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( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد  شنیرفآ (  نیگن 

باتک تاصخشم 

 - 1348 نیمادمحم ، نایتسدالاب ، هسانشرس : 
يدـهمدمحم ناـیتسدالاب ، نیمادـمحم  ناـفلؤم  تیودـهم /) فراـعم  یتامدـقم  هرود  همانـسرد  شنیرفآ (  نیگن  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. نایفسوی يدهم  روپيرئاح ،
]؟ تساریو  : ] تساریو تیعضو 

.1387 تیودهم ، یصصخت  زکرم  مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : رشن :  تاصخشم 
216 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  25000 کباش : 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. مهدزیس پاچ  تشاددای : 
. یتامدقم هرود  همانسرد  تیودهم : فراعم  شزومآ  دلج : ناونع  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. یتامدقم هرود  همانسرد  تیودهم : فراعم  شزومآ  دلج :  يور  ناونع 

تبیغ . - 255ق --  مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 
همانتشذگرس . - 255ق --  مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 
 - 1348 يدهمدمحم ، روپيرئاح ، هدوزفا :  هسانش 

 - 1349 يدهم ، نایفسوی ، هدوزفا :  هسانش 
( جع  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  هدوزفا :  هسانش 

مق ناتسا  یمالسا  داشرا  گنهرف و  لک  هرادا  یمالسا . داشرا  گنهرف و  ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش 
BP224/4/ب224ن8 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 
2019117 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

نتخادرپ یگنهرف ، ياههنیمز  رد  یـساسا  فلتخم و  ياهزاین  دوجو  اب  هک  دننک  رکف  هنوگنیا  یـضعب  دـیاشتّیودهم  ثحابم  حرط  ترورض 
هدشن هتشون  هلاقم  باتک و  هدشن و  هتفگ  نخـس  دروم  نیا  رد  یفاک  هزادنا  هب  ایآ  دراد ؟ یترورـض  هچ  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ثحابم  هب 

فلتخم يایاوز  اب  دراد و  رـشب  یگدـنز  رد  يدـیلک  شقن  هک  تسا  یتاعوضوم  هلمج  زا  تیودـهم  ثحاـبم  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  ؟ تسا
هک تساجب  دراد و  ناوارف  ياههتفگان  عوضوم  نیا  زونه  هدـش ، ماجنا  ياهشالت  دوج  اب و  نیاربانب  دراد . میقتـسم  طاـبترا  ناـسنا  تاـیح 

مالـسلا هیلعيدـهم  ماـما  فراـعم  حرط  ترورـض  ندـش  ینیع  يارب  . دـنهد ماـجنا  نادـنچ  ود  یـشالت  هصرع  نـیا  رد  ناـقّقحم  ناـملاع و 
هعیش دیاقع  لوصا  زا  هک  ددرگیم  رب  تماما  یـساسا  هلئـسم  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  عوضوم  . 1: مینکیم ناـیب  ار  يدراوم  راوتسرهف 
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هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  یّنس  هعیـش و  . تسا هدش  يراذگهیامرـس  نآ  يور  هدرتسگ  تروص  هب  یمالـسا  تایاور  نآرق و  رد  تسا و 
هتخانـشن ار  شیوخ  نامز  ماما  هکنآ  لاـح  دریمب و  هکنآ  [ . 1 ، ] ًۀَِّیلِهاج ًۀَـتیَم  َتام  ِِهنامَز  َماِما  ْفِْرعَی  َْمل  َو  َتام  ْنَم  : هک دـناهدرک  لـقن  هلآو 

یمدآ يونعم  تاـیح  همه  هب  هک  یعوضوم  اـیآ  یتـسار  هب  (! تسا هدربـن  ياهرهب  مالـسا  زا  ییوگ  و   ) تسا هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دـشاب 
یتماما نامه  تسا  تماما  كاپ  هلـسلس  زا  رفن  نیمهدزاود  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  . 2 !؟ تسین هژیو  یتیانع  هّجوت و  هتـسیاش  دراد  طابترا 

ُمُکیف ٌكِرات  ّینِا  : تسا هدمآ  دناهدرک  لقن  مالسا  ربمایپ  زا  یّنـس  هعیـش و  هک  یتیاور  رد  تسادخ . لوسر  ردقنارگ  راگدای  ود  زا  یکی  هک 
یقاـب امـش  ناـیم  رد  اـهبنارگ  زیچ  ود  نم  هک  یتـسار  هب  [ . 2 ... ] ًادـَبَا يدـَْعب  اُّولِـضَت  َْنل  اـمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِا  اـم  یتَْرتِع ؛ َو  ِهّللا  َباـتِک  ِْنیَلَقَّثلا 
نخس هک  میرک  نآرق  زا  سپ  نیاربانب  . دش دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  دینزب  گنچ  ود  نیا  هب  یتقو  ات  متیبلها ، نآرق و  مراذگیم :

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  نانیـشناج  نایب  اب  زج  ادخ  نآرق  رگم  ًاساسا  تسا و  رتشخب  تیاده  رتنشور و  ماما  هار  زا  هار  مادک  تسادخ ،
 - يدایز تالاؤس  ترضح  نآ  اب  طابترا  رد  تسا و  رظان  رضاح و  هدنز و  ماما  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  . 3 !؟ تسا نییبت  ریسفت و  لباق  هلآو 

یقاب يدایز  یتاماهبا  نانچمه  یلو  ناگتشذگ ، راثآ  رد  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  دوجو  اب  دوشیم و  حرطم  ناوج -  لسن  نایم  رد  هژیو  هب 
رد نآ  يروـحم  شقن  تماـما و  هلئـسم  ّتیمها  تهج  هـب  . 4. تسین یلعف  نیبطاـخم  روخ  رد  یلبق  ياهخـساپ  دراوـم  ياهراـپ  رد  هدـنام و 
هب نادقتعم  دننک و  حرطم  ار  یتاهبش  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هرابرد  هک  دناهدرک  یعس  هراومه  نانمـشد  نایعیـش ، یلمع  يرکف و  راتخاس 

لاحم يرما  ار  ترضح  نآ  رمع  لوط  ای  دنهد  رارق  دیدرت  دروم  ار  ترضح  تدالو  لصا  هکنیا ، لثم  دنیامن  دیدرت  راچد  ار  ترـضح  نآ 
زا عـالطایب  هاـگآان و  ناتـسود  یهاـگ  زین  رگید و  ههبـش  اهدـص  دـننک و  یفرعم  یقطنمریغ  يرما  ار  راوگرزب  نآ  تبیغ  اـی  دـنهد  ناـشن 
هب ار  ياهدـع  هار ، نیا  زا  دـناهدرک و  حرطم  تیودـهم  گنهرف  هرابرد  ار  ساسایب  تسردان و  یبلاـطم  مالـسلا ، مهیلعتیب  لـها  فراـعم 

یبلاطم تبیغ ، هرود  رد  ماما  اب  تاـقالم  ناـکما  ناـشیا و  هناحلـسم  ماـیق  يدـهم و  راـظتنا  يارب  هکنیا  لـثم  دـنربیم . اـی  دـناهدرب و  ههاریب 
ار تیودـهم  عوضوم  یقطنم  حیحـص و  یـسررب  ترورـض  اهنیا  همه  هک  دـننکیم  ای  هدرک و  حرطم  ار  تاـیاور  اـب  قبطنمریغ  تسرداـن و 
هب مالـسلا ، هیلعيدـهم  ماما  ینارون  یگدـنز  ریـس  هب  نتخادرپ  نمـض  هک  تسا  هدـش  یعـس  باتک  نیا  رد  ساسا  نیا  رب  . دـنکیم باـجیا 

اهبیـسآ و زین  دوش و  هداد  خـساپ  دراد  طابترا  ناشیا  یناگدـنز  هرود  هب  هچنآ  مالـسلا و  هیلعماـما  ّتیـصخش  نوماریپ  ناـناوج  تـالاؤس 
ترـضح یهلا  تّجح  نیرخآ  اب  قیمع  ییانـشآ  تهج  رد  یماـگ  هک  تسا  دـیما  دوش . دـقن  هدـیدرگ و  حرط  ناشیدـنا  جـک  ياـهیورجک 

. دشاب هدش  هتشادرب  مالسلا  هیلعيدهم 

تماما

هراشا

تفـالخ و عوـضوم  دـش  حرطم  یمالـسا  ياـپون  هعماـج  رد  هک  یثـحب  نیرتـمهم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ 
ار رکبوبا  تفالخ  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  هباحص  ناگرزب  یضعب  ءارآ  ساسا  رب  یهورگ  دوب . هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ینیـشناج 

لوا هتسد  دعب  ياهنامز  رد  تسا . مالسلا  هیلعیلع  ماما  ترضح ، نآ  نییعت  ربانب  ربمایپ  نیـشناج  هک  دندش  دقتعم  رگید  هورگ  دنتفریذپ و 
رد اهنت  یّنـس  هعیـش و  فالتخا  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن  . دندیدرگ فورعم  عّیـشت )  ) هّصاخ هب  مود  هورگ  و  تعامج ) ّتنـس و  لها   ) هّماع هب 
ود نیا  هک  دراد  ياهژیو  هاـگیاج  موهفم و  ینعم و  ماـما » ، » کـی ره  هاگدـید  رد  هکلب  تسین ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیـشناج  صخش 

راکـشآ اههاگدید  ِتوافت  ات  مینکیم  یـسررب  ار  تماما  ماما و  يانعم  عوضوم ، ندش  نشور  يارب  . دنکیم زیامتم  رگیدـکی  زا  ار  بهذـم 
هدهع هب  صخشم  يریسم  رد  ار  هورگ  کی  یتسرپرس  هک  تسا  یـسک  ماما »  » تسا و يربهر  ییاوشیپ و  ینعم  هب  تغل  رد  تماما » .» ددرگ

هن و   ) يویند یتیمکاـح  تماـما  تنـس ، لـها  رظن  هب  . تسا هدـش  ریـسفت  فلتخم  ياـههنوگ  هب  تماـما  نید ، ملع  ِحالطـصا  رد  و  دریگیم .
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یگرزب اوشیپ و  هب  زاـین  یتّیعمج  ره  هک  اـجنآ  زا  ددرگیم و  هرادا  یتسرپرـس و  نیملـسم  هعماـج  نآ  رذـگهر  زا  هک  تسا  یهلا ) یبـصنم 
ياهژیو مسر  هار و  شنیزگ  نیا  يارب  نوچ  دنیزگرب و  يربهر  دوخ  يارب  دیاب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  زین ، نیملسم  هعماج  دنراد 

مدرم تیرثکا  ءارآ  هب  عوجر  نوچمه  فلتخم  ياههار  زا  دناوتیم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نیشناج  باختنا  تسا ، هدشن  میسرت  نید  رد 
رد ادخ  تجح  ار  ماما  تّوبن و  همادا  ار  تماما  هک  هعیش  یلو  . دشاب یماظن  هبلغ  اتدوک و  یتح  ای  نیشیپ و  هفیلخ  ّتیصو  ای  اهنآ  ناگرزب  ای 

، هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نابز  زا  هک  تسا  یهلا  نییعت  هب  اهنت  ماما »  » هک تسا  دقتعم  دـنادیم  تاقولخم  هب  وا  ضیف  هطـساو  قلخ و  نایم 
ریدم تسرپرس و  اهنت  هن  ار  ماما  هک  تسا  یعیش  رکفت  رد  تماما  دنلب  عیفر و  هاگیاج  رطاخ  هب  هدیا  نیا  ددرگیم . یفرعم  یحو ، روآ  مایپ 

، ماما هعیـش ، گنهرف  رد  رگید  نایب  هب  دـنادیم . تداعـس  هار  ربهار  میرک و  نآرق  رّـسفم  یهلا و  ماکحا  هدـننک  ناـیب  هک  نیملـسم  هعماـج 
يایند هرادا  يراد و  تموکح  هفیلخ ، هفیظو  اهنت  هک  دـندقتعم  تنـس  لـها  هک  هنوگنآ  هن  تساـیند  نید و  شخب  ود  رد  مدرم  روما  عجرم 

. دشاب مدرم 

ماما هب  زاین 

ماما هب  يزاین  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تنـس  نآرق و  دوجو  اب  هک  میهد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  تساجب  اههاگدید ، ندش  نشور  زا  سپ 
هب اهنت  ام  یلو  تسا  هدش  نایب  یناوارف  ياهلیلد  ماما ، دوجو  ترورض  يارب  ؟ دراد دوجو  تسا -  دقتعم  هعیـش  هک  هنوگنآ  ینید -  ربهر  و 

مالـسا ییوس ، زا  اریز  تسا . زین  ماما »  » هب مدرم  زاین  رگنایب  دـنکیم ، نایب  ار  ربمایپ  هب  زاین  هک  یلیلد  نامه  : مینکیم افتکا  هداس ، نایب  کـی 
تمایق ات  رشب  ياهزاین  مامت  يوگخـساپ  دیاب  مالـسا  نیاربانب ، تسادخ ، ربمایپ  نیرخآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  نید و  نیرخآ 

هللا یلـصربمایپ  هب  نآ  حیـضوت  نییبت و  تسا و  هدرک  نایب  ار  یهلا  فراعم  ماـکحا و  تاـّیلک  لوصا و  میرک ، نآرق  رگید ، يوس  زا  دـشاب .
هعماج تیفرظ  اهزاین و  قباطم  نیملسم ، ربهر  ناونع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  نشور  یلو  [ 3 . ] تسا هدش  راذگاو  هلآو  هیلع 

نارکیب يایرد  هب  لصتم  وا  نوچمه  هک  دشاب  یقیال  نانیشناج  وا  يارب  تسا  مزال  تسا و  هتخادرپ  یهلا  تایآ  نایب  هب  دوخ  نامز  ِیمالسا 
خـساپ نامز ، ره  رد  ار  نیملـسم  هعماج  ياهزاین  دننک و  نایب  تسا ، هدومرفن  نییبت  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ار  هچنآ  ات  دنـشاب  ادـخ  ملع 

میرک نآرق  یقیقح  رّـسفم  نّیبم و  زین  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هدـنام  اج  هب  ثاریم  ناـبهگن  مالـسلا ، مهیلعناـماما  نینچمه  . دـنیوگ
یقاـب هزیکاـپ  كاـپ و  تماـیق ، اـت  لـالز  همـشچرس  نیا  دریگن و  رارق  نانمـشد  نازرو و  ضرغ  ِفیرحت  شوختـسد  ادـخ  نید  اـت  دنتـسه 

اب هک  دراد  ياهنومن  نینچ  هب  يّدـج  زاین  رـشب  تسا و  یناسنا  ِداـعبا  همه  رد  یعماـج  يوگلا  لـماک ، ناـسنا  ناونع  هب  ماـما »  » هوـالعب . دـنام
زا ینامـسآ  یبرم  نـیا  ياـهییامنهار  وـترپ  رد  ددرگ و  تـیبرت  تـسوا  یناـسنا  لاـمک  روـخ  رد  هـک  هنوـگنآ  وا ، تیادـه  يریگتــسد و 

زاین کی  ماما  هب  مدرم  زاین  هک  دش  نشور  الاب  بلاطم  زا  . دـنامب ظوفحم  ینوریب  ياهناطیـش  دوخ و  شکرـس  سفن  ياهماد  اهفارحنا و 
زا ربمایپ  نیئآ  نید و  ظفح  تموکح -) لیکـشت   ) هعماج روما  هرادا  يربهر و  تسا -: ریز  حرـش  هب  ماما  فیاظو  زا  یخرب  تسا و  یتاـیح 

[ . 4 . ] مدرم يونعم  تیاده  سوفن و  هیکزت  نآرق - حیحص  نایب  فیرحت و 

ماما ياهیگژیو 

هراشا

هب هک  تسا  يزاـتمم  تیـصخش  تسا  رـشب  ياـهزاین  يوگخـساپ  زین  نید و  تاـیح  موادـت  نماـض  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیـشناج 
هکلم زا  يرادروخرب  يراگزیهرپ و  اوقت و  : زا دـنترابع  اـهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  ییاـهیگژیو  يربهر ، ییاوشیپ و  يـالاو  هاـگیاج  بساـنت 

تسا و هتفرگ  همشچرس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ملع  زا  هک  شناد  ملع و  . دنزیمن رس  وا  زا  یهانگ  نیرتکچوک  هک  ياهنوگ  هب  تمـصع 
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لـئاضف و هب  یگتـسارآ  . تسا يویند  ینید و  يوـنعم ، يداـم و  ياـههنیمز  ماـمت  رد  همه  يوگخـساپ  نیارباـنب  تسا . یهلا  ملع  هب  لـصتم 
دای تافـص  هب  هجوت  اب  . ینید ياههزومآ  ساسا  رب  نآ  حیحـص  تیریدم  يرـشب و  هعماج  هرادا  ناوت  . تاجرد نیرتالاب  رد  یقالخا  تاملک 

تیاهنیب ملع  ببس  هب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  تسا و  نوریب  مدرم  شناد  ناوت و  زا  يدرف  نینچ  باختنا  هک  تسا  یهیدب  ماما ، يارب  هدش 
زا وا  ندوب  بوصنم  ماما ، ياهیگژیو  نیرتمهم  زا  نیارباـنب  دـنیزگرب . ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نانیـشناج  ناـیاوشیپ و  دـناوتیم  دوخ 

: میهدیم حیضوت  کی  ره  هرابرد  راصتخا  هب  اهیگژیو ، نیا  ّتیمها  هب  هجوت  اب  . تسادخ يوس 

ماما ملع 

یهاگآ نآ  نیناوق  هب  دسانـشب و  دوخ  ياـیاوز  یماـمت  رد  ار  نید  تسا  مزـال  دراد ؛ هدـهع  هب  ار  مدرم  يربهر  ییاوشیپ و  تمـس  هک  ماـما 
هب هتخادرپ و  نید  فراعم  نییبت  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تنس  هب  لماک  هطاحا  نآرق و  تایآ  ریسفت  نتسناد  اب  زین  دشاب و  هتشاد  لماک 

یملع عجرم  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  دـنک . ییامنهار  هویـش  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  دـهد و  خـساپ  فلتخم  تاعوضوم  رد  مدرم  تـالاؤس  همه 
هتـشاد دوجو  دـناوتیم  یهلا  ملع  هب  لاّصتا  هطـساو  هب  اهنت  یملع  هناوتـشپ  نینچ  دریگ و  رارق  اههدوت  هاـگ  هیکت  داـمتعا و  دروم  دـناوتیم 
ییادخ نارکیب  ملع  زا  هتفرگرب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یعقاو  نانیـشناج  ناماما و  ملع  تسا  دقتعم  هعیـش  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دشاب 

نوگانوگ ماکحا  ادخ و  مارح  لالح و  هب  تسا  درف  نیرتهاگآ  ماما  : دیامرفیم قح  رب  ماما  ياهتمالع  هرابرد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  . تسا
[ . 5 . ] دنتسه دنمزاین  مدرم  هچنآ  ره  وا و  یهاون  رماوا و  و 

ماما تمصع 

دوجو هب  يوق  ياهدارا  قیاقح و  هب  ملع  زا  هک  تسا  ياهکلم  نآ  تسا و  تمـصع » ، » تماما یـساسا  طیارـش  ماما و  مهم  تافـص  زا  یکی 
فراعم نییبت  تخانـش و  رد  مه  ماما  دـنکیم . يراددوخ  ییاطخ  هانگ و  ره  باکترا  زا  ود ، نیا  زا  يرادروخرب  ببـس  هب  ماما  دـیآیم و 

لئالد ماما ، تمـصع  يارب  . دشابیم شزغل  زا  موصعم  یمالـسا ، هعماج  دسافم  حـلاصم و  صیخـشت  رد  مه  اهنآ و  هب  لمع  رد  مه  ینید و 
ورگ رد  يرادـنید ، مسر  هار و  نید و  ظفح  فلا . : زا دـنترابع  یلقع  ياهلیلد  نیرتمهم  دراد . دوجو  تاـیاور ،) نآرق و  زا   ) یلقن یلقع و 

وا و راتفر  هک  وا  نخـس  اهنت  هن  دراد و  هدهع  هب  ار  مدرم  ینید  تیادـه  فیرحت و  زا  نید  ظفح  تیلوئـسم  ماما  نوچ  تسا . ماما  تمـصع 
یـشزغل ره  زا  نآ  هب  لمع  نید و  مهف  رد  دـیاب  سپ  دراذـگیم . ریثأت  هعماـج  راـتفر  رد  نارگید ، لـمع  هب  تبـسن  شدـییأت  مدـع  دـییأت و 

نید تخانش  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  ماما  هب  هعماج  زاین  لئالد  زا  یکی  .ب . دنک تیاده  حیحـص ، هنوگ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  ات  دشاب  ظوفحم 
هب دریگ !؟ رارق  اهنآ  لماک  دامتعا  دروم  دـناوتیم  هنوگچ  دـشاب ، نینچ  زین  مدرم  ياوشیپ  رگا  لاح  دنتـسین . اـطخ  زا  نوصم  نآ ، يارجا  و 
رب زین  نآرق  زا  یتایآ  [ . 6  ] دش دنهاوخ  دیدرت  راچد  شتاروتـسد ، همه  ماجنا  وا و  زا  يوریپ  رد  مدرم  دـشابن ، موصعم  ماما  رگا  رگید  نایب 

، توـبن ماـقم  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  تـسا . هرقب  هروـس  هیآ 124  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  تلـالد  ماـما  تمـصع  موزل 
ماقم هک  درک  تساوخرد  دنوادخ  زا  میهاربا  ترضح  هاگنآ  دومرف . اطع  مالسلا  هیلعمیهاربا  ترضح  هب  زین  ار  تماما  يالاو  ماقم  دنوادخ 

صوصخم تماما  بصنم  ینعی  دسریمن .» ناملاظ  ناراکمتس و  هب  تماما )  ) نم دهع  :» دومرف دنوادخ  دهد . رارق  زین  وا  لسن  رد  ار  تماما 
زین هتسناد و  گرزب  ملظ  ار  ادخ  هب  كرش  میرک ، نآرق  هکنیا  هب  هجوت  اب  لاح  . دنشابن ملاظ  هک  تسا  مالسلا  هیلعمیهاربا  هیرذ  زا  هتسد  نآ 

، هدش یهانگ  بکترم  دوخ ، یگدنز  زا  ياههرب  رد  سک  ره  تسا ، هدرمـش  سفن  هب  ملظ  ار  هانگ ) یهلا =(  تاروتـسد  زا  زواجت  هنوگ  ره 
هتسد نآ  يارب  ار  تماما »  » مالسلا هیلعمیهاربا  ترضح  کش  نودب  رگید ، نایب  هب  . دوب دهاوخن  تماما  ماقم  هتـسیاش  هدوب و  ملاظ  قادصم 

ود نیاربانب  تسا . هدرکن  تساوخرد  دناهدش ، راکدـب  سپـس  هدوب و  راکوکین  زاغآ  رد  ای  هدوب و  راک  هانگ  رمع  مامت  رد  هک  دوخ  هیرذ  زا 
یهانگ بکترم  هاگچیه  هک  اـهنآ  . 2. دـناهدش راکوکین  هدرک و  هبوت  سپـس  هدوب و  راک  هانگ  زاـغآ ، رد  هک  ناـنآ  . 1: دنامیم یقاب  هتسد 
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. دراد صاصتخا  مود  هتسد  هب  اهنت  تماما »  » ماقم هکنیا  هجیتن  تسا . هدرک  انثتسا  ار  لوا  هتسد  دوخ ، مالک  رد  دنوادخ  .و  دناهدشن

ماما یعامتجا  تیریدم 

حیحـص و تیبرت  يارب  تسا  مزال  دراد  یناوارف  ریثأت  وا  راتفر  ناور و  حور و  رب  عامتجا  تسا و  یعامتجا  يدوجوم  ناـسنا ، هک  اـجنآ  زا 
. دوب دـهاوخ  نکمم  یهلا ، تموکح  کی  لیکـشت  هیاس  رد  نیا  دـیآ و  دـیدپ  بسانم  یعاـمتجا  ياـههنیمز  یهلا ، برق  يوس  هب  وا  دـشر 
هلآو و هیلع  هللا  یلـصيوبن  ّتنـس  نآرق و  میلاعت و  زا  هدافتـسا  اب  هدوب و  اراد  ار  هعماج  روما  هرادا  ناوت  دـیاب  مدرم  ياوشیپ  ماما و  نیاربانب 

. دنک يزیریپ  ار  یمالسا  یتموکح  دمآ ، راک  رصانع  زا  يریگهرهب 

یقالخا تالامک  هب  یگتسارآ 

نیرتیلاع رد  ار  یقالخا  تالامک  همه  لباقم ، رد  هدوب و  رود  یقالخا  لئاذر  اهيدـب و  همه  زا  دـیاب  تسا  هعماج  ربهار  اوشیپ و  هک  ماـما 
يارب : دومرف مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  . دوریم رامـش  هب  دوخ  ناوریپ  يارب  وگلا  نیرتـهب  لـماک  ناـسنا  ناوـنع  هب  وا  اریز  دـشاب  اراد  نآ  ّدـح 

[7 . ] تسا مدرم  ِنیرتدباع  نیرتدنمتواخـس و  نیرتعاجـش ، نیرترابدرب ، نیرتراگزیهرپ ، نیرتاناد ...، وا  تسا : ییاههناشن  مالـسلا  هیلعماما 
زا رتشیب  ناگمه و  زا  شیپ  دیاب  دوخ  نیاربانب  تساهناسنا . تیبرت  میلعت و  یپ  رد  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینیـشناج  ماقم  رد  وا  هوالعب  .
رب سپ  تسا  هداد  رارق  مدرم  ماما  ار  دوخ  ادخ ] رما  هب   ] هک یـسک  : دیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  ماما  . دشاب هتـسارآ  یهلا  قالخا  هب  نامدرم ،

راتفگ اب  هکنآ  زا  شیپ  دـنک  تیبرت  دوخ  راتفر  هلیـسو  هب  ار  نارگید  دـیاب  درامگ و  تمه  دوخ  میلعت  هب  نارگید  میلعت  زا  شیپ  هک  تسوا 
[ . 8 . ] دنک تیبرت 

ادخ يوس  زا  ماما  بصن 

. دـنکیم یفرعم  ار  ماما  ربمایپ ، نآ  زا  سپ  دریگیم و  ماجنا  وا  باختنا  ادـخ و  روتـسد  هب  اهنت  ربماـیپ  نیـشناج  ماـما و  هعیـش ، هاگدـید  زا 
هب فلا . : هلمج زا  دراد  ییاهلیلد  دنوادخ  يوس  زا  ماما  بصن  ترورـض  . دـنرادن ار  رما  نیا  رد  تلاخد  قح  یهورگ  ای  درف  چـیه  نیاربانب 

يوس زا  دناوتیم  ّتیمکاح  نیا  تسا  یهیدب  دـننک . تعاطا  وا  زا  اهنت  دـیاب  همه  تسا و  دـنوادخ  زیچ  همه  رب  قلطم  مکاح  نآرق  هدومرف 
زین ماما  ددرگیم ، باختنا  ادخ  هلیسو  هب  ربمایپ  هک  هنوگنامه  نیاربانب  دوش . هداد  تحلصم -  یگتسیاش و  قباطم  یسک -  ره  هب  دنوادخ 

تـسا نشور  میدرک . نایب  ملع و ... تمـصع و  لیبق  زا  ییاهیگژیو  ماما ، يارب  نیا  زا  شیپ  .ب . دـباییم تیـالو  مدرم  رب  یهلا ، نییعت  هب 
راکـشآ و هب  ياناد  هک  دنوادخ  هلیـسو  هب  اهنت  دـشاب  هجرد -  نیرتیلاع  رد  مه  نآ  تافـص -  نیا  ياراد  هک  یـسک  نتخانـش  نتفای و  هک 

ماقم هب  ار  وت  نم  : دیامرفیم مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  هب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  هنوگنامه  تسا . ریذـپناکما  تساهناسنا ، ناهن 
[ . 9 . ] مداد رارق  مدرم  ِتماما 

ابیز عماج و  ینایب 

ماـما و ماـقم  هراـبرد  هک  ار  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  متـشه ، ياوـشیپ  ياـبیز  ِناـیب  زا  یـشخب  هک  تسا  بساـنم  راـتفگ  نـیا  ناـیاپ  رد 
... دـندرک ینادان  تسا ] یباختنا  يرما  تماما  هک  دـندرک  نامگ  دـندرک و  فالتخا  تماما  رما  رد  هک   ] اهنآ : میرواـیب تسوا  ياـهیگژیو 

، تماما انامه  !؟ دوش راذـگاو  ناـشیا  باـختنا  راـیتخا و  هب  هک  دـشاب  اور  اـت  دـننادیم  تما  ناـیم  رد  ار  تماـما  تلزنم  ماـقم و  مدرم ، رگم 
ای دنسرب  نآ  هب  دوخ  لقع  اب  مدرم  هک  تسنآ  زا  رتفرژ  شقمع  رتعیفر و  شناکم  رتیلاع و  شتلزنم  رتگرزب و  شنأش  رتالاو و  شردق 

هبترم رد  یهّللا ) لیلخ  ماقم   ) ّتلُخ تّوبن و  هبتر  زا  دـعب  لجوزع ، يادـخ  هک  تسا  یماقم  تماـما ، اـنامه  ... دـنبایرد ار  نآ  دوخ  يارآ  اـب 
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. تسا  8 نیسح نسح و  ثاریم  7 و  نینمؤملاریما ماقم  9 و  ادخ لوسر  تفالخ  ادـخ و  تفالخ  تماما ، دراد ... صاصتخا   7 میهاربا هب  موس 
زین داهج و ... جح و  هزور ، زامن ، ندش  لماک  تسا ... نانمؤم  تّزع  ایند و  حالص  نیملـسم و  ماظن  هیام  نید و  مامز  تماما ، هک  یتسار  هب 

یعقاو مکح  قباـطم  و   ] دـنکیم مارح  ار  وا  مارح  لـالح و  ار  ادـخ  لـالح  ماـما ، . تسا تیـالو ] نتفریذـپ  و   ] ماـما ببـس  هب  اـهزرم  ظـفح 
هار هب  اسر  لیلد  وکین و  هظعوم  تمکح و  اب  هدرک و  تیامح  ادـخ  نید  زا  درادیم و  اپ  هب  ار  یهلا  دودـح  و  دـنکیم ] مکح  راـگدرورپ ،
هک ياهنوگ  هب  تسا  قفا  رد  شدوخ  دریگیم و  ارف  ار  ملاع  شرون  هک  تسا  هدننک  عولط  دیـشروخ  دننام  ماما  . دـنکیم توعد  راگدرورپ 

اهرهش و ياههار  رد  اهیکیرات و  تدش  رد  امنهار  هراتس  ناشخرد و  رون  نازورف ، غارچ  نابات ، هام  ماما ، دسرن . وا  هب  ناگدید  اهتسد و 
ردام ینت و  ردارب  نابرهم و  ردـپ  هارمه و  سینا  ماما  ... تسا اهینادان ] اـههنتف و  عاونا  زا  هدـنهد  تاـجن  و   ] اـهایرد بادرگ  رد  اـهریوک و 
رانک رب  اهبیع  زا  كاپ و  ناهانگ  زا  هک  تسا  یـسک  ماما  تسا . گرزب  ياهتبیـصم  رد  ناگدنب  هاگهانپ  کچوک و  دـنزرف  هب  راکوکین 

( وا تحاس  هب   ) یـسک تسا و  شیوخ  راـگزور  هناـگی  ماـما ، تسا ... راد  هناـشن  ملح  يرادنتـشیوخ و  هب  صوصخم و  شناد  هب  وا  تسا .
سپ ... دوشیم تفای  يدننام  لثم و  وا  يارب  هن  دریگیم و  ار  وا  ياج  یسک  هن  ددرگیمن . ربارب  وا  اب  يدنمـشناد  چیه  دوشیمن و  کیدزن 

اهلـقع هتـشگ و  مگ  اـهدرخ  اـجنیا  رد  تاـهیه ! تاـهیه  دـشاب !؟ نکمم  وا  يارب  ماـما  باـختنا  اـی  دسانـشب و  ار  ماـما  دـناوتب  هک  تسیک 
هکنیا زا  دـناهدنامرد  ناناد  نخـس  و  ّریحتم ... نامیکح  کچوک ؛ ناگرزب  رونیب ، اههدـید  اـجنیا ] رد  . ] تسا هدـیدرگ  ناریح  نادرگرس و 

[ . 10 !!... ] دننکیم فارتعا  یناوتان  زجع و  هب  یگمه  نانآ  دننک و  فیصوت  ار  ماما  ياهتلیضف  ای  نؤوش  زا  یکی  دنناوتب 

یسانش يدهم 

هاگن کی  رد  يدهم  ماما 

هراشا

يرجه لاس 255  نابعـش  همین  هعمج ، مد  هدـیپس  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نیـشناج  نیمهدزاود  نایعیـش و  ماـما  نیرخآ 
ماما ترـضح  نایعیـش  مهدزای  ياوشیپ  وا ، یمارگ  ردـپ  . دوشگ ناهج  هب  هدـید  قارع ، ياهرهـش  زا  یکی  ءارماس  رد  يدالیم ]  868  ] يرمق

. تسا فلتخم  تایاور ، وا  تیلم  هرابرد  هک  دوب  سجرن »  » مان هب  هتسیاش  ییوناب  ترضح ، نآ  راوگرزب  ردام  مالسلا و  هیلعيرکسع  نسح 

. تسا مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  ّیـصو  نوعمـش »  » لسن زا  شردام  هدوب و  مور  روتارپما  رـسپ  عوشی »  » رتخد ترـضح  نآ  یتیاور ، قباطم 
مزاع هک  مور  هاپس  نایم  رد  ار  دوخ  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  تیاده  هب  دش و  ناملـسم  تفگـش  یباوخ  یپ  رد  سجرن  تیاور  نیا  ربارب 

ار وا  هک  داتسرف  ار  یسک  مالسلا  هیلعيداه  ماما  دمآ . رد  مالسا  رکـشل  تراسا  هب  رگید  یعمج  هارمه  داد و  رارق  دندوب  ناناملـسم  اب  دربن 
ترـضح هکنیا  تسا  هجوت  لـباق  مهم و  هچنآ  یلو  [ 12  ] تسا هدـش  لقن  زین  يرگید  تاـیاور  [ . 11 . ] دروآ ءارماـس  هب  درک و  يرادـیرخ 

ناشیا تیبرت  میلعت و  تحت  هدوب و  مالـسلا -  هیلعيداه  ماما  راوگرزب  نارهاوخ  زا  نوتاخ -  همیکح  هناخ  رد  یتدـم  مالـسلا  اهیلعسجرن 
رد شیپ  اهلاس  هک  تسا  ییوناب  نآ  مالسلا  اهیلعسجرن  ترضح  . تسا هدوب  مالسلا  اهیلعهمیکح  ناوارف  مارتحا  دروم  تسا و  هتفرگ  رارق 
زا هتفرگ و  رارق  شیاتس  دروم  [ 15  ] مالسلا هیلعقداص  ماما  و  [ 14  ] مالسلا هیلعنینمؤملاریما  و  [ 13  ] هلآو هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  مالک 

، نسوس دـننام  يرگید  ياهمان  هب  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  ردام  هک  تسا  ینتفگ  . تسا هدـش  دای  نانآ  رورـس  نازینک و  نیرتهب  ناونع  هب  وا 
. دشیم هدناوخ  زین  لیقص )  ) لقیص هکیلم و  هناحیر ،

باقلا هینک و  مان ،

مان ندرب  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هینک  مان و  نامه  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  [ 16  ] هینک مان و 
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، حلاص فلخ  تّجح ، هللاۀـیقب ، رَظتنم ، مئاق ، يدـهم ، زا : دـنترابع  ترـضح  نآ  روهـشم  ياهبقل  . تسا هدـش  یهن  روهظ ، ماگنه  ات  ناشیا 
ياهژیو مایپ  رگنایب  اهبقل ، نیا  زا  کی  ره  . تسا يدـهم »  » اهنآ نیرتفورعم  هک  رـصعّیلو  ناـمزلا و  بحاـص  رمـالا ، بحاـص  روصنم ،

دـناوخیم و قح  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ياهدـش  تیادـه  هک  اریز  دـناهتفگ  يدـهم »  » ار اهیبوخ  ماما  نآ  . تسا راوگرزب  نآ  هراـبرد 
دناهداد بقل  هّللاۀیقب »  » دنیوا و مدقم  راظتنا  رد  ناگمه  هک  اریز  دناهدیمان  رَظتنم »  » درک و دـهاوخ  مایق  قح ، يارب  نوچ  دـناهدناوخ  مئاق » »
نیـشناج ینعم  هب  حـلاص » فلخ   » قلخ و رب  ادـخ  هاوگ  ینعم  هب  تّجح » .» تسا یهلا  هریخذ  نیرخآ  ادـخ و  ياهتجح  هدـنامیقاب  هک  ارچ 
تموکح داجیا  رما  نوچ  تسا  رمألا » بحاص   » دوشیم و يرای  راگدرورپ  يوس  زا  نوچ  تسا  روصنم »  » وا تسادخ . ءایلوا  يارب  هتسیاش 

. تسا نامز  هناگی  ياورنامرف  مکاح و  وا  هک  تسنآ  ینعم  هب  زین  رصع » ّیلو  نامزلا و  بحاص  . » تسوا هدهع  هب  یهلا  لدع 

تدالو یگنوگچ 

درک و دهاوخ  مایق  يدـهم »  » مان هب  وا  نادـناخ  زا  يدرم  هک  تسا  هدـش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  ناوارف ، تایاور  رد 
تدالو يادتبا  نامه  رد  هک  دندوب  نآ  یپ  رد  تایاور  نیا  زا  عالطا  اب  یسابع  رگمتس  نایاورنامرف  تخاس . دهاوخ  نوگژاو  ار  متـس  ناینب 

اب مالــسلا  هیلعموـصعم  ناـماما  یگدـنز  مالــسلا ، هیلعداوـج  ماـما  ناـمز  زا  نیارباـنب  دــنناسر . لـتق  هـب  ار  وا  مالــسلا ، هیلعيدــهم  ماـما 
دمآ تفر و  نیرتمک  هک  ياهنوگ  هب  دیسر  دوخ  جوا  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  نامز  رد  تشگ و  هارمه  يرتشیب  ياهتیدودحم 

رد یهلا  دوعوم  قح و  تّجح  نیرخآ  ّدلوت  دیاب  یطیارـش  نینچ  رد  تسادیپ  دوبن . یفخم  تموکح ، هاگتـسد  رظن  زا  راوگرزب  نآ  هناخ  هب 
عالطایب مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تدالو  نایرج  زا  مهدزای  ماما  ناکیدزن  یتح  لیلد  نیمه  هب  دوبیم . نارگید  مشچ  زا  رود  هب  یناـهنپ و 

، نوتاخ همیکح  . دشن هدید  مهدزاود ، ماما  راوگرزب  ردام  نوتاخ  سجرن  رد  يرادراب  ياههناشن  زین ، ّدلوت  زا  شیپ  تعاس  دنچ  ات  دـندوب و 
داتسرف و نم  لابند  هب  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  : تسا هدرک  تیاکح  نینچ  ار  تدالو  نایرج  مالـسلا ، هیلعداوج  ماما  یمارگ  رتخد 
ار نیمز  يور  رب  دوخ  تّجح  نیرخآ ]  ] بش نیا  رد  دنوادخ  تسا و  نابعـشهمین  بش  هک  ارچ  شاب ! ام  دزن  راطفا  بشما  هّمع ! يا  : » دومرف

نخس دومرف : تسین ! ادیپ  وا  رد  يرادراب  هناشن  موش ! امـش  يادف  متفگ : سجرن ! دومرف : تسیک ؟ وا  ردام  مدیـسرپ : درک . دهاوخ  راکـشآ 
: تفگ نم  هب  دروآ و  نوریب  ار  میاه  شفک  ات  دمآ  شیپ  وا  متـسشن . مدرک و  مالـس  مدـش و  دراو  سجرن ] رب   ] سپ متفگ ! هک  تسا  نامه 
هچ ناـج  هّمع  تفگ : تفریذـپن و  ارم  نخـس  ینم ! نادـناخ  يوناـب  نم و  يوناـب  وـت  هـکلب  مـتفگ : تـسا ؟ روـطچ  امـش  لاـح  نـم  يوناـب 

دیشک و تلاجخ  سپ  دوب . دهاوخ  ترخآ  ایند و  رورس  هک  دیامرفیم  اطع  يرـسپ  وت  هب  لاعتم  دنوادخ  بشما  مرتخد ، متفگ : دییامرفیم !
متـساخرب و بش ]  ] زامن ِماجنا  يارب  بش  همین  ماگنه  مدیمرآ و  دوخ  رتسب  رد  مدرک و  راطفا  ءاشع ، زامن  زا  سپ  دـیوگ : همیکح  . درک ایح 
[ زامن  ] تابیقعت ماجنا  زا  سپ  دهد . يور  شیارب  یقافتا  هکنآ  نودب  دوب  هدـیباوخ  یمارآ ] هب   ] سجرن هک  یلاح  رد  مدروآ  ياج  هب  ار  نآ 
درازگ و بـش ]  ] زاـمن تساـخرب و  دـعب  یتاـظحل  دوـب . باوـخ  رد  ناـنچمه  وا  هـک  نآ  لاـح  مدـش و  رادـیب  ناـساره  سپــس  مدــیباوخ .
مدرک و هدهاشم  ار  [ 17  ] لّوا رجف  سپ  متسیرگن . نامـسآ  هب  هدیپس ] رجف =[  يوجتـسج  رد  مدمآ و  نوریب  دهدیم : همادا  همیکح  . دیباوخ

باتـش هّمع  يا  دروآرب : ادن  دوخ  هاگیاج  زا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هاگان  مداتفا ! کش  هب  سپ  دوب . باوخ  رد  نانچمه  سجرن 
هب دش . رادیب  بارطـضا  اب  سجرن  هک  مدـش  لوغـشم  سی »  » و هدجـس »  » ياههروس تئارق  هب  متـسشن و  تسا . کیدزن  تدالو ]  ] رما نکم !

دوخ رب  متفگ : هّمع ! يا  يرآ  تفگ : ینکیم ؟ ساسحا  يزیچ  ایآ  داب ] وت  رب  ادخ  مان  [ 2 «] ] کیلع هللا  مسا  : » متفگ متفر و  وا  دزن  تعرس 
ِيادص هب  سپ  تفرگ . ارف  ار  سجرن  نم و  یفعـض  ماگنه  نیا  رد  متفگ . وت  اب  هک  تسا  نامه  نیا  هک  راد  راوتـسا  ار  تلد  شاب و  ّطلـسم 
الماک ار  وا  متفرگ و  ششوغآ  رد  مدید ! هدجـس  لاح  رد  ار  وا  متـشادرب و  وا  يور  زا  ار  هماج  مدمآ و  دوخ  هب  هتفای ] ّدلوت  دازون   ] مرورس

شـشوغآ رد  مدرب ... يو  دزن  ار  وا  روایب ! نم  دزن  ار  مرـسپ  هّمع ! يا  : » داد ادـن  ارم  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ماگنه  نیا  رد  ! متفای هزیکاـپ 
لوسر ادمحم  ّنا  دهشا  هل و  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  دومرف : دوشگ و  نخس  هب  بل  سپ  وگب ! نخس  مرسپ  دومرف : تفرگ و 
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هیلعيرکسع ماما  داتـسیا . زاب  نتفگ  نخـس  زا  دیـسر و  شردپ  مان  هب  ات  داتـسرف  دورد  مالـسلا  مهیلعناماما  نینمؤملاریما و  رب  سپـس  هللا .»
ترضح رب  متفر و  مهدزای  ماما  دزن  هب  زور  نآ  يادرف  دیوگ : همیکح  .... دنک مالس  وا  رب  ات  ربب  شردام  دزن  هب  ار  وا  هّمع  يا  دومرف : مالسلا 

! موش امش  يادف  مدیسرپ : شراوگرزب  ردپ  زا  ور  نیا  زا  مدیدن  ار  وا  یلو  منیبب  ار  يدهم ) ماما   ) میالوم ات  مدز  رانک  ار  هدرپ  مدرک و  مالس 
، یـسوم ردام  هک  مدرپس  ییادخ )  ) یـسک نآ  هب  ار  وا  هّمع ! يا  دـنداد : خـساپ  ترـضح  نآ  تسا ؟ هداد  يور  یقاّفتا  هچ  نم  يالوم  يارب 

نم دزن  ار  مدنزرف  دومرف : ماما  متسشن . مدرک و  مالس  مدمآ و  دیسر  ارف  متفه  زور  نوچ  دیوگ : همیکح  . درپس وا  هب  ار  مالـسلا  هیلعیـسوم 
رب دورد  دـنوادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ  زا  سپ  دوشگب و ] بل   ] دازون يوگب ! نخـس  مدـنزرف ! دومرف : ماـما  مدروآ ... ار  مرورـس  نم  روآ !

ِضْرَْالا ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَا  ُدیُرن  َو  ِمیحَّرلا ، ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  :» دومرف توالت  ار  تایآ  نیا  شراوگرزب  ناردپ  مرکا و  ربمایپ 
مان هب  [ .» 19 [  ] 18 . ] َنوُرَذْـحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُجَو  َناماهَو  َنْوَعِْرف  َيُِرنَو  ِضرَْالا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمنَو  َنیثِراْولا  ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَا  ْمُهَلَعَْجن  َو 

میهد و رارق  نیمز  يور  ناـثراو  ناـیاوشیپ و  ار  ناـنآ  مـیهن و  تـنم  نـیمز  نافعـضتسم  رب  مـیدرک  هدارا  اـم  و  ناـبرهم . هدنـشخب  دـنوادخ 
.« میهد ناشن  دنتشاد  میب  لیئارسا ] ینب  اهنآ =[  زا  ار  هچنآ  شنایرکشل ، ناماه و  نوعرف و  هب  میزاس و  اجرب  اپ  نیمز  رد  ار  ناشتموکح 

تایصوصخ لیامش و 

هیلعيدـهم ترـضح  فاصوا  لیامـش و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  تاـیاور  رد 
، هدـنبات دـنلب و  شایناـشیپ  نوگمدـنگ ، ناوج و  شاهرهچ  راوـگرزب  نآ  : دوـشیم هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدـش  ناـیب  مالـسلا 

نآ تسار  هنوگ  رب  تسا . هداشگ  قاّرب و  شیاه  نادند  ابیز و  هدیـشک و  شاینیب  تشرد ، هایـس و  شنامـشچ  هدیـشک ، یلاله و  شناوربا 
ياهیگژیو زا  یـضعب  . تسابرلد بسانتم و  شکرابم  مادنا  دوشیم و  هدید  تّوبن  رثا  نوچ  يرثا  شاهناش  نایم  رد  نیکـشم و  یلاخ  ماما ،

دـهز و يراد ، هدـنز  بش  تدابع و  لها  وا  : تسا رارق  نیا  زا  هدـیدرگ ، ناـیب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  رد  هک  فیرـش  دوجو  نآ 
راسهمـشچ شنینزان  دوجو  شناد و  ملع و  رد  ناگمه  دمآرـس  ترـضح  نآ  تسا . يراکوکین  تلادـع و  يرابدرب ، ربص و  یتسیز ، هداس 

ینارون دوجو  نآ  تسا . ّتیرشب  دوعوم  حلـصم  ییاهن و  یجنم  گرزب ، ِیبالقنا  یناهج ، ربهر  داهج ، مایق و  لها  وا  تسا . یکاپ  تکرب و 
هک تسا  مالسلا  هیلعءادهشلادیس  لسن  زا  دنزرف  نیمهن  مالسلا و  اهیلعارهز  همطاف  دالوا  زا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رابت  زا 

رـسارس رد  ار  دـنوادخ  ماکحا  هدـنز و  ار  ادـخ  نید  دوخ  مایق  اـب  دریگ و  تسد  رد  ار  ربماـیپ  مچرپ  دـنز و  هیکت  هبعک  رب  روهظ  ماـگنه  هب 
هیلعيدهم ماما  یگدنز  [ . 20 . ] دشاب هدش  دادـیب  روج و  زا  رپ  هک  نآ  زا  سپ  دـنادرگ  داد  ینابرهم و  زا  رپ  ار  ناهج  دـنک و  يراج  یتیگ 

ماما تداهـش  نامز  اـت  تدـالو  زاـغآ  زا  ترـضح  نآ  یناـهنپ  یگدـنز  اـفتخا : هرود  - 1: تـسا بیـشن  زارفرپ و  هرود  هـس  لـماش  مالـسلا 
دنوادخ هدارا  هب  هک  نامز  ره  ات  هدیدرگ  عورش  مالـسلا  هیلعمهدزای  ماما  تداهـش  ماگنه  زا  تبیغ : نارود  - 2. تسا مالسلا  هیلعيرکسع 

هیلعمهدزاود ماـما  ناـهج ، راـگدرورپ  تساوـخ  هب  تبیغ و  نارود  ندـش  یط  زا  سپ  روـهظ : رـصع  - 3. تفای دـهاوخ  همادا  دـنک ، روهظ 
دنادیمن و ار  رَظتنم  دوعوم  نآ  روهظ  نامز  سک  چیه  دومن . دهاوخ  اهییابیز  اهیبوخ و  زا  راشرـس  ار  ایند  درک و  دهاوخ  روهظ  مالـسلا 

[ . 21 . ] دنتسه وگغورد  دننک ، نییعت  ار  ینامز  روهظ ، يارب  هک  اهنآ  هدش ، تیاور  مالسلا  هیلعرصع  ماما  زا 

يرکسع ماما  تداهش  ات  دوعوم  تدالو  زا 

هراشا

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یشخب  هب  هک  تسا  یّمهم  رایسب  تاکن  هدنرادرب  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  یگدنز  زا  هرود  نیا 

نایعیش هب  يدهم  ماما  یفرعم 
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تّجح نیرخآ  تخانـش  رد  نایعیـش  هک  دوب  نآ  میب  تفرگ  ماـجنا  یناـهنپ  تروـص  هب  مالـسلا  هیلعمهدزاود  ماـما  تدـالو  هک  اـج  نآ  زا 
دارفا هعیش و  ناگرزب  زا  یهورگ  هب  ار  دوخ  دنزرف  ات  تشاد  هفیظو  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  دنیآ . راتفرگ  یهارمگ  هابتشا و  هب  راگدرورپ 

نآ یفرعم  نمـض  بیترت  نیدب  دنناسرب و  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ناوریپ  رگید  هب  ار  وا  تدالو  ربخ  زین  نانآ  ات  دـنک  یفرعم  دامتعا  دروم 
ماـما هژیو  ناوریپ  هعیـش و  ناـگرزب  زا  هـک  قاحــسا » نـب  دـمحا  .» ددرگن قـح  ریفــس  نـیرخآ  نآ  دوـجو  هّجوـتم  زین  يدـیدهت  راوـگرزب ،

؛ منک لاؤس  وا  زا  سپ  ماما  دروم  رد  متـساوخیم  مدش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  تمدخ  : دیوگیم تسا  مالـسلا  هیلعمهدزای 
یلاخ دوخ  تجح  زا  ار  نیمز  هدیرفآ ، ار  مدآ  هک  نامز  نآ  زا  لاعتم  يادخ  انامه  دـمحا ! يا  دومرف : میوگب  ینخـس  هک  نآ  زا  شیپ  یلو 
ناراب وا ] دوجو  تکرب  هب   ] دوشیم و هتشادرب  نیمز  لها  زا  الب  ادخ ، تجح  هطساو  هب  درک ! دهاوخن  نینچ  زین  تمایق  ات  تسا و  هتـشاذگن 

هب باتش  اب  ترضح  نآ  !؟ تسیک امش  زا  سپ  نیشناج  ماما و  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  . دیآیم نوریب  ینیمز  ياههرهب  هدیراب و 
يا دومرف : تشاد و  شیوخ  شود  رب  دیشخردیم  مامت  هام  دننامه  شیور  هک  هلاس  هس  يرسپ  هک  یلاح  رد  تشگزاب  تفر و  هناخ  نورد 
هینک مه  مان و  مه  وا  انامه  مدادیمن ! ناشن  وت  هب  ار  مرـسپ  نیا  يدوبن ، یمارگ  وا  ياهتّجح  لاعتم و  يادخ  دزن  رگا  قاحـسا ! نب  دـمحا 

ایآ نم ! رورـس  متفگ : . دشاب هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنکیم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  تسادـخ و  لوسر 
ِهّللا ُۀـیَقب  انَا  :» تفگ ناور  یبرع  نابز  هب  دوشگ و  نخـس  هب  بل  كدوک ، نآ  ماگنه ] نیا  رد  [!؟ ددرگ مارآ  نآ  هب  مبلق  هک  تسه  ياهناـشن 
نیا زا  سپ  قاحسا ، نب  دمحا  يا  تفرگ ؛ مهاوخ  ماقتنا  ادخ  نانمشد  زا  هک  متـسه  نیمز  رد  هللا  ۀیقب  نم  ِِهئادْعَا ... ْنِم  ُمِقَْتنُملاو  ِهِضْرَا  یف 

مالسلا هیلعماما  هناخ  زا  ینامداش  اب  نانخس ] نیا  ندینش  زا   ] سپ دیوگ : قاحـسا  نب  دمحا  !!« شابم هناشن  یپ  رد  ینیبیم  دوخ  مشچ  اب  هک 
ماما دزن  نایعیـش  زا  رفن  لـهچ  : دـننکیم لـقن  هعیـش  ناـگرزب  زا  رگید  نت  دـنچ  و  [ 23  ] ناـمثع نب  دـمحم  نینچمه  [ . 22 .... ] مدـش نوریب 
دیرب نامرف  وا  زا  تسا . نم  نیشناج  امش و  ماما  نیا  نم ، زا  سپ  : » دومرف داد و  ناشن  ام  هب  ار  شدنزرف  ترضح ، نآ  میدمآ . درگ  مهدزای 
ینتفگ [ . 24 ....« ] دید دـیهاوخن  ار  وا  زورما  زا  سپ  هک ] دـینادب   ] دـش و دـیهاوخ  كاله  هک  دـیوشن  هدـنکارپ  دوخ  نید  رد  نم  زا  دـعب  و 

ماعط دنفسوگ و  نتشک  نآ  تسا و  دازون  يارب  نداد  همیلو  ندرک و  هقیقع  هدش ، شرافس  ياهتنس  ینید و  ياههمانرب  زا  یکی  هک  تسا 
يارب اـهراب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  دراد . ناوارف  ریثأـت  دـنزرف  رمع  لوـط  یتمالـس و  يارب  هک  تسا  مدرم  زا  یهورگ  هـب  نداد 

تدالو زا  ار  نایعیش  زا  يرایسب  ياههورگ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يوکین  ّتنس  نیا  هب  لمع  نمـض  ات  [ 25  ] درک هقیقع  شدنزرف 
داتسرف و ياهدیرب  رس  دنفسوگ  دوخ ، نایعیش  زا  یکی  يارب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  : دیوگ میهاربا  نب  دمحم  . دزاس هاگآ  مهدزاود  ماما 

[ . 26 . ] تسا دمحم »  » مدنزرف هقیقع  زا  نیا  دومرف :

تامارک تازجعم و 

ییاهتمارک اههزجعم و  تبیغ ، نارود  زا  شیپ  دلوت و  نیتسخن  ياهلاس  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  یگدنز  یندـناوخ  ياهزارف  زا  یکی 
ام . تسا هدش  عقاو  تلفغ  دروم  یهلا ، گرزب  تیآ  نآ  تایح  زا  شخب  نیا  الومعم  تسا و  هتفرگ  ماجنا  ترضح ، نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا 
هب دوب و  رگمتـس  ییاورنامرف  هک  ، ] فوع نبورمع  هک  ینامز  : دـیوگ يروباشین  دـمحا  نب  میهاربا  : میروآیم ار  اـهنآ  زا  هنومن  کـی  اـهنت 

نادناخ اب  سپ  تفرگ . ارف  ار  مدوجو  همه  تشحو  مدش و  كانمیب  تدش  هب  درک  ارم  نتشک  دصق  تشاد ]. ناوارف  هقالع  نایعیش ، نتـشک 
متشاد رظن  رد  منک و  عادو  زین  ناشیا  اب  ات  مدرک  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هناخ  بناج  هب  ور  هدرک و  یظفاحادخ  دوخ  ناتـسود  و 

بـش دـننام  شیور  هک  مدـید  يرـسپ  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  راـنک  رد  مدـش ، دراو  ماـما  هناـخ  هب  نوچ  مزیرگب . نآ  زا  سپ  هک 
ندش هتشک  زا  سرت  ینعی   ] متشاد رطاخ  رد  ار  هچنآ  دوب  کیدزن  متشگ و  ناریح  وا  يامیس  رون  زا  هک  ياهنوگ  هب  دیشخردیم  مهدراهچ 

يادـخ يدوز  هب  تسین ! نتخیرگ  هب  يزاـین  میهاربا ، يا  : » تفگ نم  هب  كدوـک ] نآ  ماـگنه  نیا  رد  .] مـنک شوـمارف  رارف ] هـب  میمـصت  و 
زا هک  تسیک  رـسپ  نیا  موش ! امـش  يادف  متفگ : مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هب  دش ، رتشیب  متریح  !« درک دهاوخ  رود  وت  زا  ار  وا  ّرـش  لاعتم ،
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رد مدمآ  نوریب  دیوگ : میهاربا  .... تسا نم  زا  سپ  نیـشناج  نم و  دـنزرف  وا  دومرف : مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دـهدیم !؟ ربخ  نم  نورد 
ندش هتشک  هب  ارم  میومع  دعب ، يدنچ  متشاد . دامتعا  مدوب ، هدینـش  مهدزاود ، ماما  زا  هچنآ  هب  مدوب و  راودیما  دنوادخ  فطل  هب  هک  یلاح 

[ . 27 . ] داد تراشب  فوع ، نب  ورمع 

تالاؤس هب  ییوگ  خساپ 

مکحم و ياهخساپ  نوگانوگ ، دراوم  رد  نایعیش  تالاؤس  هب  یگدنز ، زاغآ  ياهلاس  نامه  رد  تماما ، نامـسآ  ناشخرد  هراتـس  نیرخآ 
هللادـبع نب  دعـس  : مینکیم لقن  راصتخا  هب  ار  یتیاور  هنومن  يارب  درکیم . مهارف  ار  نانآ  رطاـخ  شمارآ  یمرگلد و  دادیم و  هدـننک  عناـق 

اهنآ خساپ  تفایرد  تالاؤس و  حرط  يارب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  لیکو  یمق  قاحـسا  نب  دمحا  هارمه  هب  هعیـش  ناگرزب  زا  یمق 
هیلعيرکـسع ماما  منک ، لاؤس  متـساوخ  نوچ  : تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  رادـید  نیا  نایرج  وا  دوشیم . بایفرـش  مهدزاـی  ماـما  رـضحم  هب 

یهاوخیم هچ  ره  دومرف : هدرک  نم  هب  ور  كدوک  ماـگنه  نیا  رد  نک ! لاؤس  ممـشچ  روـن  زا  دوـمرف : درک و  هراـشا  شدـنزرف  هب  مالـسلا 
هدنب دنوادخ  تسا . یبیغ  ياهربخ  زا  فورح  نیا  دومرف : تسیچ ؟ نآرق ] هعطقم  فورح  زا  « ] صعیهک  » زا دوصقم  مدیسرپ : نک ...! لاؤس 
رارق نیا  زا  ناتـساد  تسا . هتفگ  زاب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  يارب  ار  نآ  سپـس  هتخاس و  هاگآ  نآ  زا  ار  اـّیرکز  دوخ  ربماـیپ ] [و 

رب ار  مالسلا  هیلعلیئربج  لاعتم  دنوادخ  دزومایب . وا  هب  ار  ابعلآ ]  ] نت جنپ  ياهمان  ات  تساوخ  شراگدرورپ  زا  مالسلا  هیلعاّیرکز  هک  تسا 
هودـنا و دروآیم  نابز  رب  ار  نسح : همطاف و  یلع و  دـمحم و  سدـقم ] ياهمان   ] نوچ اّیرکز  داد . دای  وا  هب  ار  اـهمان  نآ  داتـسرف و  ورف  وا 
: تفگ يزور  دـشیم . توهبم  تفرگیم و  ار  شیولگ  ضغب  درکیم ، داـی  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتـقو  دـشیم و  فرطرب  شیراـتفرگ 
هب ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوچ  موشیم و  مارآلد  هدش و  تحار  میاهینارگن  اههودـنا و  زا  منکیم  دای  ار  رفن  راهچ  نآ  یتقو  ارچ  اهلاراب 

