  روبزم  تیاور  زا  نینچمه  دـشاب . 
نآ زا  ادعب  یلو  دوش .  یم  رهاظ  نادنز  نانابـساپ  يوگتفگ  زا  بلطم  نیا  هکنانچ  تسا ،  هدوب  اهنآ  ندرب  نیب  زا  یّلکب  نتـشک و  لایخ  رد 

ادهـشلادّیس لتق  ساکعنا  اهنآ و  ناجیه  بالقنا و  مدرم و  ندش  رادـیب  یمومعراکفا و  هّجوت  مه  نآ  تلع  هدـش و  فرـصنم  ثیبخ  لایخ 
دیامن رظن  فرص  تلاسر  نادناخ  دارفا  نتشک  زا  هدش  ثعاب  هک  تسا  هدوب  دیزی  يارب  نآ  نداد  هجیتن  دب  نیملسم و  نایم  رد  مالسلا  هیلع 

هک نک  رومءام  ار  یـسک  تشک  یهاوخ  ارم  رگا  دومرف :  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  دـیزی  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  شیامرف  زا  هکنانچ  . 
 ، دـینادرگرب دـیهاوخ  امـش  دوخ  ار  اهنآ  متـشذگ و  امـش  لتق  زا  هک  تفگ  دـیلپ  دـیزی  دـناسرب و  ناشدوخ  نطو  هب  ار  لافطا  ناـنز و  نیا 
 . دراد هگن  قشمد  رد  ار  تیب  لها  تسناوت  یمن  رگید  دیزی  هک  دوش  یم  مولعم  اهنیا  یمامت  هظحالم  زا  دـنا .  هدرک  لقن  لتاقم  رد  هکنانچ 
رد دیزی  نب  ۀیواعم  شرـسپ  تفر و  نیب  زا  یتدم  كدنا  رد  زین  دوخ  تشادرب و  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  لتق  زا  تسد  هدش  اوسر  سب  دیزی 

(149  . ) درک شیاوسر  زاب  ربنم  يالاب 

! دنریگب تربع  نیملاظ 

مدرم دروخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يابرقا  ناشموش  تاغیلبت  اب  ار  ناشدوخ  دیزی  هیواعم و  رگنب ! تربع  رظن  اب  زیزع ،  هدـنناوخ 
رارقا مدرم  زا  هوبنا  ّتیعمج  نایم  رد  ربنم  يالاب  رد  هیواعم  شرـسپ  دیزی  زا  دـعب  اما  تشذـگ ، )  نآ  دـهاوش  هچنانچ   ) دـندوب هداد  تاماش 

وا ناـبز  رب  ار  قیاـقح  دـنوادخ  تسا .  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تبارق  تفـالخ و  هب  قحا  هک  درک 
زا يو  زیهرپ  ییوگ و  قح  ساپ  هب  دیزی  دـنزرف  زا  خـیرات  هک ،  تسا  نآ  تفگـش  دـنام .  راگدای  هب  خـیرات  رد  بلطم  نیا  و  درک ،  يراج 

تاحـضاو و هدـش  رتمرگ  شآ  زا  هساک  زارد  نایلاس  زا  سپ  یبصان  ینارح  ۀـیمیت  نبا  یلو  دـنک ،  یم  دای  یـسفن  کین  هب  یلهاج  بّصعت 
ار وا  يو  یتاذ  تثابخ  هنالهاج و  بّصعت  اریز  دوش ،  یم  دای  یهارمگ  تلالـض و  یماندب و  اب  يو  زا  اذل  دـنک و  یم  راکنا  ار  تاّیرورض 
دناوخب و ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتقم  هک  دنک  هدارا  یسک  رگا  هتفگ :  یناتـسهق  ( 150  . ) تسا هدرک  دیلپ  دیزی  زا  يرادفرط  هب  راداو 

تسا نآ  شروظنم  دنکن ! ادیپ  تهابش  اهیضفار  هب  ات  دناوخب  ار  هباحص  لتقم  لّوا  تسا  راوازس  دنک  رکذ  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  خیرات 
اریز تسین ،  اور  نامثع  اب  نیـسح  ماما  سایق  هکیتروص  رد  دناوخب ،  ار  يوما  ناّفع  نب  نامثع  لتقم  دـیاب  لّوا  نیـسح  ماما  لتقم  رکاذ  هک 
زین اهناملسم  ناتـسربق  رد  یتح  هتـشک و  ار  وا  هجیتن  رد  دنتـسناد و  لتقلا  بجاو  ار  وا  هدرک و  ( 151  ) نامثع رفک  رب  عامجا  هباحـص  مومع 

مالـسالا تجح  یلازغ ،  ياـقآ  هدـیقع  هب  زین  دـندرک . .  نفد  بکوک )  شح   ) رد هدرب و  ار  وا  هزاـنج  رفندـنچ  هکلب  دوش  نفد  دنتـشاذگن 
تموصخ ینمـشد و  عازن و  زا  هباحـص  نایم  هچنآ  و  دـناوخب ! ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  لتقم  هک  تسا  مارح  ظعاو  صخـش  رب  اـهیّنس ، 

نماد هب  ات  دـشوپب  مشچ  تاّیعقاو  زا  و  دراد ،  هاگن  روتـسم  ار  یخیرات  قیاقح  و  هتـشاگنا ،  هدینـشن  هدـیدن و  ار  اهنآ  یماـمت  هداـتفا  قاـّفتا 
اه هریغم  اه و  صاع  ورمع  اه و  هیواعم  اریز  دنیشنن ! يرابغ  درگ و  دنا ،  هدوب  نیقفانم  زا  دیجم  نآرق  ّصن  هب  هک  هباحص  زا  يا  هّدع  هدولآ 
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نید مالعا  زا  اهنیا  لاثما  دنوش .  یم  بوسحم  مالسا  ناگرزب  نید و  مالعا  زا  دنا ،  هدوب  هقدانز  زا  هک  نیقفانم ،  نآ  لاثما  اه و  نایفسوبا  و 
راکشآ زین  لهاج  يافلخ  خیرات  قیاقح  ادابم  ات  تشاگن  ار  حیحص  عیاقو  دروآ و  نابز  هب  ار  یخیرات  قیاقح  اهنآ  هرابرد  دیابن  دنتـسه و  ! 

تاعوضوم رد  يواکجنک  نتـسناد و  ندیمهف و  زا  دنناوت  یمن  اهیلازغ  هدیـسوپ  ياهفرح  نآ  اب  هک  دـندید  مه  ام  رـصع  رد  ( 152  . ) دوش
یمالـسا تفالخ  تماما و  عوضوم  رد  یفاب  هفـسلف  هب  هدز  برغ  یحطـس و  هداس و  راکفا  اب  دنیامن ،  يریگولج  ینید  تاعورف  یخیرات و 

 ، تسین رتشیب  یفاب  لایخ  كردـم و  یب  ياوتف  لیلد و  نودـب  ياعدا  زج  ابلاغ  هک  ییاـه  یـشارت  هفـسلف  اـب  هک  دـیما  نیا  هب  دـنزادرپ .  یم 
یلو دنناسانـشب .  رم  الا  یلوا  ار  اهنآ  دنهدب و  رـصع  ناناوج  دروخ  هب  هدرک و  هیجوت  ار  قساف  ياهیوما  لهاج و  صاخـشا  تفالخ  دنناوتب 

زا دنا و  هتـشاذگن  رانک  هب  مدق  ییوم  رـس  هربابج  كولم  هیور  زا  هک  ار  افلخ  هنوگ  نیا  رـضاح ،  رـصع  ناناوج  دنـسیونب  دـنیوگب و  هچره 
ادـبا ام  دزن  یناتـسهق  یلازغ و  لاثما  ياهاوتف  درمـش .  دـنهاوخن  یمارگ  لوسر  نانیـشناج  یهلا و  يافلخ  دـنبوسحم  راـگزور  ناراـکمتس 

لتقم و ندناوخ  هک  تسا  نیا  اهنآ  نایعیـش  نیعبات و  تیب و  لها  بهذم  تاّیرورـض  زا  اریز  تسین .  انتعا  رابتعا و  دروم  هتـشادن و  شزرا 
ۀمئا طسوت  هعیـش  صیرحت  بیغرت و  دـشاب و  یم  تابرق  لضفا  زا  تاقوا  ریاس  ای  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاوحا  خـیرات 

تارضح نآ  هکرابم  روبق  ترایز  تسا .  هّیماما  ۀعیش  نایم  یعامجا  يرورض و  هتشذگ و  رتاوت  دح  زا  هنادنـسپ  ادخ  راک  نیا  هب  تیب  لها 
مظعا زا  لاـمعا و  لـضفا  زا  نیــسح  ماـما  ادهــشلادّیس  رب  اـصوصخ  تـیب  لـها  ۀّـمئا  رب  هدراو  بئاـصم  رد  يراز  هـیرگ و  يرادازع و  و  ، 

هیرگ و صوصخ  رد  تسا .  مزال  نآ  نتـشاد  هاگن  هدنز  و  بجاو ،  نآ  رب  تظفاحم  هعیـش  مومع  رب  هک  تسا  يروما  مزلا  زا  تاّبحتـسم و 
ثیداحا رابخا و  رد  فیلءات  نیرتعماج  نیرتربتعم و  نیرتحیحـص ،  هب  دوش  عوجر  ترـضح ،  نآ  ترایز  ادهـشلادّیس و  بئاصم  رب  ياکب 

هک هحور  هللا  سّدق  یّمق  هیولوق  نب  دّمحم  نب  رفعج  لجا  هقث  خیش  ۀتـشون  ةرایزلا )  لماک   ) باتک نیموصعم :  تیب  لها  زا  هدراو  هحیحص 
هدش رـشتنم  زین  تسفا  عبط  اب  ادعب  هدش و  رـشن  عبط و  هّرـس  سّدق  ریدغلا  بحاص  ینیما  ياقآ  ریبک  ۀمالع  تّمه  هب  ق  لاس 1356 ه . - رد 

صقان لقع  اب  هک  میراد  تیب  لها  نانمشد  جراوخ و  بصاون و  ياوتف  هب  ییانتعا  هچ  مهیلع ،  هللا  مالس  يده  ۀّمئا  روتسد  دوجو  اب  تسا . 
راهطا ۀّمئا  تلاسر  نادـناخ  هک  یتروص  رد  دـنا .  هدرک  رداص  لیلحت  میرحت و  مکح  نید  فالخ  رب  هداد و  اوتف  ناشدوخ  دـساک  يءار  و 
نیناوق مارح و  لـالح و  هب  ملعا  عرـش و  ماـکحا  هب  فرعا  اذـل  هدیـسر و  اـهنآ  هب  هللا  لوسر  ناشّدـج  زا  دـننک  لـقن  هچره  هدوب و  موصعم 
تیاکح نیـسح و  ماما  ادهـشلادّیس  لتقم  ندـناوخ  هک  دـیا  هداد  اوتف  لیلد  مادـک  اب  امـش  هک  دوش  لا  ؤس  یلازغ  ياقآ  زا  دـیاب  دنمالـسا . 

هک هباحص  یـضعب  زا  ای  هدیـسر  ربخ  امـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  ایآ  تسا ! ؟  مارح  عرـش  رد  ظاّعو  طّسوت  البرک  يایاضق 
ای تسا  عابتا  لباق  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ياوتف  ایآ  تسا ! ؟  هدش  لقن  یتیاور  دنا  هدوب  موصعمریغ  يداع و  صاخـشا  امـش  دننام 
رد ریهطت  هیآ  دنموصعم و  میرک  نآرق  صن  هب  هک  تراهط ،  تمصع و  نادناخ  لاوقا  زا  دیاب  نامیااب  ناسنا  الوصا  ! ؟  امـش سوحنم  يءار 

نامـسآ و قداص ،  ماما  هدومرف  هب  هک  تساهامـش  لاثما  ياوتف  راثآ  زا  امـش ؟  لثم  يدرف  لوق  زا  ای  دـنک  ّتیعبت  هتـشگ ،  لزان  اهنآ  نءاش 
(153  . ) دنک یم  عطق  ار  دوخ  تاکرب  نیمز 

هبّیط ةرجش  مراهچ :  شخب 

هبّیط ةرجش 

و هنوعلم ،  هرجش  اب  هک  کنیا  ۀیآ 33  بازحا ،  ةروس  میرک :  نآرق  اریهْطَت ) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلهءا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هللا  ُدیُری  امَّن  (إ 
اب هک  تسین  تبـسانم  فطل و  زا  یلاخ  اهدادـضءاب ،  ءایـش  الا  فرُعت  باب  زا  میدـش ،  انـشآ  دـیزی  هیواعم و  نآ :  دـیلپ  صخاش  هرهچ  ود 
هب و  راصتخا ،  تیاعر  يارب  روظنم  نیدـب  میوش و  انـشآ  زین  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  هبّیط  هکراـبم  ةرجش 

مرکاربمایپ یصو  داماد و  ّمع و  رسپ  نادناخ :  نیا  كانبات  ياه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  ناشخرد  هدنورپ  زا  ییاهگرب  هنومن ،  ناونع 
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لیاضف و زا  يرطـش  مییاشگب و  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  بلاـغلا  هللادـسا  ینعی  هّمئ  ـالاوبا  نیبنیزلاوبا و  نینـسحلاوبا ،  هّیـضرم ،  همطاـف  رـسمه 
نیا ّقح  رد  هنوعلم  هرجـش  نآ  تایانج  رثا  رد  هک  ار  يریذـپان  ناربج  تراـسخ  قمع  اـت  میناوخب ،  مه  اـب  ار  ترـضح  نآ  رامـشیب  بقاـنم 
نیا تلیـضف  تمرح و  رادساپ  هنارایـشه  شیوخ ،  رـصم  رـصع و  رد  میبایرد و  تفر ،  ّتیناسنا  ناهج  هکلب  مالـسا  ملاع  رب  هبّیط ،  نادناخ 
ِنْذِِإب ٍنیح  َّلُک  اُهلُُکا  یتُْؤت  ِءامَّسلا  یف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصءا  ٍۀَبِّیَطٍةَرَجَشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  الَثَم  ُهللا  َبَرَض  َْفیَک  ََرت  َْملءا   . ) میـشاب كاپ  نادناخ 

ُهللا ُِتبِّبَُثی  ٍرارَق  ْنِم  اَهلام  ِضْر  الا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍۀَثیبَخٍةَرَجَـشَک  ٍۀَـثیبَخٍۀَِملَک  ُلَثَم  َو  َنُورَّکَذَـتَی  ْمُهَّلََعل  ِساـّنِلل  َلاـْثم  ـالا  ُهللا  ُبِرْـضَی  َو  اـهِّبَر 
ۀیآ میهاربا ،  هروس  میرک :  نآرق  ُءاشَی . ) ام  ُهللا  ُلَعْفَی  َو  َنیِملاّـظلا  ُهللا  ُّلُِـضی  َوِةَرِخ  ـالا  یف  َو  اْینُّدـلاِةایْحلا  یف  ِِتباـّثلا  ِلْوَْقلاـِب  اوُونَما  َنیذَّلا 
لَثَم تسا  هللا )  ّالا  هل  إال   ) هملک دیحوت و  هملک  هک  هزیکاپ  هبیط  هملک  لثم  دیوگ :  هک  یلثم  ادخ  دز  هنوگچ  دـینیب  یمن  ایآ  ینعی :   27-24
نذا هب  تاقوا  همه  رد  دوخ  هویم  دهد  یم  تسا .  نامسآ  تمس  رد  نآ  هخاش  نیمز و  رد  تسا  مکحم  نآ  هشیر  هک  تسا  هزیکاپ  تخرد 

تـسا راجنهان  رفک و  تاملک  هک  كاپان  هملک  لثم  و  دنوش .  تفتلم  ناشیا  دیاش  مدرم ،  يارب  زا  ار  اهلثم  ادخ  دنز  یم  دوخ و  راگدرورپ 
ار یناسک  نآ  ادـخ  دراد  یم  تباث  یتابث .  تخرد  نآ  يارب  زا  تسین  هک  نیمز  يور  رب  دوش  نهپ  نآ  هشیر  هک  تسا  كاپان  تخرد  لثم 
ار نیملاظ  ادخ  دراذگ  یم  او  و  دـننامن .  رد  ربق  لا  ؤس  باوج  رد  ات  ترخآ  ایند و  یگدـنز  رد  تباث  لوق  هدـیقع و  هب  دـندروآ  نامیا  هک 

 . دنک یم  دهاوخب  هچره  ادخ  یهارمگ و  رد 

ۀبیط ةرجشک 

هکنانچ هیما ،  ینب  ینعی  اهنآ  يادعا  هب  هثیبخ  هرجـش  و  هدش ،  ریـسفت  نیموصعم  همئا  لوسر و  ترـضح  هب  هبیط  هرجـش  تیب  لها  رابخا  رد 
نع َِيُور   . ) تسا 1 دیحوت  ساسا  نکر و  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیالو  تسا .  روکذم  یـشایع  ریـسفت  میهاربا و  نب  یلع  ریـسفت  رد 
ِیلَع ِهِّیِـصَو  ِۀَـیالِو  َو  دّـمحمِةَُّوبِنب  ّال  اِّیبَن إ  ُهللا  َثَْعبَی  َنلَو  َءاـیْبن ،  ـالا  ِفُحُـص  ِعیمَج  یفج  بُوتْکَم ج ة  ّیلَع  ُۀَـیالو  َلاـق :  ُهَّنءا  نسحلا  یبءا 
هدش هتـشون  ایبنا  ياهباتک  مامت  رد  نانم  ؤمریما  یتسرپرـس  تیالو و  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  اقآ  زا  ( 154)

یتسرپرس تیالو و  دّمحم و  ترضح  يربمایپ  تّوبن و  هب  رارقا  اب  رگم  تسا  هتخاسن  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  يربمغیپ  زگره  دنوادخ  تسا و 
هیبءا ج ْنَع ج  ِهِّدَـج ،  ْنَع  هیبءا ،  ْنَـع  یـسوم ،  ِنـب  ّیلَع  ْنَـع  َِيُور  مالسلا 2 .  هیلع  یلع  ترـضح  وا  یـصو  ندوب )  فّرـصت  هب  یلْوَا  (و 

ّیلَع ِهللا ،  ُلُوـسَر  َدَّمَُحم  ُهللا ،  اـّل  َهل إ  إـال  َوُـه  لاـق :  ( 155 () اْهیَلَع َساـّنلاَرَطَف  یتَّلا  ِهللا  َةَرِطف   : ) یلاـعَت هلوَق  یف  نیـسُحلا  نب  ّیلع  ِنبدّـمُحم 
ّقحب ماما  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  ّقحب  ماما  زا  هدش  تیاور  ( 156  . ) ُدـیحوتلاانُهاه یل  إ  هللا ،  ُّیلَو  َنینِمْؤُْملاُریمءا 

نآ ادخ  ترطف  ینعی  ۀـیآ 30 ) مور ،  هروس  ( ) اْهیَلَع َساّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهللا  َتَرِطف   : ) لاعتم دـنوادخ  لوق  ینعم  نایب  ریـسفت و  رد  رقاب  دّـمحم 
هل إ إال  زا  تسا  ترابع  ادخ  ترطف  نیا  دومرف :  هک  تسا ،  هدومن  قلخ  ترطف  نآ  رب  ار  مدرم  همه  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یترطف  نانچ 

تیالو اریز  هللا . )  ّیلو  نینم  ؤملاریما  یلع  ینعی   ) تساجنیا ات  دـیحوت  دومرف  دـعب  هللا .  یلَو  نینم  ؤملاُریما  یلَع  هللا ،  ُلُوسَر  دَّمَُحم  هللا ،  ّال 
 . دننام یمن  یقاب  مادکچیه  تّوبن  هن  دیحوت و  هن  دوش  هتشادرب  تسا ،  دیحوت  ساسا  هیاپ و  نکر و  هک  تیالو ،  رگا  تسا و  دیحوت  نکر 

دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ :  یم  يراصنا  رباج  هدـش  هتـشون  تشهب  برد  تشه  رب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیالو 
عاوـنا تشهب و  مدـید  مدـید ؛  ار  اـهنآ  ماـمت  سپ  دـنیامن .  هضرع  نم  رب  ار  خزود  تشهب و  هک  دـش  رما  دـندرب  نامـسآ  هب  ارم  هـک  یبـش 

 . هللا یلو  یلع  هللا ،  لوسر  دّمحم  هللا ،  ّال  هل إ  إال  دوب :  هتـشون  تشهب  برد  تشه  رب  و  ار ؛ شباذـع  ماسقا  شتآ و  مدـید  ار و  وا  ياهتمعن 
(157)

ع)  ) نینم ؤملاریما  یلع  هدش :  هتشون  شرع  فارطا  رد 

 : تسا هدش  هتـشون  شرع  فارطا  رد  یلج  طخ  هب  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  ناورم 
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 : دیوگ یم  اطع  رفاک  رگم  دنک  یمن  کش  نینم  ؤملاریما  رد  تفگ :  هشیاع  ( 158  . ) نینم ؤملاریما  ّیلع  هللا ،  لوسر  دّمحم  هللا ،  ّال  هل إ  إال 
هشیاع ( 159  . ) رفاک درف  رگم  وا  رد  دنک  یمن  کش  تسا ؛  رشب  درف  نیرتهب  وا  تفگ :  مدومن ،  لاوس  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هیـشاع  زا 

سپ دندیـسرپ  هشیاع  زا  روکذم  ربخ  لقن  زا  دـعب  تسا :  هدـمآ  یثیدـح  رد  مگنجب  نینم  ؤملاریما  اب  دـنتخاس  مراداو  ریبز  هحلط و  تفگ : 
رفاک درادب  مّدقم  نینم  ؤملاریما  رب  ار  يدحا  سکره  ( 160  . ) دـندرک راداو  راک  نیا  هب  ارم  ریبز  هحلط و  تفگ  يدرک ؟  گنج  وا  اب  ارچ 
نیا ( 161  . ) تسا رفاک  سک  نآ  درادب ،  مدقم  یلع  رب  ار  نم  باحـصا  زا  يدحا  سکره  دومرف  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  یم  رمع  نبا  تسا 
ماقم هک  يدارفا  نیاربانب ،  دنرفاک ،  دنتـشاد  مّدقم  وا  رب  ار  نارگید  دندرک و  يوریپ  یلع  ریغ  زا  هک  یناسک  دراد  تلالد  اتحارـص  ثیدـح 

 : دیوگ یم  باطخلا  نب  رمع  دنک  یم  لقن  ار  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لیاضف  رمع  تسا .  مولعم  ناشلاح  رگید  دندومن  بصغ  ار  یلوم 
تّما نیا  رب  یلع  يرترب  و  اههام ،  هّیقب  رب  تسا  ناضمر  هام  يرترب  لثم  تّما  نیا  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  يرترب  لـضف و  دومرف  ادـخ  لوسر 
یسک لاح  هب  اشوخ  سپ  اهبش .  هّیقب  رب  تسا  هعمج  بش  يرترب  لثم  تّما  نیا  رب  یلع  يرترب  و  اهبش ،  هّیقب  رب  تسا  ردق  بش  يرترب  لثم 

رب ار ،  وا  قح  دیامن  راکنا  ار و  وا  دیامن  راکنا  هک  یـسک  رب  الیواو  دـص  الیواو و  و  دـنک ،  قیدـصت  ار  وا  تیالو  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هک 
رب هک  تسا  یثیداـحا  نیرتهب  زا  ثیدـح ،  نیا  ( 162  . ) دزاس مورحم  دّـمحم  تعافـش  زا  ار  صخـش  نآ  تمایق  زور  هک  تسا  متح  ادـخ 
یم حضاو  روط  هب  و  دشاب ،  تیالو  نامه  هک  تسا  ادخ  لوسر  لصفالب  هفیلخ  يو  هکنیا  رد  دراد  تحارـص  هتـشاد و  تلالد  یلع  يرترب 
نیا هک  رمع  دوخ  ابجع ! دوب .  دهاوخ  مورحم  مرکا  لوسر  تعافش  زا  تمایق  زور  دوش  رکنم  ار  وا  تفالخ  تیالو و  یسک  رگا  هک  دناسر 

يروش لیکشت  مه  شدوخ  زا  دعب  دریگ و  یم  ار  وا  ياج  دوخ  سپس  دناشن و  یم  تفالخ  یـسرک  رب  ار  رکبوبا  دنک ،  یم  لقن  ار  ثیدح 
 ! بابل الا  یلوا  ای  اوربتعاف  ددرگ ،  یلوم  بیصن  تفالخ  دوش  یمن  یضار  مه  شگرم  زا  دعب  يارب  یتح  دهد و  یم 

تخومآ ع)  ) یلع زا  یتسیاب  ار  دهز 

نهاریپ کی  لوپ  رگا  نم  درخ ؟  یم  ار  مریـشمش  نم  زا  یـسک  هچ  دومرف :  یم  هک  مدید  ربنم  رب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیوگ :  یم  يوار 
یم ریخءات  هب  میریگ و  یمن  نالا  ار  نهاریپ  هجو  ام  دومن :  ضرع  تساخرب و  ياـج  زا  يدرم  متخورف .  یمن  ار  دوخ  ریـشمش  متـشاد ،  ار 

یسک لوا  یلع  ( 163  . ) دوب یلع  تسد  رد  ماش  زج  هب  مالـسا  يایند  مامت  هک  داد  خر  یلاح  رد  نایرج  نیا  دـیوگ :  یم  يوار  میزادـنا . 
ایآ دروآ ؟  مالـسا  هک  دوبن  یـسک  لوا  یلع  ایآ  دیوگ :  یم  یلع  ترـضح  هرابرد  صاقو  یبا  نب  دعـس  دناوخ  زامن  ادخ  لوسر  اب  هک  دوب 
(164  . ) دوبن ادخ  هب  همه  زا  رتاناد  ملعا و  یلع  ایآ  دوبن ؟  ادخ  قلخ  نیرتدهاز  یلع  ایآ  دناوخ ؟  زامن  ادخ  لوسر  اب  هک  دوبن  یسک  لوا 

تسا ترخآ  ایند و  دّیس  یلع 

وت تسود  ترخآ .  رد  یتـسه  دّیـس  اـیند و  رد  یتـسه  دّیـس  وت  یلعاـی ،  دومرف :  درک و  رظن  یلع  هب  ادـخ  لوسر  دـیوگ :  یم  ساـّبع  نبا 
وت هب  نم  زا  دعب  هک  یسک  رب  ياو  تسادخ .  نمشد  نم  نمشد  و  نم ،  نمشد  وت  نمشد  و  تسادخ ؛  تسود  نم  تسود  و  نم ،  تسود 

بـصغ ار  وا  قح  و  دـندومن ،  نیـشن  هناخ  ار  نینم  ؤملاریما  هک  یـصاخشا  هک  دوش  یم  حرطم  لا  ؤس  نیا  اـجنیا  رد  ( 165  . ) دزروب ضغب 
لوسر نمشد  سپ  دنیوا ،  نمشد  اهنیا  کشالب  يو .  نمشد  ای  دندوب  ترـضح  تسود  ایآ  دندز ،  شتآ  ار  همطاف  ۀناخ  برد  و  دندرک ، 

! ؟  دنشاب ادخ  لوسر  نیشناج  ادخ ،  نانمـشد  ادخ و  لوسر  نانمـشد  هک  دراد  ناکما  ایآ  دید  دیاب  لاح  دنـشاب .  یم  ادخ  نمـشد  ادخ و 
 . دییامرف يرواد  دوخ 

تسادخ زا  ییادج  ع )  ) یلع زا  ییادج 

هدش ادج  نم  زا  دوش  ادج  وت  زا  هک  یسک  و  هدش ،  ادج  ادخ  زا  دوش  ادج  نم  زا  هک  یـسک  یلع  ای  دومرف :  ادخ  لوسر  دیوگ :  یم  رذوبا 
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؟  هن ای  دنا  هدش  ادـج  یلع  زا  دـندش ،  تفالخ  يّدـصتم  دـندومن و  نیـشن  هناخ  ار  یلع  ترـضح  هک  یناسک  دیـسرپ  دـیاب  ( 166  . ) تسا
 ، دشاب ادج  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  هک  یـسک  و  دندش ،  ادـج  زین  شلوسر  ادـخ و  زا  نانآ  سپ  دـندش ،  ادـج  یلع  ترـضح  زا  لاکـشاالب 
یم ناوضر  وا  هب  هک  یکلم  ردب  زور  رد  دیامرف :  یم  رقاب  دمّحم  ماما  یلع  ّال  یتفال إ  دییامن . ) ّتقد   ) درادن ار  ادـخ  لوسر  تفالخ  تقایل 

(167  () یلع ّال  یتف إ  راقفلاوذ و ال  ّال  فیس إ  ال   : ) دادرد ادن  نامسآ  زا  دنیوگ 

دوب یلع  رای  دحا ،  رد  لیئربج 

لیئربج زج  درکن  دنلب  ار  وا  یسک  و  داتفا ،  نیمز  هب  یتبرض  ره  رد  دروخ و  تبرض  هدزناش  یلع  دحا  زور  رد  دیوگ :  یم  بیسم  نب  دیعس 
(168 . )

تسا لضفا  تّما  مامت  لامعا  زا  یلع  ةزرابم 

زور ات  نم  تّما  لامعا  زا  تسا  لضفا  قدنخ  زور  رد  دودبع  نبورمع  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  هزرابم  دومرف :  ادخ  لوسر  دـیوگ :  یم  يوار 
(169  . ) تمایق

تسادخ هدارا  عبات  یلع  هدارا 

هب ترضح  دش .  دنلب  نز  يور  رب  درم  يادص  دندمآ .  یلع  ترضح  تمدخ  همـصاخم  هعفارم و  يارب  يدرم  نز و  هک  تسا  هدش  تیاور 
رد يدرم  دش .  گس  رس  لثم  شرس  اروف  دوب ،  جراوخ  زا  هک  درم  نآ  و  دوش ) یم  باطخ  گس  هب  هک  يا  هملک   ) ءاسخا دومرف :  درم  نآ 

دومرف ینک ؟  یمن  عفد  ار  هیواعم  ارچ  سپ  يدومن ،  گس  رس  لثم  ار  یجراخ  نیا  رس  هحیص  کی  اب  امش  دومن :  ضرع  اقآ  هب  دوب ،  اجنآ 
هکلب هرقن ،  الط و  رب  هن  هتبلا )   ، ) میتسهادـخ ناراد  هنیزخ  اـم  نکلو  مناوت ،  یم  منک  رـضاح  اـجنیا  هب  شتخت  اـب  ار  هیواـعم  مهاوخب  رگا  : 
(170 ( . ) َنُولَمْعَی ِهِْرمءِابْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنُوِقبْسَی  َنُومَرْکُم ال  ٌدابِع  َْلب  ( ) ار هیآ  نیا   ) یناوخ یمن  ایآ  میتسه ،  ادخ  ریبدت  رارسا  راد  هنیزخ 

نک اشامت  ار  یلع  يرواد 

دومرف اقآ  تفرگارف .  ار  هفوک  دجسم  هک  دیسر  شوگ  هب  يدنلب  يادص  هبترمکی  مدوب ،  نینم  ؤملاریما  تمدخ  رد  دیوگ :  یم  رسای  راّمع 
 . مهد شتاجن  راقفلاوذ  اب  نم  دـشن ،  رگا  هد و  تاجن  درم  نیا  ملظ  زا  ار  نز  نیا  ورب  راّـمع  دومرف  مدروآ .  رواـیب .  ار  راـقفلاوذ  راّـمع ،  : 

نیا هب  تبسن  ملظ  زا  ارت  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  متفگ  درم  نآ  هب  دنراد .  همـصاخم  مه  اب  رتش  کی  رـس  رب  يدرم  نز و  مدید  متفر  نم 
دهاوخ یم  وا  دیوشب .  هتخیر  هرصب  رد  هک  ییاهنوخ  زا  ار  دوخ  تسد  دشاب و  لوغشم  شدوخ  راک  هب  یلع  تفگ  درم  دنک .  یم  یهن  نز 

يور رد  بضغ  راثآ  و  تسا ،  هدش  جراخ  اقآ  مدـید  مناسرب ،  اقآ  هب  ار  ربخ  هک  متـشگرب  دـهدب .  وگغورد  نز  نیا  هب  و  دریگب ،  ارم  رتش 
نیعل يا  یتفگ  غورد  دومرف  اقآ  تسا .  نم  لام  رتش  تفگ  درم  نآ  هدب .  وا  هب  ار  نز  نیا  رتش  دومرف :  درم  نآ  هب  تسا .  نایامن  شکرابم 

تداهش هفوکرد  يدحا  هک  يدهاش  دومرف :  اقآ  تسا ؟  نز  نیا  لام  رتش  نیا  هک  دهد  یم  تداهش  یـسک  هچ  یلع ،  ای  تفگ :  درم  نآ  . 
يا دومرف :  رتش  هب  اقآ  مهد .  یم  نز  نیا  هب  ار  رتش  دیوگب ،  تسار  دـهدب و  تداهـش  يدـهاش  رگا  تفگ :  درم  نآ  دـنک .  یمن  در  ار  وا 

هک تسا  لاس  نیدنچ  نم  نییصولاریخ ،  ای  نینم و  ؤملاریما  ای  درک :  ضرع  حیصف  نابز  اب  رتش  یتسه ؟  سک  هچ  لام  وت  نک ،  مّلکت  رتش 
زا هک  رات  بش  یتفخ  یفطصم  ياج  هب  ( 171  . ) دومرف همین  ود  ار  درم  نآ  ریگب و  ار  دوخ  رتش  دومرف  نز  نآ  هب  اقآ  متـسه .  نز  نیا  لام 

رهوگ يا  یلع  لـیزنت  جرب  باـتفآ  زا  یلع  مورحم  هتـشگ  ّقح  زا  ِّقح  يا  یلع  موتکم  رارـسا  مرحم  يا  یلع  رادـیب  تشگ  ملاـع  وت  باوخ 
تسا لالجلاوذ  ییضُم ء  هجو  یلع  تسا  لاثم  یب  ّیضر  مسا  یلع  شنیب  لها  غارچ  مشچ و  یلع  شنیرفآ  باتکلا  ما  یلع  لیوءات  يایرد 
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لبح یلع  راون  الارون  قح ،  دهـشم  رد  یلع  رارـس  الا  ُّرـس  قلطم ،  بیغ  رد  یلع  قح  ترـضح  ّيوَس  هار  یلع  قلطم  قح  ّيوقلا  ُبنَج  یلع 
ْنْوَک هنُک  ییاناد ز  هب  بیرال  رارـسا  زا  هدرپ  نکفارب  بیغ  هدرپ  راد  هدرپ  يا  یلع  تسا  نیرخ  الاو  نیلو  الا  ماما  تسا  نید  لـقع و  نیتملا 
دـسر دمحا  زج  هک  ْنیَنْوَک  ناگوچ  وا  يوربَا  مخ  یّمـسم  نطاب  رد  مسا و  رهاظ  هب  اب  هطقن  وا  بل  لاخ  دَُوب  هللا  دـی  ییاناوت  ماگنه  هب  هاگآ 

هیآ نیا  وا  رد  رگ  يدوبن  روجیَد  ماش  رـسارس  يدوب  ناهج  سدـقا  ضیف  لّزنت ،  ماگنه  هب  سّدـقت  یلاعت و  زِع ،  جوا  رد  نیـسوق ؟  باق  اـت 
وچ ددنب  ورف  تسا  باطخلا  لصف  نابز ،  رگ  دـیاشگ  تسا  تام  لقع ،  رـضخ  قشع و  ِلیلخ  تسا  تایح  بآ  نیا  هک  تملظ  نآ  رد  رون 

هدجس هب  ار  ادگ  متاخ  عوکر ،  رد  دشخبب  تسوا  ننسلاب ،  مئاق  ِهللا  ّیلو  تسوا  ِنت  ْناج  نیوکت ،  هب  عیرـشت و  هب  تسا  باتکلا  ملع  بل ، 
یلع هللا  ُناسل  دوبعم  هاگتولخ  هب  ارس  بش إ  عمـش  نیا  راسخر  ۀناورپ  کلف ،  عمج  یلع  رد  ّقحلا  ِیلَیو  قلخلا  ِیلَی  ار  ادخ  هداد  لد  ناج و 

نیلّوا يارب  َهر  لیلد  تسا  نیرخآ  رد  وا  قدـصلا  ناسل  بلطم  تفگ  وا  هجهل  اب  قح  هک  بش  نآ  زا  دـش  قطان  ِهللا  مـالک  دوب  نُذُا  دـمحا  ، 
نیا رد  ار  نامـسآ  نیمز و  رگنل  دَُوب  ار  ناهج  دنازرلب  قح  رهق  وچ  تمایق  زور  رد  تسا  نازیم  هک  تماق  دـق و  نآز  دوب  رتنوزوم  هچ  تسا 
دنک رگ  یهاگن  ار  ّبر  رارسا  وا  دیاشگب  رگم  ار  بل  هتسب  احیسم ،  ات  مدآ  رادیدپ ز  ددرگ  اَهل ،  ام  دیوگ  وچ  رارسا  هتفهنب ز  هچنآ  كاخ 
لزا حبص  ییوت  تسا  ّیلو  رسکی  يوَس  ام  رب  ومه  تسا  ّیلع  یلعءا ،  نآ  دزن  هک  یسک  راتفر ! دَنام ز  کلف ،  دیـشروخ  هب  راسخر  هام  نآ 

زنک تلزع  جنک  رد  یئوت  رون  یلع  ٌرون  فجن  رد  دنیبب  روط  رد  هدـیدان  ار  هچنآ  یـسوم  هک  سفنا  قافآ و  دوش  نشور  ات  هک  سّفنت  امنب  ، 
رهزا هللاءایض  يدوُمن  رد  رونا  هللارون  وت  یبویعلا  راّتس  زور ،  رد  وت  یبویغلا  بیغ  دهاش  بش ،  ردوت  یتسه  جات  یتسه  هک  نوریب  ایب  یفخم 
ياول دوهـشم  موی  رد  يدهاش  لّوا  وت  دوعوم  زور  رد  يدراو  لّوا  وت  یلاوز  یب  ضیف  وت  یناف ،  ناهج  یلازی  لالُز ال  ّیقاس  وت  يدوجو  رد 

يدوبن وت  یب  رگا  مچرپ  ریز  احیـسم  ات  مدآ  هک  مخ  کلف  تشپ  وت  شیپ  اهنت  هن  دیاش  وت  نوچ  ار ،  ادخ  يرادملع  دیاب  وت  تسد  رد  دمح 
نوچ یفطصم  شود  هب  نیمضت  وت  یب  نییآ  نید و  درادن  نیدلا  ۀمصع  ّیلو  یتسه  نوچ  وت  نید )  مکل  تلمکءا  مویلا   ) دوبن نییآ  صقان 

ار یفطـصم  یناث  وت  زج  دشابن  راوازـس  ار  هللادی  دشاب  نیا  هک  راذـگب  وت  ار  اپ  قح  تسد  ياج  هب  يداهن  یندءا  وءا  ِقاط  رب  مَدَـق  يداهن  اپ 
دز ملق  تروص  نیا  رد  تریـس  نآ  نوچ  دیدنـسپ  دوخ  يارب  دید و  ار  وت  دید  ادـخ  دوخ  رون  وت  يور  رد  وچ  ار  ادـخ  ثلاث  اّمنا  رد  ییوت 

لقع وت ز  هیاس  سّدقم  ضیف  دوب  رسفا  جات و  دش  یضترم  رَس  نآ  رب  رَس  یفطصم  دش  يوَسام  رب  رگا  دز  مقر  نیاک  دوخ  رب  تفگ  كرابت 
تال و ثول  هک  دیاب  وت  نوچ  يداز  هناخ  ار  ادخ  تخاس  ار  هبعک  وت  دلوم  ِنُمی  هب  تساوخ  ادـخ  ملاع  هلبق  نوچ  ار  وت  وت  هیاپ  رترب  مهو  و 

وگ ینُولَس  تناهد  رد  ناهنپ  هللا  ُناسل  تنابز  دشاب  قح  ملع  دیلک  قلطم  وت  حور  يوَسام  دیق  قتشم ز  وت  مان  ادخ  مان  زا  دش  دیادز  ار  يّزُع 
ار ز احیسم  مد  نآ  دَرب  ار  اشگ  لکشم  فک  ییامنب  نوچ  ار  امن  زجعم  بل  ییاشگب  وچ  ربنم  ریز  ار  سدقلا  حور  شَِکب  ربمیپ  ياج  رد  وت 

بش یتفخ  یفطـصم  ياج  هب  رادیرخ  دش  تیادخ  يرْـشَی  ْنَم  هب  رازاب  هب  يدروآ  وچ  ناج  عاتم  شومارف  اضیب  دی  یـسوم  دنک  شوه  رس 
تدابع رد  دیآ  وت  لدع  اجک  تقبس  يوگ  يدرب  سنا  ّنج و  تبرض ز  كرـش  رفک و  قرف  رب  يدز  رادیب  تشگ  ملاع  وت  باوخزا  هک  رات 

متخ دنـسم  رب  نیـشن  سی  هط و  ةولج  اب  ایب  ار  یتا  لَه  يادِر  نکفا  شود  هب  ار  یتَفال  جاـت  وت  رـس  رب  ِهِنب  تداهـش  رد  یّقح  نینثا  یناـث  هک 
نامرف ریز  فصآ  وید و ،  هتـسشن  نامیلـس  تخت  رب  هک  مزوس  نآ  زا  ردیح  مادنا  زا  ددرگ  نایامن  رـسکی  هلمج  متاخ  هب  ات  مدآ  هک  نّییبنلا 

یهگ يراهنلا  فصن  رد  هک  يدیشروخ  وچ  يراوس  لک ،  لقع  شود  رب  یهگ  راتفگ  هتسب ز  ورف  بل  ینولَـس  راک  رـس  رب  هتـسشن  ینولیقا 
 ، یباتب را  كالفا  رب  زاب  یهگ  هتسب ،  یهگ  یهّللادَی  زاس  رد  زوس و  ردنا  یّقح  ياون  رات  برقع  رد  رمق  دننام  هب  راتفرگ  ینانود  گنچ  رد 
هب ناهنپ  زار  نآز  یمد  اشگب  هرگ  زارفارـس  وت  لدـع  هب  ددرگ  ّقح  هک  زارفارب  ار  قح  مچرپ  ایب و  یبارت  وب  یباوخ ،  كاـخ  رب  رگا  یباـتفآ 
رد مدـق  دز  مدـق  نوچ  تدابع  بارحم  هب  لیربج  لاب  تیاپ  هب  دزیر  ورف  لـیزنت  رارـسا  زا  بل  ییاـشگب  وچ  نآرق  هب  لـیجنا و  هب  تاروت و 

هرابکی ّقح  رکذ  رد  هدـش  مارآ  بلق  اب  وا  شرع  دزرل  هک  شزامن  ردـنا  ایبنا  هروس ي  شزاـین ز  وحم  ناربمغیپ  همه  دز  مَدـِق  کـُلم  هصرع 
تخیسگب دیحوت  هزاریـش  ناغف ،  تخیر  نیمز  رب  هگان  هللاراث  هک  رادلد  هب  هداد  هداد و  فک  زا  لد  رادید  قوش  زا  وا  هتـشگرس  همه  ماغدا 

باتهم يور  هتـشگ  هدولآ  نوخ  هک  بات  بت و  ردنا  نامـسآ  نیمز و  دیـشروخ  تفرگب  دش و  ّقتـشم  رمق  دییاس  ریـشمش  نادَقرَف  قرف  وچ 
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رد فطل و  ردنا  رهظم  ار  ادخ  رهد  هبوجعا  نیا  زا  هللا  َیلاعت  تفگ  یم  هبعکلا  ّبر  ُتزف و  یلع  تفـس  یم  هدید  زا  شمغ  رد  نوخ  کلف 
ز نامیتی !  هآ  زا  دزرل  دوخ  یلو  ناکما  کُلم  تبیه  دنازرلب ز  ربیخ  تشپ  مخ  شا  هجنپ  زا  زور  هب  رک  کلف  شوگ  شا  هلان  زا  بش  هب  رهق 

وچ شلالج  رد  لامج و  رد  قح  نیبب  شلامک  فاصوا  نم ز  میوگ  هچ  لِگ  رد  هدـناماو  اـپ  هتـشگرس ،  دوخ  لـیاضف  رحب  نآ  ّدـم  رزج و 
رد رگا  نم  مدیحو  دمرس  راهیدز و ز  روهید و  ّدتمم ز  لظ  دشاب  هک  قح  قح  هب  شتاذ  رارسا  دناد و  یم  ادخ  شتافص  لمکلا  هریح  دشاب 

ناوخ هب  لتاق  هک  وت  هتسکش  اپ  شرانک  رد  مه  یگس  هتسشن  َملاع  کی  هک  یناوخ  نآ  رب  ریپ  وت  يوک  رد  مدش  مدوب  یگس  ریصقت  مرج و 
(172  ) ینارب ار  گس  نیا  هک  مرادنپن  یناوخب  دوخ 

ماش ات  هفوک  زا  ارسا ،  ناوراک  اب  هارمه  مجنپ :  شخب 

ارسا ناوراک  اب  هارمه 

ارسا فّقوت  زا  سپ  دنداد .  تکرح  هفوک  فرط  هب  مامت  ۀلجع  هب  ار  تیب  لها  يارُسا  راکتیانج  هیُما  ینب  البرک ،  شارخلد  يایاضق  زا  سپ 
دندید و هّیهت  ار  ماش  رفـس  بابـسا  ماش ،  يوس  هب  ارـسا  نداد  تکرح  رب  ینبم  يو  نامرف  رودـص  دـیزی و  هب  دایز  نبا  شرازگ  هفوک و  رد 

يذ نبرمش  هبلعث و  یبا  نب  ضحم  سیق ،  نب  رجز  دایز  نبا  دنداد .  تکرح  ماش  فرط  هب  لصوم  هار  زا  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها 
 . دندش دراو  ماش  هب  ارـسا  هک  دوب  رفـص  هام  لوا  زور  دنرب .  ماش  هب  ار  اهرـس  ارـسا و  راوس ،  رازه  جنپ  هارمه  هک  دومن  رومءام  ار  نشوجلا 

 : داد خر  هار  لوط  رد  هک  یتفگش  ثداوح  کنیا 

تارف طش  رانک   . 1

یب ياه  هواجک  يور  يراوخ  تّفخ و  اب  ار  ناکدوک  دنتـسب و  رتش  هب  ریجنز  لغ و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  دوب .  هلفاـق  سیئر  رمش 
اهرس دندرک و  لزنم  تارف  طش  رانک  دنتفر  هار  يرادقم  نوچ  دندومن .  تکرح  هدرک  اه  هزین  رب  ار  هدیرب  ياهرـس  هدناشن و  نانز  شوپور 

كراـبم رـس  يـالاب  زا  یتـسد  دـندید  نیب  نیا  رد  دنتـسشن .  رمخ  برـش  بعل و  وـهل و  راـمق و  هـب  دنتـشاذگ و  يا  هـبارخ  راوـید  ياـپ  ار 
هک یمدرم  ایآ  باسحلا ! ؟  موی  هّدج  ۀعافش  انیسح  تلتق  ۀُّما  اوجرتا  تشون :  راوید  رب  نینوخ  ملق  اب  دش و  رهاظ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس 

دنریگب ار  تسد  نآ  هک  دنتـساخرب  اهنآ  دنک ! ؟  تعافـش  نانآ  زا  تمایق  زور  رد  يو  ّدج  دنراد  عّقوت  دنا ،  هدولآ  نیـسح  نوخ  هب  تسد 
سیل هللاو  الف  تشون :  نوخ  گنر  هب  ار  رعش  نیا  دش و  رهاظ  تسد  نآ  هراب  رگید  دندش .  رامق  لوغشم  دنتـسشن و  زاب  دنتفاین .  ار  یـسک 

دنهاوخ باذع  راتفرگ  تمایق  زور  رد  هتـشادن و  یهلا  هاگرد  رد  یعیفـش  نانآ  مسق ،  ادخ  هب  هن  باذعلا  یف  ۀـمایقلا  موی  مه  عیفـش و  مهل 
نولوقت إ ذ اذام  دندینـش :  یفتاه  زا  ار  تایبا  نیا  زاب  هک  دندش  لوغـشم  دوخ  شیع  هب  زاب  دش .  دیدپان  هکدنریگب  ار  تسد  دندیود  دش . 

ینامز تفگ  دیهاوخ  هچ  یمدب  اوجرض  مهنم  يراُسا و  مهنم  يدقتفم  دنع  یلهءاب  یترتعب و  مم  الا  رخآ  متنءا  متلعف و  اذام  مکل  ّیبنلا  لاق 
دیدرک و ریسا  ار  یخرب  دیداد ،  ماجنا  متیب  لها  اب  نم  تلحر  زا  سپ  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  اهتّما ،  نیرخآ  زا  هک  دسرپب  امش  زا  ربمایپ  هک 

؟  دیدناسر تداهش  هب  ار  یخرب 

تیرکت  . 2

رهـش لها  دننک .  لابقتـسا  اهنآ  زا  هک  دـنهد  ربخ  مدرم  هب  اتدنداتـسرف  رهـش  هب  ار  رفندـنچ  لزنم  نیا  یکیدزن  رد  دوب .  تیرکت  مود  لزنم 
دنتفگ دنتسه ؟  یناسک  هچ  اهنیا  تسا و  ربخ  هچ  دنتفگ  دندوب ،  رهش  نآ  رد  يراصن  زا  یعمج  دندمآ .  البرک  يارسا  لابقتسا  هب  تیرکت 

امش رب  فا  دنتفگ  يراصن  نامزلا .  رخآ  ربمغیپ  هدازرتخد  همطاف ،  رسپ  دنتفگ  نیسح ؟  مادک  دندیسرپ  دنروآ .  یم  ارـسا  اب  ار  نیـسح  رس 
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نیا زا  ام  دـندرک  ضرع  دـنتخادرپ و  هیرگ  هب  دـندز و  سوقان  دنتـشگرب و  دوخ  سیانک  هب  سپـس  و  دـیتشک ! ار  ربمغیپ  رـسپ  هک  داب  مدرم 
 . دندرک شنزرس  ار  اهنآ  و  میرازیب ،  لمع 

هلخن يداو   . 3

یکی دندید و  یمن  ار  شباحصا  هک  دندینـش  ار  يرایـسب  هحون  هّجـض و  يادص  اجنآ  رد  دندیـسر .  هلخن  يداو  هب  هدرک  چوک  تیرکت  زا 
يدوج نیع  ای  الا  تفگ :  یم  يرگید  دودـجلا و  ریخ  هّدـج  شیرق و  اـیلع  نم  هاوبا  دودـخلا  یف  قیری  ول  هنیبج و  یبنلا  حـسم  تفگ :  یم 

يدبع کلملاب  ّربجتم  یل  ایانملا إ  مهدوقت  طهر  یلع  يدعب  ءادهشلا  یلع  یکبی  نمف  يّدج  قوف 

داشرم  . 4

دش و دنلب  اهنآ  ۀلان  هّجض و  يادص  ناریسا  ۀلفاق  ندید  اب  دندمآ و  لابقتـسا  هب  رهـش  نآ  نادرم  نانز و  دندیـسر .  داشرم  هب  هلخن  يداو  زا 
 . دننک هلمح  ادهشلادیس  نالتاق  رب  هک  تفر  نآ  میب 

نارح  . 5

هب و  دمآ .  ناشیا  لابقتسا  هب  يو  تشاد .  رارق  یئازخ  ییحی  مان  هب  يدوهی  کی  لزنم  يدنلب  يالاب  رد  دیسر .  نارح  یکیدزن  هب  ارسا  هلفاق 
نیا داد ،  ارف  شوگ  هتفر  شیپ  دـبنج .  یم  شکرابم  ياهبل  دـید  داتفا .  ادهـشلادّیس  كرابم  رـس  هب  شمـشچ  هک  تخادرپ  اهرـس  ياشامت 

نآ زا  رس  نیا  دیسرپ  هتفر  ورف  یتفگـش  هب  لاح  نیا  هدهاشم  زا  ییحی  ( 173 () َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَءا  اُومَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو   : ) دینـش ار  مالک 
قح رب  وا  نید  رگا  تفگ  يدوهی  ادخ .  لوسر  رتخد  همطاف  دنتفگ  تسیک ؟  شردام  دیسرپ  تسا .  یلع  نب  نیـسح  رـس  دنتفگ  تسیک ؟ 

هعطق ار  نآ  تشادرب و  دوخ  رـس  زا  تشاد  رـس  رد  هک  يرـصم  قد  هماّـمع  دروآ و  مالـسا  ییحی  دـش .  یمن  رهاـظ  وا  زا  تمارک  نیا  دوبن 
هک مهرد  رازه  هارمه  داتـسرف ،  نیدـباعلا  نیز  ماـما  تمدـخ  هب  دوب  هدیـشوپ  هک  يزخ  هماـج  داد و  مرتـحم  مرح  نیتاوـخ  هب  درک و  هعطق 
رود ینک ! ؟  یم  تیامح  تناعا و  ار  هفیلخ  نیبوضغم  هک  دندز  گناب  وا  رب  دندوب  اهرـس  رب  لّکوم  هک  یناسک  دـنیامن .  جاتحی  ام  فرص 

هربقم دش .  هتـشک  تشک و  ار  اهنآ  زا  نت  جنپ  تفرگرد و  گنج  درک .  عافد  دوخ  زا  ریـشمش  اب  ییحی  تشک !  میهاوخ  ار  وت  هنرگ  وش و 
 . تساعد تباجتسا  لحم  و  هدوب ،  فورعم  دیهش  ییحی  هربقم  هب  نارح  ةزاورد  رد  ییحی 

نیبیصن  . 6

لآ يارسا  ییاریذپ  يایهم  هدرک  تنیز  ار  رهش  دننک و  ربخ  ار  رهش  ریما  دیوگب  ات  داتسرف  ار  رفن  کی  رمش  دیـسر ،  نیبیـصن  هب  هلفاق  نوچ 
ناهگان دندش ،  رهـش  دراو  ماش  هفوک و  رکـشل  دنتفر و  هلفاق  لابقتـسا  هب  هک  ینامز  دوب .  سایلا  نب  روصنم  رهـش ،  ریما  دـنیامن .  تمـصع 

زا كانمیب  نیگمرـش و  هلفاق  ریما  دـنتخوس .  دـندوب  هدز  قرب  تمـسق  نآ  رد  هک  یمدرم  هّیلک  دـنازوس و  ار  رهـش  زا  یمین  تسجب و  یقرب 
 . دندرک تکرح  گنردیب  ناراد  هلفاق  دش و  ادخ  بضغ 

لصوم ای  نامیلس  يرادنامرف  هزوح   . 7

رد یکی  تشاد :  ردارب  ود  هک  دوب  فسوی  نب  نامیلس  رهش  نیا  سیئر  دندرب .  تسین  مولعم  ام  رب  شمان  هک  يرگید  رهش  هب  ار  ارـسا  هلفاق 
نامیلس و هب  ّقلعتم  رهـش  ةزاورد  کی  دوب .  رهـش  نیا  تموکح  کیرـش  يرگید  دوب و  هدش  هتـشک  نینم  ؤملاریما  تسد  هب  نیّفـص  گنج 
ود عازن  ببس  رما  نیمه  دننک .  دراو  وا  ییامرفنامرف  هزاورد  زا  ار  هدیرب  ياهرس  داد  روتسد  نامیلس  دوب .  شردارب  هب  ّقلعتم  رگید  هزاورد 
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رمـش و شّحوت  بجوم  هک  داد  خر  یبیجع  ياـغوغ  هنتف و  هجیتن  رد  دـش .  هتـشک  گـنج  نآ  رد  نامیلـسو  تفرگرد  گـنج  هدـش  ردارب 
 . دنتفر نوریب  رهش  زا  ناباتش  زین  اجنیا  رد  دیدرگ و  شیاقفر 

بلح  . 8

یم یگدـنز  مکحم  يراـصح  هعلق و  رد  دـندوب و  يدوهی  نآ  ناـنکاس  هک  دوب  يا  هیرق  نآ  ۀـنماد  رد  هک  تسا  یهوک  بلح  یکیدزن  رد 
یلاوتوک هوک  نماد  رد  تشاد .  ترهش  تفاطل  هب  ماش  قارع و  زاجح و  رد  اهنآ  سابل  اهنآ و  عونصم  دوب و  یفابریرح  اهنآ  لغش  دندرک . 

 ، نیریـش دـندروآ .  دورف  تشاد  ناوارف  فلع  بآ و  هک  هوک  نماد  رد  ار  هلفاـق  دوب .  دوـهی  سیئر  تشاد و  ماـن  نوراـه  نبزیزع  هک  دوـب 
هک ار  ریسا  ياهمناخ  زا  یکیو  دمآ  ارسا  کیدزن  دوب  نیریش  شمان  هک  یکزینک  دمآرد ،  بش  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدرکدازآ 
هک زینک  دـشاب .  هدوب  بابر  دـیاش  تسا و  هابتـشا  ارهاظ  یلو  دوب  ونابرهـش  يو  دـنا  هتـشون  یخرب  تخانـش .  دوب  وا  رازگتمدـخ  قباـس  رد 

شومارف تفگ :  دندیـسرپ  هک  ار  وا  هیرگ  ببـس  درک .  نتـسیرگ  هب  عورـش  دید  ار  وا  هنهک  سردنم و  ياهـسابل  داتفا و  مناخ  رب  شمـشچ 
بجع نیریش  دومرف :  ونابرهـش  هب  هبیاطم  روط  هب  تسیرگن و  نیریـش  تروص  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يزور  هک  منک  یمن 

ار وا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نبای  درک :  ضرع  هدرک  یلیم  نیریـش  رد  ماما  هک  نآ  نامگ  هب  ونابرهـش  دراد .  يا  هتخورفا  يور 
 . درک صّخرم  ار  وا  دیناشوپ و  كزینک  هب  یسیفن  رایسب  تعلخ  وناب  رهش  مدرک .  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وا  نم  دومرف :  ماما  مدیـشخب .  وت  هب 

دازآ نیا  دندوب و  نم  هدرکدازآ  اهنآ  درک  ضرع  يا .  هدادن  تعلخ  ار  کیچیه  يا و  هدرک  دازآ  رایسب  نازینک  وت  دندومرف :  نیـسح  ماما 
دوب ونابرهش  تمدخ  رد  مه  نیریش  دومرف و  اعد  ار  ونابرهش  ماما  دشاب .  امش  هدرک  دازآ  نم و  هدرک  دازآ  نیب  یقرف  دیاب  تسامش ،  هدرک 
هچنآ زا  ات  دـش  هد  لخاد  هتفرگ  هزاجا  دـشرطاخ ،  ناشیرپ  دـید ،  ار  ریـسا  ياهمناخ  هنهک  ياهـسابل  يو  هک  بش  نآ  تلحر .  ماـگنه  اـت 

 ، هلیبق سیئر  زیزع ،  درک .  بابلا  قد  دوب .  هتـسب  رد  دیـسر  راصح  هب  نوچ  دروایب .  اهمناخ  يارب  هدرک و  هّیهت  بوخ  ساـبل  دوب  هتخودـنا 
رس و هک  مدید  ار  نوراه  یسوم و  باوخ  رد  نم  تفگ :  زیزع  یتسناد ؟  اجک  زا  ارم  مان  دیسرپ  يرآ .  تفگ :  یتسه ؟  نیریش  ایآ  دیسرپ 

ماما دنتفگ  دیتسه ! ؟  ناشیرپ  نینچ  هک  هدـش  هچ  ار  امـش  مدیـسرپ  مدرک و  مالـس  دـندوب .  هدز  تبیـصم  نایرگ  ياه  هدـید  اب  هنهرب  ياپ 
زیزع دنا .  هدرک  لزنم  هوک  نماد  رد  بشما  دنرب و  یم  ماش  هب  شتیب  لها  اب  ار  وا  رس  دنا و  هتشک  ار  ربمغیپ  رتخد  رسپ  مالسلا  هیلع  نیـسح 
قحب ربمغیپ  وا  يرآ  تفگ :  دیراد ؟  هدیقع  شیربمغیپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  هب  امـش  رگم  مدیـسرپ  یـسوم  زا  تفگ : 
متفگ نم  میرازیب .  وا  زا  ام  دـنک  ضارعا  وا  زا  سکره  میراد و  نامیا  وا  هب  همه  ام  هتفرگ و  قاثیم  وا  هرابرد  اـم  ۀـمه  زا  دـنوادخ  تسا و 

هیلع نیـسح  هدرک  دازآ  وا  دوش ،  یم  دراو  نیریـش  ماـن  هب  یکزینک  هعلق ،  رد  تشپ  ورب  نوـنکا  دوـمرف  منک .  نیقی  هک  اـمنب  نم  هب  یناـشن 
نیا نک .  رایتخا  مالسا  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالس  ورب و  مالسلا  هیلع  نیسح  سّدقم  رس  دزن  وا  قاّفتا  هب  نک و  ییاریذپ  وا  زا  تسا ،  مالسلا 

هب مهرد  رازه  مه  زیزع  تشادرب و  تاّیرطع  كاروخ و  سابل و  نیریش  يدز !  رد  وت  هک  رد ،  تشپ  مدمآ  دش .  بیاغ  ام  رظن  زا  تفگب و 
نیدجاسلادّیـس تمدخ  رانید  رازه  ود  زین  دوخ  زیزع  دنیامن .  تیب  لها  هب  یتمدخ  ات  دـنوشن  نیریـش  ییاریذـپ  عنام  هک  داد  ارـسا  نالّکوم 

 : تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  ترضح  سّدقم  رس  دزن  هب  اجنآ  زا  دیدرگ و  فّرشم  مالسا  فرـش  هب  ترـضح  نآ  تسد  هب  درب و 
هدیناسر مالس  امـش  هب  یـسوم  ترـضح  دوب و  ناربمغیپ  متاخ  ادخ و  لوسر  وت  دج  هک  مهد  یم  یهاوگ  هللا ،  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا 

ياقآ يا  درک :  ضرع  زیزع  داب ! ناشیا  رب  ادخ  مالس  هک  داد  زاوآ  هجهل  تحارص  لامک  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  سّدقم  رـس  دنا . 
نوچ هک  دینش :  خساپ  یشاب .  یضار  نم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تّدج  دزن  ینک و  تعافـش  ارم  مهاوخ  یم  دیهـش ،  گرزب 

دندیدرگ یضار  وت  زا  مردام  مردپ و  ّدج و  يدرک  یکین  نم  تیب  لها  قح  رد  نوچ  دندش و  دونـشخ  وت  زا  لوسر  ادخ و  يدش  ناملـسم 
تسب زیزع  هب  ار  نیریش  دقع  نیدجاسلادّیس  ترضح  هاگ  نآ  مدش .  دونشوخ  وت  زا  زین  نم  يدیناسر  ام  هب  ار  ربمغیپ  ود  نآ  مالس  نوچ  و 

 . دندش ناملسم  هعلق  لها  مامت  و 
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ینارصن رید   . 9

رد يزور  هک  دـنک  یم  تیاور  وا  دوب .  قیفر  هلفاق  ناهدـنامرف  اب  یماش  دیعـسوبا  تفر .  شیپ  رید  فرط  هب  درک و  تکرح  اـجنآ  زا  هلفاـق 
دریگب ار  هدیرب  ياهرس  دنز و  نوخیبش  اهنآ  رب  بش  فصن  دهاوخ  یم  هدرک  مهارف  يرکشل  یمازح  رصن  هک  دنداد  ربخ  رمش  هب  ماش  رفس 

رید کیدزن  شنارای  رمـش و  دنربب .  هانپ  رید  هب  ار  بش  دش  رارق  راکفا  لدابت  زا  سپ  داد .  خر  میظع  یبارطـضا  رکـشل  ياس  ؤر  نایم  رد  . 
 . میور یم  ماش  هب  قارع  زا  میدایز و  نبا  رگشل  زا  ام  تفگ  رمـش  دیهاوخ ؟  یم  هچ  تفگ  دمآ و  راوید  زارف  رب  گرزب  شیـشک  دندمآ ، 

دنتشک و ار  وا  هک  داتسرف  رارج  يرگشل  دیزی  دوب ،  هدرک  جورخ  دیزی  رب  یصخش  تفگ :  رمش  دیور ؟  یم  راک  هچ  يارب  دیسرپ  شیـشک 
راوید کیدزن  ار  اهرس  اهراد  هزین  منیبب .  ار  اهرس  تفگ  شیشک  میرب .  یم  دیزی  دزن  شمرح  يارسا  اب  ار  وا  باحصا  وا و  ياهرـس  کنیا 

زا تسا .  عمال  نآ  زا  یصوصخم  ینـشور  هدوب و  عطاس  نآ  زا  يرون  دید  داتفا ،  ادهـشلادّیس  كرابم  رـس  رب  شیـشک  مشچ  دندرک .  دنلب 
ناتدوخ دـییامن و  رید  لخاد  ار  ناریـسا  اهرـس و  درادـن ،  ار  امـش  شیاـجنگ  رید  نیا  تفگ  داـتفا ،  شیـشک  لد  رب  یتبیه  نآ ،  راونا  وترپ 

ارسا و نارگن  دینک و  عافد  تغارف  اب  دیناوتب  دندرک  هلمح  رگا  دنک و  هلمح  امش  رب  نمشد  ادابم  هک  دیشکب  کیـشک  دینامب و  راوید  تشپ 
ارسا و هارمه  یصوصخم  قودنص  رد  ار  نیسح  رس  دندرک و  لفق  هداهن  قودنص  رد  ار  اهرس  دیدنسپ .  ار  هیرظن  نیا  رمـش  دیـشابن .  اهرس 

داهن یصوصخم  قاطا  رد  ار  اهرس  داد و  اج  یبسانم  لحم  رد  ار  ارسا  گرزب  شیـشک  دندنام .  نوریب  دوخ  دندرک و  رید  لخاد  رامیب  ماما 
ناهگان سپس  دور .  یم  الاب  نامسآ  هب  تسا و  نکفاوترپ  ادهشلادّیس  كرابم  رس  زا  يرون  دید  درک  یم  یشکرس  نآ  هب  هک  بش  ماگنه  . 

دـشک یم  دایرف  یـصخش  هتـسشن و  تخت  نآ  طسو  رد  مرتحم  مناخ  کی  هک  دـمآ  دورف  رون  زا  یتخت  دـش و  هتفاکـش  قاـطا  فقـس  دـید 
ردام اوح  مدید  متـسیرگن  بوخ  نوچ  دیوگ :  دینکفا .  نییاپ  ار  دوخ  رـس  دیهد و  هار  دیهد ،  هار  اورظنت : ) مکـسو و ال  ؤر  اوقّرط  اوقّرط  )
ردام نارمع و  رتخد  میرم  و  نوعرف ،  نز  هیسآ  و  یـسوم ،  ردام  زین  فسوی و  ردام  لیحار  لیعامـسا ،  ردام  میهاربا و  نز  رجاه  نایمدآ ، 

یم مئاد  دندینابـسچ و  هنیـس  هب  هتفرگ  رب  رد  هدروآ  نوریب  قودنـص  زا  ار  اهرـس  دندمآ و  دورف  نآ  زا  نامزلارخآ  ربمغیپ  نانز  و  یـسیع ، 
دمآ ینارون  یتخت  دش و  اپ  رب  یشروش  هلغلغ و  مدید  هاگان  دنتشاذگ .  یم  دوخ  ياج  هب  دندرک و  یم  ترایز  دنتسیرگ و  یم  دندیسوب و 

رد هک  مدینـش  یم  اّما  مدید ،  یمن  ار  یـسک  مدش .  شوهیب  مدیزرل و  دوخ  رب  نم  دیآ .  یم  رـشحم  هعیفـش  هک  دیهنرب  مشچ  همه  دنتفگ  . 
هنیس رورس  زا  نم ،  هدید  رون  يا  ردام ،  بیرغ  يا  ردام ،  دیهـش  يا  ردام ،  مولظم  يا  وت  رب  مالـس  دیوگ :  یم  یکی  شورخ  اغوغ و  نایم 

بهار ریپ  مدیدن .  ار  یـسک  مدمآ  شوه  هب  هکنآ  زا  سپ  تفرگ .  مهاوخ  تناگدنـشک  زا  ار  وت  داد  هک  روخم  مغ  تیادف ،  هب  ردام  نم ، 
کشم و روفاک و  اب  هدروآ و  نوریب  ار  نیسح  رس  تسکش و  ار  قودنص  لفق  هدش  قاطا  لخاد  سپس  دومن ،  رّطعم  هدرک و  ریهطت  ار  دوخ 
 : درک ضرع  داتسیا و  وا  لباقم  رد  بدا  لامک  اب  دراذگ و  درک  یم  تدابع  هک  يا  هلبق  فرط  هب  ار  وا  مارتحا  لامک  رد  تسـش و  نارفعز 
ار نانآ  لیجنا  تاروت و  رد  دنوادخ  هک  یتسه  یتعامج  نآ  زا  وت  مناد  یم  ردق  نیمه  مدآ ،  دالوا  نیرتهب  ِرتهم  يا  ملاع و  نارورس  ِرَس  زا 
اب دنیآ ،  یم  وت  ترایز  هب  یبوبر  سدـق  نمجنا  نامَرحَم  هک  هداد  یتلزنم  ردـق و  نانچ  ارت  هک  يدـنوادخ  قح  هب  یلو  تسا  هدرک  فصو 

مومغملا و انءا  مولظملا و  انءا   : ) دومرف دمآ و  نخس  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  سّدقم  رـس  یتسیک ؟  وگب  ΙȘ ناـبز  هب  نک و  مّلکت  نم 
 ، نک نایب  رتنـشور  نیا  زا  تیادف ،  هب  مناج  رـس  يا  تفگ  بهار  ریپ  افَقلا . ) َنِم  ُحُوبْذَملا  انءا  افَْجلا ،  ِْفیَِـسب  ُلُوتْقَْملا  انءا  ُمُومْهَْملا ،  انءا 

انءا یـضترملا  یلع  نبا  انءا  یفطـصملا  دمحم  نبا  انءا   : ) دومرف دنلب  يادص  هب  تحاصف  لامک  اب  هدیرب  رـس  وگب .  ار  دوخ  بسن  بسح و 
دیسوب و تشادرب و  ار  رس  هدادرس  ناغف  دایرف و  اسیلک  هدروخلاس  یناحور  ردپ  البرکب . ) مولظملا  دیهشلا  نیـسحلا  انءا  ءارهزلا  ۀمطاف  نبا 

ییادص رس  زا  دوب .  مهاوخ  وت  عیفش  تمایق  يادرف  هک  ییامرفب  ات  مرادنرب  وت  تروص  زا  تروص  درک  ضرع  تشاذگ و  دوخ  تروص  رب 
 . هللا لوسر  ادّـمحم  ّنءا  دهـشءا  هللاالا و  هل  إال  نءادهـشءا  تفگ :  بهار  منک .  تعافـش  ار  وت  ات  يآ  رد  مالـسا  نیدـب  دومرف :  هک  دـینش 

تفگ داهن و  نایم  رد  نانآ  اب  ار  حبص  ات  بش  رس  زا  دوخ  يارجام  ناتـساد و  درک و  عمج  ار  اسیلک  بتکم  نادرگاش  یناحور ،  ریپ  هاگنآ 
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تمدخ ازع  سابل  اب  دنتسیرگ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تبیـصم  رد  هدیورگ و  مالـسا  هب  همه  رفن  داتفه  نآ  تسا .  هداوناخ  نیا  رد  تداعس 
دندش و ناملـسم  ترـضح  نآ  تسد  هب  همه  دنتـشاذگ و  رانک  ار  اهرانز  دنتـسکش و  ار  اهـسوقان  دنتفر .  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 

مقتنم راّبج  دنوادخ  دومرف  دادن و  هزاجا  مالسلا  هیلع  داّجس  ترـضح  دننک .  گنج  اهنآ  اب  دنـشکب و  ار  لاّتق  موق  نآ  هک  دنتـساوخ  هزاجا 
 . دیشک دهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  دوخ  تسا و 
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بوـقعی رهـش  نآ  ریما  دـندرک .  چوـک  نالقـسع  فرط  هب  هتفرگ  ار  ارـسا  اهرـس و  حبـص  دـنتفخ و  راوـید  ياـپ  رد  بش  شیاـقفر  رمش و 
ار رهش  داد  روتسد  يو  دوب .  هدروآ  تسد  هب  ار  رهش  نیا  تراما  تیانج ،  نیا  شاداپ  هب  هدش و  رضاح  البرک  گنج  رد  هک  دوب  ینالقسع 

تسمرس هتسشن  صوصخم  ياه  هفرغ  رد  وا  راکمه  نایعا  دنصقرب .  دننزب و  ات  داتسرف  رهـش  نوریب  هب  برط  وهل و  بابـسا  دنتـسب و  نیذآ 
ریرز مان  هب  يرجات  افداصت  دـنتفگ .  داب  كرابم  مه  هب  نانآ  دـندرک و  دراو  ار  هدـیرب  ياهرـس  هک  دـندوب ،  یقاس  رغاـس و  ماـج و  هداـب و 
نیذآ ار  رازاب  هک  تسا  ربخ  هچ  تفگ  دـننامداش .  رورـسم و  دـنیوگ و  یم  داب  كرابم  مه  هب  مدرم  دـید  دوب .  هداتـسیا  رازاـب  رد  یعازخ 

شیارسا اب  ار  وا  ياهرـس  دنتـشک و  ار  وا  داتـسرف  رارج  يرگـشل  دایز  نبا  دوب  هدرک  جورخ  دیزی  رب  قارع  رد  یـصخش  دنتفگ  دیا ؟  هتـسب 
 . تسا مالـسا  لها  ناگرزب  زا  دنتفگ  رفاک ؟  ای  دوب  ناملـسم  يو  دیـسرپ  یعازخ  ریرز  دـنرب .  ماش  هب  هک  دـننک  یم  رهـش  نیا  دراو  زورما 

دیـسرپ مشاب .  یم  رتراوازـس  تفالخ  هب  دیزی  زا  متـسه و  ادخ  لوسر  دنزرف  نم  هک  دوب  یعّدم  دنتفگ  دوب ؟  هچ  شجورخ  ببـس  دیـسرپ 
هیلع یلع  شردپ  مالـسلااهیلع  همطاف  شردام  مالـسلا ،  هیلع  نسح  شردارب  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  شمان  دنتفگ  دوب ؟  هک  شردام  ردپ و 

هریت و شمشچ  رد  ایند  و  دیزرلب ،  دوخ  رب  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  ریرز  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دّمحم  شّدج  مالـسلا و 
هب دنلب  يادص  اب  تخـس  داتفا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  شمـشچ  نوچ  دیناسر ،  ارـسا  هب  ار  دوخ  ات  دمآ  ناباتـش  سپـس  دش .  رات 

ریرز دنتـسه ؟  يداـش  رد  همه  رهـش  نیا  لـها  ینیب  یمن  رگم  ینک ،  یم  هیرگ  ارچ  درم  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  داـتفا .  هیرگ 
هتشگ روک  نم  ناگدید  هدش و  کشخ  نم  ياهمدق  شاک  مدیسر .  رهـش  نیا  هب  زورما  متـسه ،  بیرغ  يرجات  نم  نم ،  يالوم  يا  تفگ 
ماجنا هک  امرف  یتمدخ  ارم  درک  ضرع  دیآ .  یم  وت  زا  ام  ّتبحم  يوب  هکنیا  لثم  دومرف  ماما  هاگنآ  مدید .  یمن  لاح  نیدـب  ار  امـش  دوب و 

ورب و دراد  تسد  رد  هزین  رب  ار  مردپ  رس  هک  یـصخش  نآ  دزن  یناوت  یم  رگا  دومرف  مراهچ  ماما  منک .  یناشفناج  دوخ  ةّوق  ردق  هب  مهد و 
دننکفا رظن  رتمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  نانز  هب  هدش  اهرس  هّجوتم  مدرم  ات  دربب  نوریب  ارسا  نایم  زا  ار  اهرـس  هک  نک  عیمطت  ار  وا 

 . درب نوریب  ار  رـس  هتفرگ و  ار  لوپ  شیک  دـب  نآ  دربب .  هلفاق  شیپ  ار  رـس  هک  داد  ودـب  یفرـشا  هاجنپ  تفر و  راد  هزین  نآ  کـیدزن  ریرز  . 
هچراپ سابل و  رگا  دومرف :  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  امرف .  رگید  یتمدخ  درک  ضرع  دمآ و  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  روضح  زاب  ریرز 
یـسابل ارـسا  زا  کـی  ره  يارب  دروآ و  یناوارف  ساـبل  تفر  ناباتـش  ریرز  مناـشوپب .  هـنهرب  ناـکدوک  ناـنز و  نـیا  رب  هـک  رواـیب  يراد  يا 

يداش هلهله و  هب  ادـص  رمـش  دـش  مولعم  تساخرب ،  ییاغوغ  يادـص  ناهگان  دروآ .  يا  هماّـمع  زین  ماـما  يارب  درک و  میدـقت  صوصخم 
مرش ادخ  زا  تفگ  تخادنا و  شتروص  هب  ناهد  بآ  تفر و  رمش  کیدزن  ریرز  دننک .  یم  يراکمه  وا  اب  مه  رهش  نآ  مدرم  هدرکدنلب و 

ار وا  تخس  ینک ! ؟  یم  يداش  نینچ  يا و  هدرک  ریسا  ار  وا  مرح  يا و  هدز  هزین  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رـسپ  رـس  هک  ینک  یمن 
زا تسا  هدرم  هکنآ  نامگ  هب  داتفا .  شوهیب  هک  دندز  ردـق  نآ  هدرک  ریگتـسد  ار  ریرز  دیـشکب .  دـیریگب و  ار  وا  تفگ  رمـش  داد .  مانـشد 
زا یتعامج  اجنآ  دیناسر و  تسا  ربمغیپ  نامیلس  دهشم  هک  يدجـسم  هب  ار  دوخ  تساخرب  دمآ و  شوه  هب  ریرز  بش  همین  دنتفر .  وا  نیلاب 

 . دننک یم  يرادازع  هدرک  هنهرب  ار  اهرس  هک  دید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  ناتسود 
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ریپ و دوب ،  هتخاس  هاگآ  ار  مدرم  هلفاق  دورو  زا  لبق  دوهعم ،  مسر  هب  انب  رمش ،  نوچ  دنتفر .  شیپ  کبلعب  فرط  هب  نالقـسع  زا  ارـسا  هلفاق 
دندیـصقر و یم  نآ  هیاس  رد  هدرک  دـنلب  ار  اهمچرپ  نانآ  دـندمآ .  نوریب  لابقتـسا  هب  نانک -  يداش  نانز و  لبط  هراقن -  زاس و  اـب  ناوج 

نوچ مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  ترـضح  دـندرک .  لابقتـسا  هلفاق  زا  خـسرف  شـش  هنوگنیدـب  دـندرک ،  یم  اشامت  ار  تلاسر  نادـناخ  ناریـسا 
امـشرب ار  یـسک  دزادـنا و  هقرفت  هب  ار  امـش  ّتیعمج  دـنوادخ  دومرف :  دـمآ و  درد  هب  شلد  دـید  نازیم  نیدـب  ار  ناشیا  يداش  ّتیعمج و 

ماما رس  هک  ینیعالم  دسیون :  یم  ج 2 ص 292 )  ) یئاهب لماک  رد  يربط  نیدلادامع  ( 174  . ) دناسرب لتق  هب  ار  امش  همه  هک  دنک  ّطلـسم 
هب هک  یهار  سپ  دنناتـسزاب .  ناشیا  زا  دننک و  اغوغ  ادابم  هک  دندوب  فئاخ  برع  لیابق  زا  دندروآ  نوریب  هفوک  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

میراد هارمه  یجراخ  ياهرس  دنتفگ  دندرک و  بلط  هفولع  دندیـسر ،  يا  هلیبق  کیدزن  هب  نوچ  دنتفر .  ههاریب  دندرک و  كرت  تسا  قارع 
يان و فد و  رازهدنچ  اب  دنتسب و  نیذآ  ار  رهش  تفگ :  دوب  اجنآ  یلاو  هک  عیبر  نب  مساق  دندیـسر .  کبلعب  هب  ات  دنتفر  یم  لاونم  نیدب  . 

همین کی  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  هک  دش  مولعم  ار  مدرم  نوچ  دندرب .  رهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  لبط  گنچ و 
زا ناهنپ  دندوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  اب  هک  نیعالم  نآ  دمآ .  دیدپ  اه  هنتف  زور  دنچ  دنتخوسب و  اهنیذآ  رثکا  دندرک و  جورخ  رهش 
 ، دوب اجنآ  مکاح  دـیزی  فرط  زا  نیعل  هبتع  نب  رـصن  ماش .  ياهرهـش  زا  تسا  يرهـش  لوا  نآ  دندیـسر و  نیزرم  هب  دـنتفر و  نوریب  اـجنآ 

بیترت نیدب  تخوسب .  هلمج  اهنیذآ  دـش و  ادـیپ  یقرب  يربا و  دـندوب ،  لوغـشم  صقر  هب  بش  همه  تسب و  نیذآ  ار  رهـش  درک و  اهیداش 
دندینادرگ یم  ماش  رد  ار  ع )   ) نیسح ماما  رس  هک  لاح  نآ  رد  تسا ،  هتشون  قحلاوبا  خیش  ماش  هب  ارـسا  دورو  دندرک .  ماش  دراو  ار  ارـسا 

هتخاس يدجسم  اجنآ  رد  سپ  دتفا .  نیمز  هب  هک  تشاذگن  تشاد و  هاگن  ار  رس  نآ  دش و  هدیمخ  يراوید  داتفایب ؛ هزین  يالاب  زا  رس  هاگان 
دندید ار  ناریسا  دندمآ و  نوریب  تاعاس  هزاورد  زا  هدومن  ماحدزا  ماش  لها  هک  تسا  هتـشون  زین  تسا .  دوجوم  لاح  هب  ات  هک  ( 175  ) دش

ات دندروآ  ار  اهنآ  سپ  مدوب .  هدیدن  اهنآ  زا  رتورشوخ  یناریسا  ادخ  هب  مسق  دوب .  اه  هزین  رب  اهرس  دندوب و  هوجولا  تافـشکم  هکیلاح  رد 
ناریسا سپ  دوب .  هتسب  اهریجنز  هب  مکحم  هکیلاح  رد  دندرک  یم  رظن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هب  مدرم  دندیـسر .  دیزی  رـصق  رد  هب 

 . دنیامن دیزی  هناخ  دراو  ار  اهنآ  دنریگب و  نذا  دـیزی  زا  ات  دـندرک  لّطعم  ار  اهنآ  تعاس  هس  ات  یتیاور  هب  دنتـشاد و  هاگن  دـیزی  هناخ  رد  ار 
نز و درم و  رازه  دصناپ  بیرق  دسیون :  یم  زین  يربط  نیدـلادامع  ( 176  . ) دندرک دراو  ار  تیب  لها  تفرگ و  نذا  دـش  دراو  یلوخ  سپ 
گنچ و فد و  نانک و  صقر  ناناوج  نانز و  نادرم و  رازه  دنچ  دندمآ و  نوریب  اهلهد  اهقوب و  اهـسوک و  اهلبط و  اهفد و  اب  ناشیا  ناریما 

هبنشراهچ زور  هدیشوپ ،  اهسابل  هدیشک و  مشچ  رد  همرـس  هدرک و  باضخ  ياپ  تسد و  تیال  لها و  هلمج  دندرک .  لابقتـسا  نانز  بابر 
زا دندروآرد .  رهش  هب  ار  اهرس  نیعالم  دمآرب ،  باتفآ  نوچ  دوب .  زیختسر  هک  ییوگ  قلخ  ترثک  زا  دنتفر  رهش  هب  لو  الا  عیبر  مهدزناش 

ياهیـسرک دوب و  هتـسارآ  ناویا  هناخ و  دوب ،  هداهن  عّصرم  تخت  هللا  هنعل  دیزی  دندیـسر .  نیعل  دیزی  هناخ  رد  هب  لاوز  تقو  هب  قلخ  ترثک 
باوج رد  نانآ  دیـسرپ ،  لاوحا  ناراـکتیانج  نآ  زا  وا  دـندمآ .  نیعل  دـیزی  دزن  هب  ناـیناج  نآ  هداـهن .  پچ  تسار و  رد  نیمیـس  نیّرز و 

مالـسلا هیلع  داّجـس  ماما  زا  هدـمآ  تیاور  رد  ماـش !  زا  ناـما  ( 177  . ) میدروآرب بارت  وـبا  نادـناخ  زا  راـمد  ریما ،  تلود  هـب  اـم  دـنتفگ : 
 ( ماش زا  ناما   : ) دومرف راب  هس  ای  ُماّشلا ، ) ُماّشلا  ُماّشلا   : ) دومرف خساپ ،  رد  دوب ؟  اجک  البرک  رفس  رد  امش  بئاصم  نیرت  تخس  دندیسرپ : 

زاغآ زا  هک  دـندروآ  دراو  ام  رب  تبیـصم  تفه  ماش  رد  دومرف :  ینئادـم  رذـنم  نب  ناـمعن  هب  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  رگید ،  تیاور  هب  . 
هطاحا راوتسا  ياه  هزین  هنهرب و  ياهریشمش  اب  ار  ام  فارطا  ماش  رد  نارگمتـس   . 1 دوب :  هدشن  دراو  ام  رب  یتبیصم  نینچ  رخآ ،  ات  يریـسا 

 . 2 دـندز .  یم  لبط  زاس و  دنتـشادهگن و  رایـسب  ّتیعمج  نایم  رد  ار  ام  نانآ  دـندز .  یم  ام  هب  هزین  بعک  دـندرک و  یم  هلمح  ام  رب  هدرک 
هیلع موثلکّما  بنیز و  میاه  همع  مشچ  ربارب  رد  ار  مالسلا  هیلع  ساّبع  میومع  رـس  نداد و  رارق  ام  ياهنز  ياهجدوه  نایم  ار  ادهـش  ياهرس 

دندروآ و یم  مرهاوخ )   ) همطاف هنیکس و  مشچ  ربارب  رد  ار  مالسلا  هیلع  مساق  میومع  رسپ  ربکا و  یلع  مردارب  رس  و  دنتـشادهگن ،  مالـسلا 
بآ و اهماب ،  يالاب  زا  یماش  ياهنز   . 3 تفرگ .  یم  رارق  ناروتس  مس  ریز  داتفا و  یم  نیمز  هب  اهرس  یهاگ  و  دندرک ،  یم  يزاب  اهرس  اب 
رد منک .  شوماخ  ار  نآ  متسناوتن  دندوب ،  هتـسب  مندرگ  هب  ار  میاهتـسد  نوچ  یلو  داتفا ،  ما  هماّمع  هب  شتآ  دنتخیر .  یم  ام  رـس  رب  شتآ 
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 ، زاوآ زاس و  هارمه  ار  ام  بورغ  کیدزن  ات  دیشروخ  عولط  زا   . 4 دینازوس .  زین  ار  مرس  دیسر و  مرـس  هب  شتآ  تخوس و  ما  همامع  هجیتن 
دنرادن یمارتحا  هنوگچیه  مالسا  رد  هک  ار  اهنیا  دیشکب  مدرم ،  يا  دنتفگ :  یم  دنداد و  شدرگ  رازاب  هچوک و  رد  مدرم  ياشامت  ربارب  رد 
يدارفا نامه  اهنیا  دنتفگ :  یم  اهنآ  هب  و  دنداد ،  روبع  يراصن  يدوهی و  هناخ  رد  زا  ار  ام  لاح  نیا  اب  دنتسب و  نامسیر  کی  هب  ار  ام   . 5 . 