نیا زمر  « ] صعیهک : » دومرف درک و  هاگآ  مالسلا  هیلعنیـسح  ناتـساد  زا  ار  وا  دنوادخ  دوشیم !؟ دنلب  ماهلان  يراج و  مکـشا  مروآیم ، دای 
مالسلا هیلعنیسح  هب  تبسن  هدننکافج  هک  دیزی »  » مان زا  هیانک  ءای »  » و وا ]  ] نادناخ تکاله  زمر  ءاه »  » البرک و زمر  فاک » [. » تسا ناتساد 

يا متفگ : .... تسا مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تماقتـسا  ربص و  هناشن  داـص »  » دراد و وا  یگنـشت  شطع و  هب  هراـشا  نیع »  » دـشابیم و تسا 
: متفگ دـسفُم ؟ ماما  ای  تسا  حلـصم  ماما  ندـیزگرب ] وت  دوصقم  : ] دومرف ؟ دـناهدش عنم  دوخ  يارب  ماما  ندـیزگرب  زا  مدرم  ارچ  نم ! يالوم 

یتـسرد حالـص و  هب  هک  تسین  هاـگآ  يرگید  نورد  زا  سکچیه  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  دوـمرف : دـنک .] حالـصا  ار  هعماـج  هک   ] حلـصم ماـما 
: دومرف دراد . ناکما  يرآ ، متفگ : دشاب ؟ يراکهبت ) لها  و   ) دِسفُم مدرم ، هدیزگرب  هک  درادن  لامتحا  ایآ  یهابت ، داسف و  هب  ای  دـشیدنایم 

تالاؤس هب  دناهدرک و  نایب  زین  يرگید  ّتلع  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  تیاور ، همادا  رد  هک  تسا  ینتفگ  [ . 29  ] و [ 28 . ] تسا نیمه  ّتلع ،
. دش يراددوخ  اهنآ  نایب  زا  راصتخا  تیاعر  يارب  هک  دناهدومرف  خساپ  مه  رگید 

يدام يایاده  تفایرد 

زا سپ  ناراوگرزب  نآ  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلعموصعم  ناماما  يارب  یلام  تابجاو  يّدام و  يایاده  نداتسرف  نایعیـش ، ياههمانرب  زا  یکی 
یلاوما دیوگیم : مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ياهلیکو  زا  یکی  قاحـسا  نبا  . دندرکیم زاین  عفر  هعماج  نادنمزاین  زا  اهنآ ، نتفریذپ 

هک ياهرهچ  اب  ترضح  لاسدرخ  دنزرف  لاح  نآ  رد  منک . میدقت  ترضح  نآ  هب  ات  مدرب  مالسلا  هیلعمهدزای  ماما  رـضحم  هب  ار  نایعیـش  زا 
يایادـه مدـنزرف  دومرف : هدرک  دوخ  دـنزرف  هب  ور  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  تشاد . روضح  ماما  راـنک  رد  دیـشخردیم  ماـمت  هاـم  دـننام 

هک يدـیلپ  لاوما  كاپان و  يایادـه  هب  ار  دوخ ]  ] كاپ ِتسد  تساور  ایآ  نم ! يالوم  يا  دومرف : كدوک  نک ! زاب  ار  تناتـسود  نایعیش و 
تـسا نانیا  نایم  رد  هچ  نآ  قاحـسا ، نبا  يا  دومرف : مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  !؟ منک زارد  تسا  هتخیمآ  رگیدـکی  هب  نآ  مارح  لـالح و 

هلحم نالف  زا  صخش  نالف  زا  هسیک  نیا  تفگ : كدوک  مدروآ . نوریب  ار  هسیک  نیلوا  سپ  دنک !! ادج  ار  نآ  مارح  لالح و  ات  روآ  نوریب 
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نیمز شورف  ياهب  نآ ، زا  یفرـشا  جـنپ  لهچ و  تسا . یفرـشا  ود  تصـش و  نآ  رد  هک  دومرف ] ار  شاهلحم  ماـن  وا و  ماـن  و   ] تسا مق  رهش 
شرانید هس  هتخورف و  هک  تسا  هماج  هن  ياهب  نآ  ِراـنید  هدراـهچ  تسا و  هدرب  ثرا  دوخ ، ردـپ  زا  ار  نآ  شبحاـص  هک  تسا  یخـالگنس 

زا  ] مادـک هک  نک  ییامنهار  ار  درم  نیا  نونکا  یتفگ . تسار  مزیزع ! دـنزرف  دومرف : مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  . تسا اهناکد  هراجا  هجو 
سپس ! درک نایب  ینشور  هب  ار  اهنآ  ندوب  مارح  تلع  درک و  صخـشم  ار  مارح  ياههّکـس  مامت ، تقد  اب  كدوک  تسا !؟ مارح  لاوما ] نیا 
تسا یفرشا  هاجنپ  هسیک  نآ  رد  دومرف : نآ ، بحاص  تنوکـس  لحم  ناشن و  مان و  نایب  زا  سپ  كدوک  نآ  مدروآ . نوریب  يرگید  هسیک 

مالـسلا هیلعيرکـسع  ماما  هاگ  نآ  درک ! نایب  کـی  هب  کـی  ار  لاوما  نآ  یکاـپان  تلع  سپـس  تسین . اور  اـم  يارب  نادـب  ندز  تسد  هک 
ار اهنآ  هک  نک  شرافس  ای  نادرگرب  شنابحاص  هب  ار  همه  دومرف : درک و  قاحسا  نب  دمحا  هب  ور  سپس  یتفگ ! تسار  مناج  رـسپ  دومرف :

[ . 30 .... ] تسین نآ  هب  يزاین  ار  ام  دنناسرب و  شنابحاص  هب 

ردپ هزانج  رب  زامن 

ردپ كاپ  هزانج  رب  ترـضح  نآ  ندناوخ  زامن  تبیغ ، عورـش  زا  شیپ  افتخا و  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  یگدنز  زا  زارف  نیرخآ 
نیرخآ رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  : دـیوگیم هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعمهدزاـی  ماـما  راکتمدـخ  ناـیْدَالاوبا  . تـسا شراوـگرزب 

یهاوخزاب ءارماس  هب  زور  هدزناـپ  زا  سپ  ناـسرب ؛ نئادـم  رهـش  هب  ار  اـهنیا  دومرف : داد و  نم  هب  ار  ییاـههمان  دوخ ، فیرـش  رمع  ياـهزور 
، دـهد يور  نینچ  نوچ  نم ! رورـس  يا  متفگ : دـید . یهاوخ  لسغ  لحم  رد  ارم  ندـب ]  ] دینـش و یهاوخ  ناغفا  هلان و  نم  هناخ  زا  تشگ و 

هناـشن متفگ : دوب . دـهاوخ  نم  زا  سپ  ماـما  دـهاوخب ، وت  زا  ارم  ياـههمان  خـساپ  سک  ره  دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  هک  امـش  نیـشناج  ماـما و 
زا هک  یـسک  دومرف : دیئامرفب ! يرگید  هناشن  متفگ : دوب . دهاوخ  نم  زا  سپ  ماما  دناوخب ، زامن  نم  رب  هک  یـسک  دومرف : دییامرفب ! يرگید 

هـسیک نآ  رد  مسرپـب  هک  دـش  نآ  زا  عناـم  ماـما  هوکـش  تبیه و  یلو ] . ] دوـب دـهاوخ  نم  زا  سپ  ماـما  دـهد ، ربـخ  تسا  هسیک  رد  هچ  نآ 
لاح نآ  رد  مدـش و  ءارماس  دراو  مهدزناپ  زور  دوب  هدومرف  هک  هنوگ  نامه  متفرگ و  ار  اـهنآ  باوج  مدرب و  نئادـم  هب  ار  اـههمان  ! تسیچ

نآ ردارب  رفعج ، لاح  نآ  رد  متفای . لسغ  لحم  رد  ار  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  ندب ]  ] مدینـش و ترـضح  نآ  يارـس  زا  ناغفا  هلان و  دایرف 
کیربـت شتماـما ] رب   ] تیلـست و ردارب ] گرم  رد   ] ار يو  نایعیـش ، زا  یعمج  تـسا و  هداتــسیا  ماـما  هناـخ  رد  رب  هـک  مدـید  ار  ترــضح 

يزاـبرامق و بارـش و  لـها  هک  متخانـشیم  ار  وا  اریز  دوشیم ؛ هاـبت  تماـما ، هک  تسا  ماـما  رفعج ]  ] نیا رگا  متفگ : دوخ  اـب  دـنتفگیم !!
هلمج زا   ] زیچ چـیه  هرابرد  وا  یلو  متفگ  تیلـست  کیربت و  نارگید ] دـننام   ] متفر و شیپ  مدوب ] اههناشن  یپ  رد  نوچ  یلو  ! ] تسا ینزرات 
رورـس يا  تفگ : رفعج ] هب  باطخ   ] دـمآ و نوریب  هناخ ] زا  ناراکتمدـخ  زا  یکی   ] دـیقع لاح  نآ  رد  درکن . یلاؤس  نم  زا  اههمان ] باوج 

هناخ لخاد  نایعیش  زا  یعمج  رفعج و  هارمه  هب  نم  رازگ !! زامن  وا  رب  زیخرب و  تسا ، هدش  نفک  مالـسلا ] هیلعيرکـسع  ماما   ] تردارب نم ،
ریبکت تساوخ  نوچ  یلو  درازگ  زامن  شردارب  رب  ات  تفر  شیپ  رفعج  مدـید . توباـت  رب  هدـش  نفک  ار  مالـسلا  هیلعمهدزاـی  ماـما  مدـش و 

هک ورب  بقع  ومع ! يا  تفگ : تفرگ و  ار  رفعج  سابل  دمآ و  نوریب  هتـسویپ  ياهنادند  دّعجم و  یناوسیگ  اب  نوگمدنگ  یکدوک  دیوگب 
ندـب رب  دـمآ و  شیپ  كدوـک  نآ  تفر ! بقع  درز ، هدـیرپ و  گـنر  ياهرهچ  اـب  رفعج  سپ  مرتراوازـس ! مردـپ  رب  ندرازگ  زاـمن  هـب  نـم 

دوخ اب  و  مداد . وا  هب  ار  اههمان  هدب ! نم  هب  يراد  هارمه  هب  هک  ار  ییاههمان  باوج  دومرف : نم ] هب   ] نآ زا  سپ  درازگ . زامن  مالسلا  هیلعماما 
هآ هک  مدـید  ار  وا  متفر و  رفعج  دزن  تسا . هدـنام  یقاـب  هسیک ، ناـیرج  و  تسا .] كدوـک  نیا  ِتماـما  ياـههناشن  زا   ] هناـشن ود  نیا  متفگ 

نایدالاوبا . مسانـشیمن هدیدن و  ار  وا  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : رفعج  ؟ تسیک كدوک  نیا  دیـسرپ  وا  زا  نایعیـش  زا  یکی  دیـشکیم !
نآ تداهش  زا  نوچ  دنتفرگ و  غارس  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  زا  دندمآ و  مق  لها  زا  یهورگ  هک  میدوب  هتـسشن  ام  دهدیم : همادا 

تیلـست کیربت و  دندرک و  مالـس  وا  رب  اهنآ  دندرک . هراشا  رفعج  هب  مدرم  میئوگب ؟ تیلـست  یـسک  هچ  هب  دنتفگ : دـندش  ربخاب  ترـضح 
زا تفشآرب و  رفعج  !؟ تسا ردقچ  لاوما  و  تسیک ؟ زا  اههمان  وگب  تسا . یلاوما  اههمان و  ام  هارمه  دنتفگ : رفعج  هب  باطخ  سپس  دنتفگ .
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ینالف ینالف و  ياههمان  تفگ : دمآ و  نوریب  نوردنا ] زا   ] راکتمدخ لاح  نیا  رد  دـیهاوخیم !؟ بیغ  ملع  ام  زا  ایآ  تفگ : تساخرب و  اج 
نآ رانید  هد  شقن  هک  تسا  رانید  رازه  نآ  رد  هک  تسامـش  اب  ياهسیک  زین  و  تفگ ] ار  اههمان  نابحاص  یناـشن  ماـن و  و   ] تسامـش هارمه 

[ . 31 .... ] تسا ماما  ومه  هداتسرف  اهنیا  نتفرگ  يارب  ار  وت  هک  نآ  دنتفگ : دنداد و  وا  هب  ار  لاوما  اههمان و  اهنآ  تسا ! هدش  وحم 

تایاور نآرق و  هنیآ  رد  يدهم  ماما 

نآرق

رـسارس تسا  یباتک  تسا . رـشب  زاین  دروم  ياهشناد  اـهتمکح و  نیرتراگدـنام  یهلا و  فراـعم  نیرتباـن  لـالز  همـشچ  میرک ، نآرق 
هک تسا  نشور  هتبلا  تسا . هدرکن  راذگورف  ار  یتقیقح  چیه  تسا و  هدرک  نایب  ار  ناهج  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياهربخ  هک  یتسرد  یتسار و 
یپ تاّیعقاو  نآ  هب  دـنبای  تسد  نآ  یناعم  قمع  هب  هک  اهنآ  اهنت  تسا و  هتفهن  یهلا  تایآ  يافرژ  رد  ملاع  قیاـقح  هدرتسگ  رایـسب  مجح 

بالقنا مایق و  . دنتسه وا  كاپ  نادناخ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ینعی  نآ  یقیقح  نارـسفم  نآرق و  لها  نانآ  درب و  دنهاوخ 
ریسفت رد  يرایـسب  تایاور  هدش و  هراشا  نآ  هب  میرک  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد  هک  تسا  ناهج  قیاقح  نیرتگرزب  زا  یهلا  ریفـس  نیرخآ 
َرْکِّذلا ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  :» تسا هدمآ  هیآ 105  ءایبنا  هروس  رد  : مینکیم هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  تایآ  نآ 

ماما . درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  هتـسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میتشون  تاروت ]  ] رکذ زا  سپ  روبز  رد  انامه  « َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْالا  َّنَأ 
هروس رد  زین  و  [ . 32 . ] دنتـسه وا  نارای  يدهم و  ماما  دنربیم ، ثرا  هب  ار  نیمز  هک  ياهتـسیاش  ناگدنب  زا  دوصقم  : دومرف مالـسلا  هیلعرقاب 

رب میدرک  هدارا  اـم  »و  َنیثِراوـْلا ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَا  ْمُـهَلَعَْجن  َو  ِضْرَاـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنـیِذَّلا  یَلَع  َّنُـمَن  ْنَا  ُدـیُرن  َو  :» دـیامرفیم هیآ 5  صـصق 
[ نافعـضتسم زا   ] دوصقم : دومرف مالـسلا  هیلعیلع  ماما  . میهد رارق  نیمز  ناثراو  و  مدرم ]  ] نایاوشیپ ار  نانآ  میهن و  ّتنم  نیمز ، نافعـضتسم 

رادـتقا تزع و  هوکـش و  جوا  هب  ار  نانآ  دزیگنایمرب و  ار  ناـمدود  نیا  يدـهم » ، » ناـشجنر شـالت و  زا  سپ  دـنوادخ  دـنربمایپ . نادـناخ 
ْمَُکل ٌْریَخ  ِهَّللا  ُۀَّیَِقب  تسا ...«: هدمآ  دوه  هروس  زا  هیآ 86  زا  یشخب  رد  نینچمه  [ . 33 . ] دزاسیم لیلذ  یتخس  هب  ار  ناشنانمشد  دناسریم و 

رب دنک  روهظ  مالـسلا ] هیلعيدهم  ماما   ] یتقو : دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . دیـشاب نمؤم  رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  هللاۀّیقب  « َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا 
ِِهتَّجُح َو  ِِهتَفیلَخ  َو  ِهِضْرَا  یف  ِهّللا  ُۀَّیَِقب  اَنَا  : » دیامرفیم سپـس  تسا . هیآ  نیا  دـنک  يراج  نابز  رب  هک  ینخـس  نیلوا  دـنز و  هیکت  هبعک  راوید 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » دیوگ دنک  مالس  وا  رب  دهاوخب  یسک  ره  سپ  متـسه . امـش  رب  وا  تجح  وا و  نیـشناج  نیمز و  رد  هللاۀیقب »  » نم ْمُْکیَلَع »
ْمُکَّلََعل ِتایْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَـق  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَاـْلا  ِییُْحی  َهَّللا  َّنَا  اوُمَلِْعا  :» تسا هدومرف  هیآ 17  دـیدح  هروس  رد  و  [ . 34 «. ] ِهِضْرَا یف  ِهـّللا  َۀَّیَِقب 

ماما . دیـشیدنیب هک  دـشاب  میدرک ، نایب  امـش  يارب  ار  دوخ ]  ] تایآ اـم  دـنکیم . هدـنز  نآ  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  دـنوادخ  دـینادب  « َنُولِقْعَت
هدنز شروهظ  نارود  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تلادع  هطـساو  هب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دارم  :» دومرف مالـسلا  هیلعقداص 

[ . 35 . ] دشاب هدرم  یهارمگ  نارادمدرس  متس  ببس  هب  هک  نآ  زا  سپ  درک  دهاوخ 

تایاور

لحارم هرابرد  هک  ياهنوگ  هب  تسام  رایتخا  رد  نآ  هراـبرد  يرایـسب  تاـیاور  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  عوضوم 
تموکح روهظ و  راـگزور  روهظ و  مئـالع  يربـک ، يرغـص و  تبیغ  یکدوک ، نارود  تدـالو ، نوـچمه  ترـضح  نآ  یگدـنز  فـلتخم 

، راوـگرزب نآ  یقـالخا  يرهاـظ و  تایـصوصخ  هراـبرد  هکناـنچ  تسا . دوـجوم  ینید  ناـیاوشیپ  زا  یثیداـحا  هناگادـج  روـط  هب  یناـهج ،
نیا زا  يرایسب  هکنیا  بلاج  میراد و  تایاور  زا  يدنمـشزرا  هعومجم  شروهظ  نارظتنم  شاداپ  تلیـضف و  وا و  تبیغ  نارود  ياهیگژیو 

مالسلا هیلعيدهم  ماما  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  يدایز  دادعت  تسا و  هدش  لقن  تنـس  لها  باتک  رد  مه  هعیـش و  ياهباتک  رد  مه  تایاور 
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هرابرد مالسلا  مهیلعناموصعم  همه  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  هجوت  لباق  ياهیگژیو  زا  یکی  هک  تسا  ینتفگ  . تسا رتاوتم » »
مایق و هداعلاقوف  تیمها  زا  تسا و  هدرک  مهارف  ار  شخبیهاگآ  فراعم  زا  ياهعومجم  هک  دـناهدومرف  داریا  يزغن  نانخـس  ترـضح  نآ 

ربمایپ : مینک لقن  ار  یتیاور  گرزب  نایاوشیپ  نآ  زا  کی  ره  زا  اـجنیا  رد  تسا  بساـنم  دـنکیم . تیاـکح  تلادـع  رادـمچرپ  نآ  بـالقنا 
هک یـسک  لاح  اشوخ  درادب و  تسود  ار  وا  هک  نآ  لاح  اشوخ  دنیبب و  ار  مالـسلا  هیلعيدهم  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  : دومرف مالـسا  یمارگ 

یتسار هب  دیدرگن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیشاب و  دمحملآ ]  ] جرف رظتنم  :» دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما  [ . 36 . ] دشاب هتشاد  رواب  ار  وا  تماما 
رطاخ هب  سپس  تسا ...«: هدمآ  [ 38  ] مالسلا اهیلعارهز  همطاف  حول  رد  [ . 37 . ] تسا جرف  راظتنا  گرزب ، دنوادخ  دزن  اهراک  نیرتبوبحم  هک 

یـسوم و لامک  هک  یـسک  درک ؛ مهاوخ  لیمکت  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  دوجو  هب  ار  ءایـصوا  هلـسلس  نایناهج  رب  تمحر 
نامز تالکشم  زا  یخرب  نایب  زا  سپ  یتیاور ، نمـض  رد  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  [ . 39 .... ] تساراد ار  بویا  ربص  یـسیع و  هوکش 

دوخ ناگتـشرف  هلیـسو  هب  ار  وا  و  دزیگنایمرب ... ار  يدرم  ناـمزلا  رخآ  رد  دـنوادخ  : دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  دـعب 
لیلد ییانشور و  تلادع و  زا  ار  نیمز  وا  دزاسیم ... هریچ  نیمز  نانکاس  یمامت  رب  ار  وا  و  دنکیم ... ظفح  ار  شنارای  دنکیم و  ینابیتشپ 

هب دنوادخ  دومرف ...«: مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  [ . 40 . ] دونـشب ار  وا  نخـس  دنیبب و  ار  وا  راگزور  هک  نآ  لاح  اشوخ  دزاسیم ... رپ  راکـشآ 
زوریپ اهنید  یمامت  رب  ار  قح  نیئآ  وا  هلیـسو  هب  دشاب و  هدرم  هک  نآ  زا  سپ  دـنکیم  هدـنز  ار  نیمز  مالـسلا ] هیلعيدـهم  ماما   ] وا هلیـسو 

راوتـسا نید  رب  رگید  یهورگ  دندرگیم و  زاب  نید  زا  نآ  رد  یهورگ  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  دیاین . شوخ  ار  ناکرـشم  دنچ  ره  دنادرگ 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  يور  شیپ  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک ؛ ییابیکـش  اهبیذکت  اهّتیذا و  رب  وا  تبیغ  رد  هک  نآ  انامه  دننامیم ...

دشاب مدق  تباث  ام  یتسود  رب  ام  مئاق  تبیغ  نارود  رد  هک  یـسک  : دومرف مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  [ . 41 . ] دشاب هدرک  داهج  ریـشمش  اب  هلآو 
هک دـیآیم  مدرم  رب  ینامز  : دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  [ . 42 . ] دیامرف تیانع  وا  هب  دـحا  ردـب و  يادهـش  زا  دیهـش  رازه  شاداپ  دـنوادخ 

يارب : دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  [ . 43 ... ] دـننامب تباث  ام  تیالو ]  ] رما رب  نامز  نآ  رد  هک  اهنآ  لاح  اشوخ  سپ  دوش  بیاغ  ناـشماما 
ماما : دومرف مالـسلا  هیلعمظاـک  ماـما  [ . 44 . ] تـسا تدـم  دـنلب  يرگید  تدــم و  هاـتوک  اـهنآ  زا  یکی  تـسا  تـبیغ  ود  مالــسلا  هیلعمئاـق 

مالـسلا هیلعاضر  ماما  [ . 45 . ] دوشیمن شوـمارف  ناـنمؤم  ياـهلد  زا  وا  داـی  یلو  دوـشیم  ناـهنپ  مدرم  ناگدـید  زا  مالـسلا ] هیلعيدـهم  ]
؛ دـهد رارق  مدرم  نایم  رد  ار  تلادـع  يوزارت  راوگرزب ، نآ  ددرگ و  نشور  وا  دوجو ]  ] رون هب  نیمز  دـنک  مایق  يدـهم ] ماـما   ] یتقو : دومرف
، تبیغ نامز  رد  دـیاب  مدرم ]  ] هک تسا  یـسک  نآ  ام  مئاق  : دومرف مالـسلا  هیلعداوج  ماـما  [ . 46 . ] درک دهاوخن  متـس  يرگید  هب  یـسک  سپ 

مدـنزرف نم  زا  سپ  ماما  : دومرف مالـسلا  هیلعيداه  ماما  [ . 47 . ] دـنهن ندرگ  وا  نامرف  هب  درک  مایق  نوچ  دنـشاب و  هتـشاد  ار  وا  روهظ  راـظتنا 
نسح ماما  [ . 48 . ] دشاب هدش  روج  متـس و  زا  رپ  هک  نانچ  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  نآ  تسا  مئاق »  » شدـنزرف وا  زا  سپ  نسح و 

، قالخا شنیرفآ و  رظن  زا  وا  داد . ناشن  نم  هب  ارم  نیـشناج  هک  نآ  اـت  دربن  اـیند  زا  ارم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  : دومرف مالـسلا  هیلعيرکـسع 
[ . 49 .... ] تسادخ لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش 

نارگید هاگن  رد  يدهم  ماما 

رد اهنت  هن  وا  یناهج  بـالقنا  ماـیق و  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماـما  عوضومنارگید  ثیدـح  رد  دـیآ  هتفگ  ناربلد  ّرـس  هک  دـشاب  نآ  رتشوخ 
. تسا هدـش  وگتفگ  هدرتسگ  روط  هب  نآ  هرابرد  هدـیدرگ و  نایب  زین  یمالـسا  ياههقرف  ریاس  يداقتعا  گـنهرف  رد  هکلب  هعیـش  ياـهباتک 

اهیلعارهز همطاف  ترضح  نادنزرف  زا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  كاپ  نامدود  زا  هک  مالسلا  هیلعيدهم  روهظ  دوجو و  هب  زین  نانآ 
ناشیا گرزب  نادنمشناد  راثآ  هب  دیاب  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  هب  تنـس  لها  رواب  ِنازیم  ندش  راکـشآ  يارب  دندقتعم  تسا  [ 50  ] مالسلا

ترـضح روهظ  هب  نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  هک  دـناهدرک  حیرـصت  دوـخ  يریـسفت  ياـهباتک  رد  یّنـس  نارّـسفم  زا  يرایـسب  درک . هعجارم 
ماما هب  طوبرم  ثیداحا  ناشیا ، ناثدحم  رثکا  نینچمه  [ . 52  ] یبطرق و  [ 51  ] يزار رخف  دننام  دراد  هراشا  نامّزلارخآ  رد  مالسلا  هیلعيدهم 
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« هّتـس حاحـص   » دننام دراد  دوجو  ّتنـس  لها  ياهباتک  نیرتربتعم  اهنآ ، نایم  رد  هک  دناهدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  مالـسلا  هیلعيدهم 
رد لقتـسم  ییاهباتک  لاح ، هتـشذگ و  رد  تنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  رگید  یـضعب  . یفنح بهذـم  ياوشیپ  لـبنح  دـمحا  دنـسُم  و  [ 53]

فرعلا  » باتک رد  یطویـس  و  ثیدـح ) لهچ   ) نیعبرـألا هعومجم  رد  یناهفـصا  میعنوبا  لـثم  دناهتـشون  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  عوضوم 
ّدر تیودـهم و  هدـیقع  زا  عافد  ماقم  رد  تنـس  لـها  ياـملع  زا  یـضعب  هکنیا ، هجوت  لـباق  هتکن  «. مالـسلا هیلعيدـهملا  راـبخا  یف  يدرولا 

راکنا لباقریغ  یعطق و  روما  زا  ار  يدـهم  ماما  نایرج  یئاور ، دـهاوش  یملع و  تانایب  اب  دناهتـشون و  هلاـقم  باـتک و  هدـیقع ، نیا  نارکنم 
اهنیا [ . 54 . ] تسا هدرک  داقتنا  وا  زا  یتخس  هب  هتـشاگن و  یباتک  نودلخ » نبا   » راتفگ ّدر  رد  هک  یبرغم » قیدص  دمحم   » نوچمه دناهتـسناد 

مینکیم لقن  تیاور  ود  اهنت  تیاور ، اهدص  نایم  زا  شخب  نیا  نایاپ  رد  . تسا تیودـهم  هلئـسم  ربارب  رد  تنـس  لها  عضوم  زا  ییاههنومن 
زور کی  اهنت  ایند  رمع ]  ] زا رگا  : دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  : تسا هدمآ  تنـس  لها  دامتعا  دروم  روهـشم و  ياهباتک  رد  هک 

نآ زین  و  [ . 55 . ] تسا نم  مان  مه  هک  دزیگنارب  نآ  رد  ارم  نادناخ  زا  يدرم  هکنآ  ات  دـنک  ینالوط  ار  زور  نآ  دـنوادخ  ًامتح  دـشاب  هدـنام 
درک دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار ] ناـهج   ] وا تسا . نم  هیبـش  تریـس  ماـن و  رد  هک  دـنکیم  ماـیق  نم  نادـناخ  زا  يدرم  : دوـمرف ترـضح 

هدرک و روهظ  ایند  ناـیاپ  رد  هک  یجنم  حلـصم و  روهظ  هب  داـقتعا  هک  تسا  ینتفگ  [ . 56 . ] دشاب هتشگ  زیربل  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگنامه 
میلاعت ساـسا  رب  ینامـسآ  ناـیدا  همه  نیتسار  ناوریپ  تسا و  یناـگمه  یناـهج و  داـقتعا  کـی  درک  دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج 

اهودـنه و ياـهباتک  زین  لـیجنا و  تاروت ، روبز ، سدـقم  ياـهباتک  رد  دنتـسه . گرزب  دوعوم  نآ  ماـیق  رظتنم  دوـخ  ینید  ياـهباتک 
هب ار  وا  نایتشترز  دناهتفگ . صوصخم  یبقل  وا  يارب  یتلم  ره  هتبلا  تسا . هدش  هراشا  ناهج  گرزب  یجنم  روهظ  هب  نایئامهرب  نایتشترز و 
زا یـشخب  . دنـسانشیم یلیئاکیم » رورـس   » مان هب  دوهی  و  دوعوم » حیـسم   » مان هب  نایحیـسم  ناـهج و  هدـنهد  تاـجن  ینعی  سنایـشوس »  » ماـن

ادـیپ هکم  ياههوک  نایم  رد  هک  دـشاب  ناربمغیپ  رخآ  برع ، ربمغیپ  :» تسا نینچ  تشترز  سدـقم  ياهباتک  زا  همان » بساـماج   » تاراـبع
و ار ... اهباتک  همه  دنک  لطاب  وا  باتک  دشاب و  نایدا  فرشا  وا  نید  و  دنیـشن ... ناگدنب  شور  هب  دروخ و  زیچ  دوخ  ناگدنب  اب  و  دوش ...

نآ رخآ  نیـشناج  هک  نادزی ، مکح  هب  ایند  رد  دوش  هاشداپ  یـسک  دراد ، ماـن  ناـمز  هاـش  ناـهج و  دیـشروخ  هک  ربمغیپ  رتخد  نادـنزرف  زا 
[ . 57 ... ] دشاب لصتم  تمایق  هب  ات  وا  تلود  و  دشاب ... ربمغیپ 

بیاغ ماما  راظتنا  رد 

تبیغ

هراشا

یهلا هریخذ  نیرخآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمتاخ  ات  مالـسلا  هیلعمدآ  نامرآ  شخب  قّقحت  ملاع و  گرزب  یجنم  ّتیـصخش  اـب  هکنیا  زا  سپ 
تسا ترضح  نآ  یگدنز  زا  یّمهم  شخب  هک  نارود  هناگی  نآ  تبیغ  هرابرد  نونکا  میدش ، انشآ  مالـسلا  هیلعنسحلا  نب  ۀجح  ترـضح 

. مییوگیم نخس 

تبیغ موهفم 

زا نخـس  شخب ، نیا  رد  نیاربانب  ندوبن . رـضاح  هن  تسا  ناگدـید » زا  ندوب  هدیـشوپ   » ینعم هب  تبیغ  هک  تسا  نآ  حرط  لباق  هتکن  نیلوا 
رد راوگرزب  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دننیبیمن و  ار  وا  اهنآ  تسا و  بیاغ  نامدرم  نامشچ  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هک  تسا  ياهرود 

هدـیدرگ نایب  نوگانوگ  تارابع  هب  موصعم  ناماما  تاـیاور  رد  تقیقح  نیا  دـنکیم . یگدـنز  ناـشیا  راـنک  رد  دراد و  روضح  مدرم  نیب 
ماـگ رازاـب ) هچوـک و   ) اـههار رد  تسه و  مدرم  ناـیم  رد  ادـخ  تّجح  یلع ، يادـخ  هب  دـنگوس  : دـیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  . تـسا

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد  شنیرفآ (  www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ دنکیم مالس  ناشیارب  دونشیم و  ار  مدرم  راتفگ  دنکیم ؛ دمآ  تفر و  نیمز  برغ  قرش و  رد  دنزیم ؛ رـس  اهنآ  ياههناخ  هب  درادیمرب ؛
نیمود . تسا هدش  نایب  ترـضح  نآ  يارب  زین  تبیغ  زا  يرگید  عون  هتبلا  [ . 58 [. ] یهلا  ] هدعو و  نّیعم ]  ] تقو ات  دوشیمن  هدید  دـنیبیم و 

ار اهنآ  دنیبیم و  ار  مدرم  دباییم . روضح  ّجح ، مسوم  رد  لاس  ره  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  : دـیوگیم مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  صاخ  بئان 
نآ دهدیم : يور  هنوگ  ود  هب  تبیغ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هرابرد  نیاربانب  [ . 59 . ] دنسانشیمن یلو  دننیبیم  ار  وا  مدرم  دسانشیم و 

مدرم نایم  رد  لاح  ره  رد  اـما  ددرگیمن  هتخانـش  یلو  دوشیم  هدـید  رگید  يدراوم  رد  تسا و  ناـهنپ  ناگدـید  زا  يدراوم  رد  راوگرزب 
. دراد روضح 

تبیغ هنیشیپ 

تاـیاور زا  هکلب  دـشاب  هداد  يور  راـگدرورپ  تجح  نیرخآ  هراـبرد  اـهنت  راـب و  نیلوا  يارب  هک  تسین  ياهدـیدپ  یتـسیز ، ناـهن  تبیغ و 
تهج هب  رما  نیا  دناهدوب و  تبیغ  یناهنپ و  رد  ار  دوخ  یگدنز  زا  یـشخب  یهلا ، گرزب  ناربمایپ  زا  يدادـعت  هک  دوشیم  هدافتـسا  ناوارف 
تسا یهلا  [ 60  ] ياهتنس زا  یکی  تبیغ  نیاربانب  . یگداوناخ تحلصم  ای  یصخش و  هتساوخ  کی  هن  هدوب و  ییادخ  تحلصم  تمکح و 

مالسلا مهیلعیسیع  لایناد و  نامیلس ، سایلا ، بیعـش ، یـسوم ، فسوی ، میهاربا ، حلاص ، حون ، سیردا ، نوچمه  یناربمایپ  یگدنز  رد  هک 
رد هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  [ . 61 . ] دناهدرب رسب  تبیغ  رد  ار  ییاهلاس  طیارـش  بسانت  هب  یهلا  ناریفـس  نآ  زا  کی  ره  تسا و  هتفای  نایرج 

، ترـضح نآ  تبیغ  لیالد  زا  یکی  تسا و  هدش  دای  ناربمایپ  ياهتنـس  زا  یکی  ناونع  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تبیغ  زا  تایاور 
هب : تسا هدومرف  مالسلا  هیلعقداص  ماما  . تسا هدش  هدرمـش  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  یگدنز  رد  مالـسلا  مهیلعءایبنا  ّتنـس  ندش  ارجا 

لوسر دنزرف  يا  تسیچ  تبیغ  نیا  لیلد  دـیوگ : يوار  دوب . دـهاوخ  ینالوط  نآ  تدـم  هک  تسا  یتبیغ  ام  زا  مئاق  ِماما ]  ] يارب هک  یتسار 
[62 . ] دهد يور  ترضح  نآ  هرابرد  ناشیاهتبیغ  رد  ءایبنا  ياهتنـس  دهاوخیم  دنوادخ  دیامرفیم : ترـضح  ؟ هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ 

هدوب حرطم  راوگرزب ، نآ  تدالو  زا  شیپ  اهلاس  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تبیغ  زا  نخس  هک  دوشیم  راکشآ  زین  هتکن  نیا  قوف  نخـس  زا  .
تایصوصخ زا  یضعب  ترضح و  نآ  تبیغ  زا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  یمالـسا  نایاوشیپ  تسا و 

ربمایپ [ . 63 . ] دناهتـشاد نایب  نامز  نآ  رد  نمؤم  مدرم  يارب  ار  یفیاظو  زین  دـناهداد و  ربخ  داتفا ، دـهاوخ  قاّفتا  تبیغ  نامز  رد  هچنآ  نآ و 
هک هاگنآ  اـت  یناـشیرپ ]  ] یتریح تسا و  یتبیغ  وا  يارب  تسا ... نم  نادـنزرف  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  : دـناهدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا 

لدع و زا  ار  نیمز  سپ  نابات ؛] نشور و  ياهراتـس   ] بقاث باهـش  دننام  دیآیم  نامز  نآ  رد  سپ  دـنوش  هارمگ  دوخ  ياهنید  زا  نامدرم 
[ . 64 . ] دشاب هدنکآ  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگنامه  دنکیم  رپ  داد 

تبیغ هفسلف 

هراشا

مورحم وا  روهظ  تاکرب  زا  مدرم  ات  دـیدرگ  ببـس  تلع  مادـک  تسا و  هتفرگ  رارق  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  ادـخ  تجح  ماـما و  ارچ  یتسار  هب 
قوف لاؤس  هب  نتفگ  خـساپ  زا  شیپ  یلو  تسا  تسد  رد  زین  یناوارف  تایاور  هدـش و  هتفگ  یناوارف  نانخـس  عوضوم  نیا  هراـبرد  ؟ دـندرگ

تمکح و ِساسا  رب  زج  ار  یگرزب  کچوک و  راک  چـیه  ملاـع  دـنوادخ  هک  میراد  ناـمیا  اـم  : مینک هراـشا  یـساسا  ياهتکن  هب  تسا  مزـال 
هب راگدرورپ و  ریبدت  اب  ناهج  ِنالک  درخ و  ياهدادـیور  همه  زین  و  ریخ . ای  میـسانشب  ار  اهتحلـصم  نیا  هاوخ  دـهدیمن  ماجنا  تحلـصم 

قباطم زین  رورـس  نآ  تبیغ  نیارباـنب  تسا . مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  تبیغ  هثداـح  اـهنآ ، نیرتمهم  زا  یکی  هک  دریذـپیم  ماـجنا  وا  هدارا 
یتبیغ مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  يارب  دیدرتیب  : دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . مینادـن ار  نآ  هفـسلف  ام  هچرگا  تسا  تحلـصم  تمکح و 
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هزاجا هک  تسا  يرما  ببـس  هب  تبیغ  : دومرف ترـضح  درک . لاؤس  تبیغ  تلع  زا  يوار  . دـتفایم کش  هب  نآ  رد  یلطاب  لـها  ره  هک  تسا 
میریذپیم تسا  میکح  گرزب  دنوادخ  هک  مینادیم  نوچ  یلو  تسا  یهلا  رارـسا  زا  يّرـس  تبیغ ، مینک ... نایب  امـش  يارب  ار  نآ  میرادـن 

لاعفا همه  هک  یناسنا  اـسب  هچ  هّتبلا  [ . 65 . ] دـشابن مولعم  ام  يارب  اهراک  نآ  ّتلع  هچرگا  تسا و  تمکِح  ِساسارب ]  ] وا ياـهراک  همه  هک 
هب ات  دشاب  ملاع  ياهدادیور  زا  یضعب  زمر  زار و  نتسناد  لابند  هب  دروآیم ، دورف  میلست  رـس  اهنآ  ربارب  رد  دنادیم و  هنامیکح  ار  دنوادخ 

تبیغ راثآ  اهتمکح و  نوماریپ  یسررب  ثحب و  هب  نیاربانب  دبای . يرتشیب  یبلق  نانیمطا  سفن و  شمارآ  هدیدپ ، کی  هفسلف  هب  ملع  ببس 
: مینکیم هراشا  نآ  هب  طوبرم  تایاور  هب  میزادرپیم و  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 

مدرم بیدأت 

هک تساور  دننک ، ینامرفان  ار  وا  رماوا  هکلب  دـنهدن  ماجنا  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  فیاظو  دنـسانشن و  ردـق  ماما  ربمایپ و  هب  تبـسن  تّما  یتقو 
نیا رد  دـنبایرد و  ار  وا  دوجو  تکرب  شزرا و  ، وا تبیغ  راـگزور  رد  دـنیآ و  دوخ  هب  اـت  دـنک  ادـج  اـهنآ  زا  ار  ناـشیا  ياوـشیپ  دـنوادخ ،

یهارمه دنوادخ  یتقو  : هدش تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  . دننکن كرد  دننادن و  اهنآ  هچرگ  تسا  تما  تحلصم  هب  ماما  تبیغ  تروص ،
[ . 66 . ] دریگرب اهنآ  نایم  زا  ار  ام  درادن  شوخ  یموق  يارب  ار  ام  ینیشنمه  و 

نارگید نامیپ  تحت  ندوبن  لالقتسا و 

دنناوتب ات  دـندنبیم  ینامیپ  دـهع و  نافلاخم ، زا  یـضعب  اب  مایق  ِيادـتبا  رد  راچان  هب  دنتـسه  بالقنا  لوحت و  کی  داجیا  لابند  هب  هک  اـهنآ 
یناهج لدع  تموکح  بالقنا و  ییاپرب  هار  رد  هک  تسا  یگرزب  حلـصم  نآ  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  یلو  دننک ، لابند  ار  دوخ  فادها 

هب تسا . ناملاظ  همه  اب  راکـشآ  عطاق و  هزرابم  هب  رومأم  وا  ناوارف  تایاور  قباطم  هک  اریز  درک  دهاوخن  شزاس  يرگمتـس  تردق  چیه  اب 
ماما زا  یتیاور  رد  . ددنبب ینامیپ  دهع و  ادخ  نانمشد  اب  هک  دشابن  روبجم  ات  دوریم  تبیغ  رد  بالقنا ، طیارش  ندش  هدامآ  ات  تهج  نیمه 
ماـما  ] وا هدـهع  رب  یـسک  دـنکیم ، ماـیق  ریـشمش  اـب  هک  ناـمز  نآ  هکنیا  يارب  : تسا هدـیدرگ  ناـیب  هنوگنیا  تبیغ  تلع  مالـسلا  هیلعاـضر 

[ . 67 . ] دشاب هتشادن  یتعیب  مالسلا ] هیلعيدهم 

مدرم شیامزآ 

ریسم رد  ناشیراوتـسا  نازیم  ات  دیامزآیم  نوگانوگ  بابـسا  هب  ار  دوخ  ناگدنب  وا  تسا . دنوادخ  ياهّتنـس  زا  یکی  مدرم  ندرک  ناحتما 
هب دـنوشیم و  هتخاـس  هک  دنتـسه  ناگدـنب  نیا  اهـشیامزآ  هروک  رد  یلو  تسا  مولعم  دـنوادخ  يارب  ناـحتما  هجیتن  هّتبلا  دوش . نشور  قح 

یـسک ات  دیـشاب  دوخ  نید  بظاوم  دش ، بیاغ  مدنزرف  نیمجنپ  هک  یماگنه  : دومرف مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  . دـنربیم یپ  دوخ  دوجو  رهوج 
دوخ داقتعا  زا  وا  ناوریپ  زا  یهورگ  هک  دوب  دـهاوخ  یتبیغ  مالـسلا ) هیلعيدـهم  ماما  رما =(  نیا  بحاص  يارب  دـنکن  نوریب  نآ  زا  ار  امش 

[ . 68 . ] دنکیم ناحتما  ار  شناگدنب  نآ  اب  دنوادخ  هک  تسا  ینومزآ  تبیغ ، نیا  دنرادیم و  رب  تسد 

ماما ناج  ظفح 

رگید یتصرف  رد  دـنناوتب  هکنیا  يارب  اهنآ  دوب . شیوخ  ناج  ظفح  دـشیم ، دوخ  موق  زا  ناربمایپ  يریگهراـنک  ببـس  هک  یلماوع  زا  یکی 
زا مالسلا  هیلعمالـسا  ربمایپ  هک  هنوگنامه  دندشیم  یفخم  دنتفرگیم  رارق  دیدهت  دروم  هک  یطیارـش  رد  دنناسر  ماجنا  هب  ار  دوخ  تلاسر 
وا تبیغ  تلع  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  هرابرد  . تسا دنوادخ  هدارا  روتسد و  هب  اهنیا  همه  هتبلا  دش . ناهنپ  راغ  رد  تفر و  نوریب  هّکم 
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بیاغ اهمشچ  زا  یتدم  دوخ ، مایق  زا  شیپ  رظتنم ، ماما  : دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . تسا هدـش  نایب  يرما  نینچ  ددـعتم  تایاور  رد  زین 
یلو تسادخ  نادرم  يوزرآ  تداهش  دنچ  ره  [ . 69 . ] تسا كانمیب  شیوخ  ِناجرب  دومرف : ترـضح  دش . لاؤس  نآ  ّتلع  زا  دش . دهاوخ 

هب ینعم  هب  درف  ندش  هتـشک  هک  هاگنآ  اّما  دشاب . ادـخ  نید  هعماج و  حالـص  هب  یهلا و  هفیظو  ماجنا  نادـیم  رد  هک  تسا  بولطم  یتداهش 
یهلا هریخذ  نیرخآ  هک  مهدزاود  ماما  ندش  هتشک  تسا . هدیدنسپ  یلقع و  يرما  لتق ، زا  سرت  دشاب ، فادها  نتفر  تسد  زا  نتفر و  رده 

تموکح لیکـشت  رد  راگدرورپ  هدـعو  نتفاین  ققحت  مالـسلا و  مهیلعءایلوا  ءایبنا و  مامت  يوزرآ  لاـمآ و  هبعک  نتخیر  ورف  ینعم  هب  تسا 
تـسا هدـیدرگ  نایب  مالـسلا  هیلعمهدزاود  ماما  تبیغ  ّتلع  هرابرد  زین  يرگید  ياههتکن  تایاور  رد  هک  تسا  ینتفگ  . تسا یناهج  لدـع 

يّرـس تبیغ ،» « ؛ تشذگ نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  هکنیا  تسا  مهم  هچنآ  یلو  دوشیم  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر  يارب  هک 
ماما تبیغ  رد  هک  تسا  یلماوع  دـش  ناـیب  هچنآ  دـش و  دـهاوخ  راکـشآ  روهظ  زا  سپ  نآ  یـساسا  یلـصا و  تلع  تسا و  یهلا  رارـسا  زا 

. تسا هدوب  راذگ  ریثأت  مالسلا  هیلعرصع 

تبیغ عاونا 

هراشا

ياهمادـقا اـهتکرح و  همه  هک  اـجنآ  زا  یلو  دوب  يرورـض  مزـال و  يرما  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  تبیغ  هتـشذگ ، بلاـطم  هب  هجوت  اـب 
ياهبیـسآ یهلا ، تجح  نیرخآ  تبیغ  هک  دوب  نآ  میب  دوب و  مدرم  داـقتعا  ناـمیا و  ياـههیاپ  تیوقت  ياتـسار  رد  اـم ، گرزب  ناـیاوشیپ 

همادا هدیدرگ و  زاغآ  قیقد  يزیر  همانرب  هدش و  باسح  يدنور  اب  تبیغ  نارود  دروآ ، دراو  نیملـسم  تناید  هب  ناربج  لباق  ریغ  يّدـج و 
همئا لفاحم  لقن  داـتفا و  اـهنابز  رـس  رب  نآ  ترورـض  راوگرزب و  نآ  تبیغ  زا  نخـس  مهدزاود ، ماـما  تدـالو  زا  شیپ  اـهلاس  . درک ادـیپ 
دیدج یبلاق  رد  نایعیش  اب  مالسلا  امهیلعيرکسع  ماما  يداه و  ماما  طابترا  شور  نینچمه  دش . ناشیا  باحصا  مالسلا و  مهیلعنیموصعم 

يدام و ياهزاین  زا  يرایـسب  رد  هک  دـنتخومآ  هتفر  هتفر  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  بتکم  ناوریپ  تفرگ و  ماـجنا  يرتدودـحم  لکـش  هب  و 
درف لیکو و  ناونع  هب  ناماما  يوس  زا  هک  یناسک  هب  هعجارم  اب  دنناوتیم  هکلب  دنتـسین  رـضاح  ماما  رـضحم  هب  یبایفرـش  هب  روبجم  يونعم ،

ترـضح تبیغ  هرود  زاغآ  مالـسلا و  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ِتداهـش  اـب  دـننک . لـمع  دوخ  فیاـظو  هب  دـناهدش ، یفرعم  داـمتعا  دروم 
الوم و اب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  صاخ  نابئان  هلیـسو  هب  مدرم  هکلب  دشن  عطق  یّلک  هب  تما  ماما و  هطبار  مه  زاب  مالـسلا  هیلعنسحلا  نبۀجح 
دـنتفرگ و وخ  ینید ، ناملاع  اب  رتهدرتسگ  طابترا  دـمآ و  تفر و  هب  نایعیـش  هک  دوب  هرود  نیمه  رد  دـندوب و  طابترا  رد  شیوخ  يادـتقم 

ینالوط تبیغ  هک  دوب  بسانم  رتسب  نیا  رد  تسین . هتـسب  اهنآ  يور  هب  ینید  فیاظو  تخانـش  هار  زین  ماما  تبیغ  طیارـش  رد  هک  دنتـسناد 
کنیا . دیدرگ عطق  دوب ، جیار  لومعم و  هتـشذگ  ياهنامز  رد  نایعیـش  ماما و  نیب  هک  یطابترا  داتفا و  قافتا  مالـسلا  هیلعهّللاۀیقب  ترـضح 

. دروآ میهاوخ  ار  یبلاطم  تبیغ ، دنلب  هاتوک و  هرود  ود  ياهیگژیو  هرابرد 

تدم هاتوک  تبیغ 

نیمه زا  دـش و  زاغآ  مالـسلا  هیلعمهدزاود  ماما  تماـما  نارود  يرمق ، يرجه  لاس 260  رد  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  اب 
لاس هب 70  کیدزن  يرمق -  يرجه  لاس 329  ات  دش و  عورش  تسا  فورعم  يرغـص » تبیغ   » هب هک  یمارگ  نآ  تّدم  هاتوک  تبیغ  نامز ،

دندوب طابترا  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  اب  ّصاخ  نابیان  قیرط  زا  مدرم  هک  تسا  نآ  يرغـص  تبیغ  هرود  یگژیو  نیرتمهم  . تفای همادا  - 
، ماما نابئان  هطساو  هب  زین  یهاگ  [ 70 . ] دنتفرگیم ار  دوخ  تالاؤس  خساپ  دندرکیم و  تفایرد  ار  ترـضح  نآ  ياهمایپ  اهنآ  هلیـسو  هب  و 

هیلعرـصع ماما  ناگدیزگرب  هعیـش و  ناگرزب  املع و  زا  یگمه  هک  ماما  ّصاخ  نابئان  . دـنتفاییم ار  شیوخ  ماما  روضح  هب  یبایفرـش  قیفوت 
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راد هدهع  ماما ، ِتبیغ  زاغآ  زا  يو  يرمَع ؛ دیعس  نب  نامثع  - 1: زا دنترابع  دوخ  تباین  نامز  بیترت  هب  هک  دنتسه  نت  راهچ  دندوب ، مالسلا 
-2. تسا هدوب  زین  مالـسلا  امهیلعيرکـسع  ماما  يداه و  ماما  لیکو  وا  تشذگ . رد  يرمق  يرجه  لاس 265  رد  دش و  ترـضح  نآ  تباین 

تافو يرمق  يرجه  لاس 305  رد  دیـسر و  تباین  ماقم  هب  ردپ  تشذگرد  زا  سپ  هک  تسا  لّوا  بیان  دنزرف  وا  يرمع ؛ نامثع  نب  دـمحم 
؛ يرُمس دمحم  نب  یلع  - 4. تفگ تایح  دوردب  يرمق  يرجه  لاس 326  رد  تباین ، لاس  زا 21  سپ  وا  یتخبون ؛ حور  نب  نیسح  - 3. درک

ماـما طـسوت  یگمه  صاـخ  ناـبئان  . تـفرگ ناـیاپ  يرغــص  تـبیغ  نارود  وا  گرم  اـب  تـفر و  اــیند  زا  يرمق  يرجه  لاــس 329  رد  يو 
دوخ هبیغلا  باتک  رد  هر ) ) یـسوط خیـش  دـندشیم . یفرعم  مدرم  هب  هدـیدرگ و  باختنا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  مالـسلا و  هیلعيرکـسع 

. دندیـسر مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  روضح  هب  لوا ) بئان   ) دیعـس نب  نامثع  هارمه  هب  نایعیـش  زا  رفن  لهچ  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور 
سپ هک  دینادب  دینک ... تعاطا  وا  زا  تسامش . ماما  كدوک )  ) نیا نم ، زا  سپ  : دومرف داد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  دوخ  دنزرف  مالـسلا ، هیلعماما 
دیرب نامرف  وا  زا  دیریذپب و  دیوگیم  دیعـس ] نب   ] نامثع هچنآ  وا ) تبیغ  رد   ) سپ دسرب . لامک  هب  وا  رمع  ات  دید  دـیهاوخن  ار  وا  زورما  زا 
بئان  ) نامثع نبدمحم  تباین  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  رگید  یتیاور  رد  [ . 71 . ] تسوا تسد  هب  اهراک  تسامش و  ماما  نیشناج  وا  هک 

هیلعيرکـسع ترـضح  روتـسد  هب  دیعـس » نب  نامثع  :» دسیونیم یـسوط  خیـش  . تسا هدومرف  حیرـصت  زین  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  زا  مود )
مـسق ادخ  هب  دنتفگ ، ماما  هب  دندوب  ارجام  دهاش  هک  یهورگ  تفرگ . لیوحت  دندوب ، هدروآ  نمی  نایعیـش  زا  یعمج  هک  ار  یلاوما  مالـسلا ،

هاوگ هلب ، دومرف : مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  . دش رتنشور  ام  يارب  امش ، دزن  وا  هاگیاج  راک ، نیا  اب  یلو  تسامـش  نایعیـش  نیرتهب  زا  نامثع 
نارود هب  طوبرم  اهنیا  [ . 72 . ] دوب دهاوخ  يدهم »  » مرسپ لیکو  زین  دمحم »  » شرـسپ تسا و  نم  لیکو  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  هک  دیـشاب 

يوس زا  هک  ار  يدعب  بئان  دوخ ، گرم  زا  شیپ  نابئان ، زا  کی  ره  زین  يرغص  تبیغ  لوط  رد  دوب و  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  تبیغ  زا  لبق 
، ییاهیگژیو تافـص و  زا  يرادروخرب  ببـس  هب  گرزب  نادرم  نیا  . دندرکیم یفرعم  مدرم  هب  دوب  هدش  باختنا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما 
يراک و ناهنپ  يراد و  زار  راتفر ، راتفگ و  رد  تلادع  ینمادکاپ ، يرادتناما ، دنتفای . یگتسیاش  مالسلا  هیلعرـصع  ّیلو  صاخ  تباین  يارب 
دامتعا و دروم  ناشیا  دوب . اهنآ  مهم  تایصوصخ  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هرود  هژیو  طیارش  رد  مالسلا  مهیلعتیب  لها  رارـسا  ِندناشوپ 

تیبرت تحت  یگلاـس  هدزاـی  ّنس  زا  ناـنآ  زا  یـضعب  دـندوب . ربماـیپ  كاـپ  نادـناخ  بتکم  ناـگتفای  شرورپ  مالـسلا و  هیلعماـما  ناـنیمطا 
دوب و اهنابز  رس  رب  اهنآ  کین  مان  دندیناسر . لامک  هب  شیوخ  دوجو  رد  يوق  ینامیا  رانک  رد  ار  ملع  دنتفرگ و  رارق  مالـسلا  مهیلعناماما 
زا زین  طیارـش  نیرتتخـس  رد  هک  دوب  هدـش  نیجع  ناشدوجو  اب  نانچ  اهیتخـس  ربارب  رد  تمواقم  تالکـشم و  لمحت  يرابدرب و  ربص و 

یهاگآ مهف و  اب  دندوب و  رادروخرب  نایعیش  يربهر  تیریدم و  ناوت  زا  ابیز ، تافص  نیا  همه  رانک  رد  دنتـشاد و  لماک  تعاطا  دوخ  ماما 
زا ار  نانآ  دندرک و  تیادـه  یهلا  میقتـسم  طارـص  رد  ار  هعیـش  هعماج  دوجوم ، تاناکما  زا  يریگهرهب  نامز و  ّتیـساّسح  كرد  لماک و 

تما و نیب  طابترا  داجیا  رد  هعبرا  باّون  مهم  شقن  يرغـص و  تبیغ  هرود  قیقد  هعلاطم  . دـنداد روبع  تمالـس  هب  يرغـص  تبیغ  هاگرذـگ 
هب نایعیش  زا  یخرب  نتفای  هار  زین  اهطابترا و  نیا  دوجو  دهدیم . ناشن  ار  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  تایح  زا  هرود  نیا  تیمها  یبوخ  هب  ماما 

تشاد و راگدرورپ  تّجح  نیرخآ  مهدزاود و  ماما  تدالو  تاـبثا  رد  یناوارف  ریثأـت  يرغـص  تبیغ  نارود  لوط  رد  شیوخ  ماـما  رـضحم 
مالسلا هیلعيرکسع  ماما  يارب  يدنزرف  ّدلوت  هب  تبسن  ار  نایعیـش  ات  دندیـشوکیم  نانمـشد  هک  دوب  ینامز  رد  تسرد  مهم  درواتـسد  نیا 

ره نتشاد  زا  مدرم  نارود  نآ  رد  هک  دوب  يربک  تبیغ  عورش  يارب  یبسانم  رتسب  هنیمز و  هرود ، نیا  هوالع  هب  دنیامن . دیدرت  کش و  راچد 
زا يدنمهرهب  ماما و  روضح  دوجو و  هب  نانیمطا  رطاخ و  شمارآ  اب  یلو  دـندشیم  مورحم  نّیعم ، يدارفا  طسوت  دوخ  ماما  اب  طابترا  هنوگ 

. دنداهن اپ  ترضح ، لماک  تبیغ  راگزور  هب  وا ، تاکرب 

تدم دنلب  تبیغ 

يا میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : دوب هدـمآ  نینچ  وا  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  زا  ياهمان  رد  مراـهچ  بئاـن  رمع  ياـهزور  نیرخآ  رد 

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد  شنیرفآ (  www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید زور  شش  ات  وت  هک  ارچ  دیامرف ؛ تمارک  گرزب  شاداپ  تاینید ، ناردارب  هب  وت ، تافو  تبیصم  رد  دنوادخ  يرمس ، دمحم  نب  یلع 
هرود هک  اریز  نکم ! تیصو  یسک  هب  دوخ  زا  سپ  نیشناج  هرابرد  نک و  یگدیـسر  تیاهراک  هب  ور  نیا  زا  تفر . یهاوخ  یقاب  يارـس  هب 

تـشذگ زا  سپ  نآ  یهلا و  نامرف  زا  سپ  رگم  دوب  دـهاوخن  نم ] يارب   ] يروهظ سپ  نیا  زا  تسا و  هدیـسر  ارف  ینالوط ] و   ] لماک تبیغ 
بئان نیرخآ  تافو  اب  نیارباـنب  [ . 73 ... ] ددرگ رپ  متـس  ملظ و  زا  نیمز  دریگارف و  تواسق  یتخـس و  ار  اـهلد  هک  دوب  دـهاوخ  زارد  یتدـم 
نارود نیا  دـش و  زاـغآ  تسا ، فورعم  يربـک » تبیغ   » هـب هـک  ینـالوط  تـبیغ  هرود  يرمق ، يرجه  لاس 329  رد  مهدزاود  ماـما  صاـخ 

دنمهرهب تیالو ، نازورف  دیشروخ  میقتسم  وترپ  زا  ناهج  دور و  رانک  تبیغ ، ياهربا  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  يزور  ات  دراد  همادا  نانچمه 
دوخ یهلا  فیلاکت  اب  دنتـشاد و  هطبار  دوخ  ماما  اب  صاخ  نابئان  هلیـسو  هب  نایعیـش  يرغـص ، تبیغ  هرود  رد  تشذگ  هک  هنوگنامه  . ددرگ

نابئان هب  اهنت  دوخ  ینید  فیاظو  تخانـش  يارب  نمؤم  مدرم  هدیدرگ و  عطق  طابترا  عون  نیا  يربک  تبیغ  نارود  رد  یلو  دـندشیم  انـشآ 
هک تسا  ینـشور  ریـسم  نایرج ، نیا  دننکیم و  هعجارم  دنتـسه  دـیلقت  گرزب  عجارم  هتـسراو و  ینید  ناملاع  نامه  هک  ترـضح  نآ  ماع 

نیمود طّسوت  هک  همان  نیا  زا  يزارف  رد  دومرف . میـسرت  هعیـش ، دامتعا  دروم  ياههرهچ  زا  یکی  هب  ياهمان  رد  دوخ  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما 
ِهَّللا ُۀَّجُح  اَنَأَو  مُْکیَلَع  یتَّجُح  مُهَّنِاَف  اِنثیدَـح  ِةاُور  یِلا  اهیف  اوُعِجْراَف  ِۀَِـعقاْولا  ُثِداوَْحلا  اَّمَاَو  : تسا هدـمآ  نینچ  دـش  غالبا  ماـما  صاـخ  بئاـن 

هب نوگانوگ ] طیارـش  رد  دوخ  یهلا  هفیظو  تخانـش  يارب  و   ] داد دـهاوخ  خر  هدـنیآ ] رد   ] هک ییاهدادـیور  دروم  رد  اما  و  [ 74 ... ] مهیَلَع
يارب دیدج  راکهار  نیا  ... متـسه نانآ  رب  ادخ  تّجح  نم  دنتـسه و  امـش  رب  نم  تّجح  اهنآ  اریز  دینک . عوجر  اهقف ] ام =[  ثیدح  نایوار 

مالـسلا هیلعنامز  ماما  لماک  تبیغ  هرود  رد  نایعیـش  یعامتجا  يدرف و  هفیظو  تخانـش  نآ  زا  رتمهم  ینید و  ياهـشسرپ  هب  ییوگ  خـساپ 
رما فلتخم ، طیارـش  رد  هک  تسا  هدـنز  اـیوپ و  یماـظن  هعیـش ، گـنهرف  رد  يربهر  تماـما و  یّقرتم  ماـظن  هک  تسا  تیعقاو  نیا  ياـیوگ 
اهر رگتیاده  همشچرس  کی  نودب  ار  بتکم  ناوریپ  ياهرود  چیه  رد  تسا و  هداد  ماجنا  شور ، نیرتراوتسا  هب  ار  مدرم  يربهر  تیاده و 

راگزیهرپ سانـش و  نید  ناملاع  تیافک  اب  تسد  هب  یعمج  يدرف و  یگدنز  فلتخم  يایاوز  رد  ار  اهنآ  روما  هتـشررس  هکلب  تسا  هدرکن 
ياهتسایـس ناهج و  ینافوط  مطالت و  رپ  يایرد  رد  ار  یمالـسا  هعماـج  یتشک  اـت  تسا  هدرپس  دنتـسه ، مدرم  ياـیند  نید و  رادـتناما  هک 

مالـسلا هیلعيداه  ماما  . دننک يرادـساپ  ار  نایعیـش  يداقتعا  ياهزرم  هدرک و  ظفح  ثداوح  بادرگ  رد  نداتفا  زا  رامعتـسا  نازاب  تسایس 
نآ يوس  هب  ار  مدرم  مالـسلا ، هیلعيدهم  ماما  تبیغ  زا  سپ  هک  ییاملع  دندوبن  رگا  : دناهدومرف تبیغ  نامز  رد  ینید  ياملع  شقن  نایب  رد 

تیامح تسادخ ] نید  هک   ] وا نید  زا  یهلا  مکحم  ياهلیلد  اهتجح و  اب  دننک و  تیاده  ناشماما  يوس  هب  ار  اهنآ  دـنناوخب و  ترـضح 
لها نانمـشد  ياهینمـشد ]  ] زا ناتفـص و  ناطیـش  ناطیـش و  ياـهماد  زا  ار  ادـخ  ناگدـنب  هـک  رایـشوه  ناـملاع  نآ  دـندوبن  رگا  دـننک و 

و  ] اهلد هتشررس  هک  دنتسه  ناشیا  یلو  تفریم !! نوریب  ادخ  نید  زا  هکنیا  رگم  دنامیمن  سک  چیه  دنهدیم ، تاجن  مالـسلا  مهیلعتیب 
نیرترب ناملاع ، نآ  دریگیم . تسد  هب  ار  یتشِک  ناّکـس  ناب ، یتشک  هک  نانچنآ  دنراد  تسد  رد  يراوتـسا  اب  ار  نایعیـش  دـیاقع ] راکفا و 

. دشاب اراد  دیاب  هعماج  يربهر  هک  تسا  یتایـصوصخ  طیارـش و  تسا  هجوت  لباق  هک  ياهتکن  [ . 75 . ] دنتسه لاعتم  دنوادخ  دزن  ناگدنب ] ]
رظن و تقد  اب  هارمه  دیاب  دنوشیم  گرزب  تیلوئـسم  نیا  راد  هدهع  هک  يدارفا  ای  درف  هب  ایند  نید و  رد  مدرم  روما  رایتخا  ندرپس  هک  اریز 
زا رتالاب  ینید و  عجرم  يارب  ار  ياهداعلا  قوف  ياهیگژیو  مالسلا ، مهیلعموصعم  نایاوشیپ  تهج  نیمه  هب  دشاب . قیقد  حیحص و  صیخـشت 

نید ناملاع  اهقف و  نایم  زا  : دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . دـناهدرک نایب  تسا ، فورعم  هیقف » یلو   » هب هک  نیملـسم  رما  تیالو  ماـقم  نآ ،
اب دـشاب و  مدرم ] دوـخ و  تاداـقتعا  و   ] نییآ نید و  ناـبهگن  هدوـب و  رادـهگن  دوـخ  گرزب ] اـی  کـچوک  ِهاـنگ  ره  ربارب  رد   ] هـک سکنآ 

يوریپ وا  زا  هک  تسا  مدرم  رب  دنک ، تعاطا  دوخ  رصع ] ماما  و   ] الوم تاروتسد  زا  هدرک و  تفلاخم  دوخ  یصخش  ِتالیامت  اههتـساوخ و 
[ . 76 . ] نانآ همه  هن  دنتسه  نینچ  هعیش  ياهقف  زا  یضعب  و  دننک .