اهنیا زا  ار  اهنآ  ماقتنا  امـش  زورما  دـندرک ،  ناریو  ار  اهنآ  ياه  هناـخ  دنتـشک و  ربیخ و ) . . .  رد   ) ار امـش  ناردـپ  ناشناردـپ ،  هک  دنتـسه 
اهنآ زا  سک  چـیه  نامعن  يا  ( . ) َدارءا ام  باشخ  الاَو  ِراجح  الاَو  ِباُرتلا  ْنِم  اْنیَلَع  یقلَا  ْدَـقَو  الا  مهنم  دـحءا  یقب  امَف  ُنامُعن  اـی   . ) دـیریگب

دنتساوخ دندرب و  ناشورف  هدرب  رازاب  هب  ار  ام   . 6 دنکفا . ) ام  يوس  هب  بوچ  گنس و  كاخ و  زا  تساوخ  یم  ردقچره  هکنیا  رگم  دنامن 
فقس هک  دنداد  ياج  یناکم  رد  ار  ام   . 7 تخاسن .  رودقم  اهنآ  يارب  ار  عوضوم  نیا  دنوادخ  یلو  دنـشورفب  زینک  مالغ و  ياج  هب  ار  ام 

(178  . ) میدرب یم  رس  هب  بارطضا  تشحو و  رد  هراومه  ندش ،  هتشک  سرت  امرگ و  زا  اهزور  تشادن ؛ 

ماش رد  هثیبخ  هرجش  هبّیط و  هرجش  ییورایور  مشش :  شخب 

دیزی خاک  رد  اروشاع ،  نّیفص و  دربن  همادا 

 . دـشن نینچ  یلو  دـبوکب ؛ ار  یحو  نادـناخ  و  دـهد ،  ناشن  ار  دوخ  یباـیماک  دریگب ،  نشج  ار  يزوریپ  اـت  دوب  هتـسارآ  یمزب  نیعل  دـیزی 
شماک رد  دهـش  و  دیدرگ ،  لیدبت  تسکـش  هب  وا  يزوریپ  دش ! رداص  وا  هیلع  رب  مکح  و  دـیدرگ ،  شا  همکاحم  هاگداد  يو  مزب  سلجم 

 . رتیوق ملاظ  تردق  زا  مولظم  هلان  تسا و  زوریپ  اج  همه  رد  قح  يرآ ،  دش .  هدیبوک  دوخ  یحو ،  نادناخ  ندیبوک  ياج  هب  دش .  گنرش 
ياـهنایرج رظاـن  دـنه  دوب .  دـنه  شرـسمه  يوس  زا  دـیدرگ ،  رداـص  نیعل  دـیزی  هیلع  رب  یناـهج ،  همکاـحم  نیا  رد  هک  یمکح  نیتسخن 

رهوش زا  تخادـنا و  سلجم  نورد  هب  ار  دوخ  ناـهگان  يو  دوب .  هدینـش  دوب  هدـش  هتفگ  هچنآ  هدـید و  دوـب  هداد  خر  هچنآ  دوـب .  سلجم 
ورب يرآ ،  تفگ :  نیعل  دیزی  تسا ! ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  مالسلا  هیلع  همطاف  رسپ  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  نیا  دیسرپ : 

 . دوب مالسلا  هیلع  بنیز  ياهراکهاش  زا  يراکهاش  مه  نیا  تفر .  نوریب  رهوش  مزب  سلجم  زا  نانک  هیرگ  دنه  شوپب !  هایـس  نک و  نویش 
یهاوخ زیخاتسر  زور  وت ،  تفگ :  هدرک  دیزی  هب  يور  تشاد ،  تکرـش  مزب  سلجم  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  یکی 

زج هب  دیزی ،  تسوا !  عیفش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیلاح  رد  دمآ ،  دهاوخ  زین  رـس  نیا  دوب ؛ دهاوخ  وت  عیفـش  دایز  نبا  دمآ و 
رداص نیعل  دـیزی  هیلع  رب  مکح  هک  يرگید  تاضق  نارگید !  و  نایفـسوبا ،  شّدـج  هیواعم ،  شردـپ  دراد ! زین  رگید  ناعیفـش  داـیز ،  نبا 
هزات نیا  اهنامـسآ .  ناگتـشرف  و  يرـشب ،  ناگدنیآ  دندوبن ،  ناملـسم  یگمه  هک  ماش  مدرم  زور ،  نآ  ناناملـسم  دـندوب :  نانیا  دـندرک ، 

رد تسا .  هداد  ربخ  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هک  دوب  دهاوخ  هدنیآ  رد  وا  گرزب  همکاحم  و  تسا ،  نیعل  دـیزی  يروف  همکاحم 
ناگتـشرف دیزی و  حراوج  اضعا و  نآ  ناهاوگ  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیعل ،  دیزی  مصخ  يادـخ و  نآ  یـضاق  هک  یهاگداد 

رد يزیچ  تسا  لاحم  هک  دنهد  یم  لیکشت  يا  هدنورپ  و  دنتسه ،  ناگدنب  رادرک  راتفر و  رظان  يادخ  يوس  زا  هک  یناگتشرف  دنـشاب ؛ یم 
نیعل دـیزی  دوب .  دـهاوخ  هدوب و  شروضح  رد  هدـش  هدرک و  هچ  ره  هک  دـشاب  یم  ادـخ  دوخ  زین  همه  زا  رتالاب  هاوگ  ددرگ .  شومارف  نآ 

امرس و دنزگ  زا  ار  شنانکاس  هک  يا  هبارخ  دوبن ؛ يا  هبارخ  زج  اهنآ  نادنز  دندرک .  ینادنز  دندرب و  نوریب  خاک  زا  ار  ناریسا  داد  روتـسد 
نیا دیدرگ .  هدوزفا  نانآ  نورد  شتآ  رب  نوریب  شزوس  هتخادنا و  تسوپ  ناریسا  هرهچ  هک  دییاپن  يرید  تشاد .  یمن  ظوفحم  امرگ  زوس 

ییاریذپ هورگ  ودره  دندوب و  نامهیم  هورگ  ود  ره  دیهـش ! نانامهیم  زا  نایفوک  ییاریذپ  مه ،  نآ  دوب و  ریـسا  نانامهم  زا  دیزی  ییاریذپ  ، 
تداهش هفسلف  تراسا ،  دنراد ؛ میقتسم  هطبار  مه  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  بنیز و  تراسا  دندش ! ؟  ییاریذپ  هنوگچ  دندش و 

(179  . ) دنامب هتخانشان  دیهش  دراذگ  یمن  و  دزاس ،  یم  راکشآ  ار 

دیزی خاک  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها 
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هحون و دندز و  هسوب  اهنآ  ياهاپ  اهتسد و  رب  دندمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نارتخد  لابقتـسا  هب  یگلمج  نایفـس  یبا  لآ  نانز 
هدروآرد و ار  نتـشیوخ  ياهـسابل  دندید  تفـص  نیدـب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نوچ  دـنیوگ  دنتـشاد .  تیزعت  زور  هس  دـندرک و  هیرگ 

نایاپ هب  هک  شـسلجم  یتیاور  هب  اجنآ  رد  دـندومن و  نیعل  دـیزی  رـصق  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یتیاور ،  هب  ( 180  . ) دنداد ناشیدب 
تیب لها  نوچ  دیزی  نانز  سپ  داتسرف .  دوخ  ۀناخ  نوردنا  هب  ار  نانز  و  دندومن ،  بصن  شا  هناخ  رد  هب  ار  سّدقم  رس  ات  درک  رما  دیسر ، 

 . دندش يرادازع  لوغشم  دنتخادنا و  ار  دوخ  ياهتنیز  دنتسیرگ و  دندومن  هدهاشم  لاوحا  نآ  هب  ار 

رفاک دیزی  اب  نسح  نبورمع  هناعاجش  يوگتفگ 

لاس هدزای  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دوب  یکدوک  رمع  درک ،  راضحا  نسح  نب  ورمع  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نوعلم  دـیزی  يزور 
یلو متـسین  رـضاح  وا  اب  نتفرگ  یتشک  هب  هن ،  تفگ  باوج  رد  ورمع  يریگ ؟  یم  یتشک  دلاخ  نم  دنزرف  نیا  اب  تفگ :  رمع  هب  تشاد و 

مزخاز ۀیحلا  ّال  ُۀَّیَْحلاُِدَلت إ  ْلَه  ٍمِزْخَءا  ْنِم  اهفرعءا  ۀنـشنش  دناوخ :  يرعـش  دیزی  میگنجب  مه  اب  ات  هدـب  وا  هب  يرجنخ  هدـب و  نم  هب  يرجنخ 
نیسحت ماقم  رد  نآ  ياج  هب  ام  دوش و  هتفگ  نیـسحت  ماقم  رد  یبرع  رد  لثم  ود  نیا  دیدپ و  دیان  رام  زج  رام  زا  هک  هیما  مراد  يوخ  نیمه 

هد و يدراک  ارم  تفگ  ورمع  ینک  یم  گنج  دلاخ  مرـسپ  اب  تفگ  هک  دراد  خسن  یـضعب  رد  ( 181  . ) ودب دنام  یمه  هچب  ار  ریـش  میئوگ 
 . مینک گنج  ات  يدراک  مه  ار  وا 

دیزی رهاوخ  اب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  يوگتفگ 

زور شیپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  رـس  دندرک ،  دیزی  سلجم  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  هک  ینامز  یتیاور ،  هب  زین 
تیاور هب  دییامن .  نم  مرح  دراو  ار  اهنز  تفگ  دیزی  دـننیبب .  ار  رـس  نآ  ات  دندیـشک  یم  ندرگ  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  همطاف و  دوب و  دـیزی 

 ، یتیاور هب  زین  دندومرفن .  لوبق  اهنآ  دندروآ و  اهنآ  يارب  رایسب  ياهماج  اهسابل و  دیزی  نانز  دندرب  دیزی  هناخ  هب  ار  ماما  مرح  نوچ  رگید 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رهاوخ  موثلک  ما  تفگ :  دمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  دزن  يو  دوب .  هدـنه  هب  موسوم  يرهاوخ  ار  دـیزی 
مالـسلا هیلع  بلاـط .  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  یقت  یکز و  ماـما  رتـخد  منم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  دییاهامـش ؟  زا  کـی  مادـک 

وت ردپ  هک  میا  هدرک  شومارف  ایآ  دش .  دراو  اهامـش  رب  اهتبیـصم  نیا  اذل  دیتشک ،  ار  هبتع  لهجوبا و  هعیبر و  اهامـش  تفگ :  دـیزی  رهاوخ 
روهشم انز  هب  هک  دنتـسین  امـش  نانز  دننام  ام  نانز  راوخ ،  رگج  دنه  رتخد  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  تشک ! ؟  ار  ام  نادرم  ردبرد 

اب دروآدرگ و  اهرگـشل  هک  دوبن  نایفـسوبا  وت  دج  ایآ  دندوب .  یتسرپ  تب  لوغـشم  اهلاس  هک  دنتـسین  امـش  نادرم  دننام  ام  نادرم  دنـشاب و 
دروخب ار  مالسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  هزمح  رگج  درک و  لذب  یـشحو  رب  ار  دوخ  سفن  هک  دوبن  دنه  وت  ردام  ایآ  درک ! ؟  گنج  ادخ  ربمغیپ 

ردارب ملظ  يور  زا  هک  تسین  دیزی  وت  ردارب  ایآ  دیشک ! ؟  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يور  هب  ریـشمش  هک  دوبن  هیواعم  وت  ردپ  ایآ   ! ؟
نوچ نیعل  دیزی  رهاوخ  تشک ! ؟  دـندوب  وا  مداخ  لیئاربج  لیئاکیم و  تسا و  ادـخ  ربمغیپ  رتخد  دـنزرف  ّتنج و  لها  بابـش  دّیـس  هک  ارم 

 . دهدب تسناوتن  یباوج  چیه  دینشب  نانخس  نیا 

دیزی رتخد  اب  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترضح  يوگتفگ 

دییامش زا  کی  مادک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  هنیکـس  دیـسرپ  زین  يو  تشاد .  هکتاع  مان  هب  يرتخد  نینچمه  نیعل  دیزی 
یم تتامـش  دـینک و  یم  ازهتـسا  ار  ام  وت  رب  ياو  دـیتشک .  نینح  ردـب و  راّفک  ضوع  رد  ار  وا  هک  یـسک  نآ  رتخد  منم  دومرف :  هنیکـس   ؟

وت دومرف :  مالسلا  هیلع  هنیکـس  متناید !!  قح و  لها  و  متلود ،  تّزع و  بحاص  مدیزی ،  رتخد  هکتاع  نم  تفگ :  نیعل  دیزی  رتخد  دییامن . 
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رب سپ  درک ،  ار  دوخ  مالغ  نیکمت  زین  تردام  دنک و  یم  رخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  نتشک  هب  ترگمتس  ردپ  هک  یتسه  یـسک 
(182  . ) دیوگب يزیچ  چیه  تسناوتن  دروخ و  شناهد  رب  گنس  ایوگ  خساپ  نیا  زا  نیعل  دیزی  رتخد  داب ! ادخ  تنعل  وا  رب  وت و 

! دناوخ یم  نآرق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس 

ار مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  مدید  قشمد  رد  مسق  ادخ  هب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  ورمع  نب  لاهنم  زا  يدنوار  بطق 
َباحْصءا نءا  َْتبِسَح  ْمءا   ) دیسر هیآ  نیا  هب  نوچ  دناوخ ،  یم  فهک  هروس  یسک  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  دندوب و  هدرک  هزین  رـس  رب 

و فـهک )  باحـصا   ) ناتـساد هک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يا  يدرک  ناـمگ  اـیآ  ( : 183 () اـبَجَع اـِنتایآ  ْنِم  اُوناـک  ِمیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا 
نابز هب  دمآ و  نخـس  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادّیس  سّدقم  رـس  ادخ  تردق  هب  بیجع ؟  تسا  يزیچ  ام  تردق  لیالد  زا  میقر )  باحـصا  )

 . دوخ نوخ  بلط  يارب  باـنج  نآ  تعجر  هب  تسا  هراـشا  نیا  و  تسا ؛  رتـبیجع  فهک  باحـصا  هصق  زا  نم  رما  تفگ :  اـیوگ  حیـصف و 
(184)

دنک یم  یفرعم  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

نیا رد  دنتشادزاب .  دوب  ناریسا  ياج  هک  قشمد  عماج  دجسم  رد  ار  ناربمغیپ  دّیس  دالوا  مرح و  لها  رفاک ،  دیزی  ناراوخ  هزیج  نارودزم و 
ار دیزی  درک و  هدوسآ  امش  نادرم  زا  ار  اهرهش  تشک و  ار  امـش  ادخ  هک  هللادمحلا  تفگ :  دمآ و  ارـسا  دزن  هب  ماش  لها  زا  يدرمریپ  تقو 
 : تفگ يا ؟  هدناوخ  نآرق  ایآ  درمریپ ،  يا  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داّجس  ماما  نیسحلا  نب  یلع  دینادرگ .  ّطلسم  امـش  رب 

جنر  ) ساپ هب  نم  ربمغیپ  يا  وگب  ینعی  ( 185  ( ) یبْرُْقلا یف  ةَّدَوَْملا  ّال  ارْجءا إ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسءا  ُْلق ال   : ) يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف :  یلب . 
دنوادخ هک  مییام  نادنواشیوخ ،  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  منادنواشیوخ .  یتسود  زجب  مهاوخ  یمن  امـش  زا  يدزم  تلاسر  ( 

هقح یبْرُْقلاَذ  ِتآَو   : ) يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف :  زاب  ماما  تسا .  هدینادرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  دزم  ار  ام  یتسود 
ار ام  قح  هک  تسا  هدرک  رما  ار  دوخ  ربمغیپ  گرزب  دـنوادخ  هک  اهنآ  مییام  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  یلب .  درک :  ضرع  ( 186 ()

ینعی ( 187  ( ) یبْرُْقلا يِِذلَو  ِلُوسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  نءاَف ِهللا  یـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اّمنَءا  اُومَلْعاَو   : ) يا هدناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف :  زاب  دـنک .  اطع 
مییام يرآ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تسا .  لوسر  نادنواشیوخ  لوسر و  ادخ و  صوصخم  نآ  کی  جنپ  دیرب  دوس  هچره  دینادب 

سجرلا ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدـیُری  امَّنِا   ) مالـسلا هیلع  يا :  هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  ایآ  دومرف :  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـنواشیوخ 
نآ مییام  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  داّجـس  ماما  ما .  هدـناوخ  ار  هیآ  نیا  تفگ :  درمریپ  ( 188 ( ) اریهْطَت مکرهطی  َو  ِْتیَْبلا  َلـْهءا 

نامیـشپ دوخ  ياه  هتفگ  زا  دش و  تکاس  درمریپ  دیوگ :  یم  يوار  تسا .  هدومرف  لزان  ام  صوصخم  ار  ریهطت  هیآ  دنوادخ  هک  ینادناخ 
دمحم لآ  نانمـشد  زا  وت  يوس  هب  میوج  یم  يرازیب  ادنوادخ ،  تفگ :  درک و  نامـسآ  هب  ور  دـنکفا و  رـس  زا  ار  دوخ  همامع  و  دـیدرگ ، 

ماما تسا ؟  زاب  نم  يارب  هبوت  هار  ایآ  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داّجس  ماما  ترـضح  هب  سپـس  ( 189  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص 
شرازگ مراک .  هبوت  نم  درک :  ضرع  دوب .  یهاوخ  اـم  اـب  وت  دریذـپ و  یم  ارت  ۀـبوت  دـنوادخ  ینک  هبوت  رگا  يرآ ،  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

قالط و هب  قشمد  خیاشم  زا  سک  داتفه  دنیوگ :  یم  نینچمه  ( 190  . ) دنتشک ار  درم  ریپ  داد  روتسد  دیسر  نیعل  دیزی  هب  درمریپ  نیا  راتفر 
هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  زا  همه  و  میتسناد ،  یمن  یـشیوخ  دیزی  زا  ریغ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دندروخ  دنگوس  جح  قاتع و 

هک فلـسلا  براجت  باتک  رد  یناوجخن  یبحاص  هاش  ودنه  ( 191  . ) دومرف وفع  ار  همه  زین  وا  و  دندرک ،  يراز  دنتـساوخ و  رذع  مالـسلا 
دنگوس ادخ  هب  دیوگ :  یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  اب  یماش  درمریپ  نانخـس  نایاپ  رد  هدـیناسر ،  ماجنا  هب  ار  نآ  472 ه )  ) لاس رد 

ماما زا  تسیرگب و  هاگنآ  تسه .  رگید  يدنواشیوخ  وا  ناشیوخ  دـیزی و  زا  ریغ  هب  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   ) متـسنادن زگره  نم 
(192  . ) تساوخ رذع  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 
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 ! نزم بوچ  دیزی 

نوعلم نآ  ام  روضح  رد  اریز  مدیدن ،  دیزی  زا  رت  لد  تخـس  نم  دندومرف :  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  هنیکـس  ترـضح  زا 
دیود دیزی  تخت  يولج  نایرگ  مشچ  اب  دش و  تقاطیب  هنیکس  همرکم  ایلع  اذل  میدرک .  یم  هدهاشم  ام  دز و  یم  مردپ  هدیرب  رـس  رب  بوچ 

درک بّجعت  وا  تئرج  زا  دیزی  نزم !  هدیرب  رس  نیا  رب  بوچ  ام  روضح  رد  نیا  زا  شیب  دیزی ،  دراد ! ؟  هانگ  هچ  هدیرب  رس  رخآ  دومرف :  و 
هک تفگ  هنیکس  تسا  نایرگ  وت  هدید  ارچ  تفگ  دیزی  مشاب .  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هنیکس  نم  دومرف  یتسیک ؟  وت  تفگ :  و 
رد يا  هدنکفرـس  ارچ  تفگ  دـیزی  یلیـس  هدز  نود  رمـش  سبز  تفگ  هنیکـس  یلین  تخُر  مرگنب  ارچ  تفگ  دـیزی  تسا  نامیتی  تلاح  نیا 

نیتسآ تفگ ز  دیزی  ربکا  مردارب  غاد  تفگ ز  هنیکس  رس  هنیس و  هب  ینز  یم  ارچ  تفگ  دیزی  شیرلد  مدش  ردپ  غاد  تفگ ز  هنیکس  شیپ 
میور یـسک  دـنک  اشامت  هکنآ  دابم  میور  نیتسآ  هب  مشوپ  هعنقم ،  ياـج  هب  نکم  باـبک  مغ  ار ز  ملد  تفگ  هنیکـس  نکم  باـجح  تخر 

(193)

نارزیخ بوچ 

رگا دیزی ،  يا  دومرف :  دیزی  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دندرک ،  هداز )  مارح   ) دیزی سلجم  دراو  ار  ارُسا  هک  یتقو 
یتفگ یم  باوج  رد  هچ  يا ،  هدرک  رضاح  سلجم  هب  لاح  نیا  هب  ارچ  ارم  ترتع  هک  دیسرپ  یم  وت  زا  هدید و  تلاح  نیا  هب  ار  ام  ام ،  ّدج 

یناهوس یتیاور ،  هب  و  دننیـشنب ،  نانز  هک  داد  نذا  دنتـشادرب و  وا  رکیپ  زا  ار  اهدـیق  لـغ و  هک  درک  رما  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دـیزی   ! ؟
رگید یسک  هک  مهاوخ  یم  تفگ :  دیرب و  دوب  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ندرگ  رب  هک  ار  ینهآ  ناهوس  نآ  اب  شدوخ  تسد  هب  تساوخ و 
بنیز نوچ  سپ  دنتشاذگ .  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  و  دندرک ،  رـضاح  ییالط  تشط  ات  داد  روتـسد  سپـس  دشابن .  یتّنم  وت  رب  ار 

ای تفگ :  دروآرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بیبح  ای  مالـسلا  هیلع  هانیـسح  ای  دایرف  درک ،  نینچ  هک  دـید  ار  دـیزی  اهیلع  هللا  مالس 
بنیز نانخـس  زا  سپ  ییامن .  هدهاشم  تلاح  نیا  هب  ار  ام  هک  وت  رب  تسا  نارگ  منیبب و  لاح  نیا  هب  ار  وت  هک  ام  رب  تسا  نارگ  هللادبعابا ، 

ار نارضاح  همه  دش و  دنلب  نامسآ  هب  دش و  عطاس  رس  نآ  زا  يرون  هاگان  تشادرب ،  ار  رس  شوپور  درک و  زارد  تسد  مالسلا  هیلع  يربک 
ُمَْلعَیَـسَو  : ) دناوخ ار  هفیرـش  ۀیآ  نیا  ایوگ  و  دومن ،  نآرق  ندناوخ  هب  عورـش  هدرک و  تکرح  اهبل  نآ  یتیاور ،  هب  زین  تخاس .  شوهدـم 

هک ار  ینارزیخ  بوچ  دزاس  هبتـشم  راّضح  رب  ار  رما  تساوخ  دوش و  یم  اوسر  دید  نوچ  دیزی  ( 194  ( ) نوبلقنی ٍبَلَْقنُم  يءا  اُومَلَظ  َنیذَّلا 
! ؟  ینز یم  ارچ  دـیزی  تفگ :  دـش و  دـنلب  یملـسا  هزربوبا  هک  دوب  اجنیا  دز .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادـند  بل و  رب  تشاد  تسد  رد 
یمن نوریب  هناخ  زا  تشاد و  لزنم  ماش  رد  هکدوب  اهتّدم  وا  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هباحـص  زا  یتیاور ،  هب  یملـسا ،  هزربوبا 

هک دینش  نوچ  یلو  درک ،  یمن  لوبق  داتـسرف  رز  شیارب  هیواعم  ردقره  درک ،  یمن  انتعا  وا  دش  یم  وا  رادید  بلاط  هیواعم  ردق  ره  دمآ و 
زا درک  هدهاشم  دیزی  زا  ار  لمع  نیا  نوچ  دیامن .  اهنآ  زا  يّرـش  عفد  ات  تخادنا  سلجم  هب  ار  دوخ  دـنا  هدروآ  دـیزی  سلجم  هب  ار  هللا  لآ 

و ینز ! ؟  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهنادند  هب  دوخ  بوچ  اب  دیزی ،  وت  رب  ياو  تفگ :  داد و  هیکت  دوخ  ياصع  رب  تساخرب و  ياج 
هللا لتاق  ۀّنجلا ،  لهءا  بابش  ادّیس  اُمتنءا   : ) دومرف یم  دیکم و  یم  دیـسوب و  یم  ار  شردارب  ياهنادند  ار و  اهنادند  نیا  شّدج  هکنآ  لاح 

بوچ لاح  نآ  رد  دندرب و  نوریب  سلجم  زا  ناشک  ناشک  ار  وا  ات  دومن  رما  دیدرگ و  كانبضغ  نانخـس ،  نیا  ندینـش  زا  دیزی  امکلتاق . )
زا نوعلم  نآ  ( 195  . ) ندرک ادص  هب  درک  عورش  شرصق  هرگنک  رب  یغالک  هاگان  هک  درک  رتدایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهنادند  رب 
 ، هتـشاذگ الط  تشط  رد  ار  رـس  هک  لاح  نامه  رد  لهـس ،  تیاور  هب  دـیدرگ .  ناشیرپ  شلاـح  دـیزرل و  دوخ  رب  غـالک  يادـص  ندـینش 
 . دناوخ يزیمآ  رفُک  رعـش  دیزی  دومن و  ندرک  زاوآ  هب  عورـش  یغالک  دنتـشاذگ ،  دیزی  يور  شیپ  رد  هدنکفا و  شیور  هب  یقیبد  لیدـنم 
 ، دوب دیزی  بیبط  هک  وا ،  دـیدرگ .  دراو  دوب  نایدوهی  ملاع  هک  تولاجلا  سءار  دوب ،  هدـش  لاح  ناشیرپ  غالک  گناب  زا  هک  لاح  نیا  رد 
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وت زا  تفالخ  هب  وا  دیسرپ :  نیسح .  تفگ :  تسیچ ؟  شمان  تفگ :  تسا .  یجراخ  رس  تفگ :  تسیک ؟  نآ  زا  رس  نیا  دیـسرپ  دیزی  زا 
دوجو هب  دنیامن و  یم  میظعت  ارم  هطـساو  نیا  هب  دوهی  تسا و  هطـساو  دج  لهچ  ربمغیپ  دواد  نم و  نایم  هک  یناد  یمن  ایآ  دوب ،  رتراوازس 

ار شمرح  دیتشک و  ار  شدالوا  زورما  دوب و  يراوگرزب  ربمایپ  امـش  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  زورید  و  دـنیوج ؛ یم  كّربت  نم 
هب يدوهی  نآ  سپ  دسرب .  دیزی  هب  وا  دنتشاذگن  راّضح  دشکب ،  ار  وا  هک  درک  هلمح  دیزی  هب  هتشادرب  ار  شریـشمش  سپـس  دیدومن .  ریـسا 
رب تسا  نارگ  دشاب .  وا  مصخ  تّدج  و  ار ،  وت  هدنشک  دنک  تنعل  ادخ  تفگ :  دیسوب و  تشادرب و  ار  رس  درک ،  تکرح  رّهطم  رس  فرط 
 . مراد رارقا  وت  تلاسر  هب  نم  هک  وگب  ناسرب و  مالس  تّدج  هب  نم  بناج  زا  سپ  دوش .  یم  دیهـش  وت  هار  رد  هک  مشابن  سک  لوا  هک  نم 

مسق تفگ :  بیبط  متـشک .  یم  اهنتـشک  نیرتدب  هب  ار  وت  تسا ،  تجاح  وت  هجلاعم  هب  اهیـشوخان  رد  ارم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تفگ :  دیزی 
بیبط داد  روتـسد  دیزی  هک  دوب  اجنیا  رد  دنک .  نوزفا  ار  وت  ياهـضرم  هک  يزیچ  هب  رگم  درک ،  مهاوخن  هجلاعم  ارت  نیا  زا  دعب  هک  ادخ  هب 

(196  . ) دندز ندرگ  ار 

دندز هنایزات  ع )  ) نیسح ماما  رس  هب 

رـس نآ  دومن .  یم  لمح  تشاد و  هارمه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  سّدقم  رـس  هک  مدید  ار  يدرم  دـیوگ :  یم  هیواعم  نب  لاله 
دزادنیب و ییادج  وت  تشوگ  نیب  ادخ  یتخادنا ،  ییادج  نم  ندب  رس و  نیب  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ار  درم  نآ  دمآ و  نخس  هب  هدیرب 
 : دسیون یم  مّرقم  موحرم  ( 197  . ) دش تکاس  ات  دز  رس  نآ  هب  ردق  نآ  دیـشک  ار  دوخ  هنایزات  درم  نآ  مدرم .  يارب  دهد  رارق  یتیآ  ار  وت 
هب سّدقم  رـس  داد ،  وا  لتق  هب  رما  دیزی  تخاس و  موکحم  ار  وا  راب  تیانج  لمع  دومن و  شاخرپ  دیزی  هب  مور  هاشداپ  هداتـسرف  هک  یعقوم 

مدرم دندومن .  بصن  تخرد  رب  ار  سّدقم  رس  نآ  دسیون :  یم  زین  ( 198  . ) ِهللاِاب ّال  إَةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال  دناوخ :  دمآ و  نخس  هب  دنلب  يادص 
( َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  يءا  اُومَلَظ  نیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  ( ) 199  : ) دـناوخ یم  ار  هیآ  نیا  تسا و  رهاظ  رـس  نآ  زا  يرون  دـندید  دـندش  عمج  شرود 

نب هملـس  تسا  خزود  نآ  هک  تشگ ،  دـنهاوخ  زاب  ناـکم  مادـک  هب  هک  تسناد  دـنهاوخ  دـندرک  ملظ  هک  ناـنآ  يدوز  هب  ینعی و  ( 200)
تیافک يدوز  هب  ادخ  سپ  ینعی  ( 201 ( ) ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ُهللا  ُمُهَکیفْکَیَسَف   : ) دنک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  سّدقم  رـس  هک  دینـش  لیهک 

ییحی ناتساد  ریظن  اهنآ ،  زا  یخرب  هب  هک  هدش  لقن  زین  يرگید  هباشم  يایاضق  هنیمز  نیا  رد  اونش .  اناد و  تسوا  ناشیا و  ّرش  زا  ار  وت  دنک 
 . میدرک هراشا  البق  یناّرح 

ماش دجسم  رد  هدیرب  رس  بصن 

هک یّلحم  نامه  رد  دننک ،  بصن  قشمد  عماج  دجـسم  رد  ار  كرابم  رـس  داد  روتـسد  دومن ،  سّدقم  رـس  هب  هک  ییاهتراسج  زا  سپ  دیزی 
دزیر وت  قلح  نوخ  هک  تسا  فیح  ( 202  . ) دوب ّقلعم  اجنآ  رد  زور  هس  كرابم  رس  دش و  بصن  مالسلا  هیلع  اّیرکز  نب  ییحی  فیرـش  رس 

مروایب یتشط  هک  هزاجا  نم ،  يایحی  كاخ  يور  هب 

دش هتشک  درک و  عافد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ینز 

دیـسرپ دیزی و  لباقم  دمآ  مدوب .  هدیدن  نز  نآ  زا  رتوکین  هک  راقو  لامک  رد  دش  دراو  مدید  ار  ینز  مدوب ،  دیزی  دزن  رد  نم  دیوگ  يوار 
نیا هک  شردام  ردپ و  ّدج و  رب  تسا  نارگ  راوشد و  هک  ادخ  هب  مسق  تفگ :  نز  نآ  مالسلا .  هیلع  نیسح  رـس  تفگ :  تسیک ؟  رـس  نیا 
دورف هتـشرف  جنپ  دـش و  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  هک  مدـید  یم  باوخ  رد  لاحلا  هک  ادـخ  هب  مسق  دـنیامن .  هدـهاشم  لاح  نیا  هب  ار  اهرس 

مینازوسب مینز و  شتآ  ار  دیزی  هناخ  هک  میرومءام  دنوادخ  بناج  زا  هک  دنتفگ  یم  و  دوب ،  شتآ  زا  ییاهبالق  اهنآ  تسد  هب  هک  دـندمآ ، 
نیا يروخ و  یم  نم  تمعن  یشاب و  یم  نم  دیرخ  رز  وت  وترب ،  ياو  تفگ :  وا  هب  تسیرگن و  وا  يوس  هب  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  دیزی  . 
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يرذگب نم  ریصقت  زا  یشکن و  ارم  هک  منکراک  هچ  تفگ :  نز  نآ  مشکب !  ار  وت  اهنتشک  نیرتدب  هب  هک  ادخ  هب  مسق  ییوگ ،  یم  نانخس 
نآ دندرک و  عمج  ار  مدرم  سپ  منک .  نینچ  تفگ :  هد !  مانـشد  ار  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ور و  الاب  ربنم  زارف  رب  تفگ :  دـیزی   ؟

مانشد ار  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  هدرک  رما  ارم  دیزی  دینادب  نامدرم ،  هورگ  يا  تفگ :  تفر و  ربنم  يالاب  رب  نز 
نایاقآ مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  تسا و  ربمغیپ  ياول  لماح  رثوک و  یقاس  رـشحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  لاح  مهد و 

نز دیوگ .  یم  هچ  هک  دننیبب  ات  دنتـشاد  ارف  شوگ  مدرم  میوگ .  یم  نم  هک  ار  هچنآ  دـینک  شوگ  مدرم ،  يا  سپ  دنتـشهب .  لها  ناناوج 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتق  رد  هک  یـسک  ره  رب  نینچمه  داب و  دیزی  رب  ناگدننک  تنعل  مامت  تنعل  ادخ و  تنعل  هک  دیـشاب  هاگآ  تفگ : 

و زورما ،  هب  ات  دیرفآ  ار  ایند  ادخ  هک  زور  نآ  زا  داب ،  مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  یلع و  رب  تاولص  تسا و  هدرک  ار  وا  تعیاشم  تعباتم و 
هک تسیک  تفگ :  دیدرگ و  كانمشخ  دینشب  نخـس  نیا  نوچ  دیزی  موش .  یم  هدنز  تمایق  زور  مریم و  یم  ما و  هدنز  تاولـص  نیمه  رب 
زا نوـچ  دوـب و  دـیزی  هجوز  نز  نیا  یتـیاور ،  هب  تشک .  ار  وا  دز و  نز  نآ  هب  يریـشمش  تساـخرب و  ینوـعلم  سپ  دـشکب ؟  ار  نز  نیا 

دیزی دزن  هب  هنهرب  رس  اب  سپـس  تفگ :  درک و  هراپ  دوب  هدیـشوپ  هک  يرخاف  ياهـسابل  مامت  دز و  یلیـس  دوخ  تروص  رب  دش  رادیب  باوخ 
هب فنخموبا  ار  هّصق  نیا  و  درک .  تیاکح  ار  دوخ  باوخ  هاگنآ  رادرب و  مالـسلا  هیلع  همطاف  دالوا  ملظ  زا  تسد  دیزی ،  يا  تفگ  دـمآ و 

(203  . ) تسا هدرک  رکذ  رگید  یعون 

دوش یم  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یماح 

دراو هک  تساوخ  تشاد  هزین  رـس  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  نیعل  نآ  دنتـسب .  نیذآ  رازه  زا  شیب  تفگ :  ساـیلا  نب  روصنم 
یلـصوم میهاربا  داتفیب .  هزین  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  درکن .  هدـیاف  دـندروآ  شیارب  بسا  دـنچ  دربن .  نامرف  وا  بسا  دوش ،  رهش 

دیهـش ار  وا  نایماش  درک و  رایـسب  تمالم  ار  قلخ  تسا .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  تسناد  درک ،  طایتحا  کـین  ار  رـس  دوب  اـجنآ 
(204  . ) دندرک

! دیوگ یم  نخس  داّجس  ماما  اب  هدیرب  رس 

دهد و ناشن  وا  هب  ار  شردپ  هدیرب  رس  تساوخ  نوعلم  دیزی  زا  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک  یعقوم  تسا :  هدمآ  سارف  یبا  هیفاو  حرـش  رد 
زا لامتسد  ناهگان  دندوب ،  هتخادنا  رس  يور  رب  یلامتسد  دوب و  تشط  رد  سّدقم  رـس  دید ،  یهاوخن  ار  تردپ  رـس  ادبا  داد  باوج  دیزی 

داّجس ماما  سپس  یلع .  يا  وت  رب  مالس  مرـسپ ،  يا  وت  رب  مالـس  دومرف :  دمآ و  نخـس  هب  البرک  دیهـش  سّدقم  رـس  دش و  دنلب  سّدقم  رس 
امـش نم و  نیب  یتفر و  يدرک و  میتی  مک  نس  نیا  رد  ارم  ردـپ ،  يا  ادـخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  داـب  وت  رب  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع 

(205  . ) دشاب ترادهگن  ادخ  مراذگ .  یم  هعیدو  دنوادخ  دزن  ار  وت  مور و  یم  مّدج  مرح  هنیدم و  هب  نم  داتفا و  ییادج 

! دنک یم  ربص  هب  رما  ار  رهاوخ  هدیرب ،  رس 

ام دومرف :  نوعلم  رمش  هب  بنیز  هرّدخم  ایلع  دندومن  ماش  دراو  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هک  ینامز  تسا :  هدش  لقن  هّماع  لتاقم  یـضعب  زا 
ار وا  ربب  ورف  دومرف :  رما  نیمز  هب  دش و  تحاران  هرّدخم  ایلع  دز .  یب  یب  هب  هنایزات  دنچ  درکن و  انتعا  نیعل  نآ  دـیهد .  روبع  یتولخ  زا  ار 
هب بنیز  یب  یب  نکربص .  ادخ  ياضر  يارب  رهاوخ ،  دش :  دـنلب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینزان  يادـص  درب .  ورف  ار  وا  رمک  ات  نیمز  و  ، 

(206  . ) درک شیاهر  نیمز  و  نک ،  شیاهر  دومرف :  رما  نیمز 

! ؟  دش زوریپ  یسک  هچ 
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تعرس مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  لابقتسا  هب  دنروآ ،  یم  رد  رهش  هب  ار  ارسا  دینش  نوچ  هللادبع  نب  هحلط  نب  میهاربا  هک  تسا  ربخ  رد 
یلمحم رد  ترضح  نآ  تقو  نیا  یتیاور ،  هب  و  دش ! ؟  بلاغ  یسک  هچ  نیـسحلا ،  نب  یلع  يا  تفگ :  تتامـش  تعانـش و  رد  زا  درک و 

دیسر زامن  ماگنه  نوچ  دش ،  بلاغ  کی  مادک  ینادب  یهاوخ  یم  رگا  دومرف :  دروآرب و  رس  سپ  تشاد ،  یم  ورف  نابیرگ  رد  رـس  دوب و 
رد دـنلب  زاوآ  هب  ار  شکرابم  مان  هلالج  ّلج  یلاـعت  يادـخ  زا  دـعب  هک  ار  سک  نآ  هماـقا  ناذا و  رد  هکنآ  زا  هیاـنک  يوگب !  هماـقا  ناذا و 
نب میهاربا  نیا  دنبلاغ و  رهاق و  داب  الادبا  وا  نادنزرف  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  نم  دج  وا  دننک  تئارق  تعامج  رضحم 

(207  . ) دوب هارمه  ریبز  هحلط و  رگشل  اب  لمج  گنج  رد  هک  تسا  یسک  نآ  هحلط 

 ! میا هدنز  ناماما  ام 

نآرق سّدقم  رـس  نآ  مدینـش  هاگان  دندرک ،  یم  لمح  ار  یلع  نب  نیـسح  ماما  رـس  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  دیوگ :  یم  هدیکو  نب  ثراح 
ایآ هدیکو ،  رسپ  يا  دومرف :  مونش ،  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يادص  نم  هک  مدش  ّریحتم  دناوخ .  یم  فهک  هروس  دناوخ ؛ یم 

 : دومرف اقآ  میابر .  یم  ار  رـس  نیا  نم  متفگ :  دوخ  اب  دـسر ؟  یم  قزر  ام  هب  راگدرورپ  دزن  رد  میا و  هدـنز  ناماما  تعامج  ام  یناد  یمن 
َنُومَْلعَی َفْوَسَف   : ) دناوخ سپس  تسا .  نم  رـس  ندینادرگ  زا  مظعا  ارم  نوخ  اهنآ  نتخیر  ار ،  اهنآ  راذگب  یـسر ،  یمن  دوصقم  نیا  هب  وت 

دیهـش سّدـقم  رـس  هک  ینامز  تسا :  هدـش  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتکرد  ( 208 ( ) َنُوبَحُْـسی لسالـسلاَو  ْمِِهقانْعَءا  یف  ُلالْغَالا  ذا 
(210 ( . ) َنوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  يءا  اوُمَلَظ  نیذلا  ُمَْلعَیَـس  َو  ( ) 209  : ) دنک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  دش  هدینـش  دـندومن  بصن  تخرد  رب  ار  البرک 
ار هیآ  نیا  كرابم  رس  نآ  دنتخیوایب ،  هفوک  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هدیرب  رـس  دیوگ :  یم  بوشآ  رهـش  نبا 

مرکا لوسر  هب  باطخ  ملاع  دـنوادخ  يدُـه . )  مهاندزو  مهبرب  اونَمآ  ٌۀَْـیِتف  ْمُهَّن  قَْحلِاب إ  ْمُهءاَبَن  َکـْیَلَع  صُقَن  ُنَْحن  ( : ) 211  ) درک توالت 
ناـشیا هک  نادـب  تقیقح ؛  هب  ار  ناـشیا  هصق  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  يا  وـت  يارب  مییوـگ  یم  اـم  دـنک :  یم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

 . ار ناشیا  تیاده  ام  میدرک  دایز  دوخ و  راگدرورپ  هب  دندروآ  نامیا  هک  دندوب  ینادرمناوج 

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  دیزی و  يوگتفگ 

نم تنطلـس  رـس  رب  درک و  نم  محر  عطق  وت  ردپ  نیـسح ،  دنزرف  يا  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هب  سلجم  کی  رد  نیعل  دیزی 
 ، دنه هیواعم و  رسپ  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  درک ! نینچ  وا  اب  زین  ادخ  درکن ؛ نم  قح  تیاعر  دومن و  هعزانم 

لوسر ترـضح  مچرپ  بازحا  دـحا و  ردـب و  زور  رد  يوش  دـّلوتم  وت  هکنآ  زا  شیپ  دوب .  ام  دادـجا  ام و  اب  هتـسویپ  یهاشداپ  يربمغیپ و 
رب ياو  دوب .  وت  دج  ردپ و  تسد  رد  نارفاک  مچرپ  تشاد و  رارق  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  دـج  تسد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هنیآ ره  يا ،  هدش  بکترم  ییاهاطخ  هچ  يا و  هدرک  هچ  نم  تیب  لها  اهومع و  ناردپ و  ناردارب و  قح  رد  هک  ینادـب  رگا  دـیزی ،  يا  وت 
همطاف دنزرف  نیسح ،  نم  ردپ  رس  هک  يرادن  مرـش  ایآ  يروآ .  یمرب  الیواو  دایرف  ینیـشن و  یم  رتسکاخ  يور  رب  يزیرگ و  یم  اههوک  هب 

راـگدای وا  هکیلاـح  رد  تسا ،  هتخیوآ  امـش  رهـش  هزاورد  رد  رب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هشوـگ  رگج  مالـسلا و  هـیلع  یلع  و 
ربب غاب  نیا  هب  ار  وا  هک  درک  مکح  دوخ  نامزالم  زا  یکی  هب  دمآ و  مشخ  هب  ترضح  نآ  نانخـس  زا  نوعلم  دیزی  تسا .  تلاسر  ترـضح 
نوچ تخادرپ .  زامن  هب  زین  ترضح  دش و  ندنکربق  لوغشم  درب ،  غاب  هب  ار  ترـضح  نوعلم  نآ  نوچ  نک !  نفد  اجنآ  رد  نزب و  ندرگ  و 

داتفا و رد  ور  رب  دز و  يا  هرعن  وا  سپ  دروخ .  نیعل  نآ  رب  دش و  ادیپ  اوه  زا  یتسد  درک ،  ترضح  نآ  لتق  هدارا  دش و  غراف  ربق  ندنک  زا 
درک لقن  يو  يارب  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  تفر و  دوخ  دیلپ  ردپ  دزن  دید  ار  تلاح  نآ  نوچ  دیزی ،  رسپ  دلاخ ،  درپس .  مّنهج  نزاخ  هب  ناج 

(212  . ) دیبلط سلجم  هب  ار  ترضح  دننک و  نفد  تسا  هدنک  ترضح  يارب  هک  يربق  نامه  رد  ار  وا  هک  درک  مکح  نیعل  نآ  . 
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داد ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  لتق  روتسد  دیزی 

ام نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رتخد  همطاف  زا  فلتخم  قرط  هب  نارگید ،  سوواط و  نب  دّیس  دیفم و  خیش 
هب ار  رتخد  نیا  دیزی ،  يا  تفگ :  تساخرب و  ماش  لها  زا  ییوم  خرـس  درم  سپـس  درک .  تقر  ام  لاح  رب  ادتبا  دـندرب  دـیزی  سلجم  هب  ار 

نیکست ارم  ما  هّمع  مدیبسچ .  مالسلا  هیلع  بنیز  دوخ  هّمع  ياه  هماج  هب  مدیزرل و  دوخ  رب  سرت  زا  نم  درک .  نم  هب  هراشا  و  شخبب ،  نم 
نیا مناوت  یم  مهاوخب  رگا  تفگ  دیزی  دیرادن .  ار  يرما  نینچ  رایتخا  کیچیه  دیزی  وت و  نوعلم ،  يا  هک  درک  باطخ  یماش  نآ  هب  داد و 

ار دوخ  نطاـب  رفک  يور و  ردـب  اـم  نید  زا  هکنآ  رگم  درک ،  یناوـت  یمن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  مالـسلا  هیلع  بنیز  منکب .  ار  راـک 
مالـسلا هیلع  بنیز  دنتفر ! ردب  نید  زا  وت  ردارب  ردپ و  ییوگ ! ؟  یم  نخـس  نینچ  نم  اب  تفگ :  دش و  بضغ  رد  نوعلم  نآ  ینک .  راهظا 

یتفگ غورد  تفگ  نیعل  نآ  دیا .  هتفای  تیاده  نم  ردارب  ردپ و  نید  ادخ و  نید  هب  دیشاب ،  هدش  ناملسم  رگا  وت  دج  ردپ و  وت و  تفگ : 
 . ییوگ یم  یهاوخ  یم  هچنآ  يا و  هدیدرگ  رورغم  دوخ  تنطلـس  هب  یهاشداپ و  نونکا  وت  تفگ :  مالـسلا  هیلع  بنیز  ادـخ .  نمـشد  يا 
هب دهد ! گرم  ارت  ادخ  وش ،  تکاس  تفگ :  دـیزی  درک .  هداعا  ار  نخـس  یماش  درف  نآ  رگید  راب  سپ  مهد .  یمن  وت  هب  یباوج  رگید  نم 

ار تیاه  هدید  دنک و  عطق  ار  تنابز  ادخ  تخبدب ،  يا  وش  تکاس  هک  درک  باطخ  یماش  درف  نآ  هب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  رگید ،  یتیاور 
 . دنوش یمن  انز  دالوا  راکتمدخ  ایبنا  دالوا  دـنادرگ ،  مّنهج  شتآ  يوس  هب  ارت  تشگزاب  دـنادرگ و  کشخ  ار  تیاهتـسد  دـنادرگ و  روک 

ياهتسد و  انیبان ،  وا  ياه  هدید  لال ،  یماش  نابز  دینادرگ :  باجتسم  ار  وا  ياعد  یلاعت  قح  هک  دوب  هدشن  مامت  راوگرزب  نآ  نخـس  زونه 
هک یـسک  يازج  تسا  نیا  دـیناسر و  وت  هب  ایند  رد  ار  تتبوقع  زا  يا  هرهب  یلاعت  قح  هک  هللادـمحلا  تفگ  موثلک  ما  سپ  دـش ! کـشخ  وا 

دیزی دنتـسیک ؟  ناشیا  هک  دیـسرپ  دـیزی  زا  یماش  درف  مود  هبترم  رد  سوواط ،  نب  دّیـس  تیاور  هب  ددرگ .  تلاسر  ترـضح  مرح  ضّرعتم 
رـسپ نیـسح  تفگ :  یماـش  مالـسلا  هیلع  بلاـط .  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  نز  نآ  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رتخد  همطاـف  نآ  تفگ : 

دوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترتع  دیزی ،  يا  داب  وت  رب  يادخ  تنعل  تفگ :  یماش  یلب .  تفگ :  دیزی  بلاط ؟  یبا  نب  یلع  همطاف و 
هک دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دیزی  دنگنرف .  ناریسا  ناشیا  متشادنپ  یم  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دینک ! ؟  یم  ریسا  ار  وا  هیرذ  دیشک و  یم  ار 

(213  . ) دندرب نادنز  هب  ار  تلاسر  تیب  لها  درک  رما  سپس  دندز .  ندرگ  ار  وا  هک  درک  مکح  و  منک ،  یم  قحلم  ناشیا  هب  زین  ارت 

تراسا لاح  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  يا  هزجعم 

ياشامت هب  داتـسیا و  داتفا .  لافطا  ناریـسا و  هب  شمـشچ  دنک ،  روبع  هبارخ  رانک  زا  دـمآ  تشاد  لغب  رد  ییوهآ  هچب  هک  يداّیـص  يزور 
یم وهآ  ام  دنتفگ  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رضحم  هب  دندرک ،  هدهاشم  ار  هرب  وهآ  هک  نانآ  تخادرپ .  تیب  لها  ناکدوک 

دصق تسابیز  لاخ و  طخ و  شوخ  نوچ  یلو  یلب ،  درک  ضرع  یشورف ؟  یم  ار  وهآ  هچب  نیا  ایآ  دندومرف  دایـص  هب  ترـضح  میهاوخ . 
بّجعت وا  داد .  مهاوخ  وت  هب  هّرب  وهآ  نیا  لـباقم  رد  یهاوخب  هچره  دـندومرف  ترـضح  مریگب .  رایـسب  ماـعنا  اـت  مربب  دـیزی  دزن  ار  وا  مراد 

هب هچنآ  درک  هدهاشم  داّیـص  دنداد .  وا  هب  دنتـشادرب و  ار  هبارخ  يولج  ياهگیر  زا  يدادعت  ترـضح  هک  دوب  هتفگن  يزیچ  زونه  و  دومن ، 
وگزاب نارگید  يارب  ار  هزجعم  نیا  يو  تفر .  دومن و  میدـقت  ار  هّرب  وهآ  يدنـسرخ  اـب  تسا .  یتمیق  شزرا و  رپ  تارهاوج  هدـش  هداد  وا 

دنک لقن  شیارب  ار  نایرج  هک  تساوخ  وا  زا  دیبلط و  ار  داّیص  دیزی  دیسر .  نیعل  دیزی  شوگ  هب  دش و  رـشتنم  ماش  رد  هک  يروط  هب  درک ، 
هّجوتم ار  مدرم  بولق  دیامن و  یم  نایب  تمارک  کی  تروص  هب  ار  عوضوم  هدیدرگ و  ترضح  بُحم  هعیـش و  يو  درک  هدهاشم  نوچ  و  ، 

يا هلصاف  یلو  ددرگن .  اشفا  هدش  رشتنم  یلاها  نیب  هچنآ  زا  شیب  ربخ  نیا  ات  دننک  نفد  دنشکب و  ار  داّیص  داد  روتـسد  دنک ،  یم  ترـضح 
نذا هب  دندومرف ،  هراشا  کی  اب  و  دندمآ ،  داّیـص  ربق  رـس  هب  ترـضح  دیـسر .  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ضرع  هب  عوضوم  هک  دشن  نادنچ 

(214  . ) دیدرگ جراخ  ربق  زا  داّیص  دش و  هتفاکش  ربق  هلصافالب  زیخرب ! تیاج  زا  ادخ 
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يربک بنیز  هبطخ 

رایـسب ار  سلجم  ياضف  ّوج و  رگید  فرط  زا  و  دـید ،  دـح  نیا  ات  ار  دـیزی  یئایح  یب  تراـسج و  نوچ  مشاـه  ینب  هلیقع  بنیز  ترـضح 
ُۀبقاع ناک  مث   ) ُلُوقَی َِکلذَک  ُهللا  َقَدَص  َنیِعَمْجَا ،  ِِهلآ  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهللا  یَّلَص  َو  َنیَملاعلا  بر  دمحلا هللا  دومرف :  تساخ و  اپب  دید  بسانم 
َقافآ ضرالا و  َراْطقَا  اْنیَلَع  َتذَخَا  ُْثیَح  ُدـیزی  ای  تننظـضا  ( 215 ( . ) َنو ؤِزْهَتْـسَی  اِهب  اوناک  َو  ِهللا  ِتایآب  اوبذَـک  نا  ؤسلا ي  ؤاسا ا  َنیذـّلا 

َو َکِْفنَِاب  َتْخمَـشَف  ُهَْدنِع  َكِرَطَخ  ِمظَِعل  َِکلذ  نا  َو  ًۀَـمارَک  ِهیَلَع  َِکب  َو  ٌاناوَه  ِهللا  یَلَع  اِنب  نا  يراس  الا  ُقاُست  امَک  ُقاُسن  انْحَبْـصاَف  ِءامـسلا 
الْهَم الْهَمَف  اُنناْطلُـس ،  َو  انُْکُلم  ََکل  افَـص  َنیِح  َو  ۀقـستم  ُرُومُالاو  ٌۀَقَثْوَتْـسُم  َکـَل  ایندـلا  َْتیَاَر  ُْثیَح  اروُرْـسَم  َنالْذَـج  َکـِفْطع  ِیف  َتْرَظَن 

 ( . ٌنیِهُم ٌباذَـع  مهل  امثا و  اُودادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  اّمنِا  ْمِهِـسُْفنال  اْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امنا  اُورَفَک  نیذـلا  نبَـسْحَی  ـالَو   ) لـج زَع و  ِهللا  َلْوَق  َتیِـسَنَا 
تکته دق  ایابس  ملَس  َو  ِِهلآ  َوِهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  لوسر  ِتاَنب  َُکقوَس  کئاماو و  َكَِرئارَح  َكُریدَْخت  ( 217  ) اقلطلا نبای  لدعلا  نما  ( 216)
ُدیِعَْبلاَو بیرقلا  نههوجو  حفصتی  َو  ِِلقانَملاَو  لهانملا  ُلْهَا  نهف  رشتسی  ٍدََلب  یلا  ٍدََلب  نم  ُءادْعالا  نهب  ُودَْحت  نهَهوجُو ،  َْتیَْدبَا  نه و  رُوتُس 

َو ِءایکزالا  ( 218  ) دابکا ُهُوف  َظَِفل  ْنَم  ُۀَـبَقاُرم  یَجتُْری  َْفیَک  َو  یمح ،  نهتامح  ْنِم  َو ال  یلو  نهلاجر  ْنِم  نهعم  سیل  فیرـشلاَو ،  یندـلاو 
مثءاتم َْریَغ  ُلوقَت  مث  ناغضالاو  نحالاو  ِنآَنَشلاَو  ِفَنَشلِاب  انیلا  َرَظَن  ْنَم  ِْتیَبلا  لها  انضغب  یف  اطبتسی  َْفیَک ال  َو  ادهشلا ،  امد  نم  ُهُمَْحل  َتَبَن 

َِکتَرَـصْخِِمب اُهتُْکنَت  ۀـنجلا  ِلْهَا  ِبابَـش  ِْدیَـس  ِهللاِدـْبَع  ِیبَا  ایانَث  یلَع  ٌایِحَْتنُم  ْلَُشت  ُدـیزَی ال  ای  اولاق  مث  احرف  اّولَهَتْـساَو  اّولَهَال  مظعتـسم :  َو ال 
ْنِم ِضْرَالا  َمُوُجن  َو  َمَّلَس  َو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یّلَص  ٍدَّمَُحم  ِۀَّیِّرُذ  َءامِد  َِکتَقارِِاب  ُۀَفاّشلا  ِتَلَصْءاَتْساَو  ُۀحْرُقلا  ِتَءاَکَن  ْدَق  َو  َِکلذ  ُلوقَت  َْفیَکَو ال 

َو َْتُلق  ْنُکَت  َْمل  َو  َتْمََکب ،  َو  َْتللَـش  َکَّنَا  َّنَّدَوََتلَو  ْمُهَدِرْوَم  ٌاکیِـشَو  َّنَدِرَتَلَف  ْمِهیِداُنت ،  َکَّنَا  َتْمَعَز  َکِخایْـشَِاب  ُِفتْهَت  َو  ِبلَّطُملاِْدبَع ،  ِلآ 
َو ال َكَدـْلِج  ّال  َتیَرَف إ  ام  ِهللاَوَف  انَتامُح ،  َلَتَق  َو  اَنءامِد  َکَفَـس  ْنَِمب  َکَبَـضَغ  ُْللْحاَو  انِِملاظ  ْنِم  ْمِقَْتناَو  اـنِّقَِحب  ْذُـخ  َّمُهللا  َْتلَعَف .  اـم  َْتلَعَف 

ُهللا ُعَمْجَی  ُْثیَح  ِِهتَمُْحل  ِِهتَْرتِع و  ِیف  ِِهتَمْرُح  ْنِم  َتْکَهَْتناَو  ِِهتَّیّرُذ  ِءامِد  ِکْفِـس  ْنم  َْتلَّمََحت  اِمب  ِهللا  ِلوسَر  یلَع  َّنَدِرََتل  َو  َکَـمَْحل  اـّل  َتْزَزَح إ 
ٌامِکاح ِهللاِاب  یفَک  َو  ( 219 () َنوقَزُْری ْمِّهبَر  َْدنِع  ٌءایْحَا  َْلب  اتاْومَا  ِهللا  ِلیبَس  یف  اوِلُتق  َنیّذلا  َّنَبَسَْحت  َو ال  ) ْمهِّقَِحب َذُخْءاَی  َو  ْمُهَثْعَـش  َُّملَیَو  ْمُهَلْمَش 

َنیِملاظلل َْسِئب   ، ) َنیِِملْـسُملا ِباقِر  ْنِم  َکَنَّکَم  َو  ََکل  يّوَس  ْنَم  ُمَْلعَیَـس  َو  ٌاریهَظ  َلیئْربَِجب  َو  ٌامیِـصَخ  َمّلَـس  َو  ِهلآِو  ِْهیَلَع  ُهللا  یّلَـص  ٍدّمَحُِمبَو 
ُِرثْکَتْسَا َکَعیِْرقَت و  ُمِظْعَتْسَا  َو  َكَرْدَق  ُرِغْصَتْسَال  ّینِا  َکَتَبَطاُخم  یِهاوَّدلا  َّیَلَع  ْتَّرَج  ِْنَئل  و  ( 220 ( . ) اْدنُج ُفَعْضَاَو  اناکَم  ٌّرَش  ْمُکُّیَاَو  الََدب 

يِدـْی الا  ِهِذـهَف  ِءاقَلُّطلا ،  ِناْطیّـشلا  ِبْزِِحب  ِءابَجُّنلا  ِهللا  ِبْزِح  ِْلتِقل  ِبَجعلا  ُّلُک  ُبَجَْعلاَف  الَا  يّرَح ،  َروُدُّصلاَو  يْربَع  َنُویُعلا  َّنِکل  َکَخِیبَْوت ، 
انَتْذَـخَّتَا ِِنَئل  َو  ُلِعارَفلا .  ُتاهَُّما  اهُرِّفُعت  َو  ُلِساوَعلا  اُهباْتنَت  یِکاوَّزلا  ُرِهاوَّطلا  ُثَثُجلا  َکِلت  َو  اـنِموُحل  ْنِم  ُبَّلحَتَت  ُهاْوفـالاَو  اـِنئامِد  ْنِم  ُفِْطنَت 

ْدِکَف ُلَّوَعُْملا  ِْهیَلَع  َو  یکَتْـشُْملا  ِهللا  َیل  َو إ  ( 221 ( ) ِدِیبَْعِلل ٍماّلَِظب  َکُّبَر  امو   ) َكادَی ْتَمَّدَق  ام  ّالا  ُدَِجت  َْنیِح ال  ٌامَرغَم  ٌاکیِـشَو  اِنب  َدِـجََتل  امَنْغَم 
ْلَه َو  اهَراع ،  ُْکنَع  ُضَحَْرت  الَو  انَدَـمَا  ُكِرْدـُت  الَو  انَیْحَو  ُتیُِمت  ـال  َو  اـنَرْکِذ  وُحْمَت  ـال  ِهللاَوَف  َكَدـْهُج  ْبِصاـن  َو  َکَیْعَـس  َعْساَو  َكَدـْیَک 

َنیَملاعلا ِّبَر  ِهللاُدْـمَْحلاَو  َنیِملاّظلا . ) یَلَع  ِهللا  ۀَـنَْعل  الَا   : ) يدانُملا يِداُنی  َمْوَی  ٌدَدـَب ؟  ّال  َکُعْمَج إ  َو  ٌدَدَـع ،  ّال  َکُماّیَا إ  َو  ٌدَـنَف  ّال  َکـُیْءاَر إ 
اْنیَلَع َنِسُْحی  َو  َدـیزَْملا  ُمَُهل  َبِجوی  َو  َباوَّثلا  ُمَُهل  َلِمُْکی  ْنَا  َهللا  ُلُءاْسن  َو  ِۀَـمْحَّرلاَو ،  َداهَّشلِاب  انِرِخِالَو  ةرفْغَْملاَو  ةداعّـسلاب  اـنلَّوِال  َمَتَخ  يذـّلا 

هک دزـس  ار  ییادخ  ساپـس  مالـسلا :  هیلع  يربک  بنیز  هفیرـش  هبطخ  همجرت  ( 222  . ) ُلـیِکَولا َمِْعن  َو  ُهللااَُنبْـسَح  ٌدُودَو ،  ٌمیِحَر  ُهَّنِا  َۀـفالِخلا 
تـشز راک  هک  نانآ  تبقاع  دومرف :  هک  تفگ  تسار  یلاعت  يادـخ  اداـب  وا  نادـناخ  ربماـیپ و  رب  ادـخ  دورد  تسا و  ناـیناهج  راـگدرورپ 

هتفرگ تخس  ام  رب  شیوخ  نامگ  هب  هک  نونکا  دیزی ،  يا  دنتفرگ .  هرخـس  هب  ار  نآ  هدومن و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دوب  نیا  دندرک ، 
هک يرادنپ  یم  يدروآ ،  رد  شدرگ  هب  ناریسا  دننامه  ار  ام  و  يا ،  هتـسب  ام  يور  هب  ار  هراچ  هار  نامـسآ و  قافآ  نیمز و  راطقا  هار  يا و 
یم ربـک  يور  زا  سپ  تسادـخ ! ؟  دزن  رد  وـت  يوربآ  رطاـخ  هب  يزوریپ  نیا  و  تسا ! ؟  هتخاـس  لـیلذ  راوـخ و  ار  اـم  زیزع و  ار  وـت  ادـخ 

هتـسارآ و ار  وت  ياـهراک  و  هدروآ ،  يور  وت  هب  اـیند  هک  ناداـش  مّرخ و  یلاـب  یم  دوـخ  هب  و  يرگن !  یم  ّربـکت  بجع و  رظن  اـب  یمارخ و 
دننکن نامگ   : ) دومرف هک  يا  هدرک  شومارف  ار  یلاعت  يادـخ  مالک  ایآ  رت ! هتـسهآ  یکدـنا  تسا !  هداد  صاـصتخا  وت  هب  ار  اـم  تموکح 

یـشکرس رب  ات  میهد  یم  ناحتما  يارب  تلهم  هکلب  دوب ،  دـهاوخ  رتهب  نانآ  لاـح  هب  میهد  ناـنآ  هب  هک  یتلهم  دـنتفر  رفک  هار  هب  هک  ناـنآ 
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ار دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  لدع  زا  ایآ  ام ! گرزب  دج  هدش  دازآ  رـسپ  يا  هدننک .  لیلذ  راوخ و  تسا  یباذـع  ار  نانآ  دـنیازفیب و 
يردب ار  اهنآ  يوربآ  هدرپ  يربب ! ؟  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  هدرک و  ریسا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نایگ  درپ  یناشنب و  هدرپ  رد 

نانآ نادرم  زا  دنرگنب ،  ار  اهنآ  هرهچ  فیرـش ،  هیامورف و  رود و  کیدزن و  و  دنزود ،  اهنادـب  مشچ  مدرم  هک  ییاشگب  ار  نانآ  تروص  و 
هک یـسک  يراسگمغ  يزوسلد و  هب  تسب  دیما  ناوت  یم  هنوگچ  يراکددم .  هن  هدـنرادهگن و  هن  روای و  هن  تسین ،  ناشهارمه  هب  یـسک 

هتخود ام  هب  ینمـشد  مشچ  هتـسویپ  هک  سک  نآ  زا  راتفر  نیا  و  هدییور ! ؟  نادیهـش  نوخ  زا  شتـشوگ  هدیوج و  ار  ناکاپ  رگج  شردام 
رفاک دادجا  هب  و  يرادـنپن ،  راکهزب  تشز  دنـسپان و  رادرک  نیا  رب  ار  دوخ  و  يرامـشن ،  يزیچ  ار  گرزب  هانگ  نیا  و  دـشابن ،  دـیعب  تسا 

بل و رب  بوچ  اب  و  دـننک ! رّکـشت  وت  زا  دـنوش و  داش  دـننیبب و  ار  وت  هنامحر  یب  راتـشک  ات  ینک  ار  ناشروضح  ياـّنمت  تاـهابم و  شیوخ 
نک هشیر  ار  شا  هشیر  يدرک و  روسان  ار  تحارج  نیا  هک  ییوگن  ینکن و  نینچ  ارچ  و  ینز !  یم  تشهب  ناناوج  دّیـس  هللادبع  یبا  نادند 

نونکا یتخیر و  دندوب -  نیمز  يور  ناگراتس  بلطملادبع و  لآ  زا  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  نوخ  یتخوس و  یتخاس و 
تتسد شاک  يا  هک  ینک  وزرآ  يوش و  قحلم  نانآ  هب  مه  وت  هکدرذگن  يرید  هک  درک  دیاب  ییابیکش  یناوخ .  یم  ار  شیوخ  ناگتشذگ 

ناتـسب و ار  ام  ّقح  اهلاراب ! يداد !!  یمن  ماجنا  ار  تشز  راک  نآ  يدروآ و  یمن  نابز  رب  ار  نخـس  نآ  لـال و  تناـبز  دوب و  هدـش  کـشخ 
هک دیزی ! يا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسرف !  ورف  ار  دوخ  باذـع  مشخ و  دـنا  هتخیر  ام  نوخ  هک  ناراکمتـس  نیا  رب  ریگب و  نانیا  زا  ار  ام  ماقتنا 

شود رب  هک  ینیگنـس  راب  نآ  اب  درک  یهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  لوسر  و  يدرک ؛  هراپ  هراپ  ار  دوخ  ندب  تشوگ  یتفاکـش و  ار  دوخ  تسوپ 
دنوادـخ هک  ییاـج  رد  يدرب ،  يریـسا  هب  ار  وا  نادـنزرف  يدـیرد و  ار  وا  تمرح  هدرپ  یتـخیر و  ار  ترـضح  نآ  ناـمدود  نوـخ  يراد ، 

دزن هدنز و  هکلب  دنا  هدرم  دنا  هدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  رادنپم  و   ، ) دناتـسب ار  اهنآ  داد  هدرک و  لّدبم  ّتیعمج  هب  ار  نانآ  یناشیرپ 
نامه تسوا و  نابیتشپ  لـیئربج  تسوا و  مصخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مکاـح و  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  دـنروخ ) یم  يزور  ادـخ 

 ، تسا یشاداپ  دب  هچ  ناراکمتس  شاداپ  هک  تفای  دهاوخ  يدوزب  درک  ّطلسم  نیملـسم  رب  ار  وت  تخاس و  راومه  وت  يارب  ار  هار  هک  سک 
نخـس وت  اب  هک  درک  نینچ  نم  اب  راگزور  بئاصم  رگا  تسا .  رتناوتان  کی  مادک  هاپـس  رتدب و  امـش  زا  کی  مادـک  هک  تسناد  دـهاوخ  و 

اهلد نایرگ و  اه  هدید  منک ! ؟  هچ  منک ،  یم  شهوکن  رایسب  ار  وت  مناد و  یم  گرزب  ار  وت  شنزرس  زیچان و  ار  وت  شزرا  نم  اّما  میوگ ، 
هراپ دکچب ،  امش  ياه  هجنپ  زا  ام  نوخ  و  دنوش ،  هتشک  ناطیـش  بزح  تسد  هب  ادخ  بزح  هک  تسا  یتفگـش  ياج  یـسب  تسا ،  نازوس 
نادد ماد و  هاگرذگ  دنبایرد و  نابایب  یـشحو  ياهگرگ  ار  رّهطم  كاپ و  ياهندب  نآ  دـتفیب و  نوریب  امـش  ناهد  زا  ام  ندـب  تشوگ  ياه 

ناگدنب رب  ادخ  تفای ،  یهاوخ  يا ،  هداتـسرف  شیپ  زا  ار  هچنآ  و  تسا ،  تمارغ  وت  يارب  ادرف  یناد  یم  تمینغ  زورما  هچنآ  دنریگ !! رارق 
ره امنب و  یناوت  یم  هک  یـشالت  ره  نکب و  يراد  هک  یگنرین  ره  سپ  میوج ،  یم  داـمتعا  وا  رب  منک و  یم  هوکـش  وا  هب  درادـن ،  اور  متس 

دیـسر و یهاوخن  زگره  ام  لالج  هب  و  درک ،  یناوتن  وحم  ار  ام  یحو  اهلد و  زا  ار  ام  دای  دنگوس  ادخ  هب  ریگ ،  راک  هب  يراد  هک  یـششوک 
یناشیرپ هب  وت  ّتیعمج  كدنا و  وت  تلود  نامز  رادیپان و  رابتعا و  یب  وت  رظن  يءار و  تسش ،  یناوتن  دوخ  نماد  زا  ار  متس  نیا  گنن  هکل 

لوا هک  ار  يادخ  ساپس  نیملاعلا . )  ّبر  هللادمحلاو  نیملاظلا  موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الءا   : ) دنز دایرف  یفتاه  هک  زور  نآ  رد  دیشک ،  دهاوخ 
رب دـنک و  تیانع  لـیزج  رجا  ار  ناـنآ  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  دز و  مقر  تمحر  تداهـش و  هب  ار  اـم  رخآ  شزرمآ و  تداعـس و  هب  ار  اـم 

دیزی هاگنآ  مینک .  یم  لّکوت  وا  رب  طقف  تسا و  نانابرهم  نیرت  نابرهم  وا  و  تسا ،  يا  هفیلخ  وکین  ام  رب  وا  دوخ  دـییازفیب ،  ناـنآ  شاداـپ 
ناشیا تفگ :  وا  نامزالم  زا  یکی  مینارذگب ؟  ریشمش  مد  زا  ار  ناشیا  تسیچ ؟  ناریسا  نیا  هرابرد  امش  رظن  تفگ :  درک و  نایماش  هب  ور 

(224  . ) نک نامه  درک ،  یم  هچ  نانآ  اب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  نیبب  تفگ :  ( 223  ) ریشب نب  نامعن  شکب .  ار 

درک اوسر  ار  دیزی  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

هارمه هک  ار  تارّدـخم  مامت  مالـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  ترـضح  نیعل  دـیزی  دـندرک ،  ماـش  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  هکنآ  زا  سپ 
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سلجم لها  هب  دـیدرگ  بکترم  بانج  نآ  سدـق  تحاس  هب  هک  یمارتحا  کته  اذـیا و  زا  سپ  دـیبلط و  دوخ  سلجم  هب  دـندوب  ترـضح 
تراسا نامـسیر  رد  دـینک ،  یم  هظحالم  هک  یناکدوک  نانز و  نیا  نونکا  و  دنتـشک .  امامت  ار  اهنیا  نادرم  مداد  روتـسد  نم  تفگ :  دوخ 

هیلع یلع  لسن  زا  ات  دننزب  ندرگ  ار  اهنآ  یمامت  هدب  روتـسد  دـنتفگ  همه  منک ؟  هچ  نانآ  اب  نم  دـییوگ  یم  امـش  دنـشاب ،  یم  راتفرگ  نم 
 ، دـنداد ار  اوتف  نیا  دـیزی  سلجم  لها  هکنآ  ضحم  هب  ( 225  . ) دنامن یقاب  رفن  کی  دندوب  هیواعم  تردپ  وت و  هنیرید  نمـشد  هک  مالـسلا 

هدروآ ماش  هب  ار  ناشیا  ارـُسا  وزج  دوبن و  شیب  لاس  جنپ  یتیاور  هب  هام و  دـنچ  لاس و  ود  وا  رمع  نینـس  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما 
 . منک تبحـص  هملک  دنچ  نم  یهد  هزاجا  رگا  دیزی ،  دومرف :  یهلا  دمح  زا  سپ  تفرگ و  رارق  دیزی  تخت  لباقم  تساخرب  ( 226  ) دندوب

دنرتدب مه  نوعرف  نانیشنمه  زا  وت  سلجم  لها  دومرف :  ییوگب ؟  یهاوخ  یم  هچ  وگب  تفگ :  درک و  بّجعت  ترضح  نآ  تئرج  زا  دیزی 
هب ار  اهنآ  دنتفگ  منک ؟  هچ  نانآ  اب  تفگ  درک و  تروشم  نوراه  یسوم و  ترضح  هب  عجار  دوخ  سلجم  لها  اب  هک  ینامز  نوعرف  اریز  . 

مامت دـنتفگ  اهنآ  يدومن ،  تروشم  ام  هب  عجار  شیوخ  سلجم  لها  اب  وت  هک  ینامز  نکل  وشم ،  نانآ  ضّرعتم  راذـگاو و  ناشدوخ  لاـح 
دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  تسا ؟  هتفهن  يّرـس  هچ  تفگ :  دـیزی  تسا .  هتفهن  يّرـس  رما  نیا  رد  و  نزب ،  ندرگ  ار  اـم 

الا دالوءا  ّال  مهدالوءا إ  ءایبن و  الا  لتقیالَو   . ) دنـشاب یم  انزلادلو  همه  وت  نانیـشنمه  نکلو  دندوب  هداز  لالح  همه  نوعرف  سلجم  يامدـن 
زا ار  نانآ  داد  روتسد  سپ  تخادنا ،  ریز  هب  رس  دیزی  ( 227  . ) انزلادلو دالوا  رگم  ار  ناربمغیپ  دالوا  ناربمغیپ و  دشک  یمن  ینعی  ءایعد . )
 ، دنتشادن لمحت  بات  رگید  دندرک  یم  هاگن  ردپ  رس  هب  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  هنیکـس  همطاف و  ( 228  . ) دنرب نوریب  سلجم 

يادص راب  رگید  هک  ینک ) ؟  یم  ریسا  ار  ربمایپ  نارتخد  دیزی ! يا  ( )! ؟  ایابَس ِهللا  ِلوسَر  ُتاَنب  دیزی ! ای   ) مالسلا هیلع  دیـشک :  دایرف  همطاف 
درک و ناریو  هرابکی  ار  ماش  دـمآ  بنیز  دیـسر .  یم  شوگ  هب  سلجم  فارطا  زا  ضارتعا  ياه  همزمز  دـش و  دـنلب  نارـضاح  هیرگ  هلاـن و 
اب تفر  درک و  نایامن  حـتف  اپ ،  داهنب  اجکره  الب  ماـش  هفوک و  اـت  ـالبرک  نیمز  زا  تفر  درک و  ناریح  شیوخ  راـک  زا  ار  ملاـع  لـها  تفر 

رادتـسود ار  یملاع  دومن  قح  نید  تابثا  ازفناج  مالک  اب  تفر  درک و  ناونع  هفوک  ردنا  زوسناج  يا  هبطخ  اونین  يارجام  زا  یـضترم  ناسل 
نآ وچ  ین  زارف  رب  تفر  درک و  ناساره  ار  نمـشد  شیوخ  نایب  زا  ریلد  ياـمظع  يوناـب  نآ  هک  میوگ  یم  شاـف  تفر  درک و  ناـمیا  لـها 

ناینب تسـس  ار  متـس  لها  رگنـس  بالقنا  ون  زا  درک  اپرب  ماش  راید  رد  تفر  درک و  نآرق  ریـسفت  نیرق  یب  نآ  لمع  اب  دـیدب  ار  قطان  نآرق 
رب درک  تّجح  ماـمتا  بطخ  نیز  تـفر  درک و  ناریو  هـشیر  زا  ار  دادبتـسا  خاـک  دـیزی  خاـک  رد  دوـمرف  ناـیب  اّرغ  يا  هـبطخ  تـفر  درک و 

درک و نادزی  فاطلا  لماش  ار  ّقح  لها  راکشآ  تقیقح  دش  شدنـسپ  قح  مالک  زا  تفرو  درک  نارین  ران و  ّقحتـسم  ار  نیبصاغ  نالدرفاک 
ياج هبارخ  رد  ندرم  دـعب  ار  هش  تخد  تفر  درک و  نابیرغ  ماش  ار  ماـش  نتفر  تقو  دورو  تقو  رد  دوب  ترـشع  شیع و  قرغ  ماـش  تفر 

مغ اب  تفر  درک و  نازورف  یعمش  نیرخآ  عادو  رد  نید  ناطلس  رتخد  رازم  رب  لد  شتآز  تفر  درک و  ناهنپ  هناریو  ۀشوگ  رد  ار  جنگ  داد 
تفر درک و  نالان  نوزحم و  ار  هتسخلد  يورس )   ) نزحلا تیب  دراو  دش  یم  هکنوچ  لد 

ادخ ریش  رتخد 

تمصع جرب  باتفاک  ار  ماش  كانبات  نامسآ  اشامت  نک  یتساجنیا  ادخ  سومان  هک  نکفاریز  هب  رس  یتساربک  بنیز  لامج  زا  نشور  ماش ، 
رد نیـسح و  نوچ  تعاجـش  رد  یتسارحـص  نیا  رد  هتفخ  ادخریـش  رتـخد  رگم  ارحـص ،  نیا  رد  ناریـش  هرهز  هدرک  بآ  یتسادـیپ  قفا  زا 

حور زیگناروش و  همغن  ار  قح  غرم  شوگ  هب  دـیآ  ماـش  رازلگ  زا  قـح  غرم  همغن  یتسـالعا  یلاـع  یلع  نوـچ  تغـالب  رد  نسح  ییاـبیکش 
(229  ) یتسارهز هرهز  ییوگ  هرهچ  غورف  زک  ار  ماش  نامسآ  شلامج  اب  نشور  درک  یتسازفا 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  هبطخ 

دیزی دـناوخب ،  هبطخ  دجـسم  رد  دـهد  هزاـجا  وا  هب  هعمج  زور  رد  هک  دومن  تساوـخرد  دـیزی  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
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نیسح یلع و  هب  دناوت  هچره  داد  روتسد  داتـسرف و  ربنم  هب  ار  دوخ  رودزم  يابطخ  زا  یکی  دیزی  دیـسر  ارف  هعمج  زور  نوچ  داد ؛ تصخر 
ات تساوخ  دیزی  زا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  درک .  نینچ  بیطخ  نآ  و  دنارب ،  نخس  دیزی  نیخیش و  شیاتس  رد  دیامن و  تناها  مالسلا  هیلع 

هیواعم درکن .  لوبق  دش و  نامیشپ  دوب  هداد  ماما  هب  هک  يا  هدعو  زا  دیزی  دناوخب ،  هبطخ  ات  دهد  تصخر  وا  هب  هدومن و  افو  دوخ  هدعو  هب 
امـش تفگ :  نیعل  دـیزی  دـیوگب .  دـهاوخ  یم  هچره  اـت  راذـگب  دراد ؟  يریثءاـت  هچ  درم  نیا  هبطخ  تفگ :  شردـپ  هـب  نـیعل  دـیزی  رـسپ 
هنتف رهـش  رد  وا  ۀـبطخ  هک  مسرت  یم  نآ  زا  دـنرب ،  یم  ثرا  هب  مـه  زا  ار  تحاـصف  مـلع و  ناـنآ  دـیناد ،  یمن  ار  نادـناخ  نـیا  ياـهتّیلباق 

هنارصم نیعل  دیزی  زا  مدرم  دز و  زاب  رس  داهنشیپ  نیا  لوبق  زا  نیعل  دیزی  تهج  نیمه  هب  ( 230  . ) ددرگ ام  ریگنابیرگ  نآ  لابو  دزیگنارب و 
نادناخ نم و  هکنیا  رگم  دمآ  دهاوخن  دورف  دور ،  ربنم  هب  وا  رگا  تفگ :  نیعل  دیزی  دور .  ربنم  هب  زین  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  ات  دنتـساوخ 

رد هک  تسا  ینادناخ  زا  وا  تفگ :  نیعل  دـیزی  درک ! ؟  دـناوت  هچ  ناوجون  نیا  دـش :  هتفگ  نیعل  دـیزی  هب  دـشاب ! هدرک  اوسر  ار  نایفـسوبا 
ترـضح هاگنآ  دور .  ربنم  هب  ماما  هک  درک  تقفاوم  دـیزی  نایماش ،  يراشفاپ  رثا  رد  هرخ  ـالاب  دـنا .  هتـشادرب  ملع  اـب  ار  ناـشماک  یکدوک 

اهُّیَا دومرف :  دندش .  رارق  یب  دنتـسیرگ و  مدرم  همه  هک  درک  داریا  يا  هبطخ  یهلا  يانث  دـمح و  زا  سپ  هتفر و  ربنم  هب  مالـسلا  هیلع  داجس 
َّیبّنلا اّنِم  ناب  اِنلُّضف  َو  َنینِمْؤُْملا ،  ِبوُلق  ِیف  َۀَّبَحَملاَو  َۀَعاجُّشلاَو  َۀَحاصَفلاَو  َۀَحامَسلاَو  َْملِْحلاَو  َْملِْعلا  انیِطُْعا  ٍْعبَِسب :  اَِنلُّضف  َو  اّتِس  انیِطُْعا  ُساّنلا !

ِیْنفِْرعَی َْمل  ْنَم  َو  ینَفَرَع  ْدَقَف  ِینَفرَع  ْنَم  ۀّمُالا .  ِهِذـه  اْطبِـس  اّنِم  َو  ِِهلوسَر  ُدَـسَا  َو  ِهللا  ُدَـسَا  اّنِم  َو  ُراّیَّطلا  اَّنِم  َو  ُقیّدِـصلا  اّنِم  َو  ادّـمَُحم  َراتخُملا 
ِنَم ِْریَخ  ُْنبا  اَنَا  ادِّرلا ،  ِفارطِاب  َنْکُّرلا  َلَمَح  ْنَم  ُْنبَا  اَنَا  افّـصلاَو ،  َمَْزمَز  ُْنبَا  اَنَا  ینِم ،  َو  ۀـکم  ُْنبَا  اَنَا  ُساـّنلا ! اـهُّیَا  یبَسَن .  َو  یبَسَِحب  هتءاـبنا 
یَلَع َلِمُح  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبَا  اَنَا  یَّبلَو ،  جـح  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَا  یعَـس ،  َو  َفاـط  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اـَنَا  یفَتْخاَو ،  َلَـعَْتنا  ِنَم  ُْریَخ  ُْنبَا  اـَنَا  يدـَتْراَو ،  رزتئا 
ُْنبا اَنَا  یهَْتنُْملا ،  ةَرْدِس  یِلا  ُلیئْربَج  ِِهب  َغََلب  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  یْصق ،  الا  ِدِجْسَملا  یِلا  ِمارَحلا  ِدِجْـسَملا  َنِم  ِِهب  َيِرُْـسا  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ءاوَهلا ،  ِیف  ِقاُربلا 

ٍدّمَُحم ُْنبا  اَنَا  یحْوَا ،  ام  ُلِیلَجلا  ِْهَیِلا  یحْوَا  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ءامّـسلا ،  ِۀَـکئالَِمب  یّلَـص  ْنَم  ُْنبا  اـَنَا  ینْداْوَا ،  ِْنیَـسْوَق  َباـق  َناـکَف  ّیلدَـتَف  اـنَد  ْنَم 
ِهللا ِلوُسَر  ْيدَـی  َْنَیب  َبَرَـض  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  هللا  الا  هلا  ال  اُولاـق :  یّتَح  ِقلَخلا  َمیِطارَخ  َبَرَـض  ْنَم  ُْنبا  اـَنَا  یـضَتْرُملا ،  ٍیلَع  ُْنبا  اـَنَا  یفطْـصُْملا ، 

ِثِراو َو  َنینِمْؤُملا  ِِحلاص  ُْنبا  اَنَا  ٍْنیَع ،  َۀَفْرَط  ِهللاِاب  ْرُفْکَی  َْمل  َو  ِْنیَنُح  َو  ٍرْدَِبب  َلَتاق  َو  ِْنیَتَْعیَبلا  َعَیَاب  َو  ِْنیَتَرْجِهلا  َرَجاه  َو  ِْنیَْحمُِرب  َنَعَط  َو  ِْنیْفیَِسب 
ْنِم َنیِمئاقلا  ِلَْضفَا  َو  َنیِِرباّصلاِرَبْصَا  َو  َنِیئاّکَبلا  ِجات  َو  َنیدـِباعلا  ِْنیَز  َو  َنیِدِـهاجُملا  ِرُون  َو  َنیِملْـسُْملا  ِبُوسْعَی  َو  َنیِدِْـحلُملا  ِعِماـقَو  َنّییبّنلا 

َنِیقِراملا ِِلتاق  َو  َنیِملْـسُْملا  ِمَرَح  ْنع  یِماحُملا  ُْنبَا  اـَنَا  لـِیئاکیِِمب .  ِروْصنَْملا  لـیئَْربَِجب ،  ِدـّیَؤُملا  ُْنبا  اـَنَا  َنیِملاَـعلا ،  ِّبَر  ِلوسَر  َنیِـسای  ِلآ 
َنم ِِهلوسَِرل  َو  َباجَتْـساَو ِهللا  َباجَا  ْنَم  ُلَّوَا  َو  َنیِعَمْجَا ،  ٍشیَُرق  ْنِم  یـشَم  ْنَم  ُرَْخفَا  َو  َنِیبِصاّنلا ،  ُه  َءادْعَا  ِدِـهاجُملاَو  َنیِطِـساقلاَو  َنِیثِکاّنلاَو 

َو َنیدـِباعلا  ِۀَـمْکِح  ُناِسل  َو  َنیِقفانُملا ،  یَلَع  ِهللا  یِمارَم  ْنِم  ٌمْهَـس  َو  َنیکِرْـشَملا ،  ُدـیبُم  َو  َنیدَـتْعُملا  ُمِصاق  َو  َنیِقباّـسلا ،  ُلَّوا  َو  َنِینِمْؤُملا ، 
 ، ٌمامُه ٌمادْقِم ،  ٌّیِـضَر ،  ٌّیِحَْطبَا ،  ٌیِکَز ،  ٌلُولَهب ،  ٌّیَِهب ،  ٌّیِخَـس ،  ٌحمَـس ،  ِهِْملِع ،  ُۀَْبیَع  َو  ِهللا  ِۀَـمْکِح  ُناتُْـسب  َو  ِهللاِْرمَا  ُّیلَو  َو  ِهللا  ِنیِد  ُرِـصان 

ٌدَسا ًۀَمیِکَش ،  ْمُهُّدشَا  َو  ًۀَمیزَع  ْمُهاْضمَا  َو  انانِج ،  ْمُهَتْبثاَو  اَنانِع  ْمُهَُطبْرَا  ِبازْحَالا ،  ُقِّرفم  َو  ِبالْـصالا  ُعطاق  ٌماّوَق ،  ٌبَّذَهُم ؛ ٌماّوَص ،  ٌِرباص ، 
ُْشبَک َو  ِزاجِحلا  ُْثَیل  ِمیِشَهلا ،  ِحیّرلا  َْورَذ  اهِیف  ْمُهُؤَرْذَی  َو  یحّرلا ،  َنْحَط  ُۀّنِعَالا  َِتبُرَق  َو  ُۀّنِس  الا  ِتفلَدْزلا  اِذِا  ِبورُحلا  ِیف  ْمُُهنَحْطَی  ٌلِساب ، 

ِْنیَْطبِّسلاوبَا َو  ِْنیَرَعشَملا  ُثِراو  اُهْثَیل ،  یغَولا  َنِم  َو  اهُدّیَس ،  ِبَرَعلا  َنِم  ٌّيِرِجاهُم .  ٌّيرَجَش  ٌّيِدُُحا  ٌّيِرِْدب  ٌِّیبَقَع  ٌّیْفیخ  ٌّینَدَم  ٌّیّکَم  ِقارِعلا ، 
یّتَح انَا ،  انَا  ْلوقَی :  ْلَزَی  ْمَلَف  ِءاسّنلا .  ِةَدّیَـس  ُْنبا  اَنَا  ءارْهَّزلا ،  َۀَمِطاف  ُْنبا  اَنَا  َلاق :  ّمث  ٍِبلاط .  یبَا  ُنب  ُّیلَع  يّدَج  َكاذ  ِْنیَـسُْحلاَو ،  ِنَسَحلا  : 

 : ٌِّیلَع لاق :  ُرَبْکَا ،  ُهللا  رَبْکَا  ُهللا  ُنِّذَؤُملا :  َلاق  اّمَلَف  َمالَکلا ،  َعَطَقَف  َنِّذَؤُملا  َرَمَءاَف  ًۀَْنِتف  َنوکَی  ْنَا  ُدیزَی  َیِشَخ  َو  ِبیِحَّنلاَو ،  ِءاُکبلِاب  ُساّنلا  َّجَض 
اَمَلَف یمَد ،  َو  یمَْحل  َو  يِرََشب  َو  يِْرعَش  اِهب  َدِهَش  ِْنیَـسُحلا :  نب  ِیلَع  َلاق  ُهللا ،  الا  هلاال  نا  ُدَهْـشَا  نذ :  ؤملا  لاق  اّمَلَف  ِهللا ،  َنِم  ُرَبْکَا  َء  یَـش  ال 

ُهَّنَا َتْمَعَز  ْن  إَف  ُدیزَی ؟  ای  َكُّدَج  ْمَا  يِّدَج  اذه  ٌدّـمَُحم  َلاقَف :  دـیزَی  یِلا  ِرَْبنِملا  ِقْوَف  ْنِم  َتَفَْتِلا  ِهللا ،  ُلوسَر  ادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْـشَا  ُنِّذَؤُملا :  َلاق 
هب دنوادخ  مدرم !  يا  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هفیرـش  هبطخ  همجرت  ُهَتَْرتِع ؟  َْتلَتَق  َِملَف  يدج  ُّهنَا  َتْمَعَز  ْنِا  َو  َتْرَفَک  َو  َْتبِذَک  دَقَف  َكُّدَج 
 ، تواخس يرابدرب ،  ملع ،  تشاد  ینازرا  ام  هب  تسا ؛  هدیشخب  تلیضف  نارگید  رب  یگژیو  تفه  هب  ار  ام  هدومرف و  اطع  تلصخ  شش  ام 

نینم ؤملاریما   ) قیّدـص مالـسا ،  گرزب  ربمایپ  هکنیا  هب  داد  يرترب  نارگید  رب  ار  ام  و  ار ؛ نینم  ؤم  بولق  رد  ّتبحم  تعاجـش و  تحاصف ، 
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دنزرف ود  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  و  هزمح ، )   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ریـش  ادـخ و  ریـش  راـّیط ،  رفعج  مالـسلا ، )  هیلع  یلع 
هک نانآ  يارب  و  تخانـش ،  هک  تخانـش  ارم  سکره  هاتوک )  یفرعم  نیا  اب  ( ) 231  . ) داد رارق  ام  زا  ار  مالـسلا  هیلع  مرکا  لوسر  راوگرزب 
 ، میافـص مزمز و  دنزرف  نم  میانم ،  هّکم و  دنزرف  نم  مدرم !  يا  مناسانـش .  یم  نانآ  هب  ار  دوخ  منادناخ  ناردپ و  یفرعم  اب  دنتخانـشن  ارم 

یعـس فاوط و  نیرتـهب  دـنزرف  نم  دومرف ،  بصن  دوـخ  ياـج  رد  لـمح و  دوـخ  يادر  اـب  ار  دوـس  ـالارجح  هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم 
هک متـسه  يربمایپ  دنزرف  نم  دش ،  راوس  قارب  رب  هک  منآ  دنزرف  نم  متـسه ،  نایوگ  هیبلت  ناگدننک و  جح  نیرتهب  دنزرف  نم  مناگدـننک ، 

یبوبر برق  ماقم  هب  درب و  یهتنملا  هردس  هب  ار  وا  لیئربج  هک  منآ  دنزرف  نم  درک .  ریس  یصقالا  دجـسم  هب  مارحلادجـسم  زا  بش  کی  رد 
راگدرورپ هک  مربمایپ  نآ  دـنزرف  نم  درازگزامن ،  نامـسآ  هکئالم  اب  هک  منآ  دـنزرف  نم  دیـسر ،  یلاعت  يراب  ماقم  هاـگیاج  نیرتکیدزن  و 

ات دیلام  كاخ  هب  ار  ناشکندرگ  ینیب  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم  میاضترم ،  یلع  یفطـصم و  دّمحم  دنزرف  نم  درک ،  یحو  وا  هب  گرزب 
رابود ترجه و  رابود  و  دیمزر ،  یم  هزین  ود  اب  ریـشمش و  ود  اب  ربمایپ  ربارب  هک  متـسه  یـسک  نآ  رـسپ  نم  دندرک .  رارقا  دـیحوت  هملک  هب 
ثراو نانم و  ؤم  حلاص  دنزرف  نم  دیزرون ،  رفک  ادخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  هزادنا  هب  و  دیگنج ،  نارفاک  اب  نینح  ردب و  رد  و  درک ،  تعیب 
دنزرف نم  مناگدـننک ،  هیرگ  راـختفا  ناگدـننک و  تداـبع  تـنیز  نارگداـهج و  غورف  ناناملـسم و  ریما  ناکرـشم و  هدـنرب  نـیب  زا  اـیبنا و 

 ، درک يرای  ار  وا  لیئاکیم  دـییءات و  ار  وا  لیئربج  هک  منآ  رـسپ  نم  متـسه ،  ربمایپ  تیب  لها  زا  نارازگزامن  لضفا  نارابدرب و  نیرترابدرب 
دنزرف نم  درک ،  هزرابم  شنانمـشد  اب  دـیگنج و  نیطـساق  نیثکان و  نیقراـم و  اـب  دومرف و  تیاـمح  ناناملـسم  مرح  زا  هک  منآ  دـنزرف  نم 

نامیا و رد  يا  هدنریگ  تقبس  لوا  رسپ  نم  تفریذپ ،  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  هک  نینم  ؤم  زا  متسه  یسک  نیلوا  رـسپ  نم  مشیرق ،  نیرتهب 
داّبع تمکح  نابز  ناقفانم و  يارب  ادخ  ياهریت  زا  يریت  هباثم  هب  هک  منآ  دنزرف  نم  مناکرـشم ،  هدـنرب  نایم  زا  نازواجتم و  رمک  هدـننکش 

 ، هرهچ وکین  دنمتواخـس ،  درمناوج ،  وا  دوب .  یهلا  ملع  لماح  ادخ و  تمکح  ناتـسوب  وا و  رما  یلو  ادخ و  نید  هدننک  يرای  دـنوادخ و 
ره زا  هزیکاـپ  راد ،  هزور  اـمئاد  ابیکـش ،  تالکـشم ،  رد  ماگـشیپ  ادـخ ،  تساوخ  هب  یـضار  یحطبا ،  راوـگرزب ،  دّیـس ،  اـهریخ ،  عماـج 

ياراد وا  دیشاپ .  مه  زا  ار  رفک  بازحا  هزاریـش  تخیـسگ و  مه  زا  ار  دوخ  نانمـشد  بالـصا  هتـشر  وا  دوب .  رازگزامن  رایـسب  یگدولآ و 
یم رد  مه  هب  گـنج  رد  اـه  هزین  یتقو  هک  عاجـش  يریـش  دـننامه  دوب و  خـسار  یمزع  راوتـسا و  مکحم و  يا  هدارا  يوق و  تباـث و  یبـلق 

یّکم و هک  تسا  قارع  گرزب  اقآ و  زاجح و  ریـش  وا  تخاس .  یم  هدنکارپ  ار  اهنآ  داب  ناسب  مرن و  درخ و  ایـسآ  دـننامه  ار  اهنآ  تخیمآ 
برع دّیـس  وا  تشاد .  روضح  اه  هنحـص  نیا  همه  رد  هک  تسا ،  ( 232  ) يرجاهم يرجـش و  يدحا و  يردب و  یبقع و  یفیخ و  یندـم و 

تافص و نیا  هک   ) وا نامه  وا ،  يرآ  مالـسلا .  هیلع  نیـسح  نسح و  دنزرف :  ود  ردپ  و  ( 233  ) رعشم ود  ثراو  دربن و  نادیم  ریـش  تسا و 
ناوناب يوناـب  ارهز  همطاـف  دـنزرف  نم  تفگ :  هاـگنآ  تسا .  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  مّدـج  تسوا )  صتخم  هدـنزرا  ياـهیگژیو 

یبالقنا ادابم  هکنآ  يارب  دش و  كانمیب  دیزی  دش ! دـنلب  هیرگ  هب  مدرم  نویـش  هک  داد  همادا  زیمآ  هرخافم  هسامح  نیا  هب  ردـقنآ  و  مناهج . 
ناذا تساخرب و  نّذ  ؤم  دنک !! تکاس  گنرین  نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هکلب  ات  دیوگ  ناذا  ات  داد  روتسد  نذ  ؤم  هب  دریذپ  تروص 

هل إ إال  دهشا إ ن  تفگ :  نوچ  و  درادن .  دوجو  دنوادخ  زا  رتگرزب  يزیچ  دومرف :  داّجس  ماما  ربکا ،  هللا  تفگ :  هک  نیمه  درک ،  زاغآ  ار 
ّنادهـشا تفگ :  هک  یماگنه  و  دـهد .  یم  یهاوگ  ادـخ  یئاـتکی  هب  منوخ  تشوگ و  تسوپ و  يوم و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما  هللا ،  اـّل 

! ؟  وت ّدج  ای  تسا  نم  ّدج  ایآ  دش ،  هدرب  شمان  هک  دمحم  نیا  دومرف :  درک و  يور  دیزی  بناج  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هللا ،  لوسر  ادـمحم 
ریـشمش مد  زا  ار  نانآ  یتشک و  ار  وا  نادـناخ  ارچ  تسا  نم  ّدـج  رگا  و  يدـش ،  رفاک  یتفگ و  غورد  سپ  تسوت  ّدـج  هک  ینک  اعّدا  رگا 

نوچ هک :  تسا  هدمآ  يرگید  لقن  رد  ( 234  . ) درازگ ار  رهظ  زامن  دمآ و  شیپ  دیزی  تفگ و  ار  ناذا  هیقب  نّذ  ؤم  سپـس  يدـنارذگ ! ؟ 
نیا ّقحب  ار  وت  تفگ :  نّذ  ؤم  هب  تفرگرب و  رـس  زا  شیوخ  همامع  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هللا ،  لوسر  ادـمحم  ّنا  دهـشا  تفگ :  نّذ  ؤم 

ّدج ییوگ  رگا  وت ! ؟  ّدج  ای  تسا و  نم  ّدج  ربمغیپ ،  نیا  دیزی ! يا  تفگ :  درک و  دیزی  هب  يور  هاگنآ  نک ،  گنرد  يا  هظحل  هک  دّمحم 
وا تیب  لها  يدرک و  جارات  ار  وا  لام  یتشک و  متـس  يور  زا  ارم  ردپ  ارچ  سپ  تسا  نم  ّدج  رگا  و  غورد ،  هک  دنناد  یم  همه  تسا ،  نم 
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یـسک ناهج  رد  رگا  دنگوس  ادـخب  تفگ :  تسیرگ و  دز و  كاچ  نابیرگ  درب و  تسد  تفگ و  ار  تالمج  نیا  یتفرگ ! ؟  تراسا  هب  ار 
يا دومرف :  هاگنآ  درکریـسا ! ؟  نایمور  دـننام  ار  اـم  تشک و  ار  مردـپ  درم ،  نیا  ارچ  سپ  منم ،  نآ  تسادـخ ،  لوسر  شّدـج  هک  دـشاب 
ياو یتسیا ! ؟  یم  هلبق  هب  يور  و  تسادخ ! ؟  لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ییوگ :  یم  زاب  يدش و  بکترم  ار  تیانج  نیا  دـیزی !

ییوهایه مدرم  نایم  رد  دیوگب ! هماقا  نّذ  ؤم  هک  دز  دایرف  دیزی  سپ  دنتـسه .  وت  نمـشد  زور  نآ  رد  نم  ردپ  ّدـج و  تمایق  زور  رد  وت ! رب 
مالسلا هیلع  داّجس  ماما  هک  تسا  هدمآ  رگید  لقن  رد  و  ( 235  . ) دندش هدنکارپ  هدناوخن  زامن  یهورگ  دندرازگ و  زامن  یضعب  تساخرب ؛ 

 ، يْربُْکلا َۀجیدَخ  ُْنبا  اَنَا  ِءارْهَّزلا ،  َۀَمِطاف  ُْنبا  اَنَا  یفَطْصُْملا ،  ٍدّمَُحم  ُْنبا  اَنَا  یضَتْرُملا ،  ٍّیلَع  ُنبا  اَنَا  الَبْرَِکب ،  ِلیتَقلا  ِْنیَسُحلا  ُْنبا  اَنَا  دومرف : 
ُرویُّطلا ِهیَلَع  َحان  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ِءاْملَّظلا ،  ِیف  ُّنِجلا  ِهیَلَع  یَکب  ْنَم  ُْنبا  اَنَا  ِءامّدلِاب ،  ِلّمَرُملا  ُْنبا  اَنَا  یبوط  ةَرَجَـش  ُْنبا  انءا  یهَْتنُملا ،  ةَرْدِس  ُْنبا  اَنَا 

دنزرف و  میارهز ،  همطاف  رسپ  یفطـصم و  دّمحم  دنزرف  یـضترم و  یلع  دنزرف  نم  میالبرک ،  دیهـش  نیـسح  دنزرف  نم  ( 236  . ) ِءاوَهلا ِیف 
وا متام  رد  نایرپ  هک  منآ  رـسپ  و  دش ،  هتـشغآ  نوخ  رد  هک  منآ  دنزرف  نم  میابوط ،  هرجـش  یهتنملا و  هردس  دنزرف  نم  میاربک ،  هجیدخ 

يربک و بنیز  ترضح  مشاه  ینب  هلیقع  ياّرغ  هبطخ  ( 237  ) زا سپ  دندرک .  نویش  وا  متام  رد  ناگدنرپ  هک  منآ  دنزرف  نم  و  دنتسیرگ ، 
نعل و هب  دندرک  عورش  دنتخانـش و  ار  راکمتـس  رفاک  دیزی  ّتیهام  مدرم  مالـسلا ،  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیدجاسلادّیـس  ترـضح  هبطخ 

يارما ندرگ  هب  ار  تایانج  نیا  مامت  تمادن  یمرش و  یب  لامک  اب  تسا ،  هعماج  روفنم  هک  دیمهف  دید و  هراچیب  ار  دوخ  دیزی  دیزی .  نعط 
 ! تخادـنا رگـشل  يارما  ندرگ  هب  ار  تیانج  دـیزی ،  دوبن .  یندـش  كاپ  تمایق  ات  گـنن  نیا  یلو  دـنک  هئربت  ار  دوخ  اـت  تخادـنا  رگـشل 
نب رمش  هبیهو ،  نب  بئاصم  یعبر ،  نب  ثبش  دومن .  راضحا  ار  اونین  رگشل  يارما  نیعل )   ) دیزی هک  دیـسر  يّدح  هب  البرک  هعجاف  تحاضف 
نب ثبـش  هّجوتم  تسخن  يو  دـندش .  رـضاح  يو  دزن  رگید  نت  دـنچ  عیبر و  نب  سیق  دـیزی ،  نب  یلوخ  سنا ،  نب  نانـس  نشوـجلا ،  يذ 

 ، تشک ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یـسک  نآ  رب  ادخ  تنعل  داد  خساپ  نینچ  يو  ار ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتشک  وت  تفگ :  دش و  یعبر 
ؤس نامه  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  دیزی  بئاصم .  تفگ :  تسیک ! ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتاق  سپ  تفگ :  دیزی  متـشکن .  ار  وا  نم 
 ، دندومن راکنا  ادیدش  همه  و  داد ،  رارق  لا  ؤس  شاخرپ و  دروم  ار  ارما  همه  بیترت  نامه  هب  دینـش .  ار  باوج  نامه  و  درک ،  رارکت  ار  لا 

دندوب هتخود  وا  تروص  هب  مشچ  ینارگن  تشحو و  تلاح  اب  ناگنهرس  همه  دوب و  هدنام  ّریحتم  باوج  رد  يو  دیـسر .  یلوخ  هب  تبون  ات 
درک و هلمح  يو  هب  دوخ  تشرد  نانخـس  اب  دیزی  دوب .  عیبر  نب  سیق  نیـسح  لتاق  دنتفگ  همه  هبترم  کی  دـندوب .  عطاق  باوج  رکف  رد  و 

تفگ مهاوخن  ریما  فرط  زا  ناما  نودب  یلو  مسانش  یم  بوخ  ار  یلصا  لتاق  نم  تفگ :  باوج  رد  سیق  ار ! ؟  نیسح  یتشک  وت  تفگ : 
هب جوف  جوف  ار  هاپس  تشارفارب و  ار  گنج  مچرپ  هک  تسا  یسک  نآ  نیسح  لتاق  ریما ،  يا  تفگ :  نینچ  سپـس  داد .  ناما  يو  هب  دیزی  . 