بیاغ ماما  دئاوف 
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هراشا

ینامـسآ و يربهر  رـضحم  كرد  زا  یمالـسا  تما  هدـیدرگ و  مورحم  ادـخ  تّجح  روهظ  ضیف  زا  يرـشب  هعماـج  هک  تسا  لاـس  اهدـص 
يارب يراثآ  هچ  ناگمه  سرتسد  زا  رود  یناـهنپ و  رد  وا  یگدـنز  تبیغ و  رد  وا  دوجو  یتسار  هب  تسا . هدـنام  هرهبیب  موصعم ، ییاوشیپ 

نایعیـش زا  شیوـخ  تبیغ  تخـس  راـگزور  دـهاش  دوـش و  دـلوتم  روـهظ  نارود  ياـهیکیدزن  رد  دـشیمن  اـیآ  دراد ؟ ناـیناهج  ناـهج و 
هعومجم رد  ماما  هاگیاج  یتسار  هب  . دریگیم همشچرس  یهلا  تّجح  ماما و  هاگیاج  هب  تبسن  تخانش  دوبن  زا  نآ  دننام  لاؤس و  نیا  ؟ دشابن

ای تسا  نامدرم  ییاوشیپ  يربهر و  يارب  اـهنت  وا  اـیآ  تسا ؟ هتـسباو  وا  ندوب  راکـشآ  هب  وا  يدوجو  راـثآ  همه  اـیآ  تسا ؟ هنوگچ  یتسه 
؟ تسا تکرب  رثا و  ياراد  تادوجوم  همه  يارب  وا  دوجو 

یتسه روحم  ماما 

هراشا

یتسه ماظن  رد  وا  تسا . شنیرفآ  ناهج  ياههدـیدپ  همه  هب  راگدرورپ  ِیناسر  ضیف  هطـساو  ماما ، ینید ، میلاـعت  ساـسارب  هعیـش و  رظن  زا 
نیمز ایآ  دش  لاؤس  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  . دنامیمن يدامج  ناویح و  کلم و  نج و  مدآ ، ملاع و  وا  دوجویب  تسا و  رادـم  روحم و 

هب ادخ  ياهمایپ  ندـناسر  رد  وا  هکنیا  [ . 77 . ] دوریم ورف  هنیآ  ره  دنامب  ماما  نودب  نیمز  رگا  : دومرف ترـضح  دـنامیم ؟ یقاب  ماما  نودـب 
، دـسریم ناگمه  هب  وا  دوجو  ببـس  هب  شخب  نیا  رد  یفطل  ضیف و  ره  تسا و  هطـساو  یناسنا ، لاـمک  يوس  هب  اـهنآ  ییاـمنهار  مدرم و 
. تسا هدرک  تیاده  ار  يرـشب  هلفاق  اهنآ  نانیـشناج  سپـس  ناربمایپ و  قیرط  زا  لاعتم  دنوادخ  ادـتبا  زا  اریز  تسا . یهیدـب  نشور و  يرما 
تمعن و ره  ندیسر  يارب  ياهطساو  ناونع  هب  ملاع  هرتسگ  رد  ناماما  دوجو  هک  دوشیم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  تاملک  زا  یلو 

یهلا يایاطع  تاضویف و  زا  هچنآ  تادوجوم ، همه  رتراکـشآ  نایب  هب  تسا . یگرزب  کچوک و  دوجوم  ره  هب  راگدرورپ  هیحاـن  زا  یـضیف 
لوط رد  هک  يرگید  ياههرهب  اهتمعن و  مه  تسا و  ماما  هطـساو  هب  ناـشدوجو  لـصا  مه  دـنریگیم . ماـما  لاـناک  زا  دـننکیم  تفاـیرد 
ِْمتْخَی ْمُِکبَو  ُهّللا  َحَتَف  ْمُِکب  : تسا هدمآ  هنوگنیا  تسا  یسانشماما  هرود  کی  هک  هریبک  هعماج  ترایز  زا  يزارف  رد  . دنتـسه اراد  دوخ  تایح 

زاغآ ار ] ملاع   ] امـش ببـس  هب  دنوادخ  گرزب ] ناماما  يا  [ .] 78  ] ِِهنذِِاب ِّالا  ِضرَـالا  یَلَع  َعَقَت  ْنَا  َءاـمَّسلا  ُکِـسُمی  ْمُِکبَو  َْثیَغلا  ُلِّزَُنی  ْمُِکبَو 
ار نامـسآ  امـش  دوجو ] تکرب   ] هب دتـسرفیم و  ورف  ار  ناراـب  امـش  دوجو ] ببـس   ] هب دـهدیم و  ناـیاپ  ار ] نآ  زین   ] امـش ببـس  هب  درک و 

دوشیمن هصالخ  وا  يراکـشآ  روهظ و  هب  اهنت  ماما  يدوجو  راـثآ  نیارباـنب  . وا هدارا  هب  زج  دـیآ ، دورف  نیمز  رب  هکنیا  زا  تسا  هتـشادهگن 
هنوگنیا دوخ  ادـخ  تسا و  یهلا  تاقولخم  تادوجوم و  همه  تایح  همـشچرس  یتسیز -  ناهن  تبیغ و  رد  یّتح  ملاع -  رد  وا  دوجو  هکلب 

رد دـشاب و  اههدـیدپ  ریاس  هب  یهلا  ياههداد  تاضویف و  ندـناسر  تفایرد و  هطـساو  تسا  رتلماک  رترب و  دوجوم  هک  وا  هک  تسا  هتـساوخ 
نیا رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تبیغ  دـنریگیم و  هرهب  ماما  دوجو  راـثآ  زا  ناـگمه  يرآ  تسین . وا  روهظ  تبیغ و  نیب  یقرف  هصرع  نیا 
لاؤس تبیغ ، هرود  رد  ترضح  نآ  زا  يدنمهرهب  هوحن  هرابرد  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  زا  یتقو  هکنیا  بلاج  دنکیمن . داجیا  یللخ  تهج 

رد نم  زا  يدـنمهرهب  [ . 79 . ] ُباحَّسلا ِراصبَالا  ِنَع  اـْهتَبَّیَغ  اذِا  ِسمَّشلاـِب  ِعاـِفتنِالااَکَف  یتَْبیَغ  یف  یب  َعاـِفتنِالا  ُهجَو  اـّمَاَو  : دـیامرفیم دوشیم 
هیبشت باتفآ و  هب  ماما  هیبشت  . تسا هدیـشوپ  اـهمشچ  زا  اـهربا  هلیـسو  هب  هک  هاـگ  نآ  تسا  دیـشروخ  زا  ندرب  دوس  دـننام  متبیغ ، راـگزور 

یـسمش هموظنم  رد  دیـشروخ  : دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یناوارف  ياههتکن  ربا ، ِسپ  رد  دیـشروخ  نتفرگ  رارق  هب  وا  تبیغ 
ِتَیَِقب ِِهئاقَِبب  . تسا یتسه  ماـظن  زکرم  رـصع  ماـما  یمارگ  دوجو  هک  ناـنچ  دـننکیم  تکرح  وا  رود  هب  تاراّیـس  تارک و  دراد و  ّتیزکرم 
يزور ملاـع  وا ، دوجو  تکرب  هب  تسا و  یقاـب  اـیند  وا  ندوـب  ببـس  هب  [ . 80  ] ءاـمَّسلاَو ُضرَاـْلا  ِتَتَبَث  ِهِدوُجُِوبَو  يرَْولا  َقِزُر  ِِهنُْمِیبَو  اینُّدـلا 
هزادنا هب  سک  ره  دنکیمن و  غیرد  یناشفارون  زا  ياهظحل  باتفآ ، . تسا هدـنام  راوتـسا  نامـسآ ، نیمز و  وا  دوجو  رطاخ  هب  دـنروخیم و 
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تسا يونعم  يدام و  ياهتمعن  همه  ِتفایرد  هطساو  رصع  ّیلو  دوجو  هک  نانچ  دریگیم . هرهب  نآ  رون  زا  دراد  دیـشروخ  اب  هک  یطابترا 
نیا رگا  . ددرگیم دـنمهرهب  تالامک ، عبنم  نآ  اب  دوخ  هطبار  هزادـنا  هب  سک  ره  یلو  دـسریم  ناگدـنب  هب  ناهج  ِراگدرورپ  هیحاـن  زا  هک 

رد هچرگ  ماما -  دوجو  زا  ملاع  رگا  هکنانچ  درک . دهاوخ  تنوکس  لباق  ریغ  ار  نیمز  یکیرات ، امرس و  تدش  دشابن ، مه  ربا  تشپ  ِباتفآ 
رد ترـضح  نآ  . دزاـسیم نکمم  ریغ  ار  یگدـنز  همادا  اـهالب  عاونا  موجه  اـهیناماسبان و  اهیتخـس و  دـنامب  مورحم  تبیغ -  هدرپ  تشپ 

َءاوّأللا ُمُِکب  َلَزَنل  َِکلذ  الَْول  َو  ْمُکِرْکِذـِل  َنیـسان  الَو  ْمُِکتاعارُِمل  َنیلِمْهُم  ُْریَغ  ّانِا  : دـیامرفیم دوخ  نایعیـش  هب  باطخ  دـیفم  خیـش  هب  ياهماـن 
( ام هتـسویپ  تایانع   ) دوبن رگا  میاهدربن و  دای  زا  ار  امـش  زگره  میاهدرکن و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  امـش  زگره  ام  [ . 81 . ] ءادْعَْألا ُمُکَمَلَطْصاَو 
دباتیم و دوجو  ملاع  رب  ماما  دوجو  باتفآ  نیاربانب  . دندرکیم دوبان  ار  امش  نانمشد  دیسریم و  امش  هب  یناوارف  ياهالب  اهیتخـس و  ًامتح 

تاریخ تاـکرب و  وا  هب  دـقتعم  هعیـش و  تما  نیملـسم و  هعماـج  هژیو  هب  تیرـشب و  يارب  ناـیم  نیا  رد  دـناسریم و  ضیف  یتـسه  همه  هـب 
: میزادرپیم نآ  زا  ییاههنومن  هب  هک  دراد  يرتشیب 

یشخب دیما 

، ملاع رد  ماما  دوجو  تسا . مادقا  تکرح و  لماع  دیما  تسا . ییایوپ  طاشن و  تایح و  هیام  دیما  تسا . دیما  یگدنز ، مهم  ياههیامرـس  زا 
اهالب و عاونا  هب  هلاسدصراهچ ، رازه و  خیرات  لوط  رد  هتـسویپ و  هعیـش ، تسا . قایتشا  روش و  رـسارس  نشور و  ياهدـنیآ  هب  دـیما  بجوم 
تکرح و ندـشن و  میلـست  یگداتـسیا و  هب  ار  وا  راوتـسا ، ياهناوتـشپ  گرزب و  یئورین  ناوـنع  هب  هچ  نآ  تسا و  هدـش  راـتفرگ  اـهیتخس 

کیدزن هک  ياهدنیآ  تسین ؛ ياهناسفا  یلایخ و  هک  ياهدنیآ  تسا . هدوب  نارواب  نید  نینمؤم و  زبس  هدنیآ  هب  دـیما  تسا ؛ هتـشاداو  شالت ،
وت و نم و  نیا  و  باکر ؛ هب  اپ  هظحل  ره  تسا و  هدنز  دریگ  هدهع  هب  ار  مایق  يربهر  دـیاب  هک  نآ  اریز  دـشاب . رتکیدزن  دـناوتیم  تسا و 

. میشاب هدامآ  دیاب  هک  میئام 

بتکم يرادیاپ 

تحت عامتجا ، ات  دراد  هاگآ  يربهر  دوجو  هب  زاین  رظن ، دروم  دـصقم  هب  ندیـسر  ات  هار  همادا  دوخ و  تالیکـشت  ظفح  يارب  ياهعماـج  ره 
، مّظنم یهدـنامزاس  کـی  رد  اـت  تـسا  دارفا  يارب  یگرزب  هناوتـشپ  ربـهر ، دوـجو  دـنک . تـکرح  حیحـص ، ریـسم  رد  وا  یهدـنامرف  رظن و 

دوخ دارفا  ّتیعمج و  نایم  رد  هچرگ  لاّعف ، هدنز و  ربهر  دنرامگ . تّمه  هدنیآ ، ياههمانرب  تیوقت  هب  دننک و  ظفح  ار  یلبق  ياهدرواتـسد 
، یفارحنا ياههار  هب  تبـسن  نوگاـنوگ ، ياههطـساو  هب  دـنکیمن و  یهاـتوک  یّلک ، ياـهراکهار  هئارا  یلـصا و  طوطخ  میـسرت  زا  دـشابن 

یهاگآ اب  وا  تسا . هعیـش  بتکم  ظفح  يارب  يّدـج  لماع  وا  دوجو  یلو  تسا  تبیغ  رد  هچرگ  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  . دـهدیم رادـشه 
اههلیسو اب  راکبیرف  نمشد  هک  هاگ  نآ  دنکیم و  يرادساپ  ار  نایعیش  يرکف  ياهزرم  فلتخم ، ياههویش  هب  نانمشد ، ياههئطوت  زا  لماک 

ار وا  دوفن  ياههار  ناگدـیزگرب ، ناملاع و  داشرا  تیادـه و  اب  دریگیم ، هناشن  ار  مدرم  تاداقتعا  بتکم و  لوصا  نوگانوگ ، ياهرازبا  و 
، هتـشذگ راگزور  رد  : میونـشیم یـسلجم  همّالع  نابز  زا  ار  نیرحب  نایعیـش  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تیانع  هنومن ، يارب  . ددـنبیم

ریزو يزور  دوب . هدوبر  وا  زا  ار  تقبـس  يوگ  اجنآ ، نایعیـش  اب  ینمـشد  رد  شریزو  هک  درکیم ، تموکح  نیرحب  رب  یبصان  ییاورنامرف 
دّمحم هَّللا ، الا  هلا  ال  : » دوب هتـسب  شقن  نآ  تسوپ  رب  اههژاو  نیا  یعیبط  تروص  هب  هک  داد ، وا  تسد  هب  ار  يراـنا  دـش و  دراو  اورناـمرف  رب 

، نیا تفگ : ریزو  هـب  دـش و  تفگـش  رد  رایـسب  نآ  ندـید  زا  اورناـمرف  هَّللا .» لوـسر  ءاـفلخ  یلع  ناـمثع و  رمع و  رکبوـبا و  هَّللا و  لوـسر 
، نم رواب  هب  داد : خساپ  ریزو  تسیچ ؟ نیرحب  نایعیـش  يهرابرد  وت  رظن  تسا . عیـشت  بهذـم  نالطب  رب  دـنمورین  یلیلد  راکـشآ و  ياهناشن 
ار نانآ  هنرگو  دنـشکیم  تسد  دوخ  بهذـم  زا  هک  دـنتفریذپ  ار  نآ  رگا  میهد . هیارا  ناشیا  هب  ار  هناشن  نیا  مینک و  رـضاح  ار  نانآ  دـیاب 
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نانز و میـشکیم  ار  ناـشنادرم  هک  نیا  اـی  دـنهدب و  [ 82  ] هیزج ای  دـنروایب  هدـننک  عناـق  یخـساپ  مینکیم ؛ ّریخم  زیچ  هس  شنیزگ  ناـیم 
. دناوخارف دوخ  دزن  ار  هعیـش  نادنمـشناد  تفریذپ و  ار  وا  يأر  اورنامرف ، . میربیم تمینغ  هب  ار  ناشلاوما  مینکیم و  ریـسا  ار  ناشنادنزرف 

منکیم ریسا  ار  ناتنادنزرف  نانز و  مشکیم و  ار  امـش  دیرواین ، نشور  یلیلد  هراب  نیا  رد  رگا  تفگ : داد و  ناشن  ناشیا  هب  ار  رانا  هاگنآ 
هک دندیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوارف  يوگوتفگ  زا  سپ  نانآ  دنتساوخ . تلهم  وا  زا  زور  هس  هعیـش ، نادنمـشناد  دیهدب . هیزج  دیاب  هکنیا  ای 
نآ زا  یکی  هب  دندیزگرب و  ار  رفن  هس  زین  رفن  هد  نیا  نایم  زا  هاگنآ  دـننیزگرب . ار  نیرحب  ناراگزیهرپ  ناحلاص و  زا  رفن  هد  دوخ ، نایم  زا 

، وا اریز  سرپب ؛ ار  تبیصم  نیا  زا  ییاهر  هار  وا ، زا  نک و  هثاغتسامالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ورب و  ارحـص  يوس  هب  بشما  وت  دنتفگ : رفن  هس 
تفایرد یخساپ  زین  وا  دنداتسرف . ار  مود  رفن  زین  مود  بش  دشن . ترضح  ترایز  هب  ّقفوم  یلو  درک ، نینچ  درم  نآ  . تسام بحاص  ماما و 

تـساوخرد ترـضح ، زا  يراز  هیرگ و  اب  تفر و  ارحـص  هب  وا  دنداتـسرف . تشاد  مان  یـسیع  نب  دّـمحم  هک  ار  موس  رفن  رخآ ، بش  درکن .
هب ارچ  منیبیم و  لاح  نیا  هب  ار  وت  ارچ  یـسیع ! نب  دّـمحم  يا  دـیوگیم : وا  هب  باـطخ  يدرم  دینـش  دـش ، بش  رخآ  نوچ  درک . کـمک 
منم یـسیع ! نب  دّمحم  يا  دومرف : وا  دراذگاو . دوخ  لاح  هب  ار  وا  هک  تساوخ  درم  نآ  زا  یـسیع  نب  دّمحم  ياهدـمآ ؟ نوریب  نابایب  يوس 

. تسین زاین  نم  نتفگ  هب  ینادیم و  ارم  ناتـساد  ینامزلا ، بحاص  وت  رگا  تفگ : یـسیع  نبدمحم  وگزاب ! ار  دوخ  تجاح  نامزلا . بحاص 
رب هچ  دینادیم  امش  يرآ ، درک : ضرع  ياهدمآ . اجنیا  هب  تسا ، هدش  دراو  امش  رب  هک  یتبیـصم  نآ  لیلد  هب  وت  ییوگیم . تسار  دومرف :

تخرد هیلع -  هَّللا  ۀنعل  ریزو -  نآ  يهناخ  رد  یسیع ! نبدمحم  يا  دومرف : ترضح  نآ  سپ  دیتسه . ام  هانپ  ماما و  امش  تسا و  هدیـسر  ام 
نیا نآ ، نایم  رد  درک و  فصن  ار  نآ  تخاس . رانا  لکـش  هب  یبلاـق  لِـگ ، زا  وا  دوب ، هدروآ  راـنا  هزاـت  تخرد  هک  یماـگنه  تسا . يراـنا 

نآ دـش ، گرزب  بلاق  نآ  نایم  رد  رانا  نوچ  تسب . ار  نآ  تشاذـگ و  دوب ، کچوک  هک  رانا  يور  رب  ار  بلاق  سپـس  تشون . ار  تالمج 
هب نوـچ  مهدیم . ریزو  يهناـخ  رد  ار  وـت  خـساپ  نم  هـک  ییوـگیم  وا  هـب  يوریم و  اورناـمرف  دزن  ادرف  تـسب ! شقن  نآ  يور  رب  اـههژاو 

ناشن اورنامرف  هب  ار  نآ  تسا . نآ  رد  یلِگ  بلاق  هک  تفای  یهاوخ  يدیفـس  يهسیک  ورب ! قاتا  نالف  هب  ریزو  زا  شیپ  دـیتفر ، ریزو  يهناخ 
رد يزیچ  رتسکاخ  دود و  زج  دـینک ، مین  ود  ار  رانا  نوچ  هک  تسا  نیا  اـم  رگید  يهزجعم  هک  وگب : اورناـمرف  هب  هکنیا  رگید  يهناـشن  هد .
ره دـنتفر و  اورنامرف  شیپ  نانآ  رگید ، زور  تشگزاـب . نایعیـش  دزن  هب  دـش و  ناـمداش  رایـسب  نانخـس  نیا  زا  یـسیع  نبدـمحم  ! تسین نآ 

ریزو داد  روتـسد  دـیورگ و  عّیـشت  هب  هزجعم  نیا  ندـید  اب  نیرحب  ياورناـمرف  . تشگ راکـشآ  دوب ، هدومرف  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  هچنآ 
[ . 83 . ] دندناسر لتق  هب  ار  رگهلیح 

يزاسدوخ

هک دینادب ] یلو   ] دینک لمع  وگب  مدرم ] هب  ربمایپ  يا  [ .] 84 « ] َنُونِمْؤُْملاَو ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمِْعا  ُْلق  َو  :» دیامرفیم میرک  نآرق 
، هفیرش هیآ  نیا  رد  نونمؤم »  » زا دارم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  . دننیبیم ار  امش  ياهراک  نانمؤم ، هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنوادخ و 
، تبیغ هدرپ  سپ  زا  راوگرزب  نآ  و  دسریم . مالسلا  هیلعنامز  ماما  رظن  هب  مدرم  لامعا  نیاربانب ، [ 85 . ] دنتسه مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما 

ربارب رد  هک  نیا  زا  درادیماو و  دوخ  ياـهراک  حالـصا  هب  ار  نایعیـش  دراد و  یگرزب  یتیبرت  رثا  تقیقح  نیا  تسا . اـهراک  رظاـن  دـهاش و 
، یکاپ افـص و  ندـعم  نآ  هب  ناسنا  هجوت  هزادـنا  ره  هب  هتبلا  درادیم . زاب  دـنوش  هدولآ  ناهانگ  اهیتشز و  هب  اهیبوخ  ماما  ادـخ و  تّجح 

. ددرگیم رتراکشآ  وا  راتفر  راتفگ و  رد  یلالز  ینشور و  نیا  دباییم و  يرتشیب  يافص  شناج ، لد و  هنیئآ  دشاب ، رتشیب 

يرکف یملع و  هاگهانپ 

ناراوگرزب نآ  بان  فراعم  لالز  همـشچرس  زا  هراومه  مدرم ، دنتـسه و  هعماج  یلـصا  ناّیبرم  نامّلعم و  مالـسلا ، مهیلعموصعم  ناـیاوشیپ 
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نآ یلو  تسین  نکمم  مالسلا  هیلعرصع  ماما  رضحم  زا  هبناج  همه  هدافتسا  میقتسم و  یسرتسد  هچرگا  زین ، تبیغ  نامز  رد  دناهدرب . اههرهب 
تالاؤس زا  يرایسب  يرغص ، تبیغ  هرود  رد  دنکیم . زاب  نایعیش  يرکف  یملع و  ِتالکـشم  زا  هرگ  فلتخم ، ياههار  هب  یهلا  مولع  ندعم 
قاحسا همان  باوج  رد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  [ . 86 . ] دشیم هداد  خساپ  تسا  روهشم  تاعیقوت  هب  هک  ماما  ياههمان  ِقیرط  زا  املع ، مدرم و 

نادـناخ و زا  نارکنم  هراـبرد  هـکنیا  اـما  درادـب ؛ مدـق  تباـث  دـنک و  تیادـه  ار  وـت  دـنوادخ  : تـسا هتـشون  وا ، ياـهلاؤس  بوـقعی و  نـب 
وا تبقاع  تسین و  نم  زا  دنک  راکنا  ارم  هک  یـسک  تسین و  يدنواشیوخ  سک  چیه  ادـخ و  نیب  هک  نادـب  يدرک ، لاوئـس  ام  ناگدازومع 
ور نآ  زا  يداتـسرف  ام  يارب  هک  یلاوما  اـما  و  ... مینکیمن لوبق  دـینکن  هزیکاـپ  اـت  ار  ناـت  لاوما  اـما  و  تسا ... حون  رـسپ  ماجنارـس  دـننامه 

یگنوگچ و  تسا ... هدروخ  شتآ  انامه  دروخب  ار  نآ  هدرمـش و  لالح  ار  اـم  لاوما  هک  یـسک  و  تسا ... رهاـط  هزیکاـپ و  هک  میریذـپیم 
لها ناـما  ناگراتـس  هک  يروطناـمه  متـسه  نیمز  يور  مدرم  ناـما  نم  تسا و  ربا  تشپ  ِدیـشروخ  زا  يدـنمهرهب  دـننام  نـم ، زا  هدافتـسا 

دینکفین تمحز  هب  دناهتساوخن  امش  زا  هچنآ  نتخومآ  رد  ار  دوخ  دینکن و  شسرپ  درادن  ناتیارب  يدوس  هک  يروما  زا  و  دنتسه . اهنامـسآ 
تیاده وریپ  هک  یسک  ره  رب  مالـس  بوقعی و  نب  قاحـسا  يا  وت  رب  مالـس  تسامـش ، جرف  نامه ، هک  دینک  اعد  رایـسب  جرف  لیجعت  يارب  و 

ار نآ  خساپ  هدرک و  حرطم  شیوخ  ماما  اب  ار  دوخ  يرکف  یملع و  تالکشم  هعیـش ، ياملع  اهراب  مه  يرغـص  تبیغ  زا  سپ  [ . 87 . ] تسا
ترـضح رهطم  نحـص  رد  فرـشا  فجن  رد  یبش  همین  : دـیوگیم نینچ  یلیبدرا  سدـقم  نادرگاش  زا  یکی  مّـالع  ریم  . دـناهدومن تفاـیرد 

مداتسا خیش و  هک  مدید  مدش ؛ کیدزن  نوچ  متفر  وا  يوس  هب  دوریم ، مرح  تمـس  هب  هک  مدید  ار  یـصخش  هاگان  مدوب  مالـسلا  هیلعیلع 
رد مدید  هاگان  دوب ؛ هتـسب  رد  هک  یلاح  رد  دش  رهطم  مرح  کیدزن  . مدرک ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  تسا . هرـس  سدقیلیبدرا  سّدقم  دمحا  الم 
هب مدش  هناور  وا  لابند  هب  . دیدرگ هجوتم  هفوک  تمـس  هب  و  دش ، جراخ  مرح  زا  هاتوک  یتدم  زا  سپ  و  دـیدرگ ! مرح  لخاد  دـش و  هدوشگ 

دناهدز تبرـض  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  یبارحم  دزن  رد  دـیدرگ و  هفوک  دجـسم  لخاد  هک  نآ  اـت  دـیدیمن  ارم  هک  يروط 
لابند نانچمه  نم  دیدرگ  هجوتم  فجن  تمـس  هب  تفر و  نوریب  دجـسم  زا  تشگرب و  سپـس  درک . گنرد  اجنآ  رد  یتّدم  تفرگ و  رارق 

ارم درک و  نم  هب  یهاگن  تشگرب  دینـش  ارم  يادـص  نوچ  تفرگ  ماهفرـس  رایتخا  نودـب  هاگان  دیـسر ؛ هناـنح  دجـسم  هب  هکنآ  اـت  مدوب  وا 
مالـسلا هیلعیلع  ترـضح  مرح  لخاد  هک  نامز  نآ  زا  متفگ : ینکیم ؟ هچ  اجنیا  تفگ : يرآ ! متفگ : یتسه ؟ مالع  ریم  دومرف : تخاـنش .

ربخ نم  هب  مدرک  هدـهاشم  امـش  زا  بشما  هک  ار  هعقاو  نیا  ّرـس  هک  مهدیم  مسق  ربـق  نیا  قح  هب  ار  امـش  متـسه . امـش  اـب  لاـح  اـت  يدـش 
نم رب  لئاسم  یخرب  هک  یهاگ  دومرف : مداد  نانیمطا  وا  هب  نوچ  ییوگن ! یسک  هب  ار  نآ  متـسه  هدنز  نم  ات  هک  نآ  طرـش  هب  دومرف : ! دیهد
رکف نآ  رد  دـش و  لکـشم  نم  يارب  ياهلئـسم  زین  بشما  موـشیم . لـسوتم  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  هب  نآ  لـح  يارب  دوـشیم  لکـشم 

رب هتـسب  ِرد  يدـید  هک  نانچ  مدیـسر  رهطم  مرح  هب  نوچ  . منک لاؤس  مور و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  زاب  هک  داتفا  ملد  هب  هاـگان  مدرکیم ؛
: دومرف هک  مدینش  ییادن  رهطم  ربق  زا  هاگان  مبایرد  ترضح  نآ  زا  ار  نآ  باوج  هک  مدیلان  ادخ  هب  هدش  لخاد  سپ  دش . هدوشگ  نم  يور 

نآ زا  مدـمآ و  هفوک ] دجـسم   ] بارحم دزن  هب  سپ  تسوت . ناـمز  ماـما  وا  هک  اریز  نک  لاؤس  مالـسلا  هیلعمئاـق  زا  ورب و  هفوـک  دجـسم  هب 
[ . 88 . ] موریم دوخ  لزنم  هب  نونکا  مدینش و  باوج  هدرک  لاؤس  راوگرزب 

یناحور ذوفن  ینطاب و  تیاده 

، دنتـسه وا  تیاده  رون  تفایرد  هدامآ  هک  ار  يدارفا  تسا  شالت  رد  دراد و  هدهع  هب  ار  مدرم  تیاده  يربهر و  هفیظو  ادخ  تّجح  ماما و 
رادرک راـتفگ و  اـب  دـنکیم و  رارقرب  طاـبترا  اـهناسنا  اـب  هدرپیب ، اراکـشآ و  یهاـگ  یهلا ، تیرومأـم  نیا  ماـجنا  يارب  دـنک . ییاـمنهار 
یهلا یبیغ و  يورین  هک  دوخ  تیالو  تردق  زا  هدافتسا  اب  رگید  ینامز  دهدیم و  ناشن  ار  اهنآ  يزورهب  تداعس و  هار  دوخ ، زاسیگدنز 

هار دـنکیم و  اهییابیز  اهیبوخ و  هب  لیام  ار ، هدامآ  ياهلد  صاخ ، یتیانع  هژیو و  یهجوت  اـب  دراذـگیم و  رثا  اـهبلق  نورد  رد  تسا 
زا اهتیادـه  هکلب  تسین  وا  اب  میقتـسم  طابترا  ماما و  يرهاظ  روضح  هب  يزاـین  شخب ، نیا  رد  دزاـسیم . راومه  ار  اـهنآ  لاـمک  دـشر و 
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زج ادـنوادخ ، : دـیامرفیم ماما  ياهّتیلاعف  زا  شخب  نیا  نایب  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  دریگیم . ماجنا  یبلق  تاـطابترا  ینورد و  ياـههار 
مدرم زا  وا  يرهاـظ  دوجو  رگا  و  ددرگ ... نومنهر  وت  نیئآ  يوس  هب  ار  قـلخ  اـت  دـشاب  نیمز  رد  وـت  يوـس  زا  یتّـجح  دـیاب  هک  تسین  نیا 

زا بیاغ  ماما  [ . 89 . ] دـننکیم لمع  نآ  ساسارب  اهنآ  تسا و  هدـنکارپ  نینمؤم  ياهلد  رد  وا  بادآ  میلاعت و  کـشیب  یلو  دـشاب  ناـهنپ 
دنـشاب اراد  ار  مزال  ياهیگتـسیاش  هک  اهنآ  و  درامگیم . تّمه  یناهج ، بالقنا  مایق و  يارب  يزاـسورین  راـک  هب  اهتیادـه  نیمه  قیرط 
تکرب هب  هک  تسا  بیاغ  ماما  ياـههمانرب  زا  یکی  نیا  دـنوشیم و  هداـمآ  ترـضح  نآ  ِباـکر  رد  روضح  يارب  ماـما ، هژیو  تیبرت  تحت 

. دوشیم ماجنا  وا  دوجو 

اهالب زا  ینمیا 

یعیبط تایح  یگدنز و  هراومه  ملاع ، رد  نوگانوگ  ثداوح  ندمآ  دیدپ  تسا . یگدنز  ياههیامرـس  نیرتیلـصا  زا  ّتینما  دیدرت ، نودب 
لماوع یلو  تسا  نکمم  يّدام  لئاسو  ندروآ  مهارف  اب  هچرگا  اهالب  اهتفآ و  لرتنک  تسا و  هداد  رارق  يدوباـن  ضرعم  رد  ار  تادوجوم 

لماع ناونع  هب  شنیرفآ ، ناهج  هعومجم  رد  یهلا ، تجح  ماما و  دوجو  اـم ، ناـیاوشیپ  تاـیاور  رد  دراد . یناوارف  ریثأـت  نآ  رد  زین  يونعم 
ینمیا بجوم  نم  [ . 90 [ ؛... ِضْرَْالا ِلْهَِال  ٌنامََال  یِّنِا  َو  : تسا هدومرف  دوخ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  . تسا هدش  هدرمش  نآ  لها  نیمز و  ّتینما 

هب دـنهدیم  ماجنا  هک  يدـسافم  ناهانگ و  عاونا  ببـس  هب  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  عنام  ماـما ، دوجو  . متـسه نیمز  ناـنکاس  يارب  اـهالب ) زا  )
ربمایپ هب  باطخ  هراب ، نیا  رد  میرک  نآرق  . دوش هدـیچیپ  مه  رد  نآ  لها  نیمز و  تاـیح  راـموط  دـنیآ و  راـتفرگ  یهلا  تخـس  ِياهباذـع 
ناشیا نایم  رد  وت  هک  ینامز  اـت  اـم ) لوسر  يا  [ .) 91 ...« ] مِهِیف َْتنَا  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  :» دیامرفیم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا 

رهم تمحر و  رهظم  هک  رـصع  یلو  ترـضح  . درک دـهاوخن  راـتفرگ  یموـمع )  ) باذـع هب  ار  اـهنآ  زگره  دـنوادخ  یتـسه ، ناناملـسم ) )
يرایـسب رد  هچرگ  دـنکیم ؛ رود  اهنآ  درف  درف  نایعیـش و  هعماج  زا  هژیو  هب  ار  گرزب  ياهالب  دوخ  صاخ  تیانع  هب  زین  تسا  راگدرورپ 

ماـقم رد  یمارگ  نآ  ! دنـسانشن دوخ  رـس  يـالاب  رد  ار  وا  رگيراـی  تسد  دنـشاب و  هتـشادن  هجوت  وا  تمارک  فطل و  هب  نایعیـش  دراوـم ، زا 
متـسه و ادـخ  ربمایپ  نیـشناج  نیرخآ  نمِیتَعیِـش  َو  یلْهَا  ْنِم  َءالَْبلا  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُعَفْدَـی  ِیب  َو  ِءایِـصْوَْالا  ُمَتاخ  اـَنَأ  : تسا هدومرف  دوخ  یفرعم 

یمالسا دنمهوکش  بالقنا  يریگلکش  نایرج  رد  [ . 92 . ] دنکیم رود  منایعیـش  نادناخ و  زا  ار  اهالب  نم  دوجو ] ببـس   ] هب یلاعت  يادخ 
یمالـسا و ماظن  دـنکفا و  هیاس  تکلمم  تلم و  رـس  رب  راوگرزب  ماما  نآ  تبحم  فطل و  اهراب  سدـقم ، عافد  باـهتلارپ  ياـهلاس  ناریا و 
هب نمهب 1357  رد 21  هاش  یماظن  تموکح  ندش  هتـسکش  داد ! روبع  نمـشد ، نیگنـس  ياههئطوت  هندرگ  زا  ار  يودـهم  ناملـسم و  تلم 

ماجرفان ياتدوک  فشک  سبط ، يارحـص  رد  لاس 1359  رد  اکیرمآ  یماظن  ياهرتپوکیله  طوقـس  هثداح  هرـس ، سدقینیمخ  ماما  ِنامرف 
. تسا ییایوگ  دهاوش  رگید  هنومن  اههد  هلاس و  تشه  گنج  رد  نانمشد  یماکان  هامریت 1361 و  رد 21  هژون 

تمحر ناراب 

، ینابرهم دیشروخ  نآ  تبیغ  دراد و  رظن  مدرم  لاح  رب  هراومه  نایعیش ، ياهلد  بوبحم  ناناملـسم و  لامآ  هلبق  نایناهج و  گرزب  دوعوم 
يراوگرزب مرک و  ناوـخ  رب  ار  اـهنآ  دـناباتب و  قاتـشم  ياـهناج  رب  ار  دوـخ  نیرفآ  طاـشن  شخبیگدـنز و  وـترپ  هک  تسین  نآ  زا  عناـم 

. تسا هدوب  شترـضح  ناتـسآ  نایوجددـم  ریگتـسد  نایعیـش و  راوخمغ  هتـسویپ  يزرورهم ، یتسود و  رینم  هام  نآ  دـنک . نامهم  شیوخ ،
هب رگید ، یناـمز  تـسا و  هداد  رارق  اـهنآ  ياـهمخز  مـهرم  ار  شیوـخ  شخبافــش  تـسد  هدـیدرگ و  رــضاح  ناراـمیب  نیلاـب  رب  یهاـگ 
درس ياههظحل  رد  تسا و  هتشگ  امنهار  روای و  رای و  ار  یسکیب  ییاهنت و  ِيداو  رد  ناگدناماو  هدومرف و  تیانع  اهنابایب  رد  ناگدشمگ 

اب هدیراب و  اهناج  هدیتفت  ریوک  رب  لاح ، همه  رد  تسا ، یهلا  تمحر  ناراب  هک  وا  تسا . هدیـشخب  دیما ، ِیمرگ  ار  رظتنم  ياهلد  يدیماان ،
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ياهتسد تسود ، ترـضح  ناتـسآ  نیـشنهداجس  نآ  تسا . هدروآ  ناغمرا  هب  اـهنآ  يارب  ار  یمّرخ  يزبس و  نایعیـش ، يارب  دوخ  ِياـعد 
ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِرُوبُقلا  ِیف  ْنَم  َثِعاب  اـی  ِرُومُاـْلا  َرِّبَدـُم  اـی  ِروُّنلاَرُون  اـی  : تسا هتـساوخ  نینچ  نیا  وت  نم و  يارب  هدوشگ و  ار  شهاوخ 

ای ُُهلْهَا  َْتنَا  ام  اِنب  ْلَْعفاَو  ُجِّرَُفی  ام  َكِْدنِع  ْنِم  اَنل  قلطاَو  َجَْـهنَملا  اََنل  ْعِسْوَاَو  ًاجرْخَم  ِّمَْهلا  َنِمَو  ًاجَرَف  ِقیّـضلا  َنِم  یتَعیـِشلَو  یل  ْلَعْجاَو  ٍدَّمَُحم 
نم و يارب  تسرف و  دورد  وا  نادـناخ  دـمحم و  رب  ناگدرم ، هدـننک  هدـنز  يا  اـهراک ، هدـننک  ریبدـت  يا  رون ، ییانـشور  يا  [ . 93 . ] میرَک

نآ رد  هک  یهار  شخب و  تعـسو  ام  رب  ار  تیادـه ]  ] هار نک و  زاب  ياهراچ  هار  هودـنا  مغ و  زا  هد و  رارق  یـشیاشگ  اـهانگنت  رد  مناـیعیش 
زا هک  تسا  نآ  رگنایب  دـش  هتفگ  هچنآ  . میرک يا  نک  راتفر  ام  اب  یتسه  نآ  هتـسیاش  وت  هک  نانچنآ  اشگب و  ام  يور  هب  تسا  اـم  شیاـشگ 

تذـل دناهتـشاد  یگتـسیاش  تقاـیل و  هک  اـهنآ  تسوا و  هب  لاـصتا  طاـبترا و  ناـکما  درب -  رـس  هب  تبیغ  رد  هچرگ  ماـما -  دوـجو  راـثآ 
. دناهدیشچ ار  اتمهیب  رای  نآ  ییاونمه  ینیشنمه و 

رای رادید 

عورـش اب  تساتمه . یب  فسوی  نآ  لامج  رادـید  زا  ندـنام  مورحم  دوخ و  يالوم  زا  نایعیـش  يرود  تبیغ ، هرود  اهیخلت  اهیتخـس و  زا 
نارود رد  هتبلا  دناهدیشک ! لد  زا  قارف  هآ  دناهتخوس و  تلیضف  دنلب  ورس  نآ  ياشامت  ترسح  رد  هتـسویپ  روهظ ، نارظتنم  تبیغ ، راگزور 

راوگرزب نآ  روضح  ضیف  هب  اهنآ  زا  یـضعب  دنتـشاد و  طابترا  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  اب  صاـخ  ناـبئان  هلیـسو  هب  نایعیـش  يرغـص ، تبیغ 
دای هطبار  تسا ، ماما  لـماک  تبیغ  راـگزور  هک  يربک  تبیغ  هرود  رد  یلو  دراد  دوجو  یناوارف  تاـیاور  هراـب  نیا  رد  هک  ناـنچ  دندیـسر 

زا يرایسب  لاح  نیا  اب  . دش یفتنم  صاخ ، يدارفا  قیرط  زا  لومعم و  لکش  هب  ترضح  نآ  رـضحم  هب  یبایفرـش  ناکما  دیدرگ و  عطق  هدش 
نوچ یناگرزب  یبایفرـش  تیاکح  تسا . هداتفا  قاّفتا  اهراب  دراد و  ناـکما  رینم  هاـم  نآ  اـب  تاـقالم  زین ، ناـمز  نیا  رد  هک  دـندقتعم  اـملع 

هدـیدرگ لقن  املع  ناگرزب  ياهباتک  رد  تسا و  روهـشم  فورعم و  اهنآ  دـننام  سوواط و  نبدّیـس  یلیبدرا ، سدـقم  مولعلارحب ، همـالع 
ماما اب  تاقالم  هکنیا ، لوا  هتکن  : دوش هجوت  ریز  تاکن  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  اب  تاقالم  ثحب  هراـبرد  هک  تسا  مزـال  اـّما  [ . 94 . ] تسا
نایب هب  رارطـضا . زا  رود  هب  يداع و  تلاح  رد  یهاگ  دـهدیم و  يور  دارفا  یگدـنامرد  ورارطـضا  تلاح  رد  یهاـگ  مالـسلا  هیلعيدـهم 

یب ییاهنت و  ساسحا  دناهدش و  راتفرگ  یتّیعـضو  رد  هک  تسا  یـصاخشا  زا  مالـسلا  هیلعماما  يریگتـسد  يارب  اهتاقالم  یهاگ  رتنشور 
دناهدرک مگ  ار  هار  ادخ ، هناخ  رفس  دننام  فلتخم  ياهناکم  رد  هک  دارفا  زا  يرایسب  تاقالم  نایرج  لثم  تسا  هداد  تسد  اهنآ  هب  یـسک 

یلو . تسا لیبق  نیمه  زا  اهتاقالم  رثکا  تسا و  هداد  تاجن  ینادرگرس  زا  ار  اهنآ  ترضح ، نآ  باحـصا  زا  یکی  ای  مالـسلا و  هیلعماما  و 
هیلعماما روضح  هب  هتـشاد  هک  ياهژیو  يونعم  ماقم  تهج  هب  هدـننک  تاقالم  تسا و  هدوب  رارطـضا  تلاـح  ریغ  رد  اـهتاقالم  يدراوم  رد 
هتفریذـپ یـسک  ره  زا  ترـضح  نآ  رادـید  تاـقالم و  ياـعّدا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  قوف  هتکن  هب  هجوـت  اـب  . تسا هدـش  بایفرـش  مالـسلا 

عمج یپ  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تاقالم  ياعدا  اب  يدارفا  ام ، ناـمز  رد  هژیو  هب  يربک و  تبیغ  تدـم  لوط  رد  هکنیا ، مود  هتکن  . تسین
اب دـناهدیناشک ؛ لـمع  هدـیقع و  رد  فارحنا  یهارمگ و  هب  ار  يرایـسب  هار  نیا  زا  دـناهدوب و  دوخ  يارب  یناـن  ماـن و  بسک  مدرم و  ندرک 

يارب رادید ، ناقاتشم  زا  توعد  اب  درادن و  یـساسا  لصا و  چیه  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  لامعا  یخرب  ماجنا  اهاعد و  یـضعب  ندناوخ  هیـصوت 
ار بیاغ  ماما  نآ  اب  تاقالم  رما  هنوگنیدب  دنهدیم و  ار  ادخ  تّجح  رادید  هدـعو  درادـن ، یلوبق  لباق  ياوتحم  هک  ییاههسلج  رد  تکرش 

رارق لماک  تبیغ  رد  راگدرورپ  هدارا  قبط  رب  ترـضح  نآ  دیدرت  نودـب  هک  یلاح  رد  دـنهدیم  هولج  ناگمه  ِسرتسد  رد  لهـس و  يراک 
هتکن .و  دـیامنیمن خر  تسا  یهلا  فطل  رهظم  نآ  میقتـسم  تیانع  اهنآ  تاجن  هار  اهنت  هک  رامـش  تشگنا  يدارفا  يارب  زج  تسا و  هتفرگ 

اب هاگره  نیاربانب  دـنیبب . نآ  عوقو  رد  ار  تحلـصم  مالـسلا ، هیلعرـصع  ماما  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  اهنت  تاـقالم  ناـیرج  هکنیا  موس 
ددرگ يدیماان  سأی و  راتفرگ  دیابن  دهدن  تسد  یتاقالم  ماما ، رضحم  هب  یبایفرش  يارب  وا  شالت  قشاع و  کی  قایتشا  روش و  همه  دوجو 

نآ هناشن  رادید  نیا  دش ، لئان  راوگرزب  نآ  اب  تاقالم  ضیف  هب  هک  سک  نآ  هک  هنوگنامه  دـنادب  ماما  تیانع  فطل و  دوبن  هناشن  ار  نیا  و 
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نآ اب  نتفگ  نخـس  رـصع و  ماـما  ینارون  لاـمج  ندـید  هچ  رگا  هکنیا  نخـس  ناـج  . تسا هدیـسر  لاـمک  هب  تلیـضف  اوقت و  رد  هک  تسین 
ماما رادید  یپ  رد  هک  دناهتساوخن  نایعیش  زا  مالـسلا  هیلعرـصع  یلو  ترـضح  هژیو  هب  ام و  ناماما  اّما  تسا  گرزب  یتداعـس  اهلد  بوبحم 

مهیلعموصعم نایاوشیپ  تاملک  رد  هکلب  دننک ؛ هشیپ  يدرگ  نابایب  ای  هدرک و  ینیشنهّلچ  دوصقم ، نیا  هب  ندیسر  يارب  دنـشاب و  دوخ  نامز 
راتفگ و رد  وا  ياضر  بلج  رد  دننک و  اعد  وا  جرف  يارب  هدوب و  ترـضح  دای  هب  هتـسویپ  نایعیـش  هک  تسا  هدـش  ناوارف  شرافـس  مالـسلا 

ضیف زا  ملاع  ددرگ و  مهارف  تیرشب  دیما  نآ  روهظ  هنیمز  رتدوز  هچ  ره  ات  دنراد  رب  مدق  وا  گرزب  فادها  ياتسار  رد  دنـشوکب و  رادرک 
، جرف لیجعت  يارب  [ . 95  ] مُکُجَرَف َِکلذ  َّنِاَف  ِجَرَْفلا  ِلیْجعَِتب  ءاعُّدلا  اوُِرثْکَا  :» دیامرفیم دوخ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  . دوش دنمهرهب  وا  میقتسم 

نابوخ زا  هک  ار  يدادـغب  یلع  جاح  موحرم  تاقالم  نیریـش  ناـیرج  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد  «. تسامـش جرف  ناـمه  هک  دـینک  اـعد  رایـسب 
درم نآبیاغ  ماما  راظتنا  رد  : مینکیم افتکا  نآ  مهم  تاکن  ناـیب  هب  راـصتخا  تیاـعر  تهج  هب  یلو  مینک  لـقن  تسا  هدوب  شیوخ  راـگزور 

ترایز ار  مالـسلا  امهیلعمظاک  ترـضح  داوج و  ترـضح  راوگرزب  ماـما  ود  تفریم و  نیمظاـک  هب  دادـغب  زا  هشیمه  اوقت ، اـب  هتـسیاش و 
هب ار  نآ  زا  ناموت  تسیب  متفر و  فرـشا  فجن  هب  تهج  نیمه  هب  دوب . ماهدـهعرب  یلاـم  قوقح  سمُخ و  يرادـقم  دـیوگیم : وا  درکیم .

تیآ هب  مه  ناموت  تسیب  و  هر » » یمظاک نیسح  دمحم  خیـش  هیقف  ملاع  هب  مه  ار  نآ  ناموت  تسیب  و  هر » » يراصنا خیـش  اسراپ  هیقف و  ملاع 
لآ هللاۀیآ  هب  دادغب  هب  تشگزاب  زا  سپ  ار  دوخ  یهدب  رگید  ناموت  تسیب  هک  متفرگ  میمـصت  مداد و  هر » » یقورـش نسح  دمحم  خیـش  هللا 
هب نآ  زا  سپ  مدرک . ترایز  ار  راوگرزب  ماما  ود  متفر و  نیمظاک  يوس  هب  تسخن  متـشگزاب . دادغب  هب  هبنـشجنپ  زور  مزادرپب . هر » » نیـسای
هب ار  نآ  هدنام  یقاب  هک  متفرگ  هزاجا  وا  زا  مدرک و  میدقت  وا  هب  ار  دوخ  یعرش  یهدب  هدنام  یقاب  زا  یشخب  متفر و  نیسایلآ  هللاۀیآ  لزنم 

یهاوخ رذع  يرورـض ، ياهراک  رطاخ  هب  اما  منامب  وا  دزن  هک  درک  رارـصا  ناشیا  مزادرپب . منادب  قحتـسم  ار  وا  هک  یـسک  ای  وا  هب  جـیردت 
وا مدش . وربور  يراقو  اب  راوگرزب و  دیـس  اب  مدوب  هتفر  ار  هار  موس  کی  یتقو  مدرک . تکرح  دادغب  يوس  هب  مدرک و  یظفاحادخ  هدرک و 

مالس دمآ و  نم  کیدزن  تفریم . نیمظاک  يوس  هب  ترایز  يارب  دوب و  راکشآ  یکشم  یلاخ  شاهنوگ  رب  تشاد و  رـس  رب  زبس  ياهمامع 
اجک تسا ، ریخ  دوـمرف : تفگ و  دـمآ  شوـخ  نم  هب  دینابـسچ و  هنیـس  هب  دیـشک و  شوـغآ  رد  ارم  داد و  تسد  نـم  اـب  یمرگ  هـب  درک و 

(! ناـمب اـجنآ  رد  ار  بشما  و   ) نیمظاـک هب  درگرب  تسا  هعمج  بش  تفگ ، متـسه . دادـغب  مزاـع  کـنیا  هدرک و  تراـیز  متفگ : ؟ يوریم
خیـش یتسه و  ام  ِناتـسود  زا  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  مّدج  ناتـسود  زا  هک  مهد  یهاوگ  ات  درگرب  یناوتیم ، تفگ ، مناوتیمن ! متفگ :
شیپ نم  دیوگیم : يدادغب  یلع  جاح  .[ دیریگب دـهاش  ار  رفن  ود  [ = 3 «] ] ْنیَدیهَش اوُدِهْـشَتْساَو  : » دیامرفیم دنوادخ  دهدیم . یهاوگ  زین 
تیب لها  نارادتـسود  نایعیـش و  زا  نم  هک  دنک  یهاوگ  نآ  رد  دسیونب و  يدنـس  نم  يارب  هک  مدوب  هتـساوخ  نیـسای  لآ  هللاۀیآ  زا  نیا  زا 

ار یهاوگ  نیا  هنوگچ  یتخانش و  ارم  اجک  زا  مدیسرپ : دّیـس  زا  مهد . رارق  شیوخ  نفک  رد  ار  همان  نآ  ات  متـسه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هک یقوقح  نامه  دومرف : ّقح !؟ مادک  متفگ : دسانشیمن !؟ دهدیم  لماک  روط  هب  ار  وا  قح  هک  ار  یسک  ناسنا  هنوگچ  دومرف : یهدیم !؟
وا راـتفگ  زا  . يرآ دومرف : تسامـش ؟ لـیکو  وا  اـیآ  متفگ : نسح ! دـمحم  خیـش  دومرف : تسیک ؟ امـش  لـیکو  متفگ : يداد . نم  لـیکو  هب 

و دز ! ادص  مان  هب  ارم  لوا  دروخرب  رد  اریز  ماهدرک  شومارف  نم  هک  تسا  ياهنیرید  یتسود  وا ، نم و  نایم  مدرک  رکف  مدـش . هدز  تفگش 
وا هب  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لـسن  زا  هک  تهج  نادـب  مراد  هدـهع  رب  هک  سمخ  نآ  زا  یغلبم  هک  دراد  عـقوت  نم  زا  مدرک  ناـمگ 

درک و مسبت  منک . فرـصم  ار  نآ  هک  ماهتفرگ  هزاجا  تسه و  نم  دزن  يرادقم  ربمایپ  نادنزرف  امـش  قوقح  زا  متفگ : نیاربانب  منک . میدقت 
هب ! يرآ دومرف : تسادخ ؟ هاگرد  هتفریذپ  مراک  نیا  ایآ  مدیـسرپ : یتخادرپ . فجن  رد  ام  يالکو  هب  ار  ام  قوقح  زا  يرادقم  يرآ ! تفگ :

شومارف ار  عوضوم  مدش و  تلفغ  راچد  رگید  راب  اما  دناوخیم . دوخ  لیکو  ار ، رصع  ياملع  نیرتگرزب  دّیس ، نیا  هنوگچ  هک  مدمآ  دوخ 
رد ادخ ] باذع  زا   ] دنک ترایز  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هعمج  بش  رد  سک  ره  دنیوگیم : هک  تسا  تسرد  ایآ  مرورس ! متفگ : ! مدرک

رهطم مرح  رد  مدـید  هک  تشذـگن  يزیچ  تسیرگ . دـش و  کـشا  زا  رپ  شناگدـید  لاـح  ناـمه  رد  و  يرآ ! تـفگ : دوـب . دـهاوخ  ناـما 
: تفگ میداتسیا . يدورو  رد  رانک  میـشاب . هدرک  روبع  دسریم ، مرح  هب  هک  ییاههار  اهنابایخ و  زا  هکنآ  یب  میتسه  مالـسلا  هیلعنیمظاک 

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد  شنیرفآ (  www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


رب درک و  عورش  وا  ! يرآ متفگ : ینک ؟ ترایز  نم  اب  ات  مناوخب  نم  ایآ  تفگ : مناوخب . بوخ  مناوتیمن  نم  مرورس  متفگ : ناوخب ! ترایز 
ار تنامز  ماـما  اـیآ  تفگ : درک و  نم  هب  ور  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  كراـبم  ماـن  زا  سپ  تفگ و  مالـس  ناـماما  کـی  کـی  ربماـیپ و 
! نسَْحلا َْنبای  نامَّزلا  َبِحاص  ای  هّللاَۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  متفگ ، نک ! مالـس  وا  رب  سپ  دومرف : مسانـشیمن !؟ هنوگچ  متفگ : یـسانشیم ؟
: متفگ ناوخب . تراـیز  دومرف : میدیـسوب . ار  حیرـض  میدـش و  مرح  دراو  سپ  . ُُهتاـکََربَو ِهّللاُۀَـمْحَر  َو  مـالَّسلا  َکـْیَلَع  دوـمرف : درک و  مسبت 

ایآ دومرف : هاگنآ  دـناوخ و  ار  هّللا » نیما   » هب روهـشم  ترایز  وا  يرآ ! متفگ : مناوخب ؟ تیارب  ایآ  دومرف : مناوخب . بوخ  مناوتیمن  مرورس ،
ترایز وا  تسا . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یتراـیز  بش  هعمج و  بش  بشما  يرآ  متفگ : ینکیم ؟ تراـیز  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  مّدـج 

زا راوگرزب  نآ  زامن  زا  سپ  مناوخب . تعامج  هب  ار  زامن  ات  دومرف  نم  هب  دش  برغم  زامن  ماگنه  دناوخ . ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  روهـشم 
تـساوخ دز . ادص  ناشن  مان و  اب  ارم  دیـس  هک  مدروآ  دای  هب  مدمآ و  دوخ  هب  هزات  !! مدیدن ار  وا  مدرک  وجتـسج  هچ  ره  دش و  دـیدپان  مرظن 

ناهنپ یناهگان  تروص  هب  زین  ماجنارس  دناوخ و  دوخ  لیکو  ار  گرزب  ياهقف  متـشگزاب . متـساوخیمن  هکنیا  اب  مدرگرب و  نیمظاک  هب  هک 
[ . 96 . ] متخانش ار  وا  رید  هک  اغیرد  تسا و  هدوب  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ترضح  نآ  هک  متفایرد  هشیدنا  نیا  زا  سپ  دش .