ياج زا  دیزی  ار ! نیـسح  یتشک  وت  ریما ،  يا  تفگ :  يو  باوج  رد  سیق  تسا ؟  مادـک  سک  نآ  تفگ :  دـیزی  تخاس .  هناور  وا  گنج 
هاـگن دوخ  صوصخم  هرجح  رد  دـیچیپ و  يا  هچراـپ  رد  تشاذـگ و  ـالط  تشط  هب  ار  نیـسح  رـس  تفر و  شیوخ  يارـس  هب  تساـخرب و 

 . نیـسح نتـشک  هب  متـشاد  يراک  هچ  نم  نیـسحلا : )  لتق  یلام و   : ) تفگ یم  دز و  یم  همطل  دوخ  تروص  هب  یمه  نآ  زا  سپ  تشاد . 
يو هب  ار  وا  ردپ  لتاق  تساوخ  دیزی  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هک  هدروآ  نینچ  ءادهـشلا  هضور  رد  یفـشاک  نیـسح  الم  ( 238)
مه وا  و  دیـسر ،  رمـش  هب  تبون  ات  دنتخادنا  یم  يرگید  ندرگ  هب  ار  لمع  نیا  یگمه  ادهـشلادّیس  نالتاق  دیامن .  صاصق  ات  دهد  لیوحت 

(239  . ) دومن مهّتم  ار  دیزی 

ماش مدرم  زا  ینز  هصق 

دادماب و ره  و  التبم ،  ماقـسا  مالآ و  هب  هک  دوب  ناریـسا  نایم  رد  هریغـص  ریغـص و  هدجیه  ماش  هبارخ  رد  هک  دننک  یم  لقن  بئاصملارحب  زا 
زا یکی  زور  کی  دـندومن .  یم  تیاکـش  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  دـندرک و  یم  بلط  نان  بآ و  هیلع  هللا  مالـس  بنیز  بانج  زا  هاگماش 
ارت ریسا ،  يا  هک  درک  ضرع  هیلع  هللا  مالـس  بنیز  هردخم  ایلع  هب  دومن و  رـضاح  یبآ  ماج  اروف  ماش  لها  زا  ینز  دومن .  بآ  بلط  لافطا 
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جـئاوحلا و ءاـضق  بجوی  ماـتی  ـالا  هیاـعر  نـال  مهد ،  بآ  شیوخ  تسد  هب  ار  لـفط  نیا  نم  ییاـمرف  تصخر  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب 
نم درک  ضرع  تسیک ؟  وت  بولطم  تسیچ و  وت  تجاح  دومرف :  هردخم  ایلع  دروآرب .  ارم  تجاح  یلاعت  يادـخ  دـیاش  مارملا ،  لوصح 

يربخ راهطا  تیب  لها  زا  هک  تسا  زارد  یتّدـم  دـنکفا .  مراید  نیا  هب  راگزور  بالقنا  مدوب ،  هیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ناراکتمدـخ  زا 
 . منک ترایز  ار  نیـسح  ماما  دوخ  يالوم  مسرب و  بنیز  هردـخم  ایلع  دوخ  نوتاخ  تمدـخ  رگید  هبترم  کی  هک  مقاتـشم  رایـسب  مرادـن و 

تمدخ هب  ار  رمع  هیقب  دیامرفب و  نشور  ناشیا  لامج  هب  ارم  ةدید  رگید  راب  دروآرب و  ارم  تجاح  لفط  نیا  ياعد  هب  لاعتم  دنوادخ  دیاش 
وت تجاح  هللا  هما  يا  تفگ  دیـشکرب و  هنیـس  زا  درـس  هآ  لد و  زا  هلان  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  هیلع  هللا  مالـس  بنیز  منک .  يرپس  ناشیا 
رـس زین  نیا  و  منینم ،  ؤملاریما  رتخد  بنیز  نم  دیزی :  راد  باب  یلع  نیـسحلا  سءار  اذه  نینم و  ؤملاریما  تنب  بنیز  انءا  اه  دش .  هدروآرب 
ایلع هب  هریخ  هریخ  یتّدم  هدز  هقعاص  صخـش  دـننامه  بلطم  نیا  ندینـش  اب  نز  نآ  تسا .  هتخیوآ  دـیزی  هناخ  برد  رب  هک  تسا  نیـسح 

 ، هادیساو هانیسحاو ،  هرعن  نانچ  دمآ  شوه  هب  نوچ  داتفیب .  نیمز  يور  رب  شوهیب  دز و  يا  هرعن  ناهگان  سپـس  درک و  رظن  بنیز  هرّدخم 
(240  . ) درک بلقنم  ار  نیمز  نامسآ و  هک  دیشکرب  رگج  زا  یلع  دالوا  لیتقاو  و  هابیرغاو ،  هامامااو ، 

دوب هدرک  رذن  هک  ینز  هصق 

هچ نیا  دومرف  هرّدـخمایلع  نآ  دراذـگ .  هرّدـخم  اـیلع  دزن  رد  دروآ و  ماـعط  زا  یقبط  ینز  زور  کـی  میناوخ :  یم  بئاـصملا  رحب  رد  زین 
رب هک  تسا  يرذن  هکلب  تسین ،  هقدص  مسق  ادـخ  هب  ریـسا ،  نز  يا  درک  ضرع  تسا ؟  مارح  ام  رب  هقدـص  یناد  یمن  رگم  تسا ،  یماعط 
رد یکدوک  ماّیا  رد  نم  درک  ضرع  تسیچ ؟  رذـن  دـهع و  نیا  دومرف  بنیز  ترـضح  مرب .  یم  ریـسا  بیرغ و  ره  يارب  تسا و  مزـال  نم 
زا مردام  ردپ و  نوچ  دندمآ .  زجاع  نآ  هجلاعم  زا  ابطا  هک  مدش  راچد  یضرم  هب  اجنآ  رد  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هنیدم 
 . دندومن افش  بلط  ارهز  همطاف  ارذع  لوتب  زا  دندرب و  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  يافشلاراد  هب  ارم  افـشتسا  يارب  دندوب  تیب  لها  ناتـسود 
زا راذگب و  رتخد  نیا  رـس  رب  تسد  دنزرف ،  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دش .  رادومن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  لاح  نآ  رد 

نونکات نیـسح  میالوم  تکرب  زا  متفای و  افـش  لاح  نامه  رد  نم  تشاذـگ و  نم  رـس  رب  تسد  سپ  هاوخب !  ار  رتخد  نیا  يافـش  دـنوادخ 
دوخ رب  اذـل  تخاس .  مورحم  دوخ  نایلاوم  تاقالم  زا  دـنکفا و  راید  نیا  هب  ارم  راهن  لیل و  شدرگ  نآ ،  زا  سپ  متفاـین .  دوخ  رد  یـضرم 

 ، منک ناسحا  اهنآ  هب  نیسح  میاقآ  یتمالس  يارب  دوش  یم  نکمم  ارم  هکنادنچ  منیبب  ار  یبیرغ  ریسا و  هاگره  هک  مدومن  رذن  مدرک و  مزال 
ایلع دیناسر  اج  نیدـب  ار  نخـس  نیا  نوچ  نز  نآ  منک .  ترایز  ار  ناشیا  لامج  موشب و  لیان  ناشیا  ترایز  هب  رگید  هبترم  کی  هک  دـشاب 

نوریب راظتنا  تلاح  زا  دیسر و  ماجنا  هب  تراک  مامت و  ترذن  هک  نادب  ردق  نیمه  هللا  هما  ای  دومرف  دیشکرب و  لد  زا  هحیـص  بنیز  هرّدخم 
رد رب  هک  تسا  نیسح  رـس  مه  نیا  دنتـسه و  نیبم  دنوادخ  لوسر  تیب  لها  ناریـسا ،  نیا  منینم و  ؤملاریما  رتخد  بنیز  نم  انامه  يدمآ . 

شوه هب  نوچ  دش .  دوخیب  دوخ  زا  یتّدم  دروآرب و  هلان  دایرف  زوسناج ،  مالک  نیا  ندینـش  زا  هحلاص  نز  نآ  تسا .  بوصنم  دیزی  ۀـناخ 
دیناسر راّود  دبنگ  هب  هابیرغاو  و  هاماما ،  او  هادّیس ،  او  هلان  دیشورخ و  دیـسوب و  یمه  تخادنا و  ناشیا  ياپ  تسد و  يور  رب  ار  دوخ  دمآ 

ادهشلادّیس ترضح  رب  هیرگ  هلان و  زا  دوخ  رمع  هیقب  رد  سپس  تسا .  هدش  رادومن  البرک  هعقاو  یتفگ  هک  دروآرب  بوشآ  روش و  نانچ  و 
(241  . ) تسویپ قح  راوج  هب  ات  دیدرگن  تکاس 

دیآ یم  ماش  هبارخ  هب  دیزی  نز 

هک ار  بنیز  يادص  تسا ،  هدوب  دیزی  هجوز  زیرک ،  هللادبع  رتخد  دنه ،  دنیوگ  یم  یـضعب  تسا ؛  هدـش  لقن  فالتخا  هب  نخـس  اجنیا  رد 
داد رارق  تعنش  تمالم و  دروم  نانچ  ار  دیزی  وا  تخادنا .  وا  رس  رب  ابع  دیزی  دنکفا و  سلجم  نایم  رد  ار  دوخ  هدرپ  یب  دینـش  سلجم  رد 

هربتعم بتک  رد  هک  یلیـصفت  کی  اـب  دـمآ  هبارخ  هب  يو  دـنیوگ  یم  زین  رگید  یـضعب  نک !  هیرگ  نیـسح  يارب  ورب  تفگ  وا  هب  دـیزی  هک 
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نیا دـهاش ،  نآ  و  ملاعلا ،  هللاو  دـشاب  زیرک  هللادـبع  رتخد  ریغ  نز  نآ  تسا  نکمم  هک  مدرک  ادـیپ  يدـهاش  ریقح  یلو  دوش .  یمن  تفاـی 
هدید دیوگ :  سدقلا  یبا  هعلق  حـتف  هعقو  رد  رمع ،  تفالخ  نامز  تاوزغ  نایب  رد  افلخ ،  هب  طوبرم  دـلج  خـیراوتلا ،  خـسان  رد  هک :  تسا 

لیکشت يراصن  زا  یّمهم  رازاب  سدقلا  یبا  هعلق  لباقم  رد  هک  دندروآ  ربخ  دوب ،  مالسا  رگـشل  رالاسهپـس  هک  حارج ،  هدیبعوبا  يارب  ناناب 
هب رایسب  تمینغ  دزاتب  اهنآ  رس  رب  يرگـشل  رگا  دراد .  یـسورع  سدقلا  یبا  ناطلـس  رتخد  نوچ  تسوا ،  رد  يرایـسب  میانغ  هک  هدش  هداد 

دلاخ زین  دعب  داتسرف .  راوس  دصناپ  اب  دوب  هدیمد  هزات  شضراع  طخ  هک  ار  راّیط  رفعج  نب  هللادبع  هدیبعوبا ،  داتفا .  دهاوخ  نیملسم  تسد 
نیا زا  نم  تفگ  رفعج  نب  هللادـبع  دـنتفرگ .  يریـسا  هب  ار  رتخد  نآ  دـندرک و  حـتف  ار  هعلق  هرخ  الاب  ات  داتـسرف  اـهنآ  ددـم  هب  ار  دـیلو  نب 

نب هللادبع  هک  دمآ  رمع  زا  تصخر  دیایب .  رمع  زا  تصخر  دیاب  یلو  مرادـن  یفرح  نم  تفگ  هدـیبعوبا  مبلاط .  ار  رتخد  نیا  طقف  تمینغ 
هزاوآ هیواعم  اـت  دوب  رفعج  نب  هللادـبع  هناـخ  رد  رتخد  نیا  دـنداد .  هللادـبع  هب  ار  رتخد  تمینغ  ناونع  هب  تساـهنیا .  زا  شیب  وا  قح  رفعج 
يارب ار  روبزم  زینک  دوجلارحب  نآ  داد .  رارق  شلباقم  رد  يدایز  لوپ  و  درک ،  تساوخرد  دیزی  يارب  ار  يو  هللادبع  زا  دینـش و  ار  وا  نسح 

نز نآ  مییوگب  تسا  نکمم  نونکا  خـسان . )  مالک  هدـیزگ  نایاپ   ) درکن لوبق  هیواعم  زا  زین  مهرد  کی  نآ ،  لباقم  رد  داتـسرف و  هیواـعم 
هدش تیبرت  الماک  بنیز  هرّدخمایلع  تسدریز  رفعج  نب  هللادبع  هناخ  رد  اهلاس  رتخد  نیا  اعبط  دشاب  رتخد  نیمه  دیاش  هدمآ  هبارخ  رد  هک 
ماش هب  یجراخ  ناریـسا  زا  تعامج  کی  هک  داتفا  اهنابز  رـس  رب  تقو  کی  درادن .  ربخ  ییاج  زا  هتخادـنا و  بارخ  ماش  هب  ار  وا  راگزور  ، 

رد ییـسرک  ات  درک  نامرف  دیـسر  ارف  بش  نوچ  ورب .  بش  تفگ  دیزی  دورب .  اهنآ  ندید  هب  دیزی  زا  درک  تساوخرد  نز  نیا  دـنا .  هدـمآ 
؟  تسیک امـش  گرزب  درک  لا  ؤس  دینادرگ ،  ّرثءاتم  الماک  ار  وا  ناریـسا  نآ  راب  ّتقر  لاح  تفرگ و  رارق  یـسرکرب  دـندرک .  بصن  هناخ 

ار اهرهـش  همه  برع  تفگ  نز  نآ  هنیدم .  لها  زا  دومرف  دیراید ؟  مادک  لها  زا  امـش  ریـسا ،  نز  يا  تفگ  دنداد .  ناشن  ار  هرّدخم  ایلع 
يور هب  دمآ و  دورف  یـسرک  زا  نز  نآ  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هنیدم  زا  دومرف  دـیتسه ؟  هنیدـم  مادـک  زا  امـش  دـیوگ ؛ هنیدـم 

ایآ مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ارت  ریـسا ،  نز  يا  ادـخ .  لوسر  هنیدـم  مارتحا  ساپ  هب  تفگ  درک ،  لا  ؤس  ببـس  هرّدـخم  ایلع  تسـشن .  كاخ 
 ، ریـسا نز  يا  تفگ  نز  نآ  ما .  هدش  گرزب  مشاه  ینب  هلحم  رد  نم  دومرف  هرّدخمایلع  يا ؟  هتـشاد  دش  دمآ و  مشاه  ینب  هلحم  رد  چیه 

هرّدخمایلع نم  یب  یب  چـیه  هدومن و  روبع  نینم  ؤملاریما  میاقآ  هناخ  رد  چـیه  ایآ  مهد ،  یم  مسق  ادـخ  هب  ارت  يدرک .  برطـضم  ارم  بلق 
قح دومرف  دـش ،  دـنلب  وا  نویـش  يادـص  دـیامنب ،  يراددوخ  تسناوتن  رگید  هیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  يا ؟  هدرک  تراـیز  ار  بنیز 
وک سپ  یبنیز ،  وت  رگا  مناوختـسا  زغم  تخوس  تمـالک  مناـج  هب  شتآ  يدز  نز ،  يا  تفگب  مبنیز !  نم  یـسانش ،  یمن  ار  بنیز  يراد 

عَّطقم ناحیر  خاش  لثم  هب  شناناوج  دندیشک  نوخ  رد  البرک  تشد  هب  دندیرب  رس  ار  وا  هنـشت  اتفگب  تنیع  رون  وک  یبنیز  وت  رگا  تنیـسح 
نوخ كاخ و  هب  ار  شرفعج  نوع و  هللادبع و  مه  رکیپ  دندرک ز  ادج  وا  تسد  هک  روالد  ساّبع  نم ز  میوگ  هچ  نآرق  قاروا  نوچ  هتشگ 
نیا درادـن  دادـش  دورمن و ز  نوعرف و ز  شیاپ ز  تسد و  نیگنر  هتـشگ  نوخ  زا  هک  شیادـخ  دـک  ون  ِمساق  زا  غیرد  ار  شربکا  دندیـشک 

لاوما تفر  تراغ  هب  ینیـسح  هاگرخ  هب  شتآ  دندز  هراپ  هراپ  ار  وا  موقلح  دـنک  هراوخ  ریـش  رب  دـنز  نیک  ریت  هک  دای  یـسک  یملظ  نینچ 
بنیز مرامـش  زور  ات  راتفگ  دـسر  مراد  هفوک  ماش و  رگ ز  تیاکح  دندیـشک  لغ  رد  ار  رامیب  نت  دندیـشک  رجعم  رـس  رخآ ز  ارم  ینیـسح 

نآ تسا .  نیسح  نآ  زا  تسا  بوصنم  دیزی  هناخ  رد  هک  رـس  نیا  ینک ! ؟  یم  شـسرپ  نیـسح  زا  نز ،  يا  دومرف  هیلع  هللا  مالـس  گرزب 
اب باجح ،  یب  نانز ،  هرعن  هناوید ،  صخـش  دـننام  داتفا .  شلد  رد  شتآ  دـیدرگ و  رات  هریت و  شرظن  رد  ایند  تاملک  نیا  عامتـسا  زا  نز 
 : يراد باب  یلع  بوصنم  هللا  لوسر  تنب  نبا  سءار  هیواعم ،  رسپ  زا  دز  دایرف  دیود .  دیزی  هاگراب  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  ناشیرپ ،  ناوسیگ 
الا دالوا  لیتقاو  هامولظماو  هابیرغاو  هانیـسحاو  تسادـخ ،  لوسر  هعیدو  وا  هکنیا  اـب  يا  هدرک  بصن  نم  هناـخ  رد  ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  رس 

یتـح ناـمالغ و  نادـنزرف و  دـید  درک ،  مگ  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  هراـبکی  دـیزی  نینم .  ؤملاریما  یلع  هللا و  لوسر  یلع  ّزعی  هللاو  ءاـیعد ، 
هب همطل  کیرات و  هناخ  رد  تفر  یم  هک  داتفا  راوگان  وا  رب  یگدـنز  دـش و  گنت  وا  رب  ایند  نانچ  سپ  نآ  زا  دـندیروش .  وا  رب  وا  تـالایع 
دنک ضوع  تیب  لها  هب  تبسن  ار  دوخ  ریس  طخ  هک  دیدن  نیا  زج  يا  هراچ  اذل  یلع . )  نب  نیسحل  یلام و   : ) تفگ یم  دز و  یم  تروص 
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ایلع لغب  ریز  دـمآ  نانک  نویـش  نایرگ  مشچ  اب  تعرـس ،  هب  نز  نآ  ربب .  وکین  یلزنم  هب  هبارخ  زا  ار  ناـنآ  ورب  تفگ  دوخ  لاـیع  هب  اذـل  ، 
تشادرب ار  تیب  لها  مدید .  یمن  لاح  نیا  هب  ارت  مدش و  یم  روک  مشچ  ود  ره  زا  شاک  نم ،  هدّیـس  يا  تفگ  تفرگ و  ار  بنیز  هرّدخم 

اهنیا مسق  ادخ  هب  دـینکب ! يداش  رگید  ادابم  دـینک ! هدـنخ  رگید  ادابم  هینایفـس ،  تانب  يا  هیناورم ،  نانز  يا  دیـشک  دایرف  درب و  هناخ  هب  و 
باوخ ( 242  . ) دنشاب یم  هط  سی و  لآ  یضترم و  یلع  ارهز و  همطاف  نادنزرف  ادخ و  لوسر  هّیرذ  ناریسا  تعامج  نیا  دنتسین ،  یجراخ 

وا فرط  هب  رون  زا  رتش  جنپ  ییوگ  هک  دید  باوخ  قشمد  رد  هیلع  هللا  مالس  هنیکس  دیوگ :  امن  نبا  خیش  ( 243  ) قشمد رد  هنیکس  ترضح 
دنتشذگب نارتش  سپ  دور .  یم  هار  اهنآ  اب  یمداخ  دنا و  هتفرگ  ار  اهنآ  درگ  ناگتـشرف  تسا و  هتـسشن  يدرمریپ  يرتش ،  ره  رب  و  دندمآ ، 

يا داب ،  وا  رب  مالـس  متفگ :  دتـسرف .  یم  مالـس  وت  رب  وت  ّدج  هنیکـس ،  يا  تفگ :  دیـسر و  نم  کیدزن  دـمآ و  نم  فرط  هب  مداخ  نآ  و 
هللا هوفـص  مدآ  یلّوا  تفگ :  دنتـسیک ؟  راوسرتش  نادرمریپ  نیا  متفگ :  متـشهب .  زا  یمداـخ  تفگ :  یتـسیک ؟  وت  ادـخ ،  لوسر  هداتـسرف 

ناتفا و دراد و  نساـحم  رب  تسد  هک  نآ  متفگ :  هللا .  حور  یـسیع  یمراـهچ  هللا و  میلک  یـسوم  یموس  هللا ،  لـیلخ  میهاربا  یمود  تسا ، 
وا فرط  هب  ور  سپ  نیـسح .  تردپ  يوس  تفگ :  تفر ؟  دنهاوخ  اجک  هب  متفگ :  تسا .  هللا  لوسر  وت  ّدج  تفگ  تسیک ؟  تسا  نازیخ 
ره رد  دنیآ و  یم  هک  مدید  ار  رون  زا  هواجک  جنپ  نایم  نیا  رد  میوگب .  وا  اب  دندرک  ام  اب  يو  زا  سپ  ناراکمتـس  هچنآ  ات  مدـیود  هدرک و 
 ، نارمع تنب  میرم  یموس  محازم ،  تنب  هیسآ  یمود  تسا ،  رـشبلاّما  اّوح  یلوا  تفگ :  دنتـسیک ؟  نانز ،  نیا  متفگ :  تسا .  ینز  هواجک 
یم تردپ  ردام  دمحم و  تنب  همطاف  وت  هّدج  تسا  نازیخ  ناتفا و  هداهن و  رـس  رب  تسد  هک  زین  یمجنپ  و  دلیوخ ،  تنب  هجیدـخ  یمراهچ 

هب ردام ،  يا  متفگ :  مداتـسیا و  وا  شیپ  نایرگ  متـسویپ و  وا  هب  سپ  دـندرک .  هچ  ام  اب  هک  میوگ  یم  وا  هب  مسق ،  ادـخ  هب  متفگ :  دـشاب . 
 ، ردام يا  دندرمـش .  حابم  ار  ام  میرح  ادخ  هب  ردام ،  يا  دنتخاس .  ناشیرپ  ار  ام  ّتیعمج  ادخ  هب  ردام ،  يا  دندرک .  راکنا  ار  ام  قح  ادخ 

نیا يدرک .  هراپ  ار  ملد  دنب  يدز و  شتآ  ارم  رگج  هک  هنیکـس  يا  يوگم  رگید  تفگ :  دنتـشک .  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ام  ردپ  ادخ  هب 
ار باوخ  نیا  متـساوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  سپ  مسر .  راگدرورپ  ياقل  هب  ات  دوشن  ادج  نم  زا  تسا و  نم  اب  هک  تسا  نیـسح  نهاریپ 

(244  . ) دش عیاش  مدرم  نایم  متفگ و  نامدوخ  ناسک  اب  یلو  مراد ،  هدیشوپ 

دیزی نز  دنه  باوخ 

دزن هتسد  هتسد  ناگتـشرف  و  دش ،  هدوشگ  مدید  ار  نامـسآ  رد  مدوب ،  هتفخ  رتسب  رد  دیوگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  دیزی ،  هجوز  دنه ،  زا 
نآ رد  هللا .  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  هللادبعابءا ،  ای  کیلع  مالـسلا  دـنتفگ  یم  و  ( 245  ) دندمآ یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  رس 

شیپ دوب ،  اهنآ  نایم  رد  هام  دننام  يور  هدنشخرد  يدرم  دندوب و  ربا  نآ  رب  رایسب  نادرم  دمآ ،  دورف  نامـسآ  زا  هک  مدید  يربا  هراپ  نایم 
ندیشون بآ  زا  دنـشاب ! ؟  هتخانـشن  ارت  دوش  یم  دنتـشک ؛ ارت  دنزرف ،  يا  تفگ  یمه  دیـسوب و  ار  هللادبع  یبا  ياهنادند  دش و  مخ  دمآ و 

 ، لیقع نیا  و  رفعج ،  وت  ّمع  نیا  و  نسح ،  تردارب  نیا  و  یـضترم ،  یلع  تردپ  نیا  و  مربمغیپ ،  وت  ّدج  نم  دنزرف ،  يا  دندرک .  عنم  ارت 
هک مدید  یییانشور  متسجرب ،  باوخ  زا  ناساره  ناسرت و  تفگ :  دنه  درمش .  ار  نادناخ  کی  کی  نینچمه  دنساّبع و  هزمح و  ود  نیا  و 
ارم ْنیَسُْحِلل : )  َو  یلام   : ) تفگ یم  هدرکراوید و  هب  يور  متفای ،  یکیرات  هناخ  رد  ار  وا  مدش و  دیزی  بلط  رد  تفات .  یم  نیـسح  رـس  زا 

دادماب نوچ  دیوگ :  یم  دنه  زین  تخادنا .  ریز  هب  رس  متفگ ،  وا  هب  ار  باوخ  دوب .  نیگهودنا  تخـس  و  راکچ ! ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب 
امش هب  اهبنارگ  يا  هزئاج  و  دیدرگزاب ؟  هنیدم  هب  ای  دینامب  اجنیا  دیراد  تسود  دیسرپ  تساوخب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مرح  دش 

رد ار  اه  هناخ  اه و  هرجح  سپ  دـیهد ،  ماجنا  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ  مینک .  يرادازع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دـیاب  لوا  دـنتفگ  مهد . 
تفگ امن  نبا  لُِقن .  ام  یلع  زور  تفه  دندرک  يراز  نویش و  نیسح  رب  و  دیشوپ ،  هایس  هماج  هّیمشاه  هّیشرق و  نز  ره  درک و  یلاخ  قشمد 

گرزب ناراتفرگ  نآ  تبیـصم  و  دـندرک ،  یم  نویـش  يراز  هآ و  اب  دـندوب و  هتفرگ  نابز  هلان  زوس و  هب  قشمد  رد  تماقا  تّدـم  رد  نانز  : 
یمن ظفح  امرگ  امرـس و  زا  ار  اهنآ  هک  دندوب  هداد  ياج  يا  هناخ  رد  ار  نانآ  دـنام .  ورف  جالع  زا  نارادـغاد  نآ  مخز  حارج  دوب و  هدـش 
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(246  . ) تخادنا تسوپ  ناشراسخر  يرورپ  هیاس  ینیشن و  هدرپ  زا  سپ  ینعی  درک ، 

هاگن کی  رد  داّجس  ماما  متفه :  شخب 

هاگن کی  رد  داّجس  ماما 

درگ دزی  رتخد  ( 247  ) نانز هاش  زا  هک  دشاب  یم  نیسح  ماما  دشرا  دنزرف  داّجس ،  نیدباعلا و  نیز  هب  بّقلم  مالسلا  هیلع  نیسحلا ،  نب  یلع 
شرگید ردارب  اریز 3  دنام ،  یقاب  ترضح  نآ  زا  سپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رسپ  اهنت  ناشیا  تسا .  هدش  دلوتم  ناریا  هاشنهاش 

نوچ یلو  دمآ ،  البرک  هب  ردپ  هارمه  زین  ترضح  نآ  دندیسر .  تداهـش  هب  البرک  هعقاو  رد  عیـضر )  هللادبع  و  رغـصا ،  یلع  ربکا ،  یلع  )
ناریسا لیخ  رد  هجیتن  رد  دنامزاب .  تداهش  داهج و  زا  تشادن ،  ار  گنج  هحلسا و  لمح  ییاناوت  دوب و  رامیب  تخس  یهلا  تحلصم  يور 

هب تیب  لها  يارـسا  ناوراک  هارمه  یمومع  راکفا  تلامتـسا  يارب  دیزی  رما  هب  يریـسا ،  نارود  ندـینارذگ  زا  سپ  دـیدرگ و  مازعا  ماش  هب 
هب هنیدم  زا  ریجنز  دنب و  اب  يوما ،  كاّفس  هفیلخ  کلملادبع  رما  هب  راب  نیا  و  رگید ،  راب  کی  ار  ترضح  نآ  اهدعب  دیدرگ .  هناور  هنیدم 

یـسایس قانتخا  راشف و  رثا  رد  هنیدـم ،  هب  تعجارم  زا  سپ  مراهچ  ماما  تشگزاب .  هنیدـم  هب  ادّدـجم  دـعب  يدـنچ  هک  دـندرک  بلج  ماـش 
دلاخوبا  ) و یلامث )  هزمحوبا  ) دننام هعیـش  صاوخ  زج  یـسک  اب  دـیدرگ و  راگدرورپ  تدابع  لوغـشم  هدرک و  رایتخا  اوزنا  مکاح ،  دـیدش 

دنداد یم  رشن  هعیـش  نایم  رد  دندرک ،  یم  ذخا  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  یفراعم  صاوخ ،  هتبلا  تفرگ .  یمن  سامت  ناشیا  لاثما  و  یلباک ) 
(248  . ) تسویپ روهظ  هب  مجنپ  ماما  تماما  نامز  رد  نآ  رثا  هک  تفای  یناوارف  هعسوت  عّیشت  هار  نیا  زا  و 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تدالو  هام 

نابعش مجنپ  ای  يرمق و  يرجه  هنس 36  یلوالا  يدامج  همین  لاوقا  ّحصا  دیاش  تسا و  رایسب  فالتخا  داّجس  ماما  ترضح  دالیم  خیرات  رد 
 . میدرک رکذ  ـالبق  ار  شا  همّرکم  رداـم  مسا  هک  ( 249  ) دوشگ ناهج  هب  هدـید  هبّیط  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  تسا .  هدوب  يرجه  هنس 38 
رد و  دوب .  یلوالا  يدامج  همین  رد  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  تداعس  اب  تدالو  دنیامرف  یم  سوواط  نب  دیس  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش 

لوا لوق  حـصا  دوب و  هرخالا  يدامج  همین  هک  تسا  يرولا  مـالعا  بقاـنم و  رد  هدوب  نابعـش  هاـم  مجنپ  هک  تسا  همهملا  لوصف  سورد و 
(250  . ) تسا

هیداجس هفیحص  قوقحلا و  هلاسر 

دروم یقوقح  یملع و  دید  اب  هناگادج و  دراد  ترورض  هک  تسا ،  هدنام  ياج  هب  قوقحلا  هلاسر  ياوتحم  رپ  باتک  نیدباعلا  نیز  ماما  زا 
یناسنا  - یهلا بولطم  لآ و  هدیا  هعماج  و  هلـضاف ،  ۀنیدم  نتخاس  تهج  رد  نآ  رابرپ  قیمع و  تایوتحم  زا  و  دریگرارق ،  یـسررب  ّتقد و 

نیرتبان و زا  یکی  هک  دراد  ماـن  هیداجـس  هفیحـص  هدـنام ،  راـگدای  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  يرگید  دنمـشزرا  رایـسب  رثا  دوش .  يریگ  هرهب 
روبز  ) و تیب )  لها  لیجنا   ) هب ناگرزب  املع و  نیب  رد  باتک  نیا  تسا .  شیاین  اعد و  بلاـق  رد  یمالـسا  فراـعم  ياـه  هنیجنگ  نیرتمهم 

مولع و يواح  مالـسلا -  مهیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  دواد -  روبز  یـسیع و  لـیجنا  هک  روط  ناـمه  هچ ،  تسا ،  هدـیدرگ  بّقلم  دـمحم ) لآ 
کین تداعس و  هب  ار  نایناهج  هک  درادرب ،  رد  ار  یمالسا  فراعم  زا  ییالاو  قیاقح  مه  هیداجس  هفیحص  دنشاب  یم  ینامسآ  یهلا و  مَکِح 

هفیحـص هدرک )  نایب  لئاسولا  كردتـسم  باـتک  رد  يرون  ثدـحم  هکناـنچ   ) هیماـما ياـملع  تازاـجا  زا  يرایـسب  رد  دـناسر .  یم  یتخب 
فیرـش باتک  ود  نیا  اریز  دنا .  هدرک  فصو  نآرق )  ردارب   ( ) نآرقلا خا   ) ار هغالبلا  جـهن  و  نآرق )  رهاوخ   ( ) نآرقلا تُخا   ) ار هیداّجس 

 ، میظع نآرق  تسا :  هدـش  يراج  راوگرزب  ود  نآ  سدـقم  نابز  رب  هدرک و  شوارت  یهلا  ملع  عبنم  زا  نآرق  نوچمه  رما ،  تیاـهن  رد  زین ، 
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 . يوَبَن میلعت  يدنوادخ و  ماهلا  هب  هیداجس ،  هفیحص  هغالبلا و  جهن  و  یهلا ؛  سدقم  تاذ  يالما  یحو و  هب 

ترضح باقلا 

 ، نیدباعلا نیدجاسلادّیس و  نیدباعلا ،  نیز  زین  ترضح  نآ  روهشم  باقلا  هدوب و  دمحموبا  نسحلاوبا و  ترضح ،  نآ  هینک  نیرتروهـشم 
ماما تیاور  هب  و  یلعلا )  هللادمحلا   : ) قداص ماما  ترضح  تیاور  هب  بانج  نآ  نیگن  شقن  دشاب .  یم  تانفثلاوذ  و  داّجس ،  نیما ،  یکز ، 

اه و هنیپ  مردـپ ،  هدجـس  عضوم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاـب  ماـما  زین  دوب .  یلع )  نب  نیـسحلا  لـتاق  یقـش   ) و هّزعلا هللا )  ) رقاـب دـمحم 
عـضوم جـنپ  یگدـمآ  رب  هنفث و  هبترم  ره  رد  و  دـندیرب ،  یم  ار  اهنآ  هبترم  ود  لاس  ره  رد  هک  دوب  تشاد  دوجو  يراکـشآ  ياهیگدـمآرب 

(251  . ) دندناوخ یم  تانفثلاوذ  ار  ترضح  نآ  ببس  نیا  هب  دندیرب .  یم  ار  هدجس 

مالسلا هیلع  نیسحلا  ینب  مدآ 

هداـبع نم  ّنا هللا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  لوـق  هب  رداـم ؛ ردـپ و  راـبتعا  هب  وا ،  رد  ود  ره  مجع  برع و  تباـجن  ندـش  عـمج 
نآ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دالوا  راشتنا  دش .  نیریخلا  نباب  بّقلم  اذهل  سراف ،  مجعلا  نم  شیرق و  برعلا  نم  هتریخف  نیتریخ 

تسا یسک  لوا  درک و  رایتخا  ار  تلزع  ینیشن و  هشوگ  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  و  دنیوگ ،  نیـسحلا  ینب  مدآ  ار  وا  اذهل  تسا ،  ترـضح 
نیئاّکبلا سیئر  هک  هدش  دراو  تسیرگ .  رتشیب  قیالخ  همه  زا  درک و  تدابع  هدجس و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كاخ  حیبست  رهُم و  هب  هک 

(252  ) مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  فسوی ،  بوقعی ،  مدآ ،  دنراهچ : 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  تساجک 

نب یلع  مدـنزرف  هک  منیب  یم  ایوگ  سپ  نیدـباعلا .  نیز  تساجک  هک  دـنک  یم  ادـن  يدانم  تماـیق  زور  رد  دومرف :  مالـسا  یمارگ  لوسر 
همغلا فشک  رد  دیآ .  یم  دفاکـش و  یم  ار  رـشحم  لها  فوفـص  مامت ،  شمارآ  راقو و  اب  ماگنه  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا 

 ، دوب هداتسیا  دّجهت  هب  تدابع  بارحم  رد  بانج  نآ  یبش  هک  تسا  نآ  نیدباعلا )  نیز   ) هب ترـضح  نآ  ندش  بّقلم  ببـس  دسیون :  یم 
درکن یتافتلا  وا  هب  ترضح  یلو  دزاس ،  لوغشم  دوخ  هب  قح ،  تدابع  زا  ار  ترضح  نآ  ات  دش  رهاظ  یمیظع  رام  تروص  هب  ناطیـش  سپ 
ناشیا زاب  اما  تخاس ،  ّملءاتم  ار  ترـضح  نآ  هک  يوحن  هب  دیزگ ،  تفرگ و  ناهد  رد  ار  ترـضح  نآ  ياپ  ماهبا  تشگنا  دمآ و  سپـس  . 

وش رود  هک :  دومرف  وا  هب  اذل  تسا ،  ناطیش  محازم ،  رام  هک  تسناد  دوخ  دش  غراف  زامن  زا  ترضح  هک  ینامز  درکن .  ناطیش  هب  یهجوت 
نیز تنءا  داد :  رد  ادن  ترضح  هب  باطخ  هبترم  هس  هک  دش  هدینش  یفتاه  يادص  هک  دوب  اجنیا  رد  دش ! تدابع  لوغشم  زاب  و  نوعلم !  يا 

 . تشگ روهشم  رهاظ و  مدرم  نایم  رد  بقل  نیا  هجیتن  رد  ناگدننک .  تدابع  تنیز  ییوت  نیدباعلا . 

تمعن رکش  يارب  هدجس 

نآ رکـش  يارب  هکنآ  رگم  درکن  دای  ار  ادخ  زا  یتمعن  زگره  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 
یم هدجـس  هکنآ  رگم  دومن  یمن  تئارق  دشاب  هدجـس  تایآ  نآ  رد  هک  ار  ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  هکنانچ  درک ،  هدجـس  ار  يادخ  تمعن ، 

دینادرگ یم  رود  وا  زا  ار  يا  هدـننک  رکم  رکم  ای  دوب ،  میب  رد  نآ  زا  هک  درک  یم  عفد  ترـضح  زا  ار  يّرـش  یلاـعت  ّقح  هاـگره  زین  درک . 
يارب دنک ،  حالصا  سک  ود  نایم  هک  تفای  یم  قیفوت  هاگره  و  درک ،  یم  هدجس  دش  یم  غراف  بجاو  زامن  زا  هاگره  و  درک ،  یم  هدجس 

یم داّجس  ار  ترضح  نآ  ببس  نیا  هب  و  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  ترضح  نآ  دوجس  عضاوم ،  عیمج  رد  درک .  یم  هدجـس  تمدخ  نیا  رکش 
(253  . ) دنتفگ
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قح تمحر  هب  جاتحم 

لیعامـسا رجح  لخاد  یبش  همین  دیوگ :  یم  هک  دنک  یم  لقن  ینامی  سوواط  زا  یلیبدرا ،  سدقم  هللا  هیآ  موحرم  هتـشون  هعیـشلا  هقیدـح 
 : دوب اعد  نیا  مدرک ،  شوگ  نوچ  دنک .  یم  رارکت  مادم  ار  یمالک  تسا و  هدجس  لاح  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  مدید  مدش ، 

زامن نوچ  دمآ ،  شیپ  ارم  یـضرم  یملا و  الب و  هک  نامز  ره  نآ  زا  دعب  کئانِفب .  كُریقف  کئانِفب ،  َکنیکـسم  َِکئانِفب ،  َكدـیَبُع  یهلا 
ینعی تسا .  هناخ  رد  ياضف  ینعم  هب  تغل  رد  ءانف  داد .  يور  یجرف  یصالخ و  ارم  متفگ ،  ار  تاملک  نیا  مداهن و  هدجس  هب  رـس  هدرازگ 

نیا سکره  دراد .  ناسحا  وفع و  مشچ  وت  زا  تسا و  وت  تمحر  لوزن  رظتنم  وت ،  هاگرد  رب  وت ،  جاتحم  وت و  نیکـسم  وت و  هدـنب  ایادـخ ، 
(254  . ) دوش یم  هدروآرب  دراد  هک  تجاح  ره  دنک و  یم  رثا  هتبلا  دیوگب  صالخا  يور  زا  ار  تاملک 

امرخ تخرد  دصناپ 

رازه زور  هنابـش  ره  رد  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  مردـپ  دومرف :  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  زا  قودـص  خـیش 
 ، تشاد کّلمت  رد  امرخ  تخرد  دصناپ  ترـضح  نآ  دوب .  نینچ  زین  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  هکنانچ  دراذـگ ،  یم  زامن  تعکر 

دنوادـخ دزن  شتلاح  درک و  یم  رییغت  شکرابم  گـنر  داتـسیا  یم  زاـمن  هب  هک  یماـگنه  دراذـگ .  یم  زاـمن  تعکر  ود  یتخرد  ره  دزن  و 
نیا دناد  یم  هکنآ  دننام  ینعی  دوب ،  عدوم  زامن  شزامن  و  دیزرل ،  یم  دنوادخ  فوخ  زا  شفیرش  ياضعا  دوب .  لیلذ  ناگدنب  دننام  لیلج 
هیلع داّجس  ماما  يزور  يدازآ !  ادخ  هار  رد  وت  ( 255  . ) داد دهاوخن  خر  وا  يارب  زامن  ماجنا  ناکما  رگید  نآ  زا  دعب  تسا و  وا  رخآ  زامن 

ارم يادص  ایآ  دومرف :  ترـضح  داد ،  باوج  موس  هبترم  رد  نوچ  دادن .  یباوج  وا  یلو  دز ،  ادص  رابود  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  مالـسلا 
 : دوـمرف مدوـب !  نمیا  وـت  زا  نوـچ  درک  ضرع  يدادـن ! ؟  ارم  باوـج  هـک  دـش  هـچ  سپ  دوـمرف  مدینـش .  یلب ،  درک :  ضرع  يدینـشن ؟ 

ینامز هک ،  تسا  هدش  تیاور  زین  ( 256  . ) دینادرگ نمیا  نم  زا  ارم  كولمم  هک  ار  يادخ  دمح  یننمءای .  یکولمم  َلعج  يذلا  هللادـمحلا 
تلع هب  هار  رد  دروآ ،  كرابم  روضح  هب  خیس  اب  هدروآ  نوریب  رونت  زا  ار  یبابک  ماّدخ  زا  یکی  دندوب .  داّجس  ترـضح  نامهم  یتعامج  ، 

نآ درک .  كاله  ار  كدوک  داتفا و  دوب  نابدرن  ریز  رد  هک  ترضح  نآ  زا  یکدوک  رس  رب  وا  تسد  زا  بابک  خیس  مالغ ،  باتـش  هلجع و 
سپ يدرکن .  دمع  هب  ار  راک  نیا  وت  يدازآ .  ادخ  هار  رد  وت  رح ،  تنءا  دومرف :  يو  هب  ترضح  اّما  دش ،  ریحتم  برطضم و  تخس  مالغ 
هیلع داّجـس  دّیـس  نوچ  هک :  تسا  هدرک  لقن  ینئادـم  زا  بقانم  بحاص  ( 257  . ) دـنیامن نفد  هدرک  زیهجت  ار  كدوـک  نآ  هک  دوـمرف  رما 

هب ار  وا  اجنامه  زیرب و  ار  شنوخ  هدرب و  ناتـسوب  هب  ار  يو  تفگ :  دوخ  ناوعا  زا  یکی  هب  دیزی  درک ،  نایب  ار  شیوخ  رابت  داژن و  مالـسلا 
ینامز داتسیا .  زامن  هب  زین  داجس  ترـضح  ربق  رفح  لالخ  رد  تخادرپ  ربق  ندنک  هب  هدرب و  ناتـسوب  هب  ار  ترـضح  رومءام  راپـسب .  كاخ 
شوه یب  دیشک و  هرعن  داتفارد و  يور  هب  هک  دز  یلیس  وا  راسخر  رب  دش و  ادیپ  اوه  زا  یتسد  دناسر ،  لتق  هب  ار  ترضح  نآ  تساوخ  هک 
دیزی درک .  لقن  يو  يارب  ار  ارجام  تفاتـش و  ردپ  يوس  هب  هدیرپ  شراسخر  زا  گنر  دیدب ،  ار  تامارک  نیا  هک  دیزی  دنزرف  دـلاخ  دـش . 

(258  . ) دنزاس اهر  زین  ار  ماما  دننک و  نفد  لادوگ  نامه  رد  ار  روبزم  صخش  درک  رما 

ع)  ) رقاب دمحم  ماما  شدنزرف  هب  ع )  ) داّجس ماما  تّیصو 

اب دومرف  نم  هب  دیامرف .  یتیصو  ارم  مدرک  تساوخرد  يو  زا  دوب ،  رفس  مزاع  مردپ  هک  یتقو  رد  دیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 
لیخب مدرم  اـب   . 2 دـشورف .  یم  ینان  همقل  کی  هب  ارت  هک  نیـشنم  هیاـمورف  راـکبان و  قساـف و  اـب   . 1 نکم :  تسلاـجم  یتسود و  نت  جـنپ 
دبیرف یم  ارت  تسا و  بارـس  هلزنم  هب  وا  هک  نک  زیهرپ  وـگغورد  زا   . 3 دنک .  یمن  وت  يرای  تنحم  تخـس و  زور  رد  هک  نکم  ترـشاعم 
يدوس وت  هب  دـنهاوخ  یم  نوـچ  هک  نک  يریگ  هراـنک  ناداـن  قـمحا و  مدرم  زا   . 4 دـهد .  یم  هوـلج  رود  ار  کـیدزن  کـیدزن و  ار  رود 
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 . تسا هدرک  نعل  ار  وا  نآرق  ياـج  دـنچ  رد  دـنوادخ  هک  شاـب  نازیرگ  زین  هدرک  محر  عطق  هک  یـسک  زا   . 5 دنناسر .  یم  نایز  دـنناسر 
 ، مدآ دنزرف  هراچیب  ینعی ،  نهنم . . .  ةدحاوب  ُربتعی  َبئاصم ال  ُثالث  ٍموی  ّلک  یف  ُهل  َمدآ  نبا  ٌنیکسم  دومرف :  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 

ناسآ لهس و  يو  رب  ایند  رما  دریگب  تربع  رگا  هک  دریگ ،  یمن  تربع  اهنآ  زا  کی  چیه  زا  تسا و  تبیصم  هس  يزور  ره  رد  وا  يارب  هک 
هکنآ اب  دوش ،  یم  مومغم  دـیآ  دـیدپ  یناصقن  وا  لام  رد  رگا  انامه  وا ؛ رمع  زا  تسا  زور  ره  ندـش  مک  لوا :  تبیـصم  اّما  دـش .  دـهاوخ 
لالح هاگره  سپ  تسا ،  وا  يزور  يافیتسا  مود :  تبیصم  دنادرگ .  یمنرب  يزیچ  ار  رمع  یلو  دیآ ،  یم  رگید  یمهرد  هتفر  مهرد  ياج 

چیه دومرف :  تسیچ ؟  دندیـسرپ  تسا .  رتگرزب  نیا  زا  موس :  تبیـصم  دننک .  باقع  ار  وا  دشاب  مارح  رگا  هدیـشک و  وا  زا  باسح  دـشاب 
 . خزرب هب  ای  دوش  یم  دراو  تشهب  هب  هک  دـناد  یمن  نکلو  دوش ،  یم  رت  کیدزن  ترخآ  هب  لزنم  کـی  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  بش  ار  زور 

روکذ و زا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دالوا  هک  دنا  هدومرف  هّمهملا  لوصف  بحاص  دیفم و  خیـش  مراهچ  ماما  نادنزرف  ( 259)
نسح و و  هدوب ؛  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  هللادـبع ،  ما  شردام  هک  رفعجوبا  هب  یّنکم  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  دـنرفن :  هدزناـپ  ثاـنا 

ترضح دالوا  نیرتکچوک  نیا  یلع  و  رگید ؛ دلو  ما  زا  نامیلـس  نمحرلادبعو و  رغـصا  نیـسح  و  رگید ؛ دلو  ما  زا  رمع  دیز و  و  نیـسح ؛ 
موثلک ما  هیلع و  همطاف و  و  دوب ،  دلو  ما  شردام  هک  رغـصا  دمحم  و  هدوب ،  دلو  ما  ود  نآ  ردام  هک  هجیدخ  زین  و  هدوب ،  نیـسحلا  نب  یلع 

رکذ لاجر  بتُک  رد  ار  وا  لاجر  ءاملع  هک  تسا  هردخم  نامه  هّیلع  هک  دـیامرف :  یم  هر )   ) یمق ثّدـحم  موحرم  هدوب .  دـلو  ما  ناشردام 
(260  . ) دنک یم  لقن  وا  زا  هرارز  هک  هدومرف  عمج  یباتک  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک 

تداهش

تسا هدوب  زور  هس  زا  یکی  رد  ترضح  نآ  تلحر  هک  تسا  روهشم  تسا ،  رایسب  فالتخا  املع  نیبام  ترضح  نآ  تداهش  زور  نایب  رد 
یم ءاهقفلا ) هنـس   ) املع اـهقف و  ندرم  ترثک  ار ز  نآ  هک  يرجه ،  ای 95  لاس 94  زا  مجنپ  تسیب و  ای  مهدـجیه ،  اـی  مّرحم ،  مهدزاود  : 
يا هتیم  بآ  نیا  رد  دومرف :  دندروآ ،  شیارب  بآ  هک  ینامز  دیبلط ،  وضو  بآ  شتلحر  بش  رد  ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور  دنتفگ . 
ربخ سپـس  دندروآ .  شیارب  رگید  بآ  هتخیر و  ار  نآ  اذـل  دـنتفای .  نآ  رد  يا  هدرم  شوم  دـندرب ،  غارچ  کیدزن  ار  فرظ  نوچ  تسا ، 

دمحلا هللا  : ) دومرف دناوخ و  ار  انحتف ) انا   ) و هعقاو )   ) هروس دـمآ ،  شوه  هب  نوچ  و  دـش ،  شوهدـم  بش  نآ  رد  زین  داد .  ار  دوخ  تلحر 
افو ام  اب  دوخ  هدعو  هب  هک  ار  دنوادخ  ساپـس  ینعی ،  نیلماعلا )  ُرجا  معنف  ءاشن  ثیح  هنجلا  نم  ءّوبتن  ضرالا  انثروءا  هدعو و  انقدص  يذلا 
رد سپـس  لمع ؛  لها  شاداپ  تسا  کین  هچ  مییامن ،  یم  تماقا  میهاوخب ،  هک  اـج  ره  تشهب ،  رد  داد و  رارق  اـم  ثاریم  ار  نیمز  درک و 

هنیـس هب  ار  مالـسلا  هیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  شیوخ  زیزع  دـنزرف  تلحر ،  تقو  رد  ترـضح ،  نآ  ( 261  . ) تفر اـیند  زا  مد  ناـمه 
درادن دنوادخ  زا  ریغ  هب  يروای  هک  یسک  رب  راهنز ،  هک :  دومرف  نایب  دوب  هدرک  وا  هب  تداهش  تقو  رد  ردپ  هک  ار  تیصو  نیا  دینابسچ و 

ینمحرلا مهّللا  میرک ،  َکن  إف  ینمحرا  مهّللا  تشذگرد :  ناهج  زا  ات  درک  رارکت  ار  تاملک  نیا  يدـنوار  تیاور  هب  سپ  دـینکم ! متـس  ، 
نآ تلحر  زا  دـعب  یتسه .  نابرهم  وت  هک  نک  محر  نم  هب  ایادـخ  یتسه ،  راوگرزب  وت  هک  نک  محر  نم  هب  ایادـخ  ( 262  . ) میحر ّکن  إف 
مع دزن  رد  هدرب و  عـیقب  هـب  ار  ترـضح  نآ  دـندش و  رـضاح  ترـضح  نآ  هزاـنج  رب  بیـسملا )  نـب  دیعـس   ) زجب مدرم  یماـمت  ترـضح ، 

لسغ يارب  ار  ترـضح  كرابم  مسج  نوچ  هک  هدش  تیاور  دندرک .  نفد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  شمولظم  راوگرزب و 
هب ماتیا  لمارا و  ارقف و  يارب  هک  ییاهزیچ  ریاس  ماعط و  ياـهنابنا  نآ  زا  ناـشیا ،  كراـبم  تشپ  رب  دـنداهن ،  لـستغم  يور  هتخاـس و  هنهرب 

کی یلو  هتفر  جـح  هب  نآ  اب  راـب  هک 22  دوب  يا  هقان  ار  بانج  نآ  دوب .  هتـسب  هنیپ  رتش  يوناز  دـننام  هک  دـندید  اـهرثا  دوب  هدیـشک  شود 
ار ربق  نآ  هکنآ  یب  تفاتش  بانج  نآ  ربق  کیدزن  دمآ و  نوریب  دوخ  هریظح  زا  روبزم  هقان  ترضح ،  نفد  زا  دعب  دوب .  هدزن  يو  رب  هنایزات 

ماـما ترـضح  هب  ربخ  تخیر .  ورف  دوخ  ناگدـید  زا  کـشا  دادرـس و  هلاـن  داـیرف و  تشاذـگ و  ربق  نآ  رب  ار  دوخ  ۀنیـس  و  دـشاب ،  هدـید 
كدنا زا  دعب  تشگرب و  دوخ  ياج  هب  هقان  دهد .  تکرب  ادخ  درگرب ،  وش و  تکاس  دومرف :  هقان  هب  دروآ و  فیرـشت  دـنداد ،  رقابدـمحم 
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مومع هجو  رب  هک  هربتعم  رابخا  زا  ( 263  . ) دش كاله  ات  دوب  نینچ  زور  هس  ات  درک و  بارطضا  هلان و  هب  عورش  دمآربق و  دزن  هب  زاب  ینامز 
نآ کلملادبع  نب  دیلو  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  یعمج  هیوباب و  نبا  دندرک .  دیهـش  رهز  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  رهاظ  هدـش  دراو 

ارثکا 57 تسا و  فالتخا  زین  ترضح  نآ  فیرـش  رمع  تدم  رد  ( 264  . ) دنا هتفگ  کلملادبع  نب  ماشه  یضعب  هداد و  رهز  ار  ترـضح 
تداهش تقو  رد  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  ینیلک  خیـش  دنا .  هتفگ  لاس 

(265  . ) درک یناگدنز  لاس  هیلع 35  هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  زا  دعب  هدش و  عقاو  لاس 95  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  و  تشاد ،  لاس   75
یف الیلذ  ُداُقا  تسا :  ماش  بئاصم  زوس  رگج  تخس و  رایسب  عضو  رگنایب  دشاب ،  یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  بوسنم  هک  لیذ ،  راعـشا 

اب ماش  رهـش  رد  ینعی  ریزو  نینم  ؤملا  ریمءا  یخیـش  ٍنطوم و  ّلـک  یف  هللا  لوسر  يّدـجو  ریـصن  هنع  باـغ  ٌدـبع  جـنزلا  نم  یننءاـک  قشمد 
نم ّدـج  هکنآ ،  لاح  و  تسا .  هدـش  بیاغ  وا  زا  شیالوم  هک  متـسه  راـبگنز  زا  يا  هدرب  نم  ییوگ  هکنادـنچ  موش ،  یم  هدیـشک  يراوخ 

 . تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ریزو  یلع  ناـنم  ؤمریما  نم  لـیماف  گرزب  و  ناـهج ،  قـلخ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
نکر نازرل  هتـشگ  نوچ  نیدـباعلا  نیزربق  زا  نیمز ،  تریغ  زا  دزرل  یم  عیقب  ناسِح )   ) نایچیاچ بیبح  تیب :  لـها  رعاـش  هدورـس  ( 266)

نیدباعلا نیز  ربق  زا  نیزح ،  دلان  بش  غرم  بش  تسا  روآ  نزح  يا  هبورخم  تسا ،  رد  راوید و  فقـس و  یب  نیدـباعلا  نیز  ربق  زا  نید ، 
يا هنیجنگ  تسا ،  هناشاک  یب  شرف و  یب  نیدـباعلا  نیز  ربق  زا  نیمز ،  دراد  ازع  ایوگ  نآ  زا  دـنناریح  باوخ و  یب  نامـسآ ،  موجن  هاـم و 
ربق زا  نیرظان ،  بلق  تسا  نوخ  نازخ  رد  یناتـسوب  ای  ناـبغاب ،  یب  یلگ  نوچمه  نیدـباعلا  نیز  ربق  زا  نیبب ،  مغ  راـبغ  دزیخ  تسا  هناریو 

ّرف نآ  ام ،  مالـسا  دش  هچ  رخآ  نیدباعلا  نیز  ربق  زا  نینم ،  ؤملاریما  نوزحم  نیمغ  وراز  دوب  ارهز  نیزح ،  ربمغیپ  حور  دش  نیدـباعلا  نیز 
 ( ناسح  ) مراد نوچ ! ؟  کشا  مزیرن  رخآ  نوخ ،  کشا و  راسخر  هب  مزیر  نیدـباعلا  نیز  ربق  زا  نیملـسم ،  لاح  تسادـیپ  ام  مان  هاج و  و 

نیدباعلا نیز  ربق  زا  نینچ ،  یغاد 

 ! قح ماقتنا  تسد  متشه :  شخب 

 ! قح ماقتنا  تسد 

ییاـشگروشک رد  هک  یناـکروگ ،  رومیت  نیدـلا  بطق  ریما  داـتفا  رب  داـتفا  رد  هک  ره  یلع  لآ  اـب  تاـفاکم  رید  نیا  رد  میدرک  هبرجت  سب 
بلح دودح  رد  تفر و  ماش  هب  لاس 803  رد  يو  داهن .  هیزج  راّفک  رب  درک و  ریخست  ار  نوگانوگ  عیـسو و  کلامم  دوب ،  ردنکـسا  دننام 
اجنآ زا  سپس  دش .  حوتفم  بلح  رهش  دندش و  دّیقم  هداتفا  وا  تسد  هب  نارادرـس  دندش و  روهقم  بولغم و  هدرک ،  هلتاقم  وا  اب  ماش  يارما 
رثکا دـمآ و  قشمد  هب  رومیت  ریما  تخیرگ .  رـصم  هب  خرف  ناطلـس  رـصم  هاشداپ  تخاس و  لوتقم  ار  ماش  يارما  دیـشک و  قشمد  هب  رگـشل 

ار دادغب  ماش ،  حتف  لاس  نیمه  رد  دندمآ و  زجاع  نآ  طبـض  زا  هک  داتفا  يو  رگـشل  تسد  هب  تمینغ  ردـقنآ  درک و  تراغ  ار  ماش  تیالو 
متـس ماش  ریخـست  زا  دـعب  دـیناوخب :  لماک  ّتقد  اب  ار  نایرج  نیا  مرتحم ،  ةدـنناوخ  يا  امـش  کنیا  دومن .  ماع  لتق  تفلاخم  ببـس  هب  زین 

دزـشوگ وا  هب  دـندوب .  هدـش  عیطم  ماش  ناگرزب  دیـشک .  هنابز  شا  هنیـس  نوناـک  رد  تریغ  شتآ  دـندرکرومیت .  ریما  دزـشوگ  ار  ناـیماش 
يراگتساوخ ار  رتخد  نآ  تسب و  نیذآ  ار  ماش  رهـش  تسارآ و  نشج  بابـسا  رومیتریما  دراد .  هدرپ  سپ  رد  يرتخد  ماش  ناطلـس  هکدش 

راکشیپ ریما  دندرب و  ماّمح  هب  ناگطاّشَم  اب  ار  رتخد  نآ  دندادرد و  شیع  يالص  فرط  ره  زا  دش ،  هتسارآ  لیاسو  بابـسا و  نوچ  دومن . 
علّطم هّصق  نیا  زا  ماش  مدرم  نوچ  دنادرگب .  رهـش  رد  نایرع  ار  رتخد  دتـسرف و  ماّمحرد  رب  نایرع  ۀقان  داد :  نامرف  يو  هب  دیبلط و  ار  دوخ 

ترـسح هب  رومیت  ریما  دیراد ؟  یم  اور  تسا  ملظ  هچ  نیا  هک  دندناسر  رومیتریما  ضرع  هب  هدـیرد و  نابیرگ  کچوک  گرزب و  دـندش ، 
نینچ امش  نوناق  مدرک  نامگ  تسین ،  یـسک  هب  ملظ  نم  روظنم  تسا ! ؟  نویـش  ناغف و  اغوغ و  هچ  نیا  دومرف :  دومن و  ناشیا  هب  یهاگن 

اور ناملسم  کی  سومان  هب  ار  یلمع  نینچ  نید  یب  مادک  دنتفگ :  نایماش  دینادرگ ! ؟  یم  رازاب  رد  هنهرب  رـس  ار  ناگرزب  رتخد  هک  تسا 
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مادک دالوا  افج ! رپ  ناتـسرپ  دـیزی  ایح و  یب  ناناملـسمان  يا  تفگ :  دـیراب و  ورف  هدـید  زا  کشا  دـیرد و  نابیرگ  رومیتریما  دراد ! ؟  یم 
هدرک و راوس  هنهرب  ياهرتش  رب  ار  ناشیا  هک  تسارهز ،  همطاف  رتخد  زا  رتزیزع  گرزب  مادـک  و  تسادـخ ؟  لوسر  دالوا  زا  رتبیجن  هاشداپ 

يا تفگ :  سپـس  دـیدنازوس .  ار  نانآ  ياه  همیخ  و  دـیدروآرد ،  اـپ  زا  دوب  هداد  بآ  لـیئربج  هک  ار  ییاـهلخن  دـیدنادرگ و  اـهرازاب  رد 
راید نیا  هب  ار  ادـخ  ربمغیپ  نارتخد  هک  ینامز  دـندرک ،  دیهـش  قحانب  ار  راتخم  دـمحا  نادـنزرف  دـیدید  امـش  هکنآ  اب  ّتیمح !  یب  هفیاـط 

ناسومان یب  نآ  ات  مدوبن  ناهج  رد  زور  نآ  هک  سوسفا !  سوسفا !  دیدمآ .  ربمغیپ  ترتع  ياشامت  هب  دیتسب و  نیذآ  ار  اهرازاب  دـندروآ ، 
نامسیر کی  هب  ار  ناشیا  رهگ  ِدقِع  نوچ  هک  یماگنه  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها  منک  یمن  شومارف  ادخ  هب  نایماش ،  يا  منک .  لسن  عطق  ار 

ادخ تنعل  دمآ ،  بّصعت  هب  یگنرف  دیزی  سلجم  رد  زور  نآ  نایماش ،  يا  دیدرب .  هداز  مارح  دیزی  شیپ  گنرف  مور و  ناریسا  دننام  هتـسب 
دترم هورگ  يا  تفگ :  سپـس  دندادن .  یباوج  هدـنکفا  ریز  هب  رـس  يو  نانخـس  زا  نایماش  دـیدرکن .  ّتیمح  هک  داب  امـش  دادـجا  ابآ و  رب 

رد ار  همطاف  نارتخد  امش  هکنیا  تقو  نآ  دمآ ،  نارگ  امش  رب  یماش  رتخد  کی  يریسا  یگنهرب و  لوسر !  ادخ و  نانمـشد  يا  لوبقمان و 
ناریو ار  ماش  دـننک و  ماع  لتق  ار  مدرم  نآ  هک  درک  هراشا  ناروالد  ناگنهرب و  رـس  هب  سپ  دـشاب ! ؟  یمن  نارگ  ربمغیپ  رب  دـینادرگب  ماش 

(267  . ) دش دابآ  نیرّخءاتم  نیطالس  دهع  رد  ینونک  ماش  رهش  و  داتسرف ،  نارین  هب  درک و 

اهیلع هللا  مالس  هّیقر  ترضح  تبیصم  حدم و 

وچ بل  يربکا  تمصع  راگدرک ،  تّفع  يرجاه  یناث  یمیرم ،  یلات  يرظنم  همطاف  یترطف ،  هیسآ  يرتخد  نیـسح  زا  ماش  رهـش  رد  دوب و 
وچ خر  خر ،  هدرب ز  هلاه  تشاد  هلال  نوچ  يور  لقع  هلاس  لهچ  اب  تشاد  هلاسلچ  لقع  یلو  هلاـس  هس  وا  نمی  قیقع  خر  شخدـب ،  لـعل 
 ، میلکروط ران  وا  يوجلد  مان  باـب  هّیقر ز  دـش  نرتسن  لـگ  رب  تسوکن ،  يرآ  هلاژ  تشاد  هلاـه  هم  وچمه  وا  يور  هلـال  تشاد  هلاژ  لـگ 

نتخ رد  ییوهآ  اـتخ ،  رد  یـسگرن  وا  يوداـج  مشچ  نوچ  تسا و  هدـیدن  سک  وا  يوخ  تلـصخ و  ءاـسنلا ،  ریخ  وـچمه  وا  يور  شتآ 
يرتخا لامک ،  اب  يرتخد  ریپ  نودرگ  مشچ  دیدن  يو  نوچ  کیل  ریش  يوب  شبل  زا  يدمآ  یم  هچ  رگ  ریغـص  دوب و  لفط  رظن  ردنا  هچرگ 

مشچ رون  هاش ،  نیعلا  هرق  يوسام  تیبرت  وا  رجه  رد  دید  امس  موجن  ات  نیمز  موجن  زا  نخس  وکین  بوخ و  مالک ،  نیریش  خوش و  ریظن  یب 
شوغآ بیز  مامت  ار  اه  هّمع  دوب  شود  تنیز  مادم  اهومع  رب  نهک  رهد  مظن  ریپ  نودرگ  مزع  اپب  شمکح  مه ز  ناور ،  شرما  مه ز  ادـه 

هدرک ردپ  اب  امن  وشن و  هک  سب  نتف  روفو  زو  اکذ ،  روهظ  زا  دوب  شوگ  رد  هقلح  درخ  ار  شیدرخ  دوب  شون  ۀمشچ  شبل  ار  نارهاوخ  دوب 
درم دبا  ات  باش  خیـش و  لزا  زا  دوب  هدرورپ  هدنب  وا ،  راتفگ  شیپ  دوب  هدروآ  هرمه  رفـس  ردنا  شباب  دوب  هدرورپ  زا و  وا ،  ناماد  يور  دوب 
دغج هچ  هبارخ  رد  نانـس  نانـس  رب  فده ،  هدرک  فتک و  ناسکان  یلیـس  خر  هام  رب  هدروخ  ناهج  مرگ  درـس و  یکدوک ،  رد  هدید  نز  و 
هتشگ ردپ  قارف  زا  هتخاب  شطع  زا  ار  هراسخر  گنر و  هتخاس  وا  راک  کلف  یمیتی  زا  نزحلا  تیب  جنک  رد  بوقعی و  هچ  ای  نایـشآ  هتخاس 

زا شندرگرد  قوط و  رادـیاپ  يو  ياپ  ار  هلاـخبت  غاد  نحم  ـالب و  زا  ناـمز  نیمز و  رد  هتخادـنا  شروش  وا ،  يوکوک  گـناب  هتخاـف  نوچ 
نوکـس هبارخ  رد  نت  هب  شناوت  ین  ناجب ،  شرارق  هن  رازه  توص  هلان  حون ،  نافوط  هیرگ  راذـع  یناوغرا  شَدـُب  هچناپط  زو  راوتـسا  نسر 

اجک ات  بجعلا  ّمث  وت  زا  رهپـس  يا  بجع  يا  بعت  رد  اهزور  جـنر ،  هب  ناـهاگماش  بش  زور و  وا  راـک  یبءا ؟  َْنیَا  روش  برک  رد  هتخاـس 
دـش هک  ای  ریـسا  ناشنانز  دش  درد  غاد و  ردقنیو  یفطـصم  ترتع  درگ  هزره  زا  رخآ  نک  فاصنا و  يردـق  نتـشیوخ  زا  یمرـش  زاون  نود 
تفر باوخ  هب  یباتفآ  دید  باوخ  هتفخ و  یبش  هبارخ  رد  نتف  رد  ردقنیا  التبم  دش  هک  ات  درک  هچ  سکیب  لفط  هانگیب  نیا  رخآ  درم  هتشک 

هب هدازهاش  نمـس  گرب  هدرک  ورـس  خاش  رد  ياج  دید  باب  تعلط  باوخ  هب  ردنا  ینعی  دید  بایان  دوب و  يو  رهب  زا  هچنآ  دـید  باتهم  و 
تـشاد زاسمد  خرچ و  شمغ  اب  نامز  نآ  تشاد  زاب  دـب  تخب  باوخ  شناهگان ز  تشاد  زاسمد  هاررهب  وا  ردـپ  اـب  تشاد  زار  یتّدـم  هش 

رد شرف  هچمه  ار  شرع  دنلب  ناغفا  هآ و  بیلدنع  نوچ  زاب و  دنمتسم  نآ  درک و  ردپ  غارس  رد  نهد  رد  شا  هوکش  دنام  رادیب و  تشگ و 
تخوس ملع  شهآ  قرب  ماش  هب  بش  نآرد  دز  ندب  رد  دز  كاچ و  ون  ناج ز  هماج  دـنب  ودـنب  زا  هلان  دـنلب  ین  نوچ  تخاس  دـنکف  لزلزت 
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هلان نحتمم  بنیز  ار  موثلک  ّمُا  مغ  رهب  وج  هراچ  مه  کیره ز  هتـشگ  مه  هب  مغ  زا  تخیر  مرح  لها  زاـب  مرح  لـها  ناـج  شیوخ  لاـحرب 
یهآ لد  زو  مغ  تسد  رـس  هب  دز  دید  هاش  رـس  نوچ  بیرغ  میتی  نآ  دیهـش  هاش  سءار  ناور  شرهب  درک  دیزی  شوگ  هب  نوچ  دیـسر  يو 

نت شحور ز  غرم  دیرپ  ( 268  ) تماص وچمه  دیشک 

ماش رد  تیب  لها  میتی  ُّرد  مهن :  شخب 

مالسلااهیلع هّیقر  ترضح  یگداوناخ  هرجش  لوا :  لصف 

یگداوناخ هرجش 

لاسرفص مشش  رد  هک  تسا ،  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  لاسدرخ  رتخد  هّیقر  ترـضح  دقرم  قشمد ،  رد  روهـشم  فورعم و  تاماقم  زا 
 . درپس نیرفآ  ناج  هب  ناج  ردپ ،  قارف  رد  زادگ  زوس و  تّدش  زا  ماش ،  هبارخ  رد  يرجه ،   61

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف 

يربک و همطاف  هک  تسا ،  رتخد  تشه  هدـش  هداد  تبـسن  مولظم  ماما  نآ  هب  هک  ینادـنزرف  عومجم  نوگانوگ ،  لاوقا  بتک و  هظحـالم  اـب 
ما و  دنا ) هتفگ  هّیقر  یـضعب  هدیبز و  ار  شمان  یـضعب  هک   ) درک تافو  هبارخ  رد  هک  رتخد  نآ  هنیکـس و  بنیز و  هدیبز و  يرغـص و  همطاف 
 ، مساق مشش  رفعج ،  مجنپ  دّمحم ،  مراهچ  رغـصا ،  یلع  موس  طسوا ،  یلع  مود  ربکا ،  یلع  لوا  رـسپ :  هدزیـس  و  دنـشاب .  هیفـص  موثلک و 
 . مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  نارمع  مهدزیـس  و  دـیز ،  مهدزاود  رمع ،  مهدزاـی  هزمح ،  مهد  میهاربا ،  مهن  نسحم ،  متـشه  هللادـبع ،  متفه 

بلاطم رکذ  زا  سپ  هر )   ) یناشاک هللا  بیبح  ازریم  جاح  هللا  هیآ  موحرم  تسا .  فیعـض  رایـسب  یلوق  هک  دنا  هداد  تبـسن  زین  نیا  رب  هدایز 
هب ترـضح  نآ  هک  اریز  یّمـسم ،  رد  هن  هدوب  مسا  رد  دّدعت  نیا  ذخءام ،  تحـص  ریدـقت  رب  هک  تسا  نآ  ّفل  ؤم  داقتعا  دـیوگ :  یم  قوف 
هک تسا  لمتحم  زین  دـشاب و  نت  کـی  يارب  روکذـم ،  یماـسا  زا  رتداـیز  اـی  مسا  ود  هک  دوب  دـناوت  سپ  تسا ،  هدوب  فورعم  دـالوا  ّتلق 

مولظم نآ  هچ ،  دنشاب .  مشاه  ینب  زا  وا  نابوسنم  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  لمتحم  هکنانچ  دنشاب .  راوگرزب  نآ  ياه  هریبن  اهنیا  زا  یـضعب 
مالسلا هیلع  هّیقر  شفیرـش  مسا  دیاش  هدومرف و  تلحر  ایند  زا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرتخد  نآ  ( 269  ) دوب ناشیا  رما  لّفکتم  نامیتی و  ردپ  ، 

هرّدـخم و نیا  هب  تسا  بوسنم  تسا  ماـش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوـچ  هدوـب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  دوـخ  يایابـص  زا  هدوـب و 
(270  . ) هّیقر تس  رازم  هب  تسا  فورعم 

مالسلا هیلع  هّیقر  ترضح  هرابرد  هاتوک  یقیقحت 

زا یکی  مان  الثم  هتـشاد ،  دوجو  زین  مالـسا  زا  لبق  مان  نیا  تسا .  یّقرت )  الاب و  فرط  هب  دوعـص   ) ینعم هب  ءاقترا  زا  لصا  رد  هّیقر ،  ۀـملک 
نیتسخن ( 271  . ) دوش یم  هّیقر  ادـخ  لوسر  ردـپ  ۀـمع  هک  تسا ،  هدوب  هّیقر  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مود  ّدـج   ) مشاه نارتخد 

یکی نآ ،  زا  سپ  تسا .  هجیدخ  ترضح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارتخد  زا  یکی  تشاد ،  ار  مان  نیا  مالـسا ،  رد  هک  یـسک 
ناماما نارتخد  نایم  رد  دمآرد .  لیقع  نب  ملسم  ترضح  يرـسمه  هب  هک  تشاد ،  مان  هیقر  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نارتخد  زا 

هب هک  مظاک  یـسوم  ماما  نارتخد  زا  رفن  ود  و  ( 272  ) یبتجم نسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  هلمج  زا  دنتـشاد ،  ار  ماـن  نیا  رفندـنچ  زین  رگید 
نبا هماّلع  اما  دنا ؛ هدرک  رکذ  نیسح  ماما  يارب  همطاف  هنیکـس و  ياهمان  هب  رتخد  ود  ناثّدحم  رثکا  دندش .  یم  هدناوخ  يرغـص  ۀّیقر  هّیقر و 
نایم رد  دنا .  هدرمشرب  ترضح  نآ  يارب  ار  بنیز  همطاف و  هنیکـس ،  ياهمان  هب  رتخد  هس  یعیـش ،  يربط  ریرج  نبدّمحم  و  بوشآ ،  رهش 
 ( - تسا هدرک  فیلءات  ق  لاس 687 ه . - رد  ار  باتک  نیا  هک   ) هّمغلا فشک  باتک  بحاص  یلبرا -  یسیع  نب  یلع  اهنت  میدق ،  ناثّدحم 
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هب رفن  هس  اهرتخد ،  شرامـش  ماگنه  زین  وا  یلو  تشاد ؛  رتخد  راـهچ  رـسپ و  شـش  نیـسح  ماـما  هک  تسا  هتفگ  نیدـلا  لاـمک  زا  لـقن  هب 
هّیقر نیمه  رتخد ،  نیمراهچ  هک  دراد  لامتحا  دروآ .  یمن  نایم  هب  يرکذ  یمراهچ  زا  درب و  یم  ماـن  ار  همطاـف  هنیکـس و  بنیز ،  ياـهمان 

نّنـست و لها  ياملع  زا  نارگیدو  یعفاش  ۀحلط  نبدّمحم  دننام  یـضعب  دسیون :  یم  نیطبـسلا  یلاعم  باتک  رد  يرئاح  همالع  دـشاب .  هدوب 
 : زا دنترابع  وا  نارتخد  دـسیون :  یم  سپـس  تسا . )  هدوب  رتخد  راهچ  رـسپ و  شـش  دـنزرف ،  هد  ياراد  نیـسح  ماما   : ) دنـسیون یم  هعیش 

لاس تفه  ای  لاـس  جـنپ  مالـسلا  هیلع  هّیقر  دـیازفا :  یم  همادا  رد  هاـگنآ  مالـسلا .  نهیلع  هّیقر  و  يربک ،  همطاـف  يرغـص ،  همطاـف  هنیکس ، 
(273 ( . ) دوب داّجس  ماما  ینت  رهاوخ  هّیقر  ترضح  ینعی  ) دوب درجدزی  رتخد  نانز )  هاش   ) شردام درک .  تافو  ماش  رد  تشاد و 

لا ؤس  کی  هب  خساپ 

مالعا دیفم ،  داشرا  دننام :  میدق -  نوتم  اهباتک و  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  نایم  رد  هّیقر  ترـضح  مان  ندوبن  ایآ  دنـسرپ :  یم 
هب هّجوت  اب  خساپ :  درادـن ؟  تلالد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرتخد  نینچ  ندوبن  رب  يربط -  همامالا  لئالد  هّمغلا و  فشک  يرولا ، 

نادنزرف دّدعت  وس ،  کی  زا  شراگن  تاناکما  ندوب  كدـنا  لیلد  هب  رـصع ،  نآ  رد   . 1 دوش :  یم  نشور  لا  ؤس  نیا  خـساپ  ریز ،  بلاطم 
هرخ الاب  و  موس ،  يوس  زا  دنتـشاد  دوخ  لرتنک  رد  ار  ناـسیون  هریـس  هک  هّیُما  ینب  تموکح  قاـنتخا  روسناـس و  و  رگید ،  يوس  زا  ناـماما 

تـشپ رد  نانآ  یگدنز  ياهارجام  زا  يرایـسب  هک  هدش  بجوم  ناماما  یگدنز  خـیرات  تایئزج  روما و  همه  تبث  طبـض و  هب  مامتها  مدـع 
کی رد  هّیقر  مان  دوجو  ندوب ،  ماـنمه  رثا  رب  یهاـگ   . 2 دش .  دـهاوخن  اهنآ  دوبن  رب  لیلد  اهنا  ندرکنرکذ  نیاربانب  دـنامب ؛ یقاب  افخ  ةدرپ 

 ، دنتـشاد هک  يدودحم  تاناکما  اب  رـصع ،  نآ  كدنا  ناسیون  خـیرات  رب  ار  رما  بلطم ،  نیمه  هدـش و  خـیرات  رد  هابتـشا  بجوم  نادـناخ 
نیمه يوق  لامتحا  هب  دوش  یم  ناشنرطاخ  هک  ینئارق  قبط  الثم  دنتـشاد ؛ ماـن  ود  نارتخد  زا  یـضعب  یهاـگ   . 3 تسا .  هدومن  یم  لکـشم 

دش رکذ  البق  هکنانچ   . 4 دشاب .  هدش  وا  یلصا  مان  زا  تلفغ  ثعاب  عوضوم ،  نیمه  دیاش  و  دندناوخ ،  یم  هریغص  همطاف  ار  هّیقر  ترـضح 
تداهش دنا و  هدرک  دای  نیـسح  ماما  رتخد  ناونع  هب  هّیقر  ترـضح  زا  امدق ،  زا  گرزب  ياملع  زا  یـضعب  دوش ،  یم  نایب  زین  نیا  زا  دعب  و 

ساسا رب  هک  دشاب  هدوب  اهنآ  سرتسد  رد  یلیالد  اهباتک و  دـیاب  هک  تفرگ  هجیتن  دـیاب  سپ  دـنا .  هداد  حرـش  ماش  هبارخ  رد  ار  وا  زوسناج 
نیاربانب تسین .  زین  اـم  سرتسد  رد  و  تسا ،  هدوبن  نارگید  سرتسد  رد  هک  ییاـهباتک  دـنا ؛ هدروآ  ناـیم  هب  نخـس  هّیقر  ترـضح  زا  نآ ، 

هکنانچ دوب ،  دهاوخن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يرتخد  نینچ  ندوبن  لیلد  زگره  میدق  ثیدح  بتک  رد  هّیقر  ترضح  مان  ندشن  رکذ 
یمن نآ  لیلد  هطوبرم ،  ياهباتک  رد  ناریـسا ،  دروم  رد  البرک  زا  سپ  البرک و  ثداوح  اروشاع و  يارجام  تایئزج  زا  يرایـسب  تبث  مدع 

(274  . ) تسا هتشادن  دوجو  هدش  هتشون  نآ  تراسا  ثداوح  البرک و  هرابرد  هچنآ  زا  شیب  هک  دوش 

هّیقر ترضح  ردپ 

 . دشاب هتشاد  یفّرعم  فیصوت و  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتفورعم  یلع  نب  نیسح  میظع ،  ماما  مالسلا ،  هیلع  هّیقر  ترضح  راوگرزب  ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ردام 

نآ و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رـسمه  البق  هک  تشاد  مان  قاحـسا )  ما   ، ) اهلقن زا  یـضعب  قباـطم  مالـسلا ،  هیلع  هیقر  ترـضح  رداـم 
رب وناب  نآ  يارب  ار  يرایسب  لیاضف  جاودزا و  قاحسا  ما  اب  هک  درک  شرافس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  هب  دوخ  تیصو  رد  ترـضح 
 . تسین سرتسد  رد  هراب ،  نیا  رد  يدنتـسم  لیلد  یلو  تسا  هدوب  هیعاضق )  رفعج  ما   ) مالـسلا هیلع  هیقر  رداـم  یلقن ،  هب  و  ( 275  . ) درمش

(277  . ) دنک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  ردام  ار  هحلط  تنب  قاحسا  ما  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش  ( 276)
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مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  نس 

یخرب دوب .  لاس  راهچ  رگید  يا  هراپ  قباطم  و  لاس ،  هس  اهتیاور  زا  يا  هراپ  قبط  تداهش ،  ماگنه  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  كرابم  نس 
ماما کچوک  رتخد  هک ،  تسا  هدمآ  يدنجریب  همالع  هتـشون  مایالا  روهـشلا و  عیاقو  باتک  رد  دنا .  هدرک  لقن  لاس  تفه  لاس و  جـنپ  زین 

 . تسا هدش  لقن  زین  سدقلا  ضایر  باتک  رد  بلطم  نیمه  هکنانچ  درک ،  تافو  لاس 61  رفص  هام  مجنپ  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  هیقر  مود :  لصف 

اروشاع رد  مالسلا  هیلع  هیقر 

هیلع هیقر  نامه  يوق  لامتحا  هب  هک   ) يا هلاس  هس  رهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترـضح  تسا :  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد 
کشا رایسب  نخس  نیا  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوشب . ) هتـشک  دورب  میراذگن  میریگب و  ار  ردپ  نماد  ایب   : ) تفگ دشاب ) مالـسلا 
شوغآ رد  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  منیبب )  ارت  اـت  نک  ربص  موش .  یمن  تعناـم  اـباب !  : ) دز ادـص  مالـسلا  هیلع  هیقر  هاـگنآ  تخیر و 
رایـسب اباب  ینقرحا  ادـق  امظلا  ناف  شطعلا ،  شطعلا  هک :  داد  رد  ادـن  هنادزان  نآ  ماگنه  نیا  رد  دیـسوب .  ار  شا  هدیکـشخ  ياهبل  تفرگ و 

 ( مروایب بآ  وت  يارب  ات  نیـشنب  همیخ  رانک   ) دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تسا .  هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنـشت  تدـش  ما ،  هنـشت 
یـضمت نیا  هبا  ای  تفگ :  هیرگ  اب  تفرگ و  ار  ردپ  نماد  هیقر  مه  زاب  دورب ،  نادـیم  يوس  هب  ات  تساخرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگنآ 

اب سپـس  درک و  مارآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رگید  راب  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  يا ؟  هدـیرب  ام  زا  ارچ  يور ؟  یم  اجک  ناـج  اـباب  اـنع ؟ 
(278  . ) دش ادج  وا  زا  نوخ  رپ  یلد 

ع)  ) هیقر ترضح  اب  ع )  ) نیسح ماما  رادید  نیرخآ 

شارخلد و هنحـص  نیرخآ  یلو  دوب ،  زوسناج  رایـسب  يا  هنحـص  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  عادو 
نم دـیوگ :  یم  دوب ،  نمـشد  نازابرـس  زا  هک  عفان ،  نب  لـاله  دـیناوخ :  یم  ـالیذ  هک  دوب  هلاـس  هس  يرتخد  اـب  ناـشیا  عادو  زوس ،  رگج 

ماگنه نیا  رد  دیآ  یم  نادـیم  يوس  هب  دوخ ،  تیب  لها  اب  عادو  زا  سپ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  مدـید  مدوب .  هداتـسیا  فص  شیپاشیپ 
دوخ تفاتش و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لابند  هب  ناود  ناود  نازرل ،  ياهماگ  اب  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  هک  داتفا  یکرتخد  هب  ممـشچ  هاگان 

نم رگنب ،  نم  هب  ناج ،  اباب  ناشطع .  یناف  یلا  رظنا  هبا !  ای  دز :  ادـص  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  نماد  هاگنآ  دـیناسر .  ترـضح  نآ  هب  ار 
هیلع نیسح  ماما  رادغاد  لد  ياهمخز  رب  هک  دوب  نآ  لثم  ماک ،  هنـشت  یکدوک  نابز  زا  زوس  رگج  یلو  هاتوک  نخـس  نیا  ندینـش  ما  هنـشت 

 . دش يراج  شناگدید  زا  کشا  رایتخا  یب  هک  تخاس  بلقنم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانچنآ  وا  نخس  دنشاب .  هدیـشاپ  کمن  مالـسلا 
لیکو و وا  اریز  دنک ،  یم  باریس  ارت  ادخ  یتسه  هنشت  مناد  یم  مرتخد ،  یلیکو .  هناف  کیقسی  هللا  دومرف :  رتخد  نآ  هب  رابکشا  یمشچ  اب 

خـساپ نم  هب  تشاد ) ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  یتبـسن  هچ  دوب و  هک  كرتخد  نیا   ) مدیـسرپ دـیوگ :  یم  لـاله  تسا .  نم  هاـگهانپ 
(279  . ) تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلاس  هس  رتخد  مالسلا  هیلع  هیقر  وا  دنداد : 

! دروخن بآ  ردپ  هنشت  بل  دای  هب 

 . دنتفای ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  كدوک  اعومجم 23  اه  همیخ  نورد  رد  دنتخیر ،  اه  همیخ  هب  تراغ  يارب  نانمشد  هک  اروشاع  رـصع 
 . دنهدب بآ  اهنآ  هب  داد  هزاجا  دعس  رمع  دنتسه .  گرم  رطخ  رد  یگنشت  تدش  رثا  رب  كدوک ،  نیا 23  هک  دنداد  شرازگ  دعس  رمع  هب 

یکی درک .  تکرح  هاگلتق  يوس  هب  ناود  ناود  تفرگ و  ار  بآ  فرظ  ترضح  نآ  دیـسر  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  تبون  هک  یتقو 

 ( ع  ) نیسح ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comهراتس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


شیارب منک و  ادیپ  ار  وا  مهاوخ  یم  دوب .  هنـشت  میاباب   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  يور ؟  یم  اجک  دیـسرپ :  نمـشد  نایهاپـس  زا 
 ، درک یم  هیرگ  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دندرک ! دیهـش  هنـشت  بل  اب  ار  تردپ  روخب .  تدوخ  ار  بآ  تفگ :  وا  مربب )  بآ 
ارم ناماد  شوماـخ  نکب  يدرم  اـب  تفگ  تفرگ  شتآ  هلعـش  شکاـپ  ناـماد  یکدوک  ( 280  ( ) مماـشآ یمن  بآ  مـه  نـم  سپ   : ) دوـمرف
بآ دروخ  مهاوخن  اتفگ  یلو  ار  وا  داد  بآ  ارم  ناشطع  ماک  نیا  مرک  زا  باریـس  وت  نک  برع  درم  اب  تفگ  دـش ،  نوچ  شوماخ  شنماد 

هک یعقوم  دیوگ :  یم  هللادبع  نب  حلاص  هک ،  تسا  هدمآ  يزوج  نبا  بیغلا  حیتافم  باتک  رد  زین  ارم  نازیزع  مدرم  نیا  دنتـشک  بل  هنـشت 
 ، هتفرگ شتآ  شا  هماج  هشوگ  هک  دـمآ  مرظن  هب  کچوک  يرتخد  دـنداهن ،  رارف  هب  ور  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دـندز و  شتآ  ار  اه  همیخ 

ورف ار  شا  هماج  شتآ  ات  متخات  وا  دزن  هب  دمآ .  محر  وا  تلاح  هب  ارم  تخیر .  یم  کشا  دیود و  یم  فارطا  هب  تسیرگ و  یم  همیسارس 
زا داتـسیا .  سرت  اب  راچانب  مرادن .  ترازآ  دصق  رتخد ،  يا  متفگ :  دش .  رتشیب  شبارطـضا  دینـش  ارم  بسا  مس  يادـص  هک  نیمه  مناشن . 

دوبک شطع  تدـش  زا  میاهبل  درم ،  يا  دومرف :  هبترمکی  مداد .  يرادـلد  ار  وا  مدومن و  شوماخ  ار  شا  هماـج  شتآ  مدـش و  هداـیپ  بسا 
یهآ تفرگ و  ار  بآ  مداد .  وا  هب  بآ  زا  رپ  یفرظ  هداد  تسد  نم  هب  مامت  یتقر  مالک  نیا  ندینـش  زا  هدب .  نم  هب  بآ  هعرج  کی  هدش ، 

 ، سرتم متفگ  تسا .  رت  هنـشت  نم  زا  هک  مراد  يرتکچوک  رهاوخ  دومرف :  يراد ؟  اجک  مزع  مدیـسرپ :  داـهن .  هار  هب  ور  هتـسهآ  دیـشک و 
 : متفگ هن !  ای  دنداد  شبآ  ایآ  دوب ،  هنشت  مالسلا  هیلع  نیسح  میاباب  مراد ،  یلاوس  درم  يا  تفگ :  دیـشونب  امـش  تشذگ ،  بآ  عنم  نامز 

شبآ ار  وا  یـسک  یلو  دـیهدب ،  نم  هب  بآ  تبرـش  کی  دومرف :  یم  املا ) نم  هبرـش  ینوقـسا   : ) دومرف یم  رخآ  مد  ات  هللاو ،  هن  رتخد  يا 
وا مسا  دنیوگ  یم  ناگرزب  زا  یضعب  دیماشاین ،  ار  بآ  دینش ،  نم  زا  ار  نخـس  نیا  رتخد  نآ  هک  یتقو  دندادن .  مه  ار  شباوج  هکلب  دادن 

(281  . ) تسا هدوب  مالسلا  هیلع  نوتاخ  هیقر  ترضح 

دوب ردپ  هار  هب  مشچ  هداجس ،  هرانک 

رب ترضح  نآ  و  درک ،  یم  نهپ  ار  ردپ  هداجس  زامن ،  ماگنه  راب  ره  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  تسا :  هدش  لقن  نینموملا  رورس  باتک  زا 
دید ناهگان  یتدم ،  زا  سپ  یلو  تسشن .  راظتنا  هب  درک و  نهپ  ار  ردپ  هداجس  تداع ،  قبط  زین ،  اروشاع  رهظ  دناوخ .  یم  زامن  نآ  يور 

هب مشچ  هداجس ،  رانک  رد  ار  كدوک  نآ  هکنآ  زا  دعب  رمـش  يدیدن ؟  ار  مردپ  ایآ  تفگ :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر  دش .  همیخ  دراو  رمش 
تروص هب  یلیـس  نانچ  دمآ و  شیپ  دوخ  رمـش  درکن .  لمع  روتـسد  نیا  هب  مالغ  نزب .  ار  رتخد  نیا  تفگ :  دوخ  مالغ  هب  دید ،  ردـپ  هار 

(282  . ) دمآ رد  هزرل  هب  دنوادخ  شرع  هک  دز  هنادزان  نآ 

متروص هب  نزم  یلیس 

یمن اهنت  سکیب و  راید ،  نیا  زا  ما  هدـمآ  سابع  ربکا و  یلع  اب  نم  مور  یمن  اباب  هتـشک  راـنک  زا  نم  ما  هناـیزات  نزم  شنمدـب ،  مصخ  يا 
ربکا و یلع  یب  نم  ایح  یب  رمـش  يا  متروص  هب  نزم  یلیـس  مور  یمن  اهرـس  هرمه  ماش  يوس  نم  نفک  یب  نایب و  رد  نینچ  هداتف  اهنت  مور 

ناغف اباب  يرود  زا  ردق  نآ  متفرگ  اباب  يزابناج  زا  نم  ار  تماهش  نیا  متفرگ  اج  تداهـش  رحب  رد  هک  مدوب  يا  هرطق  ( 283  ) مور یمن  الیل 
ارهز ما  هدج  زا  ار  ثرا  نیا  مرج  يرآ ال  شیوخ ،  یلیـس  برـض  زا  متروص  ممیتی  نم  متفرگ  اباب  هدـیربب  رـس  مشوغآ  رد  ات  مدرک  هلان  و 

(284  . ) متفرگ اروشاع  رهظ  اباب  ار ز  تعاجش  نیا  يرآ  شیوخ ،  شود  هب  ار  تعافش  راب  مشک  یم  متفرگ  مالسلا  هیلع 

نابیرغ ماش  بش  رد  ردپ ،  نینوخ  رکیپ  رانک 

رد دیباوخ .  یکدـنا  هتخوس ،  مین  همیخ  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  نابیرغ ،  ماش  بش  رد  تسا :  هدـمآ  نویعلا  یکبم  باتک  رد 
ارهز همطاف  ترضح  يراد ؟  ربخ  ام  لاح  زا  ایآ  ناج ،  ردام  درک :  ضرع  دید .  ار  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح  شردام  باوخ  ملاع 
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همطاف ترضح  میوگب ؟  یسک  هچ  هب  ار  ما  هوکش  سپ  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  مرادن .  ندینش  بات  دومرف :  مالسلا  هیلع 
زیخرب و نونکا  مدوب .  رضاح  دندرک ،  یم  ادج  مالسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف  ندب  زا  رـس  هک  یماگنه  دوخ  نم   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  ارهز 

شرهاوخ اب  تفاین .  ار  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دز ،  ادص  هچ  ره  تساخرب .  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  نک )  ادیپ  ار  مالـسلا  هیلع  هیقر 
کیدزن هکنیا  ات  دنتخادرپ ،  وجتسج  هب  دندمآ و  نوریب  همیخ  زا  دنداد ،  یم  رس  هلان  دندرک و  یم  هیرگ  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما 

هکیلاح رد  هدنکفا ،  ردپ  رهطم  رکیپ  يور  ار  دوخ  مالسلا  هیلع  هیقر  دندید  هراپ ،  هراپ  ياهندب  رانک  دندمآ  دندینـش .  ار  وا  يادص  هاگلتق 
هیلع هنیکـس  تقو  نیا  رد  داد .  شزاون  ار  وا  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  دنک .  یم  لد  درد  تسا  هدینابـسچ  ردپ  هنیـس  هب  ار  شیاهتـسد 

؟  یتسج ار  ردپ  رکیپ  هنوگچ  دیسرپ :  مالسلا  هیلع  هیقر  زا  مالسلا  هیلع  هنیکس  هار ،  ریسم  رد  دنتشگزاب .  همیخ  هب  مه  اب  دمآ و  زین  مالـسلا 
(285  . ) متسه اجنیا  رد  نم  اجنیا ،  ایب  دومرف :  هک  مدینش  ار  مردپ  يادص  هاگان  هک  مدرک  ردپ  ردپ  ردق  نآ  داد :  خساپ  وا 

تلحر موس :  لصف 

تلحر

رد توبن  نادناخ  نانز  هک :  دـنک  یم  لقن  ج 2 ص 179 )  ) یئاهب لماک  زا  هرـس )  سدق   ) یمق سابع  خیـش  جاح  موحرم  ریبخ ،  ثدـحم 
یم هدعو  ار  یکدوک  ره  دنتشاد و  یم  هدیشوپ  ناشیا  نارتخد  نارسپ و  رب  دندوب  هدش  دیهـش  البرک  رد  هک  ار  ینادرم  لاح  يریـسا  تلاح 

باوخ زا  یبش  هلاس ،  راهچ  دوب  یکرتخد  دـندروآ .  دـیزی  هناخ  هب  ار  ناشیا  ات  دـیآ ،  یم  زاب  تسا  هتفر  رفـس  نالف  هب  وت  ردـپ  هک  دـنداد 
ناکدوک نانز و  دوب .  ناشیرپ  تخـس  مدـید .  باوخ  هب  ار  وا  تعاس  نیا  تساجک ؟  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نم  ردـپ  تفگ :  دـش و  رادـیب 

ارجام هک  دـندرب  ربخ  درک .  لاوس  ارجام  زا  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  دوب ،  هتفخ  دـیزی  تساخرب .  ناشیا  زا  ناـغف  دـنداتفا و  هیرگ  رد  هلمج 
رتخد نآ  رانکرد  دندروایب و  ار  سدقم  رس  نآ  سپ  دنهن .  وا  رانک  رد  دنروایب و  ار  ردپ  رس  دنورب  تفگ :  لاح  رد  نیعل  نآ  تسا .  نینچ 

زور دنچ  نآ  رد  دش و  روجنر  دروآ و  رب  دایرف  دیـسرتب و  رتخد  نآ  تسوت .  ردپ  رـس  دنتفگ :  تسیچ ؟  نیا  دیـسرپ  دـنداهن .  هلاس  راهچ 
زا یکی  ار  شنومضم  دنا و  هدرک  لقن  طسبا  هجو  هب  ار  ربخ  نیا  یضعب  دیامرف :  یم  هر )   ) یمق ثدحم  سپـس  درک .  میلـست  قح  هب  ناج 

غاـب زا  يا  هچنغ  ون  یکی  هللا :  همحر  لاـق  ( 286  . ) منک یم  افتکا  راعـشا  نامه  هب  ماـقم  نیا  رد  نم  هدروآ و  رد  مظن  هب  هللا  همحر  مظاـعا 
میاباب همع  يا  تفگب :  تخیر  یم  بان  نوخ  هک  هبانوخ ،  هن  تخیر  یم  بانوخ  هژم  زا  ناغفا  هب  اسآ  لبلب  نیـشون  باوخ  زا  تسجب  ارهز 
تـشگ هگاـنب  شوگ  رـس و  رب  متـسد  دـیلام  یمه  شوغآ  رد  مد  نیا  دوـب  هتفرگب  ارم  تفر ؟  ارچ  رگید  مربرد ،  مد  نیا  دـب  تفر ؟  اـجک 
اهمتـس نآ  اب  ناشیاج  هبارخ  هتـسشن  كدوک  نآ  درگادرگ  هب  هتـسکش  لد  ناوناـب  يزاـجح  نم  رت  مشچ  لد و  زوس  نیبب  نم  رب  زا  بیاـغ 
شورخ تسیک  زا  هلان  ناغف و  نیاک  اتفگب  ناساره  دش ،  اپ  رب  باوخ  زا  دیزی  ناغفا  گناب و  زا  هلان و  هآ و  اهمغ ز  رابرس  ناشلفط  هناهب ي 

ردپ تعاس  نیا  رد  هدیرب  رس  هاش  كدوک ز  یکی  ربمیپ  لآ  زا  هلان  نیا  دوب  رگمتـس  ياک  نامیدن  زا  شتفگب  تسیچ ؟  زا  دایرف  هیرگ و  و 
راک هراچ  اتفگب  نادزی  دودرم  نآ  دینـشب  نیا  وچ  شیر  دنک  ار  اهرگج  شهاوخ  نیز  شیوخ و  همع  زا  ردـپ  دـهاوخ  نونک  هدـید  باوخ 

هآ رگشل  دزن  دنروایب  هارمگ  موق  رس ،  نامه  تشط و  نامه  شیوزرآ  دیآ  رب  رـس  دنیب  وچ  شیوس  هب  مد  نیا  دیرب  شباب  رـس  ناسآ  تسا 
هب دـنداهن  رگید  مغ  لد ،  رب  ون  دـنداهن ز  رـس  كدوک ،  يور  شیپ  هب  رونا  رهم  يور  هب  اـسآ  باـقن  رـس  نآ  يور  رب  دـب  شوپ  رـس  یکی 

شتفگب روظنم  چیه  مرادن  اباب  زج  هک  روتـسم  لیدنم ،  نیا  ریز  دـشاب  هچ  راگفا  شیر  لد  همع  يا  تفگب :  راز  كدوک  نآ  ادـخ  سومان 
رد ار  رـس  نآ  تفرگب  ناـج  نوچ  شوپ  رـس  تشادرب  دوخ  دینـشب  نیا  وچ  اـجنیا  تسه  یهاوخ ،  هک  ار  سک  نآ  هک  ـالاو  ناطلـس  رتـخد 

مدیود اهارحص  اهنابایب و  مدیـشک  اهتنحم  وت  زا  دعب  ردپ ،  ماش  نوچ  تسا  زور  ارم  رم  تلتق  مالـسا ز  رالاس  رورـس و  يا  تفگب :  شوغآ 
زا هزین و  بعک  هنایزات ز  زج  دبن  يراتسرپ  هناگی  هاش  يا  وت  زا  دعب  ارم  مالـسا  نید  زا  دنجراخ  نانیا  هک  ماش  هفوک و  رد  نام  دنتفگ  یمه 
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يا تفگب :  درک و  نایب  اهملا  درد و  يدرگ و  نابایب  اهمتس  روج و  نآ  هلمج  رس ،  نادب  یلین  تسا  هتشگ  نامـسآ  نوچ  منت  یلیـس  برض 
رد شهاش  رس  تفگ و  یمه  درک  ردپ  یب  ریگتسد و  ریسا و  درک  ردب  رد  یلاسدرخ  رد  ارم  رکیپ  رـس ز  تدیرب  یک  وگ  رب  وت  رـشحم  هاش 
لاح نآ  تفایرد  ناوناب  ویدخ  دش  نایشآ  شلوتب  شوغآ  رد  دش  نانج  رد  ناهج و  نیا  زا  دیرپ  شوماخ  راتفگ  زا  تشگ  هگان  هب  شوغآ 
هلان هآ و  هب  گنت  لد  زا  يدنتشادرب  ناغف  هدیدغاد  نانز  وا  درگ  هب  هدیسر  مغ  نآ  تسـشن  شنیلاب  هب  لاب  رپ و  یب  نآ  نایـشآ  دز ز  رپ  هک 
بـش رد  هک  دشاب  هداتفا  قافتا  دیاش  دـنا و  هتفگ  یـضعب  رادومن  ون  زا  البرک  هرابود  راهطا  هللا  لآ  هب  دـش  مغ  نیا  زا  گنهامه  يدنتـشگ 

رود هب  هبدن  هلان و  اب  درادن و  مارآ  رارق و  هک  دندید  ار  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  بانج  مالـسلا ،  هیلع  راهطا  تیب  لها  همولظم  رتخد  نآ  نفد 
هنیـس رد  همولظم  نیا  هتـشذگ  بش  تفگ :  دندیـسرپ ،  يرارقیب  نیا  تلع  زا  دبای .  یمن  مارآ  دـنهد  یم  یلـست  هچ  ره  ددرگ و  یم  هبارخ 

رهش نیا  رد  ایآ  ناج ،  همع  تفگ :  مدیسرپ ،  شببس  زا  دریگ ،  یمن  مارآ  دنک و  یم  هیرگ  تدش  هب  هک  مدید  مدش  رادیب  نوچ  دوب ،  نم 
ام زا  ار  نان  بآ و  تهج  هچ  هب  دـنناد ،  یمن  ناملـسم  ار  اـم  اـهنیا  رگم  ناـج ،  همع  دـشاب ؟  یم  ردـبرد  ریـسا و  میتی و  یـسک  نم  دـننام 

رهـش هصق  ملق  يا  چیپب  مرادن .  ندیباوخ  تقاط  هدروآ و  هیرگ  هب  ارم  تبیـصم  نیا  دـنهد ؟  یمن  نامیتی  ام  هب  ماعط  دـنیامن و  یم  هقیاضم 
وچ دیهـش  نیـسح  رب  اکب  طرف  دیعولا ز  موی  هتـشگ  نایع  مدرم  هب  دیدپ  تمایق  يدومن  اخیـش  وت  ماش  وچ  هصغ  ملاع ز  حبـص  دش  هک  ماش 

(287  ) دیفس یقلخ  مشچ  دش  بوقعی 

دنیب یم  باوخ  رد  ار  ردپ  ماش  ناشخرد  هراتس 

زا دـید و  ایور  ملاع  رد  ار  ردـپ  اهبـش  زا  یبش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هلاس  هس  لـفط  دـسیون :  یم  ( 288  ( ) نیمرحلا حابـصم   ) بحاص
نآ نوچ  دـنیبب .  تسناوتن  هریغـص  نآ  يارب  ار  تحارتسا  عو  نیا  وج ،  هزیتس  کلف  دـیمرآ و  شتمحرم  لظ  رد  دـیدرگ و  داـش  شرادـید 

 . دشن مارآ  دنداد  یلست  ار  وا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هچ  ره  درک .  ندرک  هیرگ  هب  عورـش  دیدن .  ار  دوخ  ردپ  دش  رادیب  باوخ  زا  همرتحم 
ارم ردپ  دیروایب  نم ،  ردپ  تساجک  ینعی  ینیع  هرق  يدلاوب و  ینوتبا  یبا  نیا  تفگ :  باوج  رد  همولظم  نآ  دندیـسرپ ،  وا  زا  هیرگ  ببس 
دوخ دشن .  مارآ  دنداد  یلـست  دـنچ  ره  تسا ،  هدـید  باوخ  رد  ار  ردـپ  میتی  نآ  هک  دنتـسناد  ناگدز  تبیـصم  نآ  سپ  ارم .  مشچ  رون  و 

يراز و هیرگ و  لوغشم  هدش  زاوامه  هریغص  نآ  اب  همه  تسکش .  ار  بش  توکـس  هیرگ  اذل  دندوب ،  هیرگ  يارب  هناهب  رظتنم  زین  تیب  لها 
هیرگ يادص  و  دنتخیر ،  یم  دوخ  رس  رب  ار  هبارخ  كاخ  دندز و  یم  اهتروص  رب  یلیـس  هدومن و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  سپ  دندش .  هلان 
مدوب نیعل  نآ  میدن  نم  دیوگ :  یقشمد  هللادبع  نب  رهاط  رگید ،  یتیاور  هب  دیسر .  رفاک  دیلپ  دیزی  شوگ  هب  هک  دیدرگ  دنلب  نانچ  ناشیا 

هب سپ  دوب ،  هتشذگ  بش  زا  مه  يردق  مدوب و  نوعلم  نآ  دزن  یبش  مدومن .  یم  لوغشم  ار  وا  مدرک و  یم  تبحـص  وا  يارب  اهبـش  رثکا  و 
مراد هصغ  هودنا و  رایـسب  هدش ،  رپ  نزح  هصغ و  زا  ملد  هداتفا و  شپت  رد  مبلق  تسا و  بلاغ  نم  رب  تشحو  بشما  رهاط ! يا  تفگ :  نم 

 : دیوگ رهاط  نم و  تبحص  نم  تشذگ  هتـسیاشان و  لاعفا  زا  ریگ و  نماد  رد  ار  نم  رـس  ایب  مرادن .  ندرک  تبحـص  نتـسشن و  تلاح  هک 
رد ـالط  تشط  رد  تقو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ینارون  رـس  و  تفر ،  باوـخ  هب  نیعل  نآ  متفرگ .  نماد  رد  ار  وا  سحن  رـس  نم 
رد نیعل  نآ  دش .  دـنلب  هبارخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرتحم  مرح  نایگ  درپ  ناهگان  هک  مدـید  تشذـگ  یتعاس  نوچ  دوب .  ام  لباقم 
زا هک  مدید  هدرک  رظن  تشط  فرط  هب  دومن ؟  بارتوب  دالوا  هب  بامدب  دیزی  هک  دوب  متس  ملظ و  هچ  ایآ  هک  مدوب ،  هودنا  رد  نم  باوخ و 

دش و دنلب  ایوگ  عارذ  راهچ  ردق  هب  رونا  رس  نآ  مدید  سپ  مدرک ،  بجعت  تسا ،  هدش  يراج  کشا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهمـشچ 
اندالوا و الوه  مهللا   : ) تفگ یم  هک  دیدرگ  دنلب  نایب  زجعم  ناهد  نآ  زا  یفیعـض  كانهودنا و  زاوآ  هدمآ و  تکرح  هب  شکرابم  ياهبل 
زا ار  لاح  نیا  نوچ  دیوگ :  رهاط  دننم  باحـصا  اهنیا  دنتـسه و  نم  هشوگ  رگج  دالوا و  نانیا  ادـنوادخ ،  ینعی  انباحـصا ) الوه  اندابکا و 
رد هبارخ  هک  مدمآ  دیزی  ترامع  يالاب  هب  مدرک .  ندرک  هیرگ  هب  عورش  درک .  هبلغ  نم  رب  تشهد  تشحو و  مدرک  هدهاشم  ترضح  نآ 

نیا ثعاب  وا  گرم  هک  هدـش ،  توف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  زا  یکی  دـیاش  مدرک  یم  لاـیخ  دوب ،  تراـمع  نآ  تشپ 
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نآ دنا و  هتفرگ  نایم  رد  ار  يریغص  لفط  مالسلا  هیلع  راهطا  تیب  لها  یمامت  مدید  مدیـسر  رـصق  يالاب  یتقو  تسا .  هدش  هبدنو  هلان  همه 
ردپ رهاوخ  ياو  همع ،  يا  ینعی :  یبا . )  نیا  یبا  نیا  یبا  تخا  ای  یتمع و  ای   : ) دیوگ یم  ناغف  هلان و  اب  دزیر و  یم  رس  رب  كاخ  رتخد ، 

هلان و همه  نیا  ثعاب  هک  هدمآ  شیپ  هچ  هک  مدیسرپ  ناشیا  زا  مدز و  ادص  ار  اهنآ  نم ؟  ردپ  تساجک  نم ؟  ردپ  تساجک  نم ،  راوگرزب 
ردپ ام  زا  هدش و  رادیب  کنیا  و  هدید ،  باوخ  رد  ار  شردـپ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ریغـص  لفط  درم ،  يا  دـنتفگ :  تسا ؟  هدـش  هیرگ 
دیزی شیپ  كاندرد ،  لاوحا  نیا  هدـهاشم  زا  دـعب  دـیوگ :  رهاـط  دریگ .  یمن  مارآ  میهد  یم  یلـست  يو  هب  هچ  ره  دـهاوخ ،  یم  ار  دوخ 

تشهد تشحو و  ترثک  زا  و  دنک ،  یم  هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  رس  رـس ،  نآ  فرط  هب  هدش  رادیب  تخبدب  نآ  مدید  متـشگرب . 
 ، هیواعم رسپ  يا  دومرف :  هدش  هجوتم  دیزی  فرط  هب  الوم  نآ  رهطا  رس  انثا  نآ  رد  دزرل .  یم  دوخ  رب  دیب  گرب  دننام  تیشخ ،  فوخ و  و 

فیرـشلا سارلا  هجوت  مث  ( ؟  يداد اج  هبارخ  رد  ار  متیب  لها  يدومن و  ملظ  متـس و  نیا  نم  اـب  وت  هک  مدوب  هدرک  يدـب  هچ  وت  قح  رد  نم 
رـس ینعی  نوـبلقنی )  بلقنم  يا  اوـملظ  نیذـلا  ملعیـس  و   ) یلها ینملظ و  یب و  لـماع  اـمب  هنم  مقتنا  مهللا  لاـق :  فـیطللا و  ریبـخلا  هللا  یلا 

هدرک و نم  اب  هک  يراتفر  رفیک  هب  دیزی  زا  ادنوادخ ،  تفگ :  هدومن و  هجوت  فیطل  ریبخ و  دنوادخ  يوس  هب  ترضح  نآ  فیرش  كرابم 
رگیدکی زا  شیاهدنب  هک  دوب  کیدزن  دـمآ و  رد  هزرل  هب  شندـب  دینـش  ار  نیا  دـیزی  یتقو  ریگب .  ماقتنا  هدومن  ملظ  نم  تیب  لها  نم و  هب 

ار رس  تفگ :  داتسرف و  هریغص  نآ  دزن  هبارخ  هب  ار  ترضح  نآ  رـس  دیـسرپ و  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هیرگ  ببـس  نم  زا  سپ  دلـسگب . 
هبارخ رد  هب  هتشادرب  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  رـس  دیزی  نامزالم  دبای .  یلـست  نآ  ندید  اب  هک  دشاب  دیراذگب ،  هریغـص  نآ  دزن 

هیلع نیسح  ماما  رس  دنتفاتش و  رس  نآ  لابقتسا  هب  امامت  دنا ،  هدروآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  هک  دنتـسناد  تیب  لها  نوچ  دندمآ . 
توبن لفحم  عمـش  نآ  رود  هب  راو  هناورپ  هک  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هژیوب  دنتفرگ ،  رـس  زا  ار  متام  ساسا  هتفرگ و  ناشیا  زا  ار  مالـسلا 

نیا کیبا )  سارآذه   : ) دنتفگ تسیک ؟  رس  نیا  سارلا ) ؟  اذه  ام   : ) دیسرپ داتفا  كرابم  رس  رب  هریغـص  نآ  رظن  نوچ  سپ  دیدرگ .  یم 
ردپ تفگ :  دومن و  نتسیرگ  هب  عورش  تفرگرب و  رد  تشادرب و  تشط  زا  ار  كرابم  رس  نآ  همولظم  نآ  سپ  تسوت .  ردپ  كرابم  رس  ، 

مدـید یمن  مدوب و  یم  كاخ  ریز  رد  مدرم و  یم  شاک  و  مدوب ،  انیبان  روک و  زورما  زا  لبق  شاک  مدـش ،  یم  وت  يادـف  نم  شاک  ناـج ، 
تسیرگ ردق  نآ  تشاذگ و  دوخ  راوگرزب  ردپ  ناهد  رب  ار  دوخ  ناهد  همولظم  نیا  سپ  تسا .  هدش  باضخ  نوخ  هب  وت  كرابم  نساحم 

نایشآ رد  هدرک و  تقرافم  ایند  زا  شسدقم  حور  هک  دندید  دنداد ،  تکرح  ار  هریغـص  نآ  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نوچ  دش .  شوهیب  هک 
دنلب يراز  هیرگ و  هب  ادص  دندید ،  ار  عضو  نیا  ناسک  یب  نآ  نوچ  تسا .  هدـیمرآ  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  شا  هدـج  هرانک  رد  سدـق 
هیلع هیقر  شفیرـش  مسا  دـیاش  هدومرف و  تلحر  اـیند  زا  ماـش  هبارخ  رد  هک  يرتخد  نآ  دـندومن  دـیدجت  ار  يراز  مغ و  يازع  و  دـندرک ، 

هردخم و نیا  هب  بوسنم  تسا  ماش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوچ  هدوب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  دوخ  يایابـص  زا  و  هدوب ،  مالـسلا 
اب شتاملاکم  ماش و  هبارخ  رد  وا  تافو  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  رتخد  ( 289  . ) تسا مالـسلا  هیلع  هیقر  تسرازم  هـب  فورعم 

هتشون هریغص  نآ  زا  هک  رابخا  تاملک و  نآ  ار و  وا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  بنیز و  نداد  لسغ  وا و  تلحر  مالـسلا و  هیلع  بنیز  ترـضح 
نآ دنا  هتشون  دوب .  دهاوخ  هچ  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  تلاح  تسا  مولعم  دنک و  یم  بابک  ار  یهام  غرم و  بآ و  ار  گنس  هک  دنا ، 
هب دنا  هتشون  يا  هدع  و  دنا .  هتسناد  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  یـضعب  مالـسلا و  هیلع  هیقر  یـضعب  بنیز و  ار  شمان  یـضعب  دوب  هلاس  هس  رتخد 
هب ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دندرک و  شقن  اجنآ  رد  ار  ارـسا  يریـسا  ادهـش و  لاح  اروشاع و  زور  هعقاو  دنتخاس و  یترامع  دیزی ،  روتـسد 
زج تارامع  نیا  تادهاشم  رد  ار  ناشیا  تنحم  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها  تلاح  دشاب  قدص  هب  نورقم  ربخ  نیا  رگا  و  دندرک ،  دراو  اجنآ 

(290  . ) تسناد دهاوخن  تیدحا  ترضح 

يربک بنیز  لاح  نابز 

یمن ناوخلزغ  زیزع  یطوط  یب  وا  رادـج  ات  ردـپ  زا  تلاجخ  مراد  مور  یمن  ناـیزیزع  يوس  هیقر  یب  نم  ار  هیقر  هبارخ  هتفرگ  نم  تسد  زا 
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يوس یلاخ  تسد  اب  مغ  کشا  تخیر  سب  هبارخ ز  رد  داد  ناج  مور  یمن  نایرگ  هیقر  رفـسمه  یب  ار  هیقر  نوخلد  نم  مدشابن  هرمه  مور 
مور یمن  نادیهش 

سانشان زا  رعش 

حابـصلا یلع  دنامب .  گیر  كاخ و  يور  رب  کیرات  بش  رد  غارچ  یب  هبارخ  نآ  رد  راگدرک ،  یلو  هریبن  و  راتخم ،  دیـس  رتخد  نآ  سپ 
دـش رد  دراو ز  ناهگان  هیقر  باب  دنیوگ  هک  ات  ناریو  جنک  رد  رظتنم  نم  دندرک .  نفد  هبارخ  رد  ار  هبیرغ  نآ  هیلع ،  هللا  هنعل  دـیزی  نذا  هب 

نآ رد  شنابیرغ  ماـش  علاـط  دـیدرگ  یکدوک  دـیما  حبـص  دـش  رپ  لاـب و  یب  يا  هناورپ  شوترپ  رد  دـش  رگ  هولج  هبارخ  ردـنا  دوجو  عمش 
يادف مه  نآ  شزیزع  نامهم  رهب  زا  تشادن  ناج  زج  دش  رظن  لها  همرس  وا  رتسکاخ  ییاونیب  لفط  قشع  زا  تفرگ  شتآ  دش  رحس  تعاس 

هک ات  ناریو  جـنک  رد  رظتنم  نم  دـش  رفـس  نیا  رخآ  ینالوط  ردـپ ،  ناج  تسا  هایـس  مزور  ایب ،  اباب  يا  تفگ :  یم  دـش  ردـپ  سار  مدـقم 
هبات اپ  ین  بعک  زا  ایب  اباب  دش  ربخیب  دوخ  زا  رگید  یلیـس  برـض  زا  دمآ  بل  رب  هیقر  ناج  ایب  اباب  دش  رد  دراو ز  ناهگان  هیقر  باب  دـنیوگ 

مـشچ شیپ  لگ  نآ  دش  رپرپ  دش  رگج  نوخ  ترتخد  ياذغ  اباب  ییاذغ  ناریو  هشوگ  مرادن  اباب  دش  رـس  هب  ات  اپ  مرکیپ  مامت  یلین  دش  رس 
هـش هنادرد  دش ؟  رگد  ياج  ياجک  لگ  رانک  زا  ای  زگره  هدیباوخ  اجک  لگ  رانک  لبلب  دش  ردـب  رکیپ  زا  بنیز  شیپ  هب  شحور  شنابغاب 

دش ربز  ریز و  یملاع  وا  متام  رد  اباب  شیپ  یئاضر )   ) دش

يریسا مچرپ 

راخ يور  هک  سب  زا  هلبآ  رپ  میاپ  هدش  وت  قشع  هار  رد  ما  هدیسر  اناج  وت  قشع  يوک  هب  نونکا  ما  هدیود  نابایب  تشد و  هب  تفـص  نونجم 
معنم مدمآ  رگ  تیوک  رـس  رب  راو  هناوید  ما  هدیمخ  تقـشع  مغ  زا  لاله  نوچمه  دیفـس  مرـس  يوم  وت  غاد  دـشن ز  اهنت  ما  هدـیود  نالیغم 

نیا رد  مزیزع  هتشگ  مامت  مرمع  ما  هدیشک  مشود  هب  ماش  هب  ات  هفوک  زا  ار  وت  مغ  راب  مریـسا و ،  مچرپ  نم  ما  هدید  غاد  يور  غاد  هک  نکم 
وچ یهاگ  ما  هدینش  نادان  مدرم  اه ز  هنعط  سب  نانس  یلوخ و  زا  نم  هب  دش  هک  اهملظ  سب  ما  هدیرب  منیـسح  شیوخ  تایح  زا  تسد  رفس 
دوخ نت  هب  نهریپ  هچنغ ،  نوچ  وا  يافج  زا  دیزی  تخت  ياپ  هب  يدید  ما  هدیزخ  ناریو  هشوگ  دغج  وچ  یهاگ  اون  رد  وت  قشع  مغ  زا  لبلب 

مکـشا لد  زوس  ز  ییاضر )   ) تسیرگ یم  تفگ و  یم  ما  هدید  هیقر ز  داتف  وا  کشا  نوچ  متـشاذگ  ناریو  هشوگ  هب  ار  وت  جنگ  ما  هدیرد 
ما هدیکچ  نادیهش  ياپ  كاخ  هب 

میتی لفط 

ریاط بشما  هناریو  رد  هدروآ  هاـنپ  بشما  رحـس  اـت  دـیاین  شمـشچ  رد  قوش  زا  باوخ  هک  بشما  ردـپ  زا  داـی  دـنک  یم  یمیتی  لـفط  رگم 
الیل دیدرگ و  ردپ  یب  هنیکس  مساق ؟  دش  هچ  ربکا ،  دش  هچ  مشاه ،  ینب  هام  دش  هچ  بشما  رپ  ریز  رد  دشک  رس  ینایشآ  یب  زا  هک  یـسدق 

و  ) هیآ رگ  هش  لتق  زور  هب  بشما  رگجنوخ  راز و  همیخ  ناـیم  ار  ناـمیتی  ینیب  نوخ  كاـخ و  ناـیم  رد  هداـتف  هار  نادیهـش  بشما  رـسپ  یب 
یم ردارب  یب  رهاوخ  هک  نک  ناریـسا  يوس  ناوراک  ریما  يا  یهاگن  بشما  رگ  هولج  وس  ره  سمـشلا )  و   ) هیآ دش  رـس  ادیپ ز  دـش  لیللا ) 

بشما رت  مشچ  اب  دنک  ناج  تهار  كاخ  راثن  نابوخ  ورسخ  يا  نارم  ناسحا  رد  زا  ار  اسر )  ) بشما رفس  يوس  دور 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هدیرب  رس  نتفگ  نخس 

رس هب  تشادرب و  یگنس  ماش  نانز  زا  یکی  دسیون :  یم  يرمق )  يرجه  یتافوتم 1340   ) یناشاک فیرش  هللا  بیبح  ازریم  یمظعلا  هللا  هیآ 
هیلع يربک  بنیز  ترـضح  دـنک :  یم  لقن  زین  ( 291  . ) مولظملاانا دومرف :  هزین  يالاب  زا  ترـضح  دز و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سدـقم 
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 . تسام اب  ادخ  هک  نک  ربص  ناج ،  رهاوخ  ینعی  انعم .  هللا  ناف  يربصا  هاتخا  ای  دومرف :  يو  هب  ترضح  دومن ،  ردارب  رـس  هب  هجوت  مالـسلا 
هک تسا  هدمآ  ص 169 )  ) ملاوع باتک  عومدلا ص 385 و  جاهنم  زین  و  ص 306 ، )  ) میرکلادبع خیش  جاح  هتشون  رارسالا  رس  رد  ( 292)

هللااب الا  هوق  هال  لوحال و  دومرف :  یم  ررکم  هزین  يالاب  ماش  رهش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  مدید  راگدورپ ،  هب  دنگوس  تفگ :  لاهنم 
(293)

دیوگ یم  نخس  هیقر  شرتخد  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس 

هس داد  روتسد  دیزی  تفگ :  دوب  دیزی  نایرگـشل  زا  یکی  هک  ثراح  دسیون :  یم  نیماضم  نیا  هب  بیرق  دلج 2 ،  بئارغلا ،  رحب  باتک  رد 
هب نم  لوا  بش  دـیوگ :  یم  ثراح  دوش .  لماک  ماش  رهـش  یناغارچ  ات  دـنرادب  هاـگن  ماـش  هزاورد  مد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  زور 

اروف اما  تسین ،  رادیب  یسک  دنا و  هدیباوخ  هار  یگتـسخ  زا  رگـشل  دید  درک .  یهاگن  دنلب و  کچوک  يرتخد  مدید  مدوب ،  باوخ  لکش 
هزاورد مد  هبارخ  کیدزن  هک  یتخرد  رب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  فرط  هب  دمآ  مدق  دنچ  دش و  دنلب  زاب  تسـشنزاب و  شـسرت  زا 

هب داتـسیا و  تخرد  ریز  رمالا  رخآ  هبترم .  دنچ  ات  تشگرب ،  سرت  زا  دمآ و  سدقم  رـس  تخرد و  نآ  فرط  هب  يرآ ،  دوب .  نازیوآ  ماش 
هاتبا و ای  کیلع  مالـسلا  تفگ :  اهیلع  هللا  مالـس  هیقر  تفرگ و  رارق  هنادزان  لباقم  رد  دـمآ و  نییاپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سدـقم  رس 
هنایزات و زجر و  وت و  تبیصم  نم ،  رتخد  يا  دومرف :  حیصف  نابز  اب  سدقم  رـس  مدید  دعب  کتداهـش  دعب  هاتبرغا  کقارف و  دعب  هاتبیـصما 

امـش رب  هچنآ  دمآ  یهاوخ  ام  دزن  هب  رگید  بش  دنچ  هدید ،  رون  يا  دیـسر .  نایاپ  هب  تیریـسا  و  دش ،  مامت  وت  ندـیود  نالیغم  راخ  يور 
ترـضح هکنیا  زا  دوب ،  ماش  هبارخ  کیدزن  ما  هناخ  نم  دیوگ :  یم  ثراح  درادرب .  رد  ار  تعافـش  وا  دزم  وا  زج  هک  نک  ربص  هدش  دراو 

 ، تسا دنلب  هبارخ  نایم  زا  دایرف  هلان و  يادص  مدینش  یبش  کی  ات  دور ،  یم  ایند  زا  یک  مدوب  رظتنم  دمآ  یهاوخ  ام  دزن  دوب  هدومرف  وا  هب 
دلج رد  ینیوزق  نیدلا  ردص  مالـسالا  تجح  زین  ( 294  . ) تسا هتفر  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  دنتفگ :  تسا ؟  ربخ  هچ  مدیـسرپ 
هیلع نیـسح  ماما  شردـپ  بل  رب  ار  دوخ  بل  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تسا :  هدروآ  دوخ  دنـس  هب  هویحلا ،  تارمث  فیرـش  باتک  مود 

وت هار  هب  مشچ  نم  هک  نم ،  يوس  هب  ایب  ایب  هدید  رون  يا  ینعی  راظتنالاب .  کل  اناف  یمله  یلا ،  یلا ،  دومرف :  ترـضح  نآ  داهن و  مالـسلا 
هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع  هدشاو  لد  هدقع  ایب  همع  ( 295  . ) تفر ایند  زا  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  دندید  هک  دوب  اجنیا  رد  و  مشاب ،  یم 

ایب همع  هدشاو  لد  هدقع  ایب  همع  هدمآ  رفـس  همع ز  نم  باب  هدمآ  رد  لابقا ز  ریاط  هدمآرب  هب  همع  دیما  لخن  هدـمآ  رـس  هب  همع  قارف  زور 
رس هب  کنیا ،  نم  لابند  هدمآ  رـس  هب  شزاون  تسد  دشکب  ات  رگج  نینوخ  نم  هدایپ ،  ياپ  رپسهر  مدش  باب  رـس  تشپ  هدش  ادیپ  هدشمگ 

يور زا  نم  لاح  رگا  دنیب  درـس  هآ  مکـشم  مزیرن ،  کشا  درد  هب  اباب  لد  مراین  همع  هدش  ادیپ  هدـشمگ  ایب  همع  هدـشاو  لد  هدـقع  ایب  همع 
نیزا دزیخ  روط  هب  هبارخ ،  هنعط  دنز  همع  هدش  ادـیپ  هدـشمگ  ایب  همع  هدـشاو  لد  هدـقع  ایب  همع  درک  هچ  همع  نم  هب  میوگن  مصخ ،  درز 
هرطق هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  همع  هدشاو  لد  هدقع  ایب  همع  روضح  مزب  مدـش  هبارخ  همع  رود  همع  ام  لفحم  زا  دـب  مشچ  رون  جوم  رگنب  رس 
هدشاو لد  هدـقع  ایب  همع  هدـش  ایور  ریبعت ز  هچ  هک  هو  هدـش  ایهم  همع  لاصو  مزب  هدـش  افوکـش  همع  مغ  هچنغ  هدـش  ایرد  وچ  همع  کشا 
منکب وگ  ناس  هچ  رجعم ،  همع ز  رگا  دسرپ  ناشن  نم  مهدن  اباب  هب  همع ،  ناج  همع  يا  دـش  هراپ  رگا  مشوگ  هدـش  ادـیپ  هدـشمگ  ایب  همع 

هب تسین  نامهیم  نم  رب  اباب  هدمآ  نابزیم  ما  هدش  اباب  هب  همع ،  هدش  ادـیپ  هدـشمگ  ایب  همع  هدـشاو  لد  هدـقع  ایب  همع  نایب ؟  دوخ  لد  درد 
هلفاق یپ  مدیود ز  هک  سب  هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  همع  هدشاو  لد  هدقع  ایب  همع  ناج  همع  شا  شکـشیپ  منکب  ات  ناج  دـقن  زجب  هفحت  فک 

هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع  هدشاو  لد  هدـقع  ایب  همع  هلحار  یب  همه  هر  نیا  مدـماک  هلگ  نم  منکن  اباب  هب  همع ،  هلبآ  رپ  هدـش  همع  نم  ياپ 
لد هدـقع  اـیب  همع  وج  هب  مبآ  رگد  ددرگن  زاـب  وبـس  هتـسکش  همع ،  نم  هتخیر  وم  هب  وم  مهد  حرـش  لد  مغ  اـت  وزرآ  لد  هب  همع  ارم  دوـب 
هب ماش ،  مقر  دز  رگد  شقن  اضق  تسد  مغ  ناوخ  لزغ  تسب  نخـس  بل ز  مرح  لازغ  وچ  لد  یهت  درک  هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  همع  هدشاو 

يوس رـس  ییوس ،  هب  دوخ  دادب  ناناج  هر  رد  وا  دوخ  ناج  هدش  ادیپ  هدشمگ  ایب  همع  هدـشاو  لد  هدـقع  ایب  همع  مهتم  نآ  زا  دـش  یموش ، 
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هدش ادیپ  هدشمگ  ایب  همع  هدشاو  لد  هدقع  ایب  همع  داهن  هبارخ  جنک  وا  دوخ  جنگ  داهن  زا  دید -  وچ  همع -  دیشک  هآ  داتف  رگید 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  تیب  لها  نادنز  ماش ،  هبارخ 

دندوب و روصحم  اجنآ  رد  اهنآ  اریز  تسا ،  هدش  هاگتـشادزاب )  نادنز و   ) سبحم هب  ریبعت  هبارخ ،  نآ  زا  هر )   ) قودـص موحرم  تیاور  رد 
سبحم یف  نیـسحلا  نب  یلع  عم  سبحف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  اسنب  رما  دـیزی  نا  دـسیون :  یم  يو  دـنورب .  رگید  ياج  هب  دنتـشادن  هزاجا 

هیلع داجس  ماما  هارمه  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  هک  داد  روتـسد  دیزی  انامه  نههوجو  ترـشقت  یتح  رق ،  رح و ال  نم  مهنکیال 
تخادنا تسوپ  ناشیاهتروص  نآ  رثا  رب  هکنآ  ات  امرس ،  زا  هن  دندوب و  ناما  رد  امرگ  زا  هن  اجنآ  رد  اهنآ  دندرک .  سبح  یلحم  رد  مالـسلا 

فقوت تدم  دروم  رد  تسا .  هدیسر  تداهش  هب  هاگتـشادزاب  ای  هناخ  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هک  تسا  نیا  فورعم  ( 296 . )
هیلع تیب  لها  دورو  هاگره  درک .  تقو  نییعت  نآ  يارب  ناوت  یمن  هک  يروط  هب  هدش ،  لقن  فالتخا  هب  هبارخ ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها 

هک میریگ  یم  هجیتن  نآ ،  مجنپ  رد  ار  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  تداهش  مینادب و  رفـص  هام  زاغآ  ناخروم ،  هتفگ  قبط  ار  ماش  هب  مالـسلا 
دش هتفگ  هچنآ  زا  ریغ  هبارخ ،  عضو  يراوشد  دروم  رد  نینچمه  تسا .  هدرب  رس  هبارخ  نآ  رد  زور  راهچ  دوخ  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  زین  دوب .  ندش  بارخ  لاح  رد  هدش و  جک  هبارخ  نآ  راوید  هکنیا ،  هلمج  زا  تسا .  هدش  لقن  زین  يرگید  بلاطم  ، 
بنیز ترـضح  ما ،  همع  مدـید  يزور  دنتـشاد .  اور  ام  رب  ار  اهجنر  عاونا  اجنآ  رد  دـنداد ،  رارق  ماش  هبارخ  هب  ار  اـم  هک  یماـگنه  دومرف : 

اهنآ هب  متـساوخ  دـنا ،  هنـسرگ  ناکدوک  دومرف :  تسیچ ؟  گید  نیا  ناـج  همع  متفگ :  تسا ،  هداـهن  شتآ  يور  رب  یگید  مالـسلا  هیلع 
ترـضح زا  نان  بآ و  ررکم  اهنآ  تسا :  هدـش  لقن  زین  مزاس .  شوماخ  ار  نانآ  هلیـسو  نیدـب  مزپ و  یم  اذـغ  ناـشیارب  هک  میاـمن  دومناو 

یم بیترت  نیا  هب  ( 297  . ) دندروآ یم  اذغ  بآ  اهنآ  يارب  هدرک  محرت  ماش  نانز  زا  یـضعب  یتح  دـندرک ،  یم  بلط  مالـسلا  هیلع  بنیز 
تداهش اب  هنابیرغ  زین  ماجنارـس  تشادن و  ياج  یناکم  نینچ  رد  تراسا ،  جنر  غاد و  همه  نآ  رب  نوزفا  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  منیب 

 . دش وربور  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج 

هیقر تبرت  رب  یکشا 

مشچ رون  منیـسح ،  درورپ  تسد  ملوتب  بلق  هراپ  ملوسر ،  غاب  هویم  میابع  لآ  نشلگ  نابز  نیریـش  لبلب  میالبرک  هاش  ماکان  رتخد  هیقر  نم 
ملاح هدیروش  یکدوک  مریـسا ،  نم  ممیتی ،  نم  میاود  ار  نادـنمدرد  مهانپ ،  ار  نادنمتـسم  مزاین  لها  هلبق  منالدـبحاص ،  هبعک  میافطـصم 

زا ینبلگ  میادـخ  رون  علطم  تیانع ،  ضیف و  عبنم  تمحر  ناتـسب  هویم  تمـصع ،  ناویا  هرهز  میاپ  هدازآ  يورهر  ملاب ،  هتـسکشب  يریاـط 
شرع ناکرا  رب  هزرل  منیشتآ  هآ  هدنکفا  كاخ  ناماد  رب  هلعش  میایح  مرش و  تفع و  نامسآ  زا  یبکوک  تلیـضف  يوقت و  سدق و  راسخاش 
دییوج لگ  يوب  مبالگ  نم  میاونیب  ياپ  هداتفا  مدرم  ریگتـسد  ناهنپ  جـنگ  نوچ  ما  هتـشگ  ناریو  ماش  نیا  رد  هچرگ  میاون  روش و  زا  هداتفا 

نیا فاصوا  زا  زجاع  نک  وزرآ  یهاوخ  هچ  ره  شناتـسآ  زا  اسر )  ) يا میافـص  اب  كاپ  كاخ  زا  نیـسح  يوجلد  يوب  دیآ  هکنآ  نم ز  زا 
میاسران عبط  هدنام  لگ 

مالسلا هیلع  يربک  بنیز  اب  هلاسغ  نز  يوگتفگ 

دیـشک و لسغ  زا  تسد  هاگان  داد ،  یم  لسغ  ار  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  ندـب  هلاـسغ ،  نز  هک  یماـگنه  تسا :  هدـمآ  رگید  لـقن  رد 
هچ هب  كرتـخد  نیا  تفگ :  هلاـسغ  یهاوـخ ؟  یم  هچ  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  تسیک ) ؟  ناریـسا  نیا  تسرپرـس   : ) تفگ

راثآ اهیدوبک  نیا  دوبن ،  راـمیب  وا  نز ،  يا   : ) دومرف خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  تسا ؟  دوبک  شندـب  هک  هدوب  ـالتبم  يراـمیب 
هلاسغ نز  يا  وت  ایب  دوب :  نینچ  هدنهد  لسغ  نز  هب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  لاح  نابز  ( 298  ( ) تسا نانمشد  ياه  هبرض  اه و  هنایزات 
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مخز هک  رگن  دشاب  البرک  تشد  یگنـشت  غاد  دشاب ز  ابرهک  وچ  وا  خر  هچ  زا  هک  رگن  ادخ  يارب  زا  لسغ  هدب  هریغـص  نیا  هب  افو  قیرط  زا 
دیزی مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تلحر  زا  دعب  تایاور ،  یـضعب  قبط  دـح  یب  وا  هدـیود  نالیغم  راخ  يور  هب  دـح  زا  دوب  نورب  شیاپ  هب 
هایـس هکیلاح  رد  دـندرک و  ماحدزا  ماش  نانز  دـننک .  نفک  شا  هنهک  نهاریپ  نامه  اـب  ار  وا  و  دـنربب ،  ار  لـسغ  هتخت  غارچ و  داد  روتـسد 

اب دش و  یم  هدینـش  وس  ره  زا  اهنآ  هیرگ  هلان و  يادـص  دـندمآ .  نوریب  اه  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هقردـب  يارب  دـندوب  هدـش  شوپ 
 . دـندرک یم  هیرگ  ماش  مدرم  دوب ،  ادـیپ  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ناوراک  اب  و  دـندومن ،  عادو  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  یگدنمرـش  لاـمک 

دروآ و نوریب  جدوه  زا  رس  هاگان  عادو ،  ماگنه  هکنیا  هملج  زا  درک .  رایسب  ياه  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ( 299)
شربق رانک  هاگره  تناما .  نیا  ناج  امـش و  ناج  تسا ،  هدـنام  یتناما  هبارخ  نیا  رد  ام  زا  ماش ،  لـها  يا   : ) دومرف ماـش  مدرم  هب  باـطخ 

امـش دزن  دنام  میتفر و  ( 300 ( ) دـینک نشور  شربق  رانک  رد  یغارچ  دیـشاپب و  شرازم  رـس  رب  یبآ  تسا )  بیرغ  راـید  نیا  رد  وا   ) دـیورب
هدمآ هیقر  اب  ام  ام  رادغاد  لد  هب  الب ،  رپ  رهش  نیا  زادگناج ز  تخـس  يا  هرطاخ  دنام  میتفر و  ام  راذعلگ  كرتخد  امـش و  ناج  ام  راگدای 

ام رانک  رد  دوبن  يا  هیقر  رگید  میور  یم  هک  نونکا 

ما هدروآ  نفک  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يارب 

زا ینارهت و  حادم  يراقفلاوذ  نسح  موحرم  زا  دندرک :  لقن  ینامیلس  هللادسا  جاح  ياقآ  مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  حادم 
ار هیـضق  نیا  مدینـش  یـسک  زا  تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  راگزاس  اضرمالغ  جاح  ياقآ  مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش 

ترایز لوغـشم  هداتـسیا و  رهطم  مرح  رد  زور  کـی  مدوب و  هتفر  ماـش  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تراـیز  يارب  هک ،  تسا  هدرک  لـقن 
 : متفگ میتفر و  ولج  دناوت .  یمن  یلو  دزادنیب  حیرـض  يور  ار  دیفـس  هچراپ  هکت  کی  دـهاوخ  یم  مدـید  درک .  دوخ  بوذـجم  ندـناوخ 

يارب همه  متفگ :  تسا .  هدـمآ  شرداـم  ردـپ و  اـب  تسا ،  ناـبز  يرذآ  مدـید  دوـشگ ،  ار  شبل  ینکب ؟  یهاوـخ  یم  هـچ  ناـج ،  رتـخد 
نم هب  داد -  ناشن  ار  اهنآ  و  مرداـم -  ردـپ و  تفگ :  يا ؟  هدروآ  هچراـپ  ارچ  وت  دـنروآ ،  یم  يزاـب  بابـسا  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح 

هن مدروـخ و  بآ  ین  زیزع  لـگ  يا  مسفق  دـش  هبارخ  جـنک  ما  هدروآ  نفک  وا  يارب  نم  درادـن ،  نفک  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  دـنتفگ 
متروص تسا  رمش  یلیس  برـض  یلین ز  ما  هنایزات  هدز  موش  رمـش  هک  سب  زا  دش  هتـسکش  ثداوح  گنـس  مرپ ز  لاب و  ما  هناد  داد  یـسک 
ترتخد فقس  یب  هبارخ  رد  داد  ناج  ما  هناگی  باب  وت  يور  لجخ ز  مشاب  متـشاذگ  هبارخ  ار  هیقر  اباب  ما  هناشن  وزاب  هب  هتـسب  بانط  ياج 

متفرگ وت  هناهب  یهاگ  ما  هناش  هب  ار  نانـس  بعک  دـندز  یهاگ  ما  هدـیود  نالیغم  راوخ  يور  هب  یهاگ  ما  هنادزاـن  نآ  وت  میتی  كدوک  نآ 
خاک هب  شتآ  ما  هنامز  ناج  ردپ  درکن  اه  هچ  نم  اب  ارم  تبقاع  کلف  دناشک  اجک  يدید  ما  هناهب  نیا  زا  ما  همع  تفرگ  شتآ  ماش  هب  ردـپ 

ما هناتسآ  نیمه  مالغ  ما  هدنز  ات  لد  ناج و  ز  یئاضر )   ) ماش حبص و  تفگ  یم  ما  هنابش  هآ  هگ و  رحس  هلان  اب  ردپ  مدز  نایفس  هداز 

؟  هن ای  تسا  هدش  بوخ  تیاپ  ياهمخز  ایآ  منیبب  مدمآ 

دعب یسمش  لاس 1356  رد  دندرک :  لقن  ( 301  ) ماش هیبنیز  هیملع  هزوح  بالط  زا  يردیح  رکسع  دیس  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج 
رهطم حیرض  هب  هک  مدید  ار  زیربت  یلاها  زا  كرت  يدرم  ریپ  مدید .  یبیجع  هرظنم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  يافص  اب  حیرض  رانک  زامن  زا 
هدمآ دوجو  هب  ییاغوغ  کی  دندرک .  یم  هیرگ  دـندید  یم  ار  هرظنم  نیا  هک  مه  مدرم  دـنک .  یم  هیرگ  دـنز و  یم  دایرف  یه  هدـیبسچ و 
یـسک هب  مدوبن  دلب  یکرت  نم  نوچ  تخیر .  یم  کشا  درک و  یم  تبحـص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  اب  یکرت  نابز  اب  درمریپ  دوب . 

هک تسا  لاس  دنچ  ما و  هتـشون  مسا  تساهتدم  ناج ،  هیقر  دیوگ :  یم  وا  تفگ  دـیوگ ؟  یم  هچ  درم  نیا  متفگ  دوب  دـلب  یکرت  نابز  هک 
ار متسد  تمایق  رد  ای  دوش  بوخ  میدام  يویند و  عضو  ای  یهدب  افش  ار  ما  هچب  هک  تسین  نیا  نم  ياضاقت  میایب .  ماش  هب  مدرک  یم  وزرآ 

بوخ تیاهاپ  هلبآ  ایآ  هن ؟  ای  هدش  بوخ  تندب  تسا ؟  روط  هچ  تلاح  منیبب  ما  هدمآ  اهنت  ما .  هدماین  مادک  چـیه  يارب  هن ،  هن ،  يریگب . 
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یم ار  اهنیا  منک .  ادـف  امـش  هب  ار  دوخ  ناج  منک ،  الط  ار  امـش  نحـص  اجنآ  اـت  میورب  زیربت  هب  ناریا ،  میورب  هدـش ؟  بوخ  تبلق  هدـش ؟ 
ياون دوب ؟  ادـخ  يا  یباوخ  هچ  متـشاد .  یم  نم  ار  صالخا  هدـیقع و  نیا  شاـک  متفگ  مدوخ  هب  دوب .  لـسوتم  درک و  یم  هیرگ  تفگ و 

درگ هتفرگ  تناکم  منماد  هب  هیقر  ما  هیقر  هنادواج  باوخب  متشون  لد  نوخ  هب  متشون  رس  دوب  هچ  متشهب  اجک  ارت  متشهب ،  هتـشرف  دوب  اونین 
؟  دوب ادخ  يا  یباوخ  هچ  دوب  انشآ  تدرد  هب  يدوب ؟  اجک  رگم  ردپ  هیقر  ما ،  هیقر  هناشن ،  اههاگن  تناهد  هطقن  هب  تناهرمه  مامت  تناج 
هب یتسـشن  نمچ  نآ  رب  یتـسرب ،  سفق  نیا  زا  یتسکـش  همه  لد  یتسـسگ ،  اـم  عمج  هیقر ز  ما ،  هیقر  هناـهب ،  يا  هتفرگ  دوـب  اوـنین  ياوـن 
دق نیبب  هیقر  ما ،  هیقر  هناور  يدش  اجک  مریمب  وت  شیپ  هب  مریگب ،  تنماد  هب  مریغص  يا  وش  اپب  مریـسا ،  هیقر  هیقر  ما ،  هیقر  هنارت ،  ندناوخ 

بابر همغن  هب  تسا ،  باـبک  مرح  لد  هیقر  ما ،  هیقر  هناـمز ،  شدرگ  مناـمگ ز  نیا  دوبن  مناوختـسا ،  تخوسب  مناـغف  نامـسآ  رب  مناـمک ، 
نوخ هن  وت  يدش  ردـب  رد  هن  وت  يدـش  ردـپ  یب  وچ  هیقر  ما ،  هیقر  هن ؟  ای  وت  يوش  اپب  تسا  باوخ  هب  ما  هیقر  تسا  باوث  شمیوگب  تسا 

هیقر ما ،  هیقر  هنایزات ،  زوس  وت ز  هشیرو ي  هلعش  هک  وت ،  يدش  رگج 

هنایزات برض  ریز 

زا قشمد  رد  البرک  رد  يا  هخاش  برثی  رازلگ  زا  دمآ  يا  هداتفا  ادج  ناس  نیاک  دش  هچ  تناتـسلگ  زا  يا  هداتفا  اجک  ربمغیپ  رازلگ  لگ  يا 
بیهن دز  نوخیبش  مد  ره  ترـس  رب  يا  هداتفا  اه  هقان  زا  ماش  ياهنابایب  رد  اونین  اـت  ردـپ  شود  رـس  رب  هنیدـم  زا  يا  هداـتفا  ـالبرک  راـسخاش 

رد نامز  کی  يا  هداتفا  اپز  تدید  اهراخرب ،  اهراب ،  وت  لابند  نانک  نویـش  تا  هموصعم  همع  يا  هداتفا  افج  زا  هنایزات  برـض  ریز  نابراس 
رد بش  همین  ناملاظ  يافج  زا  تفر  یمن  تمـشچ  رد  باوخ  يا  هداتفا  ارجام  نارازه  رد  يریـسا  زو  نان  عنم  رد  نامز  کی  و  بآ ،  طحق 

يدرک اه  هلان  يا  هداتفا  عمج  زا  ادـج  اباب  يا  یتفگ  باوخ  هب  یتفر  یگدـنز  زا  گنتلد  يدـش  نوچ  يا  هداـتفا  ارچ  بشما  شوخ  باوخ 
لفط لد  رد  تفگ  تسم  رابج  نآ  دیزرل  یم  و  دیزرل ،  یم  خاک  يا  هداتفا  ازع  ردـنا  ماش  رهـش  یتفگ  هک  ات  تشهب  غرم  يا  لگ  نارجهز 
ردـنا هموصعم  بنیز  ناغف  زا  يا  هداتفا  اون  زا  خوآ -  دـندید -  ناهگان  نیمز  اهنامـسآ و  دوب  اون  مه  تیاون  اـی  يا  هداـتفا  اود  رـس ،  نآ  ار 

ما هناورپ  دوب  اهناج  هلمج  مدهع ،  عمـش  ما  هناریو  ناکم  دشاب  یم  هک  مقاثیم  جنگ  ( 302  ) يا هداتفا  اضف  ره  رد  نیشتآ  ياه  هلان  وت  گرم 
رگ منم ،  نیا  نایـشآ  يولع  غرم  نکـسم ،  توهال  ریاط  ما  هنادـکی  رد  لد  رحب  صاوغ  فک  رد  قاـیتشا  جرب  هب  مقـشع  رتخا  کـین  علاـط 

غرمیـس رپ  نیرز  دـهده  ما  هنامیپ  نیرتهب  نم  ار  قشع  راوخ  هداب  شورف  یم  فطل  تدـحو ز  هناخیم  رد  رب  ما  هناشاک  دـش  توساـن  ملاـع 
هولج ما  هناناج  رـس  هب  دـمآ  ملد  يالـست  رب  لاصو  ماش  رد  هک  مرجه  هداتفا  اپ  نآ ز  ما  هناخ  دـمآ  هردـس  زارف  رگنب  نم  برق  متعف  فاق ز 
مهاش زومآ  تسد  زاب  لاهن  ناتسرکش  نابز  نیریش  یطوط  ما  هناش  نیکـشم  يوسیگ  رب  تسا  روح  هجنپ  ما  هنییآ  نانج  غاب  رد  تسا  سدق 

ودع زا  یلین  تشگ  یلیس  نوگلگ ز  يور  ما  هناحیر  نیهب  ار  اهاط  رازلگ  هحود  ما  هیاریپ  يدمرـس  نسح  ار ز  نیـسای  غاب  ما  هناهاش  بنیز 
 ( خرف  ) تفگ ما  هناوید  دش  هنازرف  ره  لقع  ات  ببس  دش  نم  ياهیراشف  اپ  نالیغم  راخ  رس  رب  ما  هناش  فتک و  داتفا  وس  کی  ین  بعک  ات ز 

(303  ) ما هناگیب  نم  هن  مقشع ،  رضحم  يانشآ  رشحب  مدرگ  وا  هاوختعافش  ات 

ناشیا ندناوخ  هضور  ماش و  رد  بنیز  ترضح  يازع  سلجم 

ندـنام نیب  ار  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  يو  نارگید ،  فنخم و  یبا  تیاور  هب  داد .  کلـسم  رییغت  دـیزی  هک  دـش  نایب  نیا  زا  شیپ 
اب باب  نیا  رد  یتسیاب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردـخم  ایلع  میرکت  ساـپ  هب  ترـضح  نآ  دومن .  ریخم  هنیدـم  يوس  هب  تکرح  ماـش و 
نآ نوچ  دیزرل .  دوخ  رب  نخس  نیا  زا  دیزی  تسوا .  ناریسا ،  راسگمغ  نامیتی و  راتسرپ  نوچ  منک ،  تبحـص  مالـسلا  هیلع  بنیز  ما  همع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدج  راوج  رد  تماقا  رب  ار  زیچ  چیه  دومرف :  داهن ،  نایم  رد  نخس  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  اب  ترـضح 

یماگنه زا  اریز  میزادرپب ،  يرادازع  مسارم  هب  میهاوخ  یم  هک  ییامنب  یلاخ  يا  هناخ  ام  يارب  یتسیاب  دیزی  يا  یلو  درک ،  مهاوخن  رایتخا 
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دهاوخ یم  هک  نانز  زا  سک  ره  یتسیاب  و  مینک ،  هیرگ  دوخ  ناگتشک  رب  هک  دنا  هتـشاذگن  دندومن  ادج  دوخ  ناگتـشک  دسج  زا  ار  ام  هک 
نآ رد  هردخم  نآ  تسناد  یم  نوچ  دش ،  كانمیب  یسب  و  دیزرل ،  دوخ  رب  نانخـس  نیا  زا  دیزی  دیامنن .  عنم  ار  وا  یـسک  دوشب  دراو  ام  رب 

دمحم لآ  راثآ  درک و  دهاوخ  رقتسم  مدرم  بولق  رد  ار  وا  توادع  ضغب و  هدومن و  ربارب  هایس  كاخ  اب  ار  هیما  ینب  ریاس  دیزی و  سلجم ، 
دوبان ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  راثآ  دـنا  هتـساوخ  یم  هک  ار  شردـپ  وا و  تامحز  و  دومن ،  دـهاوخ  هزات  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ینز ره  درک :  ادن  يدانم  دندرک و  هیلخت  اهنآ  يارب  یعیـسو  هناخ  ات  داد  نامرف  دـیدن ،  هراچ  تباجا  زا  یلو  داد .  دـهاوخ  انف  داب  هب  دـننک 
ماش رد  هیمـشاه  زا  ینز  ملاوع ،  تیاور  هب  دش  رـشتنم  ربخ  نیا  نوچ  درادن .  یعنام  دبایب  مالـسلا  هیلع  بنیز  یتمالـس  رـس  هب  دـهاوخ  یم 

سلجم دراو  رویز  بنیز و  اب  زین  هیناورم  تاـنب  هیوما و  ناـنز  دـیدرگ .  رـضاح  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  سلجم  رد  هکنآ  رگم  دـنامن 
زا دندرک و  رب  رد  تبیصم  هایس  سابل  یگمه  هتخیر و  ار  دوخ  ياهرویز  هرابکی  دندرک  هدهاشم  ار  روآ  تقر  هرظنم  نآ  نوچ  اما  دندش . 

دنتخیر رس  رب  تبیصم  كاخ  دندیرد و  نت  رب  اه  هماج  دندیشک و  رب  رگج  زا  لیوع  هلان و  یمه  دنتسویپ و  اهنآ  هب  يریثک  عمج  ماش  نانز 
يربک بنیز  تقو  نآ  رد  دیسر ،  شرع  هب  يارزو  گناب  تساخرب و  رشحم  بوشآ  هکنادنچ  دندیشارخب ،  اهتروص  هدرک  ناشیرپ  يوم  و 

يا دومرف :  دش .  اپ  رب  یتمایق  یتفگ  هردخم  نآ  هیثرم  زا  دومن .  بابک  ار  ملاع  بلق  دومن و  راعـشا  نیا  داشنا  راحب  تیاور  هب  مالـسلا  هیلع 
هللا یلـص  یفطـصم  تیب  لها  زور  هب  هچ  دندرک و  هلماعم  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  اب  یقـش ،  یناج  مدرم  نیا  هک  دیرگنب  ماش ،  نانز 

اروشاع و زور  زیختسر  البرک و  هماگنه  زا  اما  دییامن ،  یم  هظحالم  ار  تیفیک  تلاح و  نیا  امـش  ماش ،  نانز  يا  دندروآ ؟  رد  هلآ  هیلع و 
ایحیب و دایز  رسپ  افویب و  نایفوک  متس  زا  هک  دیناد  یمن  دیتسه و  ربخ  یب  هاگلتق  تالاح  مردارب و  ادهش و  تداهـش  لافطا و  شطع  تلاح 
زا تامیشاه  ماش و  نانز  تشذگ ؟  هچ  مالسلا  هیلع  داجس  دیـس  ادخ  تجح  راگفا و  لد  نامیتی  رادغاد و  نانز  نیا  رب  هار ،  یط  تامدص 

دندوب و يراوگوس  هلان و  لوغـشم  زور  تفه  تدـم  ات  نانآ  ( 304  . ) دندمآ رد  هلولو  هب  یگلمج  لاقم  نیا  عامتـسا  لاح و  نیا  هدـهاشم 
ردام هب  باطخ  ار  راعـشا  نیا  هدروآ و  عیقب  هب  يور  تقو  نآ  رد  هردخم  نآ  دـیوگ :  بئاصملا  رحب  رد  دـندیناسر .  دوبک  خرچ  هب  ناغفا 

تبـسن هردخم  نآ  هب  هک  تسا  لاح  نابز  مه  راعـشا  نیا  ریقح ،  رظن  هب  تخاس .  لزلزتم  ار  نیمز  نامـسآ و  یتفگ  هکنانچ  دومن ،  تئارق 
یحون ما  ایا  السغم  امدلاب  احیبذ  احیرط  ارعلاب  کبیبح  یقلا  دق  ما  ایا  الزلزتو  يوه  دق  ینکر  ما  ایا  البرکب  نیسحلا  لتق  دق  ما  ایا  دنا .  هداد 

نانز تقو  نیا  رد  المرم  بیرتلا  دخلا  یلع  اعومد  یبکسا  بیضخلا و  رحنلا  یلع  یحون  الجن و  اذا  رینملا  ردبلاک  حولی  انقلا  یلع  میرکلاف 
(305  . ) دنتخادرپ تیب  لها  يرادلد  یلست و  هب  کی  ره  ماش 

نارعاش هدورس  رد  ع )  ) هیقر ترضح  زوسناج  تلحر  مهد :  شخب 

همدقم

رد مظن  هب  دـنب ،  عیجرت  لزغ و  هدیـصق و  يونثم و  بلاق  رد  يرایـسب ،  نارعاش  ار ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  زوسناـج  تلحر  يارجاـم 
زا ار ،  هنادزان  نآ  تلحر  يارجام  نارعاش  زا  یخرب  میدروآ .  هتـشذگ  ياهـشخب  لالخ  رد  نیا  زا  شیپ  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  دنا  هدروآ 

نادناخ ناگتفیـش  امـش  نیا  کنیا  میا .  هدروآ  درگ  شخب  نیا  رد  اجکی  ار  اه  نآ  هک  دـنا ،  هدرک  شرازگ  لصفم  هنوگ  هب  نایاپ  ات  زاغآ 
 : ماش هبارخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  هنادرد  زادگناج  تشذگرد  هصق  حرش  مه  نیا  و  مالسلا ،  هیلع  تراهط  تمصع و 

دنمهرف يربخم  هللادبع  هدنیارس :   . 1

رد هب  ترـسح  هدید  بش  زور و  تسا  رفـس  رد  ردپ  هک  ار  یکدوک  تخوس  وت  هاگرخ  همیخ و  نیک  تسد  تخورفا  دادیب  شتآ  راگزور 
نوچ زاب  دـیآ  یم  ردـپ  هک  شنامگ  هب  دـیآ  یم  رد  هک ز  ییادـص  ره  هاوخن  هاوخ  دوب  هدرزآ  شلد  هار  هب  مشچ  دوب  هک  یناـمز  اـت  تسا 
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شیور دسوب  ددنخ و  یکی  نآ  شیپ  زا  شیب  وا  يوجلد  رهب  شیوخ  هناگیب و  دنـشوک ز  همه  دریگ  ردام  نماد  دیرگ و  ریگرب  رد  هدید ز 
رمع روخم ،  مغ  تسا  هار  رد  تردپ  دیوگ  هاگ  شمارآ  دـنک  هدـعو  اب  هاگ  شماک  رد  دـنک  دهـش  شردام  شیوم  رب  دـنز  هناش  رگد  نآ 

هک ات  شیاهـشهاوخ  دنچیپن ز  رـس  شیاهنت  یمد  دنراذگن  ردپ  رکف  زا  فرـصنم  دوش  ات  رد  هب  هناخ  زا  یهگ  شدنرب  یم  تسا  هاتوک  رفس 
داش ردپ  لصو  زا  شلد  شرـس  هب  تبحم  تسد  دشکب  شرب  هب  دریگ  دیآ و  شردپ  ددرگ  يو  زا  یگدرـسفا  عفر  ددرگ  یط  رفـس  نارود 

ردـپ رجه  زا  یلفط  ارـسا  نایم  ماش  رد  دوب  ماجنا  تفریذـپن  ناس  نیا  راک  ماش  هناریو  هب  سوسفا  کـیل  دوش  دازآ  مغ  دـیق  زا  شناـج  دوش 
جنگ وچ  هناریو  هب  هدیزگب  ياج  جنر  تنحم و  شوختسد  یکدوک  دنمک  هب  اپ  يرپ  هتـسکشب  غرم  دنب  رد  تراسا  هب  یلاسدرخ  ارـس  هحون 

تـشادن رمـش  متـس  زا  ربخ  نوچ  ردپ  رادـید  قشاع  رتشیب  رگد  لافطا  هلمج  زا  دوب  نیـشن  هناریو  رتخد  نآ  ییوگ  نید  هش  میتی  لافطا  نیب 
هب رـس  ردـپ  يرود  هصغ  زا  تشاد  دوـب  هتخوـس  مغ  شتآ  زا  شلد  دوـب  هتخود  رد  هب  هدـید  بش  زور و  تشادـنپ  یم  رفـس  هب  ار  شردـپ 

دیسرپ یم  رفس  لوط  تلع  دیـسرپ  یم  ردپ  لاح  زا  مئاد  تشادن  مایا  هنتف  زا  ربخ  تشادن  مارآ  ردپ  یب  يا  هظحل  رد  هب  هدید  مغ و  يوناز 
رد ياج  مشاب  نابیرگ  هب  رـس  بش  زور و  مشاب  ناماس  ورـس  یب  یک  هب  ات  يو ؟  خر  منیب  دـیآ و  رفـس  زا  یک  هتفر و  ارچ  تفر و  اجک  هک 
مغ نیا  زا  هراومه  دوب  رفـس  لوط  نیا  تنحم و  نیا  زا  هآ  ردـپ  رجه  زا  بل  هب  دـمآ  مناج  منک ؟  هناـخ  ردـپ و  يوزرآ  منک  هناریو  هشوگ 

دارم هب  ناهج  تشگ  بش  لد  رد  يا  هظحل  دمآ  زاورپ  هب  قوش  ریاط  دمآ  زاب  رد  هدرک ز  رفـس  ناک  باوخ  هگتولخ  هب  دید  یبش  ات  باتیب 
شندرگ رب  تسد  قوش  زا  دز  ردـپ  ياپ  رب  هسوب  ردـپ  يوب  زا  شدـمآ  دـجو  هب  ناج  ردـپ  يور  لگ  باوخ  رد  دـید  ناج  هتخوس  نآ  لد 

ردپ اب  درک  اهتیاکـش  تشذگب  هچنآ  درک ز  اهتیاکح  هتـسب  بل  اب  ردپ  ناج  اب  هتخیمآ  شناج  ردپ  ناماد  هب  هدیزگب  ياج  قوط  وچ  دنکفا 
لماش دوخ  رهم  مک  وت  ناوارف  فطل  دوشن  مخ  وت  شیپ  کلف  تشپ  ياک  تفگ  تفگ  ناج  نابز  هب  اهناتساد  تفهن  تشاد  لد  هب  هچنآ  ز 

هب فطل  دـنک  هک  نیا  رب  زین  تردـپ  مسر  دوب  يدروآ  افـص  هک  هللا  هللا  يدروآ  ام  بناج  ور  زاـب  يدومرف  اـجب  ناـسحا  لذـب  يدومرف  اـم 
میدش هراوآ  همه  نابایب  رد  میدش  هراچیب  هدنام و  رد  وت  یب  قاتشم  یعمج  هب  تسا  هتـشذگ  وچ  قارف  مایا  رد  هک  یناد  چیه  نیـشن  هناریو 
میتشگ همه  دندرب  امغی  هب  دندید  هچ  ره  دندرب  اجکی  همه  ام  یتسه  تخوس  وت  هاگرخ  همیخ و  نیک  تسد  تخورفا  دادیب  شتآ  راگزور 

اب رفس  میدومن  وچ  ام  نیا  زا  شیپ  زاغآ  ینیون  لصف  مغ  زا  دش  زارد  رود و  رفس  کی  اب  دعب  ریجنز  رد  یهگ  دنب و  رد  هاگ  ریسا  راتفرگ و 
زا رپ  زاتمم و  دوب  رفس  بابسا  هگرخ و  همیخ و  تشاد  يرادملع  سابع  لثم  تشاد  يرالاس  هلفاق  ناوراک  رف  تکوش و  نآ  هب  میدوب و  وت 

کی رطخ  فوخ و  زا  رپ  دوب  يرفس  رفس  میدرک  وچ  راب  نیا  کیل  رـس  هب  وت  رهم  هیاس  ار  همه  ردپ  شوغآ  رد  هلمج  ناکدوک  رز  رویز و 
میدوب اهنت  سکیب و  هر  یط  دوب  يرادملع  هن  ردادرب  هن  دوب  يرالاس  هن  دوب و  ردپ  هن  دوبن  هآ  مغ و  ریغ  یمرحم  دوبن  هارمه  هب  تسود  رفن 

ورم ای  ماش  هناریو  هب  میدیسر  ات  مارح  باوخ  روخ و  دوب  همه  رب  رتنوزفا  ام  تقاط  زا  دوب  رفس  تاقشم  هار و  يرود  میدوب  ادعا  هنیک  دروم 
قارف زا  درب  ناج  مناوتن  مغ  همه  نیز  راچد  زاب  موش  وت  قارف  هب  راب  نیا  منامب  وت  یب  رگا  هک  ربب  هارمه  هب  زین  ارم  ای  رفـس  راب  نیا  ردـپ  يا 

هب لیدبت  زاب  لاصو  دجو  نآ  دش  دوز ،  سب  کیل  رادروخرب  ردـپ  لصو  زا  دوب  رادـیب  علاط  ردـنا و ،  باوخ  هب  دوخ  درم  مهاوخ  رگد  وت 
بآ رب  شقن  دش  همه  اهوزرآ  باوخ  دازهـش ز  وچ  دوشگب  مشچ  دمآ  نارجه  دمآ و  مغ  زاب  دمآ  نایاپ  هب  باوخ  نآ  ینعی  لالم  هودنا و 
نوخ شماک  هب  دیما  دهـش  دیدن  شیوخ  هدشمگ  زا  رثا  دیبلط  رتنوزف  ردق  ره  کیل  ردپ  راسخر  هم  دـنیبب  ات  رظن  شیوخ  رب  رود و  رب  درک 

هب رگید  راب  مرـس  هب  دمآ  هچ  زاب  رگد  هک  بنیز  وناب  هب  تشگ  یجتلم  بش  همین  نآ  رد  زاب  تبقاع  دش  نوزفا  شمغ  دـیمون و  تشگ  دـش 
اب تفگ  مرس  داد  دوخ  هنیس  رب  ياج  مردپ  دمآ  هک  شیپ  يا  هظحل  دومرف  تمیزع  زاب  اجک  هب  دوب  هدمآ  رفس  ار ز  وا  مدید  مردپ  دش  اجک 
ریس ام  دوز ز  ردپ  يا  دیباترب  خر  هک  دید  ام  هچ ز  دیون  فطل و  تمحرم و  نانچ  اب  ینم  نامهم  وت  دعب  یتعاس  ینم  ناج  نوچ  وت  هک  نم 

هب مدنـسپم  ریگم  زاب  دوخ  نماد  مفک  زا  ام  لد  تقارف  دـش ز  نوخ  زاب  ام  لفحم  زا  یتفاـترب  يور  يدـش  ریگلد  هک  تفر  اـطخ  هچ  يدـش 
محر يوش  هدرزآ  ما  هتفگ  نم و  زا  يوش  هدرسفا  وت  هک  مراذگن  منکن  تیاکح  شیوخ  هصق  منکن  تیاکش  هتفر  زا  رگد  ریـسا  رجه  فک 

وچ ازفا  مغ  تانایب  بآ  راگف  لفط  نآ  هصق  زا  تشگ  رارـسا  ربص و  نزخم  نآ  بنیز  ایب  ياـشخبب و  تفر  اـطخ  رگ  اـم  ییاـهنت  هب  ياـمنب 
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هار باـت  بت و  نآ  رثا  زا  تیب  لـها  راـی  هگتوعد  هب  تخر  دـشک  یم  رارق  ربص و  یب  كدوک  ناـک  دـید  دـیمهف  ار  هش  هتفگ  ینعم  دـینش 
دراین شیوخ  هصق  ناس  نیا  دزیرن  هدید  زا  کشا  بل  ددنب  ورف  مارآ و  دریگ  بش  لد  نآ  رد  هک  دـندرک  هچ  ره  باوخ  تیفیک  هب  دـندرب 

ربص و تبقاع  دیفم  داتفین  دندرک  هچ  ره  دیون  انمت و  دنپ و  هدعو و  لاحم  رما  دش و  هدوهیب  یعس  لاح  نآ  تفریذپن  نیکـست  چیه  نابز  هب 
نوزف درد  دـش و  هزات  اهغاد  رثا  درک  رگد  ناـمیتی  رد  ردـپ  هدرک  مگ  كدوک  نآ  لاـح  درپس  شیوخ  مغ  تسد  ار  همه  درب  همه  زا  ناوت 

لآ نآ  رد  هک  ماب  رد و  یب  هگیاج  نهک  نآ  دنکف  كالفا  همه  رد  نینط  هک  دنلب  هناریو  تشگ ز  يا  هلان  نوخ  هب  لیدبت  همه  دش  اهکـشا 
دیسرپ بجوم  دش و  بجعتم  دیزی  هلان  نآ  زا  رادیب  تشگ  مه  یکیدزن  هب  زور ،  بش و  نوچ  متس  رفک و  هگ  راب  اب  دوب  ماقم  تشاد  یلع 

زا ربخ  درادن  هک  ریغـص  لافطا  هلمج  زا  یکی  ریـسا  لیخ  نآز  هک  دروآ  ربخ  تفای  یهاگآ  هعقاو  نیمغ  ناز  تفاتـش  هناریو  بناج  یمداخ 
هدید بآ  هب  هدرب  یپ  هنـشت  نآ  وچمه  دیآ  زاب  رد  هدرک ز  رفـس  نآ  دیآ  زاب  ردپ  هک  يدیما  هب  رد  هب  رادـید  هتخود  بش  زور و  ردـپ  لتق 

یم رت  هدید  اب  هصق  دیوج  یم  ردپ  لصو  ایلاح  ردپ  نادقف  هب  هتـشگ  وربور  رـس  هتـشادرب  وچ  باوخ  نآ  زا  دعب  باوخ  رد  ار  ردپ  راسخر 
تـسا هدکمتام  وچ  هناریو  نحـص  تسا  هدزمغ  يرگن  یم  ار  هک  ره  نورب  هتفر  ناشفک  زا  رایتخا  نوخ  هدـش  لد  وا  مغ  رد  ار  همه  دـیوگ 

نیا حرـش  رایـسب  دـیاپن  درد  نینچ  اب  راز  كدوک  نآ  هک  تسا  نآ  میب  تسین  ناسآ  وا  نداد  تیلـست  تسین  ناـمرد  شملا  رب  نوچ  کـیل 
رز تشط  رب  دـعب  تسا  ناسآ  نآ  هراچ  سب  هکلب  تسا  نامرد  یب  هن  درد  نیاک  تفگ  دیـشیدنا  يا  هقباس  یب  رکف  دـیزی  دینـشب  وچ  هصق 

شون نآ  زا  هک  شدیهدب  تسا  رز  تشط  نیا  رد  لصو  تبرـش  تسا  ردپ  رجه  مغ  رگ  وا  درد  رتهب  یجالع  هچ  نیا  زا  تفگ  رظن  دـنکفا 
هتـشگ رهم  وچ  يور  نآ  وترپ  زک  دـید  قح  تجح  رـس  دـنداد  ياج  قبط  هب  هگنآ  يو  روتـسد  هب  سپ  دـنک  شومارف  شیوخ  مغ  اـت  دـنک 

ییاوسر هدرپ  دردـب  مامن  ردـب  نیا  هولج  تبقاع  ریگملاع  دوش  هولج  نینچ  اب  رینم  رهم  نیا  هک  شیوخ  اب  تفگ  رهپـس  کـشر  قبط  ناـماد 
رون نوچ  تساوخ  منکن  او  دوخ  ییاوسر  تشم  منکن  ادیوه  هدیشوپ  زار  روتسم  مدرم  هدید  زا  مزاس  رون  علطم  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  ماش 

باجح و هکنآ  زا  لفاغ  دیـشک  هدرپ  ناوت  كاخ  یفک  اب  دیـشروخ  يور  هب  هک  ینامگ  هب  نآ  رب  دـنداهن  شوپ  رـس  تفگ  ناـهنپ  ار  ادـخ 
ره تساپ  رس  رب  ناهج  داینب  هک  ات  دوش  شومارف  هک  یثیدح  ای  دوش  شوماخ  هک  تسا  یعمـش  هن  نیا  شوماخ  دیامنن  ار  قح  رون  شوپرس 

يارب دیتسرفب  ار  هقباس  یب  هیده  نیاک  تفگ  قبط  شوپ و  رس  بنیز  نوچ  تفای  قح  هیامنارگ  جنگ  نآ  دعب  تساروشاع  دوش  حبص  یبش 
هب هک  ینامگ  هب  نیشن  هناریو  كدوک  نآ  دزن  نیمز  هب  ار  قبط  دنداهن  نوچ  دیسر  هناورپ  هب  عمش  هلعش  دیزی  هاوخلد  هب  دعب  يا  هظحل  ارسا 

دراد مردپ  قارف  جنر  ارم  هک  شیوخ  همولظم  همع  اب  تفگ  شیر  لد  اب  سپس  هدرزآ ،  تشگ  ماعط  هداتسرف  شوپ  رـس  ریز  ماش  رواد  يو 
ام بلط  زا  زاین  یب  مرگج  نوخ  رت و  مشچ  هدرک  تسین  ییانمت  چیه  ردـپ  زج  تسین  ییادوس  شهاوخ و  ملد  رد  مربخ  یب  دوخ  یتسه  زا 

بنیز مارح  داب  ردپ  هام  خر  یب  ماعط  بآ و  روخ و  باوخ و  نیا  نم  رب  یـسمتلم  ردـپ  لصو  زجب  هن  یـسوه  ایند  هب  تسه  ارم  هن  مرـضح 
هد یلـست  نآ  اـضر  میلـست و  دـیچیپن ز  رـس  ـالب  ریدـقت و  ضرعم  رد  هک  نآ  نیـسح  رارـسا  مرحم  سنوـم و  نیـسح  راوـخمغ  رهاوـخ  نآ 

ناتـسبش عمـش  ياک  تفگ  راچد  دوب  ملا  هودـنا و  هب  هک  راز  كدوک  نآ  تلاـح  نوچ  دـید  ناـج  هتخوس  هدز  تبیـصم  نآ  ناـگتخوسلد 
 ، يدز یم  زاین  زجع و  دص  هب  هک  ار  يرد  نآ  رد  هب  دیما  هدید  یتخود  ردپ  رادید  ترسح  رد  هک  يا  نیسح  ناتـسلگ  يابیز  لگ  نیـسح 

دیدرگ تلاصو  يوک  ربهر  دیدرگ  تلاح  لماش  قح  فطل  رمث  دروآ  وت  دـیما  لخن  رثا  دیـشخب  وت  کشا  تبقاع  زاب  هدـش  تیور  هب  لاح 
راظتنا تسادهش  هاش  ینارون  سار  تسادخ  رس  رـس  هدرپ  نیا  ریز  تسا  قبط  نیا  رد  همه  ملاع  ناج  تسا  قح  دیـشروخ  قرـشم  قبط  نیا 

شوگ رد  وچ  هتکن  نیا  لفط ،  ردپ  ناج  وت  ناج  نیا  زا  دـعب  ردـپ  ناماد  وت و  تسد  لاح  دـمآ  نآ  شیتساوخ  یم  هکنآ  دـمآ  نایاپ  هب  وت 
زا دـش  رب  بات  ملاـع  رمق  نآ  وترپ  روط  هب  تفاـت  یبن  ياـسوم  هب  هک  رون  نآ  رونم ز  هناریو  تشگ  تفرگ  شوپرـس  هدرپ و  قبط  زا  تفرگ 

ار شدوجو  ياپارـس  هک  تخورفا  شهآ  هلعـش  یـشتآ  ردـپ  رون  رپ  نت و  یب  رـس  هب  رـس  هب  داتفا  وچ  هدازهـش  مشچ  باـجح  تفه  هرگنک 
وت هک  وت ؟  رکیپ  زا  رس  هدرک  ادج  هک  وت  رس  يادف  هب  ناج  ياک  تفگ  هایس  ماش  بش  يور  دبا  ات  هآ  هلعش  لد و  زوس  نآ  زا  دش  تخوس 
یب ارم  هک  وت ؟  نت  ناج ،  ردپ  هدنام  اجک  هب  وت  ندرگ  گر  تسدیرب  هک  درکن ؟  مرزآ  وت و  نوخ  تخیر  درکن  مرـش  قح  تشک و ز  ار 
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داب هب  داد  ارم  ياهوزرآ  تخوس  اجکی  اـم  یتسه  نمرخ  تخورفا  دادـیب  شتآ  نیا  هک  نآ  دومن ؟  راـتفرگ  وت  قارف  هب  دومن  راوخ  ردـپ و 
رتخد رـس  دندیرب  یم  وت  رـس  ياج  هب  شاک  ردپ  يا  رت  نوزفا  ممغ  نوخ و  ملد  دش  ردپ  رادید  هک ز  يراک  درک  داینب  مدیما  خاک  زا  دـنک 

دوخ زا  ربخ  یب  یسفن  منامب  هدنز  رگ  وت  یب  یسب  دنوادخ  هب  مناج  تخـس  ناهج  هب  منامب  دیما  هچ  هب  ناماس  یب  ردپ و  یب  نیا  زا  دعب  وت 
رب هب  رون  رپ  رس  نآ  تفرگ  هگ  دوب  هدمآ  بل  یکیدزن  هب  ناج  دوب  هدمآ  بعت  هب  مغ  زا  شلد  زاین  زار و  یمه  درک  ردپ  اب  زاسمد  مغ  اب  و 

تفگ و ناج  كرت  تسب  ملاع  نیا  زا  دیما  مشچ  شردپ  يادف  درک  دوخ  ناج  شرـس  رود  تفـص  هناورپ  تشگ  ردپ  هام  خر  دیـسوب  هاگ 
ات كالفا  جوا  هب  دوشگب  لاب  كاخ  تحاس  زا  يو  ناج  ریاط  دش  قح  هار  ینابرق  تفر و  دش  قحلم  ردپ  هب  شکاپ  ناج  تسویپ  ناناج  هب 

دعب كاخ  هب  داتفا  دوخ  هک  ینامز  ات  كاپ  رـس  نآ  ناج  وچ  هنیـس  رب  تشاد  دوب  شناماد  هب  كاپ  رـس  نآ  دوب  شناـج  زا  قمر  نت  رد  هک 
شیرپ عمج  نآ  لد  ناج و  تخوس  شیوخ  نتفر  اب  ملاع و  نیا  زا  تفر  تسد  زا  زین  هش  رـس  ناج ،  اب  داد  تسب  ملاع  نیا  زا  تخر  نوچ 

زا رگید  لگ  کی  ناشمتام  نهک  دـیدرگ  هزات  ناشمغ  رب  یمغ  دوزفا  زاب  رارق  بات و  مرح  لـها  زا  درب  راز  هتـسخ  لد  كدوک  نآ  گرم 
یلفط هب  دنتـسرفب  نارجه  يـالب  ناربج  هب  هک  ناـهج  راـطقا  رد  تسا  هدینـش  هک  قشمد  هب  دـش  نازخ  كاـخ و  رد  تفر  قشع  نشلگ  نآ 

دوب هدنکفا  رـس  هچرگ  يربخم )   ) ماش بش  نآ  يرتزوسناج ز  بش  مایا  دنیبن  تسا و  هدیدن  سک  ردپ ؟  نینوخ  رـس  بش  لد  رد  رطـضم 
(306  ) هانگ ییاهر ز  دیما  دراد  هاش  هشوگ  رگج  هب  لسوت  اب  دوب  هدنمرش  یصاع و  لجخ و 
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لد رد  دنا  هدـید  رون  هک  ینانینزان  تسا  هدرک  لزنم  ماش  رد  ناوراک  تسا  هدرک  لکـشم  هلان  ار  ام  راک  ارچ ؟  یباوخ  یمن  بنیز ،  یتسه 
رپهـش ناـشهآ  زا  دوخ  هب  نازرل  قح  شرع  تسین  رـالاسناوراک  ار  ناوراـک  تسین  راوـخمغ  یلو  نوزفا  یـسب  مغ  دـنا  هدـیباوخ  يا  هناریو 
فلز نوچمه  کیل  دوب  هتفخ  كاخ و ،  يور  هداهن  رس  زادگ  زوس و  زا  هدنکآ  یلد  اب  زاین  دص  اب  يرتخد  هنادزان  ناشهار  شرف  لیربج ، 
ناهج کی  تفرگ  ایور  رتسب  زا  رس  هک  نوچ  تشاد  كاخ  يور  هب  رـس  نماد ،  ياج  تشاد  كالول  هش  اب  تبـسن  هکنآ  دوب  هتفـشآ  دوخ 

درک و هیرگ  اسآ  عمـش  دش  باتیب  رادید  رهب  زاس  زوس و  مرگ  رادـیب ،  یکدوک  زان  باوخ  رد  یگلمج  نانینزان ،  تفرگ  اج  وا  لد  رد  مغ 
هلان ناتـسین  کی  شناغف  رد  تشاد  هلاه  مغ  زا  شهام  يور  درگ  دوب  دیـشروخ  یپ  رد  اسآ  هرذ  دوب  دیما  ترـسح و  رـس  ات  ياپ  دـش  بآ 

هتـسب رپ  ریاط  تشادـن  يداش  مغ ،  تشاد  یهاوخ  هچ  ره  تفرگ  یم  نوخ  هدرپ  ار  وا  مشچ  تفرگ  یم  نودرگ  هار  نوچ  شا  هلان  تشاد 
بنیز زوسناج  هلان  دـنلب  دـش  بش  لد  رد  نوچ  شا  هلان  دوب  لاح  اپ  ارـس  درک و  یم  هیرگ  دوب  لاـمالام  قشع  زا  شیتسه  تشادـن  يدازآ 

يا هدرمژپ  هچ  زا  نم  لگون  يا ؟  هدرـسفا  ارچ  نم ،  بیلدنع  ارچ ؟  یباوخ  یمن  بنیز  یتسه  ارچ ؟  یباتیب  هک  كدوک  اب  تفگ  دنلب  دـش 
نوچ ما  هدیـسوب  وا  يور  اپ و  تسد و  ما  هدید  ار  ردپ  ایور  رد  تفگ :  تفگ  زاب  ار  دوخ  باوخ  يارجام  تفگ  زار  نآ  هصق  بنیز  رهب   ؟

دید و یم  ار  درد  تسا  هتسسگب  ناج  تفلا ز  هتـشر  تسا  هتـسخ  ردارب  دنزرف  دید  دوبن  نم  باتفآ  دوب و ،  هام  دوبن  نم  باب  رادیب ،  مدش 
رد قشع  باتفآ  دش  رون  رپ  ناهج  دـمآ ،  باتفآ  دـش  روط  گشر  هناریو  ناهگان  تشذـگ  وا  شود  يور  ترـسحز  رـس  تشادـن  ینامرد 

دوب هاش  وحم  هک  كدوک  لد  زا  دش  هللاراث  وحم  رـس  ات  ياپ  دش  هاش  يور  ناریح  يا  هظحل  تفاتـش  دوخ  رهم  يوس  اسآ  هرذ  تفات  هناریو 
ياپ تسد و  دوب  هدرک  مطالت  وا  قشع  رحب  درک  زاـغآ  ون  ار ز  يرارقیب  درک  زاـب  بل  هچنغ  دـسوبب ،  اـت  دوب  هآ  دود  تساـخ  یم  رب  هچنآ 

ریغ ییامن  ور  تشادن  ناناج  هدنبیز  يا  هفحت  دش  زورفا  ناهج  دیشروخ  وحم  دش  زوس  زاس و  مرگرـس  ناس  هرذ  دوب  هدرک  مگ  ار  شیوخ 
نیا راک  تشذگ  یتسه  زک  تسم  دش  نانچ  نآ  رون  ماج  زا  تفص  یـسوم  دش  تسم  روط  هب  ار  ینیـسح  رون  نوچ  دید  تشادن  ناج  دقن 
دـش دحتم  وا  تسم  رـس  دش  لصو  بارـش  زا  دش  دیهان  هم و  زورفا  لفحم  دش  دیـشروخ  یلد  نشور  زا  هرذ  تشذگ  یتسم  زا  هراوخ  یم 

؟  بانج یلاع  نآ  فصو  میوگ  هچ  نم  دوبن ) یقاس  زج  هراوخ  یم  نآ  هکنآ  ز  ( ) دوبن یقاب  ناـشن  یقاـس  زا  رگید   ) وا تسه  اـب  وا  تسه 
باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ  )
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مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  دراد  يرتسب  اجنآ  نوفدم و  دش  شوه و  زا  تفر  هک  دناد  ادخ  دش ،  مالسلا  هیلع  ارهز  ناتسب  لگون  نآ  اب  هچ 
 ، ینینزان یفیطل ،  يراسخر  هام  ینابز ،  نیریش  يربلد ،  يزیزع ،  دراد  يرتخا  کین  رتخد  ناریو  ماش  جنک  هب  دراد  يرتخد  ناریو  ماش  رد 

هلاـس هس  دراد  يرهوگ  شجنگ  یجنگ و  ارـس  ناریو  نیا  رد  هناریو  کـیرات و  هناـخ  کـی  رد  ماـش و  جـنک  هب  دراد  يرکیپ  هم  یخرلگ ، 
ياج نیا  یلو  تعسو  ارهاظ  درادن  وا  قاور  نحص و  رگا  دراد  يرضحم  یلاع  هچ  نیب  اجنآ  رد  ور  هیقر )   ) نامولظم ناطلس  همولظم  رتخد 
عمج وس  کی  دراد ز  يرتفد  باتک و  شنویامه  رابرد  هب  رف  نویاـمه  نآ  مظعم  نیطالـس  راـبرد  وچ  دراد  يرف  بیز و  رظن  رد  کـچوک 
ربنم دهد  شیدرخ  رب  هراوهگ  هقادـنق و  دـنهد  یم  تداهـش  دراد  يربنم  شعیفر  خاک  يرگید  تمـس  هب  هراوهگ  قادـنق و  مه  درگ  دـشاب 

یسدق هاگراب  حیرض و  دراد  يرظنم  قاور  اجنآ  هک  یهد  یم  یهاوگ  ار  وا  سدقا  ناتسآ  ینیبب  رگ  تقد  هب  دراد  يربکا  ماقم  وک  یهاوگ 
يرگید تشونرس  ناریو  ماش  روج  ماجرفدب ز  ماش  رد  مه  همولظم  رتخد  نیا  یلو  دراد  يرتالاو  ینعم  ینعم ،  لها  مشچ  هب  الاو  رتخد  نآ 

هتفر اجک  میاباب  هک  همع  زا  دسرپ  یم  یبش  دراد  يروآ  نزح  هصق  وا ،  رس  رب  دمآ  هچ  اج  نیا  رد  ماش و  دمآ  هفوک  البرک و  تشد  دراد ز 
يرشحم هبارخ  بش  نآ  شنویـش  هآ و  رتخد ز  نآ  دینـشن  یتبثم  باوج  بنیز  زا  وچ  دراد  يرخآ  مه  نآ  تسا ،  ینالوط  دنچ  ره  رفـس   ؟

نیاک بجاح  داد  شباوج  دراد ؟  يرگخا  ناج  رب  هک  اغوغ  نیا  تسیچ  اتفگب :  رادیب  دش  باوخ  زا  ویرغ  نیا  دینـشب  وچ  نود  دیزی  دراد 
مسج مغ  هصغ و  طرف  نویش ز  دنک  یم  وا  يرود  زا  دهاوخ و  یم  ردپ  دراد  يرطضم  لاح  هک  دشاب  يرتخد  زا  اون  تسا  ناریسا  زا  وهایه 

هاگراب دـیزی و  دراد  يرتسب  اجنآ  نوفدـم و  دـش  شوه و  زا  تفر  هک  دـناد  ادـخ  دـش ،  ارهز  ناتـسب  لگون  نآ  اب  هچ  دراد  يرغال  درز و 
هیقر  ) نادقف دلان ز  یم  نوخ و  لد  هدرپ  زا  يوریپ )   ) دزیرب دراد  يرفیک  کش  ههبش و  یب  دوب  دب  نوچ  لمع  خیب  زا  دش  هدیچرب  شتردق 

دراد يرذآ  دوخ  لد  رد  ( 
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ناغف دایرف و  زاس  منک  هناخمغ  هرـسکی  ناهج  هک  مهاوخ  زاب  مراد  ناودع  یلیـس  زا  هدش  یلین  خر  مراد  نالیغم  راخ  زا  هدش  نوگلگ  ياپ 
مدای ینیـشن  هناریو  تلاح  زا  دـمآک  منک  هناریو  همه  ملاع  هک  ردـق  نآ  میرگ  منک  هناـشاک  هناریو ز  هب  يور  شو  دـغج  منک  هناوید  لد  زا 

هب نارـسا  نوچ  مراد  نالان  هدرزآ و  یلد  نامیتی  نوچ  مراد  ناماس  هراوآ ز  يرـس  ناـبیرغ  نوچ  مداـینب  شمغ  لیـس  دـنک  تسا  نآ  تقو 
نآ نیـسح  درورپ  زان  ریـسا  تسا و  نیمغ  تسا و  میتی  هک  یلفط  رهب  مراد  ناغفا  مغ و  گنچ  هب  هداتفا  ین  نوچ  مراد  ناـبیرگ  هصغ  فک 
ماش هناریو  هب  داتفا  ردپ  لایخ  هب  ماکان  ناک  یبش  هصاخ  ناغف  تشاد  مد  همه  مایا  روج  هک ز  هیقر ،  لفط ؟  نآ  تسیک  ریـصنو  رای  یب  هش 
يا يدرک  ناهنپ  وت  يور  امز  هک  رخآ  دش  هچ  يدرک  ناسحا  يدـمآ ،  اج  هب  هچ  مدـقم  ریخ  مارآ  شمـسج  تفر ز  ردـپ ،  دـمآ ز  شدای 

هب تسا و  لصو  هاگ  مراد  ناوارف  وت  اب  ردپ  ناج  لد  درد  دنداد  تلایع  هب  قدـصت  هب  امرخ  نان و  دـنداشگب  متـس  تسد  ام  هب  وت  یب  ردـپ 
ماب رهز  دندنکف  هک  گنس  ره  ریغ  مراد  ناودع  یلیس  زا  هدش  یلین  خر  مراد  نالیغم  راخ  زا  هدش  نوگلگ  ياپ  مراد  نارجه  هوکـش ز  بل 

رد هداد  ام  لصاح  متس  قرب  زا  هتخوس  کلف  هک  ام  لد  زا  ردپ  ناج  يا  ربخ  يراد  چیه  مرس  هب  يدیـشکن  شزاون  تسد  رگد  سک  مرب  و 
درک رظن  رادیب و  تشگ  باوخ  زا  هگان  هک  دوب  ناغف  مرگ  ردپ  اب  ام  لفحم  بش  هب  تسا  هآ  هلعـش  زا  نشور  ام  لزنم  نیک  هناریو ز  هشوگ 
نوچ دمآ  رفس  زا  مردپ  همع  تفگ  باب  خر  رجه  هراب ز  رگد  درک  رـس  هلان  بات  تقاط و  نت  هب  هن  نیلاب ،  هب  دید  ردپ  هن  بآ  رپ  مشچ  ابا 

راب ور  هچ  زا  نم  رت  مشچ  ود  دوب  وا  ضراع  زا  نشور  نم  رب  رد  نونک  دوب  ردپ  همع  ادـخ  هب  دـش  نوخ  رپ  ملد  زاب  وا  مغ  زک  وگ  زاب  دـش 
یب لد  نیا  اجک ،  درد  همه  نیا  اجک  باب  خر  رجه  اجک ،  هدید  مغ  نم  نم  رورپ  مغ  لد  داد  هب  همع  يا  سرب  نم  رس  زا  دیشک  ياپ  رگد 

یملاع هاکناج  یشورخ  هلمج  لد  دندیشک ز  رب  هللا  لآ  لد  هآ  ناور  تشگ  کلف  هب  هام  نوچمه  خر  دیـشارخ  دیـشورخ و  سپ  اجک  بات 
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ناریو هب  هاش  رـس  هک  مد  نآ  زا  هآ  دیهـش  هاش  رـس  هناریو  هب  داتـسرفب  دیزی  هشیپ  افج  لاح ،  نآ  زا  هاگآ  تشگ  هآ  هلان و  زا  رپ  دندومنب  ار 
دنتـسش ز همه  دمآ  نامهم  هدز  رـس  نآ  مغ  ناوخ  رـس  هب  دمآ  نامیتی  تقو  رـس  هب  فطل  رـس  زا  دمآ  ناشیرپ  عمج  نآ  ییوجلد  یپ  دـمآ 

لگ نآ  رب  هژم  باحس  زا  تسیرگن  شرابک  باب  خر  هب  هیقر  نوچ  دندید  ناشخرد  رهم  نآ  قبط  رهپس  رد  دندید  ناناج  وچ  تسد ،  ناج 
هدرک ادـج  هک  اباب ،  ناج  تسیک  هدز  مغ  نم  گرم  وت  لتق  ببـس  تسیچ  وت ز  يوکن  يوم  نیا  ردـپ -  نوخ -  رپ  تفگ  تسیرگب  رمحا 
هقرغ وت  رکیپ  یب  رـس  منیبب  لاح  نیدب  هک  وت  رـس  يادف  هب  نم  يا  متـشاد  نامگ  یک  تنت  هدنام  اجک  هب  ایآ  ندب  یب  رـس  يا  تندب  زا  رس 

زا رـس  داتفین  ياپ  زا  دوخ  ات  داهنب  یمارگ  باب  بل  هب  دوخ  بل  سپ  وت  رورپ  مغ  رتخد  دـنک  هچ  اباب  وت  یب  وت  رونا  خر  هام  مرگن  نوخ  رد 
رد لوتب  رازلگ  لگ  نآ  ناهج  تلحر ز  درک  لوهج  موق  نآ  هنیک  متـس و  زک  نامز  نآ  لوسر  لآ  لد  لاح  دب  هچ  هک  هللا  ملع  دادن  تسد 

يدرک زرم  یب  دح و  یب  یلع  لآ  رب  ملظ  يدرک  رگمتس  وت  نازیزع  لیخ  اب  هچ  هک  لوجع  خرچ  ایا  وت  زا  ریغص )  ) دنام بجع 
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ما هناریو  نیا  رد  نکاـس  ارچ  نم  ما  هناـشاک  لزنم و  وک  ناـج ،  همع  ما  هناـمیپ  هدـش  رپ  رگید  هک  نوچ  راز  راز  میرگ  راذـگب  ناـج ،  همع 
دزیر یم  عمش ،  ما  هنامیپ  هدش  رپ  رگید  هک  نوچ  راز  راز  میرگ  راذگب  ناج ،  همع  ما  هناگیب  هرفس  رب  نامهیم  نم  دنتفر و ،  همه  منایانشآ 

يا رادب  مناج  زا  تسد  ما  هناوید  یقـشاع  دنادن  وا  ریگ  مارآ  نم  هب  دـیوگ  یم  لقع ،  ما  هنادرد  یکدوک  دـناد  هک  نوچ  نم  ياپ  رد  رهگ 
مدش یناشیرپ  زا  بات  یب  هک  سب  ما  هناناج  مغ  رد  ناج ،  زا  غراف  سرپم  ملاح  ابص  يا  نم  زا  رذگب  ما  هناورپ  ار  قشع  غارچ  نم  راسگمغ 

لد رازآ  نک  مک  ودع  يا  داب  رب  هتفر  منامناخ  ما  هناد  دنمک و  نآ  ریسا  نم  وا  لاخ  فلز و  هب  راتفرگ  نم  ما  هناش  رب  دنک  ینیگنس  فلز ، 
خر رون  زا  هک  ياو  بشما  تسا  نم  گرم  بش  ناج  همع  ما  هناخ  نیا  هدرورپ  کمن  نم  ناـسح )   ) شیوک زا  تفر  مناوت  یک  ما  هنـالفط 

رتـخد بشما  تسا  نم  دزن  رد  نکـشب  ار  هناـمیپ  مه  وت  میتسکـشب  هناـمیپ  اـم  هک  وگ  رب  نیدـباعلا  نیز  هب  بشما  تسا  نشور  هبارخ  مباـب 
؟  مردپ دماین  ارچ  مرسب  دمآ  هچ  همع  منم  هناریو  جنک  هب  منم  هنادرد 

ناسح هدنیارس :   . 6

همه زا  دیما  ان  دز  یم  میور  رـس و  رب  ودع  وچ  هنایزات  مدرک  بش  رگنب  يزور  هچ  هب  ار  دوخ  زور  مدرک  بت  ردپ  وت  رجه  شتآ  متخوس ز 
زا وت  يور  لگ  هدرمژپ  مییرگب  هناریو  هب  هناخ ،  نطو و  زا  رود  مییرگب  هنابیرغ  هک  اـت  اـیب  همع  يا  میتی  کـشا  مدرک  بنیز  هب  يور  سک 

دـیمون ز مییرگب  هناریو  لد  نیا  وت و  لاح  رب  مربص  هساـک  رگد  همع  يا  دـش  زیربل  مییرگب  هناـناج  هب  مینیـشن و  هیاـس  رد  دیـشروخ  شباـت 
هناشاک هشوگ  نیا  رد  عمـش  نوچ  قوشعم  رـس  درگ  هب  هناورپ  نوچ  میدرگ  مییرگب  هناشیرپ  مرانک ،  هب  نیـشنب  نم  لد  هتـشگ  ردـپ  رادـید 

مییرگب هناگیب  مدرم  رظن  شیپ  دیاب  هک  همع  يا  دشک  یم  ارم  هدقع  نیا  مییرگب 

ع)  ) هیقر ترضح  همانترایز  ع ، )  ) هیقر ترضح  رهطم  مرح  مهدزای :  شخب 

ع)  ) هیقر ترضح  رهطم  مرح 

وزرآ یهاوخ  هچ  ره  شناتسآ  زا  اسر )  ) يا میافص  اب  كاپ  كاخ  زا  نیـسح  يوجلد  يوب  دیآ  هکنآز  نم  زا  دییوج  لگ  يوب  مبالگ  نم 
 ، يرـصم یعفاش  دـمحا  نب  باهولادـبع  میدروآ ،  رـضاح  باتک  زاغآ  رد  هکنانچ  میاـسران  عبط  هدـنام  لـگ  نیا  فاـصوا  زا  زجاـع  نک 