رمع لوط 

نکمم هنوگچ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  یضعب  يارب  تسا . راوگرزب  نآ  رمع  لوط  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  یگدنز  هب  طوبرم  ثحابم  زا 
، زورما ناـهج  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  نآ  حرط  تـلع  لاؤـس و  نـیا  همـشچرس  [ . 97 [ !؟ دـشاب هتـشاد  ینالوط  نینچ  يرمع  یناـسنا ، تسا 

ندینـش ندید و  اب  یـضعب  و  [ 98  ] دـشکیم لوط  لاس  ات 100  نیب 80  رثکادـح  هک  تسا  يدودـحم  ياـهرمع  تسا  لوادـتم  لوـمعم و 
يرـشب شناد  لقع و  رظن  زا  ینالوط  رمع  هنرگو  دنرامـشیم . رود  ار  نآ  ای  دـننک  رواب  ار  ینالوط  رمع  کی  دـنناوتیمن  اـهرمع ، هنوگنیا 
ینالوط رایـسب  ياهلاس  ناـسنا ، تسا  نکمم  هک  دناهدیـسر  تقیقح  نیا  هب  ندـب  ءازجا  هعلاـطم  اـب  نادنمـشناد  تسین و  نکمم  ریغ  يرما 

، تسیژولویب نادنمشناد  همه  شریذپ  دروم  یملع  لوصا  زا  : دیوگیم واش  درانرب  . دوشن مه  یگدوسرف  يریپ و  راتفرگ  یتح  دنامب و  هدنز 
« رگنیتا  » روـسفورپ [ . 99 . ] تسا يریذـپانزرم  هلئـسم  زین  یتـسیزرید  یتـح  درک و  نـییعت  يدـح  ناوـتیمن  رـشب  رمع  يارب  هـک  تـسا  نـیا 

رمع لاس  نارازه  تسناوت  دـهاوخ  مکی  تسیب و  نرق  رـشب  میاهدرک  عورـش  ام  هک  يراک  اـهکینکت و  تفرـشیپ  اـب  نم  رظن  هب  : دـسیونیم
نینچ ناـکما  رگناـشن  يرمع  زارد  هب  ندیـسر  يریپ و  رب  هـبلغ  ياـههار  هـب  نتفاـی  تـسد  يارب  نادنمـشناد  شـالت  نیارباـنب  [ . 100 . ] دنک

يدارفا دنتسین  مک  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  نونکا  مه  تسا و  هدش  هتشادرب  يزیمآتیقفوم  ياهماگ  ریسم  نیا  رد  هکنانچ  تسا  ياهدیدپ 
هاجنپودص هب  کیدزن  يرمع  رگید ، لماوع  يرکف و  یندـب و  بسانم  تیلاّعف  بسانم و  هیذـغت  ییاوه و  بآ و  بسانم  طیارـش  رثا  رب  هک 

ینامسآ و ياهباتک  رد  تسا و  هدش  هبرجت  اهراب  اهناسنا  خیرات  هتشذگ  رد  ینالوط  رمع  هکنیا  رتمهم  دنراد  نآ  زا  رتشیب  یهاگ  لاس و 
رد . تسا هدوب  زورما  رـشب  رمع  زا  رتزارد  رایـسب  اهنآ  رمع  تدم  هک  دـناهدش  دای  لاح  حرـش  ناشن و  مان و  اب  يدایز  ياهناسنا  یخیرات ،

اهنت هن  هک  تسه  ياهیآ  نآرق  رد  . 1: مینکیم نایب  ار  دروم  دنچ  هنومن  يارب  هک  تسا  هدش  هتـشون  يدّدعتم  تالاقم  اهباتک و  هنیمز  نیا 
وا رگا  : دـیامرفیم هک  تسا  مالـسلا  هیلعسنوی  ترـضح  هراـبرد  هیآ  نآ  دـهدیم و  ربـخ  نادـیواج  رمع  ناـکما  زا  هکلب  ینـالوط  رمع  زا 

رایسب يرمع  هفیرش  هیآ  نیاربانب  [ . 101 . ] دنامیم یهام  مکش  رد  زیخاتسر  زور  ات  تفگیمن ، حیبست  یهام  مکش  رد  مالسلا ) هیلعسنوی  )
یهام ناسنا و  يارب  دوشیم  هدیمان  نادیواج  رمع  ناسانشتسیز  حالطصا  رد  هک  زیخاتسر ) زور  ات  مالـسلا  هیلعسنوی  رـصع  زا   ) ینالوط

يوس هب  ار  حون  ام  یتسار  هب  : دیامرفیم مالـسلا  هیلعحون  ترـضح  دروم  رد  میرک  نآرق  . 2 [ . 102 . ] تسا ریذـپناکما  میرک  نآرق  رظن  زا 
تسا ترضح  نآ  يربمایپ  تدم  تسا  هدمآ  هفیرـش  هیآ  رد  هچنآ  [ . 103 . ] دومن گنرد  اهنآ  نایم  رد  لاس   950  / سپ میداتسرف ، شموق 

هیلعداجـس ماما  زا  یتیاور  رد  هکنیا  بلاج  [ . 104 ! ] تسا هدیـشک  لوط  لاس   2450  / راوگرزب نآ  رمع  تدـم  تایاور ، یخرب  ساـسارب  و 
رمع لوط  نآ  تسا و  مالسلا  هیلعحون  ترضح  یگدنز  زا  ياهویش  تنـس و  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  رد  : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا 
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هبتشم اهنآ  هب  رما  هکلب  دنتخیواین  راد  هب  دنتشکن و  ار  وا  زگره  و  دیامرفیم ...: مالسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هرابرد  زین  و  . 3 [ . 105 . ] تسا
دانتسا هب  ناناملسم  همه  [ . 106 . ] تسا هنازرف  اناوت و  دنوادخ  هک  درب  الاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هکلب  دنتـشکن  ار  وا  نیقی  هب  دـش ...
مالـسلا هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  هب  تساهنامـسآ و  رد  تسا و  هدنز  مالـسلا  هیلعیـسیع  هک  دـندقتعم  ناوارف  ثیداحا  نآرق و 

زا نتراهچ  زا  ّتنـس  راهچ  مالـسلا ) هیلعيدـهم   ) رما نیا  بحاص  رد  : دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . درک دـهاوخ  يراـی  ار  وا  هدـمآ و  دورف 
هدنز وا  هک  یلاح  رد  تسا  هتشذگ  رد  وا  دنیوگیم : زین ) يدهم  هرابرد  : ) هکنیا نآ  دراد و  یتنس  مالسلا  هیلعیسیع  زا  و  تسا ... ناربمایپ 
مامت هک ...: تسا  هدـمآ  تاروت  رد  . تسا هدـیدرگ  حرطم  نارمع  زارد  زا  نخـس  زین  لیجنا  تاروت و  رد  نآرق  رب  هوـالع  [ . 107 . ] دشابیم

دصهن و نانیق »  » ماّیا یمامت  و  دُرم ... هک  دوب  لاس  جنپ  دصهن و  شونا »  » مایا يهلمج  دُرم ... هک  دوب  لاس  یس  دصهن و  تسیز  هک  مدآ  مایا 
دوجو هب  ًاحیرـص  تاروت  نیاربانب  [ . 108 ... ] دُرم هک  دوب  لاس  هن  تصـش و  دـصهن و  حـلاشوتم »  » ماّیا يهلمج  سپ  دُرم ... هک  دوب  لاـس  هد 

هک تسا  نآ  رگناشن  هک  تسا  دوجوم  یتارابع  زین  لیجنا  رد  . دـنکیم فارتعا  لاس ) دـصهن  زا  شیب   ) ینالوط ياهرمع  نتـشاد  اـب  يدارفا 
دـمآ و دـهاوخ  دورف  يراگزور  رد  و  [ 109 . ] تسا هتفر  الاب  نامـسآ  هب  هدیدرگ و  هدنز  ندش  هدیـشک  راد  هب  زا  سپ  مالـسلا  هیلعیـسیع 
هب دـیاب  تیحیـسم  دوهی و  نیئآ  ود  ناوریپ  هک  دوشیم  نشور  نایب  نیا  اـب  . تسا رتشیب  لاـس  رازه  ود  زا  راوگرزب  نآ  رمع  هک  تسا  مّلـسم 
رد تسا و  ینتفریذپ  یلقع  یملع و  رظن  زا  رمع  لوط  هکنیا  زا  هتشذگ  . دنشاب دقتعم  زین  ینالوط  ياهرمع  هب  سدقم  باتک  هب  داقتعا  تلع 

مامت ینامـسآ  نایدا  ناوریپ  همه  داقتعا  هب  تسا . تابثا  لباق  زین  دنوادخ  تیاهنیب  تردق  سایقم  رد  دراد ، رایـسب  دراوم  خیرات ، هتـشذگ 
دنامیم زاب  ریثأت  زا  اهببس  دهاوخن  وا  رگا  دراد و  یگتسب  وا  هدارا  هب  اهّتلع  اهببس و  همه  ریثأت  تسا و  دنوادخ  رایتخا  رد  ملاع  تارذ 

ار هدنزوس  شتآ  دروآیم و  نوریب  يرتش  هوک ، لد  زا  هک  تسا  ییادخ  وا  . دنیرفآیم دنکیم و  داجیا  یعیبط ، ّتلع  ببـس و  نودـب  زین  و 
روبع یبآ  راوید  ود  نایم  زا  ار  اهنآ  دنکیم و  کشخ  شناوریپ  یسوم و  يارب  ار  ایرد  دزاسیم و  تمالـس  درـس و  مالـسلا  هیلعمیهاربا  رب 
هدـعو شخبققحت  ناکین و  همه  يوزرآ  لامآ و  تیاهن  یهلا و  هریخذ  نیرخآ  ءاـیلوا و  ءاـیبنا و  هراـصع  هب  هکنیا  زا  اـیآ  [ 110 ! ] دهدیم

هیلعيدهم  ) ار وا  رمع  دنوادخ  تسا ...: هدومرف  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  !؟ دوب دهاوخ  ناوتان  دهدب ، ینالوط  يرمع  ار  نآرق  گرزب 
ات دزاسیم  راکـشآ  لاس  لهچ  ریز  یناوج  يامیـس  رد  ار  وا  شاییادخ  تردق  هب  سپـس  دنادرگیم ، ینالوط  شتبیغ  نارود  رد  مالـسلا )

یلقع و فلتخم  داعبا  زا  مالسلا ، هیلعمهدزاود  ماما  رمع  لوط  نایرج  نیاربانب  [ . 111 . ] تساناوت يراک  ره  رب  دنوادخ  هک  دنبایرد  نامدرم 
. تساناوت گرزب و  دنوادخ  هدارا  ياههولج  زا  اهنیا  همه  زا  شیپ  تسا و  ینتفریذپ  نکمم و  يرما  یخیرات  یملع و 

زبس راظتنا 

هراشا

ملاع رهِم  يرود  زا  لگ  هزبس و  هدیدرگ و  مورحم  باتفآ  ِیـسوب  تسد  زا  نَمَد  تشد و  هدناشوپ و  ار  دیـشروخ  هرهچ  هریت ، ياهربا  یتقو 
نایناهج هدیـشک و  تبیغ  باقن  رد  خر  اهییابیز  هنییآ  اهیبوخ و  هصالخ  شنیرفآ و  هراصع  هک  ینامز  تسیچ ؟ هراچ  تسا  هدرمژپ  بات 

زا دـننیبب و  دوخ  رـس  رب  ار  نابرهم  نابغاب  هیاس  ات  دـنهار  هب  مشچ  غاب  ياهلگ  ؟ درک ناوتیم  هچ  دـناهدنام  بیـصن  یب  وا  روضح  ضیف  زا 
هک تساجنیا  دننک و  سمل  ار  وا  نیرفآ  روش  تیانع  ات  دنیوا  ياهمشچ  بات  یب  قاتشم ، ياهلد  دنـشونب و  تایح  بآ  وا  رهم  رپ  ناتـسد 

تـسا نیریـش  ابیز و  هچ  راظتنا »  » یتسار هب  . دروآ ناغمرا  هب  ار  طاشن  يزبس و  دـیایب و  وا  ات  دـنرظتنم  همه  يرآ ، دریگیم . لکـش  راظتنا » »
. دوش هدیشچ  لد ، ماک  رد  نآ  ینیریش  دیآ و  رظن  رد  نآ  ییابیز  رگا 

نآ هاگیاج  راظتنا و  تقیقح 
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هار هب  مشچ  راظتنا ، درب . یپ  نآ  ینعم  تقیقح  هب  ناوتیم  هملک  نیا  رد  لّمأت  تقد و  اـب  یل  دـناهتفگ و  ینوگاـنوگ  یناـعم  راـظتنا »  » يارب
یحور تلاح  کی  اهنت  راظتنا  دراد . ییاهدمایپ  راثآ و  دنکیم و  ادیپ  شزرا  نآ  هنیمز  رتسب و  بسانت  هب  یهار  هب  مشچ  نیا  تسا و  ندوب 

هب راظتنا  تایاور ، رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنیرفآیم . ار  مادـقا  تکرح و  دـنکیم و  تیارـس  نوریب  هب  نورد  زا  هکلب  تسین  ینورد  و 
یّصاخ تهج  وا  ياهشالت  اهراک و  يارب  دهدیم و  لکـش  رظتنم »  » هب راظتنا  تسا . هدش  یفرعم  لامعا ، نیرتهب  هکلب  لمع و  کی  ناونع 

يور تسد  نتـسشن و  اب  راظتنا »  » نیاربانب . ددرگیم یهتنم  تسنآ ، راظتنا  هب  هچنآ  ققحت  هب  هک  تسا  یهار  تهج ، نآ  دنکیم و  داجیا  ار 
طاشن و تکرح و  راظتنا ، تقیقح  رد  هکلب  دوشیمن ؛ مامت  ندروخ ، ترـسح  نتخود و  رد  هب  مشچ  اب  راظتنا  دزاسیمن . نتـشاذگ ، تسد 
ار دوخ  فارطا  طیحم  دوخ و  ات  تسا  شالت  رد  دسانـشیمن و  اـپ  زا  رـس  تسا ، يزیزع  ناـمهم  راـظتنا  رد  هکنآ  . تسا هتفهن  ینیرفآ  روش 
، لامک ییابیز و  رد  هک  تسا  ریظن  یب  يدادیور  راظتنا  هرابرد  نخس  . دزاس فرط  رب  ار  وا  روضح  عناوم  دنک و  هدامآ  نامهم ، ندمآ  يارب 

نارود نانچ  ناهج  تسا و  هتـشادن  یلاثم  هتـشذگ  ناراگزور  یماـمت  رد  یمّرخ  يزبس و  رد  هک  تسا  يراـگزور  راـظتنا  درادـن . تیاـهن 
راظتنا  » هب نآ  زا  تایاور ، رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  یناهج  تموکح  راـظتنا  ناـمه  نیا  تسا . هدرکن  هبرجت  زگره  ار  ییاـبیز 

هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  . تسا هدرمـش  لامعا ، همه  یلوبق  هناوتـشپ  هکلب  تادابع ، لامعا و  نیرتهب  زا  ار  نآ  تسا و  هدـش  دای  جرف »
هک منکن  هاگآ  يزیچ  زا  ار  امش  ایآ  : دومرف دوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  [ . 112 . ] تسا جرف  راظتنا  نم ، تما  لامعا  نیرتهب  : دومرف
هللا یلـصمالسا  ربمایپ  توبن  ادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ  دومرف : دییامرفب . دنتفگ : دریذپیمن ؟ ناگدنب  زا  ار  یلمع  چیه  نآ  نودب  دنوادخ 

ربارب رد  ندـش  میلـست  و  صوصخب -  ناماما  ام  ینعی  ام -  نانمـشد  زا  يرازیب  اـم و  تیـالو  هدومرف و  رما  ادـخ  هچنآ  هب  رارقا  هلآو و  هیلع 
هک تسا  يراظتنا  جرف » راـظتنا   » نیارباـنب [ . 113 . ] مالـسلا هیلعمئاق  راظتنا  يرادنتـشیوخ و  شـشوک و  يراکزیهرپ و  و  ناماما )  )= ناـشیا

میهاوخ نآ  يارب  هک  راثآ  تلیضف و  همه  نآ  زار  زمر و  ات  دوش  هتـسناد  یبوخ  هب  تسا  مزال  هک  دراد  درف  هب  رـصحنم  صاخ و  ياهیگژیو 
. ددرگ راکشآ  درمش 

يدهم راظتنا  ياهیگژیو 

ناـیرج رد  هک  یلومعم  ياـهراظتنا  اـما  دراد  دوجو  دنـشاب  هک  ینییآ  موق و  رهرد  ناـگمه  يارب  تسا و  يرطف  يرما  راـظتنا »  » هک میتـفگ 
رادقم یب  کچوک و  یناهج ، دوعوم  راظتنا  اب  هسیاقم  رد  دشاب  تیمها  اب  گرزب و  هزادـنا  ره  دراد  دوجو  اههعماج  یّتح  دارفا و  یگدـنز 

هدـش زاغآ  ملاع  يادـتبا  زا  هک  تسا  يراظتنا  مالـسلا  هیلعيدـهم  راظتنا  : دراد ار  دوخ  صاخ  ياـهیگژیو  وا  روهظ  راـظتنا  هک  اریز  تسا 
راگزور يوزرآ  ام ، ناماما  همه  رتکیدزن ، ياهنامز  رد  دـناهداد و  ار  وا  روهظ  دـیون  ءایلوا  ءایبنا و  رود ، رایـسب  ياهنامز  زا  ینعی  تسا 

راظتنا [ . 114 . ] مدرکیم تمدــخ  وا  هـب  رمع  ماـمت  مدرکیم ، كرد  ار  وا  رگا  : دوـمرف مالــسلا  هیلعقداـص  ماــما  . دناهتــشاد ار  وا  تـلود 
، راظتنا نیا  رد  تسا . اهیبوخ  همه  ققحت  راظتنا  تسا و  یناهج  لدـع  تموکح  راظتنا  تسا . یناهج  حلـصم  راـظتنا  مالـسلا ، هیلعيدـهم 

هتفاین تسد  نآ  هب  لماک  تروص  هب  هاگچیه  هدوب و  نآ  يوزرآ  رد  ییادخ ، كاپ  ترطف  ساسا  رب  ار  هچنآ  ات  تسا  هار  هب  مشچ  تیرـشب 
رـصع حلـص و  تینما و  نیمز و  يدابآ  نارمع و  يربارب ، يردارب و  ّتیونعم ، تلادع و  هک  تسا  نامه  مالـسلا  هیلعيدهم  دـنیبب و  تسا ،

متس و هنوگ  ره  یفن  اهناسنا و  یگدرب  رامعتـسا و  طاسب  ندیچرب  دروآیم و  ناغمرا  هب  اهناسنا  يارب  ار  يرـشب  شناد  لقع و  ییافوکش 
اب اهنت  هک  تسا  يراظتنا  مالـسلا  هیلعيدـهم  راظتنا  . تسوا ّتیمکاـح  دروآ  هر  یقـالخا ، ياـهداسف  عاونا  زا  عاـمتجا  ییاـهر  يرگمتس و 
وا دنشاب . نامزلا  رخآ  حلصم  یجنم و  بلط  رد  اهناسنا  همه  هک  تسا  ینامز  نآ  تفکش و  دهاوخ  نآ ، ییافوکش  ياههنیمز  ندش  مهارف 

هیلعيدـهم راظتنا  . دـهد ناماس  ار  ناهج  راک  هزجعم  اب  اهنت  هکنیا  هن  دـنک  مایق  اهيدـب  هیلع  شنارای  يراـیمه  يراـکمه و  اـب  اـت  دـیآیم 
یفدـه یب  یچوپ و  زا  ار  وا  دـشخبیم و  تاـیح  ّتیوه و  ناـسنا  هب  دـنکیم و  داـجیا  ار  وا  یهارمه  يراـی و  قوش  شنارظتنم  رد  مالـسلا 

اهناسنا همه  ناج  رد  هشیر  تسا و  خیرات  همه  تعـسو  هب  هک  تسا  يراظتنا  نآ  ياهیگژیو  زا  یـشخب  دـش  هتفگ  هچنآ  . دـهدیم تاجن 
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مالـسلا هیلعيدهم  راظتنا  ِناوارف  راثآ  داعبا و  هک  دراد  اج  نیاربانب  دزرایمن . گرتس  راظتنا  نیا  ياپ  كاخ  هب  يرگید  راظتنا  چیه  دراد و 
. مییوگب نخس  اهنآ  ریظن  یب  شاداپ  وا و  روهظ  نارظتنم  فیاظو  هرابرد  میسانشب و  ار 

راظتنا داعبا 

يدرف دُعب  ياراد  رگید  يوس  زا  تسا و  رادروخرب  یلمع  يرظن و  دُعب  زا  ییوس  زا  تسا : نوگانوگ  داعبا  ياراد  فلتخم  يایاوز  زا  ناسنا 
هب زاـین  هدـش  داـی  داـعبا  همه  رد  دـیدرت  نودـب  دراد . یناور  یحور و  دـُعب  یمـسج ، دـُعب  راـنک  رد  رگید  ياهیواز  زا  تسا و  یعاـمتجا  و 

تسرد ِهار  نآ  و  ددرگ . هتسب  یمدآ  يور  هب  یفارحنا  ياهریسم  دوش و  زاب  یگدنز  حیحص  هار  نآ  بلاق  رد  ات  تسا  یصخشم  ِبوچراچ 
لامعا و يانب  ریز  هک  يرظن  يرکف و  دعب  رد  دراذگیم . ریثأت  رظتنم  یگدنز  داعبا  همه  رد  یناهج  دوعوم  راظتنا  . تسا راظتنا  ریـسم  نامه 
، رظتنم هک  دـبلطیم  حیحـص  راظتنا  رگید  نایب  هب  دـنکیم . ظفح  دوخ  راصح  رد  ار  یمدآ  تاـیح  یـساسا  ياـهرواب  تسا ، ناـسنا  راـتفر 

ماما تبیغ  هرود  ندش  ینالوط  رطاخ  هب  ای  دوشن و  راتفرگ  یفارحنا  ياهبتکم  ماد  رد  ات  دنک  تیوقت  ار  دوخ  يرکف  يداقتعا و  ياهناینب 
بیاغ ناشیا  ماما  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  يراگزور  : دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . دنکن طوقـس  يدیماان  سأی و  هاچ  هب  مالـسلا  هیلعرـصع 

نانمشد هک  تبیغ  هرود  رد  ینعی  [ . 115 . ] دننامب راوتسا  تباث و  ام  تیالو )  ) ِرما رب  نامز ، نآ  رد  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  سپ  دش  دهاوخ 
ظفح یتدـیقع  ياهزرم  راظتنا  رگنـس  رد  نتفرگ  رارق  تکرب  هب  دـنربب  نیب  زا  ار  نایعیـش  تسرد  تاداقتعا  ات  دنـشوکیم  اهههبـش  عاونا  اب 
تلود روهظ  ياههنیمز  ات  دشوکب  لمع  نادیم  رد  دیاب  رظتنم  دـهدیم . تهج  ناسنا  راتفر  لامعا و  همه  هب  راظتنا  یلمع ، دـُعب  رد  . دوشیم

هب مه  يدرف  دـُعب  رد  درامگیم . تمه  هعماج  نداد  ناماس  هب  مه  دوخ و  نتخاـس  هب  مه  شخب  نیا  رد  رظتنم  نیارباـنب ، ددرگ . مهارف  قح 
راک ییورین  ات  دزادرپیم  یندب  یمسج و  هبنج  ِتیوقت  هب  مه  دروآیم و  يور  یقالخا  ياهتلیضف  بسک  دوخ و  یناور  یحور و  تایح 

رد دشاب و  رظتنم  سپ  دشاب  مالسلا  هیلعمئاق  نارای  زا  دراد  تسود  هک  یـسک  دومرف ...: مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . دشاب رون  ههبج  يارب  دمآ 
دوخ هدودـحم  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  نآ  راـظتنا »  » یگژیو [ . 116 ... ] ددرگ هتـسارآ  وکین  قالخا  هب  دـنک و  هشیپ  يراگزیهرپ  راظتنا  لاـح 
هطبار هزوح  رد  هک  تسا  رثؤم  رظتنم  يدرف  یگدنز  رد  اهنت  هن  راظتنا  ینعی  دزاسیم . طبترم  هعماج  دارفا  کت  کت  اب  ار  وا  دربیم و  رتارف 

یگدامآ قح  تلود  روهظ  طرـش  هک  اجنآ  زا  درادیم و  او  هعماج  رد  تبثم  يراذـگ  ریثأت  هب  ار  وا  دراد و  همانرب  حرط و  زین  هعماج  اب  درف 
توافت یب  تکاس و  یعاـمتجا  ياـهيراجنهان  ربارب  رد  دـشوکیم و  هعماـج  حالـصا  يارب  دوخ  ناوت  هزادـنا  هب  یـسک  ره  تسا ، یعمج 

نایرج راظتنا »  » هکنیا نخـس  هاتوک  . دـنکیم یط  ار  یتسار  حالـص و  ریـسم  لمع ، هشیدـنا و  رد  یناـهج  حلـصم  رظتنم  هک  ارچ  دـنامیمن ،
ناسنا و هب  یهلا  گنر  یگدـنز ، ياههصرع  همه  رد  تسا و  يراج  رظتنم  عاـمتجا  درف و  تاـیح  ياـهگریوم  ماـمت  رد  هک  تسا  یکراـبم 

...« ًۀَْغبِـص هَّللا  َنِم  نَسْحَا  ْنَم  َو  هّللا  َۀَْغبِـص  دـیامرفیم ...«: میرک  نآرق  !؟ رتراگدـنام رتهب و  یهلا  گنر  زا  یگنر  هچ  دـشخبیم و  وا  تایح 
، ّلک حلـصم  ِنارظتنم  فیاظو  تشذـگ ، هچنآ  هب  هجوت  اب  !؟ تسا رتوکین  نتـشاد  یهلا  گـنر  زا  زیچ  هچ  و  دـیریگب )  ) یهلا گـنر  [ . 117]
اب و  دوشیم . رگهولج  اهنآ  یعمج  يدرف و  یگدـنز  ياج  ياج  رد  راظتنا  تکرب  هب  هک  تسین  نتـشاد » ییادـخ  گـنر   » ناـمه زج  يزیچ 

یگدنز يایاوز  همه  هب  هک  ینیریـش  نایرج  ناونع  هب  هکلب  تشاد  دهاوخن  ینیگنـس  نارظتنم -  ام -  شود  رب  فیاظو  نآ  رگید  هاگن ، نیا 
هب ار  وت  يزرورهِم  ناوراک  ریما  ینابرهم و  کلم  ياورنامرف  رگا  یتسار  هب  دـیآیم . باـسح  هب  تسا ، هدیـشخب  اـبیز  یموهفم  ینعم و  اـم 
وت رب  دیاب  ایآ  دوب ؟ یهاوخ  هنوگچ  دشک ، راظتنا  قح ، رگنس  رد  ار  وت  روضح  دشاب و  هتـساوخ  نامیا  همیخ  يارب  هتـسیاش  يزابرـس  ناونع 

نامه يارب  ياهتخانـش و  ار  راظتنا  هار  دوخ  وت  اـی  هد  ماـجنا  ار  راـک  نآ  راـک و  نیا  شاـب و  ناـنچ  نینچ و  هک  دـننک  لـیمحت  ار  یفیلاـکت 
!؟ دز یهاوخ  ماگ  ياهدیزگرب  هک  يدصقم 

نارظتنم فیاظو 
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هراشا

. مینکیم نایب  ار  اهنآ  نیرتمهم  اجنیا  رد  هک  تسا  هدیدرگ  نایب  روهظ  نارظتنم  يارب  یناوارف  فیاظو  نید  نایاوشیپ  تانایب  تایاور و  رد 

ماما تخانش 

ياوشیپ زا  حیحـص  كرد  هب  هتـسباو  راظتنا  يداو  رد  يرادیاپ  تماقتـسا و  تسین . نکمم  رَظتنم  ِماما  نتخانـش  نودب  راظتنا  هداج  ندومیپ 
تسدب یفاک  یهاگآ  زین  وا  ماقم  هبتر و  ماما و  هاگیاج  هب  تبسن  تسا  مزال  بسن ، مسا و  هب  ماما  تخانش  رب  هوالع  نیاربانب  تسا . دوعوم 
ترضح نآ  روضح  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  تبیغ  زا  شیپ  تسا ، مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ناراذگتمدخ  زا  هک  رـصنوبا  . دروآ

! دیتسه نم  رورـس  دنزرف  نم و  رورـس  امـش  يرآ ، دهدیم : خساپ  یـسانشیم ؟ ارم  ایآ  دسرپیم : وا  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  دـسریم .
مالسلا هیلعماما  . دییامرفب ناتدوخ  تسیچ ) امش  دوصقم  : ) دیوگیم رصنوبا  دوبن ؟! یتخانش  نینچ  نم  دوصقم  دیامرفیم : مالـسلا  هیلعماما 
تفرعم رگا  [ . 118 . ] دنکیم رود  منایعیش  نادناخ و  زا  ار  الب  نم  تکرب )  ) هب دنوادخ  متسه و  ادخ  ربمایپ  نیـشناج  نیرخآ  نم  : دیامرفیم

هتفرگ رارق  وا  رانک  ماما و  همیخ  رد  هک  دـنکیم  ساسحا  دـنیبیم و  ماما  ههبج  رد  ار  دوخ  نونکا  مه  زا  وا  دوش ، لصاح  ِرظتنم  يارب  ماـما 
ٌفِراع َوُه  َو  َتام  ْنَم  :... دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . دـنکیمن یهاتوک  شیوخ  ماما  ههبج  تیوقت  يارب  شالت  رد  ياهظحل  نیاربانب  تسا .

رد دریمب  هک  یسک  [ . 119 . ] ِهِطاطُْسف ِیف  ِمئاْقلا  َعَم  َوُه  ْنَمَک  َناک  ِهِمامِِال  ٌفِراع  َوُه  َو  َتام  ْنَم  َو  َرَّخََأت  َْوا  ِْرمَْالا  اَذه  َمَّدَقَت  ُهُّرُـضَی ، َْمل  ِهِمامِِال 
ار دوخ  ماما  هکنآ  لاح  دریمب و  هک  یسک  دناسریمن و  نایز  وا  هب  روهظ )  ) رما ریخأت  ای  نداتفا  ولج  دشاب ، هتخانـش  ار  دوخ  ماما  هک  یلاح 
رد هک  تسا  ّمهم  نانچ  تخانـش  تفرعم و  نیا  هک  تسا  ینتفگ  . تسا هدوب  وا  هارمه  ماما و  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  تسا  هتخانش 

مالـسلا هیلعقداص  ماما  . دوش يرای  بلط  دنوادخ  زا  تسا  مزال  نآ ، ندروآ  تسدـب  يارب  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  مالک 
. دـنوشیم راتفرگ  دـیدرت  کش و  هب  دوخ ) نید  داقتعا و  رد   ) ناـیارگ لـطاب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  ینـالوط  تبیغ  ناـمز  رد  دومرف ...:
ار اعد  نیا  دومرف ...: مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  ؟ مهد ماـجنا  یلمع  هچ  مدوب  دـهاش  ار  ناـمز  نآ  رگا  تفگ : ماـما  صاـخ  ناراـی  زا  هرارز ،

ْفِرْعَا َْمل  ََکلوُسَر  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  ََکلوُسَر  یْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکَِّیبَن  ْفِرْعَا  َْمل  َکَسْفَن  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَـسْفَن  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  : ناوخب
هاگیاج هب  تبسن  تفرعم  دش  حرطم  نونک  ات  هچنآ  [ . 120 . ] ینید ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَتَّجُح  یْنفِرَع  َّمُهَّللَا  َکَتَّجُح 

رب وا  زا  تعاطا  هک  تسا  مدرم  همه  ياوشیپ  ربمایپ و  قح  هب  نیـشناج  راـگدرورپ و  تّجح  وا  [ 121 . ] تسا یتسه  ماظن  هعومجم  رد  ماـما 
تسا ماما  تافص  هریس و  نتخانـش  ماما ، تفرعم  داعبا  زا  رگید  یکی  . تسادخ زا  تعاطا  نامه  وا  زا  تعاطا  هک  ارچ  تسا  بجاو  ناگمه 

تفرعم هزادـنا  ره  هک  تسا  یهیدـب  دراذـگیم و  رظتنم  ِيوخ  قلُخ و  راـتفر و  رد  ياهدرتسگ  یلمع  ریثأـت  تخانـش ، زا  دـُعب  نیا  و  [ 122]
دهاوخ رتشیب  وا  ِیگدنز  نوگانوگ  ياهشخب  رد  نآ  راثآ  دشاب ، رتقیمع  رتشیب و  یهلا  تجح  ماما و  یگدنز  نوگانوگ  يایاوز  هب  ناسنا 

. دوب

يریذپ وگلا 

نایم هب  تالامک  رهظم  نآ  زا  نتفرگوگلا  يوریپ و  زا  نخـس  دمآ ، تسد  هب  راوگرزب  نآ  يراتفر  يابیز  ياههولج  ماما و  هب  تفرعم  یتقو 
وا و هب  مایق ، نارود  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دـنک  كرد  ارم  نادـناخ  مئاق  هکنآ  لاـحاشوخ  : دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  . دـیآیم

دزن رد  نم ، تما  ِنیرتیمارگ  نم و  ِناهارمه  ناتسود و  نانآ  دشاب . هدرک  يرازیب  مالعا  ناشیا ، نانمـشد  زا  هدرک و  ادتقا  وا  زا  لبق  ناماما 
دارم ماما و  ور  هلابند  یقالخا  لـئاضف  همه  ربص و  تواخـس ، یتسیز ، هداـس  تداـبع ، اوقت ، رد  هک  سک  نآ  یتسار  هب  [ . 123 . ] دنتسه نم 

دهاوخ زارفارـس  دنلبرـس و  هچ  دبای  راب  شـسدقم  روضح  هب  هک  هاگنآ  تشاد و  دهاوخ  یهلا  ربهر  نآ  دزن  يدـنلب  هبتر  هچ  تسا  شیوخ 
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یقالخا لئاذر  اهیتشز و  زا  دیارآیم و  اهیبوخ  هب  ار  دوخ  تسا  ملاع  هدـیدپ  نیرتابیز  بلط  رد  هک  يرظتنم  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  !؟ دوب
قوشعم وا و  هلصاف  هتفر  هتفر  اهیدب  ماد  هب  نداتفا  هنرگ  و  تسا !؟ شیوخ  لامعا  راکفا و  بقارم  هراومه  راظتنا  ریـسم  رد  دنکیم و  يرود 
ُلِـصَّتَی ام  َِّالا  مُْهنَع  انُِـسبْحَی  امَف  : تسا هدمآ  دوعوم  ماما  نآ  هدنهد  رادشه  نایب  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  درک و  دـهاوخ  رتدایز  ار  نابوخ 
یلامعا دسریم . ام  هب  هک  ناشیا  ياهراک  زا  هچنآ  رگم  تسا  هدرکن  ادج  نایعیش  زا  ار  ام  زیچ  چیه  [ . 124  ] مُْهنِم ُهُِرثُْؤن  الَو  ُهُهِرُْکن  اَّمِم  اِنب 

لدـع تموکح  يودـهم و  تلود  ییاـپرب  رد  هک  تسا  نآ  نارظتنم  يوزرآ  تیاـهن  ! میرادـن راـظتنا  نایعیـش  زا  تسین و  اـم  دـنیاشوخ  هک 
زج یگرزب  تداعس  نینچ  هب  لین  رگم  یلو  دنروآ  تسدب  ار  قح  تجح  نیرخآ  یهارمه  يروای و  راختفا  دنشاب و  هتـشاد  یمهـس  یناهج 

ْلَمْعَْیلَو ْرِظَْتنَْیلَف  ِمئاقلا  ِباحْـصَا  ْنِم  َنوُکَی  ْنَا  ُهَّرَـس  ْنَم  : دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  !؟ تسا رّـسیم  یقـالخا  یگتـسارآ  يزاـسدوخ و  اـب 
لاح رد  دشاب و  رظتنم  دیاب  دشاب  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  نارای  زا  دراد  تسود  سک  ره  [ . 125 [ ؛ رِظَْتنُم َوُهَو  ِقالْخَْالا  ِنِساحَمَو  ِعَرَْولِاب 

نآ زا  رترب  ياهنومن  وگلا و  چـیه  ياهتـساوخ  نینچ  ققحت  ریـسم  رد  هک  تسا  نشور  .و  دـیامن راتفر  وکین  قالخا  يراکزیهرپ و  هب  راـظتنا 
. دوشیمن تفای  تساهییابیز  مامت  هنیآ  هک  راوگرزب  ماما 

ماما دای 

یگتـسویپ و دراد ؛ لابند  هب  ار  راظتنا  هار  رد  يرادـیاپ  دـهدیم و  يرای  راوگرزب  نآ  زا  يوریپ  ماما و  ِتفرعم  بسک  رد  ار  نارظتنم  هچنآ 
دراد و رظن  دوخ  نایعیـش  لاـح  هب  اـج  همه  هشیمه و  تّما ، ناـبرهم  ماـما  نآ  یتقو  یتـسار  هب  . تسا اـهناج  بیبـط  نآ  اـب  موادـم  طاـبترا 

ربخیب لفاغ و  زیزع ، نآ  زا  دـنوش و  مرگرـس  نآ  تاقّلعت  ایند و  هب  وا  يور  ناگدادـلد  هک  تساور  اـیآ  دربیمن  داـی  زا  ار  اـهنآ  ياهظحل 
دننیـشنیم اعد  هداجـس  رب  یتقو  دنرادب . مدقم  نارگید  دوخ و  رب  ار  وا  لاح  همه  رد  هک  تسا  نآ  ّتبحم  یتسود و  مسر  هار و  ای  دننامب ؟

جرف هک  دینک  اعد  رایسب  جرف  لیجعت  يارب  : دومرف دوخ  راوگرزب  نآ  هک  دننک  اعد  ترـضح  نآ  جرف  یتمالـس و  يارب  دنیامن و  زاغآ  وا  زا 
َو ِۀَعاَّسلا  ِهِذه  ِیف  ِهئابا  یلَع  َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنبِۀَّجُْحلا  َکِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللَا  : دننک همزمز  دیاب  هراومه  و  [ 126 . ] تسا نامه  رد  امش 
، دوخ ّیلو  يارب  ایادخ  [ . 127 . ] ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاعْوَط  َکَضْرَا  ُهَنِکُْست  یَّتَح  ًاْنیَع  َو  ًالیلد  ًارـصان و  ًادئاق و  َو  ًاِظفاح  َو  ًاّیلَو  ٍۀَعاس  ِّلُک  یف 

هدید امنهار و  روای و  ربهر و  نابهگن و  تسرپرـس و  تاعاس  همه  رد  تعاس و  نیا  رد  داب  شنادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  نسحلا  نبۀجح 
رظتنم . يزاس دـنمهرهب  نیمز  رد  ار  وا  ینالوط  یتدـم  يارب  یهد و  ياج  تبغر  لیم و  اب  دوخ  نیمز  رد  ار  وا  هک ] نامز  نآ   ] اـت شاـب  ناـب 

وا رهم  رپ  نماد  هب  لّسوت  ِتسد  هناهب  ره  هب  دریگیم و  رظن  رد  ار  دوخ  ماما  فیرـش  دوجو  یتمالـس  ادتبا  نداد ، هقدص  ماگنه  رد  یقیقح ،
تسا تخس  [ . 128 . ] يُرتالَو َْقلَخلا  َيرَا  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیزَع  . دهدیم رـس  هلان  شلاثم  یب  لامج  ندـید  وا و  كرابم  روهظ  قایتشا  هب  دـنزیم و 

ات دـباییم  روضح  دوشیم  لیکـشت  اهلد  بوبحم  نآ  مان  هب  هک  یـسلاجم  رد  راظتنا  هار  ورهر  !! يوشن هدـید  وت  منیبب و  ار  همه  هک  نم  رب 
بوسنم هک  سّدقم  بادرس  نارکمج و  دجـسم  هلهـس و  دجـسم  دننام  ییاهناکم  هب  دنک و  رتمکحم  دوخ  لد  رد  ار  وا  تبحم  ياههشیر 

نآ شروهظ  نارظتنم  یگدنز  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  دای  ياههولج  نیرتابیز  زا  .و  دنکیم دمآ  تفر و  تسا  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  هب 
دهع ياعد  زا  يزارف  رد  . دننک مالعا  دهع  نآ  رب  ار  دوخ  يراوتـسا  دـندنبب و  يرادافو  نامیپ  هدرک و  دـهع  دـیدجت  وا  اب  زور  ره  هک  تسا 
ًاَدبَا َلُوزَاالَو  اهنَع  َلوُحَاال  یُقنُع  یف  َُهل  ًۀَْعَیبَو  ًادْقَعَو  ًادْهَع  یماَّیَا  ْنِم  ُتْشِع  امَو  اذه  یموَی  ِۀَحیبَص  یف  َُهل  ُدِّدَُجا  ّینِا  َّمُهَّللَا  : میناوخیم نینچ 
یِلا َنیِقباّـسلاَو  ْهنَع  َنیماـحُملاَو  هِِرماوَاـِل  َنیِلثَتْمُملاو  هِِجئاوَح  ِءاـضَق  یف  ِْهَیِلا  َنیعِراـسُْملاَو  ُْهنَع  َنّیباَّذـلاَو  ِِهناوـْعَاَو  ِهِراـْصنَا  ْنِم  یْنلَعْجا  َّمُهَّللَا 

نآ زا  هک  ار  یتعیب  نامیپ و  دـهع و  میگدـنز ، نارود  مامت  زور و  نیا  دادـماب  رد  نم  ایادـخ  راـب  [ . 129 . ] ِْهیَدَی َْنَیب  َنیدِهـشَتْسُملاَو  ِِهتَداِرا 
نارای و زا  ارم  ایادـخ  راب  مناـمب . رادـیاپ  نآ  رب  مدرگنرب و  تعیب  دـهع و  نآ  زا  زگره  هک  منکیم ، دـیدجت  وا  اـب  مراد  ندرگ  رب  ترـضح 
زا ناگدننک  تعاطا  شیاههتساوخ و  ماجنا  يارب  وا  يوس  هب  ناگدننک  باتش  وا و  سدقم  میرح  زا  ناعفادم  ترضح و  نآ  ناراک  کمک 

رگا . هد رارق  شترـضح  باکر  رد  نادیهـش  شاهتـساوخ و  يوس  هب  نایوج  تقبـس  شفیرـش و  دوجو  زا  ناگدننک  تیامح  شتاروتـسد و 
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ياهنامرآ ققحت  رد  دوشیمن و  راتفرگ  یتسس  هب  زگره  دشاب  دنب  ياپ  نآ  نیماضم  هب  ناج  قمع  زا  دناوخب و  ار  دهع  نیا  هتـسویپ  یـسک 
هریخذ نآ  يرای  نادیم  رد  روضح  هتسیاش  هک  یتسار  هب  و  دنیـشنیمن . ياپ  زا  ياهظحل  راوگرزب  نآ  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  دوخ و  ماما 

رگا و  دوب . دهاوخ  ام  مئاق  ناروای  زا  دناوخب  دـهع  نیا  اب  ار  ادـخ  دادـماب  لهچ  سک  ره  : دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . دوب دـهاوخ  یهلا 
[.... دهد يرای  ار  مالسلا  هیلعمئاق  و   ] دروآ نوریب  شربق  زا  ار  وا  دنوادخ  دریمب ، ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ 

یلدمه تدحو و 

ماما فادها  ياتسار  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  ياهمانرب  حرط و  دیاب  زین  نارظتنم  تیعمج  میرذگب ، هک  راظتنا  هلیبق  دارفا  کت  کت  فیاظو  زا 
رارق دوـعوم  ربـهر  تیاـضر  ریــسم  رد  ار  دوـخ  تـکرح  شـالت و  هـک  تـسا  مزـال  رظتنم  عاـمتجا  رگید  ناـیب  هـب  دــشاب . یهلا  تـجح  و 

مهارف يودهم  تلود  روهظ  يارب  بسانم  هنیمز  ات  دناسر  ماجنا  هب  ار  ماما  اب  دوخ  نامیپ  دهع و  هک  تسا  نآ  رب  رظتنم  هعماج  نیاربانب  . دهد
رد ار  نانآ  دنوادخ  هک  ام -  نایعیش  رگا  : تسا هداد  تراشب  هنوگنیا  یتیعمج  نینچ  هب  دوخ  تانایب  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  . دوش

ریخأت هب  نانآ  زا  رادـید ، تمعن  هّتبلا  دنـشاب ؛ ممـصم  لدـکی و  هدـش ، هتفرگ  ناـشیا  زا  هک  یناـمیپ  ياـفو  رد  دـهد -  يراـی  شتعاـطا  هار 
نامه نامیپ  دـهع و  نآ  و  [ . 130 . ] ددرگیم لیجعت  ام ، هب  تبـسن  نیتسار  لماک و  تفرعم  اب  اهنآ  يارب  اـم  تاـقالم  تداعـس  دـتفایمن و 

ناماما و زا  يوریپ  تهج  رد  شالت  - 1: مینکیم نایب  ار  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  هدمآ  ادخ  ناگدنیامن  نانخـس  ادخ و  باتک  رد  هک  تسا 
هک هدرک  تیاور  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  زا  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  . اـهنآ نانمـشد  زا  نتـسج  يرازیب  هـمئا و  ناتـسود  اـب  یتـسود 
اب یتسود و  وا  ناتـسود  اب  دنـشاب . هدرک  يوریپ  وا  زا  مایق ، زا  شیپ  هک  یلاـح  رد  دـنک  كرد  ارم  نادـناخ  مئاـق  هکنآ  لاـح  اـشوخ  : دومرف
!! دنتـسه تمایق  زور  رد  نم  دزن  نم  تما  نیرتیمارگ  نم و  تبحم  یتسود و  لها  نم و  ناـقیفر  اـهنآ  دـشاب . هدومن  ینمـشد  وا  نانمـشد 

دنتـسین و توافت  یب  هعماج  حطـس  رد  اهیتشز  تارکنم و  جاور  نید و  رد  اهفارحنا  اهتعدب و  لباقم  رد  نارظتنم  تیعمج  - 2 [ . 131]
تیاور هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  زا  . دنهدیم ناشن  شنکاو  دوخ  زا  یقالخا  ياهشزرا  وکین و  ياهّتنس  ندش  شومارف  ربارب  رد  زین 
دهاوخ یمالـسا  لوا  تما  رجا  دننامه  اهنآ  شاداپ  هک  دوب  دنهاوخ  یهورگ  نامّزلا ) رخآ  يهرود   ) تما نیا  نایاپ  رد  هّتبلا  : دومرف هک  هدش 
نارگید اب  دروخرب  رد  رظتنم  هعماـج  - 3 [ . 132 . ] دـنگنجیم داسف ) و   ) هنتف لـها  اـب  دـننکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اـهنآ  دوب .

، يروحم دوخ  يرظن و  گنت  زا  رود  هب  هعماج  نیا  دارفا  و  دـهد . رارق  دوخ  ياـههمانرب  لـصف  رـس  ار  يراـکمه  نواـعت و  هک  دراد  هفیظو 
مالـسلا هیلعرقاب  ماـما  زا  نایعیـش  زا  یهورگ  . دـننامیمن ربخ  یب  ناـنآ  زا  دـننکیم و  يریگیپ  ار  هعماـج  نادـنمزاین  ءارقف و  لاـح  هتـسویپ 

ناتدنمزاین اب  تسا  زاینیب  هکنآ  دنک و  يرای  ار  فیعض  تسا ، دنمورین  هکنآ  امـش  نایم  زا  : دومرف ترـضح  دندرک ؛ تحیـصن  تساوخرد 
هب دودـحم  يرایمه  يراکمه و  نیا  هرئاد  هک  تسا  ینتفگ  [ . 133 . ] دنک یهاوخریخ  يرگید  هب  تبـسن  امـش  زا  کی  ره  دزرو و  ینابرهم 
اریز دسریم  زین  رگید  ياهرهـش  نادنمزاین  رترود و  ياهطیحم  هب  نارظتنم  یکین  ریخ و  هکلب  تسین  دننکیم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یطیحم 

ار هعماج  دیابیم  دنتسه  رظتنم  هعماج  وضع  هک  يدارفا  - 4. دوشیمن ساسحا  دارفا  نیب  یگناگود  ییادج و  چیه  راظتنا  حور  وترپ  رد  هک 
نانخـس و همه  دمآرـس  ناونع  هب  ار  ماما  رادرک  راتفگ و  دننک و  دـنلب  اههصرع  همه  رد  ار  ماما  دای  مان و  دیـشخب و  يودـهم  يوب  گنر و 

دنهاوخ ناماما  هژیو  فطل  تیاـنع و  دروم  دـیدرت  نودـب  هک  دنـشوکب  دوجو  همه  اـب  هار  نیا  رد  دـنراذگب و  یمومع  شیاـمن  هب  اـههویش 
میدرک فقو  ار  دوخ  یگدنز  همه  جرف  رما  راظتنا  رد  ام  : دیوگیم ترـضح  نآ  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  نارای  زا  یطـساو  دیمحلادبع  . دوب

هک ینکیم  نامگ  ایآ  دیمحلادبع ، يا  : دیامرفیم وا  خساپ  رد  ماما  ! تسا هتـشاد  هارمه  هب  ار  یتالکـشم  ام  زا  یـضعب  يارب  هک  ياهنوگ  هب 
مـسق ادـخ  هب  يرآ  تسا !؟ هدادـن  رارق  دـشاب  هدرک  دـنوادخ  فقو  ار  دوـخ  هک  ياهدـنب  نآ  يارب  ار  تالکـشم ) زا   ) ییاـهر هار  دـنوادخ 

رخآ نخس  [ . 134 ! ] دراد هدـنز  ار  ام  تیالو )  ) رما هک  ار  ياهدـنب  دـنک  تمحر  دـنوادخ  داد . دـهاوخ  رارق  ياهراچ  هار  وا  يارب  دـنوادخ 
روهظ يارب  مزال  ياههنیمز  همه  دنـشاب و  تاعامتجا  ریاس  يوگلا  یعامتجا ، یگدنز  داعبا  همه  رد  هک  دنـشوکب  دـیاب  رظتنم  هعماج  هکنیا 
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. دننک مهارف  ار  دوعوم  یجنم 

راظتنا راثآ 

يرگحالصا ات  دنرظتنم  هک  اهنآ  دهدیم و  رارق  یتوافت  یب  نوکس و  تلاح  رد  ار  دارفا  یناهج ، حلصم  راظتنا  هک  دناهدرک  نامگ  یـضعب 
تسد توافت ، یب  تکاس و  هکلب  تشاد  دنهاوخن  یـشنکاو  اهيدیلپ  اهیدب و  لباقم  رد  دوخ  درادرب ، ار  یهابت  داسف و  دنک و  مایق  یناهج 

. تسا تقد  هشیدـنا و  زا  رود  هب  یحطـس و  هاگن  کی  هاگن ، نیا  یلو  !! دوب دـنهاوخ  اهتیانج  رگاـشامت  تشاذـگ و  دـنهاوخ  تسد  يور 
تـسا نشور  دش ، حرطم  نارظتنم  ياهیگژیو  راظتنا و  داعبا  زین  نآ و  ياهیگژیو  دوعوم و  ماما  راظتنا  تقیقح  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  اریز 

لابند هب  ار  يدرـس  نوکـس و  اهنت  هن  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  ریظن  یب  هاگیاج  درف و  هب  رـصحنم  ياهیگژیو  اب  مه  نآ  راظتنا ، هیحور  هک 
، رظتنم هچ  ره  دروآیم و  دیدپ  راد  فده  یتکرح  كرابم و  ییاغوغ  رظتنم  رد  راظتنا ، . تسا ییایوپ  تکرح و  لماع  نیرتهب  هکلب  درادـن 

ییاهر يروحم  دوخ  زا  یمدآ  راظتنا ، وترپ  رد  دش . دـهاوخ  رتشیب  دـصقم  يوس  هب  وا  تکرح  تعرـس  دوش  رتکیدزن  راظتنا ، تقیقح  هب 
دنک و کیدزن  یتسرد  حالص و  هب  دوخ  ناوت  دح  رد  ار  هعماج  ات  دشوکیم  نیاربانب  دنیبیم ؛ یمالسا  هعماج  زا  یئزج  ار  دوخ  دباییم و 
هب یمومع  تکرح  دیآیم و  دیدپ  اهتلیـضف  جیورت  تهج  رد  یعامتجا  دـبای ، لیکـشت  ّتیوه  اب  نینچ  نیا  يرـصانع  زا  ياهعماج  یتقو 

شالت و هصرع  طاشن و  یـشخبدیما و  ياضف  یگدنزاس و  حالـص و  طیحم  هک  یطیحم  نینچ  رد  دریگیم و  لکـش  اهیبوخ ، هماقا  يوس 
تکرب هب  هک  نارظتنم ، دـیآیم و  دـیدپ  هعماج  دارفا  رد  يودـهم  قیمع  شنیب  ینید و  ياـهرواب  دـشر  هنیمز  تسا ، يراـکمه  يراـیمه و 

نارود تالکشم  اهیتخس و  ربارب  رد  دناهدرک ، ظفح  ار  دوخ  يداقتعا  ياهزرم  ینید و  تیوه  هکلب  دناهدشن  لح  طیحم  داسف  رد  راظتنا ،
يدـیماان اـی  یتســس و  راـتفرگ  ياهـظحل  دـنرخیم و  ناـج  هـب  ار  اـهالب  یهلا  یمتح  هدـعو  قـقحت  دـیما  هـب  دـننکیم و  يراـبدرب  راـظتنا 

اب هک  يریسم  دشاب !؟ هدرک  میـسرت  ار  ینـشور  ریـسم  نینچ  دوخ  ناوریپ  يارب  هک  دیـسانشیم  ار  یبهذم  بتکم و  مادک  یتسار  . دنوشیمن
. دروآیم ناغمرا  هب  ار  گرزب  سب  یشاداپ  تیاهن  رد  دوشیم و  هدومیپ  یهلا  ياهزیگنا 

نارظتنم شاداپ 

هچ دننارذگیم و  راگزور  یناهج  دوعوم  راظتنا  هب  هک  نانآ  شاداپ  تسا  گرزب  هچ  دناهتـسشن ! اهیبوخ  هار  هب  مشچ  هکنانآ  لاحاشوخ 
لـصف زا  ینایاپ  شخب  رد  هک  تساجب  ! دنتـسه هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  مئاـق  یقیقح  رظتنم  هک  ناـنآ  ماـقم  هبتر و  تسا  دـنمهوکش 

ماـما . میرواـیب ار  نید  ناـیاوشیپ  تاـملک  زا  ییاـههنومن  مییوـگب و  نخـس  راـظتنا  ماـج  ناـشون  هـعرج  ریظنیب  هـبتر  تلیـضف و  زا  راـظتنا ،
مایا رد  دـنراد و  راظتنا  ار  شروهظ  وا ، تبیغ  نارود  رد  هک  اهنآ  تیب ،) لها   ) ام مئاـق  نایعیـش  لاـح  هب  اـشوخ  : دومرف مالـسلا  هیلعقداـص 

زا يراختفا  هچ  و  [ . 135 . ] دوب دهاوخن  ناشیا  يارب  یهودنا  سرت و  چیه  هک  دنیادخ  ناتـسود  اهنآ  دـنروآیم . وا  نامرف  هب  رـس  شروهظ 
یـشزرا اهنآ  گرم  یگدنز و  هکنآ  لاح  دنوش و  هودنا  مغ و  راتفرگ  دیاب  ارچ  و  دنراد . هنیـس  رب  ار  راگدرورپ  یتسود  لادم  هک  رترب  نیا 

رازه شاداپ  دـنوادخ  دـشاب  راوتـسا  ام  تیالو  رب  ام  مئاق  تبیغ  نامز  رد  هک  یـسک  : دومرف مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  . تسا هدرک  ادـیپ  نارگ 
دـننامب و یقاب  دوخ  نامز  ماما  تیالو  رب  تبیغ  نارود  رد  هک  نانآ  يرآ  [ . 136 . ] داد دهاوخ  وا  هب  ار  دحا  ردب و  گنج  يادهـش  زا  دیهش 
رد هتخادرپ و  ادخ  نانمـشد  اب  دربن  هب  ربمایپ  باکر  رد  هک  دنتـسه  یناگدنمزر  دننام  دنراد  راوتـسا  ار  راوگرزب  نآ  اب  دوخ  نامیپ  دـهع و 
مه زا  دناهداتـسیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنزرف  يرای  راظتنا  هب  فک  رب  ناـج  هک  ینارظتنم  ! دـناهدیطلغ دوخ  نوخ  هب  هنحـص  نآ 
هک یلاح  رد  دریمب  نایعیش )  ) امـش زا  یـسک  رگا  : دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . دنتـسه قح  ههبج  ریما  رانک  رد  گنج و  همیخ  رد  نونکا 

یکدنا سپس  تسا ! هدوب  شاهمیخ  رد  مالسلا و  هیلعمئاق  رانک  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  دشاب  مالـسلا ) هیلعيدهم  ماما  ِجرف   ) رما رظتنم 
هکلب مسق ؛ ادخ  هب  هن  دومرف : سپس  تسا ! هدز  ریـشمش  هدیگنج و  ترـضح  رانک  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  هکلب  هن  دومرف : درک و  گنرد 
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اهنرق هک  دنتسه  یتعامج  نامه  هورگ  نیا  [ . 137 . ] دشاب هدیسر  تداهش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رانک  رد  هک  تسا  یـسک  لثم 
هدرک مـالعا  ناـشیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  یبـلق  تّدوم  یتـسود و  تسا و  هدـناوخ  دوخ  ءاـقفر  ناردارب و  ار  اـهنآ  ادـخ  گرزب  ربماـیپ  شیپ ،

نیا و  هد ! ناـشن  نم  هب  ارم  ناردارب  ایادـخ  دومرف : دوخ  باحـصا  زا  یهورگ  روضح  رد  ربماـیپ  يزور  : دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  . تسا
دـیتسه و نم  باحـصا  امـش  ریخ ، دومرف : !؟ میتسین وت  ناردارب  ام  اـیآ  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : ترـضح  باحـصا  دومرف : راـب  ود  ار  هلمج 
دوخ و مسا  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـناهدیدن ! ارم  زگره  هکنآ  لاح  دـنروآیم و  نامیا  نم  هب  هک  ناـمزلارخآ ؛ رد  دنتـسه  یموق  نم  ناردارب 