هعقب و قشمد ،  عماج  دجـسم  کیدزن   : ) دـنک یم  لقن  مهد ،  باـب  ننملا ،  باـتک  رد  يرمق ، )  لاس 973  هب  یفوتم   ) ینارعش هب  روهـشم 
هاگرد رد  عقاو  یگنس  يور  رب  تسا .  فورعم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  دقرم  هب  هک  دراد  دوجو  يدقرم 
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هناخ نیا   ) مالسلا هیلع  هیقر  دیهشلا ،  نیسحلا  تنب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لآب  تفرش  هعقب  تیبلا  اذه  تسا :  هتشون  نینچ  دقرم ،  نیا 
دقرم ( 307  ( ) تسا هتفای  تفارش  هیقر  ترضح  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لآ  دورو  هب  هک  تسا  یناکم 

مرتحم تاداس  زا  یکی  تسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 1280  رد  راب  کی  تسا ،  هدـش  ریمعت  اهراب  ریخا  نورق  رد  همولظم ،  رتخد  نیا  رهطم 
هلیسو هب  زین  ریخا  ياهلاس  زا  لبق  نآ  ریمعت  نیرخآ  و  تسا .  هدیدرگ  رکذ  باتک  نیا  لوا  شخب  رد  نآ  ناتـساد  هک  یـضترم  دیـس  مان  هب 

 ، ریخا ریمعت  دروـم  رد  تسا ،  هـتفرگ  ماـجنا  يرمق  يرجه  لاس 1323  رد  ناریا  مظعاردـص  ناطلـسلا  نیما  کباتا  ناخ  رغـصا  یلع  زاریم 
مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  دقرم  برد  يالاب  رب  هک  هدورس  يراعشا  يرمق ،  يرجه  يافوتم 1371  یلماع  نیما  نیسحم  دیس  همالع  موحرم 

نیا دقرم  ریمعت  خیرات  هدام  رخآ ،  تیب  دنک و  یم  لقن  هعیـشلا  نایعا  رد  وا  دوخ  هک  تسا ،  تیب  ود  نیا  اهنآ  هلمج  زا  تسا و  هدش  شقن 
تلع هب  رخاوا ،  نیا  رد  دـمحا  لآ  نم  هیقر  ربقب  انب  وهزت  اهتخرا  دـق  ددـج و  ناریا  یف  ردـصلا  ریزو  یلع  اـیلعلا  هبترلاوذ  هل  تسا  همولظم 

 ، نیریاز يارب  نآ  نتشادن  شیاجنگ  لحم و  یکچوک  هموصعم و  رتخد  نیا  ربق  هب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نادناخ  نادنمقالع  هجوت  ترثک 
زا يا  هدـع  کـمک  اـب  روظنم  نیدـب  دـهد و  هعـسوتار  هردـخم  مرح  هک  دـمآ  رب  ددـص  رد  یلاـخلخ  هللا  رـصن  خیـش  جاـح  روفغم  موحرم 

هناضرغم ياهیراکعمط  هنالهاج و  ياهبصعت  رطاخ  هب  یلو  درک .  يرادیرخ  ار  مرح  فارطا  ياه  هناخ  نادناخ ،  نیا  نابحم  ناراکوکین و 
دوب يدابع  لحم  کی  سیسات  روظنم  هب  دیدج  نامتخاس  يانب  هک  اجنآ  زا  دندرک .  يراددوخ  تویب  هیلخت  زا  اه  هناخ  نابحاص  زا  یعمج 

فارطا ياه  هناخ  لماک  بیرخت  هیلخت و  اذل  دنتشاد ،  ار  یقح  نینچ  اعرش  هکنیا  اب  دنوش ،  روز  هب  لسوتم  دنتـساوخ  یمن  رما  نایدصتم  ، 
غیرد یب  شـشخب  لذب و  یعاسم و  هجیتن  رد  هللادمحب  هکنآ  ات  دوب  راظتنا  هب  ناقاتـشم  نادنمقالع و  مشچ  دیماجنا و  لوط  هب  لاس  نیدنچ 
سمش يرجه  خیرات 1364  رد  دندرک ،  تخادرپ  اه  هناخ  نابحاص  هب  ار  یقاقحتـسا  تمیق  فعاضم  فاعـضا و  هک  نایدـصتم ،  نایناب و 

 . دش نامتخاس  هب  عورـش  امـسر  نویناحور  املع و  زا  یعمج  هیروس و  یتلود  تاماقم  نیلوسم و  زا  یـضعب  روضح  اب  يدالیم  ربارب 1984 
یلک روط  هب  دندوب ،  هداد  رییغت  البق  دنچ  ره  دوب  یلعف  يانب  لخاد  رد  هک  ار  يا  هناخدور  ریسم  انب  ماکحتـسا  زا  رتشیب  نانیمطا  يارب  انمض 

عومجم دـیدرگ .  مرح  دـیدج  يانب  يزیر  یپ  هب  عورـش  سپـس  دـیماجنا .  لوط  هب  هام  جـنپ  رییغت  نیا  و  دـندرب ،  نوریب  مرح  ناـمتخاس  زا 
تمـسق رد  تسانبریز .  یقاب  و  زاـب ،  ياـضف  تحاـسم  نیا  زا  یبیرقت  عبرم  رتم  هک 600  تسا  عبرم  رتـم  ابیرقت 4500  نامتخاس  تحاـسم 

ابیرقت دیدج  يانب  رد  شیاهقاور  مرح و  تعـسو  هک  تسا  هدـش  هتخاس  ( 20*40  ) عبرم رتم  تعسو 800  هب  يدجـسم  نامتخاس ،  یبونج 
 . دیامرف تیانع  ریخ  يازج  شنایناب  هب  دنوادخ  دوب .  دهاوخ  عبرم  رتم   2600

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  همانترایز 

نینموملاریما تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب  هللا و  همحر  مالـسلا و  هیحت و  کیلع  هیقر  انتدیـس  اـی  کـیلع  مالـسلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
تانموملا نینموملا و  ما  يربکلا  هجیدخ  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  نیملاعلاءاسن  هدیـس  ارهزلا  همطاف  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  بلاطیبا  نب  یلع 

دیهشلا هقیدصلا  اهتیا  کیلع  مالسلا  دیهشلا  نیسحلا  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  یلو  تخا  ای  کیلع  مالسلا  هللا  یلو  تنب  ای  کیلع  مالـسلا 
همولظملا اهتیا  کیلع  مالـسلا  هلـضافلا  هیکزلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیقنلا  هیقتلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیـضرملا  هیـضرلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا 
نیرهاـطلا نیبـیطلا  كدادـجا  کـئابآ و  عـم  هنجلا  یف  كاواـم  کـلزنم و  هللا  لـعجف  کندـب  کـحور و  یلع  کـیلع و  هللا  یلـص  هیهبلا 

هللا یلص  هتاکرب و  هللا و  همحر  فیرشلا و  کمرح  لوح  نیفاحلا  هکئالملا  یلع  رادلا و  یبقع  معنف  متربص  امب  مکیلع  مالسلا  نیموصعملا 
نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب لها  مهدزاود :  شخب 

دندرگ یم  زاب  هنیدم  هب  ماش  زا  ع )  ) تیب لها 
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هدروآ و ینخـس  باب  نیا  رد  سک  ره  تسین ،  مولعم  قیقحتلا  یلع  دـنا و  هتـشون  فلتخم  ماش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  فقوت  تدـم 
زور لهچ  بئاصملا  ضایر  هیـشاح  رد  ناشیا  هک  هدرک  لقن  هماقم  هللا  یلعا  یئابطابط  دیـس  زا  بهذـملا  زارط  رد  تسا .  هدومن  یتاـبیرقت 

جیهمو اکبلا  حاتفم  بحاـص  تسا .  هداد  هیوباـب  نبا  هب  تبـسن  ار  نآ  هتفگ و  هاـم  شـش  يو  یفـشاک ،  زا  ینـالیم  تیاور  هب  تسا .  هتفگ 
نوعلم دیزی  نوچ  هلمجلاب ،  هللادنع .  ملعلا  دنا و  هدنامن  ماش  رد  رتشیب  زور  هد  هک  دـنا  هتفگ  یـضعب  دـنا و  هتفگ  زور  هدـجیه  زین  نازحالا 

ماش رد  تماقا  نیب  دقفت ،  زا  دعب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دوش ،  اپب  هنتف  هک  تسا  کیدزن  دننک و  یم  راثن  تنعل  وا  رب  ماش  مدرم  هک  دید 
هللا یلص  هللا  لوسر  اندج  هرجاهم  اهناف  هنیدملا  یلا  اندر  دومرف :  مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  هایلع  تخاس .  ریخم  هنیدم  يوس  هب  تکرح  و 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  زا  هک  ار ،  ریشب  نب  نامعن  نیعل  دیزی  نادرگ )  زاب  تسام  دج  هاگترجه  هک  هنیدم  هب  ار  ام   ) هلآ هیلع و 
هب ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تفگ :  درک و  وا  هارمه  زین  ار  نایهاپس  زا  رفن ،  دصناپ  یتیاور  هب  و  رفن ،  یس  دیبلط و  تفر ،  یم  رامش  هب  هلآ 

دنیامن رایتخا  اهنآ  دوخ  هک  ناکم  ره  هب  هک  دومن  شرافـس  درک و  ایهم  دوب ،  مزال  هچنآ  ار ،  اـهنآ  رفـس  بابـسا  نینچمه  ناـسرب .  هنیدـم 
نیعل دیزی  ( 308  . ) دشابن راوشد  نانز  رب  هک  دییآ  دورف  رترود  اهنآ  زا  امـش  يآ و  دورف  دنیآ  دورف  دنهاوخ  یم  هک  اجره  شاب و  راپـسهر 

ار لاوما  نیا  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  يا  بنیز و  يا  تفگ :  تخیر و  اهنآ  يور  رایـسب  ياهلام  دـندرک و  مهارف  ار  نارتش  داد  نامرف  سپس 
ام کلی  دیزی و  يا   : ) دومرف مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  هردخم  ایلع  دشاب .  هدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  ضوع  ات  دیریگب 
يا دومرف :  دیزی ) لجخف  کلذ ،  نوکی  هللاو ال  ال  الام ،  هضوع  اوذخ  لوقت  یخا و  لتقت  کهج  بلـصا و  کبلق و  یـسقا  كءایح و  لقا 
ادخ هب  هن  یهدـیم  نم  هب  لام  نآ  ضوع  رد  یناسر و  یم  لتق  هب  ارم  ردارب  یمرزآ ،  یب  لد و  گنـس  ایح و  یب  ردـقچ  وت  رب  ياو  دـیزی ، 

ادهشلادیس ترضح  رس  تقونآ  دنیوگ :  رگید  یـضعب  فنخم و  وبا  دیدرگ .  نیگمرـش  هدز و  تلجخ  دیزی  دش .  دهاوخن  زگره  نیا  مسق 
البرک هب  ار  رهطم  رـس  نآ  ناشیا  دندرک و  میلـست  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هب  هتخاس و  وبـشوخ  روفاک  کشم و  اب  ار  مالـسلا  هیلع 

رادومن هیوامس  راثآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  زا  سپ  میناوخ :  یم  قودص  خیش  یلاما  رد  دندومرف .  رهطم  دسج  هب  قحلم  دندیناسر و 
تشگن عفترم  روبزم  هیـضرا  هیوامـس و  راثآ  نآ  دندینادرگن ،  زاب  البرک  هب  ار  رهطم  رـس  نآ  دندشن و  نوریب  ماش  زا  تیب  لها  ات  تشگ و 

هب البرک  رد  رهطم  رس  دنیوگ  یم  هدرب -  مان  ار  اهنآ  بهذملا  زارط  رد  هکنانچ  زین -  رگید  یعمج  و  نیعلا )  رون   ) رد ینیارفسا  قاحسا  وبا 
ادـتبا رد  نوعلم  نآ  يرآ ،  دـندرک .  نیزم  رات  رز  يابید  عاونا  هب  ار  اـهنآ  ياـهلمحم  اـت  داد  روتـسد  دـیزی  هلمجلاـب ،  تشگ .  قحلم  ندـب 

هک داد  فقوت  هناریو  رد  نادنچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لآ  دیشوک و  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تبرک  ترجز و  رد  تسناوت  هکنادنچ 
تشز مدرم  نآ  تمدص  نادنز و  يراوس و  رتش  تمحز  زا  ناشیا  تشوگ  تخادنا و  تسوپ  ناشکرابم  ياه  هرهچ  امرـس  امرگ و  جنر  زا 
شتآ ات  درکن  راذگ  ورف  نیک  ضغب و  تاودع و  تایـضتقم  زا  هنوگ  چیه  تشگ و  رازن  رازآ  ترثک  زا  ناشفیرـش  مادنا  دـش و  بآ  ناینب 

یتح دنداد ،  رارق  تعنـش  تنعل و  هنوگ  رازه  دروم  ار  وا  دندیروش و  وا  رب  ایند  مدرم  هتفر  هتفر  هکنیا  ات  داد ،  نیکـست  ار  دوخ  نیک  رپ  لد 
هیلع تیب  لها  اب  هکنآ  رگم  دـیدن  هراـچ  هدـیدب  کـیرات  راـگزور  نیا  نوچ  دـندیروش .  وا  رب  يو  دوخ  تیب  لـها  ناـمالغ و  نادـنزرف و 
يو هب  داتسرف و  ناشیا  هارمه  ار  یصخش  اذل  دهد .  تعجارم  هنیدم  بناج  هب  تمرح  تزع و  لام و  اب  ار  اهنآ  دیآرد و  رهم  رد  زا  مالـسلا 

نانز و هتخاس  ایهم  هتـسیاش  یبوخ و  روط  هب  ار  رفـس  بابـسا  يو  دـنکن .  یهاـتوک  ناـشیا  ماـشتحا  مارتحا و  رد  يا  هقیقد  هک  داد  روتـسد 
زا مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نوچ  دندیدرگ .  ایهم  تعیاشم  يارب  ماش  مدرم  دندش و  نوریب  راظتنا  هب  هایـس  ياهـسابل  اب  ماش  نارتخد 

نانز دندمآ .  نوریب  دیزی  يارـسمرح  زا  تمـصع  ناوناب  دنیایب .  نوریب  هک  داد  هزاجا  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دـش ،  نوریب  دـیزی  سلجم 
ایلع نوچ  دنیوگ :  دندیناسر .  دوبک  خرچ  هب  ار  ادـص  هلان  هیرگ و  زا  دـندیود و  نوریب  ناشیا  تاقلعتم  دـیزی و  ياهرتخد  نایفـسوبا و  لآ 

رد راک ؟  هچ  نیرز  ياهلمحم  اب  ارم  دومرف :  هدیـشکرب  لد  زا  هلان  داتفا  راترز  ياـهلمحم  نآ  رب  شمـشچ  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  هردـخم 
دنتـساوخ مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هک  ینامز  تفرگ .  الاب  مدرم  نویـش  يادـص  اهنآ  هدـهاشم  اب  دـندرک و  شوپ  هایـس  ار  اهلمحم  نآ  هجیتن 

ار اهنآ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دندیـشکرب و  لد  زا  اه  هلان  هداتفا ،  دندش  نوریب  هنیدم  زا  هک  يزور  نآ  دای  هب  دنوش  لمحم  راوس 
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راهظا ینابز  هب  کیره  تشذگ و  راوشد  یسب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هب  زور  نآ  رد  دومرف .  یم  رما  ییابیکش  ربص و  هب  داد و  یم  تیلـست 
ینامز ات  دـندشن  تکاس  نانآ  داد و  یم  ربخ  تمایق  روش  زا  ماش  مدرم  هلان  دـنتفر .  نوریب  ماش  هزاورد  زا  ات  دـندومن  یم  يراوگوس  هلان و 
لوسر تیب  لها  و  دنتـشگزاب .  رهـش  هب  سوسفا  لامک  اب  نایرگ  نالان و  تقو  نیا  رد  دـیدرگ ،  بیاغ  ماش  مدرم  رظن  زا  اهنآ  يراـمع  هک 

رد دندمآ و  یم  دورف  دنتساوخ  یم  اج  ره  دندومن :  یم  قیرط  یط  دنتساوخ  یم  هک  روط  ره  تکرح  ریـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
ریـشب نب  نامعن  دـنتخاس  یم  نیجع  نینوخ  کشا  اب  ار  كاـخ  دـندرک و  یم  ماـیق  يرادازع  مسارم  هب  دـندش  یم  دراو  هک  زین  هیرق  رهش و 

درک یم  لزنم  ناشیا  زا  رود  دوخ ،  نادرم  اب  دندمآ ،  یم  دورف  اجک  ره  رد  تشاد و  یم  لومعم  ناشیا  هب  تبـسن  ار  میرکت  ریقوت و  لامک 
زا دندش .  کیدزن  قارع  یلاوح  هب  هک  یماگنه  ات  دوب  نینچ  دنـشاب و  دوخ  لاح  هب  لایخ  تینما  لاب و  تغارف  اب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ات 

هنوگچ درک ،  ربارب  هایس  كاخ  اب  ار  دیزی  هنوگچ  هک  دیجنس  ار  مالسلا  هیلع  نیموملاریما  دیـشر  رتخد  یهلا  تسایک  تسایـس و  دیاب  اجنیا 
 ، دنکن عنم  ار  وا  یـسک  دیایب  دهاوخ  یم  ماش  نانز  زا  ینز  ره  هک  داد  نامرف  هنوگچ  درک ،  اپ  رب  دـیزی  تختیاپ  همـصاع و  رد  ازع  سلجم 
هک داد  ناـمرف  هنوـگچ  و  درک ،  اـشنا  ار  هیما  ینب  نعاـطم  بلاـثم و  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  لآ  تیموـلظم  يواـح  یثارم  هنوـگچ 
قح هملک  يالعا  ار  دوخ  ریـس  طخ  دز و  یم  قح  يادـن  یمه  مالـسلا  هیلع  بنیز  یلزنم  ره  رد  هتبلا  دـننک ؟  هایـس  ار  اهملع  ار و  اهیرامع 
ولع تفارـش و  تلالج و  تمظع و  رگناشن  دوخ  نیا  و  دیـسر ،  فده  هب  ات  درب  راک  هب  ار  دوخ  یعـس  یمامت  هنوگنیدـب  و  دوب ،  هداد  رارق 

 ، ینعم رد  دوب و  هدرک  تمحرم  مالـسلا  هیلع  بنیز  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوب  یلماک  صاـخ و  شناد  ملع و  ییابیکـش و  ربص و  تمه و 
(309  . ) دوب هدرک  هریخذ  قح  نید  يایحا  يارب  دوخ  هنیزخ  رد  ار  اهبنارگ  رهوگ  نیا 

هنیدم رد  مالسلا  هیلع  هیقر  دای  هب 

روضح هب  تیلست  ضرع  يارب  هنیدم  ياهنز  تشگزاب ،  هنیدم  هب  ناهارمه  اب  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هک  یماگنه  تسا  هدش  تیاور 
یم اـهنآ  و  درک ،  یم  ناـیب  اـهنآ  يارب  ار  ماـش  هفوک و  ـالبرک و  زوسناـج  ثداوـح  یماـمت  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  دـندمآ .  ناـشیا 

ار مرمک  ماش  هبارخ  رد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  تلحر  تبیصم  اما  دومرف :  داتفا و  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  دای  هب  هکنیا  ات  دنتـسیرگ 
ياهجنر دای  هب  زور  نآ  و  دـش ،  دـنلب  هیرگ  هلان و  نویـش و  هب  ناشیادـص  دندینـش ،  ار  نخـس  نیا  یتقو  اهنز  درک .  دیفـس  ار  میوم  مخ و 

(310  . ) دنتسیرگ رایسب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  زادگناج 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  تامارک  مهدزیس :  شخب 

همدقم

ترـضح زا  ناشخر  رهم  نیا  دبا  ات  دباتب  اما  شوماخ و ،  ایقـشا  روج  ناشطع ز  هاش  نآ  نیـسحزا  دناماجب  ناریو  ماش  رد  يرتخد  هلاس  هس 
 ، هتشذگ ياهشخب  لالخ  رد  البق  هک  تسا  هدرک  زورب  يددعتم  تامارک  خیرات ،  لوط  رد  ترـضح ،  نآ  رهطم  دقرم  مالـسلااهیلع و  هیقر 

 : مینک یم  بلج  رگید  تفگش  تامارک  دنچ  هب  ار  امش  هجوت  کنیا  و  ( 311  ) میدرک هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب 

دناوخب ار  هیقر )   ) مرتخد تبیصم  زا  هلمج  دنچ  وگب 

یمق سابع  خیـش  جاح  ماقمیلاع  ثدحم  موحرم  دنزرف  يرمق ، )  يرجه  مرحم 1369  يافوتم   ) هداز ثدـحم  یلع  ازریم  جاح  موحرم   . 1
هرجنح و یتحاران  يرامیب و  هب  لاسکی  دومرف :  یم  ناشیا  دـندوب .  نارهت  روهـشم  يابطخ  ظاعو و  زا  اـمهیلع ،  یلاـعت  هللا  ناوضر  ( 312)
هب یعقوم  نینچ  رد  یضیرم  ره  ملـسم ،  دوبن .  نکمم  نم  يارب  ندرک  ینارنخـسو  نتفر  ربنم  هک  ییاج  ات  مدوب ،  هدش  التبم  ادص  یگتفرگ 
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تـسا دیدش  ردق  نآ  نم  يرامیب  دـش  مولعم  هنیاعم  زا  سپ  مدرک .  هعجارم  هبرجتاب  صـصختم و  یبیبط  هب  زین  نم  دـتفا ،  یم  هجلاعم  رکف 
هک يا  هخـسن  نمـض  رد  جلاعم  بیط  تسا .  جالعلا  بعـص  دشابن  جالع  رگا ال  هدش و  جلف  هداتفا و  راک  زا  یتوص  ياهرات  زا  یـضعب  هک 

مهاوخب يزیچ  رگا  منزن و  فرح  یـسک  اب  یتح  منک و  يراددوخ  نتفر  ربنم  زا  هام  دنچ  ات  دیاب  هک  تفگ  داد و  تحارتسا  روتـسد  تشون 
تسد زا  یتمالس  دیاش  وراد ،  لامعتسا  موادم و  تحارتسا  هجیتن  رد  ات  مسیونب ،  ار  اهنآ  مشاب  هتشاد  راظتنا  ما  هچب  نز و  زا  ار  یبلطم  ای  و 

 ، تساسرفتقاط تخس و  یلیخ  هچب ،  نز و  اب  یتح  مدرم  اب  ندزن  فرح  يرامیب و  نینچ  لباقم  رد  ربص  هتبلا  ددرگرب .  نم  هب  اددجم  هتفر 
تحارتسا رد  هتسویپ  منزن و  یفرح  میوگن و  چیه  هام  دنچ  ات  دوش  یم  روطچ  دراد و  دونـشو  تفگ  هب  جایتحا  زیچ  ره  زا  رتشیب  ناسنا  اریز 
يرارطـضا لاح  هچ  یکانرطخ ،  يرامیب  نینچ  ندـمآ  شیپ  اب  هک  تسا  نشور  همه  رب  دـشاب .  هچ  هجیتن  هک  تسین  مولعم  مه  نآ  مشاب ؟ 

یناشیرپ تلاح  نیا  دزادنا ،  یم  هداعلا  قوف  تردـق  کی  دای  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  دـیدش  یتحاران  رارطـضا و  دـهد .  یم  تسد  رامیب  هب 
لاعتم دنوادخ  هاگرد  هب  اهنآ  هلیسوب  ات  دتفا  یم  یهلا  هاگرد  نابرقم  دای  هب  هدش و  عطق  يرـشب  ياه  هراچ  مامت  زا  شدیما  ناسنا  هک  تسا 

لیذ هب  لسوت  زج  يا  هراچ  يدـمآ ،  شیپ  نینچ  اـب  مه  نم  دریگب .  يا  هرهب  دـنوادخ  فطل  ناـیاپ  یب  ياـیرد  زا  هدرک و  تجاـح  ضرع 
متخیر و کشا  یلیخ  دمآ و  تسد  هب  لسوت  لاح  رـصع ،  رهظ و  زامن  زا  دعب  يزور  متـشادن .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تیانع 
 ، هللا لوسر  نبای  متفگ :  هداد  رارق  بطاخم  مدوب  لسوتم  ناشیا  سدـقم  دوجو  هب  هک  ار  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  ترـضح  نادیهـش  رالاس 
زا نم  مورب .  ربنم  ناشیا  رب  دنراد  راظتنا  نم  زا  مدرم  مربنم و  لها  نم  نیا  رب  هوالع  تساسرفتقاط .  نم  يارب  يرامیب  نینچ  لباقم  رد  ربص 
رثا رب  ساسح  تسپ  نیا  زا  هراـبکی  دـیاب  هک  هدـش  هچ  ـالاح  متیب ،  لـها  امـش  نارکون  زا  ما و  هتفر  ربنم  ماودـلا  یلع  لاـح  هب  اـت  رمع  لوا 
نیا لابند  هب  دهد .  میافـش  ادـخ  ات  امرفب  یتیانع  اقآ  منک ؟  هچ  ار  اهتوعد  تسا ،  کیدزن  ناضمر  كرابم  هام  انمـض  مشاب .  رانک  يرامیب 

تمـسق دوب و  نشور  رونم و  نآ  زا  یمین  هک  مدـید  یگرزب  قاطا  رد  ار  مدوخ  باوخ ،  ملاع  رد  مدـیباوخ .  مک  مک  لومعم  قبط  لسوت ، 
یلیخ تسا .  هتسشن  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینوکلا  یلوم  ترـضح  دوب  نشور  هک  تمـسق  نآ  رد  کیرات  یمک  نآ  رگید 

ندومن تجاح  ضرع  مدرک  انب  مدرک .  ادیپ  زین  ایور  لاح  رد  متشاد  يرادیب  لاح  رد  هک  ار  یلـسوت  نامه  مدش و  تقوشوخ  لاحـشوخ و 
راک زا  هرجنح  نیا  اب  یلو  ما ،  هدش  توعد  ددـعتم  دـجاسم  رد  نم  تسا و  کیدزن  ناضمر  كرابم  هام  هک  متـشاد  رارـصا  اصوصخم  و  ، 

یلیخ نوچ  منزن .  یفرح  زین  دوخ  ياه  هچب  اب  یتح  هک  هدرک  عنم  رتکد  هکنآ  لاح  میامن و  ینارنخـس  هتفر و  ربنم  مناوت  یم  روطچ  هداـتفا 
تبیـصم زا  هلمج  دـنچ  وگب  هتـسشن  برد  مد  هک  دیـس  اقآ  نآ  هب  دومرف  درک و  نم  هب  هراـشا  ترـضح  متـشاد ،  يراز  عرـضت و  حاـحلا و 

رهوش مدید  مدرک  هاگن  قاطا  برد  هب  نم  دـیوش .  یم  بوخ  یلاعت  هللا  ءاش  نا  دـیزیرب ،  کشا  سمک  امـش  دـناوخب و  ار  هیقر )   ) مرتخد
هب ار  اقآ  رما  تسا .  هتـسشن  دـشاب  یم  نارهت  تعاـمج  همئا  زا  اـبطخ و  اـملع و  زا  هک  یمق  یئاـبطابط  یفطـصم  اـقآ  جاـح  ياـقآ  مرهاوخ 

ار مرتخد  هضور  دومرف  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  دنک ،  يراددوخ  تبیـصم  رکذ  زا  تساوخ  یم  ناشیا  مدناسر .  هدربمان  صخش 
هچب هنافساتم  اما  متخیر ،  یم  کشا  مدرک و  یم  هیرگ  مه  نم  دش و  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تبیـصم  رکذ  هب  لوغـشم  ناشیا  ناوخب . 

مورحم ضیف  رپ  سلجم  نآ  زا  ارچ  هک  مدوب  رثاتم  فساتم و  مدش و  رادیب  باوخ  زا  یتحاران  اب  مه  نم  دندرک و  رادیب  باوخ  زا  ارم  میاه 
هناتخبشوخ مدومن .  هعجارم  صصختم  نامه  هب  دعب ،  زور  ایو  زور ،  نامه  تشادن .  ناکما  یلاع  هرظنم  نآ  هرابود  ندید  یلو  ما ،  هدنام 

هچ امـش  دیـسرپ  نم  زا  دوب  بجعت  رد  تخـس  هک  وا  تسین .  راک  رد  یلبق  يرامیب  یتحاران و  زا  يرثا  الـصا  هک  دش  مولعم  هنیاعم  زا  سپ 
رس تشاد و  تسد  رد  ملق  رتکد  مدرک .  نایب  ار  مدوخ  باوخ  لسوت و  یگنوگچ  نم  دیتفرگ ؟  هجیتن  عیرـس  يدوز و  نیا  هب  هک  دیدروخ 

یلوم مان  رثا  رب  هک  يونعم  تلاح  کی  اب  داتفا و  نیمز  رب  شتسد  زا  ملق  رایتخا  یب  نم  لسوت  ناتساد  ندینـش  زا  دعب  یلو  دوب ،  هداتـسیا  اپ 
یتخل تخیر .  یم  شراـسخر  رب  کـشا  هرطق  هرطق  تسـشن و  تباـبط  زیم  تشپ  دوب  هداد  تسد  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نینوکلا 

 ، رس نآ  ( 313  . ) تشادن يرگید  جالع  هار  هراچ و  یبیغ  دادما  تیانع و  لسوت و  زج  امش  یتحاران  نیا  اقآ ،  تفگ :  سپس  درک و  هیرگ 
تـسا نیا  تسا  هدـیرب  نت  زا  رـس  نیـسح  رتخد  نیا  تسا  هدـیمرآ  كاخ  لد  رد  هک  مغ  جـنگ  نیا  تسا  هدـیکچ  شیولگ  وا ز  نوخ  هک 
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 ، ناج همع  يا  تفگ  دیدن و  ار  ردپ  باوخ و  دش ز  رادیب  تسا  هدیـسر  ناریـسا  دزن  هب  نوخ  تشد  زک  دید  باوخ  هب  ار  ردپ  هک  يرتخد 
دشاب هک  تفگ  هیرگ  هب  بنیز  تسا  هدیزگ  ار  ادخ  راوج  دوخ  رهب  زا  ام  رهب  هدیدنسپ  بارخ  نکـسم  نیا  تسا  هدید  هچ  نم  زا  رگم  ردپ 
يوس دنرب  اتفگ  تسا  هدینـش  رگمتـس  دیزی  ار  هلان  نآ  دـش و  دـنلب  اهنز  هیقر و  هلان  سپ  تسا  هدـیمخ  مغ  زا  متماق  هک  رفـس  ردـنا  مردارب 
تسا هدیرپ  تنج  يوس  وا  ناور  غرم  ناج  دادب  هیقر  باب ،  سار  دید  نوچ  تسا  هدیکچ  شیولگ  وا ز  نوخ  هک  رس  نآ  نیسح  رس  هبارخ 
البرک ناقشاع  زا  تسیچ  هناد  زان  نیا  دقرم  بالگ  یناد  تسا  هدیدن  ردارب  لتق  باب و  غاد  زج  ناهجرد  هک  یمیتی  هلاس  هس  نآ  تسا  نیا 

(314  . ) تسا هدیدن  سک  ناهج  هب  ار  دیزی  ربق  کیل  زیزع  نآ  ربق  دبا  هب  ات  تسه  رومعم  تسا  هدید  کشا 

ماش هبارخ  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح 

تاراشتنا رتفد  هب  يا  همان  یط  مق ،  هیملع  هزوح  نیسردم  زا  یناتسیس  يدهتجم  یضترم  دیـس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  ترـضح 
دیس جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  نآرق ،  رـسفم  ینابر و  ملاع   . 2 دنا :  هتشاد  موقرم  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بتکم 
زور کی  دندرک .  لقن  نینچ  ( 316  ( ) هر  ) یناتسیس یلع  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  تامارک  هرابرد  ( 315  ) ناشفارد نسح 

ناشیا مدـناوخ ، )  یم  رطق  حرـش  نم  نامز  نآ  رد   ) مدوب هتـسشن  یناتـسیس  یلع  دیـس  جاـح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  تمدـخ  رد 
دش زاب  رد  دهاوخ .  یم  تاقالم  هدمآ و  ارزولا  دمتعم  دنتفگ  دندز .  ار  هناخ  برد  دندوب .  یباتک  هعلاطم  لوغشم  هدیشوپ و  يا  هچنیتسوپ 

يور ینک  یمن  ایح  دمتعم ،  دـندومرف :  هدرک و  وا  هب  ور  نآ  زا  سپ  دـندرکن و  انتعا  وا  هب  هقیقد  دـنچ  اقآ  دـش .  هناخ  دراو  شفک  اب  وا  و 
رد لغب  زا  ار  يذغاک  ریت و  تفه  هدش  قاطا  لخاد  سپـس  دروآ ،  رد  ار  شـشفک  تفر و  نوریب  وا  يوش .  یم  دراو  شفک  اب  يوبن  شرف 

دـندرک و زاب  ار  لغب  اقآ  دـینک ؟  یم  عمج  ار  ناتنابز  ای  منزب  دـنا ،  هتـشون  زکرم  زا  تسامـش ،  لـتق  مکح  نیا  اـقآ  درک :  ضرع  هدروآ و 
یم ار  مردام  تفگ :  هدـش و  يراج  دـمتعم  مشچ  کشا  مدـید  مدرک ،  یم  هاگن  نم  نزب .  ترـس ،  رب  رهـش  یتاـبارخ  کـچل  دـندومرف : 

؟  دـینک یمن  هیقت  ارچ  اباب  تشاد :  هضرع  ( 317  ) ومع رـسپ  تفر .  درک و  باق  رد  ار  شریت  تفه  هاگنآ  ما .  هداز  لـالح  ینعی  مساـنش ، 
ملاع رد  بشید  دندومرف :  اقآ  تسشن .  دمآ و  کیدزن  ومع  رسپ  ایب  ولج  دمحم  اباب  دندومرف :  اقآ  دینک ؟  میتی  ار  یملاع  دیهاوخ  یم  ارچ 

مردام مدـش ،  دراو  هک  نم  دنتـشاد .  فیرـشت  مه  مالـسلا و  هیلع  ارهز  ترـضح  دـندوب .  هبارخ  رد  ارـسا  مامت  مدوب .  ماش  هبارخ  رد  اـیور 
 : دومرف دیـسوب و  ار  مناهد  تروص و  هتفرگ ،  شوغآ  رد  ارم  ترـضح  متفر .  ولج  نم  اـیب .  یلع  رداـم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاـف 

اههابور نیا  نارگید  وا  يارب  دراد ،  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  لثم  ینابهگن  هک  یـسک  ناج ،  رـسپ  منم .  وت  ظفاح  سرتن ،  وگب و  ردام ، 
نید هاش  يا  ار  هراپ  دص  نت  رخآ  كاپ  مسج  نیا  هیس  كاخ  زا  ردارب  ایب  هیلع  هللا  مالس  نامز  ماما  هب  باطخ  ماقتنا ،  دنتـسه ؟  یناسک  هچ 

رد اتفگ  هچ  يرادربخ  رخآ  كاچ  كاچ  نیک  زا  هتـشگ  ربمایپ  طبـس  نت  رپرپ  دوب  لگ  نوچمه  هک  رگنب  البرک  رد  ایب  رخآ  كاخ  هب  اـمنب 
جنک رد  یکدوک  هلاـس  هس  ار  نـالاسدرخ  ناـکدوک و  نیب  متـس  ریجنز  هب   ) رخآ كاـن  زوس  هآ  هب  بنیز  هگلتق  ناـیم  نینوخ  نت  نآ  راـنک 
ادخ تسد  يا  وت  رخآ  كانبات  هام  وچ  دشاب  ین  يور  رب  شرـس  دشاب  نفک  لسغ و  یب  كاخ  يور  هب  تدج  نت  رخآ  كاله  دـش  ناریو 

رخآ كاپ  ياهنوخ  همه  نآ  ماقتنا  يارب  قح  نیتسآ  زا  ایب  نوریب 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ربق  رانک  رد  يوسنارف  نز 

ای تالـسوت  باتک  رد  هریثک ،  تافیلات  بحاص  ظعاو )  ) يدورگنل جات  يدهم  دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج 
زا یگدنیوگ  هباطخ و  نف  رد  هدوب و  ربنم  لها  دوخ  هک  مناتسود  زا  یکی   . 3 دسیون :  یم  نینچ  مجنپ  پاچ  هحفص 161 ،  ناراودیما  هار 
مرح رد  درک :  یم  لـقن  ربنم  يور  تسا ،  هتفر  ماـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  هیقر  ترـضح  ربق  تراـیز  يارب  ررکم  تسا و  ریهاـشم 

هک مدرم  تسا .  هدروآ  هسدقم  هناتـسآ  هب  هیده  ناونع  هب  تمیق  نارگ  هچیلاق  ود  هک  دـندید  ار  ییوسنارف  نز  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح 
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نز کی  هک  هدـش  ثعاـب  زیچ  هچ  هک  دـنتفگ  دوخ  اـب  دـندش و  بجعت  رد  لـمع  نیا  ندـید  زا  تسا  یحیـسم  يوسنارف و  وا  دنتـسناد  یم 
نیمه يور  دوش .  یم  کیرحت  دارفا  رد  يواکجنک  سح  هک  تسا  یعقوم  نینچ  تسا ؟  هدروآ  یتمیق  هیده  هدمآ و  اج  نیا  هب  ناملسمان 

هب هسنارف  زا  هک  یتقو  یلو  متـسین ،  ناملـسم  نم  دـیناد  یم  هک  هنوگ  نامه  تفگ :  باوج  رد  وا  دندیـسرپ و  ار  رما  نیا  تلع  وا  زا  لـصا 
منک تحارتسا  متـساوخ  یم  هک  یبش  لوا  مدرک .  نکـسم  دوب  هناتـسآ  نیا  رواجم  هک  یلزنم  رد  مدوب  هدـمآ  اـج  نیا  هب  تیروماـم  ناونع 
نیا دنتفگ :  باوج  رد  تساجک ؟  زا  ادص  هیرگ و  نیا  مدیـسرپ  دـش .  یمن  عطق  تشاد و  همادا  اهادـص  نآ  نوچ  مدینـش .  هیرگ  يادـص 
نفد بشما  هدرم و  زورما  رتخد  نآ  هک  مدرک  یم  لایخ  نم  تسا .  نوفدـم  یکیدزن  نیا  رد  هک  تسا  يرتخد  کـی  ربق  راوج  زا  اـه  هیرگ 

زا هک  تسا  لاس  رازه  زا  زواجتم  نالا  دـنتفگ  نم  هب  یلو  دـننک .  یم  ییارـس  هحون  يو  ناگدـنامزاب  ریاس  رداـم و  ردـپ و  هک  تسا  هدـش 
یم جرخ  هب  تدارا  هنوگ  نیا  لاس  اهدـص  زا  دـعب  مدرم  ارچ  هک  متفگ  دوخ  اب  دـش و  هدوزفا  نم  یتفگـشرب  درذـگ .  یم  وا  نفد  گرم و 

نانمـشد نیفلاخم و  ار  شردپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  وا  دراد :  قرف  يداع  نارتخد  اب  رتخد  نیا  دش  مولعم  دعب  دـنهد ؟ 
هدرپس و ناج  ردپ  قارف  زا  اج  نیمه  رد  رتخد  نیا  دـنا و  هدروآ  يریـسا  هب  هدوب  دـیزی  تختیاپ  هک  اج  نیا  هب  ار  شنادـنزرف  دـنا و  هتـشک 

یم هیده  دننک و  یم  رذن  دـنیآ و  یم  هناقـشاع  وس  ره  زا  مدرم  مدـید  مدـمآ .  اج  نیا  هب  يزور  ارجام  نیا  زا  دـعب  تسا .  هتـشگ  نوفدـم 
هب ارم  نامیاز  ناونع  هب  یتدم  زا  سپ  مدرک .  ادـیپ  يو  هب  يدایز  هقالع  هک  درک  اج  ملد  رد  نانچ  وا  تبحم  دـنوش .  یم  لسوتم  دـنروآ . 
 . میتسه یحارج  لمع  زا  راچان  ام  دیآ و  یم  ایند  هب  یعیبط  ریغ  امـش  كدوک  دنتفگ  نم  هب  هنیاعم  زا  سپ  دندرب .  هاگـشیاز  ناتـسرامیب و 
 ، منک هچ  مراتفرگ  متحاران ،  ایادـخ  منک ،  هچ  ایادـخ  ما .  هتفرگ  رارق  گرم  ناهد  رد  هک  متـسناد  مدینـش  ار  یحارج  لمع  ماـن  هک  نیمه 

هدرک و زارد  رتخد  نیا  يوس  هب  ار  متسد  راچان  هب  موش . . .  لسوتم  دیاب  و  مرادن ،  لسوت  زجب  يا  هراچ  هک ،  مدیـشیدنا  و  تسیچ ؟  هراچ 
هدوب تلوسر  هدـنیامن  قح و  رب  ماما  هک  شردـپ  قح  هب  تسا و  هدروخ  هنایزات  کتک و  تراسا  رد  هک  يرتخد  نیا  قح  هب  ایادـخ  متفگ : 

هداد و رارق  بطاخم  ار  رتخد  نیا  دوخ  هاگنآ  هدـب .  تاجن  تکاله  هطرو  نیا  زا  ارم  مهد  یم  مسق  دـنا  هتـشک  ملظ  قیرط  زا  ار  وا  تسا و 
ندرک و رذن  زا  سپ  تسا  دهاش  ادخ  منک .  یم  هیدـه  تا  هناتـسآ  هب  یتمیق  هچیلاق  مبای 2  تاجن  تکـاله  هطرو  نیا  زا  نم  رگا  متفگ : 

تاجن تکاله  زا  دش و  دـلوتم  یعیبط  روط  هب  مدـنزرف  ناهگان  نامیاز ،  نایدـصتم  ابطا و  راظتنا  فالخرب  دیـشکن  یلوط  ندـش ،  لسوتم 
ما هدرک  نادرمدار  زا  يوریپ  نم  نیریاز ،  دیهـش  هاش  رتخد  منک .  یم  میدـقت  ار  اه  هچیلاق  هدرک و  افو  مرذـن  دـهع و  هب  زین  کنیا  متفاـی . 
نم ما  هدرک  نآرق  رما  يادـف  ناج  رخآ  مه  نم  درک  هدـنز  ار  نید  داد و  ناج  البرک  رد  نم  باب  ما  هدرک  نادیهـش  هاـش  تضهن  زا  يوریپ 

ياقب رد  ماش  هار  رد  ودع  زا  هنایزات  مدروخ  هچرگ  ما  هدرک  ناریو  جـنک  رد  اج  هداتفا ،  نینچ  نیاک  دیهـش  هاش  رتخد  تمـصع  يایرد  رد 
هدروخ ما  هدرک  ناسکی  كاخ  اب  ار  روج  ملظ و  خاک  ما  هدید  دح  یب  جـنر  هلاس  هس  متـسه  يرتخد  ما  هدرک  نامیپ  دـهع و  نم  قحب  نید 

اب جیورت  قح  نید  بارخ  ماش  هر  رد  مدید  رایسب  اهجنر  ما  هدرک  نادرم  هاش  مدج  قح  زا  عافد  نوچ  مردام  ارهز  وچمه  نمشد  یلیس ز  ما 
هچرگ البرک  نیمز  رد  ما  هدرک  ناریو  راوخ و  هلاـن  هب  ار  نایفـس  لآ  دومن  مراوخ  نید  يادـعا  یلو  متـسه  یلگ  نم  ما  هدرک  ناوارف  جـنر 
نامیا رون  يارب  يراکادف  نیا  بش  همین  نالیغم  راخ  رـس  رب  مدیود  یم  ما  هدرک  ناتـسلگ  ار  ملاع  هدـید  کشا  هب  نم  نید  غاب  دـش  نازخ 

ملاع ارهاظ  رادجات  باب  رما  رد  ما  هدرک  يرادـیاپ  ما  هدرک  ناریو  رفک  رـصق  دابآ و  دوخ  ربق  دـبا  ات  یمیتی  درد و  اب  یناشیرپ و  اب  ما  هدرک 
نک رـشحم  زور  ما  هدرک  ناـهنپ  زار  اـب  ودـع  تخت  نوـگژاو  ناگنـشت  بل  هش  زا  يزمر  دوـب  مداـهن  رد  ما  هدرک  ناـیرگ  لاـح  ناـشیرپ و 

(318  ) ما هدرک  نایصع  مرج و  فرص  هدوهیب  دوخ  رمع  ناج  مارآ  يا  نم  زا  تعافش 

دش ناملسم  مالسلا  هیلع  هیقر  زا  تمارک  ندید  اب  یحیسم  ردام 

يزور  . 4 دندرک :  لقن  نینچ  ماش  هیبنیز  هیملع  هزوح  هینید  مولع  بالط  زا  يردیح ،  رکسع  دیس  ياقآ  نیملـسملا  مالـسلا و  هجح  بانج 
شـشضیرم رتـخد  اـب  نز  دـندوب .  هدرک  باوـج  ار  وا  ناـنبل  ياـهرتکد  اریز  دروآ .  یم  هیروـس  هب  ناـنبل  زا  ار  یجلف  رتـخد  یحیـسم  ینز 
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ات دـنک ،  هعجارم  هیروس  رتکد  هب  شدـنزرف  هجلاعم  يارب  اجنآ  رد  ات  دریگ  یم  لزنم  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تمظع  اـب  مرح  کـیدزن 
یم تساجنآ  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  رهطم  مرح  هک  یلحم  فرط  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دنیب  یم  وا  دـسر و  یم  ارف  اروشاع  زور  هکنیا 

ار شضیرم  رتخد  زین  وا  تسا .  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مرح  اجنیا  دنیوگ  یم  تسا ؟  ربخ  هچ  اجنیا  دسرپ  یم  ماش  مدرم  زا  دنور . 
یم مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  لسوتم  اجنآ  دور .  یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  مرح  هب  ددنب و  یم  ار  قاطا  برد  هتـشاذگ  اهنت  لزنم  رد 

ترتخد لزنم  ورب  وش  دنلب  دـیوگ  یم  وا  هب  یـسک  لاح  نآ  رد  دـتفا .  یم  شوهیب  دـنک و  یم  شغ  هک  يدـح  هب  دـنک ،  یم  هیرگ  دوش و 
شرتخد دـنیب  یم  دـنز ،  یم  ار  لزنم  برد  دور  یم  دـنک و  یم  تکرح  لزنم  فرط  هب  هتـساخرب  تسا .  هداد  افـش  ار  وا  ادـخ  تساهنت و 

امـش یتقو  دـیوگ  یم  ردام  باوج  رد  رتخد  دـسرپ ،  یم  ار  وا  لاوحا  دوش و  یم  شرتخد  عضو  يایوج  ردام  یتقو  دـنک .  یم  يزاب  دراد 
نمحرلا هللا  مسب  وگب  تفگ :  نم  هب  رتخد  نآ  مینک .  يزاب  مه  اـب  اـت  وش  دـنلب  تفگ  نم  هب  دـش و  قاـطا  دراو  هیقر  ماـن  هب  يرتخد  دـیتفر 

هک درک  یم  تبحص  نم  اب  تشاد  وا  تسا .  ملاس  مندب  مامت  مدید  مدش  دنلب  نم  تفرگ و  ار  متـسد  سپـس  يوش و  دنلب  یناوتب  ات  میحرلا 
هناخ تربع  دش .  ناملـسم  نیـسح  ماما  رتخد  زا  تمارک  نیا  ندید  اب  یحیـسم  ردام  ماجنارـس  دمآ .  تردام  تفگ :  دیدز ،  ار  برد  امش 
لاب یب  غرم  ردپ  یب  ریگتسد و  هلاس ،  هس  مدوب  يرتخد  تسا  هناریو  منمشد  رـصق  دابآ و  منفدم  تسا  هناخ  تربع  ماش  نیا  نم  ربق  نیرئاز 

وا تشاد  تسا  هنامیپ  نفک  رد  متـسم  هک  وا  درک  یم  رخف  دـیزی  تردـق  بحاص  رگمتـس  یناطلـس  دوب  تسا  هناـشاک  سفق  نیا  ار  يرپ  و 
وچمه تشخ  ینیلاب ز  كاخ و  زا  يرتسب  نم  متشاد  تسا  هناوید  تنطلـس  رورغ  زک  يدرم  هچ  دوخ  هوکـش  اب  یهاگتـسد  للجم ،  یخاک 

هب نم  تسا  هنازور  تداع  ار  ناملاظ  ربکت  نیا  دج  ربک و و  اب  تنطلـس  تخت  هب  وا  دز  یم  هیکت  تسا  هناد  بآ و  مورحم ز  اسب  وک  یغرم 
هتـسکش رپ  نفک  نهاریپ  هنهک  دش  نم  روجنر  نت  رب  تسا  هناهاش  مترهـش  مدیفـس ،  ور  دش  ببـس  نیز  دوخ  يور  مداهن  یم  هبارخ  راوید 

تربع مشچ  ییومنهک )   ) تسا هنادیواج  ود  ره  نم  تزع  وا  تلذ  نم  راثآ  دـش  هدـنبات  وا ،  راثآ  دـش  وحم  تسا  هنال  هبارخ  نیا  ار  یلبلب 
تسا هناگیب  دشن  هگآ  قح  رارسا  زا  هک  ره  وش  رادیب  نک ،  زاب 

هرابود يافش 

موقرم ربارب 18/2/73  يرمق  هدـعق 1414  يذ  خیرات 27  رد  یبوتکم  یط  ظعاو ،  یمق  ینیـسح  نیدلا  باهـش  دیـس  ياقآ  مالـسالا  هجح 
یب یب  تایانع  زا  هک  ار  دوخ  هرابود  یگدـنز  رد  نتفرگ  افـش  نایرج  ناشیا  يارب  ینارهت ،  حادـم  يربکا ،  دـمحا  ياـقآ  هک :  دـنا  هتـشاد 

نویـسیمک هصالخ  دـندرک .  دـیماان  ابطا  هک  مدوب  هدـش  التبم  يدرد  هب   . 5 تسا :  هدرک  فیرعت  نینچ  دوـب ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح 
دندرک و لمع  دب .  تسا  نکمم  دشاب و  بوخ  لمع  تسا  نکمم  دنتفگ  نم  هب  لمع  زا  لبق  دننک .  لمع  ارم  دـش  انب  لیکـشت و  یکـشزپ 

تخت يور  هتـسب و  میاپ  تسد و  مه  نم  امن .  یظفاحادخ  رادـید و  تا  هچب  نز و  اب  نک و  تیـصو  لصاح  لمع  زا  دـعب  تبثم  يا  هجیتن 
دوب یلغب  یکچوک  لفط  هلمج  زا  مدرک .  عادو  رادـید و  اه  هچب  اب  متفگ و  ار  نایرج  هدرک  تیـصو  دـندمآ .  همه  مداتـسرف  مدوب ،  هداتفا 

نم دسج  نتفرگ  لیوحت  يارب  ات  دنتفر  نوریب  ناتسرامیب  قاطا  زا  هدرسفا  نایرگ و  همه  مدیـسوب .  ار  شتروص  نم  دندرک و  مخ  ار  وا  هک 
یلسوت رکذ  يراعـشا و  مالـسلا و  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  مدش  لسوتم  كاندرد  عضو  نامه  اب  دنوش .  هدامآ  هلان  نفد و  گرم و  نایرج  و 
بجعت زیخرب .  دز :  ادص  ترهش  مسا و  اب  ارم  هدش و  رضاح  نم  تخت  يولج  هراپ  هام  لثم  یمناخ  دید  هک  تشذگن  هظحل  دنچ  متـشاد . 

هدمآ یسرپلاوحا  يارب  هک  تسا  نم  ياهیقاطا  مه  زا  یکی  رتخد  دبال  متفگ  درب ؟  یم  ار  ممـسا  دسانـش و  یم  ارم  هک  تسیک  نیا  مدرک . 
تسا هتسب  وت  ياپ  تسد و  اجک  دومرف :  مرادن  تکرح  قح  تسا و  هتـسب  میاپ  تسد و  مناوت ،  یمن  متفگ :  وشاپ .  دومرف :  هرابود  تسا . 

 . منک تکرح  اج  زا  دیابن  ما و  هدرک  لمع  متفگ :  يوش ؟  یمن  دـنلب  ارچ  دومرف :  تسا .  زاب  میاپ  تسد و  مدـید  مدرک  هاگن  وش .  دـنلب   ؟
هناک هدوخ ،  شوج  لمع  ياج  تسین و  نم  ندـب  رد  لـمع  زا  يرثا  الـصا  مدـید  مدرک ،  هاـگن  منیبب .  يا ؟  هدرک  لـمع  ار  اـجک  تفگ : 

زا و  يدوب ؟  هدشن  لسوتم  نم  هب  و  هدرکن ،  ادص  ارم  رگم  دندومرف :  دیتسه ؟  یک  امش  مدیـسرپ  مدرک .  بجعت  تسا .  هدشن  عقاو  یلمع 
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همه هب  ار  یب  یب  تیانع  تمارک و  نایرج  مدـمآ و  نوریب  مدیـشوپ و  ار  مسابل  متـساخرب و  تخت  زا  لماک  تمالـس  اب  دـش .  بیاـغ  مرظن 
رکیپ یب  هراسخر  رادرب ز  هدرپ  وگب  نخـس  نم  اب  ما  هدرک  لقن  ار  هدـنهد  ناـکت  هزجعم  نیا  سلاـجم  رباـنم و  زا  یلیخ  رد  مه  نم  متفگ و 

رد ارم  زاـب  ربـب  ریگ و  نم  تسد  نازخ  گرب  قرو  نوچ  نم ،  ترـص  دـش  وت  یب  شیوخ  رکـش  نوچ  بل  نآ  ياـشگب  رگید  راـب  شیوخ 
هک ناوت  هدرب  منت  يریـسا ز  جـنر  ناـنچنآ  شیوخ  رتخد  زا  ربخ  يریگن  وت  رخآ  هچ  زا  نیـشن  هناریو  مغ و  ریـسا  وت  یب  ماهدـش  شیوخرب 

شتآ شیوخ  رگخا  رپ  هنیـس  مردن  رگ  منک  هچ  نابل  هنـشت  وت ،  رـس  ناج -  ردـپ  تسا -  هدـیرب  هک  شیوخ  رـس  رب  منزب  مرادـن  بات  رگد 
شیوخ رت  مشچ  ود  مناشفب ز  یبآ  هک  ات  دهدن  ملاجم  هک  مزان  وت  قشع 

مدرک نابرهم  يرفسمه  ياضاقت  مالسلا  هیلع  هیقر  زا 

بنیز ترضح  رهطم  دقرم  ترایز  زا  سپ  ات  متفر ،  ماش  هب  جح  رفـس  زا  سپ  یـسمش ،  لاس 1335  دودـح  تفگ :  یم  املع  زا  یکی   . 6
هب نتفر  يارب  هک  مدوب  لیام  رایسب  هدوب و  اهنت  هیروس  رد  مورب  فرشا  فجن  البرک و  هب  مالسلا و ، . . .  هیلع  هیقر  ترضح  مالـسلا و  هیلع 

متـساوخ ترـضح  نآ  زا  ترایز ،  زا  سپ  مدـش ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  دراو  هک  یماگنه  مشاب .  هتـشاد  یبوخ  رفـسمه  قارع 
راـجت زا  یکی  هک  مدوب  هدـماین  نوریب  مرح  زا  زونه  دوش .  مبیـصن  هار  رد  یبوـخ  ناـبرهم و  رفـسمه  هک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  دـننک و  یفطل 

قیفـش و قیفر  وا  يراب ،  تسا  قارع  مزاع  زین  وا  هک  مدیمهف  میدش و  تبحـصمه  رگیدـکی  اب  هدرک ،  يزیگنا  رهم  تاقالم  نم  اب  نیمظاک 
نابزیم هار  لوط  رد  و  درک ،  تبحم  نم  هب  رایسب  وا  میتفر .  نیمظاک  هب  سپس  و  فرشا ،  فجن  البرک و  هب  مه  اب  دش .  نم  نابرهم  رفسمه 
فاطلا زا  رما  نیا  هک  متفایرد  تشذـگ  شوخ  نم  هب  رایـسب  مدرکن و  ییاهنت  ساـسحا  رفـس  نیا  رد  هک  ناـنچنآ  دوب ،  نم  يارب  یناـبرهم 

دش تیانع  نیا  هیقر  زا  ننملاوذ  ياطع  زک  منیقی  دش  مدوب  هدرک  نابرهم  يرفسمه  ياضاقت  وا  زا  هک  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 
(319  ) دیسر هعیش  رب  هراومه  وا  فطل  دیما  ان  وا  هگرد  زا  تشگن  سک  نم  هب 

دوبن رودقم  نآ  غلبم 

ار يدروجال  ینیسح  يدهم  دیس  جاح  ياقآ  هللا  هیآ  تمدخ  هب  ندیـسر  قیفوت  يرمق  مارحلا 1418  مرحم  بش 26  رد  دیوگ :  فلوم   . 7
رد ات  دیراد ؟  رطاخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع  ماما  ترـضح  لاسدرخ  دـنزرف  زا  یتمارک  ایآ  مدیـسرپ  ناشیا  زا  مدرک .  ادـیپ 

موقرم ناشیا  منک ؟  جرد  امـش  زا  لقن  هب  مراد  فیلاـت  تسد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زیزع  هنادزاـن  نیا  تاـمارک  هراـبرد  هک  یباـتک 
یطخ باتک  دلج  دنچ  يا  هزاغم  رد  يوما ،  دجسم  یکیدزن  رد  ناتسود  زا  یکی  اب  متـشاد  هیروس  هب  هک  يرفـس  رد  بناج  نیا  دندومرف : 

 ، تفگ الاب  رایسب  یتمیق  مدیسرپ ،  نآ  تیق  زا  مدید .  ( 600  ) هنس دودح  املع  زا  یکی  طخ  هب  هغالبلا  جهن  اهنآ  هلمج  زا  هک  میدق  رایـسب 
نیح رد  مدش .  اهیلع  هللا  مالـس  یب  یب  هب  لسوتم  متفر و  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  هب  دوبن  نامرودقم  نآ  غلبم  تخادرپ  هیهت و  هک 

ار وا  تبـسانم  تمیق  هب  و  كرایتخ .  اب  اهتمیق  بتکلا و  عیبا  نا  دـیرا  لاعت  انیـس  دز :  ادـص  متـشذگ ،  یم  هزاـغم  يولج  زا  هک  تعجارم ، 
زا یکی  نیا  تـسا .  دوـجوم  یموـمع  ياـه  هناـخباتک  زا  یکی  رد  مـق  رد  هخـسن  نـیا  نوـنکا  دـش .  اـم  بیـصن  اـهباتک  و  مدرک ،  یـضار 
هآ ردپ  كاپ  هدیربب  رـس  اب  رت  نامـشچ  ود  هب  هیقر  تفگ  ترتخد  تمغ  دریمب ز  هک  هآ  دوب .  ماش  هبارخ  همولظم  نیا  تامارک  نیرتکچوک 

ارهز ز لـگ  يا  دـیرب  تیولگ  هک  ياـفج  غیت  دیهـش  تدومن  هک  ناـبوخ  هش  يا  هبا  اـی  یننملاوذ  تجح  وـت  رـس  هب  میازع  كاـخ  دـش  هک 
هآ هبا  ای  ینم  ناج  تحار  وت  يا  هدرک  ام  هب  وت  ناوارف  فطل  يا  هدرک  ارـسا  زا  دای  هک  بجع  هبا  اـی  ینـسحلاوب  هداز  وت  دـیچ  هک  تتخرد 
ات وت  نوچیب  قلاخ  زا  متساوخ  هبا  ای  ینمی  قیقع  گنر  ترس  نوخ  زا  رهطا  بل  هدرب  ترهطا  بل  تسا  دوبک  هچ  زا  ترتخد  تمغز  دریمب 

رگج هتـسخ  نیا  ندید  يدمآ  رفـس  شوخ ز  ردپ  ناج  هبا  ای  یندـب  زا  ادـج  هچ  زا  وت  نوخ  رپ  رـس  مدـید  هک  هآ  وت  نوگلگ  خر  منیبب  هک 
ار وت  ناج  ردپ  يا  تمنک  تفایـض  هک  ات  رگید  یثاثا  شرف و  ارم  تسین  هبا  ای  ینطو  زا  رود  هش  وت  يدـمآ  رـس  هب  هک  تدوبن  ياپ  يدـمآ 
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هدش ز میاون  گرب  افج  گنـس  هدـش  میاذـغ  توق  رگج  تخل  هدـش  میارـس  هناریو  وت  دـعب  هبا  ای  ینم  نامهم  هک  نونک  رب  هب  مریگب  گنت 
نید ایند و  هش  يا  شرس  هب  ات  نیعم  یب  نم  رهب  زا  رگ  هحون  نیزح  راز  هدیدمغ  یفیس )   ) هبا ای  یند  يادعا  روج 

کچوک هراوهگ 

مق هیملع  هزوح  نیسردم  زا  یناتسیس  يدهتجم  یضترم  دیس  ياقآ  بانج  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ترـضح  راگزیهرپ  یقتم و  ملاع   . 8
هام رد  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رابرد  نارازگتمدخ  زا  هک  سدقم ،  دهـشم  رهـش  نکاس  نایقتم ،  قداص  جاح  ياقآ  دندرک :  لقن 

هدشن دنزرف  ياراد  تدم  نیا  رد  تشذـگ و  مرتخد  جاودزا  زا  لاس  شـش  درک :  لقن  نینچ  میارب  يرمق  يرجه  لاس 1418  مارحلا  مرحم 
يرمق يرجه  لاس 1417  رفـص  هام  رد  هکنیا  ات  دوب .  هدیـشخبن  يدوس  دایز ،  ياـه  هخـسن  هب  لـمع  ددـعتم و  ياـهرتکد  هب  هعجارم  دوب ، 

هیقر ترـضح  رهطم  حیرـض  هب  ار  نآ  تفگ :  نم  هب  درک و  تسرد  یکچوک  هراوهگ  شردام  نم ،  تکرح  زا  لـبق  مدـش .  هیروس  مزاـع 
مدرب ماش  هب  دوخ  اب  ار  کچوک  هراوهگ  نم  دوش .  اور  نامتجاح  میوش و  دنم  هرهب  راوگرزب  نآ  زیمآ  فطل  هاگن  زا  ات  دنبب ،  مالـسلا  هیلع 

نآ زیگنا  مغ  تمظع و  اـب  راـبرد  دراو  متفر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هلاـس  هس  رتخد  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تراـیز  هب  ماـش  رد  . 
و مدرب ،  حیرض  کیدزن  ار  هراوهگ  دهدیم .  رارق  ریثات  تحت  ار  ناگدننک  ترایز  همه  هک  تسا  يروط  همولظم  نآ  مرح  مدش .  ترـضح 

ارچ رگید  امش  تفگ :  دوب ،  نم  ياهراک  رگ  هراظن  هداتسیا و  اجنآ  هک  یصخش  متسب  ترضح  ینارون  حیرـض  هب  ار  نآ  دیما ،  هجوت و  اب 
هلیـسو ار  هراوهگ  نیا  و  هراوهگ ،  هن  تسا ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  صخـش  هب  نم  داقتعا  متفگ :  دیراد ؟  داقتعا  اهراک  هنوگ  نیا  هب 

ره منک .  بلج  دوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هجوت  نآ ،  قیرط  زا  ات  ما ،  هداد  رارق  راوگرزب  نآ  دوخ  هب  هدـیقع  داـقتعا و  راـهظا 
هیلع تیب  لها  دقارم  ترایز  زا  سپ  راوگرزب .  نآ  تمظع  هن  تسا ،  دح  نیا  رد  نم  تفرعم  دـنک و  یم  راک  دوخ  تفرعم  ردـق  هب  یـسک 

نیقیات دورب ،  هاگـشیامزآ  هب  نامرتخد  دیاب  تفگ :  شردام  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  زور  دنچ  زونه  متـشگزاب .  ناریا  هب  ماش ،  رد  مالـسلا 
اب دش  مولعم  دوب ،  تبثم  باوج  شیامزآ  زا  سپ  هن ؟  ای  تسا  هتفرگ  یهلا  هاگرد  زا  ار  ام  تجاح  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  ایآ  هک  مینک 
 . میا هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ترـضح  نآ  فطل  رظن  هداد و  ناـشن  راوگرزب  نآ  هب  ار  دوخ  داـقتعا  دـیما و  کـچوک ،  هراوهگ  کـی 

لگ ز يا  ما  هناخ  هب  شتآ  هدز  لدگنـس  دایـص  ما  هنایـشآ  دـش  هتخوس  هک  ملبلب  نآ  لبلب  لگ و  دراد  هراوهگ  رد  یکدوک  مرتخد  کنیا ، 
ما هنارت  گناب  همغن و  يادص  ونشب  هدیسر  هر  لبلب ز  هک  زیخ  ياج 

تسا هیقر  ما  هلاس  هس  رتخد  نیا 

ار یتمارک  یندیرف  یناهرب  یلع  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  رکاذ  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج 
مالسالا و هجح  باطتسم  بانج  عاطم  رما  قبط   . 9 دنا :  هتشاد  موقرم  نآ  رد  دنا و  هداتسرف  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  رتفد  هب 
زا یکی  رد  لبق  لاس  راهچ  یس و  دودح  هک  ار  یتمارک  هتاقیفوت )  تماد   ) یلاخلخ ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  نیقتملا  هبخن  نیملسملا و 
ما هدینش  اهافش  يوقت  هللادبع  دیس  جاح  ياقآ  بانج  مرتحم  بیطخ  ياویش  نابز  زا  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  يراوگوس  سلاجم 

ماما شمولظم  دـج  هتخابلد  قشاع  ایر و  یب  نارکون  قالخا و  اـب  صاخـشا  زا  نارهت و  ظاـعو  زا  یکی  هک  يوقت ،  باـنج  منک .  یم  لـقن 
يرکون راختفا  مور و  یم  ربنم  لزانم  لفاحم و  سلاجم و  رد  نارهت  رد  هک  تسا  لاس  نیدنچ  نم  دندومرف :  دـندوب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

يادص متشگ  یم  رب  لزنم  هب  ربنم  متخ  زا  سپ  بش  تعاس 9  دودح  هک  اهبش  زا  یکی  مراد .  ار  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  ممولظم ،  دج 
ادرف هتفر و  ادخ  تمحر  هب  يرازاب ،  صخش  نالف  دومرف  هدنب  هب  تسا  ناتسود  زا  یکی  مدید  متشادرب ،  ار  یـشوگ  دش .  دنلب  نفلت  گنز 

 ، ما هدرک  یفرعم  یفوتم  نادنزرف  هب  موحرم  نآ  متخ  رد  نتفر  ربنم  يارب  ار  امش  نم  تسوا .  میحرت  سلجم  دجسم ،  نالف  رد  رهظ  زا  دعب 
و نابایخ . . .  رد  هتشذگ  زور  هک  دمآ  مدای  هب  هدنب  لاح  نامه  رد  دیشاب  نتفر  ربنم  يایهم  رضاح و  اجنآ  رهظ  زا  دعب  ای 4 )  ) تعاس 3 رس 
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نم هب  سامتلا  اب  سلجم  نامه  رد  یمناخ  مدـناوخ و  یگناخ  هناـیهام  هضور  تسا  هدـنامن  ریقح  نیا  هظفاـح  رد  اـهنآ  ماـن  هک  هچوک . . . 
مراد یتجاح  نم  دیروایب .  فیرـشت  ام  لزنم  هب  وربور  هناخ  هچوک ،  نیمه  رد  تعاس 4  الثم  ینعی  تعاس  نیمه  رد  رصع  ادرف  هک  دنتفگ 
ماما هدرک  زیزع  کچوک و  مناخ  نآ  هب  لـسوت  هضور  دـیاب  امـش  مزادـنیب و  ار  مالـسلا  هیلع  نوتاـخ  هیقر  ترـضح  هرفـس  ما  هدرک  رذـن  و 
ادرف نم  متفگ  متـسود  هب  نفلت  رد  هصالخ ،  میآ .  یم  دوعوم  تعاس  رـس  هک  مداد  لوق  يو  هب  مه  نم  دـیناوخب .  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
امـش هب  یتمدـخ  متـساوخ  نم  اقآ ،  يا  تفگ  متـسود  مناوخب .  ار  مالـسلا  هیلع  نوتاـخ  هیقر  ترـضح  هضور  یلزنم  رد  ما  هداد  یلبق  لوق 
هیلع رغصا  یلع  ترضح  هیقر و  ترضح  هضور  سلجم ،  نیدنچ  دیاب  نم  هک  مدرک  رکف  دوخ  شیپ  دینک  یم  رکف  هچ  امـش  مشاب .  هدرک 

 . دنهد یم  نم  هب  يوخ  لوپ  لقاال  هدش ،  توف  هک  تسا  راد  هیامرـس  رجات  کی  نیا  دنهدب .  نم  هب  لوپ  ناموت  یـس  ات  مناوخب  ار  مالـسلا 
 ، نابایخ رد  مدـید  باوخ  ملاع  رد  متفر .  باوخ  هب  مدـیباوخ و  باوختخر  رد  متفر  هدـش ،  فرـصنم  نز  نآ  لزنم  هب  نتفر  زا  لاح  ره  هب 
رد مه  ار  يا  هلاس  هس  رتخد  کی  تسد  هداتـسیا و  ینارون  دیـس  کی  مدوب ،  هدناوخ  هضور  اجنآ  رد  زورید  هک  يا  هچوک  نامه  شبن  رس 
داد خساپ  دیراد ؟  تنوکس  نارهت  ياجک  رد  تسیچ و  ناتفیرش  مان  مدرک :  لاوس  وا  زا  نم  میدرک و  فراعت  مالـس و  مه  اب  دراد .  تسد 

تایدام و هب  ار  هداوناخ  ام  امـش  تسا .  هیقر  نم  هلاس  هس  رتخد  مه  رتخد  نیا  موش و  یم  رـضاح  مدوخ  يراوگوس  سلاجم  همه  رد  نم  : 
هکنیا رطاخ  هب  ارچ  دیتشاذگ ؟  راظتنا  مشچ  دـیناوخب ،  هضور  شلزنم  رد  دـیداد  لوق  يو  هب  هکنآ  زا  سپ  ار  نز  نیا  ارچ  دیـشورفن .  ایند 
ندرک هیرگ  تدشب  درک  انب  و  ینکب ؟  هدعو  فلخ  یهاوخ  یم  دنهد  یم  وت  هب  يرتشیب  لوپ  شثارو  هدـش و  توف  هک  يرازاب  یجاح  نآ 

زا دعب  تعاس 2  دودح  مدرک .  نفلت  متسود  هب  مدش و  رادیب  نم  دنتفر .  دوب  نم  رظتنم  نز  نآ  هک  يا  هناخ  نامه  تمـس  هب  رتخد  نآ  اب  و 
دمآ مهاوخن  یهجو  چیه  هب  هک  دیشابن ،  نم  رظتنم  یجاح ،  نآ  میحرت  سلجم  يارب  ادرف  ینالف ،  متفگ :  وا  هب  هیرگ  اب  دوب .  بش  فصن 
متفگ ربنم  يور  مه  ار  هیضق  مدناوخ و  ار  نوتاخ  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  تبیصم  هضور  متفر و  مناخ  نآ  لزنم  هب  تعاس  رس  زین  ادرف  . 

ناگمه زاب  مه  هضور  متخ  زا  دعب  هک  يروط  هب  دش ،  مکاح  ام  رب  يا  هقباس  یب  هیرگ  هتشگ و  بلقنم  ادیدش  نیعمتسم ،  مه  مدوخ و  مه 
رقحا مدوب .  هدـیدن  دوخ  رد  یلاح  نینچ  لاح  هب  ات  نم  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  هناـخ  ياـضف  یـشوخ  رطع  يوب  میدرک و  یم  هیرگ  تدـش  هب 

یکرتخد هلاس  هس  اـب  اـت  دـنک  وزرآ  ماـش  هبارخ  ملد  غرم  ( 320  ) هبا ای  ینکف  یفطل  هیاس  یندـیرف  یناهرب  یلع  دـمحم  مکـصلخم  ساـنلا 
اب رابکـشا  نامـشچ  هب  هبارخ  یکیرات  دـنک  ور  هلبق  نیدـب  هک  ره  تساور  تجاح  تسا  تجاـح  باـبرا  هلبق  هک  يرتخد  نآ  دـنک  وگتفگ 
رد دیباوخ  دنک  وشتـسش  شخرز  نوخ  شیوخ  کشا  اب  تساوخ  هیقر  ار  ردپ  سار  دـید  هچ  نینوخ  دـنک  ودـع  روج  هوکـش ز  باب  سار 

دنک ور  ریز و  دوخ  یمیتی  هلان  اب  ار  ملظ  خاک  ات  هک  هبارخ 

منک یم  ناسحا  ارقف  هب  ریش  يرادقم 

هریشمه لزنم  رد  متـشاد و  زیربت  هب  هک  یترفاسم  رد  دندرک :  لقن  يزیربت  یفرـشا  يداه  خیـش  ياقآ  مالـسالا  هجح  دنمـشناد  لضاف   . 10
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـندقتعم  یخرب  متفگ  دـمآ .  نایم  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هلاـس  هس  هدیهـش  زا  نخـس  مدوب ،  ناـمهم 

مه همه  رگا  تفگ  مکحم  ینحل  اب  مرهاوخ  رهوش  ردام  ناهگان  دنا .  هدرک  بیذکت  ار  ربخ  نیا  درادـن و  مالـسلا  هیلع  هیقر  مان  هب  يرتخد 
هک شیپ  يدنچ  هلمج ،  زا  ما .  هتفرگ  هجیتن  هدش و  لسوتم  ناشیا  هب  مدوخ  راب  نیدـنچ  نم  اریز  مریذـپ ،  یمن  یکی  نم  دـننک  راکنا  ار  وا 

تسا نویماک  هدننار  هک  مرهوش ،  هک  دوب  رارق  نیا  زا  هیضق  داتفا .  یبیجع  ياهقافتا  دوب  تمدخ  لوغشم  زاوها  رد  یناحیر )  رباص   ) مرـسپ
دش علطم  دندوب  هدش  هتشک  فداصت  نآ  رد  اهنآ  همه  هدوب و  ینازابرـس  لماح  هک  سوبوتا  شارخلد  فداصت  کی  زا  هنایم  یکیدزن  رد  ، 
رد تسا و  یصخرم  لاح  رد  رباص  هک  دنداد  باوج  اهنآ  مدیسرپ ،  رباص  لاح  زا  میدرک و  نفلت  ناگداپ  هب  دمآ .  لزنم  هب  نارگن  یلیخ  و 
هللا تردق  نآ  ردپ  مان   ) هک يزابرـس  لزنم  لابند  هک  تشگ  عیاش  ام  هلحم  رد  زور  نامه  رد  دش و  ربارب  دنچ  نام  ینارگن  تسین .  ناگداپ 
رباص هک  دش  لصاح  نیقی ،  ابیرقت  هکلب  يوق ،  نظ  رگید  دنهدب .  عالطا  شا  هداوناخ  هب  ار  شزابرـس  رـسپ  توف  ات  دنا  هتـشگ  یم  دـشاب )
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مرسپ یتمالـس  ربخ  رگا  مناخ ،  متفگ :  دش و  بلج  عع  هیقر  مناخ  هب  مهجوت  اقیقد  مدوب  بلقنم  احور  هک  لاح  نیمه  رد  نم  تسا .  هدرم 
مامت ما  هلمج  زونه  دوزفا :  دولآ  ضغب  یتلاح  اب  منک  یم  ناسحا  ارقف  هب  ریـش  يرادـقم  یلو  دـیآ  یمن  رب  متـسد  زا  هک  يراک  مونـشب ،  ار 

لاح زا  مدینـش  ار  رباص  يادص  ات  دوب . . .  رباص  مدنزرف  يادص  متـشادرب ،  ار  یـشوگ  برطـضم  یتلاح  اب  دز .  گنز  نفلت  هک  دوب  هدنش 
هتفرگ سامت  ناگداپ  اب  امش  هک  یتقو  دیوگ  یم  رباص  دنک و  یم  تبحص  هتشادرب و  ار  یـشوگ  دشاب ) ام  داماد  هک   ) مرتگرزب رـسپ  متفر . 

هلا و کلف و  دیدرگ  هیقر  نابرد  مداخ و  نیما  لیربج  مدرک .  نفلت  نم  دنتفگ و  ار  امش  ماغیپ  متشگرب  نالا  مدوب ،  یصخرم  رد  نم  دیدوب 
رویط شحو و  مه  هیقر  نابرد  مداخ و  نیما  لیربج  تزع  ردصم  زا  دش  هک  ینییج  هرهز  نآ  هیقر  نابات  خر  زا  وا  لجخ  هتشگ  هیقر  ناریح 

هیقر ناماد  هب  زادـنا  بلط  تسد  لح  ناهج  ود  ردـنا  تلکـشم  دوش  هک  یهاوخ  هیقر  ناوخ  روخ  هزیر  همه  دنتـسه  مدآ  ملاع و  کلم و  و 
تبترم و رگنب  اما  شهاج  تمشح و  نآ  دش  هچ  دیزی و  کلم  وک  هیقر  ناسحا  هرفس  رـس  دنتـسه  رـسکی  همه  مدآ  ملاع و  کلم و  نج و 

بـش همین  رد  ار  متـس  خاک  نب  دنک ز  ناسچ  هک  يدید  هیقر  ناشیرپ  زورما  هدش  ملاع  ناشیرپ  تشگ  شردـپ  قارف  بش ز  کی  هیقر  ناش 
هیقر نازوس  لد  نآ 

دراذگب نیسح  ار  شمان  وگب 

همان یط  یناسارخ ،  هداز  تعیرش  دومحم  خیش  جاح  ياقآ  مالسلا  هیلع  تیب  لها  بتکم  جورم  یماح و  نیملسملا  مالـسالا و  تجح   . 11
موقرم هدومن و  لاـسرا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بتکم  تراـشتنا  رتفد  هب  تمارک  ود  يرمق  يرجه  هیناثلا 1418  يدامج  مود  خـیرات  رد  يا 

يرادازع ندناوخ و  ترایز  لوغشم  سدقم  حیرض  لباقم  یعمج  مدید  مدش ،  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  دراو  يزور   . 1 دنا :  هتشاد 
ار مرح  فارطا  ياه  هناخ  تفگ :  یم  هک  مدینـش  وا  زا  تسا  یناوخ  هضور  لوغـشم  ییوکین  جاح  مان  هب  صالخا  اب  یحادم  دنـشاب و  یم 

يارب ار  دوخ  هناخ  دوبن  رـضاح  هجوچیهب  دوب ،  ینارـصن  ای  يدوهی  هک  نیکلام  زا  یکی  دـندومن .  یم  يرادـیرخ  رهطم  مرح  هعـسوت  يارب 
یتدم زا  دعب  تخورفن .  يو  یلو  دنرخب ،  وا  زا  ار  هناخ  تمیق  مین  ربارب و  ود  هب  یتح  هک  دندش  رـضاح  نارادیرخ  دشورفب .  مرح  هعـسوت 

هچب و دیوگ :  یم  هنیاعم  زا  دعب  دندرب ،  یم  جـلاعم  کشزپ  دزن  ار  وا  دوش .  یم  يو  لمح  عضو  کیدزن  هدـش و  هلماح  هناخ  بحاص  نز 
یم هناخ  بحاص  دـش .  عورـش  نامیاز  درد  ات  دـندرک ،  لوبق  دـشاب .  ام  رظن  ریز  دـیاب  مناخ  دنـشاب و  یم  رطخ  ضرعم  رد  ود  ره  رداـم ، 

متفگ مدش و  لسوتم  ناشیا  هب  مالسلا و  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  برد  مدمآ  متـشگرب و  مدوخ  مدرب و  ناتـسرامیب  هب  ار  مرـسمه  دیوگ : 
لـسوت لوغـشم  یتدم  منک  یم  میدقت  وت  هب  ار  ما  هناخ  یتفرگ  یتساوخ و  ادخ  زا  ار  نانآ  يافـش  يداد و  تاجن  ار  مدنزرف  رـسمه و  رگا 

متفر متفگ  یتفر ؟  اجک  تفگ :  مرسمه  تسا .  ملاس  شلغب  رد  هچب  هتسشن و  تخت  يور  مرـسمه  مدید  متفر و  ناتـسرامیب  هب  دعب  مدوب ، 
 ، نم داد :  باوج  نز  یناد ؟  یم  اجک  زا  متفگ  يدـش .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هب  لسوتم  یتفر  هن  تفگ :  متـشاد .  يراک  ییاج 
 : تفگ نم  هب  دـش و  ناتـسرامیب  قاـطا  دراو  يا  هچب  رتخد  مدـید  مدـش ،  یم  شوهیب  یهاـگ  درد  تدـش  زا  هک  ناـمیاز  لاـح  ناـمه  رد 
ار شمسا  وگب  ناسرب و  ترهوش  هب  ارم  مالس  تسا ،  رسپ  مه  امش  دنزرف  میتساوخ ،  ادخ  زا  ار  تا  هچب  وت و  یتمالـس  ام  شابم ،  تحاران 

روکذم حادم  زا  یناوخ  هضور  زا  دعب  متسه .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  هیقر  نم  تفگ :  دیتسه ؟  یک  امش  متفگ :  دراذگب .  نیـسح 
لقن مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  مداـخ  زا  تفگ :  باوـج  رد  ینک ؟  یم  لـقن  هک  زا  ار  ناتـساد  نیا  مرک  لاوـس  ییوـکین )  یجاـح  )

نیمداخ زا  مه  شردپ  دراد و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هنادزان  مرح  رد  يرازگتمدخ  راختفا  دشاب و  یم  ننـست  لها  زا  دوخ  هک  منکیم ، 
 . تسا هدوب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مرح 

مدید باوخ  رد  ار  رتخد  نامه 

ناتساد یلاعلا 2 .  هزع  ماد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیش  جاح  ياقآ  بانج  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  مداخ  مالـسالا  تجح  راوگرزب  ردارب   . 12
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هتـشون نایاپ  رد  نآ  رکذ  زا  تسا  غیرد  هک  داد  خر  بناجنیا  يارب  بیجع  یقافتا  یلو  مدرک ،  لـقن  مدوب  هدینـش  هک  هنوگ  نآ  ار  روکذـم 
اب هارمه  یمناخ  ندرک  شغ  يادص  نآ  يانثا  رد  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  بیـصم  ندناوخ  لوغـشم  يزور  بناج  نیا  مرذگب 
 : تفگ نم  هب  وا  دندروآ و  نم  دزن  ار  يو  دمآ .  شوه  هب  سلجم  زا  دـعب  روکذـم  مناخ  دیـسر .  شوگ  هب  نایفارطا  دـیدش  هیرگ  دایرف و 
ارم متفگ :  مرهوش  هب  مدش .  دیماان  هک  يروط  هب  دندرک ،  مباوج  اهرتکد  همه  مدـش و  بلق  ضرم  هب  التبم  دـنزرف  ياراد 3  متسه  یمناخ 
نم هب  ار  يزبس  گرب  يا  هچب  رتخد  مدید  باوخ  بشید  میتسه  اجنیا  ام  هک  تسا  موس  زور  زورما  ربب .  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مرح  هب 

زا متـسه .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هیقر  نم  تفگ :  دـیتسه ؟  یک  امـش  متفگ :  دـش .  یهاوخ  بوخ  روخب ،  ار  نیا  تفگ :  داد و 
زبس گرب  نامه  هک  مدید  يرادیب  رد  ار  رتخد  نامه  دیدوب ،  هضور  ندناوخ  لوغشم  امش  هک  ینیحرد  مرح  هب  مدمآ  مدش ،  رادیب  باوخ 
ملاح نالا  هللادمحب  و  مدش ،  شوهیب  رایتخا  یب  منک و  لمحت  متـسناوتن  نم  هجیتن  رد  دندید .  ار  هنحـص  نیا  نایفارطا  همه  داد و  نم  هب  ار 
شتآ هک  معمـش  نآ  نم  مشوگ  دـش  هراپ  یلیـس  ارهز ز  مردام  لثم  هک  دـمآ  نورب  ملاظ  نآ  تسد  هفیقـس  زا  هرابود  تسا .  بوخ  یلیخ 

لگ هتسد  ياج  هب  نم  دنرب و  یم  شیارب  لگ  سک  دش  رامیب  رگا  مشومارف  هناورپ ،  دنچ  زا  ریغ  دندرک  همه  مشوماخ  درک ،  مبآ  هک  سب 
ایروب رب  ار  وت  مشون  یمن  مماک ،  رب  بآ  نیا  تسا  شتآ  رارـش  ام  رب  دش  دازآ  بآ  هنـشت  بل  يا  وت  لتق  زا  سپ  مشوغآ  رد  اباب  رـس  دشاب 
مردام لثم  هک  دمآ  نورب  ملاظ  نآ  تسد  هفیقـس  زا  هرابود  مشوپ  یمن  نت  رب  نفک  زگره  تردام  ناج  هب  ددرگ  نفک  نم  مسج  دنـشوپ و 
گنس رای و  قارف  مشوماخ  درک  یم  تلتاق  هنایزات ،  برض  هب  مدایرف  هنیس  سبح  دش ز  یم  اهر  یهاگ  رگا  مشوگ  دش  هراپ  یلیس  ارهز ز 

یم نت  زا  هگ  يزاب  دنک  بشما  ما  یتسه  اب  تذـفان  هاگن  مشود  رب  تسا  نیگنـس  هوک  نیا  مکدوک ،  رخآ  نم  نمـشد  هدـنخ  و  ماش ،  لها 
مشورفن تسا ،  راکهنگ  هچ  رگ  ار ،  شیوخ  مالغ  ار  مثیم )   ) تسد مریگن  رگ  تمارک  زا  رود  دوب  مشوه  درب  یم  رس  زا  هگ  ناج ،  دناتس 

 . درک هراچ  ار  مکشم  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوت 

 ، تسا هدش  ناشیا  زا  هک  یتساوخ  رد  وریپ  اضرهش ،  راد  هقباس  یگنهرف  ياهتیـصخش  زا  يا ،  هشمق  یلیعامـسا  نیـسحلادبع  ياقآ  بانج 
لاسرا مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بتکم  تاراشتنا  هب  ار  ریز  همان  دـنا ،  هدـید  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  زا  اصخـش  دوخ  هک  یتمارک  باب  رد 

ناریا یمالـسا  يروهمج  نارود  لیاوا  ینعی  خـیرات ،  نیا  زا  شیپ  لاـس  دودـح 15  هب  طوبرم  مسیون  یم  هک  یعوـضوم   . 13 دنا :  هتشاد 
مدرک تکرح  هیروس  زا  تیوک  دـصق  هب  یـسمش  رهم 1361  خـیرات 7  رد  مدوب ،  تیوک  رد  تماـقا  هماـن  رذـگ  ياراد  هک  ریقح ،  تسا . 
لیان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دالوا  ترایز  هب  هک  مدرک  ادـیپ  راختفا  متـشاد ،  تماقا  قشمد  رد  هک  يزور  هس  ود  رد  تکرح ،  زا  شیپ 

ناگدازماما هکربتم  روبق  ریاس  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  نوتاخ  هیقر  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  بنیز  ترـضح  رهطم  دـقارم  موش و 
نوتاخ هیقر  ترضح  رهطم  مرح  هب  فرشت  ماگنه  هک ،  دوب  نآ  داد  خر  رفـس  نیا  رد  هک  یبلاج  دمآ  شیپ  منک .  ترایز  ار  ماش  رد  ماظع 

ماما رتخد  يا  مدرک :  ضرع  متخادنا و  حیرض  نییاپ  هکبـش  رد  تسد  هتـسشن  رهطم  حیرـض  ياپ  متـشاد ،  یتجاح  البق  نوچ  مالـسلا  هیلع 
نایب هب  جایتحا  و  مراد ،  یتاجاح  هچ  هک  یناد  یم  امش  دشاب .  یم  امـش  رداچ  نماد  نتفرگ  لثم  هکبـش  نیا  نتفرگ  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج  زا  ات  هاوخب  تراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  تنیرهاط  دادجا  ردپ و  دوخ و  قح  هب  ار  وت  درادـن  راهظا 
 . مدش تیوک  راپـسهر  مدمآ و  نوریب  متفگ و  ار  نیا  دزاس .  هدروآرب  ارم  تجاح  هک  دنک  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  دـهاوخب  هلآ 
مه ریقح  داد و  یمن  ار  ناـموت  رازه  ود  زا  شیب  هزاـجا  ناریا  تلود  دوب و  یتخـس  راوشد و  ياـهزور  یلیمحت و  گـنج  ماـیا  ماـیا ،  نوچ 
هب دورو  عقوم  مزادرپـب .  ناریا  رد  منک و  نادرگتـسد  یلوپ  هریغ  هیارک و  يارب  لومعم  قـبط  تشگزاـب ،  يارب  دـیاب  متـشادن ،  نآ  زا  شیب 
دـص لداعم  دنناوت  یم  دـندنام -  یم  تیوک  رد  هام  هک 6  تیوک -  میقم  ناـیناریا  هک  هدرک  بیوصت  ناریا  تلود  هک  دـش  مولعم  تیوـک 

هک يا  هقیـضم  اب  بناج -  نیا  هک  دوب  هدـش  لوپ  ندـش  راوشد  ثعاب  نیا  دـننک و  دراو  زاجم  ساـنجا  ناریا  زا  زرا  تمیق  هب  ناـموت  رازه 
مدز مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  ناماد  هب  اجتلا  تسد  اددجم  رحـس ،  یلاوح  رد  بش ،  کی  هکنیا  ات  مدنام .  فیلکتالب  مدوب -  نآ  راتفرگ 

 ( ع  ) نیسح ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comهراتس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ يادرف  هک  يدرک  روطخ  منهذ  هب  یبـلطم  ناـهگانهک  دـش ) ؟  هچ  نم  لـسوت  شهاوخ و  هجیتـن  سپ  ناـج .  یب  یب   : ) مدرک ضرع  و 
دزن یطاـطخ  لغـش  هب  لاغتـشا  تیوـک و  یناریا  سرادـم  هب  نم  نتفر  هب  رجنم  يدوزب  رما ،  نیا  بیقعت  متفر و  بلطم  نآ  غارـس  هـب  بـش 
لاس دش .  هدروآرب  يدوز  یبوخ و  هب  روبزم  تجاح  درک و  لح  ار  متالکـشم  جئاوحلا ،  باب  نآ  هب  لسوت  دیدرگ و  سرادـم  نآ  يایلوا 

رد هک  دندرک  جارخا  تیوک  زا  ار  ام  ناگناگیب  راشف  یلیمحت و  گنج  رثا  رب  یلو  متفر ،  تیوک  هب  سرادم  تسرپرـس  توعد  هب  مه  دـعب 
نیـسحلادبع هتاـکرب .  هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  و  دـبلط .  یم  رگید  یتـصرف  نآ  حرـش  دوـب و  اـم  اـب  یب  یب  تاـیانع  زین ،  هثداـح  نآ 

هنارت متفرگ ،  سنا  هلان  هب  تسین  مزال  هناد  تسا  کشا  هناد  هک  ارم  تسین .  مزـال  هناـهب  میتی ،  هک  ارم  نزب  اضرهـش )  ) يا هشمق  لیعامـسا 
تسا یفاک  ین  بعک  گنس و  هلبآ و  ناشن  تسین  مزال  هنایـشآ  شود ،  هب  هناخ  لفط  هب  مشونب  هبارخ  كاخ  هب  هدید  کشا  تسین ز  مزال 

وا هب  دز و  تفرگ و  هناهب  ودع  تسین  مزال  هنایزات  ار  هلسلس  ریسا  دیـسیونب  هانگ  یب  نم  ربق  گنـس  هب  تسین  مزال  هناشن  میور  هلال  هب  رگد 
تتبحم تسین  مزـال  هنـال  تسا  ریـسا  هک  یلبلب  هب  تسا  سب  هبارخ  هشوگ  ناـهج  کـلم  ارم ز  تسین  مزـال  هناـهب  میتی ،  هک  ارم  نزب  متفگ 

مزب هب  غارچ  رگد  تسا  ردپ  رس  شبش  غارچ  هک  یکدوک  هب  تسین  مزال  هناش  هتـسش ،  نوخ  هب  فلز  يارب  رادب  تسد  همع  هدرک ،  ملجخ 
تسین مزال  هنادزان  نآ  مغ  ندورس  مثیم )   ) دبا ات  هلعش  نیا  زا  دزوس  دوجو  تسین  مزال  هنابش 

تفرگ جح  يازیو  نامیارب  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح 

هژیوب هریثک  تافیلات  بحاص  رذنم )  ) ینـسحلاوبا یلع  خیـش  ياقآ  بانج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  بتکم  جورم  ققحم و 
هجح بانج  یمارگ ،  زیزع و  ردارب   . 14 دنا .  هتشاد  موقرم  نینچ  يا  هلاقم  رد  مالسلا  هیلع  رون  همئا  گوس  رد  یشوپ  هایس  فیرـش  باتک 

 ، ماش رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  میتی  رد  زا  یتامارک  رگا  هک  دنا  هدومرف  تساوخرد  یلاخلخ  ینابر  یلع  خیـش  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و 
هللادـبع ابا  هنادرد  نآ  زا  تمارک  هس  الیذ  مسیونب .  زیزع  ناگدـنناوخ  عالطا  يارب  ما ،  هدینـش  ای  هدـید  مالـسلا  هیلع  نوتاخ  هیقر  ترـضح 

دمحم خیـش  جاـح  مالـسالا  هـجح  مردـپ -  موـحرم  لزنم  نارهت ،  رد  یـسمش  ناـبآ 1376  هبنـش 2  بش  دوـش :  یم  میدـقت  مالـسلا  هیلع 
هیلع تیب  لها  رهطم  دقارم  هتفر و  هیروس  هب  ررکم  مردپ )   ) اقآ موحرم  اب  امـش  متفگ :  يو  هب  مدوب .  فرـشم  ردام  تمدـخ  ینـسحلاوبا - 
هراتس  ) باتک رد  ات  دینک  نایب  دیا  هدید  یتمارک  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  زا  تدم  نیا  یط  هچنانچ  دیا ،  هدرک  ترایز  ار  ماش  رد  مالسلا 

تیناقح تقیقح و  رب  يدهاش  ددرگ و  جرد  یلاخلخ  ینابر  نیملسملا  مالسالا و  هجح  بانج  هتشون  هیقر ) . . .  ترـضح  ماش ،  ناشخرد 
 ، یلب تفگ :  دوب ،  هدمآ  روش  دجو و  هب  هتشذگ  يونعم  تارطاخ  دیدجت  زا  هکیلاح  رد  مردام ،  دشاب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هناد  رد  نیا 
هک دوب  یسمش )   1358 يرمق ،  لاس 1399   ) بجر هام  دودح  رد  دوب .  ناگرزاب  تلود  لیاوا   . 1 درک :  فیرعت  ما و  هدید  دوخ  مشچ  هب 

هکلب ورب  قارع  ترافـس  هب  تفگ  داد و  نم  هب  ار  تکچوک  ردارب  کی  رهاوخ و  ود  نم و  دوخ و  سکع  تردـپ )   ) اقآ موحرم  زور  کی 
 ، زور نآ  هک   ) مدرب قارع  ترافس  هب  ار  اهسکع  میورب .  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترـضح  ترایز  هب  مه  اب  يریگب و  البرک  يازیو  یناوتب 

البرک ترایز  يارب  ناماهمسا  هک  میدوب  رظتنم  متشگرب .  هناخ  هب  متشون و  ار  اهمسا  و  تشاد )  رارق  جع )   ) رـصع یلو  نادیم  یکیدزن  رد 
اصوصخم متـشاد ،  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  اقآ  ترایز  هب  يدایز  قوش  هک  اجنآ  زا  تدم ،  نیا  یط  تشذگ و  هام  دنچ  دیآ .  رد 

رد دشن .  يربخ  یلو  دشاب ،  هدش  رداص  ناممان  هب  ازیو  هدمآ و  رد  ناممسا  هکلب  ات  مدز  رـس  قارع  ترافـس  هب  راب  نیدنچ  ناضمر  هام  رد 
مدرک یم  هیرگ  مدوب و  تحاران  نیگمغ و  تخس  هکیلاح  رد  ما د و  لزنم  هب  دوبن .  اهنآ  نایم  ردام  مان  دمآ ،  رد  اهمـسا  هک  مه  لاوش  هام 

هک دوب  اجنیا  رد  و  نک )  نامبیـصن  ار  هکم  رفـس  ای  تسرفب و  البرک  هب  ای  ینعی   ) یفرط نآ  ای  نک و  یفرط  نیا  ای  ار ،  اـم  ایادـخ  متفگ :  ، 
ماـجنا زا  سپ  هک ،  داد  یم  هزاـجا  اـم  یللملا  نیب  هرکذـت  میداـتفا .  جـح  رفـس  رکف  هب  داـتفا و  ناـم  رـس  رد  مارحلا  هللا  تیب  تراـیز  قوش 

هجح يذ  ات 10  لاوش  لوا  هلصاف  رد  يدوعس  ناتـسبرع  هب  ترفاسم  يارب  یلو  مینک ،  رفـس  ایند  ياج  همه  هب  لومعم ،  يرادا ،  تافیرـشت 
مـسا دش ،  هچ  دیـسرپ :  دمآ و  هناخ  هب  اقآ  دیبلط .  یم  صوصخم  يازیو  جح ،  رفـس  دوبن و  زاس  راک  هرکذت  نیا  بجاو )  جح  مایا  ماقم  )
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هک  ) یناجنز هللا  هیآ  سلجم  نامز ،  نآ  ناـشیا  دـش .  تحاراـن  زین  ناـشیا  و  تسا )  هدـماین  رد  اـم  ياهمـسا  ریخ ،   : ) متفگ دـمآ ؟  رد  اـم 
ناتیارب یلکـشم  هچ  دـسرپ :  یم  يو  زا  تسا .  تحاران  اقآ  دـنیب  یم  یناجنز  هللا  هیآ  تفر .  یم  ربنم  تشاد )  لزنم  قباس  روپهاش  دودـح 
يدوعـس ترافـس  يارب  همان  کی  نالا  نم  دیـشابن ،  نارگن  دیوگ :  یم  یناجنز  هللا  هیآ  دنک و  یم  لقن  ار  هصق  ناشیا  تسا ؟  هدمآ  شیپ 

یبرع هب  اهنآ  اب  درب و  یم  يدوعس  ترافـس  هب  ار  یناجنز  هللا  هیآ  همان  اقآ ،  داد .  دنهاوخ  هکم  يازیو  امـش  هب  اهنآ  مسیون ،  یم  نارهت  رد 
يارب یناجم -  يازیو  کی  دننک و  یم  لابقتـسا  یمرگب  يو  زا  هدمآ ،  ناشـشوخ  یلیخ  ناشیا  زا  ترافـس  نادـنمراک  دـیوگ .  یم  نخس 

رورسم لاحشوخ و  هدش ،  رداص  ام  همه  يارب  روبزم  يازیو  هتـشادنپ  یم  هکیلاح  رد  اقآ  و  دننک ،  یم  رداص  ام  همه -  هن  ناشیا ،  صخش 
يداش زا  دیوش .  جح  رفس  يایهم  دش ،  تسرد  زیچ  همه  هللادمحلا ،  تفگ :  دمآ و  اقآ  هک  میدوب  هناخ  رد  ام  دیآ .  یم  نوریب  ترافـس  زا 

زا جح ،  ینیمز  ریـسم  دـندوب  لاحـشوخ  یلیخ  دـنور  جـح  هب  راب  نیلوا  يارب  دوب  رارق  هک  اه  هچب  اصوصخم  میدـیجنگ و  یمن  تسوپ  رد 
تافیرشت مه  اقآ  مدرک و  هیهت  مارحا  سابل  اه  هچب  يارب  نم  داد .  یم  ار  هیروس  هب  رفس  هزاجا  ام  یللملا  نیب  هرکذت  تشذگ و  یم  هیروس 

تمس هب  ناریا  زا  یسمش )  رویرهش 1358  يرمق ،   1399  ) لاوش همین  دودح  دناسر و  ماجنا  هب  ار  هیروس  هب  رفـس  يارب  همانرذگ  ياضما 
اقآ اب  هک  تشاد  قاتا  ام  راوج  رد  یبرع  درف  میدرک .  هراـجا  قاـتا  کـی  هدـش و  يا  هناـخرفاسم  دراو  هیروس ،  رد  میدرک  تکرح  هیروس 

 ، هکم هب  دورو  يازیو  تفگ :  ندید  زا  سپ  تفرگ و  منیبب .  دیهدب  ار  نات  همانرذگ  اقآ  جاح  تفگ :  اقآ  هب  زور  کی  دوب .  هدـش  تسود 
رب ایند  ییوگ  نخـس ،  نیا  ندینـش  زا  دـنرادن  ار  هنیدـم  هکم و  هب  دورو  قح  اه ،  هچب  اب  نات  هداوناخ  و  هدـش ،  رداـص  صخـش  يارب  طـقف 

ناشدیدش قایتشا  فالخ  رب  کنیا ،  دنورب و  جح  رفـس  هب  دوب  رارق  هک  دوب  يراب  نیلوا  هکنیا  زا  اه  هچب  اصوصخم  و  دش ،  بارخ  نامرس 
هیرگ ناجاباب ،  تفگ :  اقآ  دنتخادرپ .  نویـش  هیرگ و  هب  دندش و  تحاران  تخـس  تسا ،  هتـسب  ناشیور  هب  هکم  هار  هک  دوب  هدش  مولعم  ، 
روبزم برع  میدرگ .  یم  رب  ای  میور  یم  جح  هب  ای  زین  مه  اب  میا و  هدمآ  مه  اب  مراذگ .  یمن  ناتیاهنت  رفـس ،  نیا  رد  هاگچیه  نم  دـینکن . 

رـس ناریا  ترافـس  هب  ای  يورب و  قشمد  رد  يدودعـس  ترافـس  هب  ای  دـیاب  جـح ،  هب  ناتیاه  هچب  هداوناخ و  ندرب  يارب  امـش  تفگ :  اقآ  هب 
دناوت یم  زین  دـعب  هب  اجنیا  زا  تسا و  هدروآ  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  تمارک  تیانع و  اجنیا ،  اـت  ار  اـم  ریخ ،  تفگ :  اـقآ  یلو  ینزب . 

یم یجتلم  يو  هب  هتفر و  مناخ  نیا  دوخ  مرح  هب  طقف  میور و  یمن  اجک  چـیه  اـم  دـنک .  تسرد  ناـمیارب  ار  هکم  هب  دورو  يازیو  شدوخ 
مرح برد  میدرک .  تکرح  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  تمـس  هب  هناخ  رفاسم  زا  تعاس 17  هبنـشراهچ -  زور  حبـص -  ادرف  میوش . 
هتسج لسوت  ترضح  هب  روطنیمه  اه  هچب  نم و  تسا و  مرح  برد  هب  نامهاگن  لاح ،  میدنام .  رظتنم  هداتسیا و  راوید  رانک  ام  دوب و  هتسب 

هک داتفا و  یکشم  همامع  نیلعن و  ابع و  اب  هلاس )  ادودح 25   ) ناوج یناحور  دیس  اقا  کی  هب  ناممـشچ  انثا ،  نیا  رد  میزیر .  یم  کشا  و 
رانک رد  مدیدن )  ار  شتروص  هک   ) هدز هیـشوپ  هبجحم و  مناخ  کی  دوب و  مرح  برد  ندـش  زاب  رظتنم  هداتـسیا و  راقو  اب  نیگنـس و  یلیخ 
تفگ وا  و  دیا ؟  هدمآ  اجک  زا  امش  دیسرپ :  يو  زا  درک .  تبحص  هب  عورش  ناشیا  اب  یبرع  نابز  هب  تفر و  دیس  دزن  اقآ  تشاد .  رارق  يو 

هک يا  هلصاف  رثا  رد  تشاذگ . . .  نایم  رد  ناشیا  اب  ار  ام  يارجام  اقآ  دندرک و  تبحص  مه  اب  یتدم  دش .  زاب  تبحص  رـس  و  فجن ،  زا  : 
و دیهدب ،  نم  هب  ار  نات  همانرذگ  تفگ :  اقآ  هب  هک  میدـش  هجوتم  ردـق  نیمه  میدـیمهف .  مین  ار  ناشتبحـص  تایئزج  دوب ،  اهنآ  ام و  نایم 
ام زین  سپس  و  شمناخ ،  اب  دیس  اقآ  لوا ،  دوشگ .  راوز  يور  هب  ار  مرح  برد  دمآ و  مداخ  دیـشکن  یلوط  داد .  وا  هب  ار  همانرذگ  مه  اقآ 
زا اجنامه  رد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  دنتفگ  یم  هک  تشاد  دوجو  ماش  هبارخ  مان  هب  يدجسم  تسار ،  تسد  مرح  دراو  نانآ ،  لابند  هب 

رتشیب هقیقد  دنچ  دندش .  روبزم  دجسم  دراو  زین  شمناخ  دیس و  میتفر و  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  حیرـض  تمـس  هب  ام  تسا .  هتفر  ایند 
دنتفر دیورب و  جح  هب  هداوناخ  هارمه  نونکا  و  میتفرگ ،  ار  امـش  تیب  لها  يازیو  ام  دنتفگ  دندنادرگرب و  اقآ  هب  ار  همانرذگ  هک  تشذگن 
تـسا رتهب  میا ،  هتفرگ  ازیو  هک  لاح  تفگ :  اقآ  دـنا .  هدرک  رداص  یناجم  زین  ار  هداوناخ  يازیو  میدـید  میدرک  هاـگن  یتقو  دنداتـسیان  و 

یم هنیدم  هب  لوا ،   ) میتفرگ يراوس  کی  هنیدم  هب  نتفر  يارب  دوب -  هبنشجنپ  هک  دعب -  زور  حبص  میورب .  هکم  هب  اعیرس  هتفرگ و  نیـشام 
هب هیروس  تکرح  ریـسم  میربب .  دوخ  هارمه  دشاب ،  دنلب  یبوخ  هب  ار  هار  هک  مه  ار  برع  رفن  کی  دـیاب  رفـس ،  نیا  رد  تفگ :  اقآ  میتفر ) 
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هب نتفر  دصق  ام  نوچمه  هک  دـش  ادـیپ  یبرع  يدوزب  دوبن .  بوخ  قارع  هیروس و  طباور  نوچ  تشذـگ ،  یم  ندرا  روشک  زا  ناتـسبرع ، 
جراخ هیروس  روشک  زا  زونه  یلو  میدرک ،  تکرح  ماش  زا  يراوس  اب  میدـش .  لاحـشوخ  دوب .  انـشآ  بوخ  مه  هار  اب  تشاد و  ار  هنیدـم 

رهظ زا  دعب  ات 4  حبص  دودح 7  زا  ام  دروایب و  يرگید  نیـشام  تفر و  هدننار  میدنام .  زاب  نتفر  زا  دش و  بارخ  نیـشام  هک  میدوب  هدـشن 
اب دز و  هیروس  تینما  نامزاس  هب  ینفلت  دوب ،  یتینما  ماقم  کی  ارهاظ  هک  هارمه ،  برع  صخـش  دشن .  وا  زا  يربخ  یلو  میدـش  يو  لطعم 

تعاـس 5/4 تسا ،  رهظ  زا  دـعب  تعاس 4  نالا  تفگ :  ام  هب  ینفلت ،  يوگتفگ  متخزا  دـعب  درک .  هلیـسو  کـی  تساوخرد  ارجاـم ،  لـقن 
راداج تحار ،  مینک :  روصت  میتسناوت  یم  هک  ینیشام  نیرتهب  ینیشام  هچ  مه  نآ  دیسر ،  هار  زا  نیشام  کی  يدوزب  دمآ .  دهاوخ  نیشام 

هب ماش  زا  هک  لبق  ياه  هعفد  دز .  یم  ربنایم  دوب و  دـلب  الماک  ار  هار  هک  بوخ  رایـسب  هدـننار  کـی  ياراد  و  ریـسلا . . .  عیرـس  رادرلوک ،  ، 
راتفرگ هدرک و  ندرا  دراو  ار  ام  هکنآ  ياج  هب  وا  اما  دش ،  یم  رت  ینالوط  ریسم  دنتـشذگ و  یم  ندرا  لخاد  زا  اهـسوبوتا  میتفر ،  یم  هکم 

هناخ هوهق  کی  ناتسبرع ،  زرم  ياهیکیدزن  درب .  ناتسبرع  زرم  تمس  هب  رهش  نوریب  يدنبرمک  هداج  زا  تسارکی  دزاس ،  اهنابایخ  کیفارت 
هدننار میروخب .  ییاوه  مه  ام  و  ینک ،  تحارتسا  اجنیا  رد  تعاس  کی  تسا  رتهب  يا ،  هدش  هتـسخ  امـش  تفگ :  هدننار  هب  اقآ  دش .  ادیپ 

زرم هـب  يرمق )   1399  ) لاوش بش 29  فـصن  ای 2  تعاس 1  دودـح  رد  میداتفا و  هار  هب  هراـبود  تساـخرب و  سپـس  دـیباوخ و  یتعاـس 
هیقر ترضح  مرح  رد  هک  ییازیو  رابتعا  میدوب  نارگن  تباب ،  نیا  زا  میدش و  یم  یسرزاب  یتسیاب  زرم  زا  روبع  يارب  میدیـسر .  ناتـسبرع 

يازیو هب  مه  هاگن  کی  دندرک و  ام  هب  هاگن  کی  اه  هطرش  یسرزاب ،  ماگنه  دش :  یم  مولعم  نونکا  دوب ،  هدش  رداص  ام  يارب  مالسلا  هیلع 
يولج هعمج ،  زور  حبص  تعاس 11  ادرف  میدش و  ناتسبرع  دراو  میدش .  یـسرزاب  هاگتـسیا  زا  ناسآ  تحار و  یلیخ  دش . . .  مامت  و  ام ، 

لامتحا نیا  زاب  اما  میدش ،  ناتـسبرع  دراو  هللادمحلا  تفگ :  اقآ  میدـید .  هیهت  تماقا  يارب  یلحم  میدـش و  هدایپ  نیـشام  زا  عیقب  ناتـسربق 
اجب هرمع  جح  کی  میورب و  هکم  هب  تسا  هدشن  غولش  هدماین و  جاجح  ات  تسا  رتهب  دنوش .  هکم  هب  ام  نتفر  عنام  جح ،  مایا  رد  هک  تسه 
سپ دوب .  هدعقلا  يذ  مشش  ای  مجنپ  دودح  ابیرقت  میشابن .  هدز  ترـسح  دماین ،  شیپ  جاجح  اب  جح  نداد  ماجنا  ناکما  ادعب  رگا  ات  میروآ 

 ، هار لوط  رد  دوب .  تسوپ  هایس  نایعیـش  زا  هدننار  میدش .  هکم  مزاع  هتفرگ و  يراوس  نیـشام  کی  ماش ،  فرـص  اشع و  برغم و  زامن  زا 
اج چـیه  هصالخ  و  تشگ ،  یم  رب  داد و  یم  ناشن  درب و  یم  ار  ام  مانرذـگ  دوخ ،  هدـننار  میدروخ ،  یم  رب  يدوعـس  نیرومام  هب  اـج  ره 

دنریگ و یم  لوپ  يدوعـس  نیرومام  اههاج  یـضعب  هار ،  نیب  هکم ،  هب  هنیدم  ریـسم  رد  هک  دندوب  هتفگ  ام  هب  یتح  دـنتفرگن .  ار  ام  يولج 
 ، هار جرخ  تساوخن و  یلوپ  ام  زا  یـسک  اج  چـیه  یلو  دوب ،  هتـشاذگ  لوپ  شبیج  رد  اـقآ  تلع  نیمه  هب  و  دـشاب ،  ناـتهارمه  لوپ  دـیاب 

هدش مرحم  هرجش  دجـسم  رد  هار ،  نایم  رد  البق  میدیـسر .  همرکم  هکم  هب  بش  تعاس 12  دودح  دوب .  هدننار  دزمتسد  نامه  هب  رـصحنم 
ار حبـص  زامن  دوب .  هدـش  مامت  ام  راک  تساخرب ،  هک  حبـص  ناذا  يادـص  میداد .  ماجنا  هنابـش  نامه  ار  جـح  لامعا  نآ ،  یپ  رد  میدوب و 

ینیشام چیه  میدید  میتفر .  هکم  لانیمرت  هب  هنیدم ،  هب  تشگزاب  دصق  هب  حبـص   9 تعاس 5/8 -  رد  میدرک و  تحارتسا  يرادقم  هدناوخ 
تقو کی  تسرفب .  نیـشام  تدوخ  مه  الاح  يدروآ ،  اجنیا  هب  يدرک و  توعد  ینامهم  هب  ار  ام  تدوخ  ایادخ .  متفگ :  دوخ  اب  تسین . 

 ، اقآ اب  یبرع )  نابز  هب   ) تبحـص یمک  زا  دـعب  درک و  زمرت  ام  ياپ  يولج  کیـش ،  یلیخ  الاب و  لدـم  دیفـس  زنب  کی  اب  یـصخش  میدـید 
دودح 25 زا  سپ  میدوب .  هنیدم  رد  کنیا ،  تفرگن .  مه  یلوپ  دـیناسر و  هنیدـم  هب  اعیرـس  ار  ام  وا  میدـش و  راوس  دـیوش .  راوس  تفگ : 

رارـصا مادک  ره  دنتخانـش ،  یم  ار  اقآ  دندوب و  فلتخم  ياهناوراک  رد  هک  ینایاقآ  دش و  ادـیپ  جاجح  هلک  رـس و  هنیدـم ،  رد  تماقا  زور 
جاح ناوراک  هرخالاب  مه  ام  و  میوش .  قحلم  اهنآ  ناوراک  هب  انم و ) . . .  هب  نتفر  و  جـح ،  لامعا  ماجنا  رد  تلوهـس  يارب   ) ام هک  دنتـشاد 

عنام و سکچیه  زین  ربکا  جح  لامعا  ندروآ  اجب  ماگنه  رد  میدـیزگرب .  درک  یم  رارـصا  نارگید  زا  رتشیب  هک  ار  دـمحا  لآ  نسحم  دـیس 
رهـش هب  تسارکی  سوبوتا ،  کی  اب  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  لپ  رـس  زا  ام  دیـسر و  نایاپ  هب  جـح  نامز  هکنیا  اـت  دـشن ،  اـم  محازم 

 . میدید مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  لسوت  زا  دوخ ،  مشچ  هب  ام  هک  دوب  یتمارک  نیا  میدش .  نارهت  یهار  اجنآ  زا  هدـمآ و  مق  سدـقم 
ناراب گنـس  دوبن  ینامهم  مسر  نیا  ماـش ،  ناـنز  يا  دوبن  یناـملظ  ماـش  زج  ناـتماش  رد  اـم  زور  دوبن  ینآرق  توص  يازـس  نتفگ ،  ازـسان 
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یناملسم نییآ  زاس  ياون  اب  لوسر  دنزرف  سار  رانک  رد  یبوکیاپ  دوبن  ینارصن  قح  رد  اور  هللااب  متس  نیا  ماب  يالاب  زا  رخآ  مهنآ  ناملسم ، 
لگ هتسد  لگ  هتسد  هدفه  دندروآ  نم  رب  ناتاهدرم  دوبن  ینآرق  توص  يازـس  نتفگ  ازـسان  امـش  رب  نیرفن  ماش  نانز  يا  میتفر  هک  ام  دوبن 

فارطا رد  ماش  نانز  يا  دوبن  یناسنا  يوخ  قلخ و  هرذ  کی  امـش  رد  هتخیر  اـم  رـس  رب  شتآ  ماـش  ناـنز  يا  دوبن  ینارون  ياهرـس  نآ  ریغ 
ینادـنز هناریو  هشوگ  مه  یجراخ  ام  میدوب  یجراخ  مریگ  ماش  ناـنز  يا  دوبن  یناـشفا  تسد  صقر و  یلاحـشوخ و  ياـج  رادـغاد  یتشم 

راک لوسر  لآ  رب  شاب  دهاش  هعیش  کشرس  يا  دوبن  یناهنپ  رس  نیا  زا  هاگآ  سک  چیه  دش  نفد  بش  لد  ناریو ،  هشوگ  رد  ام  لفط  دوبن 
دوبن یناوخ  تیثرم  حدم و  ریغ  مثیم )  )

دش تسرد  مه  امش  يالبرک 

زا لبق  لاس  دـنچ  هک  مراد  دای  رد  يرگید  تمارک  هلب ،  تفگ :  يراد ؟  رطاخ  رد  ترـضح  نآ  زا  يرگید  تمارک  ایآ  مدیـسرپ :  ردام  زا 
تموکح جوا  رد  لبق ،  لاس  تسیب  دودح   . 2 دش .  تسرد  مه  امش  يالبرک   . 15 درک :  فیرعت  نینچ  و  تسا ،  هداد  خر  قوـف  تمارک 

يارب هیروس ،  رد  میورب .  ـالبرک  هب  هتفرگ  قارع  يازیو  اـجنآ  زا  اـت  میتفر  هیروس  هب  یللملا  نیب  همانرذـگ  اـب  اـقآ ،  موحرم  نم و  يولهپ . 
نآ نابعش  زور 15  هلمج  زا  میتشگرب .  هتفر و  نانبل  هب  راب  نیدنچ  تدـم ،  نیا  رد  میدرک و  فقوت  زور  دودح 15  قارع ،  يازیو  نتفرگ 

 ، لته رد  نم  دنک .  یسیون  مسا  البرک  يازیو  نتفرگ  يارب  هک  دوب  هدرب  نانبل  رد  قارع  ترافـس  هب  ار  همانرذگ  اقآ  میدوب .  نانبل  رد  لاس 
گنت البرک  ترایز  يارب  مه  ملد  تسین .  یناغارچ  نشج و  زا  يربخ  نانبل  رد  اجنیا  مدید  دوب  جع  نامز  ماما  اقآ  تدالو  زور  مدوب .  اهنت 

توس و اجینا  یلو  ینیریـش . . .  لقن  یناغارچ و  اج  همه  تسا ؟  ربخ  هچ  ناریا  رد  وت  تدالو  زور  نالا  نامز ،  ماما  يا  متفگ :  دوب .  هدش 
درک یم  ظح  ناسنا  هک  برع  هناش  راهچ  امیس و  شوخ  ناوج  کی  مدید  باوخ  رد  درب .  مباوخ  هظحل  کی  نیح  نامه  رد  تسا . .  روک 

رادیب باوخ  زا  دش .  تسرد  مه  امـش  يالبرک  دیوگ :  یم  دور و  یم  نآ  هب  وس  نیا  زا  دنلب  ياهمدـق  اب  نم  تخت  يولج  دـنک ،  شهاگن 
هک دش  مولعم  زور  دنچ  زا  دعب  یلو  میتشگزاب  هیروس  هب  ام  متـشون .  ار  اهمـسا  تفگ :  تشگرب و  قارع  هناخترافـس  زا  اقآ  موحرم  مدش . 

حالطـصا هب  تشاد و  یهاگنب  هک  دوب  رونا  دیـس  مان  هب  رفن  کی  هیروس ،  رد  دیـسرن .  ییاج  هب  هار  نیا  هک  میدید  دـنهد .  یمن  ازیو  ام  هب 
تشاد رایتخا  رد  هک  يدارفا  طسوت  تفرگ و  یم  راوز  زا  ار  اه  همانرذگ  تشاد ،  تسد  یناریا  ياه  هدننار  اب  هک  يو  دوب .  نک  قاچ  راک 

ناـبحاص يارب  یقاـچاق  روط  هب  دنتخانـش ،  یم  رگید  ياـههاج  يدوعـس و  ترافـس  رد  هک  یلماوـع  طـسوت  ناـنآ  داتـسرف و  یم  ناریا  هب 
دارفا تسد  هتفرگ  ار  راوز  زا  رگید  یعمج  اـم و  همانرذـگ  رونا  دیـس  دـندروآ .  یم  هیروـس  هب  دـنتفرگ و  یم  هکم  يازیو  اـه ،  همانرذـگ 

اه همانرذگ  دوب .  یناغفا  کی  دوب ،  هدش  هداد  شتـسد  هب  اقآ  نم و  همانرذگ  هک  يدرف  دنریگب .  جح  يازیو  ناریا  زا  نامیاربات  داد  روبزم 
هب هدش و  ریگتسد  ناریا  هاگدورف  رد  هیروس ،  هب  تشگزاب  ماگنه  رد  روبزم  دارفا  هک  دیـسر  ربخ  يدوزب  میتسـشن .  راظتنا  هب  ام  دندرب و  ار 
 ، هچ تخاس .  شحوتم  ریگلد و  تخـس  ار  نانآ  دش و  راوز  ینارگن  یتحاران و  هیام  یفـصولا ،  دیاز  وحن  هب  ربخ ،  نیا  دنا .  هداتفا  نادنز 

ناریا تقو  يونابهش  حرف -  يارب  دنتفگ :  راوز  زا  یـضعب  دنک .  داجیا  اهنآ  يارب  زین  هقباس  ءوس  دوب  نکمم  جح ،  زا  تیمورحم  رب  هوالع 
هب لسوتم  دـییایب  دـینکن ،  ار  راک  نیا  هن ،  تفگ :  اهنآ  هب  اقآ  دـنک . . .  لح  ار  ام  لکـشم  هک  مینک  یم  اـنمت  يو  زا  میتسرف و  یم  هماـن  - 

عمج ترـضح  نآ  مرح  ره  رد  زور  ره  راوز  زا  یخرب  درک .  دـهاوخ  تسرد  ار  نامراک  ترـضح  نآ  میوش ،  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح 
همه هن  و   ) همانرذگ زا  یـضعب  هکنیا  ات  دیـشک  لوط  زور  تسیب  دودح  دـناوخ .  یم  هضور  درک و  یم  تبحـص  ناشیارب  اقآ  دـندش و  یم 

نیرومام ددرگ ،  زاب  هیروس  هب  ات  دوب  هدـمآ  نارهت  هاگدورف  هب  ازیو  نتفرگ  زا  سپ  روبزم  یناغفا  درف  هک  یناـمز  دـش  مولعم  دـمآ .  اـهنآ )
رد و  دـنک ؟  یم  هچ  یناغفا  وت  تسد  رد  یناریا  ياه  همانرذـگ  نیا  دـنیوگ :  یم  يو  هب  وا ،  دزن  یناریا  ياه  همانرذـگ  هدـهاشم  اب  یناریا 

تسد زا  اه  همانرذگ  زا  یضعب  نیح ،  نیا  رد  دوش و  صالخ  نیرومام  تسد  زا  هک  دود  یم  یناغفا  درف  دنیآ .  یم  رب  وا  يریگتـسد  ماقم 
تـسا نیا  بیجع  دـتفا و  یمن  هدوب و  وا  بیج  لخاد  اقآ  نم و  همانرذـگ  یلو  درب .  یم  ار  اهنآ  بآ  دـتفا و  یم  بآ  يوج  رد  وا  بیج  ای 
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دوب هدش  مگ  رفن  دنچ  همانرذـگ  لاحره  هب  دـنام .  یم  ظوفحم  دـنوش و  یمن  اه  نآ  هجوتم  نیرومام  زین  نادـنز  يریگتـسد و  زا  سپ  هک 
يارب رتشیب  زور  کی  یلو  دنا  هداد  ار  ام  يازیو  میدـید  دیـسر ،  اه  همانرذـگ  یتقو  دیـسر .  نامتـسد  هب  رگید  یعمج  ام و  همانرذـگ  یلو 

زور کی  کنیا  یناـغفا ،  درف  يریگتـسد  تلع  هب  دوب و  هدـش  رداـص  شیب  زور  ابیرقت 20  ام  يازیو  اریز   ) میرادـن تلهم  ناتـسبرع  دورو 
هک یتعرـس  اب  میدرک و  تکرح  هتفرگ  ینیـشام  زور  نامه  اذل  میدرک )  یم  هلجع  یتسیاب  و  دوب ،  هدـنامن  یقاب  نآ  رابتعا  تلهم  زا  رتشیب 

حرش هک   ) هیروس رد  جح  يازیو  نتفرگ  ماگنه  میتشگزاب .  ناریا  هب  جح ،  لامعا  يرازگرب  زا  دعب  میدیسر و  هنیدم  هب  ماگنه  بش  تشاد 
هدمآ شسوباپ  هب  اددجم  دوش ،  مهارف  زین  البرک  هب  ام  رفس  لیاسو  رگا  هک  مدوب  هدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  هب  تشذگ )  نآ 
مـسا ـالبرک  هب  رفـس  يارب  نارهت  رد  قارع  هناخترافـس  رد  میتـشگرب ،  ناریا  هب  هکم  زا  هک  یناـمز  تفر .  میهاوـخ  ـالبرک  هـب  اـجنآ ،  زا  و 

نآ زا  هتفه   3 دریگب .  ار  قارع  هب  رفس  يازیو  ام  يارب  یشرافس ،  روط  هب  هک  داد  یـسک  هب  ار  همانرذگ  اقآ  نمـض ،  رد  میدرک و  یـسیون 
 ، تفگ دادن و  وا  یلو  میریگب  روکدـم  صخـش  زا  ار  همانرذـگ  میتساوخ  میدـش و  سویام  هک  يوحن  هب  دـشن .  يربخ  تشذـگ و  خـیرات 
هب زور  رفـس 7  کی  يارب  همانزور  رد  ام  مسا  هک  تشذـگن  یهاتوک  تدـم  نکب  مناوت  یم  راکچ  منیبب  دـشاب ،  نم  دزن  مه  زاب  دـیراذگب 

رتشیب یتدم  دـیاب  اجنآ  مور و  یمن  البرک  هب  هزور  تفه  نم  تفگ  اقآ  دـش .  هدامآ  زین  یـشرافس  يازیو  نآ  اب  نامازمه  دـمآ و  رد  البرک 
هک میدوب  هدرک  دهع  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  اب  هک  اجنآ  زا  میدش .  فرـشم  البرک  هب  میدرک  هدافتـسا  یـشرافس  يازیو  زا  اذل  مینامب . 
زا غارف  زا  سپ  میداد .  رارق  هیروس  قیرط  زا  ار  قارع  هب  تکرح  ریـسم  تفر ،  میهاوخ  وا  ترایز  هب  اددـجم  دوش  تسرد  البرک  رفـس  رگا 
هب ندرا  قیرط  زا  دیاب  تسین ،  بوخ  قارع  هیروس و  نیتلود  نیب  طباور  نوچ  دـنتفگ  ام  هب  ماش ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دـقارم  ترایز 
مرح کیدزن  هک  دوب  يزاریش  دومحم  جاح  کی  هیروس ،  رد  موش .  یمن  اهنیشام  نیا  راوس  نم  متفگ :  اقا  هب  مدیسرت و  نم  دیورب .  دادغب 

 ، دادـغب هب  نتفر  يارب  اجنیا  اـیآ  دیـسرپ :  يو  زا  اـقآ  میدوب .  وا  رب  دراو  زین  اـم  داد و  یم  هیارک  لزنم  راوز  هب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح 
رفن  2 دیآ ،  یم  قشمد  هب  هسنارف  زا  امیپاوه  کی  زورما  يرآ ،  تفگ :  دومحم  جاح  دورب .  نیـشام  اب  دسرت  یم  ام  لزنم  درادـن ؟  امیپاوه 

دیوش و نآ  راوس  امش  منک .  یم  ورزر  امش  يارب  ار  یلاخ  یلدنص  ود  نآ  نم  دور .  یم  دادغب  هب  سپس  دنک و  یم  هدایپ  ار  شنیرفاسم  زا 
اب تعاس 9  اجنآ  زا  میتفر و  قشمد  هاگدورف  هب  رهظ  زا  دعب  تعاس 7  هعمج  بش  ام  تفرگ و  ام  يارب  ار  امیپاوه  طیلب   2 دیورب .  دادغب  هب 

نانیشنرس زا  یعمج  امیپاوه  زا  ندش  هدایپ  زا  سپ  دش .  دادغب  هاگدورف  دراو  تعاس 10  امیپاوه  میدرک .  تکرح  دادغب  تمس  هب  امیپاوه 
تسا مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  اقآ  یترایز  بش  هعمج و  بش  بشما  تفگ :  اقآ  یلو  میور ،  یم  مالـسلا  هیلع  نیمظاک  هب  ام  دنتفگ 

 . میتفر البرک  هب  عیرـس  میتفرگ و  يراوس  کی  میدوب .  رابکبـس  زین  رفـس  هیثاثا  بابـسا و  رظن  زا  هناتخبـشوخ ،  مشاـب .  ـالبرک  دـیاب  نم  و 
دمآ و تفر و  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مرح  نیب  حبـص  ات  میدیـسر و  البرک  هب  بش  همین  دودح 

یف یلاعت  هللا  انقزر  میتشگزاب .  ناریا  هب  دنسروخ  ملاس و  نایاپ ،  رد  دیشک و  لوط  زور  قارع 40  رد  لاس  نآ  رد  نامرفس  میدوب .  ترایز 
لاصو اب  ردـپ  يداد  افـص  بشما  ارم  نازحالا  تیب  ردـپ  يداد  اج  وت  مناماد  هب  بشما  ار  شیوخ  مهتعافـش .  هرخالا  یف  مهترایز و  ایندـلا 

يانم رد  ردپ  يداد  افو  سرد  یکدوک  رد  نم  هب  شوخ  متخوس  بش  ره  هن  بش  کی  وت  نارجه  شتآ  ردپ ز  يداد  افـش  ار  مبلق  شیوخ 
هب ییوکین  رجا  يدزرـس  ناریو  هب  بشما  دوخ  نارادازع  رب  ردـپ ؟  يداد ،  اجک  ناناج  هر  رد  ار  دوخ  ناج  نوخ  هاگنابرق  هب  ای  یتفر  قشع 
 ، ارم رب  دوخ  هرمه  ردپ  يداد  اج  وت  مناماد  هب  بشما  ار  شیوخ  ابحرم  اج  متـشاد  بش  ره  وت  شوغآ  رد  نم  ردـپ  يداد  ازع  بحاص  نیا 

ابرلد عبط  وت  ار  وا  مرک  زک  نایعیـش  ناتـسود و  زا  لد  درب  ( 321  ( ) مثیم  ) مظن ردپ  يداد  ادـخ  هار  رد  زین  ار  ترتخد  دـنرگنب  ملاع  لها  ات 
ردپ يداد 

دنک یم  زاب  ار  گرزب  ياه  هرگ  یلو  دراد ،  کچوک  ياهتسد 

هدنامزاب مان  هب  یلایرس  سدق )  زور  تبسانم  هب   ) ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  يرمق  يرجه  ناضمر 1417  كرابم  هام  رخاوا  رد   . 16
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نز و کی  یگدنز  روحم  رب  هدنامزاب ،  لایرـس  دوب  هدش  هداد  شیامن  روشک  ياهامنیـس  رد  ناونع  نیمه  اب  زین  نآ  ملیف  البق  هک  داد  ناشن 
لاس 1948 رد  اهیلیئارسا  طسوت  اهینیطسلف  هنایشحو  راتـشک  تشک و  نایرجرد  هک  دنز  یم  رود  هفیطل )  دیعـس و   ) ینیطـسلف ناملـسم  درم 

زور هس  ود  زا  سپ  هک  دـنام  یم  یقاب  اهنآ  زا  ناحرف )  مان  هب   ) راوخریـش یکدوک  دنـسر و  یم  لتق  هب  زادـگناج  يوحن  هب  اـفیح  رهـش  رد 
زا  ) تسینویهص رجاهم  هداوناخ  کی  لاغشا  فرصت و  هب  هفیطل )  دیعس و   ) شردام ردپ و  ینوکسم  هناخ  اب  هارمه  یگنـشت ،  یگنـسرگ و 
رد ار  وا  هدش  لاحـشوخ  رایـسب  هناخ  رد  هچب  ندید  زا  دنا ،  هدش  یمن  راد  هچب  هک  تسینویهـص ،  هداوناخ  دـیآ .  یم  رد  یقرـش )  ياپورا 

زیگنا مغ  ایوگ و  يدامن  ناحرف ، )   ) تشذگرس دنهد .  یم  رییغت  یسوم )  يربع  ظفلت   ) هشوم هب  ناحرف  زا  ار  يو  مان  دنریگ و  یم  رایتخا 
ناحرف گرزب  ردام  دعب  يدنچ  تسا .  رگلاغشا  وگ و  روز  ياهتسینویهص  يوس  زا  نآ  ندرک )  يدوهی   ) تسایس و  نیطـسلف )   ) لاغـشا زا 

رد هدـیناسر و  روبزم  هناـخ  هب  ار  دوخ  كدوک  نیـشیپ  هیاد  مسا  هب  هفیطل ، )  دیعـس و   ) شـسورع رـسپ و  لـتق  زا  سپ  هیفـص )  هب  موسوم  )
هک درذـگ  یمن  يرید  دـشخب .  تاجن  اهتـسینویهص  گنچ  زا  ار  ناحرف )   ) شیوخ هون  دـعاسم ،  تصرف  نیلوا  رد  هک  دـیآ  یم  رب  ددـص 

دوب يراطق  رظن ،  دروم  هیلقن  هلیسو  دنربب .  دوخ  هارمه  زین  ار  هیفـص  هچب و  دوش  یم  رارق  دننک  یم  افای  هب  رفـس  مزع  تسینویهـص  هداوناخ 
شیوخ جیهم  ياهزارف  تبیشن و  اب  ارجام ،  درب .  یم  افای  ياهینیطسلف  راتشک  يارب  یلیئارسا  زابرس  یماظن  تامهم  يدایز  رایسب  ریداقم  هک 

رپ نادمچ  کی  هک  دبای  یم  تیرومام  دیشر )  ) دوخ زرابم  رسمه  يوس  زا  هیفـص )   ) گرزب ردام  هک  دوش  یم  یهتنم  اجنیا  هب  ماجنا  رـس  ، 
بلاج و رایـسب  هنحـص  رد  درپب  نوریب  هچب  اب  دوخ  دزاس و  رجفنم  ار  نآ  هار  نایم  رد  دربب و  راطق  لـخاد  هب  دوخ  هارمه  ار  هرجفنم  داوم  زا 

دشک یم  ار  ناومچ  راجفنا  نماض  اجنآ  رد  درب و  یم  یلاخ  هپوک  کی  هب  سابل  ضیوعت  هناهب  هب  ار  ناحرف  هیفـص  ملیف ،  ینایاپ  يازناجیه 
رد هاگنآ  دناوخ و  یم  یـسرکلا  هیآ  تسا ،  دنب  رد  نیطـسلف  زا  يدامن  هک  وا ،  ناج  ظفح  يارب  هدرـشف و  شوغآ  رد  ار  كدوک  سپـس  ، 

هوبنا اب  هارمه  رتالاب  یمک  راـطق  دریم ؛ یم  اـج  رداـج  هیفـص  درپ :  یم  نوریب  تکرح  لاـح  رد  راـطق  زا  دراد  لـغب  رد  ار  كدوک  هکیلاـح 
اهنت دنوادخ  ظفح  فنک  رد  اما  ناینوعرف  گنچ  رد  دراو  یسوم  ناحرف  و  دوش ،  یم  رجفنم  شرابگرم  تاحیلست  تسینویهص و  نارفاسم 
هدش هتخاس  هیروس  رد  هدنامزاب  ملیف  دنام . . .  یم  یقاب  یهلا  فطل  زا  يا  هولج  راظتنا  رد  شیوخ ،  نویشاب  هدنام و  هدنز  تسرپرـس  یب  و 

هدنامزاب تسا .  داد  هللا  فیس  ياقآ  مان  هب  یناریا  دنمرنه  کی  نآ  نادرگراک  یلو  دنتسه ،  يرـصم  يروس و  امامت  نآ  ياه  هشیپ  رنه  و  ، 
فلتخم تاقبط  يوس  زا  نآ ،  ینایاپ )   ) لانیف هنحـص  لـیلد  هب  هصاـخ  هدـش و  هداد  شیاـمن  قشمد  ملیف  هراونـشج  رد  راـب  نیتسخن  يارب  ، 

 ، یسمش تشهبیدرا 1375  ش 8 ،  ناتـسین ،  هلجم  اب  هبحاصم  رد   ) ملیف نادرگراک  لوق  هب  تفرگ .  رارق  هقباـس  یب  یلابقتـسا  دروم  مدرم 
يارب مدرم  هک  یموجه  تلع  هب  یلو  دوـب  يرفن   300 هراونشج ،  يامنیـس  نلاس  دش .  هدیـشک  هفاضا  شیامن  تبون  هب 5  ملیف  ( : ) ص 60

شیامن اجنآ  رد  تبون  دـنچ  رد  ار  ملیف  هک  دـننیبب  كرادـت  ار  هرفن  نلاس 1500  کی  هک  دـندش  روبجم  اهنیا  دـندوب ،  هدروآ  ملیف  ندـید 
دیدـش یلیخ  ساـکعنا  تشاد و  ار  دوـخ  يداـع  شیاـمن  مود  لوا و  تاـسلج  مـلیف  هـکنیا  زا  دـعب  هریغ . . .  هاگـشناد و  هفاـضا  هـب  دـنداد 

دهاش ملیف  نایاپ  رد  تارک  هب  نم  دمآ .  دوجو  هب  اهموجه  نآ  دننیبب و  ار  ملیف  نیا  هک  ندوب  هدـش  قئاش  مدرم  همه  درک ،  ادـیپ  یتاعوبطم 
درخ ناوختسا  نیطسلف  يایاضق  رد  هک  یناسک  زا  یلیخ  ضغب  اب  اهدرم  دندمآ و  یم  نوریب  نایرگ  سیخ و  نامـشچ  اب  اهنز  هک  مدوب  نیا 

نادرگراک داد ،  هللا  فیـس  ياقآ  هتفگ  هب  هک  تسا  نیا  بلاج  دنتفگ ) یم  ملیف  اب  ار  ناشدوخ  دـنیاشوخ  ساسحا  تدـش  هب  دـندوب  هدرک 
نینچ نتفای  رد  نادرگراک  دوب و  هدـشن  ینیب  شیپ  یجیهم  رایـسب  اـبیز و  ناـیاپ  نینچ  ملیف  يویرانـس  هماـنملیف و  دوخ  رد  هدـنامزاب :  ملیف 

ص 67)  ) هبحاصم نامه  رد  داد ،  ياقآ  تسا .  هدوب  قشمد  رد  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  هب  لسوت  نوهرم  ملیف ،  يارب  يزیگنا  لد  همتاخ 
ناتساد هب  ییاج  کی  دعب  درک و  رییغت  تدش  هب  لماوع  ریاس  یخیرات و  تاعلاطم  نایرج  رد   ) ملیف عوضوم  دیوگ :  یم  ارجام  حیضوت  رد 

مه هب  شزیچ  همه  رخآ  ات  لوا  زا  دش و  یسیونزاب  راب  جنپ  ای  راهچ  ویرانس  لک  درک و  ادیپ  يرتایوگ  هبنج  دروخ و  دنویپ  یسوم  ترضح 
هتشونن ویرانـس  رد  الـصا  نم  هک  تسا  یلـصف  مینیب ،  یم  نالا  هک  يزیچ  لانیف  لصف  متـشون .  یم  ار  نآ  هلـصوح  اب  هرابود  تخیر و  یم 

ماما دش .  یم  مامت  تکرح  لاح  رد  راطق  رد  ملیف  هخسن ،  نیمود  رد  دش .  یم  مامت  راطق  هاگتـسیا  رد  ملیف  هخـسن ،  نیلوا  رد  ینعی  مدوب . 
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 . تفر یم  نیب  زا  راطق  هاگتسیا  رد  مه  هچب ،  گرزب  ردپ  ینعی  دیـشر ،  الثم  دراد .  دوجو  ییاهداریا  هک  مدرک  ساسحا  يرادربملیف  عقوم 
کی ياهگولاید  زا  هک  دوب  بلاج  اه  هچب  مدوخ و  يارب  نیا  مدر و  اج  هباج  اهگولاید ،  نامه  اب  ار  هنحـص  ملیف ،  تخاس  نایرج  رد  دـعب 

مریگب ار  نادمچ  متسناوتن  نم  رگا  هک :  تفگ  یم  يداع  تلاح  رد  وا  ینعی  مدرک .  یم  هدافتـسا  توم  لاح  رد  مدآ  کی  يارب  ملاس  مدآ 
ار دیـشر  فیلکت  رتدوز  هک  تسا  رتـهب  دوش و  یمن  یبوخ  زیچ  هک  مدـید  ارجا  نیح  رد  یلو  تسه .  میرم  دوـبن  وا  رگا  تسه و  ناـسغ  ، 
هچ دـیاب  ار  ملیف  نایاپ  مناد  یمن  رگید  مدرک  یم  ساسحا  ناشتاداقتعا .  هب  هجوت  اب  میوگ ،  یم  مدوخ  ناتـسود  يارب  ار  نیا  منک ،  نشور 

ملیف و یلبق  ياهـشخب  ندـش  مامت  نیب  مه  هتفه  ود  ای  کی  مدرک ،  رکف  یلیخ  دوبن .  یفاک  میارب  یلو  متـشاد  ار  ویرانـس  ینعی  منک ،  راـک 
مور یمن  شیپ  ویرانس  اب  نم  هک  دندید  یم  مه  اه  هچب  یلو  میدرک  یم  يرادربملیف  ام  داتفا .  هلـصاف  راطق  هاگتـسیا  رد  يرادربملیف  عورش 

تـسد هک  مدش  یلاصیتسا  نانچ  راچد  نم  هک  نآ  هب  تشگ  یم  رب  مه  نیا  منکب و  راک  هچ  دیاب  هک  مدـیمهف  یم  بش  هب  بش  طقف  نم  و 
هب اتیاهن  منک  راک  هچ  مناد  یمن  نم  هک  دننک  رکف  نارگید  هک  مدرک  یمن  يراتفر  تقو  چیه  هتبلا  تشادن .  هیفص  دوخ  لاصیتسا  زا  یمک 

قشمد رد  دوش .  داجیا  ملیف  ياهلانیف  نیرتناشخرد  زا  یکی  مدوخ ،  رظن  هب  هک  دش  ببس  اهرذن  لسوت و  نیا  مدش .  لسوتم  هیقر  ترـضح 
يزیچ ملیف  لاـنیف  رد  هک  تسادـیپ  تشاذـگ و  همه  يور  يریثاـت  هچ  ملیف  لاـنیف  هک  مدـید  مدوب ،  هتفر  هراونـشج  هب  رخآ  راـب  يارب  یتقو 

رکـشت يارب  هیقر  ترـضح  مرح  هب  متفر  مدرک و  یظفاحادـخ  لوا ،  هسلج  رد  هراونـشج  زا  دـعب  تسا .  هدروخ  نآ  هب  اـم  سفن  زا  جراـخ 
زا ار  ییاهزیچ  دوش  یم  هک  مدش  هجوتم  اجنآ  نم  دش و  نیا  یلو  درادن  انعم  یلیخ  اهرکفنشور  امنیـس و  ملاع  رد  اهفرح  نیا  هتبلا  ندرک . 

یمن باسح  هک  ییاهاج  زا  دینک  لکوت  ادخ  رب  رگا  دیوگ  یم  هک  يا  هیآ  نآ  لثم  دنهدب .  وت  هب  تسیابن  الـصا  ارهاظ  هک  تفرگ  یناسک 
یم ار  ییاهمدآ  هک  دوب  روآ  بجعت  یلیخ  دـنا  هدـید  ار  ملیف  هک  ییاه  هچب  ماـمت  رظن  هب  مدوخ و  رظن  هب  دـسر .  یم  يزور  امـش  هب  دـینک 
لام سفن  نیا  داد .  یم  ناشناکت  درک و  یم  ناشیور  ریز و  ملیف  لاـنیف  یلو  دـنرادن  یبهذـم  یگتـسباو  چـیه  دـمآ  یم  رظن  هب  هک  میدـید 
دقرم دوجو  هک  میا  هدیشیدنا  نونکات  ایآ  یتسار  مییوگن .  ییاج  کی  رد  ار  نیا  رگا  تسا  يرکـشان  یتفرعم و  یب  تسا و  هیقر  ترـضح 

زا هقطنم  ظـفح  ثیح  زا  یتاـکرب  هچ  یهلا ،  فطل  هب  ماـش ،  رد  اـمهیلع  هللا  مالـس  يربـک  بنیز  شراوـگرزب  همع  هیقر و  ترـضح  رهطم 
رـصع رد  نانآ  تارف )  ات  لـین   ) هشقن يارجا  زا  يریگولج  ماـشآ و  نوخ  ياهتـسینویهص  زواـجت  زین  یطـسو و  نورق  رد  نوییلـص  دربتـسد 
تسا هدز  ماش  ناهنپ  جنگ  ود  نیا  هب  لسوت  تسد  يا  هتخوسلد  ناسنا  دنب ،  رد  سدق )   ) تاجن يارب  نونک  ات  ایآ  و  تسا ؟  هتشاد  رـضاح 

هدید مشچ  هب  يونعم  هبرجت  کی  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  هنادزان  فرگـش  تردق  زا  يا  هشوگ  هک  داد ،  هللا  فیـس  ياقآ   ؟
هیقر يرآ ،  دنهدب ) وت  هب  تسیابن  الـصا  ارهاظ  هک  تفرگ  یناسک  زا  ار  ییاهزیچ  دوش  یم  هک  مدش  هجوتم  اجنآ  نم   : ) دیوگ یم  تسا ، 

 . دنک یم  زاب  ار  گرزب  ياه  هرگ  یلو  دراد  کچوک  ییاهتسد  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  لاح  نابز 

تـسا رات  بش  نم  زور  هک  یهاگآ  چیه  راز  نم  ردپ ز  يا  هک  مایپ  زادگ  رگج  نیا  راز ،  كدوک  ربب ز  ماش  هبارخ  زا  تابارخ  ریپ  هب  ابص 
ینت نانمـشد  متـس  زا  زور  هن  مانـشد  سپ  شیپ و  اهام ز  يزاونلد  هب  تسار  پچ و  زا  دـیآ  گنـس  اـم  یتسرپرـس  هب  ماـش  نشور  حبـص  و 

سلجم غارچ  ماعط  بارش و  دهد  یم  رگج  نوخ  یمه ز  یتیگ  ردام  هتشک ،  ردپ  ناکدوک  هب  مارآ  یلد  اهمارآ  لد  غاد  بش ز  هن  تحار 
مادـنا لگ  ناکدوک  نیا  نتاب  هدرک  هچ  فقـس  یب  هبارخ  نیاک  دوش  بارخ  کلف  ماتیا  لد  هلان  اـم  سنوم  سینا و  ناـنز  هویب  هآ  عمـش  اـم 
هنایزات زا  مدق  ات  قرف  متـس ز  دنب  تسدهب  نالیغم ،  راخ  ياپ  هب  مائل  دنب  ریز  هب  تلذم ،  كاخ  يور  هب  مداتفا  ران  شوغآ  زک  درد  غیرد و 
تخیرب مدوب  نکـش  رکـش  یطوط  وچ  وت  ماد  هب  ماد  هنایم  ما  هدـیروش  يرمق  وچ  نونک  مدوب  اون  شوخ  یطوط  وت  تسد  يور  هب  ماف  یلین 

ماش رتدـب ز  هبترم  رازه  ماجنا  مدـشاب  هچ  ات  سب  دـناد و  يادـخ  تسا  نیا  یکدوک  زاغآ  لاح ز  هک  ارم  ماک  ردـنا  مخلت  رهز  نغز  غاز و 
ین رـس  رب  وت  رـس  ماشآ  نوخ  نایماش  ین  فد و  همغن  هب  زاجح  ناوناب  زیگناررـش  هلان  هب  ماش  مدرم  دـیع  حبـص  ناـگدزمغ  يارب  دوب  متاـم 
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رـس ماع  سلجم  صاخ و  سومان  درد ز  غیرد و  رهـش  ره  هرهـش  وت  نایگدرپ  دندش  مایا  يراگزاس  انز  زاس  زوس و  هب  هناورپ  وچ  ام  عمش ، 
ندینش بات  تسارک  تسا  بل  هب  ناج  هک  مرذگب  تبل  يوگتفگ  مادم ز  رامق و  هرفس  رز و  تخت  دیزی و  نید  رورس  هداتـسیا  اپ  هب  هنهرب 

؟  مالک لاجم  ارک  ، 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مهراهچ :  شخب 

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  ماش  نیمزرس  لوا :  لصف 

هلمج زا  دشاب .  یم  هجوت  نایاش  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  تسد  رد  قشمد  زا  صوصخب  ماش و  زا  دیجمت  فیـصوت و  رد  یتایاور  تایآ و 
ینب هک  نامز  نآ   ) یلاـعت يادـخ  ( 322  . . . ) مکل هللا  بتک  یتـلا  هسدـقملا  ضرـالا  اولخدا  موق  اـی  تسا :  هفیرـش  هیآ  نیا  روـبزم  تاـیآ 

هب دـنک :  یم  باـطخ  ناـنآ  هب  دـندوب ) هتفرگن  رارق  یهلا  هاـگرد  دورطم  بوـضغم و  ربماـیپ ،  ناـمرف  زا  یچیپرـس  مرج  هب  زوـنه  لیئارـسا 
زا دوصقم  هک  تسا  هدش  دراو  هصاخ  هماع و  تایاور  رد  دـیوش .  لخاد  تسا  هدرک  تبث  امـش  مان  هب  یلاعت  يادـخ  هک  یـسدقم  نیمزرس 

ماما زا  یشایع  ریسفت  زا  لقن  هب  هفیرش  هیآ  نیمه  لیذ  رد  یفاص  فیرـش  ریـسفت  بحاص  لیلج  ثدحم  تسا .  ماش  روشک  سدقم ،  نیمز 
لقن نایبلا  عمجم  بحاص  تسا  ماش  سدقم ،  نیمز  زا  دوصقم  ماشلا )  ینعی  هسدقملا  ضرالا   : ) دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب 
نوچ هک  هدش  هدناوخ  سدـقم  ورنآ  زا  ناکم  نیا  و  تسا .  ندرا  زا  یتمـسق  نیطـسلف و  قشمد و  هسدـقم ،  ضرا  زا  دوصقم  هک  دـنک  یم 

انیبن و یلع  میهاربا  نوچ  هک  تسا  هدمآ  بتک  زا  یضعب  رد  تسا  هدوب  هزیکاپ  كاپ و  كرش ،  هب  یگدولآ  زا  هدوب  نینموم  ایبنا و  هاگیاج 
یحو وا  هب  یلاعت  يادخ  دنکب .  سدقم  ضرا  زا  يرادید  هک  دش  دنمقالع  یتدم  زا  سپ  دـیزگ ،  تماقا  نانبل  هوک  رد  مالـسلا  هیلع  هلآ و 

قشمد و درک ،  هاگن  ترـضح  نآ  تسا .  سدـقم  دریگ  رارق  وت  زادـنا  مشچ  رد  هک  هچ  ره  نک ،  هاگن  وش و  رب  هوک  هلق  زارف  رب  هک  دومرف 
 ، هسدقملا ضرالا  یلا  قاتشاف  هدم ،  هب  ماقا  و  نانبل ،  لبجب  مالسلا  هیلع  میهاربا  لزن   . ) تفرگ رارق  شترضح  هاگدید  رد  ندرا  نیطسلف و 
 . ندرالا نیطـسلف و  قشمد و  یلا  هرظن  یهتناف  رظنف  سدـقم ،  وهف  كرظن  كردا  اـمف  رظنا ،  لـبجلا و  سار  یلع  دعـصا  هیلا :  هللا  یحواـف 

یلا مارحلا  دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرـسا  يذلا  ناحبـس   : ) تسا ارـسا  هروس  هفیرـش  هیآ  تایآ ،  زا  رگید  ( 323  ( ) یبلکلا لـتاقم و  هاور 
یصقا دجسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  ماگنه  بش  ار  شا  هدنب  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم  ( 324  . . . . ( ) هلوح انک  راب  يذلا  یصقالا  دجسملا 
قشمد هدش ،  كرابم  هک  یصقا  دجسم  فارطا  زا  دوصقم  دنا  هتفگ  میتخاس  كرابم  ار  شبناوج  فارطا و  هک  یـصقا  دجـسم  نامه  درب ، 

سدقملا تیب  لضف  باب  سدـق  راحبلا -  هنیفـس  هصاخ  قرط  زا  یمالـسا  ثیداحا  رظن  زا  ایند  رد  تشهب  زا  رـصق  راهچ  تسا .  نیطـسلف  و 
زا رـصق  راـهچ  هدومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زا  یلاـما )   ) هلوح اـنکراب  يذـلا  یـصقالا  دجـسملا  یلا  ارـسالا 
زا هرـضحیال )  نم   ) هفوک دجـسم  سدـقملا و  تیب  دجـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  تسایند :  رد  تشهب 

دجـسم رد  زامن  کی  و  تسا ،  زاـمن  رازه  لداـعم  سدـقملا  تیب  رد  زاـمن  کـی  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
زامن هدزاود  لداعم  رازاب  دجـسم  رد  يزامن  تسا و  زامن  جـنپ  تسیب و  لداعم  هلیبق  دجـسم  رد  يزاـمن  و  تسا ،  زاـمن  دـص  لداـعم  مظعا 
زامن رازه  دص  هب  مارحلا  دجسم  هک  تسا  هریثک  تایاور  هصاخ  قیرط  زا  رابخالا ) یلال   ) تسا زامن  کی  دوخ  هناخ  رد  درم  زامن  و  تسا . 
زامن رازه  هب  یصقالا  دجسم  هفوک و  دجسم  زا  مادک  ره  تسا و  زامن  رازه  هد  هب  هنیدم )  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  تسا و 

تسیب و دلب ،  رد  هلحم  دجسم  دننام  هلیبق  دجسم  و  تسا .  زامن  دص  دشاب  ددعتم  هچ  رگا  تاعامج و  هعمج و  يارب  عماج  دجـسم  تسا و 
نیطـسلف نامه  سدقم  ضرا  هک  هدـمآ  سابع  نبا  زا  تسا .  وا  هناخ  نز  دجـسم  تسا و  زامن  هدزاود  هب  رازاب  دجـسم  و  تسا .  زامن  جـنپ 

قاحسا و ترضح  وا  ردپ  نکسم  نآ  دش و  دلوتم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  هک  هدرک  سیدقت  تهج  نآ  زا  ار  نآ  ادخ  تسا 
نمحرلا لیخ  رهش  رد  همه  هربقم  تفای .  لاقتنا  نیطسلف  نیمزرـس  هب  ناش  هزانج  گرم  زا  دعب  همه  و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
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ترضح تسد  رب  سدقملا  تیب  يانب  نامتخاس  دندرک .  نفد  اجنآ  رد  دندروآ و  رصم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هزانج  تسا و 
سویلکاره  ) درک هبلغ  سراـف  رب  مور  هک  نیمه  سدـقملا  تیب  زا  ناروطارپـما  لـیلجت  تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  دواد و 

مالسلا هیلع  یسیع  بیلـص  دمآ و  ناریا  تختیاپ  نئادم  هب  ات  یتح   ) تفرگ سپ  ار  سدقملا  تیب  داد  تسکـش  ار  زیورپ  ورـسخ  روطارپما )
ریز دمآ  سدقملا  تیب  هب  ناریا  زرم  زا  هدایپ  مور  روطارپما  هتفرگ  ار  سدقملا  تیب  هکنآ  يرازگ  رکـش  يارب  و  تفرگ )  سپ  نئادـم  زا  ار 

یلیهس زا  ینصح )  هتـشون   ) خیراوتلا تابختنم  ( 325  . ) دز مدق  هدایپ  سدـقملا  تیب  ات  نیحایر  لگ و  رب  دـندناشفا  نیحایر  لگ و  وا  ياپ 
تهج نآ  زا  نآ  هب  و  تسا ،  هزیکاپ  يانعم  هب  ینایرـس  تغل  رد  ماش  و  تسا ،  ماش  هلوح )  انک  راب   ) زا دارم  تسا :  هتفگ  هک  دنک  یم  لقن 
اودارا میهاربا و  یلع  امالـس  ادرب و  ینوک  ران  ای  انلق   : ) هفیرـش تایآ  رد  زین  ناوارف  شتمعن  تسا و  هزیکاپ  ینیمزرـس  هک  هدش ،  هتفگ  ماش 

 . اهیف انک  راب  یتلا  ضرالا  یلا  هرماب  يرجت   : ) هیآ و  نیملاعلل )  اهیف  انکراب  یتلا  ضرالا  یلا  اطول  هانیجن و  نیرـسخالا و  مهانلعجف  ادیک  هب 
رکبوبا هک  دنک  یم  لقن  تاضور  زا  خـیراوتلا  بختنم  رد  یناسارخ  موحرم  تسا  ماش  هیآ  ود  ره  رد  اهیفانک ) راب   ) زا دوصقم  ( 326 . . ( )
ياهغاب قشمد )  هطوغ  اهلضفاو  هرصبلا .  هلبا  ناوب و  بعش  دنقرمـس و  دفـص  قشمد و  هطوغ  عبرا :  ایندلا  تانج   : ) تسا هدروآ  یمزراوخ 

قـشمد اصوصخ  ماش ،  زا  یغیلب  حدـم  هماع ،  تایاور  رد  تسا  رتهب  همه  زا  قشمد  هطوغ  و  قشمد و . .  هطوطغ  تسا :  راهچ  اـیند  یتشهب 
هیجوت ای  نادرمتلود و  تیاـضر  بلج  روظنم  هب  نیطالـسلا  ظاـعو  هک  تسا  یتاـیاور  اـهنآ  رتشیب  يوق  لاـمتحا  هب  دـنچ  ره  تسا -  هدـش 

 : دـیوگ یم  هلمج  زا  دراد .  هراب  نیا  رد  یبیجع  تایاور  هماع -  تسد  ربز  يوار  هریره -  وبا  اصوصخم  دـنا .  هدرک  لعج  ناـنآ  تاـیانج 
سپ دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   : ) دیوگ یم  زین  ماش  سدقملا و  تیب  هنیدم و  هکم و  تسا :  تشهب  ياهرهش  زا  رهـش  راهچ 

ای لیق  نتف  نوکتـس   ) دینکن اهر  ار  ماش  دومرف :  دـییامرف ؟  یم  روتـسد  هچ  هللا  لوسر  ای  دـش ،  ضرع  داد ،  دـهاوخ  يور  ییاه  هنتف  نم  زا 
هاگیاج نرق  کی  دودـح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ماش  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  ماـشلاب )  مکیلع  لاـق  اـنرمات ؟  اـمف  هللا  لوسر 
ریسفت رد  هرس )  سدق   ) یناشاک ضیف  لیلج ،  ثدحم  درک .  یم  دای  يدب  هب  نآ  مدرم  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیدرگ و  يوما  ناگنیزوب 

ماش لها  دنتسه  يدب  مدرم  هچ  و  ماش ،  تسا  یبوخ  نیمز  هچ  دومرف :  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  یفاص 
ینب ندـش  لخاد  و  تسا ،  هدرک  بضغ  اهنآ  رب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یناسک  نادـنز  اجنآ  هک  دـینادب  رـصم .  تسا  يدـب  دـالب  هچ  و  ، 

هب دنوادخ  هک  یسدقم  نیمز  هب  دیوش  لخاد  دومرف :  یلاعت  يادخ  اریز  ادخ .  نامرف  زا  اهنآ  یچیپرس  تلع  هب  رگم  دوبن  رصم  هب  لیئارـسا 
رصم اهنابایب  رد  لاس  لهچ  یچیپرس  نیا  يازج  هب  و  دندرک ،  يراددوخ  ماش  هب  ندش  لخاد  زا  نانآ  یلو  ماش .  ینعی  تسا  هتشون  امش  مان 
رصم زا  دشن  یـضار  نانآ  زا  دنوادخ  دندرکن و  هبوت  ات  دومرف :  و  دندش ،  رـصم  لخاد  ینادرگرـس  لاس  لهچ  زا  سپ  دندش و  نادرگرس 

مل و  هیلع ،  هللا  طخـس  نم  نجـساهنآ  اما  رـصم ،  دالبلا  سئب  و  اهلها ،  موقلا  سئب  و  ماشلا ،  ضرالا  معن   . ) دندشن ماش  لخاد  هدماین و  رد 
اهولخدی نا  اوباف  ماشلا ،  ینعی  مکل ،  هللا  بتک  یتلا  هسدـقملا  ضرالا  اولخدا  لاق  هللا  نال  مهنم هللا .  هتیـصعم  الا  لیئارـسا  ینب  لوخد  نکی 

يرکسع نسح  ماما  ریسفت  رد  ( 327  ( ) مهنع هللا  ءاضر  مهتبوت و  دعب  الا  ماشلا  مهلوخد  رصم و  نم  مهجورخ  ام  و  لاق :  هنس .  نیعبرا  دعب 
وا اب  رفن  رازهدص  هک  دش  هتفگ  دیسر  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هب  هیلع  هللا  هنعل  هیواعم  یچیپ  رس  ربخ  یتقو  هک  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع 

دنرصم نادنزرف  زا  نانیا  یموش .  لها  دییوگب  نکل  ماش و  لها  دییوگن  دومرف :  ماش .  لها  زا  دنتفگ  دنا ؟  هفیاط  مادک  زا  دومرف :  دنتـسه 
هیواعم رما  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  غلب  امل   . ) تخاس كوخ  نومیم و  هب  لدبار  نانآ  زا  یـضعب  دنوادخ  و  دندش ،  نعل  دواد  نابز  هب  هک 

انبا نم  مه  موشلا ،  لها  نم  اولوق  نکل  و  ماشلا ،  لها  نم  اولوقتال  لاق :  ماـشلا .  لـها  نم  اولاـق  موقلا ؟  يا  نم  لاـق :  فلا  هاـم  یف  هنا  و  ، 
(328 ( ) ریزانخلا هدرقلا و  مهنم  لعجف  دواد ،  ناسل  یلع  اونعل  رصم ، 

ماش یخیرات  هینبا  راثآ و  مود :  لصف 

همدقم
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دروم هراومه  هقطنم ،  یماظن  یـسایس -  تیـساسح  نآ ،  زا  رتمهم  تمعن و  روفو  اوه و  تفاطل  رطاخ  هب  قشمد ،  اـصوصخم  ماـش ،  هقطنم 
الیذ نآ  زا  يرادـقم  هک  تسا  ییاهرازم  دـهاشم و  مهم و  ياهانب  ياراد  یخیرات  هقباس  تلع  هب  زین  و  هدوب ،  اهتردـق  ربا  اهتوغاط و  هجوت 

 : دوش یم  رکذ 

ص)  ) ناربمایپ دهع  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  فلا - 

لامـش رد  تسا  یهوک  نویـساق  هک  دنک  یم  لقن  هطوطب  نبا  همانرفـس  زا  ینـصحلا ،  نیدلا  یقت  لآ  بیدا  دمحم  رثا  خیراوتلا ،  تابختنم 
رب هوک  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  ایبنا  هشیمه  اریز  تسا ،  یتکرب  اـب  هوک  هک  تسا  روهـشم  و  هدـش ،  عقاو  هوک  نآ  هنماد  رد  هیحلاـص  و  قشمد ، 

گنت و تسا  يراغ  هتفاـی .  دـلوت  راـغ  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  يراـغ  هوک ،  نآ  همیرک  هدـهاشم  زا  و  دـنا ،  هدـش 
رد هک  ار  باتفآ  هام و  هراتس و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هدهاشم  ناتـساد  و  تسا ،  هوک  نآ  رب  یلاع  يا  هعموص  گرزب و  يدجـسم 

هدـمآ یم  نوریب  راغ  زا  هک  یماگنه  ترـضح  هک  تسا  راغ  نیا  تشپ  رد  ترـضح  نآ  ماقم  و  تسا ،  هدوب  راغ  نیا  زا  تسا  هدـمآ  نآرق 
تسا یخرـس  گنـس  راغ  نآ  زارف  رب  نوخ  راغ  ینعی  مدلاراغم )   ) مان هب  تسا  يرگید  لحم  راغ  نیا  یکیدزن  رد  تسا .  هتـسشن  یم  اجنآ 
یقاب گنـس  نآ  رب  ار  لیباه  نوخ  رثا  یلاـعت  يادـخ  دروآ ،  راـغ  نیا  اـت  ناـشک  ناـشک  ار  شدـسج  تشک و  ار  لـیباه  لـیباق ،  نوچ  هک 
اجنآ رد  و  دنا ،  هدناوخ  زامن  مالسلا  هیلع  طول  بویا و  یسیع و  یسوم و  میهاربا و  ترـضح  راغ  نآ  رد  هک  دنیوگ  و  تسا .  هتـشادهاگن 
یفهک هوک  زارف  رب  زین  تساجنآ .  تنوکـس  يارب  کقاطا  هناخ و  دـنچ  تفر و  الاب  اـه  هلپ  زا  نآ  هب  دورو  يارب  دـیاب  هک  تسه  يدجـسم 

هب  ) هک دـنا  هتفگ  مه  يدرولا  نبا  ینیوزق و  تسا .  عوج )  راغ   ) نآ زا  رتنییاپ  دراد و  ییانب  تسا و  مالـسلا  هیلع  مدآ  هب  بوسنم  هک  تسا 
هک دـنیوگ  و  نوخ ، )  راغ   ) هلمج زا  تسا ،  اهفهک  اهراغ و  ایبنا و  راثآ  نآ  رد  و  تسا ،  قشمد  رب  فرـشم  نویـساق  هوک  هصالخ : )  روط 

يرگید راغ  هتفاکش و  ار  لیباه  قرف  لیباق  گنس  نآ  اب  دنیوگ  یم  هک  تسا  یگنس  اجنآ  رد  و  تسا ،  هتـشک  راغ  نآ  رد  ار  لیباه  لیباق ، 
شا هنماد  رد  و  تسا ،  قشمد  رب  فرـشم  نویـساق  هوک  هک :  دـنک  یم  لقن  زین  یننیم  باهـش  دـنمان .  یم  ش  عوج )  راـغ   ) هک تسا  اـجنآ 

زا يرامش  یب  ياهربق  هوک  هنماد  رد  و  دنتفگ ،  یم  لبجلا )  هیرق   ) ای لخنلا )  هیرق   ) نآ هب  میدق  رد  هک  هیحلاص  هب  فورعم  تسا  یکرهش 
یناتـساب رثا  تسا .  هدنام  یقاب  ارهاظ  مالـسلا  هیلع  لفکلا  يذ  ربق  اهنت  و  هتفر ،  نیب  زا  راگزور  تشذـگ  اب  هک  دراد ،  دوجو  احلـص  ایبنا و 

و تسا ،  سوسرط  رد  فهک  نآ  هک  تسا  نآ  حیحـص  لوق  نکل  و  یلوق ،  رب  انب  تسا  هدـش  داـی  نآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا  یفهک  رگید ، 
يور اعد  تباجتسا  يارب  تسا و  روهشم  هک  دنا  هدوب  تدابع  لوغشم  اجنآ  رد  هک  دوب ،  لادبا  زا  رفن  لهچ  ماقم  هوک  نیا  رد  و  تسا ،  رد 

تـسا برجم  اعد  تباجتـسا  يارب  هک  تسا  ییاج  ماقم  نیا  زا  رتالاب  یکدنا  و  تسا ،  نوخ )  راغ   ) ماقم نیا  يولهپ  و  دنروآ ،  یم  نآ  هب 
 . دننک اعد  ات  دنور  یم  اجنآ  هب  جئاوح  بابرا  دنیوگ و  ثاغتسم )   ) ار نآ  و 

مالسا نارود  زا  ماش ،  یخیرات  راثآ  ب - 

ماش رد  قشمد  عماج  دجسم   . 1

هب کلملا  دبع  نب  دیلو  ار  دجـسم  نیا  دـیآ ،  یم  رامـش  هب  رهـش  نآ  بیاجع  زا  هک  تسا ،  قشمد  عماج  دجـسم  ماش ،  یخیرات  ياهانب  زا 
هرابرد زیمآ  قارغا  یبلاطم  نیخروم  و  تسا ،  هدرک  جرخ  دجـسم  نآ  رد  ار  روشک  لاـس  تفه  جارخ  و  هدومن ،  اـنب  ای 88  ای 87  لاس 86 

رظن زا  اـهنآ  نیرتـمکحم  نآ و  رد  مدرم  عاـمتجا  رظن  زا  تساـیند  دجـسم  نیرتـگرزب  قـشمد  دجـسم  دـیوگ :  هطوـطب  نبا  دـنا .  هتفگ  نآ 
تایـصوصخ سپـس  درادن .  یهیبش  هدشن و  مولعم  نآ  يارب  يدننام  هک  لامج ،  تجهب و  ییابیز و  ثیح  زا  ناشنیرت  عیدـب  و  نامتخاس ، 

هک تسا  نآ  فاصنا  دـشاب ،  هچ  ره  ناخروم  راـتفگ  دـهد .  یم  حرـش  ار  نآ  تایـصوصخ  رگید  رـسنلا و  هبق  اـهبارحم و  اهنوتـس و  اـنب و 
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رد تسا .  زیگنا  باجعا  راکنا و  لباق  ریغ  ربنم  بارحم و  ياهیراجح  رد  اصوصخم  نآ  تعنص  تقد  دجسم و  هداعلا  قوف  ییابیز  مییوگب 
هب نآ  فرط  ود  رد  و  تسا ،  رادروخرب  یصاخ  ییابیز  زا  هدوب و  راوتـسا  نوتـس  راهچ  رب  هک  رـسنلا  هبق  مان  هب  تسا  يدبنگ  دجـسم  طسو 
هک نوتس  هد  دادعت  هب  فیدر  ره  دنا ،  هتشاذگ  راک  ییابیز  یگنس  ياهنوتس  رـسنلا ،  هبق  نوتـس  راهچ  زا  کی  ره  يذاحم  ینعی  فیدر  ود 

یگنس اب  هاچ  هناهد  دنا و  هدرک  رپ  ار  هاچ  هک  یی  یگنس  ضوح  تسا و  یهاچ  نآ  یبرغ  تمـسق  رد  زین  دوش .  یم  نوتـس  لهچ  اعومجم 
هب ای  لاس 87  رد  ناورم  نب  کلملادبع  نب  دیلو  ار  قشمد  عماج  هک  هدرک  لقن  نادلبلا  مجعم  رد  يومح  توقای  تسا  صخشم  يا  هناوتسا 
رد دـنداد :  رارق  رد  راهچ  نآ  يارب  توقای :  هتفگ  هب  زین  تسا .  هدـش  لمحتم  دجـسم  ترامع  رد  ار  يدایز  شـالت  هدرک و  اـنب  یلوق 88 
 . سیدارفلا باب  هلبق )  هب  تشپ   ) نآ لباقم  رد  و  هرایزلا ،  باـب  هلبق  تمـس  رد  دـیربلا ،  باـب  برغ  فرط  رد  نوریج ،  باـب  قرـش  فرط 

فراعملا رئاود  یف  قشمد   ) شباتک رد  برع ،  ناگدنـسیون  زا  یکی  وتابـس ،  ناـسغ  دـمحا  قشمد  عماـج  دجـسم  رد  يزوس  شتآ  ( 329)
 ، لاس جارخ 2  زا  رتشیب  یلوق  ربانب  و  لاس ،  تدم 2  ماش  جارخ  زا  دیوگ :  یم  قشمد  عماج  دجـسم  هرابرد  ص 119 ) هیملاعلا ،  هیبرعلا و 

دمآ رد  یمالسا  تفالخ  تختیاپ  رد  دجاسم  نیرتابیز  زا  یکی  تروص  هب  هکنآ  ات  دندرک ،  هدافتسا  قشمد  عماج  دجسم  نییزت  انب و  يارب 
دجسم رد  یبیهم  يزوس  شتآ  دوب ،  نییمطاف  تموکح  رصع  هک  لاس ،  نیا  رد  دنام .  یقاب  تروص  نامه  هب  لاس 461  ات  روبزم  دجسم  . 

يو دـش .  عـقاو  يرمق  يرجه  لاـس 1310  رد  شنیرخآ  هـک  دـش  رارکت  دجـسم  رد  يزوـس  شتآ  راـب  شـش  زین  نآ  زا  دـعب  و  داد ،  خر 
رکاسع نبا  ( 330  . ) دوب هدرک  انب  ار  نآ  لوا )  سویسدویک   ) روطارپما هک  هدوب  اسیلک  ادتبا  قشمد  عماج  دجسم  هک  دنک  یم  نایب  نینچمه 

یکی قشمد  عماج  دجـسم  هک :  دنک  یم  لقن  تسا ،  هدرک  فیلات  قشمد  خیرات  دروم  رد  باتک  دلج  داتـشه  هک  مانب ،  نیخروم  زا  یکی  ، 
ات رگید ،  تمسق  رد  يراصن  دندناوخ و  یم  زامن  نآ  تمـسق  کی  رد  ناناملـسم  دش  حتف  قشمد  هک  یماگنه  دوب .  يراصن  ياهاسیلک  زا 

(331  . ) دمآ رد  دجـسم  تروص  هب  امامت  و  دـش ،  هتفرگ  يراصن  زا  زین  نآ  رگید  فصن  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  دـیلو  هلیـسو  هب  هکنیا 
یم يو  تسا .  نابرقلا )  هرخـص   ) دـنک یم  رکذ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  قشمد  عماج  دجـسم  فیـصوت  رد  ماشلا  تاراـیز  باـتک  بحاـص 
نبا دنتـشاذگ .  یم  ینابرق  نآ  يور  رب  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یگرزب  هرخـص  دوش  یم  هدیمان  تاعاسلا )  باب   ) هک يرد  کیدزن  دـیوگ : 

نآ دمآ و  یم  شتآ  دش  یم  عقاو  لوبقم  هچنانچ  دنداد ،  یم  رارق  هرخـص  يور  ار  ینابرق  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  خـیرات  رد  زین  رکاسع 
دوخ لاح  هب  داتفا  یمن  لوبقم  هچنانچ  و  تفرگ ،  یم  رب  رد  ار  نآ  دـمآ و  یم  شتآ  دـش  یم  عقاو  لوبقم  هچنانچ  و  تفرگ ،  یم  رب  رد  ار 

 : دـیوگ یم  نینچمه  رکاسع  نبا  دـنک .  یم  نایب  ار  لوق  نیا  ریظن  زین  نادـلبلا ،  مجعم  بحاـص  يومح ،  توقاـی  ( 332  . ) دـنام یم  یقاب 
زور هنابش  ره  رد  دجسم  یقرش  لامـش  تمـسق  رد  ترـضح  نآ  و  تسا ،  فورعم  قشمد  عماج  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دجـسم 

نوتس و ياراد 44  دراد و  تعسو  عبرم  رتم   15132 دجسم ،  ینونک  ناتسبش  دجسم  ناتسبش  ( 333  . ) تسا هدناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه 
رد يربنم  تسا .  باقع )   ) مان هب  یگرزب  دبنگ  ياراد  نآ  طسو  تمسق  هک  هدش ،  لیکشت  تمـسق  هس  زا  ناتـسبش  نیا  دشاب .  یم  هقبط   2

هنعل هیواعم  نب  دیزی  نامز  رد  ار  دوخ  هبطخ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داجـس  ماما  ترـضح  تسا  فورعم  هک  دراد  دوجو  دجـسم  لخاد 
دبنگ دجـسم ،  لخاد  زا  يرگید  تمـسق  رد  نینچمه  تسا .  هدرک  داریا  تشاد ،  رارق  نآ  لحم  رد  زور  نآ  هک  يربنم  زارف  رب  اـمهیلع  هللا 

یم تحارتسا  اجنآ  رد  ترـضح  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا و  فورعم  نیدباعلا  نیز  ماما  ماقم  هب  هک  دراد  رارق  نوتـس  راهچ  يور  یکچوک 
نایعیش هاگترایز  هک  تسا  هتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سار  ماقم  دجسم ،  یقرـش  تمـسق  رد  هدش  دای  دجـسم  رانک  رد  تسا .  هدرک 

(334  . ) دشاب یم 

قشمد عماج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  ایبنا  ماقم   . 2

هیلع هلآ و  انیبن و  یلع  ییحی  ترضح  سدقم  رـس  فیرـش  دقرم  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  كرابم  رـس  رهطم  دقرم  نفد و  لحم  فلا . 
یکی رد  ملد  دجسم  رد  دسیون  یم  خیراوتلا  تابختنم  خیرات  هچنآ  قبط  ترضحنآ  فیرش  ندب  دقرم  ماما  و  تسا .  دحسم  نیا  رد  مالسلا 
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دجـسم دنتـساوخ  یم  هک  یماگنه  نم  هک  دـنک  یم  لقن  دـقاو  نب  دـیز  زا  قوف ،  خـیرات  بحاص  تسا .  ینادـبز  ماـن  هب  قشمد  یحاون  زا 
دندروآ و نوریب  دجـسم  هبق  ناکرا  زا  یکی  ریز  زا  هک  مدرک ،  هدـهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  كرابم  رـس  دـننک ،  انب  ار  قشمد 
هک یعقوم  دیوگ :  دقاو  نب  دیز  هک  تسا  باتک  نآ  رد  مه  و  دوب .  هدرکن  يرییغت  كرابم  رس  يوم  یتح  ترـضح و  نآ  تروص  تسوپ 
هب ار  نایرج  تشگ .  نایامن  يراغ  و  دـش ،  زاب  یلادوگ  هاگان  مدوب ،  رگراک  رـس  دـیلو  فرط  زا  نم  دـنتخاس  یم  ار  قشمد  عماج  دجـسم 
 ، تفر راغ  نآ  نوردنا  هب  دـمآ و  دـندوب  هتفرگ  عمـش  وا  شیپاشیپ  هکیلاح  رد  شدوخ  دـیلو  دیـسر  ارف  بش  نوچ  میداد ،  شرازگ  دـیلو 
رد دوشگ ،  ار  قودنص  رد  دیلو  تساجنآ ،  یقودنـص  و  عرذ ،  رد 3  عرذ و  تحاسم 3  هب  تسا  یکچوک  هناخ  زامن  هسینک و  هک  میدـید 
نب ییحی  سار  اذـه   : ) دوب هتـشون  دبـس  نآ  رب  و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رـس  نآ ،  نایم  رد  هک  دوب  يدبـس  قودنـص  نآ  نایم 

هتـشاد يزایتما  اهنوتـس  هیقب  اب  دنراذگ  یم  ربق  رب  هکار  ینوتـس  و  دننادرگ ،  رب  شهاگیاج  هب  ار  سدقم  رـس  هک  داد  روتـسد  دـیلو  ایرکز )
اطع يو  هب  ایرکز ،  يریپ ،  نس  رد  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  تساـیرکز ،  دـنزرف  ادـخ  حـلاص  هدـنب  نیا  مالـسلا  هیلع  ییحی  ( 335  . ) دشاب
نیا ( 336  . ) تاـیالا اـیرکز ) . . .  هدـبع  کـبر  همحر  رکذ  صعیهک *   : ) دـنک یم  هراـشا  نآ  هب  میرم  هروس  لوا  تاـیآ  هچناـنچ  دومرف 

ماقم و یلاعت  يادـخ  دزن  رد  ردـقنآ  و  ( 337 ( ) ایبص مکحلا  هاـنیتاو  دـمآ . . . (  لـئان  توبن  گرزب  ماـقم  هب  یکدوک  نارود  رد  راوگرزب 
باوج دـناوخ ،  یم  ار  یلاعت  يادـخ  تقو  ره  دومرف :  فیرـش  یفاـک  تیاور  بسح  رب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  هک  تشاد  تلزنم 

شتروص ياه  هنوگ  تشوگ  هک  تسیرگ  یلاعت  يادخ  فوخ  زا  ردقنآ  دنمجرا  ماقم  نیا  اب  وا  دینـش .  یم  دنوادخ  زا  ییحی )  ای  کیبل  )
هک دوشن ،  يراج  شکرابم  تروص  رب  دریگب و  دوخ  هب  ار  شیاهمـشچ  کشا  اـت  تشاذـگ  یم  دوخ  تروص  رب  يدـمن  هراـپ  تخیر  ورف 

روبق قشمد  عماج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رـس  رهطم  دقرم  زجب  ( 338  . ) دـیازفا یم  ار  مخز  شزوس  تسا و  نیکمن  کشا 
دوه ترـضح  ربق  تسا  هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  مانالا  هضور  بحاص  زا  خیراوتلا  بختنم  خـیرات  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ایبنا  زا  زین  يرگید 

و درادن .  يرهاظ  هناشن  یلو  مالـسلا ،  هیلع  ییحی  ترـضح  كرابم  رـس  لباقم  تسا ،  قشمد  عماج  دجـسم  یبونج  راوید  رد  مالـسلا  هیلع 
تاراشا رد  زین  يورهو  مالـسلا  هیلع  دوه  ربق  ب -  دـنا .  هدرک  رکذ  ار  بلطم  نیا  قشمد  نیخروم  زا  يداـیز  رامـش  هک  تسا  هتفگ  وا  مه 

ترضح ربق  دزن  هک  دنا  هدرک  لقن  نیخروم  زا  یضعب  تسا و  دجسم  هلبق  تمـس  راوید  رد  مالـسلا  هیلع  دوه  ترـضح  ربق  هک  تسا  هتفگ 
نب دوه  انا  ( 339 ( ) اناسحا نیدلاولالو  هایا  الا  اودبعت  نا ال  کبر  یـضق  و   : ) هدـش هتـشون  نآ  رب  هک  تسا  يربق  گنـس  مالـسلا  هیلع  دوه 

 : ینعی میظعلا )  حـیرلاب  هللا  مهذـخاف  ینوبذـکف  رمع  هدـم  مهیف  تیقب  هلاسرلاب و  مهتئج  لاق :  حون .  نب  ماس  نب  صوع  نب  داع  نب  دولجلا 
مایپ دـنوادخ  فرط  زا  نم  دـیوگ  نب . .  دوه  مهنم  دـینک ،  یکین  ردام  ردـپ و  هب  دـیتسرپن و  ار  یـسک  وا  زجب  هک  تسا  يدـنوادخ  نامرف 
درک راتفرگ  كانمهس  يداب  هلیسو  هب  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  دنتـشادنپ ،  میوگغورد  نانآ  یلو  مدوب  مدرم  نایم  رد  ار  مرمع  مامت  مدروآ و 

یقرش تمس  رد  تشاذگ ،  یم  زامن  دجسم  نیا  رد  هراومه  مالسلا  هیلع  یبن  رضخ  ترضح  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  ماقم  ج .  ( 340 . )
رب مالـسلا  هیلع  دوه  ماقم  تازاوم  هب  دجـسم و  یلـصا  بارحم  هب  کیدزن  نونکا  تسا ،  هدوب  یقرـش  هرانم  کیدزن  یقرـش )  بونج   ) هلبق

ماقم هیروس  طاقن  زا  يرایسب  رد  تسا  نتفگ  نایاش  دوش .  یم  هدید  زبس  ییولبات  رب  مالسلا )  هیلع  یبنلا  رضخ  ماقم  اذه   ) ناونع هلبق  راوید 
یلاعت هللا  لجع   ) يرکسعلا نسحلا  نب  هجح  ترضح  روهظ  ات  تایاور  ساسا  رب  ترضح  نآ  دوش .  یم  هدید  مالسلا  هیلع  رضخ  ترـضح 

هب ار  شنارای  دناوخ و  دهاوخ  زامن  ترـضح  رـس  تشپ  رد  دمآ و  دهاوخ  مه  وا  ترـضح  روهظ  زا  سپ  دنتـسه ،  هدنز  فیرـشلا )  هجرف 
زا ملسم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن  ناکم  د - درک .  دهاوخ  توعد  فیرـشلا )  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  ترـضح  يرای 
 ، قشمد یقرش  هرانم  رانک  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ترـضح  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سوا و  نب  سوا 
نآ رب  دوخ  ياصع  اب  روط ) هوک   ) رد مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  یگنـس  هعطق  رانک  درک و  دهاوخ  لوزن  قشمد  عماج  دجـسم  ینعی 

(341  . ) دراد دوجو  هدش  يراج  همشچ  هدزاود  دز و 

 ( ع  ) نیسح ماما  رتخد  هیقر  ترضح  ماش  ناشخرد  www.Ghaemiyeh.comهراتس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


ماش رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم   . 3

هب ریخا  ياهلاس  رد  هک  تسا  هدش  عقاو  يربق  هیروس ،  روشک  تختیاپ  قشمد ،  یقرش  بونج  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هاگمارآ   . 1
يربک بنیز  ترضح  ربق  هک  دهد  یم  یهاوگ  یناوارف  دهاوش  لیالد و  تسا .  هدش  انب  دیدجت  هوکش  اب  هتسارآ و  رایسب  عیـسو و  تروص 

هب یهاگ  و  مالسلا )  هیلع  موثلک  ما   ) ناونع هب  وا  زا  یهاگ  نادنمـشناد  اهتنم  تسا ،  ربق  نیمه  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  رتخد  مالـسلا  هیلع 
طقف وا  زا  يا  هدع   . 1 دنا :  هدرک  رکذ  هنوگ  راهچ  ار  ربق  نیا  بحاص  مان  ناخروم  هکنیا  حیضوت  دنا .  هدرک  دای  مالسلا )  هیلع  بنیز   ) مان

هفاضا زین  ار  نیا  یهاـگ  دـنا و  هتـسناد  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هب  ینکم  بنیز  ار  وا  یهورگ  دـنا 2 .  هدرک  دای  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  مان  اب 
یم مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هب  ینکم  يرغـص  بنیز  ار  وا  موس  هتـسد   . 3 تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  رتخد  يو  هک  دـنا  هدرک 

حیرصت ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هرخالاب  و  تسا 4 .  هدوب  زینک  شردام  لیقع و  نب  دـمحم  رـسمه  وا  دـنیوگ :  یم  دـنناد و 
هیلع ارهز  ترضح  شردام  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  رتخد  يربک  بنیز  تسا ،  هدش  نفد  هیوار  هیرق  رد  هک  یـسک  هک  دنا  هدرک 
هینک دنا ،  هدرک  هئارا  ام  نادنمـشناد  هک  يددعتم  لیالد  هب  انب  نوچ  هک  درک  عمج  هنوگ  نیدب  ار  لاوقا  نیا  ناوت  یم  تسا .  هدوب  مالـسلا 

هیرظن هکنیا  هب  هجوت  اب  زین  درادـن .  دوجو  مراهچ  مود و  مکی و  هیرظن  نایم  یفالتخا  اذـل  تسا ،  هدوب  موثلک  ما  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز 
بنیز ترـضح  روبزم  ربق  بحاص  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـنا ،  هدرک  در  ار  هیرظن  نیا  ام  نادنمـشناد  درادـن و  یخیرات  نشور  لیلد  موس ، 

ارچ و مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هکنیا  ماما  تسا .  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع  نانموم  ریما  گرزب  رتخد  مالـسلا  هیلع  يربک 
رفعج نب  هللادبع  شرـسمه ،  هارمه  یطحق  لاس  رد  يو  ایآ  هکنیا  زین  و  تسا ؟  هتـشذگ  رد  اجنآ  رد  هنوگچ  هدرک و  رفـس  ماش  هب  هنوگچ 
هنیمز نیا  رد  يزیچ  میدق  عبانم  رد  تسا ؟  هدمآ  ماش  هب  هنیدم  هب  دیزی  هاپس  هلمح  هرح و  هعجاف  رد  ای  هدرک و  رفس  اجنآ  هب  مالـسلا ،  هیلع 

تحـص و یلو  تسا ،  هدـش  لقن  گرزب  يوناب  نیا  رفـس  نایرج  نیرـصاعم  نیرخاتم و  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  هتبلا  دروخ .  یمن  مشچ  هب 
هک یباتک  رد  يو  هک  تسا  هدـش  لقن  يرجه  یفوتم 952  یقـشمد  نولوط  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  ظفاح  زا  تسین .  نشور  نآ  تایئزج 

لاس 62  ( ) هرح  ) هعجاف نایرج  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  هک  تسا  هتشون  هدومن  فیلات  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  یگدنز  هرابرد 
رد مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هک :  دـنک  یم  لقن  روثاملاب  روبقلا  لها  هیحت  باتک  زا  ینیما  همالع  موحرم  اما  درک .  رفـس  ماش  هب  يرجه ) 

تـشاد هک  یعرازم  ارق و  هب  اجنآ  رد  هللادـبع  ات  تفر  ماش  هب  رفعج  نب  هللادـبع  شرـسمه  هارمه  یطحق  لاس  رد  ناورم  کلملادـبع  ناـمز 
تاریخ  ) باتک رد  زین  هنطلـسلا  دامتعا  دـش .  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  تشذـگ و  رد  تدـم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  دـنک .  یگدیـسر 

رد هک  هعاجم  لاس  تسا .  ماش  يارق  زا  یکی  رد  تایاور  حصا  هب  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  تبرت  اما   : ) دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  ناسح ) 
 ، تساجنآ يربک  بنیز  رازم  نونکا  هک  يا  هیرق  رد  فقوت  مایا  رد  دـش و  هناور  ماش  تمـس  هب  لایع  اب  رفعج  هللادـبع  داتفا ،  قافتا  هنیدـم 

مالـسلا هیلع  يربک  بنیز  مشاه  ینب  هلیقع  ( 342  . ) تفر كاخ  هب  اجنامه  تشذـگرد و  ضرم  نآ  هب  هدـش و  شوخان  همظعم  يوناب  نآ 
شوگ هب  زیزع ،  دازون  دلوت  ربخ  دوشگ .  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ترجه  ای 6  لاس 5  لوالا  يدامج  مجنپ  زور  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز 

هیلع ارهز  همطاـف  ترـضح  شرتـخد  لزنم  هب  وا  رادـید  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دیـسر .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
مالسلا هیلع  همطاف  منیبب )  ار  وا  ات  روایب  میارب  ار  تدازون  ناج ،  همطاف  مرتخد ،   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  همطاف  دوخ  رتخد  هب  دمآ و  مالـسلا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  داد .  شراوگرزب  ردپ  هب  هاگنآ  و  دز ،  هسوب  وا  ینتـشاد  تسود  ياه  هنوگ  رب  درـشف ،  هنیـس  هب  ار  شکچوک  دازون 
همطاف درک .  نتخیر  کشا  هب  عورـش  تشاذـگ و  وا  تروص  هب  ار  دوخ  تروص  هدیـشک  شوغآ  رد  ار  شزیزع  يارهز  دـنبلد  دـنزرف  هلآ 

ادخ لوسر  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  مردپ ،  دیـسرپ :  ردپ  زا  دوب  تحاران  ادـیدش  هکیلاح  رد  دـش و  هنحـص  نیا  هجوتم  ناهگان  مالـسلا  هیلع 
يراـبمغ تشونرـس  نم  ینتـشاد  تسود  رتـخد  نیا  وت ،  نم و  گرم  زا  سپ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ما  هیرگ   : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ياضر رطاـخ  هب  ار  یگرزب  ياهتبیـصم  هچ  دوش و  یم  وربور  یکاـندرد  تالکـشم  هچ  اـب  وا  هک  تشگ  مسجم  مرظن  رد  تشاد ،  دـهاوخ 
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زا هرهچ  زین  یهاگ  دیـسوب ،  یم  ار  شزیزع  هداون  تخیر و  یم  کشا  مارآ  هک  یقیاقد  نآ  رد  دـنک ) یم  لابقتـسا  زاب  شوغآ  اب  دـنوادخ 
هک دوب  اج  نیمه  رد  تسیرگن و  یم  هریخ  هریخ  تشگ  یم  راد  هدهع  ار  گرزب  یتلاسر  اهدعب  هک  یموصعم  هرهچ  هب  هتـشادرب  وا  راسخر 
وا بئاصم  بنیز و  رب  هک  سک  ره  ناج ،  همطاف  منامـشچ ،  ینـشور  نم و  نت  هراـپ  يا   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  همطاـف  شرتخد  هب  باـطخ 

هیلع يربک  بنیز  يراذـگ  مان  ( 343 ( ) دـنک هیرگ  نیـسح  نسح و  وا  ردارب  ود  رب  هک  دـنهد  یم  وا  هب  ار  یـسک  نتـسیرگ  باوـث  دـیرگب 
مان دنتفرگ .  یمن  یـشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دوخ  نادـنزرف  يراذـگمان  رد  هاگ  چـیه  مالـسلا  هیلع  همطاف  یلع و  مالـسلا 

مالسلا هیلع  ارهز  همطاف  يراذگمان ،  رد  يرآ ،  تشاذگ .  گرزب  يوناب  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زین  ار  بنیز )   ) راوگرزب
ادخ لوسر  دتفا .  یمن  ولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مه  مالسلا  هیلع  یلع  دریگ و  یمن  تقبس  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا 

رتـخد ود  زا  دروآ .  گرزب  يادـخ  فرط  زا  نیما  لـیئربج  ار  مالـسلا  هیلع  بنیز  كراـبم  مسا  دراد .  قـح  هتفگ  نامـسآ و  هـب  مـشچ  زین 
رد  ) دومرف ینکم  نسحلا  ما  هب  ار  وا  زین  دنا ،  هدیمان  مالسلا  هیلع  يرغص  بنیز  ار  يرگید  يربک و  بنیز  ار  یکی  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح 
 ، هلیقع نییبلاطلا .  هلیقع  مشاه و  ینب  هلیقع  دنا :  هدرک  هلیقع  هب  بقلم  ار  ترـضح  و  دـنا ) هتفگ  مه  موثلک  ار  وا  هک  دراد  تایاور  یـضعب 
 ، هفراع هقثوم ،  باقلا  اب  مالـسلا  هیلع  بنیز  دـشاب .  دـنمجرا  دوخ  نادـناخ  رد  زیزع و  رایـسب  لیماف  نیب  رد  هک  دـنیوگ  ار  همیرک  نز  نآ 

البرک هلطب  ار  يو  هکنانچ  تسا ،  هدـش  هتفگ  مه  هثدـحم  و  تسا ،  فورعم  هریغ  یلع و  لآ  هدـباع  هلماـک ،  هلـضاف ،  هملعم ،  ریغ  هملاـع 
ریغ همیهف  هملعم و  ریغ  هملاع  هللا  دـمحب  تنا   : ) تسا هدومرف  شا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دـنا .  هدـیمان  زین  ـالبرک  ناـمرهق  ینعی 
رمع رخاوا  دـنک :  یم  لقن  بتک  ریاس  بئاصملا و  رحب  زا  بهذـملا ،  زارط  فلوم  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  تفگـش  ياـیور  همهفم ) 

ندیزو يدـنت  داب  مدـید  باوخ  هادـج ،  ای  درک :  ضرع  دـمآ و  شدـج  دزن  مالـسلا  هیلع  بنیز  و  دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
راشف رثا  رد  میظع  تخرد  نآ  مدـید  ناهگان  هک  متفرگ ،  اج  یگرزب  تخرد  هانپ  رد  داب  تدـش  زا  نم  دومن و  كراـت  ار  اـیند  هک  تفرگ 

زا سپ  دنک .  مه  ار  نآ  تخـس  داب  دنت  زاب  دوب ،  تخرد  نامه  هخاش  هک  مدناسر  رگید  تخرد  هب  ار  دوخ  دـش ،  هدـنک  اج  زا  داب  تخس 
رب يرگید  زا  دـعب  یکی  مه  اهنآ  مدرب ،  هانپ  هدـنام  یقاب  هخاش  ود  هب  هاگنآ  تسکـش .  مه  نآ  مدرب ،  هانپ  تخرد  نآ  رگید  هخاـش  هب  نآ 
نآ دومرف :  دش و  نایرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مدش .  رادیب  باوخ  زا  بارطـضا  تدش  زا  نم  و  دنتفر ،  نیب  زا  ثداوح  داب  دنت  رثا 

مالـسلا و هیلع  یلع  تردپ  یمود  هخاش  و  تسا ،  همطاف  تردام  نآ  لوا  هخاش  و  مور ،  یم  امـش  نایم  زا  هک  متـسه  نم  گرزب ،  تخرد 
بنیز تدابع  ( 344  . ) ددرگ یم  رات  هریت و  ناهج  اهنآ  نادقف  اب  هک  دنتسه  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  نسح و  تناردارب ،  زین  رگید  هخاش  ود 
حبـص هب  دجهت  اب  ار  اهبـش  رثکا  يو  دوب .  ردپ  ردام و  ثراو  یگدنب  تدابع و  رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  مالـسلا  هیلع  يربک 

اه همیخ  هب  عادو  يارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هک  ینامز  تسا :  هدمآ  تیاور  رد  دومرف .  یم  توالت  نآرق  امئاد  دناسر و  یم 
هتفگ هب  نکم ،  شومارف  بش  زامن  رد  ارم  مرهاوخ  ینعی ،  لیللا )  هلفان  یف  ینیـسنتال  هاتخا  ای   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هب  دمآ ، 
همه نآ  اب  شترضح  مرحم  بش 11  یتح  دشن ،  كرت  شرمع  لوط  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  يراد  هدنز  بش  دجهت و  نیخروم :  زا  یضعب 

رد دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  درکن .  شومارف  ار  هنسح  تنس  نیا  شارخلد ،  ياهتبیصم  نآ  ندید  یگتـسخ و  یگدوسرف و 
 : دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  نینچمه  تسا .  تدابع  لوغـشم  هتـسشن و  زامن  هماج  رد  ما  همع  مدید  بش  نآ 
اب مدـید  لزانم  زا  یکی  رد  اما  تشاد ،  مادـقا  مایق و  بش  هلفان  هب  ماش  اـت  ـالبرک  زا  بعت  جـنر و  ترثک  نآ  اـب  مالـسلا  هیلع  بنیز  ما  همع 

لافطا هب  ار  دوخ  ماـعط  هصح  هک  تسا  بش  هس  تفگ :  مدیـسرپ ،  ار  رما  نیا  ببـس  تسا .  هلفاـن  زاـمن  ندـناوخ  لوغـشم  هتـسشن  تلاـح 
 . دنتفرگ یم  تخس  تیب  لها  رب  رایـسب  تخبدب  مدرم  نآ  هچ  مرادن ،  نداتـسیا  تردق  یگنـسرگ ،  تیاهن  زا  بشما  مهد و  یم  لاسدرخ 

اروشاـع تضهن  دوب  هتفرگن  تروص  ماـش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ـالبرک  زا  مالـسلا ،  هیلع  يربـک  بنیز  هردـخم ،  اـیلع  تکرح  رگا  دـیاش 
اضر هجرد  العا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  دهز  دوب .  هدش  سردنم  وحم و  تدابع  نید و  هدنام و  ماجرفان 

كولم افلخ و  لزنم  زا  دـعب  شا  هناخ  و  دوب ،  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  هللادـبع  دوجلا ،  رحب  شرهوش  هک  ینز  دوب .  زئاح  اراد و  ار  میلـست  و 
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رادربنامرف هدامآ و  هتـسب ،  رمک  تمدـخ ،  يارب  هتـشاد و  عمجت  فرـشلا  تیب  نآ  رد  هراومه  جـئاوح  باـبرا  دوب و  تمظع  لوا  هجرد  رد 
زا یتح  دیشوپ .  مشچ  یلک  هب  يویند  لالج  هاج و  لام و  زا  درک و  رظن  فرص  اهنآ  همه  زا  ادخ  ياضر  بسک  يارب  لاح  نیا  اب  دندوب - 
ادخ نید  ات  تفاتش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  کمک  هب  دیـشوپ و  مشچ  مشح  مدخ و  دالوا و  زا  زین  و  وا ) ياضر  اب  هتبلا ،   ) رهوش

يربک بنیز  سرد  سلجم  ( 345  . ) دیدرگ لیان  هیلاع  تاماقم  هب  هکنآ  ات  داد  تراسا  هب  نت  قح ،  تیاضر  بلج  يارب  دنک و  ترـصن  ار 
یسلجم ار  همرکم  نآ  تشاد ،  فیرشت  هفوک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  هک  یمایا  رد  دسیون :  یم  يرئازج  هفوک  رد  مالسلا  هیلع 

نیب نـیا  رد  دوــمرف ،  یم  ار  ( 346  ) صعیهک ریـسفت  اـهزور  زا  یکی  دوـمرف .  یم  ناـیب  نآرق  ریـسفت  اـهنز  يارب  هـک  دوـب  دوـخ  لزنم  رد 
 : دومرف موش .  تیادف  هاتبا  ای  یلب  درک :  ضرع  ییامن ؟  یم  ار  صعیهک  ریسفت  مدینش  دومرف :  هدش و  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 

دـش یم  دراو  اهنآ  رب  هدـنیآ  رد  هک  ار  یبئاون  بئاـصم و  سپ  ربمغیپ .  ترتع  امـش  رب  هدراو  تبیـصم  رد  تسا  يزمر  نآ  هدـید ،  رون  يا 
مالسلا هیلع  يربک  بنیز  تواخس  دوج و  ( 347  . ) دش دنلب  همولظم  نآ  هیرگ  هلان و  دایرف  اهنآ  ندینـش  اب  دومرف و  نایب  هردـخم  نآ  يارب 
نامهیم يارب  یماعط  ایآ  همطاف ،  يا  دومرف :  هدـمآ و  هناخ  هب  ترـضح  نآ  دیـسر .  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  يارب  ینامهیم  يزور 

رادیب مالـسلا  هیلع  بنیز  دشاب .  یم  بنیز  مرتخد  مهـس  مه  نآ  هک  تسا  دوجوم  ینان  صرق  طقف  درک :  ضرع  دشاب ؟  یم  امـش  تمدخ 
رتشیب لاـس  جـنپ  اـی  راـهچ  هک  تقو ،  نآ  رد  هک  یلفط  منک .  یم  ربـص  نم  دـیربب ،  ناـمهیم  يارب  ارم  ناـن  رداـم ،  يا  درک :  ضرع  دوب ، 

هار رد  ار  دوخ  یتسه  هک  ینز  دربب ؟  یپ  یمظع  يوناب  نآ  تمظع  هب  دـناوت  یم  یـسک  هنوگچ  رگید  دـشاب ،  وا  مرک  دوج و  نیا  هتـشادن 
هدوب دوج  تیاهن  رد  یتسیاب  درذگب  اهنآ  زا  دیامنب و  قافنا  لاعتم  دنوادخ  هار  رد  ار  دوخ  رتزیزع  ناج  زا  نادنزرف  و  دـیامنب ،  لذـب  ادـخ 

هک تاعاس ،  هزاورد  زا  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دیوگ :  خسان  رد  رهپس  ماش  رد  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  نیرفن  عیرـس  رثا  ( 348  . ) دشاب
هچوک و ياهراوید  هب  ابید  راگنرز و  ياه  هدرپ  دندرک و  تنیز  ار  ماش  رهـش  زین  دندومن .  ماش  لخاد  دوب ،  دیزی  هرامالا  راد  هب  قرط  دـعبا 

يارب مچرپ  تسیب  دصکی و  دیزی  دندوب و  نابوک  ياپ  ناشفا و  تسد  فوفد  لوبط و  نتخاون  هب  هدرپ ،  یب  هینغم ،  نانز  دـنتخیوایب و  رازاب 
هللا لایع  فنخم ،  یبا  تیاور  هب  زین  دنداد .  رارق  دیع  ار  زور  نآ  دـنتفگ و  یم  دابکرابم  رگیدـمه  هب  مدرم  تشارفارب و  ناشیا  زا  لابقتـسا 

 . دوب هتسشن  هفرغ  نآ  نایم  رد  رگید  نز  راهچ  اب  اه  هزوجع  نآ  دنداد .  روبع  دنا  هتفگ  یم  ماجحلا  ما  ار  وا  هک  يا  هزوجع  رصق  ياپ  زا  ار 
نوخ هکنادنچ  تخاس ،  حورجم  ار  شکرابم  هرهچ  یگنس  اب  دوب ،  عطاس  وا  نیبج  زا  رون  هک  داتفا  رهطم  رس  نآ  هب  نوعلم  نآ  مشچ  نوچ 
تسد درک و  ناشیرپ  ار  دوخ  يوم  دیشارخب و  ار  دوخ  يور  هیرگ  هلان و  اب  تسنادب ،  نیا  مالسلا  هیلع  بنیز  هردخم  هایلع  نوچ  تخیرب . 