تـسد هب  کیرات و  بش  رد  نوگ  ياـهراخ  ندـنک  زا  دوخ  نید  رد  ناـشیا  زا  کـی  ره  يراوتـسا  تسا ... هدرک  یفرعم  نم  هب  ناشناردـپ 
[138 . ] دشخبیم تاجن  رات  هریت و  ياههنتف  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتسه  تیاده  ياهلعشم  اهنآ  تسا . رتتخس  هتخادگ ، شتآ  نتفرگ 

ادـتقا وا  هب  شمایق  زا  شیپ  هکنآ  لاح  دـنک و  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یـسک  لاح  اـشوخ  : دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  .و 
نم و ياقفر  اهنآ  دشاب . هتشاد  تسود  زین  ار  وا  زا  شیپ  ناماما  دشاب و  هتـسج  يرازیب  وا  نانمـشد  زا  یتسود و  وا  ناتـسود  اب  دشاب . هدرک 

تـسد ربماـیپ  دزن  ياهبتر  ماـقم و  نینچ  هب  هک  ناـنیا  و  [ . 139 . ] دنتـسه نم  دزن  نم  تما  نیرتیمارگ  نـم و  تدوـم  یتـسود و  ناـبحاص 
بّرقت و تیاهن  زا  تیاکح  تسا و  قشع  ّتبحم و  زا  ّولمم  هک  ییادن  مه  نآ  دنوشیم ! فرشم  تسود  ترضح  باطخ  فرش  هب  دناهتفای 

سپ دوب  دـهاوخ  بیاغ  ناشماما  هک  دـیآیم  مدرم  رب  يراگزور  : دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . دراد قح  ترـضح  رـضحم  هب  اهنآ  یکیدزن 
راگدرورپ ترـضح  هک  تسا  نیا  اهنآ  شاداپ  نیرتمک  هک  یتسار  هب  دننامب . راوتـسا  ام  تیالو )  ) رما رب  نامز  نآ  رد  هک  نانآ  لاح  اشوخ 

هب داب  تراشب  ار  امـش  سپ  دـیدرک  قیدـصت  ار  وا  دـیدروآ و  نامیا  بیاغ ) ماما  و   ) نم ّرـس  هب  نم ، ناگدـنب  يا  هک : دـهدیم  ادـن  ار  اهنآ 
ار ناراب  امش  تکرب )  ) هب مرذگیم و  امش  ياهاطخ  زا  مریذپیم و  ار  امش  لامعا  دیتسه . نم  ناگدنب  تقیقح  هب  امش  نم ، يوکین  شاداپ 
[ راـکهنگ مدرم  رب   ] ار دوخ  باذـع  ًاـمتح  دـیدوبن  مدرم ) ناـیم  رد   ) امـش رگا  منادرگیم و  ناـشیا  زا  ار  ـالب  منکیم و  لزاـن  مناگدـنب  رب 

تـسا ناشیا  مشچ  ینـشور  زیچ  هچ  دهدیم ؟ نایاپ  ار  اهنآ  راظتنا  دنکیم و  مارآ  ار  نارظتنم  زیچ  هچ  یتسار  هب  یلو  [ . 140 . ] مداتسرفیم
شیاهیتخـس همه  اب  ریـسم  نیمه  رد  دناهتخود و  مشچ  راظتنا  هّداج  هب  يرمع  هک  نانآ  ایآ  دشخبیم ؟ مارآ  رارق و  ار  اهنآ  رارق  یب  لد  و 

!؟ دنوشیم یضار  دوخ  قوشعم  بوبحم و  اب  ینیشنمه  زا  رتمک  یـشاداپ  هب  دنراذگ  ياپ  رظتنم  دوعوم  زبس  رـس  تشد  هب  ات  دناهدومیپ  هار 
نامز رد  هک  نانآ  ام ، نایعیـش  لاح  اـشوخ  : دومرف مالـسلا  هیلعمظاـک  ماـما  ! رتهوکـشاب نیا  زا  ياهظحل  هچ  رتاـبیز و  نیا  زا  یماـجرف  هچ  و 

اهنآ اهنآ . زا  ام  دنتسه و  ام  زا  اهنآ  دننامب . راوتسا  نامنانمشد  زا  يرازیب  و  یتسود ، رب  دننز و  گنچ  ام ، یتسود  نامسیر  هب  ام  مئاق  تبیغ 
ادخ هب  ناشیا !! لاح  اشوخ  میدش . دونـشخ  یـضار و  اهنآ  ندوب  هعیـش  هب  زین  ام  و  دنتفریذپ ) ار  ام  تماما  و   ) دـندش یـضار  ام  ییاوشیپ  هب 

[ . 141 . ] دوب دنهاوخ  ام  هجرد  هبتر و  رد  ام و  اب  تمایق  رد  نانیا  مسق 

روهظ نارود 

روهظ هناتسآ  رد  ناهج 

مهارف زا  سپ  ات  دش  بیاغ  راگدرورپ  تجح  نیرخآ  نآ  میتفگ . نخـس  نآ  هفـسلف  مهدزاود و  ماما  تبیغ  هرابرد  هتـشذگ  ياهشخب  رد 
ياهنوگ هب  تبیغ ، نارود  رد  تسناوتیم  ّتیرـشب  دزاس . دنمهرهب  دوخ  میقتـسم  ياهتیاده  وترپ  زا  ار  ناهج  دوش و  رهاظ  اههنیمز  ندـش 

تیبرت زا  ندـنام  رود  سفن و  ياوه  ناطیـش و  زا  يوریپ  رطاخ  هب  یلو  دزاس  هداـمآ  ار  ماـما  روضح  طیارـش  رتدوز  هچ  ره  هک  دـنک  لـمع 
یهابت ملظ و  داد و  رارق  ایند  رد  ار  یمتس  يانب  زور  ره  تفر و  ههاریب  هب  مالـسلا  هیلعموصعم  يربهار  تیالو و  نتفریذپن  ینآرق و  حیحص 
ّتینما زا  یهت  يراگزور  یهابت ، داسف و  روج ، ملظ و  زا  رپ  یناهج  دیسر . يدب  رایسب  ماجنارـس  هب  ریـسم ، نیا  باختنا  اب  درک . هدرتسگ  ار 

درکلمع لوصحم  ناتـسدریز ، قوقح  ندرک  لامیاپ  اـهزواجت و  زا  رپ  یعاـمتجا  یکاـپ و  ّتیونعم و  زا  رود  هب  یتاـیح  یناور ، یقـالخا و 
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ماما . دوب هتـشگ  میـسرت  نآ ، هایـس  ریوصت  هدـش و  ینیب  شیپ  لبق ، اهنرق  زا  نیموصعم  مالک  رد  هک  یتیعقاو  دـش . تبیغ  نارود  ياهناسنا 
سوه اوه و  يور  زا  هتشگ و  شومارف  نآرق  هدش ، ریگارف  متس  ملظ و  ینیبب  هک  یماگنه  : دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلعقداص 

یـسولپاچ هدش ، هدـیرب  يدـنواشیوخ  دـنویپ  هدرک ، رایتخا  توکـس  نامیا  اب  دارفا  هتفرگ ، یـشیپ  قح  لها  رب  لطاب  لها  هدـیدرگ ، ریـسفت 
ياههیامرس هدش . هدرمش  زاجم  مارح  هدش و  مارح  لالح ، هتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  رش  ياههار  ورهر و  نودب  ریخ  ياههار  هتـشگ ، ناوارف 

ملاسان ياهیمرگرـس  هدش ، جیار  تلود  نانکراک  نایم  رد  يراوخ  هوشر  هدـیدرگ ، فرـص  لاذـتبا ) داسف و  و   ) ادـخ مشخ  هار  رد  میظع 
لهـس و لطاب  ندینـش  اما  دیآ  نارگ  مدرم  رب  نآرق  قیاقح  ندینـش  درادن ، ار  نآ  يریگولج  تأرج  سک  چیه  هک  هدرک  ادـیپ  جاور  نانچ 

یهن فورعم و  هب  رما  هب  مادقا  یسک  رگا  دریمب ،) فطاوع  و   ) دنوش لدگنس  مدرم  دنباتـشب ، ادخ  هناخ  جح  هب  ادخ  ریغ  يارب  دشاب ، ناسآ 
مدرم عاضوا  يدـید  هاگره  . ) دوش ادـیپ  ون  یتعدـب  داـسف و  لاـس  ره  تسین ، وت  هفیظو  راـک  نیا  هک  دـننکیم  هیـصوت  وا  هب  دـنک  رکنم  زا 

نیا هتبلا  [ . 142 (. ] تسا کیدزن  جرف  هک   ) هاوخب ار  راجنهان  عضو  نیا  زا  ییاهر  تاـجن و  ادـخ  زا  شاـب و  شیوخ  بقارم  هدـش ) هنوگنیا 
دوخ دهع  رب  هک  یقیقح  نارواب  نید  دنتسه  راگزور  نیمه  رد  هک  ارچ  تسا  هرود  نآ  بلاغ  هرهچ  روهظ ، زا  شیپ  نارود  زا  هایس  ریوصت 

ماجرف هب  ار  دوخ  تشونرـس  دـنوشیمن و  لح  طیحم  داسف  رد  دـنرادیم و  ساپ  ار  دوخ  داقتعا  ياـهزرم  دـننامیم و  راوتـسا  دـنوادخ  اـب 
شیاتس دیجمت و  دروم  ناوارف  تایاور  رد  هک  دنتسه  رون  ناماما  نایعیـش  ادخ و  ناگدنب  نیرتهب  زا  اهنیا  و  دننزیمن . دنویپ  نارگید  تشز 
جیورت هار  زا  ناوتیم  هک  دـننادیم  کین  نوچ  دـننکیم  توعد  یکاپ  هب  ار  نارگید  مه  دنتـسیز و  كاـپ  دوخ  مه  ناـنیا  دـناهتفرگ . رارق 

اریز درک  مهارف  ار  وا  تموکح  مایق و  تامدـقم  تخادـنا و  شیپ  ار  اهیبوخ  ماما  روهظ  نامیا ، رطع  هب  رّطعم  یطیحم  نتخاس  اـهیبوخ و 
داسف جیورت  دودرم  لطاب و  هدیا  لباقم  هطقن  رکفت  نیا  و  دشاب . هتشاد  یناروای  دوعوم  حلصم  هک  تسا  نکمم  اهيدب  هیلع  مایق  ینامز  هک 

زا دوش و  ریگارف  داسف  ات  دننک  توکـس  اهيدـب  اهیتشز و  ربارب  رد  نامیا  لها  هک  تسا  هتفریذـپ  ایآ  یتسار  هب  تسا . روهظ  لیجعت  يارب 
فورعم و هب  رما  هضیرف  ؟ دنک کیدزن  ار  نابوخ  ماما  روهظ  دناوتیمن  اهتلیضف  اهیبوخ و  جیورت  ایآ  ددرگ ؟ مهارف  روهظ  هنیمز  هار  نیا 

رطاخ هب  هک  تسا  هنوگچ  سپ  تسین  یـشوپ  مشچ  لباق  یناـکم  ناـمز و  چـیه  رد  هک  تسا  ناملـسم  ره  یعطق  فیلاـکت  زا  رکنم  زا  یهن 
دنهاوخ یموق  ناملـسم )  ) تما نیا  نایاپ  رد  : دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هکنانچ  !؟ دـش یهابت  ملظ و  جّورم  ناوتب  روهظ  لیجعت 

. دنگنجیم داسف ) و   ) هنتف لها  اب  دننکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اهنآ  تشاد  دنهاوخ  رجا  مالـسا  ردص  ناناملـسم  دننام  هک  دوب 
ندش ملاظ  ینعم  هب  نیا  تسا و  متس  ملظ و  زا  ناهج  ندش  رپ  تسا ، هدش  حیرصت  نآ  هب  ناوارف  تایاور  رد  هچنآ  نیا  زا  هتـشذگ  [ . 143]

دهاوخ ماشم  هب  نوگانوگ  ياهطیحم  رد  اهتلیـضف  رطع  تشاد و  دـهاوخ  ار  دوخ  ناورهر  ادـخ ، هار  نانچمه  هکلب  تسین  اـهناسنا  همه 
داسف و راـگزور  هچ  رگا  دریگیم و  ناـیاپ  روهظ  نیریـش  هرود  هب  یلو  تسا  یخلت  نارود  هچرگا  روهظ  زا  شیپ  ِناـهج  نیارباـنب ، . دیـسر

یلصدمحم لآ  جرف  لیجعت  رد  تسا و  نارظتنم  یمتح  فیاظو  زا  ندرک  توعد  اهیبوخ  هب  ار  نارگید  ندوب و  كاپ  اّما  تسا  يرگمتس 
زاب نایعیـش  زا  ار  ام  : دـندومرف هک  میربیم  نایاپ  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  زا  ینخـس  اـب  ار  شخب  نیا  . دراد میقتـسم  ریثأـت  هلآو  هیلع  هللا 

[ . 144 . ] مینادیمن اور  نانآ  زا  تسا و  دنیاشوخان  ار  ام  دسریم و  ام  هب  هک  نانآ  ياهرادرک  زا  هچنآ  رگم  درادیمن 

نآ مئالع  روهظ و  ياههنیمز 

هراشا

نآ ود  نیا  توافت  دوشیم  دای  نآ  مئالع  روهظ و  ياههنیمز  ناونع  هب  اهنآ  زا  هک  دراد  ییاههناشن  طیارش و  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  روهظ 
روهظ نآ  نودـب  دـتفایم و  قافتا  ماما  روهظ  اـهنآ  ندـش  مهارف  اـب  هک  ياهنوگ  هب  دـنراد  یعقاو  ریثأـت  روهظ  ققحت  رد  اـههنیمز  هک  تسا 
ندش کیدزن  ای  روهظ و  لصا  هب  ناوتیم  اهنآ  هلیسو  هب  هک  دنتسه  ییاههناشن  اهنت  هکلب  دنرادن  یشقن  روهظ  رد  مئالع  یلو  دوب . دهاوخن 
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يرتشیب تیمها  زا  اههناشن  مئالع و  هب  تبـسن  طیارـش  اههنیمز و  هک  تفایرد  ناوتیم  یبوخ  هب  هدـش  داـی  تواـفت  هب  هجوت  اـب  . درب یپ  نآ 
اهنآ ققحت  رد  دوخ  ناوت  دـح  رد  مینک و  هجوـت  اـههنیمز  هب  میـشاب  مئـالع  لاـبند  هب  هکنآ  زا  شیب  هک  تسا  مزـال  نیارباـنب  دـنرادروخرب 

میهاوخرب ار  روهظ  مئالع  زا  یخرب  راصتخا  هب  نایاپ  رد  میهدیم و  حیضوت  ار  روهظ  طیارـش  اههنیمز و  ادتبا  ام  تهج  نیمه  هب  میـشوکب .
. درمش

روهظ ياههنیمز 

هراشا

يدوجوم چیه  يارب  دوجو  ناکما  اههنیمز  ققحت  نودب  دیآیم و  دوجو  هب  نآ  ياههنیمز  طئارش و  ندمآ  مهارف  اب  ناهج  رد  ياهدیدپ  ره 
دناوتیم زرواشک  یتقو  تسین . یتابن  هایگ و  ره  دشر  اب  بسانم  ییاوه  بآ و  ره  درادن و  ار  هناد  شرورپ  تیلباق  ینیمز  ره  دوب . دـهاوخن 

بالقنا و ره  ساسا  نیا  رب  . دشاب هدرک  هیهت  ار  لوصحم  ندمآ  تسد  هب  يارب  مزال  طیارش  هک  دشاب  هتشاد  نیمز  زا  بوخ  تشادرب  راظتنا 
هب نآ  تامدـقم  ندـمآ  مهارف  اب  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  هنوگنامه  دراد ؛ یگتـسب  نآ  طیارـش  اـههنیمز و  هب  زین  یعاـمتجا  دادـیور 

نودـب تسا و  لصا  نیمه  وریپ  زین  تسا  یناهج  تکرح  نیرتگرزب  هک  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  یناـهج  بـالقنا  ماـیق و  دیـسر . يزوریپ 
هیلعيدهم ماما  تموکح  مایق و  رما  دوشن  روصت  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  زا  دوصقم  . تسویپ دهاوخن  عوقو  هب  نآ  طیارش  اههنیمز و  ققحت 

هب يداع  لماوع  بابسا و  نودب  هزجعم و  هار  زا  راوگرزب  نآ  یحالصا  تکرح  تسا و  ینثتسم  شنیرفآ  ناهج  رب  مکاح  طباور  زا  مالسلا 
يارجم زا  ملاع  روما  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  ّتنـس  مالـسلا ، مهیلعموصعم  نایاوشیپ  نآرق و  میلاعت  ساسا  رب  هکلب  دـسریم . ماجنارس 

( نآ  ) بابـسا هار  زا  زج  ار  روما  هکنیا  زا  دراد  عانتما  دـنوادخ  : دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . دریگ ماجنا  يداـع  بابـسا  لـلع و  یعیبط و 
ماما هک  ینامز  دـنیوگیم  : درک ضرع  ناشیا  هب  یـصخش  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  یتیاور  رد  و  [ . 145 . ] دروآ مهارف 
تسد رد  مناج  هک  سکنآ  هب  مسق  تسین . نینچ  زگره  دومرف : ترضح  . دوب دهاوخ  وا  دارم  قفو  رب  روما  همه  دنک  مایق  مالسلا  هیلعيدهم 

هتبلا [ . 146 . ] دـشیم نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  انامه  دوش  تسرد  دوخ  هب  دوخ  اـهراک  یـسک  يارب  دوب  اـنب  رگا  تسوا 
هک تسا  نآ  دوصقم  هکلب  تشاد  دهاوخن  دوجو  ینامـسآ  یبیغ و  ياهدادما  يودهم ، گرزب  مایق  رد  هک  تسین  ینعم  نیدـب  قوف  نخس 

میـسانشب و ار  روهظ  ياههنیمز  دیاب  ادتبا  همدـقم  نیا  اب  . دوش مهارف  دـیاب  زین  يداع  طیارـش  لماوع و  اههنیمز و  یهلا ، ياهدادـما  رانک  رد 
ار کی  ره  هک  تسا  زیچ  راهچ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  یناهج  بالقنا  مایق و  ياههنیمز  نیرتمهم  . میرادرب ماگ  اهنآ  قّقحت  هار  رد  سپس 

: میهدیم رارق  یسررب  دروم  هناگادج 

همانرب حرط و 

قیرط زا  دوجوم  ياهيراجنهان  اب  هزرابم  يارب  عماـج  ياهماـنرب  . 1: دراد زاین  هماـنرب  ود  هب  یحالـصا  تکرح  ماـیق و  ره  هک  تسا  نشور 
ماظن کی  رد  یعاـمتجا  يدرف و  قوقح  ماـمت  نماـض  هک  هعماـج  ياـهزاین  همه  اـب  بساـنتم  لـماک و  ینوناـق  . 2. اهورین رتهب  یهدـنامزاس 
ّتنـس میرک و  نآرق  میلاعت  . دـنک میـسرت  یناـمرآ ، ّتیعـضو  هب  ندیـسر  يارب  ار  عاـمتجا  دـشر  هب  ور  تکرح  دـشاب و  یتموکح  هنـالداع 

ترضح نآ  تسا و  مالسلا  هیلعرصع  ماما  رایتخا  رد  همانرب  نوناق و  نیرتهب  ناونع  هب  تسا  بان  مالـسا  نامه  هک  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 
مامت هب  هاـگآ  هک  گرزب  دـنوادخ  طـسوت  نآ  تاـیآ  هعومجم  هک  یباـتک  [ 147  ] درک دـهاوخ  لـمع  یهلا  دـیواج  روشنم  نیا  ساـسا  رب 

، یتموکح نوناق  همانرب و  رظن  زا  وا  یناهج  بالقنا  نیاربانب  تسا . هتـشگ  لزاـن  تسوا  يونعم  يداـم و  ياـهزاین  یمدآ و  تاـیح  ياـیاوز 
ناهج هک  تسا  نآ  اعّدا  نیا  دـهاش  تسین . هسیاقم  لباق  يرگید  یحالـصا  شبنج  تکرح و  چـیه  اـب  تسا و  ریظن  یب  ياهناوتـشپ  ياراد 
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ینامـسآ نیناوق  شریذـپ  هداـمآ  جـیردت  هب  تسا و  هدرک  فارتـعا  رارقا و  اـهنآ  یتسـس  فعـض و  هب  يرـشب  نیناوـق  هبرجت  زا  سپ  زورما 
هئارا ار  [ 148 « ] موس جوم   » هیرظن یناهج ، هعماج  حالـصا  نارحب و  نیا  لح  يارب  اکیرمآ  نارادمتـسایس  رواشم  رلفاـت ،» نیولآ  .» ددرگیم

، تسا هجاوم  نآ  اب  برغ )  ) ام هعماج  هک  یتالکشم  تسرهف  :» دراد هنیمز  نیا  رد  يروآتفگـش  تافارتعا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ؛ هدرک 
یقالخا طاطحنا  يوب  داسف ؛ یتیافکیب و  باقرغ  نورد  هب  عازن  لاح  رد  یتعنـص  ندمت  ياهداهن  یپایپ  یـشاپورف  ندید  اب  درادـن . یمامت 

حرط نارازه  اهراشف ، نیا  هب  خساپ  رد  تسا . هتـشابنا  ار  اضف  تارییغت ، يارب  راشف  يدونـشخان و  جوم  هجیتن  رد  درازآیم . ار  ماشم  زین  نآ 
اـهحرط و نیناوـق ، تاررقم و  اـهراب ، اــهراب و  اــما  دــنایبالقنا ؛ یتـح  اــی  يداــینب  یــساسا و  دــنراد  اــعدا  یگمه  هـک  دوـشیم  هـئارا 
ام تالکـشم  تماخو  رب  دننکیم و  هنامک  دـناهدش -  نیودـت  هیهت و  ام  تالکـشم  لح  روظنم  هب  یگمه  هک  دـیدج -  ياهلمعلاروتـسد 

یـسارکومد ماظن  ره  يارب  ساسحا  نیا  تسین . ّرثؤم  درادن و  ياهدـیاف  چـیه  هک  دـننزیم  نماد  ار  سأی  زجع و  ساسحا  نیا  دـنیازفایم و 
[ . 149 «. ] دنزیم نماد  رتشیب  هچ  ره  ار  اهلثملا  برض  دیفس  بسا  رب  راوس  درم  دوجو  هب  دیدش  زاین  تسا و  كانرطخ 

يربهر

، دشاب يرتدنلب  فادـها  ياراد  رتعیـسو و  مایق  هچ  ره  دوشیم و  هدرمـش  مایق  ياهترورـض  نیرتییادـتبا  زا  ربهر  هب  زاین  اهمایق ، همه  رد 
تاواسم تلادع و  تیمکاح  متس و  ملظ و  اب  یناهج  هزرابم  ریسم  رد  . دوشیم ساسحا  رتشیب  فادها  نآ  اب  بسانتم  اناوت و  يربهر  هب  زاین 

. تسا بالقنا  یـساسا  یلـصا و  نکر  دشاب  رادروخرب  عطاق  حیحـص و  یتیریدم  زا  هک  زوسلد  اناوت و  هاگآ و  يربهر  دوجو  نیمز  هرک  رد 
هب هک  تسا  يربهر  اهنت  وا  تسا  رـضاح  هدـنز و  گرزب  مایق  ربهر  ناونع  هب  تسا  ءایلوا  ءایبنا و  هراـصع  هک  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح 

ربمایپ . تسا شیوخ  نامز  ياهناسنا  نیرتاناد  دراد و  لماک  یهاـگآ  نآ  رد  دوجوم  طـباور  یتسه و  همه  هب  بیغ ، ملاـع  اـب  طاـبترا  لـیلد 
وا [ . 150 . ] دراد هطاحا  اهشناد  ماـمت  رب  تسا و  مولع  ماـمت  ثراو  مالـسلا  هیلعيدـهم  هک  دیـشاب  هاـگآ  : دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

یناهج تموکح  مایق و  نیاربانب  . دراد ملاع  راگدیرفآ  تیاضر  ورگ  رد  لد  اهنت  هدوب و  دازآ  اهدـنب  دـیق و  همه  زا  هک  تسا  يربهر  هناگی 
. دراد رارق  طیارش  نیرتهب  رد  زین  اوشیپ  ربهر و  رظن  زا 

نارای

هراشا

تموکح ياهراک  ماجنا  مایق و  زا  ینابیتشپ  يارب  قیال  هتسیاش و  یناروای  دوجو  روهظ ، ققحت  يارب  مزال  طیارـش  اههنیمز و  زا  رگید  یکی 
هنوگنیا دـهاوخیم و  نآ  اب  بسانتم  یناروای  دـهدیم  يور  ینامـسآ  يربهر  هلیـسو  هب  یناهج  یبالقنا  یتقو  تسا  یهیدـب  تسا  یناـهج 

ماما نایعیـش  زا  یکی  : دـینک هجوت  ریز  نایرج  هب  هراب  نیا  رد  . دـبای روضح  نادـیم ، نآ  رد  دـناوتب  دـنک  يروای  ياـعّدا  سک  ره  هک  تسین 
دوخ مّلـسم  قح  هکنیا  زا  تسا  هتـشادزاب  ار  امـش  زیچ  هچ  : دـیوگیم ترـضح  نآ  هب  یناسارخ  نسح  نب  لهـس  مان  هب  مالـسلا  هیلعقداـص 

ات دنهدیم  روتـسد  ماما  تسامـش ؟ رایتخا  رد  نز  ریـشمش  باکر و  رد  اپ  يهعیـش  رازهدص  هک  یلاح  رد  دـیریگب  تسد  هب  ار  تموکح ) )
نامگ هک  لهس  نیشنب  رونت  رد  زیخرب و  یناسارخ  يا  دنیامرفیم : لهـس  هب  دریگیم  الاب  شتآ  ياههلعـش  نوچ  دوش و  مهارف  یـشتآ  رونت 

ماما دینکن !! ماهجنکـش  شتآ  هب  دیـشخبب و  ارم  اقآ  دیوگیم : دـنکیم و  یهاوخ  رذـع  هب  عورـش  هدـش ، نیگمـشخ  وا  زا  ماما  تسا  هدرک 
هب مالسلا  هیلعقداص  ماما  دنکیم . مالس  دوشیم و  دراو  ترضح  نیتسار  نایعیـش  زا  یّکم  نوراه  لاح  نیا  رد  . متـشذگ وت  زا  دیامرفیم :
راک نیا  یـشسرپ ، چیه  نودب  گنرد و  یب  یّکم  نوراه  ! نیـشنب رونت  نورد  رد  دیامرفیم : وا  هب  ياهمدقم  چیه  نودب  دهدیم و  خساپ  وا 
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هکنانچ دـهدیم  ییاهربخ  ناسارخ  هرابرد  دـنکیم و  وگتفگ  یناسارخ  درم  اب  لاح  نامه  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـهدیم ! ماـجنا  ار 
هتـساخرب و لهـس  نک ! هاگن  ار  رونت  لخاد  یناسارخ و  يا  زیخرب  دیامرفیم : لهـس  هب  یتّدـم  زا  سپ  تسا و  هدوب  نآ  دـهاش  دوخ  ییوگ 
وا زا  مالـسلا  هیلعماـما  هاـگنآ  ! تسا هتـسشن  وناز  راـهچ  شتآ  ياههلعـش  ناـیم  رد  هک  دـنیبیم  ار  نوراـه  دـنکیم و  هاـگن  ار  رونت  لـخاد 

ترـضح مرادن  غارـس  هنوگنیا  مه  رفن  کی  مسق ، ادخ  هب  دیوگیم : یناسارخ  یـسانشیم !؟ نوراه  لثم  رفن  دنچ  ناسارخ ، رد  دـسرپیم :
مایق نامز  نامز ، مادـک  هک  مینادیم  رتهب  ام  مینکیمن . مایق  مینکن  ادـیپ  نابیتشپ  روای و  رفن  جـنپ  هک  ینامز  رد  ام  شاب ! هاـگآ  دـیامرفیم :

ات مینک  رورم  ینید  نایاوشیپ  تایاور  هنیئآ  رد  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  ناروای  ياهیگژیو  تافـص و  دراد  اج  نیارباـنب  [ . 151 ! ] تسا
. میشاب دوخ  ياهدوبمک  عفر  یپ  رد  هتخانش و  ار  دوخ  هاگیاج  هلیسو  نیدب 

تعاطا تفرعم و 

روضح قح  ِنادـیم  رد  لـماک  یهاـگآ  اـب  دـنرادروخرب و  دوـخ  ماـما  دـنوادخ و  هب  تبـسن  قـیمع  تخانـش  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ناراـی 
داقتعا تخانش و  [ . 152 . ] دناهتخانـش تسا  هتـسیاش  هک  نانچ  ار  ادخ  هک  ینادرم  : تسا هدومرف  اهنآ  هرابرد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  . دناهتفای

مان و نتـسناد  زا  رتارف  یتخانـش  نیا  تسا  هتفرگ  ارف  ار  ناشدوجو  رـسارس  هدـیناود و  هشیر  ناشدوجو  يافرژ  رد  زین  ماما  هب  تبـسن  ناـنآ 
ار اهنآ  هک  تسا  یتفرعم  نامه  نیا  تسا و  یتسه  هعومجم  رد  وا  دـنلب  هاـگیاج  ماـما و  تیـالو  قح  هب  تفرعم  تسا . ماـما  بسن  ناـشن و 

تعاطا وا  زا  تعاطا  ادخ و  نخـس  ماما  نخـس  دـننادیم  هک  اریز  تسا ؛ هداد  رارق  وا  نامرف  هب  شوگ  عیطم و  هدرک و  وا  ّتبحم  زا  راشرس 
[ . 153 . ] دنشوکیم شیوخ  ماما  زا  تعاطا  رد  اهنآ  : تسا هدومرف  اهنآ  فیصوت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  . تسادخ زا 

تبالص تدابع و 

مالسلا هیلعقداص  ماما  دننکیم  يرپس  قح  نیریـش  رکذ  اب  ار  اهبش  اهزور و  دناهتفرگ و  وگلا  دوخ  ياوشیپ  زا  تدابع  رد  يدهم  ناروای 
زارف رب  دومرف : رگید  ینخس  رد  و  [ 154  ] دنربیم نایاپ  هب  هزور  اب  ار  اهزور  دنناسریم و  حبـص  هب  تدابع  اب  ار  اهبش  : دومرف اهنآ  هرابرد 

تبالـص و زیچ  چـیه  هک  تسا  هتخاـس  نـینهآ  ینادرم  ناـنآ  زا  هـک  تسادـخ  رکذ  نـیمه  و  [ . 155 . ] دنیوگیم حـیبست  ار  ادـخ  اهبسا ،
[ . 156 . ] تسا نهآ  ياههراپ  ناشیاه  لد  ایوگ  هک  دنتسه  ینادرم  نانآ  : دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  دنشکیمن  مه  رد  ار  اهنآ  يراوتسا 

یبلط تداهش  يراثن و  ناج 

رد ینیگن  نوچ  ار  وا  مزر  نادیم  رد  نیاربانب  دـنکیم  ماما  هب  قشع  زا  ّولمم  ار  اهنآ  ياهلد  يدـهم ، ماما  هب  تبـسن  نارای ، قیمع  تفرعم 
وا فارطا  رد  مزر  نادـیم  رد  يدـهم ) ناراـی  :) دوـمرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  . دـننکیم وا  يـالب  رپـس  ار  دوـخ  ناـج  دـنریگیم و  ناـیم 

[ . 158 . ] دنسرب تداهش  هب  ادخ  هار  رد  هک  دننکیم  وزرآ  اهنآ  دومرف : زین  و  [ . 157 . ] دننکیم تظفاحم  وا  زا  دوخ  ناج  اب  دنخرچیم و 

يریلد تعاجش و 

اهنآ همه  : دومرف اهنآ  فصو  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما  دنتـسه  نیدالوپ  ینادرم  عاجـش و  يدارفا  ناشیالوم  دننام  مالـسلا  هیلعيدهم  نارای 

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد  شنیرفآ (  www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


[ . 159 . ] دننکیم اج  زا  ار  اههوک  دننک  هدارا  رگا  دناهدش و  نوریب  اههشیب  زا  هک  دنتسه  یناریش 

يرابدرب ربص و 

رد ماما  ناروای  تسا و  هارمه  ناوارف  ياهتقـشم  جـنر و  اب  یناهج  لدـع  تموکح  يرارقرب  یناهج و  ملظ  هیلع  هزرابم  هک  تسا  یهیدـب 
دوخ لمع  عضاوت ، صالخا و  رس  زا  یلو  دنرخیم  ناج  هب  ار  اهیراوگان  تالکشم و  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  یناهج  ياهنامرآ  ققحت  هار 
ّتنم دـنوادخ  رب  ادـخ ، هار  رد  يرابدرب  ربص و  رطاخ  هب  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنآ  : دـیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  ماما  . دنرامـشیم زیچاـن  ار 
[ . 160 . ] دنرامشیمن گرزب  ار  نآ  دنلابیمن و  دوخ  هب  دننکیم ، قح  ترضح  ناتسآ  میدقت  ار  شیوخ  ناج  هک  نیا  زا  و  دنراذگیمن .

یلدمه داحتا و 

هب یلدکی  نیا  [ . 161 . ] دنتـسه گنهامه  لدکی و  ناشیا  : دیامرفیم نینچ  ماما  نارای  داحتا  یلدمه و  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
کی يارب  مچرپ و  کی  ریز  رد  حیحص  يداقتعا  اب  اهنآ  تسین  نانآ  دوجو  رد  یصخش  ياههتـساوخ  اهیهاوخدوخ و  هک  تسا  نآ  ببس 

. دشابیم لباقم  ههبج  رب  اهنآ  يزوریپ  لماوع  زا  یکی  دوخ  نیا  دننکیم و  مایق  فده ،

ییاسراپ دهز و 

مدنگ دنزودنین و  ياهرقن  الط و  هک  دریگیم  تعیب  شنارای  زا  وا  : تسا هدومرف  مالـسلا  هیلعيدهم  نارای  فصو  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
فادها و زا  ار  اهنآ  دیابن  ایند  تایّدام  دناهتـساخرب و  گرزب  ینامرآ  يارب  دـنراد و  يدـنلب  فادـها  نانآ  [ . 162 . ] دـننکن هریخذ  يوج  و 

هژیو ناروای  نایم  رد  دزرلیم  ناشیاهلد  دوشیم و  هریخ  ناشیاهمـشچ  ایند ، قرب  قرز و  ندـید  اب  هک  اـهنآ  نیارباـنب  دراد . زاـب  اـهنامرآ 
زا يرادروخرب  تهج  هب  دوب و  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  نارای  ياهیگژیو  زا  یـشخب  تشذگ  هچنآ  . دنرادن ییاج  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما 

نانآ تشادـگرزب  شیاتـس و  هب  نابز  مالـسلا  مهیلعموصعم  نایاوشیپ  تسا و  هدـش  دای  یگرزب  هب  نانآ  زا  تاـیاور  رد  تایـصوصخ ، نیا 
و [ . 163 . ] دنتسه نم )  ) تما نیرتهب  نانآ  . ِۀّمُْالا رایِخ  ْمُه  َِکئلُوا  : تسا هدومرف  نانآ  فصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  . دناهدوشگ

يادف مردام  ردپ و  [ . 164 . ] ٌَۀلوُهْجَم ِضرَْالا  ِیف  ْمُُهئامْـسَا  ٍۀَلیلَق  ٍةّدِع  ْنِم  یُّماَو  یبَِابَف  : تسا هدومرف  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  رگید  ینخـس  رد 
رارق فـلتخم  ياـههدر  رد  اهیگتـسیاش  تقاـیل و  قـبط  رب  مالـسلا  هیلعيدـهم  نارواـی  هّتبلا  . دناهتخانـشان نیمز  رد  هـک  داـب  یکدـنا  هورگ 

يرکشل 10 زا  دنهدیم ، لیکشت  ار  مایق  یلصا  رداک  هک  هژیو  رای  رفن  رب 313  هوالع  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دنریگیم و 
. تفاتش دنهاوخ  وا  يرای  هب  رظتنم  نانمؤم  میظع  لیخ  هوالع  هب  تسا و  رادروخرب  زین  يرفن  رازه 

یمومع یگدامآ 

روضح زا  رتهب  هدافتـسا  يارب  مزال  یگدامآ  مدرم  هک  دوشیم  هدهاشم  تقیقح  نیا  مالـسلا ، هیلعموصعم  ناماما  خیرات  فلتخم  عطاقم  رد 
هتـسیاب هک  نانچنآ  وا  ياهتیاده  يراج  مزمز  زا  دنتـسنادن و  ردق  ار  موصعم  رـضحم  ضیف  نوگانوگ  ياهنامز  رد  نانآ  دنتـشادن . ار  ماما 

دوش رهاظ  دش  مهارف  وا  شریذپ  يارب  یمومع  یگدامآ  هک  نامز  ره  ات  درک  ناهنپ  ار  قح  تجح  نیرخآ  لاعتم  دنوادخ  دندربن . هرهب  دوب 
ارچ تسا  دوعوم  حلصم  روهظ  يارب  ّمهم  رایسب  طیارش  زا  یگدامآ  دوجو  نیاربانب  . دزاس باریـس  یهلا  فراعم  همـشچرس  زا  ار  ناگمه  و 
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ینب زا  یهورگ  هرابرد  میرک  نآرق  رد  . دیـسر دـهاوخ  بولطم  هجیتن  هب  ترـضح  نآ  یحالـصا  تکرح  هک  تسا  یگداـمآ  دوجو  اـب  هک 
يارب هک  دنتساوخ  دوخ  نامز  ربمایپ  زا  هک  تسا  هدمآ  دندوب  هدمآ  هوتس  هب  دوب  رگمتس  ییاورنامرف  هک  تولاج  متس  ملظ و  زا  هک  لیئارسا 
ٍِّیبَِنل اُولاق  ْذِإ  یـسُوم  ِدَْعب  ْنِم  َلیئارْـسِإ  یَنب  ْنِم  ِإلََْملا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  . دنزادرپب تولاج  اب  دربن  هب  وا  نامرف  تحت  ات  دنیزگرب  ار  یهدـنامرف  اهنآ 

ْدَق َو  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َِلتاُقن  َّالَأ  اَنل  ام  َو  اُولاق  اُوِلتاـُقت  ـَّالَأ  ُلاـتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَـه  َلاـق  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْلـِتاُقن  اًِـکلَم  اـَنل  ْثَْعبا  ُمَُهل 
ینب زا  یعمج  يدرکن  هدهاشم  ایآ  [ . 165  ] َنیِملاَّظلِاب ٌمیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُْهنِم  ًالیلَق  َّالِإ  اْوَّلََوت  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  اِنئاْنبَأ  َو  اـنِرایِد  ْنِم  اـنْجِرْخُأ 

راکیپ ادخ  هار  رد  وا ) نامرف  ریز   ) ات نک  باختنا  ام  يارب  یهدـنامرف ) و   ) رادـمامز دـنتفگ : دوخ  ربمایپ  هب  هک  یـسوم ، زا  دـعب  ار  لیئارـسا 
هنوگچ دنتفگ : دینکن . راکیپ  داهج و  ادخ  هار  رد  دینک و ) یچیپرس   ) دوش هداد  امش  هب  راکیپ  روتسد  رگا  دیاش  تفگ : اهنآ ) ربمایپ  . ) مینک

و لاغـشا ، نمـشد  هلیـسو  هب  ام  ياهرهـش  و   ) میاهدش هدـنار  نامنادـنزرف  اههناخ و  زا  هک  یلاح  رد  مینکن  راکیپ  ادـخ  هار  رد  تسا  نکمم 
زا دنوادخ  و  دندرک . یچیپرـس  همه  نانآ ، زا  یمک  هدع  زج  دش ، هداد  اهنآ  هب  راکیپ  روتـسد  هک  یماگنه  اما  دناهدش ؟) ریـسا  ام  نادـنزرف 

تـسس هار  نیب  رد  یناوارف  دادعت  هچ  رگا  دادیم  ناشن  اهنآ  رد  ار  یگدامآ  یعون  گنج ، يارب  هدـنامرف  نتـساوخ  . تسا هاگآ  ناراکمتس 
یقالخا و ّتینما  یعامتجا ، تلادع  ناهاوخ  ناج  قمع  زا  همه  هک  تسا  ینامز  روهظ  رما  سپ  . دندنام هزرابم  نایاپ  ات  یمک  هّدع  دـندش و 
هب نافیعض  قوقح  اراکـشآ  هک  دننیبب  دنوش و  هتـسخ  اهضیعبت  اهیتلادع و  یب  زا  مدرم  یتقو  دنـشاب ؛ يونعم  ییافوکـش  دشر و  یناور و 

يرایسب هک  نامز  نامه  رد  تسرد  تسا و  دودعم  ياهدع  راصحنا  رد  يدام  تاناکما  ددرگیم و  لامیاپ  تورث  تردق و  نابحاص  هلیسو 
ییاذغ و روآماس  رس  ییاههنیزه  دوخ ، لفاحم  رد  دنزاسیم و  اهخاک  دوخ  يارب  رگید  یهورگ  دنتـسه  بش  نان  دنمزاین  عامتجا  دارفا  زا 

ادیپ جاور  فلتخم  عاونا  رد  یقالخا  داسف  هک  ینامز  . دـسریم جوا  هب  یهاوخ  تلادـع  شطع  یطیحم  نینچ  رد  دـنروآیم ، راب  هب  یهافر 
یهلا لوصا  زا  نانچ  ای  دننک و  راختفا  دوخ  تشز  لامعا  هب  هکلب  دنریگب  تقبـس  رگیدکی  رب  یقالخا  دض  ياهراک  ماجنا  رد  دارفا  دـنک و 

یب نادنزرف  دننک و  تسس  ار  هداوناخ  لیـصا  ماظن  هجیتن  رد  هدرک و  ینوناق  ار  تّفع  یفانم  لامعا  زا  یـضعب  هک  دنریگب  هلـصاف  یناسنا  و 
هیدـه ّتیرـشب  هب  ار  یناور  یقالخا و  یتمالـس  ّتینما و  وا ، ّتیمکاح  هک  ییاوشیپ  روهظ  هب  قایتشا  دـنزیرب ، عامتجا  نماد  هب  ار  تسرپرس 

رد دنـشابن و  یـضار  دوخ  تایح  یگدنز و  زا  یلو  دننک  هبرجت  ار  يدام  ياهتّذل  همه  مدرم  هک  هاگنآ  و  دوشیم . ناوارف  درک ، دـهاوخ 
هب ینامز  ماما ، روضح  كرد  قوش  هک  تسا  یهیدب  . دنوشیم مالسلا  هیلعماما  فطل  ِراشبآ  هنشت  دنشاب ، ّتیونعم  زا  رادروخرب  یناهج  یپ 

داسف و زا  ملاع  هدنهد  تاجن  اهنت  هک  دسرب  تقیقح  نیا  هب  يرشب  فلتخم  ياهماظن  اهتلود و  ندرک  هبرجت  اب  تیرـشب  هک  دسریم  جوا 
هب اهناسنا  يارب  ار  هبّیط  كاپ و  تایح  هک  ياهمانرب  هناگی  تسا و  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  نیمز  رد  ادـخ  نیـشناج  هفیلخ و  یهابت ،

ياههنیمز ندش  مهارف  يارب  كرد ، نیا  لابند  هب  دـننک و  كرد  ار  ماما  هب  زاین  دوجو  همه  اب  نیاربانب  تسا . یهلا  نیناوق  دروآیم  ناغمرا 
هللا یلصمالسا  یمارگ  ربمایپ  . دسریم ارف  شیاشگ  جرف و  هک  تسا  نامز  نیا  رد  و  دنرادرب . وا  هار  رس  زا  ار  عناوم  دننک و  شالت  وا  روهظ 
ّرـش زا  هک  دباییمن  یهاگهانپ  چیه  نمؤم  ناسنا  هک  دـسریم ] ینامز  :] دومرف روهظ  زا  شیپ  نارود  نامزلا و  رخآ  فیـصوت  رد  هلآو  هیلع 

[ . 166 . ] دزیگنایم رب  ارم  نادناخ  زا  يدرم  لجوزع  دنوادخ  نامز ] نآ  رد   ] سپ درب  هانپ  نآ  هب  یهابت  ملظ و 

روهظ مئالع 

هراشا

نیا هک  اجنآ  زا  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  یّمهم  راثآ  مئالع ، نیا  نتـسناد  دراد . ییاههناشن  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  یناهج  بالقنا  ماـیق و 
رتغورف رپ  نارظتنم ، ياهلد  رد  ار  دیما  رون  اهنآ  زا  کی  ره  عوقو  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  يدـهم  جرف  شخب  دـیون  اههناشن 

يارب ار  نارظتنم  هک  نانچمه  دنرادرب  تسد  یهابت  يدب و  زا  ات  دوب  دهاوخ  رادشه  رّکذت و  هیام  نافرحنم  نادناعم و  يارب  درک و  دـهاوخ 
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هک یتاقافتا  زا  یهاگآ  هکنیا  رب  هوالع  درک . دهاوخ  رتاّیهم  مالـسلا  هیلعموصعم  رانک  رد  روضح  یهارمه و  ّتیلباق  بسک  روهظ و  كرد 
رایعم مئالع  نیا  هک  هنوگنامه  دـهد ، يرای  اهنآ  اب  رتهب  ههجاوم  يارب  بسانم  يزیرهماـنرب  رد  ار  اـم  دـناوتیم  داد  دـهاوخ  خر  هدـنیآ  رد 

هب دوبن  مئالع  نیا  اب  هارمه  وا  مایق  یلو  درک  تیودهم  ياعّدا  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا  ّتیودهم  نیغورد  نایعّدم  صیخـشت  يارب  یبوخ 
هک تسا  هدـش  رکذ  روهظ  يارب  یناوارف  مئالع  مالـسلا  هیلعموصعم  ناـیاوشیپ  تاـیاور  رد  . درب یپ  وا  ندوب  وگغورد  هب  ناوتیم  یگداـس 

عبانم رد  هک  ار  ییاهنآ  ادـتبا  مئالع  نیا  نایم  زا  ام  . دنتـسه اسآ  هزجعم  يّداع و  ریغ  یـضعب  يداع و  یعیبط و  ياههدـیدپ  اـهنآ  زا  یـضعب 
میهاوـخرب راـصتخا  هب  ار  رگید  مئـالع  زا  يدادـعت  ناـیاپ  رد  مینکیم و  ناـیب  ار  هدـش  رکذ  هتـسجرب  تروـص  هب  رتـشیب  تاـیاور  ربـتعم و 

، ینامـسآ يادـن  ینامی ، ینایفـس ، جورخ  دراد : هناشن  جـنپ  مالـسلا  هیلعمئاق  مایق ] :»] دـناهدومرف یتیاور  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  . درمش
هدش رارکت  ددعتم  تایاور  رد  هک  ار  هدش  دای  هناگجنپ  مئالع  تایاور ، هب  هجوت  اب  نونکا  [ . 167 .« ] ءادیب فسخ  هّیکز و  سفن  ندش  هتشک 

. تسین یعطق  ام  يارب  اهنآ  هب  طوبرم  ثداوح  تایئزج  مامت  هچرگ  میهدیم  حیضوت  تسا 

ینایفس جورخ 

شیپ یکدنا  هک  تسا  نایفسوبا  لسن  زا  يدرم  ینایفـس  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  یناوارف  تایاور  رد  هک  تسا  یمئالع  زا  ینایفـس  جورخ 
یعیجف لکش  هب  دوخ  نانمشد  اب  درادن و  ییاورپ  چیه  راتـشک  لتق و  زا  هک  تسا  يراک  تیانج  وا  دنکیم . مایق  ماش  نیمزرـس  زا  روهظ  زا 

زاغآ [ . 168 « ] ياهدرک هدهاشم  ار  مدرم  نیرتدیلپ  ینیبب  ار  ینایفـس  رگا  :» دیامرفیم وا  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . دنکیم راتفر 
تـسد ياهدرتـسگ  راتـشک  هب  اـجنآ  رد  هدرک و  هلمح  قارع  هب  نآ  فارطا  قطاـنم  ماـش و  فرـصت  زا  سپ  يو  تسا . بـجر  هاـم  وا  ماـیق 

[ . 169 . ] دماجنایم لوط  هب  هام  هدزناپ  وا  ندش  هتشک  ات  جورخ  زا  تایاور  زا  یضعب  ساسا  رب  . دنزیم

ءادیب فسخ 

ار يرگـشل  ینایفـس ، هک  تسا  نیا  ءادـیب  فسخ  زا  دوصقم  . تسا هنیدـم  هکم و  نایم  ياهقطنم  ءادـیب  تسا و  نتفر  ورف  ياـنعم  هب  فسخ 
اسآ هزجعم  یتروص  هب  دیسر  ءادیب  هقطنم  هب  وا  رگشل  هک  یماگنه  درادیم . لیـسگ  هّکم  تمـس  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  اب  هلباقم  يارب 
هکم يوس  هب  مالسلا  هیلعيدهم  هک  دسریم  ربخ  ینایفس  هاپـس  هدنامرف  هب  :» دومرف هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . دوریم ورف  نیمز  رد 

زا ياهدنهد  ادن  دیـسر  ءادیب  نیمزرـس  هب  ینایفـس  رگـشل  نوچ  دباییمن ... ار  وا  یلو  دنکیم  هناور  وا  یپ  رد  ار  يرگـشل  سپ  تسا ، هتفر 
[ . 170 .« ] دربیم ورف  دوخ  رد  ار  رگشل  نیمزرس  نآ  سپ  نک » دوبان  ار  نانآ  ءادیب  نیمزرس  يا  : » دهدیم زاوآ  نامسآ 

ینامی جورخ 

تسا نمؤم  حلاص و  يدرم  هک  يو  داد . دهاوخ  خر  روهظ  زا  شیپ  یکدنا  هک  تسا  مئالع  زا  رگید  یکی  نمی  نیمزرـس  زا  يرادرـس  مایق 
ام يارب  وا  تامادـقا  تکرح و  تایئزج  هّتبلا  دـنکیم . هزرابم  اهیهابت  اهيدـب و  اب  ناوت  مامت  اب  دـنکیم و  مایق  تافارحنا  اهيدـب و  هیلع 

[ دوشیم دـنلب  مالـسلا  هیلعيدـهم  مایق  زا  لبق  هک  یی  ] اهقریب نایم  رد  :»... دومرف هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  . تسین نشور  نادـنچ 
( مالـسلا هیلعيدهم  ماما   ) امـش بحاص  يوس  هب  نوچ  تسا  تیاده  مچرپ  نآ  هک  درادن  دوجو  ینامی  مچرپ  زا  رتهدننک  تیادـه  یمچرپ 

[ . 171 . ] دنکیم توعد 

ینامسآ هحیص 
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يادن تایاور  زا  یضعب  ساسا  رب  هک  ینامـسآ  يادن  نیا  تسا . ینامـسآ  هحیـص  دتفایم  قافتا  روهظ  زا  شیپ  هک  یمئالع  زا  رگید  یکی 
رظتنم ناگمه  تسا و  یناهج  یبالقنا  لـک ، حلـصم  ماـیق  هک  اـجنآ  زا  و  [ 172  ] دوشیم هدینـش  ناضمر  هام  رد  تسا  مالـسلا  هیلعلـیئربج 

مایق :» دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  . دوب دهاوخ  ینامـسآ  يادن  نیمه  دادیور  نیا  زا  ناهج  مدرم  یهاگآ  ياههار  زا  یکی  دنتـسه ؛ نآ  عوقو 
نیا [ . 173 «. ] دنونـشب ار  نآ  برغم  قرـشم و  لها  هک  دهد  ییادن  نامـسآ  زا  ياهدـنهد  ادـن  هکنیا  رگم  دـباییمن  ققحت  مالـسلا  هیلعمئاق 

ناروای هقلح  هب  هدیـشک و  تسد  دوخ  تشز  رادرک  زا  ات  تسا  ناراکدـب  يارب  يرادـشه  تسا  نانمؤم  یناـمداش  هیاـم  هکناـنچمه  هحیص 
ادن :» دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هلمج  زا  تسا  هدیـسر  یفلتخم  تایاور  ینامـسآ  يادن  نیا  ياوتحم  هراب  رد  . دـندنویپب یناهج  حلـصم 

[ . 174 «. ] دهدیم زاوآ  شردپ  مان  مالسلا و  هیلعمئاق  مان  هب  نامسآ  زا  ياهدنهد 

هیکز سفن  لتق 

لتق زا  دوصقم  تسا و  هدادـن  ماجنا  یلتق  هک  تسا  یهانگ  یب  كاپ و  ناسنا  ای  هدیـسر و  لامک  دـشر و  هب  صخـش  ياـنعم  هب  هّیکز  سفن 
هتشک ترضح  نافلاخم  تسدب  یهانگ  یب  ای  هتسجرب و  ّتیـصخش  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  مایق  زا  شیپ  یکدنا  هک  تسا  نیا  هّیکز  سفن 

نیا رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . مالسلا  هیلعيدهم  ماما  مایق  زا  شیپ  بش  تایاور 15  زا  یضعب  ساسا  رب  دادخر  نیا  نامز  . دوشیم
يرگید ناوارف  مئالع  [ . 175 . ] تسا هلصاف  بش  اهنت 15  هّیکز  سفن  ندش  هتشک  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  مئاق  مایق  نیب  : دومرف هراب 

هارمگ ار  اهناسنا  زا  يرایـسب  هک  دیلپ  رگهلیح و  يدوجوم   ) لاّجد جورخ  زا : دنترابع  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  رکذ  تایاور  رد  زین 
حیضوت تسا  ینتفگ  . ناسارخ زا  يدرم  مایق  اههنتف و  ندش  راکـشآ  ناضمر ، كرابم  هام  رد  یگتفرگ  هام  یگتفرگ و  دیـشروخ  دنکیم ،)

[ . 176 . ] تسا هدش  نایب  لّصفم ، ياهباتک  رد  اههناشن  نیا  لیلحت  و 

روهظ

هراشا

هتـسشن يراج  يرهن  رانک  زبس و  یغاب  ياضف  رد  ییوگ  دهدیم . تسد  یمدآ  هب  يریذپلد  ساسحا  دیآیم  نایم  هب  روهظ  زا  نخـس  یتقو 
قرب دـشخبیم و  طاشن  ار  ناگتـسخ  نت  ناج و  اـهیبوخ  راـشتنا  اـهیئابیز و  روهظ  يرآ  دـهدیم . شوگ  نـالبلب  شوخ  زاوآ  هب  تسا و 

خر وا  ینیع  روضح  راس  هیاس  رد  هچنآ  مالـسلا و  هیلعيدـهم  روهظ  هرابرد  شخب  نیا  رد  . دـنکیم نشور  ناراودـیما  نامـشچ  رد  يداش 
. مینیشنیم تبیغ  باجحیب  شلاثمیب  لامج  ياشامت  هب  مییوگیم و  نخس  داد  دهاوخ 

روهظ نامز 

روـهظ یناـمز  هچ  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  هک  تسا  نیا  هدرک  لوغـشم  دوـخ  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  نهذ  هراوـمه  هک  یتالاوئـس  زا  یکی 
یفخم مدرم  رب  روهظ  ناـمز  ینید  ناـیاوشیپ  نانخـس  ساـسا  رب  هک  تسا  نیا  خـساپ  ؟ تسا هدـش  نییعت  یتـقو  روـهظ  يارب  اـیآ  دـنکیم و 

» مینکیم نییعت  تقو  هدنیآ  رد  هن  میدرک و  نییعت  ار  یتقو  روهظ  يارب  هتشذگ  رد  هن  ام  :» دومرف هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . تسا
دروم تایاور  رد  بلطم  نیا  دنتـسه  وگغورد  راـک و  بیرف  دـننکیم  نییعت  ار  یـصخشم  ناـمز  روهظ  يارب  هک  یناـسک  نیارباـنب  [ . 177]
غورد ناراذـگ  تقو  : دوـمرف درک  لاؤـس  روـهظ  ناـمز  زا  هک  دوـخ  باحـصا  زا  یکی  هـب  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  . تـسا هـتفرگ  رارق  دـیکأت 

یپ هتکن  نیا  هب  ناوتیم  یبوخ  هب  تاـیاور  هنوگنیا  زا  [ . 178 . ] دنیوگیم غورد  ناراذگ  تقو  دنیوگیم  غورد  ناراذگ  تقو  دـنیوگیم ،
دوجو مه  هدـنیآ  رد  يدارفا  نینچ  دـناهدرکیم و  نییعت  ناـمز  روهظ  يارب  یناطیـش  ياـههزیگنا  اـب  هک  دـناهدوب  یناـسک  هراوـمه  هک  درب 
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هکلب دنـشابن  توافتیب  ناراذـگ  تقو  ربارب  رد  هک  دناهتـساوخ  نایعیـش  زا  مالـسلا  هیلعموصعم  نایاوشیپ  تهج  نیمه  هب  تشاد . دـنهاوخ 
روهظ يارب  هک  یـسک  ندرک  بیذکت  زا  :» دومرف دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . دـنیامن بیذـکت  ار  اهنآ 

[ . 179 .« ] میاهدرکن نییعت  ار  روهظ  تقو  یسک  يارب  ام  هک  ارچ  شاب  هتشادن  ییاورپ  چیه  دنکیم  نییعت  تقو 

روهظ نامز  ندوب  ناهن  زار 

هراشا

تـسا ییاهتمکح  تهج  هب  هلأسم  نیا  دیدرت  نودـب  تسا و  یفخم  ام  رب  روهظ  نامز  میکح  دـنوادخ  هدارا  ساسا  رب  دـش  هتفگ  هکنانچ 
: میروآیم ار  اهنآ  زا  یخرب  هک 

دیما موادت 

دنناوتیم هک  تسا  موادم  هتـسویپ و  دیما  نیا  اب  دنام و  دهاوخ  یقاب  اهرـصع  همه  نارظتنم  لد  رد  دیما  رون  دـشاب  ناهنپ  روهظ  نامز  یتقو 
نامز رد  روهظ  هک  دشیم  هتفگ  هتـشذگ  ياههدس  نایعیـش  هب  رگا  یتسار  هب  دـننک . تمواقم  تبیغ  نارود  ياهراشف  اهیتخـس و  ربارب  رد 

دـندرکیم و تمواقم  دوخ  راگزور  ياههنتف  ربارب  رد  دـیما  مادـک  اب  اـهنآ  داـتفا ، دـهاوخ  قاـفتا  رود  هدـنیآ  رد  هکلب  دـهدیمن  خر  اـمش 
؟ دنراذگب رس  تشپ  تمالس  هب  ار  تبیغ  نارود  کیرات  گنت و  ياههاگرذگ  دنتسناوتیم  هنوگچ 

يزاس هنیمز 

تفرگ دهاوخ  لکـش  روهظ  نامز  ندوب  یفخم  هیاس  رد  اهنت  تسا  ییایوپ  تیلاعف و  لماوع  نیرتمهم  زا  هک  هدـنزاس  راظتنا  دـیدرت  نودـب 
تـشاد دنهاوخن  يزاس  هنیمز  كرحت و  يارب  ياهزیگنا  دننکیمن  كرد  ار  روهظ  دننادیم  هک  یناسک  روهظ  نامز  ندوب  صخـشم  اب  اریز 

روهظ هکنیا  دیما  هب  اهنارود  اهرـصع و  همه  ياهناسنا  روهظ ، نامز  ندوب  ناهنپ  اب  هکنآ  لاح  . دروآ دنهاوخ  يور  دوکر  نوکـس و  هب  و 
هب . دـنیامن لیدـبت  ایوپ  حـلاص و  ياهعماج  هب  ار  دوخ  هعماج  دـننک و  مهارف  ار  روهظ  ياههنیمز  ات  دـننکیم  شالت  دـننیبب  دوخ  نامز  رد  ار 

لـصا رد  يدارفا  اسب  هچ  دـهدن  خر  هدـش  هداد  هدـعو  نامز  رد  روهظ  یحلاصم  يارب  هچناـنچ  روهظ  تقو  ندوب  نیعم  تروص  رد  هوـالع 
هدومرف دراد  یـصّخشم  تقو  روهظ  ایآ  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . دنوش دیدرت  راچد  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  هب  داقتعا 

راگدرورپ توعد  هب  مالسلا  هیلعیـسوم  هک  ینامز  دومرف ) رارکت  ار  نخـس  نیا  و  ، ) دنیوگیم غورد  دننکیم  نییعت  تقو  هک  یناسک  : تسا
افو دوخ  هدعو  هب  یسوم  دنتفگ : وا  موق  دوزفا  رگید  زور  هد  زور ، یـس  نآ  رب  دنوادخ  تفر و  نوریب  دوخ  موق  نایم  زا  زور  یـس  تدم  هب 

[ . 180 [ ] دندش تسرپ  هلاسوگ  دنتشگرب و  نید  زا  . ] دندرک دندرکیم ، دیابن  هچنآ  درکن و 

مایق هماگنه 

هنوگچ اجک و  زا  ماما  تکرح  دـهدیم ، يور  یثداوح  هچ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  یناهج  ماـیق  ناـیرج  رد  هک  دـننادب  دـنهاوخیم  همه 
درک و دهاوخ  هبلغ  ناهج  یمامت  رب  ترضح  نآ  هنوگچ  هرخالاب  تسا و  هنوگچ  فلاخم  ياههورگ  اب  ماما  دروخرب  هویـش  دوشیم ، زاغآ 

لوغشم دوخ  هب  ار  روهظ  قاتشم  ِناسنا  ره  هشیدنا  رکف و  اهنیا  دننام  يرگید  تالاؤس  اهنیا و  تفرگ  دهاوخ  تسد  هب  ار  ناهج  روما  هتـشر 
نوچ تسا ؛ لکـشم  رایـسب  يراک  تیرـشب  دیما  نیرخآ  مایق  هب  طوبرم  ثداوح  هرابرد  نتفگ  نخـس  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  دـنکیم .
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اهدادــیور نآ  زا  یقیقد  عـالطا  ناوـتیمن  یعیبـط  روـط  هـب  تـسا و  هدــشن  عـقاو  زوـنه  هـک  تـسا  یتاــقافتا  هدــنیآ و  زا  نداد  شرازگ 
رد تایاور  ربارب  هک  تسا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  روهظ  راگزور  ياهدادـخر  ثداوح و  میروآیم  شخب  نیا  رد  هچنآ  نیارباـنب  . تشاد

. دنک میسرت  ناگدنناوخ  يور  شیپ  ار  روهظ  مایا  ياهدادیور  زا  یّلک  ییامن  رود  دناوتیم  اهنت  تسا و  هدیدرگ  لقن  ددعتم  ياهباتک 

مایق یگنوگچ 

اهيدرماـن اهيدـب و  هگنـالوج  ار  نیمز  هرتسگ  نارگمتـس  هک  هاـگنآ  تسا و  هدرک  یناـملظ  هایـس و  ار  ملاـع  هرهچ  یهاـبت  ملظ و  یتـقو 
هام رد  دردیم و  ار  بش  یهایس  ینامـسآ ، ییادن  ناهگان  دناهدوشگ ؛ نامـسآ  هب  ار  یهاوخ  يرای  ياهتـسد  ناهج ، نامولظم  دناهتخاس و 

، ناتــسرپ بـش  ددرگیم ! هریخ  اـهمشچ  دـتفایم و  شپت  هـب  اـهبلق  [ ، 181  ] دـهدیم تراـشب  ار  گرزب  دوعوم  روـهظ  ناـضمر ، ادـخ ،
دنریگیم رای  يوک  غارس  یسک  ره  زا  مالسلا  هیلعيدهم  نارظتنم  دنتسه و  ياهراچ  هار  یپ  رد  نامیا ، حبص  عولط  زا  ناساره  برطـضم و 

ندرا و هیروس ، دـننام  یعیـسو  هقطنم  رب  هک  ینایفـس  نامز ، نآ  رد  . دنـسانشیمن اپ  زا  رـس  وا  نارواـی  هرمز  رد  روضح  وا و  رادـید  يارب  و 
رد تسا  هتخادرپ  ماما  بیقعت  هب  هّکم  ریـسم  رد  هک  ینایفـس  رگـشل  دنک . هلباقم  ماما  اب  ات  دـنکیم  زیهجت  ار  یهاپـس  دراد  هطلـس  نیطـسلف 

مالسلا هیلعيدهم  ماما  یهاتوک ، هلصاف  هب  هّیکز  سفن  تداهش  زا  سپ  [ . 182 . ] ددرگیم دوبان  دوریم و  نیمز  ماک  هب  ءادیب  مان  هب  یلحم 
مچرپ دراد و  نت  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  كرابم  نهاریپ  هک  یلاـح  رد  دـنکیم  روهظ  مارحلادجـسم  رد  ناوج  يدرم  يامیـس  رد 

دـمح و زا  سپ  دـنکیم و  همزمز  ار  روهظ  دورـس  ماـقم  نکر و  نیب  رد  دـنزیم و  هیکت  هبعک  راوید  هب  وا  تسا . هتفرگ  تسد  هب  ار  ربماـیپ 
هب هک  ار  نایناهج  زا  سک  ره  زین  میبلطیم و  يرای  اناوت  يادخ  زا  ام  مدرم  يا  : دیامرفیم وا  نادناخ  ربمایپ و  رب  مالس  دورد و  یهلا و  يانث 

انوُرُْـصناَو انُولُذَْختال  انیف  هّللا  هّللاَف  : دـهدیم ادـن  دـنکیم و  یفرعم  ار  شنادـناخ  دوخ و  هاگنآ  . میناوخیم يروای  هب  دـهد  خـساپ  ام  يادـن 
دیراذگن و اهنت  يزیتس ] متـس  يرتسگ و  تلادع  نادیم  رد   ] ار ام  دـیریگب . رظن  رد  ار  ادـخ  ام ، قوقح  تیاعر  هرابرد  . یلاعَت ُهّللا  ُمُکْرُْـصنَی 

هورگ هورگ  دنریگیم و  تقبس  ناینیمز  رب  ناینامسآ  ماما ، نانخس  نتفرگ  نایاپ  زا  سپ  . درک دهاوخ  يرای  ار  امـش  ادخ  هک  دینک  نامیرای 
هاگنآ 313 دـهدیم . یهارمه  تسد  ماما  اب  لیئربج  یحو ، هتـشرف  اهنآ  شیپاـشیپ  هک  یلاـح  رد  دـننکیم  تعیب  ماـما  اـب  دـنیآیم و  دورف 

دندنبیم يراد  افو  نامیپ  هدز و  هقلح  تماما  كانبات  دیشروخ  درگ  رب  دناهدمآ  یحو  نیمزرس  هب  ملاع  فلتخم  طاقن  زا  هک  ینیمز  هراتس 
دنزرف نآ  اـب  دـنباییم و  روـضح  مالـسلا  هیلعماـما  هاـگودرا  رد  فـک  رب  ناـج  زابرـس  رازه  هد  هکنآ  اـت  تسا  يراـج  زبـس  ناـیرج  نیا  و 
فارطا هکم و  رب  تعرـس  هب  هتـشارفارب و  ار  مایق  مچرپ  ناروای ، لیخ  اب  مالـسلا  هیلعماما  [ . 183 . ] دننکیم تعیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

نآ رب  ار  رهم  تلادع و  هیاس  ات  دوشیم  هنیدـم  یهار  هاگنآ  دـننکیم . كاپ  نالهاان ، دوجو  زا  ار  ربمایپ  نیمزرـس  دـنوشیم و  طلـسم  نآ 
دنیزگیمرب یناهج  تموکح  زکرم  ناونع  هب  ار  هفوک  رهش  هتشگ و  قارع  مزاع  سپس  دناشنب . دوخ  ياج  رب  ار  رهش  ناشکرس  دنارتسگب و 

ملظ و طاسب  ندـیبوک  مه  رد  نآرق و  نیناوق  وترپ  رد  یگدـنز  مالـسا و  هب  نایناهج  توعد  يارب  دزادرپیم و  مایق  ّتیریدـم  هب  اجنآ  زا  و 
حتف ار  ناهج  يدـیلک  ياهرگنـس  کی  هب  کـی  مالـسلا  هیلعماـما  . درادیم لیـسگ  ملاـع  فلتخم  طاـقن  هب  ار  رون  نایهاپـس  ناراـی و  متس ،

زا هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  دننام  تسا و  رادروخرب  زین  یهلا  ناگتـشرف  دادما  زا  نمؤم ، رادافو و  ِنارای  رب  هوالع  هک  اریز  دـنکیم 
ناوت ار  یتردق  چیه  هک  دنکفایم  نانمشد  ياهلد  رد  شنارای  وا و  زا  یسرت  نانچ  اناوت  دنوادخ  دریگیم و  ددم  تشحو  بعر و  رگـشل 

[184 . ] دوشیم يرای  نانمـشد ) لد  رد  تشحو   ) بعُر هلیـسو  هب  ام  زا  مئاق  : دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . تسین ترـضح  نآ  اب  ییورایور 
قافتا یکرابم  رایسب  هعقاو  نآ  زا  سپ  و  [ 185  ] تسا سدقملاتیب  دوشیم  حتف  ماما  هاپس  هلیسو  هب  هک  ناهج  طاقن  زا  یکی  تسا  ینتفگ  .