هک يادـخ ،  هب  مسق  دـیوگ :  يوار  هرخالا )  ران  لبق  ایندـلا  رانب  اـهقرحا  اهرـصق و  برخ  مهللا   : ) درک ضرع  تشادرب و  نیرفن  اـعد و  هب 
هدنامن وا  زا  یناشن  هکنآ  ات  تخوسب  یمه  داتفا و  نآ  رد  یشتآ  دیدرگ و  مدهنم  دش و  ناریو  رصق  نآ  تعاس  رد  دومرفب ،  اعد  نآ  نوچ 

ایوگ دنامن ،  ياج  رب  وا  زا  يرثا  هکنادنچ  تخاس ،  هدنکارپ  ار  شرتسکاخ  دیزوب و  يداب  لاح  نآ  رد  مه  و  دیدرگ ،  رتسکاخ  هرـسکی  و 
نوچ دیوگ :  بئاصملا  رحب  رد  ماش  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  ییارـس  هیثرم  هباطخ و  تسا .  هدوبن  یلها  یترامع و  یتمالع و  زگره 

راهظا ماش  مدرم  دیدب و  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  ادهشلادیس  ترضح  رس  دیـسر و  ماش  رازاب  هچوک و  رد  مالـسلا  هیلع  نوتاخ  بنیز  بانج 
 ( میظعلا هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال   ) هلک هب  مدق  دنچ  ره  رد  كرابم  رس  نآ  دنتخاون و  یم  روبنط  يان و  دندومن و  یم  رورس  يدنـسروخ و 

نیا رد  يدـعلا )  نیب  نحن  انع و  کنیع  ضمغت  اـنیلع و ال  رظنا  هاـخا  اـی   : ) دومرف دیـشکرب و  لد  زا  یهآ  هردـخم  نآ  تشگ ،  یم  ملکتم 
هب شتریغ  رحب  دینـش  ار  ردارب  يادـص  نوچ  هردـخم  نآ  انعم . ) یلاعت  هللا  ناف  يربصا ،  هاتخا  ای   : ) دومرف درک و  ملکت  كرابم  رـس  لاـح 

دیـس دوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دالوا  لتق  هب  اـنامه  دومحماـن ،  هورگ  يا  هک :  درک  باـطخ  موق  نآ  هب  هناـبات  یب  دـمآ و  شوج 
اذه عم  دینک و  یم  تاهابم  دیتسه و  ناداش  دوخ ،  رهش  نییزت  و  ناج ،  سنا و  دیس  مرح  نارتخد و  نداد  شدرگ  و  تشهب ،  لها  ناناوج 

زا یخرب  دـیاشخبن .  امـش  رب  درگنن و  تمحر  رظن  هب  امـش  رد  زگره  راـبج  دـنوادخ  هک  مراودـیما  دیرامـش ؟  یم  مالـسا  لـها  زا  ار  دوخ 
یگرب يو  هکنآ  هچ  تسا ،  تمارک  اپارس  الوصا  مالسلا  هیلع  يربک  بنیز  دوجو  هک  تسناد  دیاب  الوا  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  تامارک 
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تمارک اپارس  هک  دهد  یم  تداهش  دوخ  وا  یناگدنز  تایح و  هدنورپ  ایناث  امسلا ، ) یف  اهعرف  تباث و  اهلصا   ) هک تسا  هبیط  هرجش  نآ  زا 
هک هصق  نیمه  لوا :  مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراـپ  هب  نایعیـش  بولق  ریونت  ناـبحم و  مشچ  ییانـشور  يارب  همه ،  نیا  اـب  تسا .  هدوب 
 : مود دنسانشب .  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ماقم  ناش و  ات  داد  ناشن  درم  نآ  هب  ار  بیغ  زا  يا  هولج  بنیز  ترضح  نآ ،  رد  دش و  رکذ  اقوف 

ناتـساد موس :  داتفا  روکذم  نیـشیپ  تاحفـص  رد  هک  وا ،  رـصق  يروف  نتفرگ  شتآ  ندـش و  بارخ  ماجحلا و  ما  قح  رد  وا  ياعد  تباجا 
 ، سوفن رد  وا  فرـصت  مراهچ :  تسا .  هدـش  رکذ  خـیرات  رد  هک  تشاد  مان  نسحم  هک  یلفط  طقـس  دوب و  سم  ندـعم  هک  نشوج  لـبج 

سبح اه  هنیس  رد  اهسفن  دیوش ،  تکاس  دومرف  هک  یماگنه  دنا :  هتـشون  هکنانچ  تادامج ،  رد  یتح  هفوک ،  رازاب  رد  هبطخ  تئارق  ماگنه 
دومرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یهاوگ  هب  هردخم ،  نآ  ملع  ندوب  یندل  مجنپ :  درواینرب  ادص  رگید  نارتش  ياهگنز  دش و 
نیسح ماما  نارتخد  زا  یکی  دیزی ،  سلجم  رد  هک  یسک  قح  رد  وا  نیرفن  تباجا  مشـش :  هملعم ) . . .  ریغ  هملاع  هللادمحب  تنا  همع  ای  : )

لها راثآ  ياقب  زا  نداد  ربخ  مهن :  تسا  هریرح  خـبط  تیاکح  متـشه :  وا  ندـش  دـلوتم  تیفیک  متفه :  تساوخ  يزینک  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
رپ تالمج  اویش و  ظافلا  هک  درک ،  تئارق  دیزی  سلجم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  هیما ،  ینب  تنطلس  لاوز  تعرـس  و  مالـسلا ،  هیلع  توبن  تیب 

هدرک و تیاور  یفاک  هضور  رد  ار  نآ  ینیلک  مالسالا  هقث  هک  تسا  هضف  ریش و  هصق  مهد :  تسا .  یتمارک  دوخ  ییاهنتب  هبطخ ،  نآ  روش 
وا نیرفن  و  اه ،  همیخ  ندز  شتآ  عقوم  رد  تسا  هردـخم  نآ  ياعد  تباجتـسا  مهدزای :  تسا .  روطـسم  زین  لتاقم  بتک  رگید  راحب و  رد 
 . هاگلتق يدوگ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لیئربج و  وا  ندید  مهدزاود :  تسا .  هدمآ  خـیراوت  رد  هک  مشچ  دوبک  درم  نا  هب 

ماما ترـضح  هاگلتق  رد  بنیز ،  هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  راحب  زا  روکدـم ،  باـتک  رد  يدـقن ،  رفعج  خـیش 
تسا نایرگ  ادخ  ربمغیپ  دینیب  یمن  رگم  رگشل ،  يا  دومرف  دیزی  هاپس  هب  باطخ  دید و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

 ، هدرکن يو  فرح  هب  ییانتعا  نالدگنـس  نآ  هک  اسوسف  دـیامن .  یم  كاله  درب و  یم  ورف  ار  امـش  نیمز  دـنک  نیرفن  رگا  امـش  رب  ياو   ؟
مالسلا راد  رد  يرون  همالع  مهدزیس :  تسا .  هدمآ  خیرات  رد  زین  هردخم  نآ  طسوت  لیئربج  هدهاشم  دندومن .  نونج  رب  لمح  ار  نآ  هکلب 
لیاضف بابرا  ناگرزب  زا  هک  يدابآ ،  ناطلس  رقاب  دمحم  دیس  دنک :  یم  تیاور  حرش و  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  زا  ار  یتمارک 
هجلاعم زا  بط  ياملع  هک  يدـح  هب  تخـس  رایـسب  مدـش ،  التبم  مشچ  درد  ضرم  هب  درجورب  رد  تسا  هدومرف  هدوب ،  ملع  رد  نیخـسار  و 

زا دوبن .  نایامن  مشچ  یهایـس  رگید  دومن و  رایـسب  مرو  درک و  تدش  مشچ  ضرم  دـندروآ .  دابآ  ناطلـس  هب  ارم  اجنآ  زا  دـندمآ .  زجاع 
یضعب و  هجلاعم ،  زا  دندومن  زجع  راهظا  همه  دندروآ و  نم  يارب  ار  رهـش  يابطا  یمامت  تفرب و  نم  زا  مارآ  باوخ و  مشچ ،  درد  تدش 

دش و گنت  نم  رب  هلصوح  هدومن  هتسخ  هدرسفا و  ارم  حور  تانایب ،  نیا  زور .  لهچ  یخرب  تسا و  هجلاعم  جاتحم  هام  شش  ات  دنتفگ  یم 
مزاع نم  و  يوش ،  فرشم  ترایز  هب  افشتسا  يارب  تسا  رتهب  تفگ :  نم  هب  ناتـسود  زا  یکی  هکنیا  ات  مدش ،  مومهم  نارگن و  هداعلا  قوف 

؟  منک تکرح  مناوت  یم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  شمتفگ :  تفای .  یهاوخ  افش  یشکب  همرس  البرک  كاخ  زا  هچنانچ  و  ایب ،  نم  اب  متسه  رفس 
هب دـش و  یهاوخ  انیبان  هرـسکی  ینک  تکرح  رگا  و  تسین ،  زیاج  زگره  تفگ :  مدرک ،  عوجر  بیبط  هب  نوچ  دـهدب .  هزاـجا  بیبط  رگم 

دمآ نم  ناتسود  زا  رگید  یکی  متشگرب .  هناخ  هب  نم  تفر و  نم  قیفر  دش .  یهاوخ  مورحم  هدید  زا  یلکب  هک  دیـسر  یهاوخن  مود  لزنم 
هب التبم  لاس  هک 9 داد  حرش  دوخ  انمـض  و  دشخبن ،  افـش  ادخ  يایلوا  هناخـضیرم  ادهـش و  لتقم  البرک و  كاخ  زج  ارت ،  ضرم  تفگ :  و 

يراد لیم  هچنانچ  دش ،  لصاح  افـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  تبرت  زا  اهنت  دندنام ،  زجاع  ما  هجلاعم  زا  ابطا  همه  مدوب و  بلق  شپط 
درد راشف  زا  هک  دـمآ  درد  هب  مشچ  نانچ  درک و  تدـش  ضرم  مود  لزنم  رد  مدرک و  تکرح  لکوت  اب  نم  نک .  تکرح  هللا  یلع  الکوتم 
درد دش و  رحـس  ماگنه  نوچ  ینک .  تعجارم  هک  تسا  رتهب  دـنتفگ :  اقفتم  هدرک و  تمالم  ارم  نیبحاصم  همه  دـمآ .  درد  هب  پچ  مشچ 

ترـضح نآ  رب  مدید .  ایور  ملاع  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  يرغـص  هقیدـص  همرکم  ایلع  ترـضح  متفر ،  باوخ  رد  تفرگ ،  مارآ 
مرگید ملاس  مشچ  رد  يدرد  یملا و  چیه  رگید  مدـش ،  رادـیب  باوخ  زا  مدیـشک و  دوخ  مشچ  رب  هتفرگ  ار  وا  هعنقم  هشوگ  مدـش و  دراو 

چیه و  مینیب ،  یمن  يدرد  راثآ  ام  دـنتفگ :  یم  دـندرک و  یم  هاـگن  نم  مشچ  هب  اـهنآ  متفگ ،  اـقفر  هب  ار  هعقاو  نآ  تشادـن و  یقرف  چـیه 
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راوز ریغ  راوز و  زا  اقفر  همه  يارب  دوب  هتشگ  رهاظ  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  زا  هک  ار  تمارک  نیا  و  تسین ،  امـش  مشچ  ود  نیب  یقرف 
باتک زا  ار  نآ  همجرت  ام  هتـشون و  یبرع  ناـبز  هب  قداـص ،  یقت  دـمحم  خیـش  جاـح  هک  تسا  يا  هماـن  مهدراـهچ :  ( 349  . ) مدرک لـقن 

هللا یلـص  دمحم  لآ  هعیـش  زا  نینموم  مامت  هب  دوخ و  بطاخم  هب  دورد  مالـس و  زا  دعب  هل  مظعم  میا :  هتفرگرب  ناراودیما  هار  ای  تالـسوت 
ایلع زا  تمارک  نآ  دشابن و  وا  رد  يا  هبهـش  کش و  هنوگچیه  هک  ار  یتمارک  وت  يوس  هب  مراد  یم  میدقت  هک  دسیون  یم  نینچ  هلآ  هیلع و 

زا ( 350  ) نادیز هیزوف  مان  هب  ینز  هک  تسا  نیا  هیضق  نآ  و  تسا .  تما  هتفرگرب  ملاع و  ناوناب  يوناب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  همرکم 
هب هک  ییاجب  ات  دـش  ینامرد  یب  ياپ  درد  هب  التبم  هیوج  مان  هب  لماع  لـبج  يارق  زا  یکی  رد  راـکزیهرپ  یقتم و  حـلاص و  یمدرم  نادـناخ 

رداق چیه  دما و  دیدپ  يو  ياپ  قاس  واهنآر  رد  یتسـس  هک  دش  يا  هجیتن  یلو  دیدرگ  ددعتم  ياهناتـسرامیب  هب  لسوتم  يارج  لمع  ناونع 
لاح نامه  هب  دش و  نیشن  هناخ  مامت  لاس  لصا 25  نیمه  يور  تفر و  یم  هار  تسد  ود  کـمک  هب  هتـسشن و  هکنیا  رگم  دوبن  تکرح  هب 
ردب وا  تسد  زا  ربص  نانع  دوب و  هدمآ  هوتسب  ضرم  زا  رگید  وا  یلو  دیسر  ارف  اروشاع  هکنیا  ات  دوب  یم  لاح  نیا  هب  مادم  درک و  یم  ربص 

ترضح مرح  هب  ار  وا  هک  درک  اضاقت  نانآ  زا  تساوخ و  دنور  یم  رامـش  هب  نینموم  بایطا  زا  هک  ار  دوخ  نارهاوخ  ناردارب و  راچان  هتفر 
رثا رد  ات  هدرب  ماش  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مرح  هب  ار  وا  هک  درک  اضاقت  نانآ  زا  تساوخ و  دـنور  یم  ماش  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز 

دـنتفریذپن و ار  يو  داهنـشیپ  ناردارب  یلو  دـیآردب .  روبزم  يراتفرگ  زا  هتفای و  افـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ياربک  رتخد  تیانع  لیذ  هب  لسوت 
هک اجنیمه  دهد  افش  ار  وت  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  تسانب  رگا  میربب و  ماش  هب  لاح  نیا  اب  ار  وت  هک  تسین  نسحتسم  اعرـش  هک  دنتفگ 
ربص درپس و  ادـخ  هب  ار  دوخ  يو  راچان  دوزفا  یم  نانآ  راذـتعا  رب  درک  ارـصا  هچ  ره  هیزوف  دراد  ناـکما  وا  يارب  يراد  رارق  تا  هناـخ  رد 
دوب اپ  رب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  تهج  ییازع  سلجم  یگیاسمه  رد  اروشاع  ياهزور  زا  یکی  رد  هک  نیا  ات  درک  هشیپ  يرتشیب 
هیرگ تسج و  لسوت  درک و  اعد  درک و  عامتـسا  ظاعو  تانایب  زا  تفر ،  هیاسمه  هناـخ  هب  تسد  ود  کـمک  هب  هتـسشن و  لاـح  هب  هیزوف  ، 
يادا زا  دعب  لسوت  هب  هجوت  هیرگ و  لاح  نامه  هب  دـش و  بش  دـمآ  هناخ  هب  روبزم  لاح  هب  يرادازع  نایاپ  زا  دـعب  هکنیا  ات  هدرک  يرایـسب 

یم رـس  هب  رجف  عولط  راظتنا  هب  وا  دوب و  هدشن  علاط  رجف  زونه  یلو  دناوخب  حبـص  زامن  ات  دش  رادیب  حبـص  کیدزن  هکنیا  ات  دیباوخ  هضیرف 
نیا ندینـش  اب  وا  هیزوف  يا  زیخرب  هیزوف  ای  یموق  دیوگ :  یم  يرفن  کی  هتفرگ و  ار  يو  چم  يالاب  هک  دش  یتسد  هجوتم  انثا  نیا  رد  درب . 

رورـسم و هزادنا  یب  هدش  هتـشادرب  وا  زا  هک  يدنب  ياپ  لاقع و  زا  داتـسیا و  دوخ  مدـق  ود  هب  تساخرب و  يروف  تسد  نآ  کمک  نخس و 
دوب و هدیباوخ  قاطا  نامه  رد  هک  شردام  هب  درک  ور  سپ  دیدن ،  ار  يدـحا  درک  پچ  تسار و  هب  یهاگن  تقو  نآ  دـیدرگ .  لاحـشوخ 
هب دـیود و  نوریب  شردام  دزن  زا  سپـس  دـش ،  توهبم  دـید  لاح  نآ  هب  ار  وا  شردام  هک  یتقو  نتفگ  هللا  ـالا  هلاـال  ربکا و  هللا  هب  درک  اـنب 

دندـمآ يو  يوس  هب  رهاوخ  يادـص  ندینـش  اب  شناردارب  هکنیا  ات  درک  دـنلب  هللاالا  هلاال  ربکا و  هللا  هب  دوخ  يادـص  تفر و  هناخ  زا  جراخ 
تاولـص و زین  نانآ  دـندش و  رادربخ  ناگیاسمه  هاگنآ  دـندرک .  دـنلب  تاولـص  هب  ادـص  دـندید  هبقرتم  ریغ  لاح  نآ  هب  ار  يو  نانآ  یتقو 
ره زا  مدرم  دندش و  رادربخ  زین  رواجم  يارقو  دالب  ریاس  هدیـسر و  رهـش  مامت  هب  مک  مک  ربخ  نیا  دنتـشاد .  يراج  نابز  رب  ریبکت  لیلهت و 

دورد مالس و  سپ  دوب .  کیدزن  رود و  مدرم  دنر  دنیآ و  زکرم  وا  هناخ  بترم  دنتسج و  یم  كربت  دندمآ و  یم  هعقاو  ندید  يارب  بناج 
 : تسا روطـسم  بتک  زا  یکی  رد  يدـنه  رتخد  يافـش  مهدزناپ :  داب .  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  یحو  بتکم  هتفای  تیبرت  رب  نایاپ  یب 

فارطا زا  مدرم  درک ،  یم  ریمعت  ماش  رد  ار  ترضح  نآ  رهطم  هعقب  نحـص و  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مرح  یـشاب  یلوتم  هک  یعقوم 
لح يارب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  زا  دمآ و  يدنه  درم  کی  يزور  داد .  یم  ضبق  اهنآ  هب  وا  دندروآ  یم  تاروذن  ترـضح  نآ  يارب 

ناشن رهاوج  حیرض  کی  اصخش  مدیسر ،  دوخ  تجاح  هب  رگا  هک  منک  یم  دهع  نالا  نم  تفگ :  درک و  کمک  تساوخرد  دوخ  لکشم 
توریب رهش  فرط  هب  سپس  مراد .  مهـس  ناتـسودنه  کناب  رد 24  نم  اریز  دـنک ،  زواجت  رانید  نویلیم  کی  زا  نآ  ياـهب  هک  میاـمن  هیهت 

رداص ار  یناشن  رهاوج  حیرـض  تخاـس  روتـسد  نم  هک ،  دیـسر  یـشاب  یلوتم  هب  نومـضم  نیا  هب  وا  زا  یفارگلت  هک  دیـشکن  یلوط  تفر . 
زا نم  هنیزه  هب  يا  هقباس  یب  هوکـش  اب  سلجم  کی  امـش  میروآ و  یم  اجنآ  هب  یـصاخ  تافیرـشت  اب  ار  روبزم  حیرـض  زور  نـالف  مدرک ، 
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 . دندروآ تیمها  اب  لفحم  نآ  هب  ناتسودنه  زا  یصاخ  مسارم  اب  ار  سدقم  حیرـض  دیـسر  ارف  دوعوم  زور  نوچ  دینک .  مهارف  کناب  نالف 
اب دوب ،  جـلف  اپ  ود  ره  زا  زارد  ناـیلاس  هک  مراد  يرتخد  نم  دوب :  نینچ  نآ  داـفم  هک  دومن ،  يروآ  تفگـش  قطن  اصخـش  يدـنه  صخش 

چیه مدرک ،  فرصم  وراد  مدروآ و  بیبط  متسناوت  هچ  ره  تدم  نیا  رد  دوشن و  تفای  ناتسودنه  رد  نم  زا  رتدنمتورث  يدرف  دیاش  هکنآ 
کی دوخ  هیبـص  يافـش  يارب  مدرک و  کـمک  تساوخرد  يو  زا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  تراـیز  هب  هکنآ  اـت  درکن ،  يدوـس 

 . دش هداد  نم  سد  هب  مدـنزرف  یتمالـس  تراشب  فارگلت  اجنآ  رد  متفر و  توریب  هب  لسوت  نیا  یپ  رد  مدومن .  رذـن  ناشن  رهاوج  حـیرض 
مدرک و هدهاشم  دوب ،  هتفای  افـش  یلکب  هک  ار  وا  هب  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  صاخ  هجوت  کیدزن ،  زا  مدناسر و  نطو  هب  ار  دوخ  اذل 
رد مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  ( 351  . ) دیدرگ ترـضح  نآ  ناگتفیـش  تبحم  دایدزا  ثعاب  رامـش و  یب  يا  هدـع  ندـش  هعیـش  ببـس  نیمه 

داهز دابع و  هلمج  زا  هک  يزیربت ،  ناوخ  هضور  یلعناطلس ،  الم  جاح  دیرگ  یم  نوخ  مالـسلا ،  هیلع  بنیز  ترـضح  شا ،  همع  تبیـصم 
رکذ هسدقم  هیحان  ترایز  رد  هچنآ  انالوم  مدرک :  ضرع  مدش ،  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يالاو  رـضحم  هب  فرـشم  باوخ  رد  دیوگ :  هدوب 

 : مدرک ضرع  یلب  دندومرف :  تسا ؟  حیحص  امد ) عومدلا  لدب  کیلع  نیکب  ءاسم و ال  احابص و  کنبدن  الف   : ) دیامرف یم  هک  تسا  هدش 
 : دندومرف تسا ؟  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  تبیصم  ایآ  تسا ؟  مادک  دینک  یم  هیرگ  نوخ  کشا ،  ياج  هب  نآ  گوس  رد  هک  یتبیـصم  نآ 

هیلع سابع  ترضح  تبیصم  دوصقم  ایآ  متفگ :  درک .  یم  هیرگ  نوخ  تبیـصم ،  نیا  رد  مه  وا  دوب  هدنز  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  رگا  هن . 
 : متفگ درک  یم  هیرگ  نوخ  تبیصم  نیا  رد  زین  وا  دوب  تایح  رد  مه  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  رگا  هکلب  هن  دندومرف :  تسا ؟  مالـسلا 

نیا رد  دوب ،  تایح  رد  رگا  مه  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  هن  دندومرف :  تسا ؟  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  تبیـصم  دبال 
(352  ) تسا مالـسلا  هیلع  بنیز  يریـسا  تبیـصم  نآ  دومرف :  تسا ؟  تبیـصم  مادـک  نیا  سپ  مدیـسرپ :  درک .  یم  هیرگ  نوخ  تبیـصم 

قارع رد  ربنم  لها  يایقتا  زا  هک  ییارماس  نیـسح  خیـش  ياقآ  زا  نارهت ،  نکاـس  هیوبیـس ،  دـمحا  ازریم  جاـح  هللا  تیآ  لـسوت  شراـفس و 
يدحا نم  زا  ریغ  مدید  متفر .  سدقم  بادرـس  هب  رـصع  فرط  يا  هعمج  زور  مدوب  فرـشم  ارماس  رد  هک  یمایا  رد  دندرک :  لقن  دندوب ، 
یسراف هب  هک  مدینش  رـس  تشپ  زا  ییادص  لاح  نا  رد  مدش .  هیلع -  هللا  تاولـص  رمالا -  بحاص  ماقم  هجوتم  هدرک و  ادیپ  یلاح  تسین . 
کیدزن ارم  جرف  هک  دـنهد  مسق  اـهیلع -  هللا  مالـس  بنیز -  ترـضح  ما  همع  قح  هب  ار  ادـخ  هک  دـییوگب  ناتـسود  نایعیـش و  هب  دوـمرف : 

دنداد هچرگ  دوبن  بنیز  رگا  دنام  یم  نامالا  راد  ناما  یب  دوبن  بنیز  رگا  دـنام  یم  ناشن  مان و  یب  هبعک  دوبن  بنیز  رگا  ( 353  . ) دنادرگ
دنام یم  نابساپ  یب  دبا  ات  دش  زاغآ  ریدغ  زک  عیشت  خرس  بتکم  دوبن  بنیز  رگا  دنام  یم  ناشن  یب  مه  البرک  البرک  زا  ناشن  کی  ره  ایبنا 
ریـسم رد  تیودهم  ناوراک  دوبن  بنیز  رگا  دنام  یم  نانچمه  كرحت  یب  تفرگ  ناج  نادیهـش  نوخ  زا  هک  نآرق  بتکم  دوبن  بنیز  رگا 
بنیز رگا  دـنام  یم  نارمکح  یب  قح  نید  شیوخ  ربص  اب  دوب  وا  نآرق  ماکحا  يرجم  دوبن  بنیز  رگا  دـنام  یم  ناوراـک  ریما  یب  اـه  هنتف 
نامگ یب  اهرکف  لطاب  قح و  ریـسم  ياسانـش  رد  دوبن  بنیز  رگا  دنام  یم  ناماوت  لطاب  قح و  ادج  ار  يدیزی  زا  ینیـسح  مالـسا  درک  دوبن 

ملاع هلعش  دوبن  بنیز  رگا  دنام  یم  نازخ  رد  ناتـسلگ  نیو  يدمحا  ياه  هلال  زا  البرک  ناتـسلگ  دش  دوبن  بنیز  رگا  دنام  یم  نامگ  ردنا 
دنام یم  نامز  هاگولگ  رد  نوخ  تشد  ناگنـشت  بل  یمولظم  هلان  دوبن  بنیز  رگا  دنام  یم  ناهن  رتسکاخ  ریز  نیـسح  خرـس  تضهن  زورف 
تسه هچ  ره  ( 354 ( ) دیوم  ) يا دوبن  بنیز  رگا  دـنام  یم  ناج  هب  یماکان  غاد  تشون  ارحـص  رب  هک  ار  يزمر  هللاراث  نوخ  دوبن  بنیز  رگا 

 : دـیوگ بئاصملا  رحب  رد  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردـخم  اـیلع  تاـفو  دوبن  بنیز  رگا  دـنام  یم  ناوتاـن  یتسه  ناـج  تسوا  راـثیا  بنیز و  زا 
دیدرگ دیفس  شناوسیگ  هدیمخ و  شدق  هک  تسیرگب  نادنچ  مایا ،  تنحم  ماش و  جنر  البرک و  هعقاو  زا  دعب  مالسلا  هیلع  بنیز  ترـضح 

تیب لها  دورو  زا  هام  راهچ  زا  دعب  مالسلا ،  هیلع  موثلک  ما  هردخم  هایع  دیوگ :  زین  دیشک .  يارس  رگید  هب  تخر  ات  تسیزب  نزحلا  مئاد  ، 
مالـسلا هیلع  موثلک  ما  تافو  زا  زور  داتـشه  یتقو  تسویپ .  لازیال  دنوادخ  تمحر  هب  لالم  رپ  يارـس  نیا  زا  هبیط ،  هنیدم  هب  مالـسلا  هیلع 

شیوخ تروص  رـس  رب  تسیرگب و  رایـسب  دش  رادـیب  نوچ  دـید و  باوخ  رد  ار  شردام  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردـخم  ایع  یبش  تشذـگب ، 
 . تسا هدرک  زاورپ  نانج  راسخاش  هب  وا  سدقم  حور  دندید  دنداد ،  تکرح  ار  هردـخم  نآ  دـندمآ و  هک  ینامز  تفرب .  شوه  زا  ات  درزب 
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و دش .  اپرب  تمایق  بوشآ  اروشاع و  هودنا  ییوگ  هکنادـنچ  دـندمآ  رد  يراز  هب  هردـخم  نآ  متام  رد  لوتب ،  هیرذ  لوسر و  لآ  تقو  نیا 
زا تایبنیز )  رابخا  باـتک  رد  هنـس 277  رد  یفوتم  هباسن  یلدـیبع  لوق  ربانب  بجر ،  مهدراهچای   ) ناـضمر مهد  رد  زادـگناج ،  هعقاو  نیا 

فالتخا ناخروم  نیب  يو  تافو  زور  خرات  رد  یلو  تسا ،  ناگمه  قافتا  دروم  هنس 62  رد  هردخم  نیا  تافو  داد .  يور  يرجه  لاس 62 
قئاقحب ملعا  هللا  و  دنا ،  هتسناد  بجر  هام  مجنپ  هبنشکی  بش  رد  ار  وا  تافو  زین  یضعب  دش ،  رکذ  هک  یلوق  ود  رب  هتشذگ  و  دراد ،  دوجو 

هدوب ددعتم  نادنزرف  ار  رفعج  نب  هللادبع  دیوگ :  صاوخلا  هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبـس  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردـخم  ایلع  نادـنزرف  رومالا . 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  تنب  بنیز  ترضح  نانآ  ردام  هک  دنشاب  یم  موثلک  ما  سابع و  دمحم و  ربکالا و  نوع  یلع و  هلمج ،  نآ  زا  تسا : 
ایلع نطب  زا  ار  ربکالا  رفعج  فراعملا ،  باتکرد  زین  هبیتق  نبا  تسا .  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  نطب  زا  مالـسلا 

نسحلا ما  وا  تینک  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  يربک  بنیز  دیوگ :  بلاطلا  هدمع  فلوم  درامـش .  یم  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردخم 
دمآ رد  بلاطیبا ،  نب  رفعج  نب  هللادبع  شمع ،  رسپ  حاکن  هلابح  هب  يو  دنک .  یم  تیاور  لقن  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  شردام  زا  هدوب و 

نب هللادـبع  يارـس  هب  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  هک :  میناوخ  یم  يرولا  مـالعا  رد  دـمآ .  دـیدپ  يو  زا  مه  ریغ  ساـبع و  نوع و  یلع و  و 
شردام زا  يو  دیدرگ .  دلوتم  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  ربکالا و  نوع  رفعج و  یلع و  تفر و  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  رفعج 

دیوگ یم  زین  تسا .  هدوب  رتخد  کی  رسپ و  راهچ  رفعج  هللادبع  زا  ار  مالسلا  هیلع  بنیز  دیوگ :  راصبالا  رون  رد  یجنلبش  دنک  یم  تیاور 
نب نوع  تسا :  هدمآ  خسان  ردو  دنتسه .  تکرب  فرش و  بابـسا  دالب ،  راصما و  رد  ترثک  تدع و  لامک  رد  نونکات  هردخم  نآ  هیرذ  : 

لحم دندیـسر .  تداهـش  عیفر  هجرد  هب  البرک  نیمز  رد  تسا ،  مالـسلا  هیلع  بنیز  هردخم  ایلع  اهنآ  ردام  هک  دمحم ،  شردارب  هللادـبع و 
لها نادناخ  روبق  رانک  رد  هرونم ،  هنیدم   . 1 دراد :  دوجو  رظن  هس  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  نفد  لحم  هب  عجار  مالسلا  هیلع  بنیز  نفد 

هقطنم رد  عقاو  هیوار )   ) هیرق رد  روهـشم  فورعم و  ماقم  رصم 3 .  هرهاق  عیقب 2 .  ناتسربق  رد  ینعی  مالسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب 
بنیز ترـضح  نوچ  هک  تسا  یلامتحا  هیرظن  نیا  رب  ینتبم  و  درادن ،  نیمخت  سدح و  زجب  یکردم  چـیه  ارهاظ  لوا ،  لوق  قشمد  هطوغ 

زا هنیدم  رد  یعیبط  روط  هب  دشاب ،  هدماین  شیپ  يا  هزات  دادیور  هچنانچ  تسا ،  هدرک  تعجارم  هنیدم  هب  البرک  هثداح  زا  سپ  مالسلا  هیلع 
هک زین ،  مود  لوق  دروم  رد  تسا .  هدش  نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  هاگمارآ  عیقب  رد  یعیبط  روط  هب  زین  هدرک و  تلحر  ایند 

مالسلا هیلع  بنیز  ترضح  ربق  هک  دوش  یم  تباث  موس  لوق  رابتعا  قوف ،  لاوقا  فیعضت  اب  تسین  تسد  رد  یتسرد  كردم  دشاب ،  رـصم 
رایـسب دـقرم  هاـگراب و  اـجنآ  رد  دـناد .  یم  قـشمد ،  یقرـش  بوـنج  يرتـمولیک  تفه  رد  عـقاو  ماـش ،  هطوـغ  هقطنم  زا  هیوار  هـیرق  رد  ار 

نایعیش و تیب و  لها  ناتسود  رازم  هراومه  هک  دراد  دوجو  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  رتخد  مالسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  مان  هب  یهوکـشاب 
هدوب دوجوم  زین  مود  نرق  رد  یتح  هک  تسا  رازم  نیا  يانب  رایـسب  تمدق  دیآ  یم  تسد  هب  خـیرات  زا  هچنآ  تسا .  هدوب  نایعیـش  ریغ  یتح 
هدمآ رهطم  دقرم  نیا  ترایز  هب  مالسلا ،  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزرف  نمتوم  قاحـسا  رـسمه  هسیفن ،  هدیـس  راوگرزب  يوناب  اریز  تسا ، 

يالبرک رواجم  یناهفصا  هللا  دسا  دیس  جاح  لیلج  هقث  ملاع  دیس  دنرادازع  نایکالفا  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  تلحر  زور  ( 355  . ) تسا
یلاعت هللا  لجع   ) نامز ماـما  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  هک  درک  لـقن  یلعم  يـالبرک  رد  رمحا  تیربک  فلوم  يارب  هنس 1319  رد  یلعم 

دـنوش و یم  عمج  اهنامـسآ  لها  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  ناش  همع  تافو  زور  زا  دومرف  يو  هب  باوخ  ملاـع  رد  فیرـشلا )  هجرف 
ملاع هزاریش  هک  دننادرگ  تکاس  ار  نانآ  دیاب  ترـضح  و  دننک ،  یم  هیرگ  دنناوخ و  یم  تسا  هدناوخ  هفوک  رد  هک  ار  هردخم  نآ  هباطخ 

یناتـساد مارحلا  مرحم  همتت  یف  مایالا  عیاقو  باـتک  رد  یناـبایخ  یلع  ـالم  موحرم  راوگرزب  ملاـع  زین  ( 356  . ) دوشن هتـسسگ  رگیدـکی  زا 
ملاع رد  دـیوگ :  یم  يوار  میروآ .  یم  اجنیا  رد  دـشاب  یم  قوف  نایرج  هب  طوبرم  هک  ار  نآ  زا  رادـقم  نآ  هک  دـنک ،  یم  لقنار  ینالوط 
لاح زا  مدرک و  مالـس  هتفر  شیپ  دنتـسه .  یلاح  هتفـشآ  لامکرد  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  تجح  ترـضح  اـیور 

هردـخم نآ  تافو  زور  رد  هلاس  همه  هدرک ،  تافو  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ما  همع  هک  يزور  زا  هک ،  نادـب  دـندومرف  مدومن .  لاوس  ناشیا 
يروط هب  دنیامن ،  یم  هیرگ  دـنناوخ و  یم  هدرک  نایب  هفوک  رازاب  رد  هک  ار  هردـخم  نآ  هبطخ  دـنریگ و  یم  سلجم  اهنامـسآ  رد  هکئالم 
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تعجارم سلجم  نآ  زا  نم  نونکا  دوب و  مالـسلا  هیلع  بنیز  ما  همع  تافو  زور  زورما  میامن .  تکاس  هیرگ  زا  ار  اهنآ  مورب و  دیاب  نم  هک 
هاتوک تدـم  نیمه  رد  اما  تسیزن ،  مین  لاسکی و  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ما  هدومن 

زارد ینامز  تفاین و  یماود  يزوریپ  هدییاپن  يرید  هیما  ینب  يداش  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  مادقا  اب  دهد .  رییغت  ار  خیرات  ریـسم  تسناوت 
هتفرن ماش  زا  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  زونه  يرآ ،  دش .  یهتنم  نایوما  يدوبان  تسکـش و  هب  مالـسلا  هیلع  بنیز  راک  هجیتن  هک  تشذگن 

دوش یم  هدیشک  يا  هریت  هدرپ  تسا  هداد  تسد  وا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  زا  هک  یی  ینامداش  يور  رب  درک  ساسحا  دیزی  هک  دوب 
وا نابیرگ  يو ،  رمع  هدنام  یقاب  لاس  هس  رد  دش و  لدبم  تخـس  ینامیـشپ  هب  هک  اجنآ  ات  ددرگ ،  یم  دیدش  كدنا  كدـنا  نآ  یگریت  و 

هیلع داجـس  ترـضح  دراد  ناسل  یط  رد  هک  ایوگ  يردـیح  ناسل  یتفگ  یم  شاـف  يدـید  هک  ره  ار  شندرک  ملکت  ( 357  . ) درکن اـهر  ار 
 . دشن كرت  وا  زا  بش  زامن  کلذ  عم  هدـمآ ،  دراو  مالـسلا  هیلع  بنیز  ما  همع  رب  هک  تقـشم  تبیـصم و  همه  نآ  اب  تسا  هدومرف  مالـسلا 

بنیز شرهاوخ  هب  نیرخآ  عادو  رد  هک  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ابع  لآ  سماخ  ترـضح  شیامرف  تفرعم  لها  يارب  تسا  سب 
هب بقلم  هدـش  لئان  هیهانتم  ریغ  تاماقم  هب  تادابع  زا  نوچ  همرکم  نیا  لیللا )  هلفاـن  یف  ینیـسنتال  هاـتخا  اـی   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  يربک 

مایا رد  دـیوگ :  هدـنراگن  تشاذـگ  مه  يور  ار  اهمـشچ  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  لباقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 358  . ) هدش هدـباع 
نـسحلا نب  هجح  ترـضح  مظعا ،  هللا  یلو  ماـن  هب  هک   ) مـق نارکمج  سدـقم  دجـسم  هـب  يدـنچ  راـکتیانج ،  مادـص  طـسوت  مـق  ناراـبمب 

مرح ترایز  يارب  فیرش  ناکم  نآ  زا  يزور  مدوب .  هدش  هدنهانپ  تسا )  هدش  انب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز ،  ماما  يرکسعلا ، 
باهش دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  كرابم  رضحم  هب  سپس  هدمآ و  مق  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  همیرک  مالـسلا  هیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح 

هک یتقو  دندومرف :  یـشعرم  هللا  تیآ  ترـضح  هکنیا  ات  دـمآ  نایم  هب  نخـس  يرد  ره  زا  مدیـسر .  هرـس )  سدـق   ) یـشعرم یفجن  نیدـلا 
زیزع دازون  نیا  درب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـضحم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  هقادنق  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 

نب نیسح  میظع  ماما  لغب  رد  هقادنق  یتقو  اهنت  و  درکن .  زاب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  مادک  چیه  يارب  ار  كرابم  مشچ  مالـسلا  هیلع  همطاف 
زارف زا  اقآ  كرابم  رـس  زین  باذعلا -  هنعللا و  هیلع  دیزی -  سلجم  رد  دندوزفا :  و  دوشگ .  ار  كرابم  مشچ  تفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع 
مـشچ ياه  هشوگ  زا  تشاذـگ و  مه  يور  ار  اهمـشچ  دیـسر ،  يربک  بنیز  ترـضح  لباقم  هک  یتقو  یلو  درک ،  هاگن  ارـسا  مامت  هب  هزین 
نونمم دیا ،  هدرک  منامیتی  هب  تبحم  همه  نیا  هکنیا  زا  زیزع ،  رهاوخ  هک :  دشاب  هدومرف  تساوخ  یم  ییوگ  دش .  يراج  کشا  شکرابم 
دمحم جاح  ریهش  بیطخ  موحرم  مالسلا  هیلع  بنیز  ترضح  مرح  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نکم .  لجخ  ارم  نیا  زا  شیب  و  متسه ،  امش 

نیرتگرزب رخاوا  نیا  رد  هک  ینادـمه ،  یلعـالم  دـنوخآ  هللا  هیآ  موحرم  ناـبز  زا  هیبنیز )  صئاـصخ   ) باـتک همدـقم  رد  هدازاقـس ،  اـضر 
يزور هک :  دنک  یم  لقن  تسویپ ،  یهلا  تمحر  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  يدـنچ  دوب و  نادـمه  یناحور  یملع و  تیـصخش 

یـصخش دندومرف :  هیلع  هللا  ناوضر  یقارع  ءایـض  اقآ  هللا  هیآ  دـندومرف :  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  نفدـم  هب  عجار  ریقح  خـساپ  رد 
ار یلوپ  هار  طسو  رد  دنک .  یم  تکرح  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  همئالا  نماث  ترـضح  ترایز  دصق  هب  زاجح  فیطق  رهـش  زا  بهذم  هعیش 
ار رفس  همادا  جرخ  هن  و  نطو ،  هب  نتشگرب  يور  رگید  هن  هثداح ،  نیا  عوقو  اب  دیامن .  یم  مگ  دوب  هتشادرب  دمآ  تفر و  جراخم  يارب  هک 

حاورا یحور و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  مامالا  انادـتقم  انالوم و  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوتم  مرجال  تسا .  هتـشاد 
هجو نیا  دیامرف :  یم  دنک ،  یم  یهارمه  وا  اب  يردقلا  لیلج  ینارون  دیـس  دنک  یم  هظحالم  لاح  نامه  رد  دوش .  یم  ءادـفلا  هل  نیملاعلا 

ام زا  یلوپ  دندومرف :  يدهم  دیس  وگب  ورب و  يزاریـش ،  نسح  ازریم  جاح  ام ،  لیکو  دزن  اجنآ  رد  دناسر .  یم  يار  نم  رـس  هب  ارت  ریگب  ار 
هک مدشن  هجوتم  دیوگ  یم  صخـش  نآ  يورب .  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مدج  ترایز  هب  ات  دهدب  ردق  نیا  تسا ،  وت  شیپ  رد 
یم نم  زا  دـندومرف ) يدـهم  دیـس   ) منک ضرع  يزاریـش  هللا  هیآ  هب  هاگره  مدرک :  ضرع  دـمآ ؟  بناج  مادـک  زا  تسیک و  راوگرزب  نیا 

لـصف رد  لاسما  هک  یناشن  نیا  هب  دومرف  يدهم  دیـس  وگب  يزاریـش  ياقآ  هب  دومرف :  يراد ؟  یتمالع  دنـسو و  هناشن  هچ  تسیک و  دـسرپ 
راوز و ترثک  زا  نوچ  دیدوب و  فرشم  مالسلا )  هیلع  يربک  بنیز   ) ما همع  مرح  رد  ماش  رد  ینارهط  ینک  یلع  الم  جاح  اب  امـش  ناتـسبات 
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ار مرح  هلیـسو  نآ  هب  هدرک و  عمج  تسد  رد  هتـشادرب و  شود  زا  ار  دوخ  يابع  امـش  دـندوب  هتخیر  هلابز  مرح  حطـس  رد  تیعمج  ماحدزا 
مدوب اجنآ  نم  درب ،  نوریب  هتشادرب و  ار  اهنآ  دوخ  ياهتسد  اب  ینک  یلع  الم  جاح  يدروآ و  درگ  مرح  زا  يا  هشوگ  رد  يدرک و  بوراج 

دـش و دـنلب  اج  زا  راـیتخا  یب  مدرک ،  ضرع  ار  بلطم  مدیـسر و  يزاریـش  هللا  هیآ  تمدـخ  هب  يار  نم  رـس  رد  یتقو  دـیوگ :  یم  یفیطق  . 
 . متفگ ار  ارجامو  مدیـسر  ینک  هللا  هیآ  تمدخ  نارهت  رد  تفگ :  دعب  تفگ  کیربت  دیـسوب و  ار  میاهمـشچ  تخادنا و  مندرگ  رد  تسد 
 . تسا هدـشن  رداص  ترـضح  نآ  بناج  زا  ناـشیا  هب  یناـمرف  هلاوح و  ارچ  هک  دـش  تحاراـن  اـبلق  نکیلو  درک  قیدـصت  ار  بلطم  زین  يو 

ادـخ لوسر  رتخد  نطب  زا  هیقر  ترـضح  رگید  همع  مالـسلا  هیلع  ارهزلا  همطاف  تنب  موثلک ،  ما  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  ترـضح   . 2 ( 359)
ترـضح دیوگ :  صاوخلا  هرکذت  رد  زین  يزوج  نب  طبـس  و  هدرب ،  مان  ار  وا  باعیتسا  رد  ربلادبع  نبا  هک  دـشاب ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مالسلا و هیلع  بنیز  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  نسح ،  ماما  ترـضح  تسا :  هدوب  بیترت  نیا  هب  ینادنزرف  ار  مالـسلا  هیلع  همطاف 
هب ار  وا  دیوگ :  وا  لاح  حرش  نایاپ  رد  و  هدرب ،  مان  يو  زا  هعیشلا  نایعا  رد  یلماع ،  نیما  نسحم  دیس  ریبخ ،  همالع  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما 

هیلع ارهزلا  همطاف  ءاسنلا ،  هدیس  ترضح  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  ( 360  . ) دندروآ رد  هنع  هللا  یضر  رایط  رفعج  نب  نوع  حاکن  هلابح 
نیمز يور  هب  نآ  نماد  هک  دشک  رـس  رب  ییابع  هتخادـنا و  تروص  هب  یعقرب  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  ترـضح  تفگ ،  عادو  ار  ایند  مالـسلا 

دیدرگ و راکشآ  ام  رظن  رد  وت  ندش  ناهنپ  یتخـس  تبیـصم و  نالا  هللا ،  لوسر  ای  هاتبا ،  ای  تفگ :  یم  یپایپ  زوسناج  هلان  اب  دیـشک و  یم 
امل هنا  هک :  دنا  هدروآ  شیوخ  یلاما  رد  یـسوط ،  دیفم و  راوگرزب ،  خیـش  ود  دوب .  دهاوخن  نآ  زا  دعب  ییاقل  زگره  هک  تسا  یقارف  نیا 

لاقف اهیلا  رظنف  هینیع  حتفف  هیلجر  دـنع  موثلک  ما  تسلج  هسار و  دـنع  هبابل  تدـعقف  هراد  لخداف  لمتحا  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  برض 
تلتق هللا  اودـع  اـی  تلاـق :  مجلم و  نب  نمحرلادـبع  یلا  تءاـج  مث  هاـتبا  او  موـثلک  ما  تداـنف  ـالیقم  نسحا  رقتـسم و  ریخ  یلعـالا  قـیفرلا 

هللا هیلع و  نیکبت  اهل  كراف  لاق :  ساب  هیلع  نوکی  ناوجرال ال  ینا  هللا  اودـع  ای  تلاق :  كاـبا  تلتق  اـمنا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
نآ دز  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  قرف  رب  تبرـض  نوعلم  مجلم  نبا  هک  یماگنه  ینعی  مهتکلهال .  هفوکلا  لها  نیب  تمـسق  ول  هتبرـض  دقل 

 . دنتـسشن ترـضح  نآ  ياهمدـق  کیدزن  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  ترـضح و  نآ  رـس  يالاب  هبابل  دـنداد ،  لمح  هناخ  يوس  هب  ار  ترـضح 
نابرهم دـنوادخ  يوس  هب  نونکا  دومرف :  دـنکفا و  يرظنال  موثلک  ما  بناـج  هب  دوشگ و  ار  دوخ  نیب  قح  ناگدـید  تقو  نیا  رد  ترـضح 

دمآ نیعل  مجلم  نبا  دزن  هب  سپـس  دش ،  دنلب  هاتبا  او  هب  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هلان  تسا .  لزنم  نیرتوکین  ماقم و  نیرتهب  هک  منک  یم  رفس 
ردپ هکلب  متشکن ،  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نم  تفگ :  نوعلم  نآ  ار ؟  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  یتشک  ادخ ،  نمـشد  يا  دومرف :  و 

تردپ گرم  رب  هک  منیب  یم  ایوگ )  : ) تفگ نوعلم  نآ  دشابن ،  یکاب  تبرض  نیا  مردپ ا  رب  هک  مراودیما  دومرف :  هردخم  نآ  متـشک .  ارت 
 . درک دهاوخ  كاله  ار  همه  دننک  تمسق  هفوک  لها  همه  رب  ار  نآ  رگا  هک  مدز  وا  رب  یتبرـض  مسق ،  ادخ  هب  اریز  ینک ،  یم  هیرگ  هلان و 

تنب همطاف  هردـخم  ایلع  هبطخ  رکذ  زا  دـعب  دـسیون :  یم  فوهل  رد  سوواط  نب  دیـس  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هردـخم  اـیلع  هبطخ 
متبهتنا هومتلتق و  انیـسح و  متلذـخ  مکل  ام  مکل  هاوس  هفوکلا  لـها  اـی  تلاـق :   : ) دومن تئارق  ار  هبطخ  نیا  موثلک  ما  مالـسلا ،  هیلع  نسحلا 

ياو متلمح ؟  مکتوهظ  یلع  رزو  ياو  مکتهد ؟  هاود  يا  نوردـتا  مکلیو  اقحـس  مکل و  اـبتف  نهومتبکن  هاـسن و  متیبس  هومتثرو و  هلاوما و 
هیلع و هللا  یلـص  یبنلا  دعب  تالاجر  ریخ  متلتق  نهومتبلـس ؟  هیبص  ياو  نهومتیبس ؟  همیرک  ياو  اهومتبهن ؟  لاوما  ياو  اهومتکفـس ؟  امد 

لیوـف اربـص  یخا  متلتق  تلاـق :  مث  نورـساخلا ) ،  مه  ناطیـشلا  بزح  نوزئاـفلا و  مه  هللا  بزح  نا  ـالا  مکبوـلق  نم  همحرلا  تعزن  هـلآ و 
انیقی اقح  رقس  یفل  ادغ  مکنا  رانلاب  اورشباف  الا  دمحم  مث  نآرقلا  اهمرح  اهکفس و  هللا  مرح  امد  متکفـس  دقوتی  اهرح  اران  نوزجتـس  مکمال 

دمجی سیل  امئاد  ینم  دخلا  یلع  فکفکم  لهتـسم  زیرغ  عمدـب  دـلوم  یبنلا  دـعب  نم  ریخ  یلع  یخا  یلع  یتیوح  یف  یکبال  ینا  دـلخم و 
لوذخم ار  وا  دیتشادزاب و  تسد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـصن  زا  هک  دمآ  شیپ  هچ  ار  امـش  امـش .  ياهور  داب  حیبق  هفوک ،  لها  يا  ینعی : 

ار اهنآ  دیدرک و  ریـسا  ار  وا  تالایع  دیدرمـش و  دوخ  ثاریم  ار  نآ  دیدرب و  تراغ  هب  ار  وا  لاوما  دیدرک و  دیهـش  ار  وا  هکنیا  ات  دیدرک ، 
اپ رب  یگرزب  تبیصم  هچ  دینادیم  ایآ  امش .  رب  ياو  يا  امش .  زا  قح  تمحر  داب  رود  و  امش ،  رب  داب  فا  دیدومن ؟  یتخبدب  راچد  هنهرب و 
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ناوناب نیـشن و  هدرپ  نارتخد  هچ  دیدرک و  تراغ  ار  یلاوما  هچ  دیتخیر و  ار  یکاپ  نوخ  هچ  دیدش و  بکترم  یمیظع  هانگ  هچ  دـیدرک و 
ءوس زا  و  دوب ،  نایناهج  همه  زا  رتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دـیتشک  ار  یـسک  امـش  دـیدرک ؟  ریـسا  ار  سی  هط و  لآ 
بزح دنراگتـسر و  زئاف و  دنوادخ  بزح  انامه  دیدش .  تلالـض  تواسق و  راچد  دـیدرگ و  فرطرب  امـش  ياهلد  زا  تمحر  امـش  رادرک 

هک یـشتا  هب  دـش  دـیهاوخ  هداد  ازج  يدوزب  دـیتشک ،  هجنکـش  اب  ار  مردارب  هک  دننیـشنب ،  ناتیازع  هب  ناتناردام  راگنایز .  رـساخ و  ناطیش 
هب انامه  دوب .  هدرک  مارح  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نآرق و  لاعتم و  دنوادخ  هک  دیتخیر  ار  ینوخ  امـش  درادـن .  یـشوماخ 

لوسر زا  سپ  دولوم  نیرتهب  هک  مردارب  رب  متسه ،  هدنز  ات  نم  دوب و  دیهاوخ  دلخم  منهج  رعق  رد  تمایق  يادرف  هک  مهد  یم  تراشب  امش 
دوشن کشخ  زگره  دشاب و  مکارتم  يراج و  نم  تروص  هب  لیـس  نوچ  هک  یکـشا  هب  تسیرگ ،  مهاوخ  دوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

 ، تفای نایاپ  دایز  نبا  سلجم  رد  مالسلا  هیلع  بنیز  نانخس  نوچ  دسیون :  یم  رهپس  دایز  نبا  اب  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هناعاجش  يوگتفگ 
هلبقی ناک  هتیورب و  ترق  هللا  لوسر  نیعب  تناک  دقف  نیسحلا  لتقب  کنیع  ترق  ناک  نا  دایز .  نبای   : ) دومرف درک و  نخـس  زاغآ  موثلک  ما 

مالـسلا هیلع  نیـسح  لـتق  هبوت  مشچ  رگا  داـیز .  رـسپ  يا  ینعی :  باوجلل )  ادـغ  دعتـساف  هرهظ  یلع  هوخا  وـه و  هلمحی  هیتفـش و  صمی  و 
هیلع نیسح  هتسویپ  شترضح  دش و  یم  دنـسرخ  وا  رادید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مشچ  هنیآ  ره  هک )  نادب   ، ) دیدرگ نشور 
دوخ شود  رب  مالسلا ،  هیلع  نیسح  شرادرب  اب  ار  وا  یهاگ  دیشک و  یم  شوغآ  رد  ار  وا  دیکم و  یم  ار  وا  ياهبل  دیـسوب و  یم  ار  مالـسلا 

زا مالسلا  هیلع  موثلک  ما  تعنامم  زاس .  یهلا )  لدع  همکحم  ربارب  رد  و   ) تمایق زور  رد  ییوگخـساپ  هدامآ  ار  دوخ  سپ  دومن ،  یم  راوس 
هدروآ و تقر  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  لافطا  لاح  رب  هک  مدید  ار  هفوک  مدرم  دیوگ :  صاصج  ملـسم  ار  هفوک  لها  هقدـص  لافطا ،  نتفرگ 

نان نآ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  اما  دنتـشاذگ .  یم  دوخ  ناهد  رب  هتفرگ و  زین  ناکدوک  دندومن و  یم  لذـب  ناشیا  هب  امرخ  نان و  ماب  زارف  زا 
هفوکلا لها  ای   : ) دومرف دز و  هفوک  لها  رب  گناب  سپ  دـنکفا .  یم  دوبر و  یم  ناکدوک  ناهد  تسد و  زا  ار  اهامرخ  اهودرگ و  اه و  هراپ 

ما هک  ینامز  زین  تسین .  اور  تیب  لها  ام  رب  هقدص  هک  دیریگ  زاب  ایشا  نیا  لذب  زا  تسد  هفوک  لها  يا  ینعی :  مارح ، )  انیلع  هقدصلا  نا  . 
انلتقت هفوکلا  لها  ای  مهل :  تلاـقف   ) درک نوریب  لـمحم  زا  رـس  دـنیرگ ،  یم  راز  راز  ارـسا  ناوراـکرب  هفوک  ناـنز  دـید  مالـسلا  هیلع  موثلک 

نانز دنشک و  یم  ار  ام  نادرم  امش  نادرم  هفوک ،  لها  يا  ینعی :  اضقلا ) لصف  موی  هللا  مکنیب  اننیب و  مکاحلاف  مکواسن ؟  انیکبت  مکلاجر و 
مالـسلا هیلع  موثلک  ما  ياعد  رثا  دومرف .  دهاوخ  مکح  امـش  ام و  نیب  لاعتم  دنوادخ  تمایق ،  يادرف  رد  دـننک ؟  یم  هیرگ  ام  لاح  رب  امش 

روبیس لها  دنداد ،  چوک  باطرفک )  کیدزن  يرهش  مان   ) روبیس هب  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  دیوگ :  خسان  رد  رهپس ،  روبیس  رهش  رد 
ناشنایم زا  دوب ،  هدرک  كرد  ار  نامثع  تفـالخ  ناـمز  هک  هدروخلاـس  یخیـش  سپـس  دـندمآ .  درگ  اـهنآ  ناـناوج  ناریپ و  هدـش و  عمج 

 ، تسا هدرکن  نخس  عنم  رد  زا  یـسک  دنا و  هدینادرگ  نادلب  راصما و  مامت  رد  ار  اهرـس  نیا  انامه  هک  دیزیگنینرب  هنتف  تفگ :  تساخرب و 
هدولآ شیوخ  مودق  هب  ار  ام  رهـش  دیلپ  موق  نیا  میراذگ  یمن  زگره  هللاو ،  هک :  دنتفگ  ناناوج  دننارذگب .  مه  امـش  رهـش  زا  ات  دـیراذگب 

رد برح  ارجام ،  نیا  یپ  رد  دندش .  گنج  هتخاس  دندرک و  عطق  دش ،  یم  روبع  نآ  زا  هک  ار  بآ  يور  لپ  هتفاتشب و  نامز ،  رد  دنزاس . 
ناناوج زا  زین  یتعامج  دـندش و  دالوف  غیت  شوختـسد  دایز  نبا  رگـشل  زا  نت  دصـشش  هکنادـنچ  داتـسیا ،  ياپ  رب  تخـس  یمزر  تسویپ و 

هللا بذـعا   : ) دومرف تسا .  روبیـس  دـنتفگ :  تسیچ ؟  دـلب  نیا  مان  دومرف :  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  تقو  نیا  رد  دـنداتفا .  كاـخ  هب  روبیس 
روج ملظ و  هتـشابنا  همه  ناهج  رگا  موثلک ،  ما  ياعد  رثا  زا  دـیوگ :  فنخم  وبا  مهنع )  هملظلا  يدـیا  عفر  مه و  راعـسا  صخرا  مهبارش و 

کبلعب رهش  رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  نیرفن  رثا  یتشگن .  هتشارفا  لدع  طسق و  تیار  لذب و  تمعن و  تیآ  زج  ناشیا  یـضارا  رد  يدوب ، 
 : هک دنتـشون  کبلعب  مکاح  هب  دندرک ،  کیدزن  کبلعب  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  نوچ  دیوگ :  خـسان  بحاص  زین 

مکاح ایب .  ام  لابقتـسا  هب  نک و  ایهم  هقوذآ  فلع و  دنهد ،  یم  لمح  دـیزی  هاگرد  هب  هک  تسا  ناشیا  تیب  لها  جراوخ و  ياهرـس  کنیا 
دندروآ مهارف  تالوکام  تابورشم و  رگید  رکس و  قیوس و  زا  دنتخاس و  ایهم  ناشیا  رهب  زا  شمارآ  شیاسآ و  ياج  ات  داد  نامرف  کبلعب 

موثلک ما  تقو  نیا  رد  دندروآ .  رد  رهـش  هب  دندرک و  لابقتـسا  ار  نارفاک  نآ  دندیمدب و  اهقوب  رد  دـنتخارفارب و  اهتیار  دـنتخاونب و  اهفد  و 
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يدیا هللا  عفر  مهبارش و ال  هللا  بذعا  مهئارضخ و ال  یلاعت  هللا  دابا   : ) تلاقف کبلعب .  دنتفگ :  تسیچ ؟  دنلب  نیا  مان  دومرف :  مالـسلا  هیلع 
اهنآ قح  رد  هردـخم  نآ  ینعی :  اروج ) املظ و  الا  مهلانا  اـمل  اطـسق  الدـع و  ولمم  تناـک  ایندـلا  نا  ول  و   : ) فنخم وبا  لاـق  مهنع )  هملظلا 
هاتوک امش  رس  زا  ار  ناملاظ  تسد  ار و  امـش  بآ  دنادرگن  راوگـشوخ  ار و  امـش  تشیعم  تعـسو  دنک  دوبان  یلاعت  يادخ  هک  درک  نیرفن 

ما دورو  تسین .  رگید  زیچ  یگراچیب  ملظ و  راثآ  زج  کبلعب  رد  دریگ ،  ارف  هافر  تلادع و  ار  ایند  همه  رگا  دـیوگ :  فنخم  وبا  و  دـنکن ، 
هیلع تیب  لها  يارـسا  ناوراک  نوچ  دـیوگ :  فوهل  رد  سوواـط  نب  دیـس  نیعل  رمـش  هب  وا  هیـصوت  ماـش و  هزاورد  هب  مالـسلا  هیلع  موثلک 
تفگ تسا .  یتجاح  وت  اب  ارم  دومرف :  درک و  بلط  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمش  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  دندیسر ،  ماش  هزاورد  کیدزن  مالسلا 
وگب دنـشاب و  نمجنا  رتـمک  نآ  رد  ناـمدرم  هک  نک  لـخاد  يا  هزاورد  زا  ار  اـم  تسا ،  قشمد  رهـش  کـنیا  دوـمرف :  تسیچ ؟  تتجاـح  : 
رمش دنرگنن .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  هب  هدش و  لوغشم  اهرس  هراظن  هب  مدرم  ات  دننک  رود  اهلمحم  نایم  زا  ار  ادهـش  ياهرس 

ياهرس ات  داد  نامرف  تسب و  رمک  هردخم  نآ  دوصقم  فالخ  رب  هرابکی  تسنادب  هردخم  نآ  دوصقم  نوچ  دوب ،  ترارش  هیام  ریمخ  هک  ، 
رتشیب مدرم  ات  دندروآ  رد  رهـش  هب  دوب ،  تاعر  تیعر و  عمجم  هک  تاعاس ،  هزاورد  زا  ار  ناشیا  دنهد و  ياج  اهلمحم  لالخ  رد  ار  ادهش 

انا  : ) تفگ هتسویپ  دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رـس  لماح  رمـش ،  لاح ،  نآ  رد  دیوگ :  خسان  رد  رهپـس  دننک و  هراظن  اهنآ  رب 
مالـسلا هیلع  موثلک  ما  نینموملاریما )  دیزی  یلا  هسارب  تیتا  نییـصولا و  دیـس  نبا  تلتق  انا  لیـصالا ،  نیدلا  لتاق  انا  لیوط ،  حـمر  بحاص 

هدننک لاتق  ایصوا و  دیس  دنمجرا  دنزرف  هدنشک  دنلب و  هزین  بحاص  نم  دیوگ :  یم  هدرک و  راختفا  شیوخ  لمع  هب  رمش  هک  دینـشب  نوچ 
هللا هنعل  الا  نیعللا ،  نب  نیعل  ای  ثکثکلا  کیف  و   : ) دومرف تفرگ و  ندز  هنابز  شمـشخ  شتآ  هرابکی  مشاب ،  یم  هیاپ  دـنلب  لیـصا  نید  اـب 

شرع قادرـس  یلع  بوتکم  همـسا  نم  لیئربج و  دهملا  یف  هاغان  نم  لتقب  نوعلملا  نب  نوعلملا  دـیزی  یلع  رختفتا  کلیو  ای  نیملاظلا  یلع 
ارهزلا همطاف  یما  یـضترملا و  یبا  یفطـصملا و  دـمحم  يدـج  لثم  نیاف  نیکرـشملا  هیباب  عمق  نیلـسرملا و  هدـجب  هللا  متخ  نم  لـیلجلا و 

یم رخف  ایآ  وت .  رب  ياو  داب .  ناراکمتس  رب  دنوادخ  تنعل  نوعلم .  يا  داب  تناهد  رب  كاخ  ینعی :  نیعمجا )  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولص 
قادرـس رد  شیمارگ  ماـن  تفگ و  یم  باوخ  رکذ  وا  يارب  هراوهگ  رد  لـیئربج  هک  ار  یـسک  يدـیناسر  لـتق  هب  هک  نوـعلم  دـیزی  رب  ینک 
راختفا ایآ  داد .  همتاخ  ادخ ،  لوسر  يو ،  دج  هب  ار  يربمایپ  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یسک  یتشک  تسا ؟  بوتکم  راگدرورپ ،  لیلج  شرع 

ردام ردپ و  دج و  لثم  يردام  يردپ و  يدج و  اجک  دوب ؟  نیکرـشم  هدننک  دوبان  شردپ  هک  ار  یـسک  يدیناسر  لتق  هب  هک  تسا  نیا  وت 
 ، عاجشلا تنب  تنا  هعاجـشلا و  نیبات  تفگ :  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هب  دوب ،  تانایب  نیا  نارگن  هک  یحبـصا  یلوخ  دش ؟  دهاوخ  ادیپ  نم 

هیثرم هنیدـم و  هب  ماش  زا  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  تعجارم  یتسه .  یعاجـش  درم  رتخد  وت  انامه  یباتن ،  رب  رـس  تعاجـش  زا  زگره  وت  ینعی 
لاقثا لاوما و  دیامن  هنیدم  هناور  ار  هللا  لایع  تساوخ  دیزی  نوچ  هک  تسا  يورم  نآ  ریغ  و  یناپمک )  عبط   ) راحب رشاع  دلج  رد  وا  ییارس 

یلد اب  موثلک  ما  دیدرگ ،  رادومن  هنیدم  ياهراوید  نوچ  دنداهن ،  هنیدم  هب  يور  هاگنآ  دیوگ :  هک  اجنآ  ات  داهن . . .  مه  ربز  رب  ار  ایاطع  و 
انیلبقت اندج ال  هنیدم  تخاس :  بلقنم  ار  نامسآ  نیمز و  تخادرپ و  هیثرم  نیا  تئارق  هب  هتخاس  يراج  هدید  زا  کشا  بالیـس  هودنا  زا  رپ 
لتاقم بتک  رد  اهیلع  هللا  مالـس  موثلک  ما  هب  بوسنم  رعـش  نیا  انیخا  یف  انعجف  دق  اناب  انع  هللا  لوسر  ربخا  الا  انئج  نازح  الا  تارـسحل و  ابف 

هیلع ارهز  همطاـف  شرداـم ،  ربـق  رـس  رب  هاـگنآ  میدومن .  هعومجم  نیا  شخب  تنیز  ار  نآ  زا  تیب  ود  كربـت  نمیت و  يارب  هدـمآ  لـصفم 
خرچ هب  هانیسحاو  هلان  و  دندیشارخ ،  اهتروص  دندز ،  كاچ  اهنابیرگ  مدرم  درک .  اپرب  رـشحم  روش  لیوع ،  هلان و  گناب  زا  دمآ و  مالـسلا 

ار گنـس  هک  تفگب  ار  هیثرم  نیا  ردام  ربق  رـس  رب  بابک ،  بلق  بآ و  رپ  مشچ  اـب  مالـسلا ،  هیلع  موثلک  ما  تقو  نآ  رد  دـندیناسر .  نیرب 
انیدباعلا نیز  ترصبا  ول  يرابحلا و  یلا  ترظن  ول  مطافا  انیتتشم  دالبلا  یف  کتانب  ایابـسلا  یلا  ترظن  ول  مطافا  دومن :  بابک  ار  بآ  بآ و 

یلا یلازت  مل  کتایح  تماد  ولف  انیقل  دق  امم  تاریق  الف  كادع  نم  تیقل  ام  مطافا  انییع  دق  یلایملا  رهس  نم  يراهس و  انتب  تیار  ول  مطافا 
دعب  ) دش هنیدم  دراو  نوچ  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هک :  دیوگ  بئاصملا  رحب  رد  مالسلا  هیلع  موثلک  ما  هردخم  ایلع  تافو  انیبدنت  همایقلا  موی 

جاهنم رد  یلح  همالع  لوق  رب  اـنب  تسویپ ،  لازیـال  دـنوادخ  تمحر  هب  ـالبرپ  يارـس  نیا  زا  هاـم  راـهچ  زا  دـعب  ـالبرک ) زوسناـج  هعقاو  زا 
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هدوب رفص  رهش  متسیب  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دورو  دنیامرف  یم  هک   ) داشرا رد  دیفم  خیش  حابصم و  رد  یمعفک  خیـش  حالـصلا و 
هردخم نیا  نفدم  رد  و  ملاعلا .  هللا  و  دشاب ،  ترجه  زا  یناثلا 62  يدامج  رهش  رخاوا  رد  ابیرقت  یتسیاب  راوگرزب  يوناب  نآ  تافو  تسا ) 

 . 3 ( 361  . ) اهیوخا اهیبا و  اهما و  اهدج و  یلع  اهیلع و  هللا  مالـس  درادن .  يرکذ  رگید  ياج  رد  هنیدم و  ریغ  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  مان  هب 
رعـش نیا  دوب .  رباج  نب  سوا  نب  يدـع  نب  سیقلا  رما  رتخد  بابر  شردام  ماش  رـصم -  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هنیکـس  ترـضح 

اهب یمئالل  سیل  یلام و  دعب  لذبا  امهبحا و  بابرلا  هنیکس و  اهفیضت  اراد  بحال  یننا  كرمعل  تسا :  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  بوسنم 
 ، درک يراگتساوخ  ار  هنیکس  مکح  نب  ناورم  نب  زیزعلادبع  نب  غبصا  ( 362  ) بارتلا ینبیغی  وا  یتایح  اعیطم  اوبتع  نا  مهل و  تسل  باتع و 
اب مالسلا  هیلع  هنیکس  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترـضح  هب  بوسنم  رعـش  رد  دوب .  هدرم  غبـصا  هک  دیـسر  یعقوم  دندرب ،  رـصم  هب  ار  وا 

نانز دـمآ  رـس  بدا  شناد و  رد  دوخ  كرد و  ار  نامز  تاـبالقنا  ماـمت  هک  وا  تسا .  هدـش  باـطخ  ناـنز )  نیرتهب   ) ناوسنلا هریخ  ناونع 
شا همع  نوچمه  ماش  يارسا  ناوراک  رد  تشاد و  يرثوم  شقن  هیما  ینب  عیاجف  هب  تبسن  نانز  يرادیب  ینیـسح و  بالقنا  رد  دوب ،  رـصع 

رد مه  رصم و  رد  مه  مالسلا ،  هیلع  هنیکس  ترضح  درک .  یم  شالت  ینیسح  فادها  غیلبت  ناکدوک و  يرادهگن  رد  مالـسلا ،  هیلع  بنیز 
مالسلا هیلع  هنیکس  ترضح  دنور .  یم  شترایز  هب  یمالسا  ياهروشک  همه  زا  هک  دراد  يدایز  ناریاز  هاگراب و  هبق و  ماش ،  ریغـصلا  باب 

(363  . ) تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  يراکادف  روآ  دای  البرک و  هنحـص  نایوار  زا  یکی  دوب ،  هدنز  البرک  هیـضق  زا  سپ  اهلاس  هک 
ما  ) زا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  يرغص  همطاف  هّللهّلل  هّلل  ماش  هنیدم -  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مالـسلا  هیلع  يرغـص  همطاف   . 4

یـس دودح  زین  البرک  هعقاو  رد  مآ د و  ایند  هب  يرجه  ما  یـس  لاس  رد  يو  ( 364  . ) تسا هدوب  هیمیت  نب  هللادیبع  نب  هحلط  تنب  قاحـسا ) 
ینز يرغـص  همطاـف  تسا .  هدوب  رتگرزب  مالـسلا  هیلع  هنیکـس  ترـضح  شرهاوخ  زا  تفگ  ناوت  یم  اذـل  ( 365  . ) تسا هتـشاد  نس  لاـس 

نآ تسا و  هداد  تداهـش  رما  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  شردـپ  هک  يروط  هب  دوب ،  یملع  ینید و  یلاـع  ماـقم  ياراد  راوـگرزب و 
وت يارب  ار  همطاف  نم  دومرف :  وا  هب  ترضح  دمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  يراگتساوخ  يارب  ینثم  نسح  هک  دوب  یماگنه 

تدابع زامن و  هب  بش  مامت  نید ،  رد  و  هیبش ،  رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  ترـضح  مردام  هب  هک  منیزگ  یم  رب 
مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شردارب -  ردپ ،  زا  وا  ( 366  . ) تسا نیعلا  روح  هباشم  لکـش  رد  دراد و  یم  هزور  ار  اهزور  دزادرپ ،  یم 

 ، هللادبع وا ،  نادـنزرف  هدرک و  یم  تیاور  ثیدـح  سیمع  تنب  امـسا  سابع و  نب  هللادـبع  مالـسلا -  هیلع  بنیز  ترـضح  شا -  همع  و  - 
دوادوبا يذمرت ،  ننس  رد  وا  ثیداحا  دنا ،  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  زین  هیواعم  نب  ریهز  و  مدقملاوبا ،  رفعج ،  ما  نینچمه  نیسح  میهاربا ، 

رد شگرزب -  ردام  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  يرغـص  همطاف  تسا .  هدمآ  رجح  نبا  تافیلات  و  ییاسن ،  هجام ،  نبا  ، 
هب وا  درک  رداص  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  ياه  هناخ  بیرخت  روتـسد  دیلو  یتقو  تسیز  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم 
زا مدرم  هدـناوخ و  یم  مزمز  ار  هاچ  نیا  تشاد .  یناوارف  تکرب  هک  درک  رفح  یهاچ  تخاس ،  يا  هناخ  اجنآ  رد  و  هتفر ،  دجـسم  جراـخ 

مالـسلا هیلع  تیب  لها  هاگهانپ  نمام و  البرک  ثداوح  رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  دـننامه  مالـسلا  هیلع  همطاـف  دنتـسج .  یم  كربت  نآ 
هنیکس ربق  تشپ  ( 367  . ) تفای تاـفو  يرجه  لاس 110  هب  وا  تسا .  هدـناوخ  ارغ  ياه  هبطخ  دـیزی  دایز و  نب  هللادـیبع  هاـگرابرد  هدوب و 

 . تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالسلا  هیلع  يرغـص  همطاف  هب  بوسنم  يربق  نآ ،  پچ  تمـس  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  مالـسلا و  هیلع 
تافو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  تشپ  رد  ینعی  دوخ ،  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  يرغـص  همطاف  هک  دـننک  یم  تیاور  عبانم  رتشیب  رد 

خیش هتـشون  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  باتک  رد  دش .  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفای و 
رایسب مرح  هعقب و  ياراد  نوفدم و  ماش  رهش  رد  مالسلا  هیلع  يرغص  همطاف  دنک :  یم  لقن  نینچ  يرمق  يرجه  پاچ 1413  یفسلف ،  یلع 

خیراوتلا ص 495 خسان  باتک  رد  زین  قانم و  باتک  زا  ص 247  راونالا ،  راحب  باتک  رد  دـنک :  یم  هفاضا  دراد و  یناوارف  نیرئاز  ابیز و 
زاورپ دولایب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  رد  ار  دوخ  لاب  رپ و  اروشاع  زور  یغرم  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  زا 

وا رب  مالسلا  هیلع  همطاف  تسشن و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  مالـسلا  هیلع  يرغـص  همطاف  هناخ  راوید  رـس  رب  دیـسر و  هنیدم  هب  دومن و 
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نم تلقف :  مامالا ،  لاق :  بارغ  ای  کلی  هامعنت و  نم  تلقف  بارغلا  بعن  تفگب :  ار  راعـشا  نیا  دـیدرگ و  دوخ  یمیتی  هجوتم  تسیرگن و 
ناغف هلان و  نینچ  تسیک  مغ  زا  يراد  ناشیرپ  لاح  ارچ  غرم  يا  تفگ  بارـضلا  هنـسالا و  نیب  البرکب  نیـسحلا  نا  باوصلل  قفوملا  لاـق : 

تسا ز رفـس  رد  ردـپ  رخآ  هدز  متاـم  نم  دزیر  یم  ترپ  لاـب و  زا  هک  نوخ  نم  هب  وگ  دزیر  یم  ترت  مشچ  زا  هچ  نینوخ ز  کـشا  يراد 
يوس يدـهده و  رگم  وت  مراد  ربکا  ندـید  يزورآ  بش  زور و  مراد  ردارب  هن ز  ردـپ و  زا  ربـخ  هن  تسا  رـصب  رد  ملد  نوخ  وا  يرود  مغ 
گرم ربخ  نوخ  رگج  يارغـص  هب  نیـش  نیوش و  نیا  هب  غرم  يا  يا  هدروآ  هکلب  يا  هدـمآ  الب  برک و  زا  يدـصاق  رگم  ای  يا  هدـمآ  ابس 
ینابرق زور  زورما  دوب  انم  يارحـص  هرـسکی  البرک  ما  هدمآ  الب  برک و  زا  مگرم و  دصاق  ما  هدمآ  اون  روش و  اب  همطاف  يا  تفگ :  نیـسح 

هیلع نسح  ماما  رتخد  هنومیم  ناور 5 .  بآ  بل  هب  ناشطع  بل  اب  دش  هتشک  نانس  رمش و  متس  زا  تردپ  میوگ  شاف  زورما  دوب  ادهـش  هاش 
هیلع بلاطیبا  نب  رفعج  رسمه  سیمع  تنب  ءامسا  هربقم  رد   ) راوگرزب يوناب  ود  نیا  مالـسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  رتخد  هدیمح  مالسلا 6 . 

نب هللادبع  ربق  پچ  تمـس  رد  مالـسلا  هیلع  موثلک  ما  هنیکـس و  رباقم  تشپ  رد  هک  دنراد  رارق  هربقم  هرجح و  کی  رد  دنـشاب ) یم  مالـسلا 
یم هدید  نیبوچ  گرزب و  یتوبات  نآ  لخاد  رد  زبس و  گنر  هب  يدبنگ  نانآ  هرجح  يالاب  رب  تسا .  هدش  عقاو  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج 
ربق هس  ره  اج  نآ  رد  هک  تسا  هار  نآ  لخاد  نیمز  ریز  هب  یناکلپ  هلیـسو  هب  هدش و  يزاسزاب  يرجه  لاس 1330  رد  روکذم  هرجح  دوش . 

سیمع تنب  امسا   ) زا مود  ربق  يرجه -  داتفه  لاس  یفوتم  مالسلا )  هیلع  لیقع  نب  ملسم  رتخد  هدیمح   ) زا لوا  ربق  دشاب .  یم  مه  رانک  رد 
ره هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  هنومیم  زا  زین  ربق  نیموس  و  يرجه ،  لاس 65  یفوتم  مالسلا  هیلع  یلع  رایط و  رفعج  رـسمه  ( . 

ردقیلاع دیهش  شردپ  ریغـصلا  باب  رایط -  رفعج  نب  هللادبع   . 7 ( 368  . ) دنراد رارق  نیبوچ  هدـش و  يراکیـشاک  هربقم  کی  لخاد  رد  هس 
 . تسا مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح  داماد  هدازردارب و  وا  دـشاب .  یم  سیمع  تنب  امـسا  شرداـم  و  راـیط ،  رفعج  ترـضح  مالـسا 
هب هقالع  يولع و  ناتـسآ  هب  تدارا  يوبن و  نادـناخ  زا  تیاـمح  رد  نینچمه  تسا .  هدوب  برع  روهـشم  ناگدنـشخب  ایخـسا و  زا  هللادـبع 

تشاد و تکرش  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  ياهداهج  مور و  ياهگنج  رد  یناوج  نینس  رد  تسا .  روهـشم  مالـسلا  هیلع  نینـسح 
ماما هارمه  هب  ادـخ  هار  رد  ینابرق  يارب  ار  شنارـسپ  هدـنام و  زاجح  رد  ماما  هزاجا  هب  الامتحا  البرک  هیـضق  رد  دوب .  عاجـش  ناهدـنامرف  زا 
یتقو دنیوگ :  دوشگن .  يرکشان  تمادن و  هب  نابز  زگره  زین  نآ  زآ  سپ  دندیسر .  تداهـش  هب  هک  داتـسرف  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ام هب  مالسلا  هیلع  نیسح  رطاخ  هب  تبیصم  نیا  هک  دنار  نابز  رب  شمالغ  تخادرپ ،  يرادازع  هب  تفایرد  ار  شیوخ  نادنزرف  تداهش  ربخ 
ترفاسم اجنآ  هب  تشاد  ماش  رد  هک  یکالما  رطاخ  هب  هللادبع  هک  دنا  هتشون  درک .  خیبوت  ار  مالغ  تفشآرب و  تخس  هللادبع  تسا ،  هدیسر 

تلحر کلذ  عم  دـنا ،  هتـشون  زین  لیقع  شیومع  راوج  رد  ار  شنفدـم  هنیدـم و  رد  ار  وا  تاـفو  هچرگ  تشذـگرد .  اـجنامه  رد  هدرک و 
تسا نکمم  روطس ،  نیا  مقار  داقتعا  هب  دشاب .  یم  ماش  رد  وا  ربق  دوجو  دیوم  ماش  رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترـضح  شردقیلاع  رـسمه 

رد هعیش  دوجو  دندقتعم  يرایـسب  هکنانچ  دشاب ،  نایوما  تاغیلبت  لاطبا  روظنم  هب  یتکرح  دوخ  ماش  رد  نانآ  نارادفرط  تیب و  لها  نطوت 
رد هللادبع  نادنزرف  تسا .  هدوب  نارگید  هللادبع و  رذوبا و  لالب و  ترجاهم  ماش و  هب  اهدیعبت  اهتراسا و  اهترجاهم و  نیمه  تاکرب  زا  ماش 

8 ( 369  . ) تسا طوبضم  خیرات  باسنا و  لاجر و  بتک  رد  هک  دنا  هتشاد  يرثوم  شقن  یسابع  يوما و  نارگدادیب  هیلع  یمالـسا  ياهمایق 
دوجو یحیرض  هعقب و  ماش ،  ریغصلا  باب  ناتسربق  رد  ریغصلا  باب  ماش ،  البرک -  يادهش  ياهرـس  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ترـضح  ماقم  . 

هیلع داجس  ترضح  ماقم  زین  نآ  بنج  رد  دشاب و  یم  البرک  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  يادهـش  زا  نت  هسدقم 17  ياهرس  نفدم  هک  دراد 
رد زا  رتالاب  رتم  هاجنپ  دودح  هک  ناکم  نیا  زورما  دندرپس .  كاخ  هب  ریغصلا ) باب   ) رد ار  ادهـش  زا  رـس  دنچ  ( 370  . ) دراد دوجو  مالسلا 

هدوب و یکقاطا  ای  هرجح  نآ  طسو  رد  هک  تسا  گرزب  يا  هطوحم  ياراد  دـشاب  یم  هچوک  پچ  تمـس  ریغـصلا و  باـب  ناتـسربق  یلـصا 
يالاب رب  هک  دنچ  ره  تسا .  هدش  هتخاس  هرقن  زا  یحیرـض  نانآ  نفدم  رب  ریخا  ياهلاس  رد  دنا .  هدش  نفد  کقاطا  نیا  رد  سدقم  ياهرس 

هب ناکم  نیا  رد  البرک  يادهـش  زا  نت  هس  رـس  اهنت  يوق  لامتحا  هب  نکیل  هدـش  هتـشون  البرک  يادهـش  زا  نت  هدزناـش  یماـسا  هرجح ،  نیا 
ربکا یلع  ترضح  سدقم  رس  مالسلا 2 -  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  سدقم  رس   - 1 زا :  دنترابع  اهرس  نیا  دنا .  هدش  هدرپس  كاخ 
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اب ماقم  نیا  يدورو  رد  يالاب  رب  يا  هبیتک  يرجه  لاس 1321  رد  نیمالا  نسحم  مالسلا  هیلع  رهاظم  نب  بیبح  سدقم  رس  مالسلا 3 -  هیلع 
لحم نیا  يور  رب  یحیرـض  هک  اهدـعب  رهاـظم ) نب  بیبـح  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ساـبع و  سار  اذـه   ) دوـب هدـید  تراـبع  نیا 

نانآ ياهندب  هب  البرک  ياهرس  رتشیب  دنراد  ناعذا  هعیـش  یخیرات  عبانم  هکنیا  هب  هجوت  اب  ( 371  . ) دیدرگ رکذ  نت  هدزناش  مان  دش  هتشاذگ 
فقـس رب  هک  ییاهرـس  مان  باوصلاب  ملعا  هللاو  دـشاب .  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  رـس  هس  زا  شیب  ناکم  نیا  رد  دـسر  یمن  رظن  هب  دـش  قحلم 

 ، یلع نب  هللادبع   - 5 نسحلا ،  نب  مساق   - 4 رهاظم ،  نب  بیبح   - 3 ربکا ،  یلع   - 2 سابع ،   - 1 زا :  دنترابع  هدش  تبث  ناکم  نیا  دبنگ 
 - 12 یلع ،  نب  نامثع   - 11 رکب ،  یبا  نب  یلع   - 10 نوع ،  نب  هللادبع  - 9 یلع ،  نب  دمحم   - 8 یحایر ،  رح   - 7 یلع ،  نـب  رمع   - 6
ربق رهابلا  هللادبع   . 9 هللادبع .  نب  نیسح   - 16 لیقع ،  نب  هللادبع   - 15 ملسم ،  نب  دمحم   - 14 لیقع ،  نب  رفعج   - 13 یلع ،  نب  رفعج 

لقتسم و ناتسربق  زا  هک  دراد ،  رارق  ریغصلا  باب  یقرش  هراوید  رانک  رد  رهاب  هللادبع  هب  فورعم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نب  هللادبع 
رد هک  وا  دقرم  هربقم و  فارطا  تسا .  یگرزب  اتبسن  ناتسبش  زبس و  دبنگ و  نحص و  ياراد  دشاب .  یم  ناتـسربق  یلـصا  رد  زا  سپ  نآ  هار 

ماما اب  هللادـبع  دـنا .  هتخاس  ازجم  لقتـسم و  ناتـسربق  زا  ار  نآ  هک  دـنا  هدیـشک  يراوید  تسا ،  هدـش  يزاسزاب  يرمق  يرجه  لاس 1330 
هب فورعم  هرهچ ،  یگدنـشخرد  تلع  هب  فورعم و  لامج  نسح و  هب  ناردارب  نایم  رد  وا  تسا .  ردام  کـی  زا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم 
يو دیشخب ،  یم  غورف  رون و  شیوخ  رادید  یگدنشخرد  يور و  عورف  زا  ار  نارضاح  هکنآ  زج  تسشن  یمن  یسلجم  چیه  رد  دوب و  رهاب 

زا دوب .  ثدحم  هیقف و  دهاز و  لضاف و  يدرم  هللادبع  دوب .  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تاقدص  یلوتم 
یخرب تسا .  لوقنم  يو  زا  یناوارف  ثیدـح  هدرک و  لـقن  يداـیز  راـبخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دوخ  مارک  ءاـبآ  قـیرط 

رفعج ماما  یمارگ  دنزرف  ربق  مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  نب  هللادـبع   . 10 دادغب .  هیبنیز  لت  یـضعب  دنا و  هتـسناد  هنیدـم  رد  ار  يو  تافو 
ياراد هک  دراد ،  رارق  نآ  پچ  تمـس  رد  مالـسلا و  هیلع  يرغـص  همطاـف  ربق  زا  رتـالاب  یمک  هعیـش ،  بهذـم  سیئر  مالـسلا  هیلع  قداـص 
نایعیـش مشـش  ماما  دنزرف  ربق  اج  نیا  دوش ،  یم  هدید  يزلف  يا  هظفحم  اب  نیبوچ  یتوبات  نآ  لخاد  هدوب و  زبس  گنر  هب  کچوک  يدبنگ 

نانز نیتسخن  زا  يو  هّلل  ماش  ریغـصلا  باـب  کـلام -  نب  میمت  نب  دـبعم  نب  سیمع  تنب  ءامـسا  نیعبات 1 .  باحـصا و   . 3 ( 372  . ) تسا
هب مالـسلا  هیلع  رایط  رفعج  ترـضح  شدنمجرا  رهوش  اب  هک  تسا  نیرجاهم  هتـسد  نیلوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  هدـنورگ 
زا تیعبت  هب  هک  دش  يرسپ  ياراد  زین  هشبح ،  هاشداپ  یـشاجن ،  نامزمه  دمآ .  ایند  هب  هشبح  رد  زین  هللادبع  شدنزرف  دومن .  ترجه  هشبح 

هرمث دش و  رکبوبا  رسمه  مالسلا  هیلع  رفعج  ترضح  تداهش  زا  سپ  يو  نوع )  دمحم ،  هللادبع ،   ) دش رسپ  هس  ياراد  رایط  رفعج  بانج 
ءامسا دش .  دیهش  رصم  رد  هک  دوب  ترضح  رادناتسا  مالـسلا و  هیلع  یلع  یلوم  صلخم  نارای  زا  هک  دوب  دمحم  مان  هب  يرـسپ  جاودزا  نیا 

دادع ار  وا  یخرب  هک   ) ییحی مان  هب  دـش  رـسپ  ود  يراد  زین  وا  زا  هک  دـمآ  لیان  مالـسلا  هیلع  یلع  یلوم  يرـسمه  راختفا  هب  رکبوبا  زا  دـعب 
تنیط كاپ  نانز  زا  امسا  رغصا .  دمحم  و  تفر )  ایند  زا  نیدلاو  تایح  نامز  رد  دنـسیون  یم  اه  هباسن  یـضعب  دنناد و  یم  البرک  يادهش 

 ، ریغصلا باب  رد  امسا  ربق  درک .  کمک  نینموملا  ریما  هب  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  هنایفخم  نیفکت  لیـسغت و  رد  هک  دوب  يدنمتداعـس  و 
هعقب تشپ  رد  هدش ،  نفد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هنومیم  رکب و  یبا  نب  دمحم  شدنزرف  رـس  شرانک  رد  هک  يا  هعقب  رد 
نانز زا  هضف  هّلل  ماش  ریغـصلا  باب  مالـسلا -  هیلع  ارهز  ترـضح  همداخ  هضف ،   . 2 ( 373  . ) تسا هدش  عقاو  مالسلا  هیلع  هنیکس  ترـضح 

ناگدازهاش زا  ار  وا  ناسیون  خـیرات  یـضعب  تسا .  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  صاـخ  نادـنمتارا  زا  شیوخ و  راـگزور  هنومن  هلـضاف و 
دش مالسا  نیمزرس  دراو  ناریـسا  تیعم  رد  دوب  هدید  هک  یباوخ  هب  هجوت  اب  هبون  دالب  زا  هک  دنناد  یم  يا  هبون  تخدهاش  یـضعب  یناریا و 
دوب هدرک  میسقت  نایم  رد  زور  کی  هضف  اب  ار  هناخ  ياهراک  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  تسویپ .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هداوناخ  هب  و 
هیلع تیب  لـها  زا  تعباـتم  هب  هک  يو  داد .  یم  نآرق  تاـیآ  اـب  هراومه  ار  مدرم  باوج  تفگن و  ینخـس  رمع  رخآ  لاـس  تسیب  رد  هضف  . 
ریسا نیکسم و  میتی و  هب  ار  شراطفا  تفرگ و  هزور  زور  هس  دوب  هدرک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يافش  يارب  هک  يرذن  بجوم  هب  مالسلا و 

رد اذل  ( 374 ( ) اریسا امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطیو   : ) دیامرف یم  یتا  له  هروس  رد  هک  تسا  هفیرش  هیآ  نیا  لومـشم  داد ، 
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بابر هنیکس و  موثلک و  ما  بنیز و  ترضح  رانک  رد  مرح ،  لها  اب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  عاد  ماگنه و  هب  زین ،  اروشاع  زور 
هعقب زا  جورخ  زا  دعب  ماش  ریغـصلا  باب  رد  هضف  ترـضح  هعقب  تفرگ .  رارق  مولظم  بیرغ و  ماما  زیمآدـقفت  باطخ  دروم  مالـسلا ،  هیلع 

 : تسا هتـشون  هعقب  رد  رـس  يور  هتفرگ و  رارق  تسار  تسد  تمـس  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  هعقب  فرط  هب  لـالب  راـیط و  رفعج  نـب  هللادـبع 
 ، ناتسربق یقرش  هراوید  ياهتنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارـسمه  هبیبح  ما  هملـس و  ما  3 و 4  ( 375  ( ) هللا لوسر  همداخ  هضف  )
ود نآ  رد  هک  تسا  ناتسربق  ریاس  زا  ادج  لقتسم و  روطب  يا  هرجح  مالسلا ،  هیلع  داجس  نب  هللادبع  ربق  زا  سپ  یلصا و  رد  زا  رتالاب  یمک 
ما اریز  درادن ،  تحص  رما  نیا  تفگ  دیاب  نیقی  هب  عطق  دوش .  یم  هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارسمه  هملـس  ما  هبیبح و  ما  ربق 
ماش ورمع -  نب  دادقم  ینارهب -  يدـنک  دوسا  نب  دادـقم   . 5 ( 376  . ) دنتـسه نوفدم  هنیدم  رد  عیقب  ناتـسربق  رد  ود  ره  هبیبح  ما  هملس و 

مالسا هب  توعد  ریسا و  يو  ار  ناسیک  نب  مکح  هتـسج ،  تکرـش  اهگنج  رد  هک  تسا  گرزب  نیدهاجم  زا  مالـسا و  رد  نیقباس  زا  دادقم 
يرفن هد  ياههورگ  هب  ار  ام  ربمغیپ  میدـمآ  هنیدـم  هب  هک  یناملـسم  زاغآ  رد  دـیوگ :  شدوخ  هکنانچ  درب ،  ناوارف  جـنر  زاـغآ  رد  دومن . 

راهچ ای  هس  ياه  هتـسد  زا  دادقم  مدوب .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  نم  میدرک و  یم  یگدنز  هناخ  کی  رد  هک  دوب  هدرک  میـسقت 
هدوبر و ار  تقبـس  يوگ  تیب  لها  اب  یگتـسبمه  يرای و  رد  يو  دنا .  هدـش  دـیجمت  توبن  نادـناخ  نابز  هب  هک  تسا  هیلوا  يرفن  تفه  ای 

دوسالا نب  دادقم  الا  هلوج  لاج  دق  الا و  دحا  یقب  ام   : ) دنا هدومرف  شا  هرابرد  هکنانچ  دسر .  یمن  وا  هیاپ  هب  یسک  یسراف  ناملس  زا  سپ 
 . دروآ رد  دادـقم  يرـسمه  هب  ار  بلطملادـبع  نب  ریبز  شیومع  رتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیدحلا ) ربز  لثم  ناک  هبلق  ناـف 

لیلج ياملع  زا  هک  تسا  دادقم  لضاف  مظعم  لیلج  خیش  ربق  دادقم ،  مان  هب  ناو  رهش  رد  روهـشم  ربق  هک  تسا  هتـشون  یمق  ثدحم  هچرگ 
فرط هب  هیبنیز  زا  تشگزاب  رد  یلو  دناد ،  یم  هنیدم  یکیدزن  فرج  رد  ار  دادقم  ربق  دـشاب و  یم  هسیفن  تافلوم  بحاص  هعیـش و  ناشلا 

مان هب  تسا  ییابیز  دجسم  هداج ،  رانک  رد  دادقم . ) يدیـس   : ) تسا هتـشون  هک  دراد  دوجو  یگنر  زبس  ولبات  تسار  تسد  تمـس  رد  ماش 
نیا هدـش و  يزاسون  ییاـبیز  رمرم  ياهگنـس  اـب  ربق  دراد و  ینهآ  هدرن  نآ  فارطا  هک  دراد  دوج  دجـسم و  نحـص  رد  يا  هربقم  دادـقم و 
یف دادقملا  انا  دعرت  امسلا  باوبا  یتالمح و  ضرالا  زهت  دوسالا  دیسلا  نب  انا  دبعم  وب  دادقملا  انا  تسا :  هتسب  شقن  گنس  يور  رب  راعشا 
هللا لوسر  نذوم  حابر  نب  لـالب  لالـضلا 6 .  لها  یف  دحلا  قیلط  الیقـص  ضیبا  اغولا  یف  یفیـس  یلاوعلا و  رمـسلاب  ضیبلا  دیبا  لاتقلا  موی 
دازآ دیرخ و  ار  وا  رکبوبا  دوب ،  فلخ  نب  هیما  مالغ  تسخن  تسا .  مالـسا  رد  نیقباس  زا  لالب  ماش -  ریغـصلا  باب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 
ناذا رمع  رکبوبا و  يارب  دنامن و  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  یلو  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نذوم  يو  درک . 

دش نفد  ریغصلا  باب  رد  تشذگرد و  ماش  رد  یگلاس  ای 70  نس 63  رد  مکی  تسیب و  ای  متسیب  لاس  رد  درک و  ترفاسم  ماش  هب  تفگن و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  نذوم  نیلوا  لالب  دسیون :  یم  راصبالا  رون  رد  یجنلبش  تسا .  هتفرگ  رارق  هعقب  کی  رد  رفعج  نب  هللادبع  اب  نونکا  و 
رسپ ینرق  سیوا   . 7 ( 377  . ) تشذگرد يرجه  ای 18  لاس 17  رد  تفگن و  ناذا  اـفلخ  زا  مادـکچیه  يارب  نآ  زا  دـعب  دوب و  هلآ  هیلع و 
هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  نایم  هبناج  ود  یتسود  تسا .  مالـسا  رد  هینامث  داهز  زا  حودمم  درف  نیمراهچ  زا  یکی  سیوا  هقر  هیروس -  سینا ، 

لیامش نانچ  لاح ،  نیع  رد  یلو  دنیبب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسناوتن  رمع  تدم  لوط  رد  وا  تسا .  لثملا  برض  سیوا  هلآ و  و 
زا وا  دـندوب .  هدـش  هدـنامرد  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هلاـس  دـنچ  ناراـی  هک  دومن  یم  فیـصوت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

يروف دوبن  هنیدم  رد  ترـضح  رگا  هکنیا  طرـش  هب  دورب ،  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ندـید  يارب  هک  دوب  هتفرگ  هزاجا  شردام 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  تشگرب  درکن و  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  دمآ  هنیدم  هب  قایتشا  اب  زین  سیوا  ددرگرب . 

سیوا منک .  یم  مامـشتسا  نمی  بناج  زا  ار  نامحر  شوخ  يوب  نم  نمیلا )  لـبق  نم  نمحرلا  سفن  دـج  ـال  ینا   : ) دومرف دـمآ  هنیدـم  هب 
همه شیاوقت  ماقم و  تعفر  ناش و  تلـالج  دـهز و  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  نویراوح  زا  نیعباـت و  رباـکا  زا  ینرق 

زین و  تسا ،  تما  نیا  بهار  وا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تسوا .  لـئاضف  زا  نوحـشم  اـهباتک  دـنراد و  قاـفتا  ناناملـسم 
یلع نینموملا  ریما  ترضح  يرای  هب  نیفـص  گنج  رد  سیوا  دنک .  یم  تعافـش  ار  رـضم  هعیبر و  زا  یگرزب  لیابق  سیوا  تسا :  هدومرف 
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عقاو هقر  رهش  رد  نونکا  يو  ربق  تشگ .  نوفدم  نیفص  رد  دیسر و  تداهش  هب  گنج  نیمه  رد  درک و  تعیب  يو  اب  تفاتش و  مالسلا  هیلع 
ربق کیدزن  هقر -  رهـش  رـسای :  راـمع   - 2 تسا .  هدـش  عقاو  رامع  بانج  ربق  کـیدزن  ماـش  يرتمولیک  بلح و 450  يرتـمولیک  رد 200 

ریغصلا باب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نذوم  يرماع  موتکم  ما  نب  هللادبع  ایرکز 8 .  عماج  هقر  رهش  ربمغیپ :  يایرکز  ینرق 3 -  سیوا 
راب هدزیس  دوب  انیبان  نوچ  تسا و  رجاهم  مالسالا و  میدق  هللادبع  تسا  سیق  شردپ  موثلک و  ما  شردام  دنا .  هتـشون  ورمع  ار  وا  مان  یخرب 

 . دوب رضاح  هیسداق  گنج  رد  وا  تفرن .  تاوزغ  هب  اذل  دناوخب و  زامن  شیاج  هب  هک  تشاذگ  هنیدم  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هدمآ مالسا  خرات  رد  يو  مان  زین  رگید  ياهتبسانم  هب  دنناد و  یم  صخـش  نیمه  ار  سبع  هروس  رد  روکذم  يامعا  درف  نیرـسفم ،  یـضعب 

زا هک  یتاوزغ  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوب و  انیبان  دمآ و  هنیدم  هب  ردب  گنج  زا  دعب  يو  هک  دنا  هدروآ  زین  تسا . 
تـسد هب  زین  یهایـس  مچرپ  هدیـشوپ و  هرز  ود  هیـسداق  رد  هللادـبع  دومرف .  یم  یفرعم  هنیدـم  يزامنـشیپ  هب  ار  يو  دـش  یم  جراخ  هنیدـم 

رد يو  مان  هب  رهابلا  هللادبع  ترـضح  رانک  رد  یهاگمارآ  نونکا  یلو  تشذگ .  رد  اجنآ  رد  تعجارم و  هنیدـم  هب  گنج  زا  سپ  تشاد و 
 . تسا بوسنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارـسمه  زا  یکی  هب  هک  دراد  دوجو  یقاطا  وا  هعقب  کیدزن  تسا و  روهـشم  ریغـصلا  باب 

یناسک زا  يو  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردقلا  لیلج  هباحـص  زا  رگید  یکی  سوا )  نب  سوا   ) سوا نب  سوا  ربق   . 9 ( 378)
راگزور یتسدـگنت  رقف و  تیاهن  رد  سوا  نب  سوا  درک .  یم  یگدـنز  هفـص )  ناویا   ) رب هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  رد  هک  دوب 

درک و ترجه  ماش  هب  يو  دوب .  فاکتعا  تدابع و  دجهت و  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  هراومه  دینارذگ و  یم 
تمـس رد  هینوباص  هسردـم  لباقم  رد  نونکا  يو  هربقم  ( 379  . ) دـش نوفدـم  ریغـصلا  باب  رد  نامثع ،  تفالخ  نارود  رد  تاـفو  زا  سپ 

سوا و نب  سوا  هارمه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  زا  رگید  یکی  عقسالا  نب  هلئاو   . 10 تسا .  ریغصلا  باب  یبرغ  هراوید 
هبسنلاب يرمع  يو  دوب .  عقسالا  نب  هلئاو  درک  یم  یگدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  رد  هفـص  ناویا  رب  نارگید  رـسای و  نب  رامع 

باـب رد  تفر و  اـیند  زا  قشمد  رد  يرجه - )  لاس 83   ) ناورم کلملادـبع  تفالخ  رد  یگلاس -  نس 150  رد  دـنیوگ  تشاد و  ینالوط 
هب مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هلئاو  ( 380  . ) تفای تافو  رهـش  نیا  رد  هک  دوب  يا  هباحـص  نیرخآ  وا  دش .  نوفدـم  ریغـصلا 

(381  ) هتخادرپ یم  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادـناخ  ناش  رد  هک  ریهطت  هیآ  لقن  هب  هراومه  هدوب و  نیگمـشخ  تدـش 
رهـش نیا  هب  قشمد  حتف  زا  سپ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  یکی  دـیبع ) نب  هلاضف   ) دـیبع نب  هلاضف   . 11 تسا . 

 . تشذگ رد  يرجه  لاس 53  رد  تشاد و  هدهع  رب  ار  رهش  نیا  رد  تواضق  یسرک  هیواعم ،  نارود  رد  دیزگ .  تنوکـس  اجنآ  رد  دمآ و 
زا رگید  یکی  يراـصنا )  عیبر  نب  لهـس   ) يراـصنا عیبر  نب  لهـس   . 12 ( 382  . ) دـنتخاس نوفدــم  ءادرد  ماو  ءادرد  یبا  راـنک  رد  ار  يو 

بونج  ) ریغـصلا باب  رد  ار  وا  تفای .  تافو  هیواـعم  تفـالخ  لـئاوا  رد  هدـش و  نکاـس  قشم  رد  هک  دوب  سوا  هلیبق  زا  راوگرزب و  هباـحص 
رد قشمد  يرتمولیک  قشمد 20  مالسلا -  هیلع  یلع  يالو  دیهـش  ینمی -  يدنک  يدع  نب  رجح   . 13 ( 383  . ) دندرپس كاخ  هب  ناتسربق ) 

هاگتـسیا دـشاب .  یم  اـمود  تسار  تمـس  رد  اتـسرح  زا  دـعب  هک  اـمود  عـباوت  زا  دوـش و  یم  ظـفلت  ردـع  لـحم  رد  نوـنکا  هک  ارذـع  هیرق 
ریخلا رجح  هب  فورعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  نارای  لادـبا  زا  داهز و  نارـس  رابک و  نیعبات  زا  رجح  تسا .  هروثلا  عراـش  رد  نآ  ياهـسوبوتا 

نعل دومرف :  منک ؟  هچ  دیـسرپ :  درک ؟  یهاوخ  هچ  عقوم  نآ  رد  ینک ،  تنعل  نم  هب  هک  دـننک  یم  رما  ارت  دوـمرف :  وا  هب  ترـضح  تسا . 
ار رجح  نمی ،  لماع  فسوی ،  نب  دمحم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  مدنوادخ .  نید  رب  نم  هک  يوجم  يرازیب  یلو  نکب 

نیعلا نا  ینرما  ریمالا  نا   : ) تفگ مدرم  راظنا  رد  يو  و  دنک ،  نعل  ار  الوم  ات  دـندز  يدایز  کتک  ار  وا  تشاد .  هگن  اعنـص  دجـسم  رد  رب 
دینک تنعل  دوب ) فسوی  نب  دـمحم  شروظنم   ) ار وا  سپ  منک .  تنعل  ار  یلع  هک  دـهد  یم  نامرف  ارم  ریما  ( 384  ( ) هللا هنعل  هونعلاف  ایلع . 

ترـضح تداهـش  هب  کـیدزن  قیاـقد  نـیرخآ  رد  يو  دوـب .  فورعم  دـهز  يداـیز  زاـمن و  ترثـک  هـب  رجح  دـنک .  تـنعل  شیادـخ  هـک 
نم زا  نتسج  يرازیب  هب  ارت  هک  ینامز  ینک  یم  هچ  رجح ،  يا  دومرف :  دوشگ و  مشچ  ترضح  دناوخ ،  يرعـش  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
همه لمحت  دننازوسب ،  دننکفا و  مشتآ  رد  دننک و  هراپ  هراپ  ریـشمش  ابارم  رگا  نانموم ،  ریما  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  درک :  ضرع  دـنناوخب ؟ 
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(385  ( ) کیبن تیب  لها  نع  اریخ  هللا  كازج  رجح  ای  ریخ  لکل  تقف  و   : ) دومرف ترـضح  مهد .  یم  حیجرت  وت  زا  تئارب  رب  ار  اهیراوگان 
هک دنوش  یم  هتـشک  ینادرم  ارذـع )  ) رد نم  زا  سپ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تفگ :  هیواعم  هب  هشیاع 

ار هیواعم  هک  داد  ناکت  ار  یمالـسا  ياهروشک  ناـنچ  رجح  گرم  ( 386  . ) دنوش یم  كانمـشخ  اهنآ  رطاخ  هب  اهنامـسآ  لها  دـنوادخ و 
گرم دنوادخ  زا  درک و  نایب  ربنم  رد  ار  عوضوم  زامن  زا  سپ  ناسارخ ،  رد  هیواعم  شترا  هدنامرف  رادناتـسا و  دایز ،  نب  عیبر  درک .  اوسر 

ربق  ) تسا هوعدلا  باجتـسم  فورعم و  ارذـع  رد  رجح  ربق  تسا :  هتفگ  ریثا  نبا  ( 387  . ) دیدرگ باجتـسم  شیاعد  درک و  بلط  ار  دوخ 
اب رجح  دـنزاس ) یم  نآ  يارب  یهاگراب  نحـص و  ناملـسم  مدرم  تمه  هب  اریخا  دراد و  یمیدـق  هنذام  هک  تسا  يدجـسم  رانک  رد  روبزم 

هرـسیم هدـنامرف  ناورهن  رد  هدـنک و  هلیبق  هدـنامرف  نیفـص  رد  دوش و  یم  بوسحم  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  ناـگرزب  زا  شمک  نس  دوجو 
 ، نشوجلا يذ  نب  رمش  يرعشا ،  یسوموبا  رسپ  هدارب  وبا  دننام :  تسرپ  ایند  ینایوج  ارجام  دوب .  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح  رگشل 

هیواعم هیلع  تسا  هتساوخ  مدرم  زا  هدرک و  نعل  ار  هفیلخ  شنارای  رجح و  هک  دندرک  میظنت  يا  هیداهشتسا  دعـس  نب  رمع  یعبر و  نب  ثبش 
زا یکی  هصیبـق  لزنم  راـنک  زا  ار  نا  نآ  هک  یماـگنه  دـنداد .  تـکرح  ماـش  فرط  هـب  ار  اـهنآ  یتـموکح  نیروماـم  دـنوش .  گـنج  دراو 
هک مسر  یم  تداهـش  ضیف  هب  ای  نم  تفگ :  درک و  توکـس  هب  رما  ار  اهنآ  دنتـسیرگ ،  یم  شنارتخد  دـنداد ،  یم  روبع  رجح  ناـهارمه 
اب هدـنک و  ار  نانآ  ياهربق  دـندرب ،  قشمد )  کیدزن   ) ارذـع جرم  هب  ار  ناـشیا  مدرگ . . .  یم  رب  هکنآ  اـی  و  تسامـش ،  رادـهگن  دـنوادخ 

دادـماب دـندناوخ ،  زامن  حبـص  اـت  ناـشرفن  تشه  دـندش .  دازآ  ناشناگتـسب  تساوخرد  هب  رفن   6 دنداتـسیا .  ناـشربارب  رد  هنهرب  ریـشمش 
ماـن هب  ار  يرگید  درک و  دازآ  دورن  هفوـک  هـب  هـکنآ  طرـش  هـب  ار  یکی  يو  دـندرب ،  هیواـعم  دزن  هـب  ار  رفن  ود  دنـشکب  ار  اـهنآ  دنتـساوخ 
نیا دورف :  دناوخ و  ینالوط  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  هزاجا  رجح  دنیامن .  دیهش  ار  وا  هجو  نیرتدیدش  اب  ات  داتسرف  هفوک  هب  نامحرلادبع 

هدامآ ربق  هکنآ  لاح  مسرتن و  ارچ  دومرف :  دزرل ؟  یم  تندب  ارچ  دیسرپ :  دالج  ما .  هدناوخ  میگدنز  تدم  رد  هک  دوب  يزامن  نیرتهاتوک 
مـشخ هب  ار  دنوادخ  هک  میوگ  یمن  يزیچ  اما  دزرل  یم  مندب  هچ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  یلو  تسا ،  هدش  هدیـشک  ریـشمش  رـضاح و  نفک  و 

 - یسبع 5 هعیبض  نب  هصیبق  ینابیش 4 -  لبش  نب  یفیص  یمرضح 3 -  دادش  نب  کیرش  يدع 2 -  نب  رجح   - 1 ادهش :  دادعت  مروایب . 
دجسم مالسلا ،  هیلع  هقر  ترضح  ربق  یقرش  لامش  رد  يزنع  ناسح  نامحرلادبع  يزنع 7 -  نایحن  نب  مادک  يرقنم 6 -  باهش  نب  زرحم 

ندب ياضعا  زا  یضعب  ای  تسا ،  هدش  عقاو  اجنآ  رد  ارذع  جرم  يادهـش  روبق  دنیوگ  یم  هک  تسا  عقاو  تاداس  دجـسم  هب  فورعم  بصق 
 ( بیبر  ) هتفای و شرورپ  یلو  رکبوبا ،  دنزرف  يو  ماش  ریغـصلا  باب  رکبا -  یبا  نب  دمحم   . 14 ( 388  . ) تسا هدش  نوفدم  اجنآ  رد  نانآ 
 . داد یمالسا  هعماج  لیوحت  يدیشر  نادنزرف  هک  دوب  راگزور  تنیط  كاپ  نانز  زا  سیمع  تنب  ءامـسا  شردام  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع 

مـساق مان  هب  يرـسپ  هک  هنوگ  نیدب  دوش .  یم  بوسحم  قداص  ماما  ترـضح  يردام  دج  تشاد  هک  یمراکم  لیاضف و  رب  هوالع  دـمحم 
هللادبع و دمحم و  تسا .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  ردام  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  رـسمه  هورف  ما  وا  رتخد  هک  تشاد  نیمرح  هیقف 

ترضح فرط  زا  دمحم  دنشاب .  یم  دمحم  يردام  ناردارب  مالسلا ،  هیلع  یلع  ترضح  رسپ  ییحی  و  رایط ،  رفعج  ترضح  نادنزرف  نوع 
نب هیواعم  مود ،  هبترم  رد  کلام .  زا  دـعب  رگید  راب  رتشا و  کلام  زا  لبق  رابکی  دـش ،  بوصنم  رـصم  يرادناتـسا  هب  راـبود  نینموملا  ریما 

دـندز و شتآ  هتـشاذگ و  هدرم  یغالا  مکـش  رد  ار  شرهطم  شعن  هدـیناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  هیواعم  روتـسد  هب  صاع  رمع و  جـیدخ و 
دمحم تداهش  رد  هشیاع  دنیوگ  تسا )  روهشم  ماش  ریغصلا  باب  رد  شسدقم  رس  نفدم  نونکا   ) دنداتـسرف ماش  هب  هیواعم  يارب  ار  شرس 
دمحم رب  تخـس  زین  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  درک .  یم  نعل  جیدخ  نب  هیواعم  صاع و  ورمع  هیواعم و  رب  زامن  ره  تونق  رد  تسیرگ و 
تـشه تسیب و  تداهـش  ماگنه  هب  دمحم  رکبوبا .  تشپ  زا  تسا  نم  رـسپ  دمحم  ع :  رکب ) یبا  رهظ  نم  ینبا  دمحم   : ) دومرف تسیرگ و 

اعدلا عماج  بنج  ناضیح  نابایخ  رـصم  رد  يو  ربق  دوب .  هداد  ربخ  يو  تداهـش  زا  تدالو  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب و  هلاس 
یلاخلخ ینابر  یلع  مالسلا  هیلع  تیب  لها  مرح  مق -  مالسلاو  تسا .  هدش  عقاو  رهزالا  هاگشناد  تشپ  رد 

اهتشون یپ 
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اهتشون یپ 

اهتشون 1 یپ 

ج 33،ص  (، يافوتم 1411 ق  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هعیـش  عجرم  گرزب  قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  - 1
قاقحا تاقحلم  ریدغلا 2 - باتک  بحاص  ینیما  همالع  موحرم  فیلات  انتنس ) انتریس و   ) باتک هب  رتشیب ر.ك  حیضوت  يارب  لوا .  پاچ  61

يارب لوا .  پاچ  ج 33،ص 61  (، يافوتم 1411 ق  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هعیش  عجرم  گرزب  قحلا ، 
عجرم گرزب  قحلا ،  قاقحا  تاقحلم  ریدغلا 3- باتک  بحاص  ینیما  همالع  موحرم  فیلات  انتنس ) انتریس و   ) باتک هب  رتشیب ر.ك  حیضوت 

رتشیب ر.ك حیضوت  يارب  لوا .  پاچ  ج 33،ص 61  (، يافوتم 1411 ق  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیـس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم  هعیش 
هیآ 60 6- ءارـسا  هروـس  هیآ 33 5 - لاـفنا ،  هروـس  ریدـغلا 4 - باتک  بحاص  ینیما  همـالع  موحرم  فیلاـت  انتنـس ) انتریـس و   ) باـتک هب 

یلماع نیدلا  فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  هللا  ۀیآ  موحرم  تاعجارملا ،  يرمق .)  يرجه  يافوتم 1111   ) یـسلجم همالع  موحرم  راونالاراحب 
لاس موس  پاچ  ج 10 ص 280 ، يافوتم 1390 ه ق ،)   ) ینیما همالع  موحرم  ریدـغلا  ص 278 . ج 39 ، ص 29 ، يافوتم 1377 ه ق ،)  )

یمظعلا هللا  ۀـیآ  ترـضح  موحرم  عیـشت  ملاع  عجرم  گرزب  تاحفـص و  میـسانشب )؟  هنوگچ  ار  نامنایاوشیپ   ) مهفرعن فیک  اـنتداق   1378
-8 تسا .  هدوب  زین  باوخ  تحـص  هبرجت  يارب  یلاو  لمع  نیا  هک  دراد  لامتحا  - 7 بجر 1395ق )  يافوتم   ) ینالیم يداه  دمحم  دیس 

تازجعم تاـمارک و  مشـش 9 - باب  ص 388 ، هیمالـسا ،  هـیملع  تاراـشتنا  پاـچ و  یناـسارخ ،  مشاـه  ازریم  جاـح  خـیراوتلا ،  بـختنم 
-12 ص 179 . ج 2 ،  ، یئاهب لماک  نیطبسلا 11 - یلاعم  زا  لقن  هب  ص 53  ع )   ) هیقر ترضح  زوسناج  تشذگرـس  یناسارخ ص 9 10 -

 (، نوسح  ) ناـیزیربت سراـف  خیـش  میدـقت :  قیقحت و  سوواـط ،  نب  دیـس  فوفطلا ،  یلتق  یلع  فوهللا  - 13 ص 111 . هیوضرلا ،  دـئاوف 
هتیب و لها  عرصم  نیسحلا و  لتقم   ) ناونع اب  هک  زین  یلقتسم  هناگادج و  هخـسن  رد  - 14 . 140 ص 141 -  مق 1414 ق ،  هوسا ،  تاراشتنا 

رکذلا قوف  ترابع  هدش  پاچ  روبزم  لتقم  زا  1362 ش )   ) مق یضرلا  تاروشنم  طسوت  فنخم )  یلا  لتقمب  رهتشملا  البرک ، یف  هباحـصا 
-15 ص 131 )  ) مالسلا ینم  نکیلع  هیفـص  ای  هکتاع و  ای  هیقر و  ای  هنیکـس و  ای  بنیز و  ای  موثلک و  ما  ای  يدان  مث  تسا :  هدش  جرد  نینچ 

ینسحلاوبا یلع  خیش  ياقآ  بانج  دنمشناد  لضاف  هتشون  تیلهاج ،  مالسا و   ) گنهرف ود  ییورایور  رتسب  اروشاع ؛  رد  بآ  زا : هدافتسا  اب 
 - ص 140 رذنم ،  ) ینسحلاوبا یلع  خیش  ياقآ  ردقنارگ  هدنـسیون  ققحم و  فیلات  رون ، همئا  گوس  رد  یـشوپهایس  -16 طوطخم . رذنم ) )
 - توریب 1403 تاعوبطملل ،  فراعتلا  راد  یلحر  عطق   ) نیما نسح  دیس  جارخا :  قیقحت و  نیما ،  نسحم  دیـس  هعیـشلا ،  نایعا  - 17 141
 / ق توریب 1409  یـضترملاراد ،  غـالبلا -  هسـسوم  ربش ، داوج  دیـس  ، 1/196 ع )   ) نیـسحلاءارعش وا  فـطلا  بدا  - 18 . 7/326 ( 1983

یملعالا هسـس  ؤم  یفجن ،  یحیرط  نیدلا  رخف  خیـش  يرخفلاب ،  رهتـشملا  بطخلا  یئارملا و  عمج  یف  یحیرطلل  بختنملا  - 19 م .   1988
زا لقن  هب  ص 320 ، ناـمه ،  رون ، همئا  گوس  رد  یـشوپهایس  - 20 . 2/436 م ،   1992 ق -  توریب 1412  ححـصم ،  عبط  تاـعوبطملل ، 

هیبنیز مرتحم  هعمج  ماما  یناجنز  يرهف  دمحا  دیـس  جاح  هللا  ۀیآ  تافیلات  زا  ماش ص 7 ، رد  ع )   ) تیب لها  دـقارم  یحیرط 21 - بختنملا 
عاقب ۀحایسلا و  ناتـسب  ص 22 23 - ییاوشیپ ،  يدهم  ردـقنارگ  هدنـسیون  رـصاعم و  نادنمـشناد  زا  اههرطاخ ، نیمزرـس  ماش  - 22 ماـش . 

ترضح نیمرحلا ص 363 26 - حابصم  زا  لقن  هب  هدازدامع  مالسلا ،  هیلع  يربک  بنیز  ترضح  هیآ 77 25- فهک :  هروس  ۀنکمالا 24 -
شزومآ مراهچ  لاس   ) مالـسا خـیرات  ص 185 28 - پاچ 1365 ، اهروشک ، یـسانشاتیگ  هدازداـمع 27 - ص 257  س )   ) يربـک بـنیز 

ص 156 ج 1 ،  ، ناـشیا مه  زا  تیدـبا ،  غورف  یناحبـس ص 27 29 - رفعج  خیـش  جاح  هللا  تیآ  گرزب  ققحم  فیلات  یمومع )  هطـسوتم 
رمش و یبا  نب  ثراح  تفریم و  رامش  هب  رصیق  تارمعتسم  زا  هک  دوب  ناروح  يرادناتسا  زکرم  يرـصب  هیآ 158 31 - فارعا ،  هروس  - 30
ص 259 33- ج 1 ، يربکلا ،  تاقبط  - 32 دندرکیم . تموکح  اجنآ  رد  رـصیق  زا  یگدناشن  تسد  تروص  هب  ناسغ  كولم  یلک  روط  هب 

شرازگ نوچ  دوب و  قارع  رد  دیلو  نبدـلاخ  نایمور  اب  گنج  زاغآ  رد  ص 128-130 . يرذالب ،  ییحی  نب  دما  نسحلاوبا  نادلبلا ،  حوتف 
نادلبلا ص حوتف  ) دوش راپسهر  ماش  هقطنم  هب  داد  روتسد  دلاخ  هب  رکبوبا  تسا  دایز  ناشدادعت  زهجم و  رایـسب  نایمور  ياهورین  هک  دیـسر 
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 ، یبوقعی نب  دمحا  نادلبلا ،  تسا 36 - قشمد  هناخدور  يرتگرزب  - 35 تسا .  ناتـسا  ینعم  هب  کیدزن  ابیرقت  اجنیا  رد  دنج  - 34 (. 117
نیمزرـس ماش  ص 108 38 - يدیهـش ،  رفعج  دیـس  رتـکد  مالــسا ،  یلیلحت  خـیرات  ص 105 37 - یتـیآ ،  میهاربا  دـمحم  رتـکد  هـمجرت 

ثدحم یـشایع  ریـسفت  و  ق .  لاس 1387 ه .  فرـشا  فجن  پاچ  ص 21 ، ج 2  یمق :  میهاربا  نـب  یلع  ریـسفت  ص 19 39 - اههرطاخ ،
یلوسر مشاه  دیس  حیحصت  هب  هیمالسا ،  هیملع  پاچ  ج 2 ص 298 ، يدنقرمسلا :  یملسلا  شایع  نب  دوعصم  نب  دمحم  رـصن  یبا  لیلجلا 

ریسفت هیآ 60 41 - لیئارـسا :  ینب  هروس  میرک ،  نآرق  - 40 هیما .  ینب  مه  نارقلا  یف  هنوعلملا  ةرجـشلاو  هک :  دـنا  هدـمون  رکذ  یتالحم ، 
هحفـص 108 یمق  ثدـحم  موحرم  یهتنملا ،  همتت  هحفص 179 42 - دلج 3 ، نیلقثلا :  رون  ریـسفت  هحفـص 424 ؛ موس  دلج  نایبلا :  عمجم 
ج هغالبلا :  جهن  حرـش  زا  لقن  هب  ص 230 ، یناگیاپلگ :  یفاص  هللا  فطل  خیـش  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ع ،)   ) نیـسح ماما  تمظع  زا  يوترپ  - 43
زا هایس  هامرازه  ص 80 46 - ع :)   ) نیسح بالقنا  هفـسلف  ص 237 45 - ع :)   ) نیـسح ماـما  تمظع  زا  يوترپ  و 467 44 - ص 254  ، 3

ص 63 هایـس ،  هام  رازه  ص 76 49 - هایـس ،  هام  رازه  ص 84 48 - هایـس :  هام  رازه  ض 189 47 - یمساق ،  لضفلاوبا  مرتحم  دنمـشناد 
نیسح بالقنا  هفسلف  ص 125 52 - يرکسع ،  یضترم  دیس  همالع  هتشون  هیواعم ،  نارود  رد  هشیاع  ص 212 51 - ع ،)   ) یلع ماما  - 50

 ، ینیما نیسحلادبع  خیـش  هللا  هیآ  دلج 10 ، ریدغلا : اروشاع ص 47 54- خیرات  یـسررب  يدنجریب ،  یتیآ  رتکد  موحرم  ص 28 53- (ع ) 
دلج 2، یبهذ :  لادتعالا  نازیم  هفحص 243 ، يدابآ ،  زوریف  یضترم  دیس  هللا  هیآ  دلج 3 ، هسمخلا :  لئاضف  هحفص 142 ، توریب ،  پاچ 

هحفص دلج 10 ، ریدغلا : هحفص 683 56- یمق ،  سابع  خیـش  جاح  راوگرزب  ثدحم  موحرم  دلج 1 ، راحبلا : هنیفس  هحفص 7 و 129 55-
هحفص 330 58- یفسلف ،  یقت  دمحم  خیش  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  هتـشون  دـلج 1 ، تیبرت ،  تثارو و  رظن  زا  كدوـک  -57 83
: اهیندـناوخ هلجم  زا  لقن  هب  هحفص 167 ، هایـس :  رازه  هحفـص 120 60- هیواعم :  نارود  رد  هشیاـع  هحفص 232 59- دـلج 2 ، كدوک : 

دلج راحب : هحفـص 120 63- نییبلاطلا :  لتاقم  هحفـص 197 ، هیاهنلا :  هیادبلا و  هحفص 210 62- دـلج 2 ، یئاهب :  لماک  هرامش 131 61-
بتکم هحفص 184 64- دلج 1 ، یمزراوخ :  لتقم  هحفص 112 ، دلج 4  هعیـشلا :  نایعا  هحفـص 273 ، هبکاسلا :  هعمدلا  هحفص 325 ، ، 44

هحفـص 93 66- يرون :  ییحی  خیـش  همالع  هللا  هیآ  هتـشون  هعیـش ،  هرابرد  هاتوک  یقیقحت  زا : ساـبتقا  هحفص 12 65- هرامش 2 ، مالـسا : 
هحفص مومهملا :  سفن  دعب 67- هب  هحفص 253  دـلج 1  هسایـسلا :  همامالا و  زا  لقن  هب  قح ،  هار  رد  هسـسوم  تاراشتنا  زا  موس ،  ياوشیپ 
خیرات -70 رگید . خیراوت  بهذلا ج 3 ص 64 و  جورم  ءادفلاوبا ج 1 ص 190 . یبوقعی ج 2 ص 216 . هحفص 29 69- نامه :  -68 29

ءادـفلا ج 1 ص 192. یبا  یبوقعی ج 2 ص 224 . - - بهذـلا ج 3 ص 78 71 جورم  ص 192 . ءادفلاوبا ج 1  ص 243 . ج 2  یبوقعی 
بآ همشچرس  هحفص 43 74- یهتنملا :  همتت  هحفص 25 73- نامه  یئابطابط :  همالع  مالسا ،  رد  هعیـش  بهذلا ج 3 ص 81 72- جورم 
دلج يدوعسم ،  بهذلا :  جورم  هحفص 148 76- بالقنا :  هفسلف  هحفص 50 و 51 75- هر ،)   ) يا هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  هللا  هیآ  تایح ، 
رفیک هحفـص 36 79- یهتنملا :  هـمتت  هحفص 67 ، دلج 3 ، بهذـلا :  جورم  هحفص 188 78- دـلج 1 ، یئاهب :  لماک  هحفص 67 77- ، 3

ص 73 ج 3 ، بهذلا :  جورم  -81 1/246 لوا ،  پاـچ  هرهازلا :  موجنلا  ص 591 80- هرـضحی ،  نم ال  زا  لقن  هب  ص 75 ، ج 2 ، رادرک ،
یلاما ص 173 85- ج 2 ، ییاهب :  لماک  هحفص 72 84- دلج 3 ، بهذلا :  جورم  هحفص 150 83- مالسلا :  هیلع  نیسح  بالقنا  هفسلف  -82

نینوخ 46 87- هحفـص  بجعتلا :  باـتک  هحفـص 319 و  هیقابلا :  راثآ  زا  لـقن  هب  هحفـص 368 ، نینوخ :  هرهچ  هحفـص 99 86- قودص : 
هحفص يزیربت ،  یئابطابط  یـضاق  یلع  دمحم  دیـس  دیهـش  هللا  تیآ  نیعبرا :  زور  هرابرد  قیقحت  هحفص 311 88- هیـصولا :  تابثا  همجرت 

هرهچ هحفـص 42 92- یهتنملا :  هـمتت  هحفـص 111 91- دـلج 2 ، ناروشناد :  هماـن  هحفـص 190 90- هعیـشلا :  ثیداحا  عماـج  -89 392
پاچ هحفص 134 ، دـلج 4  هعیـشلا :  نایعا  زا  لقن  هب  هحفـص 254 ، لوا ،  پاچ  هدـنراگن )  رثا   : ) مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  ناشخرد 

هیلع نیسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  -95 95 هیآ :  دوه ، هروـس  میرک ،  نآرق  هحفص 22 94- اروشاع : خیرات  یـسررب  -93 قشمد . 
هدش نایب  دیزی  يارب  دـنه  نتفرگ  يارب  هیواعم  يرگ  هلیح  اجنیا  رد  یمزراوخ .  لتقم  هحفص 281 96- نیما ،  نسحم  دیس  همالع  مالسلا : 
دقع رد  بنیرا  هک :  دنا  هدروآ  هحفص 61  دلج 1 ، همامالا )  هسایسلا و   ) رد هبیتق  نبا  و  تسین .  رود  تفگش و  هیواعم  زا  رما  نیا  و  تسا ، 
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نیا تخاس .  قالط  هب  راداو  ار  هللادبع  هیواعم ،  دش و  يو  رد  دیزی  تبغر  بجوم  يو  ییابیز  لامج و  دوب ، یشرق  مالس  نب  هللادبع  حاکن 
هحفص ملاوعلا :  لتقم  -97 تسا .  هتـسناد  بنیز  ار  نز  نآ  ماـن  هدروآ و  هحفص 180 ، دـلج 6 ، رد  زین  برالا )  هیاهن   ) فلوم ار  ناتـساد 

دلج 8، هیادـبلا :  هحفص 5 ، دلج 4 ، ریثا : نبا  خـیرات  هحفص 188 ، دلج 6 ، يربط :  خـیرات  هحفص 150 98- ج 6 ، يربـط :  خـیرات  ، 151
ریسفت رد  ص 125 ، ج 8 ، یناعملا ،  حور  نابز 100- تافآ  زا  متـشه  تفآ  شخب  هحفص 106 ، دلج 3 ، مولعلا ،  ءایحا  هحفص 146 99-

دلج 1، هیبلحلا :  هریـسلا  ناکلخ 103- نبا  نایعالا  تاـیفو  هحفـص 162 102- صاوخلا :  هرکذت  -101 متیلوـت ...  نا  متیـسع  لـهف  هیآ : 
زین قوف و  بلاـطم  رد  هحفص 125 ، دلج 8 ، یناعملا :  حور  هحفص 298 106- ظحاج : لئاسر  صاوخلا 105- هرکذت  هحفص 172 104-

یقالخا ياهیگدنزاس  زا : هدافتـسا  اب  -107 تسا .  هدش  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  سابعلا  همجرت  البرک ، رادرـس  باتک  زا  هتـشذگ ،  تاحفص 
دلج 44، راونالا ، راحب  هحفص 39 ، دلج 4 ، بقانم ،  ص 95 108- ینادمه ،  يرباص  دمحا  خیش  هللا  هیآ  هتشون  مالسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما 

مق یمالـسالا ،  مالعالا  همظنم  مالـسلا ،  هیلع  مولعلا  رقاب  تاقیقحت  دهعم  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  مامالا  هملک  هعوسوم  هحفص 318 109-
هللا و اوـعیطا   ) هیآ و  نیلقثلا )  مکیف  كراـت  ینا   ) نیلقث ثیدـح  هب  هراـشا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هبطخ  موس 110- پاـچ   241 هحفص 240 - 

خیرات یـسررب  يدنجریب ،  یتیآ  میهاربا  دمحم  رتکد  موحرم  دشاب 111- یم  هیآ 59 ) ءاـسن  هروس   ( ) مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا 
دیدحلا ج 4 ص 160. یبا  نبا  خیراوت 114- ریاس  یبوقعی ج 2 ص 191 و  ص 34 113- اروشاع ، خیرات  یسررب  اروشاع ص 48 112-

دیزی یبوقعی ج 2 ص 202 118- یبوقعی ج 2 ص 193 117- كردم 116- نامه  ریثا ج 3 ص 203 115- نبا  يربط ج 4 ص 124 .
يو يزابمه  مزالم و  هک  تشاد  ینومیم  گـس و  دیـشوپ و  یم  فلج  ریرح و  ياهـسابل  يو  رمخلا . مئاد  نارـسوه و  شاـیع و  دوب  يدرم 

سلجم رد  هدـیناشوپ  ابیز  سابل  ار  وا  هک  دوب  سیقوبا  دـیزی  نومیم  مان  دـش . یم  رازگرب  بارـش  زاس و  اب  وا  ینیـشن  بش  سلاجم  دـندوب .
ص 77) بهذـلا ج 3  جورم  ص 196  یبوقعی ج 2   ) داتـسرف یم  هقباـسم  هب  هدرک  شبـسا  راوس  مه  یهاـگ  و  درک ، یم  رـضاح  شبارش 

ینسحلاوبا يور  ثادـحالا 121- باتک  زا  لقن  هیفاکلا ص 72  حیاصنلا  ءادفلاوبا ج 1 ص 183 120- بهذلا ج 3 ص 5 ، جورم  -119
لـضف نم  ائیـش  يور  نمم  همذلا  تئرب  ینا  هعامجلا :  ماع  دعب  هلامع  یلا  هدحاو  هخـسن  هیواعم  بتک  لاق :  ثادحالا  باتک  یف  ینئادـملا 
هیفاکلا حیاصنلا  -122 يرجه )  لاس 1386  فجن  پاچ  ص 87 ، لیقع ،  نب  دمحم  فیلات  هیفاکلا  حـئاصنلا  باتک   ) هتیب لها  بارت و  یبا 

یبوقعی ج 3 ص خیرات  دیزی . نب  دیلو  هیآ 100 125- هبوت ،  هروس  -124 87 هیفاکلا ص 58 و 64 و 77 -  حیاصنلا  -123 73 ص 72 - 
یبوقعی . 219 بهذلا ج 3 ص 217 -  جورم  -128 مق )   ) هدام نادلبلا  مجعم  بهذلا ج 3 ص 228 127- جورم  دیزی . نب  دیلو  -126 73
بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما  قح  بصاـغ  هفیلخ  هس  هعیـش :  رظن  زا  هعیـش 130- كرادم  ریاس  راحب ج 12 و  باتک  ص 66 129- ج 3 

ناتسآ بلک  تسا .  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  لصفالب  هفیلخ  دندوب و  مالـسلا  هیلع 
ءادفلاوبا ج یبوقعی ج 3 ص 79  هحفص 26 132- یئابطابط :  همالع  مالسا :  رد  هعیـش  -131 یلاخلخ .  ینابر  یلع  مالـسلا  هیلع  تیب  لها 
بهذلا ج 3 ص جورم  یبوقعی ج 3 ص 86 . بهذلا ج 3 ص 268 134- جورم  یبوقعی ج 3 ص 86 . رگید 133- خیراوت  1 ص 208 و 

باتک زا  تمسق  نیا  نیما 137- هصق  جرفلا  یبا  یلاغا  باـتک  ص 212 136- ءادـفلا ج 1  یبا  . 96 ص 91 -  ج 3  یبوقعی  -135 270
مومهملا سفن  همجرت  -138 تسا .  هدـش  هدافتـسا  نازیملا  ریـسفت  بحاص  یئابطابط  همالع  هللا  هیآ  یلا 28  زا ص 20  مالسا )  رد  هعیـش  )

، دنا هدنام  سبح  رد  يدایز  ياهتدم  هک  دوشن  لایخ  تاریبعت  نیا  زا  نارهت 139- پاچ  ینارعش ص 266  ياقآ  ملق  هب  هر )   ) یمق ثدحم 
اهنآ هب  نداد  ریس  تعرس  نآ  اب  اههار  ضرع  رد  زور  دنچ  فرظ  رد  تماما  نایگ  هدرپ  تلاسر و  نادناخ  ياهتروص  نتخادنا  تسوپ  اریز 

رد زور  دـنچ  فرظ  رد  المع  هچنانچ  درادـن ، يدایز  ياهتدـم  هب  جایتحا  دـسر  یم  لـمع  هلحرم  هب  اهارحـص  نازوس  کـشخ و  ياوه  رد 
هیواعم و لاثما  هک  نانآ  -141 تسا .  ناوختسا  رس  شاشم  -140 دوش . یم  هدید  ناماس  نآ  باتفآ  رد  نتفر  هار  تاحفـص و  نآ  ترفاسم 

دوخ نادـجو  رد  دـنهدب و  رارق  مکاح  ار  ناشدوخ  لـقع  یتسیاـب  دنرامـش ، یم  بجاو  ار  اـهنآ  تعاـط  دـنناد و  یم  رمـالا  یلوا  ار  دـیزی 
مکح ادـخ  ماکحا  فالخ  رب  مه  اهنآ  و  دـهدب ؟ رارق  رمالا  یلوا  ار  اهدـیزی  اه و  هیواعم  لاثما  دـنوادخ  دوش  یم  ایآ  هک  دـنیامن  تواـضق 
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رمالا یلوا  ار  اهنآ  دنک و  بجاو  ار  یتعاطا  وچمه  ادـخ  هللاابذوعن  رگا  دـننک ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هناحیر  لتق  هب  رما  دـنیامن و 
لقع سپ  دـنک ؟ یم  مکح  ضقانت  هب  میرک  نآرق  ایآ  دوش ؟ یم  رداص  ضقانت  دـنوادخ  زا  ایآ  دـیآ . یم  مزال  حـضاو  ضقانت  دـهدب  رارق 

یفاک ج 1 ص 286 و هیآ 59 143- ءاسن  هروس  میرک ،  نآرق  -142 دیاین . مزال  ضقانت  ات  دشاب  موصعم  دـیاب  رمالا  یلوا  هک  تسا  مکاح 
ناهرب ریسفت  یشایع ،  ریسفت  زا  لقن  هب  یمالسا ص 511  دیاقع  لوصا  نیلقثلا ج 1 ص 499 145- رون  ریسفت  مارملا ص 229 144- هیاغ 

زا هک  یمور  زوـمرم  درم  نیا  هب  عـجار  ص 262 148- موـمهملا ،  سفن  فجن 147- پاـچ  ص 141  یمقلا ج 1  ریـسفت  ریدغلا 146- و 
مولع ریزو  هنطلـسلا  دامتعا  ناخ  نسح  دمحم  فیلات  نیورـش )  لابج  لاوحا  یف  نیودـتلا   ) باتک هب  دوش  عوجر  تسا  کیرتاپ )   ) هقراطب
یلع دمحم  دیس  جاح  هللا  تیآ  راوگرزب  دیهش  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیـس  ترـضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  -149 راجاق . هرود  رد  ناریا 

هللا تیآ  دیهش  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  یلا ص 466 150- زا ص 458  هر )   ) يزیربت یئابطابط  یضاق 
يزیربت ص 468 یضاق 

اهتشون 2 یپ 

لمح ار  وا  هزانج  ناورم  دـننام  رفن  دـنچ  هنابـش  دـنام و  اـجنآ  رد  زور  هس  دـنتخادنا و  هلبزم  رب  ار  يو  هزاـنج  دنتـشک  هک  ار  ناـمثع  -151
اذل و  داد . میهاوخ  ربخ  مدرم  هب  ادرف  دیـشاب  هدرک  نفد  هربقم  رد  ار  وا  هاگره  هک  دـندز  دایرف  نزام  ینب  زا  یموق  دـنیامن  نفد  هک  دـندرک 

دـندرک و نفد  دـندرب و  دـندرک  یم  نفد  اج  نآ  رد  ار  ناشدوخ  تاوما  اهیدوهی  هک  بکوک )  شح   ) هب دنتـشادرب و  اـج  نآ  زا  ار  هزاـنج 
قیقحت -152 هدوب )  راصنا  زا  يدرم  مان  بکوک  تسا و  ناتـسب  ینعم  هب  هدش  طبـض  زین  لوا  مض  هب  یناث و  دیدشت  لوا و  حـتف  هب  شحو  )

مالسلا ص 278 هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  مالسلا ص 174 153- هیلع  ادهشلادیس  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد 
هب میقتسم ص 19  طارص  هیآ 30 156- مور :  هروس  تاجردـلا ص 72 ح 1 155- رئاصب  باتک  زا  لقن  هب  میقتسم ص 10  طارص  -154

یقت دیـس  جاح  هللا  هیآ  فیلات  نینموملاریما ،  باـتک  همالع 157- تاراشتنا  ج 2 ص 155 ، یمق :  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  باتک  زا  لـقن 
نامه راونالا ج 27 ص 11 159- راحب  زا  لقن  هب  ص 166  نامه ،  راونالا ج 27 ص 11 158- راحب  زا  لقن  هب  ص 166  یمق ،  یئابطابط 

ص نامه ،  راونالا ج 38 و ص 5 و 7 161- راحب  زا  لقن  هب  ص 172  نامه ،  راونالا ج 38 و ص 5 و 7 160- راحب  زا  لقن  هب  ص 172  ، 
باتک راونالا ج 38 ص 14 163- راحب  زا  لـقن  هب  نینموملاریما ص 174  باتک  راونالا ج 38 و ص 6 و 14 162- راحب  زا  لـقن  هب   173

هسمخلا لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  نینموملاریما ص 192  باتک  هسمخلا ج 3 ص 3 164- لئاضف  باتک  زا  لـقن  هب  نینموملاریما ص 191 
هسمخلا لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 201  نامه ،  هسمخلا ج 2 ص 200 166- لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  نامه ص 201  ج 3 ص 7 165-

لئاضف باتک  زا  لـقن  هب  ص 202  نامه ،  هسمخلا ج 2 ص 318 168- لئاضف  باـتک  زا  لـقن  هب  ص 202  نامه ،  ص 228 167- ج 2 
باتک زا  لقن  هب  ص 211  نامه ،  هسمخلا ج 2 ص 320 170- لئاضف  باتک  زا  لـقن  هب  ص 203  نامه ،  هسمخلا ج 2 ص 319 169-

هیقف عبط  رثا  ارغ ، هدیـصق  نیا  راونالا ج 14 ص 236 172- راحب  باـتک  زا  لـقن  هب  ص 212  نامه ،  راونالا ج 14 ص 191 171- راـحب 
فراولا هلظ  ماد  یناسارخ  دیحو  نیـسح  خیـش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  میرح  زادـگ  زوسرپ و  عفادـم  هنازرف ، 

بلاـط یبا  نب  یلع  نیموملاریما  ترـضح  بارحم  دیهـش  هبعک ،  دولوم  خـیرات ،  مولظم  نیدـحوملا ،  یلوم  ترـضح  تبقنم  رد  هک  تسا 
هیلع نیـسح  ماما  یناگدـنز  زا  لقن  هب  ، 159 ص 149 -  البرک ج 2 ، دیهـش  هیآ 227 174- ارعـش ، هروس  -173 دنا . هدورس  مالـسلا  هیلع 

یئاهب لماک  یناشاک ص 414 177- يادهشلا  هرکذت  یناشاک ص 413 176- يادهشلا  هرکذت  -175 609 هدازدامع ص 601 -  مالسلا 
 ، نادیهش ياوشیپ  یناشاک ص 412 179- هللا  بیبح  الم  ادهشلا  هرکذت  زا  لقن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  همانگوس  -178 2/292
هیآ موحرم  همجرت  مومهملا  سفن  یئاهب ج 2 ص 178 181- لماک  ص 276 180- هر )   ) ردص اضر  دیس  دیقف  هللا  تیآ  ترـضح  هتـشون 

يرهف دـمحا  دیـس  هللا  هیآ  زا  فوهل  همجرت  ق ص 266 و  ه  لوالا 1374  عیبر  هیمالـسا  هیملع  پاچ  ینارعـش  نسحلاوبا  ازریم  جاـحآ  هللا 
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هیآ 9 184- فهک :  هروـس  ق ص 425 183- ه  لاس 1340  یفوتم  یناشاک  فیرـش  بیبح  الم  هللا  هیآ  يادهـشلا  هرکذـت  یناجنز 182-
 : بازحا هروس  هیآ 42 188- لافنا :  هروس  هیآ 26 187- ارسا : هروس  هیآ 33 186- يروش :  هروـس  ص 424 185- ج 1  لاـمالا :  یهتنم 

البرک ج 2 دیهش  مالسلا ص 376 و  هیلع  یلع  نب  نیسح  ناشخرد  هرهچ  فجن 190- پاچ  ج 2 ص 33  یسربط :  جاجتحا  هیآ 33 189-
نیعبرا زور  هرابرد  قیقحت  فلسلا ص 69 192- براجت  زا  لقن  هب  ادهشلادیس ص 459  ترضح  نیعبرا  زور  هرابرد  قیقحت  ص 38 191-

هیآ 227 195- ارعش : هروس  -194 یناگیاپلگ .  ینرق  یلع  خیـش  جاح  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  زا  هیالولا ص 382 ، جاهنم  ص 459 193-
ص 417 یناشاک ،  بیبح  الم  ءادهشلا  هرکذت  ص 253 196- يافوتم 1352 ه ق ،  يدنجریب ،  رقاب  دـمحم  همالع  موحرم  رمحا ، تیربک 
البرک ج 2 دیهش  مرقم 199- موحرم  زا  لـقن  هب  البرک ج 2 ص 37  دیهش  مرقم 198- موحرم  زا  لـقن  هب  البرک ج 2 ص 36  دیهش  -197

هایح زا  لقن  هب  البرک ج 2 ص 31  دیهش  هیآ 137 202- هرقب :  هروس  هیآ 227 201- ارعش : هروس  مرقم 200- موحرم  زا  لـقن  هب  ص 37 
خیش موحرم  نیطبسلا ،  یلاعم  یئاهب ج 2 ص 292 205- لماک  ادهشلا ص 419 204- هرکذت  مالسلا ج 3 ص 375 203- هیلع  نیسحلا 

يریازج ص هیبنیزلا  صئاصخ  زا  لـقن  هب  البرک ج 2 ص 328  دیهش  ج 2 ص 112 206- لاس 1380 ه ق ،  يافوتم  یناردنزام ،  يدـهم 
ج 4 ص 74 نیلقثلا :  رون  ریسفت  البرک ج 2 ص 29 210- دیهش  هیآ 71 209- نموم ،  هروس  البرک ج 2 ص 41 208- دیهش  -207 120
ص 613 214- نویعلا ج 2  ءـالج  ص 612 213- یـسلجم ج 2  همـالع  موحرم  نویعلا  ءـالج  ص 29 212- ج 2  البرک : دیهـش  -211
10 مور :  هروس  -215 یفـسلف .  یلع  خیـش  جاح  رثا  مالـسلا .  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  اـت  ادـخ  لوسر  زا  نیموصعم  یملع  راونا  هعومجم 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکم  حتف  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدومرف  هب  هراشا  -217 178 نارمع :  لآ  هروس  -216

هکرابم هلمج  نیا  -218 اقلطلا ) متناف  اوبهذا  : ) دومرف دومن و  دازآ  ار  اـهنآ  داد و  رارق  وفع  دروم  اـمهیلع  هللا  هنعل  دـیزی  دـج  نایفـسوبا  هلآ 
 ، تفرگ نادند  هب  ار  شرگج  هدومن و  هراپ  ار  ادهشلادیس  ترضح  مکـش  داد  روتـسد  دحا  گنج  رد  هک  هراوخ  رگج  دنه  هب  تسا  هراشا 

46 تلصف :  هروس  -221 78 میرم :  هروس  -220 169 نارمع :  لآ  هروس  -219 دورن . وا  سجن  ندـب  هب  اـت  داد  رارق  یخلت  وا  رد  دـنوادخ 
زا دعـس  نب  ریـشب  شردـپ  تسا و  راصنا  زا  ریـشب ، نب  ناـمعن  -223 فـالتخا .  یمک  اـب  جاـجتحالا 2/122  ، 45/133 راونالا ، راـحب  -222

ماقمق -224 دیسر . لتق  هب  صمح  رد  لاس 65  رد  و  هیواعم ،  نامز  رد  دوب  هفوک  ریما  وا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا 
لاس راهچ  ار  ترضح  فیرش  نس  روهشم ، لوق  ص 319 226- مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعل  هیصولا  تابثا  همجرت  -225 565 راخز ،

زا رعش  ق 170 229- ه  يافوتم 346  يدوعـسم ،  نیـسح  نب  یلع  فیلات  هیـصولا ،  تابثا  هیالولا ص 332 228- جاـهنم  -227 دناد . یم 
یلو هدـش ،  هداد  تیب  لـها  هب  يرترب  لـماع  تفه  هک  هدـمآ  هبطخ  نیا  رد  ص 450 231- موـمهملا ،  سفن  -230 هر )   ) اسر مساـق  رتکد 

يدهم و   ( ) لاجدلا لتقی  يذلا  يدهملاو   : ) متفه تلصخ  هک  تسا  هدمآ  یئاهب  لماک  لقن  رد  تسا .  هدیدرگن  رکذ  رتشیب  تلصخ  شش 
هنیدـم هب  هکم  زا  و  درک ، تکرـش  هرجـش  تعیب  رد  تلاسر و  هرجـش  زا  مومهملا 450 232- سفن   ( ) تساـم زا  دـشک ، یم  ار  لاـجد  هک 

، دشاب دایز  تخرد  ياراد  هک  دوش  یم  هتفگ  یعضوم  هب  رعـشم  اریز  دشاب  تشهب  ود  رعـشم ، ود  زا  دارم  تسا  نکمم  -233 دومن . ترجه 
، رعـشم زا  دارم  تسا  نکمم  و  ناتنج ،)  هبر  ماـقم  فاـخ  نمل  و   ) تسا هدـمآ  هکراـبم  هیآ  رد  و  تسا ،)  تشهب  ود  ثراو   ) دارم نیارباـنب 

هلمج زا  فقوم  نیا  دننک و  یم  فوقو  اجنآ  رد  هجحیذ  مهد  زور  باتفآ  عولط  ات  مهد  بش  نایجاح  هک  تسا  ییاج  نآ  دـشاب و  هفلدزم 
هب جاجتحالا 2/132  راونالا 45/137 ، راحب  -234 دـشاب . تاـفرع  هفلدزم و  رعـشم ، ود  زا  دارم  تروـص  نیا  رد  و  تـسا ،  مرح  ياـهناکم 

نیملـسملا مالـسالا و  هجح  هدنزرا  رثا  البرک ، هصق  مومهملا 451 237- سفن  مومهملا 451 236- سفن  تسا 235- هدرک  لقن  راـصتخا 
خسان زا  لقن  هب  مالسلا ص 63  هیلع  نیسح  رهش  -238 513 ص 499 -  مق ،  هیملع  هزوح  گرزب  يابطخ  زا  درفنم  يرظن  یلع  خیـش  جاح 

گرزب خروم  هعیرشلا ،  نیحایر  ادهشلا ص 368 240- هضور  زا  لقن  هب  مالسلا ص 63  هیلع  نیسح  رهش  دلج 7 ص 352 239- خیراوتلا 
هعیرشلا ج 3 ص نیحایر  ج 2 ص 187 241- يرمق ،  يرجه  لاس 1406  يافوتم  یتالحم ،  هللا  حیبذ  خیـش  جاح  راوگرزب  همالع  هعیش ، 

ءالج موـمهملا ص 259 و  سفن  دـیدج 244- پاچ  ص 250 ، ج 3  راحبلا ، هنیفـس  ص 191 243- ج 3 ، هعیرـشلا ،  نیحایر  -242 188
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یسواکیک هللا  بیبح  مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  قشاع  دیهـش  ملعم  مزیزع و  يوخا  ار  تمـسق  نیا  ج 2 ص 618 . نویعلا 
زیزع نآ  دشاب . هدش  ناشیا  زا  مه  يدای  متساوخ  دندوب . هدرک  پیات  ناشتداهش  زا  لبق  لاس  ابیرقت 3  یلاخلخ )  ینابر  دمحم  هب  فورعم  )

دندروآ مق  هب  دایز  لیلجت  اب  ار  شا  هزانج  دیشون ، تداهش  تبرش  نونجم  هریزج  رد  یـسمش  خیرات 28/12/1364  رد  یگلاس  نس 29  رد 
سفن راحبلا ج 3 ص 251 246- هنیفس  -245 داب . یمارگ  شدای  داش ، شحور  دش . نفد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یلع  يادهـش  رازلگ  رد  و 

هیلع نیدـباعلا  نیز  مراهچ  ماما  رداـم  ماـن  لوا  رـصع  هب  کـیدزن  لوا و  تسد  دانـسا  رد  ینارعـش ص 259 247- همجرت ص  موـمهملا ، 
 ، هلازغ هفالس ،  هرب ،  هلوخ ،  هیوناب ،  ناهج  زانرهش ، هاش ،  ناهج  نانز ،  هاش  هیوناب ،  رهش  وناب ، رهش  دوش : یم  هدید  اهتروص  نیدب  مالسلا 
هک تساجنادب  ات  وناب  رهش  ترهـش  تسا .  رتروهـشم  همه  زا  ونابرهـش  هدش  هتـشون  هک  یماسا  نیا  نایم  زا  همطاف ،  میرم ،  رارح ، همالس ، 
نب یلع  ردام  دسیون : یم  قودص  خیش  تساپرب .  وا  مان  هب  وا و  يارب  هوک  لد  رد  ير  رهـش  یکیدزن  رد  ونابرهـش  یب  یب  مان  هب  مه  يرازم 

تفرگ هدهع  هب  ار  دازون  تیبرت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نازینک  زا  يزینک  و  تشذگ ،  رد  ناشیا  لمح  عضو  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیـسحلا 
نیبلاطلا ص 52 و 59 و لتاقم  لقن  هب  ص 138 ، لاس 1402 ه ق ،  يافوتم  ییابطابط ،  نیسح  دمحم  دیس  همالع  مالسا  رد  هعیـش  -248 . 
ص 2 ج 2  لاس 1359 ه ق ،  يافوتم  یمق ،  ثدـحم  لاـمالا ،  یهتنم  ص 242 249- هادـهلا ج 5 ، تابثا  ص 324 ، صاوخلا ،  هرکذـت 
ج 2 ص لامالا ،  یهتنم  ص 348 251- مشش ،  باب  قه  لاس 1352  يافوتم  یناسارخ ،  مشاه  الم  جاح  موحرم  خـیراوتلا ،  بختنم  -250

یهتنم لاس 381 ه ق 254- يافوتم  هر ،)   ) قودص خیـش  زا  لقن  هب  ص 3 ، لامالا ج 2 ، یهتنم  ص 29 253- لامالا ج 2 ، یهتنم  -252 3
عمد ص 4 258- ج 2 ، لاـمالا ،  یهتنم  ص 4 257- ج 2 ، لاـمالا ،  یهتنم  ص 6 256- ج 2 ، لاـمالا ،  یهتنم  ص 8 255- ج 2 ، لامالا 

یهتنم ص 111 260- ج 2 ، لاـمالا ،  یهتنم  ص 262 259- موـهملا ،  سفن  ینارعـش ،  نسحلاوـبا  ازریم  موـحرم  مدرم  همجرت  دوجـسلا ،
عیاقو روهشلا و  لمع  یف  مالعلا  ضیف  ص 28 263- ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  -262 ص 28 . ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  ص 30 261- لامالا ج 2 ،

ص یکراشف ،  مالکلا  ناونع  ص 27 266- ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  ص 27 265- ج 2 ، لامالا ،  یهتنم  ص 166 264- یمق ،  ثدحم  مایالا 
 . یسمش  1364 لوا ،  پاچ  هر ،)   ) يدـباع نیـسح  مالغ  مالـسالا  هجح  ص 187 ، ج 1 ، خیرات ،  ياهینتـسناد  -267 سلجم 21 ) ، ) 118

تاراشتنا ، 306 ص 303 -  يدرجورب ،  رقاب  دمحم  اقآ  موحرم  تماص )   ) مالسلا هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  ناوید  زا  -268
بختنم -270 یناـشاک .  فیرـش  هللا  بیبـح  ـالم  هللا  هیآ  ص 193  ادهـشلا ، هرکذت  -269 نارهت .  نادـیواج ،  تاراشتنا  پاـچ و  ناـمزاس 

هیقر ترضح  زوسناج  تشذگرـس  ص 16 273- دـیفم ج 2 ، داشرا  همجرت  ص 39 272- راونالا ج 15 ، راـحب  ص 299 271- خیراوتلا 
هدراهچ یناگدنز  مالسلااهیلع ص 13 275 - هیقر  ترضح  تشذگرس  نیطبسلا ج 2 ص 214 274- یلاعم  زا  لقن  هب  مالسلااهیلع ص 9 

هیلع نیـسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبا  يرونید ص 262 ، لوطلا  راـبخا  زا  لـقن  هب  ص 633  هداز ج 1  داـمع  موحرم  مالـسلا  هیلع  موصعم 
يدهملا 276- مامالا  هسردم  تاراشتنا  زا  مالسلا ص 331  هیلع  نیـسح  ماما  دلج  ملاوع  همغلا ج 2 ص 216 و  فشک  مالسلا ص 368 ،
مدقم ص یقت  دمحم  دیـس  اروشاع  عیاقو  داشرا ج 2 ص 137 278 - همجرت  ص 42 277 - ولحلا ، رماع  فیلات  مالسلا  هیلع  هیقر  دیـسلا 

لقن هب  مالسلا ص 22  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  یفسلف ص 550 279 - یلع  خیش  فیلات  مالسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  455 و 
تارمث زا  لقن  هب  مالسلا ص 29  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرـس  یبوبلم ج 3 ص 192 280 - رقاب  دـمحم  ثداوحلا  عیاقولا و  زا 

مالسلا ص هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  یفسلف ص 13 282 - یلع  خیش  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  ص 38 281 - هایحلا ج 2 ،
تشذگرس سانشان 285 - زا  رعـش  سانشان 284 - زا  رعـش  یفـسلف ص 7 283 - یلع  فیلاـت  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  زا  لـقن  هب   26

حابصم -287 هیمالـسا .  هیملع  پاچ  ج 1 ص 317 ، یمق ،  ثدـحم  لاـمالا ،  یهتنم  ص 27 286 - مالـسلا ،  هیلع  هیقر  ترـضح  زوسناج 
ص 299 مجنپ ،  باب  خیراوتلا ،  بختنم  یئوکشلا 289 - نیدباعلا  نیز  نب  رابجلادبع  نیمرحلا ،  حابصم  فلوم  نیمرحلا ص 371 288 -
رد 120 مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  ص 456 291 - ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  یناگدنز  خیراوتلا  خسان  - 290
رد 120 مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتفگ  نخـس  لحم ص 52 293 - رد 120  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتفگ  نخـس  ص 53 292 - لحم 
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بنیز لحم ص 59 296 - رد 120  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفگ  نخس  هیقر ص 26 295 - ترضح  باتک  زا  لقن  لحم ص 52 294 -
لقن هب  ص 265  يدراهتشا ،  يدمحم  دمحم  خیش  جاح  نیملسملا  مالسالا و  هجح  دنمشناد  لضاف  هتـشون  رثوک ، نابات  غورف  مالـسلا  هیلع 

186 و ص 191 -  هعیرشلا ج 3 ، نیحایر  زا  لقن  هب  ص 266 ، رثوک ، نابات  غورف  مالسلا  هیلع  بنیز  سلجم 21 297 - قودص ،  یلاما  زا 
، رثوک نابات  غورف  بنیز  ص 81 299 - ج 5 ، ثداوحلا ،  عیاقولا و  زا  لـقن  هب  ص 366  رثوک ، نابات  غورف  مالـسلا  هیلع  بنیز  - 298 187
ص 237 ج 2 ، سدـقلا ،  ضایر  زا  لقن  هب  ص 370 ، رثوک ، نابات  غورف  بنیز  ص 296 300 - هیبنیزلا ،  صئاصخلا  زا  لـقن  هب  ص 370 ،

جاح هللا  هیآ  مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  میرح  زادگ  زوس و  رپ  عفادـم  راوگرزب ، دیهـش  ار ، ماش  هیبنیز  هیملع  هزوح  - 301
لاس 1357 رد  بانج  نیا  دـندومرف . سیـسات  بنیز  ترـضح  رهطم  مرح  رانک  رد  فیرـشلا )  هرـس  سدـق   ) يزاریـش ینیـسح  نسح  دـیس 

هنافـساتم دندومرف  توعد  ماش  هب  یبهذم  ینید  ياهراک  زا  یـضعب  يارب  ارم  ناشیا  مدیـسر و  ارارک  ناشتمدخ  هب  همظعم  هکم  رد  یـسمش 
دیهش توریب  رد  يرمق  يرجه  یناثلا 1400  يدامج  خـیرات 16  رد  درک و  رورت  ار  يو  یقلفع  ثعب  بزح  دادـن و  تلهم  ناشیا  هب  لـجا 
بنج هزوم )   ) یئابطابط دجسم  رد  دش و  یلـصفم  عییـشت  مق  رد  دندرک و  لقتنم  مق  هب  سپـس  نارهت و  هب  توریب  زا  ار  شرهطم  ندب  دش ،

لاس هیمطاف  مایا  دـیوگ : هدـنراگن  دـش  هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  همیرک  رهطم  مرح 
زا یکی  يارب  ماـش ،  هیبنیز  نیرواـجم  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  مشاـه  ینب  هلیقع  دـلوت  زور  اـب  فداـصم  زین  دوب و  يرمق   1418

جاح ياقآ  راوگرزب  دیهـش  دنا ، هتـسشن  ییاج  رد  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  ترـضح  مدید ،  باوخرد  هک  دندرک  لقن  مق  گرزب  عجارم 
زا ارم  ناشیا  دیامرف : یم  دنک و  یم  يزاریـش  دیهـش  هب  هراشا  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز  دندرک ، روبع  اجنآ  زا  هر )   ) يزاریـش نسح  دـیس 

ناشیا طسوت  يرادازع  هیبنیز و  هیملع  هزوح  داـینب  لیکـشت و  مالـسلا  هیلع  مشاـه  ینب  هلیقع  دوصقم  تفگ :  ناوت  یم  دروآ . نوریب  تبرغ 
هدش هدورس  قشمد  ات  هدج  زا  هعطق  نیا  - 302 یلاخلخ )  ینابر  یلع   ) تسا هدوب  هیما  ینب  تموکح  زکرم  ینامز  هک  دـشاب  یم  يراید  رد 

فراع ینامرک 303 - سیئرلا  خیش  سابع  خیش  جاح  داتسا  مالسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  زا  يرمق )  لاس 1392   ) تسا
 ، مود پاچ  ماش ،  ياهبـش  باتک  هعیرشلا ج 3 ص 195 306 - نیحایر  هعیرشلا ج 3 ص 193 305 - نیحایر  ینادمه 304 - خرف  یلع 

یلاعم زا  لقن  هب  مالسلا ص 53 ، هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  يرمق 307 - يرجه  رفص 1382  هام  قباطم  یسمش ،  لاس 1341 
هعیرشلا ج 3 ص 198 نیحایر  ج 2 ص 473 309 - رهپس ، ناخ  یلعقسابع  مرتحم  دنمشناد  ریهش ، خروم  خیراوتلا ،  خسان  نیطبسلا 308 -
هب دیرگنب  ص 507 311 - خـیراوتلا ،  خـسان  زا  لقن  هب  یفسلف ص 48 ، یلع  خیش  مالـسالا  هجح  هتـشون  مالـسلا  هیلع  هیقر  تضح  - 310
رد يرمق  يرجه  لاـس 1359  هجحیذ  رد 23  یمق  سابع  خیـش  جاـح  - 312 خـیرات .  قاروارد  مالـسلا  اـهیلع  هیقر  ترـضح  لوا :  شخب 

ناراودیما هار  تالسوت و  - 313 بدالا ج 4 ص 488 .) هناحیر   ) دیدرگ نوفدم  يوضترم  سدقم  نحص  رد  فرشا ،  فجن  ردو  تشذگ 
 ، يرمق يرجه  لاوش 1409  يافوتم 23  هر )   ) یناهفصا یناف  یلع  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  موحرم  زا  رعـش  ص 173 314 - ، 

میدقت ار  هعیش )  تیعجرم  هاگدید  زا  يرادازع   ) باتک هک  مدیـسر  ناشیا  تمدخ  يزور  دیوگ : هدنراگن  یـسمش  دادرخ 1368  قباطم 8 
موحرم منادـب .  ار  ینیئاـن  يازریم  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  كراـبم  رظن  مالـسلا و  هیلع  تیب  لـها  يرادازع  هب  عـجار  ار  ناـشرظن  میاـمن و 

رتخد هلاس  هس  رابمغ  همانیگدنز  باب  رد  یباتک  هک  مدش  روآ  دای  بناج  نیا  دـندومرف . دـییات  ار  ینیئان  يازریم  موحرم  ياوتف  یناف  همالع 
ترضح سدقم  تحاس  هب  تدارا  ضرع  باب  رد  يرعش  دندومرف : ناشیا  اذل  ملوغشم .  مالسلا  هیلع  هیقر  ترضح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یمظعلا هللا  هیآ  موحرم  هدازردارب  ناـشیا  - 315 میدروآ .  اجنیا  رد  ناشیا  زا  راگدای  هب  ار  رعـش  نیا  مه  اـم  ما ،  هدورـس  مالـسلا  هیلع  هیقر 
موـحرم نادرگاـش  زا  یناتـسیس  یمظعلا  هللا  هیآ  موـحرم  - 316 دـنا . هدرک  كرد  ار  راوگرزب  نآ  رـضحم  لاـس  دـنچ  دنتـسه و  یناتـسیس 

هطخ گرزب  ملاع  موحرم  نآ  دندوب . هدرک  كرد  ار  يراصنا  خیـش  موحرم  رـضحم  زین  یکدنا  دندوب و  ردص  موحرم  يزاریـش و  يازریم 
دـصق وس  دروم  ررکم  نانآ  يوس  زا  اذل  تفر .  یم  رامـش  هب  تقو  تموکح  يدـج  نافلاخم  زا  دوب و  ناوارف  تامارک  بحاص  ناسارخ و 

زین ماجنارـس  دومنن . تباصا  ناشیا  هب  مالـسلا  هیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تایانع  زا  هک  دندومن  يزادناریت  ناشیا  يوس  هب  نانآ  دش و  عقاو 
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یمک اب  مالـسلا  هیلع  جـجحلا  نماث  ترـضح  رهطم  مرح  رد  دـنتفر و  ایند  زا  یعیبط  لجا  هب  يرمق  يرجه  ناضمر 1341  هام  مهدزیـس  رد 
عجرم گرزب  راوگرزب  ردپ  یناتـسیس  يدهتجم  رقاب  دمحم  دیـس  جاح  ياقآ  هللا  هیآ  دوصقم  - 317 دندش . نوفدم  رهطم  حیرض  زا  هلـصاف 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  لآ  رکاذ  زا  - 318 تسا .  یلاعلا  هلظ  ماد  یناتسیس  یلع  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  هنازرف  هیقف  عیشت ،  ناهج 
، ار باتک  نیمه  هحفص 275  رعش  رعش و  نیا  ص 59 320 - مالسلا ،  هیلع  هیقر  ترضح  زوسناج  تشذگرس  يریمشک 319 - نیسح  هلآ 

لاس قباـطم  يرمق  يرجه  لاس 1404  لوالا  يداـمج  هبنـش 11  زور  هدـنراگن  دوب  مالـسلا  هیلع  هیقر  ترـضح  مرح  فقو  هک  ییولباـت  زا 
زا رصاعم و  يارعـش  زا  راگزاس  اضرمالغ  جاح  مدرک 321 - تشادداـی  رهطم  مرح  رد  هیروس  تقو  هب  تعاس 12  یسمش ،  يرجه   1362

بیدا دمحم  ار  قوف  تیاور  راحبلا ج 4 ص 361 323 - هنیفس  . 21 هدئام :  هروس  هلآ 322 - هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  نیحادم 
هیجوت نمحرلا  لیلخ  يالاو  رایـسب  یتیالو  ماـقم  هب  هجوت  اـب  دـشاب  حیحـص  تیاور  رگا  دـنک و  یم  لـقن  نزاـخلا  نبا  ریـسفت  زا  ینـصحلا 
هـشوگ هک  دوش  اـیآ  دـننک  اـیمیک  رظن  هب  ار  كاـخ  هک  ناـنآ  دوش . یم  هجوـتم  دـنک  تقد  رگا  مه  زیزع ، هدـنناوخ  دراد . یفیطل  یناـفرع 

لیلخ ازریم  جاح  موحرم  هنازرف ،  دیقف  هللا  هیآ  ترـضح  هتـشون  هلبق ،  لوحت  سدقملا و  تیب  - 325 1 ارسالا : - 324 دننک ؟ ام  هب  یمشچ 
پاچ راحبلا ج 4 ص 361 ، هنیفس  دیدج 328 - پاچ  راحبلا ج 4 ص 361 ، هنیفـس  - 327 71  - 69 ءایبنالا : ص 53 326- يا ،  هرمک 

رکاسع نبا  ج 1 ، قشمد :  خیرات  بذـهم  تیب ص 14 331 - لها  دـقارم  - 330 470 ص 463 -  نادـلبلا ج 2 ، مجعم  دیدج 329-ر ك 
اه ص هرطاخ  نیمزرس  ماش  - 334 15 ص 7 -  ماش ،  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  ج 1 ص 197 333 - قشمد :  خیرات  بذهم  - 332
یناجنز 336- يرهف  دمحا  دیس  هللا  هیآ  هتشون  ماش  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  باتک  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  حیـضوت  يارب  - 335 63

هیآ ارسا : هروس  - 339 دوش . هعجارم  ماش ،  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  باتک  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  - 338 12 میرم :  - 337 1 میرم : 
لها دقارم  93 و  ص 92 -  هیروس ،  یترایز  یتحایـس و  نکاما  خـیرات و  ص 24 341 - ماش ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دـقارم  - 340 23
هیلع يربک  بنیز  هباـطخ  - 343 216 ص 215 -  ییاوشیپ ،  يدـهم  اه ، هرطاخ  نیمزرـس  ماش  ص 24 342 - ماـش ،  رد  مالـسلا  هیلع  تیب 

زا لقن  هب  يدعـس ،  تاراشتنا  زا  یمیقم  دمحم  مرتحم  دنمـشناد  رثا   57 تاحفص 55 -  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما  بالقنا  هناوتشپ  مالـسلا 
يدعـس 345- تاراشتنا  زا  هحفـص 49  یمیقم ،  دـمحم  مالـسلا :  هیلع  يربـک  بنیز  ترـضح  و 22 344 - هحفـص 32  بهذـملا :  زارط 

هیآ میرم :  هروس  نارهت 346 - هیمالسالا  بتکلا  راد  هحفص 63  دلج 3  هر )   ) یتالحم هللا  حیبذ  خیش  دیقف  دنمشناد  رثا  هعیرـشلا :  نیحایر 
نیحایر هحفص 64 349 - دلج 3  هعیرـشلا :  نیحایر  هحفص 57 348 - دلج 3  هعیرـشلا :  نیحایر  هحفـص 27 ، هیبنیز :  صئاصخ  - 347 1

ماقم هب  لسوت  اب  تیدحا  ترـضح  تایانع  زا  رمالا  هبقاع  اپ  درد  يراتفرگ  لاس  زا 25  سپ  مناخ  نیا  هحفص 164 350 - دلج 3  هعیرشلا : 
همانزور ریاس  يدهلا و  ءاسملا ، هسایـسلا ،  توریب ،  راشتنالا  ریثک  ياه  همانزور  تفای و  افـش  دیدرگ و  دنم  هرهب  مالـسلا  هیلع  يربک  بنیز 

يرجه خـیرات 1379  رد  همان  لصا  هک  میدروآ  اجنیا  رد  ار  قداص  یقت  دـمحم  خیـش  جاح  همان  همجرت  تلوهـس ،  يارب  ام  دنتـشون و  اـه 
راونا هعومجم  - 351 ( 54 ص 51 -  يدورگنل ،  جات  يدهم  دـمحم  ناراودـیما ،  هار  ای  تالـسوت   . ) تسا هدـش  رـشتنم  رفـص   7 يرمق - 
هحفص يدهاز ،  یضاق  اقآ  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ترضح  ناگتفیش  یفسلف 352 - یلع  خیش  هتشون  مالسلا ص 65 ، هیلع  نیموصعم  یملع 
ياهلگ باتک  هحفص 251 354 - ج 1 ، مالسلا :  هیلع  يدهم  ترضح  ناگتفیـش  يدـنواهن 353 - موحرم  ناسحلا  يرقبع  زا  لقن  هب  ، 145

دقارم فیرش  باتک  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  ص 158 355 - دیوم ، اضر  دیـس  مالـسلا  هیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رعاش  زا  کشا ، 
ای البرک  نز  ریش  هیمالسا 357 - یشورفباتک  پاچ  ص 85 ، رمحا ، تیربک  - 356 دوش . هعجارم  يرهف  ياقآ  هتشون  مالـسلا  هیلع  تیب  لها 

ص هیبنیزلا ،  صئاصخلا  همجرت  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  ياـهیگژیو  يدیهـش 358 - رفعج  دیـس  رتکد  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز 
نیحایر هحفص 245 361 - دلج 3  هعیرشلا :  نیحایر  ص 75 360 - يرهف ،  دمحا  دیس  ماش :  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دقارم  - 359 216

-363 تسا .  هدـش  رکذ  زین  رگید  قـیرط  هب  یلو  تسا ،  نینچ  يریبز  شیرق  بـسن  رد  راعـشا  نـیا  هحفص 256 362 - دلج 3  هعیرـشلا : 
فراعملا هرئاد  نیمالا ،  نسح  ص 59 . شیرق ،  بسن  باتک  راکب  نب  ریبز  ص 120 364 - مالسا ،  ناهج  ياههاگترایز  جح و  يامنهار 
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ج 12 رجح ، نبا  بیذهتلا ،  بیذـهت  ص 35 . ج 4 ، ریثالا ، نبا  خـیراتلا  یف  لماکلا  ص 25 365 - مود ،  ءزج  ج 1 ، هیعیشلا ،  هیمالـسالا 
هب لاس 1373 ، لوا ،  پاچ  ص 137 ، نادئاق ،  رغصا  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  هیروس ،  یتحایـس  یترایز و  نکاما  خیرات و  ص 442 366 -

راحب ص 202 367 - نیبغارلا ،  فاعسا  و  ص 405 ، مرقم ،  يوسوم  قازرلادبع  دیس  البرک ، ثیدح  وا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم  زا  لقن 
لتقم ناخیلع  دیس  میرکلادبعدیس  ص 302  ج 2 ، جاجتحالا ،  یسربط ،  ص 331 . مهدزناپ ،  دلجم  زا  ءزج 45  یسلجم ،  همالع  راونالا ،

لوا پاچ  ص 149 ، نادئاق ،  رغصا  هتشون  هیروس ،  یترایز  یتحایـس و  نکاما  خیرات و  - 368 69 مالسلا ص 71 -  هیلع  یلع  نب  نیسحلا 
میهاربا دمحم  خیـش  جاح  نیملـسملا ،  مالـسالا و  هجح  هتـشون  مالـسا ،  ناهج  ياههاگترایز  جـح و  يامنهار  یسمش 369 - لاس 1373 
نسحم ص 125 371 - مالـسا ،  ناهج  ياههگترایز  جح و  يامنهار  -370 هر )   ) دیفم خیـش  داشرا  زا  لقن  هب  ص 131 ، یناغماد ،  دیحو 

 ، هیروس یترایز  یتحایـس و  نکاما  خیرات و  ص 32 372 - ج 1 ، باتک ،  نامه  نیمـالا ،  نسح  ص 627 ، ج 1 ، هیعـشلا ،  نایعا  نیمالا ، 
جح يامنهار  هیآ 8 375 - ناسنالا ،)   ) رهد هروس  ص 127 374 - مالـسا ،  ناهج  ياههاگترایز  جح و  يامنهار  - 373 139 ص 149 - 

ص 149 هیروس ،  یترایز  یتحایـس و  نکاما  خیرات و  هباغلادسا ج 5 ص 530 376- زا  لقن  هب  ص 129 ، مالسا ،  ناهج  ياههاگترایز  و 
نبا ص 131 379 - مالـسا ،  ناهج  اههاگترایز  جـح و  ياـمنهار  ص 129 378 - مالـسا ،  ناهج  ياههاگترایز  جـح و  ياـمنهار  - 377

 ، یناروح نبا  ص 397 382 - ج 3 ، باتک ،  نامه  یشرقلا ،  فیرـش  رقاب  ص 49 381 - نیشیپ ،  باتک ص 43 380 - ناـمه  یناروح ، 
جاح موحرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  ثیدحلا ،  لاجر  مجعم  ص 51 384 - باتک ،  نامه  یناروح ،  نبا  ص 50 383 - باتک ،  نامه 
دیدج پاچ  ص 96 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفـس  هرامش 2608 385 - ج 4 ، يرمق ،  يرجه  لاس 1413  يافوتم  هر ،)   ) یئوخ ساـقلاوبا  دـیس 

ياههاگترایز جح و  يامنهار  دیدج 388 - پاچ  ص 97 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  دیدج 387 - پاچ  ص 95 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 386
ص 124 مالسا ،  ناهج 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
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رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 152زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	ستاره درخشان شام حضرت رقيه دختر امام حسين (ع )
	مشخصات كتاب
	پيشگفتار
	بخش اول : حضرت رقيّه عليهاالسلام در اوراق تاريخ
	بخش دوم : شام ؛ جغرافيا ، جمعيت و تاريخ
	1 . جغرافيا
	2 . جمعيّت
	3 . تاريخ
	الف - وجه تسميه شام
	ب - اولاد سام ، و ايالات شام
	ج - شام در عهد باستان
	د - شام در تاريخ اسلام


	بخش سوم : شجرة ملعونة بني اميّه
	مقدمه
	آيا بني اُميّه از قريش بودند ؟ !
	خاندان ابوسفيان
	هند جگرخوار!
	ابوسفيان ، دشمن اسلام و پيامبر (ص)
	خاندان بني اُميّه
	شجره نفرين شده !
	جاريه و معاويه
	شريك بن اعور و معاويه
	دو سياست متضاد
	گور معاويه كجاست ؟
	جواز لعن بر معاويه
	امام حسين (ع) يگانه حامي دين اسلام
	حمايت امام حسين (ع) از مظلوم
	وصيّت معاويه به يزيد
	يزيد جنايتكار!
	يزيد هوس باز!
	يزيد شرابخوار!
	آلت قمار ديديد بر يزيد لعن كنيد
	فرزند يزيد ، وي را رسوا مي سازد!
	رفتار يزيد با سر بريده امام حسين (ع )
	يزيد به بوسه گاه رسول الله (ص) چوب مي زند!
	سنگباران كردن امام حسين (ع)
	حرامزادگان را بشناسيد!
	قبر يزيد ، عبرت تاريخ !
	داستان حرّه و احراق بيت
	يزيد و ابن زياد را بهتر بشناسيم
	يزيد ، رسوا و بيچاره شد!
	دفاع غزالي از يزيد!
	آيا سازش نور و ظلمت ممكن است
	مواقع حسّاس
	دسيسه معاويه نقش بر آب شد
	حق و باطل را هرگز آشتي نباشد
	خطبة آتشين امام حسين (ع ) در مجلس معاويه
	پيروان معاويه بين ناقه و جمل را ، فرق نمي گذارند!
	انتقال خلافت به معاويه و تبديل آن به سلطنت موروثي
	سخت ترين روزگار براي شيعه
	استقرار سلطنت بني اميه
	شيعه در قرن دوم هجري
	اولي الا مر چه كساني هستند ؟
	ظالمين عبرت بگيرند!

	بخش چهارم : شجرة طيّبه
	شجرة طيّبه
	كشجرة طيبة
	در اطراف عرش نوشته شده : علي اميرالمؤ منين (ع)
	زهد را بايستي از علي (ع)آموخت
	علي سيّد دنيا و آخرت است
	جدايي از علي (ع) جدايي از خداست
	جبرئيل در احد ، يار علي بود
	مبارزة علي از اعمال تمام امّت افضل است
	اراده علي تابع اراده خداست
	داوري علي را تماشا كن

	بخش پنجم : همراه با كاروان اسرا ، از كوفه تا شام
	همراه با كاروان اسرا
	1 . كنار شط فرات
	2 . تكريت
	3 . وادي نخله
	4 . مرشاد
	5 . حران
	6 . نصيبين
	7 . حوزه فرمانداري سليمان يا موصل
	8 . حلب
	9 . دير نصراني
	10 . عسقلان
	11 . بعلبك

	بخش ششم : رويارويي شجره طيّبه و شجره خبيثه در شام
	ادامه نبرد صفيّن و عاشورا ، در كاخ يزيد
	اهل بيت عليه السلام در كاخ يزيد
	گفتگوي شجاعانه عمروبن حسن با يزيد كافر
	گفتگوي ام كلثوم عليه السلام با خواهر يزيد
	گفتگوي حضرت سكينه عليه السلام با دختر يزيد
	سر بريده امام حسين عليه السلام قرآن مي خواند!
	امام سجّاد عليه السلام خود را معرفي مي كند
	يزيد چوب مزن !
	چوب خيزران
	به سر امام حسين (ع) تازيانه زدند
	نصب سر بريده در مسجد شام
	زني از امام حسين عليه السلام دفاع كرد و كشته شد
	حامي امام حسين عليه السلام كشته مي شود
	سر بريده با امام سجّاد سخن مي گويد!
	سر بريده ، خواهر را امر به صبر مي كند!
	چه كسي پيروز شد ؟ !
	ما امامان زنده ايم !
	گفتگوي يزيد و امام سجّاد عليه السلام
	يزيد دستور قتل امام سجّاد عليه السلام را داد
	معجزه اي از امام سجّاد عليه السلام در حال اسارت
	خطبه زينب كبري
	امام محمّد باقر عليه السلام يزيد را رسوا كرد
	دختر شير خدا
	خطبه حضرت سجاد عليه السلام
	قصه زني از مردم شام
	قصه زني كه نذر كرده بود
	زن يزيد به خرابه شام مي آيد
	خواب هند زن يزيد

	بخش هفتم : امام سجّاد در يك نگاه
	امام سجّاد در يك نگاه
	ماه ولادت امام سجاد عليه السلام
	رساله الحقوق و صحيفه سجاديه
	القاب حضرت
	آدم بني الحسين عليه السلام
	كجاست زين العابدين عليه السلام
	سجده براي شكر نعمت
	محتاج به رحمت حق
	پانصد درخت خرما
	وصيّت امام سجّاد (ع) به فرزندش امام محمد باقر (ع)
	شهادت

	بخش هشتم : دست انتقام حق !
	دست انتقام حق !
	مدح و مصيبت حضرت رقيّه سلام الله عليها

	بخش نهم : دُرّ يتيم اهل بيت در شام
	فصل اول : شجره خانوادگي حضرت رقيّه عليهاالسلام
	شجره خانوادگي
	فرزندان امام حسين عليه السلام
	تحقيقي كوتاه درباره حضرت رقيّه عليه السلام
	پاسخ به يك سؤ ال
	پدر حضرت رقيّه
	مادر حضرت رقيه عليه السلام
	سن حضرت رقيه عليه السلام

	فصل دوم : رقيه عليه السلام در عاشورا
	رقيه عليه السلام در عاشورا
	آخرين ديدار امام حسين (ع) با حضرت رقيه (ع)
	به ياد لب تشنه پدر آب نخورد!
	كناره سجاده ، چشم به راه پدر بود
	سيلي مزن به صورتم
	كنار پيكر خونين پدر ، در شب شام غريبان

	فصل سوم : رحلت
	رحلت
	ستاره درخشان شام پدر را در خواب مي بيند
	زبان حال زينب كبري
	شعر از ناشناس
	پرچم اسيري
	طفل يتيم
	سخن گفتن سر بريده امام حسين عليه السلام
	سر امام حسين عليه السلام با دخترش رقيه سخن مي گويد
	خرابه شام ، زندان اهل بيت سيدالشهدا عليه السلام
	اشكي بر تربت رقيه
	گفتگوي زن غساله با زينب كبري عليه السلام
	براي حضرت رقيه عليه السلام كفن آورده ام
	آمدم ببينم آيا زخمهاي پايت خوب شده است يا نه ؟
	زير ضرب تازيانه
	مجلس عزاي حضرت زينب در شام و روضه خواندن ايشان


	بخش دهم : رحلت جانسوز حضرت رقيه (ع) در سروده شاعران
	مقدمه
	1 . سراينده : عبدالله مخبري فرهمند
	2 . سراينده : ناشناس
	3 . سراينده : علي اكبر پيروي
	4 . سراينده : صغير اصفهاني
	5 . سراينده : حسان
	6 . سراينده : حسان

	بخش يازدهم : حرم مطهر حضرت رقيه (ع) ، زيارتنامه حضرت رقيه (ع)
	حرم مطهر حضرت رقيه (ع)
	زيارتنامه حضرت رقيه عليه السلام

	بخش دوازدهم : اهل بيت (ع) از شام به مدينه باز مي گردند
	اهل بيت (ع) از شام به مدينه باز مي گردند
	به ياد رقيه عليه السلام در مدينه

	بخش سيزدهم : كرامات حضرت رقيه عليه السلام
	مقدمه
	بگو چند جمله از مصيبت دخترم (رقيه ) را بخواند
	حضرت فاطمه زهرا عليه السلام در خرابه شام
	زن فرانسوي در كنار قبر حضرت رقيه عليه السلام
	مادر مسيحي با ديدن كرامت از رقيه عليه السلام مسلمان شد
	شفاي دوباره
	از رقيه عليه السلام تقاضاي همسفري مهربان كردم
	مبلغ آن مقدور نبود
	گهواره كوچك
	اين دختر سه ساله ام رقيه است
	مقداري شير به فقرا احسان مي كنم
	بگو نامش را حسين بگذارد
	همان دختر را در خواب ديدم
	توسل به حضرت رقيه عليه السلام مشكم را چاره كرد .
	حضرت رقيه عليه السلام برايمان ويزاي حج گرفت
	كربلاي شما هم درست شد
	دستهاي كوچك دارد ، ولي گره هاي بزرگ را باز مي كند
	زبان حال رقيه بنت الحسين عليه السلام

	بخش چهارهم : آثار و ابنيه تاريخي شام
	فصل اول : سرزمين شام از ديدگاه قرآن و روايات
	فصل دوم : آثار و ابنيه تاريخي شام
	مقدمه
	الف - آثار تاريخي شام ، از عهد پيامبران (ص)
	ب - آثار تاريخي شام ، از دوران اسلام
	1 . مسجد جامع دمشق در شام
	2 . مقام انبيا عليه السلام در مسجد جامع دمشق
	3 . مراقد اهل بيت عليه السلام در شام



	پي نوشتها
	پي نوشتها 1
	پي نوشتها 2


	درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائميه اصفهان