ترضح ندمآ  دورف  نآ  دنکیم و  تیوقت  ار  ترـضح  نآ  ههبج  تسا و  زاس  تشونرـس  يدهم  ماما  بالقنا  مایق و  نایرج  رد  هک  دتفایم 
نیمز هب  دربیم  رس  هب  اهنامـسآ  رد  تسا و  هدنز  نآرق  هدومرف  هب  هک  مالـسلا  هیلعحیـسم  ترـضح  تسا . نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلعیـسیع 

دوخ و رب  ار  نایعیـش  مهدزاود  ياوشیپ  يرترب  تلیـضف و  هلیـسو  نیدب  دتـسیایم و  زامن  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  رـس  تشپ  دـیآیم و 
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هب ارم  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  : دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  . دنکیم مالعا  ناگمه  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  زا  ار  دوخ  يوریپ 
نانچ ار  زور  نآ  دـنوادخ  زور ، کـی  رگم  دـشاب  هدـنامن  اـیند  رمع  زا  رگا  مشاـب ، ناـمدرم  هدـنهد  تراـشب  هک  یلاـح  رد  تخیگنارب  قح 

رـس تشپ  دـیآیم و  دورف  مالـسلا  هیلعمیرم  نـب  یـسیع  نآ  زا  سپ  دـنک ، ماـیق  نآ  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  مدـنزرف  اـت  دـنکیم  ینـالوط 
زا یناوارف  تیعمج  هک  نایحیـسم  زا  يرایـسب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  مادقا  نیا  لابند  هب  [ . 186 . ] دناوخیم زامن  مالـسلا  هیلعيدهم 

نانچ يارب  ار  مالسلا  هیلعیـسیع  دنوادخ ، ییوگ  دنروآیم . نامیا  نایعیـش ، ياوشیپ  یهلا و  هریخذ  نیرخآ  هب  دنهدیم  لیکـشت  ار  ناهج 
مالـسلا و هیلعيدـهم  ترـضح  رگتیادـه  ِتسد  هب  تازجعم  روهظ  هّتبلا  . دـشاب نابلط  قح  يارب  یتیادـه  غارچ  ات  تسا  هدرک  ظفح  يزور 
رد . دـنکیم زاب  مدرم  تیادـه  يارب  ار  هار  هک  تسا  يودـهم  گرزب  بالقنا  ياههمانرب  زا  ّتیرـشب  ییاـمنهار  يارب  يرکف  ثحاـبم  حرط 

دنکیم جراخ  تسا  هدـش  نفد  ایند  زا  یـصاخ  طاقن  رد  هک  ار  دوهی -  سدـقم  باتک  هدـشن -  فیرحت  تاروت  حاولا  ماما ، اتـسار ، نیمه 
نیا هدهاشم  اب  زین  رگید  نایدا  ناوریپ  و  دنروآیم . نامیا  ترضح  نآ  هب  دننیبیم ، حاولا  رد  ار  وا  تماما  ياههناشن  هک  نایدوهی  و  [ 187]

هک تسا  هنوگنیا  دندنویپیم و  ترـضح  نآ  هب  هورگ  هورگ  ترـضح ، نآ  زا  تازجعم  ندید  ماما و  قح  مایپ  ندینـش  زین  گرزب و  لوحت 
ِّقَْحلاِنید َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَا  يِذَّلاَوُه  . دریگیم دوخ  مچرپ  ریز  ار  ملاع  همه  زیزع  مالـسا  ددرگیم و  قّقحم  راگدرورپ  یمتح  هدـعو 

( ماجنارس  ) ات داتـسرف  قح  نید  تیاده و  لئالد )  ) اب ار  شربمایپ  هک  تسا  ییادخ  وا  و  [ . 188 . ] َنوُکِرْشُْملا َهِرَکَْولَو  هِّلُک  ِنیّدلایَلَع  ُهَرِهْظَِیل 
هک دننامیم  ناملاظ  ناردلق و  اهنت  دش  میسرت  هک  يریوصت  هب  هجوت  اب  . دیاین شوخ  ار  نارفاک  هچرگا  دنادرگ  بلاغ  اهنید  همه  رب  ار  نآ 
اب دـنرادن و  تمواقم  بات  نانمؤم  تیرثکا  بلاغ و  نایرج  لـباقم  رد  هدـع  نیا  دنتـسین و  تقیقح  قح و  ربارب  رد  ندـش  میلـست  هب  رـضاح 

نمیا اهنآ  داسف  ّرـش و  زا  هشیمه  يارب  نآ  لها  نیمز و  دیـسر و  دنهاوخ  دوخ  نیگنن  لامعا  رفیک  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  تلادـع  ریـشمش 
. دش دهاوخ 

يدهم ماما  تموکح 

هراشا

سپ يرآ ، . دشخبیم ینشور  ار  نمد  تشد و  ِرظتنم  نامشچ  دیامنیم و  خر  زورفا  ناهج  دیـشروخ  رات ، هریت و  ياهربا  نتفر  رانک  زا  سپ 
هیکت ینارمکح  یـسرک  رب  تلادـع  دـسریم و  يرگداد  تیمکاح  رارقتـسا  هب  تبون  یمدرماـن ، یهاـبت و  داـسف و  اـب  ریگارف  ياهزراـبم  زا 

ناـهج و هرخـالاب  و  دزادرپب . داد  ّقح و  ياـضتقم  هب  ار  ياهدـیدپ  ره  مهـس  دـهد و  رارق  دوخ  ياـج  رد  ار  زیچ  ره  سک و  ره  اـت  دـنزیم 
. دوریمن یـسک  رب  نآ  هرتـسگ  رد  يرگمتـس  متـس و  نیرتـمک  تسا و  لدـع  قح و  رـسارس  هک  دوـب  دـنهاوخ  یتـموکح  دـهاش  ناـیناهج 

تسد دوخ  هدش  شومارف  ياهنامرآ  یمامت  هب  رـشب  نآ ، تحاس  رد  تسا و  ملاع  راگدرورپ  ییابیز  لامج و  تافـص  رهظم  هک  یتموکح 
اــهراک و هار  . 2 مالـسلا هیلعيدـهم  ماما  یناـهج  تموکح  فادـها  . 1: درک میهاوـخ  ثحب  روـحم  راـهچ  رد  لـصف  نـیا  رد  اـم  . دـباییم

تموکح ياهیگژیو  . 4 رتسگداد یهلا  تموکح  ياهدرواتسد  . 3 فلتخم ياههزوح  رد  مالسلا  هیلعماما  تموکح  ياههمانرب 

تموکح فادها 

هراشا

قح ترـضح  ینعی  تالامک  همه  عبنم  هب  ناـسنا  رتشیب  هچ  ره  یکیدزن  لاـمک و  یتسه ، گرزب  هعومجم  شنیرفآ  زا  فدـه  هک  اـجنآ  زا 
یپ رد  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  یناهج  تموکح  ددرگ ، مهارف  نآ  لئاسو  رازبا و  دـیاب  گرزب ، نامرآ  نیا  هب  لین  يارب  دـشابیم و  یلاـعت 

ياهزاین تسا و  هتفای  بیکرت  ناج  مسج و  دُعب  ود  زا  ناسنا  هتبلا  . تسا ریسم  نیا  زا  عناوم  نتشادرب  هّللا و  یلا  برقت  بابسا  ندروآ  مهارف 
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باسح هدیجنس و  یتکرح  تهج ، ود  ره  رد  تسا  مزال  لامک  هب  ندیسر  يارب  نیاربانب  دوشیم  میسقت  يونعم  يدام و  شخب  ود  هب  زین  وا 
، نیاربانب . تسا يونعم  يدام و  ریس  رد  ناسنا  دشر  ِتمالس  نماض  تسا  یهلا  تیمکاح  گرزب  دروآ  هر  هک  تلادع »  » دشاب و هتشاد  هدش 

. تسا حرط  لباق  نآ  شرتسگ  تلادع و  يارجا  يونعم و  دشر  روحم  ود  رد  مهدزاود  ماما  تموکح  فادها 

يونعم دشر 

اهتوغاط تیمکاح  ياهنارود  لوط  رد  رـشب  تایح  هب  ارذگ  یهاگن  تسا  مزال  هدـش ، دای  ياهفدـه  ییالاو  شزرا و  هب  ندرب  یپ  يارب 
نیا زج  ایآ  تسا ؟ هتـشاد  یهاگیاج  هچ  يونعم  ياهـشزرا  ّتیونعم و  یهلا ، تجح  تیمکاح  زا  رود  هب  ناسنا ، یگدنز  لوط  رد  . مینکفیب

یناـسفن و تـالیامت  زا  يوریپ  اـب  هتـشادرب و  ماـگ  يوـنعم  طاـطحنا  ریـسم  رد  هتـسویپ  هدرک ، مـگ  هار  هتـشگ و  مـگ  تیرــشب  هـک  تـسا 
تاوهـش ناتـسروگ  رد  ار  اهنآ  دوخ  تسد  اب  هدرپس و  یـشومارف  هب  ار  دوخ  تایح  ياهیبوخ  اهییابیز و  کـیکی  یناطیـش  ياـههسوسو 

ار دوخ  ياج  يراکوکین ، ناسحا و  راثیا ، تشذگ و  يراکمه ، نواعت و  يراکتـسرد ، تقادـص و  ینمادـکاپ ، یکاپ و  تسا !؟ هدرک  نفد 
هداد یبـلطنوزفا  یهاوخ و  هداـیز  تیاـنج و  تناـیخ و  ییوجتیعقوم ، يروـحمدوخ و  يزاـبلغد ، غورد و  ینارتوهـش ، یتـسرپاوه و  هب 
يرثا اهامن  مدآ  زا  يرایـسب  يارب  یحاون و  زا  يرایـسب  رد  دشکیم و  ار  رخآ  ياهسفن  رـشب  یگدنز  رد  ّتیونعم  هملک  کی  رد  و  تسا .

ناج يارب  درادیم و  رب  ماگ  ناسنا  دوجو  زا  شخب  نیا  نتخاس  هدنز  ياتـسار  رد  یهلا  هریخذ  نیرخآ  تموکح  !! تسا هدنامن  یقاب  نآ  زا 
دناشچب کئالم  ِدوجسم  ياهمدآ  هب  ار  یقیقح  یگدنز  یعقاو و  تایح  نیریش  معط  ات  دنکیم ؛ شالت  هتشگ  رادرم  هدرم  نیا  هب  ندیشخب 

، ناج ماشم  اب  ار  اهیبوخ  اهیکاپ و  رطع  دننک و  سفنت  یتایح  نانچ  رد  نانآ  هک  دوب  هدش  ررقم  ادتبا  زا  هک  دـنک  يروآدای  ناگمه  هب  و 
، ربمایپ دـنوادخ و  هک  هاگنآ  نانمؤم  هورگ  يا  [ . 189 ... ] مُکییُْحی اِمل  مُکاعَد  اذِا  لوُسَّرِللَو  ِهَِّلل  اُوبیجَتْـسا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  . دننک مامـشتسا 
هک يونعم  تایح  نیاربانب  . دـیئوگ کیبل  اهنآ  يادـن  هب  دـینک و  تباجا  ار  اهنآ  دـنناوخیم ، دـنکیم  هدـنز  ار  امـش  هچنآ  يوس  هب  ار  امش 

نیمه زا  يرادروخرب  اب  یمدآ  هک  اریز  دهدیم  لیکـشت  ار  ناسنا  دوجو  یلـصا  تمـسق  هدمع و  شخب  تسا ، تاناویح  زا  مدآ  ینب  زایتما 
لئاـن وا  برق  ماـقم  هب  دـناسریم و  نیرفآ  تاـیح  دـنوادخ  هب  ار  وا  هک  تسا  تاـیح  نیمه  تسا و  هدـش  هدـیمان  مدآ »  » هک تـسا  تاـیح 

همه رد  یناسنا  ياـهشزرا  دریگیم و  ناماسورـس  یمدآ  دوجو  زا  شخب  نیا  راـگدرورپ ، ّیلو  ّتیمکاـح  ناـمز  رد  ور  نیا  زا  . دزاـسیم
داـی نآ  زا  یبوخ »  » ناونع هب  هچنآ  همه  یتـسرد و ... یتـسار و  اـفو ، راـثیا و  ّتیمیمـص ، افـص و  دـباییم . توارط  قنور و  یگدـنز  داـعبا 

رد هک  دراد  عماـج  قـیقد و  ياهماـنرب  هب  زاـین  ناـشخرد ، هطقن  گرزب و  فدـه  نیا  هـب  ندیـسر  هـّتبلا  . دریگیم ارف  ار  اـج  هـمه  دوـشیم ،
. دش دهاوخ  نایب  هدنیآ  ياهشخب 

يرتسگ تلادع 

تیرشب تسا . هدوب  یناسنا  تاعامتجا  رد  دوجوم  متس  ملظ و  هتشذگ ، راصعا  نورق و  یمامت  لوط  رد  يرشب  هعماج  رکیپ  مخز  نیرتگرزب 
مدآ ینب  نیب  رد  هنالداع  يونعم ، يدام و  بهاوم  هاگچیه  تسا و  هدنام  مورحم  فلتخم  ياههصرع  رد  دوخ  قوقح  هب  ندیسر  زا  هراومه 
دنچ ياهالیو  اهخاک و  یکیدزن  رد  هتسویپ  دناهدنام و  هنسرگ  یهورگ  اذغ ، زا  هتشابنا  ياهمکش  رانک  رد  هشیمه  تسا . هدیدرگن  میسقت 

یگدرب هب  ار  هراچیب  فیعض و  مدرم  روز ، رز و  ياهتردق  دناهدیباوخ . اهورهدایپ  شرفگنس  رب  اهنابایخ و  هیشاح  رد  ياهدع  يرتم ، رازه 
هشیمه مالک  کی  رد  تسا و  هدروآ  دورف  گرم  هنایزات  ناشهایس -  تسوپ  مرج  هب  اهنت  ناتسوپهایس -  هدرگ  رب  دیفـس  داژن  دناهدیـشک و 
تـسد يوزرآ  رد  هشیمه  ناسنا  تسا و  هدـش  نارگ  ریوزت  نادـنمروز و  تالیامت  اهاوه و  لامیاپ  نایاونیب ، نافیعـض و  قوقح  اـج  همه  و 

، راظتنا نیا  تیاهن  . تسا هتـسشن  راظتنا  هب  ار  تلادـع  ییافوکـش  نارود  ندیـسر  تسا و  هدرک  يرامـشزور  تاواـسم  تلادـع و  هب  نتفاـی 
هرتسگ رد  تلادع  يارجا  یپ  رد  رگداد  ياوشیپ  لداع و  ربهر  نیرتگرزب  ناونع  هب  وا  تسا . مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  تموکح  زبس  ِنارود 
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هدـیدرگ نایب  هداد ، ار  وا  ندـمآ  هدژم  هک  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد  نیریـش  تقیقح  نیا  دوب و  دـهاوخ  تاـیح  ياـههنیمز  همه  رد  ملاـع و 
زا يدرم  ات  دـنک  ینالوط  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب ، هدـنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  : تسا هدومرف  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  . تسا

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  نینچ  نیا  دشاب . هدنکآ  دادیب  متـس و  زا  هکنآ  زا  سپ  دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دنک و  مایق  نم  نادنزرف 
نیرخآ دوعوم  تموکح  هیاس  رد  يرگمتـس  متـس و  ینک  هشیر  یناهج و  تلادـع  زا  ربخ  هک  میراد  رگید  تیاور  اههد  و  [ . 190 . ] مدینش

رد هک  ياهنوگ  هب  تسا  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ياهیگژیو  نیرتراکـشآ  زا  يرگداد  تلادع و  هک  دوش  هتـسناد  تسا  بلاج  . تسا هداد 
دورد دوخ  رما  ّیلو  هب  ادـنوادخ  « رَظَْتنُْملا ِلْدَْـعلاَو  لَّمَؤُملا  ِِمئاْقلا  َكِْرمَا  ِّیلَو  یلَع  ِّلَص  َو  َّمُهَّللَا  :» تسا هتفرگ  بقل  نآ  هب  اـهاعد  زا  یـضعب 

شیوخ بالقنا  فادها  هحولرـس  ار  تلادـع  وا  يرآ  [ . 191 . ] تسا ناگمه  راظتنا  دروم  تلادـع  ینامرآ و  هدـننک  مایق  هک  ناـمه  تسرف 
تلادع نودـب  نآ  لها  نیمز و  تسا و  یعامتجا  يدرف و  تایح  داعبا  همه  رد  یقیقح  تایح  زاس  هنیمز  تلادـع ، هک  اریز  تسا  هداد  رارق 

« اِهتْوَم َدـَْعب  َضْرَْالا  ِییُْحی  َهَّللا  ّنَا  اوُمَلِْعا   » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  . دـنوشیم هتـشادنپ  هدـنز  هک  دنتـسه  یحوریب  ناـگدرم 
هدـنز ار  تلادـع  هک  دزیگنایم  رب  ار  [ 193  ] ینادرم دـنوادخ  هکلب  دـنکیم  هدـنز  ناراـب  اـب  ار  نیمز  هک  تسین  نیا  دوصقم  : دومرف [ 192]

تلادـع هک  تسنآ  هب  هراشا  نیمز » ندـش  هدـنز   » ریبعت و  ... دوشیم هدـنز  نیمز  هعماـج ،) رد   ) لدـع نتفرگ  ناـج  ببـس  هب  سپ  دـننکیم 
. دارفا زا  یضعب  يارب  اهطیحم و  زا  یشخب  رد  هن  ییاج  همه  ریگارف و  تسا  یتلادع  يودهم ،

تموکح ياه  همانرب 

هراشا

تخانش نمض  ات  میزادرپب  روکذم  ياهفده  هب  ندیسر  يارب  تموکح  ياههمانرب  یـسررب  هب  دیاب  تموکح ، فادها  اب  ییانـشآ  زا  سپ 
اب دنتـسه  ملاع  گرزب  یجنم  راظتنا  هب  هکناـنآ  دوش و  میـسرت  روهظ  زا  شیپ  نارود  يارب  ییوگلا  روهظ ، زبس  ِنارود  رد  اـهتیلاعف  ریـسم 

هداـمآ یهار  ناـنچ  ندومیپ  يارب  ار  هعماـج  دوخ و  هدـیدرگ و  انـشآ  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  ییارجا  ياـههمانرب  یتموکح و  ياـهشور 
نآ ياههمانرب  هدـمع  روحم  هس  تسا  دوجوم  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تموکح  نارود  هرابرد  هک  یناوارف  تاـیاور  زا  هدافتـسا  اـب  . دـننک
زا يرود  رطاخ  هب  هک  يرـشب  هعماج  رگید  نایب  هب  . يداصتقا ياههمانرب  یعامتجا و  ياههمانرب  یگنهرف ، ياههمانرب  زا : دـنترابع  تموکح 
هب گرزب ، یگنهرف  بالقنا  کی  وترپ  رد  تسا  مزال  تسا  هدـش  راتفرگ  یگنهرف  طاطحنا  هب  ینید ، ناـیاوشیپ  هریـس  نآرق و  باـن  میلاـعت 

رکیپ نوگاـنوگ  ياـهمخز  هک  تسا  تهج  نآ  هب  یعاـمتجا » عماـج  هماـنرب   » کـی موزل  نینچمه  . دوش هدـنادرگزاب  ترتـع  نآرق و  نماد 
ياج هب  تسا  یناسنا  یهلا و  قوقح  زا  ناگمه  يرادروخرب  هعماج و  یعقاو  تایح  نماض  هک  یحیحص  ياههمانرب  دریگ و  مایتلا  عامتجا ،
ارجا هتفرگ و  رارق  تسا ، هدـیناشک  نافیعـض  قوـقح  نتفر  نیب  زا  یهاـبت و  داـسف و  جرم و  جره و  هـب  ار  هعماـج  هـک  هناـملاظ  ياـهشور 

تاناکما یمامت  زا  نآ  نمـض  ات  دراد  ترورـض  زین  يداصتقا  همانرب  یعامتجا ، دشر  یگنهرف و  یلاعت  ياههنیمز  ندش  مهارف  يارب  . ددرگ
يداصتقا دشر  یعیبط ، بهاوم  زا  هنیهب  يریگهرهب  اب  هکنیا  رگید  نایب  هب  دوش . هدافتـسا  بسانم  رتسب  رد  هنالداع و  لکـش  هب  ینیمز  ِيّدام 

هیلعمهدزاود ماما  تموکح  ياـههمانرب  یلاـمجا  ناـیب  زا  سپ  . ددرگ ریذـپناکما  اـهطیحم  همه  رد  تاـقبط و  همه  يارب  تشیعم  نیمأـت  و 
شخب ره  رد  ار  ترضح  ياههمانرب  نیرتمهم  میزادرپیم و  مالسلا  مهیلعنیموصعم  تایاور  ساسا  رب  اهنآ  یلیصفت  یـسررب  هب  مالـسلا - 

: میهدیم رارق  ثحب  دروم 

یگنهرف همانرب 

هراشا
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اب دوب و  دهاوخ  مدرم  یلمع  یملع و  یلاعت  دشر و  ياتسار  رد  یگنهرف ، ياهتیلاعف  یمامت  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  یناهج  تموکح  رد 
: زا دنترابع  ّقح  تموکح  رد  یگنهرف  داهج  ياهروحم  نیرتمهم  . دش دهاوخ  هلباقم  اههنیمز  همه  رد  ینادان  لهج و 

تنس باتک و  ءایحا 

نیرخآ تموکح  نامز  رد  دوب ؛ هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  یگدـنز  هیـشاح  رد  هدـنام و  اهنت  بیرغ و  نآرق  راصعا ، همه  رد  هکنآ  زا  سپ 
تسا ینید  نایاوشیپ  راتفر  راتفگ و  نامه  هک  ّتنس  و  دوشیم . دراو  رشب  یگدنز  هصرع  یمامت  هب  نآرق  شخب  تایح  میلاعت  یهلا  تجح 

یباـیزرا ترتع  نآرق و  ریذـپانهشدخ  راـیعم  اـب  ناـگمه  درکلمع  ددرگیم و  حرطم  یناـسنا  تاـیح  يوگلا  نیرتهب  ناونع  هب  اـج  همه  رد 
هک يراگزور  رد  : تسا هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  ینآرق  تموکح  اـسر  یناـیب  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  . دوشیم
رد دزاسیم و  سفن  ياوه  نیزگیاج  ار  يراگتـسر  تیاده و  دـنکیم و ] روهظ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما   ] دـنکیم تموکح  سفن  ياوه 
رد زین  و  [ . 194 . ] دزاسیم هعماج  رب  مکاح  ار  نآ  دنادرگیم و  نآرق  هجوتم  ار  راکفا  تسا ، هدش  مدقم  نآرق  رب  یصخش  رظن  هک  يرصع 

دوخ نایعیش  نونکا  مه  ییوگ  تسا ...: هداد  تراشب  نینچ  رشب  یگدنز  رد  ار  نآ  روضح  نآرق و  روهظ  نارود  ترضح  نآ  رگید ، ینایب 
دای نداد و  داـی  و  [ . 195 ... ] دـنزومآیم مدرم  هب  هدـش  لزان  هک  هنوگ  نادـب  ار  نآرق  دـناهدز و  اـههمیخ  هفوک ، دجـسم  رد  هک  منیبیم  ار 

. تسا یعامتجا  يدرف و  ياههزوح  همه  رد  نآ  ماکحا  نآرق و  تیمکاح  ینآرق و  گنهرف  جیورت  يارب  یعورش  هطقن  نآرق  نتفرگ 

قالخا تفرعم و  شرتسگ 

لماع نیرتمهم  هک  اریز  تسا  هداد  ماجنا  ار  دـیکأت  نیرتشیب  رـشب  يونعم  یقالخا و  دـشر  رب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  میلاـعت  میرک و  نآرق 
لیمکت ار  دوخ  يربمایپ  زا  فده  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دشابیم . وکین  قالخا  انامه  تقلخ  دنلب  فده  يوس  هب  ناسنا  یلاعت  دـشر و 

لامک اب  یلو  [ 197 . ] دنکیم یفرعم  مدرم  همه  يارب  يراتفر  يوگلا  نیرتهب  ار  راوگرزب  نآ  زین  نآرق  و  [ 196  ] درمشیم قالخالا  مراکم 
هب يرـشب و  عماوج  رد  اههنیمز  همه  رد  یقالخا  طاطحنا  مالـسلا ، مهیلعتیب  لها  نآرق و  ياهییامنهار  زا  رـشب  يرود  هطـساو  هب  فسأـت 

یعامتجا يدرف و  تایح  ندرک  ناریو  مهم  لماوع  زا  یقالخا  ياهـشزرا  زا  فارحنا  نیمه  تسا و  هدیدرگ  راکـشآ  نیملـسم  هعماج  هژیو 
رد ار  یقالخا  ياهشزرا  جیورت  تسا ، ناهج  رب  یهلا  ياهـشزرا  ادخ و  تموکح  هک  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  تموکح  . تسا هدش  اهناسنا 

َلَمْکَا َو  ْمُُهلوُقُع  ِِهب  َعَمَجَف  ِدابِْعلا  ِسُوُؤر  یلَع  ُهَدَـی  َعَضَو  انُمئاق  َماق  اذِا  : دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . داد دـهاوخ  رارق  دوخ  ياههمانرب  سأر 
قالخا درک و  دهاوخ  عمج  ار  ناشیا  ياهلقع  داهن و  دهاوخ  ناگدنب  رـس  رب  دوخ  تسد  دـنک  مایق  ام  مئاق  هک  ینامز  [ . 198 . ] ْمُُهقالْخَاِِهب
تموکح هک  مالـسلا  هیلعيدـهم  تموکح  وترپ  رد  هک  دوشیم  هدـیمهف  ابیز  زیمآهیانک و  ریبعت  نیا  زا  . دـناسر دـهاوخ  لاـمک  هب  ار  اـهنآ 

زا تسپ  طحنم و  قالخا  هک  هنوگنامه  اریز  دـمآ  دـهاوخ  مهارف  رـشب  یقالخا  یلقع و  لامک  يارب  بسانم  رتسب  تسا ، تیونعم  قالخا و 
زا هدـنکآ  طیحم  رگید  يوس  زا  . دوب دـهاوخ  ناسنا  رد  وکین  قالخا  روهظ  زورب و  بجوم  لقع  لاـمک  تسا ، یمدآ  درِخ  لـقع و  ناـصقن 

يوـس هـب  اهشـشک  هـمه  نورب  نورد و  زا  نیارباـنب  دـهدیم . قوـس  اـهیبوخ  يوـس  هـب  ار  یمدآ  یهلا  ياهتنـس  نآرق و  ياهتیادـه 
. دوشیم ریگملاع  یئاج و  همه  یناسنا  یهلا و  ياهشزرا  هک  تسا  هنوگنیا  تساه و  ییابیز  اهتلیضف و 

یملع تضهن 

[ ، 199  ] تسا شیوخ  نامز  ناـملاع  همه  دمآرـس  مولع و  عبنم  دوخ  هک  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  تموکح  یگنهرف  ياـههمانرب  زا  یکی 
هیلعيدـهم ندـمآ  تراشب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  یتقو  . تسا هقباـسیب  ریگمـشچ و  روط  هب  يرـشب  شناد  یملع و  تضهن 
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تسا ناشیا  مئاق  مالسلا ) هیلعنیسح  ماما  نادنزرف  زا   ) ماما نیمهن  :... تسا هدومرف  هراشا  زین  وا  مادقا  زا  شخب  نیا  هب  تسا  هداد  ار  مالـسلا 
تلادـع و زا  ار  نیمز  مامت  تسا و  هتـشگ  یکیراـت  راـتفرگ  هکنآ  زا  سپ  دـنکیم  رپ  ییانـشور  زا  ار  نیمز  همه  وا  تسد  هب  دـنوادخ  هک 
لهج و هب  هکنآ  زا  سپ  دزاسیم  دنمهرهب  یئاناد  ملع و  زا  ار  ملاع  رسارس  دشاب و  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  دنکآیم  يرگداد 

نیب یقرف  ییافوکـش  نیا  رد  تسا و  هعماج  تاقبط  راـشقا و  همه  يارب  يرکف  یملع و  شبنج  نیا  و  [ . 200 ... ] دشاب هدمآ  راتفرگ  ینادان 
هیلعيدـهم ماما  نامز  رد  : دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  . دنـسریم یـسانشنید  یملع و  دـنلب  ياـههبتر  هب  زین  ناـنز  هکلب  تسین . نز  درم و 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  قباطم  شاهناخ  نورد  رد  نز  هک  اج  نآ  ات  دوشیم  هداد  شناد ) و   ) تمکح امـش  هب  مالـسلا 
رما هک  اریز  دراد  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  قیمع  تخانـش  یهاگآ و  زا  تیاـکح  نیا  و  [ . 201 . ] دنکیم تواضق 

. تسا نیگنس  راوشد و  يرما  تواضق 

اهتعدب اب  هزرابم 

هیلعیلع ماما  . تسا يرادنید  نید و  رد  یـصخش  ءارآ  اههشیدـنا و  ندرک  لخاد  نید و  رد  يروآون  ینعم  هب  و  ّتنـس »  » لباقم رد  تعدـب 
دنزرویم و تفلاخم  شربمایپ  وا و  باتک  ادخ و  نامرف  اب  هک  دنتسه  یناسک  ناراذگ  تعدب  : دیامرفیم ناراذگ  تعدب  یفرعم  رد  مالسلا 
ادخ و اب  تفلاخم  ینعم  هب  تعدـب  نیاربانب  [ . 202 . ] دشاب رایـسب  اهنآ  رامـش  دنچ  ره  دننکیم  لمع  دوخ  یناسفن  ياهاوه  يأر و  ساسارب 

باتک زا  ماهلا  اب  هک  تسنآ  زج  نیا  تسا و  یـصخش  تالیامت  ساسارب  ندرک  لمع  یناسفن و  ياهاوه  ندرک  مکاح  وا و  ربمایپ  باتک و 
دنکیم و دوبان  ار  ربمایپ  ادخ و  هویـش  ّتنـس و  هک  تسا  يرما  تعدب  دوش . هئارا  ون  یلیلحت  قیقحت و  یهلا  ياهرایعم  ساسا  رب  ّتنـس و  و 

دننام زیچ  چیه  [ . 203 . ] ِعَِدبلا ُْلثِم  َنیّدلا  َمَدَهام  : دومرف مالـسلا  هیلعیلع  ماما  . تسین هدننک  دوبان  هدننکـش و  نینچ  نید ، يارب  یتفآ  چـیه 
زا هدرپ  دننک و  مایق  دیاب  نارادم  ّتنـس  ناراذـگ ، تعدـب  لباقم  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .و  تسا هدرکن  هابت  ناریو و  ار  نید  اهتعدـب 

ربمایپ . دـننک يریگولج  مدرم  یهارمگ  زا  هنوگنیدـب  دـننک و  راکـشآ  نامدرم  يارب  ار  اهنآ  تسردان  هار  دـنرادرب و  اـهنآ  گـنرین  ریوزت و 
ره دزاس ، راکـشآ  ار  دوخ  شناد  ملع و  هک  تسا  ملاع  رب  دـنوش  راکـشآ  متما  نایم  رد  اهتعدـب  هاـگره  : دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 

نید رد  هک  اهتعدـب  هـچ  وا ، نـشور  هار  ربماـیپ و  زا  سپ  هـک  تـفگ  دـیاب  فسأـت  اـب  [ . 204 ! ] داـب وا  رب  ادـخ  نیرفن  دـنکن  نـینچ  سک 
ناس نیدب  و  دندوشگن ! مدرم  ربارب  رد  هک  اهیهارمگ  هچ  دـندرواین و  دـیدپ  يرادـنید  ریـسم  رد  هک  اهیجک  اهفارحنا و  هچ  دنتـشاذگن و 

ناـماما دـنچ  ره  دـندناشوپ و  یـصخش  ياههقیلـس  اـهاوه و  ياـهباجح  هـب  ار  نـیئآ  كاـنبات  راـسخر  دـنتخاس و  هنوـگژاو  ار  نـید  هرهچ 
نارود رد  دـنام و  زاب  يزوس  ّتنـس  يراذـگ و  تعدـب  هار  نانچمه  یلو  دندیـشوک  نید  ناملاع  ناشیا  لاـبند  هب  مالـسلا و  مهیلعموصعم 

تموکح راس  هیاس  رد  دیایب و  نآرق  دوعوم  رشب و  یجنم  بتکم و  بحاص  هک  تسا  راظتنا  رد  ملاع  نونکا  .و  تفرگ يدوعص  ریس  تبیغ 
ات تساهیهارمگ  اهتعدب و  اب  هزرابم  وا  یحالـصا  ياههمانرب  سأر  رد  کش  یب  و  دوش . هدیچرب  اهتعدب  هدیدرگ و  هدـنز  اهتنـس  وا 

ترـضح نآ  روهظ  نامز  فیـصوت  رد  دنلب  ینخـس  نمـض  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . ددرگ مهارف  رـشب  یلاعت  دشر و  تیادـه و  ياههنیمز 
یتّنس چیه  زا  دنکرب و  هشیر  زا  ار  نآ  هکنیا  رگم  دراذگناو  ار  یتعدب  چیه  [ . 205 ... ] اهَماقَا َِّالا  ًۀَّنُسال  َو  اَهلازَا  َِّالا  ًۀَعِْدب  ُكُْرتَیالَو  دومرف ...:

. دومرف دهاوخ  اپ  رب  ار  نآ  هکنیا  رگم  درذگیمن 

يداصتقا همانرب 

هراشا

عیزوت دـیلوت و  تاناکما  دوش و  هدافتـسا  یتسرد  هب  هعماج  رد  تورث  عبانم  زا  رگا  تسا . ملاس  داصتقا  ملاس ، هعماج  کی  ياـههصخاش  زا 
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، دـنک مهارف  ار  اههیامرـس  زا  يریگهرهب  ِناکما  همه  يارب  هدرک و  هجوت  اهرـشق  همه  هب  تموکح  هکلب  دـشابن  صاـخ  ياهدـع  راـیتخا  رد 
هبنج هب  زین  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  تایاور  میرک و  نآرق  رد  تسا . رتشیب  نآ  رد  زین  يونعم  دـشر  ناکما  هک  دوشیم  هتخاـس  ياهعماـج 

داـصتقا يارب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ینآرق  تموکح  رد  نیارباـنب  تسا . هدـش  هجوت  مدرم  یتشیعم  عضو  يزاـس  هنیهب  يداـصتقا و 
ییادخ بهاوم  یعیبط و  عبانم  زا  دـباییم و  ناماس  دـیلوت  رما  ًالوا  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدـش  نیودـت  یبولطم  همانرب  نآ  مدرم  ناهج و 

مین تاـیاور  هب  تساـجب  . ددرگیم عیزوت  تاـقبط  همه  نیب  هنـالداع  لکـش  هب  هدـمآ  تسد  هب  تورث  ًاـیناث  دوشیم و  يرادرب  هرهب  نیرتهب 
. میسانشب ار  ترضح  تیمکاح  نارود  داصتقا  میزادنیب و  یهاگن 

یعیبط عبانم  زا  يرو  هرهب 

زا هن  دوشیم و  هدافتسا  كاخ  تیفرظ  مامت  زا  هن  تسا . یهلا  بهاوم  زا  اجب  حیحص و  ندرکن  هدافتسا  داصتقا ، شخب  تالکـشم  زا  یکی 
، نامـسآ وا  ّقـح  تموـکح  تکرب  هـب  مالـسلا و  هیلعيدـهم  ماـما  ناـمز  رد  ددرگیم . يرادرب  هرهب  نـیمز  ءاـیحا  هار  رد  یتـسرد  هـب  بآ 

ِتَجَرْخََال َو  اهَرْطَق  ُءامَّسلا  َِتلَْزنََال  انُمئاق  َماق  ْدَـق  َْولَو  دومرف ...: مالـسلا  هیلعیلع  ماما  . دـهدیم راـب  غیردیب  نیمز  دراـبیم و  هنادـنمتواخس 
نیرخآ تیمکاح  ناـمز  رد  ... دروآیم نوریب  هاـیگ  نیمز  دزیریم و  ناراـب  نامـسآ  دـنک ، ماـیق  اـم  مئاـق  نوچ  و  [ . 206 ... ] اهَتابَن ُضْرَـْالا 

مهارف ملاـس  يداـصتقا  يزیریپ  يارب  نـالک  ياهیامرـس  اـت  دریگیم  رارق  ناـبوخ  ماـما  راـیتخا  رد  نآ  تاـناکما  نیمز و  همه  ّقح  تجح 
هب ياهطقن  زا  ياهظحل  رد   ) دوشیم هدیچیپ  وا  يارب  نیمز  [ . 207 ... ] ُزُونُْکلا َُهل  ُرَهْظَت  َو  ُضْرَْالا  َُهل  يوُْطت  :... دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  . دوش

. ددرگیم راکشآ  وا  يارب  نآ  ياهجنگ  مامت  و  دوریم ) رگید  هطقن 

تورث هنالداع  عیزوت 

دارفا هک  تسا  هدوب  هنوگنیا  هشیمه  تسا . ّصاخ  یهورگ  دزن  رد  تورث  ندش  هتشابنا  يرـشب ، عماوج  رد  رامیب  داصتقا  لماوع  نیرتمهم  زا 
عفانم تهج  رد  ار  نآ  هتخادـنا و  گنچ  یمومع  تورث  ياهرابنا  رب  دـناهدوب  لئاق  يزایتما  لیلد -  ره  هب  دوخ -  يارب  هک  ییاهتیعمج  ای 
دهاوخ ناگمه  رایتخا  رد  ار  یناگمه  تورث  درک و  دـهاوخ  هلباقم  نانیا  اب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  دـناهدرب . راک  هب  یهورگ  یـصخش و 

... ِۀَّیِعَّرلا ِیف  َلَدَعَو  ۀَّیوَّسلِاب  َمَّسَق  ِْتیَْبلا  ِلْهَا  ُمئاق  َماق  اذِا  : دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . داد دهاوخ  ناشن  همه  هب  ار  يولع  تلادع  تشاذگ و 
نآ نامز  رد  . دـنکیم راتفر  تلادـع  هب  قلخ  نایم  رد  دـنکیم و  میـسقت  يواسم  هب  ار ) لاوما   ) دـنک مایق  ربمایپ  نادـناخ  مئاق  یتقو  [ . 208]
هیلع هللا  یلصمرکا  ربمایپ  . دنوشیم دنمهرهب  دوخ  یهلا  یناسنا و  قوقح  زا  ناگمه  دیآیم و  رد  ارجا  هب  يربارب  تاواسم و  لصا  ترـضح 

. دنکیم میسقت  یتسرد  هب  ار  لاوما  وا  دش ... دهاوخ  هتخیگنارب  نم  تّما  رد  هک  مهدیم  تراشب  مالسلا  هیلعيدهم  هب  ار  امـش  : دومرف هلآو 
نآ هعماج  حطـس  رد  تاواسم  نیا  دروآ  هر  و  [ . 209 . ] درک دهاوخ  ارجا  ار  تاواسم  مدرم  نیب  ینعی  دومرف : تسیچ ؟ دارم  دیـسرپ : یـسک 

مالسلا هیلعيدهم  ماما  دومرف ...: مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . دوشیم هدیچرب  یتاقبط  ياههلـصاف  هدیدرگ و  نک  هشیر  یتسدیهت  رقف و  هک  تسا 
[ . 210 . ] دشاب تاکز  دنمزاین  هک  دوشن  ادیپ  یسک  هک  ياهنوگ  هب  دنکیم  راتفر  تاواسم  هب  مدرم  نایم 

ینادابآ نارمع و 

ناشیا و نارکفمه  نایفارطا و  نامکاح و  اب  طابترا  رد  يوحن  هب  هک  دوشیم  دابآ  یگدنز  طیحم  زا  ییاهشخب  يرـشب ، ياهتموکح  رد 
رما هک  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تموکح  رد  یلو  دـنوشیم  شومارف  تاقبط  هیقب  دـشاب و  اهذوفن  بحاص  ناـگرزب و  فارـشا و  هقبط  اـی 

هیلعيدـهم ماما  راگزور  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  . دـسریم یناداـبآ  تمعن و  هب  اـج  همه  ددرگیم  یهدـناماس  عیزوت  دـیلوت و 
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. ددرگیم دابآ  هکنیا  زج  دنامیمن  ياهناریو  چیه  نیمز  مامت  رد  [ . 211 ... ] َرِّمُعَِّالا ٌبارَخ  ِضْرَْالا  ِیف  یْقبَی  الَف  دیامرفیم ...: مالسلا 

یعامتجا همانرب 

هراشا

ناماس يارب  ملاع ، گرزب  رتسگداد  تموکح  رد  تسا . یعامتجا  ياـههمانرب  هب  نتخادرپ  يرـشب ، هعماـج  راـتخاس  حالـصا  داـعبا  زا  یکی 
اهنآ يارجا  ببـس  هب  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تنـس  نآرق و  میلاعت  ساـسا  رب  ییاـههمانرب  عاـمتجا ، یـشخب 

دوشیم جیورت  اهیبوخ  تسا  یهلا  ّتیمکاح  تحت  هک  یناهج  رد  دوب . دهاوخ  دارفا  یلاعت  دشر و  يارب  هدامآ  ياهنیمز  یگدـنز ، طیحم 
تلادـع دوشیم و  تخادرپ  تاواسم  هب  دارفا  یعاـمتجا  قوقح  زین  دوشیم و  ینوناـق  دروخرب  ناراکدـب  اـب  ددرگیم و  یهن  اهيدـب  زا  و 
هدهاشم ار  یبوخ  ییابیز و  يایند  نآ  زا  ياهولج  میزادـنیب و  تایاور  هب  یهاگن  مین  تساجب  . ددرگیم هدایپ  نآ  یعقاو  ینعم  هب  یعامتجا 

: مینک

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شرتسگ  ءایحا و 

دهاوخ هتـشاذگ  ارجا  هب  هدرتسگ  تروص  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گرزب  هضیرف  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  یناـهج  تموکح  رد 
. تسا هدرمـش  اهتما  هدیزگرب  ناونع  هب  یمالـسا  تما  ياهیگژیو  زا  ار  نآ  هدیزرو و  دـیکأت  نآ  رب  میرک  نآرق  هک  یبجاو  نامه  دـش .

يدوبان تکاله و  رد  یـساسا  لـماع  نآ  نتـشاذگاو  و  [ 213  ] ددرگیم هماـقا  یهلا  تاـبجاو  همه  نآ  ببـس  هب  هـک  يرما  ناـمه  [ . 212]
هک تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  نیرتالاو  نیرتهب و  زا  .و  تسا هدوب  تاعامتجا  رد  اهيدـب  يداـیز  دـشر و  اـهیبوخ و 
... ُُهباحْصا َو  يدهَْملَا  : دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . دنـشاب اهیتشز  زا  هدنرادزاب  اهیبوخ و  هب  هدننک  رما  نآ  نارازگراک  تموکح و  سیئر 

. دننکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  وا ... نارای  يدهم و  [ . 214  ] ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی 

یقالخا لئاذر  داسف و  اب  هزرابم 

دهاوخ هلباقم  اهیتشز  تارکنم و  اب  لمع  رد  هکلب  دوب  دـهاوخن  نابز  هب  اهنت  تسا  یهلا  تموکح  ياههصخاش  زا  یکی  هک  رکنم  زا  یهن 
قارف و گنهآ  هک  هبدـن  ياعد  رد  . ددرگ كاپ  اهیتشز  زا  یگدـنز  طیحم  دـنامن و  هعماج  رد  یقالخا  لئاذر  داسف و  يارب  ییاج  اـت  دـش 

هکنآ تساجک  [ . 215  ] ِءاوْهَْألاَو ِْغیَّزلا  َراثآ  ُسِماط  َْنیَا  ِءاِرْتفِْالاَو  ِبْذِْـکلا  َلـئابَح  ُعِطاـق  َْنیَأ  : میناوخیم تسا  بیاـغ  راـی  زا  ییادـج  ياون 
؟ تخاس دهاوخ  دوبان  ار  سوه  يوه و  یهارمگ و  راثآ  هکنآ  تساجک  درک ؟ دهاوخ  نک  هشیر  ار  ءارتفا  غورد و  ياهنامسیر 

یهلا دودح  يارجا 

یگنهرف و ياههویش  اب  ییوس  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تموکح  رد  دراد . نوگانوگ  ياههویـش  هعماج ، ناراکهبت  نادسفم و  اب  دروخرب 
ياهزاین نیمأت  اب  رگید  يوس  زا  دننادرگیمرب و  یتسار  حالـص و  هار  هب  ار  ناراکهزب  ناقـساف و  نامیا ، دـئاقع و  میکحت  فراعم و  میلعت 

هب زواجت  هار  اهنیا  همه  دوجو  اب  هک  اهنآ  یلو  دـندنبیم  یهابت  داـسف و  رب  ار  هار  یعاـمتجا ، تلادـع  يارجا  یگدـنز و  لوقعم  عورـشم و 
دوشیم دروخرب  دیدش  ياهنوگ  هب  اهنیا  اب  دنریذپیمن ، ار  نوناق  بوچراچ  دنیامیپیم و  ار  یهلا  ماکحا  نتـشاذگاپریز  نارگید و  قوقح 

هرابرد یهلا  دودـح  يارجا  نآ  دوش و  يریگولج  نارگید  طسوت  هعماج  رد  داسف  دـنور  همادا  زا  زین  ددرگ و  اـهنآ  يراـکهبت  هار  ّدـس  هک 
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ترـضح هک  مالـسلا  هیلعمرکا  ربمایپ  زا  يدنلب  تیاور  رد  . تسا هدیدرگ  نایب  مالـسا  يرفیک  نیناوق  رد  نآ  زرم  ّدح و  هک  تسا  نادـسفم 
( ارجا و   ) هماقا ار  یهلا  دودـح  وا  : تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  تایـصوصخ  ناـیب  نمـض  رد  تسا ، هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعداوج 

[ . 216 . ] درک دهاوخ 

ییاضق تلادع 

، ار ملاع  همه  هک  تسوا  تساه و  شخب  همه  رد  تلادع  يارجا  هعماج ، حطـس  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  یتموکح  ياههمانرب  سأر  رد 
شخب تلادـع ، يارجا  ياـههزوح  نیرتـمهم  زا  یکی  و  دـشاب . هدـنکآ  متـس  مـلظ و  زا  هـک  هنوگناـمه  دـنکیم  يرگداد  تلادـع و  زا  رپ 

هب اهنوخ ، هتشگ و  هرداصم  قحان  هب  لاوما ، تسا . هدش  نآ  رد  اهیشک  قح  اهملظ و  نیرتشیب  هک  تسا  یشخب  نامه  نیا  تسا و  تواضق 
تسا و هدـش  ملاع  نافعـضتسم  رب  ملظ  نیرتشیب  اـیند ، ییاـضق  مکاـحم  رد  تسا ! هداـتفا  رطخ  هب  ناـهانگیب  يوربآ  هدـش و  هتخیر  قحاـن 

هدرک دوبان  قحان  هب  ار  يرایـسب  ياههورگ  دارفا و  ناج  لام و  رگمتـس ، نامکاح  نادـنمتردق و  ذوفن  ریثأت  تحت  اـهنآ  زا  هرداـص  ماـکحا 
دـناهدرک و ارجا  هتـشون و  ار  يرایـسب  هناملاظ  ياهمکح  ناشناگتـسباو  دوخ و  يارب  يّدام  عفانم  بلج  يارب  زین  بلط  ایند  نایـضاق  تسا .

ارجا وا  هراـبرد  ادـخ  نوناـق  هک  یمرجم  راـکهبت و  اـسب  هچ  تسا و  هدـش  هتخیوآ  راد  هبوـچ  هب  هک  یهاـنگیب  رایـسب  هچ  هـکنیا  هصـالخ 
تلادـع رهظم  هک  وا  تساهیـشک . قح  همه  تیاهن  اهملظ و  همه  نایاپ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  رتسگ  لدـع  تیمکاـح  . تسا هدـیدرگن 

رد سک  چـیه  هب  ات  درامگیم  سرت  ادـخ  قیقد و  ینایرُجم  حـلاص و  ینایـضاق  دـنکیم و  داجیا  رتسگداد  ییاههمکحم  تسا ، راگدرورپ 
یئالط نارود  مالسلا و  هیلعيدهم  ماما  فیصوت  رد  دنلب  یتیاور  نمض  رد  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  . دورن یمتس  نیرتمک  ملاع  ياج  چیه 

رون هب  نیمز  دـنک  مایق  وا  یتقوًادَـحَا  ٌدَـحَا  ُِملْظَی  الَف  ِساَّنلا  َْنَیب  ِلْدَْـعلا  َنازیم  َعَضَو  َو  اهِّبَر  ِرُوِنب  ُضْرَْالا  ِتَقَرْـشَا  َجَرَخ  اذِاَف  : دومرف شروهظ 
يرگید رب  سک  چیه  هک ) دنک  يراج  ار  تلادع  نانچ   ) سپ دـهن  قلخ  نایم  رد  تلادـع  يوزارت  ترـضح  نآ  ددرگ و  نشور  راگدرورپ 

رب ار  هار  هک  تسا  قیقد  هدرتـسگ و  ناـنچ  ترـضح  ییاـضق  تلادـع  هک  دوـشیم  هتـسناد  تیاور  نیا  زا  [ . 217 . ] درادـن اور  متـس  ملظ و 
. دنکیم يریگولج  نارگید ، قح  هب  زواجت  ندش  يداع  متس و  ملظ و  رارکت  زا  ددنبیم و  نایوجدوس  ناملاظ و 

تموکح ياهدرواتسد 

هراشا

هچ دننکیم و  نایب  دوخ  تموکح  يارب  ار  ییاهنامرآ  دـنریگ  تسد  هب  ار  تردـق  دنـسرب و  تموکح  هب  هکنآ  زا  شیپ  اهتیعمج  دارفا و 
فادها رد  نامز ، تشذگ  تردـق و  هب  ندیـسر  زا  سپ  ًالومعم  اّما  دـننک  مالعا  زین  ار  دوخ  ياههمانرب  فادـها ، نآ  هب  ندیـسر  يارب  اسب 

تـسد . دننکیم شومارف  ار  هدش  حرطم  فادها  اههدیا و  نآ  یّلک  هب  ای  دننکیم و  لودع  دندوب  هتفگ  هچنآ  زا  یهاگ  هدنام و  ماکان  دوخ 
ياـههمانرب هکنآ  اـی  هدوـبن و  یلوـصا  یعقاو و  اهفدـه »  » هک تسا  نآ  تهج  هـب  اـی  هدـش  نـییعت  شیپ  زا  فادـها  اـهوزرآ و  هـب  نتفاـین 

هدوب نایرجم  تقایل  مدع  یماکان ، ببس  زین  دراوم  زا  يرایسب  رد  تسا و  هدوبن  یلماک  عماج و  همانرب  اهفده ، هب  ندیـسر  يارب  تموکح 
رد ناگمه  دراد و  رشب  ياهنادجو  قمع  رد  هشیر  هک  لیـصا  یعقاو و  تسا  ییاهفده  فادها ، مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  تموکح  رد  . تسا

اهشخب یمامت  رد  هدیدرگ و  میظنت  مالـسلا  مهیلعتیبلها  تنـس  نآرق و  میلاعت  ساسا  رب  زین  اههمانرب  دناهدوب و  نآ  هب  ندیـسر  يوزرآ 
هلمج کی  رد  تسا و  هجوت  لباق  ریگمـشچ و  رایـسب  میظع ، بالقنا  نیا  ياهدرواتـسد  نیاربانب  دراد ؛ دوجو  اـهنآ  يارب  یئارجا  تناـمض 

رد لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  رـشب  يدام  يونعم و  ياهزاین  مامت  يوگخـساپ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تموکح  ياهدرواتـسد  تفگ  دـیاب 
: میزادنایم یهاگن  مین  اهدرواتسد  نیا  زا  یخرب  هب  تایاور  هب  هجوت  اب  اجنیا  رد  . تسا هداهن  تناما  هب  ناسنا  دوجو 
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ریگارف تلادع 

تسا هدش  هدرمش  يرگداد  تلادع و  زا  ناهج  ندش  رپ  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  بالقنا  مایق و  دروآ  هر  نیرتمهم  ناوارف ، تایاور  رد 
رد هک  مییازفایم  ار  تیعقاو  نیا  هدـش  داـی  تقیقح  نآ  رب  شخب  نیا  رد  اـما  میتـفگ . نخـس  نآ  هراـبرد  تموـکح  فادـها  شخب  رد  هک 

عامتجا ياهگریوم  مامت  رد  يراج  نایرج  کی  تروص  هب  هعماج  حوطـس  همه  رد  تلادـع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  مئاق  ّتیمکاـح 
رگیدکی اب  دارفا  طباور  دش و  دهاوخ  مکاح  نآ  رد  تلادع  هکنیا  رگم  دـنامیمن  یگرزب  ای  کچوک  هعومجم  داهن و  چـیه  دـیآیم و  رد 

درب دـهاوخ  مدرم  ياههناخ  رد  ار  تلادـع  مسق ، ادـخ  هب  : دومرف هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . دـش دـهاوخ  يزیریپ  نآ  ساـسا  رب 
لیدبت تلادع  نوناک  هب  تسا  هعماج  رد  داهن  نیرتکچوک  هک  هناخ  یتقو  [ . 218 . ] دنکیم ذوفن  اههناخ  نورد  هب  امرگ  امرس و  هک  نانچنآ 

رازبا اب  هن  يودهم  رتسگ  لدـع  یناهج و  تموکح  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  ددرگیم  هنالداع  رگیدـکی  اب  هداوناخ  دارفا  طباور  دوشیم و 
نیا ییاضف  رد  دهدیم و  شرورپ  ار  دارفا  [ ، 219  ] دهدیم نامرف  ناسحا  تلادع و  هب  هک  ینآرق  تیبرت  کی  ساسا  رب  هکلب  نوناق  روز و 

مرتحم دنـشاب -  هتـشادن  یهاـگیاج  ماـقم ، هبتر و  رظن  زا  هچرگ  ار -  نارگید  قوقح  دوخ ، یهلا  یناـسنا و  هفیظو  مکح  هب  ناـگمه  نینچ 
اهنت نآ  زا  فّلخت  هک  تسا  یتموکح  ینآرق و  هناوتـشپ  اب  لیـصا و  یگنهرف  نایرج  کی  تلادع ، يودهم ، دوعوم  هعماج  رد  . دنرامـشیم

تروص دناهتفای ، شرورپ  مالـسلا  مهیلعتیبلها  نآرق و  میلاعت  زا  رود  هب  هدوب و  بلط  تعفنم  روحم و  دوخ  هک  دارفا  زا  يدودعم  طسوت 
زا هژیو  هب  دهدیمن و  اهنآ  هب  ندیناود  هشیر  ّومن و  دـشر و  هزاجا  دـنکیم و  يّدـج  دروخرب  اهنآ  اب  رورپ  تلادـع  تیمکاح  هک  دریگیم 

تسا مالسلا  هیلعرظتنم  يدهم  تموکح  دروآَهر  یناگمه  ریگارف و  نینچ  یتلادع  يرآ  . دنکیم يریگولج  ّتیمکاح  حوطس  هب  اهنآ  ذوفن 
دهاوخ ققحت  لماک  لکـش  هب  تسا  هدوب  داد  لدع و  زا  ملاع  ندرک  رپ  هک  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  بالقنا  فدـه  نیرتیلاع  ناسنیدـب  و 

. تفر دهاوخ  نیب  زا  رگیدکی  اب  هداوناخ  ياضعا  طباور  رد  یتح  هعماج  يایاوز  همه  رد  یشک  قح  متس و  ملظ و  تفای و 

ینامیا یقالخا و  يرکف و  دشر 

تسا و هعماج  رد  ترتع  نآرق و  گنهرف  جاور  دارفا و  حیحص  تیبرت  ببس  هب  هعماج  رد  تلادع  ندش  ریگهمه  هک  میتفگ  لبق  شخب  رد 
مالـسلا هیلعرقاب  ماما  . تسا هدـش  حیرـصت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تیمکاح  رد  مدرم  ینامیا  یقالخا و  يرکف و  دـشر  هب  ام  تاـیاور  رد 

و [ . 220 . ] دسر لامک  هب  اهنآ  درخ  لقع و  نآ  تکرب  هب  دهن و  ادخ  ناگدنب  رـس  رب  شیوخ  تیانع )  ) تسد دنک  مایق  ام  مئاق  یتقو  : دومرف
مکاح تروص  رد  هک  تسا  ناسنا  ینورد  ربمایپ  لقع ، هک  اریز  دـیآیم  تسد  هب  ناسنا ، لقع  لامک  لاـبند  هب  اـهییابیز  اـهیبوخ و  همه 

هب لین  راـگدرورپ و  یگدـنب  ریـسم  تفر و  دـهاوخ  یتسرد  حالـص و  يوس  هب  یمدآ  لـمع  هشیدـنا و  ناـج ، مسج و  روشک  رب  نآ  ندوب 
نآ ببـس  هب  هک  تسا  یتقیقح ]  ] نآ لـقع  : دومرف ؟ تسیچ لـقع  هک  دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  . دـش دـهاوخ  راومه  تداـعس 

ماما و نودب  هعماج  رد  هک  مینیبیم  زورما  هعماج  رد  يرآ ، [ . 221 . ] دیآیم تسد  هب  تشهب  نآ  ییامنهار ]  ] هب دوشیم و  تدابع  دنوادخ 
لامیاپ ّتیعضو  نیا  دمایپ  تسا و  بازحا  اههورگ و  دارفا و  ياورنامرف  هناگی  شکرس ، سفن  دراد و  هبلغ  لقع ، رب  تاوهـش  وا ، تیمکاح 

، تسا ّلک  لقع  هک  ادخ ، تجح  یئاورنامرف  هیاس  رد  دوعوم و  هعماج  رد  یلو  تسا  یهلا  ياهـشزرا  ندش  شومارف  دارفا و  قوقح  ندـش 
. دهدیمن نامرف  ییابیز  یبوخ و  هب  زج  هدیسر  لامک  هب  ِلقع  دوب و  دهاوخ  مادقا  میمصت و  رادناّکس  راد و  نادیم  اهناسنا ، لوقع 

یلدمه داحتا و 

نامز رد  دوب و  دنهاوخ  یمیمص  دحتم و  مه  اب  دنربیم ، رـسب  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  یناهج  ّتیمکاح  تحت  هک  یتیعمج  تایاور ، ربارب 
مالـسلا هیلعیلع  ماما  . دـنام دـهاوخن  ادـخ  ناگدـنب  ياهلد  رد  رگیدـکی  هب  تبـسن  ینمـشد  هنیک و  يارب  ییاـج  يودـهم  تلود  ییاـپ  رب 
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رگید نامز  نآ  رد  . دورب ناگدـنب  ياهلد  زا  هنیک  دـنک ، مایق  ام  مئاق  یتقو  ... ِدابِْعلا ِبُوُلق  ْنِم  ُءانْحَّشلا ، ِْتبَهَذـَل  اـنُِمئاق ... َماـق  ْدَـق  َْولَو  : دومرف
لّقعت يزرودرخ و  راگزور  دوشیمن و  عیاض  یـسک  زا  یقح  تسا و  يرگداد  لدـع و  راگزور  هک  اریز  تسین  يزوت  هنیک  يارب  ياهناهب 

هک مدرم  ياهلد  ور  نیا  زا  دنامیمن و  یقاب  ییوجهنیک  ینمـشد و  يارب  ياهنیمز  نیاربانب  [ 222 . ] یتسرپ توهش  يزیتس و  لقع  هن  تسا 
نانوچ و  [ 223  ] دـندرگیم زاـب  ینآرق  تّوُخا  يردارب و  هب  ناـگمه  دـباییم و  تفلا  سنا و  دوب ، مه  زا  رود  هدـنکارپ و  نیا ، زا  شیپ  اـت 

[ ماّیا نآ  رد  :] تسا هدومرف  يودـهم  زبس  راـگزور  فصو  رد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  . دـنوشیم ناـبرهم  لدـمه و  رگیدـکی  اـب  ناردارب 
نیا هک  تسین  بیجع  رگید  تسا  راک  رد  ادـخ  تسد  رگا  و  [ . 224 . ] دنک رارقرب  هدنکارپ  ناشیرپ و  بولق  نیب  تفُلا  تدـحو و  دـنوادخ 

، تسا هدیسر  دوخ  جوا  هب  يّدام  ياهشکمشک  اهداضت و  نارحب  هک  ینونک  يایند  رد  نآ  روصت  هک  دسر  ییاج  هب  تیمیمـص  یلدمه و 
تسد يدنمزاین  ره  دوشیم . نایب  یقیقح  تیمیمص  یعقاو و  یتسود  دنک  مایق  ام  مئاق  یتقو  : دندومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  . دشاب راوشد 

[ . 225 . ] دنکیمن عنم  ار  وا  شردارب  درادیمرب و  زاین  رادقم  هب  شاینامیا  ردارب  بیج  زا  دربیم و 

یناور یمسج و  تمالس 

طیحم یگدولآ  هلمج  زا  نوگانوگ  لماوع  لوصحم  هک  تسا  جالع  لباق  ریغ  تخـس و  ياـهيرامیب  زورب  زورما  رـشب  تالکـشم  زا  یکی 
نیب زا  زین  رگیدـکی و  اب  اهناسنا  عورـشمان  طـباور  نینچمه  تسا . یبورکیم  یمتا و  ییایمیـش ، ياهحالـس  يریگراـک  هب  ببـس  هب  تسیز 

هک تسا  رگید  يرامیب  اههد  هتکـس و  جـلف ، نوعاط ، ماذـج ، دـننام  ییاـهیرامیب  روهظ  لـماوع  رگید  زا  اـیرد  ياـهبآ  اـهلگنج و  ندرب 
یناور یحور و  ضارما  زا  يدنلب  تسرهف  دیاب  یمسج  ياهيرامیب  رب  تسین . اهنآ  هجلاعم  هب  رداق  زین  يزورما  هتفرشیپ  نامرد  تشادهب و 

ناـهج و رب  مکاـح  طـلغ  طـباور  ببـس  هب  زین  نیا  هک  تسا  هدرک  لـمحت  لـباق  ریغ  خـلت و  ناـهج  مدرم  يارب  ار  یگدـنز  هک  دوزفا  زین  ار 
يردارب و ساسا  رب  طباور  تساهییابیز و  اهتلیـضف و  تموکح  يرتسگ و  تلادـع  راگزور  هک  يودـهم  همیرک  تلود  رد  . تساـهناسنا
يوق و يزیگنا  تفگش  روط  هب  ناسنا  یحور  یندب و  ياوق  دوریم و  نیب  زا  ناسنا  یناور  یمسج و  ياهيرامیب  دریگیم ، لکـش  يربارب 

رود نانمؤم  زا  ار  اهیرامیب  دـنوادخ  دـنک ، مایق  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  هک  یماگنه  : دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  . ددرگیم دـنمورین 
ِيرامیب چیه  دنکیم  تفرشیپ  تفگش  ياهنوگ  هب  شناد  هک  رورس  نآ  تلود  رد  [ . 226 . ] دنادرگیم زاب  نانآ  هب  ار  یتسردنت  دزاسیم و 

دنهاوخ افش  نارامیب  زا  يرایسب  ترـضح ، دوجو  تکرب  هب  زین  تشاد و  دهاوخ  يریگمـشچ  دشر  ّبط ، تشادهب و  دنامیمن و  یجالعال 
یناوتان راچد  هچنانچ  دباییم و  افش  دشاب  راچد  يرامیب  هب  رگا  دنک  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  سک  ره  : دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  . تفرگ

[ . 227 . ] ددرگیم دنمورین  اناوت و  دشاب 

ناوارف تکرب  ریخ و 

اج همه  وا  تلود  راهب  رد  تسا . هقباـس  یب  ناوارف و  تکرب  ریخ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  مئاـق  تموکح  گرزب  ياهدرواتـسد  زا 
ماـما . ددرگیم رامـشیب  راشرـس و  یهلا  تاـکرب  دـنایوریم و  نـیمز  دراـبیم و  نامـسآ  دـباییم . تاـیح  طاـشن و  هتـشگ و  مرخ  زبـس و 

[ وا تلود  مایا  رد  . ] دنکیم يراج  ار  نیمز  اهنامسآ و  تاکرب  مالسلا ) هیلعيدهم  ماما   ) وا ببـس  هب  دنوادخ  :... دومرف مالـسلا  هیلعقداص 
هب یباداش  تایح و  هماج  اهنیمز  همه  دـنامیمن و  يریوک  ترـضح  نآ  تموکح  هیاس  رد  [ . 228 . ] دهدیم هناد  نیمز  درابیم و  نامسآ 

اوـقت و یکاـپ و  لاـهن  ندز  هناوـج  ناـمز  يدـهم ، راـگزور  هک  تسا  نآ  تهج  هب  ریظنیب  یناوارف  ریگمـشچ و  لوـحت  نـیا  . دـنکیم نـت 
ياهـشزرا ساـسا  رب  ار  دوـخ  طـباور  هتفرگ و  رارق  یهلا  تیبرت  تحت  راـشقا  فانـصا و  همه  رد  مدرم  تـسا و  ناـمیا  ياـهلگ  ییاـفوکش 

نیا رد  میرک  نآرق  . دنادرگ باریـس  تاریخ ، تاکرب و  زا  ار  یکاپ  طیحم  نینچ  هک  تسا  هدومرف  هدعو  دنوادخ  دنهدیم و  ماجنا  یئادخ 
هـشیپ اوقت  هدروآ و  نامیا  اهرهـش  مدرم  رگا  ؛ ِضْرَْالاَو ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَما  يرُقلا  َلـْهَا  َّنَا  َْولَو  : تسا هدومرف  هنیمز 
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[ . 229 . ] میدرکیم زاب  ناشیور  هب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  ياهرد ]  ] دندرکیم

رقف ندش  نک  هشیر 

دـبای و نایرج  غیردیب  وا  نامز  مدرم  رب  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  ددرگ و  راکـشآ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  يارب  ینیمز  عباـنم  همه  یتقو 
يارب مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تلود  رد  تیرشب  دنامیمن و  یتسدیهت  رقف و  يارب  ییاج  ددرگ  میـسقت  تلادع  هب  نیملـسم  لاملاتیب  لاوما 
لـصا دریگیم و  لکـش  يربارب  يردارب و  ساسا  رب  يداصتقا  طباور  وا  راگزور  رد  [ . 230 . ] دوشیم اهر  يرادـن  رقف و  لاگنچ  زا  هشیمه 

همه لاح  نیا  رد  دهدیم و  ینید  ناردارب  اب  تاساوم  يراوخمغ و  يزوسلد و  ّسح  هب  ار  دوخ  ياج  یصخش ، یبلطتعفنم  یئوجدوس و 
رد یگنرکی  یگناگی و  يوب  دـننادیم و  دوخ  زا  ار  نارگید  همه ، نیاربانب  دـننکیم و  هاگن  هداوناخ  کـی  ياـضعا  ناونع  هب  رگیدـکی  هب 
هب رابود  هام  ره  رد  دشخبیم و  مدرم  هب  راب  ود  لاس  ره  مالـسلا ) هیلعيدهم  ماما  :...) دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . دسریم ماشم  هب  اج  همه 

دنوشیم زاین  یب  مدرم  نانچ   ] هکنیا ات  دـیامنیم  لمع  مدرم  نیب  تاواسم  هب  راک ] نیا  رد   ] دـنکیم و اطع  یگدـنز ) زاـین  و   ) يزور اـهنآ 
تعانق و هّیحور  تهج  هب  مدرم  يدـنمزاین  مدـع  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  [ . 231 ...! ] دوشیمن ادیپ  تاکز  هب  يدـنمزاین  چـیه  هک ]

يزاینیب حور  نورد ، زا  دـندرگ  زاینیب  دـنوش و  ناوارف  لام  بحاص  نوریب ، زا  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  رگید  نایب  هب  تسا . یحور  يزاینیب 
لاوما هب  یمـشچ  نیاربانب  دـندرگیم و  دونـشخ  یـضار و  هدرک  اطع  اهنآ  هب  شیوخ  لـضف  زا  دـنوادخ  هچنآ  هب  دوشیم و  ادـیپ  اـهنآ  رد 

يزاینیب حور ]  ] دنوادخ :... تسا هدومرف  مالسلا  هیلعيودهم  تلود  راگزور  فیصوت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  . دنرادن نارگید 
رد يرثؤـم  لـماع  یبلطهداـیز  يدـنمزآ و  هّیحور  روـهظ  زا  شیپ  هک  تسا  یلاـح  رد  نـیا  [ . 232 . ] دـهدیم رارق  ناگدـنب  ياـهلد  رد  ار 

مالسلا هیلعيدهم  ماما  نامز  رد  هکنیا  هصالخ  . تسا هدوب  نادنمزاین  هب  اهنآ  ندرکن  قافنا  مه و  يور  رب  لاوما  نتشابنا  طلغ و  ياهتباقر 
یقالخا یگژیو  تعاـنق ، رگید  يوس  زا  ددرگیم و  میـسقت  تلادـع  هب  راشرـس  تورث  یئوس  زا  دوب . دـهاوخ  نورد  نوریب و  زا  يزاـینیب 

تـسا هدومرف  یتاـنایب  مدرم  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  شـشخب  هراـبرد  هکنیا  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  . دوشیم ناـمدرم 
هب دریگیم  رب  رد  ار  اهنآ  همه  يودهم  تلادع  دنکیم و  ُرپ  يزاینیب  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تما  ياهلد  دـنوادخ  :و  دـیازفایم

مدرم نایم  رد  یسک  سپ  تسا ؟ لام  دنمزاین  یسک  هچ  : دنک مالعا  ياهدنهد  ادن  ات  دنکیم  رما  مالسلا ] هیلعيدهم  ترـضح   ] هک ياهنوگ 
نم هب  هک  دـهدیم  نامرف  وت  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  وگب : وا  هب  ورب و  راد  هنازخ  دزن  دـیامرفیم : وا ] هب   ] ماـما سپ  ! رفن کـی  رگم  دزیخن  رب 

دـشکیم شود  رب  ار  نآ  نوچ  دـنکیم و  ُرپ  ار  شاهماج  طسو  هکنیا  ات  روایب ، ار  تاهماـج  دـیوگیم : وا  هب  راد  هنازخ  سپ  یهدـب . یلاـم 
زا یلو  دنادرگیم  رب  ار  لام  سپ  مشاب ... رتصیرح  همه  زا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  تما  نایم  رد  ارچ  دیوگیم : دوشیم و  نامیشپ 

[ . 233 . ] میریگیمن سپ  زاب  میدرک  اطع  هچنآ  ام  دوشیم : هتفگ  وا  هب  دوشیمن و  لوبق  وا 

رفک يدوبان  مالسا و  تیمکاح 

يدُْهلِاب ُُهلوُسَر  َلَسْرَا  يذَّلاَوُه  : درک دهاوخ  ریگناهج  ار  مالسا  سدقم  نید  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هداد  هدعو  دروم  هس  رد  میرک  نآرق 
نایدا همه  رب  ار  نید  نآ  ات  داتـسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یئادـخ  وا  [ . 234 ... ] ِهِّلُک ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو 

ُِفلُْخیـال َهَّللا  َّنِا  :... تسا هدومرف  نآرق  هکناـنچ  تسا  ریذـپانفلخت  یندـش و  ماـجنا  دـنوادخ  هدـعو  هک  تسین  یکـش  و  ... دـنادرگ زوریپ 
مهیلعادـخ ءاـیلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  غـیردیب  ياـهشالت  اهتدـهاجم و  همه  دوـجو  اـب  هک  تسا  نـشور  یلو  [ . 235 . ] َداعیِْملا

نیا هّتبلا  دسر و  ارف  راگزور  نیا  هک  دـنراد  دـیما  ناناملـسم  همه  و  [ 236  ] تسا هتـسویپن  عوقو  هب  یکرابم  دادیور  نینچ  نونک  ات  مالـسلا 
گناب راگدرورپ  ّیلو  نآ  ّتیمکاـح  هیاـس  رد  نیارباـنب  . دراد مالـسلا  مهیلعموصعم  ناـیاوشیپ  تاـنایب  رد  هشیر  هک  تسا  یقیقح  ییوزرآ 

زا يرثا  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  اج  همه  تسا  مالسا  ملع  هک  هّللالوسر  ًادّمحم  نا  دهشا  ياون  تسا و  دیحوت  مچرپ  هک  هّللاالاهلاالنادهشا 
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[237 ... ] هّللا هلک  ُنیّدـلا  َنوُکَیَو  ٌۀَْـنِتف  َنوُکَتال  یَّتَح  ْمُهُوِلتاـقَو  هیآ  حیـضوت  رد  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  . دـنام دـهاوخن  یقاـب  رفک  كرش و 
ره دید و  دـهاوخ  ار  هیآ  نیا  لیوأت  دـبای ، رد  ار  وا  نامز  هک  سکنآ  دـنک  مایق  ام  مئاق  هاگره  تسا و  هدـماین  زونه  هیآ  نیا  لیوأت  : دومرف .
رب هک  ياهنوگ  هب  دش ) دهاوخ  ریگ  ملاع  و   ) دیسر دهاوخ  دسریم  بش  هک  اجکره  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  نید  نامز ] نآ  رد   ] هنیآ

مالسا یلومش  ناهج  نیا  هّتبلا  و  [ . 238 [ !؟ تسا هدومن ] هدعو   ] هدومرف دنوادخ  هک  هنوگنامه  دنام  دهاوخن  كرـش  زا  يرثا  نیمز ، حـطس 
دوخ هب  ار  ناگمه  دش و  دهاوخ  راکشآ  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  مالسلا  هیلعيدهم  راگزور  رد  هک  تسا  مالسا »  » تیعقاو ّتیناّقح و  ببس  هب 

راگدرورپ ماقتنا  تسد  هک  يودهم  لدـع  ریـشمش  اب  هک  دـنرادرب  نایغط  هب  رـس  یـشکرس  دانِع و  يور  زا  هکنانآ  رگم  درک  دـهاوخ  بلج 
تـسد هب  يدـهم  ماـما  تموکح  وـترپ  رد  هک  یتدـیقع  تدـحو  نیا  هک  تسنآ  شخب  نیا  رد  هتکن  نیرخآ  . دـش دـنهاوخ  ور  هب  ور  تسا 

نوناق و کی  هب  داقتعا ، رد  ِیگناگی  داحتا و  نیمه  لابند  هب  ناهج  تسا و  یناهج  دحاو  هعماج  لیکشت  يارب  یبسانم  رایسب  هنیمز  دیآیم 
کی زا  هک  ییاهرایعم  ساسا  رب  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  طباور  نآ ، هیاس  رد  سپـس  دریذـپیم و  ار  نآ  دـهدیم و  نت  يدـیحوت  ماـظن 

ِنید مچرپ و  کی  ریز  رد  مدرم  همه  ندـش  عمج  یتدـیقع و  ِتدـحو  ناـیب ، نیا  قبط  دـنکیم و  میظنت  تسا ، هدـش  هتفرگ  مارم  هدـیقع و 
. دش دهاوخ  لصاح  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تموکح  رد  هک  تسا  يدج  زاین  ترورض و  کی  دحاو ،

یمومع تینما 

نیرتـگرزب زا  هک  ّتینما  تسا ، یگدـنز  ياـههصرع  همه  رد  اـهیبوخ  هـمه  يریگارف  نارود  هـک  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  ّتیمکاـح  رد 
طباور رد  دننک و  يوریپ  دـحاو  یمارم  هدـیقع و  زا  مدرم  یتقو  . دـیآیم تسد  هب  تسا ، ناسنا  ياهوزرآ  نیرتیلاع  زا  یهلا و  ياهتمعن 

ياهناهب ددرگ ، يراج  رـشب  یعمج  يدرف و  تایح  ياهگریوم  مامت  رد  تلادـع  دنـشاب و  دـنب  ياپ  یقالخا  دـنلب  لوصا  هب  دوخ  یعاـمتجا 
اب دـسریم و  دوخ  یناسنا  یهلا و  قوقح  هب  یـسک  ره  هک  ياهعماج  رد  دـنامیمن . یقاب  یگدـنز  زا  یـشخب  چـیه  رد  سرت  ینماان و  يارب 

یعامتجا یمومع و  ّتینما  دوشیم ، ینوناـق  دروخرب  دـشاب -  نآ  رادـقم  نیرتمک  رد  ناـمکاح و  هقبط  رد  هچرگ  یـشُک -  قح  زواـجت و 
دنک مایق  ام  مئاق  نوچ  و  ددرگیم ... يرپس  اهیتخس  راگزور  ام ] تموکح  رد  و   ] ام تسد  هب  : دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما  . دریگیم لکش 

بیز و همه  اب  نز ، هک  دوش ] داجیا  ینما  طیحم  نانچ  راگزور  نآ  رد  . ] دـننک يراگزاس  مه  اب  زین  تاناویح  دور ، نوریب  اهلد  زا  اـههنیک 
هنیک اهيدـنمزآ و  اهیتلادـعیب و  راـگزور  رد  هک  اـم  يارب  هّتبلا  و  [ . 239 . ] دـناسرتن ار  وا  يزیچ  و  دورب ... ماـش  اـت  قارع  زا  دوخ ، روـیز 

میرگنب و یتشز  يدب و  همه  نآ  لماوع  هب  رگا  دش  هتفگ  هکنانچ  یلو  تسا  راوشد  رایسب  يزبس ، ِنارود  نانچ  روصت  میربیم  رسب  اهیزوت 
، مارآ نما و  هعماج  ققحت  رد  یهلا  هدعو  هک  تسناد  میهاوخ  دش  دهاوخ  نک  هشیر  قح  تموکح  ّتیمکاح  رد  لماوع  نیا  هک  میـشیدنیب 

يور رد  نیقی  هب  هک  هداد  هدعو  دناهدروآ ... نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ  : تسا هدومرف  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  . تسا یمتح 
اطع ناـشیا  هب  ار  شمارآ  نما و  دنتـشاد ، رارق  ینارگن  سرت و  رد  هکنیا  زا  سپ  و  دـنادرگ ... دوـخ ) نیـشناج  و   ) هـفیلخ ار  ناـشیا  نـیمز ،
هدـش لزان  شنارای  مالـسلا و  هیلعمئاق  ماما )  ) هرابرد هیآ  نیا  : تسا هدومرف  هیآ  نیا  ینعم  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  و  [ . 240 ... ] دیامرف

[ . 241 . ] تسا

شناد شرتسگ 

هب يرـشب  شناد  دوشیم و  راکـشا  یناـسنا  یمالـسا و  موـلع  رد  ناوارف  یملع  رارـسا  مالـسلا ، هیلعيدـهم  ترـضح  تموـکح  نارود  رد 
ناربمایپ هچنآ  همه  تسا و  فرح  تفه  تسیب و  شناد ، ملع و  : دیامرفیم مالسلا  هیلعقداص  ماما  . دباییم هعسوت  روصت  لباق  ریغ  ياهنوگ 

جنپ تسیب و  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  دـنرادن و  ییانـشآ  فرح  ود  نآ  اب  زج  نونک  ات  مدرم  تسا و  نآ  فرح  ود  اهنت  دـناهدروآ ،
تفه تسیب و  عوـمجم  هتخاـس و  همیمـض  اـهنآ  هـب  زین  ار  فرح  ود  نآ  دـهد و  شرتـسگ  مدرم  ناـیم  رد  هدروآ و  نوریب  ار  رگید  فرح 
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تایاور رد  دـهدیم و  يور  ناسنا  يارب  اـههنیمز  همه  رد  یملع  هعـسوت  دـشر و  هک  تسا  یهیدـب  [ . 242 . ] درک دهاوخ  رـشتنم  ار  فرح 
هنوگنامه [ . 243 . ] دوب دهاوخ  دایز  رایسب  ینونک ، تعنـص  اب  نامز ، نآ  رد  یتعنـص  شناد  هلـصاف  دهدیم  ناشن  هک  هدمآ  یتاراشا  ددعتم 

مالـسلا هیلعقداص  ماما  : مینکیم هراشا  تایاور  زا  یـضعب  هب  اـجنیا  رد  . دراد يریگمـشچ  تواـفت  نیـشیپ  ياـهنرق  اـب  ینونک  تعنـص  هک 
رد هک  ار  شردارب  نیمز ، قرـشم  رد  نمؤم  مالـسلا  هیلعمئاق  راگزور  رد  : دیامرفیم يدـهم  ماما  تموکح  رد  تاطابترا  یگنوگچ  هرابرد 

شیازفا ار  ام  نایعیش  ییانیب  ییاونش و  تردق  دنوادخ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  : دیامرفیم زین  و  [ . 244 ... ] دنیبیم تسا  نیمز  برغم 
دنونشیم و ار  وا  نخس  نانآ  دیوگیم و  نخس  دوخ  نایعیش  اب  گنسرف ) راهچ   ) دیرب کی  هلصاف  زا  ترـضح  نآ  هک  ياهنوگ  هب  دهدیم 

لاوحا زا  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  یهاگآ  نازیم  هرابرد  و  [ . 245 . ] دراد رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ترـضح  هک  یلاـح  رد  دـننیبیم  ار  وا 
ینخـس شدوـخ  هناـخ  رد  یـسک  رگا  : هک تسا  هدـمآ  تیاور  رد  یهدـنامرف ، يریگمیمـصت و  زکرم  تموـکح و  سیئر  ناوـنع  هـب  مدرم 
رتناسآ تایاور  نیا  كرد  یطابترا  هتفرـشیپ  لیاسو  هب  هجوت  اب  [ . 246 . ] دنهد شرازگ  شاهناخ  ياهراوید  ادابم  هک  دراد  نآ  میب  دـیوگب ،

دراد يرتشیب  یگدیچیپ  هک  يرگید  متـسیس  ای  دوشیم  هتفرگ  راک  هب  رتهتفرـشیپ  تروص  هب  لئاسو  نیمه  ایآ  هک  تسین  نشور  یلو  تسا 
. دش دهاوخ  يزورما  لئاسو  نیزگیاج 

تموکح ياهیگژیو 

هراشا

زا یخرب  هب  نایاپ  رد  دـش . هتفگ  نخـس  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تموکح  ياهدرواتـسد  اههمانرب و  فادـها ، هرابرد  لـبق  ياـهشخب  رد 
گرزب ربهر  هریـس  زین  اـهنآ و  یفرعم  نارازگراـک و  شور  تموکح و  تدـم  نآ ، زکرم  تموکح و  ورملق  دـننام  تموکح  ياـهیگژیو 

. میزادرپیم تموکح ،

نآ زکرم  تموکح و  ورملق 

شخب قـقحت  تیرـشب و  همه  دوـعوم  وا  هـک  اریز  تـسا  یناـهج  یتـموکح  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تموـکح  هـک  تـسین  يدـیدرت 
دهاوخ ارف  ار  نیمز  رـسارس  دـیآ  دوـجو  هب  وا  تموـکح  هیاـس  رد  اـهیبوخ  اـهییابیز و  زا  هچنآ  نیارباـنب  تساـهناسنا . همه  ياـهوزرآ 

هک يرایـسب  تاـیاور  فـلا . . مینکیم هراـشا  اـهنآ  زا  ییاـههورگ  هب  هک  تسا  نآ  دـهاش  ناوارف ، تاـیاور  هک  تسا  یتـقیقح  نیا  تفرگ .
هملک [ 247 . ] دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالسلا  هیلعيدهم  تسا ، نینچ  نآ  نومـضم 

.ب. دنک دودحم  نیمز  زا  یـشخب  هب  ار  نآ  ینعم  هک  درادن  دوجو  یلیلد  چـیه  دریگیم و  رب  رد  ار  یکاخ  هرک  رـساترس  ضرالا ) « ) نیمز »
، قطانم نآ  تیمها  یگدنکارپ و  یگدرتسگ و  هک  تسا  هداد  ربخ  ناهج  فلتخم  قطانم  رب  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ّطلـست  زا  هک  یتایاور 
هنومن و باب  زا  تایاور  رد  اهروشک  اهرهش و  زا  یضعب  نایب  هک  تسا  نآ  يایوگ  دراد و  ناهج  یمامت  رب  ترضح  نآ  هطلـس  زا  تیاکح 

ياههوک ای  ملید  نیچ ، مور ، زا  فلتخم  تایاور  رد  . تسا هدـیدرگ  هظحالم  زین  نامز  نآ  رد  تایاور  نابطاخم  كرد  نازیم  هدوب و  لاـثم 
دهاوخ حتف  ار  اهنآ  دش و  دهاوخ  طلـسم  اهنآ  رب  يدهم  ماما  هک  یقطانم  ناونع  هب  رزخ  هاش و  لباک  هّینطنطـسق ، دنه ، دنـس ، كرت ، ملید ،

هب تبسن  يرتهدرتسگ  رایسب  ياهشخب  رب  مالسلا  مهیلعهمئا  نارود  رد  هدش  دای  قطانم  هک  تسا  ینتفگ  [ . 248 . ] تسا هدش  هدرب  مان  درک 
هک هدوب  ایسآ  قرش  همه  نیچ  زا  دارم  هدیدرگیم و  اکیرمآ  هراق  یتح  اپورا و  همه  لماش  مور »  » لاثم يارب  تسا . هدشیم  هتفگ  ام ، نامز 
نآ ناهج  رد  هک  تسا  لوبناتسا  نامه  هینطنطـسق  رهـش  . تسا هدوب  لماش  ار  زورما  ناتـسکاپ  دنه ،»  » هک هنوگنامه  دوشیم  زین  نپاژ  لماش 
هک اریز  هدشیم  هدرمش  گرزب  تیقفوم  يزوریپ و  کی  نآ  حتف  عقاو  رد  هدشیم و  دای  نآ  زا  قطانم  اهرهـش و  نیرتمواقم  ناونع  هب  زور 
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ناهج مهم  ساّـسح و  قطاـنم  رب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  ّطلـست  هکنیا  هصـالخ  . تسا هدوب  اـپورا  هراـق  هب  دورو  یلـصا  ياـههار  زا  یکی 
تسد رد  يددعتم  تایاور  مّود ، هتسد  لوا و  هتـسد  تایاور  زا  هتـشذگ  .ج . دراد ترـضح  نآ  ییاورنامرف  یناهج  یگدرتسگ  زا  تیاکح 
هدمآ هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  زا  ینخس  رد  . دهدیم ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  ندوب  یناهج  زا  ینشور  هب  هک  تسا 

هب منادرگیم و  زوریپ  اهنیئآ  همه  رب  هناگهدزاود ) ناـیاوشیپ   ) اـهنآ تسد  هب  ار  دوخ  نید  نم  تسا ...: هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا 
زا ار  نیمز  رـسارس  مالـسلا -  هیلعيدـهم  ماـما  اـهنآ -  نیرخآ  ماـیق )  ) هب تخاـس و  مهاوـخ  هریچ  همه ) رب   ) ار دوـخ  ناـمرف  ناـشیا  تسد 
... اّنِم ُِمئاْقلَا  : دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  و  [ . 249 ... ] دنادرگ مهاوخ  اورنامرف  نیمز  برغم  قرشم و  رب  ار  وا  درک و  مهاوخ  كاپ  منانمـشد 

نادناخ ، ) زا مالـسلا  هیلعمئاق  [ . 250 ... ] َنوُکِرْـشُْملا َهِرَکَْولَو  ِهِّلُک  ِنیّدـلا  یَلَع  ُهَنید  ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُرِهُْظیَو  َبِْرغَْملاَو  َقِرْـشَْملا  ُهَناْطلُـس  ُُغْلبَی 
همه رب  ار  دوخ  نید  وا  تسد  هب  دنوادخ  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  ملاع )  ) برغم قرش و  وا  ییاورنامرف  هک ) تسا  یسک  وا  ... ) تسا ربمایپ )

تسا هفوک  یخیرات  رهش  مالـسلا ، هیلعيدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  زکرم  اما  .و  دیاین شوخ  ار  ناکرـشم  هچ  رگا  دهدیم  هبلغ  نایدا 
نیمه هب  دوشیم و  لماش  تسا  هفوک  يرتمولیک  دنچ  رد  هک  ار  فجن  رهـش  هک  ياهنوگ  هب  تفای  دهاوخ  يدایز  تعـسو  نامز  نآ  رد  هک 

مالـسلا هیلعقداص  ماما  . تسا هدـش  هدرب  مان  تموکح  زکرم  ناونع  هب  فجن  رگید  یـضعب  رد  هفوک و  تایاور ، یـضعب  رد  هک  تسا  لیلد 
دجسم وا  تواضق  لحم  دوب و  دهاوخ  هفوک  رهش  مالسلا ) هیلعيدهم  ترضح   ) وا تموکح  زکرم  : تسا هدومرف  ینالوط  یتیاور  نمض  رد 

ترـضح يرادمامز  لحم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نادناخ  هّجوت  دروم  نامزرید ، زا  هفوک  رهـش  تسا  ینتفگ  [ . 251 . ] هفوک گرزب ) )
زامن نآ  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هک  تسا  مالسا  ناهج  فورعم  دجسم  راهچ  زا  یکی  نآ  روهـشم  دجـسم  تسا و  هدوب  مالـسلا  هیلعیلع 

هدیسر تداهـش  هب  دجـسم  نامه  بارحم  رد  تیاهن  رد  تسا و  هتخادرپیم  تواضق  رما  هب  نآ  رد  زین  تسا و  هدناوخیم  هبطخ  هدرازگ و 
. تسا

تموکح تدم 

تّجح نیرخآ  روهظ  اب  ناهج  تشاذـگ ، رـس  تشپ  ار  متـس  ملظ و  تیمکاـح  زا  ینـالوط  رایـسب  هرود  کـی  تیرـشب  ملاـع  هکنیا  زا  سپ 
یمتح هدـعو  نیا  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  ناـکین  ناـمکاح و  تسد  هب  تموکح  تفر و  دـهاوخ  اـهیبوخ  ّتیمکاـح  يوس  هب  راـگدرورپ 
رگید تفای و  دـهاوخ  همادا  ایند  رمع  نایاپ  ات  دوشیم  زاغآ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  ییاورناـمرف  اـب  هک  ناـبوخ  تموکح  . تسا دـنوادخ 

دنوادـخ هک  تسا  هدـمآ  دـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  نیا  زا  شیپ  هک  ینخـس  رد  . دـش دـهاوخن  رارکت  نیملاـظ  ملظ و  راـگزور 
هکنآ زا  سپ  :) دـیازفایم ناـیاپ  رد  دـهدیم و  تراـشب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  هب  ار  موصعم  ياوشیپ  نیرخآ  ّتیمکاـح  گرزب 
تـسد رد  ار  نیمز ) ّتیمکاح  و   ) راگزور تمایق ، ات  هتـسویپ  دیـشخب و  مهاوخ  ماود  ار  وا  تلود  دیـسر ) تموکح  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم 
یتلود درک . دهاوخ  اپرب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  هک  ياهنالداع  ماظن  نیاربانب  [ . 252 . ] درک مهاوخ  تسد  هب  تسد  دوخ  ناتـسودو  ءایلوا 

ریز رد  رسارس  هک  دش  دهاوخ  عورـش  رـشب  تایح  زا  يدیدج  خیرات  تقیقح  رد  دوب و  دهاوخن  یتلود  نارگید  يارب  نآ  زا  سپ  هک  تسا 
رگم دنامیمن  یتلود  بحاص  نادناخ  چیه  تساه و  تلود  نیرخآ  ام  تلود  : دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  . دُرب دهاوخ  رـسب  یهلا  ّتیمکاح 

مه ام  رگا  دـنیوگن ، دـندید  ار  ینارمکح ، هویـش  دـش و ) اپ  رب  تیب  لها  تموکح   ) یتقو ات  دـنوشیم  مکاـح  اـم ، تموکح  زا  شیپ  هکنیا 
ماما صخش  تموکح  تّدم  زا  ادج  روهظ ، زا  سپ  یهلا  ماظن  رارمتسا  تّدم  نیاربانب  [ . 253 . ] میدرکیم لمع  هنوگنیمه  میدشیم  مکاح 

دهاوخ ورف  ناـهج  زا  مشچ  ماجنارـس  هدوـب و  مکاـح  ار  دوـخ  رمع  هدـنامیقاب  ترـضح  نآ  تاـیاور  قباـطم  هک  تسا  مالـسلا  هیلعيدـهم 
قطانم همه  رد  تلادع  رارقتـسا  یناهج و  لوحت  ناکما  هک  دشاب  يردـق  هب  دـیاب  ترـضح  نآ  تموکح  تدـم  هک  تسین  يدـیدرت  . تسب
تایاور هب  دـیاب  تسین و  ینز  هنامگ  نیمخت و  لباق  تسا ، یـسرتسد  لباق  لاس  دـنچ  رد  فدـه  نیا  هکنیا  یلو  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ملاع 

باحصا و ترضح و  نآ  يارب  یبیغ  ددم  قیفوت و  یهلا و  ربهر  نآ  ياهّتیلباق  هب  هجوت  اب  هتبلا  درک . عوجر  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناماما 
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هک تسا  نکمم  روهظ ، نامز  رد  اهییابیز  اهشزرا و  ّتیمکاح  نتفریذـپ  يارب  یناهج  یگدامآ  تسوا و  رایتخا  رد  هک  ياهتـسیاش  نارای 
ناوتان نآ  داجیا  زا  يدامتم  نورق  لوط  رد  تیرـشب  هک  ینایرج  دوش و  ماجنا  هاتوک  ًاتبـسن  یناـمز  رد  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  تلاـسر 

نوگانوگ رایـسب  دنکیم  نایب  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تموکح  تدـم  هک  یتایاور  . دـتفا قافتا  لاس  زا 10  رتـمک  رد  تسا  هدوـب 
. تسا هدرک  نایب  لاس  هن و 10  رگید 8 و  یخرب  لاس و  اهنآ 7  زا  يدادعت  لاس و  ار 5  ترضح  نآ  تموکح  تدم  اهنآ  زا  یضعب  تسا .

ّتلع هکنیا  زا  هتشذگ  [ . 254 . ] تسا هدرمـش  رب  لاس  لاس و 309  هرخالاب 40  هام و  دـنچ  لاس و  ار 19  تموکح  تدم  مه  تیاور  دـنچ 
زا یـضعب  اما  تسا . راوشد  يراک  تایاور  نیا  نایم  زا  تموکح  یعقاو  تدـم  ندرک  ادـیپ  تسین  نشور  تاـیاور ، رد  فـالتخا  همه  نیا 

تموکح تدم  دناهتفگ  رگید  یضعب  و  [ . 255 . ] دناهدرک باختنا  ار  رظن  نیا  لاس ، تایاور 7  ترهش  یناوارف و  هب  هجوت  اب  هعیـش  ياملع 
زین بلطم  نیا  هک  تسام  ياهلاس  زا  لاـس  هزادـنا 10  هب  ترـضح  تموکح  ياهلاس  زا  لاس  ره  یلو  تسا  لاس  مالسلا 7  هیلعيدهم  ماما 
ماما دنکیم و  لاؤس  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تموکح  تدم  هرابرد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  يوار  : تسا هدمآ  تایاور  یـضعب  رد 

موحرم [ . 256 . ] تسامـش راگزور  ياهلاس  زا  لاـس  ربارب 70  هک  دنکیم  تموکح  لاس  تفه  مالـسلا ) هیلعيدـهم  ترـضح  :) دـیامرفیم
یخرب درک : هیجوت  ریز  ياهلامتحا  هب  دـیاب  تسا  هدیـسر  مالـسلا  هیلعماما  تموکح  تدـم  هرابرد  هک  یتاـیاور  : دـیامرفیم هر ) ) یـسلجم

اب ام  هک  تسا  ییاهزور  اهلاس و  قباطم  یضعب  تموکح . راوتسا و  تابث و  تدم  رب  یخرب  دراد و  هراشا  تموکح  تدم  مامت  هب  تایاور 
. تسا هاگآ  بلطم  تقیقح  هب  دـنوادخ  دـشابیم و  ینالوط  هک  تسا  ترـضح  راگزور  ياههام  اـهلاس و  قباـطم  یـضعب  مییانـشآ و  نآ 

[ . 257]

ماما یتموکح  هریس 

هراشا

. تسوا تموکح  ياههصخـشم  زا  دوخ  نیا  هک  دراد  صوصخم  ياهویـش  دوخ  ّتیریدـم  فلتخم  ياهشخب  تموکح و  رد  یمکاـح  ره 

. دراد یّصاخ  دتم  شور و  دوخ  یناهج  ماظن  ریبدت  رد  دریگ  تسد  هب  ار  ناهج  تموکح  یتقو  زین  مالسلا  هیلعرظتنم  يدهم  دوعوم و  ماما 
رد تسا  بسانم  عوضوم  تیمها  تهج  هب  یلو  دش  هراشا  ترضح  نآ  درکلمع  هویش  زا  ییاههشوگ  هب  هتشذگ  ثحابم  نمـض  رد  هچرگ 

هیلعيدهم ماما  یتموکح  هویش  مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما  مرکا و  ربمایپ  نانخـس  لالز  رد  میزادرپب و  نآ  هب  ّلقتـسم  هنوگ  هب  لاجم  نیا 
هب راوگرزب  نآ  هریـس  زا  یّلک  ریوصت  کی  تایاور ، هک  تسا  نیا  دوش  دیکأت  نآ  رب  دیاب  ادـتبا  رد  هچنآ  . میـسانشب رتشیب  رتهب و  ار  مالـسلا 

هنوگنآ تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  گرزب  ربمایپ  شور  هریـس و  نامه  يدهم  ماما  هریـس  هکنیا  زا  تسترابع  نآ  تسا و  هداد  تسد 
رب ار  تسا  ترخآ  ایند و  تداعس  نماض  هک  بان  مالسا  درک و  هزرابم  نآ  داعبا  همه  رد  يرشب  تیلهاج  اب  دوخ  روهظ  نامز  رد  ربمایپ  هک 

دروخ رب  تسا  میدق  تیلهاج  زا  رتکاندرد  هک  دیدج  ّتیلهاج  اب  دوخ  روهظ  اب  زین  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  درک ، مکاح  دوخ  طیحم 
هریـس هرابرد  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  . درک دـهاوخ  اـنب  نردـم ، ّتیلهاـج  ياـههناریو  رب  ار  یهلا  یمالـسا و  ياهـشزرا  درک و  دـهاوخ 

یلصهّللا ُلوُسَر  َمَدَه  امَک  ُهَْلبَق  َناک  ام  ُمِدْهَی  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  ُلوُسَر  َعَنَص  امَک  ُعَنْصَی  : دومرف دش ؛ لاؤس  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح 
هنوگنامه و )  ) درک دهاوخ  لمع  مالسا  ربمایپ  دننام  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  [ .) 258 . ] ًادیدَج َمالْسِْالا  ُِفنْأَتْـسَیَو  ۀَِّیلِهاْجلاَْرمَا  هلآو  هیلع  هللا 

دوباـن ار  دوخ  روهظ  زا  شیپ  یلهاـج  ياهـشور  هنوگنیمه  درب ، ناـیم  زا  دوب  موـسرم ) مدرم  ناـیم  رد   ) ّتیلهاـج شور  زا  هچنآ  ربماـیپ  هک 
طیارش هتبلا  تسوا . ّتیمکاح  نامز  رد  مالسلا  هیلعدوعوم  ماما  یّلک  تسایـس  نیا  . درک دهاوخ  يزیریپ  ون  زا  ار  مالـسا  تخاس و  دهاوخ 

هب هناگادج  ياهشخب  رد  ام  هدیدرگ و  حرطم  تایاور  رد  هک  دوشیم  يراد  تموکح  ارجا و  هویش  رد  یتارییغت  بجوم  توافتم ، ینامز 
. میزادرپیم اهنآ 
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یتازرابم يداهج و  هریس 

مالـسا سدـقم  نید  هب  ار  ناگمه  دـنیچیم و  رب  نیمز  هرتسگ  زا  ار  كرـش  رفک و  طاسب  دوخ  یناهج  بالقنا  اب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما 
رب ار  مدرم  تسا و  نم  هویـش  مالـسلا ] هیلعيدهم  ماما   ] وا هویـش  : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  . دنکیم توعد 
زا هدیدرگ و  یفرعم  راکشآ ، ياهنوگ  هب  قح  هک  دنکیم  روهظ  یطیارش  رد  ترـضح  نآ  هتبلا  [ . 259 . ] دهدیم رارق  نم  تعیرش  نیئآ و 

یعقاو لیجنا  تاروت و  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تایاور ، زا  یخرب  قبط  لاح  نیا  اب  . تسا هدش  مامت  تّجح  ناهج ، مدرم  رب  تهج  ره 
زا يرایـسب  هک  دنکیم  جاجتحا  ناهج  نایحیـسم  نایدوهی و  اب  اهنآ  هلیـسو  هب  دروآیم و  نوریب  هّیکاطنا  رد  يراغ  زا  ار  هدـشن  فیرحت  و 

ناـگمه هک  تسا  نآ  دـنکیم  رتشیب  مالـسا  هب  ار  نوگاـنوگ  ياـهّتلم  شیارگ  هک  هچنآ  ناـیم  نیا  رد  [ 260 . ] دنوشیم ناملـسم  ناشیا 
مالـسلا و هیلعیـسوم  ياصع  نوچمه  ناربمایپ  ياههناشن  ددرگیم و  يرای  یبیغ  ياهدادـما  اب  مالـسلا  هیلعيدـهم  هک  دـننیبیم  اراکـشآ 

ناربمایپ فادها  ققحت  يارب  و  [ 261  ] دراد هارمه  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  مچرپ  ریشمش و  هرز و  مالسلا و  هیلعنامیلـس  رتشگنا 
هدـش هضرع  نایناهج  رب  اراکـشآ  تقیقح  قح و  هک  يرتسب  نینچ  رد  هک  تسا  نشور  تسا . هدرک  مایق  یناـهج  تلادـع  يرارقرب  ادـخ و 

هک دنتسه  اهنامه  نانیا  دنشاب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یهلا  یناسنا و  تیوه  یّلک  هب  هک  دننامیم  یقاب  لطاب  ههبج  رد  یناسک  اهنت  تسا ،
ریشمش هک  تساجنیا  ددرگ . كاپ  نانآ  دوجو  ثول  زا  يودهم  تلود  تحاس  تسا  مزال  دنزیمن و  رـس  اهنآ  زا  ملظ  یهابت و  داسف و  زج 

. دراذگیمن یقاب  ار  اهنآ  زا  یـسک  دیآیم و  دورف  جوجل  ناراکمتـس  رکیپ  رب  تلوص  تردق و  اب  هدمآرب و  ماین  زا  يودهم  تلادع  هدـنرب 
[ . 262 . ] تسا هدوب  زین  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  شور  هویش و  نیا 

ماما ییاضق  هریس 

ییاضق متـسیس  کی  هب  زاین  دوخ  تلاسر  ماجنا  يارب  تسا ، هدـش  هریخذ  نیمز  مامت  رد  تلادـع  رارقتـسا  يارب  رظتنم  دوعوم  هک  اـجنآ  زا 
هب تردق  تیّدج و  اب  دنکیم و  لمع  مالسلا  هیلعیلع  ماما  شراوگرزب  ّدج  هویـش  هب  شخب  نیا  رد  ترـضح  نآ  نیاربانب  دراد  مکحتـسم 
هب نانچ  .و  دـنادرگیم رب  نآ  بحاص  هب  هتفرگ و  دـشاب ، اجک  ره  رد  ار  قح  تسا و  ناـمدرم  هدـش  لاـمیاپ  قوقح  ندروآ  تسدـب  لاـبند 

[263 . ] دـنوش دـنمهرهب  وا  لدـع  تکرب  زا  دـندرگ و  رب  ناگدرم  هک  دـننکیم  وزرآ  ناگدـنز  تایاور ، قباطم  هک  دـنکیم  راتفر  تلادـع 
مالـسلا و هیلعنامیلـس  ترـضح  دننام  تواضق  ماقم  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  هک  تسا  نآ  رگنایب  تایاور  زا  یـشخب  هک  تسا  ینتفگ  .

هیلعقداص ماما  . هاوگ دهاش و  هب  دانتـسا  اب  هن  دنکیم و  مکح  دراد  هک  یهلا  ملع  اب  اهنآ  دننام  دنکیم و  لمع  مالـسلا  هیلعدواد  ترـضح 
. دنکیمن بلط  هاوگ  دهاش و  ینعی ) ، ) دنکیم يرواد  مالـسلا  امهیلعنامیلـس  دواد و  دننام  دنک  مایق  دـمحم  لآ  مئاق  یتقو  : دومرف مالـسلا 
رب یتـقو  هک  یلاـح  رد  دوـشیم  اـپ  رب  یقیقح  تلادـع  یهلا ، ملع  رب  داـمتعا  ببـس  هب  هک  تـسا  نآ  يرواد  هنوـگنیا  زار  دـیاش  و  [ . 264]

هابتـشا لامتحا  دنتـسه و  اهناسنا  نایم  زا  نادـهاش  لاح  ره  هب  اریز  دوشیم  مکاح  يرهاظ  تلادـع  دوشیم ، هیکت  اـهنآ  نخـس  ناـهاوگ و 
نیا هک  دیمهف  ناوتیم  یلو  تسا  يراوشد  راک  هدش  هتفگ  هویـش  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ِندرک  تواضق  یگنوگچ  ِكرد  هتبلا  . تسه

. تسا راگزاس  ترضح  نآ  راگزور  عاضوا  اب  هویش 

ماما یتیریدم  هریس 

ناـماس هب  ّتلم  تلود و  راـک  دنـشاب ، هتـسیاش  يدارفا  یتموکح  نالوئـسم  یتقو  دنتـسه . نآ  نارازگراـک  تموکح ، مهم  ناـکرا  زا  یکی 
يارب یناهج ، تموکح  سیئر  ناونع  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  . دوب دهاوخ  رتناسآ  تموکح ، فادها  هب  یبای  تسد  دیسر و  دهاوخ 
مکاح کی  ياهیگژیو  مامت  هک  اهنآ  دنیزگیم ، رب  دوخ  ناروای  نیرتهب  نایم  زا  ار  ینامکاح  ملاع ، نوگانوگ  قطانم  فلتخم  ياهشخب 
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هیلعماما صخش  لاح  نیا  اب  دنتسه . اراد  ار  يریگمیمصت  رد  تعاجـش  لمع و  ّتین و  رد  یکاپ  دّهعت و  تیریدم ، شناد  لیبق  زا  یمالـسا 
ّتقد و تّدـش و  اب  دراد و  رظن  ریز  ار  ناـمکاح  درکلمع  موادـم  تروص  هب  ملاـع  ّتیریدـم  زکرم  گرزب و  ياورناـمرف  ناونع  هب  مالـسلا 

هدرپس یشومارف  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  تموکح  زا  شیپ  هک  ّمهم  یگژیو  نیا  دنکیم . یـسرباسح  ار  اهنآ  راک  یـشوپ  مشچ  نودب 
ربماـیپ . تسا هدـیدرگ  ناـیب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ياـهتمالع  زا  یکی  ناوـنع  هب  تاـیاور  رد  تسا  هدـش  هـتفرگ  هدـیدان  هدـش و 

هیلعيدهم تمالع  [ . 265 . ] نیکاسَْملِاب ًامیحَر  ِلاْملِاب  ًاداوَج  ِلاَّمُعلایَلَع  ًادـیدَش  َنوُکَی  ْنَا  يدـْهَْملاُۀَمالَع  : دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
. تسا نابرهم  نانیکسم  هب  تبسن  دراد و  ياهدنشخب  تسد  تسا . قیقد ) و   ) دیدش دوخ  نارازگراک  اب  هک  تسا  نآ  مالسلا 

ماما يداصتقا  هریس 

نامز رد  هک  تسا  ياهدیدنـسپ  شور  نامه  نیا  دراد و  رارق  تاواـسم  ياـنبم  رب  تموکح  یلاـم  روما  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  شور 
ياهتخادرپ يارب  ینیغورد  ياهرایعم  تفای و  رییغت  هویـش  نیا  وا ، زا  سپ  تسا و  هتـشاد  دوجو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربمایپ 

مالسلا و هیلعیلع  ماما  هچرگا  دش و  زور  نآ  یمالسا  هعماج  رد  یتاقبط  هلـصاف  شیادیپ  ببـس  تفرگ و  ار  نآ  ياج  دارفا ، هب  باسحیب 
لاوما هیماینب  ناشیا  زا  سپ  یلو  دندوب  دنبياپ  نیملسم  لاوما  تخادرپ  رد  يربارب  ماظن  هب  دوخ  تفالخ  تدم  رد  مالـسلا  هیلعنسح  ماما 
مکحم ار  دوخ  عورشمان  تموکح  ياههیاپ  هار  نیا  زا  دندربیم و  راک  هب  يدرف ، حلاصم  قبط  رب  دوخ و  یصخش  کلم  دننام  ار  ناناملسم 

رد هژیو  هب  هک  راک  نیا  دندیـشخبیم و  دوخ  ناکیدزن  هب  ار  یمومع  لاوما  اهتورث و  زا  نآ  ریغ  ای  يزرواشک  ياهنیمز  اهنآ  دندرکیم .
، تسا يرگداد  تلادع و  رهظم  هک  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  . درک ادیپ  یمـسر  یتلاح  دوب  هدیدرگ  جیار  هّیماینب  نارود  موس و  هفیلخ  نامز 

زایتما ضیعبت و  هنوگ  چـیه  هک  ياهنوگ  هب  دـهدیم  رارق  دنتـسه  کیرـش  نآ  رد  ناگمه  هک  یمومع  یتورث  ناونع  هب  ار  مدرم  ِلاملا  تیب 
انُِمئاق َماـق  اَذِا  دومرف ...: هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  . دـشاب عونمم  یّلک  هب  اـهنیمز  اـهتورث و  شـشخب  دـشاب و  هتـشادن  هار  نآ  رد  یهاوخ 

رد دوخ  تیکلام  رد  روج  ماکح  نارادـمامز و  هک  ییاهنیمز   ) عیاطق دـنک ، مایق  اـم  مئاـق  هک  یناـمز  [ . 266  ] ِعئاطَقالَف ُِعئاطَْقلا  تَّلَحَمْـضا 
ماما یلام  هویـش  ياههصخاش  زا  رگید  .و  دوب دـهاوخن  نایم  رد  یعیاطق  رگید  هک  يروط  هب  دوریم  نیب  زا  دـناهدرک ) راذـگاو  ای  هدروآ و 

هب یناوارف  لاوما  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  دارفا ، مامت  ِیگدـنز  يارب  لوقعم  یهافر  داجیا  يّدام و  ياـهزاین  عفر  ياتـسار  رد  هک  تسا  نآ 
:... دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  . دنکیم تفایرد  يدایز  لاوما  دنکیم ، بلط  وا  زا  هک  يدنمزاین  ره  وا  تموکح  رد  دشخبیم و  مدرم 

يدرف و حالـصا  ياههنیمز  داجیا  يارب  هویـش  نیا  .و  دـشخبیم یناوارف  هب  ار  لاوما  مالـسلا ) هیلعيدـهم   ) وا [ . 267  ] ًاْوثَح َلاـْملااُوثْحَی  َوُهَف 
يارب بسانم  هنیمز  داجیا  یپ  رد  يّدام ، تهج  زا  مدرم  ندرک  زاینیب  اب  ترـضح  نآ  تسا . نابوخ  ماما  گرزب  فده  هک  تسا  یعامتجا 

. میتفگ نخس  نآ  هرابرد  لیصفت  هب  تموکح  فادها  شخب  رد  هک  تسا  راگدرورپ  تدابع  تعاط و  هب  دارفا  نتخادرپ 

ماما یصخش  هریس 

هاگن رد  تموکح  هک  تسا  هنومن  یمالسا  مکاح  کی  رگنایامن  مدرم ، اب  طابترا  رد  زین  یصخش و  راتفر  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  هریس 
رامثتـسا هب  يرگمتـس و  يزودـنارز و  يارب  یهاگیاج  هن  لامک و  ياههلق  هب  اهنآ  ندـیناسر  مدرم و  هب  تمدـخ  يارب  تسا  ياهلیـسو  وا 

هلآو و هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  تموکح  روآ  داـی  ییاـمرفمکح  یـسرک  رد  ناـحلاص  ماـما  نآ  هک  یتـسار  هب  ! ادـخ ناگدـنب  ندیـشک 
نیرتنییاپ رد  دوخ  یـصخش  یگدـنز  رد  تسوا  راـیتخا  رد  اـهتورث  لاوما و  همه  هکنآ  دوجو  اـب  تسا و  مالـسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما 

دوخ اب  مالـسلا ] هیلعيدهم   ] ماما : تسا هدومرف  وا  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  . دنکیم تعانق  اهنیرتمک  هب  دربیم و  رـس  هب  حطس 
نوچمه یبکرم  رب  دشوپب و  نانآ  دننام  دور و  هار  دوخ  ّتیعر  دننامه  یلو ] تسا  يرـشب  هعماج  ربهر  مکاح و  هچرگا   ] هک ددنبیم  دـهع 

نآ ششوپ  كاروخ و  ایند و  یگدنز  رد  دوب و  نینچ  دوخ  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  [ . 268 . ] دنک تعانق  مک  هب  و  دوش ... راوس  اهنآ  بکرم 
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َّنِا : تسا هدومرف  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . درک دهاوخ  ادتقا  ترـضح  نآ  هب  نادیم  نیا  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  تشاد و  هنوگربمایپ  يدهز 
شیپ ار  وا  شور  دـنکیم و  رب  رد  ار  مالـسلا  هیلعیلع  سابل  دـنک  مایق  مئاـق ، یتقو  [ . 269 . ] ِِهتَریـِسب َراس  َو  ِّیلَع  َساِبل  َسَِبل  َماق  اذِا  اـنَِمئاق 

هب دـهاوخیم  ار  اـهنآ  یتـحار  شیاـسآ و  تسا و  ناـبرهم  يردـپ  نوچ  تما  اـب  تسا ، قیقد  ریگ و  تخـس  دوـخ  هراـبرد  هک  وا  . دریگیم
ِةَِّربلا ُّمُْألاَو  قیقَّشلا  ُخَْالاَو  قیفَّشلا  ُدـِلاولاَو  قیفَّرلا  ُسینَْالا  مامِْالَا ، . تسا هدـش  فیـصوت  هنوگنیا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تیاور  رد  هک  ياهنوگ 
ردام تسا و  ردارب ) نابیتشپ  هک   ) ینت ردارب  نابرهم و  ردپ  نآ  هارمه و  مدمه  نآ  ماما  [ . 270 . ] داَّنلا ۀیِهاّدلا  ِیف  َدابِْعلا  ُعِْزفم  ریغَّصلا  َِدلَْولِاب 

ار وا  همه  هک  تسا  کیدزن  یمیمص و  تما  اب  نانچ  وا  يرآ  . كانلوه هعقاو  رد  ناگدنب  هاگهانپ  تسا و  لاسدرخ  دنزرف  هب  تبسن  زوسلد 
هانپ وا  هب  شتّما  : تسا هدومرف  مالـسلا  هیلعيدهم  هرابرد  هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  مّرکم  ربمایپ  زا  . دننادیم دوخ  هاگهانپ 

هدش و هدیزگرب  مدرم  نایم  زا  هک  تسا  يربهر  لماک  قادـصم  وا  [ . 271 . ] دنوشیم هدنهانپ  دوخ  هکلم  هب  اهروبنز  هک  هنوگ  نآ  دـنربیم 
تّمه مامت  دـنادیم و  ار  نآ  نامرد  دسانـشیم و  یبوخ  هب  ار  اهنآ  ياهدرد  لیلد  نیمه  هب  دـنکیم . یگدـنز  اـهنآ  دـننام  اـهنآ و  نیب  رد 

هب وا  رانک  رد  تّما  ارچ  تروص  نیا  رد  دـشیدنایم . یهلا  تیاضر  هب  اهنت  هار  نیا  رد  دریگیم و  راک  هب  اهنآ  لاـح  يدوبهب  يارب  ار  دوخ 
!؟ دراپسب وا  ریغ  هب  لد  لیلد  مادک  هب  دسرن و  تینما  شمارآ و 

یمومع تیلوبقم 

هتشاد دوجو  اههعومجم  هرادا  رد  هک  يرایسب  ياهفعـض  رطاخ  هب  یلو  تسا  هدوب  مومع  تیاضر  بلج  اهتموکح  ياههغدغد  زا  یکی 
دارفا و همه  لوبق  دروم  هک  تسا  نیمه  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تموکح  یـساسَا  ياهیگژیو  زا  تسا . هدشن  لصاح  یتیاضر  نینچ 

تیاضر رتسگ  لدـع  ياورنامرف  یهلا و  تموکح  نآ  هب  تبـسن  زین  نامـسآ  نانکاس  هک  نیمز  لها  همه  اهنت  هن  تسا و  يرـشب  تاعامتجا 
یـضار وا ) تموکح  و   ) وا زا  نیمز  نامـسآ و  لها  مالـسلا ... هیلعيدـهم  هب  مهدیم  تراـشب  ار  امـش  : دومرف مالـسا  ربماـیپ  . دـنراد لـماک 
دوشیم نشور  نایناهج  همه  يارب  هکنآ  لاح  دشاب و  یضاران  مالـسلا  هیلعيدهم  تیمکاح  زا  یـسک  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  و  دنتـسه .

رد تساجب  [ . 272 . ] تسا ترـضح  نآ  یهلا  تموکح  هیاس  رد  اهنت  يونعم  يدام و  ياههبنج  همه  رد  وا  تداعـس  رـشب و  رما  حالـص  هک 
ناگتشرف هلیسو  هب  ار ) يدهم  ماما   ) ار وا  دنوادخ  میروایب ...: ماتخ  نسُح  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هنادواج  مالک  شخب  نیا  نایاپ 

هب دـنادرگیم  زوریپ  نیمز  لها  رب  ار  وا  دـنکیم و  شیرای  دوخ  ياههناشن  هلیـسو  هب  دـنکیم و  ظـفح  ار  وا  ناراـی  دـنکیم و  دـییأت  دوخ 
وا هب  اهرهـش  دنکیم . رپ  لیلد  ییانـشور و  زا  داد و  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنورگیم و  وا  هب  هارکا  هب  ای  تبغر  لیم و  اب  همه )  ) هک ياهنوگ 
وا تموکح  رد  ددرگیم و  وکین  هکنآ  زج  دنامیمن  يراک  تشز  دروآیم و  نامیا  هکنآ  زج  دـنامیمن  يرفاک  هکنیا  ات  دـنروآیم  نامیا 

( نیمز (ي  اهجـنگ درابیم و  ورف  ار  دوخ  تاریخ  نامـسآ  دزیریم و  نوریب  ار  دوخ  ياهتکرب  نیمز  دـننکیم و  یتشآ  مه  اـب  ناگدـنرد 
[ . 273 . ] دونشب ار  وا  نخس  دنیبب و  ار  وا  راگزور  هکنآ  لاح  اشوخ  سپ  ددرگیم ... راکشآ  وا  يارب 

تیودهم یسانش  بیسآ 

هراشا

زین ینید  گنهرف  دـشاب  گنهرف  نآ  یگدـنلاب  دـشر و  عنام  هک  دـهد  يور  ییاهتفآ  تسا  نکمم  یتفرعم  هعومجم  گـنهرف و  ره  يارب 
نآ نتخانـش  رادهدـهع  ینید » یـسانشبیسآ   » ثحب دـنکیم و  دـنُک  ار  نآ  لامک  هب  ور  تکرح  هک  دوشیم  راـتفرگ  ییاـهتفآ  هب  یهاـگ 

دوشیم حرطم  يودهم  بان  گنهرف  ياهبیسآ  ناونع  هب  هچ  نآ  هرابرد  ینایاپ  لصف  رد  تسا  بسانم  . تساهنآ اب  هلباقم  هویش  اهتفآ و 
تسا يدراوم  ّتیودهم ، گنهرف  ياهبیسآ  . میشیدنیب اهنآ  اب  هلباقم  يزاس و  یثنخ  ياههار  هب  اهبیسآ  اب  ییانشآ  نمـض  ات  مینک  ثحب 
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تخانش فلتخم  داعبا  ای  مالسلا و  هیلعيدهم  ماما  دوجو  لصا  هب  تبـسن  ناناوج  هژیو  هب  مدرم و  داقتعا  یتسـس  بجوم  اهنآ  زا  تلفغ  هک 
نآ ِنارظتنم  اهبیسآ ، نیا  اب  ییانـشآ  نیاربانب  ددرگیم . فرحنم  ياههعومجم  ای  دارفا  هب  شیارگ  ببـس  زین  یهاگ  تسا و  راوگرزب  نآ 

ییاهناونع رد  ار  تیودـهم  گنهرف  ياهبیـسآ  نیرتمهم  اجنیا  رد  ام  . درک دـهاوخ  ظفح  لمع  داـقتعا و  رد  يورجک  زا  ار  گرزب  ماـما 
: میهدیم رارق  ثحب  دروم  رگیدکی  زا  ادج 

طلغ ياهتشادرب 

تسردان و لیلحت  تسا . یمالسا  گنهرف  نیا  تاعوضوم  زا  تسردان  ياهتشادرب  اهریسفت و  تیودهم ، گنهرف  رد  مهم  ياهبیسآ  زا 
هدش ببس  راظتنا »  » موهفم زا  طلغ  تشادرب  . 1. مینکیم نایب  ار  نآ  زا  هنومن  دنچ  هک  دماجنایم  حیحـص  ریغ  تفایرد  هب  تایاور  زا  صقان 

اهیهابت و ربارب  رد  اـم  دوب  دـهاوخ  مالـسلا  هیلعرـصع  ماـما  تسد  هب  اـهداسف  زا  ناـهج  حالـصا  نوچ  هک  دـننک  ناـمگ  یـضعب  هک  تسا 
يارب دـیاب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  روهظ  ندـش  کـیدزن  يارب  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هکلب  میرادـن و  ياهفیظو  چـیه  اـهيراجنهان 

هب رما  هک  تسا  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  نآرق و  هاگدید  لباقم  رد  تسردان  هشیدنا  نیا  مینک !! مادقا  هعماج  رد  اهیتشز  اهيدب و  جـیورت 
نیا دـقن  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  ترـضح  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  . دـنادیم ناملـسم  ره  یمتح  فیاـظو  زا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

. تسام یعرش  فیلکت  میرادرب  ملاع  زا  ار  اهروج  اهملظ و  مامت  میورب  دیاب  میتشاد  تردق  دیـسریم ، نامتـسد  رگا  ام  : دناهدومرف هاگدید 
دیرادرب تسد  امش  هن  تلادع ؛ زا  دنکیم  رپ  ار  ملاع  مالسلا ] هیلعيدهم  ماما   ] ترـضح هک  تسا  نیا  تسه  هک  نیا  میناوتیمن . ام  یهتنم 

تایآ فالخ  رب  ام  ایآ ] :] دـناهدومرف دوخ  تانایب  همادا  رد  نینچمه  ناشیا  [ . 274 . ] دیرادن فیلکت  رگید  امـش  هک  نیا  هن  ناتفیلکت ، نیا  زا 
!؟ دنیایب ترـضح  هک  نیا  يارب  ار  ناهانگ  میهدب  هعـسوت  میرادرب و  فورعم  هب  رما  زا  تسد  میرادرب ؟ رکنم  زا  یهن  زا  تسد  نآرق  هفیرش 

تایاور زا  یضعب  رهاظ  زا  یضعب  . 2. میتفگ نخس  راظتنا  حیحـص  ینعم  هرابرد  راظتنا »  » ثحب يادتبا  رد  ام  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  [ . 275]
بـالقنا ماـیق و  ربارب  رد  نیارباـنب  تسا  دودرم  موکحم و  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  ماـیق  زا  لـبق  یماـیق  ره  هک  دـناهدرک  تشادرب  هنوگنیا 

رد . دناهتفرگ یتسردان  عضوم  تسا  هدوب  یهلا  ماکحا  يرارقرب  تهج  رد  رابکتسا و  توغاط و  ّدض  رب  یمایق  هک  ناریا  یمالسا  دنمهوکش 
اب زج  داسف  اب  ریگارف  هزرابم  نانمشد و  اب  داهج  زین  صاصق و  دودح و  هماقا  دننام  یمالسا  ماکحا  زا  يرایسب  يارجا  هک  تفگ  دیاب  خساپ 

مایق زا  یهن  تسا و  لوبق  دروم  هدیدنـسپ و  يراک  یمالـسا  ماظن  يرارقرب  يارب  شالت  نیاربانب  تسین ، نکمم  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 
مزال ياههنیمز  طیارش و  هب  هجوت  نودب  هک  ییاهمایق  ای  درادن و  یهلا  هزیگنا  هک  لطاب  ياهمایق  رد  تکرش  ینعم  هب  تایاور  زا  یضعب  رد 

ریـسم رد  هک  یتکرح  بـالقنا و  ره  هکنیا  هن  دـشابیم . ددرگیم ، عورـش  يودـهم  ماـیق  ناونع  هب  هک  ییاـهتکرح  اـی  دریگیم و  ماـجنا 
هرهچ نداد  ناـشن  تیودــهم ، گــنهرف  رد  طــلغ  ياــهتشادرب  زا  رگید  یکی  . 3 [ . 276 . ] دوـش هدرمـش  دودرم  تـسا  هعماـج  حالـصا 

، تلادع ریـشمش  اب  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  دنـشیدنایم  هک  دارفا  یـضعب  رّوصت  فالخ  رب  . تسا مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  زا  زیمآتنوشخ 
تسا و راگدرورپ  تمحر  تفأر و  رهظم  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  دهدیم ؛ روبع  غیت  مد  زا  ار  يرایـسب  دزادنایم و  هار  هب  نوخ  زا  ییایرد 

مدرم رثکا  دناوخیم و  نآرق  مالـسا و  هب  راکـشآ  لئالد  نشور و  نایب  اب  ار  ناگمه  ادتبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  راوگرزب  ربمایپ  دـننام 
نتفریذپ زا  هناهاگآ  هک  تخـسرس  نافلاخم  اب  اهنت  مالـسلا  هیلعماما  نیاربانب  دندنویپیم . وا  هب  دـنهدیم و  خـساپ  ار  ترـضح  نآ  توعد 

. دنکیم دروخرب  حالس  اب  دنمهفیمن  ریشمش  نابز  زج  دننزیم و  زابرس  قح 

روهظ لاجعتسا 

زا لبق  يزیچ  نتـساوخ  ندرک و  هلجع  ینعم  هب  لاجعتـسا  تسا . روهظ  لاجعتـسا  ّتیودهم ، گنهرف  رد  يدج  ياهبیـسآ  زا  رگید  یکی 
نوکس و تناتم و  ندوب ، ّتیفرظ  مک  سفن و  فعـض  رطاخ  هب  لوجع  ياهناسنا  تسنآ . يارب  مزال  ياههنیمز  قّقحت  نآ و  تقو  ندیـسر 
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رد ّتیودـهم و  باـن  گـنهرف  رد  . دنتـسه اههدـیدپ  قّقحت  ناـهاوخ  طیارـش ، نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ 
يارب تسا و  روهظ  راتـساوخ  قایتشا  دوجو و  مامت  اب  تسا و  روهظ  بلط  رد  هتـسویپ  رظتنم ، ِناسنا  بیاغ ، ماما  راـظتنا  هلئـسم  اـب  دروخرب 

ار ییابیکـش  ربص و  مه  زاب  دوش . ینالوط  راظتنا ، دشک و  ازارد  هب  تبیغ  هچ  ره  دنکیمن و  هلجع  زگره  یلو  دنکیم  اعد  جرف  رما  لیجعت 
دـهدیم و ناشن  دوخ  زا  ار  میلـست  لاـمک  وا  تساوخ  راـگدرورپ و  هدارا  ربارب  رد  روهظ ، هب  ناوارف  قوش  مغریلع  هکلب  دـهدیمن  فک  زا 

مدوب هتـسشن  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : ریثک  نب  نمحرلادبع  . دنکیم يرابدرب  دـشوکیم و  روهظ  يارب  مزال  ياههنیمز  همه  قّقحت  يارب 
يا دومرف : ماما  دوشیم ؟ عقاو  یک  میتسه  شراظنا  رد  هک  يرما  نیا  دـیهد  ربخ  نم  هب  مدرگ ! تنابرق  درک : ضرع  دـش و  لخاد  مرهم  هک 

یگدز باتش  هلجع و  زا  یهن  [ . 277 . ] ناگدش میلست  دنتفای  تاجن  ناگدننک و  باتـش  دندش  كاله  ناراذگ و  تقو  دنتفگ  غورد  مرهم 
زا ار  يروبـص  شمارآ و  دوشیم ؛ ادیپ  رظتنم ، ِناسنا  رد  يدیمون  سأی و  هیحور  هدیدپ ، نیا  لابند  هب  هک  تسا  تهج  نآ  هب  روهظ  رما  رد 
هب ار  يرامیب  نیا  ددرگیم و  رارقیب  روهظ  ریخأت  زا  ددرگیم و  لیدبت  تیاکـش  يدنمهلگ و  تلاح  هب  وا  میلـست  تلاح  دـهدیم و  تسد 

أـشنم هک  تسا  ینتفگ  . دوشیم راـتفرگ  ماـما ، دوـجو  راـکنا  ِتلاـح  هب  روـهظ  لاجعتـسا  رطاـخ  هب  یهاـگ  دـهدیم و  تیارـس  زین  نارگید 
، اههنیمز طیارـش و  همه  ققحت  زا  سپ  دیاب  اهتنـس  همه  دـننام  تسا و  یهلا  ياهتنـس  زا  روهظ  دـنادیمن  هک  تسا  نآ  روهظ  لاجعتـسا 

. دنکیم هلجع  نآ  عوقو  يارب  نیاربانب  دریگ و  ماجنا 

روهظ نامز  نییعت 

یفخم مدرم  رب  روهظ  نامز  هک  یلاح  رد  دنتسه . روهظ  يارب  نامز  نییعت  لابند  هب  یـضعب  هک  تسا  نآ  ّتیودهم  گنهرف  ياهبیـسآ  زا 
ماما زا  . دناهدش هدرمـش  وگغورد  ناراذگ  تقو  تسا و  هدش  یهن  تدـش  هب  روهظ  يارب  تقو  نییعت  زا  ینید  نایاوشیپ  تایاور  رد  تسا و 

هس و  . ) دنیوگیم غورد  دننکیم  تقو  نییعت  روهظ  يارب  هک  اهنآ  : دومرف ؟ تسا ینیعم )  ) تقو روهظ  يارب  ایآ  دش ، لاؤس  مالـسلا  هیلعرقاب 
نآ رثا  نیرتمک  هک  دـننکیم  تقو  نییعت  روهظ  يارب  هناهاگآان  اـی  هناـهاگآ  یـضعب  لاـح  نیا  اـب  [ . 278 .( ] درک رارکت  ار  هلمج  نـیا  راـب 

نیاربانب . دـناهدرک هدـهاشم  ار  نآ  فالخ  یلو  دـناهدرک  رواب  ار  نیغورد  ياههدـعو  نیا  هک  تسا  یناسک  يارب  يدـیماان  سأی و  ساسحا 
. دنشاب راگدرورپ  هدارا  رظتنم  اهنت  روهظ  نامز  هرابرد  دننک و  ظفح  نانادان  زین  ناداّیش و  ماد  زا  ار  دوخ  دیاب  یعقاو  ِنارظتنم 

صاخ قیداصم  رب  روهظ  مئالع  قیبطت 

تسین و نشور  اهنآ  تایـصوصخ  قیقد و  تیفیک  اّما  تسا  هدش  نایب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  روهظ  يارب  ییاههناشن  ناوارف  تایاور  رد 
رب روـهظ  مئـالع  قیبـطت  یپ  رد  یـضعب  یهاـگ  دـنچ  ره  تـسا . هدـیدرگ  یلاـمتحا  یـصخش و  ياهریـسفت  اـهلیلحت و  يارب  يرتـسب  نـیا 

ياهبیسآ زا  زین  نایرج  نیا  . دنهدیم نآ  ندوب  عوقولابیرق  لامتحا  روهظ و  یکیدزن  زا  ربخ  هلیسونیدب  دنیآیم و  رب  دوجوم  ياههدیدپ 
رد هک  ّصاخ  يدرف  هب  ینایفـس  ّتیـصخش  یتقو  لاثم  يارب  دـماجنایم . روهظ  زا  يدـیماان  سأی و  هب  یهاگ  هک  تسا  تیودـهم  گـنهرف 
هب کیدزن ، رایسب  ینامز  رد  روهظ  تراشب  نآ  لابند  هب  ددرگ و  حرطم  لیلدیب  ياهلیلحت  لاّجد ، هرابرد  دوش و  ریسفت  تسا  هقطنم  نالف 

تاداقتعا رد  دنوشیم و  راتفرگ  هابتشا  فارحنا و  هب  ياهّدع  دنکن ، روهظ  مالسلا  هیلعماما  ینایلاس ، ندش  یط  زا  سپ  دوش و  هداد  ناگمه 
. دندرگیم دیدرت  لزلزت و  راچد  دوخ  حیحص 

يرورض ریغ  ثحابم  حرط 

یهاگآ تهج  رد  یـساسا  شقن  دوشیم و  هدرمـش  ترورـض  کی  اهنآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  یناوارف  فراعم  يودـهم  بان  گـنهرف  رد 
راتفگ و بلاق  رد  اههعومجم  دارفا و  یهاگ  . تسا مهم  رایـسب  تبیغ  نامز  رد  اهنآ  درکلمع  هوحن  میـسرت  يارب  دراد و  نایعیـش  هب  یـشخب 

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد  شنیرفآ (  www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


یهاگ هکلب  دوشیمن و  ساسحا  اهنآ  حرط  يارب  یترورض  چیه  هک  دنروآیم  يور  ییاهثحب  هب  اهسنارفنک  یتح  تاّیرـشن و  اههلاقم و 
و نامز » ماـما  اـب  تاـقالم   » ثحب هب  نتخادرپ  هنومن  يارب  . ددرگیم نارظتنم  هشیدـنا  نهذ و  رد  یفارحنا  تـالاؤس  اهههبـش و  داـجیا  ببس 

هیلعماما راکنا  یهاگ  يدـیماان و  ببـس  دراد و  يراوگاـن  ياهدـمایپ  عوضوم ، نیا  هب  تبـسن  یطارفا  لکـش  هب  ناوارف و  قیوشت  بیغرت و 
زا يوریپ  مالسلا و  هیلعيدهم  ماما  تیاضر  تهج  رد  تکرح  تسا ، هدش  دیکأت  نآ  رب  تایاور  رد  هچنآ  هک  یلاح  رد  ددرگیم . مالـسلا 

تاقالم قیفوت  رگا  ات  تسا  ماما  تبیغ  رصع  رد  نارظتنم ، فیاظو  نییبت  تسا  مهم  هچنآ  نیاربانب  تسا و  رادرک  راتفگ و  رد  ترـضح  نآ 
نآ يارب  دـنزرف  دوجو  ای  ترـضح و  جاودزا  لیبق  زا  یثحابم  هب  نتخادرپ  . دـشاب راوگرزب  نآ  يدـنمتیاضر  تلاح  رد  داد ، تسد  ماـما  اـب 

ثحابم هب  ار  دوخ  ياج  تساجب  هک  تسا  يرورـض  ریغ  ياهثحب  ياـههنومن  زا  زین  نآ  دـننام  ترـضح و  یگدـنز  لـحم  اـی  راوگرزب و 
مئالع ثحب  رب  زین  روهظ  ياههنیمز  طیارـش و  هراـبرد  وگتفگ  لـیلد  نیمه  هب  دـهدب . نارظتنم  یگدـنز  ریـسم  رد  راذـگریثأت  يدربراـک و 

زین هتکن  نیا  . دنکیم بیغرت  طیارـش  نآ  ققحت  ياتـسار  رد  تکرح  هب  ار  ماما  ناقاتـشم  روهظ  طیارـش  اب  ییانـشآ  اریز  تسا  مدـقم  روهظ 
کی هرابرد  وگتفگ  ماگنه  رد  هک  تسا  نآ  يرگن  عماج  زا  دوصقم  تسا . مزـال  يرگنعماـج  ّتیودـهم ، ثحاـبم  حرط  رد  هک  تسا  مهم 
نتفرگ رظن  رد  نودـب  تایاور و  زا  یخرب  هعلاـطم  اـب  دارفا  یـضعب  یهاـگ  دریگ . رارق  هعلاـطم  دروم  ّتیودـهم  فراـعم  هعومجم  عوضوم 

يزیرنوخ ینالوط و  گنج  زا  هک  یتایاور  هظحالم  اب  لاثم  يارب  دـننکیم . نایب  تیودـهم  نایرج  زا  یتسردان  ياهلیلحت  رگید ، تاـیاور 
ماـما یناـبرهم  ّتبحم و  ياـههولج  هک  رگید  تاـیاور  زا  دـننکیم و  میـسرت  بیاـغ  ماـما  زا  ینـشخ  رایـسب  هرهچ  تسا ، هداد  ربـخ  ناوارف 

هلآو هیلع  هللا  یلـصمالسا  مّرکم  ربمایپ  شیمارگ  ّدج  يوخ  قلخ و  دـننامه  ار  وا  قالخا  هریـس و  تسا و  هدرک  نایب  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم 
هیلعماما دروخرب  هک  دـنکیم  نایب  ار  تقیقح  نیا  تایاور ، هتـسد  ود  ره  رد  ّتقد  هک  تسا  یهیدـب  دـننامیم . لـفاغ  تسا ، هدرک  یفرعم 

دهاوخ ّتیمیمص  افص و  ینابرهم و  زا  ییایرد  اب  راوگرزب -  نآ  نارادتسود  نایعیـش و  هب  دسر  هچ  بلط -  قح  ياهناسنا  همه  اب  مالـسلا 
ّتیودهم عوضوم  هرابرد  وگتفگ  نیاربانب  . دمآ دـهاوخ  دورف  اهنآ  ناوریپ  نارگمتـس و  هدرگ  رب  اهنت  یهلا  هریخذ  نآ  ماقتنا  ریـشمش  دوب و 
دناوتیم هصرع  نیا  هب  اهنآ  دورو  دنوش و  دراو  نادیم  نیا  هب  دیابن  دنرادن  یتیحالـص  نینچ  هک  اهنآ  دهاوخیم و  یفاک  یملع  تیحالص 

. دنک دراو  تیودهم  گنهرف  هب  يریذپان  ناربج  ياهبیسآ 

نیغورد نایعدم 

هیلعيدهم ماما  تبیغ  نایلاس  لوط  رد  تسا . سّدقم  نایرج  نیا  رد  نیغورد  نایعّدم  روهظ  ّتیودهم ، فراعم  ياهبیـسآ  زا  رگید  یکی 
صاـخ تباـین  ماـقم  هب  راوـگرزب ، نآ  يوـس  زا  اـی  دـنراد و  صاـخ  طاـبترا  ترـضح ، نآ  اـب  هک  دـناهدرک  اـعدا  غورد  هب  يدارفا  مالـسلا 

، تفر یهاوخ  ایند  زا  رگید  زور  شـش  ات  وت  : دـندرک حیرـصت  مراـهچ ، بیاـن  هب  دوخ  هماـن  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  . دناهدیـسر
زا یـضعب  هدنیآ  رد  و  تسا ... هدیـسر  ارف  لماک  تبیغ  هک  نکنتیـصو  سک  چیه  هب  دوخ ، زا  ینیـشناج  هرابرد  هد و  ناماس  ار  تیاهراک 

ياعّدا ینامـسآ )  ) هحیـص ینایفـس و  جورخ  زا  لبق  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دـننکیم . نم ) اـب  طاـبترا  و   ) هدـهاشم ياـعدا  نم  ناـیعیش 
ار ماما  زا  صاخ  تباین  طابترا و  نایعّدـم  دراد ، هفیظو  یهاگآ  هعیـش  ره  نشور ، نایب  نیا  اب  [ . 279 . ] تسا وگغورد  دشاب  هتشاد  هدهاشم 
زا سپ  هداهن و  رتارف  ار  اپ  نایوگغورد  نیا  زا  یـضعب  . ددـنبب ار  ناهاوخ  اـیند  ناـبلطتصرف و  نیا  یئوجدوس  ذوفن و  هار  دـنک و  بیذـکت 

يداقتعا فارحنا  هنیمز  دناهداهن و  ناینب  ار  یفارحنا  ياهقرف  بتکم و  لطاب ، ياعّدا  نیا  یپ  رد  دناهدش و  تیودـهم  یعّدـم  تباین ، ياعّدا 
تیامح ینابیتشپ و  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دوشیم  نشور  اـههورگ  نیا  هچخیراـت  هعلاـطم  اـب  هک  [ 280  ] دناهدرک مهارف  ار  يرایـسب  هّدع 
دامتعا نتـسویپ و  فرحنم و  ياههورگ  اـههقرف و  يریگلکـش  هک  تسا  نشور  . دـناهداد همادا  دوخ  تاـیح  هب  هدـمآ و  دوجو  هب  رامعتـسا 

هیلعماما رادـید  هب  ناوارف  قوش  دراد . اهنآ  ینادان  لهج و  رد  هشیر  مالـسلا ، هیلعرـصع  ماـما  ِتباـین  اـی  ّتیودـهم  نایعّدـم  هب  دارفا  ندرک 
نایعّدـم اب  طابترا  زاـس  هنیمز  هصرع ، نیا  رد  ناداّیـش  دوجو  زا  تلفغ  ترـضح و  نآ  هب  تبـسن  یفاـک  یهاـگآ  تفرعم و  نودـب  مالـسلا 
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ظفح نازاب  گنرین  ناداّیـش و  ماد  زا  ار  دوخ  ّتیودـهم  بان  فراعم  زا  یفاک  یهاگآ  اب  دـیاب  رظتنم  نایعیـش  نیارباـنب  . ددرگیم ینیغورد 
. دنرادرب ماگ  بتکم  نشور  ریسم  رد  هعیش  دهعتم  ياملع  زا  يوریپ  اب  دننک و 

یقرواپ

ص 160. ح 7 ، ج 51 ، راونالاراحب ، [ 1]
ص 100. ج 2 ، نامه ، [ 2]

هیآ 44. لحن ، هروس  ینک ؛ نایب  ناشیا  يارب  تسا  هدش  لزان  مدرم  رب  ار  هچنآ  ات  میداتسرف  وت  رب  ار  [ 3]
نامز رد  یتح  فیاظو ، ریاـس  یلو  تسا  نآ  طیارـش  اـههنیمز و  هب  هتـسباو  موصعم  ماـما  طـسوت  تموکح » لیکـشت   » هک تسا  ینتفگ  [ 4]

رد هچنآ  هکنیا  رگید  هتکن  تسا . ینیع  سوملم و  مدرم ، نایم  رد  شراکـشآ  روضح  ماما و  روهظ  نامز  رد  هچرگا  دریگیم  ماجنا  تبیغ ،
« بیاغ ماما  دـئاوف   » ثحب رد  ماما » دوجو   » هب ملاع  هعومجم  ِزاین  اما  تساهنآ و  يونعم  تایح  رد  ماـما  هب  مدرم  زاـین  دـش  هتفگ  شخب  نیا 

. دمآ دهاوخ 
ح 861. ج 1 ، ۀمکحلانازیم ، [ 5]

دشابن اطخ  زا  ظوفحم  زین  وا  رگا  دهد و  خساپ  ار  مدرم  زاین  ات  دوب  يرگید  ماما  لابند  هب  دیاب  دشابن  اطخ  زا  نوصم  ماما  رگا  هوالع  هب  [ 6]
. تسا لطاب  یفسلف  رظن  زا  يرما  نینچ  تفای و  دهاوخ  همادا  تیاهنیب  ات  نانچمه  هتشر  نیا  تسا و  مزال  يرگید  ماما 

ص 102. ج 4 ، رابخالایناعم ، [ 7]
ح 850. باب 147 ، ۀمکحلانازیم ، [ 8]

هیآ 124. هرقب ، هروس  [ 9]
ص 255. ح 1 ، باب 15 ، ج 1 ، یفاک ، [ 10]

ص 132. ح 1 ، باب 41 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 11]
ص 11. و ح 14 ، ص 22 ، ح 29 ، ج 5 ، راونالاراحب ، [ 12]

ص 21. ح 7 ، ج 50 ، نامه ، [ 13]
ص 470. ح 478 ، یسوط ، تبیغ  [ 14]

ص 21. ح 31 ، باب 33 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 15]
. نینبلا ّما  هّللادبعابا و  دننام : دوشیم  عورش  ما »  » ای با »  » ظفل اب  هک  تسا  یمسا  [ 16]

. دوشیم هدید  قفا  رد  حبص  ناذا  زا  شیپ  یکدنا  هک  تسا  يدیفس  دوصقم  [ 17]
. داب رود  وت  زا  الب  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  هلمج  نیا  [ 18]

تایآ 5 و 6. صصق ، هروس  [ 19]
ص 143. ح 1 ، باب 42 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  [ 20]
ات 383. زا ص 239  مود ، لصف  رثالا ، بختنم  [ 21]

ص 542. ش 344 ، ج 2 ، جاجتحا ، [ 22]
ص 80. ح 1 ، باب 38 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 23]

. دمآ دهاوخ  وا  لاح  حرش  تبیغ ، شخب  رد  هک  تسا  يرغص  تبیغ  هرود  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  صاخ  بئان  نیمود  وا  [ 24]
ص 162. ح 2 ، باب 43 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 25]
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باب 42. نامه ، [ 26]
ص 158. نامه ، [ 27]

ص 700. لصف 7 ، ج 3 ، ةادهلاتابثا ، [ 28]
ص 190. ح 21 ، باب 43 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 29]

. تشذگ ادخ ، يوس  زا  ماما  ندوب  بوصنم  شخب  رد  باتک  لوا  لصف  رد  نخس  نیا  حیضوت  [ 30]
ص 190. ح 21 ، باب 43 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 31]

ص 223. ح 25 ، نامه ، [ 32]
ص 52. ج 2 ، یمق ، ریسفت  [ 33]

ص 184. ح 143 ، یسوط ، تبیغ  [ 34]
ص 603. ح 16 ، باب 32 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 35]

ص 32. ینامعن ، تبیغ  [ 36]
ص 309. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 37]

ص 123. نامه ، [ 38]
هیلعنیـسح ماما  تدالو  تینهت  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  دـیوگ : يراـصنا  رباـج  هک  هدـمآ  روکذـم  تیاور  رد  [ 39]

باتفآ دننام  ینارون  ياهتـشون  نآ  رد  مدـید و  یگنر  زبس  هحفـص )  ) حول ناشیا  تسد  رد  متفر . مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  دزن  مالـسلا 
ياهمان مدنزرف و  ود  رهوش و  ردپ و  مسا  نآ  رد  هدرک و  هیدـه  شلوسر  هب  دـنوادخ  ار  حول  نیا  دومرف : تسیچ ؟ حول  نیا  متفگ ، مدـید .

. مدرگ رورسم  نادب  ات  هدومرف  اطع  نم  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  هدش . تبث  منادنزرف  نانیشناج 
ص 569. ح 1 ، باب 28 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 40]

ص 70. ج 2 ، جاجتحا ، [ 41]
ص 584. ح 3 ، باب 30 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 42]

ص 592. باب 31 ، ج 1 ، نامه ، [ 43]
ص 602. ح 15 ، باب 32 ، ج 1 ، نامه ، [ 44]

ص 176. ح 5 ، لصف 4 ، باب 10 ، ینامعن ، تبیغ  [ 45]
ص 57. ح 6 ، باب 34 ، نامه ، [ 46]
ص 60. ح 5 ، باب 35 ، نامه ، [ 47]
ص 70. ح 1 ، باب 36 ، نامه ، [ 48]

ص 79. ح 10 ، باب 37 ، نامه ، [ 49]

ص 118. ح 7 ، باب 37 ، نامه ، [ 50]
ص 557. ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  [ 51]

ص 40. ج 16 ، ریبکلا ، ریسفتلا  [ 52]
ص 121. ج 8 ، یبطرقلا ، ریسفت  [ 53]

، ّتنـس لها  دزن  رد  هک  تسا  ثیدـح  بتک  زا  گرزب ، هعومجم  شـش  یمومع  ناونع  هّتـس ، حاحـص  هناگ . شـش  ياهحیحـص  ینعی  [ 54]
عماج یئاسن ، ننُـس  هجام ، نبا  ننـس  دوادوبا ، ننـس  ملـسم ، حیحـص  يراخب ، حیحـص  : » زا دـنترابع  دنتـسه و  ثیدـح  ياهباتک  نیرتقثوم 
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زا سپ  دننادیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  نخـس  هتـسناد و  حیحـص » ، » ار اهباتک  نیا  رد  هدش  لقن  ثیداحا  تنـس ، لها  يذـمرت .»
. دنناوخیم باتک  نیرتربتعم  ار  اهنآ  میرک ، نآرق 

فیعض ار  اهنآ  هدرک و  لاکشا  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تایاور  زا  ياهراپ  هب  تسا و  تنـس  لها  گرزب  سانـش  هعماج  نودلخ » نبا  [ » 55]
کیکشت تیودهم  هلئسم  رد  هتـسناد  حیحـص  ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هب  طوبرم  تایاور  زا  یـضعب  هکنیا  دوجو  اب  تسا و  هدرمش 

. تسا هدرک  در  ار  وا  نانخـس  نودـلخ » نبا  مـالک  نم  نوـنکملا  مهوـلا  زاربا   » ناوـنع اـب  یباـتک  رد  یبرغم » قیدـص  دّـمحم  . » تسا هدرک 
هب يدـهملا » یف  ةدراولا  هحیحـصلا  ثیداـحالاب  بذـک  نم  یلع  ّدرلا   » ناونع تحت  ياهلاـقم  رد  داـبعلا » دـمح  نب  نسحملادـبع   » نینچمه

. تسا هتفگ  خساپ  نودلخ  نبا  تاهبش 
ص 106. ح 4282 ، ج 2 ، دوادوبا ، ننس  [ 56]
ص 83. ح 10229 ، ج 10 ، ریبک ، مجعم  [ 57]

ص 21. تیودهم ، نایدا و  [ 58]
ص 146. ح 3 ، باب 10 ، ینامعن ، تبیغ  [ 59]
ص 152. باب 23 ، ج 52 ، راونالاراحب ، [ 60]

اهنیا عومجم  زا  تسا و  هدرک  حرطم  یهلا  ّتنـس  زا  نخـس   77 ءارسا ، 23 و  حتف ، 58 ؛ رفاغ ، هلمج  زا  ددـعتم  یتاـیآ  رد  میرک  نآرق  [ 61]
مه نیناوق  نیا  دهدیمن . يور  نآ  رد  ینوگرگد  زگره  هک  تسا  یهلا  یساسا  تباث و  نیناوق  یهلا  تنس  زا  دوصقم  هک  دوشیم  هدافتـسا 

(. صیخلت اب  ص 435 ، ج 17 ، هنومن ، ریسفت  . ) درک دهاوخ  تموکح  هدنیآ  زورما و  ماوقا  رب  مه  تسا و  هدوب  مکاح  هتشذگ  ماوقا  رب 
ات 300. ص 254  متفه ، ات  لوا  باب  ج 1 ، نیدلالامک ، [ 62]

ص 90. ح 3 ، ج 52 ، راونالاراحب ، [ 63]
ات 340. صص 312  ات 29 ، ياهباب 26  مّود ، لصف  رثالا ، بختنم  هب  ر.ك  [ 64]

ص 536. ح 4 ، باب 25 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 65]
ص 204. ح 11 ، باب 44 ، ج 2 ، نامه ، [ 66]

باب 179. ص 244 ، عیارشلا ، للع  [ 67]
ص 232. ح 4 ، باب 44 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 68]

ص 237. ح 284 ، لصف 5 ، یسوط ، تبیغ  [ 69]
ص 233. ح 7 ، باب 44 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 70]

باب 31، ج 53  راونالاراحب ، هنومن  يارب   ) تسا دوجوم  هعیـش  ياملع  ياهباتک  رد  تسا -  روهـشم  تاـعیقوت  هب  هک  اـههمان -  نتم  [ 71]
(. 150 ص 197 - 

ص 357. ح 319 ، لصف 6 ، یسوط ، تبیغ  [ 72]

ص 355. ح 317 ، لصف 6 ، یسوط ، تبیغ  [ 73]
ص 395. ح 365 ، لصف 6 ، نامه ، [ 74]

ص 236. ح 3 ، باب 45 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 75]
ص 15. ح 11 ، ج 1 ، جاجتحا ، [ 76]

ص 511. ج 2 ، نامه ، [ 77]

ص 201. ج 1 ، یفاک ، [ 78]
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، تارابع دنس و  رظن  زا  تسا و  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  زا  ترایز  نیا  هکنیا  حیـضوت  هریبک . هعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  [ 79]
. تسا هدوب  هعیش  ناملاع  صاخ  تیانع  دروم  هتسویپ  تسا و  یلاع 

ص 542. ش 344 ، ج 2 ، جاجتحا ، [ 80]
. هلیدع ياعد  نانجلاحیتافم ، [ 81]

ص 598. ش 359 ، ج 2 ، جاجتحا ، [ 82]
تلود هب  تاناکما  زا  يرادروخرب  ّتینما و  نیمأت  ربارب  رد  دننکیم ، یگدنز  یمالسا  تموکح  هانپ  رد  هک  یناناملـسم  ریغ  هک  یلوپ  [ 83]

. دنزادرپیم یمالسا 
ص 178. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 84]

هیآ 105. هبوت ، هروس  [ 85]
ص 171. لامعالا ، ضرع  باب  ج 1 ، یفاک ، [ 86]

.235 صص 286 -  باب 45 ، ج 2 ، نیدلالامک ، ر.ك : [ 87]
ص 237. ح 4 ، نامه ، [ 88]

ص 174. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 89]
ص 463. ح 112 ، ج 3 ، ةادهلاتابثا ، [ 90]

ص 239. ح 4 ، باب 45 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 91]
هیآ 33. لافنا ، هروس  [ 92]

ص 171. ح 12 ، باب 43 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 93]
ص 658. ش 6 ، باب 7 ، لصف 10 ، رثالا ، بختنم  [ 94]

. يرون ثدحم  بقاثلا ، مّجنلا  يوأملاۀّنج و  ر.ك : [ 95]
ص 239. ح 4 ، باب 45 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 96]

هیآ 282. هرقب ، هروس  [ 97]
ناتساد 31. بقاثلامجنلا ، ص 315 و  ج 53 ، راونالاراحب ، [ 98]

، تسا هدـش  عـقاو  يرمق  يرجه  لاـس 255  رد  يدـهم  ماـما  دـلوت  هکنیا  هب  هجوت  اـب  میتـسه و  يرمق  يرجه  لاـس 1425  رد  نونکا  [ 99]
. ] دراد لاس  نونکا 1170  مه  ام  ياوشیپ 

. تسا مک  رایسب  تبسن  هب  هک  دوشیم  تفای  مه  لاس  دص  يالاب  ياهرمع  نونکا  مه  هتبلا  [ 100]
ص 13. روپيدهم ، ربکایلع  مالسلا ؛ هیلعنامز  ماما  رمع  لوط  زار  [ 101]

ص 147. ش 6 ، لاس 6 ، دنمشناد ، هلجم  [ 102]
هیآ 144. تافاصلا ، هروس  [ 103]

ش ناهیک ،  ) درک ینیع  یهام ، يارب  ار  يرمع  نینچ  ناکما  راکـساگادام  لحاوس  رد  هلاـس  نویلیم   400  / یهام فشک  هناتخبشوخ  [ 104]
(. 6413  - 43 / 8 / 22

هیآ 14. توبکنع ، هروس  [ 105]
ص 309. ح 3 ، باب 46 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 106]
ص 591. ح 4 ، باب 21 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 107]
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هیآ 157. ءاسن ، هروس  [ 108]
ص 217. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 109]

.5 تایآ 32 -  مجنپ ، باب  شیادیپ  رفس  یناخ -  لضاف  همجرت  تاروت -  زا  لقن  هب  ص 132  ناراگزور ، هدنز  [ 110]
.1 تایآ 12 -  لوا ، باب  نالوسر ، لامعا  باتک  دیدج ، دهع  زا  لقن  هب  ص 134  ناراگزور ، هدنز  [ 111]

هیآ 63. ءارعش ، هروس  هیآ 69 و  ءایبنا ، هروس  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یقیاقح  اهنآ  [ 112]
ص 109. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 113]
ص 122. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 114]

ص 207. ح 16 ، باب 11 ، ینامعن ، تبیغ  [ 115]
ص 252. ح 46 ، باب 13 ، نامه ، [ 116]

ص 602. ح 15 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 117]
ص 200. ح 16 ، باب 11 ، ینامعن ، تبیغ  [ 118]

هیآ 138. هرقب ، هروس  [ 119]
ص 171. ح 12 ، ب 43 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 120]

ص 433. ح 5 ، باب 84 ، یفاک 1 /  لوصا  [ 121]
ص 170. ح 6 ، لصف 3 ، باب 10 ، ینامعن ، تبیغ  [ 122]

. دیدرگ نایب  یثحابم  باتک ، لوا  لصف  رد  عوضوم  نیا  هرابرد  [ 123]
. تفگ میهاوخ  نخس  هدنیآ  لصف  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تافص  هریس و  هرابرد  [ 124]

ص 535. ح 3 ، باب 25 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 125]
ص 177. ج 53 ، راونالاراحب ، [ 126]

ص 207. ح 16 ، باب 11 ، ینامعن ، تبیغ  [ 127]
ص 237. ح 4 ، باب 45 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 128]

. ناضمر كرابم  هام  موس  تسیب و  بش  لامعا  نانجلاحیتافم ، [ 129]
. هبُدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  [ 130]

. دهع ياعد  نامه ، [ 131]
ص 600. ش 360 ، ج 2 ، جاجتحا ، [ 132]

ص 535. ح 2 ، باب 25 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 133]
ص 513. ج 6 ، ةوبنلالئالد ، [ 134]

ص 123. ح 5 ، باب 22 ، ج 52 ، راونالاراحب ، [ 135]
ص 126. ح 16 ، نامه ، [ 136]

ص 39. ح 54 ، باب 33 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 137]
ص 592. ح 6 ، باب 31 ، نامه ، [ 138]

ص 126. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 139]
ص 123. نامه ، [ 140]
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ص 535. ح 2 ، باب 25 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 141]
ص 602. ح 15 ، باب 32 ، نامه ، [ 142]

ص 43. ح 5 ، باب 34 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 143]
ص 28. ج 7 ، یفاک ، [ 144]

ص 49. ج 1 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  [ 145]
ص 602. ش 360 ، ج 2 ، جاجتحا ، [ 146]

ح 8166. ج 5 ، ۀمکحلانازیم ، [ 147]
ح 2. باب 15 ، ینامعن ، تبیغ  [ 148]

ادـخ باتک  ساسا  رب  هرکنا  الا  ارکن  يریال  هللا ، باتکب  لمعی  دومرف : مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  [ 149]
ص 141. ج 51 ، راونالاراحب ، دنکیم . راکنا  ار  نآ  هکنیا  رگم  دنیبیمن  ار  یتشز  چیه  درک و  دهاوخ  لمع  نآرق ) )

بالقنا هک  موس  جوم  هدرک و  داـجیا  ناـهج  رد  یمیظع  لوحت  یتعنـص  يزرواـشک و  بـالقنا  ود  لاـح  هب  اـت  تسا  دـقتعم  ناـشیا  [ 150]
. تسا هار  رد  تسا  یتعنصارف  یکینورتکلا و 

(. يرفعج اضر  دمحم  رلفات ، دیدج ، ندمت  يوس  هب  زا  لقن  هب   ) ص 98 ش 3 ، مود ، لاس  راظتنا ، همانلصف  [ 151]
ص 193. بقاثلامجن ، [ 152]

ص 681. ج 8 ، راحبلاۀنیفس ، [ 153]
ص 611. ح 2 ، باب 1 ، لصف 8 ، رثالابختنم ، [ 154]

ص 223. صالخلاموی ، [ 155]

ص 224. صالخلاموی ، [ 156]
ص 308. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 157]

. نامه [ 158]

. نامه [ 159]

. نامه [ 160]
ص 224. صالخلاموی ، [ 161]

ص 224. نامه ، [ 162]

ص 223. نامه ، [ 163]
ص 581. ح 4 ، باب 11 ، لصف 6 ، رثالابختنم ، [ 164]

ص 224. صالخلاموی ، [ 165]
ص 101. ج 3 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  [ 166]

هیآ 246. هرقب ، هروس  [ 167]
ص 73. رردلادقع ، [ 168]

ص 261. ح 9 ، باب 14 ، ینامعن ، تبیغ  [ 169]
ص 557. ح 10 ، باب 57 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 170]

ص 310. ح 1 ، باب 18 ، ینامعن ، تبیغ  [ 171]
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ص 289. ح 67 ، باب 14 ، نامه ، [ 172]
ص 264. ح 13 ، نامه ، [ 173]

ص 262. نامه ، [ 174]
ص 265. ح 14 ، نامه ، [ 175]

ص 187. ح 29 ، باب 10 ، نامه ، [ 176]
ص 554. ح 2 ، باب 57 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 177]

یلا 278. صص 181  ج 52 ، راونالاراحب ، ر.ك : [ 178]
ص 426. ح 412 ، لصف 7 ، یسوط ، تبیغ  [ 179]

ص 425. ح 411 ، نامه ، [ 180]

ص 426. ح 414 ، نامه ، [ 181]
ص 305. ح 13 ، باب 16 ، ینامعن ، تبیغ  [ 182]

ح 17. باب 14 ، ینامعن ، تبیغ  [ 183]
ص 10. ج 53 ، راونالاراحب ، [ 184]

ح 67. باب 14 ، ینامعن ، تبیغ  [ 185]
ص 603. ح 16 ، باب 32 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 186]

ص 554. ج 1 ، ییاهر ، راگزور  [ 187]
ص 71. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 188]

ص 522. ج 1 ، ییاهر ، راگزور  [ 189]
هیآ 33. هبوت ، هروس  [ 190]

هیآ 24. لافنا ، هروس  [ 191]
ح 584:4. باب 30 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 192]

. حاتتفا ياعد  نانجلاحیتافم ، [ 193]
هیآ 17. دیدح ، هروس  درک ؛ دهاوخ  هدنز  شندرم ، زا  سپ  ار  نیمز  دنوادخ  هک  دینادب  [ 194]

تیاور نیا  رد  نادرم »  » زا دوـصقم  تسا ، هدرک  ریـسفت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  نارود  هب  ار  هیآ  هک  رگید  تاـیاور  هـب  هجوـت  اـب  [ 195]
ص 446. ج 7 ، ناهرب ، دنتسه . وا  ناروای  ترضح و 

هبطخ 138. هغالبلاجهن ، [ 196]
ص 333. ح 3 ، باب 21 ، ینامعن ، [ 197]

نازیم . ) مدـش هتخیگنارب  قالخالا  مراـکم  لـیمکت  يارب  نم  اـنامه  قـالخالا ؛ مراـکم  ممتـال  تثعب  اـمنا  دـیامرفیم : مالـسا  ربماـیپ  [ 198]
(. ص 1530 ج 4 ، مجرتم ، ۀمکحلا ،

هیآ بازحا ، هروس  . ) تسا ییوکین  يوگلا  ادـخ  لوسر  رد  امـش  يارب  و  ۀنـسح » ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناـک  دـقل   » هیآ هب  هراـشا  [ 199]
(. 21

ص 336. ، 52 راونالاراحب ، [ 200]
ح 1. باب 13 ، ینامعن ، تبیغ  تسا ؛ رتشیب  امش  همه  زا  وا  شناد  مالسلا : هیلعيدهم  فیصوت  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما  [ 201]
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ص 487. ح 5 ، باب 24 ، ج 1 ، نیدلالامک ، ص 253 ؛ ج 36 ، راونالاراحب ، [ 202]
ص 352. ج 52 ، راونالاراحب ، 239 ؛ ینامعن ، [ 203]

ح 1632. ۀمکحلانازیم ، [ 204]
ص 91. ج 78 ، راونالاراحب ، [ 205]

ح 1649. ۀمکحلانازیم ، [ 206]
ص 11. ح 11 ، ج 58 ، راونالاراحب ، [ 207]

.626 لاصخ /  ص 104 -  ج 10 ، راونالاراحب ، [ 208]
ص 603. ح 16 ، باب 32 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 209]

ص 242. ح 26 ، باب 13 ، ینامعن ، [ 210]
ص 81. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 211]

ص 390. نامه ، [ 212]
ص 603. ح 16 ، باب 32 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 213]

هیآ 110. نارمع ، لآ  هروس  [ 214]
ینعی ضئارفلا  ماقت  اهب  ۀـمیظع  ۀـضیرف  رکنملا ... نع  یهّنلاو  فورعملاب  رمالا  نا  هدـمآ : بجاو  نیا  هرابرد  رقاب  ماما  زا  ینخـس  رد  [ 215]
ص 3704. مجرتم ج 8 ، ۀمکحلا ، نازیم  ددرگیم . هماقا  تابجاو  همه  نآ  ببس  هب  هک  تسا  یبجاو  رکنم ... زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ص 47. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 216]
. هبدن ياعد  نانجلاحیتافم ، [ 217]

ح 4. باب 27 ، ، 52 راونالاراحب ، [ 218]
ص 321. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 219]
ص 362. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 220]

، لحن هروس  دهدیم ؛ نامرف  يراکوکین  تلادع و  هب  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  ینعی  ناسحالاو  لدـعلاب  رمأی  هللا  نا  دـیامرفیم : نآرق  [ 221]
هیآ 90.

ص 336. ح 71 ، ج 52 ، راونالاراحب ، [ 222]
ص 58. ح 3 ، ج 1 ، یفاک ، [ 223]

. دش هتفگ  نخس  راگزور  نآ  رد  مدرم  یلقع  لامک  يدهم و  ماما  نارود  تلادع  هرابرد  لیصفت  هب  یلبق  شخب  ود  رد  [ 224]
هیآ 10. تارجح ، هروس  دنردارب ؛ رگیدکی  اب  نانمؤم  انامه  ةوخا ،... نونمؤملا  امنا  هیآ  هب  هراشا  [ 225]

ص 548. ح 7 ، باب 55 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  [ 226]
ص 372. ح 164 ، ج 52 ، راونالاراحب ، [ 227]

ص 364. ح 138 ، نامه ، [ 228]
ص 335. ح 68 ، نامه ، [ 229]

ص 188. ح 149 ، یسوط ، تبیغ  [ 230]
هیآ 96. فارعا ، هروس  [ 231]

.589 صص 593 -  باب 3،4 ، لصف 7 ، رثالا ، بختنم  ر.ك : [ 232]
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ص 390. ح 212 ، ج 52 ، راونالاراحب ، [ 233]
ص 84. ج 51 ، نامه ، [ 234]

ص 92. نامه ، [ 235]
هیآ 9. فص ، هروس  هیآ 28 و  حتف ، هروس  هیآ 33 ؛ هبوت ، هروس  [ 236]

(. هیآ 9 نارمع ، لآ  هروس  . ) درادن فالخ  دوخ  هدعو  رد  دنوادخ  هک  یتسار  هب  [ 237]
يزار رخف  لثم  دناهتفگ . نخس  نآ  زا  ینس  هعیش و  زا  گرزب  نیرسفم  تسا و  یخیرات  تیعقاو  کی  هکلب  اعدا  کی  هن  نخـس  نیا  [ 238]

ص 35. ج 5 ، نایبلا ،» عمجم   » رد یسربط  ص 121 و  ج 8 ، یبطرقلا » ریسفت   » رد یبطرق  ص 40 و  ج 16 ، ریبکلا ،» ریسفتلا   » رد
(. هیآ 39 لافنا ، هروس  . ) ددرگ ادخ  نید  همه ، نیئآ  دنامن و  يداسف  هنتف و  نیمز ) رد   ) هکنیا ات  دیگنجب  ناکرشم )  ) نانآ اب  و  [ 239]

ص 55. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 240]
ص 418. ج 2 ، لاصخ ، [ 241]

هیآ 55. رون ، هروس  [ 242]
ص 240. ح 35 ، ینامعن ، تبیغ  [ 243]

ص 326. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 244]
. دشاب هتشاد  مه  زاجعا  هب  هراشا  روکذم  تایاور  هک  تسا  نکمم  هتبلا  [ 245]

ص 391. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 246]
ص 336. نامه ، [ 247]
ص 390. نامه ، [ 248]

ح 1 و 7. باب 24 ، ح 4 و  باب 25 ، نیدلالامک ، [ 249]
. یسربط جاجتحا  ینامعن و  تبیغ  ر.ك : [ 250]

ص 477. ح 4 ، باب 23 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 251]

ص 603. ح 16 ، ب 32 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 252]
ص 11. ج 53 ، راحب ، [ 253]

ص 477. ح 4 ، باب 23 ، ج 1 ، نیدلالامک ، [ 254]
ص 472. ح 493 ، لصف 8 ، یسوط ، تبیغ  [ 255]

. دوش عوجر  ص 173-175  یسبط ، نیدلامجن  مالسلا ، هیلعيدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  باتک  هب  تایاور  زا  یهاگآ  يارب  [ 256]
. ردص دمحم  دیس  روهظلادعبام ، خیرات  ص 239 ؛ ردص ، نیدلاردص  دیس  يدهملا ،» : » ر.ك [ 257]

ص 474. ح 497 ، لصف 8 ، یسوط ، تبیغ  [ 258]
ص 280. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 259]

ص 236. ح 13 ، باب 13 ، ینامعن ، تبیغ  [ 260]
ص 122. ح 6 ، باب 39 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 261]

صص 249-251. نتفلا ، هب  ر.ك : [ 262]
.439 صص 494 -  ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  هب  ر.ك  [ 263]

ص 450. نامه ، [ 264]

( تیودهم فراعم  یتامدقم  هرود  همانسرد  شنیرفآ (  www.Ghaemiyeh.comنیگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 99. نتفلا ، [ 265]
ص 447. ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  [ 266]

ص 246. ح 152 ، ج 1 ، مالسلا ، هیلعيدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  [ 267]
ص 309. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 268]

ح 143. ص 232 ، ج 1 ، مالسلا ، هیلعيدهملا  مامالا  ثیداحامجعم  [ 269]
ص 581. ح 4 ، باب 11 ، لصف 6 ، رثالا ، بختنم  [ 270]

ص 348. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 271]
ص 225. ح 1 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 272]

ص 598. ح 2 ، باب 7 ، لصف 7 ، رثالا ، بختنم  [ 273]
ص 81. ج 51 ، راحب ، [ 274]

ص 524. ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  [ 275]
ص 196. ج 20 ، رون ، هفیحص  [ 276]

. نامه [ 277]
. دوش هعجارم  ات 300  ص 254  ینیما ،» میهاربا   » هتشون ناهج » رتسگداد   » باتک هب  عوضوم  نیا  هرابرد  رتشیب  عالطا  يارب  [ 278]

ص 191. یفاک ج 2 ، [ 279]
ص 426. ح 411 ، یسوط ، تبیغ  [ 280]

ص 294. ح 45 ، باب 45 ، ج 2 ، نیدلالامک ، [ 281]
ار مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تباین  ياعدا  ادـتبا  باب ،» دّـمحم  یلع   » نآ ربهر  هک  تسا  ّتیباـب  هقرف  فرحنم ، ياـههقرف  نیا  زا  یکی  [ 282]

هنیمز فرحنم  هقرف  نیا  و  درک ! مه  يربماـیپ  ياـعدا  تیاـهن  رد  تسا و  دوـعوم  يدـهم  ناـمه  هک  دـش  یعدـم  نآ  زا  سپ  درک و  حرطم 
. دش تیئاهب  یفارحنا  بتکم  يریگلکش 
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